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‰$Èa :·e˙kL BÓk ,‰$Èa ‡e‰ ·ÏÂ .ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ‡N$»»∆«¿»¿≈ƒ»¿∆»ƒ»
ÌÈ„ew¯a ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ÔkŒÏÚ .ÔÈ·Ó ·l‰ d·e ,‡aÏƒ»»«≈≈ƒ«≈»ƒ¿«≈»ƒƒ
,‰lk‰Ï ÔÈÏ‚¯‰ È„ÈŒÏÚ ·laL ÔÈÙÏ‡‰ [CÈLÓ‰Ï]¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«≈«¿≈»«¿ƒ¿««»

˘ ‡i¯ËÓÈb ,ÔÈc ÌÈÓÚt LÓÁ ˙$ÈÁa ‡È‰L,Í" ∆ƒ¿ƒ«»≈¿»ƒƒƒ«¿ƒ»
˙ÈNÚ$ ,dÏ CLÓpL ·l‰ ¯B‡ È„ÈŒÏÚÂ .¯Ú$ ‡i¯ËÓÈbƒ«¿ƒ»««¿«¿≈«≈∆ƒ¿»»«¬≈
:˙$ÈÁa ‰ÊÂ ."È$„‡" ÌÈÓÚt '‰ ˙ÈNÚ$Â ,‡"‰a ‰¯Ú$«¬»¿≈¿«¬≈¿»ƒ¬…»¿∆¿ƒ«
Áˆ$ Ì‰L ,ÌÈ˙ÙO‰ È„ÈŒÏÚL ,ÁzÙz È˙ÙN È$„‡¬…»¿»«ƒ¿»∆«¿≈«¿»«ƒ∆≈∆«
˙ÈNÚ$Â ,‚eeÊ ˙$ÈÁ·a ‰lk‰ ˜zÓ$Â ÁzÙ$ ,„B‰Â»ƒ¿»¿ƒ¿»««»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¬≈

:‚eeÊÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ,‰¯Ú$ ‡È‰L ,È$„‡ ˙$ÈÁa¿ƒ«¬…»∆ƒ«¬»∆ƒ¿»¿ƒ

‰ÊÂL¯„na ‡˙È‡c('Ú 'Ù ˙È˘‡¯·)˙‡ ·˜ÚÈ ‡NpLk : ¿∆¿ƒ»«ƒ¿»¿∆»»«¬…∆
,‡ÈÏ ‡È‰ ÔÈ¯nÊÓ eÈ‰ ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L ‰ÚLa ,‰‡Ï≈»¿»»∆»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ«¿«¿
‡ÓÏÚ ‡È‰ ‰‡Ï Èk e$È‰ .‰‡Ï ‡‰ ·˜ÚÈÏ ÊÓ¯Ïƒ¿…¿«¬…»≈»«¿ƒ≈»ƒ»¿»

‡ÈÒk˙‡c(„�˜ ‡ˆÈÂ ¯‰ÂÊ)·e˙kL BÓk ,·Ï ˙$ÈÁa ‡e‰L , ¿ƒ¿«¿»∆¿ƒ«≈¿∆»

(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)ÏL ˜ezn‰ ÌMÓe ,"E˙¯Ó‡ Èz$Ùˆ ÈaÏa" :¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿»∆ƒ»«ƒ∆
,‰‡Ï ‡‰ :‰ÊÂ .·l‰Ó ‡"‰ ÔÈÎÈLÓnLk ,ÌÈ$Èc‰«ƒƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈«≈¿∆»≈»
Ôw˙Ïe ˜ÈzÓ‰Ï È„k ,ÔÈÙÏ‡‰ ‰‡lÓ CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈»»«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«≈
,‰‡Ï dÓL ‰lk‰L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ Ìb .‰lk‰ ˙‡∆««»«»¿ƒ∆««»¿»≈»

:˙˜zÓ$ dÓˆÚ ˙B$ÈÁa È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿∆∆

‚Ï

‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

"˙B‡¯Ï ÌÈÓÈ ·‰‡ ,ÌÈiÁ ıÙÁ‰ LÈ‡‰ ÈÓƒ»ƒ∆»≈«ƒ…≈»ƒƒ¿
"·BË:(„Ï ÌÈÏ‰˙)

‡ÏÏk‰ÌBÏL ‰È‰iL ,ÌBÏL Lw·Ï CÈ¯vL ,‡e‰ «¿»∆»ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ‰È‰iLÂ ,Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈¿∆ƒ¿∆»¿»»»
ÂÈ˙BcÓa ˜lÁÓ ‰È‰È ‡lL e$È‰ ,ÂÈ˙BcÓa¿ƒ»«¿∆…ƒ¿∆¿À»¿ƒ»

ÔÈÏ‚¯‰ È„È ÏÚ ·laL ÔÈÙÏ‡‰ [CÈLÓ‰Ï] כנגד (שהם ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«≈«¿≈»«¿ƒ
והוד') 'נצח ה'מלכות')lk‰Ï‰הספירות ספירת ,(שהיא ¿««»

,'C"L' ‡i¯ËÓÈb ,'ÔÈc' ÌÈÓÚt LÓÁ ˙	ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«»≈¿»ƒƒƒ«¿ƒ»«
˙ÈNÚ	 ,dÏ CLÓpL ·l‰ ¯B‡ È„È ÏÚÂ .'¯Ú	' ‡i¯ËÓÈbƒ«¿ƒ»««¿«¿≈«≈∆ƒ¿»»«¬≈

,"È	„‡" ÌÈÓÚt '‰ ˙ÈNÚ	Â ,‡"‰a '‰¯Ú	' ידי על כי «¬»¿≈¿«¬≈¿»ƒ¬…»
לחמש  'דין' פעמים החמש נעשים אלפין, החמישה

'אדני'. ÁzÙz",פעמים È˙ÙN È	„‡" :˙	ÈÁa ‰ÊÂ ורמוז ¿∆¿ƒ«¬…»¿»«ƒ¿»
B‰Â„'בזה, Áˆ	' Ì‰L ,ÌÈ˙ÙO‰ È„È ÏÚLÁzÙ	 , ∆«¿≈«¿»«ƒ∆≈∆«»ƒ¿»

,'È	„‡' ˙	ÈÁa ˙ÈNÚ	Â ,‚eeÊ ˙	ÈÁ·a ‰lk‰ ˜zÓ	Â¿ƒ¿»««»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¬≈¿ƒ«¬…»
.‚eeÊÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ,'‰¯Ú	' ‡È‰L ידי שעל נמצא ∆ƒ«¬»∆ƒ¿»¿ƒ

הדינים. המתקת נעשית החתונה של הריקודים

‡˙È‡c ‰ÊÂ שמובא –L¯„na('ע פ' 'NpLk‡(בראשית ¿∆¿ƒ»«ƒ¿»¿∆»»
ÔÈ¯nÊÓ eÈ‰ ,ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L ‰ÚLa ,‰‡Ï ˙‡ ·˜ÚÈ«¬…∆≈»¿»»∆»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

,'‰‡Ï ‡‰ ·˜ÚÈÏ ÊÓ¯Ï ,‡ÈÏ ‡È‰ ונתן רימהו לבן כי «¿«¿ƒ¿…¿«¬…»≈»
כי  בזה, ורמוז רחל. את לו לתת במקום לאה את לו

פרצופים לשני מתחלקת ה'מלכות' רוחניים)ספירת :(בנינים

מ'רחל', יותר גבוהה בחינה היא ו'לאה' ו'לאה', 'רחל'

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‡È‰ '‰‡Ï' Èk e	È‰ מכוסה עולם – «¿ƒ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»
קנד.) ויצא e˙kL·(זוהר BÓk ,'·Ï' ˙	ÈÁa ‡e‰L (תהלים , ∆¿ƒ«≈¿∆»

‡E˙¯Ó",קיט) Èz	Ùˆ ÈaÏa" הוא : שהלב בזה ורמוז ¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿»∆
נמצא  מכוסה, עולם היא ש'לאה' וכיון ומכוסה, צפון

הוא  ותיקונה שבנינה משום וזאת 'לב', בחינת שהיא

'לב', בחינת שהיא ה'בינה' ספירת ידי «ÌMÓeƒעל
:‰ÊÂ .·l‰Ó ‡"‰ ÔÈÎÈLÓnLk ,ÌÈ	Èc‰ ÏL ˜ezn‰«ƒ∆«ƒƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈«≈¿∆
È„k ,ÔÈÙÏ‡‰ '‰‡l'Ó CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL ,'‰‡Ï ‡‰'»≈»∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈»»«¿ƒ¿≈

,‰lk‰ ˙‡ Ôw˙Ïe ˜ÈzÓ‰Ï והם 'רחל', פרצוף שזהו ¿«¿ƒ¿«≈∆««»
זה  דבר כי מרקדין, כשהיו החתונה בשעת זאת אמרו

החתונה. של הריקודין ידי על ‰נעשה ÌbÌÈ¯ÓB‡ eÈ «»¿ƒ
,˙˜zÓ	 dÓˆÚ ˙B	ÈÁa È„È ÏÚL ,'‰‡Ï' dÓL ‰lk‰L∆««»¿»≈»∆«¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿∆∆
'לאה' פרצוף ידי על נמתקת ה'מלכות' שספירת דהיינו

עצמה. בה שנמצא

‚Ï
‰Î¯·Ï B	B¯ÎÊ e	a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

הפסוק: את מקדים ז"ל ÌÈiÁ,רבינו ıÙÁ‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ∆»≈«ƒ
"·BË ˙B‡¯Ï ÌÈÓÈ לד)‡‰· יתבאר ,(תהלים המאמר ובסוף …≈»ƒƒ¿

המאמר. של דרכו פי על זה בפסוק הרמוז

ÔÈa ÌBÏL ‰È‰iL ,ÌBÏL Lw·Ï CÈ¯vL ,‡e‰ ÏÏk‰ .‡«¿»∆»ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆»≈
‡lL e	È‰ ,ÂÈ˙BcÓa Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ‰È‰iLÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆ƒ¿∆»¿»»»¿ƒ»«¿∆…
˜elÁ BÏ ‡‰È ‡lL ,ÂÈ˙BÚ¯‡Ó·e ÂÈ˙BcÓa ˜lÁÓ ‰È‰Èƒ¿∆¿À»¿ƒ»ƒ¿…¿»∆…¿≈ƒ

e˜Úa ÔÈa e·ÈËa ÔÈa בשעת ובין טובה בשעת בין – ≈¿ƒ≈¿»
‰È	eצרה, ,C¯a˙È ÌM‰ Ba ‡ˆÓÈ „ÈÓz דוד שאמר כמו »ƒƒ¿»«≈ƒ¿»««¿

והוד  נצח שהם השפתיים ענין

:„Â‰Â Áˆ� Ì‰˘ ÌÈÈ˙Ù˘‰ שיש ד', אות י"ב בסימן לעיל עיין
בחינת  ויש השפתיים, כנגד שהם עליונים והוד' 'נצח בחינת

הרגליים. כנגד שהם תחתונים והוד' 'נצח
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ÔÈa e·ÈËa ÔÈa ˜elÁ BÏ ‡‰È ‡lL ,ÂÈ˙BÚ¯‡Ó·eƒ¿…¿»∆…¿≈ƒ≈¿ƒ≈
e$È‰ ,C¯a˙È ÌM‰ Ba ‡ˆÓÈ „ÈÓz ,e˜Úa(Â� Ì˘): ¿»»ƒƒ¿»«≈ƒ¿»««¿

‰Ó È„ÈŒÏÚÂ ."¯·c Ïl‰‡ ÌÈ˜Ï‡a ,¯·c Ïl‰‡ '‰a"«¬«≈»»≈…ƒ¬«≈»»¿«¿≈»
È„ÈŒÏÚ ?e˜Úa ÔÈa e·ÈËa ÔÈa C¯a˙È ÌM‰ ‡ˆÓÈƒ¿»«≈ƒ¿»«≈¿ƒ≈¿»«¿≈

¯Ó‡ z‡c ‰Ók ,ÌBÏL ˙‡¯˜p‰ ‰¯Bz‰(‚ ÈÏ˘Ó): «»«ƒ¿≈»¿»¿«¿»«
e‡¯˜pL ,ÌÈ˜Ècˆ È„ÈŒÏÚÂ ,"ÌBÏL ‰È˙B·È˙$ ÏÎÂ"¿»¿ƒ∆»»¿«¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿
˙‡ ·‰‡Ï ÏBÎÈ ‰Ê ˙ÓÁÓe .ÌBÏL ˙È¯a ÔkŒÌb«≈¿ƒ»≈¬«∆»∆¡…∆
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈÂ ,'eÎÂ e·ÈËa Ô‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌBÏM‰«»¿»»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿

:‰Ê ˙‡ ‰Ê ·‰‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÔÈa ÌBÏL»≈ƒ¿»≈¿∆¡…∆∆∆

hay h·CÈ¯ˆÂ˙ÈÏÂ ,B„B·k ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏnL ,˙Ú„Ï¯˙‡ ¿»ƒ»««∆¿…»»»∆¿¿≈¬»
Ïk ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ e‰È‡Â ,dpÓ Èe$t»ƒ≈¿ƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈»
‡Ï ,Ì"ekÚa ÔzÓeŒ‡OÓa ˜ÒBÚL ÈÓ elÙ‡Â .ÔÈÓÏÚ»¿ƒ«¬ƒƒ∆≈¿«»«»¿«…
ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡ :¯ÓBÏÂ Ïv$˙‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆¿»«¬…∆«≈
ÂÈÏÚ „ÈÓz ÏÙBpL ,˙eiÓL‚Â ˙eÈ·Ú ˙ÓÁÓ C¯a˙Èƒ¿»«≈¬«»¿¿«¿ƒ∆≈»ƒ»»
e$Ï elb ¯·k Èk ,Ì‰nÚ „ÈÓz ˜ÒBÚL ˜ÒÚ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«»≈∆∆≈»ƒƒ»∆ƒ¿»ƒ»
ÏÎ·e ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ÏÎaL ,‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$ÈÓÎÁ¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»∆¿»¿»ƒ«¿ƒƒ¿»
‡Ïa Èk ,˙e˜Ï‡ Ì‰a ‡ˆÓÏ ÏBÎÈ Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏ¿»«»ƒ¿…»∆¡…ƒ¿…
·e˙kL BÓk ,ÏÏk Ìei˜Â ˙eiÁ ÌeL Ì‰Ï ÔÈ‡ B˙e˜Ï‡¡…≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»

נו)המלך c·¯",(שם Ïl‰‡ ÌÈ˜Ï‡a ,¯·c Ïl‰‡ '‰a" :«¬«≈»»≈…ƒ¬«≈»»
אהלל  'הוי"ה' שם בחינת שהיא הרחמים במידת שבין

'אלקים' שם בחינת שהיא הדין במידת ובין הקב"ה את

הקב"ה. את ÔÈaאהלל C¯a˙È ÌM‰ ‡ˆÓÈ ‰Ó È„È ÏÚÂ¿«¿≈»ƒ¿»«≈ƒ¿»«≈
e˜Úa ÔÈa e·ÈËa,צרה בשעת ובין טובה בשעת בין – ¿ƒ≈¿»

¯Ó‡ z‡c ‰Ók ,'ÌBÏL' ˙‡¯˜p‰ ‰¯Bz‰ È„È ÏÚ– «¿≈«»«ƒ¿≈»¿»¿«¿»«
התורה על שנאמר ג)כמו ÌBÏL",(משלי ‰È˙B·È˙	 ÏÎÂ" :¿»¿ƒ∆»»

'שלום', נקראת שהתורה Èהרי ÏÚÂe‡¯˜pL ÌÈ˜Ècˆ È„ ¿«¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿
'ÌBÏL ˙È¯a' Ôk Ìb(.רנז בראשית הזוהר זוכים (השמטות הם כי , «≈¿ƒ»

'שלום'. בחינת היא והברית הברית, Ê‰לתיקון ˙ÓÁÓe≈¬«∆
'eÎÂ e·ÈËa Ô‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌBÏM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÏBÎÈ– »∆¡…∆«»¿»»≈¿ƒ¿

צרה, בשעת ובין טובה בשעת ÌBÏLבין ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈÂ¿»ƒ¿»
,‰Ê ˙‡ ‰Ê ·‰‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÔÈa לו גורם כשחבירו שגם ≈ƒ¿»≈¿∆¡…∆∆∆

רעה  לו לעשות התכוין שלא זכות לכף אותו ידון צער,

מוהר"ן)(וכדומה ליקוטי יתבאר קיצור הזה  המאמר בכל ועתה .

ידי  שעל הצדיקים, ואור התורה לאור האדם יזכה כיצד

ה'שלום'. לבחינת האדם זוכה זה

הצדיקים  ידי ועל התורה  ידי שעל שנתבאר  לאחר 
בעת  שבין  במידותיו, שלום לו שיהיה  זוכה  האדם 
ושיהיה  להקב"ה , קרוב  יהיה  צרה בעת ובין טובה
זוכים  כיצד זה  במאמר כעת יתבאר  ישראל, בין  שלום

הצדיקים. ולאור  התורה  לאור 

B„B·k ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏnL ,˙Ú„Ï CÈ¯ˆÂ ו)·. ÈÏÂ˙(ישעיה , ¿»ƒ»««∆¿…»»»∆¿¿≈
dpÓ Èe	t ממנו,‡˙¯ פנוי מקום ואין –‡lÓÓ e‰È‡Â ¬«»ƒ≈¿ƒ¿«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ Ïk כל את ממלא והוא – »»¿ƒ¿≈»»¿ƒ
העולמות. כל את ומסובב ÒBÚL˜העולמות ÈÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆≈

Ì"ekÚa ÔzÓe ‡OÓa,בגויים –Ïv	˙‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï ¿«»«»¿«…»¿ƒ¿«≈
˙ei·Ú ˙ÓÁÓ C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡ :¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿»«¬…∆«≈ƒ¿»«≈¬««ƒ
˜ÒBÚL ˜ÒÚ‰ ˙ÓÁÓ ,ÂÈÏÚ „ÈÓz ÏÙBpL ˙eiÓL‚Â¿«¿ƒ∆≈»ƒ»»≈¬«»≈∆∆≈
,‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	ÈÓÎÁ e	Ï elb ¯·k Èk .Ì‰nÚ „ÈÓz»ƒƒ»∆ƒ¿»ƒ»¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»

Ì"ekÚ‰ ˙B	BLÏ ÏÎ·e ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ÏÎaL– ∆¿»¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿»«
‡ÔÈהגויים, B˙e˜Ï‡ ‡Ïa Èk ,˙e˜Ï‡ Ì‰a ‡ˆÓÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…»∆¡…ƒ¿…¡…≈

·e˙kL BÓk ,ÏÏk Ìei˜Â ˙eiÁ ÌeL Ì‰Ï(ט :(נחמיה »∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»
‰f‰ ˙e˜Ï‡Â ˙eiÁ‰L „·Ï ."Ìlk ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â"¿«»¿«∆∆À»¿«∆«ƒ∆¡…«∆

שלום  שנקרא היסוד ענין

:ÌÂÏ˘ ˙È¯· ÔÎ Ì‚ Â‡¯˜�שספירת ˘ פ', סימן לקמן עיין
והגבורות החסדים בין ומחברת שלום עושה היא ה'יסוד' (כי

החסדים  שבו אנפין' 'זעיר  פרצוף בין הגבורות)מחברת שבה ה'מלכות' .לספירת

אותו  לאהוב יזכה שלום שנקראים והצדיקים התורה ידי על
מקום  בכל יתברך

:ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÂÏ˘‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï:כתב מוהר"ן ליקוטי בקיצור
שניהם  שנקראים הצדיקים ידי ועל התורה ידי על זוכין "זה
בין  מקום בכל יתברך אותו לאהוב יזכה זה ידי ועל שלום,
בין  שלום להיות ויכול חביריו, את ולאהוב בעקו בין בטיבו

זה. את זה ולאהוב ישראל כל

ידע  רק שבעולם דבר משום יתבלבל ולא יתבהל לא כי
יסורין  הן טובות הן יום בכל עליו שעובר מה כל כי ויאמין
לטובתו  הכל ושלום, חס והרפתקאות ודאגות וצרות
אם  יתברך לה' להתקרב יוכל זה ידי על ודייקא הנצחית,

באמת. ירצה

וישתדל  ממנו יסורין איזה לו יש אם אף מחבירו יסבול וכן
לומר  לטובה הדבר ולהפוך טוב בו ולמצוא זכות לכף לדונו
וכיוצא  סובר שהוא כמו כך כל לרעה חבירו כיון שלא בדעתו
חביריו  עם ושלום אהבה ולבקש לחפש ישתדל הרבה, בזה
מקום  בכל השלום את לאהוב יזכה זה ידי ועל ישראל, וכל

הכל". עם שלום לו ויהיה בעקו הן בטיבו הן
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(Ë ‰ÈÓÁ�)˙eiÁ‰L „·Ï ."Ìlk ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â" :¿«»¿«∆∆À»¿«∆«ƒ
B$eiÁ È„k ˜¯ ,ËeÚÓ·e ÏB„b ÌeˆÓˆa ÌL ‰f‰ ˙e˜Ï‡Â∆¡…«∆»¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈ƒ
˙‡ ÌˆÓˆ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Èk ,¯˙BÈ ‡ÏÂ B˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿…≈ƒ«»»ƒ¿≈∆
‰·LÁn‰ ˙ÈL‡¯Ó ,ÌÈ$BLÂ ÌÈa¯ ÌÈÓeˆÓˆa B˙e˜Ï‡¡…¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈≈ƒ««¬»»
¯B„Ó ÌML ,ÈÓLb‰ ÌÏBÚ ÏL Êk¯n‰ ˙c˜$ „Ú«¿À««∆¿»∆»««¿ƒ∆»¿
¯˙BÈ ÌˆÓˆ˙Óe ¯˙BÈ ÏLÏzLnM ‰Ó ÏÎ·e .˙BtÏw‰«¿ƒ¿»«∆ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«¿≈≈
.¯˙BÈ ÌÈa¯ ÌÈLeaÏÓa ÌL LaÏÓ B˙e˜Ï‡ ,‰hÓÏ¿«»¡…¿À»»¿«¿ƒ«ƒ≈

‰ÊÂ,Á˙t e$Ï eÁ˙Ùe ‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$ÈÓÎÁ elbL ¿∆∆ƒ¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿»∆«
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c‰ ÏÎaL ,ÔÈ·ÈÂ Ú„È ÏÈkNn‰L∆««¿ƒ≈«¿»ƒ∆¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ
Ì$B¯ÎÊ e$ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ,B˙eiÁÂ B˙e˜Ï‡ LÈ≈¡…¿ƒ¿∆»¿¬»≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï(:„Ï ˙ÂÁ�Ó)È˜È¯Ù‡a ˙Ù ,ÌÈzL ÈÙ˙Îa ËË' : ƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ≈
ÌL LÈ Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏ ÏÎaL ÚÈ„B‰Ï ,'ÌÈzL¿«ƒ¿ƒ«∆¿»¿»«≈»

:d˙B‡ ‰iÁÓ‰ B˙e˜Ï‡¡…«¿«»»

‰ÊÂÈÓÏLe¯Èa ‡È·nL(‡"Ù ˙È�Ú˙)Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ : ¿∆∆≈ƒƒ«¿ƒƒ…«¿»»
,ÈÓB¯aL ÏB„b C¯Îa :BÏ ¯Ó‡z ,EÈ˜Ï‡ ÔÎÈ‰≈»¡…∆…«ƒ¿»»∆¿ƒ
Ì„‡‰ ‰fL ,‡ˆÓ$ ."¯ÈÚOÓ ‡¯˜ ÈÏ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«…≈ƒ≈ƒƒ¿»∆∆»»»
¯B„Óa ÚwLÓ ‡e‰ È‡cÂa ,EÈ˜Ï‡ ÔÎÈ‰ Ï‡ML∆»«≈»¡…∆¿««¿À»ƒ¿

,¯wÚa ¯ÙÎÂ ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰ Èk ,˙BtÏw‰«¿ƒƒƒ∆«¿ƒ«¿»¿»«»ƒ»
ÌL ÔÈ‡ BÓB˜ÓaL BÏ ‰Ó„$Â ,EÈ˜Ï‡ ÔÎÈ‰ :¯Ó‡L∆»«≈»¡…∆¿ƒ¿»∆ƒ¿≈»
ÚwLÓ ‰z‡L ,EÓB˜Óa elÙ‡ :BÏ ¯Ó‡z ÔÎa .ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿≈…«¬ƒƒ¿¿∆«»¿À»
Èk ,B˙e˜Ï‡ ‡ˆÓÏ ÏÎez ÌL ÔkŒÌb ,˙BtÏw‰ ¯B„Óaƒ¿«¿ƒ«≈»«ƒ¿…¡…ƒ

L BÓk ,Ïk‰ ˙‡ ‰iÁÓ ‡e‰˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â" :·e˙k ¿«∆∆«…¿∆»¿«»¿«∆∆
C¯a˙È Ba EÓˆÚ ˙‡ ˜a„Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÌMÓe ,"ÌlkÀ»ƒ»«»»¿«≈∆«¿¿ƒ¿»«
‡È‰ ‰˜BÁ¯ ‡Ï Èk ,‰ÓÏL ‰·eL˙a ÂÈÏ‡ ·eLÏÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿»ƒ

.ÌÈLe·l‰ ea¯ ÌL EÓB˜ÓaL ‡l‡ ,EnÓƒ¿∆»∆ƒ¿¿»««¿ƒ

ÏÎÂ‡e‰ ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ CÏB‰ Ì„‡M ‰Ó ¿»«∆»»≈ƒ«¿≈»¿«¿≈»
˙‡ Ú„ÈÏ ÏBÎÈÂ ,C¯a˙È ÌM‰ Ï‡ ¯˙BÈ ·¯˜˙Óƒ¿»≈≈∆«≈ƒ¿»«¿»≈«∆
‰‚¯„n‰M ‰Ó ÏÎ Èk ,‰¯˙È ‰$·‰a C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»««¬»»¿≈»ƒ»«∆««¿≈»
,ÌeˆÓv‰ ËÚÓ˙$Â ÌÈLe·l‰ eËÚÓ˙$ ,‰$BÈÏÚ ¯˙BÈ≈∆¿»ƒ¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿
·‰‡Ï ÏBÎÈÂ ,C¯a˙È ÌM‰ Ï‡ ¯˙BÈ ·¯˜Ó ‡e‰ Ê‡Â¿»¿…»≈∆«≈ƒ¿»«¿»∆¡…

:‰¯˙È ‰·‰‡a C¯a˙È ÌM‰ ÌÚ BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ«≈ƒ¿»«¿«¬»¿≈»

‚‰p‰ÂBÓk ,Ú¯ ÈÓÈÂ ·BË ÈÓÈ :ÌÈÓÈ È$ÈÓ È$L LÈ ¿ƒ≈≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈ƒ≈»¿
·e˙kL(Ê ˙Ï‰˜),·BË· ‰È‰ ‰·BË ÌBÈa" : ∆»¿»¡≈¿

ÌL ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï CÈ¯vL ,e$È‰ ."‰‡¯ ‰Ú¯ ÌBÈ·e¿»»¿≈«¿∆»ƒ»»»¿ƒ¿«≈»

B˙BÈÁ‰Ï B	eiÁ È„k ˜¯ ,ËeÚÓ·e ÏB„b ÌeˆÓˆa ÌL»¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¬
B˙e˜Ï‡ ˙‡ ÌˆÓˆ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Èk .¯˙BÈ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»ƒ¿≈∆¡…

˙ÈL‡¯Ó ,ÌÈ	BLÂ ÌÈa¯ ÌÈÓeˆÓˆa˙c˜	 „Ú ‰·LÁn‰ ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈≈ƒ««¬»»«¿À«
ÏÎ·e .˙BtÏw‰ ¯B„Ó ÌML ,ÈÓLb‰ ÌÏBÚ ÏL Êk¯n‰«∆¿»∆»««¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿»
B˙e˜Ï‡ ,‰hÓÏ ¯˙BÈ ÌˆÓˆ˙Óe ¯˙BÈ ÏLÏzLnM ‰Ó«∆ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«¿≈≈¿«»¡…

.¯˙BÈ ÌÈa¯ ÌÈLeaÏÓa ÌL LaÏÓ¿À»»¿«¿ƒ«ƒ≈

,Á˙t e	Ï eÁ˙Ùe ,‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	ÈÓÎÁ elbL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿»∆«
LÈ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c‰ ÏÎaL ÔÈ·ÈÂ Ú„È ÏÈkNn‰L∆««¿ƒ≈«¿»ƒ∆¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ,B˙eiÁÂ B˙e˜Ï‡¡…¿ƒ¿∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»

לד:) תפילין(מנחות במצות שנאמר מה ו)על "והיו (דברים :

ארבע  שיש לומדים אנו שמכאן עיניך", בין לטוטפות

מהמילים  מורכב הוא 'לטוטפות' כי בתפילין, פרשיות

והמילה ו'פת', ÈÙ˙Îa'טט' 'ËË' שנקרא במקום – «¿«¿ƒ
פירושו È˜È¯Ù‡aוהמילהÌÈzL,כתפי, '˙t' במקום – ¿«ƒ«¿«¿ƒ≈

פירושו אפריקי, משתמשת ÌÈzL,שנקרא שהתורה וזה ¿«ƒ
בא הוא הגויים, BLÏ	B˙בלשונות ÏÎaL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿»¿

Ì"ekÚ‰הגויים –.d˙B‡ ‰iÁÓ‰ B˙e˜Ï‡ ÌL LÈ »«≈»¡…«¿«»»

ÈÓÏLe¯Èa ‡È·nL ‰ÊÂ(פא ‡„Ì(תענית EÏ ¯Ó‡È Ì‡' : ¿∆∆≈ƒƒ«¿ƒƒ…«¿»»
¯Ó‡pL ,ÈÓB¯aL ÏB„b C¯Îa :BÏ ¯Ó‡z ,EÈ˜Ï‡ ÔÎÈ‰≈»¡…∆…«ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡«

כא) Ï‡ML:(ישעיה Ì„‡‰ ‰fL ‡ˆÓ	 .'"¯ÈÚOÓ ‡¯˜ ÈÏ‡"≈«…≈ƒ≈ƒƒ¿»∆∆»»»∆»«

Èk ,˙BtÏw‰ ¯B„Óa ÚwLÓ ‡e‰ È‡cÂa ,'EÈ˜Ï‡ ÔÎÈ‰'≈»¡…∆¿««¿À»ƒ¿«¿ƒƒ
ÔÎÈ‰' :¯Ó‡L ,¯wÚa ¯ÙÎÂ ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«¿ƒ«¿»¿»«»ƒ»∆»«≈»
ÔÎa .ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔÈ‡ BÓB˜ÓaL BÏ ‰Ó„	Â ,'EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ¿»∆ƒ¿≈»¡…ƒ¿≈
¯B„Óa ÚwLÓ ‰z‡L ,EÓB˜Óa elÙ‡ :BÏ ¯Ó‡z…«¬ƒƒ¿¿∆«»¿À»ƒ¿
‡e‰ Èk ,B˙e˜Ï‡ ‡ˆÓÏ ÏÎez ÌL Ôk Ìb ,˙BtÏw‰«¿ƒ«≈»«ƒ¿…¡…ƒ
,"Ìlk ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â" :·e˙kL BÓk ,Ïk‰ ˙‡ ‰iÁÓ¿«∆∆«…¿∆»¿«»¿«∆∆À»
·eLÏÂ ,C¯a˙È Ba EÓˆÚ ˙‡ ˜a„Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÌMÓeƒ»«»»¿«≈∆«¿¿ƒ¿»«¿»
‡l‡ ,EnÓ ‡È‰ ‰˜BÁ¯ ‡Ï Èk ,‰ÓÏL ‰·eL˙a ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿»ƒƒ¿∆»

.ÌÈLe·l‰ ea¯ ÌL EÓB˜ÓaL∆ƒ¿¿»««¿ƒ

·¯˜˙Ó ‡e‰ ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ CÏB‰ Ì„‡M ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆»»≈ƒ«¿≈»¿«¿≈»ƒ¿»≈
C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ÏBÎÈÂ ,C¯a˙È ÌM‰ Ï‡ ¯˙BÈ≈∆«≈ƒ¿»«¿»≈«∆«≈ƒ¿»«
,‰	BÈÏÚ ¯˙BÈ ‰‚¯„n‰M ‰Ó Ïk Èk ,‰¯˙È ‰	·‰a«¬»»¿≈»ƒ»«∆««¿≈»≈∆¿»
·¯˜Ó ‡e‰ Ê‡Â ,ÌeˆÓv‰ ËÚÓ˙	Â ,ÌÈLe·l‰ eËÚÓ˙	ƒ¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿…»
ÌM‰ ÌÚ BÓˆÚ ˙‡ ·‰‡Ï ÏBÎÈÂ ,C¯a˙È ÌM‰ Ï‡ ¯˙BÈ≈∆«≈ƒ¿»«¿»∆¡…∆«¿ƒ«≈

.‰¯˙È ‰·‰‡a C¯a˙Èƒ¿»«¿«¬»¿≈»

אלוקותו  את למצוא  צריך שהאדם  שנתבאר לאחר 
תתבאר  וגשמיותם, הגויים  לשונות בתוך  גם יתברך 

זה. בענין  יותר  גבוהה דרגה  כעת 

,Ú¯ ÈÓÈÂ ·BË ÈÓÈ :ÌÈÓÈ È	ÈÓ È	L LÈ ‰p‰Â והיינו ‚. ¿ƒ≈≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈ƒ≈«
רע', 'ימי בחינת הם וגשמיותם הגויים שלשונות



לג  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חּיים החפץ האיׁש שבט  ִ ַ ֵ ָ ֶ ִ ָ ִמי ט סו 

.‰¯Bz e$È‰ ,·BË ÈÓÈ ÌL ‡ˆÓÈ È‡cÂa ,·ËÈ‰ ·ËÈ‰≈≈≈≈¿««ƒ¿»»¿≈«¿»
·e˙kL BÓk ,˙BcÓ ÌÈ‡¯˜$ ÌÈÓi‰Â(ËÏ ÌÈÏ‰˙)˙cÓe" : ¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«

Ì‰ dlk ‡˙È¯B‡ Èk ,‰¯Bz‰ Ì‰ ˙Bcn‰Â ,"ÈÓÈ»«¿«ƒ≈«»ƒ«¿»À»≈
˙¯a„Ó ‰¯Bz‰ Èk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓƒ»∆«»»ƒ«»¿«∆∆
ŒLB„w‰ ‡¯a d·e ,˙Bcn‰ ¯‡Le ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ¿»¿»«ƒ»»»«»

·e˙kL BÓk ,ÔÈÓÏÚ ‡e‰ŒCe¯a(Á ÈÏ˘Ó)BÏˆ‡ ‰È‰‡Â" : »»¿ƒ¿∆»»∆¿∆∆¿
Ôn‡ ‡l‡ ,ÔBÓ‡ È¯˜z Ï‡ ,"ÔBÓ‡Û„ È�ÈÓ˘ ¯‰ÂÊ ,‡"Ù ¯"·) »«ƒ¿≈»∆»»»

(:‰Ï,¯·„Â ¯·c Ïk ˙‡ ÔÈiÁÓ‰ Ì‰ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â .¿ƒ«»≈«¿«ƒ∆»»»¿»»
˙Bi˙B‡ Ì‰ ÌL ,‰hÓÏ ‡È‰ ‰‚¯„n‰M ‰Ó Ïk ‡l‡∆»»«∆««¿≈»ƒ¿«»»≈ƒ
¯˙BÈ ‰‚¯„Óa eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÌeˆÓˆa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿≈ƒ«∆»¿«¿≈»≈

‰‚¯„Óa ‰ÏÚÓÏ BÓk CkŒÏk ÌÈ¯È‡Ó Ì$È‡Â ,‰$BÈÏÚ∆¿»¿≈»¿ƒƒ»»¿¿«¿»¿«¿≈»
¯˙BÈ d˙eiÁÂ ¯B‡ ÚÈtL‰Ï ‡lL È„k ,‰$BÈÏÚ∆¿»¿≈∆…¿«¿ƒ«¿ƒ»≈
,Ú¯ ÈÓÈa e$È‰ ,˙BtÏw‰ ¯B„Óa elÙ‡ ,‡ˆÓ$ .Èe‡¯‰Ó≈»»ƒ¿»¬ƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈»
ÔÈÏBÎÈ ÌL [Ìb] ,Ì"ekÚ ˙B$BLÏe ˙BÚ¯ ˙BcÓ Ì‰L∆≈ƒ»¿««»¿ƒ
ÌÈLe·l‰ Èea¯ ˙ÓÁÓ Ï·‡ .‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ‡ˆÓÏƒ¿…ƒ«»¬»≈¬«ƒ«¿ƒ
ÈÓÈ e$È‰ ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÌÈ‡¯˙$ Ì$È‡ ÌeˆÓv‰ Ï„‚Â¿…∆«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒƒ«»«¿¿≈
ÈÓ Ï·‡ ,Ì‰ÈÏÚ ‰¯BM‰ CLÁ‰Â Ú¯ ÈÓÈ È„ÈŒÏÚ ,·BË«¿≈¿≈»¿«∆«∆¬≈∆¬»ƒ
˙Bcn‰ e$È‰ ,Ú¯ ÈÓÈ‰ e$È‰ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL∆∆∆ƒ¿»»«¿«¿≈»«¿«ƒ

Ïa˙$ Ú¯‰ ÈÊ‡ ,˙BÚ¯,Ì‰aL ·Bh‰ ÈÓÈ „‚$ È¯Ó‚Ï Ïa »¬«»«ƒ¿«¿≈¿«¿≈∆∆¿≈«∆»∆
Èk ,¯˙BÈa ÌÈ¯È‡Óe ÌÈ‡¯˙$Â ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡ ÈÊ‡¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ

והאדם  טוב', 'ימי בחינת היא בעולם שיש והקדושה

בתוך  המסתתרת טוב' ה'ימי בחינת את לגלות צריך

רע', e˙kL·ה'ימי BÓk(ז BËa·,(קהלת ‰È‰ ‰·BË ÌBÈa" : ¿∆»¿»¡≈¿
"‰‡¯ ‰Ú¯ ÌBÈ·e,,בזה Ì„‡Ïורמוז CÈ¯vL e	È‰ ¿»»¿≈«¿∆»ƒ»»»

,'·BË ÈÓÈ' ÌL ‡ˆÓÈ È‡cÂa ,·ËÈ‰ ·ËÈ‰ ÌL ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈»≈≈≈≈¿««ƒ¿»»¿≈
,'‰¯Bz' e	È‰ הגויים לשונות בתוך שגם לעיל כמבואר «¿»

נמצאת  שם גם רע', 'ימי בחינת שזהו וגשמיותם,

'ימי  בחינת שהיא התורה, בחינת שזהו יתברך, אלוקותו

כיÂטוב'. התורה, זהו שה'ימים' 	˜¯‡ÌÈהטעם ÌÈÓi‰ ¿«»ƒƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,'˙BcÓ'לט)(תהלים"ÈÓÈ ˙cÓe" בזה ,: ורמוז ƒ¿∆»ƒ«»«

'מידות', בחינת הם Èkשהימים ,‰¯Bz‰ Ì‰ ˙Bcn‰Â¿«ƒ≈«»ƒ
dlk ‡˙È¯B‡ כולה התורה –LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓ Ì‰ «¿»À»≈ƒ»∆«»

¯‡Le ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Ó ˙¯a„Ó ‰¯Bz‰ Èk ,‡e‰ Ce¯a»ƒ«»¿«∆∆≈«¬»¿ƒ¿»¿»
,˙Bcn‰ הם והמידות מידות, נקראים שהימים וכיון «ƒ

התורה, על רומז טוב' ש'ימי נמצא a¯‡התורה, d·e»»»
ÔÈÓÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰,העולמות כל את –BÓk «»»»¿ƒ¿

·e˙kLהתורה ח)על ‡ÔBÓ",(משלי BÏˆ‡ ‰È‰‡Â" ודרשו : ∆»»∆¿∆∆¿»
ז"ל: ‡Ôn'רבותינו ‡l‡ ,ÔBÓ‡ È¯˜z Ï‡' זוהר פ"א, (ב"ר «ƒ¿≈»∆»»»

לה:) דף הקב"ה,,שמיני של אומנותו כלי היא שהתורה

אמן  כמו העולם, את ברא הוא פיה ועל בה שהסתכל

הבנין. את בונה הוא ולפיו שלפניו הציור על שמסתכל

,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â עליונות ספירות בשורשם שהם ¿ƒ«»
Â„·¯רוחניות, ¯·c Ïk ˙‡ ÔÈiÁÓ‰ Ì‰,בעולם שנמצא ≈«¿«ƒ∆»»»¿»»

Ó Ïk ‡l‡˙Bi˙B‡ Ì‰ ÌL ,‰hÓÏ ‡È‰ ‰‚¯„n‰M ‰ ∆»»«∆««¿≈»ƒ¿«»»≈ƒ
¯˙BÈ ‰‚¯„Óa eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÌeˆÓˆa ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿≈ƒ«∆»¿«¿≈»≈
‰‚¯„Óa ‰ÏÚÓÏ BÓk Ck Ïk ÌÈ¯È‡Ó Ì	È‡Â ,‰	BÈÏÚ∆¿»¿≈»¿ƒƒ»»¿¿«¿»¿«¿≈»

d˙eiÁÂ ¯B‡ ÚÈtL‰Ï ‡lL È„k ,‰	BÈÏÚ הקדושה של ∆¿»¿≈∆…¿«¿ƒ«¿ƒ»
e	È‰ ,˙BtÏw‰ ¯B„Óa elÙ‡ ,‡ˆÓ	 .Èe‡¯‰Ó ¯˙BÈ≈≈»»ƒ¿»¬ƒƒ¿«¿ƒ«¿

Ì"ekÚ ˙B	BLÏe ˙BÚ¯ ˙BcÓ Ì‰L ,'Ú¯ ÈÓÈ'a,הגויים – ƒ≈«∆≈ƒ»¿«
Èea¯ ˙ÓÁÓ Ï·‡ .‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ‡ˆÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÌL»¿ƒƒ¿…ƒ«»¬»≈¬«ƒ
˙Bi˙B‡ ÌÈ‡¯˙	 Ì	È‡ ,ÌeˆÓv‰ Ï„‚Â ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿…∆«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒƒ
‰¯BM‰ CLÁ‰Â 'Ú¯ ÈÓÈ' È„È ÏÚ ,'·BË ÈÓÈ' e	È‰ ,‰¯Bz‰«»«¿¿≈«¿≈¿≈«¿«…∆«∆
,'Ú¯ ÈÓÈ'‰ e	È‰ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL ÈÓ Ï·‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¬»ƒ∆∆∆ƒ¿»»«¿«¿≈«
ÈÓÈ „‚	 È¯Ó‚Ï ÏaÏa˙	 Ú¯‰ ÈÊ‡ ,˙BÚ¯ ˙Bcn‰ e	È‰«¿«ƒ»¬«»»ƒ¿«¿≈¿«¿≈∆∆¿≈
ÌÈ¯È‡Óe ÌÈ‡¯˙	Â ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡ ÈÊ‡ ,Ì‰aL ·Bh‰«∆»∆¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
eÏa˜ ‡Ï Èk ,Ck Ïk ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰ ‡Ï ‰lÁzÓ Èk ,¯˙BÈa¿≈ƒƒ¿ƒ»…»¿ƒƒ»»ƒ…ƒ¿

בטוב" היה טובה "ביום הפסוק ביאור

:·ÂË· ‰È‰ ‰·ÂË ÌÂÈ· היה טובה "ביום פירש: שם ברש"י
הטובה. בעושי היה טובה לעשות בידך שיש ביום – בטוב
מן  תהיה אתה הרשעים על הרעה כשתבוא – ראה רעה וביום

שנאמר סו)הרואים ולא (ישעיה וגו' האנשים בפגרי וראו ויצאו
בשר". לכל דראון והיו הנראים מן תהיה

ימי" "ומדת הפסוק

:ÈÓÈ ˙„ÈÓÂ ימי ומידת קיצי, ה' "הודיעני כתיב: ל"ט בתהילים
אני". חדל מה אדעה היא, מה

הקב"ה  של אומנותו כלי היא שהתורה המדרש מאמר

:ÔÂÓ‡ ÂÏˆ‡ ‰È‰‡Â אצלו "ואהיה איתא: פ"א רבה בבראשית
של  אומנתו כלי הייתי אני אומרת התורה אומן, אמון אמון,
בונה  אינו פלטין בונה ודם בשר מלך שבעולם בנוהג הקב"ה,
אותה  בונה אינו והאומן אומן, מדעת אלא עצמו מדעת אותה
היאך  לדעת לו יש ופינקסאות דיפתראות אלא עצמו מדעת
הקב"ה  היה כך פשפשין, עושה הוא היאך חדרים עושה הוא

העול  את ובורא בתורה  ברא מביט בראשית אמרה והתורה ם,
אמר דאת מה היאך תורה, אלא ראשית ואין ח)אלהים (משלי

דרכו". ראשית קנני ה'
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¯B‡ eÏa˜ ‡Ï Èk ,CkŒÏk ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰ ‡Ï ‰lÁzÓƒ¿ƒ»…»¿ƒƒ»»ƒ…ƒ¿
,B$eiÁ È„kÓ ¯˙BÈ Ú¯ ÈÓÈ‰ eÏa˜È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈∆…¿«¿«¿≈»≈ƒ¿≈ƒ
,„·Ï ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈ¯‡L$Â Ú¯‰ Ïha˙pL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆ƒ¿«≈»«¿ƒ¿»ƒƒ«»¿«

:‰ÏÚÓÏÓ ·¯ ¯B‡ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡¬«¿«¿ƒ«ƒ¿«¿»

,‡ˆÓ#ÈÓÈ ˙‡ ‰ÙBkL e$È‰ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL ‰Ê ƒ¿»∆∆∆∆ƒ¿«¿∆∆∆¿≈
‰‡B¯L B‡ Ì"ekÚ‰ ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰Lk ,Ú»̄¿∆¿«≈ƒ»«∆∆
e$È‰ ,·Bh‰ ÏÚ ÔÎBML Ú¯‰ ÛÎz ÈÊ‡ ,Ì‰È˙BcÓƒ≈∆¬«≈∆»«∆≈«««¿
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â ,ÏÙB$Â Ïha˙$ ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«»ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«»

:¯·c‰ B˙B‡aL ‰¯Bz‰ Ú„BÈ ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔÈËÏBa¿ƒ¬«≈««»∆¿«»»

‰ÊÂLB„w‰ ¯‰fa ·e˙kL(.ˆ Û„ ÍÏ ÍÏ):'‰ eÎ¯a" ¿∆∆»«…««»»¿
Ôep‡ ÔÈl‡ ,"B¯·„ ÈNÚ ÁÎ È¯ab ÂÈÎ‡ÏÓ«¿»»ƒ…≈…«…≈¿»ƒ≈ƒ
ÈNÚ .LnÓ ÔÈÎ‡ÏÓÏ ÔÈÓc Ôep‡ ,ÔB‰È¯ˆÈ ÏÚ ÔÈ¯ab˙Óc¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ«»…≈
Ôep‡ Y B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ ,¯·c È‡‰Ï ÔÈ„·Úc Y B¯·„¿»¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿…«¿¿»ƒ

,¯·c ˙‡¯˜$ ‰¯Bz‰ Èk .‡lÚlÓ ÔÈÏ˜ ÚÓLÓÏ ÔÈÎÊ»«ƒ¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»
·e˙kL BÓk(‰˜ ÌÈÏ‰˙)‰Ó ÏÎÂ ,"¯Bc ÛÏ‡Ï ‰eˆ ¯·c" : ¿∆»»»ƒ»¿∆∆¿»«

ÌÈÓeˆÓˆa ÌÈLaÏ˙$Â ÌˆÓˆ˙$ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡M∆ƒ«»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‡ÈÒk˙‡·e ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰¯Bz‰ ,ÌÈ¯˙È ÌÈLe·Ï·eƒ¿ƒ¿≈ƒ«»¿∆¿≈¿ƒ¿«¿»
,ÌÈLe·l‰Ó ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ËÈLÙnL ÈÓe ,¯˙BÈ≈ƒ∆«¿ƒ∆»ƒ«»≈«¿ƒ
˙Bi˙B‡ ,ÏLÓÏ .‰¯Bz‰ ˙‡ ‰$BaL ÈÓk ‰ÓBc ‡e‰∆¿ƒ∆∆∆«»¿»»ƒ
‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏa ÔÈ„¯ÙÓe ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰L ,‰¯Bz‰«»∆»¿À»ƒ¿…»ƒƒ¿»«¿…
CÈLÁ‰L Ú¯ ÈÓÈ‰ ˙ÓÁÓ Ì‰Ó Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL ‰È‰»»»»≈«≈∆≈¬««¿≈»∆∆¿ƒ
‡e‰L ,Ì„‡‰ ‰Ê ‡aLÎe ,Ì˙B‡ LÈaÏ‰Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿ƒ»¿∆»∆»»»∆
,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL È„ÈŒÏÚ ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc∆¿«¿«¿»«¿≈∆∆∆ƒ¿
,Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏ e$È‰ ,Ú¯‰ ÈÊ‡ ,Ú¯ ÈÓÈ‰ e$È‰«¿«¿≈»¬«»»«¿¿»«
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈ¯‡L$ ÈÊ‡Â ,Bc‚$k ÔÈÏha˙$Â ÔÈÙtÎ$ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿«¬«ƒ¿»ƒƒ«»
e$È‰ ,ÌÈiÓLb‰ ÌÈLe·l‰Ó ÔÈËLÙpLÎe ,ÔÈËÏBa¿ƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ««¿ƒƒ«¿

È„kÓ ¯˙BÈ Ú¯ ÈÓÈ‰ eÏa˜È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏÓ ¯B‡ƒ¿«¿»¿≈∆…¿«¿«¿≈»≈ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈ¯‡L	Â ,Ú¯‰ Ïha˙pL ÂLÎÚÂ .B	eiÁƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈»»¿ƒ¿»ƒƒ«»

.‰ÏÚÓlÓ ·¯ ¯B‡ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡ ,„·Ï¿«¬«¿«¿ƒ«ƒ¿«¿»
,'Ú¯ ÈÓÈ' ˙‡ ‰ÙBkL e	È‰ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL ‰Ê ,‡ˆÓ	ƒ¿»∆∆∆∆ƒ¿«¿∆∆∆¿≈«

Ì"ekÚ‰ ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰Lkהגויים –‰‡B¯L B‡ ¿∆¿«≈ƒ»«∆∆
e	È‰ ,·Bh‰ ÏÚ ÔÎBML Ú¯‰ ÛÎz ÈÊ‡ ,Ì‰È˙BcÓƒ≈∆¬«≈∆»»∆≈«««¿
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â ,ÏÙB	Â Ïha˙	 ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«»ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«»

.¯·c‰ B˙B‡aL ‰¯Bz‰ Ú„BÈ ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔÈËÏBa¿ƒ¬«≈««»∆¿«»»
LB„w‰ ¯‰fa ·e˙kL ‰ÊÂ(.צ דף לך הפסוק:(לך "eÎ¯aעל ¿∆∆»«…««»»¿

,"B¯·„ ÈNÚ ÁÎ È¯ab ÂÈÎ‡ÏÓ כך:‰' על '‡ÔÈlודרשו «¿»»ƒ…≈…«…≈¿»ƒ≈
¯ab˙Óc Ôep‡'LnÓ ÔÈÎ‡ÏÓÏ ÔÈÓc Ôep‡ ,ÔB‰È¯ˆÈ ÏÚ ÔÈ ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ«»

למלאכים  דומים שהם יצרם, על המתגברים הם אלו –

c·¯ממש. È‡‰Ï ÔÈ„·Úc Y 'B¯·„ ÈNÚ' את שעושים  – …≈¿»¿»¿ƒ¿«»»
˜ÔÈÏהדבר, ÚÓLÓÏ ÔÈÎÊ Ôep‡ Y 'B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ'ƒ¿…«¿¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ
‡lÚlÓ ורמוז מלמעלה. קולות לשמוע זוכים הם – ƒ¿≈»

e˙kL·בזה, BÓk ,'¯·c' ˙‡¯˜	 ‰¯Bz‰ Èk התורה על ƒ«»ƒ¿≈»»¿∆»
קה) Bc¯"(תהלים ÛÏ‡Ï ‰eˆ ¯·c" :˙Bi˙B‡M ‰Ó ÏÎÂ , »»ƒ»¿∆∆¿»«∆ƒ

ÌÈLe·Ï·e ÌÈÓeˆÓˆa ÌÈLaÏ˙	Â ÌˆÓˆ˙	 ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ
,ÌÈ¯˙È,יותר ומגושמים נמוכים למקומות יורדים הם כי ¿≈ƒ

¯˙BÈ ‡ÈÒk˙‡·e ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰¯Bz‰ בהעלם – «»¿∆¿≈¿ƒ¿«¿»≈
יותר, ‰Bz¯‰ובכיסוי ˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ËÈLÙnL ÈÓeƒ∆«¿ƒ∆»ƒ«»

,ÏLÓÏ .‰¯Bz‰ ˙‡ ‰	BaL ÈÓk ‰ÓBc ‡e‰ ,ÌÈLe·l‰Ó≈«¿ƒ∆¿ƒ∆∆∆«»¿»»
˙B	BLÏa ÔÈ„¯ÙÓe ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰L ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«»∆»¿À»ƒ¿…»ƒƒ¿

Ì"ekÚ‰,הגויים –,Ì‰Ó Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL ‰È‰ ‡ÏÂ »«¿…»»»»≈«≈∆
.Ì˙B‡ LÈaÏ‰Â Ì‰ÈÏÚ CÈLÁ‰L 'Ú¯ ÈÓÈ'‰ ˙ÓÁÓ≈¬««¿≈«∆∆¡ƒ¬≈∆¿ƒ¿ƒ»
ÏÚ ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ‡e‰L ,Ì„‡‰ ‰Ê ‡aLÎe¿∆»∆»»»∆∆¿«¿«¿»«
e	È‰ ,Ú¯‰ ÈÊ‡ ,'Ú¯ ÈÓÈ'‰ e	È‰ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL È„È¿≈∆∆∆ƒ¿«¿«¿≈«¬«»»«¿

Ì"ekÚ‰ ˙B	BLÏ,הגויים –Î	,Bc‚	k ÔÈÏha˙	Â ÔÈÙt ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿
ÔÈËLÙpLÎe ,ÔÈËÏBa ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈ¯‡L	 Ê‡Â¿»ƒ¿»ƒƒ«»¿ƒ¿∆ƒ¿»ƒ

Ì"ekÚ‰ ˙B	BLlÓ e	È‰ ,ÌÈiÓLb‰ ÌÈLe·l‰Ó,הגויים – ≈«¿ƒ««¿ƒƒ«¿ƒ¿»«

כח  גיבורי הם שהצדיקים הזוהר מאמר

:ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ ÂÎ¯·איתא ע"א צ' דף לך לך מתוק בזוהר פירוש (עם

åéëàìî:מדבש) 'ä åëøá"פירושàòøàá àé÷éãö ïåðéà אלו
שבארץ, הצדיקים àåäהם êéøá àùãå÷ éî÷ ïéáåùç ïåðéàã

àòé÷øá éàìò éëàìîë כמלאכי הקב"ה לפני חשובים שהם
ברקיע, ïåäøöé,מעלה ìò éøáâúîã ,çë éøåáéâ ïåðéàã ïéâá

äéàðù ìò øáâúîã áè øáâë שמתגברים כח גבורי שהם לפי
עושי  הם כן ידי ועל שונאו על המתגבר כגיבור יצרם על

שכתוב ומה åøáãדברו, ìå÷á òåîùìפירושìëá ïàëæã

åëéøèöàã àúòùá àìéòìî àì÷ òîùîì àîåé שזוכים
צריכים". שהם בשעה מלמעלה קול יום כל לשמוע

דור" לאלף צוה "דבר הפסוק ביאור

:¯Â„ ÛÏ‡Ï ‰Âˆ דור „·¯ לאלף צוה "דבר פירש: שם ברש"י
וראה  דור אלף לאחר בעולם להודיעה צוה אשר התורה –
מאות  תשע מהם והעביר תורה בלא מתקיים העולם שאין

דורות". וארבעה ושבעים
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,Ú¯ ÈÓÈÓ e$È‰ ,˙BÚ¯ ˙BcnÓ e$È‰ ,Ì"ekÚ‰ ˙B$BLlÓƒ¿»««¿ƒƒ»«¿ƒ≈»
‰nÓ ¯˙BÈ ·¯ ¯B‡ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ el‡ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡¬«¿«¿ƒ≈ƒ«»«≈ƒ«

Ó ÔÈÏa˜Ó eÈ‰MÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‡Ï ‰lÁzÓ Èk ,‰lÁz ∆»¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»…»¿«¿ƒ
‡lL È„k ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï Èe‡¯‰ ˙eiÁ È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ»»¿»¿≈∆…
È·˙Îa ·e˙kL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰Ó ¯˙BÈ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«≈≈»»»∆¿∆»¿ƒ¿≈
,ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú :È"¯‡‰»¬ƒ«¿»»«≈»»»¿»»¿¿«

.¯˙BÈ ‡ÏÂ B$eiÁ È„k ˙BtÏw‰Ï ÚÙL CÈLÓiL e$È‰«¿∆«¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿…≈
¯‡·Ó ,Â ˜¯t ,ÌÈ¯et ˙B$eÎa "ÌÈiÁŒıÚŒÈ¯Ù"a ÔiÚ)«≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«»ƒ∆∆¿…»
˙ÓÏÚp‰ ‰M„w‰Ï ˙eiÁ CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ,ÌL»∆¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«¿À»«∆¿∆∆
ÌeˆÓˆa ˙eiÁ‰ CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ï·‡ ,˙BtÏw‰ CB˙a¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿
(.ÌL ÔiÚ ,ÌÈ¯et ÏL ˙e¯ÎM‰ ˙B$ek „BÒ e‰fL ,ÏB„b»∆∆«»«ƒ¿∆ƒ«≈»
¯B‡ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡ ,˙BtÏw‰Ó ˙Bi˙B‡‰ ÔÈËLÙpLk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ¬«¿«¿ƒ

el‡ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡ ,'Ú¯ ÈÓÈ'Ó e	È‰ ,˙BÚ¯ ˙BcnÓ e	È‰«¿ƒƒ»«¿ƒ≈«¬«¿«¿ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ·¯ ¯B‡ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«»«≈ƒ«∆»¿«¿ƒ
˙eiÁ È„k ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‡Ï ‰lÁzÓ Èk ,‰lÁzÓƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»…»¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
Èe‡¯‰Ó ¯˙BÈ ÚÈtL‰Ï ‡lL È„k ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï Èe‡¯‰»»¿»¿≈∆…¿«¿ƒ«≈≈»»

È"¯‡‰ È·˙Îa ·e˙kL BÓk ,Ì‰Ï:הגמרא מאמר על »∆¿∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ
בפוריא לבסומי איניש ‰ÔÓ'חייב ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú«¿…»«≈»»»

B	eiÁ È„k ˙BtÏw‰Ï ÚÙL CÈLÓiL e	È‰ ,'ÈÎc¯Ó Ce¯·Ï¿»»¿√««¿∆«¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿≈ƒ
˜¯t ÌÈ¯et ˙B	eÎa "ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù"a ÔiÚ) .¯˙BÈ ‡ÏÂ¿…≈«≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«»ƒ∆∆

‰M„w‰Ï ˙eiÁ CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌL ¯‡·Ó ,'Â¿…»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«¿À»
˙eiÁ‰ CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ï·‡ ,˙BtÏw‰ CB˙a ˙ÓÏÚp‰«∆¿∆∆¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ
,ÌÈ¯et ÏL ˙e¯ÎM‰ ˙B	ek „BÒ e‰fL ,ÏB„b ÌeˆÓˆa¿ƒ¿»∆∆«»«ƒ¿∆ƒ

,ÌL ÔiÚ'המן 'ברוך השכרות בשעת אומר שכשהאדם «≈»
אך  הקליפות, בין הנעלמת לקדושה חיות ממשיך הוא

אינו  בדעת ולא שכרות מתוך זאת אומר שהוא כיון

גדול  בצמצום אלא חיות ÔÈËLÙpLkממשיך Ï·‡ .(¬»¿∆ƒ¿»ƒ
‡lÚlÓ ·¯ ¯B‡ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡ ,˙BtÏw‰Ó ˙Bi˙B‡‰– »ƒ≈«¿ƒ¬«¿«¿ƒ«ƒ¿≈»

להם  אפשר אי אזי רע, בימי מלובשין טוב שהימי זמן כל
שבדעת  האהבה אור מבחינת היינו מלמעלה, אור לקבל

:‡ÏÈÚÏÓ ·¯ ¯Â‡ ÔÈÏ·˜Ó ÈÊ‡הלכות ג'בליקוטי הל' חנוכה (הל'

א') מה אות פי על בזה, לבאר כתבו לחכמה ובפרפראות
בהם  שורה המידות שבכל וה' ד' באות לקמן שמבואר
בחינת  שהוא מזו למעלה אהבה עוד ויש יתברך, אהבתו
כנגדם  יש 'ימים' בחינת שהם במידות והנה שבדעת. אהבה

רעות מידות שהם רע' 'ימי וחושך בחינת אור ולילה יום בחינת (שזה

יום) בכל שום שיש אין ושם מהמידות למעלה הוא הדעת אבל ,
בחינת כלל, להרע י"א)אחיזה ישחיתו (ישעיה ולא ירעו "לא

שם כי דעה", הארץ מלאה קל"ט)כי לא (תהלים חושך "גם
בחינת הוא כי ממך", י"ד)יחשיך אשר (זכריה וכו' אחד "יום

שהימי  זמן כל אך לקמן, המבואר לילה" ולא יום לא הוא
אור  לקבל להם אפשר אי אזי רע, בימי מלובשין טוב
שלא  בכדי שבדעת, האהבה אור מבחינת היינו מלמעלה,
כשמלקטין  אבל חיונו, מכדי יותר זה ידי על רע הימי יקבלו
רע  בהימי מלובשים שהיו התורה אותיות את ומבררין
היינו  מלמעלה, רב אור עליהם נמשך אז משם, אותם ומעלים
שבדעת, האהבה מאור והתנוצצות הארה איזה לקבל שיכולין

מלעילא'. קלין למשמע 'זכיין בחינת שזה

הלכות התגלות (שם)ובליקוטי עיקר כי בזה, לבאר עוד כתב
האמת  והרב הצדיק ידי על הוא רע הימי והכנעת התורה
באות  לקמן כמבואר שבדעת', 'אהבה לבחינת שזכה שבדור,
ועל  יצרו, את שכפה כח גיבור הוא שהצדיק ידי על כי ז',
זכה  זה ידי ועל לדעתו, ליבו וקישר ברשותו ליבו היה זה ידי

זה ידי ועל שבדעת, האהבה אור שבלב המידות זכה שקיבלו
ולכפות  להכניע יכול הוא דייקא זה מחמת שבדעת, לאהבה

הרע  נופל ומסתכל רואה שהוא מקום שבכל רע, הימי את
נגדו. נתבטל הרע כי הטוב, ונתגלה

ושם  ובמידות , בזמן למטה, רק הוא הרע אחיזת עיקר כי
אבל  שם, אחיזה להם יש כן ועל רע, וימי טוב ימי יש
אין  שם תורה, סתרי בחינת שבדעת, אהבה בבחינת למעלה,
הוא  ושלום, חס למטה אחיזתם ועיקר כלל, אחיזה שום להם
האהבה  עם שבימים האהבה שתתקשר זוכין שאין מחמת רק
ליבו  שיהיה מתגבר שאין ידי על משם, אור ותקבל שבדעת
בחינת  ושלום, חס הוא אזי לדעתו, ליבו מקשר ואינו ברשותו
בחינת  שבימים, האהבה ושלום חס ונפרד אלוף, מפריד נרגן
הימי  מתגברין ושלום חס ואזי שבדעת, מהאהבה טוב, הימי

כנ"ל. עליהם ומכסים מהם ויונקים רע

הימי  ויוכללו שיתקשרו וזכה יצרו  את שכפה הצדיק אבל
ליבו  כי שבדעת, אהבה לבחינת שבימים, אהבה בחינת טוב,
נופל  כן על נגדו, שליטה שום להרע אין כן על כנ"ל, ברשותו
כלל  ואחיזה שליטה שום רע להימי אין כי נגדו, הרע ונתבטל
אין  שבימים האהבה בבחינת ואפילו שבדעת, אהבה בבחינת
האהבה  עם ונכללת מקושרת כשהיא שליטה שום להם
הרשעים  אצל מכניע האמת כשהצדיק תיכף כן ועל שבדעת,
בהם  נתוסף טוב, הימי בחינת ומגלה הגדול בכוחו רע הימי
האהבה  אור בחינת בעצמו וזהו כנ"ל, מלעילא רב אור מיד
רב  אור שהוא האמת, הצדיק ידי על שנתגלה שבדעת
הימי  מכניע כשהצדיק תיכף כי האור, עיקר משם כי מלעילא,
בחינת  שהיא הטוב, תיכף נתקשר אזי טוב, הימי ומגלה רע
ידי  שעל שבדעת, האהבה שהוא שורשו, עם שבימים, האהבה
בחינת  בעצמו וזה כנ"ל, לגמרי החיצונים אחיזת נתבטלה זה

כנ"ל. מלעילא רב אור
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,B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ B¯·„ ÈNÚ :e‰ÊÂ ,‡lÚlÓ ·«̄ƒ¿≈»¿∆…≈¿»ƒ¿…«¿¿»
ÔÈ¯fÙÓ ‰lÁzÓ ‰È‰L ,‰¯Bz‰Ï ÔÈ$B·e ÔÈNBÚLk¿∆ƒƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»¿À»ƒ
,Ú¯ ÈÓÈ·e ˙BÚ¯ ˙BcÓ·e Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏa ÔÈ„¯ÙÓe¿…»ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ≈»
,‡lÚlÓ ÔÈÏ˜ ÚÓLÓÏ ÔÈÎBÊÂ ,B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ :ÈÊ‡¬«ƒ¿…«¿¿»¿ƒ¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈»
,‰ÏÚÓÏÓ ·¯ ¯B‡ ÔÈÏa˜Ó ,‰¯Bz‰ e$È‰ ,¯·c‰L e$È‰«¿∆«»»«¿«»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿»
,ÚÓL$Â ‰NÚ$ ˙$ÈÁa ‰ÊÂ .‰¯Bz‰ ˙ÚÈÓL ‰ÊÂ¿∆¿ƒ««»¿∆¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«
‡‰iL ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Ï ÔÈ$B·e ÔÈNBÚ ‰lÁznL∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«»∆¿≈

˙BÙ¯ËˆÓe ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡(:‚Ú ‡ÓÂÈ)ÚÓL$ :CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»¿¿««»ƒ¿«
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡L e$È‰ ,‡lÚlÓ ÔÈÏ˜ ÚÓLÓÏ ÔÈÎÊ Y»«ƒ¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈»«¿∆ƒ«»
,‰lÁzÓ eÏawM ‰nÓ ¯˙BÈ ·¯ ¯B‡Â ˙eiÁ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ¿«≈ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

:Ú¯ ÈÓÈ·e ÌÈÈBb‰ ˙B$BLÏa ÔÈLaÏÓ eÈ‰Lk¿∆»¿À»ƒƒ¿«ƒƒ≈»
„‰ÊÂ,ÌÈÓi‰ e$È‰ ,˙Bcn‰ e$È‰ ,‰¯Bz‰L ,Úe„È ¿∆»«∆«»«¿«ƒ«¿«»ƒ

BÓk ,BÓL C¯a˙È B˙·‰‡ Ì‰a ‰¯BL»»∆«¬»ƒ¿»«¿¿

LB„w‰ ¯‰fa ·e˙kL(.ÂÓ Û„ ˙È˘‡¯· :‡ˆ˜ Û„ ˜Ï·):ÌÓBÈ" ∆»«…««»»
·e˙kL BÓk ,‰·‰‡‰ e$È‰ ,„ÒÁ‰L ,"BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ¿«∆«¿∆«∆∆«¿»«¬»¿∆»

(‡Ï ‰ÈÓ¯È)CÈzÎLÓ Ôk ÏÚ] CÈz·‰‡ ÌÏBÚ ˙·‰‡" :«¬«»¬«¿ƒ«≈¿«¿ƒ
e$È‰ ,ÔÈÓBÈ B‰lk ÌÚ ÏÊ‡c ‡ÓBÈ ‡e‰ ,'eÎÂ ["„ÒÁ»∆¿»¿»≈ƒÀ¿ƒ«¿
È„k ,B˙e˜Ï‡Ï ÌÈÓeˆÓˆ Ì‰ ˙Bcn‰ Èk .˙Bcn‰«ƒƒ«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¡…¿≈
·e˙kL BÓk ,ÂÈ˙BcÓ È„ÈŒÏÚ B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ÏÎepL∆«¿«ƒ«¿≈ƒ»¿∆»

LB„w‰ ¯‰fa(:·Ó Û„ ‡· 'Ù)Èk ,'dÏ ÔÈÚ„BÓzLÈc ÔÈ‚a' : «…««»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ
‰·‰‡‰ ˙ÓÁÓe .B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÂÈ˙BcÓ ‡Ïa¿…ƒ»ƒ∆¿»¿«ƒ≈¬«»«¬»

LB˙B‡ e·‰‡ÈÂ Ba e˜a„iL ‰ˆ¯Â ,Ï‡¯NÈ ˙‡ ·‰‡∆»«∆ƒ¿»≈¿»»∆ƒ¿¿¿…¬
˙BcÓa B˙e˜Ï‡ ˙‡ LÈaÏ‰ ,ÈÓLb‰ ÌÏBÚ‰ ‰fÓ BnÚƒƒ∆»»««¿ƒƒ¿ƒ∆¡…¿ƒ
ÌM‰ Èk ,˙BÂˆÓ ‚"È¯z ÏL ˙B$ÈÁa ‰ÊÂ .‰¯Bz‰«»¿∆¿ƒ∆«¿«ƒ¿ƒ«≈
ÏÎe$ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL ,BzÚ„a ¯ÚL C¯a˙Èƒ¿»«ƒ≈¿«¿∆«¿≈«ƒ¿»«…«
‡˜Âc B˙e˜Ï‡ ˙‡ ÌˆÓˆ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,B˙B‡ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿≈∆¡…«¿»

B¯·c",מלמעלה. ÏB˜a ÚÓLÏ B¯·„ ÈNÚ" :e‰ÊÂ¿∆…≈¿»ƒ¿…«¿¿»
ÔÈ¯fÙÓ ‰lÁzÓ ‰È‰L ‰¯Bz‰Ï ÔÈ	B·e ÔÈNBÚLk¿∆ƒƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»¿À»ƒ

Ì"ekÚ‰ ˙B	BLÏa ÔÈ„¯ÙÓeהגויים –˙BÚ¯ ˙BcÓ·e ¿…»ƒƒ¿»«¿ƒ»
ÚÓLÓÏ ÔÈÎBÊÂ ,"B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ" :ÈÊ‡ ,Ú¯ ÈÓÈ·eƒ≈«¬«ƒ¿…«¿¿»¿ƒ¿ƒ¿«

‡ÏÈÚlÓ ÔÈÏ˜,מלמעלה קולות לשמוע –e	È‰ »ƒƒ¿≈»«¿
‰ÊÂ ,‰ÏÚÓlÓ ·¯ ¯B‡ ÔÈÏa˜Ó ,‰¯Bz‰ e	È‰ ,'¯·c'‰L∆«»»«¿«»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿»¿∆

Â ‰NÚ	' ˙	ÈÁa ‰ÊÂ .‰¯Bz‰ ˙ÚÈÓL‰lÁznL ,'ÚÓL	 ¿ƒ««»¿∆¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»
˙BËÏBa ˙Bi˙B‡ ‡‰iL ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Ï ÔÈ	B·e ÔÈNBÚƒƒ¿ƒ«»∆¿≈ƒ¿

˙BÙ¯ËˆÓe(:עג ÚÓLÓÏ(יומא ÔÈÎÊ Y 'ÚÓL	' :Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿¿««»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«
‡lÚlÓ ÔÈÏ˜.מלמעלה קולות לשמוע זוכים –e	È‰ »ƒƒ¿≈»«¿

‰nÓ ¯˙BÈ ·¯ ¯B‡Â ˙eiÁ ÔÈÏa˜Ó ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ«»¿«¿ƒƒ¿«≈ƒ«
ÌÈBb‰ ˙B	BLÏa ÔÈLaÏÓ eÈ‰Lk ,‰lÁzÓ eÏawM∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»¿À»ƒƒ¿«ƒ

.'Ú¯ ÈÓÈ'·eƒ≈«
,ÌÈÓi‰ e	È‰ ,˙Bcn‰ e	È‰ ,‰¯Bz‰L ,Úe„È ‰ÊÂ .„¿∆»«∆«»«¿«ƒ«¿«»ƒ
¯‰fa ·e˙kL BÓk ,BÓL C¯a˙È B˙·‰‡ Ì‰a ‰¯BL»»∆«¬»ƒ¿»«¿¿∆»«…«

LB„w‰(.מו דף בראשית קצא: דף הפסוק:(בלק eˆÈ‰על ÌÓBÈ" «»»¿«∆
·e˙kL BÓk ,‰·‰‡‰ e	È‰ ,„ÒÁ‰L ,"BcÒÁ (ירמיה ‰' «¿∆«∆∆«¿»«¬»¿∆»

ÒÁ„]לא) CÈzÎLÓ Ôk ÏÚ] CÈz·‰‡ ÌÏBÚ ˙·‰‡" :«¬«»¬«¿ƒ«≈¿«¿ƒ»∆

,"'eÎÂ,אחת בחינה הם והאהבה שהחסד ÓBÈ‡הרי ‡e‰ ¿»
ÔÈÓBÈ B‰lk ÌÚ ÏÊ‡c,הימים כל עם שהולך יום הוא – ¿»≈ƒÀ¿ƒ

,˙Bcn‰ e	È‰ היא העליונה ה'חסדים' שבחינת דהיינו «¿«ƒ
גבורה  'חסד הספירות: שבע לכל חסדים משפיעה

מלכות'. יסוד הוד נצח ‰Bcn˙,תפארת Èk עשר שהם ƒ«ƒ
ÈO‰Ï‚הספירות , ÏÎepL È„k ,B˙e˜Ï‡Ï ÌÈÓeˆÓˆ Ì‰≈ƒ¿ƒ∆¡…¿≈∆«¿«ƒ

LB„w‰ ¯‰fa ·e˙kL BÓk ,ÂÈ˙BcÓ È„È ÏÚ B˙B‡ בא (פ' «¿≈ƒ»¿∆»«…««»
מב:) dÏ'דף ÔÈÚ„BÓzLÈc ÔÈ‚a' הקב"ה,: את שיכירו כדי – ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈

,B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÂÈ˙BcÓ ‡Ïa Èk ידי על אך ƒ¿…ƒ»ƒ∆¿»¿«ƒ
גבורה  חסד ספירות: בעשר העולם את מנהיג שהקב"ה

שלו. וההנהגות המידות את מכירים אנו וכו', תפארת

Ba e˜a„iL ‰ˆ¯Â ,Ï‡¯NÈ ˙‡ ·‰‡L ‰·‰‡‰ ˙ÓÁÓe≈¬«»«¬»∆»«∆ƒ¿»≈¿»»∆ƒ¿¿
˙‡ LÈaÏ‰ ,ÈÓLb‰ ÌÏBÚ‰ ‰fÓ BnÚ B˙B‡ e·‰‡ÈÂ¿…¬ƒƒ∆»»««¿ƒƒ¿ƒ∆

,‰¯Bz‰ ˙BcÓa B˙e˜Ï‡ את מכירים שאנו ידי על כי ¡…¿ƒ«»
פועל  שהוא והפעולות הקב"ה של וההנהגות המידות

בו. ונדבקים אותו אוהבים אנו ÏLבעולם, ˙B	ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆
È„È ÏÚL BzÚ„a ¯ÚL C¯a˙È ÌM‰ Èk ,˙BÂˆÓ ‚"È¯z«¿«ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«ƒ≈¿«¿∆«¿≈
ÌˆÓˆ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ÏÎe	 ˙‡f‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«…«¿«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿≈

בו  כלולים הימים שכל החסד בענין הזוהר מאמר

:Â„ÒÁ '‰ ‰ÂˆÈ ÌÓÂÈאיתא ע"ב קצ"א דף בלק (עם בזוהר

מדבש) מתוק åãñç:פירוש 'ä äåöé íîåé áéúë" שחסד הרי
יומם, כתובáéúëåנקרא äìéìå,ועוד íîåé éúéøá àì íà

הוא כי "יומם", נקרא שהחסד ïéîåéוהטעם ìëã àîåé

äéá ïìéìë דז"א החסדים כל דהיינו הימים שכל יום,

מפני  החסדים כל כלולים הראשון בחסד כי בו, כלולים
ממנו, יצאו éàãåשכולם ïéîåé ìë øàùã àîåé יום הוא

לכל  חסדים משפיע והוא ודאי, הימים שאר כל הכולל
קצוות, íåéהו' àìå ,íîåé éø÷à àã ìòå הוא כן ועל

רק  שהוא יום ולא רבים, בלשון ימים כמו "יומם" נקרא
אחד". יום
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˙ÂˆÓ BzÚ„a ¯ÚML ,ÏLÓÏ .˙BÂˆÓ ‚"È¯z‰ el‡a¿≈««¿«ƒ¿¿»»∆ƒ≈¿«¿ƒ¿«
Úa¯‡ e$È‰ ,Ck ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,ÔÈlÙz¿ƒƒ∆«ƒ¿»«…»ƒƒ¿»«¿«¿«
ÏL ˙BÚeˆ¯e ÌÈ·e˙k ¯BÚ ÏL ÌÈza Úa¯‡Â ˙BiL¯t»»ƒ¿«¿«»ƒ∆¿ƒ¿∆
ÏÎe$ ‰f‰ ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ,BzÚ„a ¯ÚL Ck Èk ,¯BÚƒ»ƒ≈¿«¿∆«¿≈«ƒ¿«∆«
Úa¯‡ ‰È‰iL ‰eˆ ‡Ï ÔÎÏÂ ,B„·ÚÏe B˙B‡ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿»¿¿»≈…ƒ»∆ƒ¿∆«¿«
È„ÈŒÏÚ „„Óe ¯ÚL Ôk Èk ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ÌÈza»ƒ∆∆∆¿»»ƒ≈ƒ≈»««¿≈
,Ï‡¯NÈ ˙‡ ·‰‡L B˙·‰‡ È„ÈŒÏÚL ,‡ˆÓ$ .B˙·‰‡«¬»ƒ¿»∆«¿≈«¬»∆»«∆ƒ¿»≈
‰cÓ ÏÎaL ,‡ˆÓ$ .‰¯Bz‰ ˙BcÓa BÓˆÚ ˙‡ LÈaÏ‰ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ«»ƒ¿»∆¿»ƒ»
˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰·‰‡ ÌL LÈ ‰cÓeƒ»≈»«¬»∆«»»≈∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ËÈLÙnL ÈÓ ,‡ˆÓ$ .Ï‡¯NÈ ÌÚ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆«»
·¯˜Ó ‡e‰ ÈÊ‡ ,¯ˆi‰ ˙iÙk È„ÈŒÏÚ ˙BtÏw‰ ÈLe·lÓƒ¿≈«¿ƒ«¿≈¿ƒ««≈∆¬«¿…»

:"ÌBÏL ‰È˙B·È˙$ ÏÎÂ" :·e˙kL BÓk ,ÌBÏM‰ Ï‡∆«»¿∆»¿»¿ƒ∆»»
hay i‰¯Bz‰Â˙B$ÈÁ·e ‰Ï‚$ ˙B$ÈÁa :˙B$ÈÁa È$L da LÈ ¿«»≈»¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

‡˜ÈzÚc ‡˙È¯B‡ ‡e‰ ‰f‰ ¯zÒp‰Â ,¯zÒ$ƒ¿»¿«ƒ¿»«∆«¿»¿«ƒ»
,Ê‡Â .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‡ÈÏb˙‡Ï ‡„È˙Úc ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»∆»ƒ»¿»
‰È‰È ÈÊ‡ ,‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜ÈzÚc ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ‰lb˙iLk¿∆ƒ¿«∆«»«…¿«ƒ»¿ƒ»»¬«ƒ¿∆

·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚa ‡ÏÙ$ ÌBÏM‰(‡È ‰ÈÚ˘È)·‡Ê ¯‚Â" : «»ƒ¿»»»¿∆»¿»¿≈
e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚ¯È ‡Ï ,'eÎÂ È„b ÌÚ ¯Ó$Â ,N·k ÌÚƒ∆∆¿»≈ƒ¿ƒ¿…»≈¿…«¿ƒ
ÈÊ‡ Èk ,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ,ÈL„˜ ¯‰ ÏÎa¿»«»¿ƒƒ»¿»»»∆≈»∆ƒ¬«

:BzÚ„aL ‰·‰‡‰ ‰lb˙Èƒ¿«∆»«¬»∆¿«¿
‰Èk‰·‰‡ ‡È‰L ,˙Á‡ :˙B·‰‡ È$ÈÓ È$L LÈ ƒ≈¿≈ƒ≈¬»««∆ƒ«¬»

'‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ :ÏÈÚÏ ‡·enL BÓk ,ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿∆»¿≈»¿«∆

¯ÚML ÏLÓÏ .˙BÂˆÓ ‚"È¯z‰ el‡a ‡˜Âc B˙e˜Ï‡ ˙‡∆¡…«¿»¿≈««¿«ƒ¿¿»»∆ƒ≈
,Ck ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ BzÚ„a¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿»«…»ƒƒ¿»
ÌÈ·e˙k ¯BÚ ÏL ÌÈza Úa¯‡Â ˙BiL¯t Úa¯‡ e	È‰«¿«¿«»»ƒ¿«¿«»ƒ∆¿ƒ
È„È ÏÚL ,BzÚ„a ¯ÚL Ck Èk ,¯BÚ ÏL ˙BÚeˆ¯e¿∆ƒ»ƒ≈¿«¿∆«¿≈
‰eˆ ‡Ï ÔÎÏÂ ,B„·ÚÏe B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ÏÎe	 ‰f‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«∆«¿«ƒ¿»¿¿»≈…ƒ»
„„Óe ¯ÚL Ôk Èk ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ÌÈza Úa¯‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿«»ƒ∆∆∆¿»»ƒ≈ƒ≈»«

ÏÚ˙‡ ·‰‡L B˙·‰‡ È„È ÏÚL ‡ˆÓ	 .B˙·‰‡ È„È «¿≈«¬»ƒ¿»∆«¿≈«¬»∆»«∆
‡ˆÓ	 .‰¯Bz‰ ˙BcÓa BÓˆÚ ˙‡ LÈaÏ‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ«»ƒ¿»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ,‰·‰‡ ÌL LÈ ‰cÓe ‰cÓ ÏÎaL∆¿»ƒ»ƒ»≈»«¬»∆«»»

.Ï‡¯NÈ ÌÚ BÓˆÚ ˙‡ ·‰B‡≈∆«¿ƒƒ¿»≈
התורה  את לגלות שזוכה שמי מעתה, ונמצא

מלבושי  ולהפשיטה הגויים לשונות בתוך המלובשת

שהיא  בתורה, כי יתברך, ה' לאהבת זוכה הוא הקליפות,

שנשפע  וכיון שמו, יתברך אהבתו בהם שורה המידות,

במידותיו, לשלום זוכה הוא ממילא האהבה, אור עליו

ה' אל מתקרב הוא צרה בעת ובין טובה בעת שבין

ישראל, עם ושלום לאהבה גם זוכה והוא «¿ƒ	Óˆ‡,יתברך,
È„È ÏÚ ,˙BtÏw‰ ÈLe·lÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ ËÈLÙnL ÈÓƒ∆«¿ƒ∆«»ƒ¿≈«¿ƒ«¿≈
·e˙kL BÓk ,ÌBÏM‰ Ï‡ ·¯˜Ó ‡e‰ ÈÊ‡ ,¯ˆi‰ ˙iÙk¿ƒ««≈∆¬«¿…»∆«»¿∆»

התורה: ÌBÏL".על ‰È˙B·È˙	 ÏÎÂ"¿»¿ƒ∆»»

התורה  את מגלה שהאדם ידי  שעל שנתבאר  לאחר 
מלבושי ומפשיטה  הגויים בלשונות המלובשת 
בתורה  יש כי  כעת יתבאר ל'שלום ', זוכה  הוא הקליפות 
לריבוי זוכים  לה שזוכים ידי  שעל  יותר , גבוהה בחינה 

ה 'שלום '. בחינת

˙B	ÈÁ·e ,‰Ï‚	 ˙B	ÈÁa :˙B	ÈÁa È	L da LÈ ‰¯Bz‰Â¿«»≈»¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ
‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜ÈzÚc ‡˙È¯B‡ ‡e‰ ,‰f‰ ¯zÒp‰Â .¯zÒ	ƒ¿»¿«ƒ¿»«∆«¿»¿«ƒ»¿ƒ»»

‡B·Ï „È˙ÚÏ ‡ÈÏb˙‡Ï ‡„È˙Úc שבבחינת התורה – «¬ƒ»¿ƒ¿«¿»∆»ƒ»
הספירות)'עתיק' מעשר הראשונה ה'כתר', ספירת בחינת שהיא (שהוא

לבוא לעתיד להתגלות ועתידה ונעלמת, זוהר (סתומה עיין

ע"א) קנ"ב דף ‰Bz¯‰.בהעלותך ‰lb˙iLk Ê‡Â‡˜ÈzÚc ˙‡f‰ ¿»¿∆ƒ¿«∆«»«…¿«ƒ»
‰‡ÓÈ˙Ò,ונעלם הסתום 'עתיק' של –ÌBÏM‰ ‰È‰È ÈÊ‡ ¿ƒ»»¬«ƒ¿∆«»

·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚa ‡ÏÙ	(יא N·k(ישעיה ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â" : ƒ¿»»»¿∆»¿»¿≈ƒ∆∆
¯‰ ÏÎa e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚ¯È ‡Ï ,'eÎÂ È„b ÌÚ ¯Ó	Â¿»≈ƒ¿ƒ¿…»≈¿…«¿ƒ¿»«
‰lb˙È ÈÊ‡ Èk ,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ,ÈL„»̃¿ƒƒ»¿»»»∆≈»∆ƒ¬«ƒ¿«∆

BzÚ„aL להלן ‰‡‰·‰ שיתבאר וכמו הקב"ה, של »«¬»∆¿«¿
ה'. באות

˙B·‰‡ È	ÈÓ È	L LÈ Èk לאביהם ‰. ישראל בין ƒ≈¿≈ƒ≈«¬
enL·‡שבשמים: BÓk ,ÌÈÓÈaL ‰·‰‡ ‡È‰L ,˙Á‡««∆ƒ«¬»∆¿»ƒ¿∆»

B‰lk ÌÚ ÏÊ‡c ‡ÓBÈ ,"BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ" :ÏÈÚÏ¿≈»¿«∆«¿»¿»≈ƒÀ¿

לבוא  לעתיד שתתגלה עתיק של התורה בענין הזוהר מאמר

:‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜È˙Ú„ ‡˙ÈÈ¯Â‡ ע"א קנ"ב דף בהעלותך זוהר עיין
מדבש)וז"ל מתוק פירוש "(עם :äàìò àëìîã éãáò ïéîéëç

העליון, המלך של עבדים שהם ïéîéé÷ãהחכמים ïåðéà

éðéñã àøåèá, סיני הר על שעמדו àìàאותם éìëúñî àì

ùîî àúééøåà àìåëã àø÷ò éäéàã àúîùðá אינם
ממש, התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת אלא מסתכלים

פנימיות, יש התורה בגופי וגם שבסיפורים שיודעים כלומר
ומצוה, מצוה בכל לכוין שצריך והכוונות התורה רזי שהם
àúîùðã àúîùðá àìëúñàì ïéðéîæ éúàã àðîæìå

àúééøåàã ולהתבונן להסתכל עתידים הם לבוא ולעתיד
עתיד  המתים תחיית אחר כי התורה, של הנשמה של בנשמה
שאי  מה נעלמים, בסודות חדשה תורה לדרושה הקב"ה

מהותה". לידע הזה בזמן אפשר
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e$È‰ ,ÌBÈ ÏÎaL ,ÔÈÓBÈ B‰lk ÌÚ ÏÊ‡c ‡ÓBÈ ,BcÒÁ«¿»¿»≈ƒÀ¿ƒ∆¿»«¿
C¯a˙È ÌM‰ ÏL B˙·‰‡ ÌL LÈ ,‰cÓe ‰cÓ ÏÎaL∆¿»ƒ»ƒ»≈»«¬»∆«≈ƒ¿»«
$È‰ ,ÁÎa ‡e‰L ‰·‰‡ LÈÂ .ÏÚÙaL ‰ÊÂ ,Ï‡¯NÈ ÌÚe ƒƒ¿»≈¿∆∆¿…«¿≈«¬»∆¿…««¿
Ì„˜ ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈa ‰È‰L ‰·‰‡‰»«¬»∆»»≈ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ…∆
:ÏLÓÏ .BÁÓ·e BzÚ„a ÔÈ„Ú Ï‡¯NÈ eÈ‰L ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿«¿¿…¿»»
ÏBÎÈ Ì„‡ ÏkL ,B$a ˙‡ ·‰B‡ ·‡‰L ‰·‰‡ LÈ≈«¬»∆»»≈∆¿∆»»»»
ÔÈa LiL ,‰·‰‡‰Â ˙e¯M˜˙‰Â .‰·‰‡‰ ˙‡Ê ‚ÈO‰Ï¿«ƒ…»«¬»¿ƒ¿«¿¿»«¬»∆≈≈
‰„ÏB‰‰ Ì„˜ ·‡‰ ÁÓa Ôa‰ ÔÈ„ÚLk ,·‡‰ ÔÈ·e Ôa‰«≈≈»»¿∆¬«ƒ«≈¿…«»»…∆«»»
‚ÈO‰Ï ÔÈÏBÎÈ e$‡ ÔÈ‡ ‰·‰‡‰Â ˙e¯M˜˙‰‰ ‰Ê Y∆«ƒ¿«¿¿»«¬»≈»¿ƒ¿«ƒ
,˙BcÓ·e ÔÓÊa Ì‡ Èk ÂLÎÚ ÔÈ‚ÈOÓ ÔÈ‡ Èk ,ÂLÎÚ«¿»ƒ≈«ƒƒ«¿»ƒƒƒ¿«¿ƒ
,˙Bcn‰Â ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÁÓ·e BzÚ„aL ‰·‰‡Â¿«¬»∆¿«¿¿…ƒ¿«¿»≈«¿«¿«ƒ
‰lb˙iL ,‡B·Ï „È˙ÚÏÂ .Le·Ï ÌeLa LaÏÓ B$È‡Â¿≈¿À»¿¿¿∆»ƒ»∆ƒ¿«∆

e$ÈÓÎÁ ¯Ó‡Ó Ìi˜˙È Ê‡Â ,‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜ÈzÚc ‡˙È¯B‡«¿»¿«ƒ»¿ƒ»»¿»ƒ¿«≈«¬«¬»≈
‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ(‡Ï ˙È�Ú˙)˙B‡¯‰Ï ÌÈ˜Ècˆ ÌÈ„È˙Ú : ƒ¿»ƒ¿»»¬ƒƒ«ƒƒ¿«¿

ËLÙÈ Ê‡ Èk ,"BÏ e$Èe˜ '‰ ‰Ê" :·e˙kL BÓk ,Úaˆ‡a¿∆¿«¿∆»∆ƒƒƒ»ƒ¿…
˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‡ÏnÈÂ ,ÂÈLe·Ï ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆¿»¿ƒ»≈»»∆≈»∆
,˙Ú„a ‡È‰L ‰·‰‡‰ ‰lb˙ÈÂ ,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk '‰««ƒ«»¿«ƒ¿ƒ¿«∆»«¬»∆ƒ¿««
CB˙a ÔÎBM‰ B˙e˜Ï‡ e$È‰ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ$t ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒ«»«¿¡…«≈¿
‰qÎÓ ‡e‰ ‰f‰ Le·l‰ ÂLÎÚ Èk ,˙Bcn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒƒ«¿»«¿«∆¿«∆
‰lb˙iLÎe .‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ$t ÏÚ e$È‰ ,B˙e˜Ï‡ ÏÚ«¡…«¿«¿ƒƒ«»¿∆ƒ¿«∆
BÓk ,ÌBÏM‰ ‰a¯˙È ÈÊ‡ ,B˙e˜Ï‡ e$È‰ ,˙eiÓÈ$t‰«¿ƒƒ«¿¡…¬«ƒ¿«∆«»¿
Èk ÈL„˜ ¯‰ ÏÎa e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ eÚ¯È ‡Ï :·e˙kL∆»…»≈¿…«¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
:˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ‰lb˙iL Y ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆ƒ¿«∆»«¬»∆¿««

e‰ÊÂ(„È ‰È¯ÎÊ)‰lb˙iL Y "'‰Ï Ú„eÈ „Á‡ ÌBÈ ‰È‰Â" : ¿∆¿»»∆»ƒ»««∆ƒ¿«∆

ÔÈÓBÈ,הימים כל עם ההולך יום –e	È‰ ,ÌBÈ ÏÎaL ƒ∆¿»«¿
ÌÚ C¯a˙È ÌM‰ ÏL B˙·‰‡ ÌL LÈ ,‰cÓe ‰cÓ ÏÎaL∆¿»ƒ»ƒ»≈»«¬»∆«≈ƒ¿»«ƒ

‰ÊÂ ,Ï‡¯NÈהאהבה e‰L‡הוא ‰·‰‡ LÈÂ .ÏÚÙaL ƒ¿»≈¿∆∆¿…«¿≈«¬»∆
ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈa ‰È‰L ‰·‰‡‰ e	È‰ ,ÁÎa¿…««¿»«¬»∆»»≈ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ
.BÁÓ·e BzÚ„a ÔÈ„Ú Ï‡¯NÈ eÈ‰L ,‰‡È¯a‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿«¿¿…
Ì„‡ ÏkL ,B	a ˙‡ ·‰B‡ ·‡‰L ‰·‰‡ LÈ ,ÏLÓÏ¿»»≈«¬»∆»»≈∆¿∆»»»
LiL ‰·‰‡‰Â ˙e¯M˜˙‰Â .‰·‰‡‰ ˙‡Ê ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ…»«¬»¿ƒ¿«¿¿»«¬»∆≈
Ì„˜ ·‡‰ ÁÓa Ôa‰ ÔÈ„ÚLk ·‡‰ ÔÈ·e Ôa‰ ÔÈa≈«≈≈»»¿∆¬«ƒ«≈¿…«»»…∆
ÔÈÏBÎÈ e	‡ ÔÈ‡ ‰·‰‡‰Â ˙e¯M˜˙‰‰ ‰Ê Y ‰„ÏB‰‰«»»∆«ƒ¿«¿¿»«¬»≈»¿ƒ
ÔÓÊa Ì‡ Èk ÂLÎÚ ÔÈ‚ÈOÓ ÔÈ‡ Èk ,ÂLÎÚ ‚ÈO‰Ï¿«ƒ«¿»ƒ≈«ƒƒ«¿»ƒƒƒ¿«
ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÁÓ·e BzÚ„aL ‰·‰‡Â ,˙BcÓ·e¿ƒ¿«¬»∆¿«¿¿…ƒ¿«¿»≈«¿«
‡B·Ï „È˙ÚÏÂ .Le·Ï ÌeLa LaÏÓ B	È‡Â ,˙Bcn‰Â¿«ƒ¿≈¿À»¿¿¿∆»ƒ»

‰‡ÓÈ˙Ò ‡˜ÈzÚc ‡˙È¯B‡ ‰lb˙iL של התורה – ∆ƒ¿«∆«¿»¿«ƒ»¿ƒ»»
ונעלם, הסתום B¯ÎÊ	Ì'עתיק' e	ÈÓÎÁ ¯Ó‡Ó Ìi˜˙È Ê‡Â¿»ƒ¿«≈«¬«¬»≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï(לא מחול :(תענית לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד ƒ¿»»
ו  עדן בגן ביניהם יושב והוא ˆÌÈ˜Ècלצדיקים ÌÈ„È˙Ú¬ƒƒ«ƒƒ

Úaˆ‡a ˙B‡¯‰Ï,הקב"ה e˙kL·על BÓk(כה "Ê‰(ישעיה : ¿«¿¿∆¿«¿∆»∆
˜ '‰˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ËLÙÈ Ê‡ Èk ,'"BÏ e	Èeƒƒƒ»ƒ¿…«»»∆

,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk '‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‡ÏnÈÂ ,ÂÈLe·Ï¿»¿ƒ»≈»»∆≈»∆««ƒ«»¿«ƒ

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ	t ‡È‰L ,˙Ú„a ‡È‰L ‰·‰‡‰ ‰lb˙ÈÂ¿ƒ¿«∆»«¬»∆ƒ¿««∆ƒ¿ƒƒ«»
ÂLÎÚ Èk .˙Bcn‰Â ‰¯Bz‰ CB˙a ÔÎBM‰ B˙e˜Ï‡ e	È‰«¿¡…«≈¿«»¿«ƒƒ«¿»

‰f‰ Le·l‰והספירות המידות ÏÚשל ‰qÎÓ ‡e‰ «¿«∆¿«∆«
‰lb˙iLÎe .‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ	t ÏÚ e	È‰ ,B˙e˜Ï‡¡…«¿«¿ƒƒ«»¿∆ƒ¿«∆
BÓk ,ÌBÏM‰ ‰a¯˙È ÈÊ‡ ,B˙e˜Ï‡ e	È‰ ,˙eiÓÈ	t‰«¿ƒƒ«¿¡…¬«ƒ¿«∆«»¿

:·e˙kL,'וכו גדי עם ונמר כבש עם זאב eÚ¯È"וגר ‡Ï ∆»…»≈
Y "‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ,ÈL„˜ ¯‰ ÏÎa e˙ÈÁLÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿»«»¿ƒƒ»¿»»»∆≈»

,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ‰lb˙iL ועל "דעה", במילה שרמוזה ∆ƒ¿«∆»«¬»∆¿««
יתרבה  וממילא בעולם, אהבה של שפע יהיה זה ידי

בעולם. השלום

ענין  הם וביאור המידות כי הוא, שבדעת' ה'אהבה

יסוד  הוד נצח תפארת גבורה 'חסד שהם: שבעה,

חכמה  'כתר שהם: המוחין הם מהם ולמעלה מלכות',

ענין  וזהו יחד, ובינה מחכמה שכלולה וה'דעת' בינה',

משבע  דהיינו מהמידות, למעלה שהוא שבדעת, האהבה

הספירות  מג' נמשכת היא אלא התחתונות, הספירות

של  התורה ענין וזהו ושכל, דעת בחינת שהם העליונות

נמשכת  שהיא לבוא, לעתיד שתתגלה 'עתיק' בחינת

ה'כתר'. מספירת

לה'" יוודע אחד יום "והיה הפסוק ביאור

:'‰Ï Ú„ÂÂÈ „Á‡ ÌÂÈ ‰È‰Â אחד יום "והיה כתיב: י"ד בזכריה
יהיה  ערב לעת והיה לילה, ולא יום לא לה', יוודע הוא
הזה  הדבר והיה – אחד יום "והיה רש"י: ופירש אור",
להכנת  שהוא ידוע היום הוא הקב"ה של מיומו אחד יום
באור  נוגה אור לא – לילה ולא יום לא הקב"ה. של ישעו

שנא' הבא עולם ל)של שבעתים (ישעיה יהיה החמה ואור
גליות  שיעבוד כצרת צרה עת ולא לילה ולא וגומר כאור
לעת  והיה שיעבוד. בהם ואין יהיו משיחנו שימי שמקודם
הטוב  וכל הנוגה אור יהיה שנה אלף שיגמרו קודם – ערב
ולא  יומא כנהור לא יונתן, תרגם וכן ישראל, על האמור

ליליא". כקבל
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'‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ :·e˙kL BÓk ,ÌBÈ ‡¯˜p‰ ,‰·‰‡‰»«¬»«ƒ¿»¿∆»»¿«∆
BÓk ,‰$eÙˆ ‰˙È‰L ˙eiÓÈ$t‰ ‰¯Bz‰ e$È‰ ,BcÒÁ«¿«¿«»«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿

·e˙kL(‡ ˙È˘‡¯·),"·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ" : ∆»««¿¡…ƒ∆»ƒ
‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡Â(·È ‰‚È‚Á),Ê$‚Ï ·BË Èk : ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿…

,da LnzL‰Ï È‡„k ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡ ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ¯B‡ Èkƒ«»«…≈»»¿«¿ƒ¿«≈»
¯Ó‡pL ,·BË ‡¯˜$ ‰¯Bz‰Â(„ ÈÏ˘Ó)·BË Á˜Ï Èk" : ¿«»ƒ¿»∆∆¡«ƒ∆«

"ÌÎÏ Èz˙$(:ËÈ Ê"Ú)·e˙kL BÓk ,¯B‡ ‡¯˜$Â ,(Â ÈÏ˘Ó): »«ƒ»∆¿ƒ¿»¿∆»
ÈÂ ."¯B‡ ‰¯B˙Â"ÌÈ$eÙˆ Ì‰L ÌÈ˜Ècˆ ÔkŒÌb L ¿»¿≈«≈«ƒƒ∆≈¿ƒ

˜ÈcˆÂ ,Ì‰a LnzL‰Ï È‡„k ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯zÒÓeÀ¿»ƒ∆≈»»¿«¿ƒ¿«≈»∆¿«ƒ
·e˙kL BÓk ,·BË ‡¯˜$(‚ ‰ÈÚ˘È)"·BË Èk ˜Ècˆ e¯Ó‡" : ƒ¿»¿∆»ƒ¿«ƒƒ

(Ì˘ ‰‚È‚Á)·e˙kL BÓk ,¯B‡ ‡¯˜$Â ,(Êˆ ÌÈÏ‰˙)Úe¯Ê ¯B‡" : ¿ƒ¿»¿∆»»«
‰¯Bz‰Â ÌÈ$eÙv‰ ÌÈ˜Ècv‰ elb˙iLÎe ."˜ÈcvÏ««ƒ¿∆ƒ¿«««ƒƒ«¿ƒ¿«»

Ïk e¯aÁ˙iL ,ÌÏBÚa ·¯ ÌBÏL ‰lb˙È ÈÊ‡ ,‰$eÙv‰«¿»¬«ƒ¿«∆»«»»∆ƒ¿«¿»
Ê‡ Èk ,"N·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â" :·e˙kL BÓk ,„ÁÈ ÌÈÎÙ‰¬»ƒ««¿∆»¿»¿≈ƒ∆∆ƒ»
Ú„eÈ „Á‡ ÌBÈ" :‡¯˜p‰ ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ‰lb˙Èƒ¿«∆»«¬»∆¿«««ƒ¿»∆»ƒ»«
‡ÏÂ ÌBÈ ‡Ï ‡e‰ ¯L‡ ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ e$È‰ ,"'‰Ï««¿»«¬»∆¿««¬∆…¿…
ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙‡f‰ ‰·‰‡‰L e$È‰ ,‰ÏÈÏ«¿»«¿∆»«¬»«…ƒ¿«¿»≈«¿«

:˙Bcn‰Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈«ƒ
ÂelÙ‡Â‡e‰ B˙$ÈÁa ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,ÔÓˆÚ ˙Bcna «¬ƒ«ƒ«¿»»∆»¿ƒ¿ƒ»

BÓk ,‰ÈzÁzL ‰$ÈÁaÏ ˙Úc ˙$ÈÁa¿ƒ««««¿ƒ»∆«¿∆»¿
‰ÓÎÁ ‰˙NÚM ‰Ó :‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$ÈÓÎÁ e¯Ó‡L∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»«∆»¿»»¿»

‡˙elÒÏ ·˜Ú ‰Â$Ú ‰˙NÚ ,dL‡¯Ï ‰¯ËÚ‰·¯ ˘¯„Ó) ¬»»¿…»»¿»¬»»»≈¿ƒ»
(ÌÈÈÏÂÒÓ‰ ‰"„ :‚˜ ˙ÂÓ·È ˙ÂÙÒÂ˙· ‡·Â‰ ,ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘,‡ˆÓ$ .ƒ¿»

˙$ÈÁa ‡e‰ ,‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚ ÏL ‰˙eÁt‰ ‰‚¯„n‰L∆««¿≈»«¿»∆««¿ƒ»¿ƒ«

e‰ÊÂלבוא לעתיד לענין שנאמר בפסוק יד)הרמוז :(זכריה ¿∆
,'‰Ï Ú„eÈ „Á‡ ÌBÈ ‰È‰Â""לילה ולא יום Yלא ¿»»∆»ƒ»««

ÌÓBÈ" :·e˙kL BÓk ,'ÌBÈ' ‡¯˜p‰ ,‰·‰‡‰ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»«¬»«ƒ¿»¿∆»»
,"BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ,'יום' בחינת היא שהאהבה בזה, ורמוז ¿«∆«¿

e	È‰תתגלה ˆeÙ	‰,שאז ‰˙È‰L ˙eiÓÈ	t‰ ‰¯Bz‰ «¿«»«¿ƒƒ∆»¿»¿»
'עתיק', בחינת של התורה e˙kL·שהיא BÓk(א :(בראשית ¿∆»

e	È˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ"««¿¡…ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ(יב ‚Ï	Ê',(חגיגה ·BË Èk' את : גנז שהקב"ה ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿…

הוא  זה ואור לבוא, לעתיד רק יתגלה והוא הזה האור

'עתיק', בחינת של הפנימית התורה של ‡B¯האור Èkƒ
˙‡f‰ ‰¯Bz‰‰¯Bz‰Â .da LnzL‰Ï È‡„k ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡ «»«…≈»»¿«¿ƒ¿«≈»¿«»

¯Ó‡pL ,'·BË' ד)	˜¯‡ ÌÎÏ"(משלי Èz˙	 ·BË Á˜Ï Èk" : ƒ¿»∆∆¡«ƒ∆«»«ƒ»∆
יט:) e˙kL·(ע"ז BÓk ,'¯B‡' ‡¯˜	Â ו), "B˙Â¯‰(משלי : ¿ƒ¿»¿∆»¿»
,"¯B‡ כי האור את אלקים "וירא שנאמר מה כן ואם

לתורה. היא הכונה Ì‰Lטוב", ÌÈ˜Ècˆ Ôk Ìb LÈÂ¿≈«≈«ƒƒ∆≈
.Ì‰a LnzL‰Ï È‡„k ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯zÒÓe ÌÈ	eÙ¿̂ƒÀ¿»ƒ∆≈»»¿«¿ƒ¿«≈»∆

·e˙kL BÓk ,'·BË' ‡¯˜	 ˜ÈcˆÂ(ג ˆÈc˜(ישעיה e¯Ó‡" : ¿«ƒƒ¿»¿∆»ƒ¿«ƒ
"·BË Èk(שם e˙kL·(חגיגה BÓk ,'¯B‡' ‡¯˜	Â צז). :(תהלים ƒ¿ƒ¿»¿∆»

,"˜ÈcvÏ Úe¯Ê ¯B‡" אלקים "וירא שנאמר מה כן ואם »«««ƒ
לצדיקים. גם היא הכונה טוב", כי האור »¿elb˙iLÎe¿∆ƒאת

ÌBÏL ‰lb˙È ÈÊ‡ ,‰	eÙv‰ ‰¯Bz‰Â ,ÌÈ	eÙv‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¿ƒ¿«»«¿»¬«ƒ¿«∆»
:·e˙kL BÓk ,„ÁÈ ÌÈÎÙ‰ Ïk e¯aÁ˙iL ,ÌÏBÚa ·«̄»»∆ƒ¿«¿»¬»ƒ««¿∆»
,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ‰lb˙È Ê‡ Èk ,"N·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â"¿»¿≈ƒ∆∆ƒ»ƒ¿«∆»«¬»∆¿««
,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ e	È‰ ,"'‰Ï Ú„eÈ „Á‡ ÌBÈ" :‡¯˜p‰«ƒ¿»∆»ƒ»«««¿»«¬»∆¿««
˙‡f‰ ‰·‰‡‰L e	È‰ ,"‰ÏÈÏ ‡ÏÂ ÌBÈ ‡Ï" ‡e‰ ¯L‡¬∆…¿…«¿»«¿∆»«¬»«…

,˙Bcn‰Ó ‰ÏÚÓÏe ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ שפע ידי ועל ƒ¿«¿»≈«¿«¿«¿»≈«ƒ
בעולם. גדול ושלום גדולה אהבה תהיה הזאת האהבה

התורה  את מגלה שהאדם ידי  שעל שנתבאר  לאחר 
מלבושי ומפשיטה  הגויים בלשונות המלובשת 
בתורה  שיש ונתבאר  ל'שלום', זוכה  הוא  הקליפות 
שבדעת' ה'אהבה  בחינת שהיא יותר , גבוהה בחינה 
בחינת  לריבוי  נזכה  זה  ידי  שעל  לבוא, לעתיד שתתגלה 
פי על  שמתנהג  הזה  בזמן  גם  כי  כעת  יתבאר  ה 'שלום ',
ביחס שבדעת' 'אהבה  בחינת דרגה בכל יש המידות,
לזכות  האדם יכול  כיצד ויתבאר שתחתיה, לבחינה

בחינתו. לפי שבדעת ' ה'אהבה  לבחינת 

Ïk ,ÔÓˆÚ ˙Bcna elÙ‡Â .Â‡e‰ B˙	ÈÁa ÈÙÏ „Á‡ «¬ƒ«ƒ«¿»»∆»¿ƒ¿ƒ»
e	ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ,‰ÈzÁzL ‰	ÈÁaÏ '˙Úc' ˙	ÈÁa¿ƒ««««¿ƒ»∆«¿∆»¿∆»¿¬»≈
,dL‡¯Ï ‰¯ËÚ ‰ÓÎÁ ‰˙NÚM ‰Ó' :‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊƒ¿»ƒ¿»»«∆»¿»»¿»¬»»¿…»

'‡˙elÒÏ ·˜Ú ‰Â	Ú ‰˙NÚ העטרה שהיא היראה – »¿»¬»»»≈¿ƒ»

לצדיקים  הגנוז האור בענין הגמרא מאמר

:·ÂË ÈÎ ¯Â‡‰ "אמר ‡˙ איתא: ע"א י"ב דף חגיגה בגמ'
אדם  ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא אור אלעזר, רבי
הקדוש  שנסתכל כיון סופו, ועד העולם מסוף בו צופה
שמעשיהם  וראה הפלגה ובדור המבול בדור הוא ברוך

אורם, מרשעים וימנע שנאמר מהן, וגנזו עמד מקולקלים
את  אלהים וירא שנאמר לבוא, לעתיד לצדיקים גנזו ולמי
כי  צדיק אמרו שנאמר צדיק, אלא טוב ואין טוב, כי האור
אור  שנאמר שמח, לצדיקים שגנזו אור שראה כיון טוב,

ישמח". צדיקים
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Ì„‡ LiL ,‡ˆÓ$ .ÂÈzÁzL ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ ˙Úc««¿«»¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»∆≈»»
,ÔÓf·e ÂÈ˙BcÓa C¯a˙È ÌM‰ ÌÚ BÏ LiL B˙·‰‡L∆«¬»∆≈ƒ«≈ƒ¿»«¿ƒ»«¿«
Ì„‡‰Ï ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Ú„aL ‰·‰‡ ˙B$ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¬»∆¿««∆¿«¿»≈«¿«¿»»»

:epnÓ ‰˙eÁt ‰‚¯„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»¿»ƒ∆

‰ÊÂ‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡L(ÊÈ ˜"ÂÓ):Èk" ¿∆∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒ
˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙNeL˜·È ‰¯B˙Â ƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ Y "e‰ÈtÓƒƒƒ»«∆¿«¿«¿»
'‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ‡e‰ ÈÊ‡ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL e$È‰«¿∆∆∆ƒ¿¬«∆¿«¿«
ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ eÎ¯a" :¯‰fa ·e˙kL BÓk ,˙B‡·¿̂»¿∆»«…«»¿«¿»»

.'eÎÂ ÔB‰È¯ˆÈ ÏÚ ÔÈ¯ab˙Óc Ôep‡ ÔÈl‡ Y "ÁÎ È¯abƒ…≈…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈¿
˙Bi˙B‡ ÈÊ‡ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆∆∆∆ƒ¿¬«ƒ
‰NÚ$ ˙B$ÈÁa ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈËÏBa ‰¯Bz‰«»¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«¿ƒ«¬∆
‰ÎBÊÂ ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ‰$B·e ‰NBÚ Èk ,ÚÓL$Â¿ƒ¿«ƒ∆∆ƒ«»¿∆

.‡lÚlÓ ‰¯Bz‰ ÏB˜ ÚÓLÓÏ·¯‰ ‰fÓ È‡cÂa ¿ƒ¿««»ƒ¿≈»¿««ƒ∆»«
˙‡ ‡e‰ Ú„BÈ È‡cÂa Èk ,e‰ÈtÓ eL˜·È ‰¯Bz»¿«¿ƒƒƒ¿««≈«∆
˙Bi˙B‡ ËwÏÓ ‡e‰ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ ,‰¯Bz‰«»¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«≈ƒ

."˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :‰ÊÂ .‰¯Bz‰Ô‰k «»¿∆ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««…≈
.„ÒÁ ˙B$ÈÁa ‡e‰˙Ú„ e¯ÓLÈ‰lb˙iL e$È‰ Y ¿ƒ∆∆ƒ¿¿«««¿∆ƒ¿«∆

שנאמר כמו החכמה, של קיא)והכתר "ראשית (תהלים

כמו  הענווה, של והסנדל העקב היא ה'", יראת חכמה

כב)שנאמר ה'"(משלי יראת ענוה הובא "עקב שה"ש, רבה (מדרש

המסוליים) ד"ה קג: יבמות מדריגה בתוספות היא שהיראה שאף הרי ,

היא  לענוה ביחס מקום מכל לחכמה, ביחס גבוהה

ממנה. גדולה הענוה כי נמוכה, «¿ƒ	Óˆ‡מדריגה
˙	ÈÁa ‡e‰ ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚ ÏL ‰˙eÁt‰ ‰‚¯„n‰L∆««¿≈»«¿»∆»«¿ƒ»¿ƒ«
Ì„‡ LiL ‡ˆÓ	 .ÂÈzÁzL ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ '˙Úc'««¿»»¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»∆≈»»
,ÔÓf·e ÂÈ˙BcÓa C¯a˙È ÌM‰ ÌÚ BÏ LiL B˙·‰‡L∆«¬»∆≈ƒ«≈ƒ¿»«¿ƒ»«¿«
Ì„‡‰Ï ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Ú„aL ‰·‰‡ ˙B	ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¬»∆¿««∆¿«¿»≈«¿«¿»»»

.epnÓ ‰˙eÁt ‰‚¯„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»¿»ƒ∆
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÂ(יז קטן על (מועד ¿∆∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

eLw·Èהפסוק: ‰¯B˙Â ˙Úc e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk"ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿
e‰ÈtÓ"הוא צבאות ה' מלאך ÓBc‰כי ·¯‰ Ì‡' Y ƒƒƒ»«∆

˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ,בזה ורמוז מפיהו', יבקשו תורה ¿«¿«¿»
'‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ‡e‰ ÈÊ‡ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL e	È‰«¿∆∆∆ƒ¿¬«∆¿«¿«

¯‰fa ·e˙kL BÓk ,˙B‡·ˆ('ג באות לעיל הפסוק:(המובא על ¿»¿∆»«…«
ÔÈ¯ab˙Óc Ôep‡ ÔÈl‡' Y "ÁÎ È¯Bab ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ eÎ¯a"»¿«¿»»ƒ≈…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

''eÎÂ ÔB‰È¯ˆÈ ÏÚ.יצרם על שמתגברים אותם הם אלו – «ƒ¿≈¿
ÈÊ‡ ,B¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙBkL ‰Ê È„È ÏÚ Èk מביט כשהוא ƒ«¿≈∆∆∆∆ƒ¿¬«

שבהם, הרע מתבטל הגויים של הרעות במידות

‰Bz¯‰ו  ˙Bi˙B‡בהם מוסתרים ÔÈËÏBaשהיו ƒ«»¿ƒ
‰NBÚ Èk ,'ÚÓL	Â ‰NÚ	' ˙B	ÈÁa ‡e‰ ÈÊ‡ .ÔÈÙ¯ËˆÓeƒ¿»¿ƒ¬«¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«ƒ∆

ÚÓLÓÏ ‰ÎBÊÂ ,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ‰	B·e את לשמוע – ∆ƒ«»¿∆¿ƒ¿«
‡lÚlÓ ‰¯Bz‰ ÏB˜ הללו האותיות אז כי מלמעלה, – «»ƒ¿≈»

רב  אור מקבלים שבמידות' ה'אהבה בחינת שהם

והאור ה'אהבה מלמעלה, מבחינת הארה הוא הזה הרב

ולכן  e‰ÈtÓ',שבדעת'. eLw·È ‰¯Bz' :·¯‰ ‰fÓ È‡cÂa¿««ƒ∆»«»¿«¿ƒƒ
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‡e‰ Ú„BÈ È‡cÂa Èkƒ¿««≈«∆«»¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" ‰ÊÂ .‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ËwÏÓ ‡e‰¿«≈ƒ«»¿∆ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿

,'„ÒÁ' ˙B	ÈÁa ‡e‰ "Ô‰k" ."˙Ú„ בחינת הוא ו'חסד' ««…≈¿ƒ∆∆
‰f‰אהבה, ·¯‰ È„È ÏÚ ‰lb˙iL e	È‰ Y "˙Ú„ e¯ÓLÈ"ƒ¿¿«««¿∆ƒ¿«∆«¿≈»««∆

זרה  ועבודה בקליפה כשמסתכל יצרו, את הכופה הצדיק
שבדעת, האהבה אור דייקא זה ידי על משיג הוא אזי זו,
חיות  מקבלין הם שמשם הזה הגנוז האור נתגלה כי

ההסתרה  מגודל

:˙Ú„·˘ ‰·‰‡‰ ‰Ê‰ ·¯‰ È„È ÏÚ ‰Ï‚˙È˘הלכות (הל'בליקוטי

ד') הל' בכמה פורים ז"ל הקדוש רבינו דברי פי "על כתב:
לעולה השה ואיה במאמר ובפרט יב)מקומות בסימן תנינא (בליקוטי

מהקדושה  חיות מקבלין אחרא והסטרא הקליפות שתוקף
הוא  הקדושה שזאת הקדושות, מכל למעלה ביותר הגבוה
ומשם  סתום, מאמר בחינת ההעלם, בתכלית ונעלם סתום
עבודה  בחינת דהיינו אחרא הסטרא תוקף חיות מקבלין דייקא
ונעלם  סתום בחינת הוא הקדושה שזאת מחמת כי זרה,
עיין  דייקא, משם חיותם מקבלים הם כן על ההעלם בתכלית
פי  על אף ושלום, חס לשם כשנופלין אפילו כן ועל שם,

אף  ושלום, חס אופן בשום משם לצאת אפשר שאי שנדמה
מחיה  יתברך הוא כי יתברך, ממנו חיות מקבלין כן פי על

ולמצוא משם לשוב כשזוכה אדרבא, ואזי, כולם. שם את
הוא  נסתר שם שגם לידע שזוכין ידי על יתברך, אלקותו
כי  העליה, תכלית הוא הירידה אזי ההסתרה, בתכלית יתברך
נעלמת  שהיתה מאוד מאוד הגבוה להקדושה זה ידי על באין

כנ"ל שם)שם עיין היטב, הענין מבואר שם לעלה" השה "ואיה במאמר  ,(ועין
חיות  מקבלין שהם סתום מאמר בחינת הגבוה הקדושה וזאת
מהמידות  למעלה שהיא שבדעת אהבה בחינת זה משם,
לאתגלייא  דעתידא דעתיקא אורייתא בחינת שהיא והימים,

לבוא. לעתיד
שמוצאין  זה ידי שעל זה, במאמר ז"ל רבינו שכתב וזה
לאהבה  זוכין זה ידי על הקליפות, בעמקי יתברך אלוקותו
וחוקות  זרה עבודה בחינת הקליפות, עמקי כי שבדעת,
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ÈÙÏ ‡e‰L ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ‰f‰ ·¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»««∆»«¬»∆¿««∆¿ƒ
ÌBÈ :‡e‰L ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰·‰‡ E˙‚¯„Ó«¿≈»¿«¬»∆¿«¿»≈«¿«∆

:'eÎÂ '‰Ï Ú„eÈ „Á‡∆»ƒ»««¿
ÊÏBÎÈÂ‰·‰‡‰ ¯B‡ ÌÚË ÌÚËÏ Ì„‡ Ïk ¿»»»»ƒ¿…««»«¬»

elÙ‡ ,B˙$ÈÁa ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,˙Ú„aL∆¿««»∆»¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
.BzÚ„Ï BaÏ ˙‡ ¯M˜iLk e$È‰ ,ÌÈÓi‰ CB˙a ÂLÎÚ«¿»¿«»ƒ«¿¿∆¿«≈∆ƒ¿«¿
Ï·‡ ,ÏÏÎa ÌÈ˜Ï‡ LiL Ú„BÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎ Èkƒ»∆»ƒƒ¿»≈≈«∆≈¡…ƒƒ¿»¬»

ÔaÏ ˙eL¯a Ì‰ ÌÈÚL¯‰(„Ï 'Ù Á� ‰·¯ ˙È˘‡¯·)˙Bcn‰Â , »¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ì$B¯ÎÊ e$ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ,·la ÔÈÏÏÎ$ Ì‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ≈ƒ¿»ƒ«≈¿∆»¿¬»≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï(:Â˜ ÔÈ¯„‰�Ò 'ÚÂ ,:·Ò˜ Û„ ‰ÓÂ¯˙ ¯‰ÂÊ)‡aÏ ‡$ÓÁ¯ : ƒ¿»»«¬»»ƒ»

ÌÈÓMÏ BaÏ ˙‡ ÔeÎiL „·Ï·e ,ÈÚa(:‰ ˙ÂÎ¯·)Èk , »≈ƒ¿«∆¿«≈∆ƒ«»«ƒƒ
˙‡ ¯M˜nLk ,‡ˆÓ$ .·l‰ ‡e‰ ˙Bcn‰ ÏL Ô¯wÚƒ»»∆«ƒ«≈ƒ¿»¿∆¿«≈∆

ÌÈ‰Ï‡ LiL Ú„BiL ,BzÚ„Ï BaÏ(Ú„BÈ)‡ÏnL ,ÏÏÎa ƒ¿«¿∆≈«∆≈¡…ƒ≈«ƒ¿»∆¿…
‰ÙBkLÎe ,‰¯Bz‰ ˙BÚÈ„Èa Ú„BÈÂ ,B„B·k ı¯‡‰ ÏÎ»»»∆¿¿≈«ƒƒ«»¿∆∆
ÈÊ‡ ,B˙eL¯a BalL e$È‰ ,‰f‰ BzÚ„Ï BaÏ ˙‡∆ƒ¿«¿«∆«¿∆ƒƒ¿¬«
ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡Â ,BzÚ„Ï BaÏaL ˙Bcn‰ ÔkŒÌb ÔÈÏÏÎ$ƒ¿»ƒ«≈«ƒ∆¿ƒ¿«¿«¬«¿«¿ƒ
¯B‡ ‚ÈOÓe ‰‡B¯Â ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ¯B‡ ˙Bcn‰«ƒ»«¬»∆¿««¿∆«ƒ
‰È‰L ‰¯Bz‰Â ÌÈ˜Ècv‰L e$È‰ ,B˙$ÈÁa ÈÙÏ Êe$b‰«»¿ƒ¿ƒ»«¿∆««ƒƒ¿«»∆»»
BaÏ ˙‡ ÛÙBkLk ,epnÓ ‰zÚ „Ú ÔeÙˆÂ Êe$b»¿»««»ƒ∆¿∆≈∆ƒ
,˙Bcn‰ ÏÎÏ L¯L ‡e‰L ,·l‰ Ïa˜Ó ÈÊ‡ ,˙Úc‰Ï¿«««¬«¿«≈«≈∆…∆¿»«ƒ

‡e‰L ‰·‰‡ E˙‚¯„Ó ÈÙÏ ‡e‰L ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰»«¬»∆¿««∆¿ƒ«¿≈»¿«¬»∆
."'eÎÂ '‰Ï Ú„eÈ „Á‡ ÌBÈ" :‡e‰L ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ והיינו ¿«¿»≈«¿«∆∆»ƒ»««¿

כפיית  ידי על לה שזכה לרב, שיש שבמידות' שה'אהבה

'אהבה  בחינת היא הרעות, המידות וביטול יצרו

שלו  שבמידות שהאהבה ועוד מדרגתך, לפי שבדעת'

שבדעת', ה'אהבה של העליונה מהבחינה הארה מקבלת

הזו, האהבה הארת את ממנו שתקבל ידי על ולכן

ויתגלו  שלך, הרעות המידות ויתבטלו יפלו ממילא

התנוצצות  יקבלו והם בהם, המלובשות הטובות המידות

שבדעת' 'אהבה בחינת שהיא הרב, של האהבה מאור

מדריגתך לחכמה)(לפי .פרפראות

,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ¯B‡ ÌÚË ÌÚËÏ Ì„‡ Ïk ÏBÎÈÂ .Ê¿»»»»ƒ¿…««»«¬»∆¿««
e	È‰ ,ÌÈÓi‰ CB˙a ÂLÎÚ elÙ‡ ,B˙	ÈÁa ÈÙÏ „Á‡ Ïk»∆»¿ƒ¿ƒ»¬ƒ«¿»¿«»ƒ«¿
Ú„BÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk Èk .BzÚ„Ï BaÏ ˙‡ ¯M˜iLk¿∆¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒƒ¿»≈≈«

,ÏÏÎa ÌÈ˜Ï‡ LiL,מהמידות למעלה הוא הדעת כי ∆≈¡…ƒƒ¿»
כך, כל לרע אחיזה אין שם שיש ולכן יודע הוא ולכן

שאפילו  היינו כבודו, הארץ כל שמלוא יודע וגם אלקים,

יתברך  אלקותו כן גם שם יש בעצמם רע הימי בתוך

טוב  ימי בחינת שהם התורה לחכמה)(ואותיות «¬‡·Ï,פרפראות

ÔaÏ ˙eL¯a Ì‰ ÌÈÚL¯‰(לד פ' נח רבה דהיינו ,(בראשית »¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
תאוותיהם  כי עליהם, שולטות שלהם הלב שתאוות

ו  שכלם, הבנת על רעות מתגברות המידות שהם רע הימי

אור  לקבל יכול הלב שאין עד כך, כל מתגברים שבלב

כראוי  אותו מרגיש ואינו הזה לחכמה),(הדעת פרפראות

e	ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ,·la ÔÈÏÏÎ	 Ì‰ ÌÈÓi‰Â ˙Bcn‰Â¿«ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»ƒ«≈¿∆»¿¬»≈
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ(:קו סנהדרין ועיין קסב: דף תרומה '¯ÓÁ	‡(זוהר : ƒ¿»ƒ¿»»«¬»»

'ÈÚa ‡aÏ ועוד האדם, של הלב את רוצה הקב"ה – ƒ»»≈
ÌÈÓMÏ'אמרו: BaÏ ˙‡ ÔeÎiL „·Ï·e'(:ה k(ברכות ,Ô¯wÚ È ƒ¿«∆¿«≈∆ƒ«»«ƒƒƒ»»

BaÏ ˙‡ ¯M˜nLk ‡ˆÓ	 .·l‰ ‡e‰ ˙Bcn‰ ÏL∆«ƒ«≈ƒ¿»¿∆¿«≈∆ƒ
ÏÎ ‡ÏnL ,ÏÏÎa Ú„BÈ ÌÈ‰Ï‡ LiL Ú„BiL ,BzÚ„Ï¿«¿∆≈«∆≈¡…ƒ≈«ƒ¿»∆¿…»

,B„B·k ı¯‡‰ המידות בתוך שגם יודע הוא כן ואם »»∆¿
לו  יש כן ואם יתברך, אלוקותו שם יש שבליבו הרעות

עליהם, להתגבר ÙBkLÎe‰כח ,‰¯Bz‰ ˙BÚÈ„Èa Ú„BÈÂ¿≈«ƒƒ«»¿∆∆
ÔÈÏÏÎ	 ÈÊ‡ ,B˙eL¯a BalL e	È‰ ,‰f‰ BzÚ„Ï BaÏ ˙‡∆ƒ¿«¿«∆«¿∆ƒƒ¿¬«ƒ¿»ƒ
¯B‡ ˙Bcn‰ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡Â ,BzÚ„Ï BaÏaL ˙Bcn‰ Ôk Ìb«≈«ƒ∆¿ƒ¿«¿«¬«¿«¿ƒ«ƒ
,B˙	ÈÁa ÈÙÏ Êe	b‰ ¯B‡ ‚ÈOÓe ‰‡B¯Â ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰»«¬»∆¿««¿∆«ƒ«»¿ƒ¿ƒ»
‰zÚ „Ú ÔeÙˆÂ Êe	b ‰È‰L ‰¯Bz‰Â ÌÈ˜Ècv‰L e	È‰«¿∆««ƒƒ¿«»∆»»»¿»««»
·l‰ Ïa˜Ó ÈÊ‡ ,˙Úc‰Ï BaÏ ˙‡ ÛÙBkLk ,epnÓƒ∆¿∆≈∆ƒ¿«««¬«¿«≈«≈

ההסתרה  מבחינת חיותם מקבלין הם כוכבים, העובדי
בתכלית  ונעלמת נסתרת שהיא שבדעת האהבה של וההעלמה
הצדיק  כן ועל כנ"ל, חיותם מקבלין הם ומשם ההעלם,
הוא  אזי זו, זרה ועבודה בקליפה כשמסתכל יצרו, את הכופה
האור  נתגלה כי שבדעת, האהבה אור דייקא זה ידי על משיג
והצדיק  ההסתרה, מגודל חיות מקבלין הם שמשם הזה הגנוז
וההעלמה, ההסתרה לו נתגלה אזי זאת את להבין שזוכה
מקבלין  היו שמשם הגנוז אור דייקא זה ידי על ומשיג ורואה
שיוכל  מאוד ונורא גדול צדיק לזה צריכין אבל כנ"ל, חיותם

ולגלות  זו קליפה ולשבר לשם, הנופלים את ולהוציא לעלות
הנ"ל". הגנוז אור הגבוה הקדושה אור

ליבן  ברשות שהרשעים המדרש מאמר

:Ô·ÈÏ ˙Â˘¯· Ô‰ ÌÈÚ˘¯‰:איתא ל"ד פ' נח רבה במדרש
ליבן ברשות הן יד)"הרשעים בליבו(שם נבל אמר כז), ,(בראשית

בליבו עשו ב)ויאמר א בליבו(מלכים ירבעם ויאמר ו), ,(אסתר
ברשותן ליבן הצדיקים אבל בליבו, המן א)ויאמר א ,(שמואל

ליבה על מדברת היא כז)וחנה ליבו(שם אל דוד ויאמר (דניאל ,

ליבו".א) על דניאל וישם
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‰È‰L ‰·‰‡‰ ‡e‰ ,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ¯B‡ Ïa˜Óe¿«≈»«¬»∆¿««»«¬»∆»»
:‰‡È¯a‰ Ì„˜ Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈa ÁÎa¿…«≈«»»¿ƒ¿»≈…∆«¿ƒ»

:‰ÊÂ"ÌÈiÁ ıÙÁ‰ LÈ‡‰ ÈÓ"YıÙÁ˙$ÈÁa ‡e‰ ¿∆ƒ»ƒ∆»≈«ƒ»≈¿ƒ«
,·la ‡e‰ ıÙÁ‰L ,·ÏÌÈiÁ,˙Úc ˙$ÈÁa ‡e‰ ≈∆«≈∆«≈«ƒ¿ƒ«««

·e˙kL BÓk(ÊË ÈÏ˘Ó)e$È‰ ."ÂÈÏÚa ÏÎN ÌÈiÁ ¯B˜Ó" : ¿∆»¿«ƒ≈∆¿»»«¿
ÛÙBkL ,B˙eL¯a BalL ,˙Úc‰Ï ·l‰ ˙‡ ¯M˜nLk¿∆¿«≈∆«≈¿«««∆ƒƒ¿∆≈

B˙$ÈÁa ÈÙÏ ÈÊ‡ ,B¯ˆÈ ˙‡ÌÈÓÈ ·‰‡CÈLÓÓ ‡e‰ Y ∆ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ»…≈»ƒ«¿ƒ
.˙Bcn‰ CB˙Ïe ÌÈÓi‰ CB˙Ï ˙ÚcÓ ‰·‰‡‰ ˙‡∆»«¬»ƒ««¿«»ƒ¿«ƒ

·BË ˙B‡¯Ï,Êe$‚Â ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ‚ÈOÓe ‰‡B¯Â Y ƒ¿¿∆«ƒ∆»ƒ¿»
:ÌÈÊe$b‰ ÌÈ˜Ècv‰Â ‰Êe$b‰ ‰¯Bz‰ e$È‰ ,¯B‡‰ ‚ÈOnL∆«ƒ»«¿«»«¿»¿««ƒƒ«¿ƒ

ÈzÚÓLÂ]ÌÈÏeÏk ˙‡f‰ ‰¯Bz‰aL ,¯Ó‡L BÓLa ¿»«¿ƒƒ¿∆»«∆¿«»«…¿ƒ
ÚÓLÏ È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,·ÏeÏ ÏL ˙B$ek‰««»∆»¿…»ƒƒƒ¿…«
˙B$ek‰ ¯wÚ Èk .˙ˆ˜ È˙‡ˆÓe Èz$iÚ C‡ ,ÔÈ$Ú‰ ¯e‡a≈»ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ«««»

,‰ÊÁ‰ „Ú ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ·ÏeÏ ÏL∆»¿«¿ƒ»«¬»ƒ«∆»∆
È„k ÌÈÚe$Úp‰ Ú$Ú$Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .˙eÎÏn‰ Ï‡ Ì¯È‡‰Ï¿«ƒ»∆««¿¿ƒƒ¿«¬≈«««¬ƒ¿≈
ÌÈ„ÒÁ‰ Ï‡ ˙Ú„aL ÌÈ„ÒÁ‰ L¯MÓ ¯B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ…∆«¬»ƒ∆¿««∆«¬»ƒ
ÌL¯MÓ ÏB„b ¯B‡ Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ,Ûeba ÌÈËMt˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ»¿»
.·Ïel‰ ¯ÚLa "ÌÈiÁŒıÚŒÈ¯t"a ÌL ÔiÚ .'eÎÂ ˙Ú„aL∆¿««¿«≈»«¿ƒ≈«ƒ¿«««»
‰eˆÈ ÌÓBÈ :·e˙k‰ ÔÈ$Úa ‰$ek‰L ,ÌL ¯‡·Ó Ì‚Â¿«¿…»»∆««»»¿ƒ¿««»»¿«∆
ÌÚ CÏB‰ ‡e‰L ,ÌÓBÈ ‡l‡ ,ÌBÈ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,BcÒÁ '‰«¿¿…»«∆»»∆≈ƒ
ÈtŒÏÚ Ï"p‰ ‰¯Bz‰a ¯‡·Ó ‰Ê ÏÎÂ .ÌL ÔiÚ ,ÌlkÀ»«≈»¿»∆¿…»¿«»«««ƒ
È„ÈŒÏÚL ,ÌL ¯‡·Ó Èk .Ï"Ê e$a¯ ÏL ‡¯Bp‰ Bk¯c«¿«»∆«≈ƒ¿…»»∆«¿≈
,„ÒÁ‰ ‡e‰L ,‰·‰‡‰ ˙Bl‚Ï ‰ÎBÊ ¯ˆi‰ ˙iÙk¿ƒ««≈∆∆¿«»«¬»∆«∆∆
,‰·‰‡‰L e$È‰c ,ÔÈÓBÈ B‰lk ÌÚ ÏÊ‡c ‡ÓBÈ ‡e‰L∆»¿»≈ƒÀ¿ƒ¿«¿∆»«¬»
,ÌL ¯‡·Óe .'eÎÂ ˙Bcn‰ ÏÎa LaÏÓ ,„ÒÁ‰ ‡e‰L∆«∆∆¿À»¿»«ƒ¿¿…»»
,˙Bcn‰Â ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,˙Ú„aL ‰·‰‡ LiL∆≈«¬»∆¿««∆ƒ¿«¿»≈«¿«¿«ƒ

,˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ¯B‡ Ïa˜Óe ,˙Bcn‰ ÏÎÏ L¯L ‡e‰L∆…∆¿»«ƒ¿«≈»«¬»∆¿««
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈa ÁÎa ‰È‰L ‰·‰‡‰ ‡e‰»«¬»∆»»¿…«≈«»»

,‰‡È¯a‰ Ì„˜ Ï‡¯NÈÏ לבחינת זוכה הוא זה ידי ועל ¿ƒ¿»≈…∆«¿ƒ»
יותר. גדולה 'שלום'

בפסוק רמוז זה  במאמר המבואר  כיצד  יתבאר  עתה 
וגו'". חיים החפץ האיש "מי 

‰ÊÂ:בפסוק "ıÙÁ"הרמוז Y "ÌÈiÁ ıÙÁ‰ LÈ‡‰ ÈÓ" ¿∆ƒ»ƒ∆»≈«ƒ»≈
ıÙÁ‰L ,·Ï ˙	ÈÁa ‡e‰והרצון‡e‰ "ÌÈiÁ" .·la ‡e‰ ¿ƒ«≈∆«≈∆«≈«ƒ

·e˙kL BÓk ,'˙Úc' ˙	ÈÁa(טז ÏÎN(משלי ÌÈiÁ ¯B˜Ó" : ¿ƒ«««¿∆»¿«ƒ≈∆
"ÂÈÏÚa'חיים הנובע כמעיין לבעליו הוא 'השכל – ¿»»

שם)( דוד 'חיים'.מצודות בחינת הוא והשכל שהדעת הרי ,

,B˙eL¯a BalL ,˙Úc‰Ï ·l‰ ˙‡ ¯M˜nLk e	È‰«¿¿∆¿«≈∆«≈¿«««∆ƒƒ¿
‡e‰ Y "ÌÈÓÈ ·‰‡" :B˙	ÈÁa ÈÙÏ ÈÊ‡ ,B¯ˆÈ ˙‡ ÛÙBkL∆≈∆ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ»…≈»ƒ

,˙ÚcÓ ‰·‰‡‰ ˙‡ CÈLÓÓ,"אוהב" בחינת שהיא «¿ƒ∆»«¬»ƒ««
,˙Bcn‰ CB˙Ïe ÌÈÓi‰ CB˙Ï."ימים" בחינת שהם ¿«»ƒ¿«ƒ

,Êe	‚Â ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ‚ÈOÓe ‰‡B¯Â Y "·BË ˙B‡¯Ï"ƒ¿¿∆«ƒ∆»ƒ¿»
.ÌÈÊe	b‰ ÌÈ˜Ècv‰Â ,‰Êe	b‰ ‰¯Bz‰ e	È‰ ,¯B‡‰ ‚ÈOnL∆«ƒ»«¿«»«¿»¿««ƒƒ«¿ƒ

ז"ל:[ נתן ר' BÓLaמוסיף ÈzÚÓLÂ,ז"ל רבינו של ¿»«¿ƒƒ¿
·ÏeÏ ÏL ˙B	ek‰ ÌÈÏeÏk ˙‡f‰ ‰¯Bz‰aL ¯Ó‡L∆»«∆¿«»«…¿ƒ««»∆»

ז"ל, האר"י ‡Cשגילה ,ÔÈ	Ú‰ ¯e‡a ÚÓLÏ È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿…«≈»ƒ¿»«
,‡e‰ ·ÏeÏ ÏL ˙B	ek‰ ¯wÚ Èk .˙ˆ˜ È˙‡ˆÓe Èz	iÚƒ«¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ«««»∆»
Ï‡ Ì¯È‡‰Ï ,‰ÊÁ‰ „Ú ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ»«¬»ƒ«∆»∆¿»ƒ»∆
¯B‡ CÈLÓ‰Ï È„k ,ÌÈÚe	Úp‰ Ú	Ú	Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .˙eÎÏn‰««¿¿ƒƒ¿«¬≈«««¬ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈËMt˙n‰ ÌÈ„ÒÁ‰ Ï‡ ,˙Ú„aL ÌÈ„ÒÁ‰ L¯MÓƒ…∆«¬»ƒ∆¿««∆«¬»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
.'eÎÂ ˙Ú„aL ÌL¯MÓ ÏB„b ¯B‡ Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ,Ûeba«¿ƒ¬≈∆»ƒ»¿»∆¿««¿

·Ïel‰ ¯ÚLa "ÌÈiÁ ıÚ È¯t"a ÌL ÔiÚ(פ"ג)Ì‚Â . «≈»«¿ƒ≈«ƒ¿«««»¿«
'‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ" :·e˙k‰ ÔÈ	Úa ‰	ek‰L ,ÌL ¯‡·Ó¿…»»∆««»»¿ƒ¿««»»¿«∆
ÌÚ CÏB‰ ‡e‰L ,"ÌÓBÈ" ‡l‡ 'ÌBÈ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"BcÒÁ«¿¿…»«∆»»∆≈ƒ

kÌL ÔiÚ ,Ìl. À»«≈»

משש  הכלול רוחני בנין הוא אנפין' 'זעיר פרצוף כי

והנה  יסוד', הוד נצח תפארת גבורה 'חסד הספירות:

אורות  ישנם אנפין' 'זעיר פרצוף שמעל ה'דעת' בספירת

של  הספירות לשש החסדים נמשכים ומהם החסדים,

החסדים  את להמשיך צריכים ואנו אנפין', 'זעיר פרצוף

צריכים  אנו ולכן ה'מלכות', לספירת הספירות שבשש

כנגד  שהם המינים ד' של הנענועים ידי על לכן קודם

שב'דעת' מהחסדים גדול אור להמשיך ספירות, השש

הספירות, שבשש החסדים בחינת:אל שהם קצוות, ו' יש (ובדעת

רוחות) לשש מנענעים ולכן וכו', מטה מעלה מערב אפשר מזרח ואח"כ ,

ה'מלכות', ספירת אל הספירות שבשש מהחסדים להאיר

רחל  ופרצוף 'רחל', פרצוף בחינת היא ה'מלכות' והנה

ולכן  אנפין', 'זעיר פרצוף של החזה כנגד מתחיל הוא

כדי  החזה, אל מינים הד' את מביאים  אנו בנענועים

ה'מלכות' אל הספירות משש החסדים אור את להמשיך

החזה. כנגד שהיא

ÏL ‡¯Bp‰ Bk¯c Èt ÏÚ ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰a ¯‡·Ó ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿…»¿«»«««ƒ«¿«»∆
ÌL ¯‡·Ó Èk ,Ï"Ê e	a¯,לעיל זו iÙk˙בתורה È„È ÏÚL «≈«ƒ¿…»»∆«¿≈¿ƒ«

‡ÓBÈ ‡e‰L ,„ÒÁ‰ ‡e‰L ,‰·‰‡‰ ˙Bl‚Ï ‰ÎBÊ ,¯ˆi‰«≈∆∆¿«»«¬»∆«∆∆∆»
ÔÈÓBÈ B‰lk ÌÚ ÏÊ‡c.הימים כל עם שהולך יום –e	È‰c ¿»≈ƒÀ¿ƒ¿«¿

.'eÎÂ ˙Bcn‰ ÏÎa LaÏÓ ,„ÒÁ‰ ‡e‰L ,‰·‰‡‰L∆»«¬»∆«∆∆¿À»¿»«ƒ¿



לד  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  לי ּתהיּו שבט  ִ ְ ִ ֶ ַ ְואּתם יא עו 

ÈÊ‡ ,'eÎÂ B˙eL¯a BalL ,BzÚ„Ï BaÏ ¯M˜nL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿«≈ƒ¿«¿∆ƒƒ¿¿¬«
ÏÎÂ .Ï"pk 'eÎÂ ˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ¯B‡ ˙Bcn‰ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ»«¬»∆¿««¿««¿»
‰¯‡‰ CÈLÓ‰Ï ‡e‰L ,Ï"p‰ ·ÏeÏ ˙B$ek „BÒ ‡e‰ ‰Ê∆«»»««∆¿«¿ƒ∆»»
‰·‰‡ ˙$ÈÁa ‡e‰L ,˙Ú„aL ÌÈ„ÒÁ‰ L¯MÓƒ…∆«¬»ƒ∆¿««∆¿ƒ««¬»

„ÒÁ‰ CB˙Ï ,˙Ú„aL˙eiÏÏk ˙$ÈÁa Ì‰L ,Ûe‚aL ÌÈ ∆¿««¿«¬»ƒ∆¿∆≈¿ƒ«¿»ƒ
˙$ÈÁa Ì‰L ,ÌÈ„ÒÁ ÌÈLaÏÓ ÌlÎaL ,˙Bcn‰«ƒ∆¿À»¿À»ƒ¬»ƒ∆≈¿ƒ«
‡e‰L ,˙eÎÏn‰ Ï‡ ¯È‡‰Ï È„k ‰Ê ÏÎÂ .Ï"pk ‰·‰‡«¬»««¿»∆¿≈¿»ƒ∆««¿∆
,ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ B˙eÎÏÓ ˙Bl‚Ï È„k e$È‰ ,‚B¯˙‡‰»∆¿«¿¿≈¿««¿¿»»≈»
ÏÎ·e Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏ ÏÎa B˙e˜Ï‡ ‡ˆÓÏ e$È‰«¿ƒ¿…¡…¿»¿»«¿»
‰Ê ÏkL ,Ï"pk ˙BtÏw‰ È¯B„Ó ÏÎ·e ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ««∆»∆
‰NÚ$ ‰Ê ÏÎÂ ."‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe" :˙B$ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿«…»»»¿»∆«¬∆
,·Ïel‰ ˙$ÈÁa ‡e‰L ,B¯ˆÈ ‰ÙBkL ˜Ècv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒ∆∆ƒ¿∆¿ƒ««»
¯Ózk ˜Ècˆ :˙$ÈÁa ,Úe„ik ,˜Ècˆ ˙$ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««ƒ«»«¿ƒ««ƒ«»»
È‡a ÏÎÏ B˙eÎÏÓ ˙Bl‚Ï ÔÈ˜ÒBÚ e$‡ ˙BkÒa Èk .Á¯ÙÈƒ¿»ƒ¿À»¿ƒ¿««¿¿»»≈
e‰fL ,Ì"ekÚ‰ ˙B$BLÏ ÌÈÚ·M‰ ÏÎÏ elÙ‡Â ,ÌÏBÚ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«∆∆
e‰ÊÂ .˙BkÒa ÌÏÈ·La ÔÈ·È¯˜nL ÌÈ¯t ÌÈÚ·M‰ „BÒ«ƒ¿ƒ»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ»¿À¿∆

ÔÚÓÏ" :ÂÈ˙BÙw‰Â ·ÏeÏ ˙ÏÈË$ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓB‡ e$‡L∆»¿ƒ««¿ƒ«»¿«»»¿««
."„BÚ ÔÈ‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ '‰ Èk ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk ˙Úc««»«≈»»∆ƒ»¡…ƒ≈
ÏÈÚÏ ¯‡·Ók ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰a ¯‡·Ó ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿…»¿«»«…«¿…»¿≈
˙B$ek‰ Ïk ¯‡·Ï ‡a¯ ‡$eiÚ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ .˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ«¬«ƒ¿ƒƒƒ»«»¿»≈»««»
¯È‡È '‰Â .·ËÈ‰ ¯‡a Ï"p‰ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ·ÏeÏ ÏL∆»«ƒ«»««»≈≈≈«»ƒ
ÂÈ˙BÊÈÓ¯e ÂÈ¯·c ÔÈ·‰Ï ‰kÊpL ,B˙¯B˙a e$È$ÈÚ≈≈¿»∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»»¿ƒ»

:[ÌÈ‡ÏÙp‰Â ÌÈ‡¯Bp‰«»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

„Ï

‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

".LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ¿»
:"Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯a„z ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡≈∆«¿»ƒ¬∆¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

(ËÈ ˙ÂÓ˘)

hay `i‡:·È˙k"ÈaÏ ‰¯·L ‰t¯Á"(ËÒ ÌÈÏ‰˙)e$È‰ , ¿ƒ∆¿»»¿»ƒƒ«¿
.Ì„‡ ÏL BaÏ ÔÈ¯·BL ˙B$BÈÊ·e ˙BÙ¯Á‰«¬»ƒ¿¿ƒƒ∆»»

ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,˙Ú„aL ‰·‰‡ LiL ÌL ¯‡·Óe¿…»»∆≈«¬»∆¿««∆ƒ¿«¿»≈«¿«
B˙eL¯a BalL ,BzÚ„Ï BaÏ ¯M˜nL È„È ÏÚÂ ,˙Bcn‰Â¿«ƒ¿«¿≈∆¿«≈ƒ¿«¿∆ƒƒ¿
'eÎÂ ˙Ú„aL ‰·‰‡‰ ¯B‡ ˙Bcn‰ ÔÈÏa˜Ó ÈÊ‡ ,'eÎÂ¿¬«¿«¿ƒ«ƒ»«¬»∆¿««¿
‡e‰L ,Ï"p‰ ·ÏeÏ ˙B	ek „BÒ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Ï"pk««¿»∆«»»««∆
˙	ÈÁa ‡e‰L ,˙Ú„aL ÌÈ„ÒÁ‰ L¯MÓ ‰¯‡‰ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»»ƒ…∆«¬»ƒ∆¿««∆¿ƒ«
˙	ÈÁa Ì‰L ,Ûe‚aL ÌÈ„ÒÁ‰ CB˙Ï ,˙Ú„aL ‰·‰‡«¬»∆¿««¿«¬»ƒ∆¿∆≈¿ƒ«
˙	ÈÁa Ì‰L ,ÌÈ„ÒÁ ÌÈLaÏÓ ÌlÎaL ,˙Bcn‰ ˙eiÏÏk¿»ƒ«ƒ∆¿À»¿À»ƒ¬»ƒ∆≈¿ƒ«
‡e‰L ,˙eÎÏn‰ Ï‡ ¯È‡‰Ï È„k ‰Ê ÏÎÂ .Ï"pk ‰·‰‡«¬»««¿»∆¿≈¿»ƒ∆««¿∆
e	È‰ ,ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ B˙eÎÏÓ ˙Bl‚Ï È„k e	È‰ ,‚B¯˙‡‰»∆¿«¿¿≈¿««¿¿»»≈»«¿

Ì"ekÚ‰ ˙B	BLÏ ÏÎa B˙e˜Ï‡ ‡ˆÓÏ,הגויים –ÏÎ·e ƒ¿…¡…¿»¿»«¿»
‰Ê ÏkL ,Ï"pk ˙BtÏw‰ È¯B„Ó ÏÎ·e ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ««∆»∆
‰NÚ	 ‰Ê ÏÎÂ ."‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe" :˙B	ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿«…»»»¿»∆«¬∆
,·Ïel‰ ˙	ÈÁa ‡e‰L ,B¯ˆÈ ‰ÙBkL ˜Ècv‰ È„È ÏÚ«¿≈««ƒ∆∆ƒ¿∆¿ƒ««»

Úe„ik '˜Ècˆ' ˙	ÈÁa ‡e‰L)(ע"ב רנ"ה דף ח"ג ÈÁa	˙זוהר , ∆¿ƒ««ƒ«»«¿ƒ«
שנאמר: Á¯ÙÈ"מה ¯Ózk ˜Ècˆ"(צב הוא ,(תהלים והלולב «ƒ«»»ƒ¿»

לולב. בחינת הוא שהצדיק הרי התמר, BkÒa˙מעץ Èkƒ¿À
ÏÎÏ elÙ‡Â ,ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ B˙eÎÏÓ ˙Bl‚Ï ÔÈ˜ÒBÚ e	‡»¿ƒ¿««¿¿»»≈»«¬ƒ¿»

Ì"ekÚ‰ ˙B	BLÏ ÌÈÚ·M‰,הגויים –„BÒ e‰fL «ƒ¿ƒ¿»«∆∆
e	‡L e‰ÊÂ .˙BkÒa ÌÏÈ·La ÔÈ·È¯˜nL ÌÈ¯t ÌÈÚ·M‰«ƒ¿ƒ»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ»¿À¿∆∆»
Ïk ˙Úc ÔÚÓÏ" :ÂÈ˙BÙw‰Â ·ÏeÏ ˙ÏÈË	 ¯Á‡ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ««¿ƒ«»¿«»»¿««««»
¯‡·Ó ‰Ê ÏÎÂ ."„BÚ ÔÈ‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ '‰ Èk ı¯‡‰ ÈnÚ«≈»»∆ƒ»¡…ƒ≈¿»∆¿…»
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ .˙eÎÈ¯‡a ÏÈÚÏ ¯‡·Ók ˙‡f‰ ‰¯Bz‰a¿«»«…«¿…»¿≈«¬ƒ«¬«ƒ¿ƒƒ

‡a¯ ‡	eiÚ,רב עיון –ÏÚ ·ÏeÏ ÏL ˙B	ek‰ Ïk ¯‡·Ï ƒ»«»¿»≈»««»∆»«
,B˙¯B˙a e	È	ÈÚ ¯È‡È '‰Â .·ËÈ‰ ¯‡a Ï"p‰ ‰¯Bz‰ Ètƒ«»««»≈≈≈«»ƒ≈≈¿»
.[ÌÈ‡ÏÙp‰Â ÌÈ‡¯Bp‰ ÂÈ˙BÊÈÓ¯e ÂÈ¯·c ÔÈ·‰Ï ‰kÊpL∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»»¿ƒ»«»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

„Ï
‰Î¯·Ï B	B¯ÎÊ e	a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

הפסוק: את מקדים ז"ל ÎÏÓÓ˙רבינו ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â"¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆
È	a Ï‡ ¯a„z ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ .LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ	‰k…¬ƒ¿»≈∆«¿»ƒ¬∆¿«≈∆¿≈

"Ï‡¯NÈ(יט בפסוק ,(שמות הרמוז יתבאר המאמר ובסיום  ƒ¿»≈
המאמר. של דרכו פי על זה

" :·È˙k .‡"ÈaÏ ‰¯·L ‰t¯Á(סט בזה,,(תהלים ‰È	eורמוז ¿ƒ∆¿»»¿»ƒƒ«¿
,˙B	BÈÊ·e ˙BÙ¯Á‰,לאדם שיש הרעות האהבות שהם «¬»ƒ¿

כאילו  זהו כי ובזיונות, חרפות בחינת הם אלו ואהבות

את  מחליף שהוא בזה הקב"ה את ומחרף מבזה הוא

חרפה  זהו עצמו לאדם וגם זרות, באהבות הקב"ה אהבת

מידת  עם השתמש הוא כיצד מתבונן כשהוא ובזיון

כאלו מגונים לדברים לפרש)(האהבה נראה רעות כן ואהבות ,

הם ‡„Ì,אלו ÏL BaÏ ÔÈ¯·BL תיקונו עיקר כי ¿ƒƒ∆»»
אבל  הקב"ה, את אוהב כשהוא הוא הלב של ושלימותו

שבור. בבחינת הוא זרות אהבות בו Ôewz‰Â¿«ƒכשנכנסים
˙Úa BaÏÏ CiM‰ ‰c˜p‰Ï BaÏ ˙‡ ¯M˜nL È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈∆¿«≈∆ƒ¿«¿À»««»¿ƒ»≈

,BaÏ ÏÚ ‰¯BM‰ ‰t¯Á‰ Ïha˙	 ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙‡f‰ כי «…¿«¿≈∆ƒ¿«≈«∆¿»«»«ƒ


