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מוהר"ן דף�.חכליקוטי� תורה�.�קמק

יּבּור, ה", ְלׁשֹון ּדִ  ְוֶזהּו: "ַחּוָ

ַעת"; ה ּדָ תּוב: "ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחּוֶ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ה", ָ ֵרא ִאּשׁ ִחיַנת "ְלֹזאת ִיּקָ  ְוֶזה ּבְ

יּבּור ִנְקָרא "ֹזאת", י ַהּדִ  ּכִ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם". יּבֶ ר ּדִ תּוב: "ְוֹזאת ֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

 ְוַעל ְיֵדי ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש –

ׁשֹונֹות, ל ַהּלְ  רֹוְמָמנּו ִמּכָ

ִחיַנת 'ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון' –  ְוֶזה ּבְ

ׁשֹונֹות נֹוְפִלים ַעל ְיֵדי ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ל ַהּלְ  ּכָ

 ְוֵאין

אן ָמָצאנּו. ַעד ּכָ
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ִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא, ְנָיָנא ּדְ ְרָקא ּתִ  ]ּפִ

ַהּתֹוָרה "ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים",  ְמבֹוָאר ְלֵעיל, ּבְ

ִסיָמן ב'[.
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.
תשעה�תקונין

ינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה:(  )ְלׁשֹון ַרּבֵ

ִליָתָאה )ְדִסְפָרא�ִדְצִניעּוָתא(: ְרָקא�ּתְ �ּפִ
יִרין ִאְתְמַסָרא ְלִדיְקָנא; ּקּוִנין ַיּקִ ָעה�ּתִ ׁשְ �'ּתִ

ְלָיא, ר ְוָלא ִאיְתּגַ ִאיְתַטּמַ ל ָמה ◇ ּדְ ּכָ

ח, ַכּ ּתַ ָאה ִויָקָרא ִאיׁשְ  ִעיָלּ

יָרא. א ַיּקִ ְנַזּיָ ְוהּוא ּגִ

אּוְדִנין, ְתֵחי ּדְ ֵמי ּפִ  ִניִמין ַעל ִניִמין ִמּקַ

פּוָמא{; א }ּדְ  ַעד ֵריׁשָ

א ַאֲחָרא; א ַהאי ְלֵריׁשָ  ֵמֵריׁשָ

ין, ֵרין נּוְקּבִ חֹות ּתְ ח ִמּתְ ַכּ ּתַ  ִאיׁשְ

ָלא ִאְתַחְזָיא;  ָאְרָחא ַמְלָיא ּדְ

יָסא; יָסא ּוֵמַהאי ּגִ  ַעְלִעין ִאְתַחְפָיין ֵמַהאי ּגִ

א; ַווְרּדָ ּפּוִחין סּוָמִקין ּכְ הּו ִאְתַחְזָיין ּתַ  ּבְ

יִפין ַעד ֶחְדוֹוי; ּקִ ְלָיין אּוָכִמין ּתַ ַחד חּוָטא ּתַ  ּבְ

נּון; א ִאְתּפְ ַווְרּדָ ְפָוון סּוָמֵקי ּכְ  ׂשִ

ְגרֹוָנא ּוְמַחְפָיין ְקָדָלא;  ְזִעיִרין ַנֲחִתין ּבִ

ּקּוָלא; ׁשִ  ַרְבְרִבין ּוְזִעיִרין ַנֲחִתין ּבְ

יף'. ר ְוַתּקִ יּבָ ח ּגִ ּכַ ּתַ ין ִאׁשְ ִאּלֵ ּבְ
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עֹוָלם, ָמה ּבָ ׁש ְנׁשָ ּיֵ ע, ׁשֶ �אכ ּדַ
י ַהּתֹוָרה; יאּוֵרי ּוֵפירּוׁשֵ ה ּבֵ ּלָ ַעל ָיָדּה ִנְתּגַ  ׁשֶ

ִיּסּוִרין, ֶלת ּבְ  ְוִהיא ְמסּוּבֶ

ַלח ּתֹאַכל, ּמֶ ת ּבַ  'ּפַ

ה, ּתֶ ׁשְ ׂשּוָרה ּתִ ּמְ  ּוַמִים ּבַ

ל ּתֹוָרה'; )אבות פרק ו( ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך ּדַ י ּכָ  ּכִ

י ַהּתֹוָרה –  ְוָכל ְמָפְרׁשֵ

ָמה. ׁשָ ִלין ִמּזֹאת ַהּנְ ֵהן ְמַקּבְ

ָמה – ׁשָ  ְוזֹאת ַהּנְ

ַגֲחֵלי ֵאׁש, ָבֶריָה ּכְ ל ּדְ  ּכָ

אֹוב ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה, ל ְוִלׁשְ ר ְלַקּבֵ י ִאי ֶאְפׁשָ  ּכִ

ַגֲחֵלי ֵאׁש, ָבָריו ּכְ ּדְ א, ִמי ׁשֶ  ֶאּלָ

ֵאׁש". ְבִחיַנת )ירמיה כג( "ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ּבִ

ֵאׁש", ִחיַנת "ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ָמה ַהּזֹאת נֹוֶפֶלת ִמּבְ ׁשָ ַהּנְ  ּוְכׁשֶ

ַגֲחֵלי ֵאׁש, ָבֶריָה ּכְ  ְוֵאין ּדְ

ִנין – ָבֶריָה ִנְצַטּנְ  ּדְ

ֶקת; ּלֶ  ֲאַזי ִנְסּתַ

ֶקת – ּלֶ ְסּתַ ּנִ  ּוְכׁשֶ

ֶכת ַעל ָיָדּה, ְמׁשֶ יאּוֵרי ַהּתֹוָרה ַהּנִ ק ּבֵ ּלֵ  ֲאַזי ִנְסּתַ

יאּור ַהּתֹוָרה, יג ׁשּום ּבֵ ׂ י ַהּתֹוָרה, ֵאין ְיכֹוִלין ְלַהּשִ ל ְמָפְרׁשֵ  ַוֲאַזי ּכָ

יִקים, ּדִ  ְוָאז ִנְתעֹוֵרר ְמִריָבה ַעל ַהּצַ

קּות  ּלְ ה ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ עֹוָלם ַנֲעׂשָ ּבָ ֲחלֹוֶקת ׁשֶ י ִעיָקר ַהּמַ ּכִ

יאּוֵרי ַהּתֹוָרה,  ּבֵ

יֹות ּוְמִריבֹות. ירּוץ ַעל קּוׁשְ יאּור, הּוא ּתֵ י ַהּבֵ ּכִ
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ר ִצין", ִחיַנת )במדבר כ*( "ִמְדּבַ �ְוֶזה�ּקְ

יּבּור ְמצּוָנן, ִחיַנת ּדִ הּוא ּבְ  ׁשֶ

ם ֵמָתה ִמְרָים, ָ ּשׁ  ׁשֶ

.חכ

חלק ממעלות המהדורה

מפוסק ומסודר  
באופן המחדד  
ומקל על ההבנה, 
כך שכל מילת 
ביאור נוספת 
מיותרת...



מוהר"ן דף�קדקליקוטי� יורה�קק�יקי

יָנא, י 'ֶצֶדק – ּדִ  ּכִ

ט – ַרֲחֵמי', ּפָ  ּוִמׁשְ

ֵטי ִצְדֶקָך", ּפְ  ְוֶזהּו: "ַעל ִמׁשְ

ט; ּפָ ֶדק ּגֹוֵבר ַעל ִמׁשְ ּצֶ  ַהְיינּו, ׁשֶ

יקּון ָלֶזה: "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום". ַהּתִ

 ְוִעיָקר ֲחצֹות:

ְיָלה, ִחיַלת ַהּלַ עֹות ִמּתְ ה ׁשָ ָ ּשׁ ִמיד ַאַחר ׁשִ  הּוא ּתָ

חֹוֶרף, ִיץ ְוֵהן ּבַ ּקַ  ֵהן ּבַ

 ְוָאז ַמְתִחיל ְזַמן ֲחצֹות,

ה, ִנּיָ מּוָרה ׁשְ ַמר ַאׁשְ ְך ַעד ּגְ  ְוִנְמׁשָ

עֹות. י ׁשָ ּתֵ ַהְיינּו ׁשְ ּדְ

 ּוַבּבֹוֶקר –

ַמִים, ָ ל ַעל ַהּשׁ ּכֵ  טֹוב ְלִהְסּתַ

ַעת, ְך ַהּדַ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ

דֹוׁש. )פרשת בשלח נז( ּזֹוַהר ַהּקָ ין ּבַ ַעּיֵ
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קק
דמוי�דיוקקו�של�אביו

ל ָאִביו ָרָאה'. )סוטה לו: תנחומא פרשת וישב( יֹוְקנֹו ׁשֶ מּוי ּדְ 'ּדְ

3

ר ְמֹאד, ָבר ִנְסּתָ  הּוא ּדָ

מּות ִנְתָרֶאה?  ֵאיְך ַהּדְ

ַעְצמֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע,  ְוהּוא ּבְ

אי ַיֲעקֹב לֹא ָיַדע. ַווּדַ י ּבְ ּכִ

יֹוְקנֹו – מּות ּדְ ָרָאה ּדְ יֹון ַאף ׁשֶ ּסָ  ּוַמֲעַלת ַהּנִ

ֵני ָאָדם. ִרים ּוְמכּוִסים ִמּבְ ָבִרים ִנְסּתָ ֵהם ּדְ

1

קקא
סגולה�לזרע�של�קיימא

ָמא: ל ַקּיָ �ְסגּוָלה ְלֶזַרע ׁשֶ
ּוּוג, ּתֹו, קֹוֶדם ַהּזִ ֵניֶהם, ָהִאיׁש ְוִאׁשְ ּיֹאְמרּו ׁשְ  ׁשֶ

יֶכם". )במדבר כח( י ָחְדׁשֵ ת "ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ ּפָ

לֹום, ינֹוק חֹוֶלה ַחס ְוׁשָ ַהּתִ ׁשֶ  ְוֵכן ּכְ

יֶכם". י ָחְדׁשֵ ת "ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ ה ּפָ ָ ן ָהִאיׁש ְוָהִאּשׁ ם ּכֵ יֹאְמרּו ָאז ּגַ

י "ְמֹאֹרת", ָחֵסר ָוא"ו,  ּכִ

ָבר; ל ּדָ ל ּכָ הּוא ַהַחּיּות ׁשֶ  ׁשֶ

ן. ם ּכֵ ה", ָחֵסר ָוא"ו ּגַ ּלֹת ֹמׁשֶ ְוֵכן "ּכַ

ָבָנה, ִגיַמת ַהּלְ  ְוָכל ֶזה הּוא סֹוד ּפְ

ִחיַנת "ְמֹאֹרת" ָחֵסר ָוא"ו, ְך ּבְ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ  ׁשֶ

לֹום; ָרה ְלַרְבֵיי ַחס ְוׁשָ הּוא ַאְסּכָ  ׁשֶ

ָבר, ל ּדָ ל ּכָ א"ו הּוא ַהַחּיּות ׁשֶ י ַהּוָ  ּכִ

"ל, ּנַ ז ַעל ֶחְסרֹון ַהַחּיּות, ּכַ א"ו ְמַרּמֵ ן, ֶחְסרֹון ַהּוָ  ְוַעל ּכֵ

לֹום. ים ַחס ְוׁשָ ִנים ְקַטּנִ ְך ִמיַתת ַהּבָ ם ִנְמׁשָ ָ ּוִמּשׁ

דּוַע, ּיָ ן, ּכַ ּקֵ ָבָנה ְלִהְתַמּלֹאות ּוְלִהְתּתַ  ּוְברֹאׁש ֹחֶדׁש ַמְתֶחֶלת ַהּלְ

רֹון, ָגם ְוַהִחּסָ יָעה ְלַתְכִלית ַהּפְ י ָאז ִהּגִ  ּכִ

ּלּוי. יקּון ְוַהּמִ יֶכף ַמְתִחיל ַהּתִ ַוֲאַזי, ּתֵ

ָרה ְל'ָכל ּי'ֹוְלדֹוָתם'. 'ּפָ יבֹות: 'ּכַ י ּתֵ ּלֹת" ָראׁשֵ  ְוֶזהּו: "ּכַ

ה", ּלֹת ֹמׁשֶ ִחיַנת "ּכַ ק ּבְ ן ְוִנְמּתָ ּקֵ רֹאׁש ֹחֶדׁש ִנְתּתַ ּבְ  ׁשֶ

ָבָנה, ִחיַנת ַהּלְ הּוא ּבְ  ׁשֶ

"ל; ּנַ י ֲאַזי ַמְתֶחֶלת ְלִהְתַמּלֹאות, ּכַ  ּכִ

ה" – ּלֹת ֹמׁשֶ ִחיַנת "ּכַ ְך ִמּבְ  ְוָאז ִנְמׁשָ

"ל, ּנַ ָרה ְל'ָכל ּי'ֹוְלדֹוָתם', ּכַ 'ּפָ  'ּכַ

ָרֵאל, ל ִיׂשְ ל ּתֹוְלדֹוָתם ׁשֶ ָקה ַעל ּכָ ָרה ּוְסִליָחה ְוַהְמּתָ ּפָ ְך ּכַ ְמׁשָ ּנִ  ׁשֶ

ים; ים טֹוִבים ַוֲארּוּכִ ְך ֲעֵליֶהם ַחּיִ ְהֶיה ִנְמׁשָ ּיִ  ׁשֶ

יֶכם" – י ָחְדׁשֵ ת "ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ ן ּפָ  ְוַעל ּכֵ

"ל. ּנַ ְסגּוָלה ְלָבִנים, ּכַ

1
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כללי הפיסוק

נקודה.

סימן להפסק שלם ומוגמר, ומקומה בסוף משפט.

ִמי.  ַגׁשְ רּוָחִני ֵהן ּבְ דוגמא: ֵהן ּבְ

פסיק,

בא לסמן הפסקה קלה בין החלקים השונים שבמשפט.

ֶלת ֵמָחְכָמה;  ַקּבֶ ּמְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ לּום, ּכִ ְרָמּה ּכְ ֵלית ָלּה ִמּגַ דוגמא: ּדְ

בתוך  הבאים  הסגר,  או  הסבר,  מילות  ואחרי  לפני 

משפט.

ַבר ִחידּוׁש, ַמְתִמיִהין.  י ַעל ֵנס, ַהְיינּו ַעל ּדְ דוגמא: ּכִ

ה,  ָ ְבִחיַנת ִאּשׁ ְבָיכֹול, ּבִ ה, ּכִ            ֲאַזי ַנֲעׂשָ

בין מילים מקבילות.

דֹול,  ה, ָמאֹור ַהּגָ ִחיַנת ֹמשֶׁ הּוא ּבְ יק ַהּדֹור, ׁשֶ דוגמא: ַצּדִ

"ל;  ּנַ בֹוד, ּכַ ִחיַנת ּכָ ֶתר, ּבְ ִחיַנת ּכֶ ִחיַנת ֶאְקֶי"ה, ּבְ            ּבְ

נקודה ופסיק;

פחותה  אך  מפסיק,  יותר  גדולה  הפסקה  מסמנים 

מנקודה. בדרך כלל הבאנו אותם בין שני חלקי פסקה 

שיש ביניהם הקבלה מסוימת.

ים,  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו ּבַ י ַעְכׁשָ דוגמא: ּכִ

ָרֵאל ָנַפל,  ל ִיׂשְ י ׁשֶ יבּות ָהֲאִמּתִ ֵחן ַוֲחׁשִ

יבּות ְוַהֵחן הּוא ֶאְצָלם;  יו ִעיָקר ַהֲחׁשִ י ַעְכׁשָ ּכִ

ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, 

ָרֵאל וכו’, ל ִיׂשְ יבּות ׁשֶ ה ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ִנְתַעּלֶ

קו מפריד –

בא לסמן הפרדה כלשהיא, פחותה מפסיק.

ָבָנה – ֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה. י ַהּלְ דוגמא: ּכִ

מורה על השמטת מילה מובנת באותו המשפט.

ל זֹאת –  ַדע ּכָ ּיֵ ד. ּוְכׁשֶ

ֵליָמה. ִנְקָרא ְיִדיָעה ׁשְ

בין שני חלקי המשפט, כשהשני בא להסביר  מפרידה 

את הראשון.

ֲעָלה ֵחן ַעל לֹוְמֶדיָה. ּמַ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן" – ׁשֶ דוגמא: "ַאּיֶ

נקודותיים:

פסוק,  לפני  וכגון  כלשונו,  הנאמר  ציטוט  לפני  באות 

מדרש וכדו’:

ָניו". ִאיר ּפָ תּוב: )קהלת ח( "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ דוגמא: ּכְ

ֵרי ֲהָוה,  א – ַסְמּתְ ּבָ            ָאַמר ִלי: ַההּוא ִעיׂשְ

או לפני פירוט דברים שונים ולפני חילוק כלשהוא.

ַנִים:  דוגמא: ׁשְ

ל ָמקֹום,  ְבחֹו ׁשֶ ֶהם ׁשִ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ֵאַלת ְצָרָכיו;  ּוׁשְ

זה,  אחר  בזה  בא  לא  הנקודותיים  סימון  כלל  בדרך 

במקרה הצורך בא לראשונה פסיק, ונקודותיים בציטוט 

השני.

י: וכו’. ירּוׁש, ָאַמר ַרב ָאׁשֵ דוגמא: ְוֶזה ּפֵ

סימן שאלה? 

בא להבעת שאלה תמיהה או קושיא.

ט? ּפָ דוגמא: ְוַעל ְיֵדי ַמה זֹוֶכה ִלְבִחינֹות ִמׁשְ

סימן קריאה!

בא להבעת התרגשות והתפעלות.

יָגם! ׂ ּזֹוֶכה ְלַהּשִ ֵרי ִמי ׁשֶ דוגמא: ַאׁשְ

סימן תמיהה?!

בא להבעת תמיהה יתירה והשתוממות מרובה.

א?!  ין ֵייעֹול ֳקָדם ַמְלּכָ ָהֵאיְך ַאְנּפִ דוגמא: ּבְ

מרכאות "

בין מרכאות בא פסוק.

מֹו ֶאָחד". דוגמא: ְוֶזה ִנְקָרא: "ה’ ֶאָחד, ּוׁשְ

גרש '

בין שני גרשים בא ציטוט מדברי חז"ל.

וָרא’. נּוָרא ִחָוּ ִחיַנת ’צּוִציָתא ּדְ דוגמא: ְוֶזהּו ּבְ

סוגריים הפוכות ()

העתקת  בעת  מילים  והשמיט  חיסר  כשרביה"ק  בא 

התורה )עי’ סוף תורה נז(
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ים,   "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב". )תהלים לד(
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ָלל�הּוא: �א. ַהּכְ
לֹום, ׁש ׁשָ ִריְך ְלַבּקֵ ּצָ  ׁשֶ

ָרֵאל; ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ְהֶיה ׁשָ ּיִ  ׁשֶ

ִמּדֹוָתיו, לֹום ְלָכל ָאָדם ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ  ְוׁשֶ

ִמּדֹוָתיו ּוִבְמאֹוְרעֹוָתיו, ּלֹא ִיְהֶיה ְמחּוָלק ּבְ  ַהְיינּו, ׁשֶ

ָעקּו, ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ְיֵהא לֹו ִחילּוק ּבֵ  ׁשֶ

ַרְך, ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ִיְמָצא ּבֹו ַהּשׁ  ּתָ

ָבר, ל ּדָ ה' ֲאַהּלֵ  ַהְיינּו: )שם נו*( "ּבַ

ָבר". ל ּדָ אֹלִקים ֲאַהּלֵ ּבֵ

ָעקּו? ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ַרְך ּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ  ְוַעל ְיֵדי ָמה ִיְמָצא ַהּשׁ

לֹום", ְקֵראת "ׁשָ  ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּנִ

לֹום", ַאּתְ ָאַמר: )משלי ג( "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ָמה ּדְ  ּכְ

לֹום'; ִרית ׁשָ ן 'ּבְ ם ּכֵ ְקְראּו ּגַ ּנִ יִקים ׁשֶ  ְוַעל ְיֵדי ַצּדִ

ָכל ָמקֹום, לֹום ּבְ ָ  ּוֵמֲחַמת ֶזה ָיכֹול ֶלֱאהֹוב ֶאת ַהּשׁ

ִטיבּו כּו',  ֵהן ּבְ

ָרֵאל, ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ  ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשָ

ְוֶלֱאהֹוב ֶזה ֶאת ֶזה.

2

בֹודֹו", ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ "ּמְ �ב. ְוָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ
יּה', נּוי ִמיּנֵ  ְו'ֵלית ֲאַתר ּפָ

ל ָעְלִמין, א ּכָ  ְו'ִאיהּו ְמַמּלֵ

ל ָעְלִמין'. ְוסֹוֵבב ּכָ

ַעּכּו"ם, ן ּבְ א ּוַמּתָ ׂ ַמּשָ עֹוֵסק ּבְ  ַוֲאִפיּלּו ִמי ׁשֶ

ל ְולֹוַמר:  לֹא ָיכֹול ְלִהְתַנּצֵ

ַרְך, ם ִיְתּבָ ֵ ר ַלֲעבֹוד ֶאת ַהּשׁ  'ִאי ֶאְפׁשָ

ִמיד ָעָליו, ּנֹוֵפל ּתָ ִמּיּות ׁשֶ  ֵמֲחַמת עֹוִבּיּות ְוַגׁשְ

ֶהם'; ִמיד ִעּמָ עֹוֵסק ּתָ  ֵמֲחַמת ָהֵעֶסק ׁשֶ

יּלּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל, ָבר ּגִ י ּכְ  ּכִ

ים, ּוְבָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם – ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ָכל ּדְ ּבְ  ׁשֶ

ֶהם ֱאלֹקּות,  ָיכֹול ִלְמצֹוא ּבָ

ָלל, לֹא ֱאלֹקּותֹו ֵאין ָלֶהם ׁשּום ַחּיּות ְוִקּיּום ּכְ י ּבְ  ּכִ

ם"; ה ְמַחּיֶה ֶאת ּכּוּלָ תּוב: )נחמיה ט( "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ם – ה ׁשָ ַהַחּיּות ֶוֱאלֹקּות ַהּזֶ  ְלַבד, ׁשֶ

דֹול, ּוְבִמעּוט, ִצְמצּום ּגָ  ּבְ

ֵדי ִחּיּונֹו, ְלַהֲחיֹותֹו ְולֹא יֹוֵתר;  ַרק ּכְ

רּוְך הּוא ִצְמֵצם ֶאת ֱאלֹקּותֹו  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ  ּכִ

ים ְוׁשֹוִנים, ִצְמצּוִמים ַרּבִ  ּבְ

ָבה, ֲחׁשָ ית ַהּמַ  ֵמֵראׁשִ

ִליּפֹות. ם ְמדֹור ַהּקְ ָ ּשׁ ִמי, ׁשֶ ׁשְ ל עֹוָלם ַהּגַ ז ׁשֶ ְרּכָ ַעד ְנקּוַדת ַהּמֶ

ה – ל יֹוֵתר ּוִמְתַצְמֵצם יֹוֵתר ְלַמּטָ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ  ּוְבָכל ַמה ּשׁ

ים יֹוֵתר; ים ַרּבִ ַמְלּבּוׁשִ ם ּבְ ׁש ׁשָ  ֱאלֹקּותֹו ְמלּוּבָ

ַתח, יּלּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל, ּוָפְתחּו ָלנּו ּפֶ ּגִ  ְוֶזה ׁשֶ

ים – ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ָכל ַהּדְ ּבְ יל ֵיַדע ְוָיִבין, ׁשֶ ּכִ ׂשְ ַהּמַ  ׁשֶ

 ֵיׁש ֱאלֹקּותֹו ְוַחּיּותֹו,

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל: )מנחות לד:( מֹו ׁשֶ  ּכְ

ִים, ּתַ ַכְתִפי – ׁשְ  'ַטט ּבְ

ִים', ּתַ ַאְפִריֵקי – ׁשְ ת ּבְ  ּפַ

ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ּבְ  ְלהֹוִדיַע ׁשֶ

ה אֹוָתּה. ם ֱאלֹקּותֹו ַהְמַחּיָ ֵיׁש ׁשָ

ְלִמי: )תענית פ"א( ירּוׁשַ ִביא ּבִ ּמֵ  ְוֶזה ׁשֶ

 'ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם: ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך?

רֹוִמי, ּבְ דֹול ׁשֶ ְכָרְך ּגָ  ּתֹאַמר לֹו: ּבִ

ִעיר"'. ֱאַמר: "ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ּנֶ  ׁשֶ

ַאל: 'ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך?' – ָ ּשׁ ה ָהָאָדם ׁשֶ ּזֶ  ִנְמָצא, ׁשֶ

ִליּפֹות, ְמדֹור ַהּקְ אי הּוא ְמׁשּוָקע ּבִ ַווּדַ  ּבְ

ִעיָקר, ָלל, ְוָכַפר ּבָ י הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ  ּכִ

ָאַמר: 'ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך?'  ׁשֶ

ם ֱאלִֹקים. ְמקֹומֹו, ֵאין ׁשָ ּבִ ְוִנְדֶמה לֹו, ׁשֶ
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ְמקֹוְמָך, ֵכן, ּתֹאַמר לֹו: ֲאִפיּלּו ּבִ  ּבְ

ִליּפֹות – ְמדֹור ַהּקְ ה ְמׁשּוָקע ּבִ ַאּתָ  ׁשֶ

ם ּתּוַכל ִלְמצֹוא ֱאלֹקּותֹו, ן ׁשָ ם ּכֵ  ּגַ

ה ֶאת ַהּכֹל, י הּוא ְמַחּיֶ  ּכִ

ם"; ה ְמַחּיֶה ֶאת ּכּוּלָ תּוב: "ְוַאּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ַרְך, ק ֶאת ַעְצְמָך ּבֹו ִיְתּבָ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ם ַאּתָ ָ  ּוִמּשׁ

ֵליָמה, ְתׁשּוָבה ׁשְ  ְוָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ

ָך, י לֹא ְרחֹוָקה ִהיא ִמּמְ  ּכִ

ְמקֹוְמָך – ּבִ א ◇ ׁשֶ ֶאּלָ

ים. בּוׁשִ ם ַרּבּו ַהּלְ ׁשָ

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה – ָאָדם הֹוֵלְך ִמּמַ ֶ  ְוָכל ַמה ּשׁ

ַרְך, ם ִיְתּבָ ֵ  הּוא ִמְתָקֵרב יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ

ֲהָבָנה ְיֵתיָרה; ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ  ְוָיכֹול ֵליַדע ֶאת ַהּשׁ

ְדֵריָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה – ַהּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ  ּכִ

ְמצּום, ים, ְוִנְתַמֵעט ַהּצִ בּוׁשִ  ִנְתַמֲעטּו ַהּלְ

ַרְך, ם ִיְתּבָ ֵ  ְוָאז הּוא ְמקֹוָרב יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ

ַאֲהָבה ְיֵתיָרה. ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָיכֹול ֶלֱאהֹוב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהּשׁ

2

ֵני ִמיֵני ָיִמים: ה, ֵיׁש ׁשְ �ל. ְוִהּנֵ
 ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע,

טֹוב, יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ּבְ תּוב: )קהלת ז( "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

 ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה",
ם ֵהיֵטיב ֵהיֵטיב, ל ׁשָ ּכֵ ִריְך ָלָאָדם ְלִהְסּתַ ּצָ  ַהְיינּו, ׁשֶ

ם ְיֵמי טֹוב, אי ִיְמָצא ׁשָ ַווּדַ  ּבְ

ַהְיינּו, ּתֹוָרה.

ִמים, ִנְקָרִאים ִמּדֹות,  ְוַהּיָ

ת ָיַמי"; תּוב: )תהלים לט( "ּוִמּדַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ּדֹות – ֵהם ַהּתֹוָרה,  ְוַהּמִ

רּוְך הּוא, דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּה ֵהם ִמּדֹוָתיו ׁשֶ י אֹוַרְייָתא ּכּוּלָ  ּכִ

ּדֹות, ָאר ַהּמִ ֶרת ֵמַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּוׁשְ י ַהּתֹוָרה ְמַדּבֶ  ּכִ

רּוְך הּוא ָעְלִמין, דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ  ּוָבּה ּבָ

תּוב: )משלי ח( "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון", ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

א: 'אּוָמן'', )ב"ר פרשה א זוהר שמיני לה:( ְקֵרי "ָאמֹון", ֶאּלָ  'ַאל ּתִ

ָבר ְוָדָבר; ל ּדָ ין ֶאת ּכָ  ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהם ַהְמַחּיִ

ה – ְדֵרָגה ִהיא ְלַמּטָ ַהּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ א, ּכָ  ֶאּלָ

ָהיּו  ֶ ה ּשׁ ִצְמצּום יֹוֵתר ִמּמַ ם ֵהם אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ׁשָ

ַמְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה,  ּבְ

ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, מֹו ְלַמְעָלה, ּבְ ְך ּכְ ל ּכָ  ְוֵאיָנם ְמִאיִרים ּכָ

יַע אֹור ְוַחּיּוָתּה יֹוֵתר ֵמָהָראּוי. ּפִ ּלֹא ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ִליּפֹות, ְמדֹור ַהּקְ  ִנְמָצא, ֲאִפיּלּו ּבִ

יֵמי ַרע,  ַהְיינּו ּבִ

ֵהם ִמּדֹות ָרעֹות, ּוְלׁשֹונֹות ַעּכּו"ם –  ׁשֶ

ם ְיכֹוִלין ִלְמצֹוא אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה;  ׁשָ

ְמצּום, ים, ְוגֹוֶדל ַהּצִ בּוׁשִ  ֲאָבל ֵמֲחַמת ִריּבּוי ַהּלְ

 ֵאיָנם ִנְתָרִאים אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ַהְיינּו ְיֵמי טֹוב,

ֹוֶרה ֲעֵליֶהם. ְך ַהּשׁ ַעל ְיֵדי ְיֵמי ַרע ְוַהֹחשֶׁ

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ָהָרע,  ֲאָבל ִמי ׁשֶ

 ַהְיינּו, ַהְיֵמי ַרע,

ּדֹות ָרעֹות –  ַהְיינּו, ַהּמִ

ֶהם, ּבָ ל ְלַגְמֵרי ֶנֶגד ְיֵמי ַהּטֹוב ׁשֶ ְלּבֵ  ֲאַזי ָהָרע ִנְתּבַ

יֹוֵתר;  ֲאַזי אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות, ְוִנְתָרִאים ּוְמִאיִרים ּבְ

ְך, ל ּכָ ה לֹא ָהיּו ְמִאיִרין ּכָ ִחּלָ י ִמּתְ  ּכִ

לּו אֹור ִמְלַמְעָלה, י לֹא ִקּבְ  ּכִ

ֵדי ִחּיּונֹו, לּו ַהְיֵמי ָרע יֹוֵתר ִמּכְ ּלֹא ְיַקּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

ל ָהָרע, ּטֵ ְתּבַ ּנִ יו, ׁשֶ  ְוַעְכׁשָ

ָאִרין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלַבד –  ְוִנׁשְ

ַמְעָלה. ִלין אֹור ָרב ִמּלְ ֲאַזי ְמַקּבְ

3

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו, �ִנְמָצא, ֶזה ׁשֶ

ּכֹוֶפה ֶאת ְיֵמי ַרע,  ַהְיינּו, ׁשֶ

רֹוֶאה ִמּדֹוֵתיֶהם – ר ִעם ָהַעּכּו"ם, אֹו ׁשֶ הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ  ּכְ

ֹוֵכן ַעל ַהּטֹוב ַהְיינּו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ּשׁ יֶכף ָהָרע ׁשֶ  ֲאַזי ּתֵ

ל ְונֹוֵפל, ּטֵ  ִנְתּבַ

 ְואֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין,

ָבר. אֹותֹו ַהּדָ ּבְ ֲאַזי הּוא יֹוֵדַע ַהּתֹוָרה ׁשֶ

3

דֹוׁש: )לך לך דף צ.( ּזֹוַהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ �ְוֶזה�ׁשֶ

י ְדָברֹו" – ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו, ּגִ  '"ּבָ

מז.
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ִרין ַעל ִיְצֵריהֹון, ּבְ ִמְתּגַ ין ִאיּנּון ּדְ  ִאּלֵ

ׁש; ְמָיין ְלַמְלָאִכין ַמּמָ  ִאיּנּון ּדַ

י ְדָברֹו" –  "עֹוׂשֵ
ָבר; ָעְבִדין ְלַהאי ּדָ  ּדְ

ָברֹו" – קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ  "ִלׁשְ
א'; ֵעיָלּ ַמע ָקִלין ִמּלְ  ִאיּנּון ַזְכָיין ְלִמׁשְ

ָבר", י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת "ּדָ  ּכִ

ה ְלֶאֶלף ּדֹור", ָבר ִצּוָ תּוב: )תהלים קה( "ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִנְתַצְמֵצם, ֶ  ְוָכל ַמה ּשׁ

ים ְיֵתיִרים – ִצְמצּוִמים ּוִבְלבּוׁשִ ים ּבְ ׁשִ  ְוִנְתַלּבְ

ְסָיא יֹוֵתר, ֶהְעֵלם ּוְבִאְתּכַ  ַהּתֹוָרה הּוא ּבְ

ים, בּוׁשִ יט ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵמַהּלְ ְפׁשִ ּמַ  ּוִמי ׁשֶ

ּבֹוֶנה ֶאת ַהּתֹוָרה; ִמי ׁשֶ  הּוא ּדֹוֶמה ּכְ

ל:   ְלָמׁשָ

ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ָהיּו ְמפּוָזִרין ּוְמפֹוָרִדין ּבִ  אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ

 ְולֹא ָהָיה ׁשּום ָאָדם יֹוֵדַע ֵמֶהם,

יׁש אֹוָתם, יְך ֲעֵליֶהם ְוִהְלּבִ ֶהֱחׁשִ  ֵמֲחַמת ַהְיֵמי ַרע ׁשֶ

הּוא ּדֹוֶמה ְל"ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות", א ֶזה ָהָאָדם ׁשֶ ּבָ  ּוְכׁשֶ

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו, ַהְיינּו ַהְיֵמי ַרע –  ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ֶנְגּדֹו, ִלין ּכְ ּטְ ִפין ְוִנְתּבַ  ֲאַזי ָהָרע, ַהְיינּו ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ִנְכּפָ

ָאִרין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין. ַוֲאַזי ִנׁשְ

ים, ִמּיִ ׁשְ ים ַהּגַ בּוׁשִ ִטין ֵמַהּלְ ְפׁשָ ּנִ  ּוְכׁשֶ

ּדֹות ָרעֹות, ׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ַהְיינּו ִמּמִ  ַהְיינּו ִמּלְ

 ַהְיינּו ִמיֵמי ַרע –

ִלין ֵאּלּו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה אֹור ָרב,  ֲאַזי ְמַקּבְ

ה; ִחיּלָ ִלין ִמּתְ ָהיּו ְמַקּבְ ֶ ה ּשׁ  יֹוֵתר ִמּמַ

ֵדי ַחּיּות ָהָראּוי ְלאֹותֹו ָמקֹום, א ּכְ ִלין ֶאּלָ ה לֹא ָהיּו ְמַקּבְ ִחיּלָ י ִמּתְ  ּכִ

יַע יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ָלֶהם, ּפִ ּלֹא ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

ִכְתֵבי ָהֲאִר"י: תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ַכי', ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדֳ לֹא ָיַדע ּבֵ  'ַעד ּדְ

ֵדי ִחּיּונֹו, ְולֹא יֹוֵתר; ִליּפֹות ּכְ ַפע ְלַהּקְ יְך ׁשֶ ְמׁשִ ּיַ  ַהְיינּו ׁשֶ

ֶרק ו', ונֹות ּפּוִרים ּפֶ ַכּוָ ים ּבְ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ ין ּבִ  )ַעּיֵ

ְעֶלֶמת  ה ַהּנֶ יְך ַחּיּות ְלַהְקדּוׁשָ ִריִכין ְלַהְמׁשִ ּצְ ם ׁשֶ ְמבֹוָאר ׁשָ

ִליּפֹות, תֹוְך ַהּקְ  ּבְ

דֹול, ִצְמצּום ּגָ יְך ַהַחּיּות ּבְ  ֲאָבל ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ

ם.( ין ׁשָ ל ּפּוִרים, ַעּיֵ ְכרּות ׁשֶ ִ ונֹות ַהּשׁ ּוָ הּו סֹוד ּכַ ּזֶ ׁשֶ

ִליּפֹות – ִטין ָהאֹוִתּיֹות ֵמַהּקְ ְפׁשָ ּנִ ׁשֶ  ֲאָבל ּכְ

א. ֵעיָלּ ִלין אֹור ָרב ִמּלְ ֲאַזי ְמַקּבְ

ָברֹו", קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ  ְוֶזהּו: "עֹוׂשֵ

ין ּובֹוִנין ְלַהּתֹוָרה, עֹוׂשִ ׁשֶ  ּכְ

ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ה ְמפּוָזִרין ּוְמפֹוָרִדין ּבִ ִחיּלָ ָהָיה ִמּתְ  ׁשֶ

 ּוְבִמּדֹות ָרעֹות, ּוִביֵמי ַרע –

ָברֹו", קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ  ֲאַזי: "ִלׁשְ
א'; ֵעיָלּ ַמע ָקִלין ִמּלְ  ְוזֹוִכין 'ְלִמׁשְ

ָבר", ַהְיינּו ַהּתֹוָרה – ַה"ּדָ  ַהְיינּו, ׁשֶ

ַמְעָלה, ִלין אֹור ָרב ִמּלְ  ְמַקּבְ

ִמיַעת ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ׁשְ

3

ַמע", ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ �ְוֶזה�ּבְ
ין ּובֹוִנין ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ה עֹוׂשִ ִחּלָ ּתְ ּמִ  ׁשֶ

ֵהא אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות ּוִמְצָטְרפֹות; )יומא עג:( ּיְ  ׁשֶ

ַמע", ְך – "ִנׁשְ  ְוַאַחר ּכָ

א', ֵעיָלּ ַמע ָקִלין ִמּלְ  'ַזְכָין ְלִמׁשְ

ִלין ַחּיּות ְואֹור ָרב, אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְמַקּבְ  ַהְיינּו, ׁשֶ

ה, ִחיּלָ לּו ִמּתְ ּבְ ּקִ ֶ ה ּשׁ  יֹוֵתר ִמּמַ

ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִים, ּוִביֵמי ַרע. ין ּבִ ׁשִ ָהיּו ְמלּוּבָ ׁשֶ ּכְ
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ַהּתֹוָרה, �ד. ְוֶזה�ָידּוַע, ׁשֶ
ּדֹות,  ַהְיינּו ַהּמִ

ִמים –  ַהְיינּו ַהּיָ

מֹו; ַרְך ׁשְ ֶהם ַאֲהָבתֹו ִיְתּבָ  ׁשֹוָרה ּבָ

דֹוׁש: )בלק קצא: בראשית מו.( ּזֹוַהר ַהּקָ בֹוָאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ה ה' ַחְסּדֹו",  "יֹוָמם ְיַצּוֶ
ַהֶחֶסד, ַהְיינּו ָהַאֲהָבה,  ׁשֶ

יְך, תּוב: )ירמיה לא( "ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

יְך ָחֶסד[ ְוכּו'" – ְכּתִ ן ְמׁשַ  ]ַעל ּכֵ

ָאִזיל ִעם ּכּוְלהּו יֹוִמין',  הּוא 'יֹוָמא ּדְ

ּדֹות;  ַהְיינּו ַהּמִ

ּדֹות ֵהם ִצְמצּוִמים ֶלֱאלֹקּותֹו, י ַהּמִ  ּכִ

יג אֹותֹו ַעל ְיֵדי ִמּדֹוָתיו, ׂ ּנּוַכל ְלַהּשִ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
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דֹוׁש: )פרשת בא מב:( ּזֹוַהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

מֹוְדִעין ֵליּה', ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ  'ּבְ

לֹא ִמּדֹוָתיו – י ּבְ  ּכִ

יג אֹותֹו. ׂ ר ְלַהּשִ ִאי ֶאְפׁשָ

ָרֵאל, ָאַהב ֶאת ִיׂשְ  ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ְבקּו ּבֹו, ָדּ ּיִ  ְוָרָצה ׁשֶ

ִמי – ׁשְ ה ָהעֹוָלם ַהּגַ  ְויֹאֲהבּו אֹותֹו ִעּמֹו ִמּזֶ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה. יׁש ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּבְ ִהְלּבִ

ְרַי"ג ִמְצֹות, ל ּתַ ִחינֹות ׁשֶ  ְוֶזה ּבְ

ְצָוה ַהּזֹאת – ַעל ְיֵדי ַהּמִ ַדְעּתֹו ׁשֶ יֵער ּבְ ַרְך ׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ  ּכִ

יג אֹותֹו, ׂ  נּוַכל ְלַהּשִ

ְרַי"ג ִמְצֹות; ֵאּלּו ַהּתַ ְווָקא ּבְ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִצְמֵצם ֶאת ֱאלֹקּותֹו ּדַ

ין, ִפיּלִ ַדְעּתֹו ִמְצַות ּתְ יֵער ּבְ ִ ּשׁ ל: ׁשֶ  ְלָמׁשָ

ְך, ְצָוה ַהּזֹאת – ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ ַהּמִ  ׁשֶ

ּיֹות, ָרׁשִ ע ּפָ  ַהְיינּו, ַאְרּבַ

תּוִבים, ל עֹור ּכְ ים ׁשֶ ּתִ ע ּבָ  ְוַאְרּבַ

ל עֹור,  ּוְרצּועֹות ׁשֶ

ה – ְמצּום ַהּזֶ ַעל ְיֵדי ַהּצִ ַדְעּתֹו, ׁשֶ יֵער ּבְ ְך ׁשִ י ּכָ  ּכִ

יג אֹותֹו, ּוְלָעְבדֹו, ׂ  נּוַכל ְלַהּשִ

ֶסף ְוָזָהב, ל ּכֶ ים ׁשֶ ּתִ ע ּבָ ְהֶיה ַאְרּבַ ּיִ ה ׁשֶ  ְוָלֵכן, לֹא ִצּוָ

יֵער ּוָמַדד ַעל ְיֵדי ַאֲהָבתֹו; ן ׁשִ י ּכֵ  ּכִ

ָרֵאל – ָאַהב ֶאת ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ַאֲהָבתֹו ׁשֶ  ִנְמָצא, ׁשֶ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה; יׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבְ  ִהְלּבִ

ם ַאֲהָבה, ה ֵיׁש ׁשָ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּבְ  ִנְמָצא, ׁשֶ

ָרֵאל. רּוְך הּוא אֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ִליּפֹות ַעל ְיֵדי  י ַהּקְ בּוׁשֵ יט ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּלְ ְפׁשִ ּמַ ִנְמָצא, ִמי ׁשֶ

ֶצר – ית ַהּיֵ ִפּיַ  ּכְ

לֹום, ָ  ֲאַזי הּוא ְמקֹוָרב ֶאל ַהּשׁ

לֹום". תּוב: ◇ "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
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ִחינֹות: ֵני ּבְ ּה ׁשְ �ְוַהּתֹוָרה, ֵיׁש ּבָ

ר; ִחינֹות ִנְגֶלה, ּוְבִחינֹות ִנְסּתָ  ּבְ

ה – ר ַהּזֶ ְסּתָ  ְוַהּנִ

יָקא ְסִתיָמָאה, ַעּתִ  הּוא אֹוַרְייָתא ּדְ

ְלָיא ֶלָעִתיד ָלבֹא; ֲעִתיָדא ְלִאְתּגַ  ּדַ

יָקא ְסִתיָמָאה – ַעּתִ ה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּדְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ  ְוָאז, ּכְ

עֹוָלם, לֹום ִנְפָלא ּבָ ָ  ֲאַזי ִיְהֶיה ַהּשׁ

ֶבׂש, תּוב: )ישעיה יא( "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ִדי ְוכּו',  ְוָנֵמר ִעם ּגְ
י, ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ  ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיׁשְ

ָעה ֶאת ה'", י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ  ּכִ
ַדְעּתֹו. ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ י ֲאַזי ִיְתּגַ ּכִ
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ֵני�ִמיֵני�ַאֲהבֹות, י�ֵיׁש�ׁשְ �ה. ּכִ
ָיִמים, ּבְ ִהיא ַאֲהָבה ׁשֶ  ַאַחת: ׁשֶ

ה ה' ַחְסּדֹו" – ּמּוָבא ְלֵעיל: "יֹוָמם ְיַצּוֶ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ָאִזיל ִעם ּכּוְלהּו יֹוִמין',  'יֹוָמא ּדְ

ה – ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּבְ ָכל יֹום, ַהְיינּו ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ

ָרֵאל; ַרְך ִעם ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ם ַאֲהָבתֹו ׁשֶ  ֵיׁש ׁשָ

פֹוַעל. ּבְ ְוֶזה – ׁשֶ

כַֹח, הּוא ּבְ  ְוֵיׁש: ַאֲהָבה ׁשֶ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ָהָיה ּבֵ  ַהְיינּו, ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ִריָאה,  קֹוֶדם ַהּבְ

ַדְעּתֹו ּוְבמֹוחֹו; ָרֵאל ֲעַדִיין ּבְ ָהיּו ִיׂשְ  ׁשֶ

נֹו, ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ּבְ ל, ֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ  ְלָמׁשָ

יג זֹאת ָהַאֲהָבה, ׂ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַהּשִ ּכָ  ׁשֶ

ן ּוֵבין ָהָאב, ין ַהּבֵ ׁש ּבֵ ּיֵ רּות ְוָהַאֲהָבה ׁשֶ ְ  ְוִהְתַקּשׁ

מֹוַח ָהָאב, קֹוֶדם ַההֹוָלָדה – ן ּבְ ֲעַדִיין ַהּבֵ ׁשֶ  ּכְ

יו, יג ַעְכׁשָ ׂ רּות ְוָהַאֲהָבה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַהּשִ ְ  ֶזה ַהִהְתַקּשׁ

ּדֹות, ְזַמן ּוַבִמּ י ִאם ּבַ יו ּכִ יִגין ַעְכׁשָ ׂ י ֵאין ַמּשִ  ּכִ

ּדֹות, ַמן ְוַהּמִ ַדְעּתֹו ּוְבמֹוחֹו ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ּבְ  ְוַאֲהָבה ׁשֶ

ׁשּום ְלבּוׁש. ׁש ּבְ ְוֵאינֹו ְמלּוּבָ

יָקא ְסִתיָמָאה, ַעּתִ ה אֹוַרְייָתא ּדְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ  ְוֶלָעִתיד ָלבֹא, ׁשֶ

ים ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ַז"ל: )תענית לא(  ְוָאז ִיְתַקּיֵ

ע, ֶאְצּבַ יִקים ְלַהְראֹות ּבְ  'ֲעִתיִדים ַצּדִ

ינּו לֹו"', תּוב: "ֶזה ה' ִקּוִ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

יו, רּוְך הּוא ֶאת ְלבּוׁשָ דֹוׁש ּבָ י ָאז ִיְפׁשֹוט ַהּקָ  ּכִ

ים", ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ֶאת ה' ּכַ ֵלאּו ָהָאֶרץ ּדֵ  "ְוִיּמָ
ַדַעת, ִהיא ּבְ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ  ְוִיְתּגַ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִהיא ּפְ  ׁשֶ

מז:
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ּדֹות, תֹוְך ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ֹוֵכן ּבְ  ַהְיינּו, ֱאלֹקּותֹו ַהּשׁ

ה ַעל ֱאלֹקּותֹו, ה הּוא ְמַכּסֶ בּוׁש ַהּזֶ יו ַהּלְ י ַעְכׁשָ  ּכִ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה,  ַהְיינּו ַעל ּפְ

ִניִמּיּות, ַהְיינּו ֱאלֹקּותֹו – ה ַהּפְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ  ּוְכׁשֶ

לֹום, ָ ה ַהּשׁ  ֲאַזי ִיְתַרּבֶ

י, ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ תּוב: "ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ָעה", י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ  ּכִ
ַעת. ַדּ ּבַ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
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וַדע ַלה'", �ְוֶזהּו: )זכריה יד( "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד ִיּוָ

ְקָרא "יֹום", ה ָהַאֲהָבה ַהּנִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ  ׁשֶ

ה ה' ַחְסּדֹו"; תּוב: "יֹוָמם ְיַצּוֶ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ָהְיָתה ְצפּוָנה, ִניִמּיּות ׁשֶ  ַהְיינּו, ַהּתֹוָרה ַהּפְ

י טֹוב", ְרא ֱאֹלִקים ֶאת ָהאֹור ּכִ תּוב: )בראשית א( "ַוּיַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

י טֹוב" ִליְגנֹוז',  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )חגיגה יב( '"ּכִ

י אֹור ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת –  ּכִ

ּה; ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ  ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ

 ְוַהּתֹוָרה ִנְקָרא: "טֹוב",

י ָלֶכם", )עבודה זרה יט:( י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ֱאַמר: )משלי ד( "ּכִ ּנֶ  ׁשֶ

 ְוִנְקָרא: "אֹור",

תּוב: )משלי ו( "ְותֹוָרה אֹור". ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִרים, ֵהם ְצפּוִנים ּומּוְסּתָ יִקים ׁשֶ ן ַצּדִ ם ּכֵ  ְוֵיׁש ּגַ

ֶהם; ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ  ׁשֶ

יק ִנְקָרא: "טֹוב",  ְוַצּדִ

י טֹוב", )חגיגה שם( יק ּכִ תּוב: )ישעיה ג( "ִאְמרּו ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

 ְוִנְקָרא: "אֹור",

יק"; ּדִ תּוב: )תהלים צז( "אֹור ָזרּוַע ַלּצַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

פּוָנה – פּוִנים, ְוַהּתֹוָרה ַהּצְ יִקים ַהּצְ ּדִ ּלּו ַהּצַ ְתּגַ ּיִ  ּוְכׁשֶ

עֹוָלם, לֹום ָרב ּבָ ה ׁשָ ּלֶ  ֲאַזי ִיְתּגַ

ל ֲהָפִכים ַיַחד, רּו ּכָ ְתַחּבְ ּיִ  ׁשֶ

ֶבׂש"; תּוב: "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ַעת,  ַדּ ּבַ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּלֶ י ָאז ִיְתּגַ  ּכִ

וַדע ַלה'", ְקָרא "יֹום ֶאָחד ִיּוָ  ַהּנִ

ַעת, ַדּ ּבַ  ַהְיינּו ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה",  "ֲאׁשֶ
ּדֹות. ַמן ּוְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ָהַאֲהָבה ַהּזֹאת ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ַהְיינּו, ׁשֶ
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ּדֹות ַעְצָמן, ּמִ �ו. ַוֲאִפיּלּו ּבַ
ִחיָנתֹו – ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ  ּכָ

יָה, ְחּתֶ ּתַ ִחיָנה ׁשֶ ַעת, ַלּבְ ִחיַנת ּדַ  הּוא ּבְ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל: מֹו ׁשֶ  ּכְ

ּה – ָתה ָחְכָמה ֲעָטָרה ְלרֹאׁשָ ָעׂשְ ֶ  'ַמה ּשׁ

ָתה ֲעָנָווה ָעֵקב ְלִסילּוָתא'; )מ"ר שה"ש(  ָעׂשְ

ל עֹוָלם ַהְיִציָרה – חּוָתה ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּפְ ַהּמַ  ִנְמָצא, ׁשֶ

יו; ְחּתָ ּתַ ה ׁשֶ ּיָ ַעת ְלעֹוָלם ָהֲעׂשִ ִחיַנת ּדַ  הּוא ּבְ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש לֹו ִעם ַהּשׁ ּיֵ ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ׁש ָאָדם ׁשֶ ּיֵ ִנְמָצא, ׁשֶ

ַמן – ִמּדֹוָתיו ּוַבּזְ  ּבְ

ַמן, ַמְעָלה ֵמַהּזְ ּלְ ַעת, ׁשֶ ַדּ ּבַ ִחינֹות ַאֲהָבה ׁשֶ  הּוא ּבְ

ּנּו. חּוָתה ִמּמֶ ַמְדֵרָגה ּפְ הּוא ּבְ ְלָהָאָדם ׁשֶ
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ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: )מועד קטן יז( �ְוֶזה ׁשֶ

יהּו", ׁשּו ִמּפִ ַעת ְותֹוָרה ְיַבּקְ ְמרּו ּדַ ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ י ׂשִ  '"ּכִ
 ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְל"ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות"' –

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו,  ַהְיינּו, ׁשֶ

 ֲאַזי הּוא 'ּדֹוֶמה ְל"ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות"',

ּזֹוַהר: תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ּבֹוֵרי ֹכַח" – ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ּגִ  '"ּבָ
ִרין ַעל ִיְצֵריֶהן ְוכּו''; ּבְ ִמְתּגַ ין ִאיּנּון ּדְ  ִאּלֵ

ּכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו – י ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ  ּכִ

 ֲאַזי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבֹוְלִטין ּוִמְצָטְרִפין,

ַמע", ה ְוִנׁשְ ִחינֹות "ַנֲעׂשֶ  ֲאַזי הּוא ּבְ

ה ּובֹוֶנה אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, י עֹוׂשֶ  ּכִ

א; ֵעיָלּ ַמע קֹול ַהּתֹוָרה ִמּלְ  ְוזֹוֶכה ְלִמׁשְ

יהּו", ׁשּו ִמּפִ ה ָהַרב, "ּתֹוָרה ְיַבּקְ אי ִמּזֶ ַווּדַ  ּבְ

אי יֹוֵדַע הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, ַווּדַ י ּבְ  ּכִ

ט אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ים, הּוא ְמַלּקֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ ֲאִפיּלּו ִמּדְ

ְמרּו ַדַעת", ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ י ׂשִ  ְוֶזה: "ּכִ

 "ּכֵֹהן"�–
ִחינֹות ֶחֶסד;  הּוא ּבְ

ְמרּו ַדַעת"�–  "ִיׁשְ
ַעת, ַדּ ּבַ ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ָהַרב ַהּזֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ  ַהְיינּו ׁשֶ

ַמן, הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ הּוא ְלִפי ַמְדֵרָגְתָך ַאֲהָבה ׁשֶ  ׁשֶ

וַדע ַלה' ְוכּו'". הּוא "יֹום ֶאָחד ִיּוָ ׁשֶ

2



מוהר"ן ליקוטי� תורה�לל�דף�מח.

ַעת, ַדּ ּבַ ל�ָאָדם ִלְטעֹום ַטַעם אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ �ז. ְוָיכֹול�ּכָ
ִחיָנתֹו, ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ  ּכָ

ִמים, תֹוְך ַהּיָ יו, ּבְ  ֲאִפיּלּו ַעְכׁשָ

ר ֶאת ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו; ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ  ַהְיינּו, ּכְ

ָרֵאל – ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ י ּכָ  ּכִ

ְכָלל, ׁש ֱאלִֹקים ּבִ ּיֵ  יֹוֵדַע ׁשֶ

ן'; )ב"ר נח פרשה לד( ְרׁשּות ִלּבָ ִעים ֵהם ּבִ  ֲאָבל 'ָהְרׁשָ

ב, ּלֵ ִמים ֵהם ִנְכָלִלין ּבַ ּדֹות ְוַהּיָ  ְוַהּמִ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל: )זוהר תרומה קסב: ועיין סנהדרין קו:( מֹו ׁשֶ  ּכְ

ֵעי', א ּבָ  'ַרֲחָמָנא ִלּבָ

ַמִים', )ברכות ה:( ָ ין ֶאת ִלּבֹו ַלּשׁ ַכּוֵ ּיְ  'ּוִבְלַבד ׁשֶ

ב. ּדֹות, הּוא ַהּלֵ ל ַהּמִ י ִעיָקָרן ׁשֶ ּכִ

ר ֶאת ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ  ִנְמָצא, ּכְ

ְכָלל, ׁש ֱאלִֹהים יֹוֵדַע ּבִ ּיֵ ּיֹוֵדַע ׁשֶ  ׁשֶ

בֹודֹו", ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ "ּמְ  ׁשֶ

יִדיעֹות ַהּתֹוָרה,  ְויֹוֵדַע ּבִ

ה, ּכֹוֶפה ֶאת ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו ַהּזֶ  ּוְכׁשֶ

ְרׁשּותֹו – ּבֹו ּבִ ּלִ  ַהְיינּו, ׁשֶ

ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ּבְ ּדֹות ׁשֶ ן ַהּמִ ם ּכֵ  ֲאַזי ִנְכָלִלין ּגַ

ַעת, ַדּ ּבַ ּדֹות אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִלין ַהּמִ  ַוֲאַזי ְמַקּבְ

ִחיָנתֹו; נּוז ְלִפי ּבְ יג אֹור ַהּגָ ׂ  ְורֹוֶאה ּוַמּשִ

ּנּו, ה ִמּמֶ נּוז ְוָצפּון ַעד ַעּתָ ָהָיה ּגָ יִקים ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדִ ַהּצַ  ַהְיינּו ׁשֶ

ַעת – ּכֹוֵפף ֶאת ִלּבֹו ְלַהּדַ ׁשֶ  ּכְ

ּדֹות, הּוא ׁשֹוֶרׁש ְלָכל ַהּמִ ב, ׁשֶ ל ַהּלֵ  ֲאַזי ְמַקּבֵ

ַעת, ַדּ ּבַ ל אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ  ּוְמַקּבֵ

ָרֵאל  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ כַֹח ּבֵ ָהָיה ּבְ הּוא ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ִריָאה. קֹוֶדם ַהּבְ

2

ים", �ְוֶזה: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
 "ָחֵפץ"�–

ִחיַנת ֵלב,  הּוא ּבְ

ב. ּלֵ ַהֵחֶפץ, הּוא ּבַ ׁשֶ

ים"�–  "ַחּיִ
ַעת, ִחיַנת ּדַ  הּוא ּבְ

ָעָליו". ֶכל ּבְ ים ׂשֵ תּוב: )משלי טז( "ְמקֹור ַחּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַעת, ב ְלַהּדַ ר ֶאת ַהּלֵ ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ  ַהְיינּו, ּכְ

ְרׁשּותֹו, ּבֹו ּבִ ּלִ  ׁשֶ

ּכֹוֵפף ֶאת ִיְצרֹו –  ׁשֶ

ִחיָנתֹו: "אֹוֵהב ָיִמים",  ֲאַזי ְלִפי ּבְ

ּדֹות. ִמים ּוְלתֹוְך ַהּמִ ַעת, ְלתֹוְך ַהּיָ יְך ֶאת ָהַאֲהָבה, ִמּדַ הּוא ַמְמׁשִ

 "ִלְראֹות טֹוב"�–
י טֹוב" ְוָגנּוז, יג ֶאת ָה"אֹור ּכִ ׂ  ְורֹוֶאה ּוַמּשִ

יג ָהאֹור, ׂ ּשִ ּמַ  ׁשֶ

נּוִזים. יִקים ַהּגְ ּדִ נּוָזה, ְוַהּצַ ַהְיינּו ַהּתֹוָרה ַהּגְ
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מֹו: ׁשְ י ּבִ ַמְעּתִ  ]ְוׁשָ

ל לּוָלב, ונֹות ׁשֶ ּוָ לּוִלים ַהּכַ ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּכְ ּבְ ָאַמר, ׁשֶ  ׁשֶ

יאּור ָהִעְנָין; מֹוַע ּבֵ  ְולֹא ָזִכיִתי ִלׁשְ

י, ◇ ּוָמָצאִתי ְקָצת, יְנּתִ ַאְך ִעּיַ

ל לּוָלב – ונֹות ׁשֶ ּוָ י ִעיָקר ַהּכַ  ּכִ

ל ַהֲחָסִדים ַעד ֶהָחֶזה, יְך ּכָ  הּוא ְלַהְמׁשִ

ְלכּות;  ְלָהִאיָרם ֶאל ַהּמַ

ֲענּוִעים,  'ּוְצִריִכין ְלַנֲעֵנַע ַהּנַ

ַעת, ַדּ ּבַ ֹוֶרׁש ַהֲחָסִדים ׁשֶ יְך אֹור ִמּשׁ ֵדי ְלַהְמׁשִ  ּכְ

ּגּוף, ִטים ּבַ ְ ּשׁ ְתּפַ  ֶאל ַהֲחָסִדים ַהּמִ

ַעת ְוכּו'', ַדּ ּבַ ם ׁשֶ ְרׁשָ ָ דֹול ִמּשׁ  ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהם אֹור ּגָ

ַער ַהּלּוָלב; )פרק ג( ׁשַ ים ּבְ ִרי ֵעץ ַחּיִ ּפְ ם ּבַ ין ׁשָ  ַעּיֵ

תּוב:  ִעְנַין ַהּכָ וָנה ּבְ ּוָ 'ַהּכַ ם, ׁשֶ  ְוַגם ְמבֹוָאר ׁשָ

ה ה' ַחְסּדֹו",  "יֹוָמם ְיַצּוֶ
א: "יֹוָמם" –  ְולֹא ָאַמר 'יֹום', ֶאּלָ

ם. ין ׁשָ ם', ַעּיֵ הּוא הֹוֵלְך ִעם ּכּוּלָ ׁשֶ

"ל, ַהּתֹוָרה ַהּנַ  ְוָכל ֶזה ְמבֹוָאר ּבְ

ינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ל ַרּבֵ ְרּכֹו ַהּנֹוָרא ׁשֶ י ּדַ  ַעל ּפִ

ֶצר – ית ַהּיֵ ִפּיַ ַעל ְיֵדי ּכְ ם, ׁשֶ י ְמבֹוָאר ׁשָ  ּכִ

הּוא ַהֶחֶסד,  זֹוֶכה ְלַגּלֹות ָהַאֲהָבה, ׁשֶ

ָאִזיל ִעם ּכּוְלֵהי יֹוִמין', הּוא 'יֹוָמא ּדְ  ׁשֶ

הּוא ַהֶחֶסד – ָהַאֲהָבה, ׁשֶ ַהְיינּו, ׁשֶ  ּדְ

ּדֹות ְוכּו'; ָכל ַהּמִ ׁש ּבְ  ְמלּוּבָ

ַעת, ַדּ ּבַ ׁש ַאֲהָבה ׁשֶ ּיֵ ם, ׁשֶ  ּוְמבֹוָאר ׁשָ

ּדֹות, ַמן ְוַהּמִ ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ  ׁשֶ

מח.
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ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו, ֵ ַקּשׁ ּמְ  ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ְרׁשּותֹו ְוכּו' – ּבֹו ּבִ ּלִ  ׁשֶ

"ל. ּנַ ַעת ְוכּו', ּכַ ַדּ ּבַ ּדֹות אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ִלין ַהּמִ ֲאַזי ְמַקּבְ

"ל, ונֹות לּוָלב ַהּנַ ּוָ  ְוָכל ֶזה הּוא סֹוד ּכַ

ַעת', ַדּ ּבַ ֹוֶרׁש ַהֲחָסִדים ׁשֶ יְך ֶהָאָרה ִמּשׁ הּוא, ְלַהְמׁשִ  'ׁשֶ

ַעת, ַדּ ּבַ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ הּוא ּבְ  ׁשֶ

גּוף', ּבְ  'ְלתֹוְך ַהֲחָסִדים ׁשֶ

ּדֹות, ָלִלּיּות ַהּמִ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ  ׁשֶ

ים ֲחָסִדים, ׁשִ ם ְמלּוּבָ כּוּלָ ּבְ  ׁשֶ

"ל. ּנַ ִחיַנת ַאֲהָבה, ּכַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ְלכּות', ֵדי ְלָהִאיר ֶאל ַהּמַ  ְוָכל ֶזה, 'ּכְ

הּוא ָהֶאְתרֹוג;  ׁשֶ

ֵאי עֹוָלם, ֵדי ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ְלָכל ּבָ  ַהְיינּו, ּכְ

ָכל ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם,  ַהְיינּו, ִלְמצֹוא ֱאלֹקּותֹו ּבְ

ים, ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ּגַ  ּוְבָכל ַהּדְ

"ל, ּנַ ִליּפֹות, ּכַ  ּוְבָכל ְמדֹוֵרי ַהּקְ

ָלה". ּכֹל ָמׁשָ ִחינֹות "ּוַמְלכּותֹו ּבַ ל ֶזה הּוא ּבְ ּכָ ׁשֶ

ּכֹוֶפה ִיְצרֹו, יק ׁשֶ ּדִ ה ַעל ְיֵדי ַהּצַ  ְוָכל ֶזה, ַנֲעׂשָ

דּוַע, ּיָ יק, ּכַ ִחיַנת ַצּדִ הּוא ּבְ ִחיַנת ַהּלּוָלב, ׁשֶ הּוא ּבְ  ׁשֶ

ָמר ִיְפָרח"; ּתָ יק ּכַ ִחיַנת "ַצּדִ  ּבְ

ֵאי עֹוָלם, סּוּכֹות ָאנּו עֹוְסִקין ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ְלָכל ּבָ י ּבְ  ּכִ

ְבִעים ְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ִ  ַוֲאִפיּלּו ְלָכל ַהּשׁ

סּוּכֹות; ִביָלם ּבְ ׁשְ ְקִריִבין ּבִ ּמַ ִרים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִ הּו סֹוד ַהּשׁ ּזֶ  ׁשֶ

פֹוָתיו: ָאנּו אֹוְמִרים ַאַחר ְנִטיַלת לּוָלב ְוַהּקָ  ְוֶזהּו ׁשֶ

י ָהָאֶרץ, ל ַעּמֵ ַעת ּכָ  "ְלַמַען ּדַ

י ה' הּוא ָהֱאֹלִקים ֵאין עֹוד";  ּכִ

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת,  ְוָכל ֶזה ְמבֹוָאר ּבְ

ֲאִריכּות. ְמבֹוָאר ְלֵעיל ּבַ ּכַ

א,  ַוֲעַדִיין ְצִריִכין ִעּיּוָנא ַרּבָ

ֵאר ֵהיֵטב, "ל ּבָ י ַהּתֹוָרה ַהּנַ ל לּוָלב ַעל ּפִ ונֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ  ְלָבֵאר ּכָ

תֹוָרתֹו,  ַוה' ָיִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ

ְפָלִאים.[ ָבָריו ּוְרִמיזֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ ה ְלָהִבין ּדְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
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