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יו"ל לרבבות 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 ְְִִֵֶֶַַָָָָָ

מהדורת מיוחדת ללומדי התורה הזמנית
'תורות והלכות' בו מובא התורות  זו היא דוגמא מהספר  קונטרס 

בליקו"מ עם הלכות והתפילה שעליה.

הקונטרס יו"ל ע"י ארגון "תמימי דרך"  שע"י עמותת נחלת חן.

־לעי"נ ר' אלעזר ב"ר שלמה יהודה, איטא בת ר' דוב בעריש ולה
צלחת וישועת ר' בנימין יעקב נתן בן איטא וויצהנדלר ובני ביתו 

בכל מיני דמיטב.

מדברי ראב"נ זיע"א
כשנסתתר  וכ"ש  שכן  ומכל  הק'  בחייו  גם  למצאו  מאוד  קשה  באמת  ואותו 
ואין לנו רק מה שנשאר אור פני חכמתו ונשמתו בהתלבשותו  ונסתלק לגמרי 
זה מצווה ומזהיר מאוד בחי' משה הנ"ל על מצות ריבוי  בספריו הק' אשר על 
הכתב והדפוס של ספריו וספרי תלמידיו וכו' כי בזה לבד עיקר הרפואה והתיקון 

של כ"א בגוף ובנפש ובממון ]ביאה"ל תורה ל'[

ברסלב'ר חסיד קח לך זכות בפעולות ארגון תמימי דרך להפצת התורה הזמנית

  אם ברצונך ליטול חלק בפעילות המבורכת של חבורת "תמימי דרך", בכל צורה 
שהיא – הן בגוף והן בממון, פנה עוד היום ל-0527148323.

בסיוע 'לטייל בתורתו'



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 סה



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 לפי סודרו הלכות

לתורה השייכים וסיפורים שיחות            ג

סה מוהר"ן ליקוטי                        ו

הלכות ליקוטי                           יג

צר הליח י                         יג ְִִִַַ

א הלכה מע קריאת הלכת               טו ְְְֲִִַַָָ

א הלכה כני נזקי הלכת                יז ְְְֲִִִֵֵָָ

קרקע פי הלכת                    יח ְְְִִַַָֻ

פת חלת הלכת                      כ ְֲִַָֻֻ

א הלכה מצרנת הלכת                  כא ְְֲִַָָָ

א הלכה וקלנת חכירת הלכת            כג ְְְֲֲִִַָָָ

ג הלכה הדאה ברת הריח רת הלכת   כט ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

מצרנת: עני ג הלכה מצרנת הלכת        לז ְְְְֲִִַַַָָָָ

חרית ידי נטילת דהלכת הלכה        מד ְְֲֲִִִִַַַָָָ

ד הלכה ערבית פת הלכת             סא ְְְֲִִִַַָָ

ה הלכה מילה הלכות                    קיב ֲָָ

עבדי הלכת                          קכג ְֲִִָ

רי הלכת                           קכח ְִִֵ

פירות עושה שהיא מהדעת הוא הנפש גידול עיקר
א) הפירות (ברכת                      קמד

יקצורו אשר בשדה אותעיני ז המנחה (תפילה
סג)                                  קמה

העליונה בשדה צמחי מלקטי התפילה ידי על
ט) אות ו (שבת                        קמז

צמאו מכבי מי בחינת שהיא התורה ידי על
י)הנפש אות א ד)                    קמט

בסתימת רק לביטוללתכלית לזכות אפשר אי
ז)העיניי אות ד (מילה                  קנ

להתגבר וצרי בו מתגרי מהביטול כשחוזר
י)בהרשימו אות ד (אישות              קנא

אחד כולו בחינת שתהיה התפילה (שלוחיעיקר
א)                                   קנב

אחד כולו טוב ו)כולו אות א פועלי (שכירות קנב
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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 
א לי  ,עמי ה אחד עני ְְְֲִִֶַַַָָָָֹולחזר 
האמית , הנה כ המע לב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹינס

.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
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סה תורה
רת" אל עז "ואמר

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,
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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,



ג והלכות סהתורות תורה

לתורה השייכי וסיפורי שיחות
וזהּמ צאתי הכּ תבים בּ אמּת חת 

לפטירת  ּסמו לׁש וֹ נוֹ :
אדמוֹ "ר ׁש ל והנּ וֹ רא הּק דוֹ ׁש  היּ לד
על ׁש היה העליּ ה על אצלוֹ  היינוּ  ז"ל,
צערוֹ  גּ דל מענין עּמ נוּ  וסּפ ר בּ יתוֹ 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  והעצוּ מים הגּ דוֹ לים ויּס וּ ריו
קצת וסּפ ר צדדים וּ מצּ דּ י צד מכּ ל
רבּ ים יּס וּ רים לוֹ  ׁש יּ ׁש  זה בּ ענין
דּ הינוּ  וּ מבּ חוּ ץ, מבּ פנים מאד וּ גדוֹ לים
גּ דוֹ לים יּס וּ רים לוֹ  יׁש  עצמוֹ  ׁש הוּ א
וּ כאב קׁש ה חוֹ לאת לוֹ  יׁש  כּ י ועצוּ מים
 ֹבּ תו וגם בּ גּ וּ ף גּ דוֹ לים ויּ ּס וּ רים גּ דוֹ ל
יּס וּ רים לוֹ  היוּ  מבּ חוּ ץ וכן וכוּ '
הגּ דוֹ ל הּמ חקת מעצם עצוּ מים
דּ בר, א על חנּ ם ימיו כּ ל עליו ׁש היה
אׁש ר כן א אׁש ר דּ ברים עליו ויחּפ אוּ 
לבּ וֹ  על עלוּ  א אׁש ר מלּ בּ ם בּ דוּ 
מכּ ל היּ ּס וּ רים ׁש אר וחוּ ץ כּ לל ודעּת וֹ 
היה כּ י עת, בּ כל לוֹ  ׁש היוּ  הצּ דדים,
ענה דּ בריו  ֹוּ בתו וכוּ ' יּס וּ רים מלא
גּ דוֹ ל מה יוֹ דעים אּת ם מה ואמר,
ענין בּ עוֹ לם ׁש היה הזּ ה הבר ועצוּ ם
נׁש בּ ר לבבי כּ ל הנּ "ל, היּ לד הסּת לּ קוּ ת
הדּ מעוֹ ת והתחילוּ  מּמ קוֹ מוֹ  ונּת ק
וּ מיּ ד ותכף לחייו על לירד הּק דוֹ ׁש ים
ׁש נּ פל הבּ וּ ׁש ה מעצם מּל פניו בּ רחנוּ 
בּ פנינוּ , בּ כיּ תוֹ  ׁש ראינוּ  על עלינוּ 
העוֹ לם כּ ל  נהּפ כּ אלּ וּ  לנוּ  ונדמה
יוֹ ם ׁש אחריו בּ יוֹ ם  ּכ ואחר ונחרב
לנוּ  אמר קדׁש  ׁש בּ ת ערב ׁש י
מסּפ ר היה ּת כף ירדנוּ  א ׁש אלמלא

מאד יפה דּ בר דערלנוּ  גּ יווען איי אי (וואלט 

ׁש יינס) ׁש אחריוציילט ׁש י בּ יוֹ ם ואמר 
נפלאה ס"ה)ּת וֹ רה סימן בּ עז ויּ אמר מאמר (הינוּ  

על-ּפ סוּ ק הּת וֹ רה אמר העת בּ אוֹ תוֹ  גּ ם
חבּ ׁש  נהרוֹ ת רס"ב)מבּ כי סימן מוֹ הר"ן (לּק וּ טי 

בּ וֹ כה הוּ א ּת וֹ רה מגלּ ה ׁש הוּ א ׁש ּק דם
וכוּ '. יא)ּת מיד מוהרנ"ת (ימי 

נפטרבּ ּק יץ סיון בּ חדׁש  תקס"ו בּ ׁש נת 
ז"ל. אפרים ׁש מה היּ לד בּ נוֹ 
היּ לד מענין אחר בּ מקוֹ ם מבאר וּ כבר
רבּ נוּ  אמר מה הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  היּ קר
אחר ואז וכוּ '. מוּ כן היה ׁש כּ בר ז"ל
אז אליו כּ ׁש בּ אנוּ  הנּ "ל היּ לד ּפ טירת
ּת ּק וּ ן מענין עּמ נוּ  לדבּ ר התחיל
ׁש יּ ׁש  שׂ דה, הבּ על מענין הנּ ׁש מוֹ ת
בּ על וּ צריכין נׁש מוֹ ת בּ וֹ  ׁש גּ דלים שׂ דה
מתניו ׁש חוֹ גר וזה לתּק נם, הדה
יּס וּ רים עליו יׁש  הדה בּ על להיוֹ ת
בּ הּת וֹ רה כּ מבאר ׁש עוּ ר בּ לי הרבּ ה
סימן א' בּ לּק וּ טי רוּ ת אל בּ עז ויּ אמר
מענין הרבּ ה דּ בּ ר וּ מאז ׁש ם, עיּ ן ס"ה
ׁש בּ א אחר וּ בפרט הנּ ׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ן
לאוּ מין, בּ כניסתוֹ  בּ פרט מלּ מבּ רגּ 
בּ חר וּ מה לׁש ם כּ ניסתוֹ  ׁש כּ ל
היה הכּ ל ׁש ם ולׁש כּ ב ׁש ם להסּת לּ ק
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן בּ ׁש ביל זה מחמת
כּ י ׁש נים. מאוֹ ת מכּ ּמ ה ּת ּק וּ ן הצּ ריכים
בּ לי רבּ וֹ ת נפׁש וֹ ת נהרגוּ  בּ אוּ מין ׁש ם
וּ רבבוֹ ת, אלפים ילדים וכּמ ה ׁש עוּ ר,
זה ענין וּ בכל וכוּ '. זמנּ ן קדם ׁש נּ הרגוּ 
דּ ברים זה בּ כל יׁש  כּ י לסּפ ר הרבּ ה יׁש 
זכה אׁש ר דּ מלכּ א גּ נזיּ א מאד גּ נוּ זים
אׁש ר האלּ ה הענינים בּ כל להיג



ג והלכות סהתורות תורה

לתורה השייכי וסיפורי שיחות
וזהּמ צאתי הכּ תבים בּ אמּת חת 

לפטירת  ּסמו לׁש וֹ נוֹ :
אדמוֹ "ר ׁש ל והנּ וֹ רא הּק דוֹ ׁש  היּ לד
על ׁש היה העליּ ה על אצלוֹ  היינוּ  ז"ל,
צערוֹ  גּ דל מענין עּמ נוּ  וסּפ ר בּ יתוֹ 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  והעצוּ מים הגּ דוֹ לים ויּס וּ ריו
קצת וסּפ ר צדדים וּ מצּ דּ י צד מכּ ל
רבּ ים יּס וּ רים לוֹ  ׁש יּ ׁש  זה בּ ענין
דּ הינוּ  וּ מבּ חוּ ץ, מבּ פנים מאד וּ גדוֹ לים
גּ דוֹ לים יּס וּ רים לוֹ  יׁש  עצמוֹ  ׁש הוּ א
וּ כאב קׁש ה חוֹ לאת לוֹ  יׁש  כּ י ועצוּ מים
 ֹבּ תו וגם בּ גּ וּ ף גּ דוֹ לים ויּ ּס וּ רים גּ דוֹ ל
יּס וּ רים לוֹ  היוּ  מבּ חוּ ץ וכן וכוּ '
הגּ דוֹ ל הּמ חקת מעצם עצוּ מים
דּ בר, א על חנּ ם ימיו כּ ל עליו ׁש היה
אׁש ר כן א אׁש ר דּ ברים עליו ויחּפ אוּ 
לבּ וֹ  על עלוּ  א אׁש ר מלּ בּ ם בּ דוּ 
מכּ ל היּ ּס וּ רים ׁש אר וחוּ ץ כּ לל ודעּת וֹ 
היה כּ י עת, בּ כל לוֹ  ׁש היוּ  הצּ דדים,
ענה דּ בריו  ֹוּ בתו וכוּ ' יּס וּ רים מלא
גּ דוֹ ל מה יוֹ דעים אּת ם מה ואמר,
ענין בּ עוֹ לם ׁש היה הזּ ה הבר ועצוּ ם
נׁש בּ ר לבבי כּ ל הנּ "ל, היּ לד הסּת לּ קוּ ת
הדּ מעוֹ ת והתחילוּ  מּמ קוֹ מוֹ  ונּת ק
וּ מיּ ד ותכף לחייו על לירד הּק דוֹ ׁש ים
ׁש נּ פל הבּ וּ ׁש ה מעצם מּל פניו בּ רחנוּ 
בּ פנינוּ , בּ כיּ תוֹ  ׁש ראינוּ  על עלינוּ 
העוֹ לם כּ ל  נהּפ כּ אלּ וּ  לנוּ  ונדמה
יוֹ ם ׁש אחריו בּ יוֹ ם  ּכ ואחר ונחרב
לנוּ  אמר קדׁש  ׁש בּ ת ערב ׁש י
מסּפ ר היה ּת כף ירדנוּ  א ׁש אלמלא

מאד יפה דּ בר דערלנוּ  גּ יווען איי אי (וואלט 

ׁש יינס) ׁש אחריוציילט ׁש י בּ יוֹ ם ואמר 
נפלאה ס"ה)ּת וֹ רה סימן בּ עז ויּ אמר מאמר (הינוּ  

על-ּפ סוּ ק הּת וֹ רה אמר העת בּ אוֹ תוֹ  גּ ם
חבּ ׁש  נהרוֹ ת רס"ב)מבּ כי סימן מוֹ הר"ן (לּק וּ טי 

בּ וֹ כה הוּ א ּת וֹ רה מגלּ ה ׁש הוּ א ׁש ּק דם
וכוּ '. יא)ּת מיד מוהרנ"ת (ימי 

נפטרבּ ּק יץ סיון בּ חדׁש  תקס"ו בּ ׁש נת 
ז"ל. אפרים ׁש מה היּ לד בּ נוֹ 
היּ לד מענין אחר בּ מקוֹ ם מבאר וּ כבר
רבּ נוּ  אמר מה הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  היּ קר
אחר ואז וכוּ '. מוּ כן היה ׁש כּ בר ז"ל
אז אליו כּ ׁש בּ אנוּ  הנּ "ל היּ לד ּפ טירת
ּת ּק וּ ן מענין עּמ נוּ  לדבּ ר התחיל
ׁש יּ ׁש  שׂ דה, הבּ על מענין הנּ ׁש מוֹ ת
בּ על וּ צריכין נׁש מוֹ ת בּ וֹ  ׁש גּ דלים שׂ דה
מתניו ׁש חוֹ גר וזה לתּק נם, הדה
יּס וּ רים עליו יׁש  הדה בּ על להיוֹ ת
בּ הּת וֹ רה כּ מבאר ׁש עוּ ר בּ לי הרבּ ה
סימן א' בּ לּק וּ טי רוּ ת אל בּ עז ויּ אמר
מענין הרבּ ה דּ בּ ר וּ מאז ׁש ם, עיּ ן ס"ה
ׁש בּ א אחר וּ בפרט הנּ ׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ן
לאוּ מין, בּ כניסתוֹ  בּ פרט מלּ מבּ רגּ 
בּ חר וּ מה לׁש ם כּ ניסתוֹ  ׁש כּ ל
היה הכּ ל ׁש ם ולׁש כּ ב ׁש ם להסּת לּ ק
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן בּ ׁש ביל זה מחמת
כּ י ׁש נים. מאוֹ ת מכּ ּמ ה ּת ּק וּ ן הצּ ריכים
בּ לי רבּ וֹ ת נפׁש וֹ ת נהרגוּ  בּ אוּ מין ׁש ם
וּ רבבוֹ ת, אלפים ילדים וכּמ ה ׁש עוּ ר,
זה ענין וּ בכל וכוּ '. זמנּ ן קדם ׁש נּ הרגוּ 
דּ ברים זה בּ כל יׁש  כּ י לסּפ ר הרבּ ה יׁש 
זכה אׁש ר דּ מלכּ א גּ נזיּ א מאד גּ נוּ זים
אׁש ר האלּ ה הענינים בּ כל להיג



לתורהד השייכים וסיפורים שיחות

 ּכ כּ ל לטלטל הכרח זה בּ ׁש ביל
בּ ׁש ביל והכּ ל , ּכ כּ ל יּס וּ רים ולסבּ ל
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן העוֹ למוֹ ת ּת ּק וּ ן
נׁש מוֹ ת וּ בפרט החיּ ים ׁש ל והנּ פׁש וֹ ת
ימיו בּ סוֹ ף בּ יוֹ תר עסק ׁש בּ זה הּמ תים
עוֹ שׂ ה ׁש ּמ ה בּ פרוּ ׁש  אמר כּ אׁש ר
אנוּ  וזה אצלוֹ  קטן דּ בר הוּ א עּמ נוּ 
לעסק צרי הוּ א אבל לעשׂ וֹ ת, צריכין
נׁש מוֹ ת יׁש  כּ י הּמ תים נׁש מוֹ ת בּ תּק וּ ן
אחר בּ מקוֹ ם כּ מבאר וכוּ ' ערטילאין

קצה) כג, הר"ן א(שׂ יחוֹ ת אמנם ואם . 
אפלּ וּ  זה בּ כל ידענוּ  וא ׁש מענוּ 
דּ מעט מעט וגם היּ ם, מן כּ טּפ ה
אי מזּ ה גּ ם לנוּ  והוֹ דיע עלינוּ  ׁש חמל
דּ מעט מעט כּ י־אם לבאר אפׁש ר
נמנעּת י א אף־על־ּפ י־כן בּ רמז,
טוֹ בה היא כּ י דּ אפׁש ר מה מלּ רׁש ם

הוֹ ק בּ אמת להחפצים עלגּ דוֹ לה דים 
ׁש יּ וֹ דעים מה כּ ׁש יּ וֹ דעים דּ לתוֹ תיו
מּפ יו יצא ואׁש ר עליו עבר מּמ ה
והּמ שׂ כּ ילים האלּ ה, בּ ענינים הּק דוֹ ׁש 
יבינוּ  האמת בּ עין בּ דברינוּ  המעיּ נים
כּ ל על־ידי יתבּ ר הבּ וֹ רא גּ דלּ ת מעט
יּס וּ רים וכּמ ה הצּ דּ יקים וּ גדלּ ת זה
ּת ּק וּ ן בּ ׁש ביל סוֹ בלים הם וצרוֹ ת
זה כּ ל על־ידי נתעוֹ רר אוּ לי נפׁש וֹ תינוּ 
הוֹ רה אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים בּ דרכיו ליל
אל ונׁש וּ ב הּק דוֹ ׁש ים בּ ספריו אוֹ תנוּ 

אמן: בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ אמת (חייהם 
קנא) מוהר"ן

לדבּ רבּ ׁש נת כּ ׁש התחיל הנּ "ל תקס"ו 
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן מענין עּמ י
הדה בּ על ענין ׁש הוּ א עוֹ סק ׁש הוּ א
בּ זלאטיּפ אליע לי אמר אז כּ נּ "ל וכוּ '

לידע התחיל ׁש אז מזּ ה. קצת לי נוֹ דע
הדה. הבּ על ׁש ל זה מענין קצת
לידע התחיל ׁש אז מדּ בריו והּמ וּ בן
ׁש רבּ י ואמר עכׁש ו יוֹ דע והעּק ר
בּ זּ הר מזּ ה מעט רמז יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן

קסו:)הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ מוֹ (ׁש מוֹ ת היה והּמ וּ בן , 
הבּ על ׁש ל זה בּ ענין עכׁש ו יוֹ דע ׁש הוּ א
בּ עוֹ לם צדּ יק ׁש וּ ם עדין ידע א הדה

קנב)וכוּ ': (שם 

לּה ּפ עם יׁש  ּת וֹ רה כּ ל אמר אחת 
הּמ עשׂ ה לסּפ ר והתחיל מעשׂ ה
רוּ ת אל בּ עז ויּ אמר הּת וֹ רה ׁש ל
בּ עת ׁש הגּ יד ס"ה סימן א' בּ לּק וּ טי
וּ ׁש לחּה  בּ ת לוֹ  היה עזּ וּ ת וסּפ ר ההיא.
וא וכוּ ' הכּ ד אל לׁש אב הּמ ים אל
הגּ יד ׁש כּ בר מחמת יוֹ תר לסּפ ר רצה

צד)הּת וֹ רה. (שם 

מעשׂ יּ וֹ תבּ הׁש מטוֹ ת סּפ וּ רי ׁש בּ סוֹ ף 
נּ אמר ׁש ּמ ה מבוּ אר,
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת ׁש צּ רי זה בּ מאמר
הּת כלית בּ חינת וזה וכוּ ' הּת פלּ ה
בּ סוֹ ף נאמר זה וכוּ '. אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
אמר ואז הנה ראׁש  ׁש ל ב' יוֹ ם

ראׁש  הוּ א אקיםׁש אחד דּ ברי תיבוֹ ת י 
וכוּ '. יא)חיּ ים אות זה סימן לחכמה .(פרפראות 

ז"ל,ּס ּפ ר מאדמוֹ "ר מוֹ הרנ"ּת  
הזּ את, ההגה ׁש בּ אמירתוֹ 
[בּ כל וחכמתוֹ  קדׁש וֹ  בּ רוּ ח הפליא
בּ אצבּ עוֹ  מראה להיוֹ ת וּ תנוּ עה] ּת נוּ עה
ידי ׁש על העינים מראה עצימת

מזּ ה: ׁש דּ בּ ר בּ עת (ביאורהאצבּ ע, 
א) אות זה סימן הליקוטים

ה והלכות סהתורות תורה

רבינו) הסתלקות כּ אן(קודם ׁש יּ ׁש  אמר,
הרבּ ה רבבוֹ ת רבבוֹ ת סביבוֹ  בּ אוּ מין
סביבוֹ  עּת ה ׁש עוֹ מדים נׁש מוֹ ת ׁש ל
כּ ל לוֹ  יׁש  זה ׁש בּ ׁש ביל ׁש יּ תּק נם
והּמ רים הּק ׁש ים והיּ ּס וּ רים הענּ וּ יים
אל קצת ּפ ניו הסב  ּכ ואחר האלּ וּ ,
הריני כּ אוֹ מר קצת ידיו וּ פרשׂ  הּק יר
לקבּ ל וּ מזּמ ן מוּ כן והריני נפׁש י מוֹ סר
אפׁש ר אי זה וכל יתבּ ר בּ ׁש בילוֹ  הכּ ל
ּת ּק וּ ני בּ ענין כּ י כּ לל בּ כתב לציּ ר
שׂ יחוֹ ת כּ ּמ ה מּפ יו ׁש מענוּ  הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש הוּ א בּ הם לנוּ  ׁש רמז נוֹ ראוֹ ת ותוֹ רוֹ ת
הּת וֹ רה כּ מוֹ  מאד הרבּ ה בּ זה עוֹ סק

רוּ ת אל בּ עז ס"ה)ויּ אמר מוֹ הר"ן (לּק וּ טי 

ׁש כּ ל מדּ בריו והבנּ וּ  הדה בּ על מענין
הוּ א ׁש עליו והּמ חלקת היּ ּס וּ רים
ענין וכל הרבּ ה בּ זה ׁש עוֹ סק מחמת
הכּ ל ׁש ם להסּת לּ ק לאוּ מין נסיעתוֹ 
מזּ ה מעט כּ נּ רׁש ם זה בּ ׁש ביל

אחר בּ מקוֹ ם הּק דוֹ ׁש וֹ ת (חיּ יבּ שׂ יחוֹ תיו 

רי"ז) נח)מוֹ הר"ן מוהרנ"ת (ימי 

ׁש ליׁש יאחר ליוֹ ם  ּיה בּ לּ יל  ּכ 
יוֹ ם הוּ א דּ סכּ וֹ ת רביעי הוּ א
ואז הּק דוֹ ׁש ים חיּ יו ימי ׁש ל האחרוֹ ן
לפניו עמדוּ  לילה חצוֹ ת אחר עד
היינוּ  כּ י ׁש מעוֹ ן ורבּ י נפּת לי רבּ י חברי
ׁש מענוּ  וּ בעת מׁש מרוֹ תינוּ  מחליפין
נפּת לי רבּ י אז היה לא הנּ "ל שׂ יחה
בּ לּ ילה  ּכ ואחר אז יׁש ן היה כּ י אצלוֹ 
עם ז"ל אצלוֹ  עמד והוּ א אני יׁש נּת י
ודבּ ר חזר בּ לּ ילה ואז ׁש מעוֹ ן רבּ י
צּ רי מה הנּ "ל הנּ ׁש מוֹ ת מענין

נׁש מ הרבּ ה הרבּ ה כּ אן מאד,לתּק ן וֹ ת 

כּ ּמ ה כּ אן יׁש  מׁש ּפ טים כּ ּמ ה ואמר
נפּת לי רבּ י ענה וכוּ ' כּ אן, היוּ  קדוֹ ׁש ים
ויּ אמר בּ הּת וֹ רה אמרּת ם הא לוֹ  ואמר
הגּ דוֹ ל ׁש הצּ דּ יק הנּ "ל רוּ ת אל בּ עז
לגמר יכוֹ ל מאד בּ מעלה הּמ פלג
ז"ל הוּ א ענה ׁש ם עיּ ן בּ חיּ יו הענין
איזה כּ י-אם לכם אמרּת י א ואמר,
ליל ההכרח כּ י מזּ ה בּ חינה

זה. בּ ׁש ביל נט)וּ להסּת לּ ק (שם 

כּ אׁש רחזק חביבי, בּ ני והתחזּ ק 
אז הראׁש וֹ ן, בּ מכּת ב כּ תבּת 
להם גיׁש ּפ ארט צוּ  זי האסט דּ יא
[ׁש נּ סמכּת  יּס וּ רים דּ י דוּ רך יתבּ ר
וּ כבר היּ סוּ רים]. ידי על יתבּ ר להם
רוּ ת אל בּ עז ויּ אמר מהּת וֹ רה ידעּת 
מבּט לין היּ ּס וּ רים ידי ׁש על סה, סימן מוֹ הר"ן (לּק וּ טי

בּ ענין ּפ ה בּ על מּמ נּ י ׁש מעּת  וכאׁש ר ,יתבּ ר להם עצמוֹ 

חלי כּ ל  מּמ יסיר וּ מעּת ה ,עלי ירחם יתבּ ר והם זה.

להם להתקרב ותזכּ ה בּ עוֹ לם. מחוּ ׁש  וכל מדוה וכל

ק) לתרופה (עלים .יתבּ ר

להירכּ ל לבּ וֹ  את ישׂ ים אׁש ר 
יראה ׁש בּ ת בּ ליל ׁש אוֹ מרים
נפלא בּ רמז ׁש ם מבאר כּ י בּ עיניו
זמם אׁש ר את הזּ ה, האוֹ ר התגּ לּ וּ ת
[ׁש זּ הוּ  הּק דוֹ ׁש ה הדה בּ רׁש וּ תוֹ  ולקח
מּפ רי וּת ּק חהוּ  שׂ דה "זממה בּ חינת
וּ לגדּ ל להׁש קוֹ ת כּ רם"] נטעה כּ ּפ יה
ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ׁש הם האילנוֹ ת את
כּ מוֹ  וכרם, שׂ דה בּ ׁש ם ׁש נּ קראים

ה)ׁש כּ תוּ ב צבאוֹ ת(יׁש עיה ה' כּ רם "כּ י 
בּ 'ע'וֹ 'ז' אׁש ר ואת וכוּ ', ישׂ ראל" בּ ית
מתניה בּ עז "חגרה בּ חינת [ׁש זּ הוּ 
בּ לּק וּ טי עיּ ן גּ ם זרוֹ עוֹ תיה". וּת אּמ ץ



לתורהד השייכים וסיפורים שיחות

 ּכ כּ ל לטלטל הכרח זה בּ ׁש ביל
בּ ׁש ביל והכּ ל , ּכ כּ ל יּס וּ רים ולסבּ ל
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן העוֹ למוֹ ת ּת ּק וּ ן
נׁש מוֹ ת וּ בפרט החיּ ים ׁש ל והנּ פׁש וֹ ת
ימיו בּ סוֹ ף בּ יוֹ תר עסק ׁש בּ זה הּמ תים
עוֹ שׂ ה ׁש ּמ ה בּ פרוּ ׁש  אמר כּ אׁש ר
אנוּ  וזה אצלוֹ  קטן דּ בר הוּ א עּמ נוּ 
לעסק צרי הוּ א אבל לעשׂ וֹ ת, צריכין
נׁש מוֹ ת יׁש  כּ י הּמ תים נׁש מוֹ ת בּ תּק וּ ן
אחר בּ מקוֹ ם כּ מבאר וכוּ ' ערטילאין

קצה) כג, הר"ן א(שׂ יחוֹ ת אמנם ואם . 
אפלּ וּ  זה בּ כל ידענוּ  וא ׁש מענוּ 
דּ מעט מעט וגם היּ ם, מן כּ טּפ ה
אי מזּ ה גּ ם לנוּ  והוֹ דיע עלינוּ  ׁש חמל
דּ מעט מעט כּ י־אם לבאר אפׁש ר
נמנעּת י א אף־על־ּפ י־כן בּ רמז,
טוֹ בה היא כּ י דּ אפׁש ר מה מלּ רׁש ם

הוֹ ק בּ אמת להחפצים עלגּ דוֹ לה דים 
ׁש יּ וֹ דעים מה כּ ׁש יּ וֹ דעים דּ לתוֹ תיו
מּפ יו יצא ואׁש ר עליו עבר מּמ ה
והּמ שׂ כּ ילים האלּ ה, בּ ענינים הּק דוֹ ׁש 
יבינוּ  האמת בּ עין בּ דברינוּ  המעיּ נים
כּ ל על־ידי יתבּ ר הבּ וֹ רא גּ דלּ ת מעט
יּס וּ רים וכּמ ה הצּ דּ יקים וּ גדלּ ת זה
ּת ּק וּ ן בּ ׁש ביל סוֹ בלים הם וצרוֹ ת
זה כּ ל על־ידי נתעוֹ רר אוּ לי נפׁש וֹ תינוּ 
הוֹ רה אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים בּ דרכיו ליל
אל ונׁש וּ ב הּק דוֹ ׁש ים בּ ספריו אוֹ תנוּ 

אמן: בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ אמת (חייהם 
קנא) מוהר"ן

לדבּ רבּ ׁש נת כּ ׁש התחיל הנּ "ל תקס"ו 
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן מענין עּמ י
הדה בּ על ענין ׁש הוּ א עוֹ סק ׁש הוּ א
בּ זלאטיּפ אליע לי אמר אז כּ נּ "ל וכוּ '

לידע התחיל ׁש אז מזּ ה. קצת לי נוֹ דע
הדה. הבּ על ׁש ל זה מענין קצת
לידע התחיל ׁש אז מדּ בריו והּמ וּ בן
ׁש רבּ י ואמר עכׁש ו יוֹ דע והעּק ר
בּ זּ הר מזּ ה מעט רמז יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן

קסו:)הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ מוֹ (ׁש מוֹ ת היה והּמ וּ בן , 
הבּ על ׁש ל זה בּ ענין עכׁש ו יוֹ דע ׁש הוּ א
בּ עוֹ לם צדּ יק ׁש וּ ם עדין ידע א הדה

קנב)וכוּ ': (שם 

לּה ּפ עם יׁש  ּת וֹ רה כּ ל אמר אחת 
הּמ עשׂ ה לסּפ ר והתחיל מעשׂ ה
רוּ ת אל בּ עז ויּ אמר הּת וֹ רה ׁש ל
בּ עת ׁש הגּ יד ס"ה סימן א' בּ לּק וּ טי
וּ ׁש לחּה  בּ ת לוֹ  היה עזּ וּ ת וסּפ ר ההיא.
וא וכוּ ' הכּ ד אל לׁש אב הּמ ים אל
הגּ יד ׁש כּ בר מחמת יוֹ תר לסּפ ר רצה

צד)הּת וֹ רה. (שם 

מעשׂ יּ וֹ תבּ הׁש מטוֹ ת סּפ וּ רי ׁש בּ סוֹ ף 
נּ אמר ׁש ּמ ה מבוּ אר,
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת ׁש צּ רי זה בּ מאמר
הּת כלית בּ חינת וזה וכוּ ' הּת פלּ ה
בּ סוֹ ף נאמר זה וכוּ '. אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
אמר ואז הנה ראׁש  ׁש ל ב' יוֹ ם

ראׁש  הוּ א אקיםׁש אחד דּ ברי תיבוֹ ת י 
וכוּ '. יא)חיּ ים אות זה סימן לחכמה .(פרפראות 

ז"ל,ּס ּפ ר מאדמוֹ "ר מוֹ הרנ"ּת  
הזּ את, ההגה ׁש בּ אמירתוֹ 
[בּ כל וחכמתוֹ  קדׁש וֹ  בּ רוּ ח הפליא
בּ אצבּ עוֹ  מראה להיוֹ ת וּ תנוּ עה] ּת נוּ עה
ידי ׁש על העינים מראה עצימת

מזּ ה: ׁש דּ בּ ר בּ עת (ביאורהאצבּ ע, 
א) אות זה סימן הליקוטים

ה והלכות סהתורות תורה

רבינו) הסתלקות כּ אן(קודם ׁש יּ ׁש  אמר,
הרבּ ה רבבוֹ ת רבבוֹ ת סביבוֹ  בּ אוּ מין
סביבוֹ  עּת ה ׁש עוֹ מדים נׁש מוֹ ת ׁש ל
כּ ל לוֹ  יׁש  זה ׁש בּ ׁש ביל ׁש יּ תּק נם
והּמ רים הּק ׁש ים והיּ ּס וּ רים הענּ וּ יים
אל קצת ּפ ניו הסב  ּכ ואחר האלּ וּ ,
הריני כּ אוֹ מר קצת ידיו וּ פרשׂ  הּק יר
לקבּ ל וּ מזּמ ן מוּ כן והריני נפׁש י מוֹ סר
אפׁש ר אי זה וכל יתבּ ר בּ ׁש בילוֹ  הכּ ל
ּת ּק וּ ני בּ ענין כּ י כּ לל בּ כתב לציּ ר
שׂ יחוֹ ת כּ ּמ ה מּפ יו ׁש מענוּ  הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש הוּ א בּ הם לנוּ  ׁש רמז נוֹ ראוֹ ת ותוֹ רוֹ ת
הּת וֹ רה כּ מוֹ  מאד הרבּ ה בּ זה עוֹ סק

רוּ ת אל בּ עז ס"ה)ויּ אמר מוֹ הר"ן (לּק וּ טי 

ׁש כּ ל מדּ בריו והבנּ וּ  הדה בּ על מענין
הוּ א ׁש עליו והּמ חלקת היּ ּס וּ רים
ענין וכל הרבּ ה בּ זה ׁש עוֹ סק מחמת
הכּ ל ׁש ם להסּת לּ ק לאוּ מין נסיעתוֹ 
מזּ ה מעט כּ נּ רׁש ם זה בּ ׁש ביל

אחר בּ מקוֹ ם הּק דוֹ ׁש וֹ ת (חיּ יבּ שׂ יחוֹ תיו 

רי"ז) נח)מוֹ הר"ן מוהרנ"ת (ימי 

ׁש ליׁש יאחר ליוֹ ם  ּיה בּ לּ יל  ּכ 
יוֹ ם הוּ א דּ סכּ וֹ ת רביעי הוּ א
ואז הּק דוֹ ׁש ים חיּ יו ימי ׁש ל האחרוֹ ן
לפניו עמדוּ  לילה חצוֹ ת אחר עד
היינוּ  כּ י ׁש מעוֹ ן ורבּ י נפּת לי רבּ י חברי
ׁש מענוּ  וּ בעת מׁש מרוֹ תינוּ  מחליפין
נפּת לי רבּ י אז היה לא הנּ "ל שׂ יחה
בּ לּ ילה  ּכ ואחר אז יׁש ן היה כּ י אצלוֹ 
עם ז"ל אצלוֹ  עמד והוּ א אני יׁש נּת י
ודבּ ר חזר בּ לּ ילה ואז ׁש מעוֹ ן רבּ י
צּ רי מה הנּ "ל הנּ ׁש מוֹ ת מענין

נׁש מ הרבּ ה הרבּ ה כּ אן מאד,לתּק ן וֹ ת 

כּ ּמ ה כּ אן יׁש  מׁש ּפ טים כּ ּמ ה ואמר
נפּת לי רבּ י ענה וכוּ ' כּ אן, היוּ  קדוֹ ׁש ים
ויּ אמר בּ הּת וֹ רה אמרּת ם הא לוֹ  ואמר
הגּ דוֹ ל ׁש הצּ דּ יק הנּ "ל רוּ ת אל בּ עז
לגמר יכוֹ ל מאד בּ מעלה הּמ פלג
ז"ל הוּ א ענה ׁש ם עיּ ן בּ חיּ יו הענין
איזה כּ י-אם לכם אמרּת י א ואמר,
ליל ההכרח כּ י מזּ ה בּ חינה

זה. בּ ׁש ביל נט)וּ להסּת לּ ק (שם 

כּ אׁש רחזק חביבי, בּ ני והתחזּ ק 
אז הראׁש וֹ ן, בּ מכּת ב כּ תבּת 
להם גיׁש ּפ ארט צוּ  זי האסט דּ יא
[ׁש נּ סמכּת  יּס וּ רים דּ י דוּ רך יתבּ ר
וּ כבר היּ סוּ רים]. ידי על יתבּ ר להם
רוּ ת אל בּ עז ויּ אמר מהּת וֹ רה ידעּת 
מבּט לין היּ ּס וּ רים ידי ׁש על סה, סימן מוֹ הר"ן (לּק וּ טי

בּ ענין ּפ ה בּ על מּמ נּ י ׁש מעּת  וכאׁש ר ,יתבּ ר להם עצמוֹ 

חלי כּ ל  מּמ יסיר וּ מעּת ה ,עלי ירחם יתבּ ר והם זה.

להם להתקרב ותזכּ ה בּ עוֹ לם. מחוּ ׁש  וכל מדוה וכל

ק) לתרופה (עלים .יתבּ ר

להירכּ ל לבּ וֹ  את ישׂ ים אׁש ר 
יראה ׁש בּ ת בּ ליל ׁש אוֹ מרים
נפלא בּ רמז ׁש ם מבאר כּ י בּ עיניו
זמם אׁש ר את הזּ ה, האוֹ ר התגּ לּ וּ ת
[ׁש זּ הוּ  הּק דוֹ ׁש ה הדה בּ רׁש וּ תוֹ  ולקח
מּפ רי וּת ּק חהוּ  שׂ דה "זממה בּ חינת
וּ לגדּ ל להׁש קוֹ ת כּ רם"] נטעה כּ ּפ יה
ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ׁש הם האילנוֹ ת את
כּ מוֹ  וכרם, שׂ דה בּ ׁש ם ׁש נּ קראים

ה)ׁש כּ תוּ ב צבאוֹ ת(יׁש עיה ה' כּ רם "כּ י 
בּ 'ע'וֹ 'ז' אׁש ר ואת וכוּ ', ישׂ ראל" בּ ית
מתניה בּ עז "חגרה בּ חינת [ׁש זּ הוּ 
בּ לּק וּ טי עיּ ן גּ ם זרוֹ עוֹ תיה". וּת אּמ ץ



מוהר"ןו ליקוטי

ׁש כּ ל בּ סוֹ פוֹ , ס"ה סימן ח"א מוֹ הר"ן
בּ הּפ סוּ ק כּ לוּ לים ותּק וּ ניה הדה ענין

בּ וֹ ע"ז" בּ עוֹ "ז)"ויּ אמר וכוּ '(אוֹ תיּ וֹ ת 
על אׁש ר"והחכמה(הבּ ינה)ׁש ּמ רּמ ז 

ׁש ם [עיּ ן מתניו חגר וכוּ '] ּת עז"
מוּ בא א' בּ אוֹ ת בּ תחלּ תוֹ  ס"ה בּ הּת וֹ רה
להיוֹ ת מתניו לחגר ׁש רוֹ צה וּ "מי" ׁש ם
הבאתי אׁש ר וּ כפי שׂ דה, הבּ על הוּ א
הּפ סוּ קים: בּ פרוּ ׁש  אמת מּס פרי לעיל
לעניּ וּ ת נראה יפר", "וּ מי ירּפ א" "מי
ואּמ ץ הזּ ה] ה"ּמ י" גּ ם כּ ן לפרׁש  דּ עּת י

מוֹ הר"ן [בּ חיּ י בּ סּפ וּ ר(קנא)זרוֹ עוֹ תיו 
ענין על א' בּ אוֹ ת לנאווריטׁש  נסיעתוֹ 
עיּ ן גּ ם הנּ "ל, ס"ה בּ הּת וֹ רה הּמ וּ בא

לאוּ מין נסיעתוֹ  בּ סּפ וּ ר מוֹ הר"ן בּ חיּ י
להנּ "ל ׁש יּ כוּ ת לזה ׁש יּ ׁש  ל"ג, אוֹ ת
כּ ל את לגמר ׁש ם] להמעיּ ן וכּמ וּ בן
עבר אם אף לזה, הצּ ריכים הּת ּק וּ נים

עבר. מה כ)עליו ובינה חכמה אור (כוכבי 

ס"האמרוּ  בּ תוֹ רה מהּמ ׁש ּת מע אנ"ׁש , 
לּמ וּ ד על להקּפ יד ׁש צּ רי הרי
הּת פלּ ה אחר ּת יכף הּת וֹ רה
ידי ׁש על ׁש ם מבאר כּ י וההתבּ וֹ דדוּ ת,
הכּ לי נעשׂ ה והבּ ּט וּ ל הּת פלּ ה
ׁש אחר הרי דּ אוֹ רייתא, לחדּ וּ ׁש ין
צרי הכּ לי, נעשׂ ה ידּה  ׁש על הּת פלּ ה,

דּ אוֹ ריתא. בּ חדּ וּ ׁש ין ד-מו)למלּ אוֹ  (שיש"ק 
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בּ ּת י,ויּ אמר ׁש מעּת  הא רוּ ת, אל בּ עז 
אחר, בּ שׂ דה ללקט ּת לכי אל
עיני וכוּ '. מזּ ה תעבוּ רי א וגם
אחריהן, והלכּת  יקצרוּ ן, אׁש ר בּ דה
.נגע לבלּת י הנּ ערים את צוּ יתי הלוֹ א
וׁש תית, הכּ לים אל והלכּת  וצמת,

הנּ ערים יׁש אבוּ ן ב)מאׁש ר :(רוּ ת 

גּ דליםא וׁש ם שׂ דה, יׁש  כּ י דּ ע,
מאד. ונאים יפים ועשׂ בים אילנוֹ ת
אי וגדּ וּ ליו הדה יפי יקר וגדל
זאת. ראתה עין אׁש רי לסּפ ר, אפׁש ר
נׁש מוֹ ת בּ חינת הם ועשׂ בים, ואילנוֹ ת
וכּמ ה כּ ּמ ה ויׁש  ׁש ם. הגּ דלים קדוֹ ׁש וֹ ת
ונדים נעים ׁש הם ערּמ וֹ ת, נׁש מוֹ ת

וּ ממּת ינ לדה, עלמחוּ ץ וּ מצּפ ים ים 

אל ולכנס לׁש וּ ב ׁש יּ וּ כלוּ  ּת ּק וּ ן,
גּ דוֹ לה, נׁש מה אפלּ וּ  וגם מקוֹ מם.
לפעמים נׁש מוֹ ת, כּ ּמ ה ּת לוּ יים ׁש בּ ּה 
לחזר לּה  קׁש ה לחוּ ץ, יוֹ צאת כּ ׁש היא
על וּ מצּפ ים מבּק ׁש ים כּ לּ ם והם לׁש ם.
בּ צר להתעּס ק ׁש יּ וּ כל הדה, בּ על
על־ידי ׁש ּת ּק וּ נּה  נׁש מה, ויׁש  ּת ּק וּ נם.
מצוה על־ידי אוֹ  אחד, ׁש ל מיתה

אחד: ׁש ל ועבוֹ דה

להכניסוּ מי מתניו, לחגר ׁש רוֹ צה 
הדה, הבּ על הוּ א להיוֹ ת עצמוֹ 
וגבּ וֹ ר ותּק יף, אמוּ ד איׁש  להיוֹ ת צרי
כּ י מאד. גּ דוֹ ל וצדּ יק וחכם, חיל,
בּ מעלה וּ מפלג גּ דוֹ ל אדם להיוֹ ת צרי
לגמר יכוֹ ל ׁש אינוֹ  אחד, ויׁש  מאד.

ז והלכות סהתורות תורה

לזה ואפלּ וּ  מיתתוֹ . עם אם כּ י הענין
כּ ּמ ה יׁש  כּ י מאד, גּ דוֹ ל להיוֹ ת צרי
א מיתתם עם ׁש אפלּ וּ  גּ דוֹ לים, וכּמ ה
וּ מפלג גּ דוֹ ל אדם יׁש  אם רק יוֹ עילוּ .
מה לגמר יכוֹ ל מאד, מאד בּ מעלה
יּס וּ רין הרבּ ה כּ י חיּ וּ תוֹ . בּ חיּ ים צּ רי
על א עליו, עוֹ ברין קׁש ים וּ דברים
כּ לּ ם, על עוֹ בר וּ מעלתוֹ  גּ דלוּ תוֹ  ידי
:ׁש צּ רי כּ מוֹ  הדה ּפ עלּ וֹ ת ועוֹ שׂ ה
וּ להכניסם, הנּ ׁש מוֹ ת לתּק ן וּ כׁש זּ וֹ כה
אזי כּ י להתּפ לּ ל, מאד ויפה טוֹ ב אזי

ּת ּק וּ נּה : על הּת פלּ ה

מׁש גּ יחוזה הוּ א הדה, הבּ על 
להׁש קוֹ ת ּת מיד וּ מׁש ּת דּ ל
ּת ּק וּ ני וּ בׁש אר וּ לגדּ לם, האילנוֹ ת
מזּ ה זה האילנוֹ ת וּ להרחיק הדה.
את אחד יכחיׁש  ׁש א הראוּ י, הרחקה
להראוֹ ת צרי לפעמים כּ י חברוֹ .
כּ די גּ דוֹ לה, הרחקה גּ דוֹ ל למקרב

חברוֹ : את יכחיׁש  ׁש א

ּפ רוֹ תב עוֹ שׂ ין ׁש כּ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ודע,
אזי מקוֹ ם. ׁש ל רצוֹ נוֹ  ׁש עוֹ שׂ ין
ויכוֹ לין הדה, בּ על עיני מאירין
.ׁש צּ רי בּ מקוֹ ם ורוֹ אין צוֹ פין להיוֹ ת

בּ חי כ"ג)נתוזה צוֹ פים".(בּ ּמ דבּ ר "שׂ דה : 
חס ,יתבּ ר רצוֹ נוֹ  עוֹ שׂ ין כּ ׁש אין אבל
חס עיניו, נתחכים אזי וׁש לוֹ ם,
בּ וֹ כים" "שׂ דה בּ חינת: וזה וׁש לוֹ ם.

ׁש ם) עיּ ן ה: קטן מעד י"ח ּפ רק בּ כי(אהלוֹ ת כּ י , 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הראוּ ת, קלקוּ ל (קהלתהוּ א 

הגּ ׁש ם",י"ב) אחר העבים "וׁש בוּ  :
לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , (ׁש בּ תודרׁש וּ  

הבּ כי'.קנ"א:) אחר ׁש הוֹ ל הראוּ ת 'זה :

בּ בחינוֹ ת וצוֹ פוֹ ת, מאירוֹ ת וּ כׁש עיניו
יכוֹ ל אזי הנּ "ל, צוֹ פים' 'שׂ דה
אל להביאוֹ  ואחד, אחד בּ כל להסּת כּ ל
להסּת כּ ל ׁש יּ כוֹ ל הינוּ  הּת כלית.
על אינוֹ  אם אחד, כּ ל ׁש ל בּ הדּ בּ וּ ר
ׁש רחוֹ ק מחמת בּ ׁש למוּ ת, ּת ּק וּ נוֹ 
אל מביאוֹ  הוּ א אזי עדין, מהּת כלית
בּ ׁש למוּ ת. כּ הגן הדּ בּ וּ ר ואז הּת כלית,

מלא,כּ י עוֹ לם הוּ א ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר כּ ל 
וּ מדבּ ר להתּפ לּ ל, עוֹ מד וּ כׁש אדם
ציצים מלּק ט הוּ א אזי הּת פלּ ה, דּ בּ וּ רי
ההוֹ ל כּ אדם נאים. וׁש וֹ ׁש נּ ים וּ פרחים
נאים וּ פרחים ׁש וֹ ׁש נּ ים וּ מלּק ט בּ שׂ דה,
אחת. אגדּ ה ׁש עוֹ שׂ ה עד לאחת, אחת
לאחת אחת עוֹ ד מלּק ט  ּואחר־כ
יחד, וּ מחבּ רם אחרת אגדּ ה ועוֹ שׂ ה
וכּמ ה כּ ּמ ה וּ מקבּ ץ וּ מלּק ט הוֹ ל וכן
הוֹ ל הוּ א כן כּ מוֹ  ונאים. יפים אגדּ וֹ ת
ׁש ּמ תחבּ רים עד לאוֹ ת, מאוֹ ת בּ תפלּ ה
וכן דּ בּ וּ ר. מהם ונעשׂ ה אוֹ תיּ וֹ ת, כּ ּמ ה
 ּואחר־כ ׁש למוֹ ת, בּ תבוֹ ת עוֹ שׂ ה
הוֹ ל  ּואחר־כ הּת בוֹ ת. ׁש ּת י נתחבּ רין
אחת. בּ רכה ׁש גּ וֹ מר עד יוֹ תר, וּ מלּק ט
והוֹ ל ויוֹ תר, יוֹ תר מלּק ט  ּואחר־כ
לקדוֹ ת, וּ מגּ בוּ רוֹ ת לגבוּ רוֹ ת, מאבוֹ ת
גדל יפאר מי יוֹ תר. להלּ ן הוֹ ל וכן
ׁש אדם והּק בּ וּ צים, הלּ ּק וּ טים ּפ אר

הּת פלּ ה. בּ דבּ וּ רי וּ מקבּ ץ מלּק ט

יוֹ צאוּ כׁש הדּ בּ וּ ר הוּ א והדּ בּ וּ ר יוֹ צא, 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מהנּ פׁש ,

ב) חיּ ה",(בּ ראׁש ית לנפׁש  האדם "ויהי : 
בּ א והדּ בּ וּ ר ממלּ לא'. 'לרוּ ח ותרגּ וּ מוֹ :

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לאזניו, רבּ וֹ תינוּ ,ונׁש מע 
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ׁש כּ ל בּ סוֹ פוֹ , ס"ה סימן ח"א מוֹ הר"ן
בּ הּפ סוּ ק כּ לוּ לים ותּק וּ ניה הדה ענין

בּ וֹ ע"ז" בּ עוֹ "ז)"ויּ אמר וכוּ '(אוֹ תיּ וֹ ת 
על אׁש ר"והחכמה(הבּ ינה)ׁש ּמ רּמ ז 

ׁש ם [עיּ ן מתניו חגר וכוּ '] ּת עז"
מוּ בא א' בּ אוֹ ת בּ תחלּ תוֹ  ס"ה בּ הּת וֹ רה
להיוֹ ת מתניו לחגר ׁש רוֹ צה וּ "מי" ׁש ם
הבאתי אׁש ר וּ כפי שׂ דה, הבּ על הוּ א
הּפ סוּ קים: בּ פרוּ ׁש  אמת מּס פרי לעיל
לעניּ וּ ת נראה יפר", "וּ מי ירּפ א" "מי
ואּמ ץ הזּ ה] ה"ּמ י" גּ ם כּ ן לפרׁש  דּ עּת י

מוֹ הר"ן [בּ חיּ י בּ סּפ וּ ר(קנא)זרוֹ עוֹ תיו 
ענין על א' בּ אוֹ ת לנאווריטׁש  נסיעתוֹ 
עיּ ן גּ ם הנּ "ל, ס"ה בּ הּת וֹ רה הּמ וּ בא

לאוּ מין נסיעתוֹ  בּ סּפ וּ ר מוֹ הר"ן בּ חיּ י
להנּ "ל ׁש יּ כוּ ת לזה ׁש יּ ׁש  ל"ג, אוֹ ת
כּ ל את לגמר ׁש ם] להמעיּ ן וכּמ וּ בן
עבר אם אף לזה, הצּ ריכים הּת ּק וּ נים

עבר. מה כ)עליו ובינה חכמה אור (כוכבי 

ס"האמרוּ  בּ תוֹ רה מהּמ ׁש ּת מע אנ"ׁש , 
לּמ וּ ד על להקּפ יד ׁש צּ רי הרי
הּת פלּ ה אחר ּת יכף הּת וֹ רה
ידי ׁש על ׁש ם מבאר כּ י וההתבּ וֹ דדוּ ת,
הכּ לי נעשׂ ה והבּ ּט וּ ל הּת פלּ ה
ׁש אחר הרי דּ אוֹ רייתא, לחדּ וּ ׁש ין
צרי הכּ לי, נעשׂ ה ידּה  ׁש על הּת פלּ ה,

דּ אוֹ ריתא. בּ חדּ וּ ׁש ין ד-מו)למלּ אוֹ  (שיש"ק 
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בּ ּת י,ויּ אמר ׁש מעּת  הא רוּ ת, אל בּ עז 
אחר, בּ שׂ דה ללקט ּת לכי אל
עיני וכוּ '. מזּ ה תעבוּ רי א וגם
אחריהן, והלכּת  יקצרוּ ן, אׁש ר בּ דה
.נגע לבלּת י הנּ ערים את צוּ יתי הלוֹ א
וׁש תית, הכּ לים אל והלכּת  וצמת,

הנּ ערים יׁש אבוּ ן ב)מאׁש ר :(רוּ ת 

גּ דליםא וׁש ם שׂ דה, יׁש  כּ י דּ ע,
מאד. ונאים יפים ועשׂ בים אילנוֹ ת
אי וגדּ וּ ליו הדה יפי יקר וגדל
זאת. ראתה עין אׁש רי לסּפ ר, אפׁש ר
נׁש מוֹ ת בּ חינת הם ועשׂ בים, ואילנוֹ ת
וכּמ ה כּ ּמ ה ויׁש  ׁש ם. הגּ דלים קדוֹ ׁש וֹ ת
ונדים נעים ׁש הם ערּמ וֹ ת, נׁש מוֹ ת

וּ ממּת ינ לדה, עלמחוּ ץ וּ מצּפ ים ים 

אל ולכנס לׁש וּ ב ׁש יּ וּ כלוּ  ּת ּק וּ ן,
גּ דוֹ לה, נׁש מה אפלּ וּ  וגם מקוֹ מם.
לפעמים נׁש מוֹ ת, כּ ּמ ה ּת לוּ יים ׁש בּ ּה 
לחזר לּה  קׁש ה לחוּ ץ, יוֹ צאת כּ ׁש היא
על וּ מצּפ ים מבּק ׁש ים כּ לּ ם והם לׁש ם.
בּ צר להתעּס ק ׁש יּ וּ כל הדה, בּ על
על־ידי ׁש ּת ּק וּ נּה  נׁש מה, ויׁש  ּת ּק וּ נם.
מצוה על־ידי אוֹ  אחד, ׁש ל מיתה

אחד: ׁש ל ועבוֹ דה

להכניסוּ מי מתניו, לחגר ׁש רוֹ צה 
הדה, הבּ על הוּ א להיוֹ ת עצמוֹ 
וגבּ וֹ ר ותּק יף, אמוּ ד איׁש  להיוֹ ת צרי
כּ י מאד. גּ דוֹ ל וצדּ יק וחכם, חיל,
בּ מעלה וּ מפלג גּ דוֹ ל אדם להיוֹ ת צרי
לגמר יכוֹ ל ׁש אינוֹ  אחד, ויׁש  מאד.

ז והלכות סהתורות תורה

לזה ואפלּ וּ  מיתתוֹ . עם אם כּ י הענין
כּ ּמ ה יׁש  כּ י מאד, גּ דוֹ ל להיוֹ ת צרי
א מיתתם עם ׁש אפלּ וּ  גּ דוֹ לים, וכּמ ה
וּ מפלג גּ דוֹ ל אדם יׁש  אם רק יוֹ עילוּ .
מה לגמר יכוֹ ל מאד, מאד בּ מעלה
יּס וּ רין הרבּ ה כּ י חיּ וּ תוֹ . בּ חיּ ים צּ רי
על א עליו, עוֹ ברין קׁש ים וּ דברים
כּ לּ ם, על עוֹ בר וּ מעלתוֹ  גּ דלוּ תוֹ  ידי
:ׁש צּ רי כּ מוֹ  הדה ּפ עלּ וֹ ת ועוֹ שׂ ה
וּ להכניסם, הנּ ׁש מוֹ ת לתּק ן וּ כׁש זּ וֹ כה
אזי כּ י להתּפ לּ ל, מאד ויפה טוֹ ב אזי

ּת ּק וּ נּה : על הּת פלּ ה

מׁש גּ יחוזה הוּ א הדה, הבּ על 
להׁש קוֹ ת ּת מיד וּ מׁש ּת דּ ל
ּת ּק וּ ני וּ בׁש אר וּ לגדּ לם, האילנוֹ ת
מזּ ה זה האילנוֹ ת וּ להרחיק הדה.
את אחד יכחיׁש  ׁש א הראוּ י, הרחקה
להראוֹ ת צרי לפעמים כּ י חברוֹ .
כּ די גּ דוֹ לה, הרחקה גּ דוֹ ל למקרב

חברוֹ : את יכחיׁש  ׁש א

ּפ רוֹ תב עוֹ שׂ ין ׁש כּ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ודע,
אזי מקוֹ ם. ׁש ל רצוֹ נוֹ  ׁש עוֹ שׂ ין
ויכוֹ לין הדה, בּ על עיני מאירין
.ׁש צּ רי בּ מקוֹ ם ורוֹ אין צוֹ פין להיוֹ ת

בּ חי כ"ג)נתוזה צוֹ פים".(בּ ּמ דבּ ר "שׂ דה : 
חס ,יתבּ ר רצוֹ נוֹ  עוֹ שׂ ין כּ ׁש אין אבל
חס עיניו, נתחכים אזי וׁש לוֹ ם,
בּ וֹ כים" "שׂ דה בּ חינת: וזה וׁש לוֹ ם.

ׁש ם) עיּ ן ה: קטן מעד י"ח ּפ רק בּ כי(אהלוֹ ת כּ י , 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הראוּ ת, קלקוּ ל (קהלתהוּ א 

הגּ ׁש ם",י"ב) אחר העבים "וׁש בוּ  :
לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , (ׁש בּ תודרׁש וּ  

הבּ כי'.קנ"א:) אחר ׁש הוֹ ל הראוּ ת 'זה :

בּ בחינוֹ ת וצוֹ פוֹ ת, מאירוֹ ת וּ כׁש עיניו
יכוֹ ל אזי הנּ "ל, צוֹ פים' 'שׂ דה
אל להביאוֹ  ואחד, אחד בּ כל להסּת כּ ל
להסּת כּ ל ׁש יּ כוֹ ל הינוּ  הּת כלית.
על אינוֹ  אם אחד, כּ ל ׁש ל בּ הדּ בּ וּ ר
ׁש רחוֹ ק מחמת בּ ׁש למוּ ת, ּת ּק וּ נוֹ 
אל מביאוֹ  הוּ א אזי עדין, מהּת כלית
בּ ׁש למוּ ת. כּ הגן הדּ בּ וּ ר ואז הּת כלית,

מלא,כּ י עוֹ לם הוּ א ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר כּ ל 
וּ מדבּ ר להתּפ לּ ל, עוֹ מד וּ כׁש אדם
ציצים מלּק ט הוּ א אזי הּת פלּ ה, דּ בּ וּ רי
ההוֹ ל כּ אדם נאים. וׁש וֹ ׁש נּ ים וּ פרחים
נאים וּ פרחים ׁש וֹ ׁש נּ ים וּ מלּק ט בּ שׂ דה,
אחת. אגדּ ה ׁש עוֹ שׂ ה עד לאחת, אחת
לאחת אחת עוֹ ד מלּק ט  ּואחר־כ
יחד, וּ מחבּ רם אחרת אגדּ ה ועוֹ שׂ ה
וכּמ ה כּ ּמ ה וּ מקבּ ץ וּ מלּק ט הוֹ ל וכן
הוֹ ל הוּ א כן כּ מוֹ  ונאים. יפים אגדּ וֹ ת
ׁש ּמ תחבּ רים עד לאוֹ ת, מאוֹ ת בּ תפלּ ה
וכן דּ בּ וּ ר. מהם ונעשׂ ה אוֹ תיּ וֹ ת, כּ ּמ ה
 ּואחר־כ ׁש למוֹ ת, בּ תבוֹ ת עוֹ שׂ ה
הוֹ ל  ּואחר־כ הּת בוֹ ת. ׁש ּת י נתחבּ רין
אחת. בּ רכה ׁש גּ וֹ מר עד יוֹ תר, וּ מלּק ט
והוֹ ל ויוֹ תר, יוֹ תר מלּק ט  ּואחר־כ
לקדוֹ ת, וּ מגּ בוּ רוֹ ת לגבוּ רוֹ ת, מאבוֹ ת
גדל יפאר מי יוֹ תר. להלּ ן הוֹ ל וכן
ׁש אדם והּק בּ וּ צים, הלּ ּק וּ טים ּפ אר

הּת פלּ ה. בּ דבּ וּ רי וּ מקבּ ץ מלּק ט

יוֹ צאוּ כׁש הדּ בּ וּ ר הוּ א והדּ בּ וּ ר יוֹ צא, 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מהנּ פׁש ,

ב) חיּ ה",(בּ ראׁש ית לנפׁש  האדם "ויהי : 
בּ א והדּ בּ וּ ר ממלּ לא'. 'לרוּ ח ותרגּ וּ מוֹ :

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לאזניו, רבּ וֹ תינוּ ,ונׁש מע 



מוהר"ןח ליקוטי

לברכה ט"ו)זכרוֹ נם 'הׁש מע(בּ רכוֹ ת 
אזי .'בּ פי מוֹ ציא אּת ה מה לאזני
לבל מהנּ פׁש , וּ מתחנּ ן מבּק ׁש  הדּ בּ וּ ר
אוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ צא ותכף מּמ נּ וּ . ּת ּפ רד
, ּבּ רו מּת בת בּ י"ת אוֹ ת כּ גוֹ ן ראׁש וֹ נה,
ּת ּפ רד לבל מהנּ פׁש  וּ מתחנּ ן מבּק ׁש  אזי
מּמ נּ י, להתּפ רד ּת וּ כל אי כּ י מּמ נּ וּ .
ׁש יּ ׁש  והאהבה ההתקרוּ ת לגדל
וזיוי יפיי יקר את רוֹ אה אּת ה כּ י בּ ינינוּ .
לנּת ק ּת וּ כל ואי ותפארּת י, והדרי
אמת, הן מאּת י. ולפרד מּמ נּ י עצמ
ללּק ט כּ די יוֹ תר, ליל צרי ׁש אּת ה
גּ דוֹ לוֹ ת, וחמוּ דוֹ ת יקרוֹ ת סגלּ וֹ ת עוֹ ד
ולׁש כּ ח מּמ נּ י לפרד ּת וּ כל אי אבל
מקוֹ ם ׁש בּ כל ּת ראה ּפ נים כּ ל על אוֹ תי,
אוֹ תי, ּת ׁש כּ ח א לׁש ם ותבוֹ א ׁש ּת ל
כּ ׁש גּ וֹ מר ׁש כּ ן מכּ ל מּמ נּ י. ּת ּפ רד וא
כּ ל מבּק ׁש ת הּת בה כּ ל אזי אחת, ּת בה
ואינּה  אוֹ תוֹ , וּ מחבּ קת וּ מלּפ פת הנּ "ל.

כּ נּ "ל. מאּת ּה  ליל אוֹ תוֹ  מנּ חת

עוֹ דוּ באמת לדבּ ר וּ מכרח צרי הוּ א 
בּ רכוֹ ת וכּמ ה דּ בּ וּ רים, הרבּ ה
הכּ לל כּ ן על הּת פלּ ה. גּ מר עד וענינים
הּת פלּ ה מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת ׁש צּ רי
נמצא יהיה ׁש ּמ דבּ ר, דּ בּ וּ ר וּ בכל כּ לּ ּה .
הּת פלּ ה ׁש ל הדּ בּ וּ רים כּ ל ׁש ם
יהיה הּס וֹ ף עד הּת פלּ ה וּ מהתחלת
האחרוֹ ן בּ הדּ בּ וּ ר וּ כׁש עוֹ מד אחד. הכּ ל
בּ תבה עוֹ מד עדין יהיה הּת פלּ ה, ׁש ל
ׁש על־ידי־ כּ די הּת פלּ ה. ׁש ל ראׁש וֹ נה
כּ לּ ּה , הּת פלּ ה כּ ל להתּפ לּ ל יוּ כל זה
מאוֹ ת אפלּ וּ  יתּפ רד א ואף־על־ּפ י־כן

הּת פלּ ה: ׁש ל ראׁש וֹ נה

אחד,ג בּ חינת הינוּ  זוֹ , ׁש בּ חינה ודע,
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת כלית. בּ חינת הוּ א זה

י"ד) אחד(זכריה ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם : 
הינוּ  ההוּ א', 'וּ ביּ וֹ ם אחד". וּ ׁש מוֹ 

וה כּ יהּת כלית. טוֹ ב, כּ לּ וֹ  בּ חינת וּ א 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א אחד

לברכה זכרוֹ נם נ)רבּ וֹ תינוּ , על(ּפ סחים 
אחד" ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם זה: ּפ סוּ ק
אלּ א הוּ א, אחד לאו האדּ נא 'אּט וּ  וכוּ ',
אמת', 'דּ יּ ן הרעה: על מברכין האדּ נא
אבל והּמ יטיב', 'הּט וֹ ב הּט וֹ בה: ועל
והּמ יטיב'. הּט וֹ ב הכּ ל על יברכוּ  לעתיד
הּת כלית. הוּ א אחד ׁש בּ חינת נמצא,
כּ לּ וֹ  הוּ א הּת כלית כּ י טוֹ ב, כּ לּ וֹ  והוּ א
והיּ ּס וּ רין הצּ רוֹ ת כּ ל אפלּ וּ  כּ י טוֹ ב.
חס האדם, על העוֹ ברין והרעוֹ ת
בּ ודּ אי הּת כלית, על יסּת כּ ל אם וׁש לוֹ ם,
כּ י גּ דוֹ לוֹ ת. טוֹ בוֹ ת רק כּ לל, רעוֹ ת אינם
מהם בּ כוּ נה בּ אים היּ ּס וּ רין כּ ל בּ ודּ אי
ׁש יּ ׁש וּ ב להזכּ ירוֹ  אם לטוֹ בתוֹ , יתבּ ר
כּ ן ואם עווֹ נוֹ תיו. למרק אם בּ תׁש וּ בה,
כּ וּ נת כּ י גּ דוֹ לוֹ ת, טוֹ בוֹ ת הם היּ ּס וּ רין
לטוֹ בה. רק בּ ודּ אי הוּ א יתבּ ר הם
ׁש יּ ׁש  והיּ ּס וּ רין הרעוֹ ת ׁש בּ כל נמצא,
על יסּת כּ ל אם וׁש לוֹ ם, חס לאדם,
א ,יתבּ ר הם כּ וּ נת הינוּ  הּת כלית,
יתמלּ א אדּ רבּ א רק כּ לל. יּס וּ רין לוֹ  יהיה
ׁש יּ סּת כּ ל הּט וֹ בה רב מגּ דל שׂ מחה,
הּת כלית כּ י הלּ לוּ . היּ ּס וּ רין בּ תכלית
וּ באמת כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א

טוֹ ב. כּ לּ וֹ  רק בּ עוֹ לם, רע ׁש וּ ם אין

מהיּ ּס וּ ריןא לאדם ׁש יּ ׁש  הצּ ער עּק ר 
הוּ א וׁש לוֹ ם. חס עליו, ׁש עוֹ ברים

ט והלכות סהתורות תורה

הדּ עת, מהאדם ׁש לּ וֹ קחין מחמת רק
הּת כלית, על להסּת כּ ל יכוֹ ל ׁש אין עד
וּ כאב צער מרגּ יׁש  ואז טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
וּ מסּת כּ ל דּ עת, לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  כּ י היּ ּס וּ רין.
הצּ ער כּ לל מרגּ יׁש  אינוֹ  הּת כלית, על
דּ בר ּת בין וּ בזה כּ נּ "ל. היּ ּס וּ רין ׁש ל
בּ נפׁש  נּ טבּ ע מה ונסּת ר, נעלם
גּ דוֹ לים, יּס וּ רין לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  האדם,
כּ ׁש חוֹ תכין למׁש ל כּ גוֹ ן לצלן, רחמנא
אזי וׁש לוֹ ם. חס לאדם, איבר איזה
זה כּ י בּ חזק. עיניו את ועוֹ צם סוֹ תם
רוֹ צה כּ ׁש אדם בּ חוּ ׁש , רוֹ אים אנוּ 
מּמ נּ וּ , רחוֹ ק ׁש הוּ א דּ בר על להסּת כּ ל
וּ מכוּ ץ וּ מצמצם עיניו, את סוֹ תם אזי
הדּ בר אל הראוּ ת לכוּ ן כּ די הראוּ ת,

לראוֹ ת. ׁש רוֹ צה כּ יהרחוֹ ק מחמת וזה 
הּמ ח, ׁש ל וׁש ליח מׁש רת הוּ א הראוּ ת

הּמ ח.  ֹלתו ׁש רוֹ אה הדּ בר להביא

דּ הינוּ כּ י הידיעה, היא הראיּ ה עּק ר 
ׁש רוֹ אה, הדּ בר מהוּ ת לידע
הּמ ח וּ כׁש רוֹ צה בּ ּמ ח. היא והידיעה
אזי כּ נגדּ וֹ , ׁש עוֹ מד הדּ בר זה לידע
הוֹ ל והראוּ ת הראוּ ת, את ׁש וֹ לח הוּ א
הּמ ח,  ֹלתו וּ מביאוֹ  הדּ בר, ורוֹ אה
כּ ן ועל רוֹ אה. מה יוֹ דע ואזי
בּ מהירוּ ת אדם לפני דּ בר כּ ׁש ּמ עבירין
אף הדּ בר, מהוּ ת יוֹ דע אינוֹ  גּ דוֹ ל,
עם מּמ ׁש , בּ עיניו הדּ בר ראה ׁש בּ אמת
ּפ נאי היה א הּמ הירוּ ת, מחמת זה כּ ל
כּ ן ועל הּמ ח.  ֹלתו הדּ בר להביא
כּ ח אין מּמ נּ וּ , רחוֹ ק כּ ׁש הדּ בר
 ֹלתו ולהביאוֹ  לׁש ם ליל בּ הראוּ ת
אחרים ׁש הדּ ברים מחמת הּמ ח,

וכן אוֹ תוֹ . מבלבּ לים הצּ ד מן ׁש רוֹ אה
על־ הראוּ ת, ׁש נּ תּפ זּ ר הּפ זּ וּ ר מחמת
להביא כּ ח בּ וֹ  ואין נקלׁש , הוּ א ידי־זה
על־כּ ן הּמ ח.  ֹלתו ׁש רוֹ אה הדּ בר
וּ לצמצם עיניו, את לסּת ם צרי
כּ די ,ׁש צּ רי הדּ בר אל וּ לכוּ נוֹ  הראוּ ת,
כּ די וגם אחרים. דּ ברים יבלבּ לוּ  ׁש א
קלוּ ׁש , יהיה וא הראוּ ת, כּ ח ׁש יּ תחזּ ק
כּ נּ "ל. הרחוֹ ק הדּ בר לראוֹ ת יוּ כל ואז
על להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צים כן, כּ מוֹ 
אחד. כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
וּ לכוּ ן עיניו, את לסּת ם צרי

הּת כלית. אל ההסּת כּ לוּ ת

רחוֹ קהכּ י היא הזּ ה הּת כלית אוֹ ר 
כּ י לראוֹ תוֹ  אפׁש ר ואי מהאדם,
את לסּת ם ׁש צּ רי דּ עינין. בּ סתימוּ  אם
מאד, בּ חזקה וּ לסגרם לגמרי, העינים
לסתמם כּ די בּ האצבּ ע, לדחקם גּ ם אף
הּת כלית על להסּת כּ ל יוּ כל ואז לגמרי,
עיניו את לסּת ם ׁש צּ רי הינוּ  הזּ ה.
להעלים לגמרי, עלמא דּ האי מחזוּ 
להסּת כּ ל לבלי מאד, וּ לסגרם עיניו
והבליו. הזּ ה עוֹ לם ּת אווֹ ת על כּ לל
הּת כלית אוֹ ר וּ להיג לראוֹ ת יוּ כל ואז
היּ ּס וּ רין יתבּ ּט לוּ  ואז טוֹ ב. ׁש כּ לּ וֹ  הזּ ה,
ׁש רחוֹ ק מחמת היּ ּס וּ רין עּק ר כּ י כּ נּ "ל,
בּ נפׁש  נטבּ ע כּ ן ועל כּ נּ "ל. מהּת כלית
יּס וּ רין בּ ׁש עת עיניו לסּת ם האדם
וּ לבּט לם, מהיּ ּס וּ רין לברח כּ די כּ נּ "ל,
הּת כלית, על ההסּת כּ לוּ ת ידי על
הזּ את ׁש ההסּת כּ לוּ ת טוֹ ב. כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
סתימת על־ידי כּ י־אם אפׁש ר, אי
יוֹ דע אינוֹ  ׁש האדם ואף כּ נּ "ל. העינים
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לברכה ט"ו)זכרוֹ נם 'הׁש מע(בּ רכוֹ ת 
אזי .'בּ פי מוֹ ציא אּת ה מה לאזני
לבל מהנּ פׁש , וּ מתחנּ ן מבּק ׁש  הדּ בּ וּ ר
אוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ צא ותכף מּמ נּ וּ . ּת ּפ רד
, ּבּ רו מּת בת בּ י"ת אוֹ ת כּ גוֹ ן ראׁש וֹ נה,
ּת ּפ רד לבל מהנּ פׁש  וּ מתחנּ ן מבּק ׁש  אזי
מּמ נּ י, להתּפ רד ּת וּ כל אי כּ י מּמ נּ וּ .
ׁש יּ ׁש  והאהבה ההתקרוּ ת לגדל
וזיוי יפיי יקר את רוֹ אה אּת ה כּ י בּ ינינוּ .
לנּת ק ּת וּ כל ואי ותפארּת י, והדרי
אמת, הן מאּת י. ולפרד מּמ נּ י עצמ
ללּק ט כּ די יוֹ תר, ליל צרי ׁש אּת ה
גּ דוֹ לוֹ ת, וחמוּ דוֹ ת יקרוֹ ת סגלּ וֹ ת עוֹ ד
ולׁש כּ ח מּמ נּ י לפרד ּת וּ כל אי אבל
מקוֹ ם ׁש בּ כל ּת ראה ּפ נים כּ ל על אוֹ תי,
אוֹ תי, ּת ׁש כּ ח א לׁש ם ותבוֹ א ׁש ּת ל
כּ ׁש גּ וֹ מר ׁש כּ ן מכּ ל מּמ נּ י. ּת ּפ רד וא
כּ ל מבּק ׁש ת הּת בה כּ ל אזי אחת, ּת בה
ואינּה  אוֹ תוֹ , וּ מחבּ קת וּ מלּפ פת הנּ "ל.

כּ נּ "ל. מאּת ּה  ליל אוֹ תוֹ  מנּ חת

עוֹ דוּ באמת לדבּ ר וּ מכרח צרי הוּ א 
בּ רכוֹ ת וכּמ ה דּ בּ וּ רים, הרבּ ה
הכּ לל כּ ן על הּת פלּ ה. גּ מר עד וענינים
הּת פלּ ה מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת ׁש צּ רי
נמצא יהיה ׁש ּמ דבּ ר, דּ בּ וּ ר וּ בכל כּ לּ ּה .
הּת פלּ ה ׁש ל הדּ בּ וּ רים כּ ל ׁש ם
יהיה הּס וֹ ף עד הּת פלּ ה וּ מהתחלת
האחרוֹ ן בּ הדּ בּ וּ ר וּ כׁש עוֹ מד אחד. הכּ ל
בּ תבה עוֹ מד עדין יהיה הּת פלּ ה, ׁש ל
ׁש על־ידי־ כּ די הּת פלּ ה. ׁש ל ראׁש וֹ נה
כּ לּ ּה , הּת פלּ ה כּ ל להתּפ לּ ל יוּ כל זה
מאוֹ ת אפלּ וּ  יתּפ רד א ואף־על־ּפ י־כן

הּת פלּ ה: ׁש ל ראׁש וֹ נה

אחד,ג בּ חינת הינוּ  זוֹ , ׁש בּ חינה ודע,
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת כלית. בּ חינת הוּ א זה

י"ד) אחד(זכריה ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם : 
הינוּ  ההוּ א', 'וּ ביּ וֹ ם אחד". וּ ׁש מוֹ 

וה כּ יהּת כלית. טוֹ ב, כּ לּ וֹ  בּ חינת וּ א 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א אחד

לברכה זכרוֹ נם נ)רבּ וֹ תינוּ , על(ּפ סחים 
אחד" ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם זה: ּפ סוּ ק
אלּ א הוּ א, אחד לאו האדּ נא 'אּט וּ  וכוּ ',
אמת', 'דּ יּ ן הרעה: על מברכין האדּ נא
אבל והּמ יטיב', 'הּט וֹ ב הּט וֹ בה: ועל
והּמ יטיב'. הּט וֹ ב הכּ ל על יברכוּ  לעתיד
הּת כלית. הוּ א אחד ׁש בּ חינת נמצא,
כּ לּ וֹ  הוּ א הּת כלית כּ י טוֹ ב, כּ לּ וֹ  והוּ א
והיּ ּס וּ רין הצּ רוֹ ת כּ ל אפלּ וּ  כּ י טוֹ ב.
חס האדם, על העוֹ ברין והרעוֹ ת
בּ ודּ אי הּת כלית, על יסּת כּ ל אם וׁש לוֹ ם,
כּ י גּ דוֹ לוֹ ת. טוֹ בוֹ ת רק כּ לל, רעוֹ ת אינם
מהם בּ כוּ נה בּ אים היּ ּס וּ רין כּ ל בּ ודּ אי
ׁש יּ ׁש וּ ב להזכּ ירוֹ  אם לטוֹ בתוֹ , יתבּ ר
כּ ן ואם עווֹ נוֹ תיו. למרק אם בּ תׁש וּ בה,
כּ וּ נת כּ י גּ דוֹ לוֹ ת, טוֹ בוֹ ת הם היּ ּס וּ רין
לטוֹ בה. רק בּ ודּ אי הוּ א יתבּ ר הם
ׁש יּ ׁש  והיּ ּס וּ רין הרעוֹ ת ׁש בּ כל נמצא,
על יסּת כּ ל אם וׁש לוֹ ם, חס לאדם,
א ,יתבּ ר הם כּ וּ נת הינוּ  הּת כלית,
יתמלּ א אדּ רבּ א רק כּ לל. יּס וּ רין לוֹ  יהיה
ׁש יּ סּת כּ ל הּט וֹ בה רב מגּ דל שׂ מחה,
הּת כלית כּ י הלּ לוּ . היּ ּס וּ רין בּ תכלית
וּ באמת כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א

טוֹ ב. כּ לּ וֹ  רק בּ עוֹ לם, רע ׁש וּ ם אין

מהיּ ּס וּ ריןא לאדם ׁש יּ ׁש  הצּ ער עּק ר 
הוּ א וׁש לוֹ ם. חס עליו, ׁש עוֹ ברים

ט והלכות סהתורות תורה

הדּ עת, מהאדם ׁש לּ וֹ קחין מחמת רק
הּת כלית, על להסּת כּ ל יכוֹ ל ׁש אין עד
וּ כאב צער מרגּ יׁש  ואז טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
וּ מסּת כּ ל דּ עת, לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  כּ י היּ ּס וּ רין.
הצּ ער כּ לל מרגּ יׁש  אינוֹ  הּת כלית, על
דּ בר ּת בין וּ בזה כּ נּ "ל. היּ ּס וּ רין ׁש ל
בּ נפׁש  נּ טבּ ע מה ונסּת ר, נעלם
גּ דוֹ לים, יּס וּ רין לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  האדם,
כּ ׁש חוֹ תכין למׁש ל כּ גוֹ ן לצלן, רחמנא
אזי וׁש לוֹ ם. חס לאדם, איבר איזה
זה כּ י בּ חזק. עיניו את ועוֹ צם סוֹ תם
רוֹ צה כּ ׁש אדם בּ חוּ ׁש , רוֹ אים אנוּ 
מּמ נּ וּ , רחוֹ ק ׁש הוּ א דּ בר על להסּת כּ ל
וּ מכוּ ץ וּ מצמצם עיניו, את סוֹ תם אזי
הדּ בר אל הראוּ ת לכוּ ן כּ די הראוּ ת,

לראוֹ ת. ׁש רוֹ צה כּ יהרחוֹ ק מחמת וזה 
הּמ ח, ׁש ל וׁש ליח מׁש רת הוּ א הראוּ ת

הּמ ח.  ֹלתו ׁש רוֹ אה הדּ בר להביא

דּ הינוּ כּ י הידיעה, היא הראיּ ה עּק ר 
ׁש רוֹ אה, הדּ בר מהוּ ת לידע
הּמ ח וּ כׁש רוֹ צה בּ ּמ ח. היא והידיעה
אזי כּ נגדּ וֹ , ׁש עוֹ מד הדּ בר זה לידע
הוֹ ל והראוּ ת הראוּ ת, את ׁש וֹ לח הוּ א
הּמ ח,  ֹלתו וּ מביאוֹ  הדּ בר, ורוֹ אה
כּ ן ועל רוֹ אה. מה יוֹ דע ואזי
בּ מהירוּ ת אדם לפני דּ בר כּ ׁש ּמ עבירין
אף הדּ בר, מהוּ ת יוֹ דע אינוֹ  גּ דוֹ ל,
עם מּמ ׁש , בּ עיניו הדּ בר ראה ׁש בּ אמת
ּפ נאי היה א הּמ הירוּ ת, מחמת זה כּ ל
כּ ן ועל הּמ ח.  ֹלתו הדּ בר להביא
כּ ח אין מּמ נּ וּ , רחוֹ ק כּ ׁש הדּ בר
 ֹלתו ולהביאוֹ  לׁש ם ליל בּ הראוּ ת
אחרים ׁש הדּ ברים מחמת הּמ ח,

וכן אוֹ תוֹ . מבלבּ לים הצּ ד מן ׁש רוֹ אה
על־ הראוּ ת, ׁש נּ תּפ זּ ר הּפ זּ וּ ר מחמת
להביא כּ ח בּ וֹ  ואין נקלׁש , הוּ א ידי־זה
על־כּ ן הּמ ח.  ֹלתו ׁש רוֹ אה הדּ בר
וּ לצמצם עיניו, את לסּת ם צרי
כּ די ,ׁש צּ רי הדּ בר אל וּ לכוּ נוֹ  הראוּ ת,
כּ די וגם אחרים. דּ ברים יבלבּ לוּ  ׁש א
קלוּ ׁש , יהיה וא הראוּ ת, כּ ח ׁש יּ תחזּ ק
כּ נּ "ל. הרחוֹ ק הדּ בר לראוֹ ת יוּ כל ואז
על להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צים כן, כּ מוֹ 
אחד. כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
וּ לכוּ ן עיניו, את לסּת ם צרי

הּת כלית. אל ההסּת כּ לוּ ת

רחוֹ קהכּ י היא הזּ ה הּת כלית אוֹ ר 
כּ י לראוֹ תוֹ  אפׁש ר ואי מהאדם,
את לסּת ם ׁש צּ רי דּ עינין. בּ סתימוּ  אם
מאד, בּ חזקה וּ לסגרם לגמרי, העינים
לסתמם כּ די בּ האצבּ ע, לדחקם גּ ם אף
הּת כלית על להסּת כּ ל יוּ כל ואז לגמרי,
עיניו את לסּת ם ׁש צּ רי הינוּ  הזּ ה.
להעלים לגמרי, עלמא דּ האי מחזוּ 
להסּת כּ ל לבלי מאד, וּ לסגרם עיניו
והבליו. הזּ ה עוֹ לם ּת אווֹ ת על כּ לל
הּת כלית אוֹ ר וּ להיג לראוֹ ת יוּ כל ואז
היּ ּס וּ רין יתבּ ּט לוּ  ואז טוֹ ב. ׁש כּ לּ וֹ  הזּ ה,
ׁש רחוֹ ק מחמת היּ ּס וּ רין עּק ר כּ י כּ נּ "ל,
בּ נפׁש  נטבּ ע כּ ן ועל כּ נּ "ל. מהּת כלית
יּס וּ רין בּ ׁש עת עיניו לסּת ם האדם
וּ לבּט לם, מהיּ ּס וּ רין לברח כּ די כּ נּ "ל,
הּת כלית, על ההסּת כּ לוּ ת ידי על
הזּ את ׁש ההסּת כּ לוּ ת טוֹ ב. כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
סתימת על־ידי כּ י־אם אפׁש ר, אי
יוֹ דע אינוֹ  ׁש האדם ואף כּ נּ "ל. העינים
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אף־על־ּפ י־כן עוֹ שׂ ה, הוּ א מה כּ לוּ ם
מטבּ עה ועל־כּ ן הכּ ל, יוֹ דעת הנּ פׁש 
כּ נּ "ל: יּס וּ רין בּ ׁש עת העינים לסּת ם

ׁש נּ תבּ ּט לד בּ ּט וּ ל בּ ׁש עת בּ אמת, והנּ ה
כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית, אל
היּ ּס וּ רין נתבּ ּט לין בּ אמת אזי אחד,
ּת מיד להיוֹ ת אפׁש ר אי א כּ נּ "ל.
יצא אם־כּ ן כּ י הבּ ּט וּ ל, בּ בחינוֹ ת קבוּ ע
ׁש יּ היה מכרח כּ ן ועל אנוֹ ׁש י, מגּ דר
על־כּ ן וׁש וֹ ב. רצוֹ א בּ בחינוֹ ת הבּ ּט וּ ל
הּמ ח, אל מהבּ ּט וּ ל הכל כּ ׁש חוֹ זר
אפׁש ר אי אזי הכל, כּ לי ׁש הוּ א
זה לקבּ ל הכּ לים, ׁש הם להּמ חין,
הוּ א כּ י בּ ּט וּ ל. בּ חינוֹ ת ׁש ל הכל
בּ חינוֹ ת ׁש הוּ א סוֹ ף, אין בּ חינוֹ ת
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
ׁש ל הצּ ער הּמ ח מרגּ יׁש  זה וּ מחמת
כּ ל ׁש ל ההרגּ ׁש ה עּק ר כּ י היּ ּס וּ רין.
הוּ א וׁש לוֹ ם, חס והכּ אבים, היּ ּס וּ רין
לכל צנּ וֹ רוֹ ת יוֹ צאין מהּמ ח כּ י בּ הּמ ח.
מרגּ יׁש  זה ידי ועל כּ לּ ם, האיברים

ׁש הוּ א: איבר בּ איזוֹ  הכּ אב הּמ ח

אלודע מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר  ּׁש אחר־כ 
אזי הּמ חין, דּ הינוּ  הכּ לים,
היוּ  מּמ ה בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רין מתגּ בּ רין
ׁש ּמ תאבּ קים אנׁש ים ׁש ני כּ דר מּק דם.
זה, כּ נגד זה ונתגּ בּ רים ונלחמים
עליו, מתגּ בּ ר ׁש חברוֹ  רוֹ אה ׁש כּ ׁש אחד
וּ מתגּ בּ ר מאד, מתחזּ ק הוּ א אזי
הבּ עלי כּ ׁש רוֹ אין כן כּ מוֹ  בּ יוֹ תר.
על להתגּ בּ ר רוֹ צה ׁש הוּ א דּ ינים,

אלהיּ ּס וּ רי הבּ ּט וּ ל ידי על וּ לבּט לם, ן 
מתחזּ קים הם אזי כּ נּ "ל, הּת כלית

 ּכ אחר ועל־כּ ן בּ יוֹ תר. וּ מתגּ בּ רים
הם היּ ּס וּ רין אזי מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש ב
מתגּ בּ רים הם כּ י מּק דם. יוֹ תר גּ דוֹ לים
מהם לברח ׁש רוֹ צה מחמת כּ נגדּ וֹ ,

וכנּ "ל:

היּ ּס וּ ריןא מקלּ ים  ּכ אחר 
ידי על עליהם, וּ מתנחמין
ידי על ׁש זּ וֹ כין הּת וֹ רה התחדּ ׁש וּ ת
בּ א היּ ּס וּ רין על־ידי כּ י היּ ּס וּ רין.
על אף , ּכ ואחר כּ נּ "ל. בּ ּט וּ ל לבחינת
אף־על־ּפ י־כן מהבּ ּט וּ ל, ׁש ב ּפ י
על־ידי מהבּ ּט וּ ל, ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
על־ כּ י הּת וֹ רה. התחדּ ׁש וּ ת נעשׂ ה זה
הּת כלית, אל ׁש נּ תבּ ּט ל הבּ ּט וּ ל ידי
טוֹ בוֹ ת הם היּ ּס וּ רין ׁש כּ ל והיג
נתמלּ א זה ידי על מאד, גּ דוֹ לוֹ ת
אל כּ לי הוּ א והמחה שׂ מחה.
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  דּ אוֹ ריתא, חדּ וּ ׁש ין

לברכה זכרוֹ נם פ"ח)רבּ וֹ תינוּ  :(ׁש בּ ת 

ונׁש מע, נעשׂ ה ישׂ ראל ׁש אמרוּ  'בּ ׁש עה
ׁש ני ונתנוּ  מלאכים, רבּ וֹ א ׁש ים ירדוּ 
וּ כׁש חטאוּ  אחד, כּ ל בּ ראׁש  כּ תרים
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ועתיד וכוּ ',
עוֹ לם "ושׂ מחת ׁש נּ אמר לנוּ , להחזירן
היא ׁש המחה נמצא ראׁש ם"'. על
בּ חינת ׁש הוּ א ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינת

הּת וֹ רה. קבּ לת

ׁש זּ וֹ כיןועל הּת וֹ רה התחדּ ׁש וּ ת ידי 
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  על־ידי
אחר היּ ּס וּ רין מקררין זה ידי על כּ נּ "ל,
צמאוֹ ן מכבּ ין זה ידי על כּ י , ּכ
בּ חינת הוּ א היּ ּס וּ רין הרגּ ׁש ת כּ י הנּ פׁש ,
ידי על הוּ א צּמ אוֹ ן כּ י הנּ פׁש , צמאוֹ ן

יא והלכות סהתורות תורה

יּס וּ רין, בּ חינת הוּ א וּ מליחוּ ת מליחוּ ת,
לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 

ה) ונאמר(בּ רכוֹ ת בּ מלח, בּ רית 'נאמר : 
בּ ת היא הנּ פׁש  כּ י בּ יּס וּ רין'. בּ רית
על־ הוּ א הנּ פׁש , גּ דּ וּ ל עּק ר כּ י הכל,
וּ כמוֹ  וּ מתּק נּה , ׁש ּמ גדּ לּה  הכל, ידי

י"ט)ׁש כּ תוּ ב נפׁש (מׁש לי דּ עת בּ א "גּ ם : 
אזי בּ ׁש למוּ ת, וּ כׁש הכל טוֹ ב". א
כּ ׁש נּ פגּ ם אבל ּפ רוֹ ת. עוֹ שׂ ה הוּ א
ּפ רי "ארץ בּ חינת הוּ א אזי הכל,

ק"ז)למלחה" הוּ א(ּת הלּ ים והמליחוּ ת, . 
על־ידי ׁש ּמ רגּ יׁש ין, היּ ּס וּ רין בּ חינת
והוּ א כּ נּ "ל, בּ ׁש למוּ ת הכל ׁש אין
ידי ועל כּ נּ "ל. הנּ פׁש  צמאוֹ ן בּ חינת
זה ידי על הנּ "ל, הּת וֹ רה ההתחדּ ׁש וּ ת
הצּ ּמ אוֹ ן, וּ מכבּ ין היּ ּס וּ רין, מקררין

נ"ה)בּ בחינוֹ ת לכוּ (יׁש עיה צמא כל "הוֹ י : 
בּ חינוֹ ת וזה צ"ד)לּמ ים". "אׁש רי(ּת הלּ ים : 

וּ מּת וֹ רת יּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר
זוֹ כה היּ ּס וּ רין, ידי על כּ י תלּמ דנּ וּ ",
סימן וזה כּ נּ "ל. הּת וֹ רה להתחדּ ׁש וּ ת
כּ ראוּ י, וקבּ לם היּ ּס וּ רין ידי על ׁש ּפ על
דּ אוֹ ריתא. לחדּ וּ ׁש ין  ּכ אחר כּ ׁש זּ וֹ כה
אל בּ ּט וּ ל לבחינוֹ ת ׁש זּ כה סימן ׁש זּ ה
זה ידי ועל היּ ּס וּ רין, על־ידי הּת כלית
על־ידי דּ אוֹ ריתא, לחדּ וּ ׁש ין זכה

כּ נּ "ל: הרׁש ימוּ 

כּ ׁש עיניווהבּ על הנּ "ל, הדה 
"שׂ דה בּ בחינוֹ ת מאירוֹ ת,
אחד בּ כל להסּת כּ ל יכוֹ ל אזי צוֹ פים".
הּת כלית. אל קרוֹ ב הוּ א אם ואחד,
מהּת כלית, ׁש רחוֹ ק בּ אחד וּ כׁש רוֹ אה
כּ ראוּ י בּ ׁש למוּ ת עדין ּת פלּ תוֹ  אין אזי

מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אינוֹ  כּ י כּ נּ "ל,
הּת בה, בּ סוֹ ף וּ כׁש עוֹ מד הּת פלּ ה.
לכל יכוֹ ל ואינוֹ  הּת בה, ּת חלּ ת ׁש וֹ כח
והבּ על כּ נּ "ל. אחד בּ בחינוֹ ת ּת פלּ תוֹ 
אל וּ מביאוֹ  בּ וֹ , מסּת כּ ל הנּ "ל, הדה
ואזי כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
ואף הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל
עדין הּת פלּ ה, בּ סוֹ ף ׁש עוֹ מד ּפ י על
ּת חלּ ת ׁש ל הּת בה בּ תחלּ ת עוֹ מד הוּ א

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה

ק"ד)בּ חינוֹ תוזה צוֹ פים(ׁש בּ ת " מנצּפ' : 
ׁש הצּ וֹ פים ׁש ם, וּ מּס יק אמרוּ ',
בּ סוֹ ף והי ּת בה בּ תחלּ ת הי ּת ּק נוּ ,

הבּ עלצוֹ פים,ּת בה. בּ חינוֹ ת זה 
צוֹ פים שׂ דה בּ בחינוֹ ת כּ ׁש עיניו הדה,

וּ להסּת כּ ל לתּק ן יכוֹ ל אזי עלכּ נּ "ל. 
הּת כלית, אל סמוּ כים ׁש הם אוֹ תם
הם עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף וּ כׁש עוֹ מדים
ׁש הם אוֹ תם ועל כּ נּ "ל. הּת בה בּ תחלּ ת
סוֹ ף בּ חינוֹ ת והם מהּת כלית, רחוֹ קים
הם הּת בה, בּ סוֹ ף כּ ׁש הם כּ י ּת בה.
והצּ וֹ פים כּ נּ "ל. מּמ ׁש  הּת בה בּ סוֹ ף
אל אוֹ תם וּ מביאים אוֹ תם, מתּק נים
'ׁש כחוּ ם בּ חינוֹ ת וזה כּ נּ "ל. הּת כלית
ׁש הם ׁש ּמ חמת הינוּ  ויּס דוּ ם', וחזרוּ 
ּת חלּ ת ׁש כחוּ  מהּת כלית, רחוֹ קים
ּת פלּ תם כּ וֹ ללים אינם כּ י הּת בה,
ויּס דוּ ם וחזרוּ  כּ נּ "ל, אחד בּ בחינת
כּ נּ "ל: אחד כּ לּ וֹ  ׁש יּ היה אוֹ תם, ותּק נוּ 

בּ עזּפ רוּ ׁש ,וזה רוּ ת. אל בּ עז ויּ אמר 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הכל, ז)הוּ א :(קהלת 

לחכם". ּת עז היארוּ ת"החכמה 
הדּ בּ וּ ר יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ ה הנּ פׁש , בּ חינת



מוהר"ןי ליקוטי

אף־על־ּפ י־כן עוֹ שׂ ה, הוּ א מה כּ לוּ ם
מטבּ עה ועל־כּ ן הכּ ל, יוֹ דעת הנּ פׁש 
כּ נּ "ל: יּס וּ רין בּ ׁש עת העינים לסּת ם

ׁש נּ תבּ ּט לד בּ ּט וּ ל בּ ׁש עת בּ אמת, והנּ ה
כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית, אל
היּ ּס וּ רין נתבּ ּט לין בּ אמת אזי אחד,
ּת מיד להיוֹ ת אפׁש ר אי א כּ נּ "ל.
יצא אם־כּ ן כּ י הבּ ּט וּ ל, בּ בחינוֹ ת קבוּ ע
ׁש יּ היה מכרח כּ ן ועל אנוֹ ׁש י, מגּ דר
על־כּ ן וׁש וֹ ב. רצוֹ א בּ בחינוֹ ת הבּ ּט וּ ל
הּמ ח, אל מהבּ ּט וּ ל הכל כּ ׁש חוֹ זר
אפׁש ר אי אזי הכל, כּ לי ׁש הוּ א
זה לקבּ ל הכּ לים, ׁש הם להּמ חין,
הוּ א כּ י בּ ּט וּ ל. בּ חינוֹ ת ׁש ל הכל
בּ חינוֹ ת ׁש הוּ א סוֹ ף, אין בּ חינוֹ ת
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
ׁש ל הצּ ער הּמ ח מרגּ יׁש  זה וּ מחמת
כּ ל ׁש ל ההרגּ ׁש ה עּק ר כּ י היּ ּס וּ רין.
הוּ א וׁש לוֹ ם, חס והכּ אבים, היּ ּס וּ רין
לכל צנּ וֹ רוֹ ת יוֹ צאין מהּמ ח כּ י בּ הּמ ח.
מרגּ יׁש  זה ידי ועל כּ לּ ם, האיברים

ׁש הוּ א: איבר בּ איזוֹ  הכּ אב הּמ ח

אלודע מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר  ּׁש אחר־כ 
אזי הּמ חין, דּ הינוּ  הכּ לים,
היוּ  מּמ ה בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רין מתגּ בּ רין
ׁש ּמ תאבּ קים אנׁש ים ׁש ני כּ דר מּק דם.
זה, כּ נגד זה ונתגּ בּ רים ונלחמים
עליו, מתגּ בּ ר ׁש חברוֹ  רוֹ אה ׁש כּ ׁש אחד
וּ מתגּ בּ ר מאד, מתחזּ ק הוּ א אזי
הבּ עלי כּ ׁש רוֹ אין כן כּ מוֹ  בּ יוֹ תר.
על להתגּ בּ ר רוֹ צה ׁש הוּ א דּ ינים,

אלהיּ ּס וּ רי הבּ ּט וּ ל ידי על וּ לבּט לם, ן 
מתחזּ קים הם אזי כּ נּ "ל, הּת כלית

 ּכ אחר ועל־כּ ן בּ יוֹ תר. וּ מתגּ בּ רים
הם היּ ּס וּ רין אזי מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש ב
מתגּ בּ רים הם כּ י מּק דם. יוֹ תר גּ דוֹ לים
מהם לברח ׁש רוֹ צה מחמת כּ נגדּ וֹ ,

וכנּ "ל:

היּ ּס וּ ריןא מקלּ ים  ּכ אחר 
ידי על עליהם, וּ מתנחמין
ידי על ׁש זּ וֹ כין הּת וֹ רה התחדּ ׁש וּ ת
בּ א היּ ּס וּ רין על־ידי כּ י היּ ּס וּ רין.
על אף , ּכ ואחר כּ נּ "ל. בּ ּט וּ ל לבחינת
אף־על־ּפ י־כן מהבּ ּט וּ ל, ׁש ב ּפ י
על־ידי מהבּ ּט וּ ל, ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
על־ כּ י הּת וֹ רה. התחדּ ׁש וּ ת נעשׂ ה זה
הּת כלית, אל ׁש נּ תבּ ּט ל הבּ ּט וּ ל ידי
טוֹ בוֹ ת הם היּ ּס וּ רין ׁש כּ ל והיג
נתמלּ א זה ידי על מאד, גּ דוֹ לוֹ ת
אל כּ לי הוּ א והמחה שׂ מחה.
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  דּ אוֹ ריתא, חדּ וּ ׁש ין

לברכה זכרוֹ נם פ"ח)רבּ וֹ תינוּ  :(ׁש בּ ת 

ונׁש מע, נעשׂ ה ישׂ ראל ׁש אמרוּ  'בּ ׁש עה
ׁש ני ונתנוּ  מלאכים, רבּ וֹ א ׁש ים ירדוּ 
וּ כׁש חטאוּ  אחד, כּ ל בּ ראׁש  כּ תרים
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ועתיד וכוּ ',
עוֹ לם "ושׂ מחת ׁש נּ אמר לנוּ , להחזירן
היא ׁש המחה נמצא ראׁש ם"'. על
בּ חינת ׁש הוּ א ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינת

הּת וֹ רה. קבּ לת

ׁש זּ וֹ כיןועל הּת וֹ רה התחדּ ׁש וּ ת ידי 
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  על־ידי
אחר היּ ּס וּ רין מקררין זה ידי על כּ נּ "ל,
צמאוֹ ן מכבּ ין זה ידי על כּ י , ּכ
בּ חינת הוּ א היּ ּס וּ רין הרגּ ׁש ת כּ י הנּ פׁש ,
ידי על הוּ א צּמ אוֹ ן כּ י הנּ פׁש , צמאוֹ ן

יא והלכות סהתורות תורה

יּס וּ רין, בּ חינת הוּ א וּ מליחוּ ת מליחוּ ת,
לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 

ה) ונאמר(בּ רכוֹ ת בּ מלח, בּ רית 'נאמר : 
בּ ת היא הנּ פׁש  כּ י בּ יּס וּ רין'. בּ רית
על־ הוּ א הנּ פׁש , גּ דּ וּ ל עּק ר כּ י הכל,
וּ כמוֹ  וּ מתּק נּה , ׁש ּמ גדּ לּה  הכל, ידי

י"ט)ׁש כּ תוּ ב נפׁש (מׁש לי דּ עת בּ א "גּ ם : 
אזי בּ ׁש למוּ ת, וּ כׁש הכל טוֹ ב". א
כּ ׁש נּ פגּ ם אבל ּפ רוֹ ת. עוֹ שׂ ה הוּ א
ּפ רי "ארץ בּ חינת הוּ א אזי הכל,

ק"ז)למלחה" הוּ א(ּת הלּ ים והמליחוּ ת, . 
על־ידי ׁש ּמ רגּ יׁש ין, היּ ּס וּ רין בּ חינת
והוּ א כּ נּ "ל, בּ ׁש למוּ ת הכל ׁש אין
ידי ועל כּ נּ "ל. הנּ פׁש  צמאוֹ ן בּ חינת
זה ידי על הנּ "ל, הּת וֹ רה ההתחדּ ׁש וּ ת
הצּ ּמ אוֹ ן, וּ מכבּ ין היּ ּס וּ רין, מקררין

נ"ה)בּ בחינוֹ ת לכוּ (יׁש עיה צמא כל "הוֹ י : 
בּ חינוֹ ת וזה צ"ד)לּמ ים". "אׁש רי(ּת הלּ ים : 

וּ מּת וֹ רת יּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר
זוֹ כה היּ ּס וּ רין, ידי על כּ י תלּמ דנּ וּ ",
סימן וזה כּ נּ "ל. הּת וֹ רה להתחדּ ׁש וּ ת
כּ ראוּ י, וקבּ לם היּ ּס וּ רין ידי על ׁש ּפ על
דּ אוֹ ריתא. לחדּ וּ ׁש ין  ּכ אחר כּ ׁש זּ וֹ כה
אל בּ ּט וּ ל לבחינוֹ ת ׁש זּ כה סימן ׁש זּ ה
זה ידי ועל היּ ּס וּ רין, על־ידי הּת כלית
על־ידי דּ אוֹ ריתא, לחדּ וּ ׁש ין זכה

כּ נּ "ל: הרׁש ימוּ 

כּ ׁש עיניווהבּ על הנּ "ל, הדה 
"שׂ דה בּ בחינוֹ ת מאירוֹ ת,
אחד בּ כל להסּת כּ ל יכוֹ ל אזי צוֹ פים".
הּת כלית. אל קרוֹ ב הוּ א אם ואחד,
מהּת כלית, ׁש רחוֹ ק בּ אחד וּ כׁש רוֹ אה
כּ ראוּ י בּ ׁש למוּ ת עדין ּת פלּ תוֹ  אין אזי

מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אינוֹ  כּ י כּ נּ "ל,
הּת בה, בּ סוֹ ף וּ כׁש עוֹ מד הּת פלּ ה.
לכל יכוֹ ל ואינוֹ  הּת בה, ּת חלּ ת ׁש וֹ כח
והבּ על כּ נּ "ל. אחד בּ בחינוֹ ת ּת פלּ תוֹ 
אל וּ מביאוֹ  בּ וֹ , מסּת כּ ל הנּ "ל, הדה
ואזי כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
ואף הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל
עדין הּת פלּ ה, בּ סוֹ ף ׁש עוֹ מד ּפ י על
ּת חלּ ת ׁש ל הּת בה בּ תחלּ ת עוֹ מד הוּ א

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה

ק"ד)בּ חינוֹ תוזה צוֹ פים(ׁש בּ ת " מנצּפ' : 
ׁש הצּ וֹ פים ׁש ם, וּ מּס יק אמרוּ ',
בּ סוֹ ף והי ּת בה בּ תחלּ ת הי ּת ּק נוּ ,

הבּ עלצוֹ פים,ּת בה. בּ חינוֹ ת זה 
צוֹ פים שׂ דה בּ בחינוֹ ת כּ ׁש עיניו הדה,

וּ להסּת כּ ל לתּק ן יכוֹ ל אזי עלכּ נּ "ל. 
הּת כלית, אל סמוּ כים ׁש הם אוֹ תם
הם עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף וּ כׁש עוֹ מדים
ׁש הם אוֹ תם ועל כּ נּ "ל. הּת בה בּ תחלּ ת
סוֹ ף בּ חינוֹ ת והם מהּת כלית, רחוֹ קים
הם הּת בה, בּ סוֹ ף כּ ׁש הם כּ י ּת בה.
והצּ וֹ פים כּ נּ "ל. מּמ ׁש  הּת בה בּ סוֹ ף
אל אוֹ תם וּ מביאים אוֹ תם, מתּק נים
'ׁש כחוּ ם בּ חינוֹ ת וזה כּ נּ "ל. הּת כלית
ׁש הם ׁש ּמ חמת הינוּ  ויּס דוּ ם', וחזרוּ 
ּת חלּ ת ׁש כחוּ  מהּת כלית, רחוֹ קים
ּת פלּ תם כּ וֹ ללים אינם כּ י הּת בה,
ויּס דוּ ם וחזרוּ  כּ נּ "ל, אחד בּ בחינת
כּ נּ "ל: אחד כּ לּ וֹ  ׁש יּ היה אוֹ תם, ותּק נוּ 

בּ עזּפ רוּ ׁש ,וזה רוּ ת. אל בּ עז ויּ אמר 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הכל, ז)הוּ א :(קהלת 

לחכם". ּת עז היארוּ ת"החכמה 
הדּ בּ וּ ר יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ ה הנּ פׁש , בּ חינת



מוהר"ןיב ליקוטי

והּת ׁש בּ חוֹ ת, והירוֹ ת הּת פלּ וֹ ת ׁש ל
לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 

ז:) רוּ ת,(בּ רכוֹ ת ׁש מּה  נקרא 'לּמ ה : 
 ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  ׁש רוּ ה דּ וד יצא ׁש ּמ ּמ נּ ה

ותׁש בּ חוֹ ת'. בּ ׁש ירוֹ ת הלוֹ אהוּ א 
בּ ּת י, הכלׁש מעּת  בּ ת היא הנּ פׁש  כּ י 
וזהוּ  ׁש מעּת ,כּ נּ "ל. הׁש מעהלוֹ א הינוּ  

הינוּ  ,בּ פי מוֹ ציא אּת ה מה לאזני
הדּ בּ וּ ר בּ ּק ׁש ת וּ ׁש מע אזני הּט ה
לבל וּ מתחנּ ן ׁש ּמ בּק ׁש  ותחנוּ ניו,

כּ נּ "ל. מּמ נּ וּ  ּת תּפ רד
אחרוזהוּ  בּ שׂ דה ללקט ּת לכי אל 

האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל כּ י כּ נּ "ל,
יקרים לּק וּ טים הם והדּ בּ וּ רים
כּ נּ "ל. עליוֹ נים בּ שׂ דוֹ ת ׁש ּמ לּק טים
ּת ל לבל מהנּ פׁש , מבּק ׁש  והדּ בּ וּ ר
כּ נּ "ל. אחרים לּק וּ טים ללקט מאּת וֹ 
וללקט ליל צרי כּ י אפׁש ר אי זה א

א כּ נּ "ל, מזּ ה.יוֹ תר תעבוּ רי וא וגם 
אחרת, לתבה כּ ׁש ּת ל ׁש אפלּ וּ  הינוּ ,
וזה כּ נּ "ל. ראׁש וֹ נה מּת בה ּת עבר אל
הּת כלית אל ׁש זּ וֹ כה ידי על נעשׂ ה,

וזה, יקצרוּ ן.כּ נּ "ל. אׁש ר בּ דה עיני 
הּת כלית, על ההסּת כּ לוּ ת בּ חינת הינוּ 
החריׁש ה ּת כלית היא הּק צירה כּ י

הנּ עריםוהזּ ריעה. את צוּ יתי הלוֹ א 
,נגע סתימתלבלּת י בּ חינת זה 

וּ לחבּ ר לסוֹ גרם, ׁש צּ רי העינים,
כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית אל לכוּ נוֹ  הראוּ ת,
על להסּת כּ ל אפׁש ר אי זה בּ א
את צוּ יתי "הלוֹ א וזה כּ נּ "ל. הּת כלית
והתחבּ רוּ ת, צוּת א לׁש וֹ ן הנּ ערים",
כּ נּ "ל. הראוּ ת וּ לחבּ ר לצוּ ת ׁש צּ רי
הם כּ י נערים, נקראים והעינים

הוּ א הראוּ ת כּ י כּ נּ "ל, הכל מׁש רתי
כּ נּ "ל. להכל וּ מׁש רת ׁש ליח

נגע,וזהוּ  הנּ פׁש .לבלּת י נגעי בּ חינת 
כּ ל ורוֹ אה נתּפ זּ ר, כּ ׁש הראוּ ת כּ י
וסוֹ גר סוֹ תם ׁש אינוֹ  הינוּ  לּ פניו, מה
זהוּ  כּ נּ "ל, עלמא דּ האי מחזוּ  עיניו
לצוּ ת וצרי הנּ פׁש . נגעי בּ חינת
הראוּ ת, דּ הינוּ  הנּ ערים, את וּ לחבּ ר
הבלי על הצּ ד מן להסּת כּ ל לבלי
הנּ פׁש . את לנגּ ע לבלּת י הזּ ה, עוֹ לם
כּ נּ "ל, הּת כלית על להסּת כּ ל יוּ כל ואז
הּת כלית, על ההסּת כּ לוּ ת ידי על ואזי
אחר א כּ נּ "ל. היּ ּס וּ רין כּ ל נתבּ ּט לין
מתגּ בּ רין מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש ב  ּכ
בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רין

כּ נּ "ל. הנּ פׁש  צמאוֹ ן

וׁש תיתוזה, הכּ לים אל והלכּת  וצמית 
הנּ ערים. יׁש אבוּ ן כּ ימאׁש ר 

על־ידי הוּ א הצּ ּמ אוֹ ן, לכבּ וֹ ת
הּמ חין, ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה, התחדּ ׁש וּ ת
על־ידי הכל, ׁש ל הכּ לים ׁש הם
כּ נּ "ל, מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
צמאוֹ נּה  לכבּ וֹ ת הנּ פׁש  ׁש וֹ תה וּ מם

וזה, יׁש אבוּ ןכּ נּ "ל. מאׁש ר וׁש תית 
הכל,הנּ ערים. עיני ׁש הם הנּ ערים כּ י 

הּת וֹ  התחדּ ׁש וּ ת ׁש וֹ אבין רה,הם 
על מההסּת כּ לוּ ת ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
נתבּ ּט לין זה ידי ועל כּ נּ "ל. הּת כלית
צמאוֹ ן וּ מכבּ ין , ּכ אחר היּ ּס וּ רין

כּ נּ "ל: הנּ פׁש 

מׁש הוזה בּ חינת עדן, הגּ ן בּ חינת 
הנּ פׁש ,גּ ן,ואהרן. בּ חינת הוּ א 

יג והלכות סהתורות תורה

ל"א)בּ חינת כּ גן(ירמיה נפׁש ם "והיתה : 
כּ יעדן,רוה". הּת כלית. בּ חינת הוּ א 

ראתה א עין רבּ וֹ תינוּ ,עדן ׁש אמרוּ  (כּ מוֹ  

ל"ד:) בּ רכוֹ ת לברכה, בּ ּט וּ לזכרוֹ נם בּ חינת 
כּ נּ "ל:

לא)בּ חינתוזה הּק דוֹ ׁש (ּת ענית 'עתיד : 
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו
אחד וכל לבוֹ א, לעתיד לצּ דּ יקים
זה 'מחוֹ ל', וכוּ '. בּ אצבּ עוֹ ' מראה
לקבּ לת כּ לי ׁש היא המחה, בּ חינת

הבּ ּט וּ ל, ידי על זה וכל כּ נּ "ל. הּת וֹ רה
מן הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה ׁש על־ידי
על־ידי הּת וֹ רה, בּ אה מם הבּ ּט וּ ל,
בּ חינת וזה ׁש ם. ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  הכּ לים,
בּ חינת זה 'מראה', בּ אצבּ עוֹ '. 'מראה
הרׁש ימוּ , ׁש ל והזּ ריחה הּמ ראה
בּ חינת וזה הּת וֹ רה. בּ אה ׁש ּמ ם
הּת וֹ רה, בּ חינת בּ אצבּ עוֹ ', 'מראה

בּ חינוֹ ת ל"א)ׁש היא "אצבּ ע(ׁש מוֹ ת : 
אקים":
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צר הליח יְִִִַַ
רוּ ת' אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה על־ּפ י

סה) ׁש ם:(בסימן עיּ ן

על־ידיכּ י הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר 
הּמ בחר הוּ א כּ י צבּ וּ ר, הליח
וראוּ י, הגוּ ן להיוֹ ת צרי כּ י ׁש בּ עדה
ׁש הוּ א הדה בּ על בּ חינת והוּ א
הוּ א ועל־כּ ן הּמ תּפ לּ לין. ׁש ל ראׁש 
הוּ א כּ י הּת בה', לפני 'עוֹ בר נקרא

ועוֹ שׂ ה הּת כלית אל הגּ יע אחדכּ בר 
לעבר יכוֹ ל ועל־כּ ן הּת פלּ ה, מכּ ל
ׁש לּ אחריה לּת בה וליל הּת בה לפני
כּ ׁש הוּ א אפילּ וּ  כּ י ׁש ם. כּ מבאר
כּ ׁש הוּ א ואפילּ וּ  ׁש לּ אחריה בּ ּת בה
לפני עוֹ בר ּת מיד הוּ א הּת פלּ ה בּ סוֹ ף
נוֹ סע ׁש אינוֹ  דּ הינוּ  הראׁש וֹ נה, הּת בה
ּת מיד עוֹ בר רק הראׁש וֹ נה הּת בה מן
יכוֹ ל בּ עצמוֹ  זה וּ מחמת לפניו,
כּ נּ "ל. הניּ ה הּת בה אל לעבר

הּת פלּ ה, חוֹ זר צבּ וּ ר הליח ועל־כּ ן
בּ הּת כלית אוֹ חז ׁש הוּ א להוֹ רוֹ ת
הּת פלּ ה גּ מר ׁש כּ בר ואף אחד, ׁש כּ לּ וֹ 
בּ תבת הּת פלּ ה בּ תחלּ ת הוּ א עדין
ונעוּ ץ אחד ׁש כּ לּ וֹ  להוֹ רוֹ ת ,' ּבּ רו'
ועל־ בּ סוֹ פוֹ . וּ תחלּ תוֹ  בּ תחלּ תוֹ  סוֹ פוֹ 
מלּ ׁש וֹ ן 'חזּ ן' צבּ וּ ר הליח נקרא כּ ן

בּ חינת והסּת כּ לוּ ת', כד,'ראיּ ה (במדבר 
ׁש הוּ אטז) הינוּ  יחזה", ׁש דּ י "מחזה

ׁש על־ידי־ הּת כלית את ורוֹ אה חוֹ זה
כּ נּ "ל. להתּפ לּ ל יכוֹ ל זה

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  השנהאמרוּ  (ראש 
עוֹ ברלד:) צבּ וּ ר ׁש ליח 'לּמ ה

מי את להוֹ ציא כּ די הּת בה, לפני
אל  ּסמו ׁש הוּ א מי כּ י בּ קי', ׁש אינוֹ 
הּת פלּ ה מכּ ל אחד ועוֹ שׂ ה הּת כלית
עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף כּ ׁש הוּ א ואפילּ וּ 
ׁש וֹ כח אינוֹ  כּ י הּת פלּ ה בּ תחלּ ת הוּ א
הּת פלּ ה, ּת חלּ ת ׁש ל הּת בה ּת חלּ ת
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והּת ׁש בּ חוֹ ת, והירוֹ ת הּת פלּ וֹ ת ׁש ל
לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 

ז:) רוּ ת,(בּ רכוֹ ת ׁש מּה  נקרא 'לּמ ה : 
 ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  ׁש רוּ ה דּ וד יצא ׁש ּמ ּמ נּ ה

ותׁש בּ חוֹ ת'. בּ ׁש ירוֹ ת הלוֹ אהוּ א 
בּ ּת י, הכלׁש מעּת  בּ ת היא הנּ פׁש  כּ י 
וזהוּ  ׁש מעּת ,כּ נּ "ל. הׁש מעהלוֹ א הינוּ  

הינוּ  ,בּ פי מוֹ ציא אּת ה מה לאזני
הדּ בּ וּ ר בּ ּק ׁש ת וּ ׁש מע אזני הּט ה
לבל וּ מתחנּ ן ׁש ּמ בּק ׁש  ותחנוּ ניו,

כּ נּ "ל. מּמ נּ וּ  ּת תּפ רד
אחרוזהוּ  בּ שׂ דה ללקט ּת לכי אל 

האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל כּ י כּ נּ "ל,
יקרים לּק וּ טים הם והדּ בּ וּ רים
כּ נּ "ל. עליוֹ נים בּ שׂ דוֹ ת ׁש ּמ לּק טים
ּת ל לבל מהנּ פׁש , מבּק ׁש  והדּ בּ וּ ר
כּ נּ "ל. אחרים לּק וּ טים ללקט מאּת וֹ 
וללקט ליל צרי כּ י אפׁש ר אי זה א

א כּ נּ "ל, מזּ ה.יוֹ תר תעבוּ רי וא וגם 
אחרת, לתבה כּ ׁש ּת ל ׁש אפלּ וּ  הינוּ ,
וזה כּ נּ "ל. ראׁש וֹ נה מּת בה ּת עבר אל
הּת כלית אל ׁש זּ וֹ כה ידי על נעשׂ ה,

וזה, יקצרוּ ן.כּ נּ "ל. אׁש ר בּ דה עיני 
הּת כלית, על ההסּת כּ לוּ ת בּ חינת הינוּ 
החריׁש ה ּת כלית היא הּק צירה כּ י

הנּ עריםוהזּ ריעה. את צוּ יתי הלוֹ א 
,נגע סתימתלבלּת י בּ חינת זה 

וּ לחבּ ר לסוֹ גרם, ׁש צּ רי העינים,
כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית אל לכוּ נוֹ  הראוּ ת,
על להסּת כּ ל אפׁש ר אי זה בּ א
את צוּ יתי "הלוֹ א וזה כּ נּ "ל. הּת כלית
והתחבּ רוּ ת, צוּת א לׁש וֹ ן הנּ ערים",
כּ נּ "ל. הראוּ ת וּ לחבּ ר לצוּ ת ׁש צּ רי
הם כּ י נערים, נקראים והעינים

הוּ א הראוּ ת כּ י כּ נּ "ל, הכל מׁש רתי
כּ נּ "ל. להכל וּ מׁש רת ׁש ליח

נגע,וזהוּ  הנּ פׁש .לבלּת י נגעי בּ חינת 
כּ ל ורוֹ אה נתּפ זּ ר, כּ ׁש הראוּ ת כּ י
וסוֹ גר סוֹ תם ׁש אינוֹ  הינוּ  לּ פניו, מה
זהוּ  כּ נּ "ל, עלמא דּ האי מחזוּ  עיניו
לצוּ ת וצרי הנּ פׁש . נגעי בּ חינת
הראוּ ת, דּ הינוּ  הנּ ערים, את וּ לחבּ ר
הבלי על הצּ ד מן להסּת כּ ל לבלי
הנּ פׁש . את לנגּ ע לבלּת י הזּ ה, עוֹ לם
כּ נּ "ל, הּת כלית על להסּת כּ ל יוּ כל ואז
הּת כלית, על ההסּת כּ לוּ ת ידי על ואזי
אחר א כּ נּ "ל. היּ ּס וּ רין כּ ל נתבּ ּט לין
מתגּ בּ רין מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש ב  ּכ
בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רין

כּ נּ "ל. הנּ פׁש  צמאוֹ ן

וׁש תיתוזה, הכּ לים אל והלכּת  וצמית 
הנּ ערים. יׁש אבוּ ן כּ ימאׁש ר 

על־ידי הוּ א הצּ ּמ אוֹ ן, לכבּ וֹ ת
הּמ חין, ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה, התחדּ ׁש וּ ת
על־ידי הכל, ׁש ל הכּ לים ׁש הם
כּ נּ "ל, מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
צמאוֹ נּה  לכבּ וֹ ת הנּ פׁש  ׁש וֹ תה וּ מם

וזה, יׁש אבוּ ןכּ נּ "ל. מאׁש ר וׁש תית 
הכל,הנּ ערים. עיני ׁש הם הנּ ערים כּ י 

הּת וֹ  התחדּ ׁש וּ ת ׁש וֹ אבין רה,הם 
על מההסּת כּ לוּ ת ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
נתבּ ּט לין זה ידי ועל כּ נּ "ל. הּת כלית
צמאוֹ ן וּ מכבּ ין , ּכ אחר היּ ּס וּ רין

כּ נּ "ל: הנּ פׁש 

מׁש הוזה בּ חינת עדן, הגּ ן בּ חינת 
הנּ פׁש ,גּ ן,ואהרן. בּ חינת הוּ א 

יג והלכות סהתורות תורה

ל"א)בּ חינת כּ גן(ירמיה נפׁש ם "והיתה : 
כּ יעדן,רוה". הּת כלית. בּ חינת הוּ א 

ראתה א עין רבּ וֹ תינוּ ,עדן ׁש אמרוּ  (כּ מוֹ  

ל"ד:) בּ רכוֹ ת לברכה, בּ ּט וּ לזכרוֹ נם בּ חינת 
כּ נּ "ל:

לא)בּ חינתוזה הּק דוֹ ׁש (ּת ענית 'עתיד : 
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו
אחד וכל לבוֹ א, לעתיד לצּ דּ יקים
זה 'מחוֹ ל', וכוּ '. בּ אצבּ עוֹ ' מראה
לקבּ לת כּ לי ׁש היא המחה, בּ חינת

הבּ ּט וּ ל, ידי על זה וכל כּ נּ "ל. הּת וֹ רה
מן הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה ׁש על־ידי
על־ידי הּת וֹ רה, בּ אה מם הבּ ּט וּ ל,
בּ חינת וזה ׁש ם. ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  הכּ לים,
בּ חינת זה 'מראה', בּ אצבּ עוֹ '. 'מראה
הרׁש ימוּ , ׁש ל והזּ ריחה הּמ ראה
בּ חינת וזה הּת וֹ רה. בּ אה ׁש ּמ ם
הּת וֹ רה, בּ חינת בּ אצבּ עוֹ ', 'מראה

בּ חינוֹ ת ל"א)ׁש היא "אצבּ ע(ׁש מוֹ ת : 
אקים":


הלכות ליקוטי

צר הליח יְִִִַַ
רוּ ת' אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה על־ּפ י

סה) ׁש ם:(בסימן עיּ ן

על־ידיכּ י הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר 
הּמ בחר הוּ א כּ י צבּ וּ ר, הליח
וראוּ י, הגוּ ן להיוֹ ת צרי כּ י ׁש בּ עדה
ׁש הוּ א הדה בּ על בּ חינת והוּ א
הוּ א ועל־כּ ן הּמ תּפ לּ לין. ׁש ל ראׁש 
הוּ א כּ י הּת בה', לפני 'עוֹ בר נקרא

ועוֹ שׂ ה הּת כלית אל הגּ יע אחדכּ בר 
לעבר יכוֹ ל ועל־כּ ן הּת פלּ ה, מכּ ל
ׁש לּ אחריה לּת בה וליל הּת בה לפני
כּ ׁש הוּ א אפילּ וּ  כּ י ׁש ם. כּ מבאר
כּ ׁש הוּ א ואפילּ וּ  ׁש לּ אחריה בּ ּת בה
לפני עוֹ בר ּת מיד הוּ א הּת פלּ ה בּ סוֹ ף
נוֹ סע ׁש אינוֹ  דּ הינוּ  הראׁש וֹ נה, הּת בה
ּת מיד עוֹ בר רק הראׁש וֹ נה הּת בה מן
יכוֹ ל בּ עצמוֹ  זה וּ מחמת לפניו,
כּ נּ "ל. הניּ ה הּת בה אל לעבר

הּת פלּ ה, חוֹ זר צבּ וּ ר הליח ועל־כּ ן
בּ הּת כלית אוֹ חז ׁש הוּ א להוֹ רוֹ ת
הּת פלּ ה גּ מר ׁש כּ בר ואף אחד, ׁש כּ לּ וֹ 
בּ תבת הּת פלּ ה בּ תחלּ ת הוּ א עדין
ונעוּ ץ אחד ׁש כּ לּ וֹ  להוֹ רוֹ ת ,' ּבּ רו'
ועל־ בּ סוֹ פוֹ . וּ תחלּ תוֹ  בּ תחלּ תוֹ  סוֹ פוֹ 
מלּ ׁש וֹ ן 'חזּ ן' צבּ וּ ר הליח נקרא כּ ן

בּ חינת והסּת כּ לוּ ת', כד,'ראיּ ה (במדבר 
ׁש הוּ אטז) הינוּ  יחזה", ׁש דּ י "מחזה

ׁש על־ידי־ הּת כלית את ורוֹ אה חוֹ זה
כּ נּ "ל. להתּפ לּ ל יכוֹ ל זה

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  השנהאמרוּ  (ראש 
עוֹ ברלד:) צבּ וּ ר ׁש ליח 'לּמ ה

מי את להוֹ ציא כּ די הּת בה, לפני
אל  ּסמו ׁש הוּ א מי כּ י בּ קי', ׁש אינוֹ 
הּת פלּ ה מכּ ל אחד ועוֹ שׂ ה הּת כלית
עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף כּ ׁש הוּ א ואפילּ וּ 
ׁש וֹ כח אינוֹ  כּ י הּת פלּ ה בּ תחלּ ת הוּ א
הּת פלּ ה, ּת חלּ ת ׁש ל הּת בה ּת חלּ ת



הלכותיד צבורליקוטי השליח דין

מי כּ מוֹ  'בּ קי', בּ חינת ׁש הוּ א נמצא
לכל ׁש יּ כוֹ ל דּ בר בּ איזה בּ קי ׁש הוּ א
ואפילּ וּ  אחד בּ דבּ וּ ר הדּ בר את
ׁש וֹ כח אינוֹ  הדּ בר בּ סוֹ ף כּ ׁש הוּ א
זה אבל בּ קיאוּ תוֹ , לגדל ּת חלּ תוֹ 
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אינוֹ 
בּ קי', 'אינוֹ  נקרא הוּ א זה הּת פלּ ה
ׁש וֹ כח ׁש ניּ ה בּ תבה וּ כׁש הוּ א
מהיר להיוֹ ת יכוֹ ל ואינוֹ  הראׁש וֹ נה
מחסרוֹ ן בּ אחד לכוֹ ללּה  בּ תפלּ תוֹ 
אוֹ תוֹ  ׁש הוּ א צבּ וּ ר והליח בּ קיאוּ ת,
הּת כלית אל הגּ יע ׁש כּ בר הּמ בחר
מוֹ ציא הוּ א כּ נּ "ל, להתּפ לּ ל ויכוֹ ל
ׁש כּ וֹ ללּה  על־ידי ּת פלּ תוֹ  וּ מתּק ן אוֹ תוֹ 

בּ אחד.
כּ גוֹ ן:ועל־כּ ן ׁש בּ קדה דּ בר כּ ל 

'וקדּ יׁש ', 'וּ ברכוּ ', 'קדה',
צבּ וּ ר, הליח על־ידי רק נאמרין הם

על בּ א הּק דה עּק ר על־ידיכּ י ־ידוֹ  
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל  ּסמו ׁש הוּ א
כּ ל ועל־כּ ן קדוֹ ׁש . כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד
בּ פחוֹ ת נאמרין אין ׁש בּ קדה דּ בר

א)מעשׂ רה נה, הוּ א(או"ח הדּ בּ וּ ר כּ י , 
ׁש הוּ א דּ קדה אחרוֹ נה מדרגה
הּמ דרגה ׁש הוּ א מלכוּ ת בּ חינת
על־ידי ּת ּק וּ נוֹ  ועּק ר העשׂ ירית,
בּ אחד אוֹ תוֹ  וכוֹ ללין אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עלין
כּ נּ "ל, קדוֹ ׁש  כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
נמצא הּמ דרגוֹ ת. לכל ראׁש  ׁש הוּ א

עדאׁש צּ ריכין הּת חּת וֹ נה מדריגה 
בּ חינת ׁש הוּ א העליוֹ נה הּמ דריגה
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב [כּ מוֹ  מדרגוֹ ת עשׂ ר

'צּפ רּת א', נקרא ׁש דּ בּ וּ ר יא בּ סימן
ועל־כּ ן לארעא], ׁש מיּ א בּ ין דּ קאי
ׁש אז בּ עשׂ רה הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר
מּמ ּט ה להעלוֹ תוֹ  הדּ בּ וּ ר לתּק ן יכוֹ לין
יכוֹ לין ואז בּ אחד, לכוֹ ללוֹ  למעלה
על־ידי ׁש בּ קדה דּ בר לוֹ מר
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל ׁש ּס מוּ כין
על־ידי דּ יקא נאמר והוּ א כּ נּ "ל, קדוֹ ׁש 

כּ נּ "ל. צבּ וּ ר הליח

בּ 'רכהוזה י'חוּ ד – 'יבּ ק' בּ חינת 
הם וּ ברכה ׁש ּק דה ק'דה,
כּ לּ וֹ  בּ חינת על־ידי היּ חוּ ד על־ידי
בּ גימטריּ א הוּ א ועל־כּ ן כּ נּ "ל. אחד
ׁש על־ידי להוֹ רוֹ ת אהים' 'הויה
כּ ל נתבּ ּט לין הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
בּ חינת ׁש הם הדּ ינים וכל היּ ּס וּ רין
אהים' 'הויה בּ חינת וזה 'אהים'.
טוֹ ב כּ לּ וֹ  כּ י 'אהים', ממּת יק ׁש 'הויה'

כּ נּ "ל. קדוֹ ׁש  כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 

הראוּ תוזה ׁש ּמ כוּ נין על־ידי נעשׂ ה 
'יבּ ק' וזה הּת כלית, על להסּת כּ ל
ׁש צּ רי דּ עינא' גּ ונין 'ּת לת בּ חינת
בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא הּת כלית, אל לכוּ נם

קכח.)הּק דוֹ ׁש  דף ע בּ רכה(תיקו"ז ׁש 'יּ חוּ ד 
ׁש הם ואמצע' וּ שׂ מאל 'ימין הם קדה'
'בּ קי' בּ חינת וזה דּ עינא'. גּ ונין 'ּת לת

בּ חינת ׁש הוּ א בּ חינתהנּ "ל ׁש הוּ א 'יבּ ק' 
אהים' 'הויה יחוּ ד כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית

בּ חינת הּת כלית בּ חינת ט)הוּ א יד, (זכריה 
אחד" וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם

אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  ׁש כּ תב ד)כּ מוֹ  :(בסימן 

לעלות'.א. 'שצריכין לומר צריך אולי כאן, שחסר נראה

טו והלכות סהתורות תורה

א הלכה מע קריאת ְְְֲִִַַָָהלכת

רוּ ת'על־ּפ י אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה 
כּ ל ׁש ם עיּ ן סה, בּ סימן וכוּ '

הּת וֹ רה:

הבּ ּט וּ לכּ י בּ חינת הוּ א ׁש מע קריאת 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת כלית, ו,אל (דברים 

בּ חינתד) ׁש הוּ א אחד', ה' אהינוּ  'ה' :
וכוּ ' ההוּ א" ט)"בּ יּ וֹ ם יד, כּ מוֹ (זכריה 

רׁש "י בדברים)ׁש ּפ רׁש  בּ חינת(שם והוּ א . 
האהים" הוּ א "ה' בּ חינת טוֹ ב כּ לּ וֹ 

לה) ד, ׁש כּ תוּ ב(דברים כּ מוֹ  יא), נו, (תהלים 
כוּ '. אהלּ ל" בּ אהים כוּ ' אהלּ ל "בּ ה'
אחד ׁש כּ לּ וֹ  אחד' ה' אהינוּ  'ה' וזהוּ 

טוֹ ב. כּ לּ וֹ 

הינוּ וזה ישׂ ראל" "ׁש מע ּפ רוּ ׁש  
כּ מוֹ  כוּ ' 'לאזני 'הׁש מע

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  טו.)ׁש דּ רׁש וּ  כּ ן(ברכות ואם , 
על־כּ ן ראׁש וֹ נה, בּ אוֹ ת לאר יצטר
הּת כלית, על להסּת כּ ל לזה הּת ּק וּ ן

כּ נּ "ל. כוּ ' אהינוּ ' 'ה' וזהוּ 

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  יג.)דּ רׁש וּ  כּ ן(שם גּ ם 
נאמרת ׁש מע ׁש ּק ריאת זה מּפ סוּ ק
לׁש וֹ ן 'בּ כל – "ׁש מע" כּ י לׁש וֹ ן, בּ כל
ׁש צּ רי מאחר כּ י ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה
אחד כּ לּ וֹ  וׁש ם הּת כלית אל להתבּ ּט ל
על־ כּ לל, רע ׁש וּ ם ׁש ם ואין טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ונתבּ ּט ל נוֹ פל הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ׁש ל הרע כּ ן
בּ אוֹ תוֹ  המלבּ ׁש  הּט וֹ ב רק ונׁש אר
יׁש  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת בּ כל בּ ודּ אי כּ י הלּ ׁש וֹ ן,
מכּס ה ׁש הרע רק ׁש ם, הנּ סּת ר טוֹ ב ׁש ם
דּ בר לוֹ מר ׁש א מהראוּ י ועל־כּ ן עליו,

אבל לׁש וֹ נוֹ ת, בּ ׁש אר ׁש בּ קדה
'בּ ּט וּ ל' בּ חינת ׁש היא ׁש מע קריאת

ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ  ־כּ ןׁש הוּ א 
נוֹ פל הרע כּ י לׁש וֹ ן, בּ כל לקרוֹ תּה  מּת ר
ועל־ כּ נּ "ל. הּט וֹ ב רק ונׁש אר ונתבּ ּט ל
ׁש יּ ׁש  דּ יקא ׁש מע בּ קריאת מרּמ ז כּ ן

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת, בּ כל (דבריםטוֹ ב 
ח) ודרׁש וּ ו, "עיני בּ ין לטטפת "והיוּ  :

ז"ל לד:)רבּ וֹ תינוּ  –(מנחות בּ כתפי 'טט 
ׁש זּ ה ׁש ּת ים', – בּ אפריקי ּפ ת ׁש ּת ים,
הּק דׁש  לׁש וֹ ן ׁש ל הּט וֹ ב בּ חינת
ׁש כּ תב כּ מוֹ  העּמ ים בּ לׁש וֹ נוֹ ת ׁש ּמ לבּ ׁש 

לג)רבּ ינוּ  ׁש על־ידי(בסימן להוֹ רוֹ ת , 
הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א ׁש מע קריאת
הינוּ  הּט וֹ ב נתגּ לּ ה על־ידי־זה כּ נּ "ל,
המלבּ ׁש  הּק דׁש  לׁש וֹ ן ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת

כּ נּ "ל. העּמ ים לׁש וֹ נוֹ ת בּ ׁש אר

הּפ וֹ סקיםוּ בזה ׁש הקׁש וּ  הדּ ין נתיב 
לדרׁש  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ראוּ  מה

ב.) ׁש ּק ריאת(ברכות "וּ בקוּ מ  ּוּ בׁש כב"
כּ ל הלּ ילה כּ ל זמנּ ּה  לילה ׁש ל ׁש מע
יוֹ ם ׁש ל ׁש מע וּ קריאת ׁש כיבה, זמן
בּ תחלּ ת דּ הינוּ  קימה בּ זמן רק הוּ א
עּק ר כּ י היּ וֹ ם. כּ ל א אבל היּ וֹ ם
הוּ א בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש היא ׁש מע קריאת
'סתימוּ  בּ חינת היא כּ י בּ לּ ילה, רק
ואינם נחים אדם בּ ני אז כּ י דּ עינין',
הזּ ה, העוֹ לם אחר  ּכ כּ ל רוֹ דפים

אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  ׁש כּ תב (בסימןוּ כמוֹ  
גּ םנב) בּ לּ ילה. הוּ א הבּ ּט וּ ל ׁש עּק ר

יּס וּ רים, בּ חינת ׁש הם דּ ינים הוּ א לילה
כּ מוֹ  בּ ּט וּ ל לבחינת בּ אים ׁש על־ידי־זה

בּ חינת וזה ׁש ם. רבּ ינוּ  ח)ׁש כּ תב ז, (מיכה 
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מי כּ מוֹ  'בּ קי', בּ חינת ׁש הוּ א נמצא
לכל ׁש יּ כוֹ ל דּ בר בּ איזה בּ קי ׁש הוּ א
ואפילּ וּ  אחד בּ דבּ וּ ר הדּ בר את
ׁש וֹ כח אינוֹ  הדּ בר בּ סוֹ ף כּ ׁש הוּ א
זה אבל בּ קיאוּ תוֹ , לגדל ּת חלּ תוֹ 
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אינוֹ 
בּ קי', 'אינוֹ  נקרא הוּ א זה הּת פלּ ה
ׁש וֹ כח ׁש ניּ ה בּ תבה וּ כׁש הוּ א
מהיר להיוֹ ת יכוֹ ל ואינוֹ  הראׁש וֹ נה
מחסרוֹ ן בּ אחד לכוֹ ללּה  בּ תפלּ תוֹ 
אוֹ תוֹ  ׁש הוּ א צבּ וּ ר והליח בּ קיאוּ ת,
הּת כלית אל הגּ יע ׁש כּ בר הּמ בחר
מוֹ ציא הוּ א כּ נּ "ל, להתּפ לּ ל ויכוֹ ל
ׁש כּ וֹ ללּה  על־ידי ּת פלּ תוֹ  וּ מתּק ן אוֹ תוֹ 

בּ אחד.
כּ גוֹ ן:ועל־כּ ן ׁש בּ קדה דּ בר כּ ל 

'וקדּ יׁש ', 'וּ ברכוּ ', 'קדה',
צבּ וּ ר, הליח על־ידי רק נאמרין הם

על בּ א הּק דה עּק ר על־ידיכּ י ־ידוֹ  
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל  ּסמו ׁש הוּ א
כּ ל ועל־כּ ן קדוֹ ׁש . כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד
בּ פחוֹ ת נאמרין אין ׁש בּ קדה דּ בר

א)מעשׂ רה נה, הוּ א(או"ח הדּ בּ וּ ר כּ י , 
ׁש הוּ א דּ קדה אחרוֹ נה מדרגה
הּמ דרגה ׁש הוּ א מלכוּ ת בּ חינת
על־ידי ּת ּק וּ נוֹ  ועּק ר העשׂ ירית,
בּ אחד אוֹ תוֹ  וכוֹ ללין אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עלין
כּ נּ "ל, קדוֹ ׁש  כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
נמצא הּמ דרגוֹ ת. לכל ראׁש  ׁש הוּ א

עדאׁש צּ ריכין הּת חּת וֹ נה מדריגה 
בּ חינת ׁש הוּ א העליוֹ נה הּמ דריגה
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב [כּ מוֹ  מדרגוֹ ת עשׂ ר

'צּפ רּת א', נקרא ׁש דּ בּ וּ ר יא בּ סימן
ועל־כּ ן לארעא], ׁש מיּ א בּ ין דּ קאי
ׁש אז בּ עשׂ רה הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר
מּמ ּט ה להעלוֹ תוֹ  הדּ בּ וּ ר לתּק ן יכוֹ לין
יכוֹ לין ואז בּ אחד, לכוֹ ללוֹ  למעלה
על־ידי ׁש בּ קדה דּ בר לוֹ מר
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל ׁש ּס מוּ כין
על־ידי דּ יקא נאמר והוּ א כּ נּ "ל, קדוֹ ׁש 

כּ נּ "ל. צבּ וּ ר הליח

בּ 'רכהוזה י'חוּ ד – 'יבּ ק' בּ חינת 
הם וּ ברכה ׁש ּק דה ק'דה,
כּ לּ וֹ  בּ חינת על־ידי היּ חוּ ד על־ידי
בּ גימטריּ א הוּ א ועל־כּ ן כּ נּ "ל. אחד
ׁש על־ידי להוֹ רוֹ ת אהים' 'הויה
כּ ל נתבּ ּט לין הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
בּ חינת ׁש הם הדּ ינים וכל היּ ּס וּ רין
אהים' 'הויה בּ חינת וזה 'אהים'.
טוֹ ב כּ לּ וֹ  כּ י 'אהים', ממּת יק ׁש 'הויה'

כּ נּ "ל. קדוֹ ׁש  כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 

הראוּ תוזה ׁש ּמ כוּ נין על־ידי נעשׂ ה 
'יבּ ק' וזה הּת כלית, על להסּת כּ ל
ׁש צּ רי דּ עינא' גּ ונין 'ּת לת בּ חינת
בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא הּת כלית, אל לכוּ נם

קכח.)הּק דוֹ ׁש  דף ע בּ רכה(תיקו"ז ׁש 'יּ חוּ ד 
ׁש הם ואמצע' וּ שׂ מאל 'ימין הם קדה'
'בּ קי' בּ חינת וזה דּ עינא'. גּ ונין 'ּת לת

בּ חינת ׁש הוּ א בּ חינתהנּ "ל ׁש הוּ א 'יבּ ק' 
אהים' 'הויה יחוּ ד כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית

בּ חינת הּת כלית בּ חינת ט)הוּ א יד, (זכריה 
אחד" וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם

אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  ׁש כּ תב ד)כּ מוֹ  :(בסימן 

לעלות'.א. 'שצריכין לומר צריך אולי כאן, שחסר נראה

טו והלכות סהתורות תורה

א הלכה מע קריאת ְְְֲִִַַָָהלכת

רוּ ת'על־ּפ י אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה 
כּ ל ׁש ם עיּ ן סה, בּ סימן וכוּ '

הּת וֹ רה:

הבּ ּט וּ לכּ י בּ חינת הוּ א ׁש מע קריאת 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת כלית, ו,אל (דברים 

בּ חינתד) ׁש הוּ א אחד', ה' אהינוּ  'ה' :
וכוּ ' ההוּ א" ט)"בּ יּ וֹ ם יד, כּ מוֹ (זכריה 

רׁש "י בדברים)ׁש ּפ רׁש  בּ חינת(שם והוּ א . 
האהים" הוּ א "ה' בּ חינת טוֹ ב כּ לּ וֹ 

לה) ד, ׁש כּ תוּ ב(דברים כּ מוֹ  יא), נו, (תהלים 
כוּ '. אהלּ ל" בּ אהים כוּ ' אהלּ ל "בּ ה'
אחד ׁש כּ לּ וֹ  אחד' ה' אהינוּ  'ה' וזהוּ 

טוֹ ב. כּ לּ וֹ 

הינוּ וזה ישׂ ראל" "ׁש מע ּפ רוּ ׁש  
כּ מוֹ  כוּ ' 'לאזני 'הׁש מע

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  טו.)ׁש דּ רׁש וּ  כּ ן(ברכות ואם , 
על־כּ ן ראׁש וֹ נה, בּ אוֹ ת לאר יצטר
הּת כלית, על להסּת כּ ל לזה הּת ּק וּ ן

כּ נּ "ל. כוּ ' אהינוּ ' 'ה' וזהוּ 

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  יג.)דּ רׁש וּ  כּ ן(שם גּ ם 
נאמרת ׁש מע ׁש ּק ריאת זה מּפ סוּ ק
לׁש וֹ ן 'בּ כל – "ׁש מע" כּ י לׁש וֹ ן, בּ כל
ׁש צּ רי מאחר כּ י ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה
אחד כּ לּ וֹ  וׁש ם הּת כלית אל להתבּ ּט ל
על־ כּ לל, רע ׁש וּ ם ׁש ם ואין טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ונתבּ ּט ל נוֹ פל הלּ ׁש וֹ נוֹ ת ׁש ל הרע כּ ן
בּ אוֹ תוֹ  המלבּ ׁש  הּט וֹ ב רק ונׁש אר
יׁש  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת בּ כל בּ ודּ אי כּ י הלּ ׁש וֹ ן,
מכּס ה ׁש הרע רק ׁש ם, הנּ סּת ר טוֹ ב ׁש ם
דּ בר לוֹ מר ׁש א מהראוּ י ועל־כּ ן עליו,

אבל לׁש וֹ נוֹ ת, בּ ׁש אר ׁש בּ קדה
'בּ ּט וּ ל' בּ חינת ׁש היא ׁש מע קריאת

ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ  ־כּ ןׁש הוּ א 
נוֹ פל הרע כּ י לׁש וֹ ן, בּ כל לקרוֹ תּה  מּת ר
ועל־ כּ נּ "ל. הּט וֹ ב רק ונׁש אר ונתבּ ּט ל
ׁש יּ ׁש  דּ יקא ׁש מע בּ קריאת מרּמ ז כּ ן

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת, בּ כל (דבריםטוֹ ב 
ח) ודרׁש וּ ו, "עיני בּ ין לטטפת "והיוּ  :

ז"ל לד:)רבּ וֹ תינוּ  –(מנחות בּ כתפי 'טט 
ׁש זּ ה ׁש ּת ים', – בּ אפריקי ּפ ת ׁש ּת ים,
הּק דׁש  לׁש וֹ ן ׁש ל הּט וֹ ב בּ חינת
ׁש כּ תב כּ מוֹ  העּמ ים בּ לׁש וֹ נוֹ ת ׁש ּמ לבּ ׁש 

לג)רבּ ינוּ  ׁש על־ידי(בסימן להוֹ רוֹ ת , 
הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א ׁש מע קריאת
הינוּ  הּט וֹ ב נתגּ לּ ה על־ידי־זה כּ נּ "ל,
המלבּ ׁש  הּק דׁש  לׁש וֹ ן ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת

כּ נּ "ל. העּמ ים לׁש וֹ נוֹ ת בּ ׁש אר

הּפ וֹ סקיםוּ בזה ׁש הקׁש וּ  הדּ ין נתיב 
לדרׁש  ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ראוּ  מה

ב.) ׁש ּק ריאת(ברכות "וּ בקוּ מ  ּוּ בׁש כב"
כּ ל הלּ ילה כּ ל זמנּ ּה  לילה ׁש ל ׁש מע
יוֹ ם ׁש ל ׁש מע וּ קריאת ׁש כיבה, זמן
בּ תחלּ ת דּ הינוּ  קימה בּ זמן רק הוּ א
עּק ר כּ י היּ וֹ ם. כּ ל א אבל היּ וֹ ם
הוּ א בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש היא ׁש מע קריאת
'סתימוּ  בּ חינת היא כּ י בּ לּ ילה, רק
ואינם נחים אדם בּ ני אז כּ י דּ עינין',
הזּ ה, העוֹ לם אחר  ּכ כּ ל רוֹ דפים

אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  ׁש כּ תב (בסימןוּ כמוֹ  
גּ םנב) בּ לּ ילה. הוּ א הבּ ּט וּ ל ׁש עּק ר

יּס וּ רים, בּ חינת ׁש הם דּ ינים הוּ א לילה
כּ מוֹ  בּ ּט וּ ל לבחינת בּ אים ׁש על־ידי־זה

בּ חינת וזה ׁש ם. רבּ ינוּ  ח)ׁש כּ תב ז, (מיכה 
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אׁש ב 'כּ י לי", אוֹ ר ה'  בּ חׁש אׁש ב "כּ י
בּ חינת לי', אוֹ ר 'ה' אז דּ יקא ' בּ חׁש

יג) ב, החׁש ",(קהלת מן האוֹ ר "כּ יתרוֹ ן
בּ עת דּ יקא כּ י דּ יקא. ' החׁש 'מן
והדּ ינים  החׁש וׁש לוֹ ם חס ׁש ּמ תגּ בּ ר
ה' בּ עבוֹ דת הן וׁש לוֹ ם חס והיּ ּס וּ רין
העצה עּק ר דּ יקא אז בּ גׁש מיּ וּ ת, הן
הּת כלית אל עצמוֹ  וּ לבּט ל עיניו לסּת ם
ׁש על־ידי־זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א

כּ נּ "ל. היּ ּס וּ רין כּ ל נתבּ ּט לין

דּ יקא.וזה בּ לּ ילה ׁש היא הנה בּ חינת 
בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א הנה כּ י

ו)בּ חינת לא, רוּ חי"(תהלים אפקיד בּ יד" 
ה.)כּ ּמ וּ בא ברכות בּ סתימוּ (עיין והיא , 

הוּ א הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י כּ נּ "ל, דּ עינין
הנה עּק ר ועל־כּ ן דּ עינין. בּ סתימוּ 
כּ נּ "ל הדּ ינים מחמת כּ י בּ לּ ילה,
אל עצמן וּ מבּט לין עיניהם סוֹ תמין
ועל־ כּ נּ "ל. ׁש נה בּ חינת ׁש זּ ה הּת כלית
ׁש על ׁש מע קריאת מּק דם קוֹ רין כּ ן
בּ חינת היא ׁש מע קריאת כּ י הּמ ּט ה,
ׁש מע קריאת עּק ר ועל־כּ ן כּ נּ "ל. בּ ּט וּ ל
כּ י הלּ ילה, כּ ל זמנּ ּה  ועל־כּ ן בּ לּ ילה,

כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א אז

כּ יאבל ׁש מע קריאת זמן אין בּ יּ וֹ ם 
קדם דּ הינוּ  קימה, זמן עד אם
העוֹ לם אחר לרדּ ף העוֹ לם ׁש נּ תּפ ט
אבל דּ עינין, סתימוּ  בּ חינת ׁש זּ ה הזּ ה,
כּ נּ "ל. ׁש מע קריאת זמן אין  ּאחר־כ
כּ ל הזּ מן, ז"ל חכמינוּ  נתנוּ  ועל־כּ ן
בּ עוֹ לם אדם בּ ני עדין ׁש יּ ׁש  זמן

עדין ט:)ׁש יּ ׁש נים ׁש עה(ברכות עד דּ הינוּ  , 
מּמ ּט וֹ תיהם, עוֹ מדים מלכים ׁש בּ ני

העוֹ לם כּ ל נתעוֹ רר א עדין ועל־כּ ן
העוֹ לם מרדיפת עדין נח והעוֹ לם
ׁש כּ בר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  אחר אבל הזּ ה,
כּ נּ "ל. ׁש מע קריאת זמן אין כּ לּ ם קמוּ 

הדּ בקיםועל־כּ ן בּ ין להפריד צרי 
וטז) טו סא, או"ח אף(עיין כּ י ,

ׁש הוּ א הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל הוּ א ׁש עּק ר
נכללין הדּ בּ וּ רים כּ ל וׁש יּ היוּ  אחד כּ לּ וֹ 
לׁש וּ ב הלמוּ ת עּק ר זה כּ ל עם בּ אחד,
לתּק ן האוֹ ר וּ לצמצם בּ ּט וּ ל מבּ חינת
הלמוּ ת עּק ר זה כּ י והכּ לים, הּמ דּ וֹ ת

ׁש אוֹ מרים כפור)כּ מוֹ  ליום מוסף – (בפיוט 
כּ מוֹ  עפר" מגּ וּ ׁש י תהלּ ה "ואבית

רבּ נוּ . ׁש כּ תב

אחרוזה ׁש נּ עשׂ ה ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י בּ חינת 
ה הּת וֹ רה כּ י בּ חינתהבּ ּט וּ ל, יא 

ועל־כּ ן רבּ נוּ , ׁש כּ תב כּ מוֹ  וכלים מדּ וֹ ת
בּ הדרגה האוֹ ר להמׁש י צרי
לקבּ לוֹ  הכּ לים ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די וּ בצמצוּ ם
ׁש בירת גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י יהיה ׁש א
בּ ין להפריד צרי ועל־כּ ן כּ לים.
וּ מדּ ה גּ בוּ ל לתת כּ די הדּ בקים,
ׁש יּ וּ כל כּ די כּ לי, לכל וצמצוּ ם
מדּ תוֹ  לפי אחד לכל האוֹ ר להמׁש י
מהצּ מצוּ ם להוֹ ציאם וא וׁש עוּ רוֹ ,
אחד ולעשׂ וֹ ת וּ לחבּ ר יחד וּ לדבּ קם
גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י בּ חינת זה כּ י מהם,
בּ כּ תבים, כּ תוּ ב וכן כּ לים. ׁש בירת
מחמת היה הכּ לים ׁש בירת ׁש ּת חלּ ת
וא עדין וּ מערבין מחבּ רין ׁש היוּ 
ׁש ם. עיּ ן קוּ ין בּ בחינת כּ ראוּ י נתחלּ קוּ 

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  טו:)אמרוּ  'כּ ל(ברכות 
לוֹ  מצנּ נין הדּ בקים בּ ין הּמ פריד

יז והלכות סהתורות תורה

אחר ׁש הוֹ לכין הרׁש עים כּ י גיהנּ ם'.
הּס טרא אחר והוֹ לכים לבּ ן, ּת אווֹ ת
ועל־כּ ן אוֹ ר, מרבּ וּ י ׁש נּ תהוּ ה אחרא
ׁש ל מזּ עתן ׁש נּ תהוּ ה בּ גּ יהנּ ם נכוין הם

יג:)חיּ וֹ ת חגיגה רצוֹ א(עיין "החיּ וֹ ת כּ י . 
יד)וׁש וֹ ב" א, מגבּ יהים(יחזקאל הם כּ י , 

הרקיע מן למעלה להסּת כּ ל עצמם
כּ מוֹ  ׁש בים אימה וּ מחמת ראׁש ן, ׁש על
יוֹ רדת היא ועל־כּ ן ׁש ם. רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
בּ אוֹ תּה  נכוים והם רׁש עים ראׁש  על
א כּ י מזּ ה, הפ היוּ  הם כּ י הזּ עה,
וּ מלאוּ  ורדפוּ  מּת אותם ׁש בוּ 
אוֹ ר רבּ וּ י בּ חינת ׁש זּ ה ּת אווֹ תיהן,
כּ י אחרא. הּס טרא התגּ בּ רוּ ת ׁש ּמ זּ ה
טוֹ ב בּ הם מלבּ ׁש  הּת אווֹ ת כּ ל
מחמת רק העליוֹ ן, מהּט וֹ ב ׁש נּ ׁש ּת לׁש ל
ׁש ּמ זּ ה כּ לים ׁש בירת ׁש גּ רם אוֹ ר רבּ וּ י
מלבּ ׁש  הוּ א ועל־כּ ן הּק לּפ וֹ ת, נתהוּ וּ 
ׁש ּמ פריד מי ועל־כּ ן הּק לּפ וֹ ת.  ֹבּ תו
צמצוּ ם בּ חינת ׁש זּ ה הדּ בקים בּ ין
כּ נּ "ל, הּמ דּ וֹ ת  ֹבּ תו כּ ראוּ י האוֹ ר
נכוה אינוֹ  כּ י גיהנּ ם, לוֹ  מצנּ נין
הוּ א כּ י החיּ וֹ ת, זעת ׁש הוּ א מהגּ יהנּ ם

כּ נּ "ל, וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת כּ ן כּ יגּ ם 
הוֹ רס ואינוֹ  כּ ראוּ י האוֹ ר מצמצם
כּ מוֹ  מּמ חצּ תוֹ , לפנים ה' אל לעלוֹ ת
ּפ חד מחמת וׁש בים ׁש רצים החיּ וֹ ת
מּמ חצּ תם לפנים לעלוֹ ת ׁש ּמ תיראין

וכנּ "ל:

א הלכה כני נזקי ְְְֲִִִֵֵָָהלכת

ׁש צּ ריּת ּק נוּ  הרחקוֹ ת כּ ּמ ה חכמים 
ׁש אסוּ ר מחברוֹ , להרחיק האדם

ׁש עוּ ר ׁש יּ רחיק עד בּ ׁש לּ וֹ  לעשׂ וֹ ת לוֹ 
הזּ ק מוּ ם זיז להוֹ ציא כּ גוֹ ן הראוּ י,
ׁש וֹ בכוֹ  אצל סלּ ם העמדת אוֹ  ראיּ ה,
הדּ ינים כּ פי וכיּ וֹ צא, חברוֹ , ׁש ל

: ּערו בּ לחן המבארין

'ויּ אמרא בּ ּמ אמר רבּ ינוּ  בּ דברי איתא כּ י
סה)בּ עז' סימן ׁש גּ דלים(ליקו"מ שׂ דה ׁש יּ ׁש  , 

והבּ על נפׁש וֹ ת, דּ הינוּ  אילנוֹ ת, בּ ּה 
להׁש קוֹ תם עליהם מׁש גּ יח הדה
הראוּ י ׁש עוּ ר וּ להרחיקם וכוּ ', וּ לגדּ לם

ׁש ם. עיּ ן זה, את זה יכחיׁש וּ  ׁש א

ׁש רׁש יוהנּ ה ׁש הם האילנוֹ ת, אלּ וּ  
עׁש ירוּ ת, בּ חינת הם הנּ פׁש וֹ ת,

'גּ זלה' בּ ּמ אמר ס"ט)כּ דאיתא ,(סימן 
'ענפי בּ בחינת הוּ א ׁש העׁש ירוּ ת
וזהוּ  הנּ פׁש וֹ ת, גּ דלים וּ בהם האילנוֹ ת'
חכמים ׁש גּ זרוּ  'הרחקוֹ ת' בּ חינת
מּמ מוֹ ן ממוֹ נוֹ  להרחיק האדם ׁש צּ רי
דּ הינוּ  אוֹ תוֹ , יזּ יק ׁש א כּ די חברוֹ 
הנּ פׁש , ׁש רׁש  הוּ א ׁש הּמ מוֹ ן מאחר
להרחיק צרי על־כּ ן האילנוֹ ת, בּ חינת
ׁש א כּ די חברוֹ , ממוֹ ן וּ בין בּ ינוֹ 
על־ידי חברוֹ  את אחד יכחיׁש 
ועל־ הראוּ י. מעוּ ר בּ יוֹ תר ׁש יּ תקרבוּ 
כּ י בּ קרקעוֹ ת, הם הרחקוֹ ת אלּ וּ  רב כּ ן
בּ בחינת הנּ פׁש וֹ ת, ׁש רׁש י עּק ר ׁש ם

א) חיּ ה"(בראשית נפׁש  הארץ "ּת וֹ צא :
כּ די גּ זלה, אּס וּ ר כּ ן גּ ם וזהוּ  כּ נּ "ל.
צרי חברוֹ  בּ גבוּ ל אחד יכנס ׁש א
ממוֹ נוֹ  בּ ין והרחקה גּ בוּ ל לעשׂ וֹ ת
הרחקוֹ ת בּ חינת ׁש היא חברוֹ , לממוֹ ן
זה את זה יכחיׁש וּ  ׁש א האילנוֹ ת

בּ  וזה ה)חינתכּ נּ "ל. מגּ יעי(ישעיה "הוֹ י : 
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אׁש ב 'כּ י לי", אוֹ ר ה'  בּ חׁש אׁש ב "כּ י
בּ חינת לי', אוֹ ר 'ה' אז דּ יקא ' בּ חׁש

יג) ב, החׁש ",(קהלת מן האוֹ ר "כּ יתרוֹ ן
בּ עת דּ יקא כּ י דּ יקא. ' החׁש 'מן
והדּ ינים  החׁש וׁש לוֹ ם חס ׁש ּמ תגּ בּ ר
ה' בּ עבוֹ דת הן וׁש לוֹ ם חס והיּ ּס וּ רין
העצה עּק ר דּ יקא אז בּ גׁש מיּ וּ ת, הן
הּת כלית אל עצמוֹ  וּ לבּט ל עיניו לסּת ם
ׁש על־ידי־זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א

כּ נּ "ל. היּ ּס וּ רין כּ ל נתבּ ּט לין

דּ יקא.וזה בּ לּ ילה ׁש היא הנה בּ חינת 
בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א הנה כּ י

ו)בּ חינת לא, רוּ חי"(תהלים אפקיד בּ יד" 
ה.)כּ ּמ וּ בא ברכות בּ סתימוּ (עיין והיא , 

הוּ א הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י כּ נּ "ל, דּ עינין
הנה עּק ר ועל־כּ ן דּ עינין. בּ סתימוּ 
כּ נּ "ל הדּ ינים מחמת כּ י בּ לּ ילה,
אל עצמן וּ מבּט לין עיניהם סוֹ תמין
ועל־ כּ נּ "ל. ׁש נה בּ חינת ׁש זּ ה הּת כלית
ׁש על ׁש מע קריאת מּק דם קוֹ רין כּ ן
בּ חינת היא ׁש מע קריאת כּ י הּמ ּט ה,
ׁש מע קריאת עּק ר ועל־כּ ן כּ נּ "ל. בּ ּט וּ ל
כּ י הלּ ילה, כּ ל זמנּ ּה  ועל־כּ ן בּ לּ ילה,

כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א אז

כּ יאבל ׁש מע קריאת זמן אין בּ יּ וֹ ם 
קדם דּ הינוּ  קימה, זמן עד אם
העוֹ לם אחר לרדּ ף העוֹ לם ׁש נּ תּפ ט
אבל דּ עינין, סתימוּ  בּ חינת ׁש זּ ה הזּ ה,
כּ נּ "ל. ׁש מע קריאת זמן אין  ּאחר־כ
כּ ל הזּ מן, ז"ל חכמינוּ  נתנוּ  ועל־כּ ן
בּ עוֹ לם אדם בּ ני עדין ׁש יּ ׁש  זמן

עדין ט:)ׁש יּ ׁש נים ׁש עה(ברכות עד דּ הינוּ  , 
מּמ ּט וֹ תיהם, עוֹ מדים מלכים ׁש בּ ני

העוֹ לם כּ ל נתעוֹ רר א עדין ועל־כּ ן
העוֹ לם מרדיפת עדין נח והעוֹ לם
ׁש כּ בר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  אחר אבל הזּ ה,
כּ נּ "ל. ׁש מע קריאת זמן אין כּ לּ ם קמוּ 

הדּ בקיםועל־כּ ן בּ ין להפריד צרי 
וטז) טו סא, או"ח אף(עיין כּ י ,

ׁש הוּ א הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל הוּ א ׁש עּק ר
נכללין הדּ בּ וּ רים כּ ל וׁש יּ היוּ  אחד כּ לּ וֹ 
לׁש וּ ב הלמוּ ת עּק ר זה כּ ל עם בּ אחד,
לתּק ן האוֹ ר וּ לצמצם בּ ּט וּ ל מבּ חינת
הלמוּ ת עּק ר זה כּ י והכּ לים, הּמ דּ וֹ ת

ׁש אוֹ מרים כפור)כּ מוֹ  ליום מוסף – (בפיוט 
כּ מוֹ  עפר" מגּ וּ ׁש י תהלּ ה "ואבית

רבּ נוּ . ׁש כּ תב

אחרוזה ׁש נּ עשׂ ה ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י בּ חינת 
ה הּת וֹ רה כּ י בּ חינתהבּ ּט וּ ל, יא 

ועל־כּ ן רבּ נוּ , ׁש כּ תב כּ מוֹ  וכלים מדּ וֹ ת
בּ הדרגה האוֹ ר להמׁש י צרי
לקבּ לוֹ  הכּ לים ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די וּ בצמצוּ ם
ׁש בירת גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י יהיה ׁש א
בּ ין להפריד צרי ועל־כּ ן כּ לים.
וּ מדּ ה גּ בוּ ל לתת כּ די הדּ בקים,
ׁש יּ וּ כל כּ די כּ לי, לכל וצמצוּ ם
מדּ תוֹ  לפי אחד לכל האוֹ ר להמׁש י
מהצּ מצוּ ם להוֹ ציאם וא וׁש עוּ רוֹ ,
אחד ולעשׂ וֹ ת וּ לחבּ ר יחד וּ לדבּ קם
גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י בּ חינת זה כּ י מהם,
בּ כּ תבים, כּ תוּ ב וכן כּ לים. ׁש בירת
מחמת היה הכּ לים ׁש בירת ׁש ּת חלּ ת
וא עדין וּ מערבין מחבּ רין ׁש היוּ 
ׁש ם. עיּ ן קוּ ין בּ בחינת כּ ראוּ י נתחלּ קוּ 

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  טו:)אמרוּ  'כּ ל(ברכות 
לוֹ  מצנּ נין הדּ בקים בּ ין הּמ פריד
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אחר ׁש הוֹ לכין הרׁש עים כּ י גיהנּ ם'.
הּס טרא אחר והוֹ לכים לבּ ן, ּת אווֹ ת
ועל־כּ ן אוֹ ר, מרבּ וּ י ׁש נּ תהוּ ה אחרא
ׁש ל מזּ עתן ׁש נּ תהוּ ה בּ גּ יהנּ ם נכוין הם

יג:)חיּ וֹ ת חגיגה רצוֹ א(עיין "החיּ וֹ ת כּ י . 
יד)וׁש וֹ ב" א, מגבּ יהים(יחזקאל הם כּ י , 

הרקיע מן למעלה להסּת כּ ל עצמם
כּ מוֹ  ׁש בים אימה וּ מחמת ראׁש ן, ׁש על
יוֹ רדת היא ועל־כּ ן ׁש ם. רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
בּ אוֹ תּה  נכוים והם רׁש עים ראׁש  על
א כּ י מזּ ה, הפ היוּ  הם כּ י הזּ עה,
וּ מלאוּ  ורדפוּ  מּת אותם ׁש בוּ 
אוֹ ר רבּ וּ י בּ חינת ׁש זּ ה ּת אווֹ תיהן,
כּ י אחרא. הּס טרא התגּ בּ רוּ ת ׁש ּמ זּ ה
טוֹ ב בּ הם מלבּ ׁש  הּת אווֹ ת כּ ל
מחמת רק העליוֹ ן, מהּט וֹ ב ׁש נּ ׁש ּת לׁש ל
ׁש ּמ זּ ה כּ לים ׁש בירת ׁש גּ רם אוֹ ר רבּ וּ י
מלבּ ׁש  הוּ א ועל־כּ ן הּק לּפ וֹ ת, נתהוּ וּ 
ׁש ּמ פריד מי ועל־כּ ן הּק לּפ וֹ ת.  ֹבּ תו
צמצוּ ם בּ חינת ׁש זּ ה הדּ בקים בּ ין
כּ נּ "ל, הּמ דּ וֹ ת  ֹבּ תו כּ ראוּ י האוֹ ר
נכוה אינוֹ  כּ י גיהנּ ם, לוֹ  מצנּ נין
הוּ א כּ י החיּ וֹ ת, זעת ׁש הוּ א מהגּ יהנּ ם

כּ נּ "ל, וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת כּ ן כּ יגּ ם 
הוֹ רס ואינוֹ  כּ ראוּ י האוֹ ר מצמצם
כּ מוֹ  מּמ חצּ תוֹ , לפנים ה' אל לעלוֹ ת
ּפ חד מחמת וׁש בים ׁש רצים החיּ וֹ ת
מּמ חצּ תם לפנים לעלוֹ ת ׁש ּמ תיראין

וכנּ "ל:

א הלכה כני נזקי ְְְֲִִִֵֵָָהלכת

ׁש צּ ריּת ּק נוּ  הרחקוֹ ת כּ ּמ ה חכמים 
ׁש אסוּ ר מחברוֹ , להרחיק האדם

ׁש עוּ ר ׁש יּ רחיק עד בּ ׁש לּ וֹ  לעשׂ וֹ ת לוֹ 
הזּ ק מוּ ם זיז להוֹ ציא כּ גוֹ ן הראוּ י,
ׁש וֹ בכוֹ  אצל סלּ ם העמדת אוֹ  ראיּ ה,
הדּ ינים כּ פי וכיּ וֹ צא, חברוֹ , ׁש ל

: ּערו בּ לחן המבארין

'ויּ אמרא בּ ּמ אמר רבּ ינוּ  בּ דברי איתא כּ י
סה)בּ עז' סימן ׁש גּ דלים(ליקו"מ שׂ דה ׁש יּ ׁש  , 

והבּ על נפׁש וֹ ת, דּ הינוּ  אילנוֹ ת, בּ ּה 
להׁש קוֹ תם עליהם מׁש גּ יח הדה
הראוּ י ׁש עוּ ר וּ להרחיקם וכוּ ', וּ לגדּ לם

ׁש ם. עיּ ן זה, את זה יכחיׁש וּ  ׁש א

ׁש רׁש יוהנּ ה ׁש הם האילנוֹ ת, אלּ וּ  
עׁש ירוּ ת, בּ חינת הם הנּ פׁש וֹ ת,

'גּ זלה' בּ ּמ אמר ס"ט)כּ דאיתא ,(סימן 
'ענפי בּ בחינת הוּ א ׁש העׁש ירוּ ת
וזהוּ  הנּ פׁש וֹ ת, גּ דלים וּ בהם האילנוֹ ת'
חכמים ׁש גּ זרוּ  'הרחקוֹ ת' בּ חינת
מּמ מוֹ ן ממוֹ נוֹ  להרחיק האדם ׁש צּ רי
דּ הינוּ  אוֹ תוֹ , יזּ יק ׁש א כּ די חברוֹ 
הנּ פׁש , ׁש רׁש  הוּ א ׁש הּמ מוֹ ן מאחר
להרחיק צרי על־כּ ן האילנוֹ ת, בּ חינת
ׁש א כּ די חברוֹ , ממוֹ ן וּ בין בּ ינוֹ 
על־ידי חברוֹ  את אחד יכחיׁש 
ועל־ הראוּ י. מעוּ ר בּ יוֹ תר ׁש יּ תקרבוּ 
כּ י בּ קרקעוֹ ת, הם הרחקוֹ ת אלּ וּ  רב כּ ן
בּ בחינת הנּ פׁש וֹ ת, ׁש רׁש י עּק ר ׁש ם

א) חיּ ה"(בראשית נפׁש  הארץ "ּת וֹ צא :
כּ די גּ זלה, אּס וּ ר כּ ן גּ ם וזהוּ  כּ נּ "ל.
צרי חברוֹ  בּ גבוּ ל אחד יכנס ׁש א
ממוֹ נוֹ  בּ ין והרחקה גּ בוּ ל לעשׂ וֹ ת
הרחקוֹ ת בּ חינת ׁש היא חברוֹ , לממוֹ ן
זה את זה יכחיׁש וּ  ׁש א האילנוֹ ת

בּ  וזה ה)חינתכּ נּ "ל. מגּ יעי(ישעיה "הוֹ י : 
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וכוּ ', יקריבוּ " בשׂ דה שׂ דה בּ בית, בית
ׁש התקרבוּ  על אוֹ תם מוֹ כיח ׁש הנּ ביא
והרחקה גּ בוּ ל עשׂ וּ  וא לזה זה

כּ נּ "ל. הראוּ י כּ עוּ ר בּ יניהם
ׁש הוּ אוזה גּ בוּ ל' הגת 'אּס וּ ר בּ חינת 

עּק ר כּ י בּ ארץ־ישׂ ראל, דּ יקא
בּ ארץ־ הם ישׂ ראל הנּ פׁש וֹ ת ׁש רׁש י
לזּ הר צרי ׁש ם ועל־כּ ן כּ יּ דוּ ע, ישׂ ראל
חברוֹ  בּ גבוּ ל אחד יכנס ׁש א בּ יוֹ תר
וערבּ וּ ביא כּ לאים הוּ א כּ י וׁש לוֹ ם, חס

כּ נּ "ל: האילנוֹ ת יניקת ׁש ּמ ערבּ בין
ראיּ ה,ב מהזּ ק הרחקה עשׂ וּ  וּ ביוֹ תר

ׁש יּ ׁש  'גּ זלה' בּ ּמ אמר ׁש ם איתא כּ י
עיּ ן חברוֹ , ממוֹ ן לגזל בּ החמדּ ה כּ ח
על־ הוּ א והחמדּ ה הּת אוה ועּק ר ׁש ם.

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  העין, ראיּ ת טו)ידי :(במדבר 
ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  "וא
חוֹ מד', והלּ ב רוֹ אה 'העין כּ י עיניכם",

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  י,כּ מוֹ  רבה (במדבר 
יוּ כלב) העין ראיּ ת על־ידי ועל־כּ ן ,

הּק נאה על־ידי וּ להזּ יקוֹ , חברוֹ  לגזל
על־ידי ׁש בּ אה והחמדּ ה והּת אוה
לגזלוֹ  בּ החמדּ ה כּ ח יׁש  כּ י העין, ראיּ ת
עּק ר גּ ם כּ נּ "ל. וׁש לוֹ ם חס וּ להזּ יקוֹ 
עּק ר והוּ א בּ עינים, ּת לוּ י הבּ רית ּפ גם
מאד, ׁש ּמ זּ יק עין רע בּ חינת וזה הרע,
מחמת בּ עינים בּ יוֹ תר נאחז הרע כּ י
ועל־ כּ נּ "ל, הבּ רית ּפ גם נאחז ׁש ם
הּק ללוֹ ת, כּ ל בּ אין הבּ רית ּפ גם ידי

ּפ סוּ ק על ׁש ם רבּ ינוּ  ׁש כּ תב (דבריםכּ מוֹ  
היּ וֹ םיא) לפניכם נוֹ תן אנכי "ראה :

ׁש היה בּ לעם ועל־כּ ן וּ קללה". בּ רכה
אתלטיא דּ אסּת כּ ל מה בּ כל עין רע
ׁש וֹ מר ׁש היה יוֹ סף ועל־כּ ן כּ נּ "ל.

עין בּ זרעוֹ  ׁש לט א על־כּ ן הבּ רית,
בּ ּמ אמר ׁש ם איתא גּ ם כּ נּ "ל. הרע

ׁש כּ ׁש האילנוֹ ת'ויּ אמ הנּ "ל בּ עז' ר 
ועוֹ שׂ ין כּ תּק וּ נן הם הנּ פׁש וֹ ת ׁש הם
הדה בּ על עיני אזי ,יתבּ ר רצוֹ נוֹ 
צוֹ פים', 'שׂ דה בּ בחינת מאירוֹ ת,
וׁש לוֹ ם, חס עיניו נחׁש כין וּ להפ
ועל־ ׁש ם. עיּ ן בּ וֹ כים', 'שׂ דה בּ בחינת
ׁש יּ היוּ  האילנוֹ ת צריכין בּ יוֹ תר כּ ן
לפגּ ם ׁש א כּ די עין, מרע נׁש מרין
וׁש לוֹ ם חס הדה בּ על עיני וּ להחׁש י
ּת ּק וּ ן כּ פי הם עיניו אוֹ ר כּ י כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל: האילנוֹ ת
אצלג נזיקין ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש ּס מכוּ  וזה

בּ בחינת הוּ א העׁש ירוּ ת כּ י נׁש ים,
ׁש ל הדּ רוּ ׁש  בּ כל ׁש ם כּ דאיתא האה,
על בּ א כּ אלּ וּ  חברוֹ  את והגּ וֹ זל גּ זלה,
נסמ ועל־כּ ן ׁש ם. עיּ ן מּמ ׁש , אׁש ּת וֹ 
ממוֹ נוֹ ת דּ יני ׁש הוּ א נזיקין, סדר
הם כּ י נׁש ים, סדר אצל הנּ זק, והרחקת
האילנוֹ ת הן הן כּ י אחת, בּ חינה
ׁש ם. עיּ ן היטב, ׁש ם כּ מבאר והענפים,

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  לא.)וזה :(שבת 
הוּ א חסן כּ י נׁש ים', סדר 'זה – "חסן"

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  א)ממוֹ ן, "והיה(ישעיה : 
'הּמ מוֹ ן', רׁש "י: וּ פרׁש  לנערת". החסן
בּ חינת האה, בּ בחינת הוּ א הּמ מוֹ ן

כּ נּ "ל: נפׁש 

קרקעהלכת פי ְְְִִַַָֻ
כּ וֹ תלד לבנוֹ ת ׁש הצריכוּ  כּ ן גּ ם וזהוּ 

הזּ ק מוּ ם ׁש חלקוּ , הּת פין בּ ין
ׁש אמרוּ  וזהוּ  כּ נּ "ל. ב.)ראיּ ה בתרא :(בבא 

ׁש בּ וֹ נין יׁש  כּ י הּמ דינה', כּ מנהג 'הכּ ל
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חמה ויׁש  טפחים ׁש ה עבה כּ וֹ תל
ׁש בּ ין ההרחקה כּ י וכוּ '. טפחים
הרחקת בּ בחינת היא החוֹ לקין
זה, את זה יכחיׁש וּ  ׁש א האילנוֹ ת
יׁש  כּ י הּמ קוֹ ם, לפי מׁש ּת נּ ה ועל־כּ ן
ׁש א כּ די בּ יוֹ תר הרחקה ׁש צּ רי מקוֹ ם
צרי ׁש אין ויׁש  זה, את זה יכחיׁש 
האילנוֹ ת, כּ דר  ּכּ ל־כ הרחקה
וא האילנוֹ ת כּ ל ׁש אין בּ חוּ ׁש  כּ נּ ראה
ׁש בּ ין בּ הרחקה ׁש וין הּמ קוֹ מוֹ ת כּ ל
ואילנוֹ ת מקוֹ מוֹ ת יׁש  כּ י האילנוֹ ת,
זה את זה בּ יוֹ תר מכחיׁש ים ׁש הם
כּ מוֹ  ,להפ וכן יתרה, הרחקה וצרי
הּת פים בּ ין הרחקה לענין כן
בּ בחינת כּ ן גּ ם ׁש הוּ א החוֹ לקים
על־כּ ן כּ נּ "ל, האילנוֹ ת הרחקת
וזה הּמ קוֹ ם. לפי ההרחקה מׁש ּת נּ ה
כּ י כּ נּ "ל, הּמ דינה' 'כּ מנהג ׁש אמרוּ :
הּמ נהג יׁש ּת נּ ה לּמ ה קׁש ה, לכאוֹ רה
אין הא הכּ וֹ תל, בּ עבי הּמ קוֹ מוֹ ת בּ ין
את זה יראוּ  ׁש א אם כּ י הכּ וֹ תל צרי

ׁש הוּ א כּ ל בּ מחצּ ה ודי הוּ אזה א ? 
ׁש א הרחקה בּ ׁש ביל הנּ "ל, בּ בּ חינה
לפי מׁש ּת נּ ה וזה זה, את זה יכחיׁש 

כּ נּ "ל. הּמ קוֹ ם
רבּ וֹ תינוּ ויׁש  ׁש אמרוּ  בּ ּמ ה בּ זה, לרּמ ז 

כוּ ' ׁש רצוּ  'הּת פין בּ ּמ ׁש נה: ז"ל
מוּ ם והּט עם וכוּ ', הכּ וֹ תל' את בּ וֹ נין
רבּ ינוּ  כּ תב מה על־ּפ י ראיּ ה. הזּ ק

כ"ג)ז"ל סימן להנּ צל(ליקו"מ ׁש ּת ּק וּ ן , 
ׁש רׁש  על להסּת כּ ל הוּ א ממוֹ ן מּת אות
אוֹ ר כּ לּ וֹ  הוּ א וׁש ם הּמ מוֹ ן, הׁש ּפ עת
לּמ מוֹ ן להתאוּ וֹ ת יסוּ ר ּפ תי וּ מי צח,
בּ דברי איתא גּ ם ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', הגּ ׁש מי

'בּ וּ דיא' בּ ּמ אמר אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ 
אּת וּ נא' דּ בי כ"ה)ׁש בּ 'סבי (סימן 

והם עלּ אין, גּ ונין מלבּ ׁש  ׁש בּ הּמ מוֹ ן
ׁש הוּ א ת"ל, כ"ו בּ חינת כּ וֹ תל, בּ חינת
הגּ ונין, ׁש ּמ ם הּק דוֹ ׁש  ׁש ם בּ חינת
ּת אבין והכּ ל בּ וֹ  ּפ וֹ נין ׁש הכּ ל ּת ל והוּ א
ׁש רוֹ צין הּת פין וזהוּ  בּ וֹ . להסּת כּ ל
מהזּ ק לׁש מר צריכין ואזי לחק,
הנּ "ל, הכּ וֹ תל את בּ וֹ נין אזי ראיּ ה,
הכּ וֹ תל בּ חינת ולבנוֹ ת לתּק ן ׁש צּ ריכין
רק ויסּת כּ לוּ  יבּ יטוּ  עיניהם ׁש כּ ל הנּ "ל,
הגּ ונין בּ חינת דּ הינוּ  הכּ וֹ תל, אוֹ תוֹ  על
ואזי כּ נּ "ל, בּ הּמ מוֹ ן המלבּ ׁש ין עלּ אין
בּ הזּ ק חברוֹ  את אחד יזּ יק א בּ ודּ אי
עין, מרע רק הוּ א ראיּ ה הזּ ק כּ י ראיּ ה,
וּ מתאוּ ה חברוֹ  את מקנּ א ׁש הוּ א דּ הינוּ 
רעה עינוֹ  ועל־ידי־זה חברוֹ , לממוֹ ן

וּ מזּ  חברוֹ  הּת ּק וּ ןבּ ׁש ל ועל־כּ ן יקוֹ . 
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, הכּ וֹ תל בּ נין הוּ א
ׁש בּ ּק דה, הרׁש  בּ חינת עלּ אין, גּ ונין
יסּת כּ ל א בּ ודּ אי לׁש ם וּ כׁש יּ סּת כּ ל
יזּ יק וא חברוֹ  ממוֹ ן כּ לל יחמד וא
דּ יקא ועל־כּ ן כּ נּ "ל. רעה בּ עין אוֹ תוֹ 
להׁש ּת דּ ל צריכין לחק כּ ׁש רוֹ צין
אבל כּ נּ "ל, הכּ וֹ תל בּ נין ּת ּק וּ ן לעשׂ וֹ ת
צריכין אין בּ ׁש ּת פוּ ת ׁש הם זמן כּ ל
יניקת עּק ר כּ י ראיּ ה, מהזּ ק לׁש מר
הוּ א הרע ׁש הוּ א אחרא הּס טרא
כּ ּמ ה רבּ ינוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא מּמ חקת,
אז לחק, כּ ׁש רוֹ צין ועל־כּ ן ּפ עמים,
ׁש הוּ א ראיּ ה, הזּ ק מוּ ם ּת ּק וּ ן צריכין
אבל מּמ חקת, ׁש יּ ניקתוֹ  עין רע
לוֹ  אין אזי וּ בׁש ּת פוּ ת בּ אחדוּ ת כּ ׁש הם

כּ נּ "ל: כּ ח



הלכותיח בקרקעליקוטי שתפים הלכות

וכוּ ', יקריבוּ " בשׂ דה שׂ דה בּ בית, בית
ׁש התקרבוּ  על אוֹ תם מוֹ כיח ׁש הנּ ביא
והרחקה גּ בוּ ל עשׂ וּ  וא לזה זה

כּ נּ "ל. הראוּ י כּ עוּ ר בּ יניהם
ׁש הוּ אוזה גּ בוּ ל' הגת 'אּס וּ ר בּ חינת 

עּק ר כּ י בּ ארץ־ישׂ ראל, דּ יקא
בּ ארץ־ הם ישׂ ראל הנּ פׁש וֹ ת ׁש רׁש י
לזּ הר צרי ׁש ם ועל־כּ ן כּ יּ דוּ ע, ישׂ ראל
חברוֹ  בּ גבוּ ל אחד יכנס ׁש א בּ יוֹ תר
וערבּ וּ ביא כּ לאים הוּ א כּ י וׁש לוֹ ם, חס

כּ נּ "ל: האילנוֹ ת יניקת ׁש ּמ ערבּ בין
ראיּ ה,ב מהזּ ק הרחקה עשׂ וּ  וּ ביוֹ תר

ׁש יּ ׁש  'גּ זלה' בּ ּמ אמר ׁש ם איתא כּ י
עיּ ן חברוֹ , ממוֹ ן לגזל בּ החמדּ ה כּ ח
על־ הוּ א והחמדּ ה הּת אוה ועּק ר ׁש ם.

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  העין, ראיּ ת טו)ידי :(במדבר 
ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  "וא
חוֹ מד', והלּ ב רוֹ אה 'העין כּ י עיניכם",

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  י,כּ מוֹ  רבה (במדבר 
יוּ כלב) העין ראיּ ת על־ידי ועל־כּ ן ,

הּק נאה על־ידי וּ להזּ יקוֹ , חברוֹ  לגזל
על־ידי ׁש בּ אה והחמדּ ה והּת אוה
לגזלוֹ  בּ החמדּ ה כּ ח יׁש  כּ י העין, ראיּ ת
עּק ר גּ ם כּ נּ "ל. וׁש לוֹ ם חס וּ להזּ יקוֹ 
עּק ר והוּ א בּ עינים, ּת לוּ י הבּ רית ּפ גם
מאד, ׁש ּמ זּ יק עין רע בּ חינת וזה הרע,
מחמת בּ עינים בּ יוֹ תר נאחז הרע כּ י
ועל־ כּ נּ "ל, הבּ רית ּפ גם נאחז ׁש ם
הּק ללוֹ ת, כּ ל בּ אין הבּ רית ּפ גם ידי

ּפ סוּ ק על ׁש ם רבּ ינוּ  ׁש כּ תב (דבריםכּ מוֹ  
היּ וֹ םיא) לפניכם נוֹ תן אנכי "ראה :

ׁש היה בּ לעם ועל־כּ ן וּ קללה". בּ רכה
אתלטיא דּ אסּת כּ ל מה בּ כל עין רע
ׁש וֹ מר ׁש היה יוֹ סף ועל־כּ ן כּ נּ "ל.

עין בּ זרעוֹ  ׁש לט א על־כּ ן הבּ רית,
בּ ּמ אמר ׁש ם איתא גּ ם כּ נּ "ל. הרע

ׁש כּ ׁש האילנוֹ ת'ויּ אמ הנּ "ל בּ עז' ר 
ועוֹ שׂ ין כּ תּק וּ נן הם הנּ פׁש וֹ ת ׁש הם
הדה בּ על עיני אזי ,יתבּ ר רצוֹ נוֹ 
צוֹ פים', 'שׂ דה בּ בחינת מאירוֹ ת,
וׁש לוֹ ם, חס עיניו נחׁש כין וּ להפ
ועל־ ׁש ם. עיּ ן בּ וֹ כים', 'שׂ דה בּ בחינת
ׁש יּ היוּ  האילנוֹ ת צריכין בּ יוֹ תר כּ ן
לפגּ ם ׁש א כּ די עין, מרע נׁש מרין
וׁש לוֹ ם חס הדה בּ על עיני וּ להחׁש י
ּת ּק וּ ן כּ פי הם עיניו אוֹ ר כּ י כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל: האילנוֹ ת
אצלג נזיקין ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש ּס מכוּ  וזה

בּ בחינת הוּ א העׁש ירוּ ת כּ י נׁש ים,
ׁש ל הדּ רוּ ׁש  בּ כל ׁש ם כּ דאיתא האה,
על בּ א כּ אלּ וּ  חברוֹ  את והגּ וֹ זל גּ זלה,
נסמ ועל־כּ ן ׁש ם. עיּ ן מּמ ׁש , אׁש ּת וֹ 
ממוֹ נוֹ ת דּ יני ׁש הוּ א נזיקין, סדר
הם כּ י נׁש ים, סדר אצל הנּ זק, והרחקת
האילנוֹ ת הן הן כּ י אחת, בּ חינה
ׁש ם. עיּ ן היטב, ׁש ם כּ מבאר והענפים,

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  לא.)וזה :(שבת 
הוּ א חסן כּ י נׁש ים', סדר 'זה – "חסן"

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  א)ממוֹ ן, "והיה(ישעיה : 
'הּמ מוֹ ן', רׁש "י: וּ פרׁש  לנערת". החסן
בּ חינת האה, בּ בחינת הוּ א הּמ מוֹ ן

כּ נּ "ל: נפׁש 

קרקעהלכת פי ְְְִִַַָֻ
כּ וֹ תלד לבנוֹ ת ׁש הצריכוּ  כּ ן גּ ם וזהוּ 

הזּ ק מוּ ם ׁש חלקוּ , הּת פין בּ ין
ׁש אמרוּ  וזהוּ  כּ נּ "ל. ב.)ראיּ ה בתרא :(בבא 

ׁש בּ וֹ נין יׁש  כּ י הּמ דינה', כּ מנהג 'הכּ ל

יט והלכות סהתורות תורה

חמה ויׁש  טפחים ׁש ה עבה כּ וֹ תל
ׁש בּ ין ההרחקה כּ י וכוּ '. טפחים
הרחקת בּ בחינת היא החוֹ לקין
זה, את זה יכחיׁש וּ  ׁש א האילנוֹ ת
יׁש  כּ י הּמ קוֹ ם, לפי מׁש ּת נּ ה ועל־כּ ן
ׁש א כּ די בּ יוֹ תר הרחקה ׁש צּ רי מקוֹ ם
צרי ׁש אין ויׁש  זה, את זה יכחיׁש 
האילנוֹ ת, כּ דר  ּכּ ל־כ הרחקה
וא האילנוֹ ת כּ ל ׁש אין בּ חוּ ׁש  כּ נּ ראה
ׁש בּ ין בּ הרחקה ׁש וין הּמ קוֹ מוֹ ת כּ ל
ואילנוֹ ת מקוֹ מוֹ ת יׁש  כּ י האילנוֹ ת,
זה את זה בּ יוֹ תר מכחיׁש ים ׁש הם
כּ מוֹ  ,להפ וכן יתרה, הרחקה וצרי
הּת פים בּ ין הרחקה לענין כן
בּ בחינת כּ ן גּ ם ׁש הוּ א החוֹ לקים
על־כּ ן כּ נּ "ל, האילנוֹ ת הרחקת
וזה הּמ קוֹ ם. לפי ההרחקה מׁש ּת נּ ה
כּ י כּ נּ "ל, הּמ דינה' 'כּ מנהג ׁש אמרוּ :
הּמ נהג יׁש ּת נּ ה לּמ ה קׁש ה, לכאוֹ רה
אין הא הכּ וֹ תל, בּ עבי הּמ קוֹ מוֹ ת בּ ין
את זה יראוּ  ׁש א אם כּ י הכּ וֹ תל צרי

ׁש הוּ א כּ ל בּ מחצּ ה ודי הוּ אזה א ? 
ׁש א הרחקה בּ ׁש ביל הנּ "ל, בּ בּ חינה
לפי מׁש ּת נּ ה וזה זה, את זה יכחיׁש 

כּ נּ "ל. הּמ קוֹ ם
רבּ וֹ תינוּ ויׁש  ׁש אמרוּ  בּ ּמ ה בּ זה, לרּמ ז 

כוּ ' ׁש רצוּ  'הּת פין בּ ּמ ׁש נה: ז"ל
מוּ ם והּט עם וכוּ ', הכּ וֹ תל' את בּ וֹ נין
רבּ ינוּ  כּ תב מה על־ּפ י ראיּ ה. הזּ ק

כ"ג)ז"ל סימן להנּ צל(ליקו"מ ׁש ּת ּק וּ ן , 
ׁש רׁש  על להסּת כּ ל הוּ א ממוֹ ן מּת אות
אוֹ ר כּ לּ וֹ  הוּ א וׁש ם הּמ מוֹ ן, הׁש ּפ עת
לּמ מוֹ ן להתאוּ וֹ ת יסוּ ר ּפ תי וּ מי צח,
בּ דברי איתא גּ ם ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', הגּ ׁש מי

'בּ וּ דיא' בּ ּמ אמר אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ 
אּת וּ נא' דּ בי כ"ה)ׁש בּ 'סבי (סימן 

והם עלּ אין, גּ ונין מלבּ ׁש  ׁש בּ הּמ מוֹ ן
ׁש הוּ א ת"ל, כ"ו בּ חינת כּ וֹ תל, בּ חינת
הגּ ונין, ׁש ּמ ם הּק דוֹ ׁש  ׁש ם בּ חינת
ּת אבין והכּ ל בּ וֹ  ּפ וֹ נין ׁש הכּ ל ּת ל והוּ א
ׁש רוֹ צין הּת פין וזהוּ  בּ וֹ . להסּת כּ ל
מהזּ ק לׁש מר צריכין ואזי לחק,
הנּ "ל, הכּ וֹ תל את בּ וֹ נין אזי ראיּ ה,
הכּ וֹ תל בּ חינת ולבנוֹ ת לתּק ן ׁש צּ ריכין
רק ויסּת כּ לוּ  יבּ יטוּ  עיניהם ׁש כּ ל הנּ "ל,
הגּ ונין בּ חינת דּ הינוּ  הכּ וֹ תל, אוֹ תוֹ  על
ואזי כּ נּ "ל, בּ הּמ מוֹ ן המלבּ ׁש ין עלּ אין
בּ הזּ ק חברוֹ  את אחד יזּ יק א בּ ודּ אי
עין, מרע רק הוּ א ראיּ ה הזּ ק כּ י ראיּ ה,
וּ מתאוּ ה חברוֹ  את מקנּ א ׁש הוּ א דּ הינוּ 
רעה עינוֹ  ועל־ידי־זה חברוֹ , לממוֹ ן

וּ מזּ  חברוֹ  הּת ּק וּ ןבּ ׁש ל ועל־כּ ן יקוֹ . 
בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, הכּ וֹ תל בּ נין הוּ א
ׁש בּ ּק דה, הרׁש  בּ חינת עלּ אין, גּ ונין
יסּת כּ ל א בּ ודּ אי לׁש ם וּ כׁש יּ סּת כּ ל
יזּ יק וא חברוֹ  ממוֹ ן כּ לל יחמד וא
דּ יקא ועל־כּ ן כּ נּ "ל. רעה בּ עין אוֹ תוֹ 
להׁש ּת דּ ל צריכין לחק כּ ׁש רוֹ צין
אבל כּ נּ "ל, הכּ וֹ תל בּ נין ּת ּק וּ ן לעשׂ וֹ ת
צריכין אין בּ ׁש ּת פוּ ת ׁש הם זמן כּ ל
יניקת עּק ר כּ י ראיּ ה, מהזּ ק לׁש מר
הוּ א הרע ׁש הוּ א אחרא הּס טרא
כּ ּמ ה רבּ ינוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא מּמ חקת,
אז לחק, כּ ׁש רוֹ צין ועל־כּ ן ּפ עמים,
ׁש הוּ א ראיּ ה, הזּ ק מוּ ם ּת ּק וּ ן צריכין
אבל מּמ חקת, ׁש יּ ניקתוֹ  עין רע
לוֹ  אין אזי וּ בׁש ּת פוּ ת בּ אחדוּ ת כּ ׁש הם

כּ נּ "ל: כּ ח



הלכותכ שתפותליקוטי חלקת הלכות

פתהלכת חלת ְֲִַָֻֻ

עלה כּ תלים קרוּ יין הּמ חצּ וֹ ת כּ ל וכן
רבּ ינוּ  בּ דברי איתא כּ י זה, (שםׁש ם 

ס"ה) עלסימן להסּת כּ ל ׁש כּ ׁש רוֹ צין
אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
הראוּ ת וּ לכוּ ן לצמצם צריכין אזי
לבלי הצּ ד, מן להסּת כּ ל לבלי
עלמא, דּ האי חזוּ  על כּ לל להסּת כּ ל
עיּ ן הּת כלית, על להסּת כּ ל יכוֹ לין ואזי
ׁש הם הּמ חצּ וֹ ת ועל־כּ ן היטב. ׁש ם
לבלי הראוּ ת וּ מצמצמין גּ דר גּ וֹ דרים
לפזּ ר לבלי החוּ ץ, על להסּת כּ ל
לכוּ ן רק עלמא, דּ האי בּ חזוּ  הראוּ ת
ּפ נימה, הבּ ית אל הראוּ ת וּ לצמצם
על להסּת כּ ל יכוֹ לין ועל־ידי־זה
הוּ א הבּ ית ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הּת כלית
הׁש ראת הוּ א וׁש ם מׁש ּמ ר מקוֹ ם
ׁש ליטת מקוֹ ם הוּ א בּ חוּ ץ כּ י הּק דה,
הּק דה ׁש וֹ רה בּ בּ ית אבל החיצוֹ נים,
ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי וכדאיתא כּ ּמ וּ בא,

י) וּ בית',(סימן שׂ דה 'הר בּ חינת ׁש יּ ׁש 
עיּ ן 'בּ ית', בּ בחינת היא הּק דה ועּק ר

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  כו)ׁש ם, עּמ י(ישעיה ל" : 
כּ י ."בּ עד דּ לתי וּ סגר בחדרי בּ א
ׁש ּמ צמצם מחצּ וֹ ת הּמ ּק ף הבּ ית
על מסּת כּ לין ועל־ידי־זה הראוּ ת

כּ נּ  כּ יהּת כלית הּק דה, עּק ר וזה "ל, 
הּק דוֹ ת, כּ ל ונמׁש כוֹ ת נׁש ּפ עוֹ ת מם
ועל־כּ ן הּק דה, ׁש וֹ רה בּ בּ ית ועל־כּ ן
כּ י החיצוֹ נים, מן מׁש ּמ ר מקוֹ ם הוּ א
וּ מסּת כּ לין הראוּ ת ׁש ּמ צמצמין על־ידי
ונתגּ רׁש ין קדה  נמׁש הּת כלית על
נקראת זה וּ בׁש ביל החיצוֹ נים,

ת"ל כ"ו בּ חינת 'כּ וֹ תל', הּמ חצּ ה
עלּ אין', 'הגּ ונין בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
ּפ וֹ נין ׁש הכּ ל ּת ל הּק דוֹ ׁש , ׁש ם בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א בּ וֹ , וּ מסּת כּ לין
נעשׂ ה ׁש הוּ א הּת כלית, על הסּת כּ לוּ ת
הראוּ ת ׁש ּמ צמצמת הּמ חצּ ה על־ידי
הּמ חצּ ה נקראת זה וּ בׁש ביל כּ נּ "ל,
ׁש יּ כוֹ לין הּת כלית ׁש ם על 'כּ וֹ תל',
הכּ וֹ תל מחצּ ת על־ידי בּ וֹ  להסּת כּ ל

כּ נּ "ל:

יאירו נרוֹ  רבּ ינוּ  ׁש כּ תב סימןוזה (ליקו"מ 
בּ חכמה,רס"ו) הבּ ית לבנוֹ ת ׁש צּ רי

כד)בּ בחינת יבּ נה(משלי "בּ חכמה : 
כּ ל לׁש ם נׁש ּפ עין ואזי בּ ית",
ואין בּ זה וּ כׁש ּפ וֹ גמין ההׁש ּפ עוֹ ת,
עיּ ן מתמסכּ ן, אזי בּ חכמה הבּ ית בּ וֹ נין
בּ כוּ נה הבּ ית לבנוֹ ת ׁש צּ רי הינוּ  ׁש ם.
דּ הינוּ  חכמה, לתוֹ כוֹ  להמׁש י כּ די זוֹ 
הראוּ ת יכוּ ן הבּ ית מחצּ וֹ ת ׁש על־ידי
נמׁש כין וּ מם הּת כלית, על להסּת כּ ל
כּ ל נׁש ּפ עין וּ מם כּ יּ דוּ ע, החכמוֹ ת כּ ל
בּ אין ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל כּ י ההׁש ּפ עוֹ ת,
כּ מוֹ  הכּ ל, ׁש רׁש  ׁש הוּ א חכמה על־ידי

יב)ׁש כּ תוּ ב ז, ּת חיּ ה",(קהלת "החכמה : 
ׁש כּ תוּ ב קד)וּ כמוֹ  בּ חכמה(תהילים "כּ לּ ם : 

לעׁש ירוּ ת מסגּ ל הבּ ית ועל־כּ ן עשׂ ית".
וכן כּ נּ "ל, בּ חכמה כּ ראוּ י כּ ׁש נּ בנה
מקוֹ ם הוּ א ׁש בּ ית לעיל איתא

כּ נּ "ל. העׁש ירוּ ת

בּ בית,וזה ׁש ּק וֹ בעין 'הּמ זוּ זה' בּ חינת 
החכמה המׁש כת בּ חינת ׁש היא

הי הּמ זוּ זה כּ י הבּ ית, בּ חינתאל א 
ּת ּק וּ ני וכל שׂ רטוּ ט צריכה כּ י ּת וֹ רה,

כא והלכות סהתורות תורה

הּת י וגם ּת וֹ רה ספר כּ תיבת
ׁש הם הּת וֹ רה, כּ לליּ וּ ת הם ּפ רׁש יּ וֹ ת
מצוֹ ת, ועל ׁש מים מלכוּ ת על קבּ לת
ועל־ נפקת, עלּ אה מחכמה והּת וֹ רה
אל חכמה בּ חינת ממׁש יכין ידי־זה
"בּ חכמה בּ בחינת ׁש יּ היה כּ די הבּ ית,
הּמ זוּ זה ועל־כּ ן כּ נּ "ל. בּ ית" יבּ נה
בּ דברי כּ דאיתא לעׁש ירוּ ת, מסגּ ל

יאיר נרוֹ  כ"ג)רבּ ינוּ  חיּ וּ ת(סימן כּ י , 
כּ נּ "ל, חכמה על־ידי העׁש ירוּ ת
בּ דברי מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה עוֹ ד וכּמ וּ בא
ׁש הוּ א עׁש ירוּ ת ׁש חיּ וּ ת ׁש ם עיּ ן רבּ ינוּ 
עיּ ן חכמה, על־ידי מלכוּ ת בּ חינת
כּ י הּפ תח, אצל הּמ זוּ זה ועל־כּ ן ׁש ם.
ׁש ם החוּ ץ אל יוֹ צאין ׁש ם דּ ר
מתּפ זּ ר בּ חוּ ץ כּ י החיצוֹ נים, אחיזת
סמוּ כין הם ועל־כּ ן כּ נּ "ל, הראוּ ת
צרי ועל־כּ ן כּ ּמ וּ בא, הּפ תח אצל
בּ חינת ׁש היא הּמ זוּ זה ׁש ם לקבּ ע
כּ י נתגּ רׁש ין, ׁש על־ידי־זה חכמה,
החיצוֹ נים מן ׁש מירה היא חכמה

כּ ּמ וּ בא:

א הלכה מצרנת ְְֲִַָָָהלכת

נזקיעל בּ הלכוֹ ת לעיל המבאר ּפ י 
לעשׂ וֹ ת ׁש צּ רי א', הלכה ׁש כנים
בּ חינת ׁש הם השׂ דה אילני בּ ין הרחקה
כּ נּ "ל. הנּ פׁש וֹ ת ׁש רׁש  ׁש ם העׁש ירוּ ת,
לעשׂ וֹ ת ז"ל חכמינוּ  ּת ּק נוּ  ועל-כּ ן
קוֹ דם הּמ צר ׁש בּ על והיּ ׁש ר, הּט וֹ ב
כּ די ׁש לּ וֹ , לשׂ דה הּס מוּ כה השׂ דה לּק ח
אחד יפסיק וא יחד שׂ דוֹ תיו ׁש יּ היוּ 

ׁש יּ היוּ   ּכ ראוּ י בּ ודּ אי כּ י בּ אמצע,
בּ מקוֹ ם אחד מׁש רׁש  ׁש הם האילנוֹ ת,
דּ אפׁש ר מה בּ כל אוֹ תם וּ לקרב אחד,
ׁש א כּ די אחרים, אילנוֹ ת יפסיקוּ  וא
עוֹ שׂ ין וּ בזה כּ נּ "ל, זה את זה יכחיׁש וּ 
הּמ צר לבעל גּ דוֹ לה טוֹ בה
אחד, בּ מקוֹ ם שׂ דוֹ תיו כּ ל ׁש על-ידי-זה
בּ מקוֹ ם נפׁש וֹ  ׁש רׁש י מקבּ ץ הוּ א ואזי
כּ נּ "ל. בּ עׁש ירוּ ת הנּ פׁש  ׁש רׁש  כּ י אחד,

מּפ זּ וּ רוזה 'הצּ ילני החכם: ׁש אמר 
מפזּ רין נכסיו יהיוּ  ׁש א הנּ פׁש 

הוּ אבּ מקוֹ מ זה בּ ודּ אי כּ י רבּ ים', וֹ ת 
הנּ פׁש  ׁש רׁש  כּ י מּמ ׁש , הנּ פׁש  ּפ זּ וּ ר
נמצא, כּ נּ "ל. והעׁש ירוּ ת בּ הנּ כסים
קוֹ דם, מצרא ׁש הבּ על ׁש על-ידי-זה
נפׁש וֹ  חלקי בּ יחד מקבּ ץ על-ידי-זה
ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה בּ יחד.
מכּ אן, ולמדוּ  והיּ ׁש ר". הּט וֹ ב "ועשׂ ית
נאמר זה על כּ י קוֹ דם, מצרא ׁש בּ על
זה כּ י דּ יקא, 'הּט וֹ ב' הּט וֹ ב", "ועשׂ ית
כּ ּמ וּ בא אחד, כּ לּ וֹ  ׁש יּ היה הּט וֹ ב עּק ר
אחד ׁש כּ לּ וֹ  ּפ עמים, כּ ּמ ה רבּ ינוּ  בּ דברי
הנּ פׁש  ׁש למוּ ת ועּק ר טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א
כּ ל עם וּ מקבּ צת מכנּ סת כּ ׁש היא
כּ לּ וֹ  אחד 'כּ לּ וֹ  בּ בחינת בּ יחד, חלקיה
בּ בחינת הוּ א הנּ פׁש  ּפ זּ וּ ר כּ י טוֹ ב'.
נפׁש וֹ ת בּ חינת ׁש הוּ א לרׁש עים, ּפ זּ וּ ר
אבל רבּ ים, נפׁש וֹ ת נקראים ׁש הם עשׂ ו,
זה בּ יחד נפׁש וֹ  חלקי וּ מכנּ ס כּ ׁש ּמ קבּ ץ
נפׁש וֹ ת בּ חינת לצּ דּ יקים, כּ נּ וּ ס בּ חינת
כּ מוֹ  אחד', 'נפׁש  נקראים ׁש הם יעקב
מבּ חינת הם כּ י ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
נעשׂ ה הּט וֹ ב וזה טוֹ ב'. כּ לּ וֹ  אחד 'כּ לּ וֹ 



הלכותכ שתפותליקוטי חלקת הלכות

פתהלכת חלת ְֲִַָֻֻ

עלה כּ תלים קרוּ יין הּמ חצּ וֹ ת כּ ל וכן
רבּ ינוּ  בּ דברי איתא כּ י זה, (שםׁש ם 

ס"ה) עלסימן להסּת כּ ל ׁש כּ ׁש רוֹ צין
אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
הראוּ ת וּ לכוּ ן לצמצם צריכין אזי
לבלי הצּ ד, מן להסּת כּ ל לבלי
עלמא, דּ האי חזוּ  על כּ לל להסּת כּ ל
עיּ ן הּת כלית, על להסּת כּ ל יכוֹ לין ואזי
ׁש הם הּמ חצּ וֹ ת ועל־כּ ן היטב. ׁש ם
לבלי הראוּ ת וּ מצמצמין גּ דר גּ וֹ דרים
לפזּ ר לבלי החוּ ץ, על להסּת כּ ל
לכוּ ן רק עלמא, דּ האי בּ חזוּ  הראוּ ת
ּפ נימה, הבּ ית אל הראוּ ת וּ לצמצם
על להסּת כּ ל יכוֹ לין ועל־ידי־זה
הוּ א הבּ ית ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הּת כלית
הׁש ראת הוּ א וׁש ם מׁש ּמ ר מקוֹ ם
ׁש ליטת מקוֹ ם הוּ א בּ חוּ ץ כּ י הּק דה,
הּק דה ׁש וֹ רה בּ בּ ית אבל החיצוֹ נים,
ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי וכדאיתא כּ ּמ וּ בא,

י) וּ בית',(סימן שׂ דה 'הר בּ חינת ׁש יּ ׁש 
עיּ ן 'בּ ית', בּ בחינת היא הּק דה ועּק ר

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  כו)ׁש ם, עּמ י(ישעיה ל" : 
כּ י ."בּ עד דּ לתי וּ סגר בחדרי בּ א
ׁש ּמ צמצם מחצּ וֹ ת הּמ ּק ף הבּ ית
על מסּת כּ לין ועל־ידי־זה הראוּ ת

כּ נּ  כּ יהּת כלית הּק דה, עּק ר וזה "ל, 
הּק דוֹ ת, כּ ל ונמׁש כוֹ ת נׁש ּפ עוֹ ת מם
ועל־כּ ן הּק דה, ׁש וֹ רה בּ בּ ית ועל־כּ ן
כּ י החיצוֹ נים, מן מׁש ּמ ר מקוֹ ם הוּ א
וּ מסּת כּ לין הראוּ ת ׁש ּמ צמצמין על־ידי
ונתגּ רׁש ין קדה  נמׁש הּת כלית על
נקראת זה וּ בׁש ביל החיצוֹ נים,

ת"ל כ"ו בּ חינת 'כּ וֹ תל', הּמ חצּ ה
עלּ אין', 'הגּ ונין בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
ּפ וֹ נין ׁש הכּ ל ּת ל הּק דוֹ ׁש , ׁש ם בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א בּ וֹ , וּ מסּת כּ לין
נעשׂ ה ׁש הוּ א הּת כלית, על הסּת כּ לוּ ת
הראוּ ת ׁש ּמ צמצמת הּמ חצּ ה על־ידי
הּמ חצּ ה נקראת זה וּ בׁש ביל כּ נּ "ל,
ׁש יּ כוֹ לין הּת כלית ׁש ם על 'כּ וֹ תל',
הכּ וֹ תל מחצּ ת על־ידי בּ וֹ  להסּת כּ ל

כּ נּ "ל:

יאירו נרוֹ  רבּ ינוּ  ׁש כּ תב סימןוזה (ליקו"מ 
בּ חכמה,רס"ו) הבּ ית לבנוֹ ת ׁש צּ רי

כד)בּ בחינת יבּ נה(משלי "בּ חכמה : 
כּ ל לׁש ם נׁש ּפ עין ואזי בּ ית",
ואין בּ זה וּ כׁש ּפ וֹ גמין ההׁש ּפ עוֹ ת,
עיּ ן מתמסכּ ן, אזי בּ חכמה הבּ ית בּ וֹ נין
בּ כוּ נה הבּ ית לבנוֹ ת ׁש צּ רי הינוּ  ׁש ם.
דּ הינוּ  חכמה, לתוֹ כוֹ  להמׁש י כּ די זוֹ 
הראוּ ת יכוּ ן הבּ ית מחצּ וֹ ת ׁש על־ידי
נמׁש כין וּ מם הּת כלית, על להסּת כּ ל
כּ ל נׁש ּפ עין וּ מם כּ יּ דוּ ע, החכמוֹ ת כּ ל
בּ אין ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל כּ י ההׁש ּפ עוֹ ת,
כּ מוֹ  הכּ ל, ׁש רׁש  ׁש הוּ א חכמה על־ידי

יב)ׁש כּ תוּ ב ז, ּת חיּ ה",(קהלת "החכמה : 
ׁש כּ תוּ ב קד)וּ כמוֹ  בּ חכמה(תהילים "כּ לּ ם : 

לעׁש ירוּ ת מסגּ ל הבּ ית ועל־כּ ן עשׂ ית".
וכן כּ נּ "ל, בּ חכמה כּ ראוּ י כּ ׁש נּ בנה
מקוֹ ם הוּ א ׁש בּ ית לעיל איתא

כּ נּ "ל. העׁש ירוּ ת

בּ בית,וזה ׁש ּק וֹ בעין 'הּמ זוּ זה' בּ חינת 
החכמה המׁש כת בּ חינת ׁש היא

הי הּמ זוּ זה כּ י הבּ ית, בּ חינתאל א 
ּת ּק וּ ני וכל שׂ רטוּ ט צריכה כּ י ּת וֹ רה,

כא והלכות סהתורות תורה

הּת י וגם ּת וֹ רה ספר כּ תיבת
ׁש הם הּת וֹ רה, כּ לליּ וּ ת הם ּפ רׁש יּ וֹ ת
מצוֹ ת, ועל ׁש מים מלכוּ ת על קבּ לת
ועל־ נפקת, עלּ אה מחכמה והּת וֹ רה
אל חכמה בּ חינת ממׁש יכין ידי־זה
"בּ חכמה בּ בחינת ׁש יּ היה כּ די הבּ ית,
הּמ זוּ זה ועל־כּ ן כּ נּ "ל. בּ ית" יבּ נה
בּ דברי כּ דאיתא לעׁש ירוּ ת, מסגּ ל

יאיר נרוֹ  כ"ג)רבּ ינוּ  חיּ וּ ת(סימן כּ י , 
כּ נּ "ל, חכמה על־ידי העׁש ירוּ ת
בּ דברי מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה עוֹ ד וכּמ וּ בא
ׁש הוּ א עׁש ירוּ ת ׁש חיּ וּ ת ׁש ם עיּ ן רבּ ינוּ 
עיּ ן חכמה, על־ידי מלכוּ ת בּ חינת
כּ י הּפ תח, אצל הּמ זוּ זה ועל־כּ ן ׁש ם.
ׁש ם החוּ ץ אל יוֹ צאין ׁש ם דּ ר
מתּפ זּ ר בּ חוּ ץ כּ י החיצוֹ נים, אחיזת
סמוּ כין הם ועל־כּ ן כּ נּ "ל, הראוּ ת
צרי ועל־כּ ן כּ ּמ וּ בא, הּפ תח אצל
בּ חינת ׁש היא הּמ זוּ זה ׁש ם לקבּ ע
כּ י נתגּ רׁש ין, ׁש על־ידי־זה חכמה,
החיצוֹ נים מן ׁש מירה היא חכמה

כּ ּמ וּ בא:

א הלכה מצרנת ְְֲִַָָָהלכת

נזקיעל בּ הלכוֹ ת לעיל המבאר ּפ י 
לעשׂ וֹ ת ׁש צּ רי א', הלכה ׁש כנים
בּ חינת ׁש הם השׂ דה אילני בּ ין הרחקה
כּ נּ "ל. הנּ פׁש וֹ ת ׁש רׁש  ׁש ם העׁש ירוּ ת,
לעשׂ וֹ ת ז"ל חכמינוּ  ּת ּק נוּ  ועל-כּ ן
קוֹ דם הּמ צר ׁש בּ על והיּ ׁש ר, הּט וֹ ב
כּ די ׁש לּ וֹ , לשׂ דה הּס מוּ כה השׂ דה לּק ח
אחד יפסיק וא יחד שׂ דוֹ תיו ׁש יּ היוּ 

ׁש יּ היוּ   ּכ ראוּ י בּ ודּ אי כּ י בּ אמצע,
בּ מקוֹ ם אחד מׁש רׁש  ׁש הם האילנוֹ ת,
דּ אפׁש ר מה בּ כל אוֹ תם וּ לקרב אחד,
ׁש א כּ די אחרים, אילנוֹ ת יפסיקוּ  וא
עוֹ שׂ ין וּ בזה כּ נּ "ל, זה את זה יכחיׁש וּ 
הּמ צר לבעל גּ דוֹ לה טוֹ בה
אחד, בּ מקוֹ ם שׂ דוֹ תיו כּ ל ׁש על-ידי-זה
בּ מקוֹ ם נפׁש וֹ  ׁש רׁש י מקבּ ץ הוּ א ואזי
כּ נּ "ל. בּ עׁש ירוּ ת הנּ פׁש  ׁש רׁש  כּ י אחד,

מּפ זּ וּ רוזה 'הצּ ילני החכם: ׁש אמר 
מפזּ רין נכסיו יהיוּ  ׁש א הנּ פׁש 

הוּ אבּ מקוֹ מ זה בּ ודּ אי כּ י רבּ ים', וֹ ת 
הנּ פׁש  ׁש רׁש  כּ י מּמ ׁש , הנּ פׁש  ּפ זּ וּ ר
נמצא, כּ נּ "ל. והעׁש ירוּ ת בּ הנּ כסים
קוֹ דם, מצרא ׁש הבּ על ׁש על-ידי-זה
נפׁש וֹ  חלקי בּ יחד מקבּ ץ על-ידי-זה
ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה בּ יחד.
מכּ אן, ולמדוּ  והיּ ׁש ר". הּט וֹ ב "ועשׂ ית
נאמר זה על כּ י קוֹ דם, מצרא ׁש בּ על
זה כּ י דּ יקא, 'הּט וֹ ב' הּט וֹ ב", "ועשׂ ית
כּ ּמ וּ בא אחד, כּ לּ וֹ  ׁש יּ היה הּט וֹ ב עּק ר
אחד ׁש כּ לּ וֹ  ּפ עמים, כּ ּמ ה רבּ ינוּ  בּ דברי
הנּ פׁש  ׁש למוּ ת ועּק ר טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א
כּ ל עם וּ מקבּ צת מכנּ סת כּ ׁש היא
כּ לּ וֹ  אחד 'כּ לּ וֹ  בּ בחינת בּ יחד, חלקיה
בּ בחינת הוּ א הנּ פׁש  ּפ זּ וּ ר כּ י טוֹ ב'.
נפׁש וֹ ת בּ חינת ׁש הוּ א לרׁש עים, ּפ זּ וּ ר
אבל רבּ ים, נפׁש וֹ ת נקראים ׁש הם עשׂ ו,
זה בּ יחד נפׁש וֹ  חלקי וּ מכנּ ס כּ ׁש ּמ קבּ ץ
נפׁש וֹ ת בּ חינת לצּ דּ יקים, כּ נּ וּ ס בּ חינת
כּ מוֹ  אחד', 'נפׁש  נקראים ׁש הם יעקב
מבּ חינת הם כּ י ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
נעשׂ ה הּט וֹ ב וזה טוֹ ב'. כּ לּ וֹ  אחד 'כּ לּ וֹ 
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קוֹ דם, מצרא דּ בעל דּ ינא על-ידי
וּ שׂ דוֹ תיו נכסיו מקבּ ץ ׁש על-ידי-זה
כּ נּ "ל. נפׁש וֹ  ׁש רׁש י ׁש ם אחד, בּ מקוֹ ם
בּ יחד נפׁש וֹ  חלקי ׁש ּמ קבּ ץ נמצא,
וזה כּ נּ "ל. טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת

כּ נּ "ל: הּט וֹ ב" "ועשׂ ית

בּ תכליתועל-כּ ן ׁש הוּ א יעקב 
מּט תוֹ  היתה כּ י האחדוּ ת,
יעקב לבית הבּ אה הנּ פׁש  וכל ׁש למה,
על-כּ ן כּ נּ "ל, יחיד בּ לׁש וֹ ן נפׁש  ׁש בעים
כּ י מצרים, בּ לי נחלה יעקב נחלת
ׁש יּ פסיק מי אין כּ י אחד, כּ לּ וֹ  נחלתוֹ 
מאחר לנחלתוֹ , וּ מצר גּ בוּ ל ויעשׂ ה
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת נפׁש וֹ  ׁש נּ כלל
רבּ וּ י מבּ חינת רק הם המצרים כּ י טוֹ ב,
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת אבל כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל. וּ גבוּ ל מצר ׁש וּ ם אין טוֹ ב,
כּ די מצרא דּ בר דּ ינא ּת ּק נוּ  זה וּ בׁש ביל
ׁש יּ תקרב כּ די בּ יוֹ תר, גּ בוּ לוֹ  להרחיב
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת בּ יוֹ תר ויכל
כּ נּ "ל. הּט וֹ ב" "ועשׂ ית בּ בחינת טוֹ ב,
בּ תכלית ׁש הוּ א יעקב ועל-כּ ן
מצרים בּ לי נחלתוֹ  על-כּ ן האחדוּ ת,

כּ נּ "ל: לגמרי

כּ ׁש ּק וֹ נהוזהוּ  , ּערו בּ לחן ׁש כּ תוּ ב 
מצרא, דּ בר דּ ינא בּ וֹ  אין מנּ כרי
אריא דּ סליקת ל ניחא לא לוֹ  אמר כּ י
השׂ דה הּק וֹ נה זה בּ ודּ אי כּ י . ּמנ
טוֹ בה גּ דוֹ לה טוֹ בה לוֹ  עשׂ ה מהנּ כרי
ישׂ ראל, גּ בוּ ל הרחיב כּ י מּמ ׁש ,
כּ לּ וֹ  בּ בחינת הם בּ כלל כּ לּ ם ׁש ישׂ ראל
יעקב נפׁש  בּ בחינת טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד
הוּ א הּמ צר ׁש עּק ר נמצא, כּ נּ "ל.

עּק ר ׁש הוּ א גּ בוּ לוֹ  אצל כּ ׁש נּ כרי
אבל הּק דה, מצרי הם כּ י הּמ צר,
נמצא, כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  הם ישׂ ראל
לוֹ  עשׂ ה הּמ צר מן הנּ כרי ׁש ּס לּ ק ׁש זּ ה
דּ בר דּ ינא ׁש ל הּט וֹ בה אוֹ תּה  מּמ ׁש 
ׁש א ישׂ ראל גּ בוּ ל הרחיב כּ י מצרא,
כּ לּ וֹ  בּ בחינת ויהיה בּ יניהם זר יתערב
הּט וֹ בה אוֹ תּה  ואדּ רבּ א, כּ נּ "ל. אחד
דּ בר מדּ ינא בּ יוֹ תר בּ ודּ אי גּ דוֹ לה
כּ נּ "ל. בּ עצמן ישׂ ראל ׁש בּ ין מצרא
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  זוֹ , בּ טוֹ בה דּ יוֹ  ועל-כּ ן
דסליקית ל ניחא לא ז"ל: רבּ וֹ תינוּ 

כּ נּ "ל: וכוּ ',

השׂ דהגּ ם בּ על ׁש ל הסּת כּ לוּ ת עּק ר זה 
להביאם האילנוֹ ת על ׁש ּמ סּת כּ ל
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל
כוּ ', בּ עז ויּ אמר בּ ּמ אמר היטב כּ מבאר
לעיל מבאר וּ כבר היטב. ׁש ם עיּ ן
הנּ פׁש וֹ ת בּ חינת הם ׁש האילנוֹ ת
ועל-כּ ן כּ נּ "ל, בּ עׁש ירוּ ת ׁש רׁש ם
מצרא דּ בר דּ ינא ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ּת ּק נוּ 
ׁש זּ ה וטוֹ ב, אחד לבחינת להביאם כּ די
הּת כלית גּ ם כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית בּ חינת
ּת פלּ תוֹ  ׁש יּ היה דּ הינוּ  ׁש ם, המבאר
כּ י לזה,  ּׁש י הוּ א אחד. בּ בחינת
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  'נפׁש ', נקראת הּת פלּ ה

א) א, וכוּ '".(שמואל נפׁש י את  ואׁש ּפ" :
ועּק ר בּ עׁש ירוּ ת, הנּ פׁש  וׁש רׁש 
לעיל כּ מבאר הדוֹ ת הם העׁש ירוּ ת

ּפ  בּ מקוֹ םכּ ּמ ה וּ כׁש שׂ דוֹ תיו עמים, 
בּ יחד נפׁש וֹ  חלקי מקבּ ץ ׁש בּ זה אחד
בּ בחינת כּ ן גּ ם היא הּת פלּ ה אזי כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל: הנּ פׁש  היא הּת פלּ ה כּ י אחד,

כג והלכות סהתורות תורה

כּ יוזה הּת פלּ ה, קדם צדקה בּ חינת 
כּ ּמ וּ בא הּמ מוֹ ן מתּק ן צדקה

רבּ ינוּ  כה)בּ דברי הּמ מוֹ ן(סימן ותּק וּ ן . 
בּ בחינת הּמ מוֹ ן יהיה ׁש א הוּ א
בּ בחינת דּ אגה', מרבּ ה נכסים 'מרבּ ה
ימי הּמ מוֹ ן מכלּ ה ׁש אזי הנּ פׁש , ּפ זּ וּ ר
מצּ יל וּ צדקה אוֹ תוֹ . וּ ממיתה חיּ יו
מּמ ות", ּת צּ יל "וּ צדקה בּ בחינת מזּ ה,
דּ הינוּ  נדּ חים, מקבּ ץ צדקה כּ י
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הנּ פׁש , ּפ זּ וּ ר ׁש ּמ קבּ ץ
מתכּ נּ סוֹ ת הגּ ליּ וֹ ת 'אין ז"ל: רבּ וֹ תינוּ 
מדּ ברי וכּמ וּ בן וכוּ '. בּ צדקה' אלּ א

גּ זלה בּ ּמ אמר סט)רבּ ינוּ  ׁש צּ דקה(סימן 
ועּק ר דּ קדה, העׁש ירוּ ת ּת ּק וּ ן הוּ א
ׁש יּ היה דּ קדה העׁש ירוּ ת ּת ּק וּ ן
נכסים מרבּ ה הפ אחדוּ ת בּ בחינת
קדם צדקה נוֹ תנין ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ',
ׁש יּ היה נפׁש וֹ  ׁש רׁש י לתּק ן הּת פלּ ה
להתּפ לּ ל יכוֹ לין ואזי אחד, בּ בחינת

כּ נּ "ל: טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת

א הלכה וקלנת חכירת ְְְֲֲִִַָָָהלכת

דּ בר'החוֹ כר הדה מכּ ל ׁש נּ וֹ תן ־ 
לׁש נה, כּ וּ רין וכ  ּכ קצוּ ב
ולרביע': לׁש ליׁש  למחצה - המקבּ ל

כּ תבא מה ּפ י על בּ זה לרּמ ז יׁש 
רוּ ת' אל בּ עז 'ויּ אמר בּ ּמ אמר רבּ נוּ 
גּ דלים וׁש ם שׂ דה ׁש יּ ׁש  סה, סימן וכוּ '
והם נׁש מוֹ ת, הינוּ  ועשׂ בים אילנוֹ ת
בּ תּק וּ נם ׁש עוֹ סק הדה לבעל צריכים
היטב, ׁש ם עיּ ן הדה, ּת ּק וּ ני בּ כל
הּת כלית אל אוֹ תם ׁש ּמ ביא והעּק ר

יכוֹ לים זה ידי ׁש על טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
היטב: ׁש ם עיּ ן להתּפ לּ ל,

בּ תּק וּ ניוזה העוֹ סק הדּ וֹ ר הצּ דּ יק 
מקבּ ל בּ חינת הוּ א הנּ "ל הדה
חברוֹ . ׁש ל שׂ דה  ֹלתו ׁש יּ וֹ רד ואריס
ׁש ל חברוֹ  נקרא כּ ביכוֹ ל יתבּ ר ה' כּ י
"אכלוּ  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  האמת, הצּ דּ יק
כּ י וכוּ '. ורעי" אחי "למען רעים",
הדה בּ תּק וּ ני ׁש עוֹ סק האמת הצּ דּ יק
נעשׂ ה הוּ א העוֹ למוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש זּ הוּ 
בּ מעשׂ ה הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  ׁש ּת ף
מקבּ ל בּ חינת נקרא כּ ן ועל בּ ראׁש ית,
ועוֹ סק הנּ "ל, שׂ דה מחברוֹ , שׂ דה
הנּ "ל הדה ׁש ל ּת ּק וּ נים בּ כל
וּ נטיעה זריעה וּ קצירה בּ חריׁש ה
אלּ וּ  כּ ל כּ י העשׂ בים, וּ לנכּ ׁש 
ׁש ל הדה בּ בחינת נמצאים הבּ חינוֹ ת
מקבּ לוֹ  ולפעמים הנּ "ל. הנּ ׁש מוֹ ת
וכ  ּכ כּ לל דּ ר ׁש נּ וֹ תן בּ פׁש יטוּ ת
למחצה ולפעמים לׁש נה, כּ וּ רין
ׁש יר בּ חינת זה ולרביע, לׁש ליׁש 
בּ חינת מרבּ ע, מׁש לּ ׁש  כּ פוּ ל ּפ ׁש וּ ט
בּ על הצּ דּ יק זה כּ י נגינה, מיני עשׂ רה

נגּ וּ נים. עוֹ שׂ ה הנּ "ל הדה

בּ חינתוזה הדה, ּת ּק וּ ני ועּק ר כּ לל 
צרי הוּ א כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת
מּמ קוֹ ם וּ לבררם וּ להעלוֹ תם לתּק נם
וזה הּט וֹ ב, הּת כלית אל להביאם ׁש הם
רבּ נוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא נגּ וּ נים, בּ חינת

לברכה רפב)זכרוֹ נוֹ  ּפ סוּ ק(סימן על 
על והתבּ וֹ ננּת  רׁש ע ואין מעט "ועוֹ ד
הכּ ל את דּ ן ׁש הצּ דּ יק ואיננּ וּ ", מקוֹ מוֹ 
בּ רׁש ע אפלּ וּ  זכוּ ת וּ מוֹ צא זכוּ ת לכף
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קוֹ דם, מצרא דּ בעל דּ ינא על-ידי
וּ שׂ דוֹ תיו נכסיו מקבּ ץ ׁש על-ידי-זה
כּ נּ "ל. נפׁש וֹ  ׁש רׁש י ׁש ם אחד, בּ מקוֹ ם
בּ יחד נפׁש וֹ  חלקי ׁש ּמ קבּ ץ נמצא,
וזה כּ נּ "ל. טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת

כּ נּ "ל: הּט וֹ ב" "ועשׂ ית

בּ תכליתועל-כּ ן ׁש הוּ א יעקב 
מּט תוֹ  היתה כּ י האחדוּ ת,
יעקב לבית הבּ אה הנּ פׁש  וכל ׁש למה,
על-כּ ן כּ נּ "ל, יחיד בּ לׁש וֹ ן נפׁש  ׁש בעים
כּ י מצרים, בּ לי נחלה יעקב נחלת
ׁש יּ פסיק מי אין כּ י אחד, כּ לּ וֹ  נחלתוֹ 
מאחר לנחלתוֹ , וּ מצר גּ בוּ ל ויעשׂ ה
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת נפׁש וֹ  ׁש נּ כלל
רבּ וּ י מבּ חינת רק הם המצרים כּ י טוֹ ב,
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת אבל כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל. וּ גבוּ ל מצר ׁש וּ ם אין טוֹ ב,
כּ די מצרא דּ בר דּ ינא ּת ּק נוּ  זה וּ בׁש ביל
ׁש יּ תקרב כּ די בּ יוֹ תר, גּ בוּ לוֹ  להרחיב
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת בּ יוֹ תר ויכל
כּ נּ "ל. הּט וֹ ב" "ועשׂ ית בּ בחינת טוֹ ב,
בּ תכלית ׁש הוּ א יעקב ועל-כּ ן
מצרים בּ לי נחלתוֹ  על-כּ ן האחדוּ ת,

כּ נּ "ל: לגמרי

כּ ׁש ּק וֹ נהוזהוּ  , ּערו בּ לחן ׁש כּ תוּ ב 
מצרא, דּ בר דּ ינא בּ וֹ  אין מנּ כרי
אריא דּ סליקת ל ניחא לא לוֹ  אמר כּ י
השׂ דה הּק וֹ נה זה בּ ודּ אי כּ י . ּמנ
טוֹ בה גּ דוֹ לה טוֹ בה לוֹ  עשׂ ה מהנּ כרי
ישׂ ראל, גּ בוּ ל הרחיב כּ י מּמ ׁש ,
כּ לּ וֹ  בּ בחינת הם בּ כלל כּ לּ ם ׁש ישׂ ראל
יעקב נפׁש  בּ בחינת טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד
הוּ א הּמ צר ׁש עּק ר נמצא, כּ נּ "ל.

עּק ר ׁש הוּ א גּ בוּ לוֹ  אצל כּ ׁש נּ כרי
אבל הּק דה, מצרי הם כּ י הּמ צר,
נמצא, כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  הם ישׂ ראל
לוֹ  עשׂ ה הּמ צר מן הנּ כרי ׁש ּס לּ ק ׁש זּ ה
דּ בר דּ ינא ׁש ל הּט וֹ בה אוֹ תּה  מּמ ׁש 
ׁש א ישׂ ראל גּ בוּ ל הרחיב כּ י מצרא,
כּ לּ וֹ  בּ בחינת ויהיה בּ יניהם זר יתערב
הּט וֹ בה אוֹ תּה  ואדּ רבּ א, כּ נּ "ל. אחד
דּ בר מדּ ינא בּ יוֹ תר בּ ודּ אי גּ דוֹ לה
כּ נּ "ל. בּ עצמן ישׂ ראל ׁש בּ ין מצרא
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  זוֹ , בּ טוֹ בה דּ יוֹ  ועל-כּ ן
דסליקית ל ניחא לא ז"ל: רבּ וֹ תינוּ 

כּ נּ "ל: וכוּ ',

השׂ דהגּ ם בּ על ׁש ל הסּת כּ לוּ ת עּק ר זה 
להביאם האילנוֹ ת על ׁש ּמ סּת כּ ל
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל
כוּ ', בּ עז ויּ אמר בּ ּמ אמר היטב כּ מבאר
לעיל מבאר וּ כבר היטב. ׁש ם עיּ ן
הנּ פׁש וֹ ת בּ חינת הם ׁש האילנוֹ ת
ועל-כּ ן כּ נּ "ל, בּ עׁש ירוּ ת ׁש רׁש ם
מצרא דּ בר דּ ינא ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ּת ּק נוּ 
ׁש זּ ה וטוֹ ב, אחד לבחינת להביאם כּ די
הּת כלית גּ ם כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית בּ חינת
ּת פלּ תוֹ  ׁש יּ היה דּ הינוּ  ׁש ם, המבאר
כּ י לזה,  ּׁש י הוּ א אחד. בּ בחינת
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  'נפׁש ', נקראת הּת פלּ ה

א) א, וכוּ '".(שמואל נפׁש י את  ואׁש ּפ" :
ועּק ר בּ עׁש ירוּ ת, הנּ פׁש  וׁש רׁש 
לעיל כּ מבאר הדוֹ ת הם העׁש ירוּ ת

ּפ  בּ מקוֹ םכּ ּמ ה וּ כׁש שׂ דוֹ תיו עמים, 
בּ יחד נפׁש וֹ  חלקי מקבּ ץ ׁש בּ זה אחד
בּ בחינת כּ ן גּ ם היא הּת פלּ ה אזי כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל: הנּ פׁש  היא הּת פלּ ה כּ י אחד,

כג והלכות סהתורות תורה

כּ יוזה הּת פלּ ה, קדם צדקה בּ חינת 
כּ ּמ וּ בא הּמ מוֹ ן מתּק ן צדקה

רבּ ינוּ  כה)בּ דברי הּמ מוֹ ן(סימן ותּק וּ ן . 
בּ בחינת הּמ מוֹ ן יהיה ׁש א הוּ א
בּ בחינת דּ אגה', מרבּ ה נכסים 'מרבּ ה
ימי הּמ מוֹ ן מכלּ ה ׁש אזי הנּ פׁש , ּפ זּ וּ ר
מצּ יל וּ צדקה אוֹ תוֹ . וּ ממיתה חיּ יו
מּמ ות", ּת צּ יל "וּ צדקה בּ בחינת מזּ ה,
דּ הינוּ  נדּ חים, מקבּ ץ צדקה כּ י
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הנּ פׁש , ּפ זּ וּ ר ׁש ּמ קבּ ץ
מתכּ נּ סוֹ ת הגּ ליּ וֹ ת 'אין ז"ל: רבּ וֹ תינוּ 
מדּ ברי וכּמ וּ בן וכוּ '. בּ צדקה' אלּ א

גּ זלה בּ ּמ אמר סט)רבּ ינוּ  ׁש צּ דקה(סימן 
ועּק ר דּ קדה, העׁש ירוּ ת ּת ּק וּ ן הוּ א
ׁש יּ היה דּ קדה העׁש ירוּ ת ּת ּק וּ ן
נכסים מרבּ ה הפ אחדוּ ת בּ בחינת
קדם צדקה נוֹ תנין ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ',
ׁש יּ היה נפׁש וֹ  ׁש רׁש י לתּק ן הּת פלּ ה
להתּפ לּ ל יכוֹ לין ואזי אחד, בּ בחינת

כּ נּ "ל: טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת

א הלכה וקלנת חכירת ְְְֲֲִִַָָָהלכת

דּ בר'החוֹ כר הדה מכּ ל ׁש נּ וֹ תן ־ 
לׁש נה, כּ וּ רין וכ  ּכ קצוּ ב
ולרביע': לׁש ליׁש  למחצה - המקבּ ל

כּ תבא מה ּפ י על בּ זה לרּמ ז יׁש 
רוּ ת' אל בּ עז 'ויּ אמר בּ ּמ אמר רבּ נוּ 
גּ דלים וׁש ם שׂ דה ׁש יּ ׁש  סה, סימן וכוּ '
והם נׁש מוֹ ת, הינוּ  ועשׂ בים אילנוֹ ת
בּ תּק וּ נם ׁש עוֹ סק הדה לבעל צריכים
היטב, ׁש ם עיּ ן הדה, ּת ּק וּ ני בּ כל
הּת כלית אל אוֹ תם ׁש ּמ ביא והעּק ר

יכוֹ לים זה ידי ׁש על טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
היטב: ׁש ם עיּ ן להתּפ לּ ל,

בּ תּק וּ ניוזה העוֹ סק הדּ וֹ ר הצּ דּ יק 
מקבּ ל בּ חינת הוּ א הנּ "ל הדה
חברוֹ . ׁש ל שׂ דה  ֹלתו ׁש יּ וֹ רד ואריס
ׁש ל חברוֹ  נקרא כּ ביכוֹ ל יתבּ ר ה' כּ י
"אכלוּ  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  האמת, הצּ דּ יק
כּ י וכוּ '. ורעי" אחי "למען רעים",
הדה בּ תּק וּ ני ׁש עוֹ סק האמת הצּ דּ יק
נעשׂ ה הוּ א העוֹ למוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש זּ הוּ 
בּ מעשׂ ה הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  ׁש ּת ף
מקבּ ל בּ חינת נקרא כּ ן ועל בּ ראׁש ית,
ועוֹ סק הנּ "ל, שׂ דה מחברוֹ , שׂ דה
הנּ "ל הדה ׁש ל ּת ּק וּ נים בּ כל
וּ נטיעה זריעה וּ קצירה בּ חריׁש ה
אלּ וּ  כּ ל כּ י העשׂ בים, וּ לנכּ ׁש 
ׁש ל הדה בּ בחינת נמצאים הבּ חינוֹ ת
מקבּ לוֹ  ולפעמים הנּ "ל. הנּ ׁש מוֹ ת
וכ  ּכ כּ לל דּ ר ׁש נּ וֹ תן בּ פׁש יטוּ ת
למחצה ולפעמים לׁש נה, כּ וּ רין
ׁש יר בּ חינת זה ולרביע, לׁש ליׁש 
בּ חינת מרבּ ע, מׁש לּ ׁש  כּ פוּ ל ּפ ׁש וּ ט
בּ על הצּ דּ יק זה כּ י נגינה, מיני עשׂ רה

נגּ וּ נים. עוֹ שׂ ה הנּ "ל הדה

בּ חינתוזה הדה, ּת ּק וּ ני ועּק ר כּ לל 
צרי הוּ א כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת
מּמ קוֹ ם וּ לבררם וּ להעלוֹ תם לתּק נם
וזה הּט וֹ ב, הּת כלית אל להביאם ׁש הם
רבּ נוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא נגּ וּ נים, בּ חינת

לברכה רפב)זכרוֹ נוֹ  ּפ סוּ ק(סימן על 
על והתבּ וֹ ננּת  רׁש ע ואין מעט "ועוֹ ד
הכּ ל את דּ ן ׁש הצּ דּ יק ואיננּ וּ ", מקוֹ מוֹ 
בּ רׁש ע אפלּ וּ  זכוּ ת וּ מוֹ צא זכוּ ת לכף



הלכותכד אליקוטי הלכה וקבלנות חכירות הלכות

זכוּ ת לכף מעלהוּ  זה ידי ועל גּ מוּ ר
ועל בּ תׁש וּ בה, וּ מחזירוֹ  וּ מתּק נוֹ  בּ אמת
"אזּמ רה בּ בחינת נגּ וּ נים, נעשׂ ין זה ידי
ׁש ליח בּ חינת וזה בּ עוֹ די", לאקי
מכּ ל הּט וֹ ב וּ מברר מלּק ט ׁש הוּ א צבּ וּ ר
נמצא היטב. ׁש ם עיּ ן וכוּ ' הּמ תּפ לּ לים
הנּ ׁש מוֹ ת את ׁש ּמ תּק ן ׁש הּת ּק וּ ן
הנּ קדּ וֹ ת וּ מקבּ ץ וּ מעלם וּ מבררם
נגּ וּ נים בּ חינת זה בּ הם ׁש יּ ׁש  טוֹ בוֹ ת
בּ חינת וזה היטב, ׁש ם וכמבאר כּ נּ "ל,

הדהּת ּק וּ נ ּת ּק וּ ן כּ י הנּ "ל, הדה י 
הּט וֹ ב לקבּ ץ הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן הוּ א
ׁש זּ ה הּק דה אל וּ להעלוֹ תם ׁש לּ הם
רבּ נוּ  ׁש כּ תב וזה כּ נּ "ל. נגּ וּ נים בּ חינת
היא הדה ׁש ּת ּק וּ ן ׁש ם לברכה זכרוֹ נוֹ 
הם הנּ גּ וּ נים אלּ וּ  כּ י הּת פלּ ה. ׁש למוּ ת
עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א צבּ וּ ר הליח בּ חינת
צבּ וּ ר והליח כּ נּ "ל, הנּ "ל הנּ גּ וּ נים
הּת פלּ ה עּק ר כּ י הּת פלּ ה ׁש למוּ ת הוּ א
בּ חינת וזה צבּ וּ ר. הליח ידי על
ואז בּ עשׂ רה, להיוֹ ת ׁש צּ רי הּמ נין
ואזי הּת בה לפני יוֹ רד צבּ וּ ר הליח
בּ חינת זה הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת הוּ א
מנין ידי על ׁש נּ עשׂ ין נגינה מיני עשׂ רה
ראוּ יים הם ואז הּמ תּפ לּ לין, עשׂ רה ׁש ל
הּט וֹ ב מקבּ ץ ׁש הוּ א צבּ וּ ר לׁש ליח

כּ נּ "ל. הנּ גּ וּ נים ועוֹ שׂ ה

לׁש ליׁש וזה למחצה המקבּ ל בּ חינת 
בּ פׁש יטוּ ת מקבּ ל והחוֹ כר ולרביע
ּפ ׁש וּ ט ׁש יר בּ חינת זה כּ וּ רין, וכ בּ כ
נגּ וּ נים בּ חינת מרבּ ע, מׁש לּ ׁש  כּ פוּ ל
הדה  ֹלתו היּ וֹ רד ׁש עוֹ שׂ ה הנּ "ל
כּ נּ "ל, הדה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה לתּק נּה 

לבעל הדה ּפ רוֹ ת נוֹ תן הוּ א כּ י
לׁש ליׁש  למחצה ׁש מוֹ  יתבּ ר הדה
ׁש ּמ עלה דּ הינוּ  המקבּ ל, כּ דר וכוּ '
כּ פי יתבּ ר אליו למעלה ׁש בּ הם הּט וֹ ב
הדה בּ חינת לפי לברר יּ כוֹ ל מה
וּ מזּ ה וכוּ ', ׁש ליׁש  אוֹ  מחצה לפעמים
ׁש יר בּ בחינת וׁש ירוֹ ת, נגּ וּ נים נעשׂ ין
כּ מנהג הכּ ל וזה וכוּ ', כּ פוּ ל ּפ ׁש וּ ט
ׁש נּ וֹ הגין והנהגה מנהג כּ פי הּמ דינה
כּ ן בּ קדה הנהגתם כּ פי כּ י בּ מדינה,
אם ׁש בּ הם הּט וֹ ב וּ מעלה מברר הוּ א
וּ קדתם הנהגתם לפי כּ י מעט, אוֹ  רב

ׁש בּ הם: הּט וֹ ב מעלה הוּ א כּ ן

הדהב את 'המקבּ ל בּ חינת וזה
ּפ ׁש ּת ן יזרענּ ה א מעטוֹ ת לׁש נים
מוּ בן כּ י ׁש קמה', בּ קוֹ רת לוֹ  ואין
ׁש יּ ׁש  ׁש ם, לברכה זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  מדּ ברי
יכוֹ לים ׁש אינם הנּ "ל הדה מקבּ לי
כּ י מעטוֹ ת לׁש נים רק אוֹ תּה  לקבּ ל
יׁש  אבל זה. מחמת להסּת לּ ק מכרחים
מרבּ וֹ ת, לׁש נים אוֹ תּה  לקבּ ל ׁש יּ כוֹ לים
בּ מעלה וּ מפלגים גּ דוֹ לים ׁש הם מחמת
ׁש אין וזה מאד. מאד ונוֹ ראה עליוֹ נה
לקבּ ל יכוֹ ל ואין  ּכ כּ ל גּ דוֹ ל כּ חוֹ 
ׁש נים אם כּ י בּ תּק וּ נים ולעסק הדה
יזרע ׁש א הזהירוּ  עליו כּ נּ "ל, מעטוֹ ת
בּ תּק וּ נים יעסק ׁש א דּ הינוּ  ּפ ׁש ּת ן,
והם ,יתבּ ר מּמ נּ וּ  מאד הרחוֹ קים
בּ חינת ׁש הוּ א ּפ ׁש ּת ן בּ בחינת מכנּ ים

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ד)גּ רוּ ע, קין(בּ ראׁש ית "ויּ בא 
מן ׁש הביא ואיתא האדמה", מּפ רי
בּ דברי איתא גּ ם ּפ ׁש ּת ן. דּ הינוּ  הגּ רוּ ע

לברכה זכרוֹ נוֹ  לח)רבּ נוּ  קין(סימן ׁש ּפ גם 

כה והלכות סהתורות תורה

ׁש הוּ א בּ שׂ ר' כּ ל 'קץ בּ חינת הוּ א
אדם בּ ני חוֹ בוֹ ת אחר ׁש ּמ חּפ שׂ  בּ חינת
וזה ׁש בּ הן, הגּ ריעוּ ת אחר וּ מחזּ ר
ׁש ּמ ביא הגּ רוּ ע מן ׁש הביא בּ חינת
בּ ני ׁש ל והחוֹ בוֹ ת הגּ ריעוּ ת למעלה
קין, קרבּ ן ׁש הוּ א ׁש ּפ ׁש ּת ן נמצא אדם.
אדם, בּ ני וּ גריעוּ ת חוֹ בוֹ ת בּ חינת הוּ א
ׁש ּמ ם גּ בוּ רוֹ ת בּ חינת הוּ א ּפ ׁש ּת ן כּ י
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אחרא, הּס טרא אחיזת

אחד הוּ א(גּ בריאל)"איׁש  - בּ דּ ים" לבוּ ׁש  
והגּ רוּ עים הרחוֹ קים ואוֹ תן ּפ ׁש ּת ן.
לעסק אסוּ ר ּפ ׁש ּת ן בּ חינת ׁש הם בּ יוֹ תר
וגדוֹ ל חזק כּ חוֹ  ׁש אין מי בּ תּק וּ נם
אם כּ י הדה לקבּ ל יכוֹ ל ואין בּ יוֹ תר
לוֹ  להזּ יק יוּ כלוּ  כּ י מעטוֹ ת, לׁש נים
זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בן מאד,

לברכה.

גּ םוזה: הוּ א ׁש קמה', בּ קוֹ רת לוֹ  'אין 
הזקינוּ  ׁש כּ בר דּ הינוּ  דּ גמתם, כּ ן
כּ קוֹ רת ונתגּ מוּ  ונתעבּ וּ  בּ רׁש עתם
בּ ׁש ם נקרא הרע היּ צר כּ י ׁש קמה,
מבּ ין קוֹ רה 'טל ׁש אמרוּ : כּ מוֹ  'קוֹ רה'
ׁש קמה קוֹ רת בּ חינת והוּ א ,'עיני
זקן" מל" בּ חינת זקן, אילן ׁש הוּ א
כּ מוֹ  ארזים חלּ וּ ף הם ׁש קמים כּ י וכוּ ',
וארזים גּ דּ עוּ  "ׁש קמים ׁש כּ תוּ ב:

בּ ׁש מה: ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  "ויּ ּת ןנחליף". 
ואת כּ אבנים בּ ירוּ ׁש לים הכּ סף את
נמצא כּ קמים". נתן הארזים
חלּ וּ ף והם גּ רוּ עים הם ׁש קמים
את מכנּ ה הּת נּ א כּ ן ועל ארזים.
קוֹ רת בּ בחינת בּ יוֹ תר הרחוֹ קים
כּ מוֹ  ארז, נקרא הצּ דּ יק כּ י ׁש קמה.

כּ ארז יפרח כּ ּת מר "צדּ יק ׁש כּ תוּ ב:
הפ ׁש הם והרחוֹ קים ישׂ גּ ה". בּ לּ בנוֹ ן
הפ ׁש הם ׁש קמים בּ חינת הם הצּ דּ יק
הדה ׁש ּמ קבּ ל מי אבל כּ נּ "ל. ארזים
אפלּ וּ  לזרעּה  יכוֹ ל מרבּ וֹ ת לׁש נים
ׁש קמה, בּ קוֹ רת לוֹ  יׁש  וגם ּפ ׁש ּת ן,
מאד מאד וחזק אבּ יר כּ ׁש כּ חוֹ  דּ הינוּ 
לׁש נים הדה את לקבּ ל ׁש יּ כוֹ ל עד
הדה בּ תּק וּ ני ׁש יּ עסק דּ הינוּ  מרבּ וֹ ת,
על וׁש נים ימים יארי כן ּפ י על ואף
בּ פׁש ּת ן אפלּ וּ  לעסק יכוֹ ל זה ממלכּת וֹ ,
כּ קוֹ רת בּ רׁש עתם בּ הזקנים ואפלּ וּ 
בּ יוֹ תר הרחוֹ קים אוֹ תן ׁש אפלּ וּ  ׁש קמה,
וּ לתּק נם לקרבם יכוֹ ל בּ רׁש עתם ונזקנוּ 
מאד מאד וחזק גּ דוֹ ל ׁש כּ חוֹ  מחמת

כּ נּ "ל:

ׁש בעג עד הוּ א מעטוֹ ת ׁש נים וׁש עוּ ר
בּ ּמ אמר דּ איתא מה ּפ י על ׁש נים,
לעשׂ וֹ ת עת ואמר ׁש מעוֹ ן רבּ י 'ּפ תח

וכוּ ' ס)לה'' אדם(סימן בּ ני ׁש יּ ׁש  , 
ואוֹ בדים ׁש נה לבחינת ׁש נּ וֹ פלים
ׁש לּ הם. הּמ חין ׁש נּ סּת לּ ק דּ הינוּ  ּפ ניהם,
ׁש בעים בּ חינת ׁש הם ּפ נים ׁש בעים ויׁש 
אוֹ  אחד מּפ נים ׁש נּ פלוּ  ויׁש  ׁש נים.
ּפ נים להם וּ מחזירין יוֹ תר, אוֹ  ׁש נים
ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת סּפ וּ רי ידי על ׁש לּ הם
'בּ קרב בּ חינת ׁש הם ׁש נים ׁש בעים
הבעים מכּ ל ׁש נּ פלוּ  יׁש  אבל ׁש נים'.
אפׁש ר ואי ׁש נים, ׁש בעים ּפ נים
ידי על אם כּ י ּפ ניהם להם להחזיר
קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת סּפ וּ רי
בּ חינת ׁש זּ ה לרּמ ז יׁש  היטב. ׁש ם עיּ ן
מקבּ ל ׁש יּ ׁש  הנּ "ל, מקבּ לים מיני ׁש ני
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זכוּ ת לכף מעלהוּ  זה ידי ועל גּ מוּ ר
ועל בּ תׁש וּ בה, וּ מחזירוֹ  וּ מתּק נוֹ  בּ אמת
"אזּמ רה בּ בחינת נגּ וּ נים, נעשׂ ין זה ידי
ׁש ליח בּ חינת וזה בּ עוֹ די", לאקי
מכּ ל הּט וֹ ב וּ מברר מלּק ט ׁש הוּ א צבּ וּ ר
נמצא היטב. ׁש ם עיּ ן וכוּ ' הּמ תּפ לּ לים
הנּ ׁש מוֹ ת את ׁש ּמ תּק ן ׁש הּת ּק וּ ן
הנּ קדּ וֹ ת וּ מקבּ ץ וּ מעלם וּ מבררם
נגּ וּ נים בּ חינת זה בּ הם ׁש יּ ׁש  טוֹ בוֹ ת
בּ חינת וזה היטב, ׁש ם וכמבאר כּ נּ "ל,

הדהּת ּק וּ נ ּת ּק וּ ן כּ י הנּ "ל, הדה י 
הּט וֹ ב לקבּ ץ הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן הוּ א
ׁש זּ ה הּק דה אל וּ להעלוֹ תם ׁש לּ הם
רבּ נוּ  ׁש כּ תב וזה כּ נּ "ל. נגּ וּ נים בּ חינת
היא הדה ׁש ּת ּק וּ ן ׁש ם לברכה זכרוֹ נוֹ 
הם הנּ גּ וּ נים אלּ וּ  כּ י הּת פלּ ה. ׁש למוּ ת
עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א צבּ וּ ר הליח בּ חינת
צבּ וּ ר והליח כּ נּ "ל, הנּ "ל הנּ גּ וּ נים
הּת פלּ ה עּק ר כּ י הּת פלּ ה ׁש למוּ ת הוּ א
בּ חינת וזה צבּ וּ ר. הליח ידי על
ואז בּ עשׂ רה, להיוֹ ת ׁש צּ רי הּמ נין
ואזי הּת בה לפני יוֹ רד צבּ וּ ר הליח
בּ חינת זה הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת הוּ א
מנין ידי על ׁש נּ עשׂ ין נגינה מיני עשׂ רה
ראוּ יים הם ואז הּמ תּפ לּ לין, עשׂ רה ׁש ל
הּט וֹ ב מקבּ ץ ׁש הוּ א צבּ וּ ר לׁש ליח

כּ נּ "ל. הנּ גּ וּ נים ועוֹ שׂ ה

לׁש ליׁש וזה למחצה המקבּ ל בּ חינת 
בּ פׁש יטוּ ת מקבּ ל והחוֹ כר ולרביע
ּפ ׁש וּ ט ׁש יר בּ חינת זה כּ וּ רין, וכ בּ כ
נגּ וּ נים בּ חינת מרבּ ע, מׁש לּ ׁש  כּ פוּ ל
הדה  ֹלתו היּ וֹ רד ׁש עוֹ שׂ ה הנּ "ל
כּ נּ "ל, הדה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה לתּק נּה 

לבעל הדה ּפ רוֹ ת נוֹ תן הוּ א כּ י
לׁש ליׁש  למחצה ׁש מוֹ  יתבּ ר הדה
ׁש ּמ עלה דּ הינוּ  המקבּ ל, כּ דר וכוּ '
כּ פי יתבּ ר אליו למעלה ׁש בּ הם הּט וֹ ב
הדה בּ חינת לפי לברר יּ כוֹ ל מה
וּ מזּ ה וכוּ ', ׁש ליׁש  אוֹ  מחצה לפעמים
ׁש יר בּ בחינת וׁש ירוֹ ת, נגּ וּ נים נעשׂ ין
כּ מנהג הכּ ל וזה וכוּ ', כּ פוּ ל ּפ ׁש וּ ט
ׁש נּ וֹ הגין והנהגה מנהג כּ פי הּמ דינה
כּ ן בּ קדה הנהגתם כּ פי כּ י בּ מדינה,
אם ׁש בּ הם הּט וֹ ב וּ מעלה מברר הוּ א
וּ קדתם הנהגתם לפי כּ י מעט, אוֹ  רב

ׁש בּ הם: הּט וֹ ב מעלה הוּ א כּ ן

הדהב את 'המקבּ ל בּ חינת וזה
ּפ ׁש ּת ן יזרענּ ה א מעטוֹ ת לׁש נים
מוּ בן כּ י ׁש קמה', בּ קוֹ רת לוֹ  ואין
ׁש יּ ׁש  ׁש ם, לברכה זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  מדּ ברי
יכוֹ לים ׁש אינם הנּ "ל הדה מקבּ לי
כּ י מעטוֹ ת לׁש נים רק אוֹ תּה  לקבּ ל
יׁש  אבל זה. מחמת להסּת לּ ק מכרחים
מרבּ וֹ ת, לׁש נים אוֹ תּה  לקבּ ל ׁש יּ כוֹ לים
בּ מעלה וּ מפלגים גּ דוֹ לים ׁש הם מחמת
ׁש אין וזה מאד. מאד ונוֹ ראה עליוֹ נה
לקבּ ל יכוֹ ל ואין  ּכ כּ ל גּ דוֹ ל כּ חוֹ 
ׁש נים אם כּ י בּ תּק וּ נים ולעסק הדה
יזרע ׁש א הזהירוּ  עליו כּ נּ "ל, מעטוֹ ת
בּ תּק וּ נים יעסק ׁש א דּ הינוּ  ּפ ׁש ּת ן,
והם ,יתבּ ר מּמ נּ וּ  מאד הרחוֹ קים
בּ חינת ׁש הוּ א ּפ ׁש ּת ן בּ בחינת מכנּ ים

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ד)גּ רוּ ע, קין(בּ ראׁש ית "ויּ בא 
מן ׁש הביא ואיתא האדמה", מּפ רי
בּ דברי איתא גּ ם ּפ ׁש ּת ן. דּ הינוּ  הגּ רוּ ע

לברכה זכרוֹ נוֹ  לח)רבּ נוּ  קין(סימן ׁש ּפ גם 

כה והלכות סהתורות תורה

ׁש הוּ א בּ שׂ ר' כּ ל 'קץ בּ חינת הוּ א
אדם בּ ני חוֹ בוֹ ת אחר ׁש ּמ חּפ שׂ  בּ חינת
וזה ׁש בּ הן, הגּ ריעוּ ת אחר וּ מחזּ ר
ׁש ּמ ביא הגּ רוּ ע מן ׁש הביא בּ חינת
בּ ני ׁש ל והחוֹ בוֹ ת הגּ ריעוּ ת למעלה
קין, קרבּ ן ׁש הוּ א ׁש ּפ ׁש ּת ן נמצא אדם.
אדם, בּ ני וּ גריעוּ ת חוֹ בוֹ ת בּ חינת הוּ א
ׁש ּמ ם גּ בוּ רוֹ ת בּ חינת הוּ א ּפ ׁש ּת ן כּ י
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אחרא, הּס טרא אחיזת

אחד הוּ א(גּ בריאל)"איׁש  - בּ דּ ים" לבוּ ׁש  
והגּ רוּ עים הרחוֹ קים ואוֹ תן ּפ ׁש ּת ן.
לעסק אסוּ ר ּפ ׁש ּת ן בּ חינת ׁש הם בּ יוֹ תר
וגדוֹ ל חזק כּ חוֹ  ׁש אין מי בּ תּק וּ נם
אם כּ י הדה לקבּ ל יכוֹ ל ואין בּ יוֹ תר
לוֹ  להזּ יק יוּ כלוּ  כּ י מעטוֹ ת, לׁש נים
זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בן מאד,

לברכה.

גּ םוזה: הוּ א ׁש קמה', בּ קוֹ רת לוֹ  'אין 
הזקינוּ  ׁש כּ בר דּ הינוּ  דּ גמתם, כּ ן
כּ קוֹ רת ונתגּ מוּ  ונתעבּ וּ  בּ רׁש עתם
בּ ׁש ם נקרא הרע היּ צר כּ י ׁש קמה,
מבּ ין קוֹ רה 'טל ׁש אמרוּ : כּ מוֹ  'קוֹ רה'
ׁש קמה קוֹ רת בּ חינת והוּ א ,'עיני
זקן" מל" בּ חינת זקן, אילן ׁש הוּ א
כּ מוֹ  ארזים חלּ וּ ף הם ׁש קמים כּ י וכוּ ',
וארזים גּ דּ עוּ  "ׁש קמים ׁש כּ תוּ ב:

בּ ׁש מה: ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  "ויּ ּת ןנחליף". 
ואת כּ אבנים בּ ירוּ ׁש לים הכּ סף את
נמצא כּ קמים". נתן הארזים
חלּ וּ ף והם גּ רוּ עים הם ׁש קמים
את מכנּ ה הּת נּ א כּ ן ועל ארזים.
קוֹ רת בּ בחינת בּ יוֹ תר הרחוֹ קים
כּ מוֹ  ארז, נקרא הצּ דּ יק כּ י ׁש קמה.

כּ ארז יפרח כּ ּת מר "צדּ יק ׁש כּ תוּ ב:
הפ ׁש הם והרחוֹ קים ישׂ גּ ה". בּ לּ בנוֹ ן
הפ ׁש הם ׁש קמים בּ חינת הם הצּ דּ יק
הדה ׁש ּמ קבּ ל מי אבל כּ נּ "ל. ארזים
אפלּ וּ  לזרעּה  יכוֹ ל מרבּ וֹ ת לׁש נים
ׁש קמה, בּ קוֹ רת לוֹ  יׁש  וגם ּפ ׁש ּת ן,
מאד מאד וחזק אבּ יר כּ ׁש כּ חוֹ  דּ הינוּ 
לׁש נים הדה את לקבּ ל ׁש יּ כוֹ ל עד
הדה בּ תּק וּ ני ׁש יּ עסק דּ הינוּ  מרבּ וֹ ת,
על וׁש נים ימים יארי כן ּפ י על ואף
בּ פׁש ּת ן אפלּ וּ  לעסק יכוֹ ל זה ממלכּת וֹ ,
כּ קוֹ רת בּ רׁש עתם בּ הזקנים ואפלּ וּ 
בּ יוֹ תר הרחוֹ קים אוֹ תן ׁש אפלּ וּ  ׁש קמה,
וּ לתּק נם לקרבם יכוֹ ל בּ רׁש עתם ונזקנוּ 
מאד מאד וחזק גּ דוֹ ל ׁש כּ חוֹ  מחמת

כּ נּ "ל:

ׁש בעג עד הוּ א מעטוֹ ת ׁש נים וׁש עוּ ר
בּ ּמ אמר דּ איתא מה ּפ י על ׁש נים,
לעשׂ וֹ ת עת ואמר ׁש מעוֹ ן רבּ י 'ּפ תח

וכוּ ' ס)לה'' אדם(סימן בּ ני ׁש יּ ׁש  , 
ואוֹ בדים ׁש נה לבחינת ׁש נּ וֹ פלים
ׁש לּ הם. הּמ חין ׁש נּ סּת לּ ק דּ הינוּ  ּפ ניהם,
ׁש בעים בּ חינת ׁש הם ּפ נים ׁש בעים ויׁש 
אוֹ  אחד מּפ נים ׁש נּ פלוּ  ויׁש  ׁש נים.
ּפ נים להם וּ מחזירין יוֹ תר, אוֹ  ׁש נים
ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת סּפ וּ רי ידי על ׁש לּ הם
'בּ קרב בּ חינת ׁש הם ׁש נים ׁש בעים
הבעים מכּ ל ׁש נּ פלוּ  יׁש  אבל ׁש נים'.
אפׁש ר ואי ׁש נים, ׁש בעים ּפ נים
ידי על אם כּ י ּפ ניהם להם להחזיר
קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת סּפ וּ רי
בּ חינת ׁש זּ ה לרּמ ז יׁש  היטב. ׁש ם עיּ ן
מקבּ ל ׁש יּ ׁש  הנּ "ל, מקבּ לים מיני ׁש ני
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ׁש בע עד דּ הינוּ  מעטוֹ ת, לׁש נים הדה
בּ תּק וּ ני עוֹ סק ׁש הוּ א דּ הינוּ  ׁש נים,
מעטוֹ ת ׁש נים בּ בחינת רק הנּ "ל הדה
כּ ן ועל ׁש נים', 'בּ קרב בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת הוּ א ׁש נים, ׁש בע העוּ ר
ׁש נּ כללין ׁש נה הבעים כּ ללוּ ת
זה ׁש ּמ חמת ּת ליא, בּ הא והא בּ זיּ י"ן,
ׁש נים בּ בחינת אם כּ י עוֹ סק ׁש אין
ׁש נים' 'בּ קרב בּ חינת דּ הינוּ  מעטוֹ ת
את מקבּ ל אינוֹ  בּ אמת כּ ן על כּ נּ "ל
כּ י מעטוֹ ת, לׁש נים אם כּ י הדה
להארי יכוֹ ל ואינוֹ  להסּת לּ ק מכרח
הגּ יע ׁש א מאחר מרבּ ים, ימים
בּ חינת ׁש הם מרבּ וֹ ת ׁש נים לבחינת
היּ מים אריכוּ ת ׁש ם כּ י קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים
כּ מוֹ  ימים אריכוּ ת עּת יק בּ חינת הם כּ י

הנּ "ל: בּ ּמ אמר ׁש ם ׁש ּמ באר

אםועל כּ י לעסק יכוֹ ל ׁש אין זה כּ ן 
כּ נּ "ל מעטוֹ ת ׁש נים בּ בחינת
כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר הרחוֹ קים לקרב אסוּ ר
הבעים מכּ ל רחוֹ קים ׁש הם דּ הינוּ 
ּפ ׁש ּת ן כּ י ּפ ׁש ּת ן, בּ חינת והם ּפ נים
רמז ׁש נים, ׁש בע עד הדה מקלקל
ׁש נים ׁש בעים ּפ נים הבעים כּ ל על
מקלקלים והם כּ נּ "ל, בּ זיּ ן ׁש כּ לוּ לים
מקלקלים ׁש הם דּ הינוּ  ׁש נים ׁש בע עד
כּ נּ "ל, ּפ נים הבעים מכּ ל ונוֹ פלים
לאחר אם כּ י להתּת ּק ן יכוֹ לים ואינם
הינוּ  מזּ י"ן, למעלה דּ הינוּ  ׁש נים, ׁש בע
ּפ נים, ׁש בעים ׁש נים מבעים למעלה
ׁש הם קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים בּ חינת הינוּ 
והם כּ נּ "ל ׁש נים מבעים למעלה
מי כּ ן ועל כּ נּ "ל. מרבּ וֹ ת ׁש נים בּ חינת

דּ הינוּ  מרבּ וֹ ת, לׁש נים הדה ׁש ּמ קבּ ל
בּ בחינת הדה בּ תּק וּ ני לעסק ׁש יּ כוֹ ל
ׁש נים בּ חינת ׁש הם מרבּ וֹ ת ׁש נים
וּ לתּק ן לזרע יכוֹ ל הוּ א קדמוֹ ניּ וֹ ת,
ודיקא כּ נּ "ל. ּפ ׁש ּת ן בּ חינת אפלּ וּ 
לׁש בע ׁש ּמ גּ יע קדם הראׁש וֹ נוֹ ת בּ ׁש נים
בּ לחן הדּ ין כּ ּמ וּ בא אחרוֹ נים ׁש נים
בּ תּק וּ נם לעסק יכוֹ ל ׁש אינוֹ  הינוּ  , ּערו
ׁש הם הראׁש וֹ נוֹ ת ׁש נים בּ בחינת אם כּ י
וּ מחמת כּ נּ "ל. קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים בּ חינת
קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים בּ בחינת עוֹ סק ׁש הוּ א
לׁש נים הדה מקבּ ל בּ אמת גּ ם כּ ן על

י לאריכוּ ת זוֹ כה כּ י מּמ ׁש , מים,מרבּ וֹ ת 
עּת יק בּ חינת היּ מים אריכוּ ת ׁש ם כּ י

כּ נּ "ל:

"ויּ ּפ לוּ וקין בּ וֹ  נאמר ּפ ׁש ּת ן ׁש הביא 
כּ ל ׁש נּ פלוּ  רבּ ים, לׁש וֹ ן ּפ ניו",

כּ נּ "ל: ּפ ניו

ׁש אמרוּ ד כּ מוֹ  'יוֹ רד', נקרא כּ ן ועל
שׂ דה  ֹלתו 'היּ וֹ רד ז"ל רבּ וֹ תינוּ 
צבּ וּ ר ׁש ליח בּ חינת הינוּ  חברוֹ '.
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  יוֹ רד, כּ ן גּ ם ׁש נּ קרא
הוּ א כּ י והּט עם, הּת בה'. לפני 'היּ וֹ רד
לירד ׁש צּ רי מּמ ׁש , יוֹ רד בּ חינת
מכּ ל הּט וֹ ב להעלוֹ ת עמקים לעמקי
הליח בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, הרחוֹ קים
הדה מקבּ ל בּ חינת וזה כּ נּ "ל. צבּ וּ ר
ׁש עוֹ שׂ ה צבּ וּ ר ׁש ליח בּ חינת ׁש הוּ א
אריס ׁש נּ קרא וזה כּ נּ "ל. נגּ וּ נים
בּ יוֹ תר הּמ פלג הצּ דּ יק זה כּ י וּ מקבּ ל.
הנּ "ל, הדה בּ תּק וּ ני לעסק ׁש יּ כוֹ ל
נפׁש וֹ ת העלה כּ י מׁש ה, בּ חינת הוּ א
מאד ּפ חוּ תה מּמ דרגה ישׂ ראל

כז והלכות סהתורות תורה

מאד נוֹ ראה למדרגה מצרים מּט מאת
מכּ ל ענו היה מׁש ה כּ י הּת וֹ רה, לקבּ לת
אחד בּ כל זכוּ ת מוֹ צא והיה האדם
הּת וֹ רה להלבּ יׁש  יכל והיה מיּ שׂ ראל,
קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת בּ סּפ וּ רי
סּפ וּ רי ׁש הם בּ ראׁש ית ספר רב הינוּ 
כּ י קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת
ארכּ ים ימיהם היוּ  הראׁש וֹ נים הדּ וֹ רוֹ ת
ׁש היוּ  מחמת ׁש זּ ה ואיתא בּ יוֹ תר,
קדמוֹ ניּ וֹ ת. ׁש נים מבּ חינת ימיהם
סּפ ר הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  וּ מׁש ה
ׁש זּ ה בּ ראׁש ית, בּ ספר ׁש לּ הם מעשׂ יּ וֹ ת
ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת סּפ וּ רי בּ חינת

קדמוֹ ניּ וֹ ת.

יתבּ רועל ה' ׁש לּ ּמ דוֹ  מׁש ה זכה כּ ן 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  צבּ וּ ר, ׁש ליח להיוֹ ת
רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  ּפ ניו". על ה' "ויּ עבר
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  'ׁש נּ תעּט ף ז"ל
ועל ּת פלּ ה'. סדר ולּמ דוֹ  צבּ וּ ר כּ ׁש ליח
ּפ נים בּ חינת להמׁש י יכל היה כּ ן
ה' כּ ׁש רצה ׁש ּמ צינוּ  כּ מוֹ  לישׂ ראל,
ידי על הּפ נים בּ חינת לסלּ ק יתבּ ר
וּ פעל בּ תפלּ ה מׁש ה עמד ישׂ ראל, ּפ גם
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּפ נים, והמׁש י בּ ּק ׁש תוֹ 
לקרוּ ן זכה כּ ן ועל וכוּ '. ילכוּ " "ּפ ני
אל ּפ נים מׁש ה אל ה' ודבּ ר הּפ נים אוֹ ר
וּ מלבּ יׁש  ממׁש י ׁש היה ידי על ּפ נים
זה ידי ועל הּפ נים, בּ אוֹ ר ישׂ ראל את
ׁש איתא כּ מוֹ  הּת וֹ רה, לקבּ ל זכה

לברכה זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  יג)בּ דברי (סימן 

על ישׂ ראל נפׁש וֹ ת ׁש ּמ עלין ידי ׁש על
הּת וֹ רה, את לקבּ ל זוֹ כין זה ידי
בּ חינת חכם", נפׁש וֹ ת "וקח בּ בחינת

עז ויּ וֹ רד חכם עלה גּ בּ וֹ רים "עיר
ידי ׁש על איתא גּ ם ׁש ם. עיּ ן מבטחה"
רבּ ים נפׁש וֹ ת עם נפׁש וֹ  ׁש כּ וֹ לל ּת פלּ ה
ּת וֹ רה. ממׁש י זה ידי על וּ מתּפ לּ ל
ידי על כּ י אחד, הם הבּ חינוֹ ת וּ ׁש ני
ׁש ּמ עלה דּ הינוּ  ישׂ ראל נפׁש וֹ ת ׁש ּמ עלה
ׁש למוּ ת הוּ א זה ידי על ׁש בּ הם, הּט וֹ ב
ׁש זּ ה רבּ ים ּת פלּ וֹ ת בּ בחינת הּת פלּ ה
זה ידי ועל כּ נּ "ל, צבּ וּ ר הליח בּ חינת
נקרא כּ ן ועל כּ נּ "ל. הּת וֹ רה מקבּ ל
ּת וֹ רה קבּ ל 'מׁש ה בּ חינת מקבּ ל,
בּ חינת ׁש זּ ה אריס ׁש נּ קרא וזה מּס יני'.
כּ מוֹ  לוֹ  מארסה ׁש הּת וֹ רה מׁש ה
"ּת וֹ רה ּפ סוּ ק על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ּת קרי 'אל - מוֹ רׁש ה" מׁש ה לנוּ  צוּ ה
נקרא כּ ן ועל מארסה'. אלּ א מוֹ רׁש ה

כּ נּ "ל: אריס

רבּ נוּ ה דּ ברי לעיל ּמ וּ בא מה ּפ י על
ׁש ליח ׁש בּ חינת לברכה, זכרוֹ נוֹ 
אחד מכּ ל הּט וֹ ב ׁש ּמ עלה הוּ א צבּ וּ ר
ועוֹ מד נגּ וּ נים מזּ ה ועוֹ שׂ ה ואחד
בּ דברי ׁש ם עיּ ן הּט וֹ ב, כּ ל עם וּ מתּפ לּ ל
מבאר זה ּפ י על לברכה, זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ 
אוֹ מרים ׁש בּ תחלּ ה הּת פלּ ה, סדר היטב
לברר ׁש זּ ה וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת סדר
הּק לּפ וֹ ת מעמקי הּט וֹ ב וּ להעלוֹ ת
וּ מבררין ׁש ּמ עלין זה ידי ועל כּ מבאר.
זה ידי על הרע מן טוֹ בוֹ ת הנּ קדּ וֹ ת
וזה כּ נּ "ל. וּ זמירוֹ ת נגּ וּ נים נעשׂ ין

ּפ סוּ קי  ּכ אחר ּת כף דּ זמרהׁש אוֹ מרין 
ונגּ וּ נים הזּ מירוֹ ת בּ חינת ׁש הם
טוֹ בוֹ ת הנּ קדּ וֹ ת בּ רוּ ר ידי על ׁש נּ עשׂ ין
ׁש זּ ה כּ נּ "ל, הרע  ֹבּ תו מפזּ רים ׁש היוּ 
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ׁש בע עד דּ הינוּ  מעטוֹ ת, לׁש נים הדה
בּ תּק וּ ני עוֹ סק ׁש הוּ א דּ הינוּ  ׁש נים,
מעטוֹ ת ׁש נים בּ בחינת רק הנּ "ל הדה
כּ ן ועל ׁש נים', 'בּ קרב בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת הוּ א ׁש נים, ׁש בע העוּ ר
ׁש נּ כללין ׁש נה הבעים כּ ללוּ ת
זה ׁש ּמ חמת ּת ליא, בּ הא והא בּ זיּ י"ן,
ׁש נים בּ בחינת אם כּ י עוֹ סק ׁש אין
ׁש נים' 'בּ קרב בּ חינת דּ הינוּ  מעטוֹ ת
את מקבּ ל אינוֹ  בּ אמת כּ ן על כּ נּ "ל
כּ י מעטוֹ ת, לׁש נים אם כּ י הדה
להארי יכוֹ ל ואינוֹ  להסּת לּ ק מכרח
הגּ יע ׁש א מאחר מרבּ ים, ימים
בּ חינת ׁש הם מרבּ וֹ ת ׁש נים לבחינת
היּ מים אריכוּ ת ׁש ם כּ י קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים
כּ מוֹ  ימים אריכוּ ת עּת יק בּ חינת הם כּ י

הנּ "ל: בּ ּמ אמר ׁש ם ׁש ּמ באר

אםועל כּ י לעסק יכוֹ ל ׁש אין זה כּ ן 
כּ נּ "ל מעטוֹ ת ׁש נים בּ בחינת
כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר הרחוֹ קים לקרב אסוּ ר
הבעים מכּ ל רחוֹ קים ׁש הם דּ הינוּ 
ּפ ׁש ּת ן כּ י ּפ ׁש ּת ן, בּ חינת והם ּפ נים
רמז ׁש נים, ׁש בע עד הדה מקלקל
ׁש נים ׁש בעים ּפ נים הבעים כּ ל על
מקלקלים והם כּ נּ "ל, בּ זיּ ן ׁש כּ לוּ לים
מקלקלים ׁש הם דּ הינוּ  ׁש נים ׁש בע עד
כּ נּ "ל, ּפ נים הבעים מכּ ל ונוֹ פלים
לאחר אם כּ י להתּת ּק ן יכוֹ לים ואינם
הינוּ  מזּ י"ן, למעלה דּ הינוּ  ׁש נים, ׁש בע
ּפ נים, ׁש בעים ׁש נים מבעים למעלה
ׁש הם קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים בּ חינת הינוּ 
והם כּ נּ "ל ׁש נים מבעים למעלה
מי כּ ן ועל כּ נּ "ל. מרבּ וֹ ת ׁש נים בּ חינת

דּ הינוּ  מרבּ וֹ ת, לׁש נים הדה ׁש ּמ קבּ ל
בּ בחינת הדה בּ תּק וּ ני לעסק ׁש יּ כוֹ ל
ׁש נים בּ חינת ׁש הם מרבּ וֹ ת ׁש נים
וּ לתּק ן לזרע יכוֹ ל הוּ א קדמוֹ ניּ וֹ ת,
ודיקא כּ נּ "ל. ּפ ׁש ּת ן בּ חינת אפלּ וּ 
לׁש בע ׁש ּמ גּ יע קדם הראׁש וֹ נוֹ ת בּ ׁש נים
בּ לחן הדּ ין כּ ּמ וּ בא אחרוֹ נים ׁש נים
בּ תּק וּ נם לעסק יכוֹ ל ׁש אינוֹ  הינוּ  , ּערו
ׁש הם הראׁש וֹ נוֹ ת ׁש נים בּ בחינת אם כּ י
וּ מחמת כּ נּ "ל. קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים בּ חינת
קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים בּ בחינת עוֹ סק ׁש הוּ א
לׁש נים הדה מקבּ ל בּ אמת גּ ם כּ ן על

י לאריכוּ ת זוֹ כה כּ י מּמ ׁש , מים,מרבּ וֹ ת 
עּת יק בּ חינת היּ מים אריכוּ ת ׁש ם כּ י

כּ נּ "ל:

"ויּ ּפ לוּ וקין בּ וֹ  נאמר ּפ ׁש ּת ן ׁש הביא 
כּ ל ׁש נּ פלוּ  רבּ ים, לׁש וֹ ן ּפ ניו",

כּ נּ "ל: ּפ ניו

ׁש אמרוּ ד כּ מוֹ  'יוֹ רד', נקרא כּ ן ועל
שׂ דה  ֹלתו 'היּ וֹ רד ז"ל רבּ וֹ תינוּ 
צבּ וּ ר ׁש ליח בּ חינת הינוּ  חברוֹ '.
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  יוֹ רד, כּ ן גּ ם ׁש נּ קרא
הוּ א כּ י והּט עם, הּת בה'. לפני 'היּ וֹ רד
לירד ׁש צּ רי מּמ ׁש , יוֹ רד בּ חינת
מכּ ל הּט וֹ ב להעלוֹ ת עמקים לעמקי
הליח בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, הרחוֹ קים
הדה מקבּ ל בּ חינת וזה כּ נּ "ל. צבּ וּ ר
ׁש עוֹ שׂ ה צבּ וּ ר ׁש ליח בּ חינת ׁש הוּ א
אריס ׁש נּ קרא וזה כּ נּ "ל. נגּ וּ נים
בּ יוֹ תר הּמ פלג הצּ דּ יק זה כּ י וּ מקבּ ל.
הנּ "ל, הדה בּ תּק וּ ני לעסק ׁש יּ כוֹ ל
נפׁש וֹ ת העלה כּ י מׁש ה, בּ חינת הוּ א
מאד ּפ חוּ תה מּמ דרגה ישׂ ראל

כז והלכות סהתורות תורה

מאד נוֹ ראה למדרגה מצרים מּט מאת
מכּ ל ענו היה מׁש ה כּ י הּת וֹ רה, לקבּ לת
אחד בּ כל זכוּ ת מוֹ צא והיה האדם
הּת וֹ רה להלבּ יׁש  יכל והיה מיּ שׂ ראל,
קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת בּ סּפ וּ רי
סּפ וּ רי ׁש הם בּ ראׁש ית ספר רב הינוּ 
כּ י קדמוֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת
ארכּ ים ימיהם היוּ  הראׁש וֹ נים הדּ וֹ רוֹ ת
ׁש היוּ  מחמת ׁש זּ ה ואיתא בּ יוֹ תר,
קדמוֹ ניּ וֹ ת. ׁש נים מבּ חינת ימיהם
סּפ ר הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  וּ מׁש ה
ׁש זּ ה בּ ראׁש ית, בּ ספר ׁש לּ הם מעשׂ יּ וֹ ת
ׁש נים ׁש ל מעשׂ יּ וֹ ת סּפ וּ רי בּ חינת

קדמוֹ ניּ וֹ ת.

יתבּ רועל ה' ׁש לּ ּמ דוֹ  מׁש ה זכה כּ ן 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  צבּ וּ ר, ׁש ליח להיוֹ ת
רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  ּפ ניו". על ה' "ויּ עבר
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  'ׁש נּ תעּט ף ז"ל
ועל ּת פלּ ה'. סדר ולּמ דוֹ  צבּ וּ ר כּ ׁש ליח
ּפ נים בּ חינת להמׁש י יכל היה כּ ן
ה' כּ ׁש רצה ׁש ּמ צינוּ  כּ מוֹ  לישׂ ראל,
ידי על הּפ נים בּ חינת לסלּ ק יתבּ ר
וּ פעל בּ תפלּ ה מׁש ה עמד ישׂ ראל, ּפ גם
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּפ נים, והמׁש י בּ ּק ׁש תוֹ 
לקרוּ ן זכה כּ ן ועל וכוּ '. ילכוּ " "ּפ ני
אל ּפ נים מׁש ה אל ה' ודבּ ר הּפ נים אוֹ ר
וּ מלבּ יׁש  ממׁש י ׁש היה ידי על ּפ נים
זה ידי ועל הּפ נים, בּ אוֹ ר ישׂ ראל את
ׁש איתא כּ מוֹ  הּת וֹ רה, לקבּ ל זכה

לברכה זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  יג)בּ דברי (סימן 

על ישׂ ראל נפׁש וֹ ת ׁש ּמ עלין ידי ׁש על
הּת וֹ רה, את לקבּ ל זוֹ כין זה ידי
בּ חינת חכם", נפׁש וֹ ת "וקח בּ בחינת

עז ויּ וֹ רד חכם עלה גּ בּ וֹ רים "עיר
ידי ׁש על איתא גּ ם ׁש ם. עיּ ן מבטחה"
רבּ ים נפׁש וֹ ת עם נפׁש וֹ  ׁש כּ וֹ לל ּת פלּ ה
ּת וֹ רה. ממׁש י זה ידי על וּ מתּפ לּ ל
ידי על כּ י אחד, הם הבּ חינוֹ ת וּ ׁש ני
ׁש ּמ עלה דּ הינוּ  ישׂ ראל נפׁש וֹ ת ׁש ּמ עלה
ׁש למוּ ת הוּ א זה ידי על ׁש בּ הם, הּט וֹ ב
ׁש זּ ה רבּ ים ּת פלּ וֹ ת בּ בחינת הּת פלּ ה
זה ידי ועל כּ נּ "ל, צבּ וּ ר הליח בּ חינת
נקרא כּ ן ועל כּ נּ "ל. הּת וֹ רה מקבּ ל
ּת וֹ רה קבּ ל 'מׁש ה בּ חינת מקבּ ל,
בּ חינת ׁש זּ ה אריס ׁש נּ קרא וזה מּס יני'.
כּ מוֹ  לוֹ  מארסה ׁש הּת וֹ רה מׁש ה
"ּת וֹ רה ּפ סוּ ק על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ּת קרי 'אל - מוֹ רׁש ה" מׁש ה לנוּ  צוּ ה
נקרא כּ ן ועל מארסה'. אלּ א מוֹ רׁש ה

כּ נּ "ל: אריס

רבּ נוּ ה דּ ברי לעיל ּמ וּ בא מה ּפ י על
ׁש ליח ׁש בּ חינת לברכה, זכרוֹ נוֹ 
אחד מכּ ל הּט וֹ ב ׁש ּמ עלה הוּ א צבּ וּ ר
ועוֹ מד נגּ וּ נים מזּ ה ועוֹ שׂ ה ואחד
בּ דברי ׁש ם עיּ ן הּט וֹ ב, כּ ל עם וּ מתּפ לּ ל
מבאר זה ּפ י על לברכה, זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ 
אוֹ מרים ׁש בּ תחלּ ה הּת פלּ ה, סדר היטב
לברר ׁש זּ ה וּ קטרת הּק רבּ נוֹ ת סדר
הּק לּפ וֹ ת מעמקי הּט וֹ ב וּ להעלוֹ ת
וּ מבררין ׁש ּמ עלין זה ידי ועל כּ מבאר.
זה ידי על הרע מן טוֹ בוֹ ת הנּ קדּ וֹ ת
וזה כּ נּ "ל. וּ זמירוֹ ת נגּ וּ נים נעשׂ ין

ּפ סוּ קי  ּכ אחר ּת כף דּ זמרהׁש אוֹ מרין 
ונגּ וּ נים הזּ מירוֹ ת בּ חינת ׁש הם
טוֹ בוֹ ת הנּ קדּ וֹ ת בּ רוּ ר ידי על ׁש נּ עשׂ ין
ׁש זּ ה כּ נּ "ל, הרע  ֹבּ תו מפזּ רים ׁש היוּ 



הלכותכח אליקוטי הלכה וקבלנות חכירות הלכות

כּ נּ "ל, בּ עוֹ די" לאקי "אזּמ רה בּ חינת
כּ נּ "ל. דּ זמרה ּפ סוּ קי בּ חינת

היּ ם,ועל ׁש ירת בּ סוֹ פם אוֹ מרים כּ ן 
ונאמר מאד, נוֹ רא ׁש בח ׁש הוּ א
עּת ה צריכין אנוּ  זה כּ י ׁש ירה בּ דר
וׁש ירוֹ ת זמירוֹ ת הינוּ  ׁש ירה לוֹ מר
וּ ברוּ ר מּק בּ וּ ץ ׁש נּ עשׂ ין נגּ וּ נים בּ חינת
ׁש הוּ א בּ יׁש ּת בּ ח כּ ן ועל כּ נּ "ל. הּט וֹ ב
אז והזּ מירוֹ ת הירוֹ ת וסיּ וּ ם גּ מר
הּת בה, לפני לירד צבּ וּ ר הליח צרי
חיּ ים ארח  ּערו בּ ׁש לחן ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 
לפני יוֹ רד צבּ וּ ר ׁש הליח ׁש עּק ר
הוּ א אזי כּ י יׁש ּת בּ ח, מן הוּ א הּת בה
בּ גמר הינוּ  צבּ וּ ר, הליח ׁש ל הזּ מן
הּת בה לפני יוֹ רד אז וׁש ירוֹ ת, הזּ מירוֹ ת
בּ יׁש ּת בּ ח והנּ גּ וּ נים הזּ מירוֹ ת כּ ל וכוֹ לל
הזּ מירוֹ ת כּ ל וחתימת סיּ וּ ם ׁש הוּ א
זמרה, מיני עשׂ רה בּ ׁש ׁש  כּ לּ ם וכוֹ לל
בּ בחינת צבּ וּ ר הליח בּ חינת עּק ר כּ י
הּמ נהג כּ ן ועל כּ נּ "ל, הנּ גּ וּ נים
בּ יׁש ּת בּ ח. לנגּ ן מתחיל צבּ וּ ר ׁש הליח
היּ ם ׁש ירת ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה
כּ מוֹ  ועוֹ נים צבּ וּ ר ׁש ליח בּ סדר נאמרה
והם 'אׁש ירה' אמר 'מׁש ה ׁש אמרוּ :
הליח בּ חינת עּק ר כּ י וכוּ '. עוֹ נים'
ואז כּ נּ "ל, ונגּ וּ ן ׁש ירה בּ בחינת צבּ וּ ר
יוֹ רד צבּ וּ ר הליח היּ ם לׁש ירת  ּסמו

כּ נּ "ל. יׁש ּת בּ ח ואוֹ מר הּת בה לפני

ׁש מע,ואחר קריאת אוֹ מרים  ּכ 
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א
הנּ גּ וּ נים ידי על זוֹ כין ׁש לּ זה טוֹ ב,
ׁש ּמ קבּ צין ידי על דּ הינוּ  והזּ מירוֹ ת
אוֹ תוֹ  וּ מקבּ צין מהרע הּט וֹ ב וּ מעלין

הוּ א ואזי כּ נּ "ל, נגּ וּ נים מזּ ה ועוֹ שׂ ין
על נתבּ ּט ל הרע כּ י טוֹ ב, כּ לּ וֹ  בּ חינת
והנּ קדּ וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת מם ׁש בּ ררוּ  ידי
אזי כּ ן על טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ונעשׂ ה טוֹ בוֹ ת
אחד, ה' בּ חינת ׁש מע, קריאת אוֹ מרים
אחר כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת
אנוּ  עּת ה כּ י בּ תפלּ ה, עוֹ מדין  ּכ
כּ י בּ תכלית, בּ ׁש למוּ ת להתּפ לּ ל יכוֹ לין
בּ חינת ידי על הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר
כּ מבאר כּ נּ "ל, טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
בּ עז' 'ויּ אמר בּ ּמ אמר זה כּ ל היטב
חוֹ זר צבּ וּ ר הליח  ּכ אחר הנּ "ל.
הּת פלּ ה ׁש למוּ ת בּ חינת ׁש זּ ה הּת פלּ ה,
דּ הינוּ  וטוֹ ב, אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
הוּ א עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד
הּת פלּ ה ּת חלּ ת ׁש ל הּת בה בּ תחלּ ת
צבּ וּ ר הליח חזרת בּ חינת ׁש זּ ה
ועוֹ מדים גּ וֹ מרים ׁש הצּ בּ וּ ר ׁש אחר
בּ תחלּ ת עוֹ מד הוּ א עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף
כּ י אחד, כּ לּ וֹ  כּ י אוֹ תּה , וחוֹ זר הּת פלּ ה
ּת כלית בּ חינת הוּ א צבּ וּ ר הליח
אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
לעיל קצת זה וּ מבאר כּ נּ "ל, טוֹ ב כּ לּ וֹ 
 ּערו בּ ׁש לחן צבּ וּ ר ׁש ליח בּ הלכוֹ ת

ׁש ם: עיּ ן חיּ ים ארח

האוֹ מרוזה 'כּ ל ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  
כּ ל לוֹ  מוֹ חלין בּ כוּ נה היּ ם ׁש ירת
דּ בוֹ רה בּ ׁש ירת אמרוּ  וגם עוֹ נוֹ תיו',
כּ י עוֹ נוֹ תיהם, נמחלוּ  הירה ידי ׁש על
הּט וֹ ב וקבּ וּ ץ בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א הירה
נתבּ ּט ל ואזי ונגּ וּ נים, ׁש ירוֹ ת בּ בחינת
אמן עוֹ נוֹ ת. מחילת בּ חינת ׁש זּ ה הרע

רצוֹ ן: יהי כּ ן

כט והלכות סהתורות תורה

עלוזה בּ ׁש יר מנצּ חים הלּ ויּ ים ׁש היוּ  
הא כּ י הּק רבּ נוֹ ת, בּ ׁש עת הדּ וּ כן
ידי על נעשׂ ה הנּ גּ וּ ן דּ הינוּ  ּת ליא, בּ הא
בּ חינת ׁש הוּ א הרע מן הּט וֹ ב בּ רוּ ר
סמיכת בּ חינת וזה כּ נּ "ל. קרבּ נוֹ ת

כּ נּ "ל: לקרבּ נוֹ ת דּ זמרה ּפ סוּ קי

ׁש למוּ תוזה כּ י ּת פלּ ה', זוֹ  'רנּ ה בּ חינת 
ונגּ וּ נים רנּ ה בּ בחינת הּת פלּ ה

כּ נּ "ל: צבּ וּ ר הליח בּ חינת ׁש זּ ה

בּ ׁש עתוזה מנגּ נין ׁש היוּ  בּ חינת 
היוּ  זה ידי ועל מלחמה
החלּ וּ  "וּ בעת ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מנצּ חים,
והנּ גּ וּ ן הרנּ ה כּ י וכוּ '. ה'" ויּ ּת ן בּ רנּ ה
ועל הרע, מן הּט וֹ ב בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א
נוֹ פלים כּ ן ועל נוֹ פל, הרע זה ידי
נאחזין הם כּ י זה, ידי על הוֹ נאים
מם הּט וֹ ב וּ כׁש ּמ בררים בּ הרע
וזה נוֹ פלים. אזי כּ נּ "ל נגּ וּ ן בּ בחינת
לברכה זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  כּ תב מה בּ חינת

כז) ׁש ל(סימן נגּ וּ ן ׁש ּמ נגּ נין ידי ׁש על 
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ידי על האּמ ה
הנּ גּ וּ ן כּ י לנוּ , וּ מוֹ ׁש יע בּ צרוֹ תינוּ  רוֹ אה
זה ידי ׁש על הּט וֹ ב בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א
יׁש וּ עה לנוּ  בּ א זה ידי ועל הרע נוֹ פל

כּ נּ "ל:

ברת הריח רת ְְְִִִֵַַַָהלכת
ג הלכה ֲָָָָהדאה

לפניועל לבר צרי ׁש ּמ ריח דּ בר כּ ל 
כּ לוּ ם מבר אינוֹ  לאחריו אבל

א) רטז, :(או"ח

בּ ּמ אמרעל-ּפ י ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב מה 
רוּ ת' אל בּ עז עיּ ן'ויּ אמר סה (סימן 

מיׁש ם) כּ י הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הזּ ריחה מענין 
על דּ בר בּ כל להסּת כּ ל ׁש זּ וֹ כה
צער ׁש וּ ם לוֹ  אין אזי הּת כלית,
כּ לּ וֹ  הוּ א הּת כלית כּ י כּ לל, ויּס וּ רים
הבּ א, עוֹ לם בּ חינת אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב,
והּמ טיב' 'הּט וֹ ב הכּ ל על יברכוּ  ׁש אז

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (פסחיםוכוּ ', 
ּפ סוּ קנ.) ט)על יד, ההוּ א(זכריה "בּ יּ וֹ ם : 

'אטוּ  - אחד" וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה
וכוּ ', הזּ ה בּ עוֹ לם אלּ א וכוּ ' האדּ נא
הכּ ל על יברכוּ  לבא לעתיד אבל
אי אבל ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', והּמ טיב' הּט וֹ ב
בּ בחינת ּת מיד קבוּ ע להיוֹ ת אפׁש ר
כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל

אי בּ חינת ׁש הוּ א יצאטוֹ ב כּ י סוֹ ף, ן 
בּ בחינת להיוֹ ת וצרי אנוֹ ׁש י, מגּ דר
בּ בחינת וּ כׁש הוּ א וכוּ '. וׁש וֹ ב רצוֹ א
הבּ ּט וּ ל מן ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ  אזי וׁש וֹ ב
להגת וזוֹ כה הדּ עת אל מאיר
מבּ חינת ׁש זּ וֹ כה והמחה הּת וֹ רה.
ׁש על-ידי-זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל
היא הזּ את והמחה שׂ מחה, לוֹ  יׁש 
על-ידי ׁש ּמ יג הּת וֹ רה לקבּ ל כּ לי
הבּ ּט וּ ל, בּ חינת ׁש ל והזּ ריחה הרׁש ימוּ 
הּת כלית עּק ר זה כּ י לזה. הזּ וֹ כה אׁש רי
עּק ר וזה בּ ׁש למוּ ת. לזה ׁש זּ וֹ כה למי

בּ חינת הבּ א עוֹ לם לא.)ּת ענוּ ג :(תענית 
לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א 'עתיד
אחד וכל לבא, לעתיד לצּ דּ יקים מחוֹ ל
וכוּ '. לוֹ ' קוּ ינוּ  ה' זה בּ אצבּ עוֹ  מראה
'מראה וכוּ '. המחה זה - 'מחוֹ ל'
ׁש ל והרׁש ימוּ  הזּ ריחה הינוּ  - בּ אצבּ עוֹ '



הלכותכח אליקוטי הלכה וקבלנות חכירות הלכות

כּ נּ "ל, בּ עוֹ די" לאקי "אזּמ רה בּ חינת
כּ נּ "ל. דּ זמרה ּפ סוּ קי בּ חינת

היּ ם,ועל ׁש ירת בּ סוֹ פם אוֹ מרים כּ ן 
ונאמר מאד, נוֹ רא ׁש בח ׁש הוּ א
עּת ה צריכין אנוּ  זה כּ י ׁש ירה בּ דר
וׁש ירוֹ ת זמירוֹ ת הינוּ  ׁש ירה לוֹ מר
וּ ברוּ ר מּק בּ וּ ץ ׁש נּ עשׂ ין נגּ וּ נים בּ חינת
ׁש הוּ א בּ יׁש ּת בּ ח כּ ן ועל כּ נּ "ל. הּט וֹ ב
אז והזּ מירוֹ ת הירוֹ ת וסיּ וּ ם גּ מר
הּת בה, לפני לירד צבּ וּ ר הליח צרי
חיּ ים ארח  ּערו בּ ׁש לחן ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 
לפני יוֹ רד צבּ וּ ר ׁש הליח ׁש עּק ר
הוּ א אזי כּ י יׁש ּת בּ ח, מן הוּ א הּת בה
בּ גמר הינוּ  צבּ וּ ר, הליח ׁש ל הזּ מן
הּת בה לפני יוֹ רד אז וׁש ירוֹ ת, הזּ מירוֹ ת
בּ יׁש ּת בּ ח והנּ גּ וּ נים הזּ מירוֹ ת כּ ל וכוֹ לל
הזּ מירוֹ ת כּ ל וחתימת סיּ וּ ם ׁש הוּ א
זמרה, מיני עשׂ רה בּ ׁש ׁש  כּ לּ ם וכוֹ לל
בּ בחינת צבּ וּ ר הליח בּ חינת עּק ר כּ י
הּמ נהג כּ ן ועל כּ נּ "ל, הנּ גּ וּ נים
בּ יׁש ּת בּ ח. לנגּ ן מתחיל צבּ וּ ר ׁש הליח
היּ ם ׁש ירת ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה
כּ מוֹ  ועוֹ נים צבּ וּ ר ׁש ליח בּ סדר נאמרה
והם 'אׁש ירה' אמר 'מׁש ה ׁש אמרוּ :
הליח בּ חינת עּק ר כּ י וכוּ '. עוֹ נים'
ואז כּ נּ "ל, ונגּ וּ ן ׁש ירה בּ בחינת צבּ וּ ר
יוֹ רד צבּ וּ ר הליח היּ ם לׁש ירת  ּסמו

כּ נּ "ל. יׁש ּת בּ ח ואוֹ מר הּת בה לפני

ׁש מע,ואחר קריאת אוֹ מרים  ּכ 
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א
הנּ גּ וּ נים ידי על זוֹ כין ׁש לּ זה טוֹ ב,
ׁש ּמ קבּ צין ידי על דּ הינוּ  והזּ מירוֹ ת
אוֹ תוֹ  וּ מקבּ צין מהרע הּט וֹ ב וּ מעלין

הוּ א ואזי כּ נּ "ל, נגּ וּ נים מזּ ה ועוֹ שׂ ין
על נתבּ ּט ל הרע כּ י טוֹ ב, כּ לּ וֹ  בּ חינת
והנּ קדּ וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת מם ׁש בּ ררוּ  ידי
אזי כּ ן על טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ונעשׂ ה טוֹ בוֹ ת
אחד, ה' בּ חינת ׁש מע, קריאת אוֹ מרים
אחר כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת
אנוּ  עּת ה כּ י בּ תפלּ ה, עוֹ מדין  ּכ
כּ י בּ תכלית, בּ ׁש למוּ ת להתּפ לּ ל יכוֹ לין
בּ חינת ידי על הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר
כּ מבאר כּ נּ "ל, טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
בּ עז' 'ויּ אמר בּ ּמ אמר זה כּ ל היטב
חוֹ זר צבּ וּ ר הליח  ּכ אחר הנּ "ל.
הּת פלּ ה ׁש למוּ ת בּ חינת ׁש זּ ה הּת פלּ ה,
דּ הינוּ  וטוֹ ב, אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
הוּ א עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד
הּת פלּ ה ּת חלּ ת ׁש ל הּת בה בּ תחלּ ת
צבּ וּ ר הליח חזרת בּ חינת ׁש זּ ה
ועוֹ מדים גּ וֹ מרים ׁש הצּ בּ וּ ר ׁש אחר
בּ תחלּ ת עוֹ מד הוּ א עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף
כּ י אחד, כּ לּ וֹ  כּ י אוֹ תּה , וחוֹ זר הּת פלּ ה
ּת כלית בּ חינת הוּ א צבּ וּ ר הליח
אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
לעיל קצת זה וּ מבאר כּ נּ "ל, טוֹ ב כּ לּ וֹ 
 ּערו בּ ׁש לחן צבּ וּ ר ׁש ליח בּ הלכוֹ ת

ׁש ם: עיּ ן חיּ ים ארח

האוֹ מרוזה 'כּ ל ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  
כּ ל לוֹ  מוֹ חלין בּ כוּ נה היּ ם ׁש ירת
דּ בוֹ רה בּ ׁש ירת אמרוּ  וגם עוֹ נוֹ תיו',
כּ י עוֹ נוֹ תיהם, נמחלוּ  הירה ידי ׁש על
הּט וֹ ב וקבּ וּ ץ בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א הירה
נתבּ ּט ל ואזי ונגּ וּ נים, ׁש ירוֹ ת בּ בחינת
אמן עוֹ נוֹ ת. מחילת בּ חינת ׁש זּ ה הרע

רצוֹ ן: יהי כּ ן

כט והלכות סהתורות תורה

עלוזה בּ ׁש יר מנצּ חים הלּ ויּ ים ׁש היוּ  
הא כּ י הּק רבּ נוֹ ת, בּ ׁש עת הדּ וּ כן
ידי על נעשׂ ה הנּ גּ וּ ן דּ הינוּ  ּת ליא, בּ הא
בּ חינת ׁש הוּ א הרע מן הּט וֹ ב בּ רוּ ר
סמיכת בּ חינת וזה כּ נּ "ל. קרבּ נוֹ ת

כּ נּ "ל: לקרבּ נוֹ ת דּ זמרה ּפ סוּ קי

ׁש למוּ תוזה כּ י ּת פלּ ה', זוֹ  'רנּ ה בּ חינת 
ונגּ וּ נים רנּ ה בּ בחינת הּת פלּ ה

כּ נּ "ל: צבּ וּ ר הליח בּ חינת ׁש זּ ה

בּ ׁש עתוזה מנגּ נין ׁש היוּ  בּ חינת 
היוּ  זה ידי ועל מלחמה
החלּ וּ  "וּ בעת ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מנצּ חים,
והנּ גּ וּ ן הרנּ ה כּ י וכוּ '. ה'" ויּ ּת ן בּ רנּ ה
ועל הרע, מן הּט וֹ ב בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א
נוֹ פלים כּ ן ועל נוֹ פל, הרע זה ידי
נאחזין הם כּ י זה, ידי על הוֹ נאים
מם הּט וֹ ב וּ כׁש ּמ בררים בּ הרע
וזה נוֹ פלים. אזי כּ נּ "ל נגּ וּ ן בּ בחינת
לברכה זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ  כּ תב מה בּ חינת

כז) ׁש ל(סימן נגּ וּ ן ׁש ּמ נגּ נין ידי ׁש על 
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ידי על האּמ ה
הנּ גּ וּ ן כּ י לנוּ , וּ מוֹ ׁש יע בּ צרוֹ תינוּ  רוֹ אה
זה ידי ׁש על הּט וֹ ב בּ רוּ ר בּ חינת הוּ א
יׁש וּ עה לנוּ  בּ א זה ידי ועל הרע נוֹ פל

כּ נּ "ל:

ברת הריח רת ְְְִִִֵַַַָהלכת
ג הלכה ֲָָָָהדאה

לפניועל לבר צרי ׁש ּמ ריח דּ בר כּ ל 
כּ לוּ ם מבר אינוֹ  לאחריו אבל

א) רטז, :(או"ח

בּ ּמ אמרעל-ּפ י ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב מה 
רוּ ת' אל בּ עז עיּ ן'ויּ אמר סה (סימן 

מיׁש ם) כּ י הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הזּ ריחה מענין 
על דּ בר בּ כל להסּת כּ ל ׁש זּ וֹ כה
צער ׁש וּ ם לוֹ  אין אזי הּת כלית,
כּ לּ וֹ  הוּ א הּת כלית כּ י כּ לל, ויּס וּ רים
הבּ א, עוֹ לם בּ חינת אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב,
והּמ טיב' 'הּט וֹ ב הכּ ל על יברכוּ  ׁש אז

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (פסחיםוכוּ ', 
ּפ סוּ קנ.) ט)על יד, ההוּ א(זכריה "בּ יּ וֹ ם : 

'אטוּ  - אחד" וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה
וכוּ ', הזּ ה בּ עוֹ לם אלּ א וכוּ ' האדּ נא
הכּ ל על יברכוּ  לבא לעתיד אבל
אי אבל ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', והּמ טיב' הּט וֹ ב
בּ בחינת ּת מיד קבוּ ע להיוֹ ת אפׁש ר
כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל

אי בּ חינת ׁש הוּ א יצאטוֹ ב כּ י סוֹ ף, ן 
בּ בחינת להיוֹ ת וצרי אנוֹ ׁש י, מגּ דר
בּ בחינת וּ כׁש הוּ א וכוּ '. וׁש וֹ ב רצוֹ א
הבּ ּט וּ ל מן ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ  אזי וׁש וֹ ב
להגת וזוֹ כה הדּ עת אל מאיר
מבּ חינת ׁש זּ וֹ כה והמחה הּת וֹ רה.
ׁש על-ידי-זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל
היא הזּ את והמחה שׂ מחה, לוֹ  יׁש 
על-ידי ׁש ּמ יג הּת וֹ רה לקבּ ל כּ לי
הבּ ּט וּ ל, בּ חינת ׁש ל והזּ ריחה הרׁש ימוּ 
הּת כלית עּק ר זה כּ י לזה. הזּ וֹ כה אׁש רי
עּק ר וזה בּ ׁש למוּ ת. לזה ׁש זּ וֹ כה למי

בּ חינת הבּ א עוֹ לם לא.)ּת ענוּ ג :(תענית 
לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א 'עתיד
אחד וכל לבא, לעתיד לצּ דּ יקים מחוֹ ל
וכוּ '. לוֹ ' קוּ ינוּ  ה' זה בּ אצבּ עוֹ  מראה
'מראה וכוּ '. המחה זה - 'מחוֹ ל'
ׁש ל והרׁש ימוּ  הזּ ריחה הינוּ  - בּ אצבּ עוֹ '



הלכותל וברכתליקוטי הריח ברכת הלכות

הּת וֹ רה נעשׂ ה ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,
אהים" "אצבּ ע בּ חינת: (שמותׁש היא 

טו) דּ בקוּ תח, הגת נתגּ לּ ה ואזי
קוּ ינוּ  ה' "זה בּ חינת יתבּ ר אהוּ תוֹ 
בּ ּמ אמר כּ ן גּ ם ועיּ ן ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', לוֹ "

'היא ה' ד)'אנכי מענין(בסימן 
הדּ עת אל ׁש ּמ איר הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
וכוּ ' האהים" הוּ א "ה' כּ י לדעת

לה)בּ חינת ד, לדעת(דברים הראת "אּת ה : 
ׁש ם עיּ ן וכוּ ', האהים" הוּ א ה' כּ י

ּת זכּ ה: אם והבן

הוּ אא הריח כּ י הריח, בּ חינת וזה
ּת ענוּ ג בּ חינת מאד, גּ בּה  בּ חינה
גּ ן-עדן, ריח בּ חינת ׁש הוּ א הבּ א עוֹ לם
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הנּ ׁש מה, ּת ענוּ ג ׁש הוּ א
דּ בר הוּ א ׁש הריח ז"ל רבּ וֹ תינוּ 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , נהנה ׁש הנּ ׁש מה

ז"ל מג:)רבּ וֹ תינוּ  'מנּ ין(ברכות : 
הריח על ׁש נּ אמרׁש ּמ ברכין קנ,? (תהלים 

איזהוּ ו) יּה ". ּת הלּ ל הנּ ׁש מה "כּ ל :
הגּ וּ ף וא מּמ נּ וּ  נהנה ׁש הנּ ׁש מה ?דּ בר 

ּת ענוּ ג עּק ר כּ י הריח'. זה אוֹ מר הוי
הבּ א עוֹ לם ׁש עׁש וּ ע הוּ א הנּ ׁש מה
ׁש הריח נמצא הנּ ׁש מוֹ ת. עוֹ לם ׁש הוּ א
בּ חינת הוּ א הנּ ׁש מה ּת ענוּ ג ׁש הוּ א
ׁש ם גּ ן-עדן בּ חינת הבּ א עוֹ לם מעין
'ּת ליסר בּ חינת טוֹ בוֹ ת, הריחוֹ ת כּ ל
ׁש זּ וֹ כין דּ כיא' דּ אפרסמוֹ נא נהרי

הבּ אהצּ דּ יקי בּ עוֹ לם כה.)ם .(תענית 

הזּ ריחהכּ י בּ חינת הוּ א הּט וֹ ב הריח 
ׁש זּ ה הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימה
בּ בחינת כּ נּ "ל. הבּ א עוֹ לם ענג עּק ר

ג) א, השירים טבים(שיר ׁש מני "לריח :

ׁש מני 'לריח וכוּ ', "ׁש מ ּת וּ רק ׁש מן
מתיקוּ ת נעם ריח בּ חינת זה - טבים'
האין אל וּ בּט וּ ל דּ בקוּ ת ידידוּ ת ערבוּ ת
וׁש וֹ ב, רצוֹ א בּ בחינת הוּ א  ּבּ רו סוֹ ף
הדּ בקוּ ת מתיקוּ ת ערבוּ ת ׁש ּמ רגּ יׁש ין
בּ בחינת והרׁש ימוּ  הזּ ריחה על-ידי
ּת פיסא מחׁש בה לית כּ י הּט וֹ ב. ריח
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וכּמ וּ בא כּ לל, בּ ּה 
מתדּ בּ קין, לא היכלין: הּת ׁש עה בּ ענין
בּ הוּ  דּ קימא מאן ולית מתידּ עין, ולא

ריחא. דּ ארח כּ מאן רק וכוּ ',

ׁש מןוזה טבים ׁש מני "לריח בּ חינת: 
- דּ יקא ּת וּ רק' 'ׁש מן ,"ׁש מ ּת וּ רק
הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל הרׁש ימוּ  בּ חינת זה
כּ מוֹ  ּת וּ רק', 'ׁש מן בּ בחינת ׁש היא
וא מהכּ לי הּט וֹ ב המן ׁש ּמ וֹ ריקין
כן כּ מוֹ  המן, ׁש ל הרׁש ימוּ  רק נׁש אר
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  בּ חינת הוּ א
אי בּ עצמוֹ  הּת כלית אוֹ ר כּ י הנּ "ל,
ׁש נּ ׁש אר רק כּ נּ "ל, להיג אפׁש ר
ּת וּ רק' 'ׁש מן בּ חינת ׁש הוּ א הרׁש ימוּ 
ועל-ידי הרׁש ימוּ . רק נׁש אר ׁש א
המן ריח מיגין לבד הרׁש ימוּ 
טבים', ׁש מני 'לריח בּ חינת הּט וֹ ב
דּ בקוּ ת מתיקוּ ת נעם ריח דּ הינוּ 

כּ נּ "ל. יתבּ ר אהוּ תוֹ 

יד)בּ חינתוזה ח, השירים דּ וֹ די(שיר "בּ רח : 
הרי על וכוּ ' לצבי ל וּ דמה
בּ חינת זה - דּ וֹ די' 'בּ רח בשׂ מים",
הנּ "ל בּ ּט וּ ל בּ חינת ההגה, ּת כלית
אפׁש ר ׁש אי סוֹ ף האין האוֹ ר אל
'בּ רח נאמר: זה ׁש על כּ לל, להיגוֹ 

דּ  בּ גין להיגוֹ  אפׁש ר אי כּ י ליתדּ וֹ די', 

לא והלכות סהתורות תורה

וכּמ וּ בן כּ לל, בּ ּה  ּת פיסה מחׁש בה
הּק דוֹ ׁש  רפח:)בּ זוֹ הר ּפ סוּ ק(האזינו על 

יא) כד, מקוֹ מ"(במדבר אל ל "בּ רח
לצבי', ל 'וּ דמה וזהוּ : ׁש ם. עיּ ן וכוּ ',
כּ מוֹ  כּ ׁש בּ וֹ רח, ּפ ניו מחזיר הצּ בי כּ י

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  יד.)ׁש אמרוּ  שמות זה(זוהר - 
ׁש ל הנּ "ל הרׁש ימוּ  בּ חינת על רמז
הבּ ּט וּ ל ׁש בּ חינת ׁש אף-על-ּפ י הבּ ּט וּ ל,
ׁש האדם בּ ׁש עה כּ י להיג, אפׁש ר אי
יוֹ דע אינוֹ  עצמוֹ  הוּ א אפילּ וּ  נתבּ ּט ל

אחר בּ מקוֹ ם ט)כּ מבאר ד, מוהר"ן ,(ליקוטי 
יתבּ ר ה' אף-על-ּפ י-כן ׁש ם, עיּ ן
יתבּ ר וטוּ בוֹ  אהוּ תוֹ  מגלּ ה בּ רחמיו
מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ  על-ידי
לצבי", ל וּ דמה דּ וֹ די "בּ רח בּ בחינת:
בּ חינת קצת, הּפ נים החזרת דּ הינוּ 
ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
אפׁש ר אי כּ י דּ וֹ די" "בּ רח בּ חינת
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א אם כּ י כּ לל להיגוֹ 
זה כּ י בשׂ מים", הרי "על וזהוּ : כּ נּ "ל.
ריחא דּ ארח כּ מאן הּט וֹ ב ריח בּ חינת
ׁש מני "לריח בּ חינת: כּ נּ "ל, וכוּ '
ּת וּ רק' 'ׁש מן ,"ׁש מ ּת וּ רק ׁש מן טבים

כּ נּ "ל. דּ יקא

האדםוזה עבוֹ דת ׁש ל הּת כלית עּק ר 
לבחינת לזכּ וֹ ת הזּ ה, בּ עוֹ לם
ׁש יּ זכּ ה וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל
ׁש ל הרׁש ימוּ  על-ידי יתבּ ר מה' לדעת
עוֹ לם ּת ענוּ ג עּק ר ׁש זּ ה כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל
'עתיד בּ בחינת: כּ נּ "ל הבּ א
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א

כּ נּ "ל: וכוּ ' לצּ דּ יקים'

לברב צריכין הדּ ברים כּ ל על ועל-כּ ן

היא ראׁש וֹ נה בּ רכה כּ י וסוֹ ף, ּת חלּ ה
וׁש וֹ תה ׁש אוֹ כל הדּ בר להרים בּ ׁש ביל
מגלּ ין ראׁש וֹ נה בּ ברכה כּ י לׁש רׁש וֹ ,
כּ מוֹ  הזּ ה, הדּ בר את בּ רא יתבּ ר ׁש ה'
'בּ וֹ רא אוֹ  העץ' ּפ רי 'בּ וֹ רא ׁש ּמ ברכין:
מגבּ יהין וּ בזה וכוּ ', האדמה' ּפ רי
בּ זה ׁש יּ ׁש  והחיּ וּ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ מרימין
ׁש הם ׁש ּמ גלּ ין על-ידי לׁש רׁש וֹ , הדּ בר
ׁש יּ ׁש  הּט וֹ ב נתבּ רר ואזי בּ ראוֹ . יתבּ ר
בּ וֹ  נאחז ׁש היה הרע כּ י הדּ בר, בּ אוֹ תוֹ 

ׁש ּמ גלּ יןמּת חלּ  על-ידי ונתבּ ּט ל נוֹ פל ה 
ואזי הדּ בר, אוֹ תוֹ  בּ רא יתבּ ר ׁש ה'
ראוּ י ואזי הּט וֹ ב. ונתגּ לּ ה נתרוֹ מם
 ּואחר-כ אדם. לאכילת הדּ בר
צרי אזי הדּ בר, אוֹ תוֹ  אוֹ כל כּ ׁש אדם
והבּ רכה אחרוֹ נה, בּ רכה לבר
על יתבּ ר לה' ׁש ּמ ברכין היא אחרוֹ נה
כּ י בּ טוּ בוֹ , אוֹ תנוּ  וּ מפרנס זן ׁש הוּ א
יתבּ ר לה' מברכין ראׁש וֹ נה בּ ברכה
וּ בברכה הדּ בר, אוֹ תוֹ  ׁש בּ רא על
על יתבּ ר אוֹ תוֹ  מברכין אחרוֹ נה
וּ מפרנס וזן לנוּ , הדּ בר אוֹ תוֹ  ׁש הזמין
ׁש אנוּ  כּ מוֹ  וּ בטוּ בוֹ . בּ חסדּ וֹ  אוֹ תנוּ 
את 'הזּ ן הּמ זוֹ ן: בּ ברכּ ת אוֹ מרים
בּ ברכה וכן וכוּ '. בּ טוּ בוֹ ' כּ לּ וֹ  העוֹ לם
ׁש בּ רא על ׁש ּמ ברכין ּפ רוֹ ת ׁש ל אחרוֹ נה
כּ מוֹ  נפׁש נוּ , להחיוֹ ת מחסוֹ רנוּ  דּ י
רבּ וֹ ת נפׁש וֹ ת 'בּ וֹ רא ׁש ּמ ברכין:
להחיוֹ ת בּ ראת מה כּ ל על וחסרוֹ נם

וכוּ '. חי' כּ ל נפׁש  בּ הם

שׂ ביעתועּק ר דּ הינוּ  האדם, שׂ ביעת 
בּ חינת כה)הנּ פׁש , יג, :(משלי 

רק הוּ א נפׁש וֹ ", לשׂ בע אכל "צדּ יק



הלכותל וברכתליקוטי הריח ברכת הלכות

הּת וֹ רה נעשׂ ה ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,
אהים" "אצבּ ע בּ חינת: (שמותׁש היא 

טו) דּ בקוּ תח, הגת נתגּ לּ ה ואזי
קוּ ינוּ  ה' "זה בּ חינת יתבּ ר אהוּ תוֹ 
בּ ּמ אמר כּ ן גּ ם ועיּ ן ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', לוֹ "

'היא ה' ד)'אנכי מענין(בסימן 
הדּ עת אל ׁש ּמ איר הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
וכוּ ' האהים" הוּ א "ה' כּ י לדעת

לה)בּ חינת ד, לדעת(דברים הראת "אּת ה : 
ׁש ם עיּ ן וכוּ ', האהים" הוּ א ה' כּ י

ּת זכּ ה: אם והבן

הוּ אא הריח כּ י הריח, בּ חינת וזה
ּת ענוּ ג בּ חינת מאד, גּ בּה  בּ חינה
גּ ן-עדן, ריח בּ חינת ׁש הוּ א הבּ א עוֹ לם
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הנּ ׁש מה, ּת ענוּ ג ׁש הוּ א
דּ בר הוּ א ׁש הריח ז"ל רבּ וֹ תינוּ 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , נהנה ׁש הנּ ׁש מה

ז"ל מג:)רבּ וֹ תינוּ  'מנּ ין(ברכות : 
הריח על ׁש נּ אמרׁש ּמ ברכין קנ,? (תהלים 

איזהוּ ו) יּה ". ּת הלּ ל הנּ ׁש מה "כּ ל :
הגּ וּ ף וא מּמ נּ וּ  נהנה ׁש הנּ ׁש מה ?דּ בר 

ּת ענוּ ג עּק ר כּ י הריח'. זה אוֹ מר הוי
הבּ א עוֹ לם ׁש עׁש וּ ע הוּ א הנּ ׁש מה
ׁש הריח נמצא הנּ ׁש מוֹ ת. עוֹ לם ׁש הוּ א
בּ חינת הוּ א הנּ ׁש מה ּת ענוּ ג ׁש הוּ א
ׁש ם גּ ן-עדן בּ חינת הבּ א עוֹ לם מעין
'ּת ליסר בּ חינת טוֹ בוֹ ת, הריחוֹ ת כּ ל
ׁש זּ וֹ כין דּ כיא' דּ אפרסמוֹ נא נהרי

הבּ אהצּ דּ יקי בּ עוֹ לם כה.)ם .(תענית 

הזּ ריחהכּ י בּ חינת הוּ א הּט וֹ ב הריח 
ׁש זּ ה הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימה
בּ בחינת כּ נּ "ל. הבּ א עוֹ לם ענג עּק ר

ג) א, השירים טבים(שיר ׁש מני "לריח :

ׁש מני 'לריח וכוּ ', "ׁש מ ּת וּ רק ׁש מן
מתיקוּ ת נעם ריח בּ חינת זה - טבים'
האין אל וּ בּט וּ ל דּ בקוּ ת ידידוּ ת ערבוּ ת
וׁש וֹ ב, רצוֹ א בּ בחינת הוּ א  ּבּ רו סוֹ ף
הדּ בקוּ ת מתיקוּ ת ערבוּ ת ׁש ּמ רגּ יׁש ין
בּ בחינת והרׁש ימוּ  הזּ ריחה על-ידי
ּת פיסא מחׁש בה לית כּ י הּט וֹ ב. ריח
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וכּמ וּ בא כּ לל, בּ ּה 
מתדּ בּ קין, לא היכלין: הּת ׁש עה בּ ענין
בּ הוּ  דּ קימא מאן ולית מתידּ עין, ולא

ריחא. דּ ארח כּ מאן רק וכוּ ',

ׁש מןוזה טבים ׁש מני "לריח בּ חינת: 
- דּ יקא ּת וּ רק' 'ׁש מן ,"ׁש מ ּת וּ רק
הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל הרׁש ימוּ  בּ חינת זה
כּ מוֹ  ּת וּ רק', 'ׁש מן בּ בחינת ׁש היא
וא מהכּ לי הּט וֹ ב המן ׁש ּמ וֹ ריקין
כן כּ מוֹ  המן, ׁש ל הרׁש ימוּ  רק נׁש אר
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  בּ חינת הוּ א
אי בּ עצמוֹ  הּת כלית אוֹ ר כּ י הנּ "ל,
ׁש נּ ׁש אר רק כּ נּ "ל, להיג אפׁש ר
ּת וּ רק' 'ׁש מן בּ חינת ׁש הוּ א הרׁש ימוּ 
ועל-ידי הרׁש ימוּ . רק נׁש אר ׁש א
המן ריח מיגין לבד הרׁש ימוּ 
טבים', ׁש מני 'לריח בּ חינת הּט וֹ ב
דּ בקוּ ת מתיקוּ ת נעם ריח דּ הינוּ 

כּ נּ "ל. יתבּ ר אהוּ תוֹ 

יד)בּ חינתוזה ח, השירים דּ וֹ די(שיר "בּ רח : 
הרי על וכוּ ' לצבי ל וּ דמה
בּ חינת זה - דּ וֹ די' 'בּ רח בשׂ מים",
הנּ "ל בּ ּט וּ ל בּ חינת ההגה, ּת כלית
אפׁש ר ׁש אי סוֹ ף האין האוֹ ר אל
'בּ רח נאמר: זה ׁש על כּ לל, להיגוֹ 

דּ  בּ גין להיגוֹ  אפׁש ר אי כּ י ליתדּ וֹ די', 

לא והלכות סהתורות תורה

וכּמ וּ בן כּ לל, בּ ּה  ּת פיסה מחׁש בה
הּק דוֹ ׁש  רפח:)בּ זוֹ הר ּפ סוּ ק(האזינו על 

יא) כד, מקוֹ מ"(במדבר אל ל "בּ רח
לצבי', ל 'וּ דמה וזהוּ : ׁש ם. עיּ ן וכוּ ',
כּ מוֹ  כּ ׁש בּ וֹ רח, ּפ ניו מחזיר הצּ בי כּ י

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  יד.)ׁש אמרוּ  שמות זה(זוהר - 
ׁש ל הנּ "ל הרׁש ימוּ  בּ חינת על רמז
הבּ ּט וּ ל ׁש בּ חינת ׁש אף-על-ּפ י הבּ ּט וּ ל,
ׁש האדם בּ ׁש עה כּ י להיג, אפׁש ר אי
יוֹ דע אינוֹ  עצמוֹ  הוּ א אפילּ וּ  נתבּ ּט ל

אחר בּ מקוֹ ם ט)כּ מבאר ד, מוהר"ן ,(ליקוטי 
יתבּ ר ה' אף-על-ּפ י-כן ׁש ם, עיּ ן
יתבּ ר וטוּ בוֹ  אהוּ תוֹ  מגלּ ה בּ רחמיו
מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ  על-ידי
לצבי", ל וּ דמה דּ וֹ די "בּ רח בּ בחינת:
בּ חינת קצת, הּפ נים החזרת דּ הינוּ 
ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
אפׁש ר אי כּ י דּ וֹ די" "בּ רח בּ חינת
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א אם כּ י כּ לל להיגוֹ 
זה כּ י בשׂ מים", הרי "על וזהוּ : כּ נּ "ל.
ריחא דּ ארח כּ מאן הּט וֹ ב ריח בּ חינת
ׁש מני "לריח בּ חינת: כּ נּ "ל, וכוּ '
ּת וּ רק' 'ׁש מן ,"ׁש מ ּת וּ רק ׁש מן טבים

כּ נּ "ל. דּ יקא

האדםוזה עבוֹ דת ׁש ל הּת כלית עּק ר 
לבחינת לזכּ וֹ ת הזּ ה, בּ עוֹ לם
ׁש יּ זכּ ה וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל
ׁש ל הרׁש ימוּ  על-ידי יתבּ ר מה' לדעת
עוֹ לם ּת ענוּ ג עּק ר ׁש זּ ה כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל
'עתיד בּ בחינת: כּ נּ "ל הבּ א
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א

כּ נּ "ל: וכוּ ' לצּ דּ יקים'

לברב צריכין הדּ ברים כּ ל על ועל-כּ ן

היא ראׁש וֹ נה בּ רכה כּ י וסוֹ ף, ּת חלּ ה
וׁש וֹ תה ׁש אוֹ כל הדּ בר להרים בּ ׁש ביל
מגלּ ין ראׁש וֹ נה בּ ברכה כּ י לׁש רׁש וֹ ,
כּ מוֹ  הזּ ה, הדּ בר את בּ רא יתבּ ר ׁש ה'
'בּ וֹ רא אוֹ  העץ' ּפ רי 'בּ וֹ רא ׁש ּמ ברכין:
מגבּ יהין וּ בזה וכוּ ', האדמה' ּפ רי
בּ זה ׁש יּ ׁש  והחיּ וּ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ מרימין
ׁש הם ׁש ּמ גלּ ין על-ידי לׁש רׁש וֹ , הדּ בר
ׁש יּ ׁש  הּט וֹ ב נתבּ רר ואזי בּ ראוֹ . יתבּ ר
בּ וֹ  נאחז ׁש היה הרע כּ י הדּ בר, בּ אוֹ תוֹ 

ׁש ּמ גלּ יןמּת חלּ  על-ידי ונתבּ ּט ל נוֹ פל ה 
ואזי הדּ בר, אוֹ תוֹ  בּ רא יתבּ ר ׁש ה'
ראוּ י ואזי הּט וֹ ב. ונתגּ לּ ה נתרוֹ מם
 ּואחר-כ אדם. לאכילת הדּ בר
צרי אזי הדּ בר, אוֹ תוֹ  אוֹ כל כּ ׁש אדם
והבּ רכה אחרוֹ נה, בּ רכה לבר
על יתבּ ר לה' ׁש ּמ ברכין היא אחרוֹ נה
כּ י בּ טוּ בוֹ , אוֹ תנוּ  וּ מפרנס זן ׁש הוּ א
יתבּ ר לה' מברכין ראׁש וֹ נה בּ ברכה
וּ בברכה הדּ בר, אוֹ תוֹ  ׁש בּ רא על
על יתבּ ר אוֹ תוֹ  מברכין אחרוֹ נה
וּ מפרנס וזן לנוּ , הדּ בר אוֹ תוֹ  ׁש הזמין
ׁש אנוּ  כּ מוֹ  וּ בטוּ בוֹ . בּ חסדּ וֹ  אוֹ תנוּ 
את 'הזּ ן הּמ זוֹ ן: בּ ברכּ ת אוֹ מרים
בּ ברכה וכן וכוּ '. בּ טוּ בוֹ ' כּ לּ וֹ  העוֹ לם
ׁש בּ רא על ׁש ּמ ברכין ּפ רוֹ ת ׁש ל אחרוֹ נה
כּ מוֹ  נפׁש נוּ , להחיוֹ ת מחסוֹ רנוּ  דּ י
רבּ וֹ ת נפׁש וֹ ת 'בּ וֹ רא ׁש ּמ ברכין:
להחיוֹ ת בּ ראת מה כּ ל על וחסרוֹ נם

וכוּ '. חי' כּ ל נפׁש  בּ הם

שׂ ביעתועּק ר דּ הינוּ  האדם, שׂ ביעת 
בּ חינת כה)הנּ פׁש , יג, :(משלי 

רק הוּ א נפׁש וֹ ", לשׂ בע אכל "צדּ יק
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הבּ ּט וּ ל בּ חינת דּ הינוּ  הנּ "ל, בּ חינת
אוֹ כל האדם מה על-ידי כּ י הנּ "ל.
כּ ראוּ י, וּ בטהרה בּ קדה וׁש וֹ תה
בּ נפׁש וֹ  הארה נתוּס ף על-ידי-זה
ׁש ל והנּ פׁש וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת על-ידי
בּ נפׁש וֹ , ונכללים ׁש עוֹ לים הּמ אכל
ׁש ּמ קבּ ל הארה ּת וֹ ספת על-ידי ואזי
ׁש אוֹ כל הדּ בר ׁש ל הּט וֹ ב על-ידי נפׁש וֹ 
הבּ רכה על-ידי ונתרוֹ מם ׁש נּ תבּ רר
מאיר על-ידי-זה ואזי כּ נּ "ל, ראׁש וֹ נה
לבחינת לבוֹ א וזוֹ כה בּ יוֹ תר נפׁש וֹ 
כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת הנּ "ל בּ ּט וּ ל
היּ שׂ ראלי איׁש  שׂ ביעת עּק ר וזה
נפׁש וֹ ', לשׂ בע אכל 'צדּ יק בּ בחינת:
הזּ ריחה בּ חינת זה הנּ פׁש  שׂ ביעת
בּ בחינת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימוּ 

יא) נח, בּ צחצחוֹ ת(ישעיה "והשׂ בּ יע :
היא הבּ ּט וּ ל ׁש ל הזּ ריחה כּ י ," נפׁש

וכּמ  הצּ חצחוֹ ת, אוֹ רוֹ ת כּ לבּ חינת וּ בן 
אחרים בּ מקוֹ מוֹ ת ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי זה

ׁש ם. עיּ ן

יא)בּ חינתוזה כד, את(שמות "ויּ חזוּ  : 
ויּ ׁש ּת וּ ", ויּ אכלוּ  האהים
לחזוֹ ת זוֹ כין וּ ׁש תיּ ה אכילה ׁש על-ידי
וזה כּ ראוּ י. לאכל ׁש זּ וֹ כה מי ה' בּ נעם

יב)בּ חינת יח, חתן(שם עם לחם "לאכל : 
רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  האהים", לפני מׁש ה

סד.)ז"ל מּס עדּ ה(ברכות הנּ הנה "כּ ל : 
כּ אלּ וּ  בּ ּה  מסבּ ין חכמים ׁש ּת למידי
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הכינה", מזּ יו נהנה
יוֹ ׁש בים ׁש צּ דּ יקים הבּ א עוֹ לם
מזּ יו ונהנים בּ ראׁש יהם ועטרוֹ תיהם

יז.)הכינה אכילה(שם על-ידי כּ י , 

הנּ "ל, בּ ּט וּ ל לבחינת זוֹ כין בּ קדה
הבּ א עוֹ לם ּת ענוּ ג בּ חינת ׁש הוּ א
נפׁש וֹ ", לשׂ בע אכל "צדּ יק בּ בחינת
" נפׁש בּ צחצחוֹ ת "והשׂ בּ יע בּ חינת
וזה אחר. בּ מקוֹ ם וכּמ וּ בא כּ נּ "ל
בּ ׁש עת ׁש זּ וֹ כין הרצוֹ ן הארת בּ חינת
בּ מקוֹ ם ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב [כּ מוֹ  אכילה

ז]. סימן ּת נינא בּ לּק וּ טי אחר

וּ ברכהוזה הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת בּ חינת 
האכילה, אחר ׁש ל אחרוֹ נה
על יתבּ ר לה' ׁש ּמ ברכין ׁש על-ידי-זה
על-ידי-זה בּ טוּ בוֹ , אוֹ תנוּ  וּ מפרנס ׁש זּ ן
עּק ר כּ י הביעה, עּק ר  נמׁש
הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת על-ידי  נמׁש הביעה
 נמׁש ׁש על-ידי-זה אחרוֹ נה, וּ ברכה
שׂ ביעת הינוּ  כּ ּמ וּ בא, וּ שׂ ביעה בּ רכה
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א הנּ פׁש 
" נפׁש בּ צחצחוֹ ת "והשׂ בּ יע בּ חינת
'הּט וֹ ב בּ רכּ ת בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
- הּמ זוֹ ן בּ ברכּ ת ׁש ּמ ברכין והּמ טיב'
כּ לּ וֹ  יהיה ׁש אז הבּ א, עוֹ לם בּ חינת זה
ׁש על-ידי נמצא, כּ נּ "ל. והּמ טיב הּט וֹ ב
האכילה, ׁש אחר אחרוֹ נה בּ רכה
הכינה מזּ יו להנוֹ ת זוֹ כין על-ידי-זה
והּמ טיב, הּט וֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש היא
את "ויּ חזוּ  בּ חינת הבּ א, עוֹ לם בּ חינת

כּ נּ "ל. ויּ ׁש ּת וּ " ויּ אכלוּ  האהים

כד)בּ חינתוזה ב, טוֹ ב(קהלת "אין : 
ולׁש ּת וֹ ת לאכל אם כּ י לאדם

טוֹ ב" "ולראוֹ ת טו)ולשׂ מח", ח, ,(שם 
אל הבּ ּט וּ ל לבחינת כּ ׁש זּ וֹ כין דּ הינוּ 
וּ ׁש תיּ ה, אכילה על-ידי הּט וֹ ב הּת כלית

לג והלכות סהתורות תורה

ט)בּ בחינת לד, כּ י(תהלים וּ ראוּ  "טעמוּ  : 
כּ נּ "ל, לשׂ מחה זוֹ כין ואז ה'", טוֹ ב
וזה כּ נּ "ל, הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי ׁש הוּ א
ולשׂ מח ולׁש ּת וֹ ת "לאכל בּ חינת:

כּ נּ "ל. טוֹ ב" ולראוֹ ת

בּ חינתוזה מן, אכילת (מכילתאבּ חינת 
אלּ אבשלח) ּת וֹ רה נּת נה 'א

היא מן אכילת כּ י הּמ ן', לאוֹ כלי
בּ חינת הנּ "ל אכילה לאבּ חינת טז, (שמות 

מןטו) ׁש מוֹ  את ישׂ ראל בּ ית "ויּ קראוּ  :
בּ חינת הוּ א", מה ידעוּ  א לד,כּ י (דברים 

בּ חינתו) ׁש הוּ א וכוּ ' איׁש " ידע "וא :
אפילּ וּ  כּ ׁש נּ תבּ ּט ל ׁש אז הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ידע א עצמוֹ  הוּ א

'אנכי' ד)בּ ּמ אמר וכנּ "ל.(סימן 
זוֹ כין כּ זוֹ  לאכילה וּ כׁש זּ וֹ כין
על-ידי הּת וֹ רה את לקבּ ל על-ידי-זה
המחה ועל-ידי הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
נּת נה 'א בּ חינת: וזהוּ  כּ נּ "ל. וכוּ '
על-ידי כּ י הּמ ן', לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה
דּ הינוּ  מן, אכילת בּ חינת הנּ "ל אכילה
סוֹ ף האין אל בּ ּט וּ ל לבחינת ׁש זּ וֹ כין
על-ידי-זה כּ נּ "ל, האכילה על-ידי

כּ נּ "ל: הּת וֹ רה לקבּ לת זוֹ כין

אחרוֹ נהג בּ רכה ׁש עּק ר נמצא,
וּ ׁש תיּ ה אכילה לאחר ׁש ּמ ברכין
הּט וֹ ב כּ לּ וֹ  לבחינת לזכּ וֹ ת בּ ׁש ביל היא
ׁש ל וּ רׁש ימה זריחה בּ חינת והּמ טיב,
כּ נּ "ל, וכוּ ' סוֹ ף האין אל הבּ ּט וּ ל
ׁש היא ריח בּ חינת היא זוֹ  וּ בחינה
מה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הנּ ׁש מה חיּ וּ ת
ׁש ל הּמ גמר את להביא נוֹ הגין היוּ 

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּס עדּ ה, לאחר בּ שׂ מים
ז"ל מב:)רבּ וֹ תינוּ  מבר(ברכות 'והוּ א : 

אתעל מביאין ׁש אין אלּ א הּמ גמר 
לאחר כּ י הּס עדּ ה', לאחר אלּ א הּמ גמר
כּ די הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת מברכין ׁש אז הּס עדּ ה
בּ חינת: הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת
ויּ ׁש ּת וּ " ויּ אכלוּ  האהים את "ויּ חזוּ 
והּמ טיב' 'הּט וֹ ב בּ חינת כּ נּ "ל, וכוּ '
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ זוֹ ן בּ ברכּ ת ׁש ּמ ברכין
מביאין על-כּ ן כּ נּ "ל, וכוּ ' הבּ א עוֹ לם
כּ י בּ הם, להריח בּ שׂ מים ׁש ל מגמר אז
הרׁש ימוּ  בּ חינת הוּ א טוֹ ב הריח
כּ מאן הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל והזּ ריחה
ׁש מני "לריח בּ חינת: ריחא, דּ ארח

כּ נּ "ל: וכוּ ' טבים"

הריחד על ּמ ברכין מה בּ חינת וזה
מעין היא ׁש בּ ת כּ י ׁש בּ ת, בּ מוֹ צאי
ה' על מתענּ גין ואז הבּ א, עוֹ לם
הדּ בקוּ ת בּ תכלית בּ ה' וּ מתדּ בּ קין
ׁש זּ וֹ כה מי ,יתבּ ר אליו והבּ ּט וּ ל
היא ׁש בּ ת כּ י כּ ראוּ י, ׁש בּ ת לקדת
כּ נּ "ל. וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ  הבּ א עוֹ לם מעין
בּ ׁש בּ ת, לאכל גּ דוֹ לה מצוה ועל-כּ ן

ׁש כּ תוּ ב כה)כּ מוֹ  טז, "אכלוּ הוּ (שמות : 
אכילת כּ י לה'", היּ וֹ ם ׁש בּ ת כּ י היּ וֹ ם
כּ מוֹ  אהוּ ת, כּ לּ ּה  היא ׁש בּ ת-קדׁש 

אחר בּ מקוֹ ם ז"ל רבּ ינוּ  נזׁש כּ תב (בסימן 
רעז) עוֹ לםוּ בסימן מעין ׁש הוּ א ׁש בּ ת כּ י , 

לחזוֹ ת האכילה על-ידי זוֹ כין אז הבּ א,
האהים את "ויּ חזוּ  בּ חינת: ה', בּ נעם
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ' ויּ ׁש ּת וּ " ויּ אכלוּ 
הנּ ׁש מה ונסּת לּ קה הבּ ת כּ ׁש יּ וֹ צא
ׁש בין בּ חינת זה ׁש בּ ת, ׁש ל היתרה
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הבּ ּט וּ ל בּ חינת דּ הינוּ  הנּ "ל, בּ חינת
אוֹ כל האדם מה על-ידי כּ י הנּ "ל.
כּ ראוּ י, וּ בטהרה בּ קדה וׁש וֹ תה
בּ נפׁש וֹ  הארה נתוּס ף על-ידי-זה
ׁש ל והנּ פׁש וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת על-ידי
בּ נפׁש וֹ , ונכללים ׁש עוֹ לים הּמ אכל
ׁש ּמ קבּ ל הארה ּת וֹ ספת על-ידי ואזי
ׁש אוֹ כל הדּ בר ׁש ל הּט וֹ ב על-ידי נפׁש וֹ 
הבּ רכה על-ידי ונתרוֹ מם ׁש נּ תבּ רר
מאיר על-ידי-זה ואזי כּ נּ "ל, ראׁש וֹ נה
לבחינת לבוֹ א וזוֹ כה בּ יוֹ תר נפׁש וֹ 
כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת הנּ "ל בּ ּט וּ ל
היּ שׂ ראלי איׁש  שׂ ביעת עּק ר וזה
נפׁש וֹ ', לשׂ בע אכל 'צדּ יק בּ בחינת:
הזּ ריחה בּ חינת זה הנּ פׁש  שׂ ביעת
בּ בחינת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימוּ 

יא) נח, בּ צחצחוֹ ת(ישעיה "והשׂ בּ יע :
היא הבּ ּט וּ ל ׁש ל הזּ ריחה כּ י ," נפׁש

וכּמ  הצּ חצחוֹ ת, אוֹ רוֹ ת כּ לבּ חינת וּ בן 
אחרים בּ מקוֹ מוֹ ת ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי זה

ׁש ם. עיּ ן

יא)בּ חינתוזה כד, את(שמות "ויּ חזוּ  : 
ויּ ׁש ּת וּ ", ויּ אכלוּ  האהים
לחזוֹ ת זוֹ כין וּ ׁש תיּ ה אכילה ׁש על-ידי
וזה כּ ראוּ י. לאכל ׁש זּ וֹ כה מי ה' בּ נעם

יב)בּ חינת יח, חתן(שם עם לחם "לאכל : 
רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  האהים", לפני מׁש ה

סד.)ז"ל מּס עדּ ה(ברכות הנּ הנה "כּ ל : 
כּ אלּ וּ  בּ ּה  מסבּ ין חכמים ׁש ּת למידי
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הכינה", מזּ יו נהנה
יוֹ ׁש בים ׁש צּ דּ יקים הבּ א עוֹ לם
מזּ יו ונהנים בּ ראׁש יהם ועטרוֹ תיהם

יז.)הכינה אכילה(שם על-ידי כּ י , 

הנּ "ל, בּ ּט וּ ל לבחינת זוֹ כין בּ קדה
הבּ א עוֹ לם ּת ענוּ ג בּ חינת ׁש הוּ א
נפׁש וֹ ", לשׂ בע אכל "צדּ יק בּ בחינת
" נפׁש בּ צחצחוֹ ת "והשׂ בּ יע בּ חינת
וזה אחר. בּ מקוֹ ם וכּמ וּ בא כּ נּ "ל
בּ ׁש עת ׁש זּ וֹ כין הרצוֹ ן הארת בּ חינת
בּ מקוֹ ם ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב [כּ מוֹ  אכילה

ז]. סימן ּת נינא בּ לּק וּ טי אחר

וּ ברכהוזה הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת בּ חינת 
האכילה, אחר ׁש ל אחרוֹ נה
על יתבּ ר לה' ׁש ּמ ברכין ׁש על-ידי-זה
על-ידי-זה בּ טוּ בוֹ , אוֹ תנוּ  וּ מפרנס ׁש זּ ן
עּק ר כּ י הביעה, עּק ר  נמׁש
הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת על-ידי  נמׁש הביעה
 נמׁש ׁש על-ידי-זה אחרוֹ נה, וּ ברכה
שׂ ביעת הינוּ  כּ ּמ וּ בא, וּ שׂ ביעה בּ רכה
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א הנּ פׁש 
" נפׁש בּ צחצחוֹ ת "והשׂ בּ יע בּ חינת
'הּט וֹ ב בּ רכּ ת בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
- הּמ זוֹ ן בּ ברכּ ת ׁש ּמ ברכין והּמ טיב'
כּ לּ וֹ  יהיה ׁש אז הבּ א, עוֹ לם בּ חינת זה
ׁש על-ידי נמצא, כּ נּ "ל. והּמ טיב הּט וֹ ב
האכילה, ׁש אחר אחרוֹ נה בּ רכה
הכינה מזּ יו להנוֹ ת זוֹ כין על-ידי-זה
והּמ טיב, הּט וֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש היא
את "ויּ חזוּ  בּ חינת הבּ א, עוֹ לם בּ חינת

כּ נּ "ל. ויּ ׁש ּת וּ " ויּ אכלוּ  האהים

כד)בּ חינתוזה ב, טוֹ ב(קהלת "אין : 
ולׁש ּת וֹ ת לאכל אם כּ י לאדם

טוֹ ב" "ולראוֹ ת טו)ולשׂ מח", ח, ,(שם 
אל הבּ ּט וּ ל לבחינת כּ ׁש זּ וֹ כין דּ הינוּ 
וּ ׁש תיּ ה, אכילה על-ידי הּט וֹ ב הּת כלית

לג והלכות סהתורות תורה

ט)בּ בחינת לד, כּ י(תהלים וּ ראוּ  "טעמוּ  : 
כּ נּ "ל, לשׂ מחה זוֹ כין ואז ה'", טוֹ ב
וזה כּ נּ "ל, הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי ׁש הוּ א
ולשׂ מח ולׁש ּת וֹ ת "לאכל בּ חינת:

כּ נּ "ל. טוֹ ב" ולראוֹ ת

בּ חינתוזה מן, אכילת (מכילתאבּ חינת 
אלּ אבשלח) ּת וֹ רה נּת נה 'א

היא מן אכילת כּ י הּמ ן', לאוֹ כלי
בּ חינת הנּ "ל אכילה לאבּ חינת טז, (שמות 

מןטו) ׁש מוֹ  את ישׂ ראל בּ ית "ויּ קראוּ  :
בּ חינת הוּ א", מה ידעוּ  א לד,כּ י (דברים 

בּ חינתו) ׁש הוּ א וכוּ ' איׁש " ידע "וא :
אפילּ וּ  כּ ׁש נּ תבּ ּט ל ׁש אז הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ידע א עצמוֹ  הוּ א

'אנכי' ד)בּ ּמ אמר וכנּ "ל.(סימן 
זוֹ כין כּ זוֹ  לאכילה וּ כׁש זּ וֹ כין
על-ידי הּת וֹ רה את לקבּ ל על-ידי-זה
המחה ועל-ידי הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
נּת נה 'א בּ חינת: וזהוּ  כּ נּ "ל. וכוּ '
על-ידי כּ י הּמ ן', לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה
דּ הינוּ  מן, אכילת בּ חינת הנּ "ל אכילה
סוֹ ף האין אל בּ ּט וּ ל לבחינת ׁש זּ וֹ כין
על-ידי-זה כּ נּ "ל, האכילה על-ידי

כּ נּ "ל: הּת וֹ רה לקבּ לת זוֹ כין

אחרוֹ נהג בּ רכה ׁש עּק ר נמצא,
וּ ׁש תיּ ה אכילה לאחר ׁש ּמ ברכין
הּט וֹ ב כּ לּ וֹ  לבחינת לזכּ וֹ ת בּ ׁש ביל היא
ׁש ל וּ רׁש ימה זריחה בּ חינת והּמ טיב,
כּ נּ "ל, וכוּ ' סוֹ ף האין אל הבּ ּט וּ ל
ׁש היא ריח בּ חינת היא זוֹ  וּ בחינה
מה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הנּ ׁש מה חיּ וּ ת
ׁש ל הּמ גמר את להביא נוֹ הגין היוּ 

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּס עדּ ה, לאחר בּ שׂ מים
ז"ל מב:)רבּ וֹ תינוּ  מבר(ברכות 'והוּ א : 

אתעל מביאין ׁש אין אלּ א הּמ גמר 
לאחר כּ י הּס עדּ ה', לאחר אלּ א הּמ גמר
כּ די הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת מברכין ׁש אז הּס עדּ ה
בּ חינת: הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת
ויּ ׁש ּת וּ " ויּ אכלוּ  האהים את "ויּ חזוּ 
והּמ טיב' 'הּט וֹ ב בּ חינת כּ נּ "ל, וכוּ '
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ זוֹ ן בּ ברכּ ת ׁש ּמ ברכין
מביאין על-כּ ן כּ נּ "ל, וכוּ ' הבּ א עוֹ לם
כּ י בּ הם, להריח בּ שׂ מים ׁש ל מגמר אז
הרׁש ימוּ  בּ חינת הוּ א טוֹ ב הריח
כּ מאן הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל והזּ ריחה
ׁש מני "לריח בּ חינת: ריחא, דּ ארח

כּ נּ "ל: וכוּ ' טבים"

הריחד על ּמ ברכין מה בּ חינת וזה
מעין היא ׁש בּ ת כּ י ׁש בּ ת, בּ מוֹ צאי
ה' על מתענּ גין ואז הבּ א, עוֹ לם
הדּ בקוּ ת בּ תכלית בּ ה' וּ מתדּ בּ קין
ׁש זּ וֹ כה מי ,יתבּ ר אליו והבּ ּט וּ ל
היא ׁש בּ ת כּ י כּ ראוּ י, ׁש בּ ת לקדת
כּ נּ "ל. וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ  הבּ א עוֹ לם מעין
בּ ׁש בּ ת, לאכל גּ דוֹ לה מצוה ועל-כּ ן

ׁש כּ תוּ ב כה)כּ מוֹ  טז, "אכלוּ הוּ (שמות : 
אכילת כּ י לה'", היּ וֹ ם ׁש בּ ת כּ י היּ וֹ ם
כּ מוֹ  אהוּ ת, כּ לּ ּה  היא ׁש בּ ת-קדׁש 

אחר בּ מקוֹ ם ז"ל רבּ ינוּ  נזׁש כּ תב (בסימן 
רעז) עוֹ לםוּ בסימן מעין ׁש הוּ א ׁש בּ ת כּ י , 

לחזוֹ ת האכילה על-ידי זוֹ כין אז הבּ א,
האהים את "ויּ חזוּ  בּ חינת: ה', בּ נעם
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ' ויּ ׁש ּת וּ " ויּ אכלוּ 
הנּ ׁש מה ונסּת לּ קה הבּ ת כּ ׁש יּ וֹ צא
ׁש בין בּ חינת זה ׁש בּ ת, ׁש ל היתרה
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ואזי הבּ א, עוֹ לם מבּ חינת הבּ ּט וּ ל מן
מחיּ ין אזי הרׁש ימוּ , רק נׁש אר א
בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב הריח על-ידי עצמן
כּ מאן הבּ ּט וּ ל מבּ חינת וּ זריחה רׁש ימה
אחר כּ י כּ נּ "ל. וכוּ ' ריחא דּ ארח
עצמן מחיּ ין הבּ ּט וּ ל מבּ חינת ׁש בין
כּ מבאר הרׁש ימוּ  הארת על-ידי רק
כּ נּ "ל. ריח בּ חינת וזהוּ  הנּ "ל, בּ ּמ אמר
בּ מוֹ צאי הריח על מברכין ועל-כּ ן

כּ נּ "ל: ׁש בּ ת

אחרוֹ נהה בּ רכה מברכין אין ועל-כּ ן
אחרוֹ נה הבּ רכה עּק ר כּ י הריח, על

חיּ וּ ת להמׁש י דּ הינוּ בּ ׁש ביל הנּ ׁש מה, 
בּ חינת הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת
על-ידי וכוּ ' והּמ טיב הּט וֹ ב כּ לּ וֹ 
אכל "צדּ יק בּ חינת כּ נּ "ל, האכילה
הוּ א זה וכל כּ נּ "ל, וכוּ ' נפׁש וֹ " לשׂ בע
וכוּ ' הנּ ׁש מה חיּ וּ ת ׁש הוּ א ריח בּ חינת
אין בּ ודּ אי הריח על על-כּ ן כּ נּ "ל.
הריח כּ י אחרוֹ נה, בּ רכה לבר צריכין
הנּ ׁש מה חיּ וּ ת בּ חינת הוּ א בּ עצמוֹ 
זריחה בּ חינת הוּ א הריח כּ י כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל וּ רׁש ימה
ועל-כּ ן הבּ א. עוֹ לם מעין בּ חינת ׁש זּ הוּ 
מּמ נּ וּ  נהנה ׁש הנּ ׁש מה דּ בר הוּ א הריח
עליו לבר צריכין אין ועל-כּ ן כּ נּ "ל,
להמׁש י בּ ׁש ביל אחרוֹ נה בּ רכה
כּ י כּ נּ "ל, הנּ ׁש מה חיּ וּ ת הנּ פׁש  שׂ ביעת
וכוּ ' זוֹ  בּ חינה הוּ א בּ עצמוֹ  הריח

כּ נּ "ל.

גּ םכּ י לבר בּ הכרח ראׁש וֹ נה בּ רכה 
צריכין הריח גּ ם כּ י הריח, על
דּ בר כּ ל כּ י בּ ּת חלּ ה, וּ לברר להרים

ּת ערוֹ בוֹ ת בּ וֹ  יׁש  הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש הוּ א
על-ידי לבררוֹ  וּ בהכרח ורע, טוֹ ב
יתבּ ר ׁש ה' לגלּ וֹ ת ראׁש וֹ נה, בּ רכה
לבּט ל כּ די ׁש ּמ ריח, הדּ בר אוֹ תוֹ  בּ רא
בּ עוֹ לם כּ י בּ וֹ , ׁש נּ אחז הרע וּ להכניע
בּ חינת וזהוּ  דּ בר, בּ כל נאחזין הם הזּ ה

נא:) ׁש ל(ברכות בּ שׂ מים על מברכין "אין
ּת כף אבל וכוּ '. כּ וֹ כבים" עוֹ בדי
ראׁש וֹ נה בּ רכה הריח על כּ ׁש ּמ ברכין
ׁש וּ ב לׁש רׁש וֹ  אוֹ תוֹ  וּ מבררין וּ מגבּ יהין
אחרוֹ נה בּ רכה לבר צריכין אין
וּ שׂ ביעת חיּ וּ ת להמׁש י בּ ׁש ביל ׁש היא
ה' בּ נעם לחזוֹ ת ׁש הוּ א וכוּ ' הנּ פׁש 
בּ העוֹ לם ׁש נּ הנה ההנאוֹ ת כּ ל על-ידי
כּ ל ׁש יּ היה לזכּ וֹ ת ׁש צּ ריכין הזּ ה,
בּ בחינת יתבּ ר בּ ׁש בילוֹ  ההנאוֹ ת

ד) לז, בּ חינת:(תהלים ה'", על "והתענּ ג :
לזכּ וֹ ת ה'", טוֹ ב כּ י וּ ראוּ  "טעמוּ 
הּת ענוּ גים כּ ל על-ידי ה' בּ נעם לחזוֹ ת
בּ רכה לבר צריכין ועל-כּ ן ׁש בּ עוֹ לם,

שׂ ביע  נמׁש ׁש על-ידי-זה תאחרוֹ נה, 
כּ נּ "ל. הנּ ׁש מה חיּ וּ ת דּ הינוּ  הנּ פׁש ,
בּ רכה צריכין אין הריח על אבל
בּ חינת הוּ א בּ עצמוֹ  הריח כּ י אחרוֹ נה,
הארה בּ חינת הנּ ׁש מה, חיּ וּ ת
נעימוּ ת מערבוּ ת וּ זריחה והתנוֹ צצוּ ת
כּ מאן יתבּ ר סוֹ ף האין אל הבּ ּט וּ ל

כּ נּ "ל: וכוּ ' ריחא דּ ארח

בּ רכּ תו ּמ זכּ ירין מה בּ חינת וזה
כּ מוֹ  הּמ זוֹ ן, בּ ברכּ ת הארץ
וּ ברכּת  ושׂ בעּת  "ואכלּת  ׁש אוֹ מרים:
וכוּ ' הּט וֹ בה" הארץ על היא ה' את

י) ח, עּק ר(דברים ׁש ם ארץ-ישׂ ראל כּ י ,

לה והלכות סהתורות תורה

ׁש ם דּ ר ועל-כּ ן ,יתבּ ר בּ ה' הדּ בקוּ ת
הדּ בקוּ ת עּק ר ׁש הם הּת פלּ וֹ ת כּ ל עוֹ לין
ּת פלּ ה הוּ א הדּ בקוּ ת עּק ר כּ י והבּ ּט וּ ל,
ועל-כּ ן הנּ "ל. בּ ּמ אמר גּ ם כּ ּמ וּ בן

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  קי:)אמרוּ  "כּ ל(כתובות : 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ מי דּ וֹ מה בּ ארץ-ישׂ ראל הדּ ר
המים ׁש ער ׁש ם כּ י וכוּ ', אהי"

יז) כח, להתדּ בּ ק(בראשית יכוֹ לין וׁש ם ,
ארץ ארץ-ישׂ ראל נקרא ועל-כּ ן בּ ה'.

ב)הּמ וֹ ריּ ה כב, הּק טרת,(שם ריח ׁש ם על 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  נה,כּ מוֹ  רבה (בראשית 

ריחז) בּ בחינת הוּ א ארץ-ישׂ ראל כּ י ,
הזּ ריחה בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל,
והדּ בקוּ ת הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימה
כּ נּ "ל בּ ארץ-ישׂ ראל לזה ׁש זּ וֹ כין

יד)בּ בחינת בא הכינה(מכילתא 'אין 
ועל-כּ ן בּ ארץ-ישׂ ראל'. אלּ א ׁש וֹ רה
ׁש התחילוּ  ארץ-ישׂ ראל גּ בוּ ל ּת חלּ ת
יהוֹ ׁש ע בּ ימי בּ ּת חלּ ה בּ וֹ  לכנס ישׂ ראל
על יריחוֹ  ׁש נּ קראת יריחוֹ , עיר הוּ א
ׁש ם גּ דל ׁש היה על הּט וֹ ב ריח ׁש ם

רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ פי מג.)אפרסמוֹ ן, ,(ברכות 
היא ארץ-ישׂ ראל בּ חינת עּק ר כּ י
ארץ בּ חינת הּט וֹ ב, ריח בּ בחינת
להזכּ יר צריכין ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּמ וֹ ריּ ה
כּ די ארץ-ישׂ ראל הּמ זוֹ ן בּ ברכּ ת
ׁש ל הּט וֹ ב ריח בּ בחינת להכּ לל
בּ נעם לחזוֹ ת זוֹ כין ׁש ם ארץ-ישׂ ראל,
חיּ וּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ היכלוֹ , וּ לבּק ר ה'
הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת על-ידי ׁש זּ וֹ כין הנּ ׁש מה

כּ נּ "ל: וכוּ '
מכּפ רז קטרת מד.)ועל-כּ ן ׁש ם(יומא כּ י , 

אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כלּ וֹ  הבּ ּט וּ ל בּ בחינת
ועל-כּ ן לגמרי. הרע נתבּ ּט ל וׁש ם

הגּ דוֹ ל הכּ הן יכוֹ ל הּק טרת ריח על-ידי
אל הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ולפנים לפני לכנס
ׁש ם להתבּ ּט ל ׁש תיּ ה, האבן נקדּ ת
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית הדּ בקוּ ת, בּ תכלית
וׁש ם בּ היכלוֹ , וּ לבּק ר ה' בּ נעם לחזוֹ ת
ועל-כּ ן לגמרי, הרע ונתבּ ּט ל טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ישׂ ראל. עווֹ נוֹ ת כּ ל מכּפ ר על-ידי-זה
בּ עת יוֹ ם בּ כל מקטירין ועל-כּ ן

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הנּ רוֹ ת, ח)הדלקת ל, :(שמות 
יקטירנּ ה" הנּ רת את אהרן "וּ בהעת
בּ בית-הּמ קדּ ׁש  הנּ רוֹ ת הדלקת וכוּ '.
והזּ ריחה הרׁש ימה התנוֹ צצוּ ת על רמז
זמן הוּ א ואז כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל
הוּ א הּק טרת ריח כּ י הּק טרת, הקטרת

כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל רׁש ימוּ  בּ חינת

נמׁש חוּ וזה ׁש בּ וֹ  הּמ ׁש חה ׁש מן בּ חינת 
זה ידי ועל הּמ קדּ ׁש  הבּ ית כּ לי כּ ל
כּ לי בּ קדת כּ לּ ם ונתקדּ ׁש וּ  כּ לּ ם נכנסוּ 
מה' נמׁש כין הּק דוֹ ת כּ ל כּ י ׁש רת.
כּ מוֹ  הּק דוֹ ת, כּ ל ׁש רׁש  ׁש הוּ א יתבּ ר

ב)ׁש כּ תוּ ב יט, כּ י(ויקרא ּת היוּ  "קדׁש ים : 
אליו נּ תבּ ּט לין מה וכל אני", קדוֹ ׁש 
בּ יוֹ תר. הּק דה  נמׁש בּ יוֹ תר יתבּ ר
בּ חינת הּמ ׁש חה ׁש מן על-ידי ועל-כּ ן
ׁש מני 'לריח בּ חינת: הּט וֹ ב ריח
נכללוּ  על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' טבים'
סוֹ ף אין האוֹ ר אל כּ לּ ם ונתבּ ּט לוּ 
ועל-כּ ן הּק דוֹ ת, כּ ל ׁש רׁש  ׁש הוּ א
קדה עליהם  נמׁש על-ידי-זה
ׁש רת: וּ כלי הּמ קדּ ׁש  בּ קדת ונתקדּ ׁש וּ 

וידעוּ ח יכּ ירוּ  ׁש אז מׁש יח בּ חינת וזה
כּ י ,יתבּ ר בּ גדלּ תוֹ  ּת בל יוֹ ׁש בי כּ ל
'ה' כּ י לדעת כּ לּ ם עיני יפקח מׁש יח



הלכותלד וברכתליקוטי הריח ברכת הלכות

ואזי הבּ א, עוֹ לם מבּ חינת הבּ ּט וּ ל מן
מחיּ ין אזי הרׁש ימוּ , רק נׁש אר א
בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב הריח על-ידי עצמן
כּ מאן הבּ ּט וּ ל מבּ חינת וּ זריחה רׁש ימה
אחר כּ י כּ נּ "ל. וכוּ ' ריחא דּ ארח
עצמן מחיּ ין הבּ ּט וּ ל מבּ חינת ׁש בין
כּ מבאר הרׁש ימוּ  הארת על-ידי רק
כּ נּ "ל. ריח בּ חינת וזהוּ  הנּ "ל, בּ ּמ אמר
בּ מוֹ צאי הריח על מברכין ועל-כּ ן

כּ נּ "ל: ׁש בּ ת

אחרוֹ נהה בּ רכה מברכין אין ועל-כּ ן
אחרוֹ נה הבּ רכה עּק ר כּ י הריח, על

חיּ וּ ת להמׁש י דּ הינוּ בּ ׁש ביל הנּ ׁש מה, 
בּ חינת הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת
על-ידי וכוּ ' והּמ טיב הּט וֹ ב כּ לּ וֹ 
אכל "צדּ יק בּ חינת כּ נּ "ל, האכילה
הוּ א זה וכל כּ נּ "ל, וכוּ ' נפׁש וֹ " לשׂ בע
וכוּ ' הנּ ׁש מה חיּ וּ ת ׁש הוּ א ריח בּ חינת
אין בּ ודּ אי הריח על על-כּ ן כּ נּ "ל.
הריח כּ י אחרוֹ נה, בּ רכה לבר צריכין
הנּ ׁש מה חיּ וּ ת בּ חינת הוּ א בּ עצמוֹ 
זריחה בּ חינת הוּ א הריח כּ י כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל וּ רׁש ימה
ועל-כּ ן הבּ א. עוֹ לם מעין בּ חינת ׁש זּ הוּ 
מּמ נּ וּ  נהנה ׁש הנּ ׁש מה דּ בר הוּ א הריח
עליו לבר צריכין אין ועל-כּ ן כּ נּ "ל,
להמׁש י בּ ׁש ביל אחרוֹ נה בּ רכה
כּ י כּ נּ "ל, הנּ ׁש מה חיּ וּ ת הנּ פׁש  שׂ ביעת
וכוּ ' זוֹ  בּ חינה הוּ א בּ עצמוֹ  הריח

כּ נּ "ל.

גּ םכּ י לבר בּ הכרח ראׁש וֹ נה בּ רכה 
צריכין הריח גּ ם כּ י הריח, על
דּ בר כּ ל כּ י בּ ּת חלּ ה, וּ לברר להרים

ּת ערוֹ בוֹ ת בּ וֹ  יׁש  הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש הוּ א
על-ידי לבררוֹ  וּ בהכרח ורע, טוֹ ב
יתבּ ר ׁש ה' לגלּ וֹ ת ראׁש וֹ נה, בּ רכה
לבּט ל כּ די ׁש ּמ ריח, הדּ בר אוֹ תוֹ  בּ רא
בּ עוֹ לם כּ י בּ וֹ , ׁש נּ אחז הרע וּ להכניע
בּ חינת וזהוּ  דּ בר, בּ כל נאחזין הם הזּ ה

נא:) ׁש ל(ברכות בּ שׂ מים על מברכין "אין
ּת כף אבל וכוּ '. כּ וֹ כבים" עוֹ בדי
ראׁש וֹ נה בּ רכה הריח על כּ ׁש ּמ ברכין
ׁש וּ ב לׁש רׁש וֹ  אוֹ תוֹ  וּ מבררין וּ מגבּ יהין
אחרוֹ נה בּ רכה לבר צריכין אין
וּ שׂ ביעת חיּ וּ ת להמׁש י בּ ׁש ביל ׁש היא
ה' בּ נעם לחזוֹ ת ׁש הוּ א וכוּ ' הנּ פׁש 
בּ העוֹ לם ׁש נּ הנה ההנאוֹ ת כּ ל על-ידי
כּ ל ׁש יּ היה לזכּ וֹ ת ׁש צּ ריכין הזּ ה,
בּ בחינת יתבּ ר בּ ׁש בילוֹ  ההנאוֹ ת

ד) לז, בּ חינת:(תהלים ה'", על "והתענּ ג :
לזכּ וֹ ת ה'", טוֹ ב כּ י וּ ראוּ  "טעמוּ 
הּת ענוּ גים כּ ל על-ידי ה' בּ נעם לחזוֹ ת
בּ רכה לבר צריכין ועל-כּ ן ׁש בּ עוֹ לם,

שׂ ביע  נמׁש ׁש על-ידי-זה תאחרוֹ נה, 
כּ נּ "ל. הנּ ׁש מה חיּ וּ ת דּ הינוּ  הנּ פׁש ,
בּ רכה צריכין אין הריח על אבל
בּ חינת הוּ א בּ עצמוֹ  הריח כּ י אחרוֹ נה,
הארה בּ חינת הנּ ׁש מה, חיּ וּ ת
נעימוּ ת מערבוּ ת וּ זריחה והתנוֹ צצוּ ת
כּ מאן יתבּ ר סוֹ ף האין אל הבּ ּט וּ ל

כּ נּ "ל: וכוּ ' ריחא דּ ארח

בּ רכּ תו ּמ זכּ ירין מה בּ חינת וזה
כּ מוֹ  הּמ זוֹ ן, בּ ברכּ ת הארץ
וּ ברכּת  ושׂ בעּת  "ואכלּת  ׁש אוֹ מרים:
וכוּ ' הּט וֹ בה" הארץ על היא ה' את

י) ח, עּק ר(דברים ׁש ם ארץ-ישׂ ראל כּ י ,

לה והלכות סהתורות תורה

ׁש ם דּ ר ועל-כּ ן ,יתבּ ר בּ ה' הדּ בקוּ ת
הדּ בקוּ ת עּק ר ׁש הם הּת פלּ וֹ ת כּ ל עוֹ לין
ּת פלּ ה הוּ א הדּ בקוּ ת עּק ר כּ י והבּ ּט וּ ל,
ועל-כּ ן הנּ "ל. בּ ּמ אמר גּ ם כּ ּמ וּ בן

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  קי:)אמרוּ  "כּ ל(כתובות : 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ מי דּ וֹ מה בּ ארץ-ישׂ ראל הדּ ר
המים ׁש ער ׁש ם כּ י וכוּ ', אהי"

יז) כח, להתדּ בּ ק(בראשית יכוֹ לין וׁש ם ,
ארץ ארץ-ישׂ ראל נקרא ועל-כּ ן בּ ה'.

ב)הּמ וֹ ריּ ה כב, הּק טרת,(שם ריח ׁש ם על 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  נה,כּ מוֹ  רבה (בראשית 

ריחז) בּ בחינת הוּ א ארץ-ישׂ ראל כּ י ,
הזּ ריחה בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל,
והדּ בקוּ ת הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימה
כּ נּ "ל בּ ארץ-ישׂ ראל לזה ׁש זּ וֹ כין

יד)בּ בחינת בא הכינה(מכילתא 'אין 
ועל-כּ ן בּ ארץ-ישׂ ראל'. אלּ א ׁש וֹ רה
ׁש התחילוּ  ארץ-ישׂ ראל גּ בוּ ל ּת חלּ ת
יהוֹ ׁש ע בּ ימי בּ ּת חלּ ה בּ וֹ  לכנס ישׂ ראל
על יריחוֹ  ׁש נּ קראת יריחוֹ , עיר הוּ א
ׁש ם גּ דל ׁש היה על הּט וֹ ב ריח ׁש ם

רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ פי מג.)אפרסמוֹ ן, ,(ברכות 
היא ארץ-ישׂ ראל בּ חינת עּק ר כּ י
ארץ בּ חינת הּט וֹ ב, ריח בּ בחינת
להזכּ יר צריכין ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּמ וֹ ריּ ה
כּ די ארץ-ישׂ ראל הּמ זוֹ ן בּ ברכּ ת
ׁש ל הּט וֹ ב ריח בּ בחינת להכּ לל
בּ נעם לחזוֹ ת זוֹ כין ׁש ם ארץ-ישׂ ראל,
חיּ וּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ היכלוֹ , וּ לבּק ר ה'
הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת על-ידי ׁש זּ וֹ כין הנּ ׁש מה

כּ נּ "ל: וכוּ '
מכּפ רז קטרת מד.)ועל-כּ ן ׁש ם(יומא כּ י , 

אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כלּ וֹ  הבּ ּט וּ ל בּ בחינת
ועל-כּ ן לגמרי. הרע נתבּ ּט ל וׁש ם

הגּ דוֹ ל הכּ הן יכוֹ ל הּק טרת ריח על-ידי
אל הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ולפנים לפני לכנס
ׁש ם להתבּ ּט ל ׁש תיּ ה, האבן נקדּ ת
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית הדּ בקוּ ת, בּ תכלית
וׁש ם בּ היכלוֹ , וּ לבּק ר ה' בּ נעם לחזוֹ ת
ועל-כּ ן לגמרי, הרע ונתבּ ּט ל טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ישׂ ראל. עווֹ נוֹ ת כּ ל מכּפ ר על-ידי-זה
בּ עת יוֹ ם בּ כל מקטירין ועל-כּ ן

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הנּ רוֹ ת, ח)הדלקת ל, :(שמות 
יקטירנּ ה" הנּ רת את אהרן "וּ בהעת
בּ בית-הּמ קדּ ׁש  הנּ רוֹ ת הדלקת וכוּ '.
והזּ ריחה הרׁש ימה התנוֹ צצוּ ת על רמז
זמן הוּ א ואז כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש ל
הוּ א הּק טרת ריח כּ י הּק טרת, הקטרת

כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל רׁש ימוּ  בּ חינת

נמׁש חוּ וזה ׁש בּ וֹ  הּמ ׁש חה ׁש מן בּ חינת 
זה ידי ועל הּמ קדּ ׁש  הבּ ית כּ לי כּ ל
כּ לי בּ קדת כּ לּ ם ונתקדּ ׁש וּ  כּ לּ ם נכנסוּ 
מה' נמׁש כין הּק דוֹ ת כּ ל כּ י ׁש רת.
כּ מוֹ  הּק דוֹ ת, כּ ל ׁש רׁש  ׁש הוּ א יתבּ ר

ב)ׁש כּ תוּ ב יט, כּ י(ויקרא ּת היוּ  "קדׁש ים : 
אליו נּ תבּ ּט לין מה וכל אני", קדוֹ ׁש 
בּ יוֹ תר. הּק דה  נמׁש בּ יוֹ תר יתבּ ר
בּ חינת הּמ ׁש חה ׁש מן על-ידי ועל-כּ ן
ׁש מני 'לריח בּ חינת: הּט וֹ ב ריח
נכללוּ  על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' טבים'
סוֹ ף אין האוֹ ר אל כּ לּ ם ונתבּ ּט לוּ 
ועל-כּ ן הּק דוֹ ת, כּ ל ׁש רׁש  ׁש הוּ א
קדה עליהם  נמׁש על-ידי-זה
ׁש רת: וּ כלי הּמ קדּ ׁש  בּ קדת ונתקדּ ׁש וּ 

וידעוּ ח יכּ ירוּ  ׁש אז מׁש יח בּ חינת וזה
כּ י ,יתבּ ר בּ גדלּ תוֹ  ּת בל יוֹ ׁש בי כּ ל
'ה' כּ י לדעת כּ לּ ם עיני יפקח מׁש יח
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ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  האהים', ב,הוּ א (חבקוק 
תּמ ליד) "כּ י את: לדעת דּ עה הארץ א 

ׁש ם על מׁש יח נקרא ועל-כּ ן וכוּ '. ה'"
"לריח בּ חינת: ׁש הוּ א הּמ ׁש חה ׁש מן
בּ חינת על-ידי כּ י טבים", ׁש מני
הּמ ׁש חה, ׁש מן בּ חינת הריח,
כּ י הנּ ׁש מה, חיּ וּ ת  נמׁש על-ידי-זה
ׁש ל הרׁש ימוּ  בּ חינת הוּ א הריח
על-ידי הינוּ  ׁש על-ידי-זה, הבּ ּט וּ ל,
עּק ר הבּ ּט וּ ל, ׁש ל והזּ ריחה הרׁש ימה
הוּ א 'ה' כּ י לדעת הדּ עת הארת
לדעת הראת "אּת ה בּ חינת: האהים',
כּ ּמ וּ בא וכוּ ', האהים" הוּ א ה' כּ י

'אנכי' ד)בּ ּמ אמר אׁש רי(סימן ׁש ם. עיּ ן , 
מׁש יח כּ י בּ אמת. בּ ׁש למוּ ת לזה הזּ וֹ כה

בּ חינת חטם, בּ חינת כ)הוּ א ד, (איכה 
בּ חינת ה'", מׁש יח אּפ ינוּ  (ישעיה"רוּ ח 

ג) כּ ּמ וּ באיא, ה'", בּ יראת "והריחוֹ 
אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  ועוֹ ד)בּ דברי ב .(סימן 

על-ידי ׁש יּ היה אהוּ ת התגּ לּ וּ ת כּ י
בּ חינת ׁש הוּ א ריח בּ חינת זה מׁש יח
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל וּ רׁש ימה זריחה
הוּ א אהוּ ת והגת ידיעת ׁש עּק ר
ׁש מני "לריח בּ חינת על-ידי-זה,
בּ ׁש למוּ ת נזכּ ה ׁש זּ ה כּ נּ "ל, וכוּ ' טבים"
בּ ימינוּ . בּ מהרה ׁש יּ בוֹ א מׁש יח על-ידי
הריח ׁש ם על מׁש יח נקרא ועל-כּ ן

וכנּ "ל: הּמ ׁש חה ׁש מן ׁש ל הּט וֹ ב

קבריט על הׁש ּת ּט חוּ ת בּ חינת וזה
מקוֹ ם כּ י האמּת יּ ים, הצּ דּ יקים
בּ חינת הוּ א האמת הצּ דּ יק קבוּ רת

בּ בחינת כט)ארץ-ישׂ ראל, לז, (תהלים 
כּ יּ דוּ ע ארץ", ירׁש וּ  (ליקוטי"צדּ יקים 

קט) בּ חינתתנינא הוּ א האמת הצּ דּ יק כּ י .
בּ כּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  מׁש ה

ועוֹ ד)מקוֹ מוֹ ת ב נאמר(בסימן וּ במׁש ה , 
ו) לד, את(דברים איׁש  ידע "וא :

ידע א עצמוֹ  הוּ א ואפילּ וּ  קבוּ רתוֹ ",
יד.) אל(סוטה הבּ ּט וּ ל ּת כלית בּ חינת וזה .

כן וּ כמוֹ  וכוּ '. מׁש ה ׁש זּ כה סוֹ ף האין
בּ חינתוֹ  לפי האמת צדּ יק כּ ל זוֹ כה
בּ ׁש עת סוֹ ף האין אל בּ ּט וּ ל לבחינת
קברוֹ  על וּ כׁש בּ אין הסּת לּ קוּ תוֹ .
בּ וֹ , נכללין אזי עליו וּ מׁש ּת ּט חין
הצּ דּ יק נפׁש  עם נכללין ועל-ידי-זה
הבּ א, עוֹ לם בּ בחינת סוֹ ף האין בּ האוֹ ר

נתבּ ּט לבּ ח ועל-ידי-זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ינת 
כּ נּ "ל. העווֹ נוֹ ת כּ ל ונתכּ ּפ רין הרע כּ ל

לזכּ וֹ תועל-כּ ן יכוֹ לין על-ידי-זה 
ׁש זּ וֹ כה מי גּ דוֹ לוֹ ת להגוֹ ת
וכוּ ', בּ רוּ חא רוּ חא להתדּ בּ קוּ ת
על-ידי כּ י היּ חוּ דים, בּ ׁש ער כּ ּמ וּ בא
הבּ ּט וּ ל מבּ חינת ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
כּ נּ "ל, הׁש ּת ּט חוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
כּ י הּת וֹ רה, להגת זוֹ כין על-ידי-זה
כּ נּ "ל וכוּ ' הדּ עת אל מאיר הרׁש ימוּ 
מי ואפילּ וּ  ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל, בּ ּמ אמר
לאדבּ קא יוֹ דע ואינוֹ  הכי בּ ר ׁש אינוֹ 
אף-על-ּפ י-כן וכוּ ', בּ רוּ חא רוּ חא
על ׁש בּ א על-ידי מּמ ילא זה כּ ל נעשׂ ה
בּ אמת בּ הם ונכלל אמת הצּ דּ יקי קברי
הּת פלּ וֹ ת רבּ וּ י על-ידי ׁש לם, וּ בלב
להתּפ לּ ל ׁש ּמ רבּ ין וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
כּ ל ׁש ם שׂ יחתוֹ  וּ לפרׁש  קבריהם על
נגעי את יוֹ דע אׁש ר כּ פי ואחד אחד
וּ מׁש ּת וֹ קק וּ מבּק ׁש  בּ אמת, לבבוֹ 

לז והלכות סהתורות תורה

בּ אמת, יתבּ ר לה' לׁש וּ ב וּ מתגּ עגּ ע
וכרצוֹ ן יתבּ ר כּ רצוֹ נוֹ  ולהיוֹ ת
הוּ א על-ידי-זה האמּת יּ ים, הצּ דּ יקים
נכלל הוּ א ועל-ידי-זה בּ הם, נכלל
נתבּ ּט ל ׁש על-ידי-זה וכנּ "ל, סוֹ ף בּ אין
אמן: וכנּ "ל, טוֹ ב לכל וזוֹ כין הרע כּ ל

ג הלכה מצרנת ְְֲִַָָָהלכת
ת:ענימצרנ ְְִַַָ

אלא) בּ עז "ויּ אמר הּת וֹ רה ּפ י על
כּ בר מזּ ה כּ מבאר סה, סימן רוּ ת"
קצת וּ לבאר ׁש ם. עיּ ן הראׁש וֹ ן, בּ דּ רוּ ׁש 
בּ עז' 'ויּ אמר בּ הּת וֹ רה מבאר כּ י יוֹ תר,
הצּ דּ יק הינוּ  השׂ דה, בּ על ׁש יּ ׁש  הנּ "ל,
הנּ ׁש מוֹ ת בּ תּק וּ ן עוֹ סק ׁש הוּ א הגּ דוֹ ל
וּ מבאר וכוּ '. העליּ וֹ ן בּ שׂ דה הגּ דלים
השׂ דה ּת ּק וּ ני בּ כל עוֹ סק ׁש הוּ א ׁש ם
ׁש יּ היוּ  הוּ א הּת ּק וּ ן ועּק ר וכוּ ',
אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת נכללין הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש זּ הוּ  הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן ׁש זּ ה טוֹ ב, כּ לּ וֹ 

ׁש ם: עיּ ן הּת כלית, בּ חינת

ׁש ּת ּק נוּ ב) 'מצרנוּ ת' בּ חינת וזהוּ 
קוֹ דם הּמ צר ׁש בּ על ז"ל, חכמינוּ 
ׁש יּ היוּ  כּ די לוֹ , הּס מוּ כה השׂ דה לּק ח
השׂ דה ּת ּק וּ ן עּק ר זהוּ  כּ י יחד, שׂ דוֹ תיו
כּ י בּ אחד, נכללת השׂ דה ׁש ּת היה
העליוֹ ן לשׂ דה מרּמ זת הּת חּת וֹ ן השׂ דה
כּ י הּק דוֹ ׁש וֹ ת, נׁש מוֹ ת בּ ּה  ׁש גּ דלים
השׂ דה גּ דּ וּ לי כּ ל גּ ם כּ י אחד, הכּ ל
נׁש מוֹ ת רק כּ ן גּ ם הוּ א הּת חּת וֹ ן
והצּ מחים העשׂ בים כּ ל כּ י קדוֹ ׁש וֹ ת,
גּ לגּ וּ לי הם כּ לּ ם והּפ רוֹ ת והּת בוּ אוֹ ת

ׁש ּת היה צריכין ועל-כּ ן כּ יּ דוּ ע. נׁש מוֹ ת
ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  בּ אחד, נכללת השׂ דה
וזהוּ  השׂ דה. צמחי ׁש הם הנּ ׁש מוֹ ת
קוֹ דם ׁש הוּ א הּמ צר' בּ ן 'דּ ין בּ חינת
ׁש ל הּמ צר לבּט ל כּ די השׂ דה לּק ח
שׂ דהוּ  להרחיב דּ הינוּ  השׂ דה, מן חברוֹ 
חברוֹ  וּ להרחיק דּ אפׁש ר מה בּ כל יחד
השׂ דה ׁש ּת היה כּ די זה ׁש כּ ל מּמ צרוֹ ,
בּ בחינת נכללת ׁש ּת היה הינוּ  אחד,
ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
רבּ וֹ תינוּ  למדוּ  ועל-כּ ן כּ נּ "ל. השׂ דה
"ועשׂ ית מּפ סוּ ק הּמ צר בּ על דּ ין ז"ל
הּמ צר בּ על דּ ין עּק ר כּ י והיּ ׁש ר", הּט וֹ ב
כּ די הּט וֹ ב", "ועשׂ ית בּ ׁש ביל הוּ א
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת להכּ לל

כּ נּ "ל: טוֹ ב
בּ יּ וֹ םג) ּמ תענּ ין מה בּ חינת וזהוּ 

ׁש נה בּ כל ואּמ וֹ  אביו בּ וֹ  ׁש ּמ ת
נר וּ מדליקין צייט, יאר ׁש הוּ א וׁש נה,
עוֹ שׂ ין זה כּ ל כּ י קדּ יׁש , ואוֹ מרים
נׁש מוֹ ת וּ להעלוֹ ת לתּק ן בּ ׁש ביל הבּ נים
בּ כל זאת עוֹ שׂ ין ועל-כּ ן ואּמ ם, אביהם
ראׁש וֹ נה בּ ׁש נה וכן וׁש נה. ׁש נה
עּק ר כּ י הנה, כּ ל קדּ יׁש  אוֹ מרים
ּת ּק וּ ן בּ בחינת היא הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן
הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל גּ דלים ׁש ם כּ י השׂ דה,
על-ידי ּת ּק וּ נם עּק ר ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
השׂ דה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סק השׂ דה הבּ על
וּ להצמיחּה  וּ לנטעּה  לזרעּה  הּק דוֹ ׁש ה

ׁש  הנּ ׁש מוֹ תוכוּ ', ּת ּק וּ ן הוּ א זה כּ ל 
נעשׂ ה השׂ דה ּת ּק וּ ן ועּק ר ׁש ם. הגּ דלים
בּ שׂ דה ׁש רוֹ אין כּ מוֹ  וׁש נה ׁש נה בּ כל
נעשׂ ין השׂ דה ּת ּק וּ ני ׁש כּ ל הּת חּת וֹ ן,
וׁש נה ׁש נה בּ כל כּ י וׁש נה, ׁש נה בּ כל
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ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  האהים', ב,הוּ א (חבקוק 
תּמ ליד) "כּ י את: לדעת דּ עה הארץ א 

ׁש ם על מׁש יח נקרא ועל-כּ ן וכוּ '. ה'"
"לריח בּ חינת: ׁש הוּ א הּמ ׁש חה ׁש מן
בּ חינת על-ידי כּ י טבים", ׁש מני
הּמ ׁש חה, ׁש מן בּ חינת הריח,
כּ י הנּ ׁש מה, חיּ וּ ת  נמׁש על-ידי-זה
ׁש ל הרׁש ימוּ  בּ חינת הוּ א הריח
על-ידי הינוּ  ׁש על-ידי-זה, הבּ ּט וּ ל,
עּק ר הבּ ּט וּ ל, ׁש ל והזּ ריחה הרׁש ימה
הוּ א 'ה' כּ י לדעת הדּ עת הארת
לדעת הראת "אּת ה בּ חינת: האהים',
כּ ּמ וּ בא וכוּ ', האהים" הוּ א ה' כּ י

'אנכי' ד)בּ ּמ אמר אׁש רי(סימן ׁש ם. עיּ ן , 
מׁש יח כּ י בּ אמת. בּ ׁש למוּ ת לזה הזּ וֹ כה

בּ חינת חטם, בּ חינת כ)הוּ א ד, (איכה 
בּ חינת ה'", מׁש יח אּפ ינוּ  (ישעיה"רוּ ח 

ג) כּ ּמ וּ באיא, ה'", בּ יראת "והריחוֹ 
אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  ועוֹ ד)בּ דברי ב .(סימן 

על-ידי ׁש יּ היה אהוּ ת התגּ לּ וּ ת כּ י
בּ חינת ׁש הוּ א ריח בּ חינת זה מׁש יח
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל וּ רׁש ימה זריחה
הוּ א אהוּ ת והגת ידיעת ׁש עּק ר
ׁש מני "לריח בּ חינת על-ידי-זה,
בּ ׁש למוּ ת נזכּ ה ׁש זּ ה כּ נּ "ל, וכוּ ' טבים"
בּ ימינוּ . בּ מהרה ׁש יּ בוֹ א מׁש יח על-ידי
הריח ׁש ם על מׁש יח נקרא ועל-כּ ן

וכנּ "ל: הּמ ׁש חה ׁש מן ׁש ל הּט וֹ ב

קבריט על הׁש ּת ּט חוּ ת בּ חינת וזה
מקוֹ ם כּ י האמּת יּ ים, הצּ דּ יקים
בּ חינת הוּ א האמת הצּ דּ יק קבוּ רת

בּ בחינת כט)ארץ-ישׂ ראל, לז, (תהלים 
כּ יּ דוּ ע ארץ", ירׁש וּ  (ליקוטי"צדּ יקים 

קט) בּ חינתתנינא הוּ א האמת הצּ דּ יק כּ י .
בּ כּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  מׁש ה

ועוֹ ד)מקוֹ מוֹ ת ב נאמר(בסימן וּ במׁש ה , 
ו) לד, את(דברים איׁש  ידע "וא :

ידע א עצמוֹ  הוּ א ואפילּ וּ  קבוּ רתוֹ ",
יד.) אל(סוטה הבּ ּט וּ ל ּת כלית בּ חינת וזה .

כן וּ כמוֹ  וכוּ '. מׁש ה ׁש זּ כה סוֹ ף האין
בּ חינתוֹ  לפי האמת צדּ יק כּ ל זוֹ כה
בּ ׁש עת סוֹ ף האין אל בּ ּט וּ ל לבחינת
קברוֹ  על וּ כׁש בּ אין הסּת לּ קוּ תוֹ .
בּ וֹ , נכללין אזי עליו וּ מׁש ּת ּט חין
הצּ דּ יק נפׁש  עם נכללין ועל-ידי-זה
הבּ א, עוֹ לם בּ בחינת סוֹ ף האין בּ האוֹ ר

נתבּ ּט לבּ ח ועל-ידי-זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ינת 
כּ נּ "ל. העווֹ נוֹ ת כּ ל ונתכּ ּפ רין הרע כּ ל

לזכּ וֹ תועל-כּ ן יכוֹ לין על-ידי-זה 
ׁש זּ וֹ כה מי גּ דוֹ לוֹ ת להגוֹ ת
וכוּ ', בּ רוּ חא רוּ חא להתדּ בּ קוּ ת
על-ידי כּ י היּ חוּ דים, בּ ׁש ער כּ ּמ וּ בא
הבּ ּט וּ ל מבּ חינת ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
כּ נּ "ל, הׁש ּת ּט חוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
כּ י הּת וֹ רה, להגת זוֹ כין על-ידי-זה
כּ נּ "ל וכוּ ' הדּ עת אל מאיר הרׁש ימוּ 
מי ואפילּ וּ  ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל, בּ ּמ אמר
לאדבּ קא יוֹ דע ואינוֹ  הכי בּ ר ׁש אינוֹ 
אף-על-ּפ י-כן וכוּ ', בּ רוּ חא רוּ חא
על ׁש בּ א על-ידי מּמ ילא זה כּ ל נעשׂ ה
בּ אמת בּ הם ונכלל אמת הצּ דּ יקי קברי
הּת פלּ וֹ ת רבּ וּ י על-ידי ׁש לם, וּ בלב
להתּפ לּ ל ׁש ּמ רבּ ין וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
כּ ל ׁש ם שׂ יחתוֹ  וּ לפרׁש  קבריהם על
נגעי את יוֹ דע אׁש ר כּ פי ואחד אחד
וּ מׁש ּת וֹ קק וּ מבּק ׁש  בּ אמת, לבבוֹ 
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בּ אמת, יתבּ ר לה' לׁש וּ ב וּ מתגּ עגּ ע
וכרצוֹ ן יתבּ ר כּ רצוֹ נוֹ  ולהיוֹ ת
הוּ א על-ידי-זה האמּת יּ ים, הצּ דּ יקים
נכלל הוּ א ועל-ידי-זה בּ הם, נכלל
נתבּ ּט ל ׁש על-ידי-זה וכנּ "ל, סוֹ ף בּ אין
אמן: וכנּ "ל, טוֹ ב לכל וזוֹ כין הרע כּ ל

ג הלכה מצרנת ְְֲִַָָָהלכת
ת:ענימצרנ ְְִַַָ

אלא) בּ עז "ויּ אמר הּת וֹ רה ּפ י על
כּ בר מזּ ה כּ מבאר סה, סימן רוּ ת"
קצת וּ לבאר ׁש ם. עיּ ן הראׁש וֹ ן, בּ דּ רוּ ׁש 
בּ עז' 'ויּ אמר בּ הּת וֹ רה מבאר כּ י יוֹ תר,
הצּ דּ יק הינוּ  השׂ דה, בּ על ׁש יּ ׁש  הנּ "ל,
הנּ ׁש מוֹ ת בּ תּק וּ ן עוֹ סק ׁש הוּ א הגּ דוֹ ל
וּ מבאר וכוּ '. העליּ וֹ ן בּ שׂ דה הגּ דלים
השׂ דה ּת ּק וּ ני בּ כל עוֹ סק ׁש הוּ א ׁש ם
ׁש יּ היוּ  הוּ א הּת ּק וּ ן ועּק ר וכוּ ',
אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת נכללין הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש זּ הוּ  הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן ׁש זּ ה טוֹ ב, כּ לּ וֹ 

ׁש ם: עיּ ן הּת כלית, בּ חינת

ׁש ּת ּק נוּ ב) 'מצרנוּ ת' בּ חינת וזהוּ 
קוֹ דם הּמ צר ׁש בּ על ז"ל, חכמינוּ 
ׁש יּ היוּ  כּ די לוֹ , הּס מוּ כה השׂ דה לּק ח
השׂ דה ּת ּק וּ ן עּק ר זהוּ  כּ י יחד, שׂ דוֹ תיו
כּ י בּ אחד, נכללת השׂ דה ׁש ּת היה
העליוֹ ן לשׂ דה מרּמ זת הּת חּת וֹ ן השׂ דה
כּ י הּק דוֹ ׁש וֹ ת, נׁש מוֹ ת בּ ּה  ׁש גּ דלים
השׂ דה גּ דּ וּ לי כּ ל גּ ם כּ י אחד, הכּ ל
נׁש מוֹ ת רק כּ ן גּ ם הוּ א הּת חּת וֹ ן
והצּ מחים העשׂ בים כּ ל כּ י קדוֹ ׁש וֹ ת,
גּ לגּ וּ לי הם כּ לּ ם והּפ רוֹ ת והּת בוּ אוֹ ת

ׁש ּת היה צריכין ועל-כּ ן כּ יּ דוּ ע. נׁש מוֹ ת
ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  בּ אחד, נכללת השׂ דה
וזהוּ  השׂ דה. צמחי ׁש הם הנּ ׁש מוֹ ת
קוֹ דם ׁש הוּ א הּמ צר' בּ ן 'דּ ין בּ חינת
ׁש ל הּמ צר לבּט ל כּ די השׂ דה לּק ח
שׂ דהוּ  להרחיב דּ הינוּ  השׂ דה, מן חברוֹ 
חברוֹ  וּ להרחיק דּ אפׁש ר מה בּ כל יחד
השׂ דה ׁש ּת היה כּ די זה ׁש כּ ל מּמ צרוֹ ,
בּ בחינת נכללת ׁש ּת היה הינוּ  אחד,
ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
רבּ וֹ תינוּ  למדוּ  ועל-כּ ן כּ נּ "ל. השׂ דה
"ועשׂ ית מּפ סוּ ק הּמ צר בּ על דּ ין ז"ל
הּמ צר בּ על דּ ין עּק ר כּ י והיּ ׁש ר", הּט וֹ ב
כּ די הּט וֹ ב", "ועשׂ ית בּ ׁש ביל הוּ א
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת להכּ לל

כּ נּ "ל: טוֹ ב
בּ יּ וֹ םג) ּמ תענּ ין מה בּ חינת וזהוּ 

ׁש נה בּ כל ואּמ וֹ  אביו בּ וֹ  ׁש ּמ ת
נר וּ מדליקין צייט, יאר ׁש הוּ א וׁש נה,
עוֹ שׂ ין זה כּ ל כּ י קדּ יׁש , ואוֹ מרים
נׁש מוֹ ת וּ להעלוֹ ת לתּק ן בּ ׁש ביל הבּ נים
בּ כל זאת עוֹ שׂ ין ועל-כּ ן ואּמ ם, אביהם
ראׁש וֹ נה בּ ׁש נה וכן וׁש נה. ׁש נה
עּק ר כּ י הנה, כּ ל קדּ יׁש  אוֹ מרים
ּת ּק וּ ן בּ בחינת היא הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן
הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל גּ דלים ׁש ם כּ י השׂ דה,
על-ידי ּת ּק וּ נם עּק ר ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
השׂ דה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סק השׂ דה הבּ על
וּ להצמיחּה  וּ לנטעּה  לזרעּה  הּק דוֹ ׁש ה

ׁש  הנּ ׁש מוֹ תוכוּ ', ּת ּק וּ ן הוּ א זה כּ ל 
נעשׂ ה השׂ דה ּת ּק וּ ן ועּק ר ׁש ם. הגּ דלים
בּ שׂ דה ׁש רוֹ אין כּ מוֹ  וׁש נה ׁש נה בּ כל
נעשׂ ין השׂ דה ּת ּק וּ ני ׁש כּ ל הּת חּת וֹ ן,
וׁש נה ׁש נה בּ כל כּ י וׁש נה, ׁש נה בּ כל
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וזוֹ רעין וחוֹ רׁש ין חדׁש ים, ּפ רוֹ ת גּ דלים
יׁש  כּ י בּ ׁש נה, אחת ּפ עם וכוּ ', וקוֹ צרין
צרוּ פי י"ב ׁש הם אלכסוֹ ן גּ בוּ לי י"ב
ּפ ׁש וּ טה, הויה הוּ א וׁש רׁש ם הויה,
בּ חינת הם אלכסוֹ ן גּ בוּ לי הי"ב ואלּ וּ 
מזּ לוֹ ת, י"ב ׁש הם הנה, חדׁש י י"ב
וכל יּה . ׁש בטי י"ב כּ נגד ׁש הם
כּ יּ דוּ ע, ׁש בטים בּ י"ב כּ לוּ לים הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש הם אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי י"ב כּ נגד ׁש הם
העליוֹ ן השׂ דה וּ מצרי גּ בוּ לי בּ חינת
ׁש הם אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי לי"ב ׁש ּמ תחלּ ק
כּ נגד ׁש הם הּת פלּ ה, נסחאוֹ ת י"ב כּ נגד
עוֹ לין ׁש ם ׁש דּ ר בּ רקיע, ׁש ערים י"ב
בּ חינת הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן כּ י הּת פלּ וֹ ת,
כּ מוֹ  הנּ "ל, ׁש בּ שׂ דה הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן
ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ם ׁש ּמ באר

האלּ הוּ כלל הבּ חינוֹ ת כּ ל ׁש ל הּת ּק וּ ן 
בּ בחינת נכלל הכּ ל ׁש יּ היה הוּ א
אלכסוֹ ן גּ בוּ לי הי"ב כּ ל כּ י אחד, כּ לּ וֹ 
הּפ נימית מנּ קדּ ה חיּ וּ תם מקבּ לין
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ רכּ ז, נקדּ ת ׁש הוּ א
נמׁש כין ׁש ּמ ם ּפ ׁש וּ טה הויה ׁש רׁש 
הי"ב כּ ׁש כּ ל העוֹ לם ּת ּק וּ ן ועּק ר כּ לּ ם,
ׁש הוּ א בּ ׁש רׁש ם, בּ אחד נכללין גּ בוּ לין
טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א ּפ ׁש וּ טה, הויה בּ חינת
דּ ין אחיזת ׁש וּ ם אין ׁש ם אחד כּ לּ וֹ 
הדּ ינים כּ ל אחיזת עּק ר כּ י כּ לל,
'צמצוּ מים' בּ בחינת הם והיּ ּס וּ רים
מבּ חינת כּ י גּ בוּ לים, מי"ב הנּ מׁש כין
'צמצוּ מים בּ חינת ׁש הם 'גּ בוּ לים',
הדּ ינים כּ ל אחיזת מם וּ מצרים',

כּ יּ דוּ ע. והיּ ּס וּ רים

י"בועל-כּ ן ׁש הם גּ בוּ לים י"ב כּ נגד 

נשׂ יאי י"ב יׁש  בּ ּק דה, ׁש בטים
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  בּ ּק לּפ ה, יׁש מעאל
וכן יוֹ ליד". נשׂ יאים עשׂ ר "ׁש נים
בּ נים, עשׂ ר ׁש נים כּ ן גּ ם הוֹ ליד נחוֹ ר
ׁש בטים, י"ב כּ נגד זה, לעּמ ת זה את
ּפ סוּ ק: על ׁש ם ר"י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ 
אף וכוּ ', היא גּ ם מלכּ ה ילדה "הנּ ה
עּק ר ועל-כּ ן וכוּ '. הׁש לימה" היא
דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם הּת ּק וּ ן
בּ בחינת להכּ לל כּ די לגמרי עלמא
ׁש ם, כּ מבאר טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
היּ ּס וּ רים כּ ל נתבּ ּט לין ׁש על-ידי-זה
כּ ל ׁש נּ כללין בּ חינת ׁש זּ הוּ  והדּ ינים,
הויה בּ בחינת בּ ׁש רׁש ם גּ בוּ לים הי"ב
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת ּפ ׁש וּ טה,
הגּ בוּ לים כּ ל נתבּ ּט לין ׁש ם
הדּ ינים אחיזת ׁש ּמ ם והמצרים

כּ נּ "ל. והיּ ּס וּ רים

ׁש הםוזהוּ  הנה חדׁש י י"ב בּ חינת 
הּמ תגּ לגּ לים מזּ לוֹ ת י"ב בּ חינת
נקדּ ת על מתגּ לגּ לים וכלּ ם בּ רקיע,
ׁש רׁש וֹ  ציּ וּ ר, ׁש וּ ם בּ וֹ  ׁש אין הּמ רכּ ז
וכל טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  מבּ חינת
כּ ל וׁש נה ׁש נה בּ כל וסבּ וּ בם גּ לגּ וּ לם
בּ בחינת ׁש יּ כללוּ  כּ די הכּ ל עוֹ לם, ימי
ׁש ל הּת כלית ׁש זּ הוּ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  וּ מלוֹ אוֹ , העוֹ לם (קהלתכּ ל 
ו) ואלא, המׁש  וּ בא המׁש  "וזרח :

ׁש ם", הוּ א זוֹ רח ׁש וֹ אף מקוֹ מוֹ 
כּ לּ וֹ  אחד 'כּ לּ וֹ  בּ חינת זה - "מקוֹ מוֹ "
מקוֹ מוֹ  ׁש הוּ א ,יתבּ ר ה' ׁש הוּ א טוֹ ב',
הגּ לגּ לּ ים כּ ל כּ י וכוּ '. עוֹ לם ׁש ל
כּ מוֹ  סביבוֹ תם, על והוֹ לכים סוֹ בבים
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ו)ׁש כּ תוּ ב א, הוֹ ל(קהלת סוֹ בב "סוֹ בב : 
וכל הרוּ ח". ׁש ב סביבתיו ועל הרוּ ח
הוּ א הכּ ל וּ מרוּ צתם וסבּ וּ בם גּ לגּ וּ לם
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ ׁש רׁש ם, וּ להכּ לל לׁש וּ ב
וּ מתגּ לגּ לים וׁש בים רצים ׁש הכּ ל אחד,

לׁש ם. וחוֹ זרים

ּת ּק וּ ןועל-כּ ן נעשׂ ה וׁש נה ׁש נה בּ כל 
י"ב בּ כל כּ י כּ נּ "ל, השׂ דה
הגּ לגּ לּ ים, כּ ל חוֹ זרים הנה חדׁש י
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מזּ לוֹ ת, י"ב בּ חינת ׁש הם
ועוֹ לים ׁש חוֹ זרים הנה ּת קוּ פת
ׁש הם אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי הי"ב כּ ל ונכללין
מזּ לוֹ ת, י"ב חדׁש ים, י"ב בּ חינת

ה בּ נּ קדּ ה בּ ׁש רׁש ם ּפ נימיתנכללים 
ׁש זּ הוּ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א השׂ דה, ּת ּק וּ ן בּ חינת
צמח ׁש הם ׁש ם הגּ דלים הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש נּ כלל על-ידי ּת ּק וּ נם עּק ר כּ י השׂ דה,
ׁש זּ ה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת הכּ ל
כּ נּ "ל: וׁש נה ׁש נה בּ כל נעשׂ ה הּת ּק וּ ן

כּ לד) את ּת עשׂ ר "עשׂ ר בּ חינת וזהוּ 
ׁש נה השׂ דה היּ צא זרע ּת בוּ את
ׁש נה בּ כל היּ וֹ צא הּת בוּ אה כּ י ׁש נה".
צריכין כּ נּ "ל, דּ יקא ׁש נה בּ כל וׁש נה,
כּ לּ וֹ  בּ בחינת נכללת ׁש ּת היה לתּק נּה 
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. השׂ דה ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א אחד
וּ מעשׂ רוֹ ת ּת רוּ מוֹ ת לּת ן צריכין
על-ידי כּ י מהּת בוּ אה. עניּ ים וּ מּת נוֹ ת
וללויּ ים לכּ הנים מהּת בוּ אה ׁש נּ וֹ תנין
הּת וֹ רה, ׁש צּ וּ תה כּ מוֹ  ולעניּ ים
הּת בוּ אה כּ ל מרימין על-ידי-זה
החלק כּ י אחד. בּ כלּ וֹ  בּ ׁש רׁש ּה  ונכללת
הם ולעניּ ים וכוּ ', לכּ הנים ׁש נּ וֹ תנין

לוֹ  נוֹ תנין כּ אלּ וּ  יתבּ ר ה' חלק
קא גּ בוֹ ּה  מלחן כּ הנים כּ י ,יתבּ ר

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כ)זכוּ , יח, "אני(במדבר : 
וכן ישׂ ראל". בּ ני  ֹבּ תו ונחלת חלק
לה' נוֹ תנין לעניּ ים נּ וֹ תנין מה כּ ל

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כּ ביכוֹ ל, ,יט,יתבּ ר (משלי 
נמצא,יז) וכוּ '. דּ ל" חוֹ נן ה' "מלוה :

מן הּמ ּת נוֹ ת מצווֹ ת ׁש ּמ קיּ מין ׁש בּ זה
כּ ל וּ מעלין מרימין בּ זה הּת בוּ אה,
אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א יתבּ ר לה' הּת בוּ אה
חלקוֹ  לוֹ  ׁש נּ וֹ תנין על-ידי טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ולעני וכוּ ', לכּ הן חלקוֹ  לּת ן ׁש צּ וּ ה

כּ נּ "ל:

הּמ עשׂ ר',וזהוּ  מן 'מעשׂ ר בּ חינת 
בּ כל בּ רכוֹ ת מאה בּ סוֹ ד ׁש הוּ א
הּת פלּ ה בּ חינת ׁש הוּ א כּ ּמ וּ בא, יוֹ ם,
ׁש הוּ א בּ רכוֹ ת, הּמ אה מכּ ל ׁש כּ לוּ לה
ההוא בּ ארץ יצחק "ויּ זרע בּ חינת
ׁש ערים מאה ההוא בּ נה ויּ מצא
כּ די הוּ א זה ׁש כּ ל כּ יּ דוּ ע. ה'" ויברכהוּ 

ולכ ׁש נּ כלליןלחזר על-ידי בּ אחד, ל 
ׁש נּ כללין עד מאה, עד מעשׂ ר עשׂ ר
הּמ עשׂ ר, מן מעשׂ ר סוֹ ד ׁש הוּ א בּ אחד,

לכּ הן. ׁש נּ וֹ תנין מּמ אה אחד דּ הינוּ 

ּת רוּ מוֹ תועל-כּ ן ׁש ל הּת ּק וּ נים אלּ וּ  כּ ל 
עניּ ים וּ מּת נוֹ ת וּ מעשׂ רוֹ ת
נעשׂ ין הּק דוֹ ׁש ה השׂ דה ּת ּק וּ ני ׁש הם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וׁש נה, ׁש נה יד,בּ כל (דברים 
זרעכב) ּת בוּ את כּ ל את ּת ער "ער :

ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י ׁש נה". ׁש נה השׂ דה היּ צא
בּ אחד, נכללת ׁש ּת היה דּ הינוּ  השׂ דה,
וׁש נה ׁש נה בּ כל לעשׂ וֹ ת צריכין זה
ׁש בּ הם חדׁש ים, מי"ב ׁש כּ לוּ לה
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וזוֹ רעין וחוֹ רׁש ין חדׁש ים, ּפ רוֹ ת גּ דלים
יׁש  כּ י בּ ׁש נה, אחת ּפ עם וכוּ ', וקוֹ צרין
צרוּ פי י"ב ׁש הם אלכסוֹ ן גּ בוּ לי י"ב
ּפ ׁש וּ טה, הויה הוּ א וׁש רׁש ם הויה,
בּ חינת הם אלכסוֹ ן גּ בוּ לי הי"ב ואלּ וּ 
מזּ לוֹ ת, י"ב ׁש הם הנה, חדׁש י י"ב
וכל יּה . ׁש בטי י"ב כּ נגד ׁש הם
כּ יּ דוּ ע, ׁש בטים בּ י"ב כּ לוּ לים הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש הם אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי י"ב כּ נגד ׁש הם
העליוֹ ן השׂ דה וּ מצרי גּ בוּ לי בּ חינת
ׁש הם אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי לי"ב ׁש ּמ תחלּ ק
כּ נגד ׁש הם הּת פלּ ה, נסחאוֹ ת י"ב כּ נגד
עוֹ לין ׁש ם ׁש דּ ר בּ רקיע, ׁש ערים י"ב
בּ חינת הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן כּ י הּת פלּ וֹ ת,
כּ מוֹ  הנּ "ל, ׁש בּ שׂ דה הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן
ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ם ׁש ּמ באר

האלּ הוּ כלל הבּ חינוֹ ת כּ ל ׁש ל הּת ּק וּ ן 
בּ בחינת נכלל הכּ ל ׁש יּ היה הוּ א
אלכסוֹ ן גּ בוּ לי הי"ב כּ ל כּ י אחד, כּ לּ וֹ 
הּפ נימית מנּ קדּ ה חיּ וּ תם מקבּ לין
בּ חינת ׁש הוּ א הּמ רכּ ז, נקדּ ת ׁש הוּ א
נמׁש כין ׁש ּמ ם ּפ ׁש וּ טה הויה ׁש רׁש 
הי"ב כּ ׁש כּ ל העוֹ לם ּת ּק וּ ן ועּק ר כּ לּ ם,
ׁש הוּ א בּ ׁש רׁש ם, בּ אחד נכללין גּ בוּ לין
טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א ּפ ׁש וּ טה, הויה בּ חינת
דּ ין אחיזת ׁש וּ ם אין ׁש ם אחד כּ לּ וֹ 
הדּ ינים כּ ל אחיזת עּק ר כּ י כּ לל,
'צמצוּ מים' בּ בחינת הם והיּ ּס וּ רים
מבּ חינת כּ י גּ בוּ לים, מי"ב הנּ מׁש כין
'צמצוּ מים בּ חינת ׁש הם 'גּ בוּ לים',
הדּ ינים כּ ל אחיזת מם וּ מצרים',

כּ יּ דוּ ע. והיּ ּס וּ רים

י"בועל-כּ ן ׁש הם גּ בוּ לים י"ב כּ נגד 

נשׂ יאי י"ב יׁש  בּ ּק דה, ׁש בטים
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  בּ ּק לּפ ה, יׁש מעאל
וכן יוֹ ליד". נשׂ יאים עשׂ ר "ׁש נים
בּ נים, עשׂ ר ׁש נים כּ ן גּ ם הוֹ ליד נחוֹ ר
ׁש בטים, י"ב כּ נגד זה, לעּמ ת זה את
ּפ סוּ ק: על ׁש ם ר"י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ 
אף וכוּ ', היא גּ ם מלכּ ה ילדה "הנּ ה
עּק ר ועל-כּ ן וכוּ '. הׁש לימה" היא
דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם הּת ּק וּ ן
בּ בחינת להכּ לל כּ די לגמרי עלמא
ׁש ם, כּ מבאר טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
היּ ּס וּ רים כּ ל נתבּ ּט לין ׁש על-ידי-זה
כּ ל ׁש נּ כללין בּ חינת ׁש זּ הוּ  והדּ ינים,
הויה בּ בחינת בּ ׁש רׁש ם גּ בוּ לים הי"ב
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת ּפ ׁש וּ טה,
הגּ בוּ לים כּ ל נתבּ ּט לין ׁש ם
הדּ ינים אחיזת ׁש ּמ ם והמצרים

כּ נּ "ל. והיּ ּס וּ רים

ׁש הםוזהוּ  הנה חדׁש י י"ב בּ חינת 
הּמ תגּ לגּ לים מזּ לוֹ ת י"ב בּ חינת
נקדּ ת על מתגּ לגּ לים וכלּ ם בּ רקיע,
ׁש רׁש וֹ  ציּ וּ ר, ׁש וּ ם בּ וֹ  ׁש אין הּמ רכּ ז
וכל טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  מבּ חינת
כּ ל וׁש נה ׁש נה בּ כל וסבּ וּ בם גּ לגּ וּ לם
בּ בחינת ׁש יּ כללוּ  כּ די הכּ ל עוֹ לם, ימי
ׁש ל הּת כלית ׁש זּ הוּ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  וּ מלוֹ אוֹ , העוֹ לם (קהלתכּ ל 
ו) ואלא, המׁש  וּ בא המׁש  "וזרח :

ׁש ם", הוּ א זוֹ רח ׁש וֹ אף מקוֹ מוֹ 
כּ לּ וֹ  אחד 'כּ לּ וֹ  בּ חינת זה - "מקוֹ מוֹ "
מקוֹ מוֹ  ׁש הוּ א ,יתבּ ר ה' ׁש הוּ א טוֹ ב',
הגּ לגּ לּ ים כּ ל כּ י וכוּ '. עוֹ לם ׁש ל
כּ מוֹ  סביבוֹ תם, על והוֹ לכים סוֹ בבים

לט והלכות סהתורות תורה

ו)ׁש כּ תוּ ב א, הוֹ ל(קהלת סוֹ בב "סוֹ בב : 
וכל הרוּ ח". ׁש ב סביבתיו ועל הרוּ ח
הוּ א הכּ ל וּ מרוּ צתם וסבּ וּ בם גּ לגּ וּ לם
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ ׁש רׁש ם, וּ להכּ לל לׁש וּ ב
וּ מתגּ לגּ לים וׁש בים רצים ׁש הכּ ל אחד,

לׁש ם. וחוֹ זרים

ּת ּק וּ ןועל-כּ ן נעשׂ ה וׁש נה ׁש נה בּ כל 
י"ב בּ כל כּ י כּ נּ "ל, השׂ דה
הגּ לגּ לּ ים, כּ ל חוֹ זרים הנה חדׁש י
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מזּ לוֹ ת, י"ב בּ חינת ׁש הם
ועוֹ לים ׁש חוֹ זרים הנה ּת קוּ פת
ׁש הם אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי הי"ב כּ ל ונכללין
מזּ לוֹ ת, י"ב חדׁש ים, י"ב בּ חינת

ה בּ נּ קדּ ה בּ ׁש רׁש ם ּפ נימיתנכללים 
ׁש זּ הוּ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א השׂ דה, ּת ּק וּ ן בּ חינת
צמח ׁש הם ׁש ם הגּ דלים הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש נּ כלל על-ידי ּת ּק וּ נם עּק ר כּ י השׂ דה,
ׁש זּ ה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת הכּ ל
כּ נּ "ל: וׁש נה ׁש נה בּ כל נעשׂ ה הּת ּק וּ ן

כּ לד) את ּת עשׂ ר "עשׂ ר בּ חינת וזהוּ 
ׁש נה השׂ דה היּ צא זרע ּת בוּ את
ׁש נה בּ כל היּ וֹ צא הּת בוּ אה כּ י ׁש נה".
צריכין כּ נּ "ל, דּ יקא ׁש נה בּ כל וׁש נה,
כּ לּ וֹ  בּ בחינת נכללת ׁש ּת היה לתּק נּה 
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. השׂ דה ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א אחד
וּ מעשׂ רוֹ ת ּת רוּ מוֹ ת לּת ן צריכין
על-ידי כּ י מהּת בוּ אה. עניּ ים וּ מּת נוֹ ת
וללויּ ים לכּ הנים מהּת בוּ אה ׁש נּ וֹ תנין
הּת וֹ רה, ׁש צּ וּ תה כּ מוֹ  ולעניּ ים
הּת בוּ אה כּ ל מרימין על-ידי-זה
החלק כּ י אחד. בּ כלּ וֹ  בּ ׁש רׁש ּה  ונכללת
הם ולעניּ ים וכוּ ', לכּ הנים ׁש נּ וֹ תנין

לוֹ  נוֹ תנין כּ אלּ וּ  יתבּ ר ה' חלק
קא גּ בוֹ ּה  מלחן כּ הנים כּ י ,יתבּ ר

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כ)זכוּ , יח, "אני(במדבר : 
וכן ישׂ ראל". בּ ני  ֹבּ תו ונחלת חלק
לה' נוֹ תנין לעניּ ים נּ וֹ תנין מה כּ ל

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כּ ביכוֹ ל, ,יט,יתבּ ר (משלי 
נמצא,יז) וכוּ '. דּ ל" חוֹ נן ה' "מלוה :

מן הּמ ּת נוֹ ת מצווֹ ת ׁש ּמ קיּ מין ׁש בּ זה
כּ ל וּ מעלין מרימין בּ זה הּת בוּ אה,
אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א יתבּ ר לה' הּת בוּ אה
חלקוֹ  לוֹ  ׁש נּ וֹ תנין על-ידי טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ולעני וכוּ ', לכּ הן חלקוֹ  לּת ן ׁש צּ וּ ה

כּ נּ "ל:

הּמ עשׂ ר',וזהוּ  מן 'מעשׂ ר בּ חינת 
בּ כל בּ רכוֹ ת מאה בּ סוֹ ד ׁש הוּ א
הּת פלּ ה בּ חינת ׁש הוּ א כּ ּמ וּ בא, יוֹ ם,
ׁש הוּ א בּ רכוֹ ת, הּמ אה מכּ ל ׁש כּ לוּ לה
ההוא בּ ארץ יצחק "ויּ זרע בּ חינת
ׁש ערים מאה ההוא בּ נה ויּ מצא
כּ די הוּ א זה ׁש כּ ל כּ יּ דוּ ע. ה'" ויברכהוּ 

ולכ ׁש נּ כלליןלחזר על-ידי בּ אחד, ל 
ׁש נּ כללין עד מאה, עד מעשׂ ר עשׂ ר
הּמ עשׂ ר, מן מעשׂ ר סוֹ ד ׁש הוּ א בּ אחד,

לכּ הן. ׁש נּ וֹ תנין מּמ אה אחד דּ הינוּ 

ּת רוּ מוֹ תועל-כּ ן ׁש ל הּת ּק וּ נים אלּ וּ  כּ ל 
עניּ ים וּ מּת נוֹ ת וּ מעשׂ רוֹ ת
נעשׂ ין הּק דוֹ ׁש ה השׂ דה ּת ּק וּ ני ׁש הם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וׁש נה, ׁש נה יד,בּ כל (דברים 
זרעכב) ּת בוּ את כּ ל את ּת ער "ער :

ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י ׁש נה". ׁש נה השׂ דה היּ צא
בּ אחד, נכללת ׁש ּת היה דּ הינוּ  השׂ דה,
וׁש נה ׁש נה בּ כל לעשׂ וֹ ת צריכין זה
ׁש בּ הם חדׁש ים, מי"ב ׁש כּ לוּ לה
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גּ בוּ לי י"ב בּ חינת הגּ לגּ לּ ים חוֹ זרים
ונכללין וׁש בין וחוֹ זרין אלכסוֹ ן,
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ ׁש רׁש ם ועוֹ לין
כּ ל נתבּ ּט לין ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, טוֹ ב
מבּ חינת הנּ אחזין והדּ ינים המצרים

כּ נּ "ל: והצּ מצוּ מים הגּ בוּ לים

להוֹ לידה) ׁש זּ כה אבינוּ  יעקב ועל-כּ ן
מּט תוֹ  כּ י בּ ּק דה, ׁש בטים י"ב
זכה על-כּ ן ּפ סוּ ל, בּ לי ׁש למה היתה
כּ ל נתבּ ּט לוּ  כּ י מצרים, בּ לי לנחלה
ׁש זּ כה על-ידי והדּ ינים המצרים
לפנים גּ בוּ לים הי"ב כּ ל להכניס
אוֹ רייתא כּ י אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת
חד: כּ לּ א הוּ א בּ רי וקדׁש א וישׂ ראל

נכלליןו) ׁש אז ׁש בּ ת בּ חינת וזהוּ 
מעין ׁש בּ ת כּ י אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת
וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ׁש אז הבּ א עוֹ לם
כּ מוֹ  טוֹ ב. כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א אחד,
וּ כמוֹ  הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ם ׁש ּמ וּ בא
דּ ׁש בּ ת רזא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר ׁש איתא
דּ אחד בּ רזא דּ אתאחדת ׁש בּ ת איהי
י"ב בּ ׁש בּ ת לסדּ ר צריכין על-כּ ן וכוּ ',
ׁש יּ היוּ  כּ די הּמ קדּ ׁש  בּ בית לחמים
בּ בחינת וכוּ ', גּ בוּ לים הי"ב כּ ל נכללין
רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ועל-כּ ן כּ נּ "ל, אחד כּ לּ וֹ 
לוֹ  נוֹ תנין הבּ ת את המענּ ג כּ ל ז"ל:

כּ נּ "ל: הינוּ  מצרים, בּ לי נחלה

ׁש נהז) ׁש בּ כל צייט יאר בּ חינת וזהוּ 
בּ תּק וּ ן לעסק צריכין וׁש נה
השׂ דה ּת ּק וּ ן כּ י השׂ דה, ׁש ל הנּ ׁש מוֹ ת

כּ נּ "ל: וׁש נה ׁש נה בּ כל נעשׂ ה

בּ כלוזהוּ  ׁש ּמ תענּ ין הּת ענית בּ חינת 
כּ י צייט, היּ אר בּ יוֹ ם וׁש נה ׁש נה

עיניו ׁש ּס וֹ תמין בּ חינת הוּ א ּת ענית
ׁש על-ידי-זה עלמא, דּ האי מחיזוּ 
הבּ א עוֹ לם ׁש הוּ א בּ הּת כלית נכללין
אכילה בּ וֹ  ׁש אין טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ 
ׁש אי הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה וכמבאר וּ ׁש תיּ ה
על-ידי אם כּ י בּ הּת כלית לכל אפׁש ר
עלמא, דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש ּס וֹ תמין
ּת אווֹ ת מכּ ל לגמרי עצמוֹ  לפרׁש  דּ הינוּ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  והבליו, הזּ ה עוֹ לם
מאכילה עצמן ׁש ּפ וֹ רׁש ין הּת ענית
בּ ׁש ביל הזּ ה, עוֹ לם מּת אווֹ ת וּ ׁש תיּ ה,
ׁש הוּ א בּ הּת כלית הּמ ת נׁש מת להכּ לל
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א וכוּ ', אחד כּ לּ וֹ 
לזכּ וֹ ת אפׁש ר ׁש אי בּ השׂ דה, הגּ דלים
דּ עינין סתימוּ  על-ידי אם כּ י לזה
ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, עלמא דּ האי מחיזוּ 

כּ נּ "ל: ּת ענית בּ חינת

הנהח) כּ ל ׁש אוֹ מרים הּק דּ יׁש  וזהוּ 
אביו בּ וֹ  ׁש ּמ ת בּ יּ וֹ ם וכן ראׁש וֹ נה
מכּ ל למעלה הוּ א קדּ יׁש  כּ י ואּמ וֹ .
בּ זּ הר ׁש איתא כּ מוֹ  כּ לּ ן, הּק דוֹ ת
קדּ יׁש  אמירת על-ידי וזוֹ כין הּק דוֹ ׁש ,
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת להכּ לל בּ כוּ נה
ּת ּק וּ ן הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א טוֹ ב,
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י כּ נּ "ל, השׂ דה
נכללת הּת פלּ ה כּ ל ׁש ּת היה הוּ א
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  עד בּ אחד,
עדין הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה הּת בה
הראׁש וֹ נה ּת בה בּ תחלּ ת עוֹ מד יהיה
היטב ׁש ם כּ מבאר וכוּ ', הּת פלּ ה ׁש ל

הנּ "ל. הּק דוֹ ׁש ה בּ הּת וֹ רה

ׁש לוזה הּת בוֹ ת כּ ל כּ י 'קדּ יׁש ', בּ חינת 
והוֹ דאוֹ ת בּ רכוֹ ת ׁש הם הּת פלּ ה

מא והלכות סהתורות תורה

לכללם צריכין והּק דוֹ ׁש  הגּ דוֹ ל לׁש מוֹ 
הוּ א ׁש ם הּת כלית, ׁש הוּ א בּ אחד,
וההוֹ דאוֹ ת, הבּ רכוֹ ת מכּ ל למעלה
ׁש ם "ויברכוּ  בּ חינת אחד, כּ לּ וֹ  ׁש ם
בּ רכה כּ ל על וּ מרוֹ מם כּ בוֹ ד
ׁש הוּ א הּק דּ יׁש  בּ חינת וזהוּ  וּ תהלּ ה".
וׁש ירתא בּ רכתא כּ ל מן לעלּ א
בּ עלמא, דּ אמירן ונחמתא ותׁש בּ חתא
אחד כּ לּ וֹ  הוּ א הבּ רכוֹ ת כּ ל מן וּ לעלּ א
הּק דּ יׁש  אוֹ מרים ועל-כּ ן טוֹ ב. כּ לּ וֹ 
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הּת פלּ ה, בּ ׁש עת
נכללת כּ לּ ּה  הּת פלּ ה ׁש ּת היה כּ די
לוֹ מר צריכין על-כּ ן כּ נּ "ל, בּ אחד
הּק דוֹ ת כּ ל על למעלה ׁש הוּ א קדּ יׁש ,
בּ חינת הּת פלּ וֹ ת, ׁש ל הבּ רכוֹ ת כּ ל ועל
כּ נּ "ל. וכוּ ', בּ רכתא כּ ל מן לעלּ א
הּת פלּ ה, לׁש רׁש  עוֹ לין ועל-ידי-זה
ׁש הוּ א הּת פלּ ה, מן למעלה ׁש הוּ א
נכללת ואז טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת
הּת כלית בּ בחינת בּ ׁש רׁש ּה  הּת פלּ ה
ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב ׁש כּ לּ וֹ 

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה

ידיט) ׁש על בּ כּ וּ נוֹ ת. ׁש ּמ באר וזה
לעוֹ לם, מעוֹ לם עוֹ לין הּק דּ יׁש 
ּת פלּ ת בּ ין קדּ יׁש  אוֹ מרין זה ׁש בּ ׁש ביל
להכּ לל כּ די יצירה, לתפלּ ת העשׂ יּ ה
יצירה בּ ין וכן בּ יצירה, עשׂ יּ ה
ׁש בּ ין העּמ וּ ד הוּ א הּק דּ יׁש  כּ י לבריאה,
עוֹ לם נכלל ׁש על-ידי-זה לעוֹ לם, עוֹ לם
הינוּ  מּמ נּ וּ . ׁש לּ מעלה בּ עוֹ לם הּת חּת וֹ ן
ׁש יּ היה העוֹ למוֹ ת כּ לליּ וּ ת כּ י כּ נּ "ל,
בּ עוֹ לם למעלה הּת חּת וֹ ן ונכלל עוֹ לה
על-ידי אם כּ י אפׁש ר אי זה העליוֹ ן,

כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ  בּ הּת כלית ׁש נּ כללין
אחד, העוֹ למוֹ ת כּ ל וׁש ם טוֹ ב,
הּת חּת וֹ ן עוֹ לם יכוֹ ל ועל-ידי-זה
זאת עוֹ שׂ ין ועל-כּ ן בּ עליוֹ ן. להכּ לל
הּק דּ יׁש  על-ידי כּ י הּק דּ יׁש , על-ידי
כּ ל מן לעלּ א ׁש הוּ א בּ הּת כלית נכללין
עוֹ לה ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ', בּ רכתא
עוֹ לה ועל-ידי-זה בּ אחד. הכּ ל ונכלל

כּ נּ "ל: בּ עליוֹ ן הּת חּת וֹ ן ונכלל

להמּת יקי) הּק דּ יׁש  כּ וּ נת עּק ר ועל-כּ ן
ׁש הם דּ קטנוּ ת הּמ חין כּ ל וּ לבּט ל
על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי כּ י הדּ ינים.
הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין הּת כלית,
בּ הּת וֹ רה ׁש ם ׁש ּמ באר כּ מוֹ  והיּ ּס וּ רין,
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר איתא ועל-כּ ן הנּ "ל.
דּ פרזלא גּ זיזין כּ ל מתבּ ר ׁש הּק דּ יׁש 
על-ידי הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין כּ י וכוּ ',
ׁש זּ הוּ  אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת ׁש נּ כללין
אוֹ מרים ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּק דּ יׁש  בּ חינת
על-ידי כּ י ואּמ וֹ , אביו על קדּ יׁש 
כּ לּ וֹ  בּ בחינת נׁש מתם נכלל הּק דּ יׁש 
ּת ּק וּ ן הנּ ׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  אחד,

כּ נּ "ל: השׂ דה

בּ יוֹ םיא) ׁש ּמ דליקין 'הנּ ר בּ חינת וזהוּ 
הנּ ׁש מה ּת ּק וּ ני כּ ל כּ י צייט', היּ אר
כּ נּ "ל, הּת כלית אל בּ ּט וּ ל על-ידי הוּ א
כּ נּ "ל, והּק דּ יׁש ' 'הּת ענית בּ חינת ׁש זּ הוּ 
נדלק הנּ ר כּ י הנּ ר, מדליקין על-כּ ן
וההתנוֹ צצוּ ת הזּ ריחה מאוֹ ר וּ מאיר
ׁש ּמ אוֹ ר הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל
הּת וֹ רה הארת  נמׁש הזּ ה הזּ ריחה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ואוֹ ר', 'נר (משליׁש נּ קראת 
כג) הינוּ ו, אוֹ ר". ותוֹ רה מצוה נר "כּ י :
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גּ בוּ לי י"ב בּ חינת הגּ לגּ לּ ים חוֹ זרים
ונכללין וׁש בין וחוֹ זרין אלכסוֹ ן,
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ ׁש רׁש ם ועוֹ לין
כּ ל נתבּ ּט לין ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, טוֹ ב
מבּ חינת הנּ אחזין והדּ ינים המצרים

כּ נּ "ל: והצּ מצוּ מים הגּ בוּ לים

להוֹ לידה) ׁש זּ כה אבינוּ  יעקב ועל-כּ ן
מּט תוֹ  כּ י בּ ּק דה, ׁש בטים י"ב
זכה על-כּ ן ּפ סוּ ל, בּ לי ׁש למה היתה
כּ ל נתבּ ּט לוּ  כּ י מצרים, בּ לי לנחלה
ׁש זּ כה על-ידי והדּ ינים המצרים
לפנים גּ בוּ לים הי"ב כּ ל להכניס
אוֹ רייתא כּ י אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת
חד: כּ לּ א הוּ א בּ רי וקדׁש א וישׂ ראל

נכלליןו) ׁש אז ׁש בּ ת בּ חינת וזהוּ 
מעין ׁש בּ ת כּ י אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת
וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ׁש אז הבּ א עוֹ לם
כּ מוֹ  טוֹ ב. כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א אחד,
וּ כמוֹ  הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ם ׁש ּמ וּ בא
דּ ׁש בּ ת רזא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר ׁש איתא
דּ אחד בּ רזא דּ אתאחדת ׁש בּ ת איהי
י"ב בּ ׁש בּ ת לסדּ ר צריכין על-כּ ן וכוּ ',
ׁש יּ היוּ  כּ די הּמ קדּ ׁש  בּ בית לחמים
בּ בחינת וכוּ ', גּ בוּ לים הי"ב כּ ל נכללין
רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ועל-כּ ן כּ נּ "ל, אחד כּ לּ וֹ 
לוֹ  נוֹ תנין הבּ ת את המענּ ג כּ ל ז"ל:

כּ נּ "ל: הינוּ  מצרים, בּ לי נחלה

ׁש נהז) ׁש בּ כל צייט יאר בּ חינת וזהוּ 
בּ תּק וּ ן לעסק צריכין וׁש נה
השׂ דה ּת ּק וּ ן כּ י השׂ דה, ׁש ל הנּ ׁש מוֹ ת

כּ נּ "ל: וׁש נה ׁש נה בּ כל נעשׂ ה

בּ כלוזהוּ  ׁש ּמ תענּ ין הּת ענית בּ חינת 
כּ י צייט, היּ אר בּ יוֹ ם וׁש נה ׁש נה

עיניו ׁש ּס וֹ תמין בּ חינת הוּ א ּת ענית
ׁש על-ידי-זה עלמא, דּ האי מחיזוּ 
הבּ א עוֹ לם ׁש הוּ א בּ הּת כלית נכללין
אכילה בּ וֹ  ׁש אין טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ 
ׁש אי הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה וכמבאר וּ ׁש תיּ ה
על-ידי אם כּ י בּ הּת כלית לכל אפׁש ר
עלמא, דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש ּס וֹ תמין
ּת אווֹ ת מכּ ל לגמרי עצמוֹ  לפרׁש  דּ הינוּ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  והבליו, הזּ ה עוֹ לם
מאכילה עצמן ׁש ּפ וֹ רׁש ין הּת ענית
בּ ׁש ביל הזּ ה, עוֹ לם מּת אווֹ ת וּ ׁש תיּ ה,
ׁש הוּ א בּ הּת כלית הּמ ת נׁש מת להכּ לל
הנּ ׁש מוֹ ת ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א וכוּ ', אחד כּ לּ וֹ 
לזכּ וֹ ת אפׁש ר ׁש אי בּ השׂ דה, הגּ דלים
דּ עינין סתימוּ  על-ידי אם כּ י לזה
ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, עלמא דּ האי מחיזוּ 

כּ נּ "ל: ּת ענית בּ חינת

הנהח) כּ ל ׁש אוֹ מרים הּק דּ יׁש  וזהוּ 
אביו בּ וֹ  ׁש ּמ ת בּ יּ וֹ ם וכן ראׁש וֹ נה
מכּ ל למעלה הוּ א קדּ יׁש  כּ י ואּמ וֹ .
בּ זּ הר ׁש איתא כּ מוֹ  כּ לּ ן, הּק דוֹ ת
קדּ יׁש  אמירת על-ידי וזוֹ כין הּק דוֹ ׁש ,
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת להכּ לל בּ כוּ נה
ּת ּק וּ ן הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א טוֹ ב,
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י כּ נּ "ל, השׂ דה
נכללת הּת פלּ ה כּ ל ׁש ּת היה הוּ א
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  עד בּ אחד,
עדין הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה הּת בה
הראׁש וֹ נה ּת בה בּ תחלּ ת עוֹ מד יהיה
היטב ׁש ם כּ מבאר וכוּ ', הּת פלּ ה ׁש ל

הנּ "ל. הּק דוֹ ׁש ה בּ הּת וֹ רה

ׁש לוזה הּת בוֹ ת כּ ל כּ י 'קדּ יׁש ', בּ חינת 
והוֹ דאוֹ ת בּ רכוֹ ת ׁש הם הּת פלּ ה

מא והלכות סהתורות תורה

לכללם צריכין והּק דוֹ ׁש  הגּ דוֹ ל לׁש מוֹ 
הוּ א ׁש ם הּת כלית, ׁש הוּ א בּ אחד,
וההוֹ דאוֹ ת, הבּ רכוֹ ת מכּ ל למעלה
ׁש ם "ויברכוּ  בּ חינת אחד, כּ לּ וֹ  ׁש ם
בּ רכה כּ ל על וּ מרוֹ מם כּ בוֹ ד
ׁש הוּ א הּק דּ יׁש  בּ חינת וזהוּ  וּ תהלּ ה".
וׁש ירתא בּ רכתא כּ ל מן לעלּ א
בּ עלמא, דּ אמירן ונחמתא ותׁש בּ חתא
אחד כּ לּ וֹ  הוּ א הבּ רכוֹ ת כּ ל מן וּ לעלּ א
הּק דּ יׁש  אוֹ מרים ועל-כּ ן טוֹ ב. כּ לּ וֹ 
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הּת פלּ ה, בּ ׁש עת
נכללת כּ לּ ּה  הּת פלּ ה ׁש ּת היה כּ די
לוֹ מר צריכין על-כּ ן כּ נּ "ל, בּ אחד
הּק דוֹ ת כּ ל על למעלה ׁש הוּ א קדּ יׁש ,
בּ חינת הּת פלּ וֹ ת, ׁש ל הבּ רכוֹ ת כּ ל ועל
כּ נּ "ל. וכוּ ', בּ רכתא כּ ל מן לעלּ א
הּת פלּ ה, לׁש רׁש  עוֹ לין ועל-ידי-זה
ׁש הוּ א הּת פלּ ה, מן למעלה ׁש הוּ א
נכללת ואז טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת
הּת כלית בּ בחינת בּ ׁש רׁש ּה  הּת פלּ ה
ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב ׁש כּ לּ וֹ 

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה

ידיט) ׁש על בּ כּ וּ נוֹ ת. ׁש ּמ באר וזה
לעוֹ לם, מעוֹ לם עוֹ לין הּק דּ יׁש 
ּת פלּ ת בּ ין קדּ יׁש  אוֹ מרין זה ׁש בּ ׁש ביל
להכּ לל כּ די יצירה, לתפלּ ת העשׂ יּ ה
יצירה בּ ין וכן בּ יצירה, עשׂ יּ ה
ׁש בּ ין העּמ וּ ד הוּ א הּק דּ יׁש  כּ י לבריאה,
עוֹ לם נכלל ׁש על-ידי-זה לעוֹ לם, עוֹ לם
הינוּ  מּמ נּ וּ . ׁש לּ מעלה בּ עוֹ לם הּת חּת וֹ ן
ׁש יּ היה העוֹ למוֹ ת כּ לליּ וּ ת כּ י כּ נּ "ל,
בּ עוֹ לם למעלה הּת חּת וֹ ן ונכלל עוֹ לה
על-ידי אם כּ י אפׁש ר אי זה העליוֹ ן,

כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ  בּ הּת כלית ׁש נּ כללין
אחד, העוֹ למוֹ ת כּ ל וׁש ם טוֹ ב,
הּת חּת וֹ ן עוֹ לם יכוֹ ל ועל-ידי-זה
זאת עוֹ שׂ ין ועל-כּ ן בּ עליוֹ ן. להכּ לל
הּק דּ יׁש  על-ידי כּ י הּק דּ יׁש , על-ידי
כּ ל מן לעלּ א ׁש הוּ א בּ הּת כלית נכללין
עוֹ לה ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ', בּ רכתא
עוֹ לה ועל-ידי-זה בּ אחד. הכּ ל ונכלל

כּ נּ "ל: בּ עליוֹ ן הּת חּת וֹ ן ונכלל

להמּת יקי) הּק דּ יׁש  כּ וּ נת עּק ר ועל-כּ ן
ׁש הם דּ קטנוּ ת הּמ חין כּ ל וּ לבּט ל
על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי כּ י הדּ ינים.
הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין הּת כלית,
בּ הּת וֹ רה ׁש ם ׁש ּמ באר כּ מוֹ  והיּ ּס וּ רין,
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר איתא ועל-כּ ן הנּ "ל.
דּ פרזלא גּ זיזין כּ ל מתבּ ר ׁש הּק דּ יׁש 
על-ידי הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין כּ י וכוּ ',
ׁש זּ הוּ  אחד, כּ לּ וֹ  בּ בחינת ׁש נּ כללין
אוֹ מרים ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּק דּ יׁש  בּ חינת
על-ידי כּ י ואּמ וֹ , אביו על קדּ יׁש 
כּ לּ וֹ  בּ בחינת נׁש מתם נכלל הּק דּ יׁש 
ּת ּק וּ ן הנּ ׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  אחד,

כּ נּ "ל: השׂ דה

בּ יוֹ םיא) ׁש ּמ דליקין 'הנּ ר בּ חינת וזהוּ 
הנּ ׁש מה ּת ּק וּ ני כּ ל כּ י צייט', היּ אר
כּ נּ "ל, הּת כלית אל בּ ּט וּ ל על-ידי הוּ א
כּ נּ "ל, והּק דּ יׁש ' 'הּת ענית בּ חינת ׁש זּ הוּ 
נדלק הנּ ר כּ י הנּ ר, מדליקין על-כּ ן
וההתנוֹ צצוּ ת הזּ ריחה מאוֹ ר וּ מאיר
ׁש ּמ אוֹ ר הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל
הּת וֹ רה הארת  נמׁש הזּ ה הזּ ריחה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ואוֹ ר', 'נר (משליׁש נּ קראת 
כג) הינוּ ו, אוֹ ר". ותוֹ רה מצוה נר "כּ י :
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מן הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר בּ חינת
הּת וֹ רה,  נמׁש ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל
וזהוּ  הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה היטב כּ מבאר
צייט היּ אר ׁש ל הנּ "ל הנּ ר בּ חינת
וזהוּ  הנּ "ל. הזּ ריחה מאוֹ ר ׁש ּמ איר
בּ ׁש עת כּ י ּת פלּ ה, ׁש ל נר בּ חינת
וּ להתבּ ּט ל להכּ לל צריכין הּת פלּ ה
ׁש ל הנּ ר מאיר וּ מם כּ נּ "ל, בּ הּת כלית

הנּ "ל: הזּ ריחה מאוֹ ר הּת פלּ ה

יוֹ םיב) ׁש ל 'נרוֹ ת בּ חינת וזהוּ 
נר אחד כּ ל ׁש ּמ דליק הכּ ּפ וּ רים'
הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם אז כּ י הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם
ׁש נּ כללת הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר הוּ א
ׁש הוּ א הּת כלית, ׁש הוּ א אחד בּ כלּ וֹ 
הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם כּ י הבּ א, עוֹ לם בּ חינת
בּ וֹ  ׁש אין הבּ א עוֹ לם בּ חינת הוּ א
אנוּ  אז כּ י כּ יּ דוּ ע, וּ ׁש תיּ ה אכילה
כּ י עלמא, דּ האי מחיזוּ  עינינוּ  סוֹ תמין
עצמן וּ פוֹ רׁש ין ענּ וּ יים חמה מתענּ ין
רק ועוֹ סקין הזּ ה, עוֹ לם ּת אווֹ ת מכּ ל
הכּ ל. מן למעלה ׁש הוּ א בּ תפלּ ה
נכללת הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם אז ועל-כּ ן
בּ בחינת הלמוּ ת, בּ תכלית הּת פלּ ה
הּת פלּ ה נׁש למת אז ועל-כּ ן אחד, כּ לּ וֹ 
אז מתּפ לּ לין כּ י הנה, מכּ ל בּ יוֹ תר
הּת פלּ ה נכללת אז כּ י ּת פלּ וֹ ת, חמׁש 
ׁש זּ הוּ  הבּ א עוֹ לם בּ חינת ׁש הוּ א בּ אחד

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

נעילה',וזהוּ  'ּת פלּ ת בּ חינת 
הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ׁש ּמ תּפ לּ לין
הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם כּ י הּת ענית, וּ ביוֹ ם
עיניהם סוֹ תמין ׁש אז הּת ענית וּ ביוֹ ם
ׁש על-ידי-זה עלמא, דּ האי מחיזוּ 

כּ נּ "ל, אחד ׁש כּ לּ וֹ  בּ הּת כלית נכללין
בּ אחד, הּת פלּ ה נכללת ׁש על-ידי-זה
על-כּ ן כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ 
ׁש הוּ א נעילה ּת פלּ ת אז מתּפ לּ לין
הּת פלּ וֹ ת כּ ל וסוֹ גרין ׁש נּ וֹ עלין בּ חינת
ׁש כּ ל עד בּ אחד, אוֹ תן וכוֹ ללין יחד,
נעוּ לים הּת פלּ וֹ ת כּ ל ׁש ל הּת בוֹ ת
כּ ׁש עוֹ מדים ואפילּ וּ  יחד וּ סגוּ רים
בּ תחלּ ת עוֹ מדים עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף
כּ י בּ יחד, וסגוּ ר נעוּ ל הכּ ל כּ י הּת פלּ ה,

כּ נּ "ל: אחד כּ לּ וֹ 

"ׁש מעועל-כּ ן אוֹ מרים: נעילה אחר 
אחד", ה' אהינוּ  ה' ישׂ ראל
על-ידי-זה וכוֹ ללים מיחדים אנוּ  כּ י
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ אחד, הּת פלּ וֹ ת כּ ל

כּ נּ "ל: נעילה ּת פלּ ת

הוּ אוזהוּ  "ה' : ּכ אחר ׁש אוֹ מרים 
האהים, הוּ א ה' כּ י האהים",
ׁש ם ׁש הוּ א דּ אתי עלמא בּ חינת זהוּ 
בּ חינת הוּ א הבּ א עוֹ לם כּ י כּ יּ דוּ ע, מלא
הוּ א ה' בּ חינת טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
הכּ ל ודין ׁש רחמים הינוּ  האהים,
כּ ל ונמּת קין נתבּ ּט לין כּ י אחד,
כּ נּ "ל: טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  כּ י הדּ ינים,

הכּ ּפ וּ ריםועל-כּ ן בּ יוֹ ם נרוֹ ת מדליקין 
ׁש אז להוֹ רוֹ ת ואחד, אחד כּ ל
ׁש הוּ א דּ אתי בּ עלמא אחד כּ ל נכלל
ׁש על טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ  הּת כלית
הזּ ה הבּ ּט וּ ל ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר ידי

כּ נּ "ל: הנּ ר מאיר

נּת נהיג) הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ועל-כּ ן
האחרוֹ נוֹ ת הלּ וּ חוֹ ת כּ י הּת וֹ רה,
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הּת וֹ רה כּ י הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם נּת נוּ 
הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר נמׁש כת
הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל,
העווֹ נוֹ ת, כּ ל מוֹ חלין אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
היּ ּס וּ רין כּ ל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א
חטא. בּ א יּס וּ רין אין כּ י ׁש בּ עוֹ לם,
בּ הּת כלית נכללין הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ואז
נתבּ ּט לין ׁש ם אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב ׁש כּ לּ וֹ 
ׁש ם אין כּ י היּ ּס וּ רין, וכל העווֹ נוֹ ת כּ ל
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  כּ י כּ לל, דּ ין ׁש וּ ם

ואמן: אמן

מי"ביד) כּ לוּ לים הם הלּ וּ חוֹ ת וּ ׁש ני
וא"ו ארכּ ן הלּ וּ חוֹ ת כּ י ׁש בטים,
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  [כּ מוֹ  וא"ו ורחבּ ן
ׁש ני נמצא, י"ד]. בּ תרא בּ בא
כּ לוּ לים והם י"ב, ארכּ ן הלּ וּ חוֹ ת
ׁש הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר ונמׁש כים
י"ב בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל אחד, כּ לּ וֹ 
ׁש כּ לוּ לים אלכסוֹ ן גּ בוּ לי י"ב ׁש בטים,
העוֹ למוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  בּ אחד,
ׁש ּת ים בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. והנּ ׁש מוֹ ת
בּ אבן ׁש נּ כללוּ  יעקב אבני עשׂ רה
מצרים בּ לי לנחלה זכה יעקב כּ י אחד,
גּ בוּ לים הי"ב כּ ל נכללוּ  כּ י וּ גבוּ לים,
בּ חינת בּ אחד, ׁש בטים הי"ב כּ ל
אחד", ה' אהינוּ  ה' ישׂ ראל "ׁש מע
בּ ׁש עת ליעקב ׁש בטים הי"ב ׁש אמרוּ 
אלּ א  ּבּ לב ׁש אין כּ ׁש ם הסּת לּ קוּ תוֹ :
[כּ מוֹ  אחד אלּ א בּ לבּ נוּ  אין  ּכ אחד
כּ נּ "ל, הינוּ  ז"ל], רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ׁש הם ׁש בטים י"ב ׁש אנוּ  אף-על-ּפ י
נסחאוֹ ת י"ב גּ בוּ לים, י"ב בּ חינת
אחד, הכּ ל אף-על-ּפ י-כן וכוּ ', הּת פלּ ה

אנוּ  כּ י אחד, אלּ א בּ לבּ נוּ  אין כּ י
הכּ ל ׁש ם הּת כלית על רק מסּת כּ לים

כּ נּ "ל: אחד

קדםטו) ׁש מע קריאת ׁש אוֹ מרים וזה
בּ אחד הּת פלּ ה לכל כּ די הּת פלּ ה

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש הוּ א

בּ ׁש עתוזהוּ  עינים 'סתימת בּ חינת 
אפׁש ר אי כּ י ׁש מע', קריאת
לכל הינוּ  הּת כלית, על להסּת כּ ל
עינים סתימת על-ידי אם כּ י בּ אחד,
כּ נּ "ל. לגמרי עלמא דּ האי מחיזוּ 
קדּ וּ ׁש  על נפׁש וֹ  למסר צריכין ועל-כּ ן
מסירת כּ י אחד, אמירת בּ ׁש עת ה'
מחיזוּ  עינים סתימת בּ חינת זהוּ  נפׁש 
העוֹ לם מזּ ה ׁש ּמ סּת לּ קין עלמא, דּ האי
,יתבּ ר לה' עצמן וּ מדבּ קין לגמרי
.יתבּ ר בּ ׁש בילוֹ  לגמרי נפׁש ם וּ מוֹ סרין
ׁש הוּ א בּ אחד נכללין ועל-ידי-זה
אי כּ י טוֹ ב, ׁש כּ לּ וֹ  הּת כלית בּ חינת
אם כּ י הּת כלית על להסּת כּ ל אפׁש ר
עלמא, מהאי עינים סתימת על-ידי

כּ נּ "ל: נפׁש  מסירת בּ חינת ׁש זּ הוּ 

'כּ לטז) ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה
בּ כל רבּ א ׁש מּה  יהא אמן העוֹ נה
כּ י עווֹ נוֹ תיו', כּ ל לוֹ  מוֹ חלין כּ חוֹ 
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן עניּ ת על-ידי
בּ רכתא כּ ל מן לעלּ א נכלל בּ כוּ נה,
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ  הּת כלית ׁש הוּ א
כּ לל, ועווֹ ן דּ ין אחיזת ׁש וּ ם אין ׁש ם
מבּ חינת מם כּ י ׁש ם, נמחל הכּ ל רק
עּק ר מם הבּ א, עוֹ לם בּ חינת הּת כלית
יוֹ ם בּ חינת זהוּ  כּ י עווֹ נוֹ ת, מחילת



הלכותמב גליקוטי הלכה מצרנות הלכות

מן הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר בּ חינת
הּת וֹ רה,  נמׁש ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל
וזהוּ  הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה היטב כּ מבאר
צייט היּ אר ׁש ל הנּ "ל הנּ ר בּ חינת
וזהוּ  הנּ "ל. הזּ ריחה מאוֹ ר ׁש ּמ איר
בּ ׁש עת כּ י ּת פלּ ה, ׁש ל נר בּ חינת
וּ להתבּ ּט ל להכּ לל צריכין הּת פלּ ה
ׁש ל הנּ ר מאיר וּ מם כּ נּ "ל, בּ הּת כלית

הנּ "ל: הזּ ריחה מאוֹ ר הּת פלּ ה

יוֹ םיב) ׁש ל 'נרוֹ ת בּ חינת וזהוּ 
נר אחד כּ ל ׁש ּמ דליק הכּ ּפ וּ רים'
הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם אז כּ י הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם
ׁש נּ כללת הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר הוּ א
ׁש הוּ א הּת כלית, ׁש הוּ א אחד בּ כלּ וֹ 
הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם כּ י הבּ א, עוֹ לם בּ חינת
בּ וֹ  ׁש אין הבּ א עוֹ לם בּ חינת הוּ א
אנוּ  אז כּ י כּ יּ דוּ ע, וּ ׁש תיּ ה אכילה
כּ י עלמא, דּ האי מחיזוּ  עינינוּ  סוֹ תמין
עצמן וּ פוֹ רׁש ין ענּ וּ יים חמה מתענּ ין
רק ועוֹ סקין הזּ ה, עוֹ לם ּת אווֹ ת מכּ ל
הכּ ל. מן למעלה ׁש הוּ א בּ תפלּ ה
נכללת הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם אז ועל-כּ ן
בּ בחינת הלמוּ ת, בּ תכלית הּת פלּ ה
הּת פלּ ה נׁש למת אז ועל-כּ ן אחד, כּ לּ וֹ 
אז מתּפ לּ לין כּ י הנה, מכּ ל בּ יוֹ תר
הּת פלּ ה נכללת אז כּ י ּת פלּ וֹ ת, חמׁש 
ׁש זּ הוּ  הבּ א עוֹ לם בּ חינת ׁש הוּ א בּ אחד

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

נעילה',וזהוּ  'ּת פלּ ת בּ חינת 
הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ׁש ּמ תּפ לּ לין
הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם כּ י הּת ענית, וּ ביוֹ ם
עיניהם סוֹ תמין ׁש אז הּת ענית וּ ביוֹ ם
ׁש על-ידי-זה עלמא, דּ האי מחיזוּ 

כּ נּ "ל, אחד ׁש כּ לּ וֹ  בּ הּת כלית נכללין
בּ אחד, הּת פלּ ה נכללת ׁש על-ידי-זה
על-כּ ן כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ 
ׁש הוּ א נעילה ּת פלּ ת אז מתּפ לּ לין
הּת פלּ וֹ ת כּ ל וסוֹ גרין ׁש נּ וֹ עלין בּ חינת
ׁש כּ ל עד בּ אחד, אוֹ תן וכוֹ ללין יחד,
נעוּ לים הּת פלּ וֹ ת כּ ל ׁש ל הּת בוֹ ת
כּ ׁש עוֹ מדים ואפילּ וּ  יחד וּ סגוּ רים
בּ תחלּ ת עוֹ מדים עדין הּת פלּ ה בּ סוֹ ף
כּ י בּ יחד, וסגוּ ר נעוּ ל הכּ ל כּ י הּת פלּ ה,

כּ נּ "ל: אחד כּ לּ וֹ 

"ׁש מעועל-כּ ן אוֹ מרים: נעילה אחר 
אחד", ה' אהינוּ  ה' ישׂ ראל
על-ידי-זה וכוֹ ללים מיחדים אנוּ  כּ י
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ אחד, הּת פלּ וֹ ת כּ ל

כּ נּ "ל: נעילה ּת פלּ ת

הוּ אוזהוּ  "ה' : ּכ אחר ׁש אוֹ מרים 
האהים, הוּ א ה' כּ י האהים",
ׁש ם ׁש הוּ א דּ אתי עלמא בּ חינת זהוּ 
בּ חינת הוּ א הבּ א עוֹ לם כּ י כּ יּ דוּ ע, מלא
הוּ א ה' בּ חינת טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ 
הכּ ל ודין ׁש רחמים הינוּ  האהים,
כּ ל ונמּת קין נתבּ ּט לין כּ י אחד,
כּ נּ "ל: טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  כּ י הדּ ינים,

הכּ ּפ וּ ריםועל-כּ ן בּ יוֹ ם נרוֹ ת מדליקין 
ׁש אז להוֹ רוֹ ת ואחד, אחד כּ ל
ׁש הוּ א דּ אתי בּ עלמא אחד כּ ל נכלל
ׁש על טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ  הּת כלית
הזּ ה הבּ ּט וּ ל ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר ידי

כּ נּ "ל: הנּ ר מאיר

נּת נהיג) הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ועל-כּ ן
האחרוֹ נוֹ ת הלּ וּ חוֹ ת כּ י הּת וֹ רה,

מג והלכות סהתורות תורה

הּת וֹ רה כּ י הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם נּת נוּ 
הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר נמׁש כת
הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א כּ נּ "ל,
העווֹ נוֹ ת, כּ ל מוֹ חלין אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
היּ ּס וּ רין כּ ל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א
חטא. בּ א יּס וּ רין אין כּ י ׁש בּ עוֹ לם,
בּ הּת כלית נכללין הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ואז
נתבּ ּט לין ׁש ם אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב ׁש כּ לּ וֹ 
ׁש ם אין כּ י היּ ּס וּ רין, וכל העווֹ נוֹ ת כּ ל
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  כּ י כּ לל, דּ ין ׁש וּ ם

ואמן: אמן

מי"ביד) כּ לוּ לים הם הלּ וּ חוֹ ת וּ ׁש ני
וא"ו ארכּ ן הלּ וּ חוֹ ת כּ י ׁש בטים,
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  [כּ מוֹ  וא"ו ורחבּ ן
ׁש ני נמצא, י"ד]. בּ תרא בּ בא
כּ לוּ לים והם י"ב, ארכּ ן הלּ וּ חוֹ ת
ׁש הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר ונמׁש כים
י"ב בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל אחד, כּ לּ וֹ 
ׁש כּ לוּ לים אלכסוֹ ן גּ בוּ לי י"ב ׁש בטים,
העוֹ למוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ הוּ  בּ אחד,
ׁש ּת ים בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. והנּ ׁש מוֹ ת
בּ אבן ׁש נּ כללוּ  יעקב אבני עשׂ רה
מצרים בּ לי לנחלה זכה יעקב כּ י אחד,
גּ בוּ לים הי"ב כּ ל נכללוּ  כּ י וּ גבוּ לים,
בּ חינת בּ אחד, ׁש בטים הי"ב כּ ל
אחד", ה' אהינוּ  ה' ישׂ ראל "ׁש מע
בּ ׁש עת ליעקב ׁש בטים הי"ב ׁש אמרוּ 
אלּ א  ּבּ לב ׁש אין כּ ׁש ם הסּת לּ קוּ תוֹ :
[כּ מוֹ  אחד אלּ א בּ לבּ נוּ  אין  ּכ אחד
כּ נּ "ל, הינוּ  ז"ל], רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ׁש הם ׁש בטים י"ב ׁש אנוּ  אף-על-ּפ י
נסחאוֹ ת י"ב גּ בוּ לים, י"ב בּ חינת
אחד, הכּ ל אף-על-ּפ י-כן וכוּ ', הּת פלּ ה

אנוּ  כּ י אחד, אלּ א בּ לבּ נוּ  אין כּ י
הכּ ל ׁש ם הּת כלית על רק מסּת כּ לים

כּ נּ "ל: אחד

קדםטו) ׁש מע קריאת ׁש אוֹ מרים וזה
בּ אחד הּת פלּ ה לכל כּ די הּת פלּ ה

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש הוּ א

בּ ׁש עתוזהוּ  עינים 'סתימת בּ חינת 
אפׁש ר אי כּ י ׁש מע', קריאת
לכל הינוּ  הּת כלית, על להסּת כּ ל
עינים סתימת על-ידי אם כּ י בּ אחד,
כּ נּ "ל. לגמרי עלמא דּ האי מחיזוּ 
קדּ וּ ׁש  על נפׁש וֹ  למסר צריכין ועל-כּ ן
מסירת כּ י אחד, אמירת בּ ׁש עת ה'
מחיזוּ  עינים סתימת בּ חינת זהוּ  נפׁש 
העוֹ לם מזּ ה ׁש ּמ סּת לּ קין עלמא, דּ האי
,יתבּ ר לה' עצמן וּ מדבּ קין לגמרי
.יתבּ ר בּ ׁש בילוֹ  לגמרי נפׁש ם וּ מוֹ סרין
ׁש הוּ א בּ אחד נכללין ועל-ידי-זה
אי כּ י טוֹ ב, ׁש כּ לּ וֹ  הּת כלית בּ חינת
אם כּ י הּת כלית על להסּת כּ ל אפׁש ר
עלמא, מהאי עינים סתימת על-ידי

כּ נּ "ל: נפׁש  מסירת בּ חינת ׁש זּ הוּ 

'כּ לטז) ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה
בּ כל רבּ א ׁש מּה  יהא אמן העוֹ נה
כּ י עווֹ נוֹ תיו', כּ ל לוֹ  מוֹ חלין כּ חוֹ 
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן עניּ ת על-ידי
בּ רכתא כּ ל מן לעלּ א נכלל בּ כוּ נה,
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד ׁש כּ לּ וֹ  הּת כלית ׁש הוּ א
כּ לל, ועווֹ ן דּ ין אחיזת ׁש וּ ם אין ׁש ם
מבּ חינת מם כּ י ׁש ם, נמחל הכּ ל רק
עּק ר מם הבּ א, עוֹ לם בּ חינת הּת כלית
יוֹ ם בּ חינת זהוּ  כּ י עווֹ נוֹ ת, מחילת



הלכותמד שחריתליקוטי ידים נטילת הלכות

הבּ א עוֹ לם בּ חינת ׁש הוּ א הכּ ּפ וּ רים
אז ׁש ּמ וֹ חלין אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ׁש ם אז ׁש נּ כללין על-ידי העווֹ נוֹ ת

כּ נּ "ל:

הבּ תוזהוּ  את המענּ ג 'כּ ל בּ חינת 
על-ידי כּ י עווֹ נוֹ תיו'. לוֹ  מוֹ חלין
בּ הּת כלית כּ ן גּ ם נכללין ׁש בּ ת ׁש מירת
מצרים בּ לי נחלה בּ חינת ׁש זּ הוּ  הזּ ה,

לוֹ  מוֹ חלין ועל-כּ ן עווֹ נוֹ תיווכנּ "ל, כּ ל 
כּ נּ "ל:

ׁש בּ פרׁש תיז) ּת בוֹ ת 'י"ב בּ חינת וזה
מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּוּ ברו ׁש מע
אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי י"ב כּ נגד ועד' לעוֹ לם
י"ב בּ חינת וכל ׁש בטים י"ב בּ חינת
ׁש זּ הוּ  בּ אחד, לכללן ׁש צּ ריכין הנּ "ל

כּ נּ "ל: ׁש מע קריאת בּ חינת

חרית ידי נטילת ְְֲִִִִַַַָהלכת
ד ֲָָהלכה

רוּ ת'א אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה על־ּפ י
סה) היטב.(בסימן הּת וֹ רה כּ ל ׁש ם עיּ ן ,

להסּת כּ ל ּת מיד צרי ׁש האדם והכּ לל,
אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על
וכל היּ ּס וּ רים כּ ל מתבּ ּט לין ׁש ם
א לטוֹ בה. הכּ ל כּ י ׁש בּ עוֹ לם, הצּ רוֹ ת
הזּ ה הּת כלית על להסּת כּ ל אפׁש ר אי
דּ האי מחיזוּ  דּ עינין בּ סתימוּ  אם כּ י

לגמרי מוּ טבּ עבעלמא ועל־כּ ן וכוּ '. 
גּ דוֹ לים יּס וּ רין לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  האדם בּ נפׁש 
עיניו ועוֹ צם סוֹ תם הוּ א וׁש לוֹ ם, חס

אל לברח כּ די וכוּ ', מאד בּ חזקה
היטב. זה כּ ל ׁש ם עיּ ן וכוּ ', הּת כלית
חוֹ זרים מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש ב  ּאחר־כ א
מבּ ּת חלּ ה. בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים וּ מתגּ בּ רים
זה עם זה ׁש נּ לחמים אנׁש ים ׁש ני כּ מוֹ 
 ּאחר־כ א וכוּ '. רוֹ אה ׁש כּ ׁש אחד
על־ידי היּ ּס וּ רים וּ מתבּ ּט לין מקררין
היּ ּס וּ רים, על־ידי ׁש וֹ אבין הּת וֹ רה
ׁש על־ הּת כלית, אל ׁש נּ תבּ ּט ל על־ידי
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה מאיר ידי־זה
על־ידי ּת וֹ רה וּ מקבּ ל הּמ חין,  ֹלתו
הּת וֹ רה, לקבּ לת כּ לי ׁש הוּ א המחה,
הנּ פׁש , צּמ אוֹ ן מכבּ ין ׁש על־ידי־זה

בּ בחינת יּס וּ רים, בּ חינת (ישעיהׁש הוּ א 
עיּ נה) וכוּ ', לּמ ים" לכוּ  צמא כּ ל ן"הוֹ י 

יכוֹ לין ואז היטב. בּ אר זה כּ ל ׁש ם
מכּ ל אחד ולעשׂ וֹ ת כּ ראוּ י, להתּפ לּ ל

היטב: ׁש ם עיּ ן וכוּ ', וכוּ ' הּת פלּ ה
כּ יב ׁש חרית, ידים נטילת בּ חינת וזה

אל בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א הנה
ׁש רׁש  וּ מם דּ עינין, בּ סתימא הּת כלית
מּק ץ 'ויהי בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בא הנה,
ׁש נה ׁש בּ ׁש עת נד בּ סימן זכּ רוֹ ן'
בּ חינת ׁש הוּ א דּ אתי, בּ עלמא מתדּ בּ קין
מרחמם 'כּ י בּ הּת וֹ רה וכן בּ ּט וּ ל.
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מאמר על ז סימן ינהגם'
כּ ן גּ ם מוּ בן יׁש ן', אליעזר רבּ י 'והיה
'עין בּ חינת בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א ׁש נּ ה,
הנה עּק ר כּ י ׁש ם. עיּ ן ראתה', א
הוּ א האדם על מּפ יל יתבּ ר ׁש ה'
בּ ּת וֹ רה המבאר הנּ "ל בּ חינה בּ ׁש ביל
ּפ עם בּ כל לברח כּ די דּ הינוּ  הנּ "ל,

לגמרי.ב. הזה מהעולם העינים סגירת

מה והלכות סהתורות תורה

נמׁש כין ׁש כּ לּ ם והיּ ּס וּ רים, מהדּ ינים
כּ ּמ וּ בא הדּ עת, בּ לבּ וּ ל מבּ חינת
וּ מחמת אחר. בּ מקוֹ ם בּ דברינוּ 
בּ ׁש ביל רק העוֹ לם לזה בּ א ׁש האדם
עם ה' מלחמת ללחם הּמ לחמה,
וּ לדבּ ק והבּ לבּ וּ לים, הּת אווֹ ת
על־ידי־ ּת מיד, יתבּ ר בּ ה' מחׁש בּת וֹ 
ועל־כּ ן ּפ עם. בּ כל מתיגּ עים הּמ חין זה
אדם, בּ נּ פׁש  יתבּ ר ה' הטבּ יע
בּ יוֹ תר מתגּ בּ רין ׁש כּ ׁש הבּ לבּ וּ לים
ׁש נה, עליו ׁש יּ ּפ וֹ ל מתיגּ עים, והּמ חין
הּמ חין, וּ בּט וּ ל העינים סתימוֹ ת ׁש הוּ א
ודעּת וֹ  מחוֹ  ויבּט ל עיניו ׁש יּ סתוֹ ם הינוּ 
הינוּ  הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  לגמרי,
וׁש ם הּט וֹ ב. הּת כלית אל בּ ּט וּ ל
בּ חינת ׁש הם הבּ לבּ וּ לים, כּ ל מתבּ ּט לין
והיּ ּס וּ רים והצּ רוֹ ת הדּ ינים כּ ל כּ לל
על־ידי מתבּ ּט לים כּ לּ ם כּ י והּמ ניעוֹ ת,
וּ מם כּ נּ "ל, הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
כּ ל ועל אדם, כּ ל על הנה נטבּ ע
ׁש זּ וֹ כה, מי בּ אמת ועל־כּ ן הבּ רוּ אים.
דּ ברים ׁש נה בּ ׁש עת להיג יכוֹ ל
הוּ א ׁש אז מחמת מאד, גּ בוֹ הים
סוֹ ף אין האוֹ ר אל בּ ּט וּ ל בּ בחינת
מה מיג ועל־ידי־זה ׁש מוֹ , יתבּ ר

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא (ויקהלּמ יג, 
קצה:) ה'"דף בּ הר יעלה "מי ּפ סוּ ק: על

וכוּ '.
צריכיןועל־כּ ן מהנה כּ ׁש ּק מים 

כּ ׁש ּק ם כּ י בּ ּמ ים. ידיו לּט ל
מהבּ ּט וּ ל, ׁש חוֹ זר בּ חינת זה מהנה
הבּ לבּ וּ לים, ׁש הם הדּ ינים רוֹ צים ואזי

רוֹ צים הם הּט מאוֹ ת, כּ ל ׁש ּמ הם
בּ הּת וֹ רה כּ מבאר ויוֹ תר, יוֹ תר להתגּ בּ ר
בּ יוֹ תר להתגּ בּ ר צריכים ואז הנּ "ל.
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על־ידי לבּט לם
מים בּ חינת ׁש הוּ א וכוּ ', מהרׁש ימוּ 
בּ מים ידים נטילת בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל.
אז כּ י מהנה. כּ ׁש ּק מים ּת כף
בּ חינת ׁש הוּ א מהנה, כּ ׁש ּק מים
ּת כף צריכים אז מהבּ ּט וּ ל, ׁש חוֹ זרים
כּ די הּת וֹ רה, מימי להמׁש י וּ מיּ ד
הגּ וּ ף על הוֹ רה הּט מאה רוּ ח לגרׁש 
הדּ ין כּ חוֹ ת דּ הינוּ  היּ דים, על ועּק ר
ואוֹ רבים העוֹ מדים והבּ לבּ וּ לים
הבּ ּט וּ ל, בּ ׁש עת הגּ וּ ף על וׁש וֹ רים
יהיוּ  מהבּ ּט וּ ל, הדּ עת כּ ׁש יּ חזר ׁש ּת כף
ועל־כּ ן וכנּ "ל. יוֹ תר בּ וֹ  נאחזים
כּ ׁש עוֹ מדים ּת כף לגרׁש ם לזּ הר צריכין
ׁש על־ בּ מים, הּט הרה על־ידי מהנה,
וּ קדה טהרה ממׁש יכין ידי־זה
מהרׁש ימוּ  ׁש נּ מׁש כין הּת וֹ רה, מּמ ימי
היּ ּס וּ רים ׁש ּמ בּט לין הבּ ּט וּ ל ׁש ל

וכנּ "ל. מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש בין והדּ ינים
הּת וֹ רהוזהוּ  התחדּ ׁש וּ ת בּ חינת 

ויוֹ ם, יוֹ ם בּ כל לקבּ ל ׁש צּ ריכין
ׁש נּ מׁש כין הּמ חין, התחדּ ׁש וּ ת ׁש הוּ א
לבּ קרים. חדׁש ים בּ בחינת יוֹ ם בּ כל

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  "אׁש רגוּ כמוֹ  
דּ ברי 'ׁש יּ היוּ  – היּ וֹ ם"  ּמצו אנכי
כּ חדׁש ים'. בּ עיני יוֹ ם בּ כל ּת וֹ רה
על להמׁש י צריכין יוֹ ם ׁש בּ כל נמצא,
הינוּ  מחדׁש , הּת וֹ רה קבּ לת עצמוֹ 
בּ חינת הוּ א הנה על־ידי כּ י כּ נּ "ל,

טז.ג. כו, דברים ברש"י הובא ח ואתחנן ספרי



הלכותמד שחריתליקוטי ידים נטילת הלכות

הבּ א עוֹ לם בּ חינת ׁש הוּ א הכּ ּפ וּ רים
אז ׁש ּמ וֹ חלין אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ 
ׁש ם אז ׁש נּ כללין על-ידי העווֹ נוֹ ת

כּ נּ "ל:

הבּ תוזהוּ  את המענּ ג 'כּ ל בּ חינת 
על-ידי כּ י עווֹ נוֹ תיו'. לוֹ  מוֹ חלין
בּ הּת כלית כּ ן גּ ם נכללין ׁש בּ ת ׁש מירת
מצרים בּ לי נחלה בּ חינת ׁש זּ הוּ  הזּ ה,

לוֹ  מוֹ חלין ועל-כּ ן עווֹ נוֹ תיווכנּ "ל, כּ ל 
כּ נּ "ל:

ׁש בּ פרׁש תיז) ּת בוֹ ת 'י"ב בּ חינת וזה
מלכוּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ּוּ ברו ׁש מע
אלכסוֹ ן, גּ בוּ לי י"ב כּ נגד ועד' לעוֹ לם
י"ב בּ חינת וכל ׁש בטים י"ב בּ חינת
ׁש זּ הוּ  בּ אחד, לכללן ׁש צּ ריכין הנּ "ל

כּ נּ "ל: ׁש מע קריאת בּ חינת

חרית ידי נטילת ְְֲִִִִַַַָהלכת
ד ֲָָהלכה

רוּ ת'א אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה על־ּפ י
סה) היטב.(בסימן הּת וֹ רה כּ ל ׁש ם עיּ ן ,

להסּת כּ ל ּת מיד צרי ׁש האדם והכּ לל,
אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על
וכל היּ ּס וּ רים כּ ל מתבּ ּט לין ׁש ם
א לטוֹ בה. הכּ ל כּ י ׁש בּ עוֹ לם, הצּ רוֹ ת
הזּ ה הּת כלית על להסּת כּ ל אפׁש ר אי
דּ האי מחיזוּ  דּ עינין בּ סתימוּ  אם כּ י

לגמרי מוּ טבּ עבעלמא ועל־כּ ן וכוּ '. 
גּ דוֹ לים יּס וּ רין לוֹ  כּ ׁש יּ ׁש  האדם בּ נפׁש 
עיניו ועוֹ צם סוֹ תם הוּ א וׁש לוֹ ם, חס

אל לברח כּ די וכוּ ', מאד בּ חזקה
היטב. זה כּ ל ׁש ם עיּ ן וכוּ ', הּת כלית
חוֹ זרים מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש ב  ּאחר־כ א
מבּ ּת חלּ ה. בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים וּ מתגּ בּ רים
זה עם זה ׁש נּ לחמים אנׁש ים ׁש ני כּ מוֹ 
 ּאחר־כ א וכוּ '. רוֹ אה ׁש כּ ׁש אחד
על־ידי היּ ּס וּ רים וּ מתבּ ּט לין מקררין
היּ ּס וּ רים, על־ידי ׁש וֹ אבין הּת וֹ רה
ׁש על־ הּת כלית, אל ׁש נּ תבּ ּט ל על־ידי
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה מאיר ידי־זה
על־ידי ּת וֹ רה וּ מקבּ ל הּמ חין,  ֹלתו
הּת וֹ רה, לקבּ לת כּ לי ׁש הוּ א המחה,
הנּ פׁש , צּמ אוֹ ן מכבּ ין ׁש על־ידי־זה

בּ בחינת יּס וּ רים, בּ חינת (ישעיהׁש הוּ א 
עיּ נה) וכוּ ', לּמ ים" לכוּ  צמא כּ ל ן"הוֹ י 

יכוֹ לין ואז היטב. בּ אר זה כּ ל ׁש ם
מכּ ל אחד ולעשׂ וֹ ת כּ ראוּ י, להתּפ לּ ל

היטב: ׁש ם עיּ ן וכוּ ', וכוּ ' הּת פלּ ה
כּ יב ׁש חרית, ידים נטילת בּ חינת וזה

אל בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א הנה
ׁש רׁש  וּ מם דּ עינין, בּ סתימא הּת כלית
מּק ץ 'ויהי בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בא הנה,
ׁש נה ׁש בּ ׁש עת נד בּ סימן זכּ רוֹ ן'
בּ חינת ׁש הוּ א דּ אתי, בּ עלמא מתדּ בּ קין
מרחמם 'כּ י בּ הּת וֹ רה וכן בּ ּט וּ ל.
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מאמר על ז סימן ינהגם'
כּ ן גּ ם מוּ בן יׁש ן', אליעזר רבּ י 'והיה
'עין בּ חינת בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א ׁש נּ ה,
הנה עּק ר כּ י ׁש ם. עיּ ן ראתה', א
הוּ א האדם על מּפ יל יתבּ ר ׁש ה'
בּ ּת וֹ רה המבאר הנּ "ל בּ חינה בּ ׁש ביל
ּפ עם בּ כל לברח כּ די דּ הינוּ  הנּ "ל,

לגמרי.ב. הזה מהעולם העינים סגירת

מה והלכות סהתורות תורה

נמׁש כין ׁש כּ לּ ם והיּ ּס וּ רים, מהדּ ינים
כּ ּמ וּ בא הדּ עת, בּ לבּ וּ ל מבּ חינת
וּ מחמת אחר. בּ מקוֹ ם בּ דברינוּ 
בּ ׁש ביל רק העוֹ לם לזה בּ א ׁש האדם
עם ה' מלחמת ללחם הּמ לחמה,
וּ לדבּ ק והבּ לבּ וּ לים, הּת אווֹ ת
על־ידי־ ּת מיד, יתבּ ר בּ ה' מחׁש בּת וֹ 
ועל־כּ ן ּפ עם. בּ כל מתיגּ עים הּמ חין זה
אדם, בּ נּ פׁש  יתבּ ר ה' הטבּ יע
בּ יוֹ תר מתגּ בּ רין ׁש כּ ׁש הבּ לבּ וּ לים
ׁש נה, עליו ׁש יּ ּפ וֹ ל מתיגּ עים, והּמ חין
הּמ חין, וּ בּט וּ ל העינים סתימוֹ ת ׁש הוּ א
ודעּת וֹ  מחוֹ  ויבּט ל עיניו ׁש יּ סתוֹ ם הינוּ 
הינוּ  הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  לגמרי,
וׁש ם הּט וֹ ב. הּת כלית אל בּ ּט וּ ל
בּ חינת ׁש הם הבּ לבּ וּ לים, כּ ל מתבּ ּט לין
והיּ ּס וּ רים והצּ רוֹ ת הדּ ינים כּ ל כּ לל
על־ידי מתבּ ּט לים כּ לּ ם כּ י והּמ ניעוֹ ת,
וּ מם כּ נּ "ל, הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
כּ ל ועל אדם, כּ ל על הנה נטבּ ע
ׁש זּ וֹ כה, מי בּ אמת ועל־כּ ן הבּ רוּ אים.
דּ ברים ׁש נה בּ ׁש עת להיג יכוֹ ל
הוּ א ׁש אז מחמת מאד, גּ בוֹ הים
סוֹ ף אין האוֹ ר אל בּ ּט וּ ל בּ בחינת
מה מיג ועל־ידי־זה ׁש מוֹ , יתבּ ר

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא (ויקהלּמ יג, 
קצה:) ה'"דף בּ הר יעלה "מי ּפ סוּ ק: על

וכוּ '.
צריכיןועל־כּ ן מהנה כּ ׁש ּק מים 

כּ ׁש ּק ם כּ י בּ ּמ ים. ידיו לּט ל
מהבּ ּט וּ ל, ׁש חוֹ זר בּ חינת זה מהנה
הבּ לבּ וּ לים, ׁש הם הדּ ינים רוֹ צים ואזי

רוֹ צים הם הּט מאוֹ ת, כּ ל ׁש ּמ הם
בּ הּת וֹ רה כּ מבאר ויוֹ תר, יוֹ תר להתגּ בּ ר
בּ יוֹ תר להתגּ בּ ר צריכים ואז הנּ "ל.
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על־ידי לבּט לם
מים בּ חינת ׁש הוּ א וכוּ ', מהרׁש ימוּ 
בּ מים ידים נטילת בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל.
אז כּ י מהנה. כּ ׁש ּק מים ּת כף
בּ חינת ׁש הוּ א מהנה, כּ ׁש ּק מים
ּת כף צריכים אז מהבּ ּט וּ ל, ׁש חוֹ זרים
כּ די הּת וֹ רה, מימי להמׁש י וּ מיּ ד
הגּ וּ ף על הוֹ רה הּט מאה רוּ ח לגרׁש 
הדּ ין כּ חוֹ ת דּ הינוּ  היּ דים, על ועּק ר
ואוֹ רבים העוֹ מדים והבּ לבּ וּ לים
הבּ ּט וּ ל, בּ ׁש עת הגּ וּ ף על וׁש וֹ רים
יהיוּ  מהבּ ּט וּ ל, הדּ עת כּ ׁש יּ חזר ׁש ּת כף
ועל־כּ ן וכנּ "ל. יוֹ תר בּ וֹ  נאחזים
כּ ׁש עוֹ מדים ּת כף לגרׁש ם לזּ הר צריכין
ׁש על־ בּ מים, הּט הרה על־ידי מהנה,
וּ קדה טהרה ממׁש יכין ידי־זה
מהרׁש ימוּ  ׁש נּ מׁש כין הּת וֹ רה, מּמ ימי
היּ ּס וּ רים ׁש ּמ בּט לין הבּ ּט וּ ל ׁש ל

וכנּ "ל. מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש בין והדּ ינים
הּת וֹ רהוזהוּ  התחדּ ׁש וּ ת בּ חינת 

ויוֹ ם, יוֹ ם בּ כל לקבּ ל ׁש צּ ריכין
ׁש נּ מׁש כין הּמ חין, התחדּ ׁש וּ ת ׁש הוּ א
לבּ קרים. חדׁש ים בּ בחינת יוֹ ם בּ כל

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  "אׁש רגוּ כמוֹ  
דּ ברי 'ׁש יּ היוּ  – היּ וֹ ם"  ּמצו אנכי
כּ חדׁש ים'. בּ עיני יוֹ ם בּ כל ּת וֹ רה
על להמׁש י צריכין יוֹ ם ׁש בּ כל נמצא,
הינוּ  מחדׁש , הּת וֹ רה קבּ לת עצמוֹ 
בּ חינת הוּ א הנה על־ידי כּ י כּ נּ "ל,

טז.ג. כו, דברים ברש"י הובא ח ואתחנן ספרי
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התחדּ ׁש וּ ת לקבּ ל צריכין וּ מם בּ ּט וּ ל,
והּט מאוֹ ת הדּ ינים לבּט ל כּ די הּת וֹ רה,
דּ יקא אז להתגּ רוֹ ת הרוֹ צים וכוּ ',
לזה ׁש זּ וֹ כה וּ מי וכנּ "ל. בּ יוֹ תר
חדּ וּ ׁש ים בּ ּת וֹ רה לחדּ ׁש  בּ ׁש למוּ ת
אפילּ וּ  א לוֹ . אׁש רי יוֹ ם, בּ כל אמּת יּ ים
לזה, זוֹ כין ׁש אינם העוֹ לם בּ ני ׁש אר
לעסק להתגּ בּ ר על־כּ ל־ּפ נים צריכין
כּ מבאר מנתוֹ , בּ הקיצוֹ  בּ בּ קר בּ ּת וֹ רה
לעסק בּ אׁש מרת לעמד הּס פרים, בּ כל
צּמ אוֹ ן על־ידי־זה לכבּ וֹ ת כּ די בּ ּת וֹ רה
היּ ּס וּ רים כּ ל לגרׁש  דּ הינוּ  הנּ פׁש ,
מיני וכל אחרא והּס טרא והדּ ינים
ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על־ידי בּ לבּ וּ לים,
מי אפילּ וּ  בּ אמת ועל־כּ ן מהרׁש ימוּ .
מּמ ׁש , בּ ּת וֹ רה לחדּ ׁש  זוֹ כה ׁש אינוֹ 
יוֹ ם בּ כל להתגּ בּ ר על־כּ ל־ּפ נים צרי
חדׁש  בּ חׁש ק בּ ּת וֹ רה לעסק ויוֹ ם,
כּ חדׁש ים בּ עיניו ויהיה חדׁש , וחיּ וּ ת
התחדּ ׁש וּ ת בּ חינת כּ ן גּ ם זהוּ  כּ י מּמ ׁש ,

אחר, בּ מקוֹ ם כּ מבאר (בסימןהּת וֹ רה 
ציציתקנט) בּ חינת כּ ל וזהוּ  כּ נּ "ל. הינוּ  ,

ׁש כּ לּ ם וּ תפלּ ה, ׁש מע וּ קריאת וּ תפלּ ין,
הּמ חין התחדּ ׁש וּ ת בּ חינת הם
בּ כל מיּ שׂ ראל אחד כּ ל על ׁש נּ מׁש כין
הזּ ריחה מבּ חינת  נמׁש זה ׁש כּ ל יוֹ ם,
הּת כלית, אל הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימה

וכנּ "ל: ׁש נה בּ חינת ׁש הוּ א

עדג חנכּ ה, ׁש ל הנּ ס ּת קף בּ חינת וזה
נר להדליק חדׁש ה למצוה ׁש זּ כינוּ 
הדלקת כּ י ׁש נה, בּ כל בּ ביתינוּ  חנכּ ה
ׁש ל מהזּ ריחה מדליקין חנכּ ה נר
אל הבּ ּט וּ ל ׁש ל הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ 

הּת וֹ רה קבּ לת כּ ל ׁש ּמ ם הּת כלית,
כּ ל כּ לל בּ חינת ׁש הם והּמ צוֹ ת,

בּ חינת הּק דוֹ ׁש וֹ ת, ו)האוֹ רוֹ ת :(משלי 
ׁש על־ידי־ אוֹ ר", ותוֹ רה מצוה נר "כּ י
והּס טרא הצּ רוֹ ת כּ ל מבּט לין זה
עוֹ בדי מלכוּ ת יניקת ׁש ּמ הם אחרא,
כּ וֹ כבים עוֹ בדי מלכוּ ת כּ י כּ וֹ כבים,
ּת וֹ רת להׁש כּ יחם ישׂ ראל על עמדה
ההתגּ בּ רוּ ת ׁש עּק ר ידעוּ  כּ י וכוּ ',
על־ כּ נּ "ל, הּת וֹ רה על־ידי הוּ א כּ נגדם
וׁש לוֹ ם, חס הּת וֹ רה להׁש כּ יח רצוּ  כּ ן
ׁש הם הדּ וֹ ר, ׁש בּ אוֹ תוֹ  הצּ דּ יקים אבל
עצמם בּ ּט לוּ  וּ בניו, גּ דוֹ ל כּ הן מּת תיהוּ 
יתבּ ר ה' אל הבּ ּט וּ ל בּ תכלית
נפׁש ם וּ מסרוּ  מנּ גד, נפׁש ם והׁש ליכוּ 
בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  ישׂ ראל, ,בּ ׁש ביל 

האמּת ית הגּ דוֹ לה העצה עּק ר זהוּ  כּ י
על ׁש עוֹ ברין וׁש לוֹ ם, חס הצּ רוֹ ת בּ כל
על עוֹ בר מה אוֹ  בּ כלליּ וּ ת ישׂ ראל
ׁש אין לצלן, רחמנא בּ פרטיּ וּ ת אדם כּ ל
אם כּ י מהם לברח נכוֹ נה עצה ׁש וּ ם
דּ הינוּ  הּת כלית, אל הבּ ּט וּ ל על־ידי
עצמוֹ  ולעשׂ וֹ ת בּ חזקה עיניו לסּת ם
הבּ ּט וּ ל בּ תכלית עצמוֹ  וּ לבּט ל כּ יׁש ן,
רק כּ לל, הרגּ ׁש ה ׁש וּ ם בּ וֹ  אין כּ אלּ וּ 
האוֹ ר אל מחׁש בּת וֹ  וּ לבּט ל לדבּ ק
אדם כּ ל יכוֹ ל וזה .יתבּ ר סוֹ ף האין
הּק דוֹ ׁש  מּפ יו ׁש מעּת י כּ אׁש ר לעשׂ וֹ ת

רעט) הר"ן ׁש אינוֹ (שיחות אף־על־ּפ י כּ י ,
כּ מוֹ  בּ ׁש למוּ ת לבּט וּ ל לזכּ וֹ ת יכוֹ ל
אף־על־ּפ י־ הלמים, הצּ דּ יקים גּ דוֹ לי
איזה עצמוֹ  לבּט ל אדם כּ ל יכוֹ ל כן
ועל־ידי בּ אמת, ירצה אם ׁש עה
היּ ּס וּ רים מּמ נּ וּ  יתבּ ּט לוּ  הבּ ּט וּ ל

מז והלכות סהתורות תורה

להיוֹ ת יכוֹ ל  ּאחר־כ א והצּ רוֹ ת,
וצרי וׁש לוֹ ם, חס יוֹ תר ׁש יּ תגּ בּ רוּ 
חדּ וּ ׁש י על־ידי לבּט לם להתגּ בּ ר
הּת וֹ רה עסק על־ידי אוֹ  הּת וֹ רה,

וכנּ "ל: חדׁש  בּ חׁש ק

היהד הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר ועל־כּ ן
ׁש היוּ  על־ידי זאת, בּ חינה על־ידי
ׁש בּ א עד בּ מצרים גּ דוֹ לה בּ צרה ּת חלּ ה
בּ תכלית עצמוֹ  וּ בּט ל רבּ ינוּ  מׁש ה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  יב)הבּ ּט וּ ל, :(במדבר 
ׁש זּ הוּ  וכוּ ', מאד" עניו מׁש ה "והאיׁש 
בּ חינת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל, ּת כלית בּ חינת
הזּ ה הבּ ּט וּ ל ועל־ידי אמּת ית. ענוה
מּמ צרים, אוֹ תנוּ  וגאל הצּ רוֹ ת כּ ל בּ ּט ל
אחרא. והּס טרא הּט מאוֹ ת וּ מכּ ל
אׁש  לנוּ  המׁש י הזּ ה הבּ ּט וּ ל ומבּ חינת
אחרא הּס טרא לגרׁש  הּת וֹ רה
אחר־ בּ יוֹ תר יתגּ בּ רוּ  ׁש א והּק לּפ וֹ ת

כּ נּ "ל.  ּכ

מּמ צריםועל־כּ ן לברח הוּ כרחוּ  
קבּ לת קדם ׁש היה מחמת
ליּת ן אפׁש ר היה א וּ במצרים הּת וֹ רה.
על־ גּ לּ וּ לים, מלאה היתה כּ י הּת וֹ רה,
לצאת מאד וכבד קׁש ה היה בּ אמת כּ ן
מׁש ה ׁש בּ ּט ל ּפ עם בּ כל כּ י מּמ צרים,
בּ חינת ישׂ ראל על והאיר עצמוֹ  את
יתבּ ר ׁש מוֹ  להם הוֹ דיע כּ י בּ ּט וּ ל,
ולּמ דם סוֹ ף האין אוֹ ר עליהם והאיר
א ,יתבּ ר אליו וּ להתבּ ּט ל להתדּ בּ ק
בּ יוֹ תר, עצמוֹ  את בּ ּט ל מה כּ ל
את והכבּ ידוּ  בּ יוֹ תר הּמ צריּ ים התגּ בּ רוּ 
צרי ׁש הבּ ּט וּ ל מחמת בּ יוֹ תר, לבּ ם
אז כּ י כּ נּ "ל, וכוּ ' וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א להיוֹ ת

ּפ עם, בּ כל ּת וֹ רה להמׁש י קׁש ה היה
נּס ים עּמ נוּ  עשׂ ה ה' בּ חמלת א
ׁש האיר עד ונוֹ ראוֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת ונפלאוֹ ת
מאד ועצוּ מה גּ דוֹ לה הארה ישׂ ראל על

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש ּמ וּ רים, יב)בּ ליל :(שמות 
וכוּ ', מצרים" בּ ארץ "ועברּת י
וכּמ וּ בא 'ואתגּ ליתי', ותרגוּ מוֹ :
נפלוּ  ההארה ׁש ּמ גּ דל עד בּ כוּ נוֹ ת.
אוֹ רבים ׁש היוּ  מצרים בּ כוֹ רי כּ ל ומתוּ 
דּ יקא, על־ידי־זה וּ להתגּ בּ ר להתגּ רוֹ ת
אפילּ וּ  לסבּ וֹ ל יכוֹ לים היוּ  א כּ י
הזּ ה. הגּ דוֹ ל האוֹ ר התנוֹ צצוּ ת מרחוֹ ק
גּ דוֹ ל אוֹ ר עלינוּ  האיר בּ חמלתוֹ  אז כּ י
הזּ את, הּק דוֹ ׁש ה הלּ ילה כּ ל מאד
כּ ח ׁש נּ תבּ ּט ל עד ׁש ּמ וּ רים, ליל ׁש הוּ א
מלכוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א אחרא, הּס טרא
בּ רחוּ  ואז וכנּ "ל. מאד אז מצרים
מחמת לברח הוּ כרחוּ  כּ י ּת כף, ישׂ ראל
אף־על־ מהבּ ּט וּ ל ׁש יּ ׁש וּ בוּ  ׁש בּ הכרח
הּמ צרים יוּ כלוּ  ואז הרבּ ה,  ׁש נּ מׁש ּפ י
הוּ כרחוּ  ועל־כּ ן כּ נּ "ל. בּ יוֹ תר להתגּ בּ ר
אז בּ אפׁש ר היה ׁש א מחמת לברח
לבּט לם  ּאחר־כ ּת וֹ רה להמׁש י עדין
בּ אמת ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הּת וֹ רה על־ידי
כּ ׁש הוּ גד , ּאחר־כ מצרים רדפוּ 
אף־על־ּפ י כּ י העם. בּ רח כּ י לפרעה
וּ מצרים ּפ רעה ונכנעוּ  ׁש נּ תבּ ּט לוּ 
אף־על־ּפ י־כן מאד, הלּ ילה בּ אוֹ תוֹ 
ׁש א מאחר מחדׁש  התגּ בּ ר  ּאחר־כ
לבּט לוֹ  הּת וֹ רה קבּ לת עדין היה
עּק ר כּ י הּת וֹ רה, על־ידי בּ ׁש למוּ ת
על־ידי הוּ א בּ ׁש למוּ ת לגמרי בּ ּט וּ לם
 ּאחר־כ ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
א ואז וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ 
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התחדּ ׁש וּ ת לקבּ ל צריכין וּ מם בּ ּט וּ ל,
והּט מאוֹ ת הדּ ינים לבּט ל כּ די הּת וֹ רה,
דּ יקא אז להתגּ רוֹ ת הרוֹ צים וכוּ ',
לזה ׁש זּ וֹ כה וּ מי וכנּ "ל. בּ יוֹ תר
חדּ וּ ׁש ים בּ ּת וֹ רה לחדּ ׁש  בּ ׁש למוּ ת
אפילּ וּ  א לוֹ . אׁש רי יוֹ ם, בּ כל אמּת יּ ים
לזה, זוֹ כין ׁש אינם העוֹ לם בּ ני ׁש אר
לעסק להתגּ בּ ר על־כּ ל־ּפ נים צריכין
כּ מבאר מנתוֹ , בּ הקיצוֹ  בּ בּ קר בּ ּת וֹ רה
לעסק בּ אׁש מרת לעמד הּס פרים, בּ כל
צּמ אוֹ ן על־ידי־זה לכבּ וֹ ת כּ די בּ ּת וֹ רה
היּ ּס וּ רים כּ ל לגרׁש  דּ הינוּ  הנּ פׁש ,
מיני וכל אחרא והּס טרא והדּ ינים
ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על־ידי בּ לבּ וּ לים,
מי אפילּ וּ  בּ אמת ועל־כּ ן מהרׁש ימוּ .
מּמ ׁש , בּ ּת וֹ רה לחדּ ׁש  זוֹ כה ׁש אינוֹ 
יוֹ ם בּ כל להתגּ בּ ר על־כּ ל־ּפ נים צרי
חדׁש  בּ חׁש ק בּ ּת וֹ רה לעסק ויוֹ ם,
כּ חדׁש ים בּ עיניו ויהיה חדׁש , וחיּ וּ ת
התחדּ ׁש וּ ת בּ חינת כּ ן גּ ם זהוּ  כּ י מּמ ׁש ,

אחר, בּ מקוֹ ם כּ מבאר (בסימןהּת וֹ רה 
ציציתקנט) בּ חינת כּ ל וזהוּ  כּ נּ "ל. הינוּ  ,

ׁש כּ לּ ם וּ תפלּ ה, ׁש מע וּ קריאת וּ תפלּ ין,
הּמ חין התחדּ ׁש וּ ת בּ חינת הם
בּ כל מיּ שׂ ראל אחד כּ ל על ׁש נּ מׁש כין
הזּ ריחה מבּ חינת  נמׁש זה ׁש כּ ל יוֹ ם,
הּת כלית, אל הבּ ּט וּ ל ׁש ל והרׁש ימה

וכנּ "ל: ׁש נה בּ חינת ׁש הוּ א

עדג חנכּ ה, ׁש ל הנּ ס ּת קף בּ חינת וזה
נר להדליק חדׁש ה למצוה ׁש זּ כינוּ 
הדלקת כּ י ׁש נה, בּ כל בּ ביתינוּ  חנכּ ה
ׁש ל מהזּ ריחה מדליקין חנכּ ה נר
אל הבּ ּט וּ ל ׁש ל הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ 

הּת וֹ רה קבּ לת כּ ל ׁש ּמ ם הּת כלית,
כּ ל כּ לל בּ חינת ׁש הם והּמ צוֹ ת,

בּ חינת הּק דוֹ ׁש וֹ ת, ו)האוֹ רוֹ ת :(משלי 
ׁש על־ידי־ אוֹ ר", ותוֹ רה מצוה נר "כּ י
והּס טרא הצּ רוֹ ת כּ ל מבּט לין זה
עוֹ בדי מלכוּ ת יניקת ׁש ּמ הם אחרא,
כּ וֹ כבים עוֹ בדי מלכוּ ת כּ י כּ וֹ כבים,
ּת וֹ רת להׁש כּ יחם ישׂ ראל על עמדה
ההתגּ בּ רוּ ת ׁש עּק ר ידעוּ  כּ י וכוּ ',
על־ כּ נּ "ל, הּת וֹ רה על־ידי הוּ א כּ נגדם
וׁש לוֹ ם, חס הּת וֹ רה להׁש כּ יח רצוּ  כּ ן
ׁש הם הדּ וֹ ר, ׁש בּ אוֹ תוֹ  הצּ דּ יקים אבל
עצמם בּ ּט לוּ  וּ בניו, גּ דוֹ ל כּ הן מּת תיהוּ 
יתבּ ר ה' אל הבּ ּט וּ ל בּ תכלית
נפׁש ם וּ מסרוּ  מנּ גד, נפׁש ם והׁש ליכוּ 
בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  ישׂ ראל, ,בּ ׁש ביל 

האמּת ית הגּ דוֹ לה העצה עּק ר זהוּ  כּ י
על ׁש עוֹ ברין וׁש לוֹ ם, חס הצּ רוֹ ת בּ כל
על עוֹ בר מה אוֹ  בּ כלליּ וּ ת ישׂ ראל
ׁש אין לצלן, רחמנא בּ פרטיּ וּ ת אדם כּ ל
אם כּ י מהם לברח נכוֹ נה עצה ׁש וּ ם
דּ הינוּ  הּת כלית, אל הבּ ּט וּ ל על־ידי
עצמוֹ  ולעשׂ וֹ ת בּ חזקה עיניו לסּת ם
הבּ ּט וּ ל בּ תכלית עצמוֹ  וּ לבּט ל כּ יׁש ן,
רק כּ לל, הרגּ ׁש ה ׁש וּ ם בּ וֹ  אין כּ אלּ וּ 
האוֹ ר אל מחׁש בּת וֹ  וּ לבּט ל לדבּ ק
אדם כּ ל יכוֹ ל וזה .יתבּ ר סוֹ ף האין
הּק דוֹ ׁש  מּפ יו ׁש מעּת י כּ אׁש ר לעשׂ וֹ ת

רעט) הר"ן ׁש אינוֹ (שיחות אף־על־ּפ י כּ י ,
כּ מוֹ  בּ ׁש למוּ ת לבּט וּ ל לזכּ וֹ ת יכוֹ ל
אף־על־ּפ י־ הלמים, הצּ דּ יקים גּ דוֹ לי
איזה עצמוֹ  לבּט ל אדם כּ ל יכוֹ ל כן
ועל־ידי בּ אמת, ירצה אם ׁש עה
היּ ּס וּ רים מּמ נּ וּ  יתבּ ּט לוּ  הבּ ּט וּ ל

מז והלכות סהתורות תורה

להיוֹ ת יכוֹ ל  ּאחר־כ א והצּ רוֹ ת,
וצרי וׁש לוֹ ם, חס יוֹ תר ׁש יּ תגּ בּ רוּ 
חדּ וּ ׁש י על־ידי לבּט לם להתגּ בּ ר
הּת וֹ רה עסק על־ידי אוֹ  הּת וֹ רה,

וכנּ "ל: חדׁש  בּ חׁש ק

היהד הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר ועל־כּ ן
ׁש היוּ  על־ידי זאת, בּ חינה על־ידי
ׁש בּ א עד בּ מצרים גּ דוֹ לה בּ צרה ּת חלּ ה
בּ תכלית עצמוֹ  וּ בּט ל רבּ ינוּ  מׁש ה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  יב)הבּ ּט וּ ל, :(במדבר 
ׁש זּ הוּ  וכוּ ', מאד" עניו מׁש ה "והאיׁש 
בּ חינת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל, ּת כלית בּ חינת
הזּ ה הבּ ּט וּ ל ועל־ידי אמּת ית. ענוה
מּמ צרים, אוֹ תנוּ  וגאל הצּ רוֹ ת כּ ל בּ ּט ל
אחרא. והּס טרא הּט מאוֹ ת וּ מכּ ל
אׁש  לנוּ  המׁש י הזּ ה הבּ ּט וּ ל ומבּ חינת
אחרא הּס טרא לגרׁש  הּת וֹ רה
אחר־ בּ יוֹ תר יתגּ בּ רוּ  ׁש א והּק לּפ וֹ ת

כּ נּ "ל.  ּכ

מּמ צריםועל־כּ ן לברח הוּ כרחוּ  
קבּ לת קדם ׁש היה מחמת
ליּת ן אפׁש ר היה א וּ במצרים הּת וֹ רה.
על־ גּ לּ וּ לים, מלאה היתה כּ י הּת וֹ רה,
לצאת מאד וכבד קׁש ה היה בּ אמת כּ ן
מׁש ה ׁש בּ ּט ל ּפ עם בּ כל כּ י מּמ צרים,
בּ חינת ישׂ ראל על והאיר עצמוֹ  את
יתבּ ר ׁש מוֹ  להם הוֹ דיע כּ י בּ ּט וּ ל,
ולּמ דם סוֹ ף האין אוֹ ר עליהם והאיר
א ,יתבּ ר אליו וּ להתבּ ּט ל להתדּ בּ ק
בּ יוֹ תר, עצמוֹ  את בּ ּט ל מה כּ ל
את והכבּ ידוּ  בּ יוֹ תר הּמ צריּ ים התגּ בּ רוּ 
צרי ׁש הבּ ּט וּ ל מחמת בּ יוֹ תר, לבּ ם
אז כּ י כּ נּ "ל, וכוּ ' וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א להיוֹ ת

ּפ עם, בּ כל ּת וֹ רה להמׁש י קׁש ה היה
נּס ים עּמ נוּ  עשׂ ה ה' בּ חמלת א
ׁש האיר עד ונוֹ ראוֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת ונפלאוֹ ת
מאד ועצוּ מה גּ דוֹ לה הארה ישׂ ראל על

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש ּמ וּ רים, יב)בּ ליל :(שמות 
וכוּ ', מצרים" בּ ארץ "ועברּת י
וכּמ וּ בא 'ואתגּ ליתי', ותרגוּ מוֹ :
נפלוּ  ההארה ׁש ּמ גּ דל עד בּ כוּ נוֹ ת.
אוֹ רבים ׁש היוּ  מצרים בּ כוֹ רי כּ ל ומתוּ 
דּ יקא, על־ידי־זה וּ להתגּ בּ ר להתגּ רוֹ ת
אפילּ וּ  לסבּ וֹ ל יכוֹ לים היוּ  א כּ י
הזּ ה. הגּ דוֹ ל האוֹ ר התנוֹ צצוּ ת מרחוֹ ק
גּ דוֹ ל אוֹ ר עלינוּ  האיר בּ חמלתוֹ  אז כּ י
הזּ את, הּק דוֹ ׁש ה הלּ ילה כּ ל מאד
כּ ח ׁש נּ תבּ ּט ל עד ׁש ּמ וּ רים, ליל ׁש הוּ א
מלכוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א אחרא, הּס טרא
בּ רחוּ  ואז וכנּ "ל. מאד אז מצרים
מחמת לברח הוּ כרחוּ  כּ י ּת כף, ישׂ ראל
אף־על־ מהבּ ּט וּ ל ׁש יּ ׁש וּ בוּ  ׁש בּ הכרח
הּמ צרים יוּ כלוּ  ואז הרבּ ה,  ׁש נּ מׁש ּפ י
הוּ כרחוּ  ועל־כּ ן כּ נּ "ל. בּ יוֹ תר להתגּ בּ ר
אז בּ אפׁש ר היה ׁש א מחמת לברח
לבּט לם  ּאחר־כ ּת וֹ רה להמׁש י עדין
בּ אמת ועל־כּ ן כּ נּ "ל. הּת וֹ רה על־ידי
כּ ׁש הוּ גד , ּאחר־כ מצרים רדפוּ 
אף־על־ּפ י כּ י העם. בּ רח כּ י לפרעה
וּ מצרים ּפ רעה ונכנעוּ  ׁש נּ תבּ ּט לוּ 
אף־על־ּפ י־כן מאד, הלּ ילה בּ אוֹ תוֹ 
ׁש א מאחר מחדׁש  התגּ בּ ר  ּאחר־כ
לבּט לוֹ  הּת וֹ רה קבּ לת עדין היה
עּק ר כּ י הּת וֹ רה, על־ידי בּ ׁש למוּ ת
על־ידי הוּ א בּ ׁש למוּ ת לגמרי בּ ּט וּ לם
 ּאחר־כ ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
א ואז וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ 
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על־כּ ן הּת וֹ רה, לקבּ ל עדין אפׁש ר היה
אח ורדף לבּ וֹ  והכבּ יד עדהתגּ בּ ר ריהם 

בּ סכּ נה בּ אמת אז היוּ  על־כּ ן היּ ם,
בּ יוֹ תר אז ׁש התגּ בּ ר מחמת גּ דוֹ לה
מאוֹ ת ׁש ׁש  חילוֹ  כּ ל את ולקח ויוֹ תר,
ׁש ל הכּ חוֹ ת כּ ל כּ לל ׁש הם בּ חוּ ר, רכב
לצלן, רחמנא והדּ ינים, אחרא הּס טרא
מתגּ בּ רין הבּ ּט וּ ל אחר אז כּ י כּ ּמ וּ בא.
יתבּ ר ה' אבל כּ נּ "ל. ויוֹ תר יוֹ תר
אבוֹ ת בּ זכוּ ת עלינוּ  חמל בּ חמלתוֹ 
מּפ ניהם מים וּ בקע מׁש ה, ׁש ל וּ בכחוֹ 
לקבּ ל, ׁש עתידין הּת וֹ רה קבּ לת בּ זכוּ ת
ועל־ידי־זה כּ נּ "ל. מים בּ חינת ׁש הוּ א
ועברוּ  מּפ ניהם הגּ ׁש מים הּמ ים בּ רחוּ 
נטבּ עוּ  והּמ צרים בּ יּ בּ ׁש ה, היּ ם  ֹבּ תו
ׁש עתידין הּת וֹ רה בּ כח והכּ ל בּ הם,

וכנּ "ל: מים בּ חינת ׁש היא לקבּ ל,

הזּ הה הּמ ר האר בּ גלוּ תנוּ  ועכׁש יו
מצרים מגּ לוּ ת יוֹ תר קׁש ה ׁש הוּ א
הגּ לוּ ת על כּ י כּ ּמ וּ בא, הגּ ליּ וֹ ת וּ מכּ ל

נאמר א)הזּ ה ּפ לאים",(איכה "וּת רד : 
הּפ סוּ קים ׁש ּמ דבּ רים מקוֹ ם בּ כל וכן
מפליגים כּ לּ ם הגּ לוּ ת, מזּ ה וחז"ל
הגּ לוּ ת, זה וּ מרירוּ ת אריכוּ ת בּ עצם
אריכת וּ לפי בּ ּמ דרׁש ים. כּ מבאר
לסוֹ בלוֹ  אפׁש ר היה א הגּ לוּ ת מרירת
רפוּ אה ׁש הקים לנוּ  ׁש היה ה' לוּ לא
הּת וֹ רה לקבּ לת זכינוּ  ׁש כּ בר לּמ כּ ה,
דּ וֹ ר אין עכׁש יו וגם סיני, הר בּ מעמד
צדּ יקים לנוּ  ׁש וֹ לח יתבּ ר וה' יתוֹ ם,
עלינוּ  ׁש ּמ מׁש יכין ונוֹ ראים גּ דוֹ לים
סוֹ ף, האין אוֹ ר הארת בּ חינת
אליו להתבּ ּט ל אוֹ תנוּ  וּ מלּמ דים

צרה, בּ עת וּ בפרט ּפ עם בּ כל יתבּ ר
ּמ מׁש יכין מה והעּק ר לצלן. רחמנא
ׁש בּ זה מאד, נפלאים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י לנוּ 
לעמד כּ ח לנוּ  ונוֹ תנין אוֹ תנוּ  מחיּ ין הם
כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים וּ לבּט לם, כּ נגדם
כּ י ויוֹ תר, בּ יוֹ תר  ּאחר־כ וּ מתגּ רים
על־ידי אוֹ תם מבּט לין ּפ עם בּ כל
לקבּ לּה  זכינוּ  ׁש כּ בר הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
עליו־הלוֹ ם, רבּ ינוּ  מׁש ה על־ידי

הנּ פלאים החדּ וּ ׁש ים ׁש חדּ ׁש וּ ועל־ידי 
דּ וֹ ר, ׁש בּ כל הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים

קיט)בּ בחינת בעניי(תהלים נחמתי "זאת : 
וכנּ "ל: חיּ יתני" אמרת כּ י

חנכּ ה.ו נר הדלקת בּ חינת וזה
הצּ דּ יקים וכל וּ בניו ׁש ּמ ּת תיהוּ 
הנּ "ל לבּט וּ ל זכוּ  הדּ וֹ ר ׁש בּ אוֹ תוֹ 
 ּאחר־כ ׁש המׁש יכוּ  עד בּ ׁש למוּ ת,
ׁש הוּ א הנּ "ל, מהרׁש ימוּ  גדוֹ לה הארה
ׁש על־ידי־זה הּת וֹ רה, קבּ לת בּ חינת
כּ וֹ כבים עוֹ בדי מלכוּ ת על התגּ בּ רוּ 
הזּ את ההארה וּ מגּ דל וכנּ "ל. הרׁש עה
גּ דוֹ לה הארה לדּ וֹ רוֹ ת להמׁש י זכוּ 
הזּ ה' בּ זמן ההם 'בּ יּ מים ׁש נה בּ כל
ותּק נוּ  אלּ וּ  חנכּ ה ימי ׁש מנת לנוּ  וקבעוּ 
ׁש זּ את חנכּ ה, נר בּ הם להדליק
בּ חינת הוּ א הּק דוֹ ׁש ה ההדלקה
הרׁש ימוּ  ׁש ל והזּ ריחה האוֹ ר המׁש כת
הּת וֹ רה, קבּ לת ׁש ּמ ם מהבּ ּט וּ ל,
כּ ל כּ נגד מתגבּ רין ׁש על־ידי־זה
ויוֹ תר בּ יוֹ תר ׁש ּמ תגּ בּ רין עלינוּ  הּק מים
אנׁש ים ׁש ני כּ דר ּפ עם, בּ כל
על־ידי אבל כּ נּ "ל, בּ זה זה הנּ לחמים
הרׁש ימוּ  מאוֹ ר הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת
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חנכּ ה, נר הדלקת בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
כּ נּ "ל. עליהם מתגּ בּ רים על־ידי־זה

כּ דיועל־כּ ן חנכּ ה, ימי ׁש מנת הם 
קבּ לת הארת להמׁש י
יוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א מרׁש ּה , הּת וֹ רה
ׁש כּ לוּ ל בּ ינה בּ חינת ׁש הוּ א המיני,
ונתּפ ס נאחז ׁש ם ראׁש וֹ נוֹ ת, מׁש 
בּ ינה כּ י הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר
בּ חינת שׂ מחה, בּ חינת ׁש הוּ א לבּ א,

ד) ׁש הוּ א(תהלים בּ לבּ י", שׂ מחה "נתּת 
 ֹלתו  ׁש נּ מׁש הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי
הבע בּ חינת ׁש הם הבּ נין, ימי ׁש בעה
הּת וֹ רה, כּ לל בּ חינת ׁש הם מדּ וֹ ת,

ט)בּ חינת עּמ וּ דיה(משלי "חצבה 
כּ יּ דוּ ע: ׁש בעה"

ׁש ּת ּק וּ נוֹ ז ּפ רעה חלוֹ ם בּ חינת וזה
ׁש ּק וֹ רין אוֹ תוֹ , ׁש ּפ תר יוֹ סף על־ידי
ּפ רעה כּ י חנכּ ה, בּ ימי הּפ רׁש ה זאת

ׁש  ׁש נה בּ עת בּ ּט וּ לראה מבּ חינת  נּ מׁש 
הרעוֹ ת ּפ רוֹ ת ׁש בע אי אז ראה כּ נּ "ל,
וכוּ ', הּט וֹ בוֹ ת ּפ רוֹ ת ׁש בע בּ וֹ לעים
על הרע התגּ בּ רוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
מדּ וֹ ת הבע התגּ בּ רוּ ת הינוּ  הּט וֹ ב,
עד הּט וֹ בוֹ ת הּמ דּ וֹ ת ׁש בע על רעוֹ ת

מא)אׁש ר קרבּ נה(בראשית אל "וּת באנה : 
כּ י קרבּ נה". אל באוּ  כּ י נוֹ דע וא
בּ כל אחרא הּס טרא מתגּ בּ רת  ּכּ ל־כ
האדם את להׁש כּ יח ׁש רוֹ צה עד ּפ עם
מעוֹ לם, טוֹ ב ראה א כּ אלּ וּ  ּפ עם, בּ כל
הבּ ּט וּ ל בּ עת ׁש בּ ּת חלּ ה אף־על־ּפ י
ׁש בע בּ חינת ׁש הם הּט וֹ ב, את רק ראה
אחר־ ׁש ּת כף ראה א הּט וֹ בוֹ ת, ּפ רוֹ ת
כּ ׁש ּמ תחיל דּ הינוּ  להקיצוֹ ,  ּסמו  ּכ

וּ מתגּ בּ רים חוֹ זרים מהבּ ּט וּ ל לׁש וּ ב
ׁש הם הרעוֹ ת. ּפ רוֹ ת ׁש בע  ּאחר־כ
בּ יוֹ תר וּ מתגּ בּ ר וּ מתגּ רה ׁש אוֹ רב הרע
התגּ בּ רוּ ת נּ סמ וזה וכנּ "ל.  ּאחר־כ
ׁש ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להקיצוֹ  רעוֹ ת הּפ רוֹ ת
בּ כל וכן ואיקץ". וכוּ ', רע "וּ מראיהן

כּ נּ "ל. הינוּ  הּפ רׁש ה,

לתכליתותּק וּ נוֹ  ׁש זּ כה יוֹ סף על־ידי 
כּ ראוּ י בּ ׁש למוּ ת הבּ ּט וּ ל

מט)בּ בחינת בּ ן(שם יוֹ סף ּפ רת "בּ ן 
ׁש יּ וֹ סף עין', 'עוֹ לה – עין" עלי ּפ רת
העין, על עוֹ לה האמת, הצּ דּ יק בּ חינת
דּ האי מחיזוּ  עיניו סוֹ תם הוּ א כּ י
הסּת כּ לוּ ת ׁש וּ ם לוֹ  ואין לגמרי, עלמא
ועל־כּ ן עין, כּ הרף אפילּ וּ  העוֹ לם בּ זה
על עוֹ לה הוּ א כּ י עין', 'עוֹ לה נקרא
לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ י עליו. וּ מוֹ ׁש ל העין
כּ פי העוֹ לם, בּ זה הסּת כּ לוּ ת
כּ י העין, ּת חת הוּ א כּ ן הסּת כּ לוּ תוֹ 
אחר  ׁש נּ מׁש מאחר עליו מוֹ ׁש ל העין

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (סוטהעיניו, 
עיניו',ט:) אחר ׁש 'הל כּ ּמ ה על

בּ חינת טו)ׁש זּ הוּ  תתוּ רוּ (במדבר "וא 
ׁש א – עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי
חוֹ מד והלּ ב רוֹ אה העין תהיה
עלי יתגּ בּ ר הוּ א רק עליו, ׁש וֹ לטין
וימׁש ל עליהם, ויעלה והלּ ב העין

בּ בח יהיוּ בּ הם ׁש א עין'. 'עוֹ לי ינת 
ׁש זּ הוּ  העוֹ לם, בּ זה הסּת כּ לוּ ת ׁש וּ ם לוֹ 
ועל־ עין', 'עוֹ לי ׁש נּ קרא יוֹ סף בּ חינת
והבּ וּ ׁש וֹ ת, החרּפ וֹ ת כּ ל מבּט ל הוּ א כּ ן
אחרא, הּס טרא הּת אווֹ ת כּ לל ׁש הם

ל)בּ בחינת את(בראשית אהים "אסף : 
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על־כּ ן הּת וֹ רה, לקבּ ל עדין אפׁש ר היה
אח ורדף לבּ וֹ  והכבּ יד עדהתגּ בּ ר ריהם 

בּ סכּ נה בּ אמת אז היוּ  על־כּ ן היּ ם,
בּ יוֹ תר אז ׁש התגּ בּ ר מחמת גּ דוֹ לה
מאוֹ ת ׁש ׁש  חילוֹ  כּ ל את ולקח ויוֹ תר,
ׁש ל הכּ חוֹ ת כּ ל כּ לל ׁש הם בּ חוּ ר, רכב
לצלן, רחמנא והדּ ינים, אחרא הּס טרא
מתגּ בּ רין הבּ ּט וּ ל אחר אז כּ י כּ ּמ וּ בא.
יתבּ ר ה' אבל כּ נּ "ל. ויוֹ תר יוֹ תר
אבוֹ ת בּ זכוּ ת עלינוּ  חמל בּ חמלתוֹ 
מּפ ניהם מים וּ בקע מׁש ה, ׁש ל וּ בכחוֹ 
לקבּ ל, ׁש עתידין הּת וֹ רה קבּ לת בּ זכוּ ת
ועל־ידי־זה כּ נּ "ל. מים בּ חינת ׁש הוּ א
ועברוּ  מּפ ניהם הגּ ׁש מים הּמ ים בּ רחוּ 
נטבּ עוּ  והּמ צרים בּ יּ בּ ׁש ה, היּ ם  ֹבּ תו
ׁש עתידין הּת וֹ רה בּ כח והכּ ל בּ הם,

וכנּ "ל: מים בּ חינת ׁש היא לקבּ ל,

הזּ הה הּמ ר האר בּ גלוּ תנוּ  ועכׁש יו
מצרים מגּ לוּ ת יוֹ תר קׁש ה ׁש הוּ א
הגּ לוּ ת על כּ י כּ ּמ וּ בא, הגּ ליּ וֹ ת וּ מכּ ל

נאמר א)הזּ ה ּפ לאים",(איכה "וּת רד : 
הּפ סוּ קים ׁש ּמ דבּ רים מקוֹ ם בּ כל וכן
מפליגים כּ לּ ם הגּ לוּ ת, מזּ ה וחז"ל
הגּ לוּ ת, זה וּ מרירוּ ת אריכוּ ת בּ עצם
אריכת וּ לפי בּ ּמ דרׁש ים. כּ מבאר
לסוֹ בלוֹ  אפׁש ר היה א הגּ לוּ ת מרירת
רפוּ אה ׁש הקים לנוּ  ׁש היה ה' לוּ לא
הּת וֹ רה לקבּ לת זכינוּ  ׁש כּ בר לּמ כּ ה,
דּ וֹ ר אין עכׁש יו וגם סיני, הר בּ מעמד
צדּ יקים לנוּ  ׁש וֹ לח יתבּ ר וה' יתוֹ ם,
עלינוּ  ׁש ּמ מׁש יכין ונוֹ ראים גּ דוֹ לים
סוֹ ף, האין אוֹ ר הארת בּ חינת
אליו להתבּ ּט ל אוֹ תנוּ  וּ מלּמ דים

צרה, בּ עת וּ בפרט ּפ עם בּ כל יתבּ ר
ּמ מׁש יכין מה והעּק ר לצלן. רחמנא
ׁש בּ זה מאד, נפלאים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י לנוּ 
לעמד כּ ח לנוּ  ונוֹ תנין אוֹ תנוּ  מחיּ ין הם
כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים וּ לבּט לם, כּ נגדם
כּ י ויוֹ תר, בּ יוֹ תר  ּאחר־כ וּ מתגּ רים
על־ידי אוֹ תם מבּט לין ּפ עם בּ כל
לקבּ לּה  זכינוּ  ׁש כּ בר הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
עליו־הלוֹ ם, רבּ ינוּ  מׁש ה על־ידי

הנּ פלאים החדּ וּ ׁש ים ׁש חדּ ׁש וּ ועל־ידי 
דּ וֹ ר, ׁש בּ כל הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים

קיט)בּ בחינת בעניי(תהלים נחמתי "זאת : 
וכנּ "ל: חיּ יתני" אמרת כּ י

חנכּ ה.ו נר הדלקת בּ חינת וזה
הצּ דּ יקים וכל וּ בניו ׁש ּמ ּת תיהוּ 
הנּ "ל לבּט וּ ל זכוּ  הדּ וֹ ר ׁש בּ אוֹ תוֹ 
 ּאחר־כ ׁש המׁש יכוּ  עד בּ ׁש למוּ ת,
ׁש הוּ א הנּ "ל, מהרׁש ימוּ  גדוֹ לה הארה
ׁש על־ידי־זה הּת וֹ רה, קבּ לת בּ חינת
כּ וֹ כבים עוֹ בדי מלכוּ ת על התגּ בּ רוּ 
הזּ את ההארה וּ מגּ דל וכנּ "ל. הרׁש עה
גּ דוֹ לה הארה לדּ וֹ רוֹ ת להמׁש י זכוּ 
הזּ ה' בּ זמן ההם 'בּ יּ מים ׁש נה בּ כל
ותּק נוּ  אלּ וּ  חנכּ ה ימי ׁש מנת לנוּ  וקבעוּ 
ׁש זּ את חנכּ ה, נר בּ הם להדליק
בּ חינת הוּ א הּק דוֹ ׁש ה ההדלקה
הרׁש ימוּ  ׁש ל והזּ ריחה האוֹ ר המׁש כת
הּת וֹ רה, קבּ לת ׁש ּמ ם מהבּ ּט וּ ל,
כּ ל כּ נגד מתגבּ רין ׁש על־ידי־זה
ויוֹ תר בּ יוֹ תר ׁש ּמ תגּ בּ רין עלינוּ  הּק מים
אנׁש ים ׁש ני כּ דר ּפ עם, בּ כל
על־ידי אבל כּ נּ "ל, בּ זה זה הנּ לחמים
הרׁש ימוּ  מאוֹ ר הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת
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חנכּ ה, נר הדלקת בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
כּ נּ "ל. עליהם מתגּ בּ רים על־ידי־זה

כּ דיועל־כּ ן חנכּ ה, ימי ׁש מנת הם 
קבּ לת הארת להמׁש י
יוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א מרׁש ּה , הּת וֹ רה
ׁש כּ לוּ ל בּ ינה בּ חינת ׁש הוּ א המיני,
ונתּפ ס נאחז ׁש ם ראׁש וֹ נוֹ ת, מׁש 
בּ ינה כּ י הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר
בּ חינת שׂ מחה, בּ חינת ׁש הוּ א לבּ א,

ד) ׁש הוּ א(תהלים בּ לבּ י", שׂ מחה "נתּת 
 ֹלתו  ׁש נּ מׁש הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי
הבע בּ חינת ׁש הם הבּ נין, ימי ׁש בעה
הּת וֹ רה, כּ לל בּ חינת ׁש הם מדּ וֹ ת,

ט)בּ חינת עּמ וּ דיה(משלי "חצבה 
כּ יּ דוּ ע: ׁש בעה"

ׁש ּת ּק וּ נוֹ ז ּפ רעה חלוֹ ם בּ חינת וזה
ׁש ּק וֹ רין אוֹ תוֹ , ׁש ּפ תר יוֹ סף על־ידי
ּפ רעה כּ י חנכּ ה, בּ ימי הּפ רׁש ה זאת

ׁש  ׁש נה בּ עת בּ ּט וּ לראה מבּ חינת  נּ מׁש 
הרעוֹ ת ּפ רוֹ ת ׁש בע אי אז ראה כּ נּ "ל,
וכוּ ', הּט וֹ בוֹ ת ּפ רוֹ ת ׁש בע בּ וֹ לעים
על הרע התגּ בּ רוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
מדּ וֹ ת הבע התגּ בּ רוּ ת הינוּ  הּט וֹ ב,
עד הּט וֹ בוֹ ת הּמ דּ וֹ ת ׁש בע על רעוֹ ת

מא)אׁש ר קרבּ נה(בראשית אל "וּת באנה : 
כּ י קרבּ נה". אל באוּ  כּ י נוֹ דע וא
בּ כל אחרא הּס טרא מתגּ בּ רת  ּכּ ל־כ
האדם את להׁש כּ יח ׁש רוֹ צה עד ּפ עם
מעוֹ לם, טוֹ ב ראה א כּ אלּ וּ  ּפ עם, בּ כל
הבּ ּט וּ ל בּ עת ׁש בּ ּת חלּ ה אף־על־ּפ י
ׁש בע בּ חינת ׁש הם הּט וֹ ב, את רק ראה
אחר־ ׁש ּת כף ראה א הּט וֹ בוֹ ת, ּפ רוֹ ת
כּ ׁש ּמ תחיל דּ הינוּ  להקיצוֹ ,  ּסמו  ּכ

וּ מתגּ בּ רים חוֹ זרים מהבּ ּט וּ ל לׁש וּ ב
ׁש הם הרעוֹ ת. ּפ רוֹ ת ׁש בע  ּאחר־כ
בּ יוֹ תר וּ מתגּ בּ ר וּ מתגּ רה ׁש אוֹ רב הרע
התגּ בּ רוּ ת נּ סמ וזה וכנּ "ל.  ּאחר־כ
ׁש ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להקיצוֹ  רעוֹ ת הּפ רוֹ ת
בּ כל וכן ואיקץ". וכוּ ', רע "וּ מראיהן

כּ נּ "ל. הינוּ  הּפ רׁש ה,

לתכליתותּק וּ נוֹ  ׁש זּ כה יוֹ סף על־ידי 
כּ ראוּ י בּ ׁש למוּ ת הבּ ּט וּ ל

מט)בּ בחינת בּ ן(שם יוֹ סף ּפ רת "בּ ן 
ׁש יּ וֹ סף עין', 'עוֹ לה – עין" עלי ּפ רת
העין, על עוֹ לה האמת, הצּ דּ יק בּ חינת
דּ האי מחיזוּ  עיניו סוֹ תם הוּ א כּ י
הסּת כּ לוּ ת ׁש וּ ם לוֹ  ואין לגמרי, עלמא
ועל־כּ ן עין, כּ הרף אפילּ וּ  העוֹ לם בּ זה
על עוֹ לה הוּ א כּ י עין', 'עוֹ לה נקרא
לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ י עליו. וּ מוֹ ׁש ל העין
כּ פי העוֹ לם, בּ זה הסּת כּ לוּ ת
כּ י העין, ּת חת הוּ א כּ ן הסּת כּ לוּ תוֹ 
אחר  ׁש נּ מׁש מאחר עליו מוֹ ׁש ל העין

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (סוטהעיניו, 
עיניו',ט:) אחר ׁש 'הל כּ ּמ ה על

בּ חינת טו)ׁש זּ הוּ  תתוּ רוּ (במדבר "וא 
ׁש א – עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי
חוֹ מד והלּ ב רוֹ אה העין תהיה
עלי יתגּ בּ ר הוּ א רק עליו, ׁש וֹ לטין
וימׁש ל עליהם, ויעלה והלּ ב העין

בּ בח יהיוּ בּ הם ׁש א עין'. 'עוֹ לי ינת 
ׁש זּ הוּ  העוֹ לם, בּ זה הסּת כּ לוּ ת ׁש וּ ם לוֹ 
ועל־ עין', 'עוֹ לי ׁש נּ קרא יוֹ סף בּ חינת
והבּ וּ ׁש וֹ ת, החרּפ וֹ ת כּ ל מבּט ל הוּ א כּ ן
אחרא, הּס טרא הּת אווֹ ת כּ לל ׁש הם

ל)בּ בחינת את(בראשית אהים "אסף : 
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לתכלית יוֹ סף זכה ועל־כּ ן חרּפ תי".
ּפ תר ועל־ידי־זה בּ ׁש למוּ ת, הבּ ּט וּ ל
על הּט וֹ ב והגבּ יר ּפ רעה חלוֹ ם ותּק ן
ׁש ני ׁש בע על הבע ׁש ני ׁש בע הרע,

הרעב.
מו)בּ חינתוזה על(שם ידוֹ  יׁש ית "ויוֹ סף 

קבּ לת בּ חינת דּ יקא, 'ידוֹ ' ,"עיני
ׁש עּק ר מהרׁש ימוּ , ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה
בּ בחינת ידים, בּ חינת על־ידי הּק בּ לה

ט) ׁש ּת י(דברים על הבּ רית לחוֹ ת "וּ ׁש ני :
בּ חינת בּ אצבּ ע(שם)ידי", "כּ תוּ בים : 

על הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה הנּ אמר אהים"
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לא.)מאמר 'וכל(תענית : 

הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י בּ אצבּ עוֹ ', מראה אחד
אחר־ ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על־ידי הוּ א
העינים, על מגנּ ה והּת וֹ רה כּ נּ "ל.  ּכ
א מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין ׁש אפילּ וּ 
על־ נוֹ פלת כּ י אחרא, הּס טרא יתגּ בּ רוּ 

בּ בחינת הּת וֹ רה יט)ידי ה'(תהלים "מצות 
"ויוֹ סף וזהוּ : עינים". מאירת בּ רה
דּ יקא, 'ידוֹ ' ,"עיני על ידוֹ  יׁש ית
ׁש אפילּ וּ  הינוּ  וכנּ "ל. דּ יקא 'עיני'
בּ חינת ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש חוֹ זרין
א אף־על־ּפ י־כן העינים, ּפ תיחת
כּ י עוֹ ד, להתגּ בּ ר כּ ח להם יהיה
כּ י וכנּ "ל, הּת וֹ רה על־ידי יתבּ ּט לוּ 
כּ ׁש חוֹ זרים אפילּ וּ  והכּ ׁש רים הצּ דּ יקים
אינם העינים את וּ פוֹ תחין מהבּ ּט וּ ל
עוֹ לם הבלי על וׁש לוֹ ם חס מסּת כּ לים
על־ידי עיניהם ׁש וֹ מרים רק הזּ ה,
ועל־ כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה
והצּ רוֹ ת הדּ ינים כּ ל מתבּ ּט לין ידי־זה
בּ חינת וזהוּ  אחרא. הּס טרא וכל
וכנּ "ל: "עיני על ידוֹ  יׁש ית "ויוֹ סף

ּת ּק וּ ןח ׁש הם ציצית בּ חינת וזה
הכּ לים בּ חינת ׁש הם הלּ בוּ ׁש ין,

ּת ח צריכין כּ י הּמ חין, לתּק ןׁש ל לּ ה 
ׁש הם הכּ לים, את מאד  ּוּ לזכ
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הלּ בוּ ׁש ים
אל מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה
ּת ׁש כח וא תעבר וא סוֹ ף, האין
בּ פנימיּ וּ ת מיּ שׂ ראל אחד כל כּ י מהם,
מאד מאד וּ בוֹ ער מׁש ּת וֹ קק הוּ א נפׁש וֹ 
הוּ א ׁש בּ ּפ נימיּ וּ ת מחמת יתבּ ר לה'
ׁש הוּ א הּת כלית אל עת בּ כל מסּת כּ ל
ורוֹ צה ׁש רׁש וֹ , ׁש ּמ ם סוֹ ף האין אוֹ ר
מחמת א ׁש ם. וּ להכּ לל להדּ בק
בּ בחינת ּת מיד הוּ א זאת ׁש בּ חינה
וּ כׁש הוּ א וׁש וֹ ב", רצוֹ א "והחיּ וֹ ת
ׁש ל הכּ לים אין 'וׁש וֹ ב' בּ חינת
הלּ בוּ ׁש ין, בּ חינת ׁש הם הּמ חין,
מם, הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל יכוֹ לים
הצּ ּמ אוֹ ן לקרר בּ ּמ ה לוֹ  אין ועל־כּ ן
מּמ נּ וּ  נׁש כּ ח רב על־ּפ י ואז ׁש לּ וֹ ,
וחילוֹ תיו הרע היּ צר ועל־כּ ן לגמרי.
מחמת בּ יוֹ תר, בּ ישׂ ראל מתגּ רין
אל ּפ עם בּ כל לברח ׁש רוֹ צה ׁש רוֹ אין
חכמים בּ הּת למידי בּ פרט הּת כלית,
וּ מׁש ּת וֹ קקים החפצים הכּ ׁש רים
מתגּ רה ׁש בּ הם הּת כלית, אל בּ יוֹ תר

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (סוכהבּ יוֹ תר, 
כּ נּ "ל,נב) הנּ "ל בּ חינת מחמת הינוּ  .

בּ ּט וּ ל בּ חינת ל זה בּ ענין יׁש  כּ י
וכּמ ה כּ ּמ ה הּת כלית, אל והסּת כּ לוּ ת
וּ מדרגוֹ ת בּ חינוֹ ת רבבוֹ ת ורבּ י אלפים
בּ אדם ואפילּ וּ  ואדם. אדם כּ ל בּ ין
כּ ל בּ ין ׁש נּ וּ יין כּ ּמ ה יׁש  בּ עצמוֹ  אחד

ועת. זמן

נא והלכות סהתורות תורה

ראׁש וֹ נהועל־כּ ן מצוה הוּ א ציצית 
בּ הקיצוֹ  בּ בּ קר ׁש ּת כף בּ בּ קר,
אל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א מנתוֹ ,
להתלבּ ׁש  צריכין ּת כף הּת כלית,
לתּק ן הצּ יצית, אוֹ ר להמׁש י בּ ציצית
בּ חינת ׁש הם הּמ לבּ וּ ׁש ים בּ חינת
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כל כּ די הכּ לים,
הבּ ּט וּ ל מן הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה

בּ חינת וזה טו)כּ נּ "ל. "וּ ראיתם(במדבר : 
וכוּ ', ה'" מצוֹ ת כּ ל את וּ זכרּת ם אתוֹ 
 נמׁש בּ ׁש רׁש ם הצּ יצית אוֹ ר כּ י
הּת כלית אל הסּת כּ לוּ ת מבּ חינת

הּת וֹ ר כּ ל ׁש רׁש  וזהׁש ּמ ם כּ נּ "ל. ה 
ּת כלת כּ י ׁש בּ צּ יצית, ּת כלת בּ חינת

כּ מבאר הּת כלית, יח)בּ חינת ועל(בסימן . 
ׁש עּק רוֹ  אוֹ תוֹ ", "וּ ראיתם נאמר: זה
ׁש צּ ריכין הינוּ  הּת כלת, על נאמר
הּת כלת, על מאד וּ להסּת כּ ל לראוֹ ת
'ּת כלת כּ י הּת כלית, בּ חינת ׁש הוּ א

הכּ בוֹ ד' כּ ּס א עד וכוּ ', לים (מנחותדּ וֹ מה 
יתבּ ר,מג:) כּ בוֹ דוֹ  ׁש וֹ רה ׁש ם ,

בּ חינת ׁש הוּ א סוֹ ף, האין אוֹ ר בּ חינת
וזהוּ  טו)הּת כלית. תתוּ רוּ (במדבר "וא : 

אׁש ר עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי
ׁש א דּ הינוּ  אחריהם", זנים אּת ם
הזּ ה, עוֹ לם הבלי על הצּ ד מן יסּת כּ ל
אל והסּת כּ לוּ תוֹ  ראיּ תוֹ  יכוּ ן רק
ּת כלת בּ חינת ׁש הוּ א לבד, הּת כלית
אוֹ ר ממׁש יכין ועל־ידי־זה כּ נּ "ל.
הּמ לבּ וּ ׁש ים, בּ חינת לתּק ן מהּת כלית
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הכּ לים, ׁש הם
הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ 
את וּ זכרּת ם אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם וזה כּ נּ "ל.
ׁש הם הּמ צוֹ ת כל כּ י ה'", מצוֹ ת כּ ל

הרׁש ימוּ  מאוֹ ר נמׁש כין הּת וֹ רה, כּ לל
הנּ "ל:

לתפלּ ין,ט הּת וֹ רה כּ ל הקׁש וּ  ועל־כּ ן
ׁש כּ תוּ ב ט)כּ מוֹ  יג, "וּ לזכּ רוֹ ן(שמות : 

ה' ּת וֹ רת ּת היה למען ,עיני בּ ין
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מוֹ  ,"בּ פי

לה) מן(קידושין הרׁש ימוּ  אוֹ ר כּ י .
ּת פלּ ין בּ חינת הוּ א הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
,יתבּ ר לה' הדּ בקוּ ת עּק ר ׁש הם
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר עּק ר ׁש הם
בּ חינת וזה מקוֹ מוֹ ת. בּ כּמ ה כּ ּמ וּ בן
מם, ׁש נּ מׁש כין והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה כּ ל
מאמר על הנּ "ל בּ הּת וֹ רה כּ מבאר
מראה אחד 'וכל ז"ל: רבּ וֹ תינוּ 
הוּ א וציצית ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', בּ אצבּ עוֹ '
הכּ לים, ׁש הם הלּ בוּ ׁש ין, ּת ּק וּ ן בּ חינת
לקבּ ל ויוּ כלוּ  זכּ ים הכּ לים ׁש יּ היוּ  כּ די
אם כּ י מהם. תעבר וא הרׁש ימוּ  אוֹ ר
הזּ ריחה אוֹ ר היטב זוֹ כר האדם היה
בּ כל ׁש ּמ אירה הזּ את, הרׁש ימוּ  ׁש ל
לפי אחד לכל יוֹ ם בּ כל אדם
בּ ה' דּ בוּ ק היה בּ ודּ אי מדרגתוֹ ,
גּ ׁש מיּ וּ ת מחמת א ּת מיד, יתבּ ר
לקבּ ל יכוֹ ל אינוֹ  הכּ לים ועכירת

וע הרׁש ימוּ , אוֹ ר ל־ידי־זהאפילּ וּ  
צוּ תה על־כּ ן מּמ נּ וּ . ונׁש כּ חת עוֹ ברת
בּ כל בּ ציצית להתלבּ ׁש  הּת וֹ רה עלינוּ 
והלּ בוּ ׁש ים, הכּ לים  ּלזכ כּ די יוֹ ם,
הרׁש ימוּ , אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די
וזהוּ : הּת וֹ רה. מצוֹ ת כּ לל ׁש היא
מצוֹ ת כּ ל את וּ זכרּת ם אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם
ׁש הם ציצית, על־ידי כּ י וכוּ '. ה'"
על־ידי־זה הּמ חין, כּ לי ּת ּק וּ ן בּ חינת
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה היטב נקׁש רת
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לתכלית יוֹ סף זכה ועל־כּ ן חרּפ תי".
ּפ תר ועל־ידי־זה בּ ׁש למוּ ת, הבּ ּט וּ ל
על הּט וֹ ב והגבּ יר ּפ רעה חלוֹ ם ותּק ן
ׁש ני ׁש בע על הבע ׁש ני ׁש בע הרע,

הרעב.
מו)בּ חינתוזה על(שם ידוֹ  יׁש ית "ויוֹ סף 

קבּ לת בּ חינת דּ יקא, 'ידוֹ ' ,"עיני
ׁש עּק ר מהרׁש ימוּ , ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה
בּ בחינת ידים, בּ חינת על־ידי הּק בּ לה

ט) ׁש ּת י(דברים על הבּ רית לחוֹ ת "וּ ׁש ני :
בּ חינת בּ אצבּ ע(שם)ידי", "כּ תוּ בים : 

על הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה הנּ אמר אהים"
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לא.)מאמר 'וכל(תענית : 

הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י בּ אצבּ עוֹ ', מראה אחד
אחר־ ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על־ידי הוּ א
העינים, על מגנּ ה והּת וֹ רה כּ נּ "ל.  ּכ
א מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין ׁש אפילּ וּ 
על־ נוֹ פלת כּ י אחרא, הּס טרא יתגּ בּ רוּ 

בּ בחינת הּת וֹ רה יט)ידי ה'(תהלים "מצות 
"ויוֹ סף וזהוּ : עינים". מאירת בּ רה
דּ יקא, 'ידוֹ ' ,"עיני על ידוֹ  יׁש ית
ׁש אפילּ וּ  הינוּ  וכנּ "ל. דּ יקא 'עיני'
בּ חינת ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש חוֹ זרין
א אף־על־ּפ י־כן העינים, ּפ תיחת
כּ י עוֹ ד, להתגּ בּ ר כּ ח להם יהיה
כּ י וכנּ "ל, הּת וֹ רה על־ידי יתבּ ּט לוּ 
כּ ׁש חוֹ זרים אפילּ וּ  והכּ ׁש רים הצּ דּ יקים
אינם העינים את וּ פוֹ תחין מהבּ ּט וּ ל
עוֹ לם הבלי על וׁש לוֹ ם חס מסּת כּ לים
על־ידי עיניהם ׁש וֹ מרים רק הזּ ה,
ועל־ כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה
והצּ רוֹ ת הדּ ינים כּ ל מתבּ ּט לין ידי־זה
בּ חינת וזהוּ  אחרא. הּס טרא וכל
וכנּ "ל: "עיני על ידוֹ  יׁש ית "ויוֹ סף

ּת ּק וּ ןח ׁש הם ציצית בּ חינת וזה
הכּ לים בּ חינת ׁש הם הלּ בוּ ׁש ין,

ּת ח צריכין כּ י הּמ חין, לתּק ןׁש ל לּ ה 
ׁש הם הכּ לים, את מאד  ּוּ לזכ
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הלּ בוּ ׁש ים
אל מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה
ּת ׁש כח וא תעבר וא סוֹ ף, האין
בּ פנימיּ וּ ת מיּ שׂ ראל אחד כל כּ י מהם,
מאד מאד וּ בוֹ ער מׁש ּת וֹ קק הוּ א נפׁש וֹ 
הוּ א ׁש בּ ּפ נימיּ וּ ת מחמת יתבּ ר לה'
ׁש הוּ א הּת כלית אל עת בּ כל מסּת כּ ל
ורוֹ צה ׁש רׁש וֹ , ׁש ּמ ם סוֹ ף האין אוֹ ר
מחמת א ׁש ם. וּ להכּ לל להדּ בק
בּ בחינת ּת מיד הוּ א זאת ׁש בּ חינה
וּ כׁש הוּ א וׁש וֹ ב", רצוֹ א "והחיּ וֹ ת
ׁש ל הכּ לים אין 'וׁש וֹ ב' בּ חינת
הלּ בוּ ׁש ין, בּ חינת ׁש הם הּמ חין,
מם, הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל יכוֹ לים
הצּ ּמ אוֹ ן לקרר בּ ּמ ה לוֹ  אין ועל־כּ ן
מּמ נּ וּ  נׁש כּ ח רב על־ּפ י ואז ׁש לּ וֹ ,
וחילוֹ תיו הרע היּ צר ועל־כּ ן לגמרי.
מחמת בּ יוֹ תר, בּ ישׂ ראל מתגּ רין
אל ּפ עם בּ כל לברח ׁש רוֹ צה ׁש רוֹ אין
חכמים בּ הּת למידי בּ פרט הּת כלית,
וּ מׁש ּת וֹ קקים החפצים הכּ ׁש רים
מתגּ רה ׁש בּ הם הּת כלית, אל בּ יוֹ תר

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (סוכהבּ יוֹ תר, 
כּ נּ "ל,נב) הנּ "ל בּ חינת מחמת הינוּ  .

בּ ּט וּ ל בּ חינת ל זה בּ ענין יׁש  כּ י
וכּמ ה כּ ּמ ה הּת כלית, אל והסּת כּ לוּ ת
וּ מדרגוֹ ת בּ חינוֹ ת רבבוֹ ת ורבּ י אלפים
בּ אדם ואפילּ וּ  ואדם. אדם כּ ל בּ ין
כּ ל בּ ין ׁש נּ וּ יין כּ ּמ ה יׁש  בּ עצמוֹ  אחד

ועת. זמן

נא והלכות סהתורות תורה

ראׁש וֹ נהועל־כּ ן מצוה הוּ א ציצית 
בּ הקיצוֹ  בּ בּ קר ׁש ּת כף בּ בּ קר,
אל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א מנתוֹ ,
להתלבּ ׁש  צריכין ּת כף הּת כלית,
לתּק ן הצּ יצית, אוֹ ר להמׁש י בּ ציצית
בּ חינת ׁש הם הּמ לבּ וּ ׁש ים בּ חינת
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כל כּ די הכּ לים,
הבּ ּט וּ ל מן הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה

בּ חינת וזה טו)כּ נּ "ל. "וּ ראיתם(במדבר : 
וכוּ ', ה'" מצוֹ ת כּ ל את וּ זכרּת ם אתוֹ 
 נמׁש בּ ׁש רׁש ם הצּ יצית אוֹ ר כּ י
הּת כלית אל הסּת כּ לוּ ת מבּ חינת

הּת וֹ ר כּ ל ׁש רׁש  וזהׁש ּמ ם כּ נּ "ל. ה 
ּת כלת כּ י ׁש בּ צּ יצית, ּת כלת בּ חינת

כּ מבאר הּת כלית, יח)בּ חינת ועל(בסימן . 
ׁש עּק רוֹ  אוֹ תוֹ ", "וּ ראיתם נאמר: זה
ׁש צּ ריכין הינוּ  הּת כלת, על נאמר
הּת כלת, על מאד וּ להסּת כּ ל לראוֹ ת
'ּת כלת כּ י הּת כלית, בּ חינת ׁש הוּ א

הכּ בוֹ ד' כּ ּס א עד וכוּ ', לים (מנחותדּ וֹ מה 
יתבּ ר,מג:) כּ בוֹ דוֹ  ׁש וֹ רה ׁש ם ,

בּ חינת ׁש הוּ א סוֹ ף, האין אוֹ ר בּ חינת
וזהוּ  טו)הּת כלית. תתוּ רוּ (במדבר "וא : 

אׁש ר עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי
ׁש א דּ הינוּ  אחריהם", זנים אּת ם
הזּ ה, עוֹ לם הבלי על הצּ ד מן יסּת כּ ל
אל והסּת כּ לוּ תוֹ  ראיּ תוֹ  יכוּ ן רק
ּת כלת בּ חינת ׁש הוּ א לבד, הּת כלית
אוֹ ר ממׁש יכין ועל־ידי־זה כּ נּ "ל.
הּמ לבּ וּ ׁש ים, בּ חינת לתּק ן מהּת כלית
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הכּ לים, ׁש הם
הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ 
את וּ זכרּת ם אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם וזה כּ נּ "ל.
ׁש הם הּמ צוֹ ת כל כּ י ה'", מצוֹ ת כּ ל

הרׁש ימוּ  מאוֹ ר נמׁש כין הּת וֹ רה, כּ לל
הנּ "ל:

לתפלּ ין,ט הּת וֹ רה כּ ל הקׁש וּ  ועל־כּ ן
ׁש כּ תוּ ב ט)כּ מוֹ  יג, "וּ לזכּ רוֹ ן(שמות : 

ה' ּת וֹ רת ּת היה למען ,עיני בּ ין
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מוֹ  ,"בּ פי

לה) מן(קידושין הרׁש ימוּ  אוֹ ר כּ י .
ּת פלּ ין בּ חינת הוּ א הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
,יתבּ ר לה' הדּ בקוּ ת עּק ר ׁש הם
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר עּק ר ׁש הם
בּ חינת וזה מקוֹ מוֹ ת. בּ כּמ ה כּ ּמ וּ בן
מם, ׁש נּ מׁש כין והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה כּ ל
מאמר על הנּ "ל בּ הּת וֹ רה כּ מבאר
מראה אחד 'וכל ז"ל: רבּ וֹ תינוּ 
הוּ א וציצית ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', בּ אצבּ עוֹ '
הכּ לים, ׁש הם הלּ בוּ ׁש ין, ּת ּק וּ ן בּ חינת
לקבּ ל ויוּ כלוּ  זכּ ים הכּ לים ׁש יּ היוּ  כּ די
אם כּ י מהם. תעבר וא הרׁש ימוּ  אוֹ ר
הזּ ריחה אוֹ ר היטב זוֹ כר האדם היה
בּ כל ׁש ּמ אירה הזּ את, הרׁש ימוּ  ׁש ל
לפי אחד לכל יוֹ ם בּ כל אדם
בּ ה' דּ בוּ ק היה בּ ודּ אי מדרגתוֹ ,
גּ ׁש מיּ וּ ת מחמת א ּת מיד, יתבּ ר
לקבּ ל יכוֹ ל אינוֹ  הכּ לים ועכירת

וע הרׁש ימוּ , אוֹ ר ל־ידי־זהאפילּ וּ  
צוּ תה על־כּ ן מּמ נּ וּ . ונׁש כּ חת עוֹ ברת
בּ כל בּ ציצית להתלבּ ׁש  הּת וֹ רה עלינוּ 
והלּ בוּ ׁש ים, הכּ לים  ּלזכ כּ די יוֹ ם,
הרׁש ימוּ , אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די
וזהוּ : הּת וֹ רה. מצוֹ ת כּ לל ׁש היא
מצוֹ ת כּ ל את וּ זכרּת ם אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם
ׁש הם ציצית, על־ידי כּ י וכוּ '. ה'"
על־ידי־זה הּמ חין, כּ לי ּת ּק וּ ן בּ חינת
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה היטב נקׁש רת



הלכותנב שחריתליקוטי ידים נטילת הלכות

היטב, יתבּ ר אוֹ תוֹ  וזוֹ כרין בּ ּמ ח
הּת וֹ רה מצוֹ ת כּ לל בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל. מם ׁש יּ וֹ צאין

וּ תפלּ יןוזהוּ  ציצית סמיכת בּ חינת 
יוֹ ם בּ כל לוֹ בׁש ין ׁש יּ שׂ ראל
בּ חינת הם ּת פלּ ין כּ י וּ תפלּ ין. טלּ ית
כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר
הכּ לים ּת ּק וּ ן בּ בחינת הם וציצית
הרׁש ימוּ  ׁש ּת היה כּ די והלּ בוּ ׁש ין
מהם, תעבר וא בּ הם נקׁש רת
בּ חינת ּת זכּ רוּ ", "למען בּ בחינת
כּ נּ "ל. וכוּ ', וּ זכרּת ם" אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם

כּ יועל־כּ ן לתפלּ ין, קדם ציצית 
 ּוּ לזכ לתּק ן צריכין ּת חלּ ה
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הכּ לים
 ּואחר־כ הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה
ׁש הם הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה ממׁש יכין
בּ וֹ  הדּ בקוּ ת עּק ר ׁש הם ּת פלּ ין, בּ חינת
הנּ "ל. הזּ ריחה מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש יתבּ ר
בּ עינים, כּ ן גּ ם ּת פלּ ין מצות ועל־כּ ן

ׁש כּ תוּ ב יג)כּ מוֹ  בּ ין(שמות "וּ לטוֹ טפת , 
 נמׁש הּת פלּ ין אוֹ ר עּק ר כּ י ."עיני
על־ידי העינים, ּת ּק וּ ן על־ידי
הּת כלית, אל העינים הסּת כּ לוּ ת
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר ממׁש יכין ׁש ּמ ם
אוֹ ר ׁש ּמ ם מם, הנּ ׁש אר הרׁש ימוּ 

וכנּ "ל: הּת פלּ ין ׁש ל הגּ דוֹ ל

ׁש הוּ אי בּ תכלת הּמ צוה ועל־כּ ן
כּ יּ דוּ ע, ולבן ׁש חוֹ ר התחבּ רוּ ת

אחר בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב יח)וּ כמוֹ  ,(סימן 
בּ חינת ׁש היא הּת וֹ רה כּ לל בּ חינת הינוּ 
כּ ל כּ י לבנה'. אׁש  גּ בּ י על ׁש חוֹ רה 'אׁש 

מבּ חינת מם  נמׁש הּת וֹ רה
בּ חינת ׁש היא הּת כלית, אל הסּת כּ לוּ ת
כּ מוֹ  ּת מיד, לראוֹ תוֹ  ׁש ּמ צוה ּת כלת
וּ זכרּת ם" אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם ׁש כּ תוּ ב:

וכנּ "ל:

לׁש וֹ ןיא ׁש הוּ א 'מצוה' לׁש וֹ ן וזה
'צותא מלּ שוֹ ן 'התחבּ רוּ ת',
וּ מצוה מצוה כּ ל על־ידי כּ י וחבּ וּ ר',
וּ מקרין מצוּ תין הּת וֹ רה מּמ צוֹ ת
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר וּ מחבּ רין
מקרין ׁש על־ידי־זה הּמ חין, כּ לי אל
וׁש לוֹ ם, חס עברה וּ להפ ,יתבּ ר בּ וֹ 
ׁש על־ידי ועבר', 'חלף לׁש וֹ ן הוּ א
מּמ נּ וּ  ועוֹ בר חוֹ לף וׁש לוֹ ם חס העברה
'מצוה ועל־כּ ן הזּ את. הרׁש ימוּ  אוֹ ר
עברה' גּ וֹ ררת ועברה מצוה גּ וֹ ררת

ב) ד, מקרין(אבות הּמ צוה על־ידי כּ י ,
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר לעצמוֹ  וּ מחבּ רין
נתקר ׁש על־ידי־זה הנּ "ל, הרׁש ימוּ 
ועל־ידי־זה ,יתבּ ר לה' ונתדבּ ק
קדת אוֹ ר ּפ עם בּ כל עליו נמׁש כין
כל כּ י לקיּ מן, וזוֹ כין הּמ צוֹ ת ׁש אר
להפ וכן מם. נמׁש כין הּמ צוֹ ת

וׁש לוֹ ם. חס בּ עברה

לזכּ וֹ תכּ י הוּ א ישׂ ראל קדת עּק ר 
להתקר הינוּ  הנּ "ל, להּת כלית
על־ידי סוֹ ף האין בּ אוֹ ר וּ להכּ לל
ׁש נּ מׁש כין והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה קדת
אׁש רי מם,  הנּ מׁש מהזּ ריחה
עצמוֹ  על להמׁש י עת בּ כל הּמ ׁש ּת דּ ל
לוֹ . אׁש רי הזּ את, הזּ ריחה אוֹ ר
בּ כל כּ י אדם, בּ כל חפׁש ית והבּ חירה
כּ י הזּ את, הזּ ריחה אוֹ ר בּ וֹ  מאיר אדם

נג והלכות סהתורות תורה

אוֹ ר מאיר הּת חּת וֹ נוֹ ת בּ ּמ דרגוֹ ת אפילּ וּ 
אינוֹ  סוֹ ף האין אוֹ רוֹ  כּ י סוֹ ף, האין
האר"י בּ כתבי וכּמ וּ בן לעוֹ לם, נפסק
מלבּ ׁש  העשׂ יּ ה בּ תכלית ׁש אפילּ וּ  ז"ל
סוֹ ף, מאין  הנּ מׁש הּמ אוֹ ר' 'קו בּ חינת
גּ דוֹ ל בּ העלם ׁש הוּ א רק ׁש ם. עיּ ן
מי כּ ל אבל מאד. רבּ ים וּ בלבוּ ׁש ים
יתבּ ר בּ ה' עצמוֹ  את לדבּ ק ׁש רוֹ צה
מקוֹ ם מכּ ל עצמוֹ  את לדבּ ק יכוֹ ל

כּ  ז"לׁש הוּ א, אדמוֹ "ר ׁש אמר מוֹ  
וכּמ ה בּ כּמ ה לׁש וֹ נוֹ ת וכּמ ה בּ כּמ ה

נאמר זה ועל ראשמקוֹ מוֹ ת. – (מוסף 
וּ בןהשנה) יׁש כּ חךּ  ׁש א איׁש  'אׁש רי :

צריכין כּ י ,' ּב יתאּמ ץ אדם
לזה, מאד גּ דוֹ ל והתחזּ קוּ ת התאּמ צוּ ת
בּ יוֹ תר נמוּ כה בּ מדרגה ׁש הוּ א מי וכל
יוֹ תר בּ זה וּ להתאּמ ץ להתחזּ ק צרי
בּ גיא  החׁש בּ תקף גּ ם כּ י ויוֹ תר,
אוֹ ר עצמוֹ  על להמׁש י יכוֹ לין צלמות
עיניו ׁש יּ סתוֹ ם על־ידי סוֹ ף, האין
בּ בּ חינה ׁש עה איזה עצמוֹ  ויבּט ל

נאמר זה ועל כג)הנּ "ל. כּ י(תהלים "גּ ם : 
כּ י רע אירא א צלמות, בּ גיא אל

וּ כתיב עּמ די". קלט)אּת ה "גּ ם(שם : 
כּ יּ וֹ ם ולילה  מּמ יחׁש י א  חׁש

וּ כתיב כּ אוֹ רה". כּ חׁש יכה ז)יאיר :(מיכה 
נפלּת י כּ י לי איבּת י ּת שׂ מחי "אל
לי", אוֹ ר ה'  בּ חׁש אׁש ב כּ י קמּת י

למעשׂ ה: היטב והבן

ׁש עּק ריב וּ פׁש ּת ים, צמר בּ חינת וזה
וּ פׁש ּת ים צמר ׁש ל הם (עייןהבּ גדים 

לט:) עּק רמנחות כּ י הצּ יצית. עּק ר וּ מהם ,
אדם חטא אחר נעשׂ וּ  הבּ גדים

כּ תיב מּק דם כּ י ב)הראׁש וֹ ן, :(בראשית 
 ּואחר־כ וכוּ ', ערּמ ים" ׁש ניהם "ויּ היוּ 

ג) וּ לאׁש ּת וֹ (שם לאדם ה' "ויּ עשׂ  :
נמׁש כין וּ מם ויּ לבּ ׁש ם", עוֹ ר כּ תנוֹ ת
מּק דם כּ י ׁש בּ עוֹ לם, הּמ לבּ וּ ׁש ים כּ ל
בּ אוֹ ר וּ להתבּ ּט ל לכל יכוֹ לים היוּ 
וּ להמׁש י בּ נקל, עת בּ כל סוֹ ף האין
רק עבים, לבוּ ׁש ים בּ לי מם האוֹ ר
בּ בחינת מאד וצחים זכּ ים בּ לבוּ ׁש ים
ה' הוֹ ׁש יבוֹ  החטא קדם כּ י אוֹ ר, כּ תנוֹ ת
וּ לׁש מרּה  לעבדּה  עדן בּ גן יתבּ ר
לחזוֹ ת ה' על להתענּ ג ׁש ם ׁש יּ זכּ ה
סוֹ ף האין בּ אוֹ רוֹ  להכּ לל ה' בּ נעם
יגיעה, בּ לי עת בּ כל וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
לבוּ ׁש ים על־ידי מם האוֹ ר וּ להמׁש י
זה כּ י אוֹ ר, כּ תנוֹ ת בּ חינת מאד, זכּ ים

כּ  עדן, בּ גן ׁש ם יׁש יבתוֹ  עּק ר ׁש םהיה י 
הוּ א עדן גּ ן כּ י ה', על מתענּ גים
א עין 'עדן כּ י הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת
הנּ "ל, 'בּ ּט וּ ל' בּ חינת ׁש הוּ א ראתה'
בּ בחינת ונרׁש ם האוֹ ר ממׁש יכין וּ מם
ׁש ם מאד ז מקוֹ ם ׁש הוּ א 'הגּ ן',
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר בּ קלּ וּ ת לקבּ ל יכוֹ לין
הּת וֹ רה בּ סוֹ ף וכמבאר הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
בּ חינת עדן' 'גּ ן בּ חינת ׁש זּ ה הנּ "ל,

ׁש ם. עיּ ן ואהרן' 'מׁש ה

הדהכּ י בּ חינת הוּ א עדן הגּ ן 
בּ תחלּ ת המבוֹ ארת הּק דוֹ ׁש ה
כּ ל גּ דלים ׁש ם הנּ "ל הּת וֹ רה
בּ ּט וּ ל לענין  ּׁש י ׁש זּ ה וכוּ ', הנּ ׁש מוֹ ת
הדה הוּ א עדן הגּ ן כּ י ׁש ם, הכּ תוּ ב
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ה', בּ רכוֹ  אׁש ר

כב)ז"ל סה, הנּ ׁש מוֹ ת(ב"ר ּת קוּ ן עּק ר כּ י . 
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היטב, יתבּ ר אוֹ תוֹ  וזוֹ כרין בּ ּמ ח
הּת וֹ רה מצוֹ ת כּ לל בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל. מם ׁש יּ וֹ צאין

וּ תפלּ יןוזהוּ  ציצית סמיכת בּ חינת 
יוֹ ם בּ כל לוֹ בׁש ין ׁש יּ שׂ ראל
בּ חינת הם ּת פלּ ין כּ י וּ תפלּ ין. טלּ ית
כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר
הכּ לים ּת ּק וּ ן בּ בחינת הם וציצית
הרׁש ימוּ  ׁש ּת היה כּ די והלּ בוּ ׁש ין
מהם, תעבר וא בּ הם נקׁש רת
בּ חינת ּת זכּ רוּ ", "למען בּ בחינת
כּ נּ "ל. וכוּ ', וּ זכרּת ם" אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם

כּ יועל־כּ ן לתפלּ ין, קדם ציצית 
 ּוּ לזכ לתּק ן צריכין ּת חלּ ה
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הכּ לים
 ּואחר־כ הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה
ׁש הם הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה ממׁש יכין
בּ וֹ  הדּ בקוּ ת עּק ר ׁש הם ּת פלּ ין, בּ חינת
הנּ "ל. הזּ ריחה מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש יתבּ ר
בּ עינים, כּ ן גּ ם ּת פלּ ין מצות ועל־כּ ן

ׁש כּ תוּ ב יג)כּ מוֹ  בּ ין(שמות "וּ לטוֹ טפת , 
 נמׁש הּת פלּ ין אוֹ ר עּק ר כּ י ."עיני
על־ידי העינים, ּת ּק וּ ן על־ידי
הּת כלית, אל העינים הסּת כּ לוּ ת
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר ממׁש יכין ׁש ּמ ם
אוֹ ר ׁש ּמ ם מם, הנּ ׁש אר הרׁש ימוּ 

וכנּ "ל: הּת פלּ ין ׁש ל הגּ דוֹ ל

ׁש הוּ אי בּ תכלת הּמ צוה ועל־כּ ן
כּ יּ דוּ ע, ולבן ׁש חוֹ ר התחבּ רוּ ת

אחר בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב יח)וּ כמוֹ  ,(סימן 
בּ חינת ׁש היא הּת וֹ רה כּ לל בּ חינת הינוּ 
כּ ל כּ י לבנה'. אׁש  גּ בּ י על ׁש חוֹ רה 'אׁש 

מבּ חינת מם  נמׁש הּת וֹ רה
בּ חינת ׁש היא הּת כלית, אל הסּת כּ לוּ ת
כּ מוֹ  ּת מיד, לראוֹ תוֹ  ׁש ּמ צוה ּת כלת
וּ זכרּת ם" אוֹ תוֹ  "וּ ראיתם ׁש כּ תוּ ב:

וכנּ "ל:

לׁש וֹ ןיא ׁש הוּ א 'מצוה' לׁש וֹ ן וזה
'צותא מלּ שוֹ ן 'התחבּ רוּ ת',
וּ מצוה מצוה כּ ל על־ידי כּ י וחבּ וּ ר',
וּ מקרין מצוּ תין הּת וֹ רה מּמ צוֹ ת
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר וּ מחבּ רין
מקרין ׁש על־ידי־זה הּמ חין, כּ לי אל
וׁש לוֹ ם, חס עברה וּ להפ ,יתבּ ר בּ וֹ 
ׁש על־ידי ועבר', 'חלף לׁש וֹ ן הוּ א
מּמ נּ וּ  ועוֹ בר חוֹ לף וׁש לוֹ ם חס העברה
'מצוה ועל־כּ ן הזּ את. הרׁש ימוּ  אוֹ ר
עברה' גּ וֹ ררת ועברה מצוה גּ וֹ ררת

ב) ד, מקרין(אבות הּמ צוה על־ידי כּ י ,
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר לעצמוֹ  וּ מחבּ רין
נתקר ׁש על־ידי־זה הנּ "ל, הרׁש ימוּ 
ועל־ידי־זה ,יתבּ ר לה' ונתדבּ ק
קדת אוֹ ר ּפ עם בּ כל עליו נמׁש כין
כל כּ י לקיּ מן, וזוֹ כין הּמ צוֹ ת ׁש אר
להפ וכן מם. נמׁש כין הּמ צוֹ ת

וׁש לוֹ ם. חס בּ עברה

לזכּ וֹ תכּ י הוּ א ישׂ ראל קדת עּק ר 
להתקר הינוּ  הנּ "ל, להּת כלית
על־ידי סוֹ ף האין בּ אוֹ ר וּ להכּ לל
ׁש נּ מׁש כין והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה קדת
אׁש רי מם,  הנּ מׁש מהזּ ריחה
עצמוֹ  על להמׁש י עת בּ כל הּמ ׁש ּת דּ ל
לוֹ . אׁש רי הזּ את, הזּ ריחה אוֹ ר
בּ כל כּ י אדם, בּ כל חפׁש ית והבּ חירה
כּ י הזּ את, הזּ ריחה אוֹ ר בּ וֹ  מאיר אדם

נג והלכות סהתורות תורה

אוֹ ר מאיר הּת חּת וֹ נוֹ ת בּ ּמ דרגוֹ ת אפילּ וּ 
אינוֹ  סוֹ ף האין אוֹ רוֹ  כּ י סוֹ ף, האין
האר"י בּ כתבי וכּמ וּ בן לעוֹ לם, נפסק
מלבּ ׁש  העשׂ יּ ה בּ תכלית ׁש אפילּ וּ  ז"ל
סוֹ ף, מאין  הנּ מׁש הּמ אוֹ ר' 'קו בּ חינת
גּ דוֹ ל בּ העלם ׁש הוּ א רק ׁש ם. עיּ ן
מי כּ ל אבל מאד. רבּ ים וּ בלבוּ ׁש ים
יתבּ ר בּ ה' עצמוֹ  את לדבּ ק ׁש רוֹ צה
מקוֹ ם מכּ ל עצמוֹ  את לדבּ ק יכוֹ ל

כּ  ז"לׁש הוּ א, אדמוֹ "ר ׁש אמר מוֹ  
וכּמ ה בּ כּמ ה לׁש וֹ נוֹ ת וכּמ ה בּ כּמ ה

נאמר זה ועל ראשמקוֹ מוֹ ת. – (מוסף 
וּ בןהשנה) יׁש כּ חךּ  ׁש א איׁש  'אׁש רי :

צריכין כּ י ,' ּב יתאּמ ץ אדם
לזה, מאד גּ דוֹ ל והתחזּ קוּ ת התאּמ צוּ ת
בּ יוֹ תר נמוּ כה בּ מדרגה ׁש הוּ א מי וכל
יוֹ תר בּ זה וּ להתאּמ ץ להתחזּ ק צרי
בּ גיא  החׁש בּ תקף גּ ם כּ י ויוֹ תר,
אוֹ ר עצמוֹ  על להמׁש י יכוֹ לין צלמות
עיניו ׁש יּ סתוֹ ם על־ידי סוֹ ף, האין
בּ בּ חינה ׁש עה איזה עצמוֹ  ויבּט ל

נאמר זה ועל כג)הנּ "ל. כּ י(תהלים "גּ ם : 
כּ י רע אירא א צלמות, בּ גיא אל

וּ כתיב עּמ די". קלט)אּת ה "גּ ם(שם : 
כּ יּ וֹ ם ולילה  מּמ יחׁש י א  חׁש

וּ כתיב כּ אוֹ רה". כּ חׁש יכה ז)יאיר :(מיכה 
נפלּת י כּ י לי איבּת י ּת שׂ מחי "אל
לי", אוֹ ר ה'  בּ חׁש אׁש ב כּ י קמּת י

למעשׂ ה: היטב והבן

ׁש עּק ריב וּ פׁש ּת ים, צמר בּ חינת וזה
וּ פׁש ּת ים צמר ׁש ל הם (עייןהבּ גדים 

לט:) עּק רמנחות כּ י הצּ יצית. עּק ר וּ מהם ,
אדם חטא אחר נעשׂ וּ  הבּ גדים

כּ תיב מּק דם כּ י ב)הראׁש וֹ ן, :(בראשית 
 ּואחר־כ וכוּ ', ערּמ ים" ׁש ניהם "ויּ היוּ 

ג) וּ לאׁש ּת וֹ (שם לאדם ה' "ויּ עשׂ  :
נמׁש כין וּ מם ויּ לבּ ׁש ם", עוֹ ר כּ תנוֹ ת
מּק דם כּ י ׁש בּ עוֹ לם, הּמ לבּ וּ ׁש ים כּ ל
בּ אוֹ ר וּ להתבּ ּט ל לכל יכוֹ לים היוּ 
וּ להמׁש י בּ נקל, עת בּ כל סוֹ ף האין
רק עבים, לבוּ ׁש ים בּ לי מם האוֹ ר
בּ בחינת מאד וצחים זכּ ים בּ לבוּ ׁש ים
ה' הוֹ ׁש יבוֹ  החטא קדם כּ י אוֹ ר, כּ תנוֹ ת
וּ לׁש מרּה  לעבדּה  עדן בּ גן יתבּ ר
לחזוֹ ת ה' על להתענּ ג ׁש ם ׁש יּ זכּ ה
סוֹ ף האין בּ אוֹ רוֹ  להכּ לל ה' בּ נעם
יגיעה, בּ לי עת בּ כל וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
לבוּ ׁש ים על־ידי מם האוֹ ר וּ להמׁש י
זה כּ י אוֹ ר, כּ תנוֹ ת בּ חינת מאד, זכּ ים

כּ  עדן, בּ גן ׁש ם יׁש יבתוֹ  עּק ר ׁש םהיה י 
הוּ א עדן גּ ן כּ י ה', על מתענּ גים
א עין 'עדן כּ י הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת
הנּ "ל, 'בּ ּט וּ ל' בּ חינת ׁש הוּ א ראתה'
בּ בחינת ונרׁש ם האוֹ ר ממׁש יכין וּ מם
ׁש ם מאד ז מקוֹ ם ׁש הוּ א 'הגּ ן',
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר בּ קלּ וּ ת לקבּ ל יכוֹ לין
הּת וֹ רה בּ סוֹ ף וכמבאר הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
בּ חינת עדן' 'גּ ן בּ חינת ׁש זּ ה הנּ "ל,

ׁש ם. עיּ ן ואהרן' 'מׁש ה

הדהכּ י בּ חינת הוּ א עדן הגּ ן 
בּ תחלּ ת המבוֹ ארת הּק דוֹ ׁש ה
כּ ל גּ דלים ׁש ם הנּ "ל הּת וֹ רה
בּ ּט וּ ל לענין  ּׁש י ׁש זּ ה וכוּ ', הנּ ׁש מוֹ ת
הדה הוּ א עדן הגּ ן כּ י ׁש ם, הכּ תוּ ב
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ה', בּ רכוֹ  אׁש ר

כב)ז"ל סה, הנּ ׁש מוֹ ת(ב"ר ּת קוּ ן עּק ר כּ י . 
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אין בּ אוֹ ר להכּ לל ׁש יּ זכּ וּ  הוּ א ׁש בּ דה
עּק ר ׁש זּ ה ה', על וּ להתענּ ג סוֹ ף
הבּ א עוֹ לם ּת ענוּ ג עּק ר ּת כליתנוּ ,
עוֹ לם ׁש הוּ א עדן, גּ ן ׁש עׁש וּ ע ׁש הוּ א
היה החטא קדם וּ מּת חלּ ה הנּ ׁש מוֹ ת.
חיּ וּ תוֹ , בּ חיּ ים לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל
ׁש ם יתבּ ר ה' הוֹ ׁש יבוֹ  זה וּ בׁש ביל
בּ פּק וּ דין לעבדּה  וּ לׁש מרּה , לעבדּה 
דּ א בּ פּק וּ דין וּ לׁש מרּה  דּ עשׂ ה

לקיּ םדתעשׂ ה רק צרי ׁש היה דּ הינוּ  . 
היה ׁש על־ידי־זה הּת וֹ רה, את ולׁש מר
וּ להמׁש י סוֹ ף, בּ אין להכּ לל יכוֹ ל
הלּ בוּ ׁש ים, התעבּ וּ ת בּ לי מם האוֹ ר
א כּ נּ "ל, אוֹ ר' 'כּ תנוֹ ת בּ בחינת רק
ילין" בּ ל בּ יקר "אדם – החטא על־ידי

מט) ה'(תהלים "ויּ שׂ ם עדן, מגּ ן ונתגּ רׁש  ,
החרב להט ואת הכּ רבים את
עץ דּ ר את לׁש מר הּמ תהּפ כת

ג)החיּ ים" נטוּ רי(בראשית בּ חינת ׁש הם , 
בּ קלּ וּ תהּת רעא לכל מנּ יחין ׁש אין 

החיּ ים עּק ר ׁש ם סוֹ ף, האין בּ אוֹ ר
קכג.)הנּ צחיּ ים נשא מבלבּ לין(זוהר כּ י , 

הּס תוֹ ת מיני בכּמ ה הּמ חׁש בה
הלּ הט מבּ חינת ׁש נּ מׁש כין וּ בלבּ וּ לים
צריכין ואז וכוּ ', הּמ תהּפ כת החרב
ואי ׁש ם, ׁש נּ כללין קדם גּ דוֹ לה יגיעה
על־ אם כּ י מם האוֹ ר לקבּ ל אפׁש ר

לבוּ ׁש יםי בּ כּמ ה התלבּ ׁש וּ ת די 
עוֹ ר' 'כּ תנוֹ ת בּ בחינת וצמצוּ מים
הלּ בוּ ׁש ים ונתהוּ וּ  נׁש ּת לׁש לוּ  ׁש ּמ הם

בּ לי כּ י הּת ּק וּ ן, עּק ר והם גּ ׁש מיּ ים
ׁש וּ ם לקבּ ל אפׁש ר אי הלּ בוּ ׁש ים ּת ּק וּ ן

כּ יּ דוּ ע: אוֹ ר

והּק לּפ וֹ תועל־כּ ן אחרא הּס טרא 
אחר בּ יוֹ תר כּ רוּ כים
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּמ לבּ וּ ׁש ים,

ו.) –(ברכות דּ בלוּ  דּ רבּ נן מאני 'הנּ י :
עּק רומנּ ייהוּ ' ׁש על־ידם מחמת , 

כּ רוּ כים הם על־כּ ן האוֹ ר, המׁש כת
חס לקלקל ּת מיד כּ רוּ כים הם כּ י ׁש ם,
 נמׁש ׁש על־ידוֹ  הּת ּק וּ ן בּ חינת וׁש לוֹ ם
כּ י וגם .יתבּ ר אוֹ רוֹ  ונתגּ לּ ה
כּ י אליהם, סמוּ כים הלּ בוּ ׁש ים
בּ בחינת והם לאדם חוּ ץ הם הלּ בוּ ׁש ים
נגּה , לבחינת  ּׁש ּס מו החשמ"ל
הּמ פסיקין הם הלּ בוּ ׁש ים כּ י כּ יּ דוּ ע.
הם על־כּ ן הּק לּפ ה, וּ בין הּק דה בּ ין
צריכין על־כּ ן אחריהם, כּ רוּ כים
וזה מאד. מאד הּמ לבּ וּ ׁש ים לׁש מר
הּמ לבּ וּ ׁש ים, ּת ּק וּ ן ׁש הם ציצית, בּ חינת
האוֹ ר קבּ לת עּק ר ׁש על־ידי־זה

וכנּ "ל. מהבּ ּט וּ ל מהרׁש ימוּ 

ׁש אסוּ רוזה וּ פׁש ּת ים צמר בּ חינת 
בּ מקוֹ ם ׁש א יחדּ יו לחבּ רם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כב)מצוה "א(דברים : 
יחדּ ו, וּ פׁש ּת ים צמר ׁש עטנז, תלבּ ׁש 
צמר כּ י וכוּ '. " ּל ּת עשׂ ה גּ דלים
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת  נמׁש ׁש רׁש וֹ 
כּ ׁש יּ ׁש  דּ הינוּ  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה המבאר
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נה והלכות סהתורות תורה

אזי וׁש לוֹ ם, חס וצרוֹ ת יּס וּ רין לאדם
בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ', עיניו סוֹ תם
וׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש ם הּת כלית אל
וכוּ '. והדּ ינים היּ ּס וּ רים כּ ל מתבּ ּט לין
ּת ּק וּ ני בּ חינת ׁש הוּ א צמר, בּ חינת וזהוּ 

בּ חינת קיח)דיקנא, הּמ צר(תהלים "מן 
וכוּ ' 'צמר' אוֹ תיּ וֹ ת 'ּמ צר' יּה ", קראתי

בּ כּ תבים סח)כּ ּמ באר ּפ רק טז שער המלך .(עמק 
ז)בּ חינתוזהוּ  ראׁש ּה (דניאל "וּ שׂ ער : 

ׁש נּ אמר וכוּ ', נקא" כּ עמר
בּ חינת עּק ר ׁש ם יוֹ מין, בּ עּת יק
הּמ צר "מן וזהוּ : כּ יּ דוּ ע. הבּ ּט וּ ל
הינוּ  דּ יקא, הּמ צר' 'מן קראתי",
והיּ ּס וּ רים והדּ חק הּמ צר מן ׁש דּ יקא
ה' אל לקרוֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין וׁש לוֹ ם, חס
אז ,יתבּ ר אליו וּ להתבּ ּט ל וּ להכּ לל
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ הּת כלית להכּ לל זוֹ כין
דיקנא ּת ּק וּ ני בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב,
כּ ּמ באר הּמ צר" "מן בּ פסוּ קי הּמ רּמ זין
גּ דוֹ לים, רחמים בּ חינת ׁש הם בּ כּ וּ נוֹ ת,
הכּ ל  נתהּפ ׁש ם כּ י טוֹ ב. כּ לּ וֹ  בּ חינת
העוֹ נוֹ ת נתהּפ כין ׁש ם כּ י לטוֹ בה,

בּ בחינת א)לזכיּ וֹ ת יהיוּ (ישעיה "אם 
כּת וֹ לע יאדּ ימוּ  ואם וכוּ ' חטאיכם
צמר ׁש ל 'חוּ ט בּ חינת יהיוּ ", כּ צּ מר
ׁש היה הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ּת לוּ י ׁש היה

וכוּ ' העוֹ נוֹ ת' לט.)מלבּ ין ועל־ידי־(יומא . 
היּ ּס וּ רים כּ י נתבּ ּט לין מּמ ילא זה
'אין כּ י לטוֹ בוֹ ת, ונתהּפ כין והצּ רוֹ ת
עוֹ ן' בּ א יּס וּ רין ואין חטא בּ א מיתה

נה.) לזכיּ וֹ ת(שבת העוֹ נוֹ ת וּ כׁש נּ תהּפ כין .
מּמ ילא 'צמר', – מ'ּמ צר' ונעשׂ ה
בּ חינת ׁש ם כּ י היּ ּס וּ רים, כּ ל נתבּ ּט לין

וכנּ "ל. טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית

וּ גבוּ רוֹ ת,וּ פׁש ּת ן דּ ינים בּ חינת היא 
ׁש הביא קין קרבּ ן בּ חינת

ּפ ׁש ּת ן זרע ׁש הוּ א ה)מּפ סלת, כב, .(ב"ר 
וּ פׁש ּת ים צמר לחבּ ר אסוּ ר ועל־כּ ן
הדּ ינים כּ י מצוה, בּ מקוֹ ם ׁש א
וּ מתגּ רין מתגּ בּ רין בּ ּפ ׁש ּת ן, הנּ אחזין
צמר עם כּ ׁש ּמ תחבּ רין מאד בּ יוֹ תר
הּת כלית, אל בּ ּט וּ ל מבּ חינת  ׁש נּ מׁש
ׁש כּ ׁש רוֹ אין הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה וכּמ באר
היּ ּס וּ רים לבּט ל ׁש רוֹ צה הדּ ינים,
הּת כלית, אל בּ ּט וּ ל על־ידי והדּ ינים
בּ ני ׁש ני כּ מוֹ  בּ יוֹ תר, מתגּ בּ רין הם
כּ מוֹ  וכוּ ', בּ זה זה הנּ לחמין אדם

ׁש ם. עיּ ן ׁש ם, ׁש כּ תוּ ב

התחבּ רוזהוּ  ׁש היא ׁש עטנז, וּ תאּס וּ ר 
לגבּ י צמר כּ י וּ פׁש ּת ים. צמר
אל בּ ּט וּ ל בּ בחינת הוּ א ּפ ׁש ּת ים
הוּ א וּ פׁש ּת ים ׁש רׁש וֹ , מם כּ י הּת כלית
הדּ ינים, אחיזת ׁש ם גּ בוּ רוֹ ת בּ חינת
בּ חינת כּ ׁש רוֹ אים בּ יוֹ תר מתגּ רים ׁש הם

וכנּ "ל. הנּ "ל, בּ ּט וּ ל

ציציתועל־כּ ן מצות בּ מקוֹ ם 
בּ זמן דּ הינוּ  בּ ׁש למוּ ת,
על־ידי כּ י כּ לאים. מּת ר ּת כלת, ׁש היה
אוֹ ר ממׁש יכין ציצית מצות קדת
כּ נּ "ל, הּת וֹ רה כּ לל ׁש הוּ א הרׁש ימוּ 
הדּ ינים וּ מבּט לין מקררין ׁש על־ידי־זה
כּ ׁש רוֹ צים הבּ ּט וּ ל אחר והיּ ּס וּ רים

בּ בחינת בּ יוֹ תר, נה)להתגּ בּ ר "הוֹ י(ישעיה 
ׁש ם. ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  לּמ ים", לכוּ  צמא כּ ל
הּפ ׁש ּת ן בּ חינת גּ ם נמּת קין אז ועל־כּ ן
כּ ן גּ ם ונעשׂ ה דּ ינים, בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת קדוֹ ׁש ים, לבוּ ׁש ין בּ בחינת



הלכותנד שחריתליקוטי ידים נטילת הלכות

אין בּ אוֹ ר להכּ לל ׁש יּ זכּ וּ  הוּ א ׁש בּ דה
עּק ר ׁש זּ ה ה', על וּ להתענּ ג סוֹ ף
הבּ א עוֹ לם ּת ענוּ ג עּק ר ּת כליתנוּ ,
עוֹ לם ׁש הוּ א עדן, גּ ן ׁש עׁש וּ ע ׁש הוּ א
היה החטא קדם וּ מּת חלּ ה הנּ ׁש מוֹ ת.
חיּ וּ תוֹ , בּ חיּ ים לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל
ׁש ם יתבּ ר ה' הוֹ ׁש יבוֹ  זה וּ בׁש ביל
בּ פּק וּ דין לעבדּה  וּ לׁש מרּה , לעבדּה 
דּ א בּ פּק וּ דין וּ לׁש מרּה  דּ עשׂ ה

לקיּ םדתעשׂ ה רק צרי ׁש היה דּ הינוּ  . 
היה ׁש על־ידי־זה הּת וֹ רה, את ולׁש מר
וּ להמׁש י סוֹ ף, בּ אין להכּ לל יכוֹ ל
הלּ בוּ ׁש ים, התעבּ וּ ת בּ לי מם האוֹ ר
א כּ נּ "ל, אוֹ ר' 'כּ תנוֹ ת בּ בחינת רק
ילין" בּ ל בּ יקר "אדם – החטא על־ידי

מט) ה'(תהלים "ויּ שׂ ם עדן, מגּ ן ונתגּ רׁש  ,
החרב להט ואת הכּ רבים את
עץ דּ ר את לׁש מר הּמ תהּפ כת

ג)החיּ ים" נטוּ רי(בראשית בּ חינת ׁש הם , 
בּ קלּ וּ תהּת רעא לכל מנּ יחין ׁש אין 

החיּ ים עּק ר ׁש ם סוֹ ף, האין בּ אוֹ ר
קכג.)הנּ צחיּ ים נשא מבלבּ לין(זוהר כּ י , 

הּס תוֹ ת מיני בכּמ ה הּמ חׁש בה
הלּ הט מבּ חינת ׁש נּ מׁש כין וּ בלבּ וּ לים
צריכין ואז וכוּ ', הּמ תהּפ כת החרב
ואי ׁש ם, ׁש נּ כללין קדם גּ דוֹ לה יגיעה
על־ אם כּ י מם האוֹ ר לקבּ ל אפׁש ר

לבוּ ׁש יםי בּ כּמ ה התלבּ ׁש וּ ת די 
עוֹ ר' 'כּ תנוֹ ת בּ בחינת וצמצוּ מים
הלּ בוּ ׁש ים ונתהוּ וּ  נׁש ּת לׁש לוּ  ׁש ּמ הם

בּ לי כּ י הּת ּק וּ ן, עּק ר והם גּ ׁש מיּ ים
ׁש וּ ם לקבּ ל אפׁש ר אי הלּ בוּ ׁש ים ּת ּק וּ ן

כּ יּ דוּ ע: אוֹ ר

והּק לּפ וֹ תועל־כּ ן אחרא הּס טרא 
אחר בּ יוֹ תר כּ רוּ כים
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּמ לבּ וּ ׁש ים,

ו.) –(ברכות דּ בלוּ  דּ רבּ נן מאני 'הנּ י :
עּק רומנּ ייהוּ ' ׁש על־ידם מחמת , 

כּ רוּ כים הם על־כּ ן האוֹ ר, המׁש כת
חס לקלקל ּת מיד כּ רוּ כים הם כּ י ׁש ם,
 נמׁש ׁש על־ידוֹ  הּת ּק וּ ן בּ חינת וׁש לוֹ ם
כּ י וגם .יתבּ ר אוֹ רוֹ  ונתגּ לּ ה
כּ י אליהם, סמוּ כים הלּ בוּ ׁש ים
בּ בחינת והם לאדם חוּ ץ הם הלּ בוּ ׁש ים
נגּה , לבחינת  ּׁש ּס מו החשמ"ל
הּמ פסיקין הם הלּ בוּ ׁש ים כּ י כּ יּ דוּ ע.
הם על־כּ ן הּק לּפ ה, וּ בין הּק דה בּ ין
צריכין על־כּ ן אחריהם, כּ רוּ כים
וזה מאד. מאד הּמ לבּ וּ ׁש ים לׁש מר
הּמ לבּ וּ ׁש ים, ּת ּק וּ ן ׁש הם ציצית, בּ חינת
האוֹ ר קבּ לת עּק ר ׁש על־ידי־זה

וכנּ "ל. מהבּ ּט וּ ל מהרׁש ימוּ 

ׁש אסוּ רוזה וּ פׁש ּת ים צמר בּ חינת 
בּ מקוֹ ם ׁש א יחדּ יו לחבּ רם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כב)מצוה "א(דברים : 
יחדּ ו, וּ פׁש ּת ים צמר ׁש עטנז, תלבּ ׁש 
צמר כּ י וכוּ '. " ּל ּת עשׂ ה גּ דלים
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת  נמׁש ׁש רׁש וֹ 
כּ ׁש יּ ׁש  דּ הינוּ  הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה המבאר
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נה והלכות סהתורות תורה

אזי וׁש לוֹ ם, חס וצרוֹ ת יּס וּ רין לאדם
בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ', עיניו סוֹ תם
וׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש ם הּת כלית אל
וכוּ '. והדּ ינים היּ ּס וּ רים כּ ל מתבּ ּט לין
ּת ּק וּ ני בּ חינת ׁש הוּ א צמר, בּ חינת וזהוּ 

בּ חינת קיח)דיקנא, הּמ צר(תהלים "מן 
וכוּ ' 'צמר' אוֹ תיּ וֹ ת 'ּמ צר' יּה ", קראתי

בּ כּ תבים סח)כּ ּמ באר ּפ רק טז שער המלך .(עמק 
ז)בּ חינתוזהוּ  ראׁש ּה (דניאל "וּ שׂ ער : 

ׁש נּ אמר וכוּ ', נקא" כּ עמר
בּ חינת עּק ר ׁש ם יוֹ מין, בּ עּת יק
הּמ צר "מן וזהוּ : כּ יּ דוּ ע. הבּ ּט וּ ל
הינוּ  דּ יקא, הּמ צר' 'מן קראתי",
והיּ ּס וּ רים והדּ חק הּמ צר מן ׁש דּ יקא
ה' אל לקרוֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין וׁש לוֹ ם, חס
אז ,יתבּ ר אליו וּ להתבּ ּט ל וּ להכּ לל
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ הּת כלית להכּ לל זוֹ כין
דיקנא ּת ּק וּ ני בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב,
כּ ּמ באר הּמ צר" "מן בּ פסוּ קי הּמ רּמ זין
גּ דוֹ לים, רחמים בּ חינת ׁש הם בּ כּ וּ נוֹ ת,
הכּ ל  נתהּפ ׁש ם כּ י טוֹ ב. כּ לּ וֹ  בּ חינת
העוֹ נוֹ ת נתהּפ כין ׁש ם כּ י לטוֹ בה,

בּ בחינת א)לזכיּ וֹ ת יהיוּ (ישעיה "אם 
כּת וֹ לע יאדּ ימוּ  ואם וכוּ ' חטאיכם
צמר ׁש ל 'חוּ ט בּ חינת יהיוּ ", כּ צּ מר
ׁש היה הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ּת לוּ י ׁש היה

וכוּ ' העוֹ נוֹ ת' לט.)מלבּ ין ועל־ידי־(יומא . 
היּ ּס וּ רים כּ י נתבּ ּט לין מּמ ילא זה
'אין כּ י לטוֹ בוֹ ת, ונתהּפ כין והצּ רוֹ ת
עוֹ ן' בּ א יּס וּ רין ואין חטא בּ א מיתה

נה.) לזכיּ וֹ ת(שבת העוֹ נוֹ ת וּ כׁש נּ תהּפ כין .
מּמ ילא 'צמר', – מ'ּמ צר' ונעשׂ ה
בּ חינת ׁש ם כּ י היּ ּס וּ רים, כּ ל נתבּ ּט לין

וכנּ "ל. טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית

וּ גבוּ רוֹ ת,וּ פׁש ּת ן דּ ינים בּ חינת היא 
ׁש הביא קין קרבּ ן בּ חינת

ּפ ׁש ּת ן זרע ׁש הוּ א ה)מּפ סלת, כב, .(ב"ר 
וּ פׁש ּת ים צמר לחבּ ר אסוּ ר ועל־כּ ן
הדּ ינים כּ י מצוה, בּ מקוֹ ם ׁש א
וּ מתגּ רין מתגּ בּ רין בּ ּפ ׁש ּת ן, הנּ אחזין
צמר עם כּ ׁש ּמ תחבּ רין מאד בּ יוֹ תר
הּת כלית, אל בּ ּט וּ ל מבּ חינת  ׁש נּ מׁש
ׁש כּ ׁש רוֹ אין הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה וכּמ באר
היּ ּס וּ רים לבּט ל ׁש רוֹ צה הדּ ינים,
הּת כלית, אל בּ ּט וּ ל על־ידי והדּ ינים
בּ ני ׁש ני כּ מוֹ  בּ יוֹ תר, מתגּ בּ רין הם
כּ מוֹ  וכוּ ', בּ זה זה הנּ לחמין אדם

ׁש ם. עיּ ן ׁש ם, ׁש כּ תוּ ב

התחבּ רוזהוּ  ׁש היא ׁש עטנז, וּ תאּס וּ ר 
לגבּ י צמר כּ י וּ פׁש ּת ים. צמר
אל בּ ּט וּ ל בּ בחינת הוּ א ּפ ׁש ּת ים
הוּ א וּ פׁש ּת ים ׁש רׁש וֹ , מם כּ י הּת כלית
הדּ ינים, אחיזת ׁש ם גּ בוּ רוֹ ת בּ חינת
בּ חינת כּ ׁש רוֹ אים בּ יוֹ תר מתגּ רים ׁש הם

וכנּ "ל. הנּ "ל, בּ ּט וּ ל

ציציתועל־כּ ן מצות בּ מקוֹ ם 
בּ זמן דּ הינוּ  בּ ׁש למוּ ת,
על־ידי כּ י כּ לאים. מּת ר ּת כלת, ׁש היה
אוֹ ר ממׁש יכין ציצית מצות קדת
כּ נּ "ל, הּת וֹ רה כּ לל ׁש הוּ א הרׁש ימוּ 
הדּ ינים וּ מבּט לין מקררין ׁש על־ידי־זה
כּ ׁש רוֹ צים הבּ ּט וּ ל אחר והיּ ּס וּ רים

בּ בחינת בּ יוֹ תר, נה)להתגּ בּ ר "הוֹ י(ישעיה 
ׁש ם. ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  לּמ ים", לכוּ  צמא כּ ל
הּפ ׁש ּת ן בּ חינת גּ ם נמּת קין אז ועל־כּ ן
כּ ן גּ ם ונעשׂ ה דּ ינים, בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת קדוֹ ׁש ים, לבוּ ׁש ין בּ בחינת
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ׁש ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל כּ לים,
כּ י הּת וֹ רה. כּ לל בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית
מם, ותּק וּ נוֹ  הּמ ים, על גּ דּ וּ לוֹ  ּפ ׁש ּת ן
מים בּ חינת ׁש הוּ א הּת וֹ רה על־ידי הינוּ 
הבּ ּט וּ ל, ׁש ל מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין
וּ מבּט לין מקררין ׁש על־ידי־זה
ׁש א אבל כּ נּ "ל. והדּ ינים היּ ּס וּ רים
יכלת אין ׁש אז מצוה, בּ מקוֹ ם
אסוּ ר אז על־כּ ן ּת וֹ רה, להמׁש י
צמר התחבּ רוּ ת ׁש הוּ א כּ לאים
בּ יוֹ תר, הדּ ינים יתגּ בּ רוּ  ׁש א וּ פׁש ּת ים,
אחרא הּס טרא כּ ל אחיזת ׁש ּמ ם

כּ יּ דוּ ע: והּק לּפ וֹ ת

בּ חינתיג ד)וזה "ויהי(בראשית : 
הבל אל קין ויּ קם בּ שׂ דה בּ היוֹ תם
צמר בּ בחינת הבל כּ י ויּ הרגהוּ ". אחיו
הביא כּ י הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ בחינת
הצּ מר, ׁש ּמ הם וכוּ ' צאנוֹ  מבּ כוֹ רוֹ ת
היה קרבּ נוֹ  כּ י ּפ ׁש ּת ן, בּ בחינת וקין
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ּפ ׁש ּת ן זרע

ׁש ם) רבּ ה קין(בראשית כּ ׁש ראה ועל־כּ ן . 
בּ אוֹ ר וּ להכּ לל להתבּ ּט ל זכה ׁש הבל

נ כּ י סוֹ ף, ועלההאין קרבּ נוֹ  תקבּ ל 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש עלה, (שם)לּמ קוֹ ם 

וכוּ ', מנחתוֹ " ואל הבל אל ה' "ויּ ׁש ע
עד מאד, בּ וֹ  והתגּ רה התקנּ א על־כּ ן
התגּ רוּ ת בּ חינת זה והרגוֹ , עליו ּק ם
ׁש רוֹ אין בּ מי בּ יוֹ תר והּק לּפ וֹ ת הדּ ינים
וכנּ "ל. סוֹ ף האין בּ אוֹ ר ׁש נּ כלל
כּ נגדּ ם להתגּ בּ ר להׁש ּת דּ ל וּ צריכין
לזכּ וֹ ת ׁש יּ ׁש ּת דּ ל דּ הינוּ  בּ יוֹ תר,
ׁש על־ וכוּ ', מהרׁש ימוּ  ּת וֹ רה להמׁש י
והבל כּ נּ "ל. כּ נגדּ ם לעמד יכוֹ ל ידי־זה

ׁש זּ כה אף־על־ּפ י כּ י לזה, זכה א
זכה א אבל ׁש עלה, בּ מקוֹ ם לעלוֹ ת
מם וּ להמׁש י בּ ׁש לוֹ ם מם לׁש וּ ב

זוֹ הר בּ תּק וּ ני כּ ּמ וּ בן דףּת וֹ רה, סט (תיקון 
'בּ ההוּ אקב.) הבל: בּ ענין ׁש ם ׁש כּ תב

נדב ּפ גם בּ חינת זה וּ מת', הציץ יוֹ מא
ׁש א לּפ רדּ ס הנּ כנסין ּפ גם ואביהוּ ,
רבּ י כּ מוֹ  לׁש לוֹ ם ולצאת לכּ נס זכוּ 
כּ ׁש בוּ  זכוּ  ׁש א דּ הינוּ  עקיבא,
להמׁש י 'וׁש וֹ ב' בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל
וזה הציץ זה ועל־כּ ן ּת וֹ רה, מם

וכוּ ' יד:)הציץ כּ ח(חגיגה היה ועל־כּ ן . 
בּ הבל, להתגּ רוֹ ת הדּ ינים בּ חינת לקין
בּ בחינת ׁש היה מחמת ׁש הרגוֹ , עד
ּת וֹ רה להמׁש י זכה ׁש א וּ מת', 'הציץ
לעמד כּ ח לוֹ  יהיה ׁש על־ידי־זה מם,

כּ נּ "ל: כּ נגדּ וֹ 

עליו־יד הּמ ל ׁש מה ׁש בּ ח וזהוּ 
עליו־ רבּ ינוּ  מׁש ה את הלוֹ ם

ל)הלוֹ ם ויּ רד,(משלי ׁש מים עלה "מי : 
מים צרר מי בּ חפניו רוּ ח אסף מי
כּ י ארץ". אפסי כּ ל הקים מי בּ מלה,
בּ תכלית הבּ ּט וּ ל לזה זכה מׁש ה
כּ ל להמׁש י ׁש זּ כה עד הלמוּ ת,
'עלה' מי וזה: כּ נּ "ל. מם הּת וֹ רה
כּ מׁש ה זכה מי הינוּ  'ויּ רד', ׁש מים
רבּ י בּ חינת ׁש זּ הוּ  ולירד, ׁש מים לעלוֹ ת
בּ ׁש לוֹ ם, ויצא בּ ׁש לוֹ ם ׁש נּ כנס עקיבא
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש מים ׁש עלה דּ הינוּ 
ׁש על־ בּ אמת, בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל בּ ּט וּ ל
וּ כמוֹ  ׁש עלה, לּמ קוֹ ם עלה ידי־זה
'העליּ ה', נפלאה ומעלה זכיּ ה ׁש הוּ א
נפלאה ומעלה זכיּ ה היא כן כּ מוֹ 

נז והלכות סהתורות תורה

מם לירד ׁש יּ זכּ ה 'הירידה', בּ יוֹ תר
דּ הי בּ עתבּ ׁש לוֹ ם, לעמד ׁש יּ וּ כל נוּ  

והּס טרא הּמ קטרגים נגד הירידה
בּ יוֹ תר  ּאחר־כ הּמ תגּ רים אחרא
בּ זה לעמד זכה מי אבל כּ נּ "ל. ויוֹ תר
זכה כּ י בּ ׁש לוֹ ם, וירד ׁש עלה כּ מׁש ה
כּ ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהזּ ריחה להמׁש י
יתבּ ר ה' עּמ וֹ  ׁש דּ בּ ר הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
עוֹ מדים הּת וֹ רה על־ידי רק כּ י מם,

כּ נּ "ל. כּ נגדּ ם

צררוזהוּ : מי בּ חפניו רוּ ח אסף "מי 
בּ חינת זה בּ מלה", מים
היא הּת וֹ רה כּ י מם, הּת וֹ רה המׁש כת
רוּ ח בּ חינת אהים, רוּ ח בּ חינת

בּ חינת א)הּק דׁש , "ורוּ ח(בראשית : 
ׁש הוּ א הּמ ים" ּפ ני על מרחפת אהים
על ׁש ּמ רחף מׁש יח' 'מׁש ה ׁש ל רוּ חוֹ 
אחר בּ מקוֹ ם כּ ּמ וּ בא אוֹ רייתא אנּפ י

לב) סימן רוּ ח(ליקו"ת אסף "מי וזהוּ : .
הּק דׁש  הרוּ ח וקבּ ץ ׁש אסף בּ חפניו",
המׁש כת בּ חינת ׁש הוּ א אהים, רוּ ח
דּ הינוּ  בּ חפניו, אוֹ תוֹ  אסף הּת וֹ רה,
הּת וֹ רה, את מקבּ לים ׁש בּ הם בּ ידיו
וכנּ "ל. אהים' 'אצבּ ע בּ חינת ׁש היא
'מים' בּ מלה", מים צרר "מי וזהוּ :

בּ חינת הּת וֹ רה, מימי א)הם נה, (ישעיה 
הּמ זכּ ר לּמ ים" לכוּ  צמא כּ ל "הוֹ י
ׁש בּ הם ׁש ם, עיּ ן הנּ "ל בּ הּת וֹ רה
והדּ ינים היּ ּס וּ רים וּ מבּט לים מקררים
מהבּ ּט וּ ל, ׁש בין אחר והמקטרגים

ב)בּ בחינת אל(רות והלכּת  "וצמת : 
יׁש אבוּ ן מאׁש ר וׁש תית הכּ לים

ׁש ם. עיּ ן ׁש ם כּ ּמ באר הנּ ערים",

זהוזה: דּ יקא 'בּ מלה' מים צרר מי 
ׁש ּת לוּ יה ציצית מצות בּ חינת

בּ חינת ׁש היא קד)בּ בּ גדים "עטה(תהלים 
ציצית מצות על־ידי כּ י כּ למה", אוֹ ר
על־ידּה  הּמ לבּ וּ ׁש ים, ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א
מימי וּ מהדּ קין וּ מקרין צוֹ ררין דּ יקא
ׁש ל מהזּ ריחה הנּ מׁש כים הּת וֹ רה
היטב מקרים ׁש יּ היוּ  הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל

כּ מוֹ בּ ל יׁש כּ חם, וא אוֹ תם ׁש יּ זכּ ר בּ וֹ  
טו)ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ (במדבר "וּ ראיתם : 

וכּמ באר ה'", מצוֹ ת כּ ל את וּ זכרּת ם
יוּ כל ועל־ידי־זה היטב. לעיל
אחר־ בּ יוֹ תר הּמ תגּ רים כּ נגד להתגּ בּ ר
ׁש מירה היא ציצית ועל־כּ ן כּ נּ "ל.  ּכ
אחרא, והּס טרא מהּק לּפ וֹ ת גּ דוֹ לה
הרׁש ימוּ  אוֹ ר נקׁש ר ׁש ם מחמת
ׁש על־ידי־ הּת וֹ רה, כּ ל ׁש ּמ ם הנּ "ל,
הּק לּפ וֹ ת כּ ל וּ מבּט לים מׁש בּ רים זה
נקראת ועל־כּ ן כּ נּ "ל. אחרא והּס טרא
המלה ּת ּק וּ ן ׁש ם על הּת וֹ רה כּ ל
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ציצית, בּ חינת ׁש הוּ א

ג) ּת היה(ישעיה קצין לכה "שׂ מלה :
ּפ סוּ ק ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לּ נוּ ",

הּת וֹ רה על קיט:)זה הּת וֹ רה(שבת כל כּ י . 
מצות על־ידי וּ מתקיּ מת נמׁש כת
המלה ּת ּק וּ ן ׁש היא ציצית,
ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, הכּ לים ׁש הם והּמ לבּ וּ ׁש ים
כּ נּ "ל. בּ 'מלה' 'מים' צרר מי בּ חינת

ארץ",וזהוּ : אפסי כּ ל הקים "מי 
כּ ל וקיּ ם הקים ׁש על־ידי־זה
כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל דּ הינוּ  ארץ, אפסי
הּק טרוּ גים מגּ דל מתמוֹ טט ׁש היה
בּ מׁש ה להתגּ רוֹ ת ׁש רצוּ  וההתגּ רוּ ת
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ׁש ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל כּ לים,
כּ י הּת וֹ רה. כּ לל בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית
מם, ותּק וּ נוֹ  הּמ ים, על גּ דּ וּ לוֹ  ּפ ׁש ּת ן
מים בּ חינת ׁש הוּ א הּת וֹ רה על־ידי הינוּ 
הבּ ּט וּ ל, ׁש ל מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין
וּ מבּט לין מקררין ׁש על־ידי־זה
ׁש א אבל כּ נּ "ל. והדּ ינים היּ ּס וּ רים
יכלת אין ׁש אז מצוה, בּ מקוֹ ם
אסוּ ר אז על־כּ ן ּת וֹ רה, להמׁש י
צמר התחבּ רוּ ת ׁש הוּ א כּ לאים
בּ יוֹ תר, הדּ ינים יתגּ בּ רוּ  ׁש א וּ פׁש ּת ים,
אחרא הּס טרא כּ ל אחיזת ׁש ּמ ם

כּ יּ דוּ ע: והּק לּפ וֹ ת

בּ חינתיג ד)וזה "ויהי(בראשית : 
הבל אל קין ויּ קם בּ שׂ דה בּ היוֹ תם
צמר בּ בחינת הבל כּ י ויּ הרגהוּ ". אחיו
הביא כּ י הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ בחינת
הצּ מר, ׁש ּמ הם וכוּ ' צאנוֹ  מבּ כוֹ רוֹ ת
היה קרבּ נוֹ  כּ י ּפ ׁש ּת ן, בּ בחינת וקין
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ּפ ׁש ּת ן זרע

ׁש ם) רבּ ה קין(בראשית כּ ׁש ראה ועל־כּ ן . 
בּ אוֹ ר וּ להכּ לל להתבּ ּט ל זכה ׁש הבל

נ כּ י סוֹ ף, ועלההאין קרבּ נוֹ  תקבּ ל 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש עלה, (שם)לּמ קוֹ ם 

וכוּ ', מנחתוֹ " ואל הבל אל ה' "ויּ ׁש ע
עד מאד, בּ וֹ  והתגּ רה התקנּ א על־כּ ן
התגּ רוּ ת בּ חינת זה והרגוֹ , עליו ּק ם
ׁש רוֹ אין בּ מי בּ יוֹ תר והּק לּפ וֹ ת הדּ ינים
וכנּ "ל. סוֹ ף האין בּ אוֹ ר ׁש נּ כלל
כּ נגדּ ם להתגּ בּ ר להׁש ּת דּ ל וּ צריכין
לזכּ וֹ ת ׁש יּ ׁש ּת דּ ל דּ הינוּ  בּ יוֹ תר,
ׁש על־ וכוּ ', מהרׁש ימוּ  ּת וֹ רה להמׁש י
והבל כּ נּ "ל. כּ נגדּ ם לעמד יכוֹ ל ידי־זה

ׁש זּ כה אף־על־ּפ י כּ י לזה, זכה א
זכה א אבל ׁש עלה, בּ מקוֹ ם לעלוֹ ת
מם וּ להמׁש י בּ ׁש לוֹ ם מם לׁש וּ ב

זוֹ הר בּ תּק וּ ני כּ ּמ וּ בן דףּת וֹ רה, סט (תיקון 
'בּ ההוּ אקב.) הבל: בּ ענין ׁש ם ׁש כּ תב

נדב ּפ גם בּ חינת זה וּ מת', הציץ יוֹ מא
ׁש א לּפ רדּ ס הנּ כנסין ּפ גם ואביהוּ ,
רבּ י כּ מוֹ  לׁש לוֹ ם ולצאת לכּ נס זכוּ 
כּ ׁש בוּ  זכוּ  ׁש א דּ הינוּ  עקיבא,
להמׁש י 'וׁש וֹ ב' בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל
וזה הציץ זה ועל־כּ ן ּת וֹ רה, מם

וכוּ ' יד:)הציץ כּ ח(חגיגה היה ועל־כּ ן . 
בּ הבל, להתגּ רוֹ ת הדּ ינים בּ חינת לקין
בּ בחינת ׁש היה מחמת ׁש הרגוֹ , עד
ּת וֹ רה להמׁש י זכה ׁש א וּ מת', 'הציץ
לעמד כּ ח לוֹ  יהיה ׁש על־ידי־זה מם,

כּ נּ "ל: כּ נגדּ וֹ 

עליו־יד הּמ ל ׁש מה ׁש בּ ח וזהוּ 
עליו־ רבּ ינוּ  מׁש ה את הלוֹ ם

ל)הלוֹ ם ויּ רד,(משלי ׁש מים עלה "מי : 
מים צרר מי בּ חפניו רוּ ח אסף מי
כּ י ארץ". אפסי כּ ל הקים מי בּ מלה,
בּ תכלית הבּ ּט וּ ל לזה זכה מׁש ה
כּ ל להמׁש י ׁש זּ כה עד הלמוּ ת,
'עלה' מי וזה: כּ נּ "ל. מם הּת וֹ רה
כּ מׁש ה זכה מי הינוּ  'ויּ רד', ׁש מים
רבּ י בּ חינת ׁש זּ הוּ  ולירד, ׁש מים לעלוֹ ת
בּ ׁש לוֹ ם, ויצא בּ ׁש לוֹ ם ׁש נּ כנס עקיבא
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש מים ׁש עלה דּ הינוּ 
ׁש על־ בּ אמת, בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל בּ ּט וּ ל
וּ כמוֹ  ׁש עלה, לּמ קוֹ ם עלה ידי־זה
'העליּ ה', נפלאה ומעלה זכיּ ה ׁש הוּ א
נפלאה ומעלה זכיּ ה היא כן כּ מוֹ 
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מם לירד ׁש יּ זכּ ה 'הירידה', בּ יוֹ תר
דּ הי בּ עתבּ ׁש לוֹ ם, לעמד ׁש יּ וּ כל נוּ  

והּס טרא הּמ קטרגים נגד הירידה
בּ יוֹ תר  ּאחר־כ הּמ תגּ רים אחרא
בּ זה לעמד זכה מי אבל כּ נּ "ל. ויוֹ תר
זכה כּ י בּ ׁש לוֹ ם, וירד ׁש עלה כּ מׁש ה
כּ ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהזּ ריחה להמׁש י
יתבּ ר ה' עּמ וֹ  ׁש דּ בּ ר הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
עוֹ מדים הּת וֹ רה על־ידי רק כּ י מם,

כּ נּ "ל. כּ נגדּ ם

צררוזהוּ : מי בּ חפניו רוּ ח אסף "מי 
בּ חינת זה בּ מלה", מים
היא הּת וֹ רה כּ י מם, הּת וֹ רה המׁש כת
רוּ ח בּ חינת אהים, רוּ ח בּ חינת

בּ חינת א)הּק דׁש , "ורוּ ח(בראשית : 
ׁש הוּ א הּמ ים" ּפ ני על מרחפת אהים
על ׁש ּמ רחף מׁש יח' 'מׁש ה ׁש ל רוּ חוֹ 
אחר בּ מקוֹ ם כּ ּמ וּ בא אוֹ רייתא אנּפ י

לב) סימן רוּ ח(ליקו"ת אסף "מי וזהוּ : .
הּק דׁש  הרוּ ח וקבּ ץ ׁש אסף בּ חפניו",
המׁש כת בּ חינת ׁש הוּ א אהים, רוּ ח
דּ הינוּ  בּ חפניו, אוֹ תוֹ  אסף הּת וֹ רה,
הּת וֹ רה, את מקבּ לים ׁש בּ הם בּ ידיו
וכנּ "ל. אהים' 'אצבּ ע בּ חינת ׁש היא
'מים' בּ מלה", מים צרר "מי וזהוּ :

בּ חינת הּת וֹ רה, מימי א)הם נה, (ישעיה 
הּמ זכּ ר לּמ ים" לכוּ  צמא כּ ל "הוֹ י
ׁש בּ הם ׁש ם, עיּ ן הנּ "ל בּ הּת וֹ רה
והדּ ינים היּ ּס וּ רים וּ מבּט לים מקררים
מהבּ ּט וּ ל, ׁש בין אחר והמקטרגים

ב)בּ בחינת אל(רות והלכּת  "וצמת : 
יׁש אבוּ ן מאׁש ר וׁש תית הכּ לים

ׁש ם. עיּ ן ׁש ם כּ ּמ באר הנּ ערים",

זהוזה: דּ יקא 'בּ מלה' מים צרר מי 
ׁש ּת לוּ יה ציצית מצות בּ חינת

בּ חינת ׁש היא קד)בּ בּ גדים "עטה(תהלים 
ציצית מצות על־ידי כּ י כּ למה", אוֹ ר
על־ידּה  הּמ לבּ וּ ׁש ים, ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א
מימי וּ מהדּ קין וּ מקרין צוֹ ררין דּ יקא
ׁש ל מהזּ ריחה הנּ מׁש כים הּת וֹ רה
היטב מקרים ׁש יּ היוּ  הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל

כּ מוֹ בּ ל יׁש כּ חם, וא אוֹ תם ׁש יּ זכּ ר בּ וֹ  
טו)ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ (במדבר "וּ ראיתם : 

וכּמ באר ה'", מצוֹ ת כּ ל את וּ זכרּת ם
יוּ כל ועל־ידי־זה היטב. לעיל
אחר־ בּ יוֹ תר הּמ תגּ רים כּ נגד להתגּ בּ ר
ׁש מירה היא ציצית ועל־כּ ן כּ נּ "ל.  ּכ
אחרא, והּס טרא מהּק לּפ וֹ ת גּ דוֹ לה
הרׁש ימוּ  אוֹ ר נקׁש ר ׁש ם מחמת
ׁש על־ידי־ הּת וֹ רה, כּ ל ׁש ּמ ם הנּ "ל,
הּק לּפ וֹ ת כּ ל וּ מבּט לים מׁש בּ רים זה
נקראת ועל־כּ ן כּ נּ "ל. אחרא והּס טרא
המלה ּת ּק וּ ן ׁש ם על הּת וֹ רה כּ ל
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ציצית, בּ חינת ׁש הוּ א

ג) ּת היה(ישעיה קצין לכה "שׂ מלה :
ּפ סוּ ק ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לּ נוּ ",

הּת וֹ רה על קיט:)זה הּת וֹ רה(שבת כל כּ י . 
מצות על־ידי וּ מתקיּ מת נמׁש כת
המלה ּת ּק וּ ן ׁש היא ציצית,
ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, הכּ לים ׁש הם והּמ לבּ וּ ׁש ים
כּ נּ "ל. בּ 'מלה' 'מים' צרר מי בּ חינת

ארץ",וזהוּ : אפסי כּ ל הקים "מי 
כּ ל וקיּ ם הקים ׁש על־ידי־זה
כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל דּ הינוּ  ארץ, אפסי
הּק טרוּ גים מגּ דל מתמוֹ טט ׁש היה
בּ מׁש ה להתגּ רוֹ ת ׁש רצוּ  וההתגּ רוּ ת
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לבּט וּ ל כּ זאת, לעליּ ה ׁש עלה מחמת
בּ חינת וזה עה)כזה. "נמגים(תהלים : 

על הנּ אמר וכוּ ', יׁש ביה" וכל ארץ
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ּת וֹ רה, מּת ן (שופטיםׁש עת 

גּ דלה) בּ חינת וזה וכוּ '. נזלוּ " "הרים :
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אז, ׁש היה הדּ ינים

ז"ל פח.)רבּ וֹ תינוּ  עליהם(שבת ׁש כּ פה 
הּת וֹ רה מקבּ לין אּת ם אם כּ גיגית, הר
ׁש כּ ׁש עוֹ לין כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', מוּ טב
ׁש הוּ א סוֹ ף האין בּ אוֹ ר עצמוֹ  וּ מבּט לין
אחרא הּס טרא כּ ל אזי הּת כלית,
וּ צריכין בּ יוֹ תר, מתגּ רין וכוּ ' והדּ ינים
וּ להכניעם לׁש בּ רם כּ נגדּ ם להתגּ בּ ר
מם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על־ידי
ארץ', אפסי כּ ל הקים 'מי וזהוּ : כּ נּ "ל.
כּ י בּ ׁש לוֹ ם, ולירד לעלוֹ ת זכה מׁש ה כּ י
"מי בּ חינת ׁש זּ הוּ  ּת וֹ רה, מם המׁש י
מים צרר מי בּ חפניו רוּ ח אסף
כּ ל "הקים ועל־ידי־זה בּ מלה",
כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל ׁש ּק יּ ם ארץ", אפסי

ע יחרב כּ יׁש א אז, התגּ רוּ תם ל־ידי 
הּת וֹ רה על־ידי כּ לּ ם וּ בּט ל ׁש בּ ר

: וכנּ "ל ׁש המׁש י

בּ חינתטו ג)וזה מלא(שמות "ויּ רא : 
הּס נה",  ֹמּת ו אׁש  בּ לבּ ת אליו ה'
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל צרוֹ ת על ׁש ּמ רּמ ז

ז''ל יד)רבּ וֹ תינוּ  סימן שמות מוּ ם(תנחומא 
בּ צרה' אנכי צה)'עּמ וֹ  הינוּ (תהלים . 

בּ ּט וּ ל בּ חינת אקוּ ת, התגּ לּ וּ ת ׁש עּק ר
על לבּ וֹ  ׁש נּ תן על־ידי מׁש ה זכה הנּ "ל,
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל צרת

מצּ רוֹ ת(שם) ודחקוֹ  צרתוֹ  וּ מגּ דל ,
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עצמוֹ  בּ ּט ל ישׂ ראל

ׁש על־ אקוּ ת, להתגּ לּ וּ ת ׁש זּ כה עד
מהגּ לוּ ת, ישׂ ראל את הוֹ ציא ידי־זה
וכנּ ''ל. לנוּ , וּ נתנּה  הּת וֹ רה את וקבּ ל

ׁש ם)וזה בּ ער(שמות הּס נה והנּ ה "ויּ רא : 
הינוּ  אכּ ל", איננּ וּ  והּס נה בּ אׁש 
הדּ ינים בּ חינת ׁש הוּ א ׁש הּס נה
נאכלים אינם עדין והּק טרוּ גים,
אׁש  ׁש נּ תגּ לּ ה אף־על־ּפ י וּ מתבּ ּט לים,
על־ידי אקוּ ת התגּ לּ וּ ת דּ הינוּ  כּ זה
אכלה' 'אׁש  בּ חינת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל,

ׁש כּ תוּ ב ד)כּ מוֹ  אקי(דברים ה, "כּ י : 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  וכוּ ', אכלה" (שיראׁש  

ח) אׁש השירים רׁש ּפ י "רׁש פיה :
רׁש פי על ׁש נּ אמר ׁש להבתיה",
והיה והבּ ּט וּ ל, הדּ בקוּ ת אׁש  ׁש להבת
ויכלּ ה ישׂ רף האׁש  ׁש זּ ה בּ ודּ אי ראוּ י
הדּ ינים בּ חינת ׁש הם הּס נה, את
הּס טרא אחיזת ׁש ּמ הם והּק טרוּ גים
ראה מׁש ה אבל והּק לּפ וֹ ת. אחרא
זה: כּ ל ועם בּ אׁש ', בּ וֹ ער ׁש 'הּס נה
מאד ּת מּה  ועל־כּ ן אכּ ל'. איננּ וּ  'והּס נה
נא "אסוּ רה ׁש ם: ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  זה, על
סר כּ י ה' "ויּ רא ואז: וכוּ ', ואראה"
ואמר וכוּ ', מׁש ה" אליו ויּ קרא לראוֹ ת
"נעלי ׁש ל הלוֹ ם ּת קרב "אל לוֹ :
כּ ל הלוֹ ם להתקרב אפׁש ר ׁש אי וכוּ ',

ׁש  מהגּ וּ ףזמן אחיזת איזה לוֹ  יּ ׁש  
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הגּ ׁש מי

מח.) דף כא כ תיקון מרּמ ז(תיקו"ז נעלי ׁש ל
ּפ רעה בּ ת בּ וֹ  ׁש נּ געה גּ וּ פוֹ  ׁש יּ פׁש יט
מהבלי אחיזה איזה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ הינוּ 
להפׁש יט צריכין כּ י הזּ ה, העוֹ לם
לגמרי לגמרי הגּ וּ ף מזּ ה עצמוֹ 
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עיניו לסּת ם דּ הינוּ  הלמוּ ת, בּ תכלית
לגמרי עלמא דּ האי יכוֹ ליןזמחיזוּ  ואז , 

ולירד ולׁש וּ ב בּ ׁש לוֹ ם לׁש ם לעלוֹ ת
מם, ּת וֹ רה וּ להמׁש י בּ ׁש לוֹ ם, מם
כּ ל וּ מׁש בּ רין מבּט לין ׁש על־ידי־זה

וכנּ "ל. אחרא הּס טרא וכל הדּ ינים

כּ ּמ הועל־כּ ן בּ ׁש ליחוּ תוֹ  מׁש ה מאן 
נא "ׁש לח ואמר: ּפ עמים,
גּ דוֹ לה מלחמה הוּ א כּ י ּת ׁש לח", בּ יד
מׁש ה ׁש אפילוּ  עד מאד, ועצוּ מה
הּת וֹ רה, כּ ל להמׁש י ׁש זּ כה רבּ ינוּ 
כּ יּ דוּ ע מאד אוֹ תם והכניע ׁש ב וּ באמת
כּ ל עם בּ ׁש לוֹ ם מם וירד ועלה
התגּ רוּ  אף־על־ּפ י־כן כּ לּ ה, הּת וֹ רה
הערב הסתת על־ידי בּ ישׂ ראל מאד
ה' אבל עשׂ וּ . מה ׁש עשׂ וּ  עד רב,
ליל מׁש ה את הכריח יתבּ ר
ולּת ן ישׂ ראל את ולגאל בּ ׁש ליחוּ תוֹ ,
והוֹ דיע הבטיחוֹ  כּ י הּת וֹ רה, את להם
הּת וֹ רה ׁש כּ ח הּת וֹ רה, כּ ח גּ דל לוֹ 

בּ בחינת ּת מיד, כּ נגדּ ם (תהליםעוֹ מדת 
כּ ילג) וכוּ '. ּת עמד" לעוֹ לם ה' "עצת :

מה ועשׂ וּ  בּ הם ׁש התגּ רוּ  אף־על־ּפ י
הּת וֹ רה כּ ח אף־על־ּפ י־כן עשׂ וּ ,
ׁש בּ זה לנצח, לדוֹ רוֹ ת נׁש אר ׁש ּק בּ לוּ 
צרוֹ תינוּ  ּת קף בּ כל עצמנוּ  מחיּ ין אנוּ 
ימי בּ כל לצּ לן רחמנא המרבּ וֹ ת

בּ בחינת הּמ ר קיט)הגּ לוּ ת "זאת(שם : 
כּ י חיּ תני" אמרת כּ י בעניי נחמתי
חס קיּ וּ ם ׁש וּ ם לנוּ  היה א עּת ה
הקדּ ים לנוּ  עזרתה ה' לוּ לא וׁש לוֹ ם,

את קבּ לנוּ  ׁש כּ בר לּמ כּ ה רפוּ אה
בּ זוֹ הר מזּ ה וכּמ באר וכנּ "ל, הּת וֹ רה
מזּ ה הרבּ ה בּ דברינוּ  וכּמ וּ בא הּק דוֹ ׁש 

ׁש ם: עיּ ן אחר, בּ מקוֹ ם

ׁש בּ כטז לידע, אדם כּ ל צרי לוזה 
התנוֹ צצוּ ת איזה לוֹ  ׁש ּמ תנוֹ צץ עת
בּ איזה נתעוֹ רר אם אוֹ  אקוּ ת,
גּ ם ׁש זּ ה יתבּ ר לה' חדׁש  התעוֹ ררוּ ת
אקוּ ת, התנוֹ צצוּ ת מבּ חינת  נמׁש כּ ן
מזליּה  חזי א דּ איהוּ  אף־על־ּפ י כּ י
ויוֹ תר. יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רים ּת כף אזי חזי,
יּפ וֹ ל לבל הרבּ ה חזק להיוֹ ת וצרי
וּ רבבוֹ ת אלפים כּ ן יהיה אם אף מזּ ה,
להתחזּ ק צרי רק וׁש לוֹ ם, חס ּפ עמים
מי אפילוּ  כּ י הּת וֹ רה, על־ידי הרבּ ה
ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י להמׁש י זוֹ כה ׁש אינוֹ 
על־כּ ל־ יתחזּ ק אף־על־ּפ י־כן מּמ ׁש ,
חדׁש , בּ התעוֹ ררוּ ת בּ ּת וֹ רה לעסק ּפ נים
בּ פׁש יטוּ ת הּת וֹ רה דּ ברי כּ ל את וּ לקיּ ם
הּת וֹ רה מדּ רכי יצא וא וּ בתמימוּ ת,
אוֹ ר ׁש לּ פי אף־על־ּפ י כּ י וׁש לוֹ ם. חס
בּ חינת ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת ההתלהבוּ ת
קדוֹ ׁש  להיוֹ ת נכסף הוּ א הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
עוֹ לם מהבלי לגמרי וּ מבדּ ל וּ פרוּ ׁש 
ההתנוֹ צצוּ ת ׁש ל הזּ ריחה לפי הזּ ה
להיוֹ ת, ראוּ י  ּכ וּ באמת הזּ ה,
אחר], בּ מקוֹ ם מזּ ה בּ דברינוּ  [וכּמ באר
מתגּ בּ ר יצרוֹ  אף־על־ּפ י־כן אם א
דּ יקא, עּת ה בּ יוֹ תר בּ וֹ  וּ מתגּ רה עליו
וׁש לוֹ ם, חס על־ידי־זה לגמרי יּפ וֹ ל אל
לבלי יתחזּ ק רק לבּ וֹ , יחלׁש  ואל

לגמרי.ז. הזה העולם מריאת עיניו את לסגור
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לבּט וּ ל כּ זאת, לעליּ ה ׁש עלה מחמת
בּ חינת וזה עה)כזה. "נמגים(תהלים : 

על הנּ אמר וכוּ ', יׁש ביה" וכל ארץ
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ּת וֹ רה, מּת ן (שופטיםׁש עת 

גּ דלה) בּ חינת וזה וכוּ '. נזלוּ " "הרים :
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אז, ׁש היה הדּ ינים

ז"ל פח.)רבּ וֹ תינוּ  עליהם(שבת ׁש כּ פה 
הּת וֹ רה מקבּ לין אּת ם אם כּ גיגית, הר
ׁש כּ ׁש עוֹ לין כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', מוּ טב
ׁש הוּ א סוֹ ף האין בּ אוֹ ר עצמוֹ  וּ מבּט לין
אחרא הּס טרא כּ ל אזי הּת כלית,
וּ צריכין בּ יוֹ תר, מתגּ רין וכוּ ' והדּ ינים
וּ להכניעם לׁש בּ רם כּ נגדּ ם להתגּ בּ ר
מם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על־ידי
ארץ', אפסי כּ ל הקים 'מי וזהוּ : כּ נּ "ל.
כּ י בּ ׁש לוֹ ם, ולירד לעלוֹ ת זכה מׁש ה כּ י
"מי בּ חינת ׁש זּ הוּ  ּת וֹ רה, מם המׁש י
מים צרר מי בּ חפניו רוּ ח אסף
כּ ל "הקים ועל־ידי־זה בּ מלה",
כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל ׁש ּק יּ ם ארץ", אפסי

ע יחרב כּ יׁש א אז, התגּ רוּ תם ל־ידי 
הּת וֹ רה על־ידי כּ לּ ם וּ בּט ל ׁש בּ ר

: וכנּ "ל ׁש המׁש י

בּ חינתטו ג)וזה מלא(שמות "ויּ רא : 
הּס נה",  ֹמּת ו אׁש  בּ לבּ ת אליו ה'
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל צרוֹ ת על ׁש ּמ רּמ ז

ז''ל יד)רבּ וֹ תינוּ  סימן שמות מוּ ם(תנחומא 
בּ צרה' אנכי צה)'עּמ וֹ  הינוּ (תהלים . 

בּ ּט וּ ל בּ חינת אקוּ ת, התגּ לּ וּ ת ׁש עּק ר
על לבּ וֹ  ׁש נּ תן על־ידי מׁש ה זכה הנּ "ל,
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל צרת

מצּ רוֹ ת(שם) ודחקוֹ  צרתוֹ  וּ מגּ דל ,
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עצמוֹ  בּ ּט ל ישׂ ראל

ׁש על־ אקוּ ת, להתגּ לּ וּ ת ׁש זּ כה עד
מהגּ לוּ ת, ישׂ ראל את הוֹ ציא ידי־זה
וכנּ ''ל. לנוּ , וּ נתנּה  הּת וֹ רה את וקבּ ל

ׁש ם)וזה בּ ער(שמות הּס נה והנּ ה "ויּ רא : 
הינוּ  אכּ ל", איננּ וּ  והּס נה בּ אׁש 
הדּ ינים בּ חינת ׁש הוּ א ׁש הּס נה
נאכלים אינם עדין והּק טרוּ גים,
אׁש  ׁש נּ תגּ לּ ה אף־על־ּפ י וּ מתבּ ּט לים,
על־ידי אקוּ ת התגּ לּ וּ ת דּ הינוּ  כּ זה
אכלה' 'אׁש  בּ חינת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל,

ׁש כּ תוּ ב ד)כּ מוֹ  אקי(דברים ה, "כּ י : 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  וכוּ ', אכלה" (שיראׁש  

ח) אׁש השירים רׁש ּפ י "רׁש פיה :
רׁש פי על ׁש נּ אמר ׁש להבתיה",
והיה והבּ ּט וּ ל, הדּ בקוּ ת אׁש  ׁש להבת
ויכלּ ה ישׂ רף האׁש  ׁש זּ ה בּ ודּ אי ראוּ י
הדּ ינים בּ חינת ׁש הם הּס נה, את
הּס טרא אחיזת ׁש ּמ הם והּק טרוּ גים
ראה מׁש ה אבל והּק לּפ וֹ ת. אחרא
זה: כּ ל ועם בּ אׁש ', בּ וֹ ער ׁש 'הּס נה
מאד ּת מּה  ועל־כּ ן אכּ ל'. איננּ וּ  'והּס נה
נא "אסוּ רה ׁש ם: ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  זה, על
סר כּ י ה' "ויּ רא ואז: וכוּ ', ואראה"
ואמר וכוּ ', מׁש ה" אליו ויּ קרא לראוֹ ת
"נעלי ׁש ל הלוֹ ם ּת קרב "אל לוֹ :
כּ ל הלוֹ ם להתקרב אפׁש ר ׁש אי וכוּ ',

ׁש  מהגּ וּ ףזמן אחיזת איזה לוֹ  יּ ׁש  
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הגּ ׁש מי

מח.) דף כא כ תיקון מרּמ ז(תיקו"ז נעלי ׁש ל
ּפ רעה בּ ת בּ וֹ  ׁש נּ געה גּ וּ פוֹ  ׁש יּ פׁש יט
מהבלי אחיזה איזה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ הינוּ 
להפׁש יט צריכין כּ י הזּ ה, העוֹ לם
לגמרי לגמרי הגּ וּ ף מזּ ה עצמוֹ 

נט והלכות סהתורות תורה

עיניו לסּת ם דּ הינוּ  הלמוּ ת, בּ תכלית
לגמרי עלמא דּ האי יכוֹ ליןזמחיזוּ  ואז , 

ולירד ולׁש וּ ב בּ ׁש לוֹ ם לׁש ם לעלוֹ ת
מם, ּת וֹ רה וּ להמׁש י בּ ׁש לוֹ ם, מם
כּ ל וּ מׁש בּ רין מבּט לין ׁש על־ידי־זה

וכנּ "ל. אחרא הּס טרא וכל הדּ ינים

כּ ּמ הועל־כּ ן בּ ׁש ליחוּ תוֹ  מׁש ה מאן 
נא "ׁש לח ואמר: ּפ עמים,
גּ דוֹ לה מלחמה הוּ א כּ י ּת ׁש לח", בּ יד
מׁש ה ׁש אפילוּ  עד מאד, ועצוּ מה
הּת וֹ רה, כּ ל להמׁש י ׁש זּ כה רבּ ינוּ 
כּ יּ דוּ ע מאד אוֹ תם והכניע ׁש ב וּ באמת
כּ ל עם בּ ׁש לוֹ ם מם וירד ועלה
התגּ רוּ  אף־על־ּפ י־כן כּ לּ ה, הּת וֹ רה
הערב הסתת על־ידי בּ ישׂ ראל מאד
ה' אבל עשׂ וּ . מה ׁש עשׂ וּ  עד רב,
ליל מׁש ה את הכריח יתבּ ר
ולּת ן ישׂ ראל את ולגאל בּ ׁש ליחוּ תוֹ ,
והוֹ דיע הבטיחוֹ  כּ י הּת וֹ רה, את להם
הּת וֹ רה ׁש כּ ח הּת וֹ רה, כּ ח גּ דל לוֹ 

בּ בחינת ּת מיד, כּ נגדּ ם (תהליםעוֹ מדת 
כּ ילג) וכוּ '. ּת עמד" לעוֹ לם ה' "עצת :

מה ועשׂ וּ  בּ הם ׁש התגּ רוּ  אף־על־ּפ י
הּת וֹ רה כּ ח אף־על־ּפ י־כן עשׂ וּ ,
ׁש בּ זה לנצח, לדוֹ רוֹ ת נׁש אר ׁש ּק בּ לוּ 
צרוֹ תינוּ  ּת קף בּ כל עצמנוּ  מחיּ ין אנוּ 
ימי בּ כל לצּ לן רחמנא המרבּ וֹ ת

בּ בחינת הּמ ר קיט)הגּ לוּ ת "זאת(שם : 
כּ י חיּ תני" אמרת כּ י בעניי נחמתי
חס קיּ וּ ם ׁש וּ ם לנוּ  היה א עּת ה
הקדּ ים לנוּ  עזרתה ה' לוּ לא וׁש לוֹ ם,

את קבּ לנוּ  ׁש כּ בר לּמ כּ ה רפוּ אה
בּ זוֹ הר מזּ ה וכּמ באר וכנּ "ל, הּת וֹ רה
מזּ ה הרבּ ה בּ דברינוּ  וכּמ וּ בא הּק דוֹ ׁש 

ׁש ם: עיּ ן אחר, בּ מקוֹ ם

ׁש בּ כטז לידע, אדם כּ ל צרי לוזה 
התנוֹ צצוּ ת איזה לוֹ  ׁש ּמ תנוֹ צץ עת
בּ איזה נתעוֹ רר אם אוֹ  אקוּ ת,
גּ ם ׁש זּ ה יתבּ ר לה' חדׁש  התעוֹ ררוּ ת
אקוּ ת, התנוֹ צצוּ ת מבּ חינת  נמׁש כּ ן
מזליּה  חזי א דּ איהוּ  אף־על־ּפ י כּ י
ויוֹ תר. יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רים ּת כף אזי חזי,
יּפ וֹ ל לבל הרבּ ה חזק להיוֹ ת וצרי
וּ רבבוֹ ת אלפים כּ ן יהיה אם אף מזּ ה,
להתחזּ ק צרי רק וׁש לוֹ ם, חס ּפ עמים
מי אפילוּ  כּ י הּת וֹ רה, על־ידי הרבּ ה
ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י להמׁש י זוֹ כה ׁש אינוֹ 
על־כּ ל־ יתחזּ ק אף־על־ּפ י־כן מּמ ׁש ,
חדׁש , בּ התעוֹ ררוּ ת בּ ּת וֹ רה לעסק ּפ נים
בּ פׁש יטוּ ת הּת וֹ רה דּ ברי כּ ל את וּ לקיּ ם
הּת וֹ רה מדּ רכי יצא וא וּ בתמימוּ ת,
אוֹ ר ׁש לּ פי אף־על־ּפ י כּ י וׁש לוֹ ם. חס
בּ חינת ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת ההתלהבוּ ת
קדוֹ ׁש  להיוֹ ת נכסף הוּ א הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
עוֹ לם מהבלי לגמרי וּ מבדּ ל וּ פרוּ ׁש 
ההתנוֹ צצוּ ת ׁש ל הזּ ריחה לפי הזּ ה
להיוֹ ת, ראוּ י  ּכ וּ באמת הזּ ה,
אחר], בּ מקוֹ ם מזּ ה בּ דברינוּ  [וכּמ באר
מתגּ בּ ר יצרוֹ  אף־על־ּפ י־כן אם א
דּ יקא, עּת ה בּ יוֹ תר בּ וֹ  וּ מתגּ רה עליו
וׁש לוֹ ם, חס על־ידי־זה לגמרי יּפ וֹ ל אל
לבלי יתחזּ ק רק לבּ וֹ , יחלׁש  ואל

לגמרי.ז. הזה העולם מריאת עיניו את לסגור
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הּת וֹ רה מדּ רכי וׁש לוֹ ם חס לצאת
הרבּ ה ּת צדּ ק "אל ויקיּ ם: בּ פׁש יטוּ ת,
'ירׁש ע' ׁש א הרבּ ה", ּת רׁש ע ואל
ׁש רצה על־ידי וׁש לוֹ ם, חס הרבּ ה
ואז בּ ידוֹ . עלתה וא הרבּ ה 'לצדּ ק'
הרבּ ה חזק ויהיה זה בּ דר כּ ׁש יּ ל
בּ כל ויוּ כל דּ רכּ וֹ , לבטח יל אז בּ זה,
ולסּת ם יתבּ ר לה' עצמוֹ  לעוֹ רר ּפ עם
כּ נּ "ל. עצמוֹ  וּ לבּט ל עת בּ כל עיניו
מעּת ה בּ אמת עצמוֹ  לבּט ל יּ זכּ ה ואם
דּ האי מחיזוּ  לצאת על־כּ ל־ּפ נים
מה בּ ודּ אי בּ אמת, כּ ראוּ י לגמרי עלמא
על־כּ ל־ וׁש לוֹ ם, חס לאו ואם טוֹ ב,
יחזּ ק רק כּ לל, כּ לל מזּ ה יּפ וֹ ל א ּפ נים
בּ פׁש יטוּ ת כּ ׁש ר לאיׁש  להיוֹ ת עצמוֹ 

וכנּ "ל. גּ מוּ ר
קיט)בּ חינתוזה דרכי(תהלים "חבּת י : 

כּ י ."עדתי אל רגלי ואׁש יבה
ּת ׁש וּ קתוֹ  מגּ דל סּפ ר מּת חלּ ה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  יתבּ ר לה' והתלהבוּ תוֹ 

וזה הנּ "ל, ה'(שם)בּ ּט וּ ל "חלקי : 
רוֹ צה ׁש איני הינוּ  וכוּ ', אמרּת י"
עוֹ לם בּ הבלי חלק ׁש וּ ם לי ׁש יּ היה
אני כּ י אמרּת י', ה' 'חלקי רק הזּ ה,
בּ ה' רק עצמי לדבּ ק ּת מיד רוֹ צה
וזהוּ  סוֹ ף, האין בּ אוֹ רוֹ  לכל יתבּ ר

ׁש אני(שם) לב", בכל פני "חלּ יתי :
רק עת בּ כל וּ מחכּ ה וּ מקוּ ה מיחל
ׁש ם רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ,'פני 'לאוֹ ר

בּ לׁש וֹ ן ג)ׁש הוּ א אמרה(איכה ה' "חלקי 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לוֹ ", אוֹ חיל כּ ן על נפׁש י
"חבּת י וזהוּ : הנּ "ל. בּ ּט וּ ל ּת ׁש וּ קת
הינוּ  ,"עדתי אל רגלי ואׁש יבה דרכי
והּת ׁש וּ בה ההתלהבוּ ת עצם ׁש לּ פי

ׁש יּ תגּ רוּ  אפׁש ר היה הזּ את, הגּ דוֹ לה
להּפ יל וירצוּ  וׁש לוֹ ם, חס ויוֹ תר יוֹ תר
וכנּ "ל, על־ידי־זה וׁש לוֹ ם חס אוֹ תי
ואׁש יבה דרכי "חבּת י אמר: על־כּ ן
דּ רכי מחב ׁש אני ."עדתי אל רגלי
מה ׁש עה וּ בכל יוֹ ם וּ בכל עת בּ כל
והבליו, הזּ ה העוֹ לם מכּ ל הּת כלית
אני בּ ודּ אי וּ מחׁש בּת י חׁש בּ וֹ ני וּ לפי
לגמרי, עצמי לבּט ל עת בּ כל מתלהב
מזּ ה ׁש אּפ וֹ ל וחלילה חלילה א
כּ ׁש אני וׁש לוֹ ם חס ׁש הוּ א כּ ל נפילה
רק: בּ ידי, עוֹ לה ׁש אינוֹ  רוֹ אה
לנחם ,'עדתי אל רגלי 'ואׁש יבה
ׁש הוּ א העדוּ ת על־ידי עצמי וּ להחיוֹ ת
לצאת לבלי וּ להזּ הר ׁש ּק בּ לנוּ , הּת וֹ רה
מדּ רכי וׁש לוֹ ם, חס על־כּ ל־ּפ נים

וזהוּ  וכנּ "ל. בּ פׁש יטוּ ת :(שם)הּת וֹ רה 
לׁש מר התמהמהּת י וא "חׁש ּת י
עצמי מזרז אני ׁש ּת כף ,"מצוֹ תי
מצוֹ תי לׁש מר מאד גּ דוֹ ל בּ זריזוּ ת
מחמת כּ י על־כּ ל־ּפ נים, בּ פׁש יטוּ ת
על־כּ ן כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר אז מתגּ רים ׁש הם
בּ זריזוּ ת מאד להזדּ רז להתגּ בּ ר צריכין
יתבּ ר מצוֹ תיו לׁש מר נגדּ ם גּ דוֹ ל

וכנּ "ל.
עוּ (שם)וזהוּ  רׁש עים "חבלי דני: 

כּ אן ׁש כחּת י", א ּת וֹ רת
הנּ "ל, ענין כּ ל היטב וּ מבאר מפרׁש 
בּ וֹ  וּ מתגּ רים עליו מתועדין ׁש הם
גּ דל בּ חינת מחמת בּ יוֹ תר
הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת ההׁש ּת וֹ קקוּ ת,
וכוּ ' אמרּת י' ה' 'חלקי בּ חינת ׁש הוּ א
עוּ דני", רׁש עים "חבלי וזהוּ : כּ נּ "ל.
אחרא הּס טרא ׁש הם ׁש הרׁש עים

סא והלכות סהתורות תורה

בּ י וּ מתגּ רים מתועדין והּק לּפ וֹ ת,
ּת וֹ רת' אני אבל הנּ "ל, מחמת בּ יוֹ תר
בּ כל עצמי מחיּ ה אני כּ י ׁש כחּת י', א
הצּ ּמ אוֹ ן ׁש ּמ קררת הּת וֹ רה, על־ידי עת

כּ נּ "ל. אוֹ תם וּ מבּט לת וּ מׁש בּ רת
אקוּ ם(שם)וזהוּ  לילה "חצוֹ ת : 

מׁש ּפ טי על ל להוֹ דוֹ ת
בּ כל המבארים דּ ברינוּ  כל כּ י ,"צדק
על והוֹ ל סוֹ בב הכּ ל הזּ את, ההלכה
הוּ א ׁש אז חצוֹ ת, קימת ענין
בּ ׁש רׁש וֹ   ׁש נּ מׁש הנה התעוֹ ררוּ ת
מהבּ ּט וּ ל וחוֹ זרין ׁש בין מבּ חינת
רוֹ צה אחרא הּס טרא ואז וכנּ "ל,
סטרא ׁש היא גּ ׁש מיּ ית בּ ׁש נּ ה להתגּ בּ ר
'סטרא בּ חינת ׁש הוּ א דּ מוֹ תא,

ידוֹ י' על דּ ׁש ריא וישבדּ מסאבא (זוהר 
להתגּ בּ רקפד:) צריכין ואזי כּ נּ "ל,

ולקוּ ם בּ זריזוּ ת מהנה להתעוֹ רר
ועל־ידי־זה בּ ּת וֹ רה, ולעסק בּ חצוֹ ת
מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש הּת וֹ רה כּ ח ממׁש יכין
ועל־ידי־זה הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה
כּ נּ "ל. אוֹ תם וּ מכניעים כּ נגדּ ם עמדים
אקוּ ם לילה "חצוֹ ת בּ חינת: וזה
"צדק מׁש ּפ טי על ל להוֹ דוֹ ת
הּמ תחילים: אלּ וּ , לפסוּ קים ׁש נּ סמ
מענין ׁש ּמ דבּ רים ה'", "חלקי
ׁש צּ ריכין הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל התנוֹ צצוּ ת
הּת וֹ רה, על־ידי רק עצמוֹ  להחיוֹ ת
אקוּ ם לילה "חצוֹ ת בּ חינת: ׁש זּ ה
כּ נּ "ל: "צדק מׁש ּפ טי על ל להוֹ דוֹ ת

ד הלכה ערבית פת ְְְֲִִִַַָָהלכת
ועשׂ רתוּ בוֹ  הנה ראׁש  ענין יתבּ אר

וסכּ וֹ ת הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם ּת ׁש וּ בה ימי

רבּ א והוֹ ׁש ענא מינים. וארבּ עה
ּת וֹ רה: ושׂ מחת עצרת וּ ׁש מיני

רוּ ת'על-ּפ י אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה 
ׁש ם עיּ ן סה בּ סימן א בּ לּק וּ טי

לסוֹ פּה : מראׁש ּה  הּת וֹ רה כּ ל

ׁש ּת ּק ןא ערבית ּת פלּ ת בּ חינת וזה
ׁש הוּ א הלוֹ ם עליו אבינוּ  יעקב
הּת פלּ ה והיא ׁש בּ אבוֹ ת. הבּ חיר
ּת פלּ וֹ ת הׁש  כּ ל ׁש ל הּק וֹ דמת
הלּ ילה, אחר הוֹ ל היּ וֹ ם כּ י ׁש בּ יּ וֹ ם,
היּ וֹ ם  ּואחר-כ לילה הוּ א וּ בתחלּ ה
נמצא ז"ל. רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי כּ מבאר
הראׁש וֹ נה היא ערבית ׁש ּת פלּ ת
ׁש למוּ ת עּק ר כּ י ּת פלּ וֹ ת. מהׁש 
הבּ ּט וּ ל על-ידי דּ יקא היא הּת פלּ ה
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת ׁש נּ כללין
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ׁש על-ידי-זה
הּת פלּ ה בּ סוֹ ף וּ כׁש עוֹ מד הּת פלּ ה.
ׁש ל הראׁש וֹ נה ּת בה עדין זוֹ כר יהיה
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ מבאר וכוּ ' הּת פלּ ה

הוּ אכּ י אזי להתּפ לּ ל עוֹ מד כּ ׁש אדם 
וּ מלּק ט העליוֹ ן בּ דה הוֹ ל
ועשׂ בים וׁש וֹ ׁש נּ ים וּ פרחים ציצים
אוֹ ת כּ ׁש ּמ וֹ ציא ותכף וכוּ '. ויפים נאים
ּת בה כּ ׁש גּ וֹ מר ׁש כּ ן מכּ ל וכוּ ' ראׁש וֹ נה
הנּ פׁש  את ּת וֹ פסת הּת בה אזי אחת
ואוֹ חז וּ מחבּ ק הדּ בּ וּ ר יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ ה
ואינוֹ  עצוּ מה, בּ אהבה הנּ פׁש  את
וכוּ '. יוֹ תר להלּ ן ליל הנּ פׁש  את מנּ יח
כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת זה אין אבל
ולוֹ מר הּת פלּ ה כּ ל לגמר צריכין
ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת עוֹ ד  ּאחר-כ

וכוּ '. וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
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הּת וֹ רה מדּ רכי וׁש לוֹ ם חס לצאת
הרבּ ה ּת צדּ ק "אל ויקיּ ם: בּ פׁש יטוּ ת,
'ירׁש ע' ׁש א הרבּ ה", ּת רׁש ע ואל
ׁש רצה על־ידי וׁש לוֹ ם, חס הרבּ ה
ואז בּ ידוֹ . עלתה וא הרבּ ה 'לצדּ ק'
הרבּ ה חזק ויהיה זה בּ דר כּ ׁש יּ ל
בּ כל ויוּ כל דּ רכּ וֹ , לבטח יל אז בּ זה,
ולסּת ם יתבּ ר לה' עצמוֹ  לעוֹ רר ּפ עם
כּ נּ "ל. עצמוֹ  וּ לבּט ל עת בּ כל עיניו
מעּת ה בּ אמת עצמוֹ  לבּט ל יּ זכּ ה ואם
דּ האי מחיזוּ  לצאת על־כּ ל־ּפ נים
מה בּ ודּ אי בּ אמת, כּ ראוּ י לגמרי עלמא
על־כּ ל־ וׁש לוֹ ם, חס לאו ואם טוֹ ב,
יחזּ ק רק כּ לל, כּ לל מזּ ה יּפ וֹ ל א ּפ נים
בּ פׁש יטוּ ת כּ ׁש ר לאיׁש  להיוֹ ת עצמוֹ 

וכנּ "ל. גּ מוּ ר
קיט)בּ חינתוזה דרכי(תהלים "חבּת י : 

כּ י ."עדתי אל רגלי ואׁש יבה
ּת ׁש וּ קתוֹ  מגּ דל סּפ ר מּת חלּ ה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  יתבּ ר לה' והתלהבוּ תוֹ 

וזה הנּ "ל, ה'(שם)בּ ּט וּ ל "חלקי : 
רוֹ צה ׁש איני הינוּ  וכוּ ', אמרּת י"
עוֹ לם בּ הבלי חלק ׁש וּ ם לי ׁש יּ היה
אני כּ י אמרּת י', ה' 'חלקי רק הזּ ה,
בּ ה' רק עצמי לדבּ ק ּת מיד רוֹ צה
וזהוּ  סוֹ ף, האין בּ אוֹ רוֹ  לכל יתבּ ר

ׁש אני(שם) לב", בכל פני "חלּ יתי :
רק עת בּ כל וּ מחכּ ה וּ מקוּ ה מיחל
ׁש ם רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ,'פני 'לאוֹ ר

בּ לׁש וֹ ן ג)ׁש הוּ א אמרה(איכה ה' "חלקי 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לוֹ ", אוֹ חיל כּ ן על נפׁש י
"חבּת י וזהוּ : הנּ "ל. בּ ּט וּ ל ּת ׁש וּ קת
הינוּ  ,"עדתי אל רגלי ואׁש יבה דרכי
והּת ׁש וּ בה ההתלהבוּ ת עצם ׁש לּ פי

ׁש יּ תגּ רוּ  אפׁש ר היה הזּ את, הגּ דוֹ לה
להּפ יל וירצוּ  וׁש לוֹ ם, חס ויוֹ תר יוֹ תר
וכנּ "ל, על־ידי־זה וׁש לוֹ ם חס אוֹ תי
ואׁש יבה דרכי "חבּת י אמר: על־כּ ן
דּ רכי מחב ׁש אני ."עדתי אל רגלי
מה ׁש עה וּ בכל יוֹ ם וּ בכל עת בּ כל
והבליו, הזּ ה העוֹ לם מכּ ל הּת כלית
אני בּ ודּ אי וּ מחׁש בּת י חׁש בּ וֹ ני וּ לפי
לגמרי, עצמי לבּט ל עת בּ כל מתלהב
מזּ ה ׁש אּפ וֹ ל וחלילה חלילה א
כּ ׁש אני וׁש לוֹ ם חס ׁש הוּ א כּ ל נפילה
רק: בּ ידי, עוֹ לה ׁש אינוֹ  רוֹ אה
לנחם ,'עדתי אל רגלי 'ואׁש יבה
ׁש הוּ א העדוּ ת על־ידי עצמי וּ להחיוֹ ת
לצאת לבלי וּ להזּ הר ׁש ּק בּ לנוּ , הּת וֹ רה
מדּ רכי וׁש לוֹ ם, חס על־כּ ל־ּפ נים

וזהוּ  וכנּ "ל. בּ פׁש יטוּ ת :(שם)הּת וֹ רה 
לׁש מר התמהמהּת י וא "חׁש ּת י
עצמי מזרז אני ׁש ּת כף ,"מצוֹ תי
מצוֹ תי לׁש מר מאד גּ דוֹ ל בּ זריזוּ ת
מחמת כּ י על־כּ ל־ּפ נים, בּ פׁש יטוּ ת
על־כּ ן כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר אז מתגּ רים ׁש הם
בּ זריזוּ ת מאד להזדּ רז להתגּ בּ ר צריכין
יתבּ ר מצוֹ תיו לׁש מר נגדּ ם גּ דוֹ ל

וכנּ "ל.
עוּ (שם)וזהוּ  רׁש עים "חבלי דני: 

כּ אן ׁש כחּת י", א ּת וֹ רת
הנּ "ל, ענין כּ ל היטב וּ מבאר מפרׁש 
בּ וֹ  וּ מתגּ רים עליו מתועדין ׁש הם
גּ דל בּ חינת מחמת בּ יוֹ תר
הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת ההׁש ּת וֹ קקוּ ת,
וכוּ ' אמרּת י' ה' 'חלקי בּ חינת ׁש הוּ א
עוּ דני", רׁש עים "חבלי וזהוּ : כּ נּ "ל.
אחרא הּס טרא ׁש הם ׁש הרׁש עים

סא והלכות סהתורות תורה

בּ י וּ מתגּ רים מתועדין והּק לּפ וֹ ת,
ּת וֹ רת' אני אבל הנּ "ל, מחמת בּ יוֹ תר
בּ כל עצמי מחיּ ה אני כּ י ׁש כחּת י', א
הצּ ּמ אוֹ ן ׁש ּמ קררת הּת וֹ רה, על־ידי עת

כּ נּ "ל. אוֹ תם וּ מבּט לת וּ מׁש בּ רת
אקוּ ם(שם)וזהוּ  לילה "חצוֹ ת : 

מׁש ּפ טי על ל להוֹ דוֹ ת
בּ כל המבארים דּ ברינוּ  כל כּ י ,"צדק
על והוֹ ל סוֹ בב הכּ ל הזּ את, ההלכה
הוּ א ׁש אז חצוֹ ת, קימת ענין
בּ ׁש רׁש וֹ   ׁש נּ מׁש הנה התעוֹ ררוּ ת
מהבּ ּט וּ ל וחוֹ זרין ׁש בין מבּ חינת
רוֹ צה אחרא הּס טרא ואז וכנּ "ל,
סטרא ׁש היא גּ ׁש מיּ ית בּ ׁש נּ ה להתגּ בּ ר
'סטרא בּ חינת ׁש הוּ א דּ מוֹ תא,

ידוֹ י' על דּ ׁש ריא וישבדּ מסאבא (זוהר 
להתגּ בּ רקפד:) צריכין ואזי כּ נּ "ל,

ולקוּ ם בּ זריזוּ ת מהנה להתעוֹ רר
ועל־ידי־זה בּ ּת וֹ רה, ולעסק בּ חצוֹ ת
מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש הּת וֹ רה כּ ח ממׁש יכין
ועל־ידי־זה הרׁש ימוּ , ׁש ל הזּ ריחה
כּ נּ "ל. אוֹ תם וּ מכניעים כּ נגדּ ם עמדים
אקוּ ם לילה "חצוֹ ת בּ חינת: וזה
"צדק מׁש ּפ טי על ל להוֹ דוֹ ת
הּמ תחילים: אלּ וּ , לפסוּ קים ׁש נּ סמ
מענין ׁש ּמ דבּ רים ה'", "חלקי
ׁש צּ ריכין הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל התנוֹ צצוּ ת
הּת וֹ רה, על־ידי רק עצמוֹ  להחיוֹ ת
אקוּ ם לילה "חצוֹ ת בּ חינת: ׁש זּ ה
כּ נּ "ל: "צדק מׁש ּפ טי על ל להוֹ דוֹ ת

ד הלכה ערבית פת ְְְֲִִִַַָָהלכת
ועשׂ רתוּ בוֹ  הנה ראׁש  ענין יתבּ אר

וסכּ וֹ ת הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם ּת ׁש וּ בה ימי

רבּ א והוֹ ׁש ענא מינים. וארבּ עה
ּת וֹ רה: ושׂ מחת עצרת וּ ׁש מיני

רוּ ת'על-ּפ י אל בּ עז 'ויּ אמר הּת וֹ רה 
ׁש ם עיּ ן סה בּ סימן א בּ לּק וּ טי

לסוֹ פּה : מראׁש ּה  הּת וֹ רה כּ ל

ׁש ּת ּק ןא ערבית ּת פלּ ת בּ חינת וזה
ׁש הוּ א הלוֹ ם עליו אבינוּ  יעקב
הּת פלּ ה והיא ׁש בּ אבוֹ ת. הבּ חיר
ּת פלּ וֹ ת הׁש  כּ ל ׁש ל הּק וֹ דמת
הלּ ילה, אחר הוֹ ל היּ וֹ ם כּ י ׁש בּ יּ וֹ ם,
היּ וֹ ם  ּואחר-כ לילה הוּ א וּ בתחלּ ה
נמצא ז"ל. רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי כּ מבאר
הראׁש וֹ נה היא ערבית ׁש ּת פלּ ת
ׁש למוּ ת עּק ר כּ י ּת פלּ וֹ ת. מהׁש 
הבּ ּט וּ ל על-ידי דּ יקא היא הּת פלּ ה
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת ׁש נּ כללין
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ׁש על-ידי-זה
הּת פלּ ה בּ סוֹ ף וּ כׁש עוֹ מד הּת פלּ ה.
ׁש ל הראׁש וֹ נה ּת בה עדין זוֹ כר יהיה
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ מבאר וכוּ ' הּת פלּ ה

הוּ אכּ י אזי להתּפ לּ ל עוֹ מד כּ ׁש אדם 
וּ מלּק ט העליוֹ ן בּ דה הוֹ ל
ועשׂ בים וׁש וֹ ׁש נּ ים וּ פרחים ציצים
אוֹ ת כּ ׁש ּמ וֹ ציא ותכף וכוּ '. ויפים נאים
ּת בה כּ ׁש גּ וֹ מר ׁש כּ ן מכּ ל וכוּ ' ראׁש וֹ נה
הנּ פׁש  את ּת וֹ פסת הּת בה אזי אחת
ואוֹ חז וּ מחבּ ק הדּ בּ וּ ר יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ ה
ואינוֹ  עצוּ מה, בּ אהבה הנּ פׁש  את
וכוּ '. יוֹ תר להלּ ן ליל הנּ פׁש  את מנּ יח
כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת זה אין אבל
ולוֹ מר הּת פלּ ה כּ ל לגמר צריכין
ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת עוֹ ד  ּאחר-כ

וכוּ '. וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
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רקעל-כּ ן הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר 
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין
מזּ ה כּ ׁש יּ ל ׁש אפילּ וּ  דּ הינוּ  הּת פלּ ה.
אחרים דּ בּ וּ רים וידבּ ר הדּ בּ וּ ר
הדּ בּ וּ ר יׁש כּ ח א אף-על-ּפ י-כן
כּ ׁש יּ עמד ואפילּ וּ  לעוֹ לם. הראׁש וֹ ן

אפילּ וּ בּ סוֹ ף עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה 
אׁש ר עד הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ ן הדּ בּ וּ ר
הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה בּ ּת בה אפילּ וּ 
ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עדין עוֹ מד יהיה
וזה ׁש ם, עיּ ן וכוּ ' אחד כּ לּ וֹ  כּ י הּת פלּ ה
ׁש זּ וֹ כין על-ידי אם כּ י זוֹ כין אין
אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
על וּ להסּת כּ ל ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ 
על-ידי אם כּ י אפׁש ר אי הּת כלית
לגמרי, עינים סתימת על-ידי בּ ּט וּ ל,
דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש יּ סּת ם דּ הינוּ 
לתכלית ׁש יּ בוֹ א עד לגמרי עלמא
בּ הּת כלית נכלל יהיה ואז הבּ ּט וּ ל.
ועל-ידי-זה טוֹ ב. כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
ׁש זּ ה הּת פלּ ה מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יזכּ ה
ׁש ם עיּ ן כּ נּ "ל, הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

היטב. זה כּ ל

ּמ טבּ עוּ מבאר מה בּ חינת ׁש זּ ה ׁש ם 
לוֹ  ׁש כּ ׁש יּ ׁש  האדם בּ טבע
סוֹ תם הוּ א וׁש לוֹ ם חס גּ דוֹ לים יּס וּ רים
ׁש ם כּ י מאד, בּ חזקה עיניו ועוֹ צם
ׁש ם רוֹ אין הּת כלית על כּ ׁש ּמ סּת כּ לין
כּ לל, בּ עוֹ לם ורעוֹ ת יּס וּ רים ׁש וּ ם ׁש אין
היּ ּס וּ רין ּת כלית כּ י לטוֹ בה. הכּ ל כּ י
אי אבל מאד. גּ דוֹ לה טוֹ בה הוּ א
אם כּ י הּת כלית על להסּת כּ ל אפׁש ר
כּ ׁש רוֹ צין כּ י וכוּ ', דּ עינין בּ סתימוּ 

צרי מעיניו הרחוֹ ק דּ בר לראוֹ ת
כן כּ מוֹ  וכוּ '. הראוּ ת את לצמצם
ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צין
צריכין האדם, מעיני מאד רחוֹ ק
בּ אצבּ ע, וּ לדחקם לגמרי עיניו לסּת ם
מחיזוּ  עיניו לסּת ם ׁש צּ ריכין דּ הינוּ 
יכוֹ לים דּ יקא ואז לגמרי. עלמא דּ האי
אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
היּ ּס וּ רים נתבּ ּט לין וׁש ם טוֹ ב כּ לּ וֹ 

כּ נּ "ל. לגמרי

לסּת םועל-כּ ן האדם בּ טבע מטבּ ע 
בּ ׁש עת בּ חזקה עיניו
לברח כּ די הּק ׁש ים היּ ּס וּ רים
עיניו סתימת על-ידי כּ י מהיּ ּס וּ רים,
נכלל הוּ א על-ידי-זה היּ ּס וּ רים, בּ ׁש עת
היּ ּס וּ רין כּ ל נתבּ ּט לין ׁש ם בּ הּת כלית
כּ י ׁש ם, ׁש יּ אר אפׁש ר אי אבל כּ נּ "ל.
ׁש יּ היה וּ בהכרח בּ מציאוּ ת יתבּ ּט ל
ואזי וׁש וֹ ב. רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל
חוֹ זרים אזי מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר
וׁש לוֹ ם חס בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים וּ מתגּ בּ רים
היּ ּס וּ רים מקררין  ּאחר-כ אבל וכוּ '.
מבּ חינת ׁש ּמ מׁש י הּת וֹ רה על-ידי
נכלל הבּ ּט וּ ל על-ידי כּ י הבּ ּט וּ ל,
וׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
טוֹ בוֹ ת הם היּ ּס וּ רין ׁש כּ ל רוֹ אין
עליו  נמׁש ועל-ידי-זה גּ דוֹ לוֹ ת.
מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש חוֹ זר ואזי שׂ מחה.
נעשׂ ה אזי מהבּ ּט וּ ל, רׁש ימה ונׁש אר
וזוֹ כה הּת וֹ רה. לקבּ לת כּ לי מהמחה
הזּ ריחה אוֹ ר על-ידי הּת וֹ רה להגת
מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימה ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת
ׁש נּ עשׂ וּ  הּמ חין  ֹלתו וּ מזריח ׁש ּמ איר

סג והלכות סהתורות תורה

המחה על-ידי הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לים
וּ מבאר היטב. זה כּ ל ׁש ם עיּ ן וכוּ ',
בּ על על-ידי נעשׂ ה זה ׁש כּ ל ׁש ם
הדה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סק הדה
הנּ ׁש מוֹ ת, כּ ל ׁש ם ׁש גּ דלים העליוֹ נה
אל הכּ ל את להביא עוֹ סק ׁש הוּ א
ונתבּ ּט לים נכללין ׁש יּ היוּ  הּת כלית
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ׁש על-ידי-זה טוֹ ב,
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש זּ ה הּת פלּ ה מכּ ל
הדק זה כּ ל ׁש ם עיּ ן כּ נּ "ל. הּת פלּ ה

היטב:

בּ לּ ילהב כּ י ערבית. ּת פלּ ת בּ חינת וזה
כּ ל וּ כדין להתגּ בּ ר הדּ ינים מתחילין
כּ מבאר וכוּ ' נפקין נּמ וּ סין הגּ רדּ יני
מהם לברח וּ צריכין הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
לסּת ם אז צריכים על-כּ ן וּ לבּט לם.
וּ מתבּ ּט ל נכלל להיוֹ ת כּ די לגמרי עיניו
ׁש ם טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
והדּ ינים. היּ ּס וּ רים כּ ל נתבּ ּט לין
עּק ר על-ידי-זה ׁש ם, להכּ לל וּ כׁש זּ וֹ כין
ׁש נּ כללין על-ידי כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת
לעשׂ וֹ ת יכוֹ לין על-ידי-זה בּ הּת כלית

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה מכּ ל אחד

יעקבבּ חוזה ׁש ּת ּק ן ערבית ּת פלּ ת ינת 
מכּ ל הראׁש וֹ נה הּת פלּ ה ׁש היא
מגּ דל בּ לּ ילה אז כּ י ּת פלּ וֹ ת, הׁש 
לצלן רחמנא הדּ ינים ּת קף
להתבּ ּט ל צריכין אז, ׁש ּמ תעוֹ ררים
ולכל עיניו לסּת ם דּ הינוּ  לגמרי,
לילה, חׁש כת בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ הּת כלית,
בּ ּט וּ ל. בּ חינת ׁש היא ׁש נה בּ חינת
הּת כלית, אל הבּ ּט וּ ל ועל-ידי

דּ הינוּ  הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן עּק ר על-ידי-זה
כּ נּ "ל. הּת פלּ ה מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת
הראׁש וֹ נה היא ערבית ּת פלּ ת ועל-כּ ן
על-ידי כּ י ׁש בּ יּ וֹ ם, ּת פלּ וֹ ת מהׁש 
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן ממׁש יכין ערבית ּת פלּ ת
הדּ ינים מּת קף בּ לּ ילה אז כּ י כּ נּ "ל,
בּ הּת כלית נכללין לצלן רחמנא
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א דּ עינין בּ סתימוּ 
כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש ּמ ם טוֹ ב
ׁש בּ כל ז"ל, האר"י בּ כתבי ׁש ּמ וּ בא וזה
מראׁש ּה  עיניו יסּת ם ערבית ּת פלּ ת
ּת פלּ ת בּ ׁש עת אז כּ י ׁש ם. עיּ ן לסוֹ פּה 
כּ די דּ עינין סתימוּ  בּ חינת הוּ א ערבית
הדּ ינים לבּט ל כּ די בּ הּת כלית לכל

כּ נּ "ל: אז הּמ תגּ בּ רים

ראׁש ג כּ י הנה. ראׁש  בּ חינת וזה
הגּ דוֹ ל הדּ ין יוֹ ם הוּ א הנה
ׁש ּמ תעוֹ רר הדּ ין מּת קף ואז והנּ וֹ רא,
לגמרי עצמוֹ  לבּט ל צריכין אזי
לתכלית ׁש יּ בוֹ א עד הנּ "ל, בּ בחינה
סוֹ ף בּ אין נכלל להיוֹ ת הבּ ּט וּ ל
ׁש על-ידי-זה הּת כלית, על וּ להסּת כּ ל
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין
בּ כוּ נוֹ ת הּמ וּ בא והדּ וֹ רמיטא הנה
זעיר על דּ וֹ רמיטא דּ אּפ יל הנה ראׁש 
בּ ּט וּ ל בּ חינת הינוּ  ׁש ם, עיּ ן וכוּ ' אנּפ ין
בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א ׁש נה כּ י הנּ "ל.
ונכלל דּ עּת וֹ  וּ מבּט ל ׁש ּמ סלּ ק
דּ אתי, עלמא בּ חינת ׁש הוּ א בּ הּת כלית
וׁש ם סוֹ ף. האין אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א
על וּ להסּת כּ ל ׁש ם להכּ לל כּ ׁש זּ וֹ כין
על-ידי-זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית
כּ נּ "ל, והיּ ּס וּ רין הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין
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רקעל-כּ ן הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר 
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין
מזּ ה כּ ׁש יּ ל ׁש אפילּ וּ  דּ הינוּ  הּת פלּ ה.
אחרים דּ בּ וּ רים וידבּ ר הדּ בּ וּ ר
הדּ בּ וּ ר יׁש כּ ח א אף-על-ּפ י-כן
כּ ׁש יּ עמד ואפילּ וּ  לעוֹ לם. הראׁש וֹ ן

אפילּ וּ בּ סוֹ ף עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה 
אׁש ר עד הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ ן הדּ בּ וּ ר
הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה בּ ּת בה אפילּ וּ 
ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עדין עוֹ מד יהיה
וזה ׁש ם, עיּ ן וכוּ ' אחד כּ לּ וֹ  כּ י הּת פלּ ה
ׁש זּ וֹ כין על-ידי אם כּ י זוֹ כין אין
אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
על וּ להסּת כּ ל ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ 
על-ידי אם כּ י אפׁש ר אי הּת כלית
לגמרי, עינים סתימת על-ידי בּ ּט וּ ל,
דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש יּ סּת ם דּ הינוּ 
לתכלית ׁש יּ בוֹ א עד לגמרי עלמא
בּ הּת כלית נכלל יהיה ואז הבּ ּט וּ ל.
ועל-ידי-זה טוֹ ב. כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
ׁש זּ ה הּת פלּ ה מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יזכּ ה
ׁש ם עיּ ן כּ נּ "ל, הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

היטב. זה כּ ל

ּמ טבּ עוּ מבאר מה בּ חינת ׁש זּ ה ׁש ם 
לוֹ  ׁש כּ ׁש יּ ׁש  האדם בּ טבע
סוֹ תם הוּ א וׁש לוֹ ם חס גּ דוֹ לים יּס וּ רים
ׁש ם כּ י מאד, בּ חזקה עיניו ועוֹ צם
ׁש ם רוֹ אין הּת כלית על כּ ׁש ּמ סּת כּ לין
כּ לל, בּ עוֹ לם ורעוֹ ת יּס וּ רים ׁש וּ ם ׁש אין
היּ ּס וּ רין ּת כלית כּ י לטוֹ בה. הכּ ל כּ י
אי אבל מאד. גּ דוֹ לה טוֹ בה הוּ א
אם כּ י הּת כלית על להסּת כּ ל אפׁש ר
כּ ׁש רוֹ צין כּ י וכוּ ', דּ עינין בּ סתימוּ 

צרי מעיניו הרחוֹ ק דּ בר לראוֹ ת
כן כּ מוֹ  וכוּ '. הראוּ ת את לצמצם
ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צין
צריכין האדם, מעיני מאד רחוֹ ק
בּ אצבּ ע, וּ לדחקם לגמרי עיניו לסּת ם
מחיזוּ  עיניו לסּת ם ׁש צּ ריכין דּ הינוּ 
יכוֹ לים דּ יקא ואז לגמרי. עלמא דּ האי
אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
היּ ּס וּ רים נתבּ ּט לין וׁש ם טוֹ ב כּ לּ וֹ 

כּ נּ "ל. לגמרי

לסּת םועל-כּ ן האדם בּ טבע מטבּ ע 
בּ ׁש עת בּ חזקה עיניו
לברח כּ די הּק ׁש ים היּ ּס וּ רים
עיניו סתימת על-ידי כּ י מהיּ ּס וּ רים,
נכלל הוּ א על-ידי-זה היּ ּס וּ רים, בּ ׁש עת
היּ ּס וּ רין כּ ל נתבּ ּט לין ׁש ם בּ הּת כלית
כּ י ׁש ם, ׁש יּ אר אפׁש ר אי אבל כּ נּ "ל.
ׁש יּ היה וּ בהכרח בּ מציאוּ ת יתבּ ּט ל
ואזי וׁש וֹ ב. רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל
חוֹ זרים אזי מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר
וׁש לוֹ ם חס בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים וּ מתגּ בּ רים
היּ ּס וּ רים מקררין  ּאחר-כ אבל וכוּ '.
מבּ חינת ׁש ּמ מׁש י הּת וֹ רה על-ידי
נכלל הבּ ּט וּ ל על-ידי כּ י הבּ ּט וּ ל,
וׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
טוֹ בוֹ ת הם היּ ּס וּ רין ׁש כּ ל רוֹ אין
עליו  נמׁש ועל-ידי-זה גּ דוֹ לוֹ ת.
מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש חוֹ זר ואזי שׂ מחה.
נעשׂ ה אזי מהבּ ּט וּ ל, רׁש ימה ונׁש אר
וזוֹ כה הּת וֹ רה. לקבּ לת כּ לי מהמחה
הזּ ריחה אוֹ ר על-ידי הּת וֹ רה להגת
מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימה ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת
ׁש נּ עשׂ וּ  הּמ חין  ֹלתו וּ מזריח ׁש ּמ איר

סג והלכות סהתורות תורה

המחה על-ידי הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לים
וּ מבאר היטב. זה כּ ל ׁש ם עיּ ן וכוּ ',
בּ על על-ידי נעשׂ ה זה ׁש כּ ל ׁש ם
הדה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סק הדה
הנּ ׁש מוֹ ת, כּ ל ׁש ם ׁש גּ דלים העליוֹ נה
אל הכּ ל את להביא עוֹ סק ׁש הוּ א
ונתבּ ּט לים נכללין ׁש יּ היוּ  הּת כלית
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ׁש על-ידי-זה טוֹ ב,
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש זּ ה הּת פלּ ה מכּ ל
הדק זה כּ ל ׁש ם עיּ ן כּ נּ "ל. הּת פלּ ה

היטב:

בּ לּ ילהב כּ י ערבית. ּת פלּ ת בּ חינת וזה
כּ ל וּ כדין להתגּ בּ ר הדּ ינים מתחילין
כּ מבאר וכוּ ' נפקין נּמ וּ סין הגּ רדּ יני
מהם לברח וּ צריכין הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
לסּת ם אז צריכים על-כּ ן וּ לבּט לם.
וּ מתבּ ּט ל נכלל להיוֹ ת כּ די לגמרי עיניו
ׁש ם טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת
והדּ ינים. היּ ּס וּ רים כּ ל נתבּ ּט לין
עּק ר על-ידי-זה ׁש ם, להכּ לל וּ כׁש זּ וֹ כין
ׁש נּ כללין על-ידי כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת
לעשׂ וֹ ת יכוֹ לין על-ידי-זה בּ הּת כלית

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה מכּ ל אחד

יעקבבּ חוזה ׁש ּת ּק ן ערבית ּת פלּ ת ינת 
מכּ ל הראׁש וֹ נה הּת פלּ ה ׁש היא
מגּ דל בּ לּ ילה אז כּ י ּת פלּ וֹ ת, הׁש 
לצלן רחמנא הדּ ינים ּת קף
להתבּ ּט ל צריכין אז, ׁש ּמ תעוֹ ררים
ולכל עיניו לסּת ם דּ הינוּ  לגמרי,
לילה, חׁש כת בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ הּת כלית,
בּ ּט וּ ל. בּ חינת ׁש היא ׁש נה בּ חינת
הּת כלית, אל הבּ ּט וּ ל ועל-ידי

דּ הינוּ  הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן עּק ר על-ידי-זה
כּ נּ "ל. הּת פלּ ה מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת
הראׁש וֹ נה היא ערבית ּת פלּ ת ועל-כּ ן
על-ידי כּ י ׁש בּ יּ וֹ ם, ּת פלּ וֹ ת מהׁש 
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן ממׁש יכין ערבית ּת פלּ ת
הדּ ינים מּת קף בּ לּ ילה אז כּ י כּ נּ "ל,
בּ הּת כלית נכללין לצלן רחמנא
כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א דּ עינין בּ סתימוּ 
כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש ּמ ם טוֹ ב
ׁש בּ כל ז"ל, האר"י בּ כתבי ׁש ּמ וּ בא וזה
מראׁש ּה  עיניו יסּת ם ערבית ּת פלּ ת
ּת פלּ ת בּ ׁש עת אז כּ י ׁש ם. עיּ ן לסוֹ פּה 
כּ די דּ עינין סתימוּ  בּ חינת הוּ א ערבית
הדּ ינים לבּט ל כּ די בּ הּת כלית לכל

כּ נּ "ל: אז הּמ תגּ בּ רים

ראׁש ג כּ י הנה. ראׁש  בּ חינת וזה
הגּ דוֹ ל הדּ ין יוֹ ם הוּ א הנה
ׁש ּמ תעוֹ רר הדּ ין מּת קף ואז והנּ וֹ רא,
לגמרי עצמוֹ  לבּט ל צריכין אזי
לתכלית ׁש יּ בוֹ א עד הנּ "ל, בּ בחינה
סוֹ ף בּ אין נכלל להיוֹ ת הבּ ּט וּ ל
ׁש על-ידי-זה הּת כלית, על וּ להסּת כּ ל
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין
בּ כוּ נוֹ ת הּמ וּ בא והדּ וֹ רמיטא הנה
זעיר על דּ וֹ רמיטא דּ אּפ יל הנה ראׁש 
בּ ּט וּ ל בּ חינת הינוּ  ׁש ם, עיּ ן וכוּ ' אנּפ ין
בּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א ׁש נה כּ י הנּ "ל.
ונכלל דּ עּת וֹ  וּ מבּט ל ׁש ּמ סלּ ק
דּ אתי, עלמא בּ חינת ׁש הוּ א בּ הּת כלית
וׁש ם סוֹ ף. האין אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א
על וּ להסּת כּ ל ׁש ם להכּ לל כּ ׁש זּ וֹ כין
על-ידי-זה טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית
כּ נּ "ל, והיּ ּס וּ רין הדּ ינים כּ ל נתבּ ּט לין
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הוּ א ׁש אז הנה בּ ראׁש  צריכין ׁש זּ ה
כּ נּ "ל. דּ דינא יוֹ מא

כּ ׁש ּמ תבּ ּט ליםוזה כּ י ׁש וֹ פר, בּ חינת 
הדּ ין ּת קף מחמת בּ הּת כלית ׁש ם
להיוֹ ת אפׁש ר אי כּ נּ "ל, אז ׁש ּמ תעוֹ רר
בּ מציאוּ ת. יתבּ ּט ל כּ י ׁש ם, נׁש אר
רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל ׁש יּ היה וּ בהכרח
אזי מהבּ ּט וּ ל וּ כׁש חוֹ זר כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב
וכוּ ' יוֹ תר להתגּ בּ ר הדּ ינים רוֹ צים
הדּ ינים וּ מבּט לין מקררין ואזי כּ נּ "ל,
מאוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי
הרׁש ימה על-ידי הבּ ּט וּ ל ׁש ל הזּ ריחה
כּ נּ "ל. וכוּ ' מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר
בּ עת הדּ ינים מבּט לין ועל-ידי-זה
זה כּ ל כּ מבאר מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה

הוּ אוזה ׁש וֹ פר כּ י ׁש וֹ פר, מצות בּ חינת 
ׁש נּ ּת נה הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת
קבּ לת מזכּ ירין וכן ׁש וֹ פר. בּ קוֹ ל
ׁש וֹ פרוֹ ת, בּ ברכּ ת הנה בּ ראׁש  הּת וֹ רה
בּ ענן נגלית 'אּת ה ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ 
ׁש וֹ פר קוֹ ל על-ידי כּ י וכוּ ', 'כּ בוֹ ד
הּת וֹ רה, קבּ לת כּ ח בּ חינת מעוֹ ררין
הּת וֹ רה המׁש כת בּ חינת דּ הינוּ 
הזּ ריחה מאוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין
ׁש ל הרׁש ימה ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת
הדּ ינים מבּט לין ועל-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין בּ עת
הדּ ין המּת קת ׁש עּק ר בּ ּס פרים מבאר
קוֹ ל מצות על-ידי הוּ א הנה בּ ראׁש 
הוּ א הדּ ינים המּת קת עּק ר כּ י ׁש וֹ פר,
על-ידי אוֹ תם ׁש ּמ מּת יקים ההמּת קה
הנּ "ל מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכים הּת וֹ רה

בּ חינת ׁש זּ הוּ  מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין בּ עת
ׁש בּ ׁש עת אף-על-ּפ י כּ י ׁש וֹ פר. קוֹ ל
הדּ ינים נתבּ ּט לין הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
אין עדין אף-על-ּפ י-כן לגמרי, ׁש ם
 ּאחר-כ כּ י בּ מקוֹ מם, נמּת קים הדּ ינים
הדּ ינים חוֹ זרים מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין

כּ נּ "ל. בּ יוֹ תר וּ מתגּ בּ רים

כּ ׁש זּ וֹ כיןאבל הוּ א ההמּת קה עּק ר 
בּ מקוֹ מן הדּ ינים להמּת יק

כּ ׁש חוֹ ז דּ הינוּ  מהבּ ּט וּ לוׁש רׁש ן, רין 
ואזי להתעוֹ רר. להדּ ינים כּ ח יׁש  וׁש ם
מחמת בּ יוֹ תר, להתגּ בּ ר מתעוֹ ררים
על-ידי לבּט לם ׁש רוֹ צים ׁש רוֹ אין
ׁש נּ לחמים אנׁש ים ׁש ני כּ דר הבּ ּט וּ ל,
ׁש הני רוֹ אה ׁש כּ ׁש אחד בּ זה, זה
כּ מבאר בּ יוֹ תר מתגּ בּ ר הוּ א מתגּ בּ ר
לבּט ל כּ ׁש זּ וֹ כים ואזי הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי הדּ ינים
מצות בּ חינת ׁש זּ הוּ  הנּ "ל, מהרׁש ימה
הדּ ינים, המּת קת עּק ר זהוּ  כּ נּ "ל, ׁש וֹ פר
בּ ׁש רׁש ן הדּ ינים המּת קת בּ חינת
ׁש ם הבּ ּט וּ ל בּ בחינת כּ י וּ מקוֹ מן.
ׁש ם להם ואין לגמרי בּ טלים הדּ ינים
אחיזתם עּק ר רק כּ לל. אחיזה ׁש וּ ם
החזרה בּ בחינת וׁש וֹ ב בּ בחינת הוּ א
אחיזתם, מתחיל ׁש ם מהבּ ּט וּ ל,
בּ מקוֹ מן ׁש ם אוֹ תם וּ כׁש ּמ בּט לין
מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי
הדּ ינים המּת קת בּ חינת עּק ר זהוּ  כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל.

בּ ראׁש ועל-כּ ן הדּ ינים המּת קת עּק ר 
מצות על-ידי הוּ א הנה
הּת וֹ רה קבּ לת כּ ח בּ חינת ׁש הוּ א ׁש וֹ פר

סה והלכות סהתורות תורה

בּ ראׁש  ׁש ּמ מׁש יכין ׁש וֹ פר בּ קוֹ ל ׁש נּ ּת נה
ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה מאוֹ ר הנה
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,

כּ נּ "ל: בּ מקוֹ מן הדּ ינים המּת קת

הנהד ראׁש  נּ קרא מה בּ חינת וזה
הנּ "ל כּ ל על-ידי כּ י הזּ כּ רוֹ ן', 'יוֹ ם
הּת וֹ רה ועל-ידי הבּ ּט וּ ל על-ידי דּ הינוּ 
בּ חינת ׁש זּ ה מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין
את מתּק נים על-ידי-זה ׁש וֹ פר,
אוֹ ר ממׁש יכין על-ידי-זה כּ י הּת פלּ ה.
אחד. כּ לּ וֹ  כּ י לדעת האחדוּ ת
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ועל-ידי-זה
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה,
ּת בה עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה
ׁש זּ הוּ  וכוּ ' הּת פלּ ה ׁש ל הראׁש וֹ נה
ויסדוּ ם' וחזרוּ  'ׁש כחוּ ם בּ חינת

הנּ "ל. הּת וֹ רה בּ סוֹ ף ׁש ם כּ מבאר

בּ ראׁש וזה ׁש נּ עשׂ ית הנּ סירה בּ חינת 
והדּ וֹ רמיטא הנה על-ידי הנה
ועל-ידי אנּפ ין, זעיר על דּ אּפ יל
הנה, התעוֹ ררוּ ת ׁש הוּ א הוֹ פר
את וּ בוֹ נין מנּס רין ׁש על-ידי-זה
מבּ חינת ננסרת ׁש ּת היה הּמ לכוּ ת
בּ כּ וּ נוֹ ת. כּ מבאר וכוּ ', בּ אחוֹ ר אחוֹ ר
בּ הּת וֹ רה המבאר הנּ "ל בּ חינה הינוּ 
רוּ ת אל בּ עז "ויּ אמר ּפ סוּ ק על הנּ "ל

וכוּ ' בּ ּת י" ׁש מעּת  ח)הא ב, ,(רוּ ת 
ׁש ּת ל הנּ פׁש  את מנּ יח אינוֹ  ׁש הדּ בּ וּ ר
ׁש עדין מחמת  נמׁש וזה וכוּ '. מּמ נּ וּ 
למּט ה האחדוּ ת אוֹ ר  נמׁש א
הּק לּפ וֹ ת, אחיזת עדין ויׁש  בּ ׁש למוּ ת,
להלּ ן הנּ פׁש  ׁש כּ ׁש ּת ל וּ מתיראים
כּ ח יׁש  כּ י הראׁש וֹ ן, הדּ בּ וּ ר את ּת ׁש כּ ח

להתגּ בּ ר. מהחיצוֹ נים ׁש היא להכחה
עדין הם העליוֹ נים הּמ דּ וֹ ת ואזי
כּ מבאר בּ אחוֹ ר אחוֹ ר בּ בחינת
אחיזה להם ׁש יּ ׁש  זמן ׁש כּ ל בּ כּ וּ נוֹ ת,

בּ אחוֹ ר. אחוֹ ר להיוֹ ת צריכין הם

אחדואז בּ כתל דּ בוּ קים ׁש הם מחמת 
בּ אחוֹ ר, אחוֹ ר בּ בחינת לׁש נּ יהם
מנּ יח אינוֹ  מם  הנּ מׁש הדּ בּ וּ ר אזי
ׁש זּ ה יוֹ תר, להלּ ן ליל הנּ פׁש  את
הם למעלה ׁש גּ ם מחמת  נמׁש
אחד כּ תל בּ בחינת יחד, אחוּ זים
בּ אחוֹ ר אחוֹ ר בּ בחינת לׁש ניהם
בּ חינת ׁש הם הּק לּפ וֹ ת אחיזת מחׁש ׁש 
כּ מוֹ  מהדּ עת הדּ בּ וּ ר ׁש רׁש  כּ י ׁש כחה.

ו)ׁש כּ תוּ ב ב, וּ תבוּ נה".(משלי דּ עת "מּפ יו 
הנּ פׁש , על-ידי הוּ א לעוֹ לם יציאתוֹ  א
כּ ל וּ מוֹ לדת מוֹ ציאה הנּ פׁש  כּ י
מהדּ עת. בּ ׁש רׁש ן ׁש נּ מׁש כין הדּ בּ וּ רים
האחדוּ ת אוֹ ר  נמׁש ׁש אין זמן וכל
אזי הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל על-ידי למּט ה
ּת פארת בּ חינת ׁש הם והנּ פׁש  הדּ עת
ואזי יחד. וּ דבוּ קים אחוּ זים וּ מלכוּ ת,
ׁש ּת ל הנּ פׁש  את הדּ בּ וּ ר מנּ יח אין
אל בּ עז 'ויּ אמר בּ בחינת יוֹ תר, להלּ ן

נסירה. צריכין ועל-כּ ן וכוּ ', רוּ ת'

הנוזה בּ ראׁש  על-ידינעשׂ ה ה 
הּת וֹ רה ועל-ידי הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
ׁש זּ ה וכוּ ' מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין
ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' ׁש וֹ פר בּ חינת
ׁש כּ לּ וֹ  לידע האחדוּ ת אוֹ ר ממׁש יכין
אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ׁש על-ידי-זה אחד.
בּ ּת בה כּ ׁש יּ עמד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה מכּ ל
עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה
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הוּ א ׁש אז הנה בּ ראׁש  צריכין ׁש זּ ה
כּ נּ "ל. דּ דינא יוֹ מא

כּ ׁש ּמ תבּ ּט ליםוזה כּ י ׁש וֹ פר, בּ חינת 
הדּ ין ּת קף מחמת בּ הּת כלית ׁש ם
להיוֹ ת אפׁש ר אי כּ נּ "ל, אז ׁש ּמ תעוֹ רר
בּ מציאוּ ת. יתבּ ּט ל כּ י ׁש ם, נׁש אר
רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל ׁש יּ היה וּ בהכרח
אזי מהבּ ּט וּ ל וּ כׁש חוֹ זר כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב
וכוּ ' יוֹ תר להתגּ בּ ר הדּ ינים רוֹ צים
הדּ ינים וּ מבּט לין מקררין ואזי כּ נּ "ל,
מאוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי
הרׁש ימה על-ידי הבּ ּט וּ ל ׁש ל הזּ ריחה
כּ נּ "ל. וכוּ ' מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר
בּ עת הדּ ינים מבּט לין ועל-ידי-זה
זה כּ ל כּ מבאר מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה

הוּ אוזה ׁש וֹ פר כּ י ׁש וֹ פר, מצות בּ חינת 
ׁש נּ ּת נה הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת
קבּ לת מזכּ ירין וכן ׁש וֹ פר. בּ קוֹ ל
ׁש וֹ פרוֹ ת, בּ ברכּ ת הנה בּ ראׁש  הּת וֹ רה
בּ ענן נגלית 'אּת ה ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ 
ׁש וֹ פר קוֹ ל על-ידי כּ י וכוּ ', 'כּ בוֹ ד
הּת וֹ רה, קבּ לת כּ ח בּ חינת מעוֹ ררין
הּת וֹ רה המׁש כת בּ חינת דּ הינוּ 
הזּ ריחה מאוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין
ׁש ל הרׁש ימה ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת
הדּ ינים מבּט לין ועל-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין בּ עת
הדּ ין המּת קת ׁש עּק ר בּ ּס פרים מבאר
קוֹ ל מצות על-ידי הוּ א הנה בּ ראׁש 
הוּ א הדּ ינים המּת קת עּק ר כּ י ׁש וֹ פר,
על-ידי אוֹ תם ׁש ּמ מּת יקים ההמּת קה
הנּ "ל מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכים הּת וֹ רה

בּ חינת ׁש זּ הוּ  מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין בּ עת
ׁש בּ ׁש עת אף-על-ּפ י כּ י ׁש וֹ פר. קוֹ ל
הדּ ינים נתבּ ּט לין הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
אין עדין אף-על-ּפ י-כן לגמרי, ׁש ם
 ּאחר-כ כּ י בּ מקוֹ מם, נמּת קים הדּ ינים
הדּ ינים חוֹ זרים מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין

כּ נּ "ל. בּ יוֹ תר וּ מתגּ בּ רים

כּ ׁש זּ וֹ כיןאבל הוּ א ההמּת קה עּק ר 
בּ מקוֹ מן הדּ ינים להמּת יק

כּ ׁש חוֹ ז דּ הינוּ  מהבּ ּט וּ לוׁש רׁש ן, רין 
ואזי להתעוֹ רר. להדּ ינים כּ ח יׁש  וׁש ם
מחמת בּ יוֹ תר, להתגּ בּ ר מתעוֹ ררים
על-ידי לבּט לם ׁש רוֹ צים ׁש רוֹ אין
ׁש נּ לחמים אנׁש ים ׁש ני כּ דר הבּ ּט וּ ל,
ׁש הני רוֹ אה ׁש כּ ׁש אחד בּ זה, זה
כּ מבאר בּ יוֹ תר מתגּ בּ ר הוּ א מתגּ בּ ר
לבּט ל כּ ׁש זּ וֹ כים ואזי הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי הדּ ינים
מצות בּ חינת ׁש זּ הוּ  הנּ "ל, מהרׁש ימה
הדּ ינים, המּת קת עּק ר זהוּ  כּ נּ "ל, ׁש וֹ פר
בּ ׁש רׁש ן הדּ ינים המּת קת בּ חינת
ׁש ם הבּ ּט וּ ל בּ בחינת כּ י וּ מקוֹ מן.
ׁש ם להם ואין לגמרי בּ טלים הדּ ינים
אחיזתם עּק ר רק כּ לל. אחיזה ׁש וּ ם
החזרה בּ בחינת וׁש וֹ ב בּ בחינת הוּ א
אחיזתם, מתחיל ׁש ם מהבּ ּט וּ ל,
בּ מקוֹ מן ׁש ם אוֹ תם וּ כׁש ּמ בּט לין
מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי
הדּ ינים המּת קת בּ חינת עּק ר זהוּ  כּ נּ "ל,

כּ נּ "ל.

בּ ראׁש ועל-כּ ן הדּ ינים המּת קת עּק ר 
מצות על-ידי הוּ א הנה
הּת וֹ רה קבּ לת כּ ח בּ חינת ׁש הוּ א ׁש וֹ פר

סה והלכות סהתורות תורה

בּ ראׁש  ׁש ּמ מׁש יכין ׁש וֹ פר בּ קוֹ ל ׁש נּ ּת נה
ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה מאוֹ ר הנה
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,

כּ נּ "ל: בּ מקוֹ מן הדּ ינים המּת קת

הנהד ראׁש  נּ קרא מה בּ חינת וזה
הנּ "ל כּ ל על-ידי כּ י הזּ כּ רוֹ ן', 'יוֹ ם
הּת וֹ רה ועל-ידי הבּ ּט וּ ל על-ידי דּ הינוּ 
בּ חינת ׁש זּ ה מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין
את מתּק נים על-ידי-זה ׁש וֹ פר,
אוֹ ר ממׁש יכין על-ידי-זה כּ י הּת פלּ ה.
אחד. כּ לּ וֹ  כּ י לדעת האחדוּ ת
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ועל-ידי-זה
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה,
ּת בה עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה
ׁש זּ הוּ  וכוּ ' הּת פלּ ה ׁש ל הראׁש וֹ נה
ויסדוּ ם' וחזרוּ  'ׁש כחוּ ם בּ חינת

הנּ "ל. הּת וֹ רה בּ סוֹ ף ׁש ם כּ מבאר

בּ ראׁש וזה ׁש נּ עשׂ ית הנּ סירה בּ חינת 
והדּ וֹ רמיטא הנה על-ידי הנה
ועל-ידי אנּפ ין, זעיר על דּ אּפ יל
הנה, התעוֹ ררוּ ת ׁש הוּ א הוֹ פר
את וּ בוֹ נין מנּס רין ׁש על-ידי-זה
מבּ חינת ננסרת ׁש ּת היה הּמ לכוּ ת
בּ כּ וּ נוֹ ת. כּ מבאר וכוּ ', בּ אחוֹ ר אחוֹ ר
בּ הּת וֹ רה המבאר הנּ "ל בּ חינה הינוּ 
רוּ ת אל בּ עז "ויּ אמר ּפ סוּ ק על הנּ "ל

וכוּ ' בּ ּת י" ׁש מעּת  ח)הא ב, ,(רוּ ת 
ׁש ּת ל הנּ פׁש  את מנּ יח אינוֹ  ׁש הדּ בּ וּ ר
ׁש עדין מחמת  נמׁש וזה וכוּ '. מּמ נּ וּ 
למּט ה האחדוּ ת אוֹ ר  נמׁש א
הּק לּפ וֹ ת, אחיזת עדין ויׁש  בּ ׁש למוּ ת,
להלּ ן הנּ פׁש  ׁש כּ ׁש ּת ל וּ מתיראים
כּ ח יׁש  כּ י הראׁש וֹ ן, הדּ בּ וּ ר את ּת ׁש כּ ח

להתגּ בּ ר. מהחיצוֹ נים ׁש היא להכחה
עדין הם העליוֹ נים הּמ דּ וֹ ת ואזי
כּ מבאר בּ אחוֹ ר אחוֹ ר בּ בחינת
אחיזה להם ׁש יּ ׁש  זמן ׁש כּ ל בּ כּ וּ נוֹ ת,

בּ אחוֹ ר. אחוֹ ר להיוֹ ת צריכין הם

אחדואז בּ כתל דּ בוּ קים ׁש הם מחמת 
בּ אחוֹ ר, אחוֹ ר בּ בחינת לׁש נּ יהם
מנּ יח אינוֹ  מם  הנּ מׁש הדּ בּ וּ ר אזי
ׁש זּ ה יוֹ תר, להלּ ן ליל הנּ פׁש  את
הם למעלה ׁש גּ ם מחמת  נמׁש
אחד כּ תל בּ בחינת יחד, אחוּ זים
בּ אחוֹ ר אחוֹ ר בּ בחינת לׁש ניהם
בּ חינת ׁש הם הּק לּפ וֹ ת אחיזת מחׁש ׁש 
כּ מוֹ  מהדּ עת הדּ בּ וּ ר ׁש רׁש  כּ י ׁש כחה.

ו)ׁש כּ תוּ ב ב, וּ תבוּ נה".(משלי דּ עת "מּפ יו 
הנּ פׁש , על-ידי הוּ א לעוֹ לם יציאתוֹ  א
כּ ל וּ מוֹ לדת מוֹ ציאה הנּ פׁש  כּ י
מהדּ עת. בּ ׁש רׁש ן ׁש נּ מׁש כין הדּ בּ וּ רים
האחדוּ ת אוֹ ר  נמׁש ׁש אין זמן וכל
אזי הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל על-ידי למּט ה
ּת פארת בּ חינת ׁש הם והנּ פׁש  הדּ עת
ואזי יחד. וּ דבוּ קים אחוּ זים וּ מלכוּ ת,
ׁש ּת ל הנּ פׁש  את הדּ בּ וּ ר מנּ יח אין
אל בּ עז 'ויּ אמר בּ בחינת יוֹ תר, להלּ ן

נסירה. צריכין ועל-כּ ן וכוּ ', רוּ ת'

הנוזה בּ ראׁש  על-ידינעשׂ ה ה 
הּת וֹ רה ועל-ידי הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
ׁש זּ ה וכוּ ' מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש יכין
ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' ׁש וֹ פר בּ חינת
ׁש כּ לּ וֹ  לידע האחדוּ ת אוֹ ר ממׁש יכין
אחד לעשׂ וֹ ת זוֹ כין ׁש על-ידי-זה אחד.
בּ ּת בה כּ ׁש יּ עמד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה מכּ ל
עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה
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אין כּ י הּת פלּ ה. ׁש ל הראׁש וֹ נה ּת בה
מנּ יח ואז כּ לל. ׁש ליטה להכחה
להלּ ן ׁש ּת ל הנּ פׁש  את והדּ בּ וּ ר הדּ עת
עוֹ ד ונדבּ קים נאחזים ואינם יוֹ תר,
הּק לּפ וֹ ת. ׁש הם הכחה מחׁש ׁש  בּ יחד

הנּ "ל. הנּ סירה בּ חינת וזה

'יוֹ םועל-כּ ן הנה ראׁש  נקרא 
ממׁש יכין אז כּ י הזּ כּ רוֹ ן',
מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה זכּ רוֹ ן,
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה
ּת בה עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה
כּ די כּ נּ "ל, הּת פלּ ה ׁש ל הראׁש וֹ נה
הּת פלּ ה ׁש ל הדּ בּ וּ רים כּ ל לדבּ ר ׁש נּ וּ כל
ּת חנּ וֹ ת כּ ּמ ה עוֹ ד  ּאחר-כ ולוֹ מר
בּ ראׁש  צריכין אנוּ  וזה כּ נּ "ל. וּ בּק ׁש וֹ ת
ׁש אנוּ  ּת ׁש וּ בה ימי ועשׂ רת הנה
וּ תחנּ וֹ ת בּ תפלּ וֹ ת להרבּ וֹ ת צריכין
את אז מתּק נין אנוּ  על-כּ ן וּ בּק ׁש וֹ ת,
הנּ "ל הזּ כּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי הּת פלּ ה
ועל-ידי הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש ּמ מׁש יכין
כּ ׁש חוֹ זרין ׁש נּ ׁש ארה הרׁש ימה
ׁש זּ ה הּת וֹ רה, קבּ לת ׁש ּמ ם מהבּ ּט וּ ל
ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, ׁש וֹ פר בּ חינת
עּק ר ׁש זּ ה הּת פלּ ה. מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין
בּ ראׁש  עוֹ סקין ׁש אנוּ  הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן

בּ ׁש למוּ ת: לתּק נּה  הנה

ׁש ּמ תחלתה הּת ׁש וּ בה בּ חינת וזה
ראׁש וֹ ן יוֹ ם ׁש הוּ א הנה בּ ראׁש 
עּק ר כּ י ּת ׁש וּ בה, ימי עשׂ רת ׁש ל
וזה הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל על-ידי הּת ׁש וּ בה
וּ מלכוּ תוֹ  אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר
בּ ראׁש  לגלּ וֹ ת עוֹ סקין ׁש אנוּ  יתבּ ר
הנה ראׁש  בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה הנה,

בּ עוֹ לם, וּ מלכוּ תוֹ  אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת כּ די
ׁש לּ יט יחיד אדוֹ ן ׁש יּ ׁש  הכּ ל ׁש יּ דעוּ 
ׁש אנוּ  כּ מוֹ  כּ רצוֹ נוֹ , בּ עוֹ למוֹ  וּ מוֹ ׁש ל
 ּּפ חד ּת ן 'וּ בכן הּת פלּ וֹ ת בּ כל אוֹ מרים
וכוּ ',  ּלבד ה' אּת ה  ֹותמלו וכוּ '
וכוּ ' בּ כבוֹ ד כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל על  ֹמלו
ויבין פעלּת וֹ  אּת ה כּ י ּפ עוּ ל כּ ל וידע
עּק ר כּ י וכוּ '. יצרּת וֹ ' אּת ה כּ י יצוּ ר כּ ל
הוּ א יתבּ ר ואהוּ תוֹ  מלכוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
לׁש מר ׁש צּ ריכין זכּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי
הזּ כּ רוֹ ן בּ חינת ועּק ר מאד. הזּ כּ רוֹ ן את
קיּ ם נׁש אר ׁש יּ היה מאד להתגּ בּ ר הוּ א
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר ולבּ וֹ  ודעּת וֹ  בּ מחוֹ 
זוֹ כר ׁש יּ היה הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימוּ 
הּק דוֹ ׁש  אוֹ ר וּ זריחת התנוֹ צצוּ ת היטב
לעוֹ לם. אוֹ תוֹ  יׁש כּ ח וא הזּ ה והנּ וֹ רא

ואדנוּ תוֹ כּ י אהוּ תוֹ  ידיעת כּ ל עּק ר 
אוֹ ר על-ידי  נמׁש ויתעלּ ה, יתבּ ר
מרוֹ מם יתבּ ר ה' כּ י הזּ את. הרׁש ימוּ 
מכּ ל מאד ונעלה ונשׂ גּ ב ונא
לית כּ י הּמ חׁש בוֹ ת וּ מכּ ל העוֹ למוֹ ת
אפׁש ר ואי כּ לל, בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה
על-ידי אם כּ י יתבּ ר מּמ נּ וּ  לדעת
עצמוֹ  ׁש יּ בּט ל על-ידי הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
עלמא דּ האי מחיזוּ  לגמרי לגמרי
בּ וֹ  להכּ לל זוֹ כה ואז הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית
ׁש ם ׁש נּ תבּ ּט ל בּ ׁש עה אבל .יתבּ ר
זה הּת כלית, ׁש הוּ א סוֹ ף האין בּ אוֹ ר
הוּ א ׁש ם כּ י ידיעה, בּ ׁש ם נקרא אינוֹ 
ׁש ּמ באר וּ כמוֹ  מהדּ עת. למעלה

אחר ד)בּ מקוֹ ם "וא(בסימן ּפ סוּ ק על 
ידע א עצמוֹ  הוּ א אפילּ וּ  איׁש ", ידע
כּ ׁש חוֹ זר הוּ א הידיעה ועּק ר וכוּ '.

סז והלכות סהתורות תורה

מאוֹ ר ּת וֹ רה להמׁש י וזוֹ כה מהבּ ּט וּ ל
זה מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימוּ  ׁש ל התנוֹ צצוּ ת
התגּ לּ וּ ת עּק ר ועל-ידי-זה הדּ עת. עּק ר
רב כּ י עוֹ לם, בּ אי לכל יתבּ ר אהוּ תוֹ 
הבּ ּט וּ ל לבחינת זוֹ כין אין העוֹ לם
על-ידי אם כּ י ידיעתם ואין הנּ "ל
הצּ דּ יקים להם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
הגת כּ י הנּ "ל. מהרׁש ימוּ  אמּת יּ ים
הּת וֹ רה וכל והחכמים, הנּ ביאים כּ ל
רבּ ינוּ  מׁש ה מּפ י ׁש ּק בּ לנוּ  הּק דוֹ ׁש ה
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה וכל הלוֹ ם, עליו

ודוֹ ר,הצּ דּ יק דּ וֹ ר ׁש בּ כל האמּת יּ ים ים 
אוֹ ר מבּ חינת מם  נמׁש הכּ ל
הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל התנוֹ צצוּ ת
ׁש ל ההגוֹ ת כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ם
החכמים כּ ל ׁש ל הּק דׁש  ורוּ ח נבוּ אה

אמּת יּ ים.

מם,כּ י הוּ א אהוּ תוֹ  ידיעת עּק ר 
העוֹ לם ׁש ל הּת כלית עּק ר והוּ א
'עתיד בּ בחינת הבּ א,
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
ואחד אחד וכל לבא לעתיד לצּ דּ יקים

וכוּ ' בּ אצבּ עוֹ ' לא.)מראה כּ מוֹ (תענית 
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ם ז"ל רבּ ינוּ  ׁש ּפ רׁש 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הזּ כּ רוֹ ן, הוּ א (דבריםועּק ר 
ט-י) מאדד,  נפׁש וּ ׁש מר ל המר "רק

ראוּ  אׁש ר הדּ ברים את ּת ׁש כּ ח ּפ ן
היא ה' לפני עמדּת  אׁש ר יוֹ ם עיני
הגת ׁש אוֹ ר מחמת כּ י וכוּ ', בּ חוֹ רב"
ולית מאד, ונעלה ונשׂ גּ ב גּ בּה  אהוּ תוֹ 
אם כּ י כּ לל בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה
ּת כלית בּ בחינת מהּמ חׁש בה, למעלה
לוֹ  ויזריח ׁש יּ איר זוֹ כין ׁש ם הבּ ּט וּ ל

אׁש רי זּ וֹ כה מה כּ פי סוֹ ף האין אוֹ ר
לוֹ .

צריעל-כּ ן מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זר בּ עת 
מאד, הזּ כּ רוֹ ן את לׁש מר
ׁש יּ היוּ  כּ די מחוֹ  כּ לי ׁש יּ קדּ ׁש  דּ הינוּ 
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל ראוּ יים כּ לים
מם, ּת וֹ רה ׁש יּ קבּ ל כּ די הרׁש ימה
אהוּ תוֹ  הגת עּק ר ׁש על-ידי-זה
יכוֹ ל אינוֹ  האוֹ ר עצם מגּ דל כּ י כּ נּ "ל.
ראוּ יים אינם אם הכּ לים  ֹלתו לכּ נס
אוֹ ר מּמ נּ וּ  נׁש כּ ח וׁש לוֹ ם חס ואז ,לכ
את ּת ׁש כּ ח 'ּפ ן בּ חינת וזה הזּ ה. הגּ דוֹ ל
כּ י ,'עיני ראוּ  אׁש ר הדּ ברים
ראה הבּ ּט וּ ל ׁש בּ ׁש עת אף-על-ּפ י
אף-על-ּפ י-כן ראה, מה בּ עיניו
ראה מה לׁש כּ ח יכוֹ ל בּ קל  ּאחר-כ
הכּ תוּ ב הזהיר ועל-כּ ן בּ עצמוֹ . בּ עיניו
דּ הינוּ  הזּ כּ רוֹ ן. את לׁש מר מאד זה על
ׁש יּ וּ כל כּ די ודעּת וֹ  מחוֹ  כּ לי ׁש יּ קדּ ׁש 
כּ די הרׁש ימוּ , אוֹ ר על-ידי ּת וֹ רה לקבּ ל
והתנוֹ צצוּ ת הזּ ריחה אוֹ ר היטב ׁש יּ זכּ ר
הגוֹ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל ׁש ל
ראׁש  בּ חינת וזה כּ נּ "ל. יתבּ ר אהוּ תוֹ 
'זכּ רוֹ ן' הזּ כּ רוֹ ן', 'יוֹ ם ׁש נּ קרא הנה
אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר כּ י דּ יקא,
הוּ א כּ נּ "ל, הנה בּ ראׁש  ׁש ּמ מׁש יכין

כּ נּ "ל: זכּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי

על-ידיו הוּ א הזּ כּ רוֹ ן ׁש מירת ועּק ר
הּת פלּ ה ׁש ל הדּ בּ וּ ר ׁש למוּ ת
מה דּ הינוּ  הנה, בּ ראׁש  ׁש ּמ מׁש יכין
הּת פלּ ה, מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין
הרבּ ה לדבּ ר יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה
ׁש על-ידי-זה וּ בּק ׁש וֹ ת. וּ תחנּ וֹ ת ּת פלּ וֹ ת
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אין כּ י הּת פלּ ה. ׁש ל הראׁש וֹ נה ּת בה
מנּ יח ואז כּ לל. ׁש ליטה להכחה
להלּ ן ׁש ּת ל הנּ פׁש  את והדּ בּ וּ ר הדּ עת
עוֹ ד ונדבּ קים נאחזים ואינם יוֹ תר,
הּק לּפ וֹ ת. ׁש הם הכחה מחׁש ׁש  בּ יחד

הנּ "ל. הנּ סירה בּ חינת וזה

'יוֹ םועל-כּ ן הנה ראׁש  נקרא 
ממׁש יכין אז כּ י הזּ כּ רוֹ ן',
מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה זכּ רוֹ ן,
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה
ּת בה עדין זוֹ כר יהיה הּת פלּ ה
כּ די כּ נּ "ל, הּת פלּ ה ׁש ל הראׁש וֹ נה
הּת פלּ ה ׁש ל הדּ בּ וּ רים כּ ל לדבּ ר ׁש נּ וּ כל
ּת חנּ וֹ ת כּ ּמ ה עוֹ ד  ּאחר-כ ולוֹ מר
בּ ראׁש  צריכין אנוּ  וזה כּ נּ "ל. וּ בּק ׁש וֹ ת
ׁש אנוּ  ּת ׁש וּ בה ימי ועשׂ רת הנה
וּ תחנּ וֹ ת בּ תפלּ וֹ ת להרבּ וֹ ת צריכין
את אז מתּק נין אנוּ  על-כּ ן וּ בּק ׁש וֹ ת,
הנּ "ל הזּ כּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי הּת פלּ ה
ועל-ידי הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש ּמ מׁש יכין
כּ ׁש חוֹ זרין ׁש נּ ׁש ארה הרׁש ימה
ׁש זּ ה הּת וֹ רה, קבּ לת ׁש ּמ ם מהבּ ּט וּ ל
ׁש על-ידי-זה כּ נּ "ל, ׁש וֹ פר בּ חינת
עּק ר ׁש זּ ה הּת פלּ ה. מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין
בּ ראׁש  עוֹ סקין ׁש אנוּ  הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן

בּ ׁש למוּ ת: לתּק נּה  הנה

ׁש ּמ תחלתה הּת ׁש וּ בה בּ חינת וזה
ראׁש וֹ ן יוֹ ם ׁש הוּ א הנה בּ ראׁש 
עּק ר כּ י ּת ׁש וּ בה, ימי עשׂ רת ׁש ל
וזה הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל על-ידי הּת ׁש וּ בה
וּ מלכוּ תוֹ  אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר
בּ ראׁש  לגלּ וֹ ת עוֹ סקין ׁש אנוּ  יתבּ ר
הנה ראׁש  בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה הנה,

בּ עוֹ לם, וּ מלכוּ תוֹ  אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת כּ די
ׁש לּ יט יחיד אדוֹ ן ׁש יּ ׁש  הכּ ל ׁש יּ דעוּ 
ׁש אנוּ  כּ מוֹ  כּ רצוֹ נוֹ , בּ עוֹ למוֹ  וּ מוֹ ׁש ל
 ּּפ חד ּת ן 'וּ בכן הּת פלּ וֹ ת בּ כל אוֹ מרים
וכוּ ',  ּלבד ה' אּת ה  ֹותמלו וכוּ '
וכוּ ' בּ כבוֹ ד כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל על  ֹמלו
ויבין פעלּת וֹ  אּת ה כּ י ּפ עוּ ל כּ ל וידע
עּק ר כּ י וכוּ '. יצרּת וֹ ' אּת ה כּ י יצוּ ר כּ ל
הוּ א יתבּ ר ואהוּ תוֹ  מלכוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
לׁש מר ׁש צּ ריכין זכּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי
הזּ כּ רוֹ ן בּ חינת ועּק ר מאד. הזּ כּ רוֹ ן את
קיּ ם נׁש אר ׁש יּ היה מאד להתגּ בּ ר הוּ א
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר ולבּ וֹ  ודעּת וֹ  בּ מחוֹ 
זוֹ כר ׁש יּ היה הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימוּ 
הּק דוֹ ׁש  אוֹ ר וּ זריחת התנוֹ צצוּ ת היטב
לעוֹ לם. אוֹ תוֹ  יׁש כּ ח וא הזּ ה והנּ וֹ רא

ואדנוּ תוֹ כּ י אהוּ תוֹ  ידיעת כּ ל עּק ר 
אוֹ ר על-ידי  נמׁש ויתעלּ ה, יתבּ ר
מרוֹ מם יתבּ ר ה' כּ י הזּ את. הרׁש ימוּ 
מכּ ל מאד ונעלה ונשׂ גּ ב ונא
לית כּ י הּמ חׁש בוֹ ת וּ מכּ ל העוֹ למוֹ ת
אפׁש ר ואי כּ לל, בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה
על-ידי אם כּ י יתבּ ר מּמ נּ וּ  לדעת
עצמוֹ  ׁש יּ בּט ל על-ידי הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
עלמא דּ האי מחיזוּ  לגמרי לגמרי
בּ וֹ  להכּ לל זוֹ כה ואז הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית
ׁש ם ׁש נּ תבּ ּט ל בּ ׁש עה אבל .יתבּ ר
זה הּת כלית, ׁש הוּ א סוֹ ף האין בּ אוֹ ר
הוּ א ׁש ם כּ י ידיעה, בּ ׁש ם נקרא אינוֹ 
ׁש ּמ באר וּ כמוֹ  מהדּ עת. למעלה

אחר ד)בּ מקוֹ ם "וא(בסימן ּפ סוּ ק על 
ידע א עצמוֹ  הוּ א אפילּ וּ  איׁש ", ידע
כּ ׁש חוֹ זר הוּ א הידיעה ועּק ר וכוּ '.
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מאוֹ ר ּת וֹ רה להמׁש י וזוֹ כה מהבּ ּט וּ ל
זה מהבּ ּט וּ ל הרׁש ימוּ  ׁש ל התנוֹ צצוּ ת
התגּ לּ וּ ת עּק ר ועל-ידי-זה הדּ עת. עּק ר
רב כּ י עוֹ לם, בּ אי לכל יתבּ ר אהוּ תוֹ 
הבּ ּט וּ ל לבחינת זוֹ כין אין העוֹ לם
על-ידי אם כּ י ידיעתם ואין הנּ "ל
הצּ דּ יקים להם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
הגת כּ י הנּ "ל. מהרׁש ימוּ  אמּת יּ ים
הּת וֹ רה וכל והחכמים, הנּ ביאים כּ ל
רבּ ינוּ  מׁש ה מּפ י ׁש ּק בּ לנוּ  הּק דוֹ ׁש ה
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה וכל הלוֹ ם, עליו

ודוֹ ר,הצּ דּ יק דּ וֹ ר ׁש בּ כל האמּת יּ ים ים 
אוֹ ר מבּ חינת מם  נמׁש הכּ ל
הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל התנוֹ צצוּ ת
ׁש ל ההגוֹ ת כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ם
החכמים כּ ל ׁש ל הּק דׁש  ורוּ ח נבוּ אה

אמּת יּ ים.

מם,כּ י הוּ א אהוּ תוֹ  ידיעת עּק ר 
העוֹ לם ׁש ל הּת כלית עּק ר והוּ א
'עתיד בּ בחינת הבּ א,
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
ואחד אחד וכל לבא לעתיד לצּ דּ יקים

וכוּ ' בּ אצבּ עוֹ ' לא.)מראה כּ מוֹ (תענית 
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ם ז"ל רבּ ינוּ  ׁש ּפ רׁש 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הזּ כּ רוֹ ן, הוּ א (דבריםועּק ר 
ט-י) מאדד,  נפׁש וּ ׁש מר ל המר "רק

ראוּ  אׁש ר הדּ ברים את ּת ׁש כּ ח ּפ ן
היא ה' לפני עמדּת  אׁש ר יוֹ ם עיני
הגת ׁש אוֹ ר מחמת כּ י וכוּ ', בּ חוֹ רב"
ולית מאד, ונעלה ונשׂ גּ ב גּ בּה  אהוּ תוֹ 
אם כּ י כּ לל בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה
ּת כלית בּ בחינת מהּמ חׁש בה, למעלה
לוֹ  ויזריח ׁש יּ איר זוֹ כין ׁש ם הבּ ּט וּ ל

אׁש רי זּ וֹ כה מה כּ פי סוֹ ף האין אוֹ ר
לוֹ .

צריעל-כּ ן מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זר בּ עת 
מאד, הזּ כּ רוֹ ן את לׁש מר
ׁש יּ היוּ  כּ די מחוֹ  כּ לי ׁש יּ קדּ ׁש  דּ הינוּ 
ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל ראוּ יים כּ לים
מם, ּת וֹ רה ׁש יּ קבּ ל כּ די הרׁש ימה
אהוּ תוֹ  הגת עּק ר ׁש על-ידי-זה
יכוֹ ל אינוֹ  האוֹ ר עצם מגּ דל כּ י כּ נּ "ל.
ראוּ יים אינם אם הכּ לים  ֹלתו לכּ נס
אוֹ ר מּמ נּ וּ  נׁש כּ ח וׁש לוֹ ם חס ואז ,לכ
את ּת ׁש כּ ח 'ּפ ן בּ חינת וזה הזּ ה. הגּ דוֹ ל
כּ י ,'עיני ראוּ  אׁש ר הדּ ברים
ראה הבּ ּט וּ ל ׁש בּ ׁש עת אף-על-ּפ י
אף-על-ּפ י-כן ראה, מה בּ עיניו
ראה מה לׁש כּ ח יכוֹ ל בּ קל  ּאחר-כ
הכּ תוּ ב הזהיר ועל-כּ ן בּ עצמוֹ . בּ עיניו
דּ הינוּ  הזּ כּ רוֹ ן. את לׁש מר מאד זה על
ׁש יּ וּ כל כּ די ודעּת וֹ  מחוֹ  כּ לי ׁש יּ קדּ ׁש 
כּ די הרׁש ימוּ , אוֹ ר על-ידי ּת וֹ רה לקבּ ל
והתנוֹ צצוּ ת הזּ ריחה אוֹ ר היטב ׁש יּ זכּ ר
הגוֹ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל ׁש ל
ראׁש  בּ חינת וזה כּ נּ "ל. יתבּ ר אהוּ תוֹ 
'זכּ רוֹ ן' הזּ כּ רוֹ ן', 'יוֹ ם ׁש נּ קרא הנה
אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר כּ י דּ יקא,
הוּ א כּ נּ "ל, הנה בּ ראׁש  ׁש ּמ מׁש יכין

כּ נּ "ל: זכּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי

על-ידיו הוּ א הזּ כּ רוֹ ן ׁש מירת ועּק ר
הּת פלּ ה ׁש ל הדּ בּ וּ ר ׁש למוּ ת
מה דּ הינוּ  הנה, בּ ראׁש  ׁש ּמ מׁש יכין
הּת פלּ ה, מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין
הרבּ ה לדבּ ר יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה
ׁש על-ידי-זה וּ בּק ׁש וֹ ת. וּ תחנּ וֹ ת ּת פלּ וֹ ת
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דּ בּ רי מדּ י "כּ י בּ בחינת הזּ כּ רוֹ ן נׁש מר
וכוּ ' עוֹ ד" אזכּ רנּ וּ  זכוֹ ר יט)בּ וֹ  לא, ,(ירמיה 

האוֹ ר גּ דלּ ת נוֹ ראוֹ ת עצם מחמת כּ י
הבּ ּט וּ ל בּ עת ׁש ּמ יגין סוֹ ף האין
כּ לי. בּ ׁש וּ ם לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי על-כּ ן
ׁש ל והזּ ריחה ההתנוֹ צצוּ ת אוֹ ר ואפילּ וּ 
כּ ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל הנּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
אפׁש ר אי כּ ן גּ ם וׁש וֹ ב, בּ בחינת
ּת ּק וּ נים, כּ ּמ ה על-ידי אם כּ י לקבּ לוֹ 
כּ לים וכּמ ה כּ ּמ ה בּ חינת ׁש הם
מקבּ לין ידם ׁש על ונוֹ ראים קדוֹ ׁש ים
הגת לקבּ ל ׁש נּ וּ כל כּ די האוֹ ר
וכּמ ה כּ ּמ ה צריכין כּ י .יתבּ ר אהוּ תוֹ 
ידם על לקבּ ל כּ די מאד רבּ ים כּ לים
ׁש ל והזּ ריחה ההתנוֹ צצוּ ת אוֹ ר
על-כּ ן הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
אוֹ תיּ וֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה לזה צריכין
יכוֹ ל הּפ ה אין מה הרבּ ה ודבּ וּ רים
בּ חינת הם ׁש כּ לּ ם לחׁש ב, והלּ ב לדבּ ר
אוֹ ר ידם על לקבּ ל וצמצוּ מים כּ לים
בּ חינת וזה הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
ׁש כּ לוּ לה הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת
"מנצפ אוֹ תיּ וֹ ת וה' אוֹ תיּ וֹ ת מכ"ב
וּ מתגּ לגּ לים ׁש ּמ צטרפים כּ פוּ לים.
ׁש נּ צטרפוּ  עד צרוּ פים וכּמ ה בּ כּמ ה
הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת ׁש ל הדּ בּ וּ רים בּ אלּ וּ 
כּ לים בּ חינת הם ׁש כּ לּ ם הּק דוֹ ׁש ה,
הזּ ריחה אוֹ ר ידם על לקבּ ל וצמצוּ מים
כּ ל  נמׁש ׁש ּמ ם הנּ "ל הרׁש ימוּ  ׁש ל

כּ נּ "ל. הּת וֹ רה

ׁש לועל-כּ ן להּת וֹ רה אםאין כּ י מוּ ת 
האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל בּ ּה  כּ ׁש יּ ׁש 
בּ הּס פר חסר ואם והּפ רׁש יּ וֹ ת, והּת בוֹ ת

ּפ סוּ לה. ּת וֹ רה הּס פר אחת אוֹ ת ּת וֹ רה
אפׁש ר ׁש אי בּ דעּת וֹ  ׁש ער יתבּ ר ה' כּ י
התגּ לּ וּ ת ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל
על-ידי  הנּ מׁש יתבּ ר אהוּ תוֹ 
כּ ל על-ידי אם כּ י הנּ "ל, הרׁש ימוּ 
וצלמם, כּ תבניתם דּ יקא האלּ וּ  הכּ לים
והּפ רׁש יּ וֹ ת והּת בוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל ׁש הם
כּ ל בּ חינת וזה הּק דוֹ ׁש ה. הּת וֹ רה ׁש ל
דּ רבּ נן. הּמ צווֹ ת וכל מצווֹ ת הּת רי"ג
וצמצוּ מים כּ לים בּ חינת הם כּ לּ ם כּ י
 הנּ מׁש סוֹ ף האין אוֹ ר ידם על לקבּ ל
הנּ "ל. הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה על-ידי
וּ מצוה מצוה כּ ל לקיּ ם צריכין על-כּ ן
והדּ קדּ וּ קים הּפ רטים בּ כל דּ יניה כּ פי
ה' כּ י ז"ל. רבּ וֹ תינוּ  ּק בּ לוּ  מה כּ פי
אפׁש ר ׁש אי בּ דעּת וֹ  ׁש ער יתבּ ר
כּ י בּ עוֹ לם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת להמׁש י
הנּ עשׂ ים דּ יקא, אלּ וּ  כּ לים על-ידי אם
כּ פי דּ יקא, אלּ וּ  הּמ צווֹ ת על-ידי
לדבּ ר צריכין על-כּ ן וּ פרטיהם. דּ יניהם
יוֹ ם וּ תפלּ ה בּ תוֹ רה הרבּ ה דּ בּ וּ רים
יּת ן ואל יׁש קט ואל יחרׁש  ואל ולילה,
קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים צריכים כּ י לוֹ . דּ מי
ידם על לתּק ן כּ די מאד, הרבּ ה הרבּ ה
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ זכּ ה כּ די קדוֹ ׁש ים כּ לים
ׁש יּ זכּ ה כּ די הנּ "ל, והזּ ריחה התנוֹ צצוּ ת

ׁש מוֹ . יתבּ ר הבּ וֹ רא את להכּ יר

ׁש אנוּ נמצא בּ עצמוֹ  הזּ כּ רוֹ ן ׁש על-ידי 
דּ הינוּ  הנה, בּ ראׁש  ממׁש יכין
מצות ועל-ידי הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי
בּ חינת ממׁש יכין ׁש על-ידי-זה ׁש וֹ פר
כּ נּ "ל, וכוּ ' מהרׁש ימוּ  הּת וֹ רה המׁש כת
האחדוּ ת אוֹ ר ממׁש יכין ׁש על-ידי-זה
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הּת פלּ ה מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה
ׁש אפילּ וּ  דּ הינוּ  זכּ רוֹ ן. בּ חינת ׁש זּ הוּ 
האחרוֹ נה הּת בה בּ סוֹ ף עוֹ מד כּ ׁש הוּ א
בּ ּת בה עדין עוֹ מד יהיה הּת פלּ ה ׁש ל
ּת בה עדין זוֹ כר הוּ א כּ י הראׁש וֹ נה.
כּ נּ "ל, הּת פלּ ה ׁש ל הראׁש וֹ נה
דּ בּ וּ רים לדבּ ר יכוֹ ל הוּ א ׁש על-ידי-זה
בּ עצמוֹ  על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' הרבּ ה
אהוּ תוֹ  ׁש יּ זכּ ר דּ הינוּ  הזּ כּ רוֹ ן. נׁש מר
כּ ל כּ י לעוֹ לם. אוֹ תוֹ  יׁש כּ ח וא יתבּ ר
הרבּ ה קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים ּמ דבּ ר מה
אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת ממׁש י הוּ א יוֹ תר
יוֹ תר יתבּ ר אוֹ תוֹ  לזכּ ר וזוֹ כה יוֹ תר,
בּ ראׁש  מתּק נים אנוּ  זה וכל כּ נּ "ל.

הנה.

ׁש ּמ תחלתז הּת ׁש וּ בה בּ חינת וזה
ראׁש וֹ ן יוֹ ם ׁש הוּ א הנה בּ ראׁש 
הּת ׁש וּ בה עּק ר כּ י ּת ׁש וּ בה. ימי לעשׂ רת
ׁש זּ הוּ  הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. הנה ראׁש  בּ חינת
על ׁש גּ וֹ זרין והּס גּ וּ פים הּת עניתים כּ ל
כּ י חטאוֹ , כּ פי אחד כּ ל ּת ׁש וּ בה הבּ עלי
ּת עניתים עצמוֹ  על לקבּ ל צרי הוּ א
דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם כּ די ויּס וּ רים
על-ידי-זה ׁש יּ זכּ ה כּ די לגמרי, עלמא
בּ חינת עּק ר ׁש זּ הוּ  בּ ּט וּ ל לבחינת

ּת ׁש וּ בה.

נפׁש וֹ כּ י למסר אדם כּ ל צרי בּ אמת 
עיניו ולסּת ם יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל
דּ הינוּ  לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ 
לגמרי לגמרי הּת אווֹ ת כּ ל ׁש יּ ׁש בּ ר
הענּ וּ יים כּ ל עצמוֹ  על ויקבּ ל
רבּ י כּ מוֹ  ,יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל והּס גּ וּ פים

בּ מסרקוֹ ת בּ שׂ רוֹ  את ׁש ּס רקוּ  עקיבא
בּ אחד, נׁש מתוֹ  ׁש יּ צתה עד בּ רזל ׁש ל
יתבּ ר אהוּ תוֹ  להיג יזכּ ה דּ יקא ואז
ׁש זּ וֹ כה מי אׁש רי ההגה בּ תכלית
לעמד יכוֹ ל אדם כּ ל אין אבל לזה.
מכּ ל עצמוֹ  וּ לבּט ל הכּ ל לׁש בּ ר בּ זה
ונתן יתבּ ר ה' עלינוּ  חמל על-כּ ן וכל.
חיּ ים עץ ׁש היא ּת וֹ רתוֹ  את לנוּ 
נעם. דּ רכי וּ דרכיה וכוּ ' בּ ּה  למחזיקים
להכּ יר זוֹ כין הּת וֹ רה על-ידי כּ י הינוּ 
כּ ל ׁש יּ קיּ ם על-ידי יתבּ ר אוֹ תוֹ 
ׁש אז ימיו, כּ ל בּ ּת וֹ רה ויעסק הּמ צווֹ ת
אף-על-ּפ י נצחיּ ים לחיּ ים לזכּ וֹ ת יכוֹ ל
בּ ׁש למוּ ת. הּת אווֹ ת כּ ל את ׁש בּ ר ׁש א

ז"לזהו רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת 
בּ רא "בּ ראׁש ית ּפ סוּ ק על
בּ מחׁש בה עלה 'בּ תחלּ ה וכוּ ' אהים"
ראה הדּ ין, בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
מדּ ת וׁש ּת ף עמד מתקיּ ם העוֹ לם ׁש אין

הדּ ין' למדּ ת טו)הרחמים יב, רבה .(בראשית 
ידוּ ע זה הא ּת מוּ ּה , הדּ בר ולכאוֹ רה
כּ ל ׁש עּק ר הּס פרים בּ כל וּ מבאר
וטוּ בוֹ  רחמנוּ תוֹ  מחמת היה הבּ ריאה
לעוֹ לם. ורחמיו טוּ בוֹ  לגלּ וֹ ת כּ די
הנּ "ל, לּמ אמר סוֹ תר זה ולכאוֹ רה
בּ מחׁש בה עלה ׁש בּ תחלּ ה ׁש אמרוּ 
א הדּ ין. בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
ה' כּ י הנּ "ל, על-ּפ י ניחא הכּ ל בּ אמת
וטוּ בוֹ  רחמיו מגּ דל הוּ א  ּבּ רו יתבּ ר
בּ תכלית לנבראיו להיטיב ׁש רצה
עלה על-כּ ן הּט וֹ בוֹ ת, ׁש בּ כל הּט וֹ בה
העוֹ לם את לברא בּ תחלּ ה בּ מחׁש בה
העוֹ לם ׁש יּ תנהג הינוּ  הדּ ין, בּ מדּ ת



הלכותסח דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

דּ בּ רי מדּ י "כּ י בּ בחינת הזּ כּ רוֹ ן נׁש מר
וכוּ ' עוֹ ד" אזכּ רנּ וּ  זכוֹ ר יט)בּ וֹ  לא, ,(ירמיה 

האוֹ ר גּ דלּ ת נוֹ ראוֹ ת עצם מחמת כּ י
הבּ ּט וּ ל בּ עת ׁש ּמ יגין סוֹ ף האין
כּ לי. בּ ׁש וּ ם לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי על-כּ ן
ׁש ל והזּ ריחה ההתנוֹ צצוּ ת אוֹ ר ואפילּ וּ 
כּ ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל הנּ ׁש אר הרׁש ימוּ 
אפׁש ר אי כּ ן גּ ם וׁש וֹ ב, בּ בחינת
ּת ּק וּ נים, כּ ּמ ה על-ידי אם כּ י לקבּ לוֹ 
כּ לים וכּמ ה כּ ּמ ה בּ חינת ׁש הם
מקבּ לין ידם ׁש על ונוֹ ראים קדוֹ ׁש ים
הגת לקבּ ל ׁש נּ וּ כל כּ די האוֹ ר
וכּמ ה כּ ּמ ה צריכין כּ י .יתבּ ר אהוּ תוֹ 
ידם על לקבּ ל כּ די מאד רבּ ים כּ לים
ׁש ל והזּ ריחה ההתנוֹ צצוּ ת אוֹ ר
על-כּ ן הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
אוֹ תיּ וֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה לזה צריכין
יכוֹ ל הּפ ה אין מה הרבּ ה ודבּ וּ רים
בּ חינת הם ׁש כּ לּ ם לחׁש ב, והלּ ב לדבּ ר
אוֹ ר ידם על לקבּ ל וצמצוּ מים כּ לים
בּ חינת וזה הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
ׁש כּ לוּ לה הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת
"מנצפ אוֹ תיּ וֹ ת וה' אוֹ תיּ וֹ ת מכ"ב
וּ מתגּ לגּ לים ׁש ּמ צטרפים כּ פוּ לים.
ׁש נּ צטרפוּ  עד צרוּ פים וכּמ ה בּ כּמ ה
הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת ׁש ל הדּ בּ וּ רים בּ אלּ וּ 
כּ לים בּ חינת הם ׁש כּ לּ ם הּק דוֹ ׁש ה,
הזּ ריחה אוֹ ר ידם על לקבּ ל וצמצוּ מים
כּ ל  נמׁש ׁש ּמ ם הנּ "ל הרׁש ימוּ  ׁש ל

כּ נּ "ל. הּת וֹ רה

ׁש לועל-כּ ן להּת וֹ רה אםאין כּ י מוּ ת 
האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל בּ ּה  כּ ׁש יּ ׁש 
בּ הּס פר חסר ואם והּפ רׁש יּ וֹ ת, והּת בוֹ ת

ּפ סוּ לה. ּת וֹ רה הּס פר אחת אוֹ ת ּת וֹ רה
אפׁש ר ׁש אי בּ דעּת וֹ  ׁש ער יתבּ ר ה' כּ י
התגּ לּ וּ ת ׁש ל הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל
על-ידי  הנּ מׁש יתבּ ר אהוּ תוֹ 
כּ ל על-ידי אם כּ י הנּ "ל, הרׁש ימוּ 
וצלמם, כּ תבניתם דּ יקא האלּ וּ  הכּ לים
והּפ רׁש יּ וֹ ת והּת בוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל ׁש הם
כּ ל בּ חינת וזה הּק דוֹ ׁש ה. הּת וֹ רה ׁש ל
דּ רבּ נן. הּמ צווֹ ת וכל מצווֹ ת הּת רי"ג
וצמצוּ מים כּ לים בּ חינת הם כּ לּ ם כּ י
 הנּ מׁש סוֹ ף האין אוֹ ר ידם על לקבּ ל
הנּ "ל. הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה על-ידי
וּ מצוה מצוה כּ ל לקיּ ם צריכין על-כּ ן
והדּ קדּ וּ קים הּפ רטים בּ כל דּ יניה כּ פי
ה' כּ י ז"ל. רבּ וֹ תינוּ  ּק בּ לוּ  מה כּ פי
אפׁש ר ׁש אי בּ דעּת וֹ  ׁש ער יתבּ ר
כּ י בּ עוֹ לם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת להמׁש י
הנּ עשׂ ים דּ יקא, אלּ וּ  כּ לים על-ידי אם
כּ פי דּ יקא, אלּ וּ  הּמ צווֹ ת על-ידי
לדבּ ר צריכין על-כּ ן וּ פרטיהם. דּ יניהם
יוֹ ם וּ תפלּ ה בּ תוֹ רה הרבּ ה דּ בּ וּ רים
יּת ן ואל יׁש קט ואל יחרׁש  ואל ולילה,
קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים צריכים כּ י לוֹ . דּ מי
ידם על לתּק ן כּ די מאד, הרבּ ה הרבּ ה
אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ זכּ ה כּ די קדוֹ ׁש ים כּ לים
ׁש יּ זכּ ה כּ די הנּ "ל, והזּ ריחה התנוֹ צצוּ ת

ׁש מוֹ . יתבּ ר הבּ וֹ רא את להכּ יר

ׁש אנוּ נמצא בּ עצמוֹ  הזּ כּ רוֹ ן ׁש על-ידי 
דּ הינוּ  הנה, בּ ראׁש  ממׁש יכין
מצות ועל-ידי הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי
בּ חינת ממׁש יכין ׁש על-ידי-זה ׁש וֹ פר
כּ נּ "ל, וכוּ ' מהרׁש ימוּ  הּת וֹ רה המׁש כת
האחדוּ ת אוֹ ר ממׁש יכין ׁש על-ידי-זה

סט והלכות סהתורות תורה

הּת פלּ ה מכּ ל אחד עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה
ׁש אפילּ וּ  דּ הינוּ  זכּ רוֹ ן. בּ חינת ׁש זּ הוּ 
האחרוֹ נה הּת בה בּ סוֹ ף עוֹ מד כּ ׁש הוּ א
בּ ּת בה עדין עוֹ מד יהיה הּת פלּ ה ׁש ל
ּת בה עדין זוֹ כר הוּ א כּ י הראׁש וֹ נה.
כּ נּ "ל, הּת פלּ ה ׁש ל הראׁש וֹ נה
דּ בּ וּ רים לדבּ ר יכוֹ ל הוּ א ׁש על-ידי-זה
בּ עצמוֹ  על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' הרבּ ה
אהוּ תוֹ  ׁש יּ זכּ ר דּ הינוּ  הזּ כּ רוֹ ן. נׁש מר
כּ ל כּ י לעוֹ לם. אוֹ תוֹ  יׁש כּ ח וא יתבּ ר
הרבּ ה קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים ּמ דבּ ר מה
אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת ממׁש י הוּ א יוֹ תר
יוֹ תר יתבּ ר אוֹ תוֹ  לזכּ ר וזוֹ כה יוֹ תר,
בּ ראׁש  מתּק נים אנוּ  זה וכל כּ נּ "ל.

הנה.

ׁש ּמ תחלתז הּת ׁש וּ בה בּ חינת וזה
ראׁש וֹ ן יוֹ ם ׁש הוּ א הנה בּ ראׁש 
הּת ׁש וּ בה עּק ר כּ י ּת ׁש וּ בה. ימי לעשׂ רת
ׁש זּ הוּ  הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. הנה ראׁש  בּ חינת
על ׁש גּ וֹ זרין והּס גּ וּ פים הּת עניתים כּ ל
כּ י חטאוֹ , כּ פי אחד כּ ל ּת ׁש וּ בה הבּ עלי
ּת עניתים עצמוֹ  על לקבּ ל צרי הוּ א
דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם כּ די ויּס וּ רים
על-ידי-זה ׁש יּ זכּ ה כּ די לגמרי, עלמא
בּ חינת עּק ר ׁש זּ הוּ  בּ ּט וּ ל לבחינת

ּת ׁש וּ בה.

נפׁש וֹ כּ י למסר אדם כּ ל צרי בּ אמת 
עיניו ולסּת ם יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל
דּ הינוּ  לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ 
לגמרי לגמרי הּת אווֹ ת כּ ל ׁש יּ ׁש בּ ר
הענּ וּ יים כּ ל עצמוֹ  על ויקבּ ל
רבּ י כּ מוֹ  ,יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל והּס גּ וּ פים

בּ מסרקוֹ ת בּ שׂ רוֹ  את ׁש ּס רקוּ  עקיבא
בּ אחד, נׁש מתוֹ  ׁש יּ צתה עד בּ רזל ׁש ל
יתבּ ר אהוּ תוֹ  להיג יזכּ ה דּ יקא ואז
ׁש זּ וֹ כה מי אׁש רי ההגה בּ תכלית
לעמד יכוֹ ל אדם כּ ל אין אבל לזה.
מכּ ל עצמוֹ  וּ לבּט ל הכּ ל לׁש בּ ר בּ זה
ונתן יתבּ ר ה' עלינוּ  חמל על-כּ ן וכל.
חיּ ים עץ ׁש היא ּת וֹ רתוֹ  את לנוּ 
נעם. דּ רכי וּ דרכיה וכוּ ' בּ ּה  למחזיקים
להכּ יר זוֹ כין הּת וֹ רה על-ידי כּ י הינוּ 
כּ ל ׁש יּ קיּ ם על-ידי יתבּ ר אוֹ תוֹ 
ׁש אז ימיו, כּ ל בּ ּת וֹ רה ויעסק הּמ צווֹ ת
אף-על-ּפ י נצחיּ ים לחיּ ים לזכּ וֹ ת יכוֹ ל
בּ ׁש למוּ ת. הּת אווֹ ת כּ ל את ׁש בּ ר ׁש א

ז"לזהו רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת 
בּ רא "בּ ראׁש ית ּפ סוּ ק על
בּ מחׁש בה עלה 'בּ תחלּ ה וכוּ ' אהים"
ראה הדּ ין, בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
מדּ ת וׁש ּת ף עמד מתקיּ ם העוֹ לם ׁש אין

הדּ ין' למדּ ת טו)הרחמים יב, רבה .(בראשית 
ידוּ ע זה הא ּת מוּ ּה , הדּ בר ולכאוֹ רה
כּ ל ׁש עּק ר הּס פרים בּ כל וּ מבאר
וטוּ בוֹ  רחמנוּ תוֹ  מחמת היה הבּ ריאה
לעוֹ לם. ורחמיו טוּ בוֹ  לגלּ וֹ ת כּ די
הנּ "ל, לּמ אמר סוֹ תר זה ולכאוֹ רה
בּ מחׁש בה עלה ׁש בּ תחלּ ה ׁש אמרוּ 
א הדּ ין. בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
ה' כּ י הנּ "ל, על-ּפ י ניחא הכּ ל בּ אמת
וטוּ בוֹ  רחמיו מגּ דל הוּ א  ּבּ רו יתבּ ר
בּ תכלית לנבראיו להיטיב ׁש רצה
עלה על-כּ ן הּט וֹ בוֹ ת, ׁש בּ כל הּט וֹ בה
העוֹ לם את לברא בּ תחלּ ה בּ מחׁש בה
העוֹ לם ׁש יּ תנהג הינוּ  הדּ ין, בּ מדּ ת
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ּת קף ׁש על-ידי כּ די הדּ ין, מדּ ת על-ּפ י
אצלוֹ  עצמם העוֹ לם יבּט לוּ  הדּ ין
לעיל כּ מבאר הבּ ּט וּ ל. בּ תכלית יתבּ ר
והיּ ּס וּ רים הדּ ינים ּת קף ׁש על-ידי
להסּת כּ ל כּ די לגמרי עצמן מבּט לין
נתבּ ּט לין ׁש ם בּ הּת כלית ולכּ לל
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל והדּ ינים היּ ּס וּ רים
זוֹ כים היוּ  ואז כּ נּ "ל. הנה ראׁש 
אוֹ תוֹ  להיג העליוֹ ן ּת כלית לׁש למוּ ת
מאד ונוֹ ראה עצוּ מה בּ הגה יתבּ ר
האמּת י הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין
דּ יקא הדּ ין מדּ ת על-ידי  ׁש נּ מׁש
בּ מחׁש בה עלה זה וּ בׁש ביל כּ נּ "ל.
זה כּ י הדּ ין. בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
כּ די בּ יוֹ תר, וגדוֹ ל עצוּ ם רחמנוּ ת היה
הנּ "ל לבּט וּ ל דּ יקא על-ידי-זה לזכּ וֹ ת
מתקיּ ם, העוֹ לם ׁש אין ראה אבל כּ נּ "ל.
בּ זה לעמד יכוֹ לים אין העוֹ לם רב כּ י
העוֹ לם. מזּ ה לגמרי עצמן לבּט ל
חס הדּ ין מדּ ת עליהם כּ ׁש בּ א ואפילּ וּ 
לגמרי עצמן לבּט ל זוֹ כין אין וׁש לוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כּ ראוּ י, יג)בּ אמת לו, (בּ איּ וֹ ב 

כּ י"וחנפי יׁש וּ עוּ  א אף ישׂ ימוּ  לב 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  כה)אסרם". מב, (ישעיה 

בּ וֹ  וּת בער ידע וא מּס ביב "וּת להטהוּ 
לב". על ישׂ ים וא

בּ הּת וֹ רהכּ י ׁש ם ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב מה 
האדם בּ טבע ׁש ּמ טבּ ע ׁש ּמ ה הנּ "ל,
יּס וּ רין בּ ׁש עת בּ חזקה עיניו לסּת ם
זה לצלן, רחמנא עצוּ מים וּ כאבים
אל הנּ "ל בּ ּט וּ ל מבּ חינת  נמׁש
דּ יקא דּ עינין בּ סתימוּ  ׁש הוּ א הּת כלית
רק זהוּ  ׁש ם, עיּ ן ׁש ם ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וכוּ '

הנּ "ל בּ ּט וּ ל מבּ חינת בּ עלמא בּ חינה
ּפ לאי מּס תרי והוּ א קלּ ה, ׁש עה לפי
טבע  נמׁש ׁש ּמ ם יתבּ ר הנהגוֹ תיו
לזכּ וֹ ת אבל ׁש ם. ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הנּ "ל
וׁש לוֹ ם חס והדּ ינים היּ ּס וּ רים על-ידי
ׁש יּ יג עד כּ ראוּ י הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת
כּ נּ "ל, וכוּ ' על-ידי-זה הּט וֹ ב הּת כלית
זה ׁש ם וכמבאר זוֹ כה. אדם כּ ל לאו זה
על-ידי טוֹ בה ּפ עלּ ה ּפ על אם סימן
על-ידי ּת וֹ רה להיג זוֹ כה אם היּ ּס וּ רין

ׁש כּ תוּ ב וזה וכוּ '. יב)היּ ּס וּ רין צד, (תהלים 
יּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר "אׁש רי

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' ּת לּמ דנּ וּ " וּ מּת וֹ רת

כּ לנמצא ׁש לּ או בּ מקוֹ מוֹ  ׁש ם מבאר 
היּ ּס וּ רין על-ידי זוֹ כה אדם
אם כּ י כּ ראוּ י, בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל לבּט וּ ל
בּ חינת להם. אׁש רי וּ כׁש רים צדּ יקים
וכוּ ', ּת יּס רנּ וּ ' אׁש ר הגּ בר 'אׁש רי
זוֹ כה אדם כּ ל לאו כּ י דּ יקא. 'אׁש רי'
עצמוֹ  את לחזּ ק אדם כּ ל וצרי לזה.
מה' מאד וּ להתחנּ ן וּ לבּק ׁש  מאד
לבּט ל היּ ּס וּ רין על-ידי ׁש יּ זכּ ה יתבּ ר
עד הנּ "ל בּ בּ חינה יתבּ ר לה' עצמוֹ 

כּ נּ "ל. וכוּ ' ידם על להיג ׁש יּ זכּ ה

ׁש איןוּ מחמת יתבּ ר ה' ראה זה 
מדּ ת על-ידי מתקיּ ם העוֹ לם
יתבּ ר ה' ׁש כּ וּ נת אף-על-ּפ י כּ י הדּ ין,
הדּ ין בּ מדּ ת העוֹ לם לברא ׁש רצה
כּ נּ "ל מאד עצוּ מה לטוֹ בה היתה
ראה אבל לטוֹ בה, חׁש בּה  ואהים

רבׁש א כּ י בּ זה, מתקיּ ם העוֹ לם ין 
וּ להתקיּ ם לעמד יכוֹ לים אין העוֹ לם
על-ידי הנּ "ל לבּט וּ ל לזכּ וֹ ת בּ זה

עא והלכות סהתורות תורה

זוֹ כין וּ כׁש אין כּ נּ "ל. והיּ ּס וּ רים הדּ ינין
אפׁש ר אי בּ ודּ אי הנּ "ל, לבּט וּ ל
מתנהג העוֹ לם היה אם להתקיּ ם
וׁש לוֹ ם. חס לבד הדּ ין מדּ ת על-ידי
וׁש ּת פּה  הרחמים מדּ ת הקדּ ים על-כּ ן
העצוּ מים ׁש בּ רחמיו הינוּ  הדּ ין, למדּ ת
נדּ ח. מּמ נּ וּ  ידּ ח לבל מחׁש בוֹ ת חׁש ב
בּ מדּ ת לברא בּ תחלּ ה חׁש ב על-כּ ן
הרחמים מדּ ת ׁש ּת ף  ּואחר-כ הדּ ין,
על-ידי-זה  ׁש יּ ּמ ׁש כּ די הדּ ין בּ מדּ ת
ׁש יּ וּ כל כּ די וּ מדרגוֹ ת בּ חינוֹ ת ׁש ּת י
לתכלית הכּ ל ויזכּ וּ  העוֹ לם, להתקיּ ם
בּ ׁש ביל העצוּ מים בּ רחמיו כּ י הנּ צחי.
הרחמים מדּ ת ׁש ּת ף העוֹ לם קיּ וּ ם
על-ידי העוֹ לם ׁש יּ תנהג הדּ ין בּ מדּ ת
העוֹ לם ויתקיּ ם ׁש יּ תנהג דּ הינוּ  ׁש ניהם,
ׁש כּ לוּ לה הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה על-ידי
ודין, מחסד וּ שׂ מאל מיּ מין מניהם
הינוּ  דּ אמצעיתא עּמ וּ דא אוֹ רייתא כּ י
הּת וֹ רה על-ידי העוֹ לם ׁש יּ תנהג

הּק דוֹ ׁש ה.

עצוֹ תכּ י כּ לּ ּה  היא הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה 
עטין ּת רי"ג בּ חינת קדוֹ ׁש וֹ ת
את לקיּ ם ׁש זּ וֹ כין ׁש על-ידי דּ אוֹ רייתא,
וּ מצוה מצוה כּ ל לקיּ ם הּת וֹ רה
ׁש ּק בּ לוּ  כּ מוֹ  דּ יניה כּ פי בּ פׁש יטוּ ת
יכוֹ לים על-ידי-זה ז"ל, רבּ וֹ תינוּ 
קדה עצמוֹ  על להמׁש י לזכּ וֹ ת
קדּ ׁש נוּ  'אׁש ר ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  וטהרה,
להכּ יר זוֹ כין ׁש על-ידי-זה בּ מצווֹ תיו',
הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי יתבּ ר אוֹ תוֹ 
כּ ל  נמׁש ׁש ּמ ם הנּ "ל, הּק דוֹ ׁש ה
אף-על-ּפ י כּ נּ "ל, הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה

הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת עדין זכה ׁש א
קיּ וּ ם על-ידי וגם כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת
ממׁש יכין כּ פׁש וּ טן והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה
ּפ עם, בּ כל וטהרה קדה עצמן על
כּ ל ועל-ידי וּ מצוה מצוה כּ ל על-ידי
וּ תפלּ ה ּת וֹ רה מדּ בּ וּ רי ותבה ּת בה
על-ידי-זה ׁש זּ וֹ כין עד ׁש מים, ויראת
ׁש יּ תעוֹ רר עד לדרגּ א, מדּ רגּ א לעלוֹ ת
לה' לגמרי לגמרי עצמוֹ  לבּט ל לבּ וֹ 
דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם יתבּ ר
לבחינת ׁש יּ זכּ ה עד לגמרי, עלמא

כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל

ואכּ י נעם דּ רכי דּ רכיה הּת וֹ רה 
מצוה, בּ ׁש וּ ם עלינוּ  על הכבּ יד

ׁש כּ תוּ ב כג)כּ מוֹ  לז, א(איוב "ׁש דּ י 
ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  וכוּ ', כּ ח" שׂ גּ יא מצאנוּ הוּ 
בּ ריּ וֹ תיו את הטריח ׁש א ׁש ם רׁש "י
קמץ וכוּ ', בּ רחמים אם כּ י בּ יוֹ תר
וּ בני ּת וֹ רים הקל, מחצית מנחה,
ראם לבּק ׁש  טרח וא וצאן. בּ קר יוֹ נה,
וכל בּ רׁש "י, ׁש ם עיּ ן וכוּ ' ויחמוּ ר
לעשוֹ תן. וּ נעימים קלּ ים הּמ צווֹ ת
העוֹ לם מעסקי ׁש בּ ּק לּ ים הּק ל והעסק
ויגיעה בּ טרחא וּ בא יוֹ תר כּ בד הזּ ה
כּ י ׁש בּ גּ דוֹ לוֹ ת. הגּ דוֹ לה מהּמ צוה יוֹ תר
מהּמ צווֹ ת ׁש היא ציצית מצות
אחד, בּ גדוֹ ל אוֹ תם קוֹ נים הגּ דוֹ לוֹ ת
בּ יּמ ים לעבר צריכין אין ּת פלּ ין וכן
אוֹ תם קוֹ נים רק למצאן וּ מדבּ ריּ וֹ ת
כּ ל ׁש ארי וכן מעטים, בּ דמים

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  יא)הּמ צווֹ ת. ל, "כּ י(דברים 
היא נפלאת א וכוּ ' הזּ את הּמ צוה
היא בּ מים א היא רחוֹ קה וא  מּמ



הלכותע דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

ּת קף ׁש על-ידי כּ די הדּ ין, מדּ ת על-ּפ י
אצלוֹ  עצמם העוֹ לם יבּט לוּ  הדּ ין
לעיל כּ מבאר הבּ ּט וּ ל. בּ תכלית יתבּ ר
והיּ ּס וּ רים הדּ ינים ּת קף ׁש על-ידי
להסּת כּ ל כּ די לגמרי עצמן מבּט לין
נתבּ ּט לין ׁש ם בּ הּת כלית ולכּ לל
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל והדּ ינים היּ ּס וּ רים
זוֹ כים היוּ  ואז כּ נּ "ל. הנה ראׁש 
אוֹ תוֹ  להיג העליוֹ ן ּת כלית לׁש למוּ ת
מאד ונוֹ ראה עצוּ מה בּ הגה יתבּ ר
האמּת י הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין
דּ יקא הדּ ין מדּ ת על-ידי  ׁש נּ מׁש
בּ מחׁש בה עלה זה וּ בׁש ביל כּ נּ "ל.
זה כּ י הדּ ין. בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
כּ די בּ יוֹ תר, וגדוֹ ל עצוּ ם רחמנוּ ת היה
הנּ "ל לבּט וּ ל דּ יקא על-ידי-זה לזכּ וֹ ת
מתקיּ ם, העוֹ לם ׁש אין ראה אבל כּ נּ "ל.
בּ זה לעמד יכוֹ לים אין העוֹ לם רב כּ י
העוֹ לם. מזּ ה לגמרי עצמן לבּט ל
חס הדּ ין מדּ ת עליהם כּ ׁש בּ א ואפילּ וּ 
לגמרי עצמן לבּט ל זוֹ כין אין וׁש לוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כּ ראוּ י, יג)בּ אמת לו, (בּ איּ וֹ ב 

כּ י"וחנפי יׁש וּ עוּ  א אף ישׂ ימוּ  לב 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  כה)אסרם". מב, (ישעיה 

בּ וֹ  וּת בער ידע וא מּס ביב "וּת להטהוּ 
לב". על ישׂ ים וא

בּ הּת וֹ רהכּ י ׁש ם ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב מה 
האדם בּ טבע ׁש ּמ טבּ ע ׁש ּמ ה הנּ "ל,
יּס וּ רין בּ ׁש עת בּ חזקה עיניו לסּת ם
זה לצלן, רחמנא עצוּ מים וּ כאבים
אל הנּ "ל בּ ּט וּ ל מבּ חינת  נמׁש
דּ יקא דּ עינין בּ סתימוּ  ׁש הוּ א הּת כלית
רק זהוּ  ׁש ם, עיּ ן ׁש ם ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וכוּ '

הנּ "ל בּ ּט וּ ל מבּ חינת בּ עלמא בּ חינה
ּפ לאי מּס תרי והוּ א קלּ ה, ׁש עה לפי
טבע  נמׁש ׁש ּמ ם יתבּ ר הנהגוֹ תיו
לזכּ וֹ ת אבל ׁש ם. ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הנּ "ל
וׁש לוֹ ם חס והדּ ינים היּ ּס וּ רים על-ידי
ׁש יּ יג עד כּ ראוּ י הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת
כּ נּ "ל, וכוּ ' על-ידי-זה הּט וֹ ב הּת כלית
זה ׁש ם וכמבאר זוֹ כה. אדם כּ ל לאו זה
על-ידי טוֹ בה ּפ עלּ ה ּפ על אם סימן
על-ידי ּת וֹ רה להיג זוֹ כה אם היּ ּס וּ רין

ׁש כּ תוּ ב וזה וכוּ '. יב)היּ ּס וּ רין צד, (תהלים 
יּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר "אׁש רי

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' ּת לּמ דנּ וּ " וּ מּת וֹ רת

כּ לנמצא ׁש לּ או בּ מקוֹ מוֹ  ׁש ם מבאר 
היּ ּס וּ רין על-ידי זוֹ כה אדם
אם כּ י כּ ראוּ י, בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל לבּט וּ ל
בּ חינת להם. אׁש רי וּ כׁש רים צדּ יקים
וכוּ ', ּת יּס רנּ וּ ' אׁש ר הגּ בר 'אׁש רי
זוֹ כה אדם כּ ל לאו כּ י דּ יקא. 'אׁש רי'
עצמוֹ  את לחזּ ק אדם כּ ל וצרי לזה.
מה' מאד וּ להתחנּ ן וּ לבּק ׁש  מאד
לבּט ל היּ ּס וּ רין על-ידי ׁש יּ זכּ ה יתבּ ר
עד הנּ "ל בּ בּ חינה יתבּ ר לה' עצמוֹ 

כּ נּ "ל. וכוּ ' ידם על להיג ׁש יּ זכּ ה

ׁש איןוּ מחמת יתבּ ר ה' ראה זה 
מדּ ת על-ידי מתקיּ ם העוֹ לם
יתבּ ר ה' ׁש כּ וּ נת אף-על-ּפ י כּ י הדּ ין,
הדּ ין בּ מדּ ת העוֹ לם לברא ׁש רצה
כּ נּ "ל מאד עצוּ מה לטוֹ בה היתה
ראה אבל לטוֹ בה, חׁש בּה  ואהים

רבׁש א כּ י בּ זה, מתקיּ ם העוֹ לם ין 
וּ להתקיּ ם לעמד יכוֹ לים אין העוֹ לם
על-ידי הנּ "ל לבּט וּ ל לזכּ וֹ ת בּ זה
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זוֹ כין וּ כׁש אין כּ נּ "ל. והיּ ּס וּ רים הדּ ינין
אפׁש ר אי בּ ודּ אי הנּ "ל, לבּט וּ ל
מתנהג העוֹ לם היה אם להתקיּ ם
וׁש לוֹ ם. חס לבד הדּ ין מדּ ת על-ידי
וׁש ּת פּה  הרחמים מדּ ת הקדּ ים על-כּ ן
העצוּ מים ׁש בּ רחמיו הינוּ  הדּ ין, למדּ ת
נדּ ח. מּמ נּ וּ  ידּ ח לבל מחׁש בוֹ ת חׁש ב
בּ מדּ ת לברא בּ תחלּ ה חׁש ב על-כּ ן
הרחמים מדּ ת ׁש ּת ף  ּואחר-כ הדּ ין,
על-ידי-זה  ׁש יּ ּמ ׁש כּ די הדּ ין בּ מדּ ת
ׁש יּ וּ כל כּ די וּ מדרגוֹ ת בּ חינוֹ ת ׁש ּת י
לתכלית הכּ ל ויזכּ וּ  העוֹ לם, להתקיּ ם
בּ ׁש ביל העצוּ מים בּ רחמיו כּ י הנּ צחי.
הרחמים מדּ ת ׁש ּת ף העוֹ לם קיּ וּ ם
על-ידי העוֹ לם ׁש יּ תנהג הדּ ין בּ מדּ ת
העוֹ לם ויתקיּ ם ׁש יּ תנהג דּ הינוּ  ׁש ניהם,
ׁש כּ לוּ לה הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה על-ידי
ודין, מחסד וּ שׂ מאל מיּ מין מניהם
הינוּ  דּ אמצעיתא עּמ וּ דא אוֹ רייתא כּ י
הּת וֹ רה על-ידי העוֹ לם ׁש יּ תנהג

הּק דוֹ ׁש ה.

עצוֹ תכּ י כּ לּ ּה  היא הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה 
עטין ּת רי"ג בּ חינת קדוֹ ׁש וֹ ת
את לקיּ ם ׁש זּ וֹ כין ׁש על-ידי דּ אוֹ רייתא,
וּ מצוה מצוה כּ ל לקיּ ם הּת וֹ רה
ׁש ּק בּ לוּ  כּ מוֹ  דּ יניה כּ פי בּ פׁש יטוּ ת
יכוֹ לים על-ידי-זה ז"ל, רבּ וֹ תינוּ 
קדה עצמוֹ  על להמׁש י לזכּ וֹ ת
קדּ ׁש נוּ  'אׁש ר ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  וטהרה,
להכּ יר זוֹ כין ׁש על-ידי-זה בּ מצווֹ תיו',
הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי יתבּ ר אוֹ תוֹ 
כּ ל  נמׁש ׁש ּמ ם הנּ "ל, הּק דוֹ ׁש ה
אף-על-ּפ י כּ נּ "ל, הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה

הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת עדין זכה ׁש א
קיּ וּ ם על-ידי וגם כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת
ממׁש יכין כּ פׁש וּ טן והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה
ּפ עם, בּ כל וטהרה קדה עצמן על
כּ ל ועל-ידי וּ מצוה מצוה כּ ל על-ידי
וּ תפלּ ה ּת וֹ רה מדּ בּ וּ רי ותבה ּת בה
על-ידי-זה ׁש זּ וֹ כין עד ׁש מים, ויראת
ׁש יּ תעוֹ רר עד לדרגּ א, מדּ רגּ א לעלוֹ ת
לה' לגמרי לגמרי עצמוֹ  לבּט ל לבּ וֹ 
דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם יתבּ ר
לבחינת ׁש יּ זכּ ה עד לגמרי, עלמא

כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל

ואכּ י נעם דּ רכי דּ רכיה הּת וֹ רה 
מצוה, בּ ׁש וּ ם עלינוּ  על הכבּ יד

ׁש כּ תוּ ב כג)כּ מוֹ  לז, א(איוב "ׁש דּ י 
ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  וכוּ ', כּ ח" שׂ גּ יא מצאנוּ הוּ 
בּ ריּ וֹ תיו את הטריח ׁש א ׁש ם רׁש "י
קמץ וכוּ ', בּ רחמים אם כּ י בּ יוֹ תר
וּ בני ּת וֹ רים הקל, מחצית מנחה,
ראם לבּק ׁש  טרח וא וצאן. בּ קר יוֹ נה,
וכל בּ רׁש "י, ׁש ם עיּ ן וכוּ ' ויחמוּ ר
לעשוֹ תן. וּ נעימים קלּ ים הּמ צווֹ ת
העוֹ לם מעסקי ׁש בּ ּק לּ ים הּק ל והעסק
ויגיעה בּ טרחא וּ בא יוֹ תר כּ בד הזּ ה
כּ י ׁש בּ גּ דוֹ לוֹ ת. הגּ דוֹ לה מהּמ צוה יוֹ תר
מהּמ צווֹ ת ׁש היא ציצית מצות
אחד, בּ גדוֹ ל אוֹ תם קוֹ נים הגּ דוֹ לוֹ ת
בּ יּמ ים לעבר צריכין אין ּת פלּ ין וכן
אוֹ תם קוֹ נים רק למצאן וּ מדבּ ריּ וֹ ת
כּ ל ׁש ארי וכן מעטים, בּ דמים

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  יא)הּמ צווֹ ת. ל, "כּ י(דברים 
היא נפלאת א וכוּ ' הזּ את הּמ צוה
היא בּ מים א היא רחוֹ קה וא  מּמ
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וכוּ ' היא ליּ ם מעבר וא וכוּ ', לאמר
וכוּ '. מאד" הדּ בר אלי קרוֹ ב כּ י

מיחוֹ תיווּ כמוֹ  אחת ּפ עם ׁש מענוּ  
הּק דוֹ ׁש  בּ פיו ׁש אמר הּק דוֹ ׁש ים,
שׂ יחתוֹ  נעימוּ ת מתיקוּ ת בּ צחוּ ת
אין עד מאד מאד והנּ וֹ ראה הּק דוֹ ׁש ה
הגּ דוֹ לה ׁש העבוֹ דה ּת כלית, ואין סוֹ ף
קלּ ה יתבּ ר ה' בּ עבוֹ דת ׁש בּ גּ דוֹ לוֹ ת
ׁש ּמ טריחין קטן מעסק לעשׂ וֹ ת בּ יוֹ תר
העוֹ לם ועסקי ּפ רנסה בּ ׁש ביל עצמן
יגיעוֹ ת כּ ּמ ה רוֹ אין אנוּ  הא כּ י הזּ ה.
יריד, איזה על לנסע בּ ׁש ביל אדם יגע
לטרח צרי ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי ׁש ּת כף
לטען מאד ונחּפ ז עגלה אחר וּ לחּפ שׂ 
גּ דוֹ לה. בּ יגיעה העגלה על סחוֹ רתוֹ 

לנס צרי  ּוּ לנדּ דואחר-כ הלּ ילה כּ ל ע 
מחמת גּ וּ פוֹ  כּ ל וּ מׁש בּ ר מעיניו. ׁש נה
וּ ׁש אר טעוּ נה עגלה על ליׁש ב ׁש צּ רי
כּ יּ דוּ ע בּ הן כּ יּ וֹ צא ויגיעוֹ ת טרחוֹ ת
כּ ל לעמד צרי  ּואחר-כ להעוֹ לם.
בּ ימוֹ ת וּ בפרט וכוּ ' רגליו על היּ וֹ ם
היגיעוֹ ת אלּ וּ  וכל וכוּ '. העצוּ ם הּק ר
הוּ א והּק ׁש וֹ ת הכּ בדוֹ ת והּט רחוֹ ת
אם ספק כּ י ספק, על עצמוֹ  מטריח
יאבּ ד אם וספק קטן רוח איזה ירויח
ׁש על נמצא להעוֹ לם. כּ יּ דוּ ע ההוֹ צאוֹ ת
מטריחין הזּ ה העוֹ לם ּפ רנסת עסקי
ספק על כּ אלּ ה בּ יגיעוֹ ת  ּכ כּ ל עצמן
הגּ דוֹ לה והעבוֹ דה קטן. רוח
הּת פלּ ה, היא ׁש בּ גּ דוֹ לוֹ ת
להתּפ לּ ל כּ ׁש עוֹ מדין ואף-על-ּפ י-כן
נמצא הּת פלּ ה. וגוֹ מרין מתּפ לּ לין
כּ ל יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש על-ידי

וזה כּ נּ "ל. הּת כלית אל לזכּ וֹ ת אדם
מתקיּ ם העוֹ לם ׁש אין 'ראה בּ חינת
בּ מדּ ת הרחמים מדּ ת וׁש ּת ף עמד
על-ידי העוֹ לם ׁש יּ תנהג הינוּ  הדּ ין',
הנּ "ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת הּת וֹ רה
הרחמים מדּ ת ׁש ּת וּ ף בּ חינת ׁש היא
כּ לוּ לה הּת וֹ רה כּ י הדּ ין. בּ מדּ ת

כּ נּ "ל. מניהם

ונוֹ ראיםאבל גּ דוֹ לים צדּ יקים יׁש  
עצמם מקדּ ׁש ים ׁש הם מאד
לגמרי עצמן וּ מבּט לין בּ יוֹ תר,
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניהם וסוֹ תמין
לתכלית בּ אמת ׁש זּ וֹ כין עד לגמרי,
בּ אמת וזוֹ כין בּ ׁש למוּ ת, הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
ולזכּ וֹ ת הּמ חׁש בה, בּ תחלּ ת לעלוֹ ת
מה וּ מיגין העליוֹ ן לּת כלית
זאת והנהגה להם. אׁש רי ׁש ּמ יגין
בּ מחׁש בה עלה מה מבּ חינת נמׁש כת
בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא בּ תחלּ ה
לתכלית זוֹ כין ׁש על-ידי-זה הדּ ין,
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ׁש למוּ ת הבּ ּט וּ ל
וצדּ יקים הגּ דוֹ לים. הצּ דּ יקים מדרגוֹ ת
"איזהוּ  בּ חינת חסידים נקראים כּ אלּ וּ 

קוֹ נוֹ "חסיד עם הּמ תחּס ד משפטים? (זוהר 
קוֹ ניהםקיד:) עם חסד ׁש עוֹ שׂ ים ,

יתרה, בּ קדה עצמן וּ מקדּ ׁש ין
היּ ּס וּ רים כּ ל עצמן על וּ מקבּ לין
ה' בּ ׁש ביל וּ מרים קׁש ים והענּ וּ יים
כּ לל. זה על נצטוּ וּ  א מה יתבּ ר
העליוֹ ן לּת כלית בּ אמת זוֹ כים והם
הם הצּ דּ יקים אלּ וּ  כּ י כּ נּ "ל, וכוּ '
ׁש עלה ההנהגה בּ בחינת מתנהגים
העוֹ לם את לברא ּת חלּ ה בּ מחׁש בה
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יכוֹ לים הם כּ חם בּ גדל כּ י הדּ ין, בּ מדּ ת
על-כּ ן הזּ את. הנהגה על-ּפ י להתקיּ ם
אׁש רי זּ וֹ כים למה בּ אמת זוֹ כים

להם:

ז"לח רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת וזה
כט:) עליו(מנחות רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש אל

כּ ׁש ראה עקיבא רבּ י מיתת על הלוֹ ם
ׁש ל בּ מסרקוֹ ת בּ שׂ רוֹ  את ׁש ּס וֹ רקין
ה' לוֹ  אמר שׂ כרּה " וזוֹ  ּת וֹ רה "זוֹ  בּ רזל
בּ מחׁש בה". עלה  ּכ "ׁש תק יתבּ ר
וזוֹ  ּת וֹ רה 'זוֹ  ׁש אל ׁש ּמ ׁש ה כּ נּ "ל, הינוּ 
על-ּפ י כּ י דּ יקא, ּת וֹ רה' 'זוֹ  שׂ כרּה '.
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש על-ידי ההנהגה
הרחמים מדּ ת ׁש ּת וּ ף בּ חינת ׁש היא
לרבּ י מגּ יע אין בּ ודּ אי הדּ ין בּ מדּ ת
את לסרק כּ אלּ ה קׁש ים דּ ינים עקיבא
וזוֹ  ּת וֹ רה 'זוֹ  וזהוּ  וכוּ '. בּ שׂ רוֹ 

דּ יקאשׂ כרּה  שׂ כרּה ' וזוֹ  ּת וֹ רה 'זוֹ  ,'? 
 ּכ 'ׁש תק :יתבּ ר ה' לוֹ  הׁש יב כּ נּ "ל.
בּ מחׁש בה' עלה  ּכ' בּ מחׁש בה'. עלה
חסידוּ תוֹ  בּ רב עקיבא רבּ י כּ י דּ יקא,
לעלוֹ ת זכה העצוּ מה וּ קדתוֹ 
ׁש זּ כה הינוּ  ּת חלּ ה. בּ מחׁש בה
ׁש זּ וֹ כין, מי ׁש זּ וֹ כין העליוֹ ן להּת כלית
על-ידי ׁש זּ וֹ כין הּת כלית בּ חינת ׁש הוּ א
ּת חלּ ה בּ מחׁש בה ׁש עלה ההנהגה
ׁש ּמ ם הדּ ין, בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
הּק ׁש ים והיּ ּס וּ רים הדּ ינים כּ ל נמׁש כין
יתבּ ר ׁש ה' הנּ וֹ ראים הצּ דּ יקים ׁש ל
הם כּ י הערה. כּ חוּ ט עּמ הם מדקדּ ק
ׁש עלה הנּ "ל ההנהגה לבחינת זוֹ כין
זוֹ כין ׁש על-ידי-זה ּת חלּ ה, בּ מחׁש בה
בּ יוֹ תר הגּ בוֹ ּה  העליוֹ ן לתכלית

זוֹ כין כּ י ׁש ּמ יגין, מה וּ מיגין
לבחינת והיּ ּס וּ רים הדּ ינים על-ידי
וזהוּ  כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
עלה  ּכ' בּ מחׁש בה', עלה  ּכ 'ׁש תק

כּ נּ "ל.בּ מחׁש  דּ יקא בה' 

טוֹ בוזהוּ  כּ י האוֹ ר את אהים "ויּ רא 
וכוּ ' ד)ויּ בדּ ל" א, ודרׁש וּ (בראשית 

ז"ל יב.)רבּ וֹ תינוּ  האוֹ ר(חגיגה את 'ראה 
להׁש ּת ּמ ׁש  כּ דאי העוֹ לם ואין טוֹ ב כּ י
לעתיד לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  ועמד בּ וֹ 
אוֹ ר כּ י הנּ "ל. בּ חינת הינוּ  לבוֹ א',
בּ ראׁש ית ימי בּ ׁש בעת מאיר ׁש היה
העוֹ לם מּס וֹ ף בּ וֹ  צוֹ פה אדם ׁש היה
מבּ חינת  נמׁש האוֹ ר זה סוֹ פוֹ , ועד
ׁש זּ וֹ כה למי סוֹ ף האין אל הנּ "ל בּ ּט וּ ל
יתבּ ר ה' ראה ועל-כּ ן בּ ׁש למוּ ת. לזה
הינוּ  בּ וֹ , להׁש ּת ּמ ׁש  כּ דאי העוֹ לם ׁש אין
זוֹ כין העוֹ לם ׁש אין ראה כּ י כּ נּ "ל,
ראוּ יים ׁש יּ היוּ  עד  ּכ כּ ל עצמן לבּט ל
הזּ ה, והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל אוֹ ר לקבּ ל
הוּ א אזי לקבּ לוֹ  ראוּ יים וּ כׁש אין
ׁש גּ וֹ רם וׁש לוֹ ם חס אוֹ ר רבּ וּ י בּ חינת
ׁש ּמ ם כּ לים ׁש בירת וׁש לוֹ ם חס
על-כּ ן כּ יּ דוּ ע. הּק לּפ וֹ ת כּ ל אחיזת
העוֹ לם לזה המׁש י וא האוֹ ר, מעט
 ׁש נּ מׁש בּ הדרגה מעט אוֹ ר אם כּ י
ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, הנּ "ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר
בּ לבוּ ׁש ין עכׁש ו ׁש ּמ לבּ ׁש ת הּת וֹ רה אוֹ ר
ׁש ל והאוֹ ר לקבּ לוֹ . ׁש נּ וּ כל כּ די אלּ וּ 
אוֹ ר ׁש הוּ א בּ ראׁש ית ימי ׁש בעת
לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  עמד הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
צדּ יקים ׁש יּ ׁש  הינוּ  לבוֹ א. לעתיד
גּ מוּ ר, בּ בּט וּ ל עצמן ׁש ּמ בּט לין גּ דוֹ לים
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וכוּ ' היא ליּ ם מעבר וא וכוּ ', לאמר
וכוּ '. מאד" הדּ בר אלי קרוֹ ב כּ י

מיחוֹ תיווּ כמוֹ  אחת ּפ עם ׁש מענוּ  
הּק דוֹ ׁש  בּ פיו ׁש אמר הּק דוֹ ׁש ים,
שׂ יחתוֹ  נעימוּ ת מתיקוּ ת בּ צחוּ ת
אין עד מאד מאד והנּ וֹ ראה הּק דוֹ ׁש ה
הגּ דוֹ לה ׁש העבוֹ דה ּת כלית, ואין סוֹ ף
קלּ ה יתבּ ר ה' בּ עבוֹ דת ׁש בּ גּ דוֹ לוֹ ת
ׁש ּמ טריחין קטן מעסק לעשׂ וֹ ת בּ יוֹ תר
העוֹ לם ועסקי ּפ רנסה בּ ׁש ביל עצמן
יגיעוֹ ת כּ ּמ ה רוֹ אין אנוּ  הא כּ י הזּ ה.
יריד, איזה על לנסע בּ ׁש ביל אדם יגע
לטרח צרי ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי ׁש ּת כף
לטען מאד ונחּפ ז עגלה אחר וּ לחּפ שׂ 
גּ דוֹ לה. בּ יגיעה העגלה על סחוֹ רתוֹ 

לנס צרי  ּוּ לנדּ דואחר-כ הלּ ילה כּ ל ע 
מחמת גּ וּ פוֹ  כּ ל וּ מׁש בּ ר מעיניו. ׁש נה
וּ ׁש אר טעוּ נה עגלה על ליׁש ב ׁש צּ רי
כּ יּ דוּ ע בּ הן כּ יּ וֹ צא ויגיעוֹ ת טרחוֹ ת
כּ ל לעמד צרי  ּואחר-כ להעוֹ לם.
בּ ימוֹ ת וּ בפרט וכוּ ' רגליו על היּ וֹ ם
היגיעוֹ ת אלּ וּ  וכל וכוּ '. העצוּ ם הּק ר
הוּ א והּק ׁש וֹ ת הכּ בדוֹ ת והּט רחוֹ ת
אם ספק כּ י ספק, על עצמוֹ  מטריח
יאבּ ד אם וספק קטן רוח איזה ירויח
ׁש על נמצא להעוֹ לם. כּ יּ דוּ ע ההוֹ צאוֹ ת
מטריחין הזּ ה העוֹ לם ּפ רנסת עסקי
ספק על כּ אלּ ה בּ יגיעוֹ ת  ּכ כּ ל עצמן
הגּ דוֹ לה והעבוֹ דה קטן. רוח
הּת פלּ ה, היא ׁש בּ גּ דוֹ לוֹ ת
להתּפ לּ ל כּ ׁש עוֹ מדין ואף-על-ּפ י-כן
נמצא הּת פלּ ה. וגוֹ מרין מתּפ לּ לין
כּ ל יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש על-ידי

וזה כּ נּ "ל. הּת כלית אל לזכּ וֹ ת אדם
מתקיּ ם העוֹ לם ׁש אין 'ראה בּ חינת
בּ מדּ ת הרחמים מדּ ת וׁש ּת ף עמד
על-ידי העוֹ לם ׁש יּ תנהג הינוּ  הדּ ין',
הנּ "ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת הּת וֹ רה
הרחמים מדּ ת ׁש ּת וּ ף בּ חינת ׁש היא
כּ לוּ לה הּת וֹ רה כּ י הדּ ין. בּ מדּ ת

כּ נּ "ל. מניהם

ונוֹ ראיםאבל גּ דוֹ לים צדּ יקים יׁש  
עצמם מקדּ ׁש ים ׁש הם מאד
לגמרי עצמן וּ מבּט לין בּ יוֹ תר,
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניהם וסוֹ תמין
לתכלית בּ אמת ׁש זּ וֹ כין עד לגמרי,
בּ אמת וזוֹ כין בּ ׁש למוּ ת, הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
ולזכּ וֹ ת הּמ חׁש בה, בּ תחלּ ת לעלוֹ ת
מה וּ מיגין העליוֹ ן לּת כלית
זאת והנהגה להם. אׁש רי ׁש ּמ יגין
בּ מחׁש בה עלה מה מבּ חינת נמׁש כת
בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא בּ תחלּ ה
לתכלית זוֹ כין ׁש על-ידי-זה הדּ ין,
בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ׁש למוּ ת הבּ ּט וּ ל
וצדּ יקים הגּ דוֹ לים. הצּ דּ יקים מדרגוֹ ת
"איזהוּ  בּ חינת חסידים נקראים כּ אלּ וּ 

קוֹ נוֹ "חסיד עם הּמ תחּס ד משפטים? (זוהר 
קוֹ ניהםקיד:) עם חסד ׁש עוֹ שׂ ים ,

יתרה, בּ קדה עצמן וּ מקדּ ׁש ין
היּ ּס וּ רים כּ ל עצמן על וּ מקבּ לין
ה' בּ ׁש ביל וּ מרים קׁש ים והענּ וּ יים
כּ לל. זה על נצטוּ וּ  א מה יתבּ ר
העליוֹ ן לּת כלית בּ אמת זוֹ כים והם
הם הצּ דּ יקים אלּ וּ  כּ י כּ נּ "ל, וכוּ '
ׁש עלה ההנהגה בּ בחינת מתנהגים
העוֹ לם את לברא ּת חלּ ה בּ מחׁש בה

עג והלכות סהתורות תורה

יכוֹ לים הם כּ חם בּ גדל כּ י הדּ ין, בּ מדּ ת
על-כּ ן הזּ את. הנהגה על-ּפ י להתקיּ ם
אׁש רי זּ וֹ כים למה בּ אמת זוֹ כים

להם:

ז"לח רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת וזה
כט:) עליו(מנחות רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש אל

כּ ׁש ראה עקיבא רבּ י מיתת על הלוֹ ם
ׁש ל בּ מסרקוֹ ת בּ שׂ רוֹ  את ׁש ּס וֹ רקין
ה' לוֹ  אמר שׂ כרּה " וזוֹ  ּת וֹ רה "זוֹ  בּ רזל
בּ מחׁש בה". עלה  ּכ "ׁש תק יתבּ ר
וזוֹ  ּת וֹ רה 'זוֹ  ׁש אל ׁש ּמ ׁש ה כּ נּ "ל, הינוּ 
על-ּפ י כּ י דּ יקא, ּת וֹ רה' 'זוֹ  שׂ כרּה '.
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש על-ידי ההנהגה
הרחמים מדּ ת ׁש ּת וּ ף בּ חינת ׁש היא
לרבּ י מגּ יע אין בּ ודּ אי הדּ ין בּ מדּ ת
את לסרק כּ אלּ ה קׁש ים דּ ינים עקיבא
וזוֹ  ּת וֹ רה 'זוֹ  וזהוּ  וכוּ '. בּ שׂ רוֹ 

דּ יקאשׂ כרּה  שׂ כרּה ' וזוֹ  ּת וֹ רה 'זוֹ  ,'? 
 ּכ 'ׁש תק :יתבּ ר ה' לוֹ  הׁש יב כּ נּ "ל.
בּ מחׁש בה' עלה  ּכ' בּ מחׁש בה'. עלה
חסידוּ תוֹ  בּ רב עקיבא רבּ י כּ י דּ יקא,
לעלוֹ ת זכה העצוּ מה וּ קדתוֹ 
ׁש זּ כה הינוּ  ּת חלּ ה. בּ מחׁש בה
ׁש זּ וֹ כין, מי ׁש זּ וֹ כין העליוֹ ן להּת כלית
על-ידי ׁש זּ וֹ כין הּת כלית בּ חינת ׁש הוּ א
ּת חלּ ה בּ מחׁש בה ׁש עלה ההנהגה
ׁש ּמ ם הדּ ין, בּ מדּ ת העוֹ לם את לברא
הּק ׁש ים והיּ ּס וּ רים הדּ ינים כּ ל נמׁש כין
יתבּ ר ׁש ה' הנּ וֹ ראים הצּ דּ יקים ׁש ל
הם כּ י הערה. כּ חוּ ט עּמ הם מדקדּ ק
ׁש עלה הנּ "ל ההנהגה לבחינת זוֹ כין
זוֹ כין ׁש על-ידי-זה ּת חלּ ה, בּ מחׁש בה
בּ יוֹ תר הגּ בוֹ ּה  העליוֹ ן לתכלית

זוֹ כין כּ י ׁש ּמ יגין, מה וּ מיגין
לבחינת והיּ ּס וּ רים הדּ ינים על-ידי
וזהוּ  כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
עלה  ּכ' בּ מחׁש בה', עלה  ּכ 'ׁש תק

כּ נּ "ל.בּ מחׁש  דּ יקא בה' 

טוֹ בוזהוּ  כּ י האוֹ ר את אהים "ויּ רא 
וכוּ ' ד)ויּ בדּ ל" א, ודרׁש וּ (בראשית 

ז"ל יב.)רבּ וֹ תינוּ  האוֹ ר(חגיגה את 'ראה 
להׁש ּת ּמ ׁש  כּ דאי העוֹ לם ואין טוֹ ב כּ י
לעתיד לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  ועמד בּ וֹ 
אוֹ ר כּ י הנּ "ל. בּ חינת הינוּ  לבוֹ א',
בּ ראׁש ית ימי בּ ׁש בעת מאיר ׁש היה
העוֹ לם מּס וֹ ף בּ וֹ  צוֹ פה אדם ׁש היה
מבּ חינת  נמׁש האוֹ ר זה סוֹ פוֹ , ועד
ׁש זּ וֹ כה למי סוֹ ף האין אל הנּ "ל בּ ּט וּ ל
יתבּ ר ה' ראה ועל-כּ ן בּ ׁש למוּ ת. לזה
הינוּ  בּ וֹ , להׁש ּת ּמ ׁש  כּ דאי העוֹ לם ׁש אין
זוֹ כין העוֹ לם ׁש אין ראה כּ י כּ נּ "ל,
ראוּ יים ׁש יּ היוּ  עד  ּכ כּ ל עצמן לבּט ל
הזּ ה, והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל אוֹ ר לקבּ ל
הוּ א אזי לקבּ לוֹ  ראוּ יים וּ כׁש אין
ׁש גּ וֹ רם וׁש לוֹ ם חס אוֹ ר רבּ וּ י בּ חינת
ׁש ּמ ם כּ לים ׁש בירת וׁש לוֹ ם חס
על-כּ ן כּ יּ דוּ ע. הּק לּפ וֹ ת כּ ל אחיזת
העוֹ לם לזה המׁש י וא האוֹ ר, מעט
 ׁש נּ מׁש בּ הדרגה מעט אוֹ ר אם כּ י
ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, הנּ "ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר
בּ לבוּ ׁש ין עכׁש ו ׁש ּמ לבּ ׁש ת הּת וֹ רה אוֹ ר
ׁש ל והאוֹ ר לקבּ לוֹ . ׁש נּ וּ כל כּ די אלּ וּ 
אוֹ ר ׁש הוּ א בּ ראׁש ית ימי ׁש בעת
לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  עמד הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
צדּ יקים ׁש יּ ׁש  הינוּ  לבוֹ א. לעתיד
גּ מוּ ר, בּ בּט וּ ל עצמן ׁש ּמ בּט לין גּ דוֹ לים
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מחיזוּ  עיניהם את סוֹ תמין הם כּ י
והם כּ נּ "ל. וכוּ ' לגמרי עלמא דּ האי
ׁש הוּ א הגּ נוּ ז האוֹ ר לזה זוֹ כין בּ אמת
נפלאה בּ הארה הנּ "ל הבּ ּט וּ ל אוֹ ר

וכנּ "ל:

וכוּ ',ט חיּ ים דּ ר היא ׁש הּת וֹ רה נמצא
הבּ וֹ רא את להכּ יר זוֹ כין ידּה  ׁש על
עדין זכה ׁש א אף-על-ּפ י ,יתבּ ר
בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל לבחינת
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה על-ידי וגם וכנּ "ל.
עד לדרגּ א מדּ רגּ א לעלוֹ ת יכוֹ ל

בּ  עצמוֹ  לקדּ ׁש  לבּ וֹ  קדהׁש יּ תעוֹ רר 
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו ולסּת ם יתרה
בּ ּט וּ ל לבחינת ׁש יּ בוֹ א עד לגמרי
חיּ ים דּ ר היא הּת וֹ רה כּ י הנּ "ל,
וכוּ ', נעם דּ רכי וּ דרכיה מוּ סר, ּת וֹ כחת
וכל דּ בר, בּ ׁש וּ ם עלינוּ  מכבּ דת ואינּה 
אבל וכנּ "ל. וכוּ ' לן ׁש רי לן דּ אסר מה
איזה על עוֹ בר וׁש לוֹ ם חס כּ ׁש אדם
הצּ נוֹ ר מקלקל ואזי ּת וֹ רה, מדּ ברי דּ בר
התגּ לּ וּ ת אוֹ ר ידוֹ  על ׁש ּמ קבּ לין והכּ לי
אי כּ ן ואם הנּ "ל, מהרׁש ימוּ  אהוּ תוֹ 

זאת לתּק ן להתּת ּק ןאפׁש ר וצרי ? 
היא וּ תׁש וּ בה הּת ׁש וּ בה, על-ידי
ׁש ּמ חמת הינוּ  מהּת וֹ רה, למעלה
לעשׂ וֹ ת צרי הוּ א הּת וֹ רה על ׁש עבר
עיניו ׁש יּ סּת ם היא והּת ׁש וּ בה ּת ׁש וּ בה.

לגמרי. עלמא דּ האי מחיזוּ 

והּס גּ וּ פיםוזה הּת עניתים בּ חינת 
ּת ׁש וּ בה, הבּ עלי על ׁש ּפ וֹ סקין
הוּ א ּת וֹ רה דּ ברי על ׁש עבר מחמת כּ י
גּ מוּ ר בּ ּט וּ ל לבחינת לעלוֹ ת צרי
וסגּ וּ פים ּת עניתים עצמוֹ  על לקבּ ל

עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו ולסּת ם
לבחינת לבוֹ א ׁש יּ זכּ ה עד לגמרי,
הּת כלית על וּ להסּת כּ ל הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
וׁש ם אחד. כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
למעלה הוּ א ׁש ם הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ בחינת
יכוֹ ל דּ יקא ׁש ם ועל-כּ ן מהּת וֹ רה.
ׁש עבר על-ידי וקלקל ּפ גם מה לתּק ן
למעלה הוּ א ׁש ם כּ י הּת וֹ רה. על
מם.  נמׁש הּת וֹ רה כּ ל כּ י מהּת וֹ רה,
מם להמׁש י יכוֹ ל הוּ א ועל-כּ ן
ּפ גם מה לתּק ן ותּק וּ נים אוֹ רוֹ ת
אמרוּ  ועל-כּ ן וכנּ "ל. ּת וֹ רה בּ דברי

ז"ל לד:)רבּ וֹ תינוּ  'בּ מקוֹ ם(ברכות : 
צדּ יקים אין עוֹ מדים ּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי
ׁש ּמ קיּ ם מי כּ י לעמד'. יכוֹ לים גּ מוּ רים
צדּ יק נקרא בּ פׁש יטוּ ת הּת וֹ רה את
עלוּ  ּת ׁש וּ בה הבּ עלי אבל גּ מוּ ר.
הוּ א ׁש ם הּת כלית אל בּ ּט וּ ל לבחינת
 נמׁש הּת וֹ רה ׁש כּ ל מהּת וֹ רה, למעלה
הגּ נוּ ז אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א מם,

וכנּ "ל. בּ ראׁש ית ימי מבעת

עּק רוזה ׁש אז הנה, ראׁש  בּ חינת 
יוֹ ם הוּ א כּ י הּת ׁש וּ בה. התחלת

בּ ראׁש ראׁש וֹ ן כּ י ּת ׁש וּ בה. ימי לעשׂ רת 
הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת עוֹ לין הנה

כּ נּ "ל: הּת ׁש וּ בה עּק ר ׁש זּ ה כּ נּ "ל,

בּ חינתי ׁש ל זה בּ תּק וּ ן עוֹ סקין ואנוּ 
ּת ׁש וּ בה בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד הנה מראׁש  כּ נּ "ל,
אפׁש ר אי כּ י ּת ׁש וּ בה. ימי עשׂ רת ׁש הם
בּ חינת יהיה ׁש א אחד בּ יוֹ ם לתּק ן
בּ כּמ ה לתּק ן צריכין על-כּ ן אוֹ ר, רבּ וּ י
בּ כתבי [וכּמ וּ בא מעט מעט ּת ּק וּ נים

עה והלכות סהתורות תורה

אדם חטא ׁש ּמ חמת ז"ל האר"י
ולׁש הוֹ ת להתמהמּה  צריכין הראׁש וֹ ן
העלמוֹ ת ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א הּמ לכוּ ת בּ תּק וּ ן

עצרת]. ׁש מיני עד הנה מראׁש 

מראׁש וזה ּת ׁש וּ בה ימי עשׂ רת בּ חינת 
ועּק ר הכּ ּפ וּ רים. יוֹ ם עד הנה
וזה בּ יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר, הוּ א הבּ ּט וּ ל בּ חינת
ׁש ּמ קבּ לים ענּ וּ יים החמה כּ ל בּ חינת
עיניהם סוֹ תמין אז כּ י בּ יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר.
וּ מקבּ לין לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ 
אז ועל-כּ ן הענּ וּ יים. כּ ל עצמן על
בּ בחינת דּ אתי בּ עלמא להכּ לל זוֹ כין
הוּ א הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם כּ י הנּ "ל. בּ ּט וּ ל
בּ חינת כּ יּ דוּ ע דּ אתי עלמא בּ חינת
ׁש הוּ א הּת כלית אל וּ בּט וּ ל הסּת לּ קוּ ת
הכּ הן נכנס אז ועל-כּ ן דּ אתי. עלמא
קדׁש י לבית ולפנים לפני הגּ דוֹ ל
בּ ּט וּ ל בּ חינת עּק ר הוּ א ׁש ם קדׁש ים
בּ יוֹ ם אז ועל-כּ ן הּת כלית. אל
כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת עּק ר הכּ ּפ וּ רים
אין מה ּת פלּ וֹ ת חמׁש  אז מתּפ לּ לין
בּ חינת עּק ר אז כּ י יוֹ ם, בּ ׁש וּ ם נמצא
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,
הרבּ ה להתּפ לּ ל ׁש יּ כוֹ לין הּת פלּ ה
מכּ ל אחד ׁש עוֹ שׂ ין על-ידי ּת פלּ וֹ ת

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה

נעילהיא ּת פלּ ת בּ חינת וזה
הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם ׁש ּמ תּפ לּ לין
בּ יוֹ ם הנּ עשׂ ה הּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר ׁש אז
על-ידי הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הכּ ּפ וּ רים.
הוּ א הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ׁש זּ וֹ כין הבּ ּט וּ ל
אחד לעשׂ וֹ ת בּ יחד הּת פלּ ה כּ ל לקר
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה, מכּ ל

יהיה הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה ּת בה
ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עדין עוֹ מד
ׁש ל נעילה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הּת פלּ ה
הּת ּק וּ ן גּ מר אז כּ י הכּ ּפ וּ רים. יוֹ ם
ׁש נּ וֹ עלין דּ הינוּ  נעילה, בּ חינת ׁש הוּ א
בּ יחד, הּת פלּ ה כּ ל וּ מקרין וסוֹ גרין
הּת פלּ ה. מכּ ל אחד ׁש עוֹ שׂ ין דּ הינוּ 
בּ יוֹ ם ׁש זּ וֹ כין הּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה
אז ׁש זּ וֹ כין הבּ ּט וּ ל על-ידי הכּ ּפ וּ רים
בּ סוֹ ף ׁש אוֹ מרין וזה כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת
אהינוּ  ה' ישׂ ראל 'ׁש מע נעילה ּת פלּ ת
אז נכללין ׁש אנוּ  דּ הינוּ  אחד', ה'
הן אחד, כּ לּ וֹ  ׁש ם האחדוּ ת בּ תכלית
וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' אחד הכּ ל דּ ין, הן חסד
ׁש אוֹ מרים האהים' הוּ א 'ה' בּ חינת
דּ ין, בּ ין חסד בּ ין אחד ׁש הכּ ל הינוּ  אז,
ׁש זּ הוּ  האהים', הוּ א 'ה' בּ חינת ׁש זּ ה
הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין הלמוּ ת עּק ר
בּ חינת וזה הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ נּ "ל
בּ יוֹ ם ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה קבּ לת
לוּ חוֹ ת נּת נוּ  אז כּ י הכּ ּפ וּ רים
הּת וֹ רה בּ חינת הינוּ  האחרוֹ נוֹ ת,
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה מאוֹ ר ׁש ּמ קבּ לין
וכוּ ' וׁש וֹ ב בּ בחינת כּ ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל

כּ נּ "ל:

בּ ׁש למוּ תיב נגמר הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י
כּ ל מקבּ לין ואז הכּ ּפ וּ רים. בּ יוֹ ם
ׁש ּס וֹ תמין בּ חינת ׁש זּ ה הענּ וּ יים,
כּ י לגמרי. עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניהם
הדּ ין מּת קף הנה ׁש בּ ראׁש  אף-על-ּפ י
אל עצמן מבּט לין אז ׁש נּ תעוֹ רר
אז אף-על-ּפ י-כן כּ נּ "ל, וכוּ ' הּת כלית
כּ י בּ ׁש למוּ ת. הּת ּק וּ ן לגמר אפׁש ר אי
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מחיזוּ  עיניהם את סוֹ תמין הם כּ י
והם כּ נּ "ל. וכוּ ' לגמרי עלמא דּ האי
ׁש הוּ א הגּ נוּ ז האוֹ ר לזה זוֹ כין בּ אמת
נפלאה בּ הארה הנּ "ל הבּ ּט וּ ל אוֹ ר

וכנּ "ל:

וכוּ ',ט חיּ ים דּ ר היא ׁש הּת וֹ רה נמצא
הבּ וֹ רא את להכּ יר זוֹ כין ידּה  ׁש על
עדין זכה ׁש א אף-על-ּפ י ,יתבּ ר
בּ ׁש למוּ ת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל לבחינת
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה על-ידי וגם וכנּ "ל.
עד לדרגּ א מדּ רגּ א לעלוֹ ת יכוֹ ל

בּ  עצמוֹ  לקדּ ׁש  לבּ וֹ  קדהׁש יּ תעוֹ רר 
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו ולסּת ם יתרה
בּ ּט וּ ל לבחינת ׁש יּ בוֹ א עד לגמרי
חיּ ים דּ ר היא הּת וֹ רה כּ י הנּ "ל,
וכוּ ', נעם דּ רכי וּ דרכיה מוּ סר, ּת וֹ כחת
וכל דּ בר, בּ ׁש וּ ם עלינוּ  מכבּ דת ואינּה 
אבל וכנּ "ל. וכוּ ' לן ׁש רי לן דּ אסר מה
איזה על עוֹ בר וׁש לוֹ ם חס כּ ׁש אדם
הצּ נוֹ ר מקלקל ואזי ּת וֹ רה, מדּ ברי דּ בר
התגּ לּ וּ ת אוֹ ר ידוֹ  על ׁש ּמ קבּ לין והכּ לי
אי כּ ן ואם הנּ "ל, מהרׁש ימוּ  אהוּ תוֹ 

זאת לתּק ן להתּת ּק ןאפׁש ר וצרי ? 
היא וּ תׁש וּ בה הּת ׁש וּ בה, על-ידי
ׁש ּמ חמת הינוּ  מהּת וֹ רה, למעלה
לעשׂ וֹ ת צרי הוּ א הּת וֹ רה על ׁש עבר
עיניו ׁש יּ סּת ם היא והּת ׁש וּ בה ּת ׁש וּ בה.

לגמרי. עלמא דּ האי מחיזוּ 

והּס גּ וּ פיםוזה הּת עניתים בּ חינת 
ּת ׁש וּ בה, הבּ עלי על ׁש ּפ וֹ סקין
הוּ א ּת וֹ רה דּ ברי על ׁש עבר מחמת כּ י
גּ מוּ ר בּ ּט וּ ל לבחינת לעלוֹ ת צרי
וסגּ וּ פים ּת עניתים עצמוֹ  על לקבּ ל

עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו ולסּת ם
לבחינת לבוֹ א ׁש יּ זכּ ה עד לגמרי,
הּת כלית על וּ להסּת כּ ל הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
וׁש ם אחד. כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
למעלה הוּ א ׁש ם הנּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ בחינת
יכוֹ ל דּ יקא ׁש ם ועל-כּ ן מהּת וֹ רה.
ׁש עבר על-ידי וקלקל ּפ גם מה לתּק ן
למעלה הוּ א ׁש ם כּ י הּת וֹ רה. על
מם.  נמׁש הּת וֹ רה כּ ל כּ י מהּת וֹ רה,
מם להמׁש י יכוֹ ל הוּ א ועל-כּ ן
ּפ גם מה לתּק ן ותּק וּ נים אוֹ רוֹ ת
אמרוּ  ועל-כּ ן וכנּ "ל. ּת וֹ רה בּ דברי

ז"ל לד:)רבּ וֹ תינוּ  'בּ מקוֹ ם(ברכות : 
צדּ יקים אין עוֹ מדים ּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי
ׁש ּמ קיּ ם מי כּ י לעמד'. יכוֹ לים גּ מוּ רים
צדּ יק נקרא בּ פׁש יטוּ ת הּת וֹ רה את
עלוּ  ּת ׁש וּ בה הבּ עלי אבל גּ מוּ ר.
הוּ א ׁש ם הּת כלית אל בּ ּט וּ ל לבחינת
 נמׁש הּת וֹ רה ׁש כּ ל מהּת וֹ רה, למעלה
הגּ נוּ ז אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א מם,

וכנּ "ל. בּ ראׁש ית ימי מבעת

עּק רוזה ׁש אז הנה, ראׁש  בּ חינת 
יוֹ ם הוּ א כּ י הּת ׁש וּ בה. התחלת

בּ ראׁש ראׁש וֹ ן כּ י ּת ׁש וּ בה. ימי לעשׂ רת 
הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת עוֹ לין הנה

כּ נּ "ל: הּת ׁש וּ בה עּק ר ׁש זּ ה כּ נּ "ל,

בּ חינתי ׁש ל זה בּ תּק וּ ן עוֹ סקין ואנוּ 
ּת ׁש וּ בה בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד הנה מראׁש  כּ נּ "ל,
אפׁש ר אי כּ י ּת ׁש וּ בה. ימי עשׂ רת ׁש הם
בּ חינת יהיה ׁש א אחד בּ יוֹ ם לתּק ן
בּ כּמ ה לתּק ן צריכין על-כּ ן אוֹ ר, רבּ וּ י
בּ כתבי [וכּמ וּ בא מעט מעט ּת ּק וּ נים

עה והלכות סהתורות תורה

אדם חטא ׁש ּמ חמת ז"ל האר"י
ולׁש הוֹ ת להתמהמּה  צריכין הראׁש וֹ ן
העלמוֹ ת ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א הּמ לכוּ ת בּ תּק וּ ן

עצרת]. ׁש מיני עד הנה מראׁש 

מראׁש וזה ּת ׁש וּ בה ימי עשׂ רת בּ חינת 
ועּק ר הכּ ּפ וּ רים. יוֹ ם עד הנה
וזה בּ יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר, הוּ א הבּ ּט וּ ל בּ חינת
ׁש ּמ קבּ לים ענּ וּ יים החמה כּ ל בּ חינת
עיניהם סוֹ תמין אז כּ י בּ יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר.
וּ מקבּ לין לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ 
אז ועל-כּ ן הענּ וּ יים. כּ ל עצמן על
בּ בחינת דּ אתי בּ עלמא להכּ לל זוֹ כין
הוּ א הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם כּ י הנּ "ל. בּ ּט וּ ל
בּ חינת כּ יּ דוּ ע דּ אתי עלמא בּ חינת
ׁש הוּ א הּת כלית אל וּ בּט וּ ל הסּת לּ קוּ ת
הכּ הן נכנס אז ועל-כּ ן דּ אתי. עלמא
קדׁש י לבית ולפנים לפני הגּ דוֹ ל
בּ ּט וּ ל בּ חינת עּק ר הוּ א ׁש ם קדׁש ים
בּ יוֹ ם אז ועל-כּ ן הּת כלית. אל
כּ י הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת עּק ר הכּ ּפ וּ רים
אין מה ּת פלּ וֹ ת חמׁש  אז מתּפ לּ לין
בּ חינת עּק ר אז כּ י יוֹ ם, בּ ׁש וּ ם נמצא
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל,
הרבּ ה להתּפ לּ ל ׁש יּ כוֹ לין הּת פלּ ה
מכּ ל אחד ׁש עוֹ שׂ ין על-ידי ּת פלּ וֹ ת

כּ נּ "ל: הּת פלּ ה

נעילהיא ּת פלּ ת בּ חינת וזה
הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם ׁש ּמ תּפ לּ לין
בּ יוֹ ם הנּ עשׂ ה הּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר ׁש אז
על-ידי הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הכּ ּפ וּ רים.
הוּ א הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ׁש זּ וֹ כין הבּ ּט וּ ל
אחד לעשׂ וֹ ת בּ יחד הּת פלּ ה כּ ל לקר
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הּת פלּ ה, מכּ ל

יהיה הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה ּת בה
ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עדין עוֹ מד
ׁש ל נעילה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הּת פלּ ה
הּת ּק וּ ן גּ מר אז כּ י הכּ ּפ וּ רים. יוֹ ם
ׁש נּ וֹ עלין דּ הינוּ  נעילה, בּ חינת ׁש הוּ א
בּ יחד, הּת פלּ ה כּ ל וּ מקרין וסוֹ גרין
הּת פלּ ה. מכּ ל אחד ׁש עוֹ שׂ ין דּ הינוּ 
בּ יוֹ ם ׁש זּ וֹ כין הּת ּק וּ ן עּק ר ׁש זּ ה
אז ׁש זּ וֹ כין הבּ ּט וּ ל על-ידי הכּ ּפ וּ רים
בּ סוֹ ף ׁש אוֹ מרין וזה כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת
אהינוּ  ה' ישׂ ראל 'ׁש מע נעילה ּת פלּ ת
אז נכללין ׁש אנוּ  דּ הינוּ  אחד', ה'
הן אחד, כּ לּ וֹ  ׁש ם האחדוּ ת בּ תכלית
וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' אחד הכּ ל דּ ין, הן חסד
ׁש אוֹ מרים האהים' הוּ א 'ה' בּ חינת
דּ ין, בּ ין חסד בּ ין אחד ׁש הכּ ל הינוּ  אז,
ׁש זּ הוּ  האהים', הוּ א 'ה' בּ חינת ׁש זּ ה
הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין הלמוּ ת עּק ר
בּ חינת וזה הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ נּ "ל
בּ יוֹ ם ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה קבּ לת
לוּ חוֹ ת נּת נוּ  אז כּ י הכּ ּפ וּ רים
הּת וֹ רה בּ חינת הינוּ  האחרוֹ נוֹ ת,
הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחה מאוֹ ר ׁש ּמ קבּ לין
וכוּ ' וׁש וֹ ב בּ בחינת כּ ׁש הוּ א מהבּ ּט וּ ל

כּ נּ "ל:

בּ ׁש למוּ תיב נגמר הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י
כּ ל מקבּ לין ואז הכּ ּפ וּ רים. בּ יוֹ ם
ׁש ּס וֹ תמין בּ חינת ׁש זּ ה הענּ וּ יים,
כּ י לגמרי. עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניהם
הדּ ין מּת קף הנה ׁש בּ ראׁש  אף-על-ּפ י
אל עצמן מבּט לין אז ׁש נּ תעוֹ רר
אז אף-על-ּפ י-כן כּ נּ "ל, וכוּ ' הּת כלית
כּ י בּ ׁש למוּ ת. הּת ּק וּ ן לגמר אפׁש ר אי
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בּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת אפׁש ר אי
כּ די הּת ׁש וּ בה, בּ תחלּ ת ּת כף בּ ׁש למוּ ת
אוֹ ר. רבּ וּ י בּ בחינת יהיה ׁש א
אדם חטא א ׁש אם בּ כּ תבים וכמבאר
ּת כף הּת ּק וּ ן לגמר יכל היה הראׁש וֹ ן
אי החטא אחר עכׁש ו א אחד. בּ יוֹ ם
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' אחד בּ יוֹ ם לתּק ן אפׁש ר
עצמן ׁש ּמ בּט לין אף-על-ּפ י ועל-כּ ן

א כּ נּ "ל, וכוּ ' הנה אפׁש רבּ ראׁש  י 
הבּ ּט וּ ל, בּ בחינת הרבּ ה ׁש ם לׁש הוֹ ת
אוֹ ר רבּ וּ י בּ בחינת יהיה ׁש א כּ די
להמׁש י ּת כף צריכין על-כּ ן וכוּ '.
ׁש וֹ פר, מצות על-ידי  הנּ מׁש הּת ּק וּ ן
הנה, התעוֹ ררוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
חוֹ זרין ׁש אנוּ  וׁש וֹ ב, בּ בחינת ׁש הוּ א
הזּ ריחה אוֹ ר וּ ממׁש יכין מהבּ ּט וּ ל
ׁש זּ ה וכוּ ', הרׁש ימוּ  ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת
כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת וֹ רה קבּ לת כּ ח בּ חינת

הּת ּק וּ ןאבל נגמר א ׁש עדין מחמת 
יכוֹ לין אין על-כּ ן בּ ׁש למוּ ת,
ׁש הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת לגמר
אין וכוּ ', הרׁש ימוּ  אוֹ ר המׁש כת בּ חינת
בּ ראׁש  מיּ ד בּ ׁש למוּ ת לגמר יכוֹ לין
הּת ּק וּ ן נגמר א עדין כּ י הנה,
הנה ׁש בּ ראׁש  רק כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת
כּ ח בּ חינת ממׁש יכין הוֹ פר על-ידי
אינוֹ  עדין אבל הּת וֹ רה. קבּ לת ׁש רׁש 
בּ עוֹ לם, בּ פעל הּת וֹ רה המׁש כת נגמר
כּ די הנּ "ל, מהרׁש ימוּ  הארה איזה רק
האוֹ ר לקבּ ל כּ לים על-ידי-זה לתּק ן
כּ ח עוֹ ד לנוּ  יהיה ׁש על-ידי-זה כּ די
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א בּ ּט וּ ל בּ בחינת לעלוֹ ת
הארוֹ ת ּפ עם בּ כל עוֹ ד להמׁש י

לבחינת ׁש נּ זכּ ה עד כּ נּ "ל, מהרׁש ימוּ 
יוֹ ם בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ׁש למוּ ת, בּ ּט וּ ל
קבּ לת בּ חינת נגמר ׁש אז הכּ ּפ וּ רים
נּת נוּ  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם כּ י הּת וֹ רה,

ׁש ניּ וֹ ת: הלּ וּ חוֹ ת

ׁש כּ ליג לעיל וּ מבאר כּ לל זה כּ י
והתגּ לּ וּ ת וההגוֹ ת ההארוֹ ת
האוֹ ר על-ידי רק נמׁש כין אהוּ ת
על-ידי אמּת יּ ים הצּ דּ יקים ׁש ּמ יגין
והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל אוֹ ר אבל כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל
על-ידי אם כּ י לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי הזּ ה
גּ ם בּ אמת אבל כּ נּ "ל. הרבּ ה כּ לים
בּ עצמן הכּ לים אלּ וּ  ועשׂ יּ ת ּת ּק וּ ן
כּ י הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר כּ ן גּ ם נמׁש כין
והכּ לים והאוֹ רוֹ ת אחד, כּ לּ וֹ  בּ אמת
האין מאוֹ ר אחד מּמ קוֹ ם  נמׁש הכּ ל
ועל-כּ ן הבּ ּט וּ ל. בּ חינת הוּ א ׁש ם סוֹ ף
ּת מים נפלאוֹ ת הוּ א זה ענין בּ אמת
להמׁש י אפׁש ר ׁש אי מאחר דּ עים,
אפׁש ר ואי כּ לים, על-ידי אם כּ י האוֹ ר
המׁש כת על-ידי אם כּ י כּ לים לעשׂ וֹ ת
ההתחלה מהיכן כּ ן ואם מם, האוֹ ר
ענין בּ אמת ועל-כּ ן זה. בּ תּק וּ ן לעסק
ונעלם נפלא ענין הוּ א הנה ראׁש 
רבּ ינוּ  מדּ ברי הבננוּ  אׁש ר כּ פי מאד,
ראׁש  נוֹ ראוֹ ת גּ דלּ ת עצם גּ דל ז"ל
הוּ א ועסקוֹ  ענינוֹ  ׁש כּ ל ׁש אמר הנה,
נברא הנה בּ ראׁש  כּ י הנה. ראׁש 
בּ דר הוּ א העוֹ לם וּ בריאת העוֹ לם

הנּ "ל. בּ חינת מחמת ופלא, הפלא

לגלּ וֹ תכּ י בּ ׁש ביל היה הבּ ריאה כּ ל 
אפׁש ר ואי בּ עוֹ לם, אהוּ תוֹ 
אם כּ י אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת האוֹ ר להמׁש י

עז והלכות סהתורות תורה

לעשׂ וֹ ת אפׁש ר ואי כּ לים, על-ידי
האוֹ ר המׁש כת על-ידי אם כּ י הכּ לים
בּ חכמתוֹ  צפה יתבּ ר וה' כּ נּ "ל.
אי בּ עוֹ לם אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת זה ׁש ּת ּק וּ ן
על-ידי אם כּ י נעשׂ ה ׁש יּ היה אפׁש ר
בּ עלי ׁש הם דּ יקא הּת חּת וֹ נים אדם בּ ני
ּת לוּ י העוֹ לם כּ ל היה ועל-כּ ן בּ חירה,
חוֹ טא היה א ׁש אם הראׁש וֹ ן, אדם על
מתּפ לּ ל והיה ורע, טוֹ ב הדּ עת בּ עץ
בּ ׁש למוּ ת הכּ ל מתּק ן היה ואז ּת פלּ תוֹ ,
עּק ר כּ י ז"ל. האר"י בּ כתבי כּ מבאר
עּק ר ידם ׁש על הכּ לים עשׂ יּ ת ּת ּק וּ ן
לגלּ וֹ ת סוֹ ף האין אוֹ ר המׁש כת
אפׁש ר אי בּ עוֹ לם, יתבּ ר אהוּ תוֹ 
על-ידי אם כּ י בּ ׁש למוּ ת נעשׂ ה ׁש יּ היה
דּ יקא. הּת חּת וֹ נים אדם בּ ני מעשׂ ה
כּ י בּ חירה, בּ עלי ׁש הם על-ידי והעּק ר
בּ כּמ ה כּ ביכוֹ ל עצמוֹ  צמצם יתבּ ר ה'
בּ דר כּ לים, בּ חינת ׁש הם צמצוּ מים
כּ די העוֹ למוֹ ת לברא כּ די ופלא הפלא
זמן כּ ל אבל בּ עוֹ לם. אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת
עדין בּ חירה הבּ על האדם נברא ׁש א
וצמצוּ ם וּ כלי ּת ּק וּ ן ׁש וּ ם נגמר א
כּ מוֹ  אחד כּ לּ וֹ  עדין כּ י בּ ׁש למוּ ת,

הבּ ריאה. קדם ׁש היה

הכּ י  נמׁש ׁש א זמן עדכּ ל צּ מצוּ ם 
בּ עוֹ לם בּ חירה הבּ על ׁש יּ תהוּ ה
אף-על-ּפ י הזּ ה, הּת חּת וֹ ן האדם ׁש הוּ א
כּ ּמ ה הצּ מצוּ ם על-ידי נתהוּ וּ  ׁש כּ בר
ׁש וֹ נוֹ ת, וּ בריּ וֹ ת עוֹ למוֹ ת וכּמ ה
אחד הכּ ל עדין אף-על-ּפ י-כן
מכרחים ׁש כּ לּ ם מאחר כּ בּת חלּ ה,
הבּ וֹ רא כּ רצוֹ ן להתנהג בּ דעוֹ תיהם

ונּס יוֹ ן בּ חירה להם ואין ׁש מוֹ , יתבּ ר
הכּ ל עדין כּ ן ואם מרצוֹ נוֹ , דּ בר לׁש נּ וֹ ת
עדין ועל-כּ ן אחת. ודעה אחד רצוֹ ן
נחׁש בים והצּ מצוּ מים הכּ לים אין
ּת ּק וּ ן נגמר א ׁש עדין מאחר לכלים,
הנּ ּס יוֹ ן בּ חינת ׁש הוּ א הּמ תקלא
כּ י מתקלא. בּ חינת ׁש הוּ א והבּ חירה
ׁש היא מׁש קל בּ חינת היא הבּ חירה
ּת וֹ לה כּ מוֹ  וּ בחירה, נּס יוֹ ן בּ חינת
אוֹ  לכאן להכריע כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מׁש קל
הּת ּק וּ ן זה נגמר ׁש א זמן וכל לכאן.
בּ ׁש למוּ ת, נגמר כּ לי ׁש וּ ם אין עדין
ׁש יּ היה בּ ריאה עדין נברא ׁש א מאחר
חס רצוֹ נוֹ  כּ נגד לעשׂ וֹ ת כּ ח לּה 
בּ חירה, הבּ על האדם ׁש הוּ א וׁש לוֹ ם,
עּק ר כּ י והרצוֹ ן. הדּ עת הוּ א עּק ר כּ י
הוּ א והצּ מצוּ מים הכּ לים בּ חינת
ׁש ה' והתעלּ מוּ ת, הסּת לּ קוּ ת בּ חינת
עד אוֹ רוֹ  צמצם כּ ביכוֹ ל יתבּ ר
לקבּ ל ותּק וּ נים כּ לים בּ חינת ׁש נּ תהוּ וּ 
ׁש ל הּת ּק וּ ן זה ועל-ידי ידם. על האוֹ ר
המׁש כת ידם ׁש על הכּ לים התהוּ וּ ת
העוֹ למוֹ ת כּ ל נבראוּ  על-ידי-זה האוֹ ר,
ׁש כּ ל זמן כּ ל אבל כּ לּ ם. הנּ בראים וכל
דּ עּת וֹ  כּ פי רק מתנהגים הנּ בראים
כּ מוֹ  הכּ ל ׁש עדין נמצא לבד, וּ רצוֹ נוֹ 
להם אין עדין ועל-כּ ן הבּ ריאה. קדם
בּ ׁש למוּ ת, סוֹ ף אין האוֹ ר לקבּ ל כּ ח
לכלים, נחׁש בים אינם ׁש עדין מאחר
בּ רצוֹ נוֹ  וּ מיחדים כּ לוּ לים כּ לּ ם עדין כּ י
מאחר הבּ ריאה, קדם כּ מוֹ  יתבּ ר
מרצוֹ נוֹ . לנטוֹ ת בּ חירה להם ׁש אין
הכּ לים ּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר על-כּ ן
הבּ על האדם על-ידי היה והבּ ריאה
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בּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת אפׁש ר אי
כּ די הּת ׁש וּ בה, בּ תחלּ ת ּת כף בּ ׁש למוּ ת
אוֹ ר. רבּ וּ י בּ בחינת יהיה ׁש א
אדם חטא א ׁש אם בּ כּ תבים וכמבאר
ּת כף הּת ּק וּ ן לגמר יכל היה הראׁש וֹ ן
אי החטא אחר עכׁש ו א אחד. בּ יוֹ ם
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' אחד בּ יוֹ ם לתּק ן אפׁש ר
עצמן ׁש ּמ בּט לין אף-על-ּפ י ועל-כּ ן

א כּ נּ "ל, וכוּ ' הנה אפׁש רבּ ראׁש  י 
הבּ ּט וּ ל, בּ בחינת הרבּ ה ׁש ם לׁש הוֹ ת
אוֹ ר רבּ וּ י בּ בחינת יהיה ׁש א כּ די
להמׁש י ּת כף צריכין על-כּ ן וכוּ '.
ׁש וֹ פר, מצות על-ידי  הנּ מׁש הּת ּק וּ ן
הנה, התעוֹ ררוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
חוֹ זרין ׁש אנוּ  וׁש וֹ ב, בּ בחינת ׁש הוּ א
הזּ ריחה אוֹ ר וּ ממׁש יכין מהבּ ּט וּ ל
ׁש זּ ה וכוּ ', הרׁש ימוּ  ׁש ל וההתנוֹ צצוּ ת
כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת וֹ רה קבּ לת כּ ח בּ חינת

הּת ּק וּ ןאבל נגמר א ׁש עדין מחמת 
יכוֹ לין אין על-כּ ן בּ ׁש למוּ ת,
ׁש הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת לגמר
אין וכוּ ', הרׁש ימוּ  אוֹ ר המׁש כת בּ חינת
בּ ראׁש  מיּ ד בּ ׁש למוּ ת לגמר יכוֹ לין
הּת ּק וּ ן נגמר א עדין כּ י הנה,
הנה ׁש בּ ראׁש  רק כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת
כּ ח בּ חינת ממׁש יכין הוֹ פר על-ידי
אינוֹ  עדין אבל הּת וֹ רה. קבּ לת ׁש רׁש 
בּ עוֹ לם, בּ פעל הּת וֹ רה המׁש כת נגמר
כּ די הנּ "ל, מהרׁש ימוּ  הארה איזה רק
האוֹ ר לקבּ ל כּ לים על-ידי-זה לתּק ן
כּ ח עוֹ ד לנוּ  יהיה ׁש על-ידי-זה כּ די
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א בּ ּט וּ ל בּ בחינת לעלוֹ ת
הארוֹ ת ּפ עם בּ כל עוֹ ד להמׁש י

לבחינת ׁש נּ זכּ ה עד כּ נּ "ל, מהרׁש ימוּ 
יוֹ ם בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ׁש למוּ ת, בּ ּט וּ ל
קבּ לת בּ חינת נגמר ׁש אז הכּ ּפ וּ רים
נּת נוּ  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם כּ י הּת וֹ רה,

ׁש ניּ וֹ ת: הלּ וּ חוֹ ת

ׁש כּ ליג לעיל וּ מבאר כּ לל זה כּ י
והתגּ לּ וּ ת וההגוֹ ת ההארוֹ ת
האוֹ ר על-ידי רק נמׁש כין אהוּ ת
על-ידי אמּת יּ ים הצּ דּ יקים ׁש ּמ יגין
והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל אוֹ ר אבל כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל
על-ידי אם כּ י לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי הזּ ה
גּ ם בּ אמת אבל כּ נּ "ל. הרבּ ה כּ לים
בּ עצמן הכּ לים אלּ וּ  ועשׂ יּ ת ּת ּק וּ ן
כּ י הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר כּ ן גּ ם נמׁש כין
והכּ לים והאוֹ רוֹ ת אחד, כּ לּ וֹ  בּ אמת
האין מאוֹ ר אחד מּמ קוֹ ם  נמׁש הכּ ל
ועל-כּ ן הבּ ּט וּ ל. בּ חינת הוּ א ׁש ם סוֹ ף
ּת מים נפלאוֹ ת הוּ א זה ענין בּ אמת
להמׁש י אפׁש ר ׁש אי מאחר דּ עים,
אפׁש ר ואי כּ לים, על-ידי אם כּ י האוֹ ר
המׁש כת על-ידי אם כּ י כּ לים לעשׂ וֹ ת
ההתחלה מהיכן כּ ן ואם מם, האוֹ ר
ענין בּ אמת ועל-כּ ן זה. בּ תּק וּ ן לעסק
ונעלם נפלא ענין הוּ א הנה ראׁש 
רבּ ינוּ  מדּ ברי הבננוּ  אׁש ר כּ פי מאד,
ראׁש  נוֹ ראוֹ ת גּ דלּ ת עצם גּ דל ז"ל
הוּ א ועסקוֹ  ענינוֹ  ׁש כּ ל ׁש אמר הנה,
נברא הנה בּ ראׁש  כּ י הנה. ראׁש 
בּ דר הוּ א העוֹ לם וּ בריאת העוֹ לם

הנּ "ל. בּ חינת מחמת ופלא, הפלא

לגלּ וֹ תכּ י בּ ׁש ביל היה הבּ ריאה כּ ל 
אפׁש ר ואי בּ עוֹ לם, אהוּ תוֹ 
אם כּ י אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת האוֹ ר להמׁש י
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לעשׂ וֹ ת אפׁש ר ואי כּ לים, על-ידי
האוֹ ר המׁש כת על-ידי אם כּ י הכּ לים
בּ חכמתוֹ  צפה יתבּ ר וה' כּ נּ "ל.
אי בּ עוֹ לם אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת זה ׁש ּת ּק וּ ן
על-ידי אם כּ י נעשׂ ה ׁש יּ היה אפׁש ר
בּ עלי ׁש הם דּ יקא הּת חּת וֹ נים אדם בּ ני
ּת לוּ י העוֹ לם כּ ל היה ועל-כּ ן בּ חירה,
חוֹ טא היה א ׁש אם הראׁש וֹ ן, אדם על
מתּפ לּ ל והיה ורע, טוֹ ב הדּ עת בּ עץ
בּ ׁש למוּ ת הכּ ל מתּק ן היה ואז ּת פלּ תוֹ ,
עּק ר כּ י ז"ל. האר"י בּ כתבי כּ מבאר
עּק ר ידם ׁש על הכּ לים עשׂ יּ ת ּת ּק וּ ן
לגלּ וֹ ת סוֹ ף האין אוֹ ר המׁש כת
אפׁש ר אי בּ עוֹ לם, יתבּ ר אהוּ תוֹ 
על-ידי אם כּ י בּ ׁש למוּ ת נעשׂ ה ׁש יּ היה
דּ יקא. הּת חּת וֹ נים אדם בּ ני מעשׂ ה
כּ י בּ חירה, בּ עלי ׁש הם על-ידי והעּק ר
בּ כּמ ה כּ ביכוֹ ל עצמוֹ  צמצם יתבּ ר ה'
בּ דר כּ לים, בּ חינת ׁש הם צמצוּ מים
כּ די העוֹ למוֹ ת לברא כּ די ופלא הפלא
זמן כּ ל אבל בּ עוֹ לם. אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת
עדין בּ חירה הבּ על האדם נברא ׁש א
וצמצוּ ם וּ כלי ּת ּק וּ ן ׁש וּ ם נגמר א
כּ מוֹ  אחד כּ לּ וֹ  עדין כּ י בּ ׁש למוּ ת,

הבּ ריאה. קדם ׁש היה

הכּ י  נמׁש ׁש א זמן עדכּ ל צּ מצוּ ם 
בּ עוֹ לם בּ חירה הבּ על ׁש יּ תהוּ ה
אף-על-ּפ י הזּ ה, הּת חּת וֹ ן האדם ׁש הוּ א
כּ ּמ ה הצּ מצוּ ם על-ידי נתהוּ וּ  ׁש כּ בר
ׁש וֹ נוֹ ת, וּ בריּ וֹ ת עוֹ למוֹ ת וכּמ ה
אחד הכּ ל עדין אף-על-ּפ י-כן
מכרחים ׁש כּ לּ ם מאחר כּ בּת חלּ ה,
הבּ וֹ רא כּ רצוֹ ן להתנהג בּ דעוֹ תיהם

ונּס יוֹ ן בּ חירה להם ואין ׁש מוֹ , יתבּ ר
הכּ ל עדין כּ ן ואם מרצוֹ נוֹ , דּ בר לׁש נּ וֹ ת
עדין ועל-כּ ן אחת. ודעה אחד רצוֹ ן
נחׁש בים והצּ מצוּ מים הכּ לים אין
ּת ּק וּ ן נגמר א ׁש עדין מאחר לכלים,
הנּ ּס יוֹ ן בּ חינת ׁש הוּ א הּמ תקלא
כּ י מתקלא. בּ חינת ׁש הוּ א והבּ חירה
ׁש היא מׁש קל בּ חינת היא הבּ חירה
ּת וֹ לה כּ מוֹ  וּ בחירה, נּס יוֹ ן בּ חינת
אוֹ  לכאן להכריע כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מׁש קל
הּת ּק וּ ן זה נגמר ׁש א זמן וכל לכאן.
בּ ׁש למוּ ת, נגמר כּ לי ׁש וּ ם אין עדין
ׁש יּ היה בּ ריאה עדין נברא ׁש א מאחר
חס רצוֹ נוֹ  כּ נגד לעשׂ וֹ ת כּ ח לּה 
בּ חירה, הבּ על האדם ׁש הוּ א וׁש לוֹ ם,
עּק ר כּ י והרצוֹ ן. הדּ עת הוּ א עּק ר כּ י
הוּ א והצּ מצוּ מים הכּ לים בּ חינת
ׁש ה' והתעלּ מוּ ת, הסּת לּ קוּ ת בּ חינת
עד אוֹ רוֹ  צמצם כּ ביכוֹ ל יתבּ ר
לקבּ ל ותּק וּ נים כּ לים בּ חינת ׁש נּ תהוּ וּ 
ׁש ל הּת ּק וּ ן זה ועל-ידי ידם. על האוֹ ר
המׁש כת ידם ׁש על הכּ לים התהוּ וּ ת
העוֹ למוֹ ת כּ ל נבראוּ  על-ידי-זה האוֹ ר,
ׁש כּ ל זמן כּ ל אבל כּ לּ ם. הנּ בראים וכל
דּ עּת וֹ  כּ פי רק מתנהגים הנּ בראים
כּ מוֹ  הכּ ל ׁש עדין נמצא לבד, וּ רצוֹ נוֹ 
להם אין עדין ועל-כּ ן הבּ ריאה. קדם
בּ ׁש למוּ ת, סוֹ ף אין האוֹ ר לקבּ ל כּ ח
לכלים, נחׁש בים אינם ׁש עדין מאחר
בּ רצוֹ נוֹ  וּ מיחדים כּ לוּ לים כּ לּ ם עדין כּ י
מאחר הבּ ריאה, קדם כּ מוֹ  יתבּ ר
מרצוֹ נוֹ . לנטוֹ ת בּ חירה להם ׁש אין
הכּ לים ּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר על-כּ ן
הבּ על האדם על-ידי היה והבּ ריאה



הלכותעח דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

והוּ א הכּ ל, נברא ׁש בּ ׁש בילוֹ  בּ חירה
כּ ל מקיּ ם והוּ א הבּ ריאה ׁש למוּ ת עּק ר
דּ הינוּ  בּ חירה בּ על כּ ׁש יּ ׁש  כּ י הבּ ריאה,
כּ רצוֹ נוֹ  לעשׂ וֹ ת רׁש וּ ת לוֹ  ׁש יּ ׁש 
חס הבּ וֹ רא רצוֹ ן נגד וכבחירתוֹ 
הבּ ריאה כּ לליּ וּ ת דּ יקא אז וׁש לוֹ ם,
מאחר ,יתבּ ר מאּת וֹ  וננסרת נפרדת
לעשׂ וֹ ת כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ריאה יׁש  ׁש כּ בר
מאּת וֹ  ננסרת וּ כׁש הבּ ריאה כּ רצוֹ נוֹ .
אזי כּ נּ "ל, הבּ חירה על-ידי יתבּ ר
בּ חינת אז כּ י הכּ לים. ּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר
אז כּ י בּ ׁש למוּ ת, והכּ לים הצּ מצוּ ם
מאחר צמצוּ ם, נקרא הצּ מצוּ ם דּ יקא
וחכמתוֹ  דּ עּת וֹ  ׁש הוּ א אוֹ רוֹ  ׁש נּ תצמצם
בּ ריאה ׁש נּ תהוּ ה עד  ּכ כּ ל יתבּ ר
לעשׂ וֹ ת ׁש יּ כוֹ ל הבּ חירה כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש 

וׁש לוֹ ם. חס רצוֹ נוֹ  כּ נגד

מחוזה לוֹ  ׁש יּ ׁש  למי מאד מוּ בן הענין 
הוּ א הצּ מצוּ ם עּק ר כּ י בּ קדקדוֹ ,
אוֹ רוֹ  ׁש הוּ א והדּ עת הרצוֹ ן צמצוּ ם
הבּ ריאה כּ ל בּ אמת ועל-כּ ן .יתבּ ר
הּס פרים. בּ כל כּ מבאר בּ האדם ּת לוּ יה
ידוֹ  על רק הוּ א אהוּ ת התגּ לּ וּ ת כּ ל כּ י
ׁש על בּ חירה בּ על ׁש הוּ א מאחר דּ יקא
וזה כּ נּ "ל. הכּ לים ּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר ידוֹ 
כּ ל ׁש עּק ר בּ כּ תבים איתא מה בּ חינת
כּ י הּמ תקלא, בּ תּק וּ ן ּת לוּ יים הּת ּק וּ נים
הבּ על האדם על-ידי הּת ּק וּ נים כּ ל עּק ר
כּ נּ "ל: מתקלא בּ חינת ׁש הוּ א בּ חירה

אדםיד כּ ׁש נּ ברא ּת כף ועל-כּ ן
היוּ  בּ חירה בּ על ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן
עּק ר כּ י העוֹ למוֹ ת, כּ ל בּ וֹ  ּת לוּ יים
דּ יקא בּ חירה הבּ על על-ידי הּת ּק וּ ן

ּת כלית ההתרחקוּ ת כּ י כּ נּ "ל.
ׁש האדם מחמת כּ י הינוּ  ההתקרבוּ ת,
מה' עצמוֹ  לרחק הכּ ח זה לוֹ  יׁש 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  מחמת וׁש לוֹ ם חס יתבּ ר
עצמוֹ  לקרב כּ ח לוֹ  יׁש  על-כּ ן בּ חירה,
וכל העוֹ למוֹ ת מכּ ל יוֹ תר יתבּ ר לה'
הוּ א כּ י וכוּ ', והרפים הּמ לאכים
אוֹ רוֹ  לקבּ ל כּ לים לתּק ן יכוֹ ל דּ יקא
בּ חינת לוֹ  ׁש יּ ׁש  מאחר ,יתבּ ר
בּ בחירתוֹ  ׁש יּ כוֹ ל עד  ּכ כּ ל התרחקוּ ת
רצוֹ ן כּ נגד עצמוֹ  כּ רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת

יתבּ ר היההבּ וֹ רא הכּ ל ועל-כּ ן ׁש מוֹ . 
ׁש וֹ מר היה ׁש אם הראׁש וֹ ן, בּ אדם ּת לוּ י
מעץ לאכל לבלי יתבּ ר ה' מצות
ּת פלּ תוֹ , מתּפ לּ ל והיה ורע, טוֹ ב הדּ עת
על הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הכּ ל. מתּק ן היה אז
בּ בחירתוֹ  כּ ׁש האדם דּ הינוּ  דּ יקא, ידוֹ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הבּ חירה כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש 
אחריו צמצוּ ם ׁש אין הצּ מצוּ ם ּת כלית
וּ רצוֹ נוֹ  דּ עּת וֹ  מּט ה האדם כּ ׁש זּ ה כּ נּ "ל,
וּ מצווֹ תיו רצוֹ נוֹ  וּ מקיּ ם ,יתבּ ר לה'
,יתבּ ר להם עצמוֹ  וּ מדבּ ק ,יתבּ ר
כּ ל וּ מקר מיחד דּ יקא הוּ א אזי
עליהם וּ ממׁש י יתבּ ר לה' העוֹ למוֹ ת
וּ מגלּ ה סוֹ ף האין מאוֹ ר הזּ ריחה אוֹ ר
יכוֹ ל דּ יקא הוּ א כּ י בּ עוֹ לם. אהוּ תוֹ 
הכּ לים על-ידי יתבּ ר אוֹ רוֹ  להמׁש י
ׁש הוּ א על-ידי דּ יקא ידוֹ  על ׁש נּ תּת ּק נים
בּ ל בּ יקר אדם אבל כּ נּ "ל. בּ חירה בּ על
אכילת על-ידי ּת כף ּפ גם הוּ א כּ י ילין,
ׁש א דּ י א ואזי ורע. טוֹ ב הדּ עת עץ
המׁש י וא הכּ לים בּ חינת ּת ּק ן
בּ עוֹ לם, יתבּ ר אהוּ תוֹ  אוֹ ר התגּ לּ וּ ת
בּ חינת וגרם חזר אדּ רבּ א גּ ם אף

עט והלכות סהתורות תורה

כּ ל קלקל כּ י מחדׁש , כּ לים ׁש בירת
הּת ּק וּ נים וכל הכּ לים וכל הצּ נּ וֹ רוֹ ת

חטאוֹ . על-ידי

הוּ אכּ י הכּ לים כּ ל וחיּ וּ ת קיּ וּ ם עּק ר 
לתוֹ כם ׁש ּמ מׁש יכין האוֹ ר על-ידי
אבל והּמ צווֹ ת, הּת וֹ רה על-ידי
האוֹ רוֹ ת נסּת לּ קין החטאים על-ידי
חס כּ לים ׁש בירת וגוֹ רם מהכּ לים
ׁש כּ ל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל הוּ א וכן וׁש לוֹ ם.
גּ וֹ רם וׁש לוֹ ם חס חטאיו על-ידי אחד
ׁש על-ידי-זה ,יתבּ ר אוֹ רוֹ  הסּת לּ קוּ ת
חס יתבּ ר מה' לידע יכוֹ לין אין
הּת ּק וּ ן הוּ א הנה וּ בראׁש  וׁש לוֹ ם.
כּ ל וׁש ל הראׁש וֹ ן אדם חטא ׁש ל
ראׁש  כּ י ודוֹ ר, דּ וֹ ר ׁש בּ כל החטאים
הראׁש וֹ ן אדם נברא בּ יּ וֹ ם בּ וֹ  הנה
ראׁש וֹ ן יוֹ ם והוּ א הדּ עת. בּ עץ וחטא
ראׁש וֹ ן יוֹ ם ּת ׁש וּ בה ימי לעשׂ רת
על-ידי הּת ּק וּ ן עּק ר ואז בּ נה.
בּ גדל אׁש ר ׁש בּ דּ וֹ ר, האמת הצּ דּ יק
לבּט ל יכוֹ ל הוּ א וּ קדתוֹ  צדקתוֹ 
סוֹ תם הוּ א כּ י הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עצמוֹ 
ואין לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו
כּ לל. העוֹ לם בּ זה הסּת כּ לוּ ת ׁש וּ ם לוֹ 
כּ ל עצמוֹ  על מקבּ ל הוּ א גּ ם אף
מּמ ות קׁש ים היּ ּס וּ רים וכל הענּ וּ יים
ישׂ ראל, וּ בׁש ביל יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל
על וּ להסּת כּ ל לעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כה עד
בּ מדרגה הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית הּת כלית
ׁש זּ וֹ כה עד מאד, מאד ונפלאה גּ בּה 
לגלּ וֹ ת מם ּת ּק וּ נים להמׁש י
כּ ל גּ ם בּ תׁש וּ בה ׁש יּ עוֹ רר עד אהוּ תוֹ 

מאד. מאד הרחוֹ קים

בּ ראׁש ועּק ר הוּ א עבוֹ דתוֹ  נפלאוֹ ת 
הוּ א העּק ר כּ י הנה,
הנה ראׁש  בּ חינת ׁש הוּ א ההתחלה,
ראׁש וֹ ן לבּ ריאה ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א
לעשׂ רת ראׁש וֹ ן יוֹ ם הוּ א כּ י לתׁש וּ בה
נפלאה עבוֹ דתוֹ  אז כּ י ּת ׁש וּ בה, ימי
הנּ "ל, בּ חינה מחמת מאד ונוֹ ראה
כּ ל להמׁש י ׁש צּ ריכין מחמת
מהיכן ונפלא ונעלם מחדׁש , הּת ּק וּ נים
להמׁש י אפׁש ר אי כּ י ההתחלה,
אפׁש ר ואי כּ לים, על-ידי אם כּ י אוֹ רוֹ ת
המׁש כת על-ידי אם כּ י כּ לים לעשׂ וֹ ת
אדם חטא א ואם וכנּ "ל. האוֹ רוֹ ת
אחד. בּ יוֹ ם זה כּ ל מתּק ן היה הראׁש וֹ ן
וקלקל ׁש חזר החטא אחר עכׁש ו אבל
קלקל גּ ם אף ּת ּק ן ׁש א דּ י וא הכּ ל,
עּת ה לתּק ן אפׁש ר אי על-כּ ן יוֹ תר.
לעשׂ וֹ ת וּ צריכין כּ נּ "ל, אחד בּ יוֹ ם
וזה ימים. בּ כּמ ה בּ הדרגה הּת ּק וּ ן
מראׁש  ּת ׁש וּ בה ימי עשׂ רת בּ חינת
הנה ׁש בּ ראׁש  יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר, עד הנה
ונפלאה וּ כבדה ׁש ּק ׁש ה ההתחלה הוּ א
לתכלית לעלוֹ ת ׁש צּ ריכין מאד, מאד
וּ להמׁש י מיּ ד מם ולחזר הבּ ּט וּ ל
בּ ׁש ביל רק וּ בצמצוּ ם בּ הדרגה האוֹ ר
כּ די בּ דּק וּ ת, כּ לי איזה לתּק ן להתחיל
התגּ לּ וּ ת להמׁש י להתחיל ׁש נּ וּ כל
ּפ עם בּ כל  ּואחר-כ .יתבּ ר אוֹ רוֹ 
ּת ׁש וּ בה ימי מעשׂ רת יוֹ ם בּ כל וּ פעם
ויוֹ תר יוֹ תר האוֹ ר  ּאחר-כ ממׁש יכין
כּ לי, בּ חינת איזה יׁש  ׁש כּ בר מאחר

לבּט   ּאחר-כ יכוֹ לין עצמוֹ על-כּ ן ל 
לקבּ ל כּ לי בּ חינת יׁש  כּ בר כּ י יוֹ תר,

האוֹ ר.
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והוּ א הכּ ל, נברא ׁש בּ ׁש בילוֹ  בּ חירה
כּ ל מקיּ ם והוּ א הבּ ריאה ׁש למוּ ת עּק ר
דּ הינוּ  בּ חירה בּ על כּ ׁש יּ ׁש  כּ י הבּ ריאה,
כּ רצוֹ נוֹ  לעשׂ וֹ ת רׁש וּ ת לוֹ  ׁש יּ ׁש 
חס הבּ וֹ רא רצוֹ ן נגד וכבחירתוֹ 
הבּ ריאה כּ לליּ וּ ת דּ יקא אז וׁש לוֹ ם,
מאחר ,יתבּ ר מאּת וֹ  וננסרת נפרדת
לעשׂ וֹ ת כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ריאה יׁש  ׁש כּ בר
מאּת וֹ  ננסרת וּ כׁש הבּ ריאה כּ רצוֹ נוֹ .
אזי כּ נּ "ל, הבּ חירה על-ידי יתבּ ר
בּ חינת אז כּ י הכּ לים. ּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר
אז כּ י בּ ׁש למוּ ת, והכּ לים הצּ מצוּ ם
מאחר צמצוּ ם, נקרא הצּ מצוּ ם דּ יקא
וחכמתוֹ  דּ עּת וֹ  ׁש הוּ א אוֹ רוֹ  ׁש נּ תצמצם
בּ ריאה ׁש נּ תהוּ ה עד  ּכ כּ ל יתבּ ר
לעשׂ וֹ ת ׁש יּ כוֹ ל הבּ חירה כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש 

וׁש לוֹ ם. חס רצוֹ נוֹ  כּ נגד

מחוזה לוֹ  ׁש יּ ׁש  למי מאד מוּ בן הענין 
הוּ א הצּ מצוּ ם עּק ר כּ י בּ קדקדוֹ ,
אוֹ רוֹ  ׁש הוּ א והדּ עת הרצוֹ ן צמצוּ ם
הבּ ריאה כּ ל בּ אמת ועל-כּ ן .יתבּ ר
הּס פרים. בּ כל כּ מבאר בּ האדם ּת לוּ יה
ידוֹ  על רק הוּ א אהוּ ת התגּ לּ וּ ת כּ ל כּ י
ׁש על בּ חירה בּ על ׁש הוּ א מאחר דּ יקא
וזה כּ נּ "ל. הכּ לים ּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר ידוֹ 
כּ ל ׁש עּק ר בּ כּ תבים איתא מה בּ חינת
כּ י הּמ תקלא, בּ תּק וּ ן ּת לוּ יים הּת ּק וּ נים
הבּ על האדם על-ידי הּת ּק וּ נים כּ ל עּק ר
כּ נּ "ל: מתקלא בּ חינת ׁש הוּ א בּ חירה

אדםיד כּ ׁש נּ ברא ּת כף ועל-כּ ן
היוּ  בּ חירה בּ על ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן
עּק ר כּ י העוֹ למוֹ ת, כּ ל בּ וֹ  ּת לוּ יים
דּ יקא בּ חירה הבּ על על-ידי הּת ּק וּ ן

ּת כלית ההתרחקוּ ת כּ י כּ נּ "ל.
ׁש האדם מחמת כּ י הינוּ  ההתקרבוּ ת,
מה' עצמוֹ  לרחק הכּ ח זה לוֹ  יׁש 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  מחמת וׁש לוֹ ם חס יתבּ ר
עצמוֹ  לקרב כּ ח לוֹ  יׁש  על-כּ ן בּ חירה,
וכל העוֹ למוֹ ת מכּ ל יוֹ תר יתבּ ר לה'
הוּ א כּ י וכוּ ', והרפים הּמ לאכים
אוֹ רוֹ  לקבּ ל כּ לים לתּק ן יכוֹ ל דּ יקא
בּ חינת לוֹ  ׁש יּ ׁש  מאחר ,יתבּ ר
בּ בחירתוֹ  ׁש יּ כוֹ ל עד  ּכ כּ ל התרחקוּ ת
רצוֹ ן כּ נגד עצמוֹ  כּ רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת

יתבּ ר היההבּ וֹ רא הכּ ל ועל-כּ ן ׁש מוֹ . 
ׁש וֹ מר היה ׁש אם הראׁש וֹ ן, בּ אדם ּת לוּ י
מעץ לאכל לבלי יתבּ ר ה' מצות
ּת פלּ תוֹ , מתּפ לּ ל והיה ורע, טוֹ ב הדּ עת
על הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הכּ ל. מתּק ן היה אז
בּ בחירתוֹ  כּ ׁש האדם דּ הינוּ  דּ יקא, ידוֹ 
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הבּ חירה כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש 
אחריו צמצוּ ם ׁש אין הצּ מצוּ ם ּת כלית
וּ רצוֹ נוֹ  דּ עּת וֹ  מּט ה האדם כּ ׁש זּ ה כּ נּ "ל,
וּ מצווֹ תיו רצוֹ נוֹ  וּ מקיּ ם ,יתבּ ר לה'
,יתבּ ר להם עצמוֹ  וּ מדבּ ק ,יתבּ ר
כּ ל וּ מקר מיחד דּ יקא הוּ א אזי
עליהם וּ ממׁש י יתבּ ר לה' העוֹ למוֹ ת
וּ מגלּ ה סוֹ ף האין מאוֹ ר הזּ ריחה אוֹ ר
יכוֹ ל דּ יקא הוּ א כּ י בּ עוֹ לם. אהוּ תוֹ 
הכּ לים על-ידי יתבּ ר אוֹ רוֹ  להמׁש י
ׁש הוּ א על-ידי דּ יקא ידוֹ  על ׁש נּ תּת ּק נים
בּ ל בּ יקר אדם אבל כּ נּ "ל. בּ חירה בּ על
אכילת על-ידי ּת כף ּפ גם הוּ א כּ י ילין,
ׁש א דּ י א ואזי ורע. טוֹ ב הדּ עת עץ
המׁש י וא הכּ לים בּ חינת ּת ּק ן
בּ עוֹ לם, יתבּ ר אהוּ תוֹ  אוֹ ר התגּ לּ וּ ת
בּ חינת וגרם חזר אדּ רבּ א גּ ם אף

עט והלכות סהתורות תורה

כּ ל קלקל כּ י מחדׁש , כּ לים ׁש בירת
הּת ּק וּ נים וכל הכּ לים וכל הצּ נּ וֹ רוֹ ת

חטאוֹ . על-ידי

הוּ אכּ י הכּ לים כּ ל וחיּ וּ ת קיּ וּ ם עּק ר 
לתוֹ כם ׁש ּמ מׁש יכין האוֹ ר על-ידי
אבל והּמ צווֹ ת, הּת וֹ רה על-ידי
האוֹ רוֹ ת נסּת לּ קין החטאים על-ידי
חס כּ לים ׁש בירת וגוֹ רם מהכּ לים
ׁש כּ ל ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל הוּ א וכן וׁש לוֹ ם.
גּ וֹ רם וׁש לוֹ ם חס חטאיו על-ידי אחד
ׁש על-ידי-זה ,יתבּ ר אוֹ רוֹ  הסּת לּ קוּ ת
חס יתבּ ר מה' לידע יכוֹ לין אין
הּת ּק וּ ן הוּ א הנה וּ בראׁש  וׁש לוֹ ם.
כּ ל וׁש ל הראׁש וֹ ן אדם חטא ׁש ל
ראׁש  כּ י ודוֹ ר, דּ וֹ ר ׁש בּ כל החטאים
הראׁש וֹ ן אדם נברא בּ יּ וֹ ם בּ וֹ  הנה
ראׁש וֹ ן יוֹ ם והוּ א הדּ עת. בּ עץ וחטא
ראׁש וֹ ן יוֹ ם ּת ׁש וּ בה ימי לעשׂ רת
על-ידי הּת ּק וּ ן עּק ר ואז בּ נה.
בּ גדל אׁש ר ׁש בּ דּ וֹ ר, האמת הצּ דּ יק
לבּט ל יכוֹ ל הוּ א וּ קדתוֹ  צדקתוֹ 
סוֹ תם הוּ א כּ י הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עצמוֹ 
ואין לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו
כּ לל. העוֹ לם בּ זה הסּת כּ לוּ ת ׁש וּ ם לוֹ 
כּ ל עצמוֹ  על מקבּ ל הוּ א גּ ם אף
מּמ ות קׁש ים היּ ּס וּ רים וכל הענּ וּ יים
ישׂ ראל, וּ בׁש ביל יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל
על וּ להסּת כּ ל לעלוֹ ת ׁש זּ וֹ כה עד
בּ מדרגה הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית הּת כלית
ׁש זּ וֹ כה עד מאד, מאד ונפלאה גּ בּה 
לגלּ וֹ ת מם ּת ּק וּ נים להמׁש י
כּ ל גּ ם בּ תׁש וּ בה ׁש יּ עוֹ רר עד אהוּ תוֹ 

מאד. מאד הרחוֹ קים

בּ ראׁש ועּק ר הוּ א עבוֹ דתוֹ  נפלאוֹ ת 
הוּ א העּק ר כּ י הנה,
הנה ראׁש  בּ חינת ׁש הוּ א ההתחלה,
ראׁש וֹ ן לבּ ריאה ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א
לעשׂ רת ראׁש וֹ ן יוֹ ם הוּ א כּ י לתׁש וּ בה
נפלאה עבוֹ דתוֹ  אז כּ י ּת ׁש וּ בה, ימי
הנּ "ל, בּ חינה מחמת מאד ונוֹ ראה
כּ ל להמׁש י ׁש צּ ריכין מחמת
מהיכן ונפלא ונעלם מחדׁש , הּת ּק וּ נים
להמׁש י אפׁש ר אי כּ י ההתחלה,
אפׁש ר ואי כּ לים, על-ידי אם כּ י אוֹ רוֹ ת
המׁש כת על-ידי אם כּ י כּ לים לעשׂ וֹ ת
אדם חטא א ואם וכנּ "ל. האוֹ רוֹ ת
אחד. בּ יוֹ ם זה כּ ל מתּק ן היה הראׁש וֹ ן
וקלקל ׁש חזר החטא אחר עכׁש ו אבל
קלקל גּ ם אף ּת ּק ן ׁש א דּ י וא הכּ ל,
עּת ה לתּק ן אפׁש ר אי על-כּ ן יוֹ תר.
לעשׂ וֹ ת וּ צריכין כּ נּ "ל, אחד בּ יוֹ ם
וזה ימים. בּ כּמ ה בּ הדרגה הּת ּק וּ ן
מראׁש  ּת ׁש וּ בה ימי עשׂ רת בּ חינת
הנה ׁש בּ ראׁש  יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר, עד הנה
ונפלאה וּ כבדה ׁש ּק ׁש ה ההתחלה הוּ א
לתכלית לעלוֹ ת ׁש צּ ריכין מאד, מאד
וּ להמׁש י מיּ ד מם ולחזר הבּ ּט וּ ל
בּ ׁש ביל רק וּ בצמצוּ ם בּ הדרגה האוֹ ר
כּ די בּ דּק וּ ת, כּ לי איזה לתּק ן להתחיל
התגּ לּ וּ ת להמׁש י להתחיל ׁש נּ וּ כל
ּפ עם בּ כל  ּואחר-כ .יתבּ ר אוֹ רוֹ 
ּת ׁש וּ בה ימי מעשׂ רת יוֹ ם בּ כל וּ פעם
ויוֹ תר יוֹ תר האוֹ ר  ּאחר-כ ממׁש יכין
כּ לי, בּ חינת איזה יׁש  ׁש כּ בר מאחר

לבּט   ּאחר-כ יכוֹ לין עצמוֹ על-כּ ן ל 
לקבּ ל כּ לי בּ חינת יׁש  כּ בר כּ י יוֹ תר,

האוֹ ר.
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מהוכן וכל ויוֹ ם. יוֹ ם בּ כל 
יוֹ תר האוֹ ר ּמ מׁש יכין
ׁש בּ כל עד יוֹ תר הכּ לים מתּת ּק נים
עד הנה מראׁש  ּת ׁש וּ בה ימי ּת ׁש עה
כּ ל ּת ּק וּ ן נגמרין יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר ערב
 ּאחר-כ יכוֹ לים דּ יקא ואז הכּ לים.
כּ לּ ם עצמן לבּט ל הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם
ענּ וּ יים, החמה כּ ל עלינוּ  לקבּ ל
סוֹ תמין ישׂ ראל ׁש כּ ל בּ חינת ׁש הוּ א
וכלּ ם עלמא, דּ האי מחיזוּ  עיניהם
ואז הּת כלית. אל בּ ּט וּ ל לבחינת זוֹ כין
על-ידי יתבּ ר אוֹ רוֹ  התגּ לּ וּ ת  נמׁש
כּ לים יׁש  כּ בר כּ י כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ  אוֹ ר
מראׁש  הכּ לים נתּת ּק נוּ  כּ י האוֹ ר, לקבּ ל
בּ יוֹ ם ועל-כּ ן יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר. עד הנה
ּפ נימיּ ים האוֹ רוֹ ת מקבּ לים הכּ ּפ וּ רים
בּ יוֹ ם אז ועל-כּ ן בּ כּ וּ נוֹ ת. כּ מבאר
בּ וֹ  כּ י הּת וֹ רה, קבּ לת הוּ א הכּ ּפ וּ רים
 נמׁש הּת וֹ רה כּ י ׁש ניּ וֹ ת. לוּ חוֹ ת נּת נוּ 
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר מם
בּ יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר בּ ׁש למוּ ת זה כּ ל ׁש נּ גמר
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל.

כּ נּ "ל: וכוּ '

בּ חינתטו ׁש היא העקדה בּ חינת וזה
אנוּ  הנה בּ ראׁש  כּ י הנה. ראׁש 
זכוּ ת ּפ עם בּ כל להזכּ יר עוֹ סקין
יצחק 'ועקדת ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  העקדה
וכן וכוּ '. ּת זכּ וֹ ר' בּ רחמים היּ וֹ ם לזרעוֹ 
כּ י העקדה, ּפ רׁש ת הנה בּ ראׁש  קוֹ רין
בּ חינת הוּ א הנה ראׁש  ענין כּ ל
הדּ ין ּת קף הוּ א יצחק כּ י העקדה.
חס דּ ינוֹ  ּת קף וּ לפי יצחק, ּפ חד בּ חינת
העוֹ לם, ׁש יּ תקיּ ם אפׁש ר אי וׁש לוֹ ם

יצחק ׁש ל הדּ ין ּת קף מחמת על-כּ ן
לגמרי עצמוֹ  לבּט ל מכרח היה
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל בּ תכלית
על לעלוֹ ת צרי ׁש היה העקדה
לה' נפׁש וֹ  למסר לקרבּ ן הּמ זבּ ח
ׁש ּפ רחה עד הבּ ּט וּ ל בּ תכלית יתבּ ר
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  נׁש מתוֹ ,

ׁש זּ הוּ ׁש בּ ׁש עת נׁש מתוֹ , ּפ רחה העקדה 
אבל בּ ׁש למוּ ת. הבּ ּט וּ ל ּת כלית בּ חינת
יתבּ ר ה' חפץ א אף-על-ּפ י-כן
וׁש לוֹ ם חס ׁש ם נׁש אר יצחק ׁש יּ היה
ה' כּ י וׁש לוֹ ם, חס אז ׁש יּ סּת לּ ק דּ הינוּ 
על-כּ ן העוֹ לם, בּ קיּ וּ ם חפץ יתבּ ר
לׁש חיטה נפׁש וֹ  מסר ׁש יּ צחק ּת כף
עצמוֹ  את וּ בּט ל יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל
ה' לוֹ  אמר וּ מיּ ד ּת כף כּ נּ "ל, בּ תכלית

לאברהם יב)יתבּ ר כב, "אל(בראשית 
'אסקּת יּה  וכוּ '. הנּ ער" אל יד ּת ׁש לח
ׁש יּ אר יתבּ ר רצוֹ נוֹ  אין כּ י אחּת יּה '.
לחזוֹ ר צריכין ּת כף רק כּ נּ "ל, ׁש ם
כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל
יצחק ּפ חד בּ חינת הדּ ין ממּת יקין ואז
הּת וֹ רה על-ידי הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי
המחה על-ידי מם ׁש ּמ מׁש יכין

וכנּ "ל.

ה'וזה לוֹ  ׁש הזמין הּק רבּ ן בּ חינת 
בּ מקוֹ ם להעלוֹ ת מיּ ד יתבּ ר
כּ י ּת חּת יו. ׁש הקריב האיל ׁש הוּ א יצחק
הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת בּ חינת הם הּק רבּ נוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב לז)כּ מוֹ  ז, הּת וֹ רה(ויקרא "זאת 
על-ידי כּ י הינוּ  וכוּ '. ולּמ נחה" לעלה
אוֹ ר המׁש י על-ידי-זה האיל, קרבּ ן
ההמּת קה עּק ר ׁש על-ידי-זה הרׁש ימוּ 

פא והלכות סהתורות תורה

ׁש חוֹ זרין בּ עת יצחק ּפ חד ׁש ל
- יצחק בּ חינת וזה כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל
יצחק ּפ חד להמּת יק ׁש צּ ריכין ישׂ חק,
ׁש על-ידי-זה הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל על-ידי
וחדוה שׂ חוֹ ק בּ חינת לשׂ מחה זוֹ כין
ּת וֹ רה מקבּ לין ׁש על-ידי-זה ושׂ מחה.
כּ נּ "ל, האיל קרבּ ן בּ חינת ׁש זּ ה

כּ נּ "ל. ההמּת קה עּק ר ׁש על-ידי-זה

יג)וזה כב, את(בראשית אברהם "ויּ א 
נאחז אחר איל והנּ ה ויּ רא עיניו
- דּ יקא 'בּ קרניו' בּ קרניו", בּ ּס ב
בּ חינת הוֹ פר קרן בּ חינת ׁש הוּ א
כּ י יצחק. ׁש ל אילוֹ  - איל ׁש ל ׁש וֹ פר
בּ חינת הוּ א הוּ א האיל ׁש ל ההמּת קה
הנה. בּ ראׁש  הוֹ פר ׁש ל ההמּת קה
המׁש כת בּ חינת כּ ן גּ ם הוּ א ׁש וֹ פר כּ י

הדּ יןכּ  להמּת יק כּ די הּת וֹ רה קבּ לת ח
בּ עצמוֹ  ׁש זּ ה מהבּ ּט וּ ל, ׁש חוֹ זרין בּ עת
ׁש הקריב האיל ׁש ל ההמּת קה בּ חינת

כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל אחר יצחק בּ מקוֹ ם

בּ זכוּ תועל-כּ ן זכרוֹ נוֹ ת בּ רכּ ת חוֹ תמין 
ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  העקדה.
עּק ר כּ י ּת זכּ וֹ ר', וכוּ ' יצחק 'ועקדת
ועל-כּ ן זכּ רוֹ ן, בּ חינת הוּ א הנה ראׁש 
ועּק ר וכנּ "ל. הזּ כּ רוֹ ן' 'יוֹ ם נקרא
אוֹ ר על-ידי הוּ א הזּ כּ רוֹ ן המׁש כת
וכוּ ' הוֹ פר על-ידי  ׁש נּ מׁש הרׁש ימוּ 

כּ נּ "ל: העקדה בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,

הּת פלּ הטז קדם יוֹ ם בּ כל ועל-כּ ן
עּק ר כּ י העקדה, ּפ רׁש ת אוֹ מרים
בּ חינת על-ידי הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
העקדה בּ חינת על-ידי הנה, ראׁש 

בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת ממׁש יכין ׁש על-ידי-זה וׁש וֹ ב,
ׁש זּ הוּ  הּת פלּ ה מכּ ל אחד ועוֹ שׂ ין זכּ רוֹ ן

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

בּ כלועל-כּ ן העקדה ּפ רׁש ת אוֹ מרים 
עּק ר כּ י הּת פלּ ה, קדם יוֹ ם
כּ נּ "ל. על-ידי-זה הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
הּפ רׁש ה זאת נּ קראת מה מיב וּ בזה
כּ ּמ ה עשׂ ה והא דּ יקא, העקדה ּפ רׁש ת
את ער כּ י לׁש חטוֹ . בּ ׁש ביל עבדּ וֹ ת
ולּמ ה הּמ זבּ ח. על העלהוּ  וגם העצים
אוֹ  ההערכה ׁש ם על הענין נקרא א

ההעלאה ׁש ם הנּ "לעל על-ּפ י א ? 
דּ יקא 'עקדה' נקראת כּ י היטב ניחא
הּת ּק וּ ן עּק ר זה כּ י קׁש ירה, לׁש וֹ ן
דּ הינוּ  העקדה, זכוּ ת על-ידי  ׁש נּ מׁש
כּ ל וּ לחבּ ר לקר על-ידי-זה ׁש זּ וֹ כין
ממׁש יכין על-ידי-זה כּ י בּ יחד. הּת פלּ ה
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הזּ כּ רוֹ ן כּ ח
בּ תחלּ ת עדין עוֹ מד יהיה הּת פלּ ה
אחד עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה,
עקוּ דה הּת פלּ ה וכל הּת פלּ ה. מכּ ל

הּת ּק וּ ןוּ  עּק ר ׁש זּ ה בּ יחד קׁש וּ רה
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין

וכנּ "ל. העקדה בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ יוזה בּ נוֹ ", יצחק את "ויּ עקד בּ חינת 
ידים קוּ ר בּ חינת היא עקדה
קוּ ר בּ חינת הינוּ  בּ יחד, ורגלים
כּ י בּ ראׁש ּה . הּת פלּ ה סוֹ ף דּ בּ וּ רי וחבּ וּ ר
דּ בּ וּ ר יׁש  כּ י ׁש למה. קוֹ מה הוּ א הדּ בּ וּ ר

בּ חינת ראׁש , בּ חינת קיט,ׁש הוּ א (תהלים 
דּ בּ וּ רקס) ויׁש  אמת". דּ בר "ראׁש 

בּ חינת ידים, בּ חינת לה)ׁש הוּ א ט, (שמות 
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מהוכן וכל ויוֹ ם. יוֹ ם בּ כל 
יוֹ תר האוֹ ר ּמ מׁש יכין
ׁש בּ כל עד יוֹ תר הכּ לים מתּת ּק נים
עד הנה מראׁש  ּת ׁש וּ בה ימי ּת ׁש עה
כּ ל ּת ּק וּ ן נגמרין יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר ערב
 ּאחר-כ יכוֹ לים דּ יקא ואז הכּ לים.
כּ לּ ם עצמן לבּט ל הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם
ענּ וּ יים, החמה כּ ל עלינוּ  לקבּ ל
סוֹ תמין ישׂ ראל ׁש כּ ל בּ חינת ׁש הוּ א
וכלּ ם עלמא, דּ האי מחיזוּ  עיניהם
ואז הּת כלית. אל בּ ּט וּ ל לבחינת זוֹ כין
על-ידי יתבּ ר אוֹ רוֹ  התגּ לּ וּ ת  נמׁש
כּ לים יׁש  כּ בר כּ י כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ  אוֹ ר
מראׁש  הכּ לים נתּת ּק נוּ  כּ י האוֹ ר, לקבּ ל
בּ יוֹ ם ועל-כּ ן יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר. עד הנה
ּפ נימיּ ים האוֹ רוֹ ת מקבּ לים הכּ ּפ וּ רים
בּ יוֹ ם אז ועל-כּ ן בּ כּ וּ נוֹ ת. כּ מבאר
בּ וֹ  כּ י הּת וֹ רה, קבּ לת הוּ א הכּ ּפ וּ רים
 נמׁש הּת וֹ רה כּ י ׁש ניּ וֹ ת. לוּ חוֹ ת נּת נוּ 
כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר מם
בּ יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר בּ ׁש למוּ ת זה כּ ל ׁש נּ גמר
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל.

כּ נּ "ל: וכוּ '

בּ חינתטו ׁש היא העקדה בּ חינת וזה
אנוּ  הנה בּ ראׁש  כּ י הנה. ראׁש 
זכוּ ת ּפ עם בּ כל להזכּ יר עוֹ סקין
יצחק 'ועקדת ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  העקדה
וכן וכוּ '. ּת זכּ וֹ ר' בּ רחמים היּ וֹ ם לזרעוֹ 
כּ י העקדה, ּפ רׁש ת הנה בּ ראׁש  קוֹ רין
בּ חינת הוּ א הנה ראׁש  ענין כּ ל
הדּ ין ּת קף הוּ א יצחק כּ י העקדה.
חס דּ ינוֹ  ּת קף וּ לפי יצחק, ּפ חד בּ חינת
העוֹ לם, ׁש יּ תקיּ ם אפׁש ר אי וׁש לוֹ ם

יצחק ׁש ל הדּ ין ּת קף מחמת על-כּ ן
לגמרי עצמוֹ  לבּט ל מכרח היה
בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל בּ תכלית
על לעלוֹ ת צרי ׁש היה העקדה
לה' נפׁש וֹ  למסר לקרבּ ן הּמ זבּ ח
ׁש ּפ רחה עד הבּ ּט וּ ל בּ תכלית יתבּ ר
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  נׁש מתוֹ ,

ׁש זּ הוּ ׁש בּ ׁש עת נׁש מתוֹ , ּפ רחה העקדה 
אבל בּ ׁש למוּ ת. הבּ ּט וּ ל ּת כלית בּ חינת
יתבּ ר ה' חפץ א אף-על-ּפ י-כן
וׁש לוֹ ם חס ׁש ם נׁש אר יצחק ׁש יּ היה
ה' כּ י וׁש לוֹ ם, חס אז ׁש יּ סּת לּ ק דּ הינוּ 
על-כּ ן העוֹ לם, בּ קיּ וּ ם חפץ יתבּ ר
לׁש חיטה נפׁש וֹ  מסר ׁש יּ צחק ּת כף
עצמוֹ  את וּ בּט ל יתבּ ר ה' בּ ׁש ביל
ה' לוֹ  אמר וּ מיּ ד ּת כף כּ נּ "ל, בּ תכלית

לאברהם יב)יתבּ ר כב, "אל(בראשית 
'אסקּת יּה  וכוּ '. הנּ ער" אל יד ּת ׁש לח
ׁש יּ אר יתבּ ר רצוֹ נוֹ  אין כּ י אחּת יּה '.
לחזוֹ ר צריכין ּת כף רק כּ נּ "ל, ׁש ם
כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל
יצחק ּפ חד בּ חינת הדּ ין ממּת יקין ואז
הּת וֹ רה על-ידי הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי
המחה על-ידי מם ׁש ּמ מׁש יכין

וכנּ "ל.

ה'וזה לוֹ  ׁש הזמין הּק רבּ ן בּ חינת 
בּ מקוֹ ם להעלוֹ ת מיּ ד יתבּ ר
כּ י ּת חּת יו. ׁש הקריב האיל ׁש הוּ א יצחק
הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת בּ חינת הם הּק רבּ נוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב לז)כּ מוֹ  ז, הּת וֹ רה(ויקרא "זאת 
על-ידי כּ י הינוּ  וכוּ '. ולּמ נחה" לעלה
אוֹ ר המׁש י על-ידי-זה האיל, קרבּ ן
ההמּת קה עּק ר ׁש על-ידי-זה הרׁש ימוּ 
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ׁש חוֹ זרין בּ עת יצחק ּפ חד ׁש ל
- יצחק בּ חינת וזה כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל
יצחק ּפ חד להמּת יק ׁש צּ ריכין ישׂ חק,
ׁש על-ידי-זה הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל על-ידי
וחדוה שׂ חוֹ ק בּ חינת לשׂ מחה זוֹ כין
ּת וֹ רה מקבּ לין ׁש על-ידי-זה ושׂ מחה.
כּ נּ "ל, האיל קרבּ ן בּ חינת ׁש זּ ה

כּ נּ "ל. ההמּת קה עּק ר ׁש על-ידי-זה

יג)וזה כב, את(בראשית אברהם "ויּ א 
נאחז אחר איל והנּ ה ויּ רא עיניו
- דּ יקא 'בּ קרניו' בּ קרניו", בּ ּס ב
בּ חינת הוֹ פר קרן בּ חינת ׁש הוּ א
כּ י יצחק. ׁש ל אילוֹ  - איל ׁש ל ׁש וֹ פר
בּ חינת הוּ א הוּ א האיל ׁש ל ההמּת קה
הנה. בּ ראׁש  הוֹ פר ׁש ל ההמּת קה
המׁש כת בּ חינת כּ ן גּ ם הוּ א ׁש וֹ פר כּ י

הדּ יןכּ  להמּת יק כּ די הּת וֹ רה קבּ לת ח
בּ עצמוֹ  ׁש זּ ה מהבּ ּט וּ ל, ׁש חוֹ זרין בּ עת
ׁש הקריב האיל ׁש ל ההמּת קה בּ חינת

כּ נּ "ל. הבּ ּט וּ ל אחר יצחק בּ מקוֹ ם

בּ זכוּ תועל-כּ ן זכרוֹ נוֹ ת בּ רכּ ת חוֹ תמין 
ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  העקדה.
עּק ר כּ י ּת זכּ וֹ ר', וכוּ ' יצחק 'ועקדת
ועל-כּ ן זכּ רוֹ ן, בּ חינת הוּ א הנה ראׁש 
ועּק ר וכנּ "ל. הזּ כּ רוֹ ן' 'יוֹ ם נקרא
אוֹ ר על-ידי הוּ א הזּ כּ רוֹ ן המׁש כת
וכוּ ' הוֹ פר על-ידי  ׁש נּ מׁש הרׁש ימוּ 

כּ נּ "ל: העקדה בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,

הּת פלּ הטז קדם יוֹ ם בּ כל ועל-כּ ן
עּק ר כּ י העקדה, ּפ רׁש ת אוֹ מרים
בּ חינת על-ידי הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
העקדה בּ חינת על-ידי הנה, ראׁש 

בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת ממׁש יכין ׁש על-ידי-זה וׁש וֹ ב,
ׁש זּ הוּ  הּת פלּ ה מכּ ל אחד ועוֹ שׂ ין זכּ רוֹ ן

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

בּ כלועל-כּ ן העקדה ּפ רׁש ת אוֹ מרים 
עּק ר כּ י הּת פלּ ה, קדם יוֹ ם
כּ נּ "ל. על-ידי-זה הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
הּפ רׁש ה זאת נּ קראת מה מיב וּ בזה
כּ ּמ ה עשׂ ה והא דּ יקא, העקדה ּפ רׁש ת
את ער כּ י לׁש חטוֹ . בּ ׁש ביל עבדּ וֹ ת
ולּמ ה הּמ זבּ ח. על העלהוּ  וגם העצים
אוֹ  ההערכה ׁש ם על הענין נקרא א

ההעלאה ׁש ם הנּ "לעל על-ּפ י א ? 
דּ יקא 'עקדה' נקראת כּ י היטב ניחא
הּת ּק וּ ן עּק ר זה כּ י קׁש ירה, לׁש וֹ ן
דּ הינוּ  העקדה, זכוּ ת על-ידי  ׁש נּ מׁש
כּ ל וּ לחבּ ר לקר על-ידי-זה ׁש זּ וֹ כין
ממׁש יכין על-ידי-זה כּ י בּ יחד. הּת פלּ ה
בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ  הזּ כּ רוֹ ן כּ ח
בּ תחלּ ת עדין עוֹ מד יהיה הּת פלּ ה
אחד עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה,
עקוּ דה הּת פלּ ה וכל הּת פלּ ה. מכּ ל

הּת ּק וּ ןוּ  עּק ר ׁש זּ ה בּ יחד קׁש וּ רה
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין

וכנּ "ל. העקדה בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ יוזה בּ נוֹ ", יצחק את "ויּ עקד בּ חינת 
ידים קוּ ר בּ חינת היא עקדה
קוּ ר בּ חינת הינוּ  בּ יחד, ורגלים
כּ י בּ ראׁש ּה . הּת פלּ ה סוֹ ף דּ בּ וּ רי וחבּ וּ ר
דּ בּ וּ ר יׁש  כּ י ׁש למה. קוֹ מה הוּ א הדּ בּ וּ ר

בּ חינת ראׁש , בּ חינת קיט,ׁש הוּ א (תהלים 
דּ בּ וּ רקס) ויׁש  אמת". דּ בר "ראׁש 

בּ חינת ידים, בּ חינת לה)ׁש הוּ א ט, (שמות 
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בּ חינת מׁש ה". בּ יד ה' דּ בּ ר "כּ אׁש ר
פט) קיט, נצּ ב(תהלים דּ בר ה' "לעוֹ לם

יד בּ חינת וּ מים. אׁש  ׁש הוּ א בּ מים",
שׂ מאל ויד אחר)ימין בּ מקוֹ ם ויׁש (כּ מבאר . 

בּ חינת רגלין, בּ חינת ׁש הוּ א (שםדּ בּ וּ ר 
בּ חינתקה) ."דבר לרגלי ב)"נר נמ, (שם 

בּ חינת ּת דבּ רוּ ן", ב)"צדק מא, (ישעיה 
דּ בּ וּ רים ויׁש  לרגלוֹ ". יקראהוּ  "צדק
ׁש הם העצמוֹ ת כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הם

בּ חינת האדם, בּ נין י)עּק ר לה, (תהלים 
כּ י וכוּ '. ּת אמרנה" עצמוֹ תי "כּ ל
ועּק ר ׁש למה. קוֹ מה הוּ א הדּ בּ וּ ר
אחד הכּ ל ׁש יּ היה הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ ן הדּ בּ וּ ר ׁש אפילּ וּ 
בּ חינת בּ ראׁש וֹ . מקר עדין יהיה
למעלה הרגלין ׁש ּמ קר העקדה
הכּ ל ואז הראׁש , עד ׁש ּמ גּ יעין להיּ דים
ׁש למוּ ת עּק ר זה כּ י יחד. מקר
מקרים הדּ בּ וּ רים כּ ל ׁש יּ היוּ  הּת פלּ ה

כּ נּ "ל: עקדה בּ חינת ׁש זּ ה יחד

בּ חינתיז א)וזה ח, "ויּ זכּ ר(בראשית 
הּמ ים", ויּ ׁש כּ וּ  וכוּ ' נח את אהים
בּ תחלּ ת הנה בּ ראׁש  אוֹ תוֹ  ׁש אוֹ מרים
'וגם ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  זכרוֹ נוֹ ת. ּפ סוּ קי
את בּ הביא וכוּ ' זכרּת  בּ אהבה נח את
בּ א זכרוֹ נוֹ  על-כּ ן וכוּ ' הּמ בּ וּ ל מי
בּ דוֹ ר נח בּ ימי אז כּ י וכוּ '. 'לפני
מרבּ וּ י בּ עוֹ לם הדּ ין ּת קף היה הּמ בּ וּ ל
עצם ׁש לּ גדל עד הרעים, מעשׂ יהם
צריכין היוּ  אז, ׁש היה הדּ ין ּת קף

בּ ת לגמרי עצמן הבּ ּט וּ ללבּט ל כלית 
כּ מבאר הנּ "ל, בּ בחינה וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
הדּ ינים ׁש כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים לעיל

לבּט ל צריכין וׁש לוֹ ם חס והיּ ּס וּ רים
סוֹ ף האין לאוֹ ר הבּ ּט וּ ל בּ תכלית עצמן
וכל כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת כלית על וּ להסּת כּ ל
בּ יוֹ תר גּ דוֹ לים והיּ ּס וּ רים הדּ ין מה
הבּ ּט וּ ל ׁש יּ היה צרי וׁש לוֹ ם חס
הדּ ינים ּת קף וּ לגדל יוֹ תר. בּ ׁש למוּ ת
צריכים היוּ  הּמ בּ וּ ל בּ דוֹ ר אז ׁש היה
הדּ ין להמּת יק ונוֹ רא נפלא בּ ּט וּ ל
צדּ יק צריכים כּ זה וּ לבּט וּ ל אז. העצוּ ם
הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה כּ מוֹ  גּ דוֹ ל
בּ ענין הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וכמבאר דּ יקא
ׁש ּמ סר מי ׁש אין וּ מׁש ה אברהם נח
רבּ ינוּ  מׁש ה כּ מוֹ  העוֹ לם בּ עד נפׁש וֹ 

ׁש ם. עיּ ן הלוֹ ם עליו

כּ ׁש עשׂ וּ כּ י הדּ ין ּת קף כּ ׁש ראה מׁש ה 
וּ בּט ל לגמרי נפׁש וֹ  מסר העגל את

ואמר בּ תכלית לב)עצמוֹ  לב, "אם(שמות : 
נא". מחני אין ואם חטאתם ּת א
ּת כלית בּ חינת זה - נא' מחני אין 'ואם
וזה לגמרי. נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר הבּ ּט וּ ל
כּ תבּת ", אׁש ר מּס פר נא "מחני
חס ׁש מוֹ  למחוֹ ת ונתרצּ ה נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה, מן וׁש לוֹ ם
כּ ׁש נּ תבּ ּט לין כּ י הבּ ּט וּ ל. ּת כלית
ׁש ם ,יתבּ ר סוֹ ף האין בּ אוֹ רוֹ  ונכללין
והכּ נּ וּ יים. המוֹ ת מכּ ל למעלה הוּ א
אחר הם והכּ נּ וּ יים המוֹ ת כּ ל כּ י
ׁש אז הּס פירוֹ ת והתהוּ וּ ת הצּ מצוּ ם
יתבּ ר לקרוֹ תוֹ  יכוֹ לין אנוּ  דּ יקא
נמׁש כין ׁש ּמ ם וכנּ וּ יים, בּ ׁש מוֹ ת
ׁש הם וכוּ ' הנּ בראים כּ ל ׁש ל המוֹ ת
והחיּ וּ ת, הנּ פׁש  הוּ א הם כּ י חיּ וּ תם.
כּ מבאר ׁש מוֹ  הוּ א חיּ ה נפׁש  בּ חינת
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הבּ ּט וּ ל בּ בחינת אבל אחר. בּ מקוֹ ם
למעלה הוּ א ׁש ם סוֹ ף, האין בּ אוֹ ר
בּ חינת מהמוֹ ת למעלה מהּס פירוֹ ת

סוֹ פר אּת ה מה אחד על-כּ ן'לפני .'? 
הרבּ ה ׁש ם להתמהמּה  אפׁש ר אי
יתבּ ּט ל ׁש א כּ די הבּ ּט וּ ל, בּ בחינת

וׁש לוֹ ם. חס בּ מציאוּ ת

בּ בחינתעל-כּ ן מם לחזר צריכין 
יד) א, רצוֹ א(יחזקאל "והחיּ וֹ ת

החיּ וּ ת עּק ר מקבּ לין ואז וׁש וֹ ב".
ׁש ּמ ם מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
כּ י .יתבּ ר אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר
מם מהבּ ּט וּ ל, הרׁש ימוּ  בּ חינת מם
כּ ל ׁש הם הּס פירוֹ ת, כּ ל נמׁש כין
כּ ל נבראוּ  ׁש ּמ הם והכּ נּ וּ יים המוֹ ת
סוֹ ף עד האצילוּ ת מּת חלּ ת העוֹ למוֹ ת
מהרׁש ימוּ   נמׁש הכּ ל כּ י העוֹ לם.
התהוּ וּ ת מתחיל ׁש ּמ ם הנּ "ל,
בּ עצמוֹ  הבּ ּט וּ ל בּ בחינת כּ י הכּ לים.
וּ כׁש יּ ׁש  כּ לל. בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה לית
הצּ דּ יק אזי וׁש לוֹ ם, חס הדּ ין ּת קף
סוֹ תם ׁש הוּ א מׁש ה בּ בחינת ׁש הוּ א
הוּ א לגמרי עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עצמוֹ  את מבּט ל
 ּאחר-כ אבל טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א ׁש ם
בּ יוֹ תר הדּ ין מתגּ בּ ר מם כּ ׁש חוֹ זר
 ּאחר-כ הדּ ין ממּת יק ׁש הוּ א רק כּ נּ "ל.
מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש י הּת וֹ רה על-ידי

כּ נּ "ל.

חטאתם'וזה ּת א 'אם מׁש ה ׁש אמר 
כּ ח לי יׁש  אם הינוּ  - טוֹ ב הרי
כן אחרי להמׁש י הבּ ּט וּ ל על-ידי
ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על-ידי המּת קה

מחני אין, 'ואם טוֹ ב. הרי מהרׁש ימוּ ,
חזק הדּ ין ׁש אם הינוּ  - וכוּ ' 'מּס פר נא
להמּת יקוֹ  לי אפׁש ר ׁש אי עד  ּכ כּ ל
ּת מיד מקבּ ל ׁש אני הּת וֹ רה על-ידי
מׁש ה ּת וֹ רת כּ ל ׁש ּמ ם מהרׁש ימוּ ,
נא'. 'מחני אזי כּ נּ "ל, וכוּ ' והנּ ביאים
לגמרי עצמי לבּט ל מרצּ ה ׁש אני הינוּ 
מם אחזר וא סוֹ ף האין בּ אוֹ ר
אני רק ּת מיד, כּ דרכּ י וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לגמרי, ׁש ם לאר מרצּ ה
למעלה הוּ א ׁש ם כּ י נא'. 'מחני
אׁש ר מּס פר נא 'מחני וזהוּ  מהמוֹ ת.
הוּ א ׁש ם כּ י הּת וֹ רה. ׁש הוּ א כּ תבּת '
וּ מגּ דל כּ נּ "ל. מהּת וֹ רה למעלה
אז למׁש ה ׁש היה נפׁש  הּמ סירוּ ת
העוֹ לם מזּ ה וּ להסּת לּ ק למוּ ת ׁש נּ תרצּ ה
נתרצּ ה על-כּ ן ישׂ ראל בּ ׁש ביל לגמרי
לישׂ ראל, וּ מחל בּ אמת יתבּ ר ה' לוֹ 

בּ חינתו בּ זכוּ תוֹ  העצוּ ם הדּ ין נמּת ק 
וכוּ ' הרעה" על ה' יד)"ויּ נּ חם לב, .(שמות 

ׁש לוזה מדּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  בּ חינת 
כּ מוֹ  אז. למׁש ה ׁש נּ תגּ לּ וּ  רחמים
אני "ויּ אמר בּ ּפ רׁש ה ׁש ם ׁש כּ תוּ ב
וקראתי ,ּפ ני על טוּ בי כּ ל אעביר
וכוּ ' בּ ענן ה' ויּ רד וכוּ ' לפני ה' בּ ׁש ם
כּ ל כּ י וכוּ '. ויּ קרא" ּפ ניו על ה' ויּ עבר
ׁש הם רחמים ׁש ל מדּ וֹ ת עשׂ רה הׁש 
כּ לּ ם ׁש בּ עוֹ לם, הדּ ינים כּ ל ממּת יקין
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר נמׁש כין
הדּ ינים כּ ל ממּת יקין ידוֹ  ׁש על הנּ "ל,
טוּ בי כּ ל אעביר 'אני בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
זה - וכוּ ' ּפ ניו' על ה' ויּ עבר וכוּ ',
ּפ ניו על ׁש עוֹ ברת הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת
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בּ חינת מׁש ה". בּ יד ה' דּ בּ ר "כּ אׁש ר
פט) קיט, נצּ ב(תהלים דּ בר ה' "לעוֹ לם

יד בּ חינת וּ מים. אׁש  ׁש הוּ א בּ מים",
שׂ מאל ויד אחר)ימין בּ מקוֹ ם ויׁש (כּ מבאר . 

בּ חינת רגלין, בּ חינת ׁש הוּ א (שםדּ בּ וּ ר 
בּ חינתקה) ."דבר לרגלי ב)"נר נמ, (שם 

בּ חינת ּת דבּ רוּ ן", ב)"צדק מא, (ישעיה 
דּ בּ וּ רים ויׁש  לרגלוֹ ". יקראהוּ  "צדק
ׁש הם העצמוֹ ת כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הם

בּ חינת האדם, בּ נין י)עּק ר לה, (תהלים 
כּ י וכוּ '. ּת אמרנה" עצמוֹ תי "כּ ל
ועּק ר ׁש למה. קוֹ מה הוּ א הדּ בּ וּ ר
אחד הכּ ל ׁש יּ היה הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ ן הדּ בּ וּ ר ׁש אפילּ וּ 
בּ חינת בּ ראׁש וֹ . מקר עדין יהיה
למעלה הרגלין ׁש ּמ קר העקדה
הכּ ל ואז הראׁש , עד ׁש ּמ גּ יעין להיּ דים
ׁש למוּ ת עּק ר זה כּ י יחד. מקר
מקרים הדּ בּ וּ רים כּ ל ׁש יּ היוּ  הּת פלּ ה

כּ נּ "ל: עקדה בּ חינת ׁש זּ ה יחד

בּ חינתיז א)וזה ח, "ויּ זכּ ר(בראשית 
הּמ ים", ויּ ׁש כּ וּ  וכוּ ' נח את אהים
בּ תחלּ ת הנה בּ ראׁש  אוֹ תוֹ  ׁש אוֹ מרים
'וגם ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  זכרוֹ נוֹ ת. ּפ סוּ קי
את בּ הביא וכוּ ' זכרּת  בּ אהבה נח את
בּ א זכרוֹ נוֹ  על-כּ ן וכוּ ' הּמ בּ וּ ל מי
בּ דוֹ ר נח בּ ימי אז כּ י וכוּ '. 'לפני
מרבּ וּ י בּ עוֹ לם הדּ ין ּת קף היה הּמ בּ וּ ל
עצם ׁש לּ גדל עד הרעים, מעשׂ יהם
צריכין היוּ  אז, ׁש היה הדּ ין ּת קף

בּ ת לגמרי עצמן הבּ ּט וּ ללבּט ל כלית 
כּ מבאר הנּ "ל, בּ בחינה וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
הדּ ינים ׁש כּ ׁש ּמ תגּ בּ רים לעיל

לבּט ל צריכין וׁש לוֹ ם חס והיּ ּס וּ רים
סוֹ ף האין לאוֹ ר הבּ ּט וּ ל בּ תכלית עצמן
וכל כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת כלית על וּ להסּת כּ ל
בּ יוֹ תר גּ דוֹ לים והיּ ּס וּ רים הדּ ין מה
הבּ ּט וּ ל ׁש יּ היה צרי וׁש לוֹ ם חס
הדּ ינים ּת קף וּ לגדל יוֹ תר. בּ ׁש למוּ ת
צריכים היוּ  הּמ בּ וּ ל בּ דוֹ ר אז ׁש היה
הדּ ין להמּת יק ונוֹ רא נפלא בּ ּט וּ ל
צדּ יק צריכים כּ זה וּ לבּט וּ ל אז. העצוּ ם
הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה כּ מוֹ  גּ דוֹ ל
בּ ענין הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וכמבאר דּ יקא
ׁש ּמ סר מי ׁש אין וּ מׁש ה אברהם נח
רבּ ינוּ  מׁש ה כּ מוֹ  העוֹ לם בּ עד נפׁש וֹ 

ׁש ם. עיּ ן הלוֹ ם עליו

כּ ׁש עשׂ וּ כּ י הדּ ין ּת קף כּ ׁש ראה מׁש ה 
וּ בּט ל לגמרי נפׁש וֹ  מסר העגל את

ואמר בּ תכלית לב)עצמוֹ  לב, "אם(שמות : 
נא". מחני אין ואם חטאתם ּת א
ּת כלית בּ חינת זה - נא' מחני אין 'ואם
וזה לגמרי. נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר הבּ ּט וּ ל
כּ תבּת ", אׁש ר מּס פר נא "מחני
חס ׁש מוֹ  למחוֹ ת ונתרצּ ה נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה, מן וׁש לוֹ ם
כּ ׁש נּ תבּ ּט לין כּ י הבּ ּט וּ ל. ּת כלית
ׁש ם ,יתבּ ר סוֹ ף האין בּ אוֹ רוֹ  ונכללין
והכּ נּ וּ יים. המוֹ ת מכּ ל למעלה הוּ א
אחר הם והכּ נּ וּ יים המוֹ ת כּ ל כּ י
ׁש אז הּס פירוֹ ת והתהוּ וּ ת הצּ מצוּ ם
יתבּ ר לקרוֹ תוֹ  יכוֹ לין אנוּ  דּ יקא
נמׁש כין ׁש ּמ ם וכנּ וּ יים, בּ ׁש מוֹ ת
ׁש הם וכוּ ' הנּ בראים כּ ל ׁש ל המוֹ ת
והחיּ וּ ת, הנּ פׁש  הוּ א הם כּ י חיּ וּ תם.
כּ מבאר ׁש מוֹ  הוּ א חיּ ה נפׁש  בּ חינת

פג והלכות סהתורות תורה

הבּ ּט וּ ל בּ בחינת אבל אחר. בּ מקוֹ ם
למעלה הוּ א ׁש ם סוֹ ף, האין בּ אוֹ ר
בּ חינת מהמוֹ ת למעלה מהּס פירוֹ ת

סוֹ פר אּת ה מה אחד על-כּ ן'לפני .'? 
הרבּ ה ׁש ם להתמהמּה  אפׁש ר אי
יתבּ ּט ל ׁש א כּ די הבּ ּט וּ ל, בּ בחינת

וׁש לוֹ ם. חס בּ מציאוּ ת

בּ בחינתעל-כּ ן מם לחזר צריכין 
יד) א, רצוֹ א(יחזקאל "והחיּ וֹ ת

החיּ וּ ת עּק ר מקבּ לין ואז וׁש וֹ ב".
ׁש ּמ ם מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
כּ י .יתבּ ר אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר
מם מהבּ ּט וּ ל, הרׁש ימוּ  בּ חינת מם
כּ ל ׁש הם הּס פירוֹ ת, כּ ל נמׁש כין
כּ ל נבראוּ  ׁש ּמ הם והכּ נּ וּ יים המוֹ ת
סוֹ ף עד האצילוּ ת מּת חלּ ת העוֹ למוֹ ת
מהרׁש ימוּ   נמׁש הכּ ל כּ י העוֹ לם.
התהוּ וּ ת מתחיל ׁש ּמ ם הנּ "ל,
בּ עצמוֹ  הבּ ּט וּ ל בּ בחינת כּ י הכּ לים.
וּ כׁש יּ ׁש  כּ לל. בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה לית
הצּ דּ יק אזי וׁש לוֹ ם, חס הדּ ין ּת קף
סוֹ תם ׁש הוּ א מׁש ה בּ בחינת ׁש הוּ א
הוּ א לגמרי עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עצמוֹ  את מבּט ל
 ּאחר-כ אבל טוֹ ב. כּ לּ וֹ  הוּ א ׁש ם
בּ יוֹ תר הדּ ין מתגּ בּ ר מם כּ ׁש חוֹ זר
 ּאחר-כ הדּ ין ממּת יק ׁש הוּ א רק כּ נּ "ל.
מהרׁש ימוּ  ׁש ּמ מׁש י הּת וֹ רה על-ידי

כּ נּ "ל.

חטאתם'וזה ּת א 'אם מׁש ה ׁש אמר 
כּ ח לי יׁש  אם הינוּ  - טוֹ ב הרי
כן אחרי להמׁש י הבּ ּט וּ ל על-ידי
ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על-ידי המּת קה

מחני אין, 'ואם טוֹ ב. הרי מהרׁש ימוּ ,
חזק הדּ ין ׁש אם הינוּ  - וכוּ ' 'מּס פר נא
להמּת יקוֹ  לי אפׁש ר ׁש אי עד  ּכ כּ ל
ּת מיד מקבּ ל ׁש אני הּת וֹ רה על-ידי
מׁש ה ּת וֹ רת כּ ל ׁש ּמ ם מהרׁש ימוּ ,
נא'. 'מחני אזי כּ נּ "ל, וכוּ ' והנּ ביאים
לגמרי עצמי לבּט ל מרצּ ה ׁש אני הינוּ 
מם אחזר וא סוֹ ף האין בּ אוֹ ר
אני רק ּת מיד, כּ דרכּ י וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לגמרי, ׁש ם לאר מרצּ ה
למעלה הוּ א ׁש ם כּ י נא'. 'מחני
אׁש ר מּס פר נא 'מחני וזהוּ  מהמוֹ ת.
הוּ א ׁש ם כּ י הּת וֹ רה. ׁש הוּ א כּ תבּת '
וּ מגּ דל כּ נּ "ל. מהּת וֹ רה למעלה
אז למׁש ה ׁש היה נפׁש  הּמ סירוּ ת
העוֹ לם מזּ ה וּ להסּת לּ ק למוּ ת ׁש נּ תרצּ ה
נתרצּ ה על-כּ ן ישׂ ראל בּ ׁש ביל לגמרי
לישׂ ראל, וּ מחל בּ אמת יתבּ ר ה' לוֹ 

בּ חינתו בּ זכוּ תוֹ  העצוּ ם הדּ ין נמּת ק 
וכוּ ' הרעה" על ה' יד)"ויּ נּ חם לב, .(שמות 

ׁש לוזה מדּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  בּ חינת 
כּ מוֹ  אז. למׁש ה ׁש נּ תגּ לּ וּ  רחמים
אני "ויּ אמר בּ ּפ רׁש ה ׁש ם ׁש כּ תוּ ב
וקראתי ,ּפ ני על טוּ בי כּ ל אעביר
וכוּ ' בּ ענן ה' ויּ רד וכוּ ' לפני ה' בּ ׁש ם
כּ ל כּ י וכוּ '. ויּ קרא" ּפ ניו על ה' ויּ עבר
ׁש הם רחמים ׁש ל מדּ וֹ ת עשׂ רה הׁש 
כּ לּ ם ׁש בּ עוֹ לם, הדּ ינים כּ ל ממּת יקין
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר נמׁש כין
הדּ ינים כּ ל ממּת יקין ידוֹ  ׁש על הנּ "ל,
טוּ בי כּ ל אעביר 'אני בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
זה - וכוּ ' ּפ ניו' על ה' ויּ עבר וכוּ ',
ּפ ניו על ׁש עוֹ ברת הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת
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ׁש חוֹ זר בּ עת לזה ׁש זּ וֹ כה מי ׁש ל
הזּ ריחה ּפ ניו על עוֹ בר ׁש אז מהבּ ּט וּ ל,
לוֹ  וּ מזריח ׁש ּמ איר אהוּ ת והתנוֹ צצוּ ת
ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ  על-ידי מהבּ ּט וּ ל
והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל האוֹ ר ׁש זּ ה מהבּ ּט וּ ל.
על "ורוּ ח בּ חינת ּפ ניו על ועוֹ בר חוֹ לף

יחף" טו)ּפ ני ד, ה'(איוב 'ויּ עבר בּ חינת , 
אעביר 'אני בּ חינת וזהוּ  וכוּ '. ּפ ניו' על
דּ יקא. טוּ בי' 'כּ ל ,'ּפ ני על טוּ בי כּ ל
טוֹ ב כּ לּ וֹ  הוּ א הבּ ּט וּ ל בּ בחינת ׁש ם כּ י
הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי  ּואחר-כ כּ נּ "ל.
עצמוֹ  על ממׁש יכין מם ׁש ּמ קבּ לין
ׁש כּ לּ וֹ  לידע הבּ ּט וּ ל אוֹ ר בּ חינת כּ ן גּ ם
ׁש ּמ קבּ לין, הּת וֹ רה על-ידי טוֹ ב
הדּ ינים כּ ל נמּת קין ׁש על-ידי-זה

כּ נּ "ל. והיּ ּס וּ רים

עשׂ רהוזה ׁש ׁש  בּ ּס פרים ׁש ּמ וּ בא 
בּ חינת הם רחמים ׁש ל מדּ וֹ ת
נדרׁש ת ׁש הּת וֹ רה מדּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש 
ׁש ל מדּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  כּ י בּ הן.
הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת הם רחמים
ׁש חוֹ זר בּ עת ּפ ניו על ׁש עוֹ ברת
כּ ל  נמׁש ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, מהבּ ּט וּ ל
עשׂ רה ׁש ׁש  בּ חינת כּ נּ "ל, הּת וֹ רה

נד ׁש הּת וֹ רה כּ ללמדּ וֹ ת ׁש הם בּ הן רׁש ת 
הנּ "ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר מם כּ י הּת וֹ רה.

כּ נּ "ל. הּת וֹ רה כּ ל  נמׁש

נפׁש וֹ ועל-כּ ן ׁש ּמ סר רבּ ינוּ  מׁש ה 
על-כּ ן כּ זה, לבּט וּ ל וזכה
ׁש בּ עוֹ לם הדּ ינים כּ ל המּת יק בּ אמת
מאד הדּ ין התגּ בּ רוּ ת ּת קף בּ עת אפילּ וּ 
לבּט וּ ל זכה א נח אבל לצלן. רחמנא
הדּ ין לבּט ל יכוֹ ל היה א ועל-כּ ן כּ זה,

בּ עוֹ לם. מבּ וּ ל היה ועל-כּ ן לגמרי,
להתחבּ א בּ ּת בה לכּ נס הכרח על-כּ ן
והּמ ׁש חיתים הדּ ין ּת קף מּפ ני ׁש ם
כּ י והענין, הּק דוֹ ׁש . בּ זוֹ הר כּ מבאר
עצמוֹ  לבּט ל זכה א ׁש נּ ח מחמת
העוֹ לם, מכּ ל הדּ ין ׁש יּ בּט ל עד כּ ראוּ י
ׁש ם לזכּ וֹ ת בּ ּת בה לכּ נס הכרח על-כּ ן
יוֹ ם דּ א נח ּת בת כּ י בּ ּט וּ ל. לבחינת

בּ ּת ּק וּ נים ׁש איתא כּ מוֹ  (תיקוןהכּ ּפ וּ רים 
כב.) דף בּ ּט וּ לואו הוּ א הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם

דּ האי מחיזוּ  עיניהם סוֹ תמין ׁש אז
והחמה הּת ענית בּ חינת ׁש זּ ה עלמא,
נח כּ י הינוּ  כּ נּ "ל. יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר ׁש ל ענּ וּ יים
על-ידי אם כּ י בּ ּט וּ ל לבחינת זכה א
ׁש ם ונתחבּ א ונסּת ר לּת בה כּ ניסתוֹ 
בּ חינת זה כּ י מהעוֹ לם. עיניו וסתם
וּ להתחבּ א להסּת יר ׁש צּ ריכין ההסּת רה
וׁש לוֹ ם, חס הדּ ין ּת קף בּ ׁש עת עצמוֹ 
בּ זוֹ הר כּ מבאר הּת בה בּ חינת ׁש זּ הוּ 
גּ וֹ בר ׁש הדּ ין בּ ׁש עה כּ י הינוּ  הּק דוֹ ׁש .
הוּ א והבּ ּט וּ ל כּ נּ "ל, לבּט וּ ל צריכים

עלמא. דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם

וּ להסּת ירועל-כּ ן להתחבּ א צריכין 
ולבלי הבּ ית  ֹבּ תו עצמוֹ 
עיניו יׁש וֹ טט ׁש א כּ די חוּ צה לצאת
נסּת ר יׁש ב רק הזּ ה, העוֹ לם בּ ראיּ ת
הּמ קוֹ ם ׁש ם בּ יתוֹ ,  ֹבּ תו ונחבּ א
יתבּ ר לה' עצמוֹ  לבּט ל יוֹ תר מסגּ ל
וזהוּ  על-ידי-זה. הדּ ין להמּת יק כּ די

כ)בּ חינת כו, בּ א(ישעיה עּמ י ל" 
חבי ,בּ עד דּ לת וּ סגר בחדרי
נמצא זעם". יעבר עד רגע כמעט
נח כּ י בּ ּט וּ ל. בּ חינת זה - נח ׁש ּת בת

פה והלכות סהתורות תורה

להמּת יק בּ ׁש למוּ ת לבּט וּ ל זכה א
ׁש ה'הדּ ין רק לגמרי, העוֹ לם מכּ ל 

בּ ּת בה לכּ נס צוּ הוּ  בּ רחמיו יתבּ ר
עיניו ולסּת ם ׁש ם עצמוֹ  להסּת יר
סוֹ תמין הּת בה מחצּ וֹ ת כּ י מהעוֹ לם
הראוּ ת יתּפ זּ ר ׁש א העינים בּ פני
על להסּת כּ ל ׁש יּ וּ כל כּ די לחוּ ץ,
כּ מבאר סוֹ ף, בּ אין ולכּ לל הּת כלית
צריכין זה ׁש בּ ׁש ביל הנּ "ל בּ הּת וֹ רה
על להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צין עיניו לסּת ם
מן הראוּ ת יתּפ זּ ר ׁש א כּ די הּת כלית

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' הצּ ד

ההתבּ וֹ דדוּ ת,וזה מעלת בּ חינת 
 ֹבּ תו ׁש יּ תבּ וֹ דד האדם ׁש צּ רי
יתבּ ר לה' עצמוֹ  ויקר בּ יתוֹ 
עיניו ׁש יּ סּת ם כּ די ותחנוּ נים, בּ תפלּ וֹ ת
ראוּ ת יתּפ זּ ר וא עלמא דּ האי מחיזוּ 
בּ עצמוֹ  זה וּ בׁש ביל בּ חוּ ץ, עיניו
עצמוֹ  להסּת יר הבּ ית מחצּ וֹ ת מסגּ לין
הדּ ין ּת קף בּ עת הּמ ׁש חיתים מּפ ני בּ הן
הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא לצלן רחמנא
בּ פני מחצּ וֹ ת הם הבּ ית מחצּ וֹ ת כּ י
הּת כלית על להסּת כּ ל כּ די העינים
הדּ ינים כּ ל ׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש ם
על-כּ ן בּ מציאוּ ת. בּ טלים והיּ ּס וּ רים
 ּכ כּ ל הלם הדּ וֹ ר צדּ יק כּ ׁש אין
הּת כלית אל בּ ּט וּ לוֹ  על-ידי ׁש יּ וּ כל
אזי העוֹ לם, מכּ ל לגמרי הדּ ין לבּט ל
להסּת יר צריכין והכּ ׁש רים הצּ דּ יקים
בּ בחינת בּ יתם, מחצּ וֹ ת  ֹבּ תו עצמן
כּ די וכוּ ' 'בחדרי בּ א עּמ י ל'
מחצּ וֹ ת כּ י הדּ ין. מּפ ני עצמוֹ  להסּת יר
הּת כלית, אל בּ ּט וּ ל בּ בחינת הם הבּ ית

העינים בּ פני סוֹ תמין ׁש הם מחמת
ׁש ם ועל-כּ ן החוּ ץ. אל יסּת כּ ל ׁש א
בּ ּט וּ ל עּק ר כּ י לׁש ט, יכוֹ ל הדּ ין אין
הּת כלית בּ חינת על-ידי הוּ א הדּ ינים
העינים סתימת בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
לצלן רחמנא היּ ּס וּ רים ּת קף בּ ׁש עת

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ מבאר

הצּ דּ יקוזהוּ  כּ י כּ נּ "ל, הּת בה בּ חינת 
יכוֹ ל רבּ ינוּ  מׁש ה כּ מוֹ  הלם

אפילּ וּ ל ּת מיד הּת כלית אל עצמוֹ  בּט ל 
כּ זה צדּ יק ועל-כּ ן לּת בה. כּ ניסתוֹ  בּ א
לגמרי הדּ ין לבּט ל יכוֹ ל הוּ א בּ אמת
אין צדּ יקים ׁש אר אבל העוֹ לם, מכּ ל
כּ ׁש ּס וֹ תמין אם כּ י עצמן לבּט ל יכוֹ לין
ל" בּ בחינת בּ חדרים, ונסגּ רים עצמן
כּ ניסת בּ חינת וזהוּ  ."בחדרי בּ א עּמ י
זכה ׁש א ׁש ּמ חמת כּ נּ "ל, בּ ּת בה נח
א על-כּ ן בּ ׁש למוּ ת הבּ ּט וּ ל לתכלית
העוֹ לם. מכּ ל הדּ ין להמּת יק יכל היה
אם כּ י נצּ וֹ לוּ  א וּ ביתוֹ  עצמוֹ  הוּ א וגם
עצה יתבּ ר ה' לוֹ  ׁש נּ תן על-ידי
יזכּ ה דּ יקא וׁש ם בּ ּת בה, ׁש יּ כּ נס
יכל היה א הוּ א כּ י בּ ּט וּ ל. לבחינת
על-ידי אם כּ י בּ ּט וּ ל לבחינת לבוֹ א
זה בּ ּט וּ ל ועל-ידי כּ נּ "ל. לּת בה כּ ניסתוֹ 
מעצמוֹ  הדּ ין לבּט ל ּפ נים כּ ל על זכה
כּ נּ "ל. על-ידי-זה העוֹ לם וּ לקיּ ם וּ ביתוֹ 
בּ ּט וּ ל בּ חינת זה - נח ׁש ּת בת נמצא

כּ נּ "ל. הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ חינת

טז)בּ חינתוזה ו, ּת עשׂ ה(בראשית "צהר : 
ּת כלּ נּ ה אּמ ה ואל לּת בה
וחלּ וֹ ן צהר ׁש יּ עשׂ ה הינוּ  מלּ מעלה".
והבּ טתוֹ  הסּת כּ לוּ תוֹ  ׁש כּ ל כּ די למעלה



הלכותפד דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

ׁש חוֹ זר בּ עת לזה ׁש זּ וֹ כה מי ׁש ל
הזּ ריחה ּפ ניו על עוֹ בר ׁש אז מהבּ ּט וּ ל,
לוֹ  וּ מזריח ׁש ּמ איר אהוּ ת והתנוֹ צצוּ ת
ׁש נּ ׁש אר הרׁש ימוּ  על-ידי מהבּ ּט וּ ל
והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל האוֹ ר ׁש זּ ה מהבּ ּט וּ ל.
על "ורוּ ח בּ חינת ּפ ניו על ועוֹ בר חוֹ לף

יחף" טו)ּפ ני ד, ה'(איוב 'ויּ עבר בּ חינת , 
אעביר 'אני בּ חינת וזהוּ  וכוּ '. ּפ ניו' על
דּ יקא. טוּ בי' 'כּ ל ,'ּפ ני על טוּ בי כּ ל
טוֹ ב כּ לּ וֹ  הוּ א הבּ ּט וּ ל בּ בחינת ׁש ם כּ י
הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי  ּואחר-כ כּ נּ "ל.
עצמוֹ  על ממׁש יכין מם ׁש ּמ קבּ לין
ׁש כּ לּ וֹ  לידע הבּ ּט וּ ל אוֹ ר בּ חינת כּ ן גּ ם
ׁש ּמ קבּ לין, הּת וֹ רה על-ידי טוֹ ב
הדּ ינים כּ ל נמּת קין ׁש על-ידי-זה

כּ נּ "ל. והיּ ּס וּ רים

עשׂ רהוזה ׁש ׁש  בּ ּס פרים ׁש ּמ וּ בא 
בּ חינת הם רחמים ׁש ל מדּ וֹ ת
נדרׁש ת ׁש הּת וֹ רה מדּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש 
ׁש ל מדּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  כּ י בּ הן.
הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת הם רחמים
ׁש חוֹ זר בּ עת ּפ ניו על ׁש עוֹ ברת
כּ ל  נמׁש ׁש ּמ ם כּ נּ "ל, מהבּ ּט וּ ל
עשׂ רה ׁש ׁש  בּ חינת כּ נּ "ל, הּת וֹ רה

נד ׁש הּת וֹ רה כּ ללמדּ וֹ ת ׁש הם בּ הן רׁש ת 
הנּ "ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר מם כּ י הּת וֹ רה.

כּ נּ "ל. הּת וֹ רה כּ ל  נמׁש

נפׁש וֹ ועל-כּ ן ׁש ּמ סר רבּ ינוּ  מׁש ה 
על-כּ ן כּ זה, לבּט וּ ל וזכה
ׁש בּ עוֹ לם הדּ ינים כּ ל המּת יק בּ אמת
מאד הדּ ין התגּ בּ רוּ ת ּת קף בּ עת אפילּ וּ 
לבּט וּ ל זכה א נח אבל לצלן. רחמנא
הדּ ין לבּט ל יכוֹ ל היה א ועל-כּ ן כּ זה,

בּ עוֹ לם. מבּ וּ ל היה ועל-כּ ן לגמרי,
להתחבּ א בּ ּת בה לכּ נס הכרח על-כּ ן
והּמ ׁש חיתים הדּ ין ּת קף מּפ ני ׁש ם
כּ י והענין, הּק דוֹ ׁש . בּ זוֹ הר כּ מבאר
עצמוֹ  לבּט ל זכה א ׁש נּ ח מחמת
העוֹ לם, מכּ ל הדּ ין ׁש יּ בּט ל עד כּ ראוּ י
ׁש ם לזכּ וֹ ת בּ ּת בה לכּ נס הכרח על-כּ ן
יוֹ ם דּ א נח ּת בת כּ י בּ ּט וּ ל. לבחינת

בּ ּת ּק וּ נים ׁש איתא כּ מוֹ  (תיקוןהכּ ּפ וּ רים 
כב.) דף בּ ּט וּ לואו הוּ א הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם

דּ האי מחיזוּ  עיניהם סוֹ תמין ׁש אז
והחמה הּת ענית בּ חינת ׁש זּ ה עלמא,
נח כּ י הינוּ  כּ נּ "ל. יוֹ ם-כּ ּפ וּ ר ׁש ל ענּ וּ יים
על-ידי אם כּ י בּ ּט וּ ל לבחינת זכה א
ׁש ם ונתחבּ א ונסּת ר לּת בה כּ ניסתוֹ 
בּ חינת זה כּ י מהעוֹ לם. עיניו וסתם
וּ להתחבּ א להסּת יר ׁש צּ ריכין ההסּת רה
וׁש לוֹ ם, חס הדּ ין ּת קף בּ ׁש עת עצמוֹ 
בּ זוֹ הר כּ מבאר הּת בה בּ חינת ׁש זּ הוּ 
גּ וֹ בר ׁש הדּ ין בּ ׁש עה כּ י הינוּ  הּק דוֹ ׁש .
הוּ א והבּ ּט וּ ל כּ נּ "ל, לבּט וּ ל צריכים

עלמא. דּ האי מחיזוּ  עיניו לסּת ם

וּ להסּת ירועל-כּ ן להתחבּ א צריכין 
ולבלי הבּ ית  ֹבּ תו עצמוֹ 
עיניו יׁש וֹ טט ׁש א כּ די חוּ צה לצאת
נסּת ר יׁש ב רק הזּ ה, העוֹ לם בּ ראיּ ת
הּמ קוֹ ם ׁש ם בּ יתוֹ ,  ֹבּ תו ונחבּ א
יתבּ ר לה' עצמוֹ  לבּט ל יוֹ תר מסגּ ל
וזהוּ  על-ידי-זה. הדּ ין להמּת יק כּ די

כ)בּ חינת כו, בּ א(ישעיה עּמ י ל" 
חבי ,בּ עד דּ לת וּ סגר בחדרי
נמצא זעם". יעבר עד רגע כמעט
נח כּ י בּ ּט וּ ל. בּ חינת זה - נח ׁש ּת בת

פה והלכות סהתורות תורה

להמּת יק בּ ׁש למוּ ת לבּט וּ ל זכה א
ׁש ה'הדּ ין רק לגמרי, העוֹ לם מכּ ל 

בּ ּת בה לכּ נס צוּ הוּ  בּ רחמיו יתבּ ר
עיניו ולסּת ם ׁש ם עצמוֹ  להסּת יר
סוֹ תמין הּת בה מחצּ וֹ ת כּ י מהעוֹ לם
הראוּ ת יתּפ זּ ר ׁש א העינים בּ פני
על להסּת כּ ל ׁש יּ וּ כל כּ די לחוּ ץ,
כּ מבאר סוֹ ף, בּ אין ולכּ לל הּת כלית
צריכין זה ׁש בּ ׁש ביל הנּ "ל בּ הּת וֹ רה
על להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צין עיניו לסּת ם
מן הראוּ ת יתּפ זּ ר ׁש א כּ די הּת כלית

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' הצּ ד

ההתבּ וֹ דדוּ ת,וזה מעלת בּ חינת 
 ֹבּ תו ׁש יּ תבּ וֹ דד האדם ׁש צּ רי
יתבּ ר לה' עצמוֹ  ויקר בּ יתוֹ 
עיניו ׁש יּ סּת ם כּ די ותחנוּ נים, בּ תפלּ וֹ ת
ראוּ ת יתּפ זּ ר וא עלמא דּ האי מחיזוּ 
בּ עצמוֹ  זה וּ בׁש ביל בּ חוּ ץ, עיניו
עצמוֹ  להסּת יר הבּ ית מחצּ וֹ ת מסגּ לין
הדּ ין ּת קף בּ עת הּמ ׁש חיתים מּפ ני בּ הן
הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בא לצלן רחמנא
בּ פני מחצּ וֹ ת הם הבּ ית מחצּ וֹ ת כּ י
הּת כלית על להסּת כּ ל כּ די העינים
הדּ ינים כּ ל ׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש ם
על-כּ ן בּ מציאוּ ת. בּ טלים והיּ ּס וּ רים
 ּכ כּ ל הלם הדּ וֹ ר צדּ יק כּ ׁש אין
הּת כלית אל בּ ּט וּ לוֹ  על-ידי ׁש יּ וּ כל
אזי העוֹ לם, מכּ ל לגמרי הדּ ין לבּט ל
להסּת יר צריכין והכּ ׁש רים הצּ דּ יקים
בּ בחינת בּ יתם, מחצּ וֹ ת  ֹבּ תו עצמן
כּ די וכוּ ' 'בחדרי בּ א עּמ י ל'
מחצּ וֹ ת כּ י הדּ ין. מּפ ני עצמוֹ  להסּת יר
הּת כלית, אל בּ ּט וּ ל בּ בחינת הם הבּ ית

העינים בּ פני סוֹ תמין ׁש הם מחמת
ׁש ם ועל-כּ ן החוּ ץ. אל יסּת כּ ל ׁש א
בּ ּט וּ ל עּק ר כּ י לׁש ט, יכוֹ ל הדּ ין אין
הּת כלית בּ חינת על-ידי הוּ א הדּ ינים
העינים סתימת בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
לצלן רחמנא היּ ּס וּ רים ּת קף בּ ׁש עת

הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ מבאר

הצּ דּ יקוזהוּ  כּ י כּ נּ "ל, הּת בה בּ חינת 
יכוֹ ל רבּ ינוּ  מׁש ה כּ מוֹ  הלם

אפילּ וּ ל ּת מיד הּת כלית אל עצמוֹ  בּט ל 
כּ זה צדּ יק ועל-כּ ן לּת בה. כּ ניסתוֹ  בּ א
לגמרי הדּ ין לבּט ל יכוֹ ל הוּ א בּ אמת
אין צדּ יקים ׁש אר אבל העוֹ לם, מכּ ל
כּ ׁש ּס וֹ תמין אם כּ י עצמן לבּט ל יכוֹ לין
ל" בּ בחינת בּ חדרים, ונסגּ רים עצמן
כּ ניסת בּ חינת וזהוּ  ."בחדרי בּ א עּמ י
זכה ׁש א ׁש ּמ חמת כּ נּ "ל, בּ ּת בה נח
א על-כּ ן בּ ׁש למוּ ת הבּ ּט וּ ל לתכלית
העוֹ לם. מכּ ל הדּ ין להמּת יק יכל היה
אם כּ י נצּ וֹ לוּ  א וּ ביתוֹ  עצמוֹ  הוּ א וגם
עצה יתבּ ר ה' לוֹ  ׁש נּ תן על-ידי
יזכּ ה דּ יקא וׁש ם בּ ּת בה, ׁש יּ כּ נס
יכל היה א הוּ א כּ י בּ ּט וּ ל. לבחינת
על-ידי אם כּ י בּ ּט וּ ל לבחינת לבוֹ א
זה בּ ּט וּ ל ועל-ידי כּ נּ "ל. לּת בה כּ ניסתוֹ 
מעצמוֹ  הדּ ין לבּט ל ּפ נים כּ ל על זכה
כּ נּ "ל. על-ידי-זה העוֹ לם וּ לקיּ ם וּ ביתוֹ 
בּ ּט וּ ל בּ חינת זה - נח ׁש ּת בת נמצא

כּ נּ "ל. הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ חינת

טז)בּ חינתוזה ו, ּת עשׂ ה(בראשית "צהר : 
ּת כלּ נּ ה אּמ ה ואל לּת בה
וחלּ וֹ ן צהר ׁש יּ עשׂ ה הינוּ  מלּ מעלה".
והבּ טתוֹ  הסּת כּ לוּ תוֹ  ׁש כּ ל כּ די למעלה
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בּ חינת ׁש זּ הוּ  למעלה, רק יהיה
ׁש הוּ א העליוֹ ן הּת כלית אל הסּת כּ לוּ ת

בּ חינת וזה למעלה. יא)למעלה יז, (שמות 
וכוּ ', ידוֹ " מׁש ה ירים כּ אׁש ר "והיה
בּ זמן אלּ א וכוּ ' מׁש ה ׁש ל ידיו 'וכי
הם מעלה כּ לּפ י מסּת כּ לין ׁש יּ שׂ ראל

וכוּ ' כט.)נוֹ צחין' השנה לענין(ראש וכן . 
כּ לּפ י מסּת כּ לין ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן הנּ חׁש 
בּ ּט וּ ל עּק ר כּ י מתרּפ אין. הם מעלה
הּמ לחמה ונצחוֹ ן והיּ ּס וּ רים הדּ ינים
הּק דה, אל הּמ תנגּ דים כּ נגד לעמד
מעלה כּ לּפ י הסּת כּ לוּ ת על-ידי הוּ א
כּ נּ "ל. הּת כלית אל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א

בּ ּט וּ ל,ועל-ידי בּ חינת ׁש הוּ א נח ּת בת 
מּפ ני נסּת ר ׁש על-ידי-זה
נחרב וא העוֹ לם ונתקיּ ם הדּ ין

ע אחר-כּ לגמרי, נח זכה ל-ידי-זה 
וׁש וֹ ב, רצוֹ א בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חזר
וזה כּ נּ "ל. מהרׁש ימוּ  ּת וֹ רה להמׁש י
יציאתוֹ  אחר נח זּ כה מה בּ חינת
קדׁש וֹ  וּ ברוּ ח בּ חכמתוֹ  להיג מהּת בה
הבּ המה מכּ ל קרבּ נוֹ ת להקריב
לקבּ ל זכה זה כּ י וכוּ ', הּט הוֹ רה
הּת וֹ רה הגת בּ בחינת וּ להיג
בּ עת מהבּ ּט וּ ל לוֹ  ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
יוֹ ם בּ חינת ׁש היא מהּת בה יציאתוֹ 
וזה כּ נּ "ל. בּ ּט וּ ל בּ חינת הכּ ּפ וּ רים
'ויּ זכּ ר' נח", את אהים "ויּ זכּ ר בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א זכּ רוֹ ן בּ חינת - דּ יקא
הנה ראׁש  בּ חינת ׁש זּ ה הרׁש ימה,
הוֹ פר על-ידי ההמּת קה ׁש עּק ר
'זכרוֹ ן בּ חינת זכּ רוֹ ן בּ חינת ׁש הוּ א
מזכּ ירין ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ' ּת רוּ עה'

ּפ סוּ קי בּ תחלּ ת הנה בּ ראׁש  זה ּפ סוּ ק
ראׁש  ענין כּ ל הוּ א זה כּ ל כּ י זכרוֹ נוֹ ת,

כּ נּ "ל: הנה

בּ חינתיח י)וזה כט, לּמ בּ וּ ל(תהלים "ה' 
הבעה בּ סוֹ ף הנּ אמר יׁש ב"
ׁש הם הּמ ים, על דּ וד ׁש אמר קוֹ לוֹ ת
ׁש נּ ּת נה ּת וֹ רה מּת ן ׁש ל הּק וֹ לוֹ ת בּ חינת
זה ׁש ּמ זמוֹ ר בּ ּס פרים כּ מבאר בּ קוֹ לוֹ ת
מים הּמ בּ וּ ל כּ י ּת וֹ רה. מּמ ּת ן מדבּ ר
מבּ חינת  נמׁש זה אז, לעוֹ לם ׁש בּ א
ׁש ּמ ם כּ לים ׁש בירת ׁש גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י
הינוּ  וׁש לוֹ ם. חס והצּ רוֹ ת הדּ ינים כּ ל
רע מּפ ני מאד הדּ ין ּת קף היה אז כּ י
לבּט וּ ל אז צריכים והיוּ  מעלליהם,
ואז הדּ ין, לבּט ל ׁש יּ זכּ וּ  עד בּ ׁש למוּ ת
ׁש היא הּת וֹ רה הגת ממׁש יכים היוּ 
ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ  מים, בּ חינת
זכוּ  ׁש א מחמת אבל כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל
ׁש היא בּ תׁש וּ בה נתעוֹ ררוּ  וא לזה
נעשׂ ה על-כּ ן כּ נּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת
בּ חינת ׁש הם הנּ "ל הּמ ים מבּ חינת
בּ חינת מהם נעשׂ ה הּת וֹ רה, הגת
להם היה ׁש א מחמת הּמ בּ וּ ל, מימי
קלקוּ ל מחמת האוֹ ר לקבּ ל כּ לים
בּ בחינת אצלם היה על-כּ ן מעשׂ יהם,
ׁש זּ ה הדּ ינים כּ ל ׁש ּמ ם אוֹ ר רבּ וּ י

הּמ בּ וּ ל.מ ימי 

ז"לועל-כּ ן רבּ וֹ תינוּ  רבהאמרוּ  (בראשית 
יב) ּפ סוּ קלא, על (בראשיתבּ אמת 

יב) ׁש אםז, הארץ", על הגּ ׁש ם "ויהי
גּ ׁש מי היוּ  לתׁש וּ בה מתעוֹ ררים היוּ 
היוּ  ׁש אם כּ נּ "ל, הינוּ  וּ נדבה. בּ רכה
כּ נּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת לתׁש וּ בה אז זוֹ כים

פז והלכות סהתורות תורה

הּת וֹ רה מימי הגת לקבּ ל יכוֹ לים היוּ 
וּ נדבה, בּ רכה גּ ׁש מי בּ חינת ׁש הם
אהים ּת ניף נדבוֹ ת גּ ׁש ם בּ חינת
ׁש א מחמת אבל ּת וֹ רה. בּ מּת ן הנּ אמר
מבּ וּ ל אצלם נעשׂ ה לתׁש וּ בה, זכוּ 
גּ ׁש מי מבּ חינת הּת וֹ רה מימי מבּ חינת
על רׁש "י ׁש ּפ רׁש  וזה כּ נּ "ל. בּ רכה

עּמ ים" ידין בם "כּ י לא)ּפ סוּ ק לו, (איוב 
וכוּ ', לנחּת וֹ ם מׁש ל הגּ ׁש מים, לענין
וכל הּמ ים על-ידי הענׁש ים ׁש כּ ל
הּמ ים. על-ידי וההׁש ּפ עוֹ ת הבּ רכוֹ ת
הינוּ  למכבּ יר". אכל "יּת ן בּ חינת
נמׁש כין והּמ ים הגּ ׁש מים כּ י כּ נּ "ל,
וההגוֹ ת הדּ עת מימי מבּ חינת
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  למים ׁש נּ מׁש לוּ  העליוֹ נוֹ ת

ט) יא, את(ישעיה דּ עה הארץ מלאה "כּ י
ׁש ּת י בּ הם יׁש  ועל-כּ ן וכוּ '. כּ ּמ ים" ה'
המקבּ לים. כּ פי וּ להפ לטוֹ ב בּ חינוֹ ת
לתּק ן מעשׂ יו על-ידי ׁש זּ וֹ כה מי כּ י
מימי להגת זוֹ כה הוּ א טוֹ בים כּ לים
להפ וּ להפ על-ידי-זה, הדּ עת

כּ נּ "ל:
אחר-כּ יט נח זּ כה מה בּ חינת וזה

להקריב ׁש היג הּק רבּ נוֹ ת על-ידי
להגן הּק ׁש ת אוֹ ת לוֹ  ׁש נּ ּת ן זכה כּ נּ "ל,

בּ חינת יג)ּת מיד, ט, קׁש ּת י(בראשית "את 
בּ חינת היא הּק ׁש ת כּ י בּ ענן". נתּת י
הזּ ריחה אוֹ ר בּ חינת נהירין, גּ ונין
ׁש ל מהרׁש ימוּ   הנּ מׁש וההתנוֹ צצוּ ת
ההמּת קה עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל
לזכּ ר "וּ ראיתיה בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
בּ חינת דּ יקא 'לזכּ ר' עוֹ לם", בּ רית
יוֹ ם הנה ראׁש  בּ חינת הנּ "ל, הזּ כּ רוֹ ן
הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א הזּ כּ רוֹ ן

הוֹ פר קוֹ לוֹ ת בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
כּ ּמ וּ ב 'קׁש ת' ׁש ּס ימנם הינוּ הּק דוֹ ׁש  א. 

אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א הּק ׁש ת אוֹ ת בּ חינת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הרׁש ימה ׁש ל הזּ ריחה
ּפ ני התאדּ מוּ ת בּ חינת וזה כּ נּ "ל. ׁש וֹ פר
העליוֹ נים מאוֹ רוֹ ת  ׁש נּ מׁש הּת וֹ קע
הזּ ריחה אוֹ ר מבּ חינת הינוּ  כּ ּמ וּ בא.
האוֹ רוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם הרׁש ימוּ  ׁש ל
בּ חינת ׁש זּ ה והּס פירוֹ ת, והצּ חצחוֹ ת
נהירין גּ ונין בּ חינת הּק דוֹ ׁש  ׁש וֹ פר קוֹ ל

וכנּ "ל: דּ קׁש ת

היּ מיםכ לׁש בעת "ויהי בּ חינת וזה
וכוּ ' היוּ " הּמ בּ וּ ל י)וּ מי ז, ,(בראשית 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ז)ודרׁש וּ  לב, רבה (בראשית 
ׁש ל אבלוֹ  ימי ׁש בעת להם ׁש ּת לה
בּ הּת וֹ רה מבאר כּ י הצּ דּ יק. מתוּ ׁש לח
הדה בּ על בּ ענין בּ תחלּ תוֹ  הנּ "ל
ּת ּק וּ ני ׁש הוּ א הדה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סק
הדה הבּ על ׁש זּ ה וכוּ ', הנּ ׁש מוֹ ת
מאד, מאד בּ מעלה גּ דוֹ ל להיוֹ ת צרי
חס ויּס וּ רין צרוֹ ת כּ ּמ ה לסבּ ל וצרי
לפעמים ויׁש  לצלן. רחמנא וׁש לוֹ ם
וכוּ ' זה בּ ׁש ביל להסּת לּ ק צרי ׁש הוּ א
 ּכ כּ ל גּ וֹ בר הדּ ין לפעמים כּ י כּ נּ "ל,
על-ידי הדּ ין להמּת יק מוֹ עיל ׁש אין עד
הסּת לּ קוּ ת על-ידי אם כּ י בּ ּט וּ ל ׁש וּ ם
צריכין ואז וׁש לוֹ ם. חס לגמרי הצּ דּ יק
בּ תׁש וּ בה מאד להתעוֹ רר העוֹ לם
הם היכן היטב עצמן על וּ להסּת כּ ל
עד בּ עווֹ נוֹ תיהם גּ רמוּ  מה בּ עוֹ לם

בּ ׁש בילם. הצּ דּ יק ׁש נּ סּת לּ ק

הנּ ביאוזה ׁש צּ עק א)בּ חינת נז, (ישעיה 
על שׂ ם איׁש  ואין אבד "הצּ דּ יק
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בּ חינת ׁש זּ הוּ  למעלה, רק יהיה
ׁש הוּ א העליוֹ ן הּת כלית אל הסּת כּ לוּ ת

בּ חינת וזה למעלה. יא)למעלה יז, (שמות 
וכוּ ', ידוֹ " מׁש ה ירים כּ אׁש ר "והיה
בּ זמן אלּ א וכוּ ' מׁש ה ׁש ל ידיו 'וכי
הם מעלה כּ לּפ י מסּת כּ לין ׁש יּ שׂ ראל

וכוּ ' כט.)נוֹ צחין' השנה לענין(ראש וכן . 
כּ לּפ י מסּת כּ לין ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן הנּ חׁש 
בּ ּט וּ ל עּק ר כּ י מתרּפ אין. הם מעלה
הּמ לחמה ונצחוֹ ן והיּ ּס וּ רים הדּ ינים
הּק דה, אל הּמ תנגּ דים כּ נגד לעמד
מעלה כּ לּפ י הסּת כּ לוּ ת על-ידי הוּ א
כּ נּ "ל. הּת כלית אל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א

בּ ּט וּ ל,ועל-ידי בּ חינת ׁש הוּ א נח ּת בת 
מּפ ני נסּת ר ׁש על-ידי-זה
נחרב וא העוֹ לם ונתקיּ ם הדּ ין

ע אחר-כּ לגמרי, נח זכה ל-ידי-זה 
וׁש וֹ ב, רצוֹ א בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חזר
וזה כּ נּ "ל. מהרׁש ימוּ  ּת וֹ רה להמׁש י
יציאתוֹ  אחר נח זּ כה מה בּ חינת
קדׁש וֹ  וּ ברוּ ח בּ חכמתוֹ  להיג מהּת בה
הבּ המה מכּ ל קרבּ נוֹ ת להקריב
לקבּ ל זכה זה כּ י וכוּ ', הּט הוֹ רה
הּת וֹ רה הגת בּ בחינת וּ להיג
בּ עת מהבּ ּט וּ ל לוֹ  ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ 
יוֹ ם בּ חינת ׁש היא מהּת בה יציאתוֹ 
וזה כּ נּ "ל. בּ ּט וּ ל בּ חינת הכּ ּפ וּ רים
'ויּ זכּ ר' נח", את אהים "ויּ זכּ ר בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א זכּ רוֹ ן בּ חינת - דּ יקא
הנה ראׁש  בּ חינת ׁש זּ ה הרׁש ימה,
הוֹ פר על-ידי ההמּת קה ׁש עּק ר
'זכרוֹ ן בּ חינת זכּ רוֹ ן בּ חינת ׁש הוּ א
מזכּ ירין ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ ' ּת רוּ עה'

ּפ סוּ קי בּ תחלּ ת הנה בּ ראׁש  זה ּפ סוּ ק
ראׁש  ענין כּ ל הוּ א זה כּ ל כּ י זכרוֹ נוֹ ת,

כּ נּ "ל: הנה

בּ חינתיח י)וזה כט, לּמ בּ וּ ל(תהלים "ה' 
הבעה בּ סוֹ ף הנּ אמר יׁש ב"
ׁש הם הּמ ים, על דּ וד ׁש אמר קוֹ לוֹ ת
ׁש נּ ּת נה ּת וֹ רה מּת ן ׁש ל הּק וֹ לוֹ ת בּ חינת
זה ׁש ּמ זמוֹ ר בּ ּס פרים כּ מבאר בּ קוֹ לוֹ ת
מים הּמ בּ וּ ל כּ י ּת וֹ רה. מּמ ּת ן מדבּ ר
מבּ חינת  נמׁש זה אז, לעוֹ לם ׁש בּ א
ׁש ּמ ם כּ לים ׁש בירת ׁש גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י
הינוּ  וׁש לוֹ ם. חס והצּ רוֹ ת הדּ ינים כּ ל
רע מּפ ני מאד הדּ ין ּת קף היה אז כּ י
לבּט וּ ל אז צריכים והיוּ  מעלליהם,
ואז הדּ ין, לבּט ל ׁש יּ זכּ וּ  עד בּ ׁש למוּ ת
ׁש היא הּת וֹ רה הגת ממׁש יכים היוּ 
ׁש נּ ׁש אר מהרׁש ימוּ  מים, בּ חינת
זכוּ  ׁש א מחמת אבל כּ נּ "ל. מהבּ ּט וּ ל
ׁש היא בּ תׁש וּ בה נתעוֹ ררוּ  וא לזה
נעשׂ ה על-כּ ן כּ נּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת
בּ חינת ׁש הם הנּ "ל הּמ ים מבּ חינת
בּ חינת מהם נעשׂ ה הּת וֹ רה, הגת
להם היה ׁש א מחמת הּמ בּ וּ ל, מימי
קלקוּ ל מחמת האוֹ ר לקבּ ל כּ לים
בּ בחינת אצלם היה על-כּ ן מעשׂ יהם,
ׁש זּ ה הדּ ינים כּ ל ׁש ּמ ם אוֹ ר רבּ וּ י

הּמ בּ וּ ל.מ ימי 

ז"לועל-כּ ן רבּ וֹ תינוּ  רבהאמרוּ  (בראשית 
יב) ּפ סוּ קלא, על (בראשיתבּ אמת 

יב) ׁש אםז, הארץ", על הגּ ׁש ם "ויהי
גּ ׁש מי היוּ  לתׁש וּ בה מתעוֹ ררים היוּ 
היוּ  ׁש אם כּ נּ "ל, הינוּ  וּ נדבה. בּ רכה
כּ נּ "ל, בּ ּט וּ ל בּ חינת לתׁש וּ בה אז זוֹ כים

פז והלכות סהתורות תורה

הּת וֹ רה מימי הגת לקבּ ל יכוֹ לים היוּ 
וּ נדבה, בּ רכה גּ ׁש מי בּ חינת ׁש הם
אהים ּת ניף נדבוֹ ת גּ ׁש ם בּ חינת
ׁש א מחמת אבל ּת וֹ רה. בּ מּת ן הנּ אמר
מבּ וּ ל אצלם נעשׂ ה לתׁש וּ בה, זכוּ 
גּ ׁש מי מבּ חינת הּת וֹ רה מימי מבּ חינת
על רׁש "י ׁש ּפ רׁש  וזה כּ נּ "ל. בּ רכה

עּמ ים" ידין בם "כּ י לא)ּפ סוּ ק לו, (איוב 
וכוּ ', לנחּת וֹ ם מׁש ל הגּ ׁש מים, לענין
וכל הּמ ים על-ידי הענׁש ים ׁש כּ ל
הּמ ים. על-ידי וההׁש ּפ עוֹ ת הבּ רכוֹ ת
הינוּ  למכבּ יר". אכל "יּת ן בּ חינת
נמׁש כין והּמ ים הגּ ׁש מים כּ י כּ נּ "ל,
וההגוֹ ת הדּ עת מימי מבּ חינת
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  למים ׁש נּ מׁש לוּ  העליוֹ נוֹ ת

ט) יא, את(ישעיה דּ עה הארץ מלאה "כּ י
ׁש ּת י בּ הם יׁש  ועל-כּ ן וכוּ '. כּ ּמ ים" ה'
המקבּ לים. כּ פי וּ להפ לטוֹ ב בּ חינוֹ ת
לתּק ן מעשׂ יו על-ידי ׁש זּ וֹ כה מי כּ י
מימי להגת זוֹ כה הוּ א טוֹ בים כּ לים
להפ וּ להפ על-ידי-זה, הדּ עת

כּ נּ "ל:
אחר-כּ יט נח זּ כה מה בּ חינת וזה

להקריב ׁש היג הּק רבּ נוֹ ת על-ידי
להגן הּק ׁש ת אוֹ ת לוֹ  ׁש נּ ּת ן זכה כּ נּ "ל,

בּ חינת יג)ּת מיד, ט, קׁש ּת י(בראשית "את 
בּ חינת היא הּק ׁש ת כּ י בּ ענן". נתּת י
הזּ ריחה אוֹ ר בּ חינת נהירין, גּ ונין
ׁש ל מהרׁש ימוּ   הנּ מׁש וההתנוֹ צצוּ ת
ההמּת קה עּק ר ׁש על-ידי-זה הבּ ּט וּ ל
לזכּ ר "וּ ראיתיה בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
בּ חינת דּ יקא 'לזכּ ר' עוֹ לם", בּ רית
יוֹ ם הנה ראׁש  בּ חינת הנּ "ל, הזּ כּ רוֹ ן
הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א הזּ כּ רוֹ ן

הוֹ פר קוֹ לוֹ ת בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
כּ ּמ וּ ב 'קׁש ת' ׁש ּס ימנם הינוּ הּק דוֹ ׁש  א. 

אוֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א הּק ׁש ת אוֹ ת בּ חינת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הרׁש ימה ׁש ל הזּ ריחה
ּפ ני התאדּ מוּ ת בּ חינת וזה כּ נּ "ל. ׁש וֹ פר
העליוֹ נים מאוֹ רוֹ ת  ׁש נּ מׁש הּת וֹ קע
הזּ ריחה אוֹ ר מבּ חינת הינוּ  כּ ּמ וּ בא.
האוֹ רוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם הרׁש ימוּ  ׁש ל
בּ חינת ׁש זּ ה והּס פירוֹ ת, והצּ חצחוֹ ת
נהירין גּ ונין בּ חינת הּק דוֹ ׁש  ׁש וֹ פר קוֹ ל

וכנּ "ל: דּ קׁש ת

היּ מיםכ לׁש בעת "ויהי בּ חינת וזה
וכוּ ' היוּ " הּמ בּ וּ ל י)וּ מי ז, ,(בראשית 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ז)ודרׁש וּ  לב, רבה (בראשית 
ׁש ל אבלוֹ  ימי ׁש בעת להם ׁש ּת לה
בּ הּת וֹ רה מבאר כּ י הצּ דּ יק. מתוּ ׁש לח
הדה בּ על בּ ענין בּ תחלּ תוֹ  הנּ "ל
ּת ּק וּ ני ׁש הוּ א הדה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סק
הדה הבּ על ׁש זּ ה וכוּ ', הנּ ׁש מוֹ ת
מאד, מאד בּ מעלה גּ דוֹ ל להיוֹ ת צרי
חס ויּס וּ רין צרוֹ ת כּ ּמ ה לסבּ ל וצרי
לפעמים ויׁש  לצלן. רחמנא וׁש לוֹ ם
וכוּ ' זה בּ ׁש ביל להסּת לּ ק צרי ׁש הוּ א
 ּכ כּ ל גּ וֹ בר הדּ ין לפעמים כּ י כּ נּ "ל,
על-ידי הדּ ין להמּת יק מוֹ עיל ׁש אין עד
הסּת לּ קוּ ת על-ידי אם כּ י בּ ּט וּ ל ׁש וּ ם
צריכין ואז וׁש לוֹ ם. חס לגמרי הצּ דּ יק
בּ תׁש וּ בה מאד להתעוֹ רר העוֹ לם
הם היכן היטב עצמן על וּ להסּת כּ ל
עד בּ עווֹ נוֹ תיהם גּ רמוּ  מה בּ עוֹ לם

בּ ׁש בילם. הצּ דּ יק ׁש נּ סּת לּ ק

הנּ ביאוזה ׁש צּ עק א)בּ חינת נז, (ישעיה 
על שׂ ם איׁש  ואין אבד "הצּ דּ יק
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כּ י מבין בּ אין נאספים חסד ואנׁש י לב,
אז כּ י וכוּ '. הצּ דּ יק" נאסף הרעה מּפ ני
צריכין הצּ דּ יק, נסּת לּ ק וׁש לוֹ ם כּ ׁש חס
מּפ ני 'כּ י וּ להבין מאד לב על לשׂ ים
ׁש עּק ר הצּ דּ יק'. נאסף הרעה
מּפ ני הרעה מּפ ני הוּ א הסּת לּ קוּ תוֹ 
ׁש א עד בּ עוֹ לם, ׁש היה הדּ ין ּת קף
בּ ּט וּ ל בּ ׁש וּ ם הדּ ין לבּט ל יכל היה
הכרח רק כּ נּ "ל, וכוּ ' וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
ׁש יּ סּת לּ ק עד כּ זה בּ בּט וּ ל עצמוֹ  לבּט ל
ׁש נּ ׁש ארוּ  בּ הדּ וֹ ר ּת לוּ י הכּ ל ואז לגמרי.
מאד לב על לשׂ וּ ם ׁש צּ ריכין אחריו,
בּ תׁש וּ בה וּ להתעוֹ רר הצּ דּ יק הסּת לּ קוּ ת
להמׁש י זוֹ כין ואז על-ידי-זה. ׁש למה
ׁש נּ ׁש אר הצּ דּ יק ׁש ל מהרׁש ימוּ  אוֹ ר

מּמ נּ וּ .

בּ ודּ איכּ י כּ ׁש נּ סּת לּ ק וצדּ יק צדּ יק כּ ל 
רׁש ימה איזה בּ עוֹ לם מׁש איר
הּט וֹ בים. וּ מעשׂ יו ּת וֹ רתוֹ  על-ידי טוֹ בה
יתוֹ ם הדּ וֹ ר על-ידי ההמּת קה עּק ר ואז
ׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ ררים אחריו, ׁש נּ ׁש ארוּ 
גּ דוֹ ל אוֹ ר ממׁש יכין אזי בּ תׁש וּ בה
נמּת קין ׁש על-ידי-זה ׁש לּ וֹ , מהרׁש ימוּ 

ׁש בּ עוֹ לם. הדּ ינים כּ ל ונתבּ ּט לין

למעלהכּ י נסּת לּ ק ׁש הצּ דּ יק מחמת 
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עכׁש ו והוּ א
אוֹ ר ּפ עם בּ כל מם  נמׁש על-כּ ן
ׁש נּ ׁש אר ׁש לּ וֹ  להרׁש ימוּ  ונפלא גּ דוֹ ל
ּפ נים כּ ל על צריכין אבל העוֹ לם. בּ זה
מעשׂ י על-ידי דּ לתּת א אתערוּ תא איזה
על-ידי-זה להמׁש י הּט וֹ בים הדּ וֹ ר
על-ידי כּ י ׁש לּ וֹ , הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ  אוֹ ר
ׁש הם אף-על-ּפ י הּט וֹ בים מעשׂ יהם

לקבּ ל כּ ח להם ואין קטנוּ ת בּ בחינת
דּ ינים, להמּת יק הּת וֹ רה הגת
ׁש נּ סּת לּ ק הצּ דּ יק בּ כח אף-על-ּפ י-כן
הּט וֹ בים מעשׂ יהם על-ידי יכוֹ לים
מהרׁש ימוּ  ונפלא גּ דוֹ ל אוֹ ר להמׁש י
ונוֹ רא, גּ דוֹ ל בּ אוֹ ר עּת ה המאירה ׁש לּ וֹ 
הבּ ּט וּ ל בּ תכלית הוּ א ׁש הצּ דּ יק מחמת
הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר בּ ימי אז אבל בּ ׁש למוּ ת.
על-כּ ן לתׁש וּ בה, להתעוֹ רר זכוּ  א
ׁש נּ עשׂ ה הּמ בּ וּ ל ׁש בּ א עד הדּ ין גּ בר
כּ נּ "ל: וכוּ ' מבּ וּ ל בּ חינת הדּ עת מּמ ימי

יתבּ רכא ה' אמר מה בּ חינת וזה
הלוֹ ם עליו הּמ ל (שמואל-בלדוד 

יב) וכוּ ',ז, "ימי ימלאוּ  כּ י "והיה
ה' לוֹ  והׁש יב הבּ ית לבנוֹ ת רצה ׁש דּ וד
אם כּ י לזה יזכּ ה א ׁש בּ חיּ יו יתבּ ר

י הסּת לּ קוּ תוֹ  אתאחר בּ נוֹ  בנה 
הגת ׁש למוּ ת עּק ר כּ י הבּ ית-הּמ קדּ ׁש .
הוּ א ׁש ם בּ בית-הּמ קדּ ׁש  הוּ א הּת וֹ רה
ולפנים לפני הבּ ּט וּ ל ּת כלית בּ חינת
נכנס ׁש ם קדׁש ים], [קדׁש י בּ בית
בּ יוֹ ם בּ ׁש נה אחת ּפ עם הגּ דוֹ ל הכּ הן
על עוֹ מד היה ׁש ם וכנּ "ל, הכּ ּפ וּ רים
ׁש הם הלּ וּ חוֹ ת, עם הארוֹ ן ׁש תיּ ה האבן
וכוּ '. ּת וֹ רה ּת צא מם כּ י הּת וֹ רה כּ לל
 ׁש נּ מׁש העוֹ למוֹ ת ּת ּק וּ ן עּק ר ועל-כּ ן
עד נׁש לם א הּת וֹ רה קבּ לת על-ידי
כּ מוֹ  ׁש מה, בּ ימי הבּ ית ׁש נּ בנה
ׁש בּ ימי ז"ל האר"י בּ כתבי ׁש איתא
אם כּ י הכינה חזרה א מׁש ה
בּ בחינת נתיחדה וא אבּ א, בּ בחינת
ׁש נּ בנה ׁש מה ימי עד בּ פנים ּפ נים

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' הבּ ית

פט והלכות סהתורות תורה

חתנּ תוֹ "וזה "בּ יוֹ ם ג,בּ חינת השירים (שיר 
"וּ ביוֹ םיא) ּת וֹ רה'. מּת ן 'זה –

בּ ית-הּמ קדּ ׁש ' בּ נין 'זה – לבּ וֹ " שׂ מחת
כו:) הגת(תענית ׁש למוּ ת עּק ר כּ י .

הוּ א ּת וֹ רה מּת ן בּ חינת הּת וֹ רה
הבּ ּט וּ ל ּת כלית ׁש ם בּ בית-הּמ קדּ ׁש 
וכוּ ' הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם ולפנים לפני
ּת ּק וּ ן לגמר ׁש רצה דּ וד ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
עּק ר ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש , לבנוֹ ת זה
וכוּ ' הּת וֹ רה הגת עּק ר הבּ ּט וּ ל בּ חינת
ׁש ּת ּק וּ ן יתבּ ר ה' לוֹ  הׁש יב כּ נּ "ל,
ׁש יּ תּק ן אפׁש ר אי כּ זה ונוֹ רא נפלא
ּת חלּ ה, להסּת לּ ק צרי הוּ א רק בּ חיּ יו
בּ נוֹ  יזכּ ה דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ  על-ידי ואז
לבנוֹ ת ׁש לּ וֹ  מהרׁש ימוּ  אוֹ ר להמׁש י
הזּ ה הּת ּק וּ ן כּ ל וּ לתּק ן הבּ ית-הּמ קדּ ׁש 

כּ נּ "ל. הינוּ  בּ ׁש למוּ ת

כּ ן הבּ יתועל כּ ל נקרא בּ אמת 
כּ מוֹ  דּ וד ׁש ם על הּמ קדּ ׁש 

טז)ׁש כּ תוּ ב יב, בּ ית(מלכים-א "ראה 
"גּ דוֹ לים כּ י ידוֹ , על הכּ ל כּ י דּ וד",

מבּ חיּ יהם" יוֹ תר בּ מיתתן (חוליןצדּ יקים 
הוּ אז:) בּ חיּ יו לגמר יכוֹ ל אינוֹ  וּ מה .

וכנּ "ל. דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ  לאחר גּ וֹ מר
לענין הלוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד כּ מוֹ 
הבּ ּט וּ ל עּק ר ׁש ם בּ ית-הּמ קדּ ׁש , בּ נין
וכן וכנּ "ל. העוֹ למוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש ם
הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  בּ מׁש ה מצינוּ 
ולכבּ ׁש  לארץ-ישׂ ראל לכנס ׁש רצה
ה' הנּ יחוֹ  וא בּ עצמוֹ , ארץ-ישׂ ראל

ואמר כו)יתבּ ר ג, ּת וֹ סף(דברים "אל 
לכבּ ׁש  כּ י הזּ ה". בּ דּ בר עוֹ ד אלי דּ בּ ר
מהבעה להוֹ ציאּה  ארץ-ישׂ ראל

עּק ר ׁש זּ ה לישׂ ראל, וּ למסרּה  עממין
כּ ל הם בּ ארץ-ישׂ ראל ׁש ם כּ י הּת ּק וּ ן
ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש , וׁש ם הּק דוֹ ת
מלחמה וּ לנצּ ח וכוּ ', הבּ ּט וּ ל עּק ר
כּ ל להוֹ ציא בּ תחלּ ה בּ פרט כּ זאת
אחרא מהּס טרא ארץ-ישׂ ראל
ּת לוּ י ׁש בּ זה הּק דה אל להחזירּה 
עליו רבּ ינוּ  מׁש ה גּ ם על-כּ ן הכּ ל.
מלחמה לנצּ ח יכל היה א הלוֹ ם
הסּת לּ קוּ תוֹ  לאחר אם כּ י בּ חיּ יו זאת
כּ בׁש  הסּת לּ קוּ תוֹ  אחר ׁש דּ יקא דּ יקא,
ארץ-ישׂ ראל כּ ל את ּת למידוֹ  יהוֹ ׁש ע
לכאוֹ רה אׁש ר בּ עצמוֹ . מׁש ה ׁש ל בּ כחוֹ 
חיּ א רבּ י ׁש נה א 'רבּ י ּת מוּ ּה  הדּ בר

צב.)מנליּה ' לוֹ (ערובין היה א מׁש ה אם . 
אי ארץ-ישׂ ראל ולכבּ ׁש  לכנס כּ ח

לזה ּת למידוֹ  יהוֹ ׁש ע ?זכה 

בּ ודּ איא כּ י היטב, ניחא הנּ "ל ּפ י על 
הכּ ל יהוֹ ׁש ע כּ בׁש  מה כּ ל גּ ם
על-ידי הכּ ל כּ י בּ עצמוֹ , מׁש ה כּ בׁש 
כּ זה גּ דוֹ ל ׁש דּ בר רק דּ יקא, מׁש ה
וכוּ ', בּ ּת חלּ ה ארץ-ישׂ ראל לכבּ ׁש 
בּ חיּ יו לגמר יכל היה א מׁש ה אפילּ וּ 
דּ יקא. הסּת לּ קוּ תוֹ  על-ידי אם כּ י
ׁש זּ כה הסּת לּ קוּ תוֹ  על-ידי ׁש דּ יקא
בּ בחינת ׁש נּ סּת לּ ק הבּ ּט וּ ל לתכלית
דּ יקא על-ידי-זה וכוּ ', דּ רעוין רעוא
דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ  בּ כח יהוֹ ׁש ע זכה
הּס טרא להכניע ארץ-ישׂ ראל לכבּ ׁש 
כּ ל וּ לתּק ן הּק דה וּ להעלוֹ ת אחרא
כּ זה ונוֹ רא גּ דוֹ ל לתּק וּ ן כּ י העוֹ למוֹ ת.
העליוֹ נה הדה ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש זּ ה
דּ יקא. להסּת לּ ק מׁש ה צרי היה



הלכותפח דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

כּ י מבין בּ אין נאספים חסד ואנׁש י לב,
אז כּ י וכוּ '. הצּ דּ יק" נאסף הרעה מּפ ני
צריכין הצּ דּ יק, נסּת לּ ק וׁש לוֹ ם כּ ׁש חס
מּפ ני 'כּ י וּ להבין מאד לב על לשׂ ים
ׁש עּק ר הצּ דּ יק'. נאסף הרעה
מּפ ני הרעה מּפ ני הוּ א הסּת לּ קוּ תוֹ 
ׁש א עד בּ עוֹ לם, ׁש היה הדּ ין ּת קף
בּ ּט וּ ל בּ ׁש וּ ם הדּ ין לבּט ל יכל היה
הכרח רק כּ נּ "ל, וכוּ ' וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
ׁש יּ סּת לּ ק עד כּ זה בּ בּט וּ ל עצמוֹ  לבּט ל
ׁש נּ ׁש ארוּ  בּ הדּ וֹ ר ּת לוּ י הכּ ל ואז לגמרי.
מאד לב על לשׂ וּ ם ׁש צּ ריכין אחריו,
בּ תׁש וּ בה וּ להתעוֹ רר הצּ דּ יק הסּת לּ קוּ ת
להמׁש י זוֹ כין ואז על-ידי-זה. ׁש למה
ׁש נּ ׁש אר הצּ דּ יק ׁש ל מהרׁש ימוּ  אוֹ ר

מּמ נּ וּ .

בּ ודּ איכּ י כּ ׁש נּ סּת לּ ק וצדּ יק צדּ יק כּ ל 
רׁש ימה איזה בּ עוֹ לם מׁש איר
הּט וֹ בים. וּ מעשׂ יו ּת וֹ רתוֹ  על-ידי טוֹ בה
יתוֹ ם הדּ וֹ ר על-ידי ההמּת קה עּק ר ואז
ׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ ררים אחריו, ׁש נּ ׁש ארוּ 
גּ דוֹ ל אוֹ ר ממׁש יכין אזי בּ תׁש וּ בה
נמּת קין ׁש על-ידי-זה ׁש לּ וֹ , מהרׁש ימוּ 

ׁש בּ עוֹ לם. הדּ ינים כּ ל ונתבּ ּט לין

למעלהכּ י נסּת לּ ק ׁש הצּ דּ יק מחמת 
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית עכׁש ו והוּ א
אוֹ ר ּפ עם בּ כל מם  נמׁש על-כּ ן
ׁש נּ ׁש אר ׁש לּ וֹ  להרׁש ימוּ  ונפלא גּ דוֹ ל
ּפ נים כּ ל על צריכין אבל העוֹ לם. בּ זה
מעשׂ י על-ידי דּ לתּת א אתערוּ תא איזה
על-ידי-זה להמׁש י הּט וֹ בים הדּ וֹ ר
על-ידי כּ י ׁש לּ וֹ , הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ  אוֹ ר
ׁש הם אף-על-ּפ י הּט וֹ בים מעשׂ יהם

לקבּ ל כּ ח להם ואין קטנוּ ת בּ בחינת
דּ ינים, להמּת יק הּת וֹ רה הגת
ׁש נּ סּת לּ ק הצּ דּ יק בּ כח אף-על-ּפ י-כן
הּט וֹ בים מעשׂ יהם על-ידי יכוֹ לים
מהרׁש ימוּ  ונפלא גּ דוֹ ל אוֹ ר להמׁש י
ונוֹ רא, גּ דוֹ ל בּ אוֹ ר עּת ה המאירה ׁש לּ וֹ 
הבּ ּט וּ ל בּ תכלית הוּ א ׁש הצּ דּ יק מחמת
הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר בּ ימי אז אבל בּ ׁש למוּ ת.
על-כּ ן לתׁש וּ בה, להתעוֹ רר זכוּ  א
ׁש נּ עשׂ ה הּמ בּ וּ ל ׁש בּ א עד הדּ ין גּ בר
כּ נּ "ל: וכוּ ' מבּ וּ ל בּ חינת הדּ עת מּמ ימי

יתבּ רכא ה' אמר מה בּ חינת וזה
הלוֹ ם עליו הּמ ל (שמואל-בלדוד 

יב) וכוּ ',ז, "ימי ימלאוּ  כּ י "והיה
ה' לוֹ  והׁש יב הבּ ית לבנוֹ ת רצה ׁש דּ וד
אם כּ י לזה יזכּ ה א ׁש בּ חיּ יו יתבּ ר

י הסּת לּ קוּ תוֹ  אתאחר בּ נוֹ  בנה 
הגת ׁש למוּ ת עּק ר כּ י הבּ ית-הּמ קדּ ׁש .
הוּ א ׁש ם בּ בית-הּמ קדּ ׁש  הוּ א הּת וֹ רה
ולפנים לפני הבּ ּט וּ ל ּת כלית בּ חינת
נכנס ׁש ם קדׁש ים], [קדׁש י בּ בית
בּ יוֹ ם בּ ׁש נה אחת ּפ עם הגּ דוֹ ל הכּ הן
על עוֹ מד היה ׁש ם וכנּ "ל, הכּ ּפ וּ רים
ׁש הם הלּ וּ חוֹ ת, עם הארוֹ ן ׁש תיּ ה האבן
וכוּ '. ּת וֹ רה ּת צא מם כּ י הּת וֹ רה כּ לל
 ׁש נּ מׁש העוֹ למוֹ ת ּת ּק וּ ן עּק ר ועל-כּ ן
עד נׁש לם א הּת וֹ רה קבּ לת על-ידי
כּ מוֹ  ׁש מה, בּ ימי הבּ ית ׁש נּ בנה
ׁש בּ ימי ז"ל האר"י בּ כתבי ׁש איתא
אם כּ י הכינה חזרה א מׁש ה
בּ בחינת נתיחדה וא אבּ א, בּ בחינת
ׁש נּ בנה ׁש מה ימי עד בּ פנים ּפ נים

ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' הבּ ית

פט והלכות סהתורות תורה

חתנּ תוֹ "וזה "בּ יוֹ ם ג,בּ חינת השירים (שיר 
"וּ ביוֹ םיא) ּת וֹ רה'. מּת ן 'זה –

בּ ית-הּמ קדּ ׁש ' בּ נין 'זה – לבּ וֹ " שׂ מחת
כו:) הגת(תענית ׁש למוּ ת עּק ר כּ י .

הוּ א ּת וֹ רה מּת ן בּ חינת הּת וֹ רה
הבּ ּט וּ ל ּת כלית ׁש ם בּ בית-הּמ קדּ ׁש 
וכוּ ' הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם ולפנים לפני
ּת ּק וּ ן לגמר ׁש רצה דּ וד ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
עּק ר ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש , לבנוֹ ת זה
וכוּ ' הּת וֹ רה הגת עּק ר הבּ ּט וּ ל בּ חינת
ׁש ּת ּק וּ ן יתבּ ר ה' לוֹ  הׁש יב כּ נּ "ל,
ׁש יּ תּק ן אפׁש ר אי כּ זה ונוֹ רא נפלא
ּת חלּ ה, להסּת לּ ק צרי הוּ א רק בּ חיּ יו
בּ נוֹ  יזכּ ה דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ  על-ידי ואז
לבנוֹ ת ׁש לּ וֹ  מהרׁש ימוּ  אוֹ ר להמׁש י
הזּ ה הּת ּק וּ ן כּ ל וּ לתּק ן הבּ ית-הּמ קדּ ׁש 

כּ נּ "ל. הינוּ  בּ ׁש למוּ ת

כּ ן הבּ יתועל כּ ל נקרא בּ אמת 
כּ מוֹ  דּ וד ׁש ם על הּמ קדּ ׁש 

טז)ׁש כּ תוּ ב יב, בּ ית(מלכים-א "ראה 
"גּ דוֹ לים כּ י ידוֹ , על הכּ ל כּ י דּ וד",

מבּ חיּ יהם" יוֹ תר בּ מיתתן (חוליןצדּ יקים 
הוּ אז:) בּ חיּ יו לגמר יכוֹ ל אינוֹ  וּ מה .

וכנּ "ל. דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ  לאחר גּ וֹ מר
לענין הלוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד כּ מוֹ 
הבּ ּט וּ ל עּק ר ׁש ם בּ ית-הּמ קדּ ׁש , בּ נין
וכן וכנּ "ל. העוֹ למוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש ם
הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  בּ מׁש ה מצינוּ 
ולכבּ ׁש  לארץ-ישׂ ראל לכנס ׁש רצה
ה' הנּ יחוֹ  וא בּ עצמוֹ , ארץ-ישׂ ראל

ואמר כו)יתבּ ר ג, ּת וֹ סף(דברים "אל 
לכבּ ׁש  כּ י הזּ ה". בּ דּ בר עוֹ ד אלי דּ בּ ר
מהבעה להוֹ ציאּה  ארץ-ישׂ ראל

עּק ר ׁש זּ ה לישׂ ראל, וּ למסרּה  עממין
כּ ל הם בּ ארץ-ישׂ ראל ׁש ם כּ י הּת ּק וּ ן
ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש , וׁש ם הּק דוֹ ת
מלחמה וּ לנצּ ח וכוּ ', הבּ ּט וּ ל עּק ר
כּ ל להוֹ ציא בּ תחלּ ה בּ פרט כּ זאת
אחרא מהּס טרא ארץ-ישׂ ראל
ּת לוּ י ׁש בּ זה הּק דה אל להחזירּה 
עליו רבּ ינוּ  מׁש ה גּ ם על-כּ ן הכּ ל.
מלחמה לנצּ ח יכל היה א הלוֹ ם
הסּת לּ קוּ תוֹ  לאחר אם כּ י בּ חיּ יו זאת
כּ בׁש  הסּת לּ קוּ תוֹ  אחר ׁש דּ יקא דּ יקא,
ארץ-ישׂ ראל כּ ל את ּת למידוֹ  יהוֹ ׁש ע
לכאוֹ רה אׁש ר בּ עצמוֹ . מׁש ה ׁש ל בּ כחוֹ 
חיּ א רבּ י ׁש נה א 'רבּ י ּת מוּ ּה  הדּ בר

צב.)מנליּה ' לוֹ (ערובין היה א מׁש ה אם . 
אי ארץ-ישׂ ראל ולכבּ ׁש  לכנס כּ ח

לזה ּת למידוֹ  יהוֹ ׁש ע ?זכה 

בּ ודּ איא כּ י היטב, ניחא הנּ "ל ּפ י על 
הכּ ל יהוֹ ׁש ע כּ בׁש  מה כּ ל גּ ם
על-ידי הכּ ל כּ י בּ עצמוֹ , מׁש ה כּ בׁש 
כּ זה גּ דוֹ ל ׁש דּ בר רק דּ יקא, מׁש ה
וכוּ ', בּ ּת חלּ ה ארץ-ישׂ ראל לכבּ ׁש 
בּ חיּ יו לגמר יכל היה א מׁש ה אפילּ וּ 
דּ יקא. הסּת לּ קוּ תוֹ  על-ידי אם כּ י
ׁש זּ כה הסּת לּ קוּ תוֹ  על-ידי ׁש דּ יקא
בּ בחינת ׁש נּ סּת לּ ק הבּ ּט וּ ל לתכלית
דּ יקא על-ידי-זה וכוּ ', דּ רעוין רעוא
דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ  בּ כח יהוֹ ׁש ע זכה
הּס טרא להכניע ארץ-ישׂ ראל לכבּ ׁש 
כּ ל וּ לתּק ן הּק דה וּ להעלוֹ ת אחרא
כּ זה ונוֹ רא גּ דוֹ ל לתּק וּ ן כּ י העוֹ למוֹ ת.
העליוֹ נה הדה ּת ּק וּ ן בּ חינת ׁש זּ ה
דּ יקא. להסּת לּ ק מׁש ה צרי היה
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וכנּ "ל. הּת ּק וּ ן נגמר דּ יקא ועל-ידי-זה
א)בּ חינתוזה ג, השירים "על(שיר : 

את בּ ּק ׁש ּת י בּ לּ ילוֹ ת מׁש כּ בי
מצאתיו וא בּ ּק ׁש ּת יו נפׁש י ׁש אהבה
רׁש "י: ּפ רׁש  המרים", מצאני וכוּ ',
ׁש עברּת י "כּ מעט וכוּ '. ואהרן' 'מׁש ה
לפריׁש וּ תם 'קרוֹ ב רׁש "י: ּפ רׁש  מהם"
 ּבּ סמו הינוּ  ׁש נה' ארבּ עים לסוֹ ף מּמ נּ י
- ׁש ּמ צאתי" "עד ׁש נּ סּת לּ קוּ  אחר
לכבּ ׁש  יהוֹ ׁש ע בּ ימי עּמ י 'ׁש היה
וא "אחזּת יו מלכים', ואחד ׁש ׁש ים
רׁש "י. בּ פרוּ ׁש  ׁש ם עיּ ן וכוּ ' ארּפ נּ וּ "
הסּת לּ קוּ ת אחר ׁש דּ יקא כּ נּ "ל הינוּ 
למצא יכוֹ לין האמּת י הגּ דוֹ ל הצּ דּ יק
א ׁש בּ ּת חלּ ה אף-על-ּפ י יתבּ ר ה' את
בּ חינת נזוּ פים והיוּ  למצאוֹ  זכוּ 
ׁש ּפ רׁש  וּ כמוֹ  מצאתיו' וא 'בּ ּק ׁש ּת יו
אחר אף-על-ּפ י-כן ׁש ם. עיּ ן רׁש "י
למצאוֹ  יכוֹ לין דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ 
מהם ׁש עברּת י 'כּ מעט בּ בחינת יתבּ ר
לאחר ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  וכוּ ' ׁש ּמ צאתי' עד
ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הינוּ  כּ נּ "ל. הסּת לּ קוּ תם
הסּת לּ קוּ ת בּ כח ׁש דּ יקא למעלה
כּ די כּ זה, לבּט וּ ל ׁש זּ כה הצּ דּ יק
הּק ׁש ין הדּ ינים עצם ּת קף להמּת יק
אפׁש ר היה ׁש א ישׂ ראל מכּ לל
סוֹ ף האין אל בּ ּט וּ ל בּ ׁש וּ ם לבּט לם
על-ידי אם כּ י וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
נמּת ק דּ יקא ואז מּמ ׁש , הסּת לּ קוּ תוֹ 
אז יתבּ ר לה' להתקרב ויכוֹ לין הדּ ין
הצּ דּ יק כּ י הסּת לּ קוּ תוֹ . בּ כח דּ יקא
ׁש יּ גמר כּ די דּ יקא זה בּ ׁש ביל נסּת לּ ק
בּ חיּ יו לגמר יכל היה א מה בּ מוֹ תוֹ 

וכנּ "ל: ודוד ואהרן מׁש ה כּ מוֹ 

יׁש ב"כב לּמ בּ וּ ל "ה' בּ חינת (תהליםוזה 
י) ּת וֹ רהכט, מּת ן לענין הנּ אמר

 נמׁש ּת וֹ רה מּת ן כּ ל כּ י כּ נּ "ל.
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת הנּ "ל מבּ חינת
וׁש לוֹ ם. חס הדּ ין ּת קף על-ידי  ׁש נּ מׁש
ּת וֹ רה מּת ן בּ ׁש עת אז בּ אמת ועל-כּ ן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הדּ ין ּת קף היה

פח.)"לז הוּ א(שבת  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ ּק ׁש  
וזה ובהוּ . לתהוּ  העוֹ לם את להחזיר
נּת נה', הגּ בוּ רה מּפ י 'ּת וֹ רה בּ חינת
מה בּ חינת וזה דּ יקא. הגּ בוּ רה' 'מּפ י
הינוּ  וכוּ '. כּ גיגית הר עליהם כּ פה
הדּ ין בּ חינת גּ דוֹ ל דּ ין נתעוֹ רר ׁש אז
היוּ  וישׂ ראל הנה. ראׁש  ׁש ל הגּ דוֹ ל
בּ ׁש עת אז וזכוּ  מאד, מאד אז קדוֹ ׁש ים
לגמרי עצמן לבּט ל הדּ ין ּת קף
על-ידי זכוּ  ואז הבּ ּט וּ ל. בּ תכלית
מאוֹ ר הּת וֹ רה להמׁש י הבּ ּט וּ ל
כּ נּ "ל, הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם הרׁש ימוּ 
ׁש וֹ פר בּ חינת ׁש וֹ פר קוֹ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת וֹ רה קבּ לת ׁש ל

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת 
מּפ י ׁש יּ צא ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר ׁש בּ כל
נׁש מתן יצתה הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
עליהם המׁש י והּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
ׁש נּ אמר אוֹ תם, והחיה בּ רכה גּ ׁש מי

י) סח, ּת ניף(תהלים נדבוֹ ת "גּ ׁש ם :
יּ צאה מה כּ י כּ נּ "ל. הינוּ  אהים"
הבּ ּט וּ ל בּ חינת זה דּ בּ וּ ר בּ כל נׁש מתן
עד כּ זה לבּט וּ ל זכוּ  והם הנּ "ל,
יתבּ ר ה' אבל על-ידי-זה. ׁש נּ סּת לּ קוּ 
גּ ׁש מי עליהם והמׁש י עליהם רחם
רצוֹ א בּ בחינת מם ׁש חזרוּ  עד בּ רכה

צא והלכות סהתורות תורה

ׁש היא הּת וֹ רה כּ ל קבּ לוּ  וּ מם וׁש וֹ ב.
גּ ׁש מי בּ חינת הדּ עת מימי בּ חינת
הרׁש ימוּ  מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש בּ רכה

וכנּ "ל: מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין

כּ בוֹ דכג ענני בּ חינת סכּ ה. בּ חינת וזה
יוֹ ם ׁש ל הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש

בּ וֹ  ׁש נּ אמר ב)הכּ ּפ וּ רים טז, "ואל(ויקרא 
בּ ענן כּ י וכוּ ' הּק דׁש  אל עת בּ כל יבא
אל אהרן יבא בּ זאת וכוּ ' אראה
על אׁש ר הזּ ה הּק דׁש  וּ מענן הּק דׁש ".
הגּ דוֹ ל הכּ הן לׁש ם ׁש נּ כנס הכּ ּפ רת
סכּ ה בּ חינת  נמׁש מם כּ ּפ וּ ר בּ יוֹ ם
ישׂ ראל ׁש זּ וֹ כין כּ בוֹ ד ענני בּ חינת
על-ידי הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם אחר בּ הם לכנס
בּ חינת ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש ה סכּ ה מצות
רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי כּ מבאר כּ בוֹ ד ענני

ז"ל.

ה'כּ י נדבּ ר מם הכּ ּפ רת ׁש על הענן 
כּ ל קבּ ל וּ מם מׁש ה, עם יתבּ ר

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש ה. ז,הּת וֹ רה (במדבר 
וכוּ 'פט) מוֹ עד אהל אל מׁש ה "וּ בבא

ׁש ני מבּ ין כוּ ', הּק וֹ ל את ויּ ׁש מע
הענן זה כּ י אליו". וידבּ ר הכּ רבים

בּ חינת זה - יב)הּק דוֹ ׁש  יח, "ויּ ׁש ת(תהלים 
חׁש כת סכּ תוֹ  סביבתיו סתרוֹ   חׁש
סוֹ ף האין ׁש אוֹ ר מחמת כּ י וכוּ ', מים"
אוֹ ר, רבּ וּ י מחמת לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי
אוֹ רוֹ  הסּת יר בּ חסדּ וֹ  יתבּ ר ה' על-כּ ן
הענן  ֹבּ תו והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל סוֹ ף האין
סתרוֹ ',  חׁש 'יׁש ת בּ בחינת:  והחׁש
 והחׁש הענן ׁש על-ידי-זה כּ די
לקבּ לוֹ  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די האוֹ ר יתצמצם
 והחׁש הענן וזה וּ במדּ ה, בּ הדרגה

הגּ דוֹ ל האוֹ ר בּ פני ׁש וֹ מר בּ חינת הוּ א
ׁש אינוֹ  מי אליו יתקרב ׁש א סוֹ ף האין
יתבּ ר ה' הזהיר ועל-כּ ן אליו. ראוּ י
אל עת בּ כל יבא "ואל אהרן את
אראה בּ ענן כּ י ימוּ ת וא וכוּ ', הּק דׁש 
ימוּ ת 'ׁש א רׁש "י: וּ פרׁש  הכּ ּפ רת", על
לפני ׁש נּ כנסוּ  בּ ניו ׁש ּמ תוּ  כּ דר
ׁש לטה על-כּ ן בּ רׁש וּ ת'. ׁש א ולפנים
 ׁש נּ מׁש דּ מוֹ תא סטרא בּ הם
הזּ ה  והחׁש הענן מבּ חינת ונׁש ּת לׁש ל
יוֹ דעין כּ ׁש אין דּ ינים בּ חינת ׁש ּמ ם
אל הבּ ּט וּ ל כּ י לׁש ם. לכנס אי
ארבּ עה בּ חינת זה - הנּ "ל הּת כלית
למקוֹ ם ׁש נּ כנסוּ  לּפ רדּ ס, ׁש נּ כנסוּ 
בּ אוֹ ר וּ להסּת כּ ל לכל ורצוּ  ׁש נּ כנסוּ 
אבל הּת כלית בּ חינת ׁש הוּ א סוֹ ף האין
א על-כּ ן לזה, ראוּ יים כּ לּ ם היוּ  א
ונפגּ ע, הציץ - זה בּ ׁש לוֹ ם. מם יצאוּ 
ׁש ּק צּ ץ - ואחר וּ מת, הציץ - וזה
עקיבא רבּ י בּ לּת י לגמרי. בּ נּ טיעוֹ ת
כּ י בּ ׁש לוֹ ם, ויצא בּ ׁש לוֹ ם ׁש נּ כנס לבדּ וֹ 
ׁש הׁש יב הצּ ילוֹ  בּ עצמוֹ  יתבּ ר ה'
זה זקן הוּ א ראוּ י הרת למלאכי
לכּ נס ׁש זּ וֹ כה מי כּ י בּ כבוֹ די. ׁש יּ ׁש ּת ּמ ׁש 
וכיּ וֹ צא, עקיבא רבּ י כּ מוֹ  בּ רׁש וּ ת לׁש ם
טוֹ בה הוּ א  והחׁש הענן זה אזי
 והחׁש הענן על-ידי כּ י אליו. גּ דוֹ לה
כּ נּ "ל, סוֹ ף האין האוֹ ר ׁש ּס ביב הזּ ה
להכּ לל זוֹ כה הוּ א דּ יקא על-ידי-זה
ואינוֹ  סוֹ ף האין בּ אוֹ ר וּ להסּת כּ ל
זוֹ כה ואזי בּ מציאוּ ת. ׁש ם נתבּ ּט ל
לוֹ  נׁש אר ׁש יּ היה מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר
נרׁש ם סוֹ ף האין אוֹ ר כּ י הרׁש ימוּ , אוֹ ר
הענן  ֹבּ תו קדוֹ ׁש ה רׁש ימוּ  מּמ נּ וּ 
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וכנּ "ל. הּת ּק וּ ן נגמר דּ יקא ועל-ידי-זה
א)בּ חינתוזה ג, השירים "על(שיר : 

את בּ ּק ׁש ּת י בּ לּ ילוֹ ת מׁש כּ בי
מצאתיו וא בּ ּק ׁש ּת יו נפׁש י ׁש אהבה
רׁש "י: ּפ רׁש  המרים", מצאני וכוּ ',
ׁש עברּת י "כּ מעט וכוּ '. ואהרן' 'מׁש ה
לפריׁש וּ תם 'קרוֹ ב רׁש "י: ּפ רׁש  מהם"
 ּבּ סמו הינוּ  ׁש נה' ארבּ עים לסוֹ ף מּמ נּ י
- ׁש ּמ צאתי" "עד ׁש נּ סּת לּ קוּ  אחר
לכבּ ׁש  יהוֹ ׁש ע בּ ימי עּמ י 'ׁש היה
וא "אחזּת יו מלכים', ואחד ׁש ׁש ים
רׁש "י. בּ פרוּ ׁש  ׁש ם עיּ ן וכוּ ' ארּפ נּ וּ "
הסּת לּ קוּ ת אחר ׁש דּ יקא כּ נּ "ל הינוּ 
למצא יכוֹ לין האמּת י הגּ דוֹ ל הצּ דּ יק
א ׁש בּ ּת חלּ ה אף-על-ּפ י יתבּ ר ה' את
בּ חינת נזוּ פים והיוּ  למצאוֹ  זכוּ 
ׁש ּפ רׁש  וּ כמוֹ  מצאתיו' וא 'בּ ּק ׁש ּת יו
אחר אף-על-ּפ י-כן ׁש ם. עיּ ן רׁש "י
למצאוֹ  יכוֹ לין דּ יקא הסּת לּ קוּ תוֹ 
מהם ׁש עברּת י 'כּ מעט בּ בחינת יתבּ ר
לאחר ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  וכוּ ' ׁש ּמ צאתי' עד
ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הינוּ  כּ נּ "ל. הסּת לּ קוּ תם
הסּת לּ קוּ ת בּ כח ׁש דּ יקא למעלה
כּ די כּ זה, לבּט וּ ל ׁש זּ כה הצּ דּ יק
הּק ׁש ין הדּ ינים עצם ּת קף להמּת יק
אפׁש ר היה ׁש א ישׂ ראל מכּ לל
סוֹ ף האין אל בּ ּט וּ ל בּ ׁש וּ ם לבּט לם
על-ידי אם כּ י וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
נמּת ק דּ יקא ואז מּמ ׁש , הסּת לּ קוּ תוֹ 
אז יתבּ ר לה' להתקרב ויכוֹ לין הדּ ין
הצּ דּ יק כּ י הסּת לּ קוּ תוֹ . בּ כח דּ יקא
ׁש יּ גמר כּ די דּ יקא זה בּ ׁש ביל נסּת לּ ק
בּ חיּ יו לגמר יכל היה א מה בּ מוֹ תוֹ 

וכנּ "ל: ודוד ואהרן מׁש ה כּ מוֹ 

יׁש ב"כב לּמ בּ וּ ל "ה' בּ חינת (תהליםוזה 
י) ּת וֹ רהכט, מּת ן לענין הנּ אמר

 נמׁש ּת וֹ רה מּת ן כּ ל כּ י כּ נּ "ל.
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת הנּ "ל מבּ חינת
וׁש לוֹ ם. חס הדּ ין ּת קף על-ידי  ׁש נּ מׁש
ּת וֹ רה מּת ן בּ ׁש עת אז בּ אמת ועל-כּ ן
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הדּ ין ּת קף היה

פח.)"לז הוּ א(שבת  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ ּק ׁש  
וזה ובהוּ . לתהוּ  העוֹ לם את להחזיר
נּת נה', הגּ בוּ רה מּפ י 'ּת וֹ רה בּ חינת
מה בּ חינת וזה דּ יקא. הגּ בוּ רה' 'מּפ י
הינוּ  וכוּ '. כּ גיגית הר עליהם כּ פה
הדּ ין בּ חינת גּ דוֹ ל דּ ין נתעוֹ רר ׁש אז
היוּ  וישׂ ראל הנה. ראׁש  ׁש ל הגּ דוֹ ל
בּ ׁש עת אז וזכוּ  מאד, מאד אז קדוֹ ׁש ים
לגמרי עצמן לבּט ל הדּ ין ּת קף
על-ידי זכוּ  ואז הבּ ּט וּ ל. בּ תכלית
מאוֹ ר הּת וֹ רה להמׁש י הבּ ּט וּ ל
כּ נּ "ל, הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם הרׁש ימוּ 
ׁש וֹ פר בּ חינת ׁש וֹ פר קוֹ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת וֹ רה קבּ לת ׁש ל

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת 
מּפ י ׁש יּ צא ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר ׁש בּ כל
נׁש מתן יצתה הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
עליהם המׁש י והּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
ׁש נּ אמר אוֹ תם, והחיה בּ רכה גּ ׁש מי

י) סח, ּת ניף(תהלים נדבוֹ ת "גּ ׁש ם :
יּ צאה מה כּ י כּ נּ "ל. הינוּ  אהים"
הבּ ּט וּ ל בּ חינת זה דּ בּ וּ ר בּ כל נׁש מתן
עד כּ זה לבּט וּ ל זכוּ  והם הנּ "ל,
יתבּ ר ה' אבל על-ידי-זה. ׁש נּ סּת לּ קוּ 
גּ ׁש מי עליהם והמׁש י עליהם רחם
רצוֹ א בּ בחינת מם ׁש חזרוּ  עד בּ רכה

צא והלכות סהתורות תורה

ׁש היא הּת וֹ רה כּ ל קבּ לוּ  וּ מם וׁש וֹ ב.
גּ ׁש מי בּ חינת הדּ עת מימי בּ חינת
הרׁש ימוּ  מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש בּ רכה

וכנּ "ל: מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין

כּ בוֹ דכג ענני בּ חינת סכּ ה. בּ חינת וזה
יוֹ ם ׁש ל הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש

בּ וֹ  ׁש נּ אמר ב)הכּ ּפ וּ רים טז, "ואל(ויקרא 
בּ ענן כּ י וכוּ ' הּק דׁש  אל עת בּ כל יבא
אל אהרן יבא בּ זאת וכוּ ' אראה
על אׁש ר הזּ ה הּק דׁש  וּ מענן הּק דׁש ".
הגּ דוֹ ל הכּ הן לׁש ם ׁש נּ כנס הכּ ּפ רת
סכּ ה בּ חינת  נמׁש מם כּ ּפ וּ ר בּ יוֹ ם
ישׂ ראל ׁש זּ וֹ כין כּ בוֹ ד ענני בּ חינת
על-ידי הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם אחר בּ הם לכנס
בּ חינת ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש ה סכּ ה מצות
רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי כּ מבאר כּ בוֹ ד ענני

ז"ל.

ה'כּ י נדבּ ר מם הכּ ּפ רת ׁש על הענן 
כּ ל קבּ ל וּ מם מׁש ה, עם יתבּ ר

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש ה. ז,הּת וֹ רה (במדבר 
וכוּ 'פט) מוֹ עד אהל אל מׁש ה "וּ בבא

ׁש ני מבּ ין כוּ ', הּק וֹ ל את ויּ ׁש מע
הענן זה כּ י אליו". וידבּ ר הכּ רבים

בּ חינת זה - יב)הּק דוֹ ׁש  יח, "ויּ ׁש ת(תהלים 
חׁש כת סכּ תוֹ  סביבתיו סתרוֹ   חׁש
סוֹ ף האין ׁש אוֹ ר מחמת כּ י וכוּ ', מים"
אוֹ ר, רבּ וּ י מחמת לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי
אוֹ רוֹ  הסּת יר בּ חסדּ וֹ  יתבּ ר ה' על-כּ ן
הענן  ֹבּ תו והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל סוֹ ף האין
סתרוֹ ',  חׁש 'יׁש ת בּ בחינת:  והחׁש
 והחׁש הענן ׁש על-ידי-זה כּ די
לקבּ לוֹ  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די האוֹ ר יתצמצם
 והחׁש הענן וזה וּ במדּ ה, בּ הדרגה

הגּ דוֹ ל האוֹ ר בּ פני ׁש וֹ מר בּ חינת הוּ א
ׁש אינוֹ  מי אליו יתקרב ׁש א סוֹ ף האין
יתבּ ר ה' הזהיר ועל-כּ ן אליו. ראוּ י
אל עת בּ כל יבא "ואל אהרן את
אראה בּ ענן כּ י ימוּ ת וא וכוּ ', הּק דׁש 
ימוּ ת 'ׁש א רׁש "י: וּ פרׁש  הכּ ּפ רת", על
לפני ׁש נּ כנסוּ  בּ ניו ׁש ּמ תוּ  כּ דר
ׁש לטה על-כּ ן בּ רׁש וּ ת'. ׁש א ולפנים
 ׁש נּ מׁש דּ מוֹ תא סטרא בּ הם
הזּ ה  והחׁש הענן מבּ חינת ונׁש ּת לׁש ל
יוֹ דעין כּ ׁש אין דּ ינים בּ חינת ׁש ּמ ם
אל הבּ ּט וּ ל כּ י לׁש ם. לכנס אי
ארבּ עה בּ חינת זה - הנּ "ל הּת כלית
למקוֹ ם ׁש נּ כנסוּ  לּפ רדּ ס, ׁש נּ כנסוּ 
בּ אוֹ ר וּ להסּת כּ ל לכל ורצוּ  ׁש נּ כנסוּ 
אבל הּת כלית בּ חינת ׁש הוּ א סוֹ ף האין
א על-כּ ן לזה, ראוּ יים כּ לּ ם היוּ  א
ונפגּ ע, הציץ - זה בּ ׁש לוֹ ם. מם יצאוּ 
ׁש ּק צּ ץ - ואחר וּ מת, הציץ - וזה
עקיבא רבּ י בּ לּת י לגמרי. בּ נּ טיעוֹ ת
כּ י בּ ׁש לוֹ ם, ויצא בּ ׁש לוֹ ם ׁש נּ כנס לבדּ וֹ 
ׁש הׁש יב הצּ ילוֹ  בּ עצמוֹ  יתבּ ר ה'
זה זקן הוּ א ראוּ י הרת למלאכי
לכּ נס ׁש זּ וֹ כה מי כּ י בּ כבוֹ די. ׁש יּ ׁש ּת ּמ ׁש 
וכיּ וֹ צא, עקיבא רבּ י כּ מוֹ  בּ רׁש וּ ת לׁש ם
טוֹ בה הוּ א  והחׁש הענן זה אזי
 והחׁש הענן על-ידי כּ י אליו. גּ דוֹ לה
כּ נּ "ל, סוֹ ף האין האוֹ ר ׁש ּס ביב הזּ ה
להכּ לל זוֹ כה הוּ א דּ יקא על-ידי-זה
ואינוֹ  סוֹ ף האין בּ אוֹ ר וּ להסּת כּ ל
זוֹ כה ואזי בּ מציאוּ ת. ׁש ם נתבּ ּט ל
לוֹ  נׁש אר ׁש יּ היה מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר
נרׁש ם סוֹ ף האין אוֹ ר כּ י הרׁש ימוּ , אוֹ ר
הענן  ֹבּ תו קדוֹ ׁש ה רׁש ימוּ  מּמ נּ וּ 



הלכותצב דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

נצטיּ ר דּ יקא ׁש ם הזּ ה, הּק דוֹ ׁש 
האין אוֹ ר ׁש ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר ונרׁש ם
ׁש הוּ א דּ יקא  והחׁש הענן מחמת סוֹ ף
יכל היה א בּ לעדוֹ  כּ י צמצוּ ם, בּ חינת

כּ לל. להצטיּ ר האוֹ ר

ההגוֹ תועל-כּ ן וכל הנּ בוּ אוֹ ת כּ ל 
והחכמים הנּ ביאים כּ ל ׁש ל
הזּ ה הּק דוֹ ׁש  הענן דּ ר דּ יקא מקבּ לים

ׁש כּ תוּ ב ז)כּ מוֹ  צט, ענן(תהלים "בּ עּמ וּ ד 
נצטיּ ר דּ יקא ׁש ם כּ י אליהם". ידבּ ר
כּ ל ׁש ּמ ם הרׁש ימוּ  אוֹ ר ונרׁש ם
הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר מם כּ י הגתם.
קדוֹ ׁש  עם וישׂ ראל כּ נּ "ל. והנּ בוּ אה
להכּ לל הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם זוֹ כין בּ כלליּ וּ ת
בּ יוֹ ם סוֹ ף האין בּ אוֹ ר וּ להתבּ ּט ל
ׁש נּ כנס הגּ דוֹ ל הכּ הן על-ידי הכּ ּפ וּ רים
כּ נּ "ל, וכוּ ' ולפנים לפני בּ ׁש ליחוּ תם
הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ואזי
הנּ "ל הּק דוֹ ׁש  הענן  ֹבּ תו ׁש נּ צטיּ רה
בּ יוֹ ם הלּ וּ חוֹ ת קבּ לת לבחינת זוֹ כין
כּ נּ "ל. הּת וֹ רה כּ לל ׁש היא הכּ ּפ וּ רים
 ׁש יּ מׁש הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם אחר זוֹ כין ואזי
הּק דוֹ ׁש  הענן בּ חינת ישׂ ראל כּ לל על
בּ חינת ׁש היא סכּ ה בּ חינת ׁש זּ הוּ  הזּ ה,
ועל-ידי מם. ׁש נּ מׁש כין כּ בוֹ ד ענני
סכּ ה בּ חינת האלּ וּ  כּ בוֹ ד הענני
אוֹ ר עליהם ממׁש יכין על-ידי-זה
הרׁש ימוּ  מאוֹ ר הּת וֹ רה הגת
עד הּס כּ וֹ ת ימי ׁש בעת בּ כל הּק דוֹ ׁש ה,
ּת וֹ רה ושׂ מחת עצרת בּ ׁש מיני ׁש זּ וֹ כין
בּ ׁש למוּ ת הּת וֹ רה הגת לקבּ ל
ולשׂ מח וּ להתחילּה  להׁש לימּה 
קבּ לת לבחינת זוֹ כין אז כּ י בּ שׂ מחתּה ,

בּ כל ׁש זּ כינוּ  על-ידי בּ ׁש למוּ ת, הּת וֹ רה
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל הּס כּ ה ימי ׁש בעת
הענני על-ידי הּת וֹ רה ׁש רׁש  ׁש היא
הּס כּ ה על-ידי עלינוּ  ׁש נּ מׁש כוּ  כּ בוֹ ד

כּ נּ "ל. הּק דוֹ ׁש ה

עלּ איןוזה אוּ ׁש ּפ יזין הבעה בּ חינת 
רוֹ עים הבעה ׁש הם קדּ יׁש ין,
אברהם ׁש הם הּס כּ ה  ֹלתו ׁש נּ כנסין
הבעה אלּ וּ  כּ י וכוּ '. יעקב יצחק
כּ ל כּ לליּ וּ ת בּ חינת הם רוֹ עים
עּק ר ידם ׁש על דּ וֹ ר, ׁש בּ כל הצּ דּ יקים
בּ עוֹ לם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת המׁש כת
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש
אחד כּ ל כּ י כּ נּ "ל. הצּ דּ יקים ׁש זּ וֹ כין
ּת ּק ן אחד כּ ל הנּ "ל רוֹ עים מהבעה
אחת קדוֹ ׁש ה מדּ ה וגלּ ה והמׁש י
מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש יתבּ ר מּמ דּ וֹ תיו
אלּ וּ  מדּ וֹ ת ׁש על-ידי הנּ "ל הרׁש ימוּ 
כּ י .יתבּ ר אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר
הוּ א ׁש ם הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ בחינת
הּס פירוֹ ת וּ מכּ ל הּמ דּ וֹ ת מכּ ל למעלה
בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין רק כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל. הרׁש ימוּ  אוֹ ר מקבּ לין וׁש וֹ ב
הּמ דּ וֹ ת התגּ לּ וּ ת מתחילין מם
כּ לל הּת וֹ רה כּ ל כּ לל ׁש הם והּס פירוֹ ת,
כּ ל כּ לליּ וּ ת הּק דוֹ ׁש ים המוֹ ת כּ ל
התגּ לּ וּ ת עּק ר ידם ׁש על העוֹ למוֹ ת

כּ נּ "ל. יתבּ ר אהוּ תוֹ 

זכהוהאבוֹ ת אחד כּ ל הּק דוֹ ׁש ים 
ׁש זּ כה עד בּ ּט וּ ל, לבחינת
ׁש המׁש י הרׁש ימוּ  על-ידי  ּאחר-כ
מדּ ה וּ לגלּ וֹ ת לתּק ן מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חזר
אברהם דּ הינוּ  .יתבּ ר מּמ דּ וֹ תיו אחת

צג והלכות סהתורות תורה

ׁש לּ וֹ  הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי וגלּ ה ּת ּק ן
ׁש לּ וֹ , בּ ּט וּ ל על-ידי ׁש המׁש י
מדּ ת בּ חינת וגלּ ה ּת ּק ן על-ידי-זה
וכן הּפ חד, מדּ ת יצחק וכן החסד,

וכוּ '. הּת פארת מדּ ת יעקב

כּ ללכּ י ׁש הם מדּ וֹ ת הבעה אלּ וּ  כּ ל 
מאוֹ ר נמׁש כין כּ לּ ם כּ נּ "ל, הכּ ל
הנּ "ל הצּ דּ יקים ׁש המׁש יכוּ  הרׁש ימוּ 
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. בּ ּט וּ לם בּ חינת על-ידי
עוֹ סקים ׁש אנוּ  הּק דוֹ ׁש  הּס כּ וֹ ת בּ חג
הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ  אוֹ ר עלינוּ  להמׁש י
הזּ את ׁש הרׁש ימוּ  כּ בוֹ ד הענני על-ידי
ׁש זּ כינוּ  הבּ ּט וּ ל על-ידי עלינוּ  מאירה
נכנסין אז על-כּ ן הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם
ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה הּס כּ ה  ֹלתו אצלנוּ 
כּ ל לתוֹ כּה  נכנסין כּ בוֹ ד ענני בּ חינת
עּק ר ידם ׁש על רוֹ עים הבעה
הּק דוֹ ׁש ה, הרׁש ימוּ  אוֹ ר המׁש כת
אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה

כּ נּ "ל. בּ עוֹ לם ידם על ׁש נּ תגּ לּ ה

אלּ וּ ועל-כּ ן כּ י רוֹ עים, נקראים 
הם הם הנּ וֹ ראים הצּ דּ יקים
לתּק ן ׁש עוֹ סקים הדה בּ עלי בּ חינת
ּת ּק וּ נּה  ׁש עּק ר הנּ "ל, העליוֹ נה הדה
וההסּת כּ לוּ ת הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן הּת כלית אל
בּ חינת הם כּ י רוֹ עים נקראים ועל-כּ ן
כּ מוֹ  כּ י העליוֹ נה. הדה  ֹבּ תו רוֹ עים
וּ מלאכּת וֹ  עסקוֹ  ׁש כּ ל הגּ ׁש מי הרוֹ עה
הצּ דּ יקים אלּ וּ  כן כּ מוֹ  הדה,  ֹבּ תו
הדה  ֹבּ תו רוֹ עים בּ חינת הם
הדה בּ עלי בּ חינת הם כּ י העליוֹ נה.
העליוֹ נה הדה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סקין

וכנּ "ל. הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל על-ידי
הנּ "ל הצּ דּ יקים כּ ל היוּ  בּ אמת ועל-כּ ן
ידוּ ע זה כּ י מּמ ׁש , בּ דה רוֹ עים
הדה דּ גמת הוּ א הּת חּת וֹ ן ׁש הדה
והצּ מחים העשׂ בים וכל העליוֹ נה
נׁש מוֹ ת ניצוֹ צי הם כּ לּ ם הדה ושׂ יח
רוֹ עים בּ היוֹ תם והאבוֹ ת עליוֹ נוֹ ת,
הדה את מתּק נים היוּ  בּ דה
הדה בּ עלי הם כּ י העליוֹ ן. בּ ׁש רׁש ּה 

כּ נּ "ל: העליוֹ ן

מיניםכד ארבּ עה בּ חינת וזה
אנוּ  וּ בם בּ סכּ וֹ ת. ׁש לּ וֹ קחין
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ,יתבּ ר לפניו שׂ מחים

מ) כג, בּ יּ וֹ ם(ויקרא לכם "וּ לקחּת ם
וּ שׂ מחּת ם וכוּ ', הדר עץ ּפ רי הראׁש וֹ ן
אנוּ  עכׁש ו כּ י וכוּ '. אהיכם" ה' לפני
הנה בּ ראׁש  ּפ עלנוּ  מה כּ חנוּ  מראין
כּ ל על-ידי ׁש זּ כינוּ  הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם
הּת פלּ ה. את לתּק ן הנּ "ל הּת ּק וּ נים
הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת דּ הינוּ 
הדה ּת ּק וּ ן בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל
ׁש כּ ׁש אדם ׁש ם כּ מבאר הנּ "ל, העליוֹ נה

הוּ א להתּפ לּ ל בּ תוֹ עוֹ מד הוֹ ל 
ציצים וּ מלּק ט והוֹ ל העליוֹ ן הדה
ׁש ם עיּ ן וכוּ ' נאים וּ פרחים ועשׂ בים
זוֹ כין ׁש אין זמן ׁש כּ ל מם. והיּ וֹ צא
בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
מתּק נת הּת פלּ ה אין הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
את מנּ יח הדּ בּ וּ ר אין כּ י בּ ׁש למוּ ת
עשׂ בים וּ ללּק ט יוֹ תר להלּ ן ליל הנּ פׁש 
מהדה נפלאים וּ צמחים וּ פרחים
הסּת כּ לוּ ת על-ידי הּת ּק וּ ן ועּק ר וכוּ '.
עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה וכוּ ', הּת כלית על
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נצטיּ ר דּ יקא ׁש ם הזּ ה, הּק דוֹ ׁש 
האין אוֹ ר ׁש ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר ונרׁש ם
ׁש הוּ א דּ יקא  והחׁש הענן מחמת סוֹ ף
יכל היה א בּ לעדוֹ  כּ י צמצוּ ם, בּ חינת

כּ לל. להצטיּ ר האוֹ ר

ההגוֹ תועל-כּ ן וכל הנּ בוּ אוֹ ת כּ ל 
והחכמים הנּ ביאים כּ ל ׁש ל
הזּ ה הּק דוֹ ׁש  הענן דּ ר דּ יקא מקבּ לים

ׁש כּ תוּ ב ז)כּ מוֹ  צט, ענן(תהלים "בּ עּמ וּ ד 
נצטיּ ר דּ יקא ׁש ם כּ י אליהם". ידבּ ר
כּ ל ׁש ּמ ם הרׁש ימוּ  אוֹ ר ונרׁש ם
הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר מם כּ י הגתם.
קדוֹ ׁש  עם וישׂ ראל כּ נּ "ל. והנּ בוּ אה
להכּ לל הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם זוֹ כין בּ כלליּ וּ ת
בּ יוֹ ם סוֹ ף האין בּ אוֹ ר וּ להתבּ ּט ל
ׁש נּ כנס הגּ דוֹ ל הכּ הן על-ידי הכּ ּפ וּ רים
כּ נּ "ל, וכוּ ' ולפנים לפני בּ ׁש ליחוּ תם
הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ואזי
הנּ "ל הּק דוֹ ׁש  הענן  ֹבּ תו ׁש נּ צטיּ רה
בּ יוֹ ם הלּ וּ חוֹ ת קבּ לת לבחינת זוֹ כין
כּ נּ "ל. הּת וֹ רה כּ לל ׁש היא הכּ ּפ וּ רים
 ׁש יּ מׁש הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם אחר זוֹ כין ואזי
הּק דוֹ ׁש  הענן בּ חינת ישׂ ראל כּ לל על
בּ חינת ׁש היא סכּ ה בּ חינת ׁש זּ הוּ  הזּ ה,
ועל-ידי מם. ׁש נּ מׁש כין כּ בוֹ ד ענני
סכּ ה בּ חינת האלּ וּ  כּ בוֹ ד הענני
אוֹ ר עליהם ממׁש יכין על-ידי-זה
הרׁש ימוּ  מאוֹ ר הּת וֹ רה הגת
עד הּס כּ וֹ ת ימי ׁש בעת בּ כל הּק דוֹ ׁש ה,
ּת וֹ רה ושׂ מחת עצרת בּ ׁש מיני ׁש זּ וֹ כין
בּ ׁש למוּ ת הּת וֹ רה הגת לקבּ ל
ולשׂ מח וּ להתחילּה  להׁש לימּה 
קבּ לת לבחינת זוֹ כין אז כּ י בּ שׂ מחתּה ,

בּ כל ׁש זּ כינוּ  על-ידי בּ ׁש למוּ ת, הּת וֹ רה
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל הּס כּ ה ימי ׁש בעת
הענני על-ידי הּת וֹ רה ׁש רׁש  ׁש היא
הּס כּ ה על-ידי עלינוּ  ׁש נּ מׁש כוּ  כּ בוֹ ד

כּ נּ "ל. הּק דוֹ ׁש ה

עלּ איןוזה אוּ ׁש ּפ יזין הבעה בּ חינת 
רוֹ עים הבעה ׁש הם קדּ יׁש ין,
אברהם ׁש הם הּס כּ ה  ֹלתו ׁש נּ כנסין
הבעה אלּ וּ  כּ י וכוּ '. יעקב יצחק
כּ ל כּ לליּ וּ ת בּ חינת הם רוֹ עים
עּק ר ידם ׁש על דּ וֹ ר, ׁש בּ כל הצּ דּ יקים
בּ עוֹ לם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת המׁש כת
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש
אחד כּ ל כּ י כּ נּ "ל. הצּ דּ יקים ׁש זּ וֹ כין
ּת ּק ן אחד כּ ל הנּ "ל רוֹ עים מהבעה
אחת קדוֹ ׁש ה מדּ ה וגלּ ה והמׁש י
מאוֹ ר  ׁש נּ מׁש יתבּ ר מּמ דּ וֹ תיו
אלּ וּ  מדּ וֹ ת ׁש על-ידי הנּ "ל הרׁש ימוּ 
כּ י .יתבּ ר אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר
הוּ א ׁש ם הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ בחינת
הּס פירוֹ ת וּ מכּ ל הּמ דּ וֹ ת מכּ ל למעלה
בּ בחינת מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין רק כּ נּ "ל,
כּ נּ "ל. הרׁש ימוּ  אוֹ ר מקבּ לין וׁש וֹ ב
הּמ דּ וֹ ת התגּ לּ וּ ת מתחילין מם
כּ לל הּת וֹ רה כּ ל כּ לל ׁש הם והּס פירוֹ ת,
כּ ל כּ לליּ וּ ת הּק דוֹ ׁש ים המוֹ ת כּ ל
התגּ לּ וּ ת עּק ר ידם ׁש על העוֹ למוֹ ת

כּ נּ "ל. יתבּ ר אהוּ תוֹ 

זכהוהאבוֹ ת אחד כּ ל הּק דוֹ ׁש ים 
ׁש זּ כה עד בּ ּט וּ ל, לבחינת
ׁש המׁש י הרׁש ימוּ  על-ידי  ּאחר-כ
מדּ ה וּ לגלּ וֹ ת לתּק ן מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חזר
אברהם דּ הינוּ  .יתבּ ר מּמ דּ וֹ תיו אחת

צג והלכות סהתורות תורה

ׁש לּ וֹ  הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי וגלּ ה ּת ּק ן
ׁש לּ וֹ , בּ ּט וּ ל על-ידי ׁש המׁש י
מדּ ת בּ חינת וגלּ ה ּת ּק ן על-ידי-זה
וכן הּפ חד, מדּ ת יצחק וכן החסד,

וכוּ '. הּת פארת מדּ ת יעקב

כּ ללכּ י ׁש הם מדּ וֹ ת הבעה אלּ וּ  כּ ל 
מאוֹ ר נמׁש כין כּ לּ ם כּ נּ "ל, הכּ ל
הנּ "ל הצּ דּ יקים ׁש המׁש יכוּ  הרׁש ימוּ 
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. בּ ּט וּ לם בּ חינת על-ידי
עוֹ סקים ׁש אנוּ  הּק דוֹ ׁש  הּס כּ וֹ ת בּ חג
הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ  אוֹ ר עלינוּ  להמׁש י
הזּ את ׁש הרׁש ימוּ  כּ בוֹ ד הענני על-ידי
ׁש זּ כינוּ  הבּ ּט וּ ל על-ידי עלינוּ  מאירה
נכנסין אז על-כּ ן הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם
ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה הּס כּ ה  ֹלתו אצלנוּ 
כּ ל לתוֹ כּה  נכנסין כּ בוֹ ד ענני בּ חינת
עּק ר ידם ׁש על רוֹ עים הבעה
הּק דוֹ ׁש ה, הרׁש ימוּ  אוֹ ר המׁש כת
אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה

כּ נּ "ל. בּ עוֹ לם ידם על ׁש נּ תגּ לּ ה

אלּ וּ ועל-כּ ן כּ י רוֹ עים, נקראים 
הם הם הנּ וֹ ראים הצּ דּ יקים
לתּק ן ׁש עוֹ סקים הדה בּ עלי בּ חינת
ּת ּק וּ נּה  ׁש עּק ר הנּ "ל, העליוֹ נה הדה
וההסּת כּ לוּ ת הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בן הּת כלית אל
בּ חינת הם כּ י רוֹ עים נקראים ועל-כּ ן
כּ מוֹ  כּ י העליוֹ נה. הדה  ֹבּ תו רוֹ עים
וּ מלאכּת וֹ  עסקוֹ  ׁש כּ ל הגּ ׁש מי הרוֹ עה
הצּ דּ יקים אלּ וּ  כן כּ מוֹ  הדה,  ֹבּ תו
הדה  ֹבּ תו רוֹ עים בּ חינת הם
הדה בּ עלי בּ חינת הם כּ י העליוֹ נה.
העליוֹ נה הדה בּ תּק וּ ן ׁש עוֹ סקין

וכנּ "ל. הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל על-ידי
הנּ "ל הצּ דּ יקים כּ ל היוּ  בּ אמת ועל-כּ ן
ידוּ ע זה כּ י מּמ ׁש , בּ דה רוֹ עים
הדה דּ גמת הוּ א הּת חּת וֹ ן ׁש הדה
והצּ מחים העשׂ בים וכל העליוֹ נה
נׁש מוֹ ת ניצוֹ צי הם כּ לּ ם הדה ושׂ יח
רוֹ עים בּ היוֹ תם והאבוֹ ת עליוֹ נוֹ ת,
הדה את מתּק נים היוּ  בּ דה
הדה בּ עלי הם כּ י העליוֹ ן. בּ ׁש רׁש ּה 

כּ נּ "ל: העליוֹ ן

מיניםכד ארבּ עה בּ חינת וזה
אנוּ  וּ בם בּ סכּ וֹ ת. ׁש לּ וֹ קחין
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ,יתבּ ר לפניו שׂ מחים

מ) כג, בּ יּ וֹ ם(ויקרא לכם "וּ לקחּת ם
וּ שׂ מחּת ם וכוּ ', הדר עץ ּפ רי הראׁש וֹ ן
אנוּ  עכׁש ו כּ י וכוּ '. אהיכם" ה' לפני
הנה בּ ראׁש  ּפ עלנוּ  מה כּ חנוּ  מראין
כּ ל על-ידי ׁש זּ כינוּ  הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם
הּת פלּ ה. את לתּק ן הנּ "ל הּת ּק וּ נים
הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת דּ הינוּ 
הדה ּת ּק וּ ן בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל
ׁש כּ ׁש אדם ׁש ם כּ מבאר הנּ "ל, העליוֹ נה

הוּ א להתּפ לּ ל בּ תוֹ עוֹ מד הוֹ ל 
ציצים וּ מלּק ט והוֹ ל העליוֹ ן הדה
ׁש ם עיּ ן וכוּ ' נאים וּ פרחים ועשׂ בים
זוֹ כין ׁש אין זמן ׁש כּ ל מם. והיּ וֹ צא
בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
מתּק נת הּת פלּ ה אין הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל
את מנּ יח הדּ בּ וּ ר אין כּ י בּ ׁש למוּ ת
עשׂ בים וּ ללּק ט יוֹ תר להלּ ן ליל הנּ פׁש 
מהדה נפלאים וּ צמחים וּ פרחים
הסּת כּ לוּ ת על-ידי הּת ּק וּ ן ועּק ר וכוּ '.
עוֹ שׂ ין ׁש על-ידי-זה וכוּ ', הּת כלית על
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זוֹ כין דּ יקא ואז הּת פלּ ה מכּ ל אחד
ליל יכוֹ ל ואז בּ ׁש למוּ ת. לתפלּ ה
וּ ללּק ט העליוֹ ן בּ הדה בּ תפלּ תוֹ 
על-ידי נפלאים וּ צמחים ׁש וֹ ׁש נּ ים
כּ נּ "ל. וכוּ ' הּק דוֹ ׁש ה הּת פלּ ה דּ בּ וּ רי

הּק דוֹ ׁש יםוזה מינים ארבּ עה בּ חינת 
מיני הם ׁש כּ לּ ם והנּ וֹ ראים
צוּ תה הּק דוֹ ׁש ה ׁש הּת וֹ רה צמחים
אלּ וּ  הּס כּ וֹ ת חג בּ ימי לּק ח עלינוּ 
ׁש הם הדה מצּ מחי מינים הארבּ עה
כּ לליּ וּ ת הּת פלּ ה. כּ לליּ וּ ת בּ חינת
שׂ יח בּ חינת ׁש הם הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת
אלּ וּ  לוֹ קחין ׁש אנוּ  וּ בזה הדה.
בּ זה הדה מצּ מחי מינים הארבּ עה
ּפ עלנוּ  מה כּ חנוּ  גּ דל מראים אנוּ 
ׁש זּ כינוּ  הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם הנה בּ ראׁש 
את לתּק ן הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
לקבּ ץ יכוֹ לין ׁש אנוּ  עד הּת פלּ ה,
נפלאים צמחים בּ ידינוּ  וּ ללּק ט
כּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  העליוֹ ן, מהדה
כּ ל כּ לליּ וּ ת ׁש הם מינים הארבּ עה
אלוּ  כּ י בּ קדוּ ׁש ה, הדה הצּ מחי
כּ ל כּ לוּ לים הם מינים הארבּ עה
וּ כמוֹ  הנּ "ל. בּ הדה ׁש גּ דלים הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש הארבּ עה ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ׁש יּ ׁש  הכּ ּת וֹ ת כּ ל בּ חינת הם מינים
צדּ יקים בּ חינת ׁש הם ישׂ ראל בּ נׁש מוֹ ת
ׁש הם טוֹ בים וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ הם ׁש יּ ׁש 
בּ חינת וטעם, ריח בּ עלי בּ חינת
טעם, וא ריח בּ עלי ויׁש  אתרוֹ ג.
ריח, וא טעם וּ בעלי הדס. בּ חינת
ׁש אין ויׁש  ּת מרים. כּ ּפ ת לוּ לב בּ חינת
ּפ וֹ ׁש עי ׁש הם ריח, וא טעם א בּ הם

נחל. ערבי בּ חינת ׁש הם ישׂ ראל

כּ לוּ ליםנמצא הם מינים ׁש הארבּ עה 
ישׂ ראל כּ ל ׁש ל הכּ ּת וֹ ת מכּ ל
הם ועל-כּ ן הנּ ׁש מוֹ ת. כּ ל כּ לל ׁש הם
הם הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל כּ י הדה. צמחי כּ לּ ם
כּ נּ "ל. העליוֹ נה הדה צמחי בּ חינת
אלּ וּ  בּ סכּ וֹ ת לוֹ קחין ׁש אנוּ  ועל-ידי
בּ זה הדה, מצּ מחי מינים הארבּ עה
ּפ עלנוּ  מה כּ חנוּ  גּ דל מראין אנוּ 
ׁש זּ כינוּ  הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם הנה בּ ראׁש 
לתּק ן כּ נּ "ל וכוּ ' הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
לקבּ ץ זוֹ כין ׁש אנוּ  עד הּת פלּ ה את
הדה צמחי כּ ל כּ לליּ וּ ת בּ ידינוּ 
אוֹ תם וּ מקבּ צים ׁש ּמ לּק טים הנּ פלאים
ׁש הם בּ ׁש למוּ ת לתפלּ ה כּ ׁש זּ וֹ כין
הּק דוֹ ׁש ים מינים הארבּ עה אלּ וּ  בּ חינת
הדה צמחי בּ חינת הם ׁש כּ לּ ם
מה בּ חינת וזה וכנּ "ל. העליוֹ נה

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רכא.)איתא 'מאן(ויחי 
קרבאנצח מאני דּ אחיד מאן ? 

מינים הארבּ עה ׁש הם בּ ידוֹ הי'.
הּמ לחמה נצחוֹ ן עּק ר כּ י הּק דוֹ ׁש ים.
ונתגּ לּ ה נכּ ר הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ׁש נּ צּ חנוּ 
הּק דוֹ ׁש ים, מינים הארבּ עה על-ידי
הדה צמחי כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הם
ּת ּק וּ ן בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה העליוֹ נה,
ׁש ל הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש ּפ עלנוּ  הּת פלּ ה
כּ נּ "ל: וכוּ ' הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם הנה ראׁש 

הארבּ עהכה נטילת עּק ר ועל-כּ ן
הם כּ י ההלּ ל, בּ ׁש עת הם מינים
בּ חינת ׁש היא הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן בּ חינת
הלּ ל כּ י הּת פלּ ה, כּ לליּ וּ ת ׁש הם הלּ ל
הירוֹ ת וכל הּת פלּ ה כּ לליּ וּ ת הוּ א
"אסּפ רה רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ותׁש בּ חוֹ ת,
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  הלּ ל 'זה – "נפלאוֹ תי כּ ל

צה והלכות סהתורות תורה

לבוֹ א' לעתיד בּ וֹ  ויׁש  וכוּ ' לׁש עבר
בּ חינת הם מינים הארבּ עה כּ ל כּ י וכוּ '.
 ֹמּת ו ׁש ּמ לּק טים הנּ פלאים העשׂ בים
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן על-ידי העליוֹ נה הדה
ּמ נענעים מה בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
'הוֹ דוּ ' כּ י וסוֹ ף. ּת חלּ ה לה' בּ הוֹ דוּ 

וס הּת פלּ הּת חלּ ה ּת ּק וּ ן בּ חינת זה - וֹ ף 
אחד לעשׂ וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין ּת ּק וּ נּה  ׁש עּק ר
אפילּ וּ  אׁש ר עד הּת פלּ ה, מכּ ל
עדין הּת פלּ ה, בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מדין
הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עוֹ מדים
וסוֹ ף. ּת חלּ ה לה' הוֹ דוּ  בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עדין בּ ּס וֹ ף כּ ׁש עוֹ מדין אפילּ וּ  כּ י
ׁש היא הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עוֹ מדים
עּק ר וׁש ם כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  כּ י 'הוֹ דוּ ',
כּ י וּ מיניו, הלּ וּ לב ׁש ל הנּ ענוּ עים
וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ חינת הם הנּ ענוּ עים
 ׁש נּ מׁש הדּ עת אוֹ ר ׁש ּמ עוֹ ררין
על-ידי הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ 
אוֹ ר כּ י בּ כּ תבים, כּ יּ דוּ ע הנּ ענוּ עים
על-ידי נמׁש כת הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ חינת
ׁש היא הלּ וּ לב ׁש ל הנּ ענוּ עים על-ידי
אוֹ ר מעוֹ ררין וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ חינת
עּק ר ׁש על-ידי-זה הזּ את, הרׁש ימוּ 
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
עדין האחרוֹ נה ׁש בּ ּת בה הּת פלּ ה,
ׁש זּ הוּ  הראׁש וֹ נה, בּ ּת בה עוֹ מדים
ועל-כּ ן וסוֹ ף. ּת חלּ ה לה' הוֹ דוּ  בּ חינת
כּ נּ "ל: מינים בּ הארבּ עה מנענעין ׁש ם

הוֹ אבהכו בּ ית שׂ מחת בּ חינת וזה
זמן הוּ א אז ועל-כּ ן בּ סכּ וֹ ת.
מימי המׁש כת עּק ר כּ י שׂ מחתנוּ ,

על-ידי הוּ א הנּ "ל מהרׁש ימוּ  הדּ עת
הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי ׁש היא המחה

ׁש ם: עיּ ן הנּ "ל בּ הּת וֹ רה כּ נּ "ל

מיניםכז הארבּ עה נוֹ טלין ועל-כּ ן
בּ חינת זה דּ יקא. לא.)בּ יּ דים (תענית 

דּ יקא, בּ אצבּ עוֹ ' מראה אחד 'וכל
מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת הּת וֹ רה בּ חינת ׁש היא
בּ חינת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הזּ ריחה

אהים" טו)"אצבּ ע ח, כּ מבאר(שמות 
מראין אנוּ  וּ בזה הנּ "ל. הּת וֹ רה בּ סוֹ ף
קדוֹ ׁש  עם ישׂ ראל לנוּ  ׁש יּ ׁש  כּ חנוּ  גּ דל
הנה ראׁש  קדת על-ידי ׁש ּפ עלנוּ 
בּ ּט וּ ל בּ בחינת ׁש הם הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם
ׁש על-ידי-זה ׁש ּפ עלנוּ  הינוּ  כּ נּ "ל. וכוּ '
מּמ ׁש  בּ ידינוּ  יתבּ ר אוֹ תוֹ  לאחז זוֹ כים
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ מבאר כּ ביכוֹ ל,
אנוּ  מינים הארבּ עה נטילת ׁש על-ידי
ׁש ם. עיּ ן כּ ביכוֹ ל יתבּ ר אוֹ תוֹ  לוֹ קחין
מינים הארבּ עה נטילת על-ידי כּ י הינוּ 
אוֹ ר עלינוּ  ממׁש יכין אנוּ  בּ ידינוּ 
ׁש נּ צטיּ רת עד הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ 

בּ בחינת מּמ ׁש , בּ ידינוּ  (שירונרׁש מת 
ו) ח, לבּ השירים על כחוֹ תם "שׂ ימני :

אנוּ  וּ בזה וכוּ '. "זרוֹ ע על כּ חוֹ תם
ה' כּ י ישׂ ראל, ׁש ל כּ חנוּ  גּ דל מראין
מכּ ל וּ מנא מרוֹ מם יתבּ ר
וּ שׂ רפים החיּ וֹ ת כּ ל ׁש ל הּמ חׁש בוֹ ת
כּ ל ׁש ל הרוּ חניּ וּ ת וּ מכּ ל הּק דׁש , ואוֹ פנּ י
בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה לית כּ י העוֹ למוֹ ת
זוֹ כין קדוֹ ׁש  עם וישׂ ראל כּ לל.
על-ידי מּמ ׁש  בּ יּ דים אהוּ תוֹ  להמׁש י
ׁש על-ידי-זה מינים, הארבּ עה נטילת
בּ יּ דים כּ ביכוֹ ל יתבּ ר אוֹ תוֹ  לוֹ קחין



הלכותצד דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

זוֹ כין דּ יקא ואז הּת פלּ ה מכּ ל אחד
ליל יכוֹ ל ואז בּ ׁש למוּ ת. לתפלּ ה
וּ ללּק ט העליוֹ ן בּ הדה בּ תפלּ תוֹ 
על-ידי נפלאים וּ צמחים ׁש וֹ ׁש נּ ים
כּ נּ "ל. וכוּ ' הּק דוֹ ׁש ה הּת פלּ ה דּ בּ וּ רי

הּק דוֹ ׁש יםוזה מינים ארבּ עה בּ חינת 
מיני הם ׁש כּ לּ ם והנּ וֹ ראים
צוּ תה הּק דוֹ ׁש ה ׁש הּת וֹ רה צמחים
אלּ וּ  הּס כּ וֹ ת חג בּ ימי לּק ח עלינוּ 
ׁש הם הדה מצּ מחי מינים הארבּ עה
כּ לליּ וּ ת הּת פלּ ה. כּ לליּ וּ ת בּ חינת
שׂ יח בּ חינת ׁש הם הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת
אלּ וּ  לוֹ קחין ׁש אנוּ  וּ בזה הדה.
בּ זה הדה מצּ מחי מינים הארבּ עה
ּפ עלנוּ  מה כּ חנוּ  גּ דל מראים אנוּ 
ׁש זּ כינוּ  הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם הנה בּ ראׁש 
את לתּק ן הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
לקבּ ץ יכוֹ לין ׁש אנוּ  עד הּת פלּ ה,
נפלאים צמחים בּ ידינוּ  וּ ללּק ט
כּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  העליוֹ ן, מהדה
כּ ל כּ לליּ וּ ת ׁש הם מינים הארבּ עה
אלוּ  כּ י בּ קדוּ ׁש ה, הדה הצּ מחי
כּ ל כּ לוּ לים הם מינים הארבּ עה
וּ כמוֹ  הנּ "ל. בּ הדה ׁש גּ דלים הנּ ׁש מוֹ ת
ׁש הארבּ עה ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ׁש יּ ׁש  הכּ ּת וֹ ת כּ ל בּ חינת הם מינים
צדּ יקים בּ חינת ׁש הם ישׂ ראל בּ נׁש מוֹ ת
ׁש הם טוֹ בים וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ הם ׁש יּ ׁש 
בּ חינת וטעם, ריח בּ עלי בּ חינת
טעם, וא ריח בּ עלי ויׁש  אתרוֹ ג.
ריח, וא טעם וּ בעלי הדס. בּ חינת
ׁש אין ויׁש  ּת מרים. כּ ּפ ת לוּ לב בּ חינת
ּפ וֹ ׁש עי ׁש הם ריח, וא טעם א בּ הם

נחל. ערבי בּ חינת ׁש הם ישׂ ראל

כּ לוּ ליםנמצא הם מינים ׁש הארבּ עה 
ישׂ ראל כּ ל ׁש ל הכּ ּת וֹ ת מכּ ל
הם ועל-כּ ן הנּ ׁש מוֹ ת. כּ ל כּ לל ׁש הם
הם הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל כּ י הדה. צמחי כּ לּ ם
כּ נּ "ל. העליוֹ נה הדה צמחי בּ חינת
אלּ וּ  בּ סכּ וֹ ת לוֹ קחין ׁש אנוּ  ועל-ידי
בּ זה הדה, מצּ מחי מינים הארבּ עה
ּפ עלנוּ  מה כּ חנוּ  גּ דל מראין אנוּ 
ׁש זּ כינוּ  הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם הנה בּ ראׁש 
לתּק ן כּ נּ "ל וכוּ ' הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
לקבּ ץ זוֹ כין ׁש אנוּ  עד הּת פלּ ה את
הדה צמחי כּ ל כּ לליּ וּ ת בּ ידינוּ 
אוֹ תם וּ מקבּ צים ׁש ּמ לּק טים הנּ פלאים
ׁש הם בּ ׁש למוּ ת לתפלּ ה כּ ׁש זּ וֹ כין
הּק דוֹ ׁש ים מינים הארבּ עה אלּ וּ  בּ חינת
הדה צמחי בּ חינת הם ׁש כּ לּ ם
מה בּ חינת וזה וכנּ "ל. העליוֹ נה

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רכא.)איתא 'מאן(ויחי 
קרבאנצח מאני דּ אחיד מאן ? 

מינים הארבּ עה ׁש הם בּ ידוֹ הי'.
הּמ לחמה נצחוֹ ן עּק ר כּ י הּק דוֹ ׁש ים.
ונתגּ לּ ה נכּ ר הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ׁש נּ צּ חנוּ 
הּק דוֹ ׁש ים, מינים הארבּ עה על-ידי
הדה צמחי כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הם
ּת ּק וּ ן בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה העליוֹ נה,
ׁש ל הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש ּפ עלנוּ  הּת פלּ ה
כּ נּ "ל: וכוּ ' הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם הנה ראׁש 

הארבּ עהכה נטילת עּק ר ועל-כּ ן
הם כּ י ההלּ ל, בּ ׁש עת הם מינים
בּ חינת ׁש היא הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן בּ חינת
הלּ ל כּ י הּת פלּ ה, כּ לליּ וּ ת ׁש הם הלּ ל
הירוֹ ת וכל הּת פלּ ה כּ לליּ וּ ת הוּ א
"אסּפ רה רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ותׁש בּ חוֹ ת,
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  הלּ ל 'זה – "נפלאוֹ תי כּ ל

צה והלכות סהתורות תורה

לבוֹ א' לעתיד בּ וֹ  ויׁש  וכוּ ' לׁש עבר
בּ חינת הם מינים הארבּ עה כּ ל כּ י וכוּ '.
 ֹמּת ו ׁש ּמ לּק טים הנּ פלאים העשׂ בים
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן על-ידי העליוֹ נה הדה
ּמ נענעים מה בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
'הוֹ דוּ ' כּ י וסוֹ ף. ּת חלּ ה לה' בּ הוֹ דוּ 

וס הּת פלּ הּת חלּ ה ּת ּק וּ ן בּ חינת זה - וֹ ף 
אחד לעשׂ וֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כין ּת ּק וּ נּה  ׁש עּק ר
אפילּ וּ  אׁש ר עד הּת פלּ ה, מכּ ל
עדין הּת פלּ ה, בּ סוֹ ף כּ ׁש עוֹ מדין
הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עוֹ מדים
וסוֹ ף. ּת חלּ ה לה' הוֹ דוּ  בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עדין בּ ּס וֹ ף כּ ׁש עוֹ מדין אפילּ וּ  כּ י
ׁש היא הראׁש וֹ נה בּ ּת בה עוֹ מדים
עּק ר וׁש ם כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  כּ י 'הוֹ דוּ ',
כּ י וּ מיניו, הלּ וּ לב ׁש ל הנּ ענוּ עים
וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ חינת הם הנּ ענוּ עים
 ׁש נּ מׁש הדּ עת אוֹ ר ׁש ּמ עוֹ ררין
על-ידי הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ 
אוֹ ר כּ י בּ כּ תבים, כּ יּ דוּ ע הנּ ענוּ עים
על-ידי נמׁש כת הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 
ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ חינת
ׁש היא הלּ וּ לב ׁש ל הנּ ענוּ עים על-ידי
אוֹ ר מעוֹ ררין וׁש וֹ ב רצוֹ א בּ חינת
עּק ר ׁש על-ידי-זה הזּ את, הרׁש ימוּ 
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
עדין האחרוֹ נה ׁש בּ ּת בה הּת פלּ ה,
ׁש זּ הוּ  הראׁש וֹ נה, בּ ּת בה עוֹ מדים
ועל-כּ ן וסוֹ ף. ּת חלּ ה לה' הוֹ דוּ  בּ חינת
כּ נּ "ל: מינים בּ הארבּ עה מנענעין ׁש ם

הוֹ אבהכו בּ ית שׂ מחת בּ חינת וזה
זמן הוּ א אז ועל-כּ ן בּ סכּ וֹ ת.
מימי המׁש כת עּק ר כּ י שׂ מחתנוּ ,

על-ידי הוּ א הנּ "ל מהרׁש ימוּ  הדּ עת
הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי ׁש היא המחה

ׁש ם: עיּ ן הנּ "ל בּ הּת וֹ רה כּ נּ "ל

מיניםכז הארבּ עה נוֹ טלין ועל-כּ ן
בּ חינת זה דּ יקא. לא.)בּ יּ דים (תענית 

דּ יקא, בּ אצבּ עוֹ ' מראה אחד 'וכל
מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת הּת וֹ רה בּ חינת ׁש היא
בּ חינת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הזּ ריחה

אהים" טו)"אצבּ ע ח, כּ מבאר(שמות 
מראין אנוּ  וּ בזה הנּ "ל. הּת וֹ רה בּ סוֹ ף
קדוֹ ׁש  עם ישׂ ראל לנוּ  ׁש יּ ׁש  כּ חנוּ  גּ דל
הנה ראׁש  קדת על-ידי ׁש ּפ עלנוּ 
בּ ּט וּ ל בּ בחינת ׁש הם הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם
ׁש על-ידי-זה ׁש ּפ עלנוּ  הינוּ  כּ נּ "ל. וכוּ '
מּמ ׁש  בּ ידינוּ  יתבּ ר אוֹ תוֹ  לאחז זוֹ כים
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ מבאר כּ ביכוֹ ל,
אנוּ  מינים הארבּ עה נטילת ׁש על-ידי
ׁש ם. עיּ ן כּ ביכוֹ ל יתבּ ר אוֹ תוֹ  לוֹ קחין
מינים הארבּ עה נטילת על-ידי כּ י הינוּ 
אוֹ ר עלינוּ  ממׁש יכין אנוּ  בּ ידינוּ 
ׁש נּ צטיּ רת עד הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ 

בּ בחינת מּמ ׁש , בּ ידינוּ  (שירונרׁש מת 
ו) ח, לבּ השירים על כחוֹ תם "שׂ ימני :

אנוּ  וּ בזה וכוּ '. "זרוֹ ע על כּ חוֹ תם
ה' כּ י ישׂ ראל, ׁש ל כּ חנוּ  גּ דל מראין
מכּ ל וּ מנא מרוֹ מם יתבּ ר
וּ שׂ רפים החיּ וֹ ת כּ ל ׁש ל הּמ חׁש בוֹ ת
כּ ל ׁש ל הרוּ חניּ וּ ת וּ מכּ ל הּק דׁש , ואוֹ פנּ י
בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה לית כּ י העוֹ למוֹ ת
זוֹ כין קדוֹ ׁש  עם וישׂ ראל כּ לל.
על-ידי מּמ ׁש  בּ יּ דים אהוּ תוֹ  להמׁש י
ׁש על-ידי-זה מינים, הארבּ עה נטילת
בּ יּ דים כּ ביכוֹ ל יתבּ ר אוֹ תוֹ  לוֹ קחין



הלכותצו דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

כּ י וכנּ "ל. הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בן מּמ ׁש 
ונשׂ גּ ב מרוֹ מם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת אוֹ ר
אפילּ וּ  לקבּ ל אפׁש ר אי על-כּ ן מאד,
כּ לים על-ידי אם כּ י הרׁש ימוּ  אוֹ ר

כּ נּ "ל. וכוּ ' רבּ ים

הזּ כּ רוֹ ןועל-כּ ן את לׁש מר צריכין 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לזכּ ר מאד,
צריכין ועל-כּ ן וכנּ "ל. היטב הזּ את
 ֹבּ תו חוֹ תם בּ בחינת וּ לקרוֹ  לׁש מרוֹ 
 ּלב על כחוֹ תם "שׂ ימני בּ חינת חוֹ תם,
כּמ ות עזּ ה כּ י זרוֹ ע על כּ חוֹ תם
ׁש האהבה הינוּ  וכוּ '. אהבה"
האין בּ אוֹ ר להכּ לל וההׁש ּת וֹ קקוּ ת
ׁש יּ כוֹ לין עד  ּכ כּ ל חזק הוּ א סוֹ ף,
על-ידי על-ידי-זה וּ להסּת לּ ק למוּ ת
צריכין על-כּ ן וכנּ "ל. האוֹ ר רבּ וּ י
וכלים, צמצוּ מים בּ כּמ ה האוֹ ר לצמצם
בּ ׁש ני הנּ "ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר וּ לקר
חוֹ תם,  ֹבּ תו חוֹ תם בּ בחינת חוֹ תמוֹ ת
ׁש אנוּ  החוֹ תמוֹ ת ׁש ני בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עד הנה מראׁש  לתּק ן עוֹ סקין
מּת חלּ ה כּ י כּ יּ דוּ ע. רבּ א הוֹ ׁש ענא
'כחוֹ תם בּ חינת אחד חוֹ תם מתּק נים
אוֹ ר ׁש ּמ קרין הינוּ  - ' ּלב על
ׁש אין זמן כּ ל כּ י לבּ וֹ .  ֹבּ תו הרׁש ימוּ 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש הוּ א הדּ עת ממׁש יכין

כּ  הדּ עת  נמׁש ואין הלּ ב,  ֹאםלתו י 
יתבּ ר מּמ נּ וּ  יוֹ דעין אין עדין בּ ּמ ח,
 כּ ׁש נּ מׁש הוּ א הדּ עת עּק ר כּ י כּ לל.

בּ בחינת הלּ ב  ֹלתו לט)הדּ עת ד, (דברים 
וכוּ ' "לבב אל והׁש בת היּ וֹ ם "וידעּת 
כּ ּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי כּ מבאר

ּפ עמים.

בּ חינתוזה הלּ ב חוֹ תם בּ חינת 
אבל וכוּ '. " ּלב על "כחוֹ תם
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש ּמ קרין אף-על-ּפ י
האוֹ ר יסּת לּ ק ׁש א חוֹ ׁש ׁש ין עדין בּ לּ ב
אוֹ רוֹ , גּ דלּ ת עצם לגדל וׁש לוֹ ם חס
על חוֹ תם עוֹ ד להמׁש י צריכין על-כּ ן
כּ חוֹ תם  ּלב על 'כחוֹ תם בּ חינת חוֹ תם
חוֹ תם עוֹ ד מתּק נים ׁש אנוּ  ,'זרוֹ ע על
אנוּ  כּ י כּ נּ "ל. הלּ ב חוֹ תם על אחד
בּ ידינוּ  יתבּ ר אהוּ תוֹ  ממׁש יכין
מינים הארבּ עה נטילת על-ידי מּמ ׁש ,
על 'כּ חוֹ תם בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ יּ דים,
הרׁש ימוּ  אוֹ ר היטב לקר כּ די ,'זרוֹ ע
יתבּ ר אוֹ תוֹ  נׁש כּ ח ׁש א כּ די הנּ "ל,

ועד: לעוֹ לם

אנוּ כח כּ י רבּ א. הוֹ ׁש ענא בּ חינת וזה
הּס כּ וֹ ת ימי כּ ל זה בּ תּק וּ ן עוֹ סקין
מם וּ לקבּ ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר להמׁש י
וכוּ ' הּת פלּ ה את וּ לתּק ן הּת וֹ רה הגת
מינים וארבּ עה סכּ ה מצות על-ידי
ימי מבעת ויוֹ ם יוֹ ם וּ בכל כּ נּ "ל.
הרׁש ימוּ  אוֹ ר עלינוּ   נמׁש הּס כּ וֹ ת
רוֹ עים, מהבעה מאחד הּק דוֹ ׁש ה
אוֹ תּה  ונתגּ לּ ה נתּת ּק ן ׁש על-ידי-זה
על-ידי ׁש ּת ּק ן הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל הּמ דּ ה
בּ יוֹ ם דּ הינוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' ׁש לּ וֹ  הבּ ּט וּ ל
ׁש ל מדּ תוֹ  ׁש היא החסד מדּ ת ראׁש וֹ ן
ׁש ליׁש י וּ ביוֹ ם ׁש ני בּ יוֹ ם וכן אברהם.
אׁש ר עד בּ כּ וּ נוֹ ת, ׁש איתא כּ מוֹ  וכוּ '
בּ בחינת ׁש הוּ א ׁש ביעי ליוֹ ם מגּ יעים
ׁש היא הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן נׁש לם ואז דּ וד,
כּ ל כּ י הּת ּק וּ ן. עּק ר ׁש זּ ה דּ וד בּ חינת
לעשׂ וֹ ת הּת פלּ ה את לתּק ן הוּ א עסקנוּ 

צז והלכות סהתורות תורה

לדבּ ר ׁש נּ וּ כל כּ די הּת פלּ ה מכּ ל אחד
הרבּ ה. ותׁש בּ חוֹ ת וׁש ירוֹ ת ּת פלּ וֹ ת
זמירוֹ ת 'נעים ׁש הוּ א דּ וד בּ חינת ׁש זּ הוּ 
והירוֹ ת הּת פלּ וֹ ת ׁש כּ ל ישׂ ראל',
דּ וד. ׁש ם על נקראים הכּ ל והּת ׁש בּ חוֹ ת
וכמבאר ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
ויּ אמר ּפ סוּ ק על הנּ "ל הּת וֹ רה בּ סוֹ ף
בּ חינת היא ׁש 'רוּ ת' רוּ ת', אל בּ עז
הּת פלּ ה. דּ בּ וּ רי יוֹ צאין ׁש ּמ ּמ נּ ה הנּ פׁש 
אמרוּ  מּמ ה לזה ראיה והביא

ז"ל ז:)רבּ וֹ תינוּ  ׁש מּה (ברכות נקרא 'לּמ ה 
ׁש רוּ ה דּ וד מּמ נּ ה ׁש יּ צא רוּ ת
בּ ׁש ירוֹ ת להּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
בּ חינת הוּ א ׁש דּ וד נמצא ותׁש בּ חוֹ ת'.
הוּ א דּ וד כּ י הנּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
נגמר בּ ימיו ׁש אז הביעי, הרוֹ עה
כּ זה לבּט וּ ל ׁש זּ כה עד הנּ "ל, הּת ּק וּ ן
הנּ "ל בּ בחינה הּת פלּ ה את ׁש ּת ּק ן עד
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכל ׁש היה דּ הינוּ 
לדבּ ר יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה,
ותׁש בּ חוֹ ת וׁש ירוֹ ת ּת פלּ וֹ ת הרבּ ה

כּ נּ "ל.

מרבּ הועל-כּ ן בּ אמת דּ וד היה 
ותׁש בּ חוֹ ת וׁש ירוֹ ת בּ תפלּ וֹ ת
להּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א ורוּ ה מכּ לּ ם יוֹ תר
לתּק וּ ן זכה כּ י ותׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירוֹ ת
לדבּ ר יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה
רבּ א הוֹ ׁש ענא בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הרבּ ה
נגמר דּ יקא ׁש אז דּ וד בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת הוּ א הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הּת ּק וּ ן.
ּת ּק וּ ן על-ידי ׁש נּ תּת ּק ן הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
דּ וד בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' הבּ ּט וּ ל
נגמר רבּ א בּ הוֹ ׁש ענא אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל.

כּ י חוֹ תם,  ֹבּ תו החוֹ תם ּת ּק וּ ן בּ חינת
נגמר ידוֹ  ׁש על דּ וד בּ חינת הוּ א אז
זכה דּ יקא דּ וד ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּת ּק וּ ן
כּ י הבּ ית-הּמ קדּ ׁש , מקוֹ ם למצא
הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש ם בּ בית-הּמ קדּ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ז)כּ מוֹ  נו, בּ ית(ישעיה ביתי "כּ י : 
דּ ר עוֹ לים הּת פלּ וֹ ת כּ ל כּ י ּת פלּ ה",
קדׁש ים קדׁש י בּ ית הוּ א ׁש ם כּ י ׁש ם.
לפני הבּ ּט וּ ל ׁש למוּ ת עּק ר ׁש ם
דּ וד בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' ולפנים
כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת הּת פלּ ה לתּק וּ ן ׁש זּ כה

רבּ א.ועל-כּ ן הוֹ ׁש ענא בּ ליל נעוֹ רין 
הּת ּק וּ ןכּ י לגמר צריכין אז 

היטב וּ לקר להמׁש י דּ הינוּ  הנּ "ל,
כּ נּ "ל. וּ בידינוּ  בּ לבּ נוּ  הרׁש ימוּ  אוֹ ר
כּ י מעינינוּ , ׁש נה לנדּ ד צריכין על-כּ ן
בּ בחינת נמׁש כת הרׁש ימוּ  אוֹ ר
לענין לעיל כּ מבאר הנה, התעוֹ ררוּ ת
הנה התעוֹ ררוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א ׁש וֹ פר
וכוּ ' הרׁש ימוּ  אוֹ ר ממׁש יכין ידוֹ  ׁש על
החוֹ תם הגּ מר בּ ׁש עת ועכׁש ו כּ נּ "ל.
צריכין רבּ א, בּ הוֹ ׁש ענא חוֹ תם  ֹבּ תו
אוֹ ר להמׁש י כּ די לגמרי ׁש נה לנדּ ד
בּ חינת ׁש הוּ א בּ ׁש למוּ ת הרׁש ימוּ 

כּ נּ "ל. הנה התעוֹ ררוּ ת

הּק דוֹ ׁש וזהוּ  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב לב.)מה (צו 
ויּ חּפ ר יצחק ויּ ׁש ב יוֹ מא 'בּ ההוּ א
בּ ראׁש  כּ י וכוּ '. הּמ ים' בּ ארת את
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל על-ידי הנה
דּ הינוּ  הּמ ים, בּ ארוֹ ת חוֹ פרין
והּת וֹ רה הדּ עת מימי ׁש ּמ מׁש יכין
ׁש זּ הוּ  הרׁש ימוּ , מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת
הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת ׁש וֹ פר בּ חינת
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כּ י וכנּ "ל. הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ וּ בן מּמ ׁש 
ונשׂ גּ ב מרוֹ מם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת אוֹ ר
אפילּ וּ  לקבּ ל אפׁש ר אי על-כּ ן מאד,
כּ לים על-ידי אם כּ י הרׁש ימוּ  אוֹ ר

כּ נּ "ל. וכוּ ' רבּ ים

הזּ כּ רוֹ ןועל-כּ ן את לׁש מר צריכין 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לזכּ ר מאד,
צריכין ועל-כּ ן וכנּ "ל. היטב הזּ את
 ֹבּ תו חוֹ תם בּ בחינת וּ לקרוֹ  לׁש מרוֹ 
 ּלב על כחוֹ תם "שׂ ימני בּ חינת חוֹ תם,
כּמ ות עזּ ה כּ י זרוֹ ע על כּ חוֹ תם
ׁש האהבה הינוּ  וכוּ '. אהבה"
האין בּ אוֹ ר להכּ לל וההׁש ּת וֹ קקוּ ת
ׁש יּ כוֹ לין עד  ּכ כּ ל חזק הוּ א סוֹ ף,
על-ידי על-ידי-זה וּ להסּת לּ ק למוּ ת
צריכין על-כּ ן וכנּ "ל. האוֹ ר רבּ וּ י
וכלים, צמצוּ מים בּ כּמ ה האוֹ ר לצמצם
בּ ׁש ני הנּ "ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר וּ לקר
חוֹ תם,  ֹבּ תו חוֹ תם בּ בחינת חוֹ תמוֹ ת
ׁש אנוּ  החוֹ תמוֹ ת ׁש ני בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עד הנה מראׁש  לתּק ן עוֹ סקין
מּת חלּ ה כּ י כּ יּ דוּ ע. רבּ א הוֹ ׁש ענא
'כחוֹ תם בּ חינת אחד חוֹ תם מתּק נים
אוֹ ר ׁש ּמ קרין הינוּ  - ' ּלב על
ׁש אין זמן כּ ל כּ י לבּ וֹ .  ֹבּ תו הרׁש ימוּ 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש הוּ א הדּ עת ממׁש יכין

כּ  הדּ עת  נמׁש ואין הלּ ב,  ֹאםלתו י 
יתבּ ר מּמ נּ וּ  יוֹ דעין אין עדין בּ ּמ ח,
 כּ ׁש נּ מׁש הוּ א הדּ עת עּק ר כּ י כּ לל.

בּ בחינת הלּ ב  ֹלתו לט)הדּ עת ד, (דברים 
וכוּ ' "לבב אל והׁש בת היּ וֹ ם "וידעּת 
כּ ּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי כּ מבאר

ּפ עמים.

בּ חינתוזה הלּ ב חוֹ תם בּ חינת 
אבל וכוּ '. " ּלב על "כחוֹ תם
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש ּמ קרין אף-על-ּפ י
האוֹ ר יסּת לּ ק ׁש א חוֹ ׁש ׁש ין עדין בּ לּ ב
אוֹ רוֹ , גּ דלּ ת עצם לגדל וׁש לוֹ ם חס
על חוֹ תם עוֹ ד להמׁש י צריכין על-כּ ן
כּ חוֹ תם  ּלב על 'כחוֹ תם בּ חינת חוֹ תם
חוֹ תם עוֹ ד מתּק נים ׁש אנוּ  ,'זרוֹ ע על
אנוּ  כּ י כּ נּ "ל. הלּ ב חוֹ תם על אחד
בּ ידינוּ  יתבּ ר אהוּ תוֹ  ממׁש יכין
מינים הארבּ עה נטילת על-ידי מּמ ׁש ,
על 'כּ חוֹ תם בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ יּ דים,
הרׁש ימוּ  אוֹ ר היטב לקר כּ די ,'זרוֹ ע
יתבּ ר אוֹ תוֹ  נׁש כּ ח ׁש א כּ די הנּ "ל,

ועד: לעוֹ לם

אנוּ כח כּ י רבּ א. הוֹ ׁש ענא בּ חינת וזה
הּס כּ וֹ ת ימי כּ ל זה בּ תּק וּ ן עוֹ סקין
מם וּ לקבּ ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר להמׁש י
וכוּ ' הּת פלּ ה את וּ לתּק ן הּת וֹ רה הגת
מינים וארבּ עה סכּ ה מצות על-ידי
ימי מבעת ויוֹ ם יוֹ ם וּ בכל כּ נּ "ל.
הרׁש ימוּ  אוֹ ר עלינוּ   נמׁש הּס כּ וֹ ת
רוֹ עים, מהבעה מאחד הּק דוֹ ׁש ה
אוֹ תּה  ונתגּ לּ ה נתּת ּק ן ׁש על-ידי-זה
על-ידי ׁש ּת ּק ן הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל הּמ דּ ה
בּ יוֹ ם דּ הינוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' ׁש לּ וֹ  הבּ ּט וּ ל
ׁש ל מדּ תוֹ  ׁש היא החסד מדּ ת ראׁש וֹ ן
ׁש ליׁש י וּ ביוֹ ם ׁש ני בּ יוֹ ם וכן אברהם.
אׁש ר עד בּ כּ וּ נוֹ ת, ׁש איתא כּ מוֹ  וכוּ '
בּ בחינת ׁש הוּ א ׁש ביעי ליוֹ ם מגּ יעים
ׁש היא הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן נׁש לם ואז דּ וד,
כּ ל כּ י הּת ּק וּ ן. עּק ר ׁש זּ ה דּ וד בּ חינת
לעשׂ וֹ ת הּת פלּ ה את לתּק ן הוּ א עסקנוּ 

צז והלכות סהתורות תורה

לדבּ ר ׁש נּ וּ כל כּ די הּת פלּ ה מכּ ל אחד
הרבּ ה. ותׁש בּ חוֹ ת וׁש ירוֹ ת ּת פלּ וֹ ת
זמירוֹ ת 'נעים ׁש הוּ א דּ וד בּ חינת ׁש זּ הוּ 
והירוֹ ת הּת פלּ וֹ ת ׁש כּ ל ישׂ ראל',
דּ וד. ׁש ם על נקראים הכּ ל והּת ׁש בּ חוֹ ת
וכמבאר ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
ויּ אמר ּפ סוּ ק על הנּ "ל הּת וֹ רה בּ סוֹ ף
בּ חינת היא ׁש 'רוּ ת' רוּ ת', אל בּ עז
הּת פלּ ה. דּ בּ וּ רי יוֹ צאין ׁש ּמ ּמ נּ ה הנּ פׁש 
אמרוּ  מּמ ה לזה ראיה והביא

ז"ל ז:)רבּ וֹ תינוּ  ׁש מּה (ברכות נקרא 'לּמ ה 
ׁש רוּ ה דּ וד מּמ נּ ה ׁש יּ צא רוּ ת
בּ ׁש ירוֹ ת להּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
בּ חינת הוּ א ׁש דּ וד נמצא ותׁש בּ חוֹ ת'.
הוּ א דּ וד כּ י הנּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
נגמר בּ ימיו ׁש אז הביעי, הרוֹ עה
כּ זה לבּט וּ ל ׁש זּ כה עד הנּ "ל, הּת ּק וּ ן
הנּ "ל בּ בחינה הּת פלּ ה את ׁש ּת ּק ן עד
מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת יכל ׁש היה דּ הינוּ 
לדבּ ר יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה,
ותׁש בּ חוֹ ת וׁש ירוֹ ת ּת פלּ וֹ ת הרבּ ה

כּ נּ "ל.

מרבּ הועל-כּ ן בּ אמת דּ וד היה 
ותׁש בּ חוֹ ת וׁש ירוֹ ת בּ תפלּ וֹ ת
להּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א ורוּ ה מכּ לּ ם יוֹ תר
לתּק וּ ן זכה כּ י ותׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירוֹ ת
לדבּ ר יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה
רבּ א הוֹ ׁש ענא בּ חינת וזה כּ נּ "ל. הרבּ ה
נגמר דּ יקא ׁש אז דּ וד בּ חינת ׁש הוּ א
בּ חינת הוּ א הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הּת ּק וּ ן.
ּת ּק וּ ן על-ידי ׁש נּ תּת ּק ן הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
דּ וד בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' הבּ ּט וּ ל
נגמר רבּ א בּ הוֹ ׁש ענא אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל.

כּ י חוֹ תם,  ֹבּ תו החוֹ תם ּת ּק וּ ן בּ חינת
נגמר ידוֹ  ׁש על דּ וד בּ חינת הוּ א אז
זכה דּ יקא דּ וד ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּת ּק וּ ן
כּ י הבּ ית-הּמ קדּ ׁש , מקוֹ ם למצא
הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש ם בּ בית-הּמ קדּ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ז)כּ מוֹ  נו, בּ ית(ישעיה ביתי "כּ י : 
דּ ר עוֹ לים הּת פלּ וֹ ת כּ ל כּ י ּת פלּ ה",
קדׁש ים קדׁש י בּ ית הוּ א ׁש ם כּ י ׁש ם.
לפני הבּ ּט וּ ל ׁש למוּ ת עּק ר ׁש ם
דּ וד בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' ולפנים
כּ נּ "ל. בּ ׁש למוּ ת הּת פלּ ה לתּק וּ ן ׁש זּ כה

רבּ א.ועל-כּ ן הוֹ ׁש ענא בּ ליל נעוֹ רין 
הּת ּק וּ ןכּ י לגמר צריכין אז 

היטב וּ לקר להמׁש י דּ הינוּ  הנּ "ל,
כּ נּ "ל. וּ בידינוּ  בּ לבּ נוּ  הרׁש ימוּ  אוֹ ר
כּ י מעינינוּ , ׁש נה לנדּ ד צריכין על-כּ ן
בּ בחינת נמׁש כת הרׁש ימוּ  אוֹ ר
לענין לעיל כּ מבאר הנה, התעוֹ ררוּ ת
הנה התעוֹ ררוּ ת בּ חינת ׁש הוּ א ׁש וֹ פר
וכוּ ' הרׁש ימוּ  אוֹ ר ממׁש יכין ידוֹ  ׁש על
החוֹ תם הגּ מר בּ ׁש עת ועכׁש ו כּ נּ "ל.
צריכין רבּ א, בּ הוֹ ׁש ענא חוֹ תם  ֹבּ תו
אוֹ ר להמׁש י כּ די לגמרי ׁש נה לנדּ ד
בּ חינת ׁש הוּ א בּ ׁש למוּ ת הרׁש ימוּ 

כּ נּ "ל. הנה התעוֹ ררוּ ת

הּק דוֹ ׁש וזהוּ  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב לב.)מה (צו 
ויּ חּפ ר יצחק ויּ ׁש ב יוֹ מא 'בּ ההוּ א
בּ ראׁש  כּ י וכוּ '. הּמ ים' בּ ארת את
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל על-ידי הנה
דּ הינוּ  הּמ ים, בּ ארוֹ ת חוֹ פרין
והּת וֹ רה הדּ עת מימי ׁש ּמ מׁש יכין
ׁש זּ הוּ  הרׁש ימוּ , מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת
הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת ׁש וֹ פר בּ חינת
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הּת וֹ רה נתגּ לּ ה א עדין אז אבל כּ נּ "ל.
אחד בּ פעם לתּק ן אפׁש ר אי כּ י בּ פעל,
ועכׁש ו בּ אריכוּ ת. לעיל וכמבאר
אז הּת ּק וּ ן, גּ מר ׁש הוּ א רבּ א בּ הוֹ ׁש ענא
אז כּ י הּמ ים. בּ ארוֹ ת וחוֹ פרין חוֹ זרין
בּ פעל והּת וֹ רה הדּ עת מימי נמׁש כין
ּת וֹ רה שׂ מחת לעשׂ וֹ ת ׁש זּ וֹ כין עד
ולשׂ מח הּת וֹ רה וּ להתחיל להׁש לים
הּת ּק וּ ן גּ מר אחר אז כּ י בּ שׂ מחתּה .
בּ חדׁש  אׁש ר הנּ "ל הּמ צווֹ ת כּ ל על-ידי
בּ חינת להמׁש י זוֹ כין הזּ ה, הּק דוֹ ׁש 
מּמ ׁש  בּ פעל בּ ׁש למוּ ת הּת וֹ רה קבּ לת

וכנּ "ל: ּת וֹ רה שׂ מחת בּ חינת ׁש זּ ה

הוֹ ׁש ענאכט בּ ליל עוֹ סקין ועל-כּ ן
כּ י ּת וֹ רה. מׁש נה בּ ספר רבּ א
מה בּ חינת הוּ א ּת וֹ רה מׁש נה
בּ בחינת היטב הרׁש ימוּ  אוֹ ר ּמ קרין
נׁש כּ ח א למען חוֹ תם  ֹבּ תו חוֹ תם
היא הּת וֹ רה כּ י לעוֹ לם. יתבּ ר אוֹ תוֹ 

יד על כּ י חוֹ תם, אוֹ רבּ חינת מקרין ּה  
הידיעה עּק ר כּ י היטב. בּ לבּ נוּ  הרׁש ימוּ 
הּת וֹ רה על-ידי הוּ א יתבּ ר מה'
ׁש נּ כנסת הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה על-ידי בּ לּ ב ונקׁש רת
בּ עצמּה  הּת וֹ רה גּ ם אבל וכנּ "ל.
אוֹ תּה  לׁש כּ ח ׁש א היטב לחזר צריכין
חס יתבּ ר אוֹ תוֹ  נׁש כּ ח ׁש א כּ די

וׁש לוֹ ם.

ׁש הזהירוזה האזהרה גּ דל בּ חינת 
הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה אוֹ תנוּ 

ט) ד, נפׁש (דברים וּ ׁש מר ל המר "רק :
וּ פן וכוּ ', הדּ ברים את ּת ׁש כּ ח ּפ ן מאד
והוֹ דעּת ם חיּ י ימי כּ ל מלּ בב יסוּ רוּ 

מׁש נה בּ חינת וזהוּ  ."בני ולבני לבני
כּ י חוֹ תם,  ֹבּ תו חוֹ תם בּ חינת ּת וֹ רה
נקראת כּ י חוֹ תם בּ חינת היא הּת וֹ רה
כּ י חוֹ תם, בּ חינת ׁש הוּ א אמת ּת וֹ רת

אמת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל (שבתחוֹ תמוֹ  
נרׁש םנה.) הּת וֹ רה בּ תחלּ ת ועל-כּ ן .

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  א)'אמת', א, (בראשית 
ּת בוֹ ת סוֹ פי אהי'ם בּ ר'א בּ ראׁש י'ת
וּ מׁש נה חוֹ תם. בּ חינת ׁש הוּ א 'אמת',
חוֹ תם. על חוֹ תם בּ חינת היא ּת וֹ רה
וחזר ׁש נה הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  ׁש ּמ ׁש ה
לקר כּ די ישׂ ראל, לפני הּת וֹ רה את
היטב ישׂ ראל בּ לב הּת וֹ רה חוֹ תם
רב ועל-כּ ן חוֹ תם. על חוֹ תם בּ בחינת
זה, מענין מדבּ רים ּת וֹ רה מׁש נה דּ ברי
בּ כּמ ה ישׂ ראל את מזהיר ּמ ׁש ה מה
ׁש יּ זכּ רוּ  אזהרוֹ ת על אזהרוֹ ת וכּמ ה
יתבּ ר ה' עשׂ ה אׁש ר כּ ל את היטב
אׁש ר והנּ וֹ ראוֹ ת הגּ דוֹ לוֹ ת כּ ל את עּמ הם,
מׁש נה ספר בּ כל כּ מבאר עיניהם ראוּ 
ׁש ירת ׁש הוּ א בּ סוֹ פוֹ  וּ בפרט ּת וֹ רה
כּ די הזּ את הירה דּ ברי ׁש כּ ל 'האזינוּ ',
כּ מוֹ  זרענוּ , מּפ י הּת וֹ רה ּת כח ׁש א

כא)ׁש כּ תוּ ב לא, הירה(דברים "וענתה : 
מּפ י תכח א כּ י לעד לפניו הזּ את
הוֹ ׁש ענא בּ ליל אוֹ מרים ועל-כּ ן זרעוֹ ".
הוֹ ׁש ענא עּק ר כּ ל כּ י ּת וֹ רה, מׁש נה רבּ ה
היטב הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקר הוּ א רבּ א
כּ די חוֹ תם,  ֹבּ תו חוֹ תם בּ בחינת בּ לבּ נוּ 
ׁש זּ הוּ  לעוֹ לם, יתבּ ר אוֹ תוֹ  נׁש כּ ח ׁש א

כּ נּ "ל: ּת וֹ רה מׁש נה בּ חינת

ׁש אוֹ מריםל ּת הלּ ים ספר בּ חינת וזהוּ 
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן בּ חינת הינוּ  אז.

צט והלכות סהתורות תורה

בּ הוֹ ׁש ענא הּת ּק וּ ן בּ גמר אז ׁש זּ וֹ כים
ׁש הוּ א ּת הלּ ים בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל. רבּ ה
ותׁש בּ חוֹ ת. וׁש ירוֹ ת הּת פלּ וֹ ת כּ ל כּ וֹ לל
ׁש ירוֹ ת לוֹ מר עכׁש ו זוֹ כין אנוּ  כּ י
בּ ספר כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם הרבּ ה ותׁש בּ חוֹ ת
הּת ּק וּ נים על-ידי זוֹ כין אנוּ  כּ י ּת הלּ ים.
הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת הנּ "ל
ּת פלּ וֹ ת לדבּ ר יכוֹ לים ׁש על-ידי-זה
ׁש יּ סד ּת הלּ ים ספר כּ ל ׁש הם הרבּ ה
ׁש רוּ ה הלוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד
בּ ׁש ירוֹ ת להּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
בּ ספר כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם הרבּ ה ותׁש בּ חוֹ ת

ּת הלּ ים.

ׁש ּמ סיּ םוזה 'הללוּ יּה ' עשׂ רה בּ חינת 
ׁש הם ּת הלּ ים, ספר בּ הם
בּ חינת זה - וּ בּס וֹ ף בּ תחלּ ה 'הללוּ יּה '
בּ ּת בה ׁש כּ ׁש עוֹ מדין הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן
עוֹ מדין עדין הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל. הראׁש וֹ נה בּ ּת בה
כּ י בּ ּס וֹ ף, הללוּ יּה  בּ תחלּ ה הללוּ יּה 
אלּ וּ  אוֹ מרים ועל-כּ ן כּ נּ "ל. אחד הכּ ל
בּ פסוּ קי יוֹ ם בּ כל 'הללוּ יּה ' העשׂ רה
ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הּת פלּ ה, קדם דּ זמרה
אחד ׁש עוֹ שׂ ין על-ידי הוּ א הּת פלּ ה
בּ סוֹ ף ׁש כּ ׁש עוֹ מדין הּת פלּ ה מכּ ל
העשׂ רה בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ', הּת בה
הללוּ יּה  בּ תחלּ ה הללוּ יּה  הללוּ יּה ,

כּ נּ "ל: בּ ּס וֹ ף

עּק רלא כּ י ּת וֹ רה. שׂ מחת בּ חינת וזהוּ 
כּ נּ "ל, מהרׁש ימוּ  הּת וֹ רה המׁש כת
כּ לי ׁש הוּ א המחה על-ידי הוּ א
אחר ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּת וֹ רה לקבּ לת
ימי בּ סוֹ ף הנּ "ל הּת ּק וּ נים כּ ל ׁש נּ גמרוּ 

עוֹ שׂ ין אנוּ  אז רבּ א, בּ הוֹ ׁש ענא הּס כּ וֹ ת
הּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר זה כּ י ּת וֹ רה. שׂ מחת
קבּ לת בּ חינת להמׁש י זוֹ כין ׁש אנוּ 
הוּ א הּק בּ לה ׁש עּק ר בּ ׁש למוּ ת, הּת וֹ רה
אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל. המחה על-ידי

מיּ  וּ מתחילין הּת וֹ רה לקרמסיּ מין ד 
בּ חינה זהוּ  בּ ראׁש ּה , סוֹ פּה  וּ לחבּ ר
ׁש כּ ׁש עוֹ מדין הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן ׁש ל הנּ "ל
עוֹ מדין עדין האחרוֹ נה הּת בה בּ סוֹ ף
אחד כּ לּ וֹ  כּ י הראׁש וֹ נה, הּת בה בּ תחלּ ת

כּ נּ "ל.

עםוזהוּ  ׁש עוֹ שׂ ין ההּק פוֹ ת בּ חינת 
מּק יפים בּ חינת זה ּת וֹ רה, הּס פר
הּמ חוֹ ל שׂ מחת בּ חינת ועגּ וּ לים,
לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א ׁש עתיד

לבוֹ א לעתיד לא.)לצּ דּ יקים כּ י(תענית . 
וזה בּ עגּ וּ ל. ּמ רּק דין מה הוּ א הּמ חוֹ ל
מחבּ ר ׁש הּס וֹ ף הנּ "ל, אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת
בּ העגּ וּ ל כּ י עגּ וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ראׁש .
עּק ר וזה וסוֹ ף. ראׁש  בּ וֹ  נכּ ר אין
האחדוּ ת, אוֹ ר ׁש נּ תגּ לּ ה המחה
הּס וֹ ף ונתחבּ ר נכלל ׁש על-ידי-זה
בּ חינת עגּ וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ראׁש 

הנּ "ל: מחוֹ ל

נסיעתלב מעלת בּ חינת וזהוּ 
מה בּ חינת וזה ארץ-ישׂ ראל.
וּ כׁש רים צדּ יקים כּ ּמ ה ּמ צינוּ 
וחוֹ זרים, לארץ-ישׂ ראל ׁש נּ וֹ סעים
כּ ּמ ה וחוֹ זרים נוֹ סעים ולפעמים
מכּ ּמ ה בּ דוֹ רוֹ תינוּ  ׁש ראינוּ  כּ מוֹ  ּפ עמים
בּ אבינוּ  מצינוּ  וכן וּ כׁש רים. צדּ יקים
ׁש הוּ א הלוֹ ם עליו אברהם הראׁש וֹ ן
ארץ-ישׂ ראל. קדת ׁש גּ לּ ה הראׁש וֹ ן



הלכותצח דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

הּת וֹ רה נתגּ לּ ה א עדין אז אבל כּ נּ "ל.
אחד בּ פעם לתּק ן אפׁש ר אי כּ י בּ פעל,
ועכׁש ו בּ אריכוּ ת. לעיל וכמבאר
אז הּת ּק וּ ן, גּ מר ׁש הוּ א רבּ א בּ הוֹ ׁש ענא
אז כּ י הּמ ים. בּ ארוֹ ת וחוֹ פרין חוֹ זרין
בּ פעל והּת וֹ רה הדּ עת מימי נמׁש כין
ּת וֹ רה שׂ מחת לעשׂ וֹ ת ׁש זּ וֹ כין עד
ולשׂ מח הּת וֹ רה וּ להתחיל להׁש לים
הּת ּק וּ ן גּ מר אחר אז כּ י בּ שׂ מחתּה .
בּ חדׁש  אׁש ר הנּ "ל הּמ צווֹ ת כּ ל על-ידי
בּ חינת להמׁש י זוֹ כין הזּ ה, הּק דוֹ ׁש 
מּמ ׁש  בּ פעל בּ ׁש למוּ ת הּת וֹ רה קבּ לת

וכנּ "ל: ּת וֹ רה שׂ מחת בּ חינת ׁש זּ ה

הוֹ ׁש ענאכט בּ ליל עוֹ סקין ועל-כּ ן
כּ י ּת וֹ רה. מׁש נה בּ ספר רבּ א
מה בּ חינת הוּ א ּת וֹ רה מׁש נה
בּ בחינת היטב הרׁש ימוּ  אוֹ ר ּמ קרין
נׁש כּ ח א למען חוֹ תם  ֹבּ תו חוֹ תם
היא הּת וֹ רה כּ י לעוֹ לם. יתבּ ר אוֹ תוֹ 

יד על כּ י חוֹ תם, אוֹ רבּ חינת מקרין ּה  
הידיעה עּק ר כּ י היטב. בּ לבּ נוּ  הרׁש ימוּ 
הּת וֹ רה על-ידי הוּ א יתבּ ר מה'
ׁש נּ כנסת הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ׁש נּ מׁש כת
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה על-ידי בּ לּ ב ונקׁש רת
בּ עצמּה  הּת וֹ רה גּ ם אבל וכנּ "ל.
אוֹ תּה  לׁש כּ ח ׁש א היטב לחזר צריכין
חס יתבּ ר אוֹ תוֹ  נׁש כּ ח ׁש א כּ די

וׁש לוֹ ם.

ׁש הזהירוזה האזהרה גּ דל בּ חינת 
הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה אוֹ תנוּ 

ט) ד, נפׁש (דברים וּ ׁש מר ל המר "רק :
וּ פן וכוּ ', הדּ ברים את ּת ׁש כּ ח ּפ ן מאד
והוֹ דעּת ם חיּ י ימי כּ ל מלּ בב יסוּ רוּ 

מׁש נה בּ חינת וזהוּ  ."בני ולבני לבני
כּ י חוֹ תם,  ֹבּ תו חוֹ תם בּ חינת ּת וֹ רה
נקראת כּ י חוֹ תם בּ חינת היא הּת וֹ רה
כּ י חוֹ תם, בּ חינת ׁש הוּ א אמת ּת וֹ רת

אמת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל (שבתחוֹ תמוֹ  
נרׁש םנה.) הּת וֹ רה בּ תחלּ ת ועל-כּ ן .

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  א)'אמת', א, (בראשית 
ּת בוֹ ת סוֹ פי אהי'ם בּ ר'א בּ ראׁש י'ת
וּ מׁש נה חוֹ תם. בּ חינת ׁש הוּ א 'אמת',
חוֹ תם. על חוֹ תם בּ חינת היא ּת וֹ רה
וחזר ׁש נה הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  ׁש ּמ ׁש ה
לקר כּ די ישׂ ראל, לפני הּת וֹ רה את
היטב ישׂ ראל בּ לב הּת וֹ רה חוֹ תם
רב ועל-כּ ן חוֹ תם. על חוֹ תם בּ בחינת
זה, מענין מדבּ רים ּת וֹ רה מׁש נה דּ ברי
בּ כּמ ה ישׂ ראל את מזהיר ּמ ׁש ה מה
ׁש יּ זכּ רוּ  אזהרוֹ ת על אזהרוֹ ת וכּמ ה
יתבּ ר ה' עשׂ ה אׁש ר כּ ל את היטב
אׁש ר והנּ וֹ ראוֹ ת הגּ דוֹ לוֹ ת כּ ל את עּמ הם,
מׁש נה ספר בּ כל כּ מבאר עיניהם ראוּ 
ׁש ירת ׁש הוּ א בּ סוֹ פוֹ  וּ בפרט ּת וֹ רה
כּ די הזּ את הירה דּ ברי ׁש כּ ל 'האזינוּ ',
כּ מוֹ  זרענוּ , מּפ י הּת וֹ רה ּת כח ׁש א

כא)ׁש כּ תוּ ב לא, הירה(דברים "וענתה : 
מּפ י תכח א כּ י לעד לפניו הזּ את
הוֹ ׁש ענא בּ ליל אוֹ מרים ועל-כּ ן זרעוֹ ".
הוֹ ׁש ענא עּק ר כּ ל כּ י ּת וֹ רה, מׁש נה רבּ ה
היטב הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקר הוּ א רבּ א
כּ די חוֹ תם,  ֹבּ תו חוֹ תם בּ בחינת בּ לבּ נוּ 
ׁש זּ הוּ  לעוֹ לם, יתבּ ר אוֹ תוֹ  נׁש כּ ח ׁש א

כּ נּ "ל: ּת וֹ רה מׁש נה בּ חינת

ׁש אוֹ מריםל ּת הלּ ים ספר בּ חינת וזהוּ 
הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן בּ חינת הינוּ  אז.

צט והלכות סהתורות תורה

בּ הוֹ ׁש ענא הּת ּק וּ ן בּ גמר אז ׁש זּ וֹ כים
ׁש הוּ א ּת הלּ ים בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל. רבּ ה
ותׁש בּ חוֹ ת. וׁש ירוֹ ת הּת פלּ וֹ ת כּ ל כּ וֹ לל
ׁש ירוֹ ת לוֹ מר עכׁש ו זוֹ כין אנוּ  כּ י
בּ ספר כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם הרבּ ה ותׁש בּ חוֹ ת
הּת ּק וּ נים על-ידי זוֹ כין אנוּ  כּ י ּת הלּ ים.
הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת הנּ "ל
ּת פלּ וֹ ת לדבּ ר יכוֹ לים ׁש על-ידי-זה
ׁש יּ סד ּת הלּ ים ספר כּ ל ׁש הם הרבּ ה
ׁש רוּ ה הלוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד
בּ ׁש ירוֹ ת להּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
בּ ספר כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם הרבּ ה ותׁש בּ חוֹ ת

ּת הלּ ים.

ׁש ּמ סיּ םוזה 'הללוּ יּה ' עשׂ רה בּ חינת 
ׁש הם ּת הלּ ים, ספר בּ הם
בּ חינת זה - וּ בּס וֹ ף בּ תחלּ ה 'הללוּ יּה '
בּ ּת בה ׁש כּ ׁש עוֹ מדין הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן
עוֹ מדין עדין הּת פלּ ה ׁש ל האחרוֹ נה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל. הראׁש וֹ נה בּ ּת בה
כּ י בּ ּס וֹ ף, הללוּ יּה  בּ תחלּ ה הללוּ יּה 
אלּ וּ  אוֹ מרים ועל-כּ ן כּ נּ "ל. אחד הכּ ל
בּ פסוּ קי יוֹ ם בּ כל 'הללוּ יּה ' העשׂ רה
ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הּת פלּ ה, קדם דּ זמרה
אחד ׁש עוֹ שׂ ין על-ידי הוּ א הּת פלּ ה
בּ סוֹ ף ׁש כּ ׁש עוֹ מדין הּת פלּ ה מכּ ל
העשׂ רה בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכוּ ', הּת בה
הללוּ יּה  בּ תחלּ ה הללוּ יּה  הללוּ יּה ,

כּ נּ "ל: בּ ּס וֹ ף

עּק רלא כּ י ּת וֹ רה. שׂ מחת בּ חינת וזהוּ 
כּ נּ "ל, מהרׁש ימוּ  הּת וֹ רה המׁש כת
כּ לי ׁש הוּ א המחה על-ידי הוּ א
אחר ועל-כּ ן כּ נּ "ל. הּת וֹ רה לקבּ לת
ימי בּ סוֹ ף הנּ "ל הּת ּק וּ נים כּ ל ׁש נּ גמרוּ 

עוֹ שׂ ין אנוּ  אז רבּ א, בּ הוֹ ׁש ענא הּס כּ וֹ ת
הּת ּק וּ ן גּ מר עּק ר זה כּ י ּת וֹ רה. שׂ מחת
קבּ לת בּ חינת להמׁש י זוֹ כין ׁש אנוּ 
הוּ א הּק בּ לה ׁש עּק ר בּ ׁש למוּ ת, הּת וֹ רה
אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל. המחה על-ידי

מיּ  וּ מתחילין הּת וֹ רה לקרמסיּ מין ד 
בּ חינה זהוּ  בּ ראׁש ּה , סוֹ פּה  וּ לחבּ ר
ׁש כּ ׁש עוֹ מדין הּת פלּ ה, ּת ּק וּ ן ׁש ל הנּ "ל
עוֹ מדין עדין האחרוֹ נה הּת בה בּ סוֹ ף
אחד כּ לּ וֹ  כּ י הראׁש וֹ נה, הּת בה בּ תחלּ ת

כּ נּ "ל.

עםוזהוּ  ׁש עוֹ שׂ ין ההּק פוֹ ת בּ חינת 
מּק יפים בּ חינת זה ּת וֹ רה, הּס פר
הּמ חוֹ ל שׂ מחת בּ חינת ועגּ וּ לים,
לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א ׁש עתיד

לבוֹ א לעתיד לא.)לצּ דּ יקים כּ י(תענית . 
וזה בּ עגּ וּ ל. ּמ רּק דין מה הוּ א הּמ חוֹ ל
מחבּ ר ׁש הּס וֹ ף הנּ "ל, אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת
בּ העגּ וּ ל כּ י עגּ וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ראׁש .
עּק ר וזה וסוֹ ף. ראׁש  בּ וֹ  נכּ ר אין
האחדוּ ת, אוֹ ר ׁש נּ תגּ לּ ה המחה
הּס וֹ ף ונתחבּ ר נכלל ׁש על-ידי-זה
בּ חינת עגּ וּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ ראׁש 

הנּ "ל: מחוֹ ל

נסיעתלב מעלת בּ חינת וזהוּ 
מה בּ חינת וזה ארץ-ישׂ ראל.
וּ כׁש רים צדּ יקים כּ ּמ ה ּמ צינוּ 
וחוֹ זרים, לארץ-ישׂ ראל ׁש נּ וֹ סעים
כּ ּמ ה וחוֹ זרים נוֹ סעים ולפעמים
מכּ ּמ ה בּ דוֹ רוֹ תינוּ  ׁש ראינוּ  כּ מוֹ  ּפ עמים
בּ אבינוּ  מצינוּ  וכן וּ כׁש רים. צדּ יקים
ׁש הוּ א הלוֹ ם עליו אברהם הראׁש וֹ ן
ארץ-ישׂ ראל. קדת ׁש גּ לּ ה הראׁש וֹ ן
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לוֹ  אמר יתבּ ר א)וה' יב, "ל(בראשית 
וזה וכוּ ', הארץ" אל וכוּ ' מארצ ל
ותכף ׁש לּ וֹ . מהנּ סיוֹ נוֹ ת אחד היה
יתבּ ר ה' סבּ ב לארץ-ישׂ ראל כּ ׁש בּ א

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מּמ נּ ה, י)ׁש יּ צא "ויהי(שם 
וכוּ '. מצרימה" אברם ויּ רד בּ ארץ רעב
מארץ-ישׂ ראל היציאה וגם
מהנּ סיוֹ נוֹ ת נּס יוֹ ן היה לחוּ ץ-לארץ
לנּס וֹ תוֹ  ׁש ם רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ׁש לּ וֹ ,
ׁש ל דּ בריו אחר יהרהר אם
ללכת לוֹ  ׁש אמר הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
לצאת מיאוֹ  ועכׁש ו כּ נען ארץ אל
כּ י גּ דוֹ ל, נּס יוֹ ן הוּ א וּ באמת מּמ נּ ה.
מאחר לכאוֹ רה, ּפ לא דּ בר הוּ א
, ּכ כּ ל ונוֹ ראה קדוֹ ׁש ה ׁש ארץ-ישׂ ראל
לאברהם צוּ ה בּ עצמוֹ  יתבּ ר וה'
וּ מּמ וֹ לדּת וֹ  מארצוֹ  עצמוֹ  לטלטל

אבי ארץ-ישׂ ראל,מבּ ית אל ליל ו 
סבּ וֹ ת מסבּ ב הוּ א לׁש ם כּ ׁש בּ א ועכׁש ו
כּ זה. ונוֹ רא קדוֹ ׁש  מּמ קוֹ ם מם ׁש יּ צא

העניןאבל מבאר הנּ "ל על-ּפ י בּ אמת 
כּ ל ּת ּק וּ ן עּק ר בּ אמת כּ י היטב.
הוּ א הנּ ׁש מוֹ ת וכל העוֹ למוֹ ת
עּק ר ׁש ם כּ י דּ יקא, בּ ארץ-ישׂ ראל
עּק ר זה אׁש ר יתבּ ר אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
יתבּ ר אוֹ תוֹ  להכּ יר והּת כלית הּת ּק וּ ן
על ההסּת כּ לוּ ת עּק ר כּ י בּ אמת.
האוֹ ר אל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית
בּ ארץ-ישׂ ראל הוּ א הנּ "ל, סוֹ ף אין
וקדׁש י הבּ ית-הּמ קדּ ׁש  ׁש ם דּ יקא,
ׁש תיּ ה, האבן נקדּ ת ׁש ם קדׁש ים,
ולפנים לפני הגּ דוֹ ל הכּ הן נכנס ׁש ם
אל הבּ ּט וּ ל עּק ר ׁש ם הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם

לבוֹ א אפׁש ר אי אבל וכנּ "ל. הּת כלית
לבחינת ׁש ם ולזכּ וֹ ת לארץ-ישׂ ראל
ׁש ּמ תּק נים על-ידי אם כּ י הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
אוֹ ר לׁש ם לקבּ ל כּ די כּ לים מּת חלּ ה
רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הרׁש ימוּ 
הדּ עת הגת עּק ר ׁש ּמ ם וׁש וֹ ב,
לעשׂ וֹ ת אפׁש ר ואי כּ נּ "ל. והּת וֹ רה
קדת על-ידי אם כּ י הכּ לים וּ לתּק ן
ׁש ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי ארץ-ישׂ ראל
מאד קׁש ה זה וּ מחמת וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל
בּ חינת זהוּ  כּ י לארץ-ישׂ ראל, לבוֹ א
ׁש עּק ר הנּ "ל, הנה ראׁש  ׁש ל העבוֹ דה
בּ זה ּת לוּ י ׁש זּ ה מחמת הוּ א היגיעה
לעיל וכמבאר יתחילוּ  מהיכן כּ ן ואם

בּ אריכוּ ת.

בּ קדתכּ י ּת לוּ י הכּ לים ּת ּק וּ ן 
לבוֹ א אפׁש ר ואי ארץ-ישׂ ראל,
על-ידי אם כּ י ארץ-ישׂ ראל לקדת
כּ ל נמׁש כין וּ מזּ ה וכנּ "ל. כּ לים
ׁש יּ ׁש  והעצוּ מוֹ ת הגּ דוֹ לוֹ ת המניעוֹ ת
לארץ-ישׂ ראל, ׁש בּ א קדם אחד כּ ל על
ׁש לּ וֹ  המניעוֹ ת יוֹ תר ׁש גּ דוֹ ל מי וכל
ׁש הצּ דּ יקים עד בּ יוֹ תר, גּ דוֹ לים
עצוּ מוֹ ת מניעוֹ ת להם יׁש  הגּ דוֹ לים
עּק ר כּ י לׁש בּ רם. ׁש ּק ׁש ה ׁש עוּ ר בּ לי
כּ ל בּ חינת ׁש הם הנּ דּ חים כּ ל קבּ וּ ץ
בּ ין ונתּפ זּ רוּ  ׁש נּ פלוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת
הוּ א וקבּ וּ צם ּת ּק וּ נם עּק ר הּק לּפ וֹ ת,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ד)לארץ-ישׂ ראל. ל, :(דברים 
מם המים בּ קצה נדּ ח יהיה "אם
והביא יּק ח וּ מם היא ה' יקבּ צ
וּ כתיב וכוּ '. הארץ" אל היא ה'

יג) כז, יּת קע(ישעיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה :

קא והלכות סהתורות תורה

בּ ארץ האבדים וּ באוּ  גּ דוֹ ל בּ ׁש וֹ פר
מצרים בּ ארץ והנּ דּ חים אוּ ר
הּק דׁש  בּ הר לה' והׁש ּת חווּ 
לבא להצּ דּ יק אפׁש ר ואי בּ ירוּ ׁש לים".
קבּ וּ ץ על-ידי אם כּ י לארץ-ישׂ ראל
והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת אלּ וּ  אבל נדּ חים.
אם כּ י לקבּ צם אפׁש ר אי הנּ דּ חים
כּ י ארץ-ישׂ ראל, קדת על-ידי
הם הנּ דּ חים והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
נפלוּ  ׁש אז כּ לים, מבירת נמׁש כין
הּק לּפ וֹ ת. בּ עמקי קדוֹ ׁש וֹ ת ניצוֹ צוֹ ת
חוֹ טא היה א אם הראׁש וֹ ן ואדם
והיה ורע טוֹ ב הדּ עת עץ בּ אכילת
אוֹ תם. מתּק ן היה ּת פלּ תוֹ  מתּפ לּ ל
אז ׁש ּפ גם וּ בפרט חטאוֹ , ועל-ידי
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  כּ ן גּ ם קדׁש  בּ ברית

ז"ל לח:)רבּ וֹ תינוּ  הראׁש וֹ ן(סנהדרין 'אדם 
בּ כתבי וכּמ וּ בא היה', בּ ערלתוֹ   ּמׁש ו
דּ י א על-ידי-זה ׁש ם, עיּ ן האר"י
הנּ יצוֹ צוֹ ת את ותּק ן הגבּ יּה  ׁש א
הּפ יל גּ ם אף כּ לים, מבירת הנּ פוּ לין

ויוֹ תר. יוֹ תר אוֹ תם

ׁש הוּ אוכן חטאיו על-ידי אחד כּ ל 
הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ להּפ יל לפזּ ר גּ וֹ רם
והצּ דּ יקים לצלן. רחמנא יוֹ תר
עוֹ סקים בּ מעלה הגּ דוֹ לים האמּת יּ ים
אלּ וּ  וּ להעלוֹ ת לתּק ן ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
ׁש זּ הוּ  הנּ דּ חוֹ ת, והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
ׁש ל העצוּ מה וטרחתוֹ  יגיעתוֹ  עּק ר
הנּ ׁש מוֹ ת לתּק ן כּ די הנּ "ל, הדה בּ על
הדה  ֹלתו להכניסם הנּ דּ חוֹ ת
על-ידי ּת ּק וּ נם עּק ר אבל הּק דוֹ ׁש ה.
עּק ר ׁש ם ארץ-ישׂ ראל, קדת

ׁש זּ ה כּ נּ "ל. הּת כלית על ההסּת כּ לוּ ת
הדה בּ על ׁש ּמ מׁש י הּת ּק וּ ן עּק ר
לבוֹ א אפׁש ר אי אבל וכנּ "ל.
הנּ דּ חים אלּ וּ  ׁש יּ עלה עד לארץ-ישׂ ראל

לארץ-ישׂ רא אוֹ תם כּ יויקבּ ץ וכנּ "ל. ל 
לקבּ ל כּ די הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר בּ אמת
אהוּ תוֹ  להיג כּ די הבּ ּט וּ ל אוֹ ר
הנּ יצוֹ צוֹ ת העלאת על-ידי הוּ א ,יתבּ ר

הנּ "ל. הנּ דּ חים

ׁש ּת ּק וּ ןוכּמ וּ בן ז"ל האר"י בּ כתבי 
מחדׁש , והעוֹ למוֹ ת הכּ לים
ׁש נּ פלוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת ׁש ּמ עלין על-ידי הוּ א
רב אוֹ ר וּ ממׁש יכין הּק לּפ וֹ ת מעמקי
החדׁש . 'מה' אוֹ ר בּ חינת מלּ מעלה
עליוֹ ן יחוּ ד גּ וֹ רמים ועל-ידי-זה
נוּ קבין. מיין העלאת בּ חינת על-ידי
העוֹ למוֹ ת נתּת ּק נים ועל-ידי-זה
הוּ א הּת ּק וּ ן זה ועּק ר וכוּ '. והכּ לים
זוֹ כין אי אבל כּ נּ "ל. בּ ארץ-ישׂ ראל
בּ הא הא כּ י לארץ-ישׂ ראל, לבוֹ א
אלּ וּ  להעלוֹ ת אפׁש ר אי כּ י ּת ליא,
ׁש ּמ מׁש יכין על-ידי אם כּ י הנּ יצוֹ צוֹ ת
מבּ חינת  ׁש נּ מׁש מלּ מעלה רב אוֹ ר
הּת כלית אל וההסּת כּ לוּ ת הבּ ּט וּ ל
דּ יקא בּ ארץ-ישׂ ראל זוֹ כין ׁש זּ ה כּ נּ "ל,
לבוֹ א אפׁש ר אי וּ לארץ-ישׂ ראל כּ נּ "ל,
ׁש נּ עשׂ ין הכּ לים, ּת ּק וּ ן על-ידי אם כּ י
וכנּ "ל. הנּ יצוֹ צוֹ ת אלּ וּ  העלאת על-ידי

ההתחלה מהיכן כּ ן ועל-כּ ןואם ? 
ׁש בּ אין קדם מאד המניעוֹ ת מתגּ בּ רין
וסטרין הּק לּפ וֹ ת כּ י לארץ-ישׂ ראל,
הנּ יצוֹ צוֹ ת בּ אלּ וּ  מאד הנּ אחזין אחרנין
הנּ ׁש מוֹ ת בּ חינת ׁש הם הנּ פוּ לין
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לוֹ  אמר יתבּ ר א)וה' יב, "ל(בראשית 
וזה וכוּ ', הארץ" אל וכוּ ' מארצ ל
ותכף ׁש לּ וֹ . מהנּ סיוֹ נוֹ ת אחד היה
יתבּ ר ה' סבּ ב לארץ-ישׂ ראל כּ ׁש בּ א

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מּמ נּ ה, י)ׁש יּ צא "ויהי(שם 
וכוּ '. מצרימה" אברם ויּ רד בּ ארץ רעב
מארץ-ישׂ ראל היציאה וגם
מהנּ סיוֹ נוֹ ת נּס יוֹ ן היה לחוּ ץ-לארץ
לנּס וֹ תוֹ  ׁש ם רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ׁש לּ וֹ ,
ׁש ל דּ בריו אחר יהרהר אם
ללכת לוֹ  ׁש אמר הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
לצאת מיאוֹ  ועכׁש ו כּ נען ארץ אל
כּ י גּ דוֹ ל, נּס יוֹ ן הוּ א וּ באמת מּמ נּ ה.
מאחר לכאוֹ רה, ּפ לא דּ בר הוּ א
, ּכ כּ ל ונוֹ ראה קדוֹ ׁש ה ׁש ארץ-ישׂ ראל
לאברהם צוּ ה בּ עצמוֹ  יתבּ ר וה'
וּ מּמ וֹ לדּת וֹ  מארצוֹ  עצמוֹ  לטלטל

אבי ארץ-ישׂ ראל,מבּ ית אל ליל ו 
סבּ וֹ ת מסבּ ב הוּ א לׁש ם כּ ׁש בּ א ועכׁש ו
כּ זה. ונוֹ רא קדוֹ ׁש  מּמ קוֹ ם מם ׁש יּ צא

העניןאבל מבאר הנּ "ל על-ּפ י בּ אמת 
כּ ל ּת ּק וּ ן עּק ר בּ אמת כּ י היטב.
הוּ א הנּ ׁש מוֹ ת וכל העוֹ למוֹ ת
עּק ר ׁש ם כּ י דּ יקא, בּ ארץ-ישׂ ראל
עּק ר זה אׁש ר יתבּ ר אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
יתבּ ר אוֹ תוֹ  להכּ יר והּת כלית הּת ּק וּ ן
על ההסּת כּ לוּ ת עּק ר כּ י בּ אמת.
האוֹ ר אל בּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית
בּ ארץ-ישׂ ראל הוּ א הנּ "ל, סוֹ ף אין
וקדׁש י הבּ ית-הּמ קדּ ׁש  ׁש ם דּ יקא,
ׁש תיּ ה, האבן נקדּ ת ׁש ם קדׁש ים,
ולפנים לפני הגּ דוֹ ל הכּ הן נכנס ׁש ם
אל הבּ ּט וּ ל עּק ר ׁש ם הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם

לבוֹ א אפׁש ר אי אבל וכנּ "ל. הּת כלית
לבחינת ׁש ם ולזכּ וֹ ת לארץ-ישׂ ראל
ׁש ּמ תּק נים על-ידי אם כּ י הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
אוֹ ר לׁש ם לקבּ ל כּ די כּ לים מּת חלּ ה
רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל, ׁש ל הרׁש ימוּ 
הדּ עת הגת עּק ר ׁש ּמ ם וׁש וֹ ב,
לעשׂ וֹ ת אפׁש ר ואי כּ נּ "ל. והּת וֹ רה
קדת על-ידי אם כּ י הכּ לים וּ לתּק ן
ׁש ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי ארץ-ישׂ ראל
מאד קׁש ה זה וּ מחמת וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל
בּ חינת זהוּ  כּ י לארץ-ישׂ ראל, לבוֹ א
ׁש עּק ר הנּ "ל, הנה ראׁש  ׁש ל העבוֹ דה
בּ זה ּת לוּ י ׁש זּ ה מחמת הוּ א היגיעה
לעיל וכמבאר יתחילוּ  מהיכן כּ ן ואם

בּ אריכוּ ת.

בּ קדתכּ י ּת לוּ י הכּ לים ּת ּק וּ ן 
לבוֹ א אפׁש ר ואי ארץ-ישׂ ראל,
על-ידי אם כּ י ארץ-ישׂ ראל לקדת
כּ ל נמׁש כין וּ מזּ ה וכנּ "ל. כּ לים
ׁש יּ ׁש  והעצוּ מוֹ ת הגּ דוֹ לוֹ ת המניעוֹ ת
לארץ-ישׂ ראל, ׁש בּ א קדם אחד כּ ל על
ׁש לּ וֹ  המניעוֹ ת יוֹ תר ׁש גּ דוֹ ל מי וכל
ׁש הצּ דּ יקים עד בּ יוֹ תר, גּ דוֹ לים
עצוּ מוֹ ת מניעוֹ ת להם יׁש  הגּ דוֹ לים
עּק ר כּ י לׁש בּ רם. ׁש ּק ׁש ה ׁש עוּ ר בּ לי
כּ ל בּ חינת ׁש הם הנּ דּ חים כּ ל קבּ וּ ץ
בּ ין ונתּפ זּ רוּ  ׁש נּ פלוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת
הוּ א וקבּ וּ צם ּת ּק וּ נם עּק ר הּק לּפ וֹ ת,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ד)לארץ-ישׂ ראל. ל, :(דברים 
מם המים בּ קצה נדּ ח יהיה "אם
והביא יּק ח וּ מם היא ה' יקבּ צ
וּ כתיב וכוּ '. הארץ" אל היא ה'

יג) כז, יּת קע(ישעיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה :

קא והלכות סהתורות תורה

בּ ארץ האבדים וּ באוּ  גּ דוֹ ל בּ ׁש וֹ פר
מצרים בּ ארץ והנּ דּ חים אוּ ר
הּק דׁש  בּ הר לה' והׁש ּת חווּ 
לבא להצּ דּ יק אפׁש ר ואי בּ ירוּ ׁש לים".
קבּ וּ ץ על-ידי אם כּ י לארץ-ישׂ ראל
והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת אלּ וּ  אבל נדּ חים.
אם כּ י לקבּ צם אפׁש ר אי הנּ דּ חים
כּ י ארץ-ישׂ ראל, קדת על-ידי
הם הנּ דּ חים והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
נפלוּ  ׁש אז כּ לים, מבירת נמׁש כין
הּק לּפ וֹ ת. בּ עמקי קדוֹ ׁש וֹ ת ניצוֹ צוֹ ת
חוֹ טא היה א אם הראׁש וֹ ן ואדם
והיה ורע טוֹ ב הדּ עת עץ בּ אכילת
אוֹ תם. מתּק ן היה ּת פלּ תוֹ  מתּפ לּ ל
אז ׁש ּפ גם וּ בפרט חטאוֹ , ועל-ידי
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  כּ ן גּ ם קדׁש  בּ ברית

ז"ל לח:)רבּ וֹ תינוּ  הראׁש וֹ ן(סנהדרין 'אדם 
בּ כתבי וכּמ וּ בא היה', בּ ערלתוֹ   ּמׁש ו
דּ י א על-ידי-זה ׁש ם, עיּ ן האר"י
הנּ יצוֹ צוֹ ת את ותּק ן הגבּ יּה  ׁש א
הּפ יל גּ ם אף כּ לים, מבירת הנּ פוּ לין

ויוֹ תר. יוֹ תר אוֹ תם

ׁש הוּ אוכן חטאיו על-ידי אחד כּ ל 
הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ להּפ יל לפזּ ר גּ וֹ רם
והצּ דּ יקים לצלן. רחמנא יוֹ תר
עוֹ סקים בּ מעלה הגּ דוֹ לים האמּת יּ ים
אלּ וּ  וּ להעלוֹ ת לתּק ן ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל
ׁש זּ הוּ  הנּ דּ חוֹ ת, והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
ׁש ל העצוּ מה וטרחתוֹ  יגיעתוֹ  עּק ר
הנּ ׁש מוֹ ת לתּק ן כּ די הנּ "ל, הדה בּ על
הדה  ֹלתו להכניסם הנּ דּ חוֹ ת
על-ידי ּת ּק וּ נם עּק ר אבל הּק דוֹ ׁש ה.
עּק ר ׁש ם ארץ-ישׂ ראל, קדת

ׁש זּ ה כּ נּ "ל. הּת כלית על ההסּת כּ לוּ ת
הדה בּ על ׁש ּמ מׁש י הּת ּק וּ ן עּק ר
לבוֹ א אפׁש ר אי אבל וכנּ "ל.
הנּ דּ חים אלּ וּ  ׁש יּ עלה עד לארץ-ישׂ ראל

לארץ-ישׂ רא אוֹ תם כּ יויקבּ ץ וכנּ "ל. ל 
לקבּ ל כּ די הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר בּ אמת
אהוּ תוֹ  להיג כּ די הבּ ּט וּ ל אוֹ ר
הנּ יצוֹ צוֹ ת העלאת על-ידי הוּ א ,יתבּ ר

הנּ "ל. הנּ דּ חים

ׁש ּת ּק וּ ןוכּמ וּ בן ז"ל האר"י בּ כתבי 
מחדׁש , והעוֹ למוֹ ת הכּ לים
ׁש נּ פלוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת ׁש ּמ עלין על-ידי הוּ א
רב אוֹ ר וּ ממׁש יכין הּק לּפ וֹ ת מעמקי
החדׁש . 'מה' אוֹ ר בּ חינת מלּ מעלה
עליוֹ ן יחוּ ד גּ וֹ רמים ועל-ידי-זה
נוּ קבין. מיין העלאת בּ חינת על-ידי
העוֹ למוֹ ת נתּת ּק נים ועל-ידי-זה
הוּ א הּת ּק וּ ן זה ועּק ר וכוּ '. והכּ לים
זוֹ כין אי אבל כּ נּ "ל. בּ ארץ-ישׂ ראל
בּ הא הא כּ י לארץ-ישׂ ראל, לבוֹ א
אלּ וּ  להעלוֹ ת אפׁש ר אי כּ י ּת ליא,
ׁש ּמ מׁש יכין על-ידי אם כּ י הנּ יצוֹ צוֹ ת
מבּ חינת  ׁש נּ מׁש מלּ מעלה רב אוֹ ר
הּת כלית אל וההסּת כּ לוּ ת הבּ ּט וּ ל
דּ יקא בּ ארץ-ישׂ ראל זוֹ כין ׁש זּ ה כּ נּ "ל,
לבוֹ א אפׁש ר אי וּ לארץ-ישׂ ראל כּ נּ "ל,
ׁש נּ עשׂ ין הכּ לים, ּת ּק וּ ן על-ידי אם כּ י
וכנּ "ל. הנּ יצוֹ צוֹ ת אלּ וּ  העלאת על-ידי

ההתחלה מהיכן כּ ן ועל-כּ ןואם ? 
ׁש בּ אין קדם מאד המניעוֹ ת מתגּ בּ רין
וסטרין הּק לּפ וֹ ת כּ י לארץ-ישׂ ראל,
הנּ יצוֹ צוֹ ת בּ אלּ וּ  מאד הנּ אחזין אחרנין
הנּ ׁש מוֹ ת בּ חינת ׁש הם הנּ פוּ לין
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בּ מניעוֹ ת מתגּ בּ רין הם הנּ דּ חוֹ ת,
לבוֹ א ׁש רוֹ צה זה נגד עצוּ מוֹ ת
הנּ ׁש מוֹ ת להוֹ ציא לארץ-ישׂ ראל

מהם. והנּ יצוֹ צוֹ ת

מאדועל-כּ ן מאד להתגּ בּ ר צריכין 
העצוּ מוֹ ת המניעוֹ ת לׁש בּ ר
הּמ סירת על-ידי ואזי נפׁש . בּ מסירת
לבוֹ א בּ ׁש ביל נפׁש וֹ  ׁש ּמ וֹ סר נפׁש 
עליו  נמׁש על-ידי-זה לארץ-ישׂ ראל
ארץ-ישׂ ראל מּק דת הארה איזה
לׁש בּ ר כּ ח לוֹ  ׁש יּ היה כּ די לחוּ ץ-לארץ,
וּ להעלוֹ ת המניעוֹ ת ׁש ּמ הם הּק לּפ וֹ ת
ועל-ידי-זה קדוֹ ׁש וֹ ת, ניצוֹ צוֹ ת מם
ועל-ידי-זה כּ לים. בּ חינת איזה מתּק ן
לארץ-ישׂ ראל לבא כּ ח לוֹ  יׁש 
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית ׁש ם להתבּ ּט ל
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הּת כלית על וּ להסּת כּ ל
הּת וֹ רה והגוֹ ת הארוֹ ת מם וּ לקבּ ל
ׁש זּ כה הכּ לים על-ידי ונוֹ ראוֹ ת נפלאוֹ ת
הנּ יצוֹ צוֹ ת העלאת על-ידי לתּק ן
המניעוֹ ת ׁש בירת על-ידי ׁש העלה,
בּ ׁש ביל נפׁש וֹ  מסירת גּ דל על-ידי

לארץ-ישׂ ראל. לבוֹ א

לחזרועל-כּ ן צריכין רב על-ּפ י 
מחמת כּ י מארץ-ישׂ ראל
בּ א ׁש א זמן כּ ל הגּ לוּ ת זמן ׁש כּ ל
אפׁש ר אי עדין צדקנוּ , מׁש יח עדין
כּ יּ דוּ ע בּ ׁש למוּ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל לברר
ׁש בּ רר אף-על-ּפ י והצּ דּ יק בּ כּ תבים.
על-ידי רבּ וֹ ת ניצוֹ צוֹ ת והעלה ותּק ן
מסירת על-ידי לארץ-ישׂ ראל נסיעתוֹ 
עדין אף-על-ּפ י-כן העצוּ ם, נפׁש וֹ 
ׁש צּ ריכין בּ חוּ ץ-לארץ הרבּ ה נׁש ארוּ 

אפׁש ר אי כּ י וּ לבררם, להעלוֹ תם
ּת חלּ ה ׁש יּ היה על-ידי אם כּ י לבררם
צרי הוּ א על-כּ ן וכנּ "ל. בּ ארץ-ישׂ ראל
כּ די לחוּ ץ-לארץ מארץ-ישׂ ראל לחזר
כּ ל וּ לתּק ן וּ להעלוֹ ת וּ לברר לחזר
הנּ דּ חים והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
יכוֹ ל הוּ א דּ יקא עּת ה כּ י והנּ פוּ לים.
קדת אוֹ ר על-ידי וּ להעלוֹ תם לתּק נם
ארץ-ישׂ ראל קדת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל
עּק ר ׁש על-ידי-זה ׁש ם, לקבּ ל ׁש זּ כה

וכנּ "ל. ועליּ תם ּת ּק וּ נם

וׁש וֹ ב',וזהוּ  'רצוֹ א בּ חינת בּ עצמוֹ  
בּ מרוּ צה הוֹ ל ׁש הצּ דּ יק הינוּ 
 ּואחר-כ לארץ-ישׂ ראל, נפׁש  בּ מסירת
בּ ׁש ביל זה וכל מם. ׁש ב 'וׁש וֹ ב'
העלאת בּ ׁש ביל העוֹ למוֹ ת ּת ּק וּ ן
על-ידי ׁש נּ פלוּ  והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
ׁש גּ רמוּ  כּ לים ׁש בירת בּ חינת
בּ חינת וזהוּ  לצלן. רחמנא בּ חטאיהם

יד) א, וׁש וֹ ב(יחזקאל רצוֹ א "והחיּ וֹ ת :
דּ יקא, הבּ זק' 'כּ מראה הבּ זק", כּ מראה
הינוּ  ׁש נּ ׁש בּ רוּ , חרס כּ לי בּ חינת ׁש הם
ׁש הם כּ לים הבירת בּ חינת כּ פי

צריכיןבּ  כן כּ מוֹ  הבּ זק, מראה חינת 
בּ בחינת ּפ עמים כּ ּמ ה מהבּ ּט וּ ל לחזר
מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  וׁש וֹ ב', 'רצוֹ א
עּק ר ׁש ם מארץ-ישׂ ראל חוֹ זרין
וׁש וֹ ב רצוֹ א 'והחיּ וֹ ת וזהוּ  הבּ ּט וּ ל.
החיּ וּ ת לקבּ ל ׁש צּ ריכין הבּ זק', כּ מראה
וׁש וֹ ב' 'רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר
וּ פרׁש  הבּ זק, כּ מראה ּפ עמים כּ ּמ ה
החרסים' מבּ ין היּ וֹ צא 'כּ אוֹ ר רׁש "י:
הנּ יצוֹ צוֹ ת התנוֹ צצוּ ת אוֹ ר ׁש הוּ א

קג והלכות סהתורות תורה

כּ נּ "ל. כּ לים ׁש בירת בּ בחינת ׁש נּ פלוּ 
כּ פי הינוּ  הבּ זק, מראה כּ פי הינוּ 
ׁש בירת בּ בחינת ׁש נּ פלוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת
הנּ יצוֹ צוֹ ת להעלוֹ ת אפׁש ר אי כּ י כּ לים.
לחזר צריכין על-כּ ן אחת, בּ פעם
רצוֹ א בּ בחינת ּפ עמים כּ ּמ ה ולעלוֹ ת
כּ די כּ לים ּפ עם בּ כל לתּק ן כּ די וׁש וֹ ב,
כּ י כּ ּס דר. וּ במדּ ה בּ הדרגה להעלוֹ תם
יוֹ תר ניצוֹ צוֹ ת ּמ עלים מה כּ ל
מה וכל יוֹ תר, כּ לים מתּק נים
להעלוֹ ת יכוֹ לים יוֹ תר כּ לים ּמ תּק נים
בּ הא הא כּ י ויוֹ תר. יוֹ תר ניצוֹ צוֹ ת

וכנּ "ל: ּת ליא
רבּ ינוּ לג מׁש ה נתרצּ ה זה וּ בׁש ביל

היה וזה המרגּ לים. בּ ׁש ליחוּ ת
לׁש ח ׁש רצוּ  ישׂ ראל ׁש ל טעוּ ת
מחמת כּ י לארץ-ישׂ ראל, מרגּ לים
לארץ-ישׂ ראל לבוֹ א אפׁש ר ׁש אי ׁש ראוּ 
ׁש הם נדּ חים קבּ וּ ץ על-ידי אם כּ י
אפׁש ר ואי הנּ פוּ לין, הנּ יצוֹ צוֹ ת
קדת על-ידי אם כּ י להעלוֹ תם
לבוֹ א אפׁש ר אי כּ ן ואם ארץ-ישׂ ראל,
לׁש ח נתחכּ מוּ  על-כּ ן לארץ-ישׂ ראל.
כּ די גּ דוֹ לים צדּ יקים ׁש היוּ  מרגּ לים
המניעוֹ ת יׁש בּ רוּ  בּ קדתם ׁש הם
ׁש ם ויקבּ לוּ  לארץ-ישׂ ראל ויבוֹ אוּ 
יחזרוּ   ּואחר-כ ארץ-ישׂ ראל, קדת
ישׂ ראל יוּ כלוּ  הזּ ה וּ בכּ ח מיּ ד. מם
הנּ יצוֹ צוֹ ת ׁש אר להעלוֹ ת כּ לים לתּק ן
להמׁש י כּ ח להם יׁש  ׁש כּ בר מאחר
על-ידי ארץ-ישׂ ראל קדת עליהם
בּ ארץ-ישׂ ראל היוּ  ׁש כּ בר המרגּ לים
ישׂ ראל כּ ל יוּ כלוּ  ועל-ידי-זה וחזרוּ ,

בּ נקל. לארץ-ישׂ ראל לבוֹ א

נפלאה.וּ באמת עצה לכאוֹ רה הוּ א 
הּס טרא התגּ בּ רה אז אבל
מאחר מאד, גּ דוֹ ל בּ התגּ בּ רוּ ת אחרא
כּ לּ ם רוֹ צים ישׂ ראל ׁש כּ ל ׁש ראתה
היוּ  ׁש בּ זה ארץ-ישׂ ראל לכבּ ׁש  לכּ נס
מכניעים והיוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל מעלים
לגמרי. אחרא והּס טרא הּק לּפ וֹ ת
על גּ דוֹ ל בּ התגּ בּ רוּ ת התגּ בּ רה על-כּ ן
להוֹ ציא אחריה ׁש נּ סתוּ  עד המרגּ לים
ועל-ידי-זה הּק דוֹ ׁש ה. הארץ על דּ בּ ה
בּ כיּ ה ׁש גּ רמוּ  גּ רמוּ , מה גּ רמוּ 
וכל בּ ית-הּמ קדּ ׁש  חרבּ ן לדוֹ רוֹ ת
בּ זה, טעוּ  ישׂ ראל בּ אמת כּ י הגּ ליּ וֹ ת.
לׁש בּ ר כּ ח בּ עצמם להם אין אם כּ י
ׁש הם לארץ-ישׂ ראל לבוֹ א המניעוֹ ת
אי קדוֹ ׁש וֹ ת, נׁש מוֹ ת רבּ וֹ א ׁש ים
לׁש בּ ר מרגּ לים עשׂ ר לׁש נים כּ ח יהיה
היוּ  אדּ רבּ א אחרא. הּס טרא ּת קף
ליל כּ לּ ם נפׁש ם למסר צריכים
רק מרגּ לים ׁש וּ ם בּ לי לארץ-ישׂ ראל
על-ידי ואז מּמ ׁש , נפׁש  בּ מסירת
כּ ל מׁש בּ רים היוּ  בּ ודּ אי נפׁש ם מסירת
בּ אים והיוּ  וכנּ "ל, המניעוֹ ת
ּפ גם וּ מחמת בּ ׁש לוֹ ם. לארץ-ישׂ ראל
עליו רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש גּ ם גּ רמוּ  ׁש לּ הם
לבוֹ א יכל היה א הלוֹ ם

לארץ-ישׂ ראל.
עצםכּ י לפי הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה 

היה אם הנּ וֹ ראה וּ מעלתוֹ  גּ דלּ תוֹ 
כּ ל מעלה היה לארץ-ישׂ ראל בּ א
מתּק ן והיה הנּ ׁש מוֹ ת, וכל הנּ יצוֹ צוֹ ת
יכל היה א זה וּ בלי העוֹ למוֹ ת, כּ ל
המרגּ לים חטא מחמת אבל לכּ נס.
הדּ וֹ ר כּ ל על נגזר ׁש על-ידי-זה הנּ "ל,
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בּ מניעוֹ ת מתגּ בּ רין הם הנּ דּ חוֹ ת,
לבוֹ א ׁש רוֹ צה זה נגד עצוּ מוֹ ת
הנּ ׁש מוֹ ת להוֹ ציא לארץ-ישׂ ראל

מהם. והנּ יצוֹ צוֹ ת

מאדועל-כּ ן מאד להתגּ בּ ר צריכין 
העצוּ מוֹ ת המניעוֹ ת לׁש בּ ר
הּמ סירת על-ידי ואזי נפׁש . בּ מסירת
לבוֹ א בּ ׁש ביל נפׁש וֹ  ׁש ּמ וֹ סר נפׁש 
עליו  נמׁש על-ידי-זה לארץ-ישׂ ראל
ארץ-ישׂ ראל מּק דת הארה איזה
לׁש בּ ר כּ ח לוֹ  ׁש יּ היה כּ די לחוּ ץ-לארץ,
וּ להעלוֹ ת המניעוֹ ת ׁש ּמ הם הּק לּפ וֹ ת
ועל-ידי-זה קדוֹ ׁש וֹ ת, ניצוֹ צוֹ ת מם
ועל-ידי-זה כּ לים. בּ חינת איזה מתּק ן
לארץ-ישׂ ראל לבא כּ ח לוֹ  יׁש 
הבּ ּט וּ ל, בּ תכלית ׁש ם להתבּ ּט ל
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הּת כלית על וּ להסּת כּ ל
הּת וֹ רה והגוֹ ת הארוֹ ת מם וּ לקבּ ל
ׁש זּ כה הכּ לים על-ידי ונוֹ ראוֹ ת נפלאוֹ ת
הנּ יצוֹ צוֹ ת העלאת על-ידי לתּק ן
המניעוֹ ת ׁש בירת על-ידי ׁש העלה,
בּ ׁש ביל נפׁש וֹ  מסירת גּ דל על-ידי

לארץ-ישׂ ראל. לבוֹ א

לחזרועל-כּ ן צריכין רב על-ּפ י 
מחמת כּ י מארץ-ישׂ ראל
בּ א ׁש א זמן כּ ל הגּ לוּ ת זמן ׁש כּ ל
אפׁש ר אי עדין צדקנוּ , מׁש יח עדין
כּ יּ דוּ ע בּ ׁש למוּ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל לברר
ׁש בּ רר אף-על-ּפ י והצּ דּ יק בּ כּ תבים.
על-ידי רבּ וֹ ת ניצוֹ צוֹ ת והעלה ותּק ן
מסירת על-ידי לארץ-ישׂ ראל נסיעתוֹ 
עדין אף-על-ּפ י-כן העצוּ ם, נפׁש וֹ 
ׁש צּ ריכין בּ חוּ ץ-לארץ הרבּ ה נׁש ארוּ 

אפׁש ר אי כּ י וּ לבררם, להעלוֹ תם
ּת חלּ ה ׁש יּ היה על-ידי אם כּ י לבררם
צרי הוּ א על-כּ ן וכנּ "ל. בּ ארץ-ישׂ ראל
כּ די לחוּ ץ-לארץ מארץ-ישׂ ראל לחזר
כּ ל וּ לתּק ן וּ להעלוֹ ת וּ לברר לחזר
הנּ דּ חים והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
יכוֹ ל הוּ א דּ יקא עּת ה כּ י והנּ פוּ לים.
קדת אוֹ ר על-ידי וּ להעלוֹ תם לתּק נם
ארץ-ישׂ ראל קדת ׁש הוּ א הבּ ּט וּ ל
עּק ר ׁש על-ידי-זה ׁש ם, לקבּ ל ׁש זּ כה

וכנּ "ל. ועליּ תם ּת ּק וּ נם

וׁש וֹ ב',וזהוּ  'רצוֹ א בּ חינת בּ עצמוֹ  
בּ מרוּ צה הוֹ ל ׁש הצּ דּ יק הינוּ 
 ּואחר-כ לארץ-ישׂ ראל, נפׁש  בּ מסירת
בּ ׁש ביל זה וכל מם. ׁש ב 'וׁש וֹ ב'
העלאת בּ ׁש ביל העוֹ למוֹ ת ּת ּק וּ ן
על-ידי ׁש נּ פלוּ  והנּ ׁש מוֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת
ׁש גּ רמוּ  כּ לים ׁש בירת בּ חינת
בּ חינת וזהוּ  לצלן. רחמנא בּ חטאיהם

יד) א, וׁש וֹ ב(יחזקאל רצוֹ א "והחיּ וֹ ת :
דּ יקא, הבּ זק' 'כּ מראה הבּ זק", כּ מראה
הינוּ  ׁש נּ ׁש בּ רוּ , חרס כּ לי בּ חינת ׁש הם
ׁש הם כּ לים הבירת בּ חינת כּ פי

צריכיןבּ  כן כּ מוֹ  הבּ זק, מראה חינת 
בּ בחינת ּפ עמים כּ ּמ ה מהבּ ּט וּ ל לחזר
מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  וׁש וֹ ב', 'רצוֹ א
עּק ר ׁש ם מארץ-ישׂ ראל חוֹ זרין
וׁש וֹ ב רצוֹ א 'והחיּ וֹ ת וזהוּ  הבּ ּט וּ ל.
החיּ וּ ת לקבּ ל ׁש צּ ריכין הבּ זק', כּ מראה
וׁש וֹ ב' 'רצוֹ א בּ בחינת הבּ ּט וּ ל מאוֹ ר
וּ פרׁש  הבּ זק, כּ מראה ּפ עמים כּ ּמ ה
החרסים' מבּ ין היּ וֹ צא 'כּ אוֹ ר רׁש "י:
הנּ יצוֹ צוֹ ת התנוֹ צצוּ ת אוֹ ר ׁש הוּ א

קג והלכות סהתורות תורה

כּ נּ "ל. כּ לים ׁש בירת בּ בחינת ׁש נּ פלוּ 
כּ פי הינוּ  הבּ זק, מראה כּ פי הינוּ 
ׁש בירת בּ בחינת ׁש נּ פלוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת
הנּ יצוֹ צוֹ ת להעלוֹ ת אפׁש ר אי כּ י כּ לים.
לחזר צריכין על-כּ ן אחת, בּ פעם
רצוֹ א בּ בחינת ּפ עמים כּ ּמ ה ולעלוֹ ת
כּ די כּ לים ּפ עם בּ כל לתּק ן כּ די וׁש וֹ ב,
כּ י כּ ּס דר. וּ במדּ ה בּ הדרגה להעלוֹ תם
יוֹ תר ניצוֹ צוֹ ת ּמ עלים מה כּ ל
מה וכל יוֹ תר, כּ לים מתּק נים
להעלוֹ ת יכוֹ לים יוֹ תר כּ לים ּמ תּק נים
בּ הא הא כּ י ויוֹ תר. יוֹ תר ניצוֹ צוֹ ת

וכנּ "ל: ּת ליא
רבּ ינוּ לג מׁש ה נתרצּ ה זה וּ בׁש ביל

היה וזה המרגּ לים. בּ ׁש ליחוּ ת
לׁש ח ׁש רצוּ  ישׂ ראל ׁש ל טעוּ ת
מחמת כּ י לארץ-ישׂ ראל, מרגּ לים
לארץ-ישׂ ראל לבוֹ א אפׁש ר ׁש אי ׁש ראוּ 
ׁש הם נדּ חים קבּ וּ ץ על-ידי אם כּ י
אפׁש ר ואי הנּ פוּ לין, הנּ יצוֹ צוֹ ת
קדת על-ידי אם כּ י להעלוֹ תם
לבוֹ א אפׁש ר אי כּ ן ואם ארץ-ישׂ ראל,
לׁש ח נתחכּ מוּ  על-כּ ן לארץ-ישׂ ראל.
כּ די גּ דוֹ לים צדּ יקים ׁש היוּ  מרגּ לים
המניעוֹ ת יׁש בּ רוּ  בּ קדתם ׁש הם
ׁש ם ויקבּ לוּ  לארץ-ישׂ ראל ויבוֹ אוּ 
יחזרוּ   ּואחר-כ ארץ-ישׂ ראל, קדת
ישׂ ראל יוּ כלוּ  הזּ ה וּ בכּ ח מיּ ד. מם
הנּ יצוֹ צוֹ ת ׁש אר להעלוֹ ת כּ לים לתּק ן
להמׁש י כּ ח להם יׁש  ׁש כּ בר מאחר
על-ידי ארץ-ישׂ ראל קדת עליהם
בּ ארץ-ישׂ ראל היוּ  ׁש כּ בר המרגּ לים
ישׂ ראל כּ ל יוּ כלוּ  ועל-ידי-זה וחזרוּ ,

בּ נקל. לארץ-ישׂ ראל לבוֹ א

נפלאה.וּ באמת עצה לכאוֹ רה הוּ א 
הּס טרא התגּ בּ רה אז אבל
מאחר מאד, גּ דוֹ ל בּ התגּ בּ רוּ ת אחרא
כּ לּ ם רוֹ צים ישׂ ראל ׁש כּ ל ׁש ראתה
היוּ  ׁש בּ זה ארץ-ישׂ ראל לכבּ ׁש  לכּ נס
מכניעים והיוּ  הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל מעלים
לגמרי. אחרא והּס טרא הּק לּפ וֹ ת
על גּ דוֹ ל בּ התגּ בּ רוּ ת התגּ בּ רה על-כּ ן
להוֹ ציא אחריה ׁש נּ סתוּ  עד המרגּ לים
ועל-ידי-זה הּק דוֹ ׁש ה. הארץ על דּ בּ ה
בּ כיּ ה ׁש גּ רמוּ  גּ רמוּ , מה גּ רמוּ 
וכל בּ ית-הּמ קדּ ׁש  חרבּ ן לדוֹ רוֹ ת
בּ זה, טעוּ  ישׂ ראל בּ אמת כּ י הגּ ליּ וֹ ת.
לׁש בּ ר כּ ח בּ עצמם להם אין אם כּ י
ׁש הם לארץ-ישׂ ראל לבוֹ א המניעוֹ ת
אי קדוֹ ׁש וֹ ת, נׁש מוֹ ת רבּ וֹ א ׁש ים
לׁש בּ ר מרגּ לים עשׂ ר לׁש נים כּ ח יהיה
היוּ  אדּ רבּ א אחרא. הּס טרא ּת קף
ליל כּ לּ ם נפׁש ם למסר צריכים
רק מרגּ לים ׁש וּ ם בּ לי לארץ-ישׂ ראל
על-ידי ואז מּמ ׁש , נפׁש  בּ מסירת
כּ ל מׁש בּ רים היוּ  בּ ודּ אי נפׁש ם מסירת
בּ אים והיוּ  וכנּ "ל, המניעוֹ ת
ּפ גם וּ מחמת בּ ׁש לוֹ ם. לארץ-ישׂ ראל
עליו רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש גּ ם גּ רמוּ  ׁש לּ הם
לבוֹ א יכל היה א הלוֹ ם

לארץ-ישׂ ראל.
עצםכּ י לפי הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה 

היה אם הנּ וֹ ראה וּ מעלתוֹ  גּ דלּ תוֹ 
כּ ל מעלה היה לארץ-ישׂ ראל בּ א
מתּק ן והיה הנּ ׁש מוֹ ת, וכל הנּ יצוֹ צוֹ ת
יכל היה א זה וּ בלי העוֹ למוֹ ת, כּ ל
המרגּ לים חטא מחמת אבל לכּ נס.
הדּ וֹ ר כּ ל על נגזר ׁש על-ידי-זה הנּ "ל,
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על-ידי-זה לארץ-ישׂ ראל, לכּ נס לבלי
כּ ל להעלוֹ ת למׁש ה כּ ח היה א
נתגּ לגּ ל על-כּ ן והנּ ׁש מוֹ ת. הנּ יצוֹ צוֹ ת
בּ חינת ׁש זּ ה מריבה, בּ מי ׁש ּפ גם הדּ בר
הּת וֹ רה בּ המׁש כת ׁש ּפ גם הּפ גם
ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין
הדּ עת מימי המׁש י ׁש א הבּ ּט וּ ל,
מדרגתוֹ  לפי כּ ראוּ י מם והּת וֹ רה

בּ א לבוֹ אהעצוּ מה ׁש נּ וּ כל פן 
היה א ועל-ידי-זה לארץ-ישׂ ראל.

לארץ-ישׂ ראל. לבוֹ א יכל

מנתכּ י על לבוֹ א יכל היה א מׁש ה 
קדתוֹ  עצם לפי מם לחזר
לׁש ם בּ א היה ׁש אם העצוּ מה,
ׁש ם ונתבּ ּט ל נכלל והיה לארץ-ישׂ ראל
והיה ונתבּ ּט ל נכלל ׁש היה בּ מקוֹ ם
יכל היה א מתּק ן, היה מה מתּק ן
ואם לחוּ ץ-לארץ. מם לחזר עוֹ ד
היה רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש ם נׁש אר היה
הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל לׁש ם ׁש יּ עלה בּ הכרח
נעשׂ ים ׁש ּמ הם ׁש בּ עוֹ לם, הנּ פוּ לין
הבּ ּט וּ ל אוֹ ר לקבּ ל הכּ לים
הזּ מן היה א עדין ואז בּ ארץ-ישׂ ראל,
ׁש א יתבּ ר ה' עליו גּ זר על-כּ ן לזה.
אוֹ תּה  יראה רק לארץ-ישׂ ראל, יכּ נס
בּ עצמּה  הראיּ ה ועל-ידי מרחוֹ ק.
ארץ-ישׂ ראל קדת ימׁש י
לישׂ ראל כּ ח ׁש יּ היה כּ די לחוּ ץ-לארץ
וּ לקבּ ץ ניצוֹ צוֹ ת לברר ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל

לארץ-ישׂ ראל. ולבוֹ א נדּ חים

דּ וֹ רועל-כּ ן ׁש בּ כל יתבּ ר ה' מסבּ ב 
ישׂ ראל בּ ני הוֹ לכים ודוֹ ר
קדם עכׁש ו כּ י וחוֹ זרים. לארץ-ישׂ ראל

לברר אפׁש ר אי מׁש יח בּ יאת
זאת בּ חינה על-ידי אם כּ י הנּ יצוֹ צוֹ ת,
כּ די וחוֹ זרים, לארץ-ישׂ ראל ׁש הוֹ לכים
אפׁש ר ׁש אי הנּ ׁש ארים הנּ יצוֹ צוֹ ת לברר
ּת חלּ ה ׁש הוֹ לכין על-ידי אם כּ י לבררם
וכנּ "ל. מם וחוֹ זרין לארץ-ישׂ ראל
על-ידי ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל נעשׂ ה וזה
עד ואנׁש יהם, האמּת יּ ים הצּ דּ יקים
הבּ רוּ ר ויגמר צדקנוּ  מׁש יח ׁש יּ בוֹ א
כּ לּ נוּ  לארצנוּ  נׁש וּ ב ואז בּ ׁש למוּ ת.
יגמר בּ אמת אז כּ י לעוֹ לם. ׁש ם ונׁש ב
ויקיּ ם הנּ יצוֹ צוֹ ת. כּ ל ׁש ל הבּ רוּ ר

ד)בּ ׁש למוּ ת ל, נדּ ח(דברים יהיה "אם : 
הארץ" אל היא ה' והביא וכוּ '

אמן: בּ ימינוּ  בּ מהרה וכוּ '

כּ לללד ׁש ל הגּ ליּ וֹ ת כּ ל בּ חינת וזהוּ 
היינוּ  ׁש כּ בר ישׂ ראל,
וחזרנוּ  ּפ עמים כּ ּמ ה בּ ארץ-ישׂ ראל
הוּ א זה וכל הגּ ליּ וֹ ת. בּ עת מם
ׁש הנּ יצוֹ צוֹ ת מחמת כּ י הנּ "ל. בּ חינה
לבררם צריכים הּק לּפ וֹ ת בּ עמקי נפלוּ 
הוּ א ועּק ר רבּ וֹ ת. בּ תחבּ וּ לוֹ ת
וזה קׁש וֹ ת. התחלוֹ ת כּ ל כּ י ההתחלה,
ּת לוּ י ׁש זּ ה מחמת הנּ "ל, בּ חינה מחמת
כּ י ההתחלה. מהיכן יוֹ דעין ואין בּ זה
על-ידי אם כּ י לבררם אפׁש ר אי
לבוֹ א אפׁש ר ואי ארץ-ישׂ ראל,
על-ידי אם כּ י לארץ-ישׂ ראל
בּ כל הוּ א וכן וכנּ "ל. אוֹ תם ׁש ּמ בררים
לׁש וּ ב להתחיל ׁש צּ ריכין ההתחלוֹ ת
להתעוֹ רר אפׁש ר ׁש אי ,יתבּ ר לה'
לוֹ  ׁש יּ תנוֹ צץ על-ידי אם כּ י בּ תׁש וּ בה
לׁש וּ ב. ׁש יּ תעוֹ רר כּ די יתבּ ר ה' אוֹ ר

קה והלכות סהתורות תורה

יתבּ ר מאוֹ רוֹ  לוֹ  להזריח אפׁש ר ואי
זר כּ ל כּ י בּ תׁש וּ בה, כּ ׁש יּ ׁש וּ ב אם כּ י
מהיכן כּ ן ואם קדׁש . יאכל א

?ההתחלה 

עליוולפעמים מרחם יתבּ ר כּ ׁש ה' 
יתבּ ר אוֹ רוֹ  לוֹ  וּ מזריח
וּ נפילתוֹ  ׁש לּ וֹ  חׁש כוּ ת עמק  ֹלתו
הוּ א בּ תׁש וּ בה, לעוֹ ררוֹ  כּ די הגּ דוֹ לה
לפי כּ י הזּ ה. האוֹ ר לקבּ ל יכוֹ ל אינוֹ 
על-ידי ׁש ברים לׁש ברי ׁש בירתוֹ  עצם
בּ חינת אצלוֹ  הוּ א הכּ ל הרעים מעשׂ יו

אוֹ ר. רבּ וּ י

רבועל-כּ ן על-ּפ י מזדּ ּמ ן בּ אמת 
בּ תׁש וּ בה האדם ׁש ּמ תעוֹ רר
וכן מזּ ה. נוֹ פל  ּואחר-כ זמן איזה
כּ ל בּ חינת וזהוּ  ּפ עמים. כּ ּמ ה יזדּ ּמ ן
ׁש כּ ׁש בּ אוּ  ישׂ ראל, בּ כלליּ וּ ת הגּ ליּ וֹ ת
ׁש א מחמת יוֹ תר נפלוּ  לארץ-ישׂ ראל
לפי כּ ראוּ י בּ יוֹ תר להתקדּ ׁש  נזהרוּ 
הּמ ל בּ היכל כּ י ארץ-ישׂ ראל. קדת
בּ נקיּ וּ ת להיוֹ ת לזּ הר צריכים בּ ודּ אי
ׁש א וּ מחמת ויוֹ תר. יוֹ תר וּ בטהרה
ׁש ם אצלם היה על-כּ ן בּ זה, נזהרוּ 
ׁש על-ידי-זה אוֹ ר, רבּ וּ י בּ בחינת הכּ ל

הת ׁש ּמ ם כּ לים, ׁש בירת גּ בּ רוּ תעּק ר 
ׁש ם חטאוּ  על-כּ ן אחרא. הּס טרא
גּ לינוּ  חטאינוּ  מּפ ני אׁש ר עד יוֹ תר,

ּפ עמים. כּ ּמ ה זה מארצנוּ 

רוֹ ממה"אבל ה' "ימין אף-על-ּפ י-כן 
טז) קיח, מרוֹ ם(תהלים "ואּת ה ,

ה'" ט)לעוֹ לם צב, רׁש "י(שם וּ פרׁש  
כּ י העליוֹ נה'. על יד 'לעוֹ לם

הגּ אלּ וֹ ת בּ כל אף-על-ּפ י-כן
ישׂ ראל ׁש היוּ  הראׁש וֹ נוֹ ת
ּת ּק וּ נים ּפ עם בּ כל ּת ּק נוּ  בּ ארץ-ישׂ ראל
כּ די הרבּ ה, רׁש ימוֹ ת ונׁש ארוּ  הרבּ ה,
אוֹ ר לקבּ ל כּ לים לתּק ן כּ ח ׁש יּ היה
אף-על-ּפ י כּ י אהוּ תוֹ . הגת
יוֹ תר נתקלקלוּ  כּ ׁש חטאוּ   ּׁש אחר-כ
קדם, ׁש ּת ּק נוּ  הּת ּק וּ נים כּ ל
רׁש ימוֹ ת מהם נׁש אר אף-על-ּפ י-כן
חיּ ים אנוּ  הזּ ה בּ כּ ח אׁש ר הרבּ ה,
איזה לקבּ ל כּ ח לנוּ  ויׁש  בּ גּ לוּ ת
יתבּ ר אהוּ תוֹ  מידיעת התנוֹ צצוּ ת
בּ כל הוּ א כן וּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש ה. ואמוּ נתוֹ 
ׁש ּמ תחיל ׁש אף-על-ּפ י זמן, וּ בכל אדם
ה' בּ עבוֹ דת מסּפ ר אין הרבּ ה ּפ עמים
אם אפילּ וּ  ּפ עם, בּ כל ונוֹ פל יתבּ ר
לצלן, רחמנא מאד גּ דוֹ לה נפילתוֹ 
לעברוֹ ת וׁש לוֹ ם חס ׁש נּ וֹ פל מי אפילּ וּ 
כּ ל אף-על-ּפ י-כן לצלן, רחמנא מּמ ׁש 
ּפ עם בּ כל התחלה איזה התחיל מה
אף-על-ּפ י כּ י לעוֹ לם, נאבד אינוֹ 
הכּ ל, נתקלקל הנּ פילה ׁש בּ ׁש עת
רׁש ימה ּת מיד נׁש אר אף-על-ּפ י-כן
התחלה וּ מכּ ל ועבוֹ דה עבוֹ דה מכּ ל
ּת ּק וּ נים הם הרׁש ימוֹ ת ואלּ וּ  והתחלה.
מאד וּ מכרחים נצרכים והם נפלאים,
כּ י להקים. ׁש צּ ריכין הּק דה בּ נין אל
מׁש יח ׁש יּ בוֹ א עכׁש ו צריכין אנחנוּ 
ׁש אין ׁש למה גּ אלּ ה ׁש יּ היה צדקנוּ 
בּ נין להקים וּ צריכין גּ לוּ ת. אחריה
ׁש א נפלא בּ דר ׁש לם בּ נין הּק דה
נדחי כּ ל לאסף וּ צריכין לעוֹ לם. יהרס
ׁש נית. בּ קדה יחד וּ לקבּ צם ישׂ ראל
נדּ ח וּ נׁש מה ניצוֹ ץ ׁש וּ ם יאר וא
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על-ידי-זה לארץ-ישׂ ראל, לכּ נס לבלי
כּ ל להעלוֹ ת למׁש ה כּ ח היה א
נתגּ לגּ ל על-כּ ן והנּ ׁש מוֹ ת. הנּ יצוֹ צוֹ ת
בּ חינת ׁש זּ ה מריבה, בּ מי ׁש ּפ גם הדּ בר
הּת וֹ רה בּ המׁש כת ׁש ּפ גם הּפ גם
ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין
הדּ עת מימי המׁש י ׁש א הבּ ּט וּ ל,
מדרגתוֹ  לפי כּ ראוּ י מם והּת וֹ רה

בּ א לבוֹ אהעצוּ מה ׁש נּ וּ כל פן 
היה א ועל-ידי-זה לארץ-ישׂ ראל.

לארץ-ישׂ ראל. לבוֹ א יכל

מנתכּ י על לבוֹ א יכל היה א מׁש ה 
קדתוֹ  עצם לפי מם לחזר
לׁש ם בּ א היה ׁש אם העצוּ מה,
ׁש ם ונתבּ ּט ל נכלל והיה לארץ-ישׂ ראל
והיה ונתבּ ּט ל נכלל ׁש היה בּ מקוֹ ם
יכל היה א מתּק ן, היה מה מתּק ן
ואם לחוּ ץ-לארץ. מם לחזר עוֹ ד
היה רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש ם נׁש אר היה
הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל לׁש ם ׁש יּ עלה בּ הכרח
נעשׂ ים ׁש ּמ הם ׁש בּ עוֹ לם, הנּ פוּ לין
הבּ ּט וּ ל אוֹ ר לקבּ ל הכּ לים
הזּ מן היה א עדין ואז בּ ארץ-ישׂ ראל,
ׁש א יתבּ ר ה' עליו גּ זר על-כּ ן לזה.
אוֹ תּה  יראה רק לארץ-ישׂ ראל, יכּ נס
בּ עצמּה  הראיּ ה ועל-ידי מרחוֹ ק.
ארץ-ישׂ ראל קדת ימׁש י
לישׂ ראל כּ ח ׁש יּ היה כּ די לחוּ ץ-לארץ
וּ לקבּ ץ ניצוֹ צוֹ ת לברר ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל

לארץ-ישׂ ראל. ולבוֹ א נדּ חים

דּ וֹ רועל-כּ ן ׁש בּ כל יתבּ ר ה' מסבּ ב 
ישׂ ראל בּ ני הוֹ לכים ודוֹ ר
קדם עכׁש ו כּ י וחוֹ זרים. לארץ-ישׂ ראל

לברר אפׁש ר אי מׁש יח בּ יאת
זאת בּ חינה על-ידי אם כּ י הנּ יצוֹ צוֹ ת,
כּ די וחוֹ זרים, לארץ-ישׂ ראל ׁש הוֹ לכים
אפׁש ר ׁש אי הנּ ׁש ארים הנּ יצוֹ צוֹ ת לברר
ּת חלּ ה ׁש הוֹ לכין על-ידי אם כּ י לבררם
וכנּ "ל. מם וחוֹ זרין לארץ-ישׂ ראל
על-ידי ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל נעשׂ ה וזה
עד ואנׁש יהם, האמּת יּ ים הצּ דּ יקים
הבּ רוּ ר ויגמר צדקנוּ  מׁש יח ׁש יּ בוֹ א
כּ לּ נוּ  לארצנוּ  נׁש וּ ב ואז בּ ׁש למוּ ת.
יגמר בּ אמת אז כּ י לעוֹ לם. ׁש ם ונׁש ב
ויקיּ ם הנּ יצוֹ צוֹ ת. כּ ל ׁש ל הבּ רוּ ר

ד)בּ ׁש למוּ ת ל, נדּ ח(דברים יהיה "אם : 
הארץ" אל היא ה' והביא וכוּ '

אמן: בּ ימינוּ  בּ מהרה וכוּ '

כּ לללד ׁש ל הגּ ליּ וֹ ת כּ ל בּ חינת וזהוּ 
היינוּ  ׁש כּ בר ישׂ ראל,
וחזרנוּ  ּפ עמים כּ ּמ ה בּ ארץ-ישׂ ראל
הוּ א זה וכל הגּ ליּ וֹ ת. בּ עת מם
ׁש הנּ יצוֹ צוֹ ת מחמת כּ י הנּ "ל. בּ חינה
לבררם צריכים הּק לּפ וֹ ת בּ עמקי נפלוּ 
הוּ א ועּק ר רבּ וֹ ת. בּ תחבּ וּ לוֹ ת
וזה קׁש וֹ ת. התחלוֹ ת כּ ל כּ י ההתחלה,
ּת לוּ י ׁש זּ ה מחמת הנּ "ל, בּ חינה מחמת
כּ י ההתחלה. מהיכן יוֹ דעין ואין בּ זה
על-ידי אם כּ י לבררם אפׁש ר אי
לבוֹ א אפׁש ר ואי ארץ-ישׂ ראל,
על-ידי אם כּ י לארץ-ישׂ ראל
בּ כל הוּ א וכן וכנּ "ל. אוֹ תם ׁש ּמ בררים
לׁש וּ ב להתחיל ׁש צּ ריכין ההתחלוֹ ת
להתעוֹ רר אפׁש ר ׁש אי ,יתבּ ר לה'
לוֹ  ׁש יּ תנוֹ צץ על-ידי אם כּ י בּ תׁש וּ בה
לׁש וּ ב. ׁש יּ תעוֹ רר כּ די יתבּ ר ה' אוֹ ר

קה והלכות סהתורות תורה

יתבּ ר מאוֹ רוֹ  לוֹ  להזריח אפׁש ר ואי
זר כּ ל כּ י בּ תׁש וּ בה, כּ ׁש יּ ׁש וּ ב אם כּ י
מהיכן כּ ן ואם קדׁש . יאכל א

?ההתחלה 

עליוולפעמים מרחם יתבּ ר כּ ׁש ה' 
יתבּ ר אוֹ רוֹ  לוֹ  וּ מזריח
וּ נפילתוֹ  ׁש לּ וֹ  חׁש כוּ ת עמק  ֹלתו
הוּ א בּ תׁש וּ בה, לעוֹ ררוֹ  כּ די הגּ דוֹ לה
לפי כּ י הזּ ה. האוֹ ר לקבּ ל יכוֹ ל אינוֹ 
על-ידי ׁש ברים לׁש ברי ׁש בירתוֹ  עצם
בּ חינת אצלוֹ  הוּ א הכּ ל הרעים מעשׂ יו

אוֹ ר. רבּ וּ י

רבועל-כּ ן על-ּפ י מזדּ ּמ ן בּ אמת 
בּ תׁש וּ בה האדם ׁש ּמ תעוֹ רר
וכן מזּ ה. נוֹ פל  ּואחר-כ זמן איזה
כּ ל בּ חינת וזהוּ  ּפ עמים. כּ ּמ ה יזדּ ּמ ן
ׁש כּ ׁש בּ אוּ  ישׂ ראל, בּ כלליּ וּ ת הגּ ליּ וֹ ת
ׁש א מחמת יוֹ תר נפלוּ  לארץ-ישׂ ראל
לפי כּ ראוּ י בּ יוֹ תר להתקדּ ׁש  נזהרוּ 
הּמ ל בּ היכל כּ י ארץ-ישׂ ראל. קדת
בּ נקיּ וּ ת להיוֹ ת לזּ הר צריכים בּ ודּ אי
ׁש א וּ מחמת ויוֹ תר. יוֹ תר וּ בטהרה
ׁש ם אצלם היה על-כּ ן בּ זה, נזהרוּ 
ׁש על-ידי-זה אוֹ ר, רבּ וּ י בּ בחינת הכּ ל

הת ׁש ּמ ם כּ לים, ׁש בירת גּ בּ רוּ תעּק ר 
ׁש ם חטאוּ  על-כּ ן אחרא. הּס טרא
גּ לינוּ  חטאינוּ  מּפ ני אׁש ר עד יוֹ תר,

ּפ עמים. כּ ּמ ה זה מארצנוּ 

רוֹ ממה"אבל ה' "ימין אף-על-ּפ י-כן 
טז) קיח, מרוֹ ם(תהלים "ואּת ה ,

ה'" ט)לעוֹ לם צב, רׁש "י(שם וּ פרׁש  
כּ י העליוֹ נה'. על יד 'לעוֹ לם

הגּ אלּ וֹ ת בּ כל אף-על-ּפ י-כן
ישׂ ראל ׁש היוּ  הראׁש וֹ נוֹ ת
ּת ּק וּ נים ּפ עם בּ כל ּת ּק נוּ  בּ ארץ-ישׂ ראל
כּ די הרבּ ה, רׁש ימוֹ ת ונׁש ארוּ  הרבּ ה,
אוֹ ר לקבּ ל כּ לים לתּק ן כּ ח ׁש יּ היה
אף-על-ּפ י כּ י אהוּ תוֹ . הגת
יוֹ תר נתקלקלוּ  כּ ׁש חטאוּ   ּׁש אחר-כ
קדם, ׁש ּת ּק נוּ  הּת ּק וּ נים כּ ל
רׁש ימוֹ ת מהם נׁש אר אף-על-ּפ י-כן
חיּ ים אנוּ  הזּ ה בּ כּ ח אׁש ר הרבּ ה,
איזה לקבּ ל כּ ח לנוּ  ויׁש  בּ גּ לוּ ת
יתבּ ר אהוּ תוֹ  מידיעת התנוֹ צצוּ ת
בּ כל הוּ א כן וּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש ה. ואמוּ נתוֹ 
ׁש ּמ תחיל ׁש אף-על-ּפ י זמן, וּ בכל אדם
ה' בּ עבוֹ דת מסּפ ר אין הרבּ ה ּפ עמים
אם אפילּ וּ  ּפ עם, בּ כל ונוֹ פל יתבּ ר
לצלן, רחמנא מאד גּ דוֹ לה נפילתוֹ 
לעברוֹ ת וׁש לוֹ ם חס ׁש נּ וֹ פל מי אפילּ וּ 
כּ ל אף-על-ּפ י-כן לצלן, רחמנא מּמ ׁש 
ּפ עם בּ כל התחלה איזה התחיל מה
אף-על-ּפ י כּ י לעוֹ לם, נאבד אינוֹ 
הכּ ל, נתקלקל הנּ פילה ׁש בּ ׁש עת
רׁש ימה ּת מיד נׁש אר אף-על-ּפ י-כן
התחלה וּ מכּ ל ועבוֹ דה עבוֹ דה מכּ ל
ּת ּק וּ נים הם הרׁש ימוֹ ת ואלּ וּ  והתחלה.
מאד וּ מכרחים נצרכים והם נפלאים,
כּ י להקים. ׁש צּ ריכין הּק דה בּ נין אל
מׁש יח ׁש יּ בוֹ א עכׁש ו צריכין אנחנוּ 
ׁש אין ׁש למה גּ אלּ ה ׁש יּ היה צדקנוּ 
בּ נין להקים וּ צריכין גּ לוּ ת. אחריה
ׁש א נפלא בּ דר ׁש לם בּ נין הּק דה
נדחי כּ ל לאסף וּ צריכין לעוֹ לם. יהרס
ׁש נית. בּ קדה יחד וּ לקבּ צם ישׂ ראל
נדּ ח וּ נׁש מה ניצוֹ ץ ׁש וּ ם יאר וא
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חוֹ ׁש  בּ רחמיו יתבּ ר הוּ א כּ י בבּ חוּ ץ, 
על-כּ ן נדּ ח. מּמ נּ וּ  ידּ ח לבל מחׁש בוֹ ת
לאין רבּ ים כּ לים זה לבנין צריכין
אּמ נוּ ת כּ לי להם וּ צריכין מסּפ ר.

ׁש עוּ ר. בּ לי הרבּ ה

רבּ ינוּ וּ כמוֹ  מּפ י אחת ּפ עם ׁש מעּת י 
הלּ ׁש וֹ ן בּ זה ׁש אמר ז"ל הּק דוֹ ׁש 

שיא) מוהר"ן כּ לים(חיי לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל 'אני :
צרי ׁש אני החּס רוֹ ן אבל נפלאים,
ׁש ּק וֹ רין אּמ נוּ ת הכּ לי את גּ ם לעשׂ וֹ ת

הלּ לוּ (גּ יצייג) בּ דּ וֹ רוֹ ת עכׁש ו על-כּ ן ,' 
אחרא ׁש הּס טרא דּ מׁש יחא בּ עקבא
מאד מאד והתגּ בּ רה התּפ טה
רוֹ אה ׁש היא מחמת וּ לרחבּ ּה  לארכּ ּה 
ויוֹ ציא מׁש יח יבוֹ א מעט מעט ׁש עוֹ ד
אחד מה כּ ל על-כּ ן מּפ יה, בּ לעּה 
דּ בר איזה לפעמים עוֹ שׂ ה מיּ שׂ ראל
ּת פלּ ה אוֹ  הּת וֹ רה לּמ וּ ד הן ׁש בּ קדה
ׁש ארי אוֹ  חסדים וּ גמילוּ ת צדקה אוֹ 
מאד מאד יקר הוּ א הכּ ל מצווֹ ת, איזה
מאד נצר והוּ א .יתבּ ר ה' בּ עיני
בּ תּק וּ ני העוֹ סק הדה לבעל מאד
וכל הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א הדה,
גּ דוֹ ל ׁש בּ קדה דּ בר כּ ל כּ י העוֹ למוֹ ת.
לבנין מאד לוֹ  נצר הכּ ל קטן אוֹ 
ועל-כּ ן לבנוֹ ת. עוֹ סק ׁש הוּ א הּק דה
הדּ בר ׁש עשׂ ה האדם ׁש זּ ה אף-על-ּפ י
בּ עבוֹ דת קצת כּ בר עסק אוֹ  ׁש בּ קדה
אפילּ וּ  , ּאחר-כ נפל ׁש נים אוֹ  ימים ה'
לצלן, רחמנא מאד גּ דוֹ לה נפילתוֹ  אם
ה' לעבוֹ דת ונתעוֹ רר חזר אם ואפילּ וּ 
כּ ּמ ה היה וכן ונפל וחזר יתבּ ר
יהיה אם אפילּ וּ  מסּפ ר, אין ּפ עמים

ּת דע אף-על-ּפ י-כן ׁש יּ היה, אי
ׁש וּ ם ׁש אין ׁש למה בּ אמוּ נה ותאמין
נאבד קלּ ה עבוֹ דה ׁש וּ ם וא דּ בּ וּ ר
בּ עלמא התעוֹ ררוּ ת ואפילּ וּ  לעוֹ לם.
לעוֹ לם. נאבד אינוֹ  טוֹ בה וּ מחׁש בה

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא קנ:)וּ כמוֹ  (תרומה 
וכוּ '. דּ אתאבד' טבא רעוּ תא 'לית

התעוֹ ררוּ תכּ י בּ איזה כּ ׁש נּ תעוֹ רר ּת כף 
איזה כּ ׁש עוֹ שׂ ה ׁש כּ ן מכּ ל בּ עלמא
אוֹ תוֹ  חוֹ טף ּת כף דּ קדה, עבדּ א
העוֹ סק דּ וֹ ר ׁש בּ כל האמת הצּ דּ יק

אוֹ תוֹ בּ תּק וּ ן חוֹ טף הוּ א הדה, 
לצר ׁש ּמ כניס למקוֹ ם אוֹ תוֹ  וּ מכניס
עוֹ סק ׁש הוּ א והנּ וֹ רא הנּ פלא הבּ נין
הנּ דּ חים כּ ל לׁש ם להכניס לבנוֹ ת
בּ חוּ ץ. מהם אחד יאר וא ׁש בּ עוֹ לם
בּ הּת וֹ רה ז"ל רבּ ינוּ  מדּ ברי וכּמ וּ בן

ח)'ּת קעוּ -ג' תנינא רבּ וּ י(ליקוטי בּ ענין 
בּ לי ׁש נּ תוּס פין הנּ פלאים הבּ ּת ים
לדבר אחד ׁש כן כּ ׁש נּ תוּס ף ׁש עוּ ר

ּפ סוּ ק על ׁש ם עיּ ן לג,ׁש בּ קדה, (ישעיה 
וכוּ '.כד) חליתי" ׁש כן יאמר "וּ בל

למׁש ל ׁש כּ ׁש יּ ׁש  ׁש ם וּ מבאר מוּ בן
כּ ׁש בּ א בּ תפלּ ה עוֹ סקים אנׁש ים עשׂ רים
נתרבּ ין אזי אחד, עוֹ ד להם ונתוּס ף
כּ י ׁש עוּ ר, בּ לי הּת פלּ ה ׁש ל הבּ ּת ים
ׁש ל צרוּ ף על אחד אוֹ ת כּ ׁש נּ תוּס ף
כּ ל נצטרפין אזי אוֹ תיּ וֹ ת עשׂ רים
רבבוֹ ת ורבּ י אלפים אלפי האוֹ תיּ וֹ ת
לדבּ ר יכוֹ ל הּפ ה אין מה ּפ עמים
ז"ל ורבּ נוּ  ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' לחׁש ב והלּ ב
'ׁש כן', בּ ׁש ם הנּ תוּס ף וקרא דּ קדּ ק
ׁש כן יאמר 'וּ בל בּ ּפ סוּ ק וכמרּמ ז

קז והלכות סהתורות תורה

ׁש דּ ר מי כּ מוֹ  דּ יקא. 'ׁש כן' חליתי',
ׁש הוּ א הבּ ית בּ על איזה אצל בּ ׁש כנוּ ת
הזּ מן  בּ מׁש  ּואחר-כ ׁש עה, לפי רק
אל אדם כּ ׁש נּ תוּס ף כן כּ מוֹ  מם. יוֹ צא
בּ בחינת ׁש הוּ א אף-על-ּפ י הּק דה,
בּ קביעוּ ת, עּמ הם נקבּ ע ׁש אינוֹ  ׁש כנוּ ת
בּ עלמא ׁש כן על-ידי אף-על-ּפ י-כן
ׁש עה, לפי רק ׁש הוּ א ׁש בּ קדה לדבר
הּת פלּ ה ׁש ל הבּ ּת ים כּ ן גּ ם נתוּס פין
כּ מבאר וכוּ ' וּ מסּפ ר וער ׁש עוּ ר בּ לי
גּ דוֹ לים ׁש עׁש וּ עים ידוֹ  על ונעשׂ ה ׁש ם.
אף-על-ּפ י ׁש עוּ ר בּ לי למעלה

הכן. כּ מוֹ  נתרחק  ּׁש אחר-כ

ּת ׁש עהוכן כּ ׁש יּ ׁש  למׁש ל בּ חוּ ׁש  רוֹ אין 
דּ בר לוֹ מר וּ צריכין אנׁש ים
אם אפילּ וּ  קדה אוֹ  קדּ יׁש  ׁש בּ קדה
יכוֹ לים אינם גּ דוֹ לים צדּ יקים כּ לּ ם
אצלם וּ כׁש בּ א בּ תׁש עה, הּק דה לוֹ מר
מן ׁש בּ ּפ חוּ תים הּפ חוּ ת אפילּ וּ  אחד
למנין אוֹ תוֹ  וּ מצרפים ׁש עה לפי הוּ ק
אל חוֹ זר וּ מיּ ד ׁש ּת כף אף-על-ּפ י
ׁש עׁש וּ עים כּ ּמ ה אף-על-ּפ י-כן הוּ ק,
נגמר הּק דה כּ ל כּ י ,יתבּ ר לה' גּ רם
מנין ׁש ם היה אם ואפילּ וּ  ידוֹ  על
כּ ּמ ה ׁש ם היוּ  אם ואפילּ וּ  בּ לעדוֹ ,
נּ תוּס ף מה כּ ל אף-על-ּפ י-כן מנינים,
קדתוֹ  נתוּס ף מיּ שׂ ראל אחת נפׁש 
"בּ רב כּ י ויוֹ תר, יוֹ תר יתבּ ר וּ כבוֹ דוֹ 

"מל הדרת כח)עם יד, על-כּ ן(משלי , 
אחד עוֹ ד עּמ הם כּ ׁש נּ צטרף ּת כף
אדּ רבּ ה ויוֹ תר. יוֹ תר הּק דה נתרבּ ה
אנׁש ים יוֹ תר מתחבּ רין מה כּ ל
אחד עוֹ ד עליהם כּ ׁש נּ תוּס ף בּ ּק דה

נפלאים וּ בנינים ּת ּק וּ נים ידוֹ  על נעשׂ ה
אלפים אלפי ויוֹ תר יוֹ תר הרבּ ה הרבּ ה
היטב כּ ּמ וּ בן ׁש עוּ ר, בּ לי רבבוֹ ת ורבּ י
ׁש ׁש  בּ ענין הנּ "ל 'ּת קעוּ ' בּ הּת וֹ רה
חמׁש  וכוּ ', בּ ּת ים ׁש ה בּ וֹ נוֹ ת אבנים
מאוֹ ת, ׁש בע - ׁש ׁש  ועשׂ רים, מאה -
יכוֹ ל הּפ ה אין מה וכוּ ' כוּ ' עשׂ רים
והבן ׁש ם עיּ ן לחׁש ב. והלּ ב לדבּ ר

היטב.

איזהנמצא עוֹ שׂ ה האדם מה ׁש כּ ל 
בּ עבוֹ דתוֹ  בּ עלמא עבדּ א
עוֹ שׂ ה  ּׁש אחר-כ אף-על-ּפ י ,יתבּ ר
אף-על-ּפ י-כן וׁש לוֹ ם, חס עוֹ שׂ ה מה
לעוֹ לם נאבדת אינּה  העבדּ א זאת
הנּ פלא, הבּ נין אל נצטרפה וּ כבר
הּק דה, לבנין גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן וגרמה
רבבוֹ ת ורבּ י אלפים כּ ּמ ה ונתרבּ ה
את יחזּ ק ואם וכנּ "ל. ידּה  על בּ ּת ים
להתחיל חיּ יו ימי כּ ל ּפ עם בּ כל עצמוֹ 
יעבר אם אפילּ וּ  מחדׁש  ּפ עם בּ כל
סוֹ ף כּ ל סוֹ ף אזי יּ עבר, מה עליו
בּ כל ׁש גּ רם הּת ּק וּ נים אלּ וּ  כּ ל יתקבּ צוּ 
יתקבּ צוּ  וכלּ ם התחלה, וּ בכל עבוֹ דה
לה' לׁש וּ ב וּ לאּמ צוֹ  לחזּ קוֹ  לעזרתוֹ 
מצער ראׁש יתוֹ  ואם בּ אמת. יתבּ ר
מה יראה ואז מאד, ישׂ גא אחריתוֹ 
ׁש בּ קדה עבדּ א כּ ל על-ידי ּפ על
הוּ א וכן לעוֹ לם. נאבד דּ בר ׁש וּ ם ׁש אין
הּת ּק וּ נים ׁש כּ ל ישׂ ראל בּ כלליּ וּ ת
הראׁש וֹ נוֹ ת הגּ אלּ וֹ ת על-ידי ׁש נּ עשׂ וּ 
נתקלקלוּ   ּׁש אחר-כ אף-על-ּפ י

נׁש א אף-על-ּפ י-כן מהםבּ חטאינוּ , רוּ  
צדקנוּ  וּ מׁש יח נפלאוֹ ת. רׁש ימוֹ ת
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חוֹ ׁש  בּ רחמיו יתבּ ר הוּ א כּ י בבּ חוּ ץ, 
על-כּ ן נדּ ח. מּמ נּ וּ  ידּ ח לבל מחׁש בוֹ ת
לאין רבּ ים כּ לים זה לבנין צריכין
אּמ נוּ ת כּ לי להם וּ צריכין מסּפ ר.

ׁש עוּ ר. בּ לי הרבּ ה

רבּ ינוּ וּ כמוֹ  מּפ י אחת ּפ עם ׁש מעּת י 
הלּ ׁש וֹ ן בּ זה ׁש אמר ז"ל הּק דוֹ ׁש 

שיא) מוהר"ן כּ לים(חיי לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל 'אני :
צרי ׁש אני החּס רוֹ ן אבל נפלאים,
ׁש ּק וֹ רין אּמ נוּ ת הכּ לי את גּ ם לעשׂ וֹ ת

הלּ לוּ (גּ יצייג) בּ דּ וֹ רוֹ ת עכׁש ו על-כּ ן ,' 
אחרא ׁש הּס טרא דּ מׁש יחא בּ עקבא
מאד מאד והתגּ בּ רה התּפ טה
רוֹ אה ׁש היא מחמת וּ לרחבּ ּה  לארכּ ּה 
ויוֹ ציא מׁש יח יבוֹ א מעט מעט ׁש עוֹ ד
אחד מה כּ ל על-כּ ן מּפ יה, בּ לעּה 
דּ בר איזה לפעמים עוֹ שׂ ה מיּ שׂ ראל
ּת פלּ ה אוֹ  הּת וֹ רה לּמ וּ ד הן ׁש בּ קדה
ׁש ארי אוֹ  חסדים וּ גמילוּ ת צדקה אוֹ 
מאד מאד יקר הוּ א הכּ ל מצווֹ ת, איזה
מאד נצר והוּ א .יתבּ ר ה' בּ עיני
בּ תּק וּ ני העוֹ סק הדה לבעל מאד
וכל הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א הדה,
גּ דוֹ ל ׁש בּ קדה דּ בר כּ ל כּ י העוֹ למוֹ ת.
לבנין מאד לוֹ  נצר הכּ ל קטן אוֹ 
ועל-כּ ן לבנוֹ ת. עוֹ סק ׁש הוּ א הּק דה
הדּ בר ׁש עשׂ ה האדם ׁש זּ ה אף-על-ּפ י
בּ עבוֹ דת קצת כּ בר עסק אוֹ  ׁש בּ קדה
אפילּ וּ  , ּאחר-כ נפל ׁש נים אוֹ  ימים ה'
לצלן, רחמנא מאד גּ דוֹ לה נפילתוֹ  אם
ה' לעבוֹ דת ונתעוֹ רר חזר אם ואפילּ וּ 
כּ ּמ ה היה וכן ונפל וחזר יתבּ ר
יהיה אם אפילּ וּ  מסּפ ר, אין ּפ עמים

ּת דע אף-על-ּפ י-כן ׁש יּ היה, אי
ׁש וּ ם ׁש אין ׁש למה בּ אמוּ נה ותאמין
נאבד קלּ ה עבוֹ דה ׁש וּ ם וא דּ בּ וּ ר
בּ עלמא התעוֹ ררוּ ת ואפילּ וּ  לעוֹ לם.
לעוֹ לם. נאבד אינוֹ  טוֹ בה וּ מחׁש בה

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש איתא קנ:)וּ כמוֹ  (תרומה 
וכוּ '. דּ אתאבד' טבא רעוּ תא 'לית

התעוֹ ררוּ תכּ י בּ איזה כּ ׁש נּ תעוֹ רר ּת כף 
איזה כּ ׁש עוֹ שׂ ה ׁש כּ ן מכּ ל בּ עלמא
אוֹ תוֹ  חוֹ טף ּת כף דּ קדה, עבדּ א
העוֹ סק דּ וֹ ר ׁש בּ כל האמת הצּ דּ יק

אוֹ תוֹ בּ תּק וּ ן חוֹ טף הוּ א הדה, 
לצר ׁש ּמ כניס למקוֹ ם אוֹ תוֹ  וּ מכניס
עוֹ סק ׁש הוּ א והנּ וֹ רא הנּ פלא הבּ נין
הנּ דּ חים כּ ל לׁש ם להכניס לבנוֹ ת
בּ חוּ ץ. מהם אחד יאר וא ׁש בּ עוֹ לם
בּ הּת וֹ רה ז"ל רבּ ינוּ  מדּ ברי וכּמ וּ בן

ח)'ּת קעוּ -ג' תנינא רבּ וּ י(ליקוטי בּ ענין 
בּ לי ׁש נּ תוּס פין הנּ פלאים הבּ ּת ים
לדבר אחד ׁש כן כּ ׁש נּ תוּס ף ׁש עוּ ר

ּפ סוּ ק על ׁש ם עיּ ן לג,ׁש בּ קדה, (ישעיה 
וכוּ '.כד) חליתי" ׁש כן יאמר "וּ בל

למׁש ל ׁש כּ ׁש יּ ׁש  ׁש ם וּ מבאר מוּ בן
כּ ׁש בּ א בּ תפלּ ה עוֹ סקים אנׁש ים עשׂ רים
נתרבּ ין אזי אחד, עוֹ ד להם ונתוּס ף
כּ י ׁש עוּ ר, בּ לי הּת פלּ ה ׁש ל הבּ ּת ים
ׁש ל צרוּ ף על אחד אוֹ ת כּ ׁש נּ תוּס ף
כּ ל נצטרפין אזי אוֹ תיּ וֹ ת עשׂ רים
רבבוֹ ת ורבּ י אלפים אלפי האוֹ תיּ וֹ ת
לדבּ ר יכוֹ ל הּפ ה אין מה ּפ עמים
ז"ל ורבּ נוּ  ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' לחׁש ב והלּ ב
'ׁש כן', בּ ׁש ם הנּ תוּס ף וקרא דּ קדּ ק
ׁש כן יאמר 'וּ בל בּ ּפ סוּ ק וכמרּמ ז

קז והלכות סהתורות תורה

ׁש דּ ר מי כּ מוֹ  דּ יקא. 'ׁש כן' חליתי',
ׁש הוּ א הבּ ית בּ על איזה אצל בּ ׁש כנוּ ת
הזּ מן  בּ מׁש  ּואחר-כ ׁש עה, לפי רק
אל אדם כּ ׁש נּ תוּס ף כן כּ מוֹ  מם. יוֹ צא
בּ בחינת ׁש הוּ א אף-על-ּפ י הּק דה,
בּ קביעוּ ת, עּמ הם נקבּ ע ׁש אינוֹ  ׁש כנוּ ת
בּ עלמא ׁש כן על-ידי אף-על-ּפ י-כן
ׁש עה, לפי רק ׁש הוּ א ׁש בּ קדה לדבר
הּת פלּ ה ׁש ל הבּ ּת ים כּ ן גּ ם נתוּס פין
כּ מבאר וכוּ ' וּ מסּפ ר וער ׁש עוּ ר בּ לי
גּ דוֹ לים ׁש עׁש וּ עים ידוֹ  על ונעשׂ ה ׁש ם.
אף-על-ּפ י ׁש עוּ ר בּ לי למעלה

הכן. כּ מוֹ  נתרחק  ּׁש אחר-כ

ּת ׁש עהוכן כּ ׁש יּ ׁש  למׁש ל בּ חוּ ׁש  רוֹ אין 
דּ בר לוֹ מר וּ צריכין אנׁש ים
אם אפילּ וּ  קדה אוֹ  קדּ יׁש  ׁש בּ קדה
יכוֹ לים אינם גּ דוֹ לים צדּ יקים כּ לּ ם
אצלם וּ כׁש בּ א בּ תׁש עה, הּק דה לוֹ מר
מן ׁש בּ ּפ חוּ תים הּפ חוּ ת אפילּ וּ  אחד
למנין אוֹ תוֹ  וּ מצרפים ׁש עה לפי הוּ ק
אל חוֹ זר וּ מיּ ד ׁש ּת כף אף-על-ּפ י
ׁש עׁש וּ עים כּ ּמ ה אף-על-ּפ י-כן הוּ ק,
נגמר הּק דה כּ ל כּ י ,יתבּ ר לה' גּ רם
מנין ׁש ם היה אם ואפילּ וּ  ידוֹ  על
כּ ּמ ה ׁש ם היוּ  אם ואפילּ וּ  בּ לעדוֹ ,
נּ תוּס ף מה כּ ל אף-על-ּפ י-כן מנינים,
קדתוֹ  נתוּס ף מיּ שׂ ראל אחת נפׁש 
"בּ רב כּ י ויוֹ תר, יוֹ תר יתבּ ר וּ כבוֹ דוֹ 

"מל הדרת כח)עם יד, על-כּ ן(משלי , 
אחד עוֹ ד עּמ הם כּ ׁש נּ צטרף ּת כף
אדּ רבּ ה ויוֹ תר. יוֹ תר הּק דה נתרבּ ה
אנׁש ים יוֹ תר מתחבּ רין מה כּ ל
אחד עוֹ ד עליהם כּ ׁש נּ תוּס ף בּ ּק דה

נפלאים וּ בנינים ּת ּק וּ נים ידוֹ  על נעשׂ ה
אלפים אלפי ויוֹ תר יוֹ תר הרבּ ה הרבּ ה
היטב כּ ּמ וּ בן ׁש עוּ ר, בּ לי רבבוֹ ת ורבּ י
ׁש ׁש  בּ ענין הנּ "ל 'ּת קעוּ ' בּ הּת וֹ רה
חמׁש  וכוּ ', בּ ּת ים ׁש ה בּ וֹ נוֹ ת אבנים
מאוֹ ת, ׁש בע - ׁש ׁש  ועשׂ רים, מאה -
יכוֹ ל הּפ ה אין מה וכוּ ' כוּ ' עשׂ רים
והבן ׁש ם עיּ ן לחׁש ב. והלּ ב לדבּ ר

היטב.

איזהנמצא עוֹ שׂ ה האדם מה ׁש כּ ל 
בּ עבוֹ דתוֹ  בּ עלמא עבדּ א
עוֹ שׂ ה  ּׁש אחר-כ אף-על-ּפ י ,יתבּ ר
אף-על-ּפ י-כן וׁש לוֹ ם, חס עוֹ שׂ ה מה
לעוֹ לם נאבדת אינּה  העבדּ א זאת
הנּ פלא, הבּ נין אל נצטרפה וּ כבר
הּק דה, לבנין גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן וגרמה
רבבוֹ ת ורבּ י אלפים כּ ּמ ה ונתרבּ ה
את יחזּ ק ואם וכנּ "ל. ידּה  על בּ ּת ים
להתחיל חיּ יו ימי כּ ל ּפ עם בּ כל עצמוֹ 
יעבר אם אפילּ וּ  מחדׁש  ּפ עם בּ כל
סוֹ ף כּ ל סוֹ ף אזי יּ עבר, מה עליו
בּ כל ׁש גּ רם הּת ּק וּ נים אלּ וּ  כּ ל יתקבּ צוּ 
יתקבּ צוּ  וכלּ ם התחלה, וּ בכל עבוֹ דה
לה' לׁש וּ ב וּ לאּמ צוֹ  לחזּ קוֹ  לעזרתוֹ 
מצער ראׁש יתוֹ  ואם בּ אמת. יתבּ ר
מה יראה ואז מאד, ישׂ גא אחריתוֹ 
ׁש בּ קדה עבדּ א כּ ל על-ידי ּפ על
הוּ א וכן לעוֹ לם. נאבד דּ בר ׁש וּ ם ׁש אין
הּת ּק וּ נים ׁש כּ ל ישׂ ראל בּ כלליּ וּ ת
הראׁש וֹ נוֹ ת הגּ אלּ וֹ ת על-ידי ׁש נּ עשׂ וּ 
נתקלקלוּ   ּׁש אחר-כ אף-על-ּפ י

נׁש א אף-על-ּפ י-כן מהםבּ חטאינוּ , רוּ  
צדקנוּ  וּ מׁש יח נפלאוֹ ת. רׁש ימוֹ ת
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האחרוֹ ן הבּ נין לצר עּמ הם מׁש ּת ּמ ׁש 
לוֹ . מכרחים ׁש כּ לּ ם לבנוֹ ת ׁש עוֹ סק
בּ מהרה ויגאלנוּ  ויבוֹ א בּ נינוֹ  וּ כׁש יּ גּ מר
לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  אז בּ ימינוּ ,
כּ ל על-ידי ׁש נּ עשׂ וּ  הּת ּק וּ נים מגּ דל
עבוֹ דה כּ ל ועל-ידי וּ גאלּ ה גּ אלּ ה
כּ מוֹ  וּ בפרטיּ וּ ת, בּ כלליּ וּ ת ועבוֹ דה

ב)ׁש כּ תוּ ב ב, חסד(ירמיה ל "זכרּת י : 
אחרי  לכּת תי ּכּ לו אהבת נעוּ רי

וּ כתיב וכוּ '. ח)בּ ּמ דבּ ר" ד, השירים :(שיר 
מראׁש  אמנה מראׁש  ּת ׁש וּ רי "ּת בוֹ אי
מהררי אריוֹ ת מּמ עוֹ נוֹ ת וחרמוֹ ן שׂ ניר
ה' לנוּ  יזכּ ר ׁש בּ ּס וֹ ף ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  נמרים".
ׁש יּ ׁש  והזּ כיּ וֹ ת החסדים כּ ל את יתבּ ר
אחריו ׁש הלכנוּ  ההתחלה מן לנוּ 
ועברנוּ  זרוּ עה. א בּ ארץ בּ ּמ דבּ ר
וכוּ '. נמרים בּ הררי אריוֹ ת בּ מעוֹ נוֹ ת

עשׂ וּ נמצא  ּׁש אחר-כ ׁש אף-על-ּפ י 
ׁש נּ חרב עד עשׂ וּ , מה ישׂ ראל
וגלוּ  בּ עווֹ נוֹ תיהם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש 
הזּ כיּ וֹ ת כּ ל להם הוֹ עיל וא מארצם
 ּכ כּ ל ׁש ּמ רחקם מאחר האלּ ה,
ׁש עברוּ  כּ אלּ ה בּ צרוֹ ת כּ אלּ ה בּ גליּ וֹ ת
לצלן. רחמנא ׁש עוּ ר בּ לי ישׂ ראל על

ׁש כּ תוּ ב כז)וּ כמוֹ  מ, תאמר(ישעיה "לּמ ה 
וּ מאהי מה' דּ רכּ י נסּת רה וכוּ ' יעקב

וּ כתיב יעבר". י)מׁש ּפ טי מד, "אף(תהלים 
וּ כתיב וכוּ '. וּת כלימנוּ " מט,זנחּת  (ישעיה 

ואדנייד) ה' עזבני ציּ וֹ ן "וּת אמר
וּ כמוֹ  כן, אינוֹ  בּ אמת אבל ׁש כחני".
עוּ לּה  אה "התׁש כּ ח הּפ סוּ ק ׁש ּמ סיּ ם
א ואנכי ּת כחנה אלּ ה גּ ם וכוּ '
נׁש וּ ב סוֹ ף כּ ל ׁש ּס וֹ ף הינוּ  ."אׁש כּ ח

הּמ עשׂ ים וכל בּ אמת, יתבּ ר לה'
כּ ל אבל .יתבּ ר ה' יׁש כּ ח ׁש לּ נוּ  רעים
וּ תנוּ עה ּת נוּ עה כּ ל טוֹ בים הּמ עשׂ ים
גּ ם בּ חינת: ,יתבּ ר ה' יׁש כּ ח א טוֹ בה
אׁש כּ ח א ו'אנכי' ּת כחנה 'אלּ ה'

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לב:)(ברכׁש דּ רׁש וּ  ות 
היא 'אלּ ה' ׁש אמרוּ  העגל ׁש ּמ עשׂ ה
זכוּ ת אבל .יתבּ ר ה' יׁש כּ ח וכוּ '
יתבּ ר אהוּ תוֹ  ׁש ּק בּ לוּ  הּת וֹ רה קבּ לת
א זה היא ה' 'אנכי' בּ חינת עליהם

לעוֹ לם. יתבּ ר ה' יׁש כּ ח

וּ בכלוכן אדם בּ כל בּ פרטיּ וּ ת הוּ א 
עליו ׁש עוֹ בר ׁש אף-על-ּפ י זמן,
אין כּ אלּ וּ  לוֹ  ונדמה עוֹ בר, מה
התחיל מה וׁש לוֹ ם חס כּ לל מוֹ עיל
מאחר ה', בּ עבוֹ דת מעט לפעמים
אף-על-ּפ י-כן , ּכ כּ ל ׁש רחוֹ ק ׁש רוֹ אה
בּ תחלּ ה, ּפ על מה יראה בּ ּס וֹ ף
אמנה' מראׁש  ּת ׁש וּ רי 'ּת בוֹ אי בּ בחינת
ּת מיד להתחזּ ק צריכין על-כּ ן כּ נּ "ל.
ּפ עם בּ כל להתחיל חיּ יו ימי כּ ל
אדני. לעוֹ לם יזנח א כּ י מחדׁש .
וּ כמוֹ  דּ אתאבד'. טבא רעוּ תא 'ולית
"בּ שׂ וֹ א ּפ סוּ ק על ז"ל רבּ ינוּ  ׁש אמר

תׁש בּ חם" אּת ה י)גלּ יו פט, ׁש כּ ל(תהלים , 
ּפ עם בּ כל עצמוֹ  מנא האדם מה
עוֹ לה ׁש אינוֹ  אף-על-ּפ י יתבּ ר לה'
יתבּ ר לה' להתקרב וׁש לוֹ ם חס בּ ידוֹ 
לצלן, רחמנא  ּאחר-כ נוֹ פל כּ י
ׁש הוּ א בּ עצמוֹ  זה אף-על-ּפ י-כן
בּ כל עצמוֹ  וּ מנא וּ מגבּ יּה  מתחזּ ק
דּ יליּה  ׁש בחא זהוּ  ,יתבּ ר לה' ּפ עם
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להתחזּ קה' בּ עזרנוּ  יהיה יתבּ ר
אליו לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה עד ּת מיד
אמן בּ מהרה. בּ מהרה בּ אמת יתבּ ר

רצוֹ ן: יהי כּ ן

ערבית) תפלת לענין ראשון לענין (ונחזר

בּ חינתלה יא)וזה כח, "ויּ פגּ ע(בראשית 
המׁש " בא כּ י ׁש ם ויּ לן בּ ּמ קוֹ ם

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  כו:)וכוּ ' (ברכות 
"ויּ ּק ח וזהוּ  ערבית. ּת פלּ ת ׁש ּת ּק ן
וכוּ ', מראׁש תיו" ויּ שׂ ם הּמ קוֹ ם מאבני
הוּ א ערבית ׁש ּת פלּ ת לעיל מבאר כּ י
ׁש ּמ בּט לין הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל בּ חינת
ׁש הוּ א הדּ ין ּת קף מחמת בּ לּ ילה עצמן
ׁש ם וּ מבאר כּ נּ "ל. לילה חׁש כת בּ חינת
על-ידי הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן ׁש עּק ר
אחד עוֹ שׂ ין על-ידי-זה כּ י זאת, בּ חינת
זוֹ כין ׁש אין זמן כּ ל כּ י הּת פלּ ה. מכּ ל
הּת פלּ ה אין הּת כלית על להסּת כּ ל
ודבּ וּ ר אוֹ ת כּ ל ואזי בּ ׁש למוּ ת,
את מנּ יח אינוֹ  בּ ּת פלּ ה ׁש ּמ וֹ ציאין
ודבּ וּ רים. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש אר לדבּ ר האדם
האדם את ּת וֹ פס והאוֹ ת הדּ בּ וּ ר כּ י
ואינוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מגּפ ף וּ מחבּ ק בּ חזקה
לדבּ ר יוֹ תר להלּ ן ליל אוֹ תוֹ  מנּ יח

כּ נּ "ל. וכוּ ' דּ בּ וּ רים עוֹ ד

ויּ שׂ םוזהוּ  הּמ קוֹ ם מאבני 'ויּ ּק ח 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  מראׁש תיו'

צא:) מריבוֹ ת(חולין האבנים ׁש התחילוּ 
צדּ יק ינּ יח עלי אוֹ מרת זאת זוֹ  עם זוֹ 
עשׂ אן מיּ ד וכוּ ', ראׁש וֹ  את
כּ י אחד. אבן הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
כּ מוֹ  כּ יּ דוּ ע, אוֹ תיּ וֹ ת הם האבנים

אבנים ׁש ּת י יצירה בּ ספר ׁש אמרוּ 
וכוּ '. אבנים ׁש ׁש  בּ ּת ים, ׁש ּת י בּ וֹ נוֹ ת
אל הבּ ּט וּ ל אל ׁש זּ וֹ כין ׁש ּק דם הינוּ 
ערבית ּת פלּ ת בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית
האוֹ תיּ וֹ ת אזי אז, אבינוּ  יעקב ׁש ּת ּק ן
האדם את מנּ יחים אינם והדּ בּ וּ רים
אחת וכל עוֹ ד לדבּ ר מהם ליל
כּ נּ "ל. אצלם האדם ׁש יּ אר אוֹ מרת

ׁש הםוזה האבנים היוּ  מה בּ חינת 
עם זוֹ  מריבוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת בּ חינת
את צדּ יק ינּ יח עלי אוֹ מרת זאת זוֹ 
חפצה ואוֹ ת אוֹ ת ׁש כּ ל ראׁש וֹ ,
וּ מחׁש בּת וֹ  ראׁש וֹ  כּ ל יכניס ׁש הצּ דּ יק
וא ׁש ם נׁש אר ויהיה לבד, בּ תוֹ כּה 
כּ ל וכן האוֹ תיּ וֹ ת, לׁש אר להלּ ן יל
יעקב וכח בּ זכוּ ת אבל ואוֹ ת. אוֹ ת
הּת כלית אל להתבּ ּט ל אז ׁש זּ כה אבינוּ 
עשׂ ה על-ידי-זה ערבית, ּת פלּ ת וּ לתּק ן
האבנים מכּ ל ועשׂ ה נס, יתבּ ר ה'
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ּמ כּ ל הינוּ  אחת, אבן
כּ נּ "ל, הינוּ  אחת, אוֹ ת נעשׂ ה
אזי הּת כלית, אל לבּט וּ ל ׁש כּ ׁש זּ וֹ כין

הּת פלּ הנעשׂ  דּ בּ וּ רי מכּ ל אחד ה 
ׁש ל האחרוֹ ן בּ אוֹ ת כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ 
כּ י הראׁש וֹ ן בּ אוֹ ת הוּ א עדין הּת פלּ ה
מכּ ל ׁש נּ עשׂ ה בּ חינת וזהוּ  אחד. כּ לּ וֹ 
הינוּ  אחד אבן האוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם האבנים
עּק ר ׁש זּ הוּ  אחד. כּ לּ וֹ  כּ י אחת אוֹ ת
הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
ׁש ּת ּק ן ערבית ּת פלּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
ההוּ א בּ ּמ קוֹ ם כּ ׁש ּפ גע אז אבינוּ  יעקב
האבן בּ מקוֹ ם היה זה וכל וכנּ "ל.
לפני הגּ דוֹ ל הכּ הן נכנס ׁש ם ׁש תיּ ה



הלכותקח דליקוטי הלכה ערבית תפלת הלכות

האחרוֹ ן הבּ נין לצר עּמ הם מׁש ּת ּמ ׁש 
לוֹ . מכרחים ׁש כּ לּ ם לבנוֹ ת ׁש עוֹ סק
בּ מהרה ויגאלנוּ  ויבוֹ א בּ נינוֹ  וּ כׁש יּ גּ מר
לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  אז בּ ימינוּ ,
כּ ל על-ידי ׁש נּ עשׂ וּ  הּת ּק וּ נים מגּ דל
עבוֹ דה כּ ל ועל-ידי וּ גאלּ ה גּ אלּ ה
כּ מוֹ  וּ בפרטיּ וּ ת, בּ כלליּ וּ ת ועבוֹ דה

ב)ׁש כּ תוּ ב ב, חסד(ירמיה ל "זכרּת י : 
אחרי  לכּת תי ּכּ לו אהבת נעוּ רי

וּ כתיב וכוּ '. ח)בּ ּמ דבּ ר" ד, השירים :(שיר 
מראׁש  אמנה מראׁש  ּת ׁש וּ רי "ּת בוֹ אי
מהררי אריוֹ ת מּמ עוֹ נוֹ ת וחרמוֹ ן שׂ ניר
ה' לנוּ  יזכּ ר ׁש בּ ּס וֹ ף ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  נמרים".
ׁש יּ ׁש  והזּ כיּ וֹ ת החסדים כּ ל את יתבּ ר
אחריו ׁש הלכנוּ  ההתחלה מן לנוּ 
ועברנוּ  זרוּ עה. א בּ ארץ בּ ּמ דבּ ר
וכוּ '. נמרים בּ הררי אריוֹ ת בּ מעוֹ נוֹ ת

עשׂ וּ נמצא  ּׁש אחר-כ ׁש אף-על-ּפ י 
ׁש נּ חרב עד עשׂ וּ , מה ישׂ ראל
וגלוּ  בּ עווֹ נוֹ תיהם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש 
הזּ כיּ וֹ ת כּ ל להם הוֹ עיל וא מארצם
 ּכ כּ ל ׁש ּמ רחקם מאחר האלּ ה,
ׁש עברוּ  כּ אלּ ה בּ צרוֹ ת כּ אלּ ה בּ גליּ וֹ ת
לצלן. רחמנא ׁש עוּ ר בּ לי ישׂ ראל על

ׁש כּ תוּ ב כז)וּ כמוֹ  מ, תאמר(ישעיה "לּמ ה 
וּ מאהי מה' דּ רכּ י נסּת רה וכוּ ' יעקב

וּ כתיב יעבר". י)מׁש ּפ טי מד, "אף(תהלים 
וּ כתיב וכוּ '. וּת כלימנוּ " מט,זנחּת  (ישעיה 

ואדנייד) ה' עזבני ציּ וֹ ן "וּת אמר
וּ כמוֹ  כן, אינוֹ  בּ אמת אבל ׁש כחני".
עוּ לּה  אה "התׁש כּ ח הּפ סוּ ק ׁש ּמ סיּ ם
א ואנכי ּת כחנה אלּ ה גּ ם וכוּ '
נׁש וּ ב סוֹ ף כּ ל ׁש ּס וֹ ף הינוּ  ."אׁש כּ ח

הּמ עשׂ ים וכל בּ אמת, יתבּ ר לה'
כּ ל אבל .יתבּ ר ה' יׁש כּ ח ׁש לּ נוּ  רעים
וּ תנוּ עה ּת נוּ עה כּ ל טוֹ בים הּמ עשׂ ים
גּ ם בּ חינת: ,יתבּ ר ה' יׁש כּ ח א טוֹ בה
אׁש כּ ח א ו'אנכי' ּת כחנה 'אלּ ה'

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לב:)(ברכׁש דּ רׁש וּ  ות 
היא 'אלּ ה' ׁש אמרוּ  העגל ׁש ּמ עשׂ ה
זכוּ ת אבל .יתבּ ר ה' יׁש כּ ח וכוּ '
יתבּ ר אהוּ תוֹ  ׁש ּק בּ לוּ  הּת וֹ רה קבּ לת
א זה היא ה' 'אנכי' בּ חינת עליהם

לעוֹ לם. יתבּ ר ה' יׁש כּ ח

וּ בכלוכן אדם בּ כל בּ פרטיּ וּ ת הוּ א 
עליו ׁש עוֹ בר ׁש אף-על-ּפ י זמן,
אין כּ אלּ וּ  לוֹ  ונדמה עוֹ בר, מה
התחיל מה וׁש לוֹ ם חס כּ לל מוֹ עיל
מאחר ה', בּ עבוֹ דת מעט לפעמים
אף-על-ּפ י-כן , ּכ כּ ל ׁש רחוֹ ק ׁש רוֹ אה
בּ תחלּ ה, ּפ על מה יראה בּ ּס וֹ ף
אמנה' מראׁש  ּת ׁש וּ רי 'ּת בוֹ אי בּ בחינת
ּת מיד להתחזּ ק צריכין על-כּ ן כּ נּ "ל.
ּפ עם בּ כל להתחיל חיּ יו ימי כּ ל
אדני. לעוֹ לם יזנח א כּ י מחדׁש .
וּ כמוֹ  דּ אתאבד'. טבא רעוּ תא 'ולית
"בּ שׂ וֹ א ּפ סוּ ק על ז"ל רבּ ינוּ  ׁש אמר

תׁש בּ חם" אּת ה י)גלּ יו פט, ׁש כּ ל(תהלים , 
ּפ עם בּ כל עצמוֹ  מנא האדם מה
עוֹ לה ׁש אינוֹ  אף-על-ּפ י יתבּ ר לה'
יתבּ ר לה' להתקרב וׁש לוֹ ם חס בּ ידוֹ 
לצלן, רחמנא  ּאחר-כ נוֹ פל כּ י
ׁש הוּ א בּ עצמוֹ  זה אף-על-ּפ י-כן
בּ כל עצמוֹ  וּ מנא וּ מגבּ יּה  מתחזּ ק
דּ יליּה  ׁש בחא זהוּ  ,יתבּ ר לה' ּפ עם
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להתחזּ קה' בּ עזרנוּ  יהיה יתבּ ר
אליו לׁש וּ ב ׁש נּ זכּ ה עד ּת מיד
אמן בּ מהרה. בּ מהרה בּ אמת יתבּ ר

רצוֹ ן: יהי כּ ן

ערבית) תפלת לענין ראשון לענין (ונחזר

בּ חינתלה יא)וזה כח, "ויּ פגּ ע(בראשית 
המׁש " בא כּ י ׁש ם ויּ לן בּ ּמ קוֹ ם

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ואמרוּ  כו:)וכוּ ' (ברכות 
"ויּ ּק ח וזהוּ  ערבית. ּת פלּ ת ׁש ּת ּק ן
וכוּ ', מראׁש תיו" ויּ שׂ ם הּמ קוֹ ם מאבני
הוּ א ערבית ׁש ּת פלּ ת לעיל מבאר כּ י
ׁש ּמ בּט לין הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל בּ חינת
ׁש הוּ א הדּ ין ּת קף מחמת בּ לּ ילה עצמן
ׁש ם וּ מבאר כּ נּ "ל. לילה חׁש כת בּ חינת
על-ידי הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן ׁש עּק ר
אחד עוֹ שׂ ין על-ידי-זה כּ י זאת, בּ חינת
זוֹ כין ׁש אין זמן כּ ל כּ י הּת פלּ ה. מכּ ל
הּת פלּ ה אין הּת כלית על להסּת כּ ל
ודבּ וּ ר אוֹ ת כּ ל ואזי בּ ׁש למוּ ת,
את מנּ יח אינוֹ  בּ ּת פלּ ה ׁש ּמ וֹ ציאין
ודבּ וּ רים. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש אר לדבּ ר האדם
האדם את ּת וֹ פס והאוֹ ת הדּ בּ וּ ר כּ י
ואינוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מגּפ ף וּ מחבּ ק בּ חזקה
לדבּ ר יוֹ תר להלּ ן ליל אוֹ תוֹ  מנּ יח

כּ נּ "ל. וכוּ ' דּ בּ וּ רים עוֹ ד

ויּ שׂ םוזהוּ  הּמ קוֹ ם מאבני 'ויּ ּק ח 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  מראׁש תיו'

צא:) מריבוֹ ת(חולין האבנים ׁש התחילוּ 
צדּ יק ינּ יח עלי אוֹ מרת זאת זוֹ  עם זוֹ 
עשׂ אן מיּ ד וכוּ ', ראׁש וֹ  את
כּ י אחד. אבן הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
כּ מוֹ  כּ יּ דוּ ע, אוֹ תיּ וֹ ת הם האבנים

אבנים ׁש ּת י יצירה בּ ספר ׁש אמרוּ 
וכוּ '. אבנים ׁש ׁש  בּ ּת ים, ׁש ּת י בּ וֹ נוֹ ת
אל הבּ ּט וּ ל אל ׁש זּ וֹ כין ׁש ּק דם הינוּ 
ערבית ּת פלּ ת בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית
האוֹ תיּ וֹ ת אזי אז, אבינוּ  יעקב ׁש ּת ּק ן
האדם את מנּ יחים אינם והדּ בּ וּ רים
אחת וכל עוֹ ד לדבּ ר מהם ליל
כּ נּ "ל. אצלם האדם ׁש יּ אר אוֹ מרת

ׁש הםוזה האבנים היוּ  מה בּ חינת 
עם זוֹ  מריבוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת בּ חינת
את צדּ יק ינּ יח עלי אוֹ מרת זאת זוֹ 
חפצה ואוֹ ת אוֹ ת ׁש כּ ל ראׁש וֹ ,
וּ מחׁש בּת וֹ  ראׁש וֹ  כּ ל יכניס ׁש הצּ דּ יק
וא ׁש ם נׁש אר ויהיה לבד, בּ תוֹ כּה 
כּ ל וכן האוֹ תיּ וֹ ת, לׁש אר להלּ ן יל
יעקב וכח בּ זכוּ ת אבל ואוֹ ת. אוֹ ת
הּת כלית אל להתבּ ּט ל אז ׁש זּ כה אבינוּ 
עשׂ ה על-ידי-זה ערבית, ּת פלּ ת וּ לתּק ן
האבנים מכּ ל ועשׂ ה נס, יתבּ ר ה'
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ּמ כּ ל הינוּ  אחת, אבן
כּ נּ "ל, הינוּ  אחת, אוֹ ת נעשׂ ה
אזי הּת כלית, אל לבּט וּ ל ׁש כּ ׁש זּ וֹ כין

הּת פלּ הנעשׂ  דּ בּ וּ רי מכּ ל אחד ה 
ׁש ל האחרוֹ ן בּ אוֹ ת כּ ׁש עוֹ מד ׁש אפילּ וּ 
כּ י הראׁש וֹ ן בּ אוֹ ת הוּ א עדין הּת פלּ ה
מכּ ל ׁש נּ עשׂ ה בּ חינת וזהוּ  אחד. כּ לּ וֹ 
הינוּ  אחד אבן האוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם האבנים
עּק ר ׁש זּ הוּ  אחד. כּ לּ וֹ  כּ י אחת אוֹ ת
הבּ ּט וּ ל על-ידי ׁש זּ וֹ כין הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
ׁש ּת ּק ן ערבית ּת פלּ ת בּ חינת ׁש הוּ א
ההוּ א בּ ּמ קוֹ ם כּ ׁש ּפ גע אז אבינוּ  יעקב
האבן בּ מקוֹ ם היה זה וכל וכנּ "ל.
לפני הגּ דוֹ ל הכּ הן נכנס ׁש ם ׁש תיּ ה
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עּק ר ׁש ם הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ולפנים
ערבית ׁש ּת פלּ ת נמצא וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל
הּת כלית אל בּ ּט וּ ל בּ חינת היא

כּ נּ "ל: וכוּ ' דּ עינין בּ סתימוּ 

כּ ילו לילה. ׁש ל הנה בּ חינת וזהוּ 
ׁש ּס וֹ תמין בּ ּט וּ ל בּ חינת היא הנה
ׁש הוּ א בּ הּת כלית ונכללין העינים
בּ הּת וֹ רה וכּמ וּ בא דּ אתי עלמא בּ חינת

זכּ רוֹ ן' – מּק ץ נד)'ויהי ׁש ם.(סימן עיּ ן 
האדם ׁש יּ זכּ ה זכיּ ה לזה צריכין אבל
הּת כלית. אל להתבּ ּט ל הנה בּ ׁש עת
וכוּ ' ה'" בּ הר יעלה "מי בּ חינת וזה

ג) כד, בּ ׁש עת(תהלים הנּ ׁש מה על הנּ אמר
הּק דוֹ ׁש . בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מוֹ  הנה
הינוּ  דּ יקא. ה'' בּ הר יעלה 'מי וזהוּ 
נקדּ ת ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש  בּ חינת
ׁש ם קדׁש ים קדׁש  בּ בית ׁש תיּ ה האבן
בּ בּ קר  ּואחר-כ וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל עּק ר
בּ חינת זה הנה, התעוֹ ררוּ ת הוּ א
מהבּ ּט וּ ל. חוֹ זרים מה וׁש וֹ ב רצוֹ א
הּת וֹ רה על-ידי ההמּת קה עּק ר ואז
הבּ ּט וּ ל. ׁש ל מהרׁש ימוּ  אז ׁש ּמ קבּ לין

היּ וֹ צאיםוזה הּת פלּ ין אוֹ ר בּ חינת 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת ׁש הם בּ בּ קר
" ּלב על כחוֹ תם "שׂ ימני בּ חינת הנּ "ל

ו)וכוּ ' ח, השירים עּק ר(שיר כּ י כּ יּ דוּ ע. 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ יּ וֹ ם הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת

צוּ וֹ תוֹ " "בּ יוֹ ם ז"ל לח)רבּ וֹ תינוּ  ז, (ויקרא 
בּ יּ וֹ ם' אלּ א עּמ וֹ  נדבּ ר ׁש א 'מלּמ ד

יג) א, רבה בּ חינת(ויקרא זה בּ קר בּ אוֹ ר כּ י .
וא הלּ ילה, ׁש ל מהבּ ּט וּ ל זׁש חוֹ זרין 

מהרׁש ימוּ  הּת וֹ רה המׁש כת בּ חינת הוּ א
המּת קת עּק ר ועל-ידי-זה כּ נּ "ל.

ׁש עּק ר לעיל כּ מבאר בּ ׁש למוּ ת, הדּ ינים
מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש חוֹ זרין הוּ א ההמּת קה
הנה ראׁש  ׁש ל ׁש וֹ פר בּ חינת ׁש זּ הוּ 
ועל-כּ ן בּ ׁש למוּ ת. ההמּת קה עּק ר ׁש אז
בּ ׁש חרית הוּ א הּת פלּ ה סדר ּת ּק וּ ן עּק ר
וּ בזמירוֹ ת בּ ׁש בחוֹ ת מרבּ ין ׁש אז
קרבּ נוֹ ת הּת פלּ ה סדר כּ ל וּ מסדּ רין
הלמוּ ת עּק ר כּ י וכוּ ', דּ זמרה וּ פסוּ קי
הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי הוּ א הּת פלּ ה ׁש ל
מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין בּ עת לקבּ ל ׁש זּ וֹ כין

כּ נּ "ל: ׁש חרית ּת פלּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ 

ׁש צּ ריכיןלז בּ רכוֹ ת מאה בּ חינת וזה
רבּ וֹ תינוּ  ׁש לּ מדוּ  יוֹ ם, בּ כל לבר

מּפ סוּ ק יב)ז"ל י, ישׂ ראל(דברים "ועּת ה : 
אם כּ י  מעּמ ׁש אל היא ה' מה
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  וכוּ ' ליראה"

מג:) מאה'.(מנחות אלּ א מה ּת יקרי 'אל :
כּ לליּ וּ ת ׁש הם בּ רכוֹ ת הּמ אה כּ י
והּת ׁש בּ חוֹ ת, הירוֹ ת כּ לליּ וּ ת הּת פלּ ה
בּ חינת עד בּ עשׂ ר עשׂ ר נכללים ׁש כּ לּ ם
מבּ חינת  נמׁש זה כּ ל בּ רכוֹ ת, מאה
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש על-ידי-זה
מאה', אלּ א מה ּת יקרי 'אל בּ חינת וזה
ׁש ּמ ם הבּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א 'מה'
הרׁש ימוּ  על-ידי האוֹ ר ממׁש יכין
ׁש הם 'מאה', לבחינת 'מה' מבּ חינת
ּת ּק וּ נם ׁש עּק ר בּ רכוֹ ת הּמ אה בּ חינת
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי
בּ ברכוֹ ת להרבּ וֹ ת יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה
ׁש כּ לּ ם וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תפלּ וֹ ת והוֹ דאוֹ ת
וכנּ "ל. בּ רכוֹ ת מאה בּ בחינת כּ לוּ לים
כּ י  מעּמ ׁש אל היא ה' 'מה וזהוּ 

קיא והלכות סהתורות תורה

הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י וכוּ ', ליראה' אם
זוֹ כין ׁש על-ידי-זה 'מה' בּ חינת
כּ ל ל'מאה', מ'ּמ ה' להמׁש י  ּאחר-כ
היּ ראה על-ידי אם כּ י זוֹ כין אין זה
ּפ חד מחמת כּ י דּ ין. בּ חינת ׁש היא
אל לגמרי עצמן מבּט לין הדּ ין

ע להמׁש יהּת כלית  ּאחר-כ ׁש זּ וֹ כין ד 
מהרׁש ימוּ . הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת
'מאה' מ'ּמ ה' ׁש עוֹ שׂ ין בּ חינת ׁש זּ הוּ 
'אנכי' בּ הּת וֹ רה מזּ ה [וכמבאר כּ נּ "ל,

ד]. בּ סימן

הּמ אהועל-כּ ן מצא דּ יקא יצחק 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  (בראשיתׁש ערים, 

יב) ההיאכו, בּ נה וכוּ ' יצחק "ויּ זרע
ואיתא ה'". ויברכהוּ  ׁש ערים מאה
בּ חינת הם ׁש ערים ׁש הּמ אה בּ ּס פרים
זכה דּ יקא ויצחק בּ רכוֹ ת. הּמ אה
ה' "מה בּ חינת זה וּ להיגם. למצאם
ליראה". אם כּ י  מעּמ ׁש אל היא
בּ חינת ׁש היא יראה על-ידי ׁש דּ יקא
זוֹ כין דּ יקא על-ידי-זה יצחק ּפ חד
מה ּת יקרי 'אל הינוּ  'מה'. לבחינת
ׁש הם בּ רכוֹ ת מאה בּ חינת מאה', אלּ א

וכנּ "ל: ׁש ערים מאה בּ חינת

ׁש ללח קוֹ לוֹ ת מאה בּ חינת וזה
הנה בּ ראׁש  ׁש ּת וֹ קעין הוֹ פר
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ּת ּק וּ ן בּ חינת כּ ל עּק ר כּ י
זוֹ כין ואז כּ נּ "ל. הנה בּ ראׁש  הוּ א
הוֹ פר על-ידי מהרׁש ימוּ  להמׁש י
קוֹ לוֹ ת, מאה בּ חינת ל'מאה', מ'ּמ ה'
בּ חינת ׁש ערים, מאה בּ חינת ׁש הם
הבּ ּט וּ ל ׁש אוֹ ר מחמת כּ י בּ רכוֹ ת. מאה
על-כּ ן כּ נּ "ל, מאד מאד ונשׂ גּ ב גּ בּה 

אוֹ ר וּ ממׁש יכין מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין
הדק לקרּה  צריכין כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ 
כּ לים וכּמ ה בּ כּמ ה הלּ ב אל היטב
ׁש ל הּק וֹ לוֹ ת רבּ וּ י בּ חינת ׁש הם הרבּ ה,
מאה בּ חינת נמׁש כין ׁש ּמ הם הוֹ פר,
כּ די קוֹ לוֹ ת, מאה בּ חינת ׁש הם בּ רכוֹ ת,
אוֹ ר וׁש לוֹ ם חס מלּ בּ נוּ  יעבר ׁש א
וכנּ "ל. אוֹ רוֹ  עצם מגּ דל הזּ ה הגּ דוֹ ל

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת 
ט:) ואחד(חגיגה מאה ּפ רקוֹ  לחזר

מה כּ ל כּ י זכּ רוֹ ן, בּ ׁש ביל ּפ עמים
ּפ עם בּ כל ויוֹ תר יוֹ תר ּפ רקוֹ  חוֹ זר
כּ ׁש לּ וֹ מד כּ י בּ תפלּ ה. הּת וֹ רה נכלל
מבינוֹ  אין עדין ראׁש וֹ ן בּ פעם הּפ רק
היטב, בּ לבּ וֹ  נכנס וא היטב

וחוֹ  ׁש ניּ הוּ כׁש לּ וֹ מד ּפ עם אוֹ תוֹ  זר 
א מה בּ תוֹ כוֹ  וּ מבין יוֹ תר מבינוֹ 
הגת בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ תחלּ ה, הבין
[וכמבאר ּת פלּ ה בּ חינת ׁש הוּ א הנּ סּת ר
בּ סימן חוֹ תם"  ֹבּ תו "חוֹ תם בּ הּת וֹ רה
נמצא וּ פעם. ּפ עם בּ כל וכן כב],
אזי ּפ עמים, ואחד מאה ּפ רקוֹ  כּ ׁש חוֹ זר
ׁש לּ וֹ מד הּפ רק ׁש היא הּת וֹ רה מקבּ לת
ׁש היא הּת פלּ ה ׁש למוּ ת אוֹ ר מקבּ לת
עּק ר ׁש ּמ ם בּ רכוֹ ת מאה בּ חינת
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש נּ מׁש כת על-ידי הזּ כּ רוֹ ן
בּ ודּ אי אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל. למאה מּמ ה

היטב. הּת וֹ רה יזכּ ר

מאהועל-כּ ן צריכין הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד 
כּ מוֹ  דּ יקא, ואחד ּפ עמים

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש ם)ׁש אמרוּ  'אינוֹ (חגיגה 
ּפ עמים מאה ּפ רקוֹ  הוֹ נה דּ וֹ מה
ּפ עמים'. ואחד מאה ּפ רקוֹ  לׁש וֹ נה
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עּק ר ׁש ם הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ולפנים
ערבית ׁש ּת פלּ ת נמצא וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל
הּת כלית אל בּ ּט וּ ל בּ חינת היא

כּ נּ "ל: וכוּ ' דּ עינין בּ סתימוּ 

כּ ילו לילה. ׁש ל הנה בּ חינת וזהוּ 
ׁש ּס וֹ תמין בּ ּט וּ ל בּ חינת היא הנה
ׁש הוּ א בּ הּת כלית ונכללין העינים
בּ הּת וֹ רה וכּמ וּ בא דּ אתי עלמא בּ חינת

זכּ רוֹ ן' – מּק ץ נד)'ויהי ׁש ם.(סימן עיּ ן 
האדם ׁש יּ זכּ ה זכיּ ה לזה צריכין אבל
הּת כלית. אל להתבּ ּט ל הנה בּ ׁש עת
וכוּ ' ה'" בּ הר יעלה "מי בּ חינת וזה

ג) כד, בּ ׁש עת(תהלים הנּ ׁש מה על הנּ אמר
הּק דוֹ ׁש . בּ זוֹ הר ׁש איתא כּ מוֹ  הנה
הינוּ  דּ יקא. ה'' בּ הר יעלה 'מי וזהוּ 
נקדּ ת ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש  בּ חינת
ׁש ם קדׁש ים קדׁש  בּ בית ׁש תיּ ה האבן
בּ בּ קר  ּואחר-כ וכנּ "ל. הבּ ּט וּ ל עּק ר
בּ חינת זה הנה, התעוֹ ררוּ ת הוּ א
מהבּ ּט וּ ל. חוֹ זרים מה וׁש וֹ ב רצוֹ א
הּת וֹ רה על-ידי ההמּת קה עּק ר ואז
הבּ ּט וּ ל. ׁש ל מהרׁש ימוּ  אז ׁש ּמ קבּ לין

היּ וֹ צאיםוזה הּת פלּ ין אוֹ ר בּ חינת 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ חינת ׁש הם בּ בּ קר
" ּלב על כחוֹ תם "שׂ ימני בּ חינת הנּ "ל

ו)וכוּ ' ח, השירים עּק ר(שיר כּ י כּ יּ דוּ ע. 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ יּ וֹ ם הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת

צוּ וֹ תוֹ " "בּ יוֹ ם ז"ל לח)רבּ וֹ תינוּ  ז, (ויקרא 
בּ יּ וֹ ם' אלּ א עּמ וֹ  נדבּ ר ׁש א 'מלּמ ד

יג) א, רבה בּ חינת(ויקרא זה בּ קר בּ אוֹ ר כּ י .
וא הלּ ילה, ׁש ל מהבּ ּט וּ ל זׁש חוֹ זרין 

מהרׁש ימוּ  הּת וֹ רה המׁש כת בּ חינת הוּ א
המּת קת עּק ר ועל-ידי-זה כּ נּ "ל.

ׁש עּק ר לעיל כּ מבאר בּ ׁש למוּ ת, הדּ ינים
מהבּ ּט וּ ל, כּ ׁש חוֹ זרין הוּ א ההמּת קה
הנה ראׁש  ׁש ל ׁש וֹ פר בּ חינת ׁש זּ הוּ 
ועל-כּ ן בּ ׁש למוּ ת. ההמּת קה עּק ר ׁש אז
בּ ׁש חרית הוּ א הּת פלּ ה סדר ּת ּק וּ ן עּק ר
וּ בזמירוֹ ת בּ ׁש בחוֹ ת מרבּ ין ׁש אז
קרבּ נוֹ ת הּת פלּ ה סדר כּ ל וּ מסדּ רין
הלמוּ ת עּק ר כּ י וכוּ ', דּ זמרה וּ פסוּ קי
הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי הוּ א הּת פלּ ה ׁש ל
מהבּ ּט וּ ל ׁש חוֹ זרין בּ עת לקבּ ל ׁש זּ וֹ כין

כּ נּ "ל: ׁש חרית ּת פלּ ת בּ חינת ׁש זּ הוּ 

ׁש צּ ריכיןלז בּ רכוֹ ת מאה בּ חינת וזה
רבּ וֹ תינוּ  ׁש לּ מדוּ  יוֹ ם, בּ כל לבר

מּפ סוּ ק יב)ז"ל י, ישׂ ראל(דברים "ועּת ה : 
אם כּ י  מעּמ ׁש אל היא ה' מה
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  וכוּ ' ליראה"

מג:) מאה'.(מנחות אלּ א מה ּת יקרי 'אל :
כּ לליּ וּ ת ׁש הם בּ רכוֹ ת הּמ אה כּ י
והּת ׁש בּ חוֹ ת, הירוֹ ת כּ לליּ וּ ת הּת פלּ ה
בּ חינת עד בּ עשׂ ר עשׂ ר נכללים ׁש כּ לּ ם
מבּ חינת  נמׁש זה כּ ל בּ רכוֹ ת, מאה
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ׁש על-ידי-זה
מאה', אלּ א מה ּת יקרי 'אל בּ חינת וזה
ׁש ּמ ם הבּ ּט וּ ל בּ חינת הוּ א 'מה'
הרׁש ימוּ  על-ידי האוֹ ר ממׁש יכין
ׁש הם 'מאה', לבחינת 'מה' מבּ חינת
ּת ּק וּ נם ׁש עּק ר בּ רכוֹ ת הּמ אה בּ חינת
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי
בּ ברכוֹ ת להרבּ וֹ ת יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה
ׁש כּ לּ ם וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תפלּ וֹ ת והוֹ דאוֹ ת
וכנּ "ל. בּ רכוֹ ת מאה בּ בחינת כּ לוּ לים
כּ י  מעּמ ׁש אל היא ה' 'מה וזהוּ 
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הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י וכוּ ', ליראה' אם
זוֹ כין ׁש על-ידי-זה 'מה' בּ חינת
כּ ל ל'מאה', מ'ּמ ה' להמׁש י  ּאחר-כ
היּ ראה על-ידי אם כּ י זוֹ כין אין זה
ּפ חד מחמת כּ י דּ ין. בּ חינת ׁש היא
אל לגמרי עצמן מבּט לין הדּ ין

ע להמׁש יהּת כלית  ּאחר-כ ׁש זּ וֹ כין ד 
מהרׁש ימוּ . הּת וֹ רה קבּ לת בּ חינת
'מאה' מ'ּמ ה' ׁש עוֹ שׂ ין בּ חינת ׁש זּ הוּ 
'אנכי' בּ הּת וֹ רה מזּ ה [וכמבאר כּ נּ "ל,

ד]. בּ סימן

הּמ אהועל-כּ ן מצא דּ יקא יצחק 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  (בראשיתׁש ערים, 

יב) ההיאכו, בּ נה וכוּ ' יצחק "ויּ זרע
ואיתא ה'". ויברכהוּ  ׁש ערים מאה
בּ חינת הם ׁש ערים ׁש הּמ אה בּ ּס פרים
זכה דּ יקא ויצחק בּ רכוֹ ת. הּמ אה
ה' "מה בּ חינת זה וּ להיגם. למצאם
ליראה". אם כּ י  מעּמ ׁש אל היא
בּ חינת ׁש היא יראה על-ידי ׁש דּ יקא
זוֹ כין דּ יקא על-ידי-זה יצחק ּפ חד
מה ּת יקרי 'אל הינוּ  'מה'. לבחינת
ׁש הם בּ רכוֹ ת מאה בּ חינת מאה', אלּ א

וכנּ "ל: ׁש ערים מאה בּ חינת

ׁש ללח קוֹ לוֹ ת מאה בּ חינת וזה
הנה בּ ראׁש  ׁש ּת וֹ קעין הוֹ פר
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ּת ּק וּ ן בּ חינת כּ ל עּק ר כּ י
זוֹ כין ואז כּ נּ "ל. הנה בּ ראׁש  הוּ א
הוֹ פר על-ידי מהרׁש ימוּ  להמׁש י
קוֹ לוֹ ת, מאה בּ חינת ל'מאה', מ'ּמ ה'
בּ חינת ׁש ערים, מאה בּ חינת ׁש הם
הבּ ּט וּ ל ׁש אוֹ ר מחמת כּ י בּ רכוֹ ת. מאה
על-כּ ן כּ נּ "ל, מאד מאד ונשׂ גּ ב גּ בּה 

אוֹ ר וּ ממׁש יכין מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין
הדק לקרּה  צריכין כּ נּ "ל, הרׁש ימוּ 
כּ לים וכּמ ה בּ כּמ ה הלּ ב אל היטב
ׁש ל הּק וֹ לוֹ ת רבּ וּ י בּ חינת ׁש הם הרבּ ה,
מאה בּ חינת נמׁש כין ׁש ּמ הם הוֹ פר,
כּ די קוֹ לוֹ ת, מאה בּ חינת ׁש הם בּ רכוֹ ת,
אוֹ ר וׁש לוֹ ם חס מלּ בּ נוּ  יעבר ׁש א
וכנּ "ל. אוֹ רוֹ  עצם מגּ דל הזּ ה הגּ דוֹ ל

ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה בּ חינת 
ט:) ואחד(חגיגה מאה ּפ רקוֹ  לחזר

מה כּ ל כּ י זכּ רוֹ ן, בּ ׁש ביל ּפ עמים
ּפ עם בּ כל ויוֹ תר יוֹ תר ּפ רקוֹ  חוֹ זר
כּ ׁש לּ וֹ מד כּ י בּ תפלּ ה. הּת וֹ רה נכלל
מבינוֹ  אין עדין ראׁש וֹ ן בּ פעם הּפ רק
היטב, בּ לבּ וֹ  נכנס וא היטב

וחוֹ  ׁש ניּ הוּ כׁש לּ וֹ מד ּפ עם אוֹ תוֹ  זר 
א מה בּ תוֹ כוֹ  וּ מבין יוֹ תר מבינוֹ 
הגת בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ תחלּ ה, הבין
[וכמבאר ּת פלּ ה בּ חינת ׁש הוּ א הנּ סּת ר
בּ סימן חוֹ תם"  ֹבּ תו "חוֹ תם בּ הּת וֹ רה
נמצא וּ פעם. ּפ עם בּ כל וכן כב],
אזי ּפ עמים, ואחד מאה ּפ רקוֹ  כּ ׁש חוֹ זר
ׁש לּ וֹ מד הּפ רק ׁש היא הּת וֹ רה מקבּ לת
ׁש היא הּת פלּ ה ׁש למוּ ת אוֹ ר מקבּ לת
עּק ר ׁש ּמ ם בּ רכוֹ ת מאה בּ חינת
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש נּ מׁש כת על-ידי הזּ כּ רוֹ ן
בּ ודּ אי אז ועל-כּ ן כּ נּ "ל. למאה מּמ ה

היטב. הּת וֹ רה יזכּ ר

מאהועל-כּ ן צריכין הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד 
כּ מוֹ  דּ יקא, ואחד ּפ עמים

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש ם)ׁש אמרוּ  'אינוֹ (חגיגה 
ּפ עמים מאה ּפ רקוֹ  הוֹ נה דּ וֹ מה
ּפ עמים'. ואחד מאה ּפ רקוֹ  לׁש וֹ נה
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הּפ רק ׁש לּ וֹ מד הראׁש וֹ ן ּפ עם כּ י
לבד. הּת וֹ רה לּמ וּ ד בּ בחינת נחׁש ב
לּ וֹ מד מה כּ ל ואיל ׁש ניּ ה וּ מּפ עם
ּת פלּ ה, בּ בחינת הלּ ּמ וּ ד נחׁש ב יוֹ תר
בּ חינת וּ מיג מבין ּפ עם בּ כל כּ י
ׁש עוֹ שׂ ה בּ חינת ׁש זּ הוּ  יוֹ תר הנּ סּת ר
בּ חינת וּ מכניס ּת וֹ רה, מהּת פלּ ה
הּת וֹ רה.  ֹלתו הנּ סּת ר בּ חינת הּת פלּ ה
ונחׁש ב נכלל ּפ עם בּ כל ועל-כּ ן
צריכין וכן ּת פלּ ה. בּ בחינת הּת וֹ רה
מלּ בד ּפ עמים מאה עד לחזר
בּ ׁש למוּ ת נכנס ואז הראׁש וֹ ן, הלּ ּמ וּ ד
בּ מאה ׁש כּ לוּ לה הּת פלּ ה אוֹ ר בּ חינת
ואז הּת וֹ רה, לּמ וּ ד  ֹלתו בּ רכוֹ ת
עּק ר כּ י היטב. יזכּ רהוּ  בּ ודּ אי
הּמ אה בּ חינת על-ידי  נמׁש הזּ כּ רוֹ ן
הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת ׁש הם בּ רכוֹ ת
ׁש עּק ר 'מאה' מ'ּמ ה' ׁש עוֹ שׂ ין על-ידי
הזּ כּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי הלמוּ ת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכנּ "ל, ׁש ּמ מׁש יכין
הזּ כּ רוֹ ן' 'יוֹ ם ׁש נּ קרא הנה ראׁש 
ׁש הם קוֹ לוֹ ת הּמ אה ּת וֹ קעין ׁש אז
לעיל וכמבאר בּ רכוֹ ת הּמ אה בּ חינת

ׁש ם: עיּ ן בּ אריכוּ ת

ערבילט ּת פלּ ת בּ חינת כּ יוזה רׁש וּ ת ת 
בּ בחינת היא ערבית ּת פלּ ת
מהּת וֹ רה. למעלה הוּ א ׁש ם הבּ ּט וּ ל
מבּ חינת הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר כּ י
מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין ׁש ּמ אירה הרׁש ימוּ 
כּ י רׁש וּ ת, ערבית ּת פלּ ת ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
בּ בחינת הוּ א כּ י חיּ וּ ב,  ּׁש י אין ׁש ם
ּת ׁש וּ בה בּ חינת ׁש זּ הוּ  מהּת וֹ רה למעלה

לעיל: כּ מבאר

ה הלכה מילה ֲָָהלכות

רוּ ת"על-ּפ י אל בּ עז "ויּ אמר הּת וֹ רה 
וכוּ ', סה סימן א' בּ לּק וּ טי וכוּ '

היטב: הכּ ל ׁש ם עיּ ן
הּת ינוֹ קא) ׁש צּ רי מילה בּ חינת וזה

בּ עת גּ דוֹ ל וּ כאב צער לסבּ ל
הערלה כּ י הערלה, מּמ נּ וּ  ׁש חוֹ תכין
זהמת בּ חינת הוּ א בּ רית על דּ חפיא
הּפ גמים כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ם הנּ חׁש 
ׁש הם הזּ ה עוֹ לם בּ תאוֹ ת הנּ אחזין
הערלה כּ י עלמא, דּ האי חיזוּ  בּ חינת
עינין על דּ מכּס ין עננין בּ חינת הוּ א
ּת אוֹ ת ׁש ל  והחׁש הענן בּ חינת ׁש הוּ א
על ׁש ּמ תגּ בּ רין והבליו הזּ ה עוֹ לם
להסּת כּ ל הראוּ ת יכוּ נוּ  ׁש א העינים
חס הצּ ד מן להסּת כּ ל רק הּת כלית על
ׁש הם הזּ ה עוֹ לם הבלי על וׁש לוֹ ם,
ועל-כּ ן ׁש פלה. עלמא דּ האי חיזוּ 
הזּ את הערלה להעביר כּ ׁש צּ ריכין
ׁש הוּ א גּ דוֹ ל. וּ כאב צער לסבּ ל צריכין
ׁש ּס וֹ בל הּמ ילה וּ כאב צער בּ חינת
וּ כאב הצּ ער ׁש על-ידי כּ די הּת ינוֹ ק.
גּ דוֹ ל בּ חזק עיניו יסּת ם הזּ ה הגּ דוֹ ל
נכלל הוּ א ׁש על-ידי-זה בּ חוּ ׁש , כּ נּ ראה
עיניו ועוֹ צם ׁש ּס וֹ תם על-ידי בּ הּת כלית
ׁש זּ הוּ  עלמא, דּ האי מחיזוּ  בּ חזקה
הערלה וּ כריתת חתיכת בּ חינת בּ עצמוֹ 
ׁש הוּ א עינין, על דּ מכּס ין עננין ׁש הוּ א
כּ נּ "ל. עלמא דּ האי וזהמא חיזוּ  בּ חינת
ׁש ם עיּ ן הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה וכמבאר

היטב:
בּ יּ וֹ םב) הּת ינוֹ ק את מלין ועל-כּ ן

א ׁש בעההמיני עליו ׁש עברוּ  חר 
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בּ ראׁש ית, ימי ׁש בעת כּ נגד ׁש הם ימים
ׁש בּ הם הבּ נין ימי ׁש בעת בּ חינת ׁש הם
מדּ וֹ ת הבע כּ ל ׁש כּ וֹ לל העוֹ לם נברא
מדּ וֹ ת ׁש בע יׁש  כּ י ורע, טוֹ ב ׁש בּ הם

כּ יּ דוּ ע להפ וכן אפריםבּ ּק דה מחנה (דגל 
וכלמקץ) וכוּ '. זה" לעּמ ת זה "את כּ י ,

דּ האי חיזוּ  ׁש הם החמדּ וֹ ת וכל הּת אוֹ ת
כּ יּ דוּ ע מדּ וֹ ת מהבע נמׁש כין עלמא
בּ חינת ׁש הוּ א הערלה אחיזת ׁש ּמ ם
בּ חינת ׁש הם עינין, על דּ מכּס ין עננין

עינא גּ לדי יג:)ׁש בעה ׁש נּ מׁש כין(תיקו"ז , 
ד)מבּ חינת ה'(זכריה עיני אלּ ה "ׁש בעה : 

זה ׁש על הארץ" בּ כל המׁש וֹ טטין
לבלי ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אוֹ תנוּ  הזהירוּ 
לזכּ ר רק וׁש לוֹ ם, חס הצּ ד מן להסּת כּ ל
כּ מוֹ  רוֹ אה, עין ׁש יּ ׁש  ּפ עם בּ כל
עין  מּמ לּ מעלה מה 'דּ ע ׁש כּ תוּ ב:
מזהרים אנוּ  ועל-כּ ן וכוּ '. רוֹ אה'
ייׁש רוּ  ועפעּפ י יבּ יטוּ  לנכח עיני"
להבּ יט ועפעּפ יו עיניו ׁש יּ כוּ ן ," ּנגד
עּק ר וזה הּת כלית. על בּ יׁש ר לנכח
בּ חירה הבּ על האדם ׁש ל נּס יוֹ ן
הּת וֹ רה כּ ל כּ י לעוֹ לם, בּ א זה ׁש בּ ׁש ביל

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ עינים, טו)ּת לוּ יה :(במדבר 
ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  "א

וכוּ '. עיניכם"

מבּ ראׁש יתועל-כּ ן מתחלת הּת וֹ רה 
גּ ונין ּת לת בּ חינת ׁש הוּ א

עין וּ בת יח:)דּ עינא ד, כּ ל(תיקו"ז כּ י , 
הנּ "ל מהרׁש ימוּ  רק נמׁש כת הּת וֹ רה
ורק הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ נּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל
הזּ ה לעוֹ לם האדם בּ א זה בּ ׁש ביל
חיזוּ  ׁש הם ותאוֹ ת, הבלים מלא ׁש הוּ א

את לבלבּ ל רוֹ צים ׁש הם עלמא דּ האי
עליהם מתגּ בּ ר וּ כׁש האדם הראוּ ת
יסּת כּ ל ׁש א הראוּ ת את וּ מצמצם
להסּת כּ ל הראוּ ת את מכוּ ן רק עליהם
רוֹ אה דּ יקא על-ידי-זה הּת כלית על
הּמ לאכים אין מה הּת כלית את

וּ להיג, לראוֹ ת הּת כליתיכוֹ לין זה כּ י 
אם כּ י וּ להיגוֹ  לראוֹ תוֹ  אפׁש ר אי
דּ יקא הינוּ  דּ יקא, דּ עינין בּ סתימוּ 
העשׂ יּ ה העוֹ לם בּ זה כּ ׁש עוֹ ברים
בּ תכלית מהּת כלית מאד הרחוֹ ק
לסּת ם כּ ׁש ּמ תגּ בּ רין ׁש ם וׁש ם הרחוּ ק
ׁש ם הּת כלית, אל וּ לכוּ נם כּ נּ "ל, עיניו
וּ להיגוֹ  לראוֹ תוֹ  יכוֹ לין דּ יקא

לא)בּ בחינת נראה(ירמיה ה' "מרחוֹ ק : 
בּ הכרח על-כּ ן דּ יקא, 'מרחוֹ ק' לי",
ערלה ימי ׁש בעה הּת ינוֹ ק על ׁש יּ עבר
וכוּ ' עינא גּ לדי ׁש בעה בּ חינת ׁש הם
עצמוֹ  לבּט ל צרי דּ יקא וּ מם כּ נּ "ל.
צער בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּת כלית, אל
והכּ אב הצּ ער ׁש על-ידי-זה הּמ ילה.
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו סוֹ תם
בּ ׁש רׁש ּה  הערלה עּק ר מעצמוֹ  וּ מעביר
על דּ מכּס ין עננין הנּ חׁש  זהמת ׁש הוּ א
חתיכת בּ חינת בּ עצמוֹ  ׁש זּ הוּ  עינין,
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ׁש בּ וֹ כיןג) הּמ צרים בּ ין בּ חינת וזהוּ 
הוּ א הבּ כיּ ה כּ י החרבּ ן, על אז
על וּ מצטערין עיניו ׁש ּס וֹ תמין בּ חינת
עד מהּת כלית רחוּ קנוּ  גּ דל ׁש רוֹ אין
קׁש ה לׁש ם להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צין ׁש אפילּ וּ 
מקדּ ׁש נוּ  בּ ית ׁש נּ חרב מחמת מאד
מאבינוּ  ונתרחקנוּ  עינינוּ . מחמד
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הּפ רק ׁש לּ וֹ מד הראׁש וֹ ן ּפ עם כּ י
לבד. הּת וֹ רה לּמ וּ ד בּ בחינת נחׁש ב
לּ וֹ מד מה כּ ל ואיל ׁש ניּ ה וּ מּפ עם
ּת פלּ ה, בּ בחינת הלּ ּמ וּ ד נחׁש ב יוֹ תר
בּ חינת וּ מיג מבין ּפ עם בּ כל כּ י
ׁש עוֹ שׂ ה בּ חינת ׁש זּ הוּ  יוֹ תר הנּ סּת ר
בּ חינת וּ מכניס ּת וֹ רה, מהּת פלּ ה
הּת וֹ רה.  ֹלתו הנּ סּת ר בּ חינת הּת פלּ ה
ונחׁש ב נכלל ּפ עם בּ כל ועל-כּ ן
צריכין וכן ּת פלּ ה. בּ בחינת הּת וֹ רה
מלּ בד ּפ עמים מאה עד לחזר
בּ ׁש למוּ ת נכנס ואז הראׁש וֹ ן, הלּ ּמ וּ ד
בּ מאה ׁש כּ לוּ לה הּת פלּ ה אוֹ ר בּ חינת
ואז הּת וֹ רה, לּמ וּ ד  ֹלתו בּ רכוֹ ת
עּק ר כּ י היטב. יזכּ רהוּ  בּ ודּ אי
הּמ אה בּ חינת על-ידי  נמׁש הזּ כּ רוֹ ן
הּת פלּ ה, ׁש למוּ ת ׁש הם בּ רכוֹ ת
ׁש עּק ר 'מאה' מ'ּמ ה' ׁש עוֹ שׂ ין על-ידי
הזּ כּ רוֹ ן בּ חינת על-ידי הלמוּ ת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  וכנּ "ל, ׁש ּמ מׁש יכין
הזּ כּ רוֹ ן' 'יוֹ ם ׁש נּ קרא הנה ראׁש 
ׁש הם קוֹ לוֹ ת הּמ אה ּת וֹ קעין ׁש אז
לעיל וכמבאר בּ רכוֹ ת הּמ אה בּ חינת

ׁש ם: עיּ ן בּ אריכוּ ת

ערבילט ּת פלּ ת בּ חינת כּ יוזה רׁש וּ ת ת 
בּ בחינת היא ערבית ּת פלּ ת
מהּת וֹ רה. למעלה הוּ א ׁש ם הבּ ּט וּ ל
מבּ חינת הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר כּ י
מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זרין ׁש ּמ אירה הרׁש ימוּ 
כּ י רׁש וּ ת, ערבית ּת פלּ ת ועל-כּ ן כּ נּ "ל.
בּ בחינת הוּ א כּ י חיּ וּ ב,  ּׁש י אין ׁש ם
ּת ׁש וּ בה בּ חינת ׁש זּ הוּ  מהּת וֹ רה למעלה

לעיל: כּ מבאר

ה הלכה מילה ֲָָהלכות

רוּ ת"על-ּפ י אל בּ עז "ויּ אמר הּת וֹ רה 
וכוּ ', סה סימן א' בּ לּק וּ טי וכוּ '

היטב: הכּ ל ׁש ם עיּ ן
הּת ינוֹ קא) ׁש צּ רי מילה בּ חינת וזה

בּ עת גּ דוֹ ל וּ כאב צער לסבּ ל
הערלה כּ י הערלה, מּמ נּ וּ  ׁש חוֹ תכין
זהמת בּ חינת הוּ א בּ רית על דּ חפיא
הּפ גמים כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ם הנּ חׁש 
ׁש הם הזּ ה עוֹ לם בּ תאוֹ ת הנּ אחזין
הערלה כּ י עלמא, דּ האי חיזוּ  בּ חינת
עינין על דּ מכּס ין עננין בּ חינת הוּ א
ּת אוֹ ת ׁש ל  והחׁש הענן בּ חינת ׁש הוּ א
על ׁש ּמ תגּ בּ רין והבליו הזּ ה עוֹ לם
להסּת כּ ל הראוּ ת יכוּ נוּ  ׁש א העינים
חס הצּ ד מן להסּת כּ ל רק הּת כלית על
ׁש הם הזּ ה עוֹ לם הבלי על וׁש לוֹ ם,
ועל-כּ ן ׁש פלה. עלמא דּ האי חיזוּ 
הזּ את הערלה להעביר כּ ׁש צּ ריכין
ׁש הוּ א גּ דוֹ ל. וּ כאב צער לסבּ ל צריכין
ׁש ּס וֹ בל הּמ ילה וּ כאב צער בּ חינת
וּ כאב הצּ ער ׁש על-ידי כּ די הּת ינוֹ ק.
גּ דוֹ ל בּ חזק עיניו יסּת ם הזּ ה הגּ דוֹ ל
נכלל הוּ א ׁש על-ידי-זה בּ חוּ ׁש , כּ נּ ראה
עיניו ועוֹ צם ׁש ּס וֹ תם על-ידי בּ הּת כלית
ׁש זּ הוּ  עלמא, דּ האי מחיזוּ  בּ חזקה
הערלה וּ כריתת חתיכת בּ חינת בּ עצמוֹ 
ׁש הוּ א עינין, על דּ מכּס ין עננין ׁש הוּ א
כּ נּ "ל. עלמא דּ האי וזהמא חיזוּ  בּ חינת
ׁש ם עיּ ן הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה וכמבאר

היטב:
בּ יּ וֹ םב) הּת ינוֹ ק את מלין ועל-כּ ן

א ׁש בעההמיני עליו ׁש עברוּ  חר 

קיג והלכות סהתורות תורה

בּ ראׁש ית, ימי ׁש בעת כּ נגד ׁש הם ימים
ׁש בּ הם הבּ נין ימי ׁש בעת בּ חינת ׁש הם
מדּ וֹ ת הבע כּ ל ׁש כּ וֹ לל העוֹ לם נברא
מדּ וֹ ת ׁש בע יׁש  כּ י ורע, טוֹ ב ׁש בּ הם

כּ יּ דוּ ע להפ וכן אפריםבּ ּק דה מחנה (דגל 
וכלמקץ) וכוּ '. זה" לעּמ ת זה "את כּ י ,

דּ האי חיזוּ  ׁש הם החמדּ וֹ ת וכל הּת אוֹ ת
כּ יּ דוּ ע מדּ וֹ ת מהבע נמׁש כין עלמא
בּ חינת ׁש הוּ א הערלה אחיזת ׁש ּמ ם
בּ חינת ׁש הם עינין, על דּ מכּס ין עננין

עינא גּ לדי יג:)ׁש בעה ׁש נּ מׁש כין(תיקו"ז , 
ד)מבּ חינת ה'(זכריה עיני אלּ ה "ׁש בעה : 

זה ׁש על הארץ" בּ כל המׁש וֹ טטין
לבלי ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אוֹ תנוּ  הזהירוּ 
לזכּ ר רק וׁש לוֹ ם, חס הצּ ד מן להסּת כּ ל
כּ מוֹ  רוֹ אה, עין ׁש יּ ׁש  ּפ עם בּ כל
עין  מּמ לּ מעלה מה 'דּ ע ׁש כּ תוּ ב:
מזהרים אנוּ  ועל-כּ ן וכוּ '. רוֹ אה'
ייׁש רוּ  ועפעּפ י יבּ יטוּ  לנכח עיני"
להבּ יט ועפעּפ יו עיניו ׁש יּ כוּ ן ," ּנגד
עּק ר וזה הּת כלית. על בּ יׁש ר לנכח
בּ חירה הבּ על האדם ׁש ל נּס יוֹ ן
הּת וֹ רה כּ ל כּ י לעוֹ לם, בּ א זה ׁש בּ ׁש ביל

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ עינים, טו)ּת לוּ יה :(במדבר 
ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  "א

וכוּ '. עיניכם"

מבּ ראׁש יתועל-כּ ן מתחלת הּת וֹ רה 
גּ ונין ּת לת בּ חינת ׁש הוּ א

עין וּ בת יח:)דּ עינא ד, כּ ל(תיקו"ז כּ י , 
הנּ "ל מהרׁש ימוּ  רק נמׁש כת הּת וֹ רה
ורק הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה כּ נּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל
הזּ ה לעוֹ לם האדם בּ א זה בּ ׁש ביל
חיזוּ  ׁש הם ותאוֹ ת, הבלים מלא ׁש הוּ א

את לבלבּ ל רוֹ צים ׁש הם עלמא דּ האי
עליהם מתגּ בּ ר וּ כׁש האדם הראוּ ת
יסּת כּ ל ׁש א הראוּ ת את וּ מצמצם
להסּת כּ ל הראוּ ת את מכוּ ן רק עליהם
רוֹ אה דּ יקא על-ידי-זה הּת כלית על
הּמ לאכים אין מה הּת כלית את

וּ להיג, לראוֹ ת הּת כליתיכוֹ לין זה כּ י 
אם כּ י וּ להיגוֹ  לראוֹ תוֹ  אפׁש ר אי
דּ יקא הינוּ  דּ יקא, דּ עינין בּ סתימוּ 
העשׂ יּ ה העוֹ לם בּ זה כּ ׁש עוֹ ברים
בּ תכלית מהּת כלית מאד הרחוֹ ק
לסּת ם כּ ׁש ּמ תגּ בּ רין ׁש ם וׁש ם הרחוּ ק
ׁש ם הּת כלית, אל וּ לכוּ נם כּ נּ "ל, עיניו
וּ להיגוֹ  לראוֹ תוֹ  יכוֹ לין דּ יקא

לא)בּ בחינת נראה(ירמיה ה' "מרחוֹ ק : 
בּ הכרח על-כּ ן דּ יקא, 'מרחוֹ ק' לי",
ערלה ימי ׁש בעה הּת ינוֹ ק על ׁש יּ עבר
וכוּ ' עינא גּ לדי ׁש בעה בּ חינת ׁש הם
עצמוֹ  לבּט ל צרי דּ יקא וּ מם כּ נּ "ל.
צער בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּת כלית, אל
והכּ אב הצּ ער ׁש על-ידי-זה הּמ ילה.
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו סוֹ תם
בּ ׁש רׁש ּה  הערלה עּק ר מעצמוֹ  וּ מעביר
על דּ מכּס ין עננין הנּ חׁש  זהמת ׁש הוּ א
חתיכת בּ חינת בּ עצמוֹ  ׁש זּ הוּ  עינין,
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ׁש בּ וֹ כיןג) הּמ צרים בּ ין בּ חינת וזהוּ 
הוּ א הבּ כיּ ה כּ י החרבּ ן, על אז
על וּ מצטערין עיניו ׁש ּס וֹ תמין בּ חינת
עד מהּת כלית רחוּ קנוּ  גּ דל ׁש רוֹ אין
קׁש ה לׁש ם להסּת כּ ל כּ ׁש רוֹ צין ׁש אפילּ וּ 
מקדּ ׁש נוּ  בּ ית ׁש נּ חרב מחמת מאד
מאבינוּ  ונתרחקנוּ  עינינוּ . מחמד
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הצּ ער ׁש ּמ גּ דל עד  ּכ כּ ל ׁש בּ מים
הראוּ ת, חלקי ׁש הם דּ מעוֹ ת מוֹ רידין

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  קנא:)[כּ מוֹ  :(שבת 
הראוּ ת זה - וכוּ ' העבים" "וׁש בוּ 
בּ דבריו כּ ּמ וּ בא הבּ כי, אחר ׁש הוֹ ל
נדחה ועל-ידי-זה ּפ עמים]. כּ ּמ ה ז"ל
דּ האי חיזוּ  ׁש ל הראוּ ת ּפ גם לחוּ ץ
על זה על בּ כיּ תנוּ  ׁש עּק ר עלמא
על הסּת כּ לוּ ת אחר בּ ראיּ תנוּ  ׁש נּ מׁש כנוּ 
ועל-ידי-זה הזּ ה העוֹ לם הבלי
זאת על-ידי על-כּ ן , ּכ כּ ל נתרחקנוּ 
הדּ מעוֹ ת ׁש דּ וֹ חין בּ עצמּה  הבּ כיּ ה
על-ידי-זה לחוּ ץ הראוּ ת חלקי
עלמא דּ האי חיזוּ  מעצמוֹ  מגרׁש ין
הּת כלית. על בּ יׁש ר להסּת כּ ל וזוֹ כין

א)וזהוּ  בוֹ כיּ ה(איכה אני אלּ ה "על : 
רחק כּ י ּמ ים ירדה עיני עיני

עּק רמּמ  כּ י דּ יקא, 'רחק' מנחם". נּ י 
הסּת כּ לוּ ת הוּ א הצּ רוֹ ת מכּ ל הנּ חמה
ׁש הסּת כּ לנוּ  וּ בעוֹ נוֹ תינוּ  הּת כלית. על
'רחק' מנחם, מּמ נּ י רחק הצּ ד מן
רק מאד. רחק הּת כלית כּ י כּ נּ "ל, דּ יקא
כּ נּ "ל, וכוּ ' עיניו ׁש עוֹ צמין על-ידי
אבל לׁש ם, להסּת כּ ל יכוֹ לין על-ידי-זה
הצּ ד מן ׁש הסּת כּ לנוּ  הרבּ ים בּ עוֹ נוֹ תינוּ 
הּת כלית ׁש הוּ א מהנּ חמה רחוֹ קים אנוּ 

וכנּ "ל.

הּת וֹ רהועּק ר שׂ רפת על הבּ כיּ ה 
הנּ חמה עּק ר כּ י וכוּ ', ׁש נּ מסרוּ 
על-ידי הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי
וכוּ '. מם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
בּ נקל ּפ עם בּ כל יכוֹ לין ועל-ידי-זה
על וּ להסּת כּ ל וּ להתבּ ּט ל לחזר

האדם צרי בּ אמת כּ י הּת כלית,
אבוֹ ת כּ מוֹ  לׁש ם ּת מיד להסּת כּ ל
זוֹ כין אין אדם בּ ני רב א וכוּ ', העוֹ לם
ׁש היא הּת וֹ רה את לנוּ  נתן על-כּ ן לזה,
ועל-כּ ן וכוּ '. מהרׁש ימה נמׁש כת
וּ משׂ ימין בּ אמת כּ ׁש עוֹ סקין על-ידי-זה
על-ידי-זה הּת וֹ רה, על ולבּ וֹ  עיניו
להסּת כּ ל לבּ וֹ  וּ להתלהב לחזר יכוֹ ל
וימׁש י יחזר ועל-ידי-זה לׁש ם.
בּ חינת עּק ר וזה מם. ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
ּת וֹ רה ׁש חוֹ ׁש בין הּמ חׁש בוֹ ת מעלת
על-ידי אבל ּפ עם, בּ כל וכן וכוּ '
צריכין ועל-כּ ן הרבּ ה. אבּ דנוּ  החרבּ ן
ׁש יּ חזר עד זה על הרבּ ה לבכּ וֹ ת
עּק ר ׁש הוּ א מם ּת וֹ רה וימׁש י

הנּ חמה:

לא)וזהוּ  נהי(ירמיה נׁש מע בּ רמה "קוֹ ל : 
וכוּ ' מבּ כי קוֹ ל מנעי וכוּ ' בּ כי
כּ י וכוּ ', "לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י
כּ נּ "ל, הראוּ ת לכוּ ן יכוֹ לין כּ ׁש אין
וזה הרבּ ה ולצעק להתּפ לּ ל צריכין
על-ידי הּת פלּ ה ׁש למוּ ת כּ י בּ זה, ּת לוּ י
הנּ "ל הסּת כּ לוּ ת וכן הנּ "ל הסּת כּ לוּ ת
וזהוּ  והּת וֹ רה. הּת פלּ ה דּ בּ וּ רי על-ידי

ּת פ עיּ וּ ן וזהוּ בּ חינת דּ יקא. 'עיּ וּ ן' לּ ה, 
מהּת וֹ רוֹ ת לעשׂ וֹ ת הּמ עלה גּ דל
וא לעשׂ וֹ תם, 'היּ וֹ ם ועל-כּ ן ּת פלּ וֹ ת.
כּ י וכוּ ', חפׁש י" "בּ ּמ תים כּ י למחר',
הּת כלית אל יתבּ ּט ל הבּ א בּ עוֹ לם ׁש ם
העוֹ לם בּ זה כּ י עשׂ יּ ה, ׁש וּ ם בּ לי
קׁש רים, בּ כּמ ה הרׁש ימוּ  לקר צריכין
מעשׂ יּ וֹ ת. הּמ צוֹ ת כּ לל בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עּק ר ׁש הם הּת פלּ ין קׁש ירת הוּ א ועּק ר

קטו והלכות סהתורות תורה

הדּ בקוּ ת. עּק ר הם ועל-כּ ן הרׁש ימוּ 
הבּ א עוֹ לם מעין ׁש הוּ א ׁש בּ ת ועל-כּ ן
מתקיּ מת אז כּ י ּת פלּ ין, בּ וֹ  מנּ יחין אין
ׁש הוּ א עשׂ יּ ה בּ לי הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 

הּת פלּ ין: קׁש ר

דּ וֹ חהוזהוּ  דּ יקא בּ זמנּ ּה  'מילה בּ חינת 
הּמ לאכוֹ ת כּ ל בּ ּט וּ ל ׁש אז ׁש בּ ת'

הנּ חׁש : מזּ המת הנּ מׁש כין

ל:)ועל-כּ ן הראׁש וֹ נים(ברכות חסידים : 
קדם אחת ׁש עה ׁש וֹ הים היוּ 
לּמ קוֹ ם, לבּ ם ׁש יּ כוּ נוּ  כּ די הּת פלּ ה
ׁש על-ידי-זה הּת כלית על להסּת כּ ל
ׁש עה  ּכ ואחר הּת פלּ ה. ׁש למוּ ת עּק ר
הרׁש ימוּ  היטב וּ לקר להמׁש י אחת
על-ידי-זה ועל-כּ ן הּת וֹ רה. ׁש ּמ ם
מם כּ י כּ נּ "ל, מתבּ רכת ּת וֹ רתן בּ אמת
כּ י וכוּ ', וּ מלאכּת ן כּ נּ "ל הּת וֹ רה עּק ר
הּמ לאכוֹ ת: כּ ל מתבּ ּט לין על-ידי-זה

ׁש םועל-כּ ן קוֹ רין הּמ ילה אחר 
עּק ר כּ י הנּ ּמ וֹ ל, להּת ינוֹ ק
מהבּ ּט וּ ל ׁש בין אחר מהצּ ער הנּ חמה
עּק ר ואז בּ יוֹ תר הצּ ער מתגּ בּ ר ׁש אז
ׁש וֹ אבין הּת וֹ רה על-ידי הוּ א הנּ חמה
וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהזריחה
כּ י להּת ינוֹ ק, אז ׁש ּק וֹ רין הם בּ חינת
'אוֹ רייתא כּ י הּת וֹ רה, בּ חינת הוּ א הם

הוּ א' בּ רי דּ קדׁש א צ:)ׁש מא יתרו (זוהר 
ישׂ ראל בּ ני ׁש מוֹ ת כּ ל נמׁש כין וּ מם
'קדׁש א כּ י בּ הּת וֹ רה, כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם
כּ לּ א ואוֹ רייתא וישׂ ראל הוּ א בּ רי

ׁש הוּ א הם, על-ידי על-כּ ן חד',
הּת ינוֹ ק את מחיּ ין הּת וֹ רה, בּ חינת

וכנּ "ל. והכּ אב מהצּ ער

טז)בּ חינתוזה ל(יחזקאל "ואמר : 
בּ דמי ל ואמר חיי בּ דמי
,בּ דמי הינוּ  ּפ עמים, ׁש ּת י חיי",
ׁש ּס וֹ בל הגּ דוֹ ל והכּ אב הצּ ער ׁש הוּ א
לזה והּת ּק וּ ן דּ מוֹ   ׁש נּ ׁש ּפ  ּהחּת ו בּ עת
בּ דמי" וזהוּ : הּת כלית. אל לברח
כּ מוֹ  החיּ ים, מקוֹ ר ׁש ם כּ י חיי",

לו)ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ר(תהלים  עּמ "כּ י : 
בּ דמי ל "ואמר וכפל: וחזר חיּ ים".
ׁש ּמ מׁש יכין החיּ וּ ת בּ חינת זה חיי".
עצמן וּ מחיּ ין ׁש ּמ נחמין הבּ ּט וּ ל אחר
כּ מוֹ  החיּ ים, ׁש היא הּת וֹ רה על-ידי

ל)ׁש כּ תוּ ב וכוּ '.(דברים "חיּ י הוּ א "כּ י : 
ּפ עמים, ׁש ּת י חיי בּ דמי כּ פל כּ ן ועל
הּת כלית אל לברח מוֹ רה הראׁש וֹ ן כּ י
והדּ ינים הדּ מים התגּ בּ רוּ ת  ֹמּת ו
חיי. בּ דמי וזהוּ : הצּ ער. גּ דל ׁש ּמ ם
וכנּ "ל. החיּ ים מקוֹ ר בּ הּת כלית ׁש ם כּ י
להחיוֹ ת מוֹ רה הני חיי וּ בדמי
ׁש בין אחר הּת וֹ רה על-ידי עצמוֹ 
הם קריאת בּ חינת ׁש זּ הוּ  מהבּ ּט וּ ל,

וכנּ "ל: הּמ ילה אחר להּת ינוֹ ק

כּ יד) הּמ ילה, כּ וּ נת סוֹ ד בּ חינת וזה
ז"ל האר"י בּ כתבי ׁש כּ וּ נתחמבאר 

וּ לגלּ וֹ ת להמׁש י הוּ א הּמ ילה
סתוּ מים יהיוּ  ׁש א למּט ה החסדים
ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וכוּ ', מהחזה למעלה
אפׁש ר אי כּ י והענין, ׁש ם. עיּ ן ׁש ם,

ה.ח. ּפרק לג, ׁשער חּיים עץ



הלכותקיד הליקוטי הלכה מילה הלכות

הצּ ער ׁש ּמ גּ דל עד  ּכ כּ ל ׁש בּ מים
הראוּ ת, חלקי ׁש הם דּ מעוֹ ת מוֹ רידין

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  קנא:)[כּ מוֹ  :(שבת 
הראוּ ת זה - וכוּ ' העבים" "וׁש בוּ 
בּ דבריו כּ ּמ וּ בא הבּ כי, אחר ׁש הוֹ ל
נדחה ועל-ידי-זה ּפ עמים]. כּ ּמ ה ז"ל
דּ האי חיזוּ  ׁש ל הראוּ ת ּפ גם לחוּ ץ
על זה על בּ כיּ תנוּ  ׁש עּק ר עלמא
על הסּת כּ לוּ ת אחר בּ ראיּ תנוּ  ׁש נּ מׁש כנוּ 
ועל-ידי-זה הזּ ה העוֹ לם הבלי
זאת על-ידי על-כּ ן , ּכ כּ ל נתרחקנוּ 
הדּ מעוֹ ת ׁש דּ וֹ חין בּ עצמּה  הבּ כיּ ה
על-ידי-זה לחוּ ץ הראוּ ת חלקי
עלמא דּ האי חיזוּ  מעצמוֹ  מגרׁש ין
הּת כלית. על בּ יׁש ר להסּת כּ ל וזוֹ כין

א)וזהוּ  בוֹ כיּ ה(איכה אני אלּ ה "על : 
רחק כּ י ּמ ים ירדה עיני עיני

עּק רמּמ  כּ י דּ יקא, 'רחק' מנחם". נּ י 
הסּת כּ לוּ ת הוּ א הצּ רוֹ ת מכּ ל הנּ חמה
ׁש הסּת כּ לנוּ  וּ בעוֹ נוֹ תינוּ  הּת כלית. על
'רחק' מנחם, מּמ נּ י רחק הצּ ד מן
רק מאד. רחק הּת כלית כּ י כּ נּ "ל, דּ יקא
כּ נּ "ל, וכוּ ' עיניו ׁש עוֹ צמין על-ידי
אבל לׁש ם, להסּת כּ ל יכוֹ לין על-ידי-זה
הצּ ד מן ׁש הסּת כּ לנוּ  הרבּ ים בּ עוֹ נוֹ תינוּ 
הּת כלית ׁש הוּ א מהנּ חמה רחוֹ קים אנוּ 

וכנּ "ל.

הּת וֹ רהועּק ר שׂ רפת על הבּ כיּ ה 
הנּ חמה עּק ר כּ י וכוּ ', ׁש נּ מסרוּ 
על-ידי הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי
וכוּ '. מם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
בּ נקל ּפ עם בּ כל יכוֹ לין ועל-ידי-זה
על וּ להסּת כּ ל וּ להתבּ ּט ל לחזר

האדם צרי בּ אמת כּ י הּת כלית,
אבוֹ ת כּ מוֹ  לׁש ם ּת מיד להסּת כּ ל
זוֹ כין אין אדם בּ ני רב א וכוּ ', העוֹ לם
ׁש היא הּת וֹ רה את לנוּ  נתן על-כּ ן לזה,
ועל-כּ ן וכוּ '. מהרׁש ימה נמׁש כת
וּ משׂ ימין בּ אמת כּ ׁש עוֹ סקין על-ידי-זה
על-ידי-זה הּת וֹ רה, על ולבּ וֹ  עיניו
להסּת כּ ל לבּ וֹ  וּ להתלהב לחזר יכוֹ ל
וימׁש י יחזר ועל-ידי-זה לׁש ם.
בּ חינת עּק ר וזה מם. ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
ּת וֹ רה ׁש חוֹ ׁש בין הּמ חׁש בוֹ ת מעלת
על-ידי אבל ּפ עם, בּ כל וכן וכוּ '
צריכין ועל-כּ ן הרבּ ה. אבּ דנוּ  החרבּ ן
ׁש יּ חזר עד זה על הרבּ ה לבכּ וֹ ת
עּק ר ׁש הוּ א מם ּת וֹ רה וימׁש י

הנּ חמה:

לא)וזהוּ  נהי(ירמיה נׁש מע בּ רמה "קוֹ ל : 
וכוּ ' מבּ כי קוֹ ל מנעי וכוּ ' בּ כי
כּ י וכוּ ', "לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י
כּ נּ "ל, הראוּ ת לכוּ ן יכוֹ לין כּ ׁש אין
וזה הרבּ ה ולצעק להתּפ לּ ל צריכין
על-ידי הּת פלּ ה ׁש למוּ ת כּ י בּ זה, ּת לוּ י
הנּ "ל הסּת כּ לוּ ת וכן הנּ "ל הסּת כּ לוּ ת
וזהוּ  והּת וֹ רה. הּת פלּ ה דּ בּ וּ רי על-ידי

ּת פ עיּ וּ ן וזהוּ בּ חינת דּ יקא. 'עיּ וּ ן' לּ ה, 
מהּת וֹ רוֹ ת לעשׂ וֹ ת הּמ עלה גּ דל
וא לעשׂ וֹ תם, 'היּ וֹ ם ועל-כּ ן ּת פלּ וֹ ת.
כּ י וכוּ ', חפׁש י" "בּ ּמ תים כּ י למחר',
הּת כלית אל יתבּ ּט ל הבּ א בּ עוֹ לם ׁש ם
העוֹ לם בּ זה כּ י עשׂ יּ ה, ׁש וּ ם בּ לי
קׁש רים, בּ כּמ ה הרׁש ימוּ  לקר צריכין
מעשׂ יּ וֹ ת. הּמ צוֹ ת כּ לל בּ חינת ׁש זּ הוּ 
עּק ר ׁש הם הּת פלּ ין קׁש ירת הוּ א ועּק ר

קטו והלכות סהתורות תורה

הדּ בקוּ ת. עּק ר הם ועל-כּ ן הרׁש ימוּ 
הבּ א עוֹ לם מעין ׁש הוּ א ׁש בּ ת ועל-כּ ן
מתקיּ מת אז כּ י ּת פלּ ין, בּ וֹ  מנּ יחין אין
ׁש הוּ א עשׂ יּ ה בּ לי הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ 

הּת פלּ ין: קׁש ר

דּ וֹ חהוזהוּ  דּ יקא בּ זמנּ ּה  'מילה בּ חינת 
הּמ לאכוֹ ת כּ ל בּ ּט וּ ל ׁש אז ׁש בּ ת'

הנּ חׁש : מזּ המת הנּ מׁש כין

ל:)ועל-כּ ן הראׁש וֹ נים(ברכות חסידים : 
קדם אחת ׁש עה ׁש וֹ הים היוּ 
לּמ קוֹ ם, לבּ ם ׁש יּ כוּ נוּ  כּ די הּת פלּ ה
ׁש על-ידי-זה הּת כלית על להסּת כּ ל
ׁש עה  ּכ ואחר הּת פלּ ה. ׁש למוּ ת עּק ר
הרׁש ימוּ  היטב וּ לקר להמׁש י אחת
על-ידי-זה ועל-כּ ן הּת וֹ רה. ׁש ּמ ם
מם כּ י כּ נּ "ל, מתבּ רכת ּת וֹ רתן בּ אמת
כּ י וכוּ ', וּ מלאכּת ן כּ נּ "ל הּת וֹ רה עּק ר
הּמ לאכוֹ ת: כּ ל מתבּ ּט לין על-ידי-זה

ׁש םועל-כּ ן קוֹ רין הּמ ילה אחר 
עּק ר כּ י הנּ ּמ וֹ ל, להּת ינוֹ ק
מהבּ ּט וּ ל ׁש בין אחר מהצּ ער הנּ חמה
עּק ר ואז בּ יוֹ תר הצּ ער מתגּ בּ ר ׁש אז
ׁש וֹ אבין הּת וֹ רה על-ידי הוּ א הנּ חמה
וזה כּ נּ "ל. וכוּ ' הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהזריחה
כּ י להּת ינוֹ ק, אז ׁש ּק וֹ רין הם בּ חינת
'אוֹ רייתא כּ י הּת וֹ רה, בּ חינת הוּ א הם

הוּ א' בּ רי דּ קדׁש א צ:)ׁש מא יתרו (זוהר 
ישׂ ראל בּ ני ׁש מוֹ ת כּ ל נמׁש כין וּ מם
'קדׁש א כּ י בּ הּת וֹ רה, כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם
כּ לּ א ואוֹ רייתא וישׂ ראל הוּ א בּ רי

ׁש הוּ א הם, על-ידי על-כּ ן חד',
הּת ינוֹ ק את מחיּ ין הּת וֹ רה, בּ חינת

וכנּ "ל. והכּ אב מהצּ ער

טז)בּ חינתוזה ל(יחזקאל "ואמר : 
בּ דמי ל ואמר חיי בּ דמי
,בּ דמי הינוּ  ּפ עמים, ׁש ּת י חיי",
ׁש ּס וֹ בל הגּ דוֹ ל והכּ אב הצּ ער ׁש הוּ א
לזה והּת ּק וּ ן דּ מוֹ   ׁש נּ ׁש ּפ  ּהחּת ו בּ עת
בּ דמי" וזהוּ : הּת כלית. אל לברח
כּ מוֹ  החיּ ים, מקוֹ ר ׁש ם כּ י חיי",

לו)ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ר(תהלים  עּמ "כּ י : 
בּ דמי ל "ואמר וכפל: וחזר חיּ ים".
ׁש ּמ מׁש יכין החיּ וּ ת בּ חינת זה חיי".
עצמן וּ מחיּ ין ׁש ּמ נחמין הבּ ּט וּ ל אחר
כּ מוֹ  החיּ ים, ׁש היא הּת וֹ רה על-ידי

ל)ׁש כּ תוּ ב וכוּ '.(דברים "חיּ י הוּ א "כּ י : 
ּפ עמים, ׁש ּת י חיי בּ דמי כּ פל כּ ן ועל
הּת כלית אל לברח מוֹ רה הראׁש וֹ ן כּ י
והדּ ינים הדּ מים התגּ בּ רוּ ת  ֹמּת ו
חיי. בּ דמי וזהוּ : הצּ ער. גּ דל ׁש ּמ ם
וכנּ "ל. החיּ ים מקוֹ ר בּ הּת כלית ׁש ם כּ י
להחיוֹ ת מוֹ רה הני חיי וּ בדמי
ׁש בין אחר הּת וֹ רה על-ידי עצמוֹ 
הם קריאת בּ חינת ׁש זּ הוּ  מהבּ ּט וּ ל,

וכנּ "ל: הּמ ילה אחר להּת ינוֹ ק

כּ יד) הּמ ילה, כּ וּ נת סוֹ ד בּ חינת וזה
ז"ל האר"י בּ כתבי ׁש כּ וּ נתחמבאר 

וּ לגלּ וֹ ת להמׁש י הוּ א הּמ ילה
סתוּ מים יהיוּ  ׁש א למּט ה החסדים
ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וכוּ ', מהחזה למעלה
אפׁש ר אי כּ י והענין, ׁש ם. עיּ ן ׁש ם,

ה.ח. ּפרק לג, ׁשער חּיים עץ
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בּ חינת על-ידי אם כּ י החסדים לגלּ וֹ ת
ׁש הוּ א הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה לעיל המבאר
דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש ּס וֹ תמין על-ידי
על בּ וֹ  וּ מסּת כּ לין לגמרי עלמא
זה ידי ׁש על הנּ צחי האחרוֹ ן הּת כלית

כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

כּ לכּ י ׁש בּ אמת מאחר קׁש ה לכאוֹ רה 
יתבּ  הם עםמה עוֹ שׂ ה ר 

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לטוֹ בתוֹ , הוּ א הכּ ל האדם
ז"ל ס:)רבּ וֹ תינוּ  האדם(ברכות ׁש צּ רי , 

לטב ׁש מיּ א מן דּ עבדין מה כּ ל לוֹ מר
יתבּ ר ה' צוּ נוּ  לּמ ה כּ ן אם עבדין,
לצלן, רחמנא הצּ רה, על להתּפ לּ ל
וׁש לוֹ ם, חס והצּ רוֹ ת היּ ּס וּ רין כּ ל הא
על לזכּ וֹ תוֹ  בּ אמת גּ דוֹ לוֹ ת טוֹ בוֹ ת הם

נצחיּ ים לחיּ ים ?ידם 

איתבּ ר ה' מה בּ ודּ אי בּ אמת 
לטוֹ בה הכּ ל להאדם עוֹ שׂ ה
להתּפ לּ ל צרי הוּ א ואף-על-ּפ י-כן
מהצּ רה לצאת יתבּ ר מה' וּ לבּק ׁש 
היה העוֹ לם בּ ריאת עּק ר כּ י לרוחה,
הינוּ  בּ חירה, הבּ על האדם בּ ׁש ביל
ׁש יּ היה העוֹ לם את בּ רא יתבּ ר ׁש ה'
דּ יקא ׁש האדם האדם בּ יד נמסר הכּ ל
ׁש פעוֹ  להמׁש י וצנּ וֹ רוֹ ת כּ לים יעשׂ ה
ּת ּק וּ ני וּ בא למּט ה יתבּ ר וחסדּ וֹ 
אין האדם על-ידי הנּ עשׂ ים הכּ לים
אם כּ י למּט ה לירד יכוֹ ל החסד ׁש פע
יהיה הכּ לים ּת ּק וּ ני קדם החסד ירד
הנּ ר כּ בּ וּ י הגּ וֹ רם המן רבּ וּ י בּ בחינת
חס קׁש ה לדין  נתהּפ החסד ואזי
הוּ א הכּ לים ּת ּק וּ ן ועּק ר וׁש לוֹ ם,
ידי על והעּק ר וּ תפלּ ה ּת וֹ רה על-ידי

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ב)ּת פלּ ה. "וכל(בראשית : 
כּ י וכוּ ' בארץ יהיה טרם הדה שׂ יח
וּ פרׁש  אין". ואדם וכוּ ' ה' המטיר א
הינוּ  וכוּ ', להתּפ לּ ל אין ׁש אדם רׁש "י
האדם ׁש ּמ תּפ לּ ל קדם ועל-כּ ן כּ נּ "ל,
בּ א מה כּ ל גּ דוֹ לה טוֹ בה הוּ א בּ ודּ אי
וׁש לוֹ ם, חס יּס וּ רין אפילּ וּ  האדם על
אין מעשׂ יו לפי כּ י לטוֹ בתוֹ , הכּ ל כּ י
אם כּ י וחיּ וּ ת ׁש פע ׁש וּ ם לוֹ  לירד יכוֹ ל
אם כּ י גּ דוֹ ל בּ חסד זה וגם על-ידי-זה
דּ ין בּ א חסד רק לוֹ  מׁש ּפ יעין היוּ 
רבּ וּ י בּ בחינת וׁש לוֹ ם, חס היה כּ לל
עּק ר על-כּ ן וכנּ "ל. יוֹ תר ׁש ּמ זּ יק אוֹ ר
הּת פלּ ה ועּק ר הּת פלּ ה על-ידי הּת ּק וּ ן
ׁש על-ידי הדּ ינים המּת קת בּ חינת הוּ א
וּ מתּק ן הדּ ינים ממּת יק הוּ א הּת פלּ ה
יתבּ ר חסדּ וֹ  ׁש פע לקבּ ל ׁש יּ וּ כל כּ לים
כּ י היּ ּס וּ רין, לבּט ל יכוֹ ל דּ יקא ואז
יתבּ רך וטוֹ בתוֹ  חסדּ וֹ  לקבּ ל יוּ כל
על-ידי רק היּ ּס וּ רין בּ א הנצחית
הּת פלּ ה על-ידי ׁש ּת ּק ן הכּ לים ּת ּק וּ ני

וכנּ "ל.

הוּ אועל-כּ ן הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר 
הנּ "ל, בּ חינה על-ידי
הּת כלית על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי
כּ לּ וֹ  ׁש ם בּ אחד הּת פלּ ה כּ ל וכוֹ ללין
יכוֹ לין אין זה בּ א כּ י וכנּ "ל, טוֹ ב
הּק ׁש יא ענין מחמת כּ לל להתּפ לּ ל
רבּ ה בּ מדרׁש  ׁש הקׁש ה וּ כמוֹ  הנּ "ל

ג) מא, רבה לׁש וֹ טה(שמות נוֹ תנין וכי :
ּמ בּק ׁש ין מה למׁש לוּ לתינוֹ ק ? 

אוֹ  וׁש לוֹ ם, חס עניּ וּ ת, לוֹ  יׁש  כּ ׁש אחד
ׁש יּ ּת ן וּ מתּפ לּ ל וׁש לוֹ ם, חס הגּ וּ ף יּס וּ רי

קיז והלכות סהתורות תורה

ועׁש ירוּ ת ּפ רנסה יתבּ ר ה' לוֹ 
הנּ "ל ענין קׁש ה וכוּ '. הגּ וּ ף וּ בריאוּ ת
ה' יׁש מע ואי להתּפ לּ ל  ּׁש י ואי
ּפ רנסה לוֹ  לּת ן ּת פלּ תוֹ  יתבּ ר
יתבּ ר ה' כּ וּ נת הא וכוּ ', וּ בריאוּ ת
כּ די לטוֹ בתוֹ  הוּ א וכוּ ' עניּ וּ ת לוֹ  ׁש נּ וֹ תן
נצחית טוֹ בה ׁש הוּ א עוֹ נוֹ תיו למרק
מחמת יתבּ ר ה' כּ וּ נת אוּ לי וגם
ׁש כּ ן מכּ ל ּפ רנסה, לוֹ  היה ׁש אם ׁש יּ וֹ דע
בּ יוֹ תר מעשׂ יו יקלקל עׁש ירוּ ת איזה
רב מקלקלים כּ ּמ ה בּ חוּ ׁש  ׁש רוֹ אין כּ מוֹ 
ׁש מוּ ר והעׁש ר מעשׂ יהם העׁש ירים
התּפ לּ א זה על אׁש ר לרעתוֹ , להם

הלוֹ ם עליו הּמ ל יב)ׁש מה ה, :(קהלת 
לבעליו ׁש מוּ ר עׁש ר וכוּ ' הבל "יׁש 
מזּ את גּ דוֹ לה רעה יׁש  וכי לרעתוֹ ".
אלפים איזה לאדם כּ ׁש נּ וֹ תנין
העוֹ לם בּ זה בּ הם לשׂ חק מטבּ עוֹ ת
הּמ מוֹ ן  ּכ ואחר עין כּ הרף העוֹ בר
מני אוֹ תוֹ  ועוֹ קרת אוֹ תוֹ  הוֹ רגת
ׁש איתא וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס עוֹ למוֹ ת

הּק דוֹ ׁש  קמ.)בּ זּ הר בּ הוֹ ן(תיקו"ז 'חיּ יכת : 
קטילת וּ לבתר עלמא בּ האי בּ עוּ תרא
ּת ּק וּ ן עּק ר על-כּ ן לצלן, רחמנא להוֹ ן'
הנּ "ל הבּ חינה על-ידי הוּ א הּת פלּ ה
בּ אחד להכּ לל מּק דם ׁש צּ ריכין
ולידע הּת כלית על רק וּ להסּת כּ ל
דּ יקא ואז לטוֹ בה. ׁש הכּ ל וּ להאמין
מה כּ ל על  ּכ אחר להתּפ לּ ל יכוֹ לין
ּת ּק וּ נים להמׁש י יכוֹ ל אז כּ י ,צּ רי
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר
כּ לים נעשׂ ים יהיוּ  ׁש על-ידי-זה
וחסדּ וֹ  ׁש פעוֹ  רב בּ תוֹ כם להמׁש י
ּפ רנסה לקבּ ל יכוֹ ל ׁש על-ידי-זה

וּ מזוֹ ני חיּ י וּ בני וּ בריאוּ ת ועׁש ירוּ ת
ׁש כּ בר מאחר לטוֹ בה יהיה והכּ ל וכוּ '
ׁש פע בּ הם לקבּ ל כּ ראוּ י כּ לים ּת ּק ן

החסד.

בּ הּת וֹ רהוזהוּ  המבאר הענין בּ עצמוֹ  
כּ ׁש בין  ּכ ׁש אחר הנּ "ל
הנּ פׁש  צמאוֹ ן מכבּ ין מהבּ ּט וּ ל
ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על-ידי מהיּ ּס וּ רין
ׁש ם עיּ ן ׁש ם, ׁש ּמ באר כּ מוֹ  מהרׁש ימוּ ,

היטב:

וּ ממׁש יכיןכּ י ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה כּ ל 
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ  מם
ּת פלּ ה על-ידי להמׁש יכּה  צריכין
בּ כּמ ה ז"ל בּ דבריו וכמבאר ותחנוּ נים
מנוֹ רת והנּ ה 'ראיתי בּ הּת וֹ רה מקוֹ מוֹ ת

ּפ סוּ ק על ח'. סימן ד)זהב' :(יואל 
וּ בהּת וֹ רה יצא". ה' מבּ ית "וּ מעין
בּ הּת וֹ רה מוּ בן וכן וכוּ '. ּת ּק וּ נין ּת ׁש עה
אחד לעשׂ וֹ ת לדבּ ר ׁש ּמ תחיל הזּ את
על ההסּת כּ לוּ ת על-ידי הּת פלּ ה מכּ ל
ׁש על-ידי מסיּ ם  ּכ ואחר הּת כלית.
ממׁש יכין הּת כלית על ההסּת כּ לוּ ת
בּ אמת א ׁש ם. עיּ ן מהרׁש ימוּ , ּת וֹ רה
זה ּת לוּ יים וּ תפלּ ה ּת וֹ רה כּ י אחד, הכּ ל
הרׁש ימוּ  הזּ ריחת הארת כּ י בּ זה,
ׁש נּ ׁש ארת הנּ "ל והנּ וֹ ראה הּק דוֹ ׁש ה
על להמׁש יכּה  ּת חלּ ה צריכין מהבּ ּט וּ ל
על-ידי היטב בּ גוּ פוֹ  וּ לקרּה  עצמוֹ 
וּ מקוֹ ר ׁש רׁש  בּ חינת ׁש היא ּת פלּ ה
ואחר הנּ "ל. מהרׁש ימוּ   הנּ מׁש הּמ עין
מזּ ה ונעשׂ ה הּמ עין מתּפ ט  ּכ
מקרר ועל-ידי-זה ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
הּת פלּ ה על-ידי כּ י היּ ּס וּ רין, וּ מבּט ל
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בּ חינת על-ידי אם כּ י החסדים לגלּ וֹ ת
ׁש הוּ א הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה לעיל המבאר
דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש ּס וֹ תמין על-ידי
על בּ וֹ  וּ מסּת כּ לין לגמרי עלמא
זה ידי ׁש על הנּ צחי האחרוֹ ן הּת כלית

כּ נּ "ל. וכוּ ' הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר

כּ לכּ י ׁש בּ אמת מאחר קׁש ה לכאוֹ רה 
יתבּ  הם עםמה עוֹ שׂ ה ר 

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לטוֹ בתוֹ , הוּ א הכּ ל האדם
ז"ל ס:)רבּ וֹ תינוּ  האדם(ברכות ׁש צּ רי , 

לטב ׁש מיּ א מן דּ עבדין מה כּ ל לוֹ מר
יתבּ ר ה' צוּ נוּ  לּמ ה כּ ן אם עבדין,
לצלן, רחמנא הצּ רה, על להתּפ לּ ל
וׁש לוֹ ם, חס והצּ רוֹ ת היּ ּס וּ רין כּ ל הא
על לזכּ וֹ תוֹ  בּ אמת גּ דוֹ לוֹ ת טוֹ בוֹ ת הם

נצחיּ ים לחיּ ים ?ידם 

איתבּ ר ה' מה בּ ודּ אי בּ אמת 
לטוֹ בה הכּ ל להאדם עוֹ שׂ ה
להתּפ לּ ל צרי הוּ א ואף-על-ּפ י-כן
מהצּ רה לצאת יתבּ ר מה' וּ לבּק ׁש 
היה העוֹ לם בּ ריאת עּק ר כּ י לרוחה,
הינוּ  בּ חירה, הבּ על האדם בּ ׁש ביל
ׁש יּ היה העוֹ לם את בּ רא יתבּ ר ׁש ה'
דּ יקא ׁש האדם האדם בּ יד נמסר הכּ ל
ׁש פעוֹ  להמׁש י וצנּ וֹ רוֹ ת כּ לים יעשׂ ה
ּת ּק וּ ני וּ בא למּט ה יתבּ ר וחסדּ וֹ 
אין האדם על-ידי הנּ עשׂ ים הכּ לים
אם כּ י למּט ה לירד יכוֹ ל החסד ׁש פע
יהיה הכּ לים ּת ּק וּ ני קדם החסד ירד
הנּ ר כּ בּ וּ י הגּ וֹ רם המן רבּ וּ י בּ בחינת
חס קׁש ה לדין  נתהּפ החסד ואזי
הוּ א הכּ לים ּת ּק וּ ן ועּק ר וׁש לוֹ ם,
ידי על והעּק ר וּ תפלּ ה ּת וֹ רה על-ידי

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ב)ּת פלּ ה. "וכל(בראשית : 
כּ י וכוּ ' בארץ יהיה טרם הדה שׂ יח
וּ פרׁש  אין". ואדם וכוּ ' ה' המטיר א
הינוּ  וכוּ ', להתּפ לּ ל אין ׁש אדם רׁש "י
האדם ׁש ּמ תּפ לּ ל קדם ועל-כּ ן כּ נּ "ל,
בּ א מה כּ ל גּ דוֹ לה טוֹ בה הוּ א בּ ודּ אי
וׁש לוֹ ם, חס יּס וּ רין אפילּ וּ  האדם על
אין מעשׂ יו לפי כּ י לטוֹ בתוֹ , הכּ ל כּ י
אם כּ י וחיּ וּ ת ׁש פע ׁש וּ ם לוֹ  לירד יכוֹ ל
אם כּ י גּ דוֹ ל בּ חסד זה וגם על-ידי-זה
דּ ין בּ א חסד רק לוֹ  מׁש ּפ יעין היוּ 
רבּ וּ י בּ בחינת וׁש לוֹ ם, חס היה כּ לל
עּק ר על-כּ ן וכנּ "ל. יוֹ תר ׁש ּמ זּ יק אוֹ ר
הּת פלּ ה ועּק ר הּת פלּ ה על-ידי הּת ּק וּ ן
ׁש על-ידי הדּ ינים המּת קת בּ חינת הוּ א
וּ מתּק ן הדּ ינים ממּת יק הוּ א הּת פלּ ה
יתבּ ר חסדּ וֹ  ׁש פע לקבּ ל ׁש יּ וּ כל כּ לים
כּ י היּ ּס וּ רין, לבּט ל יכוֹ ל דּ יקא ואז
יתבּ רך וטוֹ בתוֹ  חסדּ וֹ  לקבּ ל יוּ כל
על-ידי רק היּ ּס וּ רין בּ א הנצחית
הּת פלּ ה על-ידי ׁש ּת ּק ן הכּ לים ּת ּק וּ ני

וכנּ "ל.

הוּ אועל-כּ ן הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר 
הנּ "ל, בּ חינה על-ידי
הּת כלית על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי
כּ לּ וֹ  ׁש ם בּ אחד הּת פלּ ה כּ ל וכוֹ ללין
יכוֹ לין אין זה בּ א כּ י וכנּ "ל, טוֹ ב
הּק ׁש יא ענין מחמת כּ לל להתּפ לּ ל
רבּ ה בּ מדרׁש  ׁש הקׁש ה וּ כמוֹ  הנּ "ל

ג) מא, רבה לׁש וֹ טה(שמות נוֹ תנין וכי :
ּמ בּק ׁש ין מה למׁש לוּ לתינוֹ ק ? 

אוֹ  וׁש לוֹ ם, חס עניּ וּ ת, לוֹ  יׁש  כּ ׁש אחד
ׁש יּ ּת ן וּ מתּפ לּ ל וׁש לוֹ ם, חס הגּ וּ ף יּס וּ רי
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ועׁש ירוּ ת ּפ רנסה יתבּ ר ה' לוֹ 
הנּ "ל ענין קׁש ה וכוּ '. הגּ וּ ף וּ בריאוּ ת
ה' יׁש מע ואי להתּפ לּ ל  ּׁש י ואי
ּפ רנסה לוֹ  לּת ן ּת פלּ תוֹ  יתבּ ר
יתבּ ר ה' כּ וּ נת הא וכוּ ', וּ בריאוּ ת
כּ די לטוֹ בתוֹ  הוּ א וכוּ ' עניּ וּ ת לוֹ  ׁש נּ וֹ תן
נצחית טוֹ בה ׁש הוּ א עוֹ נוֹ תיו למרק
מחמת יתבּ ר ה' כּ וּ נת אוּ לי וגם
ׁש כּ ן מכּ ל ּפ רנסה, לוֹ  היה ׁש אם ׁש יּ וֹ דע
בּ יוֹ תר מעשׂ יו יקלקל עׁש ירוּ ת איזה
רב מקלקלים כּ ּמ ה בּ חוּ ׁש  ׁש רוֹ אין כּ מוֹ 
ׁש מוּ ר והעׁש ר מעשׂ יהם העׁש ירים
התּפ לּ א זה על אׁש ר לרעתוֹ , להם

הלוֹ ם עליו הּמ ל יב)ׁש מה ה, :(קהלת 
לבעליו ׁש מוּ ר עׁש ר וכוּ ' הבל "יׁש 
מזּ את גּ דוֹ לה רעה יׁש  וכי לרעתוֹ ".
אלפים איזה לאדם כּ ׁש נּ וֹ תנין
העוֹ לם בּ זה בּ הם לשׂ חק מטבּ עוֹ ת
הּמ מוֹ ן  ּכ ואחר עין כּ הרף העוֹ בר
מני אוֹ תוֹ  ועוֹ קרת אוֹ תוֹ  הוֹ רגת
ׁש איתא וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס עוֹ למוֹ ת

הּק דוֹ ׁש  קמ.)בּ זּ הר בּ הוֹ ן(תיקו"ז 'חיּ יכת : 
קטילת וּ לבתר עלמא בּ האי בּ עוּ תרא
ּת ּק וּ ן עּק ר על-כּ ן לצלן, רחמנא להוֹ ן'
הנּ "ל הבּ חינה על-ידי הוּ א הּת פלּ ה
בּ אחד להכּ לל מּק דם ׁש צּ ריכין
ולידע הּת כלית על רק וּ להסּת כּ ל
דּ יקא ואז לטוֹ בה. ׁש הכּ ל וּ להאמין
מה כּ ל על  ּכ אחר להתּפ לּ ל יכוֹ לין
ּת ּק וּ נים להמׁש י יכוֹ ל אז כּ י ,צּ רי
הבּ ּט וּ ל ׁש ל הרׁש ימוּ  מאוֹ ר
כּ לים נעשׂ ים יהיוּ  ׁש על-ידי-זה
וחסדּ וֹ  ׁש פעוֹ  רב בּ תוֹ כם להמׁש י
ּפ רנסה לקבּ ל יכוֹ ל ׁש על-ידי-זה

וּ מזוֹ ני חיּ י וּ בני וּ בריאוּ ת ועׁש ירוּ ת
ׁש כּ בר מאחר לטוֹ בה יהיה והכּ ל וכוּ '
ׁש פע בּ הם לקבּ ל כּ ראוּ י כּ לים ּת ּק ן

החסד.

בּ הּת וֹ רהוזהוּ  המבאר הענין בּ עצמוֹ  
כּ ׁש בין  ּכ ׁש אחר הנּ "ל
הנּ פׁש  צמאוֹ ן מכבּ ין מהבּ ּט וּ ל
ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה על-ידי מהיּ ּס וּ רין
ׁש ם עיּ ן ׁש ם, ׁש ּמ באר כּ מוֹ  מהרׁש ימוּ ,

היטב:

וּ ממׁש יכיןכּ י ׁש ּמ קבּ לין הּת וֹ רה כּ ל 
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ  מם
ּת פלּ ה על-ידי להמׁש יכּה  צריכין
בּ כּמ ה ז"ל בּ דבריו וכמבאר ותחנוּ נים
מנוֹ רת והנּ ה 'ראיתי בּ הּת וֹ רה מקוֹ מוֹ ת

ּפ סוּ ק על ח'. סימן ד)זהב' :(יואל 
וּ בהּת וֹ רה יצא". ה' מבּ ית "וּ מעין
בּ הּת וֹ רה מוּ בן וכן וכוּ '. ּת ּק וּ נין ּת ׁש עה
אחד לעשׂ וֹ ת לדבּ ר ׁש ּמ תחיל הזּ את
על ההסּת כּ לוּ ת על-ידי הּת פלּ ה מכּ ל
ׁש על-ידי מסיּ ם  ּכ ואחר הּת כלית.
ממׁש יכין הּת כלית על ההסּת כּ לוּ ת
בּ אמת א ׁש ם. עיּ ן מהרׁש ימוּ , ּת וֹ רה
זה ּת לוּ יים וּ תפלּ ה ּת וֹ רה כּ י אחד, הכּ ל
הרׁש ימוּ  הזּ ריחת הארת כּ י בּ זה,
ׁש נּ ׁש ארת הנּ "ל והנּ וֹ ראה הּק דוֹ ׁש ה
על להמׁש יכּה  ּת חלּ ה צריכין מהבּ ּט וּ ל
על-ידי היטב בּ גוּ פוֹ  וּ לקרּה  עצמוֹ 
וּ מקוֹ ר ׁש רׁש  בּ חינת ׁש היא ּת פלּ ה
ואחר הנּ "ל. מהרׁש ימוּ   הנּ מׁש הּמ עין
מזּ ה ונעשׂ ה הּמ עין מתּפ ט  ּכ
מקרר ועל-ידי-זה ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
הּת פלּ ה על-ידי כּ י היּ ּס וּ רין, וּ מבּט ל
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ׁש על-ידי-זה כּ לים נעשׂ ים והּת וֹ רה
לחיּ ים לטוֹ בה חסדּ וֹ  ׁש פע לקבּ ל יוּ כל
עוֹ לם מיתת ולמוּ ת לרעה וא נצחיּ ים

וכנּ "ל. על-ידי-זה וׁש לוֹ ם חס

איועל-כּ ן יוֹ דע אדם אין בּ אמת 
הדּ וֹ ר צדּ יקי אם כּ י להתּפ לּ ל
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וּ כמוֹ  האמּת יּ ים.

קטז.) בתרא בּ תוֹ (בבא חוֹ לה לוֹ  ׁש יּ ׁש  'מי :
אפׁש ר אי כּ י חכם', אצל יל בּ יתוֹ 
הצּ דּ יק אם כּ י הּת כלית אל להביא
הדה בּ על בּ בחינת ׁש הוּ א האמּת י
הנּ "ל הּת וֹ רה בּ תחלּ ת ׁש ם הנּ אמר
עדין ׁש רחוֹ ק מי כּ ל על מסּת כּ ל ׁש הוּ א
בּ אחד, כּ לוּ לה ּת פלּ תוֹ  ואין מהּת כלית
ׁש ּת היה הּת כלית אל להביאוֹ  ׁש יּ ראה

ׁש ם. עיּ ן בּ אחד, כּ לוּ ל ּת פלּ תוֹ 

ׁש התּפ לּ לועל-כּ ן בּ עת ׁש מה 
הבּ ית-הּמ קדּ ׁש  כּ ׁש נּ גמר
ישׂ ראל ּת פלּ ת יתבּ ר ה' ׁש יּ ׁש מע
בּ פרוּ ׁש  אמר לם דּ עּת ם המכוּ נים

ח) דּ רכיו(מלכים-א כּ כל לאיׁש  "ונתּת  :
וּ כמוֹ  וכוּ ' לבבוֹ " את ּת דע אׁש ר
יוֹ דע אּת ה אם ׁש ם: רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
אל חברוֹ  את בּ ממוֹ נוֹ  מׁש חית ׁש הוּ א
יׁש  בּ אמת כּ ן ועל ׁש ם. עיּ ן לוֹ , ּת ּת ן
מי ואין דּ עים ּת מים נפלאוֹ ת בּ זה
צדּ יקים אם כּ י כּ ראוּ י להתּפ לּ ל ׁש יּ וֹ דע
עוֹ לם בּ ני וּ ׁש אר כּ נּ "ל, האמּת יּ ים
להצּ דּ יקים ּת פלּ תם לקר צריכין
כּ ראוּ י ּת פלּ תם יעלוּ  והם הנּ "ל
בּ ני צּ ריכין מה ׁש פע להם ׁש יּ מׁש יכוּ 
להם יזּ יק ׁש א בּ אפן וכוּ ' וּ מזוֹ ני חיּ י

על-ידי אדּ רבּ א, רק וׁש לוֹ ם, חס לנצח
ה'. אל ויׁש וּ בוּ  יתּת ּק נוּ  דּ יקא הפע

"כּ יוזה בּ תפלּ תוֹ : ׁש מה ׁש ם ׁש דּ קדּ ק 
בּ ני כּ ל לבב את  ּלבד ידעּת  אּת ה
וכוּ ', היּ מים" כּ ל  ּיראו למען האדם
ּת פלּ ת יתבּ ר ה' ׁש יּ מלּ א ׁש בּ ּק ׁש  הינוּ 
רק יהיה אבל ּמ בּק ׁש ים, מה ישׂ ראל
יתבּ ר מלּ פניו ליראה ׁש יּ זכּ וּ  לטוֹ בה
הנּ כרי על רק וכנּ "ל. על-ידי-זה

ח)התּפ לּ ל אׁש ר(מלכים-א כּ כל "ועשׂ ית : 
א רׁש "ייקרא וּ פרׁש  וכוּ '. הנּ כרי" לי 

וכוּ '. ּת גּ ר יקרא ׁש א כּ די ׁש ם:
לפעמים מתּפ לּ לין זה וּ בׁש ביל
והרחוֹ קים הרׁש עים על הצּ דּ יקים
עׁש ירוּ ת להם ׁש יּ היה אליהם הבּ אים
ׁש א כּ די הם קדת בּ ׁש ביל והכּ ל

יוֹ תר. להם ויקלקל ּת גּ ר יקראוּ 

ׁש לועל-כּ ן זה בּ ענין יׁש  בּ אמת 
ונסּת רוֹ ת נפלאוֹ ת הּת פלּ ה
להתעּק ׁש  אסוּ ר בּ אמת ועל-כּ ן הרבּ ה
בּ תפלּ תוֹ  דּ בר ׁש וּ ם על עצמוֹ  ולדחק
לאו ואם יּת ן יתבּ ר הם יּת ן אם רק
ּת ׁש עה בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר כּ מוֹ  לאו,
למלּ אוֹ ת אפׁש ר אי אוּ לי כּ י ּת ּק וּ נין,
כּ י הּת פלּ ה, על-ידי אפילּ וּ  בּ ּק ׁש תוֹ 
כּ ׁש יּ מלּ אוּ  וׁש לוֹ ם, חס יוֹ תר לוֹ  יזּ יק
ויתעּק ׁש  ידחק ואם וכנּ "ל, בּ ּק ׁש תוֹ 
ה' את ׁש יּ טריח להיוֹ ת יכוֹ ל בּ תפלּ תוֹ 
בּ ׁש ביל כּ י בּ ּק ׁש תוֹ , ׁש יּ מלּ א עד יתבּ ר
כּ ח ׁש יּ היה האדם את בּ רא זה
ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל להמׁש י בּ תפלּ תוֹ 
אין כּ י לטוֹ בה, לוֹ  יהיה א אבל כּ נּ "ל,
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ׁש צּ רי הכּ לי לתּק ן בּ תפלּ תוֹ  כּ ח
רוֹ צה: ׁש הוּ א הפע לקבּ לת

האדםה) ׁש אין זמן כּ ל נמצא,
הם ׁש לּ וֹ  החסרוֹ נוֹ ת אזי מתּפ לּ ל
כן על-ּפ י ואף כּ נּ "ל. גּ דוֹ לה לטוֹ בה לוֹ 
הּת פלּ ה על-ידי כּ י ּת פלּ ה, צריכין
יוּ כל ׁש על-ידי-זה כּ ראוּ י כּ לים מתּק ן
יזּ יק וא ׁש לּ וֹ  החסרוֹ נוֹ ת כּ ל למלּ אוֹ ת
נתּת ּק נוּ  ׁש כּ בר מאחר כּ לל הפע לוֹ 
דּ יקא ואז החסד ׁש פע לקבּ ל כּ לים
הפע לוֹ  ּת בא כּ ראוּ י ׁש התּפ לּ ל אחר

כּ נּ "ל. ולברכה לטוֹ בה

ׁש ּת היהאבל צרי הּת פלּ ה עּק ר 
הנּ צחי, ּת כלית בּ ׁש ביל בּ אמת
רק הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר כּ י
וזה וכנּ "ל. הּת כלית על כּ ׁש ּמ סּת כּ לין

איתא מה הּת פלּ הטבּ חינת ׁש עּק ר , 
הכינה חסרוֹ ן בּ ׁש ביל ׁש ּת היה צרי

'ל בּ הּת וֹ רה כּ תוּ ב וכן המׁש יכּ ביכוֹ ל 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה על ׁש לוֹ ם'

עד.) בתרא ואנחי(בבא לסלּת אי 'וׁש קלית :
הּת פלּ ה ׁש עּק ר וכוּ '. דּ רקיע' בּ כוּ תא
רפאנוּ  אפילּ וּ  הנּ ׁש מה לצר יהיה
מה בּ עצמוֹ  וזהוּ  וכוּ '. עלינוּ  וּ בר
חסרוֹ ן על יהיה הּת פלּ ה ׁש עּק ר דּ איתא
ׁש ל החסרוֹ נוֹ ת כּ ל כּ י כּ נּ "ל, הכינה
כּ י הכינה, חסרוֹ ן הם הנּ ׁש מה
כּ ביכוֹ ל הכינה חלק הוּ א הנּ ׁש מה
הּת פלּ ה ׁש עּק ר כּ נּ "ל, הינוּ  כּ יּ דוּ ע,
כּ גוֹ ן הּת כלית, בּ ׁש ביל ׁש ּת היה צרי

ועׁש ירוּ ת ּפ רנסה על כּ ׁש ּמ תּפ לּ ל
אוֹ  ּפ רנסה לוֹ  יּת ן יתבּ ר ׁש ה' יתּפ לּ ל
מעשׂ יו ׁש יּ יטיב האפן בּ זה עׁש ירוּ ת
חס יקלקל וא ויתּק ן על-ידי-זה
מה בּ כל וכן על-ידי-זה, וׁש לוֹ ם

וכנּ "ל. וּ מתּפ לּ ל ּמ בּק ׁש 

סדרועל-כּ ן ז"ל חכמינוּ  לנוּ  סדּ רוּ  
נפלא בּ סדר הּת פלּ ה
ׁש ל ׁש בחוֹ  לסדּ ר צריכין ׁש בּ תחלּ ה
 ּכ ואחר ראׁש וֹ נוֹ ת. בּ ׁש ׁש  מקוֹ ם
עשׂ רה בּ ׁש ׁש  צרכיו על מתּפ לּ לין
מיּ ד להתּפ לּ ל מתחילין ואין אמצעוֹ ת
לסדּ ר צריכין ּת חלּ ה כּ י צרכיו, על
בּ ּת פלּ ה וּ מזכּ ירין מקוֹ ם ׁש ל ׁש בחוֹ 
ראׁש וֹ נה בּ ברכה יתבּ ר חסדיו עצם
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּת פלּ ה, כּ וּ נת עּק ר ׁש ם

ז"ל לד:)רבּ וֹ תינוּ  בּ חינה(ברכות הינוּ  , 
יתבּ ר אוֹ תוֹ  מׁש בּ חין ׁש בּ תחלּ ה הנּ "ל
חסד עוֹ שׂ ה יתבּ ר ׁש הוּ א חסדּ וֹ  בּ עצם
לטוֹ בה, הכּ ל עוֹ שׂ ה מה וכל ּת מיד
חסדים 'גּ וֹ מל ׁש ם: ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ 
וּ מוֹ ׁש יע עוֹ זר מל עד וכוּ ' טוֹ בים
עוֹ שׂ ה מה כּ ל ׁש בּ ודּ אי הינוּ  וּ מגן',
אמּת י וטוֹ ב גּ דוֹ ל חסד הכּ ל יתבּ ר ה'

ונצחי.

ׁש הוּ אואחר גּ בּ וֹ ר' 'אּת ה מתחילין  ּכ 
דּ קדה הגּ בוּ רה מדּ ת כּ נגד

כּ יּ דוּ ע הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר וׁש םיׁש ם , 
ׁש יּ כוֹ ל ונפלאוֹ תיו גּ בוּ רוֹ תיו מזכּ ירין
'אּת ה ׁש ם: ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  הכּ ל לתּק ן
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ׁש על-ידי-זה כּ לים נעשׂ ים והּת וֹ רה
לחיּ ים לטוֹ בה חסדּ וֹ  ׁש פע לקבּ ל יוּ כל
עוֹ לם מיתת ולמוּ ת לרעה וא נצחיּ ים

וכנּ "ל. על-ידי-זה וׁש לוֹ ם חס

איועל-כּ ן יוֹ דע אדם אין בּ אמת 
הדּ וֹ ר צדּ יקי אם כּ י להתּפ לּ ל
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וּ כמוֹ  האמּת יּ ים.

קטז.) בתרא בּ תוֹ (בבא חוֹ לה לוֹ  ׁש יּ ׁש  'מי :
אפׁש ר אי כּ י חכם', אצל יל בּ יתוֹ 
הצּ דּ יק אם כּ י הּת כלית אל להביא
הדה בּ על בּ בחינת ׁש הוּ א האמּת י
הנּ "ל הּת וֹ רה בּ תחלּ ת ׁש ם הנּ אמר
עדין ׁש רחוֹ ק מי כּ ל על מסּת כּ ל ׁש הוּ א
בּ אחד, כּ לוּ לה ּת פלּ תוֹ  ואין מהּת כלית
ׁש ּת היה הּת כלית אל להביאוֹ  ׁש יּ ראה

ׁש ם. עיּ ן בּ אחד, כּ לוּ ל ּת פלּ תוֹ 

ׁש התּפ לּ לועל-כּ ן בּ עת ׁש מה 
הבּ ית-הּמ קדּ ׁש  כּ ׁש נּ גמר
ישׂ ראל ּת פלּ ת יתבּ ר ה' ׁש יּ ׁש מע
בּ פרוּ ׁש  אמר לם דּ עּת ם המכוּ נים

ח) דּ רכיו(מלכים-א כּ כל לאיׁש  "ונתּת  :
וּ כמוֹ  וכוּ ' לבבוֹ " את ּת דע אׁש ר
יוֹ דע אּת ה אם ׁש ם: רׁש "י ׁש ּפ רׁש 
אל חברוֹ  את בּ ממוֹ נוֹ  מׁש חית ׁש הוּ א
יׁש  בּ אמת כּ ן ועל ׁש ם. עיּ ן לוֹ , ּת ּת ן
מי ואין דּ עים ּת מים נפלאוֹ ת בּ זה
צדּ יקים אם כּ י כּ ראוּ י להתּפ לּ ל ׁש יּ וֹ דע
עוֹ לם בּ ני וּ ׁש אר כּ נּ "ל, האמּת יּ ים
להצּ דּ יקים ּת פלּ תם לקר צריכין
כּ ראוּ י ּת פלּ תם יעלוּ  והם הנּ "ל
בּ ני צּ ריכין מה ׁש פע להם ׁש יּ מׁש יכוּ 
להם יזּ יק ׁש א בּ אפן וכוּ ' וּ מזוֹ ני חיּ י

על-ידי אדּ רבּ א, רק וׁש לוֹ ם, חס לנצח
ה'. אל ויׁש וּ בוּ  יתּת ּק נוּ  דּ יקא הפע

"כּ יוזה בּ תפלּ תוֹ : ׁש מה ׁש ם ׁש דּ קדּ ק 
בּ ני כּ ל לבב את  ּלבד ידעּת  אּת ה
וכוּ ', היּ מים" כּ ל  ּיראו למען האדם
ּת פלּ ת יתבּ ר ה' ׁש יּ מלּ א ׁש בּ ּק ׁש  הינוּ 
רק יהיה אבל ּמ בּק ׁש ים, מה ישׂ ראל
יתבּ ר מלּ פניו ליראה ׁש יּ זכּ וּ  לטוֹ בה
הנּ כרי על רק וכנּ "ל. על-ידי-זה

ח)התּפ לּ ל אׁש ר(מלכים-א כּ כל "ועשׂ ית : 
א רׁש "ייקרא וּ פרׁש  וכוּ '. הנּ כרי" לי 

וכוּ '. ּת גּ ר יקרא ׁש א כּ די ׁש ם:
לפעמים מתּפ לּ לין זה וּ בׁש ביל
והרחוֹ קים הרׁש עים על הצּ דּ יקים
עׁש ירוּ ת להם ׁש יּ היה אליהם הבּ אים
ׁש א כּ די הם קדת בּ ׁש ביל והכּ ל

יוֹ תר. להם ויקלקל ּת גּ ר יקראוּ 

ׁש לועל-כּ ן זה בּ ענין יׁש  בּ אמת 
ונסּת רוֹ ת נפלאוֹ ת הּת פלּ ה
להתעּק ׁש  אסוּ ר בּ אמת ועל-כּ ן הרבּ ה
בּ תפלּ תוֹ  דּ בר ׁש וּ ם על עצמוֹ  ולדחק
לאו ואם יּת ן יתבּ ר הם יּת ן אם רק
ּת ׁש עה בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר כּ מוֹ  לאו,
למלּ אוֹ ת אפׁש ר אי אוּ לי כּ י ּת ּק וּ נין,
כּ י הּת פלּ ה, על-ידי אפילּ וּ  בּ ּק ׁש תוֹ 
כּ ׁש יּ מלּ אוּ  וׁש לוֹ ם, חס יוֹ תר לוֹ  יזּ יק
ויתעּק ׁש  ידחק ואם וכנּ "ל, בּ ּק ׁש תוֹ 
ה' את ׁש יּ טריח להיוֹ ת יכוֹ ל בּ תפלּ תוֹ 
בּ ׁש ביל כּ י בּ ּק ׁש תוֹ , ׁש יּ מלּ א עד יתבּ ר
כּ ח ׁש יּ היה האדם את בּ רא זה
ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל להמׁש י בּ תפלּ תוֹ 
אין כּ י לטוֹ בה, לוֹ  יהיה א אבל כּ נּ "ל,

קיט והלכות סהתורות תורה

ׁש צּ רי הכּ לי לתּק ן בּ תפלּ תוֹ  כּ ח
רוֹ צה: ׁש הוּ א הפע לקבּ לת

האדםה) ׁש אין זמן כּ ל נמצא,
הם ׁש לּ וֹ  החסרוֹ נוֹ ת אזי מתּפ לּ ל
כן על-ּפ י ואף כּ נּ "ל. גּ דוֹ לה לטוֹ בה לוֹ 
הּת פלּ ה על-ידי כּ י ּת פלּ ה, צריכין
יוּ כל ׁש על-ידי-זה כּ ראוּ י כּ לים מתּק ן
יזּ יק וא ׁש לּ וֹ  החסרוֹ נוֹ ת כּ ל למלּ אוֹ ת
נתּת ּק נוּ  ׁש כּ בר מאחר כּ לל הפע לוֹ 
דּ יקא ואז החסד ׁש פע לקבּ ל כּ לים
הפע לוֹ  ּת בא כּ ראוּ י ׁש התּפ לּ ל אחר

כּ נּ "ל. ולברכה לטוֹ בה

ׁש ּת היהאבל צרי הּת פלּ ה עּק ר 
הנּ צחי, ּת כלית בּ ׁש ביל בּ אמת
רק הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר כּ י
וזה וכנּ "ל. הּת כלית על כּ ׁש ּמ סּת כּ לין

איתא מה הּת פלּ הטבּ חינת ׁש עּק ר , 
הכינה חסרוֹ ן בּ ׁש ביל ׁש ּת היה צרי

'ל בּ הּת וֹ רה כּ תוּ ב וכן המׁש יכּ ביכוֹ ל 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה על ׁש לוֹ ם'

עד.) בתרא ואנחי(בבא לסלּת אי 'וׁש קלית :
הּת פלּ ה ׁש עּק ר וכוּ '. דּ רקיע' בּ כוּ תא
רפאנוּ  אפילּ וּ  הנּ ׁש מה לצר יהיה
מה בּ עצמוֹ  וזהוּ  וכוּ '. עלינוּ  וּ בר
חסרוֹ ן על יהיה הּת פלּ ה ׁש עּק ר דּ איתא
ׁש ל החסרוֹ נוֹ ת כּ ל כּ י כּ נּ "ל, הכינה
כּ י הכינה, חסרוֹ ן הם הנּ ׁש מה
כּ ביכוֹ ל הכינה חלק הוּ א הנּ ׁש מה
הּת פלּ ה ׁש עּק ר כּ נּ "ל, הינוּ  כּ יּ דוּ ע,
כּ גוֹ ן הּת כלית, בּ ׁש ביל ׁש ּת היה צרי

ועׁש ירוּ ת ּפ רנסה על כּ ׁש ּמ תּפ לּ ל
אוֹ  ּפ רנסה לוֹ  יּת ן יתבּ ר ׁש ה' יתּפ לּ ל
מעשׂ יו ׁש יּ יטיב האפן בּ זה עׁש ירוּ ת
חס יקלקל וא ויתּק ן על-ידי-זה
מה בּ כל וכן על-ידי-זה, וׁש לוֹ ם

וכנּ "ל. וּ מתּפ לּ ל ּמ בּק ׁש 

סדרועל-כּ ן ז"ל חכמינוּ  לנוּ  סדּ רוּ  
נפלא בּ סדר הּת פלּ ה
ׁש ל ׁש בחוֹ  לסדּ ר צריכין ׁש בּ תחלּ ה
 ּכ ואחר ראׁש וֹ נוֹ ת. בּ ׁש ׁש  מקוֹ ם
עשׂ רה בּ ׁש ׁש  צרכיו על מתּפ לּ לין
מיּ ד להתּפ לּ ל מתחילין ואין אמצעוֹ ת
לסדּ ר צריכין ּת חלּ ה כּ י צרכיו, על
בּ ּת פלּ ה וּ מזכּ ירין מקוֹ ם ׁש ל ׁש בחוֹ 
ראׁש וֹ נה בּ ברכה יתבּ ר חסדיו עצם
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּת פלּ ה, כּ וּ נת עּק ר ׁש ם

ז"ל לד:)רבּ וֹ תינוּ  בּ חינה(ברכות הינוּ  , 
יתבּ ר אוֹ תוֹ  מׁש בּ חין ׁש בּ תחלּ ה הנּ "ל
חסד עוֹ שׂ ה יתבּ ר ׁש הוּ א חסדּ וֹ  בּ עצם
לטוֹ בה, הכּ ל עוֹ שׂ ה מה וכל ּת מיד
חסדים 'גּ וֹ מל ׁש ם: ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ 
וּ מוֹ ׁש יע עוֹ זר מל עד וכוּ ' טוֹ בים
עוֹ שׂ ה מה כּ ל ׁש בּ ודּ אי הינוּ  וּ מגן',
אמּת י וטוֹ ב גּ דוֹ ל חסד הכּ ל יתבּ ר ה'

ונצחי.

ׁש הוּ אואחר גּ בּ וֹ ר' 'אּת ה מתחילין  ּכ 
דּ קדה הגּ בוּ רה מדּ ת כּ נגד

כּ יּ דוּ ע הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר וׁש םיׁש ם , 
ׁש יּ כוֹ ל ונפלאוֹ תיו גּ בוּ רוֹ תיו מזכּ ירין
'אּת ה ׁש ם: ׁש אוֹ מרים כּ מוֹ  הכּ ל לתּק ן
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מה כּ עין ׁש הוּ א ה'', לעוֹ לם גּ בּ וֹ ר
ּפ סוּ ק על רׁש "י צב)ּפ רׁש  :(תהלים 

ׁש ם: ׁש ּפ רׁש  ה'", לעוֹ לם מרוֹ ם "ואּת ה
כּ נּ "ל, הינוּ  העליוֹ נה, על יד לעוֹ לם
וזהוּ : נצחית. לטוֹ בה ּת מיד כּ וּ נתוֹ  כּ י
הּת כלית עּק ר ואז אּת ה'. מתים 'מחיּ ה
עם מגלגּ ל יתבּ ר ה' מה וכל הנּ צחי
אחר הנצחית לטוֹ בתוֹ  הכּ ל האדם
ׁש ה' להוֹ ׁש יע', 'רב וזהוּ : הּת חיּ ה.
מרבּ ה ׁש הוּ א להוֹ ׁש יע רב הוּ א יתבּ ר
וזהוּ  עת. בּ כל אדם לכל יׁש וּ עוֹ ת
יתבּ ר חסדיו ּפ רטי כּ ל ׁש ּמ זכּ ירין
מחיּ ה בּ חסד חיּ ים מכלכּ ל 'ׁש הוּ א
חוֹ לים ורוֹ פא נוֹ פלים סוֹ מ וכוּ ' מתים
ליׁש ני אמוּ נתוֹ  וּ מקיּ ם אסוּ רים וּ מּת יר
עוֹ זר יתבּ ר ׁש ה' הינוּ  וכוּ ', עפר'
בּ ענין הן ּפ רנסה בּ ענין הן ּת מיד
יׁש וּ עוֹ ת מצמיח הוּ א כּ י וכוּ ', רפוּ אוֹ ת
הבּ רכה בּ סוֹ ף ׁש אוֹ מרים וּ כמוֹ  ּת מיד,
ממית מל וכוּ '  ֹכמו 'מי הזּ את:
מה רק וכוּ ' יׁש וּ עה' וּ מצמיח וּ מחיּ ה
ׁש ל אוֹ  הּפ רנסה ׁש פע נתעכּ ב ּפ עמים
כּ י לטוֹ בה, הוּ א הכּ ל וכוּ ' הרפוּ אה
נצחי וּ לחסד לטוֹ בה יתבּ ר כּ וּ נתוֹ 

ּת מיד.
בּ ברכהועל-כּ ן ּפ עמים כּ ּמ ה כּ וֹ פלין 

הּמ תים, ּת חיּ ת הזכּ רת זאת
מתחיל ׁש בּ ּה  הבּ רכה כּ לל עּק ר ׁש זּ הוּ 
כּ ן ואם הּמ תים. מחיּ ה מסיּ ם וּ בּה 
לׁש אר יׁש  יּ כוּ ת מה לכאוֹ רה קׁש ה
הזּ ה בּ עוֹ לם הגּ וּ ף צרכי ׁש ל הּפ רטים
ּפ רנסה ׁש הם זאת בּ ברכה ׁש הזכּ יר

וכוּ ' הנּ "לוּ רפוּ אה על-ּפ י בּ אמת א ? 
עּק ר כּ י אחד, הכּ ל כּ י ניחא הכּ ל

הּת חיּ ה. לאחר אחד כּ ל יזכּ ה הּת כלית
כּ ל הּת חיּ ה בּ ברכּ ת הזכּ יר ועל-כּ ן
עוֹ שׂ ה יתבּ ר ׁש ה' ּפ רטיּ ים החסדים
וׁש וֹ נה וחוֹ זר העוֹ לם בּ זה האדם עם
לוֹ מר הּת חיּ ה ענין ּפ עם בּ כל וּ מזכּ יר
עם עוֹ שׂ ה יתבּ ר ׁש ה' החסדים ׁש כּ ל
בּ אפן הוּ א הכּ ל העוֹ לם בּ זה האדם

וחס טוֹ בה על-ידי-זה לוֹ  דׁש יּ צמח 
הּת כלית ׁש הוּ א הּת חיּ ה אחר נצחי
 נמׁש ׁש ּמ זּ ה אחד כּ ל יבין וּ מּמ ילא
אצל הפע נתעכּ ב לּ פעמים מה
הצטרכוּ ת, בּ ׁש אר הן בּ פרנסה הן אחד
אחר הנצחית לטוֹ בתוֹ  הכּ ל כּ י
כּ ל בּ ודּ אי יתבּ ר הוּ א כּ י הּת חיּ ה,
ולּת ן בּ רוח הכּ ל לפרנס ויכוֹ ל יכוֹ ל
בּ כל וּ רפוּ אה גּ דוֹ ל עׁש ירוּ ת אחד לכל
המכלכּ ל יתבּ ר הוּ א הא כּ י עת,
מה א וכוּ ', חוֹ לים ורוֹ פא וכוּ ' חיּ ים
מחמת הוּ א לפעמים הפע ּמ תעכּ ב
בּ אפן בּ חסד' חיּ ים 'מכלכּ ל ׁש הוּ א
רבּ ים'. בּ רחמים מתים 'מחיּ ה ׁש יּ תקיּ ם
ורוֹ פא נוֹ פלים סוֹ מ' יתבּ ר הוּ א וכן
ׁש יּ קיּ ם בּ אפן אסוּ רים' וּ מּת יר חוֹ לים

כּ נּ "ל. הינוּ  עפר', ליׁש ני 'אמוּ נתוֹ 

בּ פרטיּ וּ תועל-כּ ן הּפ רנסה אצל נסמ 
לפניו הּמ תים ּת חיּ ת הזכּ רת
'מחיּ ה ׁש אוֹ מרים: כּ מוֹ  וּ לאחריו,
אוֹ  הגּ ׁש ם מוֹ ריד וכוּ ' אּת ה' מתים
הּפ רנסה. המׁש כת ׁש הוּ א הּט ל, מוֹ ריד
בּ חסד חיּ ים 'מכלכּ ל  ּכ אחר ּת כף וכן

וכוּ ': מתים' מחיּ ה

האדםכּ י לב מתעּק ם הּפ רנסה בּ ענין 
על ּפ עם בּ כל לוֹ  וקׁש ה בּ יוֹ תר
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הגּ לוּ ת בּ ימי בּ פרט הּפ רנסה, עכּ וּ ב
ּפ רנסת בּ פרט ישׂ ראל, ׁש ּפ רנסת
כּ י וגם מאד נתמעטה הכּ ׁש רים
יוֹ ם בּ כל אליו האדם מכרח הּפ רנסה
הזכּ יר ועל-כּ ן הבּ ּק ׁש וֹ ת. מארי יוֹ תר
ּת חיּ ת הזכּ רת בּ יוֹ תר הּפ רנסה אצל
מכלכּ ל יתבּ ר ׁש ה' לוֹ מר הּמ תים
יתבּ ר הוּ א א האדם, כּ ל וּ מפרנס
ׁש ּמ פרנס בּ פרנסתוֹ   מתהּפ מּס בּ וֹ ת
ׁש יּ חיּ ה בּ אפן ׁש יּ היה החיּ ים וּ מכלכּ ל
לּת כלית ׁש יּ זכּ וּ  דּ הינוּ  וכוּ ', מתים

וכנּ "ל. הנּ צחי

וּ ברכּ תותכף קדה אוֹ מרים  ּכ אחר 
עצם בּ חינת ׁש זּ הוּ  קדוֹ ׁש , אּת ה
הּת חיּ ה אחר ישׂ ראל ׁש יּ זכּ וּ  הּת כלית
כּ ל בּ כלל יתבּ ר ׁש מוֹ  ׁש יּ קדּ יׁש וּ 
אׁש רי סלה,  ּיהלּ לו אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים
ׁש ׁש  ׁש ּמ סדּ רין ואחר לזה. הזּ וֹ כה
מקוֹ ם ׁש ל ׁש בחוֹ  ׁש ּמ סדּ רין ראׁש וֹ נוֹ ת
ׁש ה' וּ מוֹ דיעים מוֹ דים ׁש על-ידי-זה
וכל ּת מיד טוֹ בים חסדים גּ וֹ מל יתבּ ר
בּ ׁש ביל לטוֹ בה הכּ ל עוֹ שׂ ה מה
 ּכ אחר וכנּ "ל, הנּ צחי הּת כלית
רק כּ י צרכיו, על להתּפ לּ ל מתחילין
אחר צרכיו על להתּפ לּ ל  ּׁש י עּת ה
הוּ א כּ י לטוֹ בה ׁש הכּ ל הוֹ דינוּ  ׁש כּ בר
אנוּ  רק כּ נּ "ל, יכוֹ ל כּ ל יתבּ ר
כּ די צוּ נוּ  כּ אׁש ר צרכינוּ  על מתּפ לּ לין
כּ י כּ נּ "ל, הפע לקבּ ל כּ לים לעשׂ וֹ ת
בּ ׁש ביל רק הוּ א בּ תפלּ וֹ תינוּ  כּ וּ נתנוּ  גּ ם
צריכים ׁש אנוּ  רק הנּ צחי הּת כלית
כּ לים לעשׂ וֹ ת כּ די בּ פינוּ  להתּפ לּ ל
"ואּת ם בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר וּ כמוֹ  כּ נּ "ל.

ּפ סוּ ק על וכוּ ' לי" א)ּת היוּ  :(דברים 
לכם". דּ בּ ר כּ אׁש ר אתכם ויבר"
אנוּ  האמצעיּ וֹ ת בּ בּ רכוֹ ת ועל-כּ ן
הדּ עת על לבּק ׁש  ּת חלּ ה מתחילין
 ּכ ואחר וכוּ ' דּ עה מאּת וֹ  ׁש יּ חנּ נוּ 
יתבּ ר אליו לׁש וּ ב הׁש יבנוּ  מבּק ׁש ין
אלּ וּ  ׁש כּ ל עוֹ נוֹ ת סליחת על  ּכ ואחר
הּת כלית. בּ ׁש ביל רק הם הּת פלּ וֹ ת
הגּ וּ ף צרכי על מתּפ לּ לין אנוּ   ּכ ואחר
כּ י וכוּ ', עלינוּ  וּ בר רפאנוּ  ׁש הם
מתּפ לּ לים ׁש אנוּ  הגּ וּ ף צרכי גּ ם בּ אמת
ׁש נּ וּ כל כּ די הנּ ׁש מה בּ ׁש ביל כּ וּ נתנוּ  כּ ל
בּ רכּ ת ועל-ידי הגּ וּ ף בּ ריאוּ ת על-ידי
וּ לקיּ ם בּ ּת וֹ רה לעסק וכוּ ' הּפ רנסה
הּת פלּ ה עּק ר כּ י ,יתבּ ר מצוֹ תיו
הּת כלית בּ ׁש ביל רק להיוֹ ת צריכה
אוֹ מרים אנוּ  ועל-כּ ן וכנּ "ל. הנּ צחי
על-ידי כּ י הּת פלּ ה, קדם ׁש מע קריאת
ואז בּ אחד נכללין אנוּ  ׁש מע קריאת

וכנּ "ל: להתּפ לּ ל יכוֹ לין דּ יקא

הנּ "לו) הּמ ילה כּ וּ נת בּ חינת וזה
הּס תוּ מים החסדים לגלּ וֹ ת ׁש הוּ א
גּ לּ וּ י למקוֹ ם למּט ה להמׁש יכן למעלה

הינוּ  מצותהחסדים, על-ידי כּ י כּ נּ "ל, 
בּ אחד נכללין ׁש על-ידי-זה מילה
הּת ינוֹ ק, ׁש ל הכּ אב עצם על-ידי
דּ האי מחיזוּ  עיניו מעצים ׁש על-ידי-זה
בּ חינת בּ עצמוֹ  ׁש זּ הוּ  לגמרי, עלמא
כּ נּ "ל, וכוּ ' הערלה והעברת  ּחּת ו
החסדים וּ מגלּ ין ממׁש יכין על-ידי-זה
החסדים המׁש כת עּק ר ׁש אז למּט ה
זמן ׁש כּ ל בּ כּ וּ נוֹ ת כּ יּ דוּ ע בּ עוֹ לם
אין למעלה סתוּ מים ׁש החסדים
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מה כּ עין ׁש הוּ א ה'', לעוֹ לם גּ בּ וֹ ר
ּפ סוּ ק על רׁש "י צב)ּפ רׁש  :(תהלים 

ׁש ם: ׁש ּפ רׁש  ה'", לעוֹ לם מרוֹ ם "ואּת ה
כּ נּ "ל, הינוּ  העליוֹ נה, על יד לעוֹ לם
וזהוּ : נצחית. לטוֹ בה ּת מיד כּ וּ נתוֹ  כּ י
הּת כלית עּק ר ואז אּת ה'. מתים 'מחיּ ה
עם מגלגּ ל יתבּ ר ה' מה וכל הנּ צחי
אחר הנצחית לטוֹ בתוֹ  הכּ ל האדם
ׁש ה' להוֹ ׁש יע', 'רב וזהוּ : הּת חיּ ה.
מרבּ ה ׁש הוּ א להוֹ ׁש יע רב הוּ א יתבּ ר
וזהוּ  עת. בּ כל אדם לכל יׁש וּ עוֹ ת
יתבּ ר חסדיו ּפ רטי כּ ל ׁש ּמ זכּ ירין
מחיּ ה בּ חסד חיּ ים מכלכּ ל 'ׁש הוּ א
חוֹ לים ורוֹ פא נוֹ פלים סוֹ מ וכוּ ' מתים
ליׁש ני אמוּ נתוֹ  וּ מקיּ ם אסוּ רים וּ מּת יר
עוֹ זר יתבּ ר ׁש ה' הינוּ  וכוּ ', עפר'
בּ ענין הן ּפ רנסה בּ ענין הן ּת מיד
יׁש וּ עוֹ ת מצמיח הוּ א כּ י וכוּ ', רפוּ אוֹ ת
הבּ רכה בּ סוֹ ף ׁש אוֹ מרים וּ כמוֹ  ּת מיד,
ממית מל וכוּ '  ֹכמו 'מי הזּ את:
מה רק וכוּ ' יׁש וּ עה' וּ מצמיח וּ מחיּ ה
ׁש ל אוֹ  הּפ רנסה ׁש פע נתעכּ ב ּפ עמים
כּ י לטוֹ בה, הוּ א הכּ ל וכוּ ' הרפוּ אה
נצחי וּ לחסד לטוֹ בה יתבּ ר כּ וּ נתוֹ 

ּת מיד.
בּ ברכהועל-כּ ן ּפ עמים כּ ּמ ה כּ וֹ פלין 

הּמ תים, ּת חיּ ת הזכּ רת זאת
מתחיל ׁש בּ ּה  הבּ רכה כּ לל עּק ר ׁש זּ הוּ 
כּ ן ואם הּמ תים. מחיּ ה מסיּ ם וּ בּה 
לׁש אר יׁש  יּ כוּ ת מה לכאוֹ רה קׁש ה
הזּ ה בּ עוֹ לם הגּ וּ ף צרכי ׁש ל הּפ רטים
ּפ רנסה ׁש הם זאת בּ ברכה ׁש הזכּ יר

וכוּ ' הנּ "לוּ רפוּ אה על-ּפ י בּ אמת א ? 
עּק ר כּ י אחד, הכּ ל כּ י ניחא הכּ ל

הּת חיּ ה. לאחר אחד כּ ל יזכּ ה הּת כלית
כּ ל הּת חיּ ה בּ ברכּ ת הזכּ יר ועל-כּ ן
עוֹ שׂ ה יתבּ ר ׁש ה' ּפ רטיּ ים החסדים
וׁש וֹ נה וחוֹ זר העוֹ לם בּ זה האדם עם
לוֹ מר הּת חיּ ה ענין ּפ עם בּ כל וּ מזכּ יר
עם עוֹ שׂ ה יתבּ ר ׁש ה' החסדים ׁש כּ ל
בּ אפן הוּ א הכּ ל העוֹ לם בּ זה האדם

וחס טוֹ בה על-ידי-זה לוֹ  דׁש יּ צמח 
הּת כלית ׁש הוּ א הּת חיּ ה אחר נצחי
 נמׁש ׁש ּמ זּ ה אחד כּ ל יבין וּ מּמ ילא
אצל הפע נתעכּ ב לּ פעמים מה
הצטרכוּ ת, בּ ׁש אר הן בּ פרנסה הן אחד
אחר הנצחית לטוֹ בתוֹ  הכּ ל כּ י
כּ ל בּ ודּ אי יתבּ ר הוּ א כּ י הּת חיּ ה,
ולּת ן בּ רוח הכּ ל לפרנס ויכוֹ ל יכוֹ ל
בּ כל וּ רפוּ אה גּ דוֹ ל עׁש ירוּ ת אחד לכל
המכלכּ ל יתבּ ר הוּ א הא כּ י עת,
מה א וכוּ ', חוֹ לים ורוֹ פא וכוּ ' חיּ ים
מחמת הוּ א לפעמים הפע ּמ תעכּ ב
בּ אפן בּ חסד' חיּ ים 'מכלכּ ל ׁש הוּ א
רבּ ים'. בּ רחמים מתים 'מחיּ ה ׁש יּ תקיּ ם
ורוֹ פא נוֹ פלים סוֹ מ' יתבּ ר הוּ א וכן
ׁש יּ קיּ ם בּ אפן אסוּ רים' וּ מּת יר חוֹ לים

כּ נּ "ל. הינוּ  עפר', ליׁש ני 'אמוּ נתוֹ 

בּ פרטיּ וּ תועל-כּ ן הּפ רנסה אצל נסמ 
לפניו הּמ תים ּת חיּ ת הזכּ רת
'מחיּ ה ׁש אוֹ מרים: כּ מוֹ  וּ לאחריו,
אוֹ  הגּ ׁש ם מוֹ ריד וכוּ ' אּת ה' מתים
הּפ רנסה. המׁש כת ׁש הוּ א הּט ל, מוֹ ריד
בּ חסד חיּ ים 'מכלכּ ל  ּכ אחר ּת כף וכן

וכוּ ': מתים' מחיּ ה

האדםכּ י לב מתעּק ם הּפ רנסה בּ ענין 
על ּפ עם בּ כל לוֹ  וקׁש ה בּ יוֹ תר

קכא והלכות סהתורות תורה

הגּ לוּ ת בּ ימי בּ פרט הּפ רנסה, עכּ וּ ב
ּפ רנסת בּ פרט ישׂ ראל, ׁש ּפ רנסת
כּ י וגם מאד נתמעטה הכּ ׁש רים
יוֹ ם בּ כל אליו האדם מכרח הּפ רנסה
הזכּ יר ועל-כּ ן הבּ ּק ׁש וֹ ת. מארי יוֹ תר
ּת חיּ ת הזכּ רת בּ יוֹ תר הּפ רנסה אצל
מכלכּ ל יתבּ ר ׁש ה' לוֹ מר הּמ תים
יתבּ ר הוּ א א האדם, כּ ל וּ מפרנס
ׁש ּמ פרנס בּ פרנסתוֹ   מתהּפ מּס בּ וֹ ת
ׁש יּ חיּ ה בּ אפן ׁש יּ היה החיּ ים וּ מכלכּ ל
לּת כלית ׁש יּ זכּ וּ  דּ הינוּ  וכוּ ', מתים

וכנּ "ל. הנּ צחי

וּ ברכּ תותכף קדה אוֹ מרים  ּכ אחר 
עצם בּ חינת ׁש זּ הוּ  קדוֹ ׁש , אּת ה
הּת חיּ ה אחר ישׂ ראל ׁש יּ זכּ וּ  הּת כלית
כּ ל בּ כלל יתבּ ר ׁש מוֹ  ׁש יּ קדּ יׁש וּ 
אׁש רי סלה,  ּיהלּ לו אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים
ׁש ׁש  ׁש ּמ סדּ רין ואחר לזה. הזּ וֹ כה
מקוֹ ם ׁש ל ׁש בחוֹ  ׁש ּמ סדּ רין ראׁש וֹ נוֹ ת
ׁש ה' וּ מוֹ דיעים מוֹ דים ׁש על-ידי-זה
וכל ּת מיד טוֹ בים חסדים גּ וֹ מל יתבּ ר
בּ ׁש ביל לטוֹ בה הכּ ל עוֹ שׂ ה מה
 ּכ אחר וכנּ "ל, הנּ צחי הּת כלית
רק כּ י צרכיו, על להתּפ לּ ל מתחילין
אחר צרכיו על להתּפ לּ ל  ּׁש י עּת ה
הוּ א כּ י לטוֹ בה ׁש הכּ ל הוֹ דינוּ  ׁש כּ בר
אנוּ  רק כּ נּ "ל, יכוֹ ל כּ ל יתבּ ר
כּ די צוּ נוּ  כּ אׁש ר צרכינוּ  על מתּפ לּ לין
כּ י כּ נּ "ל, הפע לקבּ ל כּ לים לעשׂ וֹ ת
בּ ׁש ביל רק הוּ א בּ תפלּ וֹ תינוּ  כּ וּ נתנוּ  גּ ם
צריכים ׁש אנוּ  רק הנּ צחי הּת כלית
כּ לים לעשׂ וֹ ת כּ די בּ פינוּ  להתּפ לּ ל
"ואּת ם בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר וּ כמוֹ  כּ נּ "ל.

ּפ סוּ ק על וכוּ ' לי" א)ּת היוּ  :(דברים 
לכם". דּ בּ ר כּ אׁש ר אתכם ויבר"
אנוּ  האמצעיּ וֹ ת בּ בּ רכוֹ ת ועל-כּ ן
הדּ עת על לבּק ׁש  ּת חלּ ה מתחילין
 ּכ ואחר וכוּ ' דּ עה מאּת וֹ  ׁש יּ חנּ נוּ 
יתבּ ר אליו לׁש וּ ב הׁש יבנוּ  מבּק ׁש ין
אלּ וּ  ׁש כּ ל עוֹ נוֹ ת סליחת על  ּכ ואחר
הּת כלית. בּ ׁש ביל רק הם הּת פלּ וֹ ת
הגּ וּ ף צרכי על מתּפ לּ לין אנוּ   ּכ ואחר
כּ י וכוּ ', עלינוּ  וּ בר רפאנוּ  ׁש הם
מתּפ לּ לים ׁש אנוּ  הגּ וּ ף צרכי גּ ם בּ אמת
ׁש נּ וּ כל כּ די הנּ ׁש מה בּ ׁש ביל כּ וּ נתנוּ  כּ ל
בּ רכּ ת ועל-ידי הגּ וּ ף בּ ריאוּ ת על-ידי
וּ לקיּ ם בּ ּת וֹ רה לעסק וכוּ ' הּפ רנסה
הּת פלּ ה עּק ר כּ י ,יתבּ ר מצוֹ תיו
הּת כלית בּ ׁש ביל רק להיוֹ ת צריכה
אוֹ מרים אנוּ  ועל-כּ ן וכנּ "ל. הנּ צחי
על-ידי כּ י הּת פלּ ה, קדם ׁש מע קריאת
ואז בּ אחד נכללין אנוּ  ׁש מע קריאת

וכנּ "ל: להתּפ לּ ל יכוֹ לין דּ יקא

הנּ "לו) הּמ ילה כּ וּ נת בּ חינת וזה
הּס תוּ מים החסדים לגלּ וֹ ת ׁש הוּ א
גּ לּ וּ י למקוֹ ם למּט ה להמׁש יכן למעלה

הינוּ  מצותהחסדים, על-ידי כּ י כּ נּ "ל, 
בּ אחד נכללין ׁש על-ידי-זה מילה
הּת ינוֹ ק, ׁש ל הכּ אב עצם על-ידי
דּ האי מחיזוּ  עיניו מעצים ׁש על-ידי-זה
בּ חינת בּ עצמוֹ  ׁש זּ הוּ  לגמרי, עלמא
כּ נּ "ל, וכוּ ' הערלה והעברת  ּחּת ו
החסדים וּ מגלּ ין ממׁש יכין על-ידי-זה
החסדים המׁש כת עּק ר ׁש אז למּט ה
זמן ׁש כּ ל בּ כּ וּ נוֹ ת כּ יּ דוּ ע בּ עוֹ לם
אין למעלה סתוּ מים ׁש החסדים
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כּ ׁש זּ וֹ כין רק בּ עוֹ לם נמׁש כין החסדים
בּ מקוֹ ם אוֹ תם ׁש יּ מׁש יכוּ  עד לתּק נם
וּ מתּפ טין מאירין ׁש אז הגּ לּ וּ י
מדּ וּ ע כּ ן אם קׁש ה ולכאוֹ רה בּ עוֹ לם,
ׁש הם זמן כּ ל חסדים בּ ׁש ם נקראים
יתבּ ר חסדּ וֹ  עּק ר הא כּ י סתוּ מים,
הבּ רוּ אים, עם חסד כּ ׁש עוֹ שׂ ה הוּ א
ׁש הם זמן כּ ל אבל החסד, מדּ ת ׁש זּ הוּ 
למּט ה מתגּ לּ ים ואינם סתוּ מים
מתּפ טת אינּה  החסד ׁש ל והפע

חסדים בּ ׁש ם נקראים מדּ וּ ע אעדין ? 
מה כּ י היטב, הדּ בר מוּ בן הנּ "ל על-ּפ י
מתּפ טים ואינם סתוּ מים החסדים
זכינוּ  א ׁש עדין מחמת רק הוּ א למּט ה
קבּ לת בּ ׁש ביל כּ ראוּ י כּ לים לתּק ן
עצם זהוּ  אדּ רבּ א, אז ועל-כּ ן החסדים
למעלה סתוּ מים החסדים מה החסד
מעט אם כּ י למּט ה מהם נׁש ּפ ע ואין
כּ י גּ דוֹ לה, לטוֹ בה זה כּ י כּ יּ דוּ ע, דּ מעט
זהוּ  לקבּ ל כּ לים אין ׁש עדין מאחר
 נמׁש ואין סתוּ מים ׁש הם גּ דוֹ ל חסד
כּ די מאד מעט אם כּ י למּט ה מהם
וׁש לוֹ ם חס הפע רבּ וּ י יזּ יק ׁש א

וכנּ "ל.

מילהועל מצות על-ידי כּ ן 
עיניו סוֹ תם ׁש על-ידי-זה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  עלמא, דּ האי מחיזוּ 
ואחר בּ אחד ונכלל הערלה העברת
וׁש וֹ ב, רצוֹ א בּ בחינת מם ׁש ב  ּכ
להּת ינוֹ ק, הם קריאת בּ חינת ׁש זּ הוּ 
וכנּ "ל, הּת וֹ רה המׁש כת בּ חינת ׁש הוּ א
לקבּ ל הכּ לים מתּק נים ׁש על-ידי-זה
נמׁש כין מּמ ילא על-כּ ן החסד, ׁש פע

מאחר הּס תוּ מים החסדים ונתגּ לּ ין
כּ י וכנּ "ל, לקבּ ל כּ לים נעשׂ וּ  ׁש כּ בר
החסד ׁש פע לקבּ ל הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר
זה ידי ׁש על הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי הוּ א
הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ  ּת וֹ רה ממׁש יכין
וכנּ "ל: הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר זה ידי ׁש על

הּק דוֹ ׁש ז) בּ זּ הר ׁש איתא ו,וזה (תיקו"ז 
מזוֹ נא,כב.) לן הב כּ כלבים 'צוחין :

על הּת פלּ ה עּק ר כּ י וכוּ '. חיּ י' לן הב
להיוֹ ת צרי וכוּ '. וּ מזוֹ ני חיּ י בּ ני
ׁש ּס יּ ם וזה וכנּ "ל. הּת כלית בּ ׁש ביל
מזוֹ נא על ׁש אלין 'ולא ׁש ם:
לׁש אל ׁש צּ ריכין הינוּ  וכוּ ', דּ ׁש כינּת א'
ׁש הוּ א הנּ פׁש  ּת ּק וּ ן על רק וּ להתּפ לּ ל

הכינה: עליּ ת ׁש הוּ א הּת כלית,

ז"ל:ח) רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה
ׁש וֹ הין היוּ  הראׁש וֹ נים 'חסידים
לבּ ם ׁש יּ כוּ נוּ  כּ די וּ מתּפ לּ לין אחת ׁש עה
קדם ׁש עה ׁש וֹ הין ׁש היוּ  הינוּ  לּמ קוֹ ם',
לה' ודעּת ם לבּ ם לכוּ ן כּ די הּת פלּ ה
סוֹ ף האין בּ אוֹ ר עצמן לבּט ל יתבּ ר
עּק ר ׁש זּ ה בּ אחד ּת פלּ תם לכל כּ די
ׁש איתא וזה כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
אחת ׁש עה ׁש וֹ הין ׁש היוּ  בּ גּ מרא ׁש ם
אחר אחת וׁש עה הּת פלּ ה קדם
היוּ  הּת פלּ ה אחר גּ ם כּ י הּת פלּ ה,
להמׁש י כּ די אחת ׁש עה ׁש וֹ הין
בּ דעּת ם הרׁש ימוּ  אוֹ ר היטב וּ לקר
וּ מבּט לין מקררין ׁש על-ידי-זה ולבּ ם
כּ ל וּ מׁש לימין וּ ממלּ אין היּ ּס וּ רים כּ ל
הכּ לים ּת ּק וּ ן כּ ל מם כּ י החסרוֹ נוֹ ת,
וכנּ "ל. טוֹ בוֹ ת ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל לקבּ ל
ׁש היוּ  מאחר 'וכי ׁש ם: ׁש ּמ קׁש וּ  וזהוּ 

קכג והלכות סהתורות תורה

ּת וֹ רתן בּ תפלּ תן ׁש עוֹ ת ּת ׁש ע ׁש וֹ הין
נעשׂ ית מתי וּ מלאכּת ן נעשׂ ית !?מתי 

ּת וֹ רתן חסידים ׁש היוּ   ֹמּת ו ותרצוּ :
הינוּ  מתבּ רכת' וּ מלאכּת ן מׁש ּת ּמ רת
ׁש עה ׁש וֹ הין ׁש היוּ  ׁש ּמ חמת כּ נּ "ל,
לבחינת זכוּ  ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה קדם
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
ׁש הוּ  הּת פלּ ה אחר וכן כּ נּ "ל. הּת פלּ ה

ל כּ די אחת היטבׁש עה וּ לקר המׁש י 
נמׁש כת ׁש ּמ ם בּ לבּ ם הרׁש ימוּ  אוֹ ר
הכּ לים כּ ל ּת ּק וּ ן וּ מם הּת וֹ רה כּ ל
ההׁש ּפ עוֹ ת, וכל הבּ רכוֹ ת כּ ל לקבּ ל
מׁש ּת ּמ רת, ּת וֹ רתן היתה בּ ודּ אי על-כּ ן
כּ נּ "ל. הּת וֹ רה כּ ל נמׁש כת מם כּ י
מתבּ רכת, מלאכּת ן היתה ועל-ידי-זה
הפע בּ רכּ ת כּ ל  נמׁש מם כּ י
מם, ׁש נּ מׁש כין הכּ לים ּת ּק וּ ן על-ידי
כּ אׁש ר אתכם ויבר" בּ חינת ׁש זּ הוּ 
נקראים הם ועל-כּ ן וכנּ "ל. וכוּ ' דּ בּ ר"
הם רק כּ י החסד, ׁש ם על חסידים
החסדים להמׁש י אי יוֹ דעים
יוֹ דעים ׁש הם מחמת למּט ה וּ לגלּ וֹ תם
הבּ ּט וּ ל על-ידי כּ ראוּ י הכּ לים לתּק ן

וכנּ "ל: וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א ׁש לּ הם

עבדיהלכת ְֲִִָ

כּ יט) עבדים, מילת מצות בּ חינת וזה
מחיּ ב על-כּ ן כּ סּפ וֹ  קנין הוּ א העבד
כּ סּפ וֹ , מּק נין הערלה להעביר למוּ לוֹ 
הערלה להעביר מילה מצות עּק ר כּ י
וּ לבּט ל להעביר כּ די הוּ א קדׁש  מבּ שׂ ר
כּ די מהגּ וּ ף הנּ חׁש  זהמת אחיזת
וּ מוּ כן מכׁש ר כּ לי ויהיה הגּ וּ ף ׁש יּ תּת ּק ן

הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחוּ  אוֹ ר לקבּ ל
האדם בּ ריאת כּ ל כּ י הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל
לדעת לּה  דּ יׁש ּת מוֹ דעין בּ גין היה
הידיעה ועּק ר .יתבּ ר אוֹ תוֹ  וּ להכּ יר
הבּ ּט וּ ל על-ידי  נמׁש יתבּ ר מּמ נּ וּ 
הרׁש ימוּ  ׁש על-ידי וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הנּ "ל
הוּ א ה' כּ י להדּ עת מאירין הנּ "ל
כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב וכלּ וֹ  האקים
מאמר על הנּ "ל הּת וֹ רה בּ סוֹ ף וכמבאר

ז"ל לא.)חכמינוּ  הּק דוֹ ׁש (תענית 'עתיד : 
לצּ דּ יקים מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו
בּ אצבּ עוֹ  מראה אחד וכל לבא לעתיד
וּ מם וכוּ ', לוֹ ' קוּ ינוּ  ה' זה ואוֹ מר:
כּ לל ועּק ר כּ נּ "ל, נמׁש כת הּת וֹ רה כּ ל
לקדּ ׁש  כּ די הוּ א והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה כּ ל

אוֹ רהגּ וּ  לקבּ ל מכׁש ר כּ לי ׁש יּ היה ף 
ּפ גוּ ם כּ ׁש הגּ וּ ף כּ י הנּ "ל, הרׁש ימוּ 
אזי וׁש לוֹ ם, חס עברה איזה על-ידי
ואפילּ וּ  כּ ראוּ י עצמוֹ  לבּט ל יכוֹ ל אינוֹ 
וּ מבּט ל בּ יוֹ תר מתגּ בּ ר לפעמים אם
וגם מאד קלּ ה בּ רגע רק הוּ א עצמוֹ 
הגּ וּ ף אין מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר  ּכ אחר
ּפ גמוֹ  מחמת הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל יכוֹ ל
מיּ ד הרׁש ימוּ  מּמ נּ וּ  ועוֹ בר חוֹ לף ואזי
על-כּ ן וׁש לוֹ ם, חס יתבּ ר בּ וֹ  וׁש וֹ כח
כּ די הּת וֹ רה מצוֹ ת כּ ל יתבּ ר ה' צוּ נוּ 
ׁש נּ וּ כל כּ די ידם, על גּ וּ פנוּ  לקדּ ׁש 
בּ גוּ פנוּ  וּ לקרּה  הנּ "ל הרׁש ימוּ  לקבּ ל

ּת מיד. יתבּ ר בּ וֹ  ולזכּ ר היטב
הגתועל-כּ ן ׁש למוּ ת עּק ר בּ אמת 

רק זוֹ כין יתבּ ר אקוּ תוֹ 
עצמן ׁש ּק דּ ׁש וּ  הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים
מחיזוּ  עיניהם ועצמוּ  וסתמוּ  כּ ראוּ י
נקיּ ים והם לגמרי עלמא דּ האי
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כּ ׁש זּ וֹ כין רק בּ עוֹ לם נמׁש כין החסדים
בּ מקוֹ ם אוֹ תם ׁש יּ מׁש יכוּ  עד לתּק נם
וּ מתּפ טין מאירין ׁש אז הגּ לּ וּ י
מדּ וּ ע כּ ן אם קׁש ה ולכאוֹ רה בּ עוֹ לם,
ׁש הם זמן כּ ל חסדים בּ ׁש ם נקראים
יתבּ ר חסדּ וֹ  עּק ר הא כּ י סתוּ מים,
הבּ רוּ אים, עם חסד כּ ׁש עוֹ שׂ ה הוּ א
ׁש הם זמן כּ ל אבל החסד, מדּ ת ׁש זּ הוּ 
למּט ה מתגּ לּ ים ואינם סתוּ מים
מתּפ טת אינּה  החסד ׁש ל והפע

חסדים בּ ׁש ם נקראים מדּ וּ ע אעדין ? 
מה כּ י היטב, הדּ בר מוּ בן הנּ "ל על-ּפ י
מתּפ טים ואינם סתוּ מים החסדים
זכינוּ  א ׁש עדין מחמת רק הוּ א למּט ה
קבּ לת בּ ׁש ביל כּ ראוּ י כּ לים לתּק ן
עצם זהוּ  אדּ רבּ א, אז ועל-כּ ן החסדים
למעלה סתוּ מים החסדים מה החסד
מעט אם כּ י למּט ה מהם נׁש ּפ ע ואין
כּ י גּ דוֹ לה, לטוֹ בה זה כּ י כּ יּ דוּ ע, דּ מעט
זהוּ  לקבּ ל כּ לים אין ׁש עדין מאחר
 נמׁש ואין סתוּ מים ׁש הם גּ דוֹ ל חסד
כּ די מאד מעט אם כּ י למּט ה מהם
וׁש לוֹ ם חס הפע רבּ וּ י יזּ יק ׁש א

וכנּ "ל.

מילהועל מצות על-ידי כּ ן 
עיניו סוֹ תם ׁש על-ידי-זה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  עלמא, דּ האי מחיזוּ 
ואחר בּ אחד ונכלל הערלה העברת
וׁש וֹ ב, רצוֹ א בּ בחינת מם ׁש ב  ּכ
להּת ינוֹ ק, הם קריאת בּ חינת ׁש זּ הוּ 
וכנּ "ל, הּת וֹ רה המׁש כת בּ חינת ׁש הוּ א
לקבּ ל הכּ לים מתּק נים ׁש על-ידי-זה
נמׁש כין מּמ ילא על-כּ ן החסד, ׁש פע

מאחר הּס תוּ מים החסדים ונתגּ לּ ין
כּ י וכנּ "ל, לקבּ ל כּ לים נעשׂ וּ  ׁש כּ בר
החסד ׁש פע לקבּ ל הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר
זה ידי ׁש על הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי הוּ א
הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ  ּת וֹ רה ממׁש יכין
וכנּ "ל: הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר זה ידי ׁש על

הּק דוֹ ׁש ז) בּ זּ הר ׁש איתא ו,וזה (תיקו"ז 
מזוֹ נא,כב.) לן הב כּ כלבים 'צוחין :

על הּת פלּ ה עּק ר כּ י וכוּ '. חיּ י' לן הב
להיוֹ ת צרי וכוּ '. וּ מזוֹ ני חיּ י בּ ני
ׁש ּס יּ ם וזה וכנּ "ל. הּת כלית בּ ׁש ביל
מזוֹ נא על ׁש אלין 'ולא ׁש ם:
לׁש אל ׁש צּ ריכין הינוּ  וכוּ ', דּ ׁש כינּת א'
ׁש הוּ א הנּ פׁש  ּת ּק וּ ן על רק וּ להתּפ לּ ל

הכינה: עליּ ת ׁש הוּ א הּת כלית,

ז"ל:ח) רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  וזה
ׁש וֹ הין היוּ  הראׁש וֹ נים 'חסידים
לבּ ם ׁש יּ כוּ נוּ  כּ די וּ מתּפ לּ לין אחת ׁש עה
קדם ׁש עה ׁש וֹ הין ׁש היוּ  הינוּ  לּמ קוֹ ם',
לה' ודעּת ם לבּ ם לכוּ ן כּ די הּת פלּ ה
סוֹ ף האין בּ אוֹ ר עצמן לבּט ל יתבּ ר
עּק ר ׁש זּ ה בּ אחד ּת פלּ תם לכל כּ די
ׁש איתא וזה כּ נּ "ל. הּת פלּ ה ׁש למוּ ת
אחת ׁש עה ׁש וֹ הין ׁש היוּ  בּ גּ מרא ׁש ם
אחר אחת וׁש עה הּת פלּ ה קדם
היוּ  הּת פלּ ה אחר גּ ם כּ י הּת פלּ ה,
להמׁש י כּ די אחת ׁש עה ׁש וֹ הין
בּ דעּת ם הרׁש ימוּ  אוֹ ר היטב וּ לקר
וּ מבּט לין מקררין ׁש על-ידי-זה ולבּ ם
כּ ל וּ מׁש לימין וּ ממלּ אין היּ ּס וּ רים כּ ל
הכּ לים ּת ּק וּ ן כּ ל מם כּ י החסרוֹ נוֹ ת,
וכנּ "ל. טוֹ בוֹ ת ההׁש ּפ עוֹ ת כּ ל לקבּ ל
ׁש היוּ  מאחר 'וכי ׁש ם: ׁש ּמ קׁש וּ  וזהוּ 
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ּת וֹ רתן בּ תפלּ תן ׁש עוֹ ת ּת ׁש ע ׁש וֹ הין
נעשׂ ית מתי וּ מלאכּת ן נעשׂ ית !?מתי 

ּת וֹ רתן חסידים ׁש היוּ   ֹמּת ו ותרצוּ :
הינוּ  מתבּ רכת' וּ מלאכּת ן מׁש ּת ּמ רת
ׁש עה ׁש וֹ הין ׁש היוּ  ׁש ּמ חמת כּ נּ "ל,
לבחינת זכוּ  ׁש על-ידי-זה הּת פלּ ה קדם
ׁש למוּ ת עּק ר ׁש על-ידי-זה הנּ "ל, בּ ּט וּ ל
ׁש הוּ  הּת פלּ ה אחר וכן כּ נּ "ל. הּת פלּ ה

ל כּ די אחת היטבׁש עה וּ לקר המׁש י 
נמׁש כת ׁש ּמ ם בּ לבּ ם הרׁש ימוּ  אוֹ ר
הכּ לים כּ ל ּת ּק וּ ן וּ מם הּת וֹ רה כּ ל
ההׁש ּפ עוֹ ת, וכל הבּ רכוֹ ת כּ ל לקבּ ל
מׁש ּת ּמ רת, ּת וֹ רתן היתה בּ ודּ אי על-כּ ן
כּ נּ "ל. הּת וֹ רה כּ ל נמׁש כת מם כּ י
מתבּ רכת, מלאכּת ן היתה ועל-ידי-זה
הפע בּ רכּ ת כּ ל  נמׁש מם כּ י
מם, ׁש נּ מׁש כין הכּ לים ּת ּק וּ ן על-ידי
כּ אׁש ר אתכם ויבר" בּ חינת ׁש זּ הוּ 
נקראים הם ועל-כּ ן וכנּ "ל. וכוּ ' דּ בּ ר"
הם רק כּ י החסד, ׁש ם על חסידים
החסדים להמׁש י אי יוֹ דעים
יוֹ דעים ׁש הם מחמת למּט ה וּ לגלּ וֹ תם
הבּ ּט וּ ל על-ידי כּ ראוּ י הכּ לים לתּק ן

וכנּ "ל: וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א ׁש לּ הם

עבדיהלכת ְֲִִָ

כּ יט) עבדים, מילת מצות בּ חינת וזה
מחיּ ב על-כּ ן כּ סּפ וֹ  קנין הוּ א העבד
כּ סּפ וֹ , מּק נין הערלה להעביר למוּ לוֹ 
הערלה להעביר מילה מצות עּק ר כּ י
וּ לבּט ל להעביר כּ די הוּ א קדׁש  מבּ שׂ ר
כּ די מהגּ וּ ף הנּ חׁש  זהמת אחיזת
וּ מוּ כן מכׁש ר כּ לי ויהיה הגּ וּ ף ׁש יּ תּת ּק ן

הרׁש ימוּ  ׁש ל הזּ ריחוּ  אוֹ ר לקבּ ל
האדם בּ ריאת כּ ל כּ י הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל
לדעת לּה  דּ יׁש ּת מוֹ דעין בּ גין היה
הידיעה ועּק ר .יתבּ ר אוֹ תוֹ  וּ להכּ יר
הבּ ּט וּ ל על-ידי  נמׁש יתבּ ר מּמ נּ וּ 
הרׁש ימוּ  ׁש על-ידי וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הנּ "ל
הוּ א ה' כּ י להדּ עת מאירין הנּ "ל
כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב וכלּ וֹ  האקים
מאמר על הנּ "ל הּת וֹ רה בּ סוֹ ף וכמבאר

ז"ל לא.)חכמינוּ  הּק דוֹ ׁש (תענית 'עתיד : 
לצּ דּ יקים מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו
בּ אצבּ עוֹ  מראה אחד וכל לבא לעתיד
וּ מם וכוּ ', לוֹ ' קוּ ינוּ  ה' זה ואוֹ מר:
כּ לל ועּק ר כּ נּ "ל, נמׁש כת הּת וֹ רה כּ ל
לקדּ ׁש  כּ די הוּ א והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה כּ ל

אוֹ רהגּ וּ  לקבּ ל מכׁש ר כּ לי ׁש יּ היה ף 
ּפ גוּ ם כּ ׁש הגּ וּ ף כּ י הנּ "ל, הרׁש ימוּ 
אזי וׁש לוֹ ם, חס עברה איזה על-ידי
ואפילּ וּ  כּ ראוּ י עצמוֹ  לבּט ל יכוֹ ל אינוֹ 
וּ מבּט ל בּ יוֹ תר מתגּ בּ ר לפעמים אם
וגם מאד קלּ ה בּ רגע רק הוּ א עצמוֹ 
הגּ וּ ף אין מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר  ּכ אחר
ּפ גמוֹ  מחמת הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל יכוֹ ל
מיּ ד הרׁש ימוּ  מּמ נּ וּ  ועוֹ בר חוֹ לף ואזי
על-כּ ן וׁש לוֹ ם, חס יתבּ ר בּ וֹ  וׁש וֹ כח
כּ די הּת וֹ רה מצוֹ ת כּ ל יתבּ ר ה' צוּ נוּ 
ׁש נּ וּ כל כּ די ידם, על גּ וּ פנוּ  לקדּ ׁש 
בּ גוּ פנוּ  וּ לקרּה  הנּ "ל הרׁש ימוּ  לקבּ ל

ּת מיד. יתבּ ר בּ וֹ  ולזכּ ר היטב
הגתועל-כּ ן ׁש למוּ ת עּק ר בּ אמת 

רק זוֹ כין יתבּ ר אקוּ תוֹ 
עצמן ׁש ּק דּ ׁש וּ  הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים
מחיזוּ  עיניהם ועצמוּ  וסתמוּ  כּ ראוּ י
נקיּ ים והם לגמרי עלמא דּ האי
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מכּ ל וּ מבדּ לים וּ פרוּ ׁש ים וּ קדוֹ ׁש ים
עד הּת ר ׁש ל אפילּ וּ  הזּ ה עוֹ לם ּת אוֹ ת
זוֹ כין הם ורק אחרוֹ ן קצה ּת כלית
ׁש ל הרׁש ימוּ  על-ידי אקוּ ת להגוֹ ת
מאד ז ׁש גּ וּ פם מחמת כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל
בּ ׁש למוּ ת הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל מאד
חמל יתבּ ר הם אבל וכנּ "ל. כּ ראוּ י
על-ידי הּת וֹ רה את לנוּ  ונתן עלינוּ 
לזכּ ר אחד כּ ל יכוֹ ל ׁש על-ידי-זה מׁש ה
מצוֹ ת ׁש יּ קיּ ם על-ידי יתבּ ר בּ הם
ׁש על-ידי-זה ּפ נים כּ ל על הּת וֹ רה
איזה לקבּ ל ויכוֹ ל גּ וּ פוֹ  מתקדּ ׁש 
הרׁש ימוּ  ׁש ל מהזּ ריחוּ  התנוֹ צצוּ ת

אחר בּ מקוֹ ם מזּ ה [ועיּ ן דהנּ "ל. (ערבית 
ז) אתאות קיּ וּ מוֹ  כּ פי מדרגתוֹ , כּ פי [

הּת וֹ רה:

מצוהוזה ׁש היא מילה, מצות בּ חינת 
הערלה, להעביר ׁש הוּ א ראׁש וֹ נה,
לקר ׁש יּ וּ כל כּ די הנּ חׁש , זהמת ׁש הוּ א
בּ חינת וזהוּ  הנּ "ל. הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ גוּ פוֹ 
כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הם עבדים מילת מצות
הנּ חׁש  זהמת הערלה להעביר כּ די
מּק נין עלמא דּ האי בּ חיזוּ  הנּ אחז
ׁש הוּ א הנּ חׁש , זהמת עּק ר כּ י כּ סּפ וֹ ,
בּ יוֹ תר נתאחז עלמא, דּ האי חיזוּ 

כּ  הכּ ל,בּ הּמ מוֹ ן, את יענה הכּ סף י 
והחמדוֹ ת ההבלים כּ ל כּ לוּ לים וׁש ם
בּ הּמ מוֹ ן כּ י הזּ ה, עוֹ לם הבלי ׁש ל
ׁש נּ מׁש כוּ  מלאכוֹ ת הלּ "ט כּ ל נאחזין
עצת על-ידי הראׁש וֹ ן אדם מחטא
העשׂ יּ ה עּק ר ׁש ם ועל-כּ ן הנּ חׁש .
הלּ "ט כּ ל כּ לל ׁש הם והעבדוּ ת
הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל ההפ ׁש הם מלאכוֹ ת.

לגמרי הגּ וּ ף לבּט ל הוּ א הבּ ּט וּ ל כּ י
כּ לל הרגּ ׁש ה ׁש וּ ם לוֹ  יהיה ׁש א
יניע ׁש א עד ההכרחיּ וּ ת, ׁש ל אפילּ וּ 
יזוּ ז וא בּ שׂ פתיו יניד וא עפעּפ יו
והעשׂ יּ ה כּ ּמ וּ בא. אבר, בּ ׁש וּ ם
מלאכוֹ ת הלּ "ט כּ לל ׁש ל והעבדוּ ת
ההפ הם הּמ מוֹ ן בּ חמדּ ת ׁש כּ לּ ם
לקדּ ׁש  צריכים ועל-כּ ן מהבּ ּט וּ ל. מּמ ׁש 
בּ בחינת ׁש יּ היה מלאכוֹ ת הלּ "ט בּ יוֹ תר

הּמ ׁש כּ ן, אחר)מלאכת בּ מקוֹ ם כּ די(כּ מבאר 
ׁש נּ תאחז הנּ חׁש  זהמת מהם לבּט ל
מלּ קר ימנעהוּ  ׁש א כּ די בּ יוֹ תר בּ הם
ׁש ב בּ עת בּ לבּ וֹ  הנּ "ל הרׁש ימוּ 
בּ יוֹ תר וּ מתגּ בּ ר חוֹ זר ׁש אז מהבּ ּט וּ ל
ׁש ני כּ דר עלמא דּ האי חיזוּ  בּ חינת
וּ כמוֹ  וכוּ '. בּ זה זה הנּ לחמים אנׁש ים
היּ ּס וּ רין התגּ בּ רוּ ת לענין ׁש ם ׁש ּמ באר
כּ י אחד, הכּ ל כּ י ׁש ם. עיּ ן וׁש לוֹ ם חס
עוֹ לם הבלי ׁש הם עלמא דּ האי חיזוּ 
ׁש ל היּ ּס וּ רין עּק ר הם ותאוֹ תיו הזּ ה
ׁש ל היּ ּס וּ רין כּ ל בּ אים וּ מהם הנּ פׁש 
צריכין על-כּ ן וׁש לוֹ ם, חס כּ ן גּ ם הגּ וּ ף
כּ די כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א העבד את למוּ ל
מהעבד הנּ חׁש  זהמת הערלה להעביר
אחיזתוֹ  עּק ר ׁש ם כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כל כּ די כּ נּ "ל.
ׁש א מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר בּ לבּ וֹ  וּ לקרּה 
עבדּ וֹ  ׁש ל והזּ המא הערלה ימנעהוּ 
דּ האי חיזוּ  אחיזת עּק ר כּ י כּ סּפ וֹ , קנין
בּ הּמ מוֹ ן הוּ א הנּ חׁש  זהמת עלמא
ועל-כּ ן וכנּ "ל. העבדוּ ת עּק ר ׁש ם
מצוֹ ת וכל מצוֹ ת בּ כּמ ה חיּ ב העבד
בּ הן, חיּ ב העבד בּ הן חיּ בת ׁש האה
קנין ׁש הוּ א העבד לקדּ ׁש  צרי כּ י
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וּ למוּ לוֹ  וּ לטוֹ בתוֹ  הּת וֹ רה בּ מצוֹ ת כּ סּפ וֹ 
הנּ חׁש  זהמת לבּט ל כּ די עבדוּ ת לׁש ם
אחיזתם עּק ר ׁש ם כּ סּפ וֹ  מּק נין

וכנּ "ל:

כּ הןי) ׁש ל העבד כּ ׁש נּ ּמ וֹ ל ועל-כּ ן
וׁש וֹ ק וּ בחזה בּ ּת רוּ מה לאכל מּת ר
ה' כּ י בּ וֹ , אסוּ ר בּ עצמוֹ  יּ שׂ ראל מה
ׁש נּ וּ כל כּ די בּ מצוֹ תיו קדּ ׁש נוּ  יתבּ ר
הרׁש ימוּ  זריחת על-ידי אוֹ תוֹ  להכּ יר
לקדּ ׁש  צריכין אנוּ  זה ׁש בּ ׁש ביל הנּ "ל
האסוּ רים דּ ברים לאכל ׁש א אכילתנוּ 
טמאים וּ מינים וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת ׁש הם
בּ יוֹ תר, הנּ חׁש  זהמת בּ הם ׁש נּ אחז
ואינוֹ  הגּ וּ ף נפגּ ם אכילתם ׁש על-ידי
וּ כׁש ם הנּ "ל. הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל יכוֹ ל
זה, מחמת אסוּ רים טמאים ׁש דּ ברים
כּ ּמ ה גּ ם עלינוּ  אסר להפ כן כּ מוֹ 
לאכל ׁש אסוּ רים קדוֹ ׁש ים דּ ברים
ּת רוּ מה כּ גוֹ ן קדתם, רבּ וּ י מחמת
ׁש א כּ די הוּ א ׁש אּס וּ רם לזר וקדׁש ים
האכילה ידי על  הנּ מׁש החיּ וּ ת יקבּ ל
ׁש בירת ׁש גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י בּ בחינת
אוֹ ר המׁש כת עּק ר כּ י וׁש לוֹ ם, חס כּ לים
וכנּ "ל, הכּ לים ּת ּק וּ ן על-ידי הוּ א הנּ "ל
ּת רוּ מה לאכל הזּ ר אסוּ ר על-כּ ן
כּ ח אין כּ י אוֹ ר, רבּ וּ י מחמת וקדׁש ים
וּ לקר להמׁש י כּ הן ׁש אינוֹ  למי
ּת רוּ מה אכילת על-ידי  הנּ מׁש האוֹ ר
רבּ וּ י בּ בחינת אצלוֹ  הוּ א כּ י וקדׁש ים,
ׁש ל כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א העבד אבל אוֹ ר,
כּ מוֹ  וקדׁש ים ּת רוּ מה לאכל יכוֹ ל כּ הן,
מאחר בּ וֹ , נכלל הוּ א כּ י הכּ הן, רבּ וֹ 
גּ מר עּק ר ׁש ם כּ הן ׁש ל כּ סּפ וֹ  ׁש הוּ א

הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הכּ לים, ּת ּק וּ ן
הּמ מוֹ ן ׁש ּמ קדּ ׁש ין על-ידי נעשׂ ים
בּ הלּ "ט הנּ אחז הנּ חׁש  זהמת מאחיזת
עבוֹ דתם הכּ הנים כּ י מלאכוֹ ת,
עּק ר ׁש ם וּ בּמ ׁש כּ ן בּ בית-הּמ קדּ ׁש 
ׁש ּמ באר כּ מוֹ  מלאכוֹ ת הלּ "ט כּ ל ּת ּק וּ ן

אחר. בּ מקוֹ ם

העוֹ נוֹ תועל-כּ ן כּ ל מכּפ רים הם 
ועּק ר הנּ חׁש  מזּ המת הבּ אים
ׁש חטא ׁש ּמ י הּמ מוֹ ן על-ידי כּ ּפ רתם
כּ פי קרבּ ן וכסּפ וֹ  מּמ מוֹ נוֹ  להביא צרי

מכּפ ר הכּ הן ועל-ידי-זה עליוהחטא. 
עּק ר ׁש ם ׁש בּ בית-הּמ קדּ ׁש  מחמת
הרׁש ימוּ  אוֹ ר היטב מאיר וׁש ם הבּ ּט וּ ל
הרׁש ימוּ  אוֹ ר זריחת קבּ לת כּ י הנּ "ל,
והּמ קוֹ ם האדם קדת כּ פי הוּ א הנּ "ל
כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א העבד על-כּ ן והזּ מן,
וקדׁש ים, בּ תרוּ מה לאכל יכוֹ ל כּ הן ׁש ל
הּמ מוֹ ן ׁש יּ תּק ן הכּ הן ׁש למוּ ת עּק ר כּ י
החפצים ׁש כּ ל עד הנּ חׁש  מזּ המת
יוּ כלוּ  בּ ּמ מוֹ ן כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם ׁש בּ עוֹ לם
עּק ר ׁש זּ ה הנּ "ל. הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל

וכנּ "ל: הּת ּק וּ ן

ו)וזהוּ יא) ה'(דברים את "ואהבּת  : 
 נפׁש וּ בכל לבב בּ כל קיא
ּפ סוּ ק אחר ׁש נּ סמ ."מאד וּ בכל
אחד", ה' אקינוּ  ה' ישׂ ראל "ׁש מע
עצמוֹ  לבּט ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה
על נפׁש  בּ מסירת בּ אחדוּ תוֹ  ולכל
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הם, קדּ וּ ׁש 

קצה:) בלק אוֹ מרים:(זוהר  ּכ ואחר .
לבב בּ כל קיא ה' את "ואהבּת 
ׁש הוּ א ,"מאד וּ בכל  נפׁש וּ בכל
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מכּ ל וּ מבדּ לים וּ פרוּ ׁש ים וּ קדוֹ ׁש ים
עד הּת ר ׁש ל אפילּ וּ  הזּ ה עוֹ לם ּת אוֹ ת
זוֹ כין הם ורק אחרוֹ ן קצה ּת כלית
ׁש ל הרׁש ימוּ  על-ידי אקוּ ת להגוֹ ת
מאד ז ׁש גּ וּ פם מחמת כּ נּ "ל, הבּ ּט וּ ל
בּ ׁש למוּ ת הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל מאד
חמל יתבּ ר הם אבל וכנּ "ל. כּ ראוּ י
על-ידי הּת וֹ רה את לנוּ  ונתן עלינוּ 
לזכּ ר אחד כּ ל יכוֹ ל ׁש על-ידי-זה מׁש ה
מצוֹ ת ׁש יּ קיּ ם על-ידי יתבּ ר בּ הם
ׁש על-ידי-זה ּפ נים כּ ל על הּת וֹ רה
איזה לקבּ ל ויכוֹ ל גּ וּ פוֹ  מתקדּ ׁש 
הרׁש ימוּ  ׁש ל מהזּ ריחוּ  התנוֹ צצוּ ת

אחר בּ מקוֹ ם מזּ ה [ועיּ ן דהנּ "ל. (ערבית 
ז) אתאות קיּ וּ מוֹ  כּ פי מדרגתוֹ , כּ פי [

הּת וֹ רה:

מצוהוזה ׁש היא מילה, מצות בּ חינת 
הערלה, להעביר ׁש הוּ א ראׁש וֹ נה,
לקר ׁש יּ וּ כל כּ די הנּ חׁש , זהמת ׁש הוּ א
בּ חינת וזהוּ  הנּ "ל. הרׁש ימוּ  אוֹ ר בּ גוּ פוֹ 
כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הם עבדים מילת מצות
הנּ חׁש  זהמת הערלה להעביר כּ די
מּק נין עלמא דּ האי בּ חיזוּ  הנּ אחז
ׁש הוּ א הנּ חׁש , זהמת עּק ר כּ י כּ סּפ וֹ ,
בּ יוֹ תר נתאחז עלמא, דּ האי חיזוּ 

כּ  הכּ ל,בּ הּמ מוֹ ן, את יענה הכּ סף י 
והחמדוֹ ת ההבלים כּ ל כּ לוּ לים וׁש ם
בּ הּמ מוֹ ן כּ י הזּ ה, עוֹ לם הבלי ׁש ל
ׁש נּ מׁש כוּ  מלאכוֹ ת הלּ "ט כּ ל נאחזין
עצת על-ידי הראׁש וֹ ן אדם מחטא
העשׂ יּ ה עּק ר ׁש ם ועל-כּ ן הנּ חׁש .
הלּ "ט כּ ל כּ לל ׁש הם והעבדוּ ת
הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל ההפ ׁש הם מלאכוֹ ת.

לגמרי הגּ וּ ף לבּט ל הוּ א הבּ ּט וּ ל כּ י
כּ לל הרגּ ׁש ה ׁש וּ ם לוֹ  יהיה ׁש א
יניע ׁש א עד ההכרחיּ וּ ת, ׁש ל אפילּ וּ 
יזוּ ז וא בּ שׂ פתיו יניד וא עפעּפ יו
והעשׂ יּ ה כּ ּמ וּ בא. אבר, בּ ׁש וּ ם
מלאכוֹ ת הלּ "ט כּ לל ׁש ל והעבדוּ ת
ההפ הם הּמ מוֹ ן בּ חמדּ ת ׁש כּ לּ ם
לקדּ ׁש  צריכים ועל-כּ ן מהבּ ּט וּ ל. מּמ ׁש 
בּ בחינת ׁש יּ היה מלאכוֹ ת הלּ "ט בּ יוֹ תר

הּמ ׁש כּ ן, אחר)מלאכת בּ מקוֹ ם כּ די(כּ מבאר 
ׁש נּ תאחז הנּ חׁש  זהמת מהם לבּט ל
מלּ קר ימנעהוּ  ׁש א כּ די בּ יוֹ תר בּ הם
ׁש ב בּ עת בּ לבּ וֹ  הנּ "ל הרׁש ימוּ 
בּ יוֹ תר וּ מתגּ בּ ר חוֹ זר ׁש אז מהבּ ּט וּ ל
ׁש ני כּ דר עלמא דּ האי חיזוּ  בּ חינת
וּ כמוֹ  וכוּ '. בּ זה זה הנּ לחמים אנׁש ים
היּ ּס וּ רין התגּ בּ רוּ ת לענין ׁש ם ׁש ּמ באר
כּ י אחד, הכּ ל כּ י ׁש ם. עיּ ן וׁש לוֹ ם חס
עוֹ לם הבלי ׁש הם עלמא דּ האי חיזוּ 
ׁש ל היּ ּס וּ רין עּק ר הם ותאוֹ תיו הזּ ה
ׁש ל היּ ּס וּ רין כּ ל בּ אים וּ מהם הנּ פׁש 
צריכין על-כּ ן וׁש לוֹ ם, חס כּ ן גּ ם הגּ וּ ף
כּ די כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א העבד את למוּ ל
מהעבד הנּ חׁש  זהמת הערלה להעביר
אחיזתוֹ  עּק ר ׁש ם כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל ׁש יּ וּ כל כּ די כּ נּ "ל.
ׁש א מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש חוֹ זר בּ לבּ וֹ  וּ לקרּה 
עבדּ וֹ  ׁש ל והזּ המא הערלה ימנעהוּ 
דּ האי חיזוּ  אחיזת עּק ר כּ י כּ סּפ וֹ , קנין
בּ הּמ מוֹ ן הוּ א הנּ חׁש  זהמת עלמא
ועל-כּ ן וכנּ "ל. העבדוּ ת עּק ר ׁש ם
מצוֹ ת וכל מצוֹ ת בּ כּמ ה חיּ ב העבד
בּ הן, חיּ ב העבד בּ הן חיּ בת ׁש האה
קנין ׁש הוּ א העבד לקדּ ׁש  צרי כּ י

קכה והלכות סהתורות תורה

וּ למוּ לוֹ  וּ לטוֹ בתוֹ  הּת וֹ רה בּ מצוֹ ת כּ סּפ וֹ 
הנּ חׁש  זהמת לבּט ל כּ די עבדוּ ת לׁש ם
אחיזתם עּק ר ׁש ם כּ סּפ וֹ  מּק נין

וכנּ "ל:

כּ הןי) ׁש ל העבד כּ ׁש נּ ּמ וֹ ל ועל-כּ ן
וׁש וֹ ק וּ בחזה בּ ּת רוּ מה לאכל מּת ר
ה' כּ י בּ וֹ , אסוּ ר בּ עצמוֹ  יּ שׂ ראל מה
ׁש נּ וּ כל כּ די בּ מצוֹ תיו קדּ ׁש נוּ  יתבּ ר
הרׁש ימוּ  זריחת על-ידי אוֹ תוֹ  להכּ יר
לקדּ ׁש  צריכין אנוּ  זה ׁש בּ ׁש ביל הנּ "ל
האסוּ רים דּ ברים לאכל ׁש א אכילתנוּ 
טמאים וּ מינים וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת ׁש הם
בּ יוֹ תר, הנּ חׁש  זהמת בּ הם ׁש נּ אחז
ואינוֹ  הגּ וּ ף נפגּ ם אכילתם ׁש על-ידי
וּ כׁש ם הנּ "ל. הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל יכוֹ ל
זה, מחמת אסוּ רים טמאים ׁש דּ ברים
כּ ּמ ה גּ ם עלינוּ  אסר להפ כן כּ מוֹ 
לאכל ׁש אסוּ רים קדוֹ ׁש ים דּ ברים
ּת רוּ מה כּ גוֹ ן קדתם, רבּ וּ י מחמת
ׁש א כּ די הוּ א ׁש אּס וּ רם לזר וקדׁש ים
האכילה ידי על  הנּ מׁש החיּ וּ ת יקבּ ל
ׁש בירת ׁש גּ וֹ רם אוֹ ר רבּ וּ י בּ בחינת
אוֹ ר המׁש כת עּק ר כּ י וׁש לוֹ ם, חס כּ לים
וכנּ "ל, הכּ לים ּת ּק וּ ן על-ידי הוּ א הנּ "ל
ּת רוּ מה לאכל הזּ ר אסוּ ר על-כּ ן
כּ ח אין כּ י אוֹ ר, רבּ וּ י מחמת וקדׁש ים
וּ לקר להמׁש י כּ הן ׁש אינוֹ  למי
ּת רוּ מה אכילת על-ידי  הנּ מׁש האוֹ ר
רבּ וּ י בּ בחינת אצלוֹ  הוּ א כּ י וקדׁש ים,
ׁש ל כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א העבד אבל אוֹ ר,
כּ מוֹ  וקדׁש ים ּת רוּ מה לאכל יכוֹ ל כּ הן,
מאחר בּ וֹ , נכלל הוּ א כּ י הכּ הן, רבּ וֹ 
גּ מר עּק ר ׁש ם כּ הן ׁש ל כּ סּפ וֹ  ׁש הוּ א

הכּ לים ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י הכּ לים, ּת ּק וּ ן
הּמ מוֹ ן ׁש ּמ קדּ ׁש ין על-ידי נעשׂ ים
בּ הלּ "ט הנּ אחז הנּ חׁש  זהמת מאחיזת
עבוֹ דתם הכּ הנים כּ י מלאכוֹ ת,
עּק ר ׁש ם וּ בּמ ׁש כּ ן בּ בית-הּמ קדּ ׁש 
ׁש ּמ באר כּ מוֹ  מלאכוֹ ת הלּ "ט כּ ל ּת ּק וּ ן

אחר. בּ מקוֹ ם

העוֹ נוֹ תועל-כּ ן כּ ל מכּפ רים הם 
ועּק ר הנּ חׁש  מזּ המת הבּ אים
ׁש חטא ׁש ּמ י הּמ מוֹ ן על-ידי כּ ּפ רתם
כּ פי קרבּ ן וכסּפ וֹ  מּמ מוֹ נוֹ  להביא צרי

מכּפ ר הכּ הן ועל-ידי-זה עליוהחטא. 
עּק ר ׁש ם ׁש בּ בית-הּמ קדּ ׁש  מחמת
הרׁש ימוּ  אוֹ ר היטב מאיר וׁש ם הבּ ּט וּ ל
הרׁש ימוּ  אוֹ ר זריחת קבּ לת כּ י הנּ "ל,
והּמ קוֹ ם האדם קדת כּ פי הוּ א הנּ "ל
כּ סּפ וֹ  קנין ׁש הוּ א העבד על-כּ ן והזּ מן,
וקדׁש ים, בּ תרוּ מה לאכל יכוֹ ל כּ הן ׁש ל
הּמ מוֹ ן ׁש יּ תּק ן הכּ הן ׁש למוּ ת עּק ר כּ י
החפצים ׁש כּ ל עד הנּ חׁש  מזּ המת
יוּ כלוּ  בּ ּמ מוֹ ן כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם ׁש בּ עוֹ לם
עּק ר ׁש זּ ה הנּ "ל. הרׁש ימוּ  אוֹ ר לקבּ ל

וכנּ "ל: הּת ּק וּ ן

ו)וזהוּ יא) ה'(דברים את "ואהבּת  : 
 נפׁש וּ בכל לבב בּ כל קיא
ּפ סוּ ק אחר ׁש נּ סמ ."מאד וּ בכל
אחד", ה' אקינוּ  ה' ישׂ ראל "ׁש מע
עצמוֹ  לבּט ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת עּק ר ׁש זּ ה
על נפׁש  בּ מסירת בּ אחדוּ תוֹ  ולכל
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הם, קדּ וּ ׁש 

קצה:) בלק אוֹ מרים:(זוהר  ּכ ואחר .
לבב בּ כל קיא ה' את "ואהבּת 
ׁש הוּ א ,"מאד וּ בכל  נפׁש וּ בכל



הלכותקכו עבדיםליקוטי הלכות

נד.)הּמ מוֹ ן הרׁש ימוּ (ברכות אוֹ ר לקר , 
ממוֹ נוֹ , ׁש הוּ א וּ מאדוֹ  ונפׁש וֹ  בּ לבּ וֹ 
ׁש יּ בּט ל הזּ ה עוֹ לם חמדּ ת כּ ל ׁש כּ לוּ ל
כּ י ,יתבּ ר הם אהבת בּ ׁש ביל הכּ ל
הוּ א הרׁש ימוּ  אוֹ ר התקרוּ ת עּק ר
מחיזוּ  ממוֹ נוֹ  את גּ ם וּ מקדּ ׁש  כּ ׁש ּמ טהר
זהמת אחיזת עּק ר ׁש ם עלמא דּ האי
הכּ לים, ּת ּק וּ ן עּק ר וׁש ם כּ נּ "ל. הנּ חׁש 
הוּ א הכּ לים בּ חינת התהוּ וּ ת עּק ר כּ י
צמצוּ מים גּ בוּ רוֹ ת שׂ מאל בּ בחינת
בּ חינת הּמ מוֹ ן, בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ יּ דוּ ע,

ג) וכוּ '.(משלי עׁש ר" "בּ שׂ מאלּה  :

ׁש הוּ אוזה ׁש בּ ת קדת בּ חינת 
הבּ א עוֹ לם בּ חינת הּת כלית,
מלאכוֹ ת. הלּ "ט כּ ל מתבּ ּט לין ׁש אז
מּמ נּ וּ  לידע הדּ עת ׁש למוּ ת עּק ר ואז
הנּ "ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי יתבּ ר
הלּ "ט כּ ל מתבּ ּט לין ׁש אז מחמת

וכנּ "ל. ׁש בּ ּמ מוֹ ן ועל-כּ ןמלאכוֹ ת 
לקבּ ל אפׁש ר אי כּ י ׁש בּ ת, דּ וֹ חה מילה
אם כּ י הּת כלית, ׁש הוּ א ׁש בּ ת, קדת
וכנּ "ל: וכוּ ' הערלה ׁש ּמ עבירין על-ידי

ז)וזהיב) ּת ׁש מעוּ ן(דברים עקב "והיה : 
כּ י וכוּ '. האלּ ה" הּמ ׁש ּפ טים את
ׁש ּמ ׁש ה הוּ א ּת וֹ רה מׁש נה ספר כּ ל
הּת וֹ רה את ׁש יּ קיּ מוּ  ישׂ ראל את מוֹ כיח
ׁש א בּ לבּ ם היטב אוֹ תּה  ויקרוּ 
הנּ "ל בּ חינה הינוּ  מהם, ותעבר ּת כח
הנּ "ל הרׁש ימוּ  זריחת אוֹ ר ׁש יּ קרוּ 
היטב וּ לקרּה  הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם
והּמ צוֹ ת. הּת וֹ רה עסק על-ידי בּ לבּ ם
כּ ל את וׁש וֹ נה חוֹ זר ועל-כּ ן
בּ ׁש עת ראוּ  אׁש ר אקוּ ת ההתנוֹ צצוּ ת

ים-סוּ ף קריעת וּ בׁש עת ּת וֹ רה מּת ן
כּ מוֹ  הּק וֹ דמים, בּ ּס פרים כּ מבאר וכוּ '.
הראת "אּת ה בּ "ואתחנּ ן": ׁש כּ תוּ ב
וכן וכוּ '. האקים" הוּ א ה' כּ י לדעת
הגּ דוֹ ל ה' מעשׂ ה "כּ ל ׁש ם וׁש וֹ נה חוֹ זר
ּת וֹ רה בּ מּת ן עשׂ ה" אׁש ר והנּ וֹ רא
ואחר וכוּ ' בּ פנים ּפ נים עּמ הם ׁש דּ בּ ר
ה' אקינוּ  ה' ישׂ ראל 'ׁש מע אמר  ּכ
בּ כל ׁש מע קריאת מצות ׁש הוּ א אחד'
לוֹ מר מיּ שׂ ראל אחד כּ ל ׁש ּמ חיּ ב יוֹ ם
נפׁש  בּ מסירת יוֹ ם בּ כל ׁש מע קריאת
סוֹ תמין ועל-כּ ן בּ אחד. לכל כּ די
לכל כּ די ׁש מע קריאת בּ ׁש עת עיניהם
אפׁש ר ׁש אי אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ הּת כלית
סתימת על-ידי אם כּ י ׁש ם להכּ לל
אמר:  ּכ ואחר וכנּ "ל, היטב העינים
לאוֹ ת "וּ קׁש רּת ם כּ נּ "ל, וכוּ ' "ואהבּת "
ׁש אחריו הּפ רׁש יּ וֹ ת וכל וכוּ ' "יד על
כּ די הּת וֹ רה את לקיּ ם מוֹ כיחם ׁש בּ כלּ ם
יתבּ ר אקוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת לקר
"והיה מקר: ולזה וכנּ "ל. בּ לבּ ם
בּ חינת 'עקב' וכוּ '. ּת ׁש מעוּ ן" עקב
הּת וֹ רה את כּ ׁש ּת קרוּ  הינוּ  רגלין,
אוֹ תּה  ׁש ּת ׁש מעוּ  עד  ּכ כּ ל בּ לבבכם
בּ חינת ׁש הוּ א והרגלין העקבים  ֹבּ תו
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  רגל, ׁש נּ קרא הּמ מוֹ ן
בּ רגליהם". אׁש ר היקוּ ם כּ ל "ואת

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  קיט.)ודרׁש וּ  'זה(פסחים : 
רגליו', על ׁש ּמ עמידוֹ  אדם ׁש ל ממוֹ נוֹ 
הבּ רית את ל קיא ה' "וׁש מר אז:

ו החסד" לואת יהיה אז כּ י כוּ '. 
עּק ר כּ י וכנּ "ל, החסד את לקבּ ל כּ לים
את כּ ׁש ּמ תּק נין נעשׂ ין הכּ לים ּת ּק וּ ן
חיזוּ  חמדּ ת כּ ל כּ לל ׁש ם הּמ מוֹ ן

קכז והלכות סהתורות תורה

את קרא ועל-כּ ן וכנּ "ל. עלמא דּ האי
"והיה ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  מׁש ּפ טים, הּת וֹ רה
האלּ ה" הּמ ׁש ּפ טים את ּת ׁש מעוּ ן עקב
כּ מוֹ  יּס וּ רין, לׁש וֹ ן מׁש ּפ ט כּ י וכוּ '.

בּ יׁש עיה רׁש "י ז)ׁש ּפ רׁש  ׁש ּמ ׁש ּפ ט(לב, 
עּק ר כּ י וכוּ '. לׁש וֹ נוֹ ת ׁש ׁש  מׁש ּמ ׁש 
יּס וּ רין על-ידי הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת
מחיזוּ  עיניו סוֹ תמין ׁש על-ידי-זה
בּ אחד ונכללין עלמא דּ האי
מׁש ּפ טי מם מקבּ לין ׁש על-ידי-זה
מׁש ּפ ט: הּת וֹ רה נקראת ועל-כּ ן הּת וֹ רה

ז"ליג) רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ה.)וזה (ברכות 
על-ידי בּ אים דּ ברים ׁש ׁש ה
וארץ-ישׂ ראל ּת וֹ רה והם: יּס וּ רין
עוֹ לם כּ י אחד, הכּ ל כּ י הבּ א. ועוֹ לם
"בּ יּ וֹ ם יתקיּ ם: ׁש אז הּת כלית הוּ א הבּ א
אחד". וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א
ׁש זּ ה כּ נּ "ל, אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש יּ היה
יּס וּ רין על-ידי אם כּ י לזכּ וֹ ת אפׁש ר אי
מחיזוּ  עיניו סוֹ תמין ׁש על-ידי-זה
בּ חינת וזהוּ  וכנּ "ל. עלמא דּ האי
הּת וֹ רה קבּ לת כּ ל מם כּ י ּת וֹ רה,
הבּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ 
כּ ן גּ ם וזהוּ  וכנּ "ל. היּ ּס וּ רין על-ידי
בּ ארץ-ישׂ ראל כּ י ארץ-ישׂ ראל, בּ חינת
זוֹ כין ׁש בּ וֹ  המקדּ ׁש  הּמ קוֹ ם עּק ר ׁש ם
וּ להמׁש י כּ ראוּ י עצמוֹ  את לבּט ל
לקרּה  הנּ "ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר מם
מזּ ריחת ּת וֹ רה לקבּ ל כּ י כּ ראוּ י. בּ לבּ וֹ 
כּ ראוּ י בּ לבּ וֹ  וּ לקרּה  הנּ "ל הרׁש ימוּ 
ּת וֹ רה על-ידי הגּ וּ ף לקדּ ׁש  צריכין לזה
זוֹ כה כּ ן הגּ וּ ף קדת וּ כפי וּ מצוֹ ת
צריכין כן וּ כמוֹ  כּ נּ "ל. בּ לבּ וֹ  לקרּה 

ארץ-ישׂ ראל ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם קדת
קי.)ועל-כּ ן בּ ארץ-ישׂ ראל(כתובות 'הדּ ר : 

עּק ר כּ י אלוֹ ּק ', לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ מי דּ וֹ מה
מזּ ריחת  ׁש נּ מׁש אקוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת

בּ אר הוּ א הנּ "ל ץ-ישׂ ראל.הרׁש ימוּ  
הרבּ ה מדבּ ר דּ ברים ספר כּ ל ועל-כּ ן
קיּ וּ ם עּק ר כּ י ארץ-ישׂ ראל, בּ ׁש בח
הוּ א הנּ "ל מהזּ ריחה  ׁש נּ מׁש הּת וֹ רה
לסבּ ל צריכין ועל-כּ ן בּ ארץ-ישׂ ראל
כּ י לארץ-ישׂ ראל, ׁש בּ אין קדם יּס וּ רין
הרׁש ימוּ  מאירה ׁש ּמ ם הנּ "ל הבּ ּט וּ ל

כּ נּ "ל: יּס וּ רין על-ידי בּ א הנּ "ל

הבּ ריתיד) את ל ה' "וׁש מר וזה:
נׁש בּ ע אׁש ר החסד ואת
ׁש יּ ׁש מר הינוּ  דּ יקא, 'וׁש מר' ,"לאבתי
 נמׁש ׁש יּ היה החסד את יתבּ ר ה'
יזּ יק ׁש א לקבּ לוֹ  ׁש נּ וּ כל בּ אפן עלינוּ 
כּ נּ "ל, החסד רבּ וּ י וׁש לוֹ ם חס לנוּ 
נׁש בּ ע ׁש כּ בר אף-על-ּפ י ועל-כּ ן
חסד, עּמ נוּ  לעשׂ וֹ ת לאבוֹ תינוּ 
אם כּ י לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי אף-על-ּפ י-כן
ּת ׁש מעוּ ן" עקב "והיה ׁש יּ קיּ ם: על-ידי
הּת וֹ רה מׁש ּפ טי כּ ל ׁש נּ ׁש מע כּ נּ "ל,

בּ בחינת הרגלין  ֹכו)בּ תו "רגלי(תהלים : 
הּמ מוֹ ן  ֹבּ תו דּ הינוּ  במיׁש וֹ ר", עמדה
חזקים ׁש נּ היה דּ הינוּ  רגלין, ׁש נּ קרא
ׁש הּמ מוֹ ן עד והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה בּ קיּ וּ ם
מּק יּ וּ ם וׁש לוֹ ם חס אוֹ תנוּ  יעביר א
ׁש ם הּמ מוֹ ן, בּ חמדּ ת ׁש ם כּ י הּת וֹ רה,
ה' את יׁש כּ ח ׁש א החׁש ׁש א עּק ר
כּ מוֹ  הּמ מוֹ ן, רבּ וּ י על-ידי יתבּ ר

ח)ׁש כּ תוּ ב ירבּ ה(דברים וזהב "וכסף : 
וכוּ '. ה'" את וׁש כחּת  לבב ורם  ּל



הלכותקכו עבדיםליקוטי הלכות

נד.)הּמ מוֹ ן הרׁש ימוּ (ברכות אוֹ ר לקר , 
ממוֹ נוֹ , ׁש הוּ א וּ מאדוֹ  ונפׁש וֹ  בּ לבּ וֹ 
ׁש יּ בּט ל הזּ ה עוֹ לם חמדּ ת כּ ל ׁש כּ לוּ ל
כּ י ,יתבּ ר הם אהבת בּ ׁש ביל הכּ ל
הוּ א הרׁש ימוּ  אוֹ ר התקרוּ ת עּק ר
מחיזוּ  ממוֹ נוֹ  את גּ ם וּ מקדּ ׁש  כּ ׁש ּמ טהר
זהמת אחיזת עּק ר ׁש ם עלמא דּ האי
הכּ לים, ּת ּק וּ ן עּק ר וׁש ם כּ נּ "ל. הנּ חׁש 
הוּ א הכּ לים בּ חינת התהוּ וּ ת עּק ר כּ י
צמצוּ מים גּ בוּ רוֹ ת שׂ מאל בּ בחינת
בּ חינת הּמ מוֹ ן, בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ יּ דוּ ע,

ג) וכוּ '.(משלי עׁש ר" "בּ שׂ מאלּה  :

ׁש הוּ אוזה ׁש בּ ת קדת בּ חינת 
הבּ א עוֹ לם בּ חינת הּת כלית,
מלאכוֹ ת. הלּ "ט כּ ל מתבּ ּט לין ׁש אז
מּמ נּ וּ  לידע הדּ עת ׁש למוּ ת עּק ר ואז
הנּ "ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר על-ידי יתבּ ר
הלּ "ט כּ ל מתבּ ּט לין ׁש אז מחמת

וכנּ "ל. ׁש בּ ּמ מוֹ ן ועל-כּ ןמלאכוֹ ת 
לקבּ ל אפׁש ר אי כּ י ׁש בּ ת, דּ וֹ חה מילה
אם כּ י הּת כלית, ׁש הוּ א ׁש בּ ת, קדת
וכנּ "ל: וכוּ ' הערלה ׁש ּמ עבירין על-ידי

ז)וזהיב) ּת ׁש מעוּ ן(דברים עקב "והיה : 
כּ י וכוּ '. האלּ ה" הּמ ׁש ּפ טים את
ׁש ּמ ׁש ה הוּ א ּת וֹ רה מׁש נה ספר כּ ל
הּת וֹ רה את ׁש יּ קיּ מוּ  ישׂ ראל את מוֹ כיח
ׁש א בּ לבּ ם היטב אוֹ תּה  ויקרוּ 
הנּ "ל בּ חינה הינוּ  מהם, ותעבר ּת כח
הנּ "ל הרׁש ימוּ  זריחת אוֹ ר ׁש יּ קרוּ 
היטב וּ לקרּה  הּת וֹ רה כּ ל ׁש ּמ ם
והּמ צוֹ ת. הּת וֹ רה עסק על-ידי בּ לבּ ם
כּ ל את וׁש וֹ נה חוֹ זר ועל-כּ ן
בּ ׁש עת ראוּ  אׁש ר אקוּ ת ההתנוֹ צצוּ ת

ים-סוּ ף קריעת וּ בׁש עת ּת וֹ רה מּת ן
כּ מוֹ  הּק וֹ דמים, בּ ּס פרים כּ מבאר וכוּ '.
הראת "אּת ה בּ "ואתחנּ ן": ׁש כּ תוּ ב
וכן וכוּ '. האקים" הוּ א ה' כּ י לדעת
הגּ דוֹ ל ה' מעשׂ ה "כּ ל ׁש ם וׁש וֹ נה חוֹ זר
ּת וֹ רה בּ מּת ן עשׂ ה" אׁש ר והנּ וֹ רא
ואחר וכוּ ' בּ פנים ּפ נים עּמ הם ׁש דּ בּ ר
ה' אקינוּ  ה' ישׂ ראל 'ׁש מע אמר  ּכ
בּ כל ׁש מע קריאת מצות ׁש הוּ א אחד'
לוֹ מר מיּ שׂ ראל אחד כּ ל ׁש ּמ חיּ ב יוֹ ם
נפׁש  בּ מסירת יוֹ ם בּ כל ׁש מע קריאת
סוֹ תמין ועל-כּ ן בּ אחד. לכל כּ די
לכל כּ די ׁש מע קריאת בּ ׁש עת עיניהם
אפׁש ר ׁש אי אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א בּ הּת כלית
סתימת על-ידי אם כּ י ׁש ם להכּ לל
אמר:  ּכ ואחר וכנּ "ל, היטב העינים
לאוֹ ת "וּ קׁש רּת ם כּ נּ "ל, וכוּ ' "ואהבּת "
ׁש אחריו הּפ רׁש יּ וֹ ת וכל וכוּ ' "יד על
כּ די הּת וֹ רה את לקיּ ם מוֹ כיחם ׁש בּ כלּ ם
יתבּ ר אקוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת לקר
"והיה מקר: ולזה וכנּ "ל. בּ לבּ ם
בּ חינת 'עקב' וכוּ '. ּת ׁש מעוּ ן" עקב
הּת וֹ רה את כּ ׁש ּת קרוּ  הינוּ  רגלין,
אוֹ תּה  ׁש ּת ׁש מעוּ  עד  ּכ כּ ל בּ לבבכם
בּ חינת ׁש הוּ א והרגלין העקבים  ֹבּ תו
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  רגל, ׁש נּ קרא הּמ מוֹ ן
בּ רגליהם". אׁש ר היקוּ ם כּ ל "ואת

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  קיט.)ודרׁש וּ  'זה(פסחים : 
רגליו', על ׁש ּמ עמידוֹ  אדם ׁש ל ממוֹ נוֹ 
הבּ רית את ל קיא ה' "וׁש מר אז:

ו החסד" לואת יהיה אז כּ י כוּ '. 
עּק ר כּ י וכנּ "ל, החסד את לקבּ ל כּ לים
את כּ ׁש ּמ תּק נין נעשׂ ין הכּ לים ּת ּק וּ ן
חיזוּ  חמדּ ת כּ ל כּ לל ׁש ם הּמ מוֹ ן
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את קרא ועל-כּ ן וכנּ "ל. עלמא דּ האי
"והיה ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  מׁש ּפ טים, הּת וֹ רה
האלּ ה" הּמ ׁש ּפ טים את ּת ׁש מעוּ ן עקב
כּ מוֹ  יּס וּ רין, לׁש וֹ ן מׁש ּפ ט כּ י וכוּ '.

בּ יׁש עיה רׁש "י ז)ׁש ּפ רׁש  ׁש ּמ ׁש ּפ ט(לב, 
עּק ר כּ י וכוּ '. לׁש וֹ נוֹ ת ׁש ׁש  מׁש ּמ ׁש 
יּס וּ רין על-ידי הוּ א הּת וֹ רה קבּ לת
מחיזוּ  עיניו סוֹ תמין ׁש על-ידי-זה
בּ אחד ונכללין עלמא דּ האי
מׁש ּפ טי מם מקבּ לין ׁש על-ידי-זה
מׁש ּפ ט: הּת וֹ רה נקראת ועל-כּ ן הּת וֹ רה

ז"ליג) רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ה.)וזה (ברכות 
על-ידי בּ אים דּ ברים ׁש ׁש ה
וארץ-ישׂ ראל ּת וֹ רה והם: יּס וּ רין
עוֹ לם כּ י אחד, הכּ ל כּ י הבּ א. ועוֹ לם
"בּ יּ וֹ ם יתקיּ ם: ׁש אז הּת כלית הוּ א הבּ א
אחד". וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א
ׁש זּ ה כּ נּ "ל, אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש יּ היה
יּס וּ רין על-ידי אם כּ י לזכּ וֹ ת אפׁש ר אי
מחיזוּ  עיניו סוֹ תמין ׁש על-ידי-זה
בּ חינת וזהוּ  וכנּ "ל. עלמא דּ האי
הּת וֹ רה קבּ לת כּ ל מם כּ י ּת וֹ רה,
הבּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהרׁש ימוּ 
כּ ן גּ ם וזהוּ  וכנּ "ל. היּ ּס וּ רין על-ידי
בּ ארץ-ישׂ ראל כּ י ארץ-ישׂ ראל, בּ חינת
זוֹ כין ׁש בּ וֹ  המקדּ ׁש  הּמ קוֹ ם עּק ר ׁש ם
וּ להמׁש י כּ ראוּ י עצמוֹ  את לבּט ל
לקרּה  הנּ "ל הרׁש ימוּ  אוֹ ר מם
מזּ ריחת ּת וֹ רה לקבּ ל כּ י כּ ראוּ י. בּ לבּ וֹ 
כּ ראוּ י בּ לבּ וֹ  וּ לקרּה  הנּ "ל הרׁש ימוּ 
ּת וֹ רה על-ידי הגּ וּ ף לקדּ ׁש  צריכין לזה
זוֹ כה כּ ן הגּ וּ ף קדת וּ כפי וּ מצוֹ ת
צריכין כן וּ כמוֹ  כּ נּ "ל. בּ לבּ וֹ  לקרּה 

ארץ-ישׂ ראל ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם קדת
קי.)ועל-כּ ן בּ ארץ-ישׂ ראל(כתובות 'הדּ ר : 

עּק ר כּ י אלוֹ ּק ', לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ מי דּ וֹ מה
מזּ ריחת  ׁש נּ מׁש אקוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת

בּ אר הוּ א הנּ "ל ץ-ישׂ ראל.הרׁש ימוּ  
הרבּ ה מדבּ ר דּ ברים ספר כּ ל ועל-כּ ן
קיּ וּ ם עּק ר כּ י ארץ-ישׂ ראל, בּ ׁש בח
הוּ א הנּ "ל מהזּ ריחה  ׁש נּ מׁש הּת וֹ רה
לסבּ ל צריכין ועל-כּ ן בּ ארץ-ישׂ ראל
כּ י לארץ-ישׂ ראל, ׁש בּ אין קדם יּס וּ רין
הרׁש ימוּ  מאירה ׁש ּמ ם הנּ "ל הבּ ּט וּ ל

כּ נּ "ל: יּס וּ רין על-ידי בּ א הנּ "ל

הבּ ריתיד) את ל ה' "וׁש מר וזה:
נׁש בּ ע אׁש ר החסד ואת
ׁש יּ ׁש מר הינוּ  דּ יקא, 'וׁש מר' ,"לאבתי
 נמׁש ׁש יּ היה החסד את יתבּ ר ה'
יזּ יק ׁש א לקבּ לוֹ  ׁש נּ וּ כל בּ אפן עלינוּ 
כּ נּ "ל, החסד רבּ וּ י וׁש לוֹ ם חס לנוּ 
נׁש בּ ע ׁש כּ בר אף-על-ּפ י ועל-כּ ן
חסד, עּמ נוּ  לעשׂ וֹ ת לאבוֹ תינוּ 
אם כּ י לקבּ לוֹ  אפׁש ר אי אף-על-ּפ י-כן
ּת ׁש מעוּ ן" עקב "והיה ׁש יּ קיּ ם: על-ידי
הּת וֹ רה מׁש ּפ טי כּ ל ׁש נּ ׁש מע כּ נּ "ל,

בּ בחינת הרגלין  ֹכו)בּ תו "רגלי(תהלים : 
הּמ מוֹ ן  ֹבּ תו דּ הינוּ  במיׁש וֹ ר", עמדה
חזקים ׁש נּ היה דּ הינוּ  רגלין, ׁש נּ קרא
ׁש הּמ מוֹ ן עד והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה בּ קיּ וּ ם
מּק יּ וּ ם וׁש לוֹ ם חס אוֹ תנוּ  יעביר א
ׁש ם הּמ מוֹ ן, בּ חמדּ ת ׁש ם כּ י הּת וֹ רה,
ה' את יׁש כּ ח ׁש א החׁש ׁש א עּק ר
כּ מוֹ  הּמ מוֹ ן, רבּ וּ י על-ידי יתבּ ר

ח)ׁש כּ תוּ ב ירבּ ה(דברים וזהב "וכסף : 
וכוּ '. ה'" את וׁש כחּת  לבב ורם  ּל
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ׁש כּ תוּ ב א)וּ כמוֹ  כּ מוֹ (שם זהב", "ודי : 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לב.)ׁש דּ רׁש וּ  אבל(ברכות . 

הּת וֹ רה מׁש ּפ טי את לׁש מע ּת זכּ ה אם
דּ הינוּ  ורגלין, עקבים בּ בחינת גּ ם
ל "וׁש מר ואז: כּ נּ "ל. הּמ מוֹ ן  ֹבּ תו
זר בּ וֹ  יׁש ט ׁש א החסד". את ה'
חס החסד רבּ וּ י ל יזּ יק ׁש א בּ אפן
לוֹ ' מסיּ עין לּט הר 'הבּ א כּ י וׁש לוֹ ם,

קד.) עצמ(שבת מחזּ ק ׁש אּת ה וּ מאחר .
הּמ מוֹ ן,  ֹבּ תו גּ ם יתבּ ר ה' את לזכּ ר
דּ הינוּ  החסד, ל יׁש מר יתבּ ר ה' גּ ם
בּ ׁש מירה החסד ׁש פע ל ׁש יּ ׁש ּפ יע
כּ לל. ל יזּ יק ׁש א בּ אפן גּ דוֹ לה
'בּ ממוֹ ן'. - ה'" יברכ" בּ בחינת

הּמ זּ יקין' 'מן - "כד"ויׁש מר ו, (במדבר 
שם) ׁש אובספרי הּמ זּ יקי, ל יזּ יקוּ  

רבּ וּ י על-ידי  ּב יתאחזוּ  ׁש א עלמא
דּ יקא: ואז וׁש לוֹ ם, חס הּמ מוֹ ן
ּפ רי וּ בר  ּוהרב וּ ברכ ואהב"
יׁש ּפ יע כּ י וכוּ '. "אדמת וּ פרי בטנ
ׁש פע רבּ וּ י לקבּ ל ּת וּ כל כּ י טוּ ב, כּ ל ל

וכנּ "ל: הכּ לים ּת ּק וּ ן על-ידי החסד

ריהלכת ְִִֵ

אפׁש רטו) ׁש אי גּ רים בּ חינת וזה
כּ י ישׂ ראל בּ קדת לכנס להגּ ר
בּ ית ועל-ידי וּ טבילה מילה על-ידי אם

דּ יקא ׁש ׁש ה ׁש ל מו:)דּ ין הגּ ר(יבמות כּ י , 
עממין מהבעים מּת חלּ ה ׁש היה
עּק ר כּ י הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל ההפ ׁש הם
ׁש הוּ א סוֹ ף האין אוֹ ר אל הבּ ּט וּ ל
העינים קדת על-ידי הוּ א הּת כלית

עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש ּס וֹ תמין
ׁש בין אחר ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ '
כּ נּ "ל, הּת וֹ רה מם  נמׁש מהבּ ּט וּ ל
כּ ל כּ י ּפ נים, מבעים כּ לוּ לה ׁש היא
נמׁש כין לּת וֹ רה ּפ נים הבעים
קדת על-ידי ׁש עּק רוֹ  הנּ "ל מהבּ ּט וּ ל
הּת וֹ רה כּ ל ועל-כּ ן כּ נּ "ל. העינים
הם והעכּ וּ "ם כּ נּ "ל. בּ עינים כּ לוּ לה
ׁש בעים בּ חינת הם כּ י מזּ ה, ההפ
ּפ נים מבעים ההפ ׁש הם אּמ וֹ ת
ועל-כּ ן אחר. בּ מקוֹ ם וכמבאר לּת וֹ רה
לוֹ  אפׁש ר אי להתגּ יּ ר כּ ׁש בּ א העכּ וּ "ם
על-ידי אם כּ י ישׂ ראל בּ קדת לכנס
ׁש היא הערלה, להעביר ׁש צּ רי מילה
דּ האי בּ חיזוּ  הנּ אחז הנּ חׁש  זהמת
על-ידי מּמ נּ וּ  להעבירּה  ׁש צּ רי עלמא
סוֹ תם ׁש על-ידי-זה גּ דוֹ ל וּ כאב צער
עלמא דּ האי מחיזוּ  בּ חזקה עיניו
וּ מם הּת כלית ׁש הוּ א בּ אחד ונכלל
והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה קדת עליו  נמׁש
מם  ׁש נּ מׁש ישׂ ראל קדת ׁש הוּ א
ועל-כּ ן הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל מבּ חינת
ישׂ ראל, בּ קדת נכנס הוּ א על-ידי-זה
עממין הבעים מזּ המת יוֹ צא הוּ א כּ י

דּ האיׁש ה בּ חיזוּ  הנּ אחז העינים ּפ גם ם 
ׁש הוּ א ישׂ ראל בּ קדת ונכנס עלמא
ּפ נים בּ ׁש בעים ׁש כּ לוּ לה הּת וֹ רה קדת
לזה ׁש זּ כה הנּ "ל מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ מׁש כת

כּ נּ "ל: מילה מצות על-ידי

אחרטז) הגּ ר טבילת בּ חינת וזה
מכּ ל מטהרין הּמ ים כּ י הּמ ילה,
ישׂ ראל מקוה ׁש ל הּמ ים כּ י הּט מאוֹ ת,
המבארין הּמ ים מבּ חינת נמׁש כין
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הּת וֹ רה מימי ׁש הם הנּ "ל בּ הּת וֹ רה
ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל מהזּ ריחה הנּ מׁש כין
צמאוֹ ן מכבּ ין ׁש הם הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
הרוֹ צים היּ ּס וּ רין ׁש הם הנּ פׁש ,
כּ ׁש בין וׁש לוֹ ם, חס בּ יוֹ תר להתגּ בּ ר
ׁש ם. עיּ ן היטב ׁש ם כּ מבאר מהבּ ּט וּ ל,

בּ חינת נה)ׁש זּ הוּ  צמא(ישעיה כּ ל "הוֹ י : 
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' לּמ ים" לכוּ 

יב)בּ חינתוזה מים(ישעיה "וּ ׁש אבּת ם : 
כּ י היׁש וּ עה". מּמ עיני בּ שׂ שׂ וֹ ן
ׁש הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת מם
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
כּ י היׁש וּ עה, מעיני כּ ל נמׁש כין מם
כּ ל נמׁש כין מם על-כּ ן טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש ם
הצּ רוֹ ת מכּ ל היׁש וּ עה מעינוֹ ת
היׁש וּ עה הּמ עיני וּ מאלּ וּ  ׁש בּ עוֹ לם
'בּ שׂ שׂ וֹ ן' בּ שׂ שׂ וֹ ן, הּמ ים מקבּ לין
מם הּמ ים לקבּ ל הכּ לי כּ י דּ יקא.
המחה היא הּת וֹ רה בּ חינת ׁש היא
ידּה , על הּמ ים לׁש אב הכּ לי ׁש היא
וזהוּ : הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר כּ מוֹ 
עם הינוּ  בּ שׂ שׂ וֹ ן", מים "וּ ׁש אבּת ם
השׂ וֹ ן כּ י הּמ ים, ּת ׁש אבוּ  השׂ וֹ ן
על הּמ ים לׁש אב הכּ לי היא והמחה
ׁש נּ מׁש כין היׁש וּ עה מּמ עיני ידּה 
וזה הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהזּ ריחה
'וּ תקבּ לוּ ן זה: ּפ סוּ ק על ׁש ּת רגּ ם
כּ ל כּ י צדּ יקיּ א'. מבּ חירי חדת אוּ לפן
אוּ לפן ׁש הם האמּת יּ ים ּת וֹ רה החדּ וּ ׁש י
מבּ חירי וזה כּ נּ "ל. מם נמׁש כין חדת
אל לבא אפׁש ר אי כּ י צדּ יקיּ א,
אוּ לפן מם ולׁש אב הנּ "ל הּת כלית
האמּת יּ ים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י בּ חינת חדת

הצּ דּ יקים גּ דוֹ לי על-ידי אם כּ י
בּ חינ צדּ יקיּ א'האמּת יּ ים, 'בּ חירי ת 

בּ חינת ׁש הם ׁש בּ צּ דּ יקים הּמ בחרים
יכוֹ לין דּ יקא ׁש הם הנּ "ל, הדה בּ עלי
הּת כלית אל אחד כּ ל את להביא

וכנּ "ל.

הּמ קוהואלּ וּ  מימי בּ חינת הם הּמ ים 
ׁש נּ אמר ישׂ ראל ׁש ל הּק דוֹ ׁש 

יד)עליהם ה'(ירמיה ישׂ ראל "מקוה : 
ודּ אי מוֹ ׁש יע צרה", בּ עת מוֹ ׁש יעוֹ 
כּ מוֹ  בּ ידּה  דּ מקוה דּ מקוֹ רא ההוּ א

בּ ּת ּק וּ נים הם(קמג:)ׁש איתא כּ י , 
ׁש הם הנּ "ל, היׁש וּ עה מּמ עיני נמׁש כין
כּ נּ "ל, בּ ודּ אי הצּ רוֹ ת מכּ ל מוֹ ׁש יעין
הּמ קוה מּמ קוֹ ר נמׁש כין הם כּ י
חיּ ים מים מקוֹ ר ׁש הם הּק דוֹ ׁש ה
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת הנּ מׁש כין
 עּמ "כּ י בּ בחינת החיּ ים מקוֹ ר ׁש ם
"מקוה וזהוּ : וכוּ '. חיּ ים" מקוֹ ר
נכללין בּ הּמ קוה כּ י ה'", ישׂ ראל
כּ לּ וֹ  ׁש ם אחד בּ ה' יתבּ ר בּ אקוּ תוֹ 
כּ נּ "ל. היׁש וּ עוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם טוֹ ב
הּט מאוֹ ת לכל הּט הרוֹ ת כּ ל וּ מם
ׁש כּ לּ ן עלמא דּ האי מחיזוּ  ׁש נּ מׁש כין
ונתעלּ מין ׁש נּ כללין על-ידי נתבּ ּט לין
 ֹבּ תו עקב ועד מראׁש  גּ וּ פוֹ  בּ כל
מּמ עיני ׁש נּ מׁש כין הּמ קוה מימי
מהזּ ריחה ׁש נּ וֹ בעין הנּ "ל היׁש וּ עה
הגּ ר נטהר וׁש ם הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל
ונכלל עכּ וּ "ם הבעים מזּ המת
הּת וֹ רה קדת ׁש הוּ א ישׂ ראל בּ קדת
ּפ נים בּ ׁש בעים ׁש נּ כללין והּמ צוֹ ת

וכנּ "ל.



הלכותקכח גריםליקוטי הלכות

ׁש כּ תוּ ב א)וּ כמוֹ  כּ מוֹ (שם זהב", "ודי : 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לב.)ׁש דּ רׁש וּ  אבל(ברכות . 

הּת וֹ רה מׁש ּפ טי את לׁש מע ּת זכּ ה אם
דּ הינוּ  ורגלין, עקבים בּ בחינת גּ ם
ל "וׁש מר ואז: כּ נּ "ל. הּמ מוֹ ן  ֹבּ תו
זר בּ וֹ  יׁש ט ׁש א החסד". את ה'
חס החסד רבּ וּ י ל יזּ יק ׁש א בּ אפן
לוֹ ' מסיּ עין לּט הר 'הבּ א כּ י וׁש לוֹ ם,

קד.) עצמ(שבת מחזּ ק ׁש אּת ה וּ מאחר .
הּמ מוֹ ן,  ֹבּ תו גּ ם יתבּ ר ה' את לזכּ ר
דּ הינוּ  החסד, ל יׁש מר יתבּ ר ה' גּ ם
בּ ׁש מירה החסד ׁש פע ל ׁש יּ ׁש ּפ יע
כּ לל. ל יזּ יק ׁש א בּ אפן גּ דוֹ לה
'בּ ממוֹ ן'. - ה'" יברכ" בּ בחינת

הּמ זּ יקין' 'מן - "כד"ויׁש מר ו, (במדבר 
שם) ׁש אובספרי הּמ זּ יקי, ל יזּ יקוּ  

רבּ וּ י על-ידי  ּב יתאחזוּ  ׁש א עלמא
דּ יקא: ואז וׁש לוֹ ם, חס הּמ מוֹ ן
ּפ רי וּ בר  ּוהרב וּ ברכ ואהב"
יׁש ּפ יע כּ י וכוּ '. "אדמת וּ פרי בטנ
ׁש פע רבּ וּ י לקבּ ל ּת וּ כל כּ י טוּ ב, כּ ל ל

וכנּ "ל: הכּ לים ּת ּק וּ ן על-ידי החסד

ריהלכת ְִִֵ

אפׁש רטו) ׁש אי גּ רים בּ חינת וזה
כּ י ישׂ ראל בּ קדת לכנס להגּ ר
בּ ית ועל-ידי וּ טבילה מילה על-ידי אם

דּ יקא ׁש ׁש ה ׁש ל מו:)דּ ין הגּ ר(יבמות כּ י , 
עממין מהבעים מּת חלּ ה ׁש היה
עּק ר כּ י הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל ההפ ׁש הם
ׁש הוּ א סוֹ ף האין אוֹ ר אל הבּ ּט וּ ל
העינים קדת על-ידי הוּ א הּת כלית

עלמא דּ האי מחיזוּ  עיניו ׁש ּס וֹ תמין
ׁש בין אחר ועל-כּ ן כּ נּ "ל. וכוּ '
כּ נּ "ל, הּת וֹ רה מם  נמׁש מהבּ ּט וּ ל
כּ ל כּ י ּפ נים, מבעים כּ לוּ לה ׁש היא
נמׁש כין לּת וֹ רה ּפ נים הבעים
קדת על-ידי ׁש עּק רוֹ  הנּ "ל מהבּ ּט וּ ל
הּת וֹ רה כּ ל ועל-כּ ן כּ נּ "ל. העינים
הם והעכּ וּ "ם כּ נּ "ל. בּ עינים כּ לוּ לה
ׁש בעים בּ חינת הם כּ י מזּ ה, ההפ
ּפ נים מבעים ההפ ׁש הם אּמ וֹ ת
ועל-כּ ן אחר. בּ מקוֹ ם וכמבאר לּת וֹ רה
לוֹ  אפׁש ר אי להתגּ יּ ר כּ ׁש בּ א העכּ וּ "ם
על-ידי אם כּ י ישׂ ראל בּ קדת לכנס
ׁש היא הערלה, להעביר ׁש צּ רי מילה
דּ האי בּ חיזוּ  הנּ אחז הנּ חׁש  זהמת
על-ידי מּמ נּ וּ  להעבירּה  ׁש צּ רי עלמא
סוֹ תם ׁש על-ידי-זה גּ דוֹ ל וּ כאב צער
עלמא דּ האי מחיזוּ  בּ חזקה עיניו
וּ מם הּת כלית ׁש הוּ א בּ אחד ונכלל
והּמ צוֹ ת הּת וֹ רה קדת עליו  נמׁש
מם  ׁש נּ מׁש ישׂ ראל קדת ׁש הוּ א
ועל-כּ ן הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל מבּ חינת
ישׂ ראל, בּ קדת נכנס הוּ א על-ידי-זה
עממין הבעים מזּ המת יוֹ צא הוּ א כּ י

דּ האיׁש ה בּ חיזוּ  הנּ אחז העינים ּפ גם ם 
ׁש הוּ א ישׂ ראל בּ קדת ונכנס עלמא
ּפ נים בּ ׁש בעים ׁש כּ לוּ לה הּת וֹ רה קדת
לזה ׁש זּ כה הנּ "ל מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ מׁש כת

כּ נּ "ל: מילה מצות על-ידי

אחרטז) הגּ ר טבילת בּ חינת וזה
מכּ ל מטהרין הּמ ים כּ י הּמ ילה,
ישׂ ראל מקוה ׁש ל הּמ ים כּ י הּט מאוֹ ת,
המבארין הּמ ים מבּ חינת נמׁש כין

קכט והלכות סהתורות תורה

הּת וֹ רה מימי ׁש הם הנּ "ל בּ הּת וֹ רה
ׁש ל הרׁש ימוּ  ׁש ל מהזּ ריחה הנּ מׁש כין
צמאוֹ ן מכבּ ין ׁש הם הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
הרוֹ צים היּ ּס וּ רין ׁש הם הנּ פׁש ,
כּ ׁש בין וׁש לוֹ ם, חס בּ יוֹ תר להתגּ בּ ר
ׁש ם. עיּ ן היטב ׁש ם כּ מבאר מהבּ ּט וּ ל,

בּ חינת נה)ׁש זּ הוּ  צמא(ישעיה כּ ל "הוֹ י : 
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ' לּמ ים" לכוּ 

יב)בּ חינתוזה מים(ישעיה "וּ ׁש אבּת ם : 
כּ י היׁש וּ עה". מּמ עיני בּ שׂ שׂ וֹ ן
ׁש הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת מם
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית,
כּ י היׁש וּ עה, מעיני כּ ל נמׁש כין מם
כּ ל נמׁש כין מם על-כּ ן טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש ם
הצּ רוֹ ת מכּ ל היׁש וּ עה מעינוֹ ת
היׁש וּ עה הּמ עיני וּ מאלּ וּ  ׁש בּ עוֹ לם
'בּ שׂ שׂ וֹ ן' בּ שׂ שׂ וֹ ן, הּמ ים מקבּ לין
מם הּמ ים לקבּ ל הכּ לי כּ י דּ יקא.
המחה היא הּת וֹ רה בּ חינת ׁש היא
ידּה , על הּמ ים לׁש אב הכּ לי ׁש היא
וזהוּ : הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר כּ מוֹ 
עם הינוּ  בּ שׂ שׂ וֹ ן", מים "וּ ׁש אבּת ם
השׂ וֹ ן כּ י הּמ ים, ּת ׁש אבוּ  השׂ וֹ ן
על הּמ ים לׁש אב הכּ לי היא והמחה
ׁש נּ מׁש כין היׁש וּ עה מּמ עיני ידּה 
וזה הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל מהזּ ריחה
'וּ תקבּ לוּ ן זה: ּפ סוּ ק על ׁש ּת רגּ ם
כּ ל כּ י צדּ יקיּ א'. מבּ חירי חדת אוּ לפן
אוּ לפן ׁש הם האמּת יּ ים ּת וֹ רה החדּ וּ ׁש י
מבּ חירי וזה כּ נּ "ל. מם נמׁש כין חדת
אל לבא אפׁש ר אי כּ י צדּ יקיּ א,
אוּ לפן מם ולׁש אב הנּ "ל הּת כלית
האמּת יּ ים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י בּ חינת חדת

הצּ דּ יקים גּ דוֹ לי על-ידי אם כּ י
בּ חינ צדּ יקיּ א'האמּת יּ ים, 'בּ חירי ת 

בּ חינת ׁש הם ׁש בּ צּ דּ יקים הּמ בחרים
יכוֹ לין דּ יקא ׁש הם הנּ "ל, הדה בּ עלי
הּת כלית אל אחד כּ ל את להביא

וכנּ "ל.

הּמ קוהואלּ וּ  מימי בּ חינת הם הּמ ים 
ׁש נּ אמר ישׂ ראל ׁש ל הּק דוֹ ׁש 

יד)עליהם ה'(ירמיה ישׂ ראל "מקוה : 
ודּ אי מוֹ ׁש יע צרה", בּ עת מוֹ ׁש יעוֹ 
כּ מוֹ  בּ ידּה  דּ מקוה דּ מקוֹ רא ההוּ א

בּ ּת ּק וּ נים הם(קמג:)ׁש איתא כּ י , 
ׁש הם הנּ "ל, היׁש וּ עה מּמ עיני נמׁש כין
כּ נּ "ל, בּ ודּ אי הצּ רוֹ ת מכּ ל מוֹ ׁש יעין
הּמ קוה מּמ קוֹ ר נמׁש כין הם כּ י
חיּ ים מים מקוֹ ר ׁש הם הּק דוֹ ׁש ה
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת הנּ מׁש כין
 עּמ "כּ י בּ בחינת החיּ ים מקוֹ ר ׁש ם
"מקוה וזהוּ : וכוּ '. חיּ ים" מקוֹ ר
נכללין בּ הּמ קוה כּ י ה'", ישׂ ראל
כּ לּ וֹ  ׁש ם אחד בּ ה' יתבּ ר בּ אקוּ תוֹ 
כּ נּ "ל. היׁש וּ עוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם טוֹ ב
הּט מאוֹ ת לכל הּט הרוֹ ת כּ ל וּ מם
ׁש כּ לּ ן עלמא דּ האי מחיזוּ  ׁש נּ מׁש כין
ונתעלּ מין ׁש נּ כללין על-ידי נתבּ ּט לין
 ֹבּ תו עקב ועד מראׁש  גּ וּ פוֹ  בּ כל
מּמ עיני ׁש נּ מׁש כין הּמ קוה מימי
מהזּ ריחה ׁש נּ וֹ בעין הנּ "ל היׁש וּ עה
הגּ ר נטהר וׁש ם הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל ׁש ל
ונכלל עכּ וּ "ם הבעים מזּ המת
הּת וֹ רה קדת ׁש הוּ א ישׂ ראל בּ קדת
ּפ נים בּ ׁש בעים ׁש נּ כללין והּמ צוֹ ת

וכנּ "ל.



הלכותקל גריםליקוטי הלכות

סאהועל-כּ ן ארבּ עים מקוה ׁש עוּ ר 
ׁש בּ הם יוֹ ם ארבּ עים כּ נגד
ׁש ל מהזּ ריחה ׁש נּ מׁש כת הּת וֹ רה נּת נה
וליל לעבר ׁש צּ ריכה הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
ׁש ּת צטיּ ר עד יוֹ ם ארבּ עים דּ ר
כּ לים בּ חינת ׁש הם ודבּ וּ רים בּ אוֹ תיּ וֹ ת
וזה העוֹ לם. בּ זה לקבּ לּה  ׁש נּ וּ כל כּ די
כּ י הּמ קוה, ׁש ל סאה ארבּ עים בּ חינת

כּ נּ "ל: הּמ קוה  נמׁש מם

כּ ייז) להתגּ יּ ר להגּ ר אפׁש ר אי ועל-כּ ן
כּ י ׁש ׁש ה, ׁש ל דּ ין בּ ית על-ידי אם
דּ האי מהזּ המא לצאת אפׁש ר אי
אם כּ י ישׂ ראל בּ קדת ולכנס עלמא
בּ חינת ׁש הם הנּ "ל הדּ וֹ ר צדּ יקי על-ידי
בּ עלי בּ חינת ׁש הם צדּ יקיּ א', 'בּ חירי
אל בּ אין ידּה  על ׁש רק הנּ "ל, הדה

הנּ "ל. הּת כלית

ולצאתועל-כּ ן להתגּ יּ ר ׁש בּ א הגּ ר 
עכּ וּ "ם הבעים מּט מאת
בּ קדת ישׂ ראל, בּ קדת ולכנס
 ׁש נּ מׁש לּת וֹ רה ּפ נים הבעים
אם כּ י לוֹ  אפׁש ר אי הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל
בּ כל כּ י ׁש ׁש ה, ׁש ל דּ ין בּ ית על-ידי
מקבּ לים הם דּ יּ נים ׁש ׁש ה ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם
רבּ ינוּ  מּמ ׁש ה הּת וֹ רה ידיעת ויוֹ נקים
והוּ א הּת וֹ רה כּ לל ׁש הוּ א הלוֹ ם, עליו
ׁש הוּ א הנּ "ל הדה בּ על בּ חינת עּק ר
הּת כלית אל ישׂ ראל כּ ל את מביא
עצם על-ידי לנוּ  ׁש נּ תן הּת וֹ רה על-ידי
לּמ רוֹ ם ׁש עלה ׁש לּ וֹ  הבּ ּט וּ ל נפלאוֹ ת
יוֹ ם ארבּ עים ּפ עמים ׁש ׁש  ׁש ם וׁש הה
להמׁש י ׁש זּ כה עד וכוּ '. אכל א לחם
כּ היּ וֹ ם לחיּ וֹ תנוּ  כּ לּ ּה  הּת וֹ רה כּ ל מם

צריכין ׁש בּ עוֹ לם הדּ יּ נים וכל הזּ ה
הם הדּ יּ נים עּק ר כּ י מּמ נּ וּ , לקבּ ל
סמוּ כין ׁש יּ היוּ  ׁש צּ ריכין סמוּ כין,
נסמ ׁש הוּ א ׁש ּס מכן ׁש לּ הם מהרבּ י
עליו רבּ ינוּ  מׁש ה עד מרבּ וֹ  ורבּ וֹ  מרבּ וֹ 
כּ י אקים, נקרא הדּ יּ ן ועל-כּ ן הלוֹ ם.
כּ ל ׁש ּמ ביא רבּ ינוּ  מּמ ׁש ה מקבּ ל הוּ א
הצּ דּ יקים וּ בפרט הּת כלית, אל ישׂ ראל
והדּ יּ נים הוֹ פטים ׁש הם אמּת יּ ים
עליהם ׁש ּמ ׁש ּפ יע דּ וֹ ר, ׁש בּ כל אמּת יּ ים
בּ אקוּ תוֹ  לכל הּק דוֹ ׁש ה דּ עּת וֹ 
בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי יתבּ ר
הּת וֹ רה דּ עת מקבּ לים ׁש ּמ ם וׁש וֹ ב
אקים, נקראים ועל-כּ ן צדק. לׁש ּפ ט
על-ידי יתבּ ר בּ אקוּ תוֹ  נכללין כּ י
להגּ ר אפׁש ר אי ועל-כּ ן הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל
ׁש היא הּת וֹ רה בּ קדת ולכנס להתגּ יּ ר
כּ י כּ נּ "ל. הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
ׁש ּמ קבּ לין דּ יּ נים הׁש ה על-ידי אם

ה אמת מהצּ דּ יקי בּ חינתכּ ח ׁש הם נּ "ל 
אל לבא זוֹ כין ׁש על-ידי-זה מׁש ה
הגּ רים מתגּ יּ רין ׁש על-ידי-זה הּת כלית

וכנּ "ל: ישׂ ראל בּ קדת ונכנסין
כּ יועל-כּ ן דּ יּ נים, ׁש ׁש ה הם 

הּת וֹ רה כּ ׁש ּמ מׁש יכין
הכּ לים על-ידי ׁש הוּ א הנּ "ל מהרׁש ימוּ 
הנּ "ל הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל ׁש עוֹ שׂ ין
העשׂ רה בּ חינת הם הכּ לים ואלּ וּ 
ספירוֹ ת, עשׂ ר בּ חינת ׁש הם ּת ּק וּ נין,
ׁש כּ לּ ם הּק דוֹ ׁש ים הכּ לים כּ ל כּ לל ׁש הם
ודין חסד ׁש הם, קוּ ין בּ ׁש ׁש  כּ לוּ לים
אבוֹ ת ׁש ׁש ה בּ חינת ׁש הם ורחמים,
ׁש הם ּת ּק וּ נין העשׂ ר כּ ל כּ לוּ לים ׁש בּ הם

כּ יּ דוּ ע. סתימאה עּת יקא

קלא והלכות סהתורות תורה

ׁש םוזה ז"ל אליּ הוּ  מאמר בּ חינת 
ענין כּ ל לּמ שׂ כּ יל וּ מוּ בן מבאר
לקבּ ל הכּ לים וּ בחינת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
רצוֹ א בּ חינת על-ידי הנּ עשׂ ין האוֹ ר
'אנּת  ׁש ם, ׁש איתא כּ מוֹ  הנּ "ל, וׁש וֹ ב
עלּ אה הוּ א אנּת  בחוּ ׁש בן ולא חד הוּ א
לית סתימין דּ כל סתימא עלּ אין כּ ל על
בּ חינת זהוּ  כּ לל'.  ּב ּת פיסא מחׁש בה
הכּ ל וׁש ם אחד כּ לּ וֹ  ׁש ם הנּ "ל בּ ּט וּ ל
ּת פיסא מחׁש בה ולית ונעלם סתוּ ם
ׁש הוּ א רצוֹ א, בּ חינת וזהוּ  כּ לל. ּת ּמ ן
מתחיל  ּכ ואחר הנּ "ל. בּ ּט וּ ל בּ חינת
מה ׁש הוּ א, וׁש וֹ ב מבּ חינת לדבּ ר
עשׂ ר דּ אּפ יקת הוּ א 'אנּת  איתא:
סתימאה' עּת יקא להוֹ ן וקרינן ּת ּק וּ נין
העּת יקא ׁש כּ ל והוֹ ל וּ מבאר וכוּ '.
ארי חד בּ ׁש ׁש ה, כּ לוּ לין סתימאה
בּ חינת ׁש הם בּ ינוֹ ני, וחד קצר וחד
רחמים, דּ ין, חסד, קוּ ין, הׁש ה
דּ יּ נים הׁש ה בּ חינת וזה כּ ּמ וּ בא.
בּ כל מׁש לּ ׁש ת הּת וֹ רה ועל-כּ ן הנּ "ל.

ׁש איתא כּ מוֹ  פח.)בּ חינוֹ תיה, :(שבת 
אוֹ רין לן דּ יהיב רחמנא בּ רי'
לעם ּת ליתאה על-ידי ּת ליתאה
נמׁש כת הּת וֹ רה כּ ל כּ י וכוּ '. ּת ליתאה'
לׁש אב ׁש צּ ריכין הנּ "ל מהרׁש ימוּ 
ׁש הם הכּ לים על-ידי מם הּמ ים

כּ נּ "ל: בּ ׁש ׁש  כּ לוּ לים

ׁש אזיח) הּמ צרים בּ ין בּ חינת וזה
בּ ית-הּמ קדּ ׁש  חרבּ ן על מתאבּ לין
דּ נחמתא בּ ׁש בע מתנחמין  ּכ ואחר
הנה, ראׁש  עד נחמוּ  מבּ ת ׁש ּק וֹ רין
חרבּ ן על והבּ כיּ ה האבלוּ ת עּק ר כּ י

נּ תרחקנוּ  מה על הוּ א בּ ית-הּמ קדּ ׁש 
אנוּ  ואין  ּכ כּ ל ׁש בּ מים אבינוּ  מעל
על וּ להסּת כּ ל עצמנוּ  לבּט ל יכוֹ לין
עּק ר כּ י החרבּ ן, מגּ דל הּת כלית
זוֹ כין כּ ראוּ י הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
מחמד עזּ נוּ  גּ אוֹ ן ׁש הוּ א בּ בית-הּמ קדּ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ט)עינינוּ . "והיוּ (מלכים-א : 
ׁש ם". ולבּ י עיני

כּ ּמ הכּ י יׁש  הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ ענין 
כּ י וּ בּמ קוֹ ם, וּ בזּ מן בּ אדם בּ חינוֹ ת
וטהוֹ ר קדוֹ ׁש  האדם גּ וּ ף מה כּ ל
בּ יוֹ תר עצמוֹ  לבּט ל יכוֹ ל כּ ן בּ יוֹ תר
לוֹ  יׁש  כּ י מם, הּת וֹ רה מימי ולׁש אב
זמן יׁש  וכן לקבּ ל ראוּ יים כּ לים
הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת בּ יוֹ תר ׁש ּמ סגּ ל
כּ ל ׁש הם המקדּ ׁש ים זמנּ ים ׁש הוּ א
ׁש הוּ א ׁש בּ ת וּ בראׁש ם טוֹ בים היּ מים
הבּ ּט וּ ל, עּק ר ׁש ם הבּ א עוֹ לם מעין
הנּ "ל, ׁש הבּ ּט וּ ל הּת וֹ רה בּ סוֹ ף כּ מבאר
מה בּ חינת הבּ א, עוֹ לם בּ חינת ׁש הוּ א

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לא.)אמרוּ  'עתיד(תענית : 
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מראה אחד וכל לבא לעתיד לצּ דּ יקים
כּ י היטב. והבן ׁש ם עיּ ן וכוּ ', בּ אצבּ עוֹ '
אפׁש ר אי הנּ "ל הבּ ּט וּ ל התנוֹ צצוּ ת
לכל אם כּ י ּפ ה בּ על וא בּ כתב לבאר

בּ לבּ יּה . דּ מׁש ער מה כּ פוּ ם חד

בּ חינתוכן וזהוּ  בּ ּמ קוֹ ם. ׁש נּ וּ יים יׁש  
ארץ-ישׂ ראל, קדת מעלת גּ דל
ׁש ם ׁש יּ כוֹ לין המקדּ ׁש  הּמ קוֹ ם ׁש ם כּ י
וּ להמׁש י סוֹ ף אין בּ אוֹ ר עצמוֹ  לבּט ל
על-ידי עצמוֹ  על יתבּ ר אקוּ תוֹ 
ּפ עם בּ כל מם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה



הלכותקל גריםליקוטי הלכות

סאהועל-כּ ן ארבּ עים מקוה ׁש עוּ ר 
ׁש בּ הם יוֹ ם ארבּ עים כּ נגד
ׁש ל מהזּ ריחה ׁש נּ מׁש כת הּת וֹ רה נּת נה
וליל לעבר ׁש צּ ריכה הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
ׁש ּת צטיּ ר עד יוֹ ם ארבּ עים דּ ר
כּ לים בּ חינת ׁש הם ודבּ וּ רים בּ אוֹ תיּ וֹ ת
וזה העוֹ לם. בּ זה לקבּ לּה  ׁש נּ וּ כל כּ די
כּ י הּמ קוה, ׁש ל סאה ארבּ עים בּ חינת

כּ נּ "ל: הּמ קוה  נמׁש מם

כּ ייז) להתגּ יּ ר להגּ ר אפׁש ר אי ועל-כּ ן
כּ י ׁש ׁש ה, ׁש ל דּ ין בּ ית על-ידי אם
דּ האי מהזּ המא לצאת אפׁש ר אי
אם כּ י ישׂ ראל בּ קדת ולכנס עלמא
בּ חינת ׁש הם הנּ "ל הדּ וֹ ר צדּ יקי על-ידי
בּ עלי בּ חינת ׁש הם צדּ יקיּ א', 'בּ חירי
אל בּ אין ידּה  על ׁש רק הנּ "ל, הדה

הנּ "ל. הּת כלית

ולצאתועל-כּ ן להתגּ יּ ר ׁש בּ א הגּ ר 
עכּ וּ "ם הבעים מּט מאת
בּ קדת ישׂ ראל, בּ קדת ולכנס
 ׁש נּ מׁש לּת וֹ רה ּפ נים הבעים
אם כּ י לוֹ  אפׁש ר אי הנּ "ל, מהבּ ּט וּ ל
בּ כל כּ י ׁש ׁש ה, ׁש ל דּ ין בּ ית על-ידי
מקבּ לים הם דּ יּ נים ׁש ׁש ה ׁש יּ ׁש  מקוֹ ם
רבּ ינוּ  מּמ ׁש ה הּת וֹ רה ידיעת ויוֹ נקים
והוּ א הּת וֹ רה כּ לל ׁש הוּ א הלוֹ ם, עליו
ׁש הוּ א הנּ "ל הדה בּ על בּ חינת עּק ר
הּת כלית אל ישׂ ראל כּ ל את מביא
עצם על-ידי לנוּ  ׁש נּ תן הּת וֹ רה על-ידי
לּמ רוֹ ם ׁש עלה ׁש לּ וֹ  הבּ ּט וּ ל נפלאוֹ ת
יוֹ ם ארבּ עים ּפ עמים ׁש ׁש  ׁש ם וׁש הה
להמׁש י ׁש זּ כה עד וכוּ '. אכל א לחם
כּ היּ וֹ ם לחיּ וֹ תנוּ  כּ לּ ּה  הּת וֹ רה כּ ל מם

צריכין ׁש בּ עוֹ לם הדּ יּ נים וכל הזּ ה
הם הדּ יּ נים עּק ר כּ י מּמ נּ וּ , לקבּ ל
סמוּ כין ׁש יּ היוּ  ׁש צּ ריכין סמוּ כין,
נסמ ׁש הוּ א ׁש ּס מכן ׁש לּ הם מהרבּ י
עליו רבּ ינוּ  מׁש ה עד מרבּ וֹ  ורבּ וֹ  מרבּ וֹ 
כּ י אקים, נקרא הדּ יּ ן ועל-כּ ן הלוֹ ם.
כּ ל ׁש ּמ ביא רבּ ינוּ  מּמ ׁש ה מקבּ ל הוּ א
הצּ דּ יקים וּ בפרט הּת כלית, אל ישׂ ראל
והדּ יּ נים הוֹ פטים ׁש הם אמּת יּ ים
עליהם ׁש ּמ ׁש ּפ יע דּ וֹ ר, ׁש בּ כל אמּת יּ ים
בּ אקוּ תוֹ  לכל הּק דוֹ ׁש ה דּ עּת וֹ 
בּ רצוֹ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל על-ידי יתבּ ר
הּת וֹ רה דּ עת מקבּ לים ׁש ּמ ם וׁש וֹ ב
אקים, נקראים ועל-כּ ן צדק. לׁש ּפ ט
על-ידי יתבּ ר בּ אקוּ תוֹ  נכללין כּ י
להגּ ר אפׁש ר אי ועל-כּ ן הנּ "ל. הבּ ּט וּ ל
ׁש היא הּת וֹ רה בּ קדת ולכנס להתגּ יּ ר
כּ י כּ נּ "ל. הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת על-ידי
ׁש ּמ קבּ לין דּ יּ נים הׁש ה על-ידי אם

ה אמת מהצּ דּ יקי בּ חינתכּ ח ׁש הם נּ "ל 
אל לבא זוֹ כין ׁש על-ידי-זה מׁש ה
הגּ רים מתגּ יּ רין ׁש על-ידי-זה הּת כלית

וכנּ "ל: ישׂ ראל בּ קדת ונכנסין
כּ יועל-כּ ן דּ יּ נים, ׁש ׁש ה הם 

הּת וֹ רה כּ ׁש ּמ מׁש יכין
הכּ לים על-ידי ׁש הוּ א הנּ "ל מהרׁש ימוּ 
הנּ "ל הזּ ריחה אוֹ ר לקבּ ל ׁש עוֹ שׂ ין
העשׂ רה בּ חינת הם הכּ לים ואלּ וּ 
ספירוֹ ת, עשׂ ר בּ חינת ׁש הם ּת ּק וּ נין,
ׁש כּ לּ ם הּק דוֹ ׁש ים הכּ לים כּ ל כּ לל ׁש הם
ודין חסד ׁש הם, קוּ ין בּ ׁש ׁש  כּ לוּ לים
אבוֹ ת ׁש ׁש ה בּ חינת ׁש הם ורחמים,
ׁש הם ּת ּק וּ נין העשׂ ר כּ ל כּ לוּ לים ׁש בּ הם

כּ יּ דוּ ע. סתימאה עּת יקא

קלא והלכות סהתורות תורה

ׁש םוזה ז"ל אליּ הוּ  מאמר בּ חינת 
ענין כּ ל לּמ שׂ כּ יל וּ מוּ בן מבאר
לקבּ ל הכּ לים וּ בחינת הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
רצוֹ א בּ חינת על-ידי הנּ עשׂ ין האוֹ ר
'אנּת  ׁש ם, ׁש איתא כּ מוֹ  הנּ "ל, וׁש וֹ ב
עלּ אה הוּ א אנּת  בחוּ ׁש בן ולא חד הוּ א
לית סתימין דּ כל סתימא עלּ אין כּ ל על
בּ חינת זהוּ  כּ לל'.  ּב ּת פיסא מחׁש בה
הכּ ל וׁש ם אחד כּ לּ וֹ  ׁש ם הנּ "ל בּ ּט וּ ל
ּת פיסא מחׁש בה ולית ונעלם סתוּ ם
ׁש הוּ א רצוֹ א, בּ חינת וזהוּ  כּ לל. ּת ּמ ן
מתחיל  ּכ ואחר הנּ "ל. בּ ּט וּ ל בּ חינת
מה ׁש הוּ א, וׁש וֹ ב מבּ חינת לדבּ ר
עשׂ ר דּ אּפ יקת הוּ א 'אנּת  איתא:
סתימאה' עּת יקא להוֹ ן וקרינן ּת ּק וּ נין
העּת יקא ׁש כּ ל והוֹ ל וּ מבאר וכוּ '.
ארי חד בּ ׁש ׁש ה, כּ לוּ לין סתימאה
בּ חינת ׁש הם בּ ינוֹ ני, וחד קצר וחד
רחמים, דּ ין, חסד, קוּ ין, הׁש ה
דּ יּ נים הׁש ה בּ חינת וזה כּ ּמ וּ בא.
בּ כל מׁש לּ ׁש ת הּת וֹ רה ועל-כּ ן הנּ "ל.

ׁש איתא כּ מוֹ  פח.)בּ חינוֹ תיה, :(שבת 
אוֹ רין לן דּ יהיב רחמנא בּ רי'
לעם ּת ליתאה על-ידי ּת ליתאה
נמׁש כת הּת וֹ רה כּ ל כּ י וכוּ '. ּת ליתאה'
לׁש אב ׁש צּ ריכין הנּ "ל מהרׁש ימוּ 
ׁש הם הכּ לים על-ידי מם הּמ ים

כּ נּ "ל: בּ ׁש ׁש  כּ לוּ לים

ׁש אזיח) הּמ צרים בּ ין בּ חינת וזה
בּ ית-הּמ קדּ ׁש  חרבּ ן על מתאבּ לין
דּ נחמתא בּ ׁש בע מתנחמין  ּכ ואחר
הנה, ראׁש  עד נחמוּ  מבּ ת ׁש ּק וֹ רין
חרבּ ן על והבּ כיּ ה האבלוּ ת עּק ר כּ י

נּ תרחקנוּ  מה על הוּ א בּ ית-הּמ קדּ ׁש 
אנוּ  ואין  ּכ כּ ל ׁש בּ מים אבינוּ  מעל
על וּ להסּת כּ ל עצמנוּ  לבּט ל יכוֹ לין
עּק ר כּ י החרבּ ן, מגּ דל הּת כלית
זוֹ כין כּ ראוּ י הנּ "ל הבּ ּט וּ ל
מחמד עזּ נוּ  גּ אוֹ ן ׁש הוּ א בּ בית-הּמ קדּ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ט)עינינוּ . "והיוּ (מלכים-א : 
ׁש ם". ולבּ י עיני

כּ ּמ הכּ י יׁש  הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ ענין 
כּ י וּ בּמ קוֹ ם, וּ בזּ מן בּ אדם בּ חינוֹ ת
וטהוֹ ר קדוֹ ׁש  האדם גּ וּ ף מה כּ ל
בּ יוֹ תר עצמוֹ  לבּט ל יכוֹ ל כּ ן בּ יוֹ תר
לוֹ  יׁש  כּ י מם, הּת וֹ רה מימי ולׁש אב
זמן יׁש  וכן לקבּ ל ראוּ יים כּ לים
הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת בּ יוֹ תר ׁש ּמ סגּ ל
כּ ל ׁש הם המקדּ ׁש ים זמנּ ים ׁש הוּ א
ׁש הוּ א ׁש בּ ת וּ בראׁש ם טוֹ בים היּ מים
הבּ ּט וּ ל, עּק ר ׁש ם הבּ א עוֹ לם מעין
הנּ "ל, ׁש הבּ ּט וּ ל הּת וֹ רה בּ סוֹ ף כּ מבאר
מה בּ חינת הבּ א, עוֹ לם בּ חינת ׁש הוּ א

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  לא.)אמרוּ  'עתיד(תענית : 
מחוֹ ל לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מראה אחד וכל לבא לעתיד לצּ דּ יקים
כּ י היטב. והבן ׁש ם עיּ ן וכוּ ', בּ אצבּ עוֹ '
אפׁש ר אי הנּ "ל הבּ ּט וּ ל התנוֹ צצוּ ת
לכל אם כּ י ּפ ה בּ על וא בּ כתב לבאר

בּ לבּ יּה . דּ מׁש ער מה כּ פוּ ם חד

בּ חינתוכן וזהוּ  בּ ּמ קוֹ ם. ׁש נּ וּ יים יׁש  
ארץ-ישׂ ראל, קדת מעלת גּ דל
ׁש ם ׁש יּ כוֹ לין המקדּ ׁש  הּמ קוֹ ם ׁש ם כּ י
וּ להמׁש י סוֹ ף אין בּ אוֹ ר עצמוֹ  לבּט ל
על-ידי עצמוֹ  על יתבּ ר אקוּ תוֹ 
ּפ עם בּ כל מם ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה
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ארץ-ישׂ ראל כּ תוֹ רת ּת וֹ רה אין ועל-כּ ן
טז) רבה הדּ (בראשית 'וכל בּ ארץ-ישׂ ראל, ר 

וכוּ ' אלוֹ ּק ' לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ מי (כתובותדּ וֹ מה 
עלקי.) להמׁש י זוֹ כין דּ יקא ׁש ם כּ י ,

הבּ ּט וּ ל על-ידי יתבּ ר אקוּ תוֹ  עצמוֹ 
הנּ "ל.

הוּ אועּק ר ארץ-ישׂ ראל קדת 
הוּ א ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש 
האבן נקדּ ת ׁש ם קדׁש ים קדׁש י בּ ית
בּ היּ חיד מתבּ ּט לין ׁש ם ׁש דּ ר ׁש תיּ ה
מאין יׁש  העוֹ לם ׁש בּ רא קדמוֹ ן
מנּ קדּ ת בּ ריאתוֹ  ׁש התחלת הּמ חלט

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש תיּ ה, נ)האבן :(תהלים 
הוֹ פיע". אקים יפי מכלל "מצּ יּ וֹ ן

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  נד:)וּ כמוֹ  .(יומא 
מקדּ ׁש נוּ  בּ ית נחרב הרבּ ים וּ בעוֹ נוֹ תינוּ 
ואין וכוּ ' מארצנוּ  וגלינוּ  עינינוּ  מחמד
ולראוֹ ת לעלוֹ ת יכוֹ לין אנוּ 
וכוּ ' בּ חירתנוּ  בּ בית וּ להׁש ּת חווֹ ת
בּ אחדוּ תוֹ  ׁש ם וּ להכּ לל להתבּ ּט ל
רגלים עליּ ת מצות עּק ר ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר
ּפ ני את ולראוֹ ת לראוֹ ת לבית-הּמ קדּ ׁש 
לבכּ וֹ ת צריכין זה ועל וכוּ '. ה'
לבּ נוּ  משׂ וֹ שׂ  "ׁש בת כּ י מאד, וּ להתאבּ ל
דּ יקא 'מחוֹ לנוּ ' מחוֹ לנוּ ", לאבל  נהּפ
הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד הנּ "ל הּמ חוֹ ל בּ חינת
לעתיד לצּ דּ יקים לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו
הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א לבא,
בּ בית-הּמ קדּ ׁש  זוֹ כים היינוּ  ׁש ּמ ם
גּ ם בּ ּט וּ ל בּ חינת עצמנוּ  על להמׁש י
המחה עּק ר וּ מם העוֹ לם, בּ זה
על-ידי הרבּ ים וּ בעוֹ נוֹ תינוּ  והּמ שׂ וֹ שׂ .
וכוּ ',  נהּפ לבּ נוּ  משׂ וֹ שׂ  ׁש בת החרבּ ן

קׁש ה עּת ה כּ י שׂ מחה, כּ ל ערבה כּ י
ּת קף מחמת עצמנוּ  לבּט ל מאד מאד
בּ עוֹ לם ׁש התּפ טה אחרא הּס טרא
העין ראוּ ת מאד המבלבּ לת מאד
מנּ חת ואינּה  עלמא, דּ האי בּ חיזוּ 
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
והצּ רה וּ מרירוּ ת היּ ּס וּ רין עּק ר ׁש זּ ה
בּ מקוֹ ם ׁש ּמ באר [וּ כמוֹ  הגּ לוּ ת ׁש ל

ר"ן]. בּ סימן אחר

לבכּ ועל-כּ ן ועּק רצריכין מאד וֹ ת 
שׂ רפת על הוּ א הבּ כיּ ה
ואין לחיצוֹ נים רזיה ׁש נּ מסרוּ  הּת וֹ רה
מהבּ ּט וּ ל ּת וֹ רה להמׁש י יכוֹ לים אנוּ 
מאד מבלבּ ל ׁש העוֹ לם מחמת הנּ "ל
וזה הזּ ה. עוֹ לם והבלי בּ תאוֹ ת מאד

א) עיני(איכה עיני בוֹ כיּ ה אני אלּ ה "על :
וכוּ '. מנחם" מּמ נּ י רחק כּ י ּמ ים ירדה
כּ ל ׁש ּמ ם הּת כלית כּ י דּ יקא, 'רחק'
גּ דל מחמת מאד מּמ נּ וּ  רחק הנּ חמוֹ ת
הרבּ ה לבכּ וֹ ת צריכין ועל-כּ ן החרבּ ן
לחוּ ץ הדּ מעוֹ ת דּ וֹ חין הבּ כיּ ה ועל-ידי
בּ דבריו [כּ ּמ וּ בא הראוּ ת, חלקי ׁש הם
דּ וֹ חין ועל-ידי-זה ּפ עמים]. כּ ּמ ה ז"ל
עלמא דּ האי חיזוּ  ׁש ל הראוּ ת וּ מגרׁש ין
בּ וֹ כין אנוּ  זה ׁש על החרבּ ן גּ רמוּ  ׁש הם
זה כּ ל גּ רמנוּ  ׁש אנחנוּ  וּ מתודּ ין
עינינוּ . אחר ׁש הלכנוּ  בּ עוֹ נוֹ תינוּ 
אנוּ  זה על בּ וֹ כין ׁש אנוּ  וּ מאחר
חלקי את הדּ מעוֹ ת על-ידי מגרׁש ין
עלמא דּ האי חיזוּ  אחר ׁש נּ טוּ  הראוּ ת
גּ דל  ֹׁש ּמ ּת ו עד  ּכ כּ ל לבכּ וֹ ת וּ צריכין
מגּ דל ׁש יּ רגּ יׁש  הכּ אב והמרירוּ ת הצּ ער
ׁש ּמ עכּ בין בּ עוֹ נוֹ תיו ׁש גּ רם החרבּ ן

קלג והלכות סהתורות תורה

כּ מוֹ  החריבוֹ , כּ אלּ וּ  ׁש נּ חׁש ב הבּ נין
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש יּ באיאׁש אמרוּ  עד , 

הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת על-ידי-זה
ג)בּ בחינת וא(איכה נגּ רה "עיני : 

וירא יׁש קיף עד הפוּ גוֹ ת מאין ּת דמה
כּ נּ "ל, עיניו כּ ׁש ּס וֹ תם כּ י ממים", ה'
כּ מוֹ  כּ נּ "ל, הּת כלית על רק וּ מסּת כּ ל
וּ מׁש גּ יח מׁש קיף הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כן
אמרוּ  מה בּ בחינת מלּ מעלה עליו

ז"ל ב.)רבּ וֹ תינוּ  העוֹ לים(חגיגה לענין 
הוּ א  ּכ לראוֹ ת בּ א ׁש הוּ א כּ דר' לרגל

לראוֹ ת'. בּ א

והצּ ערועל האבלוּ ת על-ידי כּ ן 
הנּ "ל, לבּ ּט וּ ל בּ א ׁש על-ידי-זה

בּ בחינת למחה בּ א (ישעיהעל-ידי-זה 
כּ לסו) משׂ וֹ שׂ  אּת ּה  "שׂ ישׂ וּ  :

ׁש אמרוּ  וּ כמוֹ  עליה", הּמ תאבּ לים
ז"ל ל:)רבּ וֹ תינוּ  הוּ א(תענית והמחה . 

עּק ר ׁש זּ ה מם הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי
בּ בחינת קיטהנּ חמה נ)(תהלים "זאת, : 

הוּ א והעּק ר וכוּ '. בעניי" נחמתי
האמּת יּ ים הדּ וֹ ר צדּ יקי על-ידי
ׁש יּ כוֹ ל הנּ "ל הדה מבּ על ׁש יּ וֹ נקים
עּק ר ׁש הם הּת כלית אל הכּ ל להביא

בּ בחינת ישׂ ראל ה)נחמוֹ ת "זה(בראשית : 
וכוּ ': מּמ עשׂ ינוּ " ינחמנוּ 

גּ דוֹ להיט) מלחמה זה בּ ענין יׁש  כּ י
כּ לל בּ חינת ׁש הוּ א ועצוּ מה
העוֹ לם, בּ זה להאדם ׁש יּ ׁש  הּמ לחמה
זה בּ ׁש ביל אם כּ י נברא א האדם כּ י
בּ רצוֹ א יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  ׁש יּ כלל כּ די

ולידע להכּ יר יזכּ ה ׁש על-ידי-זה וׁש וֹ ב
היתה הבּ ריאה ׁש כּ ל יתבּ ר אוֹ תוֹ 
ליּה , דּ יׁש ּת מוֹ דעין בּ גין זה בּ ׁש ביל

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש איתא מב.)כּ מוֹ  .(בא 
כּ נגד מׁש ּת ּט ח עלמא דּ האי חיזוּ  אבל
אוֹ תוֹ  מנּ חת ואינּה  האדם עיני
כּ ל בּ אים זה וּ בׁש ביל להתבּ ּט ל
ׁש הוּ א העוֹ לם בּ זה האדם על היּ ּס וּ רין
ׁש על-ידי כּ די והכּ ל יּס וּ רים מלא
כּ נּ "ל, הּת כלית אל יברח היּ ּס וּ רים
בּ חינת לאיזה ׁש זּ וֹ כה מי אפילּ וּ  אבל
הּמ וֹ נעים עליו מתגּ בּ רים בּ ּט וּ ל
כּ דר כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר  ּכ אחר והיּ ּס וּ רים
וכוּ ', זה עם זה הנּ לחמים אנׁש ים ׁש ני
ועּק ר הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ם כּ מבאר
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי הנּ חמה
זוֹ כה אדם כּ ל לאו אבל כּ נּ "ל, מם
הּפ סוּ ק ׁש ּמ ביא ׁש ם וכּמ וּ בן לזה
כּ י ודּ אי, אׁש רי וכוּ ', הגּ בר" "אׁש רי

לזה. זוֹ כה אדם כּ ל לאו

הצּ דּ יקועל-כּ ן על-ידי הּת ּק וּ ן עּק ר 
אחד כּ ל את להביא ׁש יּ כוֹ ל
ממׁש י הוּ א כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית אל
אוּ לפן בּ חינת נפלאה ּת וֹ רה ּפ עם בּ כל
היּ ּס וּ רין עצם גּ דל על-ידי הנּ "ל, חדת
בּ ׁש ביל ּפ עם בּ כל עצמוֹ  על ׁש ּמ קבּ ל
חדּ וּ ׁש י ּפ עם בּ כל ׁש ּמ מׁש י עד ישׂ ראל
בּ לב ׁש ּמ איר עד כּ אלּ ה נפלאים ּת וֹ רה

אפ אחד ׁש בּ ּפ חוּ תיםכּ ל בּ הּפ חוּ ת ילּ וּ  
מהרׁש ימוּ  וּ זריחוֹ ת התנוֹ צצוּ ת איזה
הּפ חוּ ת גּ ם ׁש יּ כוֹ ל עד הבּ ּט וּ ל ׁש ל

א.יא. הלכה א, ּפרק יֹומא, ירּוׁשלמי
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ארץ-ישׂ ראל כּ תוֹ רת ּת וֹ רה אין ועל-כּ ן
טז) רבה הדּ (בראשית 'וכל בּ ארץ-ישׂ ראל, ר 

וכוּ ' אלוֹ ּק ' לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ מי (כתובותדּ וֹ מה 
עלקי.) להמׁש י זוֹ כין דּ יקא ׁש ם כּ י ,

הבּ ּט וּ ל על-ידי יתבּ ר אקוּ תוֹ  עצמוֹ 
הנּ "ל.

הוּ אועּק ר ארץ-ישׂ ראל קדת 
הוּ א ׁש ם הבּ ית-הּמ קדּ ׁש 
האבן נקדּ ת ׁש ם קדׁש ים קדׁש י בּ ית
בּ היּ חיד מתבּ ּט לין ׁש ם ׁש דּ ר ׁש תיּ ה
מאין יׁש  העוֹ לם ׁש בּ רא קדמוֹ ן
מנּ קדּ ת בּ ריאתוֹ  ׁש התחלת הּמ חלט

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש תיּ ה, נ)האבן :(תהלים 
הוֹ פיע". אקים יפי מכלל "מצּ יּ וֹ ן

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  נד:)וּ כמוֹ  .(יומא 
מקדּ ׁש נוּ  בּ ית נחרב הרבּ ים וּ בעוֹ נוֹ תינוּ 
ואין וכוּ ' מארצנוּ  וגלינוּ  עינינוּ  מחמד
ולראוֹ ת לעלוֹ ת יכוֹ לין אנוּ 
וכוּ ' בּ חירתנוּ  בּ בית וּ להׁש ּת חווֹ ת
בּ אחדוּ תוֹ  ׁש ם וּ להכּ לל להתבּ ּט ל
רגלים עליּ ת מצות עּק ר ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר
ּפ ני את ולראוֹ ת לראוֹ ת לבית-הּמ קדּ ׁש 
לבכּ וֹ ת צריכין זה ועל וכוּ '. ה'
לבּ נוּ  משׂ וֹ שׂ  "ׁש בת כּ י מאד, וּ להתאבּ ל
דּ יקא 'מחוֹ לנוּ ' מחוֹ לנוּ ", לאבל  נהּפ
הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד הנּ "ל הּמ חוֹ ל בּ חינת
לעתיד לצּ דּ יקים לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו
הנּ "ל, הבּ ּט וּ ל בּ חינת ׁש הוּ א לבא,
בּ בית-הּמ קדּ ׁש  זוֹ כים היינוּ  ׁש ּמ ם
גּ ם בּ ּט וּ ל בּ חינת עצמנוּ  על להמׁש י
המחה עּק ר וּ מם העוֹ לם, בּ זה
על-ידי הרבּ ים וּ בעוֹ נוֹ תינוּ  והּמ שׂ וֹ שׂ .
וכוּ ',  נהּפ לבּ נוּ  משׂ וֹ שׂ  ׁש בת החרבּ ן

קׁש ה עּת ה כּ י שׂ מחה, כּ ל ערבה כּ י
ּת קף מחמת עצמנוּ  לבּט ל מאד מאד
בּ עוֹ לם ׁש התּפ טה אחרא הּס טרא
העין ראוּ ת מאד המבלבּ לת מאד
מנּ חת ואינּה  עלמא, דּ האי בּ חיזוּ 
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית על להסּת כּ ל
והצּ רה וּ מרירוּ ת היּ ּס וּ רין עּק ר ׁש זּ ה
בּ מקוֹ ם ׁש ּמ באר [וּ כמוֹ  הגּ לוּ ת ׁש ל

ר"ן]. בּ סימן אחר

לבכּ ועל-כּ ן ועּק רצריכין מאד וֹ ת 
שׂ רפת על הוּ א הבּ כיּ ה
ואין לחיצוֹ נים רזיה ׁש נּ מסרוּ  הּת וֹ רה
מהבּ ּט וּ ל ּת וֹ רה להמׁש י יכוֹ לים אנוּ 
מאד מבלבּ ל ׁש העוֹ לם מחמת הנּ "ל
וזה הזּ ה. עוֹ לם והבלי בּ תאוֹ ת מאד

א) עיני(איכה עיני בוֹ כיּ ה אני אלּ ה "על :
וכוּ '. מנחם" מּמ נּ י רחק כּ י ּמ ים ירדה
כּ ל ׁש ּמ ם הּת כלית כּ י דּ יקא, 'רחק'
גּ דל מחמת מאד מּמ נּ וּ  רחק הנּ חמוֹ ת
הרבּ ה לבכּ וֹ ת צריכין ועל-כּ ן החרבּ ן
לחוּ ץ הדּ מעוֹ ת דּ וֹ חין הבּ כיּ ה ועל-ידי
בּ דבריו [כּ ּמ וּ בא הראוּ ת, חלקי ׁש הם
דּ וֹ חין ועל-ידי-זה ּפ עמים]. כּ ּמ ה ז"ל
עלמא דּ האי חיזוּ  ׁש ל הראוּ ת וּ מגרׁש ין
בּ וֹ כין אנוּ  זה ׁש על החרבּ ן גּ רמוּ  ׁש הם
זה כּ ל גּ רמנוּ  ׁש אנחנוּ  וּ מתודּ ין
עינינוּ . אחר ׁש הלכנוּ  בּ עוֹ נוֹ תינוּ 
אנוּ  זה על בּ וֹ כין ׁש אנוּ  וּ מאחר
חלקי את הדּ מעוֹ ת על-ידי מגרׁש ין
עלמא דּ האי חיזוּ  אחר ׁש נּ טוּ  הראוּ ת
גּ דל  ֹׁש ּמ ּת ו עד  ּכ כּ ל לבכּ וֹ ת וּ צריכין
מגּ דל ׁש יּ רגּ יׁש  הכּ אב והמרירוּ ת הצּ ער
ׁש ּמ עכּ בין בּ עוֹ נוֹ תיו ׁש גּ רם החרבּ ן
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כּ מוֹ  החריבוֹ , כּ אלּ וּ  ׁש נּ חׁש ב הבּ נין
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש יּ באיאׁש אמרוּ  עד , 

הנּ "ל בּ ּט וּ ל לבחינת על-ידי-זה
ג)בּ בחינת וא(איכה נגּ רה "עיני : 

וירא יׁש קיף עד הפוּ גוֹ ת מאין ּת דמה
כּ נּ "ל, עיניו כּ ׁש ּס וֹ תם כּ י ממים", ה'
כּ מוֹ  כּ נּ "ל, הּת כלית על רק וּ מסּת כּ ל
וּ מׁש גּ יח מׁש קיף הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כן
אמרוּ  מה בּ בחינת מלּ מעלה עליו

ז"ל ב.)רבּ וֹ תינוּ  העוֹ לים(חגיגה לענין 
הוּ א  ּכ לראוֹ ת בּ א ׁש הוּ א כּ דר' לרגל

לראוֹ ת'. בּ א

והצּ ערועל האבלוּ ת על-ידי כּ ן 
הנּ "ל, לבּ ּט וּ ל בּ א ׁש על-ידי-זה

בּ בחינת למחה בּ א (ישעיהעל-ידי-זה 
כּ לסו) משׂ וֹ שׂ  אּת ּה  "שׂ ישׂ וּ  :

ׁש אמרוּ  וּ כמוֹ  עליה", הּמ תאבּ לים
ז"ל ל:)רבּ וֹ תינוּ  הוּ א(תענית והמחה . 

עּק ר ׁש זּ ה מם הּת וֹ רה לקבּ לת כּ לי
בּ בחינת קיטהנּ חמה נ)(תהלים "זאת, : 

הוּ א והעּק ר וכוּ '. בעניי" נחמתי
האמּת יּ ים הדּ וֹ ר צדּ יקי על-ידי
ׁש יּ כוֹ ל הנּ "ל הדה מבּ על ׁש יּ וֹ נקים
עּק ר ׁש הם הּת כלית אל הכּ ל להביא

בּ בחינת ישׂ ראל ה)נחמוֹ ת "זה(בראשית : 
וכוּ ': מּמ עשׂ ינוּ " ינחמנוּ 

גּ דוֹ להיט) מלחמה זה בּ ענין יׁש  כּ י
כּ לל בּ חינת ׁש הוּ א ועצוּ מה
העוֹ לם, בּ זה להאדם ׁש יּ ׁש  הּמ לחמה
זה בּ ׁש ביל אם כּ י נברא א האדם כּ י
בּ רצוֹ א יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  ׁש יּ כלל כּ די

ולידע להכּ יר יזכּ ה ׁש על-ידי-זה וׁש וֹ ב
היתה הבּ ריאה ׁש כּ ל יתבּ ר אוֹ תוֹ 
ליּה , דּ יׁש ּת מוֹ דעין בּ גין זה בּ ׁש ביל

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש איתא מב.)כּ מוֹ  .(בא 
כּ נגד מׁש ּת ּט ח עלמא דּ האי חיזוּ  אבל
אוֹ תוֹ  מנּ חת ואינּה  האדם עיני
כּ ל בּ אים זה וּ בׁש ביל להתבּ ּט ל
ׁש הוּ א העוֹ לם בּ זה האדם על היּ ּס וּ רין
ׁש על-ידי כּ די והכּ ל יּס וּ רים מלא
כּ נּ "ל, הּת כלית אל יברח היּ ּס וּ רים
בּ חינת לאיזה ׁש זּ וֹ כה מי אפילּ וּ  אבל
הּמ וֹ נעים עליו מתגּ בּ רים בּ ּט וּ ל
כּ דר כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר  ּכ אחר והיּ ּס וּ רים
וכוּ ', זה עם זה הנּ לחמים אנׁש ים ׁש ני
ועּק ר הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה ׁש ם כּ מבאר
ׁש ּמ מׁש יכין הּת וֹ רה על-ידי הנּ חמה
זוֹ כה אדם כּ ל לאו אבל כּ נּ "ל, מם
הּפ סוּ ק ׁש ּמ ביא ׁש ם וכּמ וּ בן לזה
כּ י ודּ אי, אׁש רי וכוּ ', הגּ בר" "אׁש רי

לזה. זוֹ כה אדם כּ ל לאו

הצּ דּ יקועל-כּ ן על-ידי הּת ּק וּ ן עּק ר 
אחד כּ ל את להביא ׁש יּ כוֹ ל
ממׁש י הוּ א כּ י כּ נּ "ל, הּת כלית אל
אוּ לפן בּ חינת נפלאה ּת וֹ רה ּפ עם בּ כל
היּ ּס וּ רין עצם גּ דל על-ידי הנּ "ל, חדת
בּ ׁש ביל ּפ עם בּ כל עצמוֹ  על ׁש ּמ קבּ ל
חדּ וּ ׁש י ּפ עם בּ כל ׁש ּמ מׁש י עד ישׂ ראל
בּ לב ׁש ּמ איר עד כּ אלּ ה נפלאים ּת וֹ רה

אפ אחד ׁש בּ ּפ חוּ תיםכּ ל בּ הּפ חוּ ת ילּ וּ  
מהרׁש ימוּ  וּ זריחוֹ ת התנוֹ צצוּ ת איזה
הּפ חוּ ת גּ ם ׁש יּ כוֹ ל עד הבּ ּט וּ ל ׁש ל

א.יא. הלכה א, ּפרק יֹומא, ירּוׁשלמי
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עד וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א עצמוֹ  לבּט ל
התנוֹ צצוּ ת בּ דעּת וֹ  גּ ם ויזרח ׁש יּ תנוֹ צץ
הּת וֹ רה וּ גדלּ ת יתבּ ר אקוּ תוֹ 
מכּ ל הנּ חמה עּק ר וזה והצּ דּ יקים,
את להתחזּ ק יכוֹ ל ועל-ידי-זה הצּ רוֹ ת.
דּ האי חיזוּ  כּ ל כּ נגד הוּ א גּ ם עצמוֹ 
עת בּ כל לפניו הּמ ׁש ּת ּט חים עלמא
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ויוֹ תר, בּ יוֹ תר

נב.)ז"ל יצרוֹ (סוכה מחברוֹ  הגּ דוֹ ל 'כּ ל : 
יצרוֹ  ויוֹ ם יוֹ ם 'וּ בכל וכוּ ' מּמ נּ וּ ' גּ דוֹ ל
ואלמלא עליו מתגּ בּ ר אדם ׁש ל
ועּק ר וכוּ '. עוֹ זרוֹ ' הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
צדּ יקי על-ידי הוּ א והיׁש וּ עה העזר
"מעיני בּ חינת ׁש הם הנּ "ל אמת

בּ חינת ו)היׁש וּ עה", 'מעין(אבות : 
ׁש הם ּפ וֹ סק' ׁש אינוֹ  ונהר הּמ תגּ בּ ר
נפלאוֹ ת על-ידי עת בּ כל עוֹ זרים
הּק מים כּ ל נגד ּת וֹ רתם חדּ וּ ׁש י
בּ גׁש מיּ וּ ת צד מכּ ל עליהם וּ מׁש ּת ּט חים

ורוּ חניּ וּ ת:

נא)וזהכ) הוּ א(ישעיה אנכי "אנכי : 
מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  מי מנחמכם
הוּ א הנּ חמה עּק ר כּ י . וכוּ ' ימוּ ת"
בּ עצמוֹ  יתבּ ר ה' ׁש הוּ א אנכי אנכי
והצּ דּ יק הבּ ּט וּ ל. בּ עת נכללין ׁש ם
אקוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת ממׁש י כּ חוֹ  בּ גדל
הזּ ה הּמ ר הגּ לוּ ת בּ חׁש כת עלינוּ  גּ ם
נעימת בּ לּ ב וּ מרגּ יׁש ין ׁש וֹ מעין עד
דּ מׁש ער מה כּ פוּ ם חד כּ ל אמּת תוֹ 
אנכי" "אנכי בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ לבּ ּה ,
עּק ר ׁש הוּ א בּ עצמוֹ  יתבּ ר ה' ׁש הוּ א

אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש ם כּ י הנּ חמה,
ׁש ם. לטוֹ בה  מתהּפ והכּ ל

ימוּ ת"וזהוּ : מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  "מי 
הנּ חמה עּק ר כּ י וכוּ '.
הּת וֹ רה הוּ א והצּ רוֹ ת מהיּ ּס וּ רים
אבל הנּ "ל, מהזּ ריחה ׁש ּמ מׁש יכין
לאו כּ י גּ דוֹ ל, התגּ בּ רוּ ת לזה צריכין
בּ ני בּ רב כּ י כּ נּ "ל, לזה זוֹ כה אדם כּ ל
והּמ וֹ נעים היּ ּס וּ רין מתגּ בּ רין אדם
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ בלבּ לים עד  ּכ כּ ל  ּכ אחר

ׁש ּמ תר ׁש יּ ׁש  עד ויוֹ תר חקיםבּ יוֹ תר 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  היּ ּס וּ רין, על-ידי בּ יוֹ תר

י) כּ מוֹ (משלי און". לפעלי "וּ מחּת ה :
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ׁש ם רׁש "י (ישעיהׁש ּפ רׁש  

סרה"א) ּת וֹ סיפוּ  עוֹ ד ּת כּ וּ  מה "על :
רק  נמׁש הבּ לבּ וּ ל עּק ר אבל וכוּ '.
מדּ יחים ׁש הם הּמ וֹ נעים אדם מבּ ני
האמת מן הרעים בּ דבריהם
היּ ּס וּ רים גּ ם מוֹ עילים אין ועל-ידי-זה
ׁש כּ תב וּ כמוֹ  יתבּ ר לה' ידם על לׁש וּ ב

ז"ל פ-פא)אדמוֹ "ר הר"ן ׁש בּ ני(שיחות , 
מהיּ צר יוֹ תר גּ דוֹ לים מוֹ נעים הם אדם
דּ איתא מה וזה ׁש ם. עיּ ן בּ עצמוֹ , הרע

הּס פרים מהבּ עליבבּ כל ׁש היּ ּס וּ רים 
כּ י מהכּ ל, קׁש ה האדם ׁש הוּ א בּ חירה
עצמם את לנחם יכוֹ לים היּ ּס וּ רים מכּ ל
הּת כלית על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי
להמׁש י ׁש זּ וֹ כין עד וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
הנּ חמה עּק ר ׁש היא מם ּת וֹ רה
מתנחם הוּ א הכי בּ ר ׁש אינוֹ  ואפילּ וּ 
הגּ דוֹ לים וחבריו הצּ דּ יק רבּ וֹ  על-ידי

כ.יב. לא, ּבראׁשית החּיים אֹור
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אמת דּ ברי בּ וֹ  ׁש ּמ אירין מּמ נּ וּ 
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת הנּ מׁש כין
להתנחם הכּ ל יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה
הוּ א הצּ דּ יק כּ י הצּ רוֹ ת, מכּ ל וּ להוּ ׁש ע
ׁש יּ כוֹ ל היׁש וּ עה" "מעיני בּ חינת
על עוֹ בר מה בּ כל ּת מיד להוֹ ׁש יע
בּ יוֹ תר הצּ רה עּק ר אבל וכנּ "ל, האדם
אדם בּ ני על-ידי הוּ א וׁש לוֹ ם, חס
לּמ לט ׁש רוֹ צה מי כּ נגד קמים כּ ׁש הם
וּ כׁש הם הּת כלית אל ולברח נפׁש וֹ  על
מניעוֹ ת מיני בּ כּמ ה כּ נגדּ וֹ  עוֹ מדים
מיני וכּמ ה וּ בכּמ ה וּ פּת וּ יים והסתוֹ ת
קׁש ה זה וכוּ ' חלקלּק וּ ת ודברי ליצנוּ ת

הכּ ל. מן בּ יוֹ תר

ויוֹ דעאבל בּ דעּת וֹ  חזק כּ ׁש הוּ א 
גּ ם מתירא אינוֹ  לאמּת וֹ  האמת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כּ לל, אדם (תהליםמבּ ני 
ליקיח) יּ עשׂ ה מה אירא א לי "ה' :

הוּ א אנכי "אנכי וזהוּ : אדם".
ימוּ ת" מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  מי מנחמכם

' הנּ "לוכוּ '. בּ ּט וּ ל בּ חינת דּ יקא אּת ' מי 
אּת  מי כּ לל מעצמ ּת דע ׁש א עד
מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  "מי וזהוּ : והבן.
רק מכוּ ן ׁש אּת ה מאחר כּ י ימוּ ת".
יוּ כל אי הנּ צחי הּת כלית בּ ׁש ביל
אׁש ר למיתה הּמ וּ כן אדם ׁש וּ ם למנע
ׁש יּ ׁש  היּ ּס וּ רין עּק ר כּ י עוֹ בר, כּ צל ימיו
ׁש הם מחמת הוּ א בּ יוֹ תר אדם מבּ ני
לדחוֹ תוֹ  האדם דּ עת לבלבּ ל יכוֹ לים
ׁש ּמ כוּ ן מי אבל וׁש לוֹ ם, חס האמת מן
לאמּת וֹ  בּ אמת הּת כלית אל דּ עּת וֹ 
אוֹ תוֹ  מנחם יתבּ ר ה' אזי וכנּ "ל,
מי מנחמכם הוּ א אנכי "אנכי בּ בחינת

"כּ י וכוּ '. ימוּ ת" מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת 
אקינוּ  "וּ דבר וכוּ ' חציר" הבּ שׂ ר כּ ל
לבאר אפׁש ר אי זה וכל לעוֹ לם". יקוּ ם

וכנּ "ל: בּ כתב

כ)וזהוּ כא) אּת ם(דברים ישׂ ראל "ׁש מע : 
על לּמ לחמה היּ וֹ ם קרבים
ּת יראוּ  אל לבבכם יר אל איביכם
ודרׁש וּ  וכוּ '. מּפ ניהם" ּת ערצוּ  ואל

ז"ל מב.)רבּ וֹ תינוּ  אין(סוטה 'אפילּ וּ  : 
וכוּ ', ישׂ ראל' ׁש מע זכוּ ת אלּ א בּ כם
מּפ ני הּפ חד עּק ר כּ י כּ נּ "ל, הינוּ 
בּ חירה בּ על ׁש הוּ א אדם הבּ ן הוֹ נא
להּט וֹ ת כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  מחמת רק הוּ א
האמת מן האדם דּ עת וׁש לוֹ ם, חס
אבל וׁש לוֹ ם, חס בּ ידוֹ  יּפ ל ועל-ידי-זה
ּת מיד וּ מסּת כּ ל בּ האמת חזק ׁש הוּ א מי
ׁש אין עד הנּ צחי הּת כלית על עת בּ כל
האמת מן להּט וֹ תוֹ  יכוֹ ל אדם ׁש וּ ם
אדם מוּ ם מתירא אינוֹ  הוּ א לאמּת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קיח)ׁש בּ עוֹ לם, "ה'(תהלים : 
אדם". לי יּ עשׂ ה מה אירא א לי

להביןכּ י קׁש ה ּפ ׁש וּ טוֹ  על-ּפ י בּ אמת 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה זה ענין
יוֹ תר להנּ צל קׁש ה בּ חירה ׁש ּמ בּ על
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר וכמבאר רעוֹ ת. מחיּ וֹ ת

זה ענין בּ אריכוּ ת ויּ ׁש ב (בּ דףּפ רׁש ת 

בּ רקפה.) יּפ יל אמרוּ  'מכּ אן ׁש ם: וּ מביא
דּ נחׁש ין לגוֹ בא אוֹ  לאא גּ רמּה  נׁש 
דּ שׂ נאוֹ י' בּ ידּה  יתמּס ר ולא ועקרבּ ין

בּ יד דּ יתמּס ר כּ יון 'אבל אוכוּ '. 
דּ יכלין אנּ וּ ן זעירין דּ שׂ נאוֹ י
מוּ בן אינוֹ  ולכאוֹ רה וכוּ ' לאׁש ּת זבא'
נראה הּפ ׁש וּ ט הדּ עת לפי הא כּ לל
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עד וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א עצמוֹ  לבּט ל
התנוֹ צצוּ ת בּ דעּת וֹ  גּ ם ויזרח ׁש יּ תנוֹ צץ
הּת וֹ רה וּ גדלּ ת יתבּ ר אקוּ תוֹ 
מכּ ל הנּ חמה עּק ר וזה והצּ דּ יקים,
את להתחזּ ק יכוֹ ל ועל-ידי-זה הצּ רוֹ ת.
דּ האי חיזוּ  כּ ל כּ נגד הוּ א גּ ם עצמוֹ 
עת בּ כל לפניו הּמ ׁש ּת ּט חים עלמא
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ויוֹ תר, בּ יוֹ תר

נב.)ז"ל יצרוֹ (סוכה מחברוֹ  הגּ דוֹ ל 'כּ ל : 
יצרוֹ  ויוֹ ם יוֹ ם 'וּ בכל וכוּ ' מּמ נּ וּ ' גּ דוֹ ל
ואלמלא עליו מתגּ בּ ר אדם ׁש ל
ועּק ר וכוּ '. עוֹ זרוֹ ' הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
צדּ יקי על-ידי הוּ א והיׁש וּ עה העזר
"מעיני בּ חינת ׁש הם הנּ "ל אמת

בּ חינת ו)היׁש וּ עה", 'מעין(אבות : 
ׁש הם ּפ וֹ סק' ׁש אינוֹ  ונהר הּמ תגּ בּ ר
נפלאוֹ ת על-ידי עת בּ כל עוֹ זרים
הּק מים כּ ל נגד ּת וֹ רתם חדּ וּ ׁש י
בּ גׁש מיּ וּ ת צד מכּ ל עליהם וּ מׁש ּת ּט חים

ורוּ חניּ וּ ת:

נא)וזהכ) הוּ א(ישעיה אנכי "אנכי : 
מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  מי מנחמכם
הוּ א הנּ חמה עּק ר כּ י . וכוּ ' ימוּ ת"
בּ עצמוֹ  יתבּ ר ה' ׁש הוּ א אנכי אנכי
והצּ דּ יק הבּ ּט וּ ל. בּ עת נכללין ׁש ם
אקוּ תוֹ  התנוֹ צצוּ ת ממׁש י כּ חוֹ  בּ גדל
הזּ ה הּמ ר הגּ לוּ ת בּ חׁש כת עלינוּ  גּ ם
נעימת בּ לּ ב וּ מרגּ יׁש ין ׁש וֹ מעין עד
דּ מׁש ער מה כּ פוּ ם חד כּ ל אמּת תוֹ 
אנכי" "אנכי בּ חינת ׁש זּ הוּ  בּ לבּ ּה ,
עּק ר ׁש הוּ א בּ עצמוֹ  יתבּ ר ה' ׁש הוּ א

אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש ם כּ י הנּ חמה,
ׁש ם. לטוֹ בה  מתהּפ והכּ ל

ימוּ ת"וזהוּ : מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  "מי 
הנּ חמה עּק ר כּ י וכוּ '.
הּת וֹ רה הוּ א והצּ רוֹ ת מהיּ ּס וּ רים
אבל הנּ "ל, מהזּ ריחה ׁש ּמ מׁש יכין
לאו כּ י גּ דוֹ ל, התגּ בּ רוּ ת לזה צריכין
בּ ני בּ רב כּ י כּ נּ "ל, לזה זוֹ כה אדם כּ ל
והּמ וֹ נעים היּ ּס וּ רין מתגּ בּ רין אדם
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ בלבּ לים עד  ּכ כּ ל  ּכ אחר

ׁש ּמ תר ׁש יּ ׁש  עד ויוֹ תר חקיםבּ יוֹ תר 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  היּ ּס וּ רין, על-ידי בּ יוֹ תר

י) כּ מוֹ (משלי און". לפעלי "וּ מחּת ה :
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ׁש ם רׁש "י (ישעיהׁש ּפ רׁש  

סרה"א) ּת וֹ סיפוּ  עוֹ ד ּת כּ וּ  מה "על :
רק  נמׁש הבּ לבּ וּ ל עּק ר אבל וכוּ '.
מדּ יחים ׁש הם הּמ וֹ נעים אדם מבּ ני
האמת מן הרעים בּ דבריהם
היּ ּס וּ רים גּ ם מוֹ עילים אין ועל-ידי-זה
ׁש כּ תב וּ כמוֹ  יתבּ ר לה' ידם על לׁש וּ ב

ז"ל פ-פא)אדמוֹ "ר הר"ן ׁש בּ ני(שיחות , 
מהיּ צר יוֹ תר גּ דוֹ לים מוֹ נעים הם אדם
דּ איתא מה וזה ׁש ם. עיּ ן בּ עצמוֹ , הרע

הּס פרים מהבּ עליבבּ כל ׁש היּ ּס וּ רים 
כּ י מהכּ ל, קׁש ה האדם ׁש הוּ א בּ חירה
עצמם את לנחם יכוֹ לים היּ ּס וּ רים מכּ ל
הּת כלית על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי
להמׁש י ׁש זּ וֹ כין עד וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א
הנּ חמה עּק ר ׁש היא מם ּת וֹ רה
מתנחם הוּ א הכי בּ ר ׁש אינוֹ  ואפילּ וּ 
הגּ דוֹ לים וחבריו הצּ דּ יק רבּ וֹ  על-ידי

כ.יב. לא, ּבראׁשית החּיים אֹור

קלה והלכות סהתורות תורה

אמת דּ ברי בּ וֹ  ׁש ּמ אירין מּמ נּ וּ 
הנּ "ל הבּ ּט וּ ל מבּ חינת הנּ מׁש כין
להתנחם הכּ ל יכוֹ לין ׁש על-ידי-זה
הוּ א הצּ דּ יק כּ י הצּ רוֹ ת, מכּ ל וּ להוּ ׁש ע
ׁש יּ כוֹ ל היׁש וּ עה" "מעיני בּ חינת
על עוֹ בר מה בּ כל ּת מיד להוֹ ׁש יע
בּ יוֹ תר הצּ רה עּק ר אבל וכנּ "ל, האדם
אדם בּ ני על-ידי הוּ א וׁש לוֹ ם, חס
לּמ לט ׁש רוֹ צה מי כּ נגד קמים כּ ׁש הם
וּ כׁש הם הּת כלית אל ולברח נפׁש וֹ  על
מניעוֹ ת מיני בּ כּמ ה כּ נגדּ וֹ  עוֹ מדים
מיני וכּמ ה וּ בכּמ ה וּ פּת וּ יים והסתוֹ ת
קׁש ה זה וכוּ ' חלקלּק וּ ת ודברי ליצנוּ ת

הכּ ל. מן בּ יוֹ תר

ויוֹ דעאבל בּ דעּת וֹ  חזק כּ ׁש הוּ א 
גּ ם מתירא אינוֹ  לאמּת וֹ  האמת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כּ לל, אדם (תהליםמבּ ני 
ליקיח) יּ עשׂ ה מה אירא א לי "ה' :

הוּ א אנכי "אנכי וזהוּ : אדם".
ימוּ ת" מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  מי מנחמכם

' הנּ "לוכוּ '. בּ ּט וּ ל בּ חינת דּ יקא אּת ' מי 
אּת  מי כּ לל מעצמ ּת דע ׁש א עד
מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת  "מי וזהוּ : והבן.
רק מכוּ ן ׁש אּת ה מאחר כּ י ימוּ ת".
יוּ כל אי הנּ צחי הּת כלית בּ ׁש ביל
אׁש ר למיתה הּמ וּ כן אדם ׁש וּ ם למנע
ׁש יּ ׁש  היּ ּס וּ רין עּק ר כּ י עוֹ בר, כּ צל ימיו
ׁש הם מחמת הוּ א בּ יוֹ תר אדם מבּ ני
לדחוֹ תוֹ  האדם דּ עת לבלבּ ל יכוֹ לים
ׁש ּמ כוּ ן מי אבל וׁש לוֹ ם, חס האמת מן
לאמּת וֹ  בּ אמת הּת כלית אל דּ עּת וֹ 
אוֹ תוֹ  מנחם יתבּ ר ה' אזי וכנּ "ל,
מי מנחמכם הוּ א אנכי "אנכי בּ בחינת

"כּ י וכוּ '. ימוּ ת" מאנוֹ ׁש  וּת יראי אּת 
אקינוּ  "וּ דבר וכוּ ' חציר" הבּ שׂ ר כּ ל
לבאר אפׁש ר אי זה וכל לעוֹ לם". יקוּ ם

וכנּ "ל: בּ כתב

כ)וזהוּ כא) אּת ם(דברים ישׂ ראל "ׁש מע : 
על לּמ לחמה היּ וֹ ם קרבים
ּת יראוּ  אל לבבכם יר אל איביכם
ודרׁש וּ  וכוּ '. מּפ ניהם" ּת ערצוּ  ואל

ז"ל מב.)רבּ וֹ תינוּ  אין(סוטה 'אפילּ וּ  : 
וכוּ ', ישׂ ראל' ׁש מע זכוּ ת אלּ א בּ כם
מּפ ני הּפ חד עּק ר כּ י כּ נּ "ל, הינוּ 
בּ חירה בּ על ׁש הוּ א אדם הבּ ן הוֹ נא
להּט וֹ ת כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  מחמת רק הוּ א
האמת מן האדם דּ עת וׁש לוֹ ם, חס
אבל וׁש לוֹ ם, חס בּ ידוֹ  יּפ ל ועל-ידי-זה
ּת מיד וּ מסּת כּ ל בּ האמת חזק ׁש הוּ א מי
ׁש אין עד הנּ צחי הּת כלית על עת בּ כל
האמת מן להּט וֹ תוֹ  יכוֹ ל אדם ׁש וּ ם
אדם מוּ ם מתירא אינוֹ  הוּ א לאמּת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קיח)ׁש בּ עוֹ לם, "ה'(תהלים : 
אדם". לי יּ עשׂ ה מה אירא א לי

להביןכּ י קׁש ה ּפ ׁש וּ טוֹ  על-ּפ י בּ אמת 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  מה זה ענין
יוֹ תר להנּ צל קׁש ה בּ חירה ׁש ּמ בּ על
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר וכמבאר רעוֹ ת. מחיּ וֹ ת

זה ענין בּ אריכוּ ת ויּ ׁש ב (בּ דףּפ רׁש ת 

בּ רקפה.) יּפ יל אמרוּ  'מכּ אן ׁש ם: וּ מביא
דּ נחׁש ין לגוֹ בא אוֹ  לאא גּ רמּה  נׁש 
דּ שׂ נאוֹ י' בּ ידּה  יתמּס ר ולא ועקרבּ ין

בּ יד דּ יתמּס ר כּ יון 'אבל אוכוּ '. 
דּ יכלין אנּ וּ ן זעירין דּ שׂ נאוֹ י
מוּ בן אינוֹ  ולכאוֹ רה וכוּ ' לאׁש ּת זבא'
נראה הּפ ׁש וּ ט הדּ עת לפי הא כּ לל
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יוֹ תר מוּ עדין הם וּ נחׁש ים ׁש אריוֹ ת
בּ ה' בּ טוּ ח האדם ואם מאדם להזּ יק
מגּ ב ויצּ ילהוּ  נס לוֹ  ׁש יּ עשׂ ה יתבּ ר
יתבּ ר בּ ה' ׁש יּ בטח ׁש כּ ן מכּ ל אריוֹ ת,
כּ ל מזּ יקים ׁש אין אדם מבּ ני ׁש יּ צּ ילהוּ 

וּ נמרים אריוֹ ת כּ מוֹ   ּעּק רכ א ? 
ענין מחמת הוּ א אדם מבּ ני הּפ חד
אפׁש ר אי מהיּ ּס וּ רים לברח כּ י הנּ "ל,
הּת כלית על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי אם כּ י
מתגּ בּ רין  ּכ אחר אבל וכנּ "ל,
על-ידי וּ מתנחמין בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים
יׁש  אבל כּ נּ "ל, מם ׁש וֹ אבין הּת וֹ רה
כּ י כּ נּ "ל, גּ דוֹ לה מלחמה זה בּ ענין
וׁש לוֹ ם, חס מתגּ בּ רים לפעמים
ּפ עמים כּ ּמ ה ּפ עם אחר ּפ עם היּ ּס וּ רים
לקבּ ל בּ נּ ּס יוֹ ן לעמד לוֹ  ׁש ּק ׁש ה עד
וּ להאמין ולידע כּ ראוּ י בּ אהבה הכּ ל
הוּ א כן וּ כמוֹ  הנצחית לטוֹ בתוֹ  ׁש הכּ ל
ׁש יּ ׁש  והבּ לבּ וּ לים הּמ ניעוֹ ת עניני בּ כל
ׁש זּ ה ,יתבּ ר הבּ וֹ רא מעבוֹ דת להאדם
עליהם וּ כׁש ּמ תגּ בּ ר האדם יּס וּ רי עּק ר
על ׁש ּמ סּת כּ ל על-ידי לפעמים
עוֹ ד מתגּ בּ רים  ּכ אחר אבל הּת כלית,

וכנּ "ל. ּפ עם בּ כל וכן ויוֹ תר יוֹ תר

עליווּ בזה כּ ׁש בּ אוּ  איּ וֹ ב נכׁש ל 
ּפ י על ׁש אף היּ ּס וּ רים
כּ ל כּ ׁש נּ לקח בּ נּ ּס יוֹ ן עמד ׁש בּ תחלּ ה
לצלן, רחמנא וכוּ ' וּ בניו עׁש ירוּ תוֹ 

ׁש אמר א)כּ מוֹ  מבר(איוב ה' ׁש ם "יהי : 
ואפילּ וּ  וכוּ ' איּ וֹ ב" חטא א זאת בּ כל
בּ יוֹ תר הטן עליו כּ ׁש התגּ בּ ר  ּכ אחר

רׁש וּ ת לוֹ  ׁש נּ ּת ן עד  ּכ כּ ל עליו וקטרג
בּ ׁש חין קׁש ים בּ יּס וּ רין בּ גוּ פוֹ  להכּ וֹ תוֹ 
עמד בּ תחלּ ה אף-על-ּפ י-כן וכוּ ' רע

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קצת, ב)בּ נּ ּס יוֹ ן "בּ כל(שם : 
אבל בּ שׂ פתיו", איּ וֹ ב חטא א זאת
 ּכ כּ ל דּ בר הבּ על בּ וֹ  התגּ רה  ּכ אחר
עד היּ ּס וּ רים ּת קף על-ידי ׁש הסיתוֹ  עד
וזה מעלה. כּ לּפ י דּ ברים ׁש הּט יח

ג)ׁש כּ תוּ ב איּ וֹ ב(שם ּפ תח כן "אחרי : 
אחר הינוּ  דּ יקא, כן' 'אחרי ּפ יהוּ ". את
ׁש בּ כל ּפ עמים כּ ּמ ה מהבּ ּט וּ ל ׁש ב
בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים עליו התגּ בּ רוּ  ּפ עם
הּמ סית הטן בּ וֹ  התגּ רה כן וּ כמוֹ 
את וּ פתח בּ נּ ּס יוֹ ן עמד ׁש א עד בּ יוֹ תר

וכוּ '. ּפ יו

אדםוּ בׁש ביל מבּ ני ׁש יּ ׁש  היּ ּס וּ רים זה 
בּ יוֹ תר קׁש ים הוֹ נאים
ׁש ם כּ י כּ נּ "ל, יּס וּ רים מיני כּ ל מאר
מיני בּ ׁש אר כּ י בּ יוֹ תר, חזקה הּמ לחמה
ׁש הוּ א אף-על-ּפ י וּ מניעוֹ ת יּס וּ רים
יכוֹ ל אף-על-ּפ י-כן גּ דוֹ לה, מלחמה
הּת כלית על וּ להסּת כּ ל דּ עּת וֹ  לחזּ ק
להמׁש י ׁש יּ זכּ ה עד ּפ עם אחר ּפ עם
עצמוֹ  לנחם ּפ עם בּ כל ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
בּ עצמוֹ  בּ זה כּ י היּ ּס וּ רין, ׁש יּ בּט ל עד
על-ידי-זה היּ ּס וּ רין על עצמוֹ  ׁש ּמ נחם
כּ י לגמרי, וּ לפטרם לדחוֹ תם יזכּ ה
 נמׁש הצּ ער הצּ ער, אחר  הנּ מׁש

וׁש לוֹ ם חס להפ.יגאחריו וּ להפ , 
להמׁש י הכי בּ ר ׁש אינוֹ  מי ואפילּ וּ 
עצמוֹ  לנחם יכוֹ ל בּ עצמוֹ  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
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מרבּ וֹ  קבּ ל ׁש כּ בר ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י על-ידי
נעימוּ ת וירגּ יׁש  אצלוֹ  ׁש יּ תחדּ ׁש וּ 
בּ כלל זה ׁש גּ ם מחדׁש  מתיקוּ תם

כּ נּ "ל. ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י

שׂ וֹ נאיםאבל האדם על כּ ׁש עוֹ מדים 
לוֹ  ועוֹ שׂ ים וׁש לוֹ ם, חס אדם בּ ני
האמת מדּ ר להּט וֹ תוֹ  ורוֹ צים יּס וּ רים
ׁש אז מחמת להנּ צל מאד קׁש ה אז
בּ דעּת וֹ  חזק ׁש יּ אר מאד קׁש ה
רעוֹ ת חיּ וֹ ת כּ י בּ האמת, להתחזּ ק
עוֹ שׂ ים הם האדם על כּ ׁש ּק מים וכיּ וֹ צא
חס להזּ יק ׁש רוֹ צים ׁש לּ הם את רק
דּ ברי מדבּ רים אינם אבל וׁש לוֹ ם,
מה' לדחוֹ תוֹ  וכוּ ' וחלקלּק וּ ת ליצנוּ ת
הוֹ נאים אדם בּ ני אבל ,יתבּ ר
וׁש לוֹ ם, חס ליּס רוֹ  האדם על עוֹ מדים
כּ מוֹ  וּ כפירוֹ ת, ליצנוּ ת דּ ברי וּ מדבּ רים

מב)ׁש כּ תוּ ב "בּ (תהלים בּ עצמוֹ תי: רצח 
היּ וֹ ם כּ ל אלי בּ אמרם צוֹ ררי חרפוּ ני
ּפ סוּ קים בּ כּמ ה וכן וכוּ '. "קיא איּ ה
קיּ ם לאר להתחזּ ק מאד קׁש ה ואז
קׁש ה ועל-כּ ן וּ באמּת תוֹ . בּ אמוּ נתוֹ 
יכוֹ לים הם כּ י מהם, להנּ צל מאד
יוּ כל ׁש א עד וּ להּט וֹ תוֹ  דּ עּת וֹ  לדחוֹ ת
כּ ראוּ י בּ אמת הּת כלית על להסּת כּ ל
כּ י וׁש לוֹ ם, חס בּ ידם יּפ ל ועל-ידי-זה
אם כּ י יּס וּ רין מוּ ם להנּ צל אפׁש ר אי
וּ כׁש יּ ׁש  הּת כלית על הסּת כּ לוּ ת על-ידי
בּ יוֹ תר קׁש ה מוֹ נאים יּס וּ רים
דּ ברי כּ י הּת כלית, על להסּת כּ ל
הכּ ל מן בּ יוֹ תר מוֹ נעים ׁש לּ הם מרמוֹ ת
להזּ יק יכוֹ לים הם בּ עצמוֹ  זה וּ מחמת
כּ נּ "ל: וׁש לוֹ ם, חס רעוֹ ת מחיּ וֹ ת יוֹ תר

"והיתיתכב) ו: בּ דניּ אל ׁש כּ תוּ ב וזה
וגוֹ ' גּ בּ א ּפ ם על ושׂ מת חדה אבן
וּ פרׁש  בּ דניּ אל". צבוּ  תׁש נא לא דּ י
ׁש יּ ּק רע היּ ם על נגזר אם ׁש ם: רׁש "י
ועל וכוּ ' האׁש  ועל ישׂ ראל לבני
על התנה א לדניּ אל מהזּ יק האריוֹ ת
כּ י בּ אדם, יזּ יק ׁש א וזין אבן זריקת
מחמת להנּ צל בּ יוֹ תר קׁש ה אדם מבּ ן
שׂ נאתם עּק ר דּ ניּ אל שׂ וֹ נאי כּ י הנּ "ל,
יתבּ ר מה' להּט וֹ תוֹ  ׁש רצוּ  היתה

ׁש ם. ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מהּת פלּ ה, למנעוֹ 

בּ עצמםועל הוֹ נאים היוּ  אם כּ ן 
וחצּ ים בּ אבנים יּס וּ רין לוֹ  עוֹ שׂ ין
וכנּ "ל, להנּ צל בּ יוֹ תר קׁש ה היה

יתּפ רׁש  זה ו)ועל-ּפ י לא(דניאל "דּ י : 
ׁש א הינוּ  בּ דניּ אל", צבוּ  תׁש נא
בּ דניּ אל וׁש לוֹ ם, חס הרצוֹ ן יׁש ּת נּ ה
חס וּ רצוֹ נוֹ  דּ עּת וֹ  יּט וּ  ׁש א עצמוֹ 
בּ וֹ  ויׁש לטוּ  האמת מן וׁש לוֹ ם,
ׁש ּפ רׁש  וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס על-ידי-זה

ּפ סוּ ק על ה)רׁש "י "למען(תהלים : 
וּ פרׁש  ." ּדרכ לפני היׁש ר ׁש וֹ ררי
המצּפ ים עוֹ יני 'ׁש וֹ ררי', למען רׁש "י:

ו ותעזבני  ּב הינוּ ׁש אבגּ ד ׁש ם, עיּ ן כוּ ' 
כּ נּ "ל.

בּ יּס וּ ריוגם בּ נּ ּס יוֹ ן עמד ׁש א איּ וֹ ב 
מחמת העּק ר כּ ן גּ ם היה גּ וּ פוֹ 
ׁש הסיתה אׁש ּת וֹ  דּ הינוּ  האדם, מין
וּ בתחלּ ה ׁש ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  לזה, אוֹ תוֹ 

לּה  והׁש יב אליה ׁש מע ב)א :(איוב 
את גם ּת דבּ רי הנּ בלוֹ ת אחת "כּ דבּ ר
ׁש הכּ ל מאחר והינוּ  וכוּ '. נקבּ ל" הּט וֹ ב
הכּ ל לקבּ ל מחיּ בים אנוּ  האקים מאת



הלכותקלו גריםליקוטי הלכות

יוֹ תר מוּ עדין הם וּ נחׁש ים ׁש אריוֹ ת
בּ ה' בּ טוּ ח האדם ואם מאדם להזּ יק
מגּ ב ויצּ ילהוּ  נס לוֹ  ׁש יּ עשׂ ה יתבּ ר
יתבּ ר בּ ה' ׁש יּ בטח ׁש כּ ן מכּ ל אריוֹ ת,
כּ ל מזּ יקים ׁש אין אדם מבּ ני ׁש יּ צּ ילהוּ 

וּ נמרים אריוֹ ת כּ מוֹ   ּעּק רכ א ? 
ענין מחמת הוּ א אדם מבּ ני הּפ חד
אפׁש ר אי מהיּ ּס וּ רים לברח כּ י הנּ "ל,
הּת כלית על ׁש ּמ סּת כּ לין על-ידי אם כּ י
מתגּ בּ רין  ּכ אחר אבל וכנּ "ל,
על-ידי וּ מתנחמין בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים
יׁש  אבל כּ נּ "ל, מם ׁש וֹ אבין הּת וֹ רה
כּ י כּ נּ "ל, גּ דוֹ לה מלחמה זה בּ ענין
וׁש לוֹ ם, חס מתגּ בּ רים לפעמים
ּפ עמים כּ ּמ ה ּפ עם אחר ּפ עם היּ ּס וּ רים
לקבּ ל בּ נּ ּס יוֹ ן לעמד לוֹ  ׁש ּק ׁש ה עד
וּ להאמין ולידע כּ ראוּ י בּ אהבה הכּ ל
הוּ א כן וּ כמוֹ  הנצחית לטוֹ בתוֹ  ׁש הכּ ל
ׁש יּ ׁש  והבּ לבּ וּ לים הּמ ניעוֹ ת עניני בּ כל
ׁש זּ ה ,יתבּ ר הבּ וֹ רא מעבוֹ דת להאדם
עליהם וּ כׁש ּמ תגּ בּ ר האדם יּס וּ רי עּק ר
על ׁש ּמ סּת כּ ל על-ידי לפעמים
עוֹ ד מתגּ בּ רים  ּכ אחר אבל הּת כלית,

וכנּ "ל. ּפ עם בּ כל וכן ויוֹ תר יוֹ תר

עליווּ בזה כּ ׁש בּ אוּ  איּ וֹ ב נכׁש ל 
ּפ י על ׁש אף היּ ּס וּ רים
כּ ל כּ ׁש נּ לקח בּ נּ ּס יוֹ ן עמד ׁש בּ תחלּ ה
לצלן, רחמנא וכוּ ' וּ בניו עׁש ירוּ תוֹ 

ׁש אמר א)כּ מוֹ  מבר(איוב ה' ׁש ם "יהי : 
ואפילּ וּ  וכוּ ' איּ וֹ ב" חטא א זאת בּ כל
בּ יוֹ תר הטן עליו כּ ׁש התגּ בּ ר  ּכ אחר

רׁש וּ ת לוֹ  ׁש נּ ּת ן עד  ּכ כּ ל עליו וקטרג
בּ ׁש חין קׁש ים בּ יּס וּ רין בּ גוּ פוֹ  להכּ וֹ תוֹ 
עמד בּ תחלּ ה אף-על-ּפ י-כן וכוּ ' רע

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קצת, ב)בּ נּ ּס יוֹ ן "בּ כל(שם : 
אבל בּ שׂ פתיו", איּ וֹ ב חטא א זאת
 ּכ כּ ל דּ בר הבּ על בּ וֹ  התגּ רה  ּכ אחר
עד היּ ּס וּ רים ּת קף על-ידי ׁש הסיתוֹ  עד
וזה מעלה. כּ לּפ י דּ ברים ׁש הּט יח

ג)ׁש כּ תוּ ב איּ וֹ ב(שם ּפ תח כן "אחרי : 
אחר הינוּ  דּ יקא, כן' 'אחרי ּפ יהוּ ". את
ׁש בּ כל ּפ עמים כּ ּמ ה מהבּ ּט וּ ל ׁש ב
בּ יוֹ תר היּ ּס וּ רים עליו התגּ בּ רוּ  ּפ עם
הּמ סית הטן בּ וֹ  התגּ רה כן וּ כמוֹ 
את וּ פתח בּ נּ ּס יוֹ ן עמד ׁש א עד בּ יוֹ תר

וכוּ '. ּפ יו

אדםוּ בׁש ביל מבּ ני ׁש יּ ׁש  היּ ּס וּ רים זה 
בּ יוֹ תר קׁש ים הוֹ נאים
ׁש ם כּ י כּ נּ "ל, יּס וּ רים מיני כּ ל מאר
מיני בּ ׁש אר כּ י בּ יוֹ תר, חזקה הּמ לחמה
ׁש הוּ א אף-על-ּפ י וּ מניעוֹ ת יּס וּ רים
יכוֹ ל אף-על-ּפ י-כן גּ דוֹ לה, מלחמה
הּת כלית על וּ להסּת כּ ל דּ עּת וֹ  לחזּ ק
להמׁש י ׁש יּ זכּ ה עד ּפ עם אחר ּפ עם
עצמוֹ  לנחם ּפ עם בּ כל ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
בּ עצמוֹ  בּ זה כּ י היּ ּס וּ רין, ׁש יּ בּט ל עד
על-ידי-זה היּ ּס וּ רין על עצמוֹ  ׁש ּמ נחם
כּ י לגמרי, וּ לפטרם לדחוֹ תם יזכּ ה
 נמׁש הצּ ער הצּ ער, אחר  הנּ מׁש

וׁש לוֹ ם חס להפ.יגאחריו וּ להפ , 
להמׁש י הכי בּ ר ׁש אינוֹ  מי ואפילּ וּ 
עצמוֹ  לנחם יכוֹ ל בּ עצמוֹ  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
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מרבּ וֹ  קבּ ל ׁש כּ בר ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י על-ידי
נעימוּ ת וירגּ יׁש  אצלוֹ  ׁש יּ תחדּ ׁש וּ 
בּ כלל זה ׁש גּ ם מחדׁש  מתיקוּ תם

כּ נּ "ל. ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י

שׂ וֹ נאיםאבל האדם על כּ ׁש עוֹ מדים 
לוֹ  ועוֹ שׂ ים וׁש לוֹ ם, חס אדם בּ ני
האמת מדּ ר להּט וֹ תוֹ  ורוֹ צים יּס וּ רים
ׁש אז מחמת להנּ צל מאד קׁש ה אז
בּ דעּת וֹ  חזק ׁש יּ אר מאד קׁש ה
רעוֹ ת חיּ וֹ ת כּ י בּ האמת, להתחזּ ק
עוֹ שׂ ים הם האדם על כּ ׁש ּק מים וכיּ וֹ צא
חס להזּ יק ׁש רוֹ צים ׁש לּ הם את רק
דּ ברי מדבּ רים אינם אבל וׁש לוֹ ם,
מה' לדחוֹ תוֹ  וכוּ ' וחלקלּק וּ ת ליצנוּ ת
הוֹ נאים אדם בּ ני אבל ,יתבּ ר
וׁש לוֹ ם, חס ליּס רוֹ  האדם על עוֹ מדים
כּ מוֹ  וּ כפירוֹ ת, ליצנוּ ת דּ ברי וּ מדבּ רים

מב)ׁש כּ תוּ ב "בּ (תהלים בּ עצמוֹ תי: רצח 
היּ וֹ ם כּ ל אלי בּ אמרם צוֹ ררי חרפוּ ני
ּפ סוּ קים בּ כּמ ה וכן וכוּ '. "קיא איּ ה
קיּ ם לאר להתחזּ ק מאד קׁש ה ואז
קׁש ה ועל-כּ ן וּ באמּת תוֹ . בּ אמוּ נתוֹ 
יכוֹ לים הם כּ י מהם, להנּ צל מאד
יוּ כל ׁש א עד וּ להּט וֹ תוֹ  דּ עּת וֹ  לדחוֹ ת
כּ ראוּ י בּ אמת הּת כלית על להסּת כּ ל
כּ י וׁש לוֹ ם, חס בּ ידם יּפ ל ועל-ידי-זה
אם כּ י יּס וּ רין מוּ ם להנּ צל אפׁש ר אי
וּ כׁש יּ ׁש  הּת כלית על הסּת כּ לוּ ת על-ידי
בּ יוֹ תר קׁש ה מוֹ נאים יּס וּ רים
דּ ברי כּ י הּת כלית, על להסּת כּ ל
הכּ ל מן בּ יוֹ תר מוֹ נעים ׁש לּ הם מרמוֹ ת
להזּ יק יכוֹ לים הם בּ עצמוֹ  זה וּ מחמת
כּ נּ "ל: וׁש לוֹ ם, חס רעוֹ ת מחיּ וֹ ת יוֹ תר

"והיתיתכב) ו: בּ דניּ אל ׁש כּ תוּ ב וזה
וגוֹ ' גּ בּ א ּפ ם על ושׂ מת חדה אבן
וּ פרׁש  בּ דניּ אל". צבוּ  תׁש נא לא דּ י
ׁש יּ ּק רע היּ ם על נגזר אם ׁש ם: רׁש "י
ועל וכוּ ' האׁש  ועל ישׂ ראל לבני
על התנה א לדניּ אל מהזּ יק האריוֹ ת
כּ י בּ אדם, יזּ יק ׁש א וזין אבן זריקת
מחמת להנּ צל בּ יוֹ תר קׁש ה אדם מבּ ן
שׂ נאתם עּק ר דּ ניּ אל שׂ וֹ נאי כּ י הנּ "ל,
יתבּ ר מה' להּט וֹ תוֹ  ׁש רצוּ  היתה

ׁש ם. ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מהּת פלּ ה, למנעוֹ 

בּ עצמםועל הוֹ נאים היוּ  אם כּ ן 
וחצּ ים בּ אבנים יּס וּ רין לוֹ  עוֹ שׂ ין
וכנּ "ל, להנּ צל בּ יוֹ תר קׁש ה היה

יתּפ רׁש  זה ו)ועל-ּפ י לא(דניאל "דּ י : 
ׁש א הינוּ  בּ דניּ אל", צבוּ  תׁש נא
בּ דניּ אל וׁש לוֹ ם, חס הרצוֹ ן יׁש ּת נּ ה
חס וּ רצוֹ נוֹ  דּ עּת וֹ  יּט וּ  ׁש א עצמוֹ 
בּ וֹ  ויׁש לטוּ  האמת מן וׁש לוֹ ם,
ׁש ּפ רׁש  וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס על-ידי-זה

ּפ סוּ ק על ה)רׁש "י "למען(תהלים : 
וּ פרׁש  ." ּדרכ לפני היׁש ר ׁש וֹ ררי
המצּפ ים עוֹ יני 'ׁש וֹ ררי', למען רׁש "י:

ו ותעזבני  ּב הינוּ ׁש אבגּ ד ׁש ם, עיּ ן כוּ ' 
כּ נּ "ל.

בּ יּס וּ ריוגם בּ נּ ּס יוֹ ן עמד ׁש א איּ וֹ ב 
מחמת העּק ר כּ ן גּ ם היה גּ וּ פוֹ 
ׁש הסיתה אׁש ּת וֹ  דּ הינוּ  האדם, מין
וּ בתחלּ ה ׁש ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  לזה, אוֹ תוֹ 

לּה  והׁש יב אליה ׁש מע ב)א :(איוב 
את גם ּת דבּ רי הנּ בלוֹ ת אחת "כּ דבּ ר
ׁש הכּ ל מאחר והינוּ  וכוּ '. נקבּ ל" הּט וֹ ב
הכּ ל לקבּ ל מחיּ בים אנוּ  האקים מאת
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אין בּ אמת כּ י וׁש לוֹ ם, חס ורע טוֹ ב
נצחית, לטוֹ בה הכּ ל כּ י כּ לל, רע ׁש וּ ם
בּ וֹ  ּפ עלוּ  היּ ּס וּ רים מגּ דל  ּכ אחר אבל
לדבריה ׁש נּ ּס ת עד הרעים דּ ברים
עּק ר הם אדם בּ ני כּ י דּ ברים, והּט יח
וּ מחמת כּ נּ "ל. מהכּ ל בּ יוֹ תר הּמ וֹ נעים
מהם להנּ צל בּ יוֹ תר קׁש ה בּ עצמוֹ  זה
ׁש א מאד בּ דעּת וֹ  חזק כּ ׁש הוּ א א אם
האמת מן אפן בּ ׁש וּ ם להּט וֹ תוֹ  יוּ כלוּ 

וכנּ "ל: עליהם יתגּ בּ ר בּ ודּ אי אז

קרביםכג) אּת ם ישׂ ראל "ׁש מע וזה
איביכם". על לּמ לחמה היּ וֹ ם
ׁש מע זכוּ ת בּ כם ׁש יּ ׁש  מאחר הינוּ 
ׁש הוּ א היּ חוּ ד אמוּ נת דּ הינוּ  ישׂ ראל,
יר "אל ׁש וּ ב: הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת
וכוּ '. ּת ערצוּ " ואל ּת יראוּ  אל לבבכם
ׁש הוּ א וּ מי חפׁש ית הבּ חירה בּ ודּ אי כּ י
על ּת מיד להסּת כּ ל בּ דעּת וֹ  חזק
בּ אחדוּ תוֹ  ולזכּ ר האמּת י הּת כלית
ה' ישׂ ראל "ׁש מע בּ חינת ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר
עוֹ ד לוֹ  אין בּ ודּ אי אחד" ה' אקינוּ 
כּ לּ ם כּ י ושׂ וֹ נא, אוֹ יב מוּ ם להתירא
חזק ׁש הוּ א מאחר לפניו ויּפ לוּ  יכרעוּ 
אמּת י הּת כלית על להסּת כּ ל בּ דעּת וֹ 
כּ נגדּ וֹ  עוֹ מד ׁש הוֹ נא אף-על-ּפ י
ׁש אמר וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס מזּ ה להּט וֹ תוֹ 

לגלית יז)דּ וד אלי(שמואל-א בּ א "אּת ה : 
אלי בּ א ואני וכוּ ' וּ בחנית בּ חרב
אׁש ר ישׂ ראל מערכת אקי ה' בּ ׁש ם
ׁש איתא וּ כמוֹ  כּ נּ "ל. הינוּ  וכוּ '. חרפּת "

הּק דוֹ ׁש  ערב.)בּ זּ הר דף ׁש החמה(עקב 
חמׁש  הם דּ וד ׁש לּ קח אבנים חלּ קי
בּ אחד וּ כללם וכוּ ' ישׂ ראל ׁש מע ּת בוֹ ת

ׁש ם עצמוֹ עיּ ן ׁש ּק ׁש ר כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', 
בּ אחדוּ תוֹ  ונכלל היּ חוּ ד בּ אמוּ נת
הנּ "ל בּ ּט וּ ל בּ בחינת יתבּ ר
ׁש כּ ל גּ לית את נצּ ח ועל-ידי-זה
חס לדחוֹ תם היה ישׂ ראל נגד מלחמּת וֹ 
כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש ה, מאמוּ נה וׁש לוֹ ם

יז)ׁש כּ תוּ ב ארבּ עים(שמואל-א "ויּ תיצּ ב : 
כּ מוֹ  ׁש מע, מּק ריאת לבּט לם יוֹ ם".

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מב:)ׁש אמרוּ  .(סוטה 

להנּ צלועל-כּ ן מאד קׁש ה בּ אמת היה 
קׁש ה בּ חירה מבּ על כּ י מּמ נּ וּ ,
הּמ ל ׁש אוּ ל ׁש אפילּ וּ  עד להנּ צל מאד
מּמ נּ וּ , מתיראים היוּ  ישׂ ראל גּ בּ וֹ רי וכל
עד  ּכ כּ ל גּ בּ וֹ ר היה הּמ ל דּ וד אבל
יעמד אם ׁש אפילּ וּ  בּ דעּת וֹ  חזק ׁש היה
הרעה גּ בוּ רתוֹ  ּת קף בּ כל כּ נגדּ וֹ  גּ לית
א אף-על-ּפ י-כן זין כּ לי מיני וּ בכל
הבּ ּט וּ ל בּ ענין חזק ויהיה בּ דעּת וֹ  יּפ ל
כּ נגדּ וֹ  להלּ חם מתניו חגר על-כּ ן הנּ "ל
ּת חּת יו והּפ ילוֹ  ׁש נּ צּ חוֹ  עד ה' בּ ׁש ם

וכנּ "ל. על-ידי-זה בּ אמת

כּ יוןוזה 'אבל הנּ "ל: בּ זּ הר ׁש איתא 
זעירין דּ שׂ נאוֹ י בּ ידא דּ יתמּס ר
ׁש ם. עיּ ן לאׁש ּת זבא' דּ יכלין אנּ וּ ן
בּ עלי ׁש נּ מצאים ׁש ם ׁש ּמ באר נמצא,
בּ ני מוֹ נאים גּ ם להנּ צל ׁש יּ כוֹ לים כּ ח
בּ על בּ ודּ אי כּ י אנּ וּ ן, ׁש זּ עירין רק אדם
גּ ם להנּ צל יכוֹ ל הּמ ל דּ וד כּ מוֹ  כּ ח
מאחר וכנּ "ל, בּ חירה בּ על מוֹ נא
מי כּ ל וכן כּ נּ "ל, בּ דעּת וֹ  חזק ׁש הוּ א
כּ זה כּ ח בּ על צדּ יק על ונסמ ׁש נּ לוה
כּ י בּ עוֹ לם, שׂ וֹ נא מוּ ם מתירא אינוֹ 
כּ ל את בּ כחוֹ  אז הצּ יל ׁש דּ וד כּ מוֹ 

קלט והלכות סהתורות תורה

ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל הוּ א כן כּ מוֹ  ישׂ ראל,
גּ דוֹ ל כּ ח בּ על ׁש הוּ א האמת ׁש הצּ דּ יק
אליו הנּ לוים כּ ל את להצּ יל יכוֹ ל
כּ י ורוֹ דפיהם, שׂ וֹ נאיהם מכּ ל בּ אמת
אדם ׁש וּ ם על ׁש וֹ לח יתבּ ר ה' אין
בּ הם, לעמד יוּ כל ׁש א מניעוֹ ת

וכןכּ מבא ּפ עמים, כּ ּמ ה בּ דברינוּ  ר 
ׁש מעּת י "כּ י כ': סימן בּ ירמיה מפרׁש 
ׁש מרי ׁש מי אנוֹ ׁש  כּ ל וכוּ '. רבּ ים דּ בּ ת
ונקחה לוֹ  ונוּ כלה יפּת ה אוּ לי צלעי
ׁש עּק ר מפרׁש , נמצא מּמ נּ וּ ". נקמתנוּ 
עליו מצּפ ים ׁש הם על ירמיה צעקת
הינוּ  וכוּ ', לוֹ  ונוּ כלה יפּת ה אוּ לי

כּ נּ "ל:

כּ לכד) כּ י יוֹ תר, הענין וּ לבאר
וׁש לוֹ ם, חס לאדם ׁש יּ ׁש  היּ ּס וּ רין
דּ הינוּ  הדּ עת, חסרוֹ ן מחמת הוּ א הכּ ל
ורגע עת בּ כל יוֹ דע ׁש אינוֹ  על-ידי
ותוֹ לה ּפ רטית בּ הׁש גּ חה ׁש הכּ ל
ז"ל אדמוֹ "ר ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ ּט בע,

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מאמר ר"ן. (ברכותבּ סימן 
זוֹ כרנט.) הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  'בּ ׁש עה :

בּ דעת ׁש יּ וֹ דע מי כּ י וכוּ ', בּ ניו' את
ׁש וּ ם לוֹ  אין יתבּ ר מאּת וֹ  ׁש הכּ ל ׁש לם
לטוֹ בה הכּ ל ׁש בּ ודּ אי יוֹ דע כּ י יּס וּ רים,
ׁש הכּ ל ׁש יּ וֹ דע בּ עצמוֹ  על-ידי-זה וגם
יכוֹ ל בּ עצמוֹ  על-ידי-זה יתבּ ר מאּת וֹ 

ׁש יּ רצה. עת בּ כל היּ ּס וּ רין לבּט ל

כּ תבוזה מה ז"ל בּ דבריו מרּמ ז 
הא"ב ב)בּ ספר לׁש וֹ נוֹ :(דעת וזה 

העוֹ לם טבעי ידיעת גּ דל לפי כּ י 'דּ ע,
ּת חּת יו העוֹ לם ונׁש ּת עבּ ד נמסר כּ ן
ּת חת נכנעים האריוֹ ת היוּ  וּ לפיכ

מה וכל היטב ׁש ם עיּ ן וכוּ ', דּ ניּ אל'
עיּ ן ׁש לּ פניו בּ אוֹ ת לזה קדם כּ תב
ׁש בּ ׁש ני הּמ אמרים ׁש ני כּ י היטב. ׁש ם
וּ מחבּ רים קׁש וּ רים הם א"ב האוֹ תיּ וֹ ת
אין בּ אמת כּ י לּמ בין. כּ מבאר בּ זה זה
היא בּ עצמּה  הּט בע כּ י טבע, ׁש וּ ם
י"ז סימן בּ סוֹ ף ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הׁש גּ חה,
מחיּ ה יתבּ ר ה' כּ י ּת נינא, בּ לּק וּ טי
החיּ וּ ת ׁש הוּ א בּ חכמתוֹ  דּ בר כּ ל וּ מקיּ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ בר, כּ ל ז)ׁש ל :(קהלת 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ּת חיּ ה". (משלי"החכמה 

ׁש מיםג) כּ וֹ נן ארץ יסד בּ חכמה "ה' :
וכוּ '. נבקעוּ " תהוֹ מוֹ ת בּ דעּת וֹ  בּ תבוּ נה

ז"וזה רבּ ינוּ  כּ יׁש כּ תב הנּ "ל: בּ אוֹ ת ל 
והיא בּ ידיעה מתנהגת הּט בע
חיּ וּ ת עּק ר כּ י הינוּ  הידיעה, יד ּת חת
הוּ א דּ בר כּ ל ׁש ל הּט בע והנהגת וקיּ וּ ם
ודעת חכמה ׁש הוּ א הידיעה על-ידי
דּ בר כּ ל ׁש ּמ נהיג יתבּ ר הבּ וֹ רא

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קד)בּ חכמתוֹ , :(תהלים 
והצּ דּ יק וכנּ "ל. עשׂ ית". בּ חכמה "כּ לּ ם
אניס א רז ׁש כּ ל דּ ניּ אל כּ מוֹ  האמת
הבּ וֹ רא בּ דעת דּ עּת וֹ  עם נכלל הוּ א לּה 
הצּ דּ יקים ׁש למוּ ת זהוּ  כּ י ,יתבּ ר
מבּט לין ׁש הם עליּ ה בּ ני הגּ דוֹ לים
בּ דעּת וֹ  ׁש נּ כללים עד עת בּ כל עצמן
טבע יוֹ דעים הם ועל-ידי-זה ,יתבּ ר
עצם ׁש יּ וֹ דעים הינוּ  דּ בר, כּ ל ׁש ל
ׁש זּ ה הדּ בר אוֹ תוֹ  ׁש ל הּט בע ׁש ל חיּ וּ תוֹ 
אוֹ תוֹ  וּ מנהיג וּ מקיּ ם מחיּ ה הדּ עת
כּ ן זאת ידיעתוֹ  כּ פי בּ ודּ אי ואזי הדּ בר
וזה ּת חּת יו. העוֹ לם ונׁש ּת עבּ ד נמסר

בּ דניּ אל כג)ׁש כּ תוּ ב ׁש לח(ו, "אלהי : 
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אין בּ אמת כּ י וׁש לוֹ ם, חס ורע טוֹ ב
נצחית, לטוֹ בה הכּ ל כּ י כּ לל, רע ׁש וּ ם
בּ וֹ  ּפ עלוּ  היּ ּס וּ רים מגּ דל  ּכ אחר אבל
לדבריה ׁש נּ ּס ת עד הרעים דּ ברים
עּק ר הם אדם בּ ני כּ י דּ ברים, והּט יח
וּ מחמת כּ נּ "ל. מהכּ ל בּ יוֹ תר הּמ וֹ נעים
מהם להנּ צל בּ יוֹ תר קׁש ה בּ עצמוֹ  זה
ׁש א מאד בּ דעּת וֹ  חזק כּ ׁש הוּ א א אם
האמת מן אפן בּ ׁש וּ ם להּט וֹ תוֹ  יוּ כלוּ 

וכנּ "ל: עליהם יתגּ בּ ר בּ ודּ אי אז

קרביםכג) אּת ם ישׂ ראל "ׁש מע וזה
איביכם". על לּמ לחמה היּ וֹ ם
ׁש מע זכוּ ת בּ כם ׁש יּ ׁש  מאחר הינוּ 
ׁש הוּ א היּ חוּ ד אמוּ נת דּ הינוּ  ישׂ ראל,
יר "אל ׁש וּ ב: הנּ "ל הבּ ּט וּ ל בּ חינת
וכוּ '. ּת ערצוּ " ואל ּת יראוּ  אל לבבכם
ׁש הוּ א וּ מי חפׁש ית הבּ חירה בּ ודּ אי כּ י
על ּת מיד להסּת כּ ל בּ דעּת וֹ  חזק
בּ אחדוּ תוֹ  ולזכּ ר האמּת י הּת כלית
ה' ישׂ ראל "ׁש מע בּ חינת ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר
עוֹ ד לוֹ  אין בּ ודּ אי אחד" ה' אקינוּ 
כּ לּ ם כּ י ושׂ וֹ נא, אוֹ יב מוּ ם להתירא
חזק ׁש הוּ א מאחר לפניו ויּפ לוּ  יכרעוּ 
אמּת י הּת כלית על להסּת כּ ל בּ דעּת וֹ 
כּ נגדּ וֹ  עוֹ מד ׁש הוֹ נא אף-על-ּפ י
ׁש אמר וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס מזּ ה להּט וֹ תוֹ 

לגלית יז)דּ וד אלי(שמואל-א בּ א "אּת ה : 
אלי בּ א ואני וכוּ ' וּ בחנית בּ חרב
אׁש ר ישׂ ראל מערכת אקי ה' בּ ׁש ם
ׁש איתא וּ כמוֹ  כּ נּ "ל. הינוּ  וכוּ '. חרפּת "

הּק דוֹ ׁש  ערב.)בּ זּ הר דף ׁש החמה(עקב 
חמׁש  הם דּ וד ׁש לּ קח אבנים חלּ קי
בּ אחד וּ כללם וכוּ ' ישׂ ראל ׁש מע ּת בוֹ ת

ׁש ם עצמוֹ עיּ ן ׁש ּק ׁש ר כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', 
בּ אחדוּ תוֹ  ונכלל היּ חוּ ד בּ אמוּ נת
הנּ "ל בּ ּט וּ ל בּ בחינת יתבּ ר
ׁש כּ ל גּ לית את נצּ ח ועל-ידי-זה
חס לדחוֹ תם היה ישׂ ראל נגד מלחמּת וֹ 
כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש ה, מאמוּ נה וׁש לוֹ ם

יז)ׁש כּ תוּ ב ארבּ עים(שמואל-א "ויּ תיצּ ב : 
כּ מוֹ  ׁש מע, מּק ריאת לבּט לם יוֹ ם".

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מב:)ׁש אמרוּ  .(סוטה 

להנּ צלועל-כּ ן מאד קׁש ה בּ אמת היה 
קׁש ה בּ חירה מבּ על כּ י מּמ נּ וּ ,
הּמ ל ׁש אוּ ל ׁש אפילּ וּ  עד להנּ צל מאד
מּמ נּ וּ , מתיראים היוּ  ישׂ ראל גּ בּ וֹ רי וכל
עד  ּכ כּ ל גּ בּ וֹ ר היה הּמ ל דּ וד אבל
יעמד אם ׁש אפילּ וּ  בּ דעּת וֹ  חזק ׁש היה
הרעה גּ בוּ רתוֹ  ּת קף בּ כל כּ נגדּ וֹ  גּ לית
א אף-על-ּפ י-כן זין כּ לי מיני וּ בכל
הבּ ּט וּ ל בּ ענין חזק ויהיה בּ דעּת וֹ  יּפ ל
כּ נגדּ וֹ  להלּ חם מתניו חגר על-כּ ן הנּ "ל
ּת חּת יו והּפ ילוֹ  ׁש נּ צּ חוֹ  עד ה' בּ ׁש ם

וכנּ "ל. על-ידי-זה בּ אמת

כּ יוןוזה 'אבל הנּ "ל: בּ זּ הר ׁש איתא 
זעירין דּ שׂ נאוֹ י בּ ידא דּ יתמּס ר
ׁש ם. עיּ ן לאׁש ּת זבא' דּ יכלין אנּ וּ ן
בּ עלי ׁש נּ מצאים ׁש ם ׁש ּמ באר נמצא,
בּ ני מוֹ נאים גּ ם להנּ צל ׁש יּ כוֹ לים כּ ח
בּ על בּ ודּ אי כּ י אנּ וּ ן, ׁש זּ עירין רק אדם
גּ ם להנּ צל יכוֹ ל הּמ ל דּ וד כּ מוֹ  כּ ח
מאחר וכנּ "ל, בּ חירה בּ על מוֹ נא
מי כּ ל וכן כּ נּ "ל, בּ דעּת וֹ  חזק ׁש הוּ א
כּ זה כּ ח בּ על צדּ יק על ונסמ ׁש נּ לוה
כּ י בּ עוֹ לם, שׂ וֹ נא מוּ ם מתירא אינוֹ 
כּ ל את בּ כחוֹ  אז הצּ יל ׁש דּ וד כּ מוֹ 
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ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל הוּ א כן כּ מוֹ  ישׂ ראל,
גּ דוֹ ל כּ ח בּ על ׁש הוּ א האמת ׁש הצּ דּ יק
אליו הנּ לוים כּ ל את להצּ יל יכוֹ ל
כּ י ורוֹ דפיהם, שׂ וֹ נאיהם מכּ ל בּ אמת
אדם ׁש וּ ם על ׁש וֹ לח יתבּ ר ה' אין
בּ הם, לעמד יוּ כל ׁש א מניעוֹ ת

וכןכּ מבא ּפ עמים, כּ ּמ ה בּ דברינוּ  ר 
ׁש מעּת י "כּ י כ': סימן בּ ירמיה מפרׁש 
ׁש מרי ׁש מי אנוֹ ׁש  כּ ל וכוּ '. רבּ ים דּ בּ ת
ונקחה לוֹ  ונוּ כלה יפּת ה אוּ לי צלעי
ׁש עּק ר מפרׁש , נמצא מּמ נּ וּ ". נקמתנוּ 
עליו מצּפ ים ׁש הם על ירמיה צעקת
הינוּ  וכוּ ', לוֹ  ונוּ כלה יפּת ה אוּ לי

כּ נּ "ל:

כּ לכד) כּ י יוֹ תר, הענין וּ לבאר
וׁש לוֹ ם, חס לאדם ׁש יּ ׁש  היּ ּס וּ רין
דּ הינוּ  הדּ עת, חסרוֹ ן מחמת הוּ א הכּ ל
ורגע עת בּ כל יוֹ דע ׁש אינוֹ  על-ידי
ותוֹ לה ּפ רטית בּ הׁש גּ חה ׁש הכּ ל
ז"ל אדמוֹ "ר ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ ּט בע,

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  מאמר ר"ן. (ברכותבּ סימן 
זוֹ כרנט.) הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  'בּ ׁש עה :

בּ דעת ׁש יּ וֹ דע מי כּ י וכוּ ', בּ ניו' את
ׁש וּ ם לוֹ  אין יתבּ ר מאּת וֹ  ׁש הכּ ל ׁש לם
לטוֹ בה הכּ ל ׁש בּ ודּ אי יוֹ דע כּ י יּס וּ רים,
ׁש הכּ ל ׁש יּ וֹ דע בּ עצמוֹ  על-ידי-זה וגם
יכוֹ ל בּ עצמוֹ  על-ידי-זה יתבּ ר מאּת וֹ 

ׁש יּ רצה. עת בּ כל היּ ּס וּ רין לבּט ל

כּ תבוזה מה ז"ל בּ דבריו מרּמ ז 
הא"ב ב)בּ ספר לׁש וֹ נוֹ :(דעת וזה 

העוֹ לם טבעי ידיעת גּ דל לפי כּ י 'דּ ע,
ּת חּת יו העוֹ לם ונׁש ּת עבּ ד נמסר כּ ן
ּת חת נכנעים האריוֹ ת היוּ  וּ לפיכ

מה וכל היטב ׁש ם עיּ ן וכוּ ', דּ ניּ אל'
עיּ ן ׁש לּ פניו בּ אוֹ ת לזה קדם כּ תב
ׁש בּ ׁש ני הּמ אמרים ׁש ני כּ י היטב. ׁש ם
וּ מחבּ רים קׁש וּ רים הם א"ב האוֹ תיּ וֹ ת
אין בּ אמת כּ י לּמ בין. כּ מבאר בּ זה זה
היא בּ עצמּה  הּט בע כּ י טבע, ׁש וּ ם
י"ז סימן בּ סוֹ ף ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הׁש גּ חה,
מחיּ ה יתבּ ר ה' כּ י ּת נינא, בּ לּק וּ טי
החיּ וּ ת ׁש הוּ א בּ חכמתוֹ  דּ בר כּ ל וּ מקיּ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ בר, כּ ל ז)ׁש ל :(קהלת 
ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  ּת חיּ ה". (משלי"החכמה 

ׁש מיםג) כּ וֹ נן ארץ יסד בּ חכמה "ה' :
וכוּ '. נבקעוּ " תהוֹ מוֹ ת בּ דעּת וֹ  בּ תבוּ נה

ז"וזה רבּ ינוּ  כּ יׁש כּ תב הנּ "ל: בּ אוֹ ת ל 
והיא בּ ידיעה מתנהגת הּט בע
חיּ וּ ת עּק ר כּ י הינוּ  הידיעה, יד ּת חת
הוּ א דּ בר כּ ל ׁש ל הּט בע והנהגת וקיּ וּ ם
ודעת חכמה ׁש הוּ א הידיעה על-ידי
דּ בר כּ ל ׁש ּמ נהיג יתבּ ר הבּ וֹ רא

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קד)בּ חכמתוֹ , :(תהלים 
והצּ דּ יק וכנּ "ל. עשׂ ית". בּ חכמה "כּ לּ ם
אניס א רז ׁש כּ ל דּ ניּ אל כּ מוֹ  האמת
הבּ וֹ רא בּ דעת דּ עּת וֹ  עם נכלל הוּ א לּה 
הצּ דּ יקים ׁש למוּ ת זהוּ  כּ י ,יתבּ ר
מבּט לין ׁש הם עליּ ה בּ ני הגּ דוֹ לים
בּ דעּת וֹ  ׁש נּ כללים עד עת בּ כל עצמן
טבע יוֹ דעים הם ועל-ידי-זה ,יתבּ ר
עצם ׁש יּ וֹ דעים הינוּ  דּ בר, כּ ל ׁש ל
ׁש זּ ה הדּ בר אוֹ תוֹ  ׁש ל הּט בע ׁש ל חיּ וּ תוֹ 
אוֹ תוֹ  וּ מנהיג וּ מקיּ ם מחיּ ה הדּ עת
כּ ן זאת ידיעתוֹ  כּ פי בּ ודּ אי ואזי הדּ בר
וזה ּת חּת יו. העוֹ לם ונׁש ּת עבּ ד נמסר

בּ דניּ אל כג)ׁש כּ תוּ ב ׁש לח(ו, "אלהי : 
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כּ ל כּ י וכוּ '. אריותא" ּפ ם וּ סגר מלאכּה 
כּ י עליו, הממנּ ה מלא לוֹ  יׁש  דּ בר
רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ועשׂ ב עשׂ ב כּ ל אפילּ וּ 

ו)ז"ל י, רבה עשׂ ב(בראשית כּ ל ל 'אין : 
אוֹ תוֹ  הּמ כּ ה מלא לוֹ  ׁש אין ועשׂ ב
מיני כּ ל ׁש כּ ן מכּ ל גּ דל'. לוֹ  ואוֹ מר
יוֹ תר גּ בוֹ הים ׁש הם חיּ ים בּ עלי
מכּ ל וּ בריּ ה, בּ ריּ ה כּ ל בּ ודּ אי מצּ מחים
ועוֹ ף חיּ ה בּ המה ׁש ל וּ מין מין כּ ל ׁש כּ ן
ׁש ּמ ם עליו ממנּ ה ושׂ ר מלא לוֹ  יׁש 
ׁש ּט בע נמצא, טבעוֹ . כּ פי חיּ וּ תוֹ  מקבּ ל
הּמ לא על-ידי מתנהג דּ בר כּ ל ׁש ל

עליו: הממנּ ה

בּ ּס פריםוזה ב)ׁש איתא יב, שער (פרדס 
'הּט בע', בּ גימטריּ א ׁש 'אקים'
ׁש נּ קרא מלא בּ חינת אקים כּ י
מתנהגת ׁש הּט בע בּ ּמ קרא. אקים
דּ בר כּ ל על הממנּ ה הּמ לא על-ידי
לאוֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש  זאת בּ טבע להנהיגוֹ 
כּ יּ דוּ ע. כליּ ים הם והּמ לאכים הדּ בר

בּ  ׁש ּמ באר רבּ יוּ כמוֹ  חדי הּת וֹ רה 
מקבּ לים והם ס"א. סימן ׁש מעוֹ ן
ׁש ּמ קבּ לים עד גּ בּה  מעל מגּ בּה  שׂ כלם
בּ אחדוּ ת הכּ ל ׁש ם יתבּ ר מאחדוּ תוֹ 
הּק וֹ דם בּ אוֹ ת ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הבדּ ל, בּ לי

ׁש ם.

כּ יועל-כּ ן מהּמ לאכים, גּ בּה  הצּ דּ יק 
כּ תיב בּ ּמ לאכים א)גּ ם :(יחזקאל 

ׁש עוֹ לים על וׁש וֹ ב" רצוֹ א "והחיּ וֹ ת
חיּ וּ תם לׁש אב ּפ עם בּ כל וּ מתנאים
יתבּ ר קדמוֹ ן מהיּ חיד הדּ עת ׁש הוּ א
חיּ וּ תם ׁש הוּ א דּ עּת ם ׁש וֹ אבים והם
הם ועל-ידי-זה וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א מם

ממנּ ים ׁש הם דּ בר כּ ל וּ מנהיגים מחיּ ין
בּ עלי אינם הּמ לאכים אבל עליו.
ולׁש אב לקבּ ל מכרחים והם בּ חירה
מה כּ פי התמנּ וּ ת כּ פי ּפ עם בּ כל החיּ וּ ת
הדּ בר לאוֹ תוֹ  חיּ וּ ת להמׁש י צּ רי
לׁש נּ וֹ ת יכוֹ ל ואינוֹ  עליו ׁש נּ תמנּ ה
הצּ דּ יק האדם אבל כּ לל, בּ עצמוֹ 
עצמוֹ  לבּט ל יכוֹ ל בּ חירה בּ על ׁש הוּ א
ואזי בּ בחירתוֹ . עלמא דּ האי מחיזוּ 
יתבּ ר בּ וֹ  ונכלל ׁש עוֹ לה למקוֹ ם עוֹ לה
ּפ עם בּ כל ּת וֹ רה מם לׁש אב ויכוֹ ל
וּ מקיּ ם ׁש ּמ חיּ ה והדּ עת החכמה ׁש הוּ א
בּ אוֹ רייתא כּ י העוֹ לם, כּ ל את וּ מנהיג
ואזי עלמא הוּ א בּ רי קדׁש א בּ רא
הּמ לאכים לכל החיּ וּ ת להמׁש י יכוֹ ל
ידם על הּמ תנהגים הדּ ברים וּ לכל
ׁש וֹ אב והדּ עת הּת וֹ רה כּ פי כּ רצוֹ נוֹ 
גּ בּה  האדם ועל-כּ ן מהבּ ּט וּ ל.
ויכוֹ ל עליהם וּ מוֹ ׁש ל מהּמ לאכים

כּ רצוֹ נוֹ . העוֹ לם לנהג

ׁש כּ תבוזה דּ ניּ אל ׁש ל הנּ ס בּ חינת 
ׁש היה על-ידי ׁש היה ז"ל רבּ ינוּ 
כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', האריה טבע יוֹ דע
האין בּ אוֹ ר עצמוֹ  את מבּט ל ׁש היה
דּ עת מם והמׁש י ּפ עם בּ כל סוֹ ף
והנהגת וחיּ וּ ת כּ ח כּ ל ׁש ּמ ם הּת וֹ רה
הּמ לא גּ ם כּ י טבעוֹ , ׁש הוּ א האריה
האריה את הּמ נהיג הכל ׁש הוּ א
מאוֹ תיּ וֹ ת וּ מקבּ ל יוֹ נק הוּ א בּ טבעוֹ .
ׁש ם ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  הדּ עת ׁש הוּ א הּת וֹ רה
מרּמ זים הנּ בראים ׁש כּ ל הּק דוּ ם בּ אוֹ ת
בּ עצמוֹ  וזהוּ  וכוּ '. הּת וֹ רה בּ אוֹ תיּ וֹ ת

ּפ םבּ חינ וּ סגר מלאכים ׁש לח "אלהי ת 
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הּמ לא זה כּ י הינוּ  וכוּ ', אריותא"
בּ טבעוֹ  האריה את ׁש ּמ נהיג בּ עצמוֹ 
לסגּ וֹ ר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש לח אוֹ תוֹ 
שׂ כל בּ חינת הוּ א הּמ לא זה כּ י ּפ יהם,
אבל בּ טבעוֹ , האריה ׁש ּמ נהיג ּפ רטי
דּ עת לׁש אב זכה צדקתוֹ  בּ עצם דּ ניּ אל
ׁש הוּ א הּמ לא דּ עת ׁש כּ ל מּמ נּ וּ  גּ בּה 
האריה על ׁש ּמ מנּ ה הזּ ה ּפ רטי שׂ כל
בּ ודּ אי על-כּ ן מּמ נּ וּ , ויוֹ נק מקבּ ל הוּ א
נכנעוּ  ועל-כּ ן עליו, מוֹ ׁש ל דּ ניּ אל היה

לפניו: האריוֹ ת

מבּט לכה) האדם מה ׁש כּ ל נמצא,
ׁש על-ידי-זה יתבּ ר בּ וֹ  עצמוֹ  את
ּת וֹ רה מם וׁש וֹ אב מהיּ ּס וּ רים בּ וֹ רח
אחר מהיּ ּס וּ רים מתנחם ׁש על-ידי-זה
יכוֹ ל הוּ א בּ עצמוֹ  על-ידי-זה כּ נּ "ל.  ּכ
הוּ א כּ י כּ נּ "ל, לגמרי היּ ּס וּ רים לבּט ל
בּ ידיעתוֹ  היּ ּס וּ רים טבע על מוֹ ׁש ל
מהבּ ּט וּ ל ׁש וֹ אב הּת וֹ רה ׁש הוּ א
מתגּ בּ רים לפעמים אבל וכנּ "ל.
דּ עּת וֹ  ׁש ּמ בלבּ לים עד  ּכ כּ ל היּ ּס וּ רים
הּת וֹ רה לׁש אב יכוֹ ל ואינוֹ  וׁש לוֹ ם, חס
יכוֹ לים ואזי כּ ראוּ י. הדּ עת ׁש הוּ א
וׁש לוֹ ם, חס עליו לׁש ט היּ ּס וּ רים
הצּ דּ יקים בּ גדוֹ לי מצינוּ  בּ אמת ועל-כּ ן
עצמם על היּ ּס וּ רים את קוֹ ראים ׁש היוּ 
כּ מוֹ  כּ רצוֹ נם אוֹ תם מׁש לּ חים  ּכ ואחר
אלעזר רבּ י על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
מציעא בּ בא בּ מּס כת ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ן

וכוּ ',(פד.) ז"ל מּמ נּ וּ  ׁש מעּת י וכן (שבחי, 
כד) .הר"ן

חוֹ להועל-כּ ן אוֹ  יּס וּ רים לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי 
לבא צרי בּ יתוֹ   ֹבּ תו

כּ מוֹ  האמת, הצּ דּ יק ׁש הוּ א להחכם
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  קטז.)ׁש אמרוּ  בתרא כּ י(בבא , 

על לׁש ט לזה זוֹ כה אדם כּ ל לאו
הצּ דּ יק החכם רק בּ ידיעתוֹ  הּט בע
כּ נּ "ל. עצמוֹ  לבּט ל ׁש יּ כוֹ ל האמת

הצּ דּ יק ּפ עלּ וֹ ת כּ ל לבּט לועל-כּ ן 
על-ידי הוּ א והחוֹ לאת היּ ּס וּ רים
הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י ּת פלּ ה,
ׁש ל הנּ ס וכן וכנּ "ל. הּת פלּ ה בּ ׁש עת
ענין על-ידי אריוֹ ת מגּ ב ׁש נּ צּ ל דּ ניּ אל
ּת פלּ וֹ תיו רבּ וּ י על-ידי היה הכּ ל הנּ "ל.
ׁש אפילּ וּ  עד להתּפ לּ ל מרבּ ה ׁש היה
לה' ׁש ּמ תּפ לּ ל על אוֹ תוֹ  ׁש ּמ סרוּ  בּ עת
והתּפ לּ ל מקוֹ מוֹ  את הנּ יח א יתבּ ר
ׁש אי ידע כּ י בּ ּמ קרא, כּ מפרׁש  אז, גּ ם
על-ידי אם כּ י מהם להנּ צל אפׁש ר

כּ נּ "ל: הבּ ּט וּ ל עּק ר ׁש הוּ א ּת פלּ ה

כּ חוֹ כו) ׁש היה רבּ ינוּ  מׁש ה ועל-כּ ן
מצינוּ  על-כּ ן מהכּ ל, בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל
כּ מוֹ  בּ וֹ , ׁש לטה א זין כּ לי ׁש גּ ם בּ וֹ 
בּ פרוּ ׁש  וּ מוּ בא ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 

ּפ סוּ ק על יח)רׁש "י "ויּ צּ לני(שמות : 
כּ עּמ וּ ד צוּ ארוֹ  'ׁש נּ עשׂ ה ּפ רעה", מחרב
כּ י החרב', בּ וֹ  ׁש לטה וא ׁש יׁש  ׁש ל
ׁש ּמ כּ לי ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  אף-על-ּפ י
כּ נּ "ל, להנּ צל קׁש ה האדם ׁש בּ יד זין
מׁש ה אבל הצּ דּ יקים, בּ ׁש ארי זהוּ 
אז גּ ם יכל היה מכּ לּ ם גּ דוֹ ל ׁש היה
כּ ׁש עמדוּ  אפילּ וּ  כּ ראוּ י עצמוֹ  לבּט ל
החרב. עם להרגוֹ  אדם בּ ני עליו
החרב ׁש ל הכּ ח גּ ם בּ ּט ל ועל-ידי-זה
בּ ודּ אי כּ י מּמ נּ וּ , ונצּ ל האדם ׁש בּ יד
למנע להאדם  ּכ כּ ל כּ ח ׁש יּ ׁש  מאחר



הלכותקמ גריםליקוטי הלכות

כּ ל כּ י וכוּ '. אריותא" ּפ ם וּ סגר מלאכּה 
כּ י עליו, הממנּ ה מלא לוֹ  יׁש  דּ בר
רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ועשׂ ב עשׂ ב כּ ל אפילּ וּ 

ו)ז"ל י, רבה עשׂ ב(בראשית כּ ל ל 'אין : 
אוֹ תוֹ  הּמ כּ ה מלא לוֹ  ׁש אין ועשׂ ב
מיני כּ ל ׁש כּ ן מכּ ל גּ דל'. לוֹ  ואוֹ מר
יוֹ תר גּ בוֹ הים ׁש הם חיּ ים בּ עלי
מכּ ל וּ בריּ ה, בּ ריּ ה כּ ל בּ ודּ אי מצּ מחים
ועוֹ ף חיּ ה בּ המה ׁש ל וּ מין מין כּ ל ׁש כּ ן
ׁש ּמ ם עליו ממנּ ה ושׂ ר מלא לוֹ  יׁש 
ׁש ּט בע נמצא, טבעוֹ . כּ פי חיּ וּ תוֹ  מקבּ ל
הּמ לא על-ידי מתנהג דּ בר כּ ל ׁש ל

עליו: הממנּ ה

בּ ּס פריםוזה ב)ׁש איתא יב, שער (פרדס 
'הּט בע', בּ גימטריּ א ׁש 'אקים'
ׁש נּ קרא מלא בּ חינת אקים כּ י
מתנהגת ׁש הּט בע בּ ּמ קרא. אקים
דּ בר כּ ל על הממנּ ה הּמ לא על-ידי
לאוֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש  זאת בּ טבע להנהיגוֹ 
כּ יּ דוּ ע. כליּ ים הם והּמ לאכים הדּ בר

בּ  ׁש ּמ באר רבּ יוּ כמוֹ  חדי הּת וֹ רה 
מקבּ לים והם ס"א. סימן ׁש מעוֹ ן
ׁש ּמ קבּ לים עד גּ בּה  מעל מגּ בּה  שׂ כלם
בּ אחדוּ ת הכּ ל ׁש ם יתבּ ר מאחדוּ תוֹ 
הּק וֹ דם בּ אוֹ ת ׁש ּמ באר כּ מוֹ  הבדּ ל, בּ לי

ׁש ם.

כּ יועל-כּ ן מהּמ לאכים, גּ בּה  הצּ דּ יק 
כּ תיב בּ ּמ לאכים א)גּ ם :(יחזקאל 

ׁש עוֹ לים על וׁש וֹ ב" רצוֹ א "והחיּ וֹ ת
חיּ וּ תם לׁש אב ּפ עם בּ כל וּ מתנאים
יתבּ ר קדמוֹ ן מהיּ חיד הדּ עת ׁש הוּ א
חיּ וּ תם ׁש הוּ א דּ עּת ם ׁש וֹ אבים והם
הם ועל-ידי-זה וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א מם

ממנּ ים ׁש הם דּ בר כּ ל וּ מנהיגים מחיּ ין
בּ עלי אינם הּמ לאכים אבל עליו.
ולׁש אב לקבּ ל מכרחים והם בּ חירה
מה כּ פי התמנּ וּ ת כּ פי ּפ עם בּ כל החיּ וּ ת
הדּ בר לאוֹ תוֹ  חיּ וּ ת להמׁש י צּ רי
לׁש נּ וֹ ת יכוֹ ל ואינוֹ  עליו ׁש נּ תמנּ ה
הצּ דּ יק האדם אבל כּ לל, בּ עצמוֹ 
עצמוֹ  לבּט ל יכוֹ ל בּ חירה בּ על ׁש הוּ א
ואזי בּ בחירתוֹ . עלמא דּ האי מחיזוּ 
יתבּ ר בּ וֹ  ונכלל ׁש עוֹ לה למקוֹ ם עוֹ לה
ּפ עם בּ כל ּת וֹ רה מם לׁש אב ויכוֹ ל
וּ מקיּ ם ׁש ּמ חיּ ה והדּ עת החכמה ׁש הוּ א
בּ אוֹ רייתא כּ י העוֹ לם, כּ ל את וּ מנהיג
ואזי עלמא הוּ א בּ רי קדׁש א בּ רא
הּמ לאכים לכל החיּ וּ ת להמׁש י יכוֹ ל
ידם על הּמ תנהגים הדּ ברים וּ לכל
ׁש וֹ אב והדּ עת הּת וֹ רה כּ פי כּ רצוֹ נוֹ 
גּ בּה  האדם ועל-כּ ן מהבּ ּט וּ ל.
ויכוֹ ל עליהם וּ מוֹ ׁש ל מהּמ לאכים

כּ רצוֹ נוֹ . העוֹ לם לנהג

ׁש כּ תבוזה דּ ניּ אל ׁש ל הנּ ס בּ חינת 
ׁש היה על-ידי ׁש היה ז"ל רבּ ינוּ 
כּ נּ "ל, הינוּ  וכוּ ', האריה טבע יוֹ דע
האין בּ אוֹ ר עצמוֹ  את מבּט ל ׁש היה
דּ עת מם והמׁש י ּפ עם בּ כל סוֹ ף
והנהגת וחיּ וּ ת כּ ח כּ ל ׁש ּמ ם הּת וֹ רה
הּמ לא גּ ם כּ י טבעוֹ , ׁש הוּ א האריה
האריה את הּמ נהיג הכל ׁש הוּ א
מאוֹ תיּ וֹ ת וּ מקבּ ל יוֹ נק הוּ א בּ טבעוֹ .
ׁש ם ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  הדּ עת ׁש הוּ א הּת וֹ רה
מרּמ זים הנּ בראים ׁש כּ ל הּק דוּ ם בּ אוֹ ת
בּ עצמוֹ  וזהוּ  וכוּ '. הּת וֹ רה בּ אוֹ תיּ וֹ ת

ּפ םבּ חינ וּ סגר מלאכים ׁש לח "אלהי ת 

קמא והלכות סהתורות תורה

הּמ לא זה כּ י הינוּ  וכוּ ', אריותא"
בּ טבעוֹ  האריה את ׁש ּמ נהיג בּ עצמוֹ 
לסגּ וֹ ר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש לח אוֹ תוֹ 
שׂ כל בּ חינת הוּ א הּמ לא זה כּ י ּפ יהם,
אבל בּ טבעוֹ , האריה ׁש ּמ נהיג ּפ רטי
דּ עת לׁש אב זכה צדקתוֹ  בּ עצם דּ ניּ אל
ׁש הוּ א הּמ לא דּ עת ׁש כּ ל מּמ נּ וּ  גּ בּה 
האריה על ׁש ּמ מנּ ה הזּ ה ּפ רטי שׂ כל
בּ ודּ אי על-כּ ן מּמ נּ וּ , ויוֹ נק מקבּ ל הוּ א
נכנעוּ  ועל-כּ ן עליו, מוֹ ׁש ל דּ ניּ אל היה

לפניו: האריוֹ ת

מבּט לכה) האדם מה ׁש כּ ל נמצא,
ׁש על-ידי-זה יתבּ ר בּ וֹ  עצמוֹ  את
ּת וֹ רה מם וׁש וֹ אב מהיּ ּס וּ רים בּ וֹ רח
אחר מהיּ ּס וּ רים מתנחם ׁש על-ידי-זה
יכוֹ ל הוּ א בּ עצמוֹ  על-ידי-זה כּ נּ "ל.  ּכ
הוּ א כּ י כּ נּ "ל, לגמרי היּ ּס וּ רים לבּט ל
בּ ידיעתוֹ  היּ ּס וּ רים טבע על מוֹ ׁש ל
מהבּ ּט וּ ל ׁש וֹ אב הּת וֹ רה ׁש הוּ א
מתגּ בּ רים לפעמים אבל וכנּ "ל.
דּ עּת וֹ  ׁש ּמ בלבּ לים עד  ּכ כּ ל היּ ּס וּ רים
הּת וֹ רה לׁש אב יכוֹ ל ואינוֹ  וׁש לוֹ ם, חס
יכוֹ לים ואזי כּ ראוּ י. הדּ עת ׁש הוּ א
וׁש לוֹ ם, חס עליו לׁש ט היּ ּס וּ רים
הצּ דּ יקים בּ גדוֹ לי מצינוּ  בּ אמת ועל-כּ ן
עצמם על היּ ּס וּ רים את קוֹ ראים ׁש היוּ 
כּ מוֹ  כּ רצוֹ נם אוֹ תם מׁש לּ חים  ּכ ואחר
אלעזר רבּ י על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
מציעא בּ בא בּ מּס כת ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ן

וכוּ ',(פד.) ז"ל מּמ נּ וּ  ׁש מעּת י וכן (שבחי, 
כד) .הר"ן

חוֹ להועל-כּ ן אוֹ  יּס וּ רים לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי 
לבא צרי בּ יתוֹ   ֹבּ תו

כּ מוֹ  האמת, הצּ דּ יק ׁש הוּ א להחכם
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  קטז.)ׁש אמרוּ  בתרא כּ י(בבא , 

על לׁש ט לזה זוֹ כה אדם כּ ל לאו
הצּ דּ יק החכם רק בּ ידיעתוֹ  הּט בע
כּ נּ "ל. עצמוֹ  לבּט ל ׁש יּ כוֹ ל האמת

הצּ דּ יק ּפ עלּ וֹ ת כּ ל לבּט לועל-כּ ן 
על-ידי הוּ א והחוֹ לאת היּ ּס וּ רים
הוּ א הנּ "ל הבּ ּט וּ ל עּק ר כּ י ּת פלּ ה,
ׁש ל הנּ ס וכן וכנּ "ל. הּת פלּ ה בּ ׁש עת
ענין על-ידי אריוֹ ת מגּ ב ׁש נּ צּ ל דּ ניּ אל
ּת פלּ וֹ תיו רבּ וּ י על-ידי היה הכּ ל הנּ "ל.
ׁש אפילּ וּ  עד להתּפ לּ ל מרבּ ה ׁש היה
לה' ׁש ּמ תּפ לּ ל על אוֹ תוֹ  ׁש ּמ סרוּ  בּ עת
והתּפ לּ ל מקוֹ מוֹ  את הנּ יח א יתבּ ר
ׁש אי ידע כּ י בּ ּמ קרא, כּ מפרׁש  אז, גּ ם
על-ידי אם כּ י מהם להנּ צל אפׁש ר

כּ נּ "ל: הבּ ּט וּ ל עּק ר ׁש הוּ א ּת פלּ ה

כּ חוֹ כו) ׁש היה רבּ ינוּ  מׁש ה ועל-כּ ן
מצינוּ  על-כּ ן מהכּ ל, בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל
כּ מוֹ  בּ וֹ , ׁש לטה א זין כּ לי ׁש גּ ם בּ וֹ 
בּ פרוּ ׁש  וּ מוּ בא ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 

ּפ סוּ ק על יח)רׁש "י "ויּ צּ לני(שמות : 
כּ עּמ וּ ד צוּ ארוֹ  'ׁש נּ עשׂ ה ּפ רעה", מחרב
כּ י החרב', בּ וֹ  ׁש לטה וא ׁש יׁש  ׁש ל
ׁש ּמ כּ לי ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  אף-על-ּפ י
כּ נּ "ל, להנּ צל קׁש ה האדם ׁש בּ יד זין
מׁש ה אבל הצּ דּ יקים, בּ ׁש ארי זהוּ 
אז גּ ם יכל היה מכּ לּ ם גּ דוֹ ל ׁש היה
כּ ׁש עמדוּ  אפילּ וּ  כּ ראוּ י עצמוֹ  לבּט ל
החרב. עם להרגוֹ  אדם בּ ני עליו
החרב ׁש ל הכּ ח גּ ם בּ ּט ל ועל-ידי-זה
בּ ודּ אי כּ י מּמ נּ וּ , ונצּ ל האדם ׁש בּ יד
למנע להאדם  ּכ כּ ל כּ ח ׁש יּ ׁש  מאחר
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ׁש כּ ן מכּ ל בּ חירה, בּ על ׁש הוּ א מחמת
להנּ צל הצּ דּ יק להאדם כּ ח יׁש  ׁש כּ ן וכל
גּ ם והא מרבּ ה. טוֹ בה מדּ ה כּ י מּמ נּ וּ ,
בּ על כּ ן גּ ם הוּ א מהוֹ נא הנּ רדּ ף האדם
מה הוּ א הּפ חד ׁש עּק ר רק בּ חירה,
עד  ּכ כּ ל מתגּ בּ ר הּמ וֹ נע הוֹ נא
מהאמת לרחקוֹ  דּ עּת וֹ  להחליׁש  ׁש רוֹ צה
בּ דעּת וֹ  חזק כּ ׁש הוּ א אבל וכנּ "ל, וכוּ '
יוּ כל א הּת כלית על ּת מיד וּ מסּת כּ ל
וכנּ "ל: ושׂ וֹ נא אוֹ יב ׁש וּ ם נגדּ וֹ  לעמד

אפילּ וּ ויׁש  כּ י לדבּ ר, הרבּ ה זה בּ ענין 
ואינוֹ  מאד בּ מעלה קטן הוּ א אם
והיראים הצּ דּ יקים ׁש ל לקרסלּ י מגּ יע
זה כּ נגד אף-על-ּפ י-כן הּק דמוֹ נים

יׁש לח א ׁש בּ ודּ אי ׁש יּ דע עליוצרי 
כּ זה מוֹ נע ׁש יּ היה שׂ וֹ נא יתבּ ר ה'
ׁש רצוֹ נוֹ  א אם נגדּ וֹ , לעמד יוּ כל ׁש א
על והא ה' קדּ וּ ׁש  על ׁש יּ מוּ ת יתבּ ר
אבל מיּ שׂ ראל, אחד כּ ל מרצּ ה זה
יתחזּ ק אם נּס יוֹ ן רק הוּ א רב על-ּפ י
יּפ ל וא והאמוּ נה בּ האמת לעמד
חזק וּ כׁש הוּ א הוֹ נאים מחמת בּ דעּת וֹ 
על ּת מיד וּ מסּת כּ ל כּ נּ "ל, בּ דעּת וֹ 
נגדּ ם לעמד יוּ כל בּ ודּ אי הּת כלית
הצּ דּ יק כּ ח על-ידי והעּק ר וכנּ "ל.
חדּ וּ ׁש י מּמ נּ וּ  ׁש ּק בּ ל רבּ וֹ  ׁש הוּ א האמת
מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ מׁש כים האמּת יּ ים ּת וֹ רה
מאד ונוֹ ראה גּ בּה  בּ מדרגה הנּ "ל
לפניו, ויּפ לוּ  יכרעוּ  כּ לּ ם ועל-ידי-זה
ודבר בּ הם כּ יּ וֹ צא ואלף הם יאבדוּ  כּ י
וכנּ "ל: יתבּ ּט ל אל ּת וֹ רתוֹ  מדּ ברי אחד

מנחמכם".כז) הוּ א אנכי "אנכי וזהוּ :
בּ חינת הינוּ  אנכי, ּפ עמים ׁש ּת י

בּ ׁש עת כּ י וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל
יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  מתבּ ּט ל אז הבּ ּט וּ ל
מתבּ ּט לין בּ ודּ אי ואז טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש ם
וזהוּ  כּ נּ "ל. לגמרי והיּ ּס וּ רים הדּ ינים
מתבּ ּט ל אז כּ י הראׁש וֹ ן, אנכי בּ חינת
אם כּ י דּ בר ׁש וּ ם נמצא ׁש אין ויוֹ דע
טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א ה' אנכי
מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש ב  ּכ אחר אבל כּ נּ "ל,
בּ יוֹ תר. וּ מתגּ בּ רים היּ ּס וּ רים וחוֹ זרים
ׁש וֹ אב הּת וֹ רה על-ידי מתנחם ואז
אנכי בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. מהרׁש ימוּ 
הכּ ל הוּ א אנכי ׁש אנכי לוֹ מר הני
הינוּ  הוּ א", אני "אני בּ חינת אחד,
הבּ ּט וּ ל, בּ ׁש עת ׁש הרגּ ׁש ּת  ה' אנכי
,נחמת וזהוּ : בּ עצמי. הוּ א אנכי
כּ י מנחמכם". הוּ א אנכי "אנכי בּ חינת
אפׁש ר אי הבּ ּט וּ ל ׁש אחר אף-על-ּפ י
אבל הבּ ּט וּ ל, בּ ׁש עת כּ מוֹ  לידע
יתבּ ר ה' ואז לדּ עת מאירה הרׁש ימוּ 
הּת וֹ רה על-ידי אוֹ תוֹ  מנחם כּ ביכוֹ ל
בּ דעּת וֹ , וּ מאיר וּ מוֹ דיע מם ׁש וֹ אב
הינוּ  מנחמכם, הוּ א אנכי אנכי כּ י
הבּ ּט וּ ל בּ ׁש עת ׁש הרגּ ׁש ּת  בּ עצמי אנכי
וּ מנהיג המחיּ ה בּ עצמי הוּ א אנכי
כּ י מנחמכם, והוּ א אּת ה גּ ם אוֹ ת
לטוֹ בה בּ ודּ אי יתבּ ר הם כּ וּ נת
והיּ ּס וּ רין הדּ ינים כּ ל יתבּ ּט לוּ  וּ בודּ אי

וכנּ "ל:

אקיוזהוּ  ה' "ואנכי ׁש ם: ׁש ּס יּ ם 
בּ פי דּ ברי ואשׂ ם וכוּ ' היּ ם רגע
וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל
ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י בּ חינת הינוּ  וכוּ '. ארץ"
ׁש על הבּ ּט וּ ל. ׁש ל מהרׁש ימוּ  ׁש וֹ אבין

קמג והלכות סהתורות תורה

ארץ". וליסד ׁש מים "לנטע נאמר: זה
חדׁש ים וארץ ׁש מים בּ הם בּ וֹ ראים כּ י
בּ הקדּ מה הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש איתא כּ מוֹ 

ה.) עּמ י(דף לציּ וֹ ן "ולאמר וזהוּ : .
'עּמ י', אלּ א 'עּמ י' ּת קרי 'אל אּת ה",
בּ מלּ וּ לא, וארעא ׁש מיּ א עבדי אנא מה
רבּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מוֹ  וכוּ ', אּת ם' אף
וּ מחזּ קם מנחמם ׁש הּפ סוּ ק הינוּ  ז"ל,
"מאנוֹ ׁש  כּ לל להתירא להם ׁש אין
הא כּ י וכוּ ' חציר" אדם וּ מבּ ן ימוּ ת
האדם יוֹ ם בּ כל כּ י בּ חיּ יהם, מתים הם

אחר בּ מקוֹ ם ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וּ מחרידמת, , 
לׁש אב זוֹ כה אּת ה אבל ואיננּ וּ . יבא
ׁש על כּ זה, בּ ּט וּ ל מבּ חינת ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
וכוּ ', בּ פי דּ ברי "ואשׂ ם נאמר: זה
ׁש על-ידי הינוּ  וכוּ ', ׁש מים" לנטע
כּ י הּט בע, מׁש נּ ין אלּ וּ  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
בּ תוֹ רתם חדׁש ים וארץ ׁש מים בּ וֹ ראים
על-ידי כּ רצוֹ נם הּט בע להנהיג ויכוֹ לים
בּ מקוֹ ם מזּ ה ׁש ּמ באר [וּ כמוֹ  ּת וֹ רתם
להתירא ל אין בּ ודּ אי על-כּ ן אחר],
ׁש הוּ א אדם בּ ן וּ מוּ ם דּ בר מוּ ם כּ לל
על-ידי כּ י מּמ ׁש , וחציר עשׂ ב כּ מוֹ 
בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית, על הסּת כּ לוּ ת
כּ ל על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' אנכי" "אנכי
הּת וֹ רה על-ידי ויאבדוּ  יכלוּ  אוֹ יבי
כּ ל ׁש על-ידי-זה מם ׁש ּמ מׁש יכין
לׁש ט ותוּ כל כּ נּ "ל, בּ יד נמסר הּט בע

וכנּ "ל: כּ רצוֹ נ עליהם

מּמ ילאכח) ּפ יועּת ה לסכּ ר ּת בין 
למצא החוֹ תרים החוֹ לקים

זכר אדמוֹ "ר דּ ברי על הבל ׁש ל קׁש יוֹ ת
נׁש מע כּ בר כּ אׁש ר לברכה. צדּ יק
הנּ "ל זה מאמר על ׁש נּ יהם ׁש חרקוּ 
דּ ע, הא"ב. בּ ספר ז"ל אדמוֹ "ר ׁש כּ תב
כּ ן העוֹ לם טבעי ידיעת גּ דל ׁש לּ פי
כּ י וכוּ ', ּת חּת יו העוֹ לם ונׁש ּת עבּ ד נכנע
רצוּ  כּ י וכוּ ', בּ ידיעה מתנהגת הּט בע
ז"ל רבּ ינוּ  כּ אלּ וּ  בּ קדׁש ים מוּ ם להּט יל
חס וּ מחליׁש  הּט בע כּ ח את מחזּ ק
מחׁש ב חלילה דּ ניּ אל. ׁש ל הנּ ס וׁש לוֹ ם
אׁש ר כּ זה ונוֹ רא קדוֹ ׁש  מח על כּ זאת
רעוֹ ת דּ עוֹ ת ולעקר לסּת ר ימיו כּ ל יגע
בּ התחזּ קוּ ת וּ לחזּ ק הּט בע. חכמי ׁש ל
בּ ספריו כּ מבאר האמוּ נה, את נפלא
בּ אמת, בּ הם ׁש ּמ עיּ ן למי הּק דוֹ ׁש ים
ואי הּק דוֹ ׁש וֹ ת, בּ שׂ יחוֹ תיו וּ בפרט
כּ זאת, עליו לחׁש ב הדּ עת על יעלה
החוֹ לקים, ידבּ רוּ  בּ דעת א בּ אמת א
ּת בין כּ אׁש ר ּפ יהם יפצה והבל
בּ אמת הנּ אמרים הנּ "ל מדּ ברינוּ 
לּמ בין נכוֹ חים כּ לּ ם כּ י וּ בתמים,

דּ עת: למוֹ צאי ויׁש רים

ז"לכּ י ׁש רבּ נוּ  הדּ עת על יעלה אי 
ידיעת גּ דל לפי כּ תב בּ מה כּ וּ ן
הנּ בוֹ כה לידיעה וכוּ ' העוֹ לם טבעי
נבוֹ כים ׁש כּ לּ ם הּט בע חכמי ׁש ל
בּ עצמם. מוֹ דים רבּ ם כּ אׁש ר בּ חכמתם
כּ י זאת, לכּת ב הדּ עת על יעלה ואי
א חכם ׁש וּ ם נמצא א מעוֹ לם הא
ׁש על-ידי ׁש יּ תּפ אר מיּ שׂ ראל וא מהם
רעוֹ ת. חיּ וֹ ת ׁש ל הּט בע ׁש יּ וֹ דע חכמתוֹ 

ג.יד. אֹות ד', הלכה לעיל ועּין עז; סימן הר"ן ׂשיחֹות
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ׁש כּ ן מכּ ל בּ חירה, בּ על ׁש הוּ א מחמת
להנּ צל הצּ דּ יק להאדם כּ ח יׁש  ׁש כּ ן וכל
גּ ם והא מרבּ ה. טוֹ בה מדּ ה כּ י מּמ נּ וּ ,
בּ על כּ ן גּ ם הוּ א מהוֹ נא הנּ רדּ ף האדם
מה הוּ א הּפ חד ׁש עּק ר רק בּ חירה,
עד  ּכ כּ ל מתגּ בּ ר הּמ וֹ נע הוֹ נא
מהאמת לרחקוֹ  דּ עּת וֹ  להחליׁש  ׁש רוֹ צה
בּ דעּת וֹ  חזק כּ ׁש הוּ א אבל וכנּ "ל, וכוּ '
יוּ כל א הּת כלית על ּת מיד וּ מסּת כּ ל
וכנּ "ל: ושׂ וֹ נא אוֹ יב ׁש וּ ם נגדּ וֹ  לעמד

אפילּ וּ ויׁש  כּ י לדבּ ר, הרבּ ה זה בּ ענין 
ואינוֹ  מאד בּ מעלה קטן הוּ א אם
והיראים הצּ דּ יקים ׁש ל לקרסלּ י מגּ יע
זה כּ נגד אף-על-ּפ י-כן הּק דמוֹ נים

יׁש לח א ׁש בּ ודּ אי ׁש יּ דע עליוצרי 
כּ זה מוֹ נע ׁש יּ היה שׂ וֹ נא יתבּ ר ה'
ׁש רצוֹ נוֹ  א אם נגדּ וֹ , לעמד יוּ כל ׁש א
על והא ה' קדּ וּ ׁש  על ׁש יּ מוּ ת יתבּ ר
אבל מיּ שׂ ראל, אחד כּ ל מרצּ ה זה
יתחזּ ק אם נּס יוֹ ן רק הוּ א רב על-ּפ י
יּפ ל וא והאמוּ נה בּ האמת לעמד
חזק וּ כׁש הוּ א הוֹ נאים מחמת בּ דעּת וֹ 
על ּת מיד וּ מסּת כּ ל כּ נּ "ל, בּ דעּת וֹ 
נגדּ ם לעמד יוּ כל בּ ודּ אי הּת כלית
הצּ דּ יק כּ ח על-ידי והעּק ר וכנּ "ל.
חדּ וּ ׁש י מּמ נּ וּ  ׁש ּק בּ ל רבּ וֹ  ׁש הוּ א האמת
מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ מׁש כים האמּת יּ ים ּת וֹ רה
מאד ונוֹ ראה גּ בּה  בּ מדרגה הנּ "ל
לפניו, ויּפ לוּ  יכרעוּ  כּ לּ ם ועל-ידי-זה
ודבר בּ הם כּ יּ וֹ צא ואלף הם יאבדוּ  כּ י
וכנּ "ל: יתבּ ּט ל אל ּת וֹ רתוֹ  מדּ ברי אחד

מנחמכם".כז) הוּ א אנכי "אנכי וזהוּ :
בּ חינת הינוּ  אנכי, ּפ עמים ׁש ּת י

בּ ׁש עת כּ י וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל
יתבּ ר בּ אחדוּ תוֹ  מתבּ ּט ל אז הבּ ּט וּ ל
מתבּ ּט לין בּ ודּ אי ואז טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש ם
וזהוּ  כּ נּ "ל. לגמרי והיּ ּס וּ רים הדּ ינים
מתבּ ּט ל אז כּ י הראׁש וֹ ן, אנכי בּ חינת
אם כּ י דּ בר ׁש וּ ם נמצא ׁש אין ויוֹ דע
טוֹ ב כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א ה' אנכי
מהבּ ּט וּ ל כּ ׁש ב  ּכ אחר אבל כּ נּ "ל,
בּ יוֹ תר. וּ מתגּ בּ רים היּ ּס וּ רים וחוֹ זרים
ׁש וֹ אב הּת וֹ רה על-ידי מתנחם ואז
אנכי בּ חינת וזהוּ  כּ נּ "ל. מהרׁש ימוּ 
הכּ ל הוּ א אנכי ׁש אנכי לוֹ מר הני
הינוּ  הוּ א", אני "אני בּ חינת אחד,
הבּ ּט וּ ל, בּ ׁש עת ׁש הרגּ ׁש ּת  ה' אנכי
,נחמת וזהוּ : בּ עצמי. הוּ א אנכי
כּ י מנחמכם". הוּ א אנכי "אנכי בּ חינת
אפׁש ר אי הבּ ּט וּ ל ׁש אחר אף-על-ּפ י
אבל הבּ ּט וּ ל, בּ ׁש עת כּ מוֹ  לידע
יתבּ ר ה' ואז לדּ עת מאירה הרׁש ימוּ 
הּת וֹ רה על-ידי אוֹ תוֹ  מנחם כּ ביכוֹ ל
בּ דעּת וֹ , וּ מאיר וּ מוֹ דיע מם ׁש וֹ אב
הינוּ  מנחמכם, הוּ א אנכי אנכי כּ י
הבּ ּט וּ ל בּ ׁש עת ׁש הרגּ ׁש ּת  בּ עצמי אנכי
וּ מנהיג המחיּ ה בּ עצמי הוּ א אנכי
כּ י מנחמכם, והוּ א אּת ה גּ ם אוֹ ת
לטוֹ בה בּ ודּ אי יתבּ ר הם כּ וּ נת
והיּ ּס וּ רין הדּ ינים כּ ל יתבּ ּט לוּ  וּ בודּ אי

וכנּ "ל:

אקיוזהוּ  ה' "ואנכי ׁש ם: ׁש ּס יּ ם 
בּ פי דּ ברי ואשׂ ם וכוּ ' היּ ם רגע
וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל
ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י בּ חינת הינוּ  וכוּ '. ארץ"
ׁש על הבּ ּט וּ ל. ׁש ל מהרׁש ימוּ  ׁש וֹ אבין

קמג והלכות סהתורות תורה

ארץ". וליסד ׁש מים "לנטע נאמר: זה
חדׁש ים וארץ ׁש מים בּ הם בּ וֹ ראים כּ י
בּ הקדּ מה הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש איתא כּ מוֹ 

ה.) עּמ י(דף לציּ וֹ ן "ולאמר וזהוּ : .
'עּמ י', אלּ א 'עּמ י' ּת קרי 'אל אּת ה",
בּ מלּ וּ לא, וארעא ׁש מיּ א עבדי אנא מה
רבּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מוֹ  וכוּ ', אּת ם' אף
וּ מחזּ קם מנחמם ׁש הּפ סוּ ק הינוּ  ז"ל,
"מאנוֹ ׁש  כּ לל להתירא להם ׁש אין
הא כּ י וכוּ ' חציר" אדם וּ מבּ ן ימוּ ת
האדם יוֹ ם בּ כל כּ י בּ חיּ יהם, מתים הם

אחר בּ מקוֹ ם ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וּ מחרידמת, , 
לׁש אב זוֹ כה אּת ה אבל ואיננּ וּ . יבא
ׁש על כּ זה, בּ ּט וּ ל מבּ חינת ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
וכוּ ', בּ פי דּ ברי "ואשׂ ם נאמר: זה
ׁש על-ידי הינוּ  וכוּ ', ׁש מים" לנטע
כּ י הּט בע, מׁש נּ ין אלּ וּ  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י
בּ תוֹ רתם חדׁש ים וארץ ׁש מים בּ וֹ ראים
על-ידי כּ רצוֹ נם הּט בע להנהיג ויכוֹ לים
בּ מקוֹ ם מזּ ה ׁש ּמ באר [וּ כמוֹ  ּת וֹ רתם
להתירא ל אין בּ ודּ אי על-כּ ן אחר],
ׁש הוּ א אדם בּ ן וּ מוּ ם דּ בר מוּ ם כּ לל
על-ידי כּ י מּמ ׁש , וחציר עשׂ ב כּ מוֹ 
בּ חינת ׁש הוּ א הּת כלית, על הסּת כּ לוּ ת
כּ ל על-ידי-זה כּ נּ "ל, וכוּ ' אנכי" "אנכי
הּת וֹ רה על-ידי ויאבדוּ  יכלוּ  אוֹ יבי
כּ ל ׁש על-ידי-זה מם ׁש ּמ מׁש יכין
לׁש ט ותוּ כל כּ נּ "ל, בּ יד נמסר הּט בע

וכנּ "ל: כּ רצוֹ נ עליהם

מּמ ילאכח) ּפ יועּת ה לסכּ ר ּת בין 
למצא החוֹ תרים החוֹ לקים

זכר אדמוֹ "ר דּ ברי על הבל ׁש ל קׁש יוֹ ת
נׁש מע כּ בר כּ אׁש ר לברכה. צדּ יק
הנּ "ל זה מאמר על ׁש נּ יהם ׁש חרקוּ 
דּ ע, הא"ב. בּ ספר ז"ל אדמוֹ "ר ׁש כּ תב
כּ ן העוֹ לם טבעי ידיעת גּ דל ׁש לּ פי
כּ י וכוּ ', ּת חּת יו העוֹ לם ונׁש ּת עבּ ד נכנע
רצוּ  כּ י וכוּ ', בּ ידיעה מתנהגת הּט בע
ז"ל רבּ ינוּ  כּ אלּ וּ  בּ קדׁש ים מוּ ם להּט יל
חס וּ מחליׁש  הּט בע כּ ח את מחזּ ק
מחׁש ב חלילה דּ ניּ אל. ׁש ל הנּ ס וׁש לוֹ ם
אׁש ר כּ זה ונוֹ רא קדוֹ ׁש  מח על כּ זאת
רעוֹ ת דּ עוֹ ת ולעקר לסּת ר ימיו כּ ל יגע
בּ התחזּ קוּ ת וּ לחזּ ק הּט בע. חכמי ׁש ל
בּ ספריו כּ מבאר האמוּ נה, את נפלא
בּ אמת, בּ הם ׁש ּמ עיּ ן למי הּק דוֹ ׁש ים
ואי הּק דוֹ ׁש וֹ ת, בּ שׂ יחוֹ תיו וּ בפרט
כּ זאת, עליו לחׁש ב הדּ עת על יעלה
החוֹ לקים, ידבּ רוּ  בּ דעת א בּ אמת א
ּת בין כּ אׁש ר ּפ יהם יפצה והבל
בּ אמת הנּ אמרים הנּ "ל מדּ ברינוּ 
לּמ בין נכוֹ חים כּ לּ ם כּ י וּ בתמים,

דּ עת: למוֹ צאי ויׁש רים

ז"לכּ י ׁש רבּ נוּ  הדּ עת על יעלה אי 
ידיעת גּ דל לפי כּ תב בּ מה כּ וּ ן
הנּ בוֹ כה לידיעה וכוּ ' העוֹ לם טבעי
נבוֹ כים ׁש כּ לּ ם הּט בע חכמי ׁש ל
בּ עצמם. מוֹ דים רבּ ם כּ אׁש ר בּ חכמתם
כּ י זאת, לכּת ב הדּ עת על יעלה ואי
א חכם ׁש וּ ם נמצא א מעוֹ לם הא
ׁש על-ידי ׁש יּ תּפ אר מיּ שׂ ראל וא מהם
רעוֹ ת. חיּ וֹ ת ׁש ל הּט בע ׁש יּ וֹ דע חכמתוֹ 

ג.יד. אֹות ד', הלכה לעיל ועּין עז; סימן הר"ן ׂשיחֹות



הלכותקמד פירותליקוטי עושה שהיא מהדעת הוא הנפש גידול עיקר

ּת חבּ וּ לוֹ ת בּ לי ּפ יהם יסגּ ר ׁש על-ידי-זה
עּת יק חכם על יהרהר ּפ תי וּ מי וכלים.
כּ מוֹ  הנּ שׂ גּ בה חכמתוֹ  בּ עמק מפרסם
לברכה. צדּ יק זכר הּק דוֹ ׁש  אדמוֹ "ר
מוֹ דים העצוּ מים החוֹ לקים כּ ל ׁש גּ ם
מאד, נפלא חכם ׁש היה ּפ נים כּ ל על
כּ זה דּ בר ׁש יּ כּת ב הדּ עת על יעלה אי
הרעה דּ עּת ם לפי ׁש חר לוֹ  אין אׁש ר
בּ תוֹ רתוֹ  ּפ נים לגלּ וֹ ת ׁש רוֹ צים

כּ הלכההּק דוֹ ׁש ה !?ׁש א 

לפיא כּ תב בּ מה כּ וּ נתוֹ  כּ ל בּ אמת 
נׁש ּת עבּ ד כּ ן הּט בע ידיעת גּ דל
ידיעה ידי ׁש על כּ וּ נתוֹ  ּת חּת יו. הּט בע
חיּ וּ ת ׁש רׁש  ׁש יּ דע הנּ "ל אמּת ית
עּק ר ׁש זּ ה בּ ׁש רׁש וֹ  דּ בר כּ ל ׁש ל הּט בע
אינוֹ  בּ ודּ אי זה בּ א כּ י הּט בע, ידיעת
כּ י הדּ בר, ׁש ל הּט בע את כּ לל יוֹ דע
ׁש ּט בע כּ ׁש יּ וֹ דע ידיעה זה אין בּ ודּ אי
דּ בר וּ באיזה וּ להזּ יק. לכעס האריה
ידוּ ע כּ אׁש ר וכוּ ', מזּ יק הוּ א
יוֹ דעין אין עדין כּ י בּ זה, להחוֹ קרים
לוֹ   נמׁש מהיכן האריה טבע ׁש רׁש 

בּ כל הּט בע מהוּ ת כּ ל וגם זאת. טבע
בּ ודּ אי ועל-כּ ן יוֹ דעין. אין ּפ רטיה
להנּ צל אפׁש ר אי ידיעתם על-ידי
ׁש כּ ל נקל לנבוֹ ן דּ עת על-כּ ן מהאריה
דּ ר על-ּפ י היה ז"ל רבּ ינוּ  כּ וּ נת
הּק דוֹ ׁש ים מדּ בריו וכּמ וּ בן הנּ "ל.
הּק דוּ ם. בּ אוֹ ת כּ תב בּ מה בּ עצמם
בּ אוֹ תיּ וֹ ת מרּמ זים הנּ בראים ׁש כּ ל
ותבין היטב ׁש ם עיּ ן וכוּ ', הּת וֹ רה

לאמּת וֹ . האמת

ז"לועיּ ן הּק דוֹ ׁש ים רבּ ינוּ  בּ דברי 
אי מסּפ ר אין מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה
וצוֹ וח וקוֹ רא הּט בע. חכמת מגנּ ה הוּ א
יסּת ר ואי מּמ נּ ה. להתרחק כּ כרוּ כיא
יבין ערוּ ם א עצמוֹ , דּ ברי וׁש לוֹ ם חס
בּ נוּ יים הּק דוֹ ׁש ים ׁש דּ בריו לאׁש וּ רוֹ 
דּ רכי "ויׁש רים ׁש כּ תבּת י. הדּ ר על-ּפ י
וּ כמוֹ  וכוּ '. בם" ילכוּ  צדּ יקים ה'
דּ ברי כּ ל על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
א חיּ ים, סם לוֹ  נעשׂ ה - 'זכה הּת וֹ רה:
יקוּ ם אקינוּ  "וּ דבר וכוּ '. זכה'

לעוֹ לם":

פירות עושה שהיא מהדעת הוא הנפש גידול א)עיקר הפירות (ברכת

מיחדתּק בעוּ  בּ רכה ז"ל רבּ וֹ תינוּ  
ּפ רי 'בּ וֹ רא דּ הינוּ  לפרוֹ ת,
וא העץ' ּפ רי 'בּ וֹ רא אוֹ  האדמה'
ׁש בּ רכתן דּ ברים בּ ׁש אר אוֹ תם כּ ללוּ 
יקרוֹ ת נפׁש וֹ ת יׁש  בּ ּפ רוֹ ת כּ י 'ׁש הכּ ל',
נרוֹ  רבּ ינוּ  מיחת ׁש הבנּת י וּ כמוֹ  מאד.
חׁש יבוּ ת כּ י ּפ רי, נקראים ועל-כּ ן יאיר.
כּ י בּ הדּ עת, ּת לוּ י וּ מעלתּה  הנּ פׁש וֹ ת
הוּ א ויניקתּה  הנּ פׁש  גּ דּ וּ ל עּק ר

מה וכל רבּ נוּ . ׁש כּ תב כּ מוֹ  מהדּ עת,
היא הדּ עת אל יוֹ תר סמוּ כה הנּ פׁש 
נקראים הם ועל-כּ ן יוֹ תר. חׁש וּ בה
ׁש ם על ּפ רי נקרא הדּ עת כּ י 'ּפ רי',
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ּפ רוֹ ת, עוֹ שׂ ה ׁש היא
הדּ עת. אל סמוּ כים ׁש הם להוֹ רוֹ ת
מחמת בּ רכה להם מיחדין ועל-כּ ן
בּ הבּ רכה וּ מזכּ ירין הזּ את החׁש יבוּ ת
העץ. אוֹ  האדמה ּפ רי דּ הינוּ  ּפ רי, ׁש ם

קמה והלכות סהתורות תורה

האדמה מּפ רי חׁש וּ בין העץ ּפ רי וכן
מלבּ ׁש ין ׁש ם כּ י בּ רכה להם ויחדוּ 

בּ בחינת בּ יוֹ תר יקרוֹ ת כ,נפׁש וֹ ת (דברים 
ועל-כּ ןיט) הדה". עץ האדם "כּ י :

ּפ רי 'בּ וֹ רא העץ ּפ רוֹ ת על בּ ר אם
ׁש יּ ׁש  הּמ עלה אוֹ תוֹ  כּ י יצא. האדמה'
רק כּ ן גּ ם להם יׁש  האדמה לפרוֹ ת
להפ אבל כּ נּ "ל, יוֹ תר חׁש וּ בין ׁש הם
כּ לל  ּׁש י אינוֹ  העץ בּ רכּ ת כּ י יצא, א
אוֹ תוֹ  להם אין כּ י האדמה לפרי
אמר אם כּ לּ ם ועל כּ נּ "ל. הּמ עלה
כּ לּ ם כּ וֹ לל 'ׁש הכּ ל' כּ י יצא, 'ׁש הכּ ל'
כּ י בּ דברוֹ ', נהיה 'ׁש הכּ ל בּ בחינת
בּ בחינת הנּ פׁש וֹ ת יוֹ צאין מהדּ בּ וּ ר

בדבּ רוֹ " יצאה ו)"נפׁש י ה, השירים :(שיר 

דּ יניםוזה כּ ּמ ה  ּערו בּ לחן ׁש כּ תוּ ב 
מברכין ׁש אין דּ ברים כּ ּמ ה ׁש יּ ׁש 
האדמה' ּפ רי 'בּ וֹ רא רק עליהם
ׁש ם. עיּ ן העץ, על ׁש גּ דלים אף-על-ּפ י
מיחדת בּ רכה ּת ּק נוּ  מה בּ אמת כּ י
מחמת רק הוּ א העץ ּפ רי על
ּת ּק נוּ  א בּ אמת כּ י כּ נּ "ל, חׁש יבוּ תם
רק ודבר דּ בר כּ ל על ּפ רטית בּ רכה
להם יחדוּ  הנּ "ל חׁש יבוּ ת מחמת
אין הּפ רי עּק ר כּ ׁש אינם ועל-כּ ן בּ רכה.
מברכין אין על-כּ ן הּמ עלה, אוֹ תוֹ  להם

ה ּפ רי 'בּ וֹ רא רק וכןעליהם אדמה'. 
בּ וּ ל נגמר א ׁש עדין דּ ברים כּ ּמ ה

רק כּ ן גּ ם עליהם מברכין אין הּפ רוֹ ת
נגמר כּ ׁש א כּ י האדמה', ּפ רי 'בּ וֹ רא
ׁש יּ ׁש  הנּ פׁש  נׁש לם א עדין בּ וּ לם
ועל-כּ ן בּ זה. רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ׁש ם

וכנּ "ל: חׁש יבוּ ת להם אין

כּ ללועל-כּ ן הּט פל על מברכין אין 
הוֹ ל הכּ ל כּ י העּק ר, על רק
ׁש זּ ה וּ מאחר ודעּת וֹ , האדם כּ וּ נת אחר
נפׁש וֹ , ׁש למוּ ת הוּ א בּ ודּ אי אצלוֹ  עּק ר
הּט פל את וּ פוֹ טר עליו מבר ועל-כּ ן
ׁש הלּ חם אף כּ י לחם, הוּ א אם אפילּ וּ 
בּ חינת והוּ א מקוֹ ם בּ כל מאד חׁש וּ ב
מאחר אף-על-ּפ י-כן כּ נּ "ל, דּ עת
רק כּ לל בּ לּ חם חפץ אינוֹ  ׁש עּת ה
והלּ חם בּ עיניו, העּק ר אוֹ תוֹ  לאכל
בּ ׁש עה בּ ודּ אי לטפל אם כּ י אוֹ כל אינוֹ 
העּק ר אוֹ תוֹ  נפׁש וֹ  לׁש למוּ ת צרי זוֹ 
ׁש יּ ׁש  נׁש מה רוּ ח נפׁש  חלקי לפי דּ יקא
את וּ פוֹ טר עליו מבר ועל-כּ ן אז. לוֹ 

כּ נּ "ל: הּט פל

הנּ פׁש וֹ תוּ מחמת ׁש למוּ ת ׁש עּק ר 
הדּ עת, על-ידי ועליתן
דּ הינוּ  האדם, דּ עת אחר הוֹ לכין על-כּ ן
ׁש א אף הּפ רוֹ ת על דּ עּת וֹ  היתה אם
וכן עליהם לבר צרי אין לפניו היה
ּת לוּ י ותּק וּ נם עליּ תם עּק ר כּ י ,להפ

כּ נּ "ל: האדם בּ דעת

יקצורו אשר בשדה סג)עיני אות ז המנחה (תפילה

קצירתבּ ׁש בוּ עוֹ ת בּ תּק וּ ן ּת לתה 
העמר על-ידי הּת בוּ אה
ועּק ר הּס פירה. ימי מתחילין ׁש אז

ׁש הוּ א העמר מנחת על-ידי הּת ּק וּ ן
ׁש הוּ א כּ נּ "ל, וכוּ ' עני קרבּ ן בּ חינת
מעלה כּ חוֹ  בּ גדל ׁש הצּ דּ יק על-ידי



הלכותקמד פירותליקוטי עושה שהיא מהדעת הוא הנפש גידול עיקר

ּת חבּ וּ לוֹ ת בּ לי ּפ יהם יסגּ ר ׁש על-ידי-זה
עּת יק חכם על יהרהר ּפ תי וּ מי וכלים.
כּ מוֹ  הנּ שׂ גּ בה חכמתוֹ  בּ עמק מפרסם
לברכה. צדּ יק זכר הּק דוֹ ׁש  אדמוֹ "ר
מוֹ דים העצוּ מים החוֹ לקים כּ ל ׁש גּ ם
מאד, נפלא חכם ׁש היה ּפ נים כּ ל על
כּ זה דּ בר ׁש יּ כּת ב הדּ עת על יעלה אי
הרעה דּ עּת ם לפי ׁש חר לוֹ  אין אׁש ר
בּ תוֹ רתוֹ  ּפ נים לגלּ וֹ ת ׁש רוֹ צים

כּ הלכההּק דוֹ ׁש ה !?ׁש א 

לפיא כּ תב בּ מה כּ וּ נתוֹ  כּ ל בּ אמת 
נׁש ּת עבּ ד כּ ן הּט בע ידיעת גּ דל
ידיעה ידי ׁש על כּ וּ נתוֹ  ּת חּת יו. הּט בע
חיּ וּ ת ׁש רׁש  ׁש יּ דע הנּ "ל אמּת ית
עּק ר ׁש זּ ה בּ ׁש רׁש וֹ  דּ בר כּ ל ׁש ל הּט בע
אינוֹ  בּ ודּ אי זה בּ א כּ י הּט בע, ידיעת
כּ י הדּ בר, ׁש ל הּט בע את כּ לל יוֹ דע
ׁש ּט בע כּ ׁש יּ וֹ דע ידיעה זה אין בּ ודּ אי
דּ בר וּ באיזה וּ להזּ יק. לכעס האריה
ידוּ ע כּ אׁש ר וכוּ ', מזּ יק הוּ א
יוֹ דעין אין עדין כּ י בּ זה, להחוֹ קרים
לוֹ   נמׁש מהיכן האריה טבע ׁש רׁש 

בּ כל הּט בע מהוּ ת כּ ל וגם זאת. טבע
בּ ודּ אי ועל-כּ ן יוֹ דעין. אין ּפ רטיה
להנּ צל אפׁש ר אי ידיעתם על-ידי
ׁש כּ ל נקל לנבוֹ ן דּ עת על-כּ ן מהאריה
דּ ר על-ּפ י היה ז"ל רבּ ינוּ  כּ וּ נת
הּק דוֹ ׁש ים מדּ בריו וכּמ וּ בן הנּ "ל.
הּק דוּ ם. בּ אוֹ ת כּ תב בּ מה בּ עצמם
בּ אוֹ תיּ וֹ ת מרּמ זים הנּ בראים ׁש כּ ל
ותבין היטב ׁש ם עיּ ן וכוּ ', הּת וֹ רה

לאמּת וֹ . האמת

ז"לועיּ ן הּק דוֹ ׁש ים רבּ ינוּ  בּ דברי 
אי מסּפ ר אין מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה
וצוֹ וח וקוֹ רא הּט בע. חכמת מגנּ ה הוּ א
יסּת ר ואי מּמ נּ ה. להתרחק כּ כרוּ כיא
יבין ערוּ ם א עצמוֹ , דּ ברי וׁש לוֹ ם חס
בּ נוּ יים הּק דוֹ ׁש ים ׁש דּ בריו לאׁש וּ רוֹ 
דּ רכי "ויׁש רים ׁש כּ תבּת י. הדּ ר על-ּפ י
וּ כמוֹ  וכוּ '. בם" ילכוּ  צדּ יקים ה'
דּ ברי כּ ל על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
א חיּ ים, סם לוֹ  נעשׂ ה - 'זכה הּת וֹ רה:
יקוּ ם אקינוּ  "וּ דבר וכוּ '. זכה'

לעוֹ לם":

פירות עושה שהיא מהדעת הוא הנפש גידול א)עיקר הפירות (ברכת

מיחדתּק בעוּ  בּ רכה ז"ל רבּ וֹ תינוּ  
ּפ רי 'בּ וֹ רא דּ הינוּ  לפרוֹ ת,
וא העץ' ּפ רי 'בּ וֹ רא אוֹ  האדמה'
ׁש בּ רכתן דּ ברים בּ ׁש אר אוֹ תם כּ ללוּ 
יקרוֹ ת נפׁש וֹ ת יׁש  בּ ּפ רוֹ ת כּ י 'ׁש הכּ ל',
נרוֹ  רבּ ינוּ  מיחת ׁש הבנּת י וּ כמוֹ  מאד.
חׁש יבוּ ת כּ י ּפ רי, נקראים ועל-כּ ן יאיר.
כּ י בּ הדּ עת, ּת לוּ י וּ מעלתּה  הנּ פׁש וֹ ת
הוּ א ויניקתּה  הנּ פׁש  גּ דּ וּ ל עּק ר

מה וכל רבּ נוּ . ׁש כּ תב כּ מוֹ  מהדּ עת,
היא הדּ עת אל יוֹ תר סמוּ כה הנּ פׁש 
נקראים הם ועל-כּ ן יוֹ תר. חׁש וּ בה
ׁש ם על ּפ רי נקרא הדּ עת כּ י 'ּפ רי',
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ּפ רוֹ ת, עוֹ שׂ ה ׁש היא
הדּ עת. אל סמוּ כים ׁש הם להוֹ רוֹ ת
מחמת בּ רכה להם מיחדין ועל-כּ ן
בּ הבּ רכה וּ מזכּ ירין הזּ את החׁש יבוּ ת
העץ. אוֹ  האדמה ּפ רי דּ הינוּ  ּפ רי, ׁש ם

קמה והלכות סהתורות תורה

האדמה מּפ רי חׁש וּ בין העץ ּפ רי וכן
מלבּ ׁש ין ׁש ם כּ י בּ רכה להם ויחדוּ 

בּ בחינת בּ יוֹ תר יקרוֹ ת כ,נפׁש וֹ ת (דברים 
ועל-כּ ןיט) הדה". עץ האדם "כּ י :

ּפ רי 'בּ וֹ רא העץ ּפ רוֹ ת על בּ ר אם
ׁש יּ ׁש  הּמ עלה אוֹ תוֹ  כּ י יצא. האדמה'
רק כּ ן גּ ם להם יׁש  האדמה לפרוֹ ת
להפ אבל כּ נּ "ל, יוֹ תר חׁש וּ בין ׁש הם
כּ לל  ּׁש י אינוֹ  העץ בּ רכּ ת כּ י יצא, א
אוֹ תוֹ  להם אין כּ י האדמה לפרי
אמר אם כּ לּ ם ועל כּ נּ "ל. הּמ עלה
כּ לּ ם כּ וֹ לל 'ׁש הכּ ל' כּ י יצא, 'ׁש הכּ ל'
כּ י בּ דברוֹ ', נהיה 'ׁש הכּ ל בּ בחינת
בּ בחינת הנּ פׁש וֹ ת יוֹ צאין מהדּ בּ וּ ר

בדבּ רוֹ " יצאה ו)"נפׁש י ה, השירים :(שיר 

דּ יניםוזה כּ ּמ ה  ּערו בּ לחן ׁש כּ תוּ ב 
מברכין ׁש אין דּ ברים כּ ּמ ה ׁש יּ ׁש 
האדמה' ּפ רי 'בּ וֹ רא רק עליהם
ׁש ם. עיּ ן העץ, על ׁש גּ דלים אף-על-ּפ י
מיחדת בּ רכה ּת ּק נוּ  מה בּ אמת כּ י
מחמת רק הוּ א העץ ּפ רי על
ּת ּק נוּ  א בּ אמת כּ י כּ נּ "ל, חׁש יבוּ תם
רק ודבר דּ בר כּ ל על ּפ רטית בּ רכה
להם יחדוּ  הנּ "ל חׁש יבוּ ת מחמת
אין הּפ רי עּק ר כּ ׁש אינם ועל-כּ ן בּ רכה.
מברכין אין על-כּ ן הּמ עלה, אוֹ תוֹ  להם

ה ּפ רי 'בּ וֹ רא רק וכןעליהם אדמה'. 
בּ וּ ל נגמר א ׁש עדין דּ ברים כּ ּמ ה

רק כּ ן גּ ם עליהם מברכין אין הּפ רוֹ ת
נגמר כּ ׁש א כּ י האדמה', ּפ רי 'בּ וֹ רא
ׁש יּ ׁש  הנּ פׁש  נׁש לם א עדין בּ וּ לם
ועל-כּ ן בּ זה. רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ׁש ם

וכנּ "ל: חׁש יבוּ ת להם אין

כּ ללועל-כּ ן הּט פל על מברכין אין 
הוֹ ל הכּ ל כּ י העּק ר, על רק
ׁש זּ ה וּ מאחר ודעּת וֹ , האדם כּ וּ נת אחר
נפׁש וֹ , ׁש למוּ ת הוּ א בּ ודּ אי אצלוֹ  עּק ר
הּט פל את וּ פוֹ טר עליו מבר ועל-כּ ן
ׁש הלּ חם אף כּ י לחם, הוּ א אם אפילּ וּ 
בּ חינת והוּ א מקוֹ ם בּ כל מאד חׁש וּ ב
מאחר אף-על-ּפ י-כן כּ נּ "ל, דּ עת
רק כּ לל בּ לּ חם חפץ אינוֹ  ׁש עּת ה
והלּ חם בּ עיניו, העּק ר אוֹ תוֹ  לאכל
בּ ׁש עה בּ ודּ אי לטפל אם כּ י אוֹ כל אינוֹ 
העּק ר אוֹ תוֹ  נפׁש וֹ  לׁש למוּ ת צרי זוֹ 
ׁש יּ ׁש  נׁש מה רוּ ח נפׁש  חלקי לפי דּ יקא
את וּ פוֹ טר עליו מבר ועל-כּ ן אז. לוֹ 

כּ נּ "ל: הּט פל

הנּ פׁש וֹ תוּ מחמת ׁש למוּ ת ׁש עּק ר 
הדּ עת, על-ידי ועליתן
דּ הינוּ  האדם, דּ עת אחר הוֹ לכין על-כּ ן
ׁש א אף הּפ רוֹ ת על דּ עּת וֹ  היתה אם
וכן עליהם לבר צרי אין לפניו היה
ּת לוּ י ותּק וּ נם עליּ תם עּק ר כּ י ,להפ

כּ נּ "ל: האדם בּ דעת

יקצורו אשר בשדה סג)עיני אות ז המנחה (תפילה

קצירתבּ ׁש בוּ עוֹ ת בּ תּק וּ ן ּת לתה 
העמר על-ידי הּת בוּ אה
ועּק ר הּס פירה. ימי מתחילין ׁש אז

ׁש הוּ א העמר מנחת על-ידי הּת ּק וּ ן
ׁש הוּ א כּ נּ "ל, וכוּ ' עני קרבּ ן בּ חינת
מעלה כּ חוֹ  בּ גדל ׁש הצּ דּ יק על-ידי



הלכותקמו יקצורוןליקוטי אשר בשדה עיניך

בּ חינת ׁש הוּ א עני קרבּ ן בּ חינת
 ֹמּת ו ׁש ּמ לּק ט הנּ "ל טוֹ בוֹ ת הנּ קדּ וֹ ת
וכוּ ', דּ לּ וּ ת בּ דלּ י גּ דוֹ ל ודלּ וּ ת עניּ וּ ת
וּ מלּק ט מברר הוּ א דּ יקא ועל-ידי-זה

מה וּ בוֹ נה ׁש ּמ חבּ רם עד םלּק וּ טים 
ּת וֹ רה וּ ממׁש י הנּ "ל, בּ יתא בּ חינת

כּ נּ "ל. וכוּ '

ׁש נּ תגּ יּ רהועל-כּ ן 'רוּ ת', אז קוֹ רין 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הזּ את (רותבּ עת 

כב) קצירא, בּ ימי לחם בּ ית בּ אוּ  "והּמ ה
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  רבהשׂ עוֹ רים", (רות 

ב) כּ יד, מדבּ ר', הכּ תוּ ב העמר 'בּ קצירת
בּ זה עוֹ סק ׁש הוּ א מׁש יח יצא מּמ נּ ה
החמוֹ ר, על ורוֹ כב עני ׁש הוּ א בּ יוֹ תר
עני ּפ עם בּ כל עצמוֹ  ׁש ּק רא דּ וד בּ חינת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  טז)ואביוֹ ן, פח, "עני(תהלים : 
ואביוֹ ן עני "כּ י וכוּ ', מנּ ער" וגוע אני

וכוּ ' כב)אנכי" קט, וזהוּ (שם הרבּ ה. וכן 
ג)בּ חינת ב, בּ דה(רות וּת לּק ט וּת ל" 

מאז וּת לּק ט וכוּ ' ואלּק טה אלכה וכוּ '
הּת ּק וּ ן כּ ל כּ י וכוּ ', עּת ה" ועד הבּ קר
מׁש יח בּ חינת ׁש הם אמת הצּ דּ יקי ׁש ל

הנּ "ל: הלּ ּק וּ טים על-ידי הוּ א

"וּ בקצרכםסד ּת וֹ רה: הזהירה ועל-כּ ן
בּ קצר שׂ ד ּפ את תכלּ ה א וכוּ '
ולגּ ר לעני תלּק ט א קציר ולקט
להנּ יח ׁש צּ ריכין וכוּ '. אוֹ תם" ּת עזב
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לעניּ ים, ולקט ּפ אה
בּ חינת הנּ "ל, ה'ה' ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א צדקה
על-ידי כּ י כּ נּ "ל. וכוּ ' הוות דּ ל"ת 'ה'
ּפ אה וּ קצירוֹ  מּפ רנסתוֹ  ׁש ּמ נּ יחים
כּ ח מוֹ סיף על-ידי-זה לעניּ ים, ולקט
בּ גלוּ תא עניּ ה ׁש היא להכינה

עני, ׁש נּ קרא מׁש יח בּ חינת וּ להצּ דּ יק
העליוֹ נה בּ דה ליל כּ ח להם ׁש יּ ׁש 
מכּ ל וּ ברוּ רים לּק וּ טים וּ ללּק ט
כּ ל ׁש ּמ תעוֹ רר והתעוֹ ררוּ ת התעוֹ ררוּ ת
ולבנוֹ ת יתבּ ר לה' ּפ עם בּ כל אחד
וכן כּ נּ "ל. וכוּ ' הּק דה בּ נין מהם
בּ עסקי כּ ׁש עוֹ סק אחד כּ ל על מרּמ ז
ואכילה וּ מּת ן בּ מא הזּ ה העוֹ לם
בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל וכיּ וֹ צא, וּ ׁש תיּ ה

ׁש הוּ א ועּק רּה קצירה הזּ ריעה ּת כלית 
האכילה. בּ ׁש ביל

בּ חינתועל-כּ ן וּ ׁש תיּ ה האכילה 
הּת כלית ׁש היא קצירה
ׁש יּ כוּ ן האדם צרי בּ אמת אבל וכוּ '.
בּ זה ׁש יּ זכּ ה הנּ צחי, הּת כלית לעּק ר
לקבּ ל הּט וֹ בים מעשׂ יו על-ידי העוֹ לם

בּ בחינת העליוֹ נה, בּ דה (תהליםשׂ כרוֹ  
ו) אלּמ תיו",קכו, נוֹ שׂ א ברנּ ה יבא "בּ א

'ויּ אמר בּ הּת וֹ רה ּמ באר מה [ועיּ ן
בּ דה עיני" ּפ סוּ ק על רוּ ת' אל בּ עז
בּ אמת ועל-כּ ן וכוּ ']. יקצרוּ ן" אׁש ר
מקבּ לים ׁש אינם הצּ דּ יקים אׁש ריהם
עבוֹ דתם וכל העוֹ לם, מזּ ה כּ לוּ ם
הנּ צחי. הּת כלית בּ ׁש ביל הכּ ל ויגיעתם

לזה. זוֹ כה אדם כּ ל לאו אבל

כּ לועל-כּ ן ׁש על ישׂ ראל כּ לל את מזהיר 
בּ ׁש ביל הּק ציר יגמרוּ  א ּפ נים
ינּ יחוּ  רק וׁש לוֹ ם, חס לגמרי גּ וּ פם ּת אווֹ ת
בּ פׁש יטוּ ת ׁש הוּ א ולגּ ר, לעני ולקט ּפ אה
מרּמ ז וגם ה'. חננוֹ  מה מכּ ל צדקה לּת ן
נפׁש וֹ  ׁש הוּ א לעני ולקט ּפ אה להנּ יח
ׁש היא מחמת בּ גלוּ תא עניּ ה ׁש נּ קראת
נפׁש וֹ  על לרחם וצרי אצלוֹ , בּ גּ לוּ ת

קמז והלכות סהתורות תורה

כּ ל על ותאווֹ תיו, מּמ אכלוֹ  להנּ יח העניּ ה
ּת אווֹ תיו ימלּ א ׁש א ולקט, ּפ אה ּפ נים
נפׁש וֹ  בּ ׁש ביל מּת אווֹ תיו ינּ יח רק לגמרי
לעני ולקט ּפ אה בּ חינת ׁש זּ ה העניּ ה,
בּ חינת ׁש הוּ א הצּ דּ יק ועל-ידי-זה וכוּ '.
הנּ קדּ וֹ ת אלּ וּ  כּ ל וּ מלּק ט מקבּ ץ עני
מהם וּ בוֹ נה ואחד אחד כּ ל ׁש ל טוֹ בוֹ ת
הלּ ּק וּ טים אלּ וּ  ועל-ידי הנּ "ל. בּ נינים
ׁש בוּ עוֹ ת בּ חינת ׁש היא ּת וֹ רה ממׁש י
לפרׁש ת זה ּפ סוּ ק נסמ ועל-כּ ן כּ נּ "ל.

וכנּ "ל. וׁש בוּ עוֹ ת העמר

הּק דוֹ ׁש יםוזה הּס פרים בּ חינת 
וכן 'לּק וּ טים'. בּ ׁש ם ׁש נּ קראים
בּ ׁש ם ספריו כּ ל ז"ל אדמוֹ "ר קרא
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה כּ ל כּ י 'לּק וּ טים'.
על-ידי הם אמת, הצּ דּ יקי ׁש ּמ גלּ ים

קוֹ ריןבּ חינת ועל-כּ ן הנּ "ל. לּק וּ טים 
לגּ רים ראׁש  היא כּ י בּ ׁש בוּ עוֹ ת, 'רוּ ת'
ׁש כּ ל ּת ׁש וּ בה, בּ עלי בּ חינת ׁש הם
הנּ "ל, לּק וּ טים בּ חינת על-ידי ּת ּק וּ נם
ׁש בוּ עוֹ ת בּ חינת נעשׂ ה ׁש על-ידי-זה

וכנּ "ל: ּת וֹ רה מּת ן ׁש הוּ א

העליונה בשדה צמחי מלקטי התפילה ידי ט)על אות ו (שבת

גּ מרא

דּ הדרגּ ברא חזוּ  מאי וטריף, דּ אוֹ זיף 
גּ ברא אזיל להוּ : אמר אוֹ זיף.
מצי וא טינא קּמ א קטל לאגמא,
דּ מתרּמ י עד עליּה  וּ מנח קטיל בּ יּה ,

ליּה : דּ מידלי אינׁש א ליּה 

רׁש "י

לחברוֹ דּ אוֹ זיף מעוֹ ת ׁש הלוה וטריף. 
כּ י-אם מּמ נּ וּ  נפרע וא
חזי מאי לקוֹ חוֹ ת: ׁש ּט רף בּ קוֹ ׁש י,
מן נתיּס ר וא לאחריני אוֹ זיף. דּ הדר
קּמ א קטל יער: לאגמא. הראׁש וֹ ן:
וא ראׁש וֹ נה: חבילה חת טינא.
הדר ׁש כמוֹ : על להרימוֹ  בּ יּה . מצי
סיּ וּ ע וצרי הוֹ איל עליּה . וּ מנח קטל
וּ מידלי אינׁש  דּ מתרּמ י עד לאחרים:
והפסיד הוֹ איל נּמ י והאי ליּה .
וּ מאמין חוֹ זר ראׁש וֹ נה בּ אמנה

נאמן אדם לוֹ  ׁש ּמ זדּ וּ ג עד לאחרים
בּ וֹ : וּ משׂ ּת כּ ר

'גּ בראאלוּ  אתוּ נא: דּ בי סבי 
בּ תפלּ ה עוֹ סק ׁש הוּ א דּ אוֹ זיף'
כּ נּ "ל, מלוה בּ בחינת ׁש הוּ א ועבוֹ דה
מתבּ לבּ ל  ּׁש אחר-כ דּ הינוּ  'וטריף',

בּ בחינת ה:)מזּ ה ּת פלּ תוֹ (ברכות 'טוֹ רפין 
בּ רב הרבּ ה ׁש ּמ צוּ י כּ מוֹ  בּ פניו',
את כּ ׁש ּמ כריחין ׁש אפילּ וּ  בּ ני-אדם,
יכוֹ לים אינם להתּפ לּ ל, עצמם

ואחר-כּ להת מעט רק ּפ לּ ל 
להתּפ לּ ל יכוֹ לים ואינם מתבּ לבּ לים
ׁש אין ז"ל אדמוֹ "ר ׁש אמר וּ כמוֹ  כּ לל.
כּ מוֹ  מעט כּ י-אם להתּפ לּ ל יכוֹ לים
דּ הדר חזי 'מאי אחר. בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב
חוֹ זר הוּ א לּמ ה ׁש אלוּ  אוֹ זיף',
ׁש אי רוֹ אה ׁש הוּ א מאחר וּ מתּפ לּ ל
ׁש ּת עלה בּ ׁש למוּ ת להתּפ לּ ל אפׁש ר
ׁש ּט וֹ רפין ׁש רוֹ אה מאחר ּת פלּ תוֹ 



הלכותקמו יקצורוןליקוטי אשר בשדה עיניך

בּ חינת ׁש הוּ א עני קרבּ ן בּ חינת
 ֹמּת ו ׁש ּמ לּק ט הנּ "ל טוֹ בוֹ ת הנּ קדּ וֹ ת
וכוּ ', דּ לּ וּ ת בּ דלּ י גּ דוֹ ל ודלּ וּ ת עניּ וּ ת
וּ מלּק ט מברר הוּ א דּ יקא ועל-ידי-זה

מה וּ בוֹ נה ׁש ּמ חבּ רם עד םלּק וּ טים 
ּת וֹ רה וּ ממׁש י הנּ "ל, בּ יתא בּ חינת

כּ נּ "ל. וכוּ '

ׁש נּ תגּ יּ רהועל-כּ ן 'רוּ ת', אז קוֹ רין 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הזּ את (רותבּ עת 

כב) קצירא, בּ ימי לחם בּ ית בּ אוּ  "והּמ ה
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  רבהשׂ עוֹ רים", (רות 

ב) כּ יד, מדבּ ר', הכּ תוּ ב העמר 'בּ קצירת
בּ זה עוֹ סק ׁש הוּ א מׁש יח יצא מּמ נּ ה
החמוֹ ר, על ורוֹ כב עני ׁש הוּ א בּ יוֹ תר
עני ּפ עם בּ כל עצמוֹ  ׁש ּק רא דּ וד בּ חינת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  טז)ואביוֹ ן, פח, "עני(תהלים : 
ואביוֹ ן עני "כּ י וכוּ ', מנּ ער" וגוע אני

וכוּ ' כב)אנכי" קט, וזהוּ (שם הרבּ ה. וכן 
ג)בּ חינת ב, בּ דה(רות וּת לּק ט וּת ל" 

מאז וּת לּק ט וכוּ ' ואלּק טה אלכה וכוּ '
הּת ּק וּ ן כּ ל כּ י וכוּ ', עּת ה" ועד הבּ קר
מׁש יח בּ חינת ׁש הם אמת הצּ דּ יקי ׁש ל

הנּ "ל: הלּ ּק וּ טים על-ידי הוּ א

"וּ בקצרכםסד ּת וֹ רה: הזהירה ועל-כּ ן
בּ קצר שׂ ד ּפ את תכלּ ה א וכוּ '
ולגּ ר לעני תלּק ט א קציר ולקט
להנּ יח ׁש צּ ריכין וכוּ '. אוֹ תם" ּת עזב
בּ חינת ׁש זּ הוּ  לעניּ ים, ולקט ּפ אה
בּ חינת הנּ "ל, ה'ה' ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א צדקה
על-ידי כּ י כּ נּ "ל. וכוּ ' הוות דּ ל"ת 'ה'
ּפ אה וּ קצירוֹ  מּפ רנסתוֹ  ׁש ּמ נּ יחים
כּ ח מוֹ סיף על-ידי-זה לעניּ ים, ולקט
בּ גלוּ תא עניּ ה ׁש היא להכינה

עני, ׁש נּ קרא מׁש יח בּ חינת וּ להצּ דּ יק
העליוֹ נה בּ דה ליל כּ ח להם ׁש יּ ׁש 
מכּ ל וּ ברוּ רים לּק וּ טים וּ ללּק ט
כּ ל ׁש ּמ תעוֹ רר והתעוֹ ררוּ ת התעוֹ ררוּ ת
ולבנוֹ ת יתבּ ר לה' ּפ עם בּ כל אחד
וכן כּ נּ "ל. וכוּ ' הּק דה בּ נין מהם
בּ עסקי כּ ׁש עוֹ סק אחד כּ ל על מרּמ ז
ואכילה וּ מּת ן בּ מא הזּ ה העוֹ לם
בּ חינת הוּ א זה ׁש כּ ל וכיּ וֹ צא, וּ ׁש תיּ ה

ׁש הוּ א ועּק רּה קצירה הזּ ריעה ּת כלית 
האכילה. בּ ׁש ביל

בּ חינתועל-כּ ן וּ ׁש תיּ ה האכילה 
הּת כלית ׁש היא קצירה
ׁש יּ כוּ ן האדם צרי בּ אמת אבל וכוּ '.
בּ זה ׁש יּ זכּ ה הנּ צחי, הּת כלית לעּק ר
לקבּ ל הּט וֹ בים מעשׂ יו על-ידי העוֹ לם

בּ בחינת העליוֹ נה, בּ דה (תהליםשׂ כרוֹ  
ו) אלּמ תיו",קכו, נוֹ שׂ א ברנּ ה יבא "בּ א

'ויּ אמר בּ הּת וֹ רה ּמ באר מה [ועיּ ן
בּ דה עיני" ּפ סוּ ק על רוּ ת' אל בּ עז
בּ אמת ועל-כּ ן וכוּ ']. יקצרוּ ן" אׁש ר
מקבּ לים ׁש אינם הצּ דּ יקים אׁש ריהם
עבוֹ דתם וכל העוֹ לם, מזּ ה כּ לוּ ם
הנּ צחי. הּת כלית בּ ׁש ביל הכּ ל ויגיעתם

לזה. זוֹ כה אדם כּ ל לאו אבל

כּ לועל-כּ ן ׁש על ישׂ ראל כּ לל את מזהיר 
בּ ׁש ביל הּק ציר יגמרוּ  א ּפ נים
ינּ יחוּ  רק וׁש לוֹ ם, חס לגמרי גּ וּ פם ּת אווֹ ת
בּ פׁש יטוּ ת ׁש הוּ א ולגּ ר, לעני ולקט ּפ אה
מרּמ ז וגם ה'. חננוֹ  מה מכּ ל צדקה לּת ן
נפׁש וֹ  ׁש הוּ א לעני ולקט ּפ אה להנּ יח
ׁש היא מחמת בּ גלוּ תא עניּ ה ׁש נּ קראת
נפׁש וֹ  על לרחם וצרי אצלוֹ , בּ גּ לוּ ת

קמז והלכות סהתורות תורה

כּ ל על ותאווֹ תיו, מּמ אכלוֹ  להנּ יח העניּ ה
ּת אווֹ תיו ימלּ א ׁש א ולקט, ּפ אה ּפ נים
נפׁש וֹ  בּ ׁש ביל מּת אווֹ תיו ינּ יח רק לגמרי
לעני ולקט ּפ אה בּ חינת ׁש זּ ה העניּ ה,
בּ חינת ׁש הוּ א הצּ דּ יק ועל-ידי-זה וכוּ '.
הנּ קדּ וֹ ת אלּ וּ  כּ ל וּ מלּק ט מקבּ ץ עני
מהם וּ בוֹ נה ואחד אחד כּ ל ׁש ל טוֹ בוֹ ת
הלּ ּק וּ טים אלּ וּ  ועל-ידי הנּ "ל. בּ נינים
ׁש בוּ עוֹ ת בּ חינת ׁש היא ּת וֹ רה ממׁש י
לפרׁש ת זה ּפ סוּ ק נסמ ועל-כּ ן כּ נּ "ל.

וכנּ "ל. וׁש בוּ עוֹ ת העמר

הּק דוֹ ׁש יםוזה הּס פרים בּ חינת 
וכן 'לּק וּ טים'. בּ ׁש ם ׁש נּ קראים
בּ ׁש ם ספריו כּ ל ז"ל אדמוֹ "ר קרא
הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה כּ ל כּ י 'לּק וּ טים'.
על-ידי הם אמת, הצּ דּ יקי ׁש ּמ גלּ ים

קוֹ ריןבּ חינת ועל-כּ ן הנּ "ל. לּק וּ טים 
לגּ רים ראׁש  היא כּ י בּ ׁש בוּ עוֹ ת, 'רוּ ת'
ׁש כּ ל ּת ׁש וּ בה, בּ עלי בּ חינת ׁש הם
הנּ "ל, לּק וּ טים בּ חינת על-ידי ּת ּק וּ נם
ׁש בוּ עוֹ ת בּ חינת נעשׂ ה ׁש על-ידי-זה

וכנּ "ל: ּת וֹ רה מּת ן ׁש הוּ א

העליונה בשדה צמחי מלקטי התפילה ידי ט)על אות ו (שבת

גּ מרא

דּ הדרגּ ברא חזוּ  מאי וטריף, דּ אוֹ זיף 
גּ ברא אזיל להוּ : אמר אוֹ זיף.
מצי וא טינא קּמ א קטל לאגמא,
דּ מתרּמ י עד עליּה  וּ מנח קטיל בּ יּה ,

ליּה : דּ מידלי אינׁש א ליּה 

רׁש "י

לחברוֹ דּ אוֹ זיף מעוֹ ת ׁש הלוה וטריף. 
כּ י-אם מּמ נּ וּ  נפרע וא
חזי מאי לקוֹ חוֹ ת: ׁש ּט רף בּ קוֹ ׁש י,
מן נתיּס ר וא לאחריני אוֹ זיף. דּ הדר
קּמ א קטל יער: לאגמא. הראׁש וֹ ן:
וא ראׁש וֹ נה: חבילה חת טינא.
הדר ׁש כמוֹ : על להרימוֹ  בּ יּה . מצי
סיּ וּ ע וצרי הוֹ איל עליּה . וּ מנח קטל
וּ מידלי אינׁש  דּ מתרּמ י עד לאחרים:
והפסיד הוֹ איל נּמ י והאי ליּה .
וּ מאמין חוֹ זר ראׁש וֹ נה בּ אמנה

נאמן אדם לוֹ  ׁש ּמ זדּ וּ ג עד לאחרים
בּ וֹ : וּ משׂ ּת כּ ר

'גּ בראאלוּ  אתוּ נא: דּ בי סבי 
בּ תפלּ ה עוֹ סק ׁש הוּ א דּ אוֹ זיף'
כּ נּ "ל, מלוה בּ בחינת ׁש הוּ א ועבוֹ דה
מתבּ לבּ ל  ּׁש אחר-כ דּ הינוּ  'וטריף',

בּ בחינת ה:)מזּ ה ּת פלּ תוֹ (ברכות 'טוֹ רפין 
בּ רב הרבּ ה ׁש ּמ צוּ י כּ מוֹ  בּ פניו',
את כּ ׁש ּמ כריחין ׁש אפילּ וּ  בּ ני-אדם,
יכוֹ לים אינם להתּפ לּ ל, עצמם

ואחר-כּ להת מעט רק ּפ לּ ל 
להתּפ לּ ל יכוֹ לים ואינם מתבּ לבּ לים
ׁש אין ז"ל אדמוֹ "ר ׁש אמר וּ כמוֹ  כּ לל.
כּ מוֹ  מעט כּ י-אם להתּפ לּ ל יכוֹ לים
דּ הדר חזי 'מאי אחר. בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב
חוֹ זר הוּ א לּמ ה ׁש אלוּ  אוֹ זיף',
ׁש אי רוֹ אה ׁש הוּ א מאחר וּ מתּפ לּ ל
ׁש ּת עלה בּ ׁש למוּ ת להתּפ לּ ל אפׁש ר
ׁש ּט וֹ רפין ׁש רוֹ אה מאחר ּת פלּ תוֹ 
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הינוּ  הם, כּ י הרבּ ה. וּ מתבּ לבּ ל ּת פלּ תוֹ 
ׁש אלוּ  רׁש עים היוּ  אתוּ נא, דּ בי סבי
הּק דה, אל גּ דוֹ לים וּ מתנגּ דים זאת
האדם, את להׁש לי רצוּ  על-כּ ן
יכוֹ ל ׁש אינוֹ  ׁש רוֹ אה מאחר והּק ׁש וּ 
ׁש ּת עלה ׁש למה ּת פלּ ה להתּפ לּ ל
להתּפ לּ ל מתיגּ ע לּמ ה הראוּ י, לּמ קוֹ ם
לאגמא גּ ברא אזל להוּ : 'אמר יוֹ תר.
וכוּ '. בּ יּה ' מצי א קּמ א טוּ נא קטל
בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים ׁש גּ ם להם, ׁש הׁש יב
להעלוֹ ת להם אפׁש ר אי וּ מצווֹ ת
האמת הצּ דּ יק על-ידי אם כּ י עבוֹ דתם
גּ ם מעלה הצּ דּ יק וזה הכּ ל, ׁש ּמ עלה
מברר כּ י הּמ טרפוֹ ת, הּת פלּ וֹ ת כּ ל
מתיגּ ע הוּ א מה ׁש בּ הם, טוֹ ב הּמ עט
על-כּ ל-ּפ נים, מעט להתּפ לּ ל עצמוֹ 
וּ בוֹ נה ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר כּ ל מעלה הוּ א

נפלאים. בּ נינים מהם

גּ בראוזהוּ  'אזל להם: ׁש הׁש יב 
כּ מוֹ  מים', 'אגם הינוּ  לאגמא',
הּת וֹ רה בּ חינת הינוּ  ׁש ם, רׁש "י ׁש ּפ רׁש 

בּ חינת מים, בּ חינת לה)ׁש הוּ א קז, (תהלים 
מקוֹ ם ׁש הוּ א מים", לאגם מדבּ ר "ישׂ ם
ּפ רׁש  קּמ א', טוּ נא 'קטל וכוּ '. יוּ ב
'וא קנּ ים ׁש ל חבילה' ׁש חת' רׁש "י
להעלוֹ ת יכוֹ ל ואינוֹ  בּ יּה ', מצי
וּ פרׁש  עליו', וּ מנח 'קטל וּ להגבּ יּה ,
לאחרים', סיּ וּ ע וצרי 'הוֹ איל רׁש "י:
והאי ליּה , וּ מדלי אינׁש  דּ מתרּמ י 'עד
גּ ם הא להם: ׁש הׁש יב הינוּ  וכוּ '. נּמ י'
ׁש עוֹ שׂ ים וּ מצווֹ ת בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים
עוֹ בדי כּ י מצווֹ ת, ׁש ל חבילוֹ ת חבילוֹ ת
בּ דה עוֹ בדים בּ חינת הם ה'

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  טו)העליוֹ נה, ב, :(בראשית 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  וּ לׁש מרּה ", "לעבדּה 

כז.)ז"ל בּ ראׁש ית –(זהר "לעבדּה " : 
בּ חינת ׁש הם וכוּ ', דּ עשׂ ה' 'בּ פּק וּ דין

בּ  ועוֹ שׂ יםקוֹ צרים העליוֹ נה דה 
ׁש ל חבילוֹ ת חבילוֹ ת אגוּ דוֹ ת, אגוּ דוֹ ת
למקוֹ ם אוֹ תם וּ מעלים וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה

בּ בחינת ו)ׁש צּ ריכין קכו, יבא(תהלים "בּ א 
אלוּ מוֹ תיו". נוֹ שׂ א בּ רנה

ז"לוּ כמוֹ  רבּ ינוּ  סה)ׁש כּ תב על(בסימן 
ט)הּפ סוּ ק ב, בּ דה(רות עיני" 

בּ חינת הוּ א ׁש הּק צירה יקצוֹ רוּ ן", אׁש ר
ׁש גּ ם הינוּ  וכוּ '. העבוֹ דה ּת כלית
ועוֹ שׂ ין הּת וֹ רה בּ מימי ההוֹ לכין
הם גּ ם מצווֹ ת, ׁש ל חבילוֹ ת חבילוֹ ת
עבוֹ דתם להעלוֹ ת יכוֹ לים אינם
ׁש חת קּמ א', טוּ נא 'קטל כּ י מעצמם,
וּ מצווֹ ת ּת וֹ רה ׁש ל הראׁש וֹ נה חבילה
וּ להעלוֹ תוֹ  להרימוֹ  בּ יּה ' מצי 'וא
עליו וּ מנח קטל 'הדר ,הצּ רי למקוֹ ם
הינוּ  ליּה ', דּ מדליּה  אינׁש  דּ מתרּמ י עד
הוּ א לאחרים סיּ וּ ע ׁש צּ רי מאחר
'עד וּ מצווֹ ת בּ תוֹ רה עוֹ ד עוֹ סק
דּ הינוּ  ליּה ', דּ מדלי אינׁש  דּ מתרּמ י
הכּ ל, להגבּ יּה  ׁש יּ כוֹ ל האמת הצּ דּ יק
וטריף', דּ אוֹ זיף 'האי כן כּ מוֹ 
יכוֹ ל אינוֹ   ּואחר-כ ׁש התּפ לּ ל
בּ פניו, ּת פלּ תוֹ  וטרפוּ  להתּפ לּ ל
להתּפ לּ ל להתחזּ ק צרי אף-על-ּפ י-כן

ימיו, כּ ל ויוֹ תר יוֹ תר

אדרבּ א,כּ י הכּ ל, ויעלה יגבּ יּה  הצּ דּ יק 
ויוֹ תר יוֹ תר להתחזּ ק צרי הוּ א
בּ רחמיו הצּ דּ יק ׁש יּ עוֹ רר כּ די להתּפ לּ ל

קמט והלכות סהתורות תורה

על רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ּת פלּ תוֹ , להעלוֹ ת
קנּ ים, ׁש ל החבילוֹ ת לענין ּפ ׁש וּ טוֹ  ּפ י
על-כּ ן לאחרים סיּ וּ ע ׁש צּ רי ׁש ּמ אחר
אינׁש  'דּ מתרּמ י עד עוֹ ד חוֹ ת הוּ א
ׁש בּ ׁש ביל להיוֹ ת יכוֹ ל כּ י ליּה '. דּ מדלי
לוֹ  לסיּ ע איׁש  יבא א אחת חבילה
דּ בר בּ ׁש ביל לוֹ  להגבּ יּה  עצמוֹ  לטרח
חבילוֹ ת עוֹ ד חוֹ ת על-כּ ן כּ זה, מעט
להגבּ יּה  האיׁש  יוֹ תר יתעוֹ רר ׁש אז
כּ דאי בּ הם יׁש  כּ י החבילוֹ ת, וּ להעלוֹ ת
לענין הוּ א כן כּ מוֹ  עבוּ רם. לטרח

ׁש אינוֹ עבוֹ דת מאחר ׁש אדרבּ א ה', 
וּ תפלּ תוֹ  עבוֹ דתוֹ  להעלוֹ ת יכוֹ ל
להתּפ לּ ל הרבּ ה לטרח צרי בּ עצמוֹ ,
ה' העוֹ בד אפילּ וּ  וכן ויוֹ תר. יוֹ תר עוֹ ד
חבילוֹ ת עוֹ ד לעשׂ וֹ ת לטרח צרי
לעסק וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה ׁש ל חבילוֹ ת
אינׁש  'דּ מתרּמ י עד הרבּ ה, בּ הם
האמת הצּ דּ יק ׁש יּ בוֹ א עד ליּה ', דּ מדלי

וכנּ "ל: הכּ ל ׁש יּ גבּ יּה 

ׁש בעי ׁש ראה ּפ רעה, חלוֹ ם בּ חינת וזה
הּט וֹ ב, בּ חינת ׁש הם הּט וֹ בוֹ ת, ּפ רוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ּת פלּ ה, ג)בּ חינת יד, :(הושע 
שׂ פתינוּ " ּפ רים בּ דבריו"וּ נׁש למה (כּ ּמ וּ בא 

ּת פלּ ה, בּ חינת ׁש היא אדּמ ה, ּפ רה לענין נה בּ סימן ז"ל

ׁש ם) בּ חינתעיּ ן מבע, כּ לוּ לה והיא . 
קסד) קיט, הלּ לּת י".(תהלים בּ יּ וֹ ם "ׁש בע

אחרוֹ ת ּפ רוֹ ת ׁש בע ראה  ּואחר-כ

הרע בּ חינת ׁש הם וכוּ ', מאד רעוֹ ת
הּת פלּ ה כּ נגד ׁש ּמ תגּ בּ ר הגּ מוּ ר
דּ אוֹ זיף 'גּ ברא בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּט וֹ בה,
על הרע ׁש ּמ תגּ בּ ר כּ נּ "ל, הנּ "ל וטריף'

בּ בחינת כא)הּט וֹ ב, מא, (בראשית 
כּ י נוֹ דע וא קרבּ נּ ה אל "וּת בוֹ אנה
טוֹ ב היה א כּ אלּ וּ  קרבּ נה", אל בּ אוּ 

כּ לל. התּפ לּ ל א כּ אלּ וּ  כּ לל,

 ּׁש חוֹ זריןואחר-כ הּפ עם עוֹ ד ראה 
ׁש בּ לים ׁש בע ועוֹ לין
בּ חינת הּט וֹ ב, בּ חינת ׁש הם טוֹ בוֹ ת,
הדה, שׂ יח בּ חינת ׁש היא ּת פלּ ה

סג)בּ חינת כד, לשׂ וּ ח(שם יצחק "ויּ צא 
"ויּ אמר בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בא בּ דה",

רוּ ת" אל סה)בּ וֹ עז ׁש על-ידי(סימן , 
נפלאים צמחים מלקטין הּת פלּ ה
חזרוּ   ּואחר-כ העליוֹ נה. בּ דה
ׁש הם רעוֹ ת, ׁש בּ לים ׁש בע ועלוּ 
כּ נגד והתגּ בּ ר ׁש חזר הרע בּ חינת
נתּפ לּ א ועל-כּ ן הּת פלּ ה, כּ נגד הּט וֹ ב,

זּ את מה זה: על בּ חינתמאד ? 
ׁש היה לפרעה". אוֹ תם ּפ וֹ תר "ואין
חזי 'מאי הנּ "ל, קׁש יא לוֹ  קׁש ה
חוֹ זרים לּמ ה אוֹ זיף', דּ הדר
לעוֹ רר ּפ עם אחר ּפ עם וּ מתגּ בּ רים
ׁש רוֹ אין מאחר וּ להתּפ לּ ל הּט וֹ ב
כּ זה רע ּפ עם בּ כל כּ נגדם ׁש ּמ תגּ בּ ר

להׁש כּ י כּ נּ "ל.ׁש רוֹ צה הכּ ל ח 

הנפש צמאו מכבי מי בחינת שהיא התורה ידי י)על אות א ד)

על-ידי-זהעל-ידי דּ קדה, הכּ ּס וּ פין 
מים, בּ חינת לתוֹ רה זוֹ כין
ׁש היא בּ עצמּה  הּת וֹ רה ועל-ידי

מכבּ ין על-ידי-זה מים, בּ חינת
בּ רית על-ידי ׁש בּ א הנּ פׁש  צמאוֹ ן
לה' מאד צמאה הנּ פׁש  כּ י מלח,
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הינוּ  הם, כּ י הרבּ ה. וּ מתבּ לבּ ל ּת פלּ תוֹ 
ׁש אלוּ  רׁש עים היוּ  אתוּ נא, דּ בי סבי
הּק דה, אל גּ דוֹ לים וּ מתנגּ דים זאת
האדם, את להׁש לי רצוּ  על-כּ ן
יכוֹ ל ׁש אינוֹ  ׁש רוֹ אה מאחר והּק ׁש וּ 
ׁש ּת עלה ׁש למה ּת פלּ ה להתּפ לּ ל
להתּפ לּ ל מתיגּ ע לּמ ה הראוּ י, לּמ קוֹ ם
לאגמא גּ ברא אזל להוּ : 'אמר יוֹ תר.
וכוּ '. בּ יּה ' מצי א קּמ א טוּ נא קטל
בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים ׁש גּ ם להם, ׁש הׁש יב
להעלוֹ ת להם אפׁש ר אי וּ מצווֹ ת
האמת הצּ דּ יק על-ידי אם כּ י עבוֹ דתם
גּ ם מעלה הצּ דּ יק וזה הכּ ל, ׁש ּמ עלה
מברר כּ י הּמ טרפוֹ ת, הּת פלּ וֹ ת כּ ל
מתיגּ ע הוּ א מה ׁש בּ הם, טוֹ ב הּמ עט
על-כּ ל-ּפ נים, מעט להתּפ לּ ל עצמוֹ 
וּ בוֹ נה ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר כּ ל מעלה הוּ א

נפלאים. בּ נינים מהם

גּ בראוזהוּ  'אזל להם: ׁש הׁש יב 
כּ מוֹ  מים', 'אגם הינוּ  לאגמא',
הּת וֹ רה בּ חינת הינוּ  ׁש ם, רׁש "י ׁש ּפ רׁש 

בּ חינת מים, בּ חינת לה)ׁש הוּ א קז, (תהלים 
מקוֹ ם ׁש הוּ א מים", לאגם מדבּ ר "ישׂ ם
ּפ רׁש  קּמ א', טוּ נא 'קטל וכוּ '. יוּ ב
'וא קנּ ים ׁש ל חבילה' ׁש חת' רׁש "י
להעלוֹ ת יכוֹ ל ואינוֹ  בּ יּה ', מצי
וּ פרׁש  עליו', וּ מנח 'קטל וּ להגבּ יּה ,
לאחרים', סיּ וּ ע וצרי 'הוֹ איל רׁש "י:
והאי ליּה , וּ מדלי אינׁש  דּ מתרּמ י 'עד
גּ ם הא להם: ׁש הׁש יב הינוּ  וכוּ '. נּמ י'
ׁש עוֹ שׂ ים וּ מצווֹ ת בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים
עוֹ בדי כּ י מצווֹ ת, ׁש ל חבילוֹ ת חבילוֹ ת
בּ דה עוֹ בדים בּ חינת הם ה'

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  טו)העליוֹ נה, ב, :(בראשית 
רבּ וֹ תינוּ  ׁש דּ רׁש וּ  וּ לׁש מרּה ", "לעבדּה 

כז.)ז"ל בּ ראׁש ית –(זהר "לעבדּה " : 
בּ חינת ׁש הם וכוּ ', דּ עשׂ ה' 'בּ פּק וּ דין

בּ  ועוֹ שׂ יםקוֹ צרים העליוֹ נה דה 
ׁש ל חבילוֹ ת חבילוֹ ת אגוּ דוֹ ת, אגוּ דוֹ ת
למקוֹ ם אוֹ תם וּ מעלים וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה

בּ בחינת ו)ׁש צּ ריכין קכו, יבא(תהלים "בּ א 
אלוּ מוֹ תיו". נוֹ שׂ א בּ רנה

ז"לוּ כמוֹ  רבּ ינוּ  סה)ׁש כּ תב על(בסימן 
ט)הּפ סוּ ק ב, בּ דה(רות עיני" 

בּ חינת הוּ א ׁש הּק צירה יקצוֹ רוּ ן", אׁש ר
ׁש גּ ם הינוּ  וכוּ '. העבוֹ דה ּת כלית
ועוֹ שׂ ין הּת וֹ רה בּ מימי ההוֹ לכין
הם גּ ם מצווֹ ת, ׁש ל חבילוֹ ת חבילוֹ ת
עבוֹ דתם להעלוֹ ת יכוֹ לים אינם
ׁש חת קּמ א', טוּ נא 'קטל כּ י מעצמם,
וּ מצווֹ ת ּת וֹ רה ׁש ל הראׁש וֹ נה חבילה
וּ להעלוֹ תוֹ  להרימוֹ  בּ יּה ' מצי 'וא
עליו וּ מנח קטל 'הדר ,הצּ רי למקוֹ ם
הינוּ  ליּה ', דּ מדליּה  אינׁש  דּ מתרּמ י עד
הוּ א לאחרים סיּ וּ ע ׁש צּ רי מאחר
'עד וּ מצווֹ ת בּ תוֹ רה עוֹ ד עוֹ סק
דּ הינוּ  ליּה ', דּ מדלי אינׁש  דּ מתרּמ י
הכּ ל, להגבּ יּה  ׁש יּ כוֹ ל האמת הצּ דּ יק
וטריף', דּ אוֹ זיף 'האי כן כּ מוֹ 
יכוֹ ל אינוֹ   ּואחר-כ ׁש התּפ לּ ל
בּ פניו, ּת פלּ תוֹ  וטרפוּ  להתּפ לּ ל
להתּפ לּ ל להתחזּ ק צרי אף-על-ּפ י-כן

ימיו, כּ ל ויוֹ תר יוֹ תר

אדרבּ א,כּ י הכּ ל, ויעלה יגבּ יּה  הצּ דּ יק 
ויוֹ תר יוֹ תר להתחזּ ק צרי הוּ א
בּ רחמיו הצּ דּ יק ׁש יּ עוֹ רר כּ די להתּפ לּ ל

קמט והלכות סהתורות תורה

על רׁש "י ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  ּת פלּ תוֹ , להעלוֹ ת
קנּ ים, ׁש ל החבילוֹ ת לענין ּפ ׁש וּ טוֹ  ּפ י
על-כּ ן לאחרים סיּ וּ ע ׁש צּ רי ׁש ּמ אחר
אינׁש  'דּ מתרּמ י עד עוֹ ד חוֹ ת הוּ א
ׁש בּ ׁש ביל להיוֹ ת יכוֹ ל כּ י ליּה '. דּ מדלי
לוֹ  לסיּ ע איׁש  יבא א אחת חבילה
דּ בר בּ ׁש ביל לוֹ  להגבּ יּה  עצמוֹ  לטרח
חבילוֹ ת עוֹ ד חוֹ ת על-כּ ן כּ זה, מעט
להגבּ יּה  האיׁש  יוֹ תר יתעוֹ רר ׁש אז
כּ דאי בּ הם יׁש  כּ י החבילוֹ ת, וּ להעלוֹ ת
לענין הוּ א כן כּ מוֹ  עבוּ רם. לטרח

ׁש אינוֹ עבוֹ דת מאחר ׁש אדרבּ א ה', 
וּ תפלּ תוֹ  עבוֹ דתוֹ  להעלוֹ ת יכוֹ ל
להתּפ לּ ל הרבּ ה לטרח צרי בּ עצמוֹ ,
ה' העוֹ בד אפילּ וּ  וכן ויוֹ תר. יוֹ תר עוֹ ד
חבילוֹ ת עוֹ ד לעשׂ וֹ ת לטרח צרי
לעסק וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה ׁש ל חבילוֹ ת
אינׁש  'דּ מתרּמ י עד הרבּ ה, בּ הם
האמת הצּ דּ יק ׁש יּ בוֹ א עד ליּה ', דּ מדלי

וכנּ "ל: הכּ ל ׁש יּ גבּ יּה 

ׁש בעי ׁש ראה ּפ רעה, חלוֹ ם בּ חינת וזה
הּט וֹ ב, בּ חינת ׁש הם הּט וֹ בוֹ ת, ּפ רוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ּת פלּ ה, ג)בּ חינת יד, :(הושע 
שׂ פתינוּ " ּפ רים בּ דבריו"וּ נׁש למה (כּ ּמ וּ בא 

ּת פלּ ה, בּ חינת ׁש היא אדּמ ה, ּפ רה לענין נה בּ סימן ז"ל

ׁש ם) בּ חינתעיּ ן מבע, כּ לוּ לה והיא . 
קסד) קיט, הלּ לּת י".(תהלים בּ יּ וֹ ם "ׁש בע

אחרוֹ ת ּפ רוֹ ת ׁש בע ראה  ּואחר-כ

הרע בּ חינת ׁש הם וכוּ ', מאד רעוֹ ת
הּת פלּ ה כּ נגד ׁש ּמ תגּ בּ ר הגּ מוּ ר
דּ אוֹ זיף 'גּ ברא בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּט וֹ בה,
על הרע ׁש ּמ תגּ בּ ר כּ נּ "ל, הנּ "ל וטריף'

בּ בחינת כא)הּט וֹ ב, מא, (בראשית 
כּ י נוֹ דע וא קרבּ נּ ה אל "וּת בוֹ אנה
טוֹ ב היה א כּ אלּ וּ  קרבּ נה", אל בּ אוּ 

כּ לל. התּפ לּ ל א כּ אלּ וּ  כּ לל,

 ּׁש חוֹ זריןואחר-כ הּפ עם עוֹ ד ראה 
ׁש בּ לים ׁש בע ועוֹ לין
בּ חינת הּט וֹ ב, בּ חינת ׁש הם טוֹ בוֹ ת,
הדה, שׂ יח בּ חינת ׁש היא ּת פלּ ה

סג)בּ חינת כד, לשׂ וּ ח(שם יצחק "ויּ צא 
"ויּ אמר בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בא בּ דה",

רוּ ת" אל סה)בּ וֹ עז ׁש על-ידי(סימן , 
נפלאים צמחים מלקטין הּת פלּ ה
חזרוּ   ּואחר-כ העליוֹ נה. בּ דה
ׁש הם רעוֹ ת, ׁש בּ לים ׁש בע ועלוּ 
כּ נגד והתגּ בּ ר ׁש חזר הרע בּ חינת
נתּפ לּ א ועל-כּ ן הּת פלּ ה, כּ נגד הּט וֹ ב,

זּ את מה זה: על בּ חינתמאד ? 
ׁש היה לפרעה". אוֹ תם ּפ וֹ תר "ואין
חזי 'מאי הנּ "ל, קׁש יא לוֹ  קׁש ה
חוֹ זרים לּמ ה אוֹ זיף', דּ הדר
לעוֹ רר ּפ עם אחר ּפ עם וּ מתגּ בּ רים
ׁש רוֹ אין מאחר וּ להתּפ לּ ל הּט וֹ ב
כּ זה רע ּפ עם בּ כל כּ נגדם ׁש ּמ תגּ בּ ר

להׁש כּ י כּ נּ "ל.ׁש רוֹ צה הכּ ל ח 

הנפש צמאו מכבי מי בחינת שהיא התורה ידי י)על אות א ד)

על-ידי-זהעל-ידי דּ קדה, הכּ ּס וּ פין 
מים, בּ חינת לתוֹ רה זוֹ כין
ׁש היא בּ עצמּה  הּת וֹ רה ועל-ידי

מכבּ ין על-ידי-זה מים, בּ חינת
בּ רית על-ידי ׁש בּ א הנּ פׁש  צמאוֹ ן
לה' מאד צמאה הנּ פׁש  כּ י מלח,
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צמאוֹ ן לכבּ וֹ ת אפׁש ר ואי ,יתבּ ר
והּמ ים הּמ ים על-ידי אם כּ י הנּ פׁש 
כּ י בּ עצמוֹ , הצּ ּמ אוֹ ן על-ידי נעשׂ ין
הנּ פׁש , ׁש ל הצּ ּמ אוֹ ן על-ידי
נפׁש וֹ ת נעשׂ ין בּ עצמוֹ  על-ידי-זה
נצטיּ רין ועל-ידי-זה נקדּ וֹ ת בּ חינת
ואזי לטוֹ ב, הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת ונזדּ וּ גין
בּ חינת ׁש הוּ א הּת וֹ רה להתגּ לּ וּ ת זוֹ כה
אגם הצּ וּ ר 'ההפכי בּ חינת מים,
על-ידי הּת וֹ רה מימי ׁש יּ וֹ צאין מים',

כּ נּ "ל. הלּ ב הׁש ּת וֹ קקוּ ת

בּ חינתוּ באלּ וּ  ׁש הם בּ עצמוֹ  הּמ ים 
ׁש זּ וֹ כין הּת וֹ רה התגּ לּ וּ ת
כּ ּס וּ פין על-ידי הנּ פׁש , צמאוֹ ן על-ידי
מכבּ ין בּ עצמן הּמ ים בּ אלּ וּ  דּ קדה

בּ בחינת הנּ פׁש , א)צמאוֹ ן נה, "הוֹ י(יׁש עיה 

זה מעין [ועיּ ן לּמ ים" לכוּ  צמא כּ ל
לענין אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  בּ דברי
'ויּ אמר בּ ּמ אמר וׁש לוֹ ם, חס יּס וּ רים
כּ י ׁש ם], עיּ ן סה, סימן רוּ ת' אל בּ עז
ׁש צּ מא הנּ פׁש  צמאוֹ ן לכבּ וֹ ת אפׁש ר אי
על-ידי אם כּ י יתבּ ר לה' מאד
והתגּ לּ וּ ת מים. בּ חינת ׁש הוּ א הּת וֹ רה,
על-ידי זוֹ כין מים בּ חינת הּת וֹ רה

כּ ּס וּ פין בּ חינת ׁש הוּ א בּ עצמוֹ  הצּ ּמ אוֹ ן
כּ נּ "ל. וכוּ ', דּ קדה

כּ יוזה בּ מים, הבּ שׂ ר הדחת בּ חינת 
מלח, בּ רית בּ חינת זה הּמ לח
כּ ּס וּ פין בּ חינת הנּ פׁש , צמאוֹ ן בּ חינת

מפ ׁש זּ ה רעים,דּ קדה הדּ מים ליט 
דּ הינוּ  הבּ המיּ וּ ת, נפׁש  הבּ המיּ וּ ת, דּ ם
כּ י כּ נּ "ל, הבּ המיּ וּ ת ותאווֹ ת כּ ּס וּ פין
זוֹ כין מלח בּ רית בּ חינת על-ידי
 ּכ ואחר כּ נּ "ל. וכוּ ', דּ קדה לכּס וּ פין
מימי בּ חינת ׁש הם בּ מים אוֹ תוֹ  מדיחין
על-ידי ׁש נּ תגּ לּ ין הּמ ים בּ חינת החסד,
דּ קדה, כּ ּס וּ פין על-ידי הנּ פׁש , צמאוֹ ן
להּט הר ותּק וּ נּה  הנּ פׁש  טהרת ׁש עּק ר
מנּ פׁש  רעים הדּ מים מן לגמרי
הּמ ים, בּ חינת על-ידי הוּ א הבּ המיּ וּ ת
צמאוֹ ן על-ידי ׁש זּ וֹ כין הּת וֹ רה בּ חינת
כּ י הּט הרה גּ מר עּק ר ׁש זּ ה הנּ פׁש 
כּ מוֹ  האדם, את מטהרת הּת וֹ רה

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  טז.)ׁש דּ רׁש וּ  :(בּ רכוֹ ת 

נּט יוּ " ו)"כּ נחלים כד, 'מה(בּ ּמ דבּ ר - 
מּט מאה האדם את מעלין נּ חלים
את מעלין ּת וֹ רה דּ ברי אף לטהרה,

לטהרה': מּט מאה האדם

העיניי בסתימת רק לביטוללתכלית לזכות אפשר ז)אי אות ד (מילה

לסבּ לגּ דל ׁש צּ רי והכּ אב הצּ ער 
לזכּ וֹ ת כּ י הּמ ילה, בּ עת הּת ינוֹ ק
אפׁש ר אי זה מהזּ מן למעלה לבחינת
ׁש אי הּת כלית אל בּ ּט וּ ל על-ידי אם כּ י
בּ סתימוּ  אם כּ י לזה לבא אפׁש ר
האדם מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  דּ עינין,
בּ עת מאד בּ חזקה עיניו וסוֹ תם סוֹ גר

לצלן, רחמנא גּ דוֹ לים וּ כאבים יּס וּ רים
זה כּ ל סה)כּ מבאר בּ הּת וֹ רה(בּ סימן 

היטב. ׁש ם עיּ ן רוּ ת", אל בּ עז "ויּ אמר
הזּ את מצוה הּת וֹ רה לנוּ  נתנה ועל-כּ ן
מעצם כּ י גּ דוֹ ל, וּ כאב יּס וּ רים על-ידי
עיניו וסוֹ גר סוֹ תם הּת ינוֹ ק אזי הכּ אב
ידי ועל בּ חוּ ׁש . כּ נּ ראה מאד בּ חזקה

קנא והלכות סהתורות תורה

מזּ לּה  חזי לא דּ איהוּ  ּפ י על 'אף זה
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (מגילהחזי' 

בּ ּט וּ לג.) בּ בחינת אז נׁש מתוֹ  נכלל כּ י .
 ימׁש ועל-ידי-זה מהזּ מן. למעלה
ׁש יּ זכּ ה עד זאת מבּ חינת רׁש ימה עליו
לבּט ל זאת לבחינה לבא חיּ יו בּ ימי
עד דּ עּת וֹ  וּ להׁש לים הדּ עת חסרוֹ ן
עּק ר ׁש זּ ה הזּ מן בּ ּט וּ ל לבחינת ׁש יּ זכּ ה

כּ נּ "ל.הּת כל ית 
לתכליתועל-כּ ן ׁש זּ כה העוּ ר זה 

בּ ּט וּ ל לתכלית הזכּ רוֹ ן ׁש רׁש 

נראה היה על-כּ ן לגמרי, לגמרי הזּ מן
עיניו לסּת ם זכה כּ י לגמרי, כּ עוּ ר
כּ אׁש ר לגמרי עלמא דּ האי מחיזוּ 
ׁש וּ ם לוֹ  ׁש אין עצמוֹ  את התּפ אר
העוֹ לם כּ ל כּ י העוֹ לם, בּ זה הסּת כּ לוּ ת
אי כּ י עין, כּ הרף אצלוֹ  עוֹ לה אינוֹ 
הזּ מן בּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת אפׁש ר
דּ עינין בּ סתימוּ  אם כּ י הּת כלית ׁש הוּ א
ׁש ל והכּ אב הצּ ער בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
ׁש על-ידי-זה הּמ ילה בּ עת הּת ינוֹ ק

כּ נּ "ל: וכוּ ' עיניו סוֹ תם

בהרשימו להתגבר וצרי בו מתגרי מהביטול י)כשחוזר אות ד (אישות

ואסוּ רמה כּ תבּ ה. לאׁש ּת וֹ  לּת ן חיּ ב 
כּ תבּ ה בּ א אׁש ּת וֹ  עם (אבןלדוּ ר 

סו) ׁש פעהעזר לּה  להמׁש י מכרח כּ י
הּק ׁש ר עּק ר ׁש על-ידי-זה העׁש ירוּ ת,
להעלוֹ תּה  צרי כּ י בּ יניהם, והחבּ וּ ר
בּ יוֹ תר בּ ּה  ׁש נּ אחזין הּת מוּ רוֹ ת מהיכלי

ה)בּ בחינת ה, ירדוֹ ת(משלי "רגליה : 
המחה על-ידי וּ להעלוֹ תּה  מות",
לבחינת ׁש ּת עלה עד הנּ "ל, בּ בּ חינה
וכוּ ' עּמ וֹ ' עוֹ לה 'אה בּ בחינת כּ תר,

סא.) החבּ וּ ר(כתובות  נמׁש ׁש יּ היה כּ די ,
הרדיפה וּ כלליּ וּ ת וחבּ וּ ר יחוּ ד מבּ חינת
הלמוּ ת ועּק ר כּ נּ "ל. וכוּ ' המעכּ ב עם
בּ בחינת לׁש ם לעלוֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א
מם להמׁש י ׁש יּ זכּ ה עד וׁש וֹ ב, רצוֹ א
אחר הפע ירידת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש פע,
ׁש אחד לפעמים יׁש  כּ י כּ נּ "ל. הּת פלּ ה
ותכף קלּ ה, ׁש עה לפי ׁש ם ונכלל עוֹ לה
מקבּ ל ואינוֹ  מם אוֹ תוֹ  מגרׁש ין וּ מיּ ד
אחר בּ וֹ  מתגּ רין ולפעמים כּ לוּ ם, מם

בּ יוֹ תר, הּת מוּ רוֹ ת היכלי על-ידי-זה  ּכ
וּ כׁש רוֹ איןכּ  ּת מיד, עליו אוֹ רבין הם י 

למקוֹ ם ולעלוֹ ת מהם לברח ׁש רוֹ צה
יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רין הם הנּ "ל, גּ בּה 
רׁש ימוּ  בּ חזרה מם ממׁש י כּ ׁש אינוֹ 
לעמד ידּה  על ׁש יּ וּ כל וחזקה טוֹ בה
"ויּ אמר בּ הּת וֹ רה מזּ ה וכּמ וּ בן כּ נגדּ ם,

ׁש ם עיּ ן רוּ ת", אל ד)בּ עז סה, כּ י(סימן . 
הּת ׁש עה הגת מענין הנּ "ל בּ חינה
מדרגה ׁש היא אף-על-ּפ י וכוּ ' היכלין
אם כּ י אליו זוֹ כין ׁש אין מאד מאד גּ בּה 
הּק דוֹ ׁש ים הּמ בחרים הצּ דּ יקים גּ דוֹ לי
בּ אנׁש ים גּ ם אף-על-ּפ י-כן מאד,
יתבּ ר אליו עצמם הּמ וֹ ׁש כים ּפ ׁש וּ טים
נמצא אצלם גּ ם בּ אמת, לעבדוֹ 
הארה איזה אליהם ׁש ּמ גּ יע לפעמים
מם  הנּ מׁש אקוּ ת והתנוֹ צצוּ ת
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה מבּ חינת
ד בּ סימן "אנכי" בּ הּת וֹ רה וכּמ וּ בן
לאנׁש ים ׁש גּ ם וכוּ ', א חלק בּ לּק וּ טי



הלכותקנ העינייםליקוטי בסתימת רק לביטוללתכלית לזכות אפשר אי

צמאוֹ ן לכבּ וֹ ת אפׁש ר ואי ,יתבּ ר
והּמ ים הּמ ים על-ידי אם כּ י הנּ פׁש 
כּ י בּ עצמוֹ , הצּ ּמ אוֹ ן על-ידי נעשׂ ין
הנּ פׁש , ׁש ל הצּ ּמ אוֹ ן על-ידי
נפׁש וֹ ת נעשׂ ין בּ עצמוֹ  על-ידי-זה
נצטיּ רין ועל-ידי-זה נקדּ וֹ ת בּ חינת
ואזי לטוֹ ב, הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת ונזדּ וּ גין
בּ חינת ׁש הוּ א הּת וֹ רה להתגּ לּ וּ ת זוֹ כה
אגם הצּ וּ ר 'ההפכי בּ חינת מים,
על-ידי הּת וֹ רה מימי ׁש יּ וֹ צאין מים',

כּ נּ "ל. הלּ ב הׁש ּת וֹ קקוּ ת

בּ חינתוּ באלּ וּ  ׁש הם בּ עצמוֹ  הּמ ים 
ׁש זּ וֹ כין הּת וֹ רה התגּ לּ וּ ת
כּ ּס וּ פין על-ידי הנּ פׁש , צמאוֹ ן על-ידי
מכבּ ין בּ עצמן הּמ ים בּ אלּ וּ  דּ קדה

בּ בחינת הנּ פׁש , א)צמאוֹ ן נה, "הוֹ י(יׁש עיה 

זה מעין [ועיּ ן לּמ ים" לכוּ  צמא כּ ל
לענין אחר בּ מקוֹ ם רבּ ינוּ  בּ דברי
'ויּ אמר בּ ּמ אמר וׁש לוֹ ם, חס יּס וּ רים
כּ י ׁש ם], עיּ ן סה, סימן רוּ ת' אל בּ עז
ׁש צּ מא הנּ פׁש  צמאוֹ ן לכבּ וֹ ת אפׁש ר אי
על-ידי אם כּ י יתבּ ר לה' מאד
והתגּ לּ וּ ת מים. בּ חינת ׁש הוּ א הּת וֹ רה,
על-ידי זוֹ כין מים בּ חינת הּת וֹ רה

כּ ּס וּ פין בּ חינת ׁש הוּ א בּ עצמוֹ  הצּ ּמ אוֹ ן
כּ נּ "ל. וכוּ ', דּ קדה

כּ יוזה בּ מים, הבּ שׂ ר הדחת בּ חינת 
מלח, בּ רית בּ חינת זה הּמ לח
כּ ּס וּ פין בּ חינת הנּ פׁש , צמאוֹ ן בּ חינת

מפ ׁש זּ ה רעים,דּ קדה הדּ מים ליט 
דּ הינוּ  הבּ המיּ וּ ת, נפׁש  הבּ המיּ וּ ת, דּ ם
כּ י כּ נּ "ל, הבּ המיּ וּ ת ותאווֹ ת כּ ּס וּ פין
זוֹ כין מלח בּ רית בּ חינת על-ידי
 ּכ ואחר כּ נּ "ל. וכוּ ', דּ קדה לכּס וּ פין
מימי בּ חינת ׁש הם בּ מים אוֹ תוֹ  מדיחין
על-ידי ׁש נּ תגּ לּ ין הּמ ים בּ חינת החסד,
דּ קדה, כּ ּס וּ פין על-ידי הנּ פׁש , צמאוֹ ן
להּט הר ותּק וּ נּה  הנּ פׁש  טהרת ׁש עּק ר
מנּ פׁש  רעים הדּ מים מן לגמרי
הּמ ים, בּ חינת על-ידי הוּ א הבּ המיּ וּ ת
צמאוֹ ן על-ידי ׁש זּ וֹ כין הּת וֹ רה בּ חינת
כּ י הּט הרה גּ מר עּק ר ׁש זּ ה הנּ פׁש 
כּ מוֹ  האדם, את מטהרת הּת וֹ רה

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  טז.)ׁש דּ רׁש וּ  :(בּ רכוֹ ת 

נּט יוּ " ו)"כּ נחלים כד, 'מה(בּ ּמ דבּ ר - 
מּט מאה האדם את מעלין נּ חלים
את מעלין ּת וֹ רה דּ ברי אף לטהרה,

לטהרה': מּט מאה האדם

העיניי בסתימת רק לביטוללתכלית לזכות אפשר ז)אי אות ד (מילה

לסבּ לגּ דל ׁש צּ רי והכּ אב הצּ ער 
לזכּ וֹ ת כּ י הּמ ילה, בּ עת הּת ינוֹ ק
אפׁש ר אי זה מהזּ מן למעלה לבחינת
ׁש אי הּת כלית אל בּ ּט וּ ל על-ידי אם כּ י
בּ סתימוּ  אם כּ י לזה לבא אפׁש ר
האדם מה בּ חינת ׁש זּ הוּ  דּ עינין,
בּ עת מאד בּ חזקה עיניו וסוֹ תם סוֹ גר

לצלן, רחמנא גּ דוֹ לים וּ כאבים יּס וּ רים
זה כּ ל סה)כּ מבאר בּ הּת וֹ רה(בּ סימן 

היטב. ׁש ם עיּ ן רוּ ת", אל בּ עז "ויּ אמר
הזּ את מצוה הּת וֹ רה לנוּ  נתנה ועל-כּ ן
מעצם כּ י גּ דוֹ ל, וּ כאב יּס וּ רים על-ידי
עיניו וסוֹ גר סוֹ תם הּת ינוֹ ק אזי הכּ אב
ידי ועל בּ חוּ ׁש . כּ נּ ראה מאד בּ חזקה

קנא והלכות סהתורות תורה

מזּ לּה  חזי לא דּ איהוּ  ּפ י על 'אף זה
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  (מגילהחזי' 

בּ ּט וּ לג.) בּ בחינת אז נׁש מתוֹ  נכלל כּ י .
 ימׁש ועל-ידי-זה מהזּ מן. למעלה
ׁש יּ זכּ ה עד זאת מבּ חינת רׁש ימה עליו
לבּט ל זאת לבחינה לבא חיּ יו בּ ימי
עד דּ עּת וֹ  וּ להׁש לים הדּ עת חסרוֹ ן
עּק ר ׁש זּ ה הזּ מן בּ ּט וּ ל לבחינת ׁש יּ זכּ ה

כּ נּ "ל.הּת כל ית 
לתכליתועל-כּ ן ׁש זּ כה העוּ ר זה 

בּ ּט וּ ל לתכלית הזכּ רוֹ ן ׁש רׁש 

נראה היה על-כּ ן לגמרי, לגמרי הזּ מן
עיניו לסּת ם זכה כּ י לגמרי, כּ עוּ ר
כּ אׁש ר לגמרי עלמא דּ האי מחיזוּ 
ׁש וּ ם לוֹ  ׁש אין עצמוֹ  את התּפ אר
העוֹ לם כּ ל כּ י העוֹ לם, בּ זה הסּת כּ לוּ ת
אי כּ י עין, כּ הרף אצלוֹ  עוֹ לה אינוֹ 
הזּ מן בּ ּט וּ ל לבחינת לזכּ וֹ ת אפׁש ר
דּ עינין בּ סתימוּ  אם כּ י הּת כלית ׁש הוּ א
ׁש ל והכּ אב הצּ ער בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל,
ׁש על-ידי-זה הּמ ילה בּ עת הּת ינוֹ ק

כּ נּ "ל: וכוּ ' עיניו סוֹ תם

בהרשימו להתגבר וצרי בו מתגרי מהביטול י)כשחוזר אות ד (אישות

ואסוּ רמה כּ תבּ ה. לאׁש ּת וֹ  לּת ן חיּ ב 
כּ תבּ ה בּ א אׁש ּת וֹ  עם (אבןלדוּ ר 

סו) ׁש פעהעזר לּה  להמׁש י מכרח כּ י
הּק ׁש ר עּק ר ׁש על-ידי-זה העׁש ירוּ ת,
להעלוֹ תּה  צרי כּ י בּ יניהם, והחבּ וּ ר
בּ יוֹ תר בּ ּה  ׁש נּ אחזין הּת מוּ רוֹ ת מהיכלי

ה)בּ בחינת ה, ירדוֹ ת(משלי "רגליה : 
המחה על-ידי וּ להעלוֹ תּה  מות",
לבחינת ׁש ּת עלה עד הנּ "ל, בּ בּ חינה
וכוּ ' עּמ וֹ ' עוֹ לה 'אה בּ בחינת כּ תר,

סא.) החבּ וּ ר(כתובות  נמׁש ׁש יּ היה כּ די ,
הרדיפה וּ כלליּ וּ ת וחבּ וּ ר יחוּ ד מבּ חינת
הלמוּ ת ועּק ר כּ נּ "ל. וכוּ ' המעכּ ב עם
בּ בחינת לׁש ם לעלוֹ ת כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א
מם להמׁש י ׁש יּ זכּ ה עד וׁש וֹ ב, רצוֹ א
אחר הפע ירידת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש פע,
ׁש אחד לפעמים יׁש  כּ י כּ נּ "ל. הּת פלּ ה
ותכף קלּ ה, ׁש עה לפי ׁש ם ונכלל עוֹ לה
מקבּ ל ואינוֹ  מם אוֹ תוֹ  מגרׁש ין וּ מיּ ד
אחר בּ וֹ  מתגּ רין ולפעמים כּ לוּ ם, מם

בּ יוֹ תר, הּת מוּ רוֹ ת היכלי על-ידי-זה  ּכ
וּ כׁש רוֹ איןכּ  ּת מיד, עליו אוֹ רבין הם י 

למקוֹ ם ולעלוֹ ת מהם לברח ׁש רוֹ צה
יוֹ תר בּ וֹ  מתגּ רין הם הנּ "ל, גּ בּה 
רׁש ימוּ  בּ חזרה מם ממׁש י כּ ׁש אינוֹ 
לעמד ידּה  על ׁש יּ וּ כל וחזקה טוֹ בה
"ויּ אמר בּ הּת וֹ רה מזּ ה וכּמ וּ בן כּ נגדּ ם,

ׁש ם עיּ ן רוּ ת", אל ד)בּ עז סה, כּ י(סימן . 
הּת ׁש עה הגת מענין הנּ "ל בּ חינה
מדרגה ׁש היא אף-על-ּפ י וכוּ ' היכלין
אם כּ י אליו זוֹ כין ׁש אין מאד מאד גּ בּה 
הּק דוֹ ׁש ים הּמ בחרים הצּ דּ יקים גּ דוֹ לי
בּ אנׁש ים גּ ם אף-על-ּפ י-כן מאד,
יתבּ ר אליו עצמם הּמ וֹ ׁש כים ּפ ׁש וּ טים
נמצא אצלם גּ ם בּ אמת, לעבדוֹ 
הארה איזה אליהם ׁש ּמ גּ יע לפעמים
מם  הנּ מׁש אקוּ ת והתנוֹ צצוּ ת
הנּ "ל, היכלין הּת ׁש עה מבּ חינת
ד בּ סימן "אנכי" בּ הּת וֹ רה וכּמ וּ בן
לאנׁש ים ׁש גּ ם וכוּ ', א חלק בּ לּק וּ טי
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לפעמים אוֹ ר להם נפּת ח ּפ ׁש וּ טים
א ׁש ם. עיּ ן סוֹ ף, האין אוֹ ר בּ תפלּ תם
והּמ דרגה העוֹ לם לפי מגּ יע אחד לכל
יׁש  העשׂ יּ ה בּ עוֹ לם גּ ם כּ י בּ וֹ , ׁש הוּ א
היכלין מהּת ׁש עה התנוֹ צצוּ ת בּ חינת
התנוֹ צצוּ ת ׁש גּ ם ואף-על-ּפ י הנּ "ל,
בּ איזה מאד גּ דוֹ לה זכיּ ה הוּ א בּ עלמא
העּק ר אף-על-ּפ י-כן ׁש הוּ א, מדרגה
וׁש פע חיּ וּ ת להמׁש י כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א
על-ידי-זה כּ ח לוֹ  ׁש יּ היה מם קדה
מה בּ כל  ּכ אחר עצמוֹ  את להחיוֹ ת
כּ י בּ ּמ לחמה, ולעמד עליו יּ עבר
מתגּ רין מם כּ ׁש חוֹ זר  ּכ אחר בּ ודּ אי
ׁש ני כּ דר ּת מוּ רוֹ 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 , 

טוֹ בה הרׁש ימוּ  ידי על נגדּ ם להתגּ בּ ר
ידי ׁש על הנּ "ל, מהתנוֹ צצוּ ת ׁש נּ ׁש אר
ונעם ואחדוּ תוֹ  בּ יחוּ דוֹ  ּת מיד זוֹ כה זה
עצמוֹ  על להמׁש י ויוּ כל דּ בקוּ תוֹ ,
הּמ תגּ רים נגד לעמד זה ידי על יראה
לזכּ ר היטב הזּ כּ רוֹ ן את יׁש מר אם בּ וֹ 
כּ בר אׁש ר אחרי ּפ עם, בּ כל יתבּ ר בּ וֹ 
איזה לוֹ  והאיר יתבּ ר הם עליו חמל
זכרוֹ נוֹ  בּ דבריו וכמבאר התנוֹ צצוּ ת,
הם לוֹ  מתנוֹ צץ ׁש רק ׁש ּמ י לברכה
בּ לקוּ טי רכב בּ סימן ׁש ם עיּ ן ,יתבּ ר

א:

אחד כולו בחינת שתהיה התפילה א)עיקר שלוחי)

עּק ר'החזּ ן' כּ י 'ׁש ליח-צבּ וּ ר', נּ קרא 
רק הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת ׁש ּת היה
יאיר, נרוֹ  רבּ ינוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא

וכוּ ' בּ עז' 'ויּ אמר סה)בּ ּמ אמר .(סימן 
על-ידי הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ועל-כּ ן
כּ וֹ לל הליח-צבּ וּ ר כּ י הליח-צבּ וּ ר,

כּ מוֹ  אחד, מהּת פלּ ה ועוֹ שׂ ה יחד כּ לּ ם
ׁש ליח-צבּ וּ ר, בּ הלכוֹ ת לעיל ׁש נּ תבּ אר
הּת פלּ ה, חזרת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש ם, עיּ ן
'ׁש ליח-צבּ וּ ר' נקרא ועל-כּ ן ׁש ם. עיּ ן
כּ מוֹ תוֹ ' אדם ׁש ל 'ׁש לוּ חוֹ  בּ חינת
ּת ּק וּ ן ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה

אחד כולו טוב ו)כולו אות א פועלי (שכירות

ליוֹ צר'המסּפ ר יׁש ּת בּ ח בּ ין 
וחוֹ זר בּ ידוֹ  הוּ א עברה
'מעוֹ רכי הּמ לחמה'. מעוֹ רכי עליה
ּמ באר מה ּפ י על דּ יקא, הּמ לחמה'

הדה מקבּ ל בּ הלכוֹ ת (הלכהלעיל 

בּ חינתא) ׁש הוּ א הנּ גּ וּ ן ידי ׁש על
כּ מוֹ  הּמ לחמה, מנצּ חין הּט וֹ ב בּ רוּ ר

כּ נּ "ל. ברנּ ה" החלּ וּ  "וּ בעת ׁש כּ תוּ ב:
לעיל עיּ ן ה)גּ ם א, הלכה חכירוּ ת (בּ הלכוֹ ת 

בּ חינת ידי על הּת פלּ ה סדר בּ חינת
דּ זמרה ּפ סוּ קי ׁש אחר הינוּ  כּ נּ "ל. נגּ וּ ן
הּט וֹ ב בּ רוּ ר בּ חינת ׁש הוּ א היּ ם וׁש ירת
קריאת אוֹ מרים אזי נגּ וּ נים, בּ בחינת
אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א ׁש מע

קנג והלכות סהתורות תורה

ּת כף להסמי צרי ועל־כּ ן כּ נּ "ל.
כּ י דּ זמרה, לפסוּ קי ׁש מע הּק ריאת
הּט וֹ ב ונתקבּ ץ הּת ּק וּ ן כּ ׁש נּ גמר ּת כף
הנּ גּ וּ ן עם ולכנס וּ למהר לזּ הר צרי
כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל
הּט וֹ ב, אל הּט וֹ ב לׁש וּ ב כּ די אחד,
הּט וֹ ב קבּ וּ ץ ׁש הוּ א הנּ גּ וּ ן דּ הינוּ 

לבח ׁש הוּ אלהׁש יבוֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ינת 
יחזרוּ  ׁש א כּ די ׁש מע, קריאת בּ חינת
הוּ א כּ י וׁש לוֹ ם, חס בּ וֹ  להתאחז הם
ּת מיד אוֹ רבים והם חזקה מלחמה
כּ ׁש ּמ פסיק ועל־כּ ן בּ הּט וֹ ב. להתאחז
ואינוֹ  בּ זה וּ פוֹ גם ליוֹ צר יׁש ּת בּ ח בּ ין
בּ חינת אל הּט וֹ ב קבּ וּ ץ ּת כף מחזיר
מעוֹ רכי חוֹ זר הוּ א כּ ן על טוֹ ב, כּ לּ וֹ 
קלקוּ ל בּ חינת הוּ א כּ י הּמ לחמה.
הוּ א הּמ לחמה נצחוֹ ן כּ י הּמ לחמה,
כּ נּ "ל. כּ תּק וּ נוֹ  הנּ גּ וּ ן ּת ּק וּ ן ידי על רק

בּ חינת קמט)וזה אל(ּת הלּ ים "רוֹ ממוֹ ת 
בּ חינת נגּ וּ ן בּ חינת הינוּ  בּ גרוֹ נם",
בּ גּ רוֹ ן הירה כּ י דּ זמרה ּפ סוּ קי
הינוּ  בּ ידם", ּפ יפיּ וֹ ת "וחרב כּ ּמ וּ בא.
בּ חינת הינוּ  כּ ּמ וּ בא, ׁש מע, קריאת
דּ זמרה לפסוּ קי ׁש מע קריאת סמיכת

כּ נּ "ל: נגּ וּ נים בּ חינת ׁש הם

שׂ כירז שׂ כר ּפ ריעת מצות בּ חינת וזה
ׁש הוּ א ּפ עלּ תוֹ  בּ גמר ׁש ּת כף בּ זמנּ וֹ ,
נגּ וּ נים בּ בחינת הּט וֹ ב קבּ וּ ץ בּ חינת
לוֹ  וּ להׁש יב לוֹ  לּת ן ּת כף צרי כּ נּ "ל,
בּ חינת ׁש יּ ׁש וּ ב כּ די ּפ עלּ תוֹ , שׂ כר
למקוֹ מוֹ  הּט וֹ ב קבּ וּ ץ דּ הינוּ  הנּ גּ וּ ן,
ׁש בּ ת, בּ חינת נעשׂ ה ואזי וׁש רׁש וֹ ,
ראׁש י - שׂ כרוֹ " ּת ּת ן "בּ יוֹ מוֹ  בּ חינת
סמיכת בּ חינת ׁש זּ ה ׁש בּ ת, ּת בוֹ ת
כּ י כּ נּ "ל. ׁש מע לקריאת דּ זמרה ּפ סוּ קי
ׁש הוּ א ׁש בּ ת בּ חינת הוּ א ׁש מע קריאת
קריאת כּ י אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת
ׁש בּ ת בּ חינת הוּ א וׁש ם בּ בריאה, ׁש מע
ׁש הוּ א בּ יצירה דּ זמרה וּ פסוּ קי כּ ּמ וּ בא.
כּ ּמ וּ בא. הּמ עשׂ ה ימי ׁש ׁש ת בּ חינת
ימי ׁש ׁש ת ּפ עלּ ת ׁש נּ גמר ותכף
וּ מיּ ד ּת כף לעשׂ ות צרי הּמ עשׂ ה
הּט וֹ ב וּ להכניס להעלוֹ ת כּ די ׁש בּ ת,
 ֹבּ תו הּמ עשׂ ה ימי בּ ׁש ׁש ת ׁש נּ תקבּ ץ
בּ חינת וזה טוֹ ב. כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הבּ ת
ׁש נּ גמר ׁש אחר בּ יוֹ מוֹ , שׂ כיר שׂ כר
ימי ׁש ׁש ת בּ חינת ׁש הוּ א ּפ עלּ תוֹ 
בּ חינת ׁש הוּ א שׂ כרוֹ  לוֹ  לתת הּמ עשׂ ה
ּפ סוּ קי סמיכת בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, ׁש בּ ת

כּ נּ "ל: ׁש מע לקריאת דּ זמרה

הצדיק מיתת ידי על רק שתיקונ נשמות ח)יש אות ג נזיקי)

הנּ ׁש מהבּ ׁש עת ׁש אז הצּ דּ יק ׁש ל מיתה 
כּ ל ועוֹ לה ׁש למוּ תּה  בּ תכלית
כּ ן על האמוּ נה,  ֹלתו לגמרי הנּ ׁש מה
ההעלאת בּ חינת מאד מאד נתגּ דּ ל אז
בּ בחינת הכינה, ׁש ל נוּ קבין מיין

ואז .' ּלגב קאתינא בּ רא בּ ּמ ה 'חזי
היּ חוּ ד גּ דלּ ת וּ כפי מאד, היּ חוּ ד נתגּ דּ ל
הנּ פוּ לין ניצוֹ צוֹ ת לעלוֹ ת נתרבּ ין כּ ן
בּ תׁש וּ בה חוֹ זרין זה ידי ׁש על יוֹ תר,

בּ יוֹ תר. רבּ ים רׁש עים



הלכותקנב אחדליקוטי כולו בחינת שתהיה התפילה עיקר

לפעמים אוֹ ר להם נפּת ח ּפ ׁש וּ טים
א ׁש ם. עיּ ן סוֹ ף, האין אוֹ ר בּ תפלּ תם
והּמ דרגה העוֹ לם לפי מגּ יע אחד לכל
יׁש  העשׂ יּ ה בּ עוֹ לם גּ ם כּ י בּ וֹ , ׁש הוּ א
היכלין מהּת ׁש עה התנוֹ צצוּ ת בּ חינת
התנוֹ צצוּ ת ׁש גּ ם ואף-על-ּפ י הנּ "ל,
בּ איזה מאד גּ דוֹ לה זכיּ ה הוּ א בּ עלמא
העּק ר אף-על-ּפ י-כן ׁש הוּ א, מדרגה
וׁש פע חיּ וּ ת להמׁש י כּ ׁש זּ וֹ כה הוּ א
על-ידי-זה כּ ח לוֹ  ׁש יּ היה מם קדה
מה בּ כל  ּכ אחר עצמוֹ  את להחיוֹ ת
כּ י בּ ּמ לחמה, ולעמד עליו יּ עבר
מתגּ רין מם כּ ׁש חוֹ זר  ּכ אחר בּ ודּ אי
ׁש ני כּ דר ּת מוּ רוֹ 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 , 

טוֹ בה הרׁש ימוּ  ידי על נגדּ ם להתגּ בּ ר
ידי ׁש על הנּ "ל, מהתנוֹ צצוּ ת ׁש נּ ׁש אר
ונעם ואחדוּ תוֹ  בּ יחוּ דוֹ  ּת מיד זוֹ כה זה
עצמוֹ  על להמׁש י ויוּ כל דּ בקוּ תוֹ ,
הּמ תגּ רים נגד לעמד זה ידי על יראה
לזכּ ר היטב הזּ כּ רוֹ ן את יׁש מר אם בּ וֹ 
כּ בר אׁש ר אחרי ּפ עם, בּ כל יתבּ ר בּ וֹ 
איזה לוֹ  והאיר יתבּ ר הם עליו חמל
זכרוֹ נוֹ  בּ דבריו וכמבאר התנוֹ צצוּ ת,
הם לוֹ  מתנוֹ צץ ׁש רק ׁש ּמ י לברכה
בּ לקוּ טי רכב בּ סימן ׁש ם עיּ ן ,יתבּ ר

א:

אחד כולו בחינת שתהיה התפילה א)עיקר שלוחי)

עּק ר'החזּ ן' כּ י 'ׁש ליח-צבּ וּ ר', נּ קרא 
רק הוּ א הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן
טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  בּ בחינת ׁש ּת היה
יאיר, נרוֹ  רבּ ינוּ  בּ דברי כּ ּמ וּ בא

וכוּ ' בּ עז' 'ויּ אמר סה)בּ ּמ אמר .(סימן 
על-ידי הּת פלּ ה ּת ּק וּ ן עּק ר ועל-כּ ן
כּ וֹ לל הליח-צבּ וּ ר כּ י הליח-צבּ וּ ר,

כּ מוֹ  אחד, מהּת פלּ ה ועוֹ שׂ ה יחד כּ לּ ם
ׁש ליח-צבּ וּ ר, בּ הלכוֹ ת לעיל ׁש נּ תבּ אר
הּת פלּ ה, חזרת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש ם, עיּ ן
'ׁש ליח-צבּ וּ ר' נקרא ועל-כּ ן ׁש ם. עיּ ן
כּ מוֹ תוֹ ' אדם ׁש ל 'ׁש לוּ חוֹ  בּ חינת
ּת ּק וּ ן ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, אחד כּ לּ וֹ  בּ חינת

כּ נּ "ל. הּת פלּ ה

אחד כולו טוב ו)כולו אות א פועלי (שכירות

ליוֹ צר'המסּפ ר יׁש ּת בּ ח בּ ין 
וחוֹ זר בּ ידוֹ  הוּ א עברה
'מעוֹ רכי הּמ לחמה'. מעוֹ רכי עליה
ּמ באר מה ּפ י על דּ יקא, הּמ לחמה'

הדה מקבּ ל בּ הלכוֹ ת (הלכהלעיל 

בּ חינתא) ׁש הוּ א הנּ גּ וּ ן ידי ׁש על
כּ מוֹ  הּמ לחמה, מנצּ חין הּט וֹ ב בּ רוּ ר

כּ נּ "ל. ברנּ ה" החלּ וּ  "וּ בעת ׁש כּ תוּ ב:
לעיל עיּ ן ה)גּ ם א, הלכה חכירוּ ת (בּ הלכוֹ ת 

בּ חינת ידי על הּת פלּ ה סדר בּ חינת
דּ זמרה ּפ סוּ קי ׁש אחר הינוּ  כּ נּ "ל. נגּ וּ ן
הּט וֹ ב בּ רוּ ר בּ חינת ׁש הוּ א היּ ם וׁש ירת
קריאת אוֹ מרים אזי נגּ וּ נים, בּ בחינת
אחד כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת ׁש הוּ א ׁש מע

קנג והלכות סהתורות תורה

ּת כף להסמי צרי ועל־כּ ן כּ נּ "ל.
כּ י דּ זמרה, לפסוּ קי ׁש מע הּק ריאת
הּט וֹ ב ונתקבּ ץ הּת ּק וּ ן כּ ׁש נּ גמר ּת כף
הנּ גּ וּ ן עם ולכנס וּ למהר לזּ הר צרי
כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הּת כלית אל
הּט וֹ ב, אל הּט וֹ ב לׁש וּ ב כּ די אחד,
הּט וֹ ב קבּ וּ ץ ׁש הוּ א הנּ גּ וּ ן דּ הינוּ 

לבח ׁש הוּ אלהׁש יבוֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ינת 
יחזרוּ  ׁש א כּ די ׁש מע, קריאת בּ חינת
הוּ א כּ י וׁש לוֹ ם, חס בּ וֹ  להתאחז הם
ּת מיד אוֹ רבים והם חזקה מלחמה
כּ ׁש ּמ פסיק ועל־כּ ן בּ הּט וֹ ב. להתאחז
ואינוֹ  בּ זה וּ פוֹ גם ליוֹ צר יׁש ּת בּ ח בּ ין
בּ חינת אל הּט וֹ ב קבּ וּ ץ ּת כף מחזיר
מעוֹ רכי חוֹ זר הוּ א כּ ן על טוֹ ב, כּ לּ וֹ 
קלקוּ ל בּ חינת הוּ א כּ י הּמ לחמה.
הוּ א הּמ לחמה נצחוֹ ן כּ י הּמ לחמה,
כּ נּ "ל. כּ תּק וּ נוֹ  הנּ גּ וּ ן ּת ּק וּ ן ידי על רק

בּ חינת קמט)וזה אל(ּת הלּ ים "רוֹ ממוֹ ת 
בּ חינת נגּ וּ ן בּ חינת הינוּ  בּ גרוֹ נם",
בּ גּ רוֹ ן הירה כּ י דּ זמרה ּפ סוּ קי
הינוּ  בּ ידם", ּפ יפיּ וֹ ת "וחרב כּ ּמ וּ בא.
בּ חינת הינוּ  כּ ּמ וּ בא, ׁש מע, קריאת
דּ זמרה לפסוּ קי ׁש מע קריאת סמיכת

כּ נּ "ל: נגּ וּ נים בּ חינת ׁש הם

שׂ כירז שׂ כר ּפ ריעת מצות בּ חינת וזה
ׁש הוּ א ּפ עלּ תוֹ  בּ גמר ׁש ּת כף בּ זמנּ וֹ ,
נגּ וּ נים בּ בחינת הּט וֹ ב קבּ וּ ץ בּ חינת
לוֹ  וּ להׁש יב לוֹ  לּת ן ּת כף צרי כּ נּ "ל,
בּ חינת ׁש יּ ׁש וּ ב כּ די ּפ עלּ תוֹ , שׂ כר
למקוֹ מוֹ  הּט וֹ ב קבּ וּ ץ דּ הינוּ  הנּ גּ וּ ן,
ׁש בּ ת, בּ חינת נעשׂ ה ואזי וׁש רׁש וֹ ,
ראׁש י - שׂ כרוֹ " ּת ּת ן "בּ יוֹ מוֹ  בּ חינת
סמיכת בּ חינת ׁש זּ ה ׁש בּ ת, ּת בוֹ ת
כּ י כּ נּ "ל. ׁש מע לקריאת דּ זמרה ּפ סוּ קי
ׁש הוּ א ׁש בּ ת בּ חינת הוּ א ׁש מע קריאת
קריאת כּ י אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  בּ חינת
ׁש בּ ת בּ חינת הוּ א וׁש ם בּ בריאה, ׁש מע
ׁש הוּ א בּ יצירה דּ זמרה וּ פסוּ קי כּ ּמ וּ בא.
כּ ּמ וּ בא. הּמ עשׂ ה ימי ׁש ׁש ת בּ חינת
ימי ׁש ׁש ת ּפ עלּ ת ׁש נּ גמר ותכף
וּ מיּ ד ּת כף לעשׂ ות צרי הּמ עשׂ ה
הּט וֹ ב וּ להכניס להעלוֹ ת כּ די ׁש בּ ת,
 ֹבּ תו הּמ עשׂ ה ימי בּ ׁש ׁש ת ׁש נּ תקבּ ץ
בּ חינת וזה טוֹ ב. כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הבּ ת
ׁש נּ גמר ׁש אחר בּ יוֹ מוֹ , שׂ כיר שׂ כר
ימי ׁש ׁש ת בּ חינת ׁש הוּ א ּפ עלּ תוֹ 
בּ חינת ׁש הוּ א שׂ כרוֹ  לוֹ  לתת הּמ עשׂ ה
ּפ סוּ קי סמיכת בּ חינת ׁש זּ ה כּ נּ "ל, ׁש בּ ת

כּ נּ "ל: ׁש מע לקריאת דּ זמרה

הצדיק מיתת ידי על רק שתיקונ נשמות ח)יש אות ג נזיקי)

הנּ ׁש מהבּ ׁש עת ׁש אז הצּ דּ יק ׁש ל מיתה 
כּ ל ועוֹ לה ׁש למוּ תּה  בּ תכלית
כּ ן על האמוּ נה,  ֹלתו לגמרי הנּ ׁש מה
ההעלאת בּ חינת מאד מאד נתגּ דּ ל אז
בּ בחינת הכינה, ׁש ל נוּ קבין מיין

ואז .' ּלגב קאתינא בּ רא בּ ּמ ה 'חזי
היּ חוּ ד גּ דלּ ת וּ כפי מאד, היּ חוּ ד נתגּ דּ ל
הנּ פוּ לין ניצוֹ צוֹ ת לעלוֹ ת נתרבּ ין כּ ן
בּ תׁש וּ בה חוֹ זרין זה ידי ׁש על יוֹ תר,

בּ יוֹ תר. רבּ ים רׁש עים



תפילותקנד סהלקוטי תורה

הּת חיּ ה,וכן עד עוֹ לם ימי כּ ל מתנהג 
ׁש היא ׁש ּמ ת הצּ דּ יק ׁש נּ ׁש מת
בּ חינת ּת מיד מעלה היא ׁש נה בּ בחינת
האמוּ נה ׁש היא להכינה נוּ קבין מין
רבּ וֹ ת נׁש מוֹ ת מבררת היא זה ידי ועל
נׁש מוֹ ת יׁש  כּ י קץ. אין עד ׁש נּ פלוּ ,
כּ מוֹ   ּכ כּ ל ׁש נּ פלוּ  מאד מאד נפוּ לוֹ ת
להם ׁש יּ היה אפׁש ר ׁש אי עד ׁש נּ פלוּ 
ידי על אם כּ י בּ עוֹ לם, ּת ּק וּ ן ׁש וּ ם
מיתתוֹ , ידי על ודיקא הצּ דּ יק, נׁש מת

ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי סה)וכּמ וּ בן כּ י(תורה . 
עוֹ לים כּ ן ׁש לּ מעלה היּ חוּ ד גּ דלּ ת כּ פי
הּק לּפ וֹ ת מעמקי רבּ ים ניצוֹ צוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר איתא כּ ן ועל בּ יוֹ תר.
בּ תר יּת יר ׁש כיחי 'דּ צדּ יקיּ א
יּת יר עלמא בּ האי אסּת לּ קוּ תּה 

מבּ חיּ וֹ הי'.

קבריוזהוּ  על הׁש ּת ּט חוּ ת בּ חינת 
דּ בר ׁש הוּ א אמּת יּ ים, צדּ יקים

ה' לעבוֹ דת מאד וּ מוֹ עיל מאד גּ דוֹ ל
ׁש לּ וֹ  מהרע לצאת לזכּ וֹ ת יתבּ ר
אדם בּ ני יׁש  כּ י .יתבּ ר לה' ולׁש וּ ב
ׁש נּ אחז עד בּ עוֹ נוֹ תיהם  ּכ כּ ל ׁש נּ פלוּ 
להם אפׁש ר ׁש אי עד , ּכ כּ ל הרע בּ הם
על רק ,יתבּ ר לה' לׁש וּ ב אפן בּ ׁש וּ ם
הצּ דּ יקים קברי על ׁש בּ אין ידי
הצּ דּ יק בּ נׁש מת נכללין ואז האמּת יּ ים,
בּ רוּ רים לברר ּת מיד עוֹ סק ׁש הוּ א ׁש ּמ ת

הגּ ד בּ כחוֹ  בּ מיתתוֹ והוּ א ׁש גּ דוֹ ל וֹ ל 
אפלּ וּ  לברר יכוֹ ל הוּ א מבּ חיּ יו יוֹ תר
אף אבל מאד. מאד ׁש נּ פלוּ  הנּ ׁש מוֹ ת
אפׁש ר אי בּ חירה הבּ על כן ּפ י על
על כּ ׁש בּ א אם כּ י כּ רחוֹ  בּ על לבררוֹ 
הּק דוֹ ׁש ה גּ ניזתוֹ  בּ מקוֹ ם הּק בר
כּ ח יׁש  ׁש אז בּ תׁש וּ בה, עצמוֹ  וּ מעוֹ רר
הגּ דוֹ ל בּ כחוֹ  לבררוֹ  להצּ דּ יק
וּ לתּק נוֹ  לׁש ם ׁש נּ פל מּמ קוֹ ם וּ להוֹ ציאוֹ 
לוֹ  אפׁש ר היה ׁש א ּפ י על אף

וכנּ "ל: אפן בּ ׁש וּ ם להתּת ּק ן


סה תפילות ליקוטי

ויהיה,אחד הוֹ ה היה וּ מיחד, יחיד 
לכּ לל הרבּ ים בּ רחמי זכּ ני
רחמים, מלא אנּ א בּ אמת. בּ אחדּ וּ ת
ׁש אזכּ ה והוֹ ׁש יעני ועזרני זכּ ני
לסגּ ר ותעצוּ מוֹ ת, עז בּ כל להתגּ בּ ר
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיני ולסּת ם
בּ חזקה עיני ולסגּ ר להעצים לגמרי.
הבלי על כּ לל להסּת כּ ל לבלי מאד,

בּ זה ואהיה ותאווֹ תיו. הזּ ה עוֹ לם
יהיה ׁש א מּמ ׁש , וסוּ מא כּ עוּ ר העוֹ לם
בּ זה והבּ טה והסּת כּ לוּ ת ראיּ ה ׁש וּ ם לי
עיני את לכוּ ן אזכּ ה רק כּ לל, העוֹ לם
על ּת מיד להסּת כּ ל ושׂ כלי ודעּת י
עד הנּ צחי, ּת כלית האמּת י הּת כלית
טוּ ב בּ אמת וּ להבין לידע ׁש אזכּ ה
ׁש אין בּ אמת לדעת ואזכּ ה האמּת י.

קנה תפילות סהלקוטי תורה

טוֹ ב כּ לּ וֹ  רק כּ לל, בּ עוֹ לם רע ׁש וּ ם
כּ ל עם להטיב מרבּ ה ואּת ה וחסד,
כּ וּ נת כּ י ׁש עה, וּ בכל עת בּ כל בּ שׂ ר
לזכּ וֹ ת חפץ אּת ה כּ י תמיד, לטוֹ בה
האמּת י לּת כלית להביאנוּ  אוֹ תנוּ 
מלא להיוֹ ת ואזכּ ה נצחיּ ים, לחיּ ים

תמיד: שׂ מחה

מצּ רה,אנּ א ּת צּ ילני קדוֹ ׁש  נוֹ רא 
עת, בּ כל תמיד עּמ י ותהיה
ׁש ּת ׁש לח עת בּ כל ותוֹ ׁש יעני ותעזרני
מׁש ּפ טי ּפ י על וׁש לוֹ ם חס יּס וּ רין עלי
ושׂ כל כח לי ׁש ּת ּת ן הּט וֹ בים, וּ דרכי
על האמּת י, הּת כלית על להסּת כּ ל
ואזכּ ה היּ ּס וּ רין. ׁש ל הּט וֹ ב הּת כלית

בּ אמת  ּב היּ ּס וּ רין,להכּ לל בּ ׁש עת 
עיני ואסּת ם לגמרי עצמי ואבּט ל
ׁש אזכּ ה לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ 
עוֹ לם מּת אות עיני וּ להעצים לסגּ ר
עד גּ דוֹ לה, וּ גבוּ רה בּ כח והבליו, הזּ ה
על להסּת כּ ל למרחוֹ ק לראוֹ ת ׁש אזכּ ה
על־ לי ׁש יּ גּ יע הנּ צחי הּט וֹ ב הּת כלית
כּ ל אצלי ׁש יּ תבּ ּט לוּ  עד היּ ּס וּ רין, ידי

על־ידי־זה: לגמרי היּ ּס וּ רין

אתאנּ א ידעּת  אּת ה רחמים, מלא 
ידעּת  אּת ה וּ מכאוֹ בי, לבבי נגעי
אׁש ר את ידעּת  אּת ה נפׁש י, נגעי את
בּ גׁש מיּ וּ ת מאד הרבּ ה בּ עיני ּפ גמּת י
הכל, וּ בעיני בּ שׂ ר בּ עיני וּ ברוּ חניּ וּ ת,
להסּת כּ ל ׁש אסוּ ר בּ ּמ ה הסּת כּ לּת י אׁש ר
ּפ גמּת י ועל־ידי־זה מאד, עיני וּ פגמּת י
הרהוּ רים והרהרּת י מאד, נפׁש י את
בּ דעּת י ועיּ נּת י וחׁש בּת י רעים
מאד, הרבּ ה ורעוֹ ת זרוֹ ת בּ מחׁש בוֹ ת
לימין הּק דה מגּ בוּ ל ויצאתי
והצצּת י הסּת כּ לּת י כּ י ולשׂ מאל,

בּ ּמ ה מּמ דרגתי למעלה בּ דעּת י
הכנסּת י וּ להפ להציץ. אסוּ ר
ועיּ וּ נים וזרוֹ ת רעוֹ ת מחׁש בוֹ ת בּ דעּת י
הצּ ד, מן הרבּ ה והסּת כּ לּת י רעים,
את והפסקּת י ולחוּ ץ, הּק דה מגּ בוּ ל
וּ מּת וֹ רת  מּמ וּ מחׁש בּת י דּ עּת י
עד ּפ עמים וּ רבבוֹ ת אלפים הּק דוֹ ׁש ה
נעשׂ ה ההרגּ ל אׁש ר עד מסּפ ר, אין
מאד רגיל להיוֹ ת אצלי טבע
מגּ בוּ ל ׁש יּ וֹ צאים חוּ ץ, בּ מחׁש בוֹ ת
דּ עּת י נפגּ ם אׁש ר עד ולחוּ ץ, הּק דה
לדבּ ר יכל איני אׁש ר עד , ּכ כּ ל ונפׁש י
ּת פלּ תי לסדּ ר אי יוֹ דע ואיני כּ לל,
מּט עוּ תי, ׁש בּת י א ועדין .לפני
אלי לׁש וּ ב אי דּ ר ׁש וּ ם יוֹ דע ואיני
הדּ עת בּ בלבּ וּ ל כּ זה, כּ ח בּ חליׁש וּ ת
וּ רדיפוֹ ת בּ סכּ נוֹ ת כּ זה, בּ רחוּ ק כּ זה,
וּ מוֹ נאים מעצמי לי ׁש יּ ׁש  כּ אלּ ה,
ׁש עוּ ר, בּ לי הרבּ ה ורוֹ צחים ואוֹ יבים
אפנּ ים בּ כּמ ה וּ ברוּ חניּ וּ ת, בּ גׁש מיּ וּ ת
וּ רׁש עים. וּ בינוֹ נים מצּ דּ יקים וּ בחינוֹ ת,
עלי. קמים רבּ ים צרי רבּ וּ  מה יהוה
גּ דוֹ לים בּ ּת וֹ רה, גּ דוֹ לים מאד, רבּ ים
על חמל בּ חכמה. גּ דוֹ לים בּ עׁש ר,
כּ מוֹ ני, ּפ גוּ ם על כּ מוֹ ני, נמאס זבוּ ב
וּ להדּ ּמ וֹ ת לכנּ וֹ ת דּ מיוֹ ן ׁש וּ ם לוֹ  ׁש אין
ידוֹ  ורפיוֹ ן וחליׁש וּ תוֹ , ּפ גמוֹ  בּ וֹ 
לבבוֹ  וצרוֹ ת דּ עּת וֹ , עכירת וּ בלבּ וּ ל
והּמ רים הּק ׁש ים וּ מכאוֹ ביו נפׁש וֹ  ונגעי
וּ כמוֹ  וּ ברוּ חניּ וּ ת. בּ גׁש מיּ וּ ת מאד מאד
עינינוּ  ולסגּ ר לסּת ם אוֹ תנוּ  ׁש הזהרּת 
מרדנוּ  כּ ן לגמרי, עלמא דהאי מחיזוּ 
כל כּ י ,הפ אל מהפ בּ זה וּ פגמנוּ 
דּ האי והבלים בּ ׁש טוּ תים ּפ נוּ  ימינוּ 
א לילה ננוּ ח א יוֹ מם ׁש פלה. עלמא
העוֹ לם עניני עת בּ כל מלּ חׁש ב נׁש קט
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הּת חיּ ה,וכן עד עוֹ לם ימי כּ ל מתנהג 
ׁש היא ׁש ּמ ת הצּ דּ יק ׁש נּ ׁש מת
בּ חינת ּת מיד מעלה היא ׁש נה בּ בחינת
האמוּ נה ׁש היא להכינה נוּ קבין מין
רבּ וֹ ת נׁש מוֹ ת מבררת היא זה ידי ועל
נׁש מוֹ ת יׁש  כּ י קץ. אין עד ׁש נּ פלוּ ,
כּ מוֹ   ּכ כּ ל ׁש נּ פלוּ  מאד מאד נפוּ לוֹ ת
להם ׁש יּ היה אפׁש ר ׁש אי עד ׁש נּ פלוּ 
ידי על אם כּ י בּ עוֹ לם, ּת ּק וּ ן ׁש וּ ם
מיתתוֹ , ידי על ודיקא הצּ דּ יק, נׁש מת

ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי סה)וכּמ וּ בן כּ י(תורה . 
עוֹ לים כּ ן ׁש לּ מעלה היּ חוּ ד גּ דלּ ת כּ פי
הּק לּפ וֹ ת מעמקי רבּ ים ניצוֹ צוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר איתא כּ ן ועל בּ יוֹ תר.
בּ תר יּת יר ׁש כיחי 'דּ צדּ יקיּ א
יּת יר עלמא בּ האי אסּת לּ קוּ תּה 

מבּ חיּ וֹ הי'.

קבריוזהוּ  על הׁש ּת ּט חוּ ת בּ חינת 
דּ בר ׁש הוּ א אמּת יּ ים, צדּ יקים

ה' לעבוֹ דת מאד וּ מוֹ עיל מאד גּ דוֹ ל
ׁש לּ וֹ  מהרע לצאת לזכּ וֹ ת יתבּ ר
אדם בּ ני יׁש  כּ י .יתבּ ר לה' ולׁש וּ ב
ׁש נּ אחז עד בּ עוֹ נוֹ תיהם  ּכ כּ ל ׁש נּ פלוּ 
להם אפׁש ר ׁש אי עד , ּכ כּ ל הרע בּ הם
על רק ,יתבּ ר לה' לׁש וּ ב אפן בּ ׁש וּ ם
הצּ דּ יקים קברי על ׁש בּ אין ידי
הצּ דּ יק בּ נׁש מת נכללין ואז האמּת יּ ים,
בּ רוּ רים לברר ּת מיד עוֹ סק ׁש הוּ א ׁש ּמ ת

הגּ ד בּ כחוֹ  בּ מיתתוֹ והוּ א ׁש גּ דוֹ ל וֹ ל 
אפלּ וּ  לברר יכוֹ ל הוּ א מבּ חיּ יו יוֹ תר
אף אבל מאד. מאד ׁש נּ פלוּ  הנּ ׁש מוֹ ת
אפׁש ר אי בּ חירה הבּ על כן ּפ י על
על כּ ׁש בּ א אם כּ י כּ רחוֹ  בּ על לבררוֹ 
הּק דוֹ ׁש ה גּ ניזתוֹ  בּ מקוֹ ם הּק בר
כּ ח יׁש  ׁש אז בּ תׁש וּ בה, עצמוֹ  וּ מעוֹ רר
הגּ דוֹ ל בּ כחוֹ  לבררוֹ  להצּ דּ יק
וּ לתּק נוֹ  לׁש ם ׁש נּ פל מּמ קוֹ ם וּ להוֹ ציאוֹ 
לוֹ  אפׁש ר היה ׁש א ּפ י על אף

וכנּ "ל: אפן בּ ׁש וּ ם להתּת ּק ן


סה תפילות ליקוטי

ויהיה,אחד הוֹ ה היה וּ מיחד, יחיד 
לכּ לל הרבּ ים בּ רחמי זכּ ני
רחמים, מלא אנּ א בּ אמת. בּ אחדּ וּ ת
ׁש אזכּ ה והוֹ ׁש יעני ועזרני זכּ ני
לסגּ ר ותעצוּ מוֹ ת, עז בּ כל להתגּ בּ ר
עלמא דּ האי מחיזוּ  עיני ולסּת ם
בּ חזקה עיני ולסגּ ר להעצים לגמרי.
הבלי על כּ לל להסּת כּ ל לבלי מאד,

בּ זה ואהיה ותאווֹ תיו. הזּ ה עוֹ לם
יהיה ׁש א מּמ ׁש , וסוּ מא כּ עוּ ר העוֹ לם
בּ זה והבּ טה והסּת כּ לוּ ת ראיּ ה ׁש וּ ם לי
עיני את לכוּ ן אזכּ ה רק כּ לל, העוֹ לם
על ּת מיד להסּת כּ ל ושׂ כלי ודעּת י
עד הנּ צחי, ּת כלית האמּת י הּת כלית
טוּ ב בּ אמת וּ להבין לידע ׁש אזכּ ה
ׁש אין בּ אמת לדעת ואזכּ ה האמּת י.

קנה תפילות סהלקוטי תורה

טוֹ ב כּ לּ וֹ  רק כּ לל, בּ עוֹ לם רע ׁש וּ ם
כּ ל עם להטיב מרבּ ה ואּת ה וחסד,
כּ וּ נת כּ י ׁש עה, וּ בכל עת בּ כל בּ שׂ ר
לזכּ וֹ ת חפץ אּת ה כּ י תמיד, לטוֹ בה
האמּת י לּת כלית להביאנוּ  אוֹ תנוּ 
מלא להיוֹ ת ואזכּ ה נצחיּ ים, לחיּ ים

תמיד: שׂ מחה

מצּ רה,אנּ א ּת צּ ילני קדוֹ ׁש  נוֹ רא 
עת, בּ כל תמיד עּמ י ותהיה
ׁש ּת ׁש לח עת בּ כל ותוֹ ׁש יעני ותעזרני
מׁש ּפ טי ּפ י על וׁש לוֹ ם חס יּס וּ רין עלי
ושׂ כל כח לי ׁש ּת ּת ן הּט וֹ בים, וּ דרכי
על האמּת י, הּת כלית על להסּת כּ ל
ואזכּ ה היּ ּס וּ רין. ׁש ל הּט וֹ ב הּת כלית

בּ אמת  ּב היּ ּס וּ רין,להכּ לל בּ ׁש עת 
עיני ואסּת ם לגמרי עצמי ואבּט ל
ׁש אזכּ ה לגמרי, עלמא דּ האי מחיזוּ 
עוֹ לם מּת אות עיני וּ להעצים לסגּ ר
עד גּ דוֹ לה, וּ גבוּ רה בּ כח והבליו, הזּ ה
על להסּת כּ ל למרחוֹ ק לראוֹ ת ׁש אזכּ ה
על־ לי ׁש יּ גּ יע הנּ צחי הּט וֹ ב הּת כלית
כּ ל אצלי ׁש יּ תבּ ּט לוּ  עד היּ ּס וּ רין, ידי

על־ידי־זה: לגמרי היּ ּס וּ רין

אתאנּ א ידעּת  אּת ה רחמים, מלא 
ידעּת  אּת ה וּ מכאוֹ בי, לבבי נגעי
אׁש ר את ידעּת  אּת ה נפׁש י, נגעי את
בּ גׁש מיּ וּ ת מאד הרבּ ה בּ עיני ּפ גמּת י
הכל, וּ בעיני בּ שׂ ר בּ עיני וּ ברוּ חניּ וּ ת,
להסּת כּ ל ׁש אסוּ ר בּ ּמ ה הסּת כּ לּת י אׁש ר
ּפ גמּת י ועל־ידי־זה מאד, עיני וּ פגמּת י
הרהוּ רים והרהרּת י מאד, נפׁש י את
בּ דעּת י ועיּ נּת י וחׁש בּת י רעים
מאד, הרבּ ה ורעוֹ ת זרוֹ ת בּ מחׁש בוֹ ת
לימין הּק דה מגּ בוּ ל ויצאתי
והצצּת י הסּת כּ לּת י כּ י ולשׂ מאל,

בּ ּמ ה מּמ דרגתי למעלה בּ דעּת י
הכנסּת י וּ להפ להציץ. אסוּ ר
ועיּ וּ נים וזרוֹ ת רעוֹ ת מחׁש בוֹ ת בּ דעּת י
הצּ ד, מן הרבּ ה והסּת כּ לּת י רעים,
את והפסקּת י ולחוּ ץ, הּק דה מגּ בוּ ל
וּ מּת וֹ רת  מּמ וּ מחׁש בּת י דּ עּת י
עד ּפ עמים וּ רבבוֹ ת אלפים הּק דוֹ ׁש ה
נעשׂ ה ההרגּ ל אׁש ר עד מסּפ ר, אין
מאד רגיל להיוֹ ת אצלי טבע
מגּ בוּ ל ׁש יּ וֹ צאים חוּ ץ, בּ מחׁש בוֹ ת
דּ עּת י נפגּ ם אׁש ר עד ולחוּ ץ, הּק דה
לדבּ ר יכל איני אׁש ר עד , ּכ כּ ל ונפׁש י
ּת פלּ תי לסדּ ר אי יוֹ דע ואיני כּ לל,
מּט עוּ תי, ׁש בּת י א ועדין .לפני
אלי לׁש וּ ב אי דּ ר ׁש וּ ם יוֹ דע ואיני
הדּ עת בּ בלבּ וּ ל כּ זה, כּ ח בּ חליׁש וּ ת
וּ רדיפוֹ ת בּ סכּ נוֹ ת כּ זה, בּ רחוּ ק כּ זה,
וּ מוֹ נאים מעצמי לי ׁש יּ ׁש  כּ אלּ ה,
ׁש עוּ ר, בּ לי הרבּ ה ורוֹ צחים ואוֹ יבים
אפנּ ים בּ כּמ ה וּ ברוּ חניּ וּ ת, בּ גׁש מיּ וּ ת
וּ רׁש עים. וּ בינוֹ נים מצּ דּ יקים וּ בחינוֹ ת,
עלי. קמים רבּ ים צרי רבּ וּ  מה יהוה
גּ דוֹ לים בּ ּת וֹ רה, גּ דוֹ לים מאד, רבּ ים
על חמל בּ חכמה. גּ דוֹ לים בּ עׁש ר,
כּ מוֹ ני, ּפ גוּ ם על כּ מוֹ ני, נמאס זבוּ ב
וּ להדּ ּמ וֹ ת לכנּ וֹ ת דּ מיוֹ ן ׁש וּ ם לוֹ  ׁש אין
ידוֹ  ורפיוֹ ן וחליׁש וּ תוֹ , ּפ גמוֹ  בּ וֹ 
לבבוֹ  וצרוֹ ת דּ עּת וֹ , עכירת וּ בלבּ וּ ל
והּמ רים הּק ׁש ים וּ מכאוֹ ביו נפׁש וֹ  ונגעי
וּ כמוֹ  וּ ברוּ חניּ וּ ת. בּ גׁש מיּ וּ ת מאד מאד
עינינוּ  ולסגּ ר לסּת ם אוֹ תנוּ  ׁש הזהרּת 
מרדנוּ  כּ ן לגמרי, עלמא דהאי מחיזוּ 
כל כּ י ,הפ אל מהפ בּ זה וּ פגמנוּ 
דּ האי והבלים בּ ׁש טוּ תים ּפ נוּ  ימינוּ 
א לילה ננוּ ח א יוֹ מם ׁש פלה. עלמא
העוֹ לם עניני עת בּ כל מלּ חׁש ב נׁש קט
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אׁש ר עד והבליו, ותאווֹ תיו הזּ ה
רק עת בּ כל לחׁש ב מחׁש בוֹ תינוּ  הרגּ לוּ 
הּמ רבּ ה, וההצטרכוּ ת הּפ רנסה בּ עניני
הזּ ה, עוֹ לם והבלי תאווֹ ת וּ בעניני
עד ותוֹ לדוֹ תיהן, וכבוֹ ד ותאוה קנאה
הׁש לכנוּ  האמּת י הּת כלית עּק ר אׁש ר
עד , ּכ כּ ל גּ בר וההרגּ ל גונוּ , אחרי
על לחׁש ב רוֹ צים כּ ׁש אנוּ  אפלּ וּ  אׁש ר
האמּת י, הּת כלית על וּ להסּת כּ ל סוֹ פנוּ 
אפׁש ר ואי מאד, עלינוּ  וכבד קׁש ה
הּת כלית אל דּ עּת נוּ  וּ לכוּ ן לצמצם
העסק בּ ׁש עת ואפלּ וּ  אחת. ׁש עה אפלּ וּ 
אז גּ ם ועבוֹ דה, וּ תפלּ ה בּ תוֹ רה
אל צד לכל מׁש וֹ טטוֹ ת מחׁש בוֹ תינוּ 
אז וּ מבלבּ לים טרוּ דים והם החוּ ץ,
הרבּ ה הדּ עת וערבּ וּ ב זרוֹ ת בּ מחׁש בוֹ ת
בּ עוֹ לם, אנחנוּ  היכן ואבוֹ י, אוֹ י מאד.
מה דּ עּת נוּ , אן שׂ כלנוּ , אן חכמתנוּ , אן
להאי אתינן מה ועל יהוה, על נּ חׁש ב
חלילה ׁש בּ אנוּ  היּת כן ׁש פלה. עלמא
כּ אלּ ה, דּ ברים בּ ׁש ביל העוֹ לם לזה
הא חלילה, כּ אלּ ה מחׁש בוֹ ת בּ ׁש ביל
לׁש בּ ר אם כּ י העוֹ לם לזה בּ אנוּ  א
ולבּ נוּ  ועינינוּ  דּ עּת נוּ  ולהפ הבּ חירה
על רק וּ להסּת כּ ל לגמרי, העוֹ לם מזּ ה
כּ מוֹ  , ּב וּ להתדּ בּ ק האמּת י הּת כלית
לבבכם אחרי תתוּ רוּ  וא ׁש כּ תוּ ב,
זוֹ נים אּת ם אׁש ר עיניכם ואחרי

אהיאחריהם יהוה את וּ כתיב, . 
תדבּ ק, וּ בוֹ  תעבוֹ ד, אוֹ תוֹ  ּת ירא,
יהוה אחרי וּ כתיב, ּת בע. וּ בׁש מוֹ 
ואת ּת יראוּ , ואוֹ תוֹ  ּת לכוּ  אהיכם
ואוֹ תוֹ  תׁש מעוּ  וּ בקוֹ לוֹ  ּת ׁש מרוּ  מצוֹ תיו
העדּ תי וּ כתיב תדבּ קוּ ן. וּ בוֹ  תעבוֹ דוּ 

הארץ, ואת המים את היּ וֹ ם בּ כם
הבּ רכה לפני נתּת י והּמ ות החיּ ים
ּת חיה למען בּ חיּ ים וּ בחרּת  והּק ללה,
היא יהוה את לאהבה ,וזרע אּת ה
הוּ א כּ י בוֹ  וּ לדבקה בּ קוֹ לוֹ  לׁש מע
אי עּת ה, ועּת ה .ימי ואר חיּ י
קרים מים שׂ די, מצּ וּ ר היעזב נהּפ כנוּ ,
נׁש בּ רים בּ ארוֹ ת להם לחצב נוֹ זלים,
להפסיק היּת כן הּמ ים. יכילוּ  א אׁש ר
החיּ ים מחי הּמ חׁש בה וׁש לוֹ ם חס
החיּ ים מקוֹ ר הּק דוֹ ׁש ה, וּ מּת וֹ רתוֹ 
בּ דברים לחׁש ב והנּ צחיּ ים, האמּת יּ ים
כּ פי אחד כּ ל בּ הם רגילים ׁש אנוּ  כּ אלּ ה
יהוה, אהּה  וּ כסילוּ תוֹ . וטעוּ תוֹ  ׁש טוּ תוֹ 
ליוֹ ם נּ עשׂ ה מה מלכּ נוּ , אדוֹ ננוּ  אהּה 
מה הנּ צחי, לעוֹ לם נּ עשׂ ה מה ּפ קדּ ה,
אׁש ר וּ מנוּ חה, ׁש בּ ת ׁש כּ לּ וֹ  ליוֹ ם נּ עשׂ ה
אם כּ י ׁש ם וּ להכּ לל להכּ נס אפׁש ר אי
הזּ ה, בּ עוֹ לם עצמוֹ  ׁש ּמ קט מי
מחיזוּ  לגמרי לגמרי דּ עּת וֹ  וּ מפׁש יט
רק עצמוֹ  את וּ מדבּ ק עלמא, דּ האי
וּ מה והנּ צחי. האמּת י בּ הּת כלית
עשׂ וּ , מה לנוּ  עשׂ וּ  וחטאינוּ  נּ עשׂ ה,
ואין מצוּ לה בּ יון טבעּת י אׁש ר עד
וׁש בּ לת מים במעמּק י בּ אתי מעמד
אדוֹ ני אדוֹ ני אבי, אבי אבי ׁש טפתני.
אתּפ לּ ל, אלי ואהי מלכּ י אדוֹ ני,
ואתחנּ ן, אתנּפ ל אלי אׁש ּת ּט ח, אלי
ּת וּ כל מה עשׂ ה לבד, למענ עשׂ ה
בּ תׁש וּ בה והחזירנוּ  הרבּ ים, בּ רחמי
מעּת ה זכּ ני בּ אמת, לפני ׁש למה
והיה מעּת ה הוֹ ׁש יעני מעּת ה עזרני
לסגּ ר וזכּ ני ועזרני תמיד. עּמ י
ודעּת י וּ לבבי עיני ולסּת ם וּ להעצים
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ׁש פלה עלמא דּ האי מחיזוּ  וּ מחׁש בּת י
עוֹ לם הבלי על אסּת כּ ל וא לגמרי,
כל כּ י כּ לל, וטרדּ וֹ תיו ותאווֹ תיו הזּ ה
כּ י עין, כּ הרף עוֹ לה אינוֹ  הזּ ה העוֹ לם
יּ תרוֹ ן וּ מה רוּ ח, וּ רעוּ ת הבל הכּ ל
ּת אווֹ תיו וּ מכּ ל עמלוֹ  מכּ ל לאדם,

והבליו:

ּת מיד,טוֹ ב וּ מטיב טוֹ ב לכּ ל, וּ מטיב
ולּט וֹ בים, לרעים וּ מטיב טוֹ ב
בּ רצוֹ נ הטיבה בּ אמת, וּ מטיב טוֹ ב
מרדּת י אׁש ר כּ מוֹ ני, מּט וֹ ב רחוֹ ק עם
בּ אנס וּ בׁש וֹ גג בּ מזיד בּ ידים, בּ טוּ ב
אׁש ר ּפ עמים, וּ רבבוֹ ת אלפים וּ ברצוֹ ן
טוֹ ב הרבּ ה עּמ י להטיב התחלּת 
בּ ידים דחיתי ואנכי והנּ צחי, האמּת י
עד ּפ עמים, וכּמ ה כּ ּמ ה האמּת י טוּ ב
האל אנּ א מסּפ ר. אין כּ י לסּפ ר חדל כּ י
לעוֹ לם, נפסק אינוֹ  טוּ ב אׁש ר הּט וֹ ב
שׂ בּ עני האמּת י, לטוּ ב מעּת ה זכּ ני
לכּ לל וזכּ ני עזרני הנּ צחי. מּט וּ ב
הכּ לליּ וּ ת, בּ תכלית בּ אמת, בּ אחד
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א כּ ראוּ י, הבּ ּט וּ ל בּ תכלית
לדעת ׁש אזכּ ה עד הּט וֹ ב. כּ רצוֹ נ
כּ לל, בּ עוֹ לם רע ׁש וּ ם ואין טוֹ ב ׁש כּ לּ וֹ 
בּ עוֹ לם הבּ אין והיּ ּס וּ רין הצּ רוֹ ת וכל
ׁש אזכּ ה עד גּ דוֹ לוֹ ת, טוֹ בוֹ ת הם כּ לּ ם
ׁש בּ עוֹ לם והיּ ּס וּ רין הצּ רוֹ ת כּ ל לבּט ל
היּ ּס וּ רים לקבּ ל ונזכּ ה על־ידי־זה.
וּ בשׂ מחה בּ אהבה לבוֹ א הּמ כרחים
על־ידי היּ ּס וּ רין כּ ל וּ לבּט ל גּ דוֹ לה,
עד בּ אמת, הּט וֹ ב הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
מימי וּ להמׁש י לקבּ ל נזכּ ה אׁש ר
ׁש ל מהרׁש ימוּ  המחה על־ידי הּת וֹ רה

ונזכּ ה הּמ חין. אל ׁש ּת איר הבּ ּט וּ ל
היּ ׁש וּ עה. מּמ עיני בּ שׂ שׂ וֹ ן מים לׁש אב
לקרר נזכּ ה הּת וֹ רה הגת ועל־ידי
גּ ם הנּ פׁש  צמאוֹ ן וּ לכבּ וֹ ת היּ ּס וּ רין
וא הדּ עת. אל מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש וּ ב בּ עת
להתגּ בּ ר להיּ ּס וּ רין כּ ח ׁש וּ ם יהיה
אחר , ּכ אחר וׁש לוֹ ם חס עלינוּ 
אז לבּט לם נזכּ ה רק מהבּ ּט וּ ל, ׁש נּ ׁש וּ ב
לקבּ ל ׁש ּת זכּ נוּ  הּת וֹ רה הגת על־ידי
זריחת מאוֹ ר המחה על־ידי וּ להיג
ׁש נּ ׁש אר הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ 
הּת כלית, אל והבּ ּט וּ ל מההסּת כּ לוּ ת
ׁש ּת איר אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א

הּמ חין כּ לי אל סתריהרׁש ימוּ  הגת 
ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נוּ  ויקיּ ם אוֹ רייתא,
וּ מּת וֹ רת יּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר אׁש רי

תלּמ דנּ וּ :

ׁש נּ זכּ הוּ בכן ותוֹ ׁש יענוּ  עלינוּ  ּת רחם 
ונזכּ ה בּ ׁש למוּ ת, לתפלּ ה
כּ ל ותהיה הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת
וּ בּק ׁש וֹ תינוּ  וּ תחנּ וֹ תינוּ  ּת פלּ וֹ תינוּ 
בּ אפן האחדּ וּ ת, בּ תכלית יחד כּ לוּ לים
יוֹ ם בּ כל לפני לסדּ ר כח לנוּ  ׁש יהיה
וּ תפלּ וֹ ת ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת ּת מיד
בּ תכלית הרבּ ה וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
הּט וֹ ב אנּ א הּט וֹ ב. כּ רצוֹ נ הלמוּ ת
ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ תפלּ ת הרוֹ צה והּמ טיב,
הדרת יפי יקר עצם את יוֹ דע אּת ה
ׁש אנוּ  הּק דוֹ ׁש ה, הּת פלּ ה דּ בּ וּ רי קדת
אּת ה .לפני וּ להתחנּ ן להתּפ לּ ל זוֹ כים
כּ ל קדת יקרת ּפ אר הוֹ ד את יוֹ דע
מי כּ י הּת פלּ ה, מדּ בּ וּ רי ואוֹ ת אוֹ ת
הלּ ּק וּ טים ּפ אר גּ דל יפאר מי יהדּ ר
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אׁש ר עד והבליו, ותאווֹ תיו הזּ ה
רק עת בּ כל לחׁש ב מחׁש בוֹ תינוּ  הרגּ לוּ 
הּמ רבּ ה, וההצטרכוּ ת הּפ רנסה בּ עניני
הזּ ה, עוֹ לם והבלי תאווֹ ת וּ בעניני
עד ותוֹ לדוֹ תיהן, וכבוֹ ד ותאוה קנאה
הׁש לכנוּ  האמּת י הּת כלית עּק ר אׁש ר
עד , ּכ כּ ל גּ בר וההרגּ ל גונוּ , אחרי
על לחׁש ב רוֹ צים כּ ׁש אנוּ  אפלּ וּ  אׁש ר
האמּת י, הּת כלית על וּ להסּת כּ ל סוֹ פנוּ 
אפׁש ר ואי מאד, עלינוּ  וכבד קׁש ה
הּת כלית אל דּ עּת נוּ  וּ לכוּ ן לצמצם
העסק בּ ׁש עת ואפלּ וּ  אחת. ׁש עה אפלּ וּ 
אז גּ ם ועבוֹ דה, וּ תפלּ ה בּ תוֹ רה
אל צד לכל מׁש וֹ טטוֹ ת מחׁש בוֹ תינוּ 
אז וּ מבלבּ לים טרוּ דים והם החוּ ץ,
הרבּ ה הדּ עת וערבּ וּ ב זרוֹ ת בּ מחׁש בוֹ ת
בּ עוֹ לם, אנחנוּ  היכן ואבוֹ י, אוֹ י מאד.
מה דּ עּת נוּ , אן שׂ כלנוּ , אן חכמתנוּ , אן
להאי אתינן מה ועל יהוה, על נּ חׁש ב
חלילה ׁש בּ אנוּ  היּת כן ׁש פלה. עלמא
כּ אלּ ה, דּ ברים בּ ׁש ביל העוֹ לם לזה
הא חלילה, כּ אלּ ה מחׁש בוֹ ת בּ ׁש ביל
לׁש בּ ר אם כּ י העוֹ לם לזה בּ אנוּ  א
ולבּ נוּ  ועינינוּ  דּ עּת נוּ  ולהפ הבּ חירה
על רק וּ להסּת כּ ל לגמרי, העוֹ לם מזּ ה
כּ מוֹ  , ּב וּ להתדּ בּ ק האמּת י הּת כלית
לבבכם אחרי תתוּ רוּ  וא ׁש כּ תוּ ב,
זוֹ נים אּת ם אׁש ר עיניכם ואחרי

אהיאחריהם יהוה את וּ כתיב, . 
תדבּ ק, וּ בוֹ  תעבוֹ ד, אוֹ תוֹ  ּת ירא,
יהוה אחרי וּ כתיב, ּת בע. וּ בׁש מוֹ 
ואת ּת יראוּ , ואוֹ תוֹ  ּת לכוּ  אהיכם
ואוֹ תוֹ  תׁש מעוּ  וּ בקוֹ לוֹ  ּת ׁש מרוּ  מצוֹ תיו
העדּ תי וּ כתיב תדבּ קוּ ן. וּ בוֹ  תעבוֹ דוּ 

הארץ, ואת המים את היּ וֹ ם בּ כם
הבּ רכה לפני נתּת י והּמ ות החיּ ים
ּת חיה למען בּ חיּ ים וּ בחרּת  והּק ללה,
היא יהוה את לאהבה ,וזרע אּת ה
הוּ א כּ י בוֹ  וּ לדבקה בּ קוֹ לוֹ  לׁש מע
אי עּת ה, ועּת ה .ימי ואר חיּ י
קרים מים שׂ די, מצּ וּ ר היעזב נהּפ כנוּ ,
נׁש בּ רים בּ ארוֹ ת להם לחצב נוֹ זלים,
להפסיק היּת כן הּמ ים. יכילוּ  א אׁש ר
החיּ ים מחי הּמ חׁש בה וׁש לוֹ ם חס
החיּ ים מקוֹ ר הּק דוֹ ׁש ה, וּ מּת וֹ רתוֹ 
בּ דברים לחׁש ב והנּ צחיּ ים, האמּת יּ ים
כּ פי אחד כּ ל בּ הם רגילים ׁש אנוּ  כּ אלּ ה
יהוה, אהּה  וּ כסילוּ תוֹ . וטעוּ תוֹ  ׁש טוּ תוֹ 
ליוֹ ם נּ עשׂ ה מה מלכּ נוּ , אדוֹ ננוּ  אהּה 
מה הנּ צחי, לעוֹ לם נּ עשׂ ה מה ּפ קדּ ה,
אׁש ר וּ מנוּ חה, ׁש בּ ת ׁש כּ לּ וֹ  ליוֹ ם נּ עשׂ ה
אם כּ י ׁש ם וּ להכּ לל להכּ נס אפׁש ר אי
הזּ ה, בּ עוֹ לם עצמוֹ  ׁש ּמ קט מי
מחיזוּ  לגמרי לגמרי דּ עּת וֹ  וּ מפׁש יט
רק עצמוֹ  את וּ מדבּ ק עלמא, דּ האי
וּ מה והנּ צחי. האמּת י בּ הּת כלית
עשׂ וּ , מה לנוּ  עשׂ וּ  וחטאינוּ  נּ עשׂ ה,
ואין מצוּ לה בּ יון טבעּת י אׁש ר עד
וׁש בּ לת מים במעמּק י בּ אתי מעמד
אדוֹ ני אדוֹ ני אבי, אבי אבי ׁש טפתני.
אתּפ לּ ל, אלי ואהי מלכּ י אדוֹ ני,
ואתחנּ ן, אתנּפ ל אלי אׁש ּת ּט ח, אלי
ּת וּ כל מה עשׂ ה לבד, למענ עשׂ ה
בּ תׁש וּ בה והחזירנוּ  הרבּ ים, בּ רחמי
מעּת ה זכּ ני בּ אמת, לפני ׁש למה
והיה מעּת ה הוֹ ׁש יעני מעּת ה עזרני
לסגּ ר וזכּ ני ועזרני תמיד. עּמ י
ודעּת י וּ לבבי עיני ולסּת ם וּ להעצים

קנז תפילות סהלקוטי תורה

ׁש פלה עלמא דּ האי מחיזוּ  וּ מחׁש בּת י
עוֹ לם הבלי על אסּת כּ ל וא לגמרי,
כל כּ י כּ לל, וטרדּ וֹ תיו ותאווֹ תיו הזּ ה
כּ י עין, כּ הרף עוֹ לה אינוֹ  הזּ ה העוֹ לם
יּ תרוֹ ן וּ מה רוּ ח, וּ רעוּ ת הבל הכּ ל
ּת אווֹ תיו וּ מכּ ל עמלוֹ  מכּ ל לאדם,

והבליו:

ּת מיד,טוֹ ב וּ מטיב טוֹ ב לכּ ל, וּ מטיב
ולּט וֹ בים, לרעים וּ מטיב טוֹ ב
בּ רצוֹ נ הטיבה בּ אמת, וּ מטיב טוֹ ב
מרדּת י אׁש ר כּ מוֹ ני, מּט וֹ ב רחוֹ ק עם
בּ אנס וּ בׁש וֹ גג בּ מזיד בּ ידים, בּ טוּ ב
אׁש ר ּפ עמים, וּ רבבוֹ ת אלפים וּ ברצוֹ ן
טוֹ ב הרבּ ה עּמ י להטיב התחלּת 
בּ ידים דחיתי ואנכי והנּ צחי, האמּת י
עד ּפ עמים, וכּמ ה כּ ּמ ה האמּת י טוּ ב
האל אנּ א מסּפ ר. אין כּ י לסּפ ר חדל כּ י
לעוֹ לם, נפסק אינוֹ  טוּ ב אׁש ר הּט וֹ ב
שׂ בּ עני האמּת י, לטוּ ב מעּת ה זכּ ני
לכּ לל וזכּ ני עזרני הנּ צחי. מּט וּ ב
הכּ לליּ וּ ת, בּ תכלית בּ אמת, בּ אחד
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א כּ ראוּ י, הבּ ּט וּ ל בּ תכלית
לדעת ׁש אזכּ ה עד הּט וֹ ב. כּ רצוֹ נ
כּ לל, בּ עוֹ לם רע ׁש וּ ם ואין טוֹ ב ׁש כּ לּ וֹ 
בּ עוֹ לם הבּ אין והיּ ּס וּ רין הצּ רוֹ ת וכל
ׁש אזכּ ה עד גּ דוֹ לוֹ ת, טוֹ בוֹ ת הם כּ לּ ם
ׁש בּ עוֹ לם והיּ ּס וּ רין הצּ רוֹ ת כּ ל לבּט ל
היּ ּס וּ רים לקבּ ל ונזכּ ה על־ידי־זה.
וּ בשׂ מחה בּ אהבה לבוֹ א הּמ כרחים
על־ידי היּ ּס וּ רין כּ ל וּ לבּט ל גּ דוֹ לה,
עד בּ אמת, הּט וֹ ב הּת כלית אל הבּ ּט וּ ל
מימי וּ להמׁש י לקבּ ל נזכּ ה אׁש ר
ׁש ל מהרׁש ימוּ  המחה על־ידי הּת וֹ רה

ונזכּ ה הּמ חין. אל ׁש ּת איר הבּ ּט וּ ל
היּ ׁש וּ עה. מּמ עיני בּ שׂ שׂ וֹ ן מים לׁש אב
לקרר נזכּ ה הּת וֹ רה הגת ועל־ידי
גּ ם הנּ פׁש  צמאוֹ ן וּ לכבּ וֹ ת היּ ּס וּ רין
וא הדּ עת. אל מהבּ ּט וּ ל ׁש נּ ׁש וּ ב בּ עת
להתגּ בּ ר להיּ ּס וּ רין כּ ח ׁש וּ ם יהיה
אחר , ּכ אחר וׁש לוֹ ם חס עלינוּ 
אז לבּט לם נזכּ ה רק מהבּ ּט וּ ל, ׁש נּ ׁש וּ ב
לקבּ ל ׁש ּת זכּ נוּ  הּת וֹ רה הגת על־ידי
זריחת מאוֹ ר המחה על־ידי וּ להיג
ׁש נּ ׁש אר הּק דוֹ ׁש ה הרׁש ימוּ 
הּת כלית, אל והבּ ּט וּ ל מההסּת כּ לוּ ת
ׁש ּת איר אחד, כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א

הּמ חין כּ לי אל סתריהרׁש ימוּ  הגת 
ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נוּ  ויקיּ ם אוֹ רייתא,
וּ מּת וֹ רת יּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר אׁש רי

תלּמ דנּ וּ :

ׁש נּ זכּ הוּ בכן ותוֹ ׁש יענוּ  עלינוּ  ּת רחם 
ונזכּ ה בּ ׁש למוּ ת, לתפלּ ה
כּ ל ותהיה הּת פלּ ה, מכּ ל אחד לעשׂ וֹ ת
וּ בּק ׁש וֹ תינוּ  וּ תחנּ וֹ תינוּ  ּת פלּ וֹ תינוּ 
בּ אפן האחדּ וּ ת, בּ תכלית יחד כּ לוּ לים
יוֹ ם בּ כל לפני לסדּ ר כח לנוּ  ׁש יהיה
וּ תפלּ וֹ ת ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת ּת מיד
בּ תכלית הרבּ ה וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
הּט וֹ ב אנּ א הּט וֹ ב. כּ רצוֹ נ הלמוּ ת
ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ תפלּ ת הרוֹ צה והּמ טיב,
הדרת יפי יקר עצם את יוֹ דע אּת ה
ׁש אנוּ  הּק דוֹ ׁש ה, הּת פלּ ה דּ בּ וּ רי קדת
אּת ה .לפני וּ להתחנּ ן להתּפ לּ ל זוֹ כים
כּ ל קדת יקרת ּפ אר הוֹ ד את יוֹ דע
מי כּ י הּת פלּ ה, מדּ בּ וּ רי ואוֹ ת אוֹ ת
הלּ ּק וּ טים ּפ אר גּ דל יפאר מי יהדּ ר
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וּ מקבּ צים מלּק טים ׁש אנוּ  והּק בּ וּ צים
נפלאים וּ צמחים וּ פרחים ׁש וֹ ׁש נּ ים
סגלּ וֹ ת וּ מהדּ רים, מפארים ונוֹ ראים
בּ דוֹ ת גּ דוֹ לוֹ ת, וחמוּ דוֹ ת יקרוֹ ת
אוֹ ת כּ ל על־ידי העליוֹ נוֹ ת, הּק דוֹ ׁש וֹ ת
ׁש כּ ן וּ מכּ ל ודּ בּ וּ ר, דּ בּ וּ ר כּ ל ועל־ידי
הּת פלּ ה ׁש ל וּ ברכה בּ רכה כּ ל על־ידי
להּט וֹ ת זוֹ כים היינוּ  ואם הּק דוֹ ׁש ה.
מוֹ ציאים אנוּ  מה לׁש מע אזנינוּ 
טוֹ בוֹ ת ואבנים יקרוֹ ת מרגּ ליּ וֹ ת בּ פינוּ ,
את וּ להשׂ כּ יל להבין כּ אלּ וּ , ויקרוֹ ת
הדּ בּ וּ ר יפי הוֹ ד גּ דלּ ת ּת פארת יקר
הּק דוֹ ׁש ה, הּת פלּ ה ׁש ל והנּ וֹ רא הּק דוֹ ׁש 
ודּ בּ וּ ר, דּ בּ וּ ר כּ ל קדת יקרת עצם את
אפלּ וּ  לדבּ ר להׁש לים יכוֹ לים היינוּ  א
כּ י אחד. דּ בּ וּ ר ואפלּ וּ  אחת, בּ רכה
וּ מהדּ קים ונכרכים נקׁש רים היינוּ 
אי כּ י הדּ בּ וּ ר, ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ אוֹ ת
ׁש ל הראׁש וֹ נה אוֹ ת מן ליל אפׁש ר
וזיוּה  יפיּה  יקר עצם לגדל הדּ בּ וּ ר,
למפרט אפׁש ר דּ לא הדרא והדרּה ,
התקרוּ ת ּת קף עצם וּ לגדל בּ שׂ פותא,
אין אׁש ר עד הנּ פׁש , עם הדּ בּ וּ ר
מאּת וֹ  ליל הנּ פׁש  את מנּ יח הדּ בּ וּ ר

יוֹ תר: להלּ ן

וחסד,רבּ וֹ נוֹ  טוֹ ב מלא עוֹ לם, ׁש ל 
אּת ה רבּ ים, רחמים מלא
מי ׁש גּ ם הרבּ ים, בּ רחמי הוֹ דעּת נוּ 
יפי הוֹ ד לׁש מע זאת לבחינה ׁש זּ וֹ כה
מנּ יח הדּ בּ וּ ר אין אׁש ר עד הדּ בּ וּ ר,
אינוֹ  זה גּ ם יוֹ תר, להלּ ן ליל אוֹ תוֹ 
כּ י הּת פלּ ה. ׁש למוּ ת זה ואין טוֹ ב,
הבּ רכוֹ ת כּ ל להתּפ לּ ל דּ יקא צריכין

הּת פלּ ה סדר כּ ל וּ להׁש לים וההוֹ דאוֹ ת
 ּכ אחר עוֹ ד לוֹ מר וגם בּ ׁש למוּ ת,
וּ מזמוֹ רי וּ בּק ׁש וֹ ת, ּת חנּ וֹ ת הרבּ ה
כּ ן על הרבּ ה. ּת פלּ וֹ ת וׁש ארי תהלּ ים
כּ ׁש זּ וֹ כין הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר
הּת כלית, ׁש הוּ א בּ אחד, הּת פלּ ה לכל
יהוה ואּת ה אחד. כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
אנוּ  כּ ּמ ה וּ פחתוּ תנוּ , ׁש פלוּ תנוּ  ידעּת 
הבּ חינוֹ ת מני וכל מכּ ל רחוֹ קים
מאד מּת פלּ ה רחוֹ קים אנוּ  כּ י האלּ ה,
הרחקוֹ ת בּ כּמ ה הרחוּ ק, בּ תכלית מאד
עד מאד, אטוּ ם ולבּ נוּ  ׁש עוּ ר, בּ לי
אזננוּ  להּט וֹ ת זוֹ כים אנוּ  אין אׁש ר
בּ פינוּ  מדבּ רים אנוּ  מה ולׁש מע
אני וּ בשׂ פתי וּ בפי הּת פלּ ה, בּ ׁש עת
מהדּ בּ וּ רים רחוֹ ק ולבּ י מתּפ לּ ל
להׁש מיע מתגּ בּ ר ואיני הּק דוֹ ׁש ים,
ואם בּ פי. מוֹ ציא אני מה לאזני
ׁש אני עד לי, עוֹ זר אּת ה לפעמים
מרחוֹ ק ולׁש מע אזני להּט וֹ ת מתחיל
הּת פלּ ה ׁש ל ודבּ וּ ר אוֹ ת איזה
מהּת כלית רחוֹ ק אני עדין הּק דוֹ ׁש ה,
על כּ ן ועל האחדּ וּ ת. מּת כלית האמּת י,
איזה אחר מאד  ּכּ רו נׁש אר אני רב ּפ י
ואיני לׁש וֹ מעוֹ , מתחיל ׁש אני דּ בּ וּ ר
לדבּ ר להלּ ן וליל מּמ נּ וּ  לפרוֹ ד יכל
אינוֹ  זה ׁש גּ ם יוֹ דע ואּת ה יוֹ תר,
הרבּ ה, לדבּ ר צרי אני כּ י ׁש למוּ ת,
וּ להוֹ סיף הּת פלּ ה סדר כּ ל להתּפ לּ ל
צרכי כּ י הרבּ ה, וּ בּק ׁש וֹ ת ּת חנּ וֹ ת עוֹ ד
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רבּ וֹ ןוּ בכן רחמים, מלא לפני בּ אתי 
הנּ ׁש מוֹ ת, כּ ל אדוֹ ן הּמ עשׂ ים כּ ל
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רחמים ישׂ ראל,ׁש ּת ּמ לא נׁש מוֹ ת על 
על־ והדּ לּ ה העניּ ה נׁש מתי על וּ בפרט
הרבּ יתי אׁש ר הרעים, מעשׂ י ידי
וּ פׁש עּת י עויתי חטאתי , ּנגד לפׁש ע
זה אׁש ר עד עשׂ יתי. בּ עיני והרע
נׁש מתי אׁש ר הרבּ ה וׁש נים ימים
ונתרחקה ונדה, נעה הוֹ לכת
ׁש ם הּק דוֹ ׁש ה הדה מן ונתגּ רׁש ה
ויצאה הּק דוֹ ׁש וֹ ת, הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל גּ דלים
הוֹ לכת והיא מכּ יר, לּה  ואין בּ גּ וֹ לה
רגלּה . לכף מנוֹ ח לּה  ואין וּ מטרפת
הּמ צרים. בּ ין היגוּ ה רוֹ דפיה כּ ל
אלּ ה כּ ל גּ רמוּ  ועוֹ נוֹ תי אעשׂ ה וּ מה
אז וחסדי רחמי לוּ לא מזּ ה, ויוֹ תר
יוּ כל אי ועּת ה חלילה. בעניי אבדּת י
זה, אדוֹ ני עם לדבּ ר זה אדוֹ ני עבד
, ּכ כּ ל מנּ ׁש מתי רחוֹ ק ׁש אני מאחר
וּ מטרף מבלבּ ל סרוּ ח גּ לם יוּ כל ואי
אין כּ ן על חיּ ים. אהים דּ ברי לדבּ ר
אם כּ י וּ להתחנּ ן, לׁש וּ ב ּת קוה ׁש וּ ם לי
זה ועל האמּת י. הדה בּ על על־ידי
ואהי אהי יהוה לפני בּ אתי
מלא לפני ּת חינתי להּפ יל אבוֹ תי,
קרוּ ע בּ לב ונדכּ א, נׁש בּ ר בּ לב רחמים,
בּ לעגי ונאנח, חרד בּ לב וּ מרּת ח,
וּ מבּ יט צוֹ פה עלּ גים. וּ בלׁש וֹ ן שׂ פה
וחנינוֹ תי לרחמי וּ מחכּ ה וּ מיחל
לתׁש וּ עת ודוֹ מם יוֹ ׁש ב האמּת יּ וֹ ת,
לדבּ ר ּפ ה לי אין כּ י עין, כּ הרף יהוה
קלקלּת י כּ י ראׁש , להרים מצח וא
ועצוֹ תי טוֹ בוֹ תי כּ ל בּ ידים וׁש חתּת י
בּ כל עלי הׁש ּפ עּת  אׁש ר הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
צדקה עוֹ ד לי יּ ׁש  מה ועּת ה עת,
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נפׁש ירחמן על רחם רחמים, מלא 
לבד אּת ה כּ י ונׁש מתי, ורוּ חי
ימים זה ׁש עליהם הרחמנוּ ת עצם יוֹ דע
על ורחמי מעי יהמוּ  הרבּ ה. וׁש נים
כּ ל ועל מאד, הּפ גוּ מה נׁש מתי
ערטלּ אין דּ אזלין הערּמ וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת
מה אוֹ י, אוֹ י אוֹ י הרבּ ים. בּ עוֹ נוֹ תי
מתי אוֹ י, אוֹ י אוֹ י אדבּ ר, מה אוֹ מר
גּ בוֹ הים גּ דוֹ לים ּפ גמים לתּק ן אזכּ ה
ּפ גמּת י אׁש ר כּ אלּ ה, ועצוּ מים
חמל ׁש ּפ גמּת י. בּ מקוֹ ם וקלקלּת י
בּ ית־  עּמ כּ ל ועל נׁש מוֹ תינוּ  על ורחם
ורוּ חוֹ ת נׁש מוֹ ת כּ ל על ישׂ ראל,
בּ על לנוּ  ותן והּמ תים, החיּ ים ונפׁש וֹ ת
בּ תּק וּ ן לעסק ׁש יּ וּ כל אמּת י שׂ דה
לוֹ  ׁש יּ היה ונׁש מוֹ תינוּ , ורוּ חנוּ  נפׁש נוּ 
החיּ ים ׁש ל הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל לתּק ן כח
מחוּ ץ הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל להכניס והּמ תים,
ולעסק הּק דוֹ ׁש ה, הדה  ֹלתו לפנים
לזוֹ רעם וּ צרכיהם, ּת ּק וּ ניהם בּ כל
וּ לגדּ לם וּ להׁש קוֹ תם וּ לנוֹ טעם
ולּת ן ּפ ירוֹ תיהם, וּ להרבּ וֹ ת וּ להצמיחם
האילנוֹ ת כּ ל בּ ין כּ ראוּ י הרחקה
את אחד יכחיׁש וּ  ׁש א והעשׂ בים
מקרא מהרה ויקיּ ם וׁש לוֹ ם, חס חברוֹ 
וארץ מים לאגם מדבּ ר ישׂ ם ׁש כּ תוּ ב,
רעבים ׁש ם ויּ וֹ ׁש ב מים. למוֹ צאי ציּ ה
שׂ דוֹ ת ויּ זרעוּ  מוֹ ׁש ב. עיר ויכוֹ ננוּ 
תבוּ אה. ּפ רי ויּ עשׂ וּ  כרמים ויּ ּט עוּ 
א וּ בהמּת ם מאד וירבּ וּ  ויברכם

ימעיט:

הצּ דּ יקיוּ תרחם על הרבּ ים בּ רחמי 
הדה בּ תּק וּ ן העוֹ סקים אמת
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וּ מקבּ צים מלּק טים ׁש אנוּ  והּק בּ וּ צים
נפלאים וּ צמחים וּ פרחים ׁש וֹ ׁש נּ ים
סגלּ וֹ ת וּ מהדּ רים, מפארים ונוֹ ראים
בּ דוֹ ת גּ דוֹ לוֹ ת, וחמוּ דוֹ ת יקרוֹ ת
אוֹ ת כּ ל על־ידי העליוֹ נוֹ ת, הּק דוֹ ׁש וֹ ת
ׁש כּ ן וּ מכּ ל ודּ בּ וּ ר, דּ בּ וּ ר כּ ל ועל־ידי
הּת פלּ ה ׁש ל וּ ברכה בּ רכה כּ ל על־ידי
להּט וֹ ת זוֹ כים היינוּ  ואם הּק דוֹ ׁש ה.
מוֹ ציאים אנוּ  מה לׁש מע אזנינוּ 
טוֹ בוֹ ת ואבנים יקרוֹ ת מרגּ ליּ וֹ ת בּ פינוּ ,
את וּ להשׂ כּ יל להבין כּ אלּ וּ , ויקרוֹ ת
הדּ בּ וּ ר יפי הוֹ ד גּ דלּ ת ּת פארת יקר
הּק דוֹ ׁש ה, הּת פלּ ה ׁש ל והנּ וֹ רא הּק דוֹ ׁש 
ודּ בּ וּ ר, דּ בּ וּ ר כּ ל קדת יקרת עצם את
אפלּ וּ  לדבּ ר להׁש לים יכוֹ לים היינוּ  א
כּ י אחד. דּ בּ וּ ר ואפלּ וּ  אחת, בּ רכה
וּ מהדּ קים ונכרכים נקׁש רים היינוּ 
אי כּ י הדּ בּ וּ ר, ׁש ל הראׁש וֹ נה בּ אוֹ ת
ׁש ל הראׁש וֹ נה אוֹ ת מן ליל אפׁש ר
וזיוּה  יפיּה  יקר עצם לגדל הדּ בּ וּ ר,
למפרט אפׁש ר דּ לא הדרא והדרּה ,
התקרוּ ת ּת קף עצם וּ לגדל בּ שׂ פותא,
אין אׁש ר עד הנּ פׁש , עם הדּ בּ וּ ר
מאּת וֹ  ליל הנּ פׁש  את מנּ יח הדּ בּ וּ ר

יוֹ תר: להלּ ן

וחסד,רבּ וֹ נוֹ  טוֹ ב מלא עוֹ לם, ׁש ל 
אּת ה רבּ ים, רחמים מלא
מי ׁש גּ ם הרבּ ים, בּ רחמי הוֹ דעּת נוּ 
יפי הוֹ ד לׁש מע זאת לבחינה ׁש זּ וֹ כה
מנּ יח הדּ בּ וּ ר אין אׁש ר עד הדּ בּ וּ ר,
אינוֹ  זה גּ ם יוֹ תר, להלּ ן ליל אוֹ תוֹ 
כּ י הּת פלּ ה. ׁש למוּ ת זה ואין טוֹ ב,
הבּ רכוֹ ת כּ ל להתּפ לּ ל דּ יקא צריכין

הּת פלּ ה סדר כּ ל וּ להׁש לים וההוֹ דאוֹ ת
 ּכ אחר עוֹ ד לוֹ מר וגם בּ ׁש למוּ ת,
וּ מזמוֹ רי וּ בּק ׁש וֹ ת, ּת חנּ וֹ ת הרבּ ה
כּ ן על הרבּ ה. ּת פלּ וֹ ת וׁש ארי תהלּ ים
כּ ׁש זּ וֹ כין הוּ א הּת פלּ ה ׁש למוּ ת עּק ר
הּת כלית, ׁש הוּ א בּ אחד, הּת פלּ ה לכל
יהוה ואּת ה אחד. כּ לּ וֹ  טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
אנוּ  כּ ּמ ה וּ פחתוּ תנוּ , ׁש פלוּ תנוּ  ידעּת 
הבּ חינוֹ ת מני וכל מכּ ל רחוֹ קים
מאד מּת פלּ ה רחוֹ קים אנוּ  כּ י האלּ ה,
הרחקוֹ ת בּ כּמ ה הרחוּ ק, בּ תכלית מאד
עד מאד, אטוּ ם ולבּ נוּ  ׁש עוּ ר, בּ לי
אזננוּ  להּט וֹ ת זוֹ כים אנוּ  אין אׁש ר
בּ פינוּ  מדבּ רים אנוּ  מה ולׁש מע
אני וּ בשׂ פתי וּ בפי הּת פלּ ה, בּ ׁש עת
מהדּ בּ וּ רים רחוֹ ק ולבּ י מתּפ לּ ל
להׁש מיע מתגּ בּ ר ואיני הּק דוֹ ׁש ים,
ואם בּ פי. מוֹ ציא אני מה לאזני
ׁש אני עד לי, עוֹ זר אּת ה לפעמים
מרחוֹ ק ולׁש מע אזני להּט וֹ ת מתחיל
הּת פלּ ה ׁש ל ודבּ וּ ר אוֹ ת איזה
מהּת כלית רחוֹ ק אני עדין הּק דוֹ ׁש ה,
על כּ ן ועל האחדּ וּ ת. מּת כלית האמּת י,
איזה אחר מאד  ּכּ רו נׁש אר אני רב ּפ י
ואיני לׁש וֹ מעוֹ , מתחיל ׁש אני דּ בּ וּ ר
לדבּ ר להלּ ן וליל מּמ נּ וּ  לפרוֹ ד יכל
אינוֹ  זה ׁש גּ ם יוֹ דע ואּת ה יוֹ תר,
הרבּ ה, לדבּ ר צרי אני כּ י ׁש למוּ ת,
וּ להוֹ סיף הּת פלּ ה סדר כּ ל להתּפ לּ ל
צרכי כּ י הרבּ ה, וּ בּק ׁש וֹ ת ּת חנּ וֹ ת עוֹ ד
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רבּ וֹ ןוּ בכן רחמים, מלא לפני בּ אתי 
הנּ ׁש מוֹ ת, כּ ל אדוֹ ן הּמ עשׂ ים כּ ל
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רחמים ישׂ ראל,ׁש ּת ּמ לא נׁש מוֹ ת על 
על־ והדּ לּ ה העניּ ה נׁש מתי על וּ בפרט
הרבּ יתי אׁש ר הרעים, מעשׂ י ידי
וּ פׁש עּת י עויתי חטאתי , ּנגד לפׁש ע
זה אׁש ר עד עשׂ יתי. בּ עיני והרע
נׁש מתי אׁש ר הרבּ ה וׁש נים ימים
ונתרחקה ונדה, נעה הוֹ לכת
ׁש ם הּק דוֹ ׁש ה הדה מן ונתגּ רׁש ה
ויצאה הּק דוֹ ׁש וֹ ת, הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל גּ דלים
הוֹ לכת והיא מכּ יר, לּה  ואין בּ גּ וֹ לה
רגלּה . לכף מנוֹ ח לּה  ואין וּ מטרפת
הּמ צרים. בּ ין היגוּ ה רוֹ דפיה כּ ל
אלּ ה כּ ל גּ רמוּ  ועוֹ נוֹ תי אעשׂ ה וּ מה
אז וחסדי רחמי לוּ לא מזּ ה, ויוֹ תר
יוּ כל אי ועּת ה חלילה. בעניי אבדּת י
זה, אדוֹ ני עם לדבּ ר זה אדוֹ ני עבד
, ּכ כּ ל מנּ ׁש מתי רחוֹ ק ׁש אני מאחר
וּ מטרף מבלבּ ל סרוּ ח גּ לם יוּ כל ואי
אין כּ ן על חיּ ים. אהים דּ ברי לדבּ ר
אם כּ י וּ להתחנּ ן, לׁש וּ ב ּת קוה ׁש וּ ם לי
זה ועל האמּת י. הדה בּ על על־ידי
ואהי אהי יהוה לפני בּ אתי
מלא לפני ּת חינתי להּפ יל אבוֹ תי,
קרוּ ע בּ לב ונדכּ א, נׁש בּ ר בּ לב רחמים,
בּ לעגי ונאנח, חרד בּ לב וּ מרּת ח,
וּ מבּ יט צוֹ פה עלּ גים. וּ בלׁש וֹ ן שׂ פה
וחנינוֹ תי לרחמי וּ מחכּ ה וּ מיחל
לתׁש וּ עת ודוֹ מם יוֹ ׁש ב האמּת יּ וֹ ת,
לדבּ ר ּפ ה לי אין כּ י עין, כּ הרף יהוה
קלקלּת י כּ י ראׁש , להרים מצח וא
ועצוֹ תי טוֹ בוֹ תי כּ ל בּ ידים וׁש חתּת י
בּ כל עלי הׁש ּפ עּת  אׁש ר הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
צדקה עוֹ ד לי יּ ׁש  מה ועּת ה עת,
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נפׁש ירחמן על רחם רחמים, מלא 
לבד אּת ה כּ י ונׁש מתי, ורוּ חי
ימים זה ׁש עליהם הרחמנוּ ת עצם יוֹ דע
על ורחמי מעי יהמוּ  הרבּ ה. וׁש נים
כּ ל ועל מאד, הּפ גוּ מה נׁש מתי
ערטלּ אין דּ אזלין הערּמ וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת
מה אוֹ י, אוֹ י אוֹ י הרבּ ים. בּ עוֹ נוֹ תי
מתי אוֹ י, אוֹ י אוֹ י אדבּ ר, מה אוֹ מר
גּ בוֹ הים גּ דוֹ לים ּפ גמים לתּק ן אזכּ ה
ּפ גמּת י אׁש ר כּ אלּ ה, ועצוּ מים
חמל ׁש ּפ גמּת י. בּ מקוֹ ם וקלקלּת י
בּ ית־  עּמ כּ ל ועל נׁש מוֹ תינוּ  על ורחם
ורוּ חוֹ ת נׁש מוֹ ת כּ ל על ישׂ ראל,
בּ על לנוּ  ותן והּמ תים, החיּ ים ונפׁש וֹ ת
בּ תּק וּ ן לעסק ׁש יּ וּ כל אמּת י שׂ דה
לוֹ  ׁש יּ היה ונׁש מוֹ תינוּ , ורוּ חנוּ  נפׁש נוּ 
החיּ ים ׁש ל הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל לתּק ן כח
מחוּ ץ הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל להכניס והּמ תים,
ולעסק הּק דוֹ ׁש ה, הדה  ֹלתו לפנים
לזוֹ רעם וּ צרכיהם, ּת ּק וּ ניהם בּ כל
וּ לגדּ לם וּ להׁש קוֹ תם וּ לנוֹ טעם
ולּת ן ּפ ירוֹ תיהם, וּ להרבּ וֹ ת וּ להצמיחם
האילנוֹ ת כּ ל בּ ין כּ ראוּ י הרחקה
את אחד יכחיׁש וּ  ׁש א והעשׂ בים
מקרא מהרה ויקיּ ם וׁש לוֹ ם, חס חברוֹ 
וארץ מים לאגם מדבּ ר ישׂ ם ׁש כּ תוּ ב,
רעבים ׁש ם ויּ וֹ ׁש ב מים. למוֹ צאי ציּ ה
שׂ דוֹ ת ויּ זרעוּ  מוֹ ׁש ב. עיר ויכוֹ ננוּ 
תבוּ אה. ּפ רי ויּ עשׂ וּ  כרמים ויּ ּט עוּ 
א וּ בהמּת ם מאד וירבּ וּ  ויברכם

ימעיט:

הצּ דּ יקיוּ תרחם על הרבּ ים בּ רחמי 
הדה בּ תּק וּ ן העוֹ סקים אמת
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ועל הדה, בּ עלי הנּ קראים הּק דוֹ ׁש ה
הּת לוּ ים כּ ל ועל חלציהם יוֹ צאי כּ ל
אוֹ יביהם מכּ ל ותצּ ילם ותׁש מרם בּ הם,
כּ י רוֹ דפיהם. וּ מכּ ל שׂ וֹ נאיהם וּ מכּ ל
ׁש ּמ תגּ רין ההתגּ רוּ ת גּ דל יוֹ דע אּת ה
והיּ ּס וּ רים והּק נאה הנאה וגדל בּ הם,
על־ידי־זה. עליהם ׁש בּ אים והרדיפוֹ ת
ואמר ועלינוּ  עליהם וחמל חוּ ס
החים והצּ ילם, וׁש מרם דּ י, לצרוֹ תיהם
בּ אפן וּ ברכם, ואּמ צם וחזּ קם וקיּ מם
כּ ל וּ בתּק וּ ן בּ תּק וּ ננוּ  לעסק ׁש יּ וּ כלוּ 
על רחמים, מלא רחם כּ לּ ּה . הדה
נׁש מוֹ ת על כּ אלּ וּ , עׁש וּ קוֹ ת נׁש מוֹ ת
מאוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה זה מּת ּק וּ ן רחוֹ קוֹ ת
עליהם עברוּ  גּ לגּ וּ לים וכּמ ה ׁש נים,
עברוּ  והרּפ תקאוֹ ת וצרוֹ ת יּס וּ רין וכּמ ה
על חמל וגלגּ וּ ל. גּ לגּ וּ ל בּ כל עליהם
על וּ בפרט ונרדּ פוֹ ת, עיפוֹ ת נׁש מוֹ ת

ער דּ אזלין הערּמ וֹ ת טלּ אין,נׁש מוֹ ת 
גּ וּ ף, בּ ׁש וּ ם להתלבּ ׁש  יכוֹ לים ׁש אינם
הרחמנוּ ת עצם ידעּת  אּת ה אׁש ר
וצעקתם, דּ מעתם על חמל ׁש עליהם.
ואנקתם, וּ גניחתם אנחתם על חמל
על חמל הּמ ר, צערם על חמל
אׁש ר מאד והכּ בד הּק ׁש ה טלטוּ לם
למען עליהם חמל הּס בּ ל. כּ ח כּ ׁש ל
כּ י לבד, הרבּ ים רחמי למען ׁש מ
עליהם להתּפ לּ ל ודעת כּ ח בּ נוּ  אין
ואל למעננוּ , וא למענ עשׂ ה ועלינוּ ,
מהר עוֹ נוֹ תינוּ . ולנוּ  להם ּת זכּ ר
עזרנוּ  מאד. דּ לּ וֹ נוּ  כּ י רחמי יקדּ מוּ נוּ 
בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב וזכּ נוּ  נׁש עננוּ . עלי כּ י
עיני ׁש יּ אירוּ  עד בּ אמת לפני ׁש למה
נקראת הדה ותהיה הדה, בּ על

חס נקראת תהיה וא שׂ דה־צוֹ פים
ותוֹ ׁש יע ׁש ּת עזר שׂ דה־בּ וֹ כים. וׁש לוֹ ם
העצוּ מים, וּ בחסדי הרבּ ים בּ רחמי
להיוֹ ת הדה להבּ על כּ ח ׁש יּ היה
אחד כּ ל על וּ מסּת כּ ל וּ מבּ יט צוֹ פה
הּת כלית, מן הרחוֹ ק מיּ שׂ ראל ואחד
ׁש יּ זכּ ה האמּת י, הּת כלית אל להביאוֹ 
מחיזוּ  ודעּת וֹ  עיניו לסּת ם אחד כּ ל
נכלל ׁש יּ היה עד לגמרי, עלמא דּ האי
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל בּ תכלית ּת מיד
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א האמּת י הּת כלית  ֹבּ תו
אחד כּ ל ׁש יּ זכּ ה בּ אפן טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד
בּ אחד. ּת פלּ תוֹ  לכל מיּ שׂ ראל ואחד
כּ ל לבּט ל ׁש נּ זכּ ה לכּ ל, טוֹ ב עזרנוּ 
עצמנוּ  לבּט ל ׁש נּ זכּ ה עד גּ ׁש מיּ וּ תנוּ ,
ׁש הוּ א בּ אמת, בּ אחדּ וּ ת לכּ לל לגמרי
תפלּ תנוּ  ׁש ּת היה עד ּת מיד, טוֹ ב כּ לּ וֹ 
יחד כּ לוּ לה הלמוּ ת בּ תכלית
בּ תכלית סוֹ פּה  ועד מּת חלּ תּה 
ודבּ וּ ר אוֹ ת ׁש וּ ם נׁש כּ ח וא האחדּ וּ ת,
כּ ׁש נּ עמד ואפלּ וּ  לעוֹ לם. הּת פלּ ה ׁש ל
אוֹ ת את עדין נזכּ ר הּת פלּ ה, בּ סוֹ ף
נל וא הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ ן ודבּ וּ ר
מאוֹ ת לעוֹ לם נפסק וא נעבר וא
אפלּ וּ  הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ ן ודבּ וּ ר
נעשׂ ה וא הּת פלּ ה, לסוֹ ף כּ ׁש נּ בוֹ א
דּ בּ וּ רי בּ ין והרחקה והבדּ ל ּפ רוּ ד ׁש וּ ם
כּ לּ ּה  הּת פלּ ה כּ ל רק הּק דוֹ ׁש ה, הּת פלּ ה
יחד וּ מקרת וּ מחבּ רת כּ לוּ לה ּת היה
לראׁש ּה  וּ מּס וֹ פּה  לסוֹ פּה , מראׁש ּה 
הלמוּ ת, בּ תכלית האחדוּ ת, בּ תכלית
ועל־ידי־זה טוֹ ב. כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  כּ י
יוֹ ם בּ כל לפני ולוֹ מר לסדּ ר נזכּ ה
וּ תפלּ וֹ ת ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת ויוֹ ם

קסא תפילות סהלקוטי תורה

וּ פיּ וּ סים וּ ודּ וּ יים וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
גּ דוֹ לה, בּ כוּ נה מלא, בּ פה הרבּ ה
כּ רצוֹ נ בּ אמת הלּ ב כּ וּ נת בּ תכלית
בּ ׁש מ יחד כּ לוּ לים יהיוּ  וכלּ ם הּט וֹ ב.
אׁש ר עד האחדּ וּ ת, בּ תכלית המיחד
ּת פלּ וֹ תינוּ  ותאזין ׁש ועתנוּ  ּת ׁש מע
כּ ל וּ תמלּ א ּת חנּ וֹ תינוּ , ותקׁש יב
ׁש נּ זכּ ה בּ רחמים, לטוֹ בה מׁש אלוֹ תינוּ 
ׁש למה בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב מהרה קל חיׁש 
בּ אמת. הּט וֹ ב כּ רצוֹ נ ולהיוֹ ת לפני
והכּ ׁש רים הצּ דּ יקים עם חלקנוּ  ותשׂ ים
ותעׁש ע בּ גן־עדן, לפני היּ וֹ ׁש בים
נצחים, וּ לנצח עד לעוֹ למי נפׁש נוּ  עם
טוֹ בה ונירׁש  ונראה ונחיה ונזכּ ה
וּ לחיּ י הּמ ׁש יח ימוֹ ת לׁש ני וּ ברכה
ותוֹ ׁש יענוּ  ותעזרנוּ  הבּ א. העוֹ לם
וּ תרחם תמיד, בּ שׂ מחה להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה
וּ תזכּ נוּ  ,וחנינוֹ תי בּ רחמי עלינוּ 
לעמד ׁש נּ זכּ ה העצוּ מים בּ חסדי
לצּ דּ יקים ׁש ּת עשׂ ה הּמ חוֹ ל את ולראוֹ ת
מראה יהיה אחד וכל לבא, לעתיד
לוֹ , קוּ ינוּ  יהוה זה ואוֹ מר, בּ אצבּ עוֹ 
הנּ ה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ואמר ׁש כּ תוּ ב, כּ מוֹ 

יהוה זה ויוֹ ׁש יענוּ , לוֹ  קוּ ינוּ  זה אהינוּ 
בּ יׁש וּ עתוֹ . ונשׂ מחה נגילה לוֹ  קוּ ינוּ 
ּת בחר אׁש רי לזה, הּמ חכּ ה אׁש רי
החרכּ ים מן להציץ ׁש יּ זכּ ה וּ תקרב

הזּ ה: הּמ חוֹ ל שׂ מחת

לכלמלא להטיב חפץ רחמים, 
עוֹ ד כּ ל עלינוּ  רחם .בּ ריּ וֹ תי
ועזרנוּ  וזכּ נוּ  וחיּ ינוּ  בּ נוּ , נפׁש נוּ 
כּ מוֹ  האמּת יּ ית, בּ יׁש וּ עת והוֹ ׁש יענוּ 
ׁש אנוּ  היׁש וּ עוֹ ת כּ ל את יוֹ דע ׁש אּת ה
מה לכל להגּ יע ׁש נּ זכּ ה בּ אפן צריכין,
ולא מהרה, קל חיׁש  מלּ פני בּ ּק ׁש נוּ 
אמרי־ לרצוֹ ן יהיוּ  . קּמ בּ כּס וּ פא נעוּ ל
צוּ רי יהוה לפני לבּ י והגיוֹ ן פי

צדּ יקיםוגוֹ אל וגילוּ  ביהוה שׂ מחוּ  י. 
המים ישׂ מחוּ  לב. יׁש רי כּ ל והרנינוּ 
.מל יהוה בגּ וֹ ים ויאמרוּ  הארץ ותגל
יהוה והיה ׁש כּ תוּ ב, מקרא ויקיּ ם
יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם הארץ כּ ל על למל
כּ תוּ ב וּ בתוֹ רת אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד יהוה
אהינוּ  יהוה ישׂ ראל ׁש מע לאמר,

אחד: יהוה
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ועל הדה, בּ עלי הנּ קראים הּק דוֹ ׁש ה
הּת לוּ ים כּ ל ועל חלציהם יוֹ צאי כּ ל
אוֹ יביהם מכּ ל ותצּ ילם ותׁש מרם בּ הם,
כּ י רוֹ דפיהם. וּ מכּ ל שׂ וֹ נאיהם וּ מכּ ל
ׁש ּמ תגּ רין ההתגּ רוּ ת גּ דל יוֹ דע אּת ה
והיּ ּס וּ רים והּק נאה הנאה וגדל בּ הם,
על־ידי־זה. עליהם ׁש בּ אים והרדיפוֹ ת
ואמר ועלינוּ  עליהם וחמל חוּ ס
החים והצּ ילם, וׁש מרם דּ י, לצרוֹ תיהם
בּ אפן וּ ברכם, ואּמ צם וחזּ קם וקיּ מם
כּ ל וּ בתּק וּ ן בּ תּק וּ ננוּ  לעסק ׁש יּ וּ כלוּ 
על רחמים, מלא רחם כּ לּ ּה . הדה
נׁש מוֹ ת על כּ אלּ וּ , עׁש וּ קוֹ ת נׁש מוֹ ת
מאוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה זה מּת ּק וּ ן רחוֹ קוֹ ת
עליהם עברוּ  גּ לגּ וּ לים וכּמ ה ׁש נים,
עברוּ  והרּפ תקאוֹ ת וצרוֹ ת יּס וּ רין וכּמ ה
על חמל וגלגּ וּ ל. גּ לגּ וּ ל בּ כל עליהם
על וּ בפרט ונרדּ פוֹ ת, עיפוֹ ת נׁש מוֹ ת

ער דּ אזלין הערּמ וֹ ת טלּ אין,נׁש מוֹ ת 
גּ וּ ף, בּ ׁש וּ ם להתלבּ ׁש  יכוֹ לים ׁש אינם
הרחמנוּ ת עצם ידעּת  אּת ה אׁש ר
וצעקתם, דּ מעתם על חמל ׁש עליהם.
ואנקתם, וּ גניחתם אנחתם על חמל
על חמל הּמ ר, צערם על חמל
אׁש ר מאד והכּ בד הּק ׁש ה טלטוּ לם
למען עליהם חמל הּס בּ ל. כּ ח כּ ׁש ל
כּ י לבד, הרבּ ים רחמי למען ׁש מ
עליהם להתּפ לּ ל ודעת כּ ח בּ נוּ  אין
ואל למעננוּ , וא למענ עשׂ ה ועלינוּ ,
מהר עוֹ נוֹ תינוּ . ולנוּ  להם ּת זכּ ר
עזרנוּ  מאד. דּ לּ וֹ נוּ  כּ י רחמי יקדּ מוּ נוּ 
בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב וזכּ נוּ  נׁש עננוּ . עלי כּ י
עיני ׁש יּ אירוּ  עד בּ אמת לפני ׁש למה
נקראת הדה ותהיה הדה, בּ על

חס נקראת תהיה וא שׂ דה־צוֹ פים
ותוֹ ׁש יע ׁש ּת עזר שׂ דה־בּ וֹ כים. וׁש לוֹ ם
העצוּ מים, וּ בחסדי הרבּ ים בּ רחמי
להיוֹ ת הדה להבּ על כּ ח ׁש יּ היה
אחד כּ ל על וּ מסּת כּ ל וּ מבּ יט צוֹ פה
הּת כלית, מן הרחוֹ ק מיּ שׂ ראל ואחד
ׁש יּ זכּ ה האמּת י, הּת כלית אל להביאוֹ 
מחיזוּ  ודעּת וֹ  עיניו לסּת ם אחד כּ ל
נכלל ׁש יּ היה עד לגמרי, עלמא דּ האי
וׁש וֹ ב בּ רצוֹ א הבּ ּט וּ ל בּ תכלית ּת מיד
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א האמּת י הּת כלית  ֹבּ תו
אחד כּ ל ׁש יּ זכּ ה בּ אפן טוֹ ב, כּ לּ וֹ  אחד
בּ אחד. ּת פלּ תוֹ  לכל מיּ שׂ ראל ואחד
כּ ל לבּט ל ׁש נּ זכּ ה לכּ ל, טוֹ ב עזרנוּ 
עצמנוּ  לבּט ל ׁש נּ זכּ ה עד גּ ׁש מיּ וּ תנוּ ,
ׁש הוּ א בּ אמת, בּ אחדּ וּ ת לכּ לל לגמרי
תפלּ תנוּ  ׁש ּת היה עד ּת מיד, טוֹ ב כּ לּ וֹ 
יחד כּ לוּ לה הלמוּ ת בּ תכלית
בּ תכלית סוֹ פּה  ועד מּת חלּ תּה 
ודבּ וּ ר אוֹ ת ׁש וּ ם נׁש כּ ח וא האחדּ וּ ת,
כּ ׁש נּ עמד ואפלּ וּ  לעוֹ לם. הּת פלּ ה ׁש ל
אוֹ ת את עדין נזכּ ר הּת פלּ ה, בּ סוֹ ף
נל וא הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ ן ודבּ וּ ר
מאוֹ ת לעוֹ לם נפסק וא נעבר וא
אפלּ וּ  הּת פלּ ה, ׁש ל הראׁש וֹ ן ודבּ וּ ר
נעשׂ ה וא הּת פלּ ה, לסוֹ ף כּ ׁש נּ בוֹ א
דּ בּ וּ רי בּ ין והרחקה והבדּ ל ּפ רוּ ד ׁש וּ ם
כּ לּ ּה  הּת פלּ ה כּ ל רק הּק דוֹ ׁש ה, הּת פלּ ה
יחד וּ מקרת וּ מחבּ רת כּ לוּ לה ּת היה
לראׁש ּה  וּ מּס וֹ פּה  לסוֹ פּה , מראׁש ּה 
הלמוּ ת, בּ תכלית האחדוּ ת, בּ תכלית
ועל־ידי־זה טוֹ ב. כּ לּ וֹ  אחד כּ לּ וֹ  כּ י
יוֹ ם בּ כל לפני ולוֹ מר לסדּ ר נזכּ ה
וּ תפלּ וֹ ת ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת ויוֹ ם

קסא תפילות סהלקוטי תורה

וּ פיּ וּ סים וּ ודּ וּ יים וּ בּק ׁש וֹ ת וּ תחנּ וֹ ת
גּ דוֹ לה, בּ כוּ נה מלא, בּ פה הרבּ ה
כּ רצוֹ נ בּ אמת הלּ ב כּ וּ נת בּ תכלית
בּ ׁש מ יחד כּ לוּ לים יהיוּ  וכלּ ם הּט וֹ ב.
אׁש ר עד האחדּ וּ ת, בּ תכלית המיחד
ּת פלּ וֹ תינוּ  ותאזין ׁש ועתנוּ  ּת ׁש מע
כּ ל וּ תמלּ א ּת חנּ וֹ תינוּ , ותקׁש יב
ׁש נּ זכּ ה בּ רחמים, לטוֹ בה מׁש אלוֹ תינוּ 
ׁש למה בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב מהרה קל חיׁש 
בּ אמת. הּט וֹ ב כּ רצוֹ נ ולהיוֹ ת לפני
והכּ ׁש רים הצּ דּ יקים עם חלקנוּ  ותשׂ ים
ותעׁש ע בּ גן־עדן, לפני היּ וֹ ׁש בים
נצחים, וּ לנצח עד לעוֹ למי נפׁש נוּ  עם
טוֹ בה ונירׁש  ונראה ונחיה ונזכּ ה
וּ לחיּ י הּמ ׁש יח ימוֹ ת לׁש ני וּ ברכה
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הזּ ה: הּמ חוֹ ל שׂ מחת

לכלמלא להטיב חפץ רחמים, 
עוֹ ד כּ ל עלינוּ  רחם .בּ ריּ וֹ תי
ועזרנוּ  וזכּ נוּ  וחיּ ינוּ  בּ נוּ , נפׁש נוּ 
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ׁש אנוּ  היׁש וּ עוֹ ת כּ ל את יוֹ דע ׁש אּת ה
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ולא מהרה, קל חיׁש  מלּ פני בּ ּק ׁש נוּ 
אמרי־ לרצוֹ ן יהיוּ  . קּמ בּ כּס וּ פא נעוּ ל
צוּ רי יהוה לפני לבּ י והגיוֹ ן פי

צדּ יקיםוגוֹ אל וגילוּ  ביהוה שׂ מחוּ  י. 
המים ישׂ מחוּ  לב. יׁש רי כּ ל והרנינוּ 
.מל יהוה בגּ וֹ ים ויאמרוּ  הארץ ותגל
יהוה והיה ׁש כּ תוּ ב, מקרא ויקיּ ם
יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם הארץ כּ ל על למל
כּ תוּ ב וּ בתוֹ רת אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד יהוה
אהינוּ  יהוה ישׂ ראל ׁש מע לאמר,

אחד: יהוה





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 ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
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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 ְְִִֵֶֶַַָָָָָ

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
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לכל ולזת הא  לע לח י זה זה   מל ,'וכ מצליחי נכסיו וכב ד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוער 
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