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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 לג



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
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יותר בצמצומי אלקותו ש יותר, נמוכה שהמדריגה מה הכל (מתנה
נד) אות                                                                           מו

לג תפילות ליקוטי                                                              מז 



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

הצדיק מיתת ידי על רק שתיקונ נשמות יש
ח) אות ג נזיקי)                        קנג

סה תפילות ליקוטי                     קנד

הענייני תוכ

טב לראת ימי אהב ,יח החפ האי ל"ד)מי יה)             ג ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ
ב הלכה טב י הלכת                                                        ט ְֲִָָ

ג הלכה חנה הלכת                                                            יג ְֲֲִָָָֻ
ד הלכה רי הלכת                                                          כב ְֲִִָָ

ה הלכה הלואה הלכת                                                          ל ְְֲִַָָָָ
דבר אהלל באלקי דבר אהלל יא)בה' אות ה תפלי)                 לז

שתיי בכתפי א)טט שמע (קריאת                                       לח

שהוא מקו מכל בה' ה)להידבק אות ה שמע (קריאת               לט

הלב לתו כשנמש הדעת כז)עיקר אות ד (ערבית                     מ

תורה נתגלה יצרו על שמתגבר ידי ה)על אות ב (סוכה              מא

היא מה ימי ה)מדת אות ד (שחיטה                                     מא

כול את מחיה ה)ואתה אות ה (שחיטה                                מב

שתיי בכתפי א)טט אות א תולעי)                                    מב

צדיק אלט טוב אי תורה, אלא טוב ב)אי אות ג יבו)              מג

הלב לתו הדעת יא)להמשי אות ג קרקעות (חזקת                מד

בלב ה ט)המידות אות ד (מצרנות                                      מה

יותר בצמצומי אלקותו ש יותר, נמוכה שהמדריגה מה הכל (מתנה
נד) אות                                                                           מו

לג תפילות ליקוטי                                                              מז 



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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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,

לגתורה
ימי אהב ,יח החפ האי מי

טב ל"ד)לראת יה): 



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,

לגתורה
ימי אהב ,יח החפ האי מי

טב ל"ד)לראת יה): 



ג והלכות לגתורות תורה

טב לראת ימי אהב ,יח החפ האי ל"ד)מי יה): ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁש לוֹ ם.א לבּק ׁש  ׁש צּ רי הוּ א, הכּ לל
וׁש יּ היה ישׂ ראל, בּ ין ׁש לוֹ ם ׁש יּ היה
ׁש א הינוּ  בּ מדּ וֹ תיו. אדם לכל ׁש לוֹ ם
וּ במארעוֹ תיו, בּ מדּ וֹ תיו מחלּ ק יהיה
בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין חלּ וּ ק לוֹ  יהא ׁש א
.יתבּ ר הם בּ וֹ  ימצא ּת מיד בּ עקוּ 

נ"ו)הינוּ  בּ אקים(ׁש ם דּ בר אהלּ ל "בּ ה' : 
הם ימצא מה ועל־ידי דּ בר": אהלּ ל
על־ידי בּ עקוּ , בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין יתבּ ר
דּ אּת  כּ מה ׁש לוֹ ם, הנּ קראת הּת וֹ רה

ג')אמר "וכל(מׁש לי ׁש לוֹ ם".: נתיבוֹ תיה 
בּ רית כּ ן גּ ם ׁש נּ קראוּ  צדּ יקים ועל־ידי
את לאהב יכוֹ ל זה וּ מחמת ׁש לוֹ ם.
וכוּ ', בּ טיבוּ  הן מקוֹ ם בּ כל הלוֹ ם
ישׂ ראל, בּ ין ׁש לוֹ ם להיוֹ ת ויכוֹ ל

זה: את זה ולאהב

הארץב כל ׁש "ּמ א לדעת, וצרי
מנּ ּה . ּפ נוּ י אתר ולית כּ בוֹ דוֹ ".
כּ ל וסוֹ בב עלמין כּ ל ממלּ א ואיהוּ 
בּ מא ׁש עוֹ סק מי ואפלּ וּ  עלמין.
להתנצּ ל יכוֹ ל א בּ עכּ וּ "ם, וּ מּת ן
הם את לעבד אפׁש ר אי ולוֹ מר,
ׁש נּ וֹ פל וגׁש מיּ וּ ת עביּ וּ ת מחמת יתבּ ר
ׁש עוֹ סק העסק מחמת עליו, ּת מיד
חכמינוּ , לנוּ  גּ לּ וּ  כּ בר כּ י עּמ הם. ּת מיד
דּ ברים ׁש בּ כל לברכה, זכרוֹ נם
יכוֹ ל העכּ וּ "ם, לׁש וֹ נוֹ ת וּ בכל גּ ׁש מיּ ים,
אקוּ תוֹ  בּ א כּ י אקוּ ת. בּ הם למצא
כּ מוֹ  כּ לל, וקיּ וּ ם חיּ וּ ת ׁש וּ ם להם אין

ט')ׁש כּ תוּ ב את(נחמיה מחיּ ה "ואּת ה : 
ׁש ם הזּ ה ואקוּ ת ׁש החיּ וּ ת לבד כּ לּ ם".

חיּ וּ נוֹ  כּ די רק וּ במעוּ ט, גּ דוֹ ל בּ צמצוּ ם
הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־ כּ י יוֹ תר. וא להחיוֹ תוֹ 
בּ צמצוּ מים אקוּ תוֹ  את צמצם הוּ א
עד הּמ חׁש בה מראׁש ית וׁש וֹ נים, רבּ ים
ׁש ם הגּ ׁש מי, עוֹ לם ׁש ל הּמ רכּ ז נקדּ ת

הּק לּפ וֹ ת: מדוֹ ר

יוֹ תרוּ בכל ּמ ׁש ּת לׁש ל מה 
למּט ה, יוֹ תר וּ מתצמצם
רבּ ים בּ מלבּ וּ ׁש ים ׁש ם מלבּ ׁש  אקוּ תוֹ 
זכרוֹ נם חכמינוּ , ׁש גּ לּ וּ  וזה יוֹ תר.
ׁש הּמ שׂ כּ יל ּפ תח, לנוּ  וּ פתחוּ  לברכה,
יׁש  גּ ׁש מיּ ים הדּ ברים ׁש בּ כל ויבין ידע
חכמינוּ , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  וחיּ וּ תוֹ , אקוּ תוֹ 

לברכה ל"ד:)זכרוֹ נם 'טט(מנחוֹ ת : 
ׁש ּת ים', בּ אפריקי ּפ ת ׁש ּת ים, בּ כתפי
יׁש  העכּ וּ "ם לׁש וֹ נוֹ ת ׁש בּ כל להוֹ דיע

אוֹ תּה : המחיּ ה אקוּ תוֹ  ׁש ם

בּ ירוּ וזה פ"א)ׁש למיׁש ּמ ביא :(ּת ענית 

היכן אדם ל יאמר 'אם
גּ דוֹ ל בּ כר לוֹ : ּת אמר ,קיא
קרא "אלי ׁש נּ אמר: ׁש בּ רוֹ מי',
ׁש אל האדם ׁש זּ ה נמצא מעיר".
מׁש ּק ע הוּ א בּ ודּ אי ,קיא היכן
עצמוֹ  את הוֹ ציא כּ י הּק לּפ וֹ ת. בּ מדוֹ ר
היכן ׁש אמר: בּ עּק ר, וכפר הכּ לל מן
ׁש ם אין ׁש בּ מקוֹ מוֹ  לוֹ  ונדמה ,קיא
אפלּ וּ  לוֹ : ּת אמר בּ כן אקים.
בּ מדוֹ ר מׁש ּק ע ׁש אּת ה בּ מקוֹ מ
למצא ּת וּ כל ׁש ם כּ ן גּ ם הּק לּפ וֹ ת,
כּ מוֹ  הכּ ל, את מחיּ ה הוּ א כּ י אקוּ תוֹ .
כּ לּ ם". את מחיּ ה "ואּת ה ׁש כּ תוּ ב:



ג והלכות לגתורות תורה

טב לראת ימי אהב ,יח החפ האי ל"ד)מי יה): ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁש לוֹ ם.א לבּק ׁש  ׁש צּ רי הוּ א, הכּ לל
וׁש יּ היה ישׂ ראל, בּ ין ׁש לוֹ ם ׁש יּ היה
ׁש א הינוּ  בּ מדּ וֹ תיו. אדם לכל ׁש לוֹ ם
וּ במארעוֹ תיו, בּ מדּ וֹ תיו מחלּ ק יהיה
בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין חלּ וּ ק לוֹ  יהא ׁש א
.יתבּ ר הם בּ וֹ  ימצא ּת מיד בּ עקוּ 

נ"ו)הינוּ  בּ אקים(ׁש ם דּ בר אהלּ ל "בּ ה' : 
הם ימצא מה ועל־ידי דּ בר": אהלּ ל
על־ידי בּ עקוּ , בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין יתבּ ר
דּ אּת  כּ מה ׁש לוֹ ם, הנּ קראת הּת וֹ רה

ג')אמר "וכל(מׁש לי ׁש לוֹ ם".: נתיבוֹ תיה 
בּ רית כּ ן גּ ם ׁש נּ קראוּ  צדּ יקים ועל־ידי
את לאהב יכוֹ ל זה וּ מחמת ׁש לוֹ ם.
וכוּ ', בּ טיבוּ  הן מקוֹ ם בּ כל הלוֹ ם
ישׂ ראל, בּ ין ׁש לוֹ ם להיוֹ ת ויכוֹ ל

זה: את זה ולאהב

הארץב כל ׁש "ּמ א לדעת, וצרי
מנּ ּה . ּפ נוּ י אתר ולית כּ בוֹ דוֹ ".
כּ ל וסוֹ בב עלמין כּ ל ממלּ א ואיהוּ 
בּ מא ׁש עוֹ סק מי ואפלּ וּ  עלמין.
להתנצּ ל יכוֹ ל א בּ עכּ וּ "ם, וּ מּת ן
הם את לעבד אפׁש ר אי ולוֹ מר,
ׁש נּ וֹ פל וגׁש מיּ וּ ת עביּ וּ ת מחמת יתבּ ר
ׁש עוֹ סק העסק מחמת עליו, ּת מיד
חכמינוּ , לנוּ  גּ לּ וּ  כּ בר כּ י עּמ הם. ּת מיד
דּ ברים ׁש בּ כל לברכה, זכרוֹ נם
יכוֹ ל העכּ וּ "ם, לׁש וֹ נוֹ ת וּ בכל גּ ׁש מיּ ים,
אקוּ תוֹ  בּ א כּ י אקוּ ת. בּ הם למצא
כּ מוֹ  כּ לל, וקיּ וּ ם חיּ וּ ת ׁש וּ ם להם אין

ט')ׁש כּ תוּ ב את(נחמיה מחיּ ה "ואּת ה : 
ׁש ם הזּ ה ואקוּ ת ׁש החיּ וּ ת לבד כּ לּ ם".

חיּ וּ נוֹ  כּ די רק וּ במעוּ ט, גּ דוֹ ל בּ צמצוּ ם
הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־ כּ י יוֹ תר. וא להחיוֹ תוֹ 
בּ צמצוּ מים אקוּ תוֹ  את צמצם הוּ א
עד הּמ חׁש בה מראׁש ית וׁש וֹ נים, רבּ ים
ׁש ם הגּ ׁש מי, עוֹ לם ׁש ל הּמ רכּ ז נקדּ ת

הּק לּפ וֹ ת: מדוֹ ר

יוֹ תרוּ בכל ּמ ׁש ּת לׁש ל מה 
למּט ה, יוֹ תר וּ מתצמצם
רבּ ים בּ מלבּ וּ ׁש ים ׁש ם מלבּ ׁש  אקוּ תוֹ 
זכרוֹ נם חכמינוּ , ׁש גּ לּ וּ  וזה יוֹ תר.
ׁש הּמ שׂ כּ יל ּפ תח, לנוּ  וּ פתחוּ  לברכה,
יׁש  גּ ׁש מיּ ים הדּ ברים ׁש בּ כל ויבין ידע
חכמינוּ , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  וחיּ וּ תוֹ , אקוּ תוֹ 

לברכה ל"ד:)זכרוֹ נם 'טט(מנחוֹ ת : 
ׁש ּת ים', בּ אפריקי ּפ ת ׁש ּת ים, בּ כתפי
יׁש  העכּ וּ "ם לׁש וֹ נוֹ ת ׁש בּ כל להוֹ דיע

אוֹ תּה : המחיּ ה אקוּ תוֹ  ׁש ם

בּ ירוּ וזה פ"א)ׁש למיׁש ּמ ביא :(ּת ענית 

היכן אדם ל יאמר 'אם
גּ דוֹ ל בּ כר לוֹ : ּת אמר ,קיא
קרא "אלי ׁש נּ אמר: ׁש בּ רוֹ מי',
ׁש אל האדם ׁש זּ ה נמצא מעיר".
מׁש ּק ע הוּ א בּ ודּ אי ,קיא היכן
עצמוֹ  את הוֹ ציא כּ י הּק לּפ וֹ ת. בּ מדוֹ ר
היכן ׁש אמר: בּ עּק ר, וכפר הכּ לל מן
ׁש ם אין ׁש בּ מקוֹ מוֹ  לוֹ  ונדמה ,קיא
אפלּ וּ  לוֹ : ּת אמר בּ כן אקים.
בּ מדוֹ ר מׁש ּק ע ׁש אּת ה בּ מקוֹ מ
למצא ּת וּ כל ׁש ם כּ ן גּ ם הּק לּפ וֹ ת,
כּ מוֹ  הכּ ל, את מחיּ ה הוּ א כּ י אקוּ תוֹ .
כּ לּ ם". את מחיּ ה "ואּת ה ׁש כּ תוּ ב:



הלכותד טובליקוטי לראות ימים אהב חיים, החפץ האיש מי

בּ וֹ  עצמ את לדבּ ק יכוֹ ל אּת ה וּ מם
ׁש למה. בּ תׁש וּ בה אליו ולׁש וּ ב ,יתבּ ר
אלּ א . מּמ היא רחוֹ קה א כּ י

הלּ בוּ ׁש ים: רבּ וּ  ׁש ם ׁש בּ מקוֹ מ

מּמ דרגהוכל הוֹ ל אדם מה 
אל יוֹ תר מתקרב הוּ א למדרגה,
הם את לידע ויכוֹ ל ,יתבּ ר הם
מה כּ ל כּ י יתרה. בּ הבנה יתבּ ר
נתמעטוּ  עליוֹ נה, יוֹ תר הּמ דרגה
הוּ א ואז הצּ מצוּ ם, ונתמעט הלּ בוּ ׁש ים,
ויכוֹ ל ,יתבּ ר הם אל יוֹ תר מקרב
יתבּ ר הם עם עצמוֹ  את לאהב

יתרה: בּ אהבה

טוֹ בג ימי ימים, מיני ׁש ני יׁש  והנּ ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  רע. ז')וימי :(קהלת 

רעה וּ ביוֹ ם בּ טוֹ ב, היה טוֹ בה "בּ יוֹ ם
להסּת כּ ל לאדם ׁש צּ רי הינוּ  ראה".
ימי ׁש ם ימצא בּ ודּ אי היטב, היטב ׁש ם
נקראים והיּ מים ּת וֹ רה; הינוּ  טוֹ ב,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ל"ט)מדּ וֹ ת, "וּ מדּ ת(ּת הלּ ים : 
אוֹ ריתא כּ י הּת וֹ רה, הם והּמ דּ וֹ ת ימי".
הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־ ׁש ל מדּ וֹ תיו הם כּ לּ ּה 
מאהבה מדבּ רת הּת וֹ רה כּ י הוּ א,
בּ רא וּ בּה  הּמ דּ וֹ ת. וּ ׁש אר ויראה
כּ מוֹ  עלמין, הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־הוּ א

ח')ׁש כּ תוּ ב אצלוֹ (מׁש לי "ואהיה : 
אּמ ן אלּ א אמוֹ ן ּת קרי אל אמוֹ ן".

ל"ה:) ׁש מיני זהר א' ּפ רׁש ה רבּ ה ואוֹ תיּ וֹ ת(בּ ראׁש ית . 
ודבר, דּ בר כּ ל את המחיּ ין הם הּת וֹ רה
למּט ה, היא הּמ דרגה מה כּ ל אלּ א
יוֹ תר בּ צמצוּ ם הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת הם ׁש ם

עליוֹ נ יוֹ תר בּ מדרגה היוּ  ה,מּמ ה 
למעלה כּ מוֹ   ּכ כּ ל מאירים ואינם

להׁש ּפ יע ׁש א כּ די עליוֹ נה, בּ מדרגה
נמצא מהראוּ י: יוֹ תר וחיּ וּ תּה  אוֹ ר
רע, בּ ימי הינוּ  הּק לּפ וֹ ת, בּ מדוֹ ר אפלּ וּ 
עכּ וּ "ם, וּ לׁש וֹ נוֹ ת רעוֹ ת מדּ וֹ ת ׁש הם
אוֹ תיּ וֹ ת למצא יכוֹ לין ׁש ם [גּ ם]
הלּ בוּ ׁש ים רבּ וּ י מחמת אבל הּת וֹ רה.
אוֹ תיּ וֹ ת נתראים אינם הצּ מצוּ ם, וגדל
רע ימי על־ידי טוֹ ב, ימי הינוּ  הּת וֹ רה,
מי אבל עליהם. הוֹ רה  והחׁש
רע, הימי הינוּ  הרע, יצרוֹ  את ׁש כּ וֹ פה
נתבּ לבּ ל הרע אזי רעוֹ ת, הּמ דּ וֹ ת הינוּ 
אזי ׁש בּ הם, הּט וֹ ב ימי נגד לגמרי
וּ מאירים ונתראים בּ וֹ לטוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת
כּ ל מאירין היוּ  א מּת חלּ ה כּ י בּ יוֹ תר.
כּ די מלמעלה, אוֹ ר קבּ לוּ  א כּ י , ּכ
מכּ די יוֹ תר רע הימי יקבּ לוּ  ׁש א
ונׁש ארין הרע, ׁש נּ תבּ ּט ל ועכׁש ו חיּ וּ נוֹ .
אוֹ ר מקבּ לין אזי לבד, הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
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הינוּ נמצא, יצרוֹ , את ׁש כּ וֹ פה זה 
כּ ׁש הוּ א רע. ימי את ׁש כּ וֹ פה
ׁש רוֹ אה אוֹ  העכּ וּ "ם עם מדבּ ר
על ׁש וֹ כן הרע ּת כף אזי מדּ וֹ תיהם,
נתבּ ּט ל הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת הינוּ  הּט וֹ ב
אזי בּ וֹ לטין, הּת וֹ רה ואוֹ תיּ וֹ ת ונוֹ פל,

הדּ בר: ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה יוֹ דע הוּ א

הּק דוֹ ׁש וזה בּ זּ הר דףׁש כּ תוּ ב ־לל) 

כחצ'.) גּ בּ רי מלאכיו ה' "בּ רכוּ  :
על דּ מתגּ בּ רין אנּ וּ ן אלּ ין דברוֹ " עשׂ י
מּמ ׁש . למלאכין דּ מין אנּ וּ ן יצריהוֹ ן,
דּ בר, להאי דּ עבדין דברוֹ " "עשׂ י
זכין אנּ וּ ן דּ ברוֹ " בּ קוֹ ל "לׁש מע
הּת וֹ רה כּ י מלּ עלּ א. קלין למׁש מע

ה והלכות לגתורות תורה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ בר, ק"ה)נקראת :(ּת הלּ ים 

מה וכל דּ וֹ ר". לאלף צוּ ה "דּ בר
ונתלבּ ׁש ים נתצמצם הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
הּת וֹ רה יתרים, וּ בלבוּ ׁש ים בּ צמצוּ מים

וּ בא בּ העלם וּ מיהוּ א יוֹ תר. תכּ סיא 
הּת וֹ רה האוֹ תיּ וֹ ת את ׁש ּמ פׁש יט
ׁש בּ וֹ נה כּ מי דּ וֹ מה הוּ א מהלּ בוּ ׁש ים,
הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת למׁש ל הּת וֹ רה. את
בּ לׁש וֹ נוֹ ת וּ מפרדין מפזּ רין ׁש היוּ 
יוֹ דע אדם ׁש וּ ם היה וא העכּ וּ "ם,
ׁש החׁש י רע הימי מחמת מהם,
זה וּ כׁש בּ א אוֹ תם. והלבּ יׁש  עליהם
ה' למלא דּ וֹ מה ׁש הוּ א האדם,
יצרוֹ , את ׁש כּ וֹ פה על־ידי צבאוֹ ת,
לׁש וֹ נוֹ ת הינוּ  הרע אזי רע. הימי הינוּ 
ואז כּ נגדּ וֹ , ונתבּ ּט לין נכּפ פין העכּ וּ "ם
בּ וֹ לטין. הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת נׁש ארין
הגּ ׁש מיּ ים, מהלּ בוּ ׁש ים וּ כׁש נּ פׁש טין
מּמ דּ וֹ ת הינוּ  העכּ וּ "ם מלּ ׁש וֹ נוֹ ת הינוּ 
אלּ וּ  מקבּ לין אזי רע, מימי הינוּ  רעוֹ ת,
מּמ ה יוֹ תר רב אוֹ ר הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
מּת חלּ ה כּ י מּת חלּ ה. מקבּ לין היוּ 
הראוּ י חיּ וּ ת כּ די אלּ א מקבּ לין היוּ  א
להׁש ּפ יע ׁש א כּ די מקוֹ ם, לאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להם. מהראוּ י יוֹ תר
ארוּ ר בּ ין ידע דּ א עד האר"י בּ כתבי
ׁש יּ מׁש י הינוּ  מרדּ כי,  ּלברו המן
יוֹ תר. וא חיּ וּ נוֹ  כּ די להּק לּפ וֹ ת ׁש פע
ׁש ם מבאר ו', ּפ רק ּפ וּ רים בּ כוּ נוֹ ת בּ "פרי־עץ־חיּ ים" (עיּ ן

 ֹבּ תו הנּ עלמת להּק דה חיּ וּ ת להמׁש י ׁש צּ ריכין

גּ דוֹ ל, בּ צמצוּ ם החיּ וּ ת להמׁש י צריכין אבל הּק לּפ וֹ ת.

ׁש ם) עיּ ן ּפ וּ רים ׁש ל הכרוּ ת כּ וּ נוֹ ת סוֹ ד אבלׁש זּ הוּ  . 
אזי מהּק לּפ וֹ ת, האוֹ תיּ וֹ ת כּ ׁש נּ פׁש טין
"עשׂ י וזהוּ : מלּ עלּ א. רב אוֹ ר מקבּ לין

כּ ׁש עוֹ שׂ ין דּ ברוֹ ", בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ 
מּת חלּ ה ׁש היה להּת וֹ רה וּ בוֹ נין
העכּ וּ "ם בּ לׁש וֹ נוֹ ת וּ מפרדין מפזּ רין
"לׁש מע אזי רע, וּ בימי רעוֹ ת וּ במדּ וֹ ת
קלין למׁש מע וזוֹ כין דּ ברוֹ ", בּ קוֹ ל
הּת וֹ רה, הינוּ  ׁש הדּ בר, הינוּ  מלּ עילא.
וזה מלּ מעלה, רב אוֹ ר מקבּ לין

הּת וֹ רה: ׁש מיעת

ׁש ּמ ּת חלּ הוזה ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינת 
הּת וֹ רה, לאוֹ תיּ וֹ ת וּ בוֹ נין עוֹ שׂ ין
וּ מצטרפוֹ ת בּ וֹ לטוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ׁש יּ הא

עג:) זכין(יוֹ מא נׁש מע,  ּואחר־כ 
ׁש אוֹ תיּ וֹ ת הינוּ  מלּ עלּ א. קלין למׁש מע
יוֹ תר רב ואוֹ ר חיּ וּ ת מקבּ לין הּת וֹ רה
מלבּ ׁש ין כּ ׁש היוּ  מּת חלּ ה, ּק בּ לוּ  מּמ ה

וּ  הגּ וֹ ים רע:בּ לׁש וֹ נוֹ ת בימי 

הּמ דּ וֹ ת,ד הינוּ  ׁש הּת וֹ רה ידוּ ע, וזה
אהבתוֹ  בּ הם ׁש וֹ רה היּ מים, הינוּ 
בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש מוֹ . יתבּ ר

מ"ו.)הּק דוֹ ׁש  בּ ראׁש ית קצ"א:, "יוֹ מם(בּ לק 
הינוּ  ׁש החסד חסדּ וֹ ", ה' יצוּ ה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ל"א)האהבה, :(ירמיה 

כּ ן [על "אהבּת י עוֹ לם "אהבת
דּ אזל יוֹ מא הוּ א וכוּ ', חסד] מׁש כּת י
כּ י הּמ דּ וֹ ת. הינוּ  יוֹ מין, כּ לּ הוֹ  עם
כּ די לאקוּ תוֹ , צמצוּ מים הם הּמ דּ וֹ ת
מדּ וֹ תיו, על־ידי אוֹ תוֹ  להיג ׁש נּ וּ כל

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב בּ אכּ מוֹ  (ּפ רׁש ת 

בּ אמ"ב:) כּ י לּה ', דּ יׁש ּת מוֹ דעין 'בּ גין :
אוֹ תוֹ . להיג אפׁש ר אי מדּ וֹ תיו
ישׂ ראל, את ׁש אהב האהבה וּ מחמת
עּמ וֹ  אוֹ תוֹ  ויאהבוּ  בּ וֹ  ׁש יּ דבּ קוּ  ורצה



הלכותד טובליקוטי לראות ימים אהב חיים, החפץ האיש מי

בּ וֹ  עצמ את לדבּ ק יכוֹ ל אּת ה וּ מם
ׁש למה. בּ תׁש וּ בה אליו ולׁש וּ ב ,יתבּ ר
אלּ א . מּמ היא רחוֹ קה א כּ י

הלּ בוּ ׁש ים: רבּ וּ  ׁש ם ׁש בּ מקוֹ מ

מּמ דרגהוכל הוֹ ל אדם מה 
אל יוֹ תר מתקרב הוּ א למדרגה,
הם את לידע ויכוֹ ל ,יתבּ ר הם
מה כּ ל כּ י יתרה. בּ הבנה יתבּ ר
נתמעטוּ  עליוֹ נה, יוֹ תר הּמ דרגה
הוּ א ואז הצּ מצוּ ם, ונתמעט הלּ בוּ ׁש ים,
ויכוֹ ל ,יתבּ ר הם אל יוֹ תר מקרב
יתבּ ר הם עם עצמוֹ  את לאהב

יתרה: בּ אהבה

טוֹ בג ימי ימים, מיני ׁש ני יׁש  והנּ ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  רע. ז')וימי :(קהלת 

רעה וּ ביוֹ ם בּ טוֹ ב, היה טוֹ בה "בּ יוֹ ם
להסּת כּ ל לאדם ׁש צּ רי הינוּ  ראה".
ימי ׁש ם ימצא בּ ודּ אי היטב, היטב ׁש ם
נקראים והיּ מים ּת וֹ רה; הינוּ  טוֹ ב,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ל"ט)מדּ וֹ ת, "וּ מדּ ת(ּת הלּ ים : 
אוֹ ריתא כּ י הּת וֹ רה, הם והּמ דּ וֹ ת ימי".
הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־ ׁש ל מדּ וֹ תיו הם כּ לּ ּה 
מאהבה מדבּ רת הּת וֹ רה כּ י הוּ א,
בּ רא וּ בּה  הּמ דּ וֹ ת. וּ ׁש אר ויראה
כּ מוֹ  עלמין, הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־הוּ א

ח')ׁש כּ תוּ ב אצלוֹ (מׁש לי "ואהיה : 
אּמ ן אלּ א אמוֹ ן ּת קרי אל אמוֹ ן".

ל"ה:) ׁש מיני זהר א' ּפ רׁש ה רבּ ה ואוֹ תיּ וֹ ת(בּ ראׁש ית . 
ודבר, דּ בר כּ ל את המחיּ ין הם הּת וֹ רה
למּט ה, היא הּמ דרגה מה כּ ל אלּ א
יוֹ תר בּ צמצוּ ם הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת הם ׁש ם

עליוֹ נ יוֹ תר בּ מדרגה היוּ  ה,מּמ ה 
למעלה כּ מוֹ   ּכ כּ ל מאירים ואינם

להׁש ּפ יע ׁש א כּ די עליוֹ נה, בּ מדרגה
נמצא מהראוּ י: יוֹ תר וחיּ וּ תּה  אוֹ ר
רע, בּ ימי הינוּ  הּק לּפ וֹ ת, בּ מדוֹ ר אפלּ וּ 
עכּ וּ "ם, וּ לׁש וֹ נוֹ ת רעוֹ ת מדּ וֹ ת ׁש הם
אוֹ תיּ וֹ ת למצא יכוֹ לין ׁש ם [גּ ם]
הלּ בוּ ׁש ים רבּ וּ י מחמת אבל הּת וֹ רה.
אוֹ תיּ וֹ ת נתראים אינם הצּ מצוּ ם, וגדל
רע ימי על־ידי טוֹ ב, ימי הינוּ  הּת וֹ רה,
מי אבל עליהם. הוֹ רה  והחׁש
רע, הימי הינוּ  הרע, יצרוֹ  את ׁש כּ וֹ פה
נתבּ לבּ ל הרע אזי רעוֹ ת, הּמ דּ וֹ ת הינוּ 
אזי ׁש בּ הם, הּט וֹ ב ימי נגד לגמרי
וּ מאירים ונתראים בּ וֹ לטוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת
כּ ל מאירין היוּ  א מּת חלּ ה כּ י בּ יוֹ תר.
כּ די מלמעלה, אוֹ ר קבּ לוּ  א כּ י , ּכ
מכּ די יוֹ תר רע הימי יקבּ לוּ  ׁש א
ונׁש ארין הרע, ׁש נּ תבּ ּט ל ועכׁש ו חיּ וּ נוֹ .
אוֹ ר מקבּ לין אזי לבד, הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
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הינוּ נמצא, יצרוֹ , את ׁש כּ וֹ פה זה 
כּ ׁש הוּ א רע. ימי את ׁש כּ וֹ פה
ׁש רוֹ אה אוֹ  העכּ וּ "ם עם מדבּ ר
על ׁש וֹ כן הרע ּת כף אזי מדּ וֹ תיהם,
נתבּ ּט ל הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת הינוּ  הּט וֹ ב
אזי בּ וֹ לטין, הּת וֹ רה ואוֹ תיּ וֹ ת ונוֹ פל,

הדּ בר: ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה יוֹ דע הוּ א

הּק דוֹ ׁש וזה בּ זּ הר דףׁש כּ תוּ ב ־לל) 

כחצ'.) גּ בּ רי מלאכיו ה' "בּ רכוּ  :
על דּ מתגּ בּ רין אנּ וּ ן אלּ ין דברוֹ " עשׂ י
מּמ ׁש . למלאכין דּ מין אנּ וּ ן יצריהוֹ ן,
דּ בר, להאי דּ עבדין דברוֹ " "עשׂ י
זכין אנּ וּ ן דּ ברוֹ " בּ קוֹ ל "לׁש מע
הּת וֹ רה כּ י מלּ עלּ א. קלין למׁש מע

ה והלכות לגתורות תורה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ בר, ק"ה)נקראת :(ּת הלּ ים 

מה וכל דּ וֹ ר". לאלף צוּ ה "דּ בר
ונתלבּ ׁש ים נתצמצם הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
הּת וֹ רה יתרים, וּ בלבוּ ׁש ים בּ צמצוּ מים

וּ בא בּ העלם וּ מיהוּ א יוֹ תר. תכּ סיא 
הּת וֹ רה האוֹ תיּ וֹ ת את ׁש ּמ פׁש יט
ׁש בּ וֹ נה כּ מי דּ וֹ מה הוּ א מהלּ בוּ ׁש ים,
הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת למׁש ל הּת וֹ רה. את
בּ לׁש וֹ נוֹ ת וּ מפרדין מפזּ רין ׁש היוּ 
יוֹ דע אדם ׁש וּ ם היה וא העכּ וּ "ם,
ׁש החׁש י רע הימי מחמת מהם,
זה וּ כׁש בּ א אוֹ תם. והלבּ יׁש  עליהם
ה' למלא דּ וֹ מה ׁש הוּ א האדם,
יצרוֹ , את ׁש כּ וֹ פה על־ידי צבאוֹ ת,
לׁש וֹ נוֹ ת הינוּ  הרע אזי רע. הימי הינוּ 
ואז כּ נגדּ וֹ , ונתבּ ּט לין נכּפ פין העכּ וּ "ם
בּ וֹ לטין. הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת נׁש ארין
הגּ ׁש מיּ ים, מהלּ בוּ ׁש ים וּ כׁש נּ פׁש טין
מּמ דּ וֹ ת הינוּ  העכּ וּ "ם מלּ ׁש וֹ נוֹ ת הינוּ 
אלּ וּ  מקבּ לין אזי רע, מימי הינוּ  רעוֹ ת,
מּמ ה יוֹ תר רב אוֹ ר הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
מּת חלּ ה כּ י מּת חלּ ה. מקבּ לין היוּ 
הראוּ י חיּ וּ ת כּ די אלּ א מקבּ לין היוּ  א
להׁש ּפ יע ׁש א כּ די מקוֹ ם, לאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להם. מהראוּ י יוֹ תר
ארוּ ר בּ ין ידע דּ א עד האר"י בּ כתבי
ׁש יּ מׁש י הינוּ  מרדּ כי,  ּלברו המן
יוֹ תר. וא חיּ וּ נוֹ  כּ די להּק לּפ וֹ ת ׁש פע
ׁש ם מבאר ו', ּפ רק ּפ וּ רים בּ כוּ נוֹ ת בּ "פרי־עץ־חיּ ים" (עיּ ן

 ֹבּ תו הנּ עלמת להּק דה חיּ וּ ת להמׁש י ׁש צּ ריכין

גּ דוֹ ל, בּ צמצוּ ם החיּ וּ ת להמׁש י צריכין אבל הּק לּפ וֹ ת.

ׁש ם) עיּ ן ּפ וּ רים ׁש ל הכרוּ ת כּ וּ נוֹ ת סוֹ ד אבלׁש זּ הוּ  . 
אזי מהּק לּפ וֹ ת, האוֹ תיּ וֹ ת כּ ׁש נּ פׁש טין
"עשׂ י וזהוּ : מלּ עלּ א. רב אוֹ ר מקבּ לין

כּ ׁש עוֹ שׂ ין דּ ברוֹ ", בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ 
מּת חלּ ה ׁש היה להּת וֹ רה וּ בוֹ נין
העכּ וּ "ם בּ לׁש וֹ נוֹ ת וּ מפרדין מפזּ רין
"לׁש מע אזי רע, וּ בימי רעוֹ ת וּ במדּ וֹ ת
קלין למׁש מע וזוֹ כין דּ ברוֹ ", בּ קוֹ ל
הּת וֹ רה, הינוּ  ׁש הדּ בר, הינוּ  מלּ עילא.
וזה מלּ מעלה, רב אוֹ ר מקבּ לין

הּת וֹ רה: ׁש מיעת

ׁש ּמ ּת חלּ הוזה ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינת 
הּת וֹ רה, לאוֹ תיּ וֹ ת וּ בוֹ נין עוֹ שׂ ין
וּ מצטרפוֹ ת בּ וֹ לטוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ׁש יּ הא

עג:) זכין(יוֹ מא נׁש מע,  ּואחר־כ 
ׁש אוֹ תיּ וֹ ת הינוּ  מלּ עלּ א. קלין למׁש מע
יוֹ תר רב ואוֹ ר חיּ וּ ת מקבּ לין הּת וֹ רה
מלבּ ׁש ין כּ ׁש היוּ  מּת חלּ ה, ּק בּ לוּ  מּמ ה

וּ  הגּ וֹ ים רע:בּ לׁש וֹ נוֹ ת בימי 

הּמ דּ וֹ ת,ד הינוּ  ׁש הּת וֹ רה ידוּ ע, וזה
אהבתוֹ  בּ הם ׁש וֹ רה היּ מים, הינוּ 
בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ׁש מוֹ . יתבּ ר

מ"ו.)הּק דוֹ ׁש  בּ ראׁש ית קצ"א:, "יוֹ מם(בּ לק 
הינוּ  ׁש החסד חסדּ וֹ ", ה' יצוּ ה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ל"א)האהבה, :(ירמיה 

כּ ן [על "אהבּת י עוֹ לם "אהבת
דּ אזל יוֹ מא הוּ א וכוּ ', חסד] מׁש כּת י
כּ י הּמ דּ וֹ ת. הינוּ  יוֹ מין, כּ לּ הוֹ  עם
כּ די לאקוּ תוֹ , צמצוּ מים הם הּמ דּ וֹ ת
מדּ וֹ תיו, על־ידי אוֹ תוֹ  להיג ׁש נּ וּ כל

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב בּ אכּ מוֹ  (ּפ רׁש ת 

בּ אמ"ב:) כּ י לּה ', דּ יׁש ּת מוֹ דעין 'בּ גין :
אוֹ תוֹ . להיג אפׁש ר אי מדּ וֹ תיו
ישׂ ראל, את ׁש אהב האהבה וּ מחמת
עּמ וֹ  אוֹ תוֹ  ויאהבוּ  בּ וֹ  ׁש יּ דבּ קוּ  ורצה



הלכותו טובליקוטי לראות ימים אהב חיים, החפץ האיש מי

את הלבּ יׁש  הגּ ׁש מי, העוֹ לם מזּ ה
הּת וֹ רה. בּ מדּ וֹ ת אקוּ תוֹ 

כּ יוזה מצווֹ ת, ּת רי"ג ׁש ל בּ חינוֹ ת 
ׁש על בּ דעּת וֹ  ׁש ער יתבּ ר הם
אוֹ תוֹ , להיג נוּ כל הזּ את הּמ צוה ידי
דּ וקא אקוּ תוֹ  את צמצם זה ידי ועל
ׁש ער למׁש ל מצווֹ ת. הּת רי"ג בּ אלּ וּ 
הזּ את ׁש הּמ צוה ּת פלּ ין, מצות בּ דעּת וֹ 
ּפ רׁש יּ וֹ ת ארבּ ע הינוּ  , ּכ להיוֹ ת צרי
כּ תוּ בים עוֹ ר ׁש ל בּ ּת ים וארבּ ע
ׁש ער  ּכ כּ י עוֹ ר. ׁש ל וּ רצוּ עוֹ ת
נוּ כל הזּ ה הצּ מצוּ ם ידי ׁש על בּ דעּת וֹ ,
צוּ ה א ולכן וּ לעבדוֹ , אוֹ תוֹ  להיג
כּ י וזהב, כּ סף ׁש ל בּ ּת ים ארבּ ע ׁש יּ היה
נמצא אהבתוֹ . ידי על וּ מדד ׁש ער כּ ן
ישׂ ראל, את ׁש אהב אהבתוֹ  ידי ׁש על
הּת וֹ רה. בּ מדּ וֹ ת עצמוֹ  את הלבּ יׁש 
ׁש ם יׁש  וּ מדּ ה מדּ ה ׁש בּ כל נמצא
אוֹ הב ׁש הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־הוּ א אהבה,
מי נמצא ישׂ ראל: עם עצמוֹ  את
מלּ בוּ ׁש י הּת וֹ רה את ׁש ּמ פׁש יט
אזי היּ צר, כּ פיּ ת ידי על הּק לּפ וֹ ת,
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  הלוֹ ם, אל מקרב הוּ א

נ ׁש לוֹ ם":"וכל תיבוֹ תיה 

בּ חינוֹ תוהּת וֹ רה, בּ חינוֹ ת. ׁש ני בּ ּה  יׁש  
נסּת ר. וּ בחינוֹ ת נגלה,
דּ עּת יקא אוֹ ריתא הוּ א הזּ ה, והנּ סּת ר
לעתיד לאתגּ ליא דּ עתידא סתימאה
הזּ את הּת וֹ רה כּ ׁש יּ תגּ לּ ה ואז לבוֹ א.
הלוֹ ם יהיה אזי סתימאה, דּ עּת יקא

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ עוֹ לם. י"א)נפלא :(יׁש עיה 

וכוּ ', גּ די עם ונמר כּ בשׂ  עם זאב "וגר
קדׁש י, הר בּ כל יׁש חיתוּ  וא ירעוּ  א

אזי כּ י ה'", את דּ עה הארץ מלאה כּ י
ׁש בּ דעּת וֹ : האהבה יתגּ לּ ה

אהבוֹ תכּ יה מיני ׁש ני ׁש היאיׁש  אחת , 
לעיל ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  ׁש בּ ימים, אהבה
דּ אזל יוֹ מא – חסדּ וֹ " ה' יצוּ ה "יוֹ מם
הינוּ  יוֹ ם, ׁש בּ כל יוֹ מין. כּ לּ הוֹ  עם
ׁש ל אהבתוֹ  ׁש ם יׁש  וּ מדּ ה, מדּ ה ׁש בּ כל
ׁש בּ פעל. וזה ישׂ ראל, עם יתבּ ר הם
האהבה הינוּ  בּ כח, ׁש הוּ א אהבה ויׁש 
ׁש בּ מים לאביהם ישׂ ראל בּ ין ׁש היה
עדין ישׂ ראל ׁש היוּ  הבּ ריאה, קדם

וּ במחוֹ . בּ דעּת וֹ 

אתלמׁש ל, אוֹ הב ׁש האב אהבה יׁש  
להיג יכוֹ ל אדם ׁש כּ ל בּ נוֹ ,
והאהבה והתקרוּ ת האהבה. זאת
הבּ ן כּ ׁש עדין האב וּ בין הבּ ן בּ ין ׁש יּ ׁש 
זה ההוֹ לדה, קדם האב בּ מח
יכוֹ לין אנוּ  אין והאהבה ההתקרוּ ת
כּ י עכׁש ו מיגין אין כּ י עכׁש ו. להיג
ׁש בּ דעּת וֹ  ואהבה וּ במדּ וֹ ת, בּ זמן אם
והּמ דּ וֹ ת, מהזּ מן למעלה היא וּ במחוֹ 
ולעתיד לבוּ ׁש . בּ ׁש וּ ם מלבּ ׁש  ואינוֹ 
דּ עּת יקא אוֹ ריתא ׁש יּ תגּ לּ ה לבוֹ א
חכמינוּ , מאמר יתקיּ ם ואז סתימאה,

לברכה ל"א)זכרוֹ נם עתידים(ּת ענית : 
כּ מוֹ  בּ אצבּ ע, להראוֹ ת צדּ יקים
אז כּ י לוֹ ". קוּ ינוּ  ה' "זה ׁש כּ תוּ ב:
לבוּ ׁש יו, את הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־הוּ א יפׁש ט
ליּ ם כּ ּמ ים ה' את דּ עה הארץ "ויּמ לא
ׁש היא האהבה ויתגּ לּ ה מכּס ים".
הינוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת ׁש היא בּ דעת,
הּת וֹ רה  ֹבּ תו הוֹ כן אקוּ תוֹ 

הוּ או הזּ ה הלּ בוּ ׁש  עכׁש ו כּ י הּמ דּ וֹ ת. 

ז והלכות לגתורות תורה

ּפ נימיּ וּ ת על הינוּ  אקוּ תוֹ , על מכּס ה
הינוּ  הּפ נימיּ וּ ת, וּ כׁש יּ תגּ לּ ה הּת וֹ רה.
כּ מוֹ  הלוֹ ם. יתרבּ ה אזי אקוּ תוֹ ,
בּ כל יׁש חיתוּ  וא ירעוּ  "א ׁש כּ תוּ ב:
דּ עה", הארץ מלאה כּ י קדׁש י, הר

ׁש בּ דעת: האהבה ׁש יּ תגּ לּ ה

י"ד)וזהוּ  יוּ דע(זכריה אחד יוֹ ם "והיה : 
הנּ קרא האהבה ׁש יּ תגּ לּ ה לה'",
ה' יצוּ ה "יוֹ מם ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  יוֹ ם,
הּפ נימיּ וּ ת הּת וֹ רה הינוּ  חסדּ וֹ ".

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  צפוּ נה, א)ׁש היתה :(בּ ראׁש ית 

טוֹ ב", כּ י האוֹ ר את אקים "ויּ רא
רז"ל י"ב)ואמרוּ  לגנז",(חגיגה טוֹ ב "כּ י : 

כּ דאי העוֹ לם אין הזּ את הּת וֹ רה אוֹ ר כּ י
טוֹ ב, נקרא והּת וֹ רה בּ ּה . להׁש ּת ּמ ׁש 

ד')ׁש נּ אמר נתּת י(מׁש לי טוֹ ב לקח "כּ י : 
י"ט:)לכם" זרה כּ מוֹ (עבוֹ דה אוֹ ר, ונקרא . 

ו)ׁש כּ תוּ ב אוֹ ר":(מׁש לי "ותוֹ רה : 

צפוּ ניםויׁש  ׁש הם צדּ יקים כּ ן גּ ם 
כּ דאי העוֹ לם ׁש אין וּ מסּת רים,
טוֹ ב, נקרא וצדּ יק בּ הם. להׁש ּת ּמ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ג)כּ מוֹ  כּ י(יׁש עיה צדּ יק אמרוּ  : 
ׁש ם)טוֹ ב כּ מוֹ (חגיגה אוֹ ר, ונקרא . 

צ"ז)ׁש כּ תוּ ב לצּ דּ יק".(ּת הלּ ים זרוּ ע "אוֹ ר : 
הצּ פוּ נים, הצּ דּ יקים וּ כׁש יּ תגּ לּ וּ 
רב ׁש לוֹ ם יתגּ לּ ה אזי הצּ פוּ נה, והּת וֹ רה
יחד, הפכים כּ ל ׁש יּ תחבּ רוּ  בּ עוֹ לם.
אז כּ י כּ בשׂ . עם זאב וגר ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ 
יוֹ ם הנּ קרא ׁש בּ דעת, האהבה יתגּ לּ ה
ׁש בּ דעת האהבה הינוּ  לה' יוּ דע אחד
הינוּ  לילה וא יוֹ ם א הוּ א אׁש ר
מהזּ מן למעלה היא הזּ את ׁש האהבה

מהּמ דּ וֹ ת: וּ למעלה

לפיו אחד כּ ל עצמן, בּ ּמ דּ וֹ ת ואפלּ וּ 
לבּ חינה דּ עת, בּ חינת הוּ א בּ חינתוֹ ,

'מהׁש  חז"ל ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ּת חּת יה. 
לראׁש ּה , עטרה חכמה עשׂ תה

לסלּ וּ תא' עקב ענוה רבּ העשׂ תה (מדרׁש  

הּמ תחיל דּ בּ וּ ר ק"ג: יבמוֹ ת בּ תוֹ ספוֹ ת הוּ בא הירים ׁש יר

ׁש להּמ סלּ יּ ם) הּפ חוּ תה ׁש הּמ דרגה נמצא . 
לעוֹ לם דּ עת בּ חינת הוּ א היצירה עוֹ לם
אדם ׁש יּ ׁש  נמצא ׁש ּת חּת יו. העשׂ יּ ה
יתבּ ר הם עם לוֹ  ׁש יּ ׁש  ׁש אהבתוֹ 
אהבה בּ חינוֹ ת הוּ א וּ בזּ מן, בּ מדּ וֹ תיו
להאדם מהזּ מן, ׁש לּ מעלה ׁש בּ דעת

מּמ נּ וּ : ּפ חוּ תה בּ מדרגה ׁש הוּ א

רז"לוזה י"ז)ׁש אמרוּ  קטן "כּ י(מוֹ עד : 
ותוֹ רה דּ עת יׁש מרוּ  כהן שׂ פתי
דּ וֹ מה הרב אם – מּפ יהוּ " יבּק ׁש וּ 
את ׁש כּ וֹ פה הינוּ  צבאוֹ ת, ה' למלא
ה' למלא דּ וֹ מה הוּ א אזי יצרוֹ ,
ה' "בּ רכוּ  בּ זּ הר: ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  צבאוֹ ת,
אנּ וּ ן 'אלּ ין – כח" גּ בּ וֹ רי מלאכיו
על־ כּ י וכוּ '. יצריהוֹ ן' על דּ מתגּ בּ רין
אוֹ תיּ וֹ ת אזי יצרוֹ , את ׁש כּ וֹ פה ידי־זה
הוּ א אזי וּ מצטרפין. בּ וֹ לטין הּת וֹ רה
וּ בוֹ נה עוֹ שׂ ה כּ י ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינוֹ ת
קוֹ ל למׁש מע וזוֹ כה הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת
הרב, מזּ ה בּ ודּ אי מלּ עלּ א. הּת וֹ רה
יוֹ דע בּ ודּ אי כּ י מּפ יהוּ ". יבּק ׁש וּ  "ּת וֹ רה
מדּ ברים אפלּ וּ  הּת וֹ רה, את הוּ א
הּת וֹ רה. אוֹ תיּ וֹ ת מלּק ט הוּ א גּ ׁש מיּ ים

כּ הן,וזה דעת, יׁש מרוּ  כהן שׂ פתי כּ י 
חסד. בּ חינוֹ ת דעת,הוּ א הינוּ יׁש מרוּ  

האהבה הזּ ה הרב על־ידי ׁש יּ תגּ לּ ה
אהבה מדרגת לפי ׁש הוּ א ׁש בּ דעת,



הלכותו טובליקוטי לראות ימים אהב חיים, החפץ האיש מי

את הלבּ יׁש  הגּ ׁש מי, העוֹ לם מזּ ה
הּת וֹ רה. בּ מדּ וֹ ת אקוּ תוֹ 

כּ יוזה מצווֹ ת, ּת רי"ג ׁש ל בּ חינוֹ ת 
ׁש על בּ דעּת וֹ  ׁש ער יתבּ ר הם
אוֹ תוֹ , להיג נוּ כל הזּ את הּמ צוה ידי
דּ וקא אקוּ תוֹ  את צמצם זה ידי ועל
ׁש ער למׁש ל מצווֹ ת. הּת רי"ג בּ אלּ וּ 
הזּ את ׁש הּמ צוה ּת פלּ ין, מצות בּ דעּת וֹ 
ּפ רׁש יּ וֹ ת ארבּ ע הינוּ  , ּכ להיוֹ ת צרי
כּ תוּ בים עוֹ ר ׁש ל בּ ּת ים וארבּ ע
ׁש ער  ּכ כּ י עוֹ ר. ׁש ל וּ רצוּ עוֹ ת
נוּ כל הזּ ה הצּ מצוּ ם ידי ׁש על בּ דעּת וֹ ,
צוּ ה א ולכן וּ לעבדוֹ , אוֹ תוֹ  להיג
כּ י וזהב, כּ סף ׁש ל בּ ּת ים ארבּ ע ׁש יּ היה
נמצא אהבתוֹ . ידי על וּ מדד ׁש ער כּ ן
ישׂ ראל, את ׁש אהב אהבתוֹ  ידי ׁש על
הּת וֹ רה. בּ מדּ וֹ ת עצמוֹ  את הלבּ יׁש 
ׁש ם יׁש  וּ מדּ ה מדּ ה ׁש בּ כל נמצא
אוֹ הב ׁש הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־הוּ א אהבה,
מי נמצא ישׂ ראל: עם עצמוֹ  את
מלּ בוּ ׁש י הּת וֹ רה את ׁש ּמ פׁש יט
אזי היּ צר, כּ פיּ ת ידי על הּק לּפ וֹ ת,
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  הלוֹ ם, אל מקרב הוּ א

נ ׁש לוֹ ם":"וכל תיבוֹ תיה 

בּ חינוֹ תוהּת וֹ רה, בּ חינוֹ ת. ׁש ני בּ ּה  יׁש  
נסּת ר. וּ בחינוֹ ת נגלה,
דּ עּת יקא אוֹ ריתא הוּ א הזּ ה, והנּ סּת ר
לעתיד לאתגּ ליא דּ עתידא סתימאה
הזּ את הּת וֹ רה כּ ׁש יּ תגּ לּ ה ואז לבוֹ א.
הלוֹ ם יהיה אזי סתימאה, דּ עּת יקא

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ עוֹ לם. י"א)נפלא :(יׁש עיה 

וכוּ ', גּ די עם ונמר כּ בשׂ  עם זאב "וגר
קדׁש י, הר בּ כל יׁש חיתוּ  וא ירעוּ  א

אזי כּ י ה'", את דּ עה הארץ מלאה כּ י
ׁש בּ דעּת וֹ : האהבה יתגּ לּ ה

אהבוֹ תכּ יה מיני ׁש ני ׁש היאיׁש  אחת , 
לעיל ׁש ּמ וּ בא כּ מוֹ  ׁש בּ ימים, אהבה
דּ אזל יוֹ מא – חסדּ וֹ " ה' יצוּ ה "יוֹ מם
הינוּ  יוֹ ם, ׁש בּ כל יוֹ מין. כּ לּ הוֹ  עם
ׁש ל אהבתוֹ  ׁש ם יׁש  וּ מדּ ה, מדּ ה ׁש בּ כל
ׁש בּ פעל. וזה ישׂ ראל, עם יתבּ ר הם
האהבה הינוּ  בּ כח, ׁש הוּ א אהבה ויׁש 
ׁש בּ מים לאביהם ישׂ ראל בּ ין ׁש היה
עדין ישׂ ראל ׁש היוּ  הבּ ריאה, קדם

וּ במחוֹ . בּ דעּת וֹ 

אתלמׁש ל, אוֹ הב ׁש האב אהבה יׁש  
להיג יכוֹ ל אדם ׁש כּ ל בּ נוֹ ,
והאהבה והתקרוּ ת האהבה. זאת
הבּ ן כּ ׁש עדין האב וּ בין הבּ ן בּ ין ׁש יּ ׁש 
זה ההוֹ לדה, קדם האב בּ מח
יכוֹ לין אנוּ  אין והאהבה ההתקרוּ ת
כּ י עכׁש ו מיגין אין כּ י עכׁש ו. להיג
ׁש בּ דעּת וֹ  ואהבה וּ במדּ וֹ ת, בּ זמן אם
והּמ דּ וֹ ת, מהזּ מן למעלה היא וּ במחוֹ 
ולעתיד לבוּ ׁש . בּ ׁש וּ ם מלבּ ׁש  ואינוֹ 
דּ עּת יקא אוֹ ריתא ׁש יּ תגּ לּ ה לבוֹ א
חכמינוּ , מאמר יתקיּ ם ואז סתימאה,

לברכה ל"א)זכרוֹ נם עתידים(ּת ענית : 
כּ מוֹ  בּ אצבּ ע, להראוֹ ת צדּ יקים
אז כּ י לוֹ ". קוּ ינוּ  ה' "זה ׁש כּ תוּ ב:
לבוּ ׁש יו, את הּק דוֹ ׁש ־בּ רוּ ־הוּ א יפׁש ט
ליּ ם כּ ּמ ים ה' את דּ עה הארץ "ויּמ לא
ׁש היא האהבה ויתגּ לּ ה מכּס ים".
הינוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת ׁש היא בּ דעת,
הּת וֹ רה  ֹבּ תו הוֹ כן אקוּ תוֹ 

הוּ או הזּ ה הלּ בוּ ׁש  עכׁש ו כּ י הּמ דּ וֹ ת. 

ז והלכות לגתורות תורה

ּפ נימיּ וּ ת על הינוּ  אקוּ תוֹ , על מכּס ה
הינוּ  הּפ נימיּ וּ ת, וּ כׁש יּ תגּ לּ ה הּת וֹ רה.
כּ מוֹ  הלוֹ ם. יתרבּ ה אזי אקוּ תוֹ ,
בּ כל יׁש חיתוּ  וא ירעוּ  "א ׁש כּ תוּ ב:
דּ עה", הארץ מלאה כּ י קדׁש י, הר

ׁש בּ דעת: האהבה ׁש יּ תגּ לּ ה

י"ד)וזהוּ  יוּ דע(זכריה אחד יוֹ ם "והיה : 
הנּ קרא האהבה ׁש יּ תגּ לּ ה לה'",
ה' יצוּ ה "יוֹ מם ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  יוֹ ם,
הּפ נימיּ וּ ת הּת וֹ רה הינוּ  חסדּ וֹ ".

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  צפוּ נה, א)ׁש היתה :(בּ ראׁש ית 

טוֹ ב", כּ י האוֹ ר את אקים "ויּ רא
רז"ל י"ב)ואמרוּ  לגנז",(חגיגה טוֹ ב "כּ י : 

כּ דאי העוֹ לם אין הזּ את הּת וֹ רה אוֹ ר כּ י
טוֹ ב, נקרא והּת וֹ רה בּ ּה . להׁש ּת ּמ ׁש 

ד')ׁש נּ אמר נתּת י(מׁש לי טוֹ ב לקח "כּ י : 
י"ט:)לכם" זרה כּ מוֹ (עבוֹ דה אוֹ ר, ונקרא . 

ו)ׁש כּ תוּ ב אוֹ ר":(מׁש לי "ותוֹ רה : 

צפוּ ניםויׁש  ׁש הם צדּ יקים כּ ן גּ ם 
כּ דאי העוֹ לם ׁש אין וּ מסּת רים,
טוֹ ב, נקרא וצדּ יק בּ הם. להׁש ּת ּמ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ג)כּ מוֹ  כּ י(יׁש עיה צדּ יק אמרוּ  : 
ׁש ם)טוֹ ב כּ מוֹ (חגיגה אוֹ ר, ונקרא . 

צ"ז)ׁש כּ תוּ ב לצּ דּ יק".(ּת הלּ ים זרוּ ע "אוֹ ר : 
הצּ פוּ נים, הצּ דּ יקים וּ כׁש יּ תגּ לּ וּ 
רב ׁש לוֹ ם יתגּ לּ ה אזי הצּ פוּ נה, והּת וֹ רה
יחד, הפכים כּ ל ׁש יּ תחבּ רוּ  בּ עוֹ לם.
אז כּ י כּ בשׂ . עם זאב וגר ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ 
יוֹ ם הנּ קרא ׁש בּ דעת, האהבה יתגּ לּ ה
ׁש בּ דעת האהבה הינוּ  לה' יוּ דע אחד
הינוּ  לילה וא יוֹ ם א הוּ א אׁש ר
מהזּ מן למעלה היא הזּ את ׁש האהבה

מהּמ דּ וֹ ת: וּ למעלה

לפיו אחד כּ ל עצמן, בּ ּמ דּ וֹ ת ואפלּ וּ 
לבּ חינה דּ עת, בּ חינת הוּ א בּ חינתוֹ ,

'מהׁש  חז"ל ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ּת חּת יה. 
לראׁש ּה , עטרה חכמה עשׂ תה

לסלּ וּ תא' עקב ענוה רבּ העשׂ תה (מדרׁש  

הּמ תחיל דּ בּ וּ ר ק"ג: יבמוֹ ת בּ תוֹ ספוֹ ת הוּ בא הירים ׁש יר

ׁש להּמ סלּ יּ ם) הּפ חוּ תה ׁש הּמ דרגה נמצא . 
לעוֹ לם דּ עת בּ חינת הוּ א היצירה עוֹ לם
אדם ׁש יּ ׁש  נמצא ׁש ּת חּת יו. העשׂ יּ ה
יתבּ ר הם עם לוֹ  ׁש יּ ׁש  ׁש אהבתוֹ 
אהבה בּ חינוֹ ת הוּ א וּ בזּ מן, בּ מדּ וֹ תיו
להאדם מהזּ מן, ׁש לּ מעלה ׁש בּ דעת

מּמ נּ וּ : ּפ חוּ תה בּ מדרגה ׁש הוּ א

רז"לוזה י"ז)ׁש אמרוּ  קטן "כּ י(מוֹ עד : 
ותוֹ רה דּ עת יׁש מרוּ  כהן שׂ פתי
דּ וֹ מה הרב אם – מּפ יהוּ " יבּק ׁש וּ 
את ׁש כּ וֹ פה הינוּ  צבאוֹ ת, ה' למלא
ה' למלא דּ וֹ מה הוּ א אזי יצרוֹ ,
ה' "בּ רכוּ  בּ זּ הר: ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  צבאוֹ ת,
אנּ וּ ן 'אלּ ין – כח" גּ בּ וֹ רי מלאכיו
על־ כּ י וכוּ '. יצריהוֹ ן' על דּ מתגּ בּ רין
אוֹ תיּ וֹ ת אזי יצרוֹ , את ׁש כּ וֹ פה ידי־זה
הוּ א אזי וּ מצטרפין. בּ וֹ לטין הּת וֹ רה
וּ בוֹ נה עוֹ שׂ ה כּ י ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינוֹ ת
קוֹ ל למׁש מע וזוֹ כה הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת
הרב, מזּ ה בּ ודּ אי מלּ עלּ א. הּת וֹ רה
יוֹ דע בּ ודּ אי כּ י מּפ יהוּ ". יבּק ׁש וּ  "ּת וֹ רה
מדּ ברים אפלּ וּ  הּת וֹ רה, את הוּ א
הּת וֹ רה. אוֹ תיּ וֹ ת מלּק ט הוּ א גּ ׁש מיּ ים

כּ הן,וזה דעת, יׁש מרוּ  כהן שׂ פתי כּ י 
חסד. בּ חינוֹ ת דעת,הוּ א הינוּ יׁש מרוּ  

האהבה הזּ ה הרב על־ידי ׁש יּ תגּ לּ ה
אהבה מדרגת לפי ׁש הוּ א ׁש בּ דעת,



הלכותח טובליקוטי לראות ימים אהב חיים, החפץ האיש מי

יוֹ ם ׁש הוּ א מהזּ מן, למעלה ׁש הוּ א
וכוּ ': לה' יוּ דע אחד

אוֹ רז טעם לטעם אדם כּ ל ויכוֹ ל
לפי אחד כּ ל ׁש בּ דעת, האהבה
היּ מים,  ֹבּ תו עכׁש ו אפלּ וּ  בּ חינתוֹ ,
כּ ל כּ י לדעּת וֹ . לבּ וֹ  את כּ ׁש יּ קר הינוּ 
אקים ׁש יּ ׁש  יוֹ דע מיּ שׂ ראל אחד
לבּ ן בּ רׁש וּ ת הם הרׁש עים אבל בּ כלל,

ל"ד) ּפ רׁש ה נח רבּ ה והיּ מים(בּ ראׁש ית והּמ דּ וֹ ת . 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ לּ ב, נכללין הם

לברכה זכרוֹ נם קס"ב:חכמינוּ , ּת רוּ מה (זהר 

סנהדרין בּ עי',ק"ו:)ועיּ ן לבּ א 'רחמנא : 
למים לבּ וֹ  את ׁש יּ כוּ ן (בּ רכוֹ תוּ בלבד 

הלּ ב.ה':) הוּ א הּמ דּ וֹ ת ׁש ל עּק רן כּ י ,
לדעּת וֹ , לבּ וֹ  את כּ ׁש ּמ קר נמצא

אהים ׁש יּ ׁש  בּ כלל,(יוֹ דע)ׁש יּ וֹ דע 
ויוֹ דע כּ בוֹ דוֹ , הארץ כל ׁש ּמ א
לבּ וֹ  את וּ כׁש כּ וֹ פה הּת וֹ רה. בּ ידיעוֹ ת
אזי בּ רׁש וּ תוֹ , ׁש לּ בּ וֹ  הינוּ  הזּ ה, לדעּת וֹ 
לדעּת וֹ . ׁש בּ לבּ וֹ  הּמ דּ וֹ ת כּ ן גּ ם נכללין
האהבה אוֹ ר הּמ דּ וֹ ת מקבּ לין ואזי
לפי הגּ נוּ ז אוֹ ר וּ מיג ורוֹ אה ׁש בּ דעת,
והּת וֹ רה ׁש הצּ דּ יקים הינוּ  בּ חינתוֹ .
מּמ נּ וּ , עּת ה עד וצפוּ ן גּ נוּ ז ׁש היה
מקבּ ל אזי להדּ עת, לבּ וֹ  את כּ ׁש כּ וֹ פף
הּמ דּ וֹ ת, לכל ׁש רׁש  ׁש הוּ א הלּ ב
הוּ א ׁש בּ דעת, האהבה אוֹ ר וּ מקבּ ל
הּק דוֹ ׁש ־ בּ ין בּ כח ׁש היה האהבה

הבּ ריאה: קדם לישׂ ראל בּ רוּ ־הוּ א

חפץ,וזה חיּ ים, החפץ האיׁש  הוּ אמי 
בּ לּ ב. הוּ א ׁש החפץ לב, בּ חינת

ׁש כּ תוּ בחיּ ים, כּ מוֹ  דּ עת, בּ חינת הוּ א 
ט"ז) בּ עליו".(מׁש לי שׂ כל חיּ ים "מקוֹ ר : 

להדּ עת, הלּ ב את כּ ׁש ּמ קר הינוּ 
אזי יצרוֹ . את ׁש כּ וֹ פף בּ רׁש וּ תוֹ , ׁש לּ בּ וֹ 

בּ חינתוֹ , ימים,לפי ממׁש יאהב הוּ א 
היּ מים  ֹלתו מדּ עת, האהבה את

הּמ דּ וֹ ת.  ֹטוֹ ב,וּ לתו ורוֹ אהלראוֹ ת 
וגנוּ ז. טוֹ ב כּ י האוֹ ר את וּ מיג
הגּ נוּ זה, הּת וֹ רה הינוּ  האוֹ ר, ׁש ּמ יג

הגּ נוּ זים: והצּ דּ יקים

ׁש בּ הּת וֹ רה[וׁש מעּת י ׁש אמר בּ ׁש מוֹ , 
ׁש ל הכּ וּ נוֹ ת כּ לוּ לים הזּ את
הענין, בּ אוּ ר לׁש מע זכיתי וא לוּ לב.

קצת. וּ מצאתי עיּ נּת י עּק רכּ יא 
כּ ל להמׁש י הוּ א, לוּ לב ׁש ל הכּ וּ נוֹ ת
אל להאירם החזה, עד החסדים

לנע וּ צריכין הנּ ענוּ עים,הּמ לכוּ ת. נע 
החסדים מרׁש  אוֹ ר להמׁש י כּ די
הּמ תּפ טים החסדים אל ׁש בּ דעת,
גּ דוֹ ל אוֹ ר עליהם להוֹ סיף בּ גּ וּ ף,
ׁש ם עיּ ן וכוּ '. ׁש בּ דעת מרׁש ם
וגם הלּ וּ לב. בּ ׁש ער בּ "ּפ רי־עץ־חיּ ים"
הכּ תוּ ב: בּ ענין ׁש הכּ וּ נה ׁש ם מבאר
יוֹ ם אמר וא חסדּ וֹ ", ה' יצוּ ה "יוֹ מם
עיּ ן כּ לּ ם עם הוֹ ל ׁש הוּ א יוֹ מם, אלּ א
הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה מבאר זה וכל ׁש ם.
זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ , ׁש ל הנּ וֹ רא דּ רכּ וֹ  על־ּפ י
כּ פיּ ת ׁש על־ידי ׁש ם מבאר כּ י לברכה.
ׁש הוּ א האהבה, לגלּ וֹ ת זוֹ כה היּ צר,
כּ לּ הוֹ  עם דּ אזל יוֹ מא ׁש הוּ א החסד,
החסד ׁש הוּ א ׁש האהבה דּ הינוּ  יוֹ מין.
ׁש ם וּ מבאר וכוּ '. הּמ דּ וֹ ת בּ כל מלבּ ׁש 
למעלה ׁש היא ׁש בּ דעת, אהבה ׁש יּ ׁש 
לבּ וֹ  ׁש ּמ קר ועל־ידי והּמ דּ וֹ ת. מהזּ מן
אזי וכוּ ', בּ רׁש וּ תוֹ  ׁש לּ בּ וֹ  לדעּת וֹ ,

ט והלכות לגתורות תורה

ׁש בּ דעת האהבה אוֹ ר הּמ דּ וֹ ת מקבּ לין
כּ נּ "ל. וכוּ '

הנּ "ל,וכל לוּ לב כּ וּ נוֹ ת סוֹ ד הוּ א זה 
מרׁש  הארה להמׁש י ׁש הוּ א
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דעת, החסדים
החסדים  ֹלתו ׁש בּ דעת, אהבה
הּמ דּ וֹ ת, כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הם ׁש בּ גוּ ף,
ׁש הם חסדים, מלבּ ׁש ים ׁש בּ כלּ ם
כּ די זה וכל כּ נּ "ל: אהבה בּ חינת
האתרוֹ ג. ׁש הוּ א הּמ לכוּ ת, אל להאיר
בּ אי לכל מלכוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת כּ די הינוּ 
בּ כל אקוּ תוֹ  למצא הינוּ  עוֹ לם,
הדּ ברים וּ בכל העכּ וּ "ם, לׁש וֹ נוֹ ת
כּ נּ "ל, הּק לּפ וֹ ת מדוֹ רי וּ בכל גּ ׁש מיּ ים,
"וּ מלכוּ תוֹ  בּ חינוֹ ת: הוּ א זה ׁש כּ ל

מׁש לה". בּ כּ ל

ׁש כּ וֹ פהוכל הצּ דּ יק על־ידי נעשׂ ה זה 
הלּ וּ לב, בּ חינת ׁש הוּ א יצרוֹ ,
בּ חינת: כּ יּ דוּ ע, צדּ יק בּ חינת ׁש הוּ א
אנוּ  בּ סכּ וֹ ת כּ י יפרח". כּ ּת מר "צדּ יק
בּ אי לכל מלכוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת עוֹ סקין
לׁש וֹ נוֹ ת הבעים לכל ואפלּ וּ  עוֹ לם,
ּפ רים הבעים סוֹ ד ׁש זּ הוּ  העכּ וּ "ם
וזהוּ  בּ סכּ וֹ ת. בּ ׁש בילם ׁש ּמ קריבין
לוּ לב נטילת אחר אוֹ מרים ׁש אנוּ 
הארץ עּמ י כּ ל דּ עת "למען והּק פוֹ תיו:
זה וכל עוֹ ד". אין האקים הוּ א ה' כּ י
לעיל כּ מבאר הזּ את בּ הּת וֹ רה מבאר
רבּ א, עיּ וּ נא צריכין ועדין בּ אריכוּ ת:
על־ּפ י לוּ לב ׁש ל הכּ וּ נוֹ ת כּ ל לבאר
יאיר וה' היטב. בּ אר הנּ "ל הּת וֹ רה
דּ בריו להבין ׁש נּ זכּ ה בּ תוֹ רתוֹ  עינינוּ 

והנּ פלאים]: הנּ וֹ ראים וּ רמיזוֹ תיו 
ב הלכה טב י ְֲִָָהלכת

חוּ ץבּ יוֹ ם הּמ לאכוֹ ת כּ ל אסוּ רין טוֹ ב 
טוֹ ב יוֹ ם בּ ין ואין נפׁש , אכל
כּ מוֹ  בּ לבד, נפׁש  אכל רק לׁש בּ ת

טז)ׁש כּ תוּ ב יב, יאכל(שמות אׁש ר א" : 
לכם": יעשׂ ה לבדּ וֹ  הוּ א נפׁש  לכל

ּפ י החפץעל האיׁש  'מי הּמ אמר 
ׁש ם עיּ ן לג, בּ סימן חיּ ים'

הּמ אמר: כּ ל היטב

טוֹ בא ימי ימים: מיני ׁש ני יׁש  והנּ ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  רע, יד)וימי ז, :(קהלת 

רעה וּ ביוֹ ם בטוֹ ב היה טוֹ בה "בּ יוֹ ם

להסּת כּ ל ׁש צּ רי הינוּ  וכוּ ', ראה"
ימצא ואז רע הימי  ֹבּ תו היטב היטב
"מא כּ י יתבּ ר הם את כּ ן גּ ם ׁש ם

כּ בוֹ דוֹ " הארץ ג)כל ו, 'ולית(ישעיה , 
מינּה ' ּפ נוּ י קכב:)אתר ע, ואפילּ וּ (תיקו"ז . 

הּמ דרגוֹ ת וּ בכל הגּ וֹ ים לׁש וֹ נוֹ ת בּ כל
אהוּ תוֹ  למצא יכוֹ לין הּת חּת וֹ נוֹ ת
חיּ וּ ת מקבּ לין כּ לּ ם כּ י ׁש ם, יתבּ ר

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ,יתבּ ר ו)מּמ נּ וּ  ט, :(נחמיה 
ׁש החיּ וּ ת רק כּ לּ ם". את מחיּ ה "ואּת ה
לבד, חיּ וּ נוֹ  כּ די גּ דוֹ ל בּ צמצוּ ם הוּ א
יכוֹ ל הוּ א יצרוֹ  את ׁש כּ וֹ פה והצּ דּ יק



הלכותח טובליקוטי לראות ימים אהב חיים, החפץ האיש מי

יוֹ ם ׁש הוּ א מהזּ מן, למעלה ׁש הוּ א
וכוּ ': לה' יוּ דע אחד

אוֹ רז טעם לטעם אדם כּ ל ויכוֹ ל
לפי אחד כּ ל ׁש בּ דעת, האהבה
היּ מים,  ֹבּ תו עכׁש ו אפלּ וּ  בּ חינתוֹ ,
כּ ל כּ י לדעּת וֹ . לבּ וֹ  את כּ ׁש יּ קר הינוּ 
אקים ׁש יּ ׁש  יוֹ דע מיּ שׂ ראל אחד
לבּ ן בּ רׁש וּ ת הם הרׁש עים אבל בּ כלל,

ל"ד) ּפ רׁש ה נח רבּ ה והיּ מים(בּ ראׁש ית והּמ דּ וֹ ת . 
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ לּ ב, נכללין הם

לברכה זכרוֹ נם קס"ב:חכמינוּ , ּת רוּ מה (זהר 

סנהדרין בּ עי',ק"ו:)ועיּ ן לבּ א 'רחמנא : 
למים לבּ וֹ  את ׁש יּ כוּ ן (בּ רכוֹ תוּ בלבד 

הלּ ב.ה':) הוּ א הּמ דּ וֹ ת ׁש ל עּק רן כּ י ,
לדעּת וֹ , לבּ וֹ  את כּ ׁש ּמ קר נמצא

אהים ׁש יּ ׁש  בּ כלל,(יוֹ דע)ׁש יּ וֹ דע 
ויוֹ דע כּ בוֹ דוֹ , הארץ כל ׁש ּמ א
לבּ וֹ  את וּ כׁש כּ וֹ פה הּת וֹ רה. בּ ידיעוֹ ת
אזי בּ רׁש וּ תוֹ , ׁש לּ בּ וֹ  הינוּ  הזּ ה, לדעּת וֹ 
לדעּת וֹ . ׁש בּ לבּ וֹ  הּמ דּ וֹ ת כּ ן גּ ם נכללין
האהבה אוֹ ר הּמ דּ וֹ ת מקבּ לין ואזי
לפי הגּ נוּ ז אוֹ ר וּ מיג ורוֹ אה ׁש בּ דעת,
והּת וֹ רה ׁש הצּ דּ יקים הינוּ  בּ חינתוֹ .
מּמ נּ וּ , עּת ה עד וצפוּ ן גּ נוּ ז ׁש היה
מקבּ ל אזי להדּ עת, לבּ וֹ  את כּ ׁש כּ וֹ פף
הּמ דּ וֹ ת, לכל ׁש רׁש  ׁש הוּ א הלּ ב
הוּ א ׁש בּ דעת, האהבה אוֹ ר וּ מקבּ ל
הּק דוֹ ׁש ־ בּ ין בּ כח ׁש היה האהבה

הבּ ריאה: קדם לישׂ ראל בּ רוּ ־הוּ א

חפץ,וזה חיּ ים, החפץ האיׁש  הוּ אמי 
בּ לּ ב. הוּ א ׁש החפץ לב, בּ חינת

ׁש כּ תוּ בחיּ ים, כּ מוֹ  דּ עת, בּ חינת הוּ א 
ט"ז) בּ עליו".(מׁש לי שׂ כל חיּ ים "מקוֹ ר : 

להדּ עת, הלּ ב את כּ ׁש ּמ קר הינוּ 
אזי יצרוֹ . את ׁש כּ וֹ פף בּ רׁש וּ תוֹ , ׁש לּ בּ וֹ 

בּ חינתוֹ , ימים,לפי ממׁש יאהב הוּ א 
היּ מים  ֹלתו מדּ עת, האהבה את

הּמ דּ וֹ ת.  ֹטוֹ ב,וּ לתו ורוֹ אהלראוֹ ת 
וגנוּ ז. טוֹ ב כּ י האוֹ ר את וּ מיג
הגּ נוּ זה, הּת וֹ רה הינוּ  האוֹ ר, ׁש ּמ יג

הגּ נוּ זים: והצּ דּ יקים

ׁש בּ הּת וֹ רה[וׁש מעּת י ׁש אמר בּ ׁש מוֹ , 
ׁש ל הכּ וּ נוֹ ת כּ לוּ לים הזּ את
הענין, בּ אוּ ר לׁש מע זכיתי וא לוּ לב.

קצת. וּ מצאתי עיּ נּת י עּק רכּ יא 
כּ ל להמׁש י הוּ א, לוּ לב ׁש ל הכּ וּ נוֹ ת
אל להאירם החזה, עד החסדים

לנע וּ צריכין הנּ ענוּ עים,הּמ לכוּ ת. נע 
החסדים מרׁש  אוֹ ר להמׁש י כּ די
הּמ תּפ טים החסדים אל ׁש בּ דעת,
גּ דוֹ ל אוֹ ר עליהם להוֹ סיף בּ גּ וּ ף,
ׁש ם עיּ ן וכוּ '. ׁש בּ דעת מרׁש ם
וגם הלּ וּ לב. בּ ׁש ער בּ "ּפ רי־עץ־חיּ ים"
הכּ תוּ ב: בּ ענין ׁש הכּ וּ נה ׁש ם מבאר
יוֹ ם אמר וא חסדּ וֹ ", ה' יצוּ ה "יוֹ מם
עיּ ן כּ לּ ם עם הוֹ ל ׁש הוּ א יוֹ מם, אלּ א
הנּ "ל, בּ הּת וֹ רה מבאר זה וכל ׁש ם.
זכרוֹ נוֹ  רבּ נוּ , ׁש ל הנּ וֹ רא דּ רכּ וֹ  על־ּפ י
כּ פיּ ת ׁש על־ידי ׁש ם מבאר כּ י לברכה.
ׁש הוּ א האהבה, לגלּ וֹ ת זוֹ כה היּ צר,
כּ לּ הוֹ  עם דּ אזל יוֹ מא ׁש הוּ א החסד,
החסד ׁש הוּ א ׁש האהבה דּ הינוּ  יוֹ מין.
ׁש ם וּ מבאר וכוּ '. הּמ דּ וֹ ת בּ כל מלבּ ׁש 
למעלה ׁש היא ׁש בּ דעת, אהבה ׁש יּ ׁש 
לבּ וֹ  ׁש ּמ קר ועל־ידי והּמ דּ וֹ ת. מהזּ מן
אזי וכוּ ', בּ רׁש וּ תוֹ  ׁש לּ בּ וֹ  לדעּת וֹ ,

ט והלכות לגתורות תורה

ׁש בּ דעת האהבה אוֹ ר הּמ דּ וֹ ת מקבּ לין
כּ נּ "ל. וכוּ '

הנּ "ל,וכל לוּ לב כּ וּ נוֹ ת סוֹ ד הוּ א זה 
מרׁש  הארה להמׁש י ׁש הוּ א
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דעת, החסדים
החסדים  ֹלתו ׁש בּ דעת, אהבה
הּמ דּ וֹ ת, כּ לליּ וּ ת בּ חינת ׁש הם ׁש בּ גוּ ף,
ׁש הם חסדים, מלבּ ׁש ים ׁש בּ כלּ ם
כּ די זה וכל כּ נּ "ל: אהבה בּ חינת
האתרוֹ ג. ׁש הוּ א הּמ לכוּ ת, אל להאיר
בּ אי לכל מלכוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת כּ די הינוּ 
בּ כל אקוּ תוֹ  למצא הינוּ  עוֹ לם,
הדּ ברים וּ בכל העכּ וּ "ם, לׁש וֹ נוֹ ת
כּ נּ "ל, הּק לּפ וֹ ת מדוֹ רי וּ בכל גּ ׁש מיּ ים,
"וּ מלכוּ תוֹ  בּ חינוֹ ת: הוּ א זה ׁש כּ ל

מׁש לה". בּ כּ ל

ׁש כּ וֹ פהוכל הצּ דּ יק על־ידי נעשׂ ה זה 
הלּ וּ לב, בּ חינת ׁש הוּ א יצרוֹ ,
בּ חינת: כּ יּ דוּ ע, צדּ יק בּ חינת ׁש הוּ א
אנוּ  בּ סכּ וֹ ת כּ י יפרח". כּ ּת מר "צדּ יק
בּ אי לכל מלכוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת עוֹ סקין
לׁש וֹ נוֹ ת הבעים לכל ואפלּ וּ  עוֹ לם,
ּפ רים הבעים סוֹ ד ׁש זּ הוּ  העכּ וּ "ם
וזהוּ  בּ סכּ וֹ ת. בּ ׁש בילם ׁש ּמ קריבין
לוּ לב נטילת אחר אוֹ מרים ׁש אנוּ 
הארץ עּמ י כּ ל דּ עת "למען והּק פוֹ תיו:
זה וכל עוֹ ד". אין האקים הוּ א ה' כּ י
לעיל כּ מבאר הזּ את בּ הּת וֹ רה מבאר
רבּ א, עיּ וּ נא צריכין ועדין בּ אריכוּ ת:
על־ּפ י לוּ לב ׁש ל הכּ וּ נוֹ ת כּ ל לבאר
יאיר וה' היטב. בּ אר הנּ "ל הּת וֹ רה
דּ בריו להבין ׁש נּ זכּ ה בּ תוֹ רתוֹ  עינינוּ 

והנּ פלאים]: הנּ וֹ ראים וּ רמיזוֹ תיו 
ב הלכה טב י ְֲִָָהלכת

חוּ ץבּ יוֹ ם הּמ לאכוֹ ת כּ ל אסוּ רין טוֹ ב 
טוֹ ב יוֹ ם בּ ין ואין נפׁש , אכל
כּ מוֹ  בּ לבד, נפׁש  אכל רק לׁש בּ ת

טז)ׁש כּ תוּ ב יב, יאכל(שמות אׁש ר א" : 
לכם": יעשׂ ה לבדּ וֹ  הוּ א נפׁש  לכל

ּפ י החפץעל האיׁש  'מי הּמ אמר 
ׁש ם עיּ ן לג, בּ סימן חיּ ים'

הּמ אמר: כּ ל היטב

טוֹ בא ימי ימים: מיני ׁש ני יׁש  והנּ ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  רע, יד)וימי ז, :(קהלת 

רעה וּ ביוֹ ם בטוֹ ב היה טוֹ בה "בּ יוֹ ם

להסּת כּ ל ׁש צּ רי הינוּ  וכוּ ', ראה"
ימצא ואז רע הימי  ֹבּ תו היטב היטב
"מא כּ י יתבּ ר הם את כּ ן גּ ם ׁש ם

כּ בוֹ דוֹ " הארץ ג)כל ו, 'ולית(ישעיה , 
מינּה ' ּפ נוּ י קכב:)אתר ע, ואפילּ וּ (תיקו"ז . 

הּמ דרגוֹ ת וּ בכל הגּ וֹ ים לׁש וֹ נוֹ ת בּ כל
אהוּ תוֹ  למצא יכוֹ לין הּת חּת וֹ נוֹ ת
חיּ וּ ת מקבּ לין כּ לּ ם כּ י ׁש ם, יתבּ ר

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ,יתבּ ר ו)מּמ נּ וּ  ט, :(נחמיה 
ׁש החיּ וּ ת רק כּ לּ ם". את מחיּ ה "ואּת ה
לבד, חיּ וּ נוֹ  כּ די גּ דוֹ ל בּ צמצוּ ם הוּ א
יכוֹ ל הוּ א יצרוֹ  את ׁש כּ וֹ פה והצּ דּ יק
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אפילּ וּ  יתבּ ר אהוּ תוֹ  למצא
היטב. ׁש ם ועיּ ן וכוּ ', הגּ וֹ ים בּ לׁש וֹ נוֹ ת
ׁש בּ דּ עת, אהבה לאוֹ ר זוֹ כה זה ידי ועל
אהבה אחת אהבוֹ ת, מיני ׁש ני יׁש  כּ י

אהבה ויׁש  בּ ימים, ׁש הוּ אׁש היא 
אהבה הינוּ  והּמ דּ וֹ ת, מהזּ מן למעלה
בּ ין ׁש היה האהבה ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת
ׁש היוּ  בּ עת ׁש בּ מים לאביהם ישׂ ראל
אפׁש ר ׁש אי כּ ביכוֹ ל, בּ דעּת וֹ  בּ כח עדין
וכוּ ', ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר להיג לנוּ 
אוֹ ר לטעם יכוֹ ל אדם וכל ׁש ם. עיּ ן
בּ זמן עכׁש יו אפילּ וּ  הזּ את האהבה
וכוּ ' לדעּת וֹ  לבּ וֹ  כּ ׁש ּמ קר וּ במדּ וֹ ת

היטב]: זה כּ ל ׁש ם [עיּ ן

לימיב ׁש ליטה יׁש  החל בּ ימי והנּ ה
כּ ל לעשׂ וֹ ת אז צריכין כּ ן ועל הרע,

בּ חינת ׁש הם יט)הּמ לאכוֹ ת ג, :(בראשית 
וכל לחם". ּת אכל אּפ י "בּ זעת
עוֹ שׂ ין ׁש יּ שׂ ראל והּמ לאכוֹ ת העבוֹ דוֹ ת
רע, הימי ׁש וֹ לטין ׁש אז החל בּ ימי
כּ די וּ ברוּ רים ּת ּק וּ נים בּ חינת הם כּ לּ ם
והּק דה הּט וֹ ב וּ להוֹ ציא וּ לברר ללבּ ן
רע הימי  ֹבּ תו גּ ם כּ י ׁש ם, המלבּ ׁש 
ׁש הוּ א רק כּ נּ "ל וּ קדה טוֹ ב מלבּ ׁש 
כּ ן על כּ נּ "ל, לבוּ ׁש ים בּ כּמ ה ׁש ם נסּת ר
ועבוֹ דוֹ ת יגיעוֹ ת כּ ּמ ה צריכין
וּ מבררין ׁש ּמ וֹ ציאין קדם וּ מלאכוֹ ת
כּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש בּ הם, הּט וֹ ב וּ מגלּ ין
בּ ימי עוֹ שׂ ין ישׂ ראל ׁש בּ ני הּמ לאכוֹ ת
זה כּ י רע, הימי ׁש וֹ לטין ׁש בּ הם החל
עוֹ שׂ ין ׁש יּ שׂ ראל הּמ לאכוֹ ת ׁש כּ ל ידוּ ע
ותּק וּ נים בּ רוּ רים הם כּ לּ ם החל בּ ימי
וכנּ "ל. הרע מן הּט וֹ ב וּ להוֹ ציא לברר

כּ ן בּ חינתועל ׁש הם טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת 
ׁש וּ ם רע לימי ואין טוֹ ב ימי
לעשׂ וֹ ת אסוּ ר אז כּ ן על בּ הם, ׁש ליטה
הּט וֹ ב נתגּ לּ ה אז כּ י מלאכה, ׁש וּ ם
וּ כׁש עוֹ שׂ ין לברר. צריכין ואין בּ עצמוֹ 
חס עליו ׁש ליטה נוֹ תנין כּ אלּ וּ  מלאכה
בּ רוּ ר, צריכין ׁש ם רע לימי וׁש לוֹ ם
ׁש אין בּ עצמוֹ  הּט וֹ ב נתגּ לּ ה עכׁש יו כּ י
כן ּפ י על אף אבל כּ לל, בּ רוּ ר ׁש ם
כּ י טוֹ ב, ויוֹ ם ׁש בּ ת בּ ין הפרׁש  יׁש  עדין
ועבוֹ דה עשׂ יּ ה ׁש וּ ם צריכין אין בּ ׁש בּ ת
אסוּ רים הּמ לאכוֹ ת כּ ל כּ ן על כּ לל.
למעלה בּ בחינת היא ׁש בּ ת כּ י בּ ׁש בּ ת,
והּמ דּ וֹ ת, מהיּ מים למעלה מהזּ מן,
וקדּ ׁש ּת וֹ  היּ מים מכּ ל 'וּ ברכּת וֹ  בּ בחינת

הזּ מנּ  מברמכּ ל הוּ א ׁש בּ ת ים', 
והזּ מנּ ים, היּ מים מכּ ל וּ מרוֹ מם וּ מקדּ ׁש 
בּ חינת מהזּ מן, למעלה הוּ א ׁש בּ ת כּ י
ׁש הוּ א ׁש בּ ת כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הבּ א עוֹ לם
נתגּ לּ ה בּ ׁש בּ ת ואזי מהזּ מן. למעלה
אוֹ רייתא ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר
ענג בּ חינת ׁש הוּ א סתימאה דּ עּת יקא

בּ חינת יד)ׁש בּ ת, נח, ּת תענּ ג(ישעיה "אז 
ׁש כּ תב כּ מוֹ  דּ יקא, ה'' 'על ה'", על

אחר בּ מקוֹ ם יאיר נרוֹ  (ליקוטירבּ ינוּ  
מט) כּ למוהר"ן אסוּ רים בּ ׁש בּ ת כּ ן ועל .

לגמרי ׁש ביתה הוּ א ׁש ם כּ י הּמ לאכוֹ ת,
טוֹ ב יוֹ ם הוּ א טוֹ ב יוֹ ם אבל וכל. מכּ ל
כּ ן ועל הנּ "ל, טוֹ ב ימי בּ חינת מּמ ׁש 
אז ׁש ליטה רע לימי ׁש אין ּפ י על אף
אסוּ רים כּ ן ועל טוֹ ב, ימי הם כּ י
אז בּ רוּ ר אין כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם הּמ לאכוֹ ת
איזה צריכין עדין כן ּפ י על אף כּ נּ "ל,
דּ הינוּ  טוֹ ב, בּ יוֹ ם ועבדוֹ ת עשׂ יּ וֹ ת

יא והלכות לגתורות תורה

והּמ דּ וֹ ת היּ מים לקר ׁש צּ ריכין
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר לבחינת
אין טוֹ ב בּ יוֹ ם כּ י מהזּ מן, למעלה
עדין אבל טוֹ ב, ימי בּ חינת רק נתגּ לּ ה
לקר כּ די ועשׂ יּ וֹ ת עבדוֹ ת צריכין
ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר והּמ דּ וֹ ת היּ מים
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר טעם לטעם כּ די

כּ נּ "ל. והּמ דּ וֹ ת היּ מים  ֹבּ תו

כּ ן לעשׂ וֹ תועל ׁש צּ ריכין מלאכוֹ ת יׁש  
אכל מלאכת והם טוֹ ב בּ יוֹ ם
כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם ּת וֹ רה ׁש הּת ירה נפׁש 

נפׁש וֹ " לשׂ בע אוֹ כל כה)"צדּ יק יג, .(משלי 
מאד מאד יקרה היא הצּ דּ יק ואכילת
נפׁש וֹ  לשׂ בע אוֹ כל ׁש הוּ א ואכילתוֹ 

בּ בחינת יא)היא נח, "והשׂ בּ יע(ישעיה : 
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ," נפׁש בּ צחצחוֹ ת

אחר בּ מקוֹ ם יאיר ה)נרוֹ  תנינא .(ליקוטי 
בּ אכילתוֹ  מתענּ ג ׁש הצּ דּ יק נמצא,
בּ חינת ׁש היא ׁש בּ דּ עת האהבה מאוֹ ר
למעלה ׁש הם הצּ חצחוֹ ת אוֹ רוֹ ת

הצּ דּ  על כּ י כּ יּ דוּ ע, והּמ דּ וֹ ת יקמהיּ מים 
ד)נאמר לז, ה'",(תהלים על "והתענּ ג : 

הנּ "ל, ׁש בּ ת ענג לבחינת זוֹ כה ׁש הוּ א
אהוּ תוֹ  וּ מוֹ צא מגלּ ה הוּ א הצּ דּ יק כּ י
ואפילּ וּ  גּ ׁש מיּ ים הדּ ברים בּ כל יתבּ ר
ידי ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' הגּ וֹ יים בּ לׁש וֹ נוֹ ת
כּ נּ "ל, ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר זוֹ כה זה
ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל, בּ ּמ אמר ׁש ם וכמבאר
האכילה ׁש ל והּת ענוּ ג טעם והנּ ה
בּ בחינת ׁש בּ קדה מהאהבה ׁש רׁש וֹ 

ז) ז, השירים בּ ּת ענוּ גים",(שיר "אהבה
בּ חינת ׁש ם יׁש  הּת ענוּ גים ׁש בּ כל
האוֹ כל והצּ דּ יק ׁש רׁש ם, ׁש היא אהבה

מקר הוּ א דּ קדה, נפׁש וֹ  לשׂ בע
אהבה ׁש הוּ א הּת ענוּ ג לׁש רׁש  עצמוֹ 
הוּ א גּ ם כּ י זוֹ , אף זוֹ  וא ׁש בּ קדה.
דּ הינוּ  האהבה, לׁש רׁש  וּ מקר עוֹ לה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש בּ דּ עת, האהבה לאוֹ ר

כּ נּ "ל. ' נפׁש בּ צחצחוֹ ת 'והשׂ בּ יע

'ענגוזהוּ  ׁש הוּ א ׁש בּ ת אכילת בּ חינת 
'אז נאמר: זה ׁש על ׁש בּ ת',
אכילת ידי ׁש על הינוּ  ה'', על ּת תענּ ג
כּ ביכוֹ ל, ה', על מתענּ גין ׁש בּ ת
האהבה מאוֹ ר וּ מתענּ גין ׁש עוֹ לין
מחמת זה נעשׂ ה וּ בׁש בּ ת ׁש בּ דּ עת.
הוּ א ׁש בּ ת כּ י בּ עצמוֹ , ׁש בּ ת קדת
בּ יוֹ ם אבל כּ נּ "ל, וכוּ ' מהזּ מן למעלה
על טוֹ ב, ימי בּ חינת בּ זמן ׁש הוּ א טוֹ ב
כּ די עבדוֹ ת לעשׂ וֹ ת אז צריכין כּ ן
ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר להתקר
צריכין כּ ן ועל ׁש בּ ת'. 'ענג לבחינת
נפׁש  אכל מלאכת טוֹ ב בּ יוֹ ם לעשׂ וֹ ת
בּ בחינת ׁש יּ היה הּמ אכל לתּק ן כּ די
בּ חינת דּ יקא נפׁש ' 'אכל נפׁש , אכל
בּ חינת נפׁש וֹ ', לשׂ בע אכל 'צדּ יק
הינוּ  ,' נפׁש בּ צחצחוֹ ת 'והשׂ בּ יע
ׁש בּ ת' 'ענג בּ בחינת הּמ אכל ׁש יּ היה
ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר ידוֹ  על לזכּ וֹ ת
אכילת ׁש הוּ א ׁש בּ ת' 'ענג ידי על כּ מוֹ 
צריכין החל ׁש בּ ימי וּ כמוֹ  ׁש בּ ת
לברר כּ די הּמ לאכוֹ ת כּ ל לעשׂ וֹ ת
בּ יוֹ ם כן כּ מוֹ  הרע, מן הּט וֹ ב וּ להוֹ ציא
ואין הּט וֹ ב ׁש נּ תגּ לּ ה ּפ י על אף טוֹ ב
אסוּ רין כּ ן ועל לברר, צרי
צריכין עדין כן ּפ י על אף הּמ לאכוֹ ת,
לתּק נוֹ  כּ די נפׁש  אכל מלאכת לעשׂ וֹ ת
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אפילּ וּ  יתבּ ר אהוּ תוֹ  למצא
היטב. ׁש ם ועיּ ן וכוּ ', הגּ וֹ ים בּ לׁש וֹ נוֹ ת
ׁש בּ דּ עת, אהבה לאוֹ ר זוֹ כה זה ידי ועל
אהבה אחת אהבוֹ ת, מיני ׁש ני יׁש  כּ י

אהבה ויׁש  בּ ימים, ׁש הוּ אׁש היא 
אהבה הינוּ  והּמ דּ וֹ ת, מהזּ מן למעלה
בּ ין ׁש היה האהבה ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת
ׁש היוּ  בּ עת ׁש בּ מים לאביהם ישׂ ראל
אפׁש ר ׁש אי כּ ביכוֹ ל, בּ דעּת וֹ  בּ כח עדין
וכוּ ', ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר להיג לנוּ 
אוֹ ר לטעם יכוֹ ל אדם וכל ׁש ם. עיּ ן
בּ זמן עכׁש יו אפילּ וּ  הזּ את האהבה
וכוּ ' לדעּת וֹ  לבּ וֹ  כּ ׁש ּמ קר וּ במדּ וֹ ת

היטב]: זה כּ ל ׁש ם [עיּ ן

לימיב ׁש ליטה יׁש  החל בּ ימי והנּ ה
כּ ל לעשׂ וֹ ת אז צריכין כּ ן ועל הרע,

בּ חינת ׁש הם יט)הּמ לאכוֹ ת ג, :(בראשית 
וכל לחם". ּת אכל אּפ י "בּ זעת
עוֹ שׂ ין ׁש יּ שׂ ראל והּמ לאכוֹ ת העבוֹ דוֹ ת
רע, הימי ׁש וֹ לטין ׁש אז החל בּ ימי
כּ די וּ ברוּ רים ּת ּק וּ נים בּ חינת הם כּ לּ ם
והּק דה הּט וֹ ב וּ להוֹ ציא וּ לברר ללבּ ן
רע הימי  ֹבּ תו גּ ם כּ י ׁש ם, המלבּ ׁש 
ׁש הוּ א רק כּ נּ "ל וּ קדה טוֹ ב מלבּ ׁש 
כּ ן על כּ נּ "ל, לבוּ ׁש ים בּ כּמ ה ׁש ם נסּת ר
ועבוֹ דוֹ ת יגיעוֹ ת כּ ּמ ה צריכין
וּ מבררין ׁש ּמ וֹ ציאין קדם וּ מלאכוֹ ת
כּ ל בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש בּ הם, הּט וֹ ב וּ מגלּ ין
בּ ימי עוֹ שׂ ין ישׂ ראל ׁש בּ ני הּמ לאכוֹ ת
זה כּ י רע, הימי ׁש וֹ לטין ׁש בּ הם החל
עוֹ שׂ ין ׁש יּ שׂ ראל הּמ לאכוֹ ת ׁש כּ ל ידוּ ע
ותּק וּ נים בּ רוּ רים הם כּ לּ ם החל בּ ימי
וכנּ "ל. הרע מן הּט וֹ ב וּ להוֹ ציא לברר

כּ ן בּ חינתועל ׁש הם טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת 
ׁש וּ ם רע לימי ואין טוֹ ב ימי
לעשׂ וֹ ת אסוּ ר אז כּ ן על בּ הם, ׁש ליטה
הּט וֹ ב נתגּ לּ ה אז כּ י מלאכה, ׁש וּ ם
וּ כׁש עוֹ שׂ ין לברר. צריכין ואין בּ עצמוֹ 
חס עליו ׁש ליטה נוֹ תנין כּ אלּ וּ  מלאכה
בּ רוּ ר, צריכין ׁש ם רע לימי וׁש לוֹ ם
ׁש אין בּ עצמוֹ  הּט וֹ ב נתגּ לּ ה עכׁש יו כּ י
כן ּפ י על אף אבל כּ לל, בּ רוּ ר ׁש ם
כּ י טוֹ ב, ויוֹ ם ׁש בּ ת בּ ין הפרׁש  יׁש  עדין
ועבוֹ דה עשׂ יּ ה ׁש וּ ם צריכין אין בּ ׁש בּ ת
אסוּ רים הּמ לאכוֹ ת כּ ל כּ ן על כּ לל.
למעלה בּ בחינת היא ׁש בּ ת כּ י בּ ׁש בּ ת,
והּמ דּ וֹ ת, מהיּ מים למעלה מהזּ מן,
וקדּ ׁש ּת וֹ  היּ מים מכּ ל 'וּ ברכּת וֹ  בּ בחינת

הזּ מנּ  מברמכּ ל הוּ א ׁש בּ ת ים', 
והזּ מנּ ים, היּ מים מכּ ל וּ מרוֹ מם וּ מקדּ ׁש 
בּ חינת מהזּ מן, למעלה הוּ א ׁש בּ ת כּ י
ׁש הוּ א ׁש בּ ת כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הבּ א עוֹ לם
נתגּ לּ ה בּ ׁש בּ ת ואזי מהזּ מן. למעלה
אוֹ רייתא ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר
ענג בּ חינת ׁש הוּ א סתימאה דּ עּת יקא

בּ חינת יד)ׁש בּ ת, נח, ּת תענּ ג(ישעיה "אז 
ׁש כּ תב כּ מוֹ  דּ יקא, ה'' 'על ה'", על

אחר בּ מקוֹ ם יאיר נרוֹ  (ליקוטירבּ ינוּ  
מט) כּ למוהר"ן אסוּ רים בּ ׁש בּ ת כּ ן ועל .

לגמרי ׁש ביתה הוּ א ׁש ם כּ י הּמ לאכוֹ ת,
טוֹ ב יוֹ ם הוּ א טוֹ ב יוֹ ם אבל וכל. מכּ ל
כּ ן ועל הנּ "ל, טוֹ ב ימי בּ חינת מּמ ׁש 
אז ׁש ליטה רע לימי ׁש אין ּפ י על אף
אסוּ רים כּ ן ועל טוֹ ב, ימי הם כּ י
אז בּ רוּ ר אין כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם הּמ לאכוֹ ת
איזה צריכין עדין כן ּפ י על אף כּ נּ "ל,
דּ הינוּ  טוֹ ב, בּ יוֹ ם ועבדוֹ ת עשׂ יּ וֹ ת

יא והלכות לגתורות תורה

והּמ דּ וֹ ת היּ מים לקר ׁש צּ ריכין
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר לבחינת
אין טוֹ ב בּ יוֹ ם כּ י מהזּ מן, למעלה
עדין אבל טוֹ ב, ימי בּ חינת רק נתגּ לּ ה
לקר כּ די ועשׂ יּ וֹ ת עבדוֹ ת צריכין
ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר והּמ דּ וֹ ת היּ מים
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר טעם לטעם כּ די

כּ נּ "ל. והּמ דּ וֹ ת היּ מים  ֹבּ תו

כּ ן לעשׂ וֹ תועל ׁש צּ ריכין מלאכוֹ ת יׁש  
אכל מלאכת והם טוֹ ב בּ יוֹ ם
כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם ּת וֹ רה ׁש הּת ירה נפׁש 

נפׁש וֹ " לשׂ בע אוֹ כל כה)"צדּ יק יג, .(משלי 
מאד מאד יקרה היא הצּ דּ יק ואכילת
נפׁש וֹ  לשׂ בע אוֹ כל ׁש הוּ א ואכילתוֹ 

בּ בחינת יא)היא נח, "והשׂ בּ יע(ישעיה : 
רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  ," נפׁש בּ צחצחוֹ ת

אחר בּ מקוֹ ם יאיר ה)נרוֹ  תנינא .(ליקוטי 
בּ אכילתוֹ  מתענּ ג ׁש הצּ דּ יק נמצא,
בּ חינת ׁש היא ׁש בּ דּ עת האהבה מאוֹ ר
למעלה ׁש הם הצּ חצחוֹ ת אוֹ רוֹ ת

הצּ דּ  על כּ י כּ יּ דוּ ע, והּמ דּ וֹ ת יקמהיּ מים 
ד)נאמר לז, ה'",(תהלים על "והתענּ ג : 

הנּ "ל, ׁש בּ ת ענג לבחינת זוֹ כה ׁש הוּ א
אהוּ תוֹ  וּ מוֹ צא מגלּ ה הוּ א הצּ דּ יק כּ י
ואפילּ וּ  גּ ׁש מיּ ים הדּ ברים בּ כל יתבּ ר
ידי ועל כּ נּ "ל, וכוּ ' הגּ וֹ יים בּ לׁש וֹ נוֹ ת
כּ נּ "ל, ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר זוֹ כה זה
ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל, בּ ּמ אמר ׁש ם וכמבאר
האכילה ׁש ל והּת ענוּ ג טעם והנּ ה
בּ בחינת ׁש בּ קדה מהאהבה ׁש רׁש וֹ 

ז) ז, השירים בּ ּת ענוּ גים",(שיר "אהבה
בּ חינת ׁש ם יׁש  הּת ענוּ גים ׁש בּ כל
האוֹ כל והצּ דּ יק ׁש רׁש ם, ׁש היא אהבה

מקר הוּ א דּ קדה, נפׁש וֹ  לשׂ בע
אהבה ׁש הוּ א הּת ענוּ ג לׁש רׁש  עצמוֹ 
הוּ א גּ ם כּ י זוֹ , אף זוֹ  וא ׁש בּ קדה.
דּ הינוּ  האהבה, לׁש רׁש  וּ מקר עוֹ לה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש בּ דּ עת, האהבה לאוֹ ר

כּ נּ "ל. ' נפׁש בּ צחצחוֹ ת 'והשׂ בּ יע

'ענגוזהוּ  ׁש הוּ א ׁש בּ ת אכילת בּ חינת 
'אז נאמר: זה ׁש על ׁש בּ ת',
אכילת ידי ׁש על הינוּ  ה'', על ּת תענּ ג
כּ ביכוֹ ל, ה', על מתענּ גין ׁש בּ ת
האהבה מאוֹ ר וּ מתענּ גין ׁש עוֹ לין
מחמת זה נעשׂ ה וּ בׁש בּ ת ׁש בּ דּ עת.
הוּ א ׁש בּ ת כּ י בּ עצמוֹ , ׁש בּ ת קדת
בּ יוֹ ם אבל כּ נּ "ל, וכוּ ' מהזּ מן למעלה
על טוֹ ב, ימי בּ חינת בּ זמן ׁש הוּ א טוֹ ב
כּ די עבדוֹ ת לעשׂ וֹ ת אז צריכין כּ ן
ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר להתקר
צריכין כּ ן ועל ׁש בּ ת'. 'ענג לבחינת
נפׁש  אכל מלאכת טוֹ ב בּ יוֹ ם לעשׂ וֹ ת
בּ בחינת ׁש יּ היה הּמ אכל לתּק ן כּ די
בּ חינת דּ יקא נפׁש ' 'אכל נפׁש , אכל
בּ חינת נפׁש וֹ ', לשׂ בע אכל 'צדּ יק
הינוּ  ,' נפׁש בּ צחצחוֹ ת 'והשׂ בּ יע
ׁש בּ ת' 'ענג בּ בחינת הּמ אכל ׁש יּ היה
ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר ידוֹ  על לזכּ וֹ ת
אכילת ׁש הוּ א ׁש בּ ת' 'ענג ידי על כּ מוֹ 
צריכין החל ׁש בּ ימי וּ כמוֹ  ׁש בּ ת
לברר כּ די הּמ לאכוֹ ת כּ ל לעשׂ וֹ ת
בּ יוֹ ם כן כּ מוֹ  הרע, מן הּט וֹ ב וּ להוֹ ציא
ואין הּט וֹ ב ׁש נּ תגּ לּ ה ּפ י על אף טוֹ ב
אסוּ רין כּ ן ועל לברר, צרי
צריכין עדין כן ּפ י על אף הּמ לאכוֹ ת,
לתּק נוֹ  כּ די נפׁש  אכל מלאכת לעשׂ וֹ ת
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ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר וּ לקרוֹ 
למעלהבּ  ׁש הוּ א ׁש בּ ת' 'ענג חינת 

ועל כּ נּ "ל. מהיּ מים למעלה מהזּ מן,
אין נפׁש  אכל בּ מלאכת אפילּ וּ  כּ ן
קצירה כּ י הּמ לאכוֹ ת, כּ ל מּת רים
על אף אסוּ רים וכוּ ' וּ סחיטה וּ טחינה

נפׁש . אכל מלאכת ׁש הם ּפ י

בּ חינתכּ י ׁש הם מלאכוֹ ת ׁש אר בּ ודּ אי 
קצירה כּ גוֹ ן בּ מּמ ׁש , בּ רוּ רים
כּ י נפׁש , בּ אכל אפילּ וּ  אסוּ רים וּ טחינה
זה מהרע, הּט וֹ ב לברר דּ הינוּ  בּ רוּ רים
רק הּת ר ואין כּ נּ "ל. טוֹ ב בּ יוֹ ם אסוּ ר
בּ אים ׁש הם בּ זה וכיּ וֹ צא וּ בוּ ל אפיּ ה
כּ בר כּ י טעמוֹ , וּ לגלּ וֹ ת האכל לתּק ן רק
רק לגמרי, הּמ אכל ונתבּ רר נגמר
וּ לגלּ וֹ ת לתּק נוֹ  וּ בוּ ל אפיּ ה ׁש צּ ריכין
קדם נרגּ ׁש  ׁש אינוֹ  הּט וֹ ב טעמוֹ 
ׁש הוּ א הּת ענוּ ג הוּ א והּט עם הבּ וּ ל.
כּ נּ "ל. בּ ּת ענוּ גים' 'אהבה מבּ חינת בּ א
ׁש אוֹ פין טוֹ ב בּ יוֹ ם זאת עוֹ שׂ ין כּ ן ועל
טעמוֹ  וּ לגלּ וֹ ת הּמ אכל לתּק ן וּ מבלין
לׁש רׁש וֹ , וּ להעלוֹ תוֹ  לקרוֹ  כּ די הּט וֹ ב
בּ חינת ׁש הוּ א האהבה לׁש רׁש  דּ הינוּ 
וזה כּ נּ "ל. ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר
כּ מוֹ  נפׁש ', 'אכל הכּ תוּ ב ׁש ּק וֹ ראוֹ 

טז)ׁש כּ תוּ ב יב, יאכל(שמות אׁש ר א" : 
'אׁש ר סתם כּ תב וא נפׁש ", לכל
נפׁש ' 'לכל הכּ תוּ ב ודקדּ ק יאכל'.
ׁש הוּ א הנּ פׁש  אכילת בּ חינת דּ יקא,
נפׁש וֹ ', לשׂ בע אכל 'צדּ יק בּ חינת
,' נפׁש בּ צחצחוֹ ת 'והשׂ בּ יע בּ חינת
הּת ר וזה ׁש בּ ת'. 'ענג בּ חינת ׁש זּ הוּ 
נעשׂ ה ׁש יּ היה כּ די לעשׂ וֹ ת טוֹ ב בּ יוֹ ם

לבחינת וּ להעלוֹ תוֹ  לקרוֹ  נפׁש  אכל
כּ נּ "ל. וכוּ ' ׁש בּ ת' 'ענג

ּפ סוּ קוזה על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  
נפׁש  לכל יאכל אׁש ר א' זה:
ודרׁש וּ  לכם'. יעשׂ ה לבדּ וֹ  הוּ א

ז"ל כא:)רבּ וֹ תינוּ  וא(ביצה "'לכם' : 
'לכם כּ וֹ כבים",לכלבים, לעוֹ בדי וא ' 

ׁש הוּ א נפׁש  מאכל ההפ למעט הינוּ 
יא)בּ חינת נו, נפׁש (ישעיה עזּ י "והכּ לבים 

אכל 'צדּ יק הפ שׂ בעה", ידעוּ  א
הוּ א עכּ וּ "ם אכילת וכל נפׁש וֹ '. לשׂ בע
עזּ י 'והכּ לבים בּ בחינת מּמ ׁש  כּ ן גּ ם
הם כּ י כּ כלב, הוּ א אף כּ י נפׁש ',
ואכילתם הּת אווֹ ת בּ כל מׁש ּק עים
רק טוֹ ב בּ יוֹ ם הּת ר וא בּ טמאה.
ישׂ ראל אכילת כּ י ישׂ ראל, אכילת
כּ י קדׁש , הוּ א טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת בּ פרט
וּ ברכוֹ ת וּ מצווֹ ת קדוֹ ת כּ ּמ ה להם יׁש 
בּ חינת הם ישׂ ראל כּ ל כּ י בּ אכילתם,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כא)צדּ יקים, ס, "ועּמ (שם : 
הוּ א ואכילתם צדּ יקים". כּ לּ ם ישׂ ראל
לשׂ בע אכל 'צדּ יק בּ חינת בּ קדה
לבד להם כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' נפׁש וֹ '
כּ די טוֹ ב בּ יוֹ ם נפׁש  אכל מלאכת הּת ר
לאוֹ ר לזכּ וֹ ת לׁש רׁש וֹ  וּ לקרוֹ  לתּק נוֹ 

כּ נּ "ל: וכוּ ' ׁש בּ דּ עת האהבה

צרכיג כּ י ּת בׁש ילין, ערוּ ב בּ חינת וזה
מדּ אוֹ רייתא, טוֹ ב בּ יוֹ ם נעשׂ ים ׁש בּ ת
ׁש א כּ די הוּ א ּת בׁש ילין הערוּ ב א
יפה מנה ויברר הבּ ת את יׁש כּ ח
ׁש יּ היוּ  ראוּ יים ׁש בּ ת צרכי כּ י לׁש בּ ת,
אכל מלאכת כּ ל כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם נעשׂ ים
להעלוֹ תוֹ  כּ די טוֹ ב בּ יוֹ ם הּת ר נפׁש 
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כּ ן ועל הנּ "ל, ׁש בּ ת' 'ענג לבחינת
כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם ׁש בּ ת צרכי מּת ר בּ ודּ אי
מּת ר כּ זוֹ  ׁש ּמ לאכה ׁש בּ ת' 'ענג הם
ּת ּק נוּ  ז"ל חכמינוּ  א כּ נּ "ל. טוֹ ב בּ יוֹ ם
את יׁש כּ ח ׁש א כּ די ּת בׁש ילין ערוּ ב
יוֹ ם בּ צרכי ׁש ּט רוּ ד מחמת כּ י הבּ ת,
הינוּ  הבּ ת, את לׁש כּ ח יוּ כל טוֹ ב
נפׁש  אכל בּ מלאכת ׁש ּט רוּ ד מחמת
להעלוֹ תוֹ  כּ די ׁש הוּ א טוֹ ב יוֹ ם ׁש ל

יוּ כל כּ ן על ׁש בּ דּ עת, אהבה לבחינת
גּ ם ׁש זּ וֹ כה מאחר הבּ ת את לׁש כּ ח
על כּ נּ "ל, ׁש בּ ת לענג טוֹ ב בּ יוֹ ם עּת ה
ׁש יּ זכּ ר כּ די ּת בׁש ילין ערוּ ב ּת ּק נוּ  כּ ן
אף בּ אמת כּ י לׁש בּ ת, יפה מנה ויברר
יוֹ תר בּ ודּ אי חׁש וּ ב ׁש בּ ת כן ּפ י על
לגמרי, ׁש ביתה הוּ א אז כּ י טוֹ ב, מיּ וֹ ם
האהבה אוֹ ר מעצמוֹ  נתגּ לּ ה אז כּ י

כּ נּ "ל: ׁש בּ דּ עת 
ג הלכה חנה ְֲֲִָָָֻהלכת

הּמ אמרעל יג)ּפ י לד, האיׁש (תהלים 'מי 
הראׁש וֹ ן בּ לּק וּ טי חיּ ים' החפץ
כּ לּ וֹ : הּמ אמר כּ ל ׁש ם עיּ ן לג, בּ סימן

כּ יוהכּ לל, מקוֹ ם, בּ כל יתבּ ר ׁש הם 
כּ בוֹ דוֹ " הארץ כל "מא

ג) ו, עלמין'(ישעיה כּ ל 'ממלּ א ואיהוּ  ,
רכה.)וכוּ ' פנחס ׁש וּ ם(זוהר אין כּ ן על , 

מקוֹ ם בּ כל כּ י כּ לל, בּ עוֹ לם יאוּ ׁש 
והּת וֹ רה יתבּ ר הם למצא יכוֹ לין
הצּ דּ יק ידי על והעּק ר אליו, וּ להתקרב
והוּ א יצרוֹ , את ׁש כּ פה האמּת י הדּ וֹ ר
ועל מּמ ׁש , צבאוֹ ת ה' למלא דּ וֹ מה
מסּת כּ ל ׁש הוּ א מקוֹ ם בּ כל זה ידי
רעוֹ ת ותאווֹ ת רעוֹ ת מדּ וֹ ת ורוֹ אה
הרע ונתבּ ּט ל נוֹ פל ּת כף וכיּ וֹ צא,
על החוֹ פה הרע כּ י הּט וֹ ב, על ׁש וֹ כן
הצּ דּ יק לגבּ י ונוֹ פל נתבּ לבּ ל הּט וֹ ב
[עיּ ן וכוּ ' הרע יצרוֹ  את ׁש כּ פה האמת
וימי טוֹ ב ימי יׁש  כּ י היטב], זה כּ ל ׁש ם

היטב]. זה כּ ל ׁש ם [עיּ ן וכוּ ' רע

אוֹ תיּ וֹ תנמצא לבנוֹ ת יכוֹ ל ׁש הצּ דּ יק 
כּ י ׁש בּ עוֹ לם, דּ בר מכּ ל הּת וֹ רה
ׁש רוּ יה ׁש היתה הּת וֹ רה אפילּ וּ 
ׁש אין והרׁש עים העכּ וּ "ם בּ ין וּ מתכּ ּס ה
להוֹ ציא יכוֹ ל הוּ א מּמ נּ ה, יוֹ דע אדם
ׁש הימי ידי על מחדׁש  ולבנוֹ תּה  אוֹ תּה 
ונתגּ לּ ה נגדּ וֹ , ונוֹ פלין נכנעין רע
בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב, הימי בּ חינת
הלּ בוּ ׁש ין  ֹמּת ו ׁש נּ תגּ לּ ה הּת וֹ רה
הזּ ה בּ הּט וֹ ב נּת וסף ואזי והצּ מצוּ מים,
כּ ׁש היה מּת חלּ ה כּ י מלּ עלּ א, רב אוֹ ר
היה א הּק לּפ וֹ ת, בּ ין מכּס ה הּט וֹ ב
חיּ וּ נוֹ  כּ די אם כּ י רב אוֹ ר עליו  נמׁש

הק ינקוּ  ׁש א כּ די לּפ וֹ תבּ צמצוּ ם, 
כּ ׁש נּ תבּ ּט ל עכׁש יו אבל מדּ אי, יוֹ תר
בּ עצמוֹ , הּט וֹ ב ונתגּ לּ ה והּק לּפ וֹ ת הרע
רב אוֹ ר עליו  ונמׁש נּת וסף אזי
ׁש נּ תגּ לּ ה זה ידי ועל וכוּ '. מלּ עלּ א
בּ חינת וכוּ ', לׁש לוֹ ם זוֹ כה הוּ א הּת וֹ רה,
דּ בר" אהלּ ל בּ אהים דּ בר אהלּ ל "בּ ה'



הלכותיב בליקוטי הלכה טוב יום הלכות

ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר וּ לקרוֹ 
למעלהבּ  ׁש הוּ א ׁש בּ ת' 'ענג חינת 

ועל כּ נּ "ל. מהיּ מים למעלה מהזּ מן,
אין נפׁש  אכל בּ מלאכת אפילּ וּ  כּ ן
קצירה כּ י הּמ לאכוֹ ת, כּ ל מּת רים
על אף אסוּ רים וכוּ ' וּ סחיטה וּ טחינה

נפׁש . אכל מלאכת ׁש הם ּפ י

בּ חינתכּ י ׁש הם מלאכוֹ ת ׁש אר בּ ודּ אי 
קצירה כּ גוֹ ן בּ מּמ ׁש , בּ רוּ רים
כּ י נפׁש , בּ אכל אפילּ וּ  אסוּ רים וּ טחינה
זה מהרע, הּט וֹ ב לברר דּ הינוּ  בּ רוּ רים
רק הּת ר ואין כּ נּ "ל. טוֹ ב בּ יוֹ ם אסוּ ר
בּ אים ׁש הם בּ זה וכיּ וֹ צא וּ בוּ ל אפיּ ה
כּ בר כּ י טעמוֹ , וּ לגלּ וֹ ת האכל לתּק ן רק
רק לגמרי, הּמ אכל ונתבּ רר נגמר
וּ לגלּ וֹ ת לתּק נוֹ  וּ בוּ ל אפיּ ה ׁש צּ ריכין
קדם נרגּ ׁש  ׁש אינוֹ  הּט וֹ ב טעמוֹ 
ׁש הוּ א הּת ענוּ ג הוּ א והּט עם הבּ וּ ל.
כּ נּ "ל. בּ ּת ענוּ גים' 'אהבה מבּ חינת בּ א
ׁש אוֹ פין טוֹ ב בּ יוֹ ם זאת עוֹ שׂ ין כּ ן ועל
טעמוֹ  וּ לגלּ וֹ ת הּמ אכל לתּק ן וּ מבלין
לׁש רׁש וֹ , וּ להעלוֹ תוֹ  לקרוֹ  כּ די הּט וֹ ב
בּ חינת ׁש הוּ א האהבה לׁש רׁש  דּ הינוּ 
וזה כּ נּ "ל. ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר
כּ מוֹ  נפׁש ', 'אכל הכּ תוּ ב ׁש ּק וֹ ראוֹ 

טז)ׁש כּ תוּ ב יב, יאכל(שמות אׁש ר א" : 
'אׁש ר סתם כּ תב וא נפׁש ", לכל
נפׁש ' 'לכל הכּ תוּ ב ודקדּ ק יאכל'.
ׁש הוּ א הנּ פׁש  אכילת בּ חינת דּ יקא,
נפׁש וֹ ', לשׂ בע אכל 'צדּ יק בּ חינת
,' נפׁש בּ צחצחוֹ ת 'והשׂ בּ יע בּ חינת
הּת ר וזה ׁש בּ ת'. 'ענג בּ חינת ׁש זּ הוּ 
נעשׂ ה ׁש יּ היה כּ די לעשׂ וֹ ת טוֹ ב בּ יוֹ ם

לבחינת וּ להעלוֹ תוֹ  לקרוֹ  נפׁש  אכל
כּ נּ "ל. וכוּ ' ׁש בּ ת' 'ענג

ּפ סוּ קוזה על ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  
נפׁש  לכל יאכל אׁש ר א' זה:
ודרׁש וּ  לכם'. יעשׂ ה לבדּ וֹ  הוּ א

ז"ל כא:)רבּ וֹ תינוּ  וא(ביצה "'לכם' : 
'לכם כּ וֹ כבים",לכלבים, לעוֹ בדי וא ' 

ׁש הוּ א נפׁש  מאכל ההפ למעט הינוּ 
יא)בּ חינת נו, נפׁש (ישעיה עזּ י "והכּ לבים 

אכל 'צדּ יק הפ שׂ בעה", ידעוּ  א
הוּ א עכּ וּ "ם אכילת וכל נפׁש וֹ '. לשׂ בע
עזּ י 'והכּ לבים בּ בחינת מּמ ׁש  כּ ן גּ ם
הם כּ י כּ כלב, הוּ א אף כּ י נפׁש ',
ואכילתם הּת אווֹ ת בּ כל מׁש ּק עים
רק טוֹ ב בּ יוֹ ם הּת ר וא בּ טמאה.
ישׂ ראל אכילת כּ י ישׂ ראל, אכילת
כּ י קדׁש , הוּ א טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת בּ פרט
וּ ברכוֹ ת וּ מצווֹ ת קדוֹ ת כּ ּמ ה להם יׁש 
בּ חינת הם ישׂ ראל כּ ל כּ י בּ אכילתם,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כא)צדּ יקים, ס, "ועּמ (שם : 
הוּ א ואכילתם צדּ יקים". כּ לּ ם ישׂ ראל
לשׂ בע אכל 'צדּ יק בּ חינת בּ קדה
לבד להם כּ ן ועל כּ נּ "ל. וכוּ ' נפׁש וֹ '
כּ די טוֹ ב בּ יוֹ ם נפׁש  אכל מלאכת הּת ר
לאוֹ ר לזכּ וֹ ת לׁש רׁש וֹ  וּ לקרוֹ  לתּק נוֹ 

כּ נּ "ל: וכוּ ' ׁש בּ דּ עת האהבה

צרכיג כּ י ּת בׁש ילין, ערוּ ב בּ חינת וזה
מדּ אוֹ רייתא, טוֹ ב בּ יוֹ ם נעשׂ ים ׁש בּ ת
ׁש א כּ די הוּ א ּת בׁש ילין הערוּ ב א
יפה מנה ויברר הבּ ת את יׁש כּ ח
ׁש יּ היוּ  ראוּ יים ׁש בּ ת צרכי כּ י לׁש בּ ת,
אכל מלאכת כּ ל כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם נעשׂ ים
להעלוֹ תוֹ  כּ די טוֹ ב בּ יוֹ ם הּת ר נפׁש 

יג והלכות לגתורות תורה

כּ ן ועל הנּ "ל, ׁש בּ ת' 'ענג לבחינת
כּ י טוֹ ב, בּ יוֹ ם ׁש בּ ת צרכי מּת ר בּ ודּ אי
מּת ר כּ זוֹ  ׁש ּמ לאכה ׁש בּ ת' 'ענג הם
ּת ּק נוּ  ז"ל חכמינוּ  א כּ נּ "ל. טוֹ ב בּ יוֹ ם
את יׁש כּ ח ׁש א כּ די ּת בׁש ילין ערוּ ב
יוֹ ם בּ צרכי ׁש ּט רוּ ד מחמת כּ י הבּ ת,
הינוּ  הבּ ת, את לׁש כּ ח יוּ כל טוֹ ב
נפׁש  אכל בּ מלאכת ׁש ּט רוּ ד מחמת
להעלוֹ תוֹ  כּ די ׁש הוּ א טוֹ ב יוֹ ם ׁש ל

יוּ כל כּ ן על ׁש בּ דּ עת, אהבה לבחינת
גּ ם ׁש זּ וֹ כה מאחר הבּ ת את לׁש כּ ח
על כּ נּ "ל, ׁש בּ ת לענג טוֹ ב בּ יוֹ ם עּת ה
ׁש יּ זכּ ר כּ די ּת בׁש ילין ערוּ ב ּת ּק נוּ  כּ ן
אף בּ אמת כּ י לׁש בּ ת, יפה מנה ויברר
יוֹ תר בּ ודּ אי חׁש וּ ב ׁש בּ ת כן ּפ י על
לגמרי, ׁש ביתה הוּ א אז כּ י טוֹ ב, מיּ וֹ ם
האהבה אוֹ ר מעצמוֹ  נתגּ לּ ה אז כּ י

כּ נּ "ל: ׁש בּ דּ עת 
ג הלכה חנה ְֲֲִָָָֻהלכת

הּמ אמרעל יג)ּפ י לד, האיׁש (תהלים 'מי 
הראׁש וֹ ן בּ לּק וּ טי חיּ ים' החפץ
כּ לּ וֹ : הּמ אמר כּ ל ׁש ם עיּ ן לג, בּ סימן

כּ יוהכּ לל, מקוֹ ם, בּ כל יתבּ ר ׁש הם 
כּ בוֹ דוֹ " הארץ כל "מא

ג) ו, עלמין'(ישעיה כּ ל 'ממלּ א ואיהוּ  ,
רכה.)וכוּ ' פנחס ׁש וּ ם(זוהר אין כּ ן על , 

מקוֹ ם בּ כל כּ י כּ לל, בּ עוֹ לם יאוּ ׁש 
והּת וֹ רה יתבּ ר הם למצא יכוֹ לין
הצּ דּ יק ידי על והעּק ר אליו, וּ להתקרב
והוּ א יצרוֹ , את ׁש כּ פה האמּת י הדּ וֹ ר
ועל מּמ ׁש , צבאוֹ ת ה' למלא דּ וֹ מה
מסּת כּ ל ׁש הוּ א מקוֹ ם בּ כל זה ידי
רעוֹ ת ותאווֹ ת רעוֹ ת מדּ וֹ ת ורוֹ אה
הרע ונתבּ ּט ל נוֹ פל ּת כף וכיּ וֹ צא,
על החוֹ פה הרע כּ י הּט וֹ ב, על ׁש וֹ כן
הצּ דּ יק לגבּ י ונוֹ פל נתבּ לבּ ל הּט וֹ ב
[עיּ ן וכוּ ' הרע יצרוֹ  את ׁש כּ פה האמת
וימי טוֹ ב ימי יׁש  כּ י היטב], זה כּ ל ׁש ם

היטב]. זה כּ ל ׁש ם [עיּ ן וכוּ ' רע

אוֹ תיּ וֹ תנמצא לבנוֹ ת יכוֹ ל ׁש הצּ דּ יק 
כּ י ׁש בּ עוֹ לם, דּ בר מכּ ל הּת וֹ רה
ׁש רוּ יה ׁש היתה הּת וֹ רה אפילּ וּ 
ׁש אין והרׁש עים העכּ וּ "ם בּ ין וּ מתכּ ּס ה
להוֹ ציא יכוֹ ל הוּ א מּמ נּ ה, יוֹ דע אדם
ׁש הימי ידי על מחדׁש  ולבנוֹ תּה  אוֹ תּה 
ונתגּ לּ ה נגדּ וֹ , ונוֹ פלין נכנעין רע
בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב, הימי בּ חינת
הלּ בוּ ׁש ין  ֹמּת ו ׁש נּ תגּ לּ ה הּת וֹ רה
הזּ ה בּ הּט וֹ ב נּת וסף ואזי והצּ מצוּ מים,
כּ ׁש היה מּת חלּ ה כּ י מלּ עלּ א, רב אוֹ ר
היה א הּק לּפ וֹ ת, בּ ין מכּס ה הּט וֹ ב
חיּ וּ נוֹ  כּ די אם כּ י רב אוֹ ר עליו  נמׁש

הק ינקוּ  ׁש א כּ די לּפ וֹ תבּ צמצוּ ם, 
כּ ׁש נּ תבּ ּט ל עכׁש יו אבל מדּ אי, יוֹ תר
בּ עצמוֹ , הּט וֹ ב ונתגּ לּ ה והּק לּפ וֹ ת הרע
רב אוֹ ר עליו  ונמׁש נּת וסף אזי
ׁש נּ תגּ לּ ה זה ידי ועל וכוּ '. מלּ עלּ א
בּ חינת וכוּ ', לׁש לוֹ ם זוֹ כה הוּ א הּת וֹ רה,
דּ בר" אהלּ ל בּ אהים דּ בר אהלּ ל "בּ ה'



הלכותיד גליקוטי הלכה חנכה הלכות

יא) נו, בּ עקוּ ,(תהלים בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין הינוּ  ,
וּ בהּת וֹ רה וכוּ '. יתבּ ר הם בּ וֹ  ימצא
בּ חינת הוּ א והנּ סּת ר ונסּת ר, נגלה יׁש 
[זוהר סתימאה' דּ עּת יקא 'אוֹ רייתא
אהבה בּ חינת קנב.], בהעלתך
ׁש בּ ימים אהבה יׁש  כּ י וכוּ ', ׁש בּ דּ עת
אהבה ויׁש  וכוּ ', וּ במדּ וֹ ת בּ זמן ׁש הוּ א
סתרי בּ חינת ׁש הוּ א בּ דעת, ׁש הוּ א
אדם וכל וכוּ ', הּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת ּת וֹ רה,
הזּ את האהבה אוֹ ר טעם לטעם יכוֹ ל
ׁש ּמ קר ידי על וּ במדּ וֹ ת בּ זמן אפילּ וּ 
וכוּ ', בּ רׁש וּ תוֹ  לבּ וֹ  ׁש יּ היה לדעּת וֹ , לבּ וֹ 
בּ חינת לוֹ  יׁש  מדרגתוֹ  לפי אחד וכל
וכוּ ', ׁש בּ דּ עת ואהבה ׁש בּ זּ מן אהבה
ׁש בּ ּמ דרגה ׁש בּ דּ עת אהבה כּ י
ׁש בּ זּ מן אהבה בּ חינת הוּ א הּת חּת וֹ נה
ׁש ם [עיּ ן וכוּ ' וכוּ ' העליוֹ נה בּ ּמ דרגה

היטב]: היטב זה כּ ל

בּ ׁש מןא ׁש ּמ צותּה  חנכּ ה בּ חינת וזה
מּת תיהוּ  בּ ימי כּ י חנכּ ה, נר להדליק
 עּמ על הרׁש עה יון מלכוּ ת גּ ברה
וּ להעבירם ּת וֹ רת להׁש כּ יחם ישׂ ראל
את לבּט ל ורצוּ  ,רצוֹ נ חּק י על
ידי על היה והנּ ס הּת וֹ רה, מכּ ל ישׂ ראל
הרׁש עה כּ ׁש ּמ לכוּ ת כּ י גּ דוֹ ל, הכּ הן
על מתגּ בּ רין אחרא, הּס טרא ׁש הוּ א
מנּ יחין ואין בּ פרט, אוֹ  בּ כלל ישׂ ראל
בּ אמת, ה' בּ דרכי ליל ישׂ ראל את
ורוֹ צים וּ מצווֹ ת, בּ תוֹ רה לעסק
חס לגמרי הּת וֹ רה וּ להעלים להׁש כּ יח
חס מתגּ בּ רים ולפעמים וׁש לוֹ ם,
ׁש יּ ׁש  ׁש הּט וֹ ב עד מאד, מאד וׁש לוֹ ם
נתעלּ ם ואחד אחד בּ כל בּ ישׂ ראל

אי כּ לל יוֹ דעים ׁש אין עד לגמרי
יתבּ ר להם לׁש וּ ב עצמוֹ  להתעוֹ רר
ידי על הוּ א הּת ּק וּ ן עּק ר אזי בּ אמת,
ׁש זּ וֹ כין ידי על כּ י האמת, הדּ וֹ ר הצּ דּ יק
אזי האמת, להצּ דּ יק להתקרב
וּ מדבּ ר עּמ וֹ  עוֹ סק האמת כּ ׁש הצּ דּ יק

ו הרעעּמ וֹ  אזי וּ מדּ וֹ תיו, מעשׂ יו רוֹ אה 
הצּ דּ יק כּ נגד לגמרי ונתבּ לבּ ל נתבּ ּט ל
הימי והכניע יצרוֹ  את ׁש כּ פה האמת
נתגּ לּ ה והּט וֹ ב נוֹ פל הרע ואזי רע,
הּק לּפ וֹ ת, עמקי מעמקי אפילּ וּ 
כּ י הנּ "ל], בּ ּמ אמר היטב [כּ מבאר
וּ לגלּ וֹ ת הּת וֹ רה לבנוֹ ת יכוֹ ל הצּ דּ יק
אם אפילּ וּ  ׁש בּ עוֹ לם, אדם מכּ ל הּט וֹ ב

ׁש הוּ א. בּ מקוֹ ם הוּ א

חנכּ ה,וזה ׁש ל הנּ ס ּת קף היה 
ׁש על חׁש בה הרׁש עה ׁש ּמ לכוּ ת
לבּט לם ישׂ ראל על ׁש התגּ בּ רוּ  ידי
להם אין זה ידי על וּ מצווֹ ת, מּת וֹ רה
ׁש עּק ר מאחר וׁש לוֹ ם, חס ּת קוּ מה
מהּת וֹ רה רק הוּ א וכחנוּ  חיּ וּ תינוּ 
הפליא יתבּ ר הם אבל והּמ צווֹ ת,
מּת תיהוּ  את אז לנוּ  וׁש לח עּמ נוּ  חסדּ וֹ 
ׁש היוּ  הכּ הנים וחבריו גּ דוֹ ל, כּ הן
מן היה וּ גבוּ רתם כח', 'גּ בּ וֹ רי
על להתגּ בּ ר ׁש זּ כוּ  ידי על הקדוּ ה,
לגבוּ רתם זכוּ  זה ידי ׁש על יצרם,
מאד, גּ דוֹ לים צדּ יקים היוּ  כּ י הגּ דוֹ לה,
בּ חינת כח', 'גּ בּ וֹ רי ׁש היוּ  ידי ועל

כ) קג, דברוֹ "(תהלים עשׂ י כח "גּ בּ רי
זכוּ  זה ידי על הנּ "ל, בּ ּמ אמר הנּ אמר
יון מלכוּ ת וּ לבּט ל וּ להׁש ּפ יל להכניע
והיוּ  נגדּ ם נפל הרע כּ י הרׁש עה,

טו והלכות לגתורות תורה

הּת וֹ רה, דּ הינוּ  הּט וֹ ב, לגלּ וֹ ת יכוֹ לין
הּת וֹ רה מן בּ טלים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אף
מלכוּ ת התגּ בּ רוּ ת ידי על והּמ צווֹ ת,
כח' 'גּ בּ רי הצּ דּ יקים כּ י הרׁש עה,
כּ נּ "ל, דּ בר מכּ ל הּת וֹ רה לבנוֹ ת יכוֹ לים
מן טוֹ ב הימי את מפׁש יט הוּ א כּ י
רע הימי ׁש ל והצּ מצוּ מים הלּ בוּ ׁש ים
ידי על רע הימי את ׁש כּ פה ידי על
בּ הּט וֹ ב נּת וסף ואזי וכוּ ', היּ צר כּ פיּ ת
היה א מּת חלּ ה כּ י מלּ עלּ א, רב אוֹ ר

כּ נּ "ל. וכוּ '  ּכ כּ ל מאיר

ׁש אנוזה חנכּ ה נר זוֹ כיןבּ חינת וּ  
אוֹ ר וּ לגלּ וֹ ת להמׁש י עכׁש יו
טפחים, מעשׂ רה למּט ה גּ ם הּת וֹ רה
כּ יּ דוּ ע. החיצוֹ נים, אחיזת יׁש  ׁש ם
הצּ דּ יקים ׁש ל הכּ ח ידי על ועכׁש יו,
מּת תיהוּ  ׁש הם דברוֹ ', עשׂ י כח 'גּ בּ רי
הרע, ונוֹ פל נכנע זה ידי על וּ בניו,
החיצוֹ נים, אחיזת הינוּ  רע, הימי הינוּ 
גּ ם טוֹ ב הימי הינוּ  הּט וֹ ב, ונתגּ לּ ה
את לבנוֹ ת יכוֹ לין ׁש אנוּ  עד למּט ה,
ועל מקוֹ ם. בּ כל אוֹ ר וּ לגלּ וֹ ת הּת וֹ רה
בּ רׁש וּ ת בּ חוּ ץ, הוּ א חנכּ ה נר מצות כּ ן
הוּ א הרבּ ים רׁש וּ ת כּ י מדּ ינא, הרבּ ים
ׁש הוּ א אחרא, הּס טרא אחיזת מקוֹ ם
אבל כּ יּ דוּ ע, הרבּ ים' 'רׁש וּ ת בּ חינת
כּ י הּת וֹ רה, אוֹ ר נתגּ לּ ה ׁש ם גּ ם עכׁש יו
כּ ח ידי על נוֹ פל רע, הימי הינוּ  הרע,
ונתגּ לּ ה כּ נּ "ל, כח' 'גּ בּ רי הצּ דּ יקים
ואזי מקוֹ ם, בּ כל הּת וֹ רה, דּ הינוּ  הּט וֹ ב,
בּ חינת וזה מלּ עלּ א. רב אוֹ ר בּ וֹ  נּת וסף
הּמ דליק כּ י חנכּ ה, ׁש ל הנּ רוֹ ת אוֹ ר
ׁש להבת ׁש ּת הא עד להדליק צרי

אוֹ ר כּ ׁש ּמ גלּ ין כּ י מאליה, עוֹ לה
את ועוֹ שׂ ין וּ בוֹ נין למּט ה הּת וֹ רה
וּ מסּת רת מלבּ ׁש ת ׁש היתה הּת וֹ רה
אוֹ ר בּ ּה  נּת וסף אזי הּק לּפ וֹ ת, בּ מדוֹ ר

כּ נּ "ל. מלּ עלּ א רב

והוֹ ל',וזה 'מוֹ סיף חנכּ ה נר בּ חינת 
בּ ּק דׁש ' 'מעלין כא:)כּ י כּ י(שבת , 

יוֹ תר, הּת וֹ רה ׁש ּמ תגּ לּ ה ּפ עם בּ כל
בּ בחינת מלּ עלּ א, יוֹ תר אוֹ ר נּת וסף
היה כּ ן ועל כּ נּ "ל, דּ ברוֹ ' בּ קוֹ ל 'לׁש מע
כּ י גּ דוֹ ל, הכּ הן ידי על הנּ ס עּק ר
בּ ׁש ם נקרא הצּ דּ יק, ׁש הוּ א 'הרב',

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ז)'כּ הן', ב, "כּ י(מלאכי : 
יבּק ׁש וּ  ותוֹ רה דּ עת יׁש מרוּ  כּ הן שׂ פתי
הוּ א", צבאוֹ ת ה' מלא כּ י מּפ יהוּ 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  יז.)ודרׁש וּ  קטן 'אם(מועד : 
וכוּ ' צבאוֹ ת' ה' למלא דּ וֹ מה הרב
כּ הן כּ י הנּ "ל], בּ ּמ אמר זה [כּ ּמ וּ בא
אהבה, בּ חינת חסד, בּ חינת הוּ א
מגלּ ה, ׁש הרב הּת וֹ רה בּ חינת ׁש הוּ א
הּת וֹ רה בּ כל כּ י אהבה, בּ חינת ׁש הוּ א
[כּ מבאר יתבּ ר אהבתוֹ  מלבּ ׁש  כּ לּ ּה 
התגּ לּ וּ ת העּק ר אבל הנּ "ל], בּ ּמ אמר
ידי על הוּ א רע הימי והכנעת הּת וֹ רה

ו ׁש זּ כההצּ דּ יק ׁש בּ דּ וֹ ר, האמת הרב 
כּ מבאר ׁש בּ דּ עת, אהבה לבחינת
על כּ י אחד, הכּ ל כּ י הנּ "ל, בּ ּמ אמר
את ׁש כּ פה כח גּ בּ וֹ ר הוּ א ׁש הצּ דּ יק ידי
בּ רׁש וּ תוֹ  לבּ וֹ  היה זה ידי ועל יצרוֹ ,
זכה זה ידי ועל לדעּת וֹ , לבּ וֹ  וקר
האהבה אוֹ ר ׁש בּ לּ ב הּמ דּ וֹ ת ׁש ּק בּ לוּ 
לאהבה זכה זה ידי ועל ׁש בּ דּ עת,
הּמ אמר בּ סוֹ ף ׁש ם [כּ מבאר ׁש בּ דּ עת



הלכותיד גליקוטי הלכה חנכה הלכות

יא) נו, בּ עקוּ ,(תהלים בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין הינוּ  ,
וּ בהּת וֹ רה וכוּ '. יתבּ ר הם בּ וֹ  ימצא
בּ חינת הוּ א והנּ סּת ר ונסּת ר, נגלה יׁש 
[זוהר סתימאה' דּ עּת יקא 'אוֹ רייתא
אהבה בּ חינת קנב.], בהעלתך
ׁש בּ ימים אהבה יׁש  כּ י וכוּ ', ׁש בּ דּ עת
אהבה ויׁש  וכוּ ', וּ במדּ וֹ ת בּ זמן ׁש הוּ א
סתרי בּ חינת ׁש הוּ א בּ דעת, ׁש הוּ א
אדם וכל וכוּ ', הּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת ּת וֹ רה,
הזּ את האהבה אוֹ ר טעם לטעם יכוֹ ל
ׁש ּמ קר ידי על וּ במדּ וֹ ת בּ זמן אפילּ וּ 
וכוּ ', בּ רׁש וּ תוֹ  לבּ וֹ  ׁש יּ היה לדעּת וֹ , לבּ וֹ 
בּ חינת לוֹ  יׁש  מדרגתוֹ  לפי אחד וכל
וכוּ ', ׁש בּ דּ עת ואהבה ׁש בּ זּ מן אהבה
ׁש בּ ּמ דרגה ׁש בּ דּ עת אהבה כּ י
ׁש בּ זּ מן אהבה בּ חינת הוּ א הּת חּת וֹ נה
ׁש ם [עיּ ן וכוּ ' וכוּ ' העליוֹ נה בּ ּמ דרגה

היטב]: היטב זה כּ ל

בּ ׁש מןא ׁש ּמ צותּה  חנכּ ה בּ חינת וזה
מּת תיהוּ  בּ ימי כּ י חנכּ ה, נר להדליק
 עּמ על הרׁש עה יון מלכוּ ת גּ ברה
וּ להעבירם ּת וֹ רת להׁש כּ יחם ישׂ ראל
את לבּט ל ורצוּ  ,רצוֹ נ חּק י על
ידי על היה והנּ ס הּת וֹ רה, מכּ ל ישׂ ראל
הרׁש עה כּ ׁש ּמ לכוּ ת כּ י גּ דוֹ ל, הכּ הן
על מתגּ בּ רין אחרא, הּס טרא ׁש הוּ א
מנּ יחין ואין בּ פרט, אוֹ  בּ כלל ישׂ ראל
בּ אמת, ה' בּ דרכי ליל ישׂ ראל את
ורוֹ צים וּ מצווֹ ת, בּ תוֹ רה לעסק
חס לגמרי הּת וֹ רה וּ להעלים להׁש כּ יח
חס מתגּ בּ רים ולפעמים וׁש לוֹ ם,
ׁש יּ ׁש  ׁש הּט וֹ ב עד מאד, מאד וׁש לוֹ ם
נתעלּ ם ואחד אחד בּ כל בּ ישׂ ראל

אי כּ לל יוֹ דעים ׁש אין עד לגמרי
יתבּ ר להם לׁש וּ ב עצמוֹ  להתעוֹ רר
ידי על הוּ א הּת ּק וּ ן עּק ר אזי בּ אמת,
ׁש זּ וֹ כין ידי על כּ י האמת, הדּ וֹ ר הצּ דּ יק
אזי האמת, להצּ דּ יק להתקרב
וּ מדבּ ר עּמ וֹ  עוֹ סק האמת כּ ׁש הצּ דּ יק

ו הרעעּמ וֹ  אזי וּ מדּ וֹ תיו, מעשׂ יו רוֹ אה 
הצּ דּ יק כּ נגד לגמרי ונתבּ לבּ ל נתבּ ּט ל
הימי והכניע יצרוֹ  את ׁש כּ פה האמת
נתגּ לּ ה והּט וֹ ב נוֹ פל הרע ואזי רע,
הּק לּפ וֹ ת, עמקי מעמקי אפילּ וּ 
כּ י הנּ "ל], בּ ּמ אמר היטב [כּ מבאר
וּ לגלּ וֹ ת הּת וֹ רה לבנוֹ ת יכוֹ ל הצּ דּ יק
אם אפילּ וּ  ׁש בּ עוֹ לם, אדם מכּ ל הּט וֹ ב

ׁש הוּ א. בּ מקוֹ ם הוּ א

חנכּ ה,וזה ׁש ל הנּ ס ּת קף היה 
ׁש על חׁש בה הרׁש עה ׁש ּמ לכוּ ת
לבּט לם ישׂ ראל על ׁש התגּ בּ רוּ  ידי
להם אין זה ידי על וּ מצווֹ ת, מּת וֹ רה
ׁש עּק ר מאחר וׁש לוֹ ם, חס ּת קוּ מה
מהּת וֹ רה רק הוּ א וכחנוּ  חיּ וּ תינוּ 
הפליא יתבּ ר הם אבל והּמ צווֹ ת,
מּת תיהוּ  את אז לנוּ  וׁש לח עּמ נוּ  חסדּ וֹ 
ׁש היוּ  הכּ הנים וחבריו גּ דוֹ ל, כּ הן
מן היה וּ גבוּ רתם כח', 'גּ בּ וֹ רי
על להתגּ בּ ר ׁש זּ כוּ  ידי על הקדוּ ה,
לגבוּ רתם זכוּ  זה ידי ׁש על יצרם,
מאד, גּ דוֹ לים צדּ יקים היוּ  כּ י הגּ דוֹ לה,
בּ חינת כח', 'גּ בּ וֹ רי ׁש היוּ  ידי ועל

כ) קג, דברוֹ "(תהלים עשׂ י כח "גּ בּ רי
זכוּ  זה ידי על הנּ "ל, בּ ּמ אמר הנּ אמר
יון מלכוּ ת וּ לבּט ל וּ להׁש ּפ יל להכניע
והיוּ  נגדּ ם נפל הרע כּ י הרׁש עה,

טו והלכות לגתורות תורה

הּת וֹ רה, דּ הינוּ  הּט וֹ ב, לגלּ וֹ ת יכוֹ לין
הּת וֹ רה מן בּ טלים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אף
מלכוּ ת התגּ בּ רוּ ת ידי על והּמ צווֹ ת,
כח' 'גּ בּ רי הצּ דּ יקים כּ י הרׁש עה,
כּ נּ "ל, דּ בר מכּ ל הּת וֹ רה לבנוֹ ת יכוֹ לים
מן טוֹ ב הימי את מפׁש יט הוּ א כּ י
רע הימי ׁש ל והצּ מצוּ מים הלּ בוּ ׁש ים
ידי על רע הימי את ׁש כּ פה ידי על
בּ הּט וֹ ב נּת וסף ואזי וכוּ ', היּ צר כּ פיּ ת
היה א מּת חלּ ה כּ י מלּ עלּ א, רב אוֹ ר

כּ נּ "ל. וכוּ '  ּכ כּ ל מאיר

ׁש אנוזה חנכּ ה נר זוֹ כיןבּ חינת וּ  
אוֹ ר וּ לגלּ וֹ ת להמׁש י עכׁש יו
טפחים, מעשׂ רה למּט ה גּ ם הּת וֹ רה
כּ יּ דוּ ע. החיצוֹ נים, אחיזת יׁש  ׁש ם
הצּ דּ יקים ׁש ל הכּ ח ידי על ועכׁש יו,
מּת תיהוּ  ׁש הם דברוֹ ', עשׂ י כח 'גּ בּ רי
הרע, ונוֹ פל נכנע זה ידי על וּ בניו,
החיצוֹ נים, אחיזת הינוּ  רע, הימי הינוּ 
גּ ם טוֹ ב הימי הינוּ  הּט וֹ ב, ונתגּ לּ ה
את לבנוֹ ת יכוֹ לין ׁש אנוּ  עד למּט ה,
ועל מקוֹ ם. בּ כל אוֹ ר וּ לגלּ וֹ ת הּת וֹ רה
בּ רׁש וּ ת בּ חוּ ץ, הוּ א חנכּ ה נר מצות כּ ן
הוּ א הרבּ ים רׁש וּ ת כּ י מדּ ינא, הרבּ ים
ׁש הוּ א אחרא, הּס טרא אחיזת מקוֹ ם
אבל כּ יּ דוּ ע, הרבּ ים' 'רׁש וּ ת בּ חינת
כּ י הּת וֹ רה, אוֹ ר נתגּ לּ ה ׁש ם גּ ם עכׁש יו
כּ ח ידי על נוֹ פל רע, הימי הינוּ  הרע,
ונתגּ לּ ה כּ נּ "ל, כח' 'גּ בּ רי הצּ דּ יקים
ואזי מקוֹ ם, בּ כל הּת וֹ רה, דּ הינוּ  הּט וֹ ב,
בּ חינת וזה מלּ עלּ א. רב אוֹ ר בּ וֹ  נּת וסף
הּמ דליק כּ י חנכּ ה, ׁש ל הנּ רוֹ ת אוֹ ר
ׁש להבת ׁש ּת הא עד להדליק צרי

אוֹ ר כּ ׁש ּמ גלּ ין כּ י מאליה, עוֹ לה
את ועוֹ שׂ ין וּ בוֹ נין למּט ה הּת וֹ רה
וּ מסּת רת מלבּ ׁש ת ׁש היתה הּת וֹ רה
אוֹ ר בּ ּה  נּת וסף אזי הּק לּפ וֹ ת, בּ מדוֹ ר

כּ נּ "ל. מלּ עלּ א רב

והוֹ ל',וזה 'מוֹ סיף חנכּ ה נר בּ חינת 
בּ ּק דׁש ' 'מעלין כא:)כּ י כּ י(שבת , 

יוֹ תר, הּת וֹ רה ׁש ּמ תגּ לּ ה ּפ עם בּ כל
בּ בחינת מלּ עלּ א, יוֹ תר אוֹ ר נּת וסף
היה כּ ן ועל כּ נּ "ל, דּ ברוֹ ' בּ קוֹ ל 'לׁש מע
כּ י גּ דוֹ ל, הכּ הן ידי על הנּ ס עּק ר
בּ ׁש ם נקרא הצּ דּ יק, ׁש הוּ א 'הרב',

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ז)'כּ הן', ב, "כּ י(מלאכי : 
יבּק ׁש וּ  ותוֹ רה דּ עת יׁש מרוּ  כּ הן שׂ פתי
הוּ א", צבאוֹ ת ה' מלא כּ י מּפ יהוּ 

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  יז.)ודרׁש וּ  קטן 'אם(מועד : 
וכוּ ' צבאוֹ ת' ה' למלא דּ וֹ מה הרב
כּ הן כּ י הנּ "ל], בּ ּמ אמר זה [כּ ּמ וּ בא
אהבה, בּ חינת חסד, בּ חינת הוּ א
מגלּ ה, ׁש הרב הּת וֹ רה בּ חינת ׁש הוּ א
הּת וֹ רה בּ כל כּ י אהבה, בּ חינת ׁש הוּ א
[כּ מבאר יתבּ ר אהבתוֹ  מלבּ ׁש  כּ לּ ּה 
התגּ לּ וּ ת העּק ר אבל הנּ "ל], בּ ּמ אמר
ידי על הוּ א רע הימי והכנעת הּת וֹ רה

ו ׁש זּ כההצּ דּ יק ׁש בּ דּ וֹ ר, האמת הרב 
כּ מבאר ׁש בּ דּ עת, אהבה לבחינת
על כּ י אחד, הכּ ל כּ י הנּ "ל, בּ ּמ אמר
את ׁש כּ פה כח גּ בּ וֹ ר הוּ א ׁש הצּ דּ יק ידי
בּ רׁש וּ תוֹ  לבּ וֹ  היה זה ידי ועל יצרוֹ ,
זכה זה ידי ועל לדעּת וֹ , לבּ וֹ  וקר
האהבה אוֹ ר ׁש בּ לּ ב הּמ דּ וֹ ת ׁש ּק בּ לוּ 
לאהבה זכה זה ידי ועל ׁש בּ דּ עת,
הּמ אמר בּ סוֹ ף ׁש ם [כּ מבאר ׁש בּ דּ עת
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יכוֹ ל הוּ א דּ יקא זה וּ מחמת הנּ "ל],
ׁש בּ כל רע, הימי את ולכּפ וֹ ת להכניע
הרע נוֹ פל וּ מסּת כּ ל רוֹ אה ׁש הוּ א מקוֹ ם
נגדּ וֹ . נתבּ ּט ל הרע כּ י הּט וֹ ב, ונתגּ לּ ה

למּט ה,כּ י רק הוּ א הרע אחיזת עּק ר 
טוֹ ב ימי יׁש  וׁש ם וּ במדּ וֹ ת, בּ זמן
ׁש ם, אחיזה להם יׁש  כּ ן ועל רע, וימי
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ בחינת למעלה, אבל
ׁש וּ ם להם אין ׁש ם ּת וֹ רה, סתרי בּ חינת
חס למּט ה אחיזתם ועּק ר כּ לל, אחיזה
זוֹ כין ׁש אין מחמת רק הוּ א וׁש לוֹ ם,
עם ׁש בּ ימים האהבה ׁש ּת תקר
מם, אוֹ ר וּ תקבּ ל ׁש בּ דּ עת האהבה
לבּ וֹ  ׁש יּ היה מתגּ בּ ר ׁש אין ידי על
אזי לדעּת וֹ , לבּ וֹ  מקר ואינוֹ  בּ רׁש וּ תוֹ 

בּ חינת וׁש לוֹ ם חס כח)הוּ א טז, :(משלי 
חס ונפרד אלּ וּ ף", מפריד "נרגּ ן
הימי בּ חינת ׁש בּ יּ מים, האהבה וׁש לוֹ ם
חס ואזי ׁש בּ דּ עת, מהאהבה טוֹ ב,
ויוֹ נקים רע הימי מתגּ בּ רין וׁש לוֹ ם
אבל כּ נּ "ל. עליהם וּ מכּס ים מהם
וזכה יצרוֹ  את ׁש כּ פה הצּ דּ יק
בּ חינת טוֹ ב, הימי ויכללוּ  ׁש יּ תקרוּ 
אהבה לבחינת ׁש בּ יּ מים, אהבה
כּ ן על כּ נּ "ל, בּ רׁש וּ תוֹ  לבּ וֹ  כּ י ׁש בּ דּ עת,
כּ ן על נגדּ וֹ , ׁש ליטה ׁש וּ ם להרע אין
להימי אין כּ י נגדּ וֹ , הרע ונתבּ ּט ל נוֹ פל
בּ בחינת כּ לל ואחיזה ׁש ליטה ׁש וּ ם רע
בּ בחינת ואפילּ וּ  ׁש בּ דּ עת. אהבה
ׁש וּ ם להם אין ׁש בּ יּ מים האהבה

מקרת כּ ׁש היא עםׁש ליטה ונכללת 
ּת כף כּ ן ועל ׁש בּ דּ עת, האהבה
אצל מכניע האמת כּ ׁש הצּ דּ יק

הגּ דוֹ ל בּ כחוֹ  רע הימי הרׁש עים
בּ הם נּת וסף טוֹ ב, הימי בּ חינת וּ מגלּ ה
וזהוּ  כּ נּ "ל, מלּ עלּ א רב אוֹ ר מיּ ד
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר בּ חינת בּ עצמוֹ 
ׁש הוּ א האמת הצּ דּ יק ידי על ׁש נּ תגּ לּ ה
האוֹ ר, עּק ר מם כּ י מלּ עלּ א, רב אוֹ ר
רע הימי מכניע כּ ׁש הצּ דּ יק ּת כף כּ י
ּת כף נתקר אזי טוֹ ב, הימי וּ מגלּ ה
האהבה בּ חינת ׁש היא הּט וֹ ב,
האהבה ׁש הוּ א ׁש רׁש וֹ , עם ׁש בּ יּ מים,
אחיזת נתבּ ּט לה זה ידי ׁש על ׁש בּ דּ עת,
בּ עצמוֹ  וזה כּ נּ "ל, לגמרי החיצוֹ נים
[והבן כּ נּ "ל מלּ עלּ א רב אוֹ ר בּ חינת

היטב]: הדּ ברים

הכּ חב זה לוֹ  ׁש יּ ׁש  הצּ דּ יק זה כּ ן ועל
הוּ א ׁש בּ דּ עת, לאהבה זכה כּ י
אהבה בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל, כּ הן בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, העליוֹ נה
ועל גּ דוֹ ל, כּ הן בּ חינת גּ דוֹ לה, אהבה
ׁש ל הנּ ס עּק ר היה דּ יקא ידוֹ  על כּ ן
מלכוּ ת ׁש הם היּ ונים כּ י חנכּ ה,
ׁש הוּ א המנים, כּ ל טּמ אוּ  הרׁש עה,
הדּ עת בּ חינת הינוּ  הדּ עת, בּ חינת
ימי יׁש  ׁש ם למּט ה, המלבּ ׁש  והּת וֹ רה
בּ חינת הוּ א ׁש ם וגם רע, וימי טוֹ ב
מתּפ ט הדּ עת כּ י ּת וֹ רה, ׁש הוּ א דּ עת
ׁש יּ ׁש  וּ מחמת והּמ דּ וֹ ת, היּ מים בּ כל
בּ עת כּ ן על רע, וימי טוֹ ב ימי ׁש ם
ׁש הוּ א המנים, כּ ל טּמ אוּ  התגּ בּ רוּ תם
טוֹ ב, הימי ׁש ל והּת וֹ רה הדּ עת בּ חינת
כּ נּ "ל, רע הימי אחיזת ידי על
חׁש מוֹ נאי בּ ית מלכוּ ת וּ כׁש גּ ברה
ׁש ל צלוֹ חית וּ מצאוּ  נס נעשׂ ה ונצּ חוּ ם,

יז והלכות לגתורות תורה

כּ הן ׁש ל בּ חוֹ תמוֹ  חתוּ ם ׁש היה ׁש מן
בּ חינת זה כה)גּ דוֹ ל ל, "ׁש מן(שמות 

העליוֹ ן הדּ עת הינוּ  קדׁש ", מׁש חת
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דעת, האהבה ׁש ם
כּ הן ׁש ל בּ חוֹ תמוֹ  ׁש הוּ א ּת וֹ רה, סתרי
אם כּ י לזה ׁש יּ זכּ ה מי אין כּ י גּ דוֹ ל,
בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל, הכּ הן בּ חינת
ידי ועל ׁש בּ דּ עת, העליוֹ נה האהבה
גּ דוֹ ל, הכּ הן ׁש ל הזּ ה החתוּ ם המן
אוֹ ר בּ חינת ּת וֹ רה, סתרי בּ חינת ׁש הוּ א
נס, נעשׂ ה זה ידי על ׁש בּ דּ עת, האהבה

א יוֹ םכּ י אם כּ י להדליק בּ וֹ  היה 
כּ י יתגּ לּ ה א הזּ ה הדּ עת אוֹ ר כּ י אחד,

בּ חינת ׁש הוּ א לבא, לעתיד יד,אם (זכריה 
וכוּ 'ז) לה'" יוּ דע הוּ א אחד "יוֹ ם

נס ונעשׂ ה הנּ "ל], בּ ּמ אמר [כּ מבאר
כּ ח ידי על כּ י ימים, ׁש מוֹ נה ודלק
על הּמ תגּ בּ רין כּ ח גּ בּ וֹ רי הצּ דּ יקים
אוֹ ר ממׁש יכין הם זה ידי על יצריהוֹ ן,
אוֹ ר ׁש יּ איר עד ׁש בּ דּ עת האהבה
ׁש בּ ימים בּ אהבה ׁש בּ דּ עת האהבה
וּ מקרים בּ רׁש וּ תם לבּ ם כּ י וּ בּמ דּ וֹ ת,
האהבה לאוֹ ר ׁש בּ לּ ב והּמ דּ וֹ ת היּ מים
אוֹ ר והּמ דּ וֹ ת היּ מים וּ מקבּ לין ׁש בּ דּ עת,
אוֹ ר לטעם זוֹ כין זה ידי ׁש על מם,
וּ בּמ דּ וֹ ת, בּ זּ מן גּ ם ׁש בּ דּ עת האהבה
חנכּ ה, ׁש ל הנּ "ל הנּ ס בּ חינת וזהוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל, כּ הן ׁש ל ׁש המן
הארתוֹ  ׁש עּק ר כּ נּ "ל, ׁש בּ דּ עת האהבה
אחד 'יוֹ ם בּ חינת לבא, לעתיד רק הוּ א
ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' לה'' יוּ דע הוּ א
אם כּ י להדליק בּ וֹ  היה ׁש א בּ חינת
ודלק נס ונעשׂ ה כּ נּ "ל אחד יוֹ ם
האהבה אוֹ ר כּ י ימים, ׁש מוֹ נה

אחד, יוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
ׁש בעת ׁש הם ׁש בּ יּ מים, בּ אהבה האיר
נרוֹ ת הדלקת ׁש זּ הוּ  בּ ראׁש ית, ימי
אוֹ ר ׁש ּת איר כּ די ימים, ׁש מוֹ נה חנכּ ה
ימים, הבעה  ֹבּ תו ׁש בּ דּ עת האהבה

בּ חינת מדּ וֹ ת, ׁש בע בּ חינת (תהליםׁש הם 
ה) כּ נּ "ל:לט, ימי" "מדּ וֹ ת

גּ דוֹ לג הכּ הן ׁש ל ההזּ אוֹ ת בּ חינת וזה
ולפנים לפני הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם
וׁש בע למעלה 'אחת ׁש היוּ  וּ בהיכל,

נג:)למּט ה' אוֹ ר(יומא ׁש יּ איר כּ די , 
'אחת בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה
ׁש הם ׁש לּ מּט ה', בּ 'בע למעלה',
ימים, ׁש בעה מדּ וֹ ת ׁש בע בּ חינת
וּ זמן, ׁש בּ ּמ דּ וֹ ת אהבה בּ חינת ׁש הוּ א
הם חנכּ ה ימי ׁש מוֹ נת ׁש מעּת י כּ י
גּ דוֹ ל הכּ הן ׁש ל הזּ אוֹ ת ׁש מוֹ נה כּ נגד

הכּ  כּ ןבּ יוֹ ם ועל כּ נּ "ל, הינוּ  ּפ וּ רים, 
ׁש לּ מעלה הראׁש וֹ נה ההזּ אה מוֹ נה היה
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  ׁש לּ מּט ה, הבע כּ ל עם
וכוּ ', וּ ׁש ּת ים' אחת ואחת, אחת 'אחת,
בּ חינת דּ לעלּ א, אוֹ ר ׁש יּ איר כּ די
'אחת בּ חינת ׁש בּ דּ עת, האהבה
בּ בחינת ׁש לּ מּט ה', בּ 'בע למעלה',

כּ נּ "ל: וּ מדּ וֹ ת ימים ׁש בעה

אהבהד בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל הכּ הן כּ י
בּ יוֹ ם נכנס היה העליוֹ נה, גּ דוֹ לה
מקוֹ ם אל ולפנים לפני הכּ ּפ וּ רים
הדּ עת בּ חינת ׁש הוּ א והלּ וּ חוֹ ת, הארוֹ ן
הוּ א בּ כלל הּמ קדּ ׁש  הבּ ית כּ י עליוֹ ן,
ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  דּ עת, בּ חינת

ּפ עמים פא)כּ ּמ ה יג סימנים מוהר"ן ,(ליקוטי 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  לג.)כּ מוֹ  :(ברכות 
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יכוֹ ל הוּ א דּ יקא זה וּ מחמת הנּ "ל],
ׁש בּ כל רע, הימי את ולכּפ וֹ ת להכניע
הרע נוֹ פל וּ מסּת כּ ל רוֹ אה ׁש הוּ א מקוֹ ם
נגדּ וֹ . נתבּ ּט ל הרע כּ י הּט וֹ ב, ונתגּ לּ ה

למּט ה,כּ י רק הוּ א הרע אחיזת עּק ר 
טוֹ ב ימי יׁש  וׁש ם וּ במדּ וֹ ת, בּ זמן
ׁש ם, אחיזה להם יׁש  כּ ן ועל רע, וימי
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ בחינת למעלה, אבל
ׁש וּ ם להם אין ׁש ם ּת וֹ רה, סתרי בּ חינת
חס למּט ה אחיזתם ועּק ר כּ לל, אחיזה
זוֹ כין ׁש אין מחמת רק הוּ א וׁש לוֹ ם,
עם ׁש בּ ימים האהבה ׁש ּת תקר
מם, אוֹ ר וּ תקבּ ל ׁש בּ דּ עת האהבה
לבּ וֹ  ׁש יּ היה מתגּ בּ ר ׁש אין ידי על
אזי לדעּת וֹ , לבּ וֹ  מקר ואינוֹ  בּ רׁש וּ תוֹ 

בּ חינת וׁש לוֹ ם חס כח)הוּ א טז, :(משלי 
חס ונפרד אלּ וּ ף", מפריד "נרגּ ן
הימי בּ חינת ׁש בּ יּ מים, האהבה וׁש לוֹ ם
חס ואזי ׁש בּ דּ עת, מהאהבה טוֹ ב,
ויוֹ נקים רע הימי מתגּ בּ רין וׁש לוֹ ם
אבל כּ נּ "ל. עליהם וּ מכּס ים מהם
וזכה יצרוֹ  את ׁש כּ פה הצּ דּ יק
בּ חינת טוֹ ב, הימי ויכללוּ  ׁש יּ תקרוּ 
אהבה לבחינת ׁש בּ יּ מים, אהבה
כּ ן על כּ נּ "ל, בּ רׁש וּ תוֹ  לבּ וֹ  כּ י ׁש בּ דּ עת,
כּ ן על נגדּ וֹ , ׁש ליטה ׁש וּ ם להרע אין
להימי אין כּ י נגדּ וֹ , הרע ונתבּ ּט ל נוֹ פל
בּ בחינת כּ לל ואחיזה ׁש ליטה ׁש וּ ם רע
בּ בחינת ואפילּ וּ  ׁש בּ דּ עת. אהבה
ׁש וּ ם להם אין ׁש בּ יּ מים האהבה

מקרת כּ ׁש היא עםׁש ליטה ונכללת 
ּת כף כּ ן ועל ׁש בּ דּ עת, האהבה
אצל מכניע האמת כּ ׁש הצּ דּ יק

הגּ דוֹ ל בּ כחוֹ  רע הימי הרׁש עים
בּ הם נּת וסף טוֹ ב, הימי בּ חינת וּ מגלּ ה
וזהוּ  כּ נּ "ל, מלּ עלּ א רב אוֹ ר מיּ ד
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר בּ חינת בּ עצמוֹ 
ׁש הוּ א האמת הצּ דּ יק ידי על ׁש נּ תגּ לּ ה
האוֹ ר, עּק ר מם כּ י מלּ עלּ א, רב אוֹ ר
רע הימי מכניע כּ ׁש הצּ דּ יק ּת כף כּ י
ּת כף נתקר אזי טוֹ ב, הימי וּ מגלּ ה
האהבה בּ חינת ׁש היא הּט וֹ ב,
האהבה ׁש הוּ א ׁש רׁש וֹ , עם ׁש בּ יּ מים,
אחיזת נתבּ ּט לה זה ידי ׁש על ׁש בּ דּ עת,
בּ עצמוֹ  וזה כּ נּ "ל, לגמרי החיצוֹ נים
[והבן כּ נּ "ל מלּ עלּ א רב אוֹ ר בּ חינת

היטב]: הדּ ברים

הכּ חב זה לוֹ  ׁש יּ ׁש  הצּ דּ יק זה כּ ן ועל
הוּ א ׁש בּ דּ עת, לאהבה זכה כּ י
אהבה בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל, כּ הן בּ חינת
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, העליוֹ נה
ועל גּ דוֹ ל, כּ הן בּ חינת גּ דוֹ לה, אהבה
ׁש ל הנּ ס עּק ר היה דּ יקא ידוֹ  על כּ ן
מלכוּ ת ׁש הם היּ ונים כּ י חנכּ ה,
ׁש הוּ א המנים, כּ ל טּמ אוּ  הרׁש עה,
הדּ עת בּ חינת הינוּ  הדּ עת, בּ חינת
ימי יׁש  ׁש ם למּט ה, המלבּ ׁש  והּת וֹ רה
בּ חינת הוּ א ׁש ם וגם רע, וימי טוֹ ב
מתּפ ט הדּ עת כּ י ּת וֹ רה, ׁש הוּ א דּ עת
ׁש יּ ׁש  וּ מחמת והּמ דּ וֹ ת, היּ מים בּ כל
בּ עת כּ ן על רע, וימי טוֹ ב ימי ׁש ם
ׁש הוּ א המנים, כּ ל טּמ אוּ  התגּ בּ רוּ תם
טוֹ ב, הימי ׁש ל והּת וֹ רה הדּ עת בּ חינת
כּ נּ "ל, רע הימי אחיזת ידי על
חׁש מוֹ נאי בּ ית מלכוּ ת וּ כׁש גּ ברה
ׁש ל צלוֹ חית וּ מצאוּ  נס נעשׂ ה ונצּ חוּ ם,

יז והלכות לגתורות תורה

כּ הן ׁש ל בּ חוֹ תמוֹ  חתוּ ם ׁש היה ׁש מן
בּ חינת זה כה)גּ דוֹ ל ל, "ׁש מן(שמות 

העליוֹ ן הדּ עת הינוּ  קדׁש ", מׁש חת
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דעת, האהבה ׁש ם
כּ הן ׁש ל בּ חוֹ תמוֹ  ׁש הוּ א ּת וֹ רה, סתרי
אם כּ י לזה ׁש יּ זכּ ה מי אין כּ י גּ דוֹ ל,
בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל, הכּ הן בּ חינת
ידי ועל ׁש בּ דּ עת, העליוֹ נה האהבה
גּ דוֹ ל, הכּ הן ׁש ל הזּ ה החתוּ ם המן
אוֹ ר בּ חינת ּת וֹ רה, סתרי בּ חינת ׁש הוּ א
נס, נעשׂ ה זה ידי על ׁש בּ דּ עת, האהבה

א יוֹ םכּ י אם כּ י להדליק בּ וֹ  היה 
כּ י יתגּ לּ ה א הזּ ה הדּ עת אוֹ ר כּ י אחד,

בּ חינת ׁש הוּ א לבא, לעתיד יד,אם (זכריה 
וכוּ 'ז) לה'" יוּ דע הוּ א אחד "יוֹ ם

נס ונעשׂ ה הנּ "ל], בּ ּמ אמר [כּ מבאר
כּ ח ידי על כּ י ימים, ׁש מוֹ נה ודלק
על הּמ תגּ בּ רין כּ ח גּ בּ וֹ רי הצּ דּ יקים
אוֹ ר ממׁש יכין הם זה ידי על יצריהוֹ ן,
אוֹ ר ׁש יּ איר עד ׁש בּ דּ עת האהבה
ׁש בּ ימים בּ אהבה ׁש בּ דּ עת האהבה
וּ מקרים בּ רׁש וּ תם לבּ ם כּ י וּ בּמ דּ וֹ ת,
האהבה לאוֹ ר ׁש בּ לּ ב והּמ דּ וֹ ת היּ מים
אוֹ ר והּמ דּ וֹ ת היּ מים וּ מקבּ לין ׁש בּ דּ עת,
אוֹ ר לטעם זוֹ כין זה ידי ׁש על מם,
וּ בּמ דּ וֹ ת, בּ זּ מן גּ ם ׁש בּ דּ עת האהבה
חנכּ ה, ׁש ל הנּ "ל הנּ ס בּ חינת וזהוּ 
בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל, כּ הן ׁש ל ׁש המן
הארתוֹ  ׁש עּק ר כּ נּ "ל, ׁש בּ דּ עת האהבה
אחד 'יוֹ ם בּ חינת לבא, לעתיד רק הוּ א
ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' לה'' יוּ דע הוּ א
אם כּ י להדליק בּ וֹ  היה ׁש א בּ חינת
ודלק נס ונעשׂ ה כּ נּ "ל אחד יוֹ ם
האהבה אוֹ ר כּ י ימים, ׁש מוֹ נה

אחד, יוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
ׁש בעת ׁש הם ׁש בּ יּ מים, בּ אהבה האיר
נרוֹ ת הדלקת ׁש זּ הוּ  בּ ראׁש ית, ימי
אוֹ ר ׁש ּת איר כּ די ימים, ׁש מוֹ נה חנכּ ה
ימים, הבעה  ֹבּ תו ׁש בּ דּ עת האהבה

בּ חינת מדּ וֹ ת, ׁש בע בּ חינת (תהליםׁש הם 
ה) כּ נּ "ל:לט, ימי" "מדּ וֹ ת

גּ דוֹ לג הכּ הן ׁש ל ההזּ אוֹ ת בּ חינת וזה
ולפנים לפני הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם
וׁש בע למעלה 'אחת ׁש היוּ  וּ בהיכל,

נג:)למּט ה' אוֹ ר(יומא ׁש יּ איר כּ די , 
'אחת בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה
ׁש הם ׁש לּ מּט ה', בּ 'בע למעלה',
ימים, ׁש בעה מדּ וֹ ת ׁש בע בּ חינת
וּ זמן, ׁש בּ ּמ דּ וֹ ת אהבה בּ חינת ׁש הוּ א
הם חנכּ ה ימי ׁש מוֹ נת ׁש מעּת י כּ י
גּ דוֹ ל הכּ הן ׁש ל הזּ אוֹ ת ׁש מוֹ נה כּ נגד

הכּ  כּ ןבּ יוֹ ם ועל כּ נּ "ל, הינוּ  ּפ וּ רים, 
ׁש לּ מעלה הראׁש וֹ נה ההזּ אה מוֹ נה היה
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  ׁש לּ מּט ה, הבע כּ ל עם
וכוּ ', וּ ׁש ּת ים' אחת ואחת, אחת 'אחת,
בּ חינת דּ לעלּ א, אוֹ ר ׁש יּ איר כּ די
'אחת בּ חינת ׁש בּ דּ עת, האהבה
בּ בחינת ׁש לּ מּט ה', בּ 'בע למעלה',

כּ נּ "ל: וּ מדּ וֹ ת ימים ׁש בעה

אהבהד בּ חינת ׁש הוּ א גּ דוֹ ל הכּ הן כּ י
בּ יוֹ ם נכנס היה העליוֹ נה, גּ דוֹ לה
מקוֹ ם אל ולפנים לפני הכּ ּפ וּ רים
הדּ עת בּ חינת ׁש הוּ א והלּ וּ חוֹ ת, הארוֹ ן
הוּ א בּ כלל הּמ קדּ ׁש  הבּ ית כּ י עליוֹ ן,
ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  דּ עת, בּ חינת

ּפ עמים פא)כּ ּמ ה יג סימנים מוהר"ן ,(ליקוטי 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  לג.)כּ מוֹ  :(ברכות 



הלכותיח גליקוטי הלכה חנכה הלכות

בּ ית נבנה כּ אלּ וּ  דּ עה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי 'כּ ל
דּ עת בּ בחינת גּ ם א בּ ימיו'. הּמ קדּ ׁש 
ׁש כּ תב [כּ מוֹ  מדרגוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה יׁש 
בּ חינת כּ י הנּ "ל], בּ ּמ אמר ז"ל רבּ ינוּ 
הּת חּת וֹ נה, ׁש בּ ּמ דרגה ׁש בּ דּ עת אהבה
בּ ּמ דרגה ׁש בּ יּ מים אהבה בּ חינת הוּ א
הּמ קדּ ׁש  בּ בית היה כּ ן ועל העליוֹ נה,
כּ ּמ ה בּ חינת קדוֹ ת, וכּמ ה כּ ּמ ה עצמוֹ 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מדרגוֹ ת,

ח) א, מּמ נּ וּ (כלים מקדּ ׁש ת ישׂ ראל 'עזרת :
הכּ הנים רגלי דּ ריסת מקוֹ ם וכוּ '
ולּמ זבּ ח האוּ לם בּ ין וכוּ ' מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש 
ולפנים לפני עד וכוּ ' ההיכל וכוּ '
אלּ א לׁש ם נכנס ׁש אין מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש 
ׁש ם כּ י הכּ ּפ וּ רים', בּ יוֹ ם גּ דוֹ ל הכּ הן
עליוֹ ן, הדּ עת ּת כלית הקדוּ ה, ּת כלית
והלּ וּ חוֹ ת הארוֹ ן עוֹ מד היה וׁש ם
מיּ דיו הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש ּק בּ ל
עּק ר וׁש ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל
אביהם עם ישׂ ראל ׁש ל אהבתן

בּ חינת יג)ׁש בּ מים, א, השירים "בּ ין(שיר : 
ׁש ם הארוֹ ן, בּ דּ י ׁש הם ילין", ׁש די
האׁש  על הּק טרת גּ דוֹ ל הכּ הן נוֹ תן היה
ההזּ אוֹ ת את הזּ ה וׁש ם הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם
על לכּפ ר למּט ה וׁש בע למעלה אחת
כּ ל על הכּ ּפ רוֹ ת כּ ל כּ י ישׂ ראל, כּ ל
ׁש היוּ  בּ כּ הנים ּת לוּ יים החטאים

ישׂ ראל. על הּק רבּ נוֹ ת מקריבים

גּ בּ וֹ רכּ י בּ חינת הוּ א חסד איׁש  הכּ הן 
חיל אנׁש י היוּ  הכּ הנים כּ י כּ ח,
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  גּ דוֹ לים, גּ בּ וֹ רים

סד.)ז"ל על(זבחים זכוּ  הכּ הנּ ה עּק ר כּ י , 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הבּ רית, קדת (דבריםידי 

ט) וּ בריתלג, אמרת ׁש מרוּ  "כּ י :
הנּ "ל, כּ ח' 'גּ בּ וֹ רי בּ חינת ׁש זּ ה ינצרוּ "
יצריהוֹ ן' על דּ מתגּ בּ רין אנּ וּ ן 'אלּ ין

רכ:) פנחס על(זוהר ההתגּ בּ רוּ ת עּק ר כּ י ,
כּ ן ועל זוֹ , בּ תאוה רק הוּ א יצרוֹ 
בּ חינת הוּ א חסד איׁש  ׁש הכּ הן מחמת
וזכה יצרוֹ  את ׁש כּ פה כּ ח גּ בּ וֹ ר
שׂ פתי 'כּ י בּ חינת ׁש בּ דּ עת, לאהבה
הצּ דּ יק בּ חינת ׁש הם דּ עת', יׁש מרוּ  כּ הן
הם בּ כלל הכּ הנים כּ י כּ נּ "ל, האמת
כּ לל כּ נגד ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת
נפל מיּ שׂ ראל כּ ׁש אחד כּ ן על ישׂ ראל,
מביא היה וׁש לוֹ ם, חס חטא בּ איזה
על סוֹ מכים והיוּ  הכּ הן אל קרבּ ן
ועל עווֹ נוֹ תיהם, כּ ל וּ מתודּ ים הּק רבּ ן
הבּ המה על העווֹ נוֹ ת כּ ל נמׁש כוּ  זה ידי
הכּ הן וּ כׁש לּ קחּה  הּק רבּ ן, ׁש ל
ונכנע נוֹ פל ּת כף היה להקריבּה ,
החטאים ׁש הם הרע ונתבּ ּט ל
בּ חינת ונתבּ רר ונתגּ לּ ה והעווֹ נוֹ ת,
ׁש היתה הּת וֹ רה בּ חינת טוֹ ב, הימי
כּ נגד ונתבּ ּט ל נפל הרע כּ י ׁש ם, נסּת רת
גּ בּ וֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א חסד, איׁש  הכּ הן
את לכּפ וֹ ת ׁש זּ כה הצּ דּ יק בּ חינת כּ ח,

כּ נּ "ל. וכוּ ' יצרוֹ 

כּ ן בּ ביתועל הכּ ּפ רה עּק ר היתה 
הוּ א ׁש ם כּ י הּמ קדּ ׁש ,
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת דּ עת, בּ חינת
הצּ דּ יק ׁש ל הכּ ח עּק ר זה ידי ׁש על
על מיּ שׂ ראל, וּ לבּט לוֹ  הרע להכניע
וכוּ ' ׁש בּ דּ עת אהבה לבחינת ׁש זּ כה ידי
גּ דוֹ לה כּ ּפ רה צּ ריכין מה וכל כּ נּ "ל,
גּ דוֹ ל צדּ יק בּ וֹ  ׁש יּ תעּס ק צריכין בּ יוֹ תר

יט והלכות לגתורות תורה

אוֹ ר להמׁש י ׁש יּ וּ כל כּ די בּ יוֹ תר,
ה ׁש בּ דּ עת כּ ןהאהבה ועל יוֹ תר, עליוֹ ן 

על כּ ּפ רה צריכין ׁש אז הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם
כּ ן על ישׂ ראל, כּ לל על העווֹ נוֹ ת כּ ל
היוּ  א הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ׁש ל העבוֹ דוֹ ת כּ ל
ׁש הוּ א הגּ דוֹ ל, בּ כהן אלּ א כּ ׁש רים
כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  הגּ דוֹ ל הצּ דּ יק בּ חינת
אוֹ ר מם להמׁש י ולפנים לפני לכּ נס
ידי ועל מאד, העליוֹ ן ׁש בּ דּ עת האהבה
היה כּ י ישׂ ראל, כּ ל על מכּפ ר היה זה
כּ ל ׁש ל הרע כּ ל וּ לבּט ל להכניע כּ ח לוֹ 
וּ לגלּ וֹ ת ישׂ ראל כּ ל ׁש ל העווֹ נוֹ ת
אוֹ ר בּ וֹ  וּ להאיר טוֹ ב, הימי הינוּ  הּט וֹ ב,
ׁש בּ דּ עת, האהבה בּ חינת מלּ עלּ א, רב
וׁש בע למעלה 'אחת בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל: וכוּ ', למּט ה'

זהה חנכּ ה, ׁש ל ההלּ ל בּ חינת וזה
יא)בּ חינת נו, דּ בר(תהלים אהלּ ל "בּ ה' 

בּ ּמ אמר הנּ אמר דּ בר" אהלּ ל בּ אהים
על ׁש זּ וֹ כין ׁש לוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
מעמקי וּ בוֹ נין ׁש ּמ גלּ ין הּת וֹ רה ידי
וכוּ ' היּ צר כּ פיּ ת ידי על הּק לּפ וֹ ת
עּק ר זה כּ י ׁש ם], עיּ ן ׁש ם, [כּ מבאר
הם את למצא כּ ׁש זּ וֹ כין ההלּ ל
בּ ין בּ טיבוֹ  בּ ין מקוֹ ם, בּ כל יתבּ ר

בּ חינת וכוּ ', ד)בּ עקוּ  יח, "מהלּ ל(שם : 
בּ חינת אוּ ׁש ע", איבי וּ מן ה' (שםאקרא 

ה) וכוּ ',קיח, יּה " קראתי הּמ צר "מן :
בּ אהים דּ בר אהלּ ל 'בּ ה' בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל: ההלּ ל עּק ר ׁש זּ ה אהלּ ל',

לּת ןו ׁש נּ וֹ הגין הצּ דקה בּ חינת וזה
וׁש לוֹ ם חס העניּ וּ ת עּק ר כּ י בּ חנכּ ה,
על רע הימי התגּ בּ רוּ ת מחמת הוּ א

ּפ גימת בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב, הימי
בּ חינת ׁש הוּ א העניּ וּ ת, ׁש ּמ ם הלּ בנה,
ׁש בע על הרעב ׁש ני ׁש בע התגּ בּ רוּ ת

בּ בחינת וׁש לוֹ ם, חס הבע, (משליׁש ני 
טו) ׁש נּ וֹ תןטו, וזה רעים". עני ימי "כּ ל :

הצּ דּ יק, בּ חינת הוּ א לעני צדקה
כא)בּ חינת לז, חוֹ נן(תהלים "צדּ יק : 

העני מן רע הימי מכניע והוּ א ונוֹ תן",
בּ בחינת טוֹ ב, ימי בּ חינת (שםונתגּ לּ ה 

ה) יכלכּ לקיב, וּ מלוה חוֹ נן איׁש  "טוֹ ב :
הנּ "ל. דברוֹ ' 'עשׂ י בּ חינת דּ בריו",

הצּ דקה הגוּ ןועּק ר לעני לּת ן הוּ א 
ּת מכי להיוֹ ת וּ מצוֹ ת, בּ תוֹ רה העוֹ סק
נמצא כּ זה, לעני וּ כׁש נּ וֹ תן אוֹ רייתא,
ידי על מּמ ׁש  הּת וֹ רה את בּ וֹ נה ׁש הוּ א
את מסמי הוּ א כּ י לוֹ , ׁש נּ וֹ תן הצּ דקה
על בּ ּת וֹ רה לעסק ויכוֹ ל חכם הּת למיד
מדּ ברי מתבּ ּט ל היה מּק דם כּ י זה, ידי
"אם כּ י הּפ רנסה, חסרוֹ ן מחמת ּת וֹ רה

ּת וֹ רה" אין קמח יז)אין ג, ועכׁש יו(אבות , 
וסוֹ מ צדקה לוֹ  נוֹ תן ׁש זּ ה ידי על
נמצא בּ ּת וֹ רה, לעסק יכוֹ ל הוּ א אוֹ תוֹ 
נמצא ידוֹ , על בּ ּת וֹ רה עוֹ סק ׁש זּ ה
דּ הינוּ  הּת וֹ רה, את בּ וֹ נה בּ חינת ׁש הוּ א
רע הימי  ֹמּת ו ׁש ּמ גלּ ה טוֹ ב, הימי
'ימי בּ חינת ׁש הם העניּ וּ ת, דּ חק  ֹמּת ו
כּ נּ "ל, רעים' עני ימי 'כּ ל בּ חינת רע',
ׁש הוּ א הצּ דּ יק, בּ חינת הוּ א כּ ן ועל
טוֹ ב, הימי את הּת וֹ רה, את כּ ן גּ ם בּ וֹ נה
ידי על כּ ן ועל כּ נּ "ל, רע הימי וּ מכניע
ׁש בּ דּ עת, אהבה לבחינת זוֹ כה הצּ דקה
ׁש הוּ א ּת וֹ רה, סתרי בּ חינת ׁש הוּ א
כּ יּ דוּ ע, הצּ חצחוֹ ת, אוֹ רוֹ ת בּ חינת

י)בּ בחינת נח, לרעב(ישעיה "ותפק : 



הלכותיח גליקוטי הלכה חנכה הלכות

בּ ית נבנה כּ אלּ וּ  דּ עה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי 'כּ ל
דּ עת בּ בחינת גּ ם א בּ ימיו'. הּמ קדּ ׁש 
ׁש כּ תב [כּ מוֹ  מדרגוֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה יׁש 
בּ חינת כּ י הנּ "ל], בּ ּמ אמר ז"ל רבּ ינוּ 
הּת חּת וֹ נה, ׁש בּ ּמ דרגה ׁש בּ דּ עת אהבה
בּ ּמ דרגה ׁש בּ יּ מים אהבה בּ חינת הוּ א
הּמ קדּ ׁש  בּ בית היה כּ ן ועל העליוֹ נה,
כּ ּמ ה בּ חינת קדוֹ ת, וכּמ ה כּ ּמ ה עצמוֹ 
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מדרגוֹ ת,

ח) א, מּמ נּ וּ (כלים מקדּ ׁש ת ישׂ ראל 'עזרת :
הכּ הנים רגלי דּ ריסת מקוֹ ם וכוּ '
ולּמ זבּ ח האוּ לם בּ ין וכוּ ' מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש 
ולפנים לפני עד וכוּ ' ההיכל וכוּ '
אלּ א לׁש ם נכנס ׁש אין מּמ נּ וּ  מקדּ ׁש 
ׁש ם כּ י הכּ ּפ וּ רים', בּ יוֹ ם גּ דוֹ ל הכּ הן
עליוֹ ן, הדּ עת ּת כלית הקדוּ ה, ּת כלית
והלּ וּ חוֹ ת הארוֹ ן עוֹ מד היה וׁש ם
מיּ דיו הלוֹ ם עליו רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש ּק בּ ל
עּק ר וׁש ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל
אביהם עם ישׂ ראל ׁש ל אהבתן

בּ חינת יג)ׁש בּ מים, א, השירים "בּ ין(שיר : 
ׁש ם הארוֹ ן, בּ דּ י ׁש הם ילין", ׁש די
האׁש  על הּק טרת גּ דוֹ ל הכּ הן נוֹ תן היה
ההזּ אוֹ ת את הזּ ה וׁש ם הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם
על לכּפ ר למּט ה וׁש בע למעלה אחת
כּ ל על הכּ ּפ רוֹ ת כּ ל כּ י ישׂ ראל, כּ ל
ׁש היוּ  בּ כּ הנים ּת לוּ יים החטאים

ישׂ ראל. על הּק רבּ נוֹ ת מקריבים

גּ בּ וֹ רכּ י בּ חינת הוּ א חסד איׁש  הכּ הן 
חיל אנׁש י היוּ  הכּ הנים כּ י כּ ח,
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  גּ דוֹ לים, גּ בּ וֹ רים

סד.)ז"ל על(זבחים זכוּ  הכּ הנּ ה עּק ר כּ י , 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הבּ רית, קדת (דבריםידי 

ט) וּ בריתלג, אמרת ׁש מרוּ  "כּ י :
הנּ "ל, כּ ח' 'גּ בּ וֹ רי בּ חינת ׁש זּ ה ינצרוּ "
יצריהוֹ ן' על דּ מתגּ בּ רין אנּ וּ ן 'אלּ ין

רכ:) פנחס על(זוהר ההתגּ בּ רוּ ת עּק ר כּ י ,
כּ ן ועל זוֹ , בּ תאוה רק הוּ א יצרוֹ 
בּ חינת הוּ א חסד איׁש  ׁש הכּ הן מחמת
וזכה יצרוֹ  את ׁש כּ פה כּ ח גּ בּ וֹ ר
שׂ פתי 'כּ י בּ חינת ׁש בּ דּ עת, לאהבה
הצּ דּ יק בּ חינת ׁש הם דּ עת', יׁש מרוּ  כּ הן
הם בּ כלל הכּ הנים כּ י כּ נּ "ל, האמת
כּ לל כּ נגד ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת
נפל מיּ שׂ ראל כּ ׁש אחד כּ ן על ישׂ ראל,
מביא היה וׁש לוֹ ם, חס חטא בּ איזה
על סוֹ מכים והיוּ  הכּ הן אל קרבּ ן
ועל עווֹ נוֹ תיהם, כּ ל וּ מתודּ ים הּק רבּ ן
הבּ המה על העווֹ נוֹ ת כּ ל נמׁש כוּ  זה ידי
הכּ הן וּ כׁש לּ קחּה  הּק רבּ ן, ׁש ל
ונכנע נוֹ פל ּת כף היה להקריבּה ,
החטאים ׁש הם הרע ונתבּ ּט ל
בּ חינת ונתבּ רר ונתגּ לּ ה והעווֹ נוֹ ת,
ׁש היתה הּת וֹ רה בּ חינת טוֹ ב, הימי
כּ נגד ונתבּ ּט ל נפל הרע כּ י ׁש ם, נסּת רת
גּ בּ וֹ ר בּ חינת ׁש הוּ א חסד, איׁש  הכּ הן
את לכּפ וֹ ת ׁש זּ כה הצּ דּ יק בּ חינת כּ ח,

כּ נּ "ל. וכוּ ' יצרוֹ 

כּ ן בּ ביתועל הכּ ּפ רה עּק ר היתה 
הוּ א ׁש ם כּ י הּמ קדּ ׁש ,
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת דּ עת, בּ חינת
הצּ דּ יק ׁש ל הכּ ח עּק ר זה ידי ׁש על
על מיּ שׂ ראל, וּ לבּט לוֹ  הרע להכניע
וכוּ ' ׁש בּ דּ עת אהבה לבחינת ׁש זּ כה ידי
גּ דוֹ לה כּ ּפ רה צּ ריכין מה וכל כּ נּ "ל,
גּ דוֹ ל צדּ יק בּ וֹ  ׁש יּ תעּס ק צריכין בּ יוֹ תר

יט והלכות לגתורות תורה

אוֹ ר להמׁש י ׁש יּ וּ כל כּ די בּ יוֹ תר,
ה ׁש בּ דּ עת כּ ןהאהבה ועל יוֹ תר, עליוֹ ן 

על כּ ּפ רה צריכין ׁש אז הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם
כּ ן על ישׂ ראל, כּ לל על העווֹ נוֹ ת כּ ל
היוּ  א הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ׁש ל העבוֹ דוֹ ת כּ ל
ׁש הוּ א הגּ דוֹ ל, בּ כהן אלּ א כּ ׁש רים
כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  הגּ דוֹ ל הצּ דּ יק בּ חינת
אוֹ ר מם להמׁש י ולפנים לפני לכּ נס
ידי ועל מאד, העליוֹ ן ׁש בּ דּ עת האהבה
היה כּ י ישׂ ראל, כּ ל על מכּפ ר היה זה
כּ ל ׁש ל הרע כּ ל וּ לבּט ל להכניע כּ ח לוֹ 
וּ לגלּ וֹ ת ישׂ ראל כּ ל ׁש ל העווֹ נוֹ ת
אוֹ ר בּ וֹ  וּ להאיר טוֹ ב, הימי הינוּ  הּט וֹ ב,
ׁש בּ דּ עת, האהבה בּ חינת מלּ עלּ א, רב
וׁש בע למעלה 'אחת בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל: וכוּ ', למּט ה'

זהה חנכּ ה, ׁש ל ההלּ ל בּ חינת וזה
יא)בּ חינת נו, דּ בר(תהלים אהלּ ל "בּ ה' 

בּ ּמ אמר הנּ אמר דּ בר" אהלּ ל בּ אהים
על ׁש זּ וֹ כין ׁש לוֹ ם בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
מעמקי וּ בוֹ נין ׁש ּמ גלּ ין הּת וֹ רה ידי
וכוּ ' היּ צר כּ פיּ ת ידי על הּק לּפ וֹ ת
עּק ר זה כּ י ׁש ם], עיּ ן ׁש ם, [כּ מבאר
הם את למצא כּ ׁש זּ וֹ כין ההלּ ל
בּ ין בּ טיבוֹ  בּ ין מקוֹ ם, בּ כל יתבּ ר

בּ חינת וכוּ ', ד)בּ עקוּ  יח, "מהלּ ל(שם : 
בּ חינת אוּ ׁש ע", איבי וּ מן ה' (שםאקרא 

ה) וכוּ ',קיח, יּה " קראתי הּמ צר "מן :
בּ אהים דּ בר אהלּ ל 'בּ ה' בּ חינת ׁש זּ הוּ 

כּ נּ "ל: ההלּ ל עּק ר ׁש זּ ה אהלּ ל',

לּת ןו ׁש נּ וֹ הגין הצּ דקה בּ חינת וזה
וׁש לוֹ ם חס העניּ וּ ת עּק ר כּ י בּ חנכּ ה,
על רע הימי התגּ בּ רוּ ת מחמת הוּ א

ּפ גימת בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב, הימי
בּ חינת ׁש הוּ א העניּ וּ ת, ׁש ּמ ם הלּ בנה,
ׁש בע על הרעב ׁש ני ׁש בע התגּ בּ רוּ ת

בּ בחינת וׁש לוֹ ם, חס הבע, (משליׁש ני 
טו) ׁש נּ וֹ תןטו, וזה רעים". עני ימי "כּ ל :

הצּ דּ יק, בּ חינת הוּ א לעני צדקה
כא)בּ חינת לז, חוֹ נן(תהלים "צדּ יק : 

העני מן רע הימי מכניע והוּ א ונוֹ תן",
בּ בחינת טוֹ ב, ימי בּ חינת (שםונתגּ לּ ה 

ה) יכלכּ לקיב, וּ מלוה חוֹ נן איׁש  "טוֹ ב :
הנּ "ל. דברוֹ ' 'עשׂ י בּ חינת דּ בריו",

הצּ דקה הגוּ ןועּק ר לעני לּת ן הוּ א 
ּת מכי להיוֹ ת וּ מצוֹ ת, בּ תוֹ רה העוֹ סק
נמצא כּ זה, לעני וּ כׁש נּ וֹ תן אוֹ רייתא,
ידי על מּמ ׁש  הּת וֹ רה את בּ וֹ נה ׁש הוּ א
את מסמי הוּ א כּ י לוֹ , ׁש נּ וֹ תן הצּ דקה
על בּ ּת וֹ רה לעסק ויכוֹ ל חכם הּת למיד
מדּ ברי מתבּ ּט ל היה מּק דם כּ י זה, ידי
"אם כּ י הּפ רנסה, חסרוֹ ן מחמת ּת וֹ רה

ּת וֹ רה" אין קמח יז)אין ג, ועכׁש יו(אבות , 
וסוֹ מ צדקה לוֹ  נוֹ תן ׁש זּ ה ידי על
נמצא בּ ּת וֹ רה, לעסק יכוֹ ל הוּ א אוֹ תוֹ 
נמצא ידוֹ , על בּ ּת וֹ רה עוֹ סק ׁש זּ ה
דּ הינוּ  הּת וֹ רה, את בּ וֹ נה בּ חינת ׁש הוּ א
רע הימי  ֹמּת ו ׁש ּמ גלּ ה טוֹ ב, הימי
'ימי בּ חינת ׁש הם העניּ וּ ת, דּ חק  ֹמּת ו
כּ נּ "ל, רעים' עני ימי 'כּ ל בּ חינת רע',
ׁש הוּ א הצּ דּ יק, בּ חינת הוּ א כּ ן ועל
טוֹ ב, הימי את הּת וֹ רה, את כּ ן גּ ם בּ וֹ נה
ידי על כּ ן ועל כּ נּ "ל, רע הימי וּ מכניע
ׁש בּ דּ עת, אהבה לבחינת זוֹ כה הצּ דקה
ׁש הוּ א ּת וֹ רה, סתרי בּ חינת ׁש הוּ א
כּ יּ דוּ ע, הצּ חצחוֹ ת, אוֹ רוֹ ת בּ חינת

י)בּ בחינת נח, לרעב(ישעיה "ותפק : 
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וכוּ ' אר כּ חר יבּ קע אז וכוּ ',  נפׁש
ח) נפׁש "(שם בּ צחצחוֹ ת והשׂ בּ יע (שם, 

בּ בחינתיא) הפע, עּק ר מם כּ י (מועד, 
כח.) בּ זכוּ תאקטן לאו וּ מזוֹ ני חיּ י 'בּ ני :

ּת ליא בּ מזּ לא אם כּ י מלּ תא ּת ליא
ׁש הוּ א העליוֹ ן, הּמ זּ ל ׁש הוּ א מלּ תא',
סתרי בּ חינת ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת
דּ עּת יקא אוֹ רייתא בּ חינת אוֹ רייתא,

כּ יּ דוּ ע: סתימאה

קוֹ ריןז לּ עוֹ לם מה בּ חינת וזה
זאת כּ י בּ חנכּ ה, 'מּק ץ' ּפ רׁש ת
הצּ דּ יק יוֹ סף מגּ דלּ ת מדבּ רת הּפ רׁש ה
ׁש כּ פה ידי על מצרים בּ ארץ ׁש נּ תגּ דּ ל
ׁש נּ תבּ ּט ל זכה זה ידי ועל יצרוֹ , את
כּ ן ועל רע, הימי הינוּ  נגדּ וֹ , הרע
מצרים, ארץ כּ ל על מוֹ ׁש ל נעשׂ ה

כּ יׁש  הארץ', 'ערות הרע ּת קף הוּ א 
נתבּ ּט ל מצרים ארץ ׁש ל הרע ּת קף
עליהם, מוֹ ׁש ל ׁש נּ עשׂ ה עד נגדּ וֹ 
ׁש היוּ  עד מצרים ׁש ל הרע כּ ל והכניע
 ּכ אחר ׁש ם להיוֹ ת ישׂ ראל יכוֹ לים
בּ ספרים], ׁש ּמ וּ בא [כּ מוֹ  בּ גּ לוּ ת
ׁש ם להיוֹ ת יוֹ סף הכרח זה ׁש בּ ׁש ביל
יכלים היוּ  א לאו אם כּ י מּק דם,
ׁש היה מצרים, ׁש ל הגּ לוּ ת את לסבּ ל
כּ ח ידי על אבל מאד, הרע ּת קף ׁש ם
יצרוֹ , על ׁש התגּ בּ ר הצּ דּ יק יוֹ סף ׁש ל
מצרים ׁש ל הרע נכנע זה ידי על
יוֹ סף יכוֹ ל היה כּ ן ועל נגדּ וֹ , ונתבּ ּט ל
מערב הוּ א החלוֹ ם כּ י חלוֹ מוֹ ת, לפּת ר
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ טלים, דּ ברים עם

ז"ל נה:)רבּ וֹ תינוּ  בּ חינת(ברכות ׁש זּ ה , 
האמת כּ י הרע, עם הּט וֹ ב התערבוּ ת

בּ חינת טוֹ ב, בּ חינת זה בּ החלוֹ ם ׁש יּ ׁש 
ׁש ל בּ טלים וּ דברים והקר טוֹ ב, ימי
וּ מחמת רע, ימי בּ חינת זה החלוֹ ם
טוֹ ב, הימי על מכּס ין רע ׁש הימי
הוּ א ׁש אז בּ חלוֹ ם, בּ ׁש נה בּ פרט
אפׁש ר אי כּ ן על כּ יּ דוּ ע, אחיזתם,
הצּ דּ יק אבל החלוֹ ם, ּפ תרוֹ ן על לעמד
יצרוֹ  את ׁש כּ פה הצּ דּ יק יוֹ סף כּ מוֹ 
כּ ׁש וֹ מע ּת כף אזי רע, הימי והכניע
רע, הימי הינוּ  הרע אזי החלוֹ ם,
הימי רק ונתגּ לּ ין ונתבּ ּט לין נוֹ פלין
והּט וֹ ב האמת בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב,

החלוֹ ם. ּפ תרוֹ ן ׁש הוּ א ׁש בּ חלוֹ ם

יכלוּ וזה ׁש א ּפ רעה חלוֹ ם בּ חינת 
כּ י ּפ תרוֹ נוֹ , על לעמד כּ לּ ם
וׁש בע הבע ׁש ני ׁש בע היה חלוֹ מוֹ 
מּמ ׁש  זוֹ  בּ חינה ׁש זּ הוּ  הרעב, ׁש ני
ׁש הם הרעב, ׁש ני ׁש בע ׁש התגּ בּ ר
ׁש ני הבע על רע, ימי ׁש בעת בּ חינת

בּ בחינת טוֹ ב, ימי ׁש הם (בראשיתהבע, 
ד) הרעוֹ ת"מא, הּפ רוֹ ת "וּת בלענה :

לגמרי ונתעלּ ם נתכּ ּס ה אׁש ר עד וכוּ ',
עליהם, ׁש כּ ּס ה רע הימי ידי על

כא)בּ בחינת אל(שם באוּ  כּ י נוֹ דע "וא : 
ׁש וּ ם יכל היה א כּ ן ועל קרבּ נּ ה",
האמת לברר ּפ תרוֹ נוֹ  על לעמד אדם
כּ י הצּ דּ יק, יוֹ סף אם כּ י ׁש בּ וֹ  והּט וֹ ב
ׁש בע בּ חינת רע, הימי נתבּ ּט לין אצלוֹ 
ּפ תרוֹ ן יוֹ דע היה כּ ן ועל הרעב, ׁש ני

עםהאמ "להחיוֹ ת וזכה החלוֹ ם, ׁש ל ת 
כ)רב" נ, ׁש ני(שם בּ ׁש בע אכל לקבּ ץ 

כּ די טוֹ ב, ימי בּ חינת ׁש הם הבע,
ׁש הם הרעב, ׁש ני להתגּ בּ ר יוּ כלוּ  ׁש א

כא והלכות לגתורות תורה

טוֹ ב, לאיזה זוֹ כה כּ ׁש אדם כּ י רע, ימי
להׁש ּת דּ ל צרי הוּ א טוֹ ב, ימי לבחינת
וּ בעסק טוֹ בים בּ מעשׂ ים מאד להרבּ וֹ ת

בּ בחינת יּ וּ כל, מה כּ ל ט,הּת וֹ רה (קהלת 
בּ כחי) לעשׂ וֹ ת יד ּת מצא אׁש ר "כּ ל :

'בּ כח ׁש אּת ה 'עד קהלתעשׂ ה", (ילקוט 
ׁש כּ תוּ בט) כּ מוֹ  יא), יב, את(שם "וּ זכר : 

א אׁש ר עד בּ חוּ רתי בּ ימי בּ וֹ ראי
אדם לכל כּ י וכוּ ', הרעה" ימי יבוֹ אוּ 
ׁש ּמ תגּ בּ רין וּ בעת רע, וימי טוֹ ב ימי יׁש 
וקׁש ה האדם על רע הימי וׁש לוֹ ם חס
עם להׁש ּת ּמ ׁש  צרי הוּ א נגדּ ם, לעמד
בּ ּת חלּ ה, לוֹ  ׁש היה טוֹ ב הימי כּ ח
מּק דם, טוֹ ב לעשׂ וֹ ת זּ כה מה דּ הינוּ 
לעשׂ וֹ ת בּ ידוֹ  ׁש אפׁש ר זמן כּ ל כּ ן על
מאד לחטף צרי הוּ א טוֹ ב איזה
עד טוֹ ב הרבּ ה הרבּ ה לעשׂ וֹ ת וּ למהר
וׁש לוֹ ם, חס הרעה הימי יבוֹ אוּ  ׁש א
ידי על להתגּ בּ ר יוּ כל ואוּ לי האי כּ לּ י
בּ חינת ׁש זּ הוּ  רע, הימי להכניע זה
בּ ׁש ני אכל וקבּ ץ ׁש אסף הצּ דּ יק יוֹ סף
הרע, בּ ימי רב עם להחיוֹ ת כּ די הבע

ׁש כּ תוּ ב לו)כּ מוֹ  מא, "והיה(בראשית : 
זה ידי ׁש על כּ די וכוּ ', לפּק דוֹ ן" האכל
ישׂ ראל, על לׁש ט רע הימי יוּ כלוּ  א
על עליהם וּ מתגּ בּ רין עצמן מחיּ ין כּ י
ׁש זּ הוּ  הּט וֹ ב, בּ ימי ׁש אסף הּט וֹ ב ידי
ׁש ני בּ ׁש בע יוֹ סף ׁש אסף האכל בּ חינת
האהים ׁש לחוֹ  למחיה כּ י הבע

רב'. עם 'להחיוֹ ת

הוּ א"וזה אחד ּפ רעה "חלוֹ ם בּ חינת 
כה) ּפ רעה(שם חלוֹ ם לפּת ר כּ י ,

ׁש בע וּ לגלּ וֹ ת הרעב ׁש ני ׁש בע להכניע

ׁש זּ כה הצּ דּ יק ידי על הוּ א הבע, ׁש ני
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה לאוֹ ר

אחד כּ נּ "ל,'יוֹ ם וכוּ ', לה'' יוּ דע הוּ א 
הוּ א'. אחד ּפ רעה 'חלוֹ ם וזהוּ 

כּ ן בּ חנכּ ה,ועל 'מּק ץ' ּפ רׁש ת קוֹ רין 
ׁש מוֹ נת בּ חינת הוּ א זה כּ ל כּ י
נרוֹ ת בּ הם ׁש ּמ דליקין חנכּ ה ימי
האהבה אוֹ ר ׁש יּ איר כּ די חנכּ ה,
לגלּ וֹ ת כּ די ימים בּ ׁש בעה ׁש בּ דּ עת
בּ חינת ׁש הם הבע ׁש ני ׁש בע בּ חינת

כּ נּ "ל: וכוּ ', טוֹ ב ימי

בּ ׁש ׁש הח מׁש ה נתקה כּ ן ועל
'מׁש ה', ׁש ּס ימנם אלּ וּ  דּ ברים
וקדּ וּ ׁש  וּ ׁש 'קלים מ'נוֹ רה ׁש הם:
כּ י ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ה'חדׁש ,
צריכין דּ ברים הׁש ה אלּ וּ  בּ כל
ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר להמׁש י
ׁש הם חנכּ ה, נר בּ חינת כּ נּ "ל, 'מנוֹ רה'
ׁש צּ ריכין ׁש בּ ּמ קדּ ׁש  נרוֹ ת בּ חינת
האהבה מאוֹ ר וּ להאירם להדליקם

בּ בחינת ב)ׁש בּ דּ עת, ח, "אל(במדבר : 
ׁש בעת יאירוּ  הּמ נוֹ רה ּפ ני מוּ ל
הּמ ערבי נר היה כּ ן ועל הנּ רוֹ ת",
ׁש וֹ רה ׁש הכינה לישׂ ראל עדוּ ת
וּ בּה  מתחיל היה ׁש ּמ ּמ נּ וּ  בּ ישׂ ראל,
ׁש בּ ּמ קדּ ׁש  בּ נּ רוֹ ת ׁש ם כּ י מסיּ ם, היה
כּ ן ועל ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר ׁש וֹ רה
ישׂ ראל אהבת על העדוּ ת עּק ר ׁש ם

ׁש בּ מים. לאביהם

לב,'ׁש קלים' נדבת צדקה בּ חינת זה 
אוֹ ר מאיר זה ידי ׁש על
הפע עּק ר ׁש ּמ ם ׁש בּ דּ עת, האהבה
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וכוּ ' אר כּ חר יבּ קע אז וכוּ ',  נפׁש
ח) נפׁש "(שם בּ צחצחוֹ ת והשׂ בּ יע (שם, 

בּ בחינתיא) הפע, עּק ר מם כּ י (מועד, 
כח.) בּ זכוּ תאקטן לאו וּ מזוֹ ני חיּ י 'בּ ני :

ּת ליא בּ מזּ לא אם כּ י מלּ תא ּת ליא
ׁש הוּ א העליוֹ ן, הּמ זּ ל ׁש הוּ א מלּ תא',
סתרי בּ חינת ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת
דּ עּת יקא אוֹ רייתא בּ חינת אוֹ רייתא,

כּ יּ דוּ ע: סתימאה

קוֹ ריןז לּ עוֹ לם מה בּ חינת וזה
זאת כּ י בּ חנכּ ה, 'מּק ץ' ּפ רׁש ת
הצּ דּ יק יוֹ סף מגּ דלּ ת מדבּ רת הּפ רׁש ה
ׁש כּ פה ידי על מצרים בּ ארץ ׁש נּ תגּ דּ ל
ׁש נּ תבּ ּט ל זכה זה ידי ועל יצרוֹ , את
כּ ן ועל רע, הימי הינוּ  נגדּ וֹ , הרע
מצרים, ארץ כּ ל על מוֹ ׁש ל נעשׂ ה

כּ יׁש  הארץ', 'ערות הרע ּת קף הוּ א 
נתבּ ּט ל מצרים ארץ ׁש ל הרע ּת קף
עליהם, מוֹ ׁש ל ׁש נּ עשׂ ה עד נגדּ וֹ 
ׁש היוּ  עד מצרים ׁש ל הרע כּ ל והכניע
 ּכ אחר ׁש ם להיוֹ ת ישׂ ראל יכוֹ לים
בּ ספרים], ׁש ּמ וּ בא [כּ מוֹ  בּ גּ לוּ ת
ׁש ם להיוֹ ת יוֹ סף הכרח זה ׁש בּ ׁש ביל
יכלים היוּ  א לאו אם כּ י מּק דם,
ׁש היה מצרים, ׁש ל הגּ לוּ ת את לסבּ ל
כּ ח ידי על אבל מאד, הרע ּת קף ׁש ם
יצרוֹ , על ׁש התגּ בּ ר הצּ דּ יק יוֹ סף ׁש ל
מצרים ׁש ל הרע נכנע זה ידי על
יוֹ סף יכוֹ ל היה כּ ן ועל נגדּ וֹ , ונתבּ ּט ל
מערב הוּ א החלוֹ ם כּ י חלוֹ מוֹ ת, לפּת ר
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ טלים, דּ ברים עם

ז"ל נה:)רבּ וֹ תינוּ  בּ חינת(ברכות ׁש זּ ה , 
האמת כּ י הרע, עם הּט וֹ ב התערבוּ ת

בּ חינת טוֹ ב, בּ חינת זה בּ החלוֹ ם ׁש יּ ׁש 
ׁש ל בּ טלים וּ דברים והקר טוֹ ב, ימי
וּ מחמת רע, ימי בּ חינת זה החלוֹ ם
טוֹ ב, הימי על מכּס ין רע ׁש הימי
הוּ א ׁש אז בּ חלוֹ ם, בּ ׁש נה בּ פרט
אפׁש ר אי כּ ן על כּ יּ דוּ ע, אחיזתם,
הצּ דּ יק אבל החלוֹ ם, ּפ תרוֹ ן על לעמד
יצרוֹ  את ׁש כּ פה הצּ דּ יק יוֹ סף כּ מוֹ 
כּ ׁש וֹ מע ּת כף אזי רע, הימי והכניע
רע, הימי הינוּ  הרע אזי החלוֹ ם,
הימי רק ונתגּ לּ ין ונתבּ ּט לין נוֹ פלין
והּט וֹ ב האמת בּ חינת ׁש הוּ א טוֹ ב,

החלוֹ ם. ּפ תרוֹ ן ׁש הוּ א ׁש בּ חלוֹ ם

יכלוּ וזה ׁש א ּפ רעה חלוֹ ם בּ חינת 
כּ י ּפ תרוֹ נוֹ , על לעמד כּ לּ ם
וׁש בע הבע ׁש ני ׁש בע היה חלוֹ מוֹ 
מּמ ׁש  זוֹ  בּ חינה ׁש זּ הוּ  הרעב, ׁש ני
ׁש הם הרעב, ׁש ני ׁש בע ׁש התגּ בּ ר
ׁש ני הבע על רע, ימי ׁש בעת בּ חינת

בּ בחינת טוֹ ב, ימי ׁש הם (בראשיתהבע, 
ד) הרעוֹ ת"מא, הּפ רוֹ ת "וּת בלענה :

לגמרי ונתעלּ ם נתכּ ּס ה אׁש ר עד וכוּ ',
עליהם, ׁש כּ ּס ה רע הימי ידי על

כא)בּ בחינת אל(שם באוּ  כּ י נוֹ דע "וא : 
ׁש וּ ם יכל היה א כּ ן ועל קרבּ נּ ה",
האמת לברר ּפ תרוֹ נוֹ  על לעמד אדם
כּ י הצּ דּ יק, יוֹ סף אם כּ י ׁש בּ וֹ  והּט וֹ ב
ׁש בע בּ חינת רע, הימי נתבּ ּט לין אצלוֹ 
ּפ תרוֹ ן יוֹ דע היה כּ ן ועל הרעב, ׁש ני

עםהאמ "להחיוֹ ת וזכה החלוֹ ם, ׁש ל ת 
כ)רב" נ, ׁש ני(שם בּ ׁש בע אכל לקבּ ץ 

כּ די טוֹ ב, ימי בּ חינת ׁש הם הבע,
ׁש הם הרעב, ׁש ני להתגּ בּ ר יוּ כלוּ  ׁש א

כא והלכות לגתורות תורה

טוֹ ב, לאיזה זוֹ כה כּ ׁש אדם כּ י רע, ימי
להׁש ּת דּ ל צרי הוּ א טוֹ ב, ימי לבחינת
וּ בעסק טוֹ בים בּ מעשׂ ים מאד להרבּ וֹ ת

בּ בחינת יּ וּ כל, מה כּ ל ט,הּת וֹ רה (קהלת 
בּ כחי) לעשׂ וֹ ת יד ּת מצא אׁש ר "כּ ל :

'בּ כח ׁש אּת ה 'עד קהלתעשׂ ה", (ילקוט 
ׁש כּ תוּ בט) כּ מוֹ  יא), יב, את(שם "וּ זכר : 

א אׁש ר עד בּ חוּ רתי בּ ימי בּ וֹ ראי
אדם לכל כּ י וכוּ ', הרעה" ימי יבוֹ אוּ 
ׁש ּמ תגּ בּ רין וּ בעת רע, וימי טוֹ ב ימי יׁש 
וקׁש ה האדם על רע הימי וׁש לוֹ ם חס
עם להׁש ּת ּמ ׁש  צרי הוּ א נגדּ ם, לעמד
בּ ּת חלּ ה, לוֹ  ׁש היה טוֹ ב הימי כּ ח
מּק דם, טוֹ ב לעשׂ וֹ ת זּ כה מה דּ הינוּ 
לעשׂ וֹ ת בּ ידוֹ  ׁש אפׁש ר זמן כּ ל כּ ן על
מאד לחטף צרי הוּ א טוֹ ב איזה
עד טוֹ ב הרבּ ה הרבּ ה לעשׂ וֹ ת וּ למהר
וׁש לוֹ ם, חס הרעה הימי יבוֹ אוּ  ׁש א
ידי על להתגּ בּ ר יוּ כל ואוּ לי האי כּ לּ י
בּ חינת ׁש זּ הוּ  רע, הימי להכניע זה
בּ ׁש ני אכל וקבּ ץ ׁש אסף הצּ דּ יק יוֹ סף
הרע, בּ ימי רב עם להחיוֹ ת כּ די הבע

ׁש כּ תוּ ב לו)כּ מוֹ  מא, "והיה(בראשית : 
זה ידי ׁש על כּ די וכוּ ', לפּק דוֹ ן" האכל
ישׂ ראל, על לׁש ט רע הימי יוּ כלוּ  א
על עליהם וּ מתגּ בּ רין עצמן מחיּ ין כּ י
ׁש זּ הוּ  הּט וֹ ב, בּ ימי ׁש אסף הּט וֹ ב ידי
ׁש ני בּ ׁש בע יוֹ סף ׁש אסף האכל בּ חינת
האהים ׁש לחוֹ  למחיה כּ י הבע

רב'. עם 'להחיוֹ ת

הוּ א"וזה אחד ּפ רעה "חלוֹ ם בּ חינת 
כה) ּפ רעה(שם חלוֹ ם לפּת ר כּ י ,

ׁש בע וּ לגלּ וֹ ת הרעב ׁש ני ׁש בע להכניע

ׁש זּ כה הצּ דּ יק ידי על הוּ א הבע, ׁש ני
בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה לאוֹ ר

אחד כּ נּ "ל,'יוֹ ם וכוּ ', לה'' יוּ דע הוּ א 
הוּ א'. אחד ּפ רעה 'חלוֹ ם וזהוּ 

כּ ן בּ חנכּ ה,ועל 'מּק ץ' ּפ רׁש ת קוֹ רין 
ׁש מוֹ נת בּ חינת הוּ א זה כּ ל כּ י
נרוֹ ת בּ הם ׁש ּמ דליקין חנכּ ה ימי
האהבה אוֹ ר ׁש יּ איר כּ די חנכּ ה,
לגלּ וֹ ת כּ די ימים בּ ׁש בעה ׁש בּ דּ עת
בּ חינת ׁש הם הבע ׁש ני ׁש בע בּ חינת

כּ נּ "ל: וכוּ ', טוֹ ב ימי

בּ ׁש ׁש הח מׁש ה נתקה כּ ן ועל
'מׁש ה', ׁש ּס ימנם אלּ וּ  דּ ברים
וקדּ וּ ׁש  וּ ׁש 'קלים מ'נוֹ רה ׁש הם:
כּ י ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ה'חדׁש ,
צריכין דּ ברים הׁש ה אלּ וּ  בּ כל
ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר להמׁש י
ׁש הם חנכּ ה, נר בּ חינת כּ נּ "ל, 'מנוֹ רה'
ׁש צּ ריכין ׁש בּ ּמ קדּ ׁש  נרוֹ ת בּ חינת
האהבה מאוֹ ר וּ להאירם להדליקם

בּ בחינת ב)ׁש בּ דּ עת, ח, "אל(במדבר : 
ׁש בעת יאירוּ  הּמ נוֹ רה ּפ ני מוּ ל
הּמ ערבי נר היה כּ ן ועל הנּ רוֹ ת",
ׁש וֹ רה ׁש הכינה לישׂ ראל עדוּ ת
וּ בּה  מתחיל היה ׁש ּמ ּמ נּ וּ  בּ ישׂ ראל,
ׁש בּ ּמ קדּ ׁש  בּ נּ רוֹ ת ׁש ם כּ י מסיּ ם, היה
כּ ן ועל ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר ׁש וֹ רה
ישׂ ראל אהבת על העדוּ ת עּק ר ׁש ם

ׁש בּ מים. לאביהם

לב,'ׁש קלים' נדבת צדקה בּ חינת זה 
אוֹ ר מאיר זה ידי ׁש על
הפע עּק ר ׁש ּמ ם ׁש בּ דּ עת, האהבה



הלכותכב דליקוטי הלכה פורים הלכות

'החדׁש ' קדּ וּ ׁש  בּ חינת וזה כּ נּ "ל, וכוּ '
ׁש זּ ה מּפ גימתּה , הלּ בנה למאת
וּ להכניע טוֹ ב הימי לגלּ וֹ ת בּ חינת
היּ רח מּמ עוּ ט ׁש אחיזתם רע הימי
חס מתגּ בּ רים רע כּ ׁש הימי כּ י כּ יּ דוּ ע,
הימי ׁש ל האוֹ ר נתצמצם אזי וׁש לוֹ ם,
ּפ גימת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ונתמעט, טוֹ ב
להכניע וצרי אוֹ ר. מעוּ ט הלּ בנה
הלּ בנה ּפ גימת וּ למאת רע הימי
החּמ ה' כּ אוֹ ר הלּ בנה 'אוֹ ר ׁש ּת היה
רב אוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין ידי על וכוּ ',
האוֹ ר נתרבּ ה זה ידי ׁש על מלּ עלּ א,
ׁש זּ ה והּמ עוּ ט, הצּ מצוּ ם ונתבּ ּט ל
בּ חינת מּפ גימתּה , הלּ בנה מלּ וּ י בּ חינת

כו) ל, כּ אוֹ ר(ישעיה הלּ בנה אוֹ ר "והיה :
ׁש בעתים" יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה
היּ רח מעוּ ט כּ ׁש נּ תמלּ א אפילּ וּ  כּ י וכוּ ',
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר לבחינת וזוֹ כין
בּ בּ חינה כן ּפ י על אף בּ חינתוֹ , לפי
אהבה בּ חינת עדין הוּ א העליוֹ נה
ׁש הבּ חינה צריכין כּ ן ועל ׁש בּ זּ מן,
ויוֹ תר יוֹ תר עוֹ ד ּת איר העליוֹ נה
ׁש בּ דּ עת האהבה מאוֹ ר למעלה

הלּ בנה אוֹ ר 'והיה וזהוּ  יוֹ תר. העליוֹ ן
יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר
ׁש הוּ א היּ מים', ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים
בּ ראׁש ית, ימי מבעת הגּ נוּ ז אוֹ ר
הגּ נוּ זה הּת וֹ רה בּ חינת ׁש הוּ א

בּ חינת הגּ נוּ זים, א,והצּ דּ יקים (בראשית 
טוֹ ב"ד) כּ י האוֹ ר את אהים "ויּ רא :

רצוֹ ן יהי הנּ "ל], בּ ּמ אמר [כּ מבאר
אמן: בּ ימינוּ  בּ מהרה ׁש יּ תגּ לּ וּ 

בּ חינתט ח)וזה ל, "וּ בהעת(שמות : 
הערבּ ים בּ ין הנּ רת את אהרן
בּ חינת הוּ א קטרת כּ י יקטירנּ ה",
וּ מגלּ ין רע והימי הּק לּפ וֹ ת ׁש ּמ כניעין
עשׂ ר אחד בּ חינת הּט וֹ ב, וּ מעלין
כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע, הּק טרת סממני
הנּ רוֹ ת, הדלקת בּ עת קטרת מקטירין
הּט וֹ ב, ונתגּ לּ ה רע הימי כּ ׁש נּ כנעין כּ י
ונּת וֹ סף  נמׁש אזי קטרת, בּ חינת ׁש זּ ה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מלּ עלּ א, רב אוֹ ר בּ הּט וֹ ב
על  ונמׁש נּת וסף כּ י הנּ רוֹ ת, הדלקת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מלּ עלּ א, רב אוֹ ר הּט וֹ ב

כּ נּ "ל: ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר 
ד הלכה רי ְֲִִָָהלכת

חיּ יםעל החפץ האיׁש  "מי הּמ אמר ּפ י 
עיּ ן לג, בּ סימן וכוּ ' ימים" אוֹ הב

היטב: ׁש ם
כּ בוֹ דוֹ "והכּ לל, הארץ כל "מא כּ י 

ג) ו, כּ ל(ישעיה ממלּ א 'ואיהוּ  .
אתר ולית עלמין כּ ל וסוֹ בב עלמין

מינּה ' צא:)אּפ נוּ י נז, ואפילּ וּ (תיקו"ז 
את למצא יכוֹ לין הּק לּפ וֹ ת בּ עמקי
יצרוֹ  את ׁש כּ וֹ פה וּ מי .יתבּ ר הם
רוֹ אה אוֹ  הגּ וֹ ים עם כּ ׁש ּמ דבּ ר אזי
ונתבּ ּט ל נוֹ פל הרע אזי מעשׂ יהם,
ׁש ם נתעלּ ם ׁש היה הּט וֹ ב ונתגּ לּ ה נגדּ וֹ 

כלא. ממלא ממנווהוא פנוי מקום ואין העולמות כל וסובב העולמות

כג והלכות לגתורות תורה

זוֹ כה זה ידי ועל ׁש ם. עיּ ן וכוּ ',
מיני ׁש ני יׁש  כּ י ׁש בּ דּ עת, לאהבה
בּ ימים ׁש היא אהבה יׁש  אהבוֹ ת,
כּ לּ הוּ  עם דּ אזיל 'יוֹ מא חסד, בּ חינת

מו.)יוֹ מין' בראשית אהבה(זוהר ויׁש  . 
למעלה מהיּ מים, למעלה ׁש היא
והיא ׁש בּ דּ עת אהבה והיא מהּמ דּ וֹ ת,
סתימאה דּ עּת יקא אוֹ רייתא בּ חינת
וכל לבא. לעתיד לאתגּ ליא דּ עתידא
האהבה אוֹ ר טעם לטעם יכוֹ ל אדם
לדעּת וֹ  לבּ וֹ  ׁש ּמ קר ידי על ׁש בּ דּ עת
עיּ ן גּ ם היטב]. זה כּ ל ׁש ם [עיּ ן וכוּ '

לעלה' הה 'ואיּ ה ׁש ל (ליקוטימאמר 
יב) היטב:תנינא ׁש ם עיּ ן ,

ׁש אא אוֹ תנוּ  הזהירה הּת וֹ רה והנּ ה
וּ להתרחק העכּ וּ "ם בּ חּק וֹ ת ליל
וׁש א הרחוּ ק בּ תכלית מהם
בּ יוֹ רה [וכמבאר וכוּ ' להם להתדּ ּמ וֹ ת
ׁש ם]. עיּ ן העכּ וּ "ם, חּק ת בּ הלכוֹ ת דּ עה
לאמּת וֹ  ׁש בּ אמת ּפ י על אף בּ אמת כּ י
אפילּ וּ  יתבּ ר אהוּ תוֹ  למצא יכוֹ לין
את מחיּ ה איהוּ  כּ י העכּ וּ "ם, בּ לׁש וֹ נוֹ ת
הנּ "ל], בּ ּמ אמר היטב [וכמבאר כּ לּ ם,
כּ י לׁש ם, לכנס אסוּ ר כן ּפ י על אף
רבּ וּ י מחמת ׁש ם להּת פס יוּ כל
והּט וֹ ב הּט וֹ ב, על רבּ ים ׁש הם הּק לּפ וֹ ת
כּ ן על ההעלם, בּ תכלית ׁש ם מתעלּ ם
ועּק ר וׁש לוֹ ם. חס בּ יניהם לּת פס יוּ כל
ׁש א הּת וֹ רה אוֹ תנוּ  הזהירה אזהרה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ יקא, בּ חּק וֹ תיהם ללכת

ג) יח, כּ י(ויקרא תלכוּ ". א "בּ חּק תיהם :
אהים" עשׂ ה זה לעּמ ת זה (קהלת"את 

יד) מיניז, ׁש ני יׁש  ׁש בּ קדוּ ה וּ כמוֹ  .
יׁש  וׁש ם ׁש בּ ימים, אהבה אהבוֹ ת:

[כּ מבארבּ חינ רע וימי טוֹ ב ימי ת 
ׁש בּ דּ עת אהבה ויׁש  הנּ "ל], בּ ּמ אמר
הוּ א וׁש ם וּ מהּמ דּ וֹ ת, מהּמ ח למעלה
בּ חינת הוּ א כּ י טוֹ ב, כּ לּ וֹ  בּ חינת
דּ עתידא סתימאה דּ עּת יקא אוֹ רייתא
בּ חינת ׁש הוּ א לבא, לעתיד לאתגּ ליא
מהּמ דּ וֹ ת למעלה הוּ א וׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ 
לנוּ  אפׁש ר אי כּ י מהכל, למעלה
הזּ את האהבה אוֹ ר בּ שׂ כלנוּ  להיג
לעּמ ת זה 'את כן כּ מוֹ  כּ נּ "ל, ׁש בּ דּ עת
יׁש  בּ חינוֹ ת, ׁש ני יׁש  אחרא בּ ּס טרא זה'
ׁש הם אחרא, וסטרא קלּפ וֹ ת בּ חינת
והם רע ימי בּ חינת ימים, בּ בחינת
ניצוֹ צוֹ ת כּ ּמ ה יׁש  וׁש ם טוֹ ב, ימי כּ נגד
ויׁש  כּ יּ דוּ ע, ׁש נּ פלוּ  והּמ דּ וֹ ת מהיּ מים
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א אחרא סטרא בּ חינת עוֹ ד
ׁש וּ ם ׁש ם ואין טוֹ ב, ׁש וּ ם ׁש ם ואין רע
ורע כּ סילוּ ת ׁש הם הינוּ  כּ לל, דּ עת
שׂ כל וׁש וּ ם טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם ואין גּ מוּ ר
כּ ל כּ ן ועל הקדוּ ה. ׁש ל נצּ וֹ ץ וׁש וּ ם
וטעם שׂ כל ׁש וּ ם בּ לי הם מעשׂ יהם
הּק לּפ ה בּ בחינת כּ י טעוּ ת, ׁש ל אפילּ וּ 
ׁש ם למצא יכוֹ לין והּמ דּ וֹ ת היּ מים ׁש ל
כּ ן ועל כּ נּ "ל. דּ קדוּ ה ניצוֹ צוֹ ת כּ ּמ ה
ּפ י על אף וענין טעם איזה ׁש ם יׁש 
דּ ברי מהּפ כים הם כּ י בּ טעוּ ת, ׁש הוּ א
על אף הרע. רבּ וּ י מחמת חיּ ים אהים
טעם איזה ׁש ם יׁש  ּפ נים כּ ל על כן ּפ י
בּ בחינת אבל וׁש קר, טעוּ ת ׁש ל
ניצוֹ ץ ׁש וּ ם אין ׁש ם הניּ ה הּק לּפ ה
ׁש וּ ם ׁש ם אין כּ י טעם, ׁש וּ ם ׁש ם ואין
הּס טרא ׁש רׁש  והוּ א ניצוֹ ץ, וׁש וּ ם שׂ כל
אחרא הּס טרא כּ ל כּ י והּק לּפ ה, אחרא

מם. מקבּ לין
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'החדׁש ' קדּ וּ ׁש  בּ חינת וזה כּ נּ "ל, וכוּ '
ׁש זּ ה מּפ גימתּה , הלּ בנה למאת
וּ להכניע טוֹ ב הימי לגלּ וֹ ת בּ חינת
היּ רח מּמ עוּ ט ׁש אחיזתם רע הימי
חס מתגּ בּ רים רע כּ ׁש הימי כּ י כּ יּ דוּ ע,
הימי ׁש ל האוֹ ר נתצמצם אזי וׁש לוֹ ם,
ּפ גימת בּ חינת ׁש זּ הוּ  ונתמעט, טוֹ ב
להכניע וצרי אוֹ ר. מעוּ ט הלּ בנה
הלּ בנה ּפ גימת וּ למאת רע הימי
החּמ ה' כּ אוֹ ר הלּ בנה 'אוֹ ר ׁש ּת היה
רב אוֹ ר ׁש ּמ מׁש יכין ידי על וכוּ ',
האוֹ ר נתרבּ ה זה ידי ׁש על מלּ עלּ א,
ׁש זּ ה והּמ עוּ ט, הצּ מצוּ ם ונתבּ ּט ל
בּ חינת מּפ גימתּה , הלּ בנה מלּ וּ י בּ חינת

כו) ל, כּ אוֹ ר(ישעיה הלּ בנה אוֹ ר "והיה :
ׁש בעתים" יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה
היּ רח מעוּ ט כּ ׁש נּ תמלּ א אפילּ וּ  כּ י וכוּ ',
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר לבחינת וזוֹ כין
בּ בּ חינה כן ּפ י על אף בּ חינתוֹ , לפי
אהבה בּ חינת עדין הוּ א העליוֹ נה
ׁש הבּ חינה צריכין כּ ן ועל ׁש בּ זּ מן,
ויוֹ תר יוֹ תר עוֹ ד ּת איר העליוֹ נה
ׁש בּ דּ עת האהבה מאוֹ ר למעלה

הלּ בנה אוֹ ר 'והיה וזהוּ  יוֹ תר. העליוֹ ן
יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר
ׁש הוּ א היּ מים', ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים
בּ ראׁש ית, ימי מבעת הגּ נוּ ז אוֹ ר
הגּ נוּ זה הּת וֹ רה בּ חינת ׁש הוּ א

בּ חינת הגּ נוּ זים, א,והצּ דּ יקים (בראשית 
טוֹ ב"ד) כּ י האוֹ ר את אהים "ויּ רא :

רצוֹ ן יהי הנּ "ל], בּ ּמ אמר [כּ מבאר
אמן: בּ ימינוּ  בּ מהרה ׁש יּ תגּ לּ וּ 

בּ חינתט ח)וזה ל, "וּ בהעת(שמות : 
הערבּ ים בּ ין הנּ רת את אהרן
בּ חינת הוּ א קטרת כּ י יקטירנּ ה",
וּ מגלּ ין רע והימי הּק לּפ וֹ ת ׁש ּמ כניעין
עשׂ ר אחד בּ חינת הּט וֹ ב, וּ מעלין
כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע, הּק טרת סממני
הנּ רוֹ ת, הדלקת בּ עת קטרת מקטירין
הּט וֹ ב, ונתגּ לּ ה רע הימי כּ ׁש נּ כנעין כּ י
ונּת וֹ סף  נמׁש אזי קטרת, בּ חינת ׁש זּ ה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מלּ עלּ א, רב אוֹ ר בּ הּט וֹ ב
על  ונמׁש נּת וסף כּ י הנּ רוֹ ת, הדלקת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מלּ עלּ א, רב אוֹ ר הּט וֹ ב

כּ נּ "ל: ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר 
ד הלכה רי ְֲִִָָהלכת

חיּ יםעל החפץ האיׁש  "מי הּמ אמר ּפ י 
עיּ ן לג, בּ סימן וכוּ ' ימים" אוֹ הב

היטב: ׁש ם
כּ בוֹ דוֹ "והכּ לל, הארץ כל "מא כּ י 

ג) ו, כּ ל(ישעיה ממלּ א 'ואיהוּ  .
אתר ולית עלמין כּ ל וסוֹ בב עלמין

מינּה ' צא:)אּפ נוּ י נז, ואפילּ וּ (תיקו"ז 
את למצא יכוֹ לין הּק לּפ וֹ ת בּ עמקי
יצרוֹ  את ׁש כּ וֹ פה וּ מי .יתבּ ר הם
רוֹ אה אוֹ  הגּ וֹ ים עם כּ ׁש ּמ דבּ ר אזי
ונתבּ ּט ל נוֹ פל הרע אזי מעשׂ יהם,
ׁש ם נתעלּ ם ׁש היה הּט וֹ ב ונתגּ לּ ה נגדּ וֹ 

כלא. ממלא ממנווהוא פנוי מקום ואין העולמות כל וסובב העולמות

כג והלכות לגתורות תורה

זוֹ כה זה ידי ועל ׁש ם. עיּ ן וכוּ ',
מיני ׁש ני יׁש  כּ י ׁש בּ דּ עת, לאהבה
בּ ימים ׁש היא אהבה יׁש  אהבוֹ ת,
כּ לּ הוּ  עם דּ אזיל 'יוֹ מא חסד, בּ חינת

מו.)יוֹ מין' בראשית אהבה(זוהר ויׁש  . 
למעלה מהיּ מים, למעלה ׁש היא
והיא ׁש בּ דּ עת אהבה והיא מהּמ דּ וֹ ת,
סתימאה דּ עּת יקא אוֹ רייתא בּ חינת
וכל לבא. לעתיד לאתגּ ליא דּ עתידא
האהבה אוֹ ר טעם לטעם יכוֹ ל אדם
לדעּת וֹ  לבּ וֹ  ׁש ּמ קר ידי על ׁש בּ דּ עת
עיּ ן גּ ם היטב]. זה כּ ל ׁש ם [עיּ ן וכוּ '

לעלה' הה 'ואיּ ה ׁש ל (ליקוטימאמר 
יב) היטב:תנינא ׁש ם עיּ ן ,

ׁש אא אוֹ תנוּ  הזהירה הּת וֹ רה והנּ ה
וּ להתרחק העכּ וּ "ם בּ חּק וֹ ת ליל
וׁש א הרחוּ ק בּ תכלית מהם
בּ יוֹ רה [וכמבאר וכוּ ' להם להתדּ ּמ וֹ ת
ׁש ם]. עיּ ן העכּ וּ "ם, חּק ת בּ הלכוֹ ת דּ עה
לאמּת וֹ  ׁש בּ אמת ּפ י על אף בּ אמת כּ י
אפילּ וּ  יתבּ ר אהוּ תוֹ  למצא יכוֹ לין
את מחיּ ה איהוּ  כּ י העכּ וּ "ם, בּ לׁש וֹ נוֹ ת
הנּ "ל], בּ ּמ אמר היטב [וכמבאר כּ לּ ם,
כּ י לׁש ם, לכנס אסוּ ר כן ּפ י על אף
רבּ וּ י מחמת ׁש ם להּת פס יוּ כל
והּט וֹ ב הּט וֹ ב, על רבּ ים ׁש הם הּק לּפ וֹ ת
כּ ן על ההעלם, בּ תכלית ׁש ם מתעלּ ם
ועּק ר וׁש לוֹ ם. חס בּ יניהם לּת פס יוּ כל
ׁש א הּת וֹ רה אוֹ תנוּ  הזהירה אזהרה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ יקא, בּ חּק וֹ תיהם ללכת

ג) יח, כּ י(ויקרא תלכוּ ". א "בּ חּק תיהם :
אהים" עשׂ ה זה לעּמ ת זה (קהלת"את 

יד) מיניז, ׁש ני יׁש  ׁש בּ קדוּ ה וּ כמוֹ  .
יׁש  וׁש ם ׁש בּ ימים, אהבה אהבוֹ ת:

[כּ מבארבּ חינ רע וימי טוֹ ב ימי ת 
ׁש בּ דּ עת אהבה ויׁש  הנּ "ל], בּ ּמ אמר
הוּ א וׁש ם וּ מהּמ דּ וֹ ת, מהּמ ח למעלה
בּ חינת הוּ א כּ י טוֹ ב, כּ לּ וֹ  בּ חינת
דּ עתידא סתימאה דּ עּת יקא אוֹ רייתא
בּ חינת ׁש הוּ א לבא, לעתיד לאתגּ ליא
מהּמ דּ וֹ ת למעלה הוּ א וׁש ם טוֹ ב, כּ לּ וֹ 
לנוּ  אפׁש ר אי כּ י מהכל, למעלה
הזּ את האהבה אוֹ ר בּ שׂ כלנוּ  להיג
לעּמ ת זה 'את כן כּ מוֹ  כּ נּ "ל, ׁש בּ דּ עת
יׁש  בּ חינוֹ ת, ׁש ני יׁש  אחרא בּ ּס טרא זה'
ׁש הם אחרא, וסטרא קלּפ וֹ ת בּ חינת
והם רע ימי בּ חינת ימים, בּ בחינת
ניצוֹ צוֹ ת כּ ּמ ה יׁש  וׁש ם טוֹ ב, ימי כּ נגד
ויׁש  כּ יּ דוּ ע, ׁש נּ פלוּ  והּמ דּ וֹ ת מהיּ מים
כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א אחרא סטרא בּ חינת עוֹ ד
ׁש וּ ם ׁש ם ואין טוֹ ב, ׁש וּ ם ׁש ם ואין רע
ורע כּ סילוּ ת ׁש הם הינוּ  כּ לל, דּ עת
שׂ כל וׁש וּ ם טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם ואין גּ מוּ ר
כּ ל כּ ן ועל הקדוּ ה. ׁש ל נצּ וֹ ץ וׁש וּ ם
וטעם שׂ כל ׁש וּ ם בּ לי הם מעשׂ יהם
הּק לּפ ה בּ בחינת כּ י טעוּ ת, ׁש ל אפילּ וּ 
ׁש ם למצא יכוֹ לין והּמ דּ וֹ ת היּ מים ׁש ל
כּ ן ועל כּ נּ "ל. דּ קדוּ ה ניצוֹ צוֹ ת כּ ּמ ה
ּפ י על אף וענין טעם איזה ׁש ם יׁש 
דּ ברי מהּפ כים הם כּ י בּ טעוּ ת, ׁש הוּ א
על אף הרע. רבּ וּ י מחמת חיּ ים אהים
טעם איזה ׁש ם יׁש  ּפ נים כּ ל על כן ּפ י
בּ בחינת אבל וׁש קר, טעוּ ת ׁש ל
ניצוֹ ץ ׁש וּ ם אין ׁש ם הניּ ה הּק לּפ ה
ׁש וּ ם ׁש ם אין כּ י טעם, ׁש וּ ם ׁש ם ואין
הּס טרא ׁש רׁש  והוּ א ניצוֹ ץ, וׁש וּ ם שׂ כל
אחרא הּס טרא כּ ל כּ י והּק לּפ ה, אחרא
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הוּ אוזה חּק ה כּ י העּמ ים, חּק ת בּ חינת 
טעם. ׁש וּ ם בּ וֹ  ׁש אין דּ בר
הוּ א הקדוּ ה הּת וֹ רה חּק וֹ ת וּ בקדוּ ה
בּ בחינת והוּ א מהכל למעלה בּ חינת
כּ גוֹ ן לעתיד, ׁש יּ תגּ לּ ה ׁש בּ דּ עת אהבה

בּ ּה  ׁש נּ אמר אדּמ ה, ּפ רה (במדברמצות 
ב) יתגּ יט, ׁש א הּת וֹ רה". "חּק ת זה: לּ ה 

עליו ׁש מה ואפילּ וּ  לעתיד, עד הּס וֹ ד
אמר כג)הלוֹ ם ז, "אמרּת י(קהלת : 

זוֹ , מצוה על רחוֹ קה" והיא אחכּ מה
הוּ א העּמ ים חּק ת בּ ּק לּפ ה כן כּ מוֹ 
ׁש הוּ א הנּ "ל, הניּ ה הּק לּפ ה בּ חינת
ׁש ם ׁש אין והּמ דּ וֹ ת מהיּ מים למּט ה
נקראים כּ ן ועל כּ לל. טעם ׁש וּ ם
ׁש חּק וֹ תיהם רוֹ אין ׁש אנוּ  וּ כמוֹ  'חּק ה'.
בּ חינה הם כּ י כּ לל, טעם ׁש וּ ם בּ לי הם
ׁש לּ הם, זרה עבוֹ דה בּ חינת וזהוּ  זוֹ ,
להם ואין וּ מפרסם נגלה ׁש טוּ ת ׁש הם
הם כן ּפ י על ואף זה. על טעם ׁש וּ ם
הּק לּפ ה בּ חינת זה כּ י בּ ּה , אדוּ קים
ׁש ם ואין רע כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הנּ "ל, הניּ ה
כּ נּ "ל. דּ קדוּ ה ניצוֹ ץ וׁש וּ ם שׂ כל ׁש וּ ם
אין זרה ׁש העבוֹ דה בּ כּ תבים וכּמ וּ בא
בּ חינת והוּ א דּ קדוּ ה, ניצוֹ ץ ׁש וּ ם בּ ּה 
גּ מוּ ר מוֹ תרוֹ ת ׁש הוּ א מּמ ׁש  צוֹ אה

בּ חינת טוֹ ב, ׁש וּ ם בּ וֹ  כב)ׁש אין ל, (ישעיה 
וכּמ וּ בא. לוֹ " ּת אמר "צא

ה)בּ חינתוזה צו, אהי(תהלים כל "כּ י 
'אלילים' אלילים". העּמ ים
כּ מוֹ  ׁש אינוֹ  דּ בר לׁש וֹ ן אליל כּ י דּ יקא,
ׁש אין גּ מוּ ר אליל הם כּ י רׁש "י, ׁש ּפ רׁש 
ׁש וּ ם ׁש ם אין כּ ן ועל טוֹ ב, ׁש וּ ם ׁש ם
חּק ת נקראים כּ ן ועל ושׂ כל. טעם

עם ׁש ּמ תחבּ ר וּ מי כּ נּ "ל. העכּ וּ "ם
וׁש לוֹ ם, חס להם וּ מתדּ ּמ ה העכּ וּ "ם
נתּפ ס ׁש יּ היה עד בּ רׁש ּת ם להּת פס יכוֹ ל
הניּ ה הּק לּפ ה בּ בחינת וׁש לוֹ ם חס
העכּ וּ "ם, חּק וֹ ת בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
וּ כׁש נּ וֹ פל וׁש לוֹ ם, חס רע כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
בּ ידוֹ  סוֹ מ אין אזי וׁש לוֹ ם, חס לׁש ם
ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין מאחר וׁש לוֹ ם, חס
הזהירה כּ ן ועל כּ נּ "ל. דּ קדוּ ה ניצוֹ ץ
מדּ רכיהם לפרׁש  הּת וֹ רה אוֹ תנוּ 
מוּ ם אסוּ ר והכּ ל מהם וּ להתרחק
יהיה ׁש א כּ די הינוּ  העכּ וּ "ם, חּק וֹ ת
הּק לּפ ה בּ בחינת וׁש לוֹ ם חס נתּפ ס
העכּ וּ "ם חּק וֹ ת בּ חינת ׁש היא הניּ ה,
לׁש ם ׁש נּ וֹ פל וּ מי טוֹ ב, ׁש וּ ם אין ׁש ם
כּ י מם לצאת לוֹ  קׁש ה וׁש לוֹ ם חס
ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין מאחר בּ ידוֹ  סוֹ מ אין

כּ לל: טוֹ ב וׁש וּ ם ניצוֹ ץ

ּפ וּ ריםב ׁש ל הנּ ס ּת קף בּ חינת וזה
חסדּ וֹ אׁש  יתבּ ר הם הפליא ר 

נּס ים לנוּ  ועשׂ ה ההם, בּ יּ מים עּמ נוּ 
א כּ מוֹ הוּ  אׁש ר גּ דוֹ לוֹ ת ונפלאוֹ ת
להתגּ בּ ר רצה הרׁש ע המן כּ י נהיתה,
הניּ ה זוֹ  קלּפ ה בּ בחינת ישׂ ראל על
זרה, עבוֹ דה עצמוֹ  עשׂ ה כּ י הנּ "ל,
זוֹ  קלּפ ה בּ חינת הוּ א זרה ועבוֹ דה
"להׁש מיד בּ ּק ׁש  כּ ן ועל הנּ "ל, הניּ ה

היהוּ דים" כּ ל את וכוּ ' יג)ולהרג ג, (אסתר 
ׁש ם אין כּ י כּ ליה, בּ חינת הוּ א ׁש ם כּ י
כּ י כּ לל, ישׂ ראל מּק דת ניצוֹ ץ ׁש וּ ם
ׁש אמרוּ  וזה כּ נּ "ל, טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם אין

ז"ל יב.)רבּ וֹ תינוּ  מה(מגילה 'מּפ ני : 
ׁש בּ אוֹ תוֹ  ישראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהם נתחיּ בוּ 
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כּ ליה לצּ לם',הדּ וֹ ר ׁש הׁש ּת חוּ וּ  מּפ ני ? 
קלּפ ה בּ חינת ׁש היא זרה עבוֹ דה הינוּ 
הוּ א אזי לׁש ם ׁש כּ ׁש נּ וֹ פלים הניּ ה זוֹ 
חס לגמרי ואבדה כּ ליה בּ חינת
כּ נּ "ל, טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם אין כּ י וׁש לוֹ ם,
כּ זוֹ , צרה עת מעוֹ לם היה א כּ ן ועל
את לגמרי לכלּ וֹ ת רצוּ  א כּ לּ ם כּ י
ׁש מוֹ , יּמ ח המן הרׁש ע זה כּ מוֹ  ישׂ ראל
גּ מוּ ר רע ׁש היא הּק לּפ ה בּ חינת הוּ א כּ י
כּ ן ועל כּ לל, ישׂ ראל קדת ׁש ם ׁש אין
בּ אפׁש רי יהיה ׁש א בּ מחׁש בּת וֹ  חׁש ב
מּק לּפ ה כּ י מיּ דוֹ , להנּ צל לישׂ ראל
אין כּ י לצאת, אפׁש ר אי הנּ "ל הניּ ה
ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין מאחר סוֹ מ ׁש וּ ם ׁש ם
גּ ם לאמּת וֹ  בּ אמת אבל כּ נּ "ל. טוֹ ב
רע, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הניּ ה הּק לּפ ה זאת
כן ּפ י על אף טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם ואין
מהם חיּ וּ ת מקבּ לת היא בּ ודּ אי
בּ לעדוֹ  כּ י כּ ביכוֹ ל, הוּ א  ּבּ רו יתבּ ר
וּ בהכרח חיּ וּ ת, ׁש וּ ם לּה  היה א
מאּת וֹ  חיּ וּ ת מקבּ לת כּ ן גּ ם ׁש היא
כּ לּ ם, את מחיּ ה יתבּ ר הוּ א כּ י יתבּ ר
הּק דוֹ ׁש  רבּ ינוּ  דּ ברי ּפ י על מבאר א
בּ ּמ אמר וּ בפרט מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ז"ל

לעלה' הה יב)'ואיּ ה תנינא ,(ליקוטי 
אחרא והּס טרא הּק לּפ וֹ ת ׁש ּת קף
בּ יוֹ תר הגּ בּה  מהקדוּ ה חיּ וּ ת מקבּ לין

מ ׁש זּ אתלמעלה הּק דוֹ ת כּ ל 
בּ תכלית ונעלם סתוּ ם הוּ א הקדוּ ה
וּ מם סתוּ ם. מאמר בּ חינת ההעלם
הּס טרא ּת קף חיּ וּ ת מקבּ לין דּ יקא
כּ י זרה, עבוֹ דה בּ חינת דּ הינוּ  אחרא
בּ חינת הוּ א הקדוּ ה ׁש זּ את מחמת
כּ ן על ההעלם, בּ תכלית ונעלם סתוּ ם

עיּ ן דּ יקא, מם חיּ וּ תם מקבּ לים הם
ׁש ם.

כּ ן חסועל לׁש ם כּ ׁש נּ וֹ פלין אפילּ וּ  
ׁש נּ דמה ּפ י על אף וׁש לוֹ ם,
אפן בּ ׁש וּ ם מם לצאת אפׁש ר ׁש אי
ׁש וּ ם 'אין כן ּפ י על אף וׁש לוֹ ם, חס
יכוֹ לין ׁש ם גּ ם כּ י כּ לל', בּ עוֹ לם יאוּ ׁש 
הם גּ ם הם כּ י אהוּ תוֹ , למצוֹ א
הוּ א כּ י ,יתבּ ר מּמ נּ וּ  חיּ וּ ת מקבּ לין
אדּ רבּ א, ואזי כּ לּ ם. את מחיּ ה יתבּ ר
ׁש ם ולמצא מם לׁש וּ ב כּ ׁש זּ וֹ כה
לידע ׁש זּ וֹ כין ידי על ,יתבּ ר אהוּ תוֹ 
בּ תכלית יתבּ ר הוּ א נסּת ר ׁש ם ׁש גּ ם
ּת כלית הוּ א הירידה אזי ההסּת רה
להקדוּ ה זה ידי על בּ אין כּ י העליּ ה,
ׁש ם נעלמת ׁש היתה מאד מאד הגּ בּה 
הה 'ואיּ ה בּ ּמ אמר [ועיּ ן כּ נּ "ל,
עיּ ן היטב, הענין מבאר ׁש ם לעלה'
בּ חינת הגּ בּה  הקדוּ ה וזאת ׁש ם].
מם חיּ וּ ת מקבּ לין ׁש הם סתוּ ם מאמר
ׁש היא ׁש בּ דּ עת אהבה בּ חינת זה
ׁש היא והיּ מים, מהּמ דּ וֹ ת למעלה
דּ עתידא דּ עּת יקא אוֹ רייתא בּ חינת

לבא. לעתיד לאתגּ ליא

'מיוזה בּ ּמ אמר ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב 
ׁש על הנּ "ל, חיּ ים' החפץ האיׁש 
יתבּ ר אהוּ תוֹ  ׁש ּמ וֹ צאין זה ידי
זוֹ כין זה ידי על הּק לּפ וֹ ת, מעמקי
הּק לּפ וֹ ת, עמקי כּ י ׁש בּ דּ עת, לאהבה
בּ חינת הנּ "ל, הניּ ה הּק לּפ ה הינוּ 
הם העכּ וּ "ם, וחּק ת זרה עבוֹ דה
ההסּת רה מבּ חינת חיּ וּ תם מקבּ לין
ׁש היא ׁש בּ דּ עת האהבה ׁש ל וההעלמה



הלכותכד דליקוטי הלכה פורים הלכות

הוּ אוזה חּק ה כּ י העּמ ים, חּק ת בּ חינת 
טעם. ׁש וּ ם בּ וֹ  ׁש אין דּ בר
הוּ א הקדוּ ה הּת וֹ רה חּק וֹ ת וּ בקדוּ ה
בּ בחינת והוּ א מהכל למעלה בּ חינת
כּ גוֹ ן לעתיד, ׁש יּ תגּ לּ ה ׁש בּ דּ עת אהבה

בּ ּה  ׁש נּ אמר אדּמ ה, ּפ רה (במדברמצות 
ב) יתגּ יט, ׁש א הּת וֹ רה". "חּק ת זה: לּ ה 

עליו ׁש מה ואפילּ וּ  לעתיד, עד הּס וֹ ד
אמר כג)הלוֹ ם ז, "אמרּת י(קהלת : 

זוֹ , מצוה על רחוֹ קה" והיא אחכּ מה
הוּ א העּמ ים חּק ת בּ ּק לּפ ה כן כּ מוֹ 
ׁש הוּ א הנּ "ל, הניּ ה הּק לּפ ה בּ חינת
ׁש ם ׁש אין והּמ דּ וֹ ת מהיּ מים למּט ה
נקראים כּ ן ועל כּ לל. טעם ׁש וּ ם
ׁש חּק וֹ תיהם רוֹ אין ׁש אנוּ  וּ כמוֹ  'חּק ה'.
בּ חינה הם כּ י כּ לל, טעם ׁש וּ ם בּ לי הם
ׁש לּ הם, זרה עבוֹ דה בּ חינת וזהוּ  זוֹ ,
להם ואין וּ מפרסם נגלה ׁש טוּ ת ׁש הם
הם כן ּפ י על ואף זה. על טעם ׁש וּ ם
הּק לּפ ה בּ חינת זה כּ י בּ ּה , אדוּ קים
ׁש ם ואין רע כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הנּ "ל, הניּ ה
כּ נּ "ל. דּ קדוּ ה ניצוֹ ץ וׁש וּ ם שׂ כל ׁש וּ ם
אין זרה ׁש העבוֹ דה בּ כּ תבים וכּמ וּ בא
בּ חינת והוּ א דּ קדוּ ה, ניצוֹ ץ ׁש וּ ם בּ ּה 
גּ מוּ ר מוֹ תרוֹ ת ׁש הוּ א מּמ ׁש  צוֹ אה

בּ חינת טוֹ ב, ׁש וּ ם בּ וֹ  כב)ׁש אין ל, (ישעיה 
וכּמ וּ בא. לוֹ " ּת אמר "צא

ה)בּ חינתוזה צו, אהי(תהלים כל "כּ י 
'אלילים' אלילים". העּמ ים
כּ מוֹ  ׁש אינוֹ  דּ בר לׁש וֹ ן אליל כּ י דּ יקא,
ׁש אין גּ מוּ ר אליל הם כּ י רׁש "י, ׁש ּפ רׁש 
ׁש וּ ם ׁש ם אין כּ ן ועל טוֹ ב, ׁש וּ ם ׁש ם
חּק ת נקראים כּ ן ועל ושׂ כל. טעם

עם ׁש ּמ תחבּ ר וּ מי כּ נּ "ל. העכּ וּ "ם
וׁש לוֹ ם, חס להם וּ מתדּ ּמ ה העכּ וּ "ם
נתּפ ס ׁש יּ היה עד בּ רׁש ּת ם להּת פס יכוֹ ל
הניּ ה הּק לּפ ה בּ בחינת וׁש לוֹ ם חס
העכּ וּ "ם, חּק וֹ ת בּ חינת ׁש הוּ א הנּ "ל,
וּ כׁש נּ וֹ פל וׁש לוֹ ם, חס רע כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א
בּ ידוֹ  סוֹ מ אין אזי וׁש לוֹ ם, חס לׁש ם
ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין מאחר וׁש לוֹ ם, חס
הזהירה כּ ן ועל כּ נּ "ל. דּ קדוּ ה ניצוֹ ץ
מדּ רכיהם לפרׁש  הּת וֹ רה אוֹ תנוּ 
מוּ ם אסוּ ר והכּ ל מהם וּ להתרחק
יהיה ׁש א כּ די הינוּ  העכּ וּ "ם, חּק וֹ ת
הּק לּפ ה בּ בחינת וׁש לוֹ ם חס נתּפ ס
העכּ וּ "ם חּק וֹ ת בּ חינת ׁש היא הניּ ה,
לׁש ם ׁש נּ וֹ פל וּ מי טוֹ ב, ׁש וּ ם אין ׁש ם
כּ י מם לצאת לוֹ  קׁש ה וׁש לוֹ ם חס
ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין מאחר בּ ידוֹ  סוֹ מ אין

כּ לל: טוֹ ב וׁש וּ ם ניצוֹ ץ

ּפ וּ ריםב ׁש ל הנּ ס ּת קף בּ חינת וזה
חסדּ וֹ אׁש  יתבּ ר הם הפליא ר 

נּס ים לנוּ  ועשׂ ה ההם, בּ יּ מים עּמ נוּ 
א כּ מוֹ הוּ  אׁש ר גּ דוֹ לוֹ ת ונפלאוֹ ת
להתגּ בּ ר רצה הרׁש ע המן כּ י נהיתה,
הניּ ה זוֹ  קלּפ ה בּ בחינת ישׂ ראל על
זרה, עבוֹ דה עצמוֹ  עשׂ ה כּ י הנּ "ל,
זוֹ  קלּפ ה בּ חינת הוּ א זרה ועבוֹ דה
"להׁש מיד בּ ּק ׁש  כּ ן ועל הנּ "ל, הניּ ה

היהוּ דים" כּ ל את וכוּ ' יג)ולהרג ג, (אסתר 
ׁש ם אין כּ י כּ ליה, בּ חינת הוּ א ׁש ם כּ י
כּ י כּ לל, ישׂ ראל מּק דת ניצוֹ ץ ׁש וּ ם
ׁש אמרוּ  וזה כּ נּ "ל, טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם אין

ז"ל יב.)רבּ וֹ תינוּ  מה(מגילה 'מּפ ני : 
ׁש בּ אוֹ תוֹ  ישראל ׁש ל שׂ וֹ נאיהם נתחיּ בוּ 

כה והלכות לגתורות תורה

כּ ליה לצּ לם',הדּ וֹ ר ׁש הׁש ּת חוּ וּ  מּפ ני ? 
קלּפ ה בּ חינת ׁש היא זרה עבוֹ דה הינוּ 
הוּ א אזי לׁש ם ׁש כּ ׁש נּ וֹ פלים הניּ ה זוֹ 
חס לגמרי ואבדה כּ ליה בּ חינת
כּ נּ "ל, טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם אין כּ י וׁש לוֹ ם,
כּ זוֹ , צרה עת מעוֹ לם היה א כּ ן ועל
את לגמרי לכלּ וֹ ת רצוּ  א כּ לּ ם כּ י
ׁש מוֹ , יּמ ח המן הרׁש ע זה כּ מוֹ  ישׂ ראל
גּ מוּ ר רע ׁש היא הּק לּפ ה בּ חינת הוּ א כּ י
כּ ן ועל כּ לל, ישׂ ראל קדת ׁש ם ׁש אין
בּ אפׁש רי יהיה ׁש א בּ מחׁש בּת וֹ  חׁש ב
מּק לּפ ה כּ י מיּ דוֹ , להנּ צל לישׂ ראל
אין כּ י לצאת, אפׁש ר אי הנּ "ל הניּ ה
ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין מאחר סוֹ מ ׁש וּ ם ׁש ם
גּ ם לאמּת וֹ  בּ אמת אבל כּ נּ "ל. טוֹ ב
רע, כּ לּ וֹ  ׁש הוּ א הניּ ה הּק לּפ ה זאת
כן ּפ י על אף טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם ואין
מהם חיּ וּ ת מקבּ לת היא בּ ודּ אי
בּ לעדוֹ  כּ י כּ ביכוֹ ל, הוּ א  ּבּ רו יתבּ ר
וּ בהכרח חיּ וּ ת, ׁש וּ ם לּה  היה א
מאּת וֹ  חיּ וּ ת מקבּ לת כּ ן גּ ם ׁש היא
כּ לּ ם, את מחיּ ה יתבּ ר הוּ א כּ י יתבּ ר
הּק דוֹ ׁש  רבּ ינוּ  דּ ברי ּפ י על מבאר א
בּ ּמ אמר וּ בפרט מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ז"ל

לעלה' הה יב)'ואיּ ה תנינא ,(ליקוטי 
אחרא והּס טרא הּק לּפ וֹ ת ׁש ּת קף
בּ יוֹ תר הגּ בּה  מהקדוּ ה חיּ וּ ת מקבּ לין

מ ׁש זּ אתלמעלה הּק דוֹ ת כּ ל 
בּ תכלית ונעלם סתוּ ם הוּ א הקדוּ ה
וּ מם סתוּ ם. מאמר בּ חינת ההעלם
הּס טרא ּת קף חיּ וּ ת מקבּ לין דּ יקא
כּ י זרה, עבוֹ דה בּ חינת דּ הינוּ  אחרא
בּ חינת הוּ א הקדוּ ה ׁש זּ את מחמת
כּ ן על ההעלם, בּ תכלית ונעלם סתוּ ם

עיּ ן דּ יקא, מם חיּ וּ תם מקבּ לים הם
ׁש ם.

כּ ן חסועל לׁש ם כּ ׁש נּ וֹ פלין אפילּ וּ  
ׁש נּ דמה ּפ י על אף וׁש לוֹ ם,
אפן בּ ׁש וּ ם מם לצאת אפׁש ר ׁש אי
ׁש וּ ם 'אין כן ּפ י על אף וׁש לוֹ ם, חס
יכוֹ לין ׁש ם גּ ם כּ י כּ לל', בּ עוֹ לם יאוּ ׁש 
הם גּ ם הם כּ י אהוּ תוֹ , למצוֹ א
הוּ א כּ י ,יתבּ ר מּמ נּ וּ  חיּ וּ ת מקבּ לין
אדּ רבּ א, ואזי כּ לּ ם. את מחיּ ה יתבּ ר
ׁש ם ולמצא מם לׁש וּ ב כּ ׁש זּ וֹ כה
לידע ׁש זּ וֹ כין ידי על ,יתבּ ר אהוּ תוֹ 
בּ תכלית יתבּ ר הוּ א נסּת ר ׁש ם ׁש גּ ם
ּת כלית הוּ א הירידה אזי ההסּת רה
להקדוּ ה זה ידי על בּ אין כּ י העליּ ה,
ׁש ם נעלמת ׁש היתה מאד מאד הגּ בּה 
הה 'ואיּ ה בּ ּמ אמר [ועיּ ן כּ נּ "ל,
עיּ ן היטב, הענין מבאר ׁש ם לעלה'
בּ חינת הגּ בּה  הקדוּ ה וזאת ׁש ם].
מם חיּ וּ ת מקבּ לין ׁש הם סתוּ ם מאמר
ׁש היא ׁש בּ דּ עת אהבה בּ חינת זה
ׁש היא והיּ מים, מהּמ דּ וֹ ת למעלה
דּ עתידא דּ עּת יקא אוֹ רייתא בּ חינת

לבא. לעתיד לאתגּ ליא

'מיוזה בּ ּמ אמר ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב 
ׁש על הנּ "ל, חיּ ים' החפץ האיׁש 
יתבּ ר אהוּ תוֹ  ׁש ּמ וֹ צאין זה ידי
זוֹ כין זה ידי על הּק לּפ וֹ ת, מעמקי
הּק לּפ וֹ ת, עמקי כּ י ׁש בּ דּ עת, לאהבה
בּ חינת הנּ "ל, הניּ ה הּק לּפ ה הינוּ 
הם העכּ וּ "ם, וחּק ת זרה עבוֹ דה
ההסּת רה מבּ חינת חיּ וּ תם מקבּ לין
ׁש היא ׁש בּ דּ עת האהבה ׁש ל וההעלמה
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ההעלם. בּ תכלית ונעלמת נסּת רת
ועל כּ נּ "ל, חיּ וּ תם מקבּ לין הם וּ מם
כּ ׁש ּמ סּת כּ ל יצרוֹ  את הכּ וֹ פה הצּ דּ יק כּ ן
הוּ א אזי זוֹ , זרה ועבוֹ דה בּ ּק לּפ ה
האהבה אוֹ ר דּ יקא זה ידי על משׂ יג

נתגּ לּ  כּ י הזּ הׁש בּ דּ עת, הגּ נוּ ז האוֹ ר ה 
מגּ דל חיּ וּ ת מקבּ לין הם ׁש ּמ ם
את להבין ׁש זּ וֹ כה והצּ דּ יק ההסּת רה,
ההסּת רה לוֹ  נתגּ לּ ה אזי זאת
זה ידי על וּ מיג ורוֹ אה וההעלמה.
מקבּ לין היוּ  ׁש ּמ ם הגּ נוּ ז אוֹ ר דּ יקא
צדּ יק לזה צריכין אבל כּ נּ "ל. חיּ וּ תם
לעלוֹ ת ׁש יּ וּ כל מאד ונוֹ רא גּ דוֹ ל
וּ לׁש בּ ר לׁש ם הנּ וֹ פלים את וּ להוֹ ציא
הגּ בּה  הקדוּ ה אוֹ ר וּ לגלּ וֹ ת זוֹ  קלּפ ה

הנּ "ל. הגּ נוּ ז אוֹ ר

כּ יוזה ּפ וּ רים, ׁש ל הנּ ס ּת קף בּ חינת 
יוּ כלוּ  ׁש א חׁש ב הרׁש ע המן
וׁש לוֹ ם, חס מיּ דוֹ  להנּ צל ישׂ ראל
קלּפ ה בּ תקף עליהם ׁש התגּ בּ ר מחמת
יתבּ ר הם אבל הנּ "ל. הניּ ה זוֹ 
רפוּ אה והקדּ ים ישׂ ראל על חמל
מרדּ כי הדּ וֹ ר בּ אוֹ תוֹ  היה כּ י לּמ כּ ה,
מרדּ כי מעלת ּת קף ועצם היּ הוּ די
ונוֹ רא גּ דוֹ ל אוֹ ר ׁש היה בּ כּ תבים, מוּ בא
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ בחינת והוּ א מאד,
חסד' ו'רב בּ גימטריּ א 'מרדּ כי' כּ י

ס)כּ ּמ וּ בא מוהר"ן זה(ליקוטי חסד' 'רב , 
אהבה כּ י ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת
ׁש הוּ א 'חסד' בּ חינת הוּ א ׁש בּ יּ מים
כּ נּ "ל, יוֹ מין כּ לּ הוּ  עם דּ אזיל יוֹ מא
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת זה חסד' ו'רב
והוּ א סתם מחסד למעלה ׁש הוּ א

מרדּ כי בּ חינת וזה חסד, רב בּ חינת
על זוֹ , מבּ חינה ׁש היה וּ מחמת כּ נּ "ל.
קלּפ ת אפילּ וּ  לׁש בּ ר כּ ח לוֹ  היה כּ ן
הניּ ה הּק לּפ ה דּ הינוּ  עמלק, המן
כּ י כּ נּ "ל, טוֹ ב ׁש וּ ם בּ ּה  ׁש אין הנּ "ל
מקבּ לים הם ׁש גּ ם וּ מיג יוֹ דע היה
מאמר מבּ חינת יתבּ ר מּמ נּ וּ  חיּ וּ ת
וכוּ ' ׁש בּ דּ עת אהבה בּ חינת סתוּ ם,
על מם, נאחז היה מרדּ כי כּ י כּ נּ "ל,
להיג וּ כׁש זּ וֹ כין זוֹ . הגה לוֹ  היה כּ ן
מּמ נּ וּ  חיּ וּ ת מקבּ לים הם ׁש גּ ם זאת
הם אזי סתוּ ם, מאמר מבּ חינת יתבּ ר

ה בּ תכלית ונתבּ ּט לין כּ ינכנעין בּ ּט וּ ל, 
מההסּת רה רק חיּ וּ ת להם היה א
כּ ׁש יּ וֹ דעין עכׁש יו אבל וההעלמה,
הם אזי יתבּ ר הוּ א נעלם ׁש ם ׁש גּ ם
זוֹ כין אדּ רבּ א, ואזי ונתבּ ּט לין נוֹ פלים
זוֹ כין כּ י העליּ ה, בּ תכלית לעלוֹ ת
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר להיג

כּ נּ "ל. הגּ נוּ ז אוֹ ר

ּפ וּ רים,וזהוּ  מעלת עצם בּ חינת 
טוֹ ב יוֹ ם ׁש בּ ׁש וּ ם ואיתא
הארה ּת קף נמצא א בּ ׁש בּ ת ואפילּ וּ 
הפליא בּ אמת כּ י בּ פוּ רים, כּ מוֹ  נפלאה
אל  ּמהּפ ו  ונתהּפ עּמ נוּ  יתבּ ר הם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מּמ ׁש ,  ּא)הּפ ו ט, :(אסתר 
רצה הוּ א כּ י וכוּ '. הוּ א"  ֹונהפו"
הּק לּפ ה בּ בחינת וׁש לוֹ ם חס להתגּ בּ ר
כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין הניּ ה
 ּבּ הּפ ו  נתהּפ מרדּ כי הצּ דּ יק ידי ועל
האהבה אוֹ ר ׁש יּ תגּ לּ ה זכוּ  כּ י מּמ ׁש ,
הּק לּפ ה חיּ וּ ת מקבּ לת ׁש ּמ ם ׁש בּ דּ עת
נתגּ לּ ה ועכׁש יו ההסּת רה מגּ דל הנּ "ל,

כז והלכות לגתורות תורה

כּ י כּ נּ "ל, נתבּ ּט לוּ  והם הזּ ה הגּ נוּ ז אוֹ ר
כּ נּ "ל. וכוּ ' מההסּת רה רק חיּ וּ תם אין
וכוּ ' יעברוּ " א הּפ וּ רים "ימי כּ ן ועל

כח) חוּ ץ(שם בּ טלים הּמ וֹ עדים וכל
בּ חינת הוּ א ּפ וּ רים כּ י מּפ וּ רים,
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר התגּ לּ וּ ת
א כּ ן ועל לבוֹ א. לעתיד ׁש יּ תגּ לּ ה
כּ י לעתיד, אפילּ וּ  הּפ וּ רים ימי יתבּ ּט לוּ 
ליציאת 'זכר הם הּמ וֹ עדים כּ ל
ׁש יּ צאוּ  היה מצרים ויציאת מצרים',
ראׁש  הוּ א וּ פרעה ּפ רעה, יד מּת חת
הוּ א כן ּפ י על אף אבל הּק לּפ וֹ ת, לכל
התגּ לּ וּ ת אצל ׁש הוּ א הּק לּפ ה בּ חינת
אוֹ תיּ וֹ ת 'ּפ רעה' כּ י והּמ דּ וֹ ת, היּ מים
ׁש ּמ תחילין הּמ קוֹ ם וׁש ם 'הערף',
ימים בּ בחינת וּ להתּפ ט לירד הּמ חין
וּ בודּ אי ּפ רעה, אחיזת וׁש ם וּ מדּ וֹ ת,
מאחר מאד וקׁש ה חזקה קלּפ ה הוּ א
הוּ א אבל מּמ ׁש , בּ התחלה ׁש אחיזתוֹ 
אבל והּמ דּ וֹ ת, היּ מים לבחינת  ּסמו
והּק לּפ ה הרע ׁש רׁש  הוּ א עמלק המן

כ)בּ בחינת כד, גּ וֹ ים(במדבר "ראׁש ית 
מהסּת רת יוֹ נק הוּ א כּ י עמלק",
מבּ חינת והּמ חין הדּ עת והעלמת
אפׁש ר אי אׁש ר כּ נּ "ל, סתוּ ם מאמר

אם כּ י וּ לבּט לוֹ  כּ ׁש זּ וֹ כיןלהכניעוֹ  
למעלה ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר

כּ נּ "ל. והּמ דּ וֹ ת מהיּ מים

כּ ן ׁש הםועל טוֹ בים, היּ מים כּ ל 
דּ הינוּ  טוֹ ב, ימי בּ חינת
יתבּ ר הם עשׂ ה היּ מים ׁש בּ אוֹ תן
והכניעוּ  מצרים בּ יציאת נּס ים עּמ נוּ 
כּ ן ועל הּט וֹ ב. ימי והתגּ בּ רוּ  הרע ימי

לעתיד כּ ן על טוֹ ב, יוֹ ם עוֹ שׂ ין אנוּ 
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה יתגּ לּ ה ׁש אז
יתבּ ּט לוּ  אז כּ ן על מהיּ מים, למעלה
ׁש יּ תגּ לּ ה האוֹ ר כּ י טוֹ בים, היּ מים
כּ נּ "ל. מהיּ מים למעלה הוּ א לעתיד
האהבה בּ בחינת ׁש הוּ א ּפ וּ רים, אבל
המן קלּפ ת הכניעוּ  אז כּ י ׁש בּ דּ עת,
מבּ חינת מם ׁש יּ ניקתוֹ  עמלק
א כּ ן על כּ נּ "ל, ההיא ההסּת רה
אז כּ י לעתיד, גּ ם הּפ וּ רים ימי יתבּ ּט לוּ 
אוֹ ר דּ הינוּ  זוֹ , להארה כּ ן גּ ם יזכּ וּ 
הארה כּ ן גּ ם ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה

כּ נּ "ל: ּפ וּ רים ׁש ל

בּ חינתג כב)וזה ט, "וּ מׁש ח(אסתר 
אהבה בּ חינת לרעהוּ ", איׁש  מנוֹ ת
אחד כּ ל ׁש נּ כלל גּ מוּ ר ואחדוּ ת
אהבה בּ בחינת ׁש ם כּ י בּ חברוֹ ,
כּ ל וׁש ם אחד, כּ לּ וֹ  הוּ א ׁש בּ דּ עת
ואין גּ מוּ ר אחדוּ ת בּ בחינת ישׂ ראל
חס לחברוֹ  אחד בּ ין וּ פרוּ ד גּ בוּ ל ׁש וּ ם
הם בּ פוּ רים כּ ן ועל וׁש לוֹ ם.
זה, עם זה וּ מתחבּ רים מתערבים
לזה ׁש וֹ לח ׁש זּ ה מנוֹ ת' 'מׁש ח דּ הינוּ 
"וּ מּת נוֹ ת כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  כּ י לזה, וזה
התגּ לּ וּ ת בּ חינת זה לאביוֹ נים"
אהוּ ת התגּ לּ וּ ת עּק ר כּ י אהוּ ת,
הוּ א יתבּ ר מלכוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת בּ חינת
אחזה בּ צדק "אני צדקה ידי על

"טו)פני יז, כּ ן(תהלים ועל כּ ּמ וּ בא. , 
הגּ נוּ ז האוֹ ר נתגּ לּ ה ׁש אז בּ פוּ רים
אהוּ תוֹ  מגלּ ין אנוּ  כּ ן על והּס תוּ ם,
העּק ר זה כּ י הצּ דקה, ידי על יתבּ ר

לגלּ וֹ ת התגּ לּ וּ ת הסּת רתלהמׁש י 
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ההעלם. בּ תכלית ונעלמת נסּת רת
ועל כּ נּ "ל, חיּ וּ תם מקבּ לין הם וּ מם
כּ ׁש ּמ סּת כּ ל יצרוֹ  את הכּ וֹ פה הצּ דּ יק כּ ן
הוּ א אזי זוֹ , זרה ועבוֹ דה בּ ּק לּפ ה
האהבה אוֹ ר דּ יקא זה ידי על משׂ יג

נתגּ לּ  כּ י הזּ הׁש בּ דּ עת, הגּ נוּ ז האוֹ ר ה 
מגּ דל חיּ וּ ת מקבּ לין הם ׁש ּמ ם
את להבין ׁש זּ וֹ כה והצּ דּ יק ההסּת רה,
ההסּת רה לוֹ  נתגּ לּ ה אזי זאת
זה ידי על וּ מיג ורוֹ אה וההעלמה.
מקבּ לין היוּ  ׁש ּמ ם הגּ נוּ ז אוֹ ר דּ יקא
צדּ יק לזה צריכין אבל כּ נּ "ל. חיּ וּ תם
לעלוֹ ת ׁש יּ וּ כל מאד ונוֹ רא גּ דוֹ ל
וּ לׁש בּ ר לׁש ם הנּ וֹ פלים את וּ להוֹ ציא
הגּ בּה  הקדוּ ה אוֹ ר וּ לגלּ וֹ ת זוֹ  קלּפ ה

הנּ "ל. הגּ נוּ ז אוֹ ר

כּ יוזה ּפ וּ רים, ׁש ל הנּ ס ּת קף בּ חינת 
יוּ כלוּ  ׁש א חׁש ב הרׁש ע המן
וׁש לוֹ ם, חס מיּ דוֹ  להנּ צל ישׂ ראל
קלּפ ה בּ תקף עליהם ׁש התגּ בּ ר מחמת
יתבּ ר הם אבל הנּ "ל. הניּ ה זוֹ 
רפוּ אה והקדּ ים ישׂ ראל על חמל
מרדּ כי הדּ וֹ ר בּ אוֹ תוֹ  היה כּ י לּמ כּ ה,
מרדּ כי מעלת ּת קף ועצם היּ הוּ די
ונוֹ רא גּ דוֹ ל אוֹ ר ׁש היה בּ כּ תבים, מוּ בא
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ בחינת והוּ א מאד,
חסד' ו'רב בּ גימטריּ א 'מרדּ כי' כּ י

ס)כּ ּמ וּ בא מוהר"ן זה(ליקוטי חסד' 'רב , 
אהבה כּ י ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת
ׁש הוּ א 'חסד' בּ חינת הוּ א ׁש בּ יּ מים
כּ נּ "ל, יוֹ מין כּ לּ הוּ  עם דּ אזיל יוֹ מא
ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ חינת זה חסד' ו'רב
והוּ א סתם מחסד למעלה ׁש הוּ א

מרדּ כי בּ חינת וזה חסד, רב בּ חינת
על זוֹ , מבּ חינה ׁש היה וּ מחמת כּ נּ "ל.
קלּפ ת אפילּ וּ  לׁש בּ ר כּ ח לוֹ  היה כּ ן
הניּ ה הּק לּפ ה דּ הינוּ  עמלק, המן
כּ י כּ נּ "ל, טוֹ ב ׁש וּ ם בּ ּה  ׁש אין הנּ "ל
מקבּ לים הם ׁש גּ ם וּ מיג יוֹ דע היה
מאמר מבּ חינת יתבּ ר מּמ נּ וּ  חיּ וּ ת
וכוּ ' ׁש בּ דּ עת אהבה בּ חינת סתוּ ם,
על מם, נאחז היה מרדּ כי כּ י כּ נּ "ל,
להיג וּ כׁש זּ וֹ כין זוֹ . הגה לוֹ  היה כּ ן
מּמ נּ וּ  חיּ וּ ת מקבּ לים הם ׁש גּ ם זאת
הם אזי סתוּ ם, מאמר מבּ חינת יתבּ ר

ה בּ תכלית ונתבּ ּט לין כּ ינכנעין בּ ּט וּ ל, 
מההסּת רה רק חיּ וּ ת להם היה א
כּ ׁש יּ וֹ דעין עכׁש יו אבל וההעלמה,
הם אזי יתבּ ר הוּ א נעלם ׁש ם ׁש גּ ם
זוֹ כין אדּ רבּ א, ואזי ונתבּ ּט לין נוֹ פלים
זוֹ כין כּ י העליּ ה, בּ תכלית לעלוֹ ת
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר להיג

כּ נּ "ל. הגּ נוּ ז אוֹ ר

ּפ וּ רים,וזהוּ  מעלת עצם בּ חינת 
טוֹ ב יוֹ ם ׁש בּ ׁש וּ ם ואיתא
הארה ּת קף נמצא א בּ ׁש בּ ת ואפילּ וּ 
הפליא בּ אמת כּ י בּ פוּ רים, כּ מוֹ  נפלאה
אל  ּמהּפ ו  ונתהּפ עּמ נוּ  יתבּ ר הם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מּמ ׁש ,  ּא)הּפ ו ט, :(אסתר 
רצה הוּ א כּ י וכוּ '. הוּ א"  ֹונהפו"
הּק לּפ ה בּ בחינת וׁש לוֹ ם חס להתגּ בּ ר
כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב ׁש וּ ם ׁש ם ׁש אין הניּ ה
 ּבּ הּפ ו  נתהּפ מרדּ כי הצּ דּ יק ידי ועל
האהבה אוֹ ר ׁש יּ תגּ לּ ה זכוּ  כּ י מּמ ׁש ,
הּק לּפ ה חיּ וּ ת מקבּ לת ׁש ּמ ם ׁש בּ דּ עת
נתגּ לּ ה ועכׁש יו ההסּת רה מגּ דל הנּ "ל,
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כּ י כּ נּ "ל, נתבּ ּט לוּ  והם הזּ ה הגּ נוּ ז אוֹ ר
כּ נּ "ל. וכוּ ' מההסּת רה רק חיּ וּ תם אין
וכוּ ' יעברוּ " א הּפ וּ רים "ימי כּ ן ועל

כח) חוּ ץ(שם בּ טלים הּמ וֹ עדים וכל
בּ חינת הוּ א ּפ וּ רים כּ י מּפ וּ רים,
ׁש בּ דּ עת האהבה אוֹ ר התגּ לּ וּ ת
א כּ ן ועל לבוֹ א. לעתיד ׁש יּ תגּ לּ ה
כּ י לעתיד, אפילּ וּ  הּפ וּ רים ימי יתבּ ּט לוּ 
ליציאת 'זכר הם הּמ וֹ עדים כּ ל
ׁש יּ צאוּ  היה מצרים ויציאת מצרים',
ראׁש  הוּ א וּ פרעה ּפ רעה, יד מּת חת
הוּ א כן ּפ י על אף אבל הּק לּפ וֹ ת, לכל
התגּ לּ וּ ת אצל ׁש הוּ א הּק לּפ ה בּ חינת
אוֹ תיּ וֹ ת 'ּפ רעה' כּ י והּמ דּ וֹ ת, היּ מים
ׁש ּמ תחילין הּמ קוֹ ם וׁש ם 'הערף',
ימים בּ בחינת וּ להתּפ ט לירד הּמ חין
וּ בודּ אי ּפ רעה, אחיזת וׁש ם וּ מדּ וֹ ת,
מאחר מאד וקׁש ה חזקה קלּפ ה הוּ א
הוּ א אבל מּמ ׁש , בּ התחלה ׁש אחיזתוֹ 
אבל והּמ דּ וֹ ת, היּ מים לבחינת  ּסמו
והּק לּפ ה הרע ׁש רׁש  הוּ א עמלק המן

כ)בּ בחינת כד, גּ וֹ ים(במדבר "ראׁש ית 
מהסּת רת יוֹ נק הוּ א כּ י עמלק",
מבּ חינת והּמ חין הדּ עת והעלמת
אפׁש ר אי אׁש ר כּ נּ "ל, סתוּ ם מאמר

אם כּ י וּ לבּט לוֹ  כּ ׁש זּ וֹ כיןלהכניעוֹ  
למעלה ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה לאוֹ ר

כּ נּ "ל. והּמ דּ וֹ ת מהיּ מים

כּ ן ׁש הםועל טוֹ בים, היּ מים כּ ל 
דּ הינוּ  טוֹ ב, ימי בּ חינת
יתבּ ר הם עשׂ ה היּ מים ׁש בּ אוֹ תן
והכניעוּ  מצרים בּ יציאת נּס ים עּמ נוּ 
כּ ן ועל הּט וֹ ב. ימי והתגּ בּ רוּ  הרע ימי

לעתיד כּ ן על טוֹ ב, יוֹ ם עוֹ שׂ ין אנוּ 
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה יתגּ לּ ה ׁש אז
יתבּ ּט לוּ  אז כּ ן על מהיּ מים, למעלה
ׁש יּ תגּ לּ ה האוֹ ר כּ י טוֹ בים, היּ מים
כּ נּ "ל. מהיּ מים למעלה הוּ א לעתיד
האהבה בּ בחינת ׁש הוּ א ּפ וּ רים, אבל
המן קלּפ ת הכניעוּ  אז כּ י ׁש בּ דּ עת,
מבּ חינת מם ׁש יּ ניקתוֹ  עמלק
א כּ ן על כּ נּ "ל, ההיא ההסּת רה
אז כּ י לעתיד, גּ ם הּפ וּ רים ימי יתבּ ּט לוּ 
אוֹ ר דּ הינוּ  זוֹ , להארה כּ ן גּ ם יזכּ וּ 
הארה כּ ן גּ ם ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת האהבה

כּ נּ "ל: ּפ וּ רים ׁש ל

בּ חינתג כב)וזה ט, "וּ מׁש ח(אסתר 
אהבה בּ חינת לרעהוּ ", איׁש  מנוֹ ת
אחד כּ ל ׁש נּ כלל גּ מוּ ר ואחדוּ ת
אהבה בּ בחינת ׁש ם כּ י בּ חברוֹ ,
כּ ל וׁש ם אחד, כּ לּ וֹ  הוּ א ׁש בּ דּ עת
ואין גּ מוּ ר אחדוּ ת בּ בחינת ישׂ ראל
חס לחברוֹ  אחד בּ ין וּ פרוּ ד גּ בוּ ל ׁש וּ ם
הם בּ פוּ רים כּ ן ועל וׁש לוֹ ם.
זה, עם זה וּ מתחבּ רים מתערבים
לזה ׁש וֹ לח ׁש זּ ה מנוֹ ת' 'מׁש ח דּ הינוּ 
"וּ מּת נוֹ ת כּ נּ "ל. אחד כּ לּ וֹ  כּ י לזה, וזה
התגּ לּ וּ ת בּ חינת זה לאביוֹ נים"
אהוּ ת התגּ לּ וּ ת עּק ר כּ י אהוּ ת,
הוּ א יתבּ ר מלכוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת בּ חינת
אחזה בּ צדק "אני צדקה ידי על

"טו)פני יז, כּ ן(תהלים ועל כּ ּמ וּ בא. , 
הגּ נוּ ז האוֹ ר נתגּ לּ ה ׁש אז בּ פוּ רים
אהוּ תוֹ  מגלּ ין אנוּ  כּ ן על והּס תוּ ם,
העּק ר זה כּ י הצּ דקה, ידי על יתבּ ר

לגלּ וֹ ת התגּ לּ וּ ת הסּת רתלהמׁש י 



הלכותכח דליקוטי הלכה פורים הלכות

כּ ל דּ עת "למען העוֹ לם. לכל אהוּ תוֹ 
האהים" הוּ א ה' כּ י הארץ עּמ י

ס) ח, א בּ פוּ רים(מלכים כּ ׁש זּ וֹ כין כּ ן ועל .
אוֹ ר ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה לאוֹ ר
זוֹ . הסּת רה לגלּ וֹ ת צריכים אנוּ  הגּ נוּ ז,
ידי על הוּ א אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת ועּק ר

כּ נּ "ל: צדקה
נעשׂ הד אז הגּ נוּ ז אוֹ ר וּ כׁש נּ תגּ לּ ה

בּ רי קדׁש א כּ י חדׁש ה, ּת וֹ רה מזּ ה
וּ כׁש הוּ א חד, כּ לּ וֹ  ואוֹ רייתא הוּ א
הסּת רת בּ חינת זה נסּת ר יתבּ ר
וּ כׁש נּ תגּ לּ ה הּת וֹ רה. והעלמת
חדׁש ה, ּת וֹ רה נתגּ לּ ה אזי זוֹ  ההסּת רה
לׁש וֹ ן ׁש הוּ א הּמ גלּ ה בּ חינת וזה
ּת וֹ רה נתגּ לּ ה כּ י כּ ּמ וּ בא, התגּ לּ וּ ת,
האהבה אוֹ ר ׁש נּ תגּ לּ ה ידי על חדׁש ה
'אוֹ רייתא בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
יוֹ נקת ׁש ּמ ם סתימאה' דּ עּת יקא
א כּ ן ועל ׁש לּ נוּ , הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
והכניעוּ  עמלק ׁש בּ א אחר עד נּת נה
ּת לוּ י הּת וֹ רה התגּ לּ וּ ת עּק ר כּ י אוֹ תוֹ ,
בּ חינת ׁש הוּ א עמלק, בּ הכנעת
הנּ "ל, מההסּת רה ׁש יּ ניקתּה  הּק לּפ ה
נתגּ לּ ה אזי אוֹ תוֹ  וּ כׁש ּמ כניעין
כּ ל כּ י לּת וֹ רה. זוֹ כין ואזי ההסּת רה,
מבּ חינת יוֹ נקת הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
אוֹ רייתא ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה
קבּ לוּ  כּ ן ועל סתימאה, דּ עּת יקא
בּ ימי מחדׁש  הּת וֹ רה ישׂ ראל
הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר כּ י אחׁש ורוֹ ׁש ,
כּ נּ "ל. עמלק המן בּ הכנעת ּת לוּ יה
בּ פרוּ ׁש  ׁש ם ׁש וּ ם בּ הּמ גלּ ה אין כּ ן ועל
הוּ א כּ י ּת בוֹ ת, בּ ראׁש י בּ רמז רק
הּת וֹ רה בּ חינת הגּ נוּ ז, אוֹ ר בּ חינת

הוּ א ׁש ם אז, ׁש נּ תגּ לּ ה הגּ נוּ זה
בּ זה יׁש  ועוֹ ד הּק דוֹ ת. מכּ ל למעלה
אמן לעוֹ לם הם  ּבּ רו הרבּ ה. דּ ברים

ואמן.
כּ ן ּפ רׁש תועל קוֹ רין ּפ וּ רים אחר ּת כף 

הּת וֹ רה" חּק ת "זאת – ּפ רה
ב) יט, והבן:(במדבר וכנּ "ל,

עדה בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי 'חיּ ב כּ ן ועל
 ּלברו המן ארוּ ר בּ ין ידע דּ לא

ז:)מרדּ כי' למעלה(מגילה הוּ א ׁש ם כּ י , 
ׁש  אין וׁש ם המןמהדּ עת ארוּ ר לוֹ מר  ּי 

למעלה טוֹ ב כּ לּ וֹ  הוּ א ׁש ם כּ י וכוּ ',
רע וימי טוֹ ב מימי למעלה מהּמ דּ וֹ ת
אדּמ ה, ּפ רה סוֹ ד בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
מהדּ עת למעלה חּק ה בּ חינת ׁש הוּ א
טמאים וּ מטהר טהוֹ רים מטּמ א והוּ א
לעתיד עד הּס וֹ ד זה להבין אפׁש ר ׁש אי

כּ נּ "ל: הגּ נוּ זה הּת וֹ רה ׁש יּ תגּ לּ ה
בּ חינתו יא)וזה יז, כּ אׁש ר(שמות "והיה 

וכאׁש ר ישׂ ראל וגבר ידוֹ  מׁש ה ירים
עוֹ שׂ וֹ ת מׁש ה ׁש ל ידיו 'וכי וכוּ ' יניח"
ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אלּ א וכוּ ' מלחמה
וכוּ ' נוֹ צחים' הם למעלה מסּת כּ לין

כט.) השנה קלּפ ת(ראש כּ ׁש ּמ תגּ בּ ר כּ י ,
הּת ּק וּ ן אזי וׁש לוֹ ם, חס עמלק
וּ להבין להסּת כּ ל למעלה, להסּת כּ ל
ׁש הוּ א להבין למעלה, אחיזתוֹ  בּ ׁש רׁש 
הגּ בּה  מקדוּ ה מלּ מעלה חיּ וּ ת מקבּ ל
זה ידי ועל הּק דוֹ ת. מכּ ל למעלה

כּ נּ "ל: אוֹ תוֹ  וּ מּפ ילין מכניעין
בּ חינתז ההסּת רה, בּ חינת היא אסּת ר

נסּת רת ׁש היא הנּ "ל, הגּ בּה  הקדוּ ה
מגּ דל דּ יקא הקדוּ ה וזאת ונעלמת.
יכוֹ לה היא הסּת רתּה  וגדל מעלתּה 
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דּ יקא מם כּ י הּק לּפ וֹ ת, בּ עמקי לכּ נס
מגּ דל כּ י כּ נּ "ל, חיּ וּ ת מקבּ לין הם
על אף כּ לל בּ ּה  נוֹ געים אינם ההסּת רה
וזה מּמ נּ ה. ויוֹ נקים חיּ וּ ת ׁש ּמ קבּ לין ּפ י
לאחׁש ורוֹ ׁש  ׁש נּ לקחה אסּת ר בּ חינת
בּ חינת הוּ א כּ י הּק לּפ וֹ ת, בּ עמק ונכנסה
חיּ וּ ת. מקבּ לין דּ יקא ׁש ּמ ם ההסּת רה
אחׁש ורוֹ ׁש , בּ ּה  נגע א בּ אמת כּ ן ועל
ונעלמת נסּת רת היא כּ י כּ ּמ וּ בא,
הּק לּפ וֹ ת ואין ההעלמה, בּ תכלית
ּפ י על ואף כּ לל. וׁש לוֹ ם חס בּ ּה  נוֹ געים
מבּ חינת כּ י מּמ נּ ה, ויוֹ נקים נהנין כן

כּ נּ  יוֹ נקים הם בּ עצמּה  "ל.ההסּת רה 

ז"לוזהוּ  רבּ וֹ תינוּ  יג:)ׁש אמרוּ  (מגילה 
ׁש ל בּ חיקוֹ  יוֹ ׁש בת ׁש היתה
ׁש ל בּ חיקוֹ  ויוֹ ׁש בת וטוֹ בלת אחׁש ורוֹ ׁש 
מגּ דל הקדוּ ה זאת כּ י מרדּ כי,
הּק לּפ וֹ ת בּ עמקי יוֹ רדת הסּת רתּה 
נוֹ געין אין כן ּפ י על אף אבל כּ נּ "ל,
כּ י עליה, זוֹ כה מרדּ כי רק כּ לל בּ ּה 
מכּ ל הגּ בּה  זוֹ  לקדוּ ה זוֹ כה הוּ א
בּ חינת מיג הוּ א כּ י כּ נּ "ל, הּק דוֹ ת
ׁש היא הנּ "ל, ההסּת רה בּ חינת אסּת ר,
והבן כּ נּ "ל. והצּ פוּ ן הגּ נוּ ז אוֹ ר בּ חינת
מילין: לאהי ועוֹ ד היטב. הדּ ברים

מלאכהח בּ עשׂ יּ ת מּת ר ּפ וּ רים כּ ן ועל
כּ לל, טוֹ ב יוֹ ם קדת ׁש וּ ם בּ וֹ  ואין
הקדוּ ה הארת בּ חינת הוּ א ּפ וּ רים כּ י
עצם ׁש ּמ גּ דל מאד, מאד הגּ בּה 
קדוּ ה, ׁש וּ ם ׁש ם רוֹ אין אין הקדוּ ה
[כּ מבאר ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב מה וּ כעין

קדׁש  הירים 'כּ ל על רמג]. בּ סימן
קדׁש ים' קדׁש  הירים ה)וׁש יר ג, .(ידים 

ׁש ם אין דּ יקא הירים ׁש יר בּ ספר וׁש ם
[עיּ ן כּ לל וטהרה קדוּ ה ּת בוֹ ת ׁש וּ ם
טוֹ בים, היּ מים כּ ל כּ י היטב]. והבן ׁש ם
כּ ּמ ה בּ הם יׁש  טוֹ ב, ימי בּ חינת ׁש הם
טוֹ בים היּ מים ׁש ּמ קדּ ׁש ין קדוֹ ת וכּמ ה
וכיּ וֹ צא מלאכה ועשׂ יּ ת קדּ וּ ׁש  ידי על
ׁש הם טוֹ ב, ימי בּ חינת הם כּ י בּ זה,
בּ הם לנהג צריכין כּ ן על רע, ימי כּ נגד
וּ להתגּ בּ ר להמׁש י כּ די קדוֹ ת כּ ּמ ה
ואם רע, היּ מי וּ להכניע טוֹ ב הימי
חל ׁש ל מלאכה איזה וׁש לוֹ ם חס עוֹ שׂ ין
הימי להתגּ בּ ר יכוֹ לין אזי טוֹ ב, בּ יוֹ ם
כּ יּ דוּ ע. חל ׁש ל מּמ לאכוֹ ת ׁש יּ ניקתם רע
אבל מלאכה. בּ עשׂ יּ ת אסוּ רים כּ ן על
הרע ׁש רׁש  ונתבּ ּט ל ׁש נּ כנע בּ פוּ רים
האהבה אוֹ ר הגּ נוּ ז אוֹ ר ונתגּ לּ ה לגמרי
מהיּ מים למעלה ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
ימי לקדּ ׁש  צריכין אין כּ ן על והּמ דּ וֹ ת,
הוּ א כּ י טוֹ ב יוֹ ם בּ קדת הּפ וּ רים
ׁש וּ ם צריכין ואין מהיּ ּמ ים, למעלה
יׁש ליטוּ  ׁש א הרע ימי להכניע קדוּ ה
ׁש ליטה ׁש וּ ם להם אין כּ י וׁש לוֹ ם, חס

מלא עוֹ שׂ ין אם אפילּ וּ  כּ ן ועל כוֹ תאז. 
ואחיזה ׁש ליטה ׁש וּ ם להרע אין חל ׁש ל
הרע ונתבּ ּט ל נכנע אז כּ י כּ לל, בּ הם
עוֹ שׂ ין אם ׁש אפילּ וּ  בּ ׁש רׁש וֹ  לגמרי
ׁש ליטה ׁש וּ ם לוֹ  אין חל ׁש ל מלאכוֹ ת
אוֹ ר נתגּ לּ ה אז כּ י כּ נּ "ל, בּ הם ואחיזה
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר הגּ נוּ ז,
מהיּ מים למעלה מהזּ מן, למעלה
כּ נּ "ל: הּק דוֹ ת מכּ ל למעלה והּמ דּ וֹ ת, 



הלכותכח דליקוטי הלכה פורים הלכות

כּ ל דּ עת "למען העוֹ לם. לכל אהוּ תוֹ 
האהים" הוּ א ה' כּ י הארץ עּמ י

ס) ח, א בּ פוּ רים(מלכים כּ ׁש זּ וֹ כין כּ ן ועל .
אוֹ ר ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה לאוֹ ר
זוֹ . הסּת רה לגלּ וֹ ת צריכים אנוּ  הגּ נוּ ז,
ידי על הוּ א אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת ועּק ר

כּ נּ "ל: צדקה
נעשׂ הד אז הגּ נוּ ז אוֹ ר וּ כׁש נּ תגּ לּ ה

בּ רי קדׁש א כּ י חדׁש ה, ּת וֹ רה מזּ ה
וּ כׁש הוּ א חד, כּ לּ וֹ  ואוֹ רייתא הוּ א
הסּת רת בּ חינת זה נסּת ר יתבּ ר
וּ כׁש נּ תגּ לּ ה הּת וֹ רה. והעלמת
חדׁש ה, ּת וֹ רה נתגּ לּ ה אזי זוֹ  ההסּת רה
לׁש וֹ ן ׁש הוּ א הּמ גלּ ה בּ חינת וזה
ּת וֹ רה נתגּ לּ ה כּ י כּ ּמ וּ בא, התגּ לּ וּ ת,
האהבה אוֹ ר ׁש נּ תגּ לּ ה ידי על חדׁש ה
'אוֹ רייתא בּ חינת ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
יוֹ נקת ׁש ּמ ם סתימאה' דּ עּת יקא
א כּ ן ועל ׁש לּ נוּ , הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
והכניעוּ  עמלק ׁש בּ א אחר עד נּת נה
ּת לוּ י הּת וֹ רה התגּ לּ וּ ת עּק ר כּ י אוֹ תוֹ ,
בּ חינת ׁש הוּ א עמלק, בּ הכנעת
הנּ "ל, מההסּת רה ׁש יּ ניקתּה  הּק לּפ ה
נתגּ לּ ה אזי אוֹ תוֹ  וּ כׁש ּמ כניעין
כּ ל כּ י לּת וֹ רה. זוֹ כין ואזי ההסּת רה,
מבּ חינת יוֹ נקת הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה
אוֹ רייתא ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה
קבּ לוּ  כּ ן ועל סתימאה, דּ עּת יקא
בּ ימי מחדׁש  הּת וֹ רה ישׂ ראל
הּת וֹ רה קבּ לת עּק ר כּ י אחׁש ורוֹ ׁש ,
כּ נּ "ל. עמלק המן בּ הכנעת ּת לוּ יה
בּ פרוּ ׁש  ׁש ם ׁש וּ ם בּ הּמ גלּ ה אין כּ ן ועל
הוּ א כּ י ּת בוֹ ת, בּ ראׁש י בּ רמז רק
הּת וֹ רה בּ חינת הגּ נוּ ז, אוֹ ר בּ חינת

הוּ א ׁש ם אז, ׁש נּ תגּ לּ ה הגּ נוּ זה
בּ זה יׁש  ועוֹ ד הּק דוֹ ת. מכּ ל למעלה
אמן לעוֹ לם הם  ּבּ רו הרבּ ה. דּ ברים

ואמן.
כּ ן ּפ רׁש תועל קוֹ רין ּפ וּ רים אחר ּת כף 

הּת וֹ רה" חּק ת "זאת – ּפ רה
ב) יט, והבן:(במדבר וכנּ "ל,

עדה בּ פוּ ריּ א לבסוּ מי 'חיּ ב כּ ן ועל
 ּלברו המן ארוּ ר בּ ין ידע דּ לא

ז:)מרדּ כי' למעלה(מגילה הוּ א ׁש ם כּ י , 
ׁש  אין וׁש ם המןמהדּ עת ארוּ ר לוֹ מר  ּי 

למעלה טוֹ ב כּ לּ וֹ  הוּ א ׁש ם כּ י וכוּ ',
רע וימי טוֹ ב מימי למעלה מהּמ דּ וֹ ת
אדּמ ה, ּפ רה סוֹ ד בּ חינת וזה כּ נּ "ל.
מהדּ עת למעלה חּק ה בּ חינת ׁש הוּ א
טמאים וּ מטהר טהוֹ רים מטּמ א והוּ א
לעתיד עד הּס וֹ ד זה להבין אפׁש ר ׁש אי

כּ נּ "ל: הגּ נוּ זה הּת וֹ רה ׁש יּ תגּ לּ ה
בּ חינתו יא)וזה יז, כּ אׁש ר(שמות "והיה 

וכאׁש ר ישׂ ראל וגבר ידוֹ  מׁש ה ירים
עוֹ שׂ וֹ ת מׁש ה ׁש ל ידיו 'וכי וכוּ ' יניח"
ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אלּ א וכוּ ' מלחמה
וכוּ ' נוֹ צחים' הם למעלה מסּת כּ לין

כט.) השנה קלּפ ת(ראש כּ ׁש ּמ תגּ בּ ר כּ י ,
הּת ּק וּ ן אזי וׁש לוֹ ם, חס עמלק
וּ להבין להסּת כּ ל למעלה, להסּת כּ ל
ׁש הוּ א להבין למעלה, אחיזתוֹ  בּ ׁש רׁש 
הגּ בּה  מקדוּ ה מלּ מעלה חיּ וּ ת מקבּ ל
זה ידי ועל הּק דוֹ ת. מכּ ל למעלה

כּ נּ "ל: אוֹ תוֹ  וּ מּפ ילין מכניעין
בּ חינתז ההסּת רה, בּ חינת היא אסּת ר

נסּת רת ׁש היא הנּ "ל, הגּ בּה  הקדוּ ה
מגּ דל דּ יקא הקדוּ ה וזאת ונעלמת.
יכוֹ לה היא הסּת רתּה  וגדל מעלתּה 

כט והלכות לגתורות תורה

דּ יקא מם כּ י הּק לּפ וֹ ת, בּ עמקי לכּ נס
מגּ דל כּ י כּ נּ "ל, חיּ וּ ת מקבּ לין הם
על אף כּ לל בּ ּה  נוֹ געים אינם ההסּת רה
וזה מּמ נּ ה. ויוֹ נקים חיּ וּ ת ׁש ּמ קבּ לין ּפ י
לאחׁש ורוֹ ׁש  ׁש נּ לקחה אסּת ר בּ חינת
בּ חינת הוּ א כּ י הּק לּפ וֹ ת, בּ עמק ונכנסה
חיּ וּ ת. מקבּ לין דּ יקא ׁש ּמ ם ההסּת רה
אחׁש ורוֹ ׁש , בּ ּה  נגע א בּ אמת כּ ן ועל
ונעלמת נסּת רת היא כּ י כּ ּמ וּ בא,
הּק לּפ וֹ ת ואין ההעלמה, בּ תכלית
ּפ י על ואף כּ לל. וׁש לוֹ ם חס בּ ּה  נוֹ געים
מבּ חינת כּ י מּמ נּ ה, ויוֹ נקים נהנין כן

כּ נּ  יוֹ נקים הם בּ עצמּה  "ל.ההסּת רה 

ז"לוזהוּ  רבּ וֹ תינוּ  יג:)ׁש אמרוּ  (מגילה 
ׁש ל בּ חיקוֹ  יוֹ ׁש בת ׁש היתה
ׁש ל בּ חיקוֹ  ויוֹ ׁש בת וטוֹ בלת אחׁש ורוֹ ׁש 
מגּ דל הקדוּ ה זאת כּ י מרדּ כי,
הּק לּפ וֹ ת בּ עמקי יוֹ רדת הסּת רתּה 
נוֹ געין אין כן ּפ י על אף אבל כּ נּ "ל,
כּ י עליה, זוֹ כה מרדּ כי רק כּ לל בּ ּה 
מכּ ל הגּ בּה  זוֹ  לקדוּ ה זוֹ כה הוּ א
בּ חינת מיג הוּ א כּ י כּ נּ "ל, הּק דוֹ ת
ׁש היא הנּ "ל, ההסּת רה בּ חינת אסּת ר,
והבן כּ נּ "ל. והצּ פוּ ן הגּ נוּ ז אוֹ ר בּ חינת
מילין: לאהי ועוֹ ד היטב. הדּ ברים

מלאכהח בּ עשׂ יּ ת מּת ר ּפ וּ רים כּ ן ועל
כּ לל, טוֹ ב יוֹ ם קדת ׁש וּ ם בּ וֹ  ואין
הקדוּ ה הארת בּ חינת הוּ א ּפ וּ רים כּ י
עצם ׁש ּמ גּ דל מאד, מאד הגּ בּה 
קדוּ ה, ׁש וּ ם ׁש ם רוֹ אין אין הקדוּ ה
[כּ מבאר ז"ל רבּ ינוּ  כּ תב מה וּ כעין

קדׁש  הירים 'כּ ל על רמג]. בּ סימן
קדׁש ים' קדׁש  הירים ה)וׁש יר ג, .(ידים 

ׁש ם אין דּ יקא הירים ׁש יר בּ ספר וׁש ם
[עיּ ן כּ לל וטהרה קדוּ ה ּת בוֹ ת ׁש וּ ם
טוֹ בים, היּ מים כּ ל כּ י היטב]. והבן ׁש ם
כּ ּמ ה בּ הם יׁש  טוֹ ב, ימי בּ חינת ׁש הם
טוֹ בים היּ מים ׁש ּמ קדּ ׁש ין קדוֹ ת וכּמ ה
וכיּ וֹ צא מלאכה ועשׂ יּ ת קדּ וּ ׁש  ידי על
ׁש הם טוֹ ב, ימי בּ חינת הם כּ י בּ זה,
בּ הם לנהג צריכין כּ ן על רע, ימי כּ נגד
וּ להתגּ בּ ר להמׁש י כּ די קדוֹ ת כּ ּמ ה
ואם רע, היּ מי וּ להכניע טוֹ ב הימי
חל ׁש ל מלאכה איזה וׁש לוֹ ם חס עוֹ שׂ ין
הימי להתגּ בּ ר יכוֹ לין אזי טוֹ ב, בּ יוֹ ם
כּ יּ דוּ ע. חל ׁש ל מּמ לאכוֹ ת ׁש יּ ניקתם רע
אבל מלאכה. בּ עשׂ יּ ת אסוּ רים כּ ן על
הרע ׁש רׁש  ונתבּ ּט ל ׁש נּ כנע בּ פוּ רים
האהבה אוֹ ר הגּ נוּ ז אוֹ ר ונתגּ לּ ה לגמרי
מהיּ מים למעלה ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
ימי לקדּ ׁש  צריכין אין כּ ן על והּמ דּ וֹ ת,
הוּ א כּ י טוֹ ב יוֹ ם בּ קדת הּפ וּ רים
ׁש וּ ם צריכין ואין מהיּ ּמ ים, למעלה
יׁש ליטוּ  ׁש א הרע ימי להכניע קדוּ ה
ׁש ליטה ׁש וּ ם להם אין כּ י וׁש לוֹ ם, חס

מלא עוֹ שׂ ין אם אפילּ וּ  כּ ן ועל כוֹ תאז. 
ואחיזה ׁש ליטה ׁש וּ ם להרע אין חל ׁש ל
הרע ונתבּ ּט ל נכנע אז כּ י כּ לל, בּ הם
עוֹ שׂ ין אם ׁש אפילּ וּ  בּ ׁש רׁש וֹ  לגמרי
ׁש ליטה ׁש וּ ם לוֹ  אין חל ׁש ל מלאכוֹ ת
אוֹ ר נתגּ לּ ה אז כּ י כּ נּ "ל, בּ הם ואחיזה
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת, האהבה אוֹ ר הגּ נוּ ז,
מהיּ מים למעלה מהזּ מן, למעלה
כּ נּ "ל: הּק דוֹ ת מכּ ל למעלה והּמ דּ וֹ ת, 



הלכותל הליקוטי הלכה הלואה הלכות

ה הלכה הלואה ְְֲִַָָָָהלכת
ּפ רקים: ראׁש י

לזּ הרענין ׁש צּ ריכין בּ ׁש טר מלוה 
ׁש אז דּ יקא בּ ׁש טר להלווֹ ת
ׁש הזהירוּ  כּ מוֹ  וכוּ ', לכּפ ר יכוֹ ל אינוֹ 
כּ מבאר מאד, זה על ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

עה:)בּ גּ מרא "מי(ב"מ הּת וֹ רה ּפ י על . 
וכוּ ', חיּ ים" החפץ לג)האיׁש  (סימן 

ׁש ם: עיּ ן

ׁש יּ ׁש א) ידי על נמׁש כת ההלואה כּ י
ההלואה כּ י רע, וימי טוֹ ב ימי
עּת ה לוֹ  ׁש אין הּפ רנסה חסרוֹ ן מחמת
יוּ כל ימים איזה ׁש לּ אחר וּ מצּפ ה
ׁש עּת ה ׁש חוֹ ׁש ב מחמת וזה לוֹ , לׁש לּ ם
ׁש ּמ ם רע' 'ימי בּ חינת אצלוֹ  הזּ מן
לוֹ וה הוּ א כּ ן ועל הּפ רנסה. חסרוֹ ן כּ ל
הימי ׁש יּ עברוּ  עד לוֹ  ׁש יּ מּת ין מחברוֹ 
לוֹ מר העוֹ לם בּ פי ׁש רגיל [כּ מוֹ  רע,
צייט "דּ י עּת ה, רע ׁש הזּ מן ּפ עם בּ כל
חיּ יהם ימי כּ ל וּ באמת ׁש לעכט" איז
זוֹ כר אני היּ וֹ ם עד וּ מעוֹ די כּ ן, אוֹ מרים
בּ דּ וֹ רוֹ ת וכן כּ ן, ּפ עם בּ כל ׁש אוֹ מרים
כּ ן], ּפ עם בּ כל אוֹ מרים היוּ  הּק וֹ דמים

לוֹ . לסלּ ק יוּ כל ואז

כּ ן עצמוֹ ועל להרחיק אחד כּ ל צרי 
צריכין כּ י מהלואוֹ ת, מאד
יׁש  בּ עצמם רע בּ הימי ׁש גּ ם להאמין
בּ בחינת טוֹ ב', 'ימי בּ חינת טוֹ ב
וכוּ ', דּ יקא 'ראה' ראה", רעה "וּ ביוֹ ם
יוּ כל בּ ודּ אי ואז ׁש ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 
וא בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר ּפ רנסתוֹ  להשׂ יג
וחוֹ בוֹ ת, הלואוֹ ת לידי לבוֹ א יצטר

וּ מּת ן בּ מא ׁש עוֹ סק מי אפילּ וּ  כּ י
ׁש ם ׁש גּ ם וּ להאמין לידע צרי בּ גּ וֹ יים
לׁש וֹ נוֹ ת בּ כל כּ י ,יתבּ ר ה' נמצא
וכוּ '. הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת מלבּ ׁש ין וכוּ ',
הצּ דּ יק בּ כח בּ זה ׁש ּמ אמין וּ מי
א בּ ודּ אי וכוּ ', יצרוֹ  את הכּ וֹ פה
למצא יוּ כל הוּ א כּ י ּפ רנסתוֹ , לוֹ  יחסר
וכוּ ', הלּ ׁש וֹ נוֹ ת בּ כל הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
"עשׂ י בּ בחינת מהם ּת וֹ רה ולבנוֹ ת
ואז וכוּ ', דּ ברוֹ " בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ 
טוֹ בה ׁש פע לוֹ   נמׁש יהיה בּ ודּ אי
וּ בוֹ נה ׁש ּמ ברר הּת וֹ רה ידי על וּ ברכה,
הבּ רכה מקוֹ ר היא הּת וֹ רה כּ י מם,

וכוּ '. והפע
עלא רע הימי התגּ בּ רוּ ת ידי על 

ׁש גּ ם מּמ נּ וּ , ׁש נּ עלם עד טוֹ ב הימי
על טוֹ ב, נמצא בּ עצמם רע בּ הימי ׁש ם
אוֹ תיּ וֹ ת למצא יכוֹ ל אינוֹ  זה ידי
ׁש לּ וֹ , והעסק וּ מּת ן בּ הּמ א הּת וֹ רה
כּ מוֹ  גּ דוֹ ל, בּ צמצוּ ם הפע יוֹ רדת ואזי
ידע דּ לא 'עד סוֹ ד ׁש זּ הוּ  ׁש ם. ׁש ּמ וּ בא
מכרח זה ידי ועל וכוּ '. המן' ארוּ ר בּ ין
ׁש עּת ה ׁש ּס וֹ בר הלואוֹ ת, לידי לבוֹ א
כן אחרי יבוֹ אוּ  טוֹ ב והימי רע, ימי הם
ׁש בּ א כּ יון בּ אמת כּ ן ועל לוֹ . ויסלּ ק
ׁש יּ צא מאד לוֹ  קׁש ה הלואוֹ ת לידי
בּ זמנּ וֹ , מסלּ ק אינוֹ  רב ּפ י ועל מהם,
'הלואי ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
כּ י ודּ אי, 'הלואי' בּ זמנּ וֹ ', ׁש יּ פרע
בּ הימי ׁש ם ׁש גּ ם מאמין ׁש אינוֹ  מאחר
ימי ייג אי טוֹ ב, יׁש  בּ עצמם רע
הם רע וימי טוֹ ב הימי בּ אמת כּ י טוֹ ב.

לא והלכות לגתורות תורה

מה כּ פי אחד כּ ל רק ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל
על הּט וֹ ב להגבּ יר יצרוֹ  על ּמ תגּ בּ ר
טוֹ ב' 'ימי בּ חינת עליו  נמׁש כּ ן הרע,

וׁש לוֹ ם. חס ,להפ וּ להפ
היטבׁש צּ ריוהעּק ר להסּת כּ ל 

בּ הרע ׁש גּ ם וּ להאמין
יׁש  ׁש ם גּ ם רע', 'ימי בּ חינת בּ עצמוֹ ,
וכוּ ', כּ בוֹ דוֹ  הארץ כל מא כּ י טוֹ ב,
ידי על להלואוֹ ת ׁש נּ פל זה אבל כּ נּ "ל,
 ֹבּ תו טוֹ ב הימי למצא יכוֹ ל ׁש אינוֹ  זה
לצאת לוֹ  קׁש ה בּ ודּ אי רע, הימי
מתגּ בּ ר ּפ עם בּ כל הרע כּ י מחוֹ בוֹ ת,
וּ מסּת כּ ל מׁש ּת דּ ל ׁש אינוֹ  מאחר יוֹ תר
בּ עצמם, רע הימי  ֹבּ תו הּט וֹ ב למצא
ועל הרע, התגּ בּ רוּ ת עּק ר זה ידי על כּ י
ׁש יּ זּ הר ז"ל, רבּ ינוּ  הזהיר בּ אמת כּ ן
ׁש רוֹ צה מי וּ בפרט חוֹ ב, בּ על מלּ היוֹ ת
בּ ספר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת

הּק דוֹ ׁש  מו)הא"ב לׁש וֹ נוֹ :(תשובה וזה 
בּ על מלּ היוֹ ת יזּ הר לׁש וּ ב ׁש רוֹ צה 'מי
ׁש חטא בּ עצמוֹ  ׁש יּ וֹ דע מאחר כּ י חוֹ ב',
רוֹ צה ועּת ה הּט וֹ ב על הרע והגבּ יר
ׁש ּמ וֹ צא ידי על הּת ׁש וּ בה ועּק ר לׁש וּ ב,
וּ מאמין בּ עצמוֹ , הרע  ֹבּ תו הּט וֹ ב
לׁש וּ ב ּת קוה לוֹ  ויׁש  טוֹ ב בּ וֹ  יׁש  ׁש עדין
ה' את מם "וּ בּק ׁש ּת ם בּ בחינת
מכּ ל דּ יקא, 'מם' ,"היא
העכּ וּ "ם, בּ ין ׁש ם ׁש נּ דּ ח המקוֹ מוֹ ת
צרי כּ ן על בּ ּפ רׁש ה. ׁש ם כּ ּמ וּ בן
חוֹ ב, בּ על מלּ היוֹ ת לזּ הר בּ ודּ אי
ואינוֹ  מאמין ׁש אינוֹ  מחמת  ׁש נּ מׁש
טוֹ ב, יׁש  רע בּ ימי ׁש גּ ם מסּת כּ ל
ההלואוֹ ת כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ם

וכנּ "ל: והחוֹ בוֹ ת

כּ תב,ב) בּ א להלווֹ ת אסוּ ר כּ ן ועל
בּ ׁש ביל הוּ א הכּ תב כּ י ׁש טר. דּ הינוּ 
זאת "כּ תב ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  זכּ רוֹ ן,
והזּ כּ רוֹ ן הכחה ועּק ר וכוּ '. זכּ רוֹ ן"
מהזּ מן, למעלה כּ י הזּ מן.  ֹבּ תו הוּ א
 ּׁש י אין ׁש ם ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ בחינת
למעלה ׁש הוּ א מאחר וזכּ רוֹ ן ׁש כחה
בּ רבוֹ ת רק הוא הכחה כּ י מהזּ מן,
היּ מים "בּ רבוֹ ת ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  הזּ מן,
הּת לוּ יה הכחה ועּק ר נׁש כּ ח". הכּ ל
רע הימי התגּ בּ רוּ ת מחמת הוא בּ זּ מן

הכ ׁש ּמ ם טוֹ ב הימי חהעל 
מהסּת לּ קוּ ת ׁש נּ אחז מהרע ׁש נּ מׁש כת
ועל הכחה, אחיזת ׁש ּמ ם הּמ חין
ׁש עּק ר נמצא, לזכּ רוֹ ן. כּ תב צריכין כּ ן
להגבּ יר הוּ א לזכּ רוֹ ן, ׁש הוּ א הכּ תב
אסוּ ר כּ ן על רע, הימי וּ להכניע הּט וֹ ב
סלּ וּ ק עּק ר כּ י ׁש טר. בּ א להלווֹ ת
הּט וֹ ב ׁש הגבּ יר ידי על הוּ א החוֹ בוֹ ת,
כּ תב ידי על נעשׂ ה ׁש זּ ה רע, הימי על
סלּ וּ ק כּ י וכנּ "ל. לזכּ רוֹ ן ׁש הוּ א דּ יקא
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מצוה, הוּ א החוֹ ב

ז"ל פו)רבּ וֹ תינוּ  בּ על(כתובות 'ּפ ריעת : 
על נעשׂ ה החוֹ ב סלּ וּ ק כּ י מצוה', חוֹ ב
והבּ רכה הפע להשׂ יג ׁש זּ כה ידי
מהתגּ בּ רוּ ת ׁש נּ עשׂ ה החוֹ ב לסלּ ק
ידי על  נמׁש ׁש זּ ה הרע, על הּט וֹ ב

וכנּ "ל: לזכּ רוֹ ן ׁש הוּ א כּ תב בּ חינת
כּ ן נוֹ פלועל להלואוֹ ת ׁש נּ וֹ פל זה 

וה "עבד בּ חינת לעבדוּ ת
בּ חינת עבדוּ ת כּ י מלוה", לאיׁש 
הנּ אמר ארוּ ר בּ חינת כּ נען", "ארוּ ר
בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הנּ חׁש , אצל
האדמה" "ארוּ רה בּ חינת ׁש זּ הוּ  אחר.



הלכותל הליקוטי הלכה הלואה הלכות

ה הלכה הלואה ְְֲִַָָָָהלכת
ּפ רקים: ראׁש י

לזּ הרענין ׁש צּ ריכין בּ ׁש טר מלוה 
ׁש אז דּ יקא בּ ׁש טר להלווֹ ת
ׁש הזהירוּ  כּ מוֹ  וכוּ ', לכּפ ר יכוֹ ל אינוֹ 
כּ מבאר מאד, זה על ז"ל רבּ וֹ תינוּ 

עה:)בּ גּ מרא "מי(ב"מ הּת וֹ רה ּפ י על . 
וכוּ ', חיּ ים" החפץ לג)האיׁש  (סימן 

ׁש ם: עיּ ן

ׁש יּ ׁש א) ידי על נמׁש כת ההלואה כּ י
ההלואה כּ י רע, וימי טוֹ ב ימי
עּת ה לוֹ  ׁש אין הּפ רנסה חסרוֹ ן מחמת
יוּ כל ימים איזה ׁש לּ אחר וּ מצּפ ה
ׁש עּת ה ׁש חוֹ ׁש ב מחמת וזה לוֹ , לׁש לּ ם
ׁש ּמ ם רע' 'ימי בּ חינת אצלוֹ  הזּ מן
לוֹ וה הוּ א כּ ן ועל הּפ רנסה. חסרוֹ ן כּ ל
הימי ׁש יּ עברוּ  עד לוֹ  ׁש יּ מּת ין מחברוֹ 
לוֹ מר העוֹ לם בּ פי ׁש רגיל [כּ מוֹ  רע,
צייט "דּ י עּת ה, רע ׁש הזּ מן ּפ עם בּ כל
חיּ יהם ימי כּ ל וּ באמת ׁש לעכט" איז
זוֹ כר אני היּ וֹ ם עד וּ מעוֹ די כּ ן, אוֹ מרים
בּ דּ וֹ רוֹ ת וכן כּ ן, ּפ עם בּ כל ׁש אוֹ מרים
כּ ן], ּפ עם בּ כל אוֹ מרים היוּ  הּק וֹ דמים

לוֹ . לסלּ ק יוּ כל ואז

כּ ן עצמוֹ ועל להרחיק אחד כּ ל צרי 
צריכין כּ י מהלואוֹ ת, מאד
יׁש  בּ עצמם רע בּ הימי ׁש גּ ם להאמין
בּ בחינת טוֹ ב', 'ימי בּ חינת טוֹ ב
וכוּ ', דּ יקא 'ראה' ראה", רעה "וּ ביוֹ ם
יוּ כל בּ ודּ אי ואז ׁש ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 
וא בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר ּפ רנסתוֹ  להשׂ יג
וחוֹ בוֹ ת, הלואוֹ ת לידי לבוֹ א יצטר

וּ מּת ן בּ מא ׁש עוֹ סק מי אפילּ וּ  כּ י
ׁש ם ׁש גּ ם וּ להאמין לידע צרי בּ גּ וֹ יים
לׁש וֹ נוֹ ת בּ כל כּ י ,יתבּ ר ה' נמצא
וכוּ '. הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת מלבּ ׁש ין וכוּ ',
הצּ דּ יק בּ כח בּ זה ׁש ּמ אמין וּ מי
א בּ ודּ אי וכוּ ', יצרוֹ  את הכּ וֹ פה
למצא יוּ כל הוּ א כּ י ּפ רנסתוֹ , לוֹ  יחסר
וכוּ ', הלּ ׁש וֹ נוֹ ת בּ כל הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת
"עשׂ י בּ בחינת מהם ּת וֹ רה ולבנוֹ ת
ואז וכוּ ', דּ ברוֹ " בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ 
טוֹ בה ׁש פע לוֹ   נמׁש יהיה בּ ודּ אי
וּ בוֹ נה ׁש ּמ ברר הּת וֹ רה ידי על וּ ברכה,
הבּ רכה מקוֹ ר היא הּת וֹ רה כּ י מם,

וכוּ '. והפע
עלא רע הימי התגּ בּ רוּ ת ידי על 

ׁש גּ ם מּמ נּ וּ , ׁש נּ עלם עד טוֹ ב הימי
על טוֹ ב, נמצא בּ עצמם רע בּ הימי ׁש ם
אוֹ תיּ וֹ ת למצא יכוֹ ל אינוֹ  זה ידי
ׁש לּ וֹ , והעסק וּ מּת ן בּ הּמ א הּת וֹ רה
כּ מוֹ  גּ דוֹ ל, בּ צמצוּ ם הפע יוֹ רדת ואזי
ידע דּ לא 'עד סוֹ ד ׁש זּ הוּ  ׁש ם. ׁש ּמ וּ בא
מכרח זה ידי ועל וכוּ '. המן' ארוּ ר בּ ין
ׁש עּת ה ׁש ּס וֹ בר הלואוֹ ת, לידי לבוֹ א
כן אחרי יבוֹ אוּ  טוֹ ב והימי רע, ימי הם
ׁש בּ א כּ יון בּ אמת כּ ן ועל לוֹ . ויסלּ ק
ׁש יּ צא מאד לוֹ  קׁש ה הלואוֹ ת לידי
בּ זמנּ וֹ , מסלּ ק אינוֹ  רב ּפ י ועל מהם,
'הלואי ז"ל: רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
כּ י ודּ אי, 'הלואי' בּ זמנּ וֹ ', ׁש יּ פרע
בּ הימי ׁש ם ׁש גּ ם מאמין ׁש אינוֹ  מאחר
ימי ייג אי טוֹ ב, יׁש  בּ עצמם רע
הם רע וימי טוֹ ב הימי בּ אמת כּ י טוֹ ב.

לא והלכות לגתורות תורה

מה כּ פי אחד כּ ל רק ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל
על הּט וֹ ב להגבּ יר יצרוֹ  על ּמ תגּ בּ ר
טוֹ ב' 'ימי בּ חינת עליו  נמׁש כּ ן הרע,

וׁש לוֹ ם. חס ,להפ וּ להפ
היטבׁש צּ ריוהעּק ר להסּת כּ ל 

בּ הרע ׁש גּ ם וּ להאמין
יׁש  ׁש ם גּ ם רע', 'ימי בּ חינת בּ עצמוֹ ,
וכוּ ', כּ בוֹ דוֹ  הארץ כל מא כּ י טוֹ ב,
ידי על להלואוֹ ת ׁש נּ פל זה אבל כּ נּ "ל,
 ֹבּ תו טוֹ ב הימי למצא יכוֹ ל ׁש אינוֹ  זה
לצאת לוֹ  קׁש ה בּ ודּ אי רע, הימי
מתגּ בּ ר ּפ עם בּ כל הרע כּ י מחוֹ בוֹ ת,
וּ מסּת כּ ל מׁש ּת דּ ל ׁש אינוֹ  מאחר יוֹ תר
בּ עצמם, רע הימי  ֹבּ תו הּט וֹ ב למצא
ועל הרע, התגּ בּ רוּ ת עּק ר זה ידי על כּ י
ׁש יּ זּ הר ז"ל, רבּ ינוּ  הזהיר בּ אמת כּ ן
ׁש רוֹ צה מי וּ בפרט חוֹ ב, בּ על מלּ היוֹ ת
בּ ספר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת

הּק דוֹ ׁש  מו)הא"ב לׁש וֹ נוֹ :(תשובה וזה 
בּ על מלּ היוֹ ת יזּ הר לׁש וּ ב ׁש רוֹ צה 'מי
ׁש חטא בּ עצמוֹ  ׁש יּ וֹ דע מאחר כּ י חוֹ ב',
רוֹ צה ועּת ה הּט וֹ ב על הרע והגבּ יר
ׁש ּמ וֹ צא ידי על הּת ׁש וּ בה ועּק ר לׁש וּ ב,
וּ מאמין בּ עצמוֹ , הרע  ֹבּ תו הּט וֹ ב
לׁש וּ ב ּת קוה לוֹ  ויׁש  טוֹ ב בּ וֹ  יׁש  ׁש עדין
ה' את מם "וּ בּק ׁש ּת ם בּ בחינת
מכּ ל דּ יקא, 'מם' ,"היא
העכּ וּ "ם, בּ ין ׁש ם ׁש נּ דּ ח המקוֹ מוֹ ת
צרי כּ ן על בּ ּפ רׁש ה. ׁש ם כּ ּמ וּ בן
חוֹ ב, בּ על מלּ היוֹ ת לזּ הר בּ ודּ אי
ואינוֹ  מאמין ׁש אינוֹ  מחמת  ׁש נּ מׁש
טוֹ ב, יׁש  רע בּ ימי ׁש גּ ם מסּת כּ ל
ההלואוֹ ת כּ ל נמׁש כין ׁש ּמ ם

וכנּ "ל: והחוֹ בוֹ ת

כּ תב,ב) בּ א להלווֹ ת אסוּ ר כּ ן ועל
בּ ׁש ביל הוּ א הכּ תב כּ י ׁש טר. דּ הינוּ 
זאת "כּ תב ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  זכּ רוֹ ן,
והזּ כּ רוֹ ן הכחה ועּק ר וכוּ '. זכּ רוֹ ן"
מהזּ מן, למעלה כּ י הזּ מן.  ֹבּ תו הוּ א
 ּׁש י אין ׁש ם ׁש בּ דּ עת, אהבה בּ בחינת
למעלה ׁש הוּ א מאחר וזכּ רוֹ ן ׁש כחה
בּ רבוֹ ת רק הוא הכחה כּ י מהזּ מן,
היּ מים "בּ רבוֹ ת ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  הזּ מן,
הּת לוּ יה הכחה ועּק ר נׁש כּ ח". הכּ ל
רע הימי התגּ בּ רוּ ת מחמת הוא בּ זּ מן

הכ ׁש ּמ ם טוֹ ב הימי חהעל 
מהסּת לּ קוּ ת ׁש נּ אחז מהרע ׁש נּ מׁש כת
ועל הכחה, אחיזת ׁש ּמ ם הּמ חין
ׁש עּק ר נמצא, לזכּ רוֹ ן. כּ תב צריכין כּ ן
להגבּ יר הוּ א לזכּ רוֹ ן, ׁש הוּ א הכּ תב
אסוּ ר כּ ן על רע, הימי וּ להכניע הּט וֹ ב
סלּ וּ ק עּק ר כּ י ׁש טר. בּ א להלווֹ ת
הּט וֹ ב ׁש הגבּ יר ידי על הוּ א החוֹ בוֹ ת,
כּ תב ידי על נעשׂ ה ׁש זּ ה רע, הימי על
סלּ וּ ק כּ י וכנּ "ל. לזכּ רוֹ ן ׁש הוּ א דּ יקא
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  מצוה, הוּ א החוֹ ב

ז"ל פו)רבּ וֹ תינוּ  בּ על(כתובות 'ּפ ריעת : 
על נעשׂ ה החוֹ ב סלּ וּ ק כּ י מצוה', חוֹ ב
והבּ רכה הפע להשׂ יג ׁש זּ כה ידי
מהתגּ בּ רוּ ת ׁש נּ עשׂ ה החוֹ ב לסלּ ק
ידי על  נמׁש ׁש זּ ה הרע, על הּט וֹ ב

וכנּ "ל: לזכּ רוֹ ן ׁש הוּ א כּ תב בּ חינת
כּ ן נוֹ פלועל להלואוֹ ת ׁש נּ וֹ פל זה 

וה "עבד בּ חינת לעבדוּ ת
בּ חינת עבדוּ ת כּ י מלוה", לאיׁש 
הנּ אמר ארוּ ר בּ חינת כּ נען", "ארוּ ר
בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הנּ חׁש , אצל
האדמה" "ארוּ רה בּ חינת ׁש זּ הוּ  אחר.
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וכוּ ', "אּפ י "בּ זעת בּ חינת וכוּ ',
ׁש ל והעבדוּ ת היגיעוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם
אדם מחטא  ׁש נּ מׁש הּפ רנסה
הימי להכניע התגּ בּ ר ׁש א הראׁש וֹ ן
הדּ עת מעץ ואכל טוֹ ב, הימי כּ נגד רע
בּ יּ וֹ ם "אויל נאמר: זה ׁש על ורע, טוֹ ב
"כּ י בּ חינת דּ יקא, 'בּ יּ וֹ ם' כּ עסוֹ ", יוּ דע
דּ יקא. 'בּ יוֹ ם' וכוּ ', מּמ נּ וּ " אכל בּ יוֹ ם
ׁש א בּ היּ וֹ ם הגּ יע הּפ גם עּק ר כּ י
היּ וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּט וֹ ב למצא הׁש ּת דּ ל
 נמׁש וּ מם וכוּ '. הרע על להגבּ ירוֹ 
הּפ רנסה מחסרוֹ ן ׁש הם ההלואוֹ ת כּ ל

כּ נּ "ל. וכוּ ',

כּ ן הטרועל ידי על העבּ וּ ד עּק ר 
להוֹ ציא יכוֹ ל ׁש אז
הרע מכניע הכּ תב כּ י מּמ ׁש עבּ דים,
לוֹ  לסלּ ק ׁש ּמ כרח עד הּט וֹ ב, לגבּ י
עכּ וּ ב כּ ל כּ י בּ וֹ , לכּפ ר יכוֹ ל ואינוֹ 
מחמת  נמׁש וההכחׁש וֹ ת הּס לּ וּ ק
עד , ּכ כּ ל  ּכ אחר מתגּ בּ ר ׁש הרע
בּ בחינת בּ ׁש עתוֹ , מלּ סלּ ק ׁש ּמ וֹ נעוֹ 
ׁש ּמ כנּ ה יׁש לּ ם", וא רׁש ע "וה
"וה בּ ׁש ם הרׁש ע רׁש עת כּ ל הּפ סוּ ק
 נמׁש הרׁש עת עּק ר כּ י וכוּ '. רׁש ע"
טוֹ ב, הימי על רע הימי מהתגּ בּ רוּ ת
הּס לּ וּ ק ועכּ וּ ב ההלואוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם
ׁש יּ כרח עד זה כּ ל וּ להכניע וכנּ "ל.
הּט וֹ ב לגבּ י רע הימי וּ להכניע לסלּ ק
ׁש הוּ א לזכּ רוֹ ן הכּ תב ידי על הוּ א
הזהירה כּ ן ועל וכנּ "ל. הטר
את וכוּ ', ּת לוה כּ סף "אם הּת וֹ רה:
א כּ נׁש ה לוֹ  תהיה א וכוּ ', העני
לרחם צריכין כּ י ," נׁש עליו תשׂ ימוּ ן

כּ נוֹ ׁש ה עליו להיוֹ ת ׁש א העני על
וכנּ "ל: חוֹ ב בּ על מכּ לל להוֹ ציאוֹ 

ויוֹ םג) הנה ראׁש  בּ חינת וזה
רבּ ה והוֹ ׁש ענא וסכּ וֹ ת הכּ ּפ וּ רים

ּת וֹ רה: ושׂ מחת עצרת וּ ׁש מיני

הםכּ י כּ ּפ וּ ר, יוֹ ם עד הנה מראׁש  
ועּק ר ּת ׁש וּ בה, ימי עשׂ רת
בּ חינת הנּ "ל, בּ חינה ידי על הּת ׁש וּ בה
ועל כּ נּ "ל. וכוּ ', ראה" רעה "וּ ביוֹ ם
ויוֹ ם הנה ראׁש  ׁש ל הּת ׁש וּ בה ידי
בּ כל הּט וֹ ב ׁש ּמ וֹ צאין ידי על הכּ ּפ וּ רים,
בּ חינת ׁש וֹ פר, הּק וֹ ל ידי על מקוֹ ם,
דּ ברוֹ ", בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ  "עשׂ י
כּ מוֹ  הנה, ראׁש  לענין הנּ אמר
בּ חינת וזה הּק דוֹ ׁש . בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב
הכּ ּפ וּ רים' יוֹ ם ׁש ל ענּ וּ יים 'חמה
זה וכל קוֹ לוֹ ת', 'חמה בּ חינת ׁש הם
זה ידי על וכוּ ', בּ דּ בּ וּ ר הּק וֹ ל ליחד
קבּ לת בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה, את בּ וֹ נין
זה ידי ועל הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם הּת וֹ רה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הלוֹ ם, אל מתקרבין
בּ חינת ׁש לוֹ ם', 'סכּ ת בּ חינת 'סכּ ה',
כּ ן גּ ם ׁש זּ הוּ  זה, ידי על ׁש זּ וֹ כין אהבה
עד אהבה, בּ חינת ׁש הוּ א סכּ ה בּ חינת
ׁש בּ דּ עת לאהבה זה ידי על ׁש זּ וֹ כין
היּ מים,  ֹלתו ׁש בּ דּ עת האהבה להאיר
בּ ארבּ עה הנּ ענוּ עים כּ וּ נת כּ ל ׁש זּ הוּ 
הּת וֹ רה בּ סוֹ ף כּ מבאר בּ סכּ וֹ ת, מינים

ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל,

זה ידי בּ יתועל לשׂ מחת זוֹ כין 
בּ חינת הוֹ אבה,
מּמ עיני בּ שׂ שׂ וֹ ן מים "וּ ׁש אבּת ם

לג והלכות לגתורות תורה

האהבה בּ בחינת ׁש ם כּ י היׁש וּ עה",
הּת וֹ רה כּ י היׁש וּ עה, מעיני הם ׁש בּ דּ עת
הּת וֹ רה אבל וכוּ ', יׁש וּ עת" "חסן נקרא
"מעיני בּ חינת הם וכוּ ', הגּ נוּ זה
לׁש מיני זוֹ כין זה ידי ועל היׁש וּ עה".
ׁש אוֹ ספין ואספה כּ ניׁש וֹ  לׁש וֹ ן עצרת
האהבה עם ׁש בּ דּ עת האהבה וכוֹ ללין

השׂ מחה. מקוֹ ר ׁש ם ׁש בּ יּ מים,

הּת וֹ רהוזה סיּ וּ ם חבּ וּ ר בּ חינת 
בּ חינת "בּ ראׁש ית" בּ התחלתּה ,
אהבה בּ חינת הּמ חׁש בה, ראׁש ית
עלה 'יּ שׂ ראל בּ חינת ׁש בּ דּ עת,
האוֹ תוֹ ת "לכל וכוּ ', ּת חלּ ה' בּ מחׁש בה
יּ שׂ ראל", כּ ל לעיני וכוּ ', והּמ וֹ פתים
ׁש ּמ ם ׁש בּ יּ מים האהבה בּ חינת הם
כּ ל "לעיני ׁש היא ׁש בּ נגלה הּת וֹ רה כּ ל
יתבּ ר אהבתוֹ  ׁש הראה יּ שׂ ראל",
"כּ ל ידי על יּ שׂ ראל", כּ ל "לעיני
ׁש בּ דּ עת האהבה אבל וכוּ ', האוֹ תוֹ ת"
כּ פוּ ם חד לכל אם כּ י לראוֹ ת אפׁש ר אי
כּ ל אבל בּ לבּ יּה , דּ מׁש ער מה
הּמ וֹ פתים ידי על האהבה ההתגּ לּ וּ ת
 נמׁש הכּ ל מׁש ה, ׁש הראם נוֹ ראים
 ֹלתו ׁש האיר ׁש בּ דּ עת מהאהבה
ׁש דּ ד ידי על ׁש בּ יּ מים, האהבה
ׁש זּ ה דּ יקא וּ בזּ מן בּ יּ מים הּמ ערכוֹ ת

הלמוּ ת. עּק ר

כּ ן הּת ּק וּ ןעל בּ סוֹ ף ׁש נה בּ כל צריכין 
הּת וֹ רה לכל הנה ראׁש  ׁש ל
האהבה לכל בּ תחלּ תּה , סוֹ פּה 
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת בּ האהבה ׁש בּ יּ מים

וכוּ ': בּ ראׁש ית בּ חינת

עצרת,ד) בּ ׁש מיני גּ ׁש ם ׁש ּמ ברכין וזה
האהבה וּ מאיר נכלל אז כּ י
אז כּ ן ועל ׁש בּ יּ מים, להאהבה ׁש בּ דּ עת
לאביהם יּ שׂ ראל ׁש בּ ין האהבה עּק ר
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  הפליגוּ  כּ אׁש ר ׁש בּ מים
מכּ ם 'בּ בּק ׁש ה ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  בּ זה,
בּ חינת וכוּ '. אחד' יוֹ ם עוֹ ד עּמ י עכּ בוּ 

אח ׁש הוּ א"יוֹ ם וכוּ ', לה'" יוּ דע הוּ א ד 
כּ ן ועל וכוּ '. ׁש בּ דּ עת האהבה בּ חינת
נמׁש כת אז כּ י גּ ׁש ם, אז מברכין
הגּ ׁש ם מימי בּ חינת ׁש הם הפע
את ל ה' "יפּת ח בּ בחינת וּ ברכה
בּ אהבה כּ י וכוּ ', הּט וֹ ב" אוֹ צרוֹ 
ה' יצוּ ה "יוֹ מם בּ חינת ׁש בּ יּ מים
ימי ׁש בעת בּ חינת ׁש הם חסדּ וֹ ",
להימי קצת אחיזה יׁש  בּ הם הּס כּ וֹ ת
רק אּמ וֹ ת, הבעים אחיזת ׁש ּמ הם רע
ידי על יּ שׂ ראל זוֹ כין ׁש בּ סכּ וֹ ת
ויוֹ ם הנה ראׁש  ׁש ל העבוֹ דה
להתקרב אמת הצּ דּ יקי בּ כח הכּ ּפ וּ רים
בּ חינת ׁש הם והלוֹ ם, האהבה אל
הּט וֹ ב, למצא זכינוּ  כּ בר כּ י כּ נּ "ל, סכּ ה
רע הימי  ֹׁש בּ תו הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם
ׁש בעים  ֹׁש בּ תו הּט וֹ ב דּ הינוּ  בּ עצמן,
ׁש אנוּ  זה ידי ועל האּמ וֹ ת, לׁש וֹ נוֹ ת
לנוּ  ׁש יּ ׁש  עד הלוֹ ם אל מתקרבים
ׁש זּ כינוּ  מאחר האּמ וֹ ת עם גּ דוֹ ל ׁש לוֹ ם

וכנּ "ל. ּת וֹ רה בּ תוֹ כם גּ ם למצא

ואזוזה וכוּ '. החג ּפ רי ׁש בעים בּ חינת 
הארבּ עה ידי על עוֹ סקים בּ סכּ וֹ ת
הנּ ענוּ עים ידי על להמׁש י מינים
 ֹלתו ׁש בּ דּ עת מהאהבה הארה
בּ חינת וזה ׁש בּ יּ מים. האהבה
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וכוּ ', "אּפ י "בּ זעת בּ חינת וכוּ ',
ׁש ל והעבדוּ ת היגיעוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם
אדם מחטא  ׁש נּ מׁש הּפ רנסה
הימי להכניע התגּ בּ ר ׁש א הראׁש וֹ ן
הדּ עת מעץ ואכל טוֹ ב, הימי כּ נגד רע
בּ יּ וֹ ם "אויל נאמר: זה ׁש על ורע, טוֹ ב
"כּ י בּ חינת דּ יקא, 'בּ יּ וֹ ם' כּ עסוֹ ", יוּ דע
דּ יקא. 'בּ יוֹ ם' וכוּ ', מּמ נּ וּ " אכל בּ יוֹ ם
ׁש א בּ היּ וֹ ם הגּ יע הּפ גם עּק ר כּ י
היּ וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּט וֹ ב למצא הׁש ּת דּ ל
 נמׁש וּ מם וכוּ '. הרע על להגבּ ירוֹ 
הּפ רנסה מחסרוֹ ן ׁש הם ההלואוֹ ת כּ ל

כּ נּ "ל. וכוּ ',

כּ ן הטרועל ידי על העבּ וּ ד עּק ר 
להוֹ ציא יכוֹ ל ׁש אז
הרע מכניע הכּ תב כּ י מּמ ׁש עבּ דים,
לוֹ  לסלּ ק ׁש ּמ כרח עד הּט וֹ ב, לגבּ י
עכּ וּ ב כּ ל כּ י בּ וֹ , לכּפ ר יכוֹ ל ואינוֹ 
מחמת  נמׁש וההכחׁש וֹ ת הּס לּ וּ ק
עד , ּכ כּ ל  ּכ אחר מתגּ בּ ר ׁש הרע
בּ בחינת בּ ׁש עתוֹ , מלּ סלּ ק ׁש ּמ וֹ נעוֹ 
ׁש ּמ כנּ ה יׁש לּ ם", וא רׁש ע "וה
"וה בּ ׁש ם הרׁש ע רׁש עת כּ ל הּפ סוּ ק
 נמׁש הרׁש עת עּק ר כּ י וכוּ '. רׁש ע"
טוֹ ב, הימי על רע הימי מהתגּ בּ רוּ ת
הּס לּ וּ ק ועכּ וּ ב ההלואוֹ ת כּ ל ׁש ּמ ם
ׁש יּ כרח עד זה כּ ל וּ להכניע וכנּ "ל.
הּט וֹ ב לגבּ י רע הימי וּ להכניע לסלּ ק
ׁש הוּ א לזכּ רוֹ ן הכּ תב ידי על הוּ א
הזהירה כּ ן ועל וכנּ "ל. הטר
את וכוּ ', ּת לוה כּ סף "אם הּת וֹ רה:
א כּ נׁש ה לוֹ  תהיה א וכוּ ', העני
לרחם צריכין כּ י ," נׁש עליו תשׂ ימוּ ן

כּ נוֹ ׁש ה עליו להיוֹ ת ׁש א העני על
וכנּ "ל: חוֹ ב בּ על מכּ לל להוֹ ציאוֹ 

ויוֹ םג) הנה ראׁש  בּ חינת וזה
רבּ ה והוֹ ׁש ענא וסכּ וֹ ת הכּ ּפ וּ רים

ּת וֹ רה: ושׂ מחת עצרת וּ ׁש מיני

הםכּ י כּ ּפ וּ ר, יוֹ ם עד הנה מראׁש  
ועּק ר ּת ׁש וּ בה, ימי עשׂ רת
בּ חינת הנּ "ל, בּ חינה ידי על הּת ׁש וּ בה
ועל כּ נּ "ל. וכוּ ', ראה" רעה "וּ ביוֹ ם
ויוֹ ם הנה ראׁש  ׁש ל הּת ׁש וּ בה ידי
בּ כל הּט וֹ ב ׁש ּמ וֹ צאין ידי על הכּ ּפ וּ רים,
בּ חינת ׁש וֹ פר, הּק וֹ ל ידי על מקוֹ ם,
דּ ברוֹ ", בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ  "עשׂ י
כּ מוֹ  הנה, ראׁש  לענין הנּ אמר
בּ חינת וזה הּק דוֹ ׁש . בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב
הכּ ּפ וּ רים' יוֹ ם ׁש ל ענּ וּ יים 'חמה
זה וכל קוֹ לוֹ ת', 'חמה בּ חינת ׁש הם
זה ידי על וכוּ ', בּ דּ בּ וּ ר הּק וֹ ל ליחד
קבּ לת בּ חינת ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה, את בּ וֹ נין
זה ידי ועל הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם הּת וֹ רה
בּ חינת ׁש זּ הוּ  הלוֹ ם, אל מתקרבין
בּ חינת ׁש לוֹ ם', 'סכּ ת בּ חינת 'סכּ ה',
כּ ן גּ ם ׁש זּ הוּ  זה, ידי על ׁש זּ וֹ כין אהבה
עד אהבה, בּ חינת ׁש הוּ א סכּ ה בּ חינת
ׁש בּ דּ עת לאהבה זה ידי על ׁש זּ וֹ כין
היּ מים,  ֹלתו ׁש בּ דּ עת האהבה להאיר
בּ ארבּ עה הנּ ענוּ עים כּ וּ נת כּ ל ׁש זּ הוּ 
הּת וֹ רה בּ סוֹ ף כּ מבאר בּ סכּ וֹ ת, מינים

ׁש ם. עיּ ן הנּ "ל,

זה ידי בּ יתועל לשׂ מחת זוֹ כין 
בּ חינת הוֹ אבה,
מּמ עיני בּ שׂ שׂ וֹ ן מים "וּ ׁש אבּת ם

לג והלכות לגתורות תורה

האהבה בּ בחינת ׁש ם כּ י היׁש וּ עה",
הּת וֹ רה כּ י היׁש וּ עה, מעיני הם ׁש בּ דּ עת
הּת וֹ רה אבל וכוּ ', יׁש וּ עת" "חסן נקרא
"מעיני בּ חינת הם וכוּ ', הגּ נוּ זה
לׁש מיני זוֹ כין זה ידי ועל היׁש וּ עה".
ׁש אוֹ ספין ואספה כּ ניׁש וֹ  לׁש וֹ ן עצרת
האהבה עם ׁש בּ דּ עת האהבה וכוֹ ללין

השׂ מחה. מקוֹ ר ׁש ם ׁש בּ יּ מים,

הּת וֹ רהוזה סיּ וּ ם חבּ וּ ר בּ חינת 
בּ חינת "בּ ראׁש ית" בּ התחלתּה ,
אהבה בּ חינת הּמ חׁש בה, ראׁש ית
עלה 'יּ שׂ ראל בּ חינת ׁש בּ דּ עת,
האוֹ תוֹ ת "לכל וכוּ ', ּת חלּ ה' בּ מחׁש בה
יּ שׂ ראל", כּ ל לעיני וכוּ ', והּמ וֹ פתים
ׁש ּמ ם ׁש בּ יּ מים האהבה בּ חינת הם
כּ ל "לעיני ׁש היא ׁש בּ נגלה הּת וֹ רה כּ ל
יתבּ ר אהבתוֹ  ׁש הראה יּ שׂ ראל",
"כּ ל ידי על יּ שׂ ראל", כּ ל "לעיני
ׁש בּ דּ עת האהבה אבל וכוּ ', האוֹ תוֹ ת"
כּ פוּ ם חד לכל אם כּ י לראוֹ ת אפׁש ר אי
כּ ל אבל בּ לבּ יּה , דּ מׁש ער מה
הּמ וֹ פתים ידי על האהבה ההתגּ לּ וּ ת
 נמׁש הכּ ל מׁש ה, ׁש הראם נוֹ ראים
 ֹלתו ׁש האיר ׁש בּ דּ עת מהאהבה
ׁש דּ ד ידי על ׁש בּ יּ מים, האהבה
ׁש זּ ה דּ יקא וּ בזּ מן בּ יּ מים הּמ ערכוֹ ת

הלמוּ ת. עּק ר

כּ ן הּת ּק וּ ןעל בּ סוֹ ף ׁש נה בּ כל צריכין 
הּת וֹ רה לכל הנה ראׁש  ׁש ל
האהבה לכל בּ תחלּ תּה , סוֹ פּה 
ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת בּ האהבה ׁש בּ יּ מים

וכוּ ': בּ ראׁש ית בּ חינת

עצרת,ד) בּ ׁש מיני גּ ׁש ם ׁש ּמ ברכין וזה
האהבה וּ מאיר נכלל אז כּ י
אז כּ ן ועל ׁש בּ יּ מים, להאהבה ׁש בּ דּ עת
לאביהם יּ שׂ ראל ׁש בּ ין האהבה עּק ר
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  הפליגוּ  כּ אׁש ר ׁש בּ מים
מכּ ם 'בּ בּק ׁש ה ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  בּ זה,
בּ חינת וכוּ '. אחד' יוֹ ם עוֹ ד עּמ י עכּ בוּ 

אח ׁש הוּ א"יוֹ ם וכוּ ', לה'" יוּ דע הוּ א ד 
כּ ן ועל וכוּ '. ׁש בּ דּ עת האהבה בּ חינת
נמׁש כת אז כּ י גּ ׁש ם, אז מברכין
הגּ ׁש ם מימי בּ חינת ׁש הם הפע
את ל ה' "יפּת ח בּ בחינת וּ ברכה
בּ אהבה כּ י וכוּ ', הּט וֹ ב" אוֹ צרוֹ 
ה' יצוּ ה "יוֹ מם בּ חינת ׁש בּ יּ מים
ימי ׁש בעת בּ חינת ׁש הם חסדּ וֹ ",
להימי קצת אחיזה יׁש  בּ הם הּס כּ וֹ ת
רק אּמ וֹ ת, הבעים אחיזת ׁש ּמ הם רע
ידי על יּ שׂ ראל זוֹ כין ׁש בּ סכּ וֹ ת
ויוֹ ם הנה ראׁש  ׁש ל העבוֹ דה
להתקרב אמת הצּ דּ יקי בּ כח הכּ ּפ וּ רים
בּ חינת ׁש הם והלוֹ ם, האהבה אל
הּט וֹ ב, למצא זכינוּ  כּ בר כּ י כּ נּ "ל, סכּ ה
רע הימי  ֹׁש בּ תו הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם
ׁש בעים  ֹׁש בּ תו הּט וֹ ב דּ הינוּ  בּ עצמן,
ׁש אנוּ  זה ידי ועל האּמ וֹ ת, לׁש וֹ נוֹ ת
לנוּ  ׁש יּ ׁש  עד הלוֹ ם אל מתקרבים
ׁש זּ כינוּ  מאחר האּמ וֹ ת עם גּ דוֹ ל ׁש לוֹ ם

וכנּ "ל. ּת וֹ רה בּ תוֹ כם גּ ם למצא

ואזוזה וכוּ '. החג ּפ רי ׁש בעים בּ חינת 
הארבּ עה ידי על עוֹ סקים בּ סכּ וֹ ת
הנּ ענוּ עים ידי על להמׁש י מינים
 ֹלתו ׁש בּ דּ עת מהאהבה הארה
בּ חינת וזה ׁש בּ יּ מים. האהבה



הלכותלד הליקוטי הלכה הלואה הלכות

הארבּ עה עם נחל הערבי התקרוּ ת
ּפ וֹ ׁש עי על מרּמ ז נחל ערבי כּ י מינים,
כּ י ז"ל. רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  יּ שׂ ראל,
ׁש בּ כל הּט וֹ ב גּ ם מוֹ צאין אנוּ  עכׁש ו
ל יאמר 'אם בּ בחינת יּ שׂ ראל ּפ וֹ ׁש עי
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וכוּ ', 'קיא היכן אדם
רבּ ה וּ בהוֹ ׁש ענא הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ם
עבוֹ דוֹ ת עוֹ שׂ ין אנוּ  החתימה בּ גמר
בּ עצמן, נחל הערבי עם גּ דוֹ לוֹ ת
וּ לבּט ל להכניע בּ ּק רקע אוֹ תן וחוֹ בטין
וההעלמוֹ ת וההסּת רוֹ ת הדּ ינים מהם
בּ עצמן נחל בּ הערבי ׁש גּ ם להוֹ רוֹ ת
כּ ׁש הם אפילּ וּ  ועבוֹ דה, ּת וֹ רה מוֹ צאין
 ֹׁש בּ תו הּת וֹ רה נתגּ לּ ה כּ י עצמן, בּ פני

וכוּ '. רע הימי

עצרתועל בּ ׁש מיני זוֹ כין זה כּ ל ידי 
נפלא בּ ׁש למוּ ת נׁש לם ׁש יּ היה
ׁש למוּ תם ׁש עּק ר האלּ ה, הּת ּק וּ נים כּ ל
האהבה בּ ׁש למוּ ת כּ ׁש ּמ איר הוּ א
עצרת, ׁש מיני בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש בּ יּ מים,
כּ ן ועל לגמרי, רע הימי נתבּ ּט לין ואז
כּ מוֹ  להעכּ וּ "ם, אחיזה ׁש וּ ם אין
יּ שׂ ראל רק ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ה' עם וּ מתחבּ רין מתיחדין בּ עצמן
ההארה ידי על יתרה, בּ אהבה יתבּ ר
ׁש בּ דּ עת האהבה אז, עליהם ׁש ּמ איר

נפלאה. בּ הארה

כּ ן גּ ׁש מיועל ממׁש יכין דּ יקא אז 
כּ ל כּ לל ׁש הם בּ רכה
הּק דה אל נמׁש כין ׁש יּ היוּ  ההׁש ּפ עוֹ ת
בּ צדּ יקי הנּ אחזים הכּ ׁש רים ליּ שׂ ראל
כּ י האלּ ה, בּ ּת ּק וּ נים ׁש עוֹ סקים אמת
ׁש א בּ רכה סימן הגּ ׁש מים אין בּ סכּ וֹ ת

להם ׁש יּ ׁש  להעכּ וּ "ם, הפע להמׁש י
בּ ׁש מיני אבל כּ נּ "ל, עדין אחיזה איזה
בּ שׂ מחתם, זר יתערב א ׁש אז עצרת,
ׁש זּ הוּ  בּ רכה, גּ ׁש מי ממׁש יכין אנוּ  אז
כּ י עצרת', בּ ׁש מיני גּ ׁש ם 'בּ רכּ ת בּ חינת
ׁש ּמ איר מחמת יניקתם, כּ ל נתבּ ּט ל אז
ועל גּ דוֹ לה. בּ הארה ׁש בּ דּ עת האהבה
גּ ׁש מי בּ חינת הפע נמׁש כת אז כּ ן
ועל לבדּ ם, הכּ ׁש רים ליּ שׂ ראל בּ רכה
ׁש יּ היוּ  וּ מתּפ לּ לין גּ ׁש ם, אז מברכין כּ ן
יחזרוּ  ׁש א וכוּ ', לקללה וא לברכה
לינק וׁש לוֹ ם, חס רע, הימי ויתעוֹ ררוּ 
התקרבוּ תוֹ  כּ פי אחד וכל מהם
הנה בּ ראׁש  ּת ּק וּ נוֹ  וּ כפי אמת לצדּ יקי
זוֹ כה כּ ן וסכּ וֹ ת הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם
ליּ שׂ ראל לברכה הפע להמׁש י
ׁש עוֹ סקים אמת הצּ דּ יקי בּ כח הכּ ׁש רים

בּ ׁש למוּ ת: האלּ ה הּת ּק וּ נים בּ כל

הנּ אמרה) למּס עיו" ויּ ל" בּ חינת וזה
ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  בּ אברהם,
מבאר כּ בר כּ י הקפוֹ תיו. ּפ רע בּ חזרתוֹ 
והלואוֹ ת, מהקפוֹ ת להתרחק ׁש צּ ריכין

נמׁש כין ההלואוֹ ת כּ ל מהתגּ בּ רוּ תכּ י 
כן ּפ י על אף א כּ נּ "ל, וכוּ ', רע הימי
לידי לבוֹ א מכרח הצּ דּ יק גּ ם לפעמים
בּ בחינת העוֹ לם לטוֹ בת וזה הלואוֹ ת,
ידי על כּ י העליּ ה', ּת כלית 'ירידה
ׁש גּ ם עד  ּכ כּ ל מתגּ בּ רין רע ׁש הימי
הפע להמׁש י יכוֹ ל אינוֹ  הצּ דּ יק
על הלואה, לידי לבוֹ א וּ מכרח מיּ ד,
בּ יוֹ תר  ּכ אחר מתגּ בּ ר הצּ דּ יק זה ידי
הרבּ ה טוֹ ב וּ מוֹ צא וּ מבּק ׁש  וּ מחּפ שׂ 
ׁש התגּ בּ רוּ  רע הימי התגּ בּ רוּ ת בּ תקף

לה והלכות לגתורות תורה

כּ ל ׁש ל הּמ לחמה בּ חינת זה כּ י בּ יוֹ תר,
הצּ דּ יק ׁש ל בּ פרט מיּ שׂ ראל, אחד
מיאׁש  ואינוֹ  בּ דעּת וֹ  נוֹ פל ׁש אינוֹ 
והעּת ים רעים היּ מים בּ כל עצמוֹ ,

עליו. העוֹ ברים רעוֹ ת

הימירק ּמ תגּ בּ רין מה כּ ל אדּ רבּ א, 
מתגּ בּ ר הוּ א ויוֹ תר יוֹ תר רע
עד בּ הם גּ ם וּ לבּק ׁש  לחּפ שׂ  בּ יוֹ תר
הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת בּ הם גּ ם ׁש ּמ וֹ צא
כּ י הנּ "ל, בּ בחינת ּת וֹ רה מהם וּ בוֹ נה
וירוּ ד  ּנמו מקוֹ ם ׁש וּ ם אין בּ אמת
וּ זמן ועת יוֹ ם ׁש וּ ם וא בּ עוֹ לם
בּ העלם ּת וֹ רה דּ ברי ׁש ם ׁש אין בּ עוֹ לם
אקוּ תוֹ  בּ חינת ׁש הוּ א וּ בצמצוּ ם,

והזּ מן. הּמ קוֹ ם אוֹ תוֹ  המחיּ ה

כּ ן נפלועל ׁש כּ בר האיׁש  זה 
ידי על להלואוֹ ת
ׁש יּ ׁש ּת דּ ל ּת ּק וּ נוֹ  רע הימי התגּ בּ רוּ ת
ועל ההלואוֹ ת וּ לסלּ ק לׁש לּ ם כּ חוֹ  בּ כל
חוֹ ב בּ על ּפ ריעת מקיּ ם ׁש ּמ ׁש לּ ם, ידי
ידי על בּ זה הרבּ ה מתּק ן כּ י מצוה,
ימי וּ מצא ההלואה אחר ׁש התגּ בּ ר
ׁש המׁש י עד רע הימי ּת קף  ֹבּ תו טוֹ ב
אם ואזי החוֹ ב לסלּ ק והפע הבּ רכה
להמׁש י  ּכ אחר יכוֹ ל חיל איׁש  הוּ א
טוֹ ב ּמ וֹ צא מה כּ ל כּ י יוֹ תר, ׁש פע
בּ יוֹ תר, רע הימי התגּ בּ רוּ ת ּת קף  ֹבּ תו
יוֹ תר ּת וֹ רה וּ בוֹ נה עוֹ שׂ ה הוּ א כן כּ מוֹ 

וּ  הנּ "ל וּ ברכהבּ בּ חינה ׁש פע ממׁש י 
וא רׁש ע "וה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. יוֹ תר
רׁש ע "לוֹ וה למעלה, ׁש הזכּ רנוּ  יׁש לּ ם"
ּפ גמים ׁש ני בּ חינת הם יׁש לּ ם" וא

א כּ י רׁש ע, לוֹ וה היה ׁש בּ תחלּ ה
 ֹבּ תו הּט וֹ ב ולמצא לבּק ׁש  הׁש ּת דּ ל
הלואוֹ ת לידי ׁש בּ א עד רע, הימי
רׁש עוּ ת עוֹ ד הוֹ סיף  ּכ ואחר כּ נּ "ל.
מׁש ּת דּ ל אינוֹ  כּ י יׁש לּ ם, וא בּ יוֹ תר
ועל כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר עּת ה וּ לחּפ שׂ  לבּק ׁש 
ׁש על בּ א, ׁש ּמ זּ ה מׁש לּ ם, אינוֹ  זה ידי
גּ דוֹ לוֹ ת חוֹ בוֹ ת בּ עלי נעשׂ ים רב ּפ י
זעצירס'. 'אן יׁש יבוֹ ת בּ עלי ׁש נּ קראים
הינוּ  ונוֹ תן", חוֹ נן "וצדּ יק אבל
ׁש אינוֹ  מבּ עיא לא להפ הוּ א ׁש הצּ דּ יק
ּפ עם בּ כל מׁש ּת דּ ל גּ ם אלּ א חוֹ ב, בּ על
ׁש ּמ מׁש י עד הרע,  ֹבּ תו הּט וֹ ב למצא
ׁש חוֹ נן עד ּת מיד, טוֹ בה וׁש פע בּ רכה
ואפילּ וּ  זה, ידי על לכּ ל וּ מׁש ּפ יע ונוֹ תן
מתגּ בּ ר לפעמים הלואה, לידי כּ ׁש בּ א
עד יוֹ תר, לחּפ שׂ  דּ יקא זה ידי על
ונוֹ תן וּ ממׁש י יוֹ תר, טוֹ ב ׁש ּמ וֹ צא

כּ נּ "ל. יוֹ תר טוֹ בה ׁש פע

"וצדּ יקוזה זה: בּ פסוּ ק מרּמ ז כּ ן גּ ם 
יתּפ רׁש  גּ ם כּ י הינוּ  ונוֹ תן", חוֹ נן
למעלה וּ מקר מחבּ ר "וצדּ יק" ּת בת
"וצדּ יק" כּ לוֹ מר: וכוּ ', "וה" לתבת

" וה " להיוֹ ת מכרח כּ ׁש הצּ דּ יק הינוּ 
וּ בזמנּ וֹ  בּ מוֹ עדוֹ  ׁש ּמ ׁש לּ ם מבּ עיא לא
כּ י ונוֹ תן", "חוֹ נן הוּ א גּ ם אף בּ ודּ אי,
 ׁש נּ מׁש הלואה לידי ׁש בּ א ידי על
ׁש ּק ׁש ה עד רע הימי מהתגּ בּ רוּ ת
דּ יקא זה ידי על הּט וֹ ב, ׁש ם למצא
ׁש ּמ צא עד יוֹ תר בּ התגּ בּ רוּ ת התגּ בּ ר
ׁש המׁש י עד הרבּ ה, טוֹ ב דּ יקא ׁש ם
הוּ א זה ידי ׁש על הרבּ ה וׁש פע בּ רכה

כּ נּ "ל. ונוֹ תן חוֹ נן



הלכותלד הליקוטי הלכה הלואה הלכות

הארבּ עה עם נחל הערבי התקרוּ ת
ּפ וֹ ׁש עי על מרּמ ז נחל ערבי כּ י מינים,
כּ י ז"ל. רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  יּ שׂ ראל,
ׁש בּ כל הּט וֹ ב גּ ם מוֹ צאין אנוּ  עכׁש ו
ל יאמר 'אם בּ בחינת יּ שׂ ראל ּפ וֹ ׁש עי
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וכוּ ', 'קיא היכן אדם
רבּ ה וּ בהוֹ ׁש ענא הנּ "ל. בּ הּת וֹ רה ׁש ם
עבוֹ דוֹ ת עוֹ שׂ ין אנוּ  החתימה בּ גמר
בּ עצמן, נחל הערבי עם גּ דוֹ לוֹ ת
וּ לבּט ל להכניע בּ ּק רקע אוֹ תן וחוֹ בטין
וההעלמוֹ ת וההסּת רוֹ ת הדּ ינים מהם
בּ עצמן נחל בּ הערבי ׁש גּ ם להוֹ רוֹ ת
כּ ׁש הם אפילּ וּ  ועבוֹ דה, ּת וֹ רה מוֹ צאין
 ֹׁש בּ תו הּת וֹ רה נתגּ לּ ה כּ י עצמן, בּ פני

וכוּ '. רע הימי

עצרתועל בּ ׁש מיני זוֹ כין זה כּ ל ידי 
נפלא בּ ׁש למוּ ת נׁש לם ׁש יּ היה
ׁש למוּ תם ׁש עּק ר האלּ ה, הּת ּק וּ נים כּ ל
האהבה בּ ׁש למוּ ת כּ ׁש ּמ איר הוּ א
עצרת, ׁש מיני בּ חינת ׁש זּ הוּ  ׁש בּ יּ מים,
כּ ן ועל לגמרי, רע הימי נתבּ ּט לין ואז
כּ מוֹ  להעכּ וּ "ם, אחיזה ׁש וּ ם אין
יּ שׂ ראל רק ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ 
ה' עם וּ מתחבּ רין מתיחדין בּ עצמן
ההארה ידי על יתרה, בּ אהבה יתבּ ר
ׁש בּ דּ עת האהבה אז, עליהם ׁש ּמ איר

נפלאה. בּ הארה

כּ ן גּ ׁש מיועל ממׁש יכין דּ יקא אז 
כּ ל כּ לל ׁש הם בּ רכה
הּק דה אל נמׁש כין ׁש יּ היוּ  ההׁש ּפ עוֹ ת
בּ צדּ יקי הנּ אחזים הכּ ׁש רים ליּ שׂ ראל
כּ י האלּ ה, בּ ּת ּק וּ נים ׁש עוֹ סקים אמת
ׁש א בּ רכה סימן הגּ ׁש מים אין בּ סכּ וֹ ת

להם ׁש יּ ׁש  להעכּ וּ "ם, הפע להמׁש י
בּ ׁש מיני אבל כּ נּ "ל, עדין אחיזה איזה
בּ שׂ מחתם, זר יתערב א ׁש אז עצרת,
ׁש זּ הוּ  בּ רכה, גּ ׁש מי ממׁש יכין אנוּ  אז
כּ י עצרת', בּ ׁש מיני גּ ׁש ם 'בּ רכּ ת בּ חינת
ׁש ּמ איר מחמת יניקתם, כּ ל נתבּ ּט ל אז
ועל גּ דוֹ לה. בּ הארה ׁש בּ דּ עת האהבה
גּ ׁש מי בּ חינת הפע נמׁש כת אז כּ ן
ועל לבדּ ם, הכּ ׁש רים ליּ שׂ ראל בּ רכה
ׁש יּ היוּ  וּ מתּפ לּ לין גּ ׁש ם, אז מברכין כּ ן
יחזרוּ  ׁש א וכוּ ', לקללה וא לברכה
לינק וׁש לוֹ ם, חס רע, הימי ויתעוֹ ררוּ 
התקרבוּ תוֹ  כּ פי אחד וכל מהם
הנה בּ ראׁש  ּת ּק וּ נוֹ  וּ כפי אמת לצדּ יקי
זוֹ כה כּ ן וסכּ וֹ ת הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם
ליּ שׂ ראל לברכה הפע להמׁש י
ׁש עוֹ סקים אמת הצּ דּ יקי בּ כח הכּ ׁש רים

בּ ׁש למוּ ת: האלּ ה הּת ּק וּ נים בּ כל

הנּ אמרה) למּס עיו" ויּ ל" בּ חינת וזה
ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  ודרׁש וּ  בּ אברהם,
מבאר כּ בר כּ י הקפוֹ תיו. ּפ רע בּ חזרתוֹ 
והלואוֹ ת, מהקפוֹ ת להתרחק ׁש צּ ריכין

נמׁש כין ההלואוֹ ת כּ ל מהתגּ בּ רוּ תכּ י 
כן ּפ י על אף א כּ נּ "ל, וכוּ ', רע הימי
לידי לבוֹ א מכרח הצּ דּ יק גּ ם לפעמים
בּ בחינת העוֹ לם לטוֹ בת וזה הלואוֹ ת,
ידי על כּ י העליּ ה', ּת כלית 'ירידה
ׁש גּ ם עד  ּכ כּ ל מתגּ בּ רין רע ׁש הימי
הפע להמׁש י יכוֹ ל אינוֹ  הצּ דּ יק
על הלואה, לידי לבוֹ א וּ מכרח מיּ ד,
בּ יוֹ תר  ּכ אחר מתגּ בּ ר הצּ דּ יק זה ידי
הרבּ ה טוֹ ב וּ מוֹ צא וּ מבּק ׁש  וּ מחּפ שׂ 
ׁש התגּ בּ רוּ  רע הימי התגּ בּ רוּ ת בּ תקף

לה והלכות לגתורות תורה

כּ ל ׁש ל הּמ לחמה בּ חינת זה כּ י בּ יוֹ תר,
הצּ דּ יק ׁש ל בּ פרט מיּ שׂ ראל, אחד
מיאׁש  ואינוֹ  בּ דעּת וֹ  נוֹ פל ׁש אינוֹ 
והעּת ים רעים היּ מים בּ כל עצמוֹ ,

עליו. העוֹ ברים רעוֹ ת

הימירק ּמ תגּ בּ רין מה כּ ל אדּ רבּ א, 
מתגּ בּ ר הוּ א ויוֹ תר יוֹ תר רע
עד בּ הם גּ ם וּ לבּק ׁש  לחּפ שׂ  בּ יוֹ תר
הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת בּ הם גּ ם ׁש ּמ וֹ צא
כּ י הנּ "ל, בּ בחינת ּת וֹ רה מהם וּ בוֹ נה
וירוּ ד  ּנמו מקוֹ ם ׁש וּ ם אין בּ אמת
וּ זמן ועת יוֹ ם ׁש וּ ם וא בּ עוֹ לם
בּ העלם ּת וֹ רה דּ ברי ׁש ם ׁש אין בּ עוֹ לם
אקוּ תוֹ  בּ חינת ׁש הוּ א וּ בצמצוּ ם,

והזּ מן. הּמ קוֹ ם אוֹ תוֹ  המחיּ ה

כּ ן נפלועל ׁש כּ בר האיׁש  זה 
ידי על להלואוֹ ת
ׁש יּ ׁש ּת דּ ל ּת ּק וּ נוֹ  רע הימי התגּ בּ רוּ ת
ועל ההלואוֹ ת וּ לסלּ ק לׁש לּ ם כּ חוֹ  בּ כל
חוֹ ב בּ על ּפ ריעת מקיּ ם ׁש ּמ ׁש לּ ם, ידי
ידי על בּ זה הרבּ ה מתּק ן כּ י מצוה,
ימי וּ מצא ההלואה אחר ׁש התגּ בּ ר
ׁש המׁש י עד רע הימי ּת קף  ֹבּ תו טוֹ ב
אם ואזי החוֹ ב לסלּ ק והפע הבּ רכה
להמׁש י  ּכ אחר יכוֹ ל חיל איׁש  הוּ א
טוֹ ב ּמ וֹ צא מה כּ ל כּ י יוֹ תר, ׁש פע
בּ יוֹ תר, רע הימי התגּ בּ רוּ ת ּת קף  ֹבּ תו
יוֹ תר ּת וֹ רה וּ בוֹ נה עוֹ שׂ ה הוּ א כן כּ מוֹ 

וּ  הנּ "ל וּ ברכהבּ בּ חינה ׁש פע ממׁש י 
וא רׁש ע "וה בּ חינת וזה כּ נּ "ל. יוֹ תר
רׁש ע "לוֹ וה למעלה, ׁש הזכּ רנוּ  יׁש לּ ם"
ּפ גמים ׁש ני בּ חינת הם יׁש לּ ם" וא

א כּ י רׁש ע, לוֹ וה היה ׁש בּ תחלּ ה
 ֹבּ תו הּט וֹ ב ולמצא לבּק ׁש  הׁש ּת דּ ל
הלואוֹ ת לידי ׁש בּ א עד רע, הימי
רׁש עוּ ת עוֹ ד הוֹ סיף  ּכ ואחר כּ נּ "ל.
מׁש ּת דּ ל אינוֹ  כּ י יׁש לּ ם, וא בּ יוֹ תר
ועל כּ נּ "ל, בּ יוֹ תר עּת ה וּ לחּפ שׂ  לבּק ׁש 
ׁש על בּ א, ׁש ּמ זּ ה מׁש לּ ם, אינוֹ  זה ידי
גּ דוֹ לוֹ ת חוֹ בוֹ ת בּ עלי נעשׂ ים רב ּפ י
זעצירס'. 'אן יׁש יבוֹ ת בּ עלי ׁש נּ קראים
הינוּ  ונוֹ תן", חוֹ נן "וצדּ יק אבל
ׁש אינוֹ  מבּ עיא לא להפ הוּ א ׁש הצּ דּ יק
ּפ עם בּ כל מׁש ּת דּ ל גּ ם אלּ א חוֹ ב, בּ על
ׁש ּמ מׁש י עד הרע,  ֹבּ תו הּט וֹ ב למצא
ׁש חוֹ נן עד ּת מיד, טוֹ בה וׁש פע בּ רכה
ואפילּ וּ  זה, ידי על לכּ ל וּ מׁש ּפ יע ונוֹ תן
מתגּ בּ ר לפעמים הלואה, לידי כּ ׁש בּ א
עד יוֹ תר, לחּפ שׂ  דּ יקא זה ידי על
ונוֹ תן וּ ממׁש י יוֹ תר, טוֹ ב ׁש ּמ וֹ צא

כּ נּ "ל. יוֹ תר טוֹ בה ׁש פע

"וצדּ יקוזה זה: בּ פסוּ ק מרּמ ז כּ ן גּ ם 
יתּפ רׁש  גּ ם כּ י הינוּ  ונוֹ תן", חוֹ נן
למעלה וּ מקר מחבּ ר "וצדּ יק" ּת בת
"וצדּ יק" כּ לוֹ מר: וכוּ ', "וה" לתבת

" וה " להיוֹ ת מכרח כּ ׁש הצּ דּ יק הינוּ 
וּ בזמנּ וֹ  בּ מוֹ עדוֹ  ׁש ּמ ׁש לּ ם מבּ עיא לא
כּ י ונוֹ תן", "חוֹ נן הוּ א גּ ם אף בּ ודּ אי,
 ׁש נּ מׁש הלואה לידי ׁש בּ א ידי על
ׁש ּק ׁש ה עד רע הימי מהתגּ בּ רוּ ת
דּ יקא זה ידי על הּט וֹ ב, ׁש ם למצא
ׁש ּמ צא עד יוֹ תר בּ התגּ בּ רוּ ת התגּ בּ ר
ׁש המׁש י עד הרבּ ה, טוֹ ב דּ יקא ׁש ם
הוּ א זה ידי ׁש על הרבּ ה וׁש פע בּ רכה

כּ נּ "ל. ונוֹ תן חוֹ נן
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כּ ן הלוֹ ם,ועל עליו אבינוּ , אברהם 
ׁש גּ לּ ה הראׁש וֹ ן ׁש היה
היה עבוֹ דתוֹ  ׁש כּ ל בּ עוֹ לם אקוּ תוֹ 
ל יאמר 'אם בּ בחינת זאת, בּ בחינה
בּ כר לוֹ  ּת אמר קיא היכן אדם
כּ ל היה אז כּ י וכוּ '. רוֹ מי' ׁש ל גּ דוֹ ל
וּ בכל יתבּ ר מה' רחוֹ קים העוֹ לם

הי ׁש ם ׁש נּ תגּ דּ ל מלאיםהמקוֹ מוֹ ת ה 
בּ בחינת יצרוֹ  על התגּ בּ ר והוּ א גּ לּ וּ לים
וכוּ ', דּ ברוֹ " בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ  "עשׂ י
ידי על הּת וֹ רה לבנוֹ ת ׁש התחיל עד
היה הּת וֹ רה בּ נין התחלת כּ י זה,
בּ חינה ידי על הינוּ  כּ יּ דוּ ע, מאברהם
ויּ ל" בּ אברהם: נאמר כּ ן על הנּ "ל,
כּ י הקפוֹ תיו', ּפ רע 'בּ חזרתוֹ  למּס עיו"
לירד ׁש הכרח עד אוֹ תוֹ  נּס ה יתבּ ר ה'
זּמ ה ׁש ּמ לאה למצרים יּ שׂ ראל מארץ
עד ׁש ם התגּ בּ ר והוּ א בּ יוֹ תר, וגלּ וּ לים
ׁש עלה עד הּט וֹ ב כּ ן גּ ם ׁש ם ׁש ּמ צא
וזהב" בּ כסף בּ מקנה מאד "כּ בד מם
למּס עיו" ויּ ל" זה ידי ועל וכוּ ',
הּת ּק וּ ן עּק ר זה כּ י הקפוֹ תיו', 'ׁש ּפ רע
חוֹ נן "וצדּ יק בּ חינת הצּ דּ יק ׁש ל

וכנּ "ל. ונוֹ תן"

למּס עיו",וזהוּ  ויּ ל" בּ חינת כּ ן גּ ם 
בּ חינת זה ׁש לּ וֹ , בּ אכסניא ׁש לּ ן

לא) דּ ר(ירמיהו למסלּ ה  ּלב "ׁש תי
הכּ ׁש ר והאיׁש  הצּ דּ יק כּ י הלכּת ",
כּ אלּ וּ  המגנּ ים למקוֹ מוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ רד
ׁש ם גּ ם לחּפ שׂ  מתגּ בּ ר כּ ׁש הוּ א
אחר הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם אקוּ תוֹ ,
ׁש ם, ׁש יּ רד בּ דּ ר לׁש וּ ב צרי  ּכ
הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל וּ לברר להעלוֹ ת כּ די

להׁש יב הירידה בּ עת לׁש ם ׁש נּ פלוּ 
אהה ׁש ם היה אׁש ר מקוֹ ם אל הכּ ל

וכוּ ': בּ ּת חלּ ה

וכוּ ',ו) "וה לפסוּ ק ׁש נּ סמ וזה
ארץ יירׁש וּ  מברכיו כּ י וכוּ ', וצדּ יק
ׁש הם מברכיו' 'כּ י יכּ רתוּ ", וּ מקלּ ליו
על ארץ' 'יירׁש וּ  והכּ ׁש רים, הצּ דּ יקים
ּת מיד לחּפ שׂ  מתגּ בּ רים ׁש הם זה ידי
כּ י כּ נּ "ל. רע הימי ּת קף  ֹבּ תו הּט וֹ ב
את לירׁש  אברהם זכה זה ידי על
אברהם היה "אחד בּ בחינת הארץ

הארץ" את לג)ויּ ירׁש  וזהוּ :(יחזקאל . 
וכוּ  כּ וֹ ננוּ " גבר מצעדי ׁש נּ סמ"מה' ' 

כּ וֹ ננוּ ", גבר מצעדי מה' "כּ י לזה:
למקוֹ מוֹ ת האדם את לפעמים ׁש ּמ ּפ יל
יתגּ בּ ר אם נּס יוֹ ן בּ ׁש ביל כּ אלּ וּ  נמוּ כים
הּט וֹ ב את כּ ראוּ י וּ לבּק ׁש  לחּפ שׂ  ׁש ם
וזהוּ : וכנּ "ל. כּ זה רע וּ זמן מקוֹ ם  ֹבּ תו
חפץ יתבּ ר ה' כּ י יחּפ ץ", "ודרכּ וֹ 
יתגּ בּ ר אם האדם ׁש ל דּ רכּ וֹ  לראוֹ ת
עד וּ לבּק ׁש  לחּפ שׂ  הּט וֹ ב, דּ ר לבחר
עד ה', טוּ ב את ׁש ם גּ ם ׁש יּ מצא

שׂ את. בּ יתר למקוֹ מוֹ  ׁש יּ ׁש וּ ב

סוֹ מוזהוּ : ה' כּ י יוּ טל א יּפ ל "כּ י 
הּת ּק וּ ן בּ חינת זהוּ  וכוּ ' ידוֹ "
ּת כלית 'ירידה בּ בחינת הנּ "ל, כּ ל על
בּ ין יּ שׂ ראל גּ לוּ  'א בּ חינת העליּ ה',
עליהם ׁש יּ ּת וֹ ספוּ  כּ די אלּ א העכּ וּ "ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וכוּ ', ז)גּ רים' ט, :(זכריה 
וכוּ ', לאקינוּ " הוּ א גּ ם "ונׁש אר

ׁש כּ תוּ ב טז)וּ כמוֹ  כד, ׁש בע(משלי "כּ י : 
יּת ן "א כּ י וכוּ ', וקם" צדּ יק יּפ וֹ ל
ידוֹ  סוֹ מ ה' כּ י לצּ דּ יק", מוֹ ט לעוֹ לם

לז והלכות לגתורות תורה

ׁש בּ עוֹ לם, והירידוֹ ת הנּ פילוֹ ת בּ כל
זקנּת י גּ ם הייתי "נער זה: ידי ועל
רק וכוּ '. נעזב" צדּ יק ראיתי וא
וזרעוֹ  וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם "כּ ל אדּ רבּ א,
להיוֹ ת  ּכ אחר זוֹ כה כּ י לברכה",

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  לוֹ וה, וא (דבריםמלוה 
יב) אכח, ואּת ה רבּ ים גּ וֹ ים "והלוית :

בּ חינה ידי על זה וכל וכוּ '. תלוה"
ּפ עם בּ כל ׁש התגּ בּ ר ידי על הנּ "ל,
ׁש בּ עוֹ לם והירידוֹ ת הנּ פילוֹ ת בּ כל
ׁש התגּ בּ רוּ  רע והימי העּת ים בּ כל
לבּק ׁש  ׁש התּפ טוּ , כּ מוֹ  והתּפ טוּ 
יוֹ תר ּפ עם בּ כל ׁש ם גּ ם וּ לחּפ שׂ 
ׁש הם הּט וֹ ב ׁש ם גּ ם ׁש ּמ צא עד ויוֹ תר,

אקוּ תוֹ  ׁש הוּ א הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת
ּת ּק ן זה ידי ועל אוֹ תם. המחיּ ה
לכל כּ בוּ ׁש ה דּ ר ועשׂ ה בּ יוֹ תר הרבּ ה
זה, ידי על יתבּ ר לה' לׁש וּ ב העוֹ לם
וּ בנה וּ ברר ׁש לּ ּק ט הּת וֹ רה ידי על כּ י
אוֹ ר עליהם והוֹ סיף כּ אלּ וּ , מּמ קוֹ מוֹ ת
זה ידי על כּ נּ "ל, מלּ מעלה נפלא
ׁש יּ ׁש וּ ב זה דּ ר העוֹ לם בּ כל האיר
ׁש בּ גּ רוּ עים הגּ רוּ ע אפילּ וּ  אחד, כּ ל
וכנּ "ל. ׁש הוּ א מקוֹ ם מכּ ל יתבּ ר לה'
טוֹ בה ׁש פע ממׁש י זה ידי ועל

בּ בח אליו, הנּ לוים לכל ינתוּ ברכה 
וזרעוֹ  וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם "כּ ל

וכנּ "ל: לברכה" 
דבר אהלל באלקי דבר אהלל יא)בה' אות ה תפלי)

ּת פלּ ין,וזה ׁש ל מעבּ רּת א בּ חינת 
ׁש הוּ א הרצוּ עוֹ ת, עוֹ ברים ׁש ם
'יבּ ק' כּ י כּ נּ "ל. יבּ ק" "מעבר בּ חינת
אהים', 'הויה בּ גימטריּ א הוּ א

בּ חינת זה נו)כּ ּמ וּ בא. "בּ ה'(תהלים 
וכוּ ', אהלּ ל" בּ אהים וכוּ ', אהלּ ל
להכּ יר ׁש צּ ריכין הנּ "ל בּ בחינה ׁש הוּ א
ּת מיד, אליו וּ להתקרב יתבּ ר אוֹ תוֹ 
בּ ין וׁש לוֹ ם, חס בּ עקוּ  בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין
"בּ ה' בּ חינת ׁש זּ ה בּ ירידה, בּ ין בּ עליּ ה
וכוּ ' אהלּ ל" בּ אהים וכוּ ', אהלּ ל
החפץ האיׁש  'מי בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בא

וכוּ ' לג)חיּ ים' .(בסימן 

בּ הלכהוזהוּ  'בּ קי' בּ חינת בּ עצמוֹ  
את 'קרא בּ הּת וֹ רה הּמ וּ בא

ו)יהוֹ ׁש ע' ׁש ם:(בסימן ׁש כּ תב ׁש ם, עיּ ן , 
צרי ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת ׁש רוֹ צה מי 'ׁש כּ ל
בּ קי בּ רצוֹ א בּ קי בּ הלכה, בּ קי להיוֹ ת
בּ חינת בּ נפיק, בּ קי בּ עיל בּ קי בּ ׁש וֹ ב,

קיט) אּת ה,(תהלים ׁש ם ׁש מים אּס ק "אם :
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', הנּ ךּ "' אוֹ ל ואצּ יעה
לה' להתקרב לראוֹ ת ׁש צּ ריכים הינוּ 
בּ ין ׁש הוּ א, מקוֹ ם בּ כל ּת מיד יתבּ ר
הוּ א אם ואפילּ וּ  בּ ירידה. בּ ין בּ עליּ ה
יכוֹ ל מם גּ ם ּת חּת יּ וֹ ת, בּ ׁש אוֹ ל
בּ בחינת ,יתבּ ר אליו להתקרב
הוּ א זה וכל הנּ ךּ '. אוֹ ל 'ואצּ יעה
להארי הנּ "ל, אּפ ים אריכת בּ חינת
אי יהיה חיּ יו, ימי כּ ל ּת מיד רוּ חוֹ 
ׁש בּ עוֹ לם דּ בר מוּ ם יּפ ל א ׁש יּ היה
כּ נּ "ל. אליו להתקרב ּת מיד ויתחיל
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כּ ן הלוֹ ם,ועל עליו אבינוּ , אברהם 
ׁש גּ לּ ה הראׁש וֹ ן ׁש היה
היה עבוֹ דתוֹ  ׁש כּ ל בּ עוֹ לם אקוּ תוֹ 
ל יאמר 'אם בּ בחינת זאת, בּ בחינה
בּ כר לוֹ  ּת אמר קיא היכן אדם
כּ ל היה אז כּ י וכוּ '. רוֹ מי' ׁש ל גּ דוֹ ל
וּ בכל יתבּ ר מה' רחוֹ קים העוֹ לם

הי ׁש ם ׁש נּ תגּ דּ ל מלאיםהמקוֹ מוֹ ת ה 
בּ בחינת יצרוֹ  על התגּ בּ ר והוּ א גּ לּ וּ לים
וכוּ ', דּ ברוֹ " בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ  "עשׂ י
ידי על הּת וֹ רה לבנוֹ ת ׁש התחיל עד
היה הּת וֹ רה בּ נין התחלת כּ י זה,
בּ חינה ידי על הינוּ  כּ יּ דוּ ע, מאברהם
ויּ ל" בּ אברהם: נאמר כּ ן על הנּ "ל,
כּ י הקפוֹ תיו', ּפ רע 'בּ חזרתוֹ  למּס עיו"
לירד ׁש הכרח עד אוֹ תוֹ  נּס ה יתבּ ר ה'
זּמ ה ׁש ּמ לאה למצרים יּ שׂ ראל מארץ
עד ׁש ם התגּ בּ ר והוּ א בּ יוֹ תר, וגלּ וּ לים
ׁש עלה עד הּט וֹ ב כּ ן גּ ם ׁש ם ׁש ּמ צא
וזהב" בּ כסף בּ מקנה מאד "כּ בד מם
למּס עיו" ויּ ל" זה ידי ועל וכוּ ',
הּת ּק וּ ן עּק ר זה כּ י הקפוֹ תיו', 'ׁש ּפ רע
חוֹ נן "וצדּ יק בּ חינת הצּ דּ יק ׁש ל

וכנּ "ל. ונוֹ תן"

למּס עיו",וזהוּ  ויּ ל" בּ חינת כּ ן גּ ם 
בּ חינת זה ׁש לּ וֹ , בּ אכסניא ׁש לּ ן

לא) דּ ר(ירמיהו למסלּ ה  ּלב "ׁש תי
הכּ ׁש ר והאיׁש  הצּ דּ יק כּ י הלכּת ",
כּ אלּ וּ  המגנּ ים למקוֹ מוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ רד
ׁש ם גּ ם לחּפ שׂ  מתגּ בּ ר כּ ׁש הוּ א
אחר הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם אקוּ תוֹ ,
ׁש ם, ׁש יּ רד בּ דּ ר לׁש וּ ב צרי  ּכ
הנּ יצוֹ צוֹ ת כּ ל וּ לברר להעלוֹ ת כּ די

להׁש יב הירידה בּ עת לׁש ם ׁש נּ פלוּ 
אהה ׁש ם היה אׁש ר מקוֹ ם אל הכּ ל

וכוּ ': בּ ּת חלּ ה

וכוּ ',ו) "וה לפסוּ ק ׁש נּ סמ וזה
ארץ יירׁש וּ  מברכיו כּ י וכוּ ', וצדּ יק
ׁש הם מברכיו' 'כּ י יכּ רתוּ ", וּ מקלּ ליו
על ארץ' 'יירׁש וּ  והכּ ׁש רים, הצּ דּ יקים
ּת מיד לחּפ שׂ  מתגּ בּ רים ׁש הם זה ידי
כּ י כּ נּ "ל. רע הימי ּת קף  ֹבּ תו הּט וֹ ב
את לירׁש  אברהם זכה זה ידי על
אברהם היה "אחד בּ בחינת הארץ

הארץ" את לג)ויּ ירׁש  וזהוּ :(יחזקאל . 
וכוּ  כּ וֹ ננוּ " גבר מצעדי ׁש נּ סמ"מה' ' 

כּ וֹ ננוּ ", גבר מצעדי מה' "כּ י לזה:
למקוֹ מוֹ ת האדם את לפעמים ׁש ּמ ּפ יל
יתגּ בּ ר אם נּס יוֹ ן בּ ׁש ביל כּ אלּ וּ  נמוּ כים
הּט וֹ ב את כּ ראוּ י וּ לבּק ׁש  לחּפ שׂ  ׁש ם
וזהוּ : וכנּ "ל. כּ זה רע וּ זמן מקוֹ ם  ֹבּ תו
חפץ יתבּ ר ה' כּ י יחּפ ץ", "ודרכּ וֹ 
יתגּ בּ ר אם האדם ׁש ל דּ רכּ וֹ  לראוֹ ת
עד וּ לבּק ׁש  לחּפ שׂ  הּט וֹ ב, דּ ר לבחר
עד ה', טוּ ב את ׁש ם גּ ם ׁש יּ מצא

שׂ את. בּ יתר למקוֹ מוֹ  ׁש יּ ׁש וּ ב

סוֹ מוזהוּ : ה' כּ י יוּ טל א יּפ ל "כּ י 
הּת ּק וּ ן בּ חינת זהוּ  וכוּ ' ידוֹ "
ּת כלית 'ירידה בּ בחינת הנּ "ל, כּ ל על
בּ ין יּ שׂ ראל גּ לוּ  'א בּ חינת העליּ ה',
עליהם ׁש יּ ּת וֹ ספוּ  כּ די אלּ א העכּ וּ "ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  וכוּ ', ז)גּ רים' ט, :(זכריה 
וכוּ ', לאקינוּ " הוּ א גּ ם "ונׁש אר

ׁש כּ תוּ ב טז)וּ כמוֹ  כד, ׁש בע(משלי "כּ י : 
יּת ן "א כּ י וכוּ ', וקם" צדּ יק יּפ וֹ ל
ידוֹ  סוֹ מ ה' כּ י לצּ דּ יק", מוֹ ט לעוֹ לם

לז והלכות לגתורות תורה

ׁש בּ עוֹ לם, והירידוֹ ת הנּ פילוֹ ת בּ כל
זקנּת י גּ ם הייתי "נער זה: ידי ועל
רק וכוּ '. נעזב" צדּ יק ראיתי וא
וזרעוֹ  וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם "כּ ל אדּ רבּ א,
להיוֹ ת  ּכ אחר זוֹ כה כּ י לברכה",

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  לוֹ וה, וא (דבריםמלוה 
יב) אכח, ואּת ה רבּ ים גּ וֹ ים "והלוית :

בּ חינה ידי על זה וכל וכוּ '. תלוה"
ּפ עם בּ כל ׁש התגּ בּ ר ידי על הנּ "ל,
ׁש בּ עוֹ לם והירידוֹ ת הנּ פילוֹ ת בּ כל
ׁש התגּ בּ רוּ  רע והימי העּת ים בּ כל
לבּק ׁש  ׁש התּפ טוּ , כּ מוֹ  והתּפ טוּ 
יוֹ תר ּפ עם בּ כל ׁש ם גּ ם וּ לחּפ שׂ 
ׁש הם הּט וֹ ב ׁש ם גּ ם ׁש ּמ צא עד ויוֹ תר,

אקוּ תוֹ  ׁש הוּ א הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת
ּת ּק ן זה ידי ועל אוֹ תם. המחיּ ה
לכל כּ בוּ ׁש ה דּ ר ועשׂ ה בּ יוֹ תר הרבּ ה
זה, ידי על יתבּ ר לה' לׁש וּ ב העוֹ לם
וּ בנה וּ ברר ׁש לּ ּק ט הּת וֹ רה ידי על כּ י
אוֹ ר עליהם והוֹ סיף כּ אלּ וּ , מּמ קוֹ מוֹ ת
זה ידי על כּ נּ "ל, מלּ מעלה נפלא
ׁש יּ ׁש וּ ב זה דּ ר העוֹ לם בּ כל האיר
ׁש בּ גּ רוּ עים הגּ רוּ ע אפילּ וּ  אחד, כּ ל
וכנּ "ל. ׁש הוּ א מקוֹ ם מכּ ל יתבּ ר לה'
טוֹ בה ׁש פע ממׁש י זה ידי ועל

בּ בח אליו, הנּ לוים לכל ינתוּ ברכה 
וזרעוֹ  וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם "כּ ל

וכנּ "ל: לברכה" 
דבר אהלל באלקי דבר אהלל יא)בה' אות ה תפלי)

ּת פלּ ין,וזה ׁש ל מעבּ רּת א בּ חינת 
ׁש הוּ א הרצוּ עוֹ ת, עוֹ ברים ׁש ם
'יבּ ק' כּ י כּ נּ "ל. יבּ ק" "מעבר בּ חינת
אהים', 'הויה בּ גימטריּ א הוּ א

בּ חינת זה נו)כּ ּמ וּ בא. "בּ ה'(תהלים 
וכוּ ', אהלּ ל" בּ אהים וכוּ ', אהלּ ל
להכּ יר ׁש צּ ריכין הנּ "ל בּ בחינה ׁש הוּ א
ּת מיד, אליו וּ להתקרב יתבּ ר אוֹ תוֹ 
בּ ין וׁש לוֹ ם, חס בּ עקוּ  בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין
"בּ ה' בּ חינת ׁש זּ ה בּ ירידה, בּ ין בּ עליּ ה
וכוּ ' אהלּ ל" בּ אהים וכוּ ', אהלּ ל
החפץ האיׁש  'מי בּ הּת וֹ רה כּ ּמ וּ בא

וכוּ ' לג)חיּ ים' .(בסימן 

בּ הלכהוזהוּ  'בּ קי' בּ חינת בּ עצמוֹ  
את 'קרא בּ הּת וֹ רה הּמ וּ בא

ו)יהוֹ ׁש ע' ׁש ם:(בסימן ׁש כּ תב ׁש ם, עיּ ן , 
צרי ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת ׁש רוֹ צה מי 'ׁש כּ ל
בּ קי בּ רצוֹ א בּ קי בּ הלכה, בּ קי להיוֹ ת
בּ חינת בּ נפיק, בּ קי בּ עיל בּ קי בּ ׁש וֹ ב,

קיט) אּת ה,(תהלים ׁש ם ׁש מים אּס ק "אם :
ׁש ם. עיּ ן וכוּ ', הנּ ךּ "' אוֹ ל ואצּ יעה
לה' להתקרב לראוֹ ת ׁש צּ ריכים הינוּ 
בּ ין ׁש הוּ א, מקוֹ ם בּ כל ּת מיד יתבּ ר
הוּ א אם ואפילּ וּ  בּ ירידה. בּ ין בּ עליּ ה
יכוֹ ל מם גּ ם ּת חּת יּ וֹ ת, בּ ׁש אוֹ ל
בּ בחינת ,יתבּ ר אליו להתקרב
הוּ א זה וכל הנּ ךּ '. אוֹ ל 'ואצּ יעה
להארי הנּ "ל, אּפ ים אריכת בּ חינת
אי יהיה חיּ יו, ימי כּ ל ּת מיד רוּ חוֹ 
ׁש בּ עוֹ לם דּ בר מוּ ם יּפ ל א ׁש יּ היה
כּ נּ "ל. אליו להתקרב ּת מיד ויתחיל
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אפילּ וּ  לעוֹ לם, ייגע וא ייעף א וכן
זכ גּ בּה ,אם למדרגה גּ דוֹ לה לעליּ ה ה 

נמצא בּ מים ׁש גּ ם ידע אף־על־ּפ י־כן
ׁש מים אּס ק 'אם בּ בחינת ,יתבּ ר ה'
לוֹ  ׁש נּ דמה על־ּפ י ׁש אף אּת ה', ׁש ם
לבּק ׁש  צרי הוּ א עדין למים, ׁש עלה
גּ ם כּ י מחדׁש , וּ להתחיל יתבּ ר ה' את
ׁש כּ תב כּ מוֹ  יתבּ ר ה' נמצא בּ מים
לּמ לחמה תצא 'כּ י בּ הּת וֹ רה רבּ ינוּ 

פב) בּ חינת(ליקו"ת הוּ א זה ׁש כּ ל וכוּ ',
על־ידי ׁש זּ וֹ כין הנּ "ל אּפ ים אריכת

כּ נּ "ל. ּת פלּ ין מצות

'מעברוזהוּ  בּ חינת מעבּ רּת א, בּ חינת 
אוֹ תיּ וֹ ת הוּ א 'יבּ ק' כּ י יבּ ק',
'בּ קי' בּ רצוֹ א 'בּ קי' בּ חינת 'בּ קי',
ז"ל רבּ ינוּ  ׁש ם ׁש כּ תב כּ מוֹ  וכוּ '. בּ ׁש וֹ ב
הוּ א הנּ "ל 'בּ קי' ׁש בּ חינת בּ עצמוֹ 

'יבּ ק' וגם בּ ּס וֹ ף. ׁש ם עיּ ן 'יבּ ק', בּ חינת
'בּ ה' בּ חינת אהים', 'הויה בּ גימטריּ א
הינוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' אהלּ ל' בּ אהים אהלּ ל
הדּ ין, בּ מדּ ת וּ בין הרחמים בּ מדּ ת בּ ין
בּ ין בּ עליּ ה בּ ין בּ עקוּ , בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין
ה' את לעבד צריכין ּת מיד בּ יּ רידה,
וא יּפ ל לבל רוּ חוֹ  וּ להארי ,יתבּ ר
לה' מּת ׁש וּ קתוֹ  יתבּ ּט ל וא ייגע
זה וכל ׁש בּ עוֹ לם, דּ בר מוּ ם יתבּ ר
בּ חינת ׁש הוּ א הּת פלּ ין על־ידי זוֹ כין
על רוּ חוֹ  ׁש ּמ ארי הנּ "ל אּפ ים אריכת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' הכּ ל
העוֹ ברים ארכּ וֹ ת הרצוּ עוֹ ת
על עוֹ ברים ׁש על־ידי־זה בּ ּמ עבּ רּת א,
והּמ ניעוֹ ת היּ ּס וּ רים כּ ל על הכּ ל,
בּ יׁש א מרצוּ עה הנּ מׁש כין והבּ לבּ וּ לים
על־ידי כּ נגדּ וֹ  הכּ ל ונתבּ ּט ל כּ נּ "ל,

הנּ "ל. אּפ ים אריכת בּ חינת 
שתיי בכתפי א)טט שמע (קריאת

ז"לדּ רׁש וּ  יג.)רבּ וֹ תינוּ  כּ ן(שם גּ ם 
ׁש מע ׁש ּק ריאת זה מּפ סוּ ק
'בּ כל – "ׁש מע" כּ י לׁש וֹ ן, בּ כל נאמרת
ׁש צּ רי מאחר כּ י ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה לׁש וֹ ן
אחד כּ לּ וֹ  וׁש ם הּת כלית אל להתבּ ּט ל

ר ׁש וּ ם ׁש ם ואין טוֹ ב על־כּ לּ וֹ  כּ לל, ע 
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 ן כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש 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 , 

לט והלכות לגתורות תורה

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 

שהוא מקו מכל בה' ה)להידבק אות ה שמע (קריאת

אפילּ וּ כּ ל ׁש הוּ א, מדרגה בּ איזה אדם 
להרגּ יׁש  יכוֹ ל הּת חּת וֹ נה, בּ דיוֹ טא
אזנוֹ  יּט ה אם מחדׁש  אקוּ תוֹ  בּ לבּ וֹ 
מּפ יו. מוֹ ציא הוּ א למה היטב וּ לבבוֹ 

יג.)בּ חינתוזהוּ  'בּ כל(ברכות – "ׁש מע" 
כּ לל ׁש הם ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה לׁש וֹ ן
כּ ל נאחזים ׁש בּ הם לׁש וֹ נוֹ ת הבעים
הינוּ  כּ יּ דוּ ע, רעוֹ ת והּמ דּ וֹ ת הּת אווֹ ת
ׁש אּת ה הגּ וֹ ים מלּ ׁש וֹ נוֹ ת לׁש וֹ ן בּ כל
וּ מחׁש בוֹ ת חוֹ ל עניני כּ ל כּ י ׁש וֹ מע.
ׁש עוֹ ברים והרהוּ רים ותאווֹ ת חיצוֹ ניּ וֹ ת

הם כּ לּ ם האדם, לׁש וֹ נוֹ תעל בּ חינת 
נמׁש כין, הם מם כּ י כּ וֹ כבים, העוֹ בדי
לׁש וֹ ן ׁש בּ כל ז"ל רבּ וֹ תינוּ  והזהירוּ נוּ 
אקוּ תוֹ  מם ׁש ּת ׁש מע ׁש וֹ מע, ׁש אּת ה
'בּ כל – "ׁש מע" בּ חינת וזה .יתבּ ר
לׁש וֹ ן ׁש בּ כל ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה לׁש וֹ ן
ׁש הם ׁש וֹ מע ׁש אּת ה העּמ ים מלּ ׁש וֹ נוֹ ת
ּת ׁש מע וכוּ ', חוֹ ל ועסקי הּת אווֹ ת כּ לל
"ה' ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש ה, אמוּ נתוֹ  מם

היטב. והבן אחד", ה' אהינוּ 

ׁש דּ רׁש וּ נמצא, הּפ רוּ ׁש ים ׁש ני 
ּת בת על ז"ל רבּ וֹ תינוּ 
כּ י אחד. בּ קנה עוֹ לים ׁש ניהם "ׁש מע",
לאזניו להׁש מיע ׁש צּ ריכין לענין דּ רׁש וּ 
מה לאזני 'הׁש מע – "ׁש מע" וכוּ '

לענין דּ רׁש וּ  וגם ,'מּפ י מוֹ ציא אּת ה
לׁש וֹ ן, בּ כל ׁש מע קריאת לוֹ מר ׁש ּמ ּת ר
ׁש וֹ מע'. ׁש אּת ה לׁש וֹ ן 'בּ כל – "ׁש מע"
הינוּ , אחד, בּ קנה עוֹ לים וּ ׁש ניהם
אּת ה מה לאזני 'הׁש מע – "ׁש מע"
 ּולב אזני ׁש ּת ּט ה ,'מּפ י מוֹ ציא
מוֹ ציא אּת ה למה יוֹ ם בּ כל היטב
ואז כּ נּ "ל, כּ חדׁש  בּ עיני ויהיה מּפ י
יתבּ ר ואקוּ תוֹ  אמוּ נתוֹ  לׁש מע ּת וּ כל
כּ וֹ כבים, העוֹ בדי לׁש וֹ נוֹ ת מכּ ל
ׁש אּת ה לׁש וֹ ן 'בּ כל – "ׁש מע" בּ בחינת

וכנּ "ל. ׁש וֹ מע'

ייׁש ן"כּ י וא ינוּ ם א "הנּ ה ער ה' 
ד) קכא, ׁש עוֹ בר(תהלים ואף־על־ּפ י ,

יוֹ דע כּ אׁש ר עוֹ בר מה האדם על
יתבּ ר ה' אף־על־ּפ י־כן בּ נפׁש וֹ ,
הגּ דוֹ ל בּ חסדּ וֹ  ׁש לּ וֹ  את עוֹ שׂ ה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ד)והנּ פלא, קלו, :(תהלים 
כּ י לבדּ וֹ  גּ דלוֹ ת נפלאוֹ ת "לעשׂ ה
בּ טוּ בוֹ  מחדּ ׁש  והוּ א חסדּ וֹ ", לעוֹ לם
בראׁש ית, מעשׂ ה ּת מיד יוֹ ם בּ כל
יוֹ ם בּ כל בּ כבוֹ דוֹ  כּ לּ וֹ  לעוֹ לם וּ מאיר
בּ כל ועל־כּ ן אקוּ תוֹ . התגּ לּ וּ ת מחדׁש 
את לזכּ ר צרי האדם על עוֹ בר מה
את וּ להזכּ יר ,יתבּ ר בּ וֹ  עת בּ כל עצמוֹ 
וּ מאמין ישׂ ראלי איׁש  ׁש הוּ א עצמוֹ 
וּ כמוֹ  עוֹ לם, וּ מל חיּ ים בּ אקים
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אפילּ וּ  לעוֹ לם, ייגע וא ייעף א וכן
זכ גּ בּה ,אם למדרגה גּ דוֹ לה לעליּ ה ה 

נמצא בּ מים ׁש גּ ם ידע אף־על־ּפ י־כן
ׁש מים אּס ק 'אם בּ בחינת ,יתבּ ר ה'
לוֹ  ׁש נּ דמה על־ּפ י ׁש אף אּת ה', ׁש ם
לבּק ׁש  צרי הוּ א עדין למים, ׁש עלה
גּ ם כּ י מחדׁש , וּ להתחיל יתבּ ר ה' את
ׁש כּ תב כּ מוֹ  יתבּ ר ה' נמצא בּ מים
לּמ לחמה תצא 'כּ י בּ הּת וֹ רה רבּ ינוּ 

פב) בּ חינת(ליקו"ת הוּ א זה ׁש כּ ל וכוּ ',
על־ידי ׁש זּ וֹ כין הנּ "ל אּפ ים אריכת

כּ נּ "ל. ּת פלּ ין מצות

'מעברוזהוּ  בּ חינת מעבּ רּת א, בּ חינת 
אוֹ תיּ וֹ ת הוּ א 'יבּ ק' כּ י יבּ ק',
'בּ קי' בּ רצוֹ א 'בּ קי' בּ חינת 'בּ קי',
ז"ל רבּ ינוּ  ׁש ם ׁש כּ תב כּ מוֹ  וכוּ '. בּ ׁש וֹ ב
הוּ א הנּ "ל 'בּ קי' ׁש בּ חינת בּ עצמוֹ 

'יבּ ק' וגם בּ ּס וֹ ף. ׁש ם עיּ ן 'יבּ ק', בּ חינת
'בּ ה' בּ חינת אהים', 'הויה בּ גימטריּ א
הינוּ  כּ נּ "ל, וכוּ ' אהלּ ל' בּ אהים אהלּ ל
הדּ ין, בּ מדּ ת וּ בין הרחמים בּ מדּ ת בּ ין
בּ ין בּ עליּ ה בּ ין בּ עקוּ , בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין
ה' את לעבד צריכין ּת מיד בּ יּ רידה,
וא יּפ ל לבל רוּ חוֹ  וּ להארי ,יתבּ ר
לה' מּת ׁש וּ קתוֹ  יתבּ ּט ל וא ייגע
זה וכל ׁש בּ עוֹ לם, דּ בר מוּ ם יתבּ ר
בּ חינת ׁש הוּ א הּת פלּ ין על־ידי זוֹ כין
על רוּ חוֹ  ׁש ּמ ארי הנּ "ל אּפ ים אריכת
בּ חינת ׁש זּ הוּ  כּ נּ "ל. וכוּ ' הכּ ל
העוֹ ברים ארכּ וֹ ת הרצוּ עוֹ ת
על עוֹ ברים ׁש על־ידי־זה בּ ּמ עבּ רּת א,
והּמ ניעוֹ ת היּ ּס וּ רים כּ ל על הכּ ל,
בּ יׁש א מרצוּ עה הנּ מׁש כין והבּ לבּ וּ לים
על־ידי כּ נגדּ וֹ  הכּ ל ונתבּ ּט ל כּ נּ "ל,

הנּ "ל. אּפ ים אריכת בּ חינת 
שתיי בכתפי א)טט שמע (קריאת

ז"לדּ רׁש וּ  יג.)רבּ וֹ תינוּ  כּ ן(שם גּ ם 
ׁש מע ׁש ּק ריאת זה מּפ סוּ ק
'בּ כל – "ׁש מע" כּ י לׁש וֹ ן, בּ כל נאמרת
ׁש צּ רי מאחר כּ י ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה לׁש וֹ ן
אחד כּ לּ וֹ  וׁש ם הּת כלית אל להתבּ ּט ל

ר ׁש וּ ם ׁש ם ואין טוֹ ב על־כּ לּ וֹ  כּ לל, ע 
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 ן כּ נּ "ל, וכוּ ' טוֹ ב כּ לּ וֹ  ׁש 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 , 

לט והלכות לגתורות תורה

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 

שהוא מקו מכל בה' ה)להידבק אות ה שמע (קריאת

אפילּ וּ כּ ל ׁש הוּ א, מדרגה בּ איזה אדם 
להרגּ יׁש  יכוֹ ל הּת חּת וֹ נה, בּ דיוֹ טא
אזנוֹ  יּט ה אם מחדׁש  אקוּ תוֹ  בּ לבּ וֹ 
מּפ יו. מוֹ ציא הוּ א למה היטב וּ לבבוֹ 

יג.)בּ חינתוזהוּ  'בּ כל(ברכות – "ׁש מע" 
כּ לל ׁש הם ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה לׁש וֹ ן
כּ ל נאחזים ׁש בּ הם לׁש וֹ נוֹ ת הבעים
הינוּ  כּ יּ דוּ ע, רעוֹ ת והּמ דּ וֹ ת הּת אווֹ ת
ׁש אּת ה הגּ וֹ ים מלּ ׁש וֹ נוֹ ת לׁש וֹ ן בּ כל
וּ מחׁש בוֹ ת חוֹ ל עניני כּ ל כּ י ׁש וֹ מע.
ׁש עוֹ ברים והרהוּ רים ותאווֹ ת חיצוֹ ניּ וֹ ת

הם כּ לּ ם האדם, לׁש וֹ נוֹ תעל בּ חינת 
נמׁש כין, הם מם כּ י כּ וֹ כבים, העוֹ בדי
לׁש וֹ ן ׁש בּ כל ז"ל רבּ וֹ תינוּ  והזהירוּ נוּ 
אקוּ תוֹ  מם ׁש ּת ׁש מע ׁש וֹ מע, ׁש אּת ה
'בּ כל – "ׁש מע" בּ חינת וזה .יתבּ ר
לׁש וֹ ן ׁש בּ כל ׁש וֹ מע', ׁש אּת ה לׁש וֹ ן
ׁש הם ׁש וֹ מע ׁש אּת ה העּמ ים מלּ ׁש וֹ נוֹ ת
ּת ׁש מע וכוּ ', חוֹ ל ועסקי הּת אווֹ ת כּ לל
"ה' ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש ה, אמוּ נתוֹ  מם

היטב. והבן אחד", ה' אהינוּ 

ׁש דּ רׁש וּ נמצא, הּפ רוּ ׁש ים ׁש ני 
ּת בת על ז"ל רבּ וֹ תינוּ 
כּ י אחד. בּ קנה עוֹ לים ׁש ניהם "ׁש מע",
לאזניו להׁש מיע ׁש צּ ריכין לענין דּ רׁש וּ 
מה לאזני 'הׁש מע – "ׁש מע" וכוּ '

לענין דּ רׁש וּ  וגם ,'מּפ י מוֹ ציא אּת ה
לׁש וֹ ן, בּ כל ׁש מע קריאת לוֹ מר ׁש ּמ ּת ר
ׁש וֹ מע'. ׁש אּת ה לׁש וֹ ן 'בּ כל – "ׁש מע"
הינוּ , אחד, בּ קנה עוֹ לים וּ ׁש ניהם
אּת ה מה לאזני 'הׁש מע – "ׁש מע"
 ּולב אזני ׁש ּת ּט ה ,'מּפ י מוֹ ציא
מוֹ ציא אּת ה למה יוֹ ם בּ כל היטב
ואז כּ נּ "ל, כּ חדׁש  בּ עיני ויהיה מּפ י
יתבּ ר ואקוּ תוֹ  אמוּ נתוֹ  לׁש מע ּת וּ כל
כּ וֹ כבים, העוֹ בדי לׁש וֹ נוֹ ת מכּ ל
ׁש אּת ה לׁש וֹ ן 'בּ כל – "ׁש מע" בּ בחינת

וכנּ "ל. ׁש וֹ מע'

ייׁש ן"כּ י וא ינוּ ם א "הנּ ה ער ה' 
ד) קכא, ׁש עוֹ בר(תהלים ואף־על־ּפ י ,

יוֹ דע כּ אׁש ר עוֹ בר מה האדם על
יתבּ ר ה' אף־על־ּפ י־כן בּ נפׁש וֹ ,
הגּ דוֹ ל בּ חסדּ וֹ  ׁש לּ וֹ  את עוֹ שׂ ה

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ד)והנּ פלא, קלו, :(תהלים 
כּ י לבדּ וֹ  גּ דלוֹ ת נפלאוֹ ת "לעשׂ ה
בּ טוּ בוֹ  מחדּ ׁש  והוּ א חסדּ וֹ ", לעוֹ לם
בראׁש ית, מעשׂ ה ּת מיד יוֹ ם בּ כל
יוֹ ם בּ כל בּ כבוֹ דוֹ  כּ לּ וֹ  לעוֹ לם וּ מאיר
בּ כל ועל־כּ ן אקוּ תוֹ . התגּ לּ וּ ת מחדׁש 
את לזכּ ר צרי האדם על עוֹ בר מה
את וּ להזכּ יר ,יתבּ ר בּ וֹ  עת בּ כל עצמוֹ 
וּ מאמין ישׂ ראלי איׁש  ׁש הוּ א עצמוֹ 
וּ כמוֹ  עוֹ לם, וּ מל חיּ ים בּ אקים



הלכותמ כז)ליקוטי אות ד (ערבית הלב לתוך כשנמשך הדעת עיקר

ח)ׁש כּ תוּ ב ב, נפׁש י(יוֹ נה עלי "בּ התעּט ף : 
את לדבּ ק יוּ כל ואז זכרּת י", ה' את
ׁש הוּ א. מקוֹ ם מכּ ל יתבּ ר בּ וֹ  עצמוֹ 
ׁש בּ כל ז"ל אדמוֹ "ר ׁש אמר וּ כמוֹ 
אליו סמוּ כין להיוֹ ת יכוֹ לין מקוֹ ם

חס ּת חּת יּ וֹ ת בּ ׁש אוֹ ל אפילּ וּ  יתבּ ר
ז"ל בּ דבריו מזּ ה וכמבאר וׁש לוֹ ם,

מקוֹ מוֹ ת לג)בּ כּמ ה וּ צריכין(בסימן , 
כּ י ׁש בּ עוֹ לם, אדם כּ ל בּ זה ליל לזּ הר

הכּ ל: יסוֹ ד הוּ א 
הלב לתו כשנמש הדעת כז)עיקר אות ד (ערבית

מכּ לה' וּ מנא מרוֹ מם יתבּ ר
החיּ וֹ ת כּ ל ׁש ל הּמ חׁש בוֹ ת
וּ מכּ ל הּק דׁש , ואוֹ פנּ י וּ שׂ רפים
לית כּ י העוֹ למוֹ ת כּ ל ׁש ל הרוּ חניּ וּ ת
וישׂ ראל כּ לל. בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה
אהוּ תוֹ  להמׁש י זוֹ כין קדוֹ ׁש  עם
הארבּ עה נטילת ידי על מּמ ׁש  בּ יּ דים
אוֹ תוֹ  לוֹ קחין זה ידי ׁש על מינים,
כּ ּמ וּ בן מּמ ׁש  בּ יּ דים כּ ביכוֹ ל יתבּ ר
אוֹ ר כּ י וכנּ "ל. הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
ונשׂ גּ ב מרוֹ מם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
אפילּ וּ  לקבּ ל אפׁש ר אי כּ ן על מאד,
כּ לים ידי על אם כּ י הרׁש ימוּ  אוֹ ר

כּ נּ "ל. וכוּ ' רבּ ים

כּ ן הזּ כּ רוֹ ןועל את לׁש מר צריכין 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לזכּ ר מאד,
צריכין כּ ן ועל 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,
ידי על זה ידי על וּ להסּת לּ ק למוּ ת

צריכין כּ ן על 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

ר מּת חלּ ההוֹ ׁש ענא כּ י כּ יּ דוּ ע. בּ א 
'כחוֹ תם בּ חינת אחד חוֹ תם מתּק נים
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש ּמ קרין הינוּ  ' ּלב על
ממׁש יכין ׁש אין זמן כּ ל כּ י לבּ וֹ .  ֹבּ תו
הלּ ב,  ֹלתו הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש הוּ א הדּ עת
עדין בּ ּמ ח, אם כּ י הדּ עת  נמׁש ואין
עּק ר כּ י כּ לל. יתבּ ר מּמ נּ וּ  יוֹ דעין אין
 ֹלתו הדּ עת  כּ ׁש נּ מׁש הוּ א הדּ עת

בּ בחינת לט)הלּ ב ד, היּ וֹ ם(דברים "וידעּת  
כּ מבאר וכוּ ' "לבב אל והׁש בת

ּפ עמים. כּ ּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי

בּ חינתוזה הלּ ב חוֹ תם בּ חינת 
אבל וכוּ '. " ּלב על "כחוֹ תם
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש ּמ קרין ּפ י על אף
האוֹ ר יסּת לּ ק ׁש א חוֹ ׁש ׁש ין עדין בּ לּ ב
על אוֹ רוֹ , גּ דלּ ת עצם לגדל וׁש לוֹ ם חס
על חוֹ תם עוֹ ד להמׁש י צריכין כּ ן
כּ חוֹ תם  ּלב על 'כחוֹ תם בּ חינת חוֹ תם

מא והלכות לגתורות תורה

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 ידי על 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 
תורה נתגלה יצרו על שמתגבר ידי ה)על אות ב (סוכה

הנּ "לעּק ר סתימאה' 'אוֹ רייתא הגת 
כּ מוֹ  הרע, הכנעת ידי על הוּ א
האיׁש  'מי בּ מאמר ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב

חיּ ים' לג)החפץ ידי(בסימן ׁש על , 
מכניע זה ידי על יצרוֹ  על ׁש ּמ תגּ בּ ר
ועל הּט וֹ ב, על ׁש וֹ כן הרע וּ מבּט ל
ונעלמת המכּס ה הּת וֹ רה נתגּ לּ ה זה ידי
זה ידי על ואז העּמ ים, לׁש וֹ נוֹ ת בּ ין
דּ עּת יקא לאוֹ רייתא כּ נּ "ל זוֹ כה

הנּ "ל היטב)סתימאה ׁש ם וזהוּ (עיּ ן . 
נסכּ י בּ ין המרּמ ז הּמ ים  ּנּס ו בּ חינת
אּמ וֹ ת ׁש בעים כּ נגד ׁש הם הּפ רים,
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  והוֹ לכין ׁש ּמ תמעטין

ׁש  להוֹ רוֹ ת ז"ל, בּ יןרבּ וֹ תינוּ  ם 
הּת וֹ רה ׁש ם מלבּ ׁש  הנּ "ל האּמ וֹ ת

כּ ׁש ּמ כניעין כּ ן ועל בּ יניהם. הנּ עלמת
אז והוֹ לכין מתמעטין ׁש יּ היוּ  אוֹ תן
ׁש היתה ׁש בּ יניהם, הּת וֹ רה נתגּ לּ ה
הם הּמ ים כּ י עכׁש יו, עד מכּס ה
כּ מוֹ  הנּ "ל הּס תוּ מה הּת וֹ רה בּ בחינת
בּ שׂ שׂ וֹ ן', מים 'וּ ׁש אבּת ם ׁש כּ תוּ ב:
ועל חדת'. אוּ לפן 'וּ תקבּ לוּ ן ותרגּ וּ מוֹ :
הכנעת הוּ א ׁש אז בּ סכּ וֹ ת, זה נעשׂ ה כּ ן
ידי על אּמ וֹ ת הבעים כּ ל ׁש ל הרע
וזה כּ נּ "ל. אז ׁש עוֹ שׂ ין הּת ּק וּ נים
וזה הוֹ אבה. בּ ית שׂ מחת בּ חינת
מאד ׁש מחים ּת וֹ רה שׂ מחת בּ חינת
על סתימאה אוֹ רייתא להיג ׁש זּ כוּ 
ימי ׁש ל והּת ּק וּ נים הּמ לחמה נצחוֹ ן ידי

כּ נּ "ל. הּס כּ וֹ ת 
היא מה ימי ה)מדת אות ד (שחיטה

ּפ חוֹ תעּק ר אינוֹ  הלם הּת ענית 
יוֹ ם ּת ענית כּ מוֹ  אחד. מיּ וֹ ם
רבּ וֹ תינוּ  ׁש גּ זרוּ  והּת עניתים הכּ ּפ וּ רים
כּ ל וכן אחד, יוֹ ם ׁש עוּ רם ׁש כּ לּ ם ז"ל
עצמן על ׁש ּמ קבּ לים הּת עניתים

ּפ חוֹ ת א ׁש עוּ רם כּ לּ ם לתׁש וּ בה,
ועליּ וֹ ת ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י אחד, מיּ וֹ ם

ּת ענית ידי על הוּ א (כּ מבארהנּ פׁש  

הנּ "ל) ּת עניתבּ הּת וֹ רה כּ ל ׁש עוּ ר כּ ן ועל . 
עּק ר כּ י אחד, יוֹ ם לפחוֹ ת הוּ א



הלכותמ כז)ליקוטי אות ד (ערבית הלב לתוך כשנמשך הדעת עיקר

ח)ׁש כּ תוּ ב ב, נפׁש י(יוֹ נה עלי "בּ התעּט ף : 
את לדבּ ק יוּ כל ואז זכרּת י", ה' את
ׁש הוּ א. מקוֹ ם מכּ ל יתבּ ר בּ וֹ  עצמוֹ 
ׁש בּ כל ז"ל אדמוֹ "ר ׁש אמר וּ כמוֹ 
אליו סמוּ כין להיוֹ ת יכוֹ לין מקוֹ ם

חס ּת חּת יּ וֹ ת בּ ׁש אוֹ ל אפילּ וּ  יתבּ ר
ז"ל בּ דבריו מזּ ה וכמבאר וׁש לוֹ ם,

מקוֹ מוֹ ת לג)בּ כּמ ה וּ צריכין(בסימן , 
כּ י ׁש בּ עוֹ לם, אדם כּ ל בּ זה ליל לזּ הר

הכּ ל: יסוֹ ד הוּ א 
הלב לתו כשנמש הדעת כז)עיקר אות ד (ערבית

מכּ לה' וּ מנא מרוֹ מם יתבּ ר
החיּ וֹ ת כּ ל ׁש ל הּמ חׁש בוֹ ת
וּ מכּ ל הּק דׁש , ואוֹ פנּ י וּ שׂ רפים
לית כּ י העוֹ למוֹ ת כּ ל ׁש ל הרוּ חניּ וּ ת
וישׂ ראל כּ לל. בּ יּה  ּת פיסא מחׁש בה
אהוּ תוֹ  להמׁש י זוֹ כין קדוֹ ׁש  עם
הארבּ עה נטילת ידי על מּמ ׁש  בּ יּ דים
אוֹ תוֹ  לוֹ קחין זה ידי ׁש על מינים,
כּ ּמ וּ בן מּמ ׁש  בּ יּ דים כּ ביכוֹ ל יתבּ ר
אוֹ ר כּ י וכנּ "ל. הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
ונשׂ גּ ב מרוֹ מם אהוּ תוֹ  התגּ לּ וּ ת
אפילּ וּ  לקבּ ל אפׁש ר אי כּ ן על מאד,
כּ לים ידי על אם כּ י הרׁש ימוּ  אוֹ ר

כּ נּ "ל. וכוּ ' רבּ ים

כּ ן הזּ כּ רוֹ ןועל את לׁש מר צריכין 
הרׁש ימוּ  אוֹ ר לזכּ ר מאד,
צריכין כּ ן ועל 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,
ידי על זה ידי על וּ להסּת לּ ק למוּ ת

צריכין כּ ן על 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

ר מּת חלּ ההוֹ ׁש ענא כּ י כּ יּ דוּ ע. בּ א 
'כחוֹ תם בּ חינת אחד חוֹ תם מתּק נים
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש ּמ קרין הינוּ  ' ּלב על
ממׁש יכין ׁש אין זמן כּ ל כּ י לבּ וֹ .  ֹבּ תו
הלּ ב,  ֹלתו הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש הוּ א הדּ עת
עדין בּ ּמ ח, אם כּ י הדּ עת  נמׁש ואין
עּק ר כּ י כּ לל. יתבּ ר מּמ נּ וּ  יוֹ דעין אין
 ֹלתו הדּ עת  כּ ׁש נּ מׁש הוּ א הדּ עת

בּ בחינת לט)הלּ ב ד, היּ וֹ ם(דברים "וידעּת  
כּ מבאר וכוּ ' "לבב אל והׁש בת

ּפ עמים. כּ ּמ ה ז"ל רבּ ינוּ  בּ דברי

בּ חינתוזה הלּ ב חוֹ תם בּ חינת 
אבל וכוּ '. " ּלב על "כחוֹ תם
הרׁש ימוּ  אוֹ ר ׁש ּמ קרין ּפ י על אף
האוֹ ר יסּת לּ ק ׁש א חוֹ ׁש ׁש ין עדין בּ לּ ב
על אוֹ רוֹ , גּ דלּ ת עצם לגדל וׁש לוֹ ם חס
על חוֹ תם עוֹ ד להמׁש י צריכין כּ ן
כּ חוֹ תם  ּלב על 'כחוֹ תם בּ חינת חוֹ תם

מא והלכות לגתורות תורה

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 ידי על 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 
תורה נתגלה יצרו על שמתגבר ידי ה)על אות ב (סוכה

הנּ "לעּק ר סתימאה' 'אוֹ רייתא הגת 
כּ מוֹ  הרע, הכנעת ידי על הוּ א
האיׁש  'מי בּ מאמר ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב

חיּ ים' לג)החפץ ידי(בסימן ׁש על , 
מכניע זה ידי על יצרוֹ  על ׁש ּמ תגּ בּ ר
ועל הּט וֹ ב, על ׁש וֹ כן הרע וּ מבּט ל
ונעלמת המכּס ה הּת וֹ רה נתגּ לּ ה זה ידי
זה ידי על ואז העּמ ים, לׁש וֹ נוֹ ת בּ ין
דּ עּת יקא לאוֹ רייתא כּ נּ "ל זוֹ כה

הנּ "ל היטב)סתימאה ׁש ם וזהוּ (עיּ ן . 
נסכּ י בּ ין המרּמ ז הּמ ים  ּנּס ו בּ חינת
אּמ וֹ ת ׁש בעים כּ נגד ׁש הם הּפ רים,
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  והוֹ לכין ׁש ּמ תמעטין

ׁש  להוֹ רוֹ ת ז"ל, בּ יןרבּ וֹ תינוּ  ם 
הּת וֹ רה ׁש ם מלבּ ׁש  הנּ "ל האּמ וֹ ת

כּ ׁש ּמ כניעין כּ ן ועל בּ יניהם. הנּ עלמת
אז והוֹ לכין מתמעטין ׁש יּ היוּ  אוֹ תן
ׁש היתה ׁש בּ יניהם, הּת וֹ רה נתגּ לּ ה
הם הּמ ים כּ י עכׁש יו, עד מכּס ה
כּ מוֹ  הנּ "ל הּס תוּ מה הּת וֹ רה בּ בחינת
בּ שׂ שׂ וֹ ן', מים 'וּ ׁש אבּת ם ׁש כּ תוּ ב:
ועל חדת'. אוּ לפן 'וּ תקבּ לוּ ן ותרגּ וּ מוֹ :
הכנעת הוּ א ׁש אז בּ סכּ וֹ ת, זה נעשׂ ה כּ ן
ידי על אּמ וֹ ת הבעים כּ ל ׁש ל הרע
וזה כּ נּ "ל. אז ׁש עוֹ שׂ ין הּת ּק וּ נים
וזה הוֹ אבה. בּ ית שׂ מחת בּ חינת
מאד ׁש מחים ּת וֹ רה שׂ מחת בּ חינת
על סתימאה אוֹ רייתא להיג ׁש זּ כוּ 
ימי ׁש ל והּת ּק וּ נים הּמ לחמה נצחוֹ ן ידי

כּ נּ "ל. הּס כּ וֹ ת 
היא מה ימי ה)מדת אות ד (שחיטה

ּפ חוֹ תעּק ר אינוֹ  הלם הּת ענית 
יוֹ ם ּת ענית כּ מוֹ  אחד. מיּ וֹ ם
רבּ וֹ תינוּ  ׁש גּ זרוּ  והּת עניתים הכּ ּפ וּ רים
כּ ל וכן אחד, יוֹ ם ׁש עוּ רם ׁש כּ לּ ם ז"ל
עצמן על ׁש ּמ קבּ לים הּת עניתים

ּפ חוֹ ת א ׁש עוּ רם כּ לּ ם לתׁש וּ בה,
ועליּ וֹ ת ּת ּק וּ ן עּק ר כּ י אחד, מיּ וֹ ם

ּת ענית ידי על הוּ א (כּ מבארהנּ פׁש  

הנּ "ל) ּת עניתבּ הּת וֹ רה כּ ל ׁש עוּ ר כּ ן ועל . 
עּק ר כּ י אחד, יוֹ ם לפחוֹ ת הוּ א



הלכותמב ה)ליקוטי אות ה (שחיטה כולם את מחיה ואתה

ׁש ם היּ מים בּ בחינת הוּ א הּת ּק וּ ן
הם היּ מים כּ י והּת ּק וּ ן, הּפ גם עּק ר

בּ בחינת מדּ וֹ ת, ה)בּ חינת לט, (ּת הלּ ים 

ׁש כּ תב כּ מוֹ  היא", מה ימי "וּ מדּ ת
אחר בּ מקוֹ ם ז"ל מוֹ הר"ןרבּ ינוּ  (לּק וּ טי 

לג) ׁש הםסימן הּמ דּ וֹ ת, בּ בחינת וׁש ם 
כּ ל עּק ר ׁש ם היּ מים, בּ בחינת
כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע, והּת ּק וּ נים הּפ גמים

ידי על ּפ גמיו כּ פי ואחד אחד כּ ל
להתענּ וֹ ת צרי הוּ א כן כּ מוֹ  עווֹ נוֹ תיו

עיּ לתׁש וּ בה בּ ּס פרים, הּק דׁש (כּ ּמ וּ בא רוּ ח בּ ׁש ער ן 

כב) טז ּת קוּ ן ז"ל וּ לבררלהאר"י לתּק ן כּ די , 
כּ ן ועל בּ יוֹ מוֹ . יוֹ ם דּ בר נפׁש וֹ  ּפ גמי
כּ י מיּ וֹ ם, ּפ חוֹ ת אין הּת ענית ׁש עוּ ר
יוֹ ם בּ בחינת הוּ א והבּ רוּ ר הּת ּק וּ ן

כּ נּ "ל: 
כול את מחיה ה)ואתה אות ה (שחיטה

בּ חיטהוזה 'חלדה' אּס וּ ר בּ חינת 
כד) סימן דּ עה ׁש וּ ם(יוֹ רה יכּס ה ׁש א , 

ונקראת ׁש חיטה. ׁש ל הּס כּ ין על דּ בר
ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  חלדה, לׁש וֹ ן 'חלדה'

ט.)רׁש "י הּת חוּ בה(חלּ ין זוֹ  "כּ חלדּ ה : 
הוּ א החיטה עּק ר כּ י בּ חוֹ רין".
ועּק ר למדבּ ר, מחי הנּ פׁש  להעלוֹ ת
ׁש ּמ וֹ ציאין בּ חינת הוּ א הנּ פׁש  עליּ ת
כּ י הגּ לּ וּ י, אל מההעלם אוֹ תּה  וּ מעלין
נמוּ כה הּמ דרגה מה ׁש כּ ל כּ לל, זה
בּ צמצוּ ם יתבּ ר אהוּ תוֹ  ׁש ם בּ יוֹ תר,

ה' בּ אמת כּ י יוֹ תר, וּ בכּס וּ י וּ בהעלם
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מקוֹ ם, בּ כל נחמיהיתבּ ר) 

ו) כּ לט, רק כּ לּ ם". את מחיּ ה "ואּת ה :
ׁש ם יוֹ תר, נמוּ כה הּמ דרגה מה

יוֹ תר ונתכּ ּס ה נתעלּ ם (כּ מוֹ אהוּ תוֹ  

לג, בּ סימן חיּ ים', החפץ האיׁש  'מי בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר

א) חלק הוּ אלּק וּ טי האדם עבוֹ דת וכל . 
הגּ לּ וּ י אל מההעלם וּ להוֹ ציא להעלוֹ ת
יתבּ ר וּ מלכוּ תוֹ  אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת

ׁש יּ תקיּ ם עד הנה)בּ עוֹ לם ראׁש  (ּת פלּ ת 

וכוּ '. ּפ עלּת וֹ ' אּת ה כּ י ּפ עוּ ל כּ ל 'וידע 
שתיי בכתפי א)טט אות א תולעי)

[כּ ּמ וּ באהּת וֹ לעים עשׂ ו בּ חינת הם 
ּפ רׁש ת בּ כוּ נוֹ ת בּ כּ תבים
הנּ חׁש , זהמת עּק ר ׁש הוּ א הּת מיד],

נאמר ב)ועליו א, אּת ה(עבדיה "בּ זוּ י : 
החרּפ וֹ ת עּק ר ׁש ם כּ י מאד",

הכּ בוֹ ד, ׁש ל ההפ ׁש הוּ א והבּ זיוֹ נוֹ ת,
בּ חינת הּק דׁש , לׁש וֹ ן ׁש למוּ ת בּ חינת
כּ נּ "ל. הנּ פׁש  קדת הבּ רית, ׁש מירת

ׁש א ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  י.)מרוּ  זרה :(עבוֹ דה 

א להם 'ׁש אין – מאד' אּת ה 'בּ זוּ י

מג והלכות לגתורות תורה

בּ חינת ׁש הוּ א הינוּ  לׁש וֹ ן', וא כּ תב
ׁש אין הנּ חׁש , זהמת ותכלית קצה
הכּ תבים בּ כל כּ י כּ לל. טוֹ ב ׁש ם
ׁש ל בּ לּ ׁש וֹ נוֹ ת אפילּ וּ  והלּ ׁש וֹ נוֹ ת
טוֹ ב כּ ן גּ ם ׁש ם יׁש  עממין, ׁש בעים
מאד. מעט ׁש הוּ א אלּ א ׁש ם, מערב

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  לד:)וּ כמוֹ  :(מנחוֹ ת 

בּ אפריקי ּפ ת ׁש ּת ים, בּ כתפי 'טט
רבּ ינוּ  בּ דברי וכּמ וּ בא (בּ סימןׁש ּת ים'. 

נקראלג) הוּ א אדוֹ ם הוּ א עשׂ ו אבל .

כּ תב לוֹ  ׁש אין כּ נּ "ל, מאד בּ זוּ י
דּ קדה ׁש האוֹ תיּ וֹ ת כּ לל, ולׁש וֹ ן
בּ תכלית מעטים הם אוֹ תוֹ  המחיּ ים
מתגּ בּ רת והזּ המא מאד, הצּ מצוּ ם
ונתעלּ מת ׁש נּ תכּ ּס ה עד מאד, ׁש ם
הכּ ּס וּ י בּ תכלית ׁש ם הּק דה
ׁש וּ ם להם ׁש אין עד וההתעלּ מוּ ת,
ׁש ל ההפ ּת כלית והם ולׁש וֹ ן, כּ תב
נקרא כּ ן ועל כּ נּ "ל, הּק דׁש  לׁש וֹ ן

כּ נּ "ל: מאד בּ זוּ י 
צדיק אלט טוב אי תורה, אלא טוב ב)אי אות ג יבו)

בּ אצריכין כּ י דּ וקא, חכמים אמוּ נת 
ּת וֹ רה בּ חינת דּ הינוּ  החכמים,
דּ בר לּק ח יכוֹ לין אין ּפ ה, ׁש בּ על
כּ י הלכה, וׁש וּ ם דּ ין ׁש וּ ם א מהּת וֹ רה
אין בּ הּת וֹ רה כּ י סתוּ ם, הכּ ל בּ הּת וֹ רה
לעשׂ וֹ תן אם ּת פלּ ין דּ יני כּ לל מפרׁש 
כּ ל ׁש אר וכן וכוּ ', מעוֹ ר אוֹ  מכּ סף
יוֹ דעין אין הּת וֹ רה כּ ל ועּק ר הּמ צווֹ ת,
החדּ וּ ׁש ין כּ ל וכן החכמים, ידי על רק
וּ מוֹ לידין ׁש ּמ חדּ ׁש ין ׁש בּ ּת וֹ רה
קיּ וּ ם וכן חדּ וּ ׁש , איזה מהּת וֹ רה
הדּ ברים וכל ההׁש ּפ עוֹ ת וכל העוֹ לם
חיּ וּ תם אין כּ אחד ׁש כּ לּ ם ׁש בּ עוֹ לם,
כּ לּ ם, את מחיּ ה ׁש היא מהּת וֹ רה אלּ א

והׁש ּפ עת וקיּ וּ מם חיּ וּ תם הוּ אועּק ר ם 
ׁש הוּ א חכמים, אמוּ נת ידי על רק
ּת לוּ י הּת וֹ רה כּ ל כּ י ּפ ה, ׁש בּ על ּת וֹ רה
כּ י הנּ "ל, בּ ּמ אמר וכּמ וּ בן דּ יקא בּ הם
וכוּ ', לדרׁש ּה  הּת וֹ רה נמסרה להם

הּת וֹ רה את דּ וֹ רׁש ין הם מה וּ כפי
העוֹ לם, מתנהג כן כּ מוֹ  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל
וּ בכל וּ זמן עת ׁש בּ כל רוֹ אין אנוּ  זה כּ י
גּ דוֹ לים, ׁש נּ וּ יין נעשׂ ין מּמ ׁש  ויוֹ ם יוֹ ם
מה כּ פי הוּ א הנּ וּ יים אלּ וּ  וכל
וּ מרכּ יבין בּ ּת וֹ רה מחדּ ׁש ין חכמים
ׁש נּ וּ יים נעשׂ ין כן כּ מוֹ  הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת
בּ כל וׁש נּ וּ יים בּ ראׁש ית בּ מעשׂ ה
גּ ׁש מים יׁש  היּ וֹ ם ׁש בּ זה העוֹ לם,
וּ בזה יבׁש וּ ת, יׁש  היּ וֹ ם וּ בזה הרבּ ה,
ׁש אר וכיּ וֹ צא וכוּ ' ולח קר הזּ מן
אדם בּ ני ׁש בּ ין הנּ וּ יים וכן הנּ וּ יים,
וזה בּ ריא וזה יוֹ רד וזה עוֹ לה ׁש זּ ה
הּמ ל זה כּ וֹ בׁש  ולפעמים ,להפ
בּ זה וכיּ וֹ צא אחר, מל ולפעמים
הכּ ל וּ זמן, עת בּ כל קץ לאין ׁש נּ וּ יים
ודוֹ רׁש ין מחדּ ׁש ין החכמים מה כּ פי
בּ בחינת ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל הּת וֹ רה, את
מעשׂ ה ּת מיד יוֹ ם בּ כל מחדּ ׁש  'וּ בטוּ בוֹ 



הלכותמב ה)ליקוטי אות ה (שחיטה כולם את מחיה ואתה

ׁש ם היּ מים בּ בחינת הוּ א הּת ּק וּ ן
הם היּ מים כּ י והּת ּק וּ ן, הּפ גם עּק ר

בּ בחינת מדּ וֹ ת, ה)בּ חינת לט, (ּת הלּ ים 

ׁש כּ תב כּ מוֹ  היא", מה ימי "וּ מדּ ת
אחר בּ מקוֹ ם ז"ל מוֹ הר"ןרבּ ינוּ  (לּק וּ טי 

לג) ׁש הםסימן הּמ דּ וֹ ת, בּ בחינת וׁש ם 
כּ ל עּק ר ׁש ם היּ מים, בּ בחינת
כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע, והּת ּק וּ נים הּפ גמים

ידי על ּפ גמיו כּ פי ואחד אחד כּ ל
להתענּ וֹ ת צרי הוּ א כן כּ מוֹ  עווֹ נוֹ תיו

עיּ לתׁש וּ בה בּ ּס פרים, הּק דׁש (כּ ּמ וּ בא רוּ ח בּ ׁש ער ן 

כב) טז ּת קוּ ן ז"ל וּ לבררלהאר"י לתּק ן כּ די , 
כּ ן ועל בּ יוֹ מוֹ . יוֹ ם דּ בר נפׁש וֹ  ּפ גמי
כּ י מיּ וֹ ם, ּפ חוֹ ת אין הּת ענית ׁש עוּ ר
יוֹ ם בּ בחינת הוּ א והבּ רוּ ר הּת ּק וּ ן

כּ נּ "ל: 
כול את מחיה ה)ואתה אות ה (שחיטה

בּ חיטהוזה 'חלדה' אּס וּ ר בּ חינת 
כד) סימן דּ עה ׁש וּ ם(יוֹ רה יכּס ה ׁש א , 

ונקראת ׁש חיטה. ׁש ל הּס כּ ין על דּ בר
ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  חלדה, לׁש וֹ ן 'חלדה'

ט.)רׁש "י הּת חוּ בה(חלּ ין זוֹ  "כּ חלדּ ה : 
הוּ א החיטה עּק ר כּ י בּ חוֹ רין".
ועּק ר למדבּ ר, מחי הנּ פׁש  להעלוֹ ת
ׁש ּמ וֹ ציאין בּ חינת הוּ א הנּ פׁש  עליּ ת
כּ י הגּ לּ וּ י, אל מההעלם אוֹ תּה  וּ מעלין
נמוּ כה הּמ דרגה מה ׁש כּ ל כּ לל, זה
בּ צמצוּ ם יתבּ ר אהוּ תוֹ  ׁש ם בּ יוֹ תר,

ה' בּ אמת כּ י יוֹ תר, וּ בכּס וּ י וּ בהעלם
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מקוֹ ם, בּ כל נחמיהיתבּ ר) 

ו) כּ לט, רק כּ לּ ם". את מחיּ ה "ואּת ה :
ׁש ם יוֹ תר, נמוּ כה הּמ דרגה מה

יוֹ תר ונתכּ ּס ה נתעלּ ם (כּ מוֹ אהוּ תוֹ  

לג, בּ סימן חיּ ים', החפץ האיׁש  'מי בּ הּת וֹ רה ׁש ּמ באר

א) חלק הוּ אלּק וּ טי האדם עבוֹ דת וכל . 
הגּ לּ וּ י אל מההעלם וּ להוֹ ציא להעלוֹ ת
יתבּ ר וּ מלכוּ תוֹ  אהוּ תוֹ  לגלּ וֹ ת

ׁש יּ תקיּ ם עד הנה)בּ עוֹ לם ראׁש  (ּת פלּ ת 

וכוּ '. ּפ עלּת וֹ ' אּת ה כּ י ּפ עוּ ל כּ ל 'וידע 
שתיי בכתפי א)טט אות א תולעי)

[כּ ּמ וּ באהּת וֹ לעים עשׂ ו בּ חינת הם 
ּפ רׁש ת בּ כוּ נוֹ ת בּ כּ תבים
הנּ חׁש , זהמת עּק ר ׁש הוּ א הּת מיד],

נאמר ב)ועליו א, אּת ה(עבדיה "בּ זוּ י : 
החרּפ וֹ ת עּק ר ׁש ם כּ י מאד",

הכּ בוֹ ד, ׁש ל ההפ ׁש הוּ א והבּ זיוֹ נוֹ ת,
בּ חינת הּק דׁש , לׁש וֹ ן ׁש למוּ ת בּ חינת
כּ נּ "ל. הנּ פׁש  קדת הבּ רית, ׁש מירת

ׁש א ז"לוזה רבּ וֹ תינוּ  י.)מרוּ  זרה :(עבוֹ דה 

א להם 'ׁש אין – מאד' אּת ה 'בּ זוּ י

מג והלכות לגתורות תורה

בּ חינת ׁש הוּ א הינוּ  לׁש וֹ ן', וא כּ תב
ׁש אין הנּ חׁש , זהמת ותכלית קצה
הכּ תבים בּ כל כּ י כּ לל. טוֹ ב ׁש ם
ׁש ל בּ לּ ׁש וֹ נוֹ ת אפילּ וּ  והלּ ׁש וֹ נוֹ ת
טוֹ ב כּ ן גּ ם ׁש ם יׁש  עממין, ׁש בעים
מאד. מעט ׁש הוּ א אלּ א ׁש ם, מערב

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  לד:)וּ כמוֹ  :(מנחוֹ ת 

בּ אפריקי ּפ ת ׁש ּת ים, בּ כתפי 'טט
רבּ ינוּ  בּ דברי וכּמ וּ בא (בּ סימןׁש ּת ים'. 

נקראלג) הוּ א אדוֹ ם הוּ א עשׂ ו אבל .

כּ תב לוֹ  ׁש אין כּ נּ "ל, מאד בּ זוּ י
דּ קדה ׁש האוֹ תיּ וֹ ת כּ לל, ולׁש וֹ ן
בּ תכלית מעטים הם אוֹ תוֹ  המחיּ ים
מתגּ בּ רת והזּ המא מאד, הצּ מצוּ ם
ונתעלּ מת ׁש נּ תכּ ּס ה עד מאד, ׁש ם
הכּ ּס וּ י בּ תכלית ׁש ם הּק דה
ׁש וּ ם להם ׁש אין עד וההתעלּ מוּ ת,
ׁש ל ההפ ּת כלית והם ולׁש וֹ ן, כּ תב
נקרא כּ ן ועל כּ נּ "ל, הּק דׁש  לׁש וֹ ן

כּ נּ "ל: מאד בּ זוּ י 
צדיק אלט טוב אי תורה, אלא טוב ב)אי אות ג יבו)

בּ אצריכין כּ י דּ וקא, חכמים אמוּ נת 
ּת וֹ רה בּ חינת דּ הינוּ  החכמים,
דּ בר לּק ח יכוֹ לין אין ּפ ה, ׁש בּ על
כּ י הלכה, וׁש וּ ם דּ ין ׁש וּ ם א מהּת וֹ רה
אין בּ הּת וֹ רה כּ י סתוּ ם, הכּ ל בּ הּת וֹ רה
לעשׂ וֹ תן אם ּת פלּ ין דּ יני כּ לל מפרׁש 
כּ ל ׁש אר וכן וכוּ ', מעוֹ ר אוֹ  מכּ סף
יוֹ דעין אין הּת וֹ רה כּ ל ועּק ר הּמ צווֹ ת,
החדּ וּ ׁש ין כּ ל וכן החכמים, ידי על רק
וּ מוֹ לידין ׁש ּמ חדּ ׁש ין ׁש בּ ּת וֹ רה
קיּ וּ ם וכן חדּ וּ ׁש , איזה מהּת וֹ רה
הדּ ברים וכל ההׁש ּפ עוֹ ת וכל העוֹ לם
חיּ וּ תם אין כּ אחד ׁש כּ לּ ם ׁש בּ עוֹ לם,
כּ לּ ם, את מחיּ ה ׁש היא מהּת וֹ רה אלּ א

והׁש ּפ עת וקיּ וּ מם חיּ וּ תם הוּ אועּק ר ם 
ׁש הוּ א חכמים, אמוּ נת ידי על רק
ּת לוּ י הּת וֹ רה כּ ל כּ י ּפ ה, ׁש בּ על ּת וֹ רה
כּ י הנּ "ל, בּ ּמ אמר וכּמ וּ בן דּ יקא בּ הם
וכוּ ', לדרׁש ּה  הּת וֹ רה נמסרה להם

הּת וֹ רה את דּ וֹ רׁש ין הם מה וּ כפי
העוֹ לם, מתנהג כן כּ מוֹ  ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל
וּ בכל וּ זמן עת ׁש בּ כל רוֹ אין אנוּ  זה כּ י
גּ דוֹ לים, ׁש נּ וּ יין נעשׂ ין מּמ ׁש  ויוֹ ם יוֹ ם
מה כּ פי הוּ א הנּ וּ יים אלּ וּ  וכל
וּ מרכּ יבין בּ ּת וֹ רה מחדּ ׁש ין חכמים
ׁש נּ וּ יים נעשׂ ין כן כּ מוֹ  הּת וֹ רה, אוֹ תיּ וֹ ת
בּ כל וׁש נּ וּ יים בּ ראׁש ית בּ מעשׂ ה
גּ ׁש מים יׁש  היּ וֹ ם ׁש בּ זה העוֹ לם,
וּ בזה יבׁש וּ ת, יׁש  היּ וֹ ם וּ בזה הרבּ ה,
ׁש אר וכיּ וֹ צא וכוּ ' ולח קר הזּ מן
אדם בּ ני ׁש בּ ין הנּ וּ יים וכן הנּ וּ יים,
וזה בּ ריא וזה יוֹ רד וזה עוֹ לה ׁש זּ ה
הּמ ל זה כּ וֹ בׁש  ולפעמים ,להפ
בּ זה וכיּ וֹ צא אחר, מל ולפעמים
הכּ ל וּ זמן, עת בּ כל קץ לאין ׁש נּ וּ יים
ודוֹ רׁש ין מחדּ ׁש ין החכמים מה כּ פי
בּ בחינת ודוֹ ר, דּ וֹ ר בּ כל הּת וֹ רה, את
מעשׂ ה ּת מיד יוֹ ם בּ כל מחדּ ׁש  'וּ בטוּ בוֹ 



הלכותמד יא)ליקוטי אות ג קרקעות (חזקת הלב לתוך הדעת להמשיך

ז"ל רבּ נוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ ראׁש ית',
אחר ועוד)בּ מקוֹ ם לא טוֹ ב(סימן 'אין – 

צדּ יק' אלּ א טוֹ ב אין וכוּ ', ּת וֹ רה אלּ א
מעׁש ה ׁש ל החדּ וּ ׁש ים כּ ל כּ י וכוּ '.
בּ כל יתבּ ר הם ׁש ּמ חדּ ׁש  בּ ראׁש ית
והעּק ר הּת וֹ רה, ידי על הכּ ל ּת מיד, יוֹ ם
מה כּ פי הדּ וֹ ר הצּ דּ יקי ידי על ּת לוּ י

וכוּ ' זמן בּ כל אוֹ תּה  דּ וֹ רׁש ים הם
בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א האדם כן כּ מוֹ  וכנּ "ל.
היא והּת וֹ רה כּ נּ "ל הּת וֹ רה בּ חינת

ּפ רי" עׁש ה ּפ רי "עץ א,בּ חינת (בראשית 
חדּ וּ ׁש יןיב) ּת מיד בּ ּה  לחדּ ׁש  וצרי ,

דּ רׁש וֹ ת מּמ נּ ה וּ להוֹ ליד דּ אוֹ ריתא
כּ נּ "ל. העוֹ לם קיּ וּ ם עּק ר וזה וחדּ וּ ׁש ין 

הלב לתו הדעת יא)להמשי אות ג קרקעות (חזקת

העוֹ למוֹ תהאדם מכּ ל כּ לוּ ל בּ עצמוֹ  
בּ חינת בּ האדם ויׁש  כּ יּ דוּ ע,
בּ חינת ׁש הם הזּ ה, ועוֹ לם הבּ א עוֹ לם
הדּ עת ׁש הוּ א הראׁש , כּ י וגוּ ף, ראׁש 

בּ חינ הוּ א ׁש בּ ּמ ח, עוֹ לםהּק דוֹ ׁש  ת 
הגת הוּ א הבּ א עוֹ לם עּק ר כּ י הבּ א,
דּ עה הארץ תּמ לא "כּ י בּ חינת הדּ עת,
בּ חינת הוּ א והגּ וּ ף וכוּ ', ה'" את לדעת
הוּ א הבּ חירה עּק ר כּ ן ועל הזּ ה. עוֹ לם
ׁש יּ ׁש  הגּ וּ ף,  ֹבּ תו ׁש הוּ א הלּ ב,  ֹבּ תו
וחלל הימיני חלל חללים, ׁש ני בּ וֹ 
היצרין, ׁש ני מׁש כּ ן ׁש ם המאלי,
'יצר בּ חינת ׁש הם הרע, ויצר טוֹ ב יצר
העּק ר כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע, לב' מחׁש בוֹ ת
הלּ ב,  ֹלתו הּק דוֹ ׁש  הדּ עת להמׁש י
אל והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם "וידעּת  בּ בחינת
הדּ עת להמׁש י ׁש צּ ריכין ,"לבב
ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  הלּ ב,  ֹלתו

אחר. בּ מקוֹ ם

מינים'וזהוּ  וארבּ עה 'סכּ ה בּ חינת 
שׂ מחתנוּ , זמן בּ סכּ וֹ ת ׁש ּמ קיּ מין
הוּ א סכּ ה כּ י המחה, בּ ׁש ביל הכּ ל כּ י

ׁש אנוּ  כּ נּ "ל, הבּ א עוֹ לם בּ חינת
בּ חינת סכּ ה מצות ידי על ממׁש יכין
כּ די הזּ ה, העוֹ לם  ֹלתו הבּ א עוֹ לם
להרגּ יׁש  הנּ "ל, למחה ׁש נּ זכּ ה
 ֹבּ תו הבּ א העוֹ לם בּ חינת המחה
אנוּ  עדין אבל בּ עצמן, הּמ צווֹ ת
הלּ ב,  ֹלתו המחה להמׁש י צריכין
הבּ א עוֹ לם בּ חינת ׁש יּ רגּ יׁש  אפׁש ר כּ י
והעּק ר בּ לבּ וֹ , א אבל ודעּת וֹ , בּ מחוֹ 
כּ מוֹ  בּ לּ ב, המחה להרגּ יׁש  הוּ א
המחה ועּק ר ׁש ם, ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב

כּ נּ "ל. בּ לּ ב הוּ א

מיניםולזה ארבּ עה נוֹ טלין אנוּ  
הה בּ כל בּ הם וּ מנענעין
טבּ וּ רא עד הנּ ענוּ עים וכל קצווֹ ת,
מהּמ ח המחה להמׁש י כּ די דּ לבּ א,
המחה להרגּ יׁש  כּ די הלּ ב, אל
בּ חינת ׁש הוּ א מּמ ׁש , הזּ ה בּ עוֹ לם
כּ י קצווֹ ת, ׁש ׁש  בּ חינת ׁש הוּ א הגּ וּ ף,
הארת ממׁש יכין הנּ ענוּ עים ידי על
אל וּ מם הגּ וּ ף,  ֹלתו החסדים
כּ מבאר מלכוּ ת, בּ חינת האתרוֹ ג

מה והלכות לגתורות תורה

ה)(דרושיבּ כּ וּ נוֹ ת התגּ לּ וּ תסוכות ועּק ר . 
כּ נּ "ל. החסדים ידי על הוּ א המחה
 ֹלתו החסדים ממׁש יכין ועכׁש ו

אתרוֹ ג, בּ חינת ׁש הוּ א והלּ ב, הגּ וּ ף
ׁש איתא כּ מוֹ  לבּ א, דּ א אתרוֹ ג כּ י

הּק דוֹ ׁש  .בבּ זּ הר  
בלב ה ט)המידות אות ד (מצרנות

הגּ ן,הנּ הר את להׁש קוֹ ת מעדן היּ וֹ צא 
 הנּ מׁש החיּ וּ ת בּ חינת זה
כּ די הלּ ב,  ֹלתו והּמ ח מהראׁש 
כּ י הגּ וּ ף, איברי כּ ל את להחיוֹ ת
הראׁש  כּ לליּ וּ ת נקרא האדם בּ כלליּ וּ ת
ׁש ם עדן, בּ חינת הגלגלּת א ׁש הוּ א
ׁש רׁש  ׁש הם והּמ חין, החכמה ׁש רׁש 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  האדם, כּ ל ׁש ל החיּ וּ ת

יח) ז, וּ מם(קהלת ּת חיּ ה". "החכמה :
את להחיוֹ ת הלּ ב  ֹלתו החיּ וּ ת  נמׁש
היּ וֹ צא נהר בּ חינת ׁש זּ הוּ  הגּ וּ ף, כּ ל
 הנּ מׁש חיּ ים הרוּ ח ׁש הוּ א מעדן,
הגּ ן את להׁש קוֹ ת מהּמ ח בּ ׁש רׁש וֹ 
כּ ל נתּפ רדין ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הלּ ב, ׁש הוּ א
האדם איברי לכל החיּ וּ ת וכל הכּ חוֹ ת
ׁש הם יסוֹ דוֹ ת, מארבּ עה ׁש כּ לוּ לים
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מדּ וֹ ת, ארבּ ע בּ חינת
לארבּ עה והיה יּפ רד "וּ מם

ראׁש ים".

הנּ מׁש כיןוכן הּמ דּ וֹ ת בּ ענין 
ׁש כּ לּ ם יסוֹ דוֹ ת, מהארבּ עה
ׁש הוּ א מהלּ ב, ונתּפ רדּ ין נמׁש כין
עּק ר כּ י וּ לרע, לטוֹ ב הּמ דּ וֹ ת כּ ל מקוֹ ר
ׁש ּמ באר [כּ מוֹ  בּ לּ ב הּמ דּ וֹ ת כּ ל
חיּ ים' החפץ האיׁש  'מי בּ הּת וֹ רה

ׁש רׁש  להמׁש י והעּק ר ל"ג], בּ סימן
וּ להׁש קוֹ ת להחיוֹ ת ׁש בּ ּמ ח החכמה
וקיּ וּ מוֹ  חיּ וּ תוֹ  עּק ר ׁש זּ ה הלּ ב, את
החכמה עצם כּ י ורוּ חניּ וּ ת. בּ גׁש מיּ וּ ת
הּת אווֹ ת מכּ ל מאד רחוֹ ק ׁש בּ ּמ ח
לקר הּמ לחמה ועּק ר רעוֹ ת, והּמ דּ וֹ ת
בּ בחינת הלּ ב עם ׁש בּ ּמ ח החכמה
,"לבב אל והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם "וידעּת 
לבּ וֹ  יהיה רק לבּ וֹ , בּ רׁש וּ ת יהיה ׁש א
העוֹ לם נגד האמת והצּ דּ יק בּ רׁש וּ תוֹ .

בּ חינ הםהוּ א נגדּ וֹ  והעוֹ לם ראׁש , ת 
כּ ׁש זּ וֹ כין הּת ּק וּ ן ועּק ר גּ וּ ף, בּ חינת
כּ מוֹ  להצּ דּ יק וּ מקר מקרב להיוֹ ת
הנּ הר  נמׁש ׁש יּ היה הראׁש , עם הגּ וּ ף
מהצּ דּ יק החיּ וּ ת דּ הינוּ  מעדן, היּ וֹ צא
הגּ וּ ף, כּ לל ׁש הוּ א הגּ ן את להׁש קוֹ ת
וכוּ ', יּפ רד מם אׁש ר הלּ ב. ׁש עּק רוֹ 
הכּ לוּ לין הּמ דּ וֹ ת כּ ל נפרדין ׁש ּמ ם
בּ חינת ׁש הם יסוֹ דוֹ ת, בּ ארבּ עה
הנּ הר וזה כּ נּ "ל. ראׁש ים ארבּ עה
הגּ ן, את להׁש קוֹ ת מעדן היּ וֹ צא
הראׁש  הלּ ב, עם הּמ ח מקר ׁש הוּ א
כּ לל עם האמת הצּ דּ יק הגּ וּ ף, עם
כּ י הלּ ׁש וֹ ן, בּ רית בּ חינת הוּ א ישׂ ראל,
דּ בּ וּ רי ידי על הוּ א הצּ דּ יק הארת עּק ר
ּפ גמוּ  והם הּק דוֹ ׁש . וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו

פנחסב. רע"מ קכא. משפטים רכ: רנו.ויחי
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ז"ל רבּ נוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ ראׁש ית',
אחר ועוד)בּ מקוֹ ם לא טוֹ ב(סימן 'אין – 

צדּ יק' אלּ א טוֹ ב אין וכוּ ', ּת וֹ רה אלּ א
מעׁש ה ׁש ל החדּ וּ ׁש ים כּ ל כּ י וכוּ '.
בּ כל יתבּ ר הם ׁש ּמ חדּ ׁש  בּ ראׁש ית
והעּק ר הּת וֹ רה, ידי על הכּ ל ּת מיד, יוֹ ם
מה כּ פי הדּ וֹ ר הצּ דּ יקי ידי על ּת לוּ י

וכוּ ' זמן בּ כל אוֹ תּה  דּ וֹ רׁש ים הם
בּ עצמוֹ  ׁש הוּ א האדם כן כּ מוֹ  וכנּ "ל.
היא והּת וֹ רה כּ נּ "ל הּת וֹ רה בּ חינת

ּפ רי" עׁש ה ּפ רי "עץ א,בּ חינת (בראשית 
חדּ וּ ׁש יןיב) ּת מיד בּ ּה  לחדּ ׁש  וצרי ,

דּ רׁש וֹ ת מּמ נּ ה וּ להוֹ ליד דּ אוֹ ריתא
כּ נּ "ל. העוֹ לם קיּ וּ ם עּק ר וזה וחדּ וּ ׁש ין 

הלב לתו הדעת יא)להמשי אות ג קרקעות (חזקת

העוֹ למוֹ תהאדם מכּ ל כּ לוּ ל בּ עצמוֹ  
בּ חינת בּ האדם ויׁש  כּ יּ דוּ ע,
בּ חינת ׁש הם הזּ ה, ועוֹ לם הבּ א עוֹ לם
הדּ עת ׁש הוּ א הראׁש , כּ י וגוּ ף, ראׁש 

בּ חינ הוּ א ׁש בּ ּמ ח, עוֹ לםהּק דוֹ ׁש  ת 
הגת הוּ א הבּ א עוֹ לם עּק ר כּ י הבּ א,
דּ עה הארץ תּמ לא "כּ י בּ חינת הדּ עת,
בּ חינת הוּ א והגּ וּ ף וכוּ ', ה'" את לדעת
הוּ א הבּ חירה עּק ר כּ ן ועל הזּ ה. עוֹ לם
ׁש יּ ׁש  הגּ וּ ף,  ֹבּ תו ׁש הוּ א הלּ ב,  ֹבּ תו
וחלל הימיני חלל חללים, ׁש ני בּ וֹ 
היצרין, ׁש ני מׁש כּ ן ׁש ם המאלי,
'יצר בּ חינת ׁש הם הרע, ויצר טוֹ ב יצר
העּק ר כּ ן ועל כּ יּ דוּ ע, לב' מחׁש בוֹ ת
הלּ ב,  ֹלתו הּק דוֹ ׁש  הדּ עת להמׁש י
אל והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם "וידעּת  בּ בחינת
הדּ עת להמׁש י ׁש צּ ריכין ,"לבב
ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב כּ מוֹ  הלּ ב,  ֹלתו

אחר. בּ מקוֹ ם

מינים'וזהוּ  וארבּ עה 'סכּ ה בּ חינת 
שׂ מחתנוּ , זמן בּ סכּ וֹ ת ׁש ּמ קיּ מין
הוּ א סכּ ה כּ י המחה, בּ ׁש ביל הכּ ל כּ י

ׁש אנוּ  כּ נּ "ל, הבּ א עוֹ לם בּ חינת
בּ חינת סכּ ה מצות ידי על ממׁש יכין
כּ די הזּ ה, העוֹ לם  ֹלתו הבּ א עוֹ לם
להרגּ יׁש  הנּ "ל, למחה ׁש נּ זכּ ה
 ֹבּ תו הבּ א העוֹ לם בּ חינת המחה
אנוּ  עדין אבל בּ עצמן, הּמ צווֹ ת
הלּ ב,  ֹלתו המחה להמׁש י צריכין
הבּ א עוֹ לם בּ חינת ׁש יּ רגּ יׁש  אפׁש ר כּ י
והעּק ר בּ לבּ וֹ , א אבל ודעּת וֹ , בּ מחוֹ 
כּ מוֹ  בּ לּ ב, המחה להרגּ יׁש  הוּ א
המחה ועּק ר ׁש ם, ז"ל רבּ ינוּ  ׁש כּ תב

כּ נּ "ל. בּ לּ ב הוּ א

מיניםולזה ארבּ עה נוֹ טלין אנוּ  
הה בּ כל בּ הם וּ מנענעין
טבּ וּ רא עד הנּ ענוּ עים וכל קצווֹ ת,
מהּמ ח המחה להמׁש י כּ די דּ לבּ א,
המחה להרגּ יׁש  כּ די הלּ ב, אל
בּ חינת ׁש הוּ א מּמ ׁש , הזּ ה בּ עוֹ לם
כּ י קצווֹ ת, ׁש ׁש  בּ חינת ׁש הוּ א הגּ וּ ף,
הארת ממׁש יכין הנּ ענוּ עים ידי על
אל וּ מם הגּ וּ ף,  ֹלתו החסדים
כּ מבאר מלכוּ ת, בּ חינת האתרוֹ ג

מה והלכות לגתורות תורה

ה)(דרושיבּ כּ וּ נוֹ ת התגּ לּ וּ תסוכות ועּק ר . 
כּ נּ "ל. החסדים ידי על הוּ א המחה
 ֹלתו החסדים ממׁש יכין ועכׁש ו

אתרוֹ ג, בּ חינת ׁש הוּ א והלּ ב, הגּ וּ ף
ׁש איתא כּ מוֹ  לבּ א, דּ א אתרוֹ ג כּ י

הּק דוֹ ׁש  .בבּ זּ הר  
בלב ה ט)המידות אות ד (מצרנות

הגּ ן,הנּ הר את להׁש קוֹ ת מעדן היּ וֹ צא 
 הנּ מׁש החיּ וּ ת בּ חינת זה
כּ די הלּ ב,  ֹלתו והּמ ח מהראׁש 
כּ י הגּ וּ ף, איברי כּ ל את להחיוֹ ת
הראׁש  כּ לליּ וּ ת נקרא האדם בּ כלליּ וּ ת
ׁש ם עדן, בּ חינת הגלגלּת א ׁש הוּ א
ׁש רׁש  ׁש הם והּמ חין, החכמה ׁש רׁש 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  האדם, כּ ל ׁש ל החיּ וּ ת

יח) ז, וּ מם(קהלת ּת חיּ ה". "החכמה :
את להחיוֹ ת הלּ ב  ֹלתו החיּ וּ ת  נמׁש
היּ וֹ צא נהר בּ חינת ׁש זּ הוּ  הגּ וּ ף, כּ ל
 הנּ מׁש חיּ ים הרוּ ח ׁש הוּ א מעדן,
הגּ ן את להׁש קוֹ ת מהּמ ח בּ ׁש רׁש וֹ 
כּ ל נתּפ רדין ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הלּ ב, ׁש הוּ א
האדם איברי לכל החיּ וּ ת וכל הכּ חוֹ ת
ׁש הם יסוֹ דוֹ ת, מארבּ עה ׁש כּ לוּ לים
בּ חינת ׁש זּ הוּ  מדּ וֹ ת, ארבּ ע בּ חינת
לארבּ עה והיה יּפ רד "וּ מם

ראׁש ים".

הנּ מׁש כיןוכן הּמ דּ וֹ ת בּ ענין 
ׁש כּ לּ ם יסוֹ דוֹ ת, מהארבּ עה
ׁש הוּ א מהלּ ב, ונתּפ רדּ ין נמׁש כין
עּק ר כּ י וּ לרע, לטוֹ ב הּמ דּ וֹ ת כּ ל מקוֹ ר
ׁש ּמ באר [כּ מוֹ  בּ לּ ב הּמ דּ וֹ ת כּ ל
חיּ ים' החפץ האיׁש  'מי בּ הּת וֹ רה

ׁש רׁש  להמׁש י והעּק ר ל"ג], בּ סימן
וּ להׁש קוֹ ת להחיוֹ ת ׁש בּ ּמ ח החכמה
וקיּ וּ מוֹ  חיּ וּ תוֹ  עּק ר ׁש זּ ה הלּ ב, את
החכמה עצם כּ י ורוּ חניּ וּ ת. בּ גׁש מיּ וּ ת
הּת אווֹ ת מכּ ל מאד רחוֹ ק ׁש בּ ּמ ח
לקר הּמ לחמה ועּק ר רעוֹ ת, והּמ דּ וֹ ת
בּ בחינת הלּ ב עם ׁש בּ ּמ ח החכמה
,"לבב אל והׁש בוֹ ת היּ וֹ ם "וידעּת 
לבּ וֹ  יהיה רק לבּ וֹ , בּ רׁש וּ ת יהיה ׁש א
העוֹ לם נגד האמת והצּ דּ יק בּ רׁש וּ תוֹ .

בּ חינ הםהוּ א נגדּ וֹ  והעוֹ לם ראׁש , ת 
כּ ׁש זּ וֹ כין הּת ּק וּ ן ועּק ר גּ וּ ף, בּ חינת
כּ מוֹ  להצּ דּ יק וּ מקר מקרב להיוֹ ת
הנּ הר  נמׁש ׁש יּ היה הראׁש , עם הגּ וּ ף
מהצּ דּ יק החיּ וּ ת דּ הינוּ  מעדן, היּ וֹ צא
הגּ וּ ף, כּ לל ׁש הוּ א הגּ ן את להׁש קוֹ ת
וכוּ ', יּפ רד מם אׁש ר הלּ ב. ׁש עּק רוֹ 
הכּ לוּ לין הּמ דּ וֹ ת כּ ל נפרדין ׁש ּמ ם
בּ חינת ׁש הם יסוֹ דוֹ ת, בּ ארבּ עה
הנּ הר וזה כּ נּ "ל. ראׁש ים ארבּ עה
הגּ ן, את להׁש קוֹ ת מעדן היּ וֹ צא
הראׁש  הלּ ב, עם הּמ ח מקר ׁש הוּ א
כּ לל עם האמת הצּ דּ יק הגּ וּ ף, עם
כּ י הלּ ׁש וֹ ן, בּ רית בּ חינת הוּ א ישׂ ראל,
דּ בּ וּ רי ידי על הוּ א הצּ דּ יק הארת עּק ר
ּפ גמוּ  והם הּק דוֹ ׁש . וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו

פנחסב. רע"מ קכא. משפטים רכ: רנו.ויחי
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וּ בלּ ׁש וֹ ן בּ ּפ ה חטאוּ  כּ ן על בּ הצּ דּ יק
וכוּ '.

הלּ בוזהוּ  כּ י כּ נּ "ל, הינוּ  בּ לב', 'חטאוּ  
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ דּ וֹ ת כּ ל מקוֹ ר הוּ א
וקיּ וּ מוֹ  חיּ וּ תוֹ  ועּק ר כּ נּ "ל, כּ לּ ם נפרדין

ה' עם ׁש לם לבּ וֹ  ׁש יּ היה לזכּ וֹ ת
כּ רצוֹ נוֹ  כּ ראוּ י הּמ דּ וֹ ת בּ כל להתנהג
האמת, הצּ דּ יק ידי על הוּ א ,יתבּ ר
הלּ ב  ֹלתו ׁש ּמ איר האמת הראׁש  הוּ א
וזהוּ  בּ זה. ּפ גמוּ  והם כּ נּ "ל, וכוּ ',

וכנּ "ל: וכוּ ', בּ לב חטאוּ 


יותר בצמצומי אלקותו ש יותר, נמוכה שהמדריגה מה כל

נד) אות ה (מתנה

אלוֹ קכּ ל חלק הוּ א מישׂ ראל אחד 
וׁש רׁש וֹ  חלקוֹ  וּ כפי מּמ ׁש 
לעוֹ רר כּ ח לוֹ  יׁש  כּ ן יתבּ ר בּ אקוּ תוֹ 
חלּ וּ קים יׁש  בּ ודּ אי א מלּ מעלה,
כּ ל מלא יתבּ ר אקוּ תוֹ  כּ י רבּ ים,
כּ ל סוֹ ף עד דּ רגּ ין כּ ל מרוּ ם העוֹ לם
הּת חּת וֹ נה דּ יוֹ טא ּת כלית עד דּ רגּ ין

דּ מסאבוּ תא כּ תרין בּ עשׂ ר וכוּ ',ואפלּ וּ  
כּ מה לברכה זכרוֹ נוֹ  בּ דבריו כּ מוּ בא

סימןּפ עמים חיּ ים החפץ האיׁש  מי בּ הּת וֹ רה (וּ בפרט 

יוֹ תרל"ג) הּמ דרגה מה ׁש כּ ל רק
יוֹ תר בּ צמצוּ מים אקוּ תוֹ  ׁש ם נמוּ כה
כּ ן ועל וכוּ '. יוֹ תר בּ לבוּ ׁש ים וּ מלבּ ׁש 
אדם בּ ין רבּ וֹ ת וּ מדרגוֹ ת חלּ וּ קים יׁש 
לעלוֹ ת ׁש צרי עצמוֹ  וּ באדם לחברוֹ 
בּ הּת וֹ רה כּ מבאר לדרגּ א, מדּ רגּ א
ׁש אנוּ  חוֹ תם'  ֹבּ תו 'חוֹ תם הזּ את
כּ פי אחד כּ ל ׁש אצל בּ ּה . עוֹ סקים
ונסּת ר, נגלה בּ חינת יׁש  מדרגתוֹ 
בּ חינת ׁש הם ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינת
ּת וֹ רה בּ חינת ׁש הם ותוֹ רתוֹ  ה' ּת וֹ רת

הינוּ  ׁש ם, ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וכוּ ', וּ תפלּ ה
יכוֹ ל ׁש אינוֹ  מאד  ּׁש נּ מו אחד ׁש יּ ׁש 
חיּ וּ ת אלּ א וּ תפלּ תוֹ  בּ תוֹ רתוֹ  לעוֹ רר
רבּ ים בּ לבוּ ׁש ים המלבּ ׁש  אקוּ ת
איזה ׁש ּמ חיּ ה גּ דוֹ לים וצמצוּ מים
מדּ רגּ א וכן העשׂ יּ ה מעוֹ לם מדרגה

לדרגּ א.

ידיועל על הוּ א הּת קוה עּק ר כּ ן 
ׁש זּ וֹ כין הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים
ׁש מאירין מּמ ׁש  ה' וּ תפלּ ת ה' לתוֹ רת
דּ יוֹ טא ׁש פלוּ ת בּ תכלית ׁש גּ ם בּ נוּ 
בּ רצוֹ ן עצמנוּ  נדבּ ק מם הּת חּת וֹ נה,
הרצוֹ ן כּ י מּמ ׁש , ה' לתפלּ ת חזק
מזּ ה לעיל כּ מבאר לעוֹ לם, חפׁש י
להתגּ בּ ר נוּ כל הצּ דּ יקים כּ ח ׁש בּ גדל
נׁש מע, בּ חינת ׁש הוּ א חזק בּ רצוֹ ן
לעצמוֹ  להמׁש י וכוּ ' ּת פלּ ה בּ חינת
מּמ ׁש  ה' מּת פלּ ת וחסדים רחמים
בּ כל חדׁש ים חסדים נמׁש כין ׁש ּמ ּמ נּ וּ 

לעוֹ לם: כּ לים ׁש אינם יוֹ ם



מז תפילות לגלקוטי תורה

לג תפילות ליקוטי
בּ חׁש בּ ן,רבּ וֹ ן ולא חד אנּת  עלמין 

עלּ אין על־כּ ל עלּ אה הוּ א אנּת 
מחׁש בה לית סתימין, דּ כל סתימא
כּ ל ממלּ א הוּ א אנּת  כּ לל,  ּב ּת פיסה
אתר ולית עלמין כּ ל וסוֹ בב עלמין
הארץ כּ ל מא כּ י כּ לל,  ּמנ ּפ נוּ י
ואּת ה מׁש לה בּ כּ ל וּ מלכוּ ת כּ בוֹ ד
וכל מעלה צבא כּ ל כּ לּ ם, את מחיּ ה
והּמ דרגוֹ ת ההיכלין כּ ל מּט ה, צבא
וההיכלין הּמ דרגוֹ ת וכל הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
ואפלּ וּ  אחרא, והּס טרא הּט מאה ׁש ל
מלבּ ׁש  דּ מסאבוּ תא כּ תרין בּ עשׂ ר
נצחים, וּ לנצח לעד יתבּ ר חיּ וּ ת
וּ קלּפ ה אחרא סטרא ׁש וּ ם ואין
מלבּ ׁש  יהיה ׁש א בּ עוֹ לם וטמאה
את מחיּ ה אּת ה כּ י ,יתבּ ר חיּ וּ ת בּ הם
חיּ וּ ת ׁש וּ ם להם אין וּ מבּ לעדי כּ לּ ם,
הגּ וֹ ים לׁש וֹ נוֹ ת בכל ואפלּ וּ  כּ לל. וקיּ וּ ם
הּת אווֹ ת וּ בכל רעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת וּ בכל
והאּס וּ רים העברוֹ ת בּ כל ואפלּ וּ  רעוֹ ת,
חיּ וּ ת וּ מסּת ר מלבּ ׁש  ׁש בּ ּת וֹ רה

מׁש לה. בּ כּ ל מלכוּ ת כּ י ,יתבּ ר

ואהיעל אהי ידוד לפני בּ אתי כּ ן 
וּ לחנּ ן לחלּ וֹ ת אדוֹ ן־כּ ל, אבוֹ תי
,וחנינוּ תי לרחמי כּ ּפ י ולׁש טח ּפ ני
ותׁש ּפ יע הגּ דוֹ לים, בחסדי ׁש ּת חנּ ני
וּ גבוּ רה וכח דּ קדה ודעת שׂ כל עלי
הרע יצרי על להתגּ בּ ר ׁש אזכּ ה , מאּת
ואזכּ ה בּ אמת, ל להׁש ּת עבּ ד וּ לכוֹ פוֹ 
בּ כל אלי וּ להתקרב אוֹ ת להכּ יר
חס בּ עקוּ  בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין מקוֹ ם,

ואזכּ ה ,אלי אתקרב ּת מיד וׁש לוֹ ם,
אהלּ ל בּ ידוד ׁש כּ תוּ ב, מקרא לקיּ ם
וּ להתדּ בּ ק דּ בר אהלּ ל בּ אהים דּ בר,
להכּ יר ותעזרני וּ תזכּ ני תמיד,  ּב
ולׁש וּ ב בּ אמת, אלי וּ להתקרב אוֹ ת
ׁש אני מּמ קוֹ ם לפני ׁש למה בּ תׁש וּ בה
בּ עוֹ נוֹ תי ואם הזּ את, בּ עת עכׁש יו ׁש ם
וירדּת י ׁש נּ פלּת י למקוֹ ם נפלּת י הרבּ ים
אני אף־על־ּפ י־כן ׁש יּ רדּת י, למקוֹ ם
בּ מקוֹ מי ׁש גּ ם ׁש למה, בּ אמוּ נה מאמין
ׁש ם גּ ם הזּ את, בּ עת עכׁש יו ׁש ם ׁש אני
 ּמנ ּפ נוּ י אתר לית כּ י נמצא, אּת ה
חוּ ס כּ ן על . ממׁש לּת הּמ קוֹ מוֹ ת וּ בכל
מּמ נּ י ּפ ני ּת סּת ר ואל עלי, וחמל
מאד, המגנּ ים הלּ לוּ  במקוֹ מוֹ ת אפלּ וּ 
.ימינ ותאחזני תנחני יד ׁש ם גּ ם
אחז ּת רף אל ידי מעשׂ י רחמים, מלא
אלּ וּ  מכּ ל מהרה והוֹ ציאני בּ י
ותעזרני והמגנּ ים, הפלים הּמ קוֹ מוֹ ת
הּמ קוֹ מוֹ ת בּ כל תמיד אוֹ ת לבּק ׁש 
מקרא לקיּ ם ואזכּ ה ׁש ם, ׁש אני
ידוד את מם וּ בּק ׁש ּת ם ׁש כּ תוּ ב,
לבב בּ כל תדרׁש נּ וּ  כּ י וּ מצאת היא
תמיד עּמ י נמצא ותהיה . נפׁש וּ בכל
אף־ בּ רחמי אלי וּ תקרבני עת, בּ כל
וּ לבּק ׁש  לדרׁש  זוֹ כה ׁש איני על־ּפ י
ׁש כּ תוּ ב, מקרא וּ תקיּ ם כּ ראוּ י. אוֹ ת
לא נמצאתי ׁש אלוּ  לא נדרׁש ּת י
א־ אל־גּ וֹ י הנּ ני הנּ ני אמרּת י בקׁש ני
כּפ י, אלי ׁש ּט חּת י בׁש מי, קרא
כּ ארץ נפׁש י כּ ל־היּ וֹ ם, ידי ּפ רשׂ ּת י
עיני את נשׂ אתי אלי סלה. ל עיפה
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וּ בלּ ׁש וֹ ן בּ ּפ ה חטאוּ  כּ ן על בּ הצּ דּ יק
וכוּ '.

הלּ בוזהוּ  כּ י כּ נּ "ל, הינוּ  בּ לב', 'חטאוּ  
ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ דּ וֹ ת כּ ל מקוֹ ר הוּ א
וקיּ וּ מוֹ  חיּ וּ תוֹ  ועּק ר כּ נּ "ל, כּ לּ ם נפרדין

ה' עם ׁש לם לבּ וֹ  ׁש יּ היה לזכּ וֹ ת
כּ רצוֹ נוֹ  כּ ראוּ י הּמ דּ וֹ ת בּ כל להתנהג
האמת, הצּ דּ יק ידי על הוּ א ,יתבּ ר
הלּ ב  ֹלתו ׁש ּמ איר האמת הראׁש  הוּ א
וזהוּ  בּ זה. ּפ גמוּ  והם כּ נּ "ל, וכוּ ',

וכנּ "ל: וכוּ ', בּ לב חטאוּ 


יותר בצמצומי אלקותו ש יותר, נמוכה שהמדריגה מה כל

נד) אות ה (מתנה

אלוֹ קכּ ל חלק הוּ א מישׂ ראל אחד 
וׁש רׁש וֹ  חלקוֹ  וּ כפי מּמ ׁש 
לעוֹ רר כּ ח לוֹ  יׁש  כּ ן יתבּ ר בּ אקוּ תוֹ 
חלּ וּ קים יׁש  בּ ודּ אי א מלּ מעלה,
כּ ל מלא יתבּ ר אקוּ תוֹ  כּ י רבּ ים,
כּ ל סוֹ ף עד דּ רגּ ין כּ ל מרוּ ם העוֹ לם
הּת חּת וֹ נה דּ יוֹ טא ּת כלית עד דּ רגּ ין

דּ מסאבוּ תא כּ תרין בּ עשׂ ר וכוּ ',ואפלּ וּ  
כּ מה לברכה זכרוֹ נוֹ  בּ דבריו כּ מוּ בא

סימןּפ עמים חיּ ים החפץ האיׁש  מי בּ הּת וֹ רה (וּ בפרט 

יוֹ תרל"ג) הּמ דרגה מה ׁש כּ ל רק
יוֹ תר בּ צמצוּ מים אקוּ תוֹ  ׁש ם נמוּ כה
כּ ן ועל וכוּ '. יוֹ תר בּ לבוּ ׁש ים וּ מלבּ ׁש 
אדם בּ ין רבּ וֹ ת וּ מדרגוֹ ת חלּ וּ קים יׁש 
לעלוֹ ת ׁש צרי עצמוֹ  וּ באדם לחברוֹ 
בּ הּת וֹ רה כּ מבאר לדרגּ א, מדּ רגּ א
ׁש אנוּ  חוֹ תם'  ֹבּ תו 'חוֹ תם הזּ את
כּ פי אחד כּ ל ׁש אצל בּ ּה . עוֹ סקים
ונסּת ר, נגלה בּ חינת יׁש  מדרגתוֹ 
בּ חינת ׁש הם ונׁש מע, נעשׂ ה בּ חינת
ּת וֹ רה בּ חינת ׁש הם ותוֹ רתוֹ  ה' ּת וֹ רת

הינוּ  ׁש ם, ׁש ּמ באר כּ מוֹ  וכוּ ', וּ תפלּ ה
יכוֹ ל ׁש אינוֹ  מאד  ּׁש נּ מו אחד ׁש יּ ׁש 
חיּ וּ ת אלּ א וּ תפלּ תוֹ  בּ תוֹ רתוֹ  לעוֹ רר
רבּ ים בּ לבוּ ׁש ים המלבּ ׁש  אקוּ ת
איזה ׁש ּמ חיּ ה גּ דוֹ לים וצמצוּ מים
מדּ רגּ א וכן העשׂ יּ ה מעוֹ לם מדרגה

לדרגּ א.

ידיועל על הוּ א הּת קוה עּק ר כּ ן 
ׁש זּ וֹ כין הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים
ׁש מאירין מּמ ׁש  ה' וּ תפלּ ת ה' לתוֹ רת
דּ יוֹ טא ׁש פלוּ ת בּ תכלית ׁש גּ ם בּ נוּ 
בּ רצוֹ ן עצמנוּ  נדבּ ק מם הּת חּת וֹ נה,
הרצוֹ ן כּ י מּמ ׁש , ה' לתפלּ ת חזק
מזּ ה לעיל כּ מבאר לעוֹ לם, חפׁש י
להתגּ בּ ר נוּ כל הצּ דּ יקים כּ ח ׁש בּ גדל
נׁש מע, בּ חינת ׁש הוּ א חזק בּ רצוֹ ן
לעצמוֹ  להמׁש י וכוּ ' ּת פלּ ה בּ חינת
מּמ ׁש  ה' מּת פלּ ת וחסדים רחמים
בּ כל חדׁש ים חסדים נמׁש כין ׁש ּמ ּמ נּ וּ 

לעוֹ לם: כּ לים ׁש אינם יוֹ ם
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לג תפילות ליקוטי
בּ חׁש בּ ן,רבּ וֹ ן ולא חד אנּת  עלמין 

עלּ אין על־כּ ל עלּ אה הוּ א אנּת 
מחׁש בה לית סתימין, דּ כל סתימא
כּ ל ממלּ א הוּ א אנּת  כּ לל,  ּב ּת פיסה
אתר ולית עלמין כּ ל וסוֹ בב עלמין
הארץ כּ ל מא כּ י כּ לל,  ּמנ ּפ נוּ י
ואּת ה מׁש לה בּ כּ ל וּ מלכוּ ת כּ בוֹ ד
וכל מעלה צבא כּ ל כּ לּ ם, את מחיּ ה
והּמ דרגוֹ ת ההיכלין כּ ל מּט ה, צבא
וההיכלין הּמ דרגוֹ ת וכל הּק דוֹ ׁש וֹ ת,
ואפלּ וּ  אחרא, והּס טרא הּט מאה ׁש ל
מלבּ ׁש  דּ מסאבוּ תא כּ תרין בּ עשׂ ר
נצחים, וּ לנצח לעד יתבּ ר חיּ וּ ת
וּ קלּפ ה אחרא סטרא ׁש וּ ם ואין
מלבּ ׁש  יהיה ׁש א בּ עוֹ לם וטמאה
את מחיּ ה אּת ה כּ י ,יתבּ ר חיּ וּ ת בּ הם
חיּ וּ ת ׁש וּ ם להם אין וּ מבּ לעדי כּ לּ ם,
הגּ וֹ ים לׁש וֹ נוֹ ת בכל ואפלּ וּ  כּ לל. וקיּ וּ ם
הּת אווֹ ת וּ בכל רעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת וּ בכל
והאּס וּ רים העברוֹ ת בּ כל ואפלּ וּ  רעוֹ ת,
חיּ וּ ת וּ מסּת ר מלבּ ׁש  ׁש בּ ּת וֹ רה

מׁש לה. בּ כּ ל מלכוּ ת כּ י ,יתבּ ר

ואהיעל אהי ידוד לפני בּ אתי כּ ן 
וּ לחנּ ן לחלּ וֹ ת אדוֹ ן־כּ ל, אבוֹ תי
,וחנינוּ תי לרחמי כּ ּפ י ולׁש טח ּפ ני
ותׁש ּפ יע הגּ דוֹ לים, בחסדי ׁש ּת חנּ ני
וּ גבוּ רה וכח דּ קדה ודעת שׂ כל עלי
הרע יצרי על להתגּ בּ ר ׁש אזכּ ה , מאּת
ואזכּ ה בּ אמת, ל להׁש ּת עבּ ד וּ לכוֹ פוֹ 
בּ כל אלי וּ להתקרב אוֹ ת להכּ יר
חס בּ עקוּ  בּ ין בּ טיבוּ  בּ ין מקוֹ ם,

ואזכּ ה ,אלי אתקרב ּת מיד וׁש לוֹ ם,
אהלּ ל בּ ידוד ׁש כּ תוּ ב, מקרא לקיּ ם
וּ להתדּ בּ ק דּ בר אהלּ ל בּ אהים דּ בר,
להכּ יר ותעזרני וּ תזכּ ני תמיד,  ּב
ולׁש וּ ב בּ אמת, אלי וּ להתקרב אוֹ ת
ׁש אני מּמ קוֹ ם לפני ׁש למה בּ תׁש וּ בה
בּ עוֹ נוֹ תי ואם הזּ את, בּ עת עכׁש יו ׁש ם
וירדּת י ׁש נּ פלּת י למקוֹ ם נפלּת י הרבּ ים
אני אף־על־ּפ י־כן ׁש יּ רדּת י, למקוֹ ם
בּ מקוֹ מי ׁש גּ ם ׁש למה, בּ אמוּ נה מאמין
ׁש ם גּ ם הזּ את, בּ עת עכׁש יו ׁש ם ׁש אני
 ּמנ ּפ נוּ י אתר לית כּ י נמצא, אּת ה
חוּ ס כּ ן על . ממׁש לּת הּמ קוֹ מוֹ ת וּ בכל
מּמ נּ י ּפ ני ּת סּת ר ואל עלי, וחמל
מאד, המגנּ ים הלּ לוּ  במקוֹ מוֹ ת אפלּ וּ 
.ימינ ותאחזני תנחני יד ׁש ם גּ ם
אחז ּת רף אל ידי מעשׂ י רחמים, מלא
אלּ וּ  מכּ ל מהרה והוֹ ציאני בּ י
ותעזרני והמגנּ ים, הפלים הּמ קוֹ מוֹ ת
הּמ קוֹ מוֹ ת בּ כל תמיד אוֹ ת לבּק ׁש 
מקרא לקיּ ם ואזכּ ה ׁש ם, ׁש אני
ידוד את מם וּ בּק ׁש ּת ם ׁש כּ תוּ ב,
לבב בּ כל תדרׁש נּ וּ  כּ י וּ מצאת היא
תמיד עּמ י נמצא ותהיה . נפׁש וּ בכל
אף־ בּ רחמי אלי וּ תקרבני עת, בּ כל
וּ לבּק ׁש  לדרׁש  זוֹ כה ׁש איני על־ּפ י
ׁש כּ תוּ ב, מקרא וּ תקיּ ם כּ ראוּ י. אוֹ ת
לא נמצאתי ׁש אלוּ  לא נדרׁש ּת י
א־ אל־גּ וֹ י הנּ ני הנּ ני אמרּת י בקׁש ני
כּפ י, אלי ׁש ּט חּת י בׁש מי, קרא
כּ ארץ נפׁש י כּ ל־היּ וֹ ם, ידי ּפ רשׂ ּת י
עיני את נשׂ אתי אלי סלה. ל עיפה
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רב כּ י חנּ נוּ  ידוד חנּ נוּ  בּ מים. היּ ׁש בי
נפׁש נוּ  לעפר ׁש חה כּ י בוּ ז. שׂ בענוּ 
לעפר דּ בקה בּ טננוּ . לארץ דּ בקה
לּ נוּ  עזרתה קוּ מה .כּ דברי חיּ ני נפׁש י
לעזרתי חוּ ׁש ה . ּחסד למען וּ פדנוּ 

ּת ׁש וּ עתי. אדני

אלּ וּ וּ מהר מכּ ל וּ להוֹ ציאני לחלּ צני 
והמטנּ פים המגנּ ים הּמ קוֹ מוֹ ת
אל מאד. והמגמים והנּ מוּ כים
בּ אר עלי ּת אטר ואל מצוּ לה ּת בלעני
,בּ רחמי לגאלני וּ מהר ּפ יה
מכּ ל וּ לטהרני וּ להעלוֹ תני וּ להוֹ ציאני
כּ ל על־ידי ,לפני ׁש ּפ גמּת י הּפ גמים
ׁש חטאתי והּפ ׁש עים והעוֹ נוֹ ת החטאים
עד מנּ עוּ רי לפני וׁש ּפ ׁש עּת י וׁש עויתי
בּ אנס וּ במזיד בּ ׁש וֹ גג הזּ ה, היּ וֹ ם
עלי ותׁש ּפ יע עלי וחמל חוּ ס וּ ברצוֹ ן.
והגּ בוּ רה הכּ ח מן דקדה וּ גבוּ רה כּ ח

האמּת יּ ים הצּ דּ יקים לכףׁש ל זכוּ  אׁש ר 
למלא דּ וֹ מים הם אׁש ר יצרם, את
בּ נסיוֹ נוֹ ת ועמדוּ  מּמ ׁש , צבאוֹ ת ידוד
ּת אותם את וכבׁש וּ  מסּפ ר, אין רבּ וֹ ת
ׁש ברוּ  אׁש ר עד ּת חּת ם, יצרם את וכפוּ 
להתדּ בּ ק וזכוּ  לגמרי, יצרם את וּ בּט לוּ 
הּמ עלה בּ תכלית בּ אמת,  ּב
אחריו. ׁש למוּ ת ׁש אין והלמוּ ת
נׁש ענּת י, הגּ דוֹ ל וכחם וּ בזכוּ תם
ותׁש ּפ יע בּ זכוּ תם, עלי ותחמל ׁש ּת חס
ׁש אזכּ ה ותעזרני וּ גבוּ רתם, מכּ חם עלי
וּ לבּט ל וּ לׁש בּ ר וּ להכניע לכף גּ ם־כּ ן
וּ לבּט ל לׁש בּ ר ׁש אזכּ ה הרע, יצרי את
לגמרי רעוֹ ת וּ מדּ וֹ ת רעוֹ ת הּת אווֹ ת כּ ל
ואזכּ ה כּ לל, רע ׁש וּ ם בּ י יאר וא

בּ אמת לפני ׁש למה בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב
בּ י ׁש נּ אחז ׁש הרע ותעזרני ׁש לם. וּ בלב
והּת וֹ רה והּט וֹ ב לגמרי, ויתבּ ּט ל יּפ ל
וּ במדּ וֹ תי, בּ י ונסּת ר הנּ עלם הּק דוֹ ׁש ה
אוֹ ר עליו ויּת וֹ סף ויתגּ לּ ה יתבּ רר הכּ ל
לגלּ וֹ ת ׁש אזכּ ה עד מלּ עלּ א, רב
לעלוֹ ת וּ תזכּ ני ׁש בּ י. הּט וֹ ב כּ ל וּ להאיר
עד גּ דוֹ לה, בּ קדה לדרגּ א מדּ רגּ א
 ּב וּ להתדּ בּ ק ,אלי להתקרב ׁש אזכּ ה
וּ בתמימוּ ת. בּ אמת הּק דוֹ ׁש ה וּ בהּת וֹ רה
להכּ יר ׁש אזכּ ה הדּ עת אוֹ ר לי ותפּת ח
בּ אהבה תמיד  ּב וּ להתדּ בּ ק אוֹ ת
עוֹ לם, ואהבת רבּ ה בּ אהבה יתרה,
וּ בטהרה, בּ קדה וּ באמוּ נה, בּ אמת
והלּ בוּ ׁש ים הצּ מצוּ מים וּ תמעט
לידע וּ תזכּ ני הּמ בדּ ילים, והּמ סכים
וּ לבוּ ׁש ים צמצוּ מים בּ לי אוֹ ת וּ להכּ יר
בּ התקרבוּ ת אלי וּ תקרבני רבּ ים,
מעּת ה דּ קדה הדּ עת וּ בהתגּ לּ וּ ת גּ דוֹ ל

עוֹ לם: ועד

ּפ וֹ דהאנּ א רחמים, מלא רחמן ידוד, 
חוֹ ׁש ב חזק, גּ וֹ אל וּ מצּ יל,
על עמד נדּ ח,  מּמ ידּ ח לבל מחׁש בוֹ ת
והוֹ ׁש יעני, ועזרני וסמכני, ימיני
,ל להׁש ּת עבּ ד יצרי את לכף ׁש אזכּ ה
וכל הּת אווֹ ת כּ ל וּ לבּט ל לׁש בּ ר ואזכּ ה
וּ תזכּ ני בּ י. ׁש נּ תאחזוּ  רעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת
להגבּ יר ואזכּ ה טוֹ ב, לימי מעּת ה
להכניע על־הימי־רע, הימי־טוֹ ב
רע הימי כּ ל וּ לבּט ל וּ לׁש בּ ר וּ להׁש ּפ יל
ולראוֹ ת להבין ואזכּ ה טוֹ ב, הימי ּת חת
בּ ימי המלבּ ׁש  הּט וֹ ב וּ לגלּ וֹ ת ולמצא
ותחס הרע. מן הּט וֹ ב וּ לברר רע,
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בּ רחמי ותצּ ילני מעּת ה, עלי ותחמל
ׁש וּ ם להם יהיה ׁש א רע, מימי ּת מיד
כּ י וׁש לוֹ ם, חס עלי להתגּ בּ ר כּ ח
הרבּ ה רע ימי עלי עברוּ  כּ בר בּ עוֹ נוֹ תי
הּס בּ ל. כּ ח כּ ׁש ל אׁש ר עד מדּ י, יוֹ תר
והצּ ילני מעּת ה, עלי וחמל חוּ ס
רע, הימי מן נפׁש י וּ פדה וּ מלּ טני
וּ לבּט ל וּ להכניע לׁש בּ ר וזכּ ני ועזרני
והצּ ילני טוֹ ב, הימי ּת חת רע הימי כּ ל
וּ מכּ ל עוֹ ן, מכׁש וֹ ל מכּ ל רע, מכּ ל
לקדּ ׁש  ואזכּ ה רעוֹ ת, וּ מדּ וֹ ת הּת אווֹ ת
גּ דוֹ לה. בּ קדה לי, בּ ּמ ּת ר עצמי
טוֹ בים, ימי כל ׁש יּ היוּ  מעּת ה ואזכּ ה
וּ ׁש נוֹ תי האמּת י, בּ ּט וֹ ב ימי ואבלּ ה
ימי כּ ל לעסק ׁש אזכּ ה העליוֹ ן, בּ נּ עם
וּ להתדּ בּ ק בּ אמת, וּ בתוֹ רת בּ עבוֹ דת
גּ דוֹ לה, ואהבה בּ יראה  ּב וּ להכּ לל
וּ בטהרה בּ קדה וּ באמוּ נה, בּ אמת
מקרא לקיּ ם ואזכּ ה ועד, לעוֹ לם תמיד
בּ ּק ׁש  טוֹ ב ועשׂ ה מרע סוּ ר ׁש כּ תוּ ב,
ׁש לוֹ ם לבּק ׁש  ואזכּ ה ורדפהוּ . ׁש לוֹ ם
בּ מדּ וֹ תי ׁש לוֹ ם לי ׁש יּ היה ּת מיד,
הם אמצא ׁש ּת מיד וּ במאוֹ רעוֹ תי,
וּ בכל זמן וּ בכל מקוֹ ם בּ כל יתבּ ר
רוֹ דף ׁש אהיה תמיד וּ תזכּ ני אדם.
ישׂ ראל בּ ין ׁש לוֹ ם לעשׂ וֹ ת ׁש לוֹ ם,
איׁש  וּ בין לחברוֹ  אדם בּ ין , עּמ
גּ דוֹ לה, וּ בטהרה בּ קדה לאׁש ּת וֹ ,
ׁש לוֹ ם העוֹ שׂ ים בּ כלל ׁש אהיה ותעזרני

ׁש בּ מים: לאביהם ישׂ ראל בּ ין

הּק דוֹ ׁש הוּ תזכּ ני בּ תוֹ רת לעסק 
ּת קרבני ועל־ידי־זה תמיד,
כּ מוֹ  הלוֹ ם, אל יוֹ תר ּפ עם בּ כל

וכל נעם דרכי דּ רכיה ׁש כּ תוּ ב,
את לקיּ ם ותעזרני ׁש לוֹ ם. נתיבוֹ תיה
לקיּ ם ואזכּ ה בּ אהבה, תוֹ רת דּ ברי כּ ל

דּ אוֹ רייתא מצוֹ ת התרי"ג וכלכּ ל 
ענפיהם כּ ל עם דּ רבּ נן, הּמ צוֹ ת
ּפ רטיהם כּ ל ועם מהם היּ וֹ צאים
ׁש אי הּמ צוֹ ת ואפלּ וּ  ודקדּ וּ קיהם.
ּת זכּ ני עכׁש יו, לקיּ מם אדם לכל אפׁש ר
בּ רוּ חניּ וּ ת וּ לקיּ מם בּ הם ולהגּ וֹ ת ללמד
כּ לליּ וּ ת ועל־ידי הּת וֹ רה, עסק על־ידי
האהבה עצם על־ידי ישׂ ראל,  עּמ ׁש ל
, עּמ ישׂ ראל כּ ל בּ ין ׁש יּ היה והלוֹ ם
גּ דוֹ ל, בּ כלליּ וּ ת בּ תוֹ כם נכלל ואהיה
ישׂ ראל בני כלּ נוּ  אנחנוּ  ׁש נּ היה עד

אחד: כּ איׁש  נחׁש בים הּק דוֹ ׁש   עּמ

קלותעלה חיׁש  מעלה מעלה אוֹ תי 
להיוֹ ת ׁש אזכּ ה עד מהרה,
ׁש אזכּ ה עד בּ אמת, טוֹ ב (כּ לּ י) כּ לּ וֹ 
וּ בכח הגּ דוֹ ל וּ בכח בּ רחמי
וּ להאיר לגלּ וֹ ת האמּת יּ ים, הצּ דּ יקים
כּ ל בּ ין ונסּת ר הכּ בוּ ׁש  הּט וֹ ב ולמצא
עד העכּ וּ "ם, בּ ין ואפלּ וּ  הרׁש עים
העכּ וּ "ם עם כּ ׁש אדבּ ר ׁש אפלּ וּ 
מדּ וֹ תיהם כּ ׁש אראה אוֹ  והרׁש עים,
לעסק מכרח כּ ׁש אהיה אוֹ  הרעוֹ ת,
עם וּ מּת ן מא אוֹ  עסק בּ איזה
למצא תמיד אזכּ ה והרׁש עים, העכּ וּ "ם
ונסּת ר הוֹ כן אלהוּ ת חיּ וּ ת וּ לגלּ וֹ ת
וּ בכל הגּ וֹ ים לׁש וֹ נוֹ ת בּ כל בּ קרבּ ם
ׁש ּת כף ותעזרני הרעוֹ ת, מדּ וֹ תיהם
יּפ ל עּמ הם עוֹ סק אהיה אוֹ  כּ ׁש אדבּ ר
הוֹ כן והּק דה והּט וֹ ב לפני, הרע
ויהיוּ  גּ דוֹ ל, בּ אוֹ ר ויאיר יתגּ לּ ה ׁש ם
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רב כּ י חנּ נוּ  ידוד חנּ נוּ  בּ מים. היּ ׁש בי
נפׁש נוּ  לעפר ׁש חה כּ י בוּ ז. שׂ בענוּ 
לעפר דּ בקה בּ טננוּ . לארץ דּ בקה
לּ נוּ  עזרתה קוּ מה .כּ דברי חיּ ני נפׁש י
לעזרתי חוּ ׁש ה . ּחסד למען וּ פדנוּ 

ּת ׁש וּ עתי. אדני

אלּ וּ וּ מהר מכּ ל וּ להוֹ ציאני לחלּ צני 
והמטנּ פים המגנּ ים הּמ קוֹ מוֹ ת
אל מאד. והמגמים והנּ מוּ כים
בּ אר עלי ּת אטר ואל מצוּ לה ּת בלעני
,בּ רחמי לגאלני וּ מהר ּפ יה
מכּ ל וּ לטהרני וּ להעלוֹ תני וּ להוֹ ציאני
כּ ל על־ידי ,לפני ׁש ּפ גמּת י הּפ גמים
ׁש חטאתי והּפ ׁש עים והעוֹ נוֹ ת החטאים
עד מנּ עוּ רי לפני וׁש ּפ ׁש עּת י וׁש עויתי
בּ אנס וּ במזיד בּ ׁש וֹ גג הזּ ה, היּ וֹ ם
עלי ותׁש ּפ יע עלי וחמל חוּ ס וּ ברצוֹ ן.
והגּ בוּ רה הכּ ח מן דקדה וּ גבוּ רה כּ ח

האמּת יּ ים הצּ דּ יקים לכףׁש ל זכוּ  אׁש ר 
למלא דּ וֹ מים הם אׁש ר יצרם, את
בּ נסיוֹ נוֹ ת ועמדוּ  מּמ ׁש , צבאוֹ ת ידוד
ּת אותם את וכבׁש וּ  מסּפ ר, אין רבּ וֹ ת
ׁש ברוּ  אׁש ר עד ּת חּת ם, יצרם את וכפוּ 
להתדּ בּ ק וזכוּ  לגמרי, יצרם את וּ בּט לוּ 
הּמ עלה בּ תכלית בּ אמת,  ּב
אחריו. ׁש למוּ ת ׁש אין והלמוּ ת
נׁש ענּת י, הגּ דוֹ ל וכחם וּ בזכוּ תם
ותׁש ּפ יע בּ זכוּ תם, עלי ותחמל ׁש ּת חס
ׁש אזכּ ה ותעזרני וּ גבוּ רתם, מכּ חם עלי
וּ לבּט ל וּ לׁש בּ ר וּ להכניע לכף גּ ם־כּ ן
וּ לבּט ל לׁש בּ ר ׁש אזכּ ה הרע, יצרי את
לגמרי רעוֹ ת וּ מדּ וֹ ת רעוֹ ת הּת אווֹ ת כּ ל
ואזכּ ה כּ לל, רע ׁש וּ ם בּ י יאר וא

בּ אמת לפני ׁש למה בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב
בּ י ׁש נּ אחז ׁש הרע ותעזרני ׁש לם. וּ בלב
והּת וֹ רה והּט וֹ ב לגמרי, ויתבּ ּט ל יּפ ל
וּ במדּ וֹ תי, בּ י ונסּת ר הנּ עלם הּק דוֹ ׁש ה
אוֹ ר עליו ויּת וֹ סף ויתגּ לּ ה יתבּ רר הכּ ל
לגלּ וֹ ת ׁש אזכּ ה עד מלּ עלּ א, רב
לעלוֹ ת וּ תזכּ ני ׁש בּ י. הּט וֹ ב כּ ל וּ להאיר
עד גּ דוֹ לה, בּ קדה לדרגּ א מדּ רגּ א
 ּב וּ להתדּ בּ ק ,אלי להתקרב ׁש אזכּ ה
וּ בתמימוּ ת. בּ אמת הּק דוֹ ׁש ה וּ בהּת וֹ רה
להכּ יר ׁש אזכּ ה הדּ עת אוֹ ר לי ותפּת ח
בּ אהבה תמיד  ּב וּ להתדּ בּ ק אוֹ ת
עוֹ לם, ואהבת רבּ ה בּ אהבה יתרה,
וּ בטהרה, בּ קדה וּ באמוּ נה, בּ אמת
והלּ בוּ ׁש ים הצּ מצוּ מים וּ תמעט
לידע וּ תזכּ ני הּמ בדּ ילים, והּמ סכים
וּ לבוּ ׁש ים צמצוּ מים בּ לי אוֹ ת וּ להכּ יר
בּ התקרבוּ ת אלי וּ תקרבני רבּ ים,
מעּת ה דּ קדה הדּ עת וּ בהתגּ לּ וּ ת גּ דוֹ ל

עוֹ לם: ועד

ּפ וֹ דהאנּ א רחמים, מלא רחמן ידוד, 
חוֹ ׁש ב חזק, גּ וֹ אל וּ מצּ יל,
על עמד נדּ ח,  מּמ ידּ ח לבל מחׁש בוֹ ת
והוֹ ׁש יעני, ועזרני וסמכני, ימיני
,ל להׁש ּת עבּ ד יצרי את לכף ׁש אזכּ ה
וכל הּת אווֹ ת כּ ל וּ לבּט ל לׁש בּ ר ואזכּ ה
וּ תזכּ ני בּ י. ׁש נּ תאחזוּ  רעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת
להגבּ יר ואזכּ ה טוֹ ב, לימי מעּת ה
להכניע על־הימי־רע, הימי־טוֹ ב
רע הימי כּ ל וּ לבּט ל וּ לׁש בּ ר וּ להׁש ּפ יל
ולראוֹ ת להבין ואזכּ ה טוֹ ב, הימי ּת חת
בּ ימי המלבּ ׁש  הּט וֹ ב וּ לגלּ וֹ ת ולמצא
ותחס הרע. מן הּט וֹ ב וּ לברר רע,

מט תפילות לגלקוטי תורה

בּ רחמי ותצּ ילני מעּת ה, עלי ותחמל
ׁש וּ ם להם יהיה ׁש א רע, מימי ּת מיד
כּ י וׁש לוֹ ם, חס עלי להתגּ בּ ר כּ ח
הרבּ ה רע ימי עלי עברוּ  כּ בר בּ עוֹ נוֹ תי
הּס בּ ל. כּ ח כּ ׁש ל אׁש ר עד מדּ י, יוֹ תר
והצּ ילני מעּת ה, עלי וחמל חוּ ס
רע, הימי מן נפׁש י וּ פדה וּ מלּ טני
וּ לבּט ל וּ להכניע לׁש בּ ר וזכּ ני ועזרני
והצּ ילני טוֹ ב, הימי ּת חת רע הימי כּ ל
וּ מכּ ל עוֹ ן, מכׁש וֹ ל מכּ ל רע, מכּ ל
לקדּ ׁש  ואזכּ ה רעוֹ ת, וּ מדּ וֹ ת הּת אווֹ ת
גּ דוֹ לה. בּ קדה לי, בּ ּמ ּת ר עצמי
טוֹ בים, ימי כל ׁש יּ היוּ  מעּת ה ואזכּ ה
וּ ׁש נוֹ תי האמּת י, בּ ּט וֹ ב ימי ואבלּ ה
ימי כּ ל לעסק ׁש אזכּ ה העליוֹ ן, בּ נּ עם
וּ להתדּ בּ ק בּ אמת, וּ בתוֹ רת בּ עבוֹ דת
גּ דוֹ לה, ואהבה בּ יראה  ּב וּ להכּ לל
וּ בטהרה בּ קדה וּ באמוּ נה, בּ אמת
מקרא לקיּ ם ואזכּ ה ועד, לעוֹ לם תמיד
בּ ּק ׁש  טוֹ ב ועשׂ ה מרע סוּ ר ׁש כּ תוּ ב,
ׁש לוֹ ם לבּק ׁש  ואזכּ ה ורדפהוּ . ׁש לוֹ ם
בּ מדּ וֹ תי ׁש לוֹ ם לי ׁש יּ היה ּת מיד,
הם אמצא ׁש ּת מיד וּ במאוֹ רעוֹ תי,
וּ בכל זמן וּ בכל מקוֹ ם בּ כל יתבּ ר
רוֹ דף ׁש אהיה תמיד וּ תזכּ ני אדם.
ישׂ ראל בּ ין ׁש לוֹ ם לעשׂ וֹ ת ׁש לוֹ ם,
איׁש  וּ בין לחברוֹ  אדם בּ ין , עּמ
גּ דוֹ לה, וּ בטהרה בּ קדה לאׁש ּת וֹ ,
ׁש לוֹ ם העוֹ שׂ ים בּ כלל ׁש אהיה ותעזרני

ׁש בּ מים: לאביהם ישׂ ראל בּ ין

הּק דוֹ ׁש הוּ תזכּ ני בּ תוֹ רת לעסק 
ּת קרבני ועל־ידי־זה תמיד,
כּ מוֹ  הלוֹ ם, אל יוֹ תר ּפ עם בּ כל

וכל נעם דרכי דּ רכיה ׁש כּ תוּ ב,
את לקיּ ם ותעזרני ׁש לוֹ ם. נתיבוֹ תיה
לקיּ ם ואזכּ ה בּ אהבה, תוֹ רת דּ ברי כּ ל

דּ אוֹ רייתא מצוֹ ת התרי"ג וכלכּ ל 
ענפיהם כּ ל עם דּ רבּ נן, הּמ צוֹ ת
ּפ רטיהם כּ ל ועם מהם היּ וֹ צאים
ׁש אי הּמ צוֹ ת ואפלּ וּ  ודקדּ וּ קיהם.
ּת זכּ ני עכׁש יו, לקיּ מם אדם לכל אפׁש ר
בּ רוּ חניּ וּ ת וּ לקיּ מם בּ הם ולהגּ וֹ ת ללמד
כּ לליּ וּ ת ועל־ידי הּת וֹ רה, עסק על־ידי
האהבה עצם על־ידי ישׂ ראל,  עּמ ׁש ל
, עּמ ישׂ ראל כּ ל בּ ין ׁש יּ היה והלוֹ ם
גּ דוֹ ל, בּ כלליּ וּ ת בּ תוֹ כם נכלל ואהיה
ישׂ ראל בני כלּ נוּ  אנחנוּ  ׁש נּ היה עד

אחד: כּ איׁש  נחׁש בים הּק דוֹ ׁש   עּמ

קלותעלה חיׁש  מעלה מעלה אוֹ תי 
להיוֹ ת ׁש אזכּ ה עד מהרה,
ׁש אזכּ ה עד בּ אמת, טוֹ ב (כּ לּ י) כּ לּ וֹ 
וּ בכח הגּ דוֹ ל וּ בכח בּ רחמי
וּ להאיר לגלּ וֹ ת האמּת יּ ים, הצּ דּ יקים
כּ ל בּ ין ונסּת ר הכּ בוּ ׁש  הּט וֹ ב ולמצא
עד העכּ וּ "ם, בּ ין ואפלּ וּ  הרׁש עים
העכּ וּ "ם עם כּ ׁש אדבּ ר ׁש אפלּ וּ 
מדּ וֹ תיהם כּ ׁש אראה אוֹ  והרׁש עים,
לעסק מכרח כּ ׁש אהיה אוֹ  הרעוֹ ת,
עם וּ מּת ן מא אוֹ  עסק בּ איזה
למצא תמיד אזכּ ה והרׁש עים, העכּ וּ "ם
ונסּת ר הוֹ כן אלהוּ ת חיּ וּ ת וּ לגלּ וֹ ת
וּ בכל הגּ וֹ ים לׁש וֹ נוֹ ת בּ כל בּ קרבּ ם
ׁש ּת כף ותעזרני הרעוֹ ת, מדּ וֹ תיהם
יּפ ל עּמ הם עוֹ סק אהיה אוֹ  כּ ׁש אדבּ ר
הוֹ כן והּק דה והּט וֹ ב לפני, הרע
ויהיוּ  גּ דוֹ ל, בּ אוֹ ר ויאיר יתגּ לּ ה ׁש ם
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ׁש ם, המלבּ ׁש ין הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת נתגּ לּ ין
ׁש בּ עוֹ לם, הדּ ברים כּ ל מחיּ ין ׁש הם
וּ מצטרפוֹ ת, בּ וֹ לטוֹ ת יהיוּ  והאוֹ תיּ וֹ ת
עד מלּ עלּ א, רב אוֹ ר עליהם ויּת וֹ סף
הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת וּ לברר ללּק ט ׁש נּ זכּ ה
וּ מכּ ל העכּ וּ "ם לׁש וֹ נוֹ ת מכּ ל הּק דוֹ ׁש ה
מהם ולבנוֹ ת הרעוֹ ת, מדּ וֹ תיהם
מקרא ויקיּ ם דּ קדה. ׁש למים בּ נינים
כח גּ בּ וֹ רי מלאכיו ידוד בּ רכוּ  ׁש כּ תוּ ב,
בּ רכוּ  דּ ברוֹ . בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ  עוֹ שׂ י
רצוֹ נוֹ . עוֹ שׂ י מׁש רתיו כּ ל־צבאיו ידוד
מקוֹ מוֹ ת בּ כל מעשׂ יו כּ ל ידוד בּ רכוּ 

ידוד: את נפׁש י בּ רכי ממׁש לּת וֹ 

ארבּ וֹ נוֹ  כּ י ידעּת , אּת ה עוֹ לם, ׁש ל 
כּ ל לבּק ׁש  דּ עּת י על עוֹ לה היה
ׁש איני אף־על־ּפ י כּ י ,מלּ פני אלּ ה
אפלּ וּ  אבל , מּמ התרחקוּ תי כּ ל יוֹ דע
, מּמ מהתרחקוּ תי ידיעתי מעט לפי
לבּק ׁש  דּ עּת י על עוֹ לה היה א גּ ם־כּ ן
ידעּת  ידוד, אּת ה א מאלּ ה. מעט על
תחנּ וֹ תי דּ ברי כל כּ י לבבי, את
עדין, וּ מבטחי ּת קותי וכל וּ בּק ׁש וֹ תי
הצּ דּ יקים וכח זכוּ ת על רק הוּ א
בּ צל חוֹ סים אנוּ  אׁש ר האמּת יּ ים
נׁש ען אני עליהם כּ ן על כּ נפיהם,
הגּ דוֹ ל כּ חם כּ י אלּ ה, כּ ל  מּמ לבּק ׁש 
בּ התרחקוּ תי אפלּ וּ  עלי, אפלּ וּ  מסּפ יק
אף־על־ ,וער ׁש עוּ ר בּ לי מאד העצוּ ם
ונׁש ען בּ טוּ ח אני הגּ דוֹ ל בּ כחם ּפ י־כן
תקוה לי יׁש  ׁש עדין ונאחז. ונסמ
מלּ פני בּ ּק ׁש ּת י מה לכל לזכּ וֹ ת
כלים, א רחמי כּ י מזּ ה, ויוֹ תר ויוֹ תר
הצּ דּ יקים כּ ל וּ גבוּ רת וכח וּ זכוּ ת

ואין לעוֹ לם, נפסק אינוֹ  האמּת יּ ים
לעמד ׁש ּת וּ כל דּ מסאבא סטרא ׁש וּ ם
ותקּפ ם וגבהם וּ מעלתם קדתם נגד
וכחם וּ זכוּ תם וּ גבוּ רתם. וכחם וחזקם
וּ לכל לנוּ  ויוֹ ׁש יע ויגן יעזר הגּ דוֹ ל
צדּ יקים גדוֹ לים כּ י בּ הם, החוֹ סים
נקראין והם מבּ חיּ יהם, יוֹ תר בּ מיתתם
בּ יוֹ תר רגיל להיוֹ ת וּ תזכּ ני ּת מיד. חיּ ים
הּק דוֹ ׁש ים קבריהם ציּ וּ ן על לבוֹ א
שׂ יחתי וּ לפרׁש  ׁש ם וּ להׁש ּת ּט ח
בּ חיּ ים היוּ  כּ אלּ וּ  בּ אמת, לפניהם
לעוֹ רר ואזכּ ה ויוֹ תר, ויוֹ תר חיּ וּ תם
ויכמרוּ  ויהמוּ  עלי, לבּ ם רחמי
וסגוּ ר כּ לוּ א אני אׁש ר עלי, רחמיהם
כּ אלּ וּ  בּ מקוֹ מוֹ ת ׁש נים  ּכ כּ ל
יוֹ דעים הם כּ אׁש ר , מּמ הרחוֹ קים
בּ זה וּ מהוּ תנוּ  ענינינוּ  כּ ל בּ ברוּ ר
והם סוֹ ף, ועד מּת חלּ ה העוֹ בר, העוֹ לם
האדם על ׁש יּ ׁש  הרחמנוּ ת עצם יוֹ דעים
ללוּ ן, נטה כּ אוֹ רח הזּ ה בּ עוֹ לם העוֹ בר
יּ עשׂ ה מה אחריתוֹ  על חוֹ ׁש ב ואינוֹ 
וּ לנצח לעד והּק יּ ם העוֹ מד בּ עוֹ לם

ה כּ לּ א, דעלמא מרא ׁש לּ נצחים. גּ וּ ף 
ועשׂ ה .עמל על חוּ סה  ּׁש ל והנּ ׁש מה
יׁש וּ עה והוֹ ׁש יעני ועזרני ,ׁש מ למען

ואמּת יּ ית: ׁש למה

בּ אמת,וזכּ ני תמיד  ּב להתדּ בּ ק 
הגּ דוֹ לה אהבת וּ להכּ יר
הּק דוֹ ׁש , ישׂ ראל  עּמ את אוֹ הב ׁש אּת ה
העּמ ים מכּ ל בּ נוּ  בּ חרּת  אׁש ר
וקדּ ׁש ּת נוּ  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת, מכּ ל ורוֹ ממּת נוּ 
אהבת מלבּ ׁש  בּ הם אׁש ר בּ מצוֹ תי
 עּמ את אוֹ הב אּת ה אׁש ר הגּ דוֹ לה
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וחמלה אהבה אמּת יּ ית, אהבה ישׂ ראל
מאהבת אׁש ר ותכלית. קץ לּה  ׁש אין
 עּמ על האמּת יּ ית וּ מחמלת הגּ דוֹ לה
אלהוּ ת צמצמּת  הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל
בּ הּת וֹ רה אהבת והלבּ ׁש ּת  כּ ביכוֹ ל,
לנוּ  נתּת  אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים וּ מצוֹ ת
נאמן נביא מׁש ה על־ידי בּ אהבה
היא וּ מצוה מצוה כּ ל אׁש ר ,בּ ית
ׁש נּ זכּ ה כּ די הּק דוֹ ׁש , וצמצוּ ם ׁש עוּ ר
אוֹ ת וּ להיג אוֹ ת להכּ יר על־ידי־זה
חוּ ס ואהבה. בּ יראה בּ אמת וּ לעבד
בּ אהבה מצוֹ תי כּ ל לקיּ ם וזכּ ני וחנּ ני
הרבּ ים בּ רחמי ותעזרני גּ דוֹ לה,
האהבה אוֹ ר וּ להבין להיג ׁש אזכּ ה
ׁש היא תוֹ רה, סתרי ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
דּ עתידא סתימאה, דעּת יקא אוֹ רייתא
האהבה ׁש היא לבא, לעתיד לאתגּ ליּ א
 עּמ ישׂ ראל וּ בין בּ ינ ׁש היה הגּ דוֹ לה
האהבה אׁש ר העוֹ לם, ׁש בּ ראת קדם
והּמ דּ וֹ ת מהזּ מן למעלה היא הזּ את
אוֹ ר להיג אי־אפׁש ר אׁש ר והיּ מים,
צדּ יקים על־ידי אם כּ י הזּ את, האהבה
וּ מבּט לים יצרם, את הכּ וֹ פים אמּת יּ ים
בּ תכלית רעוֹ ת והּמ דּ וֹ ת הּת אווֹ ת כּ ל

בּ רׁש וּ תם. ולבּ ם הבּ ּט וּ ל,

בּ רחמיאבינוּ  עזרני מלכּ נוּ , 
וּ להכּ לל וּ להתדּ בּ ק להתקרב
הכּ ח לוֹ  יׁש  אׁש ר הזּ ה האמת בּ הצּ דּ יק
אוֹ ר בּ נוּ  גּ ם וּ להאיר להכניס הזּ ה,
וּ תחנּ ני ׁש בּ דּ עת. הזּ את האהבה
גם ׁש אזכּ ה ותעזרני הרבּ ים, בּ רחמי
וּ לׁש בּ ר וּ להכניע לכף וכחוֹ  בּ זכוּ תוֹ  כּ ן
וּ לבּט ל וּ לסלּ ק הרע, יצרי את וּ לבּט ל

רעוֹ ת, הּמ דּ וֹ ת וכּ ל הּת אווֹ ת כּ ל מּמ נּ י
כּ ל ואקר תמיד, ברׁש וּ תי לבּ י ויהיה
הדּ עת אל ׁש בּ לּ ב והיּ מים הּמ דּ וֹ ת
הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ הדּ עת וּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש ,
כל ׁש ּמ א יוֹ דעים אנוּ  בּ נוּ , הּמ ׁש רׁש 
מעט כּ פי אׁש ר עד ,כּ בוֹ ד הארץ
בּ נוּ , ׁש ּמ תנוֹ צץ הדּ עת התנוֹ צצוּ ת
ואחדּ וּ ת ויחוּ ד ורוֹ ממוּ ת מגּ דלּ ת
כּ ל לגמרי מתבּ ּט לים היוּ  , וּ ממׁש לּת
וא כּ לּ ם, רעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת וכּ ל הּת אווֹ ת
ואת ידינוּ  את להרים לנוּ  אפׁש ר היה
ׁש נּ זכּ ה ּת עזרנוּ  כּ ן .בּ לעדי רגלינוּ 
הדּ עת אל וּ מדּ וֹ תיו הלּ ב את לקר
עד בּ רׁש וּ תי לבּ י ויהיה הזּ ה, הּק דוֹ ׁש 
וּ לבּט ל וּ לסלּ ק לׁש בּ ר בּ רחמי ׁש אזכּ ה
רעוֹ ת, הּמ דּ וֹ ת וכּ ל הּת אווֹ ת כּ ל מּמ נּ י
הּט וֹ בים וּ מדּ וֹ תיו הלּ ב נכלל ויהיה
וּ מדּ וֹ תי לבּ י ויקבּ ל הּק דוֹ ׁש , בּ הדּ עת
גם ׁש אזכּ ה עד ׁש בּ דּ עת, האהבה מאוֹ ר
וּ להבין להיג וּ בּמ דּ וֹ ת, וּ ביּ מים בּ זּ מן
אוֹ ר ׁש הוּ א הגּ נוּ ז אוֹ ר טעם ולטעם
להבין ואזכּ ה ׁש בּ דּ עת, האהבה
וּ תזכּ ני אמּת יּ ים. תוֹ רה סתרי וּ להיג
להתקרב ּפ עם, בּ כל לעלוֹ ת ותעזרני
ואל הּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רת ואל אלי
ויוֹ תר, יוֹ תר גּ דוֹ ל בּ התקרבוּ ת הלוֹ ם,
תוֹ רה סתרי להיג תמיד ואזכּ ה

יוֹ תר: הגּ בוֹ הים

לנוּ וזכּ נוּ  ׁש יּ תגּ לּ ה הרבּ ים, בּ רחמי 
והצּ דּ יקים הגּ נוּ זה הּת וֹ רה
כּ דאי העוֹ לם אין אמנם ואם הגּ נוּ זים,
הזּ ה, הגּ נוּ ז בּ אוֹ ר להׁש ּת ּמ ׁש  עכׁש יו
והצּ דּ יקים הגּ נוּ זה הּת וֹ רה ׁש היא
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ׁש ם, המלבּ ׁש ין הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת נתגּ לּ ין
ׁש בּ עוֹ לם, הדּ ברים כּ ל מחיּ ין ׁש הם
וּ מצטרפוֹ ת, בּ וֹ לטוֹ ת יהיוּ  והאוֹ תיּ וֹ ת
עד מלּ עלּ א, רב אוֹ ר עליהם ויּת וֹ סף
הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת וּ לברר ללּק ט ׁש נּ זכּ ה
וּ מכּ ל העכּ וּ "ם לׁש וֹ נוֹ ת מכּ ל הּק דוֹ ׁש ה
מהם ולבנוֹ ת הרעוֹ ת, מדּ וֹ תיהם
מקרא ויקיּ ם דּ קדה. ׁש למים בּ נינים
כח גּ בּ וֹ רי מלאכיו ידוד בּ רכוּ  ׁש כּ תוּ ב,
בּ רכוּ  דּ ברוֹ . בּ קוֹ ל לׁש מע דברוֹ  עוֹ שׂ י
רצוֹ נוֹ . עוֹ שׂ י מׁש רתיו כּ ל־צבאיו ידוד
מקוֹ מוֹ ת בּ כל מעשׂ יו כּ ל ידוד בּ רכוּ 

ידוד: את נפׁש י בּ רכי ממׁש לּת וֹ 

ארבּ וֹ נוֹ  כּ י ידעּת , אּת ה עוֹ לם, ׁש ל 
כּ ל לבּק ׁש  דּ עּת י על עוֹ לה היה
ׁש איני אף־על־ּפ י כּ י ,מלּ פני אלּ ה
אפלּ וּ  אבל , מּמ התרחקוּ תי כּ ל יוֹ דע
, מּמ מהתרחקוּ תי ידיעתי מעט לפי
לבּק ׁש  דּ עּת י על עוֹ לה היה א גּ ם־כּ ן
ידעּת  ידוד, אּת ה א מאלּ ה. מעט על
תחנּ וֹ תי דּ ברי כל כּ י לבבי, את
עדין, וּ מבטחי ּת קותי וכל וּ בּק ׁש וֹ תי
הצּ דּ יקים וכח זכוּ ת על רק הוּ א
בּ צל חוֹ סים אנוּ  אׁש ר האמּת יּ ים
נׁש ען אני עליהם כּ ן על כּ נפיהם,
הגּ דוֹ ל כּ חם כּ י אלּ ה, כּ ל  מּמ לבּק ׁש 
בּ התרחקוּ תי אפלּ וּ  עלי, אפלּ וּ  מסּפ יק
אף־על־ ,וער ׁש עוּ ר בּ לי מאד העצוּ ם
ונׁש ען בּ טוּ ח אני הגּ דוֹ ל בּ כחם ּפ י־כן
תקוה לי יׁש  ׁש עדין ונאחז. ונסמ
מלּ פני בּ ּק ׁש ּת י מה לכל לזכּ וֹ ת
כלים, א רחמי כּ י מזּ ה, ויוֹ תר ויוֹ תר
הצּ דּ יקים כּ ל וּ גבוּ רת וכח וּ זכוּ ת

ואין לעוֹ לם, נפסק אינוֹ  האמּת יּ ים
לעמד ׁש ּת וּ כל דּ מסאבא סטרא ׁש וּ ם
ותקּפ ם וגבהם וּ מעלתם קדתם נגד
וכחם וּ זכוּ תם וּ גבוּ רתם. וכחם וחזקם
וּ לכל לנוּ  ויוֹ ׁש יע ויגן יעזר הגּ דוֹ ל
צדּ יקים גדוֹ לים כּ י בּ הם, החוֹ סים
נקראין והם מבּ חיּ יהם, יוֹ תר בּ מיתתם
בּ יוֹ תר רגיל להיוֹ ת וּ תזכּ ני ּת מיד. חיּ ים
הּק דוֹ ׁש ים קבריהם ציּ וּ ן על לבוֹ א
שׂ יחתי וּ לפרׁש  ׁש ם וּ להׁש ּת ּט ח
בּ חיּ ים היוּ  כּ אלּ וּ  בּ אמת, לפניהם
לעוֹ רר ואזכּ ה ויוֹ תר, ויוֹ תר חיּ וּ תם
ויכמרוּ  ויהמוּ  עלי, לבּ ם רחמי
וסגוּ ר כּ לוּ א אני אׁש ר עלי, רחמיהם
כּ אלּ וּ  בּ מקוֹ מוֹ ת ׁש נים  ּכ כּ ל
יוֹ דעים הם כּ אׁש ר , מּמ הרחוֹ קים
בּ זה וּ מהוּ תנוּ  ענינינוּ  כּ ל בּ ברוּ ר
והם סוֹ ף, ועד מּת חלּ ה העוֹ בר, העוֹ לם
האדם על ׁש יּ ׁש  הרחמנוּ ת עצם יוֹ דעים
ללוּ ן, נטה כּ אוֹ רח הזּ ה בּ עוֹ לם העוֹ בר
יּ עשׂ ה מה אחריתוֹ  על חוֹ ׁש ב ואינוֹ 
וּ לנצח לעד והּק יּ ם העוֹ מד בּ עוֹ לם

ה כּ לּ א, דעלמא מרא ׁש לּ נצחים. גּ וּ ף 
ועשׂ ה .עמל על חוּ סה  ּׁש ל והנּ ׁש מה
יׁש וּ עה והוֹ ׁש יעני ועזרני ,ׁש מ למען

ואמּת יּ ית: ׁש למה

בּ אמת,וזכּ ני תמיד  ּב להתדּ בּ ק 
הגּ דוֹ לה אהבת וּ להכּ יר
הּק דוֹ ׁש , ישׂ ראל  עּמ את אוֹ הב ׁש אּת ה
העּמ ים מכּ ל בּ נוּ  בּ חרּת  אׁש ר
וקדּ ׁש ּת נוּ  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת, מכּ ל ורוֹ ממּת נוּ 
אהבת מלבּ ׁש  בּ הם אׁש ר בּ מצוֹ תי
 עּמ את אוֹ הב אּת ה אׁש ר הגּ דוֹ לה
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וחמלה אהבה אמּת יּ ית, אהבה ישׂ ראל
מאהבת אׁש ר ותכלית. קץ לּה  ׁש אין
 עּמ על האמּת יּ ית וּ מחמלת הגּ דוֹ לה
אלהוּ ת צמצמּת  הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל
בּ הּת וֹ רה אהבת והלבּ ׁש ּת  כּ ביכוֹ ל,
לנוּ  נתּת  אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים וּ מצוֹ ת
נאמן נביא מׁש ה על־ידי בּ אהבה
היא וּ מצוה מצוה כּ ל אׁש ר ,בּ ית
ׁש נּ זכּ ה כּ די הּק דוֹ ׁש , וצמצוּ ם ׁש עוּ ר
אוֹ ת וּ להיג אוֹ ת להכּ יר על־ידי־זה
חוּ ס ואהבה. בּ יראה בּ אמת וּ לעבד
בּ אהבה מצוֹ תי כּ ל לקיּ ם וזכּ ני וחנּ ני
הרבּ ים בּ רחמי ותעזרני גּ דוֹ לה,
האהבה אוֹ ר וּ להבין להיג ׁש אזכּ ה
ׁש היא תוֹ רה, סתרי ׁש הוּ א ׁש בּ דּ עת,
דּ עתידא סתימאה, דעּת יקא אוֹ רייתא
האהבה ׁש היא לבא, לעתיד לאתגּ ליּ א
 עּמ ישׂ ראל וּ בין בּ ינ ׁש היה הגּ דוֹ לה
האהבה אׁש ר העוֹ לם, ׁש בּ ראת קדם
והּמ דּ וֹ ת מהזּ מן למעלה היא הזּ את
אוֹ ר להיג אי־אפׁש ר אׁש ר והיּ מים,
צדּ יקים על־ידי אם כּ י הזּ את, האהבה
וּ מבּט לים יצרם, את הכּ וֹ פים אמּת יּ ים
בּ תכלית רעוֹ ת והּמ דּ וֹ ת הּת אווֹ ת כּ ל

בּ רׁש וּ תם. ולבּ ם הבּ ּט וּ ל,

בּ רחמיאבינוּ  עזרני מלכּ נוּ , 
וּ להכּ לל וּ להתדּ בּ ק להתקרב
הכּ ח לוֹ  יׁש  אׁש ר הזּ ה האמת בּ הצּ דּ יק
אוֹ ר בּ נוּ  גּ ם וּ להאיר להכניס הזּ ה,
וּ תחנּ ני ׁש בּ דּ עת. הזּ את האהבה
גם ׁש אזכּ ה ותעזרני הרבּ ים, בּ רחמי
וּ לׁש בּ ר וּ להכניע לכף וכחוֹ  בּ זכוּ תוֹ  כּ ן
וּ לבּט ל וּ לסלּ ק הרע, יצרי את וּ לבּט ל

רעוֹ ת, הּמ דּ וֹ ת וכּ ל הּת אווֹ ת כּ ל מּמ נּ י
כּ ל ואקר תמיד, ברׁש וּ תי לבּ י ויהיה
הדּ עת אל ׁש בּ לּ ב והיּ מים הּמ דּ וֹ ת
הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ הדּ עת וּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש ,
כל ׁש ּמ א יוֹ דעים אנוּ  בּ נוּ , הּמ ׁש רׁש 
מעט כּ פי אׁש ר עד ,כּ בוֹ ד הארץ
בּ נוּ , ׁש ּמ תנוֹ צץ הדּ עת התנוֹ צצוּ ת
ואחדּ וּ ת ויחוּ ד ורוֹ ממוּ ת מגּ דלּ ת
כּ ל לגמרי מתבּ ּט לים היוּ  , וּ ממׁש לּת
וא כּ לּ ם, רעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת וכּ ל הּת אווֹ ת
ואת ידינוּ  את להרים לנוּ  אפׁש ר היה
ׁש נּ זכּ ה ּת עזרנוּ  כּ ן .בּ לעדי רגלינוּ 
הדּ עת אל וּ מדּ וֹ תיו הלּ ב את לקר
עד בּ רׁש וּ תי לבּ י ויהיה הזּ ה, הּק דוֹ ׁש 
וּ לבּט ל וּ לסלּ ק לׁש בּ ר בּ רחמי ׁש אזכּ ה
רעוֹ ת, הּמ דּ וֹ ת וכּ ל הּת אווֹ ת כּ ל מּמ נּ י
הּט וֹ בים וּ מדּ וֹ תיו הלּ ב נכלל ויהיה
וּ מדּ וֹ תי לבּ י ויקבּ ל הּק דוֹ ׁש , בּ הדּ עת
גם ׁש אזכּ ה עד ׁש בּ דּ עת, האהבה מאוֹ ר
וּ להבין להיג וּ בּמ דּ וֹ ת, וּ ביּ מים בּ זּ מן
אוֹ ר ׁש הוּ א הגּ נוּ ז אוֹ ר טעם ולטעם
להבין ואזכּ ה ׁש בּ דּ עת, האהבה
וּ תזכּ ני אמּת יּ ים. תוֹ רה סתרי וּ להיג
להתקרב ּפ עם, בּ כל לעלוֹ ת ותעזרני
ואל הּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רת ואל אלי
ויוֹ תר, יוֹ תר גּ דוֹ ל בּ התקרבוּ ת הלוֹ ם,
תוֹ רה סתרי להיג תמיד ואזכּ ה

יוֹ תר: הגּ בוֹ הים

לנוּ וזכּ נוּ  ׁש יּ תגּ לּ ה הרבּ ים, בּ רחמי 
והצּ דּ יקים הגּ נוּ זה הּת וֹ רה
כּ דאי העוֹ לם אין אמנם ואם הגּ נוּ זים,
הזּ ה, הגּ נוּ ז בּ אוֹ ר להׁש ּת ּמ ׁש  עכׁש יו
והצּ דּ יקים הגּ נוּ זה הּת וֹ רה ׁש היא



תפילותנב לגלקוטי תורה

עּמ נוּ  ּת עשׂ ה אף־על־ּפ י־כן הגּ נוּ זים.
רחמי וּ תעוֹ רר הדּ ין, מוּ רת לפנים
ותעזרנוּ  עלינוּ , האמּת יּ ים וחסדי
הגּ דוֹ לים, וחנינוֹ תי בּ טוֹ בוֹ תי
הרבּ ים, בּ רחמי לנוּ  ׁש יּ תגּ לּ וּ  ׁש נּ זכּ ה
כּ י הגּ נוּ זה, והּת וֹ רה הגּ נוּ זים הצּ דּ יקים

ידע לנוּ אּת ה ׁש אין אהינוּ , ידוד ּת  
אם כּ י ותקוה, סמיכה ׁש וּ ם עכׁש יו
והּת וֹ רה הגּ נוּ זים הצּ דּ יקים על־ידי
עלינוּ  מגינים לבדּ ם הם כּ י הגּ נוּ זה,
הזּ ה, הּמ ר הגּ לוּ ת בּ עמק עכׁש יו
עלינוּ  חוּ סה דמׁש יחא. בּ עוּ קבא
ועזרנוּ  עלינוּ  מעי יהמוּ  ,בּ רחמי
לגמרי מרע לסוּ ר יצרנוּ  את לכבּ ׁש 
בּ עיני הּט וֹ ב ולעשׂ וֹ ת הּט וֹ ב, כּ רצוֹ נ
גּ ם ולטעם להנוֹ ת ׁש נּ זכּ ה עד תמיד,
וזרוּ ע וצפוּ ן הגּ נוּ ז מאוֹ ר הזּ ה בּ עוֹ לם
זרוּ ע אוֹ ר ׁש כּ תוּ ב, כּ מוֹ  לצדּ יקים,
וּ כתיב, שׂ מחה. לב וּ ליׁש רי לצּ דּ יק
מעלליהם פרי כּ י טוֹ ב כּ י צדּ יק אמרוּ 
 עּמ על ׁש לוֹ ם ותמׁש י יאכלוּ .
מיני כּ ל וּ תבּט ל לעוֹ לם, ישׂ ראל
על־ידי אׁש ר עד העוֹ לם, מן מחקת
כּ ל ויתקרבוּ  יּמ ׁש כוּ  הלוֹ ם, רבּ וּ י

בּ אמת, וּ ליראת לעבוֹ דת הרחוֹ קים
מאד הּק דה מן הרחוֹ קים אפלּ וּ 
אפלּ וּ  הרחוּ ק, בּ תכלית מאד
מיני בּ כל והמלכלכים המׁש ּק עים
כּ לּ ם ולכלוּ כים, וטנּ וּ פים תוֹ עבוֹ ת
מּמ קוֹ ם אלי ויׁש וּ בוּ  בּ אמת יתעוֹ ררוּ 
האמּת יּ ים הצּ דּ יקים כח על־ידי ׁש הם,
אלהוּ ת לגלּ וֹ ת ּת מיד העוֹ סקים
עוֹ לם, בּ אי כּ ל על אדנוּ ת וּ לפרסם
לאביהם ישׂ ראל בּ ין ׁש לוֹ ם ולעשׂ וֹ ת
בּ עוֹ לם עּת ה גּ ם ותמׁש י ׁש בּ מים.
עתיד ׁש אּת ה הנּ פלא הלוֹ ם הזּ ה,
ׁש כּ תוּ ב, כּ מוֹ  לבוֹ א, לעתיד לגלּ וֹ ת
ירבּ ץ גּ די עם ונמר כּ בשׂ  עם זאב וגר
קטן ונער יחדּ ו וּ מריא וּ כפיר ועגל
בּ כל יׁש חיתוּ  וא ירעוּ  א בּ ם. נהג
את דּ עה הארץ מלאה כּ י קדׁש י, הר
מקרא וּ תקיּ ם מכּס ים. ליּ ם כּ ּמ ים ידוד
ׁש לוֹ ם שׂ פתים ניב בּ וֹ רא ׁש כּ תוּ ב,
ידוד אמר ולּק רוֹ ב לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם
תוֹ רת לאוֹ הבי רב ׁש לוֹ ם וּ רפאתיו.
יּת ן לעּמ וֹ  עז ידוד מכׁש וֹ ל. למוֹ  ואין
נצח אמן בלוֹ ם. עּמ וֹ  את יבר ידוד

ועד: סלה





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 ְְִִֵֶֶַַָָָָָ

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 ְְִִֵֶֶַַָָָָָ

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 
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