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1. לא ידוע לנו :קום וז:ן א:ירת תורה זו בבירור. 
בפעולת הצדיק )אות שס"ח(, כתב בפשיטות, שתורה 
תורה  בסוף  ואכן,  תקס"ב.  שנת  בסוכות  נא:רה  זו 
זו :דבר על כוונות הלולב. תורה זו היא :התורות 
שנא:רו על :צות תפילין, כ:ובא בחיי :והר"ן )אות 
תק"י(, וכ:ו שהביא :והרנ"ת ג"כ בסוף תורה ל"ח, את 

רשי:ת התורות שנא:רו על :צות תפילין.
2. בפשט הפסוק פירש ב:צודת דודמ "ִ:י ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ 
ַחִּיים" – היינו חיי עולם הבא, הוא "אֵֹהב ָיִ:ים" – רצה 
לו:ר אוהב י:י העולם הזה להרבות ב:עשים טובים, 
כדי לראות על ידם בטוב הא:יתי בעולם הבא. ורבינו 
יבאר בפני:יות, שהכונה היא, כיצד ניתן לה:שיך את 

י:י הטוב של העולם הבא, כבר בעולם הזה.

3. רש"י בפסוק )תהלים לד, טו( :פרש, שבקשת השלום 
- היא ב:קו:ו, ולרדוף אחריו - ב:קום אחר. והרד"ק 
:פרש, שבקשת השלום הוא בפה, והרדיפה היא בלב. 
וה:צודת דוד :פרשמ הבקשה שלך תהיה )כלו:ר התפילה 
והבקשה שתבקש(, היא לעשות שלום בין איש לאחיו, 

ותרדוף אחרי זה :אוד להיות :חזר אחר השלום. 
4. כן :ועתק בקצור לקוטי :והר"ן )אות א'(, וז"למ 

ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ָׁשלֹום, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּובמ "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום".
ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  "ִ:י  בפסוק  פתח  רבינו  5. פי', 
אֵֹהב ָיִ:ים ִלְראֹות טֹוב", וה:שך הפסוקים הואמ "ְנצֹר 
ַוֲעֵׂשה  ֵ:ָרע  סּור  ִ:ְרָ:ה,  ִ:ַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵ:ָרע  ְלׁשֹוְנָך 
טֹוב", ו:באר רבינו, שהכלל והתכלית של כל פסוקים 

אלו, הוא :ה שכתב "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו".

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְלׁשֹון ַרּבֵ

ים, ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב"2.  ובסוף תורה  רבינו1 ז"ל פותח בפסוק )תהלים לד, יג(: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

זו, יבאר רבינו את פנימיות הפסוק.

יבאר את מהות ה'שלום' בכל פרט.

לֹום', וכלשון הפסוק4 )שם, טו(: "בקש שלום  ׁש3 'ׁשָ ִריְך ְלַבּקֵ ּצָ ָלל של תורה זו שתתבאר להלן, הּוא: ׁשֶ א. ַהּכְ
ָרֵאל, ובשביל זה צריך לדון את חבירו  ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ורדפהו"5, והענין למעשה, לבקש ולהתפלל, ׁשֶ

ִמּדֹוָתיו7 - במידות שהקב"ה נוהג עמו, שיהיה לאדם שלום  לֹום ְלָכל ָאָדם ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ תמיד לכף זכות6. ְוׁשֶ

ִמּדֹוָתיו ּוִבְמֹאְרעֹוָתיו -  ק ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה ְמֻחּלָ ואהבה עם כל מידה ומידה שהקב"ה נוהג עמו8, ַהְינּו ׁשֶ

ָעקּו – בין שנוהג עמו הקב"ה  ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ְיֵהא לֹו ִחּלּוק ּבֵ במאורעות והמקרים שנעשים לו, ׁשֶ

ַרְך להאמין, שכל מה שעושה ה' עמו הכל  ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ִיְמָצא ּבֹו ַהּשׁ בטובה ובין שנוהג עמו בצרה, ּתָ

ָבר"10, בין אם  ל ּדָ אלִֹקים ֲאַהּלֵ ָבר, ּבֵ ל ּדָ ה' ֲאַהּלֵ לטובתו9, ַהְינּו כמו שאמר דוד המלך )תהלים נו, יא(: "ּבַ

אתה נוהג איתי במידת הרחמים, שהיא בחינת שם 'הוי"ה', אהלל אותך ה', ובין אם אתה נוהג איתי במידת 

הדין, שהיא בחינת שם 'אלהי"ם', גם כן אהלל אותך ה'11. פי', ע"י שיהיה לאדם שלום ושוויון12 במידותיו, 

היינו שיהיה לו שלום עם כל מה שקורה לו, כי ימצא את הקב"ה בכל דבר, כלומר שיבין שהקב"ה הוא זה 

שפעל כל זאת, והקב"ה בודאי טוב ומטיב13, ובזה יהיה לו שלום עם כל מה שקורה לו, ולא יהיה לו מחלוקת 

     ּתֹוָרה לג      

)ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(

ים, ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב )ְּתִהִּלים לד, יג(: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ִמּדֹוָתיו.  לֹום ְלָכל ָאָדם ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ָרֵאל, ְוׁשֶ ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ לֹום. ׁשֶ ׁש ׁשָ ִריְך ְלַבּקֵ ּצָ ָלל הּוא, ׁשֶ א ַהּכְ
ִמיד  ָעקוּ, ּתָ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ְיֵהא לֹו ִחּלּוק ּבֵ ִמּדֹוָתיו ּוִבְמֹאְרעֹוָתיו, ׁשֶ ק ּבְ ּלֹא ִיְהֶיה ְמֻחּלָ ַהְינּו ׁשֶ

ָבר": אלִֹקים ֲאַהּלֵל ּדָ ָבר ּבֵ ה' ֲאַהּלֵל ּדָ ַרְך. ַהְינּו )ָׁשם נו, יא( "ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ִיְמָצא ּבֹו ַהּשׁ
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6. כתב בקצור לקוטי :והר"ן )אות ב'(, וז"למ ְוֵכן ִיְסּבֹל 
ְוִיְׁשַּתֵּדל  ִ:ֶּמּנּו,  ִיּסּוִרין  ֵאיֶזה  לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַאף  ֵ:ֲחֵברֹו, 
ְלדּונֹו ְלַכף ְזכּות ְוִלְ:צֹא ּבֹו טֹוב, ְוַלֲהפֹוְך ַהָּדָבר ְלטֹוָבה, 
לֹוַ:ר ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֹּלא ִּכֵּון ֲחֵברֹו ְלָרָעה ָּכל־ָּכְך ְּכ:ֹו ֶׁשהּוא 
סֹוֵבר. ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ַהְרֵּבה, ִיְׁשַּתֵּדל ְלַחֵּפׂׂש ּוְלַבֵּקׁש ַאֲהָבה 
ְוָׁשלֹום ִעם ֲחֵבָריו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ֶלֱאהֹב 
)בצער(,  ְּבָעקּו  ֵהן  ְּבִטיבּו  ֵהן  ָ:קֹום  ְּבָכל  ַהָּׁשלֹום  ֶאת 

ְוִיְהֶיה לֹו ָׁשלֹום ִעם ַהּכֹל.
7. שדבר זה גורם שיהיה לאדם שלום כביכול עם 
הקב"ה, שלא יהיה לו חס ושלום :חלוקת ותרעו:ת 

עליו ית'. 
8. וכלשון ה:שנה בברכות )דף נד.( על הפסוק )דברים 
ו, ה( "ּוְבָכל ְ:אֶֹדָך" – בכל :דה ו:דה שהוא :ודד לך 

הוי :ודה לו.
9. כן ביאר בלקוט הלכות )יו"ד ח"א הלכות רבית ה, א(, 
וז"למ ֶּנֱאַ:ר ְּבֵעץ ַחִּיים ִּבְתִחָּלתֹו )ַׁשַער א' ֲעַנף ה'(מ ֶׁשֵאין 
יֹום ּדֹוֶ:ה ַלֲחֵברֹו ְוֵאין ֶרַגע ּדֹוָ:ה ַלֲחֶבְרָּתּה ְוכּו'. ּוִ:ָּׁשם 
ִנְ:ָׁשִכין ָּכל ַהְּמאָֹרעֹות ֶׁשל ָהָאָדם, ָּכל ַ:ה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, 
ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַ:ְׁשִּגיַח ְּבַרֲחָ:יו, ּוַ:ְנִהיג עֹוָל:ֹו ְּבֶחֶסד, 
ּוְ:ַׁשֶּנה ִעִּתים ִּבְתבּוָנתֹו ּוַ:ֲחִליף ֶאת ַהְּזַ:ִּנים, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶזה עֹוֵבר ָּבעֹוָלם ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ָּכל ַהְּמאָֹרעֹות ְלטֹוב, אֹו 
ַ:ה  ִּבְפָרִטּיּות עֹוֵבר  ָאָדם  ָּכל  ְוַעל  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְלֵהֶפְך 
ִנְׁשַּתֶּנה ַּדְעּתֹו  ֵכן  ִיְתָּבַרְך. ּוְכ:ֹו  ְּכִפי ַהְׁשָּגָחתֹו  ֶּׁשעֹוֵבר 
ָעָליו.  ֶּׁשעֹוֵבר  ַ:ה  ּוְכִפי  ְוָׁשְרׁשֹו  ִטְבעֹו  ְּכִפי  ֵ:ֲחֵברֹו 
ְוָהִעָּקר הּוא ַהְּבִחיָרה, ִּכי ָהָאָדם ָצִריְך ְלַכֵּון ַּדְעּתֹו ְּבָכל 
 – ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר  ַ:ה  ּוְבָכל  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום 
ְלַהֲאִ:ין ֶּבֱאֶ:ת ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו, ִּכי ַהּכֹל ְרָ:ִזים ֵ:ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ַלֲהִׁשיבֹו ֵאָליו ֶּבֱאֶ:ת, ְּכ:ֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָ:קֹום ַאֵחר 
)ִסיָ:ן נ"ד(. ּוִ:י ֶׁשְּמַכֵּון ַּדְעּתֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְבָכל ַ:ה 

ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, הּוא ְ:ַקֵּׁשר ּוְ:ָקֵרב ַעְצ:ֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ֵּבין ְּבִטיבּו ֵּבין ְּבָעקּו, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים נו, יא(מ "ַּבה' 
ֲאַהֵּלל ָּדָבר, ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר". ּוְכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ָׁשם 
עא, יד(מ "ַוֲאִני ָּתִ:יד ֲאַיֵחל" ְוכּו', הּוא ְ:ַבֵּטל ָּכל ֲאִחיַזת 

ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֶּנֱאָחז ְּבַהִּׁשּנּוִיים, ִּכי הּוא 
ּכֹוֵלל ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשָּׁשם ֻּכֹּלא ַחד ַּכַּנ"ל. 
ְוִאם ָהיּו ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִ:ְתַנֲהִגים ָּכְך – ִלְכֹלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד, 
ָּכל  ְוָהָיה  ְוַאְחדּות,  ְוָׁשלֹום  ְּבַאֲהָבה  ַהּכֹל  ָהָיה  ְּבַוַּדאי 
ָהעֹוָלם ְ:ֻתָּקן ְּבַתְכִלית ַהִּתּקּון, ִּכי ֶזה ָיָקר ִ:ן ַהּכֹל, ְּכ:ֹו 
)ַוִּיְקָרא יט, יח(מ "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכ:ֹוָך" – 'ָאַ:ר  ֶׁשָּכתּוב 
ַרִּבי ֲעִקיָבאמ ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה' )ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ָׁשם(, ִּכי 

ֶּבֱאֶ:ת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּדַעת ָּכל ָאָדם ְ:ֻׁשָּנה ֵ:ֲחֵברֹו, ְּכ:ֹו 
ֶׁשָאְ:רּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ְּבָרכֹות נח.(, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִריְך ָּכל 
ְוֵליַדע ֶׁשַהּכֹל ֶאָחד, ִּכי  ֶאָחד ֶלֱאהֹב ֶאת ֲחֵברֹו ְּכַנְפׁשֹו 
ָּכל ַהְּפֻעּלֹות ִ:ְׁשַּתּנֹות ִנְ:ָׁשִכין ֵ:ֶאָחד ַהָּפׁשּוט )כדלק:ן 

תניינא תורה ב'(. 

10. אע"פ שלשון הפסוק הוא להפך "ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל 
ָּדָבר", בכל אופן, רבינו סידרו כ:ו  ֲאַהֵּלל  ַּבה'  ָּדָבר 
שהביאה הג:' )ברכות דף סמ( ודרשה את הפסוק הזהמ 
"ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר", "ַּבה' ֲאַהֵּלל 
ָּדָבר" – זו :דה טובה, "ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר" – זו :דת 
פורענות. ו:בואר ב:דרש תהלים )על פסוק זה(, ששם 
הוי"ה רו:ז על :ידת הרח:ים, ושם אלהי"ם רו:ז 
על :ידת הדין, ודוד ה:לך זכה לדעת בידיעה ברורה, 
שכל :אורעותיו הם לטובתו, וא:רמ בין אם ה' :תנהג 
עי:י ב:ה שנראה כהנהגת רח:ים, ובין :ה שנראה 
כהנהגת דין, אהלל אותו בשוה, כי אני יודע בבירור 

שהכל הוא לטובתי.
יֹוֵדַע  ְּכֶׁשָאָדם  )תורה ד'(, כתב רבינו וז"למ  11. לעיל 
ֶׁשָּכל ְ:אְֹרעֹוָתיו ֵהם ְלטֹוָבתֹו, זֹאת ַהְּבִחיָנה ִהיא ֵ:ֵעין 
עֹוָלם ַהָּבא, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים נו, יא( "ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר 

ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר" )עיין ברכות דף סמ(.
12. כ:בואר בבעש"ט על התורה ):צורע אות כ'(, וז"למ 
כתיב )תהלים טז, ח( "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִ:יד", "ִׁשִּויִתי" – 
שוה  יהיה  הכל  ה:אורע,  דבר  בכל  לשון השתוות, 
אצלו, בין בענין שבני אדם :שבחין אותו, או :בזין 
אותו, וכן בכל שאר דברים, וכן בכל ה:אכלות, בין 
שאוכל :עדנים, בין שאוכל שאר דברים, הכל ישווה 
בעיניו, כיון שהוסר היצר הרע )ה:תאווה( ::נו לג:רי. 
וכל דבר שיארע, יא:רמ הלא זהו :אתו ית' ש:ו, ואם 
בעיניו הגון וכו', וכל כוונתו לשם ש:ים, אבל :צד 

עצ:ו אין חילוק, וזה :דרגה גדולה :אוד, עכ"ל.
13. כתב בלקוטי הלכות )חו": ח"ב נזיקין ד, כ(, וז"למ 
ֲאַנְחנּו ַהַּמֲאִ:יִנים ִּבְׁשֵני עֹוָל:ֹות, ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית הּוא 
ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְּבַוַּדאי ָאנּו ַ:ֲאִ:יִנים 'ֶׁשָּכל ְ:אָֹרעֹוֵתינּו 
ְ:ָחה  ֵהם ְלטֹוָבֵתנּו'. ְוַעל ֵּכן ַחָּיִבים ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ְּבִׂשׂ
ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ַהּטֹוָבה. ִּכי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ָּכל ַ:ה 
ִּכי  ַרע,  ֵהן  טֹוב  ֵהן  ַחָּייו  ְיֵ:י  ָּכל  ָהָאָדם  ַעל  ֶּׁשעֹוֵבר 
ֶׁשהּוא  ֱאֹלקּות  גֹות  ְלַהָּשׂ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ַהּכֹל 
ִיְתָּבַרְך  ִּכי ָּכל ַ:ה ֶּׁשְּמַסֵּבב ה'  ָלֶנַצח,  ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא 
ִעם ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכל ְיֵ:י ַחָּייו ַהּכֹל ַרק ִּבְׁשִביל 
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גֹות ֱאֹלקּות,   ַהַּתְכִלית ָהֲאִ:ִּתי ַהִּנְצִחי ַהֶּזה וכו' ֶׁשהּוא ַהָּשׂ
עכ"ל.

ל"ד(,  אות  תורה  )תל:וד  ה:בוארות  בעצות  14. כתב 
ִנּצֹול  ְוהּוא  ְּבַדְעּתֹו,  ְלָׁשלֹום  ָּתִ:יד  זֹוֶכה  וז"למ 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ַ:ה  ְּבָכל  ִּכי  ּוִ:ְּסֵפקֹות.  ִ:ִּבְלּבּוִלים 
ֵאינֹו  ְּבִיּסּוִרים,  ָחִליָלה  ֵהן  ְּבַהְרָחבֹות,  ֵהן  ִעּמֹו,  נֹוֵהג 
ִ:ְתַּבְלֵּבל. ִּכי ֵ:ֲחַ:ת ֱא:ּוַנת ַהְׁשָּגָחה ֶׁשּבֹו, ֶׁשּזֹוֶכה ַעל 
ְלַצִּדיֵקי  ִהְתָקְרבּות  ְיֵדי  ְוַעל  ֶּבֱאֶ:ת,  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי 
ֱאֶ:ת )כדבס:וך(, ֵאינֹו נֹוֵפל ְלֵגאּות ְּבֵעת ָהְרָחָבה, ְוֹלא 
ְלַעְצבּות ְּבֵעת ִיּסּוִרים, ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשְּלִיּסּוִרים ֵאין ׁשּום 
ֵעָצה ַרק ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶ:ת. ּוֵ:ֲחַ:ת 

זֹאת ֵאינֹו ִ:ְתַּבְלֵּבל ְלעֹוָלם, ְוזֹוֶכה ְלָׁשלֹום ְוִלְ:נּוָחה.
15. בספר ה:דות )לי:וד ח"א אות ע"ה( כתב וז"למ 'על 
ידי תורה תזכה לשלום'. וציין :והרנ"ת את ה:קור 
:הפסוק )תהלים קיט, קסה(מ "ָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך". 
עוד כתב שם )ה:תקת דין ח"א אות נ"ט(, וז"למ 'ַהּלֹוֵ:ד 
ּתֹוָרה ִלְׁשָ:ּה, ֵ:ִׂשים ָׁשלֹום ְּבָפַ:ְלָיא ֶׁשל ַ:ְעָלה ּוְבָפַ:ְלָיא 
ֶׁשל ַ:ָּטה'. )ונכפל בלי:וד ח"א אות נ"ד(. וה:קורמ :הג:' 
בסנהדרין )דף צטמ(, ששם :ובאמ א:ר רבי אלכסנדרי, 
בפ:ליא  שלום  :שים  לש:ה  בתורה  העוסק  כל 
)ישעיה כז, ה(  של :עלה ובפ:ליא של :טה, שנא:ר 
 "אֹו ַיֲחֵזק ְּבָ:עּוִּזי ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ִלי ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה ִּלי", 

ע"כ.

תרו:ות  הלכות  ח"ב  )יו"ד  הלכות  בלקוטי  16. כתב 
ו:עשרות ג, ה(, וז"למ ְוָׁשלֹום, ֶזה ְּבִחיַנת ֶׁשעֹוִׂשין ָׁשלֹום 

ֵּבין ַהִּמּדֹות ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַרֶחֶפת ַעל ַהֵּלב, ּוְ:ָקֶרֶרת 
ַהַּתֲאוֹת, ְוַגם ְ:ַצְ:ֶצֶ:ת ֶאת ִהְתַלֲהבּות ַהֵּלב – ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 
ִ:ְתַלֵהב חּוץ ֵ:ַהִּמָּדה. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָׁשלֹום – ֶׁשְּמַחֵּבר ְׁשֵני 
ֲהָפִכים ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף, ִּכי ַהֶּנֶפׁש ּבֹוֶעֶרת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ּוְצִריִכין  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְלַהַּתֲאוֹת  ַהּגּוף  ְוֵכן  ִׁשעּור,  ְּבִלי 
ְלָקֵרר ַהֵּלב ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ּוְלַהְ:ִׁשיְך ְּבִחינֹות ָׁשלֹום – 
ְּבַהְדָרָגה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹד  ַּבֲעָצָ:יו  ָׁשלֹום  ֶׁשִּיְהֶיה 
ּוְבִ:ָּדה וכו'. ְוַעל ֵּכן ַּגם ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 'ָׁשלֹום', ְּכ:ֹו 

ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים כט, יא(מ "ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן" ְוכּו'.
17. על פי הפסוק הא:ור בפינחס הצדיק )ב:דבר כה, 

יב(מ "ָלֵכן ֱא:ֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום".

18. וז"למ "ֵּבן ּפֹוָרת יֹוֵסף ֵּבן ּפֹוָרת ֲעֵלי ַעִין" )בראשית 
:ט, כב( 'ְוִאְקֵרי ְּבִרית ְׁשָלָ:א', פי', יוסף שהוא בחינת 

הצדיק נקרא 'ברית שלום'. עוד יש לציין לזוהר פרשת 
נח )ח"א דף נטמ(, וז"למ "ִאיׁש ַצִּדיק" – ְיסֹוָדא ְדָעְלָ:א, 
ַצִּדיק  ִאיׁש  ]תרגוםמ  ְּדָעְלָ:א.  ְׁשָלָ:א   – ָׁשלֹום'  'ְּבִרית 

ְיסֹוד ָהעֹוָלם. ְּבִרית ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ֶׁשל ָהעֹוָלם[.
עושה  ה'יסוד'  שספירת  פ'(,  )תורה  לק:ן  19. עיין 
שלום ו:חברת בין החסדים והגבורות, והביאורמ כי 
היא :חברת בין פרצוף 'זעיר אנפין' בחינת חסדים, 

לבין פרצוף נוקביה )ספירת ה':לכות'( בחינת גבורות.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ותרעומת כלפי מעלה, שהן הפך השלום, בין כשהקב"ה מתנהג עמו במידת הרחמים ובין במידת הדין, כי 

תמיד יהלל אותו ית'14.

ָעקּו – בין כשנוהגים עמו טובה ובין  ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ַרְך ּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַעל ְיֵדי ָמה ִיְמָצא האדם את ַהּשׁ
ַאּתְ ָאַמר – כמו שכתוב על התורה  ָמה ּדְ לֹום'15, ּכְ ְקֵראת 'ׁשָ כשנוהגים בו צרה, ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּנִ

לֹום"16 - כל הדרכים שלה בין לטובה ובין בצער הן כולן שלום. ְוַעל ְיֵדי  )משלי ג, יז(: "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

לֹום"17 )השמטות הזוהר בראשית רנז.(18, כי הם זוכים לתיקון הברית, והברית  ִרית ׁשָ ן "ּבְ ם ּכֵ ְקְראּו ּגַ ּנִ יִקים ׁשֶ ַצּדִ
ִטיבּו ְוכּו' – בין בשעת  ָכל ָמקֹום, ֵהן ּבְ לֹום ּבְ ָ היא בחינת 'שלום'19. ּוֵמֲחַמת ֶזה ָיכֹול ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּשׁ

ָרֵאל, ְוֶלֱאֹהב ֶזה ֶאת ֶזה, פי', כשהאדם יודע שכל  ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ טובה ובין בשעת צרה, ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשָ

מה שקורה הוא מה' ית', אזי יכול לאהוב את חבירו בשלמות, כי גם אם חבירו עשה לו רעה מוכחת, יוכל 

ָמה  ּכְ לֹום,  ׁשָ ְקֵראת  ַהּנִ ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ָעקוּ,  ּבְ ין  ּבֵ ִטיבּו  ּבְ ין  ּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְמָצא  ְיֵדי ָמה  ְוַעל 
ִרית  ן ּבְ ם ּכֵ ְקְראּו ּגַ ּנִ יִקים ׁשֶ לֹום" )זוהר קרח ח"ג דף קעומ(. ְוַעל ְיֵדי ַצּדִ ַאּתְ ָאֵמר )ִ:ְׁשֵלי ג, יז( "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּדְ
ֵהן  ָמקֹום  ָכל  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֶלֱאֹהב  ָיכֹול  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  )הש:טות הזוהר בראשית ח"א דף רנז. וזוהר נח שם דף נטמ(.  לֹום  ׁשָ

ָרֵאל, ְוֶלֱאהֹב ֶזה ֶאת ֶזה: ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ִטיבּו ְוכּו', ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשָ ּבְ
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20. כאן יש 'נקודה עדינה' בהבנה, כי בודאי שכל 
אדם שעושה רע לחבירו, הוא עושה זאת :בחירתו, 
את   יקבל  רע  שעושה  ו:י  דיין,  ויש  דין  יש  ולכן 
עונשו. אולם :אידך, ה:קבל את הרעה, ידע נכונה, כי 
בודאי שלא היה בכוח חבירו לעשות לו שום דבר רע, 
אל:לא שכך נגזר :ל:עלה, ואדרבה, הקב"ה כביכול 
השת:ש בחבירו להיות שליח לעשות לו רעה זו. וכ:ו 
שאם נפל על האדם אבן ופצעה אותו, האדם :בין 
שלא שייך לכעוס ולשנוא את האבן ולנקום בה )כדרך 
הילדים, ש:רביצים לריצפה כשנופלים עליה(, כך צריך אדם 

לחשוב על חבירו, ולדון אותו לכף זכות, שחבירו הוא 
רק השליח וכו', ולא שייך לשנוא אותו, ו:חשבה זו 

תרבה שלום בעולם.
21. הפסוק בשל:ותו "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַ:ר ָקדֹוׁש 
ְּכבֹודֹו",  ָהָאֶרץ  ָכל  ְ:ֹלא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש 
)ג'  ופירש ב:צודת דוד וז"למ "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש" 
פע:ים( – ר"ל שהוא :קודש ו:רו:ם בעולם ה:לאכים 

ָהָאֶרץ  ָכל  "ְ:ֹלא  השפל.  ובעולם  הגלגלים  ובעולם 
ְּכבֹודֹו" – כבודו :לא בכל הארץ, עכ"ל. ו:ה שנזכר 

"כל הארץ", הכוונה על כל העול:ות, היינו על כל 
הארץ  דוקא  ולא  והתחתונים,  העליונים  הנבראים 
התחתונה, וזהו שא:ר הזוהר, שהקב"ה '::לא כל 
נבראים,  כולם הם  כי  והגש:יים,  על:ין' הרוחניים 

וכולם הם בחינת ארץ לעו:תו ית'. 
22. וז"למ ִאיהּו סֹוֵבב ַעל ָּכל ָעְלִ:ין, ְוֵלית סֹוֵבב לֹון 
ִ:ֵניּה.  ַּבר  ִסְטִרין,  ּוְלַאְרַּבע  ְוַתָּתא,  ֵעיָּלא  ִסְטָרא,  ְלָכל 
ָּכל  ְ:ַ:ֵלא  ִאיהּו  ְלַבר.  ֵ:ְרׁשּוֵתיּה  ְּדָנִפיק  ַ:אן  ְוֵלית 
ָעְלִ:ין, ְוֵלית אֹוֲחָרא ְ:ַ:ֵלא לֹון. ]תרגוםמ הּוא סֹוֵבב 
ַעל ָּכל ָהעֹוָל:ֹות, ְוֵאין סֹוֵבב אֹוָתם ְלָכל ַצד, ְלַ:ְעָלה 
ֶׁשּיֹוֵצא  ִ:י  ְוֵאין  לֹו.  ְּפָרט  ְצָדִדים,  ּוְלַאְרָּבָעה  ּוְלַ:ָּטה 
ֵ:ְרׁשּותֹו ַהחּוָצה. הּוא ְ:ַ:ֵּלא ָּכל ָהעֹוָל:ֹות, ְוֵאין ַאֵחר 

ֶׁשְּמַ:ֵּלא אֹוָתם[.
23. כי אף שכן הא:ת, ש:ח:ת העסק ע:ם נופלת 
עליו עביות וכו', וכ:ו שא:ר רבינו לק:ן )תורה ר:"ד(מ 
ִ:י ֶׁשהּוא ְ:עָֹרב ֵּבין ָהַעּכּו"ם, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲעָסִקים 
ּוַ:ָּׂשא ּוַ:ָּתן ִעָּמֶהם, ָצִריְך ִלְׁש:ֹר ַעְצ:ֹו ְ:אֹד ְ:אֹד ֶׁשֹּלא 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְּבִרְׁשָּתם  ְלִהָּתֵפס  יּוַכל  ְּבַקל  ִּכי  לֹו.  ַיִּזיק 
עכ"ל.  וכו',  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַיֲהדּותֹו  ִ:ַּמְדֵרַגת  ַעְצ:ֹו  ַלֲחֹלק 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
לדון אותו לכף זכות ולומר: כי מה שעשה כן, הוא משום שהקב"ה שלח אותו ונתן בדעתו לעשות לי את 

הרע הזה )ואף שהלה יענש על שנתגלגל חובה על ידו(, מ"מ הוא רק שליח בדבר ואין טעם לשנוא אותו20.

לאחר שביאר, שעל ידי התורה ועל ידי הצדיקים, האדם זוכה שיהיה לו שלום במידותיו, שבין בעת טובה ובין בעת 
צרה יהיה קרוב לקב"ה, ושיהיה שלום בין ישראל עצמם. יבאר עתה כיצד ניתן למצוא את הקב"ה בכל דבר שנברא, 

ואז יוכל להשיג, שכל מה שעושה ה' ית' הכל לטובה, ועי"ז יהיה לו שלום. 

ּה – ואין  נּוי ִמּנֵ בֹודֹו"21 )ישעיה ו, ג( של הקב"ה, ְוֵלית ֲאַתר ּפָ לֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ "ּמְ ב. ְוָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ
ל ָעְלִמין –  ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ מקום פנוי ממנו, כמובא בתקוני זוהר )תיקון נ"ז דף צא:(, ְוִאיהּו ְמַמּלֵ

והקב"ה ממלא את כל העולמות ומסובב את כל העולמות, כמבואר בזוהר פינחס )ח"ג דף רכה.(22. ַוֲאִפּלּו ִמי 

ר לו ַלֲעבֹוד ֶאת  ל ְולֹוַמר: שִאי ֶאְפׁשָ ַעּכּו"ם – עם הגויים, לֹא ָיכֹול ְלִהְתַנּצֵ ן ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ
ֶהם23.  ִמיד ִעּמָ עֹוֵסק ּתָ ִמיד ָעָליו, ֵמֲחַמת ָהֵעֶסק ׁשֶ ּנֹוֵפל ּתָ ִמּיּות ׁשֶ ַרְך ֵמֲחַמת ָעְבּיּות ְוַגׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ים, ּוְבָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם –  ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ָכל ּדְ ּבְ ּלּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ ָבר ּגִ י ּכְ ּכִ

ּה )תקון נ"ז  סוף דף צאמ(. ְוִאיהּו  נּוי ִמּנֵ בֹודֹו" )ישעיה ו, ג(. ְוֵלית ֲאַתר ּפָ לֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ "ּמְ ב ְוָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ
ַעּכּו"ם,  ן ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ עֹוֵסק ּבְ ל ָעְלִמין )רעיא :הי:נא פינחס ח"ג דף רכה.(. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ ְמַמּלֵא ּכָ
ּנֹוֵפל  ׁשֶ ִמּיּות  ְוַגׁשְ ָעְבּיּות  ֵמֲחַמת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעֹבד ֶאת  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְולֹוַמר:  ל  ְלִהְתַנּצֵ ָיכֹול  לֹא 

ֶהם. ִמיד ִעּמָ עֹוֵסק ּתָ ִמיד ָעָליו, ֵמֲחַמת ָהֵעֶסק ׁשֶ ּתָ

ָיכֹול  ָהַעּכּו"ם,  ְלׁשֹונֹות  ּוְבָכל  ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ּדְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ֲחָכֵמינּו  ָלנּו  ּלּו  ּגִ ָבר  ּכְ י  ּכִ

  מקוָות ועיונים  



:ומ316 ֹ ּת   ֹות    ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

:": גם אחר דברים אלו, אין בזה שום התנצלות, כי 
בא:ת גם שם יכול ל:צוא חיות ואלוקות. אלא שודאי 
אם יכול שלא לעסוק ע:ם, ודאי עדיף :ח:ת הסכנה 
הגדולה שבעסק ע:ם, אבל אם הוא :חויב לעסוק 
ע:ם, ידע שאין זו התנצלות לנפילה לעביות וגש:יות. 
24. וז"למ ִאיהּו ְ:ַחֶּיה לֹון ְוֵלית ָעֵליּה ֱאָלָהא ַאֲחָרא, 
ְלֵ:יַהב ֵליּה ַחִּיין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב "ְוַאָּתה ְ:ַחֶּיה ֶאת 

ם". ֻּכָלּ
25. וכתב על זה בפרדס )שער ו' פרק ח'(, וז"למ וזהו 
ם", ופירשו רז"ל 'ואתה :הוה  "ְוַאָּתה ְ:ַחֶּיה ֶאת ֻּכָלּ
אותם  היוה  שהוא  :אחר  כי  וכו',  לכולם'  )עושה( 

וה:ציאם :ן האין, יוכרח שיושפעו ::נו ושואבים 
כולם ::נו חיותו, ואחר שהוא :חיה אותם, נ:צאו 
שהוא ::ציאם ו:הוום בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, 

ו:הוה ו:חיה - הכל ענין אחד להם, עכ"ל.
26. כתב רבינו )לק:ן נו, ג(, וז"למ ְּבַוַּדאי ֵאין ׁשּום ָּדָבר 
ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ּבֹו ִחּיּות ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי ִּבְלֲעֵדי ִחּיּותֹו ֹלא 
ָהָיה לֹו ִקּיּום ְּכָלל. ְוַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי ְּבָכל ַהְּדָבִרים, ּוְבָכל 
ים, ּוְבָכל ַהַּמֲחָׁשבֹות, ְ:ֻלָּבׁש ָׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך  ַהַּמֲעִׂשׂ
ין ְּדַבר ֲעֵבָרה, ֶׁשהּוא  ִּכְבָיכֹול. ַוֲאִפּלּו ִאם ַחס ְוָׁשלֹום עֹוִׂשׂ
ָׁשם  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ָּכל  ִעם  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ִּכְרצֹון  ֶׁשֹּלא 
ִחּיּות ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַאְך ֶׁשהּוא ְּבֶהְעֵלם ּוְבִצְ:צּום ָּגדֹול. 

ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַהִחּיּות ֶׁשל ָּכל ָּדָבר, ִנְ:ָצא ֶׁשְּבָכל ַהְּדָבִרים, 
ֶׁשל  ה  ּוַ:ֲעֶשׂ ִדּבּור  ַ:ֲחָׁשָבה  ֲאִפּלּו  ַהַּמֲחָׁשבֹות,  ּוְבָכל 
ֵּכן ִהְתַלְּבׁשּות ַהּתֹוָרה,  ְוָׁשלֹום, ֵיׁש ָׁשם ַּגם  ֲעֵבָרה ַחס 

ַאְך ֶׁשהּוא ְּבֶהְעֵלם ּוְבִצְ:צּום ָּגדֹול, ִּבְבִחיַנת ַהְסָּתרֹות.
27. להבין ענין ע:וק זה, נקדים את דברי האריז"ל 
בעץ חיים )שער א' ענף ב'(, וז"למ דע כי טרם שנאצלו 
פשוט  עליון  אור  היה  הנבראים,  ונבראו  הנאצלים 
::לא כל ה:ציאות, ולא היה שום :קום פנוי בבחינת 
אויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ::ולא :ן אור אין 
סוף פשוט ההוא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת 
סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשוואה 
עלה  וכאשר  סוף'.  אין  'אור  הנקרא  והוא  אחת, 
ברצונו הפשוט לברוא העול:ות ולהאציל הנאצלים 
וכו' )ו::שיך לבאר ענין הצ:צום(, עכ"ל. עוד נקדים את 
של  ':חשבתן  ד(מ  א,  רבה  )בראשית  ב:דרש  ה:בואר 
ישראל קד:ה לכל דבר', עוד :ובא ב:דרש )שם ח, 
בבריאת  ישראל  של  בנפשותן  נ:לך  שהקב"ה  ז(, 
העולם. נ:צא, שהצ:צום הראשון, הוא :ה שנברא 
ישראל,  של  נפשותן  בחינת  ה:חשבה,  בבראשית 
שבהם נ:לך הקב"ה לברוא את העולם, וזה בחינת 

'ראשית ה:חשבה'. 
28. כ:בואר בעץ חיים )שער :"ב סוף פרק א'(, וז"למ 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ לֹא ֱאלֹקּותֹו ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ְוִקּיּום ּכְ י ּבְ ֶהם ֱאלֹקּות, ּכִ הגויים, ָיכֹול ִלְמצֹוא ּבָ

ם", כמו שדרשו בזוהר פינחס )ח"ג דף רכה.(24, שאתה הקב"ה מחיה את הכל  ּלָ ה ֶאת ּכֻ ה ְמַחּיֶ )נחמיה ט, ו(: "ְוַאּתָ

ואין אלוה אחר שיתן חיים לאיזשהו דבר בעולם25. נמצא, שבכל דבר בעולם מוכרח שתהיה בו אלוקות, כי 

ַהִחּיּות  אחרת לא תהיה להם חיות, לכן, גם מי שעוסק עם עכו"ם, צריך למצוא שם חיות ואלוקות. ְלַבד ׁשֶ

י  ֵדי ִחּיּונֹו - ההכרחי ְלַהֲחיֹותֹו ְולֹא יֹוֵתר26. ּכִ דֹול ּוְבִמעּוט, ַרק ּכְ ִצְמצּום ּגָ ם ּבְ ֶוֱאלֹקּות ַהזֶּה ׁשָ
ָבה שהיא  ֲחׁשָ ית ַהּמַ ים ְוׁשֹוִנים, ֵמֵראׁשִ ִצְמצּוִמים ַרּבִ רּוְך הּוא ִצְמֵצם ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
בחינת הרצון הפשוט לברוא את העולם, והרצון הזה, הוא כבר הצמצום הראשון לעומת האין סוף27, ַעד 

ִלּפֹות - כלומר, המקום התחתון והקצה היותר רחוק  ם ְמדֹור ַהּקְ ָ ּשׁ ִמי, ׁשֶ ׁשְ ל עֹוָלם ַהּגַ ז ׁשֶ ְרּכָ ת ַהּמֶ ְנֻקּדַ
ל יֹוֵתר האלוקות  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ בבריאה, הוא העולם השפל שלנו, שהוא גם מדור הקליפות28. ּוְבָכל ַמה ּשׁ

ה, כי ישנן הרבה בחינות של צמצומים, כמו עולם הטהירו, עולם  מהמאציל העליון ּוִמְתַצְמֵצם יֹוֵתר ְלַמּטָ

)ְנֶחְ:ָיה ט, ו(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ְוִקּיּום  ִחּיּות  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ֱאלֹקּותֹו  לֹא  ּבְ י  ּכִ ֱאלֹקּות.  ֶהם  ּבָ ִלְמצֹוא 
ֵדי  ּכְ ַרק  ּוְבִמעּוט,  דֹול  ּגָ ִצְמצּום  ּבְ ם  ׁשָ ַהזֶּה  ֶוֱאלֹקּות  ַהִחּיּות  ׁשֶ ְלַבד  ם".  ּלָ ּכֻ ֶאת  ה  ְמַחּיֶ ה  "ְוַאּתָ
ים ְוׁשֹוִנים,  ִצְמצּוִמים ַרּבִ רּוְך הּוא ִצְמֵצם ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ִחּיּונֹו ְלַהֲחיֹותֹו ְולֹא יֹוֵתר. ּכִ
ַמה  ּוְבָכל  ִלּפֹות.  ַהּקְ ְמדֹור  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ז  ְרּכָ ַהּמֶ ת  ְנֻקּדַ ַעד  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵמֵראׁשִ

ים יֹוֵתר.  ים ַרּבִ ַמְלּבּוׁשִ ם ּבְ ׁש ׁשָ ה, ֱאלֹקּותֹו ְמֻלּבָ ל יֹוֵתר ּוִמְתַצְמֵצם יֹוֵתר ְלַמּטָ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ ּשׁ

  מקוָות ועיונים  



317 ֹ ּת   ֹות    ([רןיא] ןוש  'כ):ומ ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

נג:ר  ששם  העשיה  עולם  נקרא  שבתוכה  הארץ 
עשיה  בעולם  וכאן  וכו',  להתגשם  והכלים  החו:ר 
שהוא  החו:רים  תכלית  והוא  הכלים  :לאכת  נג:ר 
קצה האחרון, ולכן פה נתגלו בחי' הקליפות לג:רי, 

ולכן נקרא זה 'עולם הקליפות' וכו', עכ"ל.
הלכות  בלקוטי  זה  :ענין  קצת  שביאר  29. וכ:ו 
ַהְ:בָֹאִרים  ַהְּדָבִרים  ּוְכַלל  וז"למ  כב(,  ז,  ה:נחה  )תפילת 

ְלִעְנַין ַהִּצְ:צּוִ:ים ֶׁשל ְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה ְלַגּלֹות ֱאֹלהּותֹו 
ִיְתָּבַרְך, הּוא, ֶׁשִּבְתִחָּלה ִצְ:ֵצם ָהאֹור, ְוַאַחר ָּכְך ִהְתִחיל 
ְלַהְ:ִׁשיְך ֵאיֶזה ְּבִחיַנת אֹור, ְוַאַחר ָּכְך ָחַזר ָהאֹור ִלְ:קֹו:ֹו 
ְוִהְׁשִאיר ַרק ֵאיֶזה ְרִׁשי:ּו, ִּכי ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ֲעַדִין ִלְסּבֹל 
ֵאיֶזה  ַהַּפַעם  עֹוד  ְוִהְ:ִׁשיְך  ָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהאֹור.  ֶזה 
ְּבִחיַנת אֹור ְּבִצְ:צּום ָחָדׁש ִנְפָלא, ְוָחַזר ְוֶהְעִלי:ֹו ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ִרּבּוי אֹור. ְוָחַזר ְוִהְ:ִׁשיְך ָהאֹור ְּבֶדֶרְך ִנְפָלא ְוכּו', 
ְוֵכן ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִ:ים, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת סֹוד ַהְּטִהירּו ִעָּלָאה 
ּוְטִהירּו ְסָתם ְוכּו', ְועֹוַלם ַהַּמְלּבּוׁש ֶׁשִּקֵּפל ָהאֹור ְוכּו', 
ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי ְוכּו'. ְוַאַחר ָּכְך ִהְ:ִׁשיְך 
אֹור ַהְ:ָלִכים ְוֹלא ָיְכלּו ְלַקֵּבל ָהאֹור ְוִנְׁשְּברּו ּוֵ:תּו ְוכּו', 

ַעד ֶׁשִהְתִחיל עֹוַלם ַהִּתּקּון ְוכּו', עכ"ל.
את  ביאר  א'(,  )קריאת ש:ע הלכה  הלכות  30. בלקוטי 
הטעם, :דוע דוקא בפסוק זה ד"ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת" גילתה 
לנו התורה ענין זה, וז"למ ְּבַוַּדאי ְּבָכל ַהְּלׁשֹונֹות ֵיׁש ָׁשם 

טֹוב ַהִּנְסָּתר ָׁשם, ַרק ֶׁשָהַרע ְ:ַכֶּסה ָעָליו, ְוַעל ֵּכן ֵ:ָהָראּוי 
ֶׁשֹּלא לֹוַ:ר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִּבְׁשָאר ְלׁשֹונֹות, ֲאָבל ְקִריַאת 
ְׁשַ:ע ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּבּטּול ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו טֹוב ְוכּו' ַּכַּנ"ל, 
ְוַעל ֵּכן ֻ:ָּתר ִלְקרֹוָתּה ְּבָכל ָלׁשֹון, ִּכי ָהַרע נֹוֵפל ְוִנְתַּבֵּטל 
ְוִנְׁשָאר ַרק ַהּטֹוב ַּכַּנ"ל. ְוַעל ֵּכן ְ:ֻרָּמז ִּבְקִריַאת ְׁשַ:ע 
)ְּדָבִרים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכ:ֹו  ַהְּלׁשֹונֹות,  ְּבָכל  טֹוב  ֶׁשֵּיׁש  ַּדְיָקא 
ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל  ו, ח(מ "ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך" 

)ְ:ָנחֹות לדמ(מ 'ַטט ְּבַכְתִפי – ְׁשַּתִים, ַּפת ְּבַאְפִריֵקי – ְׁשַּתִים', 

ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַהּטֹוב ֶׁשל ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ֶׁשְּמֻלָּבׁש ִּבְלׁשֹונֹות 
ָהַעִּמים, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו )בתורה דידן(, ְלהֹורֹות, ֶׁשַעל 
ְיֵדי ְקִריַאת ְׁשַ:ע ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַּכַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְתַּגֶּלה ַהּטֹוב ַהְינּו ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַהְ:ֻלָּבׁש 

ִּבְׁשָאר ְלׁשֹונֹות ָהַעִּמים, עכ"ל.
31. :ובא בחיי :והר"ן )אות קס"ד(, וז"למ ִּכי ֶזה ָידּוַע 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּדָבִרים  ֶׁשְּבָכל  ָּגדֹול,  ְּכָלל  ְוהּוא  ְּכָבר,  ָלנּו 
ּוְבָכל ַהְּלׁשֹונֹות ַהּגֹוִים ְיכֹוִלים ִלְ:צֹא ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך, 
ְוַכְ:בָֹאר ִ:ֶּזה ִּבְדָבָריו ַז"ל ִּבְסָפָריו ַּכָּמה ְּפָעִ:ים, ּוְכ:ֹו 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַ:ֲאַ:ר  דידן(  )בתורה  ֶׁשֵּמִביא 
ְׁשַּתִים'  ְּבַאְפִריֵקי  ַּפת  ְׁשַּתִים  ְּבַכְּתִפי  'ַטט  דמ(  )סנהדרין 

ְוכּו'. ְועֶֹצם ְּגֻדַּלת ַהָּׂשַגת ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבִעְנָין ֶזה, ִאי ֶאְפָׁשר 
ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ֶּׁשָּזִכינּו  ַ:ה  ֲאִפּלּו  ּוְלַסֵּפר,  ְלַהֲעִריְך 
ְּבַדְעֵּתנּו. ִּכי ָרִאינּו ְּבחּוׁש ַ:ָּמׁש, ֶׁשֶאְצלֹו ָהָיה ָּכל ָהעֹוָלם 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

ים  ַמְלּבּוׁשִ ם ּבְ ׁש ׁשָ המלבוש, עולמות אדם קדמון, ומשם לאצילות, בריאה, יצירה ועשיה29, ֱאלֹקּותֹו ְמֻלּבָ

ים יֹוֵתר. ַרּבִ

ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ יל ֵיַדע ְוָיִבין ׁשֶ ּכִ ׂשְ ַהּמַ ַתח, ׁשֶ ּלּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּוָפְתחּו ָלנּו ּפֶ ּגִ ְוֶזה ׁשֶ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין ד: מנחות לד:( על מצות  מֹו ׁשֶ ים ֵיׁש ֱאלֹקּותֹו ְוִחּיּותֹו, ּכְ ִמּיִ ׁשְ ּגַ
תפילין, בפסוק )דברים ו, ח(: "והיו לטוטפות בין עיניך", שמכאן לומדים שישנן ארבע פרשיות בתפילין, כי מילת 

ִים,  ּתַ ַכְתִפי – במקום שנקרא כתפי, פירושה ׁשְ 'לטוטפות' מורכבת מהמילים 'טט' ו'פת', והמילה 'ַטט' ּבְ

ִים30, וזה שהתורה משתמשת בלשונות  ּתַ ַאְפִריֵקי – במקום שנקרא אפריקי, פירושה ׁשְ ת' ּבְ והמילה 'ּפַ

ה אֹוָתּה31. נמצא, שבכל  ם ֱאלֹקּותֹו ַהְמַחּיָ ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם – הגויים ֵיׁש ׁשָ ּבְ הגויים, בא ְלהֹוִדיַע ׁשֶ

לשונות הגויים ישנה חיות אלוקית, ולכן המתעסק עמם, צריך למצוא את החיות האלוקית הזאת, ולא ליפול 

בדעתו ולומר, שכיון שמתעסק עם גויים אין הוא יכול לעבוד את ה', אלא אדרבה, כיון שהתגלגל לידו ענין 

זה, הוא צריך לעסוק בבירור החיות האלוקית שישנה שם.

ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוָיִבין  ֵיַדע  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ׁשֶ ַתח,  ּפֶ ָלנּו  ּוָפְתחּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ּלּו  ּגִ ׁשֶ ְוֶזה 
ִים,  ּתַ ׁשְ ַכְתֵפי  ּבְ ִלְבָרָכה )ְ:ָנחֹות לדמ( 'ַטט  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִחּיּותֹו,  ֵיׁש ֱאלֹקּותֹו  ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ

ה אֹוָתּה: ם ֱאלֹקּותֹו ַהְמַחּיָ ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם ֵיׁש ׁשָ ּבְ ִים', ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ּתַ ַאְפִריֵקי ׁשְ ת ּבְ ּפַ

  מקוָות ועיונים  



:ז.318 ֹ ּת   ֹות    ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

ִהְתַלְּבׁשּות  ָּדָבר  ְּבָכל  רֹוֶאה  ְוָהָיה  ּוְ:ֻגֶּלה,  ָּפתּוַח  ֻּכּלֹו 
ִחּיּותֹו ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּתֹורֹות ִנְפָלאֹות 
ְונֹוָראֹות ִ:ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך 
ְוִאם  ְּבֵעיָניו.  ָזָכה ִלְראֹות זֹאת  ְלִ:י ֶׁשֹּלא  ִ:ֶּזה  ּוְלַסֵּפר 
ִּתְזֶּכה ֵליֵלְך ַּבֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ְוָהֱאֶ:ת, ְוִתְזֶּכה ְלַהֲעִ:יק ִעּיּוְנָך 

ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל, ִּתְזֶּכה ְלָהִבין ְקָצת ִ:ֶּזה.
32. ע"ע לק:ן )תורה קט"ו(.

33. "ֵאַלי קֵֹרא ִ:ֵּׂשִעיר" פירש בקרבן העדה, וז"למ 
"ֵאַלי" – כלו:ר אלהי, :היכן יבוא לעתיד? "ִ:ֵּׂשִעיר" – 
כדכתיב )ישעיה סג, א( "ִ:י ֶזה ָּבא ֵ:ֱאדֹום ֲח:ּוץ ְּבָגִדים 

ִ:ָּבְצָרה". )והרי שה' ית' נ:צא כביכול בכרך גדול של רו:י(.
34. כ:בואר לק:ן )תניינא, תורה יב, ה(, ע"ש.

35. כפי שכתוב על שאלת הבן הרשע בהגדה של 
פסח, שאו:ר )ש:ות יב, כו(מ "ָ:ה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם", 
הכלל  :ן  עצ:ו  את  שהוציא  ולפי  לו.  ולא   – 'לכם' 

כפר בעיקר.
36. וכעין ה:בואר בשיחות הר"ן )שיחה נ"ב(, וז"למ 
ִ:ָּכל ַהְּדָבִרים צֹוֵעק ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי "ְ:ֹלא ָכל 
ֵּכן  ַּגם  צֹוֵעק  ַהּגֹוִיים  ִ:ִּסּפּוֵרי  ַוֲאִפּלּו  ְּכבֹודֹו",  ָהָאֶרץ 
ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים צו, ג(מ "ַסְּפרּו 

ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו", ֶׁשֲאִפּלּו ְּבִסּפּוֵרי ַהּגֹוִיים צֹוֵעק ְּכבֹוד 
ְוקֹוֵרא  ָּתִ:יד,  צֹוֵעק  ִיְתָּבַרְך  ְּכבֹודֹו  ִּכי  ִיְתָּבַרְך.  ַהֵּׁשם 
ּוְ:ַרֵּמז ְלָהָאָדם ֶׁשִּיְקַרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ְיָקֵרב 

אֹותֹו ְּבַרֲחִ:ים ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה ְּגדֹוָלה.
37. על פי לשון הכתוב )דברים ל, יא( "ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת 
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְ:ַצְּוָך ַהּיֹום ֹלא ִנְפֵלאת ִהיא ִ:ְּמָך ְוֹלא ְרחָֹקה 
ִהיא". ו:סיים הכתוב )שם, יד( "ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר 
ְ:אֹד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו". וכתב הר:ב"ן וז"למ "ִּכי 
ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת" – על התשובה וכו'. והטעם, לא:ר כי 
אם יהיה נדחך בקצה הש:ים ואתה ביד הע:ים, ]גם 
אנכי  אשר  ככל  ולעשות  ה'  אל  לשוב  תוכל  :שם[ 
:צוך היום, כי אין הדבר נפלא ורחוק ::ך, אבל קרוב 

אליך :אד לעשותו בכל עת ובכל :קום.
38. כתב בלקוטי הלכות )יו"ד ח"א הלכות שחיטה ה, ה(, 
וז"למ ֶזה ְּכָלל, ֶׁשָּכל ַ:ה ֶּׁשַהַּמְדֵרָגה ְנ:ּוָכה ְּביֹוֵתר, ָׁשם 
ִּכי  יֹוֵתר,  ּוְבִכּסּוי  ּוְבֶהְעֵלם  ְּבִצְ:צּום  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו 
)ְנֶחְ:ָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכ:ֹו  ָ:קֹום,  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶּבֱאֶ:ת 
ט, ו(מ "ְוַאָּתה ְ:ַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם", ַרק ָּכל ַ:ה ֶּׁשַהַּמְדֵרָגה 

ְנ:ּוָכה יֹוֵתר, ָׁשם ֱאֹלקּותֹו ִנְתַעֵּלם ְוִנְתַּכֶּסה יֹוֵתר )כ:בואר 
בתורה דידן(. ְוָכל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִציא 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ְכָרְך  ְלִמי )תענית פ"א ה"א דף ג.(: 'ִאם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך, ּתֹאַמר לֹו: ּבִ ירּוׁשַ ִביא ּבִ ּמֵ ְוֶזה ׁשֶ
ִעיר"33', כי גם שם ברומי, שמלאה גילולים  ֵ ֱאַמר )ישעיה כא, כא(: "ֵאַלי ֹקֵרא ִמּשׂ ּנֶ ׁשֶ רֹוִמי32,  ּבְ ׁשֶ דֹול  ּגָ
ע  ּקָ אי הּוא ְמׁשֻ ַוּדַ ַאל 'ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך', ּבְ ָ ּשׁ זֶּה ָהָאָדם ׁשֶ ועבודה זרה, מוסתרת אלקותו ית'34. ִנְמָצא ׁשֶ

ָאַמר: 'ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך', ְוִנְדָמה  ר35, ׁשֶ ִעּקָ ָלל ְוָכַפר ּבָ י הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ִלּפֹות, ּכִ ְמדֹור ַהּקְ ּבִ
ִלּפֹות,  ְמדֹור ַהּקְ ע ּבִ ּקָ ה ְמׁשֻ ַאּתָ ְמקֹוְמָך, ׁשֶ ֵכן ּתֹאַמר לֹו: ֲאִפּלּו ּבִ ם ֱאלִֹקים. ּבְ ְמקֹומֹו ֵאין ׁשָ ּבִ לֹו ׁשֶ
ה ֶאת  ה ְמַחּיֶ תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ֶאת ַהּכֹל, ּכְ י הּוא ְמַחּיֶ ם ּתּוַכל ִלְמצֹוא ֱאלֹקּותֹו, ּכִ ן ׁשָ ם ּכֵ ּגַ
י לֹא  ֵלָמה36, ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַרְך, ְוָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ ק ֶאת ַעְצְמָך ּבֹו ִיְתּבָ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ם ַאּתָ ָ ם", ּוִמּשׁ ּלָ ּכֻ
ים38 - שהם הצמצומים וההסתרות, עד שנדמה  בּוׁשִ ם ַרּבּו ַהּלְ ְמקֹוְמָך ׁשָ ּבִ א ׁשֶ ָך37, ֶאּלָ ְרחֹוָקה ִהיא ִמּמְ

לך שבמקום הקליפות, ששם אתה נמצא, אין אלוקות.

דֹול  ּגָ ְכָרְך  ּבִ לֹו:  ּתֹאַמר  ֱאלֶֹקיךָ,  ֵהיָכן  ָאָדם  ְלָך  ֹיאַמר  'ִאם  )ַּתֲעִנית פ"א ה"א(  ְלִמי  ירּוׁשַ ּבִ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ְוֶזה 
אי  ַוּדַ ַאל ֵהיָכן ֱאלֶֹקיךָ, ּבְ ָ ּשׁ זֶּה ָהָאָדם ׁשֶ ִעיר". ִנְמָצא, ׁשֶ ֵ ֱאַמר )ישעיה כא, יא(: "ֵאַלי ֹקֵרא ִמּשׂ ּנֶ רֹוִמי', ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ָאַמר: ֵהיָכן ֱאלֶֹקיךָ,  ר, ׁשֶ ִעּקָ ָלל ְוָכַפר ּבָ י הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ִלּפֹות. ּכִ ְמדֹור ַהּקְ ע ּבִ ּקָ הּוא ְמׁשֻ
ְמדֹור  ּבִ ע  ּקָ ְמׁשֻ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמקֹוְמָך  ּבִ ֲאִפּלּו  לֹו:  ּתֹאַמר  ֵכן  ּבְ ֱאלִֹקים.  ם  ׁשָ ֵאין  ְמקֹומֹו  ּבִ ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה 
ה  ה ְמַחּיֶ תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ֶאת ַהּכֹל, ּכְ י הּוא ְמַחּיֶ ם ּתּוַכל ִלְמֹצא ֱאלֹקּותֹו. ּכִ ן ׁשָ ם ּכֵ ִלּפֹות, ּגַ ַהּקְ
י "לֹא  ֵלָמה. ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַרְך, ְוָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ ק ֶאת ַעְצְמָך ּבֹו ִיְתּבָ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ם ַאּתָ ָ ם". ּוִמּשׁ ּלָ ֶאת ּכֻ

ים: בּוׁשִ ם ַרּבּו ַהּלְ ְמקֹוְמָך ׁשָ ּבִ א ׁשֶ ָך )דברים ל, יא. וע"ש בפי' הר:ב"ן(. ֶאּלָ ְרחֹוָקה ִהיא" ִמּמְ

  מקוָות ועיונים  

:ז.



319 ֹ ּת   ֹות ת  ([רןיא] ןוש  'כ):ז. ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

ֵ:ַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי – ְלַגּלֹות ֱאֹלקּותֹו ּוַ:ְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך 
ָּבעֹוָלם ַעד ֶׁשִּיְתַקֵּיםמ 'ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו' 
ַהְרֵּבה  ַוֲעבֹודֹות  ְּגדֹוָלה  ְיִגיָעה  ָלֶזה  ְצִריִכין  ַאְך  ְוכּו'. 
ְלַגּלֹות ַהַהֲעָלָ:ה, ִּכי ֶזה ָּכל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם. 
ּוִ:ֹּגֶדל ְועֶֹצם ַהַהֲעָלָ:ה – ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ְלַגּלֹות 
ַהַהֲעָלָ:ה ִּכי ִאם ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַהֲחָכִ:ים ָהֲאִ:ִּתִּיים 
ֶׁשְּבָחְכָ:ָתם ָהֲעֻ:ָּקה ְ:אֹד ְ:אֹד, ֵהם ַ:ְ:ִׁשיִכים ִׂשְכִלִּיים 
ִנְפָלִאים ְ:אֹד, ֶׁשַעל ָיָדם ֵהם ְ:ַגִּלים ַהַהֲעָלָ:ה ּו:ֹוִדיִעים 
ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל  ָהֱאֶ:ת  ּוְ:ַגִּלין  ָּבעֹוָלם,  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו 
ֵעצֹות  ְונֹוְתִנים  ִנָּדף.  ֶהֶבל  עֹוֵבר,  ֵצל  ֲהָבִלים,  ֶהֶבל 
ְּבֹאֶפן  ַ:ְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְיָׁשִרים  ּוְדָרִכים 
ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּציל ַנְפׁשֹו ִ:ָּטעּות ָהעֹוָלם, ֶׁשָּבא ַעל ְיֵדי ֹּגֶדל 
ָהַאֲחִרית  ַעל  ָיָ:יו  ָּכל  ְוֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל  ֶׁשָּבעֹוָלם.  ַהַהֲעָלָ:ה 
ְוַהּסֹוף ֶׁשִּיָּנֵצל ִ:ְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ְוִיְזֶּכה ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים 

ְלַהִּכיר אֹותֹו ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהַּתְכִלית.
39. בביאור הענין שבכל :דרגה שגבוהה יותר, שם 
ח"ב  )יו"ד  הלכות  בלקוטי  כתב  וכו',  פחות  הצ:צום 
ה ִקֵּבל ַהּתֹוָרה  ֶ הלכות נדרים ג, ד(, וז"למ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמֹשׁש

ִ:ִּפי ַהְּגבּוָרה ּוְ:ָסָרּה ָלנּו, ְוַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָהָיה ַעל ְיֵדי 

ְּבִחיַנת ִצְ:צּום ָהאֹור, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ִ:ִּפי ַהְּגבּוָרה' )ֵערּוִבין 
נדמ(, ִּכי ְּגבּוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ִצְ:צּום, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ֻּכָּלּה 

ִ:ּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַהִּמּדֹות ֶׁשֵהם 
ְּכַלל ָּכל ַהּתֹוָרה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִצְ:צּום ָהאֹור. ַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ָאנּו ְצִריִכין ְלַצְ:ֵצם ָהאֹור ִּכְבָיכֹול ָּכל 
ָאָדם ְלִפי ְּבִחיָנתֹו, ִּכי ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול, ֶׁשַהַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה 
ַאף  ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִצְ:צּום ְלַגֵּבי ַ:ה ֶּׁשְּלַ:ְעָלה 
ֵהיֶ:ָּנה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהאֹור ֶׁשל ַהַּמְדֵרָגה ֶׁשל ַ:ְעָלה, 
הּוא ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף ְלַגֵּבי ַ:ְדֵרָגה ַהַּתְחּתֹוָנה, ּוְצִריִכין 
ַ:ְדֵרָגה  ֶׁשַּגם  ְּבאֶֹפן  ֲאֵחִרים,  ִצְ:צּוִ:ים  עֹוד  ָּכְך  ַאַחר 
ִיְתָּבַרְך  ַהַּתְחּתֹוָנה ּתּוַכל ְלַקֵּבל ָהאֹור, ִּכי אֹורֹו ַהָּגדֹול 
ׁשֹוֵפַע ֵ:'רּום ָּכל ַּדְרִּגין' )ְלַ:ְעָלה ִ:ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות(, ַאְך ָּכל ַ:ה 
ֶּׁשַהַּמְדֵרָגה ְקַטָּנה ּוְנ:ּוָכה יֹוֵתר, ְצִריִכין ָׁשם ִצְ:צּוִ:ים 
ַרִּבים יֹוֵתר, ִּכי ַהִּצְ:צּום ֶׁשל ַהַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, הּוא 
ֲעַדִין ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף ְלַגֵּבי ַ:ְדֵרָגה ַהַּתְחּתֹוָנה, ּוְצִריִכין 

ָׁשם ַּבַּמְדֵרָגה ַהַּתְחּתֹוָנה עֹוד ִצְ:צּוִ:ים יֹוֵתר.
40. בפשט הפסוק פירש"ימ "ְּביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב 
– ביום שיש בידך לעשות טובה היה בעושי הטובה. 
"ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה" – כשתבוא הרעה על הרשעים אתה 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ַרְך, ְוָיכֹול ֵליַדע ֶאת  ם ִיְתּבָ ֵ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, הּוא ִמְתָקֵרב יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ ָאָדם הֹוֵלְך ִמּמַ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ים, ְוִנְתַמֵעט  בּוׁשִ ְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה, ִנְתַמֲעטּו ַהּלְ ַהּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ֲהָבָנה ְיֵתָרה, ּכִ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך, ְוָיכֹול ֶלֱאֹהב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ְמצּום39, ְוָאז הּוא ְמקֹוָרב יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ ַהּצִ

ַאֲהָבה ְיֵתָרה. )וענין אהבה זו יתבאר לקמן באותיות ד' ה'(. ּבְ

לאחר שביאר, שהאדם צריך למצוא את אלוקותו יתברך גם בתוך לשונות הגויים וגשמיותם. יבאר עתה, שמציאה 
זו תהיה על ידי התורה, שכן, נתבאר לעיל, שהיא מביאה את האדם לשלום ולאהבה את ה' ית', עד שלא יהיה לו 

חילוק בין טובה ובין רעה.

ֵני ִמיֵני ָיִמים: ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, פי', לשונות הגויים וגשמיותם - הן בחינת 'ימי רע',  ה ֵיׁש ׁשְ ג. ְוִהּנֵ
והקדושה שישנה בעולם היא בחינת 'ימי טוב', והאדם צריך לגלות את בחינת ה'ימי טוב', המסתתרת בתוך 

טֹוב, ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה"40, "ראה" - ַהְינּו  יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ּבְ תּוב )קהלת ז, יד(: "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה'ימי רע', ּכְ

ם 'ְיֵמי טֹוב' - ַהְינּו  אי ִיְמָצא ׁשָ ַוּדַ ם - בימי הרעה ֵהיֵטב ֵהיֵטב, כי ּבְ ל ׁשָ ּכֵ ִריְך ָלָאָדם ְלִהְסּתַ ּצָ ׁשֶ

ֵליַדע ֶאת  ְוָיכֹול  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יֹוֵתר ֶאל  ִמְתָקֵרב  ְלַמְדֵרָגה, הּוא  ְדֵרָגה  ִמּמַ ָאָדם הֹוֵלְך  ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה 
ְוִנְתַמֵעט  ים,  בּוׁשִ ַהּלְ ִנְתַמֲעטּו  ֶעְליֹוָנה,  יֹוֵתר  ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ְיֵתָרה.  ֲהָבָנה  ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ְוָיכֹול  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  יֹוֵתר  ְמֹקָרב  הּוא  ְוָאז  ְמצּום,  ַהּצִ

ַאֲהָבה ְיֵתָרה: ּבְ

טֹוב,  יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ּבְ תּוב )קֶֹהֶלת ז, יד( "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵני ִמיֵני ָיִמים, ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע. ּכְ ה ֵיׁש ׁשְ ְוִהּנֵ ג 
ְיֵמי טֹוב,  ם  ׁשָ ִיְמָצא  אי  ַוּדַ ּבְ ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָלָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְינּו  ְרֵאה",  ָרָעה  ּוְביֹום 
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תהיה :ן הרואים )בעונשם( שנא:ר )ישעיה סו, כד( "ְוָיְצאּו 
ִעים ִּבי ִּכי תֹוַלְעָּתם ֹלא ָת:ּות  ְ ְוָראּו ְּבִפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ַהּפֹשׁש

ְוִאָּׁשם ֹלא ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר".
תורה, שנא:ר  אין טוב אלא  בג:' :ובאמ  41. שם 
):שלי ד, ב(מ "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו". 

וכן הוא ב:שנה באבות )ו, ג(.
לדעת  ה:לך  דוד  בבקשת  :דבר  הפסוק  42. פשט 
את קיצו, וכ:ה י:ים נותרו לו לחיות בעולם. א:נם, 
:זה שדוד שואל בלשון "ּוִ:ַּדת ָיַ:י", הוא :ורה שיש 
לי:ים :ידה, היינו, שהי:ים עצ:ם הם בחינת :ידות – 

:ידות חיים. 
של  סוף  האין  אור  :תלבש  שבהם  הספירות   .*42
הקב"ה בשביל להנהיג את העולם ב:ידה וצ:צום, 

כפי איך שצריך להנהיג את העולם באותה שעה.
43. לק:ן )תורה נו, ג(, כתב רבינו וז"למ ַהּתֹוָרה ִהיא 
ְּבִחיַנת ִ:ּדֹות, ִּכי ֵיׁש ְּבַהּתֹוָרה אֹוִתּיֹות ְוֵתבֹות ּוְפסּוִקים 
ִנְגָּבל  ֶׁשָּבֶהם  ִ:ּדֹות,  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ּוְסָדִרים,  ּוָפָרִׁשּיֹות 
ְׁש:ֹו  ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן  ְוַעל  ְּבִ:ָּדה.  ַהִחּיּות 
ְיכֹוִלים  ְּבִחיַנת ִ:ּדֹות,  ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ְלַקֵּבל ֶאת ַהִחּיּות. ִּכי ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה קֹוִרים ֶאת ַהַחִּיים, 

ּוַ:ְ:ִׁשיִכין ֶאת ַהִחּיּות ְלתֹוְך ַהִּמּדֹות, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָיִ:ים. 
ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים לט, ה( "ּוִ:ַּדת ָיַ:י ַ:ה ִהיא", ַהְינּו 
ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ָ:ה', ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּדָבִרים ו, כ( 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוַהִּמְׁשָּפִטים",  ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹות   - "'ָ:ה' 
את  ש:פרש  נראה  כאן  אכן,  ע"כ.  ְוָיִ:ים,  ִ:ּדֹות 

ה:ידות  והי:ים, שהם בחינת הספירות.
44. וז"למ "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָא:ֹון" וכו', דבר אחר א:ון 
של  או:נותו  כלי  הייתי  אני  או:רת  התורה  או:ן, 
הקב"ה, בנוהג שבעולם :לך בשר ודם בונה פלטין, 
או:ן,  :דעת  אלא  עצ:ו  :דעת  אותה  בונה  אינו 
והאו:ן אינו בונה אותה :דעת עצ:ו, אלא דיפתראות, 
ופינקסאות יש לו )שבהם יש תוכניות(, לדעת היאך הוא 
היה  כך  פשפשין,  עושה  הוא  היאך  חדרים,  עושה 

הקב"ה :ביט בתורה, ובורא את העולם, ע"כ. 
45. וז"למ ַזָּכִאין ִאיּנּון ָּכל ִאיּנּון ְּדִ:ְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְייָתא, 
ּוְבִגין ְּדַכד ָּבָרא קּוָּב"ה ָעְלָ:א, ִאְסָּתַּכל ָּבּה ְּבאֹוַרְייָתא, 
ּוָבָרא ָעְלָ:א, ּוְבאֹוַרְייָתא ִאְתְּבֵרי ָעְלָ:א, ְּכָ:ה ְּדאֹוְק:ּוָה, 
ֶאָּלא  ָא:ֹון  ִּתְקֵרי  ַאל  ָא:ֹון",  ֶאְצלֹו  "ָוֶאְהֶיה  ִּדְכִתיב 
אּוָ:ן. ]ַאְׁשֵריֶהם ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה, ּוִבְגַלל 
ִהְתּבֹוֵנן  ָהעֹוָלם,  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּכֶׁשָּבָרא 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

'ּתֹוָרה' הנקראת 'טוב' )ברכות ה.(41, כמבואר לעיל, שגם בתוך לשונות הגויים וגשמיותם, שהן בחינת 'ימי רע', 
גם שם נמצאת אלוקותו יתברך, כמו שנמצא בתיבת "לטוטפות", שהיא לשונות העכו"ם, והיא בעצמה תורה, 

בחינת 'ימי טוב'. נמצא, כי 'ימי טובה', הם ימים שבהם רואים בקלות את השגחת ה' לטובה. ו'ימי רעה', 

הם ימים שבהם נדרשת התבוננות עמוקה, כדי לראות את 'ימי הטובה' - שהיא התורה, המלובשת בהם.

ת ָיַמי"42, שהימים הם בחינת 'מידות' - כגון,  תּוב )תהלים לט, ה(: "ּוִמּדַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמים ִנְקָרִאים 'ִמּדֹות', ּכְ ְוַהּיָ
ּה –  ּלָ י אֹוַרְיָתא ּכֻ ּדֹות ֵהם ַהּתֹוָרה, ּכִ ספירות החסד והגבורה, שבהן מנהיג הקב"ה את העולם, ְוַהּמִ

ָאר  ֶרת ֵמַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוׁשְ י ַהּתֹוָרה ְמַדּבֶ רּוְך הּוא43, ּכִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ התורה כולה ֵהם ִמּדֹוָתיו42* ׁשֶ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּדֹות, והימים נקראים מידות, נמצא, ש'ימי טוב' רומזים על התורה. ּוָבּה ּבָ ַהּמִ
תּוב על התורה )משלי ח, ל(: "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון", ודרשו במדרש  ּכָ מֹו ׁשֶ ָעְלִמין – את כל העולמות, ּכְ
ן' - התורה היא כלי אומנותו של  א ֻאּמָ ְקֵרי ָאמֹון, ֶאּלָ )בראשית רבה א, א(44 ובזוהר )תרומה ח"ב קסא.(45: 'ַאל ּתִ

הקב"ה, שהסתכל בה ועל פיה ברא את העולם, כמו אומן שמסתכל בציור )התשריט והתכנית( שלפניו, ובונה 

לפיו את הבנין. 

ַהּתֹוָרה,  ּדֹות ֵהם  ְוַהּמִ ָיַמי".  ת  "ּוִמּדַ תּוב )ְּתִהִּלים לט, ה(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ 'ִמּדֹות',  ִנְקָרִאים  ִמים  ְוַהּיָ ּתֹוָרה.  ַהְינּו 
ָאר  ְוִיְרָאה ּוׁשְ ֶרת ֵמַאֲהָבה  י ַהּתֹוָרה ְמַדּבֶ רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּה ֵהם ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ּלָ ּכֻ י אֹוַרְיָתא  ּכִ
ַאל  ֶאְצלֹו ָאמֹון",  "ָוֶאְהֶיה  תּוב )ִ:ְׁשֵלי ח, ל(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעְלִמין,  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ּוָבּה  ּדֹות.  ַהּמִ

ן )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה א, א. זַֹהר ְׁשִ:יִני להמ וח"ב דף קסא.(. א ֻאּמָ ְקֵרי ָאמֹון ֶאּלָ ּתִ
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ַּבּתֹוָרה ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ּוַבּתֹוָרה ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּכ:ֹו 
ֶׁשֵּבֲארּוָה, ֶׁשָּכתּוב "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָא:ֹון", ַאל ִּתְקֵרי ָא:ֹון 
ֶאָּלא ֻאָּמן[. וע"ש עוד אריכות בענין זה. ]וכן :ופיע 
בעוד כ:ה :קו:ות בזוהר, ע' זוהר תולדות )ח"א סוף 
דף קלד.(. ובזוהר ש:יני )ח"ג דף להמ(. ובזוהר קרח )ח"ג 

דף קעח.( ועוד[.

46. ע' לעיל )תורה לא, יב(, וז"למ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהם 
ּפֹוֲעִלים, ִּכי ֵהם ַהִחּיּות ֶׁשל ָּכל ָּדָבר, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )תפילת 
יוצר( 'ּוְבטּובֹו ְ:ַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ָּתִ:יד ַ:ֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית', 

ְו'ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה' )ְּבָרכֹות ה.(, ִּכי ֵהם ַ:ְנִהיִגין ֶאת 
ָּכל ָהעֹוָלם.

הלקוטים  בספר  נתבארו  כאן  :העניינים  47. כ:ה 
תוצאות  :קום  וז"למ  ח'(,  פרק  עקב  )פרשת  להאריז"ל 
שעלו  ::קום  :ל:עלה,  ישראל  של  נש:ותיהם 
ישר"א  אותיות  יש   - וב"בראשית"  ב:חשבה, 
הבריאה  קודם  שם  היתה  התורה  וג"כ  :ישראל. 
אלפים שנה, והיתה אצלו א:ון, והיה :שתעשע בה 
דכתיב  ולארץ,  לש:ים  וקד:ה  העולם,  את  ובורא 
"את הש:ים ואת הארץ", אותיות כ"ב :א' עד ת'. 
האור  בהתרחק  כי  קד:ון,  אדם  בדרוש  ידעת  וכבר 

וירד דרך הפה ונתעבה יותר, ונתקרב ה:קיף בפני:י, 
ויצא בסוד קול ודיבור, ושם היכו האורות זה בזה, 
ויצאו כ"ב אותיות, כי ס"ג וכ"ב בגי' פ"ה, וזווג אריך 
אנפין בפה, באותיות ה' :וצאות, שהם אחה"ע בו:"ף 
גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ, ושם נ:תקין בחיך ובגרון 
וכו'. "ויש כ"ב )וישכב( ב:קום ההוא" )בראשית כה, יא(. 
וזה שא:ר בספר יצירה )ב, ג(מ 'חקוקות בקול, חצובות 
ברוח, קבועות בפה, בח:שה :קו:ות אחה"ע בו:"ף' 
וכו'. ו:חכ:ה באו לז"א, נובלות חכ:ה, ונכללו כולם 
ביסוד, ונבלעו בר:"ח איברים שלו, וכשיצאו לעל:א 

דפרודא, קראם ספר יצירה כ"ב אותיות. 
י"א(,  אות  )בראשית  התורה  על  בבעש"ט  48. ביאר 
וז"למ כ:ו שיש עשרים ושתים אותיות בדיבורי תורה 
ותפילה, כך יש בכל ענייני החו:ר והגש:י שבעולם 
גם כן עשרים ושתים אותיות, שבהם נברא העולם וכל 
אשר בו, וכ:ו שא:רו בש"ס דברכות )דף נה.( 'יודע 
היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם ש:ים וארץ' 
העולם,  ענייני  בחו:ר  :לובש  שהאותיות  רק  וכו', 
האותיות  ובתוך  וקליפות,  ולבושין  כיסוין  בכ:ה 
שורה רוחניות הקב"ה, הרי שכבודו יתברך :לא כל 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ָבר ְוָדָבר שנמצא  ל ּדָ ין ֶאת ּכָ ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, שהן בשורשן ספירות עליונות רוחניות, ֵהם ַהְמַחּיִ
ָהיּו  ֶ ה ּשׁ ִצְמצּום יֹוֵתר ִמּמַ ם ֵהם אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ה, ׁשָ ְדֵרָגה ִהיא ְלַמּטָ ַהּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ בעולם46. ֶאּלָ

יַע  ּפִ ּלֹא ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ּכְ מֹו ְלַמְעָלה ּבְ ְך ּכְ ל ּכָ ַמְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה, ְוֵאיָנם ְמִאיִרים ּכָ ּבְ
שם אֹור ְוִחּיּוָתּה של הקדושה יֹוֵתר ֵמָהָראּוי47. 

ם  ֵהם ִמּדֹות ָרעֹות ּוְלׁשֹונֹות ַעּכּו"ם – הגויים, ׁשָ 'יֵמי ַרע', ׁשֶ ִלּפֹות, ַהְינּו ּבִ ְמדֹור ַהּקְ ִנְמָצא, ֲאִפּלּו ּבִ
ים של החומר הגשמי של העולם ְוגֹוֶדל  בּוׁשִ ְיכֹוִלין ִלְמֹצא אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּלְ
ְמצּום עד שמגיע אור אותיות התורה אל העולם הזה, שכן הוא מצטמצם מעולם לעולם וכו' כנ"ל, לכן  ַהּצִ
ֹוֶרה  ְך ַהּשׁ ֵאיָנם ִנְתָרִאים אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה - ַהְינּו 'ְיֵמי טֹוב', ַעל ְיֵדי הכיסוי של 'ְיֵמי ַרע' ְוַהחֹוׁשֶ

ֲעֵליֶהם48. 

ם ֵהם  ׁשָ ה,  ְלַמּטָ ְדֵרָגה ִהיא  ַהּמַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ א  ֶאּלָ ְוָדָבר,  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ין ֶאת  ַהְמַחּיִ ַהּתֹוָרה ֵהם  ְואֹוִתּיֹות 
מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְוֵאיָנם ְמִאיִרים  ֶעְליֹוָנה,  ַמְדֵרָגה יֹוֵתר  ּבְ ָהיּו  ֶ ּשׁ ה  ִצְמצּום יֹוֵתר ִמּמַ ּבְ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה 

יַע אֹור ְוִחּיּוָתּה יֹוֵתר ֵמָהָראּוי:  ּפִ ּלֹא ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ּכְ ְלַמְעָלה ּבְ

ם  ׁשָ ]ַּגם[  ַעּכּו"ם,  ּוְלׁשֹונֹות  ָרעֹות  ִמּדֹות  ֵהם  ׁשֶ ַרע,  יֵמי  ּבִ ַהְינּו  ִלּפֹות,  ַהּקְ ְמדֹור  ּבִ ֲאִפּלּו  ִנְמָצא 
ְמצּום, ֵאיָנם ִנְתָרִאים אֹוִתּיֹות  ים ְוֹגֶדל ַהּצִ בּוׁשִ ְיכֹוִלין ִלְמצֹא אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּלְ

ֹוֶרה ֲעֵליֶהם. ְך ַהּשׁ ַהּתֹוָרה, ַהְינּו ְיֵמי טֹוב, ַעל ְיֵדי ְיֵמי ַרע ְוַהחֹׁשֶ

  מקוָות ועיונים  
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הארץ וכל אשר בה, לית אתר פנוי :יניה, כ:בואר 
בתיקונים )תיקון נ"ז דף צאמ( רק שהוא בהסתרה. וכאשר 
אנשי הדעת יודעים :זה ההסתרה, אינו אצלם הסתרה 
ושינוי, וזהו שא:ר בתיקונים הנ"ל )תיקון כ"ו דף עאמ(, 

אבל אינון דתליין :הקב"ה, לא אישתני :הם.
ֵּטל'.  49. בלוח התיקון של דפוס תרל"ד כתבמ 'ִנְתַבּ
וכן ברוב הדפוסים הכניסו תיבה זו בסוגרים :רובעות, 
כדי להורות שכך צריך לקרוא. וכן :ש:ע :ה:שך 

הלשון שכתב 'ְוַעְכָׁשיו ֶׁשִּנְתַּבֵּטל ָהָרע'.
ֵ:ְרָׁשִעים  "ְוִיָּמַנע  טו(  לח,  )איוב  הפסוק  פי  50. על 
אֹוָרם" – היינו, שהרע אינו :קבל את אור החיות שלו, 

אלא בצ:צום.
51. כ:ו ש:צינו גבי האורים ותו:ים בג:' ביו:א 
)דף עגמ(, שא:ר ר' יוחנן כי כאשר היה הכהן הגדול 

שואל באורים ובתו:ים, היו האותיות הכתובות על 
האבנים בולטות, בהתאם לתשובה, וכך ידע לקרוא 
אותן. וכ:בואר לק:ן )תורה רפ"א(, וז"למ ֲאִפּלּו ָאָדם 
ָּפׁשּוט ִאם ֵיֵׁשב ַעְצ:ֹו ַעל ַהֵּסֶפר, ְוִיְסַּתֵּכל ַעל אֹוִתּיֹות 
ַהּתֹוָרה, ָיכֹול ִלְראֹות ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות. ַהְינּו ֶׁשַעל ְיֵדי 
ִהְסַּתְּכלּותֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַעל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה – ַיְתִחילּו 
ָהאֹוִתּיֹות ְלָהִאיר ּוְלִהְצָטֵרף, ִּבְבִחיַנת אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות 
ּוִ:ְצָטְרפֹות ֶׁשָאְ:רּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָ:א עגמ(.
ד,  )פורים  דידן  תורה  על  הלכות  בלקוטי  52. כתב 
ְּבֻחּקֹות  ֵליֵלְך  ֶׁשֹּלא  ִהְזִהיָרה אֹוָתנּו  ַהּתֹוָרה  וז"למ  א(, 
ְוֶׁשֹּלא  ָהִרחּוק  ְּבַתְכִלית  ֵ:ֶהם  ּוְלִהְתַרֵחק  ָהַעּכּו"ם 
ֻחַּקת  ְּבִהְלכֹות  ֵּדָעה  ְּביֹוֶרה  )ְוַכְ:בָֹאר  ְוכּו'  ָלֶהם  ְלִהְתַּדּמֹות 
ָהַעּכּו"ם, ַעֵּין ָׁשם(. ִּכי ֶּבֱאֶ:ת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶ:ת ַלֲאִ:ּתֹו 

ְיכֹוִלין ִלְ:צֹא ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֲאִפּלּו ִּבְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ּדֹות ָרעֹות כגון, אהבה נפולה של עריות,  ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ָהָרע, ַהְינּו ַה'ְיֵמי ַרע', ַהְינּו ַהּמִ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ל  ְלּבֵ ויראה נפולה - לירא מדבר אחר מבלעדי ה', שהן מידות חסד וגבורה דסטרא אחרא, ֲאַזי ָהָרע ִנְתּבַ

ֶהם - שהיא חיות התורה המחיה כל דבר, ֲאַזי  ּבָ ל[49 ְלַגְמֵרי ֶנֶגד ְיֵמי ַהּטֹוב ׁשֶ ּטֵ ]צריך לומר: ִנְתַבּ
י לֹא  ְך50, ּכִ ל ּכָ ה לֹא ָהיּו ְמִאיִרין ּכָ ִחּלָ י ִמּתְ יֹוֵתר. ּכִ אֹוִתּיֹות התורה ּבֹוְלטֹות ְוִנְתָרִאים ּוְמִאיִרים ּבְ
ֵדי ִחּיּונֹו, פי', היות שאותיות התורה מחיות  לּו ַהְיֵמי ָרע יֹוֵתר ִמּכְ ּלֹא ְיַקּבְ ֵדי ׁשֶ לּו אֹור ִמְלַמְעָלה, ּכְ ִקּבְ
כל דבר, לכן, אותיות התורה המלובשות שם )ב'ימי רע', שהם המידות דסטרא אחרא(, מקבלות אור בצמצום ואינן 

ָאִרין אֹוִתּיֹות  ל ָהָרע, ְוִנׁשְ ּטֵ ְתּבַ ּנִ יו ׁשֶ מאירות, כדי שהסטרא אחרא לא תקבל יותר מכדי חיותה, ְוַעְכׁשָ

ַמְעָלה. ִלין אֹור ַרב ִמּלְ ַהּתֹוָרה ְלַבד, ֲאַזי ְמַקּבְ

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו - מתאוות העולם הזה, הן של היתר והן של איסור, שהן גשמיות ועביות  ִנְמָצא, ֶזה ׁשֶ
ר ִעם ָהַעּכּו"ם –  הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ ּכֹוֶפה ֶאת 'ְיֵמי ַרע' - המכסה על אותיות התורה, ּכְ העולם, ַהְינּו ׁשֶ

ֹוֵכן  ּשׁ ֶכף ָהָרע ׁשֶ רֹוֶאה ִמּדֹוֵתיֶהם, ֲאַזי ּתֵ הגויים, בשעת שהוא עושה משא ומתן אתם )כנ"ל באות ב'(, אֹו ׁשֶ

ל ְונֹוֵפל, ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין51, ֲאַזי הּוא יֹוֵדַע  ּטֵ ַעל ַהּטֹוב, ַהְינּו על אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ִנְתּבַ
ָבר. ולכן, זה שעוסק עם הגויים, כשיכפה את יצרו הרע, אזי יזכה לראות את אותיות  אֹותֹו ַהּדָ ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

התורה הנמצאות באותו העסק, ועכ"פ ינצל מהעביות והחשכות, הנופלות על מי שעוסק עם הגויים52.

ֵּטל[  ל ]ִנְתַבּ ְלּבֵ ּדֹות ָרעֹות, ֲאַזי ָהָרע ִנְתּבַ ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ָהָרע, ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, ַהְינּו ַהּמִ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ה לֹא  ִחּלָ ִמּתְ י  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְ ּוְמִאיִרים  ְוִנְתָרִאים  ּבֹוְלטֹות  ֲאַזי אֹוִתּיֹות  ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ְיֵמי  ֶנֶגד  ְלַגְמֵרי 
ִחּיּונֹו.  ֵדי  ִמּכְ יֹוֵתר  ַהְיֵמי ָרע  לּו  ְיַקּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמְלַמְעָלה,  לּו אֹור  ִקּבְ י לֹא  ּכִ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְמִאיִרין  ָהיּו 
ַמְעָלה: ִנְמָצא, ֶזה  ִלין אֹור ַרב ִמּלְ ָאִרין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלַבד, ֲאַזי ְמַקּבְ ל ָהָרע, ְוִנׁשְ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ו ׁשֶ ְוַעְכׁשָ
רֹוֶאה ִמּדֹוֵתיֶהם,  ר ִעם ָהַעּכּו"ם אֹו ׁשֶ הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ ּכֹוֶפה ֶאת 'ְיֵמי ַרע', ּכְ ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו, ַהְינּו ׁשֶ ׁשֶ
ל ְונֹוֵפל, ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין,  ּטֵ ֹוֵכן ַעל ַהּטֹוב ַהְינּו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ִנְתּבַ ּשׁ ֶכף ָהָרע ׁשֶ ֲאַזי ּתֵ

ָבר: אֹותֹו ַהּדָ ּבְ ֲאַזי הּוא יֹוֵדַע ַהּתֹוָרה ׁשֶ

  מקוָות ועיונים  
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ִּכי ִאיהּו ְ:ַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם, ְוַכְ:בָֹאר ֵהיֵטב )בתורה דידן(, ַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ָאסּור ִלְכנֹס ְלָׁשם, ִּכי יּוַכל ְלִהָּתֵפס ָׁשם ֵ:ֲחַ:ת 
ִרּבּוי ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ַרִּבים ַעל ַהּטֹוב, ְוַהּטֹוב ִ:ְתַעֵּלם 
ָׁשם ְּבַתְכִלית ַהֶהְעֵלם, ַעל ֵּכן יּוַכל ִלָּתֵפס ֵּביֵניֶהם ַחס 
ֶׁשֹּלא   – ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ִהְזִהיָרה  ַאְזָהָרה  ְוִעַּקר  ְוָׁשלֹום, 
ג(מ  יח,  )ַוִּיְקָרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכ:ֹו  ַּדְיָקא,  ְּבֻחּקֹוֵתיֶהם  ָלֶלֶכת 
"ְּבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו", עכ"ל. ולכן כתבנו בלשון זו, 
שע"י שכופה את יצרו עכ"פ ינצל :עביות והחושך 
שלהם, כי לזכות ::ש לראות ולגלות את אור אותיות 
זו :דרגה גבוהה :אוד.  התורה ה:לובש בי:י רע, 
]וע"ש עוד ב:ה שהע:יק בענין שני סוגי :דות דסטרא 
ובאחר,  דקדושה,  ניצוצות  בו  יש  שבאחד  אחרא, 
דהיינו בשורש הסטרא אחרא, אין בו שום שכל ושום 
ניצוץ דקדושה, והוא בחינת 'חוקות העכו"ם', שהיא 
כחוקה בלי טעם, אע"פ שגם בה ישנה חיות אותיות 
:וצאים  ולא  :אוד  סתו:ה  היא  אבל  קדושה,   של 

אותה[.
ִאינּון  ִאֵּלין   – ַ:ְלָאָכיו"  ה'  "ָּבְרכּו  הזוהרמ  53. וז"ל 
"ה, ְּכַ:ְלֲאֵכי  ַצִּדיַקָיא ְּבַאְרָעא, ְּדִאינּון ֲחׁשּוִבין ַקֵּמי קּוָבּ
ִעָּלֵאי ִּבְרִקיָעא. ְּבִגין, ְּדִאינּון "ִּגּבֹוֵרי כַֹח" – ְּדִ:ְתַּגְּבֵרי 
"ִלְׁש:ַֹע  ַׂשְנֵאיּה.  ַעל  ְּדִ:ְתַּגֵּבר  ַטב  ִּכְגַבר  ִיְצֵריהֹון  ַעל 

ְּבקֹול ְּדָברֹו" – ְּדָזָכאן ְּבָכל יֹוָ:א ְלִ:ְׁשַ:ע ָקָלא ִ:ְּלֵעיָלא, 
 – ַ:ְלָאָכיו"  ה'  "ָּבְרכּו  ]תרגוםמ  ְּדִאְצְטִריכּו.  ְּבַׁשֲעָתא 
ֵאּלּו אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ָּבָאֶרץ ֶׁשֵהם ֲחׁשּוִבים ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה 
ַּכַּמְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ָּבָרִקיַע, ִ:ּׁשּום ֶׁשֵהם "ִּגּבֹוֵרי כַֹח" – 
ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ַעל ִיְצָרם ְּכִגּבֹור טֹוב ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַעל ׂשֹוְנאֹו. 
"ִלְׁש:ַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו" – ֶׁשּזֹוִכים ְּבָכל יֹום ִלְׁש:ֹוַע קֹול 

ִ:ְלַ:ְעָלה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמְצָטְרִכים[.
54. דרשה זו "עֵֹׂשי ְדָברֹו" – 'ְּדָעְבִדין ְלַהאי ָּדָבר', אינה 
לך, אלא :הזוהר פרשת  :לשון הזוהר בפרשת לך 
בלק )ח"ג דף קצא.(, וז"למ ְוַעל ָּדא ְּכִתיב "ִּגּבֹוֵרי כַֹח עֵֹׂשי 
ְדָברֹו", "עֵֹׂשי ְדָברֹו" ַוַּדאי, ִּדְ:ַתְּקִנין ֵליּה ְלַהאי ָּדָבר, 
ּוְ:ַהְּדִרין ֵליּה ְלִדּיּוְקָנא ַקְדָ:ָאה. ]תרגוםמ ְוַעל ֶזה ָּכתּוב 
"ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו" עֵֹׂשי ְדָברֹו ְּבַוַּדאי, ֶׁשְּמַתְּקִנים ֶאת 

ַה'ָּדָבר' ּוַ:ֲחִזיִרים אֹותֹו ִלְד:ּות ִראׁשֹוָנה[. 
55. פשט הזוהר :דבר על אותם הצדיקים ה:תגברים 
על יצרם, ולכן הם זוכים לש:וע קול :ל:עלה כשהם 
צריכים. ורבינו ילביש בדברי הזוהר האלו, את ההשגה 

של תורה דידן.
בעולם  להודיעה  צוה  אשר  התורה  56. פירש"ימ 
לאחר אלף דור, כשראה שאין העולם :תקיים בלא 
וארבעה  ושבעים  :אות  תשע  :הם  העביר  תורה, 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו  דֹוׁש פרשת לך לך )ח"א בסתרי תורה דף צ.(53 על הפסוק )תהלים קג, כ(: "ּבָ זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ
ׁש' – אלו הם  ְמָין ְלַמְלָאִכין ַמּמָ ִרין ַעל ִיְצֵריהֹון, ִאּנּון ּדָ ּבְ ִמְתּגַ ין ִאּנּון ּדְ י ְדָברֹו" - 'ִאּלֵ ּבֵֹרי ֹכַח ֹעׂשֵ ּגִ
ָבר54 – שעושים לזה  ָעְבִדין ְלַהאי ּדָ י ְדָברֹו" – ּדְ המתגברים על יצרם, הם דומים למלאכים ממש. "ֹעׂשֵ

א – הם זוכים לשמוע קולות מלמעלה55.  ֵעּלָ ַמע ָקִלין ִמּלְ ָברֹו' – ִאּנּון ָזַכִין ְלִמׁשְ קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ הדבר, 'ִלׁשְ

ה ְלֶאֶלף ּדֹור" - 'דבר'  ָבר ִצּוָ תּוב על התורה )תהלים קה, ח(: "ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָבר', ּכְ י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 'ּדָ ּכִ
ִצְמצּוִמים  ים ּבְ ׁשִ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִנְתַצְמֵצם ְוִנְתַלּבְ ֶ הוא דיבור התורה שציוה לנו ה'56, ְוָכל ַמה ּשׁ

ים ְיֵתִרים, כי הן יורדות להחיות את המקומות הנמוכים והמגושמים ביותר, אזי ַהּתֹוָרה הּוא  ּוִבְלבּוׁשִ
ים -  בּוׁשִ יט ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵמַהּלְ ְפׁשִ ּמַ ְסָיא יֹוֵתר – בהעלם ובכיסוי יותר, ּוִמי ׁשֶ ֶהְעֵלם ּוְבִאְתּכַ ּבְ

ּבֹוֶנה ֶאת ַהּתֹוָרה.  ִמי ׁשֶ ע"י שכופה את יצרו הרע ומכניע את ה'ימי רע' וכנ"ל, הּוא ּדֹוֶמה ּכְ

ין ִאּנּון  י ְדָברֹו" )תהלים קג, כ( ִאּלֵ ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ דֹוׁש )ֶלְך ְלָך ַדף צ.( "ּבָ זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ
מַֹע  ָבר, "ִלׁשְ ָעְבִדין ְלַהאי ּדָ י ְדָברֹו" - ּדְ ׁש. "עֹׂשֵ ְמָין ְלַמְלָאִכין ַמּמָ ִרין ַעל ִיְצֵריהֹון, ִאּנּון ּדָ ּבְ ִמְתּגַ ּדְ
תּוב )ְּתִהִּלים קה, ח(  ּכָ מֹו ׁשֶ ָבר', ּכְ י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 'ּדָ א. ּכִ ֵעּלָ ַמע ָקִלין ִמּלְ ָברֹו" - ִאּנּון ָזְכָין ְלִמׁשְ קֹול ּדְ ּבְ
ים  ּוִבְלבּוׁשִ ִצְמצּוִמים  ּבְ ים  ׁשִ ְוִנְתַלּבְ ִנְתַצְמֵצם  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ּדֹור".  ְלֶאֶלף  ה  ִצּוָ ָבר  "ּדָ
ים,  בּוׁשִ יט ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵמַהּלְ ְפׁשִ ּמַ ְסָיא יֹוֵתר. ּוִמי ׁשֶ ֶהְעֵלם ּוְבִאְתּכַ ְיֵתִרים, ַהּתֹוָרה הּוא ּבְ

ּבֹוֶנה ֶאת ַהּתֹוָרה. ִמי ׁשֶ הּוא ּדֹוֶמה ּכְ

  מקוָות ועיונים  



:ז.324 ֹ ּת   ֹות ת  ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

דורות, ונתנה אחר עשרים ושש דורות, ):שה הוא הדור 
העשרים ושש לאדם הראשון(.

57. נראה לפרש, שגם ישראל לא היו יודעים שתיבות 
אלו, שבלשונות העכו"ם, הן אותיות תורה, וכל שכן, 
שהן  יודעים  אינם  אלו  שפות  ה:דברים  שהגויים 
אותיות תורה, ולכן נקט רבינו, בלשון 'ְוֹלא ָהָיה ׁשּום 

ָאָדם )בין ישראל ובין גוי( יֹוֵדַע ֵ:ֶהם'.
58. על פי הפסוק ):לאכי ב, ז( "ִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְ:רּו 
ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִ:ִּפיהּו ִּכי ַ:ְלַאְך ה' ְצָבאֹות הּוא".

ה(מ  יח,  )בראשית  הפסוק  על  ב:דרש  59. כ:ובא 
"ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם", א:ר ר' אחא וסעדו 
– שני לבבות( אין כתיב כאן, אלא  )בלשון רבים  לבבכם 
"ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם" – הדא א:רת ):כאן ל:דנו( אין יצר הרע 
שולט ב:לאכים )ולכן נחשב שיש להם רק לב אחד, וע' ברכות 
]דף נד.[ שבני אדם נא:ר בהם "לבבכם" כי יש להם גם יצר הרע(.

60. כתב בחברותא ללקוטי :והר"ןמ עיין :נחות )דף 
לדמ( שר' עקיבא דייקא גילה ד"ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת" היינו 

לא  הוא  כי  ופת באפריקי שתים,  טט בכתפי שתים 
טעה ב:לאך ה' צבאות, כנזכר לעיל )תורה לא, אות י"ג(.
:ובאמ  תקע"ה(,  אות  )ח"ב  קודש  שרפי  61. בשיח 
ְוָהָיה  ְלִׁשְכָרה,  ִלְׁשּתֹות  ְּבפּוִרים  נֹוֵהג  ָהָיה  :ֹוַהְרַנ"ְּת 
ְ:ַקֵּים ִּבְפִׁשיטּות ִצּוּוי ֲחָכֵ:ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָאְ:רּו 
)ְ:ִגיָלה זמ(מ "ַחָּיב ָאָדם ִלְבסּוֵ:י ְּבפּוְרָיא ַעד ְּדָלא ָיַדע 

ָ:ְרְּדַכי".  ובכוכבי אור )ששון  ְלָברּוְך  ָהָ:ן  ָארּור  ֵּבין 
וש:חה ב, ב( כתב ר' אברהם בן ר' נח:ן, וז"למ ְּבפּוִרים 

ִ:ְצָוה ְלַקֵּים ַ:ֲאַ:ר ֲחָכֵ:ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְ:ִגיָלה זמ( 
ֶׁשַחָּיב ָאָדם ִלְבסּוֵ:י ְוכּו' ִּכְפׁשּוטֹו, ֵּכן ָׁשַ:ְעִּתי ֵ:ָאִבי 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַאְד:ֹו"ר  ְּבֵׁשם  ִ:ְׁשָּכבֹו  ַּכָּפַרת  ֲהֵריִני 
ּוְבֵׁשם ְׁשָאר ַצִדיֵקי ֱאֶ:ת, ֶׁשֹּלא ְּכַדַעת ַהְ:ָפְרִׁשים ָּבֶזה 

ְּבִעְנַין ַאֵחר. 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, כמבואר לעיל )אות ב'(, בענין  ִרין ּוְמפֹוָרִדין ּבִ ָהיּו ְמֻפזָּ ל, אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְלָמׁשָ
תיבות 'טט' ו'פת', שהיו מלובשות תחילה בלשונות הגויים, ְולֹא ָהָיה ׁשּום ָאָדם יֹוֵדַע ֵמֶהם57, ֵמֲחַמת 

א ֶזה ָהָאָדם - הצדיק  ּבָ יׁש אֹוָתם - כיסה אותם עד שהחשיכם. ּוְכׁשֶ יְך ֲעֵליֶהם ְוִהְלּבִ ֶהֱחׁשִ ַה'ְיֵמי ַרע' ׁשֶ
ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו שאז הוא בבחינת מלאך,  הּוא ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות58, ַעל ְיֵדי ׁשֶ הלומד תורה, ׁשֶ

ִלין  ּטְ ִפין ְוִנְתּבַ שאין לו יצר הרע59, ַהְינּו שכופה ַה'ְיֵמי ַרע', ֲאַזי ָהָרע - ַהְינּו ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ִנְכּפָ

ָאִרין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה שהחיו שם את 'ימי רע', והיו בתחילה מכוסות ברע, עתה הן  ֶנְגּדֹו60, ְוָאז ִנׁשְ ּכְ
ּדֹות  ׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם – הגויים, ַהְינּו ִמּמִ ים, ַהְינּו ִמּלְ ִמּיִ ׁשְ ים ַהּגַ בּוׁשִ ִטין ֵמַהּלְ ְפׁשָ ּנִ ּבֹוְלִטין. ּוְכׁשֶ
ִלין  ָהיּו ְמַקּבְ ֶ ה ּשׁ ִלין ֵאּלּו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה אֹור ַרב יֹוֵתר ִמּמַ ָרעֹות, ַהְינּו ִמ'יֵמי ַרע', ֲאַזי ְמַקּבְ
יַע  ּפִ ּלֹא ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ ֵדי ִחּיּות ָהָראּוי ְלאֹותֹו ָמקֹום, ּכְ א ּכְ ִלין ֶאּלָ ה לֹא ָהיּו ְמַקּבְ ִחּלָ י ִמּתְ ה, ּכִ ִחּלָ ִמּתְ

יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ָלֶהם.

לֹא  ִכְתֵבי ָהֲאִר"י )מובא בסמוך(, על הגמרא )מגילה דף ז:(: 'חייב איניש לבסומי בפוריא ַעד ּדְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַכי' - חייב אדם לשתות יין ולהשתכר61 בפורים, עד שלא ידע להבדיל  ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדֳ ָיַדע ּבֵ

ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ְולֹא ָהָיה ׁשּום ָאָדם יֹוֵדַע ֵמֶהם,  ִרין ּוְמֹפָרִדין ּבִ ָהיּו ְמֻפזָּ ל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְלָמׁשָ
ְלַמְלַאְך ה'  ּדֹוֶמה  הּוא  ׁשֶ ָהָאָדם,  ֶזה  א  ּבָ ּוְכׁשֶ יׁש אֹוָתם.  ְוִהְלּבִ ֲעֵליֶהם  יְך  ֶהֱחׁשִ ׁשֶ ַהְיֵמי ַרע  ֵמֲחַמת 
ִפין  ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו - ַהְינּו ַהְיֵמי ַרע, ֲאַזי ָהָרע - ַהְינּו ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ִנְכּפָ ְצָבאֹות, ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ים, ַהְינּו  ִמּיִ ׁשְ ים ַהּגַ בּוׁשִ ִטין ֵמַהּלְ ְפׁשָ ּנִ ָאִרין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין. ּוְכׁשֶ ֶנְגּדֹו, ְוָאז ִנׁשְ ִלין ּכְ ּטְ ְוִנְתּבַ
ַהּתֹוָרה אֹור  ֵאּלּו אֹוִתּיֹות  ִלין  ְמַקּבְ ֲאַזי  ִמיֵמי ַרע,  ַהְינּו  ּדֹות ָרעֹות,  ִמּמִ ַהְינּו  ָהַעּכּו"ם  ׁשֹונֹות  ִמּלְ
ֵדי ִחּיּות ָהָראּוי ְלאֹותֹו  א ּכְ ִלין ֶאּלָ ה לֹא ָהיּו ְמַקּבְ ִחּלָ י ִמּתְ ה. ּכִ ִחּלָ ִלין ִמּתְ ָהיּו ְמַקּבְ ֶ ה ּשׁ ַרב יֹוֵתר ִמּמַ

יַע יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ָלֶהם. ּפִ ּלֹא ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ ָמקֹום, ּכְ

יְך  ְמׁשִ ּיַ ַכי' ):גילה זמ(, ַהְינּו ׁשֶ ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ לֹא ָיַדע ּבֵ ִכְתֵבי ָהֲאִר"י 'ַעד ּדְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

  מקוָות ועיונים  
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62. בעו:ק ענין זה על פי ה:שך התורה כאן, כתב 
בלקוטי הלכות )פורים ד, ה(, וז"למ ְוַעל ֵּכן ַחָּיב ִלְבסּוֵ:י 
ְּבפּוַרָּיא ַעד ְּדָלא ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָ:ן ְלָברּוְך ָ:ְרְּדַכי, ִּכי 
ָׁשם הּוא ְלַ:ְעָלה ֵ:ַהַּדַעת, ְוָׁשם ֵאין ַׁשָּיְך לֹוַ:ר ָארּור 
ֵ:ַהִּמּדֹות,  ְלַ:ְעָלה  טֹוב  ֻּכּלֹו  הּוא  ָׁשם  ִּכי  ְוכּו',  ָהָ:ן 
ְלַ:ְעָלה ִ:יֵ:י טֹוב ִויֵ:י ַרע ַּכַּנ"ל. ְוֶזה ְּבִחיַנת סֹוד ָּפָרה 
ְוהּוא  ֵ:ַהַּדַעת,  ְלַ:ְעָלה  ֻחָּקה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֲאֻדָּמה, 
ְ:ַטֵּמא ְטהֹוִרים ּוְ:ַטֵהר ְטֵ:ִאים, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶזה 

ַהּסֹוד ַעד ֶלָעִתיד ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַהּתֹוָרה ַהְּגנּוָזה.
63. סוגרים אלו הוסיף :והרנ"ת ב:הדורת תקפ"א.

64. וז"למ :ה שא:רו רז"ל שצריך איניש לבסו:י 
לברוך :רדכי,  ה:ן  ארור  בין  ידע  דלא  עד  בפוריא 
בכל  קדושה  של  ניצוץ  שיש  ידוע  כי  היאמ  הכוונה 
קליפה ה:חיה אותה, ואם יסתלקו ::נו, לא ישאר 
לו חיות ויתבטל לג:רי :יד. והנה ביום הגדול הזה, 
שיש אותו הארה גדולה, אנו רוצין שגם לזאת הנצוץ 

יגיע לו חיות לעצ:ו, :זה ההארה, אבל לא שיגיע 
ולזה צריך שישתכר האדם  כל כך להאיר לקליפה. 
ביום הזה, עד שלא ידע בין ארור ה:ן לברוך :רדכי, 
אולי ישגה ויתן ברכה לאותו ניצוץ שבקליפה ויתברך 
גם הוא, אבל לא תהיה ברכה בכוונה שלי:ה, שאם 
יהיה כן, יגיע לו הרבה, ותתברך גם הקליפה. ]נוסחא 
אחרתמ ולכן צריך לו:ר ברוך ה:ן, לה:שיך אור גם 
לניצוץ ההוא, לכן צריך לאו:רו שלא בכוונה, רק אחר 
שהוא שיכור וכבר יצא :דעתו, ואם היה בכוונה ח"ו, 
יאיר גם אל הקליפה )ולא רק לניצוץ הקדוש ה:חיה אותה([.
רוצה  וז"למ  א'(,  )אות  לחכ:ה  בפרפראות  65. כתב 
לו:ר, על פי :ה ש:בואר לק:ן )באותיות ד' ה'(, שבכל 
ה:דות שורה בהם אהבתו יתברך )ספירת החסד(, ויש 
עוד אהבה ל:עלה :זו שהוא בחינת 'אהבה שבדעת', 
והנה בה:דות שהם בחינת 'י:ים' )שהן שבע הספירות 
כנגדם  יש  י:י השבוע(,  כנגד שבעת  עד :לכות, שהן  :חסד 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

ַפע  יְך ׁשֶ ְמׁשִ ּיַ בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי', כלומר, שיאמר בשכרותו תיבת 'ברוך' על הצד הרע62, ַהְינּו ׁשֶ

ֶרק ו'64, ְמבֹוָאר  נֹות ּפּוִרים ּפֶ ַכּוָ ים" ּבְ "ְפִרי ֵעץ ַחּיִ ן63 ּבִ ֵדי ִחּיּונֹו ְולֹא יֹוֵתר. )(ַעּיֵ ִלּפֹות רק מעט ּכְ ְלַהּקְ
יְך ַהִחּיּות  ִלּפֹות, ֲאָבל ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ תֹוְך ַהּקְ ְעֶלֶמת ּבְ ה ַהּנֶ ָ ֻדּשׁ יְך ִחּיּות ְלַהּקְ ִריִכין ְלַהְמׁשִ ּצְ ם ׁשֶ ׁשָ
ם, שכשהאדם אומר בשעת השכרות  ן ׁשָ ל ּפּוִרים, ַעּיֵ ְכרּות ׁשֶ נֹות ַהּשִׁ ּוָ זֶּהּו סֹוד ּכַ דֹול, ׁשֶ ִצְמצּום ּגָ ּבְ
'ברוך המן' הוא ממשיך חיות לקדושה הנעלמת בין הקליפות, אך כיון שהוא אומר זאת מתוך שכרות ולא 

בדעת, הוא ממשיך חיות בצמצום גדול בלבד, כדי שלא יגיע הארה גם לקליפה עצמה, חס ושלום(. 

ִלּפֹות ע"י הכנעת ה'ימי הרע', וזאת כשכופין את היצר הרע, ֲאַזי  ִטין ָהאֹוִתּיֹות ֵמַהּקְ ְפׁשָ ּנִ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ין ּובֹוִנין  עֹוׂשִ ׁשֶ ָברֹו", ּכְ קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ א – מלמעלה. ְוֶזהּו: "ֹעׂשֵ ֵעּלָ ִלין אֹור ַרב ִמּלְ ְמַקּבְ
ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ּוְבִמּדֹות ָרעֹות ּוִביֵמי ַרע,  ִרין ּוְמפֹוָרִדין ּבִ ה אותיותיה ְמֻפזָּ ִחּלָ ָהָיה ִמּתְ ְלַהּתֹוָרה ׁשֶ
ֵעיָלא – לשמוע קולות מלמעלה, ַהְינּו  ַמע ָקִלין ִמּלְ ָברֹו", ְוזֹוִכין ְלִמׁשְ קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ ֲאַזי מתקיים: "ִלׁשְ
ַמְעָלה, כי כבר אין פחד, ש'ימי רע' אלו יינקו מאותיות  ִלין אֹור ַרב ִמּלְ ָבר', ַהְינּו ַהּתֹוָרה, ְמַקּבְ ַה'ּדָ ׁשֶ
ִמיַעת ַהּתֹוָרה - שהתורה בעצמה שומעת קולות מלמעלה, המאירים  התורה, שכן הם מתבטלים, ְוֶזה ׁשְ

מלמעלה את אותיותיה באור רב65. 

ַהֶּנְעֶלֶ:ת ְּבתֹוְך  יֹוֵתר. )ַעֵּין ְּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים ְּבַכָּונֹות ּפּוִרים ֶּפֶרק ו', ְ:בָֹאר ָׁשם ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְ:ִׁשיְך ִחּיּות ְלַהְּקֻדָּׁשה  ְולֹא  ִחּיּונֹו  ֵדי  ּכְ ִלּפֹות  ְלַהּקְ ַפע  ׁשֶ
ַהְּקִלּפֹות. ֲאָבל ְצִריִכין ְלַהְ:ִׁשיְך ַהִחּיּות ְּבִצְ:צּום ָּגדֹול, ֶׁשֶּזהּו סֹוד ַּכָּונֹות ַהִּׁשְכרּות ֶׁשל ּפּוִרים ַעֵּין ָׁשם.(

קֹול  מַֹע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ א. ְוֶזהּו "עֹׂשֵ ֵעּלָ ִלין אֹור ַרב ִמּלְ ִלּפֹות, ֲאַזי ְמַקּבְ ִטין ָהאֹוִתּיֹות ֵמַהּקְ ְפׁשָ ּנִ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ּוְבִמּדֹות  ָהַעּכּו"ם  ְלׁשֹונֹות  ּבִ ּוְמֹפָרִדין  ִרין  ְמֻפזָּ ה  ִחּלָ ִמּתְ ָהָיה  ׁשֶ ְלַהּתֹוָרה  ּובֹוִנין  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ָברֹו",  ּדְ
ַהְינּו  ָבר',  ַה'ּדָ ׁשֶ ַהְינּו  ֵעיָלא.  ִמּלְ ָקִלין  ַמע  ְלִמׁשְ ְוזֹוִכין  ָברֹו",  ּדְ קֹול  ּבְ מַֹע  ֲאַזי "ִלׁשְ ּוִביֵמי ַרע,  ָרעֹות 

ִמיַעת ַהּתֹוָרה: ַמְעָלה, ְוֶזה ׁשְ ִלין אֹור ַרב ִמּלְ ַהּתֹוָרה, ְמַקּבְ
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)בסטרא אחרא( בחינת 'י:י רע' שהם :דות רעות, שזה 

אבל  יום.  בכל  שיש  וחשך  אור  ולילה  יום  בחינת 
ספירת ה'דעת', הוא ל:עלה :ה:דות, ושם אין שום 
אחיזה להרע כלל, בחינת )ישעיה יא, ט( "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא 
)תהלים  שם  כי  ֵּדָעה",  ָהָאֶרץ  ָ:ְלָאה  ִּכי  וגו'  ַיְׁשִחיתּו 
ְך ֹלא ַיְחִׁשיְך ִ:ֶּמָך ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר  ֶ קלט, יב( "ַּגם חֹשׁש

ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה", כי הוא בחינת )זכריה יד, ז( "ְוָהָיה יֹום 
ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב 
ִיְהֶיה אֹור", כ:בואר לק:ן )אות ה'(. אך כל ז:ן שה'י:י 
טוב' :לובשין ב'י:י רע', אזי אי אפשר להם לקבל 
אור :ל:עלה, היינו :בחינת 'אור האהבה שבדעת', 
בכדי שלא יקבלו הי:י רע על ידי זה יותר :כדי חיונו, 
שהיו  התורה  האותיות  ו:בררין  כש:לקטין  אבל 
:לובשין בהי:י רע, ו:עלין אותם :שם, אז נ:שך 
עליהם אור רב :ל:עלה, היינו שיכולין לקבל איזה 
הארה והתנוצצות :אור האהבה שבדעת, שזה בחינת 

'זכיין ל:ש:ע קלין :לעילא'.
66. הובא לעיל בהערות, בענין האותיות הבולטות 

באבני החושן.
67. וז"למ ְּכִתיב "יֹוָ:ם ְיַצֶּוה ה' ַחְסּדֹו", ּוְכִתיב )יר:יה 

לג, כה( "ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָ:ם ָוָלְיָלה". )ו:קשה :דוע נקרא 

בשני פסוקים אלו בשם 'יו:ם' ולא יום( יֹוָ:א ְּדָכל יֹוִ:ין ְּכִליָלן 

ֵּביּה )ו:שיב כי ספירת החסד היא יום, שכל הי:ים כלולים בו(. 
ְוַעל  ַוַּדאי.  יֹוִ:ין  ָּכל  ְׁשַאר  ִאיהּו  יֹוִ:ין,  ִּדְׁשַאר  יֹוָ:א 
ָּדא ִאְקֵרי "יֹוָ:ם", ְוָלא יֹום. ]תרגוםמ יֹום ֶׁשָּכל ַהָּיִ:ים 
ְּכלּוִלים ּבֹו, יֹום ֶׁשל ְׁשָאר ַהָּיִ:ים, הּוא ְׁשָאר ָּכל ַהָּיִ:ים 
ְּבַוַּדאי, ְוַעל ֶזה ִנְקָרא יֹוָ:ם ְוֹלא יֹום[. פי', ספירת החסד 
:תפשטת בכל שבע הספירות ש:חסד ועד :לכות, 

ובכל אחת :ספירות אלו, יש בה ספירת חסד.
68. וז"למ ָאַ:ר ַרִּבי יֹוֵסי, ַההּוא יֹום ְּדָנַפק אֹור ַקְדָ:ָאה 
ִאְתְּפַׁשט ְּבֻכְלהּו יֹוֵ:י, ִּדְכִתיב ְּבֻכְלהּו 'יֹום'. ָאַ:ר ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר ַ:ְׁשַ:ע ִּדְכִתיב ְּבֻכְלהּו 'ּבֶֹקר', ְוָלאו ּבֶֹקר ֶאָלא 
ִ:ִּסְטָרא ְדאֹור ַקְדָ:ָאה. ַרִּבי ִׁשְ:עֹון ָאַ:ר יֹוָ:א ַקְדָ:ָאה 
)ספירת החסד( ָאִזיל ִעם ֻּכְלהּו ְוֻכְלהּו ֵּביּה, ְּבִגין ְלַאֲחָזָאה 

ְּדָלאו ְּבהּו ִּפירּוָדא ְוכָֹּלא ַחד. ]תרגוםמ ָאַ:ר ַרִּבי יֹוֵסי, 
אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּיָצא אֹור ִראׁשֹון, ִהְתַּפֵּׁשט ְּבָכל ַהָּיִ:ים, 
ֶׁשָּכתּוב ְּבֻכָּלם 'יֹום'. ָאַ:ר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ַ:ְׁשָ:ע ֶׁשָּכתּוב 
ְּבֻכָּלם 'ּבֶֹקר', ְוֵאין ּבֶֹקר ֶאָּלא ִ:ַּצד ֶׁשל אֹור ִראׁשֹון. ַרִּבי 
ִׁשְ:עֹון ָאַ:ר, יֹום ִראׁשֹון הֹוֵלְך ִעם ֻּכָּלם, ְוֻכָּלם ּבֹו, ְּכֵדי 

ְלַהְראֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵּפרּוד ְוַהּכֹל ֶאָחד[.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ֵהא אֹוִתּיֹות  ּיְ ין ּובֹוִנין ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ה עֹוׂשִ ִחּלָ ּתְ ּמִ ַמע", ׁשֶ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת )שמות כד, ז( "ַנֲעׂשֶ ְוֶזה ּבְ
א – זוכים לשמוע  ֵעּלָ ַמע ָקִלין ִמּלְ ַמע' – ָזִכין ְלִמׁשְ ְך: 'ִנׁשְ ּבֹוְלטֹות ּוִמְצָטְרפֹות )יומא עג:(66, ְוַאַחר ּכָ
ה,  ִחּלָ לּו ִמּתְ ּבְ ּקִ ֶ ה ּשׁ ִלין ִחּיּות ְואֹור ַרב יֹוֵתר ִמּמַ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְמַקּבְ קולות מלמעלה. ַהְינּו ׁשֶ

ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִים ּוִב'יֵמי ַרע'. ין ּבִ ׁשִ ָהיּו ְמֻלּבָ ׁשֶ ּכְ

לאחר שביאר, שצריך תמיד לבקש שלום, שלום בין ישראל ושלום ואהבה לאבינו שבשמים, ודבר זה נעשה ע"י 
ב'ימי רע', שכן  יצרם, אזי מתגלה אור אותיות התורה המלובשות  כופין את  כי כשהצדיקים  והצדיקים,  התורה 
ישראל  בין  ואהבה  שלום  נעשה  ובזה  דבר,  בכל  התורה  אותיות  שהוא  הטוב  את  לראות  ואפשר  הרע,  מתבטל 

לאביהם שבשמים. יבאר עתה, שתי מדרגות של אהבת ה', המלובשות בשתי בחינות של התורה – נגלה ונסתר.

ִמים - שבע הספירות, שכנגד שבעת ימי השבוע,  ּדֹות, ַהְינּו ַהּיָ ַהּתֹוָרה, ַהְינּו ַהּמִ ד. ְוֶזה ָידּוַע, ׁשֶ
זַֹּהר  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹו, ּכְ ַרְך ׁשְ ֶהם - בכל אחת מהספירות מחסד עד מלכות - ַאֲהָבתֹו ִיְתּבָ ׁשֹוָרה ּבָ
ַהֶחֶסד -  ה ה' ַחְסּדֹו", ׁשֶ דֹוׁש )בלק ח"ג דף קצא:67 בראשית ח"א דף מו.68( על הפסוק )תהלים מב, ט(: "יֹוָמם ְיַצּוֶ ַהּקָ

ֵהא אֹוִתּיֹות  ּיְ ׁשֶ ין ּובֹוִנין ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,  ה עֹוׂשִ ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ ַמע",  ְוִנׁשְ ה  ִחיַנת )ש:ות כד, ז( "ַנֲעׂשֶ ּבְ ְוֶזה 
אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  א. ַהְינּו ׁשֶ ֵעּלָ ַמע ָקִלין ִמּלְ ַמע, ָזְכָין ְלִמׁשְ ְך ִנׁשְ ּבֹוְלטֹות ּוִמְצָטְרפֹות )יֹוָ:א עגמ(. ְוַאַחר ּכָ
ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִים ּוִביֵמי ַרע: ין ּבִ ׁשִ ָהיּו ְמֻלּבָ ׁשֶ ה, ּכְ ִחּלָ לּו ִמּתְ ּבְ ּקִ ֶ ה ּשׁ ִלין ִחּיּות ְואֹור ַרב, יֹוֵתר ִמּמַ ְמַקּבְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ מֹו. ּכְ ַרְך ׁשְ ֶהם ַאֲהָבתֹו ִיְתּבָ ִמים, ׁשֹוָרה ּבָ ּדֹות, ַהְינּו ַהּיָ ַהּתֹוָרה ַהְינּו ַהּמִ ד ְוֶזה ָידּוַע, ׁשֶ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַהֶחֶסד ַהְינּו ָהַאֲהָבה, ּכְ ה ה' ַחְסּדֹו" )תהלים :ב, ט(, ׁשֶ דֹוׁש )ָּבָלק קצאמ, ְּבֵראִׁשית :ו.( "יֹוָמם ְיַצּוֶ זַֹּהר ַהּקָ ּבַ

  מקוָות ועיונים  



327 ֹ ּת   ֹות    ([רןיא] ןוש  'כ):ז. ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

69. סוגרים אלו הוסיף :והרנ"ת ב:הדורת תקפ"א, 
כדי להדגיש את הקשר בין החסד לאהבה.

70. כתב בפרי עץ חיים )שער חג הסוכות פרק א'(, וז"למ 
נכנס בחי' חסד שבחסד,  ביום הראשון של סוכות, 
לכן אז אנו עושין יום טוב, כי אז נכנס החסד הגדול 
שבכולן, כי הוא נקרא 'יו:א', כי הוא 'יו:א דאזיל 
עם כולהו יו:ין', והרי נשל:ו לכנוס בה כל החסדים 
הפני:ים. ביום א' דסוכות, יכוין שנכנס חסד, הנקרא 
יו:א דכולהו, שהוא הוי"ה דיודין, בניקוד סגו"ל כל 

אות, ועיקרו בחסד, לפי שהוא יו:א דכולהו יו:ין.
ְּדָאָדם  ְּדֶ:ְרָּכָבה  ִּדּיּוְקָנא  ַהאי  ְּדָעֵבד  ָּבַתר  71. וז"למ 
ִעָּלָאה, ָנִחית ַּתָ:ן, ְוִאְתְקֵרי ְּבַההּוא ִּדּיּוְקָנא יהו"ה, ְּבִגין 
ְּדִיְׁשְּת:ּוְדעּון ֵליּה ְּבִ:ּדֹות ִּדיֵליּה )שבע הספירות :חסד עד 
ֱאֹלִהים  )חסד(,  ֵאל  ְוָקָראמ  ּוִ:ָּדה,  ִ:ָּדה  ְּבָכל  :לכות(, 

)גבורה(, ַׁשַּדי )יסוד(, ְצָבאֹות )נצח והוד(, אהי"ה )בינה(. 

ְּבִגין ְּדִיְׁשְּת:ּוְדעּון ֵליּה, ְּבָכל ִ:ָּדה ּוִ:ָּדה, ֵאיְך ִיְתַנֵהג 

ָנָׁשא,  ִּדְבֵני  עֹוָבֵדיהֹון  ְּכפּום  ּוְבִדיָנא,  ְּבֶחֶס"ד  ָעְלָ:א, 
ְּדִאי ָלא ִיְתָּפַּׁשט ְנהֹוֵריּה ַעל ָּכל ִּבְרָיין, ֵאיְך ִיְׁשְּת:ֹוְדעּון 
ֵליּה, ְוֵאיְך ִיְתָקֵּיים )ישעיה ו, ג( "ְ:ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו". 
]תרגוםמ ַאַחר ֶׁשָעָׂשה ְּדיֹוָקן ֶזה ֶׁשל ַהֶּמְרָּכָבה ֶׁשל ָאָדם 
ְּכֵדי  ְיהָֹו''ה,  ְּדיֹוָקן  ְּבאֹותֹו  ְוִנְקָרא  ְלָׁשם,  ָיַרד  ֶעְליֹון, 
ְוָקָראמ  ּוִ:ָּדה,  ִ:ָּדה  ְּבָכל  ֶׁשּלֹו  ַּבִּמּדֹות  אֹותֹו  ֶׁשֵּיְדעּו 
ֵאל, ֱאֹלִהים, ַׁשַּדי, ְצָבאֹות, אהי''ה. ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו אֹותֹו 
ּוְבִדין,  ְּבֶחֶס''ד  ָהעֹוָלם,  ִיְתַנֵהג  ֵאיְך  ּוִ:ָּדה  ִ:ָּדה  ְּבָכל 
ְּכִפי ַ:ֲעֵׂשי ְּבֵני ָהָאָדם, ֶׁשִאם ֹלא ִיְתַּפֵּׁשט אֹורֹו ַעל ָּכל 
ַהְּבִרּיֹות, ֵאיְך ֵיְדעּו אֹותֹו ְוֵאיְך ִיְתַקֵּים? "ְ:ֹלא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו"[.
72. כלו:ר, שכל בחינת תרי"ג :צוות הם צ:צו:ים, 
שבתוכם הלביש הקב"ה את אהבתו לישראל. ובזה 
תו:תק דרשתו של ר' עקיבא )בראשית רבה כד, ז. ירושל:י 
"ְוָאַהְבָּת  יח(מ  יט,  )ויקרא  הפסוק  על  למ(,  דף  ד  ט,  נדרים 

ְלֵרֲעָך ָּכ:ֹוָך ֲאִני ה'" – זהו כלל גדול בתורה. כי בא:ת 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

יְך ָחֶסד"69[ ְוכּו',  ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך ]ַעל ּכֵ תּוב )ירמיה לא, ב(: "ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהְינּו ָהַאֲהָבה, ּכְ
הֹו יֹוִמין70 – יום ראשון )ספירת  ּלְ ָאֵזל ִעם ּכֻ הרי שהחסד והאהבה הם בחינה אחת, והחסד הּוא יֹוָמא ּדְ

ּדֹות, דהיינו, שבחינת ה'חסדים' העליונה משפיעה חסדים  החסד(, הולך עם כל אחד מהימים - ַהְינּו ַהּמִ

ּדֹות - הספירות, ֵהם ִצְמצּוִמים  י ַהּמִ בכל שבע הספירות: 'חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות'. ּכִ

דֹוׁש בפרשת בא )ח"ב  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ יג אֹותֹו ַעל ְיֵדי ִמּדֹוָתיו, ּכְ ּנּוַכל ְלַהּשִׂ ֵדי ׁשֶ ֶלֱאלֹקּותֹו, ּכְ
מֹוְדִעין ֵליּה' – כדי שיוכלו להכירו כביכול,  ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ דף מב:(71: שהקב"ה צמצם את עצמו במידות 'ּבְ

יג אֹותֹו, אך על ידי שהקב"ה מנהיג את העולם בעשר ספירות:  ר ְלַהּשִׂ לֹא ִמּדֹוָתיו ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ ּכִ
ָאַהב ֶאת  חסד, גבורה, תפארת וכו', אנו משיגים אותו דרך המידות וההנהגות שלו. ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ִמּדֹות  יׁש ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּבְ ִמי, ִהְלּבִ ׁשְ קּו ּבֹו ְוֹיאֲהבּו אֹותֹו ִעּמֹו ִמזֶּה ָהעֹוָלם ַהּגַ ְדּבְ ּיִ ָרֵאל, ְוָרָצה ׁשֶ ִיׂשְ
ַהּתֹוָרה, כי התורה היא בחינת מידות ושיעורים )כמו שיתבאר(, ובהם מצומצמות מידותיו של הקב"ה: חסד 
וגבורה וכו'. וע"י שישיגו את התורה, ישיגו כביכול את מדותיו ית', שבכולן מלובש החסד עם אהבתו ית', 

ונוכל לאהוב אותו ית' מתוך העולם הגשמי הזה. 

ְצָוה  ַעל ְיֵדי ַהּמִ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵער ּבְ ַרְך ׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ְרַי"ג ִמְצוֹות72 )מכות סוף דף כג:(, ּכִ ל ּתַ ִחינֹות ׁשֶ ְוֶזה ּבְ

הּו יֹוִמין,  ּלְ ּכֻ ָאֵזל ִעם  ּדְ יְך ]ַעל ֵּכן ְ:ַׁשְכִּתיְך ָחֶסד"[ ְוכּו', הּוא יֹוָמא  )ִיְרְ:ָיה לא, ב( "ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ

מֹו  יג אֹותֹו ַעל ְיֵדי ִמּדֹוָתיו, ּכְ ּנּוַכל ְלַהּשִׂ ֵדי ׁשֶ ּדֹות ֵהם ִצְמצּוִמים ֶלֱאלֹקּותֹו, ּכְ י ַהּמִ ּדֹות. ּכִ ַהְינּו ַהּמִ
יג אֹותֹו.  ר ְלַהּשִׂ לֹא ִמּדֹוָתיו ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ מֹוְדִעין ֵלּה', ּכִ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ דֹוׁש )ָּפָרַׁשת ּבֹא :במ( 'ּבְ זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ׁשֶ
ִמי,  ׁשְ קּו ּבֹו ְויֹאֲהבּו אֹותֹו ִעּמֹו ִמזֶּה ָהעֹוָלם ַהּגַ ְדּבְ ּיִ ָרֵאל, ְוָרָצה ׁשֶ ָאַהב ֶאת ִיׂשְ ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה. יׁש ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּבְ ִהְלּבִ

נּוַכל  ַהזֹּאת  ְצָוה  ַהּמִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ֵער  ׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  ּתַ ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ְוֶזה 

  מקוָות ועיונים  
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כל התורה כולה היא בחינת אהבת ישראל, כי הקב"ה 
הלביש את אהבתו לישראל ב:צוות התורה, ו::ילא, 
ה:צוה הזו עצ:ה של אהבת ישראל - לאהוב כל אחד 
ואחד, היא בודאי כלל גדול בתורה, כי זה ענין כל 

ה:צוות.
הזכיר  שרבינו  זו,  תורה  בתחילת  הבאנו  73. כבר 
שתורה זו ש:דברת בהעלם על כוונות תפילין, ולכן, 

הזכיר כאן כדוג:א את :צות תפילין בדוקא.
74. יתכן שהכונה ב'ארבע בתים של עור כתובים', 
בתים,  ארבע  בו  שיש  ראש  של  שבתפילין  היינו, 
כתובים עליו שינין, שין של ארבע ראשים ושין של 
צ"ל  'כתובים'  תיבת  ב:קום  ]ואולי  ראשים.  שלוש 

'שחורים'[.
75. כתב בלקוטי הלכות )תפילין ה, סוף אות לד(, וז"למ 
ְוַעל ֵּכן ָאנּו ּכֹוְתִבין ָּפָרִׁשּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ַהְּתִפִּלין 

ֶׁשֵהם ֵׁש:ֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהּנֹוָרִאים :"ב ַאְזָּכרֹות ְוכּו' 
ַעל ַּגֵּבי עֹור ַּגְׁשִ:י ֶׁשל ְּבֵהָ:ה, ִּכי ָאנּו ַ:ְ:ִׁשיִכין ָהאֹור 
ֶׁשֵהם  ַהֵּכִלים  ַּגְׁשִ:ּיּות  ַּתְכִלית  ַעד  ָּגבַֹּה  ֵ:ַעל  ִ:ָּגבַֹּה 
ִּבְבִחיַנת ִחּצֹוִנּיּות ְּדִחּצֹוִנּיּות, הּוא ְּבִחיַנת ָהעֹור, ְוַעל 
ֱאֹלקּות  ַגת  ַהָּשׂ אֹור  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי 
ִחּצֹוִנּיּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּנְתַּתֵּקן  ְיֵדי  ַעל  ּוְבִ:ָּדה  ְּבַהְדָרָגה 
ֶׁשּיּוְכלּו  ַהַּגְׁשִ:י  ַהְ:ַדֶּמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּדִחּצֹוִנּיּות, 

ְלַהְכִניס ַּגם ּבֹו ֱא:ּוָנה ְׁשֵלָ:ה, עכ"ל.
76. כי אם יהיו הבתים של כסף, שהוא :ידת החסד, 
תבוא האהבה בריבוי אור כל כך, באופן שלא נוכל 
לקבל את אור אהבה זו. ואם היו של זהב, יהיה צ:צום 
אפשר  אי  ולכן,  גבורות,  הוא  הזהב  כי  :די,  גדול 
לעשות אותם לא בכסף ולא בזהב, אלא דוקא בעור 
הצבוע שחור, ה:ר:ז על ספירת ה:לכות, שדרכה 
נוכל לקבל את אור השגת אלוקות בהדרגה וב:ידה. 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
יג אֹותֹו ולכן ציוה אותנו את זו המצוה, שכן בקיומה משיגים השגות רוחניות של אלקותו  ַהזֹּאת נּוַכל ְלַהּשִׂ
ל73,  ְרַי"ג ִמְצוֹות. ְלָמׁשָ ֵאּלּו ַהּתַ ְוָקא ּבְ ית', ְוַעל ְיֵדי ֶזה השיעור של המצוה, ִצְמֵצם ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּדַ

ע  ּיֹות, ְוַאְרּבַ ָרׁשִ ע ּפָ ְך, ַהְינּו ַאְרּבַ ְצָוה ַהזֹּאת ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ ַהּמִ ין, ׁשֶ ִפּלִ ַדְעּתֹו ִמְצַות ּתְ ֵער ּבְ ּשִׁ ׁשֶ
ְמצּום ַהזֶּה נּוַכל  ַעל ְיֵדי ַהּצִ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵער ּבְ ְך ׁשִ י ּכָ ל עֹור, ּכִ תּוִבים74, ּוְרצּועֹות ׁשֶ ל עֹור ּכְ ים ׁשֶ ּתִ ּבָ
ֶסף ְוָזָהב, אלא, שיהיו מעור צבוע  ל ּכֶ ים ׁשֶ ּתִ ע ּבָ ְהֶיה ַאְרּבַ ּיִ ה ׁשֶ יג אֹותֹו ּוְלָעְבדֹו75. ְוָלֵכן לֹא ִצּוָ ְלַהּשִׂ
ֵער ּוָמַדד ַעל ְיֵדי ַאֲהָבתֹו, שדוקא אם נעשה את המצוה באופן זה, נוכל להשיג את  ן ׁשִ י ּכֵ בשחור, ּכִ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה, וכמו  יׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ָרֵאל, ִהְלּבִ ָאַהב ֶאת ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ַאֲהָבתֹו ׁשֶ אהבתו76. ִנְמָצא ׁשֶ

שנתבאר לעיל, שבכל שבע המידות, שהן שבעת הימים, עם כולם הולך מידת החסד והאהבה. ִנְמָצא 

ָרֵאל. רּוְך הּוא אֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ם ַאֲהָבה, ׁשֶ ה ֵיׁש ׁשָ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּבְ ׁשֶ

ֶצר, זוכה לגלות את אותיות  ת ַהּיֵ ִפּיַ ִלּפֹות, ַעל ְיֵדי ּכְ י ַהּקְ בּוׁשֵ יט ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּלְ ְפׁשִ ּמַ ִנְמָצא, ִמי ׁשֶ
תּוב על התורה: "ְוָכל  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ התורה המלובשת בקליפות וה'ימי רע', וֲאַזי הּוא ְמקֹוָרב ֶאל ַהּשׁ

לֹום", היינו, שבכל מידותיה יש בהן שלום. כי באמת בכל מידותיה של התורה, בין בטוב ובין  ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ַדְעּתֹו  ֵער ּבְ ּשִׁ ל ׁשֶ ְרַי"ג ִמְצוֹות. ְלָמׁשָ ֵאּלּו ַהּתַ ְוָקא ּבְ יג אֹותֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִצְמֵצם ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּדַ ְלַהּשִׂ
ל עֹור  ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ע  ְוַאְרּבַ ּיֹות,  ָרׁשִ ּפָ ע  ַאְרּבַ ַהְינּו  ְך,  ּכָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהזֹּאת  ְצָוה  ַהּמִ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות 
יג אֹותֹו  ְלַהּשִׂ נּוַכל  ַהזֶּה  ְמצּום  ַהּצִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַדְעּתֹו,  ּבְ ֵער  ׁשִ ְך  ּכָ י  ּכִ ל עֹור.  ׁשֶ ּוְרצּועֹות  תּוִבים,  ּכְ
ַאֲהָבתֹו.  ְיֵדי  ּוָמַדד ַעל  ֵער  ׁשִ ן  ּכֵ י  ּכִ ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ע  ַאְרּבַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִצּוָ ְוָלֵכן לֹא  ּוְלָעְבדֹו, 
ָכל  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא,  ַהּתֹוָרה.  ִמּדֹות  ּבְ יׁש ֶאת ַעְצמֹו  ִהְלּבִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָאַהב ֶאת  ׁשֶ ְיֵדי ַאֲהָבתֹו  ַעל  ׁשֶ ִנְמָצא 
יט  ְפׁשִ ּמַ ָרֵאל: ִנְמָצא ִמי ׁשֶ רּוְך הּוא אֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ם ַאֲהָבה, ׁשֶ ה ֵיׁש ׁשָ ה ּוִמּדָ ִמּדָ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ְמֹקָרב ֶאל  ֲאַזי הּוא  ֶצר,  ַהּיֵ ת  ִפּיַ ּכְ ְיֵדי  ַעל  ִלּפֹות,  ַהּקְ י  בּוׁשֵ ִמּלְ ַהּתֹוָרה  ֶאת 

לֹום": ):שלי ג, יז(: "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

  מקוָות ועיונים  
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וז"למ  ד(,  ד,  )פורים  הלכות  בלקוטי  ביאר  77. כן 
ֲחָדָׁשה,  ִ:ֶּזה ּתֹוָרה  ה  ַנֲעֶשׂ ָאז  ַהָּגנּוז,  ּוְכֶׁשִּנְתַּגֶּלה אֹור 
ִּכי ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְואֹוָרְיָתא ֻּכּלֹו ַחד )זוהר פרשת אחרי 
ח"ג דף עג.(, ּוְכֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך ִנְסָּתר )בהנהגתו ונראה כאילו 

ישנו רע בעולם, שזה בבחינת הכיסוי של 'י:י רע'(, ֶזה ְּבִחיַנת 

ַהְסָּתַרת ְוַהֲעָלַ:ת ַהּתֹוָרה. ּוְכֶׁשִּנְתַּגֶּלה ַהַהְסָּתָרה זֹו, ֲאַזי 
ִנְתַּגֶּלה ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה וכו', ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתַּגֶּלה אֹור ָהַאֲהָבה 
ְּדַעִּתיָקא  אֹוָרְיָתא  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  )כדבס:וך(,  ֶׁשַּבַּדַעת 
ְסִתיָ:ָאה ֶׁשִּמָּׁשם יֹוֶנֶקת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּלנּו. ְוַעל ֵּכן 
ֹלא ִנְּתָנה )תורה ב:ע:ד הר סיני, וכן :גילת אסתר, שהיא ג"כ 
בחינת תורה חדשה, ע"ש(, ַעד ַאַחר ֶׁשָּבא ֲעָ:ֵלק ְוִהְכִניעּו 

אֹותֹו, ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ַהּתֹוָרה ָּתלּוי ְּבַהְכָנַעת ֲעָ:ֵלק, 
ַהַּנ"ל,  ֵ:ַהַהְסָּתָרה  ֶׁשְּיִניָקָתּה  ַהְּקִלָּפה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
זֹוִכין  ַוֲאַזי  ַהַהְסָּתָרה,  ִנְתַּגֶּלה  ֲאַזי  אֹותֹו  ּוְכֶׁשַּמְכִניִעין 
ַלּתֹוָרה. ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה יֹוֶנֶקת ִ:ְּבִחיַנת ָהַאֲהָבה 

ֶׁשַּבַּדַעת, ֶׁשהּוא אֹוָרְיָתא ְּדַעִּתיָקא ְסִתיָ:ָאה.
ִ:ְסַּתְּכֵלי  ָלא  ְּדָעְלָ:א,  ִטְּפִׁשין  78. וז"ל הזוהר שםמ 
ֶאָּלא ְּבַההּוא ְלבּוָׁשא, ְּדִאיהּו ִסּפּור ְּדאֹוַרְייָתא )הטפשים 
הסיפורים  שהוא  הלבוש,  בזה  אלא  :סתכלים,  אינם  שבעולם 

שבתורה(, ְוָלא ַיְדֵעי ַיִּתיר )ואינם יודעים יותר(, ְוָלא ִ:ְסַּתְּכֵלי 

)ואינם :סתכלים ב:ה  ְּדִאיהּו ְּתחֹות ַההּוא ְלבּוָׁשא  ְּבָ:ה 
שיש תחת זה הלבוש(. ִאיּנּון ְּדַיְדִעין ַיִּתיר )אלו שיודעים יותר(, 

ָלא ִ:ְסַּתְּכָלן ִּבְלבּוָׁשא, ֶאָּלא ְּבגּוָפא, ְּדִאיהּו ְּתחֹות ַההּוא 
)אינם :סתכלים בלבוש, אלא בגוף שהוא תחת אותו  ְלבּוָׁשא 
ְּדַקְיי:ּו  ִעָּלָאה - ִאיּנּון  ְּדַ:ְלָּכא  ַעְבֵדי  הלבוש(. ַחִּכיִ:ין 

ְּבטּוָרא ְּדִסיַני )החכ:ים שהם עבדים של ה:לך העליון, אותם 
שע:דו על הר סיני(, ָלא ִ:ְסַּתְּכֵלי ֶאָּלא ְּבִנְׁשְ:ָתא, ְּדִאיִהי 

ִעָּקָרא ְּדכָֹּלא אֹוַרְייָתא ַ:ָּמׁש )אינם :סתכלים אלא בנש:ת 
התורה, שהיא עיקר כל התורה ::ש, כלו:ר שיודעים שבסיפורים 

וגם בגופי התורה ישנה פני:יות, שהם רזי התורה והכוונות שצריך 

לכוין בכל :צוה ו:צוה(. ּוְלִזְ:ָנא ְּדָאֵתי, ְזִ:יִנין ְלִאְסַּתְּכָלא 

עתידים  לבוא,  )ולעתיד  ְּדאֹוַרְייָתא,  ְּדִנְׁשְ:ָתא  ְּבִנְׁשְ:ָתא 
להסתכל ולהתבונן בנש:ה של הנש:ה של התורה, כי אחר תחיית 

נעל:ים(,  בסודות  חדשה  תורה  לדרוש  הקב"ה  עתיד  ה:תים, 

ע"כ. ונש:ה דנש:ת התורה, זהו :ה שקורא רבינו 
כאן 'אֹוַרְיָתא ְּדַעִּתיָקא ְסִתיָ:ָאה'.

79. כ:בואר לעיל )תורה כ"א אות י"ב(, וז"למ ְוֶלָעִתיד 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכ:ֹו  ֶאת ה',  ֵיְדעּו  ְוַהּכֹל  ַהַּדַעת  ִיְתַּגֶּלה  ָלבֹוא 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
בצער הנעשים לאדם, יש שם אהבת ה', שהיא מידת החסד ההולכת עם כל המידות וכנ"ל, אלא, שכל זמן 

שאותיות התורה אינן מאירות כדבעי, מחמת שהן מלובשות ב'ימי רע', שלכן הן צריכות להיות בצמצום, 

כדי שה'ימי רע' לא יינקו מהן יותר מכדי חיותם והכרחם, אולם עתה, כשכפה את יצרו והפשיט את התורה 

מלבושי הקליפות, אזי, אותיות התורה יכולות לקבל אור מלמעלה ולהאיר היטב, ומיד מתגלה אור אהבתו 

ית' המלובש בתורה, שהוא מידת החסד הנמצאת עם כל המידות, ונעשה לו שלום ואהבה עם ה' ית' בכל 

מידה שמודד לו, כי רואה שהכל הוא חסד, ומשם מגיע גם לשלום ואהבה עם כל ישראל.

לאחר שביאר את האהבה והחסד שישנם במידות, ושהאהבה והחסד מלובשים בכל המידות. יבאר עתה, מידה 
גבוהה יותר של אהבה, שהיא אהבה שבדעת, הגנוזה בתורה דעתיקא סתימאה, והיא מתגלה ע"י מה שנתבאר 

לעיל, שע"י כפיית יצר הרע, מתבטל הרע ומתגלה האור הגנוז בתוך אותיות התורה77. 

ר ַהזֶּה, הּוא אֹוַרְיָתא  ְסּתָ ר. ְוַהּנִ ִחינֹות ִנְגֶלה, ּוְבִחינֹות ִנְסּתָ ִחינֹות: ּבְ ֵני ּבְ ּה ׁשְ ְוַהּתֹוָרה ֵיׁש ּבָ
יָקא ְסִתיָמָאה - התורה שבבחינת 'עתיק', שהיא סתומה ונעלמת, כמבואר בזוהר )בהעלותך ח"ג דף  ַעּתִ ּדְ
ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְלָיא ֶלָעִתיד ָלבֹוא – זאת התורה עתידה להתגלות לעתיד לבוא. ְוָאז ּכְ ֲעִתיָדא ְלִאְתּגַ קנב.(78 ּדַ

עֹוָלם אפילו  לֹום ִנְפָלא ּבָ ָ יָקא ְסִתיָמָאה – של 'עתיק' הסתום ונעלם, ֲאַזי ִיְהֶיה ַהּשׁ ַעּתִ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּדְ
ֶבׂש ְוָנֵמר  תּוב )ישעיה יא, ו-ט(: "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ בין המינים, שעל פי הטבע אין שלום ביניהם79, ּכְ

ַהזֶּה, הּוא אֹוַרְיָתא  ר  ְסּתָ ְוַהּנִ ר'.  'ִנְסּתָ ּוְבִחינֹות  'ִנְגֶלה',  ִחינֹות  ּבְ ִחינֹות.  ּבְ ֵני  ׁשְ ּה  ּבָ ֵיׁש  ְוַהּתֹוָרה, 
ה ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְלָיא ֶלָעִתיד ָלבֹוא )עיין זוהר בהעלותך קנב.(. ְוָאז ּכְ ֲעִתיָדא ְלִאְתּגַ יָקא ְסִתיָמָאה ּדַ ַעּתִ ּדְ
ֶבׂש  ּכֶ תּוב )ְיַׁשְעָיה יא, ו-ט( "ְוָגר ְזֵאב ִעם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם.  ּבָ ִנְפָלא  לֹום  ָ ַהּשׁ ִיְהֶיה  יָקא ְסִתיָמָאה, ֲאַזי  ַעּתִ ּדְ

  מקוָות ועיונים  
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)ְיַׁשְעָיה יא, ט( "ִּכי ָ:ְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה'", ְוַעל ֵּכן ָאז 

ִיְתַּבֵּטל ַהַּכַעס, ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ָׁשם, ו-ט( "ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש 
ְוָנֵ:ר ִעם ְּגִדי ְוכּו' ּוָפָרה ָודֹב ְוכּו', ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו 
ְוכּו', ִּכי ָ:ְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה'" ְוכּו', ִּכי ַעְכָׁשיו ִאי 
ֶאְפָׁשר ָלֶהם ָלגּור ַיַחד ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוכּו', ֵ:ֲחַ:ת ִ:ַּדת 
ַהַּכַעס, ֲאָבל ֶלָעִתיד יּוְכלּו ָלדּור ַיַחד, ֵ:ֲחַ:ת ֶׁשִּיְתַּבֵּטל 

ַהַּכַעס ַעל ְיֵדי ַהַּדַעת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָאז.
80. :בואר ב:דרש )בראשית רבה צה, א(, שהסיבה שכעת 
יש לחיות הרעות :זג של כעס והן צריכות לטרוף כדי 
את  הכה  שהקב"ה  הנחש,  חטא  :ח:ת  הוא  לאכול, 
העולם וקלקלו :ח:ת החטא, אבל לעתיד לבוא יתרפאו 

כולן ):לבד הנחש(, ולא יצטרכו לטרוף כדי לאכול.

81. כ:בואר ב:דרש )בראשית רבה א, ד(מ ':חשבתן של 
ישראל קד:ה לכל דבר', עוד :ובא ב:דרש )שם ח, ז(, 
שהקב"ה נ:לך בנפשותן של ישראל. ו:כל זה :בואר, 
שבחינת ישראל היתה קודם הבריאה בבחינת 'ראשית 
ה:חשבה' )כנ"ל באות ב'(, וישראל היו כביכול בספירת 

החכ:ה וה:וח של :עלה.
כי  'התקשרות',  תיבת  את  כאן  הוסיף  82. רבינו 
אינה רגש אהבה רגיל, שאפשר לבטא אותו בחושים 
וכו'.  לבעלה  ואשה  לבן  אב  אהבת  כ:ו  הגש:יים, 
אלא, היא אהבה של התקשרות, כ:ו שאדם אוהב את 
אבריו, שאינו :רגיש רגש אהבה גש:י, אבל :צד שני 

הוא קשור אליהם ו:גן ושו:ר עליהם :אוד.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

י ֲאַזי  ָעה ֶאת ה'"80, ּכִ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י, ּכִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ִדי ְוכּו', לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ ִעם ּגְ
ַדְעּתֹו של הקב"ה, וכמו שיבאר עתה בסמוך. ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ִיְתּגַ

ָיִמים - פי', אהבה  ּבְ ִהיא ַאֲהָבה ׁשֶ ֵני ִמיֵני ַאֲהבֹות בין ישראל לאביהם שבשמים: ַאַחת, ׁשֶ י ֵיׁש ׁשְ ה. ּכִ
מֹו  שהיא בספירת החסד, ההולכת עם כל הספירות מחסד עד מלכות, שהן כנגד 'שבעת ימי השבוע', ּכְ

הֹו יֹוִמין – יום  ּלְ ָאֵזל ִעם ּכֻ ה ה' ַחְסּדֹו", יֹוָמא ּדְ ּמּוָבא ְלֵעיל )אות ד'(, על הפסוק )תהלים מב, ט(: "יֹוָמם ְיַצּוֶ ׁשֶ
ַרְך ִעם  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ם ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ה, ֵיׁש ׁשָ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּבְ ָכל יֹום, ַהְינּו ׁשֶ ּבְ ההולך עם כל הימים, ׁשֶ

ֹפַעל, שעליה נתבאר, שהיא מלובשת במידות של התורה דידן. ְוֵיׁש ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל, ְוֶזה הוא האהבה ׁשֶ ִיׂשְ
ָרֵאל  ָהיּו ִיׂשְ ִריָאה, ׁשֶ ַמִים קֹוֶדם ַהּבְ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ָהָיה ּבֵ ֹכַח, ַהְינּו ָהַאֲהָבה ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ
ַדְעּתֹו ּוְבֹמחֹו81, קודם יציאת הבריאה לפועל, וקודם לידת ישראל בעולם, כי ישראל שורשם  ֲעַדִין ּבְ

במחשבה הקדומה, שזו בחינת 'בכח', ואהבה שאהב אותנו הקב"ה בשעה ההיא נקראת 'אהבה בכח'. 

יג ֹזאת ָהַאֲהָבה, כי היא אהבה  ל ָאָדם ָיכֹול ְלַהּשִׂ ּכָ נֹו, ׁשֶ ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ּבְ ל, ֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ ְלָמׁשָ
רּות ְוָהַאֲהָבה - פי', אבל אהבה שאינה לדבר גשמי  טבעית לדבר שכבר נולד וקיים בגשמיות. ְוִהְתַקּשְׁ

ֹמַח ָהָאב  ן ּבְ ֲעַדִין ַהּבֵ ׁשֶ ן ּוֵבין ָהָאב ּכְ ין ַהּבֵ ׁש ּבֵ ּיֵ ומוחשי, והיא רק בחינת התקשרות של אהבה82  ׁשֶ

יו,  יג ַעְכׁשָ רּות ְוָהַאֲהָבה הרוחנית, ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַהּשִׂ ֹקֶדם ַההֹוָלָדה שהבן אז רק ב'כח', ֶזה ַהִהְתַקּשְׁ

י  ּכִ ָעה ֶאת ה'",  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ י,  ָקְדׁשִ ָכל ַהר  ּבְ ִחיתּו  ַיׁשְ ְולֹא  ָיֵרעּו  ְוכּו', לֹא  ִדי  ּגְ ְוָנֵמר ִעם 
ַדְעּתֹו: ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ֲאַזי ִיְתּגַ

ה ה'  ְיַצּוֶ ְלֵעיל "יֹוָמם  ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיִמים,  ּבְ ׁשֶ ַאֲהָבה  ִהיא  ׁשֶ ִמיֵני ַאֲהבֹות, ַאַחת  ֵני  ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ ה 
ל  ם ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ה, ֵיׁש ׁשָ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּבְ ָכל יֹום, ַהְינּו ׁשֶ ּבְ הּו יֹוִמין. ׁשֶ ּלְ ָאֵזל ִעם ּכֻ ַחְסּדֹו" - יֹוָמא ּדְ
ָרֵאל  ין ִיׂשְ ָהָיה ּבֵ ֹכַח, ַהְינּו ָהַאֲהָבה ׁשֶ הּוא ּבְ ֹפַעל. ְוֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ ָרֵאל, ְוֶזה ׁשֶ ַרְך ִעם ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַדְעּתֹו ּוְבֹמחֹו, )ע' בראשית רבה א, ד(. ָרֵאל ֲעַדִין ּבְ ָהיּו ִיׂשְ ִריָאה, ׁשֶ ַמִים ֹקֶדם ַהּבְ ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ

רּות  ְוִהְתַקּשְׁ ָהַאֲהָבה.  ֹזאת  יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ נֹו,  ּבְ ֶאת  אֹוֵהב  ָהָאב  ׁשֶ ַאֲהָבה  ֵיׁש  ל,  ְלָמׁשָ
רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ֶזה  ַההֹוָלָדה,  ֹקֶדם  ָהָאב  ֹמַח  ּבְ ן  ַהּבֵ ֲעַדִין  ׁשֶ ּכְ ָהָאב  ּוֵבין  ן  ַהּבֵ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהַאֲהָבה 
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83. בעולם הגש:י אנחנו יכולים להשיג רק דברים 
שיש להם גבול, אבל דבר שהוא :על הז:ן, כ:ו דבר 
שהוא רק ב'כח' ועדיין לא נולד, שעדיין לא החל בו 
הז:ן של תחילה וסוף, ואין לו גבול ב:ידות והגדרות 
גש:יות, אלו הם דברים שאין אנחנו יכולים להשיג.

וז"למ  ו(,  ב,  העו:ר  )ספירת  הלכות  בלקוטי  84. ביאר 
ַּדַעת ָּתלּוי ְּבַאֲהָבה, ִּכי 'ִ:ִּסְטָרא ִּדיִ:יָנא :ָֹחא ִחָּווָרא 
ְּכַכְסָּפא' )תקוני זוהר תיקון ע' דף קכט.(, עכ"ל. פי', :צד 

החסד שהוא אהבה, הוא בחינת ה:וח הלבן ככסף.
84*. לעתיד לבוא לא נהיה :וגבלים תוך גוף גש:י 
)כגון של  יכול להשיג את הדעת בלי לבושים  שאינו 
בעצ:ה  הדעת  את  להשיג  נוכל  אז  וה:צוות(,  התורה 

נש:ת התורה, תורה דעתיקא סתי:אה בלי לבוש.
רבי  א:ר  ביראה  עולא  א:ר  :ובאמ  בג:'  85. שם 
והוא  אלעזר, עתיד הקב"ה לעשות :חול לצדיקים 
):הצדיקים(  ואחד  אחד  וכל  עדן,  בגן  ביניהם  יושב 
:ראה )על הקב"ה( באצבעו, שנא:ר "ְוָאַ:ר ַּבּיֹום ַההּוא 

ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו ָנִגיָלה 
ְוִנְׂשְ:ָחה ִּביׁשּוָעתֹו".

:ֹוֶריָך  עֹוד  ִיָּכֵנף  "ֹלא  כ(  ל,  )ישעיה  שכתוב  86. כ:ו 
ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות ֶאת :ֹוֶריָך", ופירש"ימ ולא יכנף – לא 
יתכסה ::ך בכנף בגדיו, כלו:ר לא יסתיר ::ך פניו, 
ו. ותורה לא, ט(. וביאר בעל  יא,  )וע"ע לעיל תורה  עכ"ל. 
התולדות )פרשת שלח(, וז"למ חטא אדם הראשון גרם 
'כתנות עור', :שא"כ קודם לזה היה 'כתנות אור' כ:ו 
שכתוב בתורתו של רבי :איר )כ:ובא בבראשית רבה כ, 
יב(, באופן שהיה )קודם החטא( רק חלק פני:י :התורה 

וסוד ה' בלי לבוש, כ:ו שיהיה אחר ביאת :שיח "ְוֹלא 
ִיָּכֵנף עֹוד :ֹוֶריָך", דאשתליל :לבושיה )שישלול את עצ:ו 

:לבושיו וכיסויו כביכול(, עכ"ל.

זו  )אות א'(, שאהבה  87. וביאר בפרפראות לחכ:ה 
ג'(,  באות  )כ:בואר  :ל:עלה  האור  של  הבחינה  היא 
:קבלות  התורה  שאותיות  התורה  של  האור  שהוא 

אותו כשהן פושטות את הלבושים של 'י:י רע'.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ַדְעּתֹו ּוְבֹמחֹו84,  ּבְ ְזַמן ּוְבִמּדֹות83. ְוַאֲהָבה ׁשֶ י ִאם דברים המלובשים ּבִ יו ּכִ יִגין ַעְכׁשָ י ֵאין ַמּשִׂ ּכִ
ׁשּום ְלבּוׁש, ולכן אי אפשר עכשיו להשיגה. וכן, לא  ׁש ּבְ ּדֹות, ְוֵאינֹו ְמֻלּבָ ַמן ְוַהּמִ ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ
ניתן להשיג את האהבה של הקב"ה לישראל, שהיא מעל לשבע הספירות )שהן בחינת המידות והימים, כנ"ל(, כי אי 

אפשר עתה להשיג את האהבה שבדעת, שהקב"ה אוהב בה את ישראל. 

ם  יָקא ְסִתיָמָאה – התורה של 'עתיק' הסתום ונעלם, ְוָאז ִיְתַקּיֵ ַעּתִ ה אֹוַרְיָתא ּדְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא84* ׁשֶ
מֹו  ע על הקב"ה, ּכְ ֶאְצּבַ יִקים ְלַהְראֹות ּבְ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )תענית לא.(85: 'ֲעִתיִדים ַצּדִ
יו86 - שהם  רּוְך הּוא ֶאת ְלבּוׁשָ דֹוׁש ּבָ י ָאז ִיְפׁשֹוט ַהּקָ ינּו לֹו"', ּכִ תּוב )ישעיה כה, ט(: "ֶזה ה' ִקּוִ ּכָ ׁשֶ
ִים  ּמַ ּכַ ָעה ֶאת ה'  ּדֵ ָהָאֶרץ  ֵלא  ְוִיּמָ ז' המידות מחסד ועד מלכות, שבהן מנהיג הקב"ה את העולם, 

ִהיא  ַדַעת87, ׁשֶ ִהיא ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ים )ע"פ ישעיה לא, ט(, כי תתגלה הדעת בעצמה - ְוִיְתּגַ ם ְמַכּסִ ַלּיָ
בּוׁש  יו ַהּלְ י ַעְכׁשָ ּדֹות. ּכִ תֹוְך הלבוש של ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ֹוֵכן ּבְ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ַהְינּו ֱאלֹקּותֹו ַהּשׁ ּפְ
ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ּוְכׁשֶ ה ַעל ֱאלֹקּותֹו, ַהְינּו ַעל ּפְ ַהזֶּה של התורה והמצוות המעשיות, הּוא ְמַכּסֶ

ְוַאֲהָבה  ּוְבִמּדֹות,  ְזַמן  ּבִ י ִאם  ּכִ ו,  ַעְכׁשָ יִגין  ַמּשִׂ ֵאין  י  ּכִ ו,  ַעְכׁשָ יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוִלין  ָאנּו  ֵאין  ְוָהַאֲהָבה 
ׁשּום ְלבּוׁש. ׁש ּבְ ּדֹות, ְוֵאינֹו ְמֻלּבָ ַמן ְוַהּמִ ַדְעּתֹו ּוְבֹמחֹו, ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ּבְ ׁשֶ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ם ַמֲאַמר  ִיְתַקּיֵ ְוָאז  ְסִתיָמָאה,  יָקא  ַעּתִ ּדְ ּלֶה אֹוַרְיָתא  ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא 
ָאז  י  ּכִ לֹו".  ינּו  ִקּוִ ה'  "ֶזה  )ישעיה כה, ט(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ע,  ֶאְצּבַ ּבְ ְלַהְראֹות  יִקים  ַצּדִ ֲעִתיִדים  )ַּתֲעִנית לא.( 

ים" )ע"פ ישעיה לא,  ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ה' ּכַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ יו, "ְוִיּמָ רּוְך הּוא ֶאת ְלבּוׁשָ דֹוׁש ּבָ ִיְפׁשֹט ַהּקָ
ַהּתֹוָרה  תֹוְך  ּבְ ֹוֵכן  ַהּשׁ ַהְינּו ֱאלֹקּותֹו  ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיּות  ּפְ ִהיא  ׁשֶ ַדַעת,  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ט(. 

ּלֶה  ְתּגַ ּיִ ּוְכׁשֶ ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ַהְינּו ַעל  ה ַעל ֱאלֹקּותֹו,  ְמַכּסֶ ַהזֶּה הּוא  בּוׁש  ַהּלְ ו  ַעְכׁשָ י  ּכִ ּדֹות.  ְוַהּמִ

  מקוָות ועיונים  



:זמ332 ֹ ּת   ֹות ֹ  ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

והנה  וז"למ  )שם(,  לחכ:ה  בפרפראות  88. ביאר 
:חסד  הספירות  )השבעת  'י:ים'  בחינת  שהם  בה:דות 
עד :לכות, שהן כנגד שבעת י:י השבוע(, יש כנגדם )בסטרא 

אחרא( בחינת 'י:י רע' שהם :דות רעות, שזה בחינת 

ספירת  אבל  יום,  בכל  שיש  וחושך  אור  ולילה  יום 
ה'דעת' הוא ל:עלה :ה:דות, ושם אין שום אחיזה 
להרע כלל, בחינת )ישעיה יא, ט( "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו 
יב(  קלט,  )תהלים  שם  כי  ֵּדָעה",  ָהָאֶרץ  ָ:ְלָאה  ִּכי  וגו' 
ְך ֹלא ַיְחִׁשיְך ִ:ֶּמָך ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה  ֶ "ַּגם חֹשׁש
ָּכאֹוָרה", כי הוא בחינת )זכריה יד, ז( "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד 
 הּוא ִיָּוַדע ַלה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה 

אֹור".
89. וביאור החילוק בין אהבה שבדעת, לבין אהבה 
שב:ידות ה:תלבשת בכל ספירה וספירה, הואמ כי 
את  לכפות  כשזוכה  ב:ידות,  ש:לובשת  באהבה 
היצר ולהכניע ה'י:י רע', זוכה לראות את הטוב של 

להא:ין  ויכול  התורה,  באותיות  ה:לובש  הקב"ה 
בעינים  אם  גם  לטובה,  הכל  עושה  שה'  :ה  שכל 
גש:יות רואים שהוא רע. אולם לעתיד לבוא, לא 
יהיה רע בכלל, כי תתגלה האהבה שבדעת ו::ילא 
האהבה  של:ות  וזו  ירעו",  "לא  בחינת  תהיה 
אלא  לטובה,  שהכל  שנא:ין  רק  לא  כי  והשלום, 

שבא:ת גם לא נראה שום רע.
90. "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה' ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה 
ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור", ובפשט הפסוק פירש"ימ 
"ְוָהָיה יֹום ֶאָחד" – יום אחד :יו:ו של הקב"ה, הוא 
"ֹלא  הקב"ה.  של  ישעו  להכנת  שהוא  הידוע  היום 
ָלְיָלה" – לא )יהיה עדיין( אור נוגה באור של  יֹום ְוֹלא 
עולם הבא שנא:ר בו )ישעיה ל, כו( "ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה 
יהיה, אבל  )זה עדיין לא  ַהָּיִ:ים"  ִׁשְבַעת  ְּכאֹור  ִׁשְבָעַתִים 
גם( "ְוֹלא ָלְיָלה" – ולא עת צרה כצרת שיעבוד גליות 

ש:קודם שי:י :שיחנו יהיו ואין בהם שיעבוד. "ְוָהָיה 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
לֹום  ָ ה ַהּשׁ ִניִמּיּות, ַהְינּו ֱאלֹקּותֹו, שהיא אהבה שבדעת, שהיא האלוקות שבתוך המידות, ֲאַזי ִיְתַרּבֶ ַהּפְ
תּוב: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וכו', לֹא ָיֵרעּו  ּכָ מֹו ׁשֶ גם בדברים שעל פי טבע הם הפך השלום, ּכְ

ַדַעת89.  ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ָעה"88 – ׁשֶ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י, ּכִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ְולֹא ַיׁשְ

ה ָהַאֲהָבה,  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ַדע ַלה', לא יום ולא לילה"90, ׁשֶ ְוֶזהּו שכתוב לעתיד לבוא )זכריה יד, ז(: "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד ִיּוָ
ה ה' ַחְסּדֹו", שהאהבה שהיא חסד היא בחינת 'יום', ַהְינּו שאז  תּוב: "יֹוָמם ְיַצּוֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְקָרא 'יֹום', ּכְ ַהּנִ
תּוב )בראשית א, ד(:  ּכָ מֹו ׁשֶ ָהְיָתה ְצפּוָנה, שהיא התורה של בחינת 'עתיק', ּכְ ִניִמּיּות ׁשֶ תתגלה ַהּתֹוָרה ַהּפְ

י טֹוב", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חגיגה יב. וזוהר בראשית ח"א דף מה:(:  ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ּכִ "ַוּיַ
י טֹוב ִלְגנֹוז', שהקב"ה גנז את האור הזה והוא יתגלה רק לעתיד לבוא, ואור זה הוא 'התורה הפנימית'  'ּכִ
ּה. ְוַהּתֹוָרה ִנְקָרא 'טֹוב',  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ י אֹור ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ מבחינת 'עתיק', ּכִ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ י ָלֶכם" )כמובא בברכות ה. וע"ז יט:(, ְוִנְקָרא 'אֹור', ּכְ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ֱאַמר )משלי ד, ב(: "ּכִ ּנֶ ׁשֶ
)משלי ו, כג(: "ְותֹוָרה אֹור", ואם כן, הכתוב "וירא אלקים את האור כי טוב" - ודרשו 'כי טוב לגנוז', רומז על 

'התורה הצפונה'. 

ָכל  ִחיתּו ּבְ תּוב )שם יא, ט(: "לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום. ּכְ ָ ה ַהּשׁ ִניִמּיּות, ַהְינּו ֱאלֹקּותֹו, ֲאַזי ִיְתַרּבֶ ַהּפְ
ַדַעת: ּבְ ּלֶה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ְתּגַ ּיִ ָעה", ׁשֶ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י, ּכִ ַהר ָקְדׁשִ

תּוב: "יֹוָמם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ 'יֹום',  ְקָרא  ַהּנִ ָהַאֲהָבה  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַלה'",  ַדע  ִיּוָ ֶאָחד  יֹום  "ְוָהָיה  ְוֶזהּו )ְזַכְרָיה יד, ז( 
ְרא ֱאלִֹקים  "ַוּיַ תּוב )ְּבֵראִׁשית א, ד(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהְיָתה ְצפּוָנה,  ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ ַהּתֹוָרה  ַהְינּו  ַחְסּדֹו".  ה ה'  ְיַצּוֶ
ַדאי  י אֹור ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ י טֹוב ִלְגֹנז", ּכִ י טֹוב", ְוָאְמרּו ַרַז"ל )ֲחִגיָגה יב.( "ּכִ ֶאת ָהאֹור ּכִ
י ָלֶכם" )ברכות ה. ֲעבֹוָדה ָזָרה יטמ(.  י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ֱאַמר )ִ:ְׁשֵלי ד, ד( "ּכִ ּנֶ ּה. ְוַהּתֹוָרה ִנְקָרא 'טֹוב', ׁשֶ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

תּוב )ִ:ְׁשֵלי ו, כג( "ְותֹוָרה אֹור": ּכָ מֹו ׁשֶ ְוִנְקָרא 'אֹור', ּכְ
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ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור" – קודם שיג:רו אלף שנה יהיה 
אור הנוגה וכל הטוב הא:ור על ישראל.

91. על פי הפסוק )תהלים קיט, קסה( "ָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי 
על  הן  רו:ז  זה  ופסוק  ִ:ְכׁשֹול",  ָל:ֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך 
התורה, כ:ו שכתוב בו בפירוש, והן על הצדיקים, 
זה על  )דף סד.( דורשת :פסוק  כ:ו שהג:' בברכות 
תל:ידי חכ:ים ש:רבים שלום בעולם. ואלו הן שתי 

הבחינות הנזכרות כאן, תורה וצדיקים.
92. ע' לק:ן )תורה פ'(, שזו תכלית השלום.

דעת  תהיה  זו,  שבדעת  האהבה  שפע  ידי  93. ועל 
גדולה כל כך בעולם, עד שכל ההפכים יעשו שלום 

והיפך  ה:חלוקת  שכל  שנתבאר,  וכ:ו  זה,  עם  זה 
השלום הוא רק :חסרון הדעת, אבל כשהדעת של:ה, 
שיודעים הכל את טובו של הקב"ה, אין שום כעס 

ו:חלוקת.
94. וז"למ ענוה ):ביאה( לידי יראת חטא דכתיב ):שלי 
כב, ד( "ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה'". א:ר ר' יצחק בר אלעזר 

עקב  ענוה  עשת  לראשה,  עטרה  חכ:ה  שעשת  :ה 
)תהלים  דכתיב  שלה(,  לתחתית  פי',  )סולייתה,  לסולייסה 
קיא, י( "ֵראִׁשית ָחְכָ:ה ִיְרַאת ה'". וכתיב "ֵעֶקב ֲעָנָוה 

ִיְרַאת ה'". והובא גם ב:דרש )שיר רבה א, ט(, וכן בתוס' 
ביב:ות )דף קגמ ד"ה ה:סוליים(.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
יק ִנְקָרא  ֶהם. ְוַצּדִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ ִרים, ׁשֶ ֵהם ְצפּוִנים ּוֻמְסּתָ יִקים ׁשֶ ן ַצּדִ ם ּכֵ ְוֵיׁש ּגַ
י טֹוב" )כמבואר ביומא לח: וחגיגה יב.(. ְוִנְקָרא צדיק 'אֹור',  יק ּכִ תּוב )ישעיה ג, י(: "ִאְמרּו ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ 'טֹוב', ּכְ
יק", ואם כן, הכתוב "וירא אלקים את האור כי טוב" - ודרשו  ּדִ תּוב )תהלים צז, יא(: "אֹור ָזרּוַע ַלּצַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

'כי טוב לגנוז', רומז גם על הצדיקים הצפונים והמוסתרים. 

עֹוָלם - שזהו השלום  לֹום ַרב91 ּבָ ה ׁשָ ּלֶ פּוָנה, ֲאַזי ִיְתּגַ פּוִנים, ְוַהּתֹוָרה ַהּצְ יִקים ַהּצְ ּדִ ּלּו ַהּצַ ְתּגַ ּיִ ּוְכׁשֶ
ל ֲהָפִכים ַיַחד92 - היינו, גם אלו שאין טבעם לחיות בשלום זה עם  רּו ּכָ ְתַחּבְ ּיִ שיהיה לעתיד לבוא הנ"ל, ׁשֶ

ַדַעת כדכתיב: "ומלאה  ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ י ָאז ִיְתּגַ ֶבׂש", ּכִ תּוב )ישעיה יא, ו(: "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ זה, ּכְ

ַדע ַלה'" - שנתבאר כי 'יום' הוא חסד, ו'ִיָוָּדע' זהו  ְקָרא: "יֹום ֶאָחד ִיּוָ הארץ דעה את ה'", וזו האהבה ַהּנִ

ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת ִהיא ְלַמְעָלה  ר הּוא "לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה", ַהְינּו ׁשֶ ַדַעת, ֲאׁשֶ ּבְ דעת, ַהְינּו ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ּדֹות93.  ַמן ּוְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ֵמַהזְּ

לאחר שביאר, ששלמות האהבה שבדעת, תהיה רק לעתיד לבוא כשתתגלה התורה הצפונה, יבאר עתה, שגם בזמן 
הזה ישנה בחינת 'דעת', לעומת המדרגות הנמוכות יותר. 

יָה,  ְחּתֶ ּתַ ִחיָנה ׁשֶ ַעת' ַלּבְ ִחיַנת 'ּדַ ִחיָנתֹו, הּוא ּבְ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ּדֹות ַעְצָמן, ּכָ ּמִ ו. ַוֲאִפּלּו האהבה שּבַ
ּה,  ָתה ָחְכָמה ֲעָטָרה ְלֹראׁשָ ָעׂשְ ֶ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי שבת א, ג, סוף דף ח:(94: 'ַמה ּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָתה ֲעָנָוה ָעֵקב ְלִסּלּוָתא' – יראת העונש, שהיא העטרה והכתר של מידת החכמה, )כמו שכתוב "ראשית  ָעׂשְ

ִנְקָרא  יק  ְוַצּדִ ֶהם.  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַדאי  ּכְ ֵאין ָהעֹוָלם  ׁשֶ ִרים,  ּוֻמְסּתָ ֵהם ְצפּוִנים  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוֵיׁש 
תּוב )ְּתִהִּלים צז, יא(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוִנְקָרא אֹור,  י טֹוב" )ֲחִגיָגה ָׁשם(.  ּכִ יק  ַצּדִ תּוב )ְיַׁשְעָיה ג, י( "ִאְמרּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹוב, 
ַרב  לֹום  ׁשָ ה  ּלֶ ִיְתּגַ ֲאַזי  פּוָנה,  ַהּצְ ְוַהּתֹוָרה  פּוִנים,  ַהּצְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּלּו  ְתּגַ ּיִ ּוְכׁשֶ יק".  ּדִ ַלּצַ ָזרּוַע  "אֹור 
ּלֶה  ִיְתּגַ ָאז  י  ּכִ ֶבׂש",  ּכֶ ְזֵאב ִעם  "ְוָגר  תּוב )ישעיה יא, ו(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַיַחד,  ֲהָפִכים  ל  ּכָ רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ עֹוָלם.  ּבָ
יֹום  ר הּוא "לֹא  ֲאׁשֶ ַדַעת,  ּבְ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ַהְינּו  ַלה'" -  ַדע  ִיּוָ ֶאָחד  "יֹום  ְקָרא  ַהּנִ ַדַעת,  ּבַ ׁשֶ ָהַאֲהָבה 

ּדֹות: ַמן ּוְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ְולֹא ַלְיָלה" - ַהְינּו ׁשֶ

מֹו  ּכְ יָה.  ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ ִחיָנה  ַלּבְ ַעת'  'ּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ִחיָנתֹו,  ּבְ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעְצָמן,  ּדֹות  ּמִ ּבַ ַוֲאִפּלּו  ו 
ְלִסּלּוָתא'  ָעֵקב  ֲעָנָוה  ָתה  ָעׂשְ ּה,  ְלרֹאׁשָ ֲעָטָרה  ָחְכָמה  ָתה  ָעׂשְ ֶ ּשׁ 'ַמה  ֲחַז"ל )ירושל:י שבת פ"א ה"ג(  ָאְמרּו  ׁשֶ

  מקוָות ועיונים  
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:זמ334 ֹ ּת   ֹות ו  ([רשןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

95. כן ביאר בפני :שה, וכתבמ 'יראת העונש' אצל 
החכ:ה היא עטרה לראשה, כדכתיב "ֵראִׁשית ָחְכָ:ה 
ִיְרַאת ה'" – שהיא ראשית להחכ:ה, כי אם 'אין יראה 
אין חכ:ה', כי :ה תועלת :החכ:ה שלו אם אין לו 
יראה. ועכ"ז, כל אותה היראה, עשתה הענוה עקב 
כלו:ר  ה'",  ִיְרַאת  ֲעָנָוה  "ֵעֶקב  כדכתיב  לסוליתה 
יראת ה' הא:ורה אצל החכ:ה והיא ראשית לחכ:ה, 
אעפ"כ יראה זו אינה אלא עקב אצל הענוה, כי אם 
:תרגל האדם בענוה, :תוך שהוא חושב ת:יד :ה 
אני ו:ה חיי, יבוא לידי 'יראת הרו::ות', ולכן 'יראת 

העונש' היא רק עקב אצל העניו.

)דף כמ( שענוה  96. ו:ה שא:רו בג:' בעבודה זרה 
ליראת חטא :צד  יראת חטא, הכוונה  לידי  :ביאה 
יראת העונש, היא   שהשיג את רו::ות האל, אולם 

נ:וכה ::נה.
ה'(,  פרק  התפילה  )שער  חיים  עץ  בפרי  97. כ:בואר 
ש:לכות דיצירה :תלבשת בתוך חב"ד דעשיה, ע"כ. 
נ:צא, ש:לכות דיצירה :לבישה עד הדעת דעשיה, 
ולכן א:ר, שה:דרגה התחתונה של יצירה ):לכות( - 

היא בחינת דעת של עשיה.
98. וכ:ו שנתבאר לעיל, שכדי שלא תינק הסטרא 
אחרא יותר :כדי חיותה והכרחה, ניתן האור לאותיות 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
חכמה יראת ה'(, היא העקב והסנדל של מידת הענוה, כי ע"י ענוה זוכה למדרגה גבוהה יותר - ליראת הרוממות, 

ולכן, יראת העונש שהיא עטרה של החכמה, היא אצל הענוה רק עקב וסנדל95. הרי, שאף שהיראה היא 

מדרגה גבוהה ביחס לחכמה, מכל מקום ביחס לענוה, היא מדריגה נמוכה ממנה96, כי הענוה גדולה ממנה. 

ל עֹוָלם ַהְיִציָרה, פי', עולם היצירה כולו גבוה יותר מעולם העשיה, ולכן,  חּוָתה ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּפְ ַהּמַ ִנְמָצא ׁשֶ
יו, כי  ְחּתָ ּתַ ה ׁשֶ ּיָ ַעת' ְלעֹוָלם ָהֲעׂשִ ִחיַנת 'ּדַ ספירת המלכות דיצירה שהיא המדרגה הפחותה שבו, הּוא ּבְ

ׁש לֹו ִעם  ּיֵ ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ׁש ָאָדם ׁשֶ ּיֵ מלכות דיצירה מתלבשת בתוך המוחין של עולם העשיה97. ִנְמָצא ׁשֶ

ַמן, היינו, אהבה שבמידת החסד המתלבשת בכל שבע הספירות התחתונות,  ִמּדֹוָתיו ּוַבזְּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ַמן - ְלעומת  ַמְעָלה ֵמַהזְּ ּלְ ַדַעת ׁשֶ ּבְ ִחינֹות ַאֲהָבה ׁשֶ שהיא בחינת אהבה של התורה הנגלית, הּוא ּבְ

ּנּו. חּוָתה ִמּמֶ ַמְדֵרָגה ּפְ הּוא ּבְ ָהָאָדם ׁשֶ

ְמרּו  ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ י ׂשִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מועד קטן יז.( על הפסוק )מלאכי ב, ז(: "ּכִ ְוֶזה ׁשֶ
יהּו כי מלאך ה' צבאות הוא" – 'ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות תורה  ׁשּו ִמּפִ ַעת ְותֹוָרה ְיַבּקְ ּדַ
זַֹּהר  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו, ֲאַזי הּוא ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ּכְ יבקשו מפיהו', ַהְינּו ׁשֶ

ִרין ַעל  ּבְ ִמְתּגַ ין ִאּנּון ּדְ ּבֹוֵרי ֹכַח" – 'ִאּלֵ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ )לך לך דף צ. המובא לעיל באות ג'( על הפסוק: "ּבָ

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו,  י ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ִיְצֵריהֹון ְוכּו'' – אלו הם אותם שמתגברים על יצרם. וביאור הענין: ּכִ
ִחינֹות )שמות כד, ז(  ֲאַזי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה שהיו מוסתרות ב'ימי רע'98, הן ּבֹוְלִטין ּוִמְצָטְרִפין. ֲאַזי הּוא ּבְ

ל עֹוָלם ַהְיִציָרה, הּוא  חּוָתה ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּפְ ַהּמַ )ִ:ְדָרׁש ַרָּבה ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, הּוָבא ְּבתֹוְספֹות ְיָב:ֹות קגמ ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ַהְּמֻסַּלִּים(. ִנְמָצא ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִעם  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאֲהָבתֹו  ׁשֶ ָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא  יו.  ְחּתָ ּתַ ׁשֶ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ְלעֹוָלם  ַעת  ּדַ ִחיַנת  ּבְ
חּוָתה  ַמְדֵרָגה ּפְ הּוא ּבְ ַמן, ְלָהָאָדם ׁשֶ ַמְעָלה ֵמַהזְּ ּלְ ַדַעת ׁשֶ ּבְ ִחינֹות ַאֲהָבה ׁשֶ ַמן, הּוא ּבְ ִמּדֹוָתיו ּוַבזְּ ּבְ

ּנּו: ִמּמֶ

יהּו" ):לאכי ב, ז( - ִאם  ִמּפִ ׁשּו  ְיַבּקְ ַעת ְותֹוָרה  ּדַ ְמרּו  ִיׁשְ ֹכֵהן  ְפֵתי  ׂשִ י  "ּכִ ַרַז"ל ):ֹוֵעד ָקָטן יז.(  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
מֹו  ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו, ֲאַזי הּוא ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ּכְ ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ַהְינּו ׁשֶ
ִרין ַעל  ּבְ ִמְתּגַ ּדְ ין ִאּנּון  'ִאּלֵ ּבֹוֵרי ֹכַח" )תהלים קג, כ( -  ּגִ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו  זַֹּהר )לך לך ח"א דף צ.( "ּבָ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו, ֲאַזי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין ּוִמְצָטְרִפין. ֲאַזי הּוא  י ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ִיְצֵריהֹון' ְוכּו'. ּכִ
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התורה בצ:צום, אבל כשכופה את יצרו, ובזה :פיל 
ו:כניע את ה'י:י רע' וה:ידות הרעות, אזי נתבטל הרע 
כנגד הטוב שבאותיות התורה, והאותיות יכולות לקבל 
אור רב :ל:עלה )שזהו :ה ש:בואר שם בזוהרמ 'זכיין ל:ש:ע 

קלין :לעילא'(, ועי"ז אותיות התורה בולטות ונראות.

99. וביאר בלקוטי הלכות )חנוכה ג, סוף אות א'(, וז"למ 
ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא ִּגּבֹור כַֹח ֶׁשָּכָפה ֶאת ִיְצרֹו, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ָהָיה ִלּבֹו ִּבְרׁשּותֹו ְוִקֵּׁשר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
ָזָכה ֶׁשִּקְּבלּו ַהִּמּדֹות ֶׁשַּבֵּלב אֹור ָהַאֲהָבה ֶׁשַּבַּדַעת, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלַאֲהָבה ֶׁשַּבַּדַעת )כ:בואר כאן(, ּוֵ:ֲחַ:ת ֶזה 
ַּדְיָקא הּוא ָיכֹול ְלַהְכִניַע ְוִלְכּפֹות ֶאת ַהְיֵ:י ַרע, ֶׁשְּבָכל 
ְוִנְתַּגֶּלה  ָהַרע  נֹוֵפל   – ּוִ:ְסַּתֵּכל  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ָ:קֹום 
ַהּטֹוב, ִּכי ָהַרע ִנְתַּבֵּטל ֶנְגּדֹו. ִּכי ִעַּקר ֲאִחיַזת ָהַרע הּוא 
ַרק ְלַ:ָּטה, ַּבְזַ:ן ּוְבִ:ּדֹות, ְוָׁשם ֵיׁש ְיֵ:י טֹוב ִויֵ:י ַרע, 
ִּבְבִחיַנת  ְלַ:ְעָלה,  ֲאָבל  ָׁשם,  ֲאִחיָזה  ָלֶהם  ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל 
ָלֶהם  ֵאין  ָׁשם   – ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּבַּדַעת,  ַאֲהָבה 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְלַ:ָּטה  ֲאִחיָזָתם  ְוִעַּקר  ְּכָלל,  ֲאִחיָזה  ׁשּום 
הּוא ַרק ֵ:ֲחַ:ת ֶׁשֵאין זֹוִכין ֶׁשִּתְתַקֵּׁשר ָהַאֲהָבה ֶׁשְּבָיִ:ים 
ִעם ָהַאֲהָבה ֶׁשַּבַּדַעת ּוְתַקֵּבל אֹור ִ:ָּׁשם, ַעל ְיֵדי ֶׁשֵאין 

ִ:ְתַּגֵּבר ֶׁשִּיְהֶיה ִלּבֹו ִּבְרׁשּותֹו ְוֵאינֹו ְ:ַקֵּׁשר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, 
"ִנְרָּגן  כח(מ  טז,  )ִ:ְׁשֵלי  ְּבִחיַנת  ְוָׁשלֹום,  ַחס  הּוא,  ֲאַזי 
ַ:ְפִריד ַאּלּוף", ְוִנְפָרד ַחס ְוָׁשלֹום ָהַאֲהָבה ֶׁשַּבָּיִ:ים – 
ְּבִחיַנת ַהְיֵ:י טֹוב, ֵ:ָהַאֲהָבה ֶׁשַּבַּדַעת, ַוֲאַזי ַחס ְוָׁשלֹום 
ִ:ְתַּגְּבִרין ַהְיֵ:י ַרע ְויֹוְנִקים ֵ:ֶהם ּוְ:ַכִּסים ֲעֵליֶהם. ֲאָבל 
ַהַּצִּדיק ֶׁשָּכָפה ֶאת ִיְצרֹו, ְוָזָכה ֶׁשִּיְתַקְּׁשרּו ְוֻיְכְללּו ַהְיֵ:י 
טֹוב, ְּבִחיַנת ַאֲהָבה ֶׁשַּבָּיִ:ים, ִלְבִחיַנת ַאֲהָבה ֶׁשַּבַּדַעת, 
ִּכי ִלּבֹו ִּבְרׁשּותֹו, ַעל ֵּכן ֵאין ְלָהַרע ׁשּום ְׁשִליָטה ֶנְגּדֹו, 
ַעל ֵּכן נֹוֵפל ְוִנְתַּבֵּטל ָהַרע ֶנְגּדֹו, ִּכי ֵאין ְלַהְיֵ:י ַרע ׁשּום 
ְׁשִליָטה ַוֲאִחיָזה ְּכָלל ִּבְבִחיַנת ַאֲהָבה ֶׁשַּבַּדַעת. ַוֲאִפּלּו 
ְׁשִליָטה  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין   – ֶׁשַּבָּיִ:ים  ָהַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת 
ְּכֶׁשִהיא ְ:ֻקֶּׁשֶרת ְוִנְכֶלֶלת ִעם ָהַאֲהָבה ֶׁשְּבַדַעת. ְוַעל ֵּכן 
ֵּתֶכף ְּכֶׁשַהַּצִּדיק ָהֱאֶ:ת ַ:ְכִניַע ֵאֶצל ָהְרָׁשִעים ַהְיֵ:י ַרע 
ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול, ּוְ:ַגֶּלה ְּבִחיַנת ַהְיֵ:י  טֹוב, ִנּתֹוֵסף ָּבֶהם 
ִ:ָּיד אֹור ַרב ִ:ְּלֵעָּלא, ְוֶזהּו ְּבַעְצ:ֹו ְּבִחיַנת אֹור ָהַאֲהָבה 
אֹור  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶ:ת  ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְתַּגֶּלה  ֶׁשַּבַּדַעת 
ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ֵּתֶכף  ִּכי  ִעַּקר ָהאֹור,  ִּכי ִ:ָּׁשם  ִ:ְּלֵעָּלא,  ַרב 
ֵּתֶכף  ִנְתַקֵּׁשר  ֲאַזי  ַהְיֵ:י טֹוב,  ּוְ:ַגֶּלה  ַרע  ַהְיֵ:י  ַ:ְכִניַע 
ָׁשְרׁשֹו  ִעם  ֶׁשְּבָיִ:ים,  ָהַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהּטֹוב, 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

ַמע – לשמוע את קֹול ַהּתֹוָרה  ה ּובֹוֶנה אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ְוזֹוֶכה ְלִמׁשְ י עֹוׂשֶ ַמע", ּכִ ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ
א – מלמעלה, כי אז האותיות הללו, שהן בחינת ה'אהבה שבמידות' מקבלות אור רב מלמעלה, והאור  ֵעּלָ ִמּלְ
י  יהּו", ּכִ ׁשּו ִמּפִ אי ִמזֶּה ָהַרב: "ּתֹוָרה ְיַבּקְ ַוּדַ הרב הזה הוא הארה מבחינת ה'אהבה שבדעת'. ולכן ּבְ

ט אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה99. כמו  ים הּוא ְמַלּקֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ אי יֹוֵדַע הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, כי ֲאִפּלּו ִמּדְ ַוּדַ ּבְ
שנתבאר לעיל )אות ב'(, שאפילו בלשונות העכו"ם, ישנן תיבות של תורה, ובכל המשא ומתן שעוסק עם 

העכו"ם - בכל אלו הדברים הגשמיים, יש בהם אלוקות המחיה את אותו דבר, והחיות היא אותיות התורה. 

והרב שכופה את יצרו הרע, מכניע את הרע של העכו"ם ושל הגשמיות, שהוא בחינת 'ימי רע', המלביש 

ומכסה את אותיות התורה, ואזי אותיות התורה הנמצאות שם מאירות ומתבלטות, והוא יכול ללקט אותן.

ְמרּו  ִחינֹות 'ֶחֶסד', ו'חסד' הוא בחינת אהבה, "ִיׁשְ ְמרּו ַדַעת", "ּכֵֹהן" - הּוא ּבְ ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ י ׂשִ ְוֶזה "ּכִ
הּוא ְלִפי ַמְדֵרָגְתָך - היינו, כלפי  ַדַעת, ׁשֶ ּבְ ה ַעל ְיֵדי ָהַרב ַהזֶּה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ַדַעת" – ַהְינּו ׁשֶ
הּוא בחינת הכתוב )זכריה יד, ז, המובא  ַמן, ׁשֶ הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ מדרגת התלמיד של הרב הזה, זוהי ַאֲהָבה ׁשֶ

א.  ֵעּלָ ַמע קֹול ַהּתֹוָרה ִמּלְ ה ּובֹוֶנה אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ְוזֹוֶכה ְלִמׁשְ י עֹוׂשֶ ַמע", ּכִ ה ְוִנׁשְ ִחינֹות "ַנֲעׂשֶ ּבְ
ים  ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ אי יֹוֵדַע הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ִמּדְ ַוּדַ י ּבְ יהּו", ּכִ ׁשּו ִמּפִ אי ִמזֶּה ָהַרב "ּתֹוָרה ְיַבּקְ ַוּדַ ּבְ
ֶחֶסד.  ִחינֹות  ּבְ "ּכֵֹהן" - הּוא  ַדַעת",  ְמרּו  ִיׁשְ ֹכֵהן  ְפֵתי  "ׂשִ י  ּכִ ְוֶזה  ַהּתֹוָרה.  ט אֹוִתּיֹות  ְמַלּקֵ הּוא 
הּוא ְלִפי ַמְדֵרָגְתָך ַאֲהָבה  ַדַעת, ׁשֶ ּבְ ּלֶה ַעל ְיֵדי ָהַרב ַהזֶּה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ְתּגַ ּיִ ְמרּו ַדַעת" - ַהְינּו ׁשֶ "ִיׁשְ

ַדע ַלה'" ְוכּו': ִיּוָ הּוא "יֹום ֶאָחד  ַמן, ׁשֶ הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ׁשֶ
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ֶׁשהּוא ָהַאֲהָבה ֶׁשְּבַדַעת, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטָלה ֲאִחיַזת 
ַהִחיצֹוִנים ְלַגְ:ֵרי, ְוֶזה ְּבַעְצ:ֹו ְּבִחיַנת אֹור ַרב ִ:ְּלֵעָּלא.

ב'(,  )אות  לחכ:ה  בפרפראות  זה  כל  100. כ:בואר 
וז"למ רוצה לו:ר, כי :י שזוכה שכפה את יצרו וביטל 
הי:י רע שלו לג:רי, אז הי:י טוב שלו לבד – היינו 
האהבה שיש לו עם השם יתברך בז:ן וב:דות, הוא 
בחינת אהבה שבדעת לפי :דרגתך, וגם כי על ידי זה 
הי:י טוב שלו :קבלין :אור האהבה שבדעת כנ"ל, 
עי"ז  שבדעת,  אהבה  הארת  ::נו  שתקבל  ועי"ז 
::ילא יתבטלו ויפלו ה:דות רעות שלך, ויעלו :הם 
הי:י טוב ה:לובשים בהם, ויקבלו גם כן התנוצצות 
:אור האהבה הזו שהוא בחינת אהבה שבדעת לפי 
ִיְׁשְ:רּו ַדַעת",  :דרגתך, שזה בחינת "ִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן 
היינו :ה שהוא יכול להוציא :כח אל הפועל ולהביאו 
לבחינת דיבור, הוא לפי :דרגתך בחינת דעת שהוא 
ל:עלה :הז:ן וה:דות, וגם כי :אחר שכפה את יצרו 
ועי"ז :קבלין הי:י טוב שלו :אור האהבה שבדעת, 

ְך ֹלא ַיְחִׁשיְך ִ:ֶּמָך",  ֶ אשר שם )תהלים קלט, יב( "ַּגם חֹשׁש
הרע :שם,  נופל  :קום ש:סתכל שם,  בכל  כן  ועל 
ועי"ז יודע את התורה אפילו :דברים גש:יים, בודאי 

:רב כזה "ּתֹוָרה ְיַבְּקׁשּו ִ:ִּפיהּו".
101. ראה לק:ן )תורה קנ"ד(, וז"למ ְוַהַּדַעת ָצִריְך ִלְהיֹות 
ַּבֵּלב, ִּכי ַּגם ַעּכּו"ם ֵיׁש לֹו ַּדַעת, ַאְך הּוא ְּבֹלא ֵלב. ַאְך 
לט(  ד,  )ְּדָבִרים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכ:ֹו  ַּבֵּלב,  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּדַעת  ִעַּקר 
"ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך", ְּכ:ֹו ֶׁשָּכתּוב )ָׁשם כט, 
ג( "ְוֹלא ָנַתן ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת" ַּדְיָקא. ּוְכֶׁשְּמַחֵּבר ַהַּדַעת 
ֶׁשַּבֵּלב ִעם ַהִּיְרָאה ֶׁשָּׁשְרָׁשּה ּוְ:קֹוָ:ּה ַּבֵּלב, ֲאַזי ֶנֱאַ:ר 

)ִ:ְׁשֵלי ב, ה( "ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה' ְוַדַעת ֱאֹלִקים ִּתְ:ָצא".

זה :בואר  וענין  102. כן :תבאר בשורות הבאות, 
בתחילת תורה זו )אות ב'(, שצריך ל:צוא את ה' ית' 
בכל דבר, אפילו בדברים גש:יים ואפילו בלשונות 
הרי  כבודו",  הארץ  כל  ש":לא  :כיון  כי  העכו"ם, 

שכבודו ית' הוא חיות כל דבר שנברא.
103. כן ביאר בפרפראות לחכ:ה )אות ג'(.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ַדע ַלה' ְוכּו'". והיינו, שה'אהבה שבמידות' שישנה לרב, שזכה לה על ידי כפיית  לעיל אות ה'(: "יֹום ֶאָחד ִיּוָ

יצרו וביטול המדות הרעות שלו, היא בחינת 'אהבה שבדעת' לפי מדרגת התלמיד, ועוד, שהאהבה שבמידות 

שלו מקבלת הארה מהבחינה העליונה של ה'אהבה שבדעת'. ולכן, על ידי שמקבל התלמיד מהרב את 

האהבה הזו, יפלו ויתבטלו ממילא המדות הרעות שלו, ויתגלו המדות הטובות )הימי טוב( המלובשות בהן, והן 

יקבלו הארה מאור האהבה של הרב, שהיא בחינת 'אהבה שבדעת' לפי מדרגת התלמיד100.

לאחר שביאר, שאע"פ שעיקר ענין גילוי אור האהבה שבדעת, בחינת 'תורה דעתיקא סתימא' – 'התורה הצפונה', 
יהיה רק לעתיד לבוא. מ"מ ישנה בחינת גילוי 'אור אהבה שבדעת' ע"י הרב הדומה למלאך ה' צבאות, כי הוא כופה 
את יצרו, עד שזוכה לדעת תורה, אפילו מדברים גשמיים ואפילו מלשונות העכו"ם. וכיון שהוא במדרגה למעלה 
מתלמידו, לכן כלפי התלמיד נחשבת השגת הרב בבחינת 'אהבה שבדעת'. עתה יבאר דרך נוספת, שבה יכול גם כל 

אדם )כגון תלמיד( לטעום את 'אור האהבה שבדעת'.

תֹוְך  יו ּבְ ִחיָנתֹו, ֲאִפּלּו ַעְכׁשָ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ַדַעת, ּכָ ּבְ ל ָאָדם ִלְטעֹום ַטַעם אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ז. ְוָיכֹול ּכָ
ל ֶאָחד  י ּכָ ר ֶאת ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו101. ּכִ ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ ִמים - שעדיין הדעת מלובשת, ַהְינּו - וזה נעשה: ּכְ ַהּיָ
ְכָלל כל הבריאה, כי מלא כל הארץ כבודו102, כי הדעת  ׁש ֱאלִֹקים ּבִ ּיֵ ָרֵאל יֹוֵדַע בדעתו ובמוחו ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ
ִעים  היא למעלה מהמידות, ולכן שם אין לרע אחיזה כל כך103, ולכן יודע הוא שיש אלהי"ם. ֲאָבל 'ָהְרׁשָ

ן' )בראשית רבה נח לד, י(, כי תאוות ליבם שולטות בהם, וגם בדברים שהם מבינים בשכלם  ְרׁשּות ִלּבָ ֵהם ּבִ
ִמים - שהם שבעת הספירות והחסד שהולך עם  ּדֹות ְוַהּיָ שאינם טובים, תאותם שולטת עליהם, ְוַהּמִ

תֹוְך  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֲאִפּלּו  ִחיָנתֹו,  ּבְ ְלִפי  ל ֶאָחד  ּכָ ַדַעת,  ּבְ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ִלְטֹעם ַטַעם אֹור  ל ָאָדם  ּכָ ְוָיכֹול  ז 
ֲאָבל  ְכָלל,  ּבִ ֱאלִֹקים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ְלַדְעּתֹו.  ִלּבֹו  ֶאת  ר  ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ִמים,  ַהּיָ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  מֹו ׁשֶ ּלֵב, ּכְ ִמים ֵהם ִנְכָלִלין ּבַ ּדֹות ְוַהּיָ ן )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה נַֹח לד, י(. ְוַהּמִ ְרׁשּות ִלּבָ ִעים ֵהם ּבִ ָהְרׁשָ
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104. וז"ל הזוהרמ ַרִּבי ִיְצָחק ֲהָוה ְׁשִכיַח ָקֵ:יּה ְּדַרִּבי 
הּוא  ְּבִריְך  ְּדקּוְדָׁשא  ְרִחי:ּו  ַוַּדאי  ֵליּה,  ָאַ:ר  ֶאְלָעָזר, 
ְּדַבר ָנׁש ָרִחים ֵליּה, ָלא ִאְּתַער ֶאָּלא ִ:ִּלָּבא, ְּבִגין ְּדִלָּבא 
ִאיהּו ִאְתָערּוָתא ְלִאְּתָעָרא ְלַגֵּביּה ְרִחי:ּו, ְו'ַרֲחָ:ָנא ִלָּבא 
ָּבֵעי'. ִאי ָהִכי, ֲאַ:אי ְּכִתיב "ְּבָכל ְלָבְבָך", ּוְלָבַתר "ּוְבָכל 
ְוַחד  ִלָּבא,  ַחד  ִאיּנּון,  ַּגְווִנין  ִּדְתֵרין  ְּדַ:ְׁשַ:ע  ַנְפְׁשָך". 
ַנְפָׁשא, ִאי ִלָּבא הּוא ִעָּקָרא, ַ:אי ָּבֵעי ַנְפָׁשא. ָאַ:ר ֵליּה, 
ַוַּדאי ִלָּבא ְוַנְפָׁשא ְּתֵרין ִאיּנּון, ְוִאְתַאֲחָדן ְלָחד. ְּדָהא ִלָּבא 
ְוַנְפָׁשא ּוָ::ֹוָנא )דבכל :אודך(, ֻּכְּלהּו ִאְתַאֲחָדן ָּדא ְּבָדא, 
ְוִלָּבא ִאיהּו ִעָּקָרא ִויסֹוָדא ְּדכָֹּלא. ]תרגוםמ ַרִּבי ִיְצָחק 
ֶׁשַאֲהַבת  ַוַּדאי  לֹו,  ָאַ:ר  ֶאְלָעָזר,  ַרִּבי  ִלְפֵני  ָ:צּוי  ָהָיה 
ִ:ְתעֹוֶרֶרת  ֶׁשָאָדם אֹוֵהב אֹותֹו ֹלא  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ֶאָּלא ֵ:ַהֵּלב, ִ:ּׁשּום ֶׁשֵּלב הּוא ִהְתעֹוְררּות ְלָהִעיר ֵאָליו 
ָּכְך,  ִאם  ַהֵּלב.  ֶאת  רֹוֶצה  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ַאֲהָבה, 
ַנְפְׁשָך",  "ּוְבָכל  ָּכְך  ְוַאַחר  ְלָבְבָך"  "ְּבָכל  ָּכתּוב  ָלָּמה 
ַהֶּנֶפׁש?  ְוֶאָחד  ַהֵּלב  ֶאָחד  ְגָוִנים,  ְׁשֵני  ֶׁשֵהם  ֶׁשַּמְׁשָ:ע 
ֶׁשֵּלב  ַוַּדאי  ָאַ:ר לֹו,  ֶנֶפׁש?  ָּצִריְך  ִעָּקר – ַ:ה  ַהֵּלב  ִאם 
ְוֶנֶפׁש  ֵלב  ֶׁשֲהֵרי  ְלֶאָחד.  ּוִ:ְתַאֲחִדים  ְׁשַנִים,  ֵהם  ָוֶנֶפׁש 
ִויסֹוד  ִעַּקר  ְוַהֵּלב הּוא  ָּבֶזה,  ֶזה  ֲאחּוִזים  ֻּכָּלם   ּוָ::ֹון, 

ַהּכֹל[.
105. הקדוש ברוך הוא ליבא בעי, דכתיב )ש:ואל א' 

טז, ז(מ "ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב".

106. שם בג:'מ ר' יוחנן ראה את תל:ידו ר' אלעזר 
דלא  תורה  :שום  אי  בכית,  א:אי  ושאלומ  בוכה, 

אפשת )אי :שום שלא ל:דת תורה הרבה כרצונך(, שנינו 'אחד 
ה:רבה ואחד ה::עיט ובלבד שיכוין לבו לש:ים'.

107. כתב בלקוטי הלכות ):צרנות ד, ט(, וז"למ ְּבִעְנַין 
ִנְ:ָׁשִכין  ֶׁשֻּכָּלם  ְיסֹודֹות  ֵ:ָהַאְרָּבָעה  ַהִּנְ:ָׁשִכין  ַהִּמּדֹות 
ְוִנְתָּפְרִּדין ֵ:ַהֵּלב ֶׁשהּוא ְ:קֹור ָּכל ַהִּמּדֹות ְלטֹוב ּוְלַרע, 
ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהִּמּדֹות ַּבֵּלב )כ:בואר כאן(, ְוָהִעָּקר ְלַהְ:ִׁשיְך 
ַהֵּלב,  ֶאת  ּוְלַהְׁשקֹות  ְלַהֲחיֹות  ֶׁשַּבּמַֹח  ַהָחְכָ:ה  ׁשֹוֶרׁש 
ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִחּיּותֹו ְוִקּיּו:ֹו ְּבַגְׁשִ:ּיּות ְורּוָחִנּיּות. ִּכי ֶעֶצם 
ְוַהִּמּדֹות  ַהַּתֲאוֹות  ִ:ָּכל  ְ:אֹד  ָרחֹוק  ֶׁשַּבּמַֹח,  ַהָחְכָ:ה 
ָרעֹות, ְוִעַּקר ַהִּמְלָחָ:ה, ִהיא ְלַקֵּׁשר ַהָחְכָ:ה ֶׁשַּבּמַֹח ִעם 
ַהֵּלב ִּבְבִחיַנת )דברים ד, לט( "ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל 
ְלָבֶבָך" ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִּבְרׁשּות ִלּבֹו, ַרק ִיְהֶיה ִלּבֹו ִּבְרׁשּותֹו. 
108. על פי דברי הפרפראות לחכ:ה )אות ג'(, וז"למ 
ועל כן יודע שיש אלקים, וגם יודע ש":לא כל הארץ 
כבודו", היינו שאפילו בתוך הי:י רע בעצ:ן יש שם 
גם כן אלקותו יתברך ואותיות התורה שהם בחינת י:י 
טוב. אך הרשעים הם ברשות לבם, היינו שהי:י רע 
שהם ה:דות רעות שבלב :תגברין כל כך, עד שאין 
הלב יכול לקבל אור הדעת הזה ואינו :רגיש אותו 
כראוי. ועל כן כש:קשר את לבו לדעתו וכופה את לבו 
להדעת הזה שהוא בעצ:ו יודע, ולבו ברשותו, אזי 
:קבלין ה:דות שבלבו בחינת 'אור האהבה שבדעת', 

ורואה ו:שיג אור הגנוז לפי בחינתו וכו', עכ"ל.
לי  שיש  הרעות  בתאוות  שגם  הידיעה  109. פי', 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )זוהר תרומה ח"ב דף קסב:104  מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ּלֵ כל ספירה וספירה, ֵהם ִנְכָלִלין ּבַ

ֵעי' – הקב"ה רוצה את הלב של האדם, ועוד אמרו )ברכות ה:(: 'ּוִבְלַבד  א ּבָ ועיין סנהדרין קו:105(: 'ַרֲחָמָנא ִלּבָ

ּדֹות הּוא ַהּלֵב107.  ל ַהּמִ ָרן ׁשֶ י ִעּקָ ַמִים'106, ּכִ ָ ן ֶאת ִלּבֹו ַלּשׁ ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ

ׁש ֱאלִֹהים גם בהרגשת לבו, דהיינו, שהידיעה שיש  ּיֵ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ר ֶאת ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ִנְמָצא ּכְ
בֹודֹו , פי', כשיודע  לֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ ְכָלל ׁשֶ אלהי"ם משפיעה על מדותיו ותאוותיו שבלבו, אז יֹוֵדַע ּבִ

שיש אלהי"ם גם בהרגשת הלב, ידיעה זו גורמת לו למצוא את הקב"ה גם בכל דבר גשמי, ואפילו בימי רע, 

כי יודע שגם בתוך המידות הרעות שבליבו, ישנה שם אלוקותו יתברך שמחיה אותן108, וידיעה זו נותנת 

לו כח גדול לכפות את יצרו109, ואז נראות אותיות התורה שבכל דבר, ויודע בכלל שמלא כל הארץ כבודו, 

יִדיעֹות ַהּתֹוָרה, כי אותיות התורה מאירות ובולטות )כנ"ל אות ג'(.  ְויֹוֵדַע ּבִ

ַמִים )ְּבָרכֹות המ(,  ָ ן ֶאת ִלּבֹו ַלּשׁ ַכּוֵ ּיְ ֵעי', ּוִבְלַבד ׁשֶ א ּבָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )זַֹהר ְּתרּוָ:ה קסבמ, ְוַעֵּין ַסְנֶהְדִרין קומ( 'ַרֲחָמָנא ִלּבָ
יֹוֵדַע  ֱאלִֹהים,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְלַדְעּתֹו,  ִלּבֹו  ר ֶאת  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ַהּלֵב.  ּדֹות הּוא  ַהּמִ ל  ׁשֶ ָרן  ִעּקָ י  ּכִ
ַהְינּו  ַהזֶּה,  ְלַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ּכֹוֶפה ֶאת  ּוְכׁשֶ ַהּתֹוָרה.  יִדיעֹות  ּבִ ְויֹוֵדַע  בֹודֹו,  ּכְ ָהָאֶרץ  לֹא ָכל  ּמְ ׁשֶ ְכָלל  ּבִ
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בלב, :לובשות אותיות התורה, שהן בחינת אלוקות 
ה:חייה כל דבר, היא נותנת לאדם כח גדול לכבוש 
את תאוותיו. כפי ש:בואר לעיל )אות ג'(, וז"למ ֲאָבל 
ִ:י ֶׁשּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ָהָרע, ַהְינּו ַהְיֵ:י ַרע, ַהְינּו ַהִּמּדֹות 
ֵּטל ְלַגְ:ֵרי ֶנֶגד ְיֵ:י ַהּטֹוב ֶׁשָּבֶהם,  ָרעֹות, ֲאַזי ָהָרע ִנְתַבּ
ֲאַזי אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות ְוִנְתָרִאים ּוְ:ִאיִרים ְּביֹוֵתר, ע"כ. 
היינו שידיעה זו נותנת כח גדול לכפות את היצר, כדי 

לזכות לגלות את אור האלקות שבאותיות התורה. 

110. כ:בואר לק:ן )תורה :ט, א(, שגם בלב של האדם 
ישנן שבע :דות וכו'. 

ַגת  ַהָּשׂ ִעַּקר  וז"למ  ה(,  ב,  )סוכה  הלכות  111. לקוטי 
ְיֵדי ַהְכָנַעת ָהַרע )כ:בואר  'אֹוָרְיָתא ְסִתיָ:ָאה' הּוא ַעל 
ַ:ְכִניַע  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְצרֹו,  ַעל  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ְיֵדי  ֶׁשַעל  כאן(, 

ִנְתַּגֶּלה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּטֹוב  ַעל  ֶׁשּׁשֹוֵכן  ָהַרע  ּוְ:ַבֵּטל 
ַהּתֹוָרה ַהְ:ֻכָּסה ְוֶנְעֶלֶ:ת ֵּבין ְלׁשֹונֹות ָהַעִּמים ְוָאז ַעל 

ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלאֹוָרְיָתא ְּדַעִּתיָקא ְסִתיָ:ָאה.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ְרׁשּותֹו שזו בחינת כפיית היצר, שאין התאוות מושלות  ּבֹו ּבִ ּלִ ּכֹוֶפה ֶאת ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו ַהזֶּה, ַהְינּו ׁשֶ ּוְכׁשֶ
ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, פי', שבע הספירות  ּבְ ּדֹות ׁשֶ ן ַהּמִ ם ּכֵ בו, אלא, ידיעת המוח שולטת בלב, ֲאַזי ִנְכָלִלין ּגַ

ַדַעת  ּבְ ּדֹות שבלבו אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִלין ַהּמִ דקדושה מחסד עד מלכות - הפרטיות שלו110, ַוֲאַזי ְמַקּבְ

נּוז ְוָצפּון ַעד  ָהָיה ּגָ יִקים ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ִחיָנתֹו, ַהְינּו ׁשֶ נּוז' ְלִפי ּבְ יג 'אֹור ַהּגָ שבמוחו, ְורֹוֶאה ּוַמּשִׂ

ַעת שלו, היינו, מה שיודע  ּכֹוֵפף ֶאת ִלּבֹו ְלַהּדַ ׁשֶ ּנּו111, כי היו במדרגה אחת גבוהה ממנו, אבל ּכְ ה ִמּמֶ ַעּתָ
הּוא ׁשֹוֶרׁש  ל ַהּלֵב שלו ׁשֶ בכללות ש"מלא כל הארץ כבודו" וכנ"ל, ובכח זה כופה את יצר לבו, ֲאַזי ְמַקּבֵ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ ֹכַח ּבֵ ָהָיה ּבְ ַדַעת שלו, הּוא ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ ל אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּדֹות, ּוְמַקּבֵ ְלָכל ַהּמִ
ִריָאה, שאהבה זו מלובשת גם במוח של כל אחד ואחד מישראל מעצם בריאתו. אלא,  ָרֵאל קֹוֶדם ַהּבְ ְלִיׂשְ
שמקודם היא היתה גנוזה במוחו, ולכן לא יכל להשיג את הצדיקים ואת התורה שבמדרגה שלמעלה ממנו, 

אולם, כשכפה את לבו לדעתו, אזי האהבה הנמצאת בדעתו יורדת ללב, שהוא שורש כל המידות, וזוכה 

לפי בחינתו לבחינת אהבה שבדעת. ועל ידי זה זוכה לבחינת 'שלום' גדולה יותר.

ָיִמים  ים אֵֹהב  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  "ִמי  יג(:  )תהלים לד,  זו  זו, בפסוק שבו פתח בתורה  עתה ילביש את ההשגה של תורה 
ִלְראֹות טֹוב".

ב.  ּלֵ ַהֵחֶפץ והרצון הּוא ּבַ ִחיַנת ֵלב, ׁשֶ ים", "ָחֵפץ" - הּוא ּבְ ח. ְוֶזה שכתוב: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
ָעָליו" – 'השכל הוא  ֶכל ּבְ ים ׂשֵ תּוב )משלי טז, כב(: "ְמקֹור ַחּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת', ּכְ ִחיַנת 'ּדַ ים" - הּוא ּבְ "ַחּיִ
ב  ר ֶאת ַהּלֵ ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ לבעליו כמעיין הנובע חיים' )מצודת דוד(, הרי, שהדעת והשכל הם בחינת 'חיים'. ַהְינּו ּכְ

ּכֹוֵפף ֶאת ִיְצרֹו לדעתו, שבזה גורם להמשיך את הדעת ללב, ֲאַזי ְלִפי  ְרׁשּותֹו, ׁשֶ ּבֹו ּבִ ּלִ ַעת, ׁשֶ ְלַהּדַ
ַעת שלו - היינו, בחינת אהבה שבדעת שישנה  יְך ֶאת ָהַאֲהָבה ִמּדַ ִחיָנתֹו: "ֹאֵהב ָיִמים" – הּוא ַמְמׁשִ ּבְ
בכל אחד מישראל, מזה שהקב"ה אהב כל אחד ואחד מישראל קודם הבריאה, והדעת היא בחינת "אוהב", 

ָהַאֲהָבה  ּדֹות אֹור  ַהּמִ ִלין  ְמַקּבְ ַוֲאַזי  ְלַדְעּתֹו.  ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנְכָלִלין  ֲאַזי  ְרׁשּותֹו,  ּבִ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ
נּוז ְוָצפּון ַעד  ָהָיה ּגָ יִקים ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ִחיָנתֹו. ַהְינּו ׁשֶ נּוז ְלִפי ּבְ יג אֹור ַהּגָ ַדַעת, ְורֹוֶאה ּוַמּשִׂ ּבְ ׁשֶ
ל אֹור  ּוְמַקּבֵ ּדֹות,  ַהּמִ ְלָכל  ׁשֶֹרׁש  הּוא  ׁשֶ ַהּלֵב  ל  ְמַקּבֵ ֲאַזי  ַעת,  ְלַהּדַ ִלּבֹו  ּכֹוֵפף ֶאת  ׁשֶ ּכְ ּנוּ,  ִמּמֶ ה  ַעּתָ

ִריָאה: ָרֵאל ֹקֶדם ַהּבְ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ ֹכַח ּבֵ ָהָיה ּבְ ַדַעת, הּוא ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ּלֵב.  ּבַ הּוא  ַהֵחֶפץ  ׁשֶ 'ֵלב',  ִחיַנת  ּבְ הּוא   - "ָחֵפץ"  ים",  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  "ִמי  יג(  לד,  )תהלים  ְוֶזה  ח 
ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ָעָליו". ַהְינּו ּכְ ֶכל ּבְ ים ׂשֵ תּוב )ִ:ְׁשֵלי טז, כב( "ְמקֹור ַחּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת', ּכְ ִחיַנת 'ּדַ ים" - הּוא ּבְ "ַחּיִ
הּוא  ָיִמים" -  "ֹאֵהב  ִחיָנתֹו,  ּבְ ְלִפי  ֲאַזי  ִיְצרֹו.  ֶאת  ּכֹוֵפף  ׁשֶ ְרׁשּותֹו,  ּבִ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ַעת,  ְלַהּדַ ַהּלֵב  ֶאת 

  מקוָות ועיונים  



339 ֹ ּת   ֹות    ([רשןיא] ןוש  'כ):ח. ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

כוונות  על  נא:רה  זו  שתורה  :לבד  112. כלו:ר, 
הארה :תפילין של  בחינת  ישנה  תפילין, שגם שם 
ראש - שכנגד ה:וחין והדעת, אל הלב - שהוא בחינת 

תפילין של יד, נר:ז בתורה זו גם כוונות הלולב.
113. בפרי עץ חיים )שער הלולב פרק ג'(, כתב וז"למ סוד 
הנענועים הוא, שתחילה תנענע ג' נענועים נגד דרום, 
ותכוין בג' הולכות הנענועים ההם, לה:שיך :בחינת 
הדרום שבדעת, שהוא :בחינת חסד וכו'. אח"כ תוליך 
אל צפון, ותעשה ג' הולכות וג' הובאות, כנ"ל גבי 
דרום, ותכוין לה:שיך :ג' :וחין הכוללים בגבורה 
שבדעת, לה:שיך אל נוקבא בחזה וכו'. ]והיא בחינת 
פרצוף 'רחל', ש:תחיל כנגד החזה של פרצוף 'זעיר 
אנפין', ולכן בנענועים אנו :ביאים את הד' :ינים אל 
החזה, כדי לה:שיך את אור החסדים :שש הספירות 

אל ה':לכות', שהיא כנגד החזה[.
114. כתב בפרי עץ חיים )שם פרק ב'(, וז"למ לפי שכל 
כוונת הלולב, היא לה:שיך החסדים לצורך הנוקבא 
נענוע  ובכל  וז"למ  ג'(,  )פרק  עוד שם  )ספירת ה:לכות(. 

והולכה :אלו הששה )צדדים(, אנו :חזירין ו:ביאין 
אל ה:לכות העו:דת בחזה דז"א.

115. וז"למ ועתה נבאר, ל:ה צריך כל אותן הנענועין. 
והענין, כי הלא הם ששה נענועים לד' קצוות ו:עלה 
אנו  הששה,  :אלו  והולכה  נענוע  ובכל  ו:טה. 
:חזירין ו:ביאין אל ה:לכות העו:דת בחזה דז"א 
כוונת  כי  ביארנו  הלא  עצ:ם,  נענועין  א:נם  כנ"ל. 
הנענועים הוא, לה:שיך הארה :ן הדעת דז"א, אל 
כ:ו  כי  ביארנו,  וכבר  בז"א.  ה:תפשטים  החסדים 
שאנו או:רים שהחסדים ה:תפשטים )בח:ש ספירות( 
הם ח:שה חסדים :חסד עד הוד, אחר כך יש בחינה 
אלו  חסדים  הח:שה  הארת  כללות  שהוא  אחרת 
ה:תקבצין ביסוד, והנה הם ששה בחינות. כך ::ש 
ל:עלה בדעת דז"א, כי יש שם ה' חסדים, ועוד יש 
תחתיהן הבחינה הכוללת את כולם. כי אם לא היה 
כך בשורשם ל:עלה ב:קום הדעת, האיך היה ל:טה 

ביסוד ז"א, כללות הארת הח:שה חסדים.
נ:צא, כי ששה בחינות החסדים הם בדעת דז"א, והם 
סוד ששה קצוות העליונים שיש בדעת דז"א, ונודע 
כי שורש הששה קצוות, הם כולם ל:עלה בדעת, וזה 
הוא  הדעת  כי  :ט.(,  דף  כ"א  )תיקון  בתיקונים  שא:רו 
נש:ת התפארת וכו'. והנה נ:צא, כי הששה נענועין 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
יג ֶאת  ּדֹות שלו, והמידות הן בחינת "ימים". "ִלְראֹות טֹוב" – ְורֹוֶאה ּוַמּשִׂ ִמים ּוְלתֹוְך ַהּמִ ְלתֹוְך ַהּיָ
יג ָהאֹור - ַהְינּו ַהּתֹוָרה  ּשִׂ ּמַ י טֹוב" ְוָגנּוז, פי', האור שעליו נאמר 'כי טוב - טוב לגנוז', ׁשֶ "ָהאֹור ּכִ

נּוִזים, כלומר, מה שהיה למעלה מבחינתו. יִקים ַהּגְ ּדִ נּוָזה, ְוַהּצַ ַהּגְ

עתה יבאר ר' נתן תוספת יקרה, כיצד ההשגות של תורה דידן, מלובשות בכוונות לולב.

ל לּוָלב112 שגילה  נֹות ׁשֶ ּוָ לּוִלים ַהּכַ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּכְ ּבְ ָאַמר ׁשֶ מֹו של רבינו ז"ל, ׁשֶ ׁשְ י ּבִ ַמְעּתִ ט. ]ְוׁשָ
ל  נֹות ׁשֶ ּוָ ר ַהּכַ י ִעּקַ י ּוָמָצאִתי ְקָצת. ּכִ ְנּתִ אּור ָהִעְנָין, ַאְך ִעּיַ מֹוַע ּבֵ האר"י ז"ל113, ְולֹא ָזִכיִתי ִלׁשְ

ְלכּות114. ּוְצִריִכין ְלַנֲעֵנַע  ל ַהֲחָסִדים ַעד ֶהָחֶזה ששם הלב, ְלָהִאיָרם ֶאל ַהּמַ יְך ּכָ לּוָלב, הּוא ְלַהְמׁשִ
ּגּוף, ְלהֹוִסיף  ִטים ּבַ ּשְׁ ְתּפַ ַדַעת, ֶאל ַהֲחָסִדים ַהּמִ ּבְ ֹוֶרׁש ַהֲחָסִדים ׁשֶ יְך אֹור ִמּשׁ ֵדי ְלַהְמׁשִ ֲענּוִעים, ּכְ ַהּנַ
ַער ַהּלּוָלב )פרק ג'(115. ְוַגם  ׁשַ ים" ּבְ ִרי ֵעץ ַחּיִ "ּפְ ם ּבַ ן ׁשָ ַדַעת ְוכּו'. ַעּיֵ ּבְ ם ׁשֶ ְרׁשָ ָ דֹול ִמּשׁ ֲעֵליֶהם אֹור ּגָ

יג ֶאת  ּוַמּשִׂ ּדֹות. "ִלְראֹות טֹוב" -  ְורֹוֶאה  ִמים ּוְלתֹוְך ַהּמִ ַהּיָ ַעת, ְלתֹוְך  יְך ֶאת ָהַאֲהָבה ִמּדַ ַמְמׁשִ
נּוִזים: יִקים ַהּגְ ּדִ נּוָזה, ְוַהּצַ יג ָהאֹור - ַהְינּו ַהּתֹוָרה ַהּגְ ּשִׂ ּמַ י טֹוב" ְוָגנּוז, ׁשֶ "ָהאֹור ּכִ

מַֹע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  ְולֹא  לּוָלב.  ל  ׁשֶ נֹות  ּוָ ַהּכַ לּוִלים  ּכְ ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ]ְוׁשָ ט 
ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ ל לּוָלב, הּוא  ׁשֶ נֹות  ּוָ ַהּכַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְקָצת.  ּוָמָצאִתי  י  ְנּתִ ִעּיַ ַאְך  ָהִעְנָין,  אּור  ּבֵ
ֶֹרׁש ַהֲחָסִדים  יְך אֹור ִמּשׁ ֵדי ְלַהְמׁשִ ֲענּוִעים, ּכְ ְלכּות. ּוְצִריִכין ְלַנֲעֵנַע ַהּנַ ַעד ֶהָחֶזה, ְלָהִאיָרם ֶאל ַהּמַ
ן  ַעּיֵ ְוכּו'.  ַדַעת  ּבְ ׁשֶ ם  ְרׁשָ ָ ִמּשׁ דֹול  ּגָ ֲעֵליֶהם אֹור  ְלהֹוִסיף  ּגּוף,  ּבַ ִטים  ּשְׁ ְתּפַ ַהּמִ ַהֲחָסִדים  ַדַעת, ֶאל  ּבְ ׁשֶ

  מקוָות ועיונים  
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שבדעת,  הנ"ל  קצוות  ששה  נגד  הוא  עושין,  שאנו 
:ינים  וארבעת  הלולב  אל  :שם,  הארה  לה:שיך 

והששה קצוות התחתונים, עכ"ל.
116. וז"ל )שם(מ והכוונה בענין שא:ר הכתוב )תהלים 
יום, אלא  ולא א:ר  ַחְסּדֹו",  ה'  ְיַצֶּוה  "יֹוָ:ם  :ב, ט(מ 

"יו:ם" )כ:בואר בזוהר בלק ח"ג דף קצאמ והובא לעיל אות 
ד'( שהוא )החסד( ההולך עם כולם, וזהו "ְיַצֶּוה", כ:ו 
נברא  לא  כולו  העולם  'כל  ומ(  )ברכות  חז"ל  שא:רו 
אלא לצוות לזה', שהוא לשון חיבור, ש:חבר החסד 
ו:צוה לכולם, לכן אנו :נענעים בכל יום ע"ב )כ:נין 
חסד( נענועין בהלל, לה:שיך אור החסד עם כולם, וגם 

ביום ראשון לה:שיך אור החסד שבו, עם כל הבחי' 
שלו, שהוא יו:א דכולהו, דכליל לכולהו יו:ין וכו'. 
וזהו סוד הארבעה נענועים של ההלל גי:טריא ע"ב 
כ:נין 'חסד', לר:וז לחסד הראשון שהולך ו:תפשט 

עם כולם כל יום ויום, עכ"ל. 
117. הלולב הוא כנגד ספירת היסוד, )הדסים - חסד, 
גבורה ותפארת, ערבות – נצח והוד, אתרוג – :לכות(, אבל זה 

בתחתית הלולב, אולם צורת הלולב היא כנגד ע:וד 
השדרה, שראשו :גיע עד :וח הדעת, ש:שם יוצא 
בכשרות  ההקפדה  שעיקר  ו:צינו,  השדרה.  חוט 
הלולב, הוא בראשו, כי ראש הלולב שגבוה :כולם, 

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   

א  ה ה' ַחְסּדֹו", ְולֹא ָאַמר 'יֹום' ֶאּלָ תּוב )תהלים מב, ט(: "יֹוָמם ְיַצּוֶ ִעְנַין ַהּכָ ָנה ּבְ ּוָ ַהּכַ ם, ׁשֶ ְמבֹוָאר ׁשָ
ם116.  ן ׁשָ ם, ַעּיֵ ּלָ הּוא הֹוֵלְך ִעם ּכֻ "יֹוָמם", ׁשֶ

ם בתורה דידן  י ְמבֹוָאר ׁשָ נּו ַז"ל, ּכִ ל ַרּבֵ ְרּכֹו ַהּנֹוָרא ׁשֶ י ּדַ "ל, ַעל ּפִ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְוָכל ֶזה ְמבֹוָאר ּבְ
ָאֵזל  הּוא יֹוָמא ּדְ הּוא ספירת ַהֶחֶסד, ׁשֶ ֶצר, זֹוֶכה ְלַגּלֹות ָהַאֲהָבה, ׁשֶ ת ַהּיֵ ִפּיַ ַעל ְיֵדי ּכְ לעיל )אות ג'(, ׁשֶ

ּדֹות  ָכל ַהּמִ ׁש ּבְ הּוא ַהֶחֶסד, ְמֻלּבָ ָהַאֲהָבה, ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ הֹו יֹוִמין – יום שהולך עם כל הימים. ּדְ ּלְ ִעם ּכֻ
ְוכּו' מתגלה ע"י כפיית ה'ימי רע', שהם בחינת הסטרא אחרא, והם מתבטלים ע"י כפיית היצר, ואז אותיות 
התורה שמלובשות בכל דבר, מקבלות אור גדול מלמעלה. ומבואר לעיל )אות ד'(, שבתורה שורה אהבתו 

וחסדו של הקב"ה, ההולכת עם כל המדות, ובזה זוכה לגלות את האלוקות המלובשת בכל הדברים הגשמיים 

ַמן  ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ַדַעת, ׁשֶ ּבְ ׁש עוד ַאֲהָבה ׁשֶ ּיֵ ם לעיל )אות ה'( ׁשֶ ואפילו בלשונות העכו"ם. ּוְמבֹוָאר ׁשָ

ְרׁשּותֹו ְוכּו' - שזו בחינת כפיית  ּבֹו ּבִ ּלִ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵ ַקּשׁ ּמְ ּדֹות. ְומבואר )באות ז'( שַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוַהּמִ
ִלין  היצר במדרגה גבוהה יותר, עד שלבו ברשותו, שאז יכולה הדעת להאיר במידות שבלב, ֲאַזי ְמַקּבְ

ַדַעת' שהוא בחינת האור הגנוז, שישנו בדעת של כל אחד ואחד כפי בחינתו,  ּבְ ּדֹות 'אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ַהּמִ
"ל.  ּנַ ממה שאהב הקב"ה כל אחד מישראל, עוד קודם בריאת העולם ְוכּו', ּכַ

"ל, כי הנה עיקר הברכה היא על הלולב )ולא על האתרוג שהוא לכאורה  נֹות לּוָלב ַהּנַ ּוָ ְוָכל ֶזה הּוא סֹוד ּכַ
חשוב יותר(, משום שבמינו הוא גבוה מכולם )סוכה לז:(, והכוונה בפנימיות היא: שהיות וראש הלולב מגיע עד 

ַדַעת, ְלתֹוְך  ּבְ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ הּוא ּבְ ַדַעת, ׁשֶ ּבְ ֹוֶרׁש ַהֲחָסִדים ׁשֶ יְך ֶהָאָרה ִמּשׁ הּוא ְלַהְמׁשִ הדעת117, ׁשֶ

תּוב )תהלים :ב, ט( "יֹוָמם  ִעְנַין ַהּכָ ָנה ּבְ ּוָ ַהּכַ ם, ׁשֶ ַער ַהּלּוָלב )פ"ג(. ְוַגם ְמֹבָאר ׁשָ ׁשַ ים ּבְ ִרי ֵעץ ַחּיִ ּפְ ם ּבְ ׁשָ
ם. ן ׁשָ ם, ַעּיֵ ּלָ הּוא הֹוֵלְך ִעם ּכֻ א "יֹוָמם", ׁשֶ ה ה' ַחְסּדֹו", ְולֹא ָאַמר 'יֹום' ֶאּלָ ְיַצּוֶ

ם )באות  י ְמֹבָאר ׁשָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ּכִ ל ַרּבֵ ְרּכֹו ַהּנֹוָרא ׁשֶ י ּדַ "ל, ַעל ּפִ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְוָכל ֶזה ְמֹבָאר ּבְ
הּו  ּלְ ּכֻ ִעם  ָאֵזל  ּדְ 'יֹוָמא  הּוא  ׁשֶ ַהֶחֶסד,  הּוא  ׁשֶ ָהַאֲהָבה,  ְלַגּלֹות  זֹוֶכה  ֶצר -  ַהּיֵ ת  ִפּיַ ּכְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ג'( 

ַדַעת,  ּבְ ׁש ַאֲהָבה ׁשֶ ּיֵ ם ׁשֶ ּדֹות ְוכּו'. ּוְמֹבָאר ׁשָ ָכל ַהּמִ ׁש ּבְ הּוא ַהֶחֶסד ְמלֻּבָ ָהַאֲהָבה ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ יֹוִמין', ּדְ
ִלין  ְרׁשּותֹו ְוכּו', ֲאַזי ְמַקּבְ ּבֹו ּבִ ּלִ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ׁשֶ ֵ ַקּשׁ ּמְ ּדֹות. ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמן ְוַהּמִ ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ׁשֶ
יְך  ְלַהְמׁשִ הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ נֹות לּוָלב  ּוָ ּכַ ֶזה הּוא סֹוד  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ַדַעת  ּבְ ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ּדֹות אֹור  ַהּמִ
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החסדים  את  שואב  ו:שם  הדעת,  :וח  עד  :גיע 
שבדעת )שזו בחינת אהבה שבדעת הנ"ל( כדי להביאם לכל 
ה:ידות, כלו:ר, בכל ששת הקצוות )שהם כנגד ה:ינים 
וכנ"ל(, שהם הספירות :חסד עד יסוד, והנענועים הם 

להביא את הכל לנוקבא דז"א, שהיא ספירת ה:לכות 
הנר:זת באתרוג.

קחמ(,  דף  סוף  ס"ט  )תקון  זוהר  בתקוני  118. כ:בואר 
וז"למ ְוִאֵּלין ְקִליִפין ִאינּון ְ:ִחיָצה ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם 
ֶׁשַּבָּׁשַ:ִים, ְּבִאֵּלין ְקִליִפין ִ:ְתַלֵּבׁש קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ְלַקְייָ:א ִבְׁשִכיְנֵּתיּה )תהלים קג, יט( "ּוַ:ְלכּותֹו 
ַּבּכֹל ָ:ָׁשָלה", ּוְלַקְייָ:א ֵביּה )שם :ז, ח( "ִּכי ֶ:ֶלְך ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ אלהי''ם".
119. וז"למ לּוָלב ָּדא ַצִּדיק, ְּדָדֵ:י ְלחּוט ַהִּׁשְדָרה, ְּדֵביּה 
ח''י חּוְלָיין, ָלֳקֵבל ח''י ִנְענּוִעין ְּדלּוָלב. ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל 
ח''י ִּבְרָכאן ִּדְצלֹוָתא. ָלֳקֵבל ְׁש:ֶֹנה ֲעַׂשר ַאְזָּכרֹות )תהלים 
כט( ְּד"ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים". ָלֳקֵבל ְׁש:ֶֹנה ֲעַׂשר ַאְזָּכרֹות 

ִּדְקִריַאת ְׁשַ:ע. ְוִנְענּוַע ְלִׁשית ִסיְטִרין, ְּבחּוְׁשַּבן ו'. ְּתַלת 
ִנְענּוִעין ְּבָכל ִסְטָרא, ִאיּנּון ח''י. ]תרגוםמ לּוָלב ֶזה ַצִּדיק, 
ֶׁשּדֹוֶ:ה ְלחּוט ַהִּׁשְדָרה, ֶׁשּבֹו ְׁש:ֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֻחְליֹות, ְּכֶנֶגד 
ְׁש:ֹוָנה ָעָׂשר ִנְענּוִעים ֶׁשל ַהּלּוָלב. ְוֵהם ְּכֶנֶגד ְׁש:ֹוֶנה 

ֶעְׂשֵרה ִּבְרכֹות ַהְּתִפָּלה, ְּכֶנֶגד ְׁש:ֹוָנה ָעָׂשר ֵׁש:ֹות ֶׁשל 
)תהלים כט( "ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים", ְּכֶנֶגד ְׁש:ֹוָנה ָעָׂשר 

ֵׁש:ֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַ:ע. ְוִנְענּוַע ְלִׁשָּׁשה ְצָדִדים, ְּבֶחְׁשּבֹון 
ה ִנְענּוִעים ְּבָכל ַצד, ֵהם ְׁש:ֹוָנה ָעָׂשר[. ָ ו'. ּוְׁשֹלשׁש

120. תקוני זוהר )תיקון י"ג דף כט.(, וז"למ ָ:אן ִּדְ:ָבֵרְך 
ֲעָלּה )על הלולב דוקא יותר :שאר ה:ינים( ְּביֹוָ:א ַקְדָ:ָאה 
ַח''י  ְדכָֹּלא,  ְוִיחּוָדא  ִקּׁשּוָרא  ְּדִאיהּו  ְּבִגין  ְדֻסּכֹות, 
ָּדא  ּוְבִגין  ְּדִׁשְדָרה,  ַח''י חּוְלָיין  ָלֳקֵבל  ְּדִאיהּו  ָעְלִ:ין, 
ְוָרָזא  ְלִׁשְדָרה,  ַ:ְתִניִתין, לּוָלב ּדֹוֶ:ה  אּוְק:ּוהּו ָ:אֵרי 
ְדלּוָלב "ַצִּדיק ַּכָּתָ:ר ִיְפָרח", ְוָדא ִאיהּו )דברי הי:ים א' 
כט, יא( "ִּכי כֹל ַּבָּׁשַ:ִים ּוָבָאֶרץ", ְוִתְרֵגם ֻאְנְקלֹוס 'ַּדֲאִחיד 

ִּבְׁשַ:ָּיא ּוְבַאְרָעא' )פי', הש:ים הם כנגד הדעת, והארץ כנגד 
ה:לכות, והוא ספירת היסוד שנקרא "כֹל" שהוא :ביא :הש:ים 

- :הדעת, את כל החסדים עד ש:גיעים עד ה:לכות(. ]תרגוםמ 

ְ:ָבֵרְך ָעָליו ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות, ִ:ּׁשּום ֶׁשהּוא ִקּׁשּור 
ְּכֶנֶגד ְׁש:ֹוֶנה  ָהעֹוָלִ:ים, ֶׁשהּוא  ַח''י  ַהּכֹל,  ֶׁשל  ְוִיחּוד 
ֶעְׂשֵרה ֻחְליֹות ֶׁשל ַהִּׁשְדָרה, ּוִ:ּׁשּום ֶזה ֵּפְרׁשּוהּו ַּבֲעֵלי 
"ַצִּדיק  ַהּלּוָלב  ְוסֹוד  ַלִּׁשְדָרה,  ּדֹוֶ:ה  לּוָלב  ַהִּמְׁשָנה, 
ְוִתְרֵּגם  ִיְפָרח", ְוֶזהּו "ִּכי כֹל ַּבָּׁשַ:ִים ּוָבָאֶרץ",  ַּכָּתָ:ר 

אּוְנְקלֹוס ֶׁשָאחּוז ַּבָּׁשַ:ִים ּוָבָאֶרץ[.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
גּוף כי הידים והרגלים והגוף והברית הם ששה קצוות, שהם שש ספירות מחסד עד יסוד,  ּבְ ַהֲחָסִדים ׁשֶ
ים ֲחָסִדים - כלומר, שש הספירות הללו מקבלות ששה  ׁשִ ם ְמֻלּבָ ֻכּלָ ּבְ ּדֹות, ׁשֶ ָלִלּיּות ַהּמִ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ ׁשֶ

"ל )אות ד'(.  ּנַ ִחיַנת ַאֲהָבה ּכַ ֵהם ּבְ חסדים, הנקראים חסדים שבגוף, ׁשֶ

ֵאי עֹוָלם,  ֵדי ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ְלָכל ּבָ הּוא ָהֶאְתרֹוג, ַהְינּו ּכְ ְלכּות, ׁשֶ ֵדי ְלָהִאיר ֶאל ַהּמַ ְוָכל ֶזה ּכְ
"ל  ּנַ ִלּפֹות ּכַ ים, ּוְבָכל ְמדֹוֵרי ַהּקְ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ּוְבָכל ַהּדְ ַהְינּו ִלְמצֹוא ֱאלֹקּותֹו ּבְ

ָלה"118.  ּכֹל ָמׁשָ ִחינֹות )תהלים קג, יט(: "ּוַמְלכּותֹו ּבַ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ )באות ב'(, ׁשֶ

יק' ספירת  ִחיַנת 'ַצּדִ הּוא ּבְ ִחיַנת ַהּלּוָלב, ׁשֶ הּוא ּבְ ּכֹוֶפה ִיְצרֹו, ׁשֶ יק ׁשֶ ּדִ ה ַעל ְיֵדי ַהּצַ ְוָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ
ָמר ִיְפָרח"120, והלולב הוא  ּתָ יק ּכַ ִחיַנת הכתוב )תהלים צב, יג(: "ַצּדִ דּוַע )זוהר פינחס ח"ג דף רנה:(119, ּבְ ּיָ היסוד ּכַ

מעץ התמר, הרי, שהצדיק הוא בחינת לולב. 

ֵהם  ׁשֶ גּוף,  ּבַ ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ְלתֹוְך  ַדַעת,  ּבְ ׁשֶ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַדַעת,  ּבְ ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ֶֹרׁש  ִמּשׁ ֶהָאָרה 
"ל: ּנַ ִחיַנת ַאֲהָבה ּכַ ֵהם ּבְ ים ֲחָסִדים, ׁשֶ ׁשִ ם ְמֻלּבָ ֻכּלָ ּבְ ּדֹות, ׁשֶ ָלִלּיּות ַהּמִ ִחיַנת ּכְ ּבְ

ֵאי עֹוָלם, ַהְינּו  ֵדי ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ְלָכל ּבָ הּוא ָהֶאְתרֹוג, ַהְינּו ּכְ ְלכּות ׁשֶ ֵדי ְלָהִאיר ֶאל ַהּמַ ְוָכל ֶזה ּכְ
ל  ּכָ "ל, ׁשֶ ּנַ ִלּפֹות ּכַ ים, ּוְבָכל ְמדֹוֵרי ַהּקְ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ּוְבָכל ַהּדְ ִלְמֹצא ֱאלֹקּותֹו ּבְ
ּכֹוֶפה ִיְצרֹו,  יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ה ַעל  ַנֲעׂשֶ ָלה". ְוָכל ֶזה  ּכֹל ָמׁשָ ּבַ ִחינֹות )תהלים קג, יט( "ּוַמְלכּותֹו  ּבְ ֶזה הּוא 

ָמר ִיְפָרח". ּתָ יק ּכַ ִחיַנת )שם צב, יג( "ַצּדִ דּוַע, ּבְ ּיָ ּכַ יק  ִחיַנת ַצּדִ הּוא ּבְ ִחיַנת ַהּלּוָלב, ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

  מקוָות ועיונים  



:ח.342 ֹ ּת   ֹות ט  ([רשןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

121. שם :ובאמ א:ר רבי אלעזר 'הני שבעים פרים 
כנגד :י, כנגד שבעים או:ות' וכו'. א:ר רבי יוחנןמ 
שאבדו,  :ה  יודעין  ואין  שאבדו  לגויים  להם  אוי 
עליהן,  :כפר  :זבח   – קיים  ה:קדש  שבית  בז:ן 
ועכשיו :י :כפר עליהן. ובזוהר פרשת ויחי )ח"א דף 
רכא.(, איתאמ ְוֲאִפיּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן ְּבֶחְדָווָתא, 

ָקְרָּבִנין ְּבָכל יֹוָ:א  ַ:ְקִריִבין  ְוַעל ָּדא  ּוִ:ְתָּבְרִכין ִ:ָּנּה. 
ֲעַלְייהּו, ַלֲאָטָלא ֲעַלְייהּו ְׁשָלם, ְוִיְתָּבְרכּון ִ:יָנן. ]תרגוםמ 
ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְׂשֵ:ִחים ַּבֶחְדָוה ּוִ:ְתָּבְרִכים ִ:ֶּמָּנה, 
ְוָלֵכן ַ:ְקִריִבים ְּבָכל יֹום ֲעֵליֶהם ְלַהִּטיל ֲעֵליֶהם ָׁשלֹום, 

ְוִיְתָּבְרכּו ֵ:ִאָּתנּו[.

כ"ט(,  אות  סוף  ג,  )נדרים  הלכות  בלקוטי  122. כתב 
וז"למ ְּבִחיַנת ִ:ְצַות ְנִטיַלת ַאְרָּבָעה ִ:יִנים ְּבָיָדיו, ֶׁשהּוא 
ְּבִחיָנה ַ:ה ֶּׁשָּכל ֶאָחד ְ:ַרֵּמז ְּבָיָדיו ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם ִּכי 
ַהַהָּקפֹות  ַאַחר  ְ:ַסְּיִ:ין  ֵּכן  ְוַעל  ָהֱאֹלִקים",  הּוא  "ה' 
ְּבַאְרָּבָעה ִ:יִנים 'ְלַ:ַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא 
ָהֱאֹלִקים ֵאין עֹוד'. ִנְ:ָצא, ֶׁשְּבֻסּכֹות :ֹוִסיִפין ֶׁשְּמַגִּלין 
ַעל ְיֵדי ָהַאְרָּבָעה ִ:יִנים ֶׁשָּזִכינּו ְלִתּקּון ִנְפָלא, ַעד ֶׁשַּגם 
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּפׁשּוִטים  ָרֵאל  ִיְשׂ ְּבֵני  ֲאַנְחנּו 
ְלַלֵּמד ַּגם ַלֲאֵחִרים, ְלַהְ:ִׁשיְך ֶהָאַרת ַהַּדַעת ָהֱאֶ:ת ַּגם 
 ַלֲאֵחִרים ְלָבִנים ְוַתְלִ:יִדים, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִ:ְצַות ַאְרָּבָעה 

ִ:יִנים.

   עֹוֶטֹ  ֹוָ   
ְבִעים ְלׁשֹונֹות  ֵאי עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ְלָכל ַהּשִׁ ֻסּכֹות ָאנּו עֹוְסִקין ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו של הקב"ה ְלָכל ּבָ י ּבְ ּכִ
ָאנּו  ֻסּכֹות )סוכה נה:(121. ְוֶזהּו ׁשֶ ִביָלם ּבְ ׁשְ ְקִריִבין ּבִ ּמַ ִרים ׁשֶ ְבִעים ּפָ זֶּהּו סֹוד ַהּשִׁ ָהַעּכּו"ם – הגויים, ׁשֶ
י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים ֵאין  י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ פֹוָתיו: "ְלַמַען ּדַ אֹוְמִרים ַאַחר ְנִטיַלת לּוָלב ְוַהּקָ

עֹוד"122. 

א – עיון רב,  ֲאִריכּות. ַוֲעַדִין ְצִריִכין ִעּיּוָנא ַרּבָ ְמבֹוָאר ְלֵעיל ּבַ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ּכַ ְוָכל ֶזה ְמבֹוָאר ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ תֹוָרתֹו, ׁשֶ ֵאר ֵהיֵטב. ַוה' ָיִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ "ל ּבָ י ַהּתֹוָרה ַהּנַ ל לּוָלב ַעל ּפִ נֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ ְלָבֵאר ּכָ

ְפָלִאים[. ָבָריו ּוְרִמיזֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ ְלָהִבין ּדְ

ָהַעּכּו"ם,  ְלׁשֹונֹות  ְבִעים  ַהּשִׁ ְלָכל  ַוֲאִפּלּו  ֵאי עֹוָלם,  ּבָ ְלָכל  ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו  ֻסּכֹות ָאנּו עֹוְסִקין  ּבְ י  ּכִ
ָאנּו אֹוְמִרים ַאַחר ְנִטיַלת  ֻסּכֹות )ע' סוכה נהמ(. ְוֶזהּו ׁשֶ ִביָלם ּבְ ׁשְ ְקִריִבין ּבִ ּמַ ִרים ׁשֶ ְבִעים ּפָ זֶּהּו סֹוד ַהּשִׁ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ֶזה  ְוָכל  עֹוד".  ֵאין  ָהֱאלִֹקים  הּוא  ה'  י  ּכִ ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ ל  ּכָ ַעת  ּדַ "ְלַמַען  פֹוָתיו:  ְוַהּקָ לּוָלב 
ל לּוָלב  נֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ א, ְלָבֵאר ּכָ ֲאִריכּות. ַוֲעַדִין ְצִריִכין ִעּיּוָנא ַרּבָ ְמֹבָאר ְלֵעיל ּבַ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּכַ ּבְ
ּוְרִמיזֹוָתיו  ָבָריו  ּדְ ְלָהִבין  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ תֹוָרתֹו,  ּבְ ֵעיֵנינּו  ָיִאיר  ַוה'  ֵהיֵטב.  ֵאר  ּבָ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל 

ְפָלִאים[: ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ

  מקוָות ועיונים  


