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 בס"ד

 מבוא והקדמה
יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי, כמה שיר והלל עלינו לשבח לאדון הכל, 
על כל המתנות הטובות והנפלאות שזכינו לקבל בחודשים שעעל"ט בלימוד 

העומדים בבית ה' בלילות גם יחד, תורה ס"ה כאחד יחד בחבורה ובשבת אחים 
בימי ההכנה לראש השנה הקדוש, ובימי הקיבוץ עצמו ואחריה, וכל אחד יעיד 

 שזכינו לטעום טעם אחר לגמרי בבואנו אל בעל השדה, באור התורה הזאת.

יהי רצון שנזכה בזכות זה להתעורר מחדש בהתקרבותינו לבעל השדה, אשר 
אמר והבטיח קודם פטירתו כצאתי את העיר בוודאי יתקננו בזה ובבא, וכאשר 

אפרוש את כפי, בהצביעו אל הגן והשדה אשר שם איוה למושב לו להיטמן 
 ולעסוק בתיקוני הדורות לנצח.

והנה היה קשה מאוד להיפרד מהתורה הנפלאה הזאת, וכאשר אכן המשכנו יחד 
סגולות  עם כלל אנ"ש בתורה זו חודש ימים, אבל צריך לילך ולהמשיך ללקט עוד

שרצונו חזק מאד שנלך עם יקרות וחמודות, וכלשון רבינו הק' בשיחותיו הק' '
לה איזה זמן עם תורה פלונית בערך ב' או ג' ילה. דהינו לילך תחיהתורות שג
לוכו ביראת ה' על פי הנאמר באותה התורה, יינו שיהיו כל עבודתו והיחדשים, דה

שנאמר באותה התורה, וכן יתנהג  לתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למהיוכל תפ
ר לילך ואיזה זמן. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה אחרת, וכן אחר כך, עד שיגמ

 .'עם כל התורות

ועל כן לכו ונלכה באור ה' ע"פ תורה ל"ג לעורר מחדש את אהבת השי"ת אלינו 
ואהבתינו אליו, ולטעום טעם אור האהבה שבדעת, יומם יצוה ה' חסדו ובלילה 

רה עמי, כמבואר בתוך התורה הקדושה הזאת, ואשר חכמינו ז"ל דרשו פסוק שי
זה על מעלת הלומד תורה בלילה שמושכין עליו חוט של חסד דאזיל עם כולהו 
יומין, וגם יהיה זה הכנה דרבה לימי החנוכה הקדושים הממשמשים ובאים, 

בודות ימי כאשר מאריך מוהרנ"ת לדרוש ולרמז באופן נפלא ונעים כל עניני וע
 חנוכה, ע"פ תורה זו בהלכות חנוכה הלכה ג', כאשר עיניכם תחזינה בפנים.

חיבה יתירה נודעת לנו, בהיותנו עוסקים בתורה זו, בבוא עת שמחה וששון, 
שהחיינו וקיימנו והגיענו, חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי לשמוח 

ג בתוי"ש שיחי', אשר הרבה בשמחת נישואי בתי הכלה תחי' עב"ג החתן המופל
יש לקשר ענין שמחת נישואין, לכל הנאמר ומתבאר בתורה זו, וכמובן היטב 
כמ"פ בליקוטי הלכות כמו בהל' פריה ורביה הלכה ג', שכל מעלת וגדולת שמחת 



 בס"ד

הנישואין הוא כי לית אתר פנוי מיניה ומלא כל הארץ כבודו המבואר היטב 
 ם אור האהבה שבדעת בתוך הימים והמידות.בתורה זו, ואשר עי"ז זוכין לטעו

גם כי לענין זה הביא רבינו בהמשך התורה את הפסוק כי שפתי כהן ישמרו דעת 
שהצדיק מלקט אותיות התורה אפילו מדברים גשמיים, ואשר כתב ע"ז בתורה 

בות כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יוזה אותיות שידוך ראשי תפ"ט תנינא וז"ל: 
ע תורה דוקא מפיו, אף שגם בדבורים פשוטים של הבר וצריך לשמ ועל כןוכו', 

דעת יש בהם גם כן דעת, אף על פי כן צריך לשמע תורה דוקא. כי התורה נקראת 
. וכו'רסה וכלה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אל תקרי מורשה, אלא מא

במקום וכשהצדיק אומר תורה, הוא בחינת משדך שדוכין, כי דברי תורה עניים 
וצריך לחבר דברי תורה ממקום למקום, כי מחברים  ,זה ועשירים במקום אחר

דברי תורה ממקומות מפזרים, שהם רחוקים זה מזה, ומחברים אותם יחד, ועל 
דוש שמחדשים. נמצא כשהצדיק הבר דעת אומר תורה, הוא יידי זה נעשה הח

א וידי זה יכולין למצע מפיו תורה דוקא, ועל ודוכים. על כן צריכין לשמימשדך ש
 .ווגויז

יה"ר שנזכה לשמחה אמיתית כאחד יחד עם כלל החברים היקרים, ויופיעו עלינו 
כל השבעה בעטליר'ס לשמח בשמחתינו, ולהשפיע לחתן והכלה ולכל 
השושבינים והמשתתפים מתנה גמורה חיים ארוכים וטובים וכל המתנות 

נו חיים של שמחה דקדושה היקרות, ומשפע שמחה זו יתמשך עלינו להיות ל
 עדי נזכה לשמוח בשמחת עולם.

ויהי ה' עמנו כאשר זכינו לילך בתורות רבינו עד עתה, כן יזכנו להמשיך ללכת 
, קרים מפז ובלילות הזהב אשר עמהםבתורה נפלאה זו בחודשי החורף הי

ראת השכינה עומד על תילו, עוד ובקרוב נזכה לראות את הבנין הקדוש להש
ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול התורה והתפילה אשר לא יפסק ביום 
ובלילה, יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי, ועיננו תראינה בביאת משיח 

 צדקנו בב"א.

 הכ"ד
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 בליקוטי מוהר"ן ח"א               ליקוטי מוהר"ן              ג"לליקוט על תורה 

 ד  

 ג"לתורה 
ים, ֹאֵהב  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחי ִ

ים ל"ד( ָיִמים ִלְראֹות טֹוב ִהל ִ  :)ת ְּ

לֹום.    א ׁש ׁשָ ַבק ֵּ ִריךְּ לְּ צ ָ ָלל הו א, ׁשֶׁ ַהכ ְּ
לֹום  יֶׁה ׁשָ הְּ י ִ ׁשֶׁ ל, וְּ ָראֵּ ין ִיש ְּ לֹום ב ֵּ יֶׁה ׁשָ הְּ י ִ ׁשֶׁ
יֶׁה  ֹא ִיהְּ ל  נו  ׁשֶׁ ֹוָתיו. ַהיְּ ִמד  ָכל ָאָדם ב ְּ לְּ

ֹוָתי ִמד  ק ב ְּ ָ ֻחל  א מְּ הֵּ ֹא יְּ ל  עֹוָתיו, ׁשֶׁ ֹארְּ ו ו ִבמְּ
ִמיד  ָ ָעקו  ת  ין ב ְּ ִטיבו  ב ֵּ ין ב ְּ ו ק ב ֵּ לֹו ִחל 

נו   . ַהיְּ ַרךְּ ב ָ ם ִיתְּ ֵּ ֹו ַהׁש  ָצא ב  ם נ"ו(ִימְּ : )ׁשָ
ָבר":  ֵּל ד ָ אלִֹקים ֲאַהל  ָבר ב ֵּ ֵּל ד ָ ה' ֲאַהל  "ב ַ
ין  ַרךְּ ב ֵּ ב ָ ם ִיתְּ ֵּ ָצא ַהׁש  י ָמה ִימְּ דֵּ ַעל־יְּ וְּ

י ִטיבו  ב ֵּ ֹוָרה ב ְּ י ַהת  דֵּ ָעקו , ַעל־יְּ ן ב ְּ
ַאת ְּ ָאַמר  ָמה ד ְּ לֹום, כ ְּ את ׁשָ רֵּ קְּ לֵּי ַהנ ִ )ִמׁשְּ

י ג'( דֵּ ַעל־יְּ לֹום". וְּ יָה ׁשָ ִתיבֹותֶׁ ָכל נְּ : "וְּ
לֹום.  ִרית ׁשָ ן ב ְּ ֵּ ם כ  או  ג ַ רְּ קְּ נ ִ יִקים ׁשֶׁ ַצד ִ
ָכל  לֹום ב ְּ ָ ת ַהׁש  ֲחַמת זֶׁה ָיכֹול לֱֶׁאֹהב אֶׁ ו מֵּ

ִטיבו   ן ב ְּ לֹום  ָמקֹום הֵּ יֹות ׁשָ ָיכֹול ִלהְּ כו ', וְּ וְּ
ת זֶׁה: ֱאֹהב זֶׁה אֶׁ לֶׁ ל, וְּ ָראֵּ ין ִיש ְּ  ב ֵּ

ץ     ב לֹא ָכל ָהָארֶׁ "מ ְּ ָצִריךְּ ָלַדַעת, ׁשֶׁ וְּ
ִאיהו   . וְּ ה  נו י ִמנ ֵּ ָ לֵּית ֲאַתר פ  בֹודֹו". וְּ כ ְּ
ִמין.  ל ָעלְּ ָ ב כ  סֹובֵּ ִמין וְּ ל ָעלְּ ָ ֵּא כ  ַמל  מְּ
ו "ם,  ַעכ  ן ב ְּ ָ א ו ַמת  ָ ַמש   ק ב ְּ עֹוסֵּ ו  ִמי ׁשֶׁ ַוֲאִפל 
ר  ׁשָ פְּ לֹוַמר, ִאי אֶׁ ל וְּ ַנצ ֵּ ִהתְּ לֹא ָיכֹול לְּ

ת ֲחַמת ַעִבי ו ת  ַלֲעֹבד אֶׁ ַרךְּ מֵּ ב ָ ם ִיתְּ ֵּ ַהׁש 
ֲחַמת  ִמיד ָעָליו, מֵּ ָ ל ת  ֹופֵּ נ  ִמי ו ת ׁשֶׁ ַגׁשְּ וְּ
ו   ל  ָבר ג ִ י כ ְּ ם. כ ִ הֶׁ ִמיד ִעמ ָ ָ ק ת  עֹוסֵּ ק ׁשֶׁ סֶׁ ָהעֵּ
ָכל  ב ְּ ָרָכה, ׁשֶׁ רֹוָנם ִלבְּ ינו , ִזכְּ ָלנו  ֲחָכמֵּ
ו "ם,  ׁשֹונֹות ָהַעכ  ָכל לְּ ים, ו בְּ ִמי ִ ׁשְּ ָבִרים ג ַ ד ְּ

לֹא ָיכוֹ  י ב ְּ ם ֱאלֹקו ת. כ ִ הֶׁ צֹא ב ָ ל ִלמְּ

ָלל,  ִקי ו ם כ ְּ ם ׁשו ם ִחי ו ת וְּ ין ָלהֶׁ ֱאלֹקו תֹו אֵּ
תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָיה ט'(כ ְּ מְּ חֶׁ ת )נְּ ַחי ֶׁה אֶׁ ה מְּ ַאת ָ : "וְּ

ם  ֱאלֹקו ת ַהז ֶׁה ׁשָ ַהִחי ו ת וֶׁ ַבד ׁשֶׁ ם". לְּ ָ ל  ֻ כ 
י ִחי ו נֹו  דֵּ ִמעו ט, ַרק כ ְּ דֹול ו בְּ צו ם ג ָ ִצמְּ ב ְּ

־לְּ  רו ךְּ דֹוׁש־ב ָ י ַהק ָ ר. כ ִ לֹא יֹותֵּ ַהֲחיֹותֹו וְּ
צו ִמים  ִצמְּ ת ֱאלֹקו תֹו ב ְּ ם אֶׁ צֵּ הו א ִצמְּ
ָבה ַעד  ֲחׁשָ ַ ית ַהמ  אׁשִ רֵּ ׁשֹוִנים, מֵּ ים וְּ ַרב ִ
ם  ָ ׁש  ִמי, ׁשֶׁ ׁשְּ ל עֹוָלם ַהג ַ ז ׁשֶׁ ָ כ  רְּ ֶׁ ת ַהמ  ֻקד ַ נְּ

ֹות: ִלפ  דֹור ַהק ְּ  מְּ

ל יֹותֵּ  ׁשֵּ לְּ ַ ת  ׁשְּ מ ִ ֶׁ ָכל ַמה ׁש  ם ו בְּ צֵּ ַצמְּ ר ו ִמתְּ
ם  ׁש ׁשָ ֻלב ָ ה, ֱאלֹקו תֹו מְּ ָ ַמט  ר לְּ יֹותֵּ
ו   ל  ג ִ זֶׁה ׁשֶׁ ר. וְּ ים יֹותֵּ ים ַרב ִ ו ׁשִ ב  ַמלְּ ב ְּ
חו  ָלנו   ָרָכה, ו ָפתְּ רֹוָנם ִלבְּ ינו , ִזכְּ ֲחָכמֵּ
ָכל  ב ְּ ָיִבין ׁשֶׁ ַדע וְּ יל יֵּ כ ִ ש ְּ ַהמ ַ ַתח, ׁשֶׁ ֶׁ פ 

ִחי   ׁש ֱאלֹקו תֹו וְּ ים יֵּ ִמי ִ ׁשְּ ָבִרים ג ַ ו תֹו, ַהד ְּ
ָרָכה  רֹוָנם ִלבְּ ינו , ִזכְּ רו  ֲחָכמֵּ ָאמְּ מֹו ׁשֶׁ כ ְּ

ָנחֹות ל"ד:( ת )מְּ ַ ִים, פ  ַ ת  ִפי ׁשְּ ַכתְּ : 'ַטט ב ְּ
ׁשֹונֹות  ָכל לְּ ב ְּ הֹוִדיַע ׁשֶׁ ִים', לְּ ַ ת  י ׁשְּ ִריקֵּ ַאפְּ ב ְּ
: ה אֹוָתה  ַחי ָ ם ֱאלֹקו תֹו ַהמְּ ׁש ׁשָ ו "ם יֵּ  ָהַעכ 

ִמי  לְּ ירו ׁשַ ִביא ב ִ ֵּ מ  זֶׁה ׁשֶׁ עֲ וְּ : 'ִאם ִנית פ"א()ת ַ
ֹאַמר לֹו:  יָך, ת  יָכן ֱאלֹקֶׁ ָך ָאָדם הֵּ ֹיאַמר לְּ
ַלי  ֱאַמר: "אֵּ נ ֶׁ רֹוִמי', ׁשֶׁ ב ְּ דֹול ׁשֶׁ ָרךְּ ג ָ כְּ ב ִ
ז ֶׁה ָהָאָדם  ָצא ׁשֶׁ ִעיר". ִנמְּ ֵּ א ִמש   קֹרֵּ
ע  ק ָ ׁשֻ אי הו א מְּ ַוד ַ יָך, ב ְּ יָכן ֱאלֹקֶׁ ַאל הֵּ ָ ׁש  ׁשֶׁ

י הֹוִציא אֶׁ  ֹות. כ ִ ִלפ  דֹור ַהק ְּ מְּ מֹו ִמן ב ִ ת ַעצְּ
יָך,  יָכן ֱאלֹקֶׁ ָאַמר: הֵּ ר, ׁשֶׁ ִעק ָ ָכַפר ב ָ ָלל וְּ ַהכ ְּ
ן  כֵּ ם ֱאלִֹקים. ב ְּ ין ׁשָ קֹומֹו אֵּ מְּ ב ִ ָמה לֹו ׁשֶׁ ִנדְּ וְּ
ע  ק ָ ׁשֻ ה מְּ ַאת ָ ָך ׁשֶׁ קֹומְּ מְּ ו  ב ִ ֹאַמר לֹו: ֲאִפל  ת 
צֹא  ו ַכל ִלמְּ ם ת  ן ׁשָ ֵּ ם כ  ֹות, ג ַ ִלפ  דֹור ַהק ְּ מְּ ב ִ

י הו   מֹו ֱאלֹקו תֹו. כ ִ ֹל, כ ְּ ת ַהכ  ַחי ֶׁה אֶׁ א מְּ
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ם  ָ ם". ו ִמׁש  ָ ל  ֻ ת כ  ַחי ֶׁה אֶׁ ה מְּ ַאת ָ תו ב: "וְּ ָ כ  ׁשֶׁ
 , ַרךְּ ב ָ ֹו ִיתְּ ָך ב  מְּ ת ַעצְּ ק אֶׁ ַדב ֵּ ה ָיכֹול לְּ ַאת ָ
י לֹא  לֵָּמה. כ ִ ׁשו ָבה ׁשְּ תְּ ָליו ב ִ ָלׁשו ב אֵּ וְּ
ם  ָך ׁשָ קֹומְּ מְּ ב ִ א ׁשֶׁ ָ ל  ָך. אֶׁ חֹוָקה ִהיא ִממ ְּ רְּ

בו שִׁ  ו  ַהל ְּ  ים:ַרב 

ָגה,  רֵּ ַמדְּ ָגה לְּ רֵּ דְּ ַ ָאָדם הֹולֵּךְּ ִממ  ֶׁ ָכל ַמה ׁש  וְּ
 , ַרךְּ ב ָ ם ִיתְּ ֵּ ל ַהׁש  ר אֶׁ ב יֹותֵּ ָקרֵּ הו א ִמתְּ
ֲהָבָנה  ַרךְּ ב ַ ב ָ ם ִיתְּ ֵּ ת ַהׁש  יַדע אֶׁ ָיכֹול לֵּ וְּ
ר  ָגה יֹותֵּ רֵּ דְּ ַ ַהמ  ֶׁ ל ַמה ׁש  ָ י כ  ָרה. כ ִ תֵּ יְּ
ט  ַמעֵּ ִנתְּ ים, וְּ בו ׁשִ ַמֲעטו  ַהל ְּ יֹוָנה, ִנתְּ לְּ עֶׁ

ם הַ  ֵּ ל ַהׁש  ר אֶׁ קָֹרב יֹותֵּ ָאז הו א מְּ צו ם, וְּ מְּ צ ִ
ם  ֵּ מֹו ִעם ַהׁש  ת ַעצְּ ָיכֹול לֱֶׁאֹהב אֶׁ , וְּ ַרךְּ ב ָ ִיתְּ

ָרה: תֵּ ַאֲהָבה יְּ ַרךְּ ב ְּ ב ָ  ִיתְּ

י טֹוב     ג מֵּ י ָיִמים, יְּ י ִמינֵּ נֵּ ׁש ׁשְּ ה יֵּ ִהנ ֵּ וְּ
תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ י ַרע. כ ְּ לֶׁת ז'(ִוימֵּ יֹום )קֹהֶׁ : "ב ְּ

ה". טֹוָבה ֱהיֵּה ב ְּ  אֵּ יֹום ָרָעה רְּ טֹוב, ו בְּ
ב  יטֵּ ם הֵּ ל ׁשָ ֵּ כ  ַ ת  ִהסְּ ִריךְּ ָלָאָדם לְּ צ ָ נו  ׁשֶׁ ַהיְּ
נו   י טֹוב, ַהיְּ מֵּ ם יְּ ָצא ׁשָ אי ִימְּ ַוד ַ ב, ב ְּ יטֵּ הֵּ
מֹו  ֹות, כ ְּ ָרִאים ִמד  ִמים ִנקְּ ַהי ָ ֹוָרה; וְּ ת 

תו ב  ָ כ  ים ל"ט(ׁשֶׁ ִהל ִ ת ָיַמי". )ת ְּ : "ו ִמד ַ
ֹוָר  ם ַהת  ֹות הֵּ ד  ַהמ ִ ה  וְּ ָ ל  ֻ ָתא כ  י אֹוַריְּ ה, כ ִ

י  ־הו א, כ ִ רו ךְּ דֹוׁש־ב ָ ל ַהק ָ ֹוָתיו ׁשֶׁ ם ִמד  הֵּ
ָאר  ָאה ו ׁשְּ ִירְּ ַאֲהָבה וְּ ת מֵּ רֶׁ ַדב ֶׁ ֹוָרה מְּ ַהת 
־הו א  רו ךְּ דֹוׁש־ב ָ ָרא ַהק ָ ֹות. ו ָבה  ב ָ ד  ַהמ ִ

תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ִמין, כ ְּ לֵּי ח'(ָעלְּ יֶׁה )ִמׁשְּ הְּ : "ָואֶׁ
לֹו ָאמֹון". ַאל ת ִ  צְּ ן אֶׁ ָ א ָאמ  ָ ל  י ָאמֹון אֶׁ רֵּ קְּ

ִמיִני ל"ה:( ה א' זַֹהר ׁשְּ ָרׁשָ ָ ה פ  ית ַרב ָ אׁשִ רֵּ . )ב ְּ
ל  ָ ת כ  ין אֶׁ ַחי ִ ם ַהמְּ ֹוָרה הֵּ אֹוִתי ֹות ַהת  וְּ
ָגה ִהיא  רֵּ דְּ ַ ַהמ  ֶׁ ל ַמה ׁש  ָ א כ  ָ ל  ָדָבר, אֶׁ ָבר וְּ ד ָ
ֹוָרה  ם אֹוִתי ֹות ַהת  ם הֵּ ה, ׁשָ ָ ַמט  לְּ

ה  ר ִממ ַ צו ם יֹותֵּ ִצמְּ ָגה ב ְּ רֵּ ַמדְּ ָהיו  ב ְּ ֶׁ ׁש 
מֹו  ךְּ כ ְּ ָ ל כ  ָ ִאיִרים כ  יָנם מְּ אֵּ יֹוָנה, וְּ לְּ ר עֶׁ יֹותֵּ
ֹא  ל  י ׁשֶׁ דֵּ יֹוָנה, כ ְּ לְּ ָגה עֶׁ רֵּ ַמדְּ ָלה ב ְּ ַמעְּ לְּ
ָהָראו י:  ר מֵּ ִחי ו ָתה  יֹותֵּ יַע אֹור וְּ ִ פ  ַהׁשְּ לְּ
י  ימֵּ נו  ב ִ ֹות, ַהיְּ ִלפ  דֹור ַהק ְּ מְּ ו  ב ִ ָצא ֲאִפל  ִנמְּ

ֹות ם ִמד  הֵּ ו "ם,  ַרע, ׁשֶׁ ׁשֹונֹות ַעכ  ָרעֹות ו לְּ
ֹוָרה.  צֹא אֹוִתי ֹות ַהת  כֹוִלין ִלמְּ ם יְּ ם[ ׁשָ ]ג ַ
ל  ֹגדֶׁ ים וְּ בו ׁשִ ו י ַהל ְּ ֲחַמת ִרב  ֲאָבל מֵּ
ָרִאים אֹוִתי ֹות  יָנם ִנתְּ צו ם, אֵּ מְּ ַהצ ִ
י ַרע  מֵּ י יְּ דֵּ י טֹוב, ַעל־יְּ מֵּ נו  יְּ ֹוָרה, ַהיְּ ַהת 

ם. ֲאבָ  ה ֲעלֵּיהֶׁ ֹורֶׁ ךְּ ַהׁש  ַהחֹׁשֶׁ ה וְּ ֹופֶׁ כ  ל ִמי ׁשֶׁ
נו   י ַרע, ַהיְּ מֵּ נו  ַהיְּ רֹו ָהָרע, ַהיְּ ת ִיצְּ אֶׁ
י  רֵּ ַגמְּ ל לְּ ב ֵּ לְּ ב ַ ֹות ָרעֹות, ֲאַזי ָהָרע ִנתְּ ד  ַהמ ִ
ם, ֲאַזי אֹוִתי ֹות  הֶׁ ב ָ ֹוב ׁשֶׁ י ַהט  מֵּ ד יְּ גֶׁ נֶׁ
י  ר. כ ִ יֹותֵּ ִאיִרים ב ְּ ָרִאים ו מְּ ִנתְּ טֹות וְּ ֹולְּ ב 

ִאיִרין כ ָ  ָה לֹא ָהיו  מְּ ִחל  י לֹא ִמת ְּ , כ ִ ךְּ ָ ל כ 
לו   ַקב ְּ ֹא יְּ ל  י ׁשֶׁ דֵּ ָלה, כ ְּ ַמעְּ לו  אֹור ִמלְּ ִקב ְּ
ו  ׁשָ ַעכְּ י ִחי ו נֹו. וְּ דֵּ ר ִמכ ְּ י ָרע יֹותֵּ מֵּ ַהיְּ
ָאִרין אֹוִתי ֹות  ִנׁשְּ ל ָהָרע, וְּ ֵּ ט  ב ַ תְּ נ ִ ׁשֶׁ
ִלין אֹור ַרב  ַקב ְּ ַבד, ֲאַזי מְּ ֹוָרה לְּ ַהת 

ָלה: ַמעְּ  ִמל ְּ

ת יִ  ה אֶׁ ֹופֶׁ כ  ָצא, זֶׁה ׁשֶׁ נו  ִנמְּ רֹו, ַהיְּ צְּ
ר ִעם  ַדב ֵּ הו א מְּ ׁשֶׁ י ַרע. כ ְּ מֵּ ת יְּ ה אֶׁ ֹופֶׁ כ  ׁשֶׁ
ף  כֶׁ ֵּ ם, ֲאַזי ת  יהֶׁ ֹותֵּ ה ִמד  רֹואֶׁ ו "ם אֹו ׁשֶׁ ָהַעכ 
נו  אֹוִתי ֹות  ֹוב ַהיְּ ן ַעל ַהט  ֹוכֵּ ׁש  ָהָרע ׁשֶׁ
ֹוָרה  אֹוִתי ֹות ַהת  ל, וְּ נֹופֵּ ל וְּ ֵּ ט  ב ַ ֹוָרה, ִנתְּ ַהת 

ַע הַ  ִטין, ֲאַזי הו א יֹודֵּ ֹולְּ אֹותֹו ב  ב ְּ ֹוָרה ׁשֶׁ ת 
ָבר:  ַהד ָ

דֹוׁש  ז ַֹהר ַהק ָ תו ב ב ַ ָ כ  זֶׁה ׁשֶׁ ָך ַדף צ'.(וְּ ־לְּ : )לֶׁךְּ
ָברֹו"  י דְּ י ֹכַח עֹש ֵּ ֹרֵּ ב  ָאָכיו ג ִ כו  ה' ַמלְּ רְּ "ב ָ
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ו ן  יהֹון, ִאנ  רֵּ ִרין ַעל ִיצְּ ב ְּ ג ַ ִמתְּ ו ן ד ְּ ין ִאנ  ֵּ ִאל 
ָברֹו"  י דְּ ׁש. "עֹש ֵּ ָ ָאִכין ַממ  ַמלְּ ָין לְּ מְּ ד ָ

עָ  ָברֹו" ד ְּ קֹול ד ְּ מַֹע ב ְּ ָבר, "ִלׁשְּ ַהאי ד ָ ִדין לְּ בְּ
י  א. כ ִ ָ ל  עֵּ ַמע ָקִלין ִמל ְּ ִמׁשְּ ו ן ָזַכִין לְּ ִאנ 
תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָבר, כ ְּ את ד ָ רֵּ ֹוָרה ִנקְּ ַהת 

ים ק"ה( ִהל ִ ֹור".)ת ְּ לֶׁף ד  אֶׁ ה לְּ ָבר ִצו ָ  : "ד ָ

ם  צֵּ ַצמְּ ֹוָרה ִנתְּ אֹוִתי ֹות ַהת  ֶׁ ָכל ַמה ׁש  וְּ
ַלב ְּ  ִנתְּ ים וְּ בו ׁשִ צו ִמים ו ִבלְּ ִצמְּ ים ב ְּ ׁשִ

ָיא  סְּ ַ כ  ִאתְּ לֵּם ו בְּ עְּ הֶׁ ֹוָרה הו א ב ְּ ִרים, ַהת  תֵּ יְּ
ת ָהאֹוִתי ֹות  יט אֶׁ ׁשִ פְּ ַ מ  ר. ו ִמי ׁשֶׁ יֹותֵּ
ִמי  ה כ ְּ ֹומֶׁ ים, הו א ד  בו ׁשִ ַהל ְּ ֹוָרה מֵּ ַהת 
ל אֹוִתי ֹות  ָמׁשָ ֹוָרה. לְּ ת ַהת  ה אֶׁ ֹונֶׁ ב  ׁשֶׁ

ִרי ֻפז ָ ָהיו  מְּ ֹוָרה ׁשֶׁ ׁשֹונֹות ַהת  לְּ ֹפָרִדין ב ִ ן ו מְּ
ם,  הֶׁ ַע מֵּ לֹא ָהָיה ׁשו ם ָאָדם יֹודֵּ ו "ם, וְּ ָהַעכ 
ם  יךְּ ֲעלֵּיהֶׁ ֱחׁשִ הֶׁ י ַרע ׁשֶׁ מֵּ ֲחַמת ַהיְּ מֵּ
א זֶׁה ָהָאָדם,  ב ָ ׁשֶׁ יׁש אֹוָתם. ו כְּ ב ִ ִהלְּ וְּ
י  דֵּ ָבאֹות, ַעל־יְּ ַאךְּ ה' צְּ ַמלְּ ה לְּ ֹומֶׁ הו א ד  ׁשֶׁ

מֵּ  נו  ַהיְּ רֹו, ַהיְּ ת ִיצְּ ה אֶׁ ֹופֶׁ כ  י ַרע. ֲאַזי ׁשֶׁ
ִפין  ָ פ  ו "ם ִנכְּ ׁשֹונֹות ָהַעכ  נו  לְּ ָהָרע ַהיְּ
ָאִרין אֹוִתי ֹות  ָאז ִנׁשְּ ֹו, וְּ ד  גְּ נֶׁ ִלין כ ְּ ְּ ט  ב ַ ִנתְּ וְּ
ים  בו ׁשִ ַהל ְּ ִטין מֵּ ׁשָ פְּ נ ִ ׁשֶׁ ִטין. ו כְּ ֹולְּ ֹוָרה ב  ַהת 
נו   ו "ם ַהיְּ ׁשֹונֹות ָהַעכ  נו  ִמל ְּ ים, ַהיְּ ִמי ִ ׁשְּ ַהג ַ

ֹות ָרעֹות,  ד  י ַרע, ֲאַזי ִממ ִ נו  ִמימֵּ ַהיְּ
ֹוָרה אֹור ַרב  ו  אֹוִתי ֹות ַהת  ל  ִלין אֵּ ַקב ְּ מְּ
י  ה. כ ִ ָ ִחל  ִלין ִמת ְּ ַקב ְּ ָהיו  מְּ ֶׁ ה ׁש  ר ִממ ַ יֹותֵּ
י ִחי ו ת  דֵּ א כ ְּ ָ ל  ִלין אֶׁ ַקב ְּ ָה לֹא ָהיו  מְּ ִחל  ִמת ְּ
יַע  ִ פ  ַהׁשְּ ֹא לְּ ל  י ׁשֶׁ דֵּ אֹותֹו ָמקֹום, כ ְּ ָהָראו י לְּ

ָהָראו   ר מֵּ י יֹותֵּ בֵּ ִכתְּ תו ב ב ְּ ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ם. כ ְּ י ָלהֶׁ
ין ָארו ר ָהָמן  לֹא ָיַדע ב ֵּ ָהֲאִר"י ַעד ד ְּ
ַפע  יךְּ ׁשֶׁ ׁשִ מְּ י ַ נו  ׁשֶׁ ַכי, ַהיְּ ד ֳּ ָברו ךְּ ָמרְּ לְּ

ר. )ַעי ֵּן  לֹא יֹותֵּ י ִחי ו נֹו וְּ דֵּ ֹות כ ְּ ִלפ  ַהק ְּ לְּ
ק ו',  רֶׁ ֶׁ ו ִרים פ  נֹות פ  ַכו ָ ים" ב ְּ ץ־ַחי ִ ִרי־עֵּ "פְּ ב ִ

ֹבָאר שָׁ  יךְּ ִחי ו ת מְּ ׁשִ ַהמְּ ִריִכין לְּ צ ְּ ם ׁשֶׁ
ֹות. ֲאָבל  ִלפ  תֹוךְּ ַהק ְּ ת ב ְּ לֶׁמֶׁ עְּ ה ַהנ ֶׁ ָ ֻדׁש  ַהק ְּ לְּ
דֹול,  צו ם ג ָ ִצמְּ יךְּ ַהִחי ו ת ב ְּ ׁשִ ַהמְּ ִריִכין לְּ צְּ
ו ִרים ַעי ֵּן  ל פ  רו ת ׁשֶׁ כְּ ִ נֹות ַהׁש  ו ָ ַ ז ֶׁהו  סֹוד כ  ׁשֶׁ
ִטין ָהאֹוִתי ֹות  ׁשָ פְּ נ ִ ׁשֶׁ ם(. ֲאָבל כ ְּ ׁשָ

הַ  ָא. מֵּ ל  עֵּ ִלין אֹור ַרב ִמל ְּ ַקב ְּ ֹות, ֲאַזי מְּ ִלפ  ק ְּ
ָברֹו",  קֹול ד ְּ מַֹע ב ְּ ָברֹו ִלׁשְּ י דְּ זֶׁהו : "עֹש ֵּ וְּ
ָה  ִחל  ָהָיה ִמת ְּ ֹוָרה ׁשֶׁ ַהת  ין ו בֹוִנין לְּ עֹוש ִ ׁשֶׁ כ ְּ
ו "ם  ׁשֹונֹות ָהַעכ  לְּ ֹפָרִדין ב ִ ִרין ו מְּ ֻפז ָ מְּ

י ַרע, ֲאַזי "לִ  ֹות ָרעֹות ו ִבימֵּ ִמד  מַֹע ו בְּ ׁשְּ
ַמע ָקִלין  ִמׁשְּ זֹוִכין לְּ ָברֹו", וְּ קֹול ד ְּ ב ְּ
ֹוָרה,  נו  ַהת  ָבר, ַהיְּ ַהד ָ נו  ׁשֶׁ יָלא. ַהיְּ עֵּ ִמל ְּ
ִמיַעת  זֶׁה ׁשְּ ָלה, וְּ ַמעְּ ִלין אֹור ַרב ִמל ְּ ַקב ְּ מְּ

ֹוָרה:  ַהת 

ָה  ִחל  ת ְּ מ ִ ַמע, ׁשֶׁ ִנׁשְּ ה וְּ ִחיַנת ַנֲעש ֶׁ זֶׁה ב ְּ וְּ
אֹוִתי ֹות  ין ו בֹוִנין לְּ א עֹוש ִ הֵּ י ְּ ֹוָרה, ׁשֶׁ ַהת 

פֹות  ָטרְּ טֹות ו ִמצְּ ֹולְּ  )יֹוָמא עג:(אֹוִתי ֹות ב 
ַמע ָקִלין  ִמׁשְּ ַמע, ָזַכִין לְּ ךְּ ִנׁשְּ ָ ַאַחר־כ  וְּ
ִלין  ַקב ְּ ֹוָרה מְּ אֹוִתי ֹות ַהת  נו  ׁשֶׁ א. ַהיְּ ָ ל  עֵּ ִמל ְּ
לו   ב ְּ ק ִ ֶׁ ה ׁש  ר ִממ ַ אֹור ַרב יֹותֵּ ִחי ו ת וְּ

ֻלב ָ  ָהיו  מְּ ׁשֶׁ ה, כ ְּ ָ ִחל  ׁשֹונֹות ִמת ְּ לְּ ין ב ִ ׁשִ
י ַרע: ֹוִים ו ִבימֵּ  ַהג 

ֹות,     ד ד  נו  ַהמ ִ ֹוָרה ַהיְּ ַהת  זֶׁה ָידו ַע, ׁשֶׁ וְּ
ַרךְּ  ב ָ ם ַאֲהָבתֹו ִיתְּ הֶׁ ִמים, ׁשֹוָרה ב ָ נו  ַהי ָ ַהיְּ

דֹוׁש  ז ַֹהר ַהק ָ תו ב ב ַ ָ כ  מֹו ׁשֶׁ מֹו. כ ְּ ָלק ׁשְּ )ב ָ

ית מ"ו.( אׁשִ רֵּ ה ה' חַ  קצ"א:, ב ְּ ַצו ֶׁ ֹו", "יֹוָמם יְּ ד  סְּ
תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ נו  ָהַאֲהָבה, כ ְּ ד ַהיְּ סֶׁ ַהחֶׁ ׁשֶׁ

ָיה ל"א( מְּ " ]ַעל )ִירְּ יךְּ ת ִ : "ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהבְּ
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ָאזֵּל  כו ', הו א יֹוָמא ד ְּ ד[ וְּ יךְּ ָחסֶׁ ת ִ כְּ ׁשַ ן מְּ ֵּ כ 
ֹות  ד  י ַהמ ִ ֹות. כ ִ ד  נו  ַהמ ִ הֹו יֹוִמין, ַהיְּ ל ְּ ֻ ִעם כ 

צו ִמים לֱֶׁאלֹקו תֹו, כ ְּ  ם ִצמְּ ו ַכל הֵּ נ  י ׁשֶׁ דֵּ
מֹו  ֹוָתיו, כ ְּ י ִמד  דֵּ יג אֹותֹו ַעל־יְּ ִ ַהש   לְּ

דֹוׁש  ז ַֹהר ַהק ָ תו ב ב ַ ָ כ  ֹא מ"ב:(ׁשֶׁ ת ב  ָרׁשַ ָ : )פ 
ֹוָתיו  לֹא ִמד  י ב ְּ ', כ ִ ִעין לֵּה  מֹודְּ ת ְּ ִיׁשְּ ִגין ד ְּ 'ב ְּ
ֲחַמת  יג אֹותֹו. ו מֵּ ִ ַהש   ר לְּ ׁשָ פְּ ִאי אֶׁ

ל, וְּ  ָראֵּ ת ִיש ְּ ָאַהב אֶׁ ָרָצה ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ
ֹו ִמז ֶׁה  ֹיאֲהבו  אֹותֹו ִעמ  ֹו וְּ קו  ב  ב ְּ דְּ י ִ ׁשֶׁ
ת ֱאלֹקו תֹו  יׁש אֶׁ ב ִ ִמי, ִהלְּ ׁשְּ ָהעֹוָלם ַהג ַ

ֹוָרה. ֹות ַהת  ִמד   ב ְּ

ם  ֵּ י ַהׁש  וֹות, כ ִ ַי"ג ִמצְּ רְּ ַ ל ת  ִחינֹות ׁשֶׁ זֶׁה ב ְּ וְּ
ָוה  צְּ י ַהמ ִ דֵּ ַעל יְּ ֹו ׁשֶׁ ת  ַדעְּ ר ב ְּ עֵּ ַרךְּ ׁשִ ב ָ ִיתְּ

הַ  י זֶׁה ַהז ֹאת נו ַכל לְּ דֵּ ַעל יְּ יג אֹותֹו, וְּ ִ ש  
ַי"ג  רְּ ַ ו  ַהת  ל  אֵּ ָקא ב ְּ וְּ ת ֱאלֹקו תֹו ד ַ ם אֶׁ צֵּ ִצמְּ
ַות  ֹו ִמצְּ ת  ַדעְּ ר ב ְּ עֵּ ִ ׁש  ל ׁשֶׁ ָמׁשָ וֹות. לְּ ִמצְּ
יֹות  ָוה ַהז ֹאת ָצִריךְּ ִלהְּ צְּ ַהמ ִ ין, ׁשֶׁ ִפל ִ ת ְּ
ים  ת ִ ע ב ָ ב ַ ַארְּ י ֹות וְּ ָרׁשִ ָ ע פ  ב ַ נו  ַארְּ , ַהיְּ ךְּ ָ כ 

ל עֹור כ ְּ  י ׁשֶׁ ל עֹור. כ ִ צו עֹות ׁשֶׁ תו ִבים ו רְּ
צו ם ַהז ֶׁה  מְּ י ַהצ ִ דֵּ ַעל יְּ ֹו, ׁשֶׁ ת  ַדעְּ ר ב ְּ עֵּ ךְּ ׁשִ ָ כ 
ה  ן לֹא ִצו ָ ָלכֵּ דֹו, וְּ ָעבְּ יג אֹותֹו ו לְּ ִ ַהש   נו ַכל לְּ
י  ָזָהב, כ ִ ף וְּ סֶׁ ֶׁ ל כ  ים ׁשֶׁ ת ִ ע ב ָ ב ַ יֶׁה ַארְּ הְּ י ִ ׁשֶׁ

צָ  י ַאֲהָבתֹו. ִנמְּ דֵּ ר ו ָמַדד ַעל יְּ עֵּ ן ׁשִ ֵּ א כ 
ל,  ָראֵּ ת ִיש ְּ ָאַהב אֶׁ י ַאֲהָבתֹו ׁשֶׁ דֵּ ַעל יְּ ׁשֶׁ
ֹוָרה.  ֹות ַהת  ִמד  מֹו ב ְּ ת ַעצְּ יׁש אֶׁ ב ִ ִהלְּ
ם ַאֲהָבה,  ׁש ׁשָ ה יֵּ ה ו ִמד ָ ָכל ִמד ָ ב ְּ ָצא ׁשֶׁ ִנמְּ
מֹו ִעם  ת ַעצְּ ב אֶׁ ־הו א אֹוהֵּ רו ךְּ דֹוׁש־ב ָ ַהק ָ ׁשֶׁ
ֹוָרה  ת ַהת  יט אֶׁ ׁשִ פְּ ַ מ  ָצא ִמי ׁשֶׁ ל: ִנמְּ ָראֵּ ִיש ְּ

ר, ִמל ְּ  ת ַהי ֵּצֶׁ ִפי ַ י כ ְּ דֵּ ֹות, ַעל יְּ ִלפ  י ַהק ְּ בו ׁשֵּ
תו ב:  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ לֹום, כ ְּ ָ ל ַהׁש  קָֹרב אֶׁ ֲאַזי הו א מְּ

לֹום": יָה ׁשָ ִתיבֹותֶׁ ָכל נְּ  "וְּ

ִחינֹות  ִחינֹות. ב ְּ י ב ְּ נֵּ ה  ׁשְּ ֹוָרה, יֵּׁש ב ָ ַהת  וְּ
ר ַהז ֶׁה,  ת ָ סְּ ַהנ ִ ר. וְּ ת ָ ִחינֹות ִנסְּ לֶׁה, ו בְּ ִנגְּ

ִתיָמָאה הו א אֹוַריְּ  יָקא סְּ ַעת ִ ָתא ד ְּ
ָאז  ָעִתיד ָלבֹוא. וְּ ָיא לֶׁ לְּ ג ַ ִאתְּ ֲעִתיָדא לְּ ד ַ
יָקא  ַעת ִ ֹוָרה ַהז ֹאת ד ְּ ֶׁה ַהת  ל  ג ַ תְּ י ִ ׁשֶׁ כ ְּ
ָלא  לֹום ִנפְּ ָ יֶׁה ַהׁש  ִתיָמָאה, ֲאַזי ִיהְּ סְּ

תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ עֹוָלם. כ ְּ ָיה י"א(ב ָ עְּ ׁשַ ָגר )יְּ : "וְּ
ר ִעם ָנמֵּ ש  וְּ בֶׁ ֶׁ ב ִעם כ  אֵּ כו ', לֹא  זְּ ִדי וְּ ג ְּ

י  י, כ ִ ׁשִ ָכל ַהר ָקדְּ ִחיתו  ב ְּ לֹא ַיׁשְּ עו  וְּ ָירֵּ
י ֲאַזי  ת ה'", כ ִ ָעה אֶׁ ץ ד ֵּ ָאה ָהָארֶׁ ָמלְּ

ֹו: ת  ַדעְּ ב ְּ ֶׁה ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ל  ג ַ  ִיתְּ

י ַאֲהבֹות, ַאַחת      ה י ִמינֵּ נֵּ ׁש ׁשְּ י יֵּ כ ִ
ו ָבא  מ  מֹו ׁשֶׁ ָיִמים, כ ְּ ב ְּ ִהיא ַאֲהָבה ׁשֶׁ ׁשֶׁ

יל "י עֵּ ֹו" לְּ ד  ה ה' ַחסְּ ַצו ֶׁ ָאזֵּל  –ֹוָמם יְּ יֹוָמא ד ְּ
ָכל  ב ְּ נו  ׁשֶׁ ָכל יֹום, ַהיְּ ב ְּ הֹו יֹוִמין. ׁשֶׁ ל ְּ ֻ ִעם כ 
ם  ֵּ ל ַהׁש  ם ַאֲהָבתֹו ׁשֶׁ ׁש ׁשָ ה, יֵּ ה ו ִמד ָ ִמד ָ
יֵּׁש  ֹפַעל. וְּ ב ְּ זֶׁה ׁשֶׁ ל, וְּ ָראֵּ ַרךְּ ִעם ִיש ְּ ב ָ ִיתְּ

ָהיָ  נו  ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ֹכַח, ַהיְּ הו א ב ְּ ה ַאֲהָבה ׁשֶׁ
ם  ַמִים קֹדֶׁ ָ ׁש  ב ַ ם ׁשֶׁ ל ַלֲאִביהֶׁ ָראֵּ ין ִיש ְּ ב ֵּ
ֹו  ת  ַדעְּ ל ֲעַדִין ב ְּ ָראֵּ ָהיו  ִיש ְּ ִריָאה, ׁשֶׁ ַהב ְּ

מֹחֹו.  ו בְּ

נֹו,  ת ב ְּ ב אֶׁ ָהָאב אֹוהֵּ ׁש ַאֲהָבה ׁשֶׁ ל, יֵּ ָמׁשָ לְּ
יג זֹאת ָהַאֲהָבה.  ִ ַהש   ל ָאָדם ָיכֹול לְּ ָ כ  ׁשֶׁ

ׁש ב ֵּ  י ֵּ ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ רו ת וְּ ְּ ַקׁש  ִהתְּ ין וְּ ן ו בֵּ ין ַהב ֵּ
ם  מַֹח ָהָאב קֹדֶׁ ן ב ְּ ֲעַדִין ַהב ֵּ ׁשֶׁ ָהָאב כ ְּ
ין  ָהַאֲהָבה אֵּ רו ת וְּ ְּ ַקׁש  ַההֹוָלָדה, זֶׁה ַהִהתְּ
יִגין  ִ ין ַמש   י אֵּ ו. כ ִ ׁשָ יג ַעכְּ ִ ַהש   כֹוִלין לְּ ָאנו  יְּ
ַאֲהָבה  ֹות, וְּ ִמד  ַמן ו בְּ זְּ י ִאם ב ִ ו כ ִ ׁשָ ַעכְּ

מֹחֹו ִהיא לְּ  ֹו ו בְּ ת  ַדעְּ ב ְּ ַמן ׁשֶׁ ַהז ְּ ָלה מֵּ ַמעְּ
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בו ׁש.  ׁשו ם לְּ ׁש ב ְּ ֻלב ָ ינֹו מְּ אֵּ ֹות, וְּ ד  ַהמ ִ וְּ
ָתא  ֶׁה אֹוַריְּ ל  ג ַ תְּ י ִ ָעִתיד ָלבֹוא ׁשֶׁ לֶׁ וְּ
ַקי ֵּם ַמֲאַמר  ָאז ִיתְּ ִתיָמָאה, וְּ יָקא סְּ ַעת ִ ד ְּ

ָרָכה  רֹוָנם ִלבְּ ינו , ִזכְּ ֲעִנית ל"א(ֲחָכמֵּ ַ : )ת 
ב ַ  צְּ אֶׁ אֹות ב ְּ ַהרְּ יִקים לְּ מֹו ֲעִתיִדים ַצד ִ ע, כ ְּ

ׁשֹט  י ָאז ִיפְּ ינו  לֹו". כ ִ תו ב: "זֶׁה ה' ִקו ִ ָ כ  ׁשֶׁ
לֵּא  ָ ִימ  יו, "וְּ בו ׁשָ ת לְּ ־הו א אֶׁ רו ךְּ דֹוׁש־ב ָ ַהק ָ
ים".  ַכס ִ ם מְּ ִים ַלי ָ ַ מ  ַ ת ה' כ  ָעה אֶׁ ץ ד ֵּ ָהָארֶׁ
ִהיא  ַדַעת, ׁשֶׁ ִהיא ב ְּ ֶׁה ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ל  ג ַ ִיתְּ וְּ

נו  ֱאלֹ  ֹוָרה, ַהיְּ ִניִמי ו ת ַהת  ְּ ן פ  ֹוכֵּ קו תֹו ַהׁש 
בו ׁש  ו ַהל ְּ ׁשָ י ַעכְּ ֹות. כ ִ ד  ַהמ ִ ֹוָרה וְּ תֹוךְּ ַהת  ב ְּ
נו  ַעל  ה ַעל ֱאלֹקו תֹו, ַהיְּ ֶׁ ַכס  ַהז ֶׁה הו א מְּ
ִניִמי ו ת,  ְּ ֶׁה ַהפ  ל  ג ַ תְּ י ִ ׁשֶׁ ֹוָרה. ו כְּ ִניִמי ו ת ַהת  ְּ פ 
מֹו  לֹום. כ ְּ ָ ה ַהׁש  ַרב ֶׁ נו  ֱאלֹקו תֹו, ֲאַזי ִיתְּ ַהיְּ

תו ב: " ָ כ  ָכל ַהר ׁשֶׁ ִחיתו  ב ְּ לֹא ַיׁשְּ עו  וְּ לֹא ָירֵּ
ֶׁה  ל  ג ַ תְּ י ִ ָעה", ׁשֶׁ ץ ד ֵּ ָאה ָהָארֶׁ י ָמלְּ י, כ ִ ׁשִ ָקדְּ

ַדַעת: ב ְּ  ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ

זֶׁהו   ָיה י"ד(וְּ ַכרְּ ַדע )זְּ ָחד ִיו ָ ָהָיה יֹום אֶׁ : "וְּ
מֹו  ָרא יֹום, כ ְּ קְּ ֶׁה ָהַאֲהָבה ַהנ ִ ל  ג ַ תְּ י ִ ַלה'", ׁשֶׁ

ַצו ֶׁ  תו ב: "יֹוָמם יְּ ָ כ  נו  ׁשֶׁ ֹו". ַהיְּ ד  ה ה' ַחסְּ
מֹו  פו ָנה, כ ְּ ָתה צְּ ָהיְּ ִניִמי ו ת ׁשֶׁ ְּ ֹוָרה ַהפ  ַהת 

תו ב  ָ כ  ית א(ׁשֶׁ אׁשִ רֵּ ת )ב ְּ א ֱאלִֹקים אֶׁ רְּ : "ַוי ַ
רו  ַרַז"ל  ָאמְּ י טֹוב", וְּ : )ֲחִגיָגה י"ב(ָהאֹור כ ִ

ֹוָרה ַהז ֹאת  י אֹור ַהת  ֹנז", כ ִ י טֹוב ִלגְּ "כ ִ
ַדאי לְּ  ין ָהעֹוָלם כ ְּ . אֵּ ה  ׁש ב ָ ֵּ מ  ַ ת  ִהׁשְּ

ֱאַמר  נ ֶׁ ָרא טֹוב, ׁשֶׁ ֹוָרה ִנקְּ ַהת  לֵּי ד'(וְּ : )ִמׁשְּ
ם"  י ָלכֶׁ י לֶַׁקח טֹוב ָנַתת ִ . )ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט:("כ ִ

תו ב  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָרא אֹור, כ ְּ ִנקְּ לֵּי ו(וְּ : )ִמׁשְּ
תֹוָרה אֹור":  "וְּ

פו ִנים  ם צְּ הֵּ יִקים ׁשֶׁ ן ַצד ִ ֵּ ם כ  ׁש ג ַ יֵּ וְּ

ִרים, ׁשֶׁ  ָ ת  ַדאי ו ֻמסְּ ין ָהעֹוָלם כ ְּ אֵּ
מֹו  ָרא טֹוב, כ ְּ יק ִנקְּ ַצד ִ ם. וְּ הֶׁ ׁש ב ָ ֵּ מ  ַ ת  ִהׁשְּ לְּ

תו ב  ָ כ  ָיה ג(ׁשֶׁ עְּ ׁשַ י טֹוב )יְּ יק כ ִ רו  ַצד ִ : ִאמְּ
ם( תו ב )ֲחִגיָגה ׁשָ ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָרא אֹור, כ ְּ ִנקְּ . וְּ

ים צ"ז( ִהל ִ יק". )ת ְּ ד ִ : "אֹור ָזרו ַע ַלצ ַ
ד ִ  ו  ַהצ ַ ל  ג ַ תְּ י ִ ׁשֶׁ ֹוָרה ו כְּ ַהת  פו ִנים, וְּ יִקים ַהצ ְּ

עֹוָלם.  לֹום ַרב ב ָ ֶׁה ׁשָ ל  ג ַ פו ָנה, ֲאַזי ִיתְּ ַהצ ְּ
תו ב:  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ל ֲהָפִכים ַיַחד, כ ְּ ָ רו  כ  ַחב ְּ תְּ י ִ ׁשֶׁ
ֶׁה ָהַאֲהָבה  ל  ג ַ י ָאז ִיתְּ . כ ִ ש  בֶׁ ֶׁ ב ִעם כ  אֵּ ָגר זְּ וְּ
נו   ַדע ַלה' ַהיְּ ָחד ִיו ָ ָרא יֹום אֶׁ קְּ ַדַעת, ַהנ ִ ב ְּ ׁשֶׁ
לֹא  ר הו א לֹא יֹום וְּ ַדַעת ֲאׁשֶׁ ב ְּ ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ
ָלה  ַמעְּ ָהַאֲהָבה ַהז ֹאת ִהיא לְּ נו  ׁשֶׁ ָלה ַהיְּ ַליְּ

ֹות: ד  ַהמ ִ ָלה מֵּ ַמעְּ ַמן ו לְּ ַהז ְּ  מֵּ

ִפי     ו ָחד לְּ ל אֶׁ ָ ָמן, כ  ֹות ַעצְּ ד  מ ִ ו  ב ַ ַוֲאִפל 
ִחיָנה  ַעת, ַלב ְּ ִחיַנת ד ַ ִחיָנתֹו, הו א ב ְּ ב ְּ

יָה.  ֶׁ ת  חְּ ת ַ רו  ֲחַז"ל 'ַמה ׁשֶׁ ָאמְּ מֹו ׁשֶׁ כ ְּ
ָתה  , ָעש ְּ ה  רֹאׁשָ ָמה ֲעָטָרה לְּ ָתה ָחכְּ ָעש ְּ ֶׁ ׁש 

ו ָתא'  ִסל  ב לְּ יר ֲעָנָוה ָעקֵּ ה ׁשִ ָרׁש ַרב ָ )ִמדְּ

ִחיל  תְּ ַ ו ר ַהמ  ב  ָבמֹות ק"ג: ד ִ פֹות יְּ תֹוסְּ יִרים הו ָבא ב ְּ ִ ַהׁש 

ם( י ִ ַ ֻסל  ל ַהמ ְּ חו ָתה ׁשֶׁ ְּ ָגה ַהפ  רֵּ דְּ ַ ַהמ  ָצא ׁשֶׁ . ִנמְּ
עֹוַלם ע ַעת לְּ ִחיַנת ד ַ ִציָרה הו א ב ְּ ֹוַלם ַהיְּ

ׁש ָאָדם  י ֵּ ָצא ׁשֶׁ יו. ִנמְּ ָ ת  חְּ ת ַ ה ׁשֶׁ י ָ ָהֲעש ִ
ַרךְּ  ב ָ ם ִיתְּ ֵּ י ֵּׁש לֹו ִעם ַהׁש  ַאֲהָבתֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ
ִחינֹות ַאֲהָבה  ַמן, הו א ב ְּ ַבז ְּ ֹוָתיו ו  ִמד  ב ְּ
ָהָאָדם  ַמן, לְּ ַהז ְּ ָלה מֵּ ַמעְּ ל ְּ ַדַעת ׁשֶׁ ב ְּ ׁשֶׁ

הו א ב ְּ  ו :ׁשֶׁ נ  ֶׁ חו ָתה ִממ  ְּ ָגה פ  רֵּ  ַמדְּ

רו  ַרַז"ל  ָאמְּ זֶׁה ׁשֶׁ ד ָקָטן י"ז(וְּ י )מֹועֵּ תֵּ פְּ י ש ִ : "כ ִ
יהו "  ִ ׁשו  ִמפ  ַבק ְּ תֹוָרה יְּ ַעת וְּ רו  ד ַ מְּ ן ִיׁשְּ ֹכהֵּ

ָבאֹות,  – ַאךְּ ה' צְּ ַמלְּ ה לְּ ֹומֶׁ ִאם ָהַרב ד 
ה  ֹומֶׁ רֹו, ֲאַזי הו א ד  ת ִיצְּ ה אֶׁ ֹופֶׁ כ  נו  ׁשֶׁ ַהיְּ
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ַאךְּ ה'  ַמלְּ ז ַֹהר: לְּ תו ב ב ַ ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ָבאֹות, כ ְּ צְּ
י ֹכַח"  ֹורֵּ ב  ָאָכיו ג ִ כו  ה' ַמלְּ רְּ ין  –"ב ָ ֵּ 'ִאל 

י  כו '. כ ִ יהֹון' וְּ רֵּ ִרין ַעל ִיצְּ ב ְּ ג ַ ִמתְּ ו ן ד ְּ ִאנ 
רֹו, ֲאַזי אֹוִתי ֹות  ת ִיצְּ ה אֶׁ ֹופֶׁ כ  י־זֶׁה ׁשֶׁ דֵּ ַעל־יְּ
ִפין. ֲאַזי הו א  ָטרְּ ִטין ו ִמצְּ ֹולְּ ֹוָרה ב  ַהת 

ִחי ה ב ְּ ה ו בֹונֶׁ י עֹוש ֶׁ ַמע, כ ִ ִנׁשְּ ה וְּ נֹות ַנֲעש ֶׁ
ַמע קֹול  ִמׁשְּ ה לְּ זֹוכֶׁ ֹוָרה, וְּ אֹוִתי ֹות ַהת 
אי ִמז ֶׁה ָהַרב,  ַוד ַ א. ב ְּ ָ ל  עֵּ ֹוָרה ִמל ְּ ַהת 
ַע  אי יֹודֵּ ַוד ַ י ב ְּ יהו ". כ ִ ִ ׁשו  ִמפ  ַבק ְּ ֹוָרה יְּ "ת 
ָבִרים  ו  ִמד ְּ ֹוָרה, ֲאִפל  ת ַהת  הו א אֶׁ

ים ה ִמי ִ ׁשְּ זֶׁה ג ַ ֹוָרה. וְּ ט אֹוִתי ֹות ַהת  ַלק ֵּ ו א מְּ
ן, הו א  ֹהֵּ רו  ַדַעת, כ  מְּ ן ִיׁשְּ י ֹכהֵּ תֵּ פְּ י ש ִ כ ִ
נו   רו  ַדַעת, ַהיְּ מְּ ד. ִיׁשְּ סֶׁ ִחינֹות חֶׁ ב ְּ
י ָהַרב ַהז ֶׁה ָהַאֲהָבה  דֵּ ֶׁה ַעל־יְּ ל  ג ַ תְּ י ִ ׁשֶׁ
ָך ַאֲהָבה  ָגתְּ רֵּ ִפי ַמדְּ הו א לְּ ַדַעת, ׁשֶׁ ב ְּ ׁשֶׁ

ַהז ְּ  ָלה מֵּ ַמעְּ הו א לְּ ָחד ׁשֶׁ הו א יֹום אֶׁ ַמן, ׁשֶׁ
כו ': ַדע ַלה' וְּ  ִיו ָ

עֹם ַטַעם אֹור      ז ל ָאָדם ִלטְּ ָ ָיכֹול כ  וְּ
ִחיָנתֹו,  ִפי ב ְּ ָחד לְּ ל אֶׁ ָ ַדַעת, כ  ב ְּ ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ
ר  ֵּ ַקׁש  י ְּ ׁשֶׁ נו  כ ְּ ִמים, ַהיְּ תֹוךְּ ַהי ָ ו ב ְּ ׁשָ ו  ַעכְּ ֲאִפל 

ש ְּ  ָחד ִמי ִ ל אֶׁ ָ י כ  ֹו. כ ִ ת  ַדעְּ ֹו לְּ ת ִלב  ל אֶׁ ָראֵּ
ִעים  ׁשָ ָלל, ֲאָבל ָהרְּ כְּ י ֵּׁש ֱאלִֹקים ב ִ ַע ׁשֶׁ יֹודֵּ

ן  ׁשו ת ִלב ָ רְּ ם ב ִ ה הֵּ ָרׁשָ ָ ה ֹנַח פ  ית ַרב ָ אׁשִ רֵּ )ב ְּ

ֵּב, ל"ד( ל  ָלִלין ב ַ ם ִנכְּ ִמים הֵּ ַהי ָ ֹות וְּ ד  ַהמ ִ . וְּ
ָרָכה  רֹוָנם ִלבְּ ינו , ִזכְּ רו  ֲחָכמֵּ ָאמְּ מֹו ׁשֶׁ כ ְּ

רו ָמה קס"ב: ִרין ק"ו:( )זַֹהר ת ְּ דְּ הֶׁ ן ַסנְּ ַעי ֵּ : 'ַרֲחָמָנא וְּ
ַמִים  ָ ֹו ַלׁש  ת ִלב  ן אֶׁ ַכו ֵּ י ְּ ַבד ׁשֶׁ י', ו ִבלְּ עֵּ א ב ָ ִלב ָ

ָרכֹות ה':( ֹות הו א )ב ְּ ד  ל ַהמ ִ ָרן ׁשֶׁ י ִעק ָ , כ ִ
ֹו,  ת  ַדעְּ ֹו לְּ ת ִלב  ר אֶׁ ֵּ ַקׁש  מ ְּ ׁשֶׁ ָצא כ ְּ ֵּב. ִנמְּ ַהל 

כְּ  ַע( ב ִ י ֵּׁש ֱאלִֹהים )יֹודֵּ ַע ׁשֶׁ י ֹודֵּ לֹא ׁשֶׁ מ ְּ ָלל, ׁשֶׁ

יִדיעֹות  ַע ב ִ יֹודֵּ בֹודֹו, וְּ ץ כ ְּ ָכל ָהָארֶׁ
ֹו ַהז ֶׁה,  ת  ַדעְּ ֹו לְּ ת ִלב  ה אֶׁ ֹופֶׁ כ  ׁשֶׁ ֹוָרה. ו כְּ ַהת 
ן  ֵּ ם כ  ָלִלין ג ַ ׁשו תֹו, ֲאַזי ִנכְּ רְּ ֹו ב ִ ב  ל ִ נו  ׁשֶׁ ַהיְּ
ִלין  ַקב ְּ ֹו. ַוֲאַזי מְּ ת  ַדעְּ ֹו לְּ ִלב  ב ְּ ֹות ׁשֶׁ ד  ַהמ ִ

ֹות אֹור ָהַאֲהבָ  ד  ה ַהמ ִ רֹואֶׁ ַדַעת, וְּ ב ְּ ה ׁשֶׁ
נו   ִחיָנתֹו. ַהיְּ ִפי ב ְּ נו ז לְּ יג אֹור ַהג ָ ִ ו ַמש  
ָצפו ן  נו ז וְּ ָהָיה ג ָ ֹוָרה ׁשֶׁ ַהת  יִקים וְּ ד ִ ַהצ ַ ׁשֶׁ
ֹו  ת ִלב  ף אֶׁ ֹופֵּ כ  ׁשֶׁ ו , כ ְּ נ  ֶׁ ה ִממ  ַעד ַעת ָ
ׁש  הו א ׁשֹרֶׁ ֵּב ׁשֶׁ ל ַהל  ַקב ֵּ ַעת, ֲאַזי מְּ ַהד ַ לְּ

ַקב ֵּ  ֹות, ו מְּ ד  ָכל ַהמ ִ ל אֹור ָהַאֲהָבה לְּ
ין  ֹכַח ב ֵּ ָהָיה ב ְּ ַדַעת, הו א ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ב ְּ ׁשֶׁ
ם  ל קֹדֶׁ ָראֵּ ִיש ְּ ־הו א לְּ רו ךְּ דֹוׁש־ב ָ ַהק ָ

ִריָאה:  ַהב ְּ

ץ, הו א  ים, ָחפֵּ ץ ַחי ִ ָחפֵּ זֶׁה ִמי ָהִאיׁש הֶׁ וְּ
ים,  ֵּב. ַחי ִ ל  ץ הו א ב ַ פֶׁ ַהחֵּ ִחיַנת לֵּב, ׁשֶׁ ב ְּ

כ ָ  מֹו ׁשֶׁ ַעת, כ ְּ ִחיַנת ד ַ לֵּי תו ב הו א ב ְּ )ִמׁשְּ

נו  ט"ז( ָעָליו". ַהיְּ ל ב ְּ כֶׁ ים ש ֵּ קֹור ַחי ִ : "מְּ
ֹו  ב  ל ִ ַעת, ׁשֶׁ ַהד ַ ֵּב לְּ ת ַהל  ר אֶׁ ֵּ ַקׁש  מ ְּ ׁשֶׁ כ ְּ
ִפי  רֹו. ֲאַזי לְּ ת ִיצְּ ף אֶׁ ֹופֵּ כ  ׁשו תֹו, ׁשֶׁ רְּ ב ִ
ת  יךְּ אֶׁ ׁשִ ב ָיִמים, הו א ַממְּ ִחיָנתֹו, ֹאהֵּ ב ְּ

ת ִמים ו לְּ תֹוךְּ ַהי ָ ַעת, לְּ ֹוךְּ ָהַאֲהָבה ִמד ַ
ת  יג אֶׁ ִ ה ו ַמש   רֹואֶׁ אֹות טֹוב, וְּ ֹות. ִלרְּ ד  ַהמ ִ
נו   יג ָהאֹור, ַהיְּ ִ ש   ַ מ  ָגנו ז. ׁשֶׁ י טֹוב וְּ ָהאֹור כ ִ

נו ִזים: יִקים ַהג ְּ ד ִ ַהצ ַ נו ָזה, וְּ ֹוָרה ַהג ְּ  ַהת 

ֹוָרה  ַהת  ב ְּ ָאַמר ׁשֶׁ מֹו, ׁשֶׁ ׁשְּ י ב ִ ת ִ ַמעְּ ׁשָ ]וְּ
ל לו   נֹות ׁשֶׁ ו ָ ַ לו ִלים ַהכ  לֹא ַהז ֹאת כ ְּ ָלב. וְּ

י  ת ִ נְּ ָין, ַאךְּ ִעי ַ או ר ָהִענְּ מַֹע ב ֵּ ָזִכיִתי ִלׁשְּ
ל לו ָלב  נֹות ׁשֶׁ ו ָ ַ ר ַהכ  י ִעק ַ ָצת. כ ִ ו ָמָצאִתי קְּ
ָחזֶׁה,  ל ַהֲחָסִדים ַעד הֶׁ ָ יךְּ כ  ׁשִ ַהמְּ הו א, לְּ
ַע  ַנֲענֵּ ִריִכין לְּ כו ת. ו צְּ לְּ ַ ל ַהמ  ָהִאיָרם אֶׁ לְּ
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יךְּ  ׁשִ ַהמְּ י לְּ דֵּ ֲענו ִעים, כ ְּ ׁש ַהנ ַ ֹרֶׁ אֹור ִמׁש 
ל ַהֲחָסִדים  ַדַעת, אֶׁ ב ְּ ַהֲחָסִדים ׁשֶׁ
ם אֹור  הֹוִסיף ֲעלֵּיהֶׁ ו ף, לְּ ג  ִטים ב ַ ְּ ׁש  ַ פ  תְּ ַהמ ִ
ם  ן ׁשָ כו '. ַעי ֵּ ַדַעת וְּ ב ְּ ם ׁשֶׁ ׁשָ רְּ ָ דֹול ִמׁש  ג ָ
ַגם  ו ָלב. וְּ ַער ַהל  ׁשַ ים" ב ְּ ץ־ַחי ִ ִרי־עֵּ ְּ "פ  ב ַ

ַין ַהכ ָ  ִענְּ ָנה ב ְּ ו ָ ַ ַהכ  ם ׁשֶׁ ֹבָאר ׁשָ תו ב: מְּ
לֹא ָאַמר יֹום  ֹו", וְּ ד  ה ה' ַחסְּ ַצו ֶׁ "יֹוָמם יְּ
ם ַעי ֵּן  ָ ל  ֻ הו א הֹולֵּךְּ ִעם כ  א יֹוָמם, ׁשֶׁ ָ ל  אֶׁ
"ל, ַעל־ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ֹבָאר ב ְּ ָכל זֶׁה מְּ ם. וְּ ׁשָ
רֹונֹו  נו , ִזכְּ ל ַרב ֵּ ֹוָרא ׁשֶׁ ֹו ַהנ  כ  רְּ י ד ַ ִ פ 
ִפי ַת י כ ְּ דֵּ ַעל־יְּ ם ׁשֶׁ ֹבָאר ׁשָ י מְּ ָרָכה. כ ִ  ִלבְּ
הו א  ֹות ָהַאֲהָבה, ׁשֶׁ ַגל  ה לְּ ר, זֹוכֶׁ צֶׁ ַהי ֵּ
הֹו  ל ְּ ֻ ָאזֵּל ִעם כ  הו א יֹוָמא ד ְּ ד, ׁשֶׁ סֶׁ ַהחֶׁ
ד  סֶׁ הו א ַהחֶׁ ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ נו  ׁשֶׁ ַהיְּ יֹוִמין. ד ְּ
ם  ֹבָאר ׁשָ כו '. ו מְּ ֹות וְּ ד  ָכל ַהמ ִ ׁש ב ְּ ֻלב ָ מְּ
ָלה  ַמעְּ ִהיא לְּ ַדַעת, ׁשֶׁ ב ְּ י ֵּׁש ַאֲהָבה ׁשֶׁ ׁשֶׁ

הַ  ַמן וְּ ַהז ְּ ֹו מֵּ ר ִלב  ֵּ ַקׁש  מ ְּ י ׁשֶׁ דֵּ ַעל־יְּ ֹות. וְּ ד  מ ִ
ִלין  ַקב ְּ כו ', ֲאַזי מְּ ׁשו תֹו וְּ רְּ ֹו ב ִ ב  ל ִ ֹו, ׁשֶׁ ת  ַדעְּ לְּ
"ל. נ ַ ַ כו ' כ  ַדַעת וְּ ב ְּ ֹות אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ד   ַהמ ִ

"ל,  נֹות לו ָלב ַהנ ַ ו ָ ַ ָכל זֶׁה הו א סֹוד כ  וְּ
ׁש ַהֲחָסדִ  ֹרֶׁ ָאָרה ִמׁש  יךְּ הֶׁ ׁשִ ַהמְּ הו א לְּ ים ׁשֶׁ

ַדַעת,  ב ְּ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶׁ הו א ב ְּ ַדַעת, ׁשֶׁ ב ְּ ׁשֶׁ
ִחיַנת  ם ב ְּ הֵּ גו ף, ׁשֶׁ ב ְּ תֹוךְּ ַהֲחָסִדים ׁשֶׁ לְּ
ים  ׁשִ ֻלב ָ ם מְּ ָ ֻכל  ב ְּ ֹות, ׁשֶׁ ד  ָלִלי ו ת ַהמ ִ כ ְּ

ָכל  "ל: וְּ נ ַ ַ ִחיַנת ַאֲהָבה כ  ם ב ְּ הֵּ ֲחָסִדים, ׁשֶׁ
הו א  כו ת, ׁשֶׁ לְּ ַ ל ַהמ  ָהִאיר אֶׁ י לְּ דֵּ זֶׁה כ ְּ

תְּ  ָכל ָהאֶׁ כו תֹו לְּ ֹות ַמלְּ ַגל  י לְּ דֵּ נו  כ ְּ רֹוג. ַהיְּ
ָכל  צֹא ֱאלֹקו תֹו ב ְּ נו  ִלמְּ י עֹוָלם, ַהיְּ אֵּ ב ָ
ָבִרים  ָכל ַהד ְּ ו "ם, ו בְּ ׁשֹונֹות ָהַעכ  לְּ
"ל,  נ ַ ַ ֹות כ  ִלפ  י ַהק ְּ דֹורֵּ ָכל מְּ ים, ו בְּ ִמי ִ ׁשְּ ג ַ
ֹל  כ  כו תֹו ב ַ ִחינֹות: "ו ַמלְּ ל זֶׁה הו א ב ְּ ָ כ  ׁשֶׁ

ָלה".  ָמׁשָ

ה  ֹופֶׁ כ  יק ׁשֶׁ ד ִ י ַהצ ַ דֵּ ה ַעל־יְּ ָכל זֶׁה ַנֲעש ֶׁ וְּ
הו א  ו ָלב, ׁשֶׁ ִחיַנת ַהל  הו א ב ְּ רֹו, ׁשֶׁ ִיצְּ
יק  ִחיַנת: "ַצד ִ דו ַע, ב ְּ י ָ ַ יק כ  ִחיַנת ַצד ִ ב ְּ
ִקין  ֹות ָאנו  עֹוסְּ ֻסכ  י ב ְּ ָרח". כ ִ ָמר ִיפְּ ָ ת  ַ כ 

כו תוֹ  ֹות ַמלְּ ַגל  ו   לְּ י עֹוָלם, ַוֲאִפל  אֵּ ָכל ב ָ לְּ
ז ֶׁהו   ו "ם ׁשֶׁ ׁשֹונֹות ָהַעכ  ִעים לְּ בְּ ִ ָכל ַהׁש  לְּ
ִביָלם  ׁשְּ ִריִבין ב ִ קְּ ַ מ  ִרים ׁשֶׁ ָ ִעים פ  בְּ ִ סֹוד ַהׁש 
ִטיַלת  ִרים ַאַחר נְּ ָאנו  אֹומְּ זֶׁהו  ׁשֶׁ ֹות. וְּ ֻסכ  ב ְּ
י  ֵּ ל ַעמ  ָ ַעת כ  ַמַען ד ַ פֹוָתיו: "לְּ ַהק ָ לו ָלב וְּ

ץ כ ִ  ָכל ָהָארֶׁ ין עֹוד". וְּ י ה' הו א ָהֱאלִֹקים אֵּ
יל  עֵּ ֹבָאר לְּ מְּ ַ ֹוָרה ַהז ֹאת כ  ַהת  ֹבָאר ב ְּ זֶׁה מְּ
א,  ִריִכין ִעי ו ָנא ַרב ָ ֲאִריכו ת: ַוֲעַדִין צְּ ב ַ
י  ִ ל לו ָלב ַעל־פ  נֹות ׁשֶׁ ו ָ ַ ל ַהכ  ָ ר כ  ָבאֵּ לְּ
ב. ַוה' ָיִאיר  יטֵּ ר הֵּ אֵּ "ל ב ָ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת 

תֹוָרתֹו  ינו  ב ְּ ינֵּ ָבָריו עֵּ ָהִבין ד ְּ ה לְּ ֶׁ כ  זְּ נ ִ ׁשֶׁ
ָלִאים[: פְּ ַהנ ִ ֹוָרִאים וְּ ִמיזֹוָתיו ַהנ  ו רְּ
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 ליקוטי תפילות
 ג"לח"א תפילה 

ָכל ִרּבֹון ָעְלִמין, א   ִאין, ְסִתיָמא ּדְ ל ִעּלָ ל ּכָ ָאה ע  ְנּתְ הּוא ִעּלָ ן, א  ּבָ ֻחש ְ ד ְוָלא ּבְ ְנּתְ הּוא ח 
ל ָעְלִמין  ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ ּלֵ ְנּתְ הּוא ְממ  ָלל. א  ָך ּכְ ִפיָסה ּבָ ָבה ּתְ ֲחש ָ ְסִתיִמין, ֵלית מ 

ל  י ְמֹלא ּכָ ָלל, ּכִ ְך ּכְ נּוי ִמּנָ ר ּפָ ה ְוֵלית ֲאת  ּתָ ָלה. ְוא  ּכֹל ָמש ָ ְלכּוְתָך ּב  בֹוֶדָך, ּומ  ָהָאֶרץ ּכְ
ֹות,  דֹוש  ּקְ ְדֵרגֹות ה  ּמ  ֵהיָכִלין ְוה  ל ה  ה, ּכָ ּטָ ְעָלה ְוָכל ְצָבא מ  ל ְצָבא מ  ם, ּכָ ּלָ יֶּה ֶאת ּכֻ ְמח 

ֲאִפּלוּ בְּ  ֲחָרא, ו  ְטָרא א  ּסִ ְמָאה ְוה  ּטֻ ל ה  ֵהיָכִלין ש ֶ ְדֵרגֹות ְוה  ּמ  ְמָסֲאבּוָתא ְוָכל ה  ְתִרין ּדִ ר ּכִ ֶעש ֶ
ה ְוֻטְמָאה ָבעֹוָלם  ֲחָרא ּוְקִלּפָ ּום ִסְטָרא א  ח ְנָצִחים, ְוֵאין ש  ד ּוְלֵנצ  ְך ָלע  ר  ש  ִחיּּוְתָך ִיְתּבָ ְמֻלּבָ

ְלָעֶדיךָ  ם ּוִמּב  ּלָ יֶּה ֶאת ּכֻ ה ְמח  ּתָ י א  ְך, ּכִ ר  ֶהם ִחיּּוְתָך ִיְתּבָ ש  ּבָ ּלֹא ִיְהֶיה ְמֻלּבָ ֵאין ָלֶהם  ש ֶ
ֲאוֹות  ּת  ּדֹות ָרעֹות ּוְבָכל ה  ּמִ ּגֹוִים ּוְבָכל ה  ֹונֹות ה  ָכל ְלש  ֲאִפּלּו ּבְ ָלל. ו  ּום ִחיּּות ְוִקיּּום ּכְ ש 
י  ְך, ּכִ ר  ר ִחיּּוְתָך ִיְתּבָ ש  ּוֻמְסּתָ ּתֹוָרה, ְמֻלּבָ ּב  ָכל ָהֲעֵברֹות ְוָהִאּסּוִרים ש ֶ ֲאִפּלּו ּבְ ָרעֹות, ו 

ְלכּותְ  ָלה:מ  ּכֹל ָמש ָ  ָך ּב 

אִתי ְלָפֶניָך  ן ּבָ ל ּכֵ י  ְייָ ע  ּפ  ֹטח  ּכ  ֶניָך ְוִלש ְ ן ּפָ ּנֵ ּלֹות ּוְלח  י ֲאדֹון ּכֹל ְלח  י ֵואֹלֵהי ֲאבֹות  ֱאֹלה 
קְ  ת ּדִ ע  ֶכל ָוד  י ש ֵ יע  ָעל  ּפִ ש ְ דֹוִלים ְות  ּגְ ֲחָסֶדיָך ה  ִני ב  ָחּנֵ ּתְ ֲחִנינֹוֶתיָך ש ֶ ֲחֶמיָך ו  ה ְוֹכח  ְלר  ָ ֻדש ּ

ה  ד ְלָך ֶבֱאֶמת ְוֶאְזּכֶ ְעּבֵ ּת  ע ּוְלכֹופֹו ְלִהש ְ ל ִיְצִרי ָהר  ר ע  ּבֵ ה ְלִהְתּג  ֶאְזּכֶ ָך ש ֶ ּוְגבּוָרה ֵמִאּתְ
ס ָעקּו ח  ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ָכל ָמקֹום, ּבֵ יר אֹוְתָך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבְ ּכִ ִמיד  ְלה  לֹום, ּתָ ְוש ָ

תּוב: "ּב  ֶאְתָקֵרב ֵאלֶ  ּכָ יֵּם ִמְקָרא ש ֶ ה ְלק  ָבר",  ְייָ יָך ְוֶאְזּכֶ ל ּדָ ּלֵ אֹלִהים ֲאה  ָבר ּבֵ ל ּדָ ּלֵ ֲאה 
ּוב  ֱאֶמת ְוָלש  יר אֹוְתָך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ּבֶ ּכִ ְזֵרִני ְלה  ע  ִני ְות  ּכֵ ָך ָתִמיד ּוְתז  ק ּבְ ּבֵ ּוְלִהְתּד 

קֹום ֵלָמה ְלָפֶניָך ִמּמָ ּוָבה ש ְ ְתש  ים  ּבִ ּבִ י ָהר  ֲעֹונֹות  זֹּאת ְוִאם ּב  ֵעת ה  ו ּבָ ְכש ָ ם ע  ֲאִני ש ָ ש ֶ
ף י, א  ְדּתִ ר  יָּ י ְלָמקֹום ש ֶ ְדּתִ י ְוָיר  ְלּתִ פ  ּנָ י ְלָמקֹום ש ֶ ְלּתִ ל ָנפ  י ע  ֱאמּוָנה  ּפִ ֲאִמין ּבֶ ֵכן ֲאִני מ 
זֹּאת ּג   ֵעת ה  ו ּבָ ְכש ָ ם ע  ֲאִני ש ָ ְמקֹוִמי ש ֶ ם ּבִ ּג  ֵלָמה ש ֶ ר ש ְ י ֵלית ֲאת  ה ִנְמָצא ּכִ ּתָ ם א  ם ש ָ

ָך: ְלּתֶ קֹומֹות ֶמְמש   ּמְ ְך ּוְבָכל ה  נּוי ִמּנָ  ּפָ
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ים ְמֹאד,  ְמֻגּנִ לּו ה  ּלָ ְמקֹומֹות ה  י, ֲאִפּלּו ּבִ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ל ּת  י, ְוא  ֲחֹמל ָעל  ן חּוס ו  ל ּכֵ ע 
ְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני ְימִ  ם ָיְדָך ת  ם ש ָ י "ּג  ֶרף", ֱאֹחז ּבִ ל ּתֶ י ָיֶדָך א  ֲעש ֵ ֲחִמים, "מ  יֶנָך". ָמֵלא ר 

ש  אֹוְתָך ָתִמיד  ּקֵ ְזֵרִני ְלב  ע  ים ְות  ְמֻגּנִ ָפִלים ְוה  ְ ש ּ קֹומֹות ה  ּמְ ל ֵאּלּו ה  ְוהֹוִציֵאִני ְמֵהָרה ִמּכָ
תּוב: "וּ  ּכָ יֵּם ִמְקָרא ש ֶ ה ְלק  ם ְוֶאְזּכֶ ֲאִני ש ָ קֹומֹות ש ֶ ּמְ ָכל ה  ם ֶאת ּבְ ָ ם ִמש ּ ּתֶ ש ְ ֱאֹלֶהיָך  ְייָ  ִבּק 

ָכל ֵעת,  י ָתִמיד ּבְ ָך" ְוִתְהֶיה ִנְמָצא ִעּמִ ְפש ֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נ  ּנּו ּבְ י ִתְדְרש ֶ ּוָמָצאָת ּכִ
ף ֲחֶמיָך א  ר  ל ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבְ ָראּוי וּ  ע  ש  אֹוְתָך ּכָ ּקֵ ֵאיִני זֹוֶכה ִלְדרש  ּוְלב  י ש ֶ יֵּם ּפִ ְתק 

ִני ֶאל ִני ִהּנֵ י ִהּנֵ ְרּתִ ִני, ָאמ  ֻ ָאלּו, ִנְמֵצאִתי ְלֹלא ִבְקש  י ְללֹוא ש ָ ּתִ ש ְ תּוב: "ִנְדר  ּכָ  ִמְקָרא ש ֶ
ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך  ּגֹוי ֹלא י ּכְ ְפש ִ יֹּום, נ  ל ה  י ּכָ י ָיד  ּתִ ש ְ ר  י, ּפֵ ּפָ י ֵאֶליָך כ  ְחּתִ ּט  ִמי. ש ִ ֹקָרא ִבש ְ

נּו  ֶסָלה. ֵאֶליךָ  ִים, ָחּנֵ מ  ָ ש ּ ִבי ּב  יּש ְ י ה  אִתי ֶאת ֵעינ  ָחה  ְייָ ָנש ָ י ש ָ ְענּו בּוז. ּכִ ב  ב ש ָ י ר  נוּ ּכִ ָחּנֵ
נּו,  ְדָבֶריָך. קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ ִני ּכִ יֵּ י ח  ְפש ִ ְבָקה ֶלָעָפר נ  ְטֵננּו. ּדָ ְבָקה ָלָאֶרץ ּבִ נוּ ּדָ ְפש ֵ ֶלָעָפר נ 

סְ  ן ח  ע  ל ֵאּלּו ּוְפֵדנּו ְלמ  ֵצִני ּוְלהֹוִציֵאִני ִמּכָ ּלְ ֵהר ְלח  ּוָעִתי" ּומ  ש  ה ְלֶעְזָרִתי ֲאֹדָני ּתְ ָך. חּוש ָ ּדֶ
ל  ְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוא  ל ּתִ ִמים ְמֹאד "א  ָ ְמֻגש ּ מּוִכים ְוה  ּנְ ִפים ְוה  ְמֻטּנָ ים ְוה  ְמֻגּנִ קֹומֹות ה  ּמְ ה 

ֵהר ְלָגא   יָה" ּומ  ֵאר ּפִ י ּבְ ר ָעל  ְאט  ל ּתֶ ֲהֵרִני ִמּכָ ֲעלֹוֵתִני ּוְלט  ֲחֶמיָך ּוְלהֹוִציֵאִני ּוְלה  ֵלִני ְבר 
ל י ְלָפֶניָך ע  ְמּתִ ג  ּפָ ָגִמים ש ֶ ּפְ ָעִויִתי  ה  ָחָטאִתי ְוש ֶ ִעים ש ֶ ש ָ ּפְ ֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ְוה  ל ה  ְיֵדי ּכָ

ֹוגֵ  ש  זֶּה ּבְ יֹּום ה  ד ה  י ע  עּור  י ְלָפֶניָך ִמּנְ ְעּתִ ש   ּפָ ֹאֶנס ּוְבָרצֹון:ְוש ֶ  ג ּוְבֵמִזיד ּבְ

יִקים  ּדִ ּצ  ל ה  בּוָרה ש ֶ ּגְ ּכֹח  ְוה  ה ִמן ה  ָ י ּכֹח  ּוְגבּוָרה ִדְקֻדש ּ יע  ָעל  ּפִ ש ְ י ְות  ֲחֹמל ָעל  חּוס ו 
ְך  ְלא  ר ֵהם ּדֹוִמים ְלמ  ר ָזכּו ָלֹכף ֶאת ִיְצָרם, ֲאש ֶ ים ֲאש ֶ יִּ ש  וְ  ְייָ  ָהֲאִמּתִ ּמָ ָעְמדּו ְצָבאֹות מ 

ְברּו  ר ש ָ ד ֲאש ֶ ם, ע  ְחּתָ ֲאָוָתם, ְוָכפוּ ֶאת ִיְצָרם ת  וּ ֶאת ּת  ר, ְוָכְבש  ּבֹות ֵאין ִמְסּפָ ִנְסיֹונֹות ר  ּבְ
ֵאין  ֵלמּות ש ֶ ְ ש ּ ֲעָלה ְוה  ּמ  ְכִלית ה  ת  ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ ק ּבְ ּבֵ ְמֵרי ְוָזכּו ְלִהְתד  לּו ֶאת ִיְצָרם ְלג  ּוִבּטְ

ֲחָרי ֵלמּות א  יע  ש ְ ּפִ ש ְ ְזכּוָתם, ְות  י ּבִ ְחֹמל ָעל  חּוס ְות  ּתָ י, ש ֶ ָעְנּתִ דֹול ִנש ְ ּגָ ו ּוִבְזכּוָתם ְוֹכָחם ה 
ל ֶאת ִיְצִרי  ּטֵ ר ּוְלב  ּבֵ ְכִניע  ּוְלש   ן ָלֹכף ּוְלה  ם ּכֵ ה ּג  ֶאְזּכֶ ְזֵרִני ש ֶ ע  י ִמּכָֹחם ּוְגבּוָרָתם, ְות  ָעל 

ר ּוְלב   ּבֵ ה ְלש   ֶאְזּכֶ י ָהָרע, ש ֶ ֵאר ּבִ ָ ְמֵרי, ְוֹלא ִיש ּ ֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ְלג  ּת  ל ה  ל ּכָ ּטֵ
ע  ָהר  ְזֵרִני ש ֶ ע  ֵלם ְות  ֱאֶמת ּוְבֵלב ש ָ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ּוָבה ש ְ ְתש  ּוב ּבִ ה ָלש  ָלל ְוֶאְזּכֶ ּום ָרע ּכְ ש 

ּטֹוב ְוה   ְמֵרי ְוה  ל ְלג  ּטֵ י ִיּפֹל ְוִיְתּב  ז ּבִ ֱאח  ּנֶ י, ש ֶ י ּוְבִמּדֹות  ר ּבִ ְעָלם ְוִנְסּתָ ּנֶ ה ה  דֹוש ָ ּקְ ּתֹוָרה ה 
ל  ּלֹות ּוְלָהִאיר ּכָ ה ְלג  ֶאְזּכֶ ד ש ֶ א, ע  ֵעּלָ ב ִמּלְ ה ְוִיּתֹוֵסף ָעָליו אֹור ר  ּלֶ ֵרר ְוִיְתּג  ּכֹל ִיְתּבָ ה 

ה ְגדוֹ  ָ ְקֻדש ּ א ּבִ ְרּגָ א ְלד  ְרּגָ ֲעלֹות ִמּד  ִני ל  ּכֵ י ּוְתז  ּבִ ּטֹוב ש ֶ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ה  ֶאְזּכֶ ד ש ֶ ָלה, ע 
יר  ּכִ ה ְלה  ֶאְזּכֶ ת ש ֶ ע  ּד  ח ִלי אֹור ה  ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ְוִתְפּת  ה ּבֶ דֹוש ָ ּקְ ּתֹוָרה ה  ָך ּוְבה  ק ּבְ ּבֵ ּוְלִהְתּד 
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ת עֹולָ  ֲהב  ה ְוא  ּבָ ֲהָבה ר  א  ֲהָבה ְיֵתָרה, ּבְ א  ִמיד ּבְ ָך ּתָ ק ּבְ ּבֵ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה אֹוְתָך ּוְלִהְתּד  ם ּבֶ
ע  ִני ֵליד  ּכֵ יִלים, ּוְתז  ְבּדִ ּמ  ים ה  ּכִ ס  ּמָ ים ְוה  בּוש ִ ּלְ ְמצּוִמים ְוה  ּצִ ֵעט ה  ָרה ּוְתמ  ה ּוְבָטה  ָ ְקֻדש ּ ּבִ
דֹול  ִהְתָקְרבּות ּגָ ים, ּוְתָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּבְ ּבִ ים ר  ִלי ִצְמצּוִמים ּוְלבּוש ִ יר אֹוְתָך ּבְ ּכִ ּוְלה 

ד עֹוָלם:ּוְבִהתְ  ה ְוע  ּתָ ה, ֵמע  ָ ְקֻדש ּ ת ּדִ ע  ּד  ּלּות ה   ּג 

א  ָך  ְייָ ָאּנָ ח ִמּמְ ל ִיּד  בֹות ְלב  ֲחש ָ ב מ  יל, ּגֹוֵאל ָחָזק, חֹוש ֵ ּצִ ֲחִמים, ּפֹוֶדה ּומ  ֲחָמן ָמֵלא ר  ר 
ה ָלכֹ  ֶאְזּכֶ יֵעִני ש ֶ ל ְיִמיִני ְוָסְמֵכִני ְוָעְזֵרִני ְוהֹוש ִ ח, ֲעֹמד ע  ד ָלְך ִנּדָ ְעּבֶ ּת  ף ֶאת ִיְצִרי ְלִהש ְ

ה ִליֵמי  ּתָ ִני ֵמע  ּכֵ ֲחזּו ִבי ּוְתז  ְתא  ּנִ ּדֹות ָרעֹות ש ֶ ּמִ ֲאוֹות ְוָכל ה  ּת  ל ה  ל ּכָ ּטֵ ר ּוְלב  ּבֵ ה ְלש   ְוֶאְזּכֶ
ר ּבֵ יל ּוְלש   ּפִ ש ְ ְכִניע  ּוְלה  ְיֵמי ָרע, ְלה  ל ה  ְיֵמי טֹוב ע  יר ה  ְגּבִ ה ְלה  ל  טֹוב, ְוֶאְזּכֶ ל ּכָ ּטֵ ּוְלב 

יֵמי  ש  ּבִ ְמֻלּבָ ּטֹוב ה  ּלֹות ה  ה ְלָהִבין ְוִלְראֹות ְוִלְמֹצא ּוְלג  ְיֵמי טֹוב ְוֶאְזּכֶ ת ה  ח  ְיֵמי ָרע ּת  ה 
ִמיד ִמיֵמי  ֲחֶמיָך ּתָ יֵלִני ְבר  ּצִ ה, ְות  ּתָ י ֵמע  ְחֹמל ָעל  ּטֹוב ִמן ָהָרע. ְוָתחֹוס ְות  ָרע, ּוְלָבֵרר ה 

ּלֹא ִיהְ  סָרע ש ֶ י ח  ר ָעל  ּבֵ ּום ּכֹח  ְלִהְתּג  י  ֶיה ָלֶהם ש  ָבר ָעְברּו ָעל  י ּכְ ֲעוֹונֹות  י ּב  לֹום, ּכִ ְוש ָ
יֵלִני  ּצִ ה ְוה  ּתָ י ֵמע  ֲחֹמל ָעל  ל, חּוס ו  ּבָ ּס  ל ּכֹח  ה  ש   ר ּכָ ד ֲאש ֶ י, ע  ה יֹוֵתר ִמּד  ְרּבֵ ְיֵמי ָרע ה 

ְיֵמי ָרע  י ִמן ה  ְפש ִ ֵטִני ּוְפֵדה נ  ּלְ ְיֵמי ָרע ּומ  ל ה  ל ּכָ ּטֵ ְכִניע  ּוְלב  ר ּוְלה  ּבֵ ִני ְלש   ּכֵ ְוָעְזֵרִני ְוז 
ה  ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ְוֶאְזּכֶ ּת  ל ה  ֹול ָעֹון, ּוִמּכָ ל ִמְכש  ל ָרע, ִמּכָ יֵלִני ִמּכָ ּצִ ְיֵמי טֹוב ְוה  ת ה  ח  ּת 

ה ְגדֹוָלה ְוֶאְזכֶּ  ָ ְקֻדש ּ ר ִלי ּבִ ּתָ ּמֻ ְצִמי ּב  ש  ע  ּדֵ י ְלק  ה ָימ  ּלֶ ֲאב  י טֹוִבים, ו  ְהיוּ ָכל ָימ  יִּ ה ש ֶ ּתָ ה ֵמע 
ֲעבֹוָדְתָך ּוְבתֹוָרְתָך  י ּב  ל ָימ  ֲעֹסק ּכָ ה ל  ֶאְזּכֶ ם ָהֶעְליֹון, ש ֶ ֹנע  י ּבְ נֹות  י, ּוש ְ ּטֹוב ָהֲאִמּתִ ּב 

ֱאמֶ  ֲהָבה ְגדֹוָלה ּבֶ ִיְרָאה ְוא  ָך ּבְ ֵלל ּבְ ק ּוְלִהּכָ ּבֵ ֱאֶמת, ּוְלִהְתּד  ָרה ּבֶ ה ּוְבָטה  ָ ְקֻדש ּ ת ּוֶבֱאמּוָנה ּבִ
לֹום  ש  ש ָ ּקֵ ה טֹוב ּב  ֲעש ֵ תּוב: "סּור ֵמָרע ו  ּכָ יֵּם ִמְקָרא ש ֶ ה ְלק  ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶאְזּכֶ

י, ש ֶ  י ּוִבְמאֹוָרעֹות  ִמּדֹות  לֹום ּבְ ְהֶיה ִלי ש ָ יִּ ִמיד, ש ֶ לֹום ּתָ ש  ש ָ ּקֵ ה ְלב  ִמיד ְוָרְדֵפהּו" ְוֶאְזּכֶ ּתָ
לֹום,  ֶאְהֶיה רֹוֵדף ש ָ ִני ָתִמיד ש ֶ ּכֵ ן ּוְבָכל ָאָדם ּוְתז  ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזמ  ְך ּבְ ר  ם ִיְתּבָ ֵ ש ּ ֶאְמָצא ה 
ָרה  ה ּוְבָטה  ָ ְקֻדש ּ ּתֹו ּבִ ֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיש  ְלִאש ְ ין ָאָדם ל  ָך, ּבֵ ּמֶ ָרֵאל ע  ין ִיש ְ לֹום ּבֵ ֹות ש ָ ֲעש  ל 

ע   ָמִים:ְגדֹוָלה ְות  ָ ש ּ ּב  ֲאִביֶהם ש ֶ ָרֵאל ל  ין ִיש ְ לֹום ּבֵ ים ש ָ ְכָלל ָהעֹוש ִ ֶאְהֶיה ּבִ  ְזֵרִני ש ֶ

ל ה ָתִמיד ְוע  דֹוש ָ ּקְ תֹוָרְתָך ה  ֲעֹסק ּבְ ִני ל  ּכֵ לֹום  ְיֵדי ּוְתז  ָ ש ּ ם יֹוֵתר ֶאל ה  ע  ָכל ּפ  ָקְרֵבִני ּבְ ֶזה ּתְ
ְרֵכי  ָרֶכיָה ד  תּוב: "ּדְ ּכָ מֹו ש ֶ ְבֵרי ּכְ ל ּדִ יֵּם ֶאת ּכָ ְזֵרִני ְלק  ע  לֹום", ְות  ם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ש ָ ֹנע 

ָנן, ִעם  ּבָ ר  ְצוֹות ּדְ ּמִ ְייָתא ְוָכל ה  אֹור  ְרי "ג ִמְצוֹות ּדְ ּת  ל ה  יֵּם ּכָ ה ְלק  ֲהָבה ְוֶאְזּכֶ א  תֹוָרְתָך ּבְ
ָרֵטיֶהם ְודִ  ל ּפְ יֹּוְצִאים ֵמֶהם ְוִעם ּכָ ְנֵפיֶהם ה  ל ע  ר ּכָ ִאי ֶאְפש ָ ְצוֹות ש ֶ ּמִ ֲאִפּלּו ה  ְקּדּוֵקיֶהם, ו 

ל רּוָחִניּּות ע  ָמם ּבְ יְּ ֶהם, ּוְלק  ֲהגֹות ּבָ ִני ִלְלֹמד ְול  ּכֵ ז  ו, ּתְ ְכש ָ ָמם ע  יְּ ְיֵדי ֵעֶסק  ְלָכל ָאָדם ְלק 
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ל ּתֹוָרה, ְוע  ל ה  ָרֵאל ע  ָך ִיש ְ ּמְ ל ע  ָלִליּּות ש ֶ ֲהָבה  ְיֵדי ּכְ ין ְיֵדי ֹעֶצם ָהא  ְהֶיה ּבֵ יִּ לֹום ש ֶ ָ ש ּ ְוה 
נּו ְבֵני  ְחנּו ֻכּלָ ְהֶיה ֲאנ  ּנִ ד ש ֶ דֹול ע  ְכָלִליּּות ּגָ תֹוָכם ּבִ ָך ְוֶאְהֶיה ִנְכָלל ּבְ ּמֶ ָרֵאל ע  ל ִיש ְ ּכָ

ִאיש  ֶאָחד: ִבים ּכְ דֹוש  ֶנְחש ָ ּקָ ָך ה  ּמְ ָרֵאל ע   ִיש ְ

ל ְמהֵ  ְעָלה ִחיש  ק  ְעָלה מ  ֲעֶלה אֹוִתי מ  ּלֹו ְות  ה ִלְהיֹות ּכֻ ֶאְזּכֶ ד ש ֶ ד ָרה, ע  ֱאֶמת, ע  טֹוב ּבֶ
ּטֹוב  ּלֹות ּוְלָהִאיר ְוִלְמֹצא ה  ים ְלג  יִּ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ּצ  דֹול ּוְבֹכח  ה  ּגָ ֲחֶמיָך ּוְבֹכֲחָך ה  ר  ה ּבְ ֶאְזּכֶ ש ֶ

ין ָהע   ֲאִפּלוּ ּבֵ ִעים ו  ל ָהְרש ָ ין ּכָ ר ּבֵ בּוש  ְוִנְסּתָ ּכָ ּכּו"ם ה  ר ִעם ָהע  ּבֵ ֲאד  ש ֶ ֲאִפּלוּ ּכְ ד ש ֶ ּכּו"ם, ע 
ֵאיֶזה ֵעֶסק אֹו  ֲעֹסק ּבְ ֶאְהֶיה ֻמְכָרח ל  ש ֶ ֶאְרֶאה ִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות אֹו ּכְ ש ֶ ִעים, אֹו ּכְ ְוָהְרש ָ

ּלֹות ִחיּּות אֱ  ה ָתִמיד ִלְמֹצא ּוְלג  ִעים, ֶאְזּכֶ ּכּו"ם ְוָהְרש ָ ן ִעם ָהע  ּתָ א ּומ  ָ ש ּ ֹוֵכן מ  ש ּ ֹלהּות ה 
ר  ּבֵ ֲאד  ֶ ש  ֶכף ּכְ ּתֵ ְזֵרִני ש ֶ ע  ּגֹוִים ּוְבָכל ִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות. ְות  ֹונֹות ה  ָכל ְלש  ם, ּבְ ִקְרּבָ ר ּבְ ְוִנְסּתָ

ה ְוָיִאיר בְּ  ּלֶ ם ִיְתּג  ֹוֵכן ש ָ ש ּ ה ה  ָ ֻדש ּ ּקְ ּטֹוב ְוה  י, ְוה  ֶהם, ִיּפֹל ָהָרע ְלָפנ  אֹור אֹו ֶאְהֶיה עֹוֵסק ִעּמָ
עֹוָלם  ּבָ ָבִרים ש ֶ ּדְ ל ה  ין ּכָ יִּ ֵהם ְמח  ם ש ֶ ין ש ָ ש ִ ְמֻלּבָ ּתֹוָרה ה  ין אֹוִתיֹּות ה  ּלִ דֹול ְוִיְהיּו ִנְתּג  ּגָ
ט  ּקֵ ה ְלל  ְזּכֶ ּנִ ד ש ֶ א, ע  ֵעּלָ ב ִמּלְ ְוָהאֹוִתיֹּות ִיְהיּו ּבֹוְלטֹות ּוִמְצָטְרפֹות ְוִיּתֹוֵסף ֲעֵליֶהם אֹור ר 

ל ִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות, ְוִלְבנֹות ּוְלָבֵרר אוֹ  ּכּו"ם ּוִמּכָ ֹונֹות ָהע  ל ְלש  ה ִמּכָ דֹוש ָ ּקְ ּתֹוָרה ה  ִתיֹּות ה 
ְרכּו  תּוב: "ּבָ ּכָ ה, ִויֻקיּ ם ִמְקָרא ש ֶ ָ ְקֻדש ּ ֵלִמים ּדִ ְנָיִנים ש ְ י  ְייָ ֵמֶהם ּבִ ּבֹוֵרי ֹכח  עֹוש ֵ ְלָאָכיו ּגִ מ 

קֹול דְּ  ֹמע  ּבְ ְרכוּ ְדָברֹו, ִלש ְ ְרכוּ  ְייָ ָברֹו. ּבָ י ְרצֹונֹו. ּבָ ְרָתיו עֹוש ֵ ל ְצָבָאיו ְמש ָ יו  ְייָ ּכָ ֲעש ָ ל מ  ּכָ
י ֶאת  ְפש ִ ְרִכי נ  ְלּתֹו. ּבָ ָכל ְמקֹומֹות ֶמְמש    ":ְייָ ּבְ

ש   ּקֵ י ְלב  ְעּתִ ל ּד  י ֹלא ָהָיה עֹוֶלה ע  ְעּתָ ּכִ ה ָיד  ּתָ ל עֹוָלם, א  י  ִרּבֹונֹו ש ֶ ָפֶניָך, ּכִ ה ִמּלְ ל ֵאּלֶ ּכָ
ף ל א  ֲחקּוִתי  ע  ט ְיִדיָעִתי ֵמִהְתר  ָך, ֲאָבל ֲאִפּלוּ ְלִפי ְמע  ֲחקּוִתי ִמּמְ ל ִהְתר  ֵאיִני יֹוֵדע  ּכָ י ש ֶ ּפִ

ה  ּתָ ְך א  ה. א  ט ֵמֵאּלֶ ל ְמע  ש  ע  ּקֵ י ְלב  ְעּתִ ל ּד  ן ֹלא ָהָיה עֹוֶלה ע  ם ּכֵ ָך, ּג  ְעתָּ  ְייָ  ִמּמְ ֶאת  ָיד 
ל ְזכּות ְוֹכח   ק ע  ִין הּוא ר  ִחי ֲעד  ְקָוִתי ּוִמְבט  י ְוָכל ּתִ ֹות  ש  ּקָ י ּוב  ְבֵרי ְתִחּנֹות  י ָכל ּדִ ְלָבִבי, ּכִ
ש   ּקֵ ָען ְלב  ן ֲעֵליֶהם ֲאִני ִנש ְ ל ּכֵ ְנֵפיֶהם, ע  ֵצל ּכ  ר ָאנּו חֹוִסים ּבְ ים ֲאש ֶ יִּ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ּצ  ה 

ה, ל ֵאּלֶ ָך ּכָ ִלי  ִמּמְ ֲחקּוִתי ֶהָעצּום ְמֹאד ּבְ ִהְתר  י, ֲאִפּלוּ ּבְ יק ֲאִפּלּו ָעל  ְסּפִ דֹול מ  ּגָ י ֹכָחם ה  ּכִ
ף עּור ָוֵעֶרְך, א  ל ש ִ י ע  ִין ֵיש   ּפִ ֲעד  ָען ְוִנְסָמְך ְוֶנֱאָחז, ש ֶ טּוח  ְוִנש ְ דֹול ֲאִני ּבָ ּגָ ֹכָחם ה  ֵכן ּבְ

ּק   ּבִ ֶ ה ש ּ ְקָוה ִלְזּכֹות ְלָכל מ  ֲחֶמיָך ֹלא ָכִלים ִלי ּתִ י ר  ָפֶניָך, ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמזֶּה ּכִ י ִמּלְ ּתִ ש ְ
ָבא  ְמָסא  ּום ִסְטָרא ּדִ ים ֵאינֹו ִנְפָסק ְלעֹוָלם ְוֵאין ש  יִּ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ּצ  ל ה  ת ּכָ ּוְזכּות ְוֹכח  ּוְגבּור 

ֲעָלָתם ְוָגְבָהם ְותָ  ָתם ּומ  ָ ֲעֹמד ֶנֶגד ְקֻדש ּ ל ל  ּתּוכ  ם ְוָחְזָקם ְוֹכָחם ּוְגבּוָרָתם ּוְזכּוָתם, ש ֶ ְקּפָ
ִמיָתָתם  יִקים ּבְ ּדִ י ְגדֹוִלים צ  ֶהם, ּכִ חֹוִסים ּבָ יע  ָלנּו ּוְלָכל ה  ֲעֹזר ְוָיֵגן ְויֹוש ִ דֹול י  ּגָ ְוֹכָחם ה 
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ִני ִלְהיֹות ָרִגיל בְּ  ּכֵ ִמיד. ּוְתז  ים ּתָ יִּ יֵּיֶהם, ְוֵהם ִנְקָרִאים ח  ח  ל ִציּּון יֹוֵתר ִמּבְ יֹוֵתר ָלבֹוא ע 
ים  יִּ ח  ִאּלּו ָהיּו ּב  ֱאֶמת, ּכְ יָחִתי ִלְפֵניֶהם ּבֶ ם, ּוְלָפֵרש  ש ִ ח  ש ָ ּטֵ ּת  ים ּוְלִהש ְ דֹוש ִ ּקְ ִקְבֵריֶהם ה 

י, אֲ  ֲחֵמיֶהם ָעל  י ְוֶיֱהמּו ְוִיְכְמרּו ר  ם ָעל  ֲחֵמי ִלּבָ ה ְלעֹוֵרר ר  יּּוָתם, ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוֶאְזּכֶ ר ח  ש ֶ
ר ֵהם יֹוְדִעים  ֲאש ֶ ָך, ּכ  ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים ִמּמְ ְמקֹומֹות ּכָ ִנים ּבִ ְך ש ָ ל ּכָ לּוא ְוָסגּור ּכָ ֲאִני ּכָ
ד סֹוף, ְוֵהם יֹוְדִעים ֹעֶצם  ה ְוע  ִחּלָ ֶזה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר ִמּתְ הּוֵתנּו ּבְ ל ִעְנָיֵנינּו ּומ  ֵברּור ּכָ ּבְ

ל ָהאָ  יֵּש  ע  ֲחָמנּות ש ֶ ל ָהר  ב ע  אֹוֵרח  ָנָטה ָללּון", ְוֵאינֹו חֹוש ֵ זֶּה "ּכְ עֹוָלם ה  ָדם ָהעֹוֵבר ּבָ
ּגּוף  א, ה  ח ְנָצִחים. ָמָרא ְדָעְלָמא ֹכּלָ ד ּוְלֵנצ  יָּם ָלע  ּק  עֹוָלם ָהעֹוֵמד ְוה  ה ּבָ ֲעש ֶ ה יּ  ֲחִריתֹו מ  א 

ה לְ  ֲעש ֵ ל ֲעָמָלְך ו  ְך חּוָסה ע  ּלָ ָמה ש ֶ ש ָ ּנְ ְך ְוה  ּלָ ּוָעה ש ֶ יֵעִני ְיש  ֶמָך, ְוָעְזֵרִני ְוהֹוש ִ ן ש ְ ע  מ 
ית:  יִּ ֲאִמּתִ ֵלָמה ו   ש ְ

ָך  ּמְ ה אֹוֵהב ֶאת ע  ּתָ א  דֹוָלה ש ֶ ּגְ ֲהָבְתָך ה  יר א  ּכִ ֱאֶמת, ּוְלה  ִמיד ּבֶ ָך ּתָ ק ּבְ ּבֵ ִני ְלִהְתד  ּכֵ ְוז 
נּו  ּתָ ש ְ ֹונֹות ְוִקּד  ש  ּלְ ל ה  נּו ִמּכָ ְמּתָ ים ְורֹומ  ּמִ ל ָהע  נּו ִמּכָ ְרּתָ ּבָ ח  ר ּבָ , ֲאש ֶ דֹוש  ּקָ ָרֵאל ה  ִיש ְ

ר בָּ  ִמְצֹוֶתיָך, ֲאש ֶ ָרֵאל, ּבְ ָך ִיש ְ ּמְ ה אֹוֵהב ֶאת ע  ּתָ ר א  דֹוָלה, ֲאש ֶ ּגְ ֲהָבְתָך ה  ש  א  ֶהם ְמֻלּבָ
דֹוָלה ּוֵמֶחְמָלְתָך  ּגְ ֲהָבְתָך ה  ר ֵמא  ְכִלית, ֲאש ֶ ֵאין ָלּה ֵקץ ְות  ֲהָבה ְוֶחְמָלה ש ֶ ית א  יִּ ֲהָבה ֲאִמּתִ א 

מְ  , ִצְמצ  דֹוש  ּקָ ָרֵאל ה  ָך ִיש ְ ּמְ ל ע  ית ע  יִּ ֲהָבְתָך ָהֲאִמּתִ ּתָ א  ש ְ ְבָיכֹול ְוִהְלּב  ּתָ ֱאָלהּוְתָך ּכִ
ל ֲהָבה ע  א  ּתָ ָלנּו ּבְ ר ָנת  ים ֲאש ֶ דֹוש ִ ּקְ ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ה  ה  יֶתָך,  ּבְ ן ּבֵ ה ְנִביֶאָך ֶנֱאמ  ְיֵדי מש ֶ

ה ע   ְזּכֶ ּנִ ֵדי ש ֶ , ּכְ דֹוש  ּקָ עּור ְוִצְמצּום ה  ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ִהיא ש ִ ר ּכָ יר אֹוְתָך  ְיֵדי לֲאש ֶ ּכִ ֶזה ְלה 
ל ִמְצֹוֶתיָך  יֵּם ּכָ ִני ְלק  ּכֵ ִני ְוז  ֲהָבה. חּוס ְוָחּנֵ ִיְרָאה ְוא  ֱאֶמת ּבְ ָך ּבֶ יג אֹוְתָך ּוְלָעְבּדְ ִ ש ּ ּוְלה 

ֲהָבה יג ּוְלָהִבין אֹור ָהא  ִ ש ּ ה ְלה  ֶאְזּכֶ ים ש ֶ ּבִ ֲחֶמיָך ָהר  ר  ְזֵרִני ּבְ ע  ֲהָבה ְגדֹוָלה, ְות  א  ת,  ּבְ ע  ּד  ּב  ש ֶ
ְליָּא ֶלָעִתיד ָלבֹוא,  ֲעִתיָדא ְלִאְתּג  יָקא ְסִתיָמָאה ּד  ּתִ ְיָתא ְדע  ִהיא אֹור  הּוא ִסְתֵרי תֹוָרה ש ֶ ש ֶ
ר  ָראָת ָהעֹוָלם, ֲאש ֶ ּבָ ָך ֹקֶדם ש ֶ ּמְ ָרֵאל ע  יְנָך ּוֵבין ִיש ְ ָהָיה ּבֵ דֹוָלה ש ֶ ּגְ ֲהָבה ה  ִהיא ָהא  ש ֶ

זֹּאת ִהיא ֲהָבה ה  ֲהָבה  ָהא  יג אֹור ָהא  ִ ש ּ ר ְלה  ר ִאי ֶאְפש ָ ִמים, ֲאש ֶ יָּ ּדֹות ְוה  ּמִ ן ְוה  מ  זְּ ְעָלה ֵמה  ְלמ 
ל י ִאם ע  זֹּאת ּכִ ּדֹות  ה  ּמִ ֲאֹות ְוה  ּת  ל ה  ִלים ּכָ ּטְ ּכֹוִפים ֶאת ִיְצָרם, ּוְמב  ים ה  יִּ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְיֵדי צ 

רְ  ם ּבִ ּטּול ְוִלּבָ ּבִ ְכִלית ה  ת  ּוָתם:ָרעֹות ּבְ  ש 

ר  זֶּה ֲאש ֶ יק ָהֱאֶמת ה  ּדִ ּצ  ה  ֵלל ּבְ ק ּוְלִהּכָ ּבֵ ֲחֶמיָך ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתּד  ר  נּו, ָעְזֵרִני ּבְ ְלּכֵ ָאִבינּו מ 
ֲחֶמיָך  ִני ְבר  ת, ּוְתָחּנֵ ע  ּד  ּב  זֹּאת ש ֶ ֲהָבה ה  נּו אֹור ָהא  ם ּבָ ְכִניס ּוְלָהִאיר ּג  זֶּה ְלה  ּכֹח  ה  ֵיש  לֹו ה 

םהָ  ה ג  ֶאְזּכֶ ְזֵרִני ש ֶ ע  ים ְות  ּבִ ל ֶאת ִיְצִרי  ר  ּטֵ ר ּוְלב  ּבֵ ְכִניע  ּוְלש   ְזכּותֹו ְוֹכחֹו ָלֹכף ּוְלה  ן ּבִ ּכֵ
ּוִתי ָתִמיד,  י ִבְרש  ּדֹות ָרעֹות, ְוִיְהֶיה ִלּבִ ּמִ ֲאֹות ְוָכל ה  ּת  ל ה  י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ ק ּוְלב  ּלֵ ָהָרע, ּוְלס 
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מִּ  ל ה  ר ּכָ ֵ ש ּ ֲאק  ָרש  ו  ש ְ ּמֻ דֹוש  ה  ּקָ ת ה  ע  ּד  ה  ּבְ . ּוְכמֹו ש ֶ דֹוש  ּקָ ת ה  ע  ּד  ב ֶאל ה  ּלֵ ּב  ִמים ש ֶ יָּ ּדֹות ְוה 
ת  ע  ּד  ט ִהְתנֹוְצצּות ה  ִפי ְמע  ר ּכְ ד ֲאש ֶ בֹוֶדָך, ע  ֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ נּו, ָאנּו יֹוְדִעים ש ֶ ּבָ

ְתָך ְורֹוְממּותְ  ֻדּלָ נּו ִמּגְ ְתנֹוֵצץ ּבָ ּמִ ְמֵרי ש ֶ ִלים ְלג  ּטְ ָך ָהיּו ִמְתּב  ְלּתֶ ְחדּוְתָך ּוֶמְמש   ָך ְוִיחּוְדָך ְוא 
ְגֵלנּו  ר ָלנּו ְלָהִרים ֶאת ָיֵדנּו ְוֶאת ר  ם, ְוֹלא ָהָיה ֶאְפש ָ ּלָ ּדֹות ָרעֹות ּכֻ ּמִ ֲאֹות ְוָכל ה  ּת  ָכל ה 

ב  ּלֵ ר ֶאת ה  ֵ ש ּ ה ְלק  ְזּכֶ ּנִ ְזֵרנּו ש ֶ ע  ן ּת  ְלָעֶדיָך, ּכֵ זֶּה, ְוִיְהֶיה ּבִ דֹוש  ה  ּקָ ת ה  ע  ּד  ּוִמּדֹוָתיו ֶאל ה 
ּדֹות  ּמִ ֲאֹות ְוָכל ה  ּת  ל ה  י ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ּטֵ ק ּוְלב  ּלֵ ר ּוְלס  ּבֵ ֲחֶמיָך ְלש   ר  ה ּבְ ֶאְזּכֶ ד ש ֶ ּוִתי, ע  י ִבְרש  ִלּבִ

דוֹ  ּקָ ת ה  ע  ּד  ה  ּטֹוִבים ּבְ ב ּוִמּדֹוָתיו ה  ּלֵ י ֵמאֹור ָרעֹות, ְוִיְהֶיה ִנְכָלל ה  י ּוִמּדֹות  ל ִלּבִ ּבֵ , ִויק  ש 
ם  ע  יג ּוְלָהִבין ְוִלְטֹעם ט  ִ ש ּ ּדֹות ְלה  ּמִ ִמים ּוב  יָּ ן ּוב  מ  זְּ ם ּב  ה ג  ֶאְזּכֶ ד ש ֶ ת, ע  ע  ּד  ּב  ֲהָבה ש ֶ ָהא 

יג ִסְתֵרי תֹוָרה ִ ש ּ ה ְלָהִבין ּוְלה  ת, ְוֶאְזּכֶ ע  ּד  ּב  ֲהָבה ש ֶ הּוא אֹור ָהא  נּוז ש ֶ ּגָ ים,  אֹור ה  יִּ ֲאִמּתִ
לֹום  ָ ש ּ ה ְוֶאל ה  דֹוש ָ ּקְ ם ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך ְוֶאל ּתֹוָרְתָך ה  ע  ָכל ּפ  ֲעלֹות ּבְ ְזֵרִני ל  ע  ִני ְות  ּכֵ ּוְתז 

בֹוִהים יֹוֵתר: ּגְ יג ִסְתֵרי תֹוָרה ה  ִ ש ּ ה ָתִמיד ְלה  דֹול יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֶאְזּכֶ ִהְתָקְרבּות ּגָ  ּבְ

נוּ בְּ  ּכֵ נּוִזים. ְוִאם ָאְמָנם ֵאין ְוז  ּגְ יִקים ה  ּדִ ּצ  נּוָזה ְוה  ּגְ ּתֹוָרה ה  ה ָלנוּ ה  ּלֶ ְתּג  יִּ ים, ש ֶ ּבִ ֲחֶמיָך ָהר  ר 
יִקים  ּדִ ּצ  נּוָזה ְוה  ּגְ ּתֹוָרה ה  ִהיא ה  זֶּה, ש ֶ נּוז ה  ּגָ אֹור ה  ש  ּבָ ּמֵ ּת  ו ְלִהש ְ ְכש ָ אי ע  ד  ָהעֹוָלם ּכְ

ף נּוִזים, א  ּגְ ל ה  י ע  ֲחָסֶדיָך  ּפִ ֲחֶמיָך ו  ין, ּוְתעֹוֵרר ר  ּדִ ת ה  ּור  נּו ִלְפִנים ִמש ּ ה ִעּמָ ֲעש ֶ ֵכן ּת 
חֲ  ר  ּלוּ ָלנוּ ּבְ ְתּג  יִּ ה ש ֶ ְזּכֶ ּנִ דֹוִלים, ש ֶ ּגְ ֲחִנינֹוֶתיָך ה  טֹובֹוֶתיָך ו  ְזֵרנוּ ּבְ ע  ים ָעֵלינּו, ְות  יִּ ֶמיָך ָהֲאִמּתִ

נּוִזים וְ  ּגְ יִקים ה  ּדִ ּצ  ים ה  ּבִ ְעּתָ ָהר  ה ָיד  ּתָ י א  נּוָזה, ּכִ ּגְ ּתֹוָרה ה  ו  ְייָ ה  ְכש ָ ֵאין ָלנּו ע  ֱאֹלֵהינּו ש ֶ
ל י ִאם ע  ּום ְסִמיָכה ְוִתְקָוה ּכִ ם  ש  ּדָ י ֵהם ְלב  נּוָזה, ּכִ ּגְ ּתֹוָרה ה  נּוִזים ְוה  ּגְ יִקים ה  ּדִ ּצ  ְיֵדי ה 

ר ה   ּמ  לּות ה  ּגָ ֹעֶמק ה  ו ּבְ ְכש ָ ים ָעֵלינוּ ע  ֲחֶמיָך, ְמִגּנִ יָחא. חּוָסה ָעֵלינוּ ְבר  עּוְקָבא ִדְמש ִ זֶּה, ּבְ
ֹות  ֲעש  ּטֹוב, ְול  ְרצֹוְנָך ה  ְמֵרי ּכִ ֶיֱהמוּ ֵמֶעיָך ָעֵלינּו, ְוָעְזֵרנוּ ִלְכּבש  ֶאת ִיְצֵרנּו, ָלסּור ֵמָרע ְלג 

עֹולָ  ם ּבָ ה ֵלָהנֹות ְוִלְטֹעם ּג  ְזּכֶ ּנִ ד ש ֶ ִמיד ע  ֵעיֶניָך ּתָ ּטֹוב ּבְ נּוז ְוָצפּון ְוָזרּוע  ה  ּגָ זֶּה ֵמאֹור ה  ם ה 
יק  ּדִ ְמָחה", ּוְכִתיב: "ִאְמרּו צ  ֵרי ֵלב ש ִ יק ּוְלִיש ְ ּדִ ּצ  תּוב: "אֹור ָזֻרע  ל  ּכָ מֹו ש ֶ יִקים, ּכְ ּדִ ּצ  ל 

ָרֵאל ְלעֹוָלם ָך ִיש ְ ּמְ ל ע  לֹום ע  יְך ש ָ ְמש ִ ְלֵליֶהם ֹיאֵכלּו". ְות  ע  י ְפִרי מ  י טֹוב ּכִ ל ּכִ ּטֵ , ּוְתב 
ל ר ע  ד ֲאש ֶ ֲחֹלֶקת ִמן ָהעֹוָלם, ע  ל ִמיֵני מ  ל  ּכָ כּו ְוִיְתָקְרבּו ּכָ ש ְ לֹום ִיּמָ ָ ש ּ ְיֵדי ִרּבּוי ה 

ְכִלית  ת  ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ָ ֻדש ּ ּקְ ֱאֶמת, ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ִמן ה  ֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאְתָך ּבֶ ָהְרחֹוִקים ל 
מְ  ם ָהִרחּוק, ֲאִפּלּו ה  ּלָ ָכל ִמיֵני תֹוֵעבֹות ְוִטּנּוִפים ְוִלְכלּוִכים, ּכֻ ְמֻלְכָלִכים ּבְ ִעים ְוה  ּקָ ֻ ש 

ל ֵהם, ע  קֹום ש ֶ ּובּו ֵאֶליָך ִמּמָ ֱאֶמת ְוָיש  ים ָהעֹוְסִקים  ִיְתעֹוְררּו ּבֶ יִּ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ּצ  ְיֵדי ּכֹח  ה 
ְדנּותְ  ְרֵסם א  ּלֹות ֱאָלהּוְתָך ּוְלפ  ִמיד ְלג  ָרֵאל ּתָ ין ִיש ְ לֹום ּבֵ ֹות ש ָ ֲעש  ֵאי עֹוָלם ְול  ל ּבָ ל ּכָ ָך ע 
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ּלֹות  ה ָעִתיד ְלג  ּתָ א  ְפָלא ש ֶ ּנִ לֹום ה  ָ ש ּ זֶּה ה  עֹוָלם ה  ה ּבָ ּתָ ם ע  יְך ּג  ְמש ִ ִים, ְות  מ  ָ ש ּ ּב  ֲאִביֶהם ש ֶ ל 
ֶבש  ְוָנֵמר ִעם גְּ  תּוב: "ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ ּכָ מֹו ש ֶ ץ, ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּכְ ִדי ִיְרּבָ

ָעה  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ י, ּכִ ר ָקְדש ִ ָכל ה  ִחיתּו ּבְ ש ְ ם. ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא י  ר ָקֹטן ֹנֵהג ּבָ ע  ו ְונ  ְחּדָ י 
ָפָתִים, ש ָ  ְייָ ֶאת  תּוב: "ּבֹוֵרא ִניב ש ְ ּכָ יֵּם ִמְקָרא ש ֶ ים". ּוְתק  ּסִ יָּם ְמכ  ִים ל  ּמ  לֹום ּכ  לֹום ש ָ

ר  רֹוב ָאמ  ּקָ ֹול.  ְייָ  ָלָרחֹוק ְול  לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכש  ֹעז  ְייָ ּוְרָפאִתיו. ש ָ
ן,  ּמֹו ִיּתֵ ש ָּ  ְייָ ְלע  ּמֹו ב  ח ֶסָלה ָוֶעדְיָבֵרְך ֶאת ע   :לֹום", ָאֵמן ֶנצ 
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 קיצור ליקוטי מוהר"ן

ים   לג –ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחי ִ

ְהֶיה  י ִ לֹום", ׁשֶ ׁש ׁשָ ק ֵ ַ ים ל"ד טו(: "ב  ִהל ִ תו ב )ת ְ ָ כ  מֹו ׁשֶ לֹום כ ְ ׁש ׁשָ א. ָצִריְך ְלַבק ֵ
לֹום ְלָכל ְהֶיה ׁשָ י ִ ָרֵאל, ְוׁשֶ ין ִיש ְ ֵ לֹום ב  ק  ׁשָ ָ ֹא ִיְהֶיה ְמֻחל  ל  ֹוָתיו, ַהְינו  ׁשֶ ִמד  ָאָדם ב ְ

ִמיד ִיְמָצא  ָ , ת  ָעקו  ין ב ְ ֵ ִטיבו  ב  ין ב ְ ֵ ו ק, ב  ֹא ְיֵהא לֹו ִחל  ל  ִבְמֹאְרעֹוָתיו, ׁשֶ ֹוָתיו ו  ִמד  ב ְ
ם נ ָבר" )ׁשָ ל ד ָ ֵ אלִֹקים ֲאַהל  ֵ ָבר ב  ל ד ָ ֵ ה' ַאֲהל  ַ : "ב  ַרְך, ַהְינו  ָ ם ִיְתב  ֵ ֹו ַהׁש   "ו יא(.ב 

לֹום. ְוַעל־ ֵניֶהם ׁשָ ְקָרִאים ׁשְ נ ִ יִקים ׁשֶ ד ִ ֹוָרה ְוַעל־ְיֵדי ַהצ ַ ב. ְוזֶה זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ַהת 
ָעקו  ְוֶלֱאֹהב ֶאת  ין ב ְ ֵ ִטיבו  ב  ין ב ְ ֵ ָכל ָמקֹום ב  ַרְך ב ְ ָ ה ֶלֱאֹהב אֹותֹו ִיְתב  ֶ ְיֵדי־זֶה ִיְזכ 

י ֵ לֹום ב  ֵהל ְולֹא ֲחֵבָריו. ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשָ ַ י לֹא ִיְתב  ָרֵאל ְוֶלֱאֹהב זֶה ֶאת זֶה. כ ִ ל ִיש ְ ָ ן כ 
ָכל יֹום  עֹוֵבר ָעָליו ב ְ ֶ ל ַמה ׁש  ָ י כ  עֹוָלם ַרק ֵיַדע ְוַיֲאִמין כ ִ ָ ב  ָבר ׁשֶ ו ם ד ָ ל ִמׁש  ֵ ְלב  ַ ִיְתב 

לֹום  ְתָקאֹות ַחס ְוׁשָ ַ ְדָאגֹות ְוַהְרפ  ִרין ְוָצרֹות ו  ו  ֹל ְלטֹוָבתֹו  –ֵהן טֹובֹות ֵהן ִיס  ַהכ 
ֱאֶמת. ְוֵכן  ֶ ַרְך ִאם ִיְרֶצה ב  ָ ם ִיְתב  ֵ ְצִחית. ְוַדְיָקא ַעל־ְיֵדי־זֶה יו ַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁש  ַהנ ִ
נֹו  ל ְלדו  ד ֵ ַ ת  ו  ְוִיׁשְ נ  ֶ ִרין ִממ  ו  ָמטֹות( ַאף ִאם ֵיׁש לֹו ֵאיזֶה ִיס  ַהׁשְ ַ ן ב  ֹל ֵמֲחֵברֹו )ַעי ֵ ִיְסב 

ן ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכו ת ְוִלְמצֹ  ו ֵ ֹא כ ִ ל  ֹו ׁשֶ ַדְעת  ָבר ְלטֹוָבה לֹוַמר ב ְ ֹו טֹוב ְוַלֲהֹפְך ַהד ָ א ב 
ׁש  ש  ו ְלַבק ֵ ֵ ל ְלַחפ  ד ֵ ַ ת  ה, ִיׁשְ ֵ זֶה ַהְרב  ָ הו א סֹוֵבר ְוַכי ֹוֵצא ב  מֹו ׁשֶ ְך כ ְ ָ ל־כ  ָ ְלָרָעה כ 

ָרֵאל. ְוַעל־ְיֵדי־זֶה יִ  לֹום ִעם ֲחֵבָריו ְוָכל ִיש ְ ָכל ַאֲהָבה ְוׁשָ לֹום ב ְ ָ ה ֶלֱאֹהב ֶאת ַהׁש  ֶ ְזכ 
ֹל: לֹום ִעם ַהכ  ָעקו  ְוִיְהֶיה לֹו ׁשָ ִטיבו  ֵהן ב ְ  ָמקֹום ֵהן ב ְ

ל  ָ א כ  ֵ ה  ְוִאיהו  ְמַמל  ֵ י ִמנ  נו  ָ בֹודֹו ְוֵלית ֲאַתר פ  לֹא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ מ ְ ג. ְוָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ
ו  מִ  ל ָעְלִמין. ַוֲאִפל  ָ ֹוִיים לֹא יו ַכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב כ  ג  ַ ן ב  ָ א־ו ַמת  ָ ַמש   עֹוֵסק ב ְ י ׁשֶ

ִמי ו ת  ַרְך ֵמֲחַמת ֲעִבי ו ת ְוַגׁשְ ָ ם ִיְתב  ֵ ר ַלֲעֹבד ֶאת ַהׁש  ל ְולֹוַמר ִאי ֶאְפׁשָ ְלִהְתַנצ ֵ
ָבִרים  ָכל ַהד ְ י ב ְ ֶהם. כ ִ ָ ִמיד ִעמ  ָ עֹוֵסק ת  ִמיד ָעָליו ֵמֲחַמת ָהֵעֶסק ׁשֶ ָ ֹוֵפל ת  נ  ׁשֶ

ׁשְ  ַ לֹא ֱאלֹקו תֹו ַהג  י ב ְ ֶהם ֱאלֹקו ת. כ ִ ָ ֹוִיים ָיכֹול ִלְמֹצא ב  ים ו ְבָכל ְלׁשֹונֹות ַהג  ִמי ִ
ם"  ָ ל  ֻ ה ְמַחי ֶה ֶאת כ  ָ תו ב: "ְוַאת  ָ כ  מֹו ׁשֶ ָלל, כ ְ ַרְך ֵאין ָלֶהם ׁשו ם ִחי ו ת ְוִקי ו ם כ ְ ָ ִיְתב 

ַהִחי ו ת ֶוֱאלֹקו ת ַהז ֶה  ֵדי )ְנֶחְמָיה ט' ו(. ְלַבד ׁשֶ דֹול ו ְבִמעו ט ַרק כ ְ ָ ִצְמצו ם ג  ם ב ְ ׁשָ
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ם  ֹוָנה ֲאַזי ֱאלֹקו תֹו ׁשָ ְחת  ַ ְדֵרָגה יֹוֵתר ת  ַ ַהמ  ֶ נֹו ְלַהֲחיֹותֹו ְולֹא יֹוֵתר. ְוָכל ַמה ׁש  ִחי ו 
ים יֹוֵתר: ים ַרב ִ ׁשִ ו  ַמְלב  ׁש ב ְ ָ ְמֻלב  דֹול יֹוֵתר ו  ָ ִצְמצו ם ג   ב ְ

ַד  ֵ ת  ן ָצִריְך ׁשֶ ֵ ְגַלל כ  ה ד. ו  ָ ֹות ְוַאת  ִלפ  ְמדֹור ַהק ְ ע ב ִ ק ָ ה ְמׁשֻ ָ ו  ִאם ַאת  ֲאִפל  ע ׁשֶ
ר ְלָך עֹוד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ִאי ֶאְפׁשָ ְדֶמה ְלָך ׁשֶ נ ִ ֹוָנה ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ְחת  ַ ַמְדֵרָגה ת  ב ְ

ְכִפיָר  ָ ב ִ ַפְלת  ָ נ  ו  ׁשֶ ו  ְמֹאד ַוֲאִפל  נ  ֶ ָ ִממ  ְתַרַחְקת  נ ִ ַרְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ָ ר ַחס ִיְתב  ִעק ָ ָ ה ב 
י  ו ַכל ִלְמֹצא ֱאלֹקו תֹו כ ִ ן ת  ֵ ם כ  ַ ְמקֹוְמָך ג  ו  ב ִ ֲאִפל  ַדע ׁשֶ ֵ י־ֵכן ת  ִ לֹום. ַאף־ַעל־פ  ְוׁשָ
ה  ָ ם ַאת  ָ ִמׁש  ם". ו  ָ ל  ֻ ה ְמַחי ֶה ֶאת כ  ָ תו ב: "ְוַאת  ָ כ  מֹו ׁשֶ ֹל כ ְ ַרְך ְמַחי ֶה ֶאת ַהכ  ָ הו א ִיְתב 

ֹו ִיְתב ָ  ק ב  ֵ ב  ָך ָיכֹול ְלִהְתד ַ י לֹא ְרחֹוָקה ִהיא ִממ ְ ֵלָמה כ ִ ְתׁשו ָבה ׁשְ ַרְך ְוָלׁשו ב ֵאָליו ב ִ
ים: ׁשִ בו  ו  ַהל ְ ם ַרב  ְמקֹוְמָך ׁשָ ב ִ א ׁשֶ ָ  ֶאל 

ַרְך  ָ ם ִיְתב  ֵ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ִמְתָקֵרב יֹוֵתר ֶאל ַהׁש  ַ ָהָאָדם הֹוֵלְך ִממ  ֶ ה. ְוָכל ַמה ׁש 
ם ִיְת  ֵ ְדֵרָגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה ְוָיכֹול ֵליַדע ֶאת ַהׁש  ַ ַהמ  ֶ ל ַמה ׁש  ָ י כ  ֲהָבָנה ְיֵתָרה. כ ִ ַ ַרְך ב  ָ ב 

ַרְך ְוָיכֹול ֶלֱאֹהב  ָ ם ִיְתב  ֵ ְמצו ם ְוָאז הו א ְמֹקָרב יֹוֵתר ְלַהׁש  ין ְוַהצ ִ ׁשִ בו  ִנְתַמֲעִטין ַהל ְ
ַאֲהָבה ְיֵתָרה: ַרְך ב ְ ָ ם ִיְתב  ֵ  ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהׁש 

ים ל"ט ה(: ו. ְוֵיׁש ְיֵמי  ִהל ִ תו ב )ת ְ ָ כ  מֹו ׁשֶ ֹות כ ְ ִמים ִנְקָרִאים ִמד  טֹוב ִויֵמי ָרע. ְוַהי ָ
רו ְך־הו א  ָ דֹוׁש־ב  ֹות ַהק ָ ֹוָרה ִהיא ִמד  ל ַהת  ָ י כ  ֹוָרה כ ִ ֹות ֵהם ַהת  ד  ת ָיַמי", ְוַהמ ִ "ו ִמד ַ

ֹות ו ָבה   ד  ָאר ַהמ ִ ׁשְ ֶרת ֵמַאֲהָבה ְוִיְרָאה ו  ֶ י ִהיא ְמַדב  ִנְבְראו  ָעְלִמין ְואֹוִתי ֹוֶתיָה  כ ִ
ְדֵרָגה ִהיא  ַ ַהמ  ֶ ל ַמה ׁש  ָ ִצְמצו ם יֹוֵתר כ  ֵהם ב ְ א ׁשֶ ָ ָבר ְוָדָבר ֶאל  ל ד ָ ָ ין ֶאת כ  ֵהם ְמַחי ִ
יֵמי ָרע  ו  ב ִ ֹוָרה ְואֹוִתי ֹוֶתיָה ְיכֹוִלין ִלְמֹצא ֲאִפל  ה יֹוֵתר. ִנְמָצא ְיֵמי טֹוב ַהְינו  ת  ָ ְלַמט 

ֵהם לְ  יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ׁשֶ תו ב: "ב ְ ָ כ  ֶ ֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות. ְוזֶהו  ַמה ׁש  ֹוִיים ו ִמד  ׁשֹונֹות ַהג 
ל ָאָדם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְוִיְמָצא  ָ ל כ  ֵ כ  ַ ְסת  י ִ ְביֹום ָרָעה ְרֵאה" )ֹקֶהֶלת ז' יד( ׁשֶ ְבטֹוב ו 

ֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו הָ  כ  יֵמי ַרע ַעל־ְיֵדי ׁשֶ אי ְיֵמי טֹוב ב ִ ַוד ַ ר ב ְ ֵ ב  ַ ִמְתג  ָרע ַהְינו  ַהְיֵמי ָרע ו 
ט  דֹוׁש ח"א צ.( ְוָאז ָיכֹול ְלַלק ֵ ֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות )ֹזַהר־ַהק ָ ָעָליו. ְוָאז הו א ד 
ֹוִיים אֹו  ר ִעם ַהג  ֵ הו א ְמַדב  ׁשֶ ו  כ ְ ים. ַוֲאִפל  ִמי ִ ׁשְ ַ ָבִרים ג  ו  ִמד ְ ֹוָרה ֲאִפל  אֹוִתי ֹות ַהת 

רֹוֶאה מִ  ׁש ׁשֶ ָ ֻלב  מ ְ ֹוָרה ׁשֶ ֹוֵתיֶהם הו א יֹוֵדַע ֶאת ַהִחי ו ת ֱאלֹקו ת ַהְינו  אֹוִתי ֹות ַהת  ד 
ֹוְלִטין  ֹוב ַהְינו  ָהאֹוִתי ֹות ְוֵהם ב  ֹוֵכן ַעל ַהט  ל ְונֹוֵפל ָהָרע ַהׁש  ֵ ט  ַ י ָאז ִנְתב  ם. כ ִ ׁשָ

יֹוֵתר: ְמִאיִרים ב ְ  ְוִנְרִאים ו 

ה וְ  ִחיַנת ַנֲעש ֶ ים ז. ְוזֶה ב ְ ִהל ִ ָברֹו" )ת ְ קֹול ד ְ ֹמַע ב ְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ְבִחיַנת "ֹעש ֵ ַמע ב ִ ִנׁשְ
ִמְצָטְרפֹות  ֹוְלטֹות ו  ְהיו  ב  י ִ ֹוָרה ׁשֶ ין ו בֹוִנין ְלאֹוִתי ֹות ַהת  ה עֹוש ִ ָ ִחל  ת ְ מ ִ ק"ג כ(, ׁשֶ



 בליקוטי מוהר"ן ח"א       קיצור ליקוטי מוהר"ן        ג"לליקוט על תורה 

 כ  

א. ָ ֵעל  ַמע ָקִלין ִמל ְ ָמע ַזְכָין ְלִמׁשְ ְך ִנׁשְ ָ ִלין אֹוִתי ֹות  )יֹוָמא ע"א( ְוַאַחר־כ  ַקב ְ מ ְ ַהְינו  ׁשֶ
ין  ׁשִ ָ ָהיו  ְמֻלב  ׁשֶ ר ָאז כ ְ ה ֲאׁשֶ ָ ִחל  לו  ת ְ ב ְ ק ִ ֶ ה ׁש  ַ ֹוָרה ִחי ו ת ְואֹור ַרב יֹוֵתר ִממ  ַהת 
י ְלאֹותֹו ָמקֹום  ֵדי ִחי ו ת ָהָראו  י ִאם כ ְ לו  כ ִ ֹוִיים ִויֵמי ַרע לֹא ִקב ְ ְלׁשֹונֹות ַהג  ב ִ

דֹול ָ ִצְמצו ם ג  ֶרק ו(: ב ְ ֶ ִרים פ  ו  נֹות פ  ַכו ָ ים" ב ְ "ְפִרי־ֵעץ־ַחי ִ ו ָבא ב ִ מ  ַ  )כ 

מֹו  מֹו כ ְ ַרְך ׁשְ ָ ֶהם ַאֲהָבתֹו ִיְתב  ָ ִמים ׁשֹוָרה ב  ֹות ְוַהי ָ ד  ֹוָרה ַהְינו  ַהמ ִ ַהת  ַע ׁשֶ ח. ְוָידו 
הִ  ֹו" )ת ְ ה ה' ַחְסד  דֹוׁש )ח"א מ"ו.( "יֹוָמם ְיַצו ֶ ז ַֹהר ַהק ָ ַ תו ב ב  ָ כ  ים מ"ב ט(, ׁשֶ ל ִ

ֵהם  ֹות ׁשֶ ד  הו  יֹוִמין ַהְינו  ַהמ ִ ל ְ ֻ ָאזֵיל ִעם כ  ַהֶחֶסד ַהְינו  ָהַאֲהָבה הו א יֹוָמא ד ְ ׁשֶ
ִגין  דֹוׁש )ֵחֶלק ב מ"ב:( ב ְ ז ַֹהר ַהק ָ ַ תו ב ב  ָ כ  מֹו ׁשֶ יגֹו כ ְ ִ ִצְמצו ִמים ֶלֱאלֹקו תֹו ְלַהש  

ם ִיְתב ָ  ֵ . ְוַהׁש  מֹוְדִעין ֵלה  ת ְ ִיׁשְ ֹו ד ְ ֹוָרה ֵמַאֲהָבתֹו ְלַעמ  ֹות ַהת  ִמד  יׁש ֱאלֹקו תֹו ב ְ ַרְך ִהְלב ִ
ַעל־ְיֵדי  ֹו ׁשֶ ַדְעת  ֵער ב ְ ַרְך ׁשִ ָ ם ִיְתב  ֵ י ַהׁש  ְרַי"ג ִמְצוֹות כ ִ ַ ל ת  ִחינֹות ׁשֶ ָרֵאל. ְוזֶה ב ְ ִיש ְ

ְלָעְבדֹו. ִנְמצָ  יגֹו ו  ִ ְצָוה ַהז ֹאת ְוִצְמצו ם ַהז ֶה נו ַכל ְלַהש   ה ַהמ ִ ה ו ִמד ָ ָכל ִמד ָ ב ְ א ׁשֶ
ָרֵאל.  אֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ִיש ְ ַרְך ׁשֶ ָ ם ִיְתב  ֵ ם ַאֲהַבת ַהׁש  ֹוָרה ֵיׁש ׁשָ ֹות ַהת  ד  ִממ ִ
ִפי ַת ִיְצרֹו ָאז הו א  ֹות ַעל־ְיֵדי כ ְ ִלפ  י ַהק ְ ׁשֵ בו  ֹוָרה ִמל ְ יט ֶאת ַהת  ְפׁשִ ַ מ  ְוִנְמָצא ִמי ׁשֶ

לֹום כ ְ  ָ ִהיא ְמֹקָרב ֶאל ַהׁש  ֵלי ג' יז( ׁשֶ לֹום" )ִמׁשְ תו ב: "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ָ כ  מֹו ׁשֶ
ֹוָרה:  ַהת 

ר, ַהְינו  אֹוַרְיָתא  ָ ְבִחיַנת ִנְסת  ִחיַנת ִנְגֶלה ו  ִחינֹות. ב ְ י ב ְ ֵ ת  ֹוָרה ׁשְ ת  ַ ט. ְוֵיׁש ב 
ֵני מִ  י ֵיׁש ׁשְ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא. כ ִ ֶ ל  ַ ְתג  ת ִ יָקא ְסִתיָמָאה ׁשֶ ַעת ִ יֵני ֲאַהבֹות, ַאַחת ִהיא ד ְ

ין  ֵ ָהָיה ב  ֹכַח ׁשֶ ִהיא ב ְ ִנית ִהיא ַאֲהָבה ׁשֶ ֵ ֹפַעל ְוַהׁש  ִהיא ב ְ "ל ׁשֶ ִמים ַהנ ַ י ָ ַ ב  ַאֲהָבה ׁשֶ
ֹו ו ְבֹמחֹו  ַדְעת  ָרֵאל ֲעַדִין ב ְ ָהיו  ִיש ְ ִריָאה, ׁשֶ ַמִים ֹקֶדם ַהב ְ ָ ׁש  ַ ב  ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִיש ְ

ִהיא ְלַמְעָלה  יט ׁשֶ ֹוָרה. ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ַיְפׁשִ ִניִמי ו ת ַהת  ְ ִהיא פ  ֹות ׁשֶ ד  ַמן ְוַהמ ִ ֵמַהז ְ
ֹוָרה  ִניִמי ו ת ַהת  ְ ין ַעל ֱאלֹקו תֹו ַהְינו  ַעל פ  יו ַהְמַכס ִ ׁשָ רו ְך־הו א ֶאת ְלבו  ָ דֹוׁש־ב  ַהק ָ

יָקא ְסִתיָמָאה. ְוָאז ִיְת  ַעת ִ ֹוָרה ַהז ֹאת ד ְ ה ַהת  ֶ ל  ַ ְתג  ת ִ תו ב: ׁשֶ ָ כ  מֹו ׁשֶ לֹום כ ְ ָ ה ַהׁש  ֶ ַרב 
ְעָיה י"א  ָעה ֶאת ה'" )ְיׁשַ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ד ֵ י כ ִ ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתו  ב ְ "לֹא ָיֵרעו  ְולֹא ַיׁשְ
ַמֲאַמר  ֹוָרה ַהז ֹאת כ ְ ו ִנְגַנז אֹור ַהת  י ַעְכׁשָ ַעת. כ ִ ד ַ ַ ב  ה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֶ ל  ַ ְתג  ת ִ ט( ׁשֶ

, ִזכְ  י ֲחָכֵמינו  ית א' ד( 'כ ִ ֵראׁשִ י טֹוב" )ב ְ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור כ ִ רֹוָנם ִלְבָרָכה: "ַוי ַ
תו ב: "ִאְמרו   ָ כ  מֹו ׁשֶ ְקָרִאים טֹוב כ ְ יִקים ַהנ ִ ן ַצד ִ ֵ ם כ  ַ טֹוב ִלְגֹנז' )ֲחִגיָגה י"ב(. ְוֵיׁש ג 

כ ָ  מֹו ׁשֶ ְעָיה ג' י( ְוִנְקָרִאין אֹור כ ְ י טֹוב" )ְיׁשַ יק כ ִ ים ַצד ִ ִהל ִ יק" )ת ְ ד ִ תו ב: "אֹור ָזֻרַע ַלצ ַ
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ֶהם.  ָ ׁש ב  ֵ מ  ַ ת  ה ְלִהׁשְ ָ ַדאי ַעת  ֵאין ָהעֹוָלם כ ְ ִרים ׁשֶ ָ ִנים ו ֻמְסת  ן ְצפו  ֵ ם כ  ַ ֵהם ג  צ"ז יא(, ׁשֶ
ַדע ַלה'" )ְזַכְריָ  ְקָרא "יֹום ֶאָחד ִיו ָ ַעת ַהנ ִ ד ַ ַ ב  ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֶ ל  ַ ְתג  ת ִ ְכׁשֶ ה ו 

ר הו א לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה  ה ְוגֹו' ֲאׁשֶ "ל יֹוָמם ְיַצו ֶ נ ַ ַ י ַאֲהָבה ִנְקָרא יֹום כ  י"ד ז(, כ ִ
ִנים  פו  יִקים ַהצ ְ ד ִ ו  ַהצ ַ ל  ַ ֹות. ָאז ִיְתג  ד  ַמן ְוַהמ ִ ָהַאֲהָבה ַהז ֹאת ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהז ְ ַהְינו  ׁשֶ

ה ֶ ל  ַ פו ָנה ְוָאז ִיְתג  ֹוָרה ַהצ ְ מֹו  ְוַהת  ל ַהֲהָפִכים ַיַחד כ ְ ָ רו  כ  ְתַחב ְ י ִ עֹוָלם ׁשֶ ָ לֹום ַרב ב  ׁשָ
ְעָיה י"א ו(: " ְוגֹו' )ְיׁשַ ֶבש  ֶ תו ב: "ְוָגר ְזֵאב ִעם כ  ָ כ   ׁשֶ

ַעת ִלְבִחיָנה  ִחיַנת ד ַ ִחיָנתֹו הו א ב ְ ל ֶאָחד ְלִפי ב ְ ָ ֹות ַעְצָמן כ  ד  מ ִ ַ ו  ב  י. ַוֲאִפל 
י ַהמ ַ  יָה. כ ִ ֶ ְחת  ַ ת  ַעת ְלעֹוַלם ׁשֶ ִחיַנת ד ַ ל עֹוַלם ַהְיִציָרה ִהיא ב ְ חו ָתה ׁשֶ ְ ְדֵרָגה ַהפ 

ֹוָתיו  ִמד  ַרְך ב ְ ָ ם ִיְתב  ֵ י ֵׁש לֹו ִעם ַהׁש  ַאֲהָבתֹו ׁשֶ יָה. ְוֵכן ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ֶ ְחת  ַ ת  ה ׁשֶ י ָ ָהֲעש ִ
ַמן לְ  ַמְעָלה ֵמַהז ְ ל ְ ַדַעת ׁשֶ ב ְ ִחיַנת ַאֲהָבה ׁשֶ ַמן הו א ב ְ ַבז ְ ַמְדֵרָגה ו  הו א ב ְ ָהָאָדם ׁשֶ

: ו  נ  ֶ חו ָתה ִממ  ְ  פ 

ל  ָ ִמים כ  תֹוְך ַהי ָ ו ב ְ ו  ַעְכׁשָ ַעת ֲאִפל  ד ַ ַ ב  יא. ְוָכל ָאָדם ָיכֹול ִלְטֹעם אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ
ָרֵאל יוֹ  ש ְ ל ֶאָחד ִמי ִ ָ י כ  ֹו. כ ִ ֹו ְלַדְעת  ר ֶאת ִלב  ֵ ַקׁש  י ְ ׁשֶ ִחיָנתֹו. ַהְינו  כ ְ ֵדַע ֶאָחד ְלִפי ב ְ

ֲאוֹוָתיו  ַ ל ת  ָ לו  כ  ט ְ ַ ְתב  י ִ י ׁשֶ אי ָהָיה ָראו  ַוד ַ ַעת ַהז ֶה ב ְ ְכִפי ַהד ַ ְכָלל ו  י ֵׁש ֱאלִֹקים ב ִ ׁשֶ
ת  ָרׁשַ ָ ה ֹנַח פ  ָ ית ַרב  ֵראׁשִ ם )ב ְ ָ ְרׁשו ת ִלב  ִעים ֵהם ב ִ ֹוָתיו ָהָרִעים. ֲאָבל ָהְרׁשָ ו ִמד 

ֲאוֹות ֵהם ב ַ  ַ ֹות ְוַהת  ד  ֹו ל"ד( ְוָכל ַהמ ִ ר ִלב  ֵ ל ֶאָחד ִלְראֹות ְלַקׁש  ָ ן ָצִריְך כ  ֵ ב. ַעל כ  ֵ ל 
ַעת ַהז ֶה  ֹו ְוַתֲאוֹוָתיו ֶאל ַהד ַ ֹוֶפה ֶאת ִלב  ְהֶיה כ  י ִ ְרׁשו תֹו, ׁשֶ ֹו ב ִ ְהֶיה ִלב  י ִ ֹו ׁשֶ ְלַדְעת 

י ְ  בֹודֹו, ַעד ׁשֶ לֹא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ מ ְ ְכָלל ׁשֶ ַרְך ב ִ ָ ם ִיְתב  ֵ י ֹוֵדַע ֵמַהׁש  ל ׁשֶ ָ ל כ  ֵ ר ִויַבט  ֵ ב  ׁשַ
ֹות  ד  ן ַהמ ִ ֵ ם כ  ַ ֹוָרה. ַוֲאַזי ִנְכָלִלין ג  ֲאוֹות ַעל־ְיֵדי ַהְיִדיָעה ַהז ֹאת ִויִדיַעת ַהת  ַ ַהת 
יג אֹור  ִ ַעת. ְורֹוֶאה ו ַמש   ד ַ ַ ב  ֹות אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ ד  ִלין ַהמ ִ ֹו ַוֲאַזי ְמַקב ְ ֹו ְלַדְעת  ִלב  ב ְ ׁשֶ

חִ  ז ְלִפי ב ְ נו  ָ ִזים:ַהג  נו  יִקים ַהג ְ ד ִ ֹוָרה ְוַהצ ַ  יָנתֹו ַהְינו  ַהת 

ֵאי  ָ דֹוש ְלָכל ב  ַעת ַהק ָ ֹות ַהד ַ ִמיָניו זֹוֶכה ְלַגל  יב. ַעל־ְיֵדי ִמְצַות ְנִטיַלת לו ָלב ו 
ָכל ָמקֹום ַוֲאפִ  ַרְך ב ְ ָ ֹות ֱאלֹקו תֹו ִיְתב  ְלַגל  בֹודֹו ו  לֹא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ מ ְ ו  ָהעֹוָלם, ֵליַדע ׁשֶ ל 

ְדֵרגֹות  ַ ָכל ַהמ  ו  ב ְ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ֲאִפל  ַרְך ו  ָ ירֹו ִיְתב  ְלַהכ ִ ֹוִיים, ו  ָכל ְלׁשֹונֹות ַהג  ב ְ
ְרׁשו תֹו ְוֶלֱאֹהב ֶאת  ֹו ב ִ ְהֶיה ִלב  י ִ ב ׁשֶ ֵ דֹוש ְלתֹוְך ַהל  ַעת ַהק ָ ר ַהד ַ ֵ ְלַקׁש  ֹונֹות. ו  ְחת  ַ ַהת 

ַרְך ב ְ  ָ ם ִיְתב  ֵ ז. ַעְצמֹו ִעם ַהׁש  נו  ָ הו א אֹור ַהג  ַדַעת ׁשֶ ב ְ ַאֲהָבה. ְוָלבֹוא ְלאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ
עֹוָלם: ָ לֹום ַרב ב  ה ׁשָ ֶ ָזה ְוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיְתַרב  נו  ֹוָרה ַהג ְ יִקים ְוַהת  ד ִ ו  ַהצ ַ ל  ַ   ְוִיְתג 
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 עלים לתרופה

א, תקצ"ג, בְּ  רָּ ַרְך, יֹום ב', ַוּיֵּׁ ם־ִיְתּבָּ ֵּׁ רּוְך־ַהש ּ  ֶרְסֶלב.ּבָּ

י ֶאְפַרִים, נֵּׁרֹו  לֹום ִמיִדיִדי ַרּבִ ָּ ִריַשת ש  ּום ּפְ ה ִלי ש  יָּ ּלֹא הָּ ֶ אִתי ְמֹאד ַעל ש  ִנְפלֵּׁ
לֹומֹו  ש ְ ס ּבִ ֹהֶגן, ַוֲאִני ּפֹורֵּׁ יב לֹו ּכַ ש ִ ֹהֶגן, אָּ לֹא ּכַ ֶ ה ש  ש ָּ עָּ ֶ י ש  ִאיר, ְוַאף־ַעל־ּפִ יָּ

לֹום חֹוְתנֹו, ְיִדידִ  ה, ּוִבש ְ ה ַרּבָּ ַאֲהבָּ ִאיר, ּבְ ל, נֵּׁרֹו יָּ מּואֵּׁ ַרב ש ְ נּו הָּ ִני, מֹורֵּׁ ַרּבָּ י הָּ
ְחיּו. ּיִ ֶ יֶהם, ש  צֵּׁ י ֲחלָּ ל יֹוְצאֵּׁ  ִעם ּכָּ

אְווֶקי  תֹוְך ַהּלָ תֹוְך ַהֲחנּות, ַוֲאִפּלּו ּבְ ם ּבְ י ֶאְפַרִים, ְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֲאָך ּגַ ֲאהּוִבי ַרּבִ
ישָׁ  ֵעיֶניָך ּכִ ְלׁשֹון רּוְסָיא, ְוַאל ִיְהיּו ּבְ נּו ִזְכרֹונֹו ּבִ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִנים ּדִ

י ַט"ט  ָכל ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים ֵיׁש אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוכּו', ּכִ ּבְ ָאַמר, ׁשֶ ִלְבָרָכה ׁשֶ
וַ  י ּבְ ַרְך, ּכִ ק ֶאת ַעְצְמָך ּבֹו ִיְתּבָ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ם ַאּתָ ָ ִים ְוכּו', ּוִמׁשּ ּתַ ִפי ׁשְ ַכּתְ אי ּבְ ּדַ

ְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב  ּתִ ֵדי ׁשֶ י־ִאם ּכְ ל ַהּיֹום, ּכִ ֲחנּות ּכָ ב ּבַ ׁשֵ ּתֵ ה זֹו, ׁשֶ אָת ְלִמּדָ לֹא ּבָ
ב זֹאת,  אי ֵאינֹו חֹוׁשֵ ַוּדַ לּום, ּבְ ה ּכְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּזֶ ס, ׁשֶ י ִאיׁש ּגַ ָכל יֹום, ּכִ ּבְ

ל ַהּיֹום ֵאי ְדָרׁש ּכָ ית־ַהּמִ ֵבי ֹאֶהל ּבֵ ֶזה ָהֹאֶפן, ְויֹוׁשְ ְך ּבְ ל־ּכָ ָנם ְצִריִכים ָלֶזה ּכָ
נּו  ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְדָרׁש ׁשֶ ית־ַהּמִ ֵבי ּבֵ ם, ִמּיֹוׁשְ ֵ רּוְך־ַהׁשּ ה, ּבָ ַאּתָ ּוֵמַאַחר ׁשֶ
ם:  ַקּיֵ ִנים ּתְ ל־ּפָ ָכל יֹום, ַעל־ּכָ ה ֻמְכָרח ָלֵצאת ַלחּוץ ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַאּתָ

ַמח זְ  ְזּכֹר ש ְ ּתִ ה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַמֲעש ֶ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ָכל יֹום ּבְ ד ּבְ ֵצאֶתָך, ּוְלַרּקֵ בּוֻלן ּבְ
ה ְוכּו' ְוכּו', ְוָאז טֹוב ְלָך ָלֶנַצח. ה ְוָכֵאּלֶ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ "ל ּכָ ָבִרים ַהּנַ ּדְ  ּבַ

ן ַהּנַ"ל. תָּ ֱאֶמת, נָּ י אֹוַהְבךָּ ּבֶ ְברֵּׁ  ּדִ

י ֵּׁ ל ַאְנש  לֹום ְלכָּ ָּ ט ְלֶזַרע ֹקֶדש  ְוש  א, ּוִבְפרָּ ן ֲעִזיזָּ ה, ּוְרִחיְמתָּ ה ַרּבָּ ַאֲהבָּ נּו ּבְ לֹומֵּׁ ־ש ְ
ְחיּו;  ּיִ ֶ ִיחּוד, ש  ד ּבְ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ה, ְלכָּ כָּ יק ִלְברָּ ֶכר ַצּדִ נּו זֵּׁ נּו ְוַרּבֵּׁ ל ֲאדֹונֵּׁנּו מֹורֵּׁ ֶ ש 

יַדע ִמי הּוא ְזקֵּׁ  ְזּכּו לֵּׁ ּיִ ֶ ינֵּׁיֶהם, ש  ִאיר עֵּׁ ַרְך יָּ ם ִיְתּבָּ ֵּׁ יק ַהש ּ ֶכר ַצּדִ , זֵּׁ דֹוש  ם ַהּקָּ נָּ
ה. כָּ  ִלְברָּ

 )צד(
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ם ה', תקצ"ו לפ"ק,  ֵּׁ ּפּוִרים ש  ֳחַרת יֹום־ַהּכִ ַרְך, יֹום א', מָּ ם ִיְתּבָּ ֵּׁ ֶעְזַרת ַהש ּ ּבְ
 ֶנעְמרֹוב.

תֹו,  לֹום זּוגָּ ִאיר, ִעם ש ְ ק, נֵּׁרֹו יָּ י ִיְצחָּ ַרב ַרּבִ נוּ הָּ ִני, מֹורֵּׁ ַרּבָּ ִני ֲחִביִבי הָּ ַלֲאהּוִבי, ּבְ
ל טּוב.עִ  לֹום ְוכָּ ָּ ְחיּו, ש  ּיִ ֶ יו ש  צָּ י ֲחלָּ ל יֹוְצאֵּׁ  ם ּכָּ

ֶליךָּ  ֶרת אֵּׁ י ִאּגֶ ְחּתִ ם ִהּנַ ָּ ֶרְסֶלב ְלֹפה, ְוש  י ִמּבְ ַסְעּתִ ּפּוִרים נָּ יֹום ה' ֹקֶדם יֹום־ַהּכִ ּבְ
יִ  ל, הָּ אֵּׁ ה לָּ ר, ּוְתִהּלָּ בָּ ש  ּדָּ ין ְלַחּדֵּׁ ת אֵּׁ עֵּׁ ְחֶיה, ּכָּ ּיִ ֶ ְכנָּא, ש  ַ י ש  ִני ַרּבִ ֶצל ּבְ יִתי ּפֹה אֵּׁ

ן  י ַנְחמָּ ַהְייִסין ְוַרּבִ י ִאיֶציֶלי מֵּׁ נּו, ַרּבִ לֹומֵּׁ י ש ְ ֵּׁ ּפּוִרים, ִעם ַאְנש  יֹום־ַהּכִ ּבְ
ה  ין ּפֹוֶצה ּפֶ ְרצֹונֵּׁנּו, ְואֵּׁ ְלנּו ּכִ ּלַ לֹום, ְוִהְתּפַ ָּ ל, ַהּכֹל ש  אֵּׁ ה לָּ ין, ּוְתִהּלָּ ִמּטּוְלְטש ִ

 ָּ ְהֶיה ש  ּיִ ֶ ה, ש  ַעּתָּ ף. ַיֲחֹמל ה' מֵּׁ י ּוְמַצְפצֵּׁ ַח ַאֲחרֵּׁ ֹולֵּׁ ת ֲאִני ש  עֵּׁ ם. ּכָּ עֹולָּ לֹום ֶוֱאֶמת ּבָּ
ְחיוּ  ּיִ ֶ ים, ש  ַטּנִ ַני ַהּקְ בֹוא ְלֹפה ִעם ּבָּ ּתָּ ֶ ִתי, ש   .זּוגָּ

ין ִלי  י אֵּׁ יֶהם, ּכִ לַֹח ַאֲחרֵּׁ ַח ִלש ְ אּוי, ַאְך ַהֶהְכרֵּׁ רָּ ה ּכָּ ירָּ ין ִלי ּדִ אֵּׁ ֶ ִבין, ש  ֶליךָּ ּתָּ אֵּׁ ּומֵּׁ
ֻסּכֹות, קֹום ֶלֱאֹכל ּבְ י הּוא  ּפֹה מָּ ה, ּכִ ּכָּ ּסֻ ִחי ּבְ ֶצל אָּ ר ִלי ֶלֱאֹכל אֵּׁ ָּ י ִאי ֶאְפש  ּכִ

אי ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות  ַוּדַ ת ַהזֹּאת ּבְ עֵּׁ ר ַהּכֹל. ּובָּ אֵּׁ ר ְלבָּ ָּ נּות, ְוִאי ֶאְפש  כֵּׁ ש ְ ב ּבִ ֵּׁ יֹוש 
ִעים, וּ  ִמים ּדֵּׁ ם ִנְפְלאֹות ּתְ י הֵּׁ רֹות, ּכִ תֹוְך ַהּצָּ ּבְ ֶ בֹות ש  ה ַעְצמֹו ַרק ִעם ַהַהְרחָּ ְבַכּמָּ

נּו  אָּ ֶ ּה, ש  ה ַעְצמָּ בָּ ַהַהְרחָּ ר מֵּׁ דֹולֹות יֹותֵּׁ אֹות ּגְ ִדים ְוִנְפלָּ ים ַוֲחסָּ ם ִחּדּוש ִ ִנים הֵּׁ ֳאפָּ
ה. רָּ לֹום ְמהֵּׁ ָּ יִתי ְלש  ּוב ְלבֵּׁ ש  י ְולָּ רֹות ְלַגְמרֵּׁ ַהּצָּ את מֵּׁ צֵּׁ ים לָּ  ְמַקּוִ

ל ְוִלְלֹמד ְוכּו',  ּלֵּׁ ה ְלִהְתּפַ ּום ְמִניעָּ ין ִלי ש  ה אֵּׁ ת ַעּתָּ דֹות ְלעֵּׁ רָּ ַהּטְ ַרק מֵּׁ
ִמיד  ה ֹזאת ְצִריִכים ִלְלֹחם ּתָּ מָּ ִלים, ּוִמְלחָּ ַבְלּבְ ּמְ ֶ ְלּבּוִלים ש  ש   -ְוַהּבִ רֵּׁ ְלגָּ

ט  ְפרָּ ם, ּבִ ִחּנָּ ם ּבְ ִלים הֵּׁ ִדים ַהְמַבְלּבְ חָּ ְלּבּוִלים ְוַהּפְ ל ַהּבִ ה ּכָּ ם ַעּתָּ י ּגַ ְלּבּוִלים, ּכִ ַהּבִ
אי אֵּׁ  ַוּדַ ּבְ ֶ ה, ש  ִפּלָּ ַעת ַהּתְ ש ְ לֹום, ּבִ ָּ ֶהם, ַחס ְוש  ִבים ּבָּ חֹוש ְ ֶ ל ַמה ש ּ לָּ ין מֹוִעיִלים ּכְ

ש   רֵּׁ ְעּתֹו ְלגָּ ב ּדַ ֵּׁ ִמיד ְלַיש ּ ד ִלְלֹחם ּתָּ ל ֶאחָּ ִריְך ּכָּ ן ֶזה צָּ ם, ּוְבִעְניָּ ְזַמּנָּ ּלֹא ּבִ ֶ ש 
ר  ִעּקָּ דֹות, ְוהָּ רָּ ְלּבּוִלים ְוַהּטְ ל ַהּבִ ְבּתֹו ּכָּ ַ ֲחש  ה, ש ֶ  -ִמּמַ ִפּלָּ ַעת ַהּתְ ש ְ ִאים ּבִ ז ּבָּ אָּ

א. ְיקָּ ז ּדַ ן אָּ ִמיִעין ַעְצמָּ ְלּבּוִלים ּוַמש ְ ל ַהּבִ  ּכָּ

ה יֵּׁש  ְלךָּ  ַאּתָּ ֶ י ש  י ַאף־ַעל־ּפִ , ּכִ ךָּ ה ְלִפי ֶעְרּכְ ִזים ִמזֶּ ִבין ְרמָּ ּתָּ ֶ י ְלךָּ ֹזאת, ש  ַתְבּתִ ְוכָּ
ִלים אֹותְ  , ַהְמַבְלּבְ ְתךָּ סָּ ְרנָּ ִעְנַין ּפַ ּיֹות ּבְ ִקים ַוֲעש ִ דֹות ַוֲעסָּ ן ְטרָּ י־כֵּׁ , ַאף־ַעל־ּפִ ךָּ

ִדים  חָּ דֹות ְוַהּפְ רָּ ְלּבּוִלים ְוַהּטְ ִלים אֹוְתךָּ ַהּבִ ַבְלּבְ ּמְ ֶ ִנים, ש  ה ִעְניָּ ּמָּ י יֵּׁש  ּכַ י, ּכִ ַדְעּתִ יָּ
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ל  ל ֲעַדִין ְצִריִכים ַלֲחֹזר ּכָּ ה, ֲאבָּ ֶזה ַהְרּבֵּׁ ְרנּו ּבָּ ר ִדּבַ , ּוְכבָּ דּוַע ְלךָּ ּיָּ ם, ּכַ ִחּנָּ ּבְ
ה  ּמָּ ינּו ּכַ רֵּׁ בָּ ל יֹוםּדְ כָּ ִמים ּבְ עָּ  .ּפְ

אְסט,  ֵבית ַהּפָ ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ֲאִפּלוּ ּבְ ַעְצמֹו ְצִריִכין ִלְזּכֹר ּבַ ַעת ָהֵעֶסק ּבְ ׁשְ ְוַגם ּבִ
י ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם: ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך, ּתֹאַמר  ֶזה, ּכִ ּוַבֲהִליָכה ּוַבֲחָזָרה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ל רֹומִ  דֹול ׁשֶ ְכַרְך ּגָ ים" לֹו: ּבִ ַהּתֹוָרה: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ְמֹבָאר ֵהיֵטב ּבְ י, ּכַ
מַֹע  ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו, ׁשֶ ָאֵרי ְמקֹומֹות, ַאׁשְ ִלקּוֵטי ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ג(, ּוִבׁשְ )ּבְ

ֶהם, הֲ  ים יֹאֵחז ּבָ ה ְוכּו', ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ֵאּלֶ ים ְונֹוָרִאים ּכָ ָבִרים ְקדֹוׁשִ ֹפְך ּדְ
ה טֹוָבה ֵמֶהם. ֵאין ְלָך ִמּדָ ֶהם ְוכּו', ׁשֶ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ  ּבָ

ל  כָּ ֹמַח ּבְ נּו ִלש ְ תֵּׁ ֶעְזרָּ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָּ ֵּׁ ל, ַהש ּ אֵּׁ ה לָּ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ּוְתִהּלָּ ין ּפְ ה אֵּׁ ֶיֶתר ִמזֶּ
ֶזה תֹו ּבָּ ּועָּ יש  ִגיל ּבִ ֹמַח ְולָּ ַטְחנּו ִלש ְ ֹו ּבָּ ְדש  ם קָּ ֵּׁ ַעם, ּוְבש  ֶנַצח, ִאין ַטאֶקי  ּפַ א לָּ ּוַבּבָּ

אּפ. אְרט הָּ  פָּ

ֶרְסֶלב. ה, ִמּבְ כָּ ִלי ִהיְרץ, ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַרב ַנְפּתָּ נּו הָּ ן מֹורֵּׁ ן ּבֶ תָּ  נָּ

 )רג(
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 שיחות על התורה

ַמר: ה ּתֹורֹות. ְואָּׁ ה ְוַכּמָּׁ ּמָּׁ ב ּכַ ֵּׁ ׁשּ חִּ דֹוׁש, ׁשֶׁ יו ַהּקָּׁ ּפִּ י מִּ ַמְעּתִּ ָּׁ ׁשּ ם סֹוד  ְוַדע ׁשֶׁ ם הֵּׁ ּלָּׁ ּכֻּ ׁשֶׁ
א  ", ּו"ְקרָּׁ יךָּׁ י ה' ֱאלֹקֶׁ ֹנכִּ ר", ְו"אָּׁ ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹופָּׁ ה "ּבַ ַהְינּו ַהּתֹורָּׁ ין, ּדְ ּלִּ פִּ נֹות ּתְ ּוָּׁ ּכַ

ַע" ְוכּו',  ת ְיהֹוׁשֻּ ים",אֶׁ ת  ְוַהּתֹוָרה "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ כֶׁ י ַמְמלֶׁ ְהיּו לִּ ם ּתִּ "ְוַאּתֶׁ
עָּׁ  י הָּׁ רֵּׁ ים", "ַאׁשְ ה ּכֲֹהנִּ ּמָּׁ ְרעֹה" ְוכּו'. ְועֹוד ּכַ ֹבת ּפַ ה ַהזֹּאת "ַמְרּכְ א", ְוַהּתֹורָּׁ ם ַזְרקָּׁ

ם.  ְרטָּׁ ה ְלפָּׁ ר ַעּתָּׁ י זֹוכֵּׁ ינִּ אֵּׁ דֹולֹות ׁשֶׁ ה ּתֹורֹות ּגְ נֹות ְוַכּמָּׁ ּוָ ם ֵהם סֹוד ּכַ ּלָ ּכֻּ ְוָאַמר ׁשֶ
יָגם(: ֵרי ַהזֹּוֶכה ְלַהּשִֹ ין. ַאׁשְ ִפּלִ  ּתְ
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ׁש  מֵּׁ ה ְמַמׁשְ ַאּתָּׁ ֶׁ ל ַמה ׁשּ יֹּות, ְוכָּׁ לִּ לָּׁ ם ּכְ ים הֵּׁ דֹוׁשִּ יו ַהּקְ רָּׁ ְספָּׁ ּבִּ ים ׁשֶׁ רִּ ֲאמָּׁ ַהּתֹורֹות ְוַהּמַ
ם ְמֹאד, ְויֵּׁ  יַניִּ יר עֵּׁ אִּ ְך ּומֵּׁ תֹוק ַלחֵּׁ ׁש ּומָּׁ דָּׁ א ְוחָּׁ ְפלָּׁ ם ַטַעם נִּ הֶׁ א ּבָּׁ ה מֹוצֵּׁ ם ַאּתָּׁ הֶׁ ם ּבָּׁ הֶׁ ׁש ּבָּׁ

ם סֹודֹות  הֶׁ ל ַהּתֹורֹות יֵּׁׁש ּבָּׁ י ּכָּׁ ר. ּכִּ ְסּתָּׁ ְך סֹוד ְונִּ רֶׁ ט ּוְבדֶׁ ׁשָּׁ ְך ּפְ רֶׁ דֶׁ דֹול ּבְ ַעְמקּות ּגָּׁ
ר זֹאת: אֵּׁ ר ְלבָּׁ ְפׁשָּׁ י אֶׁ ים ְמֹאד ְמֹאד. ְואִּ אִּ ים ְונֹורָּׁ אִּ ְפלָּׁ ים ְונִּ רִּ ְסּתָּׁ  נִּ

ל מַ  ּכָ ל ִמְצוֹות, ׁשֶ נֹות ׁשֶ ּוָ ָכל ַמֲאָמר ֵיׁש ּכַ ם ּבְ נֹות ַהְמֹבָאִרים ּגַ ּוָ יְָּך ְלֵאיֶזה ּכַ ֲאָמר ׁשַ
ים  ל ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ גֹון ַהּתֹוָרה ׁשֶ ים. ּכְ ים" ּוְפִרי ֵעץ ַחיִּ "ֵעץ ַחיִּ ָתִבים ּבְ ּכְ ּבַ
ָבר  ר ּבֹו ּדָ ּלֹא ִנְזּכָ י ׁשֶ ַנת לּוָלב ַאף ַעל ּפִ ּוָ ִלּקּוֵטי א' ִסיָמן ל"ג( ֵיׁש ּבֹו סֹוד ּכַ )ּבְ

ְצַות לּוָלב,מִ  ן  ּמִ ּדּוׁש )ַעיֵּּׁן ְלַקּמָּׁ ַנת קִּ ּוָּׁ יֵּּׁׁש ּבֹו ּכַ י ׁשֶׁ ה לִּ ּמֶׁ ְמדֻּ ים" ּכִּ עִּ ַלי ְמרֵּׁ ְקרֹב עָּׁ ן ּבִּ ְוכֵּׁ
ה  צָּׁ רָּׁ ַמר, ׁשֶׁ אָּׁ דֹוׁש ׁשֶׁ יו ַהּקָּׁ ּפִּ י מִּ ַמְעּתִּ ים. ְוׁשָּׁ רִּ ֲאמָּׁ י ַהּמַ רֵּׁ אָּׁ זֶׁה ׁשְ א ּבָּׁ ן שפז(, ְוַכיֹּוצֵּׁ ימָּׁ סִּ

ץ ַחיִּּ  עֵּׁ רּוׁש ַעל הָּׁ ה ַלֲעשֹֹות ּפֵּׁ ין לֹוַמר ּתֹורָּׁ יכִּ ְך, ַרק ְצרִּ ְצרָּׁ ינֹו נִּ ׁשּוט אֵּׁ רּוׁש ּפָּׁ ים, ַאְך ּפֵּׁ
מֹו  ׁשְ י ּבִּ ַמְעּתִּ ם ׁשָּׁ ים. ּגַ ץ ַחיִּּ עֵּׁ ים לָּׁ יָּּׁכִּ ַ ה ּתֹורֹות ַהׁשּ ּמָּׁ י ּכַ ַמְרּתִּ ר אָּׁ רּוׁש, ּוְכבָּׁ ְהיּו ּפֵּׁ יִּּ ׁשֶׁ

ּלוֹ  הּוא ּכֻּ ה ׁשֶׁ אָּׁ ים ְורָּׁ ץ ַחיִּּ עֵּׁ ַמר הָּׁ מּוְך ּגָּׁ זֶּׁה סָּׁ ַמר, ׁשֶׁ אָּׁ ה ּתֹורֹות יֵּׁׁש  ׁשֶׁ ּמָּׁ ן ּכַ ר. ְוכֵּׁ מּוסָּׁ
ם,  א" )ׁשָּׁ ם ַזְרקָּׁ עָּׁ י הָּׁ רֵּׁ ן ד(, "ַאׁשְ ימָּׁ י א, סִּ ּקּוטֵּׁ לִּ ְרעֹה" )ּבְ בֹות ּפַ גֹון "ַמְרּכְ ר, ּכְ פֶׁ ַהּסֵּׁ ּבְ
ין.  ּלִּ פִּ נֹות ּתְ ּוָּׁ ם סֹוד ּכַ ם הֵּׁ ּלָּׁ ים, ְוכֻּ ּתִּ עִּ ן הָּׁ אֹותָּׁ ַמר ּבְ אָּׁ ה ּתֹורֹות ׁשֶׁ ּמָּׁ ן לה( ְועֹוד ּכַ ימָּׁ סִּ

ְפרָּׁ  ם ּובִּ הֶׁ ק ּבָּׁ ים ְלַדְקּדֵּׁ כֹולִּ יְּ ַמר ׁשֶׁ ַעְצמֹו אָּׁ ה ּבְ דֹוׁשָּׁ ְלׁשֹונֹו ַהּקְ בּו ּבִּ ְכּתְ ּנִּ ט ַהּתֹורֹות ׁשֶׁ
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ה  ְדמֶׁ ּנִּ ים ׁשֶׁ רִּ בָּׁ ל ַהּדְ ים הּוא חֹוזֵּׁר ְוכֹופֵּׁ מִּ ְפעָּׁ י לִּ ה ּכִּ נֹות ַהְרּבֵּׁ ּוָּׁ ם ּכַ י יֵּׁׁש ׁשָּׁ א, ּכִּ ְקרָּׁ ּמִּ מֹו ּבַ ּכְ
ת יֵּׁׁש  ֱאמֶׁ ְך, ּובֶׁ הּוא ְללֹא צֹרֶׁ םׁשֶׁ ה. ּגַ דֹולָּׁ ה ּגְ נָּׁ ּוָּׁ ם ּכַ י יֵּׁׁש ׁשָּׁ זֶׁה ּכִּ ק ּבָּׁ ם ְלַדְקּדֵּׁ ַמר  ׁשָּׁ אָּׁ

ר הּוא  ּקַ יֹּות. ְועִּ לִּ לָּׁ י הּוא ּכְ ל ּכִּ ּגָּׁ ַעְצמֹו ְמסֻּ ה ּבְ דֹוׁשָּׁ ְלׁשֹונֹו ַהּקְ בּו ּבִּ ְכּתְ ּנִּ ַהּתֹורֹות ׁשֶׁ ׁשֶׁ
צֹות ט גֹות טֹובֹות ְועֵּׁ ר ְוַהַהְנהָּׁ ַבד ַהּמּוסָּׁ ּלְ ר, מִּ ר ּוַמֲאמָּׁ ל ַמֲאמָּׁ ּכָּׁ ם מִּ הֶׁ א מֵּׁ ֹובֹות ַהיֹּוצֵּׁ

ד  ל חָּׁ ם ּכָּׁ י אִּ ב ּכִּ ְכתָּׁ ר ּבִּ ר יֹותֵּׁ אֵּׁ ר ְלבָּׁ ְפׁשָּׁ י אֶׁ "ל ְואִּ ּנַ ם ְוכּו' ְוכּו' ּכַ הֶׁ יֵּּׁׁש ּבָּׁ רֹות ׁשֶׁ ְסּתָּׁ ַהּנִּ
ּה: ּבֵּׁ לִּ ר ּבְ עֵּׁ ְמׁשַ ה דִּ פּום מָּׁ  ּכְ

 (שסבן ")חיי מוהר

 

ר  יַנת ַמֲעבָּׁ חִּ הּוא ּבְ ְרצּועֹות, ׁשֶׁ ים הָּׁ ם עֹוְברִּ ָּׁ ׁשּ ין ׁשֶׁ ּלִּ פִּ ל ּתְ א ׁשֶׁ ְרּתָּׁ יַנת ַמְעּבַ חִּ ְוזֶׁהּו ּבְ
הוּ  ין ׁשֶׁ ּלִּ פִּ ל ַהּתְ ין ׁשֶׁ ַכת ַהּמֹחִּ יַנת ַהְמׁשָּׁ חִּ ם ּבְ ְרצּועֹות הֵּׁ י הָּׁ נֹות, ּכִּ ּוָּׁ ּכַ א ּבַ ּמּובָּׁ א יב"ק, ּכַ

"ל. ְוַעל  ם ַהּנַ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ יַנת אֶׁ חִּ יְקנָּׁא, ּבְ י ּדִּ ּקּונֵּׁ יַנת י"ג ּתִּ חִּ הּוא ּבְ ים, ׁשֶׁ נִּ יַנת אֹור ַהּפָּׁ חִּ ּבְ
י  א, ַהְינּו ּכִּ ּמּובָּׁ ים, ּכַ נִּ ל אֹור ַהּפָּׁ ין ׁשֶׁ יַנת ש"ע ְנהֹורִּ חִּ יַמְטְריָּׁא ש"ע, ּבְ גֵּׁ ה ּבְ ן ְרצּועָּׁ ּכֵּׁ

ינַ  חִּ יכּות זֶׁה ּבְ ם ֲארִּ ְרצּועֹות הֵּׁ יַכת הָּׁ יַנת ֲארִּ חִּ ן ּבְ ין ַעל ַעְצמָּׁ יכִּ ְמׁשִּ ּמַ ם, ׁשֶׁ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ ת אֶׁ
ְרצּועֹות  י הָּׁ ין ַעל ְידֵּׁ יכִּ ְמׁשִּ ּמַ ים ׁשֶׁ נִּ הּוא אֹור ַהּפָּׁ ם ׁשֶׁ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ יַנת אֶׁ חִּ הּוא ּבְ רּוַח. ׁשֶׁ הָּׁ

ה  הּוא ְרצּועָּׁ א ׁשֶׁ יׁשָּׁ ה ּבִּ יַנת ְרצּועָּׁ חִּ ל ּבְ ּטֵּׁ ְתּבַ ק ְונִּ ְמּתָּׁ י זֶׁה נִּ ה ַחיָּּׁיַביָּּׁא ְוַעל ְידֵּׁ אָּׁ ְלַאְלקָּׁ
י  ין ַעל ְידֵּׁ יכִּ ְמׁשִּ ּמַ ם ׁשֶׁ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ יַנת אֶׁ חִּ י ּבְ ים ח"ו, ְוַעל ְידֵּׁ ינִּ ים ְוַהּדִּ ּסּורִּ ל ַהיִּּ ם ּכָּׁ ָּׁ ׁשּ ּמִּ ׁשֶׁ
ים  י זֶׁה עֹוְברִּ ין, ַעל ְידֵּׁ ין ֹמחִּ ּלִּ פִּ ם ַהּתְ הֵּׁ ים ׁשֶׁ נִּ אֹור ַהּפָּׁ ין מֵּׁ כִּ ְמׁשָּׁ ְרצּועֹות ַהּנִּ יַכת הָּׁ ֲארִּ

ל ַהיִּּ  א ַעל ּכָּׁ ֲעבֹוַדת ַהּבֹורֵּׁ ְמנֹוַע מֵּׁ ל ְולִּ ם ּכַֹח ְלַבּטֵּׁ הֶׁ ין לָּׁ ם. ְואֵּׁ ין אֹותָּׁ יקִּ ים ּוַמְמּתִּ ּסּורִּ
ר  בָּׁ ל ּדָּׁ יְך רּוחֹו ַעל ּכָּׁ ַהְינּו ְלַהֲארִּ "ל, ּדְ ם ַהּנַ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ ְבחִּ ין לִּ י זֹוכִּ ַרְך, ּכִּ ְתּבָּׁ יִּ

יעוֹ  ים ּוְמנִּ ּסּורִּ ּום יִּ ׁשּ ר רּוחֹו מִּ ְקצָּׁ ּלֹו ְולֹא תִּ ת ׁשֶׁ ה אֶׁ ל, ַרק הּוא עֹושֶֹׁ לָּׁ ם ּכְ עֹולָּׁ ּבָּׁ ת ׁשֶׁ
י  י ַעל ְידֵּׁ ם, ּכִּ לָּׁ ם ּוְלַבּטְ יהֶׁ ה ַלֲעֹבר ֲעלֵּׁ זֹּוכֶׁ "ל. ַעד ׁשֶׁ ּנַ ה ְוכּו' ּכַ ה ַוֲעבֹודָּׁ ּתֹורָּׁ ק ּבַ ְועֹוסֵּׁ

ים לִּ ּטְ ְתּבַ י זֶׁה נִּ ל, ַעל ְידֵּׁ לָּׁ ם ּכְ יהֶׁ ל ֲעלֵּׁ ּכֵּׁ ְסּתַ ינֹו מִּ אֵּׁ ם ׁשֶׁ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ א,  ּבְ ילָּׁ ּמֵּׁ מִּ
ַדְעּתֹו  זָּׁק ּבְ הּוא חָּׁ יֹון ּוְכׁשֶׁ סָּׁ יל נִּ בִּ ׁשְ ם ּבִּ י אִּ ים ּכִּ אִּ ם ּבָּׁ ינָּׁ יעֹות אֵּׁ נִּ ים ְוַהּמְ ּסּורִּ ל ַהיִּּ י ּכָּׁ ּכִּ
יו. ְוַעל  נָּׁ א ְלפָּׁ ילָּׁ ּמֵּׁ ים מִּ לִּ ּטְ ְתּבַ י זֶׁה נִּ ל, ַעל ְידֵּׁ לָּׁ ם ּכְ יהֶׁ ל ֲעלֵּׁ ּכֵּׁ ְסּתַ ינֹו מִּ יְך רּוחֹו ְואֵּׁ ּוַמֲארִּ

ְרצ יַכת הָּׁ ן ֲארִּ ם ּכֵּׁ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ ים, ּבְ נִּ ַכת אֹור ַהּפָּׁ יַנת ַהְמׁשָּׁ חִּ הּוא ּבְ ה, ׁשֶׁ ּועָּׁ
ק  ְמּתָּׁ י ַהּכֹל נִּ ים, ּכִּ ּסּורִּ ל ַהיִּּ ם ּכָּׁ ָּׁ ׁשּ ּמִּ א ׁשֶׁ יׁשָּׁ ה ּבִּ יַנת ְרצּועָּׁ חִּ ל ּבְ ּטֵּׁ ְתּבַ י זֶׁה נִּ "ל, ַעל ְידֵּׁ ַהּנַ

"ל, ם ַהּנַ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ י ּבְ ל ַעל ְידֵּׁ ּטֵּׁ ְתּבַ ים,  ְונִּ ינִּ ַקת ַהּדִּ יַנת ַהְמּתָּׁ חִּ הּוא ּבְ ׁשֶׁ
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"ל. ּנַ ין ּכַ ַעס ְודִּ ת ּכַ יׁשַ בִּ יַנת ּכְ חִּ  ּבְ

יַנת ַמֲעַבר  חִּ הּוא ּבְ ְרצּועֹות, ׁשֶׁ ים הָּׁ ם עֹוְברִּ ָּׁ ׁשּ ין ׁשֶׁ ּלִּ פִּ ל ּתְ א ׁשֶׁ ְרּתָּׁ יַנת ַמְעּבַ חִּ ְוזֶׁה ּבְ
ּמ  ים, ּכַ יַמְטְריָּׁא הוי' ֱאלֹקִּ גֵּׁ י יב"ק הּוא ּבְ "ל ּכִּ ּנַ א. יב"ק, ּכַ ִחיַנת בַּ ּובָּׁ ל ֶזה ּבְ ה' ֲאַהּלֵ

ַרְך  יר אֹותֹו ִיְתּבָ ִריִכין ְלַהּכִ ּצְ "ל ׁשֶ ִחיָנה ַהּנַ ּבְ הּוא ּבַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ אלִֹהים ֲאַהּלֵ ָבר, ּבֵ ּדָ
ין  ִטיבֹו ּבֵ ין ּבְ ִמיד ּבֵ ָעקוּ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּתָ זֶּה  ּבְ יִריָדה, ׁשֶ ין ּבִ ֲעִליָּה ּבֵ ין ּבַ ח"ו, ּבֵ

ִחיַנת ַהּתֹוָרה "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ  ּבְ ּמּוָבא ּבְ ל ְוכּו' ּכַ אלִֹהים ֲאַהּלֵ ל ְוכּו', ּבֵ ה' ֲאַהּלֵ ּבַ
ִסיָמן ל"ג(. ים ְוכּו'" )ּבְ  ַחיִּ

ן ו'(,  ימָּׁ סִּ ַע" )ּבְ ת ְיהֹוׁשֻּ א אֶׁ ה "ְקרָּׁ ַהּתֹורָּׁ א ּבְ ה ַהּמּובָּׁ כָּׁ ֲהלָּׁ "י ּבַ קִּ יַנת ּבָּׁ חִּ ַעְצמֹו ּבְ ְוזֶׁהּו ּבְ
ּכָּׁ  ם, ׁשֶׁ ה, ַעיֵּּׁן ׁשָּׁ כָּׁ ֲהלָּׁ י ּבַ קִּ ְהיֹות ּבָּׁ יְך לִּ רִּ ה צָּׁ ׁשּובָּׁ ה ַלֲעשֹות ּתְ רֹוצֶׁ י ׁשֶׁ ל מִּ ּכָּׁ ם ׁשֶׁ ַתב ׁשָּׁ

ה  ם ַאּתָּׁ ם ׁשָּׁ ַמיִּ ק שָּׁ ּסַ ם אֶׁ יַנת אִּ חִּ יק, ּבְ פִּ נָּׁ י ּבְ קִּ י בעייל, ּבָּׁ קִּ ׁשֹוב, ּבָּׁ י ּבְ קִּ צֹוא, ּבָּׁ רָּׁ י ּבְ קִּ ּבָּׁ
ם, ַהְינּו ׁשֶׁ  ּנֶׁךָּׁ ְוכּו', ַעיֵּּׁן ׁשָּׁ אֹול הִּ ה ׁשְ יעָּׁ ַרְך ְוַאּצִּ ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ ב ְלַהׁשּ רֵּׁ ְתקָּׁ ְראֹות ְלהִּ ים לִּ יכִּ רִּ ּצְ

יֹּות  ְחּתִּ אֹול ּתַ ׁשְ ם הּוא ּבִּ ּלוּ אִּ ה. ַוֲאפִּ ידָּׁ ירִּ ין ּבִּ יָּּׁה ּבֵּׁ ֲעלִּ ין ּבַ הּוא, ּבֵּׁ קֹום ׁשֶׁ ל מָּׁ כָּׁ יד ּבְ מִּ ּתָּׁ
אֹול הנך. וְ  ה ׁשְ יעָּׁ יַנת ְוַאּצִּ ְבחִּ ַרְך ּבִּ ְתּבָּׁ יו יִּ לָּׁ ב אֵּׁ רֵּׁ ְתקָּׁ ם יָּׁכֹול ְלהִּ ָּׁ ׁשּ ם מִּ ל זֶׁה הּוא ּגַ כָּׁ

ְהיֶׁה לֹא  יִּּ יְך ׁשֶׁ ְהיֶׁה אֵּׁ י ַחיָּּׁיו יִּ ל ְימֵּׁ יד ּכָּׁ מִּ יְך רּוחֹו ּתָּׁ "ל, ְלַהֲארִּ ם ַהּנַ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ ּבְ
ע  ּגַ ַעף ְולֹא יִּ ן לֹא יִּ "ל ְוכֵּׁ ּנַ יו ּכַ לָּׁ ב אֵּׁ רֵּׁ ְתקָּׁ יד ְלהִּ מִּ יל ּתָּׁ ם ְוַיְתחִּ עֹולָּׁ ּבָּׁ ר ׁשֶׁ בָּׁ ּום ּדָּׁ ׁשּ ּפֹל מִּ יִּ

ּלוּ  ם. ֲאפִּ ם  ְלעֹולָּׁ ַמיִּ ָּׁ ׁשּ ם ּבַ ּגַ ן יֵַּׁדע ׁשֶׁ י כֵּׁ , ַאף ַעל ּפִּ ֹבּהַ ה ּגָּׁ גָּׁ ה ְלַמְדרֵּׁ דֹולָּׁ יָּּׁה ּגְ ה ַלֲעלִּ ם זָּׁכָּׁ אִּ
ה לֹו  ְדמֶׁ ּנִּ י ׁשֶׁ ַאף ַעל ּפִּ ה, ׁשֶׁ ּתָּׁ ם אָּׁ ם ׁשָּׁ ַמיִּ ק ׁשָּׁ ּסַ ם אֶׁ יַנת אִּ ְבחִּ ַרְך ּבִּ ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ א ַהׁשּ ְמצָּׁ נִּ

שׁ  יְך ְלַבּקֵּׁ רִּ ן הּוא צָּׁ ם, ֲעַדיִּ ַמיִּ ָּׁ ה ַלׁשּ לָּׁ עָּׁ ם  ׁשֶׁ י ּגַ ׁש, ּכִּ דָּׁ חָּׁ יל מֵּׁ ַרְך ּוְלַהְתחִּ ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ ת ַהׁשּ אֶׁ
ה"  מָּׁ ְלחָּׁ א ַלּמִּ צֵּׁ י תֵּׁ ה "ּכִּ ַהּתֹורָּׁ נּו ּבְ ַמר ַרּבֵּׁ אָּׁ מֹו ׁשֶׁ ַרְך ּכְ ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ א ַהׁשּ ְמצָּׁ ם נִּ ַמיִּ ָּׁ ׁשּ ּבַ

ם ַהנַּ  יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ ל זֶׁה הּוא ּבְ ּכָּׁ ן פ"ב( ְוכּו', ׁשֶׁ ימָּׁ ְניָּׁנָּׁא סִּ י ּתִּ ּקּוטֵּׁ לִּ ין )ּבְ זֹּוכִּ "ל ׁשֶׁ
ם יב"ק,  יַנת ַמֲעַבר עי' ׁשֵּׁ חִּ א, ּבְ ְרּתָּׁ יַנת ַמְעּבַ חִּ "ל. ְוזֶׁהּו ּבְ ּנַ ין ּכַ ּלִּ פִּ ְצַות ּתְ י מִּ ַעל ְידֵּׁ
ם  ַמר ׁשָּׁ אָּׁ מֹו ׁשֶׁ ׁשֹוב ְוכּו'. ּכְ י ּבְ קִּ צֹוא ּבָּׁ רָּׁ י ּבְ קִּ יַנת ּבָּׁ חִּ יֹּות בק"י, ּבְ י יב"ק הּוא אֹותִּ ּכִּ

בְּ  ַעְצמֹו ׁשֶׁ נּו ז"ל ּבְ ּסֹוף. ְוַגם ַיּבֹק ַרּבֵּׁ ם ּבַ יַנת יב"ק, ַעיֵּּׁן ׁשָּׁ חִּ "ל. הּוא ּבְ י ַהּנַ קִּ יַנת ּבָּׁ חִּ
ין  "ל, ַהְינּו ּבֵּׁ ּנַ ל ְוכּו' ּכַ ים ֲאַהּלֵּׁ אלֹהִּ ל ּבֵּׁ יַנת בה' ֲאַהּלֵּׁ חִּ ים, ּבְ יַמְטְריָּׁא הוי' ֱאלֹהִּ גֵּׁ ּבְ

ין  יבֹו ּבֵּׁ טִּ ין ּבְ ין, ּבֵּׁ ת ַהּדִּ ּדַ מִּ ין ּבְ ים ּובֵּׁ ַרֲחמִּ ת הָּׁ ּדַ מִּ קוּ ּבְ עָּׁ יןּבְ יָּּׁה ּבֵּׁ ֲעלִּ ין ּבַ ה,  , ּבֵּׁ ידָּׁ רִּ יְּ ּבַ
ַרְך ּוְלהַ  ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ ת ַהׁשּ ין ַלֲעֹבד אֶׁ יכִּ יד ְצרִּ מִּ ע ְולֹא ּתָּׁ ּגַ ּפֹל ְולֹא יִּ יךָּׁ רּוחֹו ְלַבל יִּ ֲארִּ

י  ין ַעל ְידֵּׁ ל זֶׁה זֹוכִּ ם ְוכָּׁ עֹולָּׁ ּבָּׁ ר ׁשֶׁ בָּׁ ּום ּדָּׁ ׁשּ ַרְך מִּ ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ תֹו ְלַהׁשּ ׁשּוקָּׁ ּתְ ל מִּ ּטֵּׁ ְתּבַ יִּ
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" ּנַ יְך רּוחֹו ַעל ַהּכֹל ְוכּו' ּכַ ֲארִּ ּמַ "ל ׁשֶׁ ם ַהּנַ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ הּוא ּבְ ין ׁשֶׁ ּלִּ פִּ זֶּׁהּו ַהּתְ ל. ׁשֶׁ
ים ַעל ַהּכֹל, ַעל  י זֶׁה עֹוְברִּ ַעל ְידֵּׁ א ׁשֶׁ ְרּתָּׁ ְעּבַ ּמַ ים ּבַ עֹוְברִּ ּכֹות הָּׁ ְרצּועֹות ֲארֻּ יַנת הָּׁ חִּ ּבְ
ל ַהּכֹל  ּטֵּׁ ְתּבַ "ל ְונִּ ּנַ א ּכַ יׁשָּׁ ה ּבִּ ְרצּועָּׁ ין מֵּׁ כִּ ְמׁשָּׁ ים ַהּנִּ ְלּבּולִּ יעֹות ְוַהּבִּ נִּ ים ְוַהּמְ ּסּורִּ ל ַהיִּּ ּכָּׁ

י ְגּדֹו ַעל ְידֵּׁ נֶׁ מֹות ל"ד( ַויֲַּעֹבר ה' ַעל  ּכְ יַנת )ׁשְ חִּ "ל. ְוזֶׁהּו ּבְ ם ַהּנַ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ ּבְ
ַרְך  ְתּבָּׁ ם יִּ ֵּׁ ה לֹו ַהׁשּ ּלָּׁ ז ּגִּ יו, אָּׁ נָּׁ ַבר ה' ַעל ּפָּׁ עָּׁ ׁשֶׁ ז ּכְ י אָּׁ א, ּכִּ ְרּתָּׁ יַנת ַמְעּבַ חִּ זֶּׁהּו ּבְ יו, ׁשֶׁ נָּׁ ּפָּׁ

ּקּונֵּׁ  יַסר ּתִּ לֵּׁ ם ּתְ הֵּׁ ים ׁשֶׁ ל ַרֲחמִּ ּדֹות ׁשֶׁ ה ְוכּו'". י"ג מִּ ר ֹמׁשֶׁ ֱאַמר, "ַוְיַמהֵּׁ ם נֶׁ א. ְוׁשָּׁ יְקנָּׁ י ּדִּ
ין  ין ַעל ַהּכֹל ְוזֹוכִּ י זֶׁה עֹוְברִּ ַעל ְידֵּׁ "ל, ׁשֶׁ ּנַ ין ּכַ ּלִּ פִּ יַנת ּתְ חִּ זֶּׁהּו ּבְ ם, ׁשֶׁ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ ה אֶׁ אָּׁ רָּׁ ׁשֶׁ

יַנת ַויֲַּעבֹ  חִּ א, ּבְ ְרּתָּׁ יַנת ַמְעּבַ חִּ ַרְך. ְוזֶׁהוּ ּבְ ְתּבָּׁ יו יִּ לָּׁ ב אֵּׁ רֵּׁ ְתקָּׁ ַבר ְלהִּ עָּׁ ׁשֶׁ ז ּכְ י אָּׁ "ל, ּכִּ ּנַ ר ּכַ
יַנת  חִּ ה לֹו ּבְ ּלָּׁ ז ּגִּ יַסר ת"ד, אָּׁ לֵּׁ ם ּתְ הֵּׁ ים ׁשֶׁ ל ַרֲחמִּ ּדֹות ׁשֶׁ ה לֹו י"ג מִּ ּלָּׁ יו ְוגִּ נָּׁ ה' ַעל ּפָּׁ
יתָּׁ  אִּ י ְוכּו' ְורָּׁ ל טּובִּ יר ּכָּׁ י ַאֲעבִּ ה זֹאת, "ֲאנִּ ׁשָּׁ רָּׁ פָּׁ ם ּבְ תּוב ׁשָּׁ ּכָּׁ מֹו ׁשֶׁ ין, ּכְ ּלִּ פִּ אֹור ַהּתְ

י". וְ  ת ֲאחֹורָּׁ י אֶׁ ין, ּכִּ ּלִּ פִּ ל ּתְ ר ׁשֶׁ ׁשֶׁ כֹות ז'(, זֶׁה קֶׁ רָּׁ ה )ּבְ כָּׁ ְברָּׁ ם לִּ ְכרֹונָּׁ ינּו זִּ ְרׁשּו ַרּבֹותֵּׁ דָּׁ
הּוא  ּדֹות ַהּנַ"ל, ׁשֶׁ ם י"ג מִּ הֵּׁ יְקנָּׁא, ׁשֶׁ י ּדִּ ּקּונֵּׁ יַנת ּתִּ חִּ ּבְ ם מִּ ָּׁ ׁשּ ין מִּ כִּ ְמׁשָּׁ ין נִּ ּלִּ פִּ ר ַהּתְ ּקַ עִּ

"ל: ּנַ "ל ּכַ ם ַהּנַ יִּ ְך ַאּפַ רֶׁ יַנת אֶׁ חִּ  ּבְ
 (ליקוטי הלכות תפילין ה' יא)

 

ְמצּום  צִּ ַרְך ּבְ ְתּבָּׁ ם ֱאלֹקּותֹו יִּ ר, ׁשָּׁ יֹותֵּׁ ה ּבְ ה ְנמּוכָּׁ גָּׁ ְדרֵּׁ ַהּמַ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָּׁ ל, ׁשֶׁ לָּׁ י זֶׁה ּכְ ּכִּ
י ּבֶׁ  ר, ּכִּ ּסּוי יֹותֵּׁ ם ּוְבכִּ ְעלֵּׁ ה ּוְבהֶׁ ּנֱֶׁאַמר, "ְוַאּתָּׁ מֹו ׁשֶׁ קֹום, ּכְ ל מָּׁ כָּׁ ַרְך ּבְ ְתּבָּׁ ת ה' יִּ ֱאמֶׁ

ם". ַרק  ּלָּׁ ת ּכֻּ ם ְמַחיֶּׁה אֶׁ ם ֱאלֹקּותֹו ִנְתַעּלֵ ְדֵרָגה ְנמּוָכה יֹוֵתר, ׁשָ ַהּמַ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ
ִסימָ  ים, ּבְ ַהּתֹוָרה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ ֹבָאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ה יֹוֵתר. )ּכְ ּסֶ ן לג, ִלּקּוֵטי ְוִנְתּכַ

ּלּוי ְלַגּלֹות  ֵחֶלק א(. ל ַהּגִּ ם אֶׁ ְעלֵּׁ ַההֶׁ יא מֵּׁ ם הּוא ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוצִּ דָּׁ אָּׁ ל ֲעבֹוַדת הָּׁ ְוכָּׁ
ַעְלּתֹו  ה ּפְ י ַאּתָּׁ עּול ּכִּ ל ּפָּׁ ְתַקיֵּּׁם, "ְויֵַּׁדע ּכָּׁ יִּּ ם ַעד ׁשֶׁ עֹולָּׁ ַרְך ּבָּׁ ְתּבָּׁ ֱאלֹקּותֹו ּוַמְלכּותֹו יִּ

זֶׁה  ין לָּׁ יכִּ ל ְוכּו'". ַאְך ְצרִּ י זֶׁה ּכָּׁ ה, ּכִּ מָּׁ ה ְלַגּלֹות ַהַהֲעלָּׁ ה ַוֲעבֹודֹות ַהְרּבֵּׁ דֹולָּׁ ה ּגְ יעָּׁ ְיגִּ
זֶׁה, ְלַגּלֹות  ה לָּׁ ם זֹוכֶׁ דָּׁ ל אָּׁ או ּכָּׁ ה לָּׁ מָּׁ ם ַהַהֲעלָּׁ ל ְוֹעצֶׁ ּגֹדֶׁ ם. ּומִּ עֹולָּׁ זֶׁה הָּׁ ם ּבְ דָּׁ אָּׁ ֲעבֹוַדת הָּׁ

ים ׁשֶׁ  יִּּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּׁ מִּ ים ַהֲחכָּׁ יקִּ ּדִּ י ַהּצַ דֹולֵּׁ ם ּגְ י אִּ ה ּכִּ מָּׁ ה ְמֹאד ַהַהֲעלָּׁ ּקָּׁ ֲעמֻּ ם הָּׁ תָּׁ ְכמָּׁ חָּׁ ּבְ
ה  מָּׁ ים ַהַהֲעלָּׁ ם ְמַגּלִּ ם הֵּׁ ַעל יָּׁדָּׁ ים ְמֹאד, ׁשֶׁ אִּ ְפלָּׁ ים נִּ יִּּ ְכלִּ ים שִֹּ יכִּ ם ַמְמׁשִּ ְמֹאד, הֵּׁ
ל  ים, צֵּׁ לִּ ל ֲהבָּׁ בֶׁ ם הֶׁ עֹולָּׁ ל הָּׁ ּכָּׁ ת ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ין הָּׁ ם, ּוְמַגּלִּ עֹולָּׁ ַרְך ּבָּׁ ְתּבָּׁ ים ֱאלֹקּותֹו יִּ יעִּ ּומֹודִּ

ף. ְונֹוְת  ּדָּׁ ל נִּ בֶׁ ר, הֶׁ תֹו עֹובֵּׁ גָּׁ י ַמְדרֵּׁ ד ְלפִּ חָּׁ ד ְואֶׁ חָּׁ ל אֶׁ ים ְלכָּׁ רִּ ים ְיׁשָּׁ כִּ צֹות ּוְדרָּׁ ים עֵּׁ נִּ
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ם.  עֹולָּׁ ּבָּׁ ה ׁשֶׁ מָּׁ ל ַהַהֲעלָּׁ י ּגֹדֶׁ א ַעל ְידֵּׁ ּבָּׁ ם, ׁשֶׁ עֹולָּׁ עּות הָּׁ ּטָּׁ יל ַנְפׁשֹו מִּ יּּוַכל ְלַהּצִּ ן ׁשֶׁ ֹאפֶׁ ּבְ
 ְ ׁשּ ל מִּ צֵּׁ ּנָּׁ יִּּ ית ְוַהּסֹוף ׁשֶׁ ַאֲחרִּ יו ַעל הָּׁ ל יָּׁמָּׁ ל ּכָּׁ ּדֵּׁ ּתַ ׁשְ יִּּ ים ְוׁשֶׁ ה ְלַחיִּּ ְזּכֶׁ יֹּות, ְויִּ ְחּתִּ אֹול ּתַ

ין זֹאת  ַהּכֹל יֹוְדעִּ י ׁשֶׁ ית. ְוַאף ַעל ּפִּ ְכלִּ ר ַהּתַ ּקַ זֶּׁהּו עִּ ַרְך, ׁשֶׁ ְתּבָּׁ יר אֹותֹו יִּ ים ְלַהּכִּ יִּּ ְצחִּ נִּ
ין ַהּכֹל אַ  צִּ רָּׁ ְך, ׁשֶׁ ל ּכָּׁ ה ּכָּׁ דֹולָּׁ ה ּגְ מָּׁ ן ַהַהֲעלָּׁ י כֵּׁ יק, ַאף ַעל ּפִּ רִּ ל וָּׁ בֶׁ ם ַהזֶּׁה הֶׁ עֹולָּׁ הָּׁ ַחר ׁשֶׁ

מֹו  ל לָּׁ סֶׁ ם ּכֶׁ ְרּכָּׁ ֱאַמר, "זֶׁה ּדַ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ית, ּכְ ְכלִּ ין ַעל ַהּתַ יחִּ ּגִּ ין ַמׁשְ ם ַהזֶּׁה ְואֵּׁ עֹולָּׁ הָּׁ
ם  ּלּו אִּ ה, ַוֲאפִּ כָּׁ ְברָּׁ ם לִּ ְכרֹונָּׁ ינּו זִּ ְרׁשּו ַרּבֹותֵּׁ ּפֵּׁ מֹו ׁשֶׁ ה", ּכְ לָּׁ ְרצּו סֶׁ ם יִּ יהֶׁ פִּ ם ּבְ יהֶׁ ְוַאֲחרֵּׁ

ים ַמה יַּ  ים ְואֹוְמרִּ מִּ ְפעָּׁ ין לִּ ֲעשֹות זֹוְכרִּ ה ַמה ּלַ צָּׁ ים ׁשּום עֵּׁ ם יֹוְדעִּ ינָּׁ ּסֹוף, אֵּׁ ֲעשּו ּבַ
ים  ם יֹוְדעִּ י ַרק הֵּׁ ים, ּכִּ יִּּ ּתִּ ים ֲאמִּ מִּ ר הּוא ֱאמּוַנת ֲחכָּׁ ּקָּׁ עִּ ן הָּׁ ם. ַעל ּכֵּׁ יל ַנְפׁשָּׁ ְלַהּצִּ
ד חָּׁ ל אֶׁ אֹות ְלכָּׁ ְפלָּׁ צֹות נִּ ן עֵּׁ ּתֵּׁ ה ַהזֹּאת ְולִּ מָּׁ יְך ְלַגּלֹות ַהַהֲעלָּׁ ה אֵּׁ דֹולָּׁ ם ַהּגְ תָּׁ ְכמָּׁ חָּׁ  ּבְ

תֹו.  גָּׁ ְרּכֹו ּוַמְדרֵּׁ י עֶׁ  ְלפִּ
 (הליקוטי הלכות שחיטה ה' )

 

ִסיָמן ל"ג( ים ּבְ ַהּתֹוָרה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ ֹבָאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ב )ּכְ ּלֵ ּדֹות ּבַ ל ַהּמִ ר ּכָ  ִעּקַ
ר  ּקַ זֶּׁה עִּ ב, ׁשֶׁ ת ַהּלֵּׁ קֹות אֶׁ ּמַֹח ְלַהֲחיֹות ּוְלַהׁשְ ּבַ ה ׁשֶׁ ְכמָּׁ ׁש ַהחָּׁ יְך ׁשֹרֶׁ ר ְלַהְמׁשִּ ּקָּׁ עִּ ְוהָּׁ

יּּותֹו ְוקִּ  ל חִּ ּכָּׁ חֹוק ְמֹאד מִּ ּמַֹח רָּׁ ּבַ ה ׁשֶׁ ְכמָּׁ ם ַהחָּׁ צֶׁ י עֶׁ יּּות. ּכִּ נִּ יּּות ְורּוחָּׁ מִּ ַגׁשְ יּּומֹו ּבְ
יַנת  ְבחִּ ב ּבִּ ם ַהּלֵּׁ ּמַֹח עִּ ּבַ ה ׁשֶׁ ְכמָּׁ ר ַהחָּׁ ֵּׁ ה ְלַקׁשּ מָּׁ ְלחָּׁ ר ַהּמִּ ּקַ עֹות, ְועִּ ּדֹות רָּׁ ֲאוֹות ְוַהּמִּ ַהּתַ

ּלֹא ךָּׁ ׁשֶׁ בֶׁ ל ְלבָּׁ בֹותָּׁ אֶׁ ְרׁשּותֹו.  ְויַָּׁדְעּתָּׁ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵּׁ ּבֹו ּבִּ ְהיֶׁה לִּ ּבֹו, ַרק יִּ ְרׁשּות לִּ ְהיֶׁה ּבִּ יִּ
ר  ּקַ יַנת ּגּוף ְועִּ חִּ ם ּבְ ְגּדֹו הֵּׁ ם נֶׁ עֹולָּׁ יַנת רֹאׁש ְוהָּׁ חִּ ם הּוא ּבְ עֹולָּׁ ד הָּׁ גֶׁ ת נֶׁ ֱאמֶׁ יק הָּׁ ּדִּ ְוַהּצַ

ם הָּׁ  מֹו ַהּגּוף עִּ יק ּכְ ּדִּ ר ְלַהּצַ ָּׁ ׁשּ ב ּוְמקֻּ ְהיֹות ְמקֹרָּׁ ין לִּ זֹּוכִּ ׁשֶׁ ּקּון ּכְ  . רֹאשׁ ַהּתִּ
 (טליקוטי הלכות מצרנות ד' )
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 פרפראות לחכמה
 מי האיש החפץ חיים – ג"ל סימן

 
שם אות ג', עושי דברו לשמוע בקול דברו  (א

היינו שהדבר היינו אותיות התורה מקבלין 
 .אור רב מלמעלה וכו'

, על פי מה נראה לעניות דעתי דרוצה לומר
שמבואר לקמן באות ד' ה' שבכל המדות 
שורה בהם אהבתו יתברך, ויש עוד אהבה 
למעלה מזו שהוא בחינת אהבה שבדעת 
והנה בהמדות שהם בחינת ימים יש כנגדם 
בחינת ימי רע שהם מדות רעות )שזה בחינת 
יום ולילה אור וחשך שיש בכל יום(, אבל 
 הדעת הוא למעלה מהמדות ושם אין שום
אחיזה להרע כלל, בחינת )ישעיה י"א( לא 
ירעו ואל ישחיתו כי מלאה הארץ דעה, כי 
שם )תהלים קל"ט( גם חשך לא יחשיך ממך, 
כי הוא בחינת )זכריה י"ד( יום אחד וכו' 
אשר הוא לא יום ולא לילה המבואר לקמן 

אך כל זמן שהימי טוב מלובשין בימי  ,בפנים
מעלה רע, אזי אי אפשר להם לקבל אור מל

היינו מבחינת אור האהבה שבדעת בכדי 
שלא יקבלו הימי רע על ידי זה יותר מכדי 
חיונו, אבל כשמלקטין ומבררין האותיות 
התורה שהיו מלובשין בהימי רע ומעלין 
אותם משם, אז נמשך עליהם אור רב 
מלמעלה, היינו שיכולין לקבל איזה הארה 
והתנוצצות מאור האהבה שבדעת, שזה 

 יין למשמע קלין מלעילא: בחינת זכ

שם אות ו', וזהו שאמרו רבותינו ז"ל כי  (ב
שפתי כהן ישמרו דעת וכו' רוצה לומר כי מי 
שזוכה שכפה את יצרו וביטל הימי רע שלו 
לגמרי אז הימי טוב שלו לבד היינו האהבה 
שיש לו עם השם יתברך בזמן ובמדות, הוא 

כי בחינת אהבה שבדעת לפי מדריגתך, וגם 
על ידי זה הימי טוב שלו מקבלין מאור 
האהבה שבדעת כנ"ל, ועל ידי זה שתקבל 
ממנו הארת אהבה שבדעת על ידי זה ממילא 
יתבטלו ויפלו המדות רעות שלך, ויעלו מהם 
הימי טוב המלובשים בהם, ויקבלו גם כן 
התנוצצות מאור האהבה הזו שהוא בחינת 
 אהבה שבדעת לפי מדריגתך, שזה בחינת כי

שפתי כהן ישמרו דעת, היינו מה שהוא יכול 
להוציא מכח אל הפועל ולהביאו לבחינת 
דיבור הוא לפי מדריגתך בחינת דעת שהוא 
למעלה מהזמן והמדות וגם כי מאחר שכפה 
את יצרו ועל ידי זה מקבלין הימי טוב שלו 
מאור האהבה שבדעת, אשר שם גם חשך לא 
יחשיך ממך כנ"ל ועל כן בכל מקום 

תכל שם נופל הרע משם, ועל ידי זה שמס
יודע את התורה אפילו מדברים גשמיים, 

 בוודאי מרב כזה תורה יבקשו מפיהו: 

שם אות ז', כי כל אחד מישראל יודע שיש  (ג
אלקים בכלל וכו' היינו כנ"ל כי הדעת הוא 
למעלה מהמדות ועל כן אין שם אחיזה 
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 להרע כל כך ועל כן יודע שיש אלקים, וגם
יודע שמלא כל הארץ כבודו היינו שאפילו 
בתוך הימי רע בעצמן יש שם גם כן אלקותו 
יתברך ואותיות התורה שהם בחינת ימי טוב 
אך הרשעים הם ברשות לבם, היינו שהימי 
רע שהם המדות רעות שבלב מתגברין כל 
כך, עד שאין הלב יכול לקבל אור הדעת הזה 

מקשר ואינו מרגיש אותו כראוי, ועל כן כש

את לבו לדעתו וכופה את לבו להדעת הזה 
שהוא בעצמו יודע ולבו ברשותו, אזי 
מקבלין המדות שבלבו בחינת אור האהבה 
שבדעת, ורואה ומשיג אור הגנוז לפי בחינתו 
וכו' ועיין נפלאות על פי מאמר זה הנ"ל 

"ג פורים הל"ד, ובהל' הלואה בהל' סוכה הל
 : הל"ה
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 יקרא דשבתא
     מי האיש החפץ חיים   - סימן לג

שבת הוא בחינת שלום כמבואר בזוהר 
הקדוש )קרח קעו:( גם שבת הוא בחינת 
אהבה, בחינת 'מנוחת אהבה ונדבה', וכמו 
שכתוב 'ושבת קדשך באהבה וברצון 
הנחלתנו'. גם שבת הוא בחינת דעת, כמו 

 .שכתוב "לדעת כי אני ה' מקדשכם"

ועל ידי קדושת שבת זוכין לידע בידיעה 
כבודו ולית אתר  שלימה כי מלא כל הארץ

פנוי מניה כלל. כי באמת בכל ששת ימי 
המעשה נאמר בהם "כי טוב" ונאמר "וירא 
אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", 
ודרשו רז"ל 'מאד זה מלאך המות' וכו'. כי 
אפילו בסטרא דמותא שהם בחינת ימי רע 
ממש, יש בהם גם כן ניצוצות הקדושה 

נת טוב, מבחינת אותיות התורה שהם בחי
שזה בחינת טט בכתפי שתים פת באפריקא 
שתים כמבואר בפנים, וכמו שכתוב )נחמיה 
ט( "ואתה מחיה את כולם", רק ששם רבו 
הלבושים והאותיות מכוסים ומצומצמים 
מאד, ואינם יכולים לקבל אור מלמעלה, על 
כן צריכין להמשיך עליהם הארת קדושת 
שבת בבחינת 'זכריהו מאחד בשבת'. כי 

בת הוא בחינת שבירת וביטול הרע לגמרי, ש
ואז נכנע כח היצר הרע כמבואר בזוהר 
הקדוש וכנ"ל כמה פעמים. ועל ידי שכופה 
את יצרו היינו הימי רע והמדות רעות, על ידי 

זה הרע נתבלבל לגמרי נגד הימי טוב שבהם, 
ואזי האותיות בולטות ומצטרפין ומאירין 

כן גם ביותר כמבואר כל זה בפנים. ועל 
הארת הצדיק האמת שכופה את יצרו עד 
שדומה למלאך ה' צבאות כמבואר בפנים, 
ועל ידי זה הוא תמיד בבחינת קדושת שבת 
כמבואר בזוהר הקדוש, אף על פי כן בשבת 
גדלה הארתו ביותר ומחוייבים אז לקבל פניו 
כמבואר בזוהר הקדוש. כי גם אהבה שלו 
 שבמדות שזה בחינת אהבתו להשם יתברך

בכל ימי החול הוא גם כן נגדינו בחינת 
אהבה שבדעת שהוא למעלה מהימים 
והמדות שזה בחינת קדושת שבת בחינת 
'וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים'. 
אך אף על פי כן בוודאי בקדושת שבת 
בעצמו נתוסף הארתו ביותר, כי אז הוא זמן 
בחינת התגלות התורה הצפונה והגנוזה ואור 

הצפונים והגנוזים שזה בחינת אור הצדיקים 
הגנוז לעתיד לבוא, שמאיר בכל שבת כמו 
שאמרו רז"ל. כי שבת הוא מעין עולם הבא 

 שאז יתגלה אהבה שבדעת. 

וזה בחינת מה שאמרו רז"ל 'ששבת ניתן  
בצינעא ומתן שכרה לא עבידא לאגלויי, כי 
הוא בחינת אור הגנוז כנ"ל. ועל כן אמרו 

וכו' אפילו עבד עבודה רז"ל 'השומר שבת 
זרה כדור אנוש מוחלין לו'. כי כשמקשרין 
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את עצמו באמת לקדושת שבת, על ידי זה 
יכולין לעלות מכל הימי רע שהם בחינת כל 
המדות רעות, ולדבק את עצמו בהשם יתברך 
גם משם, ולשוב בתשובה שלימה כמובן 
בפנים. ועל כן עיקר זמן קריאת התורה 

י אז אותיות התורה בשלימות הוא בשבת, כ
בולטות ומצטרפות ומקבלין אור רב 
מלמעלה, ועל כן אז עיקר הזמן שצריכין 
להקהיל קהילות ולדרוש בדברי תורה, כמו 
שאמרו רז"ל וכנ"ל כמה פעמים, כי שבת 
קדש הוא בחינת הרב האמת שדומה למלאך 
ה' צבאות )היינו שכופה את יצרו וכו' 

אכי ב( כמבואר בפנים(, שעליו נאמר )מל
"ותורה יבקשו מפיהו", ועל כן אז עיקר 
הזמן המסוגל לקבל תורה מפי הרב האמת, 
ועל כן אמרו רז"ל על ר' יהודה בר אילעי 
שהיה רוחץ בחמין ערב שבת וכו' ודומה 

 למלאך ה' צבאות.

ואז עיקר הזמן לחדש חידושי תורה אמתיים 
)וכמבואר בזוהר הקדוש(, מחמת כי אז הוא 

התורה הצפונה והגנוזה  בחינת התגלות
 והתגלות הצדיקים הגנוזים כנ"ל.

ועל ידי קדושת שבת זוכין לקשר את לבו 
לדעתו, שיהיה לבו ברשותו, עד שעל ידי זה 
מקבלין גם המדות שבלב אור האהבה 
שבדעת, וזה בחינת 'וטהר לבינו לעבדך 
באמת והנחילינו ה' אלקינו באהבה וברצון 

כל אחד  שבת קדשך' וכו' ועל ידי זה
מישראל רואה ומשיג את האור הגנוז לפי 
בחינתו וכמבואר בפנים. וזה בחינת ההארה 
הקדושה שמגיע בשבת לכל אחד מישראל 
כפי בחינתו, והארה הזאת הוא מבחינת 

התנוצצות הארת אור הגנוז שמתנוצץ בשבת 
לכל אחד מישראל, שזה בחינת מעין עולם 

 הבא כנ"ל. 

ליום השבת" שאמר וזה בחינת "מזמור שיר  
אדם הראשון לאחר החטא וכשנודע לו כח 
התשובה ובא שבת והגין עליו כמו שאמרו 
רז"ל אז פתח ואמר "מזמור שיר ליום השבת 
טוב להודות לה'" ודרשו רז"ל מלשון וידוי 
דברים, כי בוודאי צריכין להתוודות מאד 
בחרטה גדולה ובלב נשבר מאד בכדי לכפות 

ת הימי רע השורין את יצרו ולבטל בחינ
ומחפיין על הימי טוב שבהם, וזה "ולזמר 
לשמך עליון", היינו בחינת 'זכיין למשמע 
קלין מלעילא' המבואר בפנים. כי אז הימי 
טוב מקבלין אור רב מלמעלה, היינו שמאיר 
עליהם איזה התנוצצות מבחינת אור האהבה 
שבדעת, שזה בחינת "ולזמר לשמך עליון", 

מדריגות עליונות שהם כי יש בחינות ו
למעלה מבחינת הימים והמדות, ששם אין 
להרע שום שליטה כלל, ושם נאמר "לא 
יגורך רע וגם חשך לא יחשיך ממך", שמזה 
נמשך גם למטה שהאדם איך שהוא ומדותיו 
אינן בשלימות, אף על פי כן אין מגיע הפגם 
להדעת כל כך, ועל כן יודע בדעתו מאלקותו 

ארץ כבודו. ויודע יתברך ושמלא כל ה
 בידיעת התורה. 

רק שהעיקר שיהיה לבו ברשותו, שיקשר כל  
המדות שבלבו לידיעה הזאת ולדעת הזה, 
וכמבואר מזה הרבה בליקוטי הלכות. וזה 
"להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות", כי 
אפילו בלילה וחשכות צריכין להאמין מאד 
שיש שם גם כן חיות אלקותו יתברך, 



 בליקוטי מוהר"ן ח"א              יקרא דשבתא              ג"לליקוט על תורה 

 לד  

התורה הקדושה שמלובש בהם  ואותיות
אהבתו וחסדו יתברך, שזה בחינת "בה' 
אהלל דבר באלקים אהלל דבר". וזה "כי 
שמחתני ה' בפעלך במעשה ידך ארנן", היינו 
גם כן כנ"ל לקבל הכל בשמחה ובאהבה, 
ולא יהיה מחולק במדותיו, שזה בחינת "ויהי 
ערב ויהי בוקר יום אחד" שזה בחינת "כי 

ארנן", וכמבואר בזוהר הקדוש שמחתני וכו' 
'שמחה בצפרא ורננה ברמשא' היינו כנ"ל. 
וזה "מה גדלו מעשיך ה'" היינו בחינת 
המדות שבפועל שמלובש בהם אהבתו 
יתברך, שבכלל הם בחינת הששת ימים 
כידוע, אבל "מאד עמקו מחשבותיך" היינו 
בחינת אהבה שבדעת שהוא למעלה מהימים 

שבת שהוא והמדות שזה בחינת קדושת 
 בחינת עולם המחשבה. 

ומחמת ששם אין שום שליטה ונגיעה  
לבחינת הימי רע כלל, על כן דייקא על ידי 
התנוצצות אור אהבה שבדעת נתבטלין הימי 
רע לגמרי, ויכולין לדבק גם משם להשם 
יתברך ולחזור בתשובה כנ"ל. וזה "מאד 
עמקו מחשבותיך", 'מאד' הוא בחינת סטרא 

כי דייקא על ידי בחינת עומק  דמותא כנ"ל,
המחשבה שהוא בחינת אהבה שבדעת, 
יכולין לעלות אפילו מתוך סטרא דמותא 
ממש רחמנא ליצלן, ולשוב להשם יתברך 
ולדבק את עצמו בהדעת והשכל דקדושה 
שהוא בחינת "מקור חיים שכל בעליו" 

 .בחינת 'טועמיה חיים זכו' הנאמר בשבת

רוח רשעים וזה "איש בער לא ידע וכו' בפ
כמו עשב" וכו' היינו בחינת התגברות הימי 

רע הנ"ל, "להשמדם עדי עד ואתה מרום 
לעולם ה' כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך 
יאבדו יתפרדו כל פועלי און" בחינת ביטול 
הרע, "ותרם כראם קרני" בחינת אותיות 
בולטות ומצטרפות ומקבלין אור רב 

ל דרך זה, מלמעלה, וכן כל המזמור סובב ע
וזה שמבואר בכתבים "מ'זמור ש'יר ל'יום 
ה'שבת" ראשי תיבות למש"ה, כי משה 
ושאר צדיקים גדולים יורדים בכל ערב שבת 
בכניסת שבת להעלות נשמות הנפולות 
מעמקי הקליפות רחמנא ליצלן היינו כנ"ל. 
כי משה הוא בחינת אמת, גם קדושת שבת 
בחינת 'ישמח משה במתנת חלקו' והוא 

חינת הצדיק הגנוז שנאמר בו "וירא את ב
'ליגנוז' שזה בחינת "ותרא -האור כי טוב" 

אותו כי טוב הוא" ודרשו רז"ל שנתמלא כל 
הבית אורה "ותצפנהו" וכו'. והוא בחינת 
אור האהבה שבדעת, כי משה רבינו עליו 
השלום הוא בחינת הדעת כידוע, ועל ידי 

א האור הזה שמתנוצץ בשבת על ידי זה דייק
יכולין להעלות כל הנשמות הנפולות כנ"ל. 
ועל כן "מזמור שיר ליום השבת" ראשי 
תיבות גם כן שלמ"ה שהוא בחינת 'מלך 
שהשלום שלו' כי על ידי זה זוכין לבחינת 
שלום רב שיתחברו כל הפכים יחד כמבואר 

 בפנים. 

וזה "אם תשיב משבת רגליך", כי בחול אז  
י טוב שהם יש שליטה להימי רע לינק מהימ

בחינת אותיות התורה בבחינת "רגליה 
יורדות מות". אבל בשבת עולין הרגלין 
דקדושה מהם בבחינת אותיות בולטות 

 כנ"ל. 
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"עשות חפציך ביום קדשי" כי עיקר החפץ  
הוא בלב ששם מקור כל המדות והימים 
שבהם יש אחיזה להימי רע, אבל בשבת 
ימנע מעשות חפציו ויעסוק רק בחפצי 

ים, שיקשר לבו להדעת הקדוש המתנוצץ שמ
בשבת בבחינת "מי האיש החפץ חיים" 
המבואר בפנים, "וקראת לשבת ענג" כי 
כשאין לבו ברשותו ואינו מקשר הלב 
להדעת שאז הוא כסיל, בחינת "לא יחפוץ 
כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו", אז הוא 
רחוק מענג וכבוד דקדושה כמו שכתוב 

אוה לכסיל תענוג". ושם )משלי יט(: "לא נ
 )כו(: "לא נאוה לכסיל כבוד".

אבל בקדושת שבת אז הוא זמן הענג והכבוד 
בבחינת "ולקדוש ה' מכובד" בחינת "כבוד 
חכמים ינחלו" ורז"ל דרשו 'כבדהו בכסות 
נקיה', כי מחמת שאז נתבטלין הימי רע שהם 
בחינת לבושין חשוכין ושחורין דמחפיין על 

טוב הם בחינת לבושין הימי טוב, והימי 
דנהירין, לבושין קדושים שמלובש בהם 
אהבתו ואלקותו יתברך כמבואר בפנים. על 
כן בשבת צריכין לשנות המלבושים. וזה 
"וכבדתו מעשות דרכיך" היינו שלא ילך 
בדרכי עצמו ואחר שרירות לבו ח"ו בבחינת 
"והלך בדרכי לבך" )קהלת יא(, שזה בחינת 

", רק יקיים "בכל "אולת אדם תסלף דרכו
דרכיך דעהו" שיקשר לבו לדעתו, שעל ידי 
זה יוכל למצוא את השם יתברך בכל מקום, 
אפילו בדברים גשמיים ולדבק את עצמו גם 
משם אליו יתברך, באופן שיהיו כל מעשיו 
לשם שמים וכמו שאמרו רז"ל, וזהו עיקר 
כבודו יתברך בבחינת "מלא כל הארץ 

ך ודבר דבר", כבודו". וזה "ממצוא חפצי
היינו שלא ידבר שום דיבור מחפצי עצמו, 
רק מחפצי שמים, שעל ידי זה בונה את 
אותיות התורה ומצרפם לטוב, שזה בחינת 
)תהלים קג( "עושי דברו לשמוע בקול 
דברו" 'דעבדין להאי דבר' וכמבואר בפנים. 
וזה בחינת "ויקהל משה" וכו', ואז ציום על 

ברים אשר הזהרת שבת והתחיל "אלה הד
צוה ה' לעשות" וכו'. היינו בחינת עושי 
דברו הנ"ל )ויש בזה לבאר עוד ומובן 
ממילא(. וזה בחינת "ממצוא חפציך ודבר 
דבר", שגם מכל ענייני חפציו יהיו נבנין 
ונעשין דברי תורה על ידי שאותיות בולטין 
ומצטרפין על ידי הארת קדושת שבת, רק 

לא לדבר שבשבת צריכין למנוע גם מזה, ש
שום דיבור רק מחפצי שמים ממש, ואפילו 

 בקשת צרכיו אסור כמו שדרשו רז"ל. 

וזהו "אז תתענג על ה'" דרשו בזוהר הקדוש 
'דא עתיקא'. כי זוכה לבחינת התגלות 
התורה שבנסתר שהוא בחינת אורייתא 
דעתיקא, שהוא בחינת התגלות אור אהבה 
שבדעת, שזה בחינת 'ועתיקא קדישא גלי 

ון דיליה' היינו בחינת אהבה ורצון, וזה רצ
שדרשו רז"ל 'המענג את השבת נותנין לו כל 
משאלות לבו שנאמר והתענג על ה' ויתן לך 
משאלות לבך' כי מאחר שזוכה לקבל אור 
אהבה שבדעת אז גם כל המדות שבלבו 
טהורים וקדושים, ואין להרע שום אחיזה 

ם בהם, על כן נותנין לו משאלות לבו. וזה ג
כן בחינת "והתענגו על רוב שלום", כי על 
ידי זה נתגלה שלום רב בעולם כמבואר 
בפנים. וזה "והרכבתיך על במותי ארץ" 
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ודרשו בזוהר הקדוש 'דא חקל תפוחין 
קדישין' שמרמז על עליית המלכות בבחינת 
נה"י חג"ת חב"ד. היינו כי הלב הוא בחינת 
 מלכות גם כן כידוע, וצריכין לעלות מדרגא

לדרגא עד שיקשר הלב להדעת. וזה שדרשו 
רז"ל על זה שניצול משעבוד מלכיות, היינו 
שניצול מאחיזת הימי רע המדות רעות שהם 
בחינת המלכיות דסטרא אחרא, בחינת היצר 
הרע שנקרא "מלך זקן וכסיל" בחינת "לא 

 יחפוץ כסיל בתבונה" כנ"ל. 

"והאכלתיך נחלת יעקב אביך" 'דא זעירא 
' שהוא כלול מוא"ו קצוות, שהם כלל דאנפין

בחינת הימי טוב, שהם המדות טובות שהם 
כלל התורה, שהיא בחינת זעיר אנפין כידוע, 
ורז"ל דרשו שזוכה לנחלה בלי מצרים, כי 
כשהימי רע חופין על הימי טוב אז אי אפשר 
גם להימי טוב לקבל אור מלמעלה, אבל 
כשזוכין להתגלות הימי טוב, אז מקבלין 

ימי טוב אור רב מלמעלה, היינו שנמשך ה
עליהם אור האהבה שבדעת שהוא בחינת 

נחלה בלי מצרים, כי היא למעלה מהזמן 
והמדות ואינה מלובשת בשום לבוש כלל, 
היינו שזוכה לבחינה גדולה כל כך, עד 
שבחינת האהבה שבמדות שלו שהוא בחינת 
זעיר אנפין יהיה בחינת אהבה שבדעת, 

זמן, בחינת נחלה בלי בחינת למעלה מה
 מצרים נגד שאר המדריגות וכמבואר בפנים.

וזה "כי פי ה' דיבר" היינו בחינת שלימות 
הדיבור דקדושה שנמשך בשבת, בבחינת 
"עושי דברו" 'דעבדין להאי דבר' "לשמוע 
בקול דברו" 'זכיין למשמע קלין מלעילא' 
כמבואר בפנים וכנ"ל. גם כי זה בחינת "כי 

ו דעת" שעל ידי הרב האמת שפתי כהן ישמר
נתגלה בחינת אהבה שבדעת וכו', ומכל שכן 
שעל ידי בחינת דיבורי השם יתברך בעצמו 
בחינת "כי פי ה' דיבר" שזה בחינת קדושת 
שבת כנ"ל בשם הזוהר הקדוש, בוודאי 

כי ה' נתגלה אור אהבה שבדעת בבחינת "
 :  "יתן חכמה מפיו דעת ותבונה
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 זמרת הארץ
    מי האיש - סימן ל"ג

עיקר בקשת השלום הוא ע"י בחי' קדושת 
קום השלום כמו שכתוב א"י כי שם מ

ונתתי שלום בארץ וכתיב השם גבולך 
שלום וכמוהו רבים. כי שם מקור התורה 
כנ"ל ומקום הצדיקים כמו שכתוב צדיקים 

 יירשו ארץ.

גם א"י הוא בחי' לבא דעלמא כנ"ל. והלב 
שם מקור של כל השבעה מדות. וזה בחי' 

מינים שנשתבחה בהן א"י. ומחמת  הז'
שזה לעומת זה וכו'. וכנגד הז' מדות 
טובות שהם בחי' ימי טוב יש ג"כ ימי רע. 
על כן היתה תחלה א"י ביד שבעה עממין. 
וכשזכו ישראל להכניע הז' עממין וכבשו 
את הארץ מידם על ידי ששברו הימי רע. 
עי"ז אותיות התורה בולטות ומצטרפות 

 ב מלמעלה.ומקבלין אור ר

וע"כ אין תורה כתורת א"י. והנה בהתורה 
שהם הימי טוב שורה בהם אהבתו ית' וזה 
בחי' אהבת ציון וכו'. וכתיב את הר ציון 
אשר אהב. וכן אוהב ד' שערי ציון. 
והתורה יש בה נגלה ונסתר. וע"כ עיקר 
התגלות הסודות שהם התורה שבנסתר 
הוא בא"י כמובא בזוהר הק'. ולעתיד לבא 
שיתגלה הנסתר שבתורה בחי' אורייתא 
דעתיקא סתימאה אז יתגלה אור אהבה 

שבדעת. וזה בחי' ואם ירחיב ד' אלקיך את 
גבולך וכו' ונתן לך את כל הארץ וכו' 
ופירש רש"י ארץ קיני וקניזי וקדמוני. 
וידוע שהם לעומת הג' ראשונות כמבואר 
בלקוטי תורה פרשת לך לך. ושם שורש 

חי' אור אהבה שבדעת. התורה שבנסתר ב
וזה כי תשמור וכו'. לאהבה את ד' אלקיך 
כי עכשיו לא זכו עדיין לקבל בשלימות 
אור השלש ראשונות. ע"כ לא יכלו לכבוש 
את השלש עממין הנ"ל רק הז' עממין 
שהם כנגד הז' מדות כנ"ל. אבל לעתיד 
יתגלה אהבה שבדעת ויכבשו גם הג' 

ונה אומות הנ"ל. ואז יתגלה התורה הצפ
והצדיקים הצפונים ואז תתגלה קדושת 

 א"י בשלימות.

ומחמת שגם במדות עצמן יש ג"כ בחינת 
אהבה שבמדות שהיא בחינת אהבה 
שבדעת נגד המדריגה שתחתיה שזה 

על כן גם בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת. 
עכשיו יש בא"י עשר קדושות. ז' כנגד הז' 

ת מדות וג' כנגד בחינת הג' ראשונות בחינ
אהבה שבדעת. שזה בחינת עזרת הכהנים 
וההיכל וקודש הקדשים. או בין האולם 
וההיכל וק"ק. )עי' פרק א' דכלים משנה 

 ט' ברע"ב(.
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ושם בא"י עיקר קדושת התקשרות הלב 
אל הדעת )שזה בחי' וידעת עם לבבך כי 
כאשר ייסר איש את בנו וכו'. שזה בחינת 
הדעת המבואר בפנים שהוא בחינת שלום 

מדותיו שבין בטיבו בין בעאקו תמיד ב
ימצא את השי"ת. שזה ג"כ בחינת וביום 
רעה ראה. שגם בתוך הימי רע ימצא ג"כ 
ימי טוב( וסמוך ליה כי ד' אלקיך מביאך 
אל ארץ טובה וכו' כמו שדרשו רז"ל 

בברכות. וזה שסיים ארץ חטה ושעורה 
וכו' בחינת השבעה מינים שהם כנגד הז' 

 מדות שבלב כנ"ל.

וזה ג"כ בחינת החפץ חיים המבואר 
בפנים. כי א"י הוא בחי' ארץ חפץ כמו 
שכתוב וינחם אל מחוז חפצם וכתיב וכל 
גבולך לאבני חפץ. וכתיב כי לך יקרא 

 חפצי בה וכו' ונקראת ג"כ ארץ החיים:
 





 

 השי"ת                                                                                       בעזרת     
 

 

 

 מאמרי

 ִלּקּוֵטי
 ֲהָלכֹות

 
 

 ל"ג תורהעל  יםסדומיה
 א'חלק "ן הרולקוטי ממספה"ק 

 

 המהדורה החדשה והמפוארת
 באדיבותם וברשותם 'תורת הנצח'שע"י מכון 

 
 יו"ל ע"י

 חבורת ההולכים בתורת ה'
 

 

 
 

 כסליו תשפ"ג
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 ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות
 ב'ִהְלכֹות יֹום טֹוב ֲהָלָכה 

 

אכֹות חּוץ ֹאֶכל־ֶנֶפׁש,  לָּ ל ַהּמְּ יֹום־טֹוב ֲאסּוִרין ּכָּ ּבְּ
ַבד לְּ ת ַרק ֹאֶכל־ֶנֶפׁש ּבִ ּבָּ ׁשַ ין יֹום־טֹוב לְּ ֵאין ּבֵ  וְּ

יצָ ) ֵּ תּוב הָלו:(ב  ּכָּ מֹו ׁשֶ מֹותָיב, ּכְּ : "ַאךְּ (,ָטז)ש ְׁ
ֶכם" ה לָּ ש ֶ ַבּדֹו ֵיעָּ ל ֶנֶפׁש הּוא לְּ כָּ ֵכל לְּ ר ֵיאָּ ַעל־. ֲאׁשֶ

ר ֲאמָּ י ַהּמַ ן לג, ַעיֵּן  ּפִ ִסימָּ ים" ּבְּ ֵפץ ַחיִּ ִאיׁש ֶהחָּ "ִמי הָּ
ר ֲאמָּ ל ַהּמַ ם ֵהיֵטב ּכָּ  .ׁשָּ

ֵמי טֹוב ִויֵמי ַרע, ָ[א] ִמים, יְּ ֵני ִמיֵני יָּ ה ֵיׁש ׁשְּ ִהּנֵ וְּ
תּוב ּכָּ מֹו ׁשֶ יד(ֹקֶהלֶָ) ּכְּ טֹוב ": תָזָ, יֹום־טֹובה ֱהֵיה בְּ ּבְּ

ֵאה ה רְּ עָּ יֹום רָּ ל ֵהיֵטב  "ּובְּ ּכֵ ּתַ ִהסְּ ִריךְּ לְּ ּצָּ נּו ׁשֶ כּו', ַהיְּ וְּ
ֵמי־ַרע תֹוךְּ ַהיְּּ ן ֶאת  ,ֵהיֵטב ּבְּ ם־ּכֵ ם ּגַ א ׁשָּ צָּ ז ִימְּ אָּ וְּ

ַרךְּ  ּבָּ ם־ִיתְּ ֵ ֵלית  ,ַהׁשּ בֹודֹו" וְּ ֶרץ ּכְּ אָּ ל הָּ ֹלא כָּ י "מְּ ּכִ
נּוי ִמינֵ  ל יֲאַתר ּפָּ כָּ ׁשֹונֹות ַהּגֹוִים ּובְּ ל לְּ כָּ ּה. ַוֲאִפּלּו ּבְּ

רֵ  דְּ ַרךְּ ַהּמַ ּבָּ ֹצא ֱאֹלקּותֹו ִיתְּ כֹוִלין ִלמְּ ּתֹונֹות יְּ חְּ גֹות ַהּתַ
מֹו  , ּכְּ ַרךְּ ּבָּ ּנּו ִיתְּ ִלין ִחיּּות ִמּמֶ ַקּבְּ ם מְּ ּלָּ י ּכֻּ ם, ּכִ ׁשָּ

תּוב ּכָּ יָ ) ׁשֶ ֶחמְׁ ו(נְׁ ם". ַרק הָטָ, ּלָּ ַחיֶּה ֶאת ּכֻּ ה מְּ ַאּתָּ : "וְּ
בַ  ֵדי ִחיּּונֹו לְּ דֹול ּכְּ צּום ּגָּ ִצמְּ ַהִחיּּות ִהוא ּבְּ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ד, וְּ

ַרךְּ  ּבָּ ֹצא ֱאֹלקּותֹו ִיתְּ רֹו הּוא יָּכֹול ִלמְּ ּכֹוֶפה ֶאת ִיצְּ ׁשֶ
ם ֵהיֵטב. ַעיֵּן ׁשָּ כּו', וְּ ׁשֹונֹות ַהּגֹוִים וְּ לְּ ַעל־ ֲאִפּלּו ּבִ וְּ

ֵני ִמיֵני  י ֵיׁש ׁשְּ ַעת, ּכִ ּדַ ּבַ ה ׁשֶ אֹור ַאֲהבָּ ֵדי־ֶזה זֹוֶכה לְּ יְּ
ִהיא ּבְּ  ה ׁשֶ ה ַאֲהבֹות, ַאַחת ַאֲהבָּ ֵיׁש ַאֲהבָּ ִמים, וְּ יָּ

ַעת  ּדַ ּבַ ה ׁשֶ נּו ַאֲהבָּ ּדֹות, ַהיְּ ַהּמִ ַמן וְּ ה ֵמַהזְּּ לָּ ַמעְּ ִהוא לְּ ׁשֶ
ַמִים  ָּ ׁשּ ּבַ ֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ רָּ ין ִיש ְּ ה ּבֵ יָּ הָּ ה ׁשֶ ַאֲהבָּ ִהוא הָּ ׁשֶ
ר  ׁשָּ ִאי ֶאפְּ כֹול, ׁשֶ יָּ בְּ ּתֹו ּכִ ַדעְּ ֹכַח ּבְּ יּו ֲעַדִין ּבְּ הָּ ֵעת ׁשֶ ּבְּ

יג  ִ ַהש ּ נוּ לְּ ם.לָּ כּו', ַעיֵּן ׁשָּ ַעת וְּ ּדַ ּבַ ה ׁשֶ ַאֲהבָּ ל  אֹור הָּ כָּ וְּ
יו  ׁשָּ ה ַהזֹּאת ֲאִפּלּו ַעכְּ ַאֲהבָּ ֹעם אֹור הָּ כֹול ִלטְּ ם יָּ דָּ אָּ

כּו' ּתֹו וְּ ַדעְּ ר ִלּבֹו לְּ ֵ ַקׁשּ ּמְּ ׁשֶ ִמּדֹות ּכְּ ַמן ּובְּ זְּ םָ ;ּבִ ןָש   ַעי ֵּ

ב יטֵּ לֶָזהָהֵּ  .כ  

ַרע,ָָ[ב] ָה  י ִָלימֵּ ה ִליט  ָש ְׁ ש  ָיֵּ ַָהֹחל י ימֵּ ָב ִ ה ִהנ ֵּ וְׁ
םָ הֵּ אכֹותָש ֶ ל  לַָהמ ְׁ זַָלֲעׂשֹותָכ   ִריִכיןָא  ןָצְׁ ַעל־כ ֵּ וְׁ

ִחיַנתָ י)ב ְׁ אש ִ רֵּ ֹאַכלָתָג,ָיט(:ָ"ב ְׁ ָת  יך  ֶ ַעתַָאפ  זֵּ ב ְׁ
לָָ",ֶלֶחם אֵּ ר  ׂשְׁ י ִ ָש ֶ אכֹות ל  ַהמ ְׁ ָוְׁ ֲעבֹודֹות ָה  ל כ  וְׁ

ז א  יַָהֹחלָש ֶ ימֵּ יןָב ִ םָָעֹוׂשִ ל   ֻּ יַָרע,ָכ  מֵּ ִטיןַָהיְׁ ֹולְׁ ש 
ִרים רו  בֵּ ִניםָו  ו  ק  ִחיַנתָת ִ םָב ְׁ רָָ,הֵּ רֵּ ב  לְׁ ןָו  ֵּ ַלב  יָלְׁ דֵּ כ ְׁ

םָ ָג ַ י ָכ ִ ם, ָש   ש  ב   לֻּ הַָהמְׁ ש    דֻּ ַהק ְׁ ֹובָוְׁ הֹוִציאַָהט  לְׁ ו 
"ל נ ַ הָכ ַ ש    דֻּ קְׁ ָטֹובָו  ש  ב   לֻּ יַָרעָמְׁ מֵּ ַָהיְׁ תֹוךְׁ ַרקָָ,ב ְׁ

הָלְָׁ ַכמ   םָב ְׁ רָש   ת   אִָנסְׁ הו  ןָש ֶ "ל,ַָעל־כ ֵּ נ ַ יםָכ ַ ש ִ בו 
אכֹותָֹקֶדםָ ל  מְׁ ָו  ִגיעֹותַָוֲעבֹודֹות ָיְׁ ה מ   ָכ ַ ִריִכין צְׁ
ָ הו  ז ֶ ֶהם,ָש ֶ ב   ֹובָש ֶ יןַָהט  ַגל ִ מְׁ ִריןָו  רְׁ ב  מְׁ ֹוִציִאיןָו  מ  ש ֶ
יָ ימֵּ ב ִ יָן לָעֹוׂשִ אֵּ ר  יִָיׂשְׁ נֵּ ב ְׁ אכֹותָש ֶ ל  לַָהמ ְׁ ִחיַנתָכ   ב ְׁ

מֵָָּ,ַהֹחל ִטיןַָהיְׁ ֹולְׁ ֶהםָש  ב   דו עַָָ.יַָרעש ֶ יֶָזהָי  ָ,כ ִ
יַָהֹחלָ ימֵּ יןָב ִ לָעֹוׂשִ אֵּ ר  ׂשְׁ י ִ אכֹותָש ֶ ל  לַָהמ ְׁ כ   ָ-ש ֶ

ֹובָ הֹוִציאַָהט  לְׁ רָו  רֵּ ב  ִניםָלְׁ ו  ִתק  ִריםָוְׁ רו  ב ֵּ ָם םָהֵּ ל   ֻּ כ 
ַרע "ל.ָָ,ִמןָה  ַכנ ַ ָוְׁ

יֹום־טֹוב תָוְׁ ב   ש ַ ב ְׁ ָן ֵּ ַעל־כ  טֹובָָ,וְׁ ָי מֵּ ִחיַנתָיְׁ םָב ְׁ הֵּ ש ֶ
ַָרעָשָ  י ִָלימֵּ ין אֵּ זָוְׁ ָא  ן ַָעל־כ ֵּ ֶהם, הָב   ִליט  ו םָש ְׁ

ֹובָ ַהט  ָה ֶ ל  ג ַ ִנתְׁ ָז א  ָי כ ִ הָ, אכ  ל  מְׁ ָם ו  ש  ַלֲעׂשֹוָת ָר סו  א 
מוָֹ ַעצְׁ רָ,ב ְׁ רֵּ ב  ִריִכיןָלְׁ יןָצְׁ אֵּ הָ,וְׁ אכ  ל  יןָמְׁ עֹוׂשִ ש ֶ כְׁ ָו 

יוָ- ש   ַָעכְׁ ה ִליט  ָש ְׁ ִנין ָנֹותְׁ ו  ִאל  לֹום,ָָ,כ ְׁ ש   ָוְׁ ַחס
הָ ֶ ל  ג ַ ִנתְׁ יָו ש   ַעכְׁ ָי כ ִ רָ, רו  ב ֵּ ִריִכיָן םָצְׁ ש    ַרעָש ֶ ָי ִלימֵּ
לַָאף־ ל,ֲָאב  ל  רָכ ְׁ רו  םָב ֵּ יןָש   אֵּ מֹוָש ֶ ַעצְׁ ֹובָב ְׁ ַהט 

יֹום־טֹוב,ָ תָוְׁ ב   יןָש ַ ֵּ ָב  ש  רֵּ ֶָהפְׁ ש  ןֲָעַדִיןָיֵּ י־כֵּ ִ ַעל־פ 
הַָוֲעבוָֹ י   םֲָעׂשִ ו  ש  ִריִכיָן צְׁ יָן תָאֵּ ב   ש ַ ב ְׁ ָי ל.ָכ ִ ל  כ ְׁ ָה ד 
ת ב   ש ַ ִריםָב ְׁ אכֹותֲָאסו  ל  לַָהמ ְׁ ןָכ   ָָ.ַעל־כ ֵּ
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הָ ל  ַמעְׁ ַמן,ָלְׁ ַהז ְׁ הָמֵּ ל  ַמעְׁ ִחיַנתָלְׁ בְׁ תִָהיאָב ִ ב   יָש ַ כ ִ
ִחיַנת בְׁ ֹות,ָב ִ ד  ַהמ ִ ִמיםָוְׁ ַהי   ִבי)ָמֵּ יתַָערְׁ לֵּ ב ָ לָלְׁ ָת(ש ַ

ים ַמּנִ ל ַהזְּּ ּתֹו ִמּכָּ ׁשְּ ִקּדַ ִמים וְּ ל ַהיָּּ ּתֹו ִמּכָּ ָ-ָּוֵבַרכְּ

ִמיםָש ֶָ לַָהי   םִָמכ   רֹומ  מְׁ ָו  ש  ד   קֻּ מְׁ ָו  ךְׁ ֹבר  תָהו אָמְׁ ב   ַ ש  
ַמן ַהז ְׁ מֵּ ָה ל  ַמעְׁ לְׁ תִָהוָא ב   ש ַ ָי כ ִ יםָ, ַמנ ִ ַהז ְׁ ִחיַנתָָ,וְׁ בְׁ ב ִ

הוָ  ָש ֶ א ם־ַהב   ָעֹול  תא ב   ָש ַ ֹו ל  ֻּ הָָ,כ  ל  ַמעְׁ ָלְׁ ִהוא ש ֶ
ד ַָ ב ַ ש ֶ ָה ַאֲהב  ה  אֹוָר ָה ֶ ל  ג ַ ִנתְׁ ָת ב   ש ַ ב ְׁ ַוֲאַזָי ַמןָ. ַהז ְׁ ַעתָמֵּ

הו אָ ה'ש ֶ א  ִתימ  אָסְׁ יק  ַעת ִ אָד ְׁ ת  ִחיַנתָָ'אֹוַריְׁ ִהואָב ְׁ ש ֶ
ִחיַנת ב ְׁ תָ, ב   ש ַ יָ )ָֹעֶנָג עְׁ ש ַ יד(:יְׁ נחָ, גָ"ָָה ַענ ַ תְׁ ת ִ ָז א 

אָ-"ַָעלָה' ק  יְׁ ן)ָ'ַעלָה''ָד ַ רוָֹרָֹזהַַָָעי ֵּ ,ָפח.(ִָיתְׁ
נוָ  ֵּ ַרב  ַתָב כ   מֹוָש ֶ רָ,כ ְׁ ַאחֵּ קֹוָם מ  ב ְׁ ִאירָ, רֹוָי  ןִָסימָ )ָנֵּ

יָָמט(. אכֹות,ָכ ִ ל  לַָהמ ְׁ ִריםָכ   תֲָאסו  ב   ש ַ ןָב ְׁ ַעל־כ ֵּ וְׁ
ֹכל.ָ ֹלָו  יִָמכ  רֵּ ַגמְׁ הָלְׁ ִבית  אָש ְׁ םָהו  ָש  

ָיֹום־טֹוב ל שָ ָ-ֲָאב  ַָממ   ָיֹום־טֹוב ִחיַנתָָ,הו א ב ְׁ
יָ יןִָלימֵּ אֵּ יָש ֶ ִ ןַָאף־ַעל־פ  ַעל־כ ֵּ "ל,ָוְׁ יָטֹובַָהנ ַ מֵּ יְׁ

עַָ וְׁ טֹובָ, ָי מֵּ יְׁ ָם הֵּ ָי כ ִ ָז א  ָה ִליט  ש ְׁ ִריםַָרָע ֲאסו  ָן ֵּ ל־כ 
"ל,ָ נ ַ זָכ ַ רו רָא  יןָב ֵּ יָאֵּ יֹום־טֹוב,ָכ ִ אכֹותָב ְׁ ל  ַהמ ְׁ
י ֹותָ ֲָעׂשִ יֶזה ָאֵּ ִריִכין ָצְׁ ֲָעַדִין ן י־כֵּ ִ ַאף־ַעל־פ 
רָ ֵּ ַקש   ָלְׁ ִריִכין צ ְׁ ָש ֶ נו  ַהיְׁ ָד ְׁ יֹום־טֹוב, ָב ְׁ דֹות בְׁ עֻּ וְׁ
ַעתָ ד ַ ב ַ ָש ֶ ה ַאֲהב  ָה  ִחיַנתָאֹור ִָלבְׁ ֹות ד  ַהמ ִ ָוְׁ ִמים ַהי  

הוָ  הָש ֶ ֶ ל  ג ַ ִנתְׁ יָן יֹום־טֹובָאֵּ ב ְׁ ָי כ ִ ַמןָ, ַהז ְׁ הָמֵּ ל  ַמעְׁ אָלְׁ
דֹותָ בְׁ ִריִכיןָעֻּ לֲָעַדִיןָצְׁ יָטֹוב,ֲָאב  מֵּ ִחיַנתָיְׁ ַרקָב ְׁ
אֹורָ ָלְׁ ֹות ד  ַהמ ִ ָוְׁ ִמים ַָהי   ר ֵּ ַקש   ָלְׁ י דֵּ ָכ ְׁ י ֹות ַוֲעׂשִ

ַעת ד ַ ב ַ הָש ֶ ַאֲהב  הָָ,ה  ַאֲהב  ֹעםַָטַעםָאֹורָה  יִָלטְׁ דֵּ כ ְׁ
ת ַעתָב ְׁ ד ַ ב ַ ֹותש ֶ ד  ַהמ ִ ִמיםָוְׁ ַָהי   ןָָ,ֹוךְׁ ַעל־כ ֵּ "ל.ָוְׁ נ ַ כ ַ

םָ הֵּ יֹום־טֹובָוְׁ ִריִכיםַָלֲעׂשֹותָב ְׁ צ ְׁ אכֹותָש ֶ ל  ָמְׁ ש  יֵּ
יֹום־טֹוב הָב ְׁ ֹור  הָת  יר  ִהת ִ ָש ֶ ֶלאֶכתָֹאֶכל־ֶנֶפש  ָָ.מְׁ

ֹו" ש  ׂשַֹבעַָנפְׁ לָלְׁ יקָֹאכֵּ יָ"ַצד ִ לֵָּ)ָכ ִ .ָיָיג,ָכה(ִמש ְׁ
רָ  ק  יקִָהיאָיְׁ ד ִ תֹוַָוֲאִכיַלתַָהצ ַ ֹאד,ַָוֲאִכיל  ֹאדָמְׁ הָמְׁ

ִחיַנתָ בְׁ ֹוִָהיאָב ִ ש  ׂשַֹבעַָנפְׁ לָלְׁ אָאֹוכֵּ הו  יָ )ש ֶ עְׁ ש ַ הָיְׁ
ָ ָיא(: מֹוָנח, ָכ ְׁ ," ך  ש ֶ ַָנפְׁ חֹות צ  ַצחְׁ ָב ְׁ יַע ב ִ ִהׂשְׁ "וְׁ
נוָ  ֵּ ַתבַָרב  כ   רָ,ש ֶ קֹוםַָאחֵּ מ  ִאיר,ָב ְׁ רֹוָי  ןָה,ִָסימָ )ָנֵּ

נָ  י  נְׁ תֹוָָ.א(ת ִ ֲאִכיל  ָב ַ ג ַענ ֵּ ִָמתְׁ יק ד ִ ַהצ ַ ָש ֶ א, צ  ִנמְׁ

ַעת ד ַ ב ַ ָש ֶ ה ַאֲהב  ָה  אֹור ָאֹורֹותָָ,מֵּ ִחיַנת ָב ְׁ ִהיא ש ֶ
חֹות צ  חְׁ ֹותָ,ַהצ ַ ד  ַהמ ִ ָוְׁ ִמים ַהי   ָמֵּ ה ל  ַמעְׁ ָלְׁ ם הֵּ ָ,ש ֶ

עַָ דו  י   ן)ָכ ַ עַַָָעי ֵּ מוָֹרָש ַ ד   עַָת,ַָהַהקְׁ מָ רָא',ָש ַ ד   הַָהקְׁ
ֶָנֱאמַָָו(. יק ד ִ ַָהצ ַ ַָעל י י)ָרכ ִ ִהל ִ ָד(ת ְׁ ָלז, :ָם
גַָעלָה'" ַענ ַ ִהתְׁ ִחיַנתָֹעֶנגָָ-"ָוְׁ הו אָזֹוֶכהִָלבְׁ ש ֶ

אָ מֹוצֵּ ָו  ה ֶ ַגל  ָמְׁ א ָהו  יק ד ִ ַָהצ ַ י ָכ ִ "ל, ַָהנ ַ ת ב   ש ַ
ָ ו  יםַָוֲאִפל  ִמי ִ ש ְׁ ִריםָג ַ ב  לַָהד ְׁ כ  ָב ְׁ ַרךְׁ ב   ִָיתְׁ תֹו ֱאֹלקו 

י־ דֵּ ַעל־יְׁ "ל,ָוְׁ נ ַ 'ָכ ַ כו  ֹוִייםָוְׁ ֹונֹותַָהג  ש  לְׁ ֶזהָזֹוֶכהָב ִ
ָ "ל, נ ַ ָכ ַ ַעת ד ַ ב ַ ָש ֶ ה ַאֲהב  ָה  אֹור םָ]לְׁ ָש   ר ֹבא  ַכמְׁ וְׁ

ם ןָש   "ל,ַָעי ֵּ רַָהנ ַ ֲאמ  ַ מ  ָ.ָ[ב ַ

ה ֲאִכיל  ָה  ל ָש ֶ ג ֲענו  ַ ַהת  ָוְׁ ַעם ַ ַָהט  ה ִהנ ֵּ ֹוָָ-ָוְׁ ש  רְׁ ש  
ה ש    דֻּ קְׁ ב ִ הָש ֶ ַאֲהב  ה  ִחיַנתָ,מֵּ בְׁ יִרים)ָב ִ ִ ירַָהש   ז,ָָש ִ

ִגים"ָז(: ֲענו  ַ ת  ָב ַ ה ָ"ַאֲהב  ָיֵּש  ִגים ֲענו  ַ ַָהת  ל כ  ב ְׁ ָש ֶ ,
לָ אֹוכֵּ ה  יָק ד ִ ַהצ ַ וְׁ םָ, ש   רְׁ ש   ִהיָא ש ֶ ָה ַאֲהב  ִחיַנָת ב ְׁ ָם ש  

ה ש    דֻּ קְׁ ָד ִ ֹו ש  ַָנפְׁ ׂשַֹבע מֹוָָ-ָלְׁ ַָעצְׁ ר ֵּ ַקש   ָמְׁ א הו 
ֹלאָזֹוָ ה.ָוְׁ ש    דֻּ קְׁ ב ִ הָש ֶ אַָאֲהב  הו  גָש ֶ ֲענו  ַ ַָהת  ֶֹרש  ש  לְׁ

ֵָּ ַקש   מְׁ ָו  ָעֹוֶלה ָהו א ם ָג ַ י ָכ ִ ָזֹו, ַָאף ֶֹרש  ש  ָלְׁ ר
ָ הו  ז ֶ ָש ֶ ַעת, ד ַ ב ַ ָש ֶ ה ַאֲהב  ָה  אֹור ָלְׁ נו  ַהיְׁ ָד ְׁ ה, ַאֲהב  ה 

ִחיַנתָ ךָ "ב ְׁ ש ֶ חֹותַָנפְׁ צ  ַצחְׁ יַעָב ְׁ ב ִ ִהׂשְׁ ָָ",וְׁ ֶזהו  "ל.ָוְׁ נ ַ כ ַ
ַעלֶָזהָ ת,ָש ֶ ב   ִהואָֹעֶנגָש ַ תָש ֶ ב   ִחיַנתֲָאִכיַלתָש ַ ב ְׁ

ָ ָה'"ֶנֱאַמר ַָעל ג ַענ ַ תְׁ ָת ִ ז ַעל"א  ָש ֶ נו  ַָהיְׁ יָ, דֵּ ־יְׁ
עֹוִליןָ ש ֶ כֹולָ, י  בְׁ כ ִ ַעלָה'ָ, ִגיָן ַענ ְׁ תִָמתְׁ ב   ֲאִכיַלתָש ַ

ַעת.ָ ד ַ ב ַ הָש ֶ ַאֲהב  אֹורָה  ִגיןָמֵּ ַענ ְׁ ִמתְׁ ָו 

מֹו,ָ ַעצְׁ תָב ְׁ ב   תָש ַ ַ ש   דֻּ ֲחַמתָקְׁ הֶָזהָמֵּ תַָנֲעׂשֶ ב   ש ַ בְׁ ו 
' כו  ַמןָוְׁ ַהז ְׁ הָמֵּ ל  ַמעְׁ תִָהואָלְׁ ב   יָש ַ לָָ,כ ִ "ל,ֲָאב  נ ַ כ ַ

יֹום־טֹוב ַמןָב ְׁ ז ְׁ אָב ַ הו  יָטֹוב,ַָעל־ָ,ש ֶ מֵּ ִחיַנתָיְׁ ב ְׁ
רָ ֵּ ַקש   ִהתְׁ ָלְׁ י דֵּ ָכ ְׁ דֹות בְׁ ָעֻּ ַָלֲעׂשֹות ז ָא  ִריִכין ָצְׁ ן כ ֵּ
ַעל־ וְׁ תָ. ב   ש ַ ִחיַנתָֹעֶנָג ִלבְׁ ַעָת ד ַ ב ַ ש ֶ ָה ַאֲהב  ה  אֹוָר לְׁ
ָֹאֶכל־ ֶלאֶכת ָמְׁ יֹום־טֹוב ָב ְׁ ַָלֲעׂשֹות ִריִכין ָצְׁ ן כ ֵּ

לָ,ֶנֶפשָ  ֲאכ  ַ ַהמ  ָן ַתק ֵּ לְׁ ָי דֵּ ִחיַנתָֹאֶכל־ָ,כ ְׁ בְׁ ב ִ ֶיָה הְׁ י ִ ש ֶ
א ק  יְׁ ָד ַ ' ָ'ֹאֶכל־ֶנֶפש  , ָָ,ֶנֶפש  ִחיַנת לָ"ב ְׁ ָֹאכֵּ יק ַצד ִ

וָֹ ש  ַָנפְׁ ׂשַֹבע ָ"לְׁ ִחיַנת ָב ְׁ חֹותָ", צ  ַצחְׁ ָב ְׁ יַע ב ִ ִהׂשְׁ וְׁ
ךָ  ש ֶ תָ"ַנפְׁ ב   ש ַ ִחיַנתָֹעֶנָג בְׁ לָב ִ ֲאכ  ַ ַהמ  ֶיָה הְׁ י ִ נו ָש ֶ ַהיְׁ ,ָ
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הָָ- ַאֲהב  אֹורָה  דֹוָלְׁ ֹותַָעלָי  כ  ַעתִלזְׁ ד ַ ב ַ מֹוָָ,ש ֶ כ ְׁ
ת ב   אֲָאִכיַלתָש ַ הו  תָש ֶ ב   ָש ַ ָֹעֶנג י דֵּ מֹוָָ,ַעל־יְׁ כְׁ ו 

יָ דֵּ אכֹותָכ ְׁ ל  לַָהמ ְׁ ִריִכיןַָלֲעׂשֹותָכ   יַָהֹחלָצְׁ ימֵּ ב ִ ש ֶ
יֹום־ ןָב ְׁ מֹוָכֵּ ַרע,ָכ ְׁ ֹובִָמןָה  הֹוִציאַָהט  לְׁ רָו  רֵּ ב  לְׁ

ֹובָ,טֹוב ַָהט  ה ֶ ל  ג ַ תְׁ נ ִ ָש ֶ י ִ ִריךְָָׁ,ַאף־ַעל־פ  ָצ  ין אֵּ ָוְׁ
ר רֵּ ב  יָָ,לְׁ ִ ַָאף־ַעל־פ  אכֹות, ל  ַָהמ ְׁ ִרין ֲָאסו  ן ַעל־כ ֵּ וְׁ

ָ ֶלאֶכתָֹאֶכל־ֶנֶפש  ִריִכיןַָלֲעׂשֹותָמְׁ ןֲָעַדִיןָצְׁ ָ-כֵּ
ַעת ד ַ ב ַ ָש ֶ ה ַאֲהב  ָה  אֹור ָלְׁ רֹו ְׁ ַקש   לְׁ ָו  נֹו ַתק ְׁ ָלְׁ י דֵּ ָ,כ ְׁ

ַמן,ָ ַהז ְׁ הָמֵּ ל  ַמעְׁ הו אָלְׁ תָש ֶ ב   ִחיַנתָֹעֶנגָש ַ ִהואָב ְׁ ש ֶ
ַהי ָ  הָמֵּ ל  ַמעְׁ "ל.ָָ,ִמיםלְׁ נ ַ ָכ ַ

ִריםָ ת   יןָמֻּ ָאֵּ ֶלאֶכתָֹאֶכל־ֶנֶפש  מְׁ ָב ִ ו  ןֲָאִפל  ַעל־כ ֵּ וְׁ
יָ אכֹות,ָכ ִ ל  לַָהמ ְׁ כּו' כ   ה וְּ ִחיטָּ ה ּוסְּ ִחינָּ ה ּוטְּ ִצירָּ  -קְּ

ֶלאֶכת ֹאֶכל־ֶנֶפשׁ  ֵהם מְּ י ׁשֶ ־חֹארַָ)ֲָאסּוִרים ַאף־ַעל־ּפִ

י ַָחי ִ ִָסימָ ם, ָתצן ִעיה, ָסְׁ רָףָב(. א  ָש ְׁ אי ַוד ַ ָב ְׁ י כ ִ
גֹוןָ ָכ ְׁ , ש  ַָממ   ִרים רו  ָב ֵּ ִחיַנת ָב ְׁ ם הֵּ ָש ֶ אכֹות ל  מְׁ
יָ ,ָכ ִ ֹאֶכל־ֶנֶפש  ָב ְׁ ו  ִריםֲָאִפל  הֲָאסו  ִחינ  טְׁ הָו  ִציר  קְׁ
רָ סו  ַרע,ֶָזהָא  ה  ֹובָמֵּ רַָהט  רֵּ ב  ָלְׁ נו  ַהיְׁ ִרים,ָד ְׁ רו  ב ֵּ

יֹום־טֹוב "לָ,ב ְׁ נ ַ ו לָָ,כ ַ ִבש   הָו  רַָרקֲָאִפי   ֵּ יןֶָהת  אֵּ וְׁ
ָ ֶזה ָב   א ַכי ֹוצֵּ ֹאֶכלָוְׁ ָה  ן ַתק ֵּ ָלְׁ ַָרק ִאים ָב   ם הֵּ ש ֶ

לָ ֲאכ  ַ רַָהמ  רֵּ ב   ִנתְׁ ַמרָוְׁ רִָנגְׁ ב  יָכ ְׁ ֹותַָטֲעמֹו,ָכ ִ ַגל  לְׁ ו 
נֹוָ ַתק ְׁ ָלְׁ ל ו  ִבש   ָו  ה ֲָאִפי   ִריִכין צ ְׁ ָש ֶ ַָרק י, רֵּ ַגמְׁ לְׁ
ל.ָ ו  ש   ָֹקֶדםַָהב ִ ש  ג   ינֹוִָנרְׁ אֵּ ֹובָש ֶ ֹותַָטֲעמֹוַָהט  ַגל  לְׁ ו 

גָ ֲענו  ַ ַעםָהו אַָהת  ַ ַהט  ִחיַנתָוְׁ אִָמב ְׁ אָב   הו  הָ"ש ֶ ַאֲהב 
ִגים ַתֲענו  יֹום־ָ",ב ְׁ יןָֹזאתָב ְׁ ןָעֹוׂשִ ַעל־כ ֵּ "ל.ָוְׁ נ ַ כ ַ

ֹותָ ַגל  לְׁ ָו  ל ֲאכ  ַ ַָהמ  ן ַתק ֵּ ָלְׁ ִלין ְׁ ַבש   מְׁ ָו  אֹוִפין ָש ֶ טֹוב
ֹוב ַָהט  ֹו,ָָ,ַטֲעמֹו ש  רְׁ ש   ָלְׁ ַהֲעלֹותֹו לְׁ ָו  רֹו ְׁ ַקש   ָלְׁ י דֵּ כ ְׁ

הִָ הָש ֶ ַאֲהב  ָה  ֶֹרש  ש  נו ָלְׁ ַהיְׁ הָד ְׁ ַאֲהב  ִחיַנתָאֹורָה  ואָב ְׁ
ַעת ד ַ ב ַ ,ָָ,ש ֶ בָֹאֶכל־ֶנֶפש  תו  אֹוַָהכ   ֹורְׁ ק  ֶזהָש ֶ וְׁ "לָ. נ ַ כ ַ

ב תו  כ   מֹוָש ֶ מוָֹ)ָכ ְׁ לָ":ָתָיב,ָטז(ש ְׁ כֵּ א  רָיֵּ ֲָאש ֶ ַאךְׁ
ֶָנֶפשָ  ל כ  ָ"לְׁ ם ת  ָסְׁ ַתב ָכ   ֹלא ָוְׁ ל", כֵּ א  ָיֵּ ר ָ",ֲאש ֶ

חִָ ָב ְׁ א, ק  יְׁ ָד ַ " ֶָנֶפש  ל כ  ָ"לְׁ תו ב ַָהכ   ק ד ֵּ ִדקְׁ יַנתָוְׁ
ׂשַֹבעָ לָלְׁ יקָֹאכֵּ ִחיַנתָ"ַצד ִ ִהואָב ְׁ ָש ֶ ֶפש  ֲאִכיַלתַָהנ ֶ

ָ ִחיַנת ָב ְׁ ֹו", ש  ךָ "ַנפְׁ ש ֶ ַָנפְׁ חֹות צ  ַצחְׁ ָב ְׁ יַע ב ִ ִהׂשְׁ ,ָ"וְׁ

ת ב   ָש ַ ָֹעֶנג ִחיַנת ָב ְׁ הו  ז ֶ יֹום־טֹובָָ,ש ֶ ָב ְׁ ר ַ ת  ָהֻּ ֶזה וְׁ
ָ הָֹאֶכל־ֶנֶפש  ֶיהַָנֲעׂשֶ הְׁ י ִ יָש ֶ דֵּ רֹוָָ-ַלֲעׂשֹותָכ ְׁ ְׁ ַקש   לְׁ

'וָ  כו  תָוְׁ ב   ִחיַנתָֹעֶנגָש ַ ַהֲעלֹותֹוִָלבְׁ "ל.ָָ,לְׁ נ ַ ָכ ַ

סו קֶָזה ַָז"לַָעלָפ   ינו  ֹותֵּ ַָרב  רו  מְׁ א  ֶזהָש ֶ מוָֹ)ָוְׁ תָש ְׁ
ֹוָ"ָיב,ָטז(: ַבד  ָהו אָלְׁ לֶָנֶפש  כ  לָלְׁ כֵּ א  רָיֵּ ֲָאש ֶ ַאךְׁ

ֶכם הָל  ׂשֶ ע  ינו ַָז"לָ",יֵּ ֹותֵּ ו ַָרב  ש  רְׁ ד  יצָ )ָוְׁ ֵּ הָכא:(:ָב 
יָ דֵּ עֹובְׁ ָלְׁ ֹלא ָוְׁ ֶכם' ָ'ל  ִבים, ל  ִָלכְׁ ֹלא ָוְׁ ֶכם' 'ל 
ִהואָ ָש ֶ ֹאֶכל־ֶנֶפש  ָמֵּ ֶפךְׁ טַָההֵּ ַמעֵּ ָלְׁ נו  ִבים,ַָהיְׁ ֹוכ  כ 

ָ ִחיַנת יָ )ב ְׁ עְׁ ש ַ ָיא(:יְׁ ָנו, ָ"ָה ֶָנֶפש  י ַָעז ֵּ ִבים ל  ַהכ ְׁ וְׁ
ה ע  בְׁ ָׂש  עו  דְׁ ָיֵּ ָ"ֹלא ֶפךְׁ ָהֵּ ׂשַֹבעָ", ָלְׁ ל ָֹאכֵּ יק ַצד ִ

וָֹ ש  וָ "ַנפְׁ ַָעכ  ֲָאִכיַלת ן כֵּ ָוְׁ .ָ ש  ַָממ   ן ם־כ ֵּ ָג ַ ִָהוא "ם
ָ ִחיַנת בְׁ ֶָנֶפשָ "ב ִ י ַָעז ֵּ ִבים ל  ַהכ ְׁ ָהו אָ"וְׁ ַָאף י ָכ ִ ,

םָ ת  ֲאוֹותַָוֲאִכיל  ַ לַָהת  כ  ִעיםָב ְׁ ק   ֻּ ש  םָמְׁ הֵּ ָי כ ִ ֶכֶלבָ, כ ְׁ
ה א  מְׁ טֻּ יֹום־טֹובָ,ב ְׁ ָב ְׁ ר ַ ת  ָהֻּ ֹלא ֲָאִכיַלתָָ,וְׁ ַרק

ב ָ  ש ַ טָב ְׁ ר  פְׁ ב ִ לָ, אֵּ ר  ֲאִכיַלתִָיׂשְׁ ָי כ ִ לָ, אֵּ ר  יֹום־ִיׂשְׁ תָוְׁ
ֹותָ ש   דֻּ ָקְׁ ה מ   ָכ ַ ֶהם ָל  ש  ָיֵּ י ָכ ִ , ָֹקֶדש  ָהו א טֹוב,
םָ לָהֵּ אֵּ ר  לִָיׂשְׁ יָכ   ם,ָכ ִ ת  ֲאִכיל  כֹותָב ַ ר  בְׁ וֹותָו  ִמצְׁ ו 

ב תו  כ   מֹוָש ֶ יִקים,ָכ ְׁ ִחיַנתַָצד ִ יָ )ָב ְׁ עְׁ ש ַ :ָהָס,ָכא(יְׁ
יִקים" םַָצד ִ ל   ֻּ ָכ  ל אֵּ ר  ִָיׂשְׁ ךְׁ ֵּ ַעמ  םִָהואָָ,"וְׁ ת  ַוֲאִכיל 

 ָ ש   דֻּ קְׁ ָָ,הב ִ ִחיַנת בְׁ וָֹ"ב ִ ש  ַָנפְׁ ׂשַֹבע ָלְׁ ל ָֹאכֵּ יק ָ"ַצד ִ
' כו  "לָ,וְׁ נ ַ ֶלאֶכתָָ,כ ַ ָמְׁ ר ַ ת  ָהֻּ ַבד ָלְׁ ֶהם ָל  ן ַעל־כ ֵּ וְׁ

רֹוָ ְׁ ַקש   לְׁ ָו  נֹו ַתק ְׁ ָלְׁ י דֵּ ָכ ְׁ יֹום־טֹוב, ָב ְׁ ֹאֶכל־ֶנֶפש 
' כו  ָוְׁ ַעת ד ַ ב ַ ָש ֶ ה ַאֲהב  ָה  אֹור ָלְׁ ֹות כ  ִָלזְׁ ֹו ש  רְׁ ש   ָ,לְׁ

"ל נ ַ ָ.כ ַ

ִחיַנתָָ[ג] ֶזהָב ְׁ יִליןוְׁ ׁשִ בְּ תֵָערּוב ּתַ ב   יָש ַ כֵּ רְׁ יָצ  ,ָכ ִ

רו בָ עֵּ ָה  ַָאךְׁ א, ת  אֹוַריְׁ ִָמד ְׁ יֹום־טֹוב ָב ְׁ ים ַנֲעׂשִ
א ָהו  יִלין ש ִ בְׁ ַ תָָ,ת  ב   ַ ַָהש   ֶָאת ח כ ַ ִָיש ְׁ ֹא ל  ָש ֶ י דֵּ כ ְׁ

ת ב   ש ַ הָלְׁ פ  הָי  נ  ֹררָמ  ִיבְׁ יצָ )ָוְׁ ֵּ יָָ,:(וטהָב  כֵּ רְׁ יָצ  כ ִ
לָ יָכ   יֹום־טֹוב,ָכ ִ יםָב ְׁ ַָנֲעׂשִ יו  הְׁ י ִ ִייםָש ֶ או  תָרְׁ ב   ש ַ

יֹום־טֹוב ָב ְׁ ר ַ ת  ָהֻּ ָֹאֶכל־ֶנֶפש  ֶלאֶכת יָָ,מְׁ דֵּ כ ְׁ
ןָ ַעל־כ ֵּ ָוְׁ "ל, ַָהנ ַ ת ב   ָש ַ ָֹעֶנג ִחיַנת ִָלבְׁ ַהֲעלֹותֹו לְׁ

יֹום־טֹוב תָב ְׁ ב   יָש ַ כֵּ רְׁ רָצ  ת   איָמֻּ ַוד ַ םָֹעֶנגָָ,ב ְׁ יָהֵּ כ ִ
ת ב   יֹום־טֹובָ-ָש ַ רָב ְׁ ת   זֹוָמֻּ הָכ   אכ  ל  מ ְׁ "לָ,ש ֶ נ ַ ָ.כ ַ



 בליקוטי מוהר"ן ח"א           יום טוב ב'ליקוט על תורה ל"ג             

 מד  

יִלין ש ִ בְׁ ַ ָת  רו ב ָעֵּ נו  ק ְׁ ָת ִ ַָז"ל ינו  מֵּ ֲָחכ  יָָ,ַאךְׁ דֵּ כ ְׁ
דָ רו  ט   ָש ֶ ֲחַמת ָמֵּ י ָכ ִ ת, ב   ַ ַָהש   ֶָאת ח כ ַ ִָיש ְׁ ֹא ל  ש ֶ

ָ ָיֹום־טֹוב י כֵּ רְׁ צ  ת,ָָ-ב ְׁ ב   ַ ַָהש   ֶָאת ַֹח כ  ִָלש ְׁ ַכל יו 
לַָהיְָׁ ָש ֶ ָֹאֶכל־ֶנֶפש  ֶלאֶכת מְׁ ָב ִ ד רו  ט   ָש ֶ ֲחַמת ָמֵּ נו 

הָָ,יֹום־טֹוב ִחיַנתַָאֲהב  ַהֲעלֹותֹוִָלבְׁ יָלְׁ דֵּ הו אָכ ְׁ ש ֶ
ַאַחרָ תָמֵּ ב   ַ ַֹחֶָאתַָהש   כ  ַכלִָלש ְׁ ןָיו  ַעת,ַָעל־כ ֵּ ד ַ ב ַ ש ֶ

"ל,ָ נ ַ תָכ ַ ב   ֹעֶנגָש ַ יֹום־טֹובָלְׁ הָב ְׁ םַָעת   ז ֹוֶכהָג ַ ש ֶ
נו ָ ק ְׁ ןָת ִ ֹררַָעל־כ ֵּ ִיבְׁ ֹרָוְׁ כ  זְׁ י ִ יָש ֶ דֵּ יִליןָכ ְׁ ש ִ בְׁ ַ בָת  רו  עֵּ

ֱאֶמת ֶ ב  ָי כ ִ תָ, ב   ש ַ לְׁ ָה פ  י  ָה נ  תָָ,מ  ב   ש ַ ָן י־כֵּ ִ ַאף־ַעל־פ 
ָהו אָ ז ָא  י ָכ ִ ִָמיֹום־טֹוב, ר ָיֹותֵּ אי ַוד ַ ָב ְׁ ב ו  ש  ח 
ָאֹורָ מֹו ַעצְׁ ָמֵּ ה ֶ ל  ג ַ ִָנתְׁ ז ָא  י ָכ ִ י, רֵּ ַגמְׁ ָלְׁ ה ִבית  ש ְׁ

ַעת ד ַ ב ַ הָש ֶ ַאֲהב  "לָ,ה  נ ַ .כ ַ

 



 בליקוטי מוהר"ן ח"א           חנוכה ג'ליקוט על תורה ל"ג             

 מה  

 

 ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות
ה  כָּ ה ֲהלָּ  ג'ִהְלכֹות ֲחֻנכ ָּ

 

ֲאָמר  ַ י ַהמ  ִּ ים'ַעל־פ  יׁש ֶהָחֵפץ ַחי ִּ י ָהאִּ ו ֵטי  ',מִּ ק  לִּ ב ְּ
וֹ  ל  ֻּ ֲאָמר כ  ַ ל ַהמ  ָ ם כ  יָמן ל"ג, ַעי ֵן ׁשָ סִּ אׁשֹון ב ְּ  .ָהרִּ

י  ָכל ָמקֹום, כ ִּ ַרךְּ ב ְּ ב ָ תְּ ם־יִּ ֵ ַהׁש  ָלל, ׁשֶ ַהכ ְּ ֹלא ָכל 'וְּ "מְּ
בֹודֹו" ְעיָ )' ָהָאֶרץ כ ְּ ָג(ְיש ַׁ ָו, ל ה ָ א כ  ֵ ַמל  יהו  מְּ אִּ , וְּ

י  ָלל, כ ִּ עֹוָלם כ ְּ ן ֵאין ׁשו ם ֵיאו ׁש ב ָ ֵ כו ', ַעל־כ  ין וְּ מִּ ָעלְּ
ֹוָרה  ַהת  ַרךְּ וְּ ב ָ תְּ ם־יִּ ֵ ֹצא ַהׁש  מְּ ין לִּ כֹולִּ ָכל ָמקֹום יְּ ב ְּ
ֹור  יק ַהד  ד ִּ ֵדי ַהצ ַ ר ַעל־יְּ ק ָ ָהעִּ ָקֵרב ֵאָליו, וְּ תְּ הִּ ו לְּ
ַאךְּ ה' ַמלְּ ֹוֶמה לְּ הו א ד  רֹו, וְּ צְּ ָפה ֶאת יִּ ָ כ  י ׁשֶ ת ִּ  ָהֲאמִּ
הו א  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֵדי־ֶזה, ב ְּ ַעל־יְּ ׁש, וְּ ָ ָבאֹות ַממ  צְּ
ַכי ֹוֵצא,  ַתֲאוֹות ָרעֹות וְּ ֹות ָרעֹות וְּ ד  רֹוֶאה מִּ ל וְּ ֵ כ  ַ ת  סְּ מִּ
י ָהַרע  ֹוב, כ ִּ ֹוֵכן ַעל ַהט  ׁש  ל ָהַרע ׁשֶ ֵ ט  ב ַ תְּ נִּ ֶכף נֹוֵפל וְּ ֵ ת 

ד ִּ  י ַהצ ַ ַגב ֵ נֹוֵפל לְּ ל וְּ ב ֵ לְּ ב ַ תְּ ֹוב נִּ יק ָהֱאֶמת ַהחֹוֶפה ַעל ַהט 
כו ',  רֹו ָהָרע וְּ צְּ ָפה ֶאת יִּ ָ כ  ב(ׁשֶ יטֵּ הֵּ ֶזָה ָל כ   ָם ש   ָן י ֵּ , )עַׁ

כו ',  יֵמי ַרע וְּ ֵמי־טֹוב וִּ י ֵיׁש יְּ ֶָזהָכ ִּ ל ָכ   ם ָש   ן י ֵּ )עַׁ
ב( יטֵּ  .הֵּ

ָצא מְּ ל  ,נִּ ָ כ  ֹוָרה מִּ י ֹות ַהת  נֹות אֹותִּ בְּ יק ָיכֹול לִּ ד ִּ ַהצ ַ ׁשֶ
רו ָיה  ָתה ׁשְּ ָהיְּ ֹוָרה ׁשֶ ו  ַהת  ל  י ֲאפִּ עֹוָלם, כ ִּ ב ָ ָבר ׁשֶ ד ָ

ו   ין ָהַעכ  ה ב ֵ ָ ס  ַ כ  תְּ ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע  "םו מִּ ים ׁשֶ עִּ ׁשָ ָהרְּ וְּ
יא הֹוצִּ ה, הו א ָיכֹול לְּ נ ָ ֶ מ  נֹוָתה  ֵמָחָדׁש  מִּ בְּ לִּ אֹוָתה  וְּ

ה  ֶ ל  ג ַ תְּ נִּ ֹו, וְּ ד  ין ֶנגְּ לִּ נֹופְּ ין וְּ ָנעִּ כְּ ֵמי־ַרע נִּ ַהיְּ ֵדי ׁשֶ ַעל־יְּ
ה  ֶ ל  ג ַ תְּ נ ִּ ֹוָרה ׁשֶ יַנת ַהת  חִּ וא ב ְּ הִּ ֵמי־טֹוב, ׁשֶ יַנת ַהיְּ חִּ ב ְּ
ֹוב  ַהט  ֹוֵסף ב ְּ ת  ים, ַוֲאַזי נִּ צו מִּ מְּ ַהצ ִּ ין וְּ בו ׁשִּ ֹוךְּ ַהל ְּ ת  מִּ

ה  ָ ל  חִּ ת ְּ י מִּ א, כ ִּ ָ ֵעל  ל ְּ ֹוב ַהז ֶה אֹור ַרב מִּ ָהָיה ַהט  ׁשֶ כ ְּ
ֹות פ  לִּ ין ַהק ְּ ה ב ֵ ֶ ס  כֻּ ךְּ ָעָליו אֹור ַרב  - מְּ ׁשָ מְּ ֹלא ָהָיה נִּ

ֹות  פ  לִּ קו  ַהקְּ נְּ ֹא יִּ ל  ֵדי ׁשֶ צו ם, כ ְּ מְּ צִּ י ו נֹו ב ְּ ֵדי חִּ ם כ ְּ י אִּ כ ִּ
ֹות  פ  לִּ ַהק ְּ ל ָהַרע וְּ ֵ ט  ב ַ תְּ נ ִּ ׁשֶ יו כ ְּ ׁשָ אי, ֲאָבל ַעכְּ ד ַ יֹוֵתר מִּ

ֹוב ב ְּ  ה ַהט  ֶ ל  ג ַ תְּ נִּ ךְּ ָעָליו אֹור וְּ ׁשָ מְּ נִּ ֹוֵסף וְּ ת  מֹו, ֲאַזי נִּ ַעצְּ
ֹוָרה, הו א  ה ַהת  ֶ ל  ג ַ תְּ נ ִּ ֵדי־ֶזה ׁשֶ ַעל־יְּ כו ', וְּ א וְּ ָ ֵעל  ל ְּ ַרב מִּ

יַנת חִּ כו ', ב ְּ לֹום וְּ ׁשָ י) זֹוֶכה לְּ ִהל ִ ה' " :םָנו,ָיא(ת ְ ב ַ
ָבר ל ד ָ ֵ ים ֲאַהל  אֹלקִּ ָבר ב ֵ ל ד ָ ֵ יבו  "ֲאַהל  טִּ ין ב ְּ נו  ב ֵ , ַהיְּ

ָעקו   ין ב ְּ כו '.  - ב ֵ ַרךְּ וְּ ב ָ תְּ ם־יִּ ֵ ֹו ַהׁש  ָצא ב  מְּ  יִּ

יַנת  חִּ ר הו א ב ְּ ָ ת  סְּ ַהנ ִּ ר, וְּ ָ ת  סְּ נִּ ֶלה וְּ גְּ ֹוָרה ֵיׁש נִּ ַהת  ו בְּ
ַעת  ד ַ ב ַ יַנת ַאֲהָבה ׁשֶ חִּ יָמָאה, ב ְּ תִּ יָקא סְּ ַעת ִּ ָתא ד ְּ אֹוַריְּ

מִּ  ַמן ו בְּ זְּ הו א ב ִּ ים ׁשֶ ָימִּ ב ְּ י ֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ כו ', כ ִּ ֹות וְּ ד 
ֵרי  תְּ יַנת סִּ חִּ וא ב ְּ הִּ ַדַעת, ׁשֶ הו א ב ְּ ֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ כו ', וְּ וְּ
ֹעם  טְּ ָכל ָאָדם ָיכֹול לִּ כו ', וְּ ֹוָרה וְּ י ו ת ַהת  ימִּ נִּ ְּ ֹוָרה, פ  ת 

ֹות ד  מִּ ַמן ו בְּ זְּ ו  ב ִּ ל  ַעל־ ,ַטַעם אֹור ָהַאֲהָבה ַהז ֹאת ֲאפִּ
ֶיה  הְּ י ִּ ֹו, ׁשֶ ת  ַדעְּ ֹו לְּ ב  ר לִּ ֵ ַקׁש  מ ְּ ֵדי ׁשֶ כו ', יְּ ׁשו תֹו וְּ רְּ ֹו ב ִּ ב  לִּ

ַמן  ז ְּ ב ַ יַנת ַאֲהָבה ׁשֶ חִּ ֵרָגתֹו ֵיׁש לֹו ב ְּ י ַמדְּ פִּ ָכל ֶאָחד לְּ וְּ
ֵרָגה  דְּ ַ מ  ב ַ ַעת ׁשֶ ד ַ ב ַ י ַאֲהָבה ׁשֶ כו ', כ ִּ ַעת וְּ ד ַ ב ַ ַאֲהָבה ׁשֶ וְּ
ֵרָגה  דְּ ַ מ  ַמן ב ַ ז ְּ ב ַ יַנת ַאֲהָבה ׁשֶ חִּ ֹוָנה הו א ב ְּ ת  חְּ ַ ַהת 

כו ' יֹוָנה וְּ כו '.  ָהֶעלְּ ב(וְּ יטֵּ בָהֵּ יטֵּ לֶָזהָהֵּ םָכ   ש   ָן י ֵּ  :)עַׁ

תָָ[א] ִחינַׁ יק ֵנר ְוֶזהָב ְ לִּ ַהדְּ ֶמן לְּ ׁשֶ ָוָתה  ב ְּ צְּ מ ִּ ה ׁשֶ ָ ֲחנֻּכ 
ה ָ יָָ.ֲחנֻּכ  ָעה כ ִ ׁשָ כו ת ָיָון ָהרְּ ָרה ַמלְּ בְּ ָיהו  ג ָ תְּ יֵמי ַמת ִּ ב ִּ

ָרֵאל ש ְּ ָך יִּ יָרם  - ַעל ַעמ ְּ ַהֲעבִּ ֹוָרֶתָך ו לְּ יָחם ת  כ ִּ ַהׁשְּ לְּ
צֹוֶנךָ  ַעל י רְּ ק ֵ לָחֻּ לִָמכ   אֵּ ר  לֶָאתִָיש ְ ֵּ ט  ְָלבַׁ צו  ְָור  ,

יָ ָכ ִ דֹול, ג   ָהַׁ ן ֹהֵּ כ  ָהַׁ י ל־ְידֵּ ָעַׁ ה י  ָה  ס נ ֵּ ְָוהַׁ ה, ֹור  ת  הַׁ
א,ָ ֲחר  א־אַׁ ְטר  ס ִ ָהַׁ הו א ָש ֶ ה, ע  ְרש   ָה  ְלכו ת ַׁ מ  ש ֶ כ ְ
יןָ ְָואֵּ ט, ְפר  ָב ִ ָאֹו ל ְכל  ָב ִ ל אֵּ ר  ִָיש ְ ל ָעַׁ ִרין ב ְ ִמְתג ַׁ

רָ  ִָיש ְ ֶָאת יִחין נ ִ ֱאֶמת,ָמַׁ ֶ ָב  ָה' י ְרכֵּ דַׁ ָב ְ ְך ילֵּ ָלֵּ ל אֵּ
ָ יחַׁ כ ִ ש ְ ְָלהַׁ ְָורֹוִצים ִמְצוֹות, ָו  ה תֹור  ָב ְ ֲעֹסק לַׁ
ִמיםָ לֹום,ְָוִלְפע  סְָוש   י,ָחַׁ ְמרֵּ הְָלגַׁ ֹור  ת  ְעִליםָהַׁ ְלהַׁ ו 
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ֹובָ ט  הַׁ דָש ֶ לֹום,ְָמֹאדְָמֹאד,ָעַׁ סְָוש   ִרים,ָחַׁ ב ְ ִמְתג ַׁ
דָ דְָוֶאח  לֶָאח  כ  לָב ְ אֵּ ר  ִיש ְ ָב ְ ש  י ֵּ יש ֶ ְמרֵּ םְָלגַׁ ֵּ ל  ָ,ִנְתעַׁ

ְצמֹוָ ָעַׁ ר ְָלִהְתעֹורֵּ יְך ָאֵּ ל ל  ָכ ְ ָיֹוְדִעים ין אֵּ ָש ֶ ד עַׁ
ןָ ו  ק  ת ִ ָהַׁ ר ִָעק ַׁ י ֲָאזַׁ ֱאֶמת, ֶ ָב  ְך רַׁ ם־ִיְתב   ֵּ ש   ְָלהַׁ ב ו  ש  ל 
ל־ יָעַׁ ֱאֶמת,ָכ ִ ֹורָה  ד  יקָהַׁ ד ִ צ ַׁ יָהַׁ ל־ְידֵּ קָעַׁ אָרַׁ הו 

יָ ֲָאזַׁ ֱאֶמת, ָה  יק ד ִ צ ַׁ ְָלהַׁ ב רֵּ ְָלִהְתק  ז ֹוִכין ָש ֶ י ְידֵּ
ֹוְָורֹוֶאהָ רִָעמ  ב ֵּ ְמדַׁ ֹוָו  קִָעמ  ֱאֶמתָעֹוסֵּ יקָה  ד ִ צ ַׁ הַׁ ש ֶ כ ְ
לָ ְלב ֵּ ְָוִנְתב ַׁ ל ֵּ ט  ִָנְתב ַׁ ע רַׁ ָה  י ֲָאזַׁ יו, ֹות  ִמד  ָו  יו ֲעש   מַׁ
ִָיְצרֹוָ ֶָאת ה פ  כ   ָש ֶ ֱאֶמת ָה  יק ד ִ צ ַׁ ָהַׁ ֶנֶגד ָכ ְ י ְמרֵּ ְלגַׁ
ֹובָ ט  ְָוהַׁ ל ָנֹופֵּ ע רַׁ ָה  י ֲאזַׁ ָוַׁ ע, י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְוִהְכִניעַׁ

ל ֶָ רִָנְתג ַׁ ְמֹבא  ֹותָ)כ ַׁ ִלפ  ק ְ ָהַׁ י ִָעְמקֵּ י ִעְמקֵּ ָמֵּ ו  הֲָאִפל 
כֹולִָלְבנֹותָ יקָי  ד ִ צ ַׁ יָהַׁ "ל(,ָכ ִ נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  בָב ַׁ יטֵּ הֵּ
ָ ו  ֲאִפל  םָ, עֹול  ב   ש ֶ ָם ד  א  ָל ִמכ   ֹוָב ט  הַׁ ֹוָת ל  ְלגַׁ ו  ָה ֹור  ת  הַׁ

א.ָ הו  קֹוםָש ֶ מ  ִָאםָהו אָב ְ

ַָׁ מ  ש ֶ הָ, לֲָחֻנכ   סָש ֶ נ ֵּ ֶֹקףָהַׁ הָת  י  הְָוֶזהָה  ע  ְרש   ְלכו תָה 
םָ ל  ט ְ לְָלבַׁ אֵּ ר  לִָיש ְ ָעַׁ רו  ב ְ ִהְתג ַׁ יָש ֶ ל־ְידֵּ עַׁ הָש ֶ ב  ש ְ ח 
ה,ָ מ  קו  ֶהםָת ְ יןָל  י־ֶזהָאֵּ ל־ְידֵּ ִמְצוֹות,ָעַׁ הָו  ֹור  ִמת 
ָהו אָ נו  ְָוֹכחֵּ ינו  תֵּ ו  רִָחי  ִעק ַׁ רָש ֶ חַׁ אַׁ לֹום,ָמֵּ סְָוש   חַׁ

רַָׁ ם־ִיְתב   ֵּ ש   ָהַׁ ל ֲָאב  ְצוֹות, מ ִ ְָוהַׁ ה ֹור  ת  הַׁ ָמֵּ ק ְךָרַׁ
ָ הו  ְתי  ת ִ זֶָאתָמַׁ ָא  נו  חָל  לַׁ ְָוש   נו  ֹוִָעמ   ְסד  ִהְפִליאָחַׁ
ָ, ָֹכחַׁ י ֹורֵּ ב  ָג ִ יו  ה  ָש ֶ ֲֹהִנים כ  ָהַׁ יו ר  ֲחבֵּ ָוַׁ דֹול, ן־ג   ֹהֵּ כ 
ָ כו  ז   ָש ֶ י ל־ְידֵּ ָעַׁ ה, ֻדש    ק ְ ָהַׁ ִָמן ה י  ָה  ם ת  ר  ְגבו  ו 
םָ ת  ר  כו ִָלְגבו  י־ֶזהָז  ל־ְידֵּ עַׁ ם,ָש ֶ לִָיְצר  רָעַׁ ב ֵּ ְלִהְתג ַׁ

ג ְָ ל־הַׁ דֹוִליםְָמֹאד,ְָועַׁ יִקיםָג ְ ד ִ ָצַׁ יו  יָה  ה,ָכ ִ דֹול 
ת ִחינַׁ ,ָב ְ יָֹכחַׁ ֹורֵּ ב  ָג ִ יו  ה  יָש ֶ י)ְָידֵּ ִהל ִ ָםָקג,ָכ(:ת ְ

רוָֹ" יְָדב  ָֹעש ֵּ יָֹכחַׁ ֹרֵּ ב  "ל,ָָ",ג ִ נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  רָב ַׁ ֱאמַׁ נ ֶ הַׁ
לָ ֵּ ט  ְלבַׁ ָו  יל ִ פ  ש ְ ְלהַׁ ָו  ְכִניעַׁ ְָלהַׁ כו  ָז  י־ֶזה ל־ְידֵּ עַׁ

ןָהָ  ו  תָי  ְלכו  ָמַׁ יו  םְָוה  לֶָנְגד   פַׁ עָנ  רַׁ יָה  ה,ָכ ִ ע  ְרש  
ןָ ְזמַׁ ףָב ִ ה,ָאַׁ ֹור  ת  ָהַׁ ְינו  הַׁ ֹוב,ָד ְ ט  ֹותָהַׁ ל  ְיכֹוִליןְָלגַׁ
יָ ל־ְידֵּ ְצוֹות,ָעַׁ מ ִ הְָוהַׁ ֹור  ת  ִליםִָמןָהַׁ טֵּ לָב ְ אֵּ ר  ש ְ י ִ ש ֶ
יָ ֹרֵּ ב  יִקיםָג ִ ד ִ צ ַׁ יָהַׁ ה,ָכ ִ ע  ְרש   ְלכו תָה  רו תָמַׁ ב ְ ִהְתג ַׁ

ְָיכֹוִליםִָלבְָ יָֹכחַׁ "ל,ָכ ִ נ ַׁ רָכ ַׁ ב  לָד   הִָמכ   ֹור  ת  נֹותָהַׁ
יםָ ש ִ בו  ל ְ ָהַׁ ִָמן י־טֹוב ְימֵּ ָהַׁ ֶָאת יט ְפש ִ ָמַׁ א הו 
ֶָאתָ ה פ  כ   ָש ֶ י ל־ְידֵּ ָעַׁ ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ל ָש ֶ ִמים ְמצו  צ ִ ְוהַׁ

ףָ ֹוסֵּ יִָנת  ֲאזַׁ ',ָוַׁ ֶצרְָוכו  י ֵּ תָהַׁ ִפי ַׁ יָכ ְ ל־ְידֵּ עָעַׁ י־רַׁ ְימֵּ הַׁ
א,ָכ ִָ ל   עֵּ בִָמל ְ ֹובָאֹורָרַׁ ט  הַׁ הָב ְ י  הָֹלאָה  ִחל   יִָמת ְ

"ל. נ ַׁ 'ָכ ַׁ ְךְָוכו  לָכ   ִאירָכ   ָמֵּ

יוָ ְכש   ָעַׁ ָזֹוִכין נו  א  ָש ֶ ה ֲָחֻנכ   ר ָנֵּ ת ִחינַׁ ָב ְ ְוֶזה
הָ ר  ֲעש   מֵּ ָה ט   ְלמַׁ ָם ג ַׁ ָה ֹור  ת  הַׁ אֹוָר ֹוָת ל  ְלגַׁ יְךָו  ְמש ִ ְלהַׁ
עַָׁ דו  י   ָכ ַׁ ִחיצֹוִנים, ָהַׁ ת ֲָאִחיזַׁ ש  ָיֵּ ם ש    ָש ֶ ִחים, ְָטפ 

י ִָ) ץ־חַׁ ִרי־עֵּ ְ הפ  רֶָ,ָים,ֲָחֻנכ   ֶ ל־קָד(פ  יו,ָעַׁ ְכש   .ְָועַׁ
רֹו,ָ יְָדב  ָֹעש ֵּ יָֹכחַׁ ֹרֵּ ב  יִקיםָג ִ ד ִ צ ַׁ לָהַׁ ָש ֶ ֹחַׁ כ  יָהַׁ ְידֵּ
לָ ְָונֹופֵּ ע ִָנְכנ  י־ֶזה ל־ְידֵּ ָעַׁ יו, נ  ב  ָו  הו  ְתי  ת ִ ָמַׁ ם הֵּ ש ֶ
ִחיצֹוִנים,ָ ָהַׁ ת ֲָאִחיזַׁ ְינו  ָהַׁ ע, י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְינו  ָהַׁ ע, רַׁ ה 

ְינוָ  ֹוב,ָהַׁ ט  הָהַׁ ֶ ל  דְָָוִנְתג ַׁ ה,ָעַׁ ט   םְָלמַׁ י־טֹובָג ַׁ ְימֵּ הַׁ
ֹותָאֹורָ ל  ְלגַׁ הָו  ֹור  ת  ִָלְבנֹותֶָאתָהַׁ ְָיכֹוִלין נו  א  ש ֶ

קֹום לָמ  כ  ץָ.ב ְ חו  הָהו אָב ַׁ רֲָחֻנכ   תָנֵּ ןִָמְצוַׁ ֵּ ל־כ  ְָועַׁ
אָ- ינ  ִָמד ִ ים, ב ִ רַׁ ָה  ת ו  ְרש  ים)ָב ִ י ִ ָחַׁ ח ןִָסימָ ָֹארַׁ

אָףָה(ְסִעיתרעאָ יםָהו  ב ִ רַׁ תָה  ו  יְָרש  ְמקֹוםָ,ָכ ִ
ו תָ ְָרש  ת ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ָש ֶ א, ֲחר  א־אַׁ ְטר  ס ִ ָהַׁ ת ֲאִחיזַׁ

ים ב ִ רַׁ עַָָׁ,ה  דו  י   ְנחָ רָֹזהַָׁ)ָכ ַׁ ִ יוָסָרמד.(פ  ְכש   לָעַׁ ,ֲָאב 
ָ ְינו  ָהַׁ ע, רַׁ ָה  י ָכ ִ ה, ֹור  ת  ָהַׁ ָאֹור ה ֶ ל  ִָנְתג ַׁ ם ָש   ם ג ַׁ
ָ יָֹכחַׁ ֹרֵּ ב  יִקיםָג ִ ד ִ צ ַׁ ָהַׁ ֹחַׁ יָכ  ל־ְידֵּ לָעַׁ ע,ָנֹופֵּ י־רַׁ ְימֵּ הַׁ

"ל, נ ַׁ לָָכ ַׁ כ  ָב ְ ה, ֹור  ת  ָהַׁ ְינו  הַׁ ָד ְ ֹוב, ט  ָהַׁ ה ֶ ל  ְוִנְתג ַׁ
א. ל   עֵּ בִָמל ְ ֹוָאֹורָרַׁ ףָב  ֹוסֵּ יִָנת  ֲאזַׁ קֹום,ָוַׁ ָמ 

ה לֲָחֻנכ   רֹותָש ֶ נ ֵּ תָאֹורָהַׁ ִחינַׁ יָָ.ְוֶזהָב ְ יק כ ִ לִּ דְּ ַ ַהמ 
ֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליהָ  לְּ ֵהא ׁשַ ת ְּ יק ַעד ׁשֶ לִּ ַהדְּ יךְּ לְּ ,ָָצרִּ

יןָאוָֹ ל ִ גַׁ מ ְ ש ֶ יָכ ְ הכ ִ ט   הְָלמַׁ ֹור  ת  יןָָ,רָהַׁ בֹוִניןְָועֹוש ִ ו 
ְמדֹורָ ָב ִ ֶרת ֶ ֻמְסת  ָו  ת ש ֶ ְָמֻלב ֶ ה ְית  ה  ָש ֶ ה ֹור  ת  ָהַׁ ֶאת
"ל.ָ נ ַׁ כ ַׁ ָא ל   עֵּ ִמל ְ ָב רַׁ ָאֹוָר ה  ב   ָף ֹוסֵּ ִנת  ָי ֲאזַׁ ֹותָ, ִלפ  ק ְ הַׁ

ָ ת ִחינַׁ ָב ְ ין ְוֶזה י ַמֲעלִּ , כ ִּ הֹוֵלךְּ יף וְּ ה מֹוסִּ ָ ֵנר ֲחנֻּכ 
ֶֹדשׁ  ק  לָ-ָב ַ כ  יָב ְ ר,ָָכ ִ הָיֹותֵּ ֹור  ת  הָהַׁ ֶ ל  ְתג ַׁ מ ִ םָש ֶ עַׁ ַׁ פ 

ָ ת ְבִחינַׁ ָב ִ א, ל   עֵּ ִָמל ְ ר ָיֹותֵּ ָאֹור ף ֹוסֵּ ָ"ִנת  ֹמעַׁ ִלש ְ
רוָֹ ב  קֹולָד ְ "ל"ב ְ נ ַׁ ָָ.,ָכ ַׁ

יָ דֹול,ָכ ִ ן־ג   ֹהֵּ כ  יָהַׁ ל־ְידֵּ סָעַׁ נ ֵּ רָהַׁ הִָעק ַׁ י  ןָה  ל־כ ֵּ ְועַׁ
מֹוָ ָכ ְ ן, ֹהֵּ ָכ  ם ש ֵּ ָב ְ א ִָנְקר  יק, ד ִ צ ַׁ ָהַׁ הו א ָש ֶ ב, רַׁ ה 

כ ָ  בש ֶ כִָ)ָתו  ְלא  ָ":ָיָב,ָז(מַׁ ְמרו  ןִָיש ְ ֹהֵּ יָכ  ְפתֵּ יָש ִ כ ִ
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אֹותָ ְךָה'ְָצב  ְלא  יָמַׁ יהו ָכ ִ ִ ו ִָמפ  ש  ק ְ הְָיבַׁ תְָותֹור  עַׁ ד ַׁ
"ל ינו ָזַׁ ֹותֵּ ב  ו ָרַׁ ְרש  ְוד  אָ, טָ דָמֹועֵָּ)ָהו  יז.(:ק  ִאםָ'ָָן

אֹות ְךָה'ְָצב  ְלאַׁ ֹוֶמהְָלמַׁ בָד  רַׁ אֶָזהָָ'ה  ב  ו  מ  'ָ)כ ַׁ ְוכו 
הַָׁ ָר ֲאמ  ַׁ מ  "ל(ב ַׁ תָָ.נ ַׁ ִחינַׁ ב ְ ֶחֶסדָ, ָת ִחינַׁ ב ְ ָא הו  ָן ֹהֵּ כ  ָי כ ִ

ה,ָ ֶ ל  ְָמגַׁ ב רַׁ ה  ָש ֶ ה ֹור  ת  ָהַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ָש ֶ ה, ֲהב  אַׁ
ָ ה  ל   ֻ ָכ  ה ֹור  ת  ָהַׁ ל כ  ָב ְ י ָכ ִ ה, ֲהב  ָאַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ש ֶ
"ל(,ָ נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  רָב ַׁ ְמֹבא  ְךָ)כ ַׁ רַׁ תֹוִָיְתב   ֲהב  ָאַׁ ש  ְמֻלב  

לָ  רִָהְתג ַׁ ִעק ַׁ לָה  עֲָאב  י־רַׁ ְימֵּ תָהַׁ עַׁ ְכנ  הְָוהַׁ ֹור  ת  ו תָהַׁ
הָ כ  ז   ש ֶ ֹורָ, ד  ב ַׁ ֱאֶמתָש ֶ בָה  רַׁ יקְָוה  ד ִ צ ַׁ הַׁ ָי ל־ְידֵּ אָעַׁ הו 
"ל נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  רָב ַׁ ְמֹבא  ת,ָכ ַׁ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ָָ.ִלְבִחינַׁ

ֹורָ ב  אָג ִ יקָהו  ד ִ צ ַׁ הַׁ יָש ֶ ל־ְידֵּ יָעַׁ ד,ָכ ִ ֹלֶָאח  כ  יָהַׁ כ ִ
ִָיְצר ֶָאת ה פ  כ   ָש ֶ ֹוָֹכחַׁ ִָלב  ה י  ָה  י־ֶזה ל־ְידֵּ ְָועַׁ ֹו,

הָ כ  ָז  י־ֶזה ל־ְידֵּ ְָועַׁ ֹו, ְעת  ְָלדַׁ ֹו ִָלב  ר ֵּ ְָוִקש   תֹו ו  ְרש  ב ִ
ת,ָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  ָאֹור ב ֵּ ל  ב ַׁ ָש ֶ ֹות ד  מ ִ ָהַׁ לו  ב ְ ק ִ ש ֶ
םָ רָש   ְמֹבא  תָ)כ ַׁ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  הְָלאַׁ כ  י־ֶזהָז  ל־ְידֵּ ְועַׁ

"ל( נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  סֹוףָהַׁ מֵָָּ-ָב ְ אָו  אָהו  ְיק  תֶָזהָד ַׁ ֲחמַׁ
לָ כ  ב ְ ָש ֶ ע, י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ֶָאת ֹות ְָוִלְכפ  ְכִניעַׁ ְָלהַׁ כֹול י 

ל כ ֵּ ַׁ ִמְסת  ָו  ָרֹוֶאה הו א ָש ֶ קֹום עָָ-ָמ  רַׁ ָה  ל נֹופֵּ
רָ יִָעק ַׁ ֹו.ָכ ִ לֶָנְגד  ֵּ ט  עִָנְתב ַׁ רַׁ יָה  ֹוב,ָכ ִ ט  הָהַׁ ֶ ל  ְוִנְתג ַׁ
ֹות ְבִמד  ָו  ן ְזמַׁ ָב ִ ה, ט   ְָלמַׁ ק ָרַׁ ָהו א ע רַׁ ָה  ת ,ֲָאִחיזַׁ

ֶהםָ ָל  ָיֵּש  ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ ע, י־רַׁ ִָוימֵּ י־טֹוב ְָימֵּ ש  םָיֵּ ְוש  
הָ ֲהב  ָאַׁ ת ְבִחינַׁ ָב ִ ה, ְעל  ְָלמַׁ ל ֲָאב  ם, ָש   ה ֲאִחיז 

ה ֹור  יָת  תִָסְתרֵּ ִחינַׁ ת,ָב ְ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ֶהםָָ-ָש ֶ יןָל  םָאֵּ ש  
סָ ָחַׁ ה, ט   ְָלמַׁ ם ת  ֲָאִחיז  ר ְָוִעק ַׁ ל, ל  ָכ ְ ה ֲָאִחיז  ם ו  ש 

תָש ֶָ ֲחמַׁ קָמֵּ אָרַׁ לֹום,ָהו  רְָוש   ֵּ ש   ְתקַׁ ת ִ יןָזֹוִכיןָש ֶ אֵּ
לָ ב ֵּ ְתקַׁ ָו  ת עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  ִָעם ִמים י  ב ְ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ה 
ֹוָ ְהֶיהִָלב  י ִ רָש ֶ ב ֵּ ִָמְתג ַׁ ין אֵּ יָש ֶ ל־ְידֵּ ם,ָעַׁ אֹורִָמש   
א,ָ ָהו  י ֲָאזַׁ ֹו, ְעת  ְָלדַׁ ֹו רִָלב  ֵּ ש   ְָמקַׁ ינֹו ְָואֵּ תֹו ו  ְרש  ב ִ

ת ִחינַׁ ָב ְ לֹום, ְָוש   ס לֵָּ)ָחַׁ ִָמש ְ ָטז, ןָ"ָכח(:י ִנְרג  
ף ו  ל  ָאַׁ ְפִריד הָ"מַׁ ֲהב  אַׁ ָה  לֹום, ְָוש   ס ָחַׁ ד, ְָוִנְפר  ,

ת,ָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ה  י־טֹוב,ָמֵּ ְימֵּ תָהַׁ ִחינַׁ ִמים,ָב ְ י   ב ַׁ ש ֶ
י ֲאזַׁ לֹוםָ,וַׁ סְָוש   עְָויֹוְנִקיםָָ,חַׁ י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ִרין ב ְ ִמְתג ַׁ

הָ פ  כ   יקָש ֶ ד ִ צ ַׁ לָהַׁ "ל,ֲָאב  נ ַׁ יֶהםָכ ַׁ יםֲָעלֵּ ס ִ ְמכַׁ ֶהםָו  מֵּ
י־טֹוב,ָ ְימֵּ ָהַׁ ְָוֻיְכְללו  רו  ְ ש   ְתקַׁ י ִ ָש ֶ ה כ  ְָוז  ִָיְצרֹו ֶאת

ת,ָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  תָאַׁ ִלְבִחינַׁ ִמיםָ, י   ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ב ְ
ת ו  ְרש  ֹוָב ִ יִָלב  ו םָכ ִ עָש  רַׁ יןְָלה  ןָאֵּ ל־כ ֵּ "ל.ָעַׁ נ ַׁ ֹו,ָכ ַׁ

ֹו,ָ עֶָנְגד  רַׁ לָה  ֵּ ט  לְָוִנְתב ַׁ ןָנֹופֵּ ל־כ ֵּ ֹו,ָעַׁ הֶָנְגד  ִליט  ש ְ
לָ ל  ָכ ְ ה ֲאִחיז  ָוַׁ ה ִליט  ָש ְ ו ם ָש  ע י־רַׁ ְימֵּ ְָלהַׁ ין ָאֵּ י כ ִ
הָ ֲהב  אַׁ תָה  ְבִחינַׁ ו ָב ִ ֲאִפל  וַׁ תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ְבִחינַׁ ב ִ

ִמים י   ב ַׁ ָלָ ָ-ָש ֶ ין ִהיאָאֵּ ש ֶ ָכ ְ ה ִליט  ָש ְ ו ם ָש  ֶהם
ת עַׁ דַׁ ב ְ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ֶרתְָוִנְכֶלֶלתִָעםָה  ֶ ָָ.ְמֻקש  

ֶצלָ ָאֵּ ְכִניעַׁ ָמַׁ ֱאֶמת ָה  יק ד ִ צ ַׁ הַׁ ש ֶ ָכ ְ ֶכף ֵּ ָת  ן ל־כ ֵּ ְועַׁ
דֹול ג   ֹכחֹוָהַׁ עָב ְ י־רַׁ ְימֵּ ִעיםָהַׁ ְרש   תָָ,ה  ִחינַׁ הָב ְ ֶ ל  ְמגַׁ ו 

בָמִָ דָאֹורָרַׁ ֶהםִָמי   ףָב   ֹוסֵּ י־טֹוב,ִָנת  ְימֵּ א,ָהַׁ ל   עֵּ ל ְ
תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ תָאֹורָה  ִחינַׁ ְצמֹוָב ְ עַׁ ְוֶזהו ָב ְ "לָ, נ ַׁ כ ַׁ
בָ הו אָאֹורָרַׁ ֱאֶמתָש ֶ יקָה  ד ִ צ ַׁ יָהַׁ ל־ְידֵּ הָעַׁ ֶ ל  ְתג ַׁ נ ִ ש ֶ
ֶכףָ ֵּ ָת  י ָכ ִ אֹור, ָה  ר ִָעק ַׁ ם ִָמש    י ָכ ִ א, ל   עֵּ ִמל ְ
י־טֹוב, ְימֵּ ָהַׁ ה ֶ ל  ְמגַׁ ָו  ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְכִניעַׁ יקָמַׁ ד ִ צ ַׁ הַׁ ש ֶ ָכ ְ

הָ ֲהב  אַׁ תָה  ִחינַׁ ִהיאָב ְ ֹוב,ָש ֶ ט  ֶכףָהַׁ ֵּ רָת  ֵּ ש   יִָנְתקַׁ ֲאזַׁ
ת,ָ עַׁ דַׁ ב ְ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  א הו  ָש ֶ ֹו, ְרש  ָש   ִָעם ִמים, י  ב ְ ש ֶ
י,ָ ְמרֵּ ִחיצֹוִניםְָלגַׁ תָהַׁ הֲָאִחיזַׁ ל  ט ְ י־ֶזהִָנְתב ַׁ ל־ְידֵּ עַׁ ש ֶ
"לָ נ ַׁ כ ַׁ ָא ל   עֵּ ִמל ְ ָב רַׁ אֹוָר ָת ִחינַׁ ְצמֹוָב ְ עַׁ ב ְ ְוֶזָה "לָ, נ ַׁ כ ַׁ

בְוָ] יטֵּ ִריםָהֵּ ב  ד ְ ןָהַׁ בֵּ ָ[.ה 

ֹחַָָׁ[ב] כ  ֶָזהָהַׁ ָלֹו ש  י ֵּ יקָש ֶ ד ִ צ ַׁ ֶָזהָהַׁ ן ל־כ ֵּ יָָ,ְועַׁ כ ִ
דֹול,ָ ן־ג   ֹהֵּ תָכ  ִחינַׁ ָב ְ ָהו א ת, עַׁ דַׁ ב ְ הָש ֶ ֲהב  הְָלאַׁ כ  ז 
ִהואָ ת,ָש ֶ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֶעְליֹונ  הָה  ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ִהואָב ְ ש ֶ

ן־ ֹהֵּ תָכ  ִחינַׁ ה,ָב ְ דֹול  הָג ְ ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ל־ב ְ דֹול,ְָועַׁ ג  
ה לֲָחֻנכ   סָש ֶ נ ֵּ רָהַׁ הִָעק ַׁ י  אָה  ְיק  דֹוָד ַׁ לָי  ןָעַׁ יָָ.כ ֵּ כ ִ

ים ָונִּ ָָ-ַָהי ְּ ה, ע  ְרש   ָה  ת ְלכו  ָמַׁ ם הֵּ ל ש ֶ ָ או  כ  מ ְּ טִּ
ים ָמנִּ ְּ תָָ-ַָהׁש  ִחינַׁ ָב ְ ְינו  ָהַׁ ת, עַׁ ד ַׁ תָהַׁ ִחינַׁ ִהואָב ְ ש ֶ

ְָימֵָּ ש  םָיֵּ ש    ה,ָש ֶ ט   ְָלמַׁ ש  ְמֻלב   הָהַׁ ֹור  ת  תְָוהַׁ עַׁ ד ַׁ י־הַׁ
הו אָ תָש ֶ עַׁ תָד ַׁ ִחינַׁ אָב ְ םָהו  םָש   ע,ְָוגַׁ יָרַׁ טֹובִָוימֵּ
ֹות,ָ ד  מ ִ ִמיםְָוהַׁ י   לָהַׁ כ  טָב ְ ֵּ ש   ַׁ תִָמְתפ  עַׁ ד ַׁ יָהַׁ ה,ָכ ִ ֹור  ת 
ןָ ל־כ ֵּ ָעַׁ ע, ָרַׁ י ִָוימֵּ י־טֹוב ְָימֵּ ם ָש   ש  י ֵּ ָש ֶ ת ֲחמַׁ מֵּ ו 

ָ ם ת  רו  ב ְ ִָהְתג ַׁ ת עֵּ יםב ְ ָמנִּ ְּ ל ַהׁש  ָ או  כ  מ ְּ ִהואָָ-ָטִּ ש ֶ

תָהַָׁ ִחינַׁ יָב ְ ל־ְידֵּ י־טֹוב,ָעַׁ ְימֵּ לָהַׁ הָש ֶ ֹור  ת  תְָוהַׁ עַׁ ד ַׁ
"ל נ ַׁ ָכ ַׁ ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ת ית ָ.ֲאִחיזַׁ כו ת ב ֵ רו  ַמלְּ בְּ ג ָ ׁשֶ ו כְּ
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ל  ית ׁשֶ לֹוחִּ או  צְּ ה ֵנס ו ָמצְּ חו ם, ַנֲעש ָ צ ְּ נִּ י וְּ מֹוָנאִּ ַחׁשְּ
דֹול ֵֹהן־ג ָ ל כ  חֹוָתמֹו ׁשֶ ָהָיה ָחתו ם ב ְּ ֶמן ׁשֶ ֶזהָָ-ָׁשֶ

ת ִחינַׁ מוָֹ)ָב ְ ָכה(:תָש ְ ָֹקֶדשָ "ָל, ת חַׁ ִָמש ְ ֶמן ,ָ"ש ֶ
ת,ָ עַׁ דַׁ ב ְ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  ם ש    ָש ֶ ֶעְליֹון ָה  ת עַׁ ד ַׁ ָהַׁ ְינו  הַׁ

אָ הו  ָש ֶ ה, ֹור  ָת  י תִָסְתרֵּ ִחינַׁ ִהואָב ְ ל ש ֶ חֹוָתמֹו ׁשֶ ב ְּ
דֹול ֵֹהן־ג ָ תָכ  ִחינַׁ ִאםָב ְ ָי ֶזהָכ ִ ל  ָה ֶ ְזכ  י ִ ש ֶ ִמָי יָן אֵּ ָי כ ִ ,ָ

ִחי ָב ְ ִהוא ָש ֶ דֹול, ג   ָהַׁ ן ֹהֵּ כ  הָהַׁ ֶעְליֹונ  ָה  ה ֲהב  אַׁ ָה  ת נַׁ
ת עַׁ דַׁ ב ְ ָָ.ש ֶ

דֹול,ָ ן־ג   ֹהֵּ כ  ָהַׁ ל ָש ֶ ז ֶה ָהַׁ תו ם ֶָהח  ֶמן ֶ ש   ָהַׁ י ל־ְידֵּ ְועַׁ
הָ ֲהב  אַׁ תָאֹורָה  ִחינַׁ ה,ָב ְ ֹור  יָת  תִָסְתרֵּ ִחינַׁ ִהואָב ְ ש ֶ

ס הָנֵּ ֲעש   י־ֶזהָנַׁ ל־ְידֵּ ת,ָעַׁ עַׁ דַׁ ב ְ יָָ,ש ֶ ֹו כ ִ ֹלא ָהָיה ב 
ם יֹום ֶאָחד י אִּ יק כ ִּ לִּ ַהדְּ ז ֶהָָ-ָלְּ תָהַׁ עַׁ ד ַׁ יָאֹורָהַׁ כ ִ

תָ ִחינַׁ ִהואָב ְ ֹבא,ָש ֶ ִתידָל  יִָאםֶָלע  הָכ ִ ֶ ל  ֹלאִָיְתג ַׁ
ְריָ ) ה'"ָהָיד,ָז(:ְזכַׁ עָלַׁ דַׁ אִָיו   דָהו  'ָ"יֹוםֶָאח  ָ,ְוכו 
"ל] נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  רָב ַׁ ְמֹבא  מֹוָנה ָ[.כ ַׁ ָדַלק ׁשְּ ה ֵנס וְּ ַנֲעש ָ וְּ

ים ָג ִָָ-ָָימִּ יִקים ד ִ צ ַׁ ָהַׁ ֹחַׁ ָכ  י ל־ְידֵּ ָעַׁ י ָכ ִ ֹחַׁ ָכ  י ֹורֵּ ב 

םָ ָהֵּ י־ֶזה ל־ְידֵּ ָעַׁ יהֹון, ִָיְצרֵּ ל ָעַׁ ִרין ב ְ ְתג ַׁ מ ִ הַׁ
ת עַׁ דַׁ ב ְ הָש ֶ ֲהב  אַׁ יִכיןָאֹורָה  ְמש ִ ִאירָאֹורָָ,מַׁ י   דָש ֶ עַׁ

יָ ֹות,ָכ ִ ְבִמד  ִמיםָו  י  ב ְ הָש ֶ ֲהב  אַׁ תָב   עַׁ דַׁ ב ְ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ה 
ם ת  ו  ְרש  םָב ִ ֹותָש ֶָָ,ִלב   ד  מ ִ ִמיםְָוהַׁ י   ִריםָהַׁ ְ ש   ְמקַׁ בָו  ֵּ ל  ב ַׁ

ֹותָ ד  מ ִ ִמיםְָוהַׁ י   הַׁ ִליָן ב ְ ְמקַׁ ו  תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ְלאֹורָה 
ָאֹורָ ִָלְטֹעם ָזֹוִכין י־ֶזה ל־ְידֵּ עַׁ ָש ֶ ם, ִָמש    אֹור

ֹות ד  מ ִ בַׁ ןָו  מַׁ ז ְ םָב ַׁ תָג ַׁ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ תָָ.ה  ִחינַׁ ְוֶזהו ָב ְ
ָש ֶָ ה, ֲָחֻנכ   ל ָש ֶ "ל נ ַׁ ָהַׁ ס נ ֵּ ל הַׁ ֶמן ׁשֶ ֶ דֹולַהׁש  ֵֹהן־ג ָ ,ָכ 

רָ ִעק ַׁ ָש ֶ "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  ת ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ש ֶ
תָ ִחינַׁ ֹבא,ָב ְ ִתידָל  קֶָלע  תֹוָהו אָרַׁ ר  דָ"ֶהא  יֹוםֶָאח 

ה' עָלַׁ דַׁ אִָיו   תָָ"הו  ִחינַׁ הו ָב ְ ז ֶ "ל,ָש ֶ נ ַׁ ',ָכ ַׁ ֹא ְוכו  ל  ׁשֶ
ם יֹום ֶאָחד י אִּ יק כ ִּ לִּ ַהדְּ ֹו לְּ "ל,ָָָהָיה ב  נ ַׁ נַ כ ַׁ ה ֵנס וְּ ֲעש ָ

ים מֹוָנה ָימִּ ָדַלק ׁשְּ ת,ָָ.וְּ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  ָאֹור י כ ִ

ִמים,ָ י  ב ְ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ִאירָב   ד,ָהֵּ תָיֹוםֶָאח  ִחינַׁ ִהואָב ְ ש ֶ
רֹותָ תָנֵּ קַׁ ְדל  ָהַׁ הו  ז ֶ ית,ָש ֶ אש ִ רֵּ יָב ְ תְָימֵּ ְבעַׁ םָש ִ הֵּ ש ֶ
הָ ֲהב  אַׁ ִאירָאֹורָה  ת   יָש ֶ דֵּ ִמים,ָכ ְ הָי  מֹונ  הָש ְ ֲחֻנכ  
עָ בַׁ תָש ֶ ִחינַׁ ב ְ ָם הֵּ ש ֶ ִמיםָ, י  ָה ְבע  ִ ש   תֹוְךָהַׁ תָב ְ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ

תָ ִחינַׁ ֹות,ָב ְ י"ִמד  מַׁ ֹותָי  "לָ",ִמד  נ ַׁ ָ.כ ַׁ

יֹום־ָ[ג] דֹולָב ְ ן־ג   ֹהֵּ כ  לָהַׁ אֹותָש ֶ ז   הַׁ תָהַׁ ִחינַׁ ְוֶזהָב ְ
תָ חַׁ ָאַׁ יו  ה  ָש ֶ ל, יכ  הֵּ בַׁ ָו  ְָוִלְפִנים י ִָלְפנַׁ ִרים ו  פ  כ ִ הַׁ

עְָלמַָׁ בַׁ הְָוש ֶ ְעל  הְלמַׁ רֶָאָיֹומָ )ָט   ֶ נָ קָה,ָפ  ,ָהָג(ִמש ְ
תָ ִחינַׁ ִהואָב ְ ת,ָש ֶ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ִאירָאֹורָה  י   יָש ֶ דֵּ כ ְ
תָ ִחינַׁ ָב ְ ם הֵּ ָש ֶ ה, ט   מַׁ ל ְ ָש ֶ ע בַׁ ֶ ש   ָב ַׁ ה, ְעל  ְָלמַׁ ת חַׁ אַׁ
הָ ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ִהואָב ְ ִמים,ָש ֶ הָי  ְבע  ֹותָש ִ עִָמד  בַׁ ש ֶ

יָ ן,ָכ ִ ְזמַׁ ֹותָו  ד  מ ִ ב ַׁ ת ִּ ש ֶ ַמעְּ הָָיׁשָ יֲָחֻנכ   תְָימֵּ מֹונַׁ ְ ש   ש ֶ

יֹום־ דֹולָב ְ ן־ג   ֹהֵּ כ  לָהַׁ אֹותָש ֶ ז   מֹוֶנהָהַׁ ֶנֶגדָש ְ םָכ ְ הֵּ
הָ א  ז   הַׁ הַׁ מֹוֶנָה ָה י  ה  ָן ֵּ ל־כ  ְועַׁ "לָ, נ ַׁ כ ַׁ ְינוָ  הַׁ ִריםָ, ו  פ  כ ִ הַׁ
ה,ָ ט   מַׁ ל ְ ָש ֶ ע בַׁ ֶ ש   ָהַׁ ל ָכ   ִָעם ה ְעל  מַׁ ל ְ ָש ֶ ה ֹונ  ִראש  ה 

אֹוְמִרי מֹוָש ֶ חַָׁםכ ְ אַׁ תָ, חַׁ ִיםָ:ָאַׁ ַׁ ת  ש ְ תָו  חַׁ אַׁ תָ, חַׁ תְָואַׁ
הָ ֲהב  אַׁ תָה  ִחינַׁ א,ָב ְ ל   ְלעֵּ ִאירָאֹורָד ִ י   יָש ֶ דֵּ ',ָכ ְ ְוכו 
ה,ָ ט   מַׁ ל ְ עָש ֶ בַׁ ֶ ש   ה,ָב ַׁ ְעל  תְָלמַׁ חַׁ תָאַׁ ִחינַׁ ת,ָב ְ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ

ֹות ִמד  ִמיםָו  הָי  ְבע  תָש ִ ְבִחינַׁ "לָ,ב ִ נ ַׁ ָ.כ ַׁ

הֲָָ[ד] תָאַׁ ִחינַׁ ִהואָב ְ דֹול,ָש ֶ ן־ג   ֹהֵּ כ  יָהַׁ הָכ ִ דֹול  הָג ְ ב 
יָ ִָלְפנַׁ ִרים ו  פ  כ ִ יֹום־הַׁ ָב ְ ס ִָנְכנַׁ ה י  ָה  ה, ֶעְליֹונ  ה 
תָ ִחינַׁ ב ְ ִהוָא ש ֶ חֹותָ, ו  ל  ְוהַׁ רֹוָן א  ה  ְמקֹוָם ֶאָל ְוִלְפִניָם
אָ ָהו  ל ְכל  ָב ִ ש  ְקד   מ ִ ית־הַׁ ב ֵּ ָהַׁ י ָכ ִ ֶָעְליֹון, ת עַׁ ד ַׁ הַׁ

נוָ  ֵּ ב  ָרַׁ ב תַׁ כ   ָש ֶ מֹו ָכ ְ ת, עַׁ ָד ַׁ ת ִחינַׁ הָָ"ל,זַָָׁב ְ מ   כ ַׁ
ִמיםפ ְָ ִני)ָע  ָםָו,ָפא(ִסימ  ינו  ֹותֵּ ב  ָרַׁ ְמרו  א  מֹוָש ֶ ,ָכ ְ

כֹותָלג ר  "לָ)ב ְ ָ'(:ָ.זַׁ ו  ִאל  הָכ ְ ע  ֹוָד ֵּ ָב  ש  י ֵּ לִָמיָש ֶ כ  
יו מ  י  ָב ְ ש  ְקד   מ ִ ית־הַׁ ב ֵּ ָה תָ'ִנְבנ  עַׁ ד ַׁ ָת ְבִחינַׁ ב ִ ָם ְךָג ַׁ אַׁ .ָ
גֹות ְדרֵּ הָמַׁ מ   הְָוכַׁ מ   ָכ ַׁ ש  "לָ]ָ,יֵּ נו ָזַׁ ֵּ ב  בָרַׁ תַׁ כ   מֹוָש ֶ כ ְ

"לב ַָׁ נ ַׁ ָהַׁ ר ֲאמ  ַׁ תָָ[,מ  עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  ָאַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ י כ ִ
הָ ֲהב  ָאַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ ָהו א ה, ֹונ  ְחת  ַׁ ת  ָהַׁ ה ג  ְדרֵּ ַׁ מ  ב ַׁ ש ֶ
יתָ בֵּ הָב ְ י  ה  ָן ֵּ ל־כ  ְועַׁ הָ, ֶעְליֹונ  הָה  ג  ְדרֵּ ַׁ מ  ב ַׁ ִמיםָ, י   ב ַׁ ש ֶ
הָ מ   תָכ ַׁ ִחינַׁ ֹות,ָב ְ הְָקֻדש   מ   הְָוכַׁ מ   ְצמֹוָכ ַׁ ָעַׁ ש  ְקד   מ ִ הַׁ

גוָֹ ְדרֵּ "למַׁ ָזַׁ ינו  ֹותֵּ ב  ָרַׁ ְמרו  א  מֹוָש ֶ )כליםָא,ָָת,ָכ ְ
''ָט(:-ו ו ְָוכו  נ  ֶ תִָממ  ש ֶ לְָמֻקד ֶ אֵּ ר  תִָיש ְ ְמקֹוםָָ,ֶעְזרַׁ

' ְָוכו  ו  נ  ֶ ִָממ  ש  ְָמֻקד   ֲֹהִנים כ  ָהַׁ י ְגלֵּ ָרַׁ ת ִריסַׁ יןָָ,ד ְ ב ֵּ
' ְָוכו  חַׁ ְזב ֵּ מ ִ ְָולַׁ ם ל  או  'ָ,ה  ְָוכו  ל יכ  הֵּ יָָ,הַׁ ִָלְפנַׁ ד עַׁ
וָ  נ  ֶ ִָממ  ש  אָָ-ְָוִלְפִניםְָמֻקד   םֶָאל   סְָלש   יןִָנְכנ  אֵּ ש ֶ
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ִרים ו  פ  כ ִ יֹום־הַׁ ָב ְ דֹול ן־ג   ֹהֵּ כ  ְכִליתָ'הַׁ ַׁ ָת  ם ָש   י ָכ ִ .
דָ הָעֹומֵּ י  םָה  תֶָעְליֹון,ְָוש   עַׁ ד ַׁ ְכִליתָהַׁ ַׁ ה,ָת  ֻדש    ק ְ הַׁ

נוָ  ֵּ ב  ָרַׁ ה ָֹמש ֶ ל ב ֵּ ק ִ ָש ֶ חֹות ו  ל  ְָוהַׁ רֹון א  יוָ,ה  ל  ָע 
לֹום ש   םָָ,הַׁ ְָוש   א, ְך־הו  רו  ־ב   דֹוש  ק   ָהַׁ ל ָש ֶ יו ד  ִמי  

ִים,ָ מַׁ ש    ב ַׁ לִָעםֲָאִביֶהםָש ֶ אֵּ ר  לִָיש ְ ןָש ֶ ת  ֲהב  רָאַׁ ִעק ַׁ
יִריםָא ִ ש   ירָהַׁ ִלין"ָ)ש ִ יָי  דַׁ יןָש   ֵּ תָ"ב  ִחינַׁ (,ָ,ָיגב ְ

רֹון א  ָה  י ד ֵּ ָב ַׁ ם הֵּ ש ִָ)ָש ֶ רַׁ ןָ"י(ב ְ ָנֹותֵּ ה י  ָה  ם ש    ָש ֶ ,
דוָֹ ן־ג   ֹהֵּ כ  ִרים,ָהַׁ ו  פ  כ ִ יֹום־הַׁ ָב ְ ש  אֵּ ָה  ל ָעַׁ ֹטֶרת ק ְ ָהַׁ ל

עָ בַׁ ְָוש ֶ ה ְעל  ְָלמַׁ ת חַׁ ָאַׁ אֹות ז   הַׁ ָהַׁ ֶָאת ה ִָהז   ם ְוש  
ל. אֵּ ר  לִָיש ְ לָכ   רָעַׁ ֵּ פ  הְָלכַׁ ט   ְָלמַׁ

ִייםָ לו  ָת ְ ִאים ֲחט  ָהַׁ ל ָכ   ל ָעַׁ רֹות פ   כ ַׁ ָהַׁ ל ָכ   י כ ִ
רָ  לִָיש ְ נֹותָעַׁ ְרב   ק   ְקִריִביםָהַׁ ָמַׁ יו  ה  ֲֹהִניםָש ֶ כ  ל,ָב ַׁ אֵּ

ֶָחֶסד ִָאיש  ן ֹהֵּ כ  ָהַׁ י ָֹזהַָׁ)ָכ ִ ֹר ש  ָקמה:(נ  ָהו אָא ,
ִילָ ָחַׁ י ְנש ֵּ ָאַׁ יו  ֲֹהִניםָה  כ  ָהַׁ י ָכ ִ , ֹחַׁ ֹורָכ  ב  תָג ִ ִחינַׁ ב ְ
"ל ָזַׁ ינו  ֹותֵּ ב  ָרַׁ ְמרו  א  ָש ֶ מֹו ָכ ְ דֹוִלים, ָג ְ ֹוִרים ב  ָג ִ

ב ָ תָֹקֶהלֶָ) ל־הָיב,ָז(רַׁ ָעַׁ כו  הָז  ֻהנ   כ ְ רָהַׁ יִָעק ַׁ ,ָכ ִ
תָהַָׁ ַׁ ְָקֻדש   י ִריםָלגְידֵּ ב  בָ)ד ְ תו  כ   ָש ֶ מֹו ָכ ְ ִרית, ,ָב ְ

ִָיְנֹצרוָ "ָ:(ט ְבִריְתך  ָו  ֶתך  ִָאְמר  ְמרו  יָש   ֶזהָָ",כ ִ ש ֶ
"ל נ ַׁ ָהַׁ ֹחַׁ כ  ָי ֹורֵּ ב  תָג ִ ִחינַׁ ִריןָ'ָ–ָב ְ ב ְ ִמְתג ַׁ ד ְ ָן ו  ִאנ  יָן ֵּ ִאל 

יהֹון ִיְצרֵּ ָל ִיְצרֹוָהו אָ'עַׁ ָל תָעַׁ רו  ב ְ ִהְתג ַׁ הַׁ ָר ִעק ַׁ ָי כ ִ ,ָ
ָז ה ֲאו  תַׁ ָב ְ ק ָרַׁ ִָאיש  ן ֹהֵּ כ  הַׁ ָש ֶ ת ֲחמַׁ ָמֵּ ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ ֹו,

ִָיְצרֹוָ הֶָאת פ  כ   ָש ֶ ֹחַׁ ָכ  ֹור ב  ָג ִ ת ִחינַׁ ָב ְ ָהו א ֶחֶסד,
תָ ִחינַׁ ת,ָב ְ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  הְָלאַׁ כ  ןָ"ְוז  יָֹכהֵּ ְפתֵּ יָש ִ כ ִ

ת עַׁ דַׁ ְמרוָ  "ל,ָ"ִיש ְ נ ַׁ כ ַׁ ֱאֶמָת ה  יָק ד ִ צ ַׁ הַׁ ָת ִחינַׁ ב ְ ָם הֵּ ש ֶ ,ָ
ָהֵָּ ל ְכל  ָב ִ ֲֹהִנים כ  ָהַׁ י תָכ ִ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  ָאַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ ם

לָ אֵּ ר  ש ְ ִָמי ִ ד ֶאח  ש ֶ ָכ ְ ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ל, אֵּ ר  ִָיש ְ ל לַׁ ָכ ְ ֶנֶגד כ ְ
ןָ ְרב   ִביאָק  הָמֵּ י  לֹום,ָה  סְָוש   ְטא,ָחַׁ יֶזהָחֵּ אֵּ לָב ְ פַׁ נ 

ן ֹהֵּ כ  יםָָ,ֶאלָהַׁ ד ִ ִמְתוַׁ ָו  ן ְרב   ק   לָהַׁ ָסֹוְמִכיםָעַׁ יו  ְוה 
נִָ י־ֶזָה ל־ְידֵּ ְועַׁ יֶהםָ, ֲעוֹונֹותֵּ ָל ֲעוֹונֹותָכ   ה  ָל כ   כוָ  ְמש ְ

ןָ ֹהֵּ כ  ָהַׁ ה  ח  ק  ל ְ ְכש ֶ ָו  ן, ְרב   ק   ָהַׁ ל ָש ֶ ה מ  הֵּ ב ְ ָהַׁ ל עַׁ
ע,ָ רַׁ ה  ָל ֵּ ט  ְוִנְתב ַׁ ָע ְוִנְכנ  ָל נֹופֵּ ֶכָף ֵּ ת  ָה י  ה  ,ָ ה  ְקִריב  ְלהַׁ
רָ רֵּ ְָוִנְתב   ה ֶ ל  ְָוִנְתג ַׁ ֲעוֹונֹות, ְָוה  ִאים ֲחט  ָהַׁ ם הֵּ ש ֶ

ָ ה ֹור  ת  ָהַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ י־טֹוב, ְימֵּ ָהַׁ ת ִחינַׁ הָב ְ ְית  ה  ש ֶ
ןָ ֹהֵּ כ  ֶנֶגדָהַׁ לָכ ְ ֵּ ט  לְָוִנְתב ַׁ פַׁ עָנ  רַׁ יָה  ם,ָכ ִ ֶרתָש   ֶ ִנְסת 

תָ ִחינַׁ ָב ְ , ֹחַׁ ָכ  ֹור ב  ָג ִ ת ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ָש ֶ ֶָחֶסד, ִאיש 
ל־ ְועַׁ "לָ, נ ַׁ כ ַׁ 'ָ ִיְצרֹוְָוכו  ֶאָת ֹוָת ִלְכפ  ָה כ  ז   ש ֶ יָק ד ִ צ ַׁ הַׁ

,ָכ ִָ ש  ְקד   מ ִ ית־הַׁ בֵּ הָב ְ ר  פ   כ ַׁ רָהַׁ הִָעק ַׁ ְית  ןָה  םָכ ֵּ יָש  
ל־ עַׁ ש ֶ תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ב ְ תָ, עַׁ תָד ַׁ ִחינַׁ ב ְ ָא הו 

ל ָש ֶ ֹחַׁ כ  ָהַׁ ר ִָעק ַׁ י־ֶזה עְָָידֵּ רַׁ ָה  ְכִניעַׁ ְָלהַׁ יק ד ִ צ ַׁ הַׁ
הָ ֲהב  תָאַׁ הִָלְבִחינַׁ כ  ז   ש ֶ ָי ל־ְידֵּ עַׁ לָ, אֵּ ר  ש ְ לֹוִָמי ִ ט ְ ְלבַׁ ו 

' תְָוכו  עַׁ ד ַׁ ב ַׁ "לָ,ש ֶ נ ַׁ ָָ.כ ַׁ

ִריִכיןָכ ַָׁ צ ְ ֶ הָש   לָמַׁ רְָצִריִכיןְָוכ  יֹותֵּ הָב ְ דֹול  הָג ְ ר  פ  
לָ כַׁ ו  י  ָש ֶ י דֵּ ָכ ְ ר, יֹותֵּ ָב ְ דֹול ָג   יק ד ִ ָצַׁ ֹו ָב  ק ֵּ ס  ְתעַׁ י ִ ש ֶ
ר,ָ ָיֹותֵּ ֶעְליֹון ָה  ת עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  ָאֹור יְך ְמש ִ ְלהַׁ
לָ הָעַׁ ר  פ   זְָצִריִכיןָכ ַׁ א  ִריםָש ֶ ו  פ  כ ִ יֹום־הַׁ ן,ָב ְ ֵּ ל־כ  ְועַׁ

ָיִָ ל לַׁ ָכ ְ ל ָעַׁ ֲעוֹונֹות ָה  ל לָכ   ָכ   ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ל, אֵּ ר  ש ְ
ִריםָ ש ֵּ ָכ ְ יו  ָה  ָֹלא ִרים ו  פ  כ ִ ָיֹום־הַׁ ל ָש ֶ ֲעבֹודֹות ה 
דֹולָ ג   יקָהַׁ ד ִ צ ַׁ תָהַׁ ִחינַׁ ִהואָב ְ דֹול,ָש ֶ ןָג   ֹכהֵּ אָב ְ ֶאל  

ְָוִלְפִנים י ִָלְפנַׁ ס נֵּ ִָלכ   ֹחַׁ ָכ  ָלֹו ש  י ֵּ יְךָָ-ָש ֶ ְמש ִ ְלהַׁ
ֶעְליֹוןָמְָ תָה  עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ םָאֹורָה  ל־ִמש    ֹאד,ְָועַׁ

הָלֹוָ י  יָה  ל,ָכ ִ אֵּ ר  לִָיש ְ לָכ   רָעַׁ ֵּ פ  הְָמכַׁ י  י־ֶזהָה  ְידֵּ
ֲעוֹונֹותָ לָה  לָכ   עָש ֶ רַׁ לָה  לָכ   ֵּ ט  ְלבַׁ ָו  ְכִניעַׁ ְָלהַׁ ֹחַׁ כ 
י־טֹוב,ָ ְימֵּ ְינו ָהַׁ ֹוב,ָהַׁ ט  ֹותָהַׁ ל  ְלגַׁ לָו  אֵּ ר  לִָיש ְ לָכ   ש ֶ
ה ֲהב  אַׁ ָה  ת ִחינַׁ ָב ְ א, ל   עֵּ ִָמל ְ ב ָרַׁ ָאֹור ֹו ָב  ִאיר ְלה  ָו 

עָ בַׁ ְָוש ֶ ה ְעל  ְָלמַׁ ת חַׁ ָאַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ הו  ז ֶ ָש ֶ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ
"ל נ ַׁ ',ָכ ַׁ הְָוכו  ט   ָ.ְלמַׁ

תָָ[ה] ִחינַׁ הְוֶזהָב ְ ל ֲחנֻּכ ָ ל ׁשֶ ֵ תָָ-ַָהַהל  ִחינַׁ ֶזהָב ְ

רָ ֱאמַׁ נ ֶ ר"ָהַׁ ב  לָד   ֵּ ל  אֹלִקיםֲָאהַׁ רָב ֵּ ב  לָד   ֵּ ל  ה'ֲָאהַׁ "ב ַׁ
לֹוםָש ֶָ תָש   ִחינַׁ ִהואָב ְ "ל,ָש ֶ נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  ל־ב ַׁ עַׁ ז ֹוִכיָן

ל־ עַׁ ֹוָת ִלפ  ק ְ הַׁ ָי ִעְמקֵּ מֵּ בֹוִניָן ו  יָן ל ִ גַׁ מ ְ ש ֶ ָה ֹור  ת  הַׁ ָי ְידֵּ
ָ' ֶצרְָוכו  י ֵּ תָהַׁ ִפי ַׁ יָכ ְ ם]ְידֵּ ןָש   י ֵּ ם,ָעַׁ רָש   ְמֹבא  ,ָ[כ ַׁ

ל ֵּ ל  הַׁ רָהַׁ יֶָזהִָעק ַׁ ם־ָ,כ ִ ֵּ ש   ז ֹוִכיןִָלְמֹצאֶָאתָהַׁ ש ֶ כ ְ
יןָ ֵּ ִטיבֹוָב  יןָב ְ ֵּ קֹום,ָב  לָמ  כ  ְךָב ְ רַׁ ',ִָיְתב   ְָוכו  קו  ע  ב ְ

יםָיח ִהל ִ תָ)ת ְ ִחינַׁ ִמןָָ:(,ָדב ְ אָה'ָו  לֶָאְקר  "ְמֻהל  
םָקיח תָ)ש   ִחינַׁ ",ָב ְ עַׁ ש ֵּ יִָאו   רָָ:(,ָהֹאְיבַׁ צַׁ ֵּ מ  "ִמןָהַׁ

רָ ב  לָד   ֵּ ל  ֲאהַׁ הָ' תָ"ב ַׁ ִחינַׁ הו ָב ְ ז ֶ ש ֶ ,ָ"' הְָוכו  י  אִתָי ר  ק 
ל ֵּ ל  הַׁ רָהַׁ ז ֶהִָעק ַׁ ל",ָש ֶ ֵּ ל  אֹלִקיםֲָאהַׁ "לָ,ב ֵּ נ ַׁ ָ.כ ַׁ
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תָָ[ו] ִחינַׁ הְוֶזהָב ְ ֲחנֻּכ ָ ן ב ַ ֵ ת  ין לִּ ֹוֲהגִּ נ  ָדָקה ׁשֶ גֵָּ)ַָהצ ְּ ןָמ 

הָ  ְבר  ָאַׁ יםם י ִ ָחַׁ ח ָתרע(.ִסימָ ָֹארַׁ רָָן ִָעק ַׁ י כ ִ
רו תָ ב ְ ִָהְתג ַׁ ת ֲחמַׁ ָמֵּ ָהו א לֹום, ְָוש   ס ָחַׁ ת, ֲעִני ו  ה 
תָ ִגימַׁ ְ תָפ  ִחינַׁ ִהואָב ְ י־טֹוב,ָש ֶ ְימֵּ לָהַׁ עָעַׁ י־רַׁ ְימֵּ הַׁ

 ָ ש   מ ִ ָש ֶ ה, נ  ב  ל ְ תָהַׁ ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ָש ֶ ת, ֲעִני ו  ָה  ם
יָ נֵּ ָש ְ ע בַׁ ָש ְ ל ָעַׁ ב ע  ר  ָה  י נֵּ ָש ְ ע בַׁ ָש ֶ רו ת ב ְ ִהְתג ַׁ

ת ְבִחינַׁ לֹום,ָב ִ סְָוש   ע,ָחַׁ ב  ש    לֵָּ)ָהַׁ ָיָטו,ָטו(:ִמש ְ
ִעים" ִניָר  יָע  לְָימֵּ ִניָ"כ   הֶָלע  ק  ןְָצד  ֹותֵּ נ  .ְָוֶזהָש ֶ

ת ִחינַׁ ָב ְ יק, ד ִ ָצ ַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ א י)ָהו  ִהל ִ ָת ְ ָלז, ָכא(:ם
ן" ןְָונֹותֵּ יקָחֹונֵּ ד ִ עִָמןָ"צַׁ י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְכִניעַׁ אָמַׁ ,ְָוהו 

תָ ְבִחינַׁ ָב ִ י־טֹוב, ְימֵּ ָהַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ ה ֶ ל  ְָוִנְתג ַׁ ִני, ֶהע 
יםָקי ִהל ִ ו)ת ְ לָָ:(בָ, ְלכ ֵּ ְלֶוהְָיכַׁ מַׁ ו  ָן ָחֹונֵּ "טֹובִָאיש 

ָ ת ִחינַׁ ָב ְ יו", ר  ב  רוָֹ"ד ְ ְָדב  י רָָ"ֹעש ֵּ ְָוִעק ַׁ "ל. נ ַׁ הַׁ
ָהוָ  ה ק  ד  צ ְ הָהַׁ תֹור  ָב ְ ק עֹוסֵּ ָה  ן גו  ָה  ִני ְָלע  ן ֵּ ִָלת  א

ִניָ ןְָלע  ֹותֵּ נ  ְכש ֶ א,ָו  ְית  יָאֹור  ְמכֵּ ַׁ ִמְצֹות,ִָלְהיֹותָת  ו 
א ֶזה,ִָנְמצ  ל־ָ,כ   ָעַׁ ש  מ   הָמַׁ ֹור  ת  ֹוֶנהֶָאתָהַׁ הו אָב  ש ֶ

ֶָאתָ ְסִמיְך ָמַׁ א ָהו  י ָכ ִ ָלֹו, ן ֹותֵּ נ  ָש ֶ ה ק  ד  צ ְ ָהַׁ י ְידֵּ
ֲעסָֹ כֹולָלַׁ םְָוי  כ  ְלִמידָח  ַׁ ת  י־ֶזה,ָהַׁ ל־ְידֵּ הָעַׁ ֹור  ת  קָב ַׁ

תָ ֲחמַׁ ָמֵּ ה ֹור  ָת  י ְברֵּ ִָמד ִ ל ֵּ ט  ִָמְתב ַׁ ה י  ָה  ֶֹדם ִָמק  י כ ִ
הָ ֹור  ָת  ין ָאֵּ ח ֶָקמַׁ ין ָאֵּ ִָאם י ָכ ִ ה, ס  ְרנ  ַׁ פ  ָהַׁ ֶחְסרֹון

בֹותָ ןָלֹוָג,ָיז)א  ז ֶהָנֹותֵּ ָש ֶ י ל־ְידֵּ ָעַׁ יו ְכש   ְָועַׁ ,)
ה ֹור  ת  ֲעֹסקָב ַׁ כֹולָלַׁ אָי  ְךָאֹותֹו,ָהו  הְָוסֹומֵּ ק  ,ְָצד 

א ִהואָָ,ִנְמצ  אָש ֶ ִנְמצ  דֹוָ, לָי  הָעַׁ ֹור  ת  קָב ַׁ ז ֶהָעֹוסֵּ ש ֶ
י־טֹוב,ָ ְימֵּ ָהַׁ ְינו  הַׁ ָד ְ ה, ֹור  ת  ָהַׁ ֶָאת ֹוֶנה ָב  ת ִחינַׁ ב ְ
ת,ָ ֲעִני ו  ָה  ק ֹחַׁ ָד  ֹוְך ִָמת  ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ֹוְך ִָמת  ה ֶ ל  גַׁ מ ְ ש ֶ
ִעיםָ ר  ִנָי ע  ָי לְָימֵּ תָכ   ִחינַׁ ב ְ עָ, י־רַׁ תְָימֵּ ִחינַׁ םָב ְ הֵּ ש ֶ

"ל, נ ַׁ ֹוֶנהָָכ ַׁ אָב  הו  יק,ָש ֶ ד ִ צ ַׁ תָהַׁ ִחינַׁ אָב ְ ןָהו  ל־כ ֵּ ְועַׁ
ָ ְכִניעַׁ מַׁ ָו  י־טֹוב, ְימֵּ ָהַׁ ֶָאת ה, ֹור  ת  ָהַׁ ֶָאת ן ם־כ ֵּ ג ַׁ

"ל נ ַׁ עָכ ַׁ י־רַׁ ְימֵּ הָזֹוֶכהָָ.הַׁ ק  ד  צ ְ יָהַׁ ל־ְידֵּ ןָעַׁ ל־כ ֵּ ְועַׁ
יָ ִָסְתרֵּ ת ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ָש ֶ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  ָאַׁ ת ִלְבִחינַׁ

ת ִחינַׁ ִהואָב ְ ה,ָש ֶ ֹור  ,ָָת  עַׁ דו  י   חֹות,ָכ ַׁ ְחצ  צ ַׁ אֹורֹותָהַׁ
ָנח ה ְעי  ָ)ְיש ַׁ ת ְבִחינַׁ ָיב ִ בָָ:(יא-, עֵּ ר  ָל  ק פֵּ "ְות 

' ך ְָוכו  ְפש ֶ 'ָ,נַׁ רָֹאֶרך ְָוכו  חַׁ ַׁ ש   עָכ ַׁ קַׁ ִיב   ָז ָָ,א  יעַׁ ב ִ ְוִהש ְ
ע,ָ פַׁ ֶ ש   ָהַׁ ר ִָעק ַׁ ם ִָמש    י ָכ ִ ," ך  ְפש ֶ ָנַׁ חֹות ְחצ  צַׁ ב ְ

ָ ת: ְבִחינַׁ ָ'ב ִ י ְמזֹונֵּ ָו  י י ֵּ ָחַׁ י נֵּ אָב   ְלי  ַׁ אָת  ת  ְזכו  ָב ִ או ל 
א ת  אִָמל ְ ְלי  ַׁ אָת  ל  ז   מַׁ יִָאםָב ְ אָכ ִ ת  )ִמל ְ רָ' י־ֹזהַׁ נֵּ ו  ק  ָת ִ

וָ  ק  ָקכז.(ת ִ ָע, ִהואָן ָש ֶ ֶעְליֹון, ָה  ל ז   ַׁ מ  ָהַׁ הו א ָש ֶ ,
א,ָ ְית  יָאֹור  תִָסְתרֵּ ִחינַׁ ת,ָב ְ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ב ְ

ה א  אְָסִתימ  יק  ת ִ עַׁ אָד ְ ְית  תָאֹור  ִחינַׁ עַָָׁ,ב ְ דו  י   ָ.כ ַׁ

הָש  ֶָָ[ז] תָמַׁ ִחינַׁ עֹוָלםְוֶזהָב ְ ץ ָל ְּ ק ֵ ת מִּ ָרׁשַ ָ ין פ  קֹורִּ
ה ָ ֲחנֻּכ  ףָב ַ תָיֹוסֵּ ַׁ ֻדל  ֶרתִָמג ְ ב ֶ הְָמדַׁ ש   ר  פ   יָֹזאתָהַׁ ,ָכ ִ

הָ פ  כ   יָש ֶ ל־ְידֵּ ִיםָעַׁ ֶאֶרץִָמְצרַׁ לָב ְ ד ֵּ ְתג ַׁ נ ִ יקָש ֶ ד ִ צ ַׁ הַׁ
הָ כ  י־ֶזהָז  ל־ְידֵּ וֶָֹאתִָיְצרֹו,ְָועַׁ עֶָנְגד  רַׁ לָה  ֵּ ט  ְתב ַׁ נ ִ ָש ֶ

לָָ- לָכ   לָעַׁ הָֹמש ֵּ ֲעש   ןָנַׁ ֵּ ל־כ  ע,ְָועַׁ י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְינו  הַׁ
ִים ִָמְצרַׁ י)ֶָאֶרץ אש ִ רֵּ ָכו(ב ְ ֶֹקףָתָמה, הו אָת  ָש ֶ ,

עָ רַׁ ֶרץָ–ה  א  תָה  ָט(ש ָ )ֶָעְרוַׁ ֶֹקףָםָמב, ָת  י ָכ ִ ,
וָֹ ֶנְגד  ָל ֵּ ט  ִנְתב ַׁ ִיָם ִמְצרַׁ ֶאֶרָץ ָל ש ֶ ָע רַׁ ֲעש ָ ָ,ה  נ ַׁ ש ֶ ָד הָעַׁ

דָ ִיםָעַׁ לִָמְצרַׁ עָש ֶ רַׁ לָה  ָכ   יֶהם,ְָוִהְכִניעַׁ לֲָעלֵּ מֹוש ֵּ
ְךָ ר־כ   חַׁ ָאַׁ ם ָש   ִָלְהיֹות ל אֵּ ר  ִָיש ְ ְָיכֹוִלים יו  ה  ש ֶ

ָ לו ת ג   ִרים]ב ַׁ פ  ס ְ ָב ַׁ א ב  ו  מ  ָש ֶ מֹו ָֹזהַָׁ)ָכ ְ ש ֶָר י ֵּ בָוַׁ
םָקפד.([ ִָלְהיֹותָש   ף ָיֹוסֵּ ח ָֻהְכרַׁ ֶָזה ִביל ש ְ ב ִ ָש ֶ ,

א ִָאםָל  י ָכ ִ ֶֹדם, ִָמק  ֹלָָ-ו ְָיֹכִליםִָלְסב  יו  ֹלאָה 
עָ רַׁ ֶֹקףָה  םָת  הָש   י  ה  ִים,ָש ֶ לִָמְצרַׁ לו תָש ֶ ג   ֶאתָהַׁ
יקָ ד ִ צ ַׁ ָהַׁ ף ָיֹוסֵּ ל ָש ֶ ֹחַׁ ָכ  י ל־ְידֵּ ָעַׁ ל ֲָאב  ְמֹאד,
לָ עָש ֶ רַׁ עָה  י־ֶזהִָנְכנַׁ ל־ְידֵּ לִָיְצרֹו,ָעַׁ רָעַׁ ב ֵּ ִהְתג ַׁ ש ֶ

וָֹ לֶָנְגד  ֵּ ט  ִיםְָוִנְתב ַׁ ָָ.ִמְצרַׁ

ָיָ  ה י  ָה  ן ל־כ ֵּ ֲָחלֹומֹותְועַׁ ֹר ִָלְפת  ף ָיֹוסֵּ יָָ.כֹול כ ִ
מֹוָ ָכ ְ ִלים, טֵּ ָב ְ ִרים ב  ָד ְ ִָעם ב ְָמֹער  ָהו א ֲחלֹום הַׁ

"ל ינו ָזַׁ ֹותֵּ ב  ְמרו ָרַׁ א  כוָֹ)ָש ֶ ר  תָָתָנה.(,ב ְ ִחינַׁ הָב ְ ז ֶ ש ֶ
ָ ש  י ֵּ ָש ֶ ֱאֶמת ָה  י ָכ ִ ע, רַׁ ָה  ִָעם ֹוב ט  ָהַׁ ְרבו ת ִהְתע 

י ְָימֵּ ת ִחינַׁ ָב ְ ָטֹוב, ת ִחינַׁ ָב ְ ֶָזה ֲחלֹום הַׁ ־טֹוב,ָב ְ
ֲחלֹום הַׁ ָל ש ֶ ִליָם טֵּ ב ְ ִריָם ְדב  ו  ֶקָר ֶ ש   תָָ-ְָוהַׁ ִחינַׁ ב ְ ֶזָה

ע, י־רַׁ י־ְָימֵּ ְימֵּ לָהַׁ ָעַׁ ין ס ִ עְָמכַׁ י־רַׁ ְימֵּ הַׁ תָש ֶ ֲחמַׁ מֵּ ו 
ם,ָ ת  אֲָאִחיז  זָהו  א  ֲחלֹום,ָש ֶ הָב ַׁ נ  ש ֵּ טָב ְ ְפר  טֹוב,ָב ִ
ְתרֹוןָ ִ ָפ  ל ָעַׁ ֲעֹמד ָלַׁ ר ֶָאְפש   ִָאי ן ל־כ ֵּ ָעַׁ , עַׁ דו  י   כ ַׁ

ֲחלֹום יקאֲָָ.הַׁ ד ִ צ ַׁ הַׁ ָף מֹוָיֹוסֵּ כ ְ יָק ד ִ צ ַׁ לָהַׁ הָָ-ָב  פ  כ   ש ֶ
ָ עַׁ ֹומֵּ ש   ש ֶ ֶכףָכ ְ ֵּ יָת  ע,ֲָאזַׁ י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ֶאתִָיְצרֹוְָוִהְכִניעַׁ
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ָנֹוְפִליןָ ע, י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְינו  ָהַׁ ע, רַׁ ָה  י ֲָאזַׁ ֲחלֹום, הַׁ
תָ ִחינַׁ ִהואָב ְ ש ֶ י־טֹובָ, ְימֵּ קָהַׁ רַׁ יָן ל ִ ְוִנְתג ַׁ ִליָן ט ְ ְוִנְתב ַׁ

וָֹ ט  ְָוהַׁ ֱאֶמת ֲחלֹוםה  ָהַׁ ְתרֹון ִ ָפ  א הו  ָש ֶ ֲחלֹום ב ַׁ ָש ֶ ָ.ב
ֲעֹמדָ םָלַׁ ל   ֻ ְכלו ָכ  ֹאָי  ל  ְרֹעהָש ֶ ַׁ תֲָחלֹוםָפ  ִחינַׁ ְוֶזהָב ְ

ְתרֹונוָֹ ִ לָפ  י)ָעַׁ אש ִ רֵּ י הָתָמא,ָח(ב ְ יֲָחלֹומֹוָה  ,ָכ ִ
הָ ִחינ  ב ְ הוָ  ז ֶ ש ֶ בָ, ע  ר  ה  ָי נֵּ ש ְ ָע בַׁ ְוש ֶ ָע ב  ש    הַׁ ָי נֵּ ש ְ ָע בַׁ ש ֶ

ִהְתג ַָׁ ָש ֶ ש  מ   תָזֹוָמַׁ ִחינַׁ ב ְ ָם הֵּ ש ֶ בָ, ע  ר  ה  ָי נֵּ ש ְ ָע בַׁ ש ֶ ָר ֵּ ב 
םָ הֵּ ע,ָש ֶ ב  ש    יָהַׁ נֵּ עָש ְ בַׁ ֶ ש   לָהַׁ ע,ָעַׁ י־רַׁ תְָימֵּ ְבעַׁ ש ִ

תָ ְבִחינַׁ י־טֹוב,ָב ִ רֹות ָהָרעֹותְימֵּ ָ ָנה ַהפ  ַלעְּ בְּ ',ַָָות ִּ ְוכו 

י־ ְימֵּ הַׁ ָי ל־ְידֵּ עַׁ ָי ְמרֵּ םְָלגַׁ ֵּ ל  הְָוִנְתעַׁ ס   רִָנְתכ ַׁ דֲָאש ֶ עַׁ
יהֶָ הֲָעלֵּ ס   כ ִ עָש ֶ תָרַׁ ְבִחינַׁ ָב ִ י ָבאו  ם, ֹלא נֹוַדע כ ִּ וְּ

ה נ ָ ב ֶ רְּ י)ֶָאל קִּ אש ִ רֵּ כא(,ב ְ הָָתָמאָ, י  ה  ֹלָא ָן ֵּ ל־כ  ְועַׁ
ְתרֹונוָֹ ִ ָפ  ל ָעַׁ ֲעֹמד ָלַׁ ם ד  ָא  ם ו  ָש  כֹול רָָ-ָי  רֵּ ְלב 

יָ ָכ ִ יק, ד ִ צ ַׁ ָהַׁ ף ָיֹוסֵּ ִָאם י ָכ ִ ֹו ב  ָש ֶ ֹוב ט  ְָוהַׁ ֱאֶמת ה 
ָ ת ִחינַׁ ָב ְ ע, י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ִלין ט ְ ִָנְתב ַׁ יָ'ֶאְצלֹו נֵּ ָש ְ ע בַׁ ש ֶ

ב ע  ר  לָ'ה  ָש ֶ ֱאֶמת ָה  ְתרֹון ִ ָפ  עַׁ ָיֹודֵּ ה י  ָה  ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ ,
בָ םָרַׁ ֲחיֹותָעַׁ הְָלהַׁ כ  ְָוז  ֲחלֹום, ָֹאֶכלָָ-הַׁ ֹץ ִלְקב 

יָ דֵּ י־טֹוב,ָכ ְ תְָימֵּ ִחינַׁ םָב ְ הֵּ ע,ָש ֶ ב  ש    יָהַׁ נֵּ עָש ְ בַׁ ש ֶ ב ְ
ע י־רַׁ םְָימֵּ הֵּ ש ֶ בָ, ע  ר  ה  ָי נֵּ רָש ְ ב ֵּ ְכלו ְָלִהְתג ַׁ ֹאָיו  ל  ָָ.ש ֶ

י־טֹוב תְָימֵּ יֶזהָטֹוב,ִָלְבִחינַׁ םָזֹוֶכהְָלאֵּ ד  א  ש ֶ יָכ ְ ָכ ִ
יםָָ- ֲעש ִ מַׁ ֹותְָמֹאדָב ְ ְרב  לְָלהַׁ ד ֵּ ַׁ ת  ִריְךְָלִהש ְ הו אָצ 

תָ ְבִחינַׁ ל,ָב ִ כַׁ ו  י  ֶ הָש   לָמַׁ הָכ   ֹור  ת  ֶסקָהַׁ ְבעֵּ טֹוִביםָו 
ֹותָ"ָ:(,ָי)ֹקֶהֶלתָט ֲעש  ָלַׁ ְדך  אָי  ְמצ  רָת ִ ֹלֲָאש ֶ כ 

ה ֲָעש ֵּ ֹכֲחך  בָָ-"ָב ְ תו  כ   מֹוָש ֶ ,ָכ ְ ֹכֲחך  הָב ְ ת   אַׁ דָש ֶ עַׁ
םָיב א)ש   ,ָ):ָ"ָ ֹרֶתיך  חו  יָב ְ ימֵּ ָב ִ ֹוְרֶאיך  ְזֹכרֶָאתָב  ו 

ה ע  ר  יָה  ְָימֵּ בֹואו  רָֹלאָי  דֲָאש ֶ לָָ"עַׁ יְָלכ  ',ָכ ִ ְוכו 
ִרין ב ְ ְתג ַׁ מ ִ תָש ֶ ְבעֵּ ע,ָו  יָרַׁ י־טֹובִָוימֵּ ְָימֵּ ש  םָיֵּ ד  ָ,א 

לֹום סְָוש   עָעַָָׁ,חַׁ י־רַׁ ְימֵּ ֲעֹמדָהַׁ הָלַׁ ש ֶ םְָוק  ד  א  לָה 
י־טֹובָ ְימֵּ ָהַׁ ֹחַׁ ִָעםָכ  ש  ֵּ מ  ַׁ ת  ִריְךְָלִהש ְ אָצ  ם,ָהו  ֶנְגד  
ֹותָטֹובָ ֲעש  לַׁ ָה כ  ז   ֶ ש   ָה מַׁ ְינוָ  הַׁ ד ְ הָ, ְתִחל   לֹוָב ִ ָה י  ה  ש ֶ
ֹותָ ֲעש  ָלַׁ דֹו י  רָב ְ ֶאְפש   ָש ֶ ן לְָזמַׁ ָכ   ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ֶֹדם, ִמק 

ְמֹאד ֲחֹטָף ִריְךָלַׁ צ  ָא הו  טֹוָב יֶזָה ֹותָָאֵּ ֲעש  לַׁ ָר הֵּ ְלמַׁ ו 
הָטֹוב ְרב ֵּ הָהַׁ ְרב ֵּ ה,ָָ,הַׁ ע  ר  ה  ָי ְימֵּ בֹואו ָהַׁ ֹאָי  ל  דָש ֶ עַׁ

י לַׁ ְואו  אָי הַׁ ָי ֵּ ל  ֻ כ  לֹוםָ, ְוש   ָס ל־ָ,חַׁ עַׁ ָר ֵּ ב  ְלִהְתג ַׁ ָל כַׁ יו 

ףָ ָיֹוסֵּ ת ִחינַׁ ָב ְ הו  ז ֶ ָש ֶ ע, י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְכִניעַׁ ְָלהַׁ י־ֶזה ְידֵּ
יק ד ִ צ ַׁ ָהַָָׁ,הַׁ י נֵּ ש ְ ָב ִ ָֹאֶכל ץ ְָוִקב ֵּ ף סַׁ א  יָש ֶ דֵּ ָכ ְ ע ב  ש   

ב תו  כ   ָש ֶ מֹו ָכ ְ ע, רַׁ ָה  י ימֵּ ָב ִ ב ָרַׁ ם ָעַׁ ֲחיֹות ְָלהַׁ
י) אש ִ רֵּ ָלו(ב ְ ָמא, ָת דֹון: ק ָ פִּ ָהָיה ָהֹאֶכל לְּ ',ָָוְּ ְוכו 

לָ עַׁ ֹלָט ִלש ְ ָע י־רַׁ ְימֵּ הַׁ ְכלוָ  יו  ֹלָא י־ֶזָה ל־ְידֵּ עַׁ ש ֶ ָי דֵּ כ ְ
ל־ יֶהםָעַׁ ֲעלֵּ ִריָן ב ְ ִמְתג ַׁ ו  ָן ְצמ  עַׁ יָן י ִ יְָמחַׁ ל,ָכ ִ אֵּ ר  ִיש ְ

תְָידֵָּ ִחינַׁ ָב ְ הו  ז ֶ ָש ֶ ֹוב, ט  ָהַׁ י ימֵּ ָב ִ ף סַׁ א  ָש ֶ ֹוב ט  ָהַׁ י
ע ב  ש    הַׁ ָי נֵּ עָש ְ בַׁ ש ֶ ב ְ ָף יֹוסֵּ ָף סַׁ א  ש ֶ ֹאֶכָל ָיה ָ,ה  חְּ מִּ י לְּ כ ִּ

ים ָלחֹו ָהֱאֹלקִּ ַהֲחיֹות ַעם ָרבָ-ָםָמה,ָה(ש ָ )ָׁשְּ ָלְּ

ָםָנ,ָכ(.ש ָ )

ָת ִחינַׁ ב ְ ֹעה ֶאָחד הו אְוֶזָה רְּ ַ סוָ ָםש ָ ) ֲחלֹום פ  כה(פ   ,ָָק

י בָָכ ִ ע  ר  ה  ָי נֵּ עָש ְ בַׁ ָש ֶ ְכִניעַׁ ְלהַׁ ְרֹעָה ַׁ פ  ֲחלֹוָם ָֹר ִלְפת 
יקָ ד ִ צ ַׁ יָהַׁ ל־ְידֵּ ע,ָהו אָעַׁ ב  ש    יָהַׁ נֵּ עָש ְ בַׁ ֹותָש ֶ ל  ְלגַׁ ו 

ָת ִחינַׁ ב ְ ִהוָא ש ֶ תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  אַׁ ה  ְלאֹוָר ָה כ  ז   יֹוםָ"ש ֶ
ה' עָלַׁ דַׁ ִָיו   א דָהו  ָָ"ֶאח  ְָוֶזהו  "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ,' ֲחלֹום ְוכו 

ֹעה  רְּ ַ ָ.ֶאָחד הו אפ 

לֶָזהָ יָכ   ה,ָכ ִ ֲחֻנכ   ץָב ַׁ תִָמק ֵּ ש ַׁ ר  ןָקֹוִריןָפ   ל־כ ֵּ ְועַׁ
ֶהםָ ְדִליִקיןָב   ַׁ מ  הָש ֶ יֲָחֻנכ   תְָימֵּ מֹונַׁ תָש ְ ִחינַׁ אָב ְ הו 
תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ִאירָאֹורָה  י   יָש ֶ דֵּ ה,ָכ ְ רֹותֲָחֻנכ   נֵּ

ִמים ָי  ה ְבע  ש ִ ָש ְָָ,ב ְ ע בַׁ תָש ֶ ִחינַׁ ָב ְ ֹות ל  ְָלגַׁ י דֵּ יָכ ְ נֵּ
"ל נ ַׁ ',ָכ ַׁ י־טֹובְָוכו  תְָימֵּ ִחינַׁ םָב ְ הֵּ עָש ֶ ֹבַׁ ש   ָ.הַׁ

ו ָָ[ח] ל  ִריםָאֵּ ב  הָד ְ ֹלש   ש ְ הָב ִ הָֹמש ֶ ש    ןִָנְתקַׁ ֵּ ל־כ  ְועַׁ
ָ ם נ  ימ  ס ִ "הש ֶ ָֹמ"ׁשֶ ם, הֵּ ָש ֶ ," ָוָ מְּ ה "נֹור  ִליםָׁשְּ ק 

ָ ש  ו  "לַה"ְוִקד  ינו ָזַׁ ֹותֵּ ב  ְמרו ָרַׁ א  מֹוָש ֶ ,ָכ ְ רָֹזהַָׁ)ָֹחֶדש 

מָ  רו  ָקת ְ ִריםָנז:(ה ב  ָד ְ ה ֹלש   ְ ש   ָהַׁ ו  ל  ָאֵּ ל כ  ָב ְ י ָכ ִ ,
ת. עַׁ דַׁ ב ְ הָש ֶ ֲהב  אַׁ יְךָאֹורָה  ְמש ִ ְָצִריִכיןְָלהַׁ

נֹוָרה תָָ-ָמְּ ִחינַׁ םָב ְ הֵּ ה,ָש ֶ רֲָחֻנכ   תָנֵּ ִחינַׁ "ל,ָב ְ נ ַׁ כ ַׁ

םָ ִאיר  ְלה  םָו  ְדִליק  ְָלהַׁ ִריִכין צ ְ ,ָש ֶ ש  ְקד   מ ִ ב ַׁ רֹותָש ֶ נֵּ
ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ אֹורָה  יָָמֵּ נֵּ ְ לָפ  תֶָאלָמו  ְבִחינַׁ ב ִ

הָ י  ןָה  ל־כ ֵּ רֹות,ְָועַׁ נ ֵּ תָהַׁ ְבעַׁ ָש ִ ִאירו  הָי  נֹור  מ ְ רָ'הַׁ נֵּ
הָ ֹור  ָש  ה ִכינ  ְ ש   הַׁ ָש ֶ ל אֵּ ר  ְָלִיש ְ ת דו  ָעֵּ ִבי ֲער  ַׁ מ  הַׁ
ם י ֵּ הְָמסַׁ י  ָה  ה  ב  ְתִחילָו  הָמַׁ י  ָה  ו  נ  ֶ מ  מ ִ ל,ָש ֶ אֵּ ר  ִיש ְ 'ָב ְ

חוָֹ) רֹותָש ֶָתָפו:(ְמנ  נ ֵּ םָב ַׁ ָש   י ָכ ִ הָ, ֹור  ָש  ש  ְקד   מ ִ ב ַׁ



 בליקוטי מוהר"ן ח"א           חנוכה ג'ליקוט על תורה ל"ג             

 נב  

דו תָ עֵּ רָה  םִָעק ַׁ ןָש   ל־כ ֵּ ת,ְָועַׁ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ אֹורָה 
ִים. מַׁ ש    ב ַׁ ֲאִביֶהםָש ֶ לָלַׁ אֵּ ר  תִָיש ְ ֲהבַׁ לָאַׁ ָעַׁ

ים ָקלִּ ל־ָ- ׁשְּ עַׁ ב,ָש ֶ תָלֵּ הִָנְדבַׁ ק  תְָצד  ִחינַׁ ֶזהָב ְ

רָ ִעק ַׁ ָם ש    מ ִ ש ֶ תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  אַׁ ה  אֹוָר ִאיָר מֵּ י־ֶזָה ְידֵּ
ש  ֶָ "להַׁ נ ַׁ 'ָכ ַׁ עְָוכו  ָָ.פַׁ

ָ ת ִחינַׁ ָב ְ ו ׁש ַהֹחֶדשׁ ְוֶזה ד  הָָ-ָקִּ נ  ב  ל ְ ָהַׁ ֹאת ל  ְלמַׁ

י־טֹובָ ְימֵּ ָהַׁ ֹות ל  ְָלגַׁ ת ִחינַׁ ָב ְ ֶזה ָש ֶ , ה  ת  ִגימ  ְ ִמפ 
ָ, חַׁ רֵּ י   ָהַׁ ט עו  ִָממ ִ ם ת  ֲאִחיז  ָש ֶ ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְכִניעַׁ ְלהַׁ ו 

סָוְָ ִרים,ָחַׁ ב ְ עִָמְתג ַׁ י־רַׁ ְימֵּ הַׁ ש ֶ יָכ ְ ,ָכ ִ עַׁ דו  י   לֹום,ָכ ַׁ ש  
ט,ָ עֵּ ְָוִנְתמַׁ י־טֹוב ְימֵּ ָהַׁ ל ָש ֶ אֹור ָה  ם ְמצֵּ ִָנְתצַׁ י ֲאזַׁ
ִריְךָ הִָמעו טָאֹור,ְָוצ  נ  ב  ל ְ תָהַׁ ִגימַׁ ְ תָפ  ִחינַׁ ָב ְ הו  ז ֶ ש ֶ
הָ נ  ב  ל ְ ָהַׁ ת ִגימַׁ ְ ָפ  ֹאת ל  ְלמַׁ ָו  ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ְכִניעַׁ ְלהַׁ
יָ ל־ְידֵּ ',ָעַׁ הְָוכו  מ   חַׁ אֹורָהַׁ הָכ ְ נ  ב  ל ְ ְהֶיהָאֹורָהַׁ ת ִ ש ֶ

ַָׁ מ  י־ֶזהָש ֶ ל־ְידֵּ עַׁ ָש ֶ א, ל   עֵּ ִָמל ְ ב ָרַׁ ָאֹור יִכין ְמש ִ
הָ ז ֶ ט,ָש ֶ עו  מ ִ םְָוהַׁ ְמצו  צ ִ לָהַׁ ֵּ ט  אֹורְָוִנְתב ַׁ הָה  ב ֶ ִנְתרַׁ

תָ ִחינַׁ ,ָב ְ ה  ת  ִגימ  ְ הִָמפ  נ  ב  ל ְ יָהַׁ ו  תִָמל  ִחינַׁ ְעיָ )ב ְ הְָיש ַׁ
הְָואֹורָל,ָכו(:ָ" מ   חַׁ אֹורָהַׁ הָכ ְ נ  ב  ל ְ הָאֹורָהַׁ י  ְוה 
ִיְהֶיָה ָה מ   חַׁ ִיםהַׁ תַׁ ְבע  אָָ"ש ִ ֵּ ל  ְתמַׁ נ ִ ש ֶ כ ְ וָ  ֲאִפל  ָי כ ִ .ָ' ְוכו 

תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  אַׁ ה  אֹוָר ָת ִלְבִחינַׁ ְָוזֹוִכיָן חַׁ רֵּ י   הַׁ ָט ִמעו 
תֹו, ִחינ  ָב ְ הְָָלִפי ֶעְליֹונ  ָה  ה ִחינ  ב ְ ָב ַׁ ן י־כֵּ ִ ל־פ  ף־עַׁ אַׁ

ְצִריִכיןָ ָן ֵּ ל־כ  ְועַׁ ןָ, מַׁ ז ְ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ִחינַׁ ב ְ ִיָן אֲָעדַׁ הו 

ב ְָ הַׁ רָש ֶ ְָויֹותֵּ ר ָיֹותֵּ ָעֹוד ִאיר ָת   ה ֶעְליֹונ  ָה  ה ִחינ 
ר.ָ ָיֹותֵּ ֶעְליֹון ָה  ת עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  אֹור ָמֵּ ה ְעל  ְלמַׁ

הָ"ְוֶזהוָ  מ   חַׁ הַׁ ְואֹוָר ָה מ   חַׁ הַׁ אֹוָר כ ְ ָה נ  ב  ל ְ הַׁ אֹוָר ָה י  ְוה 
ִמים י   הַׁ ָת ְבעַׁ ש ִ אֹוָר כ ְ ִיָם תַׁ ְבע  ש ִ אֹורָ"ִיְהֶיָה ָא הו  ש ֶ ,ָ

ְבעַָׁ ִ ִָמש   ז נו  ג   תָהַׁ ִחינַׁ ָב ְ ִהוא ָש ֶ ית, אש ִ רֵּ ָב ְ י ְָימֵּ ת
ת ִחינַׁ ָב ְ ִזים, נו  ג ְ ָהַׁ יִקים ד ִ צ ַׁ ְָוהַׁ ה ז  נו  ג ְ ָהַׁ ה ֹור  ת  ָהַׁ

י) אש ִ רֵּ יָ"ָתָא,ָד(:ב ְ אֹורָכ ִ ְראֱָאֹלִקיםֶָאתָה  י ַׁ וַׁ
"ל]ָ"טֹוב נ ַׁ רָהַׁ ֲאמ  ַׁ מ  רָב ַׁ ְמֹבא  ה ָ[,כ ַׁ ֶ כ  זְּ נִּ י ָרצֹון ׁשֶ הִּ יְּ

ֵהָרה  מְּ ו  ב ִּ ל  ג ַ תְּ י ִּ ָיֵמינו  ׁשֶ ָ.ָאֵמן ,ב ְּ

תָ[ט]ָ ִחינַׁ מוָֹ)ְָוֶזהָב ְ ֲהֹרןָָתָל,ָח(:ש ְ ֲעֹלתָאַׁ ְבהַׁ ו 
ְָקֹטֶרתָ י ָכ ִ ה, ְקִטיֶרנ   ָיַׁ ִים ְרב ַׁ עַׁ ָה  ין ֵּ ָב  ֹרת נ ֵּ ָהַׁ ֶאת
עָ י־רַׁ ְימֵּ ְָוהַׁ ֹות ִלפ  ק ְ ָהַׁ ְכִניִעין ַׁ מ  ָש ֶ ת ִחינַׁ ָב ְ א הו 

הַָׁ ֲעִליָן מַׁ ו  יָן ל ִ ְמגַׁ יָו  נֵּ ְממ  רָסַׁ ש   דָע  חַׁ תָאַׁ ִחינַׁ ב ְ ֹובָ, ט 
ֹטֶרת ק ְ עַָָׁ,הַׁ דו  י   ָ )ָכ ַׁ ִפל  ת ְ יםָ, י ִ ץ־חַׁ ִרי־עֵּ ְ רֶָהָפ  ֶ ָקָה(.פ 

רֹות,ָ נ ֵּ תָהַׁ קַׁ ְדל  תָהַׁ עֵּ ְקִטיִריןְָקֹטֶרתָב ְ ןָמַׁ ל־כ ֵּ ְועַׁ
הָ ז ֶ ָש ֶ ֹוב, ט  ָהַׁ ה ֶ ל  ְָוִנְתג ַׁ ע י־רַׁ ְימֵּ ָהַׁ ִעין ְכנ  נ ִ ש ֶ ָכ ְ י כ ִ

יָ תְָקֹטֶרת,ֲָאזַׁ ִחינַׁ ֹובָאֹורָב ְ ט  הַׁ ףָב ְ ֹוסֵּ ְךְָוִנת  ִנְמש  
יָ רֹות,ָכ ִ נ ֵּ תָהַׁ קַׁ ְדל  תָהַׁ ִחינַׁ ָב ְ הו  ז ֶ א,ָש ֶ ל   עֵּ בִָמל ְ רַׁ
ָ הו  ז ֶ ש ֶ אָ, ל   עֵּ בִָמל ְ ֹובָאֹורָרַׁ ט  לָהַׁ ְךָעַׁ ְוִנְמש   ָף ֹוסֵּ ִנת 

"ל נ ַׁ ת,ָכ ַׁ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ תָאֹורָה  ִחינַׁ .ב ְ
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 ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות
 ד'ִהְלכֹות ּפּוִרים ֲהָלָכה 

 

ים ים אֹוֵהב ָימִּ יׁש ֶהָחֵפץ ַחי ִּ י ָהאִּ ֲאָמר "מִּ ַ י ַהמ  ִּ  "ַעל־פ 
ם ֵהיֵטב: יָמן לג, ַעי ֵן ׁשָ סִּ  ְוכו ' ב ְ

בֹודֹו" י "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ ָלל, כ ִּ ְעיָ ) ְוַהכ ְ ג(ְיש ַׁ  ,הָוָ,
ין ְוֵלית ֲאַתר  ל ָעְלמִּ ָ ין ְוסֹוֵבב כ  ל ָעְלמִּ ָ א כ  ֵ יהו  ְמַמל  ְואִּ

נ ֵ  נו י מִּ ָ ָֹזהַָׁ) ה  יפ  ְנחָ ר ִּ ָרכה.(פ  ְמֵקי  ,ס עִּ ו  ב ְ ל  ַוֲאפִּ
ֹוֶפה  כ  י ׁשֶ ַרְך. ו מִּ ְתב ָ ם־יִּ ֵ ְמֹצא ֶאת ַהׁש  ין לִּ ֹות ְיכֹולִּ פ  לִּ ַהק ְ

ְצרוֹ  ם אֹו רֹוֶאה  ,ֶאת יִּ ֹויִּ ם ַהג  ר עִּ ַדב ֵ מ ְ ׁשֶ ֲאַזי כ ְ
ה  ֶ ל  ְתג ַ ֹו, ְונִּ ל ֶנְגד  ֵ ט  ְתב ַ יֶהם, ֲאַזי ָהַרע נֹוֵפל ְונִּ ַמֲעש ֵ

ֹוב  ם ְוכו ', ַהט  ם ׁשָ ֵ ְתַעל  ָהָיה נִּ ם.ׁשֶ ןָש   י ֵּ   עַׁ

יֵני  ֵני מִּ י ֵיׁש ׁשְ ַעת, כ ִּ ד ַ ב ַ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה זֹוֶכה ְלַאֲהָבה ׁשֶ
יַנת ֶחֶסד, יֹוָמא  חִּ ים ב ְ ָימִּ הו א ב ְ ַאֲהבֹות, ֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ
הו א ְלַמְעָלה  ין. ְוֵיׁש ַאֲהָבה ׁשֶ הו  יֹומִּ ל ְ ֻּ ם כ  יל עִּ ָאזִּ ד ְ

יא ַאֲהָבה שֶׁ  ֹות, ְוהִּ ד  ים, ְלַמְעָלה ֵמַהמ ִּ מִּ ַעת ֵמַהי ָ ד ַ ב ַ
יָדא  ֲעתִּ יָמָאה ד ַ יָקא ְסתִּ ַעת ִּ יַנת אֹוַרְיָתא ד ְ חִּ יא ב ְ ְוהִּ
ְטֹעם ַטַעם  יד ָלֹבא. ְוָכל ָאָדם ָיכֹול לִּ ְלָיא ֶלָעתִּ ְתג ַ ְלאִּ
ֹו  ֹו ְלַדְעת  ב  ר לִּ ֵ ַקׁש  מ ְ ַעת ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ד ַ ב ַ אֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ב(ְוכו ',  יטֵּ לֶָזהָהֵּ םָכ   ןָש   י ֵּ ל )עַׁ ם ַעי ֵן ַמֲאָמר ׁשֶ . ג ַ
ה ְלֹעָלה"  ֶ ָיב("ְוַאי ֵה ַהש   ן ימ  ָסִּ א נ  ְני  ָת ִּ י טֵּ ו  ק  לִּ ,ָ)ב ְ

ב: יטֵּ םָהֵּ ןָש   י ֵּ  עַׁ

ְךָָ[א] ילֵּ ָלֵּ ֹא ל  ָש ֶ נו  ָאֹות  ה יר  ְזהִּ ָהִּ ה ֹור  ת  ָהַׁ ה נ ֵּ ְוהִּ
קָ חו  רִּ ה  יָת ְכלִּ תַׁ ב ְ ֶהָם מֵּ ָק חֵּ ְתרַׁ ְלהִּ ו  "ָם ו  כ  עַׁ ה  ֹוָת ֻחק  ב ְ

וָֹ מ  ְתד ַׁ ְלהִּ ָֹא ל  הְָוש ֶ ע  ד ֵּ יֹוֶרָה ב ְ ָר ְמֹבא  )ְוכַׁ 'ָ ְוכו  ֶהָם ל  ָת
וָ  כ  עַׁ תָה  ְלכֹותָֻחק ַׁ הִּ ֱאֶמת"םב ְ ֶ ָב  י ָכ ִּ ם(. ןָש   י ֵּ ָעַׁ ,,ָ

ְמֹצאָ ָלִּ ין ְָיכֹולִּ ֹו ת  ֲאמִּ ָלַׁ ֱאֶמת ֶ ב  ָש ֶ י ִּ ל־פ  ף־עַׁ אַׁ
וָ  כ  עַׁ ָה  ֹונֹות ְלש  ָב ִּ ו  ל  ֲָאפִּ ְך רַׁ ְתב   ָיִּ תֹו יָ"םֱאֹלקו  ָכ ִּ ,

מְָ ְָוכַׁ ם, ל   ֻ הֶָאתָכ  י ֶ ְָמחַׁ יהו  רָאִּ ֲאמ  ַׁ מ  בָב ַׁ יטֵּ רָהֵּ ֹבא 

"ל נ ַׁ יָָ-ָהַׁ ָכ ִּ ם, ְכֹנסְָלש   רָלִּ סו  ָא  ן י־כֵּ ִּ ל־פ  ף־עַׁ אַׁ
םָ הֵּ ֹותָש ֶ פ  לִּ ק ְ ָהַׁ י ו  ב  תָרִּ ֲחמַׁ םָמֵּ סָש   פֵּ ת   ְָלהִּ ל כַׁ יו 
יתָ ְכלִּ תַׁ םָב ְ םָש   ֵּ ל  ְתעַׁ ֹובָמִּ ט  ֹוב,ְָוהַׁ ט  לָהַׁ יםָעַׁ ב ִּ רַׁ

יֶהם ינֵּ ֵּ ָב  ס פֵּ ת   ָלִּ ל כַׁ ָיו  ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ם, ֶהְעלֵּ סָָ,הַׁ חַׁ
הְוש ָ  ֹור  ת  ָהַׁ נו  הָאֹות  יר  ְזהִּ הָהִּ ר  ְזה  רָאַׁ ק ַׁ ָ-ָלֹום,ְָועִּ

תו ב כ   ָש ֶ מֹו ָכ ְ א, ְיק  ָד ַׁ יֶהם ֹותֵּ ֻחק  ָב ְ ֶלֶכת ָל  ֹא ל  ָש ֶ
ְקרָ ) י ִּ ".ָאָיח,ָג(וַׁ כו  לֵּ יֶהםָֹלאָתֵּ ֹתֵּ ֻחק  ָ:ָ"ב ְ

ָ י ים"כ ִּ ֱָאֹלקִּ ה ש   ָע  ֶָזה ת ַׁ ְָלֻעמ  ֶָזה ְכמֹוָָ",ֶאת ו 
ָ י ינֵּ ָמִּ י נֵּ ָש ְ ש  ָיֵּ ה ְקֻדש    ב ִּ בֹותש ֶ הָָ-ֲָאה  ֲהב  אַׁ
תָ ינַׁ חִּ ָב ְ ש  םָיֵּ ים,ְָוש   מִּ י   ב ַׁ ע"ש ֶ יָרַׁ ימֵּ יָטֹובָוִּ ,ָ"ְימֵּ

תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  ָאַׁ ש  ְָויֵּ "ל, נ ַׁ ָהַׁ ר ֲאמ  ַׁ מ  ָב ַׁ ר ְמֹבא  כ ַׁ
ֹוָ ל  ֻ תָכ  ינַׁ חִּ אָב ְ םָהו  ֹות,ְָוש   ד  מ ִּ הַׁ מֵּ ָו  ֹחַׁ מ  הַׁ הָמֵּ ְעל  ְלמַׁ

א יק  ת ִּ עַׁ אָד ְ ְית  תָאֹורַׁ ינַׁ חִּ יָהו אָב ְ הָָטֹוב,ָכ ִּ א  ימ  ְסתִּ
תָ ינַׁ חִּ ואָב ְ הִּ ֹבא,ָש ֶ ידָל  תִּ אֶָלע  ְלי  ְתג ַׁ אְָלאִּ יד  ֲעתִּ ד ַׁ
הָ ְעל  ֹותְָלמַׁ ד  מ ִּ הַׁ הָמֵּ ְעל  אְָלמַׁ םָהו  ֹוָטֹוב,ְָוש   ל  ֻ כ 
אֹורָ נוָ  ְכלֵּ ש ִּ ב ְ יָג ִּ ש   ְלהַׁ נוָ  ל  ָר ֶאְפש   ָי אִּ ָי כ ִּ ֶכלָ, ֵּ ש   הַׁ מֵּ

ת עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ז ֹאתָש ֶ הָהַׁ ֲהב  אַׁ "לָ,ה  נ ַׁ ָ.כ ַׁ

ֶָאתָ ן ָכֵּ מֹו ָכ ְ ש  אָיֵּ ֳחר  אָא  ְטר  ס ִּ תֶָזהָב ַׁ ַׁ ֶזהְָלֻעמ 
א,ָ ֳחר  אָא  ְטר  ֹותְָוסִּ פ  תְָקלִּ ינַׁ חִּ ָב ְ ש  ינֹות,ָיֵּ חִּ יָב ְ נֵּ ש ְ

ע רַׁ ָי תְָימֵּ ינַׁ חִּ ב ְ יםָ, מִּ תָי  ינַׁ ְבחִּ םָב ִּ הֵּ ֶנֶגדָָ,ש ֶ םָכ ְ ְוהֵּ
יםָ מִּ י   הַׁ ָמֵּ יצֹוצֹות ָנִּ ה מ   ָכ ַׁ ש  ָיֵּ ם ְָוש   ָטֹוב, י ְימֵּ

ְפלוָ  נ   ֹותָש ֶ ד  מ ִּ דָ,ְוהַׁ י   אָכ ַׁ ְטר  תָסִּ ינַׁ חִּ ָעֹודָב ְ ש  ְויֵּ ,ָ עַׁ ו 
יןָ ו םָטֹוב,ְָואֵּ םָש  יןָש   עְָואֵּ ֹוָרַׁ ל  ֻ אָכ  הו  אָש ֶ ֳחר  א 
עָ תְָורַׁ ילו  סִּ םָכ ְ הֵּ ָש ֶ ְינו  ל,ָהַׁ ל  תָכ ְ עַׁ ו םָד ַׁ םָש  ש  
ֹוץָ צ  נִּ ָם ו  ְוש  ֶכָל ש ֵּ ָם ו  ְוש  טֹוָב ָם ו  ש  ָם ש   יָן ְואֵּ ָר מו  ג  

ה ֻדש    ק ְ הַׁ ָל ֲעש ֵָָּ,ש ֶ מַׁ ָל כ   ָן ֵּ ל־כ  ו םְָועַׁ ש  ָי לִּ ב ְ ָם הֵּ יֶהָם
תָ ינַׁ ְבחִּ ָב ִּ י ָכ ִּ ת, עו  ָט  ל ָש ֶ ו  ל  ֲָאפִּ ם עַׁ ְָוטַׁ ֶכל ש ֵּ
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ֹות ד  מ ִּ ְָוהַׁ ים מִּ י   ָהַׁ ל ָש ֶ ה פ   לִּ ק ְ ְמֹצאָָ-ָהַׁ ָלִּ ין ְיכֹולִּ
ָ ש  ָיֵּ ן ֵּ ל־כ  "ל.ְָועַׁ נ ַׁ הָכ ַׁ ְקֻדש    יצֹוצֹותָד ִּ הָנִּ מ   םָכ ַׁ ש  

עוָ  ט  אָב ְ הו  יָש ֶ ִּ ל־פ  ף־עַׁ אַׁ ָן ְני  םְָועִּ עַׁ יֶזהָטַׁ םָאֵּ ת,ָש  
יָ ו  ב  תָרִּ ֲחמַׁ יםָמֵּ י ִּ יםָחַׁ ֱאֹלקִּ ָי ְברֵּ יםָד ִּ כִּ ְ פ  םְָמהַׁ יָהֵּ כ ִּ

ע רַׁ יֶזהָָ,ה  םָאֵּ ָש   ש  יםָיֵּ נִּ לָפ   לָכ   ןָעַׁ י־כֵּ ִּ ל־פ  ף־עַׁ אַׁ
הָ פ   לִּ ק ְ תָהַׁ ינַׁ ְבחִּ לָב ִּ ֶקר,ֲָאב  תְָוש ֶ עו  לָט  םָש ֶ עַׁ טַׁ
ם,ָ עַׁ טַׁ ָם ו  ש  ָם ש   יָן ְואֵּ יצֹוָץ נִּ ָם ו  ש  יָן אֵּ ָם ש   ָה י   נִּ ְ ש   הַׁ

יןָש ָ  יָאֵּ ָכ ִּ ֶֹרש  אָש  יצֹוץ,ְָוהו  םָנִּ ו  ֶכלְָוש  םָש ֵּ ו  םָש 
אָ ֲחר  א־אַׁ ְטר  ס ִּ לָהַׁ יָכ   ה,ָכ ִּ פ   לִּ ק ְ אְָוהַׁ ֲחר  א־אַׁ ְטר  ס ִּ הַׁ

ם.ָ ש    יןָמִּ לִּ ב ְ ְָמקַׁ

רָ ב  ָד   וא ָהִּ ה ָֻחק   י ָכ ִּ ים, מ ִּ עַׁ ָה  ת ָֻחק ַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ְוֶזה
ם עַׁ ו םָטַׁ ֹוָש  יןָב  אֵּ הָ,ש ֶ ְקֻדש    בִּ הָָ-ָו  ֹור  ת  ֹותָהַׁ ֻחק 

ק ְָ ֶכלהַׁ ֵּ ש   הַׁ ָמֵּ ה ְעל  ְָלמַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ א ָהו  ה אָָ,דֹוש   ְוהו 
גֹוןָ יד,ָכ ְ תִּ הֶָלע  ֶ ל  ְתג ַׁ י ִּ תָש ֶ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ינַׁ ְבחִּ ב ִּ

הָ  רָב   ֱאמַׁ נ ֶ ש ֶ הָ, הֲָאֻדמ   ר  תָפ   ְצוַׁ ְדב ָ )ָמִּ מ ִּ ב(:ב ַׁ ָרָיטָ,
ה" ֹור  ת  ָהַׁ ת דָָ-ָ"ֻחק ַׁ ָעַׁ ֹוד ס  ָהַׁ ֶָזה ה ֶ ל  ְתג ַׁ ָיִּ ֹא ל  ש ֶ

אֲָ ָוַׁ יד, תִּ רֶָלע  מַׁ ָא  לֹום, ש    ָהַׁ יו ל  ָע  ֹלֹמה, ָש ְ ו  ל  פִּ
ה"ָ:(,ָכג)ֹקֶהֶלתָז יאְָרחֹוק  הְָוהִּ מ  יֶָאְחכ   ְרת ִּ מַׁ ָ"א 

הָ- פ   לִּ ק ְ ב ַׁ ָן מֹוָכֵּ כ ְ זֹוָ, ָה ְצו  מִּ ָל יםָָ-ָעַׁ מ ִּ עַׁ ה  ָת ֻחק ַׁ
הָ ט   אְָלמַׁ הו  "ל,ָש ֶ נ ַׁ הָהַׁ י   נִּ ְ ש   הָהַׁ פ   לִּ ק ְ תָהַׁ ינַׁ חִּ אָב ְ הו 
ל.ָ ל  ָכ ְ ם עַׁ ָטַׁ ו ם ָש  ם ָש   ין אֵּ ָש ֶ ֹות ד  מ ִּ ְָוהַׁ ים מִּ י   הַׁ מֵּ

ה ָֻחק   ים אִּ ְקר  ָנִּ ן ל־כ ֵּ יןָָ,ְועַׁ ָרֹואִּ נו  א  ָש ֶ ְכמֹו ו 
םָ ָהֵּ י ָכ ִּ ל, ל  ָכ ְ ם עַׁ ָטַׁ ו ם ָש  י לִּ ָב ְ ם ָהֵּ יֶהם ֹותֵּ ֻחק  ש ֶ

הָזוָֹב ִָּ ינ  ָָ.ְבחִּ

תָ טו  ָש ְ ם הֵּ ָש ֶ ֶהם, ל   ָש ֶ ה ר  ה־ז  ֲָעבֹוד  ת ינַׁ חִּ ָב ְ ְוֶזהו 
ֶָזה ל ָעַׁ ם עַׁ ָטַׁ ם ו  ָש  ֶהם ָל  ין ְָואֵּ ם ְמֻפְרס  ָו  ְגֶלה ָ,נִּ

תָ ינַׁ חִּ יֶָזהָב ְ ,ָכ ִּ ה  יםָב   קִּ םֲָאדו  ןָהֵּ י־כֵּ ִּ ל־פ  ף־עַׁ ְואַׁ
םָ יןָש   עְָואֵּ ֹוָרַׁ ל  ֻ אָכ  הו  "ל,ָש ֶ נ ַׁ הָהַׁ י   נִּ ְ ש   הָהַׁ פ   לִּ ק ְ הַׁ

וָ  אָש  ב  ו  מ  "ל.ְָוכַׁ נ ַׁ הָכ ַׁ ְקֻדש    יצֹוץָד ִּ ו םָנִּ ֶכלְָוש  םָש ֵּ
ים בִּ ת  כ ְ ֲעמֵָּ)ָב ַׁ ְצווָֹיטַׁ מ ִּ ָ־הַׁ ש ַָׁת ר  ָפ   ְתרוָֹת ָ(,יִּ

ה,ָ ְקֻדש    ָד ִּ יצֹוץ ָנִּ ו ם ָש  ה  ָב   ין ָאֵּ ה ר  ה־ז  ֲעבֹוד  ה  ש ֶ
מו רָ רֹותָג   הו אָמֹות  ָש ֶ ש  מ   הָמַׁ תָצֹוא  ינַׁ חִּ אָב ְ ְוהו 

םָטֹוב, ו  ָש  ֹו ָב  ין אֵּ תָָש ֶ ינַׁ חִּ )ישעיהָל,ָכב(:ָב ְ

רָלוָֹ" ֹאמַׁ אָת  אָ",צֵּ ב  ו  מ  ָֹזהַָׁ)ְָוכַׁ ְנחָ ר ִּ .ָסָרלח.(פ 
ת ינַׁ חִּ ָב ְ י)ְָוֶזה ל ִּ הִּ ָה(:ת ְ ָצו, יָָם ֱָאֹלהֵּ ל ָכ   י "כ ִּ

ים" ילִּ יםֱָאלִּ מ ִּ עַׁ ילָָ-ָה  יֱָאלִּ א,ָכ ִּ ְיק  ים'ָד ַׁ ילִּ 'ֱאלִּ
ינוָָֹ- אֵּ רָש ֶ ב  ֹוןָד   "יָ,ְלש  ש ִּ ָרַׁ ש  רֵּ ֵּ פ  מֹוָש ֶ ְקרָ )ָכ ְ י ִּ אָוַׁ

ָד( םָיט, ו  ָש  ם ָש   ין אֵּ ָש ֶ מו ר ָג   יל ֱָאלִּ ם ָהֵּ י ָכ ִּ ,
ֶכל םְָוש ֵּ עַׁ םָטַׁ ו  םָש  יןָש   ןָאֵּ ל־כ ֵּ ל־ָ,טֹוב,ְָועַׁ ְועַׁ

"ם ו  כ  עַׁ תָה  יםָֻחק ַׁ אִּ ְקר  ןָנִּ ֵּ "ל.ָָ,כ  נ ַׁ ָכ ַׁ

ֶהם הָל  ֶ מ  ְתד ַׁ מִּ "םָו  ו  כ  עַׁ םָה  רָעִּ ב ֵּ ְתחַׁ מ ִּ יָש ֶ מִּ סָָ,ו  חַׁ
לֹום ָ ָ-ְָוש   ת  ש ְ רִּ ָב ְ ס פֵּ ת   ְָלהִּ כֹול ְהֶיהָָ,םי  י ִּ ָש ֶ ד עַׁ
ס ְתפ   הָָ,נִּ י   נִּ ְ ש   ָהַׁ ה פ   לִּ ק ְ ָהַׁ ת ינַׁ ְבחִּ ָב ִּ לֹום, ְָוש   ס חַׁ

ֹוָ ל  ֻ הו אָכ  "ם,ָש ֶ ו  כ  עַׁ ֹותָה  תָֻחק  ינַׁ חִּ ואָב ְ הִּ "ל,ָש ֶ נ ַׁ הַׁ
ע םָ,רַׁ לְָלש   ֹופֵּ נ  ְכש ֶ ָו  לֹום, סְָוש   לֹום,ָָ,חַׁ סְָוש   חַׁ

דוָֹ י  ְךָב ְ יןָסֹומֵּ יָאֵּ רָש ֶָָ,ֲאזַׁ חַׁ אַׁ לֹום,ָמֵּ סְָוש   יןָחַׁ אֵּ
הָ יר  ְזהִּ ןָהִּ ל־כ ֵּ "ל.ְָועַׁ נ ַׁ הָכ ַׁ ְקֻדש    יצֹוץָד ִּ םָנִּ ו  םָש  ש  
ֶהם קָמֵּ חֵּ ְתרַׁ ְלהִּ יֶהםָו  ְרכֵּ ד ַׁ ָמִּ ְפֹרש  הָלִּ ֹור  ת  נו ָהַׁ ָ,אֹות 

יָ דֵּ ָכ ְ ְינו  ָהַׁ "ם, ו  כ  עַׁ ָה  ֹות ָֻחק  ו ם ש   ָמִּ סו ר ָא  ֹל כ  ְוהַׁ
ס ְתפ   ְהֶיהָנִּ ֹאָיִּ ל  ָ ָ,ש ֶ פ  לִּ ק ְ תָהַׁ ינַׁ ְבחִּ לֹום,ָב ִּ סְָוש   הָחַׁ

יןָ םָאֵּ ש    "םָש ֶ ו  כ  עַׁ ֹותָה  תָֻחק  ינַׁ חִּ יאָב ְ הִּ ה,ָש ֶ י   נִּ ְ ש   הַׁ
ם ְלש   ָל ֹופֵּ נ  ש ֶ ָי מִּ ו  טֹובָ, ָם ו  לֹוםָ,ש  ְוש   ָס הָָ-ָחַׁ ש ֶ ק 

דוָֹ י  ָב ְ ְך ָסֹומֵּ ין ָאֵּ י ָכ ִּ ם, ש    ָמִּ את צֵּ ָל  רָָ,לֹו חַׁ אַׁ מֵּ
ל: ל  םָטֹובָכ ְ ו  יצֹוץְָוש  ו םָנִּ םָש  יןָש   אֵּ ָש ֶ

ֹקֶָָ[ב] ָת  ת ינַׁ חִּ ָב ְ יםְוֶזה רִּ ו  ָפ  ל ָש ֶ ס נ ֵּ ָהַׁ רָָ,ף ֲאש ֶ
ם,ָ הֵּ יםָה  מִּ י   ָב ַׁ נו  מ   ָעִּ ֹו ְסד  ָחַׁ ְך רַׁ ְתב   ם־יִּ ֵּ ש   יאָהַׁ ְפלִּ הִּ
ָ מֹוהו  רָכ   דֹולֹות,ֲָאש ֶ אֹותָג ְ ְפל  יםְָונִּ ס ִּ נו ָנִּ הָל  ש   ְוע 
לָ רָעַׁ ב ֵּ ְתג ַׁ הְָלהִּ צ  עָר  ש   ר  ןָה  מ  יָה  ה,ָכ ִּ ת  ְהי  ֹלאָנִּ

ָ ָזֹו ה פ   ְָקלִּ ת ינַׁ ְבחִּ ָב ִּ ל אֵּ ר  ש ְ יָיִּ ָכ ִּ "ל, נ ַׁ ָהַׁ ה י   נִּ ְ ש   הַׁ
ה ר  ה־ז  ְצמֹוֲָעבֹוד  הָעַׁ ש   מוָֹ)ָע  ְמרוָ ָכ ְ א  ֹותֵָָּש ֶ ב  ָנוָ ירַׁ

ָ "לָזַָׁ ל  הָהָי:(ְמגִּ פ   תְָקלִּ ינַׁ חִּ אָב ְ הָהו  ר  ה־ז  ֲעבֹוד  ,ָוַׁ
ןָ ל־כ ֵּ "ל,ְָועַׁ נ ַׁ הָהַׁ י   נִּ ְ ש   ָהַׁ יד ְוַלֲהֹרג זֹו מִּ ׁש ְלַהׁשְ ק ֵ ב ִּ

ים הו דִּ ל ַהי ְ ָ ה,ָָ- ְוכו ' ֶאת כ  י  ל  כ ְ ָת ינַׁ חִּ ב ְ וָא הִּ ָם ש   ָי כ ִּ

ל,ָ ל  לָכ ְ אֵּ ר  ש ְ תָיִּ ַׁ ֻדש   ק ְ יצֹוץָמִּ ו םָנִּ םָש  יןָש   יָאֵּ כ ִּ
ָ ְמרו  א  ָש ֶ ְָוֶזה "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ָטֹוב ו ם ָש  ם ָש   ין ָאֵּ י כ ִּ

ָ ה ל   ָ)ְמגִּ "ל ָזַׁ ינו  ֹותֵּ ב  ָ'ָ:(יב.רַׁ בו  י ְ ְתחַׁ ָנִּ ה ָמַׁ י נֵּ ְ פ  מִּ
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דָ  ָהַׁ אֹותֹו ב ְ ָש ֶ ל אֵּ ר  ש ְ ָיִּ ל ָש ֶ יֶהם ֹוְנאֵּ ה?ָש  י  ל  ָכ ְ ֹור
ֶלם צ ֶ ָלַׁ ֲחוו  ַׁ ת  ש ְ הִּ ָש ֶ י נֵּ ְ פ  ָמִּ הָָ-' ר  ה־ז  ֲָעבֹוד  ְינו  הַׁ

םָ ְלש   יָם ֹוְפלִּ נ  ש ֶ כ ְ ש ֶ ָה י   נִּ ְ ש   זֹוָהַׁ ָה פ   ְקלִּ ָת ינַׁ חִּ ב ְ יָא הִּ ש ֶ
י ְמרֵּ ְָלגַׁ ה ד  ֲאבֵּ ָוַׁ ה י  ל  ָכ ְ ת ינַׁ חִּ ָב ְ א ָהו  י סָָ,ֲאזַׁ חַׁ

ל־כ ֵָּ "ל,ְָועַׁ נ ַׁ םָטֹובָכ ַׁ ו  םָש  יןָש   יָאֵּ לֹום,ָכ ִּ ןְָוש  
ָ צו  םָֹלאָר  ל   ֻ כ  ָי כ ִּ זֹוָ, הָכ   ר  תָצ  םָעֵּ עֹול  הָמֵּ י  ֹלאָה 
ן מ  עָה  ש   ר  מֹוֶָזהָה  לָכ ְ אֵּ ר  ש ְ יֶָאתָיִּ ְמרֵּ ֹותְָלגַׁ ל  ָ,ְלכַׁ

עָ יאָרַׁ הִּ הָש ֶ פ   לִּ ק ְ תָהַׁ ינַׁ חִּ אָב ְ ָהו  י ָכ ִּ מֹו, חָש ְ ַׁ מ  יִּ
ר מו  ןָָ,ג   ל־כ ֵּ ל,ְָועַׁ ל  לָכ ְ אֵּ ר  ש ְ תָיִּ ַׁ םְָקֻדש   יןָש   אֵּ ש ֶ

בָב ְָ ש ַׁ לָח  אֵּ ר  ש ְ ְָליִּ י רִּ ֶאְפש   ְהֶיהָב ְ ָיִּ ֹא ל  ָש ֶ ֹו ְבת  ֲחש ַׁ מַׁ
יָ ָאִּ "ל נ ַׁ ָהַׁ ה י   נִּ ְ ש   ָהַׁ ה פ   לִּ ק ְ ָמִּ י ָכ ִּ דֹו, י   ָמִּ ל צֵּ נ   ְלהִּ
רָ חַׁ אַׁ ָמֵּ ְך םָסֹומֵּ ו  םָש  ָש   ין ָאֵּ י ָכ ִּ את, צֵּ רָל  ֶאְפש  

ו םָטֹוב םָש  יןָש   אֵּ "לָ,ש ֶ נ ַׁ ָָ.כ ַׁ

 ָ פ  לִּ ק ְ ָהַׁ ָֹזאת ם ָג ַׁ ֹו ת  ֲאמִּ ָלַׁ ֱאֶמת ֶ ָב  ל הֲָאב  י   נִּ ְ ש   ָהַׁ ה
ע ָרַׁ ֹו ל  ֻ אָכ  הו  םָטֹובָ,ש ֶ ו  םָש  יןָש   ל־ָ,ְואֵּ ף־עַׁ אַׁ

ְךָ רַׁ ְתב   ם־יִּ ֵּ ש   הַׁ תָמֵּ י ו  ֶלתָחִּ ב ֶ יאְָמקַׁ איָהִּ ד ַׁ וַׁ ןָב ְ י־כֵּ ִּ פ 
א ָהו  ְך רו  ָָ,ב   ה  ָל  ה י  ָה  ָֹלא דֹו ְלע  ָב ִּ י ָכ ִּ כֹול, ְבי  כ ִּ

י וָ  ֶלתָחִּ ב ֶ ְמקַׁ ָן ֵּ ם־כ  יאָג ַׁ הִּ ָש ֶ חַׁ ְבֶהְכרֵּ ת,ָו  י ו  םָחִּ ו  תָש 
ךְָ רַׁ ְתב   ֹוָיִּ ת  אִּ ם,ָָ,מֵּ ל   ֻ י ֶהֶָאתָכ  ְךְָמחַׁ רַׁ ְתב   אָיִּ יָהו  כ ִּ

הָ מ   כ ַׁ ב ְ "ָל ָזַׁ דֹוש  ק   הַׁ נוָ  ֵּ ב  רַׁ ָי ְברֵּ ד ִּ ָי ִּ ל־פ  עַׁ ָר ְךְָמֹבא  אַׁ
ה"ָ ְָלֹעל  ה ֶ ש   ָהַׁ י ֵּה ָ"ְואַׁ ר ֲאמַׁ מַׁ ָב ְ ט ְפר  בִּ ָו  ְמקֹומֹות

ָיב( ן ימ  סִּ ָב ְ א נ  ְני  ָת ִּ י טֵּ ו  ק  לִּ ֹותָ:)ב ְ פ  לִּ ק ְ ָהַׁ ֶֹקף ת  ָש ֶ
ָ ֹבה ַׁ ג   ָהַׁ ה ֻדש    ק ְ הַׁ ָמֵּ י ו ת ָחִּ ין לִּ ב ְ ְָמקַׁ א ֲחר  א־אַׁ ְטר  ס ִּ ְוהַׁ

ֹות ֻדש   ק ְ לָהַׁ כ   הָמִּ ְעל  רְָלמַׁ יֹותֵּ הָָ-ָב ְ ֻדש    ק ְ ז ֹאתָהַׁ ש ֶ
ם ֶהְעלֵּ ָהַׁ ית ְכלִּ תַׁ ָב ְ ם ְָוֶנְעל  ם תו  ָס  א תָָ,הו  ינַׁ חִּ ב ְ

ם תו  רָס  ֲאמ  ֶֹקףָָ,מַׁ י ו תָת  יןָחִּ לִּ ב ְ אְָמקַׁ ְיק  םָד ַׁ ש    מִּ ו 
טְָ ס ִּ יָהַׁ ָכ ִּ ה, ר  ה־ז  ֲָעבֹוד  ת ינַׁ חִּ ָב ְ ְינו  הַׁ ָד ְ א ֲחר  א־אַׁ ר 

םָ םְָוֶנְעל  תו  תָס  ינַׁ חִּ ואָב ְ הָהִּ ֻדש    ק ְ ז ֹאתָהַׁ תָש ֶ ֲחמַׁ מֵּ
ם ֶהְעלֵּ ָהַׁ ית ְכלִּ תַׁ םָָ,ב ְ ת  י ו  ָחִּ ין לִּ ב ְ ְָמקַׁ ם ָהֵּ ן ל־כ ֵּ עַׁ

יןָ ֹוְפלִּ נ  ש ֶ ָכ ְ ו  ל  ןֲָאפִּ ל־כ ֵּ ם.ְָועַׁ ןָש   י ֵּ א,ָעַׁ ְיק  םָד ַׁ ש    מִּ
ם ָוְָָ,ְלש   ס יָחַׁ אִּ ָש ֶ ְדֶמה נ ִּ ָש ֶ י ִּ ל־פ  ף־עַׁ ָאַׁ לֹום, ש  

ֹאֶפן ָם ו  ש  ב ְ ָם ש    מִּ אָת צֵּ ל  ָר ף־ָ,ֶאְפש   אַׁ לֹוםָ, ְוש   ָס חַׁ
םָ יָגַׁ ל,ָכ ִּ ל  םָכ ְ עֹול  ָב   ש  או  םָיֵּ ו  יןָש  ןָאֵּ י־כֵּ ִּ ל־פ  עַׁ
םָ םָגַׁ יָהֵּ ְךָכ ִּ רַׁ ְתב   תֹוָיִּ ְמצֹואֱָאֹלקו  יןָלִּ םְָיכֹולִּ ש  

ו ָיִָּ נ  ֶ מ  י ו תָמִּ חִּ יָן לִּ ב ְ םְָמקַׁ ְךָהֵּ רַׁ ְתב   אָיִּ הו  ָי כ ִּ ְךָ, רַׁ ְתב  
ם. ל   ֻ הֶָאתָכ  י ֶ ְָמחַׁ

םָ ְמֹצאָש   םְָולִּ ש    בָמִּ ו  ש  ז ֹוֶכהָל  ש ֶ א,ָכ ְ ב   רַׁ ד ְ יָאַׁ ֲאזַׁ וַׁ
םָ ש   ָם ג ַׁ ש ֶ ָע ידַׁ לֵּ יָן ז ֹוכִּ ש ֶ ָי ל־ְידֵּ עַׁ ְךָ, רַׁ ְתב   תֹוָיִּ ֱאֹלקו 

ה ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ית ְכלִּ תַׁ ָב ְ ְך רַׁ ְתב   ָיִּ א ָהו  ר ְסת   יָָ,נִּ ֲאזַׁ
הָ יד  ְירִּ י־הַׁ ל־ְידֵּ יןָעַׁ אִּ יָב   ה,ָכ ִּ י   ֲעלִּ יתָה  ְכלִּ ַׁ הו אָת 

הֶָנְעֶלֶמתָ ְית  ה  ְָמֹאדְָמֹאדָש ֶ ַׁ ֹבה  ג   הָהַׁ ֻדש    ק ְ ֶזהְָלהַׁ
ה"ָ ְָלֹעל  ה ֶ ש   ָהַׁ י ֵּה ָ"ְואַׁ ר ֲאמַׁ מַׁ ָב ְ ן י ֵּ ָ)ְועַׁ "ל נ ַׁ ָכ ַׁ ם ש  

ם( ש   ָן י ֵּ עַׁ בָ, יטֵּ הֵּ ָן ְני  עִּ ה  ָר ְמֹבא  ָם הָָ,ש   ֻדש    ק ְ הַׁ ְוֹזאָת
חִָּ ָב ְ ַׁ ֹבה  ג   י ו תָהַׁ יןָחִּ לִּ ב ְ םְָמקַׁ הֵּ םָש ֶ תו  רָס  ֲאמ  תָמַׁ ינַׁ

ם ש    תָ-ָמִּ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  ָאַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ יאָָ,ֶזה הִּ ש ֶ
ים מִּ י   ְוהַׁ ֹוָת ד  מ ִּ הַׁ מֵּ ָה ְעל  ָתָ,ְלמַׁ ינַׁ חִּ ב ְ יָא הִּ אָ'ש ֶ ְית  אֹורַׁ

ֹבא ידָל  תִּ אֶָלע  ְלי  ְתג ַׁ אְָלאִּ יד  ֲעתִּ אָד ַׁ יק  ת ִּ עַׁ ָ.ָ'ד ְ

"לָ ָזַׁ נו  ֵּ ב  בָרַׁ תַׁ כ   ץְָוֶזהָש ֶ פֵּ ֶָהח  יש  אִּ יָה  רָ"מִּ ֲאמ  ַׁ מ  ב ַׁ
"ל נ ַׁ ָהַׁ ים" י ִּ תֹוָָ,חַׁ ֱָאֹלקו  ין ֹוְצאִּ מ  ָש ֶ י־ֶזה ל־ְידֵּ עַׁ ש ֶ

יןָ ָזֹוכִּ י־ֶזה ל־ְידֵּ ָעַׁ ֹות, פ  לִּ ק ְ ָהַׁ י ְמקֵּ עִּ ָמֵּ ְך רַׁ ְתב   יִּ
ָ ְינו  ָהַׁ ֹות, פ  לִּ ק ְ ָהַׁ י ְמקֵּ ָעִּ י ָכ ִּ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ל 

עֲָ ָת ינַׁ חִּ ב ְ "לָ, נ ַׁ הַׁ ָה י   נִּ ְ ש   הַׁ ָה פ   לִּ ק ְ ֹותָהַׁ ְוֻחק  ָה ר  ה־ז  בֹוד 
תָ ינַׁ חִּ ב ְ םָמִּ ת  ו  י  ָחִּ ין לִּ ב ְ םְָמקַׁ ָהֵּ ים, בִּ ֹוכ  ָכ  י עֹוְבדֵּ ה 
יאָ הִּ תָש ֶ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ לָה  הָש ֶ מ  ְעל  הַׁ הְָוהַׁ ר  ְסת   הַׁ הַׁ
םָ ָהֵּ ם ש    מִּ ָו  ם. ֶהְעלֵּ ָהַׁ ית ְכלִּ תַׁ ָב ְ ְָוֶנְעֶלֶמת ֶרת ֶ ְסת  נִּ

ד ִָּ צ ַׁ ָהַׁ ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ם ת  ו  י  ָחִּ ין לִּ ב ְ ֹוֶפהְָמקַׁ כ  ָהַׁ יק
ְצרֹוָ הָזֹו,ָָ-ֶאתָיִּ ר  ה־ז  ֲעבֹוד  הָוַׁ פ   לִּ ק ְ לָב ַׁ כ ֵּ ַׁ ְסת  מ ִּ ש ֶ כ ְ

הָ ֲהב  אַׁ אָאֹורָה  ְיק  י־ֶזהָד ַׁ ל־ְידֵּ יגָעַׁ ִּ ש   אָמַׁ יָהו  ֲאזַׁ
םָ ש    מ ִּ ז ֶהָש ֶ ָהַׁ ז נו  ג   ָהַׁ אֹור הָה  ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ י ָכ ִּ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ

ָוְָ ה, ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ֶֹדל ג  ָמִּ י ו ת ָחִּ ין לִּ ב ְ ְָמקַׁ ם יקָהֵּ ד ִּ צ ַׁ הַׁ
ָֹזאת ֶָאת ין בִּ ְָלה  ז ֹוֶכה ָלֹוָָ-ָש ֶ ה ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ י ֲאזַׁ

ה מ  ְעל  הַׁ הְָוהַׁ ר  ְסת   הַׁ י־ֶזהָָ,הַׁ ל־ְידֵּ ָעַׁ יג ִּ ש   מַׁ ְורֹוֶאהָו 
םָ ת  י ו  ָחִּ ין לִּ ב ְ ְָמקַׁ יו  ָה  ם ש    מ ִּ ָש ֶ ז נו  ג   ָהַׁ ָאֹור א ְיק  ד ַׁ
אְָמֹאדָ דֹולְָונֹור  יקָג   ד ִּ ֶזהָצַׁ ל  יָן יכִּ לְָצרִּ ֲאב  "לָ, נ ַׁ כ ַׁ

םָש ֶָ ְָלש   ים ֹוְפלִּ נ  ָהַׁ ֶָאת יא ְלהֹוצִּ ָו  ֲעלֹות ָלַׁ ל כַׁ ו  י 
ָ ַׁ ֹבה  ג   ָהַׁ ה ֻדש    ק ְ ָהַׁ ֹותָאֹור ל  ְלגַׁ ָו  ָזֹו ה פ   ְָקלִּ ר ב ֵּ ְלש ַׁ ו 

"ל: נ ַׁ זָהַׁ נו  ג   ָאֹורָהַׁ
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תָ ינַׁ חִּ יםְוֶזהָב ְ ו רִּ ל פ  ס ׁשֶ ֶֹקף ַהנ ֵ עָָ.ת  ש   ר  ןָה  מ  יָה  כ ִּ

ָמִָּ ל צֵּ נ   ְָלהִּ ל אֵּ ר  ש ְ ָיִּ ְכלו  ָיו  ֹא ל  ָש ֶ ב ש ַׁ דוָֹח  סָָ,י   חַׁ
הָ פ   ֹתֶקףְָקלִּ יֶהםָב ְ רֲָעלֵּ ב ֵּ ְתג ַׁ הִּ תָש ֶ ֲחמַׁ ָמֵּ לֹום, ְוש  

"ל נ ַׁ ָהַׁ ה י   נִּ ְ ש   ָהַׁ לָָ,זֹו לָעַׁ מַׁ ָח  ְך רַׁ ְתב   ם־יִּ ֵּ ש   ָהַׁ ל ֲאב 
אֹותֹוָ הָב ְ י  יָה  ה,ָכ ִּ כ   ַׁ מ  הָלַׁ א  יםְָרפו  ְקד ִּ לְָוהִּ אֵּ ר  ש ְ יִּ

י דִּ הו  י ְ הַׁ ָי כַׁ ְרד ְ ֹורָמ  ד  תָמָ ָ,הַׁ ֲעלַׁ ֶֹקףָמַׁ יְָוֹעֶצםָת  כַׁ ְרד ְ
ים בִּ ת  כ ְ ָב ַׁ א ב  ים)ָמו  י ִּ ָחַׁ ץ ָעֵּ י רִּ ְ ָפ  י, רִּ ו  ָפ  רֶָם, ֶ קָפ 

תָה( ינַׁ ְבחִּ ְוהו אָב ִּ אְָמֹאדָ, דֹולְָונֹור  הָאֹורָג   י  ה  ש ֶ ,ָ
ָ א י   ְטרִּ ימַׁ גִּ ָב ְ י כַׁ ְרד ְ ָמ  י ָכ ִּ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  בָ"אַׁ ְורַׁ

אָ",ֶחֶסד ב  ו  מ  ימָ )ָכ ַׁ ָס(סִּ ָן ֶָחֶסד", ב ָרַׁ ֶזהָָ-"
ֲהבָ  תָאַׁ ינַׁ חִּ יםָהו אָב ְ מִּ י   ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  יָאַׁ ת,ָכ ִּ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ

ָא הו  ש ֶ ֶחֶסָד ָת ינַׁ חִּ ין'ב ְ יֹומִּ הוָ  ל ְ ֻ כ  ָם עִּ יָל זִּ א  ד ְ ָא ָ'יֹומ 
"לָ, נ ַׁ בֶָחֶסד"כ ַׁ ת,ָָ-ָ"ְורַׁ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  תָאַׁ ינַׁ חִּ ֶזהָב ְ

ָ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ְָוהו א ם ְָסת  ֶחֶסד ָמֵּ ה ְעל  ְָלמַׁ א הו  בָ"ש ֶ רַׁ
רְָ"ֶחֶסד תָמ  ינַׁ חִּ הָ,ְָוֶזהָב ְ י  ה  תָש ֶ ֲחמַׁ מֵּ "ל.ָו  נ ַׁ יָכ ַׁ כַׁ ד ְ

ָ ו  ל  רֲָאפִּ ב ֵּ ְָלש ַׁ ֹחַׁ ָכ  הָלֹו י  ָה  ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ָזֹו, ה ינ  חִּ ב ְ מִּ
ָ ן מ  ָה  ת ַׁ פ  הָָ–ְקלִּ י   נִּ ְ ש   ָהַׁ ה פ   לִּ ק ְ ָהַׁ ְינו  הַׁ ָד ְ ק, לֵּ ֲעמ 

ָ עַׁ הָיֹודֵּ י  יָה  "לָכ ִּ נ ַׁ םָטֹובָכ ַׁ ו  ָש  ה  יןָב   אֵּ "לָש ֶ נ ַׁ הַׁ
ָ ים לִּ ב ְ ְָמקַׁ ם ָהֵּ ם ג ַׁ ָש ֶ יג ִּ ש   מַׁ ְךָו  רַׁ ְתב   ָיִּ ו  נ  ֶ מ  ָמִּ י ו ת חִּ

תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  ָאַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ם, תו  ָס  ר ֲאמ  ָמַׁ ת ינַׁ חִּ ב ְ מִּ
ןָ ל־כ ֵּ ם,ָעַׁ ש    זָמִּ הֶָנֱאח  י  יָה  כַׁ ְרד ְ יָמ  "ל,ָכ ִּ נ ַׁ 'ָכ ַׁ ְוכו 

הָזוָֹ ג  ש    הָלֹוָהַׁ י  םָָ,ה  ג ַׁ יגָֹזאתָש ֶ ִּ ש   יןְָלהַׁ ז ֹוכִּ ְכש ֶ ו 
תְָ ו ָיִּ נ  ֶ מ  תָמִּ י ו  יםָחִּ לִּ ב ְ םְָמקַׁ רָהֵּ ֲאמ  תָמַׁ ינַׁ חִּ ב ְ ְךָמִּ רַׁ ב  

ם תו  יתָָ-ָס  ְכלִּ תַׁ ָב ְ ין לִּ ט ְ ְתב ַׁ ְָונִּ ין עִּ ְכנ  ָנִּ ם ָהֵּ י ֲאזַׁ
הָ ר  ְסת   הַׁ הַׁ קָמֵּ י ו תָרַׁ ֶהםָחִּ הָל  י  יָֹלאָה  ל,ָכ ִּ ו  ט  ב ִּ הַׁ
םָ ָש   ם ג ַׁ ָש ֶ ין ֹוְדעִּ י  ש ֶ ָכ ְ יו ְכש   ָעַׁ ל ֲָאב  ה, מ  ֲעל  הַׁ ְוהַׁ

ךְָ רַׁ ְתב   אָיִּ םָהו  יםָוְָָ,ֶנְעל  םָנֹוְפלִּ יָהֵּ יןֲאזַׁ לִּ ט ְ ְתב ַׁ ָ,נִּ
יָ כ ִּ הָ, י   ֲעלִּ יתָה  ְכלִּ תַׁ ֲעלֹותָב ְ לַׁ יָן זֹוכִּ אָ, ב   רַׁ ד ְ אַׁ ָי ֲאזַׁ וַׁ
הו אָאֹורָ ת,ָש ֶ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ יגָאֹורָה  ִּ ש   יןְָלהַׁ זֹוכִּ

ז נו  ג   "ל.ָ,הַׁ נ ַׁ ָכ ַׁ

תָ ינַׁ חִּ ָב ְ יםְוֶזהו  ו רִּ אֹעֶצם ַמֲעַלת פ  ית  ו םָָ,,ְָואִּ ש  ב ְ ש ֶ

ש ַָׁ ו ָב ְ ל  ֲאפִּ תיֹום־טֹובָוַׁ הָָ-ָב   ר  ֶֹקףֶָהא  אָת  ְמצ  ֹלאָנִּ
ם־ ֵּ ש   יאָהַׁ ְפלִּ ֱאֶמתָהִּ ֶ יָב  ים,ָכ ִּ רִּ פו  מֹוָב ְ הָכ ְ א  ְפל  נִּ

נוָ  מ   ְךָעִּ רַׁ ְתב   ,ָָ,יִּ ש  מ   ְךָמַׁ ו  פ  ְךֶָאלָהִּ ו  פ  הִּ ְךָמֵּ ֵּ פ  ְתהַׁ ְונִּ
ט ָר ֵּ )ֶאְסת  ָב תו  כ   מֹוָש ֶ אכ ְ אָ:(ָ, ֲהפֹוְךָהו  '.ָָ""ְונַׁ ְוכו 

תָ ינַׁ ְבחִּ ָב ִּ לֹום, ְָוש   ס ָחַׁ ר ב ֵּ ְתג ַׁ ְָלהִּ ה צ  ָר  ָהו א י כ ִּ
"ל.ָ נ ַׁ 'ָכ ַׁ ו םָטֹובְָוכו  םָש  יןָש   אֵּ הָש ֶ י   נִּ ְ ש   הָהַׁ פ   לִּ ק ְ הַׁ

ָי כַׁ ְרד ְ יקָמ  ד ִּ צ ַׁ הַׁ ָי ל־ְידֵּ ,ָָ-ְועַׁ ש  מ   ְךָמַׁ ו  פ  הִּ ְךָב ְ ֵּ פ  ְתהַׁ נִּ
ת עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ הָאֹורָה  ֶ ל  ְתג ַׁ י ִּ ָש ֶ כו  יָז  םָָ,כ ִּ ש    מ ִּ ש ֶ

ה ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ֶֹדל ג  ָמִּ "ל נ ַׁ ָהַׁ ה פ   לִּ ק ְ ָהַׁ ת י ו  ָחִּ ֶלת ב ֶ ָ,ְמקַׁ
ָ לו  ט ְ ְתב ַׁ םָנִּ הְָוהֵּ ז ֶ ָהַׁ ז נו  ג   הָאֹורָהַׁ ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ יו ְכש   ְועַׁ

' ְוכו  ָה ר  ְסת   הַׁ הַׁ מֵּ ָק רַׁ ָם ת  ו  י  חִּ יָן אֵּ ָי כ ִּ "לָ, נ ַׁ "ל.ָָ,כ ַׁ נ ַׁ ָכ ַׁ

ָ ן ל־כ ֵּ ים ֹלא ַיַעְברו  ְועַׁ ו רִּ םְוכוָ ְָיֵמי ַהפ  ָ)ש   סוָ ָ' קָפ  

יםכח רִּ ו  פ  ָמִּ ָחו ץ ים לִּ טֵּ ָב ְ ים ֹוֲעדִּ מ  ָהַׁ ל ְָוכ  יָָ.( כ ִּ
תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  אַׁ ה  אֹוָר ָת ו  ל  ְתג ַׁ הִּ ָת ינַׁ חִּ ב ְ ָא הו  יָם רִּ ו  פ 
יָ ְימֵּ לוָ  ט ְ ְתב ַׁ יִּ ֹלָא ָן ֵּ ל־כ  ְועַׁ בֹואָ. ל  יָד תִּ ֶלע  ָה ֶ ל  ְתג ַׁ י ִּ ש ֶ

יד תִּ ֶלע  וָ  ל  ֲאפִּ יָם רִּ ו  פ  יםָ.הַׁ ֹוֲעדִּ מ  הַׁ ָל כ   ָי ֶכרָָכ ִּ זֵּ ָם הֵּ
ָ ְצאו  י   ָש ֶ ה י  ָה  ם יִּ ְצרַׁ ָמִּ ת יאַׁ יצִּ ָוִּ ם, יִּ ְצרַׁ ָמִּ ת יאַׁ יצִּ לִּ
לָ ְָלכ  ָֹראש  ָהו א ְרֹעה פַׁ ָו  ְרֹעה, ַׁ ָפ  ד ָיַׁ ת חַׁ ַׁ ת  מִּ
תָ ינַׁ חִּ ָב ְ ָהו א ן י־כֵּ ִּ ל־פ  ף־עַׁ ָאַׁ ל ֲָאב  ֹות, פ  לִּ ק ְ הַׁ
ֹות,ָ ד  מ ִּ ְָוהַׁ ים מִּ י   ָהַׁ ו ת ל  ְתג ַׁ ָהִּ ֶצל ָאֵּ א הו  ָש ֶ ה פ   לִּ ק ְ הַׁ

ָ ְרֹעה ַׁ ָפ  י קֹוםָאֹותִָָּ-כ ִּ מ   ָהַׁ ם ְָוש   ֹעֶרף, ָה  י ֹות
תָ ינַׁ ְבחִּ ָב ִּ ט ֵּ ש   ַׁ ְתפ  ְלהִּ ָו  ד ירֵּ ָלֵּ ין ֹחִּ מ  ָהַׁ ין ילִּ ְתחִּ ַׁ מ  ש ֶ
ואָ איָהִּ ד ַׁ ְבוַׁ ְרֹעה,ָו  ַׁ תָפ  יזַׁ םֲָאחִּ ֹות,ְָוש   ד  מִּ יםָו  מִּ י 

ָ ְָמֹאד ה ש   ְָוק  ה ק  ֲָחז  ה פ   תֹוָָ-ְקלִּ יז  ֲאחִּ ָש ֶ ר חַׁ אַׁ מֵּ
בְָ ְךָלִּ מו  אָס  לָהו  ,ֲָאב  ש  מ   הָמַׁ ל  ְתח  הַׁ יםָב ַׁ מִּ י   תָהַׁ ינַׁ חִּ

ֹות ד  מ ִּ עָָ.ְוהַׁ רַׁ ָה  ֶֹרש  ָש  א ָהו  ק לֵּ ן־ֲעמ  מ  ָה  ל ֲאב 
ה פ   לִּ ק ְ ָָ,ְוהַׁ ת ינַׁ ְבחִּ ְדב ָ )ב ִּ מ ִּ ָ"ב ַׁ ָכ(: ָכד, יתָר אש ִּ רֵּ

ק לֵּ םֲָעמ  ֹויִּ תָ"ג  מַׁ ֲעל  תְָוהַׁ רַׁ ְסת   הַׁ קָמֵּ יָהו אָיֹונֵּ ,ָכ ִּ
ין ֹחִּ מ  ְָוהַׁ ת עַׁ ד ַׁ "לָ,הַׁ נ ַׁ ָכ ַׁ ם תו  ָס  ר ֲאמ  ָמַׁ ת ינַׁ חִּ ב ְ ָ,מִּ

ָאִָּ ר םֲָאש ֶ ָאִּ י ָכ ִּ לֹו ט ְ ְלבַׁ ָו  יעֹו ְכנִּ ְָלהַׁ ר ֶָאְפש   י
הָ ְעל  הו אְָלמַׁ תָש ֶ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ יןְָלאֹורָה  ז ֹוכִּ ש ֶ כ ְ

ֹות ד  מ ִּ יםְָוהַׁ מִּ י   הַׁ "ל.ָָ,מֵּ נ ַׁ ָכ ַׁ

יָ ְָימֵּ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ם הֵּ ָש ֶ ים, ָטֹובִּ ים מִּ י   ָהַׁ ל ָכ   ן ל־כ ֵּ ְועַׁ
ֵָּ ש   הָהַׁ ש   יםָע  מִּ י   ןָהַׁ אֹות  ב ְ ָש ֶ ְינו  הַׁ ְךָטֹוב,ָד ְ רַׁ ְתב   ם־יִּ

עָ רַׁ יָה  ְָימֵּ יעו  ְכנִּ םְָוהִּ יִּ ְצרַׁ תָמִּ יאַׁ יצִּ יםָב ִּ ס ִּ ָנִּ נו  מ   עִּ
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ֹוב ט  יָהַׁ ְָימֵּ רו  ב ְ ְתג ַׁ יןָיֹום־ָ,ְוהִּ ָעֹוש ִּ נו  ןָא  ל־כ ֵּ ְועַׁ
הָ ֲהב  אַׁ ָה  ה ֶ ל  ְתג ַׁ ָיִּ ז א  ָש ֶ יד תִּ ֶָלע  ן ל־כ ֵּ ָעַׁ טֹוב,
זָ ָא  ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ים, מִּ י   הַׁ ָמֵּ ה ְעל  ְָלמַׁ הו א ָש ֶ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ

תְָ הָיִּ ֶ ל  ְתג ַׁ י ִּ ָש ֶ אֹור ָה  י ָכ ִּ ים, ָטֹובִּ ים מִּ י   ָהַׁ לו  ט ְ ב ַׁ
לָ ֲָאב  "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ים מִּ י   הַׁ ָמֵּ ה ְעל  ְָלמַׁ א ָהו  יד תִּ ֶלע 
זָ יָא  ת,ָכ ִּ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ תָה  ינַׁ ְבחִּ הו אָב ִּ ים,ָש ֶ רִּ ו  פ 
ם ש    ָמִּ תֹו יק  נִּ י ְ ָש ֶ ק לֵּ ן־ֲעמ  מ  ָה  ת ַׁ פ  ְָקלִּ יעו  ְכנִּ ָ,הִּ

ָהַָׁ ה ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ב ְ "למִּ נ ַׁ ָכ ַׁ יא ָֹלאָָ-ָהִּ ן ל־כ ֵּ עַׁ
ָ ו  ְזכ  זָיִּ יָא  יד,ָכ ִּ תִּ םֶָלע  יםָג ַׁ רִּ ו  פ  יָהַׁ ְָימֵּ לו  ט ְ ְתב ַׁ יִּ
תָ עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ָאֹורָה  ְינו  הַׁ הָזֹו,ָד ְ ר  ןְָלֶהא  ם־כ ֵּ ג ַׁ

ים רִּ ו  לָפ  הָש ֶ ר  ןֶָהא  ם־כ ֵּ אָג ַׁ הו  "ל:ָ,ש ֶ נ ַׁ ָכ ַׁ

תָ[ג] ינַׁ חִּ ָב ְ ֵָּ)ְָוֶזה ָיט(:ֶאְסת  לֹ ָרָט, ׁשְ ַח ָמנֹות ו מִּ
יׁש ְלֵרֵעהו   מו רָ-ָאִּ תָג   ְחדו  הְָואַׁ ֲהב  תָאַׁ ינַׁ חִּ ָ-ָב ְ

הָ ֲהב  תָאַׁ ינַׁ ְבחִּ םָב ִּ ש   ָי כ ִּ רֹוָ, ֲחבֵּ דָב ַׁ לֶָאח  לָכ   ְכל  נ ִּ ש ֶ
ת עַׁ ד ַׁ ב ַׁ לָָ-ָש ֶ אֵּ ר  ש ְ ָיִּ ל ָכ   ם ְָוש   ד, ֶָאח  ֹו ל  ֻ ָכ  א הו 

דָ רו  פֵּ ָו  ל בו  ָג ְ ם ו  ָש  ין ְָואֵּ ר מו  תָג   ְחדו  תָאַׁ ינַׁ ְבחִּ ב ִּ
רוָֹ ֲחבֵּ דָלַׁ יןֶָאח  יםָָ,ב ֵּ רִּ פו  ןָב ְ ל־כ ֵּ לֹום.ְָועַׁ סְָוש   חַׁ

ָ ְינו  הַׁ ָד ְ ֶָזה, ם ָעִּ ֶָזה ים רִּ ב ְ ְתחַׁ מִּ ָו  ים ְרבִּ ְתע  ָמִּ ם הֵּ
ָלָ  חַׁ ֹולֵּ הָש  ז ֶ נֹותָש ֶ ָמ  ֹלחַׁ ש ְ ֹוָמִּ ל  ֻ יָכ  ֶזה,ָכ ִּ ֶזהְָוֶזהָל 

"ל.ָ נ ַׁ דָכ ַׁ  ֶאח 

ים נֹות ָלֶאְביֹונִּ ָ ו תֱָאֹלקו ת,ָָ-ָו ַמת  ל  ְתג ַׁ תָהִּ ינַׁ חִּ ֶזהָב ְ

ו תָ ל  ְתג ַׁ ָהִּ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ֱָאֹלקו ת ו ת ל  ְתג ַׁ ָהִּ ר ק ַׁ ָעִּ י כ ִּ
ָ ה ק  ְָצד  י ל־ְידֵּ ָעַׁ ָהו א ְך רַׁ ְתב   ָיִּ תֹו ְלכו  יָ"ָ–מַׁ ֲאנִּ

ֶניךָ  ָפ  ֶָאֱחֶזה ֶצֶדק ָ)ב ְ הִָּ" ית ְ ָטו(ל ִּ ָיז, אם ב  ו  מ  ָכ ַׁ ,ָ
בָ ) ְתרָ אָב   הָאָי.(ב ַׁ ֶ ל  ְתג ַׁ זָנִּ א  יםָש ֶ רִּ פו  ןָב ְ ל־כ ֵּ .ְָועַׁ

תֹוָ ֱאֹלקו  יָן ל ִּ ְמגַׁ נוָ  א  ָן ֵּ ל־כ  עַׁ םָ, תו  ס   ְוהַׁ ָז נו  ג   הַׁ אֹוָר ה 
ר ק   עִּ ָה  ֶָזה י ָכ ִּ ה, ק  ד  צ ְ ָהַׁ י ל־ְידֵּ ָעַׁ ְך רַׁ ְתב   ָ-ָיִּ

תָ רַׁ ְסת   ֹותָהַׁ ל  תְָלגַׁ ו  ל  ְתג ַׁ יְךָהִּ ְמש ִּ לְָלהַׁ תֹוְָלכ  ֱאֹלקו 
ם.ָ עֹול  יָ"ה  ֶרץָכ ִּ א  יָה  ֵּ מ  לָעַׁ תָכ   עַׁ ד ַׁ ָן עַׁ הו אָהְלמַׁ 'ָ
ים ֱאֹלקִּ ְָלאֹורָ"ה  ים רִּ פו  ָב ְ ין ז ֹוכִּ ש ֶ ָכ ְ ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ .

יןָ יכִּ נו ְָצרִּ א  זָ, נו  ג   הו אָאֹורָהַׁ ש ֶ תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ה 
הָזוָֹ ר  ְסת   ֹותָהַׁ ל  תֹוָָ,ְלגַׁ ו תֱָאֹלקו  ל  ְתג ַׁ רָהִּ ק ַׁ אְָועִּ הו 

ה ק  יְָצד  ל־ְידֵּ "ל:ָ,עַׁ נ ַׁ ָכ ַׁ

זָ[ד] נו  ג   ָהַׁ ָאֹור ה ֶ ל  ְתג ַׁ נ ִּ ְכש ֶ הָָ-ָו  ז ֶ ָמִּ ה ֲעש ֶ ָנַׁ ז א 

אָ ְית  ְָואֹורַׁ ָהו א יְך רִּ ָב ְ א ָֻקְדש   י ָכ ִּ ה, ש   ֲָחד  ה ֹור  ת 
ד ֹוָחַׁ ל  ֻ ְתרוָֹרָֹזהַָׁ)ָכ  רצ:(ָיִּ ְסת   ְךָנִּ רַׁ ְתב   אָיִּ הו  ְכש ֶ ָ,ָו 

מַָָׁ- ֲעל  ְָוהַׁ ת רַׁ ְסת   ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ הֶזה ֹור  ת  ָהַׁ ָ,ת
ָזוָֹ ה ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ה ֶ ל  ְתג ַׁ נ ִּ ְכש ֶ הָָ-ָו  ֹור  ָת  ה ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ י ֲאזַׁ

ה ש   ֹוןָָ.ֲחד  ְָלש  א הו  ָש ֶ ה ל   גִּ מ ְ ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ְוֶזה
א ב  ו  מ  ת,ָכ ַׁ ו  ל  ְתג ַׁ ים)ָהִּ י ִּ ץָחַׁ יָעֵּ רִּ ְ י,ָפ  רִּ ו  רֶָם,ָפ  ֶ קָפ 

ל ֶָה( ְתג ַׁ נ ִּ יָש ֶ ל־ְידֵּ הָעַׁ ש   הֲָחד  ֹור  הָת  ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ י הָ,ָכ ִּ
אָ ְית  ָאֹורַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ וא הִּ ָש ֶ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ָש ֶ ה ֲהב  אַׁ ָה  אֹור
הָ ֹור  ת  ָהַׁ ָיֹוֶנֶקת ם ש    מ ִּ ָש ֶ ה א  ימ  ְָסתִּ א יק  ת ִּ עַׁ ד ְ
אָ ב   ש ֶ ָר חַׁ אַׁ ָד עַׁ ָה נ  ת ְ נִּ ֹלָא ָן ֵּ ל־כ  ְועַׁ ,ָ נו  ל   ש ֶ ָה דֹוש   ק ְ הַׁ
הָ ֹור  ת  ו תָהַׁ ל  ְתג ַׁ רָהִּ ק ַׁ יָעִּ יעו ָאֹותֹו,ָכ ִּ ְכנִּ קְָוהִּ לֵּ ֲעמ 

ָב ְָ י לו  הָת   פ   לִּ ק ְ ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ וא הִּ ָש ֶ ק, לֵּ ֲָעמ  ת עַׁ ְכנ  הַׁ
ָאֹותֹוָ ין יעִּ ְכנִּ ַׁ מ  ְכש ֶ ָו  "ל, נ ַׁ הָהַׁ ר  ְסת   הַׁ הַׁ ָמֵּ ה  ת  יק  נִּ י ְ ש ֶ
יָ ָכ ִּ ה. ֹור  ת  ָלַׁ ין ָזֹוכִּ י ֲאזַׁ ָוַׁ ה. ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ה ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ י ֲאזַׁ
הָ ֲהב  אַׁ ָה  ת ינַׁ חִּ ב ְ ָמִּ ָיֹוֶנֶקת ה דֹוש   ק ְ ָהַׁ ה ֹור  ת  ָהַׁ ל כ  

ָש ֶָ ת, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ ה,ָש ֶ א  ימ  ְָסתִּ א יק  ת ִּ עַׁ ָד ְ א ְית  ָאֹורַׁ וא הִּ
יָ ימֵּ ָב ִּ ש  ד  ח  ָמֵּ ה ֹור  ת  ָהַׁ ל אֵּ ר  ש ְ ָיִּ לו  ב ְ ָקִּ ן ל־כ ֵּ ְועַׁ
הָ י  לו  ָת ְ ה ֹור  ת  ָהַׁ ת לַׁ ב   ָקַׁ ר ק ַׁ ָעִּ י ָכ ִּ , רֹוש  וֵּ ש ְ ֲאחַׁ

ק לֵּ ן־ֲעמ  מ  ָה  ת עַׁ ְכנ  הַׁ יןָָ,ב ְ ָאֵּ ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ "ל. נ ַׁ כ ַׁ
רֶָ קָב ְ ָרַׁ ש  רו  פֵּ םָב ְ ו םָש ֵּ הָש  ל   גִּ מ ְ הַׁ י־ב ְ אש ֵּ ר  ָב ְ ֶמז

תָ ינַׁ חִּ ָב ְ ז, נו  ג   ָהַׁ ָאֹור ת ינַׁ חִּ ָב ְ א ָהו  י ָכ ִּ בֹות, ֵּ ת 
הָ ְעל  םָהו אְָלמַׁ ש    ז,ָש ֶ הָא  ֶ ל  ְתג ַׁ נ ִּ הָש ֶ ז  נו  ג ְ הָהַׁ ֹור  ת  הַׁ

ֹות. ֻדש   ק ְ ָהַׁ ל כ   ה.ָָמִּ ְרב ֵּ ָהַׁ ים רִּ ב  ָד ְ ֶזה ָב   ש  ָיֵּ ְועֹוד
ן מֵּ ְָוא  ן מֵּ ָא  ם, םְָלעֹול  ֵּ ש   ָהַׁ ְך רו  ָב   כֶָ. ֵּ ָת  ן ל־כ ֵּ ףְָועַׁ

הָ ר  תָפ   ש ַׁ ר  ָפ   ין יםָקֹורִּ רִּ ו  רָפ  חַׁ תָ"ָ–אַׁ ֹזאתָֻחק ַׁ
ה ֹור  ת  ְדב ָ "ָ)הַׁ מ ִּ ןָרָיט,ָב(,ב ַׁ בֵּ "ל,ְָוה  נ ַׁ ָ.ְוכַׁ

ָןָ[ה] ֵּ ל־כ  ין ְועַׁ ָלא ָיַדע ב ֵ פו ַרי ָא ַעד ד ְ ְבסו ֵמי ב ְ ַחי ָב לִּ
ַכי ָ ) ָארו ר ָהָמן ְלָברו ְך ָמְרד ְ ל  םָהו אָהָז:(ְמגִּ יָש   ,ָכ ִּ

הָ ְעל  תְלמַׁ עַׁ ד ַׁ הַׁ רָָ,מֵּ ָלֹומַׁ ְך י   ָש ַׁ ין םָאֵּ רָ"ְוש   רו  א 
ן מ  הָָ"ה  ְעל  ְָלמַׁ ָטֹוב ֹו ל  ֻ ָכ  א ָהו  ם ָש   י ָכ ִּ ,' ְוכו 

ע ָרַׁ י ימֵּ ָוִּ ָטֹוב י ימֵּ ָמִּ ה ְעל  ְָלמַׁ ֹות ד  מ ִּ הַׁ "ל.ָָ,מֵּ נ ַׁ כ ַׁ
הָ תָֻחק   ינַׁ חִּ ואָב ְ הִּ ה,ָש ֶ הֲָאֻדמ   ר  תָסֹודָפ   ינַׁ חִּ ְוֶזהָב ְ

ת עַׁ ד ַׁ הַׁ הָמֵּ ְעל  ֵָָּ,ְלמַׁ מ  רְָוהו אְָמטַׁ הֵּ ְמטַׁ יםָו  אְָטהֹורִּ
ים אִּ דָָ-ְָטמֵּ ָעַׁ ֹוד ס  ָהַׁ ֶָזה ין בִּ ְָלה  ר ֶָאְפש   י אִּ ש ֶ
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ה ז  נו  ג ְ הָהַׁ ֹור  ת  הָהַׁ ֶ ל  ְתג ַׁ י ִּ ידָש ֶ תִּ "ל:ָ,ֶלע  נ ַׁ ָכ ַׁ

תָָ[ו] ינַׁ חִּ מוָֹ)ְוֶזהָב ְ יא(ש ְ ים : תָיזָ, ר ָירִּ ֲאׁשֶ ַ "ְוָהָיה כ 
יַח" ְוכו ' ר ָינִּ ָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ ש ְ ה ָידֹו ְוָגַבר יִּ י ָיָדיו  ,ֹמׁשֶ ְוכִּ

ָרֵאל  ש ְ י ִּ ְזַמן ׁשֶ א ב ִּ ָ ְלָחָמה ְוכו ' ֶאל  ֹות מִּ ה עֹוש  ל ֹמׁשֶ ׁשֶ
ים ין ְלַמְעָלה ֵהם נֹוְצחִּ לִּ כ ְ ַ ְסת  רָָמִּ ב ֵּ ְתג ַׁ מ ִּ ש ֶ יָכ ְ ',ָכ ִּ ְוכו 

ק לֵּ תֲָעמ  ַׁ פ  לָָ,ְקלִּ כ ֵּ ַׁ ְסת  ןְָלהִּ ו  ק  ת ִּ יָהַׁ לֹום,ֲָאזַׁ סְָוש   חַׁ
ָב ְָ ין בִּ ְלה  ָו  ל כ ֵּ ַׁ ְסת  ְָלהִּ ה, ְעל  תֹוְָלמַׁ יז  ֲָאחִּ ֶֹרש  ש 

הָ ְעל  מַׁ ל ְ ָמִּ ת י ו  ָחִּ ל ב ֵּ ְָמקַׁ הו א ָש ֶ ין בִּ ְָלה  ה, ְעל  ְלמַׁ
ֹות ֻדש   ק ְ לָהַׁ כ   הָמִּ ְעל  ְָלמַׁ ַׁ ֹבה  ג   הָהַׁ ֻדש    ק ְ הַׁ ל־ָ,מֵּ ְועַׁ

יןָאֹותוָֹ ילִּ ִּ פ  מַׁ יןָו  יעִּ ְכנִּ י־ֶזהָמַׁ "ל:ָ,ְידֵּ נ ַׁ ָכ ַׁ

רָ[ז] ֵּ תָָ-ֶָאְסת  ינַׁ חִּ ָב ְ ה, ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ יא הִּ
ֶרתְָוֶנְעֶלֶמת ֶ ְסת  יאָנִּ הִּ ָש ֶ "ל, נ ַׁ ָהַׁ ַׁ ֹבה  ג   הָהַׁ ֻדש    ק ְ ָ.הַׁ

ְָוֹגֶדלָ ה  ת  ֲעל  ָמַׁ ֶֹדל ג  ָמִּ א ְיק  ָד ַׁ ה ֻדש    ק ְ ָהַׁ ְוֹזאת
ֹות פ  לִּ ק ְ הַׁ ָי ְמקֵּ עִּ סָב ְ נֵּ כ   הָלִּ יאְָיכֹול  ָהִּ ה  ת  ר  ְסת   יָָ,הַׁ כ ִּ

ב ְָ םְָמקַׁ אָהֵּ ְיק  םָד ַׁ ש    ֶֹדלָמִּ ג  יָמִּ "ל,ָכ ִּ נ ַׁ תָכ ַׁ י ו  יןָחִּ לִּ
ל ל  ָכ ְ ה  ָב   ים ָנֹוְגעִּ ם ינ  ָאֵּ ה ר  ְסת   הַׁ יָָ,הַׁ ִּ ל־פ  ף־עַׁ אַׁ

תָ ינַׁ חִּ ָב ְ ְָוֶזה ה. נ   ֶ מ  ָמִּ ים ְָויֹוְנקִּ ת י ו  ָחִּ ין לִּ ב ְ קַׁ מ ְ ש ֶ
ר ֵּ ֹעֶמקָָ,ֶאְסת  ָב ְ ה ְכְנס  ְָונִּ רֹוש  וֵּ ש ְ ֲאחַׁ ָלַׁ ה ְלְקח  נ ִּ ש ֶ

אָ ְיק  םָד ַׁ ש    מ ִּ הָש ֶ ר  ְסת   הַׁ תָהַׁ ינַׁ חִּ הו אָב ְ ָי כ ִּ ֹותָ, פ  לִּ ק ְ הַׁ
ָ ה  ָב   ע גַׁ ָנ  ָֹלא ֱאֶמת ֶ ָב  ן ל־כ ֵּ ְָועַׁ ת. י ו  ָחִּ ין לִּ ב ְ ְמקַׁ

א ב  ו  מ  כ ַׁ ,ָ רֹוש  וֵּ ש ְ ר)ֲָאחַׁ ֹזהַׁ ָי נֵּ ו  ק  וָ ָ,ת ִּ ק  נז:(.ת ִּ כאָ, ָָן
סְָ ָנִּ יא ָהִּ י ה,ָכ ִּ מ  ֲעל  הַׁ ָהַׁ ית ְכלִּ תַׁ ָב ְ ְָוֶנְעֶלֶמת ֶרת ֶ ת 

הָ  יםָב   ֹותָנֹוְגעִּ פ  לִּ ק ְ יןָהַׁ לָ,ְואֵּ ל  לֹום,ָכ ְ סְָוש   ָ-ָחַׁ
יָ ָכ ִּ ה, נ   ֶ מ  ָמִּ ים ְָויֹוְנקִּ ין ֶָנֱהנִּ ן י־כֵּ ִּ ל־פ  ף־עַׁ ְואַׁ
"ל.ָ נ ַׁ ָכ ַׁ ים ָיֹוְנקִּ ם ָהֵּ ה  ְצמ  עַׁ ָב ְ ה ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ב ְ מִּ

ָזַָׁ ינו  ֹותֵּ ב  ָרַׁ ְמרו  א  ָש ֶ ָ )ָ"לְוֶזהו  ל  הָָהָיג:(ְמגִּ ְית  ה  ש ֶ
ֶבתָ ְָוטֹוֶבֶלתְָויֹוש ֶ רֹוש  וֵּ ש ְ לֲָאחַׁ ָש ֶ יקֹו חֵּ ֶבתָב ְ יֹוש ֶ
ֶֹדלָ ג  ָמִּ ה ֻדש    ק ְ ָהַׁ ָֹזאת י ָכ ִּ י, כַׁ ְרד ְ ָמ  ל ָש ֶ יקֹו חֵּ ב ְ

הָ  ת  ר  ְסת   לָָ-ָהַׁ ֲאב  "לָ, נ ַׁ ֹותָכ ַׁ פ  לִּ ק ְ הַׁ ָי ְמקֵּ עִּ יֹוֶרֶדתָב ְ
ָכ ְָ ה  יןָב   יןָנֹוְגעִּ ןָאֵּ י־כֵּ ִּ ל־פ  ף־עַׁ לאַׁ יָָ,ל  כַׁ ְרד ְ קָמ  רַׁ

ָ ַׁ ֹבה  ג   ָהַׁ ָזֹו ה ְקֻדש    ָלִּ ָזֹוֶכה ָהו א י ָכ ִּ , ֶליה  ָע  זֹוֶכה
תָ ינַׁ חִּ ָב ְ יג ִּ ש   ָמַׁ ָהו א י ָכ ִּ "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ֹות ֻדש   ק ְ ָהַׁ ל כ   מִּ
תָ ינַׁ חִּ ָב ְ יא הִּ ָש ֶ "ל, נ ַׁ ָהַׁ ה ר  ְסת   הַׁ ָהַׁ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ר, ֵּ ֶאְסת 

"ל נ ַׁ ןָכ ַׁ פו  צ   זְָוהַׁ נו  ג   רִָָּ,אֹורָהַׁ ב  ד ְ ןָהַׁ בֵּ בְוה  יטֵּ ָ,יםָהֵּ
ין: ילִּ יָמִּ אֹלקַׁ ְָועֹודָלֵּ

יןָָ[ח] הְָואֵּ אכ  תְָמל  י ַׁ ֲעש ִּ רָב ַׁ יםָֻמת   רִּ ו  ןָפ  ל־כ ֵּ ְועַׁ
יםָהו אָ רִּ ו  יָפ  ל,ָכ ִּ ל  תָיֹום־טֹובָכ ְ ַׁ ו םְָקֻדש   ֹוָש  ב 

ֹדֶָ ג  מ ִּ ש ֶ ְָמֹאדְָמֹאדָ, ַׁ ֹבה  ג   הַׁ ָה ֻדש    ק ְ תָהַׁ רַׁ תֶָהא  ינַׁ חִּ לָב ְ
יןָ ְכעֵּ ו  הָ, ו םְָקֻדש    םָש  ש   יָן רֹואִּ יָן הָאֵּ ֻדש    ק ְ ֹעֶצםָהַׁ

ָ ל ָעַׁ "ל ָזַׁ נו  ֵּ ב  ָרַׁ ב תַׁ כ   ֶ ָש   ה ָ'מַׁ ָֹקֶדש  ים ירִּ ִּ ש   ָהַׁ ל כ  
ים ש ִּ ד  י־ק  ְדש ֵּ ָק  ים ירִּ ִּ ש   ָהַׁ יר ןָָ'ְוש ִּ ימ  סִּ ָב ְ ר ְמֹבא  )כ ַׁ

םָ יןָש   אָאֵּ ְיק  יםָד ַׁ ירִּ ִּ ש   יר־הַׁ ֶפרָש ִּ סֵּ םָב ְ רמג(.ְָוש  
בוָֹ ֵּ םָת  ו  ןָש  בֵּ םְָוה  ןָש   י ֵּ ל,ָ)עַׁ ל  הָכ ְ ֳהר  הְָוט  תְָקֻדש   

יָ תְָימֵּ ינַׁ חִּ םָב ְ הֵּ ים,ָש ֶ יםָטֹובִּ מִּ י   לָהַׁ יָכ   ב(.ָכ ִּ יטֵּ הֵּ
יןָ ש ִּ ד ְ קַׁ מ ְ ָש ֶ ֹות ְָקֻדש   ה מ   ְָוכַׁ ה מ   ָכ ַׁ ֶהם ָב   ש  ָיֵּ טֹוב,
הָ אכ  ְָמל  ת י ַׁ ֲעש ִּ ָוַׁ ש  ו  ד  ָקִּ י ל־ְידֵּ ָעַׁ ים ים־טֹובִּ מִּ י   הַׁ

ָכ ִָּ ֶזה, ָב   א י ֹוצֵּ םְָוכַׁ הֵּ ָש ֶ ָטֹוב, י ְָימֵּ ת ינַׁ חִּ ָב ְ ם ָהֵּ י
הָ מ   ֶהםָכ ַׁ ְנֹהגָב   יןָלִּ יכִּ ןְָצרִּ ל־כ ֵּ ע,ָעַׁ יָרַׁ ֶנֶגדְָימֵּ כ ְ
י־טֹובָ ְימֵּ ָהַׁ ר ב ֵּ ְתג ַׁ ְלהִּ ָו  יְך ְמש ִּ ְָלהַׁ י דֵּ ָכ ְ ֹות ְקֻדש  

ין ָעֹוש ִּ ם ְָואִּ ע, י־רַׁ מֵּ י ְ ָהַׁ יעַׁ ְכנִּ ְלהַׁ לֹום,ָָ,ו  ְָוש   ס חַׁ
ָאֲָ יֹום־טֹוב, ָב ְ ָֹחל ל ָש ֶ ה אכ  ְָמל  יֶזה יןָאֵּ ְָיכֹולִּ י זַׁ

לָֹחל אכֹותָש ֶ ל  מ ְ םָמִּ ת  יק  נִּ י ְ עָש ֶ י־רַׁ ְימֵּ רָהַׁ ב ֵּ ְתג ַׁ ָ,ְלהִּ
עַָׁ דו  י   לָָ,כ ַׁ ֲָאב  ה, אכ  תְָמל  י ַׁ ֲעש ִּ יםָב ַׁ רִּ ֲָאסו  ן ל־כ ֵּ עַׁ

יָ ְמרֵּ ְָלגַׁ ע רַׁ ָה  ֶֹרש  ָש  ל ֵּ ט  ְתב ַׁ ְָונִּ ע ְכנ  נ ִּ ָש ֶ ים רִּ פו  ב ְ
עַָׁ ד ַׁ ב ַׁ ש ֶ ָה ֲהב  אַׁ ה  אֹוָר זָ, נו  ג   הַׁ אֹוָר ָה ֶ ל  ְתג ַׁ אְָונִּ הו  ש ֶ תָ,

יןָ יכִּ ְָצרִּ ין ָאֵּ ן ל־כ ֵּ ָעַׁ ֹות, ד  מ ִּ ְָוהַׁ ים מִּ י   הַׁ ָמֵּ ה ְעל  ְלמַׁ
יָהו אָ תָיֹום־טֹוב,ָכ ִּ ש ַׁ ְקדו  יםָב ִּ רִּ ו  פ  יָהַׁ ְָימֵּ ש  דֵּ ְלקַׁ
הָ ְָקֻדש    ו ם ָש  ין יכִּ ְָצרִּ ין ְָואֵּ ים, מִּ י   הַׁ ָמֵּ ה ְעל  ְלמַׁ

ְלטוָ  ש ְ ֹאָיִּ ל  עָש ֶ רַׁ יָה  ְָימֵּ יעַׁ ְכנִּ יָָ,ְלהַׁ לֹום,ָכ ִּ סְָוש   חַׁ
ין זָאֵּ הָא  יט  לִּ ו םָש ְ ֶהםָש  םָָ,ל  ָאִּ ו  ל  ֲָאפִּ ן ל־כ ֵּ ְועַׁ

ָֹחל ל ָש ֶ אכֹות ְָמל  ין ו םָָ-ָעֹוש ִּ ָש  ע רַׁ ְָלה  ין אֵּ
לָ ֵּ ט  ְתב ַׁ ְונִּ ָע ְכנ  נִּ ָז א  ָי כ ִּ לָ, ל  כ ְ ֶהָם ב   ָה יז  ֲאחִּ וַׁ ָה יט  לִּ ש ְ
יןָ ָעֹוש ִּ ם ָאִּ ו  ל  ֲאפִּ ָש ֶ ֹו. ְרש  ש   ָב ְ י ְמרֵּ ְָלגַׁ ע רַׁ ה 

לָֹחל אכֹותָש ֶ וָ ָ-ְָמל  לֹוָש  יָן הָאֵּ יז  ֲאחִּ הָוַׁ יט  לִּ םָש ְ
ָאֹורָ ז, נו  ג   ָהַׁ ָאֹור ה ֶ ל  ְתג ַׁ ָנִּ ז ָא  י ָכ ִּ "ל, נ ַׁ ָכ ַׁ ֶהם ב  
הָ ְעל  ְלמַׁ ןָ, מַׁ ז ְ הַׁ הָמֵּ ְעל  הו אְָלמַׁ ש ֶ תָ, עַׁ ד ַׁ ב ַׁ הָש ֶ ֲהב  אַׁ ה 

ֹות ֻדש   ק ְ הַׁ ָל כ   מִּ ָה ְעל  ְלמַׁ ֹותָ, ד  מ ִּ ְוהַׁ יָם מִּ י   הַׁ "לָ,מֵּ נ ַׁ .כ ַׁ
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 ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות
 ה'ִהְלכֹות ַהְלָוָאה ֲהָלָכה 

 

ָרִקים ְּ י פ   ָראש ֵׁ

ָטר  ש ְּ וֹות ב ִ ַהלְּ ר לְּ ִריִכין ִלז ָהֵׁ צ ְּ ָטר ש ֶ ש ְּ ֶוה ב ִ ַין ַמלְּ ִענְּ
ִהירו   ִהזְּ מֹו ש ֶ כו ', כ ְּ ֹר וְּ פ  ינֹו ָיכֹול ִלכְּ ָאז אֵׁ ָקא ש ֶ יְּ ד ַ

ָמָרא  ג ְּ ֹבָאר ב ַ מְּ ַ ֹאד, כ  ינו  ַז"ל ַעל ֶזה מְּ ֹותֵׁ א ַרב  בָּ )ב ָּ
א עה:( ֹוָרה ְמִציעָּ י ַהת  ִ ץ . ַעל־פ  "ִמי ָהִאיש  ֶהָחפֵׁ

ים" ם:  ַחי ִ ן ש ָּ ן לג( ַעי ֵּ ', )ִסימָּ  ְוכו 

י טֹוב  ש  ְימֵּ י ֵּ י ש ֶׁ ת ַעל־ְידֵּ כֶׁ ה ִנְמש ֶׁ אָּ י ַהַהְלוָּ ]א[ כ ִ
ה  סָּ ְרנָּ ַ ְסרֹון ַהפ  ֲחַמת חֶׁ ה מֵּ אָּ י ַהַהְלוָּ י ַרע, כ ִ ִוימֵּ
ַכל  ִמים יו  ה יָּ יזֶׁ ַאַחר אֵּ ל ְ ה ש ֶׁ ֶׁ ְמַצפ  ה, ו  ָּ ין לֹו ַעת  אֵּ ש ֶׁ

 ֵּ ל  ַמן ְלש ַ ה ַהז ְ ָּ ַעת  ב ש ֶׁ חֹוש ֵּ ֲחַמת ש ֶׁ ה מֵּ ם לֹו, ְוזֶׁ
ְסרֹון  ל חֶׁ ם כ ָּ ָּ ש   מ ִ י ַרע ש ֶׁ ִחיַנת ְימֵּ ְצלֹו ב ְ אֶׁ
ין לֹו  ְמת ִ י ַ רֹו ש ֶׁ ֲחבֵּ ה מֵּ ן הו א ֹלוֶׁ ה, ְוַעל־כ ֵּ סָּ ְרנָּ ַ ַהפ 
ם  עֹולָּ ִפי הָּ ִגיל ב ְ רָּ מֹו ש ֶׁ י־ַרע ]כ ְ מֵּ ַעְברו  ַהי ְ י ַ ַעד ש ֶׁ

ַעם  ַ ל פ  כָּ ה לֹוַמר ב ְ ָּ ַמן ַרע ַעת  ַהז ְ י ַצייט  -ש ֶׁ "ד ִ
ם אֹוְמִרים  יהֶׁ י ַחי ֵּ ל ְימֵּ ת כ ָּ ֱאמֶׁ בֶׁ עְכט" ו  לֶׁ ִאיז ש ְ
ל  כָּ אֹוְמִרים ב ְ ר ש ֶׁ עֹוִדי ַעד ַהי ֹום ֲאִני זֹוכֵּ מֵּ ן, ו  ֵּ כ 
יו  אֹוְמִרים  ֹוְדִמים הָּ ֹורֹות ַהק  ד  ן ב ַ ן, ְוכֵּ ֵּ ַעם כ  ַ פ 

 ֵּ ַכל ְלַסל  ז יו  ן[, ְואָּ ֵּ ַעם כ  ַ ל פ  כָּ  ק לֹו. ב ְ

ד ְלַהְרִחיק ַעְצמֹו ְמאֹד  חָּ ל אֶׁ ִריְך כ ָּ ן צָּ ְוַעל־כ ֵּ
י־ַרע  מֵּ ַהי ְ ם ב ְ ג ַ י ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ש ֶׁ אֹות, כ ִ ַהְלוָּ מֵּ
ְבִחיַנת  י טֹוב, ב ִ ִחיַנת ְימֵּ ש  טֹוב ב ְ ם יֵּ ַעְצמָּ ב ְ
מֹו  ', כ ְ א ְוכו  ְיקָּ ה' ד ַ ה", 'ְראֵּ ה ְראֵּ עָּ ְביֹום רָּ "ו 

ם וְ  תו ב ש ָּ כ ָּ תֹו ש ֶׁ סָּ ְרנָּ ַ יג פ  ַכל ְלַהש ִ אי יו  ַוד ַ ז ב ְ אָּ
אֹות  י ַהְלוָּ בֹוא ִלידֵּ ְך לָּ רֵּ יֹומֹו ְוֹלא ִיְצטָּ ַבר יֹום ב ְ ד ְ
ן  ָּ ַמת  א־ו  ָּ ַמש   ק ב ְ עֹוסֵּ ו  ִמי ש ֶׁ י ֲאִפל  ְוחֹובֹות, כ ִ
א  ם ִנְמצָּ ם ש ָּ ג ַ ְלַהֲאִמין ש ֶׁ יַדע ו  ִריְך לֵּ ֹוִיים צָּ ג  ב ַ

י  ַרְך, כ ִ ם־ִיְתב ָּ ֵּ ין ַהש   ש ִ ', ְמֻלב ָּ ֹונֹות ְוכו  ל ְלש  כָּ ב ְ
ֹכַח  ה ב ְ זֶׁ ֲאִמין ב ָּ ַ מ  ִמי ש ֶׁ '. ו  ה ְוכו  ֹורָּ אֹוִתי ֹות ַהת 
ֱחַסר  אי ֹלא יֶׁ ַוד ַ ', ב ְ ת ִיְצרֹו ְוכו  ה אֶׁ ֹופֶׁ יק ַהכ  ד ִ ַהצ ַ
ה  ֹורָּ ַכל ִלְמֹצא אֹוִתי ֹות ַהת  י הו א יו  תֹו, כ ִ סָּ ְרנָּ ַ לֹו פ 

ֹונֹות ְוכו   ש  ל ַהל ְ כָּ ְבִחיַנת ב ְ ם ב ִ הֶׁ ה מֵּ ֹורָּ ', ְוִלְבנֹות ת 
ז  ', ְואָּ רֹו" ְוכו  בָּ קֹול ד ְ ֹמַע ב ְ רֹו ִלש ְ י ְדבָּ "ֹעש ֵּ
ה, ַעל־ כָּ ְברָּ ה ו  ַפע טֹובָּ ְך לֹו ש ֶׁ ה ִנְמש ָּ אי ִיְהיֶׁ ַוד ַ ב ְ

ה  ֹורָּ י ַהת  ם, כ ִ ָּ ה ִמש   בֹונֶׁ ר ו  רֵּ בָּ מ ְ ה ש ֶׁ ֹורָּ י ַהת  ְידֵּ
ַפע  ֶׁ ה ְוַהש   כָּ רָּ '. ִהיא ְמקֹור ַהב ְ  ְוכו 

י־טֹוב  מֵּ י־ַרע ַעל ַהי ְ מֵּ רו ת ַהי ְ ב ְ י ִהְתג ַ ַאְך ַעל־ְידֵּ
ם  ַעְצמָּ י־ַרע ב ְ מֵּ ַהי ְ ם ב ְ ם ש ָּ ג ַ , ש ֶׁ ו  נ  ֶׁ ם ִממ  ְעלָּ נ ֶׁ ַעד ש ֶׁ
כֹול ִלְמֹצא  ינֹו יָּ ה אֵּ י־זֶׁ א טֹוב, ַעל־ְידֵּ ִנְמצָּ
ֹו, ַוֲאזַ  ל  ק ש ֶׁ סֶׁ עֵּ ן ְוהָּ ָּ ַמת  א־ו  ָּ ש   ַ ַהמ  ה ב ְ ֹורָּ י אֹוִתי ֹות ַהת 

ם.  א ש ָּ בָּ ו  מ  מֹו ש ֶׁ דֹול, כ ְ ם ג ָּ ִצְמצו  ַפע ב ְ ֶׁ ת ַהש   דֶׁ יֹורֶׁ
 ,' ן' ְוכו  מָּ ר הָּ רו  ין אָּ ֵּ ַדע ב  א יָּ לָּ הו  סֹוד 'ַעד ד ְ ז ֶׁ ש ֶׁ
ר  ֹובֵּ ס  אֹות, ש ֶׁ י ַהְלוָּ בֹוא ִלידֵּ ח לָּ ה ֻמְכרָּ י־זֶׁ ְוַעל־ְידֵּ
ן  י כֵּ בֹואו  ַאֲחרֵּ י טֹוב יָּ מֵּ י ַרע, ְוַהי ְ ם ְימֵּ ה הֵּ ָּ ַעת  ש ֶׁ

 ֵּ י ִויַסל  א ִלידֵּ ב ָּ ן ש ֶׁ יוָּ ֵּ ת כ  ֱאמֶׁ ֶׁ ן ב  ק לֹו, ְוַעל־כ ֵּ
אֹות  י  -ַהְלוָּ ִ ם, ְוַעל־פ  הֶׁ א מֵּ צֵּ י ֵּ ה לֹו ְמֹאד ש ֶׁ ש ֶׁ קָּ

ינו   ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּ מֹו ש ֶׁ ֹו, כ ְ ְזַמנ  ק ב ִ ֵּ ינֹו ְמַסל  ֹרב אֵּ
ֹו'  ְזַמנ  ְפַרע ב ִ י ִ א ה.(: 'ַהְלַואי ש ֶׁ ְתרָּ א ב ָּ בָּ  -ַז"ל )ב ָּ

אי ם 'ַהְלַואי' ַוד ַ ם ש ָּ ג ַ ינֹו ַמֲאִמין ש ֶׁ אֵּ ַאַחר ש ֶׁ י מֵּ , כ ִ
י טֹוב.  יג ְימֵּ ִ יְך ַיש   ש  טֹוב, אֵּ ם יֵּ ַעְצמָּ י־ַרע ב ְ מֵּ ַהי ְ ב ְ
ל יֹום  כָּ ם ב ְ י ַרע הֵּ י טֹוב ִוימֵּ ת ַהְימֵּ ֱאמֶׁ ֶׁ י ב  כ ִ
ר ַעל ִיְצרֹו  ב ֵּ ְתג ַ מ ִ ֶׁ ִפי ַמה ש   ד כ ְ חָּ ל אֶׁ יֹום, ַרק כ ָּ וָּ

רַ  ֹוב ַעל הָּ יר ַהט  ִחיַנת ְלַהְגב ִ יו ב ְ לָּ ְך עָּ ן ִנְמש ָּ ֵּ ע, כ 
ְך  פֶׁ ְלהֵּ י טֹוב, ו  לֹום.  -ְימֵּ ְך, ַחס ְוש ָּ פֶׁ  ְלהֵּ
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ם  ג ַ ְלַהֲאִמין ש ֶׁ ב ו  יטֵּ ל הֵּ כ ֵּ ַ ִריְך ְלִהְסת  צ ָּ ר ש ֶׁ ִעק ָּ ְוהָּ
ש   ם יֵּ ם ש ָּ י ַרע, ג ַ ִחיַנת ְימֵּ ַעְצמֹו, ב ְ ַרע ב ְ הָּ ב ְ

' בֹודֹו" ְוכו  ץ כ ְ רֶׁ אָּ ל הָּ י "ְמֹלא כָּ "ל, טֹוב, כ ִ נ ַ , כ ַ
ינֹו  אֵּ י־זֶׁה ש ֶׁ אֹות, ַעל־ְידֵּ ַפל ְלַהְלוָּ נ ָּ ל זֶׁה ש ֶׁ ֲאבָּ
אי  ַוד ַ י־ַרע, ב ְ מֵּ תֹוְך ַהי ְ י טֹוב ב ְ מֵּ כֹול ִלְמֹצא ַהי ְ יָּ
ַעם  ַ ל פ  כָּ ַרע ב ְ י הָּ חֹובֹות, כ ִ את מֵּ צֵּ ה לֹו לָּ ש ֶׁ קָּ
ל  כ ֵּ ַ ִמְסת  ל ו  ד ֵּ ַ ת  ינֹו ִמש ְ אֵּ ַאַחר ש ֶׁ ר מֵּ ר יֹותֵּ ב ֵּ ִמְתג ַ

י ַעל־ִלְמצֹ  ם, כ ִ ַעְצמָּ י־ַרע ב ְ מֵּ תֹוְך ַהי ְ ֹוב ב ְ א ַהט 
ת  ֱאמֶׁ ֶׁ ן ב  ַרע, ְוַעל־כ ֵּ רו ת הָּ ב ְ ר ִהְתג ַ ה ִעק ַ י־זֶׁ ְידֵּ
ַעל־חֹוב,  ְהיֹות ב ַ ר ִמל ִ הֵּ ז ָּ י ִ נו  ַז"ל, ש ֶׁ ֵּ ִהְזִהיר ַרב 
תו ב  כ ָּ מֹו ש ֶׁ ה, כ ְ בָּ ו  ש  ֹות ת ְ ה ַלֲעש  רֹוצֶׁ ט ִמי ש ֶׁ ִבְפרָּ ו 

ף־ לֶׁ אָּ ר הָּ פֶׁ סֵּ ה ב ְ ה מו( ְוזֶׁ בָּ ו  ש  דֹוש  )ת ְ ית ַהק ָּ ב ֵּ
ֹונֹו:  ַעל־חֹובְלש  יֹות ב ַ הְּ ר ִמל ִ ו ב ִיז ָהֵׁ רֹוֶצה ָלש  , ִמי ש ֶ

ַרע  יר הָּ א ְוִהְגב ִ טָּ חָּ ַעְצמֹו ש ֶׁ ַע ב ְ ֹודֵּ י  ַאַחר ש ֶׁ י מֵּ כ ִ
ה  בָּ ו  ש  ר ַהת ְ ב, ְוִעק ַ ו  ש  ה לָּ ה רֹוצֶׁ ָּ ֹוב ְוַעת  ַעל ַהט 

ֹוב א ַהט  ֹוצֵּ מ  י ש ֶׁ ַעְצמֹו,  ַעל־ְידֵּ ַרע ב ְ תֹוְך הָּ ב ְ
ב  ו  ש  ה לָּ ְקוָּ ש  לֹו ת ִ ֹו טֹוב ְויֵּ ש  ב  ֲעַדִין יֵּ ַמֲאִמין ש ֶׁ ו 
ת  ם אֶׁ ָּ ם ִמש   ֶׁ ת  ש ְ ִבק ַ ִרים ד, כט(: "ו  בָּ ְבִחיַנת )ד ְ ב ִ
ח  ד ָּ נ ִ ל ַהְמקֹומֹות ש ֶׁ א, ִמכ ָּ ְיקָּ ם' ד ַ ָּ ", 'ִמש   יךָּ ה' ֱאֹלהֶׁ

ם  ן ש ָּ בָּ ו  מ  "ם, כ ַ ו  ַעכ  ין הָּ ֵּ ם ב  ן ש ָּ ה, ַעל־כ ֵּ ש ָּ רָּ ָּ פ  ב ַ
ְך  ְמש ָּ נ ִ ַעל־חֹוב, ש ֶׁ ְהיֹות ב ַ ר ִמל ִ הֵּ אי ִלז ָּ ַוד ַ ִריְך ב ְ צָּ
י  ימֵּ ם ב ִ ג ַ ל ש ֶׁ כ ֵּ ַ ינֹו ִמְסת  ינֹו ַמֲאִמין ְואֵּ אֵּ ֲחַמת ש ֶׁ מֵּ
אֹות  ל ַהַהְלוָּ ִכין כ ָּ ם ִנְמש ָּ ָּ ש   מ ִ ש  טֹוב, ש ֶׁ ַרע יֵּ

"ל:   ְוַהחֹובֹות ְוַכנ ַ

ר סו  ן אָּ ַהְינו   ]ב[ ְוַעל־כ ֵּ ב, ד ְ תָּ ֹלא כ ְ ְלַהְלוֹות ב ְ
ב  תו  כ ָּ מֹו ש ֶׁ רֹון, כ ְ ִביל ִזכ ָּ ש ְ ב הו א ב ִ תָּ י ַהכ ְ ר, כ ִ טָּ ש ְ
ר  ', ְוִעק ַ רֹון" ְוכו  ב ֹזאת ִזכ ָּ תָּ מֹות יז, יד(: "כ ְ )ש ְ
ה  י ְלַמְעלָּ ַמן, כ ִ תֹוְך ַהז ְ רֹון הו א ב ְ כ ָּ ה ְוַהז ִ ְכחָּ ִ ַהש  

ְבִחיַנת 'אַ  ַמן, ב ִ ַהז ְ ְך מֵּ י ָּ ין ש ַ ם אֵּ ַעת', ש ָּ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ֲהבָּ
י  ַמן, כ ִ ַהז ְ ה מֵּ א ְלַמְעלָּ הו  ַאַחר ש ֶׁ רֹון מֵּ ה ְוִזכ ָּ ְכחָּ ש ִ
תו ב  כ ָּ מֹו ש ֶׁ ַמן, כ ְ ְרבֹות ַהז ְ ה ִהוא ַרק ב ִ ְכחָּ ִ ַהש  
ח".  כ ָּ ֹל ִנש ְ ִמים ַהכ  ְרבֹות ַהי ָּ ת ב, טז(: "ב ִ לֶׁ )ֹקהֶׁ

ה ב ַ  יָּ לו  ה ַהת ְ ְכחָּ ִ ר ַהש   ֲחַמת ְוִעק ַ ַמן ִהוא מֵּ ז ְ

ם  ָּ ש   מ ִ י טֹוב, ש ֶׁ מֵּ י־ַרע ַעל ַהי ְ מֵּ רו ת ַהי ְ ב ְ ִהְתג ַ
קו ת  ל ְ ַ ִהְסת  ז מֵּ ֱאחָּ נ ֶׁ ַרע ש ֶׁ הָּ ת מֵּ כֶׁ ְמש ֶׁ נ ִ ה ש ֶׁ ְכחָּ ִ ַהש  
ן ְצִריִכין  ֵּ ה, ְוַעל־כ  ְכחָּ ִ ם ֲאִחיַזת ַהש   ָּ ש   מ ִ ִֹחין, ש ֶׁ ַהמ 

תָּ  ר ַהכ ְ ִעק ַ א, ש ֶׁ רֹון. ִנְמצָּ ב ְלִזכ ָּ תָּ הו א כ ְ ב ש ֶׁ
י־ַרע,  מֵּ ְלַהְכִניַע ַהי ְ ֹוב ו  יר ַהט  א ְלַהְגב ִ רֹון, הו  ְלִזכ ָּ
ו ק  ר ִסל  י ִעק ַ ר. כ ִ טָּ ֹלא ש ְ ר ְלַהְלוֹות ב ְ סו  ן אָּ ַעל־כ ֵּ
י־ מֵּ ֹוב ַעל ַהי ְ יר ַהט  ִהְגב ִ י ש ֶׁ ַהחֹובֹות, הו א ַעל־ְידֵּ

א  הו  א ש ֶׁ ְיקָּ ב ד ַ תָּ י כ ְ ה ַעל־ְידֵּ ה ַנֲעש ֶׁ ז ֶׁ ַרע, ש ֶׁ
מֹו לְ  ה, כ ְ א ִמְצוָּ ק ַהחֹוב הו  ו  י ִסל  "ל. כ ִ רֹון ְוַכנ ַ ִזכ ָּ

ִריַעת  ְ ֹות פו.(: 'פ  ֻתב  ינו  ַז"ל )כ ְ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּ ש ֶׁ
י  ה ַעל־ְידֵּ ק ַהחֹוב ַנֲעש ֶׁ ו  י ִסל  ה', כ ִ ַעל־חֹוב ִמְצוָּ ב ַ

ה  כָּ רָּ ַפע ְוַהב ְ ֶׁ יג ַהש   ִ ה ְלַהש   כָּ ז ָּ ק ַהחֹוב  -ש ֶׁ ֵּ ְלַסל 
ה  ֲעש ָּ נ ַ ְך ש ֶׁ ה ִנְמש ָּ ז ֶׁ ַרע, ש ֶׁ ֹוב ַעל הָּ רו ת ַהט  ב ְ ִהְתג ַ מֵּ

"ל:  רֹון ְוַכנ ַ א ְלִזכ ָּ הו  ב ש ֶׁ תָּ ִחיַנת כ ְ י ב ְ  ַעל־ְידֵּ

ל ְלַעְבדו ת,  אֹות נֹופֵּ ל ְלַהְלוָּ ֹופֵּ נ  ן זֶׁה ש ֶׁ ְוַעל־כ ֵּ
י ַעְבדו ת  ה", כ ִ ה ְלִאיש  ַמְלוֶׁ ד ֹלוֶׁ בֶׁ ִחיַנת "עֶׁ ב ְ

ית ט, כה(: אש ִ רֵּ ִחיַנת )ב ְ ִחיַנת  ב ְ ַען", ב ְ נָּ ר כ ְ רו  "אָּ
קֹום  מָּ ב ב ְ תו  כ ָּ מֹו ש ֶׁ , כ ְ ש  חָּ ל ַהנ ָּ צֶׁ ֱאַמר אֵּ ר' ַהנ ֶׁ רו  'אָּ
ה  רָּ ם ג, יז(: "ֲארו  ִחיַנת )ש ָּ הו  ב ְ ז ֶׁ ר. ש ֶׁ ַאחֵּ
 ,' " ְוכו  יךָּ ֶׁ ַעת ַאפ  זֵּ ִחיַנת "ב ְ ', ב ְ ה" ְוכו  מָּ ֲאדָּ הָּ

רְ  ַ ל ַהפ  ַעְבדו ת ש ֶׁ ל ַהְיִגיעֹות ְוהָּ ם כ ָּ ָּ ש   מ ִ ה ש ֶׁ סָּ נָּ
ר  ב ֵּ ֹא ִהְתג ַ ל  ֹון, ש ֶׁ ִראש  ם הָּ דָּ ְטא אָּ חֵּ ְך מֵּ ְמש ָּ נ ִ ש ֶׁ
ץ  עֵּ ַכל מֵּ י טֹוב, ְואָּ ד ַהְימֵּ גֶׁ נֶׁ י־ַרע כ ְ מֵּ ְלַהְכִניַע ַהי ְ
י יב,  לֵּ ֱאַמר )ִמש ְ ה נֶׁ ַעל זֶׁ ע, ש ֶׁ רָּ ַעת טֹוב וָּ ַהד ַ

ֲעסֹו"  ַדע כ ַ י ֹום ִיו ָּ א,  -טז(: "ֱאִויל ב ַ ְיקָּ י ֹום' ד ַ 'ב ַ
ִחיַנת '  ב ְ " ְוכו  ו  נ  ֶׁ ְלךָּ ִממ  יֹום ֲאכָּ י ב ְ יֹום'  -"כ ִ 'ב ְ

ַהי ֹום  יַע ב ְ ם ִהג ִ גָּ ְ ר ַהפ  י ִעק ַ א. כ ִ ְיקָּ ֹא  -ד ַ ל  ש ֶׁ
ירֹו  אֹותֹו ַהי ֹום ְלַהְגב ִ ב ְ ֹוב ש ֶׁ ל ִלְמֹצא ַהט  ד ֵּ ַ ת  ִהש ְ
ם  הֵּ אֹות ש ֶׁ ל ַהַהְלוָּ ְך כ ָּ ם ִנְמש ָּ ָּ ִמש   '. ו  ַרע ְוכו  ַעל הָּ

ְסרֹון ַהפ ַ  חֶׁ "ל. מֵּ נ ַ ', כ ַ ה ְוכו  סָּ  ְרנָּ

כֹול  ז יָּ אָּ ר ש ֶׁ טָּ ְ י ַהש   ד ַעל־ְידֵּ ו  ְעב  ִ ר ַהש   ן ִעק ַ ְוַעל־כ ֵּ
ַרע  ב ַמְכִניַע הָּ תָּ י ַהכ ְ ִדים, כ ִ ְעב ָּ ֻ ש  ְלהֹוִציא ִממ ְ
כֹול  ינֹו יָּ ק לֹו ְואֵּ ֵּ ח ְלַסל  ְכרָּ ֻ מ  ֹוב, ַעד ש ֶׁ י ַהט  ְלַגב ֵּ
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ל   ב ַהס ִ ו  ל ִעכ  י כ ָּ ֹו, כ ִ ֹר ב  ֹות ִלְכפ  ש  ק ְוַהַהְכחָּ ו 
ְך,  ל־כ ָּ ְך כ ָּ ר ַאַחר־כ ָּ ב ֵּ ַרע ִמְתג ַ הָּ ֲחַמת ש ֶׁ ְך מֵּ ִנְמש ָּ
ים  ִהל ִ ְבִחיַנת )ת ְ תֹו, ב ִ עָּ ש ְ ק ב ִ ֵּ ַסל  ֹוְנעֹו ִמל ְ מ  ַעד ש ֶׁ
ה  ַכנ ֶׁ מ ְ ם", ש ֶׁ ֵּ ל  ע ְוֹלא ְיש ַ ש ָּ ה רָּ לז, כא(: "ֹלוֶׁ

ש ָּ  ה רָּ ם "ֹלוֶׁ ש ֵּ ע ב ְ ש ָּ רָּ ַעת הָּ ל ִרש ְ ק כ ָּ סו  ָּ ע" ַהפ 
י־ מֵּ רו ת ַהי ְ ב ְ ִהְתג ַ ְך מֵּ ֻעת ִנְמש ָּ ִרש ְ ר הָּ י ִעק ַ ', כ ִ ְוכו 

ב  ו  אֹות ְוִעכ  ל ַהַהְלוָּ ם כ ָּ ָּ ש   מ ִ י טֹוב, ש ֶׁ ַרע ַעל ַהְימֵּ
י ְֻכַרח  ה ַעד ש ֶׁ ל זֶׁ ְלַהְכִניַע כ ָּ "ל, ו  ק ְוַכנ ַ ו  ל  ַהס ִ
א ַעל־ ֹוב הו  י ַהט  י־ַרע ְלַגב ֵּ מֵּ ְלַהְכִניַע ַהי ְ ק ו  ֵּ ְלַסל 
"ל, ְוַעל־ ר ְוַכנ ַ טָּ ְ א ַהש   הו  רֹון ש ֶׁ ב ְלִזכ ָּ תָּ י ַהכ ְ ְידֵּ

מֹות כב, כד(:  ה )ש ְ ֹורָּ ה ַהת  ן ִהְזִהירָּ ֵּ ֶסף כ  ֶ ִאם כ 
ֶוה  לְּ ַ ',ת  ',ֶאת ֶהָעִני  ְוכו  ה ֹלא  ְוכו  ֹנש ֶ ֶיה לֹו כ ְּ ֹלא ִתהְּ

ךְּ  ימו ן ָעָליו ֶנש ֶ ש ִ ִני  -תְּ עָּ ם ַעל הֶׁ י ְצִריִכין ְלַרחֵּ כ ִ

ַעל־ ַלל ב ַ ה ְלהֹוִציאֹו ִמכ ְ נֹוש ֶׁ יו כ ְ לָּ ֹא ִלְהיֹות עָּ ל  ש ֶׁ
"ל:   חֹוב, ְוַכנ ַ

ִחיַנת  ה ב ְ ֹות ]ג[ ְוזֶׁ ֻסכ  ו ִרים וְּ פ  יֹום־ַהכ ִ ָנה וְּ ָ ־ַהש   ֹראש 
ֹוָרה ַחת־ת  מְּ ש ִ ִמיִני־ֲעֶצֶרת וְּ ה ו ש ְּ ָנא־ַרב ָ עְּ הֹוש ַ י וְּ ; כ ִ

ֹראש   י מֵּ ת ְימֵּ רֶׁ ם ֲעש ֶׁ ר, הֵּ ו  פ  ה ַעד יֹום כ ִ נָּ ָּ ־ַהש  
"ל,  ה ַהנ ַ ִחינָּ י ב ְ ה ַעל־ְידֵּ בָּ ו  ש  ר ַהת ְ ה, ְוִעק ַ בָּ ו  ש  ת ְ
 ,' ה" ְוכו  ה ְראֵּ עָּ ְביֹום רָּ ת ז, יד(: "ו  לֶׁ ִחיַנת )ֹקהֶׁ ב ְ
ה ְויֹום־ נָּ ָּ ־ַהש   ל ֹראש  ה ש ֶׁ בָּ ו  ש  י ַהת ְ "ל, ְוַעל־ְידֵּ נ ַ כ ַ

ִרים, ַעל־ְידֵּ  ו  פ  קֹום, ַהכ ִ ל מָּ כָּ ֹוב ב ְ ֹוְצִאין ַהט  מ  י ש ֶׁ
ים קג, קכ(:  ִהל ִ ִחיַנת )ת ְ ר, ב ְ ֹופָּ ֹול ש  י ַהק  ַעל־ְידֵּ
ֱאַמר ְלִעְנַין  רֹו", ַהנ ֶׁ בָּ קֹול ד ְ ֹמַע ב ְ רֹו ִלש ְ י ְדבָּ "ֹעש ֵּ

 . דֹוש  ז ַֹהר ַהק ָּ ב ב ַ תו  כ ָּ מֹו ש ֶׁ ה, כ ְ נָּ ָּ ־ַהש    ֹראש 

יִ  ו  ה ִענ  ָּ ִחיַנת ֲחִמש   ה ב ְ ִרים ְוזֶׁ ו  פ  ל יֹום־ַהכ ִ ים ש ֶׁ
ֹול  ד ַהק  ה ְלַיחֵּ ל זֶׁ ה קֹולֹות, ְוכָּ ָּ ִחיַנת ֲחִמש   ם ב ְ הֵּ ש ֶׁ
הו   ז ֶׁ ה, ש ֶׁ ֹורָּ ת ַהת  ֹוִנין אֶׁ ה ב  י־זֶׁ ', ַעל־ְידֵּ ר ְוכו  ו  ב  ד ִ ב ַ
י־ ִרים, ְוַעל־ְידֵּ ו  פ  יֹום־ַהכ ִ ה ב ְ ֹורָּ ַלת ַהת  ִחיַנת ַקב ָּ ב ְ

לֹום, ש ֶׁ  ָּ ל ַהש   ְרִבין אֶׁ ה ִמְתקָּ ה', זֶׁ ִחיַנת 'ֻסכ ָּ הו  ב ְ ז ֶׁ
ז ֹוִכין ַעל־ ה' ש ֶׁ ִחיַנת 'ַאֲהבָּ לֹום', ב ְ ת ש ָּ ִחיַנת 'ֻסכ ַ ב ְ

ִחיַנת  הו א ב ְ ה' ש ֶׁ ִחיַנת 'ֻסכ ָּ ן ב ְ ם־כ ֵּ הו  ג ַ ז ֶׁ ה, ש ֶׁ י־זֶׁ ְידֵּ
ַעת  ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ה ְלַאֲהבָּ י־זֶׁ ז ֹוִכין ַעל־ְידֵּ ה', ַעד ש ֶׁ 'ַאֲהבָּ

ַעת  ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ִאיר הָּ ל ְלהָּ הו  כ ָּ ז ֶׁ ִמים, ש ֶׁ ְלתֹוְך ַהי ָּ
ֹות,  ֻסכ  ה ִמיִנים ב ְ עָּ ַאְרב ָּ ִעים ב ְ ְענו  ַנת ַהנ ִ ו ָּ כ ַ

ם.  ן ש ָּ "ל, ַעי ֵּ ה ַהנ ַ ֹורָּ סֹוף ַהת  ר ב ְ ְמֹבאָּ  כ ַ

ִחיַנת  ה, ב ְ בָּ ֹואֵּ ית ַהש   ְמַחת ב ֵּ ה זֹוִכין ְלש ִ י־זֶׁ ְוַעל־ְידֵּ
ש ָּ  ם ַמִים ב ְ ֶׁ ַאְבת  ש ְ ה יב, ג(: "ו  ְעיָּ י )ְיש ַ ַעְינֵּ ַ ֹון ִממ  ש 

ם  ַעת' הֵּ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ְבִחיַנת 'הָּ ם ב ִ י ש ָּ ה", כ ִ עָּ ו  ַהְיש 
ם לג, ו(:  א )ש ָּ ה ִנְקרָּ ֹורָּ י ַהת  ה, כ ִ עָּ ו  י ַהְיש  ַמַעְינֵּ
 ,' ה ְוכו  זָּ נו  ה ַהג ְ ֹורָּ ל ַהת  ', ֲאבָּ ֹעת" ְוכו  ו  ן ְיש  "ֹחסֶׁ

ה". ְוַעל־ְידֵּ  עָּ ו  י ַהְיש  ִחיַנת "ַמַעְינֵּ ם ב ְ ה זֹוִכין הֵּ י־זֶׁ
ת  רֶׁ ִמיִני־ֲעצֶׁ ה  -ִלש ְ פָּ ו  ַוֲאסֵּ ִניש  ֹון כ ְ  -ְלש 

ה  ַאֲהבָּ ַעת ִעם הָּ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ אֹוְסִפין ְוכֹוְלִלין הָּ ש ֶׁ
ה.  ְמחָּ ִ ם ְמקֹור ַהש   ָּ ש   ִמים, ש ֶׁ י ָּ ב ַ  ש ֶׁ

 , ה  תָּ לָּ ַהְתחָּ ה ב ְ ֹורָּ ם ַהת  ר ִסי ו  ו  ִחיַנת ִחב  ה ב ְ ְוזֶׁ
ִחיַנת ית" ב ְ אש ִ רֵּ ִחיַנת  "ב ְ ה, ב ְ בָּ ֲחש ָּ ַ ית ַהמ  אש ִ רֵּ

ה  בָּ ַמֲחש ָּ ה ב ְ לָּ ל עָּ אֵּ רָּ ִחיַנת ִיש ְ ַעת, ב ְ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ
 ,' ֹוְפִתים ְוכו  אֹותֹות ְוַהמ  ל הָּ ', "ְלכָּ ה ְוכו  ָּ ִחל  ת ְ
ִמים  י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ִחיַנת הָּ ם ב ְ ל", הֵּ אֵּ רָּ ל ִיש ְ י כ ָּ ינֵּ ְלעֵּ

נִ  ב ְ ה ש ֶׁ ֹורָּ ל ַהת  ם כ ָּ ָּ ש   מ ִ ל ש ֶׁ י כ ָּ ינֵּ ִהיא "ְלעֵּ ה ש ֶׁ ְגלֶׁ
ל  י כ ָּ ינֵּ ַרְך "ְלעֵּ תֹו ִיְתב ָּ ה ַאֲהבָּ ְראָּ הֶׁ ל", ש ֶׁ אֵּ רָּ ִיש ְ
ל  ', ֲאבָּ אֹותֹות" ְוכו  ל הָּ י "כ ָּ ל", ַעל־ְידֵּ אֵּ רָּ ִיש ְ
ל  י ִאם ְלכָּ ר ִלְראֹות כ ִ ְפש ָּ ַעת ִאי אֶׁ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ הָּ
ל  ל כ ָּ , ֲאבָּ יה  ֵּ ִלב  ר ב ְ עֵּ ְמש ַ פו ם ַמה ד ִ ַחד כ ְ
ִאים  ֹוְפִתים נֹורָּ י ַהמ  ה ַעל־ְידֵּ ַאֲהבָּ ת הָּ ו  ל  ַהִהְתג ַ
ַעת  ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ הָּ ְך מֵּ ֹל ִנְמש ָּ ה, ַהכ  ם ֹמש ֶׁ ְראָּ הֶׁ ש ֶׁ
ד  ד ֵּ ִ ש   י ש ֶׁ ִמים, ַעל־ְידֵּ י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ִאיר ְלתֹוְך הָּ הֵּ ש ֶׁ
ר  ה ִעק ַ ז ֶׁ א ש ֶׁ ְיקָּ ַמן ד ַ ַבז ְ ִמים ו  י ָּ כֹות ב ַ ֲערָּ ַ ַהמ 

ת מו  לֵּ ְ ן ַהש   ו  ק  סֹוף ַהת ִ ה ב ְ נָּ ל ש ָּ כָּ ן ְצִריִכין ב ְ ֵּ . ַעל־כ 
 , ה  תָּ ָּ ְתִחל  ה  ב ִ ה סֹופָּ ֹורָּ ה ִלְכֹלל ַהת  נָּ ָּ ־ַהש   ל ֹראש  ש ֶׁ
הו א  ַעת ש ֶׁ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ הָּ ִמים ב ְ י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ִלְכֹלל הָּ

 :' ית ְוכו  אש ִ רֵּ ִחיַנת ב ְ  ב ְ

ִמי ש ְ ם ב ִ ש ֶׁ ְרִכין ג ֶׁ בָּ מ ְ ז ]ד[ ְוזֶׁה ש ֶׁ י אָּ ת, כ ִ רֶׁ ִני־ֲעצֶׁ
ִמים,  י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ַעת ְלהָּ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ִאיר הָּ מֵּ ל ו  ִנְכלָּ
ם  ל ַלֲאִביהֶׁ אֵּ רָּ ין ִיש ְ ֵּ ב  ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ר הָּ ז ִעק ַ ן אָּ ְוַעל־כ ֵּ
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זֶׁה,  ינו  ַז"ל ב ָּ ֹותֵּ ר ִהְפִליגו  ַרב  ֲאש ֶׁ ַמִים, כ ַ ָּ ש   ב ַ ש ֶׁ
א כג ְקרָּ "י ַוי ִ ב )ַרש ִ תו  כ ָּ מֹו ש ֶׁ ה כ ְ ש ָּ ַבק ָּ , לו(: 'ב ְ

ִחיַנת  '. ב ְ ד' ְוכו  חָּ י עֹוד יֹום אֶׁ בו  ִעמ ִ ם ַעכ ְ ִמכ ֶׁ
 ,' ַדע ַלה'" ְוכו  א ִיו ָּ ד הו  חָּ ה יד, ז(: "יֹום אֶׁ )ְזַכְריָּ
ן  ֵּ '. ְוַעל־כ  ַעת ְוכו  ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ ִחיַנת הָּ הו א ב ְ ש ֶׁ

הֵּ  ַפע ש ֶׁ ֶׁ ת ַהש   כֶׁ ז ִנְמש ֶׁ י אָּ ם, כ ִ ש ֶׁ ז ג ֶׁ ְרִכין אָּ ם ְמבָּ
ִרים  בָּ ְבִחיַנת )ד ְ ה, ב ִ כָּ ְברָּ ם ו  ש ֶׁ י ַהג ֶׁ ימֵּ ִחיַנת מֵּ ב ְ
 .' ֹוב" ְוכו  רֹו ַהט  ת אֹוצָּ ח ה' ְלךָּ אֶׁ ַ  כח, יב(: "ִיְפת 

ים מב, ט(:  ִהל ִ ִחיַנת )ת ְ ִמים ב ְ י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ י ב ָּ כ ִ
י  ְבַעת ְימֵּ ִחיַנת ש ִ ם ב ְ הֵּ ֹו", ש ֶׁ ה ה' ַחְסד  ם ְיַצו ֶׁ "יֹומָּ

ֹות  כ  ֻ ם ַהס  הֶׁ ֵּ מ  י־ַרע ש ֶׁ מֵּ ת ְלַהי ְ ה ְקצָּ ש  ֲאִחיזָּ ם יֵּ הֶׁ ב ָּ
ֹות זֹוִכין  ֻסכ  ב ְ ֹות, ַרק ש ֶׁ ְבִעים ֻאמ  ִ ֲאִחיַזת ַהש  
ה ְויֹום־ נָּ ָּ ־ַהש   ל ֹראש  ה ש ֶׁ ֲעבֹודָּ י הָּ ל ַעל־ְידֵּ אֵּ רָּ ִיש ְ

ל  ב אֶׁ רֵּ ת ְלִהְתקָּ י ֱאמֶׁ יקֵּ ד ִ ֹכַח ַהצ ַ ִרים ב ְ ו  פ  ַהכ ִ
ם הֵּ לֹום, ש ֶׁ ָּ ה ְוַהש   ַאֲהבָּ י  הָּ "ל, כ ִ נ ַ ה' כ ַ ִחיַנת 'ֻסכ ָּ ב ְ

ה  ֹורָּ ם אֹוִתי ֹות ַהת  הֵּ ֹוב, ש ֶׁ ִכינו  ִלְמֹצא ַהט  ר זָּ בָּ כ ְ
תֹוְך  ב ְ ֹוב ש ֶׁ ַהְינו  ַהט  ן, ד ְ ַעְצמָּ י־ַרע ב ְ מֵּ תֹוְך ַהי ְ ב ְ ש ֶׁ
נו   אָּ י־זֶׁה ש ֶׁ ֹות, ְוַעל־ְידֵּ ֻאמ  ֹונֹות הָּ ְבִעים ְלש  ש ִ

לֹום, ַעד ש ֶׁ  ָּ ל ַהש   ְרִבים אֶׁ לֹום ִמְתקָּ נו  ש ָּ ש  לָּ י ֵּ
ם  ִכינו  ִלְמֹצא ג ַ ז ָּ ַאַחר ש ֶׁ ֹות, מֵּ ֻאמ  דֹול ִעם הָּ ג ָּ

"ל.  ה ְוַכנ ַ ֹורָּ ם ת  תֹוכָּ  ב ְ

ֹות  ֻסכ  ז ב ְ ', ְואָּ ג' ְוכו  חָּ י הֶׁ רֵּ ָּ ְבִעים פ  ִחיַנת 'ש ִ ה ב ְ ְוזֶׁ
יְך ַעל־ ה ִמיִנים ְלַהְמש ִ עָּ ַאְרב ָּ י הָּ עֹוְסִקים ַעל־ְידֵּ

אָּ  ִעים הֶׁ ְענו  י ַהנ ִ ַעת ְלתֹוְך ְידֵּ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ הָּ ה מֵּ רָּ
י־ ַעְרבֵּ רו ת הָּ ְ ִחיַנת ִהְתַקש   ה ב ְ ִמים, ְוזֶׁ י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ הָּ

ז  ֵּ י־ַנַחל ְמַרמ  י ַעְרבֵּ ה ִמיִנים, כ ִ עָּ ַאְרב ָּ ַנַחל ִעם הָּ
ינו  ַז"ל  ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּ מֹו ש ֶׁ ל, כ ְ אֵּ רָּ י ִיש ְ עֵּ ֹוש ְ ַעל פ 

ה ל, יב(, כ ִ  א ַרב ָּ ְקרָּ ם )ַוי ִ נו  מֹוְצִאין ג ַ ו אָּ י ַעְכש ָּ
ְלִמי  ש ַ ְבִחיַנת )ְירו  ל ב ִ אֵּ רָּ י ִיש ְ עֵּ ֹוש ְ ל פ  כָּ ב ְ ֹוב ש ֶׁ ַהט 
ם  דָּ ה א(: 'ִאם ֹיאַמר ְלךָּ אָּ כָּ ק א, ֲהלָּ רֶׁ ֶׁ ֲעִנית, פ  ַ ת 
ה  ֹורָּ ַהת  ם ב ְ תו ב ש ָּ כ ָּ מֹו ש ֶׁ ', כ ְ ' ְוכו  יךָּ ן ֱאֹלקֶׁ יכָּ הֵּ

"ל.   ַהנ ַ

גְ  ה ב ִ א־ַרב ָּ ְענָּ ְבהֹוש ַ ין ו  נו  עֹוש ִ ה אָּ ַמר ַהֲחִתימָּ

ן,  ַעְצמָּ י־ַנַחל ב ְ ַעְרבֵּ דֹולֹות ִעם הָּ ֲעבֹודֹות ג ְ
ם  הֶׁ ל מֵּ ֵּ ְלַבט  ְרַקע ְלַהְכִניַע ו  ק ַ ן ב ַ ְוחֹוְבִטין אֹותָּ
ם  ג ַ מֹות, ְלהֹורֹות ש ֶׁ רֹות ְוַהַהְעלָּ ָּ יִנים ְוַהַהְסת  ַהד ִ

ה ַועֲ  ֹורָּ ן מֹוְצִאין ת  ַעְצמָּ י־ַנַחל ב ְ ַעְרבֵּ הָּ ה, ב ְ בֹודָּ
ה  ֹורָּ ה ַהת  ֶׁ ל  י ִנְתג ַ ן, כ ִ י ַעְצמָּ ְפנֵּ ם ב ִ הֵּ ש ֶׁ ו  כ ְ ֲאִפל 

 .' י־ַרע ְוכו  מֵּ תֹוְך ַהי ְ ב ְ  ש ֶׁ

ת  רֶׁ ִמיִני־ֲעצֶׁ ש ְ ה זֹוִכין ב ִ ל זֶׁ י כ ָּ ְהיֶׁה  -ְוַעל־ְידֵּ י ִ ש ֶׁ
ה,  ֶׁ ל  אֵּ ִנים הָּ ו  ק  ל ַהת ִ א כ ָּ ת ִנְפלָּ מו  לֵּ ש ְ ם ב ִ לָּ ִנש ְ

ם הו א  תָּ מו  לֵּ ר ש ְ ִעק ַ מו ת  -ש ֶׁ לֵּ ש ְ ִאיר ב ִ ֵּ מ  ש ֶׁ כ ְ
ת,  רֶׁ ִמיִני־ֲעצֶׁ ִחיַנת ש ְ הו  ב ְ ז ֶׁ ִמים, ש ֶׁ י ָּ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ הָּ
ו ם  ין ש  ן אֵּ י, ְוַעל־כ ֵּ י־ַרע ְלַגְמרֵּ מֵּ ִלין ַהי ְ ט ְ ז ִנְתב ַ ְואָּ
ינו  ַז"ל  ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּ מֹו ש ֶׁ "ם, כ ְ ו  ַעכ  ה ְלהָּ ֲאִחיזָּ

רָּ  ס טז(, ַרק ִיש ְ ְנחָּ ִ א פ  מָּ ְנחו  ַ ן )ת  ַעְצמָּ ל ב ְ אֵּ
ה  ַאֲהבָּ ַרְך ב ְ ם־ִיְתב ָּ ֵּ ִרין ִעם ַהש   ִמְתַחב ְ ִמְתַיֲחִדין ו 
ז  ם אָּ יהֶׁ ִאיר ֲעלֵּ ֵּ מ  ה ש ֶׁ רָּ אָּ י ַההֶׁ ה, ַעל־ְידֵּ רָּ ְיתֵּ

ה.  אָּ ה ִנְפלָּ רָּ אָּ הֶׁ ַעת ב ְ ד ַ ב ַ ה ש ֶׁ ַאֲהבָּ  הָּ

ם  הֵּ ה ש ֶׁ כָּ רָּ י ב ְ מֵּ ש ְ יִכין ג ִ א ַמְמש ִ ְיקָּ ז ד ַ ן אָּ ְוַעל־כ ֵּ
ל הַ  ַלל כ ָּ ה כ ְ ָּ ֻדש   ל ַהק ְ ִכין אֶׁ ְהיו  ִנְמש ָּ י ִ עֹות ש ֶׁ ָּ פ  ַהש ְ

ת  י ֱאמֶׁ יקֵּ ַצד ִ ִזים ב ְ ֱאחָּ ִרים ַהנ ֶׁ ש ֵּ ל ַהכ ְ אֵּ רָּ ְלִיש ְ
ין  ֹות אֵּ ֻסכ  י ב ְ ה, כ ִ ֶׁ ל  אֵּ ִנים הָּ ו  ק  ת ִ עֹוְסִקים ב ַ ש ֶׁ

ה  כָּ רָּ ן ב ְ ִמים ִסימָּ ש ָּ ַפע  -ַהג ְ ֶׁ יְך ַהש   ֹא ְלַהְמש ִ ל  ש ֶׁ
ש   י ֵּ "ם, ש ֶׁ ו  ַעכ  "ל,  ְלהָּ נ ַ ה ֲעַדִין כ ַ ה ֲאִחיזָּ יזֶׁ ם אֵּ הֶׁ לָּ

ר  ב זָּ רֵּ ז ֹלא ִיְתעָּ אָּ ת, ש ֶׁ רֶׁ ִמיִני־ֲעצֶׁ ש ְ ל ב ִ ֲאבָּ
הו   ז ֶׁ ה, ש ֶׁ כָּ רָּ י ב ְ מֵּ ש ְ יִכין ג ִ נו  ַמְמש ִ ז אָּ ם, אָּ תָּ ְמחָּ ש ִ ב ְ
ז  י אָּ ת, כ ִ רֶׁ ִמיִני־ֲעצֶׁ ש ְ ם ב ִ ש ֶׁ ת ג ֶׁ ְרכ ַ ִחיַנת ב ִ ב ְ

ֲחמַ  ם, מֵּ תָּ ל ְיִניקָּ ל כ ָּ ֵּ ט  ה ִנְתב ַ ַאֲהבָּ ִאיר הָּ ֵּ מ  ת ש ֶׁ
ת  כֶׁ ז ִנְמש ֶׁ ן אָּ ה. ְוַעל־כ ֵּ דֹולָּ ה ג ְ רָּ אָּ הֶׁ ַעת ב ְ ד ַ ב ַ ש ֶׁ
ִרים  ש ֵּ ל ַהכ ְ אֵּ רָּ ה ְלִיש ְ כָּ רָּ י ב ְ מֵּ ש ְ ִחיַנת ג ִ ַפע ב ְ ֶׁ ַהש  
ִלין  ל ְ ַ ִמְתפ  ם, ו  ש ֶׁ ז ג ֶׁ ְרִכין אָּ ן ְמבָּ ם, ְוַעל־כ ֵּ ְלַבד ָּ

,' ה ְוכו  לָּ ה ְוֹלא ִלְקלָּ כָּ ְהיו  ִלְברָּ י ִ ֹא ַיְחְזרו   ש ֶׁ ל  ש ֶׁ
ל  ם ְוכָּ הֶׁ לֹום, ִליֹנק מֵּ י־ַרע, ַחס ְוש ָּ מֵּ ְוִיְתעֹוְררו  ַהי ְ
נֹו  ו  ק  ְכִפי ת ִ ת ו  י ֱאמֶׁ יקֵּ תֹו ְלַצד ִ ְרבו  ִפי ִהְתקָּ ד כ ְ חָּ אֶׁ

ֹות  ִרים ְוֻסכ  ו  פ  ה ְויֹום־ַהכ ִ נָּ ָּ ־ַהש   ֹראש  ה  -ב ְ ן זֹוכֶׁ כ ֵּ
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ל אֵּ רָּ ה ְלִיש ְ כָּ ַפע ִלְברָּ ֶׁ יְך ַהש   ֹכַח  ְלַהְמש ִ ִרים ב ְ ש ֵּ ַהכ ְ
ה  ֶׁ ל  אֵּ ִנים הָּ ו  ק  ל ַהת ִ כָּ עֹוְסִקים ב ְ ת ש ֶׁ י ֱאמֶׁ יקֵּ ד ִ ַהצ ַ

ת:  מו  לֵּ ש ְ  ב ִ

ְך  לֶׁ ית יג, ג(: "ַוי ֵּ אש ִ רֵּ ִחיַנת )ב ְ ה ב ְ ]ה[ ְוזֶׁ
ינו  ַז"ל  ֹותֵּ ו  ַרב  ְרש  ם, ְודָּ הָּ ַאְברָּ ֱאַמר ב ְ יו" ַהנ ֶׁ עָּ ָּ ְלַמס 

רָּ  ֲחזָּ ה מא, נ(: 'ב ַ ית ַרב ָּ אש ִ רֵּ יו', )ב ְ פֹותָּ ַרע ֲהקָּ ָּ תֹו פ 
פֹות  ֲהקָּ ק מֵּ ִריִכין ְלִהְתַרחֵּ צ ְ ר ש ֶׁ ר ְמֹבאָּ בָּ י כ ְ כ ִ
רו ת  ב ְ ִהְתג ַ ִכין מֵּ אֹות ִנְמש ָּ ל ַהַהְלוָּ י כ ָּ אֹות, כ ִ ְוַהְלוָּ
ן  י־כֵּ ִ "ל, ַאְך ַאף־ַעל־פ  נ ַ ', כ ַ י־ַרע ְוכו  מֵּ ַהי ְ

י ַהְלוָּ  בֹוא ִלידֵּ ח לָּ יק ֻמְכרָּ ד ִ ם ַהצ ַ ִמים ג ַ אֹות, ִלְפעָּ
ְכִלית  ַ ה ת  ְבִחיַנת 'ְיִרידָּ ם ב ִ עֹולָּ ה ְלטֹוַבת הָּ ְוזֶׁ
ל־ ִרין כ ָּ ב ְ י־ַרע ִמְתג ַ מֵּ ַהי ְ י ש ֶׁ י ַעל־ְידֵּ ה', כ ִ ֲעִלי ָּ הָּ

ַפע  ֶׁ יְך ַהש   כֹול ְלַהְמש ִ ינֹו יָּ יק אֵּ ד ִ ם ַהצ ַ ג ַ ְך ַעד ש ֶׁ כ ָּ
ה  י־זֶׁ ה, ַעל־ְידֵּ אָּ י ַהְלוָּ בֹוא ִלידֵּ ח לָּ ֻמְכרָּ ד, ו  ִמי ָּ

ד ִ  ש  ַהצ ַ ְמַבק ֵּ ש  ו  ֵּ ְמַחפ  ר ו  יֹותֵּ ְך ב ְ ר ַאַחר־כ ָּ ב ֵּ יק ִמְתג ַ
י־ַרע  מֵּ ת ַהי ְ רו  ב ְ ף ִהְתג ַ ֹתקֶׁ ה ב ְ א טֹוב ַהְרב ֵּ מֹוצֵּ ו 
ל  ה ש ֶׁ מָּ ְלחָּ ִחיַנת ַהמ ִ ה ב ְ י זֶׁ ר, כ ִ יֹותֵּ רו  ב ְ ב ְ ִהְתג ַ ש ֶׁ
ינֹו  אֵּ יק ש ֶׁ ד ִ ל ַהצ ַ ט ש ֶׁ ְפרָּ ל, ב ִ אֵּ רָּ ש ְ ד ִמי ִ חָּ ל אֶׁ כ ָּ

ל ב ְ  ִמים נֹופֵּ ל ַהי ָּ כָּ ש  ַעְצמֹו, ב ְ אֵּ ינֹו ְמיָּ ֹו ְואֵּ ַדְעת 
יו, ַרק  לָּ עֹוְבִרים עָּ עֹות הָּ ים רָּ ִעת ִ ִעים ְוהָּ רָּ
ר  י־ַרע יֹותֵּ מֵּ ִרין ַהי ְ ב ְ ְתג ַ מ ִ ֶׁ ל ַמה ש   א, כ ָּ ַרב ָּ ַאד ְ
ם  ש  ג ַ ְלַבק ֵּ ש  ו  ֵּ ר ְלַחפ  יֹותֵּ ר ב ְ ב ֵּ ר הו א ִמְתג ַ ְויֹותֵּ

ם א ג ַ ֹוצֵּ מ  ם ַעד ש ֶׁ הֶׁ ה,  ב ָּ ֹורָּ ם אֹוִתי ֹות ַהת  הֶׁ ב ָּ
ין  ת אֵּ ֱאמֶׁ ֶׁ י ב  "ל, כ ִ ְבִחיַנת ַהנ ַ ה ב ִ ֹורָּ ם ת  הֶׁ ה מֵּ בֹונֶׁ ו 
ו ם יֹום  ם, ְוֹלא ש  עֹולָּ רו ד ב ָּ ְך ְויָּ מו  קֹום נָּ ו ם מָּ ש 
ם  ְעלֵּ הֶׁ ה ב ְ ֹורָּ י ת  ְברֵּ ם ד ִ ין ש ָּ אֵּ ם ש ֶׁ עֹולָּ ְזַמן ב ָּ ת ו  ְועֵּ

ת ִחיַנת ֱאֹלקו  א ב ְ הו  ם, ש ֶׁ ְבִצְמצו  ה אֹותֹו ו  ֹו ַהְמַחי ֶׁ
ַמן. קֹום ְוַהז ְ ָּ  ַהמ 

י  אֹות ַעל־ְידֵּ ַפל ְלַהְלוָּ ר נָּ בָּ כ ְ ִאיש  ש ֶׁ ה הָּ ן זֶׁ ְוַעל־כ ֵּ
י־ַרע  מֵּ רו ת ַהי ְ ב ְ ֹחֹו  -ִהְתג ַ ל כ  כָּ ל ב ְ ד ֵּ ַ ת  ש ְ י ִ נֹו ש ֶׁ ו  ק  ת ִ

ם  ֵּ ל  ש ַ מ ְ י ש ֶׁ אֹות, ְוַעל־ְידֵּ ק ַהַהְלוָּ ֵּ ְלַסל  ם ו  ֵּ ל   -ְלש ַ
ִרי ְ ם 'פ  ה ְמַקי ֵּ ן ַהְרב ֵּ י ְמַתק ֵּ ה', כ ִ ַעל־חֹוב ִמְצוָּ ַעת ב ַ

י  א ְימֵּ צָּ מָּ ה ו  אָּ ר ַאַחר ַהַהְלוָּ ב ֵּ ִהְתג ַ י ש ֶׁ ה ַעל־ְידֵּ זֶׁ ב ָּ

ה  כָּ רָּ יְך ַהב ְ ִהְמש ִ י־ַרע ַעד ש ֶׁ מֵּ ף ַהי ְ ֹקֶׁ תֹוְך ת  טֹוב ב ְ
א ִאיש  ַחִיל  ק ַהחֹוב, ַוֲאַזי ִאם הו  ֵּ ַפע ְלַסל  ֶׁ ְוַהש  

ְך לְ  - כֹול ַאַחר־כ ָּ ל יָּ י כ ָּ ר, כ ִ ַפע יֹותֵּ יְך ש ֶׁ ַהְמש ִ
י־ מֵּ ת ַהי ְ רו  ב ְ ף ִהְתג ַ ֹקֶׁ תֹוְך ת  א טֹוב ב ְ ֹוצֵּ מ  ֶׁ ַמה ש  

ה  ֹורָּ ה ת  בֹונֶׁ ה ו  א עֹוש ֶׁ ן הו  מֹו כֵּ ר, כ ְ יֹותֵּ ַרע ב ְ
ר  ה יֹותֵּ כָּ ְברָּ ַפע ו  יְך ש ֶׁ ַמְמש ִ "ל, ו  ה ַהנ ַ ִחינָּ ב ְ ר ב ַ יֹותֵּ

ש ָּ  ה רָּ ִחיַנת "ֹלוֶׁ ה ב ְ "ל. ְוזֶׁ נ ַ ם" כ ַ ֵּ ל  ע ְוֹלא ְיש ַ
ם  ם" הֵּ ֵּ ל  ע ְוֹלא ְיש ַ ש ָּ ה רָּ ה, "ֹלוֶׁ ְרנו  ְלַמְעלָּ ִהְזכ ַ ש ֶׁ
ע,  ש ָּ ה רָּ ה ֹלוֶׁ יָּ ה הָּ ָּ ְתִחל  ב ִ ִמים ש ֶׁ גָּ ְ י פ  נֵּ ִחיַנת ש ְ ב ְ
תֹוְך  ֹוב ב ְ ש  ְוִלְמֹצא ַהט  ל ְלַבק ֵּ ד ֵּ ַ ת  י ֹלא ִהש ְ כ ִ

"ל נ ַ אֹות כ ַ י ַהְלוָּ א ִלידֵּ ב ָּ י־ַרע, ַעד ש ֶׁ מֵּ , ְוַאַחר־ַהי ְ
י  ם, כ ִ ֵּ ל  ר ְוֹלא ְיש ַ יֹותֵּ עו ת ב ְ ְך הֹוִסיף עֹוד ִרש ְ כ ָּ
"ל,  נ ַ ר כ ַ יֹותֵּ ה ב ְ ָּ ש  ַעת  ֵּ ְלַחפ  ש  ו  ל ְלַבק ֵּ ד ֵּ ַ ת  ינֹו ִמש ְ אֵּ
י  ִ ַעל־פ  א, ש ֶׁ ה ב ָּ ז ֶׁ מ ִ ם, ש ֶׁ ֵּ ל  ינֹו ְמש ַ ה אֵּ י־זֶׁ ְוַעל־ְידֵּ

אִ  ְקרָּ נ ִ דֹולֹות ש ֶׁ י חֹובֹות ג ְ ֲעלֵּ ים ב ַ ים ֹרב ַנֲעש ִ
ים לז,  ִהל ִ ל )ת ְ עִציְרס", ֲאבָּ ן זֶׁ יבֹות "אָּ י ְיש ִ ֲעלֵּ ב ַ

ן כא(:  נֹותֵׁ ן וְּ יק חֹונֵׁ ַצד ִ יק הו א  -וְּ ד ִ ַהצ ַ ַהְינו  ש ֶׁ
ם  א ג ַ ָּ ל  ַעל־חֹוב, אֶׁ ינֹו ב ַ אֵּ א ש ֶׁ ְעיָּ א ִמב ָּ ְך, לָּ פֶׁ ְלהֵּ
ַרע, ַעד  תֹוְך הָּ ֹוב ב ְ ַעם ִלְמֹצא ַהט  ַ ל פ  כָּ ל ב ְ ד ֵּ ַ ת  ִמש ְ

ְמש ִ  ַ מ  ן ש ֶׁ חֹונֵּ ִמיד, ַעד ש ֶׁ ָּ ה ת  ַפע טֹובָּ ה ְוש ֶׁ כָּ רָּ יְך ב ְ
א  ב ָּ ש ֶׁ ו  כ ְ ה, ַוֲאִפל  י־זֶׁ ֹל ַעל־ְידֵּ יַע ַלכ  ִ פ  ַמש ְ ן ו  ְונֹותֵּ
א  ְיקָּ ה ד ַ י־זֶׁ ר ַעל־ְידֵּ ב ֵּ ִמים ִמְתג ַ ה, ִלְפעָּ אָּ י ַהְלוָּ ִלידֵּ
יְך  ַמְמש ִ ר, ו  א טֹוב יֹותֵּ ֹוצֵּ מ  ר, ַעד ש ֶׁ ש  יֹותֵּ ֵּ ְלַחפ 

פַ  ן ש ֶׁ "ל. ְונֹותֵּ נ ַ ר, כ ַ ה יֹותֵּ  ע טֹובָּ

ה:  ק זֶׁ סו  פָּ ז ב ְ ָּ ן ְמֻרמ  ם־כ ֵּ ה ג ַ ן ְוזֶׁ נֹותֵׁ ן וְּ יק חֹונֵׁ ַצד ִ וְּ
ר  - יק" ְמֻחב ָּ ַבת "ְוַצד ִ ֵּ ש  ת  רֵּ ָּ ם ִיְתפ  י ג ַ ַהְינו  כ ִ

לֹוַמר:  ', כ ְ ה" ְוכו  ַבת "ֹלוֶׁ ה ְלתֵּ ר ְלַמְעלָּ ָּ ְמֻקש   ו 
יק ַצד ִ ח ִלְהיֹות  – וְּ יק ֻמְכרָּ ד ִ ַהצ ַ ש ֶׁ  -ֹלֶוה ַהְינו  כ ְ

אי, ַאף  ַוד ַ ֹו ב ְ ִבְזַמנ  מֹוֲעדֹו ו  ם ב ְ ֵּ ל  ש ַ מ ְ א ש ֶׁ ְעיָּ א ִמב ָּ לָּ
ם הו א  ן ג ַ נֹותֵׁ ן וְּ י  -חֹונֵׁ א ִלידֵּ ב ָּ י ש ֶׁ י ַעל־ְידֵּ כ ִ

ה  ש ֶׁ ק ָּ י־ַרע ַעד ש ֶׁ מֵּ ת ַהי ְ רו  ב ְ ִהְתג ַ ְך מֵּ ְמש ָּ נ ִ ה ש ֶׁ אָּ ַהְלוָּ
ר ִלְמצֹ  ב ֵּ א ִהְתג ַ ְיקָּ ה ד ַ י־זֶׁ ֹוב, ַעל־ְידֵּ ם ַהט  א ש ָּ

א טֹוב  ְיקָּ ם ד ַ א ש ָּ צָּ ָּ מ  ר ַעד ש ֶׁ ת יֹותֵּ רו  ב ְ ִהְתג ַ ב ְ
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ַעל־ ה ש ֶׁ ַפע ַהְרב ֵּ ה ְוש ֶׁ כָּ רָּ יְך ב ְ ִהְמש ִ ה, ַעד ש ֶׁ ַהְרב ֵּ
"ל.  נ ַ ן, כ ַ ן ְונֹותֵּ ה הו א חֹונֵּ י־זֶׁ  ְידֵּ

 ָּ יו ַהש   לָּ , עָּ ִבינו  ם אָּ הָּ ן ַאְברָּ ה ְוַעל־כ ֵּ יָּ הָּ לֹום, ש ֶׁ
תֹו  ל ֲעבֹודָּ כ ָּ ם ש ֶׁ עֹולָּ ה ֱאֹלקו תֹו ב ָּ ָּ ל  ג ִ ֹון ש ֶׁ ִראש  הָּ
ם  דָּ ְבִחיַנת 'ִאם ֹיאַמר ְלךָּ אָּ ה ֹזאת, ב ִ ְבִחינָּ ה ב ִ יָּ הָּ
ל רֹוִמי'  דֹול ש ֶׁ ְך ג ָּ ְכרָּ ֹאַמר לֹו ב ִ יךָּ ת  ן ֱאֹלקֶׁ יכָּ הֵּ
ם־ ֵּ ַהש   ם ְרחֹוִקים מֵּ עֹולָּ ל הָּ ה כ ָּ יָּ ז הָּ י אָּ '. כ ִ ְוכו 

ה יִ  יָּ ם הָּ ל ש ָּ ד ֵּ ְתג ַ נ ִ ל ַהְמקֹומֹות ש ֶׁ ְבכָּ ַרְך ו  ְתב ָּ
ְבִחיַנת  ר ַעל ִיְצרֹו ב ִ ב ֵּ א ִהְתג ַ ִלים ְוהו  ו  ל  ִאים ג ִ ְמלֵּ
', ַעד  רֹו" ְוכו  בָּ קֹול ד ְ ֹמַע ב ְ רֹו ִלש ְ י ְדבָּ "ֹעש ֵּ
ַלת  י ַהְתחָּ ה, כ ִ י־זֶׁ ה ַעל־ְידֵּ ֹורָּ ִהְתִחיל ִלְבנֹות ַהת  ש ֶׁ

ֹורָּ  ְנַין ַהת  ַע, ַהְינו  ַעל־ב ִ דו  י ָּ ם, כ ַ הָּ ַאְברָּ ה מֵּ יָּ ה הָּ
ְך  לֶׁ ם: "ַוי ֵּ הָּ ַאְברָּ ֱאַמר ב ְ ן נֶׁ ֵּ "ל, ַעל־כ  ה ַהנ ַ ִחינָּ י ב ְ ְידֵּ

יו"  עָּ ָּ ם־ –ְלַמס  ֵּ י ַהש   יו', כ ִ פֹותָּ ַרע ֲהקָּ ָּ תֹו פ  רָּ ֲחזָּ 'ב ַ
ץ־ רֶׁ אֶׁ ד מֵּ ירֵּ ֻהְכַרח לֵּ ה אֹותֹו ַעד ש ֶׁ ָּ ַרְך ִנס  ִיְתב ָּ

ל ְלִמְצַרִים ש ֶׁ  אֵּ רָּ ר, ִיש ְ יֹותֵּ ִלים ב ְ ו  ה ְוִגל  ָּ ה ִזמ  אָּ לֵּ מ ְ
ֹוב  ן ַהט  ם־כ ֵּ ם ג ַ א ש ָּ צָּ ָּ מ  ם ַעד ש ֶׁ ר ש ָּ ב ֵּ א ִהְתג ַ ְוהו 
ב"  הָּ ף ְוזָּ סֶׁ כֶׁ ה ב ְ ִמְקנֶׁ ד ְמֹאד ב ְ בֵּ ם "כ ָּ ָּ ה ִמש   לָּ עָּ ַעד ש ֶׁ

יו"  עָּ ָּ ְך ְלַמס  לֶׁ ה "ַוי ֵּ י־זֶׁ ', ְוַעל־ְידֵּ ַרע  –ְוכו  ָּ פ  'ש ֶׁ
ה ִעק ַ  י זֶׁ יו', כ ִ פֹותָּ ִחיַנת ֲהקָּ יק ב ְ ד ִ ל ַהצ ַ ן ש ֶׁ ו  ק  ר ַהת ִ

ן נֹותֵׁ ן וְּ יק חֹונֵׁ ַצד ִ "ל.  וְּ  ְוַכנ ַ

יו"  עָּ ָּ ְך ְלַמס  לֶׁ ִחיַנת "ַוי ֵּ ן ב ְ ם־כ ֵּ הו  ג ַ ן  -ְוזֶׁ ָּ ל  ש ֶׁ
ִתי  ִחיַנת "ש ִ ה ב ְ ִכין טז:(, זֶׁ ֹו )ֲערָּ ל  א ש ֶׁ ַאְכַסְניָּ ב ָּ

ה לא, כ(, " )ִיְרְמיָּ ְכת ְ לָּ ְך הָּ רֶׁ ה ד ֶׁ ָּ ְך ַלְמִסל  ֵּ י  ִלב  כ ִ
ים  קֹומֹות ַהְמֻגנ ִ ד ַלמ ְ ֹורֵּ י  ש ֶׁ ר כ ְ ש ֵּ ִאיש  ַהכ ָּ יק ְוהָּ ד ִ ַהצ ַ
תֹו,  ם ֱאֹלקו  ם ש ָּ ש  ג ַ ֵּ ר ְלַחפ  ב ֵּ א ִמְתג ַ הו  ש ֶׁ , כ ְ ו  ל  אֵּ כ ָּ
ו ב  ש  ִריְך לָּ ְך צָּ ה, ַאַחר־כ ָּ ֹורָּ ם אֹוִתי ֹות ַהת  הֵּ ש ֶׁ

ר כ ָּ  רֵּ ְלבָּ י ְלַהֲעלֹות ו  דֵּ ם, כ ְ ַרד ש ָּ י ָּ ְך ש ֶׁ רֶׁ ד ֶׁ ל ב ַ
יב  ש ִ ה ְלהָּ ִרידָּ ת ַהי ְ עֵּ ם ב ְ ְפלו  ְלש ָּ נ ָּ יצֹוצֹות ש ֶׁ ַהנ ִ
ה"  ָּ ִחל  ת ְ ֳהֹלה ב ַ ם אָּ ה ש ָּ יָּ ר הָּ קֹום "ֲאש ֶׁ ל מָּ ֹל אֶׁ ַהכ 

ית יג, ג(:  אש ִ רֵּ ' )ב ְ  ְוכו 

סו ק  ְך ְלפָּ ְסמָּ נ ִ ה ש ֶׁ יק ]ו[ ְוזֶׁ ַצד ִ כו ', וְּ ', ֹלֶוה וְּ י ְוכו  כ ִ
ֻקל ָ  ו  ָאֶרץ ו מְּ ש  ֹבָרָכיו ִיירְּ תו  מְּ רֵׁ ָ יו'  -ָליו ִיכ  כָּ י ְמֹברָּ 'כ ִ

ִרים,  - ש ֵּ יִקים ְוַהכ ְ ד ִ ם ַהצ ַ הֵּ ו  ָאֶרץש ֶׁ ש  ַעל־ - ִיירְּ

תֹוְך  ֹוב ב ְ ִמיד ַהט  ָּ ש  ת  ֵּ ִרים ְלַחפ  ב ְ ם ִמְתג ַ הֵּ ה ש ֶׁ י־זֶׁ ְידֵּ
ה  כָּ ה זָּ י־זֶׁ י ַעל־ְידֵּ "ל, כ ִ נ ַ י־ַרע כ ַ מֵּ ף ַהי ְ ֹקֶׁ ת 

בְ  ץ ב ִ רֶׁ אָּ ת הָּ ם ִליַרש  אֶׁ הָּ ה ַאְברָּ יָּ ד הָּ חָּ ִחיַנת "אֶׁ
אל לג, כד(.  ְזקֵּ ץ" )ְיחֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ יַרש  אֶׁ ם ַוי ִ הָּ ַאְברָּ

 : הו  ֹוָננו  ְוזֶׁ י ֶגֶבר כ  ֲעדֵׁ ה' ִמצְּ זֶׁה:  מֵׁ ְך לָּ ְסמָּ נ ִ ' ש ֶׁ ְוכו 
ֹוָננו   י ֶגֶבר כ  ֲעדֵׁ ה' ִמצְּ י מֵׁ ת  -כ ִ ִמים אֶׁ יל ִלְפעָּ ִ פ  ַ מ  ש ֶׁ

ִבי ש ְ ו  ב ִ ל  אֵּ ִכים כ ָּ ם ִלְמקֹומֹות ְנמו  דָּ אָּ יֹון הָּ ָּ  -ל ִנס 
ֹוב  ת ַהט  י אֶׁ או  רָּ ש  כ ָּ ְלַבק ֵּ ש  ו  ֵּ ם ְלַחפ  ר ש ָּ ב ֵּ ִאם ִיְתג ַ

 : הו  "ל. ְוזֶׁ ה ְוַכנ ַ זֶׁ ְזַמן ַרע כ ָּ קֹום ו  תֹוְך מָּ ֹו ב ְ כ  ַדרְּ וְּ
ץ  ָ פ  ל  -ֶיחְּ ֹו ש ֶׁ ְרכ  ץ ִלְראֹות ד ַ פֵּ ַרְך חָּ ם־ִיְתב ָּ ֵּ י ַהש   כ ִ

וֹ  ְך ַהט  רֶׁ ר ִלְבֹחר ד ֶׁ ב ֵּ ם ִאם ִיְתג ַ דָּ אָּ ש  הָּ ֵּ ב, ְלַחפ 
ב ה', ַעד  ת טו  ם אֶׁ ם ש ָּ א ג ַ ְמצָּ י ִ ש  ַעד ש ֶׁ ְלַבק ֵּ ו 

ת.  אֵּ ר ש ְ תֶׁ יֶׁ ב ִלְמקֹומֹו ב ְ ו  ש  י ָּ  ש ֶׁ

 : הו  ךְּ ָידוֹ ְוזֶׁ י ה' סֹומֵׁ ֹל ֹלא יו ָטל כ ִ י ִיפ  '  כ ִ הו   -ְוכו  זֶׁ

"ל, ב ִ  ל ַהנ ַ ן ַעל כ ָּ ו  ק  ִחיַנת ַהת ִ ה ב ְ ְבִחיַנת 'ְיִרידָּ
ין  ֵּ ל ב  אֵּ רָּ לו  ִיש ְ ִחיַנת 'ֹלא ג ָּ ה', ב ְ ֲעִלי ָּ ְכִלית הָּ ַ ת 
 ' ִרים' ְוכו  ם ג ֵּ יהֶׁ ֹוְספו  ֲעלֵּ ת  י ִ י ש ֶׁ דֵּ א כ ְ ָּ ל  "ם אֶׁ ו  ַעכ  הָּ
ה ט, ז(:  ב )ְזַכְריָּ תו  כ ָּ מֹו ש ֶׁ ִחים פז:(, כ ְ סָּ ְ )פ 

כ ָּ  ְכמֹו ש ֶׁ ', ו  " ְוכו  ינו  אֹלקֵּ א לֵּ ם הו  ַאר ג ַ ב "ְוִנש ְ תו 
ם"  קָּ יק וָּ ֹול ַצד ִ ַבע ִיפ  י ש ֶׁ י כד, טז(: "כ ִ לֵּ )ִמש ְ
ים  ִהל ִ יק" )ת ְ ד ִ ם מֹוט ַלצ ַ ן ְלעֹולָּ ֵּ י "ֹלא ִית  ', כ ִ ְוכו 
ִפילֹות  ל ַהנ ְ כָּ דֹו ב ְ ְך יָּ י ה' סֹומֵּ נה, כג(, כ ִ
ם לז, כה(:  ה )ש ָּ י־זֶׁ ם, ְוַעל־ְידֵּ עֹולָּ ב ָּ ְוַהְיִרידֹות ש ֶׁ

ם  ִייִתי ג ַ ב "ַנַער הָּ ֱעזָּ יק נֶׁ ִאיִתי ַצד ִ י ְוֹלא רָּ ַקְנת ִ זָּ
א!  ַרב ָּ ', ַרק ַאד ְ עֹו ְוכו  ַזרְּ ֶוה וְּ ן ו ַמלְּ ל ַהי ֹום חֹונֵׁ ָ כ 

ָרָכה ה ְוֹלא  - ִלבְּ ְך ִלְהיֹות ַמְלוֶׁ ה ַאַחר־כ ָּ י זֹוכֶׁ כ ִ

ִרים כח, יב(: "ְוִהְלִויתָּ  בָּ ב )ד ְ תו  כ ָּ מֹו ש ֶׁ ה, כ ְ ֹלוֶׁ
ה ֹלא ִתלְ  ָּ ים ְוַאת  ֹוִים ַרב ִ ה ַעל־ג  ל זֶׁ ', ְוכָּ ה" ְוכו  וֶׁ

ַעם  ַ ל פ  כָּ ר ב ְ ב ֵּ ִהְתג ַ י ש ֶׁ "ל, ַעל־ְידֵּ ה ַהנ ַ ִחינָּ י ב ְ ְידֵּ
ים  ִעת ִ ל הָּ כָּ ם ב ְ עֹולָּ ב ָּ ִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ש ֶׁ ל ַהנ ְ כָּ ב ְ
 , טו  ְ ש   ַ ִהְתפ  מֹו ש ֶׁ טו  כ ְ ְ ש   ַ רו  ְוִהְתפ  ב ְ ִהְתג ַ י־ַרע ש ֶׁ מֵּ ְוַהי ְ

ש  ג ַ  ֵּ ְלַחפ  ש  ו  ר, ְלַבק ֵּ ר ְויֹותֵּ ַעם יֹותֵּ ַ ל פ  כָּ ם ב ְ ם ש ָּ



 בליקוטי מוהר"ן ח"א           הלואה ה'ליקוט על תורה ל"ג             

 סה  

ה,  ֹורָּ ם אֹוִתי ֹות ַהת  הֵּ ֹוב ש ֶׁ ם ַהט  ם ש ָּ א ג ַ צָּ ָּ מ  ַעד ש ֶׁ
ן  ק ֵּ י־זֶׁה ת ִ ם. ְוַעל־ְידֵּ תֹו ַהְמַחי ֶׁה אֹותָּ א ֱאֹלקו  הו  ש ֶׁ
ם  עֹולָּ ל הָּ ה ְלכָּ ש ָּ בו  ְך כ ְ רֶׁ ה ד ֶׁ ש ָּ ר ְועָּ יֹותֵּ ה ב ְ ַהְרב ֵּ

ַרְך ַעל ם־ִיְתב ָּ ֵּ ב ְלַהש   ו  ש  י לָּ י ַעל־ְידֵּ ה, כ ִ י־זֶׁ ־ְידֵּ
 , ו  ל  אֵּ קֹומֹות כ ָּ ה ִממ ְ נָּ בָּ ר ו  רֵּ בֵּ ט ו  ק ֵּ ל ִ ה ש ֶׁ ֹורָּ ַהת 
"ל, ַעל־ נ ַ ה כ ַ ַמְעלָּ א ִמל ְ ם אֹור ִנְפלָּ יהֶׁ ְוהֹוִסיף ֲעלֵּ

ל  ב כ ָּ ו  ש  י ָּ ה ש ֶׁ ְך זֶׁ רֶׁ ם ד ֶׁ עֹולָּ ל הָּ כָּ ִאיר ב ְ ה הֵּ י־זֶׁ ְידֵּ
ִעים ְלהַ  רו  ג ְ ב ַ ַע ש ֶׁ רו  ו  ַהג ָּ ד, ֲאִפל  חָּ ַרְך אֶׁ ם־ִיְתב ָּ ֵּ ש  

יְך  ה ַמְמש ִ י־זֶׁ "ל. ְוַעל־ְידֵּ א ְוַכנ ַ הו  קֹום ש ֶׁ ל מָּ ִמכ ָּ
ְבִחיַנת  יו, ב ִ לָּ ְלִוים אֵּ ל ַהנ ִ ה ְלכָּ כָּ ְברָּ ה ו  ַפע טֹובָּ ש ֶׁ

ָרָכה, עֹו ִלבְּ ַזרְּ ֶוה וְּ ן ו ַמלְּ ל ַהי ֹום חֹונֵׁ ָ "ל. כ  ְוַכנ ַ
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  סעיף

נו ְלׁשֹון(   ):ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ,ַּרּבֵ

  בא:טֹוב ִלְראֹות ָיִמים ֹאֵהב ,ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי
ָצִריך ,ּהוא ָללַהּכְ  א ְׁשֶ לֹום ְּלַבֵקׁש ּ ִיְהֶיה ג.ׁשָ לֹום ּׁשֶ ין ׁשָ ָרֵאל ּבֵ  ד,ִיׂשְ

1  
 א הערה לא תורה ראה( "ל"ז רבנו לשון" היא זו תורה ".מי האיש החפץ חיים "–תורה לג   ]א[  

 ,ג"תקס שנת לפני שנאמרה לשער ניתן .ידוע אינו אמירתה זמן .)זה מונח למשמעות ביחס
   .אמירתן תאריך מצורף ג"תקס אחרי שנאמרו הארוכות התורות שלרוב מכיוון
 'ר שרשם הדברים הוא ,יותר עוד הזמן טווח את לצמצם כדי להסתמך נוכל שעליו מקור

 של[ הקדוש מפיו ששמעתי ודע" :)נט ן"מוהר חיי( ב"תקס חורףב שנאמרה ,לח תורה בסוף נתן
 התורה ינוידה ,ליןיתפ ונותוכ סוד הם לםושכ ואמר תורות וכמה כמה שחשב ]רבנו

 ',וכו )ו תורה( 'יהושע את קרא'ו ,)ד תורה( 'אלקיך 'ה אנכי'ו ,)ה תורה( 'שופר וקול בחצצרות'
 ,)לד תורה( 'כהנים ממלכת לי תהיו ואתם' ,)נינושלפ התורה היא( 'חיים החפץ האיש מי' והתורה

 וכמה כמה ועוד .)לח תורה( 'וכו 'פרעה מרכבת' אתהז והתורה ,)לה תורה( 'זרקא העם אשרי'
   ."ליןיתפ ונותוכ סוד הם לםושכ ואמר ,לפרטם עתה זוכר שאיני גדולות רותתו

 שאר כל נאמרו ןשבה ,ג"תקס-ח"תקנ השנים בין ,הסתם מן ,נאמרה שלנו שהתורה נמצא
   .התפילין בכוונות והעוסקות נתן 'ר בדברי המוזכרות התורות

 הנגלית התורה ;בחיים מצב בכל אלוקות גילוי ;שלום :הם זו בתורה העיקריים הרעיונות
 ,לולב נטילת מצוות כוונות גם בה מבוארות רמז בדרך .אהבה ;צדיקים ;הנסתרת והתורה
  .התורה בסוף כמובא

  ):ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ,נּוַרּבֵ ְלׁשֹון(

  )יג לד תהלים( :טֹוב ִלְראֹות ָיִמים ֹאֵהב ,ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי
 הוא שעבורם ,הזה-בעולם אדם של הטובים מעשיו הוא "טוב"ה ,הפסוק של פשוטו פי-על  ]ב[  

 נחמן 'ר שומע יותר עמוקה בקריאה אך .)דוד מצודת( הבא-העולם חיי – "חיים" – לשכר ראוי
 תוך אל וטובתם הבא-העולם חיי את להמשיך אדם יכול שבה דרך שישנה השורות מבין

  .שלפנינו התורה של עניינה היא הזו הדרך .הזה-בעולם עושה שהוא הימים

ָלל  א ָצִריך ,הּוא ַהּכְ ְׁשֶ לֹום ְּלַבֵקׁש ּ    .ׁשָ

 המרכזי הרעיון הצגתב תורה כל פותח רבנו ,ככלל .שלנו התורה של העיקרי הנושא זהו  ]ג[  
 זה רעיון המחזקים שונים ורעיונות מובאות ,ראיות באים כשבעקבותיו ,ביסודה העומד

 היא השלום בקשת ,כאן גם .)רוזין חיים אליהו רבי( 'ה בעבודת ליישמו כיצד אותנו ומדריכים
 היבטים לבאר פונה הוא כך מתוך .בדבריו לנו להנחיל נחמן רבי שמבקש העיקרי היעד

   .אליהם לגשת כיצד אותנו ומדריך ,הזה השלום של ניםשו

ִיְהֶיה לֹום ּׁשֶ ין ׁשָ ָרֵאל ּבֵ    ,ִיׂשְ

 הוא כאשר ,זכות לכף חברו את לדון תמיד רוצה אדם כל כאשר מתקיים אמיתי שלום  ]ד[  

ית
יל
 ע
תר
בי

ת 
צו
 ח
לל
כו
 ב
רה
בו
בח

ד 
מו
לי

ר 
בו
 ע
בד
בל

מי 
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



  להר   א סעיף לגתורה    

ִיְהֶיה לֹום ְּוׁשֶ ִמדֹוָתיו ָאָדם ְלָכל ׁשָ לֹא ַּהְינו .ּּבְ  ְּמֻחָלק ִיְהֶיה ּׁשֶ
ִמדֹוָתיו לֹא ה,ּוִבְמֹאְרעֹוָתיו ּּבְ ִּחלוק לֹו ְיֵהא ׁשֶ ין ּ ִטיבו ּבֵ ין ּּבְ ָעקו ּבֵ  ּּבְ

ם ּבֹו ִיְמָצא ִמידָּת ַרך ַּהׁשֵ ה" :ַּהְינו .ְִיְתּבָ אלִֹקים ָּדָבר ֲּאַהֵלל 'ּבַ  ּבֵ
   ו."ָּדָבר ֲּאַהֵלל

1 
 שונות בדרכים טובה תחת רעה לו גומל כשהוא גם ואהבה חיבה רגשות כלפיו לחוש מסוגל

   .)ב :לג ן"מוהר ליקוטי קיצור( ומשונות

ִיְהֶיה לֹום ְּוׁשֶ ִמּדֹוָתיו ָאָדם ְלָכל ׁשָ ֹלא ַהְינּו .ּבְ ִמּדֹוָתיו ְּמֻחָלק ִיְהֶיה ּׁשֶ    ,ּוִבְמֹאְרעֹוָתיו ּבְ

 מאורע ובכל פנימית מידה בכל יתברך 'ה את למצוא משמעו ,הבאה בהערה כמבואר ,שלום  ]ה[  
 את תופס אלא בשלום שרוי אינו אדם כאשר קורהש מה הוא ,זאת לעומת ,החילוק .חיצוני

 וחש יתברך 'ה את מוצא הוא שבהם אלו – לשניים כמחולקים שבחייו והמאורעות המידות
   .ממנו מרוחק חש הוא שבהם ואלו ,בהשגחתו

 עד להגיע העשויה ,ובמבוכה בספקנות מתמלא עצמו את מוצא במידותיו המחולק האדם
 האדם .באישיותו השונים היסודות בין ההתאמה וסרח לנוכח ,ממש של מצוקה לכדי

 ,עבודה ,משפחה( החיצוניים המאורעות כאשר דומה באופן מגיב במאורעותיו המחולק
 ומביאים אותו מטלטלים ואף ,רצונו לשביעות בהתאם מתנהלים אינם )וכדומה בריאות

   .מזו זו ושונות רבות התמודדויות עליו
 – השטח פני על .אתגר מהווה ובמאורעות במידות לוםהש גם ,ישראל שבין השלום כמו
 מפי שנשמע להנחיות זקוקים אנו להשיגו וכדי ,נעדר השלום – האמורים התחומים בכל
   .הבאות בשורות רבנו

לֹא ין ִּחלּוק לֹו ְיֵהא ׁשֶ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ָעקּו ּבֵ ִמיד ּבְ ם ֹוּב ִיְמָצא ּתָ ֵ ַרך ַהּשׁ ה" :ַהְינּו .ְִיְתּבָ  'ּבַ
ָבר ֲּאַהֵלל אלִֹקים ּדָ ָבר ֲּאַהֵלל ּבֵ    ."ּדָ

 ושם )'ה – בקיצור או( וה-יה – המפורש השם :)יא נו תהלים( בפסוק מוזכרים שמות שני  ]ו[  
 .הדין מידת את מבטא יםקאל שם ואילו ,הרחמים מידת את מבטא המפורש השם .אלהים

 בשמחה אותו רותהקו כל את לקבל לאדם שראוי הגמרא מלמדת ,המלך דוד בעקבות
   .רע בו שיהיה ייתכן לא כן ואם ,יתברך רצונו פי-על לו קורה הכול שהרי – הלל ובדברי

 ואנו ,עינינו מראה את להכחיש יכולים אנו אין הזה-שבעולם הפנים הסתר תחת ,זאת ובכל
 ואילו ,"והמטיב הטוב" מברכים אנו טובה בבשורה 'ה שם גילוי על :השניים בין מבחינים

 וכאן כאן .)ב ,ס ברכות( "האמת דיין ברוך" מברכים אנו 'רעה' בבשורה אלוקים שם גילוי על
 בשלום ושרויים שמחים אנו המקרים שבשני לומר נוכל לא אולם ',ה שם את מזכירים אנו
   .ובתוכנו סביבנו המתרחש עם

 מגלים והרע שהטוב נדע אכן שאם ,רבנו שמלמד כפי ,להבין נוכל הגמרא דברי מתוך
 רחמים בין הבדל כל עבורנו יהיה לא – בשווה בשניהם המצוי – יתברך אלוקותו את שניהם

 מחלוקת או חילוק כל עמו שאין ,אמיתי שלום מתוך לחיות נוכל כך .יםוקלאל 'ה בין ,לדין
   ).רע ,צרה( בעקו בין )טוב( בטיבו בין – למידה מידה בין ,למאורע מאורע בין
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   לור

ם ִיְמָצא ָמה ְיֵדי-ְוַעל ַרך ַּהׁשֵ ין ְִיְתּבָ ִטיבו ּבֵ ין ּּבְ ָעקו ּבֵ  ְיֵדי-ַעל ,ּּבְ
לֹום ַּהִנְקֵראת ַּהתֹוָרה ְּדַאְת ְּכָמה ,ׁשָ  ֹוֶתיָהְנִתיב ְוָכל" :ָאַמר ּ
לֹום ִנְקְראו ַּצִדיִקים ְיֵדי-ְוַעל ז."ׁשָ ּׁשֶ ם ּ ִרית ֵּכן ּגַ לֹום ּבְ  ֶזה ּוֵמֲחַמת ח.ׁשָ

1 
 ביום'" :הגמרא וכמאמר ,השלמה הגאולה לימי הצפונה השלמות סוד הוא זה גילוי ,למעשה

 איננו היום האם[ הוא אחד לאו האידנא אטו ,)ט יד זכריה( 'אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא
 בשורות על ,הזה-העולם .הבא-העולם הזה-כעולם לא :חנינא בר אחא רבי אמר ?]אחד

 כולו – הבא-לעולם ;האמת דיין ךברו אומר רעות בשורות ועל והמיטיב הטוב אומר טובות
   .)א ,נ פסחים( "והמטיב הטוב

 כאן הגרסה ".דבר אהלל 'בה דבר אהלל באלהים" :הפוך הוא הפסוק נוסח כי להעיר יש
  .שם עיין ,יעקב ובעין בגמרא לציטוט מתאימה

ם ִיְמָצא ָמה ְיֵדי- ְוַעל ֵ ַרך ַהּשׁ ין ְִיְתּבָ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ָעקּו ּבֵ ְקֵראת ַהּתֹוָרה ֵדיְי-ַעל ,ּבְ  ַהּנִ
לֹום ָמה ,ׁשָ ַאּתְ ּכְ לֹום ְנִתיבֹוֶתיָה ְוָכל" :ָאַמר ּדְ    ".ׁשָ

  ".שלום תיהנתיבֹ וכל עםֹנ דרכי דרכיה" :)יז ג משלי( הקדושה התורה על אומר הכתוב  ]ז[  
 עשר ,דועכי .)א ,מט דף ,כא תיקון זוהר תיקוני( תפארתה לספירת מקבילה שהתורה מובא בקבלה

 ;קח הערה ,להלן ראה( טורים בשלושה ערוכות הזה-לעולם סוף-אין אור נשפע שדרכן הספירות
 החסד גילוי עיקר נובע וממנו ,החסדים כצד נודע הימני הטור ,בכללות .)הספירות אילן :נספח

 ;האלוקיים דקוהצ הדין את המגלות ,לגבורות שייך השמאלי הטור ;האלוקיים והאהבה
 ומגלה המנוגדות ההשפעות שתי את ומחברת תהממצע התכללות הוא האמצעי הטור

   .ידה על להתנהל יכול שהעולם ,ומאוזנת שלמה השגחה
 ,והדין החסד בין שלום עושה – האמצע שבקו הגילוי ראשית שהיא – התפארת ספירת ,כך

 אףו אחד ממקור שהלמע באות ,לכאורה הסותרות ,המידות ששתי מראה היא כאשר
 אדם אצל המתקבלים וההרמוניה היופי הוא שבתפארת הפאר .אחת שלמות לללכ ותתמזגמ

 'ה את מוצא הוא מהם אחד שבכל מכיוון ,מאורעותיו ובכל מידותיו בכל שלום לו שיש
  .ךיתבר

 לספירות מתחת ניצבת התפארת שכן ,הקיצוניים הקווים משני יותר נמוך מתחיל האמצע קו
 .ןלגבולותיה מעבר מצויים והשפעתו התפשטותו תחום הןו שורשו הן אך ,גבורהוה חסדה

 ומוגדר פרטי מגילוי הנעלה השפע מקור ,עליון כתר בספירת הוא האמצע קו של שורשו
 בעולמות גם המאירה – מלכותה ספירתל עד מתפשט השפעתו תחוםו ,דין וא חסד כדוגמת

 להמשכת האמיתי הכלי הוא השונים הגילויים יןב הנעשה שהשלום מכאן .ביותר התחתונים
   .ואתר אתר בכל ולהתפשטותו ,העליון ממקורו האור

 השונים שמותה גילויי כל שבו המקום מן נובעת היא .התפארת לגילוי הכלי היא התורה
 כי ל"חז אמרו כך משום .לומדיה בנפשות ומתעצמת מתחזקת זו והכרה ,אחת הוויה נםה
 סנהדרין( "מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום משים שמהל בתורה העוסק כל"

  .)ב ,צט
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  לזר   א סעיף לגתורה    

לֹום ֶאת ֶלֱאֹהב ָיכֹול ָכל ַּהׁשָ ִטיבו ֵהן ָמקֹום ּבְ  ִלְהיֹות ְוָיכֹול ',ְּוכו ּּבְ
לֹום ין ׁשָ ָרֵאל ּבֵ    ט.זֶה ֶאת זֶה ְוֶלֱאֹהב ,ִיׂשְ

1 
יִקים ְיֵדי- ְוַעל ְקְראּו ַצּדִ ּנִ ם ׁשֶ ן ּגַ ִרית ּכֵ לֹום ּבְ    .ׁשָ

 באבחת ובלם 'ה קנאת שקינא ,הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחס במעשה הוא הדברים מקור  ]ח[  
 זה מעשהו על .פעור בעל הבמעש ישראל של לאבדנם והביאה שכמעט ההפקרות את חרב
 הברית בין קשר שיש נמצא ".שלום בריתי את לו נותן הנני" :)יב כה דברים( באמרו 'ה הגיב
   .לצדיקים אלו שני ובין ,השלום ובין

 .הברית אבר על החופה הערלה מילת ,אבינו אברהם של לבריתו רומזת מקום בכל הברית
 בדיבור ,במחשבה האישות חיי של קדושתםו לטהרתם הברית מתייחסת ,יותר הרחב במובנה

 יוסף גם .הצדיקים של מידתם זוהי – וככלל ,פינחס הצטיין שבו התחום היה זה .ובמעשה
 ,למעשה .אדוניו אשת של פיתוייה מול אל בניסיון עמידתו שם על 'צדיק' נקרא הצדיק
 אם גם ,בריתו את שומר הוא כאשר צדיק להיקרא ראוי מישראל אדם שכל מלמד הזוהר

   .)מג הערה ,כט תורה ראה( וכיוסף כפינחס גמור צדיק אינו
 הברית .השלום בא – רגיל באדם מתגלה כשהיא גם ,הצדיקות או – הצדיקים ידי-על ,כן אם

 בקו התפארת ספירת גילוי את הממשיכה ,)א ,רנז ,א"ח זוהר(יסוד ה לספירת מקבילים והצדיק
 שמירת :מעשי באופן .)קודמת הערה ראה( ועקו טיבו ,ודין חסד בין ומחבר המאזן – האמצעי

 השלום למציאת ביותר הטובים הכלים הם עצותיהם וקיום לצדיקים ההתקרבות ,הברית
  .)ז סעיף סוף לד תורה גם ראה( אדם של ובמאורעותיו במידותיו

לֹום ֶאת ֶלֱאהֹב ָיכֹול ֶזה ּוֵמֲחַמת ָ ָכל ַהּשׁ ִטיבּו ֵהן ָמקֹום ּבְ לֹום ִלְהיֹות ְוָיכֹול ',ְוכּו ּבְ  ׁשָ
ין ָרֵאל ּבֵ    .ֶזה ֶאת ֶזה ְוֶלֱאהֹב ,ִיׂשְ

 'בה" – 'ה באחדות להכרה האדם מתקרב ,הצדיקים בדרכי וההליכה התורה לימוד בעקבות  ]ט[  
 או מאורע ואין ,מקום בכל שלום למצוא יכול הוא כך ".דבר אהלל באלהים דבר אהלל
 שבין ביחסים גם גדול שיפור חל אופן באותו .השלום העדר של להרגשה לו שגורמים מידה
 מכוון מידו לי שבא מה וכל 'ה כרצון פועל הזולת שגם לי שברור מכיוון ,לחברו אדם

   .יתברך 'ה ידי-על ומושגח
 להתרעם או מישראל לאדם טינה לנטור סיבה כל עוד אין כאשר ,האהבה באה השלום עם
 א"ח ן"מוהר ליקוטי( 13 שתיהן עולות אהבהו אחד המילים .ואחרות כאלו חיים נסיבות על

 וכן ;אהבה ישנה – 'ה באחדות הכרה – שלום שישנו היכן .בזו זו תלויות שהן מכיוון ,)ד :ד
 ד סעיף להלן ראה( שלום לידי לבוא זוכים ,באהבה להרבות שמשתדלים היכן – גיסא לאידך

   .)ךואיל

 פנימי ושלום ישראל כל בין שלום – השלום את תמיד לבקש צריך אדם  :כאן עד
 השלום להשגת האמצעי .מהם אחד כל של חייו ובמאורעות במידותיו

  .ובצדיקים בתורה הדבקות הוא
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   לחר

ָּפנוי ֲאַתר ְוֵלית ."ְּכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְּמלֹא"ׁשֶ ,ָלַדַעת ְְוָצִריך  ב ִּמֵנה ּ  י.ּ
ַּוֲאִפלו יא.ָעְלִמין ָּכל ְוסֹוֵבב ָעְלִמין ָּכל ְּמַמֵלא ְּוִאיהו עֹוֵסק ִמי ּ  ׁשֶ

1  
בֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ְּמלֹא"ׁשֶ ,ָלַדַעת ְְוָצִריך  ב נּוי ֲאַתר ְוֵלית ".ּכְ ּה ּפָ    .ִמּנֵ

 מלא ,צבאות 'ה קדוש ,קדוש ,קדוש" :בחזונו ישעיהו ששמע ,המלאכים דבר הוא הז פסוק  ]י[  
 מלמדת 'ה קדושת על המשולשת שהחזרה מפרש דוד-המצודת .)ג ו ישעיה( "כבודו הארץ כל
 )השמים גרמי( הגלגלים עולם ,המלאכים עולם – עולמות בשלושה קדושתו התפשטות על

 את מדגישות "כבודו הארץ כל מלא" שהמילים מובא זוהר-בתיקוני .השפל זה ועולמנו
 השפלים בחלקיה אפילו – ממש "מיניה פנוי אתר לית"ו מקום בכל נמצא 'שה העובדה

   .)א ,צב דף ,נז תיקון( המציאות של ביותר
 ושכל ,בכול תמיד נוכח 'שה מוכיחים ,הבאה בשורה המובאים הזוהר דברי עם יחד ,זה פסוק
   .באמת יחפש רק אם – מידה או מאורע בכל אותו למצוא יכול אדם

ל ְּמַמֵלא ְוִאיהּו ל ְוסֹוֵבב ָעְלִמין ּכָ    .ָעְלִמין ּכָ

 י"האר .'העולמות כל את וסובב העולמות כל את ממלא הוא' :הזוהר לדברי מילולי תרגום  ]יא[  
-האין אורו את מלא הכול היה ,העולם את הוא-ברוך-הקדוש שברא שלפני מלמד הקדוש

 המציאות הוא האלוקי האור .כלשהי מציאות להיווצרות אפשרות הייתה לא ,ילאממ .סופי
 כבריאת – יותר חלקית בריאה וכל ,ביותר נמצאתה ,ביותר האמיתית ,ביותר השלמה
 ונכללת מיד מתבטלת הייתה – חופשית בחירה ומאפשרת האור על המכסה ,העולם

   .העליונה במציאותו
 .העולמות לעמידת פנוי חלל – מקום והניח ,אורו את הוא-ברוך-הקדוש צמצם כך משום
 המרחבים כל את למלא הממשיך ,סופי-האין האור התפשטות מפני 'מוגן' הזה החלל

 המכונה האור זהו .תוכם אל לחדור מבלי הנבראים העולמות תחום את הסובבים האדירים
 את לאפשר כדי ,הנבראים של ההשגה ליכולת מעבר תמיד שנשאר אור ',עלמין כל סובב'

 ן"מוהר ליקוטי ראה ;העולמות עם קשר של מסוימת צורה מקיים הסובב האור ,זאת עם( קיומם
  ).כו הערה כא א"ח

 את לברוא מנת על החלל תוך אל מאורו מעט הוא-ברוך-הקדוש המשיך ,הבא בשלב
 דימכ נעלה היה הזה הדק האור קו גם .'עלמין כל ממלא' מכונה הזה האור .עצמם העולמות

 והמדרגות העולמות לריבוי הסיבה בדיוק וזו ,הנבראים של וקיבולם תפיסתם יכולת
 לברוא היה הכרח ,חופשית בחירה המאפשרת מציאות שתתקבל כדי .הבריאה את המרכיבים

 כל .התחתונה המציאות לבריאת בדרך 'מעבר תחנות'כ יותר עליונים רבים עולמות תחילה
 הוא וכאשר ,בתכלית הבהיר האלוקי האור של ולהעלמו ולכיסוי משהו מוסיף עליון עולם

 ,דבר של בסופו ,כך .מבהירותו משהו מאבד הוא – ממנו הנמוך העולם אל אותו מעביר
 את להוות באפשרותה שיש העלמה של כזו למדרגה האור מגיע ,צמצומים ריבוי לאחר

  .)כב :ז מנחה הלכות ליקוטי ראה( הגשמי הזה-העולם
 כל אל חודר ואורו בבריאה מקום בכל מצוי הוא .'עלמין כל ממלא' הוא רךיתב 'ה ,כן אם

 סובב' גם הוא .קיום אפשרות לה הייתה לא ,זאת לולא .כקטנה גדולה – והתרחשות מציאות
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  לטר   ב סעיף לגתורה    

א ַמׂשָ ּוַמָתן ּּבְ ַעכו ּ ּּבְ ר ִאי ,ְולֹוַמר ְּלִהְתַנֵצל ָיכֹול לֹא ,ם"ּ  ֶאְפׁשָ
ם ֶאת ַלֲעֹבד ַרך ַּהׁשֵ ַּעִביות ֵמֲחַמת ְִיְתּבָ ִמיות ּ ְּוַגׁשְ נֹוֵפל ּ  ָּתִמיד ּׁשֶ
עֹוֵסק ָהֵעֶסק ֵמֲחַמת ,ָעָליו    יב.ִּעָמֶהם ָּתִמיד ׁשֶ

לו ְּכָבר ִּכי ּּגִ ָכל ,ִלְבָרָכה םִזְכרֹוָנ ,ֲּחָכֵמינו ָּלנו ּ ּבְ  ְּדָבִרים ׁשֶ
ִמִיים ׁשְ ָּהַעכו ְלׁשֹונֹות ּוְבָכל ,ּּגַ ֶהם ִלְמֹצא ָיכֹול ,ם"ּ  ִּכי יג.ֱּאלֹקות ּבָ

לֹא ִּחיות ּׁשום ָלֶהם ֵאין ֱּאלֹקותֹו ּבְ ְּוִקיום ּ ָכתוב ְּכמֹו ,ְּכָלל ּ ּׁשֶ ּ: 

1 
 ,הנאצלים כל את הסובב סוף-אין אור מצוי הפנוי החלל לגבולות מעבר כי ',עלמין כל

   .והנעשים הנוצרים ,הנבראים

עֹוֵסק ִמי ּוַּוֲאִפל א ׁשֶ ַמּשָׂ ן ּבְ ַעּכּו ּוַמּתָ ר ִאי ,ְולֹוַמר ְּלִהְתַנֵצל ָיכֹול לֹא ,ם"ּבְ  ַלֲעֹבד ֶאְפׁשָ
ם ֶאת ֵ ַרך ַהּשׁ ִמיּות ַּעִביּות ֵמֲחַמת ְִיְתּבָ ּנֹוֵפל ְּוַגׁשְ ִמיד ׁשֶ עֹוֵסק ָהֵעֶסק ֵמֲחַמת ,ָעָליו ּתָ  ׁשֶ

ִמיד    .ִּעָמֶהם ּתָ

 כך משום רק .'ה מכבוד היא גם מלאה התחתונה המציאות ,הקודמת בהערה שהתבאר כפי  ]יב[  
 – האלוקי האור את המכסים הלבושים ריבוי היא ,ולגשמיותה לעביותה הסיבה .קיימת היא
 היא ,האדם של בעולמו הזו למציאות הפרטית המקבילה .להתקיים לה מאפשרים וכך

   .בדרכו הנקרים 'מגושמים'ו 'עבים' מאורעות
 מבלה הוא השבוע כל .ומזלות כוכבים עובדי – ם"עכו עם במסחר הוא יסוקושע אדם יש

 למצוא יכול כזה אדם גם .הגסה בלשונם ומדבר השפלה תרבותם עם מתחכך ,בחברתם
 עצמו את לפטור – 'להתנצל' יכול הוא אין .חייו בתוך יתברך אורו את לגלות ,שלום

 כל של משימתו זוהי .האפשר בגדר זה אין נמצא הוא שבו שבמקום בתואנה 'ה מעבודת
 החולין בעסקי גם – חייו של רובד בכל קדושתו את ולגלות יתברך 'ה את למצוא ,יהודי

 ,צדיקים של עצותיהם פי-ועל התורה פי-על נוהג אדם כאשר ,אדרבה .ביותר המגושמים
   .כאלו במקומות גם שמו את ומפרסם יתברך אורו את מגלה הוא
 הוא אחר במקום .כך-כל רחוקים במחוזות 'ה את למצוא הקושי כלפי אדיש אינו נחמן רבי

-משאו עסקים לו שיש דהינו ,ם"העכו בין רבומע שהוא מי" :)רמד א"ח ן"מוהר ליקוטי( כותב
 חס ,ברשתם תפסילה יוכל בקל כי ,לו יזיק שלא דומא דומא עצמו לשמר צריך ,עמהם ומתן

 דולעמ חוכ להם אין אכיםמל ]אפילו כי[ …לו שיש יהדותו ממדרגת עצמו קולחל ,ושלום
 ממדרגת טוימ בל חזק כיתד להיות ,דומא דומא עצמו רולשמ צריך כן-על …העולם בזה

 למצוא אפשרות כל שאין לסבור או נואש לומר תירוץ זה אין ,מאידך אך ".ויהדותו כשרותו
   .אלו במקומות יתברך 'ה את

י ָבר ּכִ לּו ּכְ ָכל ,ִלְבָרָכה םִזְכרֹוָנ ,ֲחָכֵמינּו ָלנּו ּּגִ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ִמִיים ּדְ ׁשְ  ְלׁשֹונֹות ּוְבָכל ,ּּגַ
ֶהם ִלְמצֹא ָיכֹול ,ם"ָהַעּכּו   .ֱאלֹקּות ּבָ

  .)יא הערה ראה( א ,רכה ג"ח זוהר ראה  ]יג[  
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   מר

ֻּכָלם ֶאת ְּמַחֶיה ְּוַאָתה" ַהִחיות ְלַבד יד."ּ ּׁשֶ ם ַּהזֶה ֶּוֱאלֹקות ּ  ׁשָ
ִצְמצום דֹול ּּבְ ּוְבִמעוט ּגָ ִּחיונֹו ְּכֵדי ַרק ,ּ  יִּכ טו.יֹוֵתר ְולֹא ְלַהֲחיֹותֹו ּ
רוך-ַּהָקדֹוׁש ְּבָ ִצְמצוִמים ֱּאלֹקותֹו ֶאת ִצְמֵצם ּהוא-ּ ים ּּבְ  ,ְוׁשֹוִנים ַרּבִ

ית ָבה ֵמֵראׁשִ ַּהֶמְרָכז ְּנֻקַדת ַעד ַּהַמֲחׁשָ ל ּ ִמי עֹוָלם ׁשֶ ׁשְ ם ,ַהּגַ ׁשָ  ּׁשֶ
ַּהְקִלפֹות ְמדֹור ל ַמה ּוְבָכל .ּ ַתְלׁשֵ ִמׁשְ ּׁשֶ ּ  יֹוֵתר ּוִמְתַצְמֵצם יֹוֵתר ּ
ׁש ֱּאלֹקותֹו ,הְּלַמָט ם ְמֻלּבָ ים ׁשָ ַמְלּבוׁשִ ים ּּבְ    טז.יֹוֵתר ַרּבִ

1  
י לֹא ּכִ ָלל ִּקיּוםְו ִּחיּות ׁשּום ָלֶהם ֵאין ֱאלֹקּותֹו ּבְ מֹו ,ּכְ תּוב ּכְ ּכָ ה" :)ו ט נחמיה( ׁשֶ  ְוַאּתָ

ָלם ֶאת ְּמַחֶיה    ".ּּכֻ

 הצמחים ,החיות ,האדם בני( הבריאה חלקי כל את מחיה 'שה הוא זה לפסוק הפשוט הפירוש  ]יד[  
 לבאר נוכל יותר עמוק באופן .קיומו לשם לו הדרוש את נברא לכל ומספק ,)והדומם

 עצם את המאפשר החיים כוח שהוא ,נברא בכל הטמון האלוקות ץניצו על מדבר שהפסוק
   .מלהתקיים נברא אותו יחדל ,הזה הניצוץ יאבד אם .והוויתו מציאותו

ַהִחיּות ְלַבד ם ַּהֶזה ֶוֱאלֹקּות ּׁשֶ ִצְמצּום ׁשָ דֹול ּבְ ֵדי ַרק ,ּוְבִמעּוט ּגָ  ְוֹלא ְלַהֲחיֹותֹו ִּחיּונֹו ּכְ
   .יֹוֵתר

 בין ,להסתר גילוי בין איזון לקיים כדי ,תחילה בכוונה נבראה 'ה אור את סתירההמ המציאות  ]טו[  
 חפץ יתברך 'ה והטוב הקדושה שבצד שבעוד אלא .החופשית הבחירה את ולאפשר ,לרע טוב

 ,לכן .בלבד הבסיסי קיומו לשם הנדרש כפי אלא מאיר הוא אין הרע בצד ,ועוד עוד להתגלות
 בה להיות מוכרח .כך הדבר אין ,בתכלית שלילית היא ימתמסו שמציאות לנו נדמה אם גם

   .מדי רב כוח לה לתת שלא כדי – ביותר מצומצם שהוא אלא ,אותה המחיה אלוקי ניצוץ

י רּוך-ַּהָקדֹוׁש ּכִ ִצְמצּוִמים ֱאלֹקּותֹו ֶאת ִצְמֵצם הּוא-ְּבָ ים ּבְ ית ,ְוׁשֹוִנים ַרּבִ  ֵמֵראׁשִ
ָבה ת ַעד ַּהַמֲחׁשָ זַּהֶמ ְנֻקּדַ ל ְרּכָ ִמי עֹוָלם ׁשֶ ׁשְ ם ,ַהּגַ ָ ּשׁ  ַמה ּוְבָכל .ַּהְקִלּפֹות ְמדֹור ׁשֶ

ל ְלׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ֶ ׁש ֱאֹלקּותֹו ,ְּלַמָטה יֹוֵתר ּוִמְתַצְמֵצם יֹוֵתר ּּשׁ ם ְמֻלּבָ ים ׁשָ ַמְלּבּוׁשִ ים ּבְ    .יֹוֵתר ַרּבִ
 לבריאת בדרך יהאלוק האור שעושה והמרובים השונים השלבים הם הרבים הצמצומים  ]טז[  

 היא "המחשבה ראשית" .)יא הערה לעיל( החופשית הבחירה מתקיימת שבו ,הגשמי העולם
 .והגבלה לבוש מכל החף סופי-ואין טהור רצון של נקודה ,העולם את לברוא האלוקי הרצון

 שווים ורוחניות גשמיות יתברך ולפניו ,במחשבה עלתה רק היא ,נבראה לא עוד המציאות
   .ומוגבלת מגושמת לבריאה עליונה רוחנית מהוויה להגיע כדי לבוש בשום צורך ואין

 שאליה האחרונה הנקודה ,"הגשמי עולם של המרכז נקודת" הוא התהליך של השני הקצה
 נקודת' המונח .שנברא העולם את להחיות בא כשהוא 'עלמין כל ממלא'ה האור מתפשט
 כל נאצלה ראשית .ויושר עיגולים – אופנים בשני נאצלו שהעולמות לכך מתייחס 'המרכז
 תוך אל נמשך מכן ולאחר ,מסוימת הארה בתוכו המכיל כדורי היקף תחום ,כעיגול מדרגה
   .אור של ישר קו הזה-העולם
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  מאר   ב סעיף לגתורה    

לו ְוֶזה ּגִ ּׁשֶ ּוָפְתחו ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ֲּחָכֵמינו ּ  ,ֶּפַתח ָּלנו ּ
ִכיל ַהַמׂשְ ּׁשֶ ָכל ְוָיִבין ֵיַדע ּ ּבְ ִמִיים ַּהְדָבִרים ׁשֶ ׁשְ  ֱּאלֹקותֹו ֵיׁש ּּגַ

ְּוִחיותֹו ָאְמרו ְּכמֹו ,ּ ַכְתִפי ַטט' :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ָּכֵמינוֲח ּׁשֶ  ּבְ
ַתִים ַאְפִריֵקי ַּפת ,ּׁשְ ַתִים ּבְ ָכל ְלהֹוִדיַע ',ּׁשְ ּבְ ָּהַעכו ְלׁשֹונֹות ׁשֶ  ם"ּ

ם ֵיׁש    יז.ּאֹוָתה ַּהְמַחָיה ֱּאלֹקותֹו ׁשָ

1 
 העולמות השתלשלות סדר את המתארים תרשימים לראות אפשר שונים קבלה בספרי

 מלמעלה אותם חורז אחד ישר כשקו ,זה בתוך זה הנתונים )כדורים למעשה( רבים םכעיגולי
 מתעגל הוא ואז ,מסוימת דרך כברת ויורד העיגול 'גג' את הקו בוקע עולם בכל .למטה
 ומשום ,האחרון העיגול הוא הגשמי העולם .לו שקדם העולם בתוך יותר נמוך עולם ויוצר

 המרכז נקודת עד מגיע הוא ,זאת במקום .עוד מתעגל וואינ תוכו אל נכנס הישר האור כך
   .ופוסק – העיגול מחצית – שלו

 המקשה והמגושמת העבה לחזות שגורמים הם צמצומים אותם כל ,פנים כל על ,לענייננו
 ממלא' יתברך 'ה – אלוקות הכול באמת אולם ,כאלו מרוחקים במקומות 'ה יד חשיפת על
   .ממש 'עלמין כל

 שם מלובש אלוקותו ,למטה יותר ומתצמצם יותר שמשתלשל מה בכל"ש מציין רבנו ,בנוסף
 אל הנמשך האור מיעוט של אלוקית פעולה הם הצמצומים ".יותר רבים במלבושים
 .ממנו להינזק מבלי האור את לקבל לנבראים לסייע ומטרתם ,התחתונים העולמות
 ,התחתונות המדרגות ךדר במסעו האור אל המתווספים השליליים הסיגים הם הלבושים
 הגשמיים מהלבושים" :להלן רבנו מגדיר כך .לזהותו הבריות על ומקשים אותו עוטפים

  .)מה הערה( "רעות ממידות היינו ם"העכו מלשונות היינו

לּו ְוֶזה ּגִ ַתח ּוָלנ ּוָפְתחּו ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ֲחָכֵמינּו ּׁשֶ יל ,ּפֶ ּכִ ַהַמׂשְ ָכל ְוָיִבין ֵיַדע ּׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
ָבִרים ִמִיים ַהּדְ ׁשְ מֹו ,ְּוִחיּותֹו ֱאֹלקּותֹו ֵיׁש ּּגַ ָאְמרּו ּכְ  ַטט' :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ָכֵמינּוֲח ׁשֶ
ַכְתִפי ִים ּבְ ּתַ ת ,ׁשְ ַאְפִריֵקי ּפַ ִים ּבְ ּתַ ָכל ְלהֹוִדיַע ',ׁשְ ּבְ ם ֵיׁש ם"ּוָהַעּכ ְלׁשֹונֹות ׁשֶ  ׁשָ

   .אֹוָתּה ַּהְמַחָיה ֱאלֹקּותֹו
 ֹפתָטלֹט והיו ָךֶדָי על לאות וקשרתם" :)ח ו דברים( אומרת ,תפילין הנחת על בצוותה ,התורה  ]יז[  

-של-התפילין בתי לארבעה הרומזת ,טטפת שהמילה )ב ,לד מנחות( מפרשים ל"חז ".עיניך בין
 בשפת( טט :שתיים הספרה את מבטאותה לועזיות מילים משתי למעשה מורכבת ,ראש
   ).אפריקי בשפת(פת -ו )כתפי

 )לטטפת ה"ד שם( התוספות שבעלי מכיוון ,ביותר מפתיע בפירוש מדובר דבר של לאמיתו
 בחרו ,זאת בכל .הבטה או תכשיט כגון ,הקודש בלשון יותר קרובים פירושים מספר מציעים

 נחמן רבי .בתפילין הבתים מספר על ןמה וללמוד הללו הנידחות השפות עד לנדוד ל"חז
 אפילו – אלוקות למצוא אפשר ,ביותר והגשמי הרחוק ואפילו ,מקום שבכל מכאן לומד

 במקומות גם שוכן 'ה של סופי-האין אורו .יהודים-אינם עם בעסקים אפילו ,זרות בשפות
  .הכול את ומחיה הללו
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   מבר

ֵמִביא ְוֶזה ְלִמי ּׁשֶ ירוׁשַ  ,ֱָאלֶֹקיך ֵהיָכן ָאָדם ְָלך ֹיאַמר ִאם' :ּּבִ
ְכָרך :לֹו ַמרֹּתא דֹול ְּבִ רֹוִמי ּגָ ּבְ ֶנֱאַמר ',ׁשֶ ִעיר ֹקֵרא ֵאַלי" :ּׁשֶ    יח."ִּמׂשֵ

זֶה ִנְמָצא ַאל ָהָאָדם ּׁשֶ ׁשָ ַוַדאי ,ֱָאלֶֹקיך ֵהיָכן ּׁשֶ ָקע ּהוא ּּבְ  ְּמׁשֻ
ְמדֹור ַּהְקִלפֹות ּבִ ִעָקר ְוָכַפר ַּהְכָלל ִמן ַעְצמֹו ֶאת הֹוִציא ִּכי .ּ  ,ּּבָ
ָאַמר ְמקֹומֹו לֹו ְוִנְדָמה ,ֱָאלֶֹקיך ָכןֵהי :ׁשֶ ּבִ ם ֵאין ׁשֶ ֵכן יט.ֱאלִֹקים ׁשָ  ּבְ
ֲּאִפלו :לֹו ֹּתאַמר ְמקֹוְמך ּ ַאָתה ָּבִ ָקע ּׁשֶ ְמדֹור ְּמׁשֻ ַּהְקִלפֹות ּבִ ם ,ּ  ֵּכן ּגַ

ם ּתוַכל ׁשָ ָכתוב ְּכמֹו ,ַּהֹכל ֶאת ְּמַחֶיה ּהוא ִּכי .ֱּאלֹקותֹו ִלְמֹצא ּ ּׁשֶ ּ: 

1  
ֵמִביא ְוֶזה ְלִמי ּׁשֶ ירּוׁשַ ְכָרך :לֹו ּתֹאַמר ,ֱָאלֶֹקיך ֵהיָכן ָאָדם ְָלך יֹאַמר םִא' :)א :א תענית( ּבִ  ְּבִ

דֹול רֹוִמי ּגָ ּבְ ֱאַמר ',ׁשֶ ּנֶ ִעיר קֵֹרא ֵאַלי" :ׁשֶ    ".ִמּשֵׂ

 את שהגלו ,צאצאיו של הבירה עיר היא ורומי ,עשו של מושבו מקום ,אדום היא שעיר  ]יח[  
 מה ׁשֵֹמר מלילה מה ׁשֵֹמר שעירמ קֵֹרא אלי דומה משא" )יא כא ישעיה( אומר הפסוק .ישראל

 עצמה משעיר גם אלינו קורא יתברך 'שה היא – הירושלמי לדברי – ומשמעותו ,"מליל
   .הפנים והסתר הגלות תוקף בתוך גם עמנו ונמצא

 …?'מלילה מה ׁשֵֹמר'" – הנביא ישעיהו את ישראל שאלו כיצד ומתאר ממשיך הירושלמי
 וגם בֶֹקר ָאָתה ׁשֵֹמר אמר'" :)יב כא שם( להם השיב כך לוע "?הזה הלילה מתוך לנו יוצא מה

 ולילה לישראל בוקר ,לרשעים ולילה לצדיקים בוקר אלא ,סבורים כשאתם לא – 'לילה
 נענו ,הגאולה תבוא מתי ,הדבר יתגלה מתי ושאלו ישראל כשהוסיפו ".העולם לאומות
ָעיּו תבעיון אם" :)שם( הפסוק במילות בּו ,ּבְ  שיידרש מתי יבוא צדקנו משיח ".ֵאָתיּו ׁשֻ

 תלוי הדבר ואין ,)תפילה ,בקשה = בעותא :הארמית מן באות "בעיו"ו "תבעיון" המילים(
   .בתשובה אלא

 שלנו הידיים רפיון אלא ,יתברך 'ה של נוכחותו העדר איננה החשכה סיבת – כלומר
 גם ראה( הרהבמ ויתגלה לנו הוא יידרש ,החשכה מתוך 'ה את שנדרוש ברגע .מלבקשו

   .)יב ב"ח ;קטו א"ח ן"מוהר בליקוטי

ֶזה ִנְמָצא ַאל ָהָאָדם ּׁשֶ ָ ּשׁ אי ,ֱָאלֶֹקיך ֵהיָכן ׁשֶ ַוּדַ ָקע הּוא ּבְ ְמדֹור ְּמׁשֻ י .ַּהְקִלּפֹות ּבִ  ּכִ
ָלל ִמן ַעְצמֹו ֶאת הֹוִציא ִעָקר ְוָכַפר ַהּכְ ָאַמר ,ּּבָ ְמ לֹו ְוִנְדָמה ,ֱָאלֶֹקיך ֵהיָכן :ׁשֶ ּבִ  קֹומֹוׁשֶ

ם ֵאין    .ֱאלִֹקים ׁשָ

 כביכול אומר השואל – "אלקיך היכן" – ההטיה על בהדגשה השאלה את קורא נחמן רבי  ]יט[  
 בדברי הדיון את מזכירים הדברים .נוכח הוא אין שלו שבמקומו או ,אלקים אין שמבחינתו

 :בלשונו מדייקים ל"חז ".לכם הזאת העבודה מה" השואל ,פסח של בהגדה הרשע הבן
 בכך נעוץ הרשעה שורש ".בעיקר כפר ,הכלל מן עצמו את שהוציא לפי !לו ולא – לכם"

 האור שאין .אלוקים אין אכן שלו שבמקומו וסבור ,הכלל מן עצמו את מוציא שאדם
  .יהיו אשר יהיו – שלו ענייניו אל חודר ,למקומו עד מגיע האלוקי

ית
יל
 ע
תר
בי

ת 
צו
 ח
לל
כו
 ב
רה
בו
בח

ד 
מו
לי

ר 
בו
 ע
בד
בל

מי 
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



  מגר   ב סעיף לגתורה    

ֻּכָלם ֶאת ַּחֶיהְמ ְּוַאָתה" ם כ."ּ ּוִמׁשָ ק ָיכֹול ַּאָתה ּ  ּבֹו ַָעְצְמך ֶאת ְלַדּבֵ
ַרך ְתׁשוָבה ֵאָליו ְּוָלׁשוב ,ְִיְתּבָ ֵלָמה ּּבִ ִָמְמך ִהיא ְרחֹוָקה לֹא ִּכי .ׁשְ  כא.ּ
ְמקֹוְמך ֶּאָלא ּבִ ם ָׁשֶ ים ַּרּבו ׁשָ ַּהְלבוׁשִ    כב.ּ

ָאָדם ַמה ְוָכל  יֹוֵתר ִמְתָקֵרב ּהוא ,ְדֵרָגהְלַמ ִּמַמְדֵרָגה ְהֹוֵלך ּׁשֶ
ם ֶאל ַרך ַּהׁשֵ ם ֶאת ֵליַדע ְוָיכֹול ,ְִיְתּבָ ַרך ַּהׁשֵ ֲהָבָנה ְִיְתּבָ  .ְיֵתָרה ּבַ
ַהַמְדֵרָגה ַמה ָּכל ִּכי ּׁשֶ ים ִּנְתַמֲעטו ,ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ּ ַּהְלבוׁשִ  ְוִנְתַמֵעט ,ּ

ַּהִצְמצום ם ֶאל יֹוֵתר ְמֹקָרב ּהוא ְוָאז כג,ּ ַרך ַּהׁשֵ  ֶלֱאֹהב ְוָיכֹול ,ְִיְתּבָ

1  
ֵכן ְמקֹוְמך ֲּאִפלּו :לֹו ּתֹאַמר ּבְ ַא ָּבִ הׁשֶ ָקע ּתָ ְמדֹור ְּמׁשֻ ם ,ַּהְקִלּפֹות ּבִ ן ּגַ ם ּכֵ  ּתּוַכל ׁשָ

י .ֱאלֹקּותֹו ִלְמצֹא מֹו ,ַהּכֹל ֶאת ְּמַחֶיה הּוא ּכִ תּוב ּכְ ּכָ ה" :ׁשֶ ָלם ֶאת ְּמַחֶיה ְוַאּתָ    ".ּּכֻ

  .יד ,יא ,י ובהערות ,רבנו בדברי כדלעיל  ]כ[  

ם ָ ה ּוִמּשׁ ק ָיכֹול ַאּתָ ַרך ּבֹו ַָעְצְמך ֶאת ְלַדּבֵ ְתׁשּוָבה ֵאָליו ְוָלׁשּוב ,ְִיְתּבָ ֵלָמה ּבִ י .ׁשְ  ֹלא ּכִ
ִָמְמך ִהיא ְרחֹוָקה ּ.   

 ממך ִהוא נפלאת לא היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי" :)יד-יא ל דברים( אומר הכתוב  ]כא[  
 תהֹא וישִמענו לנו ויקחה השמימה לנו יעלה מי לאמר ואִה בשמים לא .ִהוא קהרֹח ולא

 תהֹא וישִמענו לנו ויקחה הים עבר אל לנו יעבר מי לאמר ִהוא לים מעבר ולא .ונעשנה
   ".תועׂשֹל ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי .ונעשנה

 'ה את המחפש יהודי ולכן ,הם חד – ישראל-ועם התורה ,הוא-ברוך-שהקדוש מלמד הזוהר
 מן אף רחוקה איננה שהתורה מוסיף יקר-הכלי בעל .)א ,עג ג"ח זוהר( למצאו יצליח תמיד
 להשגת ככלי לתורה מתייחסים הדברים ,שלנו בהקשר .)ולא ה"ד ,יא ל דברים יקר כלי( הגוים
 מן רחוקה אינה לעולם זו תורה .)א סעיף ראה( 'בה לדבוק אדם יכול מצעותושבא ,שלום
 בכל נמצא 'ה – מהם גם רחוקה אינה שהיא משום ,גויים בין שרוי כשהוא אפילו ,האדם
  !מקום

ְמקֹוְמך ֶּאָלא ּבִ ם ָׁשֶ ים ַרּבּו ׁשָ    .ַּהְלבּוׁשִ
 מפניו המסתירים הלבושים רבים כך ,יתברך 'מה יותר רחוק שאדם ככל ,לעיל שהוסבר כפי  ]כב[  

  .)טז הערה( האלוקי האור את

ָאָדם ַמה ְוָכל ֶ ם ֶאל יֹוֵתר ִמְתָקֵרב הּוא ,ְלַמְדֵרָגה ִּמַמְדֵרָגה ְהֹוֵלך ּשׁ ֵ ַרך ַהּשׁ  ְוָיכֹול ,ְִיְתּבָ
ם ֶאת ֵליַדע ֵ ַרך ַהּשׁ ֲהָבָנה ְִיְתּבָ י .ָרהְיֵת ּבַ ל ּכִ ַהַמְדֵרָגה ַמה ּכָ ֶ  ִנְתַמֲעטּו ,ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ּּשׁ

ים    ,ַּהִצְמצּום ְוִנְתַמֵעט ,ַּהְלבּוׁשִ

 גילוי מתרבה ,הצמצום למגבלות נתון ואינו ,הרעים הלבושים מן יותר חופשי שהאור ככל  ]כג[  
  .ידיעתו ומתגברת 'ה אור
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   מדר

ם ִעם ַעְצמֹו ֶאת ַרך ַּהׁשֵ ַאֲהָבה ְִיְתּבָ    כד.ְיֵתָרה ּבְ

ֵני ֵיׁש ְוִהּנֵה  ג ָכתוב ְּכמֹו כה.ַרע ִויֵמי טֹוב ְיֵמי ,ָיִמים ִמיֵני ׁשְ ּׁשֶ יֹום" :ּ  ּבְ
טֹוב ֱהֵיה טֹוָבה ָצִריך ַּהְינו כו."ְרֵאה ָרָעה ּוְביֹום ,ּבְ ְׁשֶ  ָלָאָדם ּ

1  
ם ֶאל יֹוֵתר ְמֹקָרב הּוא ְוָאז ֵ ַרךִיְת ַהּשׁ ם ִעם ַעְצמֹו ֶאת ֶלֱאֹהב ְוָיכֹול ,ְּבָ ֵ ַרך ַהּשׁ  ְִיְתּבָ

ַאֲהָבה    .ְיֵתָרה ּבְ
 לומד הוא ,חבריו ומעשי מאורעותיו ,מידותיו כל על טובה בעין להתבונן זוכה כשאדם  ]כד[  

 ,יתרה אהבה לידי שתביא סופה הטובה העין .ודבר דבר בכל יתברך 'ה את ולמצוא לזהות
 לעצמו ,לחברו אדם בין 'מחלוקת'ל המביאים המדומים המחסומים את קתמסל שהיא מכיוון

 והאמת" – ואהבה שלום רצוף הכול ,אמת בעין כשמתבוננים .לאלוקיו ושלום חס או
 להביא התורה של בכוחה כיצד לבאר נחמן רבי שב הבא בסעיף .)יט ח זכריה( "אהבו והשלום

 חדשות פנים בה ויגלה האהבה לעניין וביש ,ד בסעיף ,להלן .והאהבה השלום אל האדם את
  .יותר עוד ועמוקות

 פנימי ושלום ישראל כל בין שלום – השלום את תמיד לבקש צריך אדם  :כאן עד
 השלום להשגת האמצעי .מהם אחד כל של חייו ובמאורעות במידותיו

 בכל – בכול מצוי סוף-אין אור .)א סעיף( ובצדיקים בתורה הדבקות הוא
 אפשר כך משום .ובעסקיהם ם"עכו בלשונות אפילו – וזמן מקום ,מדרגה
  .)ב סעיף( מחפשים היכן משנה זה ואין ',ה את למצוא תמיד

ה  ג ֵני ֵיׁש ְוִהּנֵ    .ַרע ִויֵמי טֹוב ְיֵמי ,ָיִמים ִמיֵני ׁשְ

 עם שלום לבקש אדם כל שצריך – התורה את פתח שבו לעניין נחמן רבי שב זה בסעיף  ]כה[  
 ;"בעקו בין בטיבו בין" חילוק כל לו יהיה שלא עד ,השונים ומאורעותיו ומידותי ,חבריו
 .התורה לכך תורמת כיצד יתבאר הבאות בשורות .והצדיקים התורה בעזרת מושג זה שלום
 ואותיות ,בעולם הפועלות רעות ומידות טובות מידות ,רע וימי טוב ימי ישנם כי נלמד

   .בהעלם םועתי בגילוי עתים – בכול נמצאות התורה

מֹו תּוב ּכְ ּכָ יֹום" :ׁשֶ טֹוב ֱהֵיה טֹוָבה ּבְ    ".ְרֵאה ָרָעה ּוְביֹום ,ּבְ

 זה תַּמֻעְל זה את גם ;ראה רעה וביום ,בטוב היה טובה ביום" :)יד ז קהלת( הוא השלם הפסוק  ]כו[  
 בספירת שמתבטא מה ,ניגודים בין איזון היא השלום שמהות לעיל ראינו ".האלהים עשה

 שהשניות למדים אנו ,העולם מציאות את מתאר הפסוק שבה הדרך מן .)ז הערה( התפארת
 המקום כאן אין .)כד הערה לט תורה ראה( הבריאה בטבע עמוק מושרשת והרע הטוב של

 מתח את לשמר כדי נועד הזה המדויק שהאיזון נאמר בקיצור אך ,הדבר בהסבר להאריך
   .העולמות נבראו שלשמו הטעם שהיא – החופשית הבחירה
 ,החופשית הבחירה למשימת כמוהו מאין ומשמעותי מיוחד ,עמוק ממד נותנת שלנו התורה
 גם אלא ,בטוב ולבחור הרע מן ידו למשוך רק לא אדם יוכל שבה דרך מציבה היא כאשר

 כך משום .יתברך אותו למצוא אפשר מקום בכל איך ולגלות הרע תוך אל הטוב את יאלהב
   .הבאה בהערה וכמבואר ,"ראה רעה וביום" –
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  מהר   ג סעיף לגתורה    

ְּסַתֵכלְלִה ם ּ ַוַדאי ,ֵהיֵטב ֵהיֵטב ׁשָ ם ִיְמָצא ּּבְ  ַּהְינו ,טֹוב ְיֵמי ׁשָ
   כז;ּתֹוָרה

ָכתוב ְּכמֹו ,ִּמדֹות ִנְקָרִאים ְּוַהָיִמים ּׁשֶ ּוִמַדת" :ּ ְּוַהִמדֹות כח."ָיַמי ּ  ֵהם ּ
ֻּכָלה אֹוַרְיָתא ִּכי ,ַּהתֹוָרה ּ ל ִּמדֹוָתיו ֵהם ּ רוך-ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ְּבָ  ִּכי כט,ּהוא-ּ

1  
ָצִריך ַהְינּו ְׁשֶ ל ָלָאָדם ּ ּכֵ ם ְלִהְסּתַ אי ,ֵהיֵטב ֵהיֵטב ׁשָ ַוּדַ ם ִיְמָצא ּבְ  ַהְינּו ,טֹוב ְיֵמי ׁשָ

   ;ּתֹוָרה

 נתתי טוב לקח כי' :)ב ד משלי( שנאמר ,תורה אלא טוב אין" :)ג :ו אבות משנה( מלמדים ל"חז  ]כז[  
 קל שבהם ימים הם ,כן-אם ,"טובה ימי" .)עה ,עד הערות להלן ראה( "'תעזובו אל תורתי לכם

 ההתרחשויות את העוטפת והכוונה ההשגחה ,האלוקית מעותהמש – התורה את לגלות
 .ולהתבונן 'לראות' מעמיקים אם ,זאת כל לגלות ניתן הרעה בימי שגם אלא .השונות
  .הבאות בשורות ומתבארים הולכים הדברים

מֹו ,ִמּדֹות ִאיםִנְקָר ְּוַהָיִמים תּוב ּכְ ּכָ ת" :ׁשֶ    ".ָיַמי ּוִמּדַ

 תהלים( "היא מה ימידת ִמו קצי 'ה הודיעני" :'מה המבקש ,המלך דוד מתפילת לקוח זה פסוק  ]כח[  
 ,מידה במילה כך לשם משתמש והוא ,לחיות לו נותרו ימים כמה לדעת מבקש דוד .)ה לט

 להיות צריכות כך ,ומדודות קצובות זמן יחידות הן שהימים כשם .נפש תכונת גם המציינת
 הוא כן .ראוי נפשי איזון לקיים מנת על רב בדקדוק ושקולות מדודות אדם של מידותיו גם
 גם כך ,יחפוץ כאשר פועל האדם שבהן שונות תכונות הן שהמידות כשם :גיסא לאידך גם
 שבין הקשר יצירת .ובהנהגתו בבחירתו התלוי ושונה ייחודי צביון נושאים אדם של חייו ימי

 שבין הקשר את להומג נחמן רבי חוזר שבה ,הבאה לשורה כבסיס נדרשת למידות ימים
  .אחרת בדרך והרעה הטובה לימי התורה

י ,ַהּתֹוָרה ֵהם ְּוַהִמּדֹות ָלּה אֹוַרְיָתא ּכִ ל ִמּדֹוָתיו ֵהם ּּכֻ רּוך- ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ    ,הּוא-ְּבָ

 הוא-ברוך-הקדוש מנהיג שבהן שונות מידות משקפים הרעה ימי והן הטובה ימי שהן נמצא  ]כט[  
 א"ח ן"מוהר ליקוטי( נחמן רבי מלמד אחר במקום .בתורה גם אותנמצ אלו ומידות ,העולם את

 ,וסדרים ופרשיות ופסוקים בותיות אותיות בהתורה יש כי ,דותימ בחינת היא התורה" :)ג :נו
 'ה את אלינו מביאות התורה אותיות ".דהיבמ החיות נגבל שבהם ,דותימ בחינת שהם

   .)כא הערה ,ל תורה ראה( לקבלו נוכל ושב באופן השונות במידותיו אלינו שנגלה ,יתברך
 ציטוט מזכירה ולשונו ,"הוא-ברוך-הקדוש של מידותיו הם כולה אורייתא" כי אומר רבנו

 .)בראשית לספר ן"הרמב הקדמת( "הוא-ברוך-הקדוש של שמותיו כולה התורה כל" :אחר מפורסם
-דקודשא איהי קדישא שמא חד כולא אורייתא" :הקדוש הזוהר בספר אהו הדברים מקור
 אלא אמון תקרי אל – 'אמון אצלו ואהיה' :דכתיב ,עלמא אתברי ובאורייתא הוא-בריך
- ושהקד של אחד קדוש שם היא כולה התורה .)לא הערה להלן ראה ;ב ,לה ג"ח זוהר( "…אומן
   .העולם את הוא-ברוך-הקדוש ברא ,תורה של אותיותיה מכל המורכב ,הזה בשם .הוא-ברוך
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   מור

ֶרת ַּהתֹוָרה ָאר ְוִיְרָאה ֵמַאֲהָבה ְמַדּבֶ ַּהִמדֹות ּוׁשְ ּוָבה ל.ּ ָרא ּ  ּבָ
רוך-ַּהָקדֹוׁש ְּבָ ָכתוב ְּכמֹו ,ָעְלִמין ּהוא-ּ ּׁשֶ  לא."ָאמֹון ֶאְצלֹו ָוֶאְהֶיה" :ּ

 ָּכל ֶאת ַּהְמַחִיין ֵהם ַּהתֹוָרה ְּואֹוִתיֹות לב.ָּאָמן ֶּאָלא ָאמֹון ִּתְקֵרי ַאל
   לג.ְוָדָבר ָּדָבר

1 
 תשומת את מעורר שהשם כדרך .הימים ושל המידות של לעניינם דומה השם של עניינו

 של מיוחדת צורה אלינו מביאה המידה כך ,יחס ממנו לקבל לנו ומסייע דהוא מאן של לבו
   .רע או טוב – מסוים מסוג יום העולם אל המביאה התייחסות

 לעצב ניתן שבעזרתו למפתח אותה והופך ,והימים המידות מן התורה את שמבדיל מה
 גם .אלינו אותו ומביא יתברך אורו את המגלה – תוכנה הוא ,לטובה מרעה ולהטותם אותם

   .הפנימי טבעו על אותנו מלמד אדם של שמו שהרי ,לשם התורה דומה זו בנקודה

י ֶרת ּתֹוָרהַה ּכִ ָאר ְוִיְרָאה ֵמַאֲהָבה ְמַדּבֶ    .ַּהִמּדֹות ּוׁשְ

 שנמצא מה כל .העולם אל הנמשכות האלוקיות ההופעות מגוון כל את משקפת התורה  ]ל[  
  .הכול יונק שממנו השורש היא שכן ,בה גם למצוא אפשר בעולם

ָרא ּוָבּה רּוך- ַּהָקדֹוׁש ּבָ מֹו ,ָעְלִמין הּוא- ְּבָ ת ּכְ ּכָ    ".ָאמֹון ֶאְצלֹו ָוֶאְהֶיה" :ּובׁשֶ

 :)ל ח משלי( אלה ימים על התורה מספרת וכך .העולם לפני שנה אלפיים נבראה התורה  ]לא[  
 שמבאר וכפי ,"עת בכל לפניו משחקת יום יום יםִעׁשֲֻעׁשַ ואהיה אמון אצלו ואהיה"

 משחקת ייתיה עת ובכל ,יום בכל לשעשוע לו והייתי אצלו מגודלת הייתי" :דוד-המצודת
  ".לאביה האהובה כבת לפניו ומשמחת

ְקֵרי ַאל    .ָּאָמן ֶּאָלא ָאמֹון ּתִ

 ,יצירתו את ליצור בבואו האמן את משמש שהשרטוט כדרך עולם בורא את שימשה התורה  ]לב[  
 .גביהם על ולבנות יסודות להציב בבואו הבנאי את משמשת האדריכלית שהתכנית וכדרך

 ,פיה-על להיבנות שעתיד המבנה פרטי כל של וצורתם דתםמי את מכילה שהתכנית כשם
   .הבריאה במעשה פרט כל בתוכה כוללת התורה גם כך

 :)א :א רבה בראשית( במדרש וגם ,)כט הערה( לעיל שהבאנו כפי ,הקדוש בזוהר מופיעים הדברים
 .הוא-ברוך-הקדוש של אומנתו כלי הייתי אני :מרתאו התורה – …'אמון אצלו ואהיה'"

 ;אומן מדעת אלא עצמו מדעת אותה בונה אינו ,פלטין בונה ודם בשר מלך שבעולם בנוהג
 יש ]ופנקסים מחברות[= ופינקסאות דיפתראות אלא ,עצמו מדעת אותה בונה אינו והאומן

 הוא-ברוך-דושהק ההי כך .פשפשין עושה הוא היאך ,חדרים עושה הוא היאך לדעת ,לו
   ".העולם את ובורא ,בתורה מביט
  – הבאה שבשורה לתובנה רבנו מגיע כך מתוך

ל ֶאת ַּהְמַחִיין ֵהם ַהּתֹוָרה ְּואֹוִתיֹות ָבר ּכָ    .ְוָדָבר ּדָ

 תבל של הבניין אבני הן ,וארץ שמים מעשה תכנית רשומה שבהן ,התורה אותיות ב"כ  ]לג[  
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  מזר   ג סעיף לגתורה    

ַהַמְדֵרָגה ַמה ָּכל ֶּאָלא ּׁשֶ ם ,ְּלַמָטה ִהיא ּ  ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ֵהם ׁשָ
ִצְמצום ָהיו ִּמַמה יֹוֵתר ּּבְ ּׁשֶ ַמְדֵרָגה ּ  ְמִאיִרים ְוֵאיָנם ,ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ּבְ

ְָכך ָּכל ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ְּכמֹו ּ לֹא ְּכֵדי ,ֶעְליֹוָנה ּבְ ִפיַע ׁשֶ  אֹור ְּלַהׁשְ
ְּוִחיוָתה ּ ֲּאִפלו ִנְמָצא לד.ֵּמָהָראוי יֹוֵתר ּ ְמדֹור ּ ַּהְקִלפֹות ּבִ יֵמי ַּהְינו ,ּ  ּבִ

ֵהם ,ַרע ַּעכו ּוְלׁשֹונֹות ָרעֹות ִּמדֹות ׁשֶ ם[ ,ם"ּ ם ]ּגַ  ִלְמֹצא ְיכֹוִלין ׁשָ
ים ִּרּבוי ֵמֲחַמת ֲאָבל .ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ַּהְלבוׁשִ ַּהִצְמצום ְוֹגֶדל ּ ּ, 

 ַרע ְיֵמי ְיֵדי-ַעל ,טֹוב ְיֵמי ַּהְינו ,ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ִנְתָרִאים יָנםֵא
ך    לה.ֲעֵליֶהם ַּהׁשֹוֶרה ְְוַהֹחׁשֶ

כֹוֶפה ִמי ֲאָבל ַּהִמדֹות ַּהְינו ,ַרע ַהְיֵמי ַּהְינו ,ָהָרע ִיְצרֹו ֶאת ּׁשֶ ּ 
ל ָהָרע ֲאַזי ,ָרעֹות ְלּבֵ ֶהם בַּהטֹו ְיֵמי ֶנֶגד ְלַגְמֵרי ִנְתּבַ ּבָ  ֲאַזי ,ׁשֶ

1 
 ,סח הערות לא תורה ראה( ולרע לטוב ,ודבר דבר לכל חיות ריםהמעבי השפע צינורות – ומלואה

   .)קלז-קלה

ל ֶּאָלא ַהַמְדֵרָגה ַמה ּכָ ֶ ִצְמצּום ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ֵהם םׁשָ ,ְּלַמָטה ִהיא ּּשׁ  ִּמַמה יֹוֵתר ּבְ
ָהיּו ֶ ַמְדֵרָגה ּשׁ ל ְמִאיִרים ְוֵאיָנם ,ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ּבְ ך ּכָ מֹו ְּכָ ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ּכְ  ,ֶעְליֹוָנה ּבְ
ֵדי לֹא ּכְ יַע ׁשֶ ּפִ    .ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ְּוִחיּוָתּה אֹור ְלַהׁשְ

 מתרבים כך ,התחתונים העולמות אל יורד סוף-אין שאור ככל ,)טו-יא הערות לעיל( כאמור  ]לד[  
 של משכנן מקום ,ביותר התחתונות במדרגות .עליו המכסים והלבושים הצמצומים

 "מקום לאותו הראוי חיות כדי" – ההכרחי ימוםלמינ עד להסתתר מוכרח האור ,הקליפות
 מדרגות לאותן מופרז כוח נתינת זו תהיה ,יותר גלוי האור יהיה אם .)מה הערה להלן(

   .לנבראים הבורא בין הפירוד ואת החושך את המעצימות

ְמדֹור ֲּאִפלּו ִנְמָצא יֵמי ְינּוַה ,ַּהְקִלּפֹות ּבִ ֵהם ,ַרע ּבִ  ,ם"ַעּכּו ּוְלׁשֹונֹות ָרעֹות ִמּדֹות ׁשֶ
ם[ ם ]ּגַ ים ִרּבּוי ֵמֲחַמת ֲאָבל .ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ִלְמצֹא ְיכֹוִלין ׁשָ  ,ַּהִצְמצּום ְוגֶֹדל ַּהְלבּוׁשִ

ךְו ַרע ְיֵמי ְיֵדי-ַעל ,טֹוב ְיֵמי ַהְינּו ,ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ִנְתָרִאים ֵאיָנם ֹוֶרה ְַהֹחׁשֶ  ַהּשׁ
   .ֲעֵליֶהם

 הוא-ברוך-הקדוש .)לג הערה לעיל( "ודבר דבר כל את המחיין הם התורה אותיות" ,כאמור  ]לה[  
 גם שהתבאר וכפי ,הגילוי ברמת הוא היחיד ההבדל .הרעות במידות ,הרע בימי גם נמצא

 לברך יכולים אנו אין זאת בכל ',ה מאת בא שהרע יודעים אנו םא גם – התורה בתחילת
 כל ,"אחד ושמו אחד 'ה" .בתוכו הנסתר הטוב לגילוי שנזכה עד "והמטיב הטוב" עליו

 בכל נראות אינן הזה השם שאותיות אלא ,אחד שם מאותו חלק הן – הרעות גם – המידות
   .)כט ,ו הערה לעיל ראה( מקום
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   מחר

יֹוֵתר ּוְמִאיִרים ְוִנְתָרִאים ּבֹוְלטֹות ּאֹוִתיֹות ִּמְתִחָלה ִּכי .ּבְ  ָּהיו לֹא ּ
ְָכך ָּכל ְמִאיִרין לו לֹא ִּכי ,ּ לֹא ְּכֵדי ,ִמְלַמְעָלה אֹור ִּקּבְ לו ׁשֶ  ְּיַקּבְ
ִּחיונֹו ִּמְכֵדי יֹוֵתר ָרע ַהְיֵמי ו .ּ ֵטל ְוַעְכׁשָ ִנְתּבַ ּׁשֶ ָאִרין ,עָהָר ּ  ְוִנׁשְ

ִלין ֲאַזי ,ְלַבד ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות    לו.ִּמְלַמְעָלה ַרב אֹור ְמַקּבְ

כֹוֶפה זֶה ,ִנְמָצא כֹוֶפה ַּהְינו ,ִיְצרֹו ֶאת ּׁשֶ הוא .ַרע ְיֵמי ֶאת ּׁשֶ ְּכׁשֶ ּ 
ר ָּהַעכו ִעם ְמַדּבֵ רֹוֶאה אֹו ם"ּ ׁשֹוֵכן ָהָרע ֵּתֶכף ֲאַזי ,ִּמדֹוֵתיֶהם ׁשֶ  ּׁשֶ

ֵטל ,ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ַּהְינו ַּהטֹוב לַע  ַּהתֹוָרה ְּואֹוִתיֹות ,ְונֹוֵפל ִּנְתּבַ
אֹותֹו ַּהתֹוָרה יֹוֵדַע ּהוא ֲאַזי ,ּבֹוְלִטין ּבְ    לז.ַּהָדָבר ׁשֶ

1  
ּכֹוֶפה ִמי ֲאָבל  ָהָרע ֲאַזי ,ָרעֹות ַּהִמּדֹות ַהְינּו ,ַרע ַהְיֵמי ַהְינּו ,ָהָרע ִיְצרֹו ֶאת ׁשֶ

ל ְלּבֵ ֶהם ַּהטֹוב ְיֵמי ֶנֶגד ְלַגְמֵרי ִנְתּבַ ּבָ  ּוְמִאיִרים ְוִנְתָרִאים ּבֹוְלטֹות ּאֹוִתיֹות ֲאַזי ,ׁשֶ
יֹוֵתר י .ּבְ ִחָלה ּכִ ל ְמִאיִרין ָהיּו לֹא ִּמּתְ ך ּכָ י ,ְּכָ לּו לֹא ּכִ ֵדי ,ִמְלַמְעָלה אֹור ִקּבְ ֹלא ּכְ  ׁשֶ
לּו ֵדי יֹוֵתר ָרע ַהְיֵמי ְיַקּבְ ו .ִּחיּונֹו ִמּכְ ֵטל ְוַעְכׁשָ ְתּבַ ּנִ ָאִרין ,ָהָרע ּׁשֶ  ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ְוִנׁשְ

ִלין ֲאַזי ,ַבדְל    .ִּמְלַמְעָלה ַרב אֹור ְמַקּבְ
 הרי ,מדרגה שבאותה הרע מצד הייתה הרע שבימי הטוב לגילוי היחידה והמניעה מאחר  ]לו[  

   .ממילא הטוב ייחשף הרע יסולק שאם
 מתבלטות ראשית :זה את זה הממשיכים שלבים שני בדבריו כולל שרבנו לכך לב לשים יש

 מקבלות ,לגמרי מתבטל הרע כאשר ,מכן ולאחר ;הרע ימי מתוך ונחשפות התורה אותיות
  .אלה רעיונות בהסברת ממשיך רבנו .מלמעלה רב אור התורה אותיות

ּכֹוֶפה ֶזה ,ִנְמָצא ּכֹוֶפה ַהְינּו ,ִיְצרֹו ֶאת ׁשֶ הּוא .ַרע ְיֵמי ֶאת ׁשֶ ׁשֶ ר ּכְ  אֹו ם"ָהַעּכּו ִעם ְמַדּבֵ
רֹוֶאה ֹוֵכן ָהָרע ֶכףּתֵ ֲאַזי ,ִמּדֹוֵתיֶהם ׁשֶ ּשׁ ֵטל ,ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ַהְינּו ַּהטֹוב ַעל ׁשֶ  ִּנְתּבַ
אֹותֹו ַהּתֹוָרה יֹוֵדַע הּוא ֲאַזי ,ּבֹוְלִטין ַהּתֹוָרה ְּואֹוִתיֹות ,ְונֹוֵפל ּבְ ָבר ׁשֶ    .ַהּדָ

 גם אלוקות ולגלות לחפש הדרישה את מאתנו ואחד אחד כל בפני רבנו הציב לעיל  ]לז[  
 שהגורם מכיוון :אפשרי הדבר מדוע רבנו מסביר כאן .)ב סעיף( 'מה מאוד הרחוקים במקומות

 ,בתוכנו הנמצא רע הוא אליה מגיעים שאנו מדרגה שבכל הרע .אנו בתוכנו טמון להסתר
 את ,החיצוני המסווה את להסיר בידינו יעלה אם .באמת בכך נחפוץ אם להכניעו ובידינו

 הטוב אודות אותנו וילמדו התורה אותיות כנגדנו תבלטוי מיד ,הפרי את העוטפת הקליפה
  .ממש זה במקום גם המאיר המוחלט

 ביום" :י"רש אומר – "ראה רעה וביום בטוב היה טובה ביום" – לעיל שהובא הפסוק על
 מן תהיה אתה הרשעים על הרעה כשתבואו …הטובה בעושי היה טובה לעשות בידך שיש

 מקיים כשאדם ".'…האנשים בפגרי וראו ויצאו' :)כד סו הישעי( שנאמר ,]בעונשם[ הרואים
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  מטר   ג סעיף לגתורה    

ָכתוב ְוֶזה ּׁשֶ זַֹהר ּ ְרכו" :ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ֵרי ַמְלָאָכיו 'ה ּּבָ ּבֹ י ֹכַח ּגִ  ֹעׂשֵ
ִּאנון ִּאֵלין' – "ְדָברֹו ִרין ּ ּבְ ִּאנון ,ִיְצֵריהֹון ַעל ְּדִמְתּגַ  ְלַמְלָאִכין ָּדְמָין ּ
י" לח.'ַּמָמׁש ֹמַע" ',ָּדָבר ְלַהאי ְּדָעְבִדין' – "ְדָברֹו ֹעׂשֵ קֹול ִלׁשְ  "ְּדָברֹו ּבְ

ִּאנון' – ַמע ָזַכִין ּ ִּמְלֵעָלא ָקִלין ְלִמׁשְ  ְּכמֹו ,ָּדָבר ִנְקֵראת ַּהתֹוָרה ִּכי לט.'ּ
ָכ    מ."ּדֹור ְלֶאֶלף ִּצָוה ָּדָבר" :ּתובּׁשֶ

אֹוִתיֹות ַמה ְוָכל ּׁשֶ ים ִנְתַצְמֵצם ַּהתֹוָרה ּ ׁשִ ִצְמצוִמים ְוִנְתַלּבְ  ּּבְ
ים ּוִבְלבוׁשִ ֶהְעֵלם ּהוא ַּהתֹוָרה ,ְיֵתִרים ּ ּוְבִאְתַכְסָיא ּבְ  ּוִמי מא.יֹוֵתר ּ

1 
 ,כעת .בהם מאירות התורה שאותיות ,טובים ימים לעצמו ועושה בתורה דבק הוא מצווה

 מן ואובד הרע מתבטל איך עיניו במו לראות יכול הוא ,דרכו את מאיר תורה של כשאורה
  .בלבד אשלייה אלא היה לא ומתמיד מאז כאילו העולם

ֲרכ ּבֵֹרי ַמְלָאָכיו 'ה ּוּבָ י כַֹח ּגִ מַֹע ְדָברֹו ֹעׂשֵ קֹול ִלׁשְ ָברֹו ּבְ   )כ קג תהלים( :ּדְ

תּוב ְוֶזה ּכָ ֹזַהר ׁשֶ ְרכּו" :)א ,צ א"ח( ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ּבֵֹרי ַמְלָאָכיו 'ה ּבָ י כַֹח ּגִ  ִּאֵלין' – "ְדָברֹו ֹעׂשֵ
ִרין ִאּנּון ּבְ ִמְתּגַ    .'ַּמָמׁש ְלַמְלָאִכין ְמָיןּדָ ִאּנּון ,ִיְצֵריהֹון ַעל ּדְ

 יצרם את כופים שהצדיקים כיוון .'ממש למלאכים דומים יצרם על המתגברים אלו' :תרגום  ]לח[  
 ,כך משום .ולגשמיות לחומר מעבר המצויים ,למלאכים דומים נעשים הם ',ה בעבודת הרע

   – "דברו"ל מיוחדת זיקה להם יש ,הזוהר ממשיך

י" ָבר ְלַהאי ָעְבִדיןּדְ' – "ְדָברֹו ֹעׂשֵ ֹמַע" ',ּדָ קֹול ִלׁשְ ָברֹו ּבְ ַמע ָזַכִין ִאּנּון' – "ּדְ  ְלִמׁשְ
ִּמְלֵעָלא ָקִלין ּ'.   

-המתוק תרגום פי-על במלואה אותה ונצטט ,במקצת שונה לפנינו המופיעה הזוהר גרסת  ]לט[  
 הוא-וךבר-הקדוש לפני החשובים ,שבארץ הצדיקים הם אלו – 'מלאכיו 'ה ברכו'" :מדבש

 'דברו בקול לשמוע' …יצרם על שמתגברים ',כח גבורי' שהם משום ,ברקיע מעלה כמלאכי
 דברו הוא הקול אותו ".לכך זקוקים שהם בשעה מלמעלה קול יום בכל לשמוע שזוכים –

   .להלן שיתבאר כמו ,אותו ושומעים שבים ואזי אותו עושים והצדיקים ,יתברך 'ה של

י ָבר ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה ּכִ מֹו ,ּדָ תּוב ּכְ ּכָ ָבר" :)ח קה תהלים( ׁשֶ ה ּדָ    ".ּדֹור ְלֶאֶלף ִצּוָ

 לדור – "דור לאלף" רק אותה לתת 'ה ביקש שמלכתחילה ,התורה הוא שבפסוק "דבר"ה  ]מ[  
 .)י"רש( ושישה-העשרים לדור נתינתה את והקדים בדעתו נמלך אולם ,העולם מבריאת האלף

  .ולשמוע לעשות הצדיקים שזוכים "קול"ו "דבר" אותו היא התורה ,כן אם

אֹוִתיֹות ַמה ְוָכל ֶ ים ִנְתַצְמֵצם ַהּתֹוָרה ּּשׁ ׁשִ ִצְמצּוִמים ְוִנְתַלּבְ ים ּבְ  ,ְיֵתִרים ּוִבְלבּוׁשִ
ֶהְעֵלם הּוא ַהּתֹוָרה ְסָיא ּבְ    .יֹוֵתר ּוְבִאְתּכַ

  .לה הערה ,כדלעיל  ]מא[  
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   נר

יט ַמְפׁשִ ֵּמַהְלבוׁשִ ַּהתֹוָרה ָּהאֹוִתיֹות ֶאת ּׁשֶ  ְּכִמי ּדֹוֶמה ּהוא ,יםּ
ּבֹוֶנה    מב.ַּהתֹוָרה ֶאת ׁשֶ

ל ָהיו ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ְלָמׁשָ ְלׁשֹונֹות ּוְמֹפָרִדין ְּמֻפָזִרין ּׁשֶ  ּבִ
ָּהַעכו  ַרע ַהְיֵמי ֵמֲחַמת ,ֵמֶהם יֹוֵדַע ָאָדם ּׁשום ָהָיה ְולֹא ,ם"ּ

יך ֶהֱחׁשִ יׁש ֲעֵליֶהם ְׁשֶ ּבָ מג.אֹוָתם ְוִהְלּבִ הוא ,ָהָאָדם זֶה אּוְכׁשֶ  ּׁשֶ
כֹוֶפה ְיֵדי-ַעל ,ְצָבאֹות 'ה ְְלַמְלַאך ּדֹוֶמה  ַהְיֵמי ַּהְינו ,ִיְצרֹו ֶאת ּׁשֶ

ָּהַעכו ְלׁשֹונֹות ַּהְינו ָהָרע ֲאַזי .ַרע ְטִלין ִּנְכָפִפין ם"ּ ְּכֶנְגדֹו ְּוִנְתּבַ ּ, 
ָאִרין יַזֲאַו    מד.ּבֹוְלִטין ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ִנׁשְ

ִטיןּוְכׁשֶ ים ִּנְפׁשָ ֵּמַהְלבוׁשִ ִמִיים ּ ׁשְ ָּהַעכו ִּמְלׁשֹונֹות ַּהְינו ,ַּהּגַ  ַּהְינו ם"ּ
ִּמִמדֹות ִלין ֲאַזי ,ַרע ִמיֵמי ַּהְינו ,ָרעֹות ּ ֵּאלו ְמַקּבְ  ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ּ

ָהיו ִּמַמה יֹוֵתר ַרב אֹור ּׁשֶ ִלין ּ ִּמְתִחָלה ְמַקּבְ ִּמְתִחָלה ִּכי .ּ  ָּהיו לֹא ּ
ִלין ִּחיות ְּכֵדי ֶּאָלא ְמַקּבְ לֹא ְּכֵדי ,ָמקֹום ְלאֹותֹו ָּהָראוי ּ ִפיַע ׁשֶ  ְּלַהׁשְ

   מה.ָלֶהם ֵּמָהָראוי יֹוֵתר

1  
יט ּוִמי ַמְפׁשִ ים ַהּתֹוָרה ָּהאֹוִתיֹות ֶאת ּׁשֶ ִמי ּדֹוֶמה הּוא ,ֵּמַהְלבּוׁשִ ּבֹוֶנה ּכְ    .ַהּתֹוָרה ֶאת ׁשֶ

 את לבנות כדי לזו זו ולהצטרף אורן את לגלות התורה לאותיות מאפשרת הלבושים הפשטת  ]מב[  
   .ופרשיותיה פסוקיה ,מילותיה ,אותיותיה את – התורה

ל ָהיּו ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ְלָמׁשָ ְלׁשֹונֹות ּוְמֹפָרִדין ְּמֻפָזִרין ׁשֶ  ׁשּום ָהָיה ְוֹלא ,ם"ָהַעּכּו ּבִ
יך ַרע ַהְיֵמי ֵמֲחַמת ,ֵמֶהם יֹוֵדַע ָאָדם ֶהֱחׁשִ יׁש ֲעֵליֶהם ְׁשֶ    .אֹוָתם ְוִהְלּבִ

  .לה הערה ראה  ]מג[  

אּוְכׁשֶ הּוא ,ָהָאָדם ֶזה ּבָ ּכֹוֶפה ְיֵדי-ַעל ,ְצָבאֹות 'ה ְְלַמְלַאך ּדֹוֶמה ׁשֶ  ַהְינּו ,ִיְצרֹו ֶאת ׁשֶ
ִפין ם"ָהַעּכּו ְלׁשֹונֹות ַהְינּו ָהָרע ֲאַזי .ַרע ַהְיֵמי ְטִלין ִנְכּפָ ֶנְגּדֹו ְּוִנְתּבַ ָאִרין יַזֲאַו ,ּכְ  ִנׁשְ

   .ּבֹוְלִטין ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות

 מתבלטות שבו ,)לו הערה ראה( לעיל שהוזכרו השניים מבין הראשון בשלב רבנו עסק כאן עד  ]מד[  
 פונה כעת .להסתתר אותן שאילץ הרע שסולק לאחר ,מפריע באין ומאירות התורה אותיות

  – שהזכיר השני בשלב לדון רבנו

ִטין ְפׁשָ ּנִ יםֵּמַהְל ּוְכׁשֶ ִמִיים בּוׁשִ ׁשְ  ,ָרעֹות ִּמִמּדֹות ַהְינּו ם"ָהַעּכּו ִּמְלׁשֹונֹות ַהְינּו ,ַּהּגַ
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  נאר   ג סעיף לגתורה    

ָכתוב ְּכמֹו ּׁשֶ ִכְתֵבי ּ ין ָיַדע ְּדלֹא ַעד י"ָהֲאִר ּבְ ְְלָברוך ָהָמן ָּארור ּבֵ ּ 
יך ַּהְינו ,ָּמְרֳדַכי ַיְמׁשִ ְׁשֶ ַפע ּ ְּלַהְקִלפֹו ׁשֶ ִּחיונֹו ְּכֵדי תּ    .יֹוֵתר ְולֹא ּ

ַכָונֹות "ַּחִיים-ֵעץ-ְפִרי"ּבִ ַּעֵין( ּפוִרים ּּבְ ם ְמֹבָאר ',ו ֶּפֶרק ּ ְצִריִכין ׁשָ יך ּׁשֶ ִּחיות ְְלַהְמׁשִ ּ 
ה ְּלַהְקֻדׁשָ תֹוך ַּהֶנְעֶלֶמת ּ ַּהְקִלפֹות ְּבְ יך ְצִריִכין ֲאָבל .ּ ַּהִחיות ְְלַהְמׁשִ ִצְמצום ּ דֹול ּּבְ זֶהו ,ּגָ ּׁשֶ ּ 

ָונֹות סֹוד ְכרות ּּכַ ַּהׁשִ ל ּ ּפוִרים ׁשֶ ם ַּעֵין ּ    מו).ׁשָ

ִטין ֲאָבל ִנְפׁשָ ְּכׁשֶ ֵּמַהְקִלפֹות ָּהאֹוִתיֹות ּ ִלין ֲאַזי ,ּ  ַרב אֹור ְמַקּבְ
ִּמְלֵעָלא י" :ְּוזֶהו מז.ּ ֹמַע ְדָברֹו ֹעׂשֵ קֹול ִלׁשְ ין ,"ְּדָברֹו ּבְ עֹוׂשִ  ּובֹוִנין ְּכׁשֶ

1 
ִלין ֲאַזי ,ַרע ִמיֵמי ַהְינּו ָהיּו ִּמַמה יֹוֵתר ַרב אֹור ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ֵּאלּו ְמַקּבְ ֶ ִלין ּשׁ  ְמַקּבְ

ִחָלה י .ִּמּתְ ִחָלה ּכִ ִלין ָהיּו ֹלא ִּמּתְ ֵדי אֶּאָל ְמַקּבְ ֵדי ,ָמקֹום ְלאֹותֹו ָהָראּוי ִּחיּות ּכְ ֹלא ּכְ  ׁשֶ
יַע ּפִ    .ָלֶהם ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ְלַהׁשְ

 מועט גם אלא ,רבים לבושים בתוך טמון רק אינו המרוחקות במדרגות המאיר האור  ]מה[  
 האור את ומדרגה מדרגה לכל המודד ,קו המידה של מושג ישנו .מלכתחילה ומצומצם

 ,האור מן החיצונים יניקת של החשש קיים הרע בימי ,כאמור .עניינה פי-על לה הראוי
 אין ,הרע נופל כאשר גם ,כך משום .להחיותם כדי הדרוש למינימום מוגבל הוא כך ומשום

   .ביותר רב המתגלה האור
 את מסלק האדם כאשר .שמים בידי נתון והוא ,האדם לפעולת המשך שיש רבנו מלמד לכן
 על המרובה תוספת – גדול אור בהאירו יתברך 'ה לו נענה ,התורה תיותאו את וחושף הרע

  .בגילוי לקמץ סיבה כל עוד אין ,ונפל סולק כשהרע ,כעת הרי .אותיות אותן על – העיקר

מֹו תּוב ּכְ ּכָ ִכְתֵבי ׁשֶ ֹלא ַעד י"ָהֲאִר ּבְ ין ָיַדע ּדְ ַכי ְְלָברּוך ָהָמן ָארּור ּבֵ  ַהְינּו ,ָמְרּדֳ
ַיְמׁשִ ַפע ְיךּׁשֶ ֵדי ְּלַהְקִלּפֹות ׁשֶ    .יֹוֵתר ְולֹא ִּחיּונֹו ּכְ

נֹות "ַּחִיים-ֵעץ-ְפִרי"ּבִ ַּעֵין( ַכּוָ ֶרק ּפּוִרים ּבְ ם ְמבָֹאר ',ו ּפֶ ְצִריִכין ׁשָ יך ּׁשֶ ה ִּחיּות ְְלַהְמׁשִ ָ  ְּלַהְקֻדּשׁ
ְעֶלֶמת תֹוך ַהּנֶ יך ְצִריִכין ֲאָבל .ַּהְקִלּפֹות ְּבְ ִצְמצּום ּותַּהִחי ְְלַהְמׁשִ דֹול ּבְ ֶזהּו ,ּגָ נֹות סֹוד ּׁשֶ ּוָ  כַּ
ְכרּות ִ ל ַהּשׁ ם ַּעֵין ּפּוִרים ׁשֶ    ).ׁשָ

 לברוך המן ארור בין ידע דלא עד" בפורים ולהשתכר לשתות צריך שאדם מדריכה הגמרא  ]מו[  
 קדוש ניצוץ יש קליפה בכל :העניין עומק את מבאר הקדוש י"האר .)ב ,ז מגילה( "מרדכי
 רב אור כשמאיר ,בפורים .מלהתקיים הקליפה תחדל ,ניצוץ אותו יינטל אם .אותה ההמחי

 שאם אלא .בקליפה בגלות השרוי קדוש ניצוץ אותו אל גם זה אור להמשיך עלינו ,מלמעלה
 משום .עצמה הקליפה של כוחה את גם להעצים הברכה עלולה ,צלולה בדעה הדבר ייעשה

 גם שגגה כבדרך מפיו תיזרק שכרותו שמתוך כדי ,"עיד דלא עד לבסומי איניש חייב" כך
 הניצוץ יקבל וכך ,לב ותשומת דעת בחוסר הנאמרת כזו ,"המן ברוך" – מועטת ברכה

   .)טו הערה לעיל ראה( בקליפה רב כוח להוסיף מבלי חלקו את הקדוש

ִטין ֲאָבל ְפׁשָ ּנִ ׁשֶ ִלין ֲאַזי ,ֵּמַהְקִלּפֹות ִּתיֹותָהאֹו ּכְ ִּמְלֵעָלא ַרב אֹור ְמַקּבְ ּ.   

  .והתבטלו הוכנעו כבר שהרי ,לעצמן חיות ימשיכו שהקליפות החשש שהוסר כיוון  ]מז[  
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   נבר

ָהָיה ְּלַהתֹוָרה ִּמְתִחָלה ׁשֶ ְלׁשֹונֹות ּוְמֹפָרִדין ְּמֻפָזִרין ּ ָּהַעכו ּבִ  ם"ּ
ּוְבִמדֹות ֹמַע" ֲאַזי ,ַרע ּוִביֵמי ָרעֹות ּ קֹול ִלׁשְ  ְוזֹוִכין ,"ְּדָברֹו ּבְ
ַמע ַהָדָבר ַּהְינו .ִּמְלֵעיָלא ָקִלין ְלִמׁשְ ִלין ,ַּהתֹוָרה ַּהְינו ,ּׁשֶ  אֹור ְמַקּבְ

ִמיַעת ְוזֶה מח,ִּמְלַמְעָלה ַרב    מט.ַּהתֹוָרה ׁשְ

ִחיַנת ְוֶזה ה ּבְ ַמע ַנֲעׂשֶ ִמְתִחָלה נ,ְוִנׁשְ ּׁשֶ ּ ין ּ  ְּלאֹוִתיֹות ּובֹוִנין עֹוׂשִ
ְיֵהא ,ַּהתֹוָרה ְָכך-ְוַאַחר נא.ּוִמְצָטְרפֹות ּבֹוְלטֹות ּאֹוִתיֹות ּׁשֶ ַמע ּ  ,ִנׁשְ

1  
י" :ְוֶזהּו ֹמַע ְדָברֹו ֹעׂשֵ קֹול ִלׁשְ ָברֹו ּבְ ין ,"ּדְ עֹוׂשִ ׁשֶ ָהָיה ְלַהּתֹוָרה ּובֹוִנין ּכְ ִחָלה ׁשֶ  ִּמּתְ
ְלׁשֹונֹות ּוְמפָֹרִדין ָּזִריןְמֻפ ֹמַע" ֲאַזי ,ַרע ּוִביֵמי ָרעֹות ּוְבִמּדֹות ם"ָהַעּכּו ּבִ קֹול ִלׁשְ  ּבְ

ָברֹו ַמע ְוזֹוִכין ,"ּדְ ָבר ַהְינּו .ִּמְלֵעיָלא ָקִלין ְלִמׁשְ ַהּדָ ִלין ,ַהּתֹוָרה ַהְינּו ,ׁשֶ  ַרב אֹור ְמַקּבְ
   ,ִּמְלַמְעָלה

 באותיות המאיר האור חשיפת של שלבים שני לאותם מרמזים קהפסו חלקי ששני נמצא  ]מח[  
 של ובניינה עשייתה היא האור חשיפת .מלמעלה האור תוספת קבלת ושל ,כעת התורה
י(" כעת כבר מקום בכל הקיים הטוב גילוי ,התורה  הנוספת ההארה קבלת ;")דברו ֹעׂשֵ

 מחודשת משמעות המעניקה ,")דברו בקול לשמַֹע(" יותר ונעלה שונה שמיעה היא מלמעלה
   .)ד סעיף סוף ,להלן ראה( לעולם שלום של חדשה בשורה ומביאה התורה לאותיות

ִמיַעת ְוֶזה    .ַהּתֹוָרה ׁשְ
 את לשמוע – "דברו בקול לשמַֹע" הצדיקים יכולים ,התורה של ובניינה עשייתה ידי-על  ]מט[  

  .העיקר על המרובה בתוספת כעת הניתנת התורה

ִחי ְוֶזה ה ַנתּבְ ַמע ַנֲעׂשֶ    ,ְוִנׁשְ

 כל" כולם קראו ,התורה את להם לתת האלוקי הרצון בפני ישראל את רבנו משה כשהעמיד  ]נ[  
 :כזה הוא הדברים פירוש ,רבנו של קריאתו בדרך .)ז כד שמות( "ונשמע נעשה 'ה דבר אשר

 נזכה כך ידי-על ;הרעה ימי את ,הרע יצרנו את ונכפה מצוות נקיים – "נעשה" בתחילה
   .לאמיתו באמת התורה את "נשמע" כך ומתוך ,התורה אותיות ',ה דבר לבניין

ִחָלה ִמּתְ ּׁשֶ ין ּ ְיֵהא ,ַהּתֹוָרה ְּלאֹוִתיֹות ּובֹוִנין עֹוׂשִ    .ּוִמְצָטְרפֹות ְלטֹותּבֹו ּאֹוִתיֹות ּׁשֶ

 היו ,הגדול הכהן של חזהו על קשור שהיה ,החושן אבני עשרה-שתים שעל מובא גמראב  ]נא[  
 כך ".ישורון שבטי" המילים וכן ,השבטים עשר-שנים ושל האבות של שמותיהם חקוקים

 המנהיג או המלך כשנזקק .ת"בי-ף"האל אותיות ושתיים-עשרים כל את החושן הכיל
 פי-על החושן מן "בולטות" היו האותיות .הגדול הכהן בפני שאלתו את מציג היה ,להדרכה

 האלוקית התשובה לנוסח יחד כולן ועולות "מצטרפות" – אחרת לדעה או ,המילים סדר
  .)מצטרפות אמר ל"ר ה"ד א"מהרש ראה .ב ,עג יומא( המבוקשת
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  נגר   ד סעיף לגתורה    

ַמע ָזַכִין ִּמְלֵעָלא ָקִלין ְלִמׁשְ אֹוִתי ַּהְינו .ּ ִלין ַּהתֹוָרה ֹותּׁשֶ ִּחיות ְמַקּבְ ּ 
לו ִּמַמה יֹוֵתר ַרב ְואֹור ִקּבְ ּׁשֶ ּ ִּמְתִחָלה ּ ָהיו ,ּ ְּכׁשֶ ין ּ ׁשִ ְלׁשֹונֹות ְמֻלּבָ  ּבִ
  נב.ַרע ּוִביֵמי ַהּגֹוִים

ַהתֹוָרה ,ָּידוַע ְוֶזה  ד ַּהִמדֹות ַּהְינו ּׁשֶ ֶהם ׁשֹוָרה ,ַּהָיִמים ַּהְינו ,ּ  ּבָ
ַרך ַאֲהָבתֹו מֹו ְִיְתּבָ ָכתוב ְּכמֹו נג.ׁשְ ּׁשֶ זַֹהר ּ  'ה ְּיַצֶוה יֹוָמם" ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

1  
ך-ְוַאַחר ַמע ְּכָ ַמע ָזַכִין ,ִנׁשְ ִּמְלֵעָלא ָקִלין ְלִמׁשְ אֹוִתיֹות ַהְינּו .ּ ִלין ַהּתֹוָרה ּׁשֶ  ִּחיּות ְמַקּבְ
לּו ִּמַמה יֹוֵתר ַרב ְואֹור ִקּבְ ֶ ִחָלהִמ ּּשׁ ָהיּו ,ּּתְ ׁשֶ ין ּכְ ׁשִ ְלׁשֹונֹות ְמֻלּבָ   .ַרע ּוִביֵמי ַהּגֹוִים ּבִ

 באותה העת כל טמון שהיה כפי 'ה דבר את לעינינו מגלות והמצטרפות הבולטות האותיות  ]נב[  
 לחשוף נוכל שאותה ,תורה של הארה קיימת נמצאים אנו שבו מצב בכל .רע ימי של מדרגה
 ,מזה למעלה .מסוים הקשר באותו בפנינו הניצבים שייםהק עם המתמודד עמל מתוך

 ,יותר עליונה תורה לשמוע אנו זוכים אז .וכמה כמה פי מתעצם כוחו לחופשי יוצא כשהטוב
   .יותר גבוהה למדרגה אותנו המעלה

 ידי-עלו התורה ידי-על מקום בכל יתברך 'ה את למצוא שאפשר נאמר לעיל כי נזכיר
 דמתגברין אינון" אודות בדבריו גם .בלבד התורה על דובר כה עד אולם ,)א סעיף( צדיקיםה

 באור המציאות את להאיר תורה של בכוחה בעיקר רבנו עוסק )לח הערה לעיל( "יצריהון על
 של הייחודית למעלתם גם בכך לרמוז מתכוון הואש אפשר אך ,בתוכה הנסתר האלוקי

 דברי גם ראה .זאת כל את התורה בעזרת לפעול המסוגלים אלו הם דווקאש – הצדיקים
י כח גבורי" פסוקה את הקושר ,)ב ,קפט א"ח( הקדוש הזוהר  עם "דברו בקול לשמַֹע דברו ֹעׂשֵ

   .הברית שומר ,הצדיק יוסף של לתומע
 ימיפנ ושלום ישראל כל בין שלום – השלום את תמיד לבקש צריך אדם  :כאן עד

 השלום להשגת האמצעי .מהם אחד כל של חייו ובמאורעות במידותיו
 בכל – בכול מצוי סוף-אין אור .)א סעיף( ובצדיקים בתורה הדבקות הוא

 אפשר כך משום .ובעסקיהם ם"עכו בלשונות אפילו – וזמן מקום ,מדרגה
 שבמקומות האור גילוי .)ב סעיף( שהוא מקום מכל ',ה את למצוא תמיד

 ,הרעות המידות והכנעת היצר כפיית באמצעות מושג יםהמרוחק
 .בעומקם הטמונות התורה אותיות את ומגלות הפנים הסתר את המבטלות

 שכעת כיוון ,התורה באותיות אור תוספת להמשכת מביאה הרע הכנעת
  .)ג סעיף( האור מן החיצונים יניקת של חשש אין

ַהּתֹוָרה ,ָידּוַע ְוֶזה  ד ֶהם ׁשֹוָרה ,ַּהָיִמים ַהְינּו ,ֹותַּהִמּד ַהְינּו ׁשֶ ַרך ַאֲהָבתֹו ּבָ מֹו ְִיְתּבָ    .ׁשְ

 גווני כל את המכילה מפורטת תכנית מהווה התורה איך בהרחבה התבאר הקודם בסעיף  ]נג[  
 השגת רעיון את לפתח רבנו ממשיך הנוכחי בסעיף .העולם אל הנמשכים 'ימים'וה המידות
 'ה אהבת היא – אהבה של מיוחד גוון לשלום סףנו שהפעם אלא ,התורה מתוך השלום
  .)ט הערה לעיל וראה( התורה הארת מתוך לנו המתגלה ,אלינו יתברך
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   נדר

ַהֶחֶסד ,"ַּחְסדֹו ָכתוב ְּכמֹו ,ָהַאֲהָבה ַּהְינו ׁשֶ ּׁשֶ  עֹוָלם ַאֲהַבת" :ּ
ְֲאַהְבִתיך ְכִתיך ֵּכן ַעל[ ּ ְְמׁשַ ֻּכְלהֹו ִעם ְּדָאזֵל יֹוָמא ּהוא ,'ְּוכו ]"ָחֶסד ּ ּ 

ַּהִמד ַּהְינו ,יֹוִמין    נד.ֹותּ

ַּהִמדֹות ִּכי נוַכל ְּכֵדי ,ֶּלֱאלֹקותֹו ִּצְמצוִמים ֵהם ּ ּׁשֶ יג ּ -ַעל אֹותֹו ְּלַהׂשִ
ָכתוב ְּכמֹו נה,ִּמדֹוָתיו ְיֵדי ּׁשֶ זַֹהר ּ ִגין' :ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ְתמֹוְדִעין ּבְ ְּדִיׁשְ  ',ֵּלה ּ
לֹא ִּכי ר ִאי ִּמדֹוָתיו ּבְ יג ֶאְפׁשָ    נו.אֹותֹו ְּלַהׂשִ

1  
מֹו תּוב ּכְ ּכָ ֹזַהר ׁשֶ ה יֹוָמם" ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ַהֶחֶסד ,)ט מב תהלים( "ַחְסּדֹו 'ה ְיַצּוֶ  ,ָבהָהַאֲה ַהְינּו ׁשֶ
מֹו תּוב ּכְ ּכָ יך עֹוָלם ַאֲהַבת" :)ב לא ירמיה( ׁשֶ ן ַעל[ ְֲאַהְבּתִ יך ּכֵ ְכּתִ  הּוא ',ְוכּו ]"ָחֶסד ְְמׁשַ

ָאֵזל יֹוָמא ְלהֹו ִעם ּדְ    .ַּהִמּדֹות ַהְינּו ,יֹוִמין ּּכֻ

 כמו ,האהבה .)י"רש ראה( עליה ולדרים לארץ המאיר ,היום לאור נמשל האלוקי החסד  ]נד[  
 לבין היום אור בין קשר שיש נמצא .החסד למידת מקבילה ,ירמיהו מדברי רבנו שמוכיח

   .העולם אל הנמשכות והאהבה החסד מידות
 המיוחדת בצורה משתמש הפסוק מדוע השאלה נשאלת )א ,מו א"ח ;ב ,קצא ג"ח( הקדוש בזוהר
 ל"חז קיםמסי ,לכך בתשובה .יום – יותר השגרתית בזו במקום ,רבים ללשון הקרובה ,יומם

   .רבים ימים אלא – אחד יום רק מאירים אינם והאהבה שהחסד לרמוז היא שהכוונה
 כאהבה יסודיות מידות נזכרו רבנו בדברי .)כח הערה לעיל( המידות אל קשורים הימים ,כזכור
 בלשון – 'ימים'ו מידות מכונות התחתונות הספירות שבע כל למעשה אולם ,)ל הערה( ויראה
 מיוחד תוכן נוסכת המידות משבע מידה כל .העולם נברא שבהם "עילאין יומין" :הזוהר
   ).מלכות( השביעי היום ועד )חסד( הראשון היום מן ,בראשית מימי אחד ביום

 ;הבריאה במעשה מרכזי מקום יש החסד שלספירת להעו "חסדו 'ה יצוה יומם" הפסוק מן
 יום ,"יומין כולהו עם דאזל יומא" היא אלא ,בלבד הראשון ליום מוגבלת היא אין

   .שלאחריו הימים כל עם והולכת מתפשטת שהשפעתו

י ֵדי ,ֶלֱאֹלקּותֹו ִצְמצּוִמים ֵהם ַּהִמּדֹות ּכִ ּנּוַכל ּכְ יג ׁשֶ    ,ֹוָתיוִמּד ְיֵדי- ַעל אֹותֹו ְלַהּשִׂ

 והמאורעות המידות כל מאחורי העומד המקורי האלוקות גילוי גם כמו ,התורה מקור  ]נה[  
 לכול משמעות ונותן הכול המכוון האלוקי האור .מהשגתנו נעלה ,לעולם ובאים המתרגשים

 את אלא להשיג מסוגלים איננו אנו ואילו ,)בינהו חכמה ,כתר ספירות(מוחין ה למדרגת שייך
 תוך אל הנמשך האור – )מלכותויסוד , הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד ספירות( מידותה

 הצמצום ועצם ,לתפסו שנוכל כך האור את מצמצמות המידות .בפועל להנהיגו הזה-העולם
   – בריותיו את יתברך 'ה שאהב ואהבה חסד של גדול גילוי הוא הזה

מֹו תּוב ּכְ ּכָ זַֹהר ׁשֶ ִגין' :ַּהָקדֹוׁש ּּבַ מֹוְדִעיןּדְ ּבְ ּתְ י ',ֵלּה ִיׁשְ לֹא ּכִ ר ִאי ִמּדֹוָתיו ּבְ  ֶאְפׁשָ
יג    .אֹותֹו ְלַהּשִׂ

 .להשיג נוכל שאותה בדרך שמתגלה הראשון הגילוי ולפיכך ,הראשונה המידה הוא החסד  ]נו[  
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  נהר   ד סעיף לגתורה    

ָאַהב ָהַאֲהָבה ּוֵמֲחַמת ָרֵאל ֶאת ׁשֶ קו ְוָרָצה ,ִיׂשְ ִיְדּבְ ּׁשֶ  ְּוֹיאֲהבו ּבֹו ּ
ִמי ָהעֹוָלם ִּמזֶה ִּעמֹו אֹותֹו ׁשְ יׁש ,ַהּגַ ִמדֹות ֱּאלֹקותֹו ֶאת ִהְלּבִ  ּּבְ

   נז.ַּהתֹוָרה

ִחינֹות ְוֶזה ל ּבְ ם ִּכי ,ִמְצוֹות ג"ַּתְרַי ׁשֶ ַרך ַּהׁשֵ ֵער ְִיְתּבָ ַדְעתֹו ׁשִ  ּּבְ
יג ּנוַכל ַּהזֹאת ַּהִמְצָוה ְיֵדי ַעלׁשֶ  ֶאת ִצְמֵצם זֶה ְיֵדי ְוַעל ,אֹותֹו ְּלַהׂשִ

ֵאלו ַּדְוָקא ֱּאלֹקותֹו ּּבְ ל נח.ִמְצוֹות ג"ַּהַתְרַי ּ ֵער ְלָמׁשָ ׁשִ ַדְעתֹו ּׁשֶ  ּּבְ
ְּתִפִלין ִמְצַות ַהִמְצָוה ,ּ ְָכך ִלְהיֹות ְָצִריך ַּהזֹאת ּׁשֶ ע ַּהְינו ,ּ  ַאְרּבַ

יֹותָּפָר ע ּׁשִ ִתים ְוַאְרּבַ ל ּּבָ ְּכתוִבים עֹור ׁשֶ ּוְרצועֹות ּ ל ּ ְָכך ִּכי .עֹור ׁשֶ ּ 
ֵער ַדְעתֹו ׁשִ ַעל ,ּּבְ ַּהִצְמצום ְיֵדי ׁשֶ יג ּנוַכל ַּהֶזה ּ  ,ּוְלָעְבדֹו אֹותֹו ְּלַהׂשִ
ִיְהֶיה ִּצָוה לֹא ְוָלֵכן ע ּׁשֶ ִתים ַאְרּבַ ל ּּבָ  ֵערׁשִ ֵּכן ִּכי ,ְוָזָהב ֶּכֶסף ׁשֶ
   נט.ַאֲהָבתֹו ְיֵדי ַעל ּוָמַדד

1 
 זהו .בשכלם ולהשיגו האור אל לקרב יוכלו שהתחתונים בכך האלוקי הרצון עצם הוא החסד
 ב"ח זוהר( אותו שידעו כדי ,"ליה דישתמודעין בגין" – הקדוש הזוהר מדבר שעליו הרצון

 מניע מהווה אלא ,הראשונה המידה של לתחומה רק מצטמצם אינו הזה החסד .)ב ,מב
 הן כולן המידות כל .אדם לבני 'ה דרכי את המודיעות המידות שבע כל של להשתלשלותן

  .איתן 'הולך'ו אותן מלווה הוא כך ומשום ,החסד של ישירה תוצאה

ָאַהב ָהַאֲהָבה ּוֵמֲחַמת ָרֵאל ֶאת ׁשֶ קּו ְוָרָצה ,ִיׂשְ ִיְדּבְ  ִּמֶזה ִּעמֹו אֹותֹו ְוֹיאֲהבּו ּבֹו ּׁשֶ
ִמי ָהעֹוָלם ׁשְ יׁש ,ַהּגַ ִמּדֹות ֱאלֹקּותֹו ֶאת ִהְלּבִ    .ַהּתֹוָרה ּבְ

 גם לומר נכון ,ישראל את שאהב אהבה אותה מחמת באה התורה ממידות מידה שכל כיוון  ]נז[  
 ניתן כך .הסעיף בראש רבנו שכתב כפי ,שמו יתברך אהבתו שורה והימים המידות שבכל
 ביותר המרוחקים במקומות גם יתברך 'ה את למצוא אדם כל שישתדל לדרישתו נוסף תוקף

   .והאהבה החסד שורים צמצום בכל שהרי ,)ב סעיף(

ִחינֹות ְוֶזה ל ּבְ ְרַי ׁשֶ י ,ִמְצוֹות ג"ּתַ ם ּכִ ֵ ַרך ַהּשׁ ֵער ְִיְתּבָ ַדְעּתֹו ׁשִ ַעל ּבְ  ַּהִמְצָוה ְיֵדי ׁשֶ
יג נּוַכל ַּהזֹאת ְוָקא ֱאֹלקּותֹו ֶאת ִצְמֵצם ֶזה ְיֵדי ְוַעל ,אֹותֹו ְלַהּשִׂ ֵאלּו ּדַ ְרַי ּּבְ  ג"ַהּתַ

   .ִמְצוֹות

   .לישראל 'ה אהבת גנוזה שבתוכו ,מיוחד צמצום היא מצוות )613( ג"מתרי מצווה כל  ]נח[  

ל ֵער ְלָמׁשָ ִ ּשׁ ַדְעּתֹו ׁשֶ ִפִלין ִמְצַות ּבְ ַהִמְצָוה ,ּּתְ ך ִלְהיֹות ְָצִריך ַּהזֹאת ּׁשֶ ע ַהְינּו ,ְּכָ  ַאְרּבַ
יֹות ָרׁשִ ע ּּפָ ים ְוַאְרּבַ ּתִ ל ּבָ תּוִבים עֹור ׁשֶ ל ּוְרצּועֹות ּכְ י .עֹור ׁשֶ ך ּכִ ֵער ְּכָ ַדְעּתֹו ׁשִ  ,ּבְ
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   נור

ַעל ִנְמָצא ָאַהב ַאֲהָבתֹו ְיֵדי ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ׁשֶ יׁש ,ִיׂשְ  ַעְצמֹו ֶאת ִהְלּבִ
ִמדֹות ָכל ִנְמָצא .ַּהתֹוָרה ּּבְ ּבְ ּוִמָדה ִּמָדה ׁשֶ ם ֵיׁש ּ  ,ַאֲהָבה ׁשָ

ַהָקדֹוׁש רוך-ּׁשֶ ְּבָ ָרֵאל ִעם ַעְצמֹו ֶאת אֹוֵהב ּהוא-ּ  ִמי ְמָצאִנ :ִיׂשְ
יט ַמְפׁשִ י ַּהתֹוָרה ֶאת ּׁשֶ ִּמְלבוׁשֵ ַּהְקִלפֹות ּ ְּכִפַית ְיֵדי ַעל ,ּ  ֲאַזי ,ַּהֵיֶצר ּ

לֹום ֶאל ְמֹקָרב ּהוא ָכתוב ְּכמֹו ,ַּהׁשָ ּׁשֶ לֹום ְנִתיבֹוֶתיָה ְוָכל" :ּ    ס."ׁשָ

ה ֵיׁש ,ְּוַהתֹוָרה ֵני ּּבָ ִחינֹות ׁשְ ִחינֹות .ּבְ  סב.ִּנְסָתר תּוְבִחינֹו סא,ִנְגֶלה ּבְ

1 
ַעל יג נּוַכל הַּהֶז ַּהִצְמצּום ְיֵדי ׁשֶ ה לֹא ְוָלֵכן ,ּוְלָעְבדֹו אֹותֹו ְלַהּשִׂ ִיְהֶיה ִצּוָ ע ּׁשֶ  ַאְרּבַ
ים ּתִ ל ּבָ ֶסף ׁשֶ י ,ְוָזָהב ּכֶ ן ּכִ ֵער ּכֵ    .ַאֲהָבתֹו ְיֵדי ַעל ּוָמַדד ׁשִ

 רבנו בחר כך משום .התפילין כוונות רמוזות זו שבתורה אמר נחמן רבי ,)א הערה( לעיל כנזכר  ]נט[  
 קיום של הקטנים לפרטים עד הירידה מן .המצוות כל מבין ,התפילין מן דווקא מהדוג להביא

  .כלפינו אהבתו את לגלות יתברך 'ה מתכוון ,כגדול קטון ,דבר שבכל למדים אנו המצווה

ַעל ִנְמָצא ָאַהב ַאֲהָבתֹו ְיֵדי ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ׁשֶ יׁש ,ִיׂשְ ִמּדֹות ַעְצמֹו ֶאת ִהְלּבִ  אִנְמָצ .ַהּתֹוָרה ּבְ
ָכל ּבְ ה ׁשֶ ה ִמּדָ ם ֵיׁש ּוִמּדָ ַהָקדֹוׁש ,ַאֲהָבה ׁשָ רּוך-ּׁשֶ ָרֵאל ִעם ַעְצמֹו ֶאת אֹוֵהב הּוא-ְּבָ  :ִיׂשְ
יט ִמי ִנְמָצא ַמְפׁשִ י ַהּתֹוָרה ֶאת ּׁשֶ ִפַית ְיֵדי ַעל ,ַּהְקִלּפֹות ִּמְלבּוׁשֵ  הּוא ֲאַזי ,ַּהֵיֶצר ּּכְ
לֹום ֶאל ְמקָֹרב ָ מֹו ,ַהּשׁ ּכָ ּכְ לֹום ְנִתיבֹוֶתיָה ְוָכל" :תּובׁשֶ    ."ׁשָ

 המהווה השלום היא ,מלבושיהם היום-המידה-התורה את מפשיטים כאשר המתגלה האהבה  ]ס[  
 זה ומחמת" – א בסעיף כבר רבנו שרמז כפי ,באהבה תלוי השלום .שלנו בתורה מרכזי נושא
 ".זה את זה ובלאהו ישראל בין שלום להיות ויכול …מקום בכל שלוםה את לאהוב יכול
 יכול ,אהבה גילוי הם זולתו ומעשי מאורעותיו ,מידותיו כל כיצד שמגלה מי רק ,מחד

 כלשון ,"ורדפהו שלום בקש" בעצמו שמקיים מי רק ,מאידך .אלו כל עם בשלום לחיות
 לזכות יכול ,בחייו מצב שבכל האור את לחשוף באמת ומשתדל ,זו תורה שבראש הפסוק
  .יתברך 'ה את מקום בכל אולמצו האהבה לגילוי
 במקום הרי ,התורה ידי-על השלום בהשגת נחמן רבי עוסק שלנו בתורה שאם לציין חשוב
 ויש ,הן חד והאמת התורה .)ו :א שלום המידות ספר( "אמת ידי-על בא שלום"ש מלמד הוא אחר
 אכן שהתורה שרוצה מי .אמת ללא תורה ללמוד ניתן לא – האחת :משמעויות שתי לכך

 ".בפיהו היתה אמת תורת" )ו ב מלאכי( הפסוק דברי את בעצמו לקיים צריך עיניו את אירת
 אמת'ו ,שייכת התורה אין שבו מצב או מקום אין .תורה בלא אמת תיתכן לא – השנייה
 יתברך 'שה כשם .כלל אמת להיות יכולה אינה תורה מדברי להתרחק לאדם המורה 'פנימית

   .'ה אור את אליו ומביאה מקום בכל נמצאת – 'ה דבר – ההתור גם כך ,מקום בכל נמצא

ּה ֵיׁש ,ְוַהּתֹוָרה ֵני ּבָ ִחינֹות ׁשְ ִחינֹות .ּבְ    ,ִנְגֶלה ּבְ

 השייכת לתורה מתייחס הוא ,ולימים למידות כמקבילה התורה על מדבר נחמן כשרבי  ]סא[  
- בעולם אותה מכירים שאנו כפי התורה ,הנגלית התורה זוהי .)נה הערה לעיל( המידות לשבע
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  נזר   ד סעיף לגתורה    

ְּוַהִנְסָתר ְּדַעִתיָקא אֹוַרְיָתא ּהוא ,ַּהזֶה ּ  ַּדֲעִתיָדא ְסִתיָמָאה ּ
ְלָיא ֶלה ְוָאז סג.ָלבֹוא ֶלָעִתיד ְלִאְתּגַ ִיְתּגַ ְּכׁשֶ ּ ְּדַעִתיָקא ַּהזֹאת ַּהתֹוָרה ּ ּ 
לֹום ִיְהֶיה ֲאַזי ,ְסִתיָמָאה עֹוָלם ִנְפָלא ַּהׁשָ ָכתוב ְּכמֹו .ּבָ ּׁשֶ  רְוָג" :ּ

ִדי ִעם ְוָנֵמר ֶּכֶבׂש ִעם ְזֵאב ִחיתו ְולֹא ָּיֵרעו לֹא ',ְּוכו ּגְ ָכל ַּיׁשְ  ַהר ּבְ
י ֶלה ֲאַזי ִּכי סד,"'ה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִּכי ,ָקְדׁשִ  ָהַאֲהָבה ִּיְתּגַ

ַדְעתֹו ּבְ   סה.ּׁשֶ

1 
 בן תהליך מחולל הוא יצרו את כופה כשאדם ,)מח ,לו והערות ג סעיף( לעיל שנאמר כפי .הזה
 הוא שבה המדרגה בפנימיות הטבועות התורה אותיות את חושף ואה בתחילה :שלבים שני

  .התורה במצוות הטמונה האהבה אור ,הנגלית התורה אור הוא לעיניו הנגלה האור .עומד

ר ּוְבִחינֹות    .ִנְסּתָ

 כעת מאתנו הנעלמות ,המוחין שבספירות במקורה שהיא כפי התורה היא הנסתרת התורה  ]סב[  
 ,הטוב וגילוי הרע כפיית של תהליך באותו הבא לשלב מקבילה זו תורה .)נה הערה ,לעיל ראה(

   .ואהבה שלום של ומרומם חדש אור לעולם מביאה והיא

ר ְסּתָ יָקא אֹוַרְיָתא הּוא ,ַּהֶזה ְוַהּנִ ַעּתִ ֲעִתיָדא ְסִתיָמָאה ּדְ ְלָיא ּדַ    .בֹואָל ֶלָעִתיד ְלִאְתּגַ

- עתיק פרצוף ,ביותר העליון לפרצוף נוסף שם הוא )'והסתום העתיק'( "סתימאה עתיקא"  ]סג[  
 לעתיד בעולם להתגלות עתידה סתימאה עתיקה של התורה .הכתר לספירת המקביל ,יומין
 אולם .עוזה במלוא לישראל 'ה אהבת כשתופיע ,)א ,קנב ג"ח זוהר ראה( המשיח בימות ,לבוא
 עוד כל .להתגלות יכולה היא אין ,השלמה הגאולה של שעתה באה לא עוד כל ,הזה בזמן
 שבעקבות ,לעיל שנאמר מה .ובמשורה במידה רק 'ה אהבת מתגלה ,בעולם קיים הרע

 שעתיד ממה בעלמא הארה בגדר הוא ,התורה אותיות על מלמעלה רב אור מאיר הרע נפילת
   .לבוא לעתיד להאיר

ֶלה ְוָאז ִיְתּגַ ׁשֶ ּּכְ יָקא ַּהֹזאת ּתֹוָרהַה ּ ַעּתִ לֹום ִיְהֶיה ֲאַזי ,ְסִתיָמָאה ּדְ ָ עֹוָלם ִנְפָלא ַהּשׁ  .ּבָ
מֹו תּוב ּכְ ּכָ ֶבׂש ִעם ְזֵאב ְוָגר" :)ט ,ו יא ישעיה( ׁשֶ ִדי ִעם ְוָנֵמר ּכֶ  ְוֹלא ָיֵרעּו לֹא ',ְוכּו ּגְ

ִחיתּו ָכל ַיׁשְ י ַהר ּבְ י ,ָקְדׁשִ ָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה ּכִ    ,"'ה ֶאת ּדֵ

 וכבש זאב מתאר הכתוב .הפכים בין איזון היא השלום מהות ,)ז הערה( לעיל שנאמר כפי  ]סד[  
 ובכל – כבש להיות ממשיך והכבש זאב להיות ממשיך הזאב – הנבדלת זהותם על השומרים

 הארץ מלאה" לבוא שלעתיד הוא ,הכתוב אומר ,לכך הטעם .שלום ביניהם מקיימים זאת
 שלום המגלה סתימאה דעתיקא אורייתא ובפרט ,התורה ידיעת היא הלא – "'ה את דעה

   .ומוחלט אמיתי

י ֶלה ֲאַזי ּכִ ַדְעּתֹו ָהַאֲהָבה ִּיְתּגַ ּבְ   .ׁשֶ
 מושגת איננה זו ספירה .הכתר לספירת מקבילה סתימאה עתיקא של התורה ,שנאמר כפי  ]סה[  

 גילוי הוא מדובר שבו הגילוי .מהשגתו למעלה תהיה לבוא לעתיד גםו ,אנוש בשכל
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   נחר

י  ה ֵני ֵיׁש ּכִ ִהיא ַאַחת סו,ַאֲהבֹות ִמיֵני ׁשְ ָיִמי ַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ  ְּכמֹו ,םׁשֶ
מוָבא ּׁשֶ ֻּכְלהֹו ִעם ְּדָאזֵל יֹוָמא – "ַּחְסדֹו 'ה ְּיַצֶוה יֹוָמם" ְלֵעיל ּ  .יֹוִמין ּ
ָכל ּבְ ָכל ַּהְינו ,יֹום ׁשֶ ּבְ ּוִמָדה ִּמָדה ׁשֶ ם ֵיׁש ,ּ ל ַאֲהָבתֹו ׁשָ ם ׁשֶ  ַּהׁשֵ
ַרך ָרֵאל ִעם ְִיְתּבָ ֹפַעל ְוזֶה ,ִיׂשְ ּבְ    סז.ׁשֶ

1 
   .הדעת בספירת מאירה שהיא כפי 'ה אהבת – "שבדעתו האהבה"

 שמותיהן לנו ידועות ,זאת עם .)ד :א יצירה ספר( עשרה-אחת ולא הן ספירות עשר ,כידוע :רקע
 יסוד ,הוד ,נצח ,תתפאר ,גבורה ,חסד ,דעת ,בינה ,חכמה ,כתר :ספירות עשרה-אחת של

 ,נמנית הדעת ספירת אין נמנית הכתר ספירת שכאשר מבואר בקבלה ?הכיצד .ומלכות
   .נמנית הכתר ספירת אין נמנית הדעת ספירת וכאשר
 ,הכתר בספירת המאיר והנעלם הסתום האור של חיצוני גילוי היא הדעת ספירת :כלומר

 ראויים אנו אין כיום .האדם השגת אל דרכה נמשך עליון מקום מאותו להתגלות שיכול ומה
 בעולם ותאיר הזו המדרגה לנו תתגלה לבוא לעתיד אולם ,הדעת מדרגת את גם להשיג
   .סתימאה דעתיקא אורייתא של מאורה
   .שבדעת 'ה אהבת אודות להרחיב רבנו ממשיך הבא בסעיף

 יפנימ ושלום ישראל כל בין שלום – השלום את תמיד לבקש צריך אדם  :כאן עד
 השלום להשגת האמצעי .מהם אחד כל של חייו ובמאורעות במידותיו

 בכל – בכול מצוי סוף-אין אור .)א סעיף( ובצדיקים בתורה הדבקות הוא
 אפשר כך משום .ובעסקיהם ם"עכו בלשונות אפילו – וזמן מקום ,מדרגה
 שבמקומות האור גילוי .)ב סעיף( שהוא מקום מכל ',ה את למצוא תמיד

 ,הרעות המידות והכנעת היצר כפיית באמצעות מושג המרוחקים
 .בעומקם הטמונות התורה אותיות את ומגלות הפנים הסתר את המבטלות

 שכעת כיוון ,התורה באותיות אור תוספת להמשכת מביאה הרע הכנעת
 הם ויום מידה ,מצווה כל .)ג סעיף( האור מן החיצונים יניקת של חשש אין

 את חושפים הרע וכפיית מצוות קיום .לישראל 'ה אהבת התגלמות
 ,הזה בזמן לנו הנגלית התורה היא המתגלה האהבה .מהעלמה הזו האהבה

  .)ד סעיף( המשיח בימות להתגלות שעתידה נסתרת תורה גם ישנה אולם

י  ה ֵני ֵיׁש ּכִ    ,ַאֲהבֹות ִמיֵני ׁשְ

 של ולתורה 'ה לאהבת ביחס ,הקודם הסעיף בסוף שהועלו בעניינים נחמן רבי ביחמר כעת  ]סו[  
 ,מדרגות לשתי מתחלקת שבתורה 'ה אהבת ,ומבאר רבנו שהולך כפי .סתימאה עתיקא

 הנסתרת והתורה ,הזה-בעולם הנגלית ,שבמידות התורה – התורה מדרגות לשתי המקבילות
   .לבוא לעתיד שתתגלה ,סתימאה עתיקא של

ִהיא ַאַחת ָיִמים ַאֲהָבה ׁשֶ ּבְ מֹו ,ׁשֶ מּוָבא ּכְ ה יֹוָמם" ְלֵעיל ּׁשֶ ָאֵזל יֹוָמא – "ַחְסּדֹו 'ה ְיַצּוֶ  ּדְ
ְלהֹו ִעם ָכל .יֹוִמין ּּכֻ ּבְ ָכל ַהְינּו ,יֹום ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ ה ִמּדָ ם ֵיׁש ,ּוִמּדָ ל ַאֲהָבתֹו ׁשָ ם ׁשֶ ֵ  ַהּשׁ
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  נטר   ה סעיף לגתורה    

הוא ַאֲהָבה ְוֵיׁש ָהָיה ָהַאֲהָבה ַּהְינו ,ֹכַחּבְ ּׁשֶ ין ׁשֶ ָרֵאל ּבֵ  ִיׂשְ
ַמִים ַלֲאִביֶהם ׁשָ ּבַ ִריָאה ֹקֶדם ּׁשֶ ָהיו ,ַהּבְ ָרֵאל ּׁשֶ ַדְעתֹו ֲעַדִין ִיׂשְ  ּּבְ
   סח.ּוְבֹמחֹו

ל ָהָאב ַאֲהָבה ֵיׁש ,ְלָמׁשָ נֹו ֶאת אֹוֵהב ׁשֶ ָכל ,ּבְ  ָיכֹול ָאָדם ּׁשֶ
יג רותְוִהְת .ָהַאֲהָבה ֹזאת ְּלַהׂשִ ַּקׁשְ ֵיׁש ְוָהַאֲהָבה ּ ין ּׁשֶ ן ּבֵ  ּוֵבין ַהּבֵ
ֲעַדִין ָהָאב ן ְּכׁשֶ ֹמַח ַהּבֵ רות זֶה ,ַההֹוָלָדה ֹקֶדם ָהָאב ּבְ ַּהִהְתַקׁשְ ּ 

יג ְיכֹוִלין ָּאנו ֵאין ְוָהַאֲהָבה ו ְּלַהׂשִ יִגין ֵאין ִּכי .ַעְכׁשָ ו ַּמׂשִ  ִּכי ַעְכׁשָ
ְזַמן ִאם ּוְבִמדֹות ּבִ ַדְעתֹו הְוַאֲהָב ,ּ ּבְ  ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ִהיא ּוְבֹמחֹו ּׁשֶ

ְּוַהִמדֹות ׁש ְוֵאינֹו ,ּ ׁשום ְמֻלּבָ    סט.ְּלבוׁש ּּבְ

1 
ַרך ָרֵאל ִעם ְִיְתּבָ ֹפַעל ְוֶזה ,ִיׂשְ ּבְ    .ׁשֶ

 אופני כל – הגלויים בימים המשתקפת זו ,שבמידות בתורה הטמונה 'ה אהבת ,כלומר  ]סז[  
 כזו ',בפועל' אהבה ,ממשית אהבה היא ,הזה-בעולם עלינו העוברים והגלגולים ההנהגה

   .הזה בזמן אפילו בשכלו לתפוס יכול שאדם

הּוא ַאֲהָבה ְוֵיׁש כַֹח ׁשֶ ָהָיה ָהַאֲהָבה ַהְינּו ,ּבְ ין ׁשֶ ָרֵאל ּבֵ ַמִים ַלֲאִביֶהם ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ  ֹקֶדם ׁשֶ
ִריָאה ָהיּו ,ַהּבְ ָרֵאל ׁשֶ ַדְעּתֹו ֲעַדִין ִיׂשְ    .ּוְבֹמחֹו ּבְ

 :א רבה בראשית ראה( יתברך לפניו במחשבה ישראל עלו אז כבר ,העולמות נבראו בטרם עוד  ]סח[  
 שכל מקום ,עליון כתר בספירת ,ביותר והגבוהה הקדומה במדרגה שאפילו מכאן .)ד

 הוא-ברוך-הקדוש בין ועצומה מופלאה אהבה רתשור ,בלבד 'בכוח' בו קיימים העולמות
   .עמו לישראל

 שלו שבדעתו האהבה ,המוחין שבמדרגת האהבה מחשבת ,שבכוח האהבה היא זו אהבה
 מה להשיג יכול אדם שאין מכיוון ,בדעתנו הזו האהבה את להשיג יכולים אנו אין .יתברך
   .קיומו לעצם שקדם

ל ָהָאב ַאֲהָבה ֵיׁש ,ְלָמׁשָ נֹו ֶאת ֵהבאֹו ׁשֶ ל ,ּבְ ּכָ יג ָיכֹול ָאָדם ׁשֶ  .ָהַאֲהָבה ֹזאת ְלַהּשִׂ
רּות ְ ֵיׁש ְוָהַאֲהָבה ְוִהְתַקּשׁ ין ּׁשֶ ן ּבֵ ֲעַדִין ָהָאב ּוֵבין ַהּבֵ ׁשֶ ן ּכְ מַֹח ַהּבֵ  ,ַההֹוָלָדה ֹקֶדם ָהָאב ּבְ

רּות ֶזה ְ יג ְיכֹוִלין ָאנּו ֵאין ְוָהַאֲהָבה ַהִהְתַקּשׁ ו ְלַהּשִׂ י .ַעְכׁשָ יִגין ֵאין ּכִ ו ַמּשִׂ י ַעְכׁשָ  ִאם ּכִ
ְזַמן ַדְעּתֹו ְוַאֲהָבה ,ּוְבִמּדֹות ּבִ ּבְ ׁש ְוֵאינֹו ,ְּוַהִמּדֹות ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ִהיא ּוְבֹמחֹו ׁשֶ  ְמֻלּבָ

ׁשּום    .ְלבּוׁש ּבְ

 וכן ,מדודים ימינו .לקבל יכולים אנו כך שרק מפני ,וגבול צמצום שכולו בעולם חיים אנו  ]סט[  
 איננה יתברך שבדעתו האהבה .ומדוד שקול – אלינו שמאיר והתורה האהבה גילוי גם
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   סר

ֶלה ָלבֹוא ְוֶלָעִתיד ִיְתּגַ ּׁשֶ ְּדַעִתיָקא אֹוַרְיָתא ּ  ִּיְתַקֵים ְוָאז ,ְסִתיָמָאה ּ
 ְלַהְראֹות ַּצִדיִקים ֲעִתיִדים :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ֲּחָכֵמינו ַמֲאַמר

ע ֶאְצּבַ ָכתוב ְּכמֹו ,ּבְ ּׁשֶ ִּקִוינו 'ה זֶה" :ּ - ַּהָקדֹוׁש ִיְפׁשֹט ָאז ִּכי ע."לֹו ּ
רוך ְּבָ יו ֶאת ּהוא-ּ ַּכַמִים 'ה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ְּוִיָמֵלא" ,ְּלבוׁשָ  ַּלָים ּ

ים ֶלה ."ְמַכּסִ ִהיא ָהַאֲהָבה ְּוִיְתּגַ ַדַעת ׁשֶ ִהיא ,ּבְ ְּפִניִמיות ׁשֶ ּ  ,ּתֹוָרהַה ּ
תֹוך ַּהׁשֹוֵכן ֱּאלֹקותֹו ַּהְינו ְּוַהִמדֹות ַּהתֹוָרה ְּבְ ו ִּכי .ּ ַּהְלבוׁש ַעְכׁשָ ּ 
ה ּהוא ַּהזֶה ְּפִניִמיות ַעל ַּהְינו ,ֱּאלֹקותֹו ַעל ְמַכּסֶ ּ    .ַּהתֹוָרה ּ

ֶלה ִיְתּגַ ּוְכׁשֶ ּ ַּהְפִניִמיות ּ ּ ה ֲאַזי ,ֱּאלֹקותֹו ַּהְינו ,ּ לֹום ִיְתַרּבֶ  ְּכמֹו .ַּהׁשָ
ָכתוב ּׁשֶ ִחיתו ְולֹא ָּיֵרעו לֹא" :ּ ָכל ַּיׁשְ י ַהר ּבְ  ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִּכי ,ָקְדׁשִ

ֶלה ,"ֵּדָעה ִיְתּגַ ּׁשֶ ַדַעת ָהַאֲהָבה ּ ּבְ    עא.ׁשֶ

1 
 אלא ,אותה לתפוס נוכל לא כך משום .מידה בשום נמדדת איננה ואף לבוש בשום מלובשת
   .והלבושים המידות מעל להתעלות אנו גם כשנזכה

ֶלה ָלבֹוא ְוֶלָעִתיד ִיְתּגַ ּׁשֶ יָקא אֹוַרְיָתא ּ ַעּתִ  ,ֲחָכֵמינּו ַמֲאַמר ִּיְתַקֵים ְוָאז ,ְסִתיָמָאה ּדְ
יִקים ֲעִתיִדים :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ע ְלַהְראֹות ַצּדִ ֶאְצּבַ מֹו ,ּבְ תּוב ּכְ ּכָ ינּו 'ה ֶזה" :ׁשֶ    ".לֹו ִקּוִ

 יושב והוא ,לצדיקים מחול לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד" :)א ,לא תענית( מלמדים ל"חז  ]ע[  
 הנה ההוא ביום ואמר' :)ט כה ישעיה( שנאמר ,באצבעו מראה ואחד אחד וכל ,ןעד-בגן ביניהם
 נאמר "זה" הביטוי ".'בישועתו ונשמחה נגילה לו קוינו 'ה זה ויושיענו לו קוינו זה אלהינו
 .ההשגה אל וקרבתו מוחשיותו את ומבטא ,באצבע עליו להורות שניתן מה-דבר לנוכח
 'ה של ואהבתו תורתו ותתגלה הלבושים כשיסורו ,לההגאו בזמן יהיה כזה אלוקי גילוי

   .בטהרתה יתברך
 .יומין-עתיק – השגור בשמו או ,)סג הערה( "סתימאה עתיקא" הוא הגילוי מקור ,כאמור

 ,הזו המרוממת המדרגה של קדמוניותה את מבליטה הזה לכינוי הפשוטה המשמעות
 המובא אחר פירוש אולם .הנבראים אל הנמשך האור של ביותר הראשוני בשורש צאתשנמ

 ימי משבעת – יומיןה מן ונבדל נעתקש ,העתקה מלשון הוא יומין-עתיקש מבאר בקבלה
 דעתיקא אורייתא אכן כך משום .אותה ומגדירים התחתונה המציאות את המהווים ,הבריאה
   .)עח הערה להלן( רע ימי ואם טוב ימי אם – הימים מן למעלה היא סתימאה

י רּוך- ַּהָקדֹוׁש ִיְפׁשֹט ָאז ּכִ יו ֶאת הּוא- ְּבָ ָעה ָהָאֶרץ ְּוִיָמֵלא" ,ְלבּוׁשָ ַמִים 'ה ֶאת ּדֵ  ַּלָים ּּכַ
ים ֶלה ".ְמַכּסִ ִהיא ָהַאֲהָבה ְּוִיְתּגַ ַדַעת ׁשֶ ִהיא ,ּבְ ִנ ׁשֶ  ֱאֹלקּותֹו ַהְינּו ,ַהּתֹוָרה ּיִמיּותּפְ
ֹוֵכן תֹוך ַהּשׁ י .ְּוַהִמּדֹות ַהּתֹוָרה ְּבְ ו ּכִ ה הּוא ַּהֶזה ַּהְלבּוׁש ַעְכׁשָ  ַהְינּו ,ֱאֹלקּותֹו ַעל ְמַכּסֶ

ִניִמיּות ַעל ֶלה .ַהּתֹוָרה ּּפְ ִיְתּגַ ּּוְכׁשֶ ִניִמיּות ּ ה ֲאַזי ,ֱאֹלקּותֹו ַהְינּו ,ַּהּפְ לֹום ִיְתַרּבֶ ָ מֹו .ַהּשׁ  ּכְ

ית
יל
 ע
תר
בי

ת 
צו
 ח
לל
כו
 ב
רה
בו
בח

ד 
מו
לי

ר 
בו
 ע
בד
בל

מי 
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



  סאר   ה סעיף לגתורה    

ֶלה עב,"'ַלה ִּיָוַדע ֶאָחד יֹום ְוָהָיה" :ְּוֶזהו ִיְתּגַ ּׁשֶ  ,יֹום ַּהִנְקָרא ָהַאֲהָבה ּ
ָכתוב ְּכמֹו ּׁשֶ ַּהְפִניִמיות ַּהתֹוָרה ַּהְינו עג."ַּחְסדֹו 'ה הַּצֵוְי ָמםיֹו" :ּ ּ ּ 

ָהְיָתה ָכתוב ְּכמֹו ,ְּצפוָנה ׁשֶ ּׁשֶ  ,"טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת ֱאלִֹקים ַּוַיְרא" :ּ
 ַּהתֹוָרה אֹור ִּכי ,"ִלְגֹנז טֹוב ִּכי" :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ַּרּבֹוֵתינו ְּוָאְמרו
ַתֵמׁש ַדאיְּכ ָהעֹוָלם ֵאין ַּהזֹאת ְּלִהׁשְ ה ּ  ,טֹוב ִנְקָרא ְּוַהתֹוָרה עד.ּּבָ

1 
תּוב ּכָ ִחיתּו ְולֹא ָיֵרעּו לֹא" :ׁשֶ ָכל ַיׁשְ י ַהר ּבְ י ,ָקְדׁשִ ָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה ּכִ ֶלה ,"ּדֵ ִיְתּגַ ּׁשֶ ּ 
ַדַעת ָהַאֲהָבה ּבְ    .ׁשֶ

 האלוקית האמת את מבהירה התורה שכן ,השלום את ממילא ירבה התורה פנימיות גילוי  ]עא[  
 התרחשות בכל 'דעת'ו משמעות נותנת ואף ,לזה זה הבריאה פרטי כל את ומחברת המאחדת

   .שהיא
 התורה בתוך השוכן אלוקותו היינו …שבדעת האהבה ויתגלה" הלשון על להעיר יש

 התורה בתוך כעת שוכנת היא אין הרי שבדעת באהבה מדובר אם לכאורה שכן ,"והמידות
 לאדם ממתינה ,והמידות רההתו בתוך השוכנת האהבה .לבוא לעתיד צפונה אלא ,והמידות

   .לעיל כמבואר – שבימים האהבה היא ,אותה ויחשוף יצרו את שיכפה
 אחרת תורה היא אין סוף סוף ,לבוא לעתיד שתתגלה בתורה שיהיה החידוש כל שעם אלא
 על גם לומר אפשר אכן כך משום .)עיקרים יג( "מוחלפת תהא לא התורה זאת" .ושלום חס

 שאי כך כדי עד נעלם שהוא אלא ,והמידות התורה בתוך שוכן ואשה הזה המרומם הגילוי
   .הגאולה עת באה לא עוד כל מהעלמו להוציאו לנו אפשר

ַדע ֶאָחד יֹום ְוָהָיה" :ְוֶזהּו    ,"'ַלה ִיּוָ

 לעת והיה ,לילה ולא יום לא 'לה עַדּוִָי הוא אחד יום והיה" :)ז יד זכריה( הוא השלם הפסוק  ]עב[  
 יהיה .הגאולה בעת שיתגלה האור הוא ,רבנו של פירושו פי-על ,הזה היום ."אור יהיה ערב

 "לילה ולא יום לא" עוד יהיו לא אז .דעתב כולו העולם יתמלא שבו ,"'להיִּוַָדע " שבו יום זה
 .הפנים והסתר הגלות ימי באריכות כך-כל בה שהורגלנו חלוקה – רעה וימי טובה ימי –

   .סתימאה מעתיקא הבאים והאהבה התורה באור הלילה מחשכי גם יוארו ,יום באותו

ֶלה ִיְתּגַ ּׁשֶ ְקָרא ָהַאֲהָבה ּ מֹו ,יֹום ַהּנִ תּוב ּכְ ּכָ ה יֹוָמם" :ׁשֶ    ".ַחְסּדֹו 'ה ִצּוָ

 'ה יצוה יומם" הפסוק מן לעיל רבנו שהוכיח כפי ,יום הוא וחסד חסד היא אהבה ,כזכור  ]עג[  
ַדע אחד יום והיה" – כעת רבנו עוסק שבו הפסוק מן .)נד והערה ד סעיף( "חסדו  הוא – "'לה ִיּוָ
 שעתיד ,כיום לנו המוכר האהבה 'יום'מ ערוך לאין ומופלא מיוחד ,אחר יום על לֵמד

 ואילו ;שבימים אהבה ,שבפועל אהבה ,החסד אהבת את מכירים אנו .לבוא לעתיד להתגלות
 מן הבאה שבכוח אהבה ,יותר הרבה ועליונה גדולה אהבה יגלה לנו להיוודע שעתיד היום

   .והמידות הימים מן למעלה ,הדעת

ִניִמיּות ַהּתֹוָרה ַהְינּו ָהְיָתה ַּהּפְ מֹו ,ְצפּוָנה ׁשֶ תּוב ּכְ ּכָ  ֶאת ֱאֹלִקים ַּוַיְרא" :)ד א בראשית( ׁשֶ
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   סבר

ֶנֱאַמר ָכתוב ְּכמֹו ,אֹור ְוִנְקָרא ."ָלֶכם ָּנַתִתי טֹוב ֶלַקח ִּכי" :ּׁשֶ ּׁשֶ ּ: 
   עה."אֹור ְותֹוָרה"

ם ְוֵיׁש ֵהם ַּצִדיִקים ֵּכן ּגַ ּוֻמְסָתִרים ְּצפוִנים ׁשֶ ֵאין ,ּ  ְּכַדאי ָהעֹוָלם ׁשֶ
ַתֵמׁש ְּלִהׁשְ ֶהם ּ ָכתוב ְּכמֹו ,טֹוב ִנְקָרא ְּוַצִדיק עו.ּבָ ּׁשֶ  ַּצִדיק ִּאְמרו" :ּ

ָכתוב ְּכמֹו ,אֹור ְוִנְקָרא ."טֹוב ִּכי ּׁשֶ ַּלַצִדיק ָּזרוַע אֹור" :ּ    עז."ּ

1 
י ָהאֹור י" :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ַרּבֹוֵתינּו ְוָאְמרּו ,"טֹוב ּכִ י ,"ִלְגנֹז טֹוב ּכִ  ַהּתֹוָרה אֹור ּכִ
ַדאי ָהעֹוָלם ֵאין ַּהזֹאת ֵמׁש ּכְ ּתַ ּה ְּלִהׁשְ    .ּבָ

 הרביעי ביום ".אור ויהי ,אור יהי אלהים ויאמר" :)ג א בראשית( נאמר לבריאה הראשון ביום  ]עד[  
 לאור קרה מה :שואלת גמראה .)טו א שם( "הארץ על להאיר" כדי ,והירח השמש נבראו

 לראות אדם היה יכול שבאמצעותו משום ,נגנז זה שאור ומשיבה ?הראשון ביום שנברא
 לצדיקים אותו גנז ולכן ,הרשעים מן הזה האור את למנוע רצה 'ה .סופו ועד העולם מסוף

 כל את הממלא סוף-אין אור הוא הזה האור ,שלנו בהקשר .)א ,יב חגיגה( לבוא לעתיד
 .העולם שבמציאות לרע וכוח חיות לתת שלא כדי ,רבים בלבושים מכוסה זה אור .מותהעול

 גילויו ראשית מדוע מטעימים ודבריו ,בתורה נגנז זה אור )דברים ה"ד שם( א"המהרש פי-על
   .בעולם כעת גם המאירות התורה אותיות בחשיפת היא

ֱאַמר ,טֹוב ִנְקָרא ְוַהּתֹוָרה ּנֶ י טֹוב ֶלַקח יּכִ" :)ב ד משלי( ׁשֶ  .)ב ,יט זרה עבודה( "ָלֶכם ָנַתּתִ
מֹו ,אֹור ְוִנְקָרא תּוב ּכְ ּכָ    ."אֹור ְותֹוָרה" :)כג ו משלי( ׁשֶ

 שלושת מתחברים וכך ,ולאור לטוב התורה את נחמן רבי קושר אלה מובאות באמצעות  ]עה[  
 ,ההתור אור הוא "טוב כי אור"ה .הקודמת בהערה שהתבאר מה אל הללו המושגים
   .לעולם שלום ויביא יתגלה העת וכשתבוא

ם ְוֵיׁש ן ּגַ יִקים ּכֵ ֵהם ַצּדִ ִרים ְצפּוִנים ׁשֶ ֵאין ,ּוֻמְסּתָ ַדאי ָהעֹוָלם ׁשֶ ֵמׁש ּכְ ּתַ ֶהם ְּלִהׁשְ    .ּבָ

 כשם ,כך משום .)א סעיף( והצדיקים התורה באמצעות לעולם בא שלום ,לעיל שנאמר כפי  ]עו[  
 מינים שני גם ישנם כך ,שלום של שונים גילויים לשני המביאות תורה של מדרגות שתי שישנן

 ,ומיראתם מקדושתם ונהנים הזה בזמן בהם מכירים אדם שבני צדיקים ישנם :צדיקים של
   .ומוסתרים צפונים שהם צדיקים גם ישנם אולם .ולשלום 'ה לאהבת מתקרבים הם ידה שעל
 של כזה עליון לטוב ראוי אינו עוד שהעולם בכך נעוצה ,לתורה בדומה ,הזה ההסתר סיבת

 מכוסים לעולם להביא מסוגלים שהם הטובה ימי גם כך משום .הללו הנסתרים הצדיקים
  .להתגלות שעתם תבוא שבו היום עד ,הרעה ימי תחת

יק מֹו ,טֹוב ִנְקָרא ְוַצּדִ תּוב ּכְ ּכָ יק ִאְמרּו" :)י ג ישעיה( ׁשֶ י ַצּדִ  ָראְוִנְק .)א ,יב חגיגה( "טֹוב ּכִ
מֹו ,אֹור תּוב ּכְ ּכָ יק ָזרּוַע אֹור" :)יא צז תהלים( ׁשֶ    ".ַּלַצּדִ

 אותה בכלל הצדיקים של אורם גם ממילא .האור ואל הטוב אל קשור הצדיק גם ,התורה כמו  ]עז[  
   .לבוא לעתיד שאת ביתר בהם להופיע עתיד הוא וגם ,"טוב כי האור" את 'ה שגנז גניזה

ית
יל
 ע
תר
בי

ת 
צו
 ח
לל
כו
 ב
רה
בו
בח

ד 
מו
לי

ר 
בו
 ע
בד
בל

מי 
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



  סגר   ה סעיף לגתורה    

לו ִיְתּגַ ּוְכׁשֶ ּּ ַּהַצִדיִקים ּ ַּהְצפוִנים ּ ַּהְצפוָנה ְּוַהתֹוָרה ,ּ ֶלה ֲאַזי ,ּ  ִּיְתּגַ
לֹום עֹוָל ַרב ׁשָ רו .םּבָ ִיְתַחּבְ ּׁשֶ ָכתוב ְּכמֹו ,ַיַחד ֲהָפִכים ָּכל ּ ּׁשֶ  ְוָגר" :ּ
ֶלה ָאז ִּכי ."ֶּכֶבׂש ִעם ְזֵאב ַדַעת ָהַאֲהָבה ִּיְתּגַ ּבְ  ֶאָחד יֹום" ַּהִנְקָרא ,ׁשֶ
ַדַעת ָהַאֲהָבה ַּהְינו ."'ַלה ִּיָוַדע ּבְ ר" ,ׁשֶ  ,"ַלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא ּהוא ֲאׁשֶ
ָהַאֲה ַּהְינו ֵּמַהִמדֹות ּוְלַמְעָלה ,ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ִהיא ַּהזֹאת ָבהׁשֶ   עח.ּ

1  
לּו ִיְתּגַ ּּוְכׁשֶ יִקיםַּהַצ ּ ֶלה ֲאַזי ,ַּהְצפּוָנה ְוַהּתֹוָרה ,ַּהְצפּוִנים ּדִ לֹום ִּיְתּגַ עֹוָלם ַרב ׁשָ  .ּבָ
רּו ִיְתַחּבְ ל ּׁשֶ מֹו ,ַיַחד ֲהָפִכים ּכָ תּוב ּכְ ּכָ ֶבׂש ִעם ְזֵאב ְוָגר" :ׁשֶ י ".ּכֶ ֶלה ָאז ּכִ  ָהַאֲהָבה ִּיְתּגַ

ַדַעת ּבְ ְקָרא ,ׁשֶ ַדע ֶאָחד יֹום" ַהּנִ ַדַעת ָהַאֲהָבה ַהְינּו ".'ַלה ִיּוָ ּבְ ר" ,ׁשֶ  יֹום ֹלא הּוא ֲאׁשֶ
ָהַאֲהָבה ַהְינּו ,"ַלְיָלה ְולֹא   .ֵּמַהִמּדֹות ּוְלַמְעָלה ,ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ִהיא ַּהֹזאת ׁשֶ

 אהבת באור מאירות המידות כל :זו לנקודה עד התורה מהלך את מסכם לחכמה הפרפראות  ]עח[  
 ,הימים בתוך המתלבשת ,שבמידות האהבה .כולנה על עולה שבדעת האהבה אך ',ה

 ,ואור חושך ,ולילה יום שבין הניגוד שורש זה .הרעות והמידות הרעה ימי ידי-על מאוימת
   .היממה שעות ד"כ את ביניהם המחלקים

 קלט תהלים( המלך דוד אומר זו מדרגה על .אחיזה כל לרע אין ,זאת לעומת ,שבדעת באהבה
ַדע אחד יום"ה זהו ".כאורה כחשיכה ,יאיר כיום ולילה ממך חשיךי לא חשך גם" :)יב  "'לה ִיּוָ

 בכך אלא ,החושך את הדוחה אור שהוא בכך רק מעלתו שאין ,"לילה ולא יום לא" שהוא
 עוד נתון שאיננו ,כזה יום רק .וצל אפלה של צד מכל ונקי הזה העימות מן חופשי שהוא

 של הגדול אורה את אלינו להמשיך יכול ,יניקתם מפני ירא ואינו הרעה ימי של לאיומם
   .יתברך שבדעתו האהבה

 אותיות חשיפת על הזה-בעולם עמלים שאנו העמל הוא ,הזו האהבה גילוי את שמניע מה
 מבטלים שאנו פעם בכל .המצוות וקיום הרע-היצר כפיית בכוח הרעה ימי מתוך התורה

 בעצמנו וזוכים מלמעלה רב שפע ללקב התורה לאותיות מאפשרים אנו ,הלילה מן מעט
 דעתיקא עליונה תורה מאותה משהו לנו המטעימים קולות – ממרום קולות לשמוע

   .)הבא בסעיף ראה( הימים באחרית שתתגלה ,סתימאה
 פנימי ושלום ישראל כל בין שלום – השלום את תמיד לבקש צריך אדם  :כאן עד

 השלום להשגת עיהאמצ .מהם אחד כל של חייו ובמאורעות במידותיו
 בכל – בכול מצוי סוף-אין אור .)א סעיף( ובצדיקים בתורה הדבקות הוא

 אפשר כך משום .ובעסקיהם ם"עכו בלשונות אפילו – וזמן מקום ,מדרגה
 שבמקומות האור גילוי .)ב סעיף( שהוא מקום מכל ',ה את למצוא תמיד

 ,הרעות המידות והכנעת היצר כפיית באמצעות מושג המרוחקים
 .בעומקם הטמונות התורה אותיות את ומגלות הפנים הסתר את המבטלות

 שכעת כיוון ,התורה באותיות אור תוספת להמשכת מביאה הרע הכנעת
 הם ויום מידה ,מצווה כל .)ג סעיף( האור מן החיצונים יניקת של חשש אין

 את חושפים הרע וכפיית מצוות קיום .לישראל 'ה אהבת התגלמות
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   סדר

ִמדֹות ַּוֲאִפּלו  ו ּּבַ ִחיָנתֹו ְלִפי ֶאָחד ָּכל ,ַעְצָמן ּ ִחיַנת ּהוא ,ּבְ  ,ַּדַעת ּבְ
ִחיָנה ַתְחֶתיָה ַלּבְ ּׁשֶ ָאְמרו ְּכמֹו .ּ  ַמה' ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ֲּחָכֵמינו ּׁשֶ
ָתה ָעׂשְ ה ֲעָטָרה ָמהָחְכ ּׁשֶ ָתה ,ְּלֹראׁשָ ְּלִסלוָתא ָעֵקב ֲעָנָוה ָעׂשְ  עט.'ּ

ַהַמְדֵרָגה ִנְמָצא ַּהְפחוָתה ּׁשֶ ל ּ ִחיַנת ּהוא ַהְיִציָרה עֹוַלם ׁשֶ  ַּדַעת ּבְ
ָיה ְלעֹוַלם ַתְחָתיו ָּהֲעׂשִ ּׁשֶ ֵיׁש ִנְמָצא פ.ּ ַאֲהָבתֹו ָאָדם ּׁשֶ ֵיׁש ׁשֶ  ִעם לֹו ּׁשֶ

1 
 ,הזה בזמן לנו הנגלית התורה היא המתגלה האהבה .עלמהמה הזו האהבה

 .)ד סעיף( המשיח בימות להתגלות שעתידה נסתרת תורה גם ישנה אולם
 את יתברך 'ה שאהב מוגבלת והבלתי העליונה האהבה את מגלה זו תורה

 עלו כשרק ,שבו והמידות הימים על ,העולם בריאת קודם עוד ישראל
 אולם ,להשגתנו מעבר הזו האהבה המצוי הזה בזמן .בכוח בדעתו

 ותביא ,היא גם תתגלה הנסתרים והצדיקים הנסתרת התורה כשיתגלו
  .)ה סעיף( לעולם רב שלום בכנפיה

ִמּדֹות ַּוֲאִפלּו  ו ל ,ַעְצָמן ּּבַ ִחיָנתֹו ְלִפי ֶאָחד ּכָ ִחיַנת הּוא ,ּבְ ַעת ּבְ ִחיָנה ,ּדַ יָה ַלּבְ ְחּתֶ ּתַ  .ׁשֶ
מֹו ָאְמרּו ּכְ ָתה ַמה' ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ֵמינּוֲחָכ ׁשֶ ָעׂשְ ֶ ּה ֲעָטָרה ָחְכָמה ּשׁ ָתה ,ְלֹראׁשָ  ָעׂשְ

   .'ְּלִסלּוָתא ָעֵקב ֲעָנָוה

 מן למעלה אפילו ,)ב ,כ זרה עבודה( ביותר החשובה למידה הענווה את מחשיבים ל"חז  ]עט[  
 שני המפגיש ,המדרש מדברי לומדים אנו המידות שתי שבין הגדול ההפרש על .החכמה
 שהוא מה .)ד כב משלי( "'ה יראת ענוה עקב"ו )י קיא תהלים( "'ה יראת חכמה ראשית" :פסוקים

 שלרגלי לסנדל "עקב" אלא אינו ,המדרש אומר ,החכמה לראש עטרה – "ראשית" בגדר
   .)ט :א רבה השירים שיר( הענווה
 ,יתברך שבדעתו תורהל שבמידות התורה בין עצום הבדל שישנו נאמר לעיל ,שלנו בהקשר

 שהבדל רבנו מבאר כעת .לבוא לעתיד אלא בעולם להתגלות עתידה אינה האחרונה ושזו
 על מביטה מידה כל .המידות שבתחום מדרגות שתי כל בין גם – יחסי באופן – קיים דומה

 פרטי בכל הלאה וכן ,הדעת מדרגת על בכללן המידות שמביטות כפי ממנה שלמעלה זו
   .מאוד הן שרבות – המידות וםשבתח המדרגות

, אורייתא דעתיקא סתימאה, הזה ישנה הארה מפנימיות התורה-ממילא נובע שגם בעולם
מאיר עליו אור רב , מכיוון שכל אימת שאדם זוכה לחשוף את אותיות התורה שבמדרגתו

 שעבורו היא נחשבת לפנימיות –מלמעלה ומרומם אותו אל המדרגה שלמעלה ממנה 
  .התורה ממש

ַהַמְדֵרָגה ִנְמָצא חּוָתה ּׁשֶ ל ַהּפְ ִחיַנת הּוא ַהְיִציָרה עֹוַלם ׁשֶ ַעת ּבְ ָיה ְלעֹוַלם ּדַ  ָּהֲעׂשִ
יו ְחּתָ ּתַ    .ׁשֶ

 ,הרביעי העולם הוא עשייהה עולם ואילו ,העולמות ארבעת מבין השלישי הוא יצירהה עולם  ]פ[  
   .ההוויה מדרגות :נספח ראה .שבכולם התחתון
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  סהר   ו סעיף לגתורה    

ם ַרך ַּהׁשֵ ּוַבְזַמן ִּמדֹוָתיוּבְ ְִיְתּבָ ִחינֹות ּהוא ,ּ ַדַעת ַאֲהָבה ּבְ ּבְ  ׁשֶ
ְלַמְעָלה הוא ְלָהָאָדם ,ֵּמַהְזַמן ּׁשֶ ַמְדֵרָגה ּׁשֶ ְּפחוָתה ּבְ ִּמֶמנו ּ ּ ּ.   

ָאְמרו ְוֶזה ְפֵתי ִּכי" :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ַּרּבֹוֵתינו ּׁשֶ ְמרו ֹכֵהן ׂשִ  ִּיׁשְ
ְּיַבְקׁשו ְותֹוָרה ַּדַעת  ,ְצָבאֹות 'ה ְְלַמְלַאך ּדֹוֶמה ָהַרב ִאם – "ּיהוִּמִפ ּ
כֹוֶפה ַּהְינו  ְּכמֹו פא,ְצָבאֹות 'ה ְְלַמְלַאך ּדֹוֶמה ּהוא ֲאַזי ,ִיְצרֹו ֶאת ּׁשֶ

ָכתוב ּׁשֶ זַֹהר ּ ְרכו" :ּּבַ ּבֹוֵרי ַמְלָאָכיו 'ה ּּבָ ִּאנון ִּאֵלין' – "ֹכַח ּגִ ּ 
ִרין ּבְ כֹוֶפה זֶה-ְיֵדי-ַעל ִּכי פב.'ְּוכו 'ִיְצֵריהֹון ַעל ְּדִמְתּגַ  ֲאַזי ,ִיְצרֹו ֶאת ּׁשֶ

ִחינֹות ּהוא ֲאַזי פג.ּוִמְצָטְרִפין ּבֹוְלִטין ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ה ּבְ  ַנֲעׂשֶ
ַמע ה ִּכי ,ְוִנׁשְ ַמע ְוזֹוֶכה פד,ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ּובֹוֶנה עֹוׂשֶ  קֹול ְלִמׁשְ
ִּמְלֵעָלא ַּהתֹוָרה ַוַדאי פה.ּ ְּיַבְקׁשו ּתֹוָרה" ,ָהַרב ִּמזֶה ּּבְ ִּמִפיהו ּ  ִּכי ."ּ

1  
ֵי ִנְמָצא ַאֲהָבתֹו ָאָדם ׁשּׁשֶ ֵיׁש ׁשֶ ם ִעם לֹו ּׁשֶ ֵ ַרך ַהּשׁ ִמּדֹוָתיו ְִיְתּבָ ִחינֹות הּוא ,ּּוַבְזַמן ּבְ  ּבְ
ַדַעת ַאֲהָבה ּבְ ְלַמְעָלה ׁשֶ הּוא ְלָהָאָדם ,ֵּמַהְזַמן ּׁשֶ ַמְדֵרָגה ׁשֶ חּוָתה ּבְ   .ִּמֶמּנּו ּפְ

ָאְמרּו ְוֶזה ְפֵתי יּכִ" :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ ְמרּו ֹכֵהן ׂשִ ַעת ִיׁשְ  ְּיַבְקׁשּו ְותֹוָרה ּדַ
יהּו ּכֹוֶפה ַהְינּו ,ְצָבאֹות 'ה ְְלַמְלַאך ּדֹוֶמה ָהַרב ִאם – )ז ב מלאכי( "ִמּפִ  ֲאַזי ,ִיְצרֹו ֶאת ׁשֶ

   ,ְצָבאֹות 'ה ְְלַמְלַאך ּדֹוֶמה הּוא

 בנוהגו הנדמה כזה ,"צבאות 'ה מלאך"כ בעיניו להיות צריך אדם של שרבו מלמדת הגמרא  ]פא[  
 ילמד אל – כזה הוא אין אם .)יוסף-עץ ,א"מהרש ראה ;ב ,טו חגיגה( בתכלית ביצרו ומושל למלאך

  :מבאר רבנו .)נח הערה לא תורה ראה ;א ,יז קטן מועד( מפיו תורה

מֹו תּוב ּכְ ּכָ זַֹהר ׁשֶ ְרכּו" :ּּבַ ּבֹוֵרי ַמְלָאָכיו 'ה ּבָ ִרין ִאּנּון ִּאֵלין' – "כַֹח ּגִ ּבְ ִמְתּגַ  ַעל ּדְ
   .'ְוכּו 'ִיְצֵריהֹון

 שנתבאר למה מתייחסת הרב של 'מלאך'ה שתכונת מפרש הוא ,זו בתורה רבנו של בדרכו  ]פב[  
 את מתוכם ולגלות הרעה ימי את להכניע וזוכים יצרם על הגוברים הצדיקים בעניין בזוהר

  .)לח הערה ,ג סעיף( ורההת

י ּכֹוֶפה ֶזה-ְיֵדי- ַעל ּכִ    .ּוִמְצָטְרִפין ּבֹוְלִטין ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ֲאַזי ,ִיְצרֹו ֶאת ׁשֶ

  .נב-נא הערות ,כדלעיל  ]פג[  

ִחינֹות הּוא ֲאַזי ה ּבְ ַמע ַנֲעׂשֶ י ,ְוִנׁשְ ה ּכִ    ,ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ּובֹוֶנה עֹוׂשֶ

  .נ-מח הערות ,ג סעיף ,כדלעיל  ]פד[  

ִּמְלֵעָלא ַהּתֹוָרה קֹול ַמעְלִמׁשְ ְוזֹוֶכה ּ.   

 ,אותן המסתירה הגשמיות מן התורה אותיות את מפשיט הוא הרע-היצר כפיית ידי-על  ]פה[  
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   סור

ַוַדאי ֲּאִפלו ,ַּהתֹוָרה ֶאת ּהוא יֹוֵדַע ּּבְ ִמִיים ִּמְדָבִרים ּ ׁשְ  ְּמַלֵקט ּהוא ּּגַ
   פו.ַּהתֹוָרה ּאֹוִתיֹות

י ְוזֶה ְפֵתי ּכִ ְמרו ֹכֵהן ׂשִ ִחינֹות ּהוא ,ּכֵֹהן ,ַדַעת ִּיׁשְ  פז.ֶחֶסד ּבְ
ְמרו ֶלה ּוַהְינ ,ַדַעת ִּיׁשְ ִיְתּגַ ּׁשֶ ַדַעת ָהַאֲהָבה ַּהֶזה ָהַרב ְיֵדי-ַעל ּ ּבְ  פח,ׁשֶ
הוא הוא ַאֲהָבה ַָמְדֵרָגְתך ְלִפי ּׁשֶ הוא ,ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ּׁשֶ  יֹום ּׁשֶ
  פט.'ְּוכו 'ַלה ִּיָוַדע ֶאָחד

1 
 שלא ,חדשים תורה דברי לאוזניו נשמעים מכך כתוצאה .להאירן מלמעלה הבא לאור ומאפשר

  .)לחכמה ותפרפרא( סתימאה עתיקא של התורה בחינת והם ,מקום באותו מלכתחילה התגלו

אי ַוּדַ יהּו ְּיַבְקׁשּו ּתֹוָרה" ,ָהַרב ִּמֶזה ּבְ י ".ִמּפִ אי ּכִ ַוּדַ  ֲּאִפלּו ,ַהּתֹוָרה ֶאת הּוא יֹוֵדַע ּבְ
ָבִרים ִמִיים ִמּדְ ׁשְ    .ַהּתֹוָרה ּאֹוִתיֹות ְּמַלֵקט הּוא ּּגַ

 .ממש גשמיותב אפילו ,ומקום מקום בכל למוצאה שיודע זה כמו תורה ללמד שיכול מי אין  ]פו[  
 מי .ביותר נמוכה מדרגתו תהיה ואפילו ,תלמיד בכל התורה אור את להאיר יכול כזה צדיק

 התורה אותיות את לחשוף ,הרעה ימי את מעצמו להסיר יזכה שכזה מרב תורה שמקבל
 עבורו הנחשבות – תורה של יותר עליונות מדרגות אל להתעלות ואף ובחייו שבנפשו
  .)לחכמה פרפראות( שבדעת התורה כמדרגת

י ְוֶזה ְפֵתי ּכִ ְמרּו ֹכֵהן ׂשִ ִחינֹות הּוא ,ּכֵֹהן ,ַדַעת ִיׁשְ    .ֶחֶסד ּבְ

 .)ב ,קמה ג"ח זוהר( ותפארת גבורה ,לחסד מקבילים וישראלים לויים ,שכהנים מבואר בקבלה  ]פז[  
  .)ד סעיף( בתורה הגנוזה 'ה אהבת הוא ,שלנו בהקשר ,החסד

ְמרּו ֶלה ַהְינּו ,ַדַעת ִיׁשְ ִיְתּגַ ּׁשֶ ַדַעת ָהַאֲהָבה ַּהֶזה ָהַרב ְיֵדי-ַעל ּ ּבְ    ,ׁשֶ

 זוכה שהוא שהאהבה ומכאן ,ודעת חסד של צירוף באישיותו מגלם למלאך הדומה הכהן  ]פח[  
 לחכמה הפרפראות .סתימאה דעתיקא אורייתא – יתברך שבדעתו אהבה אותה היא לגלותה

 להביא ,הפועל אל שבכוח האהבה את אלהוצי ליכולתו רומזות הכהן של ששפתיו מבאר
   – וכדלהלן ,יותר נמוכה שמדרגתו מי עבור ונסתר מופלא שהוא מה את דיבור לבחינת

הּוא הּוא ַאֲהָבה ַָמְדֵרָגְתך ְלִפי ׁשֶ הּוא ,ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ׁשֶ ַדע ֶאָחד יֹום ׁשֶ   .'ְוכּו 'ַלה ִיּוָ
 בכוח גילוי תלמידיו לגבי שנחשב מה תא בדיבור לגלות המסוגל ,כזה רב של מפיו  ]פט[  

 האהבה את להוציא לתלמידיו גם מסייע שהוא מכיוון ,תורה לבקש יש ,מהזמן שלמעלה
   .)לחכמה פרפראות( הפועל אל הכוח מן הזו העליונה

 הצדיק – דעת ישמרו כהן שפתי כי :ביאורנו פי-על ,בשלמותו הפסוק את שוב כעת נקרא
 ,שבדעת אהבה ,בלבד בכוח היא תלמידיו שבמדרגת אהבה האות את בפועל לגלות מסוגל

 דווקא תורה לבקש אדם צריך כך משום – מפיהו יבקשו ותורה ;סתימאה דעתיקא אורייתא
י כח גיבורי" – כמלאך שהיה כך מתוך הגיע למעלתו ,הוא צבאות 'ה מלאך כי ;מפיו  ֹעׂשֵ
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  סזר   ז סעיף לגתורה    

ַדַעת ָהַאֲהָבה אֹור ַטַעם ִלְטֹעם ָאָדם ָּכל ְוָיכֹול  ז ּבְ  ֶאָחד ָּכל ,ׁשֶ
ֲּאִפלו ,ִחיָנתֹוּבְ ְלִפי ו ּ תֹוך ַעְכׁשָ ר ַּהְינו צ,ַּהָיִמים ְּבְ ְיַקׁשֵ ְּכׁשֶ ּ  ִלּבֹו ֶאת ּ

1 
 בחלקיה אפילו ,דבר בכל צפונותה התורה אותיות את לגלות זכה וכך יצרו את כפה – "דברו

 בקול לשמַֹע" – יותר עוד עליונה למדרגה גם זכה עמלו בעקבות .הבריאה של ביותר הגשמיים
   .)ט הערה ,לעיל ראה( לעולם ושלום גדולה אהבה המביאה ,עליונה תורה של חדש לאור – "דברו

 פנימי ושלום ישראל כל בין שלום – השלום את תמיד לבקש ךצרי אדם  :כאן עד
 השלום להשגת האמצעי .מהם אחד כל של חייו ובמאורעות במידותיו

 בכל – בכול מצוי סוף-אין אור .)א סעיף( ובצדיקים בתורה הדבקות הוא
 אפשר כך משום .ובעסקיהם ם"עכו בלשונות אפילו – וזמן מקום ,מדרגה
 שבמקומות האור גילוי .)ב סעיף( שהוא מקום כלמ ',ה את למצוא תמיד

 ,הרעות המידות והכנעת היצר כפיית באמצעות מושג המרוחקים
 .בעומקם הטמונות התורה אותיות את ומגלות הפנים הסתר את המבטלות

 שכעת כיוון ,התורה באותיות אור תוספת להמשכת מביאה הרע הכנעת
 הם ויום מידה ,מצווה כל .)ג סעיף( האור מן החיצונים יניקת של חשש אין

 את חושפים הרע וכפיית מצוות קיום .לישראל 'ה אהבת התגלמות
 ,הזה בזמן לנו הנגלית התורה היא המתגלה האהבה .מהעלמה הזו האהבה

 .)ד סעיף( המשיח בימות להתגלות שעתידה נסתרת תורה גם ישנה אולם
 את יתברך 'ה שאהב מוגבלת והבלתי העליונה האהבה את מגלה זו תורה

 עלו כשרק ,שבו והמידות הימים על ,העולם בריאת קודם עוד ישראל
 אולם ,להשגתנו מעבר הזו האהבה מצויה הזה בזמן .בכוח בדעתו

 ותביא ,היא גם תתגלה הנסתרים והצדיקים הנסתרת התורה כשיתגלו
- בעולם גם זמין הזה הגילוי מן משהו .)ה סעיף( לעולם רב שלום בכנפיה

 וזכה יצרו את שכפה צדיק של מפיו תורה ללמוד זוכה אדם שרכא ,הזה
 שנחשבת תורה לקבל לתלמידיו מאפשר כזה רב .עליונות מדרגות לגילוי
  .)ו סעיף( ממש שבדעת האהבה כגילוי למדרגתם ביחס

ל ְוָיכֹול  ז ַדַעת ָהַאֲהָבה אֹור ַטַעם ִלְטעֹם ָאָדם ּכָ ּבְ ל ,ׁשֶ ִחיָנתֹו ְלִפי ֶאָחד ּכָ  ֲּאִפלּו ,ּבְ
ו תֹוך ַעְכׁשָ    ,ַּהָיִמים ְּבְ

 היא ,שבדעת האהבה אור את אלינו המביאה – סתימאה דעתיקא אורייתא ,התורה פנימיות  ]צ[  
 כיצד רבנו הסביר הקודם בסעיף ,זאת עם .לבוא לעתיד רק במילואו שיתגלה מופלא עניין
 .צבאות 'ה למלאך הדומה רב של מפיו לומדים כאשר הזו התורה מן להארה לזכות ניתן

 לזכות אדם כל יכול שבה ,ואישית פנימית ,נוספת דרך שישנה לבאר מוסיף הוא זה בסעיף
   .הוא בכוחותיו הזה הנעלה האור מן לשביבים

 ושקדמ עליונים בעולמות נטוע ,)לא הערה( לעיל שנזכר כפי ,התורה אותיות של שורשן
 כל מקיימת הזה-בעולם הנגלית התורה הרי ,הוא וכן מאחר .ולימיו העולם לבריאת הרבה
 שבתוך נמצא .סתימאה דעתיקא אורייתא ,התורה מפנימיות חיות יניקת של קשר העת

 ההארה את .יותר הגבוהה התורה מן הארה ישנה ,והמידות הימים תורת ,לנו הגלויה התורה
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   סחר

ָרֵאל ֶאָחד ָּכל ִּכי צא.ְּלַדְעתֹו ֵיׁש יֹוֵדַע ִּמִיׂשְ ְכָלל ֱאלִֹקים ּׁשֶ  ֲאָבל צב,ּבִ
ִעים ְרׁשות ֵהם ָהְרׁשָ ן ּּבִ ְּוַהִמדֹות צג.ִלּבָ ֵלב ִנְכָלִלין ֵהם ְּוַהָיִמים ּ  ,ּּבַ

ָאְמרו ְּכמֹו א ַרֲחָמָנא' :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ,ֲּחָכֵמינו ּׁשֶ ֵעי ִלּבָ  ',ּבָ
ְיַכֵון ּוִבְלַבד ּׁשֶ ַמִים ִלּבֹו ֶאת ּ ל ִּעָקָרן ִּכי ,ַּלׁשָ ַּהִמדֹות ׁשֶ    צד.ַּהֵלב ּהוא ּ

1 
   .להלן רבנו מתווה שאותה בדרך יפעל אם ,כעת גם לטעום האדם יכול הזו

ר ַהְינּו ֵ ְיַקּשׁ ׁשֶ    .ְלַדְעּתֹו ִלּבֹו ֶאת ּּכְ

 לימי הרעה ימי שבין העיקרי המאבק מקום הוא שם כך ומשום ,בלב הוא המידות של מקומן  ]צא[  
 את לבור כוחותיו בכל עמל והאדם ,בערבוביה משמשות ורעות טובות מידות .הטובה
 הלב קשירת .המאבק זמן כל הנסתרת – שבמידות התורה את וללמוד וץהמ מתוך הסולת

 מאירה אדם של ומוחו שבדעתו מכיוון ,הזה המאבק מן ומנוחה ניצחון מבטיחה הדעת אל
 שיצירת אלא .)עח ,עב הערה לעיל( הרע למציאות מקום כל נותנת שאינה זו – העליונה התורה
 בין משמעותי טבעי פער קיים שכן ,כך-כל פשוטה אינה ,נתן 'ר מעיר ,עצמו הזה הקשר
  )ג נתן תורת( והמופשט הרוחני השכל ובין ,החומר אל הקרובות ותשוקותיו הלב רגשות

י ל ּכִ ָרֵאל ֶאָחד ּכָ ֵיׁש יֹוֵדַע ִּמִיׂשְ ְכָלל ִקיםֱאֹל ּׁשֶ    ,ּבִ

 ,א סעיפים( דבר בכל 'ה את למצוא היכולת הוא שלנו בתורה המפתח מרעיונות אחד ,כזכור  ]צב[  
  – זאת ובכל ,בכול מצוי 'שה יודע אכן יהודי וכל ,)ב

ִעים ֲאָבל ְרׁשּות ֵהם ָהְרׁשָ ן ּבִ    .ִלּבָ

 רבה בראשית( שותםבר לבם – הצדיקים ואילו ,לבם ברשות מצויים שהרשעים מלמד המדרש  ]צג[  
 וליצריו לרגשותיו להיכנע עלול הוא ,אלוקים שישיודע  אדם כאשר אפילו ,כך .)י :לד

   .לו מורה דעתו-ששכלו למה בניגוד ולפעול
 יהודי כל יודע ,בשכלו .הלב מן למעלה שהיא מכיוון ,הזה בסבך נלכדת אינה עצמה הדעת
 פיתויי מבין ומציצה הרעה בימי שורה היא – משלה בכול ושמלכותו אלוקים שיש היטב

 בפני אותו חוסמות הרעות שהמידות ,הלב הוא הרשעים את שמוליך מי אולם .הזה-העולם
   .)לחכמה פרפראות( חייו מצבי בכל אלוקות למצוא ממנו ומונעות הדעת אור

 ראה( בריתו את לשמור באמת שעמל אדם כל ,כמותם .ברשותם לבם ,זאת לעומת ,הצדיקים
 דעתו אל לבו את לקשור מדרגתו פי-על זוכה ,עניין בכל הרע יצרו על ולהתגבר )ח הערה

   .והשלום האהבה ,התורה אור בפני המידות את ולפתוח

ֵלב ִנְכָלִלין ֵהם ְּוַהָיִמים ְּוַהִמּדֹות מֹו ,ּּבַ ָאְמרּו ּכְ  :)ב ,קסב ב"ח זוהר( ְבָרָכהִל ִזְכרֹוָנם ,ֲחָכֵמינּו ׁשֶ
א ַרֲחָמָנא' ֵעי ִלּבָ ן ּוִבְלַבד ',ּבָ ְיַכּוֵ ַמִים ִלּבֹו ֶאת ּׁשֶ ָ י ,ַלּשׁ ל ִּעָקָרן ּכִ    .ַּהֵלב הּוא ַּהִמּדֹות ׁשֶ

 הגמרא לכן .'ה אל ,בלב ששורשן ,מידותיו כל גם פונות ',ה אל פונה אדם של כשלבו מיד  ]צד[  
 לבו שיכוון ובלבד ,]'ה ובעבודת מצוות בקיום[ עיטהממ ואחד המרבה אחד"ש מלמדת
  .)ב ,ה ברכות( "לשמים
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  סטר   ז סעיף לגתורה    

ר ִנְמָצא ְמַקׁשֵ ְּכׁשֶ ּ יֹוֵדַע ,ְּלַדְעתֹו ִלּבֹו ֶאת ּ ֵיׁש ּׁשֶ  )ַעיֹוֵד( ֱאלִֹהים ּׁשֶ
ְכָלל ְמלֹא ,ּבִ יִדיעֹות ְויֹוֵדַע ,ְּכבֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל ּׁשֶ  צה.ַּהתֹוָרה ּבִ

כֹוֶפה ּוְכׁשֶ ִלּבֹו ַּהְינו ,ַּהזֶה ְּלַדְעתֹו ִלּבֹו ֶאת ּ ְרׁשותֹו ּׁשֶ  ִנְכָלִלין ֲאַזי ,ּּבִ
ם ַּהִמדֹות ֵּכן ּגַ ִלּבֹו ּ ּבְ ִלין ַוֲאַזי .ְּלַדְעתֹו ׁשֶ ַּהִמדֹות ְמַקּבְ  ָהַאֲהָבה ראֹו ּ

ַדַעת ּבְ יג ְורֹוֶאה ,ׁשֶ ּוַמׂשִ נוז אֹור ּ ִחיָנתֹו ְלִפי ַּהּגָ ַהַצִדיִקים ַּהְינו צו.ּבְ ּׁשֶ ּ 
ָהָיה ְּוַהתֹוָרה נוז ׁשֶ ִּמֶמנו ַּעָתה ַעד ְּוָצפון ּּגָ ּ כֹוֵפף צז,ּ ְּכׁשֶ  ִלּבֹו ֶאת ּ
ל ֲאַזי ,ְּלַהַדַעת הוא ַּהֵלב ְמַקּבֵ ַּהִמדֹו ְלָכל ׁשֶֹרׁש ּׁשֶ ל ,תּ  אֹור ּוְמַקּבֵ
ַדַעת ָהַאֲהָבה ּבְ ָהָיה ָהַאֲהָבה ּהוא ,ׁשֶ ֹכַח ׁשֶ ין ּבְ רוך-ַּהָקדֹוׁש ּבֵ ְּבָ ּ-

ָרֵאל ּהוא ִריָאה ֹקֶדם ְלִיׂשְ   צח.ַהּבְ

1  
ר ִנְמָצא ֵ ְמַקּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע ,ְלַדְעּתֹו ִלּבֹו ֶאת ּּכְ ֵיׁש ּׁשֶ ְכָלל )יֹוֵדַע( ֱאלִֹהים ּׁשֶ ְמֹלא ,ּבִ  ָכל ּׁשֶ
בֹודֹו ָהָאֶרץ יִדיעֹות ְויֹוֵדַע ,ּכְ    .ַהּתֹוָרה ּבִ

 בכל נמצא ושהוא ,אלוקים שיש יודע הוא .יודע בהחלט השכל ,)צג הערה( לעיל כמבואר  ]צה[  
 להתבונן יעמיק אם לו להתגלות העשוי האלוקי האור את ,התורה את גם יודע הוא .מקום

  – לכן .ובמידותיו במאורעותיו

ּכֹוֶפה ִלּבֹו ְינּוַה ,ַּהֶזה ְלַדְעּתֹו ִלּבֹו ֶאת ּוְכׁשֶ ְרׁשּותֹו ּׁשֶ ם ִנְכָלִלין ֲאַזי ,ּבִ ן ּגַ  ַּהִמּדֹות ּכֵ
ִלּבֹו ּבְ ִלין ַוֲאַזי .ְלַדְעּתֹו ׁשֶ ַדַעת ָהַאֲהָבה אֹור ַּהִמּדֹות ְמַקּבְ ּבְ יג ְורֹוֶאה ,ׁשֶ נּוז אֹור ּוַמּשִׂ  ַהּגָ

ִחיָנתֹו ְלִפי    .ּבְ

 אמיתת .כניעה עליו וכופה הרע יצרו את לוכד רק הוא אין ,באמת לבו על מושל כשאדם  ]צו[  
 התוכן אותו את לקבל לבו את לכפות מצליח הוא כאשר היא "ברשותו לבו" של המדרגה
 שלפי הגנוז האור ,שבדעת האהבה באור נכללות שבלב המידות שכל עד ,בדעתו המאיר
   .בחינתו

יִקים ַהְינּו ַהַצּדִ ָהָיה ְוַהּתֹוָרה ּׁשֶ נּוז ׁשֶ ה ַעד ְוָצפּון ּגָ    ,ִּמֶמּנּו ַעּתָ

 כאשר רק לא הצפונים והצדיקים הגנוזה התורה ובין בינו חוצצות אדם של הרעות מידותיו  ]צז[  
 ,כעת אולם .קיומן בעצם לו ומפריעות עמו נאבקות הן כאשר גם אלא ,בו שולטות הן

   .הללו הנסתרות לו נתגלו ,שבדעת האהבה באור אותו ומילא באמת לדעתו לבו כשכפה

ׁשֶ ַעת ִלּבֹו ֶאת ּכֹוֵפףּכְ ל ֲאַזי ,ְלַהּדַ הּוא ַּהֵלב ְמַקּבֵ ל ,ַּהִמּדֹות ְלָכל ׁשֶֹרׁש ׁשֶ  אֹור ּוְמַקּבֵ
ַדַעת ָהַאֲהָבה ּבְ ָהָיה ָהַאֲהָבה הּוא ,ׁשֶ ֹכַח ׁשֶ ין ּבְ רּוך- ַּהָקדֹוׁש ּבֵ ָרֵאל הּוא-ְּבָ  ֹקֶדם ְלִיׂשְ
ִריָאה   .ַהּבְ

 כך .ומידותיו לבו בתוך שבדעת האהבה אור לגילוי ערכו יפ-על לזכות יכול אדם כל ,כן אם  ]צח[  
 ועתיד ,העולם נברא טרם בכוח שהיה מה מעין הזה-העולם חיי תוך אל ממשיך הוא
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר  ער

   צט,ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיש ִמי ְוֶזה  ח
ִחיַנת ּהוא ,ָחֵפץ ַהֵחֶפץ ,ֵלב ּבְ ֵלב ּהוא ׁשֶ    ק.ּּבַ

ִחיַנת ּהוא ,ַּחִיים ָכתוב ְּכמֹו ,ַעתַּד ּבְ ּׁשֶ ֶכל ַּחִיים ְמקֹור" :ּ ָעָליו ׂשֵ  קא."ּבְ
ר ַּהְינו ְמַקׁשֵ ְּכׁשֶ ּ ִלּבֹו ,ְּלַהַדַעת ַּהֵלב ֶאת ּ ְרׁשותֹו ּׁשֶ כֹוֵפף ,ּּבִ  ֶאת ּׁשֶ
   קב.ִיְצרֹו

ִחיָנתֹו ְלִפי ֲאַזי יך ּהוא ,ָיִמים ֹאֵהב ,ּבְ  ,ִּמַדַעת ָהַאֲהָבה ֶאת ְַמְמׁשִ
ְוְלתֹוך ַּהָיִמים ְְלתֹוך ַּהִמדֹות ּ    קג.ּ

יג ְורֹוֶאה ,טֹוב ִלְראֹות ּוַמׂשִ יג .ְּוָגנוז טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת ּ ַמׂשִ ּׁשֶ ּ 
נוָזה ַּהתֹוָרה ַּהְינו ,ָהאֹור ְּוַהַצִדיִקים ,ַּהּגְ נוִזים ּ   קד.ַּהּגְ

1 
   .הגאולה בבוא בשלמות להתגלות

  )יג לד תהלים( :טֹוב ִלְראֹות ָיִמים ֹאֵהב ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי

   ,ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיש ִמי ְוֶזה  ח

  .אותה הפותח בפסוק נרמזו כיצד ומבאר ,שלנו התורה רעיונות על כעת חוזר נחמן רבי  ]צט[  

ִחיַנת הּוא ,ָחֵפץ ַהֵחֶפץ ,ֵלב ּבְ ֵלב הּוא ׁשֶ    .ּּבַ

 כאן נרמז הוא .הקודם בסעיף כמבואר ,אדם של ומידותיו רגשותיו כל את בתוכו כולל הלב  ]ק[  
   .ומידה רגש לכל שורש הוא – פנימיה החפץ – שהרצון מכיוון ,"חפץ" בלשון

ִחיַנת הּוא ,ַּחִיים ַעת ּבְ מֹו ,ּדַ תּוב ּכְ ּכָ ֶכל ַּחִיים ְמקֹור" :)כב טז משלי( ׁשֶ ָעָליו ׂשֵ    ".ּבְ

   .ממש כחייו היא אדם של שדעתו ומכאן  ]קא[  

ר ַהְינּו ֵ ְמַקּשׁ ׁשֶ ַעת ַּהֵלב ֶאת ּּכְ ִלּבֹו ,ְלַהּדַ ְרׁשּותֹו ּׁשֶ ּכֹוֵפף ,ּבִ    .ִיְצרֹו ֶאת ׁשֶ

   .הדעת – החיים מקור אל לבו את ומקשר יצרו את הכופף זה הוא חיים-החפץ האיש  ]קב[  

ִחיָנתֹו ְלִפי ֲאַזי יך הּוא ,ָיִמים ֹאֵהב ,ּבְ ַעת ָהַאֲהָבה ֶאת ְַמְמׁשִ  ְּוְלתֹוך ַּהָיִמים ְְלתֹוך ,ִמּדַ
   .ַּהִמּדֹות

   .שבלב הימים של צמצומם תוך אל שבדעת נההעליו האהבה את מביא והלב הדעת שבין הקשר  ]קג[  

יג ְורֹוֶאה ,טֹוב ִלְראֹות י ָהאֹור ֶאת ּוַמּשִׂ יג .ְוָגנּוז טֹוב ּכִ ַמּשִׂ  ַהּתֹוָרה ַהְינּו ,ָהאֹור ּׁשֶ
נּוָזה יִקים ,ַהּגְ נּוִזים ְּוַהַצּדִ   .ַהּגְ

 והן לתורה הן מתייחס בעולם הגנוז "טוב כי אור"ה ,)עז-עד הערות ,ה סעיף( שלמדנו כפי  ]קד[  
-שבעולם במקומו ,עתה כבר לראות זוכה חיים החפץ האיש .בשניהם ומתגלה – לצדיקים

   .לעולם שלום המביא הזה האור התנוצצות את ,הזה

ית
יל
 ע
תר
בי

ת 
צו
 ח
לל
כו
 ב
רה
בו
בח

ד 
מו
לי

ר 
בו
 ע
בד
בל

מי 
פני

ש 
מו
שי
 ל

   
  0

2-
58

24
64

1 
בי
 צ
לת
נח

ון 
מכ
 ל
ות
ור
שמ

ת 
ויו
זכ
 ה
כל



  עאר   ט סעיף לגתורה    

ַמְעִתי[  ט מֹו ְּוׁשָ ׁשְ ָאַמר קה,ּבִ ַהתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ְּכלוִלים ַּהזֹאת ּׁשֶ ַּהַכָונ ּ  ֹותּ
ל ֹמַע ָזִכיִתי ְולֹא קו.ּלוָלב ׁשֶ אור ִלׁשְ ִּעַיְנִתי ְַאך ,ָהִעְנָין ּּבֵ  ּוָמָצאִתי ּ

   קז.ְקָצת

1 
 אותו וקושר בלבו המושל אדם –  האיש החפץ חייםמי :בשלמותו הפסוק את כעת נקרא

 הימים אל שבדעת האהבה את להמשיך – אוהב ימים להיות זוכה ,)חיים( הדעת אל
 התורה מן משהו לקבל ,העולם מן שנגנז האור את לראות – לראות טובו ;והמידות
   .הנסתרים הצדיקים של בקדושתם מעט ולהידבק הנסתרת

 לכך המביאה הדרך ,התורה מתחילת לנו להורות רבנו שביקש הדרך תמצית ,כן אם ,זוהי
 לו יהיה שלא ,ובמאורעותיו …במידותיו אדם לכל שלום ושיהיה ,ישראל בין שלום שיהיה"

 עמל על ביסודה המושתתת דרך ".יתברך 'ה בו ימצא תמיד בעקו בין בטיבו בין חילוק
 לחשוף וזוכה ,מתוכו הבא או דרכו על הנקרה רע כל עם האדם מתמודד שבו מתפשר בלתי

 המאיר האור שכן ,מאוד גדול הזה העמל שכר .תחתיו הטמון והאהבה השלום גרעין את
  .ממש הבא-העולם מעין הוא לכך זוכים כאשר

י[  ט ַמְעּתִ מֹו ְוׁשָ ׁשְ    ,ּבִ

   .בציבור התורה אמירת בעת נוכח היה שלא ,נתן 'ר דברי הם אלו והלאה מכאן  ]קה[  

ָאַמר ּבְ ׁשֶ לּוִלים ַּהזֹאת ַהּתֹוָרהׁשֶ נֹות ּכְ ּוָ ל ַהּכַ    .לּוָלב ׁשֶ

 של הפשוטה המשמעות – שטפ :ס"פרד המכונים ,רבדים לארבעה התורה את לחלק נהוג  ]קו[  
 דרישת כללי פי-על ,יותר רחבה פרשנות – רשד ;בו הכלולים הרמזים – מזר ;הכתוב
 נחלק ',הקבלה תורת' בשם הידוע ,הסוד רובד .הפשט נשמת ,הפנימי הביאור – ודס ;התורה

 כוונות .ב ;הפנימי הבריאה ותהליך והספירות העולמות מבנה .א :עיקריים תחומים לשני
   .והמצוות התפילה

 ,)נט ,א הערות ראה( התפילין מצוות כוונות כלולות זו שבתורה התבטא רבנו ,לעיל כאמור
   .לולב נטילת מצוות לכוונות ביאור גם כוללת שהיא בשמו נתן 'ר מוסיף וכעת

 שאין מפני ,המצוות קיום בשעת בכוונות בפועל להרהר שלא הזהיר רבנו :לב לתשומת
 ודללמ ,לו מומלץ ואף ,רשאי אדם ,זאת עם .בלבד הצדיקים לגדולי אלא מתאים הדבר

  .)קכ ב"ח ן"מוהר ליקוטי ראה( המצוות של יותר עמוקה להבנה לזכות כדי אלו כוונות

ֹמַע ָזִכיִתי ְולֹא אּור ִלׁשְ י ְַאך ,ָהִעְנָין ּבֵ    .ְקָצת ּוָמָצאִתי ִּעַיְנּתִ

 דשלֹח יום עשר בחמשה" :הסוכות בחג המינים ארבעת את לקחת מצווה התורה :רקע  ]קז[  
 נחל וערבי תעבֹ עץ וענף תמרים תּפֹכַּ הדר עץ פרי הראשון וםבי לכם ולקחתם …השביעי

 את אחת ביד לקחת הוא המנהג .)מ-לט כג ויקרא( "ימים שבעת אלהיכם 'ה לפני ושמחתם
 אותם ולאחוז ,האתרוג את השנייה וביד ,והערבות ההדסים עם יחד אגוד כשהוא ,הלולב

 לשישה יחדיו המינים ארבעת את מנענעים אף מסוימים בפסוקים .ההלל אמירת בעת
 לפנים ידינו את פושטים אנו נענוע בכל .השמים רוחות ולארבע למטה ,למעלה :כיוונים
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר  ערב

י ַּהַכָונֹות ִּעַקר ּכִ ל ּ יך ,ּהוא ּלוָלב ׁשֶ  ,ֶהָחזֶה ַעד ַהֲחָסִדים ָּכל ְְלַהְמׁשִ
ַּהַמְלכות ֶאל ְלָהִאיָרם ַּהַנֲענוִעים ְלַנֲעֵנַע ּוְצִריִכין .ּ יך יְּכֵד ,ּ  ְְלַהְמׁשִ

ַדַעת ַהֲחָסִדים ִּמׁשֶֹרׁש אֹור ּבְ ִטים ַהֲחָסִדים ֶאל ,ׁשֶ ַּהִמְתַפׁשְ ּ ּגוף ּ  ,ּּבַ
דֹול אֹור ֲעֵליֶהם ְלהֹוִסיף ם ּגָ ְרׁשָ ַדַעת ִּמׁשָ ּבְ ם ַּעֵין .'ְּוכו ׁשֶ -ְּפִרי"ּבַ ׁשָ

ַער "ַּחִיים-ֵעץ ׁשַ ַּהלוָלב ּבְ ם ְמֹבָאר ְוַגם קח.ּ ַהַכָוָנה ׁשָ ּׁשֶ ִעְנַין ּ ַּהָכתוב ּבְ ּ: 

1 
 פעמים שלוש מנענעים אנו .אותו ומקרבים חוזרים אנו ואז ,החזה מן הלולב את ומרחיקים

 ,לההל במהלך פעמים ארבע עושים הזה כסדר .נענועים עשר-שמונה הכול ובסך ,כיוון לכל
 יום להוציא הסוכות ימי בכל נוהגים כך .ושניים-בשבעים הנענועים מסתכמים הכול ובסך

   .בהמשך מובאות י"האר כוונות .)ב :תרנח ;יא-ח :תרנא ח"או ערוך-שולחן ראה( השבת

י נֹות ִּעַקר ּכִ ּוָ ל ַהּכַ יך ,הּוא לּוָלב ׁשֶ ל ְְלַהְמׁשִ  ֶאל ְלָהִאיָרם ,ֶהָחֶזה ַעד ַהֲחָסִדים ּכָ
ֲענּוִעים ְלַנֲעֵנַע ּוְצִריִכין .ַּהַמְלכּות ֵדי ,ַהּנַ יך ּכְ ֶֹרׁש אֹור ְְלַהְמׁשִ ַדַעת ַהֲחָסִדים ִמּשׁ ּבְ  ,ׁשֶ

ִטים ַהֲחָסִדים ֶאל ְ ּשׁ ּגּוף ַּהִמְתּפַ דֹול אֹור ֲעֵליֶהם ְלהֹוִסיף ,ּבַ ם ּגָ ְרׁשָ ָ ַדַעת ִמּשׁ ּבְ  .'ְוכּו ׁשֶ
ם ַּעֵין ִרי"ּבַ ׁשָ ַער "ַּחִיים-ֵעץ-ּפְ ׁשַ    .ַּהלּוָלב ּבְ

 את להבין כדי .)ח"תשמ ירושלים מהדורת( תרכט-תרכז עמודים ג פרק ,חיים-עץ-בפרי ראה  ]קח[  
 לעיל נאמר שכבר כפי ,הספירות עשר :בקצרה להקדים עלינו ,הלולב בכוונות שם המבואר

 לשש נחלקות עצמן המידות ).ם"ת נהי"חג( ומידות )ד"חב( למוחין מחולקות ,)נה הערה(
 המחיה ,נוקבאה פרצוף שהיא ,המלכות ולספירת ,אנפין-זעיר פרצוף את המרכיבות ,המידות

 הזה האור .שמעליה המידות של אורן בקבלת כך לשם ותלויה התחתונים העולמות את
   ".שבדעת האהבה אור" מכונה הוא שלנו בתורה ואילו ',חסדים' בכוונות מכונה
 )נצח, חסד, חכמה( הימני הקו :)ז הערה ראה( קווים בשלושה ערוכות הספירות עשר ,כאמור

, כתר( האמצעי והקו ,הגבורות קו הוא )הוד, גבורה, בינה( השמאלי הקו ,החסדים קו הוא
 רחמים של הנהגה מהם ויוצר והגבורות חסדיםה בין הממזג הוא )מלכות, יסוד, תפארת

   .לעולם שפע והמשכת
 המוחין בספירות המאיר האור .'בפועל'ה לקראת 'בכוח'ה מן התקדמות ישנה קו כל לאורך

 אנו כאשר ,כך ומשום ,העולם אל ההמשכה עניין ומעצם האנושית ההשגה מן נעלה הוא
 על זאת אומרים אנו ,הגבורות קול שייכת והבינה החסדים לקו שייכת שהחכמה אומרים

 לכלל ומביאות ,והגבורה החסד ספירות נוטלות הזה 'בכוח'ה את .בלבד 'בכוח'ה דרך
 את למנוע או ,שפע המשכת ידי-על לכול להיטיב הרצון – ברור שצביונה ממשית השפעה
 ןה כאשר נוסף צעד צועדות ,וההוד הנצח ,הבאות הספירות שתי .לו ראוי שאינו ממי השפע

   .המעשה בעולם הללו הברורים הרצונות שני את מגשימות
 ראשיתו .והגבורה החסד – הללו הסותרות התנועות שתי את ולאזן למזג נועד האמצע קו

 אותן כוללת והיא ,ההשפעות מיני לכל ביותר והכולל העליון המקור שהיא ,הכתר בספירת
 וברור שגלוי מפני ,הגבורה את רסות החסד אין עליון בכתר .מעליהן מתנשאת שהיא מכיוון

   .חילוק שום בלי לעולם טוב מגלות שתיהן ואיך בשווה בשתיהן נמצא יתברך 'ה איך
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  עגר   ט סעיף לגתורה    

הוא ,יֹוָמם ֶּאָלא יֹום ָאַמר ְולֹא ,"ַּחְסדֹו 'ה ְּיַצֶוה יֹוָמם"  ִעם ְהֹוֵלך ּׁשֶ
ֻּכָלם ם ַּעֵין ּ    קט.ׁשָ

1 
 הסתום מאורה לגלות שאפשר מה המגלה ,הדעת בספירת הוא כתר ספירת של המשכה
 מדובר .יחד נמנות אינן והדעת הכתר ספירות שכן ,עשרה-אחת לאו ספירות עשר יש .סה הערה לעיל( והנעלם

 החכמה את מאחדת הדעת .)נמנית רעותה אין נמנית וכשזו ,אחת מהות של והחיצוני הפנימי בִצדה
 עצמה שהיא בקבלה מבואר כך משום .והגבורות החסדים שורשי את גם ולפיכך ,והבינה
 מונח וממילא החסדים ידי-על נמתקות הגבורות כאשר ,וגבורות לחסדים בתוכה נחלקת
 התפארת בספירת המתגלה ,רחמים של הנהגה – ביניהן המשלבת מתוקנת להנהגה השורש

  .היסוד דרך המלכות אל ונמשכת
 בהמשכת עיקריים שלבים שלושה ישנם :רבנו בדברי המוזכרים המונחים פי-על ,בתמצית

 האהבה( החסדים שורש' ,תהדע אל המוחין אור נמשך מתחילה .המלכות אל חסדים
 המתפשטים החסדים' – אנפין-שבזעיר המידות אל נמשך הוא מכן לאחר ',)יתברך שבדעתו

  .עצמה המלכות אל מגיע הוא ולבסוף ,)מידות/שבימים האהבה( 'בגוף
 .ולמטה למעלה וכן ,השמים רוחות לארבע הלולב את מנענעים אנו :הלולב לכוונות כעת

 אחת של שורשה כנגד מכוון קצה כל ,שבדעת החסדים רשישו הם הללו הקצוות ששת
 מזרח ,)גבורה( צפון ,)חסד( דרום :הבא הסדר פי-על ,אנפין-שבזעיר הספירות משש

 כפי ,הנענועים סדר גם הוא זה סדר ).יסוד( מערב ,)הוד( מטה ,)נצח( מעלה ,)תפארת(
   .ל"ז י"האר שתיקן

 החסדים דוגמת הם שבידו המינים וארבעת ,אנפין-לזעיר עצמו האדם נחשב הנענועים בעת
 ,הכוונות שער ;תרכה 'עמ שם חיים עץ פרי( משורשם הארה לקבל המבקשים – בגוף המתפשטים

 ;)החזה אל קירוב( והבאה )הגוף מן הרחקה( מהולכה מורכב נענוע כל .)שח 'עמ ,סוכות עניין
 אותו את ממשיכה הבאהוה ,שורשים/הקצוות מאחד הבא בחסד הלולב את 'טוענת' ההולכה

   .המלכות ספירת מקום ,אנפין-זעיר פרצוף של החזה אל חסד
 המוחין שלושת כנגד ,)קז הערה לעיל( והבאות הולכות משלוש מורכב נענוע כל ,למעשה

 עשר-מונהש הכול בסך ישנם כך .מחסדיה אחד לכל מקור ומהווים בדעת המתמזגים
 אנו הכול שבסך הרי ,בתפילה מקומות בארבעה הלולב את מנענעים ואנו מאחר .נענועים
  .חסד המילה כמניין – נענועים עב מנענעים

ם ְמֹבָאר ְוַגם ָנה ׁשָ ּוָ ַהּכַ ִעְנַין ׁשֶ תּוב ּבְ ה יֹוָמם" :ַהּכָ  ֶּאָלא יֹום ָאַמר ְולֹא ,"ַחְסּדֹו 'ה ְיַצּוֶ
הּוא ,יֹוָמם ָלם ִעם ְךהֹוֵל ׁשֶ ם ַּעֵין ּּכֻ    .ׁשָ

 שבו הראשון ליום המקבילה ,החסד בספירת רק לא חסדים להמשיך מכוון הנענועים סדר  ]קט[  
 אף שעל מכיוון זאת .אנפין-זעיר שבפרצוף הספירות משש אחת בכל אלא ,הלולב ניטל

 'ה של ואהבתו חסדו את מבטאות כאחד כולן ,המידות מן אחת כל של העצמי ייחודה
 הוא ואף ,)נד הערה לעיל ראה( "חסדו 'ה יצוה יומם" הפסוק מן נלמד זה עיקרון .כלפינו תברךי

  .הלולב בכוונות מוזכר
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר  עדר

ַהתֹוָרה ְמֹבָאר זֶה ְוָכל ַּדְרכֹו ִּפי-ַעל ,ל"ַּהַנ ּּבְ ל ַּהנֹוָרא ּ נו ׁשֶ  ,ַּרּבֵ
ם ְמֹבָאר ִּכי .ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ַע ׁשָ ְּכִפַית ְיֵדי-לׁשֶ  ְּלַגלֹות זֹוֶכה ,ַּהֵיֶצר ּ

הוא ,ָהַאֲהָבה הוא ,ַהֶחֶסד ּׁשֶ ֻּכְלהֹו ִעם ְּדָאזֵל יֹוָמא ּׁשֶ ְּדַהְינו .יֹוִמין ּ ּ 
ָהַאֲהָבה הוא ׁשֶ ׁש ַהֶחֶסד ּׁשֶ ָכל ְמֻלּבָ ַּהִמדֹות ּבְ ם ּוְמֹבָאר קי.'ְּוכו ּ  ׁשָ

ֵיׁש ַדַעת ַאֲהָבה ּׁשֶ ּבְ ִהיא ,ׁשֶ ְּוַהִמדֹות ֵּמַהְזַמן ָלהְלַמְע ׁשֶ  ְיֵדי-ְוַעל .ּ
ר ְמַקׁשֵ ּׁשֶ ִלּבֹו ,ְּלַדְעתֹו ִלּבֹו ּ ְרׁשותֹו ּׁשֶ ִלין ֲאַזי ',ְּוכו ּּבִ ַּהִמדֹות ְמַקּבְ ּ 

ַדַעת ָהַאֲהָבה אֹור ּבְ ַּכַנ 'ְּוכו ׁשֶ    קיא.ל"ּ

ַּכָונֹות סֹוד ּהוא זֶה ְוָכל הוא ,ל"ַּהַנ ּלוָלב ּ יך ּׁשֶ  הֶהָאָר ְְלַהְמׁשִ
ַדַעת ַהֲחָסִדים ִּמׁשֶֹרׁש ּבְ הוא ,ׁשֶ ִחיַנת ּׁשֶ ַדַעת ַאֲהָבה ּבְ ּבְ  ְְלתֹוך ,ׁשֶ

גוף ַהֲחָסִדים ּבְ ֵהם ,ּׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ ְּכָלִליות ּבְ ּ ַּהִמדֹות ּ ֻכָלם ,ּ ּבְ  ּׁשֶ
ים ׁשִ ֵהם ,ֲחָסִדים ְמֻלּבָ ִחיַנת ׁשֶ ַּכַנ ַאֲהָבה ּבְ  ְלָהִאיר ְּכֵדי זֶה ְוָכל קיב.ל"ּ

1 
 נפנה דלהלן בהערות .שלנו בתורה שהתבאר מה אל קשורים הדברים איך נתן 'ר יבאר כעת

  .יוןהע לנוחות ,המתאימים לסעיפים

ַהּתֹוָרה ְמֹבָאר ֶזה ְוָכל י- ַעל ,ל"ַהּנַ ּבְ ְרּכֹו ּפִ ל ַהּנֹוָרא ּדַ נּו ׁשֶ י .ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ,ַרּבֵ  ּכִ
ם ְמֹבָאר ַעל ׁשָ ִפַית ְיֵדי- ׁשֶ הּוא ,ָהַאֲהָבה ְּלַגלֹות זֹוֶכה ,ַּהֵיֶצר ּּכְ הּוא ,ַהֶחֶסד ׁשֶ  יֹוָמא ׁשֶ
ָאֵזל ְלהֹו ִעם ּדְ ָהַאֲהָבה ַהְינּוּדְ .יֹוִמין ּּכֻ הּוא ׁשֶ ׁש ַהֶחֶסד ׁשֶ ָכל ְמֻלּבָ    .'ְוכּו ַּהִמּדֹות ּבְ

   .נד-נג הערות ,ד סעיף ראה  ]קי[  

ם ּוְמֹבָאר ֵיׁש ׁשָ ַדַעת ַאֲהָבה ּׁשֶ ּבְ ִהיא ,ׁשֶ ר ְיֵדי- ְוַעל .ְּוַהִמּדֹות ֵּמַהְזַמן ָלהְלַמְע ׁשֶ ֵ ְמַקּשׁ  ּׁשֶ
ִלּבֹו ,ְלַדְעּתֹו ִלּבֹו ְרׁשּותֹו ּׁשֶ ִלין ֲאַזי ',ְוכּו ּבִ ַדַעת ָהַאֲהָבה אֹור ַּהִמּדֹות ְמַקּבְ ּבְ  'ְוכּו ׁשֶ

ּנַ    .ל"ּכַ
  .ז ,ה סעיפים ,לעיל  ]קיא[  

נֹות סֹוד הּוא ֶזה ְוָכל ּוָ ה ,ל"ַהּנַ לּוָלב ּכַ יך ּואׁשֶ ֶֹרׁש ֶהָאָרה ְְלַהְמׁשִ  ַהֲחָסִדים ִמּשׁ
ַדַעת ּבְ הּוא ,ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ ַדַעת ַאֲהָבה ּבְ ּבְ גּוף ַהֲחָסִדים ְְלתֹוך ,ׁשֶ ּבְ ֵהם ,ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ ָלִליּות ּבְ  ּּכְ
ֻכָלם ,ַּהִמּדֹות ּבְ ים ּׁשֶ ׁשִ ֵהם ,ֲחָסִדים ְמֻלּבָ ִחיַנת ׁשֶ ּנַ ַאֲהָבה ּבְ    .ל"ּכַ

 )ז הערה( התפארת לספירת גם המקבילה ,התורה היא לגוף המקבילה .חק הערה ,ללעי ראה  ]קיב[  
 כל את בתוכה כוללת התורה גם ,התפארת כמו .)א ,יז דף ,הקדמה ,זוהר תיקוני( 'גוף' המכונה
 האהבה אור את בתוכה התורה מכילה הנוכחי במצבה .נכון בשיקול ביניהן זנתומא המידות
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 ערה   ט סעיף לגתורה    

הוא ,ְּלכותַּהַמ ֶאל  ְלָכל ַּמְלכותֹו ְּלַגלֹות ְּכֵדי ַּהְינו קיג.ָהֶאְתרֹוג ּׁשֶ
ֵאי ָכל ֱּאלֹקותֹו ִלְמֹצא ַּהְינו ,עֹוָלם ּבָ ָּהַעכו ְלׁשֹונֹות ּבְ  ּוְבָכל ,ם"ּ

ִמִיים ַּהְדָבִרים ׁשְ ַּהְקִלפֹות ְמדֹוֵרי ּוְבָכל ,ּּגַ ַּכַנ ּ ָכל ,ל"ּ  ּהוא זֶה ּׁשֶ
ִחינֹות ּוַמְלכו" :ּבְ ֹכל תֹוּ ָלה ּּבַ    קיד."ָמׁשָ

ה זֶה ְוָכל ַּהַצִדיק ְיֵדי-ַעל ַנֲעׂשֶ כֹוֶפה ּ הוא ,ִיְצרֹו ּׁשֶ ִחיַנת ּׁשֶ  ּבְ
ַּהלוָלב הוא ,ּ ִחיַנת ּׁשֶ ַּכָידוַע ַּצִדיק ּבְ ּ ִחיַנת קטו,ּ ַּכָתָמר ַּצִדיק" :ּבְ ּ 
ֻסכֹות ִּכי קטז."ִיְפָרח  ,עֹוָלם ֵאיּבָ ְלָכל ַּמְלכותֹו ְּלַגלֹות עֹוְסִקין ָּאנו ּּבְ

1 
 שבדעת האהבה מאור – יותר עוד עליונה הארה לקבל מבקשת היא אולם ,מידות/שבימים

   .)ז סעיף(

ֵדי ֶזה ְוָכל הּוא ,ַּהַמְלכּות ֶאל ְלָהִאיר ּכְ    .ָהֶאְתרֹוג ׁשֶ

 שלושת :כדלהלן התחתונות הספירות שבעל מקבילים המינים שארבעת מלמד הזוהר  ]קיג[  
 ;והוד לנצח מקבילות הערבות שתי ;ותפארת גבורה ,חסד לספירות מקבילים ההדסים

 יד אוחזת הנענועים שבשעת נמצא .)א ,רנו ג"ח זוהר( למלכות – והאתרוג ליסוד מקביל הלולב
 שאליו וםבמק אוחזת השנייה היד ואילו ,אנפין-שבזעיר המידות שש ,השפע במקור אחת
   .המלכות ספירת – הולך הוא

ֵדי ַהְינּו ֵאי ְלָכל ַמְלכּותֹו ְּלַגלֹות ּכְ ָכל ֱאלֹקּותֹו ִלְמצֹא ַהְינּו ,עֹוָלם ּבָ  ְלׁשֹונֹות ּבְ
ָבִרים ּוְבָכל ,ם"ָהַעּכּו ִמִיים ַהּדְ ׁשְ ּנַ ַּהְקִלּפֹות ְמדֹוֵרי ּוְבָכל ,ּּגַ ל ,ל"ּכַ ּכָ  הּוא ֶזה ׁשֶ

ִחינֹות ּכֹל ַמְלכּותֹוּו" :ּבְ ָלה ּבַ    ".ָמׁשָ
 אפילו ,מקום בכל למצאו ושמחובתנו מקום בכל מצוי 'שה ,ג-ב סעיפים ,לעיל ראה  ]קיד[  

 תהלים( "משלה בכל ומלכותו" הפסוק פירוש זהו .הקדושה מן מאוד הרחוקים במקומות
 באתה .דבר ובכל מדרגה בכל ,מקום בכל מצוי 'ה של סופי-האין אורו ,דהיינו – )יט קג

  .כולו לעולם יתברך 'ה של ואהבתו נוכחותו את מגלה המלכות אל החסדים

ה ֶזה ְוָכל יק ְיֵדי- ַעל ַנֲעׂשֶ ּכֹוֶפה ַּהַצּדִ הּוא ,ִיְצרֹו ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ הּוא ,ַּהלּוָלב ּבְ ִחיַנת ׁשֶ  ּבְ
יק ָידּוַע ַצּדִ    ,ּּכַ

 של "השדרה עמוד"ל שניהם ואת לצדיק הלולב את המקשר ,ב ,רנה ,ג"ח זוהר ראה  ]קטו[  
 הזוהר ממקד אחר במקום ).יסוד ,תפארת ,דעת ספירות( האמצעי הטור הוא הלא – הספירות

 מידתו שהיא ,)קיג הערה ראה( היסוד ספירת כנגד הלולב את ומכוון ,יותר עוד ההקבלה את
  .)ח הערה ראה( הצדיק של

ִחיַנת יק" :ּבְ ָמר ַצּדִ ּתָ    .)יג צב תהלים( "ִיְפָרח ּכַ

 ענף – הלולב ובין הצדיק שבין הקשר את מבסס ,התמר עץ עם הצדיק את הקושר ,זה פסוק  ]קטז[  
ּפֹת" ,התמר  אור שגילוי היא הדבר משמעות ,לעיל המבואר פי-על ,שלנו בהקשר ".תמרים כַּ
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 ן חלק א"ליקוטי מוהר   עור

ַּוֲאִפלו ְבִעים ְלָכל ּ ָּהַעכו ְלׁשֹונֹות ַּהׁשִ זֶהו ם"ּ ּׁשֶ ְבִעים סֹוד ּ  ָּפִרים ַּהׁשִ
ַמְקִריִבין ִביָלם ּׁשֶ ׁשְ ֻסכֹות ּבִ    קיז.ּּבְ

ָאנו ְּוזֶהו  ָּכל ַּדַעת ְלַמַען" :ְּוַהָקפֹוָתיו ּלוָלב ְנִטיַלת ַאַחר אֹוְמִרים ּׁשֶ
   קיח."עֹוד ֵאין ָהֱאלִֹקים אּהו 'ה ִּכי ָהָאֶרץ ַּעֵמי

ַהתֹוָרה ְמֹבָאר זֶה ְוָכל ֲאִריכות ְלֵעיל ַּכְמֹבָאר ַּהזֹאת ּּבְ  ַוֲעַדִין .ּּבַ
ִּעיוָנא ְצִריִכין א ּ ַּהַכָונֹות ָּכל ְלָבֵאר ,ַרּבָ ל ּ  ַּהתֹוָרה ִּפי-ַעל ּלוָלב ׁשֶ

ֵאר ל"ַּהַנ תֹוָרתֹו ֵּעיֵנינו ָיִאיר 'ַוה .ֵהיֵטב ּבָ ִנ ּבְ  ְּדָבָריו ְלָהִבין ְּזֶכהּׁשֶ
  קיט]:ְּוַהִנְפָלִאים ַּהנֹוָרִאים ּוְרִמיזֹוָתיו

1 
 הטמון האור את ומגלה יצרו את הכופה בצדיק תלויה והמידות הימים בתוך שבדעת האהבה

   .)ו ,ג סעיפים( הרעה ימי תחת

י ֻסּכֹות ּכִ ֵאי ְלָכל ַמְלכּותֹו ְּלַגלֹות עֹוְסִקין ָאנּו ּבְ ְבִעים ְלָכל ַּוֲאִפלּו ,עֹוָלם ּבָ ִ  ַהּשׁ
ֶזהּו ם"ָהַעּכּו ְלׁשֹונֹות ְבִעים סֹוד ּׁשֶ ִ ַמְקִריִבין ִריםּפָ ַהּשׁ ִביָלם ּׁשֶ ׁשְ ֻסּכֹות ּבִ    .ּבְ

 ומצווה ,הסוכות חג ימי שבעת במהלך להביא מצווים שאנו הקרבנות את מונה התורה  ]קיז[  
 .)לד-יב כט במדבר ראה( החג ימות כל בין במדורג המתחלקים פרים שבעים של סך להוסיף

 .)ב ,נה סוכה( העולם ומותא שבעים על לכפר נועדו הללו הפרים ששבעים אומרים ל"חז
 .)קיד ,קיג הערות ,לעיל( התחתונות במדרגות האלוקות את לגלות נועדה לולב מצוות ,כמבואר

 'ה כי הגילוי – ללבכ הסוכות חג של העמוקה משמעותו למעשה שזוהי למדים אנו כאן
  .הקדושה מן ביותר הרחוקות במדרגות ,האומות בשבעים אפילו ,מקום בכל מצוי

ָאנּו ְוֶזהּו ַעת ְלַמַען" :ְּוַהָקפֹוָתיו לּוָלב ְנִטיַלת ַאַחר אֹוְמִרים ׁשֶ ל ּדַ י ָהָאֶרץ ַּעֵמי ּכָ  'ה ּכִ
   ".עֹוד ֵאין ָהֱאֹלִקים הּוא

 את )מסוימים למנהגים ,מוסף לאחר או( ההלל לאחר ומרל נהוג הסוכות מימי יום בכל  ]קיח[  
 כשספר המתפללים אחד עומד שלידה ,הבימה הקפת תוך נאמרות ההושענות .'הושענות'ה

 הוא 'ה כי הארץ עמי כל דעת למען" יום בכל אומרים אנו ההושענות לאחר .בידו תורה
  .כולו לעולם 'ה דעת את מגלים אנו לולב מצוות באמצעות – "עוד אין האלוקים

ַהּתֹוָרה ְמֹבָאר ֶזה ְוָכל ְמֹבָאר ַּהזֹאת ּבְ ֲאִריכּות ְלֵעיל ּכַ א ִּעיּוָנא ְצִריִכין ַוֲעַדִין :ּבַ  ,ַרּבָ
ל ְלָבֵאר נֹות ּכָ ּוָ ל ַהּכַ י- ַעל לּוָלב ׁשֶ ֵאר ל"ַהּנַ ַהּתֹוָרה ּפִ  ֵעיֵנינּו ָיִאיר 'ַוה .ֵהיֵטב ּבָ

תֹוָרתֹו ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ָבָריו ןְלָהִבי ׁשֶ ְפָלִאים ַהּנֹוָרִאים ּוְרִמיזֹוָתיו ּדְ   ]:ְוַהּנִ
 בתורה המבוארים העמוקים הרעיונות מן יום-היום לחיי מעשיות הדרכות כמה גוזר נתן 'ר  ]קיט[  

 ,שהיה הטוב את ולבקש שבמצבם ברע להתמקד אדם בני נוטים ,אומר הוא ,לעתים :שלנו
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  עזר   ט סעיף לגתורה    

1 
 לקחת מזדרז הוא כספי למחסור קלענ אדם כאשר ,למשל .אחרים בימים ,שיהיה או

 מן לווה הוא ,הרעה בימי ,בינתיים .לכך ישוב עוד והוא ,יותר טוב מצבו היה פעם .הלוואה
 יום שבכל להאמין יש .טובה דרך זו אין ,דאמת אליבא .בעתיד לנחול מקווה שהוא הטובה

 כך משום .שיבואו יותר טובים ימים על לסמוך ולא ,לגלותו כדי היטב ולהתבונן ,טוב ישנו
 יוכל וכיצד מתי יודע הוא שאין מהלוואות יכולתו ככל להישמר לאדם נתן 'ר מורה

  .)א :ה הלוואה הלכות ליקוטי ראה( להחזירן
 אולם ,דחקו מתוך כסף ללוות לפעמים נאלץ הוא שגם ,הצדיק של מצבו הוא שונה

 להתרשל לו גורמת נהאי הצדיק של הלוואתו .כולו לעולם טוב לצמוח עשוי זו מהלוואה
 גדלה כך ,המחסור ועמו ,ההסתר שגדול ככל .יותר עוד בכך להתחזק אלא ,הטוב במציאת
 מהן לבנות ,הרעה בימי כך-כל קשה בגלות הנתונות התורה אותיות את לגלות תשוקתו

 בו שאין זמן או מקום שאין היטב יודע הצדיק .לעולם רב שפע ולהמשיך חדשים תורה דברי
   .'ממנו פנוי מקום אין' ,"מיניה פנוי אתר לית" שכן ,זעיר ואפילו ,אלוקות של ניצוץ
 שהוא עד ,בהם הנסתר השלום את ולבקש הרעה בימי להתבונן הצדיק ממשיך כך משום
 משם דווקא .כלל אליהם מגיע היה לא המחסור שלולא – מאוד נמוכים למקומות מגיע
 מאתנו אחד כל על שומה כך ,הצדיק כמו .וכול לעולם תיקון ולהצמיח ,האור לבקוע עשוי
 'ה את למצוא אפשר שתמיד מכיוון ,לייאוש מקום אין לעולם .מצב בשום נואש לומר שלא

  .)ה :ה הלוואה שם( מקום בכל יתברך
 שניהם מקבילים ,זו בתורה רבנו מדבר שעליהם ,והאהבה השלום :מוסיף דשבתא-היקרא
 .")ונדבה אהבה מנוחת" :שבת של מנחה בנוסח וכן ;ב ,קעו ג"ח בזוהר ראה( המנוחה יום ,קודש לשבת
 'ה אני כילדעת  …רותשמֹ שבתתי את אך" )יג לא שמות( בפסוק כמו ,לדעת גם מקבילה שבת

 אדם זוכה ,והשלום האהבה לבקשת המקבילים ,ועינוגה השבת שמירת ידי-על ".מקִדשכם
 לכן .זמן ובכל מצב בכל ,מקום בכל מצוי יתברך 'שה – "כבודו הארץ כל מלוא"ש לדעת
 סתימאה דעתיקא מאורייתא ,לבוא העתיד מן המתנוצץ אור ,"הבא-עולם מעין" היא שבת

  .שבדעת האהבה ומאור
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 על מאמר זה ייסד מוהרנ"ת את ההלכות הבאות: יו"ט ב', חנוכה ג', פורים ד', הלוואה ה'.     ‡) הנה ע"פ רוב, נהג רבינו להציג בריש המאמר את הפס' או מאמר מסילת הקשרים (*
בזה,  לנו  שמרמז  לומר,  ויתכן  העיון).  כללי  (מח"י  י'  בכלל  כמבואר  וכו',  הקדמותיו  כל  את  שמציע  אחר  עד  אלא  לבארו,  דרכו  ואין  דבריו.  את  מייסד  שעליו  חז"ל 
לבאר  שבבואם  ובמדרש,  בזהר  שמצוי  (כמו  המאמר.  הארת  להמשכת  שכלנו  עיני  תחו  ִיפָּ ובכך  והקשריו,  זה  חז"ל  מאמר  או  בפס'  תחילה  היטב  להתבונן  לנו  ראוי  השגתו,  לכלליות  ּוֶפַתח  ַער  שַׁ כְּ שֶׁ
פס' מסויים, פתחו תחילה בפס' אחר, כי ממנו נמשכה השגתם כמבואר בחיי"מ (שמב)). ואכן במאמר דנן, גילה זאת רבינו כמעט בפירוש, שפתח את המאמר 'הכלל הוא שצריך לבקש שלום וכו'', 
בבחי' המבואר להלן (אות ו') על הפסוק 'כי שפתי כהן ישמרו דעת',  שזהו ממש כהמשך ללשוה"כ 'בקש שלום' הסמוך לפס' 'מי האיש וכו'', ומכך נוכל להקיש אף לשאר המאמרים, והבן.      ב) 

שע"י הרב הכופה יצרו, יתגלה האהבה שבדעת שהיא למעלה מהזמן, שעי"ז נמשך שלום נפלא בעולם כעין דלעת"ל (אות ד').

(*

סיפור התגלות המאמר
התורות והמאמרים שבספריו הקדושים הם כלליות, וכל מה שאתה ממשמש בהם 
אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש ומתוק לחיך ומאיר עיניים מאוד, ויש בהם עמקות 
גדול בדרך פשט ובדרך סוד ונסתר. כי כל התורות יש בהם סודות נסתרים ונפלאים 
מצוות,  של  כוונות  יש  מאמר  בכל  גם  זאת.  לבאר  אפשר  ואי  מאוד.  מאוד  ונוראים 
שכל מאמר שייך לאיזה כוונות המבוארים בכתבים, בעץ חיים ופע"ח. כגון התורה 

של 'מי האיש החפץ חיים' (לקוטי א' סימן ל"ג) יש בו סוד כוונות לולב, אע"פ שלא 
בו  שיש  לי  כמדומה  ק"א)  (שם  מרעים'  עלי  'בקרוב  וכן  לולב.  ממצות  דבר  בו  נזכר 
כוונות קידוש, וכיו"ב שארי המאמרים. ושמעתי מפיו הקדוש שאמר, שרצה לעשות 
שיהיה  תורה  לומר  צריכין  רק  נצרך,  אינו  פשוט  פירוש  אך  חיים,  העץ  על  פירוש 
שאמר,  בשמו  שמעתי  גם  חיים.  לעץ  השייכים  תורות  כמה  אמרתי  וכבר  פירוש, 

ּב 
ואני תפלה

ּו  ינ ≈úָע ם  ַרח≈ יי,   ‡ ָ‡ּנָ
וכו',  ים  ƒַרּב‰ָ ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿
úָם,  עו… ּבָ ם  úו… ָׁ יך¿  ƒׁ ַמ¿ ו¿
ים  ƒׂ ָּ ים ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ּוב¿
 ú ∆ׁ  ‡ ָי ¿ú ַמ ָפ ּב¿ ם  úו… ָׁ
 ú ∆ׁ  ‡ ָי ¿úַמ ָפ ּוב¿  ‰úָ ַמע¿
 ú ּכָ   ∆‡  ú ַבּט≈ ¿ּו  ,‰ ַמּטָ
úָם,  ן ָ‰עו… ƒמ  ∆̃ …úי ַמֲח ינ≈ ƒמ
 ָּ ָך ָיַ„ע¿ ַבּ„¿ ¿ú ‰ יי  ָּ‡ַ י ƒּכ
ים  ƒú ˜ּו ¿ú ƒ̃ ו¿   ָרעו…  ‰ ּמָ ּכַ
ם,  úו… ָׁ ו¿ ַחס  ים,  ƒמ ר¿ ו… ‚ּ
ו  ָׁ ַעכ¿  ׁ ּי≈ ∆ׁ   ∆̃ …úֲח ַ‰ּמַ
  ∆̃ …úֲח ַ‰ּמַ ם  ∆̂ ע… ָרט  פ¿ ƒּוב
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ין ַ‰ ו ּב≈ ָׁ ׁ ַעכ¿ ּי≈ ∆ׁ
ר,  ּ„ו… ּבַ ∆ׁ ים  ƒר ≈ׁ ַ‰ּכ¿ ין  ּוב≈
 ú ּכָ ב  ≈ú  ˜úַָח ר  ∆ׁ‡ֲ ַע„ 
 ‡ . ָ‡ּנָ רו… ֲחב≈ ָח„ מ≈ ∆‡ ָח„ ו¿ ∆‡
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈ יי, 
  מ∆ ¡‡‰ָ  ‰ ∆úּ‚ַ ¿ּו ים  ƒַרּב‰ָ
ם  úו… ָׁ ים  ƒָׂ ו¿ úָם,  עו… ּבָ
úָם,  עו… ¿ú ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ין ַעּמ¿ ּב≈
 úָכ ּב¿ ם  úו… ָׁ ַע  י ƒּפ ¿ַׁ ו¿
ך¿  ַׁ מ¿ ּיֻ ∆ׁ ַע„    úָמו… ָ‰עו…
 ‰ úָם ַ‰ּז∆ עו… ם ּבָ ַ‚ּ ם  úו… ָ ּׁ‰ַ
ים  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿  úָכ ו¿ י,  ƒמ ¿ׁ ַ‚ּ‰ַ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰, ו¿ ‰ ַעú ז∆ ַרֲחמּו ז∆ י¿
 ú ּכָ ין  ּב≈  ú „ו… ָ‚ּ ם  úו… ָ ּׁ‰ַ
ם  úָ עו… ּבָ ∆ׁ ים  ƒ‡ ּו ר ּב¿ ‰ַ

(úי˜ו" י„). 

 ú ּכָ ין  ּב≈ ם  úו… ָׁ ים  ƒָׂ ו¿
úָם.  עו… ¿ú  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿
ָך  י נ∆ י ע≈ ּב¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ב  טו… ו¿
 ú ּכָ   ∆‡ ך¿  ָבר≈ ¿úּו נּו  כ≈ ָבר¿ ¿ú
  ע≈  úָכ ּב¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿
ָך  מ¿ úו… ¿ׁ ƒב ָע‰  ָׁ  úָכ ּוב¿
 ‡ ָר ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו ב.  ו… ּט ‰ַ
ָרב  ם  úו… ָׁ" ּוב  ּכָ ∆ׁ
ין  ≈‡ ו¿ ָך  ∆ָר ו… י  ֲ‰ב≈ ‡ו… ¿ú
י  ƒ‰ י¿  .ú ו… ׁ כ¿ ƒמ ו…  מ úָ
 ‰ ָו ¿ú ַׁ ך¿  ≈ú י ח≈ ּב¿ ם  úו… ָׁ
ך¿  ƒַני ּבָ  úָכ ו¿  . ך¿ ƒיָ נו… מ¿ ַ‡ר¿ ּב¿
ם  úו… ¿ׁ ַרב  ו¿ יי,  י  ≈„ ּו ּמ ƒú
ָעי  ר≈ ו¿ ַ‡ַחי  ַמַען  ¿ú  , ך¿ ƒָני ּבָ
 . ך¿ ּבָ ם  úו… ָׁ  ‡ ּנָ ָר‰  ֲ‡ַ„ּב¿
ינּו  ≈‰…ú ¡‡ יי   י ּב≈ ַמַען  ¿ú
ז  ע… יי   . úָך¿ ב  טו…  ‰ ָׁ ¿̃ ֲ‡ַב
  ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿ יי  ן,  ≈ּ ƒי ַעּמו…  ¿ú
ן  ָרˆו… ¿ú יּו ¿‰ ƒם. י úו… ָ ַּׁעּמו… ַב
י  ƒּב ƒú ן  יו… ¿‚ ∆‰ ו¿ י,  ƒפ י  ר≈ מ¿ ƒ‡
י"  ƒú‡ֲ ‚ו… ו¿ י  ƒּורˆ יי  יָך,  ָפנ∆ ¿ú

(úי˜ו" נז). 

צריך לבקש שלום. מצינו שייחסו חז״ל במסכת אבות (א, יב) את ענין בקשת 
ורדיפת השלום למידתו של אהרן הכהן ב), וכדאיתא באבות דרבי נתן (יב, 
ג–ו), וז״ל: הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום, ורודף שלום, 
וכו׳.  לתורה  ומקרבן  הבריות,  את  אוהב  לאשתו,  איש  בין  שלום  ומשים 
אחד  כל  בין  בישראל  שלום  אוהב  אדם  שיהא  מלמד  כיצד,  שלום׳  ׳אוהב 
ואחד, כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר (מלאכי ב) 
׳תורת אמת היתה בפיהו, ְוַעְוָלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך 
באדם  בו  פגע  בדרך,  מהלך  אהרן  כשהיה  מעוון׳.  השיב  ורבים  איתי, 
רשע, ונתן לו שלום. למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר, אוי לי, 
שלום.  לי  שנתן  הימנו  ּבֹוְׁשִּתי  אהרן,  את  ואראה  אח״כ  עיני  אשא  היאך 
שעשו  אדם  בני  שני  וכן  העבירה.   מן  עצמו  מונע  האיש  אותו  נמצא 
מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, אמר לו, בני, ראה 
חבירך מהו אומר, ְמָטֵרף את ליבו, וקורע את בגדיו, אומר, אוי לי, היאך 
אשא את עיני ואראה את חברי, ּבֹוְׁשִּתי הימנו, שאני הוא שסרחתי עליו. 
האחר,  אצל  ויושב  אהרן  והלך  מליבו.  קנאה  שמסיר  עד  אצלו,  יושב  הוא 
ואמר לו, בני, ראה חבירך מהו אומר, ְמָטֵרף את ליבו, וקורע את בגדיו, 
הימנו,  ּבֹוְׁשִּתי  חבירי,  את  ואראה  עיניו  את  אשא  היאך  לי,  אוי  ואומר, 
מליבו.  קנאה  שמסיר  עד  אצלו,  יושב  הוא  עליו.  שסרחתי  הוא  שאני 
וכשנפגשו זה בזה, ִּגְּפפּו ונשקו זה לזה וכו׳. ועוד כמה אלפים היו בישראל 
שנקראו שמם ׳אהרן׳, שאלמלא אהרן לא בא זה לעולם, שהיה משים שלום 
בין איש לאשתו, ומזדווגין זה עם זה והיו קורין שם הילוד על שמו וכו׳. 
אחד  כל  בין  בישראל  שלום  רודף  אדם  שיהא  מלמד  כיצד,  שלום׳  ׳רודף 
ואחד, כדרך שהיה אהרן רודף שלום בישראל בין כל אחד ואחד, שנאמר 

׳סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו׳. 

מילואי חכמה

שלום
ב'אחד  מקורה  כולה  הבריאה 
ית'  הבורא  הוא  הלא  הפשוט', 
שהוא מקור הכל, אלא שמחמת 
אלקותו,  את  והסתיר  שצמצם 
נתהוו ההתחלקות והריבוי, שהם 
ולפי  פשוטה.  מאחדות  ההיפך 
כאמור  נוצרה  כולה  שהבריאה 
והסתרת  צמצום  בעקבות  רק 
האחד הפשוט, הרי היא מורכבת 
דווקא מכוחות מנוגדים, ודוגמא 
שמהם  היסודות  ד'  הם  לכך 
נעשתה הבריאה כולה, שטבעם 
למרות  ואולם,  זה.  את  זה  נוגד 
ישנה  בשר,  לעין  הנראה  שכפי 
ִנּיּות והתחלקות, מ"מ בכל אלו  שְׁ
נעלם יסוד פשוט, שהוא מאחד 

את כולם לשורשם.
 והנה מכל הברואים כולם, בולט 
ביחודיותו האדם שנברא בצלם 
כולל  שהוא  מחמת  וזה  אלקים, 
את כל ההפכים והניגודים, שהרי 
מצד אחד יש בו נשמה ששורשה 
בראשית ההשתלשלות, ומאידך 
נברא  גופו,  דהיינו  בחיצוניותו, 
בסוף כל הנבראים. כי באמת כל 
באדם,  כלולים  כולם  הנבראים 
כל  בין  להשלים  הוא  ותפקידו 
זה  כביכול  הנפרדים  החלקים 
אחדות  את  בהם  ולהאיר  מזה, 

הבורא ית' שהוא שורש הכל.
רוחניות  בין  גם  מחבר   האדם 
חלק  נשמתו  בהיות  לגשמיות, 
מעפר  גופו  ואילו  ממעל,  אלוק 
מעלתו,  ניכרת  ובזה  גשמי, 
שהיא יכולתו לעשות שלום בין 

עליונים לתחתונים.
נשיאת  בעצם  הינו   השלום 
נעשה  וזה  יחדיו,  ההפכים 
או  השורש  אל  חיבורם   ע"י 
ואז  אותם,  המאחדת  המטרה 
הם משלימים זה את זה. וזה מה 
זכו  ואשה  'איש  חז"ל  שאמרו 
שכינה ביניהם', שאף שהם שני 
הפכים בשורשם ובתכונותיהם, 
של  האחת  המטרה  ע"י  מ"מ 
יכולים  הם  ביניהם'  'שכינה 

לזכות אל השלום.
כמ"ש  שלום,  נקראת   התורה 
שלום',  נתיבותיה  'וכל  ג)  (משלי 

הרוחני  השורש  היא  כי  וזאת, 
של הבריאה, כמו דאיתא בזהר 
(תרומה קסא.) 'אסתכל באורייתא 

נקראת  היא  ולכן  עלמא',  וברא 
שלום, כי יש בה שלימות של כל 
ההפכים בבריאה. וכן מצינו בה 
מחלוקות  הרבה  שישנם  שאף 
בדברי רבותינו, מ"מ 'אלו ואלו 

דברי אלקים חיים' (עירובין יג:).
בשמיא  'אחיד  נקרא   הצדיק 
כי  לא.),  בראשית  (זהר  ובארעא' 
הוא הצינור של השלום המחבר 
שבשמים.  לאביהם  ישראל  בין 
אצל  זו  נקודה  מצינו  וביותר 
אהרן הכהן, שהעלה את נשמות 
בעבודת  ית'  לפניו  ישראל 
העוונות,  על  וכיפר  ביהמ"ק, 
ולכן  ופירוד,  ריחוק  שעניינם 
שלום,  ורודף  שלום  אוהב  היה 
לחבירו  אדם  בין  שלום  ומטיל 

ובין איש לאשתו.
בזה  מצויינת  העתידה   הגאולה 
כל  בין  השלום  בה  שיושלם 
(ישעיה  כמ"ש  כולם,  הברואים 
עם  ונמר  כבש  עם  זאב  'וגר  יא) 

ֻחר  על  יונק  ע  ֲעשַׁ ְושִׁ ירבץ,  גדי 
האדם  תיקון  יבוא  אז  כי  ֶתן',  פָּ
על שלימותו, ולכן אף הרוחניות 
תתגלה בתוך המציאות הגשמית, 
באופן שיתקיים הכתוב (שם) 'כי 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה 

לים מכסים'.

לרחק  לא  וכו'  בא  אליהו  אין 
שלום  לעשות  אלא  לקרב,  ולא 
בעולם, שנאמר 'הנני שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם' (עדויות ח, ז).    גדול השלום, ששקול נגד כל מעשה בראשית (ילקו"ש במדבר תשיא).     השלום משלים הכל, ומפני כך נקרא שלום, מלשון השלמה, כי כאשר אין שלום 
אז כל אחד ֵחֶלק וחסר השלמה, ובשלום יושלם עד שאינו ֵחֶלק, שהרי יש לו שלום האחד עם האחד, ואז הדבר שלם (דרך חיים אבות א, יח).     דע, כי שלום משמעו הוא קשר הדברים ְוִיחודם, והוא חוט המחרז ומחבר, ואותיות השם הקדוש שכל ההוויות כלולות בו 
מקשרם ומייחדם, ולזה נקרא 'השם המיוחד', וכמ"ש חז"ל 'שמי המיוחד לי', ולזה נקרא שלום, שנאמר 'ויקרא לו ה' שלום', ואמרו 'שמו של הקב"ה שלום' (דרך אמונה ה).      שלו״ם נוטריקון ו'דע מ'ה ש'תשיב ל'אפיקורוס, כי ע"י השלום יודע להשיב על אפיקורסות 
שבליבו (ליקו"מ סב).     כשאינו יודע לתת עצה בנפשו זה בחי' חלוקת העצה, שליבו חלק ואינו יכול להכריע, וכשהשי"ת עוזרו לתת עצה לנפשו זה בחי' שלום, שנתאחד חלוקות העצה שבליבו ונגמר לו עצה אחת אמיתית (ליקו"ה נזיקין ה, כח).    גדול מעלת 
השלום בין אדם לחבירו, כי כל אחד מישראל הוא צמצום ושכל מיוחד ועל כן דעתו משונה מחבירו, אבל צריכין שיוכללו יחד באהבה שיבואו לידי הכרעה ושלום, ואז דייקא ע"י שיוכללו כל השינויי דעות יחד, עי"ז דייקא יזכו להשגות אלקות (ליקו"ה נזיקין ד, לב).

צריך לבקש שלום. ומובא בספר כוכבי אור (ששון ושמחה ז): שמעתי מאבי 
ט)  (ישעיה  המקרא  אודות  על  הכ״מ,  מטולטשין  נחמן  ר׳  הרה״ח 
׳ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום׳, שפירוש המקרא 
הוא שהשי״ת שהוא ׳פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד׳, יקרא שמו של מלך 
היוצא  והכלל  פעמים.  כמה  מזה  לדבר  רגיל  והיה  שלום׳.  ׳שר  המשיח 
בקצרה מדבריו הנובעים מדברי מוהרנ״ת ז״ל הקדושים בתכלית הקדושה, 
שלכאורה יש לתמוה על זה, כי הלא משיח צדקנו, לא בלבד ענין השלום 
יתקן ויכניס בכל אחד, כי גם יכניס בכל אחד שאר מידות טובות, כמו 
אמת ואמונה וכו׳, ולמה זה יהיה נקרא שמו הקדוש רק על ענין השלום. 
זה  גליותנו  כל  באמת  כי  הזה.  הדבר  רוממות  רואין  אנו  זה  מכל  אבל 
הוא רק מחמת שנאת חינם, ועל כן נתארך ונמשך כל כך. כי גלות בבל 
לא  ט:),  (יומא  וכו׳  זרה  עבודה  מחמת  שהיה  הראשון,  חורבן  שאחר 
שנאת  מחמת  שנתהווה  הזה  האחרון  וגלות  שנה,  שבעים  עד  רק  נתארך 
כי  כך.  כל  וערך  שיעור  בלי  ומופלג  עצום  בריבוי  ונמשך  נתארך  חינם, 
הענין הזה של שנאת חינם, וכן שאר דברים שבין אדם לחבירו, אפילו יום 
ומכל  פה:),  (יומא  חבירו  את  שירצה  עד  מכפר  אינו  המיתה  ויום  כיפור 
שכן וכל שכן על העוון החמור של לשה״ר שהוא גרוע ביותר, וכמובן לכל 
משכיל בעומק פירוש המאמרי חז״ל (ערכין טו:) שאמרו על לשה״ר שהוא 
ותוקף  עוצם  אבל  דמים.  ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה  עבודה  כנגד  שקול 
שגם  עד  וערך,  שיעור  בלי  ונשגב  גדול  זה  שעל  דהתגברות  ההתגברות 
ַהָּכֵׁשר שבכשרים והצדיק שבצדיקים אשר עמד בנסיון באמת, והיטה שכמו 
לסבול עול תורה ושבירת התאוות וכו׳, ובענין זה גם בהם נפלה שלהבת. 
נוראים  צדיקים  שהיו  וכו׳  ושמעון  ראובן  י״ה,  משבטי  גדול  לנו  מי  כי 
בענין  ואעפ״כ  אמת,  בספרי  כמובא  כך  כל  בהאמונה  וחזקים  כאלה 
הקנאה והמחלוקת ולשה״ר ושנאת חינם, גם הם נכשלו ונלכדו, עד שעבר 
עי״ז מה שעבר וכו׳. והנה להביא לזה דוגמאות מספרי אמת יכלו המון יריעות. אבל על זה דוה ליבנו על אלה חשכו עינינו, על שעדיין מרקד בינן 
וכו׳. ולמאי נפקא מינה, למיבעי רחמי. כי שומע כל זה יבכה וישמח בבכי ותחנונים, כלביא ישאג תִפלה וצעקה ושמחה ירבה, אולי אולי מכל זה יחבא. 

ועל כן גם אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו על זה לבקש ולברך שלוש פעמים בכל יום ברכת ׳שים שלום׳, אפילו בשבת ויום טוב.

ילקוט הנחל

במדותיו  מחולק  יהיה  שלא  וכו׳  ישראל  בין  שלום 
ובמאורעותיו. וכתב בליקו״ה (יו״ד ריבית ה, א), שעיקר כח 
היצה״ר הוא מריבוי השינויים שבעולם וכאשר זוכים לגלות שמלא כל הארץ 
ונמשך  היצה״ר  כח  נתבטל  אזי  יתברך,  מאחדותו  נמשך  הריבוי  וכל  כבודו, 
היצה״ר  כח  עיקר  וז״ל:  רב,  שלום 
בשורש  כי  השינויים,  מריבוי  נמשך 
שום  ָׁשם  ואין  אחד,  הכל  ָׁשם  הכל, 
שינוי ח״ו, ושם כולו טוב, ואין שם 
ועיקר  כלל.  והתנגדות  רע  שום 
היצה״ר,  כח  שמשם  הרע  אחיזת 
נמשך  הוא  ההתנגדות,  כל  שמשם 
רק מבחינת ריבוי, ששם יש שינויים 
להיצה״ר  כח  היה  לא  כן  על  וכו׳. 
את  ולהדיח  להסית  ִׁשְקרֹו  לגלות 
האדם, עד שהתחיל הריבוי והשינוי 
שנתהוו  דהיינו  אדם,  בני  במין 
שניים, שהוא כשנבראה חוה ונעשו שניים, ואז היה שני דעות, אז 
דייקא היה לו כח להסית.  כי עיקר אחיזתו מריבוי ושינוי דעות, 
והעיקר כשנתרבו בני אדם, שאצלם עיקר הבחירה, וכמ״ש (קהלת 
ִחְּׁשבונות  להם  ִבקשו  והמה  ישר,  האדם  את  האלהים  ׳עשה  ז) 
רבים׳, וכמו שפירש״י שם, שתיכף שנעשו שניים, שנקראו ׳המה׳, 
נגדו  וחטאו  המקום,  מאחרי  לסור  רבים׳,  חשבונות  ׳בקשו  תיכף 

מי האיש החפץ חיים וגו׳. מאמר זה יסד רבינו על פסוק זה, ולהלן 
שכבר  מחמת  והנה  השגתו.  כלליות  את  בו  ומלביש  חוזר  ז׳  אות  בסוף 
בתחילת דבריו כאן, אחר שהביא את לשוה״כ ׳מי האיש החפץ חיים׳, כתב 
בסמוך ׳הכלל הוא שצריך לבקש שלום וכו׳׳, שזהו מעין לשוה״כ ׳בקש שלום 

כן  על  הסמוכים‡),  שבפסוקים  ורדפהו׳ 
ולהלן  אלו,  מפסוקים  חלק  פה  גם  הצגנו 
(סוף אות ז׳), נביאם שוב עם כל השייך 
להם. וזלשה״כ בתהלים (לד, יב–טו): ְלכּו 
ֲאַלֶּמְדֶכם:  ה׳  ִיְרַאת  ִלי,  ִׁשְמעּו  ָבִנים 
ָיִמים  אֵֹהב  ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  ִמי 
ֵמָרע,   ְלׁשֹוְנ ְנצֹר  טֹוב:  ִלְראֹות 
ֵמָרע  סּור  ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר   ּוְׂשָפֶתי
ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש  טֹוב,  ַוֲעֵׂשה 
ופירש המצו״ד (שם): בקש שלוםבקש שלום. בקשתך 
לאחיו.  איש  בין  שלום  לעשות  יהיה 
ורדפהוורדפהו. ר״ל מאוד תהיה מחזר אחר 

ע״י  שלום  שתבקש  לא  שלום.  שלום.בקש  בקש  ביאר:  (שם)  והמלבי״ם  השלום. 
והגם  אדם,  בני  בין  ֶׁשִּתָּמֵצא  ׳רדפהו׳,  רק  אדם,  בני  מן  שתברח 
שהם עלולים לריב ּוְלַמָּצה, תרדוף אתה את השלום.  ומובא בויקרא 
תראה׳, ׳כי  שכל המצוות כתיב בהו ׳כי  ט): גדול שלום,  (ט,  רבה 
מצוה  ָּבאת  שאם  היינו  כב),  (דברים  ִיָּקֵרא׳  ׳כי  כג),  (שמות  תפגע׳ 
לידך, אתה זקוק לעשותה, ואם לאו, ֵאי אתה זקוק לעשותה. ברם 
 ,(ְוסֹוְבבֶי  ַמָּכרֶי (בין  למקומך  בקשהו  ורדפהו׳,  שלום  ׳בקש  הכא, 

אחר. הנה כל דבר הוא  למקום  ורדפהו  למקומך  אחר.בקשהו  למקום  ורדפהו  למקומך  ב): בקשהו  השלום  (נתיב  עולם  בנתיבות  המהר״ל  אליהם).  וביאר  מעבר  (אף  ורדפהו למקום אחר 
רודף אחר השלמתו, והוא מתנועע אחר השלמתו. והרי הזרע, כאשר נזרע באדמה, הוא מתנועע וצומח, עד שיגיע אל השלמתו, וכאשר 

יושלם אז הוא נח וכו׳. ולפיכך השלום, שהוא השלמת הכל, חייב האדם לרדוף אחריו, ולא יהיה לו מנוח עד שיבוא אל השלום. 

(לשון רבינו ז״ל)

ימים  אוהב  חיים  החפץ  האיש  מי 
לראות טוב:(תהלים לד)

   ,הוא הכלל  א 
     

תורה לג
מי האיש החפץ חיים

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים 



 דבר זה אומר דרשני, בפרט ע"פ כלל ב' (מח"י כללי העיון) ששקל רבינו בפלס לשונו הקדוש מה לכפול ומה להאריך וכו'.     „) לכאורה כלליות המאמר עוסקת מסילת הקשרים (‚
ה' אלמדכם', ומשמע שהמאמר  יראת  לי,  שמעו  'לכו בנים  הפס'  אחרי  בא  המאמר,  וכו'', שעליו מיוסד  החפץ חיים  'מי האיש  הפס'  אך  במידת האהבה ובחינותיה, 
להמבואר להלן (אות ה') שיש ב' מיני  יתכן לרמז בזה  אכן עוסק גם במידת היראה. וכפי המבואר להלן מענין הצמצומים (אותיות ב'–ג'), ומצוות התורה (אות ד'), שהם בחי' יראה כידוע.     ‰) 
שלא  זוכה  עי"ז  שבדעת,  אהבה  לבחי'  כשזוכה  אבל  שבימים.  האהבה  בבחי'  זהו  בעקו',  בין  בטיבו  'בין  בבחי'  שאינה  בשלימות,  שאינה  שאהבה  היינו  שבדעת.  ואהבה  שבימים  אהבה  אהבות, 
עי"ש. ב'),  אות  (ריש  בסמוך  להלן  כמובא  ו)  והבן.       האהבה,  שלימות  שזהו  וגו'',  ישחיתו  ולא  ירעו  'לא  בבחי'  השלום,  שיתרבה  זוכה  זו  אהבה  בחי'  שע"י  בעקו,  בין  בטיבו  בין  חילוק  לו  יהיה 

סיפור התגלות המאמר
שזה סמוך גמר העץ חיים וראה שהוא כולו מוסר. וכן כמה תורות יש בהספר, כגון 
'מרכבות פרעה' (ליקו"מ סימן ל"ח), 'בחצוצרות' (סימן ה'), 'אנכי ה' אלקיך' (סימן ד'), 
העיתים,  באותן  שאמר  תורות  כמה  ועוד  ל"ה),  סימן  א'  (ליקוטי  זרקא'  העם –  'אשרי 
בעצמו,  הקדושה  בלשונו  שנכתבו  התורות  ובפרט  תפילין.  כוונות  סוד  הם  וכולם 

אמר שיכולים לדקדק בהם כמו במקרא, כי יש שם כוונות הרבה. כי לפעמים הוא 
יש  כי  בזה,  לדקדק  שם  יש  ובאמת  צורך,  ללא  שהוא  שנדמה  הדברים  וכופל  חוזר 
שם כוונה גדולה. גם אמר שהתורות שנכתבו בלשונו הקדושה, הלשון בעצמו הוא 
היוצא  טובות  ועצות  טובות  וההנהגות  המוסר  הוא  ועיקר  כלליות.  הוא  כי  מסוגל, 

ּב
עצה ותושיה

úום   ‰ ‰י י ˆריך 
„ויו,  במי ‡„ם   úכú
 ˜úי‰י‰ מחו ‡ú יינו‰
במי„ויו ובמ‡ורעויו, 
ú‡ י‰‡ úו חיúו˜ בין 
מי„  בע˜ו  בין  בטיבו 
 ‡úו  ,"י‰ בו  ימˆ‡ 
 úבúבי  ‡úו  ú‰בי
בעוúם,  „בר  מום 
ר˜ כú מ‰ עובר עúיו 
בכú יום, ‰ן טובו, ‰ן 
 ו„‡‚ו  וˆרו ייסורין 
„ע  י≈ ח"ו,   ו‡˜ו‰רפ
úטובו   úכ‰ וי‡מין 
עי"ז  ו„יי˜‡   ,נˆחי‰
 "יú ‰ú˜רב   úיוכ
‡ם ירˆ‰ ב‡מú) י˜ו"ע, 

 .(‚ נוúסב

ּב 
ואני תפלה

ú…ַ‰י  ¡‡ יי  יָך  ָפנ∆ ¿ú י  ƒ‡ ּבָ
ן  ֲ‡„ו… ַי.  בו… ‡ֲ י  ≈‰…ú‡ ו≈
יָך.  נ∆ ּפָ ן  ַחּנ≈ ¿úּו   ַחúּו… ¿ú  .ú…ּכ
יָך  ַרֲחמ∆ ¿ú י  ּפַ ּכַ ַח  ט… ¿ׁ ƒú ו¿
י  ƒנ ּנ≈ ָח ¿ּ ∆ׁ ָך.  י ∆ ּו נ י ƒנ ֲח ַו
ים.  ƒú „ו… ¿‚ּ ‰ַ ָך  י ∆„ ָס ֲח ַב
 ú כ∆ ≈ׂ י  úַ ָע ַע  י ƒּפ ¿ׁ ַ ו¿
ַח  כ… ו¿  .‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ַע „ַ ָו
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ָך.  ¿ּ ƒ‡ מ≈ בּוָר‰  ּו‚¿
ָ‰ַרע  י  ƒר ¿̂ ƒי  úַע ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ¿ú
ָך  ¿ú  „ ּב≈ ע¿ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ¿ú פו…  כו… ¿úּו
יר  ƒּכ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿   מ∆ ¡‡ ב∆
יָך  ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿úּו ָך  ¿ ‡ו…
יבּו  ƒט ּב¿ ין  ּב≈ ם,  ָמ˜ו…  úָכ ּב¿
ם,  úו… ָׁ ו¿ ַחס  ָע˜ּו  ּב¿ ין  ּב≈
ָך.  י ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ∆‡  „ י ƒמ ָּ
 ‡ ָר ¿̃ ƒמ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ָבר  ָ„ּ ú ≈úּ‰ַ‡ֲ יי ּוב "ּבַ ּכָ ∆ׁ
ָבר",  ָ„ּ  ú ≈úּ‰ַ‡ֲ ים  ƒ‰…ú‡ ּב≈
 .„ י ƒמָ ָך  ּב¿  ˜ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו
יר  ƒּכ‰ַ ¿ú י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ו¿ י  ƒנ ַזּכ≈ ¿ּו

שירא  מי  יש  הנה  א 

שיחיו  בשביל  מהקב״ה 
בניו ויהיה לו נחת מהם, 
בעוה״ז,  עושרו  ויתרבה 
אינו  זה,  מכל  חסר  ואם 
עבודתו  כל  (כי  ממנו  ירא 
עצמו).  הנאת  לצורך  רק  היא 

זה האיש לא שם והחשיב 
את יראת ה׳ לעיקר. אבל 
בין  מהקב״ה  שירא  מי 
כשצר  ובין  לו  כשטוב 
ָׂשם  האדם  זה  הרי  לו, 
ה׳  יראת  את  והחשיב 
מדריגות  ששלוש  לעיקר. 
יש  היראה:  בענין  הם 
שירא מה׳ בין כשטוב לו 
יראה  ויש  לו,  כשצר  בין 
מהקב״ה  האדם  שירא 
לו,  כשצר  ולא  לו  כשטוב 
ָׂשם  שאינו  יראה  ויש 
ומקבל אותה עליו לעיקר, 
כשרע  ולא  לו  כשטוב  לא 
ה׳  יראת  על  חושש  (שאינו  לו 
לו  משפיע  כשהקב״ה  אפילו 

משים  גמור  צדיק  מטובו). 
ומקבל עליו את יראת ה׳ 
לעיקר בין כשטוב לו ובין 
שורה  הדין  כשהנהגת 
עליו, בינוני משים ומקבל 
בעת  היראה  את  עליו 
שטוב לו (כדי שלא ימנעו ממנו 
את השפע), אבל לא כשהדין 
גמור  רשע  עליו,  שורה 
אינו ָׂשם ומקבל עליו את 
היראה לעיקר לא כשטוב 
עליו  כששורה  ולא  לו 

הנהגת הדין. 

אופנים  שבשני  למדנו,  ב 

אהבה,  מצות  מתפרשת 
יש  הקב״ה:  אהבת  שהיא 
האוהב את בוראו מחמת 
שיש לו עשירות, ואריכות 
סביביו,  ובניו  ימים, 
וכל  שונאיו,  על  ושולט 
ובשביל  מתוקנים,  דרכיו 
אותו,  אוהב  הוא  זה 
להיפך  לו  יהיה  אם  אך 
יחזיר  שהקב״ה  ח״ו, 
קשה,  בדין  הגלגל  עליו 
יאהב  ולא  אותו,  ִיְׂשָנא 
אהבה  ולכן  כלל.  אותו 
שיש  אהבה  אינה  כזו 
תלויה  שהיא  (לפי  עיקר  לה 
הנקראת  אהבה  בדבר). 
שלימה היא כשהיא בשני 
כשהקב״ה  בין  אופנים, 
בין  בדין,  עימו  מתנהג 
בחסד.  עימו  כשמתנהג 
הוא,  האדם  דרכי  ותיקון 
דרך  על  להקב״ה  שיאהב 
זו  אהבה  שצריכה  ששנינו 
הוא  אם  ׳אפילו  להיות 
נשמתך׳,  את  ממך  נוטל 
וזוהי אהבה שלימה שהיא 

בשני האופנים. 

מילואי חכמה
שלא יהיה מחולק במדותיו וכו׳. יסוד זה מכונה בדברי הבעש״ט ותלמידיו, 
לשוה״כ  על  רכ)  (אות  טוב  שם  בכתר  מובא  וכך  ַהִהְׁשַּתּוּות׳,  ׳מידת  בשם 
(תהלים טז) ׳שויתי ה׳ לנגדי תמיד׳: ׳שויתי׳ לשון השתוות. בכל דבר שיארע לו 
יהא הכל שוה אצלו, בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו, וכן 
בכל שארי דברים, וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים בין שאוכל שאר 
דבר  וכל  וכל.  מכל  ממנו  היצה״ר  בזה  שהוסר  בעיניו,  שוה  הכל  דברים, 
וכל  כו׳.  הגון  בעיניו  ואם  ית׳,  מאיתו  נשלח  זה  הלא  יאמר,  המאורע, 
גדולה  מדריגה  וזהו  חילוק.  אין  עצמו  מצד  אבל  שמים,  לשם  יהא  כוונתו 
גבוה,  צורך  הוא  שהכל  כוחו,  בכל  השי״ת  לעבוד  צריך  האדם  וכן  מאוד. 
שהשי״ת רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים, הכוונה, כי לפעמים אדם הולך 
בהשי״ת  דבוק  להיות  וצריך  ללמוד,  יכול  אינו  ואז  אדם,  בני  עם  ומדבר 
להתפלל  יכול  ואינו  בדרך  הולך  כשאדם  וכן  יחודים.  ולייחד  במחשבתו 
וללמוד כדרכו, וצריך לעובדו באופנים אחרים, אל יצער את עצמו בזה, כי 
באופן  ופעמים  זה  באופן  פעמים  האופנים,  בכל  שיעבדוהו  צריך  השי״ת 
זה, לכך הזדמן לפניו לילך לדרך או לדבר עם בני אדם, בכדי לעבוד אותו 
גדול  כלל  זה  ביאר:  ויסתר)  ד״ה  שמות,  (פ׳  שלמה  ובתפארת  השני.   באופן 
כל  ההשתוות  בבחי׳  שהם  תמיד,  בה׳  הדבקים  הצדיקים  ומידת  במעלת 
יעבור  אשר  מכל  הזמן,  תהפוכות  בסיבות  ישתנו  ולא  ינועו  לא  הימים, 
עליהם בעוה״ז מטוב ועד רע חלילה, לא יעצבו מרוב פחד, ולא יתהוללו 
ברוב שמחה, כי הכל שוה אליהם. כאשר הם בדביקותם בהשי״ת, הנה הם 

למעלה מן הזמן, לכן לא ישתנו בסיבות העוה״ז שהם תחת הזמן ומקריו. 
בעקו  בין  בטיבו  ׳בין  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  וכו׳..  בעקו  בין  בטיבו  בין 
ד״ה  נשא,  (פ׳  המאיר  האור  דברי  את  להביא  וראינו  הזהר,  בדברי  וכו׳׳ 
השלמת  הנ״ל,  זהר  קודש  מדברי  נשמע  זה:  מאמר  המבאר  מדברי)  נשמע 
יהיה  לבלתי  מאוד  יתבונן  ויראה,  באהבה  אלקים  את  אדם  של  נפשו 
בטל  כי  כלום,  של  ויראה  אהבה  זה  ואין  בדבר,  תלויה  ויראתו  אהבתו 
דבר בטלה אהבה ויראה, ומאומה אין בידו. על כן יראה האדם הרוצה 
נפשו  בכל  ב״ה  הבורא  את  לעבוד  פנימה  הקודש  עבודת  אל  לגשת 
ובכל  מיניה׳ ו),  פנוי  אתר  ד׳לית  יתברך  אמונתו  בקרבו  יכנס  ומאודו, 
יהיה  חושיו,  מפרטי  וכדומה  לשמוע  ואזנו  לראות  עיניו  שנותן  מקום 
האמונה תקוע בליבו, שאין שום דבר בעולם שאין שם התלבשות אלקות, 
נפשו  שיתן  וכיון  בוראך.  בעבודת  עצמך  את  וקדש  ראה  כזה  לו  הרומז 
רמיזא  שם  יראה  שלא  בעולם  דבר  שום  נעדר  לא  בוודאי  לזה,  ורוחו 
המידות),  (שבע  הבנין  ימי  ז׳  ושארית  יראה,  או  באהבה  או  דחכמתא, 
נפשו  לעורר  ויכול  שבמדריגות,  הנמוכים  עד  המעלות  מרום  נתפשטו 
מידותיו.  ִלְקׁשֹוט  עלמא,  להאי  אתי  מאי  על  לדעת  מידותיו,  לתקן  מהם 
תולה תיקון בנין מלוא  והכל באמצעות הנבראים בדומם צומח חי, ובזה 
השכינה  קומת  לבנות  ג״כ  יפה  כוחו  עצמו,  את  בתיקונו  וגם  קומתו, 
לערך אחיזת נשמתו למעלה, כי בכללות הדוממים וצומחים ונבראים, יש 

שם איברי השכינה אשר חובת גברא להעלות ִלְמרֹום ִׁשְבָּתם. 

בהזמן,  הוא  השינויים  אחיזת  ועיקר  וכו׳.  ורע  טוב  הדעת  בעץ 
את  ומחליף  עיתים,  משנה  ׳בתבונה  כמ״ש  השינויים,  כל  ששם 
קור  הזמנים,  שע״י  השינויים  ריבוי  בחוש  וכנראה  וכו׳׳,  הזמנים 
וחום, קיץ וחורף, יום ולילה וכו׳, ואפילו ביום אחד יש שינויים 

רבים, וכמובא בדברינו (בשר וחלב ד) 
בתחילתו  חיים  בעץ  שנאמר  מה 
(שער א, ה), שאין יום דומה לחבירו, 
ואין רגע דומה לחברתה וכו׳. ומשם 
האדם,  של  המאורעות  כל  נמשכין 

עולמו  ומנהיג  ברחמיו  משגיח  השי״ת  כי  עליו.  שעובר  מה  כל 
בחסד, ומשנה עיתים בתבונתו ומחליף את הזמנים, שעי״ז עובר 
בעולם בכלל ובפרט כל המאורעות, לטוב או להיפך ח״ו, ועל כל 
כן  וכמו  יתברך.  השגחתו  כפי  שעובר,  מה  עובר  בפרטיות  אדם 
נשתנה דעתו מחבירו, כפי טבעו ושורשו, וכפי מה שעובר עליו.  
והעיקר הוא הבחירה, כי האדם צריך לכוון דעתו בכל יום ובכל 
שהכל  באמת  להאמין  עליו,  שעובר  מה  ובכל  שעה  ובכל  עת 
לטובתו, כי הכל רמזים מהשי״ת להשיבו אליו באמת (ליקו״מ נד). 
מקשר  הוא  עליו  שעובר  מה  ובכל  להשי״ת,  דעתו  שמכוון  ומי 
אהלל  ׳בה׳  כמ״ש  בעקו,  בין  בטיבו  בין  להשי״ת,  עצמו  ומקרב 
ֲאַיֵחל  תמיד  ׳ואני  עא)  (תהלים  וכמ״ש  דבר׳,  אהלל  באלהים  דבר, 
וכו׳׳, הוא מבטל כל אחיזת היצה״ר והסט״א שנאחז בהשינויים, 
כי הוא כולל כל השינויים בהשי״ת, ששם כולא חד כנ״ל.  ואם 
היו כל בני אדם מתנהגים כך לכלול הכל באחד, בוודאי היה הכל 
באהבה ושלום ואחדות, והיה כל העולם מתוקן בתכלית התיקון. 
כי זה יקר מן הכל, כמ״ש (ויקרא יט) ׳ואהבת לרעך כמוך׳, ׳א״ר 
באמת  כי  ד).  פ״ב,  קדושים  (ספרא  בתורה׳  גדול  כלל  זה  עקיבא, 
נח.),  (ברכות  רז״ל  כמ״ש  מחבירו  משונה  אדם  כל  שדעת  אע״פ 
אעפ״כ צריך כל אחד לאהוב את חבירו כנפשו, ולידע שהכל אחד. 
כי כל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט, והשי״ת ברא כל 
דעתו  בשינוי  אחד  שכל  כדי  דייקא,  מחבירו  משונה  בדעה  אחד 

ִיָּכֵלל באחדות עם חבירו, ולא יבואו לידי קנאה ושנאה וקטטה ח״ו ע״י שינוי דעתם, רק יאהבו זה את זה, ויקיימו את התורה והמצוות 
יחד, ויוכללו כולם כאחד, שזה יקר מאוד אצל השי״ת כשפעולות משתנות נכללין באחד הפשוט (עי׳ ליקו״מ ח״ב ב). אבל מריבוי השינויים, 
משם אחיזת היצה״ר כנ״ל, עד שמסיתו למה שמסיתו וכו׳. וכל מה שנתרבו בני אדם ביותר, יש כח להיצה״ר ביותר להחטיא את האדם, 
אפילו הגדול במעלה. והעיקר ע״י בני אדם, שמתלבש את עצמו בבני אדם שאינם בעלי כח כל כך, ומחטיאם, ואח״כ על ידם יכול 
להחטיא ח״ו אפילו את הגדולים ביותר, כמ״ש אדמו״ר ז״ל (שיהר״ן פא) שבני אדם הם מונעים גדולים מאוד וכו׳, וכן אמר שהאדם 
יש לו כח להכשיל את חבירו יותר מהיצה״ר וכו׳, עי״ש. ועל כן כל כח היצה״ר ביותר הוא ע״י מחלוקת (ליקו״מ סב), וכמו שהפליגו 

רז״ל (יומא ט:) בעוצם גנות המחלוקת שעי״ז נחרב בית שני וכו׳, ועדיין לא חזרנו לארצנו עי״ז.  

בטיבו בין בעקו וכו׳..  לשון זו נשנתה בדברי רבינו (באות זו) ג׳  בין 
פעמים ‚), ואכן מצינו שהתיקו״ז (תיקון לג, עז ע״א), נוקט לשון זו, 
בדרוש העוסק במהות מידת היראה „), וז״ל: א אית מאן דדחיל לקוב״ה 
בגין דיחון בנוי, ויסגי עותריה בהאי עלמא, ואי חסר מהאי, לא 
יראת  ליה  שוי  לא  האי  ליה.  דחיל 
ה׳ לִעקרא. אבל מאן דדחיל לקוב״ה 
בין בטיבו בין בעאקו, הא דא שוי 
דרגין  דתלת  לִעקרא.  ביה  ה׳  יראת 
אינון דיראה: אית יראה בין בטיבו 
בין בעאקו, ואית יראה דדחיל לקוב״ה בטיבו ולא בעאקו, ואית 
צדיק  לעאקו.  בין  לטיבו  בין  לִעקרא,  עליה  לה  שוי  דלא  יראה 
גמור שוי לה עליה לִעקרא בין לטיבו בין לדינא, בינוני שוי ליה 
עליה לטיבו ולא לדינא, רשע גמור לא שוי ליה ִעקרא לא בטיבו 
בין  וכו׳.  בעאקו  בין  בטיבו  וכו׳. בין  בעאקו  בין  בטיבו  בין  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  בדינא.  ולא 
כשטוב לו ובין כשצר לו ועובד את ה׳ כראוי, כמו שפירש״י (ע״פ 
ברכות נד. וס:) על הכתוב ׳בכל מאודך׳ – ׳בכל מידה ומידה שהוא 
(תהלים  כמ״ש  פורענות,  במידת  בין  טובה  במידה  בין  לך,  מודד 
קטז) ׳כוס ישועות אשא ובשם ה׳ אקרא׳, ׳צרה ויגון אמצא ובשם 
ה׳ אקרא׳׳.  עוד ראינו לציין, לדברי הזהר (הקדמה, יב ע׳׳א) הנוקט לשון 
זו גם לגבי מידת האהבה, וז׳׳ל: ב תנינן, בתרין סטרין אתפרש אהבה ‰), 
עותרא,  ליה  דאית  מגו  ליה  דרחים  מאן  אית  דקוב״ה:  רחימו 
מתתקנן  ארחוי  שנאוי,  על  שליט  סחרניה,  בנין  דיומין,  אורכא 
ליה, ומגו כך רחים ליה, ואי להאי יהא בהיפוכא, ויהדר עליה 
קוב״ה גלגולא דדינא קשיא, יהא ַׂשְנָיא ליה, ולא ירחם ליה כלל. 
רחימו  ִעקרא.  ליה  דאית  אהבה  איהו  לאו  דא  רחימו  כך  ובגין 
בטיבו.  בין  בין בדינא  סטרין,  בתרין  דהוי  ההוא  שלים,  דאיקרי 
נד.)  (ברכות  דתנינן  ְּכָמה  למאריה  ליה  דרחים  דארחוי,  ותיקונא 
דהוי  שלים  רחימו  איהו  דא  מינך׳,  נשמתך  נטיל  הוא  ׳אפילו 

בתרין סטרין. וראה עוד שם ששלימות האהבה, כשנכללת עם יראה. 


  


מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע 



מסילת הקשרים
וכו',  עולם  באי  לכל  מלכותו  לגלות  עוסקין  אנו  ש'בסוכות  שכתב  הסוכות,  וחג  הלולב  כוונות  סוד  את  המבאר  מוהרנ"ת  בדברי  המאמר)  (בסוף  להלן  למבואר  וקשר  ז) 
באלהים  דבר,  אהלל  'בה'  בבחי'  דייקא,  האלהים'  הוא  'ה'  עכ"ל.  עוד',  אין  האלקים  הוא  ה'  כי  הארץ  עמי  כל  דעת  למען  והקפותיו  לולב  נטילת  אחר  אומרים  שאנו  וזהו 
(תהלים  המאמר  מיוסד  עליו  המזמור  עם  בגת),  הפלשתים  אצל  תפוס  דוד  שהיה  בעת  (שנאמר  זה  מזמור  בקשר  הלומדים להתבונן  לב  לעורר  וראינו  ח)  דבר'.      אהלל 
לג) שנאמר אחר שגרשו מלך פלשתים מארצו. (עי' בשמו"א פ' כא ובמפרשים שם, וכן בכלל מפרשי מזמורים אלו שבתהלים, להשלמת הבנת רקע הדברים, והנקודות 
היצר.  כפיית  ע"י  הוא  רע',  ה'ימי  בחי'  בתוך  טוב'  הימי  בחי'  את  ולמצוא  לראות  העצה  שעיקר  ג'),  (אות  להלן  המבואר  בבחי'  ט)  המאמר).       בקשרי  בזה  המתעוררות 
וראה עוד בדברי הזהר שהבאנו להלן (אות ז') במקו"ח ד"ה 'רחמנא לבא בעי', עי"ש.      י) בדרך אפשר ייתכן לרמז שלהלן (סוף אות ד') נקט רבינו כעין לשון זו, 'שבכל 
מידה ומידה יש שם אהבה', ועוד נשנתה לשון זו להלן (ריש אות ה') 'שבכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השי"ת עם ישראל', עי"ש.     י‡) וראינו לציין, שר"ע, הוא 
הדברים  שבכל  ויבין  ידע  'שהמשכיל  פתח  לנו  ופתח  גילה  ובכך  וכו''),  בכתפי  'טט  ד"ה  במקו"ח  ג'  אות  להלן  (ראה  שתיים'  באפריקי  פת  שתיים  בכתפי  'טט  שדרש  זה 

גשמיים יש אלקותו וחיותו' כדלהלן (אות ג'). וראה עוד להלן (ריש אות ג') במילוא"ח ד"ה 'להסתכל שם היטב היטב וכו'', והבן.

סיפור התגלות המאמר
מהם מכל מאמר ומאמר, מלבד הנסתרות שיש בהם וכו' וכו' כנ"ל. ואי אפשר לבאר 

יותר בכתב, כי אם כל חד כפום מה דמשער בליביה (חיי"מ שסב).
מאוד  והפליג  תפילין  ממצות  עימו  ספר  אחת  שפעם  נפתלי,  רבי  חברי  לי  סיפר 
תפילין  כי  תפילין,  בהנחת  מאוד  להתלהב  לאדם  שראוי  ואמר,  התפילין.  בקדושת 
הם קדושים ונוראים מאוד, וראוי שיפול על האדם פחד ורעדה גדולה ואימה ויראה 
בזה  והאריך  מאוד.  וגבהה  שגבה  קדושתם  אשר  תפילין,  להניח  כשרוצה  עצומה 
הרבה. וגם אנכי הבנתי מדבריו עוצם הפלגת נוראות קדושת התפילין. ואמר, שכמה 
וכמה תורות שלו רבות מאוד, כולם נאמרו על מצות תפילין, אע"פ שלא נזכר שם 

'אנכי  'בחצוצרות' (בסימן ה'),  תפילין כלל אעפ"כ הם נאמרו על ענין תפילין, והם: 
ה' אלקיך' (בסימן ד'), ו'מי האיש החפץ חיים' (בסימן ל"ג), ו'אשרי העם יודעי תרועה' 
(סימן ל"ה), ו'מרכבות פרעה' (בסימן ל"ח), כולם בליקוטי הראשון. ועוד מאמרים רבים 
אשר נאמרו באותן הזמנים, כולם נאמרו על תפילין, וכנכתב מזה קצת במקום אחר. 

ומזה יוכל לשער מעט עד היכן גדלו ושגבו קדושת התפילין (חיי"מ תקי).
בסוכות תקס״ב בזלאטיפולי נאמרה ככל הנראה תורה ל"ג, שרומזת לענין לולב, 
ומזכירה את הפסוק 'והיה יום אחד הוא יוודע לה'', מתוך הפטרת היום הראשון של 

סוכות (הרב אריה קפלן – חידוש כמוני לא היה בעולם, עמ' 57).

ּב 
ואני תפלה

(‰מך)
יָך  ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿úּו ָך  ¿  ‡ו…
ּׁוָב‰  ¿ ƒּוב ּבׁúָ  ו¿ מ∆ ¡‡ ּב∆
ם  ˜ו… ּמָ ƒמ יָך  ָפנ∆ ¿ú ָמ‰  ≈ú ¿ׁ
  ע≈ ּבָ ו  ָׁ ַעכ¿ ם  ָׁ י  ƒנ‡ֲ ∆ׁ
ַי  נו… ֲעו… ּבַ ם  ƒ‡ ו¿  .‡…ּז‰ַ
ם  ָמ˜ו… ¿ú י  ƒּ ¿úָנַפ ים  ƒַרּב‰ָ
ם  ָמ˜ו… ¿ú י  ƒּ ָיַר„¿ י ו¿ ƒּ ¿úַפ ּנָ ∆ׁ
ן  כ≈ י  ƒּפ  úַע ַ‡ף  י,  ƒּ ַר„¿ ּיָ ∆ׁ
 ‰ ָנ מּו ¡‡ ּב∆ ן  י ƒמ ‡ֲ ַמ י  ƒנ‡ֲ
י  ƒמ ˜ו… מ¿ ƒּב ם  ַ‚ּ ∆ׁ ָמ‰.  ≈ú ¿ׁ
  ע≈ ּבָ ו  ָׁ ַעכ¿ ם  ָׁ י  ƒנ‡ֲ ∆ׁ
 ‰ ָּ‡ַ ם  ָׁ ם  ַ‚ּ  .‡…ּז‰ַ
נּוי  יַ‡ֲ ר ּפָ ≈ú י ƒּכ .‡ ָ̂ מ¿ ƒנ
  מו… ˜ו… ַ‰ּמ¿  úָכ ּוב¿  . ך¿ ּנָ ƒמ

 .(‚ú "י˜וú) ָך ∆ּ ¿ú ַׁ מ¿ מ∆

ר  ֲעז… úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
ים  ƒּב ַר ‰ָ ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿ ּו  נ úָ
י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ּו  נ נ≈ ˆו… ר¿  ú ּט≈ ַב ¿ú
úָנּו   ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡…úּ ∆ׁ ָך.  נ¿ ˆו… ר¿
úָם  עו… ּבָ ר  ַ‡ח≈ ן  ָרˆו… ּׁום 
ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ ‰ י∆ ¿‰ ƒנּו י נ≈ ˆו… ַר˜ ר¿
י  ƒּכ  ַע„ַúָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ י„.  ƒמ ָּ
יַ„ע  ≈ú ו¿ ים  ƒ‰…ú ¡‡‰ָ יי ‰ּו‡ 
ם  ָúּ ּכֻ ינּו  ≈ ָרעו… …‡ מ¿  ú ּכָ י  ƒּכ
 úך¿ ַע ָבר≈ ¿úנּו, ּו ≈ָב טו… ¿ú ם ≈‰
מו…  יב ּכ¿ ƒט ַ‰ּמ≈ ב ו¿ ַ‰ּכ…ú ַ‰ּטו…
 .‡ úָבו… י„  ƒָע ∆ú  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ
 ú ≈úּ‰ַ‡ֲ יי ּוב "ּבַ ּכָ ∆ׁ …מו ּכ¿
 ú ≈úּ‰ַ‡ֲ ים  ƒ‰…ú‡ ּב≈ ָבר  ָ„ּ

 .(„ "י˜וú) "ָבר ָ„ּ

רגיל  אדם  יהא  לעולם  ג 

לומר, כל מה שה׳ עושה, 
כמו  עושה.  הוא  לטובה 
לרבי  שאירע  המעשה 
בדרך,  כשהלך  עקיבא 
לעיר  הגיע  שכאשר 
בה  ללון  ביקש  מסויימת, 
בלילה, אך אף אחד מבני 
מקום  לו  נתן  לא  העיר 
שה׳  מה  כל  אמר,  לינה. 
עושה, לטובה הוא עושה. 
מחוץ  בשדה  ולן  הלך 
תרנגול  איתו  והיה  לעיר, 
וחמור  בבוקר,  להעירו 
להאיר  ונר  עליו,  לרכב 
לו. באה רוח וכיבתה את 
את  ואכל  חתול  בא  הנר, 
התרנגול, בא אריה ואכל 
זה  כל  ואחר  החמור.  את 
שה׳  מה  כל  אמר,  הוא 
עושה, לטובה הוא עושה. 
גדוד,  בא  לילה  באותו 
אמר  העיר.  את  ְוָׁשָבה 
(ִלְמַלָּויו  עקיבא  רבי  להם 
בעת זו, או לתלמידיו לאחר מכן), 
שכל  לכם  אמרתי  לא  וכי 
הכל  הק  ב״ה  שעושה  מה 
(שאילו היה הנר דולק,  לטובה 
ואילו  אותי,  רואים  החיילים  היו 

התרנגול  או  נוער  היה  החמור 

קורא, היו באים לשבות אותי).

׳אודה  אמר דוד המלך  ד 

ה׳ בכל לבב׳ בשתי ביתי״ן 
היינו  לב׳),  ׳בכל  אמר  (ולא 

ביצה״ט וביצה״ר הנמצאים 
כדי  לו  (שניתנו  האדם  בקרב 
בשניהם),  הקב״ה  את  שיעבוד 

לו  יש  הכל  על  שהרי 
לאדם להודות לקב״ה, בין 
על יצה״ט ובין על יצה״ר. 
כי מצד היצה״ט בא טוב 
לקב״ה  לברך  ויש  לאדם, 
(׳טוב׳  ומיטיב  טוב  שהוא 
לרעים),  גם  ׳ומיטיב׳  לטובים, 

ואף מצד היצה״ר המביא 
עם  לאדם,  ועונש  קטרוג 
להודות  יש  לו  זה  כל 
שבא  מה  כל  על  לקב״ה 
עליו בין מצד זה ובין מצד 
עונש  לאדם  בא  אם  (והיינו  זה 
מצד הרע, צריך להצדיק דינו של 

על  ה׳  אתה  צדיק  ולומר  הקב״ה 

כל הבא עלי). 

בדברי  וכו׳׳  דבר  אהלל  ׳בה׳  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  וכו׳.  דבר  אהלל  בה' 
מידה  בכל  מאודך׳  ׳בכל  יצריך,  בשני  לבבך׳  ׳בכל  שדרשה,  בברכות  המשנה 
ומידה.  ובזהר (תרומה, קעד ע״א), מבאר שיש להודות לה׳ אף על היצה״ר הניתן 
שרי  דאיהו  בישא  וביצרא  טבא  ביצרא  לבב׳,  בכל  ה׳  ד  ׳אודה  וז״ל:  בקרבנו, 
בגֵויה, דהא על כולא אית לאודאה ליה לקוב״ה, ביצרא טבא וביצרא בישא. 
לקוב״ה  ליה  לברכא  ואית  נש,  לבר  טוב  אתי  טבא  דיצרא  מסטרא  דהא 
הטוב והמיטיב, ובסטרא דיצרא בישא אתי קטרוגא לבר נש, ואית לאודאה 
דא.  ומסטרא  דא  מסטרא  נש,  בר  על  דאתי  מה  בכל  לקוב״ה 
ובפירוש אהבת איתן שעל העין יעקב (ברכות ס ע״ב) ביאר בזה: כשם שהוא מברך כשם שהוא מברך 
על הטובה וכו׳.על הטובה וכו׳. יתכן לפרש ע״פ דברי הזהר בפ׳ תרומה וכו׳, הרי דמדרשה 

לאדם  שבאה  הרעה  על  ג״כ   ִּדיָבֵר מוכח  יצריך׳,  בשני  לבבך,  ד׳בכל  זו 
כי  שופטן׳,  יצה״ר  רשעים  שופטן,  טוב  יצר  ׳צדיקים  וז״ש  היצה״ר.  מצד 
מהן באין הטובות והרעות, כדברי הזהר הנזכר. ועוד מבואר הענין בזהר 
(וארא, כו:), ׳חייביא עבדין פגימותא לעילא, דשמאלא לא איתכליל בימינא, 
דיצה״ר לא איתכליל ביצר טוב׳, ופירש הרח״ו ז״ל (בהגהותיו על הזהר שם), 
כיון  במידה,  ומידה  הגבורות.  משורש  ויצה״ר  החסד,  משורש  טוב  דיצר 
שהרשעים נמשכין אחר יצה״ר שמצד הגבורות ואין נכללין בחסדים, ועל כן 
באות להם רעות מצד הדין. אך כשמודה ומברך לה׳ על כל מידה ומידה 
שמודד לו, ממתיק ומבסם בזה מידת הדין וכו׳, וע״ד שארז״ל (תענית ח.) 

׳אמר ריב״ל, כל השמח בייסורין שבאין עליו, מביא ישועה לעולם׳. 

מילואי חכמה

שם הוי״ה /
שם אלקים       

(בה׳ אהלל דבר 
באלקים אהלל דבר)

הנה שם הוי"ה מורה על מידת 
החסד, ואילו השם אלקים מורה 
השם  כי  והוא,  הדין.  מידת  על 
הווה  היה  הוא  שפירושו  הוי"ה 
ויהיה, הרי זה מורה על התגלותו 
של הקב"ה, שהיא המשפיעה את 
חיות הבריאה כולה, ואילו השם 
ושררה,  חוזק  על  מורה  אלקים 

והוא בלשון רבים.
 לעומת הקדושה יש גם בקליפה 
כוחות  שהם  אחרים',  'אלהים 
שעניינם  זרה,  והעבודה  הטבע 
שבטבע,  מהנפרדּות  בא 
האחדות  אור  על  המעלימה 
כוחם  יונקים  והם  הפשוט, 
בו  שיש  זה,  ם  שֵׁ מהשתלשלות 
הבריאה  בכוחות  לטעות  מקום 
הקב"ה,   – משורשם  ולהפרידם 
ובעל  היכולת  ובעל  הכל  שורש 

הכוחות כולם.
עלה  שבתחילה  חז"ל,   ואמרו 
במחשבה לברוא את העולם רק 
השם  ע"י  והיינו  הדין,  במידת 
מתחילה  שאכן  וכמו  אלקים, 
ברא  'בראשית  בפס'  התורה 
צירף  לבסוף  אולם  אלהים', 
מידת הרחמים עימה, והקדימּה 
למידת הדין, כמ"ש 'ביום עשות 
ושמים'.  ארץ  אלהים  הוי"ה 
ביאור הדברים, שמתחילה עלה 
העולם  את  לברוא  במחשבה 
המסתיר  כך  כל  גדול  בהעלם 
ע"י  שרק  כך  ה',  אור  על  לגמרי 
עבודה נשגבה יוכל האדם לזהות 
בבריאה,  המסתתר  ה'  אור  את 
וראה שאין העולם יכול להתקיים 
בסגנון זה, ושיתף מידת הרחמים, 
לבריאת  הוי"ה  שם  את  היינו 
בעבודתו  האדם  שיוכל  העולם, 

להכיר את בוראו. 
שער  (תניא,  החסידות   בספרי 
היחוד והאמונה ד) פירשו את הפס' 

(תהלים פד) 'כי שמש ומגן הוי"ה 

אלהים', שהשם אלקים הינו כמו 
מגן ונרתיק על שם הוי"ה, שהוא 
כדוגמת השמש, כי הנהגת הטבע 
מסתירה  אלקים,  בשם  הרמוזה 
שבתוכה,  הוי"ה  השם  על 
שם  את  לגלות  הוא  ותפקידנו 
הוי"ה בתוך הנהגת שם אלקים. 

ב,  ויכוח  אמונים,   עוד רמזו (שומר 
ועוד), שהשם אלהי"ם עולה  פא 

כי  להורות  הטב"ע,  במספר 
הנהגתו ית' הנעלמת בתוך הטבע 

הינה הנהגת שם זה.

הקב"ה למשה, שמי אתה  א״ל 
אני  מעשי  לפי  לידע,  מבקש 
נקרא: כשאני דן את הבריות אני 
מרחם  וכשאני  אלהי"ם,  נקרא 
הוי"ה,  נקרא  אני  עולמי  על 
שאין הוי"ה אלא מידת הרחמים 

(שמו"ר ג, ו). 

על  נאמר  אותיות  ד'  בן  שם 
התלות  לו  שאין  ההוויה,  שהוא 
ולפיכך  אפס,  וזולתו  בזולתו, 
נקרא בשם הוי"ה, שהוא ההווה 
הוא  הזה  ושם  בעצמו.  בלבד 
על  מורה  כי  מפני  היו"ד,  באות 
מן  ונבדל  נסתר  שהוא  נסתר, 

הנמצאות (גור אריה שמות ג, יד). 

של  הדינים  ממתיק  הוי"ה  שם 
שם אלהי"ם (ליקו"ה תו"מ ד, ג).

כל בחי' הניסים הנגלים מכונים 
כל,  את  המהווה  הוי"ה  שם  על 
משא"כ שם אלהי"ם המורה על 
הקימוץ והטב"ע שגימ' אלהי"ם 

(באר מים חיים, לך לך).

שם הוי"ה כולו רחמים, כי שם 
להבורא  עצם  שם  רק  הוא  זה 
זה  שם  נברא  לשום  ואין  ב"ה, 
נברא  איזה  ח"ו  לקרוא  שיכול 
מלאכים  אפי'  הוי"ה,  בשם 
בשם  נקראים  אינם  הקדושים 
כל  שמהווה  מורה  הוא  כי  הזה, 
שם  כן  על  שבעולם,  הוויות 
(מאור  רחמים  כולו  הוא  הוי"ה 

ושמש, משפטים).

בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר. וכתב בליקו״ה (חו״מ פריקה 
וטעינה ד, לד): האדם צריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל 
דבר,  אהלל  ׳בה׳  כמ״ש  עליו,  שעובר  מה  בכל  תמיד  להשי״ת 
באלהים אהלל דבר׳, בין בטיבו בין בעקו ח״ו, כמ״ש רז״ל (ברכות 
ונפלאה,  טובה  עצה  וזהו  ס:). 
מהשי״ת  נתרחק  כשהאדם  שאפילו 
כמו שנתרחק, וגם בעסקי עוה״ז צר 
לו מאוד, בפרנסה ובנים וכו׳, כאשר 
בתוך  הרחבה  ולמצוא  לבקש  דייקא  אז  צריך  העולם,  ברוב  מצוי 
מצוקות הצרה, וגם לזכור את עצמו את כל הטובות ונפלאות שכבר 
מן  והבדילנו  גוי  עשני  שלא  מה  והעיקר  עימו,  השי״ת  עשה 
התועים וכו׳, ולזכור את עצמו שלא ישאר ממנו ומשום אדם כלום, 
זה  ורק  ישראל,  מקדושת  טוב  איזה  העולם  בזה  שחטף  מה  רק 
שבגרועים  הגרוע  אפילו  אחד  כל  צריך  כן  ועל  עמלו.  מכל  חלקו 
לשמוח בזה מאוד, ְוִיָּמֵלא פיו תהילתו וכו׳ כל היום, להודות ולהלל 
ולשבח וכו׳ את יוצר בראשית, שלא עשנו וכו׳, שלא שם חלקנו כהם 
וכו׳. ומאחר שיהיה רגיל בזה, בוודאי יחטוף בכל יום ללמוד איזה 
יתברך  אותו  יודעין  שעי״ז  יתברך,  דעתו  שהם  התורה,  ִהְלכֹות 
יתגלה  ועי״ז  הצרות.  מכל  ֵיֵצא  בעצמו  ועי״ז  יתברך,  בו  ונכללין 
ביטול  עיקר  ועי״ז  וכו׳,  משתנות  פעולות  מתוך  הפשוט  אחדות 
הצרה וכו׳, וכן חוזר חלילה לטובה, עד שסוף כל סוף בוודאי יזכה 
אותו  ולהלל  להודות  שהוא  עוה״ב,  שעשוע  שהוא  הטוב,  לתכליתו 
חברים  אהבת  הוא  לזה  והעיקר  נצחים.  ולנצח  עד  לעולמי  יתברך 
עם  ובפרט  ישראל,  כל  עם  גדול  ושלום  אהבה  לו  שיהיה  ושלום, 
ההולכים בדרך זה, ויהיה בכלל תומכי אורייתא, בין בממונו בין 
בגופו, שיחזיק בכל כוחו את התלמידי חכמים העוסקים בדרך זה, 
עוסקים  הגונים  בנים  להוליד  יזכה  ועי״ז  הלכות,  מולידים  שהם 
בתורה וכו׳ וכו׳, שתודה, הלכה, ותומכי אורייתא, והולדות הבנים, 
נקודה  מכל  להתחיל  וצריך  בזה,  זה  ותלויים  אחת,  בחינה  הכל 

ונקודה טובה שבהם, עד שיזכה למה שיזכה, אשרי לו.

מידת  על  מרמז  הוי״ה  שם  דבר.  אהלל  באלקים  דבר  אהלל  בה' 
עם  השי״ת  כשמודד  ובין  הדין ז),  מידת  על  ׳אלקים׳  ושם  הרחמים, 
האדם במידה זו, או בהיפוכה, צריך האדם להללו ולשבחו. והנה מזמור זה 
כשרצו  ואף  גת,  מלך  אכיש  בבית  והסתתר  שאול  מפני  כשברח  דוד  אמרו 

בה׳  מבטחו  דוד  ָׂשם  להורגו,  הפלשתים 
והיללו ְוִׁשְּבחֹו, כדכתיב בתהלים ח) (נו, א–

ְרחִֹקים,  ֵאלֶם  יֹוַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  יד): 
ְפִלְׁשִּתים  אֹותֹו  ֶּבֱאחֹז  ִמְכָּתם,  ְלָדִוד 

ְּבַגת: ָחֵּנִני ֱאִהים, ִּכי ְׁשָאַפִני ֱאנֹוׁש, ָּכל ַהּיֹום ֵחם ִיְלָחֵצִני: ָׁשֲאפּו 
 ֲחִמים ִלי ָמרֹום: יֹום ִאיָרא, ֲאִני ֵאלֶי ׁשֹוְרַרי ָּכל ַהּיֹום, ִּכי ַרִּבים
ֶאְבָטח: ֵּבאִהים ֲאַהֵּלל ְּדָברֹו, ֵּבאִהים ָּבַטְחִּתי, א ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶׂשה 
ִּכי  ָיַדְעִּתי  זֶה  ֶאְקָרא,  ְּביֹום  ָאחֹור  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז   (...) ִלי:  ָבָׂשר 
ֱאִהים ִלי: ֵּבאִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר, ַּבה׳ ֲאַהֵּלל ָּדָבר: ֵּבאִהים ָּבַטְחִּתי, 
 :ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָל ,ִהים ְנָדרֶיא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי: ָעַלי ֱא
ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמוֶת, ֲהא ַרְגַלי ִמֶּדִחי, ְלִהְתַהֵּל ִלְפֵני ֱאִהים ְּבאֹור 
דבר.  אהלל  בה׳  דבר  אהלל  דבר.באלהים  אהלל  בה׳  דבר  אהלל  באלהים  (שם):  שוח״ט  במדרש  ודרשו  ַהַחִּיים: 
מהו ׳באלהים׳, מהו ׳בה׳׳. מקום שכתוב ׳אלהים׳ זה מידת הדין, 
רחום  אל  ה׳  ׳ה׳  שנאמר  רחמים,  מידת  זו  ׳ה׳׳  שכתוב  ומקום 
עלי,  בא  אתה  הדין  במידת  אם  הקב״ה,  לפני  דוד  אמר  וחנון׳. 
אני מקלסך, ׳באלהים אהלל דבר׳. אם במידת רחמים, אני מקלסך,  
׳בה׳ אהלל דבר׳.  ומובא בברכות (נד ע״א): משנה.משנה. חייב אדם לברך 
על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר ׳ואהבת את ה׳ אלהיך 
בכל לבבך וגו׳׳. ׳בכל לבבך׳, בשני ְיָצרֶי, ביצ״ט וביצה״ר ט). ׳ובכל 
ממונך.  בכל  מאודך׳,  ׳ובכל  נפשך.  את  נוטל  הוא  אפילו  נפשך׳, 
דבר אחר, ׳בכל מאודך׳, בכל מידה ומידה י) שהוא מודד לך הוי 
על  לברך  ׳חייב  מאי  ע״ב):  (ס  שם  הגמרא  מרחיבה  ועוד  לו.  מודה 
הרעה כשם שמברך על הטובה׳ וכו׳. אמר רבא, לא נצרכה אלא 
לקבולינהו בשמחה. אמר רב אחא משום רבי לוי, מאי קרא, ׳חסד 
ומשפט אשירה, לך ה׳ אזמרה׳, אם ׳חסד׳ אשירה, ואם ׳משפט׳ 
דבר,  אהלל  ׳בה׳  מהכא,  אמר,  נחמני  בר  שמואל  רבי  אשירה. 
׳באלהים  טובה,  מידה  זו  דבר׳  אהלל  ׳בה׳  דבר׳,  אהלל  באלהים 

אהלל דבר׳ זו מידת פורענות. רבי תנחום אמר, מהכא, ׳כוס ישועות אשא, ובשם ה׳ אקרא׳, ׳צרה ויגון אמצא, ובשם ה׳ אקרא׳. ורבנן 
אמרי, מהכא, ׳ה׳ נתן וה׳ לקח, יהי שם ה׳ מבורך׳. אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא י‡), ג לעולם 
יהא אדם רגיל לומר, כל דעביד רחמנא, לטב עביד. כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא, לא 
יהבי ליה. אמר, כל דעביד רחמנא, לטב. אזל ּוָבת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא זיקא כבייה לשרגא, אתא שונרא 
אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכליה לחמרא. אמר, כל דעביד רחמנא, לטב. ביה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא. אמר להו, האם לאו 
בשמחה. לברך על מידת פורענות בלבב שלם. אלהיםאלהים. לשון דיין,  בשמחה.לקבולינהו  אמרי לכו ׳כל מה שעושה הקב״ה הכל לטובה׳. ופירש״י (שם): לקבולינהו 

כמו (שמות כב) ׳ַעד האלהים יבוא דבר שניהם׳. 

(נו (שם  
      

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם



 יב) ויתכן לרמז בלשוה"כ 'אורך ימים בימינה', הן למדריגת 'אהבה שבימים' המושגת אף עכשיו ע"י מידות וצמצומי התורה, והן למדריגת 'אהבה שבדעת', בחי' אורייתא מסילת הקשרים
דעתיקא סתימאה. כי תיבת 'אורך' מרמזת לבחי' אריך ועתיקא, שהיא בחי' ספירת הכתר שלמעלה מכל הספירות והמידות כידוע (ראה בקה"י, ערך אריך), והבן. 
במקו"ח  שם  וראה  לשמים'.  ליבו  את  שיכוון  'ובלבד  חז"ל  שאמרו  וכפי  לדעתו,  ליבו  שמקשר  כפי  תלויה  עכשיו,  אפילו  שבדעת  האהבה  אור  טעם  שהשגת  רבינו  שביאר  ז')  (אות  להלן  ראה  י‚) 
בד"ה זה, לגבי הייסורין של אהבה, שעליהם נאמר 'את אשר יאהב ה' יוכיח'.      י„) להלן (אות ה') מבואר שאהבת השי"ת לישראל זהו בבחי' אהבת האב לבנו, הן בבחי' האהבה הנגלית, בבחי' 
הימים, והן בבחי' האהבה שבדעת ומוח האב, בבחי' למעלה מהזמן והמידות, עי"ש. וייתכן לומר ולרמז בדברי שלמה הללו, היינו שכדי למצוא אותו ית' בין בטיבו בין בעקו, צריך להפשיט את 
התורה מלבושי הקליפות ע"י כפיית היצר וכו', כמבואר להלן (סוף אות ד').     טו) וע"פ דבריו שדייק לחלק בין 'דרך' ל'נתיב', ובין 'נועם' ל'שלום', יתכן לרמז בזה להמתבאר מכלליות המאמר, 
בעוה"ז.       העבודה  עיקר  וזה  ההפכים,  כל  בין  ליישב  שצריך  שלום',  'נתיבותיה  בחי'  שהיא  שבימים',  'אהבה  ויש  ית',  בו  השלימה  וההשגה  נועם'  'דרכי  בחי'  עיקר  שהיא  שבדעת',  'אהבה  דיש 
מוצא  רע  ימי  ובין  טוב  בימי  ו'בין  שבימים',  ה'אהבה  תיקון  בבחי'  לדעתו  ליבו  שכופה  שע"י  השניה,  מן  אחת  נמשכות  ו'כובש'  ד'צדיק'  אלו  בחינות  ששתי  לבאר  יתכן  להלן,  המבואר  וע"פ  טז) 
קדשו  בלשון  רבינו  שהסמיך  וכפי  יז)  והבן.       ו'),  ואות  ג',  (אות  ממש  למלאכים  הדומים  הצדיקים  ובבחי'  טבעו,  זה  ונעשה  ז'),  (אות  ברשותו'  'שליבו  שבדעת,  אהבה  לבחי'  זוכה  השי"ת',  בהם 
ולהביא  להשפיע  התורה  כח  שעיקר  ולבאר,  עוד  ויתכן  שלום'.  'ברית  נקראת  התורה  שגם  בזה  שרימז  לבאר,  יתכן  אשר  שלום',  ברית  ג"כ  שנקראו  צדיקים  וע"י  וכו',  שלום  הנקראת  התורה  'ע"י 
ּוְמַעְנֵין לציין, שבמסכת עבודה זרה (יט:) מובא שר' אלכסנדרי הכריז  וכמבואר להלן (אות ו') ש'בוודאי מזה הרב, תורה יבקשו מפיהו וכו'', עי"ש.      יח)  'ברית',  שלום, היא ע"י הצדיק הנקרא 
ברבים את הפס' 'מי האיש החפץ חיים וגו'', כדי להודיע את מעלת לימוד התורה מתוך השמירה והזהירות מפגם הדיבור ולשה"ר, ראה כל זה להלן (סוף אות ה') במקו"ח ד"ה 'כי לקח טוב וכו''.

ּב 
ואני תפלה

ם  ו… ú ָׁ  ‰ ∆ׂ ו… ע "
ם,  úו… ָ ּׁ‰ַ ן ָמיו", ֲ‡„ו… רו… מ¿ ƒּב
י  ƒ‰ , י¿ úּו… ∆ׁ ם úו… ָ ּׁ‰ַ ∆ׁ ¿ך ∆ú מ∆
ם  ַרח≈ ¿ּ ∆ׁ יָך  ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ָרˆו…
ים,  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ינּו  ≈úָע
úָם.  עו… ּבָ ם  úו… ָׁ יך¿  ƒׁ ַמ¿ ו¿
 ú ּכָ ין  ּב≈ ם  úו… ָׁ ים  ƒָׂ ו¿
יָח‡,  ƒׁ מ¿ ƒ„ ‡ָב ¿̃ עּו ו ּב¿ ָׁ ָט‰ ַעכ¿ ¿ ּׁ ּפַ ¿ ƒּנ ∆ׁ ‰ֲעˆּוָמ‰ָ  ∆̃ …úֲח ָרט ַ‰ּמַ פ¿ ƒּוב ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒין י ּב≈ ∆ׁ  ˜ו… ֲחúו… מּו úָנּו ַ‰ּמַ ר¿ ָ‚ּ  רו… ָ̂  ו¿ ‰ ָרעו… ּמָ ‡, ּכַ ָúּ…ָמ‡ ּכ ¿úָע נו… „¿ ּבו… ƒר ָּ ‰ ָיַ„ע¿ ָּ‡ַ י ƒם. ּכúָ ן ָ‰עו… ƒמ  ˜ו… י ַמֲחúו… ינ≈ ƒמ ú ú ּכָ ַבּט≈ ¿ּו .ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ַעּמ¿
ן  ∆ּ ƒ úָם. ו¿ עו… ¿ú ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ú ַעּמ¿ ַעú ּכָ ינּו ו¿ ≈úם ָע úו… ָׁ ים ו¿ ƒַחּי ים ו¿ ƒיך¿ ַרֲחמ ƒׁ ַמ¿ ינּו, ו¿ ≈úָע ָך מ≈ ַעס¿ ך¿ ּכַ ּכ≈ ַׁ ¿יָך ּו ַרֲחמ∆ ינּו ּב¿ ≈úם ָע ים. ַרח≈ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ¿ú ַּ ין ָי‡ ּב≈ ר¿ ‚ו… ּט≈ ַ̃  ‰ ַָׂנֲע ר, ו¿ ּ„ו… ּבַ ∆ׁ ים ƒר ≈ׁ ַ‰ּכ¿ ים ו¿ ƒי ֲחָכמ י„≈ ƒמ ¿ú ַּ‰ַ ים ו¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ú ין ּכָ ּב≈
 ú ú ּכָ ַבּט≈ ¿ָר‰. ּו ּו… ú ּבַ „ו… ָ‚ּ úúָ י‡ ּכ¿ ƒ‰ ‡…ָו‰ ז ¿̂ ƒר מ ∆ׁ‡ֲ ,ן ׁ ּוָממו… פ∆ ‚ּוף ָונ∆ ב ּב¿ ≈ú úָכ ָך", ּב¿ מו… ֲעָך ּכָ ר≈ ¿ú ָּ ָ‡ַ‰ב¿ ַו "ו¿ ¿̂ ƒמ  מ∆ ¡‡ ם ּב∆ ּי≈ ַ̃ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ׁ. ו¿ פ∆  ַ‡ֲ‰ַב נ∆ מ∆ ¡‡ רו… ּב∆  ֲחב≈ ב ‡∆ …‰ ¡‡ ּי∆ , ו¿ רו… ם ַעú ֲחב≈ ַרח≈ ּי¿ ∆ׁ „ָח ∆‡ ָח„ ו¿ ∆‡ ú ב ּכָ ≈ú ּב¿
„ (úי˜ו"ú ט).  úָם ָוע∆ עו… ¿ú „י ƒמ ָּ ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ú ַעּמ¿ ין ּכָ עּו ּב≈ ר≈ ַ‡ֲחָו‰ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰ ו¿ ú ו¿ „ו… ם ּ‚ָ úו… ָׁ ‰ י∆ ¿‰ ƒים, ַר˜ י ƒר י ַעú ֲ‡ח≈ ƒ‡ָ נ¿ ƒ̃  ‡…ú ַ‡ ָ‡ָ„ם ָעúַי ו¿ נ¿ ƒ̃  ‰ ∆úַיֲע ‡…ú úָם. ו¿ ן ָ‰עו… ƒָר‡ ַ‡ֲחָר‡ מ ט¿ ƒס ן ּ„¿ חו… ָּ̂ ƒנ טּור ו¿ נ¿ ƒ̃ ָ‡‰ ו¿ נ¿ ƒ̃ ָ‡‰ ו¿ נ¿ ƒׂ י ינ≈ ƒמ

נועם׳,  דרכי  ׳דרכיה  ה 

אלו הם דרכי התורה, כי 
מי שהולך ומתנהג בדרכי 
משרה  הקב״ה  התורה, 
עליו את נעימות השכינה, 
לעולם.  ממנו  תסור  שלא 
שלום׳,  נתיבותיה  ׳וכל 
היינו שכל נתיבות התורה 
הם שלום, שעל ידה שלום 
(מהמקטרגים),  למעלה  לו 
(שאחר  למטה  לו  שלום 
שקיבל עליו עול התורה, פורקים 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ), 
(בקבר,  בעוה״ז  לו  שלום 
ותולעה),  רימה  מצער  ֶׁשִּיָּנצל 

(ושלוש  לעוה״ב  לו  ושלום 
לקראתו,  יוצאות  מלאכים  כיתות 

עי׳ כתובות קד.). ומה שכתוב 
שלום׳,  נתיבותיה  ׳וכל 
אלו  הנתיבות.  הם  מי 
היוצאים  השבילים  הם 
וכל  (מהבינה),  מלמעלה 
ומקבל  לוקח  אלו  הארות 
היסוד  דהיינו  הברית 
(כשהוא עדיין יחיד קודם היחוד), 
שהוא נקרא ׳שלום׳, שלום 
ע״י  בבית  שלום  (שעושה  הבית 
היסוד  ומכניס  היחוד), 
אל  ההארות  אלו  כל  את 
ים  הנקראת  המלכות 
בתוקפה  כשהיא  הגדול 
ואז  הדינים),  התגברות  (ע״י 

שלום  היסוד  לה  נותן 
השבילים  את  בה  שמאיר  (ע״י 

היוצאים מלמעלה, דהיינו הארות 

של חמישים שערי בינה, להמתיק 

שכתוב  מה  וזהו  ִּדינֶיָה), 
׳וכל נתיבותיה שלום׳.

נקרא  הקדוש  השם  ו 

שאין  וראה,  בוא  ׳שלום׳. 
על  אלא  עומד  העולם 
ברא  שכאשר  השלום, 
הוא  העולם,  את  הקב״ה 
להתקיים,  יכול  היה  לא 
עליהם  ושרה  שבא  עד 
רב  ׳שלום  כתוב  השלום. 
למו  ואין  תורתך  לאוהבי 
מכשול׳, הנה התורה היא 
בשבחי  שכתוב  שלום, 
נתיבותיה  ׳וכל  התורה 
השלום  היינו  שלום׳, 

שלמעלה ומטה. 

מילואי חכמה
ע"י התורה וכו׳ יכול להיות שלום בין ישראל. ומובא בילקו״ש (שמות רמז 
ונוצרו  למצרים,  ולשוב  שחפצו  מהם  היו  ממצרים,  ישראל  שכשיצאו  רעג), 
מחלוקות בעם ישראל, וכשבאו לדעה אחת, זכו עי״ז לקבל את התורה, וז״ל: ׳דרכיה 
דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום׳. ביקש הקב״ה ליתן תורה לישראל בשעה 
שיצאו ממצרים, והיו חלוקים אלו על אלו, והיו אומרים בכל שעה ׳ִנְּתָנה 
היו  באיתם׳,  ויחנו  מסוכות,  ׳ויסעו  כתיב,  מה  מצרימה׳.  ונשובה  ראש 
אחת,  אגודה  כולם  הושוו  לסיני  כשבאו  במריבה.  וחונין  במריבה  נוסעין 
לאומה  נותנה,  אני  ולמי  שלום,  כולה  התורה  הקב״ה,  אמר  אחת.  (אגודה)  הומניא  נעשו  ישראל׳,  שם  ׳ויחן  אלא  כאן,  כתיב  אין  ישראל׳  שם  ׳ויחנו 
שהיא אוהבת שלום, הוי ׳כל נתיבותיה שלום׳.    התורה הנקראת שלום. ומובא בזהר (קרח, קעו ע״ב): ו  שמא קדישא ׳שלום׳ איקרי. תא חזי, לית 
לאוהבי  רב  ׳שלום  קיט)  (תהלים  כתיב  וכו׳.  שלום  עלייהו  ושרא  דאתא  עד  לאתקיימא,  יכיל  לא  עלמא,  קוב״ה  ברא  כד  שלום.  על  אלא  קאים  עלמא 
איקרי. הנה ִמַּלת  שלום  קדישא  איקרי.שמא  שלום  קדישא  תורתך וגו׳׳, אורייתא הוא שלום, דכתיב ׳וכל נתיבותיה שלום׳ וכו׳, שלום דלעילא ותתא. ופירש המתוק מדבש (שם): שמא 
שלום היא כינוי לתפארת, כמו שמובא בזהר (לך לך, פו.) ׳קוב״ה איקרי שלום׳. וכן היסוד נקרא שלום, כמו שמובא בזהר (בחקותי, קטו:) ׳ונתתי שלום 

בארץ, דא יסוד׳. וכן מבואר בפרד״ר (שער כג, שלום). והטעם שנקראים שלום, לפי שהם מכריעים ועושים שלום בין ב׳ הקווים.  
התורה הנקראת שלום. וראינו להביא בזה את דברי חז״ל במסכת סנהדרין (צט ע״ב): א״ר אלכסנדרי יח), כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליא 
של מעלה ובפמליא של מטה, שנאמר (ישעיה כז) ׳או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי׳. וביאר המהר״ל בחידושי אגדות (שם): משים משים 
מחבר  התורה  אותם,  מחבר  ומי  כלל.  ביחד  שיתוף  להם  ואין  תחתונים,  הם  ואלו  עליונים  הם  ֶׁשֵאּלּו  מחולקים,  והעליונים  התחתונים  כי  וכו׳.  וכו׳.שלום  שלום 
אותם, שהיא מעליונים, ועומדת בתחתונים. ולפיכך התורה מצרף ומחבר עליונים לתחתונים. וכך אמרו במדרש (שמו״ר יב, ג) ׳קודם ֶׁשִּנְּתָנה התורה 
היה ׳השמים שמים לה׳, והארץ נתן לבני אדם׳, ּוִמֶּׁשִּנְּתָנה תורה נאמר ׳וירד ה׳ על הר סיני׳, ׳ומשה עלה אל ה׳׳, עי״ש.   ובמאור עיניים (פ׳ אמור, 
ד״ה אמור אל הכהנים) ביאר עוד: איתא במשנה דאבות (א, יב) ׳הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה׳. 

הנקראת שלום. ומובא בשיהר״ן (צא) במעלת לימוד התורה מתוך  התורה 
סגולה  וז״ל:  מישראל,  אחד  על  ח״ו  רע  שום  לדבר  שלא  שנזהר 
על  לדבר  לבלי  להיזהר  הוא  בלימודו,  מתמיד  להיות  שיזכה  להתמדה, 
אבל  בשלמות,  האהבה  אזי  יפה,  היא  כשהכלה  כמו  ישראלי.  איש  שום 
כשיש להכלה איזה חיסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלימות. כמו 
כן התורה נקראת כלה, כמ״ש (דברים לג) ׳תורה צוה לנו משה מורשה׳, 

ילקוט הנחל

את  ֶׁשְּמָנֶתֶבת  שם  על  שלום,  נקראת  התורה  שלום.  נתיבותיה  וכל 
וכך  והנהגותיו.  יתברך  דרכי  את  ומלמדתו  שלום,  לדרכי  האדם 
הודיענו שלמה המלך ע״ה, כשתיאר את מעלת התורה ורוממותה לעומת כל 
ִּתְמָאס,  ַאל  ְּבִני  ה׳,  מּוַסר  יא–יח):  (ג,  במשלי  וכדכתיב  תבל,  חמודות 

ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכי  ְּבתֹוַכְחּתֹו:  ָּתקֹץ  ְוַאל 
יֱֶאַהב ה׳ יֹוִכיַח, ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרצֶה: 
ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה, ְוָאָדם ָיִפיק 
ְּתבּוָנה: ִּכי טֹוב ַסְחָרּה ִמְּסַחר ָּכֶסף, 

ָבּה:  ִיְׁשוּו  א   ֲחָפצֶי ְוָכל  ִמְּפִניִנים,  ִהיא  ְיָקָרה  ְּתבּוָאָתּה:  ּוֵמָחרּוץ 
נַֹעם,  ַדְרֵכי  ְּדָרכֶיָה  ְוָכבֹוד:  עֶֹׁשר  ִּבְׂשמֹאוָלּה  ִּביִמיָנּה יב),  ָיִמים   ֶאֹר
ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה, ְותְֹמכֶיָה ְמֻאָּׁשר: 
של  כענין ייסורים  וכו׳.  תמאס  אל  בני  ה׳  וכו׳.מוסר  תמאס  אל  בני  ה׳  (שם): מוסר  המלבי״ם  וביאר 
ְמַדְּכאֹו  בו,  חפץ  שהקב״ה  ש׳כל  ה.)  (ברכות  חז״ל  שהזכירו  אהבה 
בייסורים׳. ותנאי ייסורים אלה, שיקבלם מאהבה, וישים על ליבו 
סימן  היא  שהתוכחה  יוכיח.  ה׳  יאהב  אשר  את  כי  יוכיח.  ה׳  יאהב  אשר  את  כי  דרכו.  להיטיב 
אל  ולהעלותו  דרכו  להיטיב  עליו  ישגיח  שמאהבתו  האהבה, 
האב  שירצה  כמו  ירצה.  בן  את  ירצה.ּוְכָאב  בן  את  ּוְכָאב  למעלה י‚).  למעלה  מדריגה 
ממֹותרות  וימנעהו  למדריגה,  ממדריגה  בנו  את  להעלות 
הלימוד  והתמדת  התורה  עול  לסבול  שכמו  ויטה  ומעידונים, 
וכדומה, וכל זה מרוב אהבתו אותו  י„). דרכיה דרכי נועם וכו׳.דרכיה דרכי נועם וכו׳. ה׳דרך׳ 
בם  שהולכים  הם  וה׳נתיבות׳  לרבים,  הקבוע  הגדול  הדרך  הוא 
החכמה  שדרכי  נועם׳,  דרכי  ׳דרכיה  כי  אומר  זה  וע״פ  יחידים. 
הערבות  שהוא  ה׳נועם׳,  אל  המובילים  הדרכים  הם  הכוללים 
תשבע  כן  כי  התכלית,  את  בהשיג  המושגת  הרוחני  הנפשיי 
שהנתיבות  שלום׳,  ׳נתיבותיה  וכי  בה.  העוסק  נפש  בצחצחות 
הקטנות המתפרשות מן הדרך הגדול, שבם ילך כל יחיד לעצמו 
והבית  הגוף  ובריאות  שלום  כי  ׳שלום׳.  הם  וביתו,  עצמו  בהנהגת 
והמדינה, ושלום קנייניו (שכל אלה נכללו בשם ׳שלום׳), תלויים מן 
החכמה,  של  מיוחדות  בנתיבות  לעצמו  אחד  כל  שילך  ההנהגה 
שכולם מתפרדים מן דרכיה הגדולים הכוללים טו). עץ חיים היא וכו׳.עץ חיים היא וכו׳. 
אל  נוטה  ליבו  שטבע  מי  הוא  ה׳צדיק׳  ׳כובש׳.  ויש  ׳צדיק׳  יש 
מי  הוא  וה׳כובש׳  חוקיה,  על  לעבור  מסיתו  יצרו  ואין  החכמה, 
שטבעו נוטה לרע, רק הוא כובש את יצרו טז). ע״פ זה אומר שהיא 
׳עץ חיים למחזיקים בה׳, דהיינו לה׳כובש׳, שהוא המחזיק בה בעל 

לה,  מתנגד  טבעו  כי  ממנו,  לִהָּפרד  תרצה  החכמה  כאילו  כרחה, 
׳כובש׳  הוא  כי  לצאת,  מניחה  ואינו  עוז  בכל  בה  מחזיק  הוא  רק 
בלתי  ליבו  שטבע  שהוא  מי  היינו  מאושר׳,  ׳ותומכיה  יצרו.  את 
רק  כרחה,  בעל  בה  להחזיק  צריך  אין  שזה  החכמה,  אל  מתנגד 
ואמר  ׳מאושר׳.  הוא  אותה,  לתמוך 
שהכובש  זאת  כי  רבותא,  אחד  בכל 
הוא מאושר באושר הנפש אין צריך 
מעצמנו,  ידענו  שזאת  להודיענו, 
׳לפום  כי  ושכרו,  אושרו  יגדל  היצר  את  לכבוש  צערו  גודל  שלפי 
צערא אגרא׳, רק שהיינו מדמים בנפשנו שמלחמה הפנימית הזאת 
לו  שהיא  אמר  זה  על  חייו,  את  ְמַקּצֶרֶת  לכבשו,  יצרו  עם  ֶׁשּלֹוֵחם 
׳עץ חיים׳, שמארכת חייו כאילו ָאַכל מעץ החיים שחי לעולם. ואצל 
ה׳תומך׳, שהוא מי שהחכמה תשכון אצלו בטבע, ואין לו מלחמה 
פנימית, היה עולה על דעתנו שאין לו שכר כל כך, הודיענו שגם 
׳תומכיה מאושר׳.  ומובא בספר תפארת ישראל להמהר״ל (פ״ז): ׳דרכיה 
דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום׳, כלומר, כי כל דרכיה של תורה 
הם טוב בעצמם, וזה כנגד מצוות עשה. ׳וכל נתיבותיה שלום׳, זה 
כנגד לא תעשה, שכאשר ישמור האדם החוק שנתן לו השי״ת, שלא 
יעבור שס״ה מצוות לא תעשה, ולא ֵיֵצא האדם מן החוק המוגבל, 
ונכנס  החוק  יעבור  וכאשר  הגמור.  בשלימות  והוא  שלום  לו  יש  ואז 
בגבול אחר שאינו ראוי לו, אין שלום לו, רק השלום כאשר ישאר 
דרכי  ה  ׳דרכיה  ע״ב):  קצז  (מקץ,  בזהר  ומובא  שלו.   בגבול  אחד  כל 
דאורייתא,  באורחי  דאזיל  דמאן  דאורייתא,  ארחין  ִאֵּלין  נועם׳, 
קוב״ה אשרי עליה נעימותא דשכינתא, די לא תעדי מיניה לעלמין. 
ְׁשָלם  ְׁשָלם,  כולהו  דאורייתא  נתיבין  דכולהו  שלום׳,  נתיבותיה  ׳וכל 
ליה  ְׁשָלם  דין,  בעלמא  ליה  ְׁשָלם  לתתא,  ליה  ְׁשָלם  לעילא,  ליה 
דנפקין  שבילין  אינון  ִאֵּלין  ׳נתיבותיה׳.  מאן  וכו׳.  דאתי  בעלמא 
׳שלום׳  יז),  איקרי  דאיהו  יחידאי,  ברית  לון  נקיט  וכולהו  מלעילא, 
שלמא דביתא, ואעיל לון לימא רבא כד איהו בתוקפיה, וכדין יהיב 
המתוק  ופירש  שלום׳.  נתיבותיה  ׳וכל  דכתיב  הוא  הדא  שלמא,  ליה 
שהם  התורה,  נתיבות  כל  פירוש,  שלום.  נתיבותיה  שלום. וכל  נתיבותיה  וכל  (שם):  מדבש 
נכנסים  כולם  בז״א,  המאירים  בינה  שערי  חמישים  של  השבילים 
אלו,  הארות  למלכות  משפיע  שהיסוד  וע״י  שלום,  הנקרא  ביסוד 
נמתקים כל הדינים שבה, ונעשה בה שלום בין החסד והדין. 


   (ג (משלי   

ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה



מסילת הקשרים
יט) לכאורה לא נתבאר פה בדברי רבינו מדוע נקראו הצדיקים 'ברית שלום', אך מהמתבאר להלן (אותיות ג' ד' ועוד) נראה, שע"י שמתגברים הצדיקים על יצרם, עי"ז 
בכוחם לגלות את הטוב והאור הגנוזים, ובכך למצוא את השי"ת בין בטיבו (אהבה) בין בעקו (דין), ובכך הם עושים 'שלום' בין שתי הנהגות הללו, ובבחי' ספירת ה'ברית' 
והיסוד הכוללת בתוכה את שניהם, כידוע בספרי קבלה.     כ) שבהמשך הפסוקים שם במלאכי נאמר 'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות 
הוא', שדרש זאת רבינו להלן (אות ו') בארוכה, שמזה הרב בוודאי יבקשו תורה וכו', עי"ש, וכפי שביאר עוד (אות ג'), שלמדריגה זו ד'מלאך ה' צבאות' זוכה הצדיק ע"י 
שכופה את יצרו, עי"ש. ויתכן לרמז ולבאר עוד, שע"י שקינא על מעשה זמרי שלא שלט ביצרו, בבחי' הרשעים שהם ברשות ליבן כדלהלן (אות ז'), זכה בכך פינחס ְלֵמֵעין 
בחי' תיקון כפיית היצר, בחי' קישור הדעת אל הלב, ועל כן זכה דייקא עי"ז להבטחת ה'ברית שלום', בחי' שלימות מדריגת הצדיקים, והבן.     כ‡) והוא כענין המבואר 
הכופה את יצרו, בחי' מלאך ה' צבאות', הוא עושה ובונה את אותיות התורה, וכפי שנתבאר עוד להלן (אות ו'), שעי"ז הוא בוודאי יודע את  להלן (אות ג') שזה הצדיק 
שלום'.  נתיבותיה  'וכל  בחי'  שלום,  נקראת  היא  שאף  כידוע,  התורה  בבחי'  היא  התפארת  והנה  כב)  התורה.        אותיות  מלקט  הוא  גשמיים  מדברים  אפילו  כי  התורה, 
ויתכן לרמז ולבאר בזה, שהצדיקים (שהם בחי' יסוד') והתורה הם בבחי' אחת, והצדיקים הם אלו המגלים ומשפיעים את השלום שיש בתורה.  וראה לעיל במקו"ח ד"ה 
'וכל נתיבותיה שלום' בדברי הזהר המבאר שאת נתיבות השלום שיש בתורה, אוחז הברית, והוא המשפיעם.     כ‚) כמובא כל זה להלן בסוף המאמר בדברי מוהרנ"ת. 

ּב
עצה ותושיה

על י„י ‰ור‰ ועú י„י 
ú‡‰וב   úיכו ˆ„י˜ים 
 úבכ ך  בר י ו  ‡ו
וכו',  בטיבו  ‰ן  מ˜ום, 
בין  úום   יו‰ú úויכו
 ‰ ז ú‡‰וב  ו  ú‡ר י
(˜יˆור úי˜ו"מ  חבירו   ‡

מו‰רנ"ú ‚, ב).

ּב 
ואני תפלה

נּו  ַזּכ≈ úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
ם  úו… ָׁ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ
ָך.  ú ַעּמ∆ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ú ין ּכָ ú ּב≈ „ו… ָ‚ּ
ר  ַ„ּב≈ י¿ ָח„  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡  úָכ ו¿
ם,  ƒַמי ָׁ ‡ַ ר¿ ƒי רו… ּב¿ ם ֲחב≈ ƒע
 י ּב≈ ָך  ַעּמ¿ נּו  ָúּ ּכֻ ∆ׁ ַע„ 
ים  ƒúúָ כ¿ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒנ  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
ַ‡ֲחָו‰  ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿  ‰ ָבז∆  ‰ ז∆
 . („ú  " ˜ו (úי   עּו ר≈ ו¿

ה׳  ׳רוצה  נאמר  הנה  ז 

המייחלים  את  יראיו,  את 
וחפץ  רוצה  כמה  לחסדו׳. 
ה׳ בצדיקים, לפי שהצדיקים 
למעלה  שלום  עושים 
ועושים שלום למטה, ובזה 
את  ומייחדים  מביאים 
הכלה (השכינה) בבעלה (ז״א), 
ולפיכך הקב״ה רוצה באלו 
שיראים ממנו ועושים רצונו.

ח הנה נאמר ׳ועמך כולם 

יירשו  לעולם  צדיקים, 
מעשה  מטעי  נצר  ארץ, 
אשריהם  להתפאר׳.  ידי 
בתורה,  שעוסקים  ישראל 
התורה  דרכי  ויודעים 
יזכו  שבעבורה  ומוצותיה, 
כל  וראה,  בוא  לעוה״ב. 
חלק  להם  יש  ישראל 
לעוה״ב, מה טעם הדבר, 
ושומרים  שנימולים  לפי 
מאיסורי  הברית  אות  את 
עומד  שהעולם  עריות, 
עליו, כמו שנאמר ׳אם לא 
בריתי יומם ולילה, חוקות 
שמתי׳,  לא  וארץ  שמים 
ששומרים  ישראל  כן  ועל 
מצות  שקיבלו  לפי  בריתם 
להם  יש  עליהם,  מילה 
עוד,  ולא  לעוה״ב.  חלק 
הם  כך  שבעבור  אלא 
מכאן  צדיקים.  נקראים 
ששומר  מי  שכל  למדנו, 
את הברית הזאת שהעולם 
עומד עליה, נקרא ׳צדיק׳. 
מהיכן נלמד זאת, מיוסף, 
שלפי שעמד בנסיון הברית 
שהעולם תלוי בו לכן זכה 
כך  ועל  ׳צדיק׳,  שנקרא 
נאמר ׳ועמך כולם צדיקים, 

לעולם יירשו ארץ׳. 

יחזיק  ׳או  הכתוב  מאמר  ע״פ  הוא  שלום׳,  ורודף  שלום  ׳אוהב  ומהו 
בתורתו  כשמחזיקין  דהיינו  לי׳,  יעשה  שלום  לי,  שלום  יעשה  במעוזי, 
השרים  בין  דהיינו  מעלה,  של  בפמליא  שלום  עושה  ועבודתו,  יתברך 
כיצד  התנא  ומפרש  מטה.  של  בפמליא  שלום  נעשה  וממילא  עליונים, 
כל  והנה  לתורה׳,  ומקרבן  הבריות  את  ׳אוהב  אמר  לזה  זאת,  יעשה 
עלמא,  קוב״ה  ברא  ׳באורייתא  התורה,  אותיות  בכ״ב  נבראו  העולמות 
ובאורייתא מתנהג עלמא׳ (זהר תרומה, קסא.), וכשלומד תורה לשמה בדור, 
׳וכל  כתיב  ובתורה  התורה,  אל  לשורשו,  העולם  את  ומקרב  מעלה 
עליונים,  השרים  בין  מעלה  של  בפמליא  שלום  ונעשה  שלום׳,  נתיבותיה 

וממילא נעשה שלום בפמליא של מטה, ולא יהיה מלחמות. 
(נ  פסחים  במסכת  ואיתא  כו׳.  בטיבו  הן  מקום  בכל  השלום  את  לאהוב 
למלך  ה׳  ׳והיה  וז״ל:  לבוא,  לעתיד  להתגלות  עתיד  זה  שענין  ע״א), 
לאו  האידנא  אטו  אחד׳,  ושמו  אחד  ה׳  יהיה  ההוא  ביום  הארץ  כל  על 
על  העוה״ז,  העוה״ב,  כעוה״ז  לא  חנינא,  בר  אחא  א״ר  הוא?  אחד 

בשורות טובות אומר ׳ברוך הטוב והמיטיב׳, ועל בשורות רעות אומר ׳ברוך דיין האמת׳. לעוה״ב, כולו ׳הטוב והמיטיב׳.  ובספר התניא (אגרת הקודש, 
יא) ביאר כיצד ניתן לזכות למדריגה זו, אף בשטף מאורעות העוה״ז, וז״ל: כשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו ֲהָוָיתֹו מאין בכל רגע ורגע ממש, 
החיים  מקור  הוא  יתברך,  חכמתו  שהיא  ָהַאִין,  הרי  בעולם.  ייסורין  שארי  או  ומזוני,  חיי  מבני  ייסורים  שום  או  לו,  רע  כי  דעתו  על  יעלה  האיך 
והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעוה״ב. רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או ייסורים, אבל באמת אין רע יורד מלמעלה, והכל טוב, 
רק שאינו מושג, לגודלו ורוב טובו. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, להאמין דלית אתר פנוי מיניה, ובאור פני מלך חיים, ועל כן ׳עוז 
וחדוה במקומו׳, הואיל והוא רק טוב כל היום. ועל כן, ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונתו בה׳ המחיה ומיטיב 
עימו בכל רגע. ומי ֶׁשִּמְתַעֵּצב ומתאונן, מראה בעצמו שיש לו מעט רע וייסורין, וחסר לו איזה טובה, והרי זה ככופר ח״ו. ועל כן ִהְרִחיקּו מידת 

העצבות במאוד חכמי האמת. אבל המאמין לא יחוש משום ייסורין בעולם, ובכל ענייני העולם, הן ְוָלאו שווין אצלו בהשוואה אמיתית.  

מילואי חכמה
ודרז״ל (ברכות נז.) ׳אל תקרי מורשה אלא מאורסה׳. וכל אחד מישראל יש 
ריבוא  ששים  כנגד  התורה,  אותיות  ריבוא  ששים  כי  בתורה,  אות  לו 
נשמות ישראל. וכשיש חיסרון באחד מישראל, נמצא שיש חיסרון בתורה, 
את  לאהוב  אפשר  אי  בודאי  כן  ועל  כנ״ל.  ישראל  נשמות  שורש  ששם 
התורה בשלמות, אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל, ולבלי למצוא שום 
חיסרון בשום ישראלי, נמצא שאין בהתורה שום חיסרון ומום, אזי בודאי 
יאהב את התורה מאד, ואזי יתמיד בלימוד התורה מגודל האהבה כנ״ל. 
וזהו ׳תורת ה׳ תמימה׳ (תהלים יט), היינו כש׳תורת ה׳׳ היא ׳תמימה׳, בלי 
שום חיסרון ומום, דהיינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי למצוא שום חיסרון 
בשום ישראלי שהוא אות מהתורה, נמצא שאז ׳תורת ה׳ תמימה׳ בלי שום 
חיסרון ומום, אזי הוא ׳משיבת נפש׳, כי אז דייקא זוכין לאהבת התורה, 
ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש, מאחר שאין בה שום 

חיסרון כנ״ל, ואז זוכין להתמדה כנ״ל.   

ילקוט הנחל

צדיקים שנקראו ג״כ ברית שלום.יט) והנה לשון זו ׳ברית שלום׳ 
נאמרה על פינחס בן אלעזר, לאחר שקינא על מעשה זמרי בן 
ֵּלאמֹר:  מֶֹׁשה  ֶאל  ה׳  ַוְיַדֵּבר  י–יג):  (כה,  במדבר  בספר  כדכתיב  סלוא, 
ִּפיְנָחס ּבֶן ֶאְלָעָזר ּבֶן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם, ְוא ִכִּליִתי 
ֱאמֹר,  ָלֵכן  ְּבִקְנָאִתי:  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 
ָׁשלֹום:  ְּבִריִתי  ֶאת  לֹו  נֵֹתן  ִהְנִני 
ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת 

עֹוָלם, ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאָהיו, ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ופירש״י (שם): 
את בריתי שלום.את בריתי שלום. שתהא לו לברית שלום, כאדם המחזיק טובה ְוִחּנֹות 
למי שעושה עימו טובה, אף כאן פירש לו הקב״ה שלומותיו. ברית ברית 
כהונת עולם.כהונת עולם. שאע״פ שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא ניתנה 
אחר  שיולידו  ולתולדותיהם  עימו,  שנמשחו  ולבניו  לאהרן,  אלא 
ַהְמָׁשָחָתן, אבל פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל 
עד  פינחס  נתכהן  ׳לא  (קא:)  בזבחים  שנינו  וכן  כאן.  עד  כהונה 
היינו  שלום׳  ש׳ברית  (שם),  בחיי  ורבינו  הרמב״ן  וביארו  לזמרי׳.  שהרגֹו 
התכללות מידת הדין במידת הרחמים, שזהו סוד יחוד וחיבור שם ה׳ בעולם, 
כלומר שהבטיחו השי״ת שיוכל לייחד ולפרסם שמו יתברך בעולם תמיד, וכפי 
שהרחיב וביאר זאת המלבי״ם (שם) ע״פ דרכם, וז״ל: הנני נותן לו את בריתי הנני נותן לו את בריתי 
החיים  איתו  היתה  ׳בריתי  ב)  (מלאכי  אחר  במקום  מפורש  שלום.שלום. 
פילגש  בעת  שנמצא  מאוד,  ימים  האריך  פינחס  כי  והשלום׳  כ). 
בגבעה (עי׳ שופטים כ), ולחז״ל (ב״ר ס, ג) בעת נדרו של יפתח, וכל 
אליהו׳.  זה  ש׳פינחס  תשעא)  פינחס  (ילקו״ש  המדרשות  לדעת  שכן 
והמוות בא ע״י התנגדות היסודות ופירודם, וה׳שלום׳ הוא ְׁשלֹום 
כלל  עם  כרת  והקב״ה  זה,  עם  זה  והסכמתן  הגוויה  כוחות 
המציאות ברית השלום, כי כל המציאות מורכב מכוחות מתנגדים 
שהוא  חי,  אל  שכינת  רק  מאחיו,  איש  מפורדים  והם  לזה,  זה 
נשמת המציאות וחיותו וקיומו, הוא המחבר כל כוחות המפורדות 
אשר בכלל הבריאה, ועושה שלום ביניהם. וזהו מה שאמרו (שבת 
שהוא  היינו  לאותיות׳,  כתרים  ׳קושר  להקב״ה  מצאו  שמשה  פט.) 
מכתב  מהם  ועושה  בהמציאות,  המפוזרות  אותיות  המקבץ 
הכללי.  העולם  שהוא  כולל,  לגוף  מתאחד  ומתוכם  מחובר כ‡), 
נפשו  תחת  נכנעים  הקטן  בעולמו  האדם  כוחות  כל  ובהיות 
האלקית, הוא דוגמת האלקות המשים שלום בעולמו הגדול. ועל 
זה אמר לו הקב״ה למשה ׳משה, אין שלום בעירך?׳ (שלימדו דרך 

את  שיבקש  לו  שרימז  הדבר,  וביאור  הקב״ה.  בשלום  כביכול  שישאל  ארץ, 
כל  וביטל  זו  במעשה  נפשו  פינחס  מסר  ובאשר  בעולם).  השלום 
כוחותיו לקנא קנאת ה׳, נעשה שלום בעירו הקטנה, ר״ל ִּבְגִוָּיתֹו, 
וזכה לברית החיים והשלום.  ומובא בזהר (בראשית, לב ע״א) שמדריגת 
׳ברית׳ זהו בחי׳ צדיק, וז״ל: מאן ׳ברית׳, 
ומובא  דעלמא.   יסודא  ׳צדיק׳  דא 
ע״א),  רנז  ח״א  (השמטות,  בזהר  עוד 
שלום׳,  ׳ברית  נקראת  הצדיקים  שמדריגת 
וז״ל: דרגא ד׳צדיק׳ דאיקרי ׳עץ החיים׳ וכו׳, איקרי ׳ברית שלמא׳. 
היסוד  שהוא  הצדיק  החיים.  עץ  החייםדאיקרי  עץ  דאיקרי  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש 
נקרא עץ חיים, כמו התפארת הנקרא עץ חיים. כי היסוד הוא 
חשבינן  וברית  ׳גוף  רלו.)  (פינחס,  בזהר  כמובא  התפארת,  משך 
חד׳  כב).  ועוד אמרו בזהר (מקץ, קצד ע״ב): ז  ׳רוצה ה׳ את יראיו, את 
המייחלים לחסדו׳ (תהלים קמז). כמה קוב״ה אתרעי בהו בצדיקיא, 
לתתא,  שלמא  ועבדי  לעילא  שלמא  עבדין  אינון  דצדיקיא  בגין 
ואעלין ַּכָּלה בבעלה, ובגין כך קוב״ה אתרעי בהו באינון דדחלין 
ליה ועבדין רעותיה. ופירש המתוק מדבש (שם): שלמא לעילא וכו׳.שלמא לעילא וכו׳. ר״ל 
שמתקנים את היסוד, כי כל בחינת יסוד נקרא שלום. וביאר הרמ״ז 
(שם): דצדיקיא אינון עבדין שלמא וכו׳דצדיקיא אינון עבדין שלמא וכו׳. הענין, שהצדיקים שורשם בקו 
בכוונת  וכנודע  צב),  (תהלים  יפרח׳  כתמר  ׳צדיק  בסוד  האמצעי, 
דרוחא  שלומות,  שתי  עושים  ולכן  ג),  הלולב  שער  (פע״ח  הלולב כ‚) 
וגופא, וכאמור ברבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, כדאיתא 
בספר הכוונות.  ובזהר (נח, נט ע״ב), מבואר עוד, שע״י עסק התורה 
וז״ל:  ׳צדיק׳,  האדם  נקרא  קודש,  הברית  שמירת  וע״י  ברית,  הנקראת 
ידי  מעשה  נצר מטעי  יירשו ארץ,  צדיקים, לעולם  ח  ׳ועמך כולם 
באורייתא,  דמשתדלי  ישראל  אינון  זכאין  ס).  (ישעיה  להתפאר׳ 
וידעי ארחין דאורייתא, דבגינה יזכון לעלמא דאתי. תא חזי, כל 
דנטרין  בגין  טעמא,  מאי  דאתי,  לעלמא  חולקא  לון  אית  ישראל 
ברית דעלמא אתקיים עליה, כמה דאת אמר (ירמיה לג) ׳אם לא 
בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי׳, ועל דא ישראל 
דנטרי ברית וקבילו ליה, אית לון חולקא בעלמא דאתי. ולא עוד, 
אלא בגין כך אקרון ׳צדיקים׳. מכאן אוליפנא, כל מאן דנטיר האי 
ברית דעלמא אתקיים עליה, איקרי ׳צדיק׳. מנא לן, מיוסף, בגין 
דנטר ליה לברית עלמא זכה דאיקרי ׳צדיק׳, ועל כך ׳ועמך כולם 

צדיקים לעולם יירש ו ארץ׳.

      


 ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה



מסילת הקשרים
'משל  ד"ה  בילקוה"נ  שם  ראה  ד',  באות  להלן  נזכר  גם  תפילין  וענין  תפילין.  כוונות  כלולים  זה  שבמאמר  רבינו  דברי  את  שהבאנו  המאמר,  התגלות  בסיפור  וראה  כ„) 
עי"ש. זה,  מעין  שביאר  בשיהר"ן  רבינו  דברי  את  שהבאנו  שלום',  הנקראת  'התורה  ד"ה  בילקוה"נ  עוד  וראה  כ‰)  עי"ש.       בזה,  שרימזנו  מה  וכו'',  בדעתו  ששיער 
ישראל.  מנשמות  אחד  ומכל  וכו',  מקום  מכל  התורה  אותיות  כשמצרף  נעשה  התורה,  ע"י  שהשלום  כלומר  ג'),  (אות  להלן  המובא  ומצטרפות  בולטות  אותיות  בבחי'  כו) 
כז) בבחי' גילוי האהבה שבדעת, שעי"ז יתקיים השלום המופלא ש'לא ירעו ולא ישחיתו וכו'', כמובא להלן (סוף אות ד').      כח) בבחי' המבואר להלן (אות ב') שגילו 

ופתחו לנו חז"ל פתח וכו' שבכל הדברים הגשמיים ובכל לשונות העכו"ם יש שם אלקותו יתברך המחיה אותה. 

ּב
עצה ותושיה

 ‡ ú‡‰וב  ˆריך 
úו   ‰ ‰י י ו רו,  חבי
 úסבוúו ,úום עם ‰כú
úו   י ‡ם  ‡ף  מחבירו 
ממנו,  ייסורים   ‰ ז ‡י
úכף  ú„ונו   ú„‰úו
טוב,  בו  וúמˆו‡   זכו
úטוב‰,  ‰„בר  וú‰פוך 
כיון   ‡ú וומר ב„עú
כך   úכ úרע‰  חבירו 
וכו',  סובר  ‰ו‡  כמו 
‰רב‰   ‰ בז  ‡ˆ ו וכי
 ˜בúו חפú ú„י
‡‰ב‰ וúום עם חבריו 
ועם כú יר‡ú) úי˜ו"ע, 

.(‚ נוúסב

ּב 
ואני תפלה

 ‡ ≈úָמ úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ים ַעú ַעּמ¿ ƒַרֲחמ
ָנּו  ‡ו… ך¿  ר≈ ּבָ וכו',  י„  ƒמ ָּ
יַע  ƒּפ ¿ַׁ ב, ו¿ ָך ַ‰ּטו… מ¿ úו… ¿ׁ ƒב
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿  úַע ם  úו… ָׁ
ם  úו… ָׁ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ úָם,  עו… ¿ú
ָח„  ין ‡∆ ú ּב≈ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ú ין ּכָ ּב≈
 . ּו… ¿ׁ ƒ‡ ¿ú ׁי ƒ‡ ין רו… ּוב≈ úֲַחב≈
 ‰‡ָ נ¿ ƒׂ ּׁום   ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡…ú ו¿
טּור  נ¿ ƒ̃ ֲַחרּו ו¿ ָ‡‰ ו¿ נ¿ ƒ̃ ו¿
ָך  ַעּמ¿  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי  ú ּכָ ן  י ּב≈
 ú ≈„ּ ַ‚ּ ¿ ƒי ‰ ו¿ ַרּב∆ ¿ ƒי úָם. ו¿ עו… ¿ú
ך¿  ַׁ מ¿ ּיֻ ∆ׁ ַע„  ם,  úו… ָ ּׁ‰ַ
úָם  י עו… ≈‡ ú ּבָ ין ּכָ ם ּב≈ úו… ָׁ
 „ ָח ∆‡  ú ּכָ úּו  כ¿ ּיֻ ∆ׁ  „ ַע
רו…  ֲחב≈   ר ‡∆ ר≈ עו… ¿ú ָח„  ∆‡ ו¿
 ú ּכ≈ ַּ ס¿ ƒּי ∆ׁ  , מ∆ ¡‡‰ָ  ú ∆‡
י,  ƒח ¿̂ ƒּנ ‰ַ ו…  י ƒú כ¿ ַּ  úַע
 ú ב∆ ∆‰úָ ָיָמיו   ‰ ∆úַּב י¿  ‡…ú ו¿
 ú יכּו ּכָ ƒú ¿ׁ ּיַ ∆ׁ „י˜, ַע ƒרúָ ו¿
ּפו…  ַכס¿ י  ≈úי ƒú ¡‡   ∆‡  ׁי ƒ‡
ּׁובּו  ָי ו¿  , ָ‰בו… ז¿ י  ≈úי ƒú ¡‡ ו∆
  מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  י ∆ú ≈‡ ם  ָúּ ֻכ
 ‰‡ָ ר¿ ƒי ּב¿   מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿„ּ ָעב¿ ¿ú
נּו  ּכ≈ ַז ¿ ּו וכו'.  ַ‡ֲ‰ָב‰  ּוב¿
ינּו  ≈ָר ו… ם ּב¿ úו… ָׁ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  . ו… י ¿ׁ ֻ̃  ‡…ú ּב¿
 ירּו ƒ‰ מ¿ ƒּב ב  יט≈ ≈‰ ין  ƒב‰ָ ¿ú
ַמ„  ¿ú ƒּנ ∆ׁ ם ָכú ָמ˜ו… ú ּב¿ „ו… ָ‚ּ
ן  י ƒב ‰ָ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ם.  ָׁ
 úַע ָך  ¿ָר ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ּכָ
  יו… ¿ׁ ֻ̃ ּׁום  י  ƒú ּב¿ ָין  ּבּור¿
ּו  נ ּכ≈ ַז ¿ ּו ּו  נ ר≈ ַַעז¿ ו¿  úúָ ּכ¿
ים  ƒּור‡ ּב≈ י„  ƒמ ָּ  ׁ ַחּ„≈ ¿ú
ם  י ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ם  י ƒׁ ּו „ּ ƒח ו¿
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ ָר ו… ּב¿
  מ∆ ¡‡ ָר‰ ּב∆ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב
ב.  ָך ַ‰ּטו… נ¿ ˆו… ר¿ ƒמּוָנ‰ ּכ ¡‡ ּוב∆
ם  úו… ָׁ  ינו… ƒח ָכú ּב¿ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
 , ּו מ ≈ú ¿ ּׁ ‰ַ   י ƒú כ¿ ַ ּב¿
 ú ּכָ ר  ר≈ עו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ַע„ 
ָך  ¿„ָ úֲַעבו… úּו…  ּכֻ úָם  ָ‰עו…
ם  ָúֻּכ ּׁובּו  ָי ו¿  , מ∆ ¡‡ ּב∆
יָמ‰  ≈‡ ּב¿ „ּוָך  ַיַעב¿ ו¿ יָך  ∆ú ≈‡
חּוס  ַ‡ֲ‰ָב‰.  ּוב¿  ‰‡ָ ר¿ ƒי ּוב¿
 ‡ ≈úּ ַמ ּו ּו,  נ י ≈ú ָע  ú ֲחמ… ַו
ים.  ƒַרֲחמ ּב¿ ינּו  ≈ ֲ‡úו… ¿ׁ ƒמ
ָרם   ú ≈‡ ם  úו… ָ ּׁ ּבַ נּו  כ≈ ר¿ ּבָ
ן יי  ≈ּ ƒַעּמו… י ¿ú יי ע…ז" ,‡ ָּׂ ƒנ ו¿
ם".  úו… ָ ַּׁעּמו… ַב  ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿
ּוב  ּכָ ∆ׁ ‡ָר ¿̃ ƒנּו מúָ ם ּי≈ ַ̃ ו¿
‡ּו  ≈̂ ≈  ‰ ָח מ¿ ƒׂ ּב¿ י  ƒּכ"
ים  ƒר‰ָ ם ּּוָבúּון, ‰∆ úו… ָׁ ּוב¿
ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ƒú חּו ¿̂ פ¿ ƒי  ָבעו… ¿‚ּ‰ַ ו¿
 ‰ ∆„ ָּׂ‰ַ י  ≈̂ ֲע  úָכ ו¿  ,‰ ּנָ ƒר
ָרב  ם  úו… ָׁ ָכף.  ֲח‡ּו  מ¿ ƒי
ין úָמו…  ≈‡ ָך ו¿ ∆ָר י ו… ֲ‰ב≈ ‡ו… ¿ú
ם  úו… ָׁ  ‰ ∆ׂ עו…  ."ú ׁו… כ¿ ƒמ
ַרֲחָמיו  ּב¿ ‰ּו‡  ָמיו,  רו… מ¿ ƒּב
 úַע ינּו, ו¿ ≈úם ָע úו… ָׁ ‰ ∆ַׂיֲע
ן  ָ‡מ≈ רּו  מ¿ ƒ‡ ו¿  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ú ּכָ

(úי˜ו" כז). 

ויכול להיות שלום בין ישראל. ומובא במסכת דרך ארץ זוטא (פרק השלום), 
א״ר  וז״ל:  הקב״ה,  של  כשמו  ׳שלום׳,  להיקרא  זוכה  השלום  בקשת  שע״י 
יהושע, גדול הוא השלום, ששמו של הקב״ה נקרא ׳שלום׳, שנאמר (שופטים 
ו) ׳ויבן שם גדעון מזבח לה׳, ויקרא לו ה׳ שלום׳ וכו׳. ומה מזבח שאינו אוכל 
ולא שותה ולא מריח, ולא נבנה אלא לכפרתן של ישראל, נקרא ׳שלום׳, מי 
שהוא אוהב שלום, ורודף שלום, ומקדים שלום, ומשיב שלום, ומטיל שלום 

בין ישראל לאביהם שבשמים, על אחת כמה וכמה. 
ויכול להיות שלום בין ישראל. ומובא בספר אורח לחיים (פ׳ נח, ד״ה ולפי 
קדישא  בוצינא  הרה״ג  ורבי  מורי  מאדוני  שמעתי  הנ״ל):  דברים 
חורפי,  בימי  ניקלשפורג,  דק״ק  אב״ד  זללה״ה  שמעלקי  שמואל  מוהר״ר 
יט),  (ויקרא  כמוך׳  לרעך  ׳ואהבת  מצות  מקיימים  האיך  אותו  ששאלתי 
כל  הלא  ממנו,  לקבל  שאוכל  בשכל  לי,  והשיב  רעות.  לי  עושה  וחבירי 
כולם  הם  ישראל  וכללות  הראשון  אדם  נשמת  הן,  אחת  ישראל  נשמת 
ניצוצות מנשמתו, מינהון ְּבָיִדין וכו׳, וכמ״ש בספרים (עי׳ טעמי המצוות, פ׳ 
קדושים), ולפעמים מכה אדם עצמו מכה גדולה בשוגג בלי דעת, אם יקח 
אדם זה מקל ויכה לידו שהיכה אותו בלי דעת, הלא לחסר דעה יחשב, 
ולמה יכאיב עוד לעצמו. כן ממש הדבר הזה, שהוא נפש אחת עם חבירו, 
יכאיב  רעה,  לו  וכשישלם  שבו,  דעת  חסרון  מפני  רעה  לו  עושה  וחבירו 
והרבה  השי״ת,  מאת  שהכל  יחשוב  אלא  ל:).  נדרים,  ירושלמי  (עי׳  לעצמו 
רשע  אדם  רואין  אם  עוד,  לו  ושאלתי  כח.).  וארא,  (זהר  יתברך  לו  שלוחין 
אדם  כל  נשמת  הלא  לי,  והשיב  אותו.  לאהוב  אפשר  האיך  המקום,  לפני 
חלק אלקי ממעל (זהר בראשית, מז.), ועל כן יהיה לו רחמנות על השי״ת, 

שהניצוץ הקדוש שלו נלכד בקליפות. ודברי פי חכם חן.
שלום בין ישראל. ובספר ערבי נחל (פ׳ האזינו, ד״ה ויאמר עליהם) האריך 
לבאר במעלת וחשיבות השלום בין ישראל, שבכך נעשה ְׁשֵלמּות בתורה. כי 
כל אחד מישראל הוא כנגד אחת מאותיות התורה, וכאשר מתאחדות כל האותיות 
צא:)  שה״ש,  (ז״ח  ידוע  וז״ל:  תורה כ‰).  ספר  מהם  נעשה  וכך  קדושתם,  מתגלית 
כי ששים ריבוא אותיות בתורה, נגד ששים ריבוא נשמות ישראל, הכולל 
כל שיעור קומה דקדושה, וכל נשמה ונשמה שורשה אות אחד מהתורה 
לרעך  ׳ואהבת  שהוא  השלום,  מצות  טעם  להבין  לי  יש  זה  ועם  וכו׳. 
כמוך׳, ונצטווינו על האחדות, ויש מקום לשואל לשאול, מה יזיק אם יש 
בעיר שתי כיתות אנשים, ושתי הכיתות הם אנשים ישרים כראוי, והם 
כיתות חלוקות שונאים זה את זה, מה יזיק זאת, מאחר שאנשי כל כת 

וכת הולכים בדרך התורה. ונבין זאת כאשר נשכיל קדושת ספר תורה כי 
אחד,  בקלף  אותיות  ריבוא  ששים  קיבוץ  הוא  עניינה  וכל  מאוד,  גדלה 
ומברכין עליה ברכת התורה שהיא גדולה באיכות מכל הברכות וכו׳. אבל 
אם יחסר אות אחד מהספר תורה, נקראת ספר תורה פסולה, ואין בה 
הקדושה ההיא, ואינה ראויה שוב לברך עליה. ואף אם יקחו קלף קטן 
עיקר  כי  מועיל,  אין  תורה,  בספר  ויניחוהו  החסר  האות  בה  ויכתבו 
קדושת ספר תורה בהצטרפות ששים ריבוא אותיות כו) ההם בקלף אחד, 
ובספר  דקדושה.   קומה  שיעור  כל  הם  ההם  אותיות  ריבוא  ששים  כי 
ְׁשֵלמּות  שמכח  עוד,  זה  ע״ד  ביאר  מהו)  ולהבין  ד״ה  במדבר,  (פ׳  ושמש  מאור 
וז״ל:  ישראל,  על  השכינה  ושורה  בתורה  גילוי  נפעל  השלום,  ע״י  הנפעלת  התורה 
ישראל,  בני  בתוך  ואחוה  אהבה  שיהיה  הוא  בו  תלוי  שהכל  העיקר 
התורה  כל  תלוי  כמוך׳  לרעך  ׳ואהבת  שבמצות  לא.)  (שבת  חז״ל  וכמאמר 
שכללות  מפני  ביניהם.  שרויה  השכינה  בישראל  שלום  שיש  שבזמן  כולה, 
נשמות ישראל הם ששים ריבוא והתורה היא ששים ריבוא אותיות, שכל 
אחד מישראל שורש נשמתו הוא באות אחת מהתורה. וזה מרומז בתיבת 
׳ישראל׳, כי התורה מסיימת בתיבת ׳ישראל׳, נוטריקון י׳ש ש׳שים ר׳יבוא 
ביניהם  שלום  כשיש  לכן  קפו).  ואתחנן,  עמוקות  (מגלה  ל׳תורה  א׳ותיות 
שיש  ההתחברות  שע״י  התורה  לקבל  עלולים  הם  וריעות  ואחוה  ואהבה 
לשורשו  עצמו  לקשר  לו  נקל  אחד  וכל  שלימה,  התורה  נעשית  ביניהם 
שבתורה. ולכן בשעת מתן תורה שחנו שם בלב אחד באהבה ואחוה, כמו 
עליהם  יתברך  שכינתו  ולגילוי  התורה  לקבלת  זכו  זה  מפני  שפירש״י, 
פנים בפנים, ונגלה אז עליהם כזקן מלא רחמים, שרומז שנמשך עליהם 
השפעה מגדלות המוחין, ומי״ג תיקוני דיקנא, שהוא לבנונית העליון כז), 

שאין שם שום שחרות ותערובת דין כלל. 
ולאהוב זה את זה. ומובא בספר שיח שרפי קודש לריק״ק מפשיטיק (אחדות 
תמיד  זצללה״ה  מלעלוב  דוד  הרב  הרה״ק  ט):  ישראל,  ואהבת 
׳איזהו  א)  ד,  (אבות  חז״ל  כמ״ש  אדם,  מכל  ומוסר  מידות  ולמד  קיבל 
חכם, הלומד מכל אדם׳, ואף מדברי הגויים למד  כח). ופעם אחת שמע 
מאיכר אחד שאמר לחבירו בזה הלשון ׳אתה אוהבי?׳ והשיבו ׳הן׳. ואמר 
לו ׳שקר אתה דובר, כי אם באמת אתה אוהבי, צריך אתה לדעת את כל 
אוהבי  אתה  אין  זאת,  יודע  אתה  אין  ואם  לי.  חסר  ומה  ליבי,  פנימיות 
הדברים  כל  לידע  צריך  הנאמן  שאוהב  הנ״ל,  מאיכר  למד  וזה  באמת׳. 

הנצרכים וחסרים לחבירו אוהבו, כדי לידע להשלים את נפשו. 

מילואי חכמה

הן בטיבו וכו׳. וכתב בליקו״ה (או״ח תפילין ה, יא) שענין זה שלא יהיה 
התפילין  רצועות  בסוד  רמוז  בעקו,  ובין  בטיבו  בין  במידותיו  חילוק 
עוברים  ששם  תפילין  של  מעברתא  בחינת  וזה  וז״ל:  והמעברתא כ„), 
שער  (פע״ח  בכוונות  כמובא  יב״ק  מעבר  בחינת  שהוא  הרצועות, 

התפילין א), כי יב״ק הוא בגימטריא 
שער  (פע״ח  כמובא  אלהי״ם  הוי״ה 
אהלל  ׳בה׳  בחינת  זה  יא),  התפילין 
שצריכין  דבר׳,  אהלל  באלהים  דבר, 

להכיר אותו יתברך ולהתקרב אליו תמיד בין בטיבו בין בעקו ח״ו, 
באלהים  וכו׳,  אהלל  ׳בה׳  בחינת  שזה  בירידה,  בין  בעלייה  בין 
וזהו  וכו׳׳.  חיים  החפץ  האיש  ׳מי  בהתורה  כמובא  וכו׳׳׳  אהלל 
יהושע׳  את  ׳קרא  בהתורה  המובא  בהלכה  בק״י  בחינת  בעצמו 
שכל מי שרוצה לעשות תשובה צריך  ו) עי״ש, שכתב שם  (ליקו״מ 
להיות בקי בהלכה, בקי ברצוא בקי בשוב, בקי בעייל בקי בנפיק, 
בחינת (תהלים קלט) ׳אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך 
בכל  תמיד  להשי״ת  להתקרב  לראות  שצריכים  היינו  עי״ש.  וכו׳׳, 
בשאול  הוא  אם  ואפילו  בירידה,  בין  בעלייה  בין  שהוא,  מקום 
׳ואציעה  בבחינת  יתברך,  אליו  להתקרב  יכול  משם  גם  תחתיות, 
שאול הנך׳. וכל זה הוא בחינת אריכת אפיים, להאריך רוחו תמיד 
שבעולם,  דבר  משום  יפול  לא  שיהיה,  איך  יהיה  חייו,  ימי  כל 
ויתחיל תמיד להתקרב אליו. וכן לא ִייַעף ולא ִייַגע לעולם, אפילו 
אם זכה לעלייה גדולה, למדריגה גבוה, אעפ״כ ֵיַדע שגם בשמים 
שאע״פ  אתה׳,  שם  שמים,  אסק  ׳אם  בבחינת  השי״ת,  נמצא 

השי״ת  את  לבקש  צריך  הוא  עדיין  לשמים,  שעלה  לו  שנדמה 
רבינו  כמ״ש  השי״ת,  נמצא  בשמים  גם  כי  מחדש,  ולהתחיל 
הוא  זה  שכל  וכו׳,  פב)  ח״ב  (ליקו״מ  למלחמה׳  תצא  ׳כי  בהתורה 
בחינת  וזהו  תפילין.  מצות  ע״י  שזוכין  אפיים  אריכת  בחינת 
כי  יב״ק,  מעבר  בחינת  מעברתא, 
יב״ק הוא אותיות בק״י, בחינת ׳בקי 
שם  כמ״ש  וכו׳׳,  בשוב  בקי  ברצוא, 
רבינו ז״ל בעצמו שבחינת בקי הנ״ל 
הוי״ה  בגימטריא  יב״ק  וגם  בסוף.  עי״ש  יב״ק,  בחינת  הוא 
אלהי״ם, בחינת ׳בה׳ אהלל, באלהים אהלל וכו׳׳ כנ״ל, היינו בין 
בין  בעקו,  בין  בטיבו  בין  הדין,  במידת  ובין  הרחמים  במידת 
ולהאריך  השי״ת,  את  לעבוד  צריכין  תמיד  בירידה,  בין  בעלייה 
משום  להשי״ת  מתשוקתו  יתבטל  ולא  ייגע  ולא  יפול,  לבל  רוחו 
אריכת  בחינת  שהוא  התפילין,  ע״י  זוכין  זה  וכל  שבעולם.  דבר 
אפיים הנ״ל, שמאריך רוחו על הכל וכו׳, שזהו בחינת הרצועות 
כל  על  הכל,  על  עוברים  שעי״ז  במעברתא,  העוברים  ארוכות 
ונתבטל  בישא,  מרצועה  הנמשכין  והבלבולים  והמניעות  הייסורים 

הכל כנגדו ע״י בחינת אריכת אפיים.
ה,  פקדון  (חו״מ  בליקו״ה  וכתב  ישראל.  בין  שלום  להיות  ויכול 
כשמדברין  הוא  ישראל  ִעם  והשלום  האהבה  עיקר  לט): 
ועוסקין יחד בדברי תורה ויראת שמים באמת, כי להיפך ח״ו ׳אין 
שלום אמר ה׳ וכו׳׳ (ישעיה מח). ועיקר השלום הוא התורה, כמ״ש 

רז״ל (ברכות סד.) ׳תלמידי חכמים מרבין שלום בעולם וכו׳׳. 




 נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
שהוא  דנן,  מאמר  (ובפרט  וכו'  להוסיף  ומה  להוריד  מה  קדשו  בלשון  רבינו  ודקדק  ששקל  העיון),  כללי  (מח"י  ב'  כלל  ע"פ  שהנה  הלומדים,  לבב  בזה  לעורר  וראינו  כט) 
מהמאמרים שנכתבו בלשון קדשו), א"כ בוודאי כוונה מיוחדת יש במה שנקט בשלוש ידיעות אלו, ונדרשים אנו להתבונן במידת האפשר מה חידוש וחילוק יש בכל אחת 
מהם שאין בחבירתה. וע"ד המבואר בכלל ט"ז (מח"י כללי העיון), שכשמביא רבינו מספר ראיות לענין אחד, נדרש הלומד להתבונן מה חידוש ישנו בכל אחת מהם, והבן. 
ל) היינו שֵידע ויתפעל מכך בפנימיות לבבו, וכמבואר להלן (אות ז') ש'כל אחד יודע שיש אלקים בכלל, אך העיקר הוא שיקשר ליבו לדעתו, שאזי כשיודע שיש אלקים, 
עוד,  הלומדים  לב  בזה  לעורר  וראינו  זה.  את  זה  ולאהוב  וכו'  שלום  לבקש  שצריך  א')  (אות  לעיל  המובא  בבחי'  ל‡)  עי"ש.       וכו'',  כבודו  הארץ  כל  שמלא  בכלל  יודע 
דהנה מפס' זה מתבאר שהידיעה ש'מלא כל הארץ כבודו', היא ידיעת והשגת המלאכים, אך רבינו נקט זאת כלפי כל אדם, שנצרך הוא לידיעה זו, וע"פ כלל י"א (מח"י 
שלימה  בהשי"ת,  המלאכים  שידיעת  שבעוד  המאמר,  בקשרי  לומר  ויתכן  הכתוב.  פשט  עם  אחת  במסילה  רבינו  דברי  עולים  כיצד  להתבונן  אנו  נדרשים  העיון)  כללי 
היא מעת בריאתם, משא"כ ישראל שהם בשר ודם ובעלי בחירה, אעפ"כ יכול כל אחד כפי בחינתו לזכות גם הוא לשלימות ידיעה זו, אף בזה העולם, וזהו ע"י שיכפה 
בזה  לרמז  יתכן  עוד  ו').  אות  ג',  (אות  להלן  כמבואר  ממש'  למלאכין  דמיין  אינון  יצריהון,  על  דמתגברין  אינון  אלין  וכו',  כח  גיבורי  מלאכיו  ה'  'ברכו  ובבחי'  יצרו,  את 
זוכים  ועי"ז  א'),  אות  (כדלעיל  בעקו  בין  בטיבו  בין  תמיד,  אותו  ומוצאים  ז')  אות  (כדלהלן  ית'  לידיעתו  ליבם  את  שכופים  בכך  הוא  היצר  כפיית  שענין  המאמר,  בקשרי 
והבן.  ה'),  אות  (כדלהלן  הבריאה'  קודם  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין  שהיה  'האהבה  ובבחי'  המלאכים,  ממדריגת  למעלה  אף  שזהו  שבדעת,  ולאהבה  נפלא  לשלום 

ּב 
ואני תפלה

י,  ƒּפ ר  ַ„ּב≈ י¿ יי    ּלַ ƒ‰ ¿ּ"
ם  ≈ׁ ר  ָׂ ּבָ  ú ּכָ ך¿  יָבר≈ ƒו
 .„ ע∆ ָו ם  úָ עו… ¿ú ו…  ׁ ¿„ ָ̃
 ú ּכָ ָך  ∆ ָúּ ƒ‰ ¿ּ י  ƒפ  ‡ ≈ú ּמָ ƒי
י  ≈„ ַחס¿ ָך.  ∆ּ ַ‡ר¿ פ¿ ƒּ ם  ַ‰ּיו…
ר  „ו… ¿ú יָר‰,  ƒׁ‡ָ úָם  עו… יי 
ָך  ¿ ָנ מּו ¡‡ יַע  ƒ„ ‡ו… ר  „ו… ָו
úָם  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר י".  ƒפ ּב¿
 ú ּכָ  ú ַע ו¿ י  úַ ָע ם  ח≈ ַר
ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ¿ú י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
 ‰ ָמ ≈ú ¿ׁ  ‰ ָנ מּו ¡‡ ּב∆ ָך  ּב¿
 úַע  ‰ ∆úֲע ַי  ‡…ú ו¿ י„,  ƒמ ָּ
 ˜ ָספ≈ ו¿ יָר‰  ƒפ ּכ¿ ּׁום  י  ƒּב ƒú
ָך  ¿ ָנ ּו מ ¡‡ ּב∆  ú ּו ּב ¿ú ƒב ּו
 úי ƒ‚ָר  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ו¿  .‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
 ‰ ָנ מּו ¡‡‰ָ ַמר  úו… י„  ƒמ ָּ
 ‰ ָּ‡ַ י ƒוכו'. ּכ ׁרּו פ≈ י ּב¿ ƒפ ּב¿
  ַּ ƒמ‡ֲ ַח  ּכ…  ú ∆„ …‚ּ ַע  ≈„ יו…
 ׁ ּי≈ ∆ׁ  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ מּוָנ ¡‡
י  ƒ י‡ ַ‚ם ‡ו… ƒ̂ ‰ו… ¿ú ּכ…ַח ‰ּúָ
ים  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ  ו¿ מו… ˜ו… ú ַ‰ּמ¿ ּכָ ƒמ
י  ≈„ י¿  úַע ם  ָׁ ¿ú י  ƒּ ַר„¿ ּיָ ∆ׁ
נו…  ּבו… ƒר ים.  ƒָרע‰ָ י  ַַׂמֲע
 ‰ ָּ‡ַ  ‡…ú‰ֲ" úָם,  עו…  ú ∆ׁ
ָך  ַעּמ¿ ו¿ ּו  נ י ּי≈ ַח ¿ּ ּׁוב  ָּ
 ‰ ָ̂ י ע≈ ƒú ן ∆ּ ," חּו ָבך¿ מ¿ ¿ׂ ƒי
י  ƒמ ˜ו… מ¿ ƒּב  ‰ ַָּע ָמ‰  ≈ú ¿ׁ
 úי ƒח ¿‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿
 ‡…ú , ו¿ מ∆ ¡‡ יָך ּב∆ ∆ú ׁúָּוב ‡≈
י  ƒנ úָ‰. ַזּכ≈ ס¿ ƒכ ¿ú „ ָ‡ּׁוב עו…
 úַע י  ƒמ ¿̂ ַע   ∆‡   ַ‰ֲחיו… ¿ú
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ מּוָנ ¡‡‰ָ י  ≈„ י¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ן  פ∆ ‡ו… ּב¿  , מ∆ ¡‡ ּב∆
  ע≈  úָכ ּב¿ ָך  ּב¿  ˜ ַ„ּב≈ ¿ ƒ‰ ¿ú
ב  רו… ָ̃ ו¿ ָסמּוך¿    יו… ¿‰ ƒú ו¿
 ú ָכ ּב¿  „ י ƒמ ָּ ָך  י ∆ú ≈‡
  ו… ‚ּ ר¿ ַ„ּ ‰ַ ו¿   מו… ˜ו… ּמ¿ ‰ַ
 úָכ  ‡…ú מ¿ י  ƒּכ úָם,  עו… ּבָ ∆ׁ
 úָכ ּוב¿ ָך  ∆„ בו… ּכ¿   ר∆ ‡ָ ‰ָ
ָך,  ∆ּ ¿ú ַׁ מ¿ מ∆   מו… ˜ו… מ¿
ם,  ָúּ ּכֻ   ∆‡ ‰ ַחּי∆ מ¿  ‰ ָּ‡ַ ו¿
ין  ƒמ ¿úָע úָכ ‡ ≈úַּמ ‰ מ¿ ָּ‡ַ ו¿
 י ≈ú ו¿ ין  ƒמ ¿úָע  ú ּכָ ב  ב≈ סו… ו¿
 ú ≈‡"  , ך¿ ּמָ ƒמ י  נּו ּפָ ֲ‡ַר 
י˜  ƒ„ּ ַ̂  ú ָעו∆ ין  ≈‡ ו¿ מּוָנ‰  ¡‡
ָר‡,  נו… ם ו¿ ר ‰ּו‡". ָ‡יו… ָָׁי ו¿
ן  ∆ּ ,‰ָמ ≈ú ¿ׁ ‰מּוָנ י ‡¡ ƒú ן ∆ּ
ָנ‰  כו… ‰ ּונ¿ ָ̃ מּוָנ‰ ֲחָז י ‡¡ ƒú
 ‰ ָנ מּו ¡‡ י  ƒú ן  ∆ּ  , מ∆ ¡‡ ּב∆
ַח  ּכ…  ‰ּúָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ  ‡…ז ּכָ
 ú ָכ ּב¿ י  ƒ ‡ו…   ו… י ֲח ‰ַ ¿ú
ר  ב≈ עו… ∆ ּׁ ַמ‰   úָכ ּב¿   ע≈
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿ י,  úַ ָע
יָך  ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú י„  ƒמ ָּ
 ú ּכָ ƒי„ מ ƒמ ָּ ָך ˜ ּב¿ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿úּו
ם,  úָ עו… ּבָ ∆ׁ   מו… ˜ו… ּמ¿ ‰ַ
 ú ַ̃  ׁ י ƒח  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„ 
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ ‰ּוָבׁ ¿ ƒú ָר‰  ≈‰ מ¿
ַמ‰   ú ּכָ ן  ≈ּ̃ ַ ¿úּו  , מ∆ ¡‡ ּב∆
 úיעּו ≈‡  ‡úָ ו¿ י,  ƒּ ¿ú ַ̃ ¿ú ƒּ̃ ∆ ּׁ
ר  ∆ׁ‡ֲ ú…כ ך¿ ּכ¿ ּמָ ַ̃ ּסּוָפ‡  ƒכ ּב¿
 úַע ּבַ ָך  ¿ּ ƒ‡ מ≈ י  ƒּ ¿ú‡ַ ָׁ
‰ ַכּמָ ‰ ו¿ ּמָ ‰ ּכַ ים ז∆ ƒַרֲחמ‰ָ

(úי˜ו" ח"ב, נ‡). 

נמצא  שלא  מלאך  אין  ט 

בו שם הוי״ה (כי שם הוי״ה 
הוא נשמתו), ששם זה נמצא 
הנשמה  כמו  מקום,  בכל 
הנמצאת בכל איבר ואיבר 
ומחיה אותו. ומפני כך יש 
השם  את  להמליך  לאדם 
הספירות  בכל  הוי״ה 
ובכל  האצילות),  עולם  (של 

הבריאה),  עולם  (של  הכסאות 
עולם  (של  המלאכים  ובכל 
היצירה), ובכל איבר ואיבר 
של האדם הגשמי (שבעולם 
העשיה), כי אין מקום פנוי 
לא  ב״ה,  סוף  אין  מאור 
בתחתונים,  ולא  בעליונים 

כי כבודו מלא עולם. 

לדעת שמלא כל הרץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה וכו׳. וראינו  צריך 
וכפי  ודרכה,  החסידות  בתורת  הם  גדולים  עיקרים  אלו  שידיעות  לציין, 
ליקטנו  הקיצור,  הכרח  ומחמת  ותלמידיו.  הבעש״ט  בספרי  לבארם  רבות  שהאריכו 
טו)  בראשית,  (פ׳  עה״ת  בעש״ט  בספר  מובא  כך  וכדלהלן.   בזה,  מזער  מעט 
בביאור ענין ׳מלא כל הארץ כבודו׳, וז״ל: ׳כבודו׳ מלשון לבוש, ור״ל שהשי״ת 
כביכול מלובש אפילו בכל הגשמיות, וזהו ׳מלא כל הארץ כבודו׳, אפילו 
בגשמיות.  ובתולדות יעקב יוסף (פ׳ נשא, יז) הרחיב עוד בזה, וז״ל: ׳מלא כל 
בכל  המצוי  הוא  כי  ממנו,  נפרד  קטן  או  גדול  דבר  ואין  כבודו׳,  הארץ 
אפילו  עליונים  יחודים  לייחד  השלם  האדם  יכול  ולכך  כולן.  המציאות 
ודבריו  ומתן,  ומשא  ומשגל  ומשתה  מאכלו  הן  הגשמיים,  במעשיו 
הגשמיים שבינו לבין חבירו וכו׳. וזה שאמר (משלי ג) ׳בכל דרכיך דעהו׳, 
מגיד  ובספר  וזווג.   יחוד  שהוא  חוה׳,  את  אדם  ׳וידע  ד)  (בראשית  כמו 
דבריו ליעקב (הקדמה ב) מובא בזה עוד, וז״ל: תחילת הכל ראוי לדעת ש׳מלא 
כל הארץ כבודו׳, ו׳לית אתר פנוי מיניה׳, והוא ׳בתוך עלמין׳ וכו׳. ודבר 
זה נראה בחוש בכל דבר, כי בכל מקום יש חיות הבורא ב״ה, כי בוודאי 
שהוא  לומר  רצה  אהבה,  או  מראה  או  ריח  או  טעם  ההוא  בדבר  יהיה 
וכאשר  מידות.  שארי  וכן  מפואר,  דבר  או  נורא,  דבר  או  נאהב,  דבר 
או  הטעם  כגון  לבד,  הרוחניות  רק  ונחשב  הגשמיות,  מן  אותן  נפשיט 

הבלתי  דבר  שהוא  בחוש  נראה  בוודאי  בעצמו,  כנ״ל,  בו  וכיוצא  הריח 
אדם  ונשמת  ְלִחּיּות  בהשגה  נרגש  שהוא  רק  בשר,  ועיני  בידיים  מורגש 
בדבר  השוכן  יתברך  הבורא  וחיות  רוחני,  דבר  הוא  בוודאי  כן  אם  לבד, 
המגושם הזה, כנשמה בגוף, וכן הוא בכל דבר ובכל תנועה, כמ״ש בעל 
הבורא׳  נקשרות בחפץ  תנועותיך  (שער הבחינה, ב) ׳כי כל  חובות הלבבות 

וכו׳. וזהו צמצום שכינתו יתברך, ששוכן בתחתונים.  
ומובא  פנוי מיניה וכו׳.  אתר  ולית  כל הרץ כבודו  שמלא  לדעת  צריך 
במאור ושמש (פ׳ כי תבוא, ד״ה והנראה לרמוז) בביאור ענין זה, וז״ל:  
הנה עיקר עבדות ה׳ הוא לשים מגמת פניו כל הימים בתורתו ותִפלתו 
ברורה  ידיעה  ולידע  יתברך,  אלקותו  מציאות  ידם  על  להשיג  ומעשיו 
תוכן  ישים  זה  ועל  עלמין׳.  כל  ׳ממלא  והוא  מיניה׳,  פנוי  אתר  ד׳לית 
כוונתו מעת קומו ממיטתו עד עת שמוכרח לישון שנית לנוח גופו, לא 
ורוחו  נפשו  ולקשר  השי״ת,  מעבדות  חדא  רגעא  אפילו  עצמו  יפריד 
ונשמתו באין סוף ב״ה וכו׳. אכן מהותו אי אפשר לשום בריה בעולם 
מחשבה  לית  מזה  ויותר  אלקותו,  מציאות  בשכלו  שמשער  רק  להשיג, 
תפיסא ביה כלל. והשגה זו תיארוה חכמי האמת בשם לחלוחית, מפני 
בעין  ְמַׁשֵער  מציאותו  השגת  רק  יתברך,  למהותו  השגה  שום  אין  אשר 
כלל.  בחוש  נרגש  הבלתי  לחלוחית  כדמיון  דיליה,  השכל 

מילואי חכמה

וכתב  מיניה.  פנוי  אתר  לית 
ב):  ב,  שכ״מ  מתנת  (חו״מ  ב ליקו״ה 
כי  לידע  שצריכים  התכלית,  עיקר 
׳אין עוד מלבדו׳, ׳אין עוד׳ ממש, דהיינו שאין שום דבר נמצא 
בעולם כלל, רק הוא יתברך לבדו, כי ׳ה׳ הוא האלהים, בשמים 
ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד׳ (דברים ד), ׳אין עוד׳ ממש, 
לבדו  הוא  רק  לא,  כלל  כלל  בעולם,  נמצא  דבר  שום  אין  כי 
יתברך, כי הכל הבל, ו׳כולא ְּכָלא קמיה׳, ְּכָלא ממש. וכן ראיתי 
הנ״ל  הפסוק  כן  שפירש  כ)  א,  מאמר  מאמרות,  עשרה  (פ׳  בשל״ה 
בשמים  האלהים  הוא  ה׳  כי  לבבך,  אל  והשבות  היום,  ׳וידעת 
שאין  הכוונה  פשוטו  ולפי  עוד׳,  אין  מתחת,  הארץ  ועל  ממעל 
עוד אלקים זולתו יתברך, אבל הוא (השל״ה) ז״ל פירש, שהכוונה 
בשמים  האלהים,  הוא  ה׳  שרק  ליבו,  אל  ולהשיב  לדעת  שצריך 
ממעל ועל הארץ מתחת, ואין עוד שום נברא ושום נמצא כלל, 
כי הכל אין ואפס ממש, והכל בטל במציאות ממש נגדו יתברך, 
הכל  מתחת,  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  למטה,  והן  למעלה  והן 
הבל ואפס ממש, רק ה׳ הוא האלהים, ואין עוד שום דבר כלל. 
ודבר זה אי אפשר להסביר, רק כל חד לפום מה דמשער בליביה. 

נמצא שע״פ האמת הכל בטל נגדו יתברך. 

כל הארץ כבודו. אחר שביאר (באות א׳) שענין השלום תלוי בזה שימצא תמיד את השי״ת בכל מאורעותיו, הולך ומונה כעת שלוש ידיעות כט)  מלא 
נחוצות, להם נצרך האדם ל). ותחילה מביא את הידיעה ש׳מלא כל הארץ כבודו׳, שמקור לשון זו הוא במראה המרכבה העליונה המובאת בריש ספר 
ישעיה (ו, א–ג), וזלשה״כ: ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמלֶ ֻעִּזָּיהּו, ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני יֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא, ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל: ְׂשָרִפים עְֹמִדים 
ִמַּמַעל לֹו, ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד וגו׳: ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר, ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה׳ ְצָבאֹות, ְמא ָכל ָהָארֶץ ְּכבֹודֹו: ופירש״י (שם): 

יושב  ראיתיו  ההיכל.  את  מלאים  ההיכל.ושוליו  את  מלאים  ושוליו 
בהיכל,  ורגליו  בשמים  כסא  על 
שרפים שרפים  בביהמ״ק.  מרגלותיו  הדום 
לשמשו.  לו.לו.  בשמים.  ממעל.  ממעל.עומדים  עומדים 

ויתחיל  האחד  יקדים  שלא  מזה,  זה  רשות  נוטלין  זה.  אל  זה  זה.וקרא  אל  זה  וקרא 
שייסדו  וזהו  כאחד.  כולם  פתחו  כן  אם  אלא  שריפה,  ויתחייב 
ונותנים  מזה,  זה  שמים  מלכות  עול  עליהם  מקבלים  ׳וכולם  אור׳:  ב׳יוצר 
באהבה רשות זה לזה ל‡) להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, 
קדושה כולם כאחד, עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש קדוש קדוש 
ה׳ צבאות, מלא כל הארץ כבודו׳. ועוד פירש המלבי״ם (שם): וקרא זה אל וקרא זה אל 
זה. זה. שהמלאכים כל אחד נשפע מחבירו, וכאילו השיג ישעיהו בחזיון 
זה, כי הזמינו המלאכים זה את זה להשכיל גדולת יוצרם וקדושתו. 
כענין  הוא  ׳קדוש׳  פעמים  ג׳  שחוזר  מה  פשוטו  לפי  קדוש.  קדוש  קדוש. קדוש  קדוש  קדוש 
׳מלך מלכי המלכים׳ וכו׳, ור״ל שאין קדוש כקדושתו. מלא כל הארץ מלא כל הארץ 
מכל  והרוממות,  הקדושה  בתכלית  קדוש  שהוא  הגם  ר״ל  כבודו.כבודו. 
השפל  הקצה  שהוא  הארץ,  כ ל  גם  מלא  ותהילתו  כבודו  מקום 

מבריותיו, כי השגחתו מלאה את כל, אין דבר ריק ממנה. 
לית אתר פנוי מיניה. זהו הידיעה השניה שנצרך האדם לדעת. וראינו 
ע״ב),  צא  נז,  (תיקון  התיקו״ז  מדברי  היא  זו  לשון  שמקור  לציין 
הוי״ה  שם  בו  נמצא  שלא  איבר,  אפילו  או  ספירה,  או  מלאך  שאין  המבאר 
המחיה אותו, על אף שינוייהם הרבים. וז״ל: ט לית ַמְלָאָכא דלא אשתכח 

ביה שם הוי״ה, דאשתכח בכל אתר, כגוונא דנשמתא דאשתכחת בכל איבר ואיבר. ובגין דא אית לבר נש לאמלכא הוי״ה בכל ספירן, 
ובכל כורסיין, ובכל מלאכין, ובכל איבר ואיבר דבר נש, דלית אתר פנוי מיניה, לא בעילאין ולא בתתאין.  ובשמות רבה (ב, ה) מובא 
מתוך  או  חרוב  מתוך  אילו  לו,  אמר  הסנה.  מתוך  משה  עם  לדבר  הקב״ה  ראה  מה  קרחה,  בן  יהושע  רבי  את  אחד  גוי  שאל  עוד: 
שקמה, כך היית שואלני? אלא להוציאך חלק אי אפשר, למה מתוך הסנה, ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה, אפילו סנה. ופירש 
העץ יוסף (שם): אילו מתוך חרוב או מתוך שקמה.אילו מתוך חרוב או מתוך שקמה. שהם גבוהים משאר אילנות. כך היית שואלני.כך היית שואלני. ולכן אין צריך לתת טעם, דהמעשה כך היה. 
להוציאך חלק אי אפשר.להוציאך חלק אי אפשר. מחמת שאתה תפסת לקושיא גדולה וחזקה, שיש לתת טעם לדבר. שאין מקום פנוי בלא שכינה.שאין מקום פנוי בלא שכינה. אלא שלא ניתן רשות 
לעין לראות. אפילו סנה.אפילו סנה. שהוא מקום צר ושפל. וביאר התפארת ציון (שם): א״ל אילו מתוך חרוב וכו׳.א״ל אילו מתוך חרוב וכו׳. שהעכו״ם אומרים ד׳רם ה׳, על השמים 
כבודו׳, כי לדעתם הסרוחה הוא מתרומם מן העולם השפל, ורק על השמים כבודו, שאין כבודו להיות בעולם השפל. אבל אנחנו 
בני ישראל אומרים ׳מי כה׳ אלהינו, המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמים ובארץ׳, שגדול כל כך בלתי תכלית, עד שאין הבדל 
אצלו בין השמים והארץ, דגם הארץ מלא כבודו וכו׳, כי הקב״ה, שהוא הבורא הרוחניות והגשמיות, שוה לו הגשמיות כרוחניות, 

לכן נתגלה למשה מתוך הסנה ממש הרומז על הרשעים, כי בכל מקום מקומו. 

    ך  י צר ו ב 
     

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם



 לב) וכמבואר כן להלן בסמוך.       ל‚) ובענין האור מקיף והאור פנימי, יתכן לרמז בזה להמבואר להלן (אות ה') שיש ב' מיני אהבה, אהבה שבימים ואהבה שבדעת. והבן.מסילת הקשרים

שהוא  ב״ה  סוף  האין  י 

הסיבות  כל  מסבב 
שנקרא  הכל,  על  השולט 
(בהתלבשותו  הוי״ה  בשם 
׳וֶאל  בו  נאמר  באצילות), 
מי תדמיוני ְוֶאְׁשוֶה, יאמר 
תדמיון  מי  ׳וֶאל  קדוש׳, 
תערכו  דמות  ומה  ֵאל, 
׳אני  בו  נאמר  ועוד  לו׳, 
הוי״ה לא ָׁשִניִתי׳, דהיינו 
התחתונים  עוונות  שאין 
להפריד  בו  מגיעים 
י׳  אות  היינו  אותיותיו, 
ואות  ראשונה,  ה׳  מאות 
אחרונה,  ה׳  מאות  ו׳ 
ועליו  פירוד,  בו  אין  כי 
(כי  רע׳  יגורך  ׳לא  נאמר 
חיצונים  אחיזת  שום  בו  אין 

הוי״ה  בשם  פירוד  שיגרמו  ח״ו 

על  שולט  הוא  שבו). 
ואין  כרצונו),  (להנהיגם  הכל 
הוא  עליו.  ששולט  מי 
את  (לקשר  הכל  את  תופס 
מי  ואין  יחד),  הספירות  כל 

בעת  (ואפילו  בו  שיתפוס 
שום  אין  כי  בהם,  תופס  שהוא 

אינו  והוא  כלל).  בו  תפיסה 
ובכל  הוי״ה  בשם  נקרא 
השמות, אלא בהתפשטות 
(היינו  עליהם  אורו 
באצילות),  בהתלבשותו  דוקא 

מהם,  מסתלק  וכשהוא 
שום  מעצמותו  לו  אין 
אינו  אם  (כי  כלל  מהם  שם 
בו  יצדק  לא  באצילות,  מתלבש 

ואין  נקודה,  שום  ולא  אות  לא 

הוא  בו),  נברא  לשום  השגה 

ימצאנו׳  מי  עמוק  ׳עמוק 
אין  מהנמצאים).  (בהסתלקותו 

להסתכל  שיכול  אור  שום 
ב״ה  סוף  באין  ולידע 
שום  אין  (ר״ל  יחשך  שלא 
אור  מהות  להשיג  שיוכל  נמצא 

את  לא  וגם  ב״ה,  סוף  האין 

והמקיימו),  המחייהו  האור 

(של  עליון  כתר  אפילו 
הוא  שאורו  האצילות),  עולם 

מדריגות  מכל  יותר  חזק 
הספירות  כל  של  האורות 
ב״ה  סוף  האין  אור  (מחמת 

כל  ועל  בו),  המתלבש 

העליונים  השמים  צבאות 
זה  כל  עם  והתחתונים, 
׳ישת  הכתר  על  נאמר 
׳כתרו׳,  (ס״ת  סתרו׳  חושך 
הסתום  סוף  האין  זה  ו׳סתרו׳ 

רוצה  וכשהכתר  בו,  ונעלם 

רואה  אינו  בו,  ולהשיג  להסתכל 

יוכל  לא  כי  אור,  ולא  חושך  אלא 

ובינה  חכמה  ועל  להשיגו), 
נאמר ׳ענן וערפל סביביו׳ 
להשיג  ירצו  הם  אם  (היינו 

מלובש  בהיותו  ב״ה  סוף  באין 

וערפל  ענן  רואים  הרי  בכתר, 

אותו),  משיגים  ואינם  סביבו, 

הספירות  שאר  שכן  כל 
כל  האצילות),  עולם  (של 

(של  הקודש  חיות  שכן 
כל  והיצירה),  הבריאה  עולם 

(של  יסודות  הד׳  שכן 
גופים  שהם  העשיה),  עולם 

(בוודאי  ודוממים  מתים 
תפיסה  שום  להם  אין  אלו  שכל 

ב״ה).  סוף  באין  והשגה 

סובב  ב״ה  סוף  האין 
ואין  העולמות,  כל  על 
׳אל׳  הנקרא  מלאך  שום 
העולמות  כל  את  שיסבב 
ולמטה  למעלה  צד,  לכל 
חוץ  העולם,  רוחות  ולד׳ 
שֵיֵצא  מי  ואין  ממנו, 
מרשותו לחוץ. הוא ממלא 
ואין  העולמות,  כל  את 
אחר שימלא אותם. האין 
כל  את  מחיה  ב״ה  סוף 
העולמות, ואין עליו אלוה 
אחר לתת לו חיים, זהו שכתוב ׳ואתה מחיה את כולם׳. ובשבילו אמר דניאל ׳וכל דיירי ארעא ְּכָלה חשיבין, ּוְכִמְצְּבֵיּה עביד בחיל שמיא׳ (וכל דיירי הארץ לא נחשבים לכלום כנגדו, וכרצונו הוא עושה ופועל בצבא השמים), והוא מקשר 

ומייחד מין במינו למעלה ולמטה, ואין קרבה בד׳ יסודות זה לזה, אלא הקב״ה כשהוא ביניהם.

מילואי חכמה
ממלא כל עלמין וסובב על עלמין. ראה מעלה במקו״ח ד״ה ׳ואיהו ממלא 
המתוק מדבש, המבאר ש׳ממלא כל עלמין׳ הוא בבחי׳ אור  וכו׳׳ בדברי 
פנימי, ו׳סובב כל עלמין׳ הוא בבחי׳ אור מקיף ל‚). וראינו להרחיב ולהביא בזה את 
כאשר  הנה  וז״ל:  היטב,  באר  אלו  מושגים  המבאר  מח),  (ח״א,  התניא  דברי 
יתבונן המשכיל בגדולת אין סוף ב״ה, כי כשמו כן הוא, אין סוף ואין 
הפשוט,  ברצונו  יתברך  ממנו  המתפשט  וחיות  לאור  כלל  ותכלית  קץ 
השתלשלות  היתה  ואילו  היחוד.  בתכלית  יתברך  ועצמותו  במהותו  ומיוחד 
המדריגות  כסדר  רק  צמצומים,  בלי  ב״ה  סוף  אין  מאור  העולמות 
כמו  כלל  נברא  העוה״ז  היה  לא  ועלול,  עילה  בדרך  למדריגה  ממדריגה 
שהוא עתה בבחי׳ גבול ותכלית וכו׳, ואפילו עוה״ב וגן עדן העליון שהוא 
לומר  צריך  ואין  עצמן,  והנשמות  הגדולים  הצדיקים  נשמות  מדור 
סוף  אין  באור  להשגתן  גבול  יש  כי  ותכלית,  גבול  בבחי׳  הן  המלאכים, 
כאן  אין  ומה  איך  הצמצומים  פרטיות  והנה  וכו׳.  עליהן  המאיר  ב״ה 
האור  המשכת  והעלם  הסתר  בחי׳  הם  הן  כלל  דרך  אך  ביאורם,  מקום 
והחיות, שלא יאיר ויומשך לתחתונים בבחי׳ גילוי להתלבש ולהשפיע בהן 
ולהחיותם, להיות יש מאין, כי אם מעט מזער אור וחיות, בכדי שיהיו 
בבחי׳ גבול ותכלית, שהיא הארה מועטת מאוד (וזהו בחי׳ ׳ממלא כל עלמין׳ 
ותכלית,  גבול  בלי  הארה  בחי׳  לגבי  חשיבי  כלא  וממש  פנימי),  האור  בחי׳ 
אלף  לגבי  אחד  מספר  כערך  אפילו  וכו׳,  כלל  ויחס  ערך  ביניהם  ואין 
אלפי אלפים וריבוא רבבות, אלא כלא ממש חשיבי. וככה ממש היא בחי׳ 
ההארה מועטת זו המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים להשפיע בהם 
ואינו  סוף,  אין  בבחי׳  שהוא  ונעלם,  הגנוז  אור  ערך  לגבי  להחיותם, 
עליהם  מקיף  אלא  להחיותם,  גילוי  בבחי׳  בעולמות  ומשפיע  מתלבש 
מלמעלה,  ומקיף  סובב  ואין הפירוש  עלמין׳.  כל  ׳סובב  ונקרא  מלמעלה, 
בבחי׳ מקום ח״ו, כי לא שייך כלל בחי׳ מקום ברוחניות, אלא רצה לומר 
שהוא  ההשפעה  כי  השפעה,  גילוי  בחי׳  לענין  מלמעלה  ומקיף  סובב 
בבחי׳ גילוי בעולמות, נקראת בשם הלבשה, שמתלבשת בעולמות, כי הם 
שאינה  ההשפעה  כן  שאין  מה  שמקבלים,  ההשפעה  ומשיגים  מלבישים 
אינה  אותה,  משיגים  העולמות  ואין  והעלם,  בהסתר  אלא  גילוי,  בבחי׳ 
נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. הלכך מאחר שהעולמות הם בבחי׳ 
בהם  ומתגלה  מתלבש  סוף  אין  אור  השפעת  שאין  נמצא  ותכלית,  גבול 
בבחי׳ גילוי רק מעט מזער, הארה מועטת מצומצמת מאוד מאוד, והיא רק כדי להחיותם בבחי׳ גבול ותכלית. אבל עיקר האור בלי צמצום כל כך נקרא 
מקיף וסובב, מאחר שאין השפעתו מתגלית בתוכם, מאחר שהם בבחי׳ גבול ותכלית. והמשל בזה, הנה הארץ הלזו הגשמיית, אף ש׳מלא כל הארץ 
כבודו׳, והיינו אור אין סוף ב״ה, כמ״ש (ירמיה כג) ׳הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה׳׳, אעפ״כ אין מתלבש בתוכה בבחי׳ גילוי ההשפעה, 
רק חיות מעט מזער, בחי׳ דומם וצומח לבד, וכל אור אין סוף ב״ה נקרא סובב עליה, אף שהוא בתוכה ממש, מאחר שאין השפעתו מתגלית בה יותר, 
רק משפיע בה בבחי׳ הסתר והעלם. וכל השפעה שבבחי׳ הסתר נקרא מקיף מלמעלה, כי עלמא דאתכסיא הוא למעלה במדריגה מעלמא דאתגליא. 

א״א  ולומר  להתנצל  יכול  לא  בעכו״ם  במו״מ  שעוסק  מי  ואפי' 
לעבוד את השי״ת. ומובא בעלים לתרופה (מכתב צד, יום ב׳ וירא 
ואפילו  החנות,  בתוך  גם  בוראך  את  זכור  אפרים,  ר׳  אהובי  תקצ״ג): 
דברי  כישנים  בעיניך  יהיו  ואל  רוסיה,  בלשון  (חנות)  הלאווקי  בתוך 
כי  וכו׳,  התורה  אותיות  יש  הגויים  לשונות  ׳שבכל  שאמר  ז״ל  אדמו״ר 
ט״ט בכתפי שתיים וכו׳, ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך׳, 
כדי  אם  כי  היום,  כל  בחנות  שתשב  זו  למידה  באת  לא  בוודאי  כי 
שתזכור זאת היטב בכל יום. כי איש גס שאינו יודע מזה כלום, בוודאי 
כל  לזה  צריכים  אינם  היום,  כל  ביהמ״ד  אוהל  ויושבי  זאת,  חושב  אינו 
ז״ל,  אדמו״ר  של  ביהמ״ד  מיושבי  ב״ה  שאתה  ומאחר  האופן,  בזה  כך 
בצאתך׳,  זבולון  ׳שמח  תקיים  עכ״פ  יום,  בכל  לחוץ  לצאת  מוכרח  ואתה 
ולרקוד בכל יום במחשבה או במעשה, ע״י שתזכור בדברים הנ״ל, כאלה 
נתן  באמת,  אוהבך  דברי  לנצח.  לך  טוב  ואז  וכו׳,  וכו׳  וכאלה  וכאלה 
ברזל  אבני״ה  בספר  לגביו  וכמובא  מוהרנ״ת,  כדברי  לקיים  זכה  ואכן  הנ״ל.  
(שיחות וסיפורים ממוהרנ״ת, מג): פעם אחת מצאו לר׳ אפרים בן ר׳ נפתלי 
ועסק  מרגליות,  עם  היה  מסחרו  כי  היריד,  על  קייב  בעיר  הנ״ל 
עתה,  עוסק  הוא  במה  תשובה,  הרהור  בליבו  אז  היה  כי  בהתבודדות. 
וכי זה הוא התכלית, וכי בשביל זה בא לעולם, והיה עומד בצד ובוכה. 
ושאל אותו אחד מאנשי שלומנו מפני מה בוכה, והשיב לו. אמר לו, וכי 
אפרים  ר׳  לו  וענה  תבכה.  ושם  לביהמ״ד,  הולכין  לבכות,  המקום  פה 
(ליקו״מ ח״ב קכד) שבמקום שמגיע לאדם הרהורי  הנ״ל, שרביה״ק אמר 
ולדבר  להתבודד  השוק,  באמצע  אפילו  המקום,  באותו  צריך  תשובה, 
דיבורים לפני השי״ת, כי עד שילך לביהמ״ד ילכו ממנו הרהורי תשובה. 
מכתב  (ח״א,  בזאנסון  הרי״י  ב מכתבי  ומובא  בעכו״ם.  במו״מ  שעוסק  מי 
בליקו״מ  שמוזכר  פעם  שבכל  ברסלב,  זקני  מפי  קבלה  ישנה  עח): 
המושג ׳עכו״ם׳, אין הכוונה דווקא על גוי וכדומה, אלא כל אדם כאשר 
מיטיב  או  אויב  כגון  אליו,  הקרובה  לסיבה  פולחן  ועושה  סוגד  הוא 
שלהם  הללו  ה׳כוכבים׳  כל  כי  ממש.  כעכו״ם  נחשב  הוא  אזי  וכדומה, 
משתחווים הבריות, כמותם כגלגלי הרקיע, שהינם שליחים בלתי עצמאים 
כלל. ובאמת אין שום סיבה ְלָדָבר חיובי או שלילי, אלא רצונו יתברך. 

ילקוט הנחל

בעכו״ם.  במו״מ  שעוסק  מי 
ואיתא בליקו״מ (רמד): מי שהוא 
מעורב בין העכו״ם, דהיינו שיש לו 

עסקים ומשא ומתן עמהם, צריך לשמור עצמו מאוד מאוד שלא 
יזיק לו, כי בקל יוכל לִהתפס ברשתם ח״ו, לחלק עצמו ממדריגת 
אשר  השפל,  בעוה״ז  שהוא  להאדם  די  לא  כי  לו.  שיש  יהדותו 
מלאכים אין להם כח לעמוד בזה העולם, כמו שמצינו שפעם אחת 
גבי  נח.  בראשית  זהר  (עי׳  מאוד  ונלכדו  העולם  בזה  מלאכים  באו 
כח  להם  יש  ישראל  באמת  אבל  אבינו).  אברהם  אצל  שאכלו  המלאכים 
על  ולהתגבר  העולם  בזה  לעמוד  יכולין  והם  ממלאכים,  יותר 
העוה״ז, ולִהדבק בהבורא יתברך שמו. אבל להיות ג״כ מעורב עם 
העכו״ם, זה קשה מאוד, על כן צריך לשמור עצמו מאוד מאוד, 

להיות ְּכָיֵתד חזק בל ימוט ממדריגת כשרותו ויהדותו.

כל  את  ממלא  יתברך  שהוא  א.  עניינים:  שני  בה  וכלולים  לדעת,  האדם  שנצרך  השלישית  הידיעה  עלמין. זהו  כל  וסובב  עלמין  כל  ממלא  ואיהו 
העולמות. ב. שהוא סובבם. וראינו לציין שמקור לשון זו היא מדברי הרעיא מהימנא בזהר (פינחס, רכה ע״א, רעיא מהימנא), בהם גילה דברים 
נוראים מגדולתו ורוממותו יתברך, וז״ל: י  עילת העילות על כולא, דאתקרי הוי״ה, איתמר ביה ׳ וֶאל מי תדמיוני ְוֶאְׁשוֶה, יאמר קדוש׳ (ישעיה 
מ), ׳וֶאל מי תדמיון ֵאל, ומה דמות תערכו לו׳ (שם), ׳אני הוי״ה לא ָׁשִניִתי׳ (מלאכי ג), לא מטי ביה חובין לאפרשא ַאְתוֹוי, י׳ ֵמה׳, ו׳ 
ועליה  פירודא,  ביה  דלית  ֵמה׳, 
רע׳.  יגורך  ׳לא  ה)  (תהלים  איתמר 
מאן  ולית  כולא,  על  שליט  איהו 
בכולא,  תפיס  איהו  ביה.  דשליט 
ולית מאן דתפיס ביה. ואיהו לא אתקרי הוי״ה ובכל שמהן, אלא 
ליה  לית  מינייהו,  אסתליק  וכד  עלייהו,  נהוריה  באתפשטות 
מגרמיה שם כלל מינהון, כי הוא מה שנאמר (קהלת ז) ׳עמוק עמוק 
מי ימצאנו׳. לית נהורא יכיל לאסתכלא ביה דלא אתחשכת, אפילו 
כתר עליון, דאיהו נהוריה תקיף על כל דרגין, ועל כל ֵחיֵלי שמיא 
יח) ׳ישת חושך סתרו׳, ועל  (תהלים  עילאין ותתאין. איתמר עליה 
חכמה ובינה (שם צז) ׳ענן וערפל סביביו׳, כל שכן שאר ספיראן, 
כל שכן ֵחיָון, כל שכן יסודין, דאינון גופין מתים. איהו סובב על 
כל עלמין, ולית כל ֵאל סובב לון לכל סטרא, עילא ותתא ולארבע 
סטרין, בר מיניה, ולית מאן דנפיק מרשותיה לבר. איהו ממלא 
עליה  ולית  לון,  מחיה  איהו  לון.  ממלא  אוחרא  ולית  עלמין,  כל 
אלהא אחרא למיהב ליה חיין, הדא הוא דכתיב (נחמיה ט) ׳ואתה מחיה את כולם׳ לב). ובגיניה אמר דניאל (דניאל ד) ׳וכל דארי ארעא 
ְּכָלה חשיבין, ּוְכִמְצְּבֵיּה ָעֵבד בחיל שמיא׳. איהו מקשר ומיחד זינא לזיניה עילא ותתא, ולית קורבא להו בארבע יסודין אלא קוב״ה, כד 
איהו בינייהו. ופירש המתוק מדבש (שם): איהו סובב על כל עלמין.איהו סובב על כל עלמין. בסוד אור מקיף. ולית כל אל סובב לון לכל סטרא וכו׳.ולית כל אל סובב לון לכל סטרא וכו׳. כי האין סוף הוא מקומו 
וכו׳. כי כמו שהאין סוף ב״ה כולל כל  עלמין  כל  ממלא  וכו׳.איהו  עלמין  כל  ממלא  לבר. מפני שהמקום סובב ְלַהִּנְמָצא בתוכו. איהו  מרשותיה  דנפיק  מאן  לבר.ולית  מרשותיה  דנפיק  מאן  של עולם. ולית 
הנמצאים, כן הוא ממלא באורו את כולם בבחינת אור פנימי, באופן שאין דבר ריק ממנו. איהו מחיה לון וכו׳.איהו מחיה לון וכו׳. ואלמלי יצוייר העדר ִׁשְפעֹו 
על רגע חלילה, היו כל העולמות בטלים. איהו מקשר וכו׳ עילא ותתא.איהו מקשר וכו׳ עילא ותתא. ר״ל ע״י שהאין סוף ב״ה מתלבש בהם, הוא מקשר את כל הספירות 
ואת כל הפרצופים. ולית קורבא להו בארבע יסודין וכו׳.ולית קורבא להו בארבע יסודין וכו׳. כלומר שהאין סוף ב״ה מצמצם את אורו כדי להחיות את כל הארבעה יסודות, והוא 

מקשרם יחד שלא יתפרדו זה מזה, שע״י חיבורם נמצאים כל מציאות הגשמיים בעוה״ז. 

      
     

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע 



ּב 
ואני תפלה

י  ƒנ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ו¿ י  ƒנ ≈̃ ַחּז¿ יי,   ‡ ָ‡ּנָ
 .‰ ָנ ו… י ¿ú ע∆ ‰ָ ָך  ¿ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒּב
ú…ַ‰י  ¡‡ יי,  י  ƒנ ב≈ ַעז¿ ַּ  ú‡ַ"
 ‰ ָׁחּו י,  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ַח˜  ר¿ ƒּ  ú‡ַ
י".  ƒּוָעׁ ¿ּ י ֲ‡„…ָני ƒָר ז¿ ע∆ ¿ú
 ׁ ≈„ּ ַ̃ ¿ú  ‰ ָּ ַע מ≈ י  ƒנ ּכ≈ ַז
 , מ∆ ¡‡ ּב∆ י  ƒמ ¿̂ ַע ר  ַט‰≈ ¿ú ּו
ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡ ׁי ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
י  ƒנ ָחּנ≈ ¿ּו  . ע≈  úָכ ּב¿ ָעúַי 
  מ∆ ¡‡ ּב∆  ַע„ַúָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
  ע≈  úָכ ּב¿ ם  ≈ú ָׁ ב  ≈ú ּוב¿
 úָכ  ‡…ú מ¿ י  ƒּכ ָע‰  ָׁ  úָכ ּוב¿
ָך  ¿כּו ¿úָך, ּוַמ ∆„ בו…  ּכ¿ ָ‰ָ‡ר∆
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú ּו  .‰ úָ ָׁ ָמ  ú ּכ… ּבַ
י  ƒי ƒּו ƒׁ" ּוב  ּכָ ∆ׁ ָר‡  ¿̃ ƒמ
 ‡…ú ו¿ י„".  ƒמָ י  ƒ„ּ ¿‚ נ∆ ¿ú יי 
úָם,  עו… ¿ú ָך  ¿ ‡ו… ח  ּכַ ¿ׁ ∆‡
 ,‰úָ י¿ ַúּ ּבַ ין  ּב≈ ם  ּיו… ּבַ ין  ּב≈
ָנ‰,  ≈ׁ ּב¿ ין  ּב≈  י ƒ̃ ‰ָ ּב¿ ין  ּב≈
י  ƒּ כ¿ ∆ú ּוב¿ י  ƒי ב≈ ּב¿ י  ƒּ ב¿ ƒׁ ּב¿
י,  ƒּומ˜ ּוב¿ י  ƒב כ¿ ָׁ ּב¿  , ך¿ ר∆ ַבּ„∆
י,  ƒ ּיָ ƒ ¿ׁ ƒּוב י  ƒ úָ י ƒכ ‡ֲ ּבַ
י,  ƒ יָב ƒׁ י ƒּוב י  ƒ „ָ י ƒֲעמ ּבַ
ר  ּו ּב ƒ„ּ  ‰ ָב ָׁ ֲח ַמ ּב¿
ַי.  נּועו… ¿ּ  úָכ ּוב¿  ‰ ∆ּׂוַמֲע
ָע‰,  ָׁ  úָכ ּוב¿   ע≈  úָכ ּב¿
 ׁי ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿úּו  ‡…ˆ מ¿ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡
ָך ָעúַי  ¿ּ ¿ú ַׁ מ¿ ָך ּומ∆ ¿ּו‰úָ ¡‡
úָם,  ָ‰עו…  úָכ  ‡ ≈úָמ ר  ∆ׁ‡ֲ
ר  ≈ ּסָ ƒם י ƒ‡" ּוב ּכָ ∆ׁ …מו ּכ¿
 ‡…ú י ƒים ַוֲ‡נ ƒר ָּ ס¿ ƒּמ יׁ ּבַ ƒ‡
  ∆‡ ‡ ֻ‡ם יי, ֲ‰úו… ּנּו נ¿ ∆‡ ר¿ ∆‡
י  ƒנ‡ֲ   ָ‰ָ‡ר∆ ∆‡ ם ו¿ ƒַמי ָ ּׁ‰ַ
 ‡ ≈úָמ ,ú…ּכ ú ּבַ ≈ׁ ‡". מו… ≈úָמ
ב  „ ָוטו… ס∆ ‡ ח∆ ≈úים, ָמ ƒַרֲחמ
י  ƒנ ַ‚ע, ַזּכ≈ ָכú ר∆  ּוב¿ ָכú ע≈ ּב¿
  מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú

(úי˜ו" ח"ב, יב). 

להביא  ראינו  השי״ת. וכדוגמא  את  לעבוד  א״א  ולומר  להתנצל  יכול  לא 
יודע  ַאְּת  ודם  בשר  של  מאמונתו  ג):  (ג,  רבה  בדברים  המובא  את 
אחד  חמור  שלקח  שטח  בן  בר״ש  מעשה  וכו׳.  הקב״ה  של  אמונתו 
לו  תלויה  טובה  אחת  אבן  בו  ומצאו  תלמידיו  הלכו  אחד,  מישמעאלי 
בצווארו, אמרו לו, רבי ׳ברכת ה׳ היא תעשיר׳ (משלי י).  אמר להם ר״ש 
לאותו  והחזירה  הלך  לקחתי.  לא  טובה  אבן  לקחתי,  חמור  שטח,  בן 
שטח.  בן  שמעון  אלקי  ה׳  ברוך  ישמעאל,  אותו  עליו  וקרא  ישמעאלי. 
הוי, מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב״ה.  ופירש העץ 
ר״ש  עשה  מקום  מכל  מותר,  היה  שאבידתו  ואף  והחזירה.  והחזירה. הלך  הלך  (שם):  יוסף 
כוונת  וכו׳.  שמעון  אלקי  ה׳  וכו׳. ברוך  שמעון  אלקי  ה׳  ברוך  ידו.  על  שמים  שם  שיתקדש  כדי  כן, 
היותו  מפאת  בו,  נמצא  היא  ההיא  שהמידה  לומר,  בזה  היה  הישמעאל 
יקרת  להעריך  מהנקל  החלק,  יקרת  גודל  ולפי  יתברך,  הבורא  וחבל  חלק 
בנפשותינו.  האלו  המידות  נאצלו  שממנו  שמו,  יתברך  הבורא  הוא  הכללי, 
וזה שסיים ׳מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב״ה׳, אשר 

איתו ועימו האמונה ביתר שאת, מפאת היותו בעל הכוחות כולם. 
מחמת העסק שעוסק תמיד עמהם. וכמובא בשו״ע (או״ח קנו, א), אודות 
הנהגת המשא ומתן הראויה לישראל, וחובת הזהירות מעסק המשא ומתן 
עם העכו״ם, וז״ל: לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא עראי, ותורתו קבע, וזה וזה 
יתקיים בידו. וישא ויתן באמונה. ויזהר מלהזכיר שם שמים לבטלה, שבכל 
באמת,  אפילו  מלישבע,  ויזהר  מצויה.  מיתה  מצויה,  השם  שהזכרת  מקום 
שאלף עיירות היו לינאי המלך וכולם נחרבו בשביל שהיו נשבעים שבועות, 
אע״פ שהיו מקיימים אותם. ויזהר מלהשתתף עם עכו״ם, שמא יתחייב לו 
(שמות  פיך׳  על  ישמע  ׳לא  משום  ועובר  ע״ז),  בשם  העכו״ם  (וישבע  שבועה, 
כג).  וכענין זה איתא במסכת בבא מציעא (עא ע״א) גבי מה שהותרה ריבית נכרי 
לת״ח בלבד, וז״ל הגמרא: טעמא מאי גזור רבנן שריבית נכרי אסור, שמא ילמוד 

ממעשיו, וכיון דתלמיד חכם הוא, לא ילמוד ממעשיו. ופירש״י (שם): שמא שמא 
ילמוד ממעשיו.ילמוד ממעשיו. שמא ירגיל הנכרי אצלו, וילמד ממעשיו. 

שבכל דברים גשמיים וכו׳ יכול למצוא בהם אלקות. ומובא בספר באר 
מים חיים (פ׳ כי תשא, ל, יב): כבר נודע שבכל דבר ודבר שבעולם 
הנה ׳לית אתר פנוי מיניה׳, ובכולם נמצאים ניצוצי הקדושה וחיות הקודש 
פיו  במאמר  הבריאה  בשעת  בהן  שניתנו  אותן  הן  ב״ה,  עולמים  ממלך 
יְֶׁשנֹו  והחיות  האותיות  ואותן  כן׳,  ׳יהי  ודבר  דבר  כל  על  שאמר  יתברך 
חי  צומח  דומם  בחינות  בכל  שנפלו  אותן  והן  להחיותם,  היום  עד  בהם 
נפלו  כי  נופלים,  נקראים  והמה  הידועים,  הכלים  שבירת  בעת  מדבר 
ממקור קדושתן אל הקליפה וגשמית עוה״ז. וכולם מצפים ונכספים לעת 
שיתדבקו  מצוה,  דבר  איזה  עמהם  יעשה  שהאדם  בקודש,  לשרת  הגיעם 
ואם  אביהם.  חיק  אל  לשוב  למעלה  ויתעלו  אלקיהם,  ה׳  לקדושת  עי״ז 
למלאות  הבליו,  הבלי  לתאוות  לצרכו  ומקרבן  האלה  הדברים  נוטל  האדם 
הניצוצות  את  העלה  שלא  די  לא  הנה  עוה״ז,  במחמדי  וחשקו  הנאתו 
בהן  שעוסק  כיון  יותר,  הקליפה  לעמקת  שחת  לבור  הורידם  עוד  ההם, 
הרי  והקליפה,  הרע  משורש  נמשכין  התאוות  וכל  הגופניות,  לתאוות 
בדמיהם  חייב  האדם  וח״ו  ח״ו,  יותר  ונופלין  ברע,  עמהן  משתמש 
שאדם  הרשות  דברי  בכל  הדבר  כן  והנה  וכו׳.  הקליפות  לעמקי  שהורידן 
לעשות  האדם  צריך  בכולם  ומתן,  ומשא  וזיווג  ושתיה  מאכילה  עושה, 
כי  שם,  אשר  אלקינו  לה׳  הנסתרות  את  לראות  ה׳,  למצות  בהם  העיקר 
לא במקרה ולא בהזדמן נמצא לאדם על הארץ כל חפציו המצויים אצלו, 
צפוי  והכל  הדורות,  כל  מראש  ומביט  הצופה  ב״ה  אלקינו  ה׳  הלא  כי 
הארץ  את  לעזוב  ח״ו,  במקרה  עולמו  שינהג  יצוייר  ולא  לפניו,  וגלוי 
מהשגחתו יתברך, רק שיקרה במקרה חפץ זה לאדם זה, וחפץ זה לאדם 

זה, ומאכלים אלו לזה, ואלו לזה וכדומה. 

מילואי חכמה

מקח  (חו״מ  ובליקו״ה  עמהם.  תמיד  שעוסק  העסק  מחמת 
הענין,  לביאור  יסודית  הקדמה  מובאת  ב–ה),  ג,  וממכר 
המקושרת גם למבואר להלן במאמר (אות ג׳) גבי אותיות התורה המחיין כל 
דבר, וז״ל: עיקר המשא ומתן הוא בשביל לברר ניצוצות הקדושים 

ומתן  המשא  חפצי  בכל  המלובשין 
לברר  הוא  הבירור  ועיקר  כידוע, 
בחינת  שהם  הקדושים,  הניצוצות 
הקדושה,  התורה  אותיות  ניצוצי 
מלאכות,  הל״ט  מבחינת  לבררם 
שהם בחינת ׳ְּבֵזַעת אפיך תאכל לחם׳ 

וכל  ומתן,  המשא  טרדת  עסקי  כל  נמשכין  שמהם  ג),  (בראשית 
בל״ט  כלולים  שכולם  שבעולם,  העסקים  וכל  המלאכות,  ענייני 
בחינת  הוא  בקדושה  מלאכות  הל״ט  שורש  אשר  כידוע,  מלאכות 
לברר  וצריכין  הקדושים.  ניצוצות  בחינת  הקדושה,  התורה  אותיות 
כל אלו האותיות והניצוצות הקדושים מתוך בחינת הל״ט מלאכות, 
שהם כל עסקי המשא ומתן וכו׳. ועל כן צריכין להתייגע במשא 
ומתן ובמלאכות, להתאמץ ולבקש מהשי״ת שיזכה לעשות כל הל״ט 
מלאכות וכל עסקי המשא ומתן בקדושה גדולה, כדי שיזכה לברר 
משם כל ניצוצי אותיות התורה הנ״ל שנפלו לשם, שמהם נעשו אלו 
הקדושים  הניצוצות  אלו  לברר  אפשר  ואי  כנ״ל.   מלאכות  הל״ט 
הדור,  לצדיק  עצמן  כשמקשרים  אם  כי  מלאכות,  הל״ט  מתוך 
וכו׳׳  המשביר  הוא  השליט  ׳הוא  יוסף  כי  יוסף.  בחינת  שהוא 
ע״י  נעשין  כולם  שבעולם,  וקניינים  ַהְּמִכירֹות  שכל  מב),  (בראשית 
׳וכל  מא)  (בראשית  וכמ״ש  כנ״ל,  יוסף  בחינת  שהוא  הדור  הצדיק 
הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור׳, שכל הארץ, שהם כל העולם 
הוא  העסקים  כל  לאמיתו  באמת  אשר  ומתן,  במשא  העוסקים 
אשר  הקליפות,  מעמקי  הקדושים  ניצוצות  לברר  בירורים,  לברר 
בשם  מכונים  הגלויות  כל  כי  מצרים.  יורדי  בבחינת  הם  כולם 
הגלות  ועיקר  ד),  טז,  (ב״ר  לישראל  מצרים  שהם  שם  על  מצרים 
אינם  העכו״ם,  שהם  אוחרנין,  שהסטרין  מה  הנפש,  גלות  הוא 
יתברך  בו  ולהתדבק  להשי״ת  לשוב  מישראל  הנפש  את  מניחין 
הקליפות  ששם  ומתן,  המשא  לתוך  שנכנס  זה  כן  ועל  באמת. 

והסט״א אחוזים וסובבים סביב הניצוצות הקדושים שבתוך המשא 
מצרים,  לגלות  יורד  בבחינת  הוא  לשם  שנכנס  זה  כן  על  ומתן, 
ישראל  לנפש  הסט״א  גלות  בחינת  שהוא  הגלויות,  כל  שכולל 
ולהניצוצות הקדושים התלויים בו. ואזי כשנפש הישראל יורד לגלות 
הנ״ל, דהיינו כשעוסק במשא ומתן, 
ולזכות  שם  לעמוד  לו  אפשר  אי 
לברר  בשלימות,  פעולתו  לעשות 
הניצוצות משם ולצאת משם בשלום, 
אז  עצמו  שמקשר  ע״י  אם  כי 
להצדיק הדור האמיתי, שהוא בחינת 
הארץ  ׳וכל  בחינת  שזהו  שבעולם,  הבירורים  כל  ידו  שעל  יוסף, 
באו מצרימה אל יוסף לשבור׳, שכל הסוחרים שבעולם העוסקים 
כבושים  ששם  מצרים,  בגלות  לבוא  מוכרחים  כולם  ומתן,  במשא 
כל הניצוצות בגלות כנ״ל, על כן כולם מוכרחים לבוא לשם בשביל 
להעלות הניצוצות משם. וכשבאים לשם לגלות מצרים צריכין לבוא 
כל  ולעשות  ולסחור  לשבור  האמיתי,  הצדיק  בחינת  יוסף,  אל 
כל  נעשין  האמת  הצדיק  ע״י  כי  דייקא,  ידו  על  הקנינים 
העולם  כל  של  החיות  כל  באמת  כי  כנ״ל.  שבעולם  הבירורים 
א)  (בראשית  כמ״ש  כידוע,  הקדושה  מהתורה  רק  הוא  ומלואו 
זה  ׳בראשית׳  הארץ׳,  ואת  השמים  את  אלהים  ברא  ׳בראשית 
השי״ת  ברא  ובה  קיא),  (תהלים  חכמה׳  ׳ראשית  שנקראת  התורה, 
כל העולם ומלואו, והיא חיות כל הדברים וכל החפצים שבעולם, 
הקדושה  התורה  אותיות  בו  מלובש  שבעולם  חפץ  שבכל  נמצא 
שהיא חיותו. ואם היינו כולנו זוכין להיות כראוי, כרצונו הטוב 
באמת, וללמוד תורה לשמה באמת, אז היו כל הדברים מבוררים, 
מהתורה  חיותם  מקבלין  כולם  כי  חול,  של  החפצים  כל  אפילו 
צריכין  כן  על  וכו׳,  לזה  זוכה  אדם  כל  שלאו  מאחר  אך  כנ״ל, 
ומתן  המשא  שיהיה  מאוד  ולהשתדל  ומתן,  במשא  להתייגע 
בקדושה גדולה, אולי יזכה לברר הניצוצות, שהם אותיות התורה 
המלובשין בהל״ט מלאכות, שנעשו מאותיות התורה שאין הלימוד 
עיקר  כן  ועל  קנט).  ליקו״מ  (עי׳  וכו׳  באויר  שנתפזרה  כראוי, 
הבירור והתיקון הוא ע״י הצדיק הדור, שהוא בחינת יוסף כנ״ל.



     


 נחל נובע נחל נובע



מסילת הקשרים
ל„) והנה להלן (אות ו') תפס רבינו כמשל ודוגמא להבדלי העולמות, את החילוק שבין עולם היצירה והעשיה דייקא.  ויתכן לרמז ולבאר בטעם הדבר, שהוא מחמת ששם 
עיקר הבירור שבעוה"ז, שהוא עולם העשיה, להמשיך דעת מעולם מזוכך יותר, ששם ישנו גילוי אלקות בהיר יותר, והבן.     ל‰) בבחי' המבואר לעיל (אות א') ש'צריך 

לבקש שלום וכו', שלא יהא לו חילוק, בין בטיבו בין בעקו תמיד ימצא בו השי"ת'. 

ּב
עצה ותושיה

 ‡úמ  ע„ú ˆריך 
 יúו כבו„ו   ר‡‰  úכ
‡ר פנוי מיני‰, ו‡י‰ו 
ממú‡ כú עúמין וסובב 
מי  ו‡פיúו  עúמין.   úכ
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ספירות  עשר  אלו  יא 

הקליפות,  של  התחתונות 
ולבושים  קליפות  הן 
דקדושה  ספירות  לעשר 
(בעולמות יצירה ועשיה), ועשר 
אשר  דקדושה  ספירות 
בתוכם,  מוחין  הן  שם 
(דיצירה  הקליפות  ואלו 
בין  מחיצה  הן  ועשיה) 
שבשמים  לאביהם  ישראל 
(כדי להעלים על ידם את האורות 

דקדושה,  ספירות  עשר  של 

את  לקבל  ראויים  ישראל  כשאין 

בעצמה).  מהקדושה  העליון  אור 

מתלבש  הקליפות  באלו 
(לצורך  ושכינתו  הקב״ה 
כדי  התחתונים),  הנהגת 

׳ומלכותו  בשכינתו  לקיים 
ולקיים  משלה׳,  בכל 
שכתוב  מה  בקב״ה 
הארץ  כל  על  מלך  ׳כי 
למעלה  אבל  אלהים׳. 
האצילות)  (בעולם  במקומו 
(כי  רע׳  יגורך  ׳לא  נאמר 
חיצונים),  אחיזת  שום  אין  שם 

שלו  הקליפות  אלא 
(אל  לבושים  הם  למעלה 
סוד  והם  האצילות,  של  הספירות 

מכמה  והם  הבריאה),  עולם 

המאירים  יפים  גוונים 
אחר,  גוון  יש  ספירה  לכל  (כי 

התיקונים),  בריש  כמבואר 

הקב״ה  נתפשט  שמהם 
בגלות  כביכול  כשירד 
ונתלבש  התחתונים),  (לעולמות 

אחרים  לבושים  באותם 
של הקליפות (שהם הספירות 
כדי  ועשיה),  יצירה  שבעולמות 
שהם  ישראל  את  לשמור 
באלו  בגלות  מתלבשים 
כשישראל  (ר״ל  הקליפות 
באויר  מלובשים  הם  בגלות, 

וזהו  החיצונים),  מבחינת  חו״ל 

צרתם  ׳בכל  שכתוב  מה 
שחטאו  קודם  כי  צר׳.  לו 
את  הקב״ה  נתן  ישראל 
להחיצונים  השפע  תמצית 
שליח, שהוא גבריאל  ביד 
היה  לא  ואז  הגבורה),  (שר 

שלו  ולמחנות  לס״מ  מזון 
היה  (ולא  שליח  ע״י  אלא 
הקדושה  שפע  לינק  הס״מ  יכול 

עוונות  ומחמת  כרצונו). 
לחו״ל),  גלו  (שעי״ז  ישראל 
בקליפות  הקב״ה  נתלבש 
מתלבשים  הקדושה  שניצוצי  (ר״ל 

בא  אז  וכביכול  בהם), 
ומחנותיו  להס״מ  השפע 
דרך  (דהיינו  הקב״ה  ע״י 
נאמר  וזה  בצמצום),  הקדושה 
בדרך  הולכים  ישראל  אם 
את  ומקיימים  הישר 
שלה  והמצוות  התורה 
שאין  אלא  בגלותם,  (בעודם 

מקבל  אז  להגאולה,  עדיין  זוכים 

הקדושה  דרך  השפע  את  הס״מ 

ישראל  ח״ו  ואם  בצמצום). 
התורה  את  מקיימים  לא 
יש  אז  שלה,  והמצוות 
להס״מ יתרון גדול עד כי 
נותן הקב״ה עשר ספירות 
הטמאות בידו של הס״מ 
(שהוא יכול לשלוט בהם כרצונו), 
לא  מזונות,  צריך  ואין 
מידו של הקב״ה, כל שכן 
משליח  לקבל  צריך  שאינו 
גבריאל,  מהמלאך  (דהיינו  שלו 
מהקדושה  השפע  לו  נמשך  אלא 

שבעוונות  הטמאות,  ספירות  דרך 

ישראל נמשך להם שפע רב). וזה 
׳לי  שאמר  לפרעה  גרם 
יאורי ואני עשיתיני׳, לפי 
של  הספירות  את  שראה 
הקליפות בידיו של הס״מ 
חשב  כרצונו,  בהם  שולט  (שהוא 

כח  להסט״א  שיש  בטיפשותו 

בתחילה  כי  ח״ו).  מעצמו 

כשהיו ספירות התחתונות 
בידו של הקב״ה (וידעו גם 
מכח  הוא  כוחם  שכל  החיצונים 

בבני  כתוב  מה  הקדושה), 
עמי  כל  ׳וראו  ישראל, 
נקרא ה׳  שם  כי  הארץ 

מילואי חכמה
לשונות העכו״ם יכול למצוא בהם אלקות. עבודה זו, למצוא את  ובכל 
בתורת  הוא  מוסד  יסוד  וכדומה,  העכו״ם  לשונות  בכל  יתברך  אלקותו 
החסידות. והנה נאמר בבראשית (יא, א) גבי דור ַהַּפָּלָגה ׳ויהי כל הארץ שפה 
בלשון  שדיברו  ע״א)  י,  (מגילה  בירושלמי  חז״ל  ודרשו  אחדים׳,  ודברים  אחת 
חיות  שורש  שזהו  הארץ),  כל  ויהי  ד״ה  נח,  (פ׳  עיניים  במאור  וביאר  הקודש. 
ברא  באורייתא  כי  וז״ל:  ולשונם,  עולם  באומות  שנתערבו  הקדושה  ניצוצות 
קוב״ה עלמא, ובאורייתא מתנהג עלמא, וכמו דלית אתר פנוי מיניה, 
כל  כן  אם  חד,  וקוב״ה  ואורייתא  ואלקותו,  חיותו  הוא  מקום  שבכל 
התורה  ומהו  התורה.  מן  רק  חיות  להם  אין  האומות  וכל  העולמות 
שחיותן ממנה, הוא, כי אחר דור ַהַּפָּלָגה כתיב ׳כי שם בלל ה׳ שפת 
כל הארץ׳, אף שנתבלבלו כל הלשונות, מכל מקום נשאר בכל הלשונות 
חיותן,  הוא  ומהן  בתורה,  הכתובים  תיבות  איזה  מלשה״ק,  מה  דבר 
עד שיש צורך לעולם באומות, וכמאמר רז״ל (סנהדרין ד:) ׳טט בכתפי 
כדי  האומות,  בין  ישראל  גלו  ולכן  שתיים׳.  באפריקי  פת  שתיים, 
ע״י  ביניהם,  שנתערבו  התורה  אותיות  הקדושים,  אותיות  שיבררו 
להתורה.  לשורשם,  הדיבורים  מעלים  וישראל  עמהם,  ודיבורם  עסקם 
ואם היו ישראל עובדים את ה׳ בדעת שלימה, היו ממהרים להשלים 
התורה, ולברר מהם מה שנפלו ביניהם, רק ע״י קטנות ִׂשְכָלם, צריך 
ואז  בימינו,  במהרה  משיח  שיבוא  עד  הזמן,  במשך  הגלות  להתארך 

יקויים ׳כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וגו׳׳, והבן. 
לשונות העכו״ם. וראינו להרחיב ולהביא בזה ביאור יסודי וחשוב, גבי  ובכל 
ביארו  הנה  העכו״ם.  לשונות  שבעים  שאר  לעומת  ושורשה,  לשה״ק  מהות 
כל  את  גבריאל  המלאך  מפי  הצדיק  יוסף  שלמד  ע״ב)   (לו  סוטה  במסכת  חז״ל 
שבעים הלשונות, בלילה טרם עומדו לפני פרעה, וכאשר נוכח פרעה שבנוסף להם 
שאר  פני  על  ויחודיותה  לשה״ק  ברוממות  לדעת  נוכח  בלשה״ק,  אף  הוא  בקי 
׳עדות  פתח,  חייא  רבי  ע״ב):  ריג  (פינחס,  בזהר  זה  ענין  מובא  וכך  הלשונות. 
ִּפְתִקין,  שבעין  דאוליף  אוקמוה,  הא  פא),  (תהלים  וגו׳׳  ָׂשמֹו  ביהוסף 
ולשה״ק יתיר, הדא הוא דכתיב ׳שפת לא ידעתי אשמע׳. ופירש הרמ״ז על 
הזהר (שם): דאוליף שבעין פתקין ולשה״ק יתיר.דאוליף שבעין פתקין ולשה״ק יתיר. כתב בספר חסד לאברהם (מעין 
לכל  פתוח  הכשרות  הנשמות  אוצר  היה  ַהַּפָּלָגה  דור  שעד  ה)  נהר  ו, 
והם  וכו׳.  שרים  לשבעים  האומות  הקב״ה  חילק  ַהַּפָּלָגה  ובדור  הנולדים, 
לצד  לשה״ק,  הפנים,  אור  להמשיך  רוצים  היו  ַהַּפָּלָגה,  דור  אנשי  הרשעים 
להיחרב,  העולם  יוכרח  כך  יעשו  ואם  דקליפה,  זו״ן  ח״ו  ולתקן  האחור, 
להיותם  לשונות,  שבעים  להם  ולמסור  לשה״ק  מהם  להסיר  הוצרך  לכן 
דווקא  וכוחם  הקדושה,  את  הסובבים  החיצונים  השרים  שבעים  תחת 
נהירו  הוא  אבל  מהקדושה,  אור  ְלִחּיּוָתם  הם  צריכים  ואמנם  בעשיה. 

מקום  עד  ויורד  מתגלגל  והוא  מאוד,  דקה  בקיעה  דרך  יוצא  דקיק, 
השרים. והוא סוד צירופים רבים וחילופים משונים, עד שמרוב הצירופים 
שבעים  את  קרא  ולכן  השפע.  שינוי  לפי  הלשונות,  משתנות  והחילופים, 
מערב  המעיין  מן  לגינה  מים  ׳ּפֹוְתִקין  מלשון  ִּפְתִקין׳,  ׳שבעין  הלשונות 
מלשון  גם  והוא  לשדה,  הניגרים  דקים  נקעים  ופירוש  יח.),  (שבת  שבת׳ 
׳ַּפְתֵקיּה ארבע מאה פרסי׳ (ע״ז יז:), שרצה לומר השליכו, נמצא ֶׁש׳ִּפְתִקין׳ 
מושפעים  כולם  ואמנם  ממרחק.  מושלכות  דקות  בקיעות  פירוש 
מהקדושה, רק דרך חילופיהם, אך בכל זאת עדיין יש בהם איזה שיורי 
מלשון  בתורה  פירושים  לקצת  עדות  חז״ל  שמביאים  מה  תבין  ובזה  אור. 
הגויים, כגון ׳טט בכתפי שתיים, פת באפריקי שתיים׳, וזולתם, שלכאורה 
נראה דבר זר, להעיד ל׳עדות ה׳ נאמנה׳ מלשונות הגויים. אלא שמתיישב 
לשה״ק  שיורי  הן  ַהִּמּלֹות  שאותן  לרבנן,  להו  קים  דהכי  לענ״ד,  היטב 

שנשאר בלשונות האומות ובכח נהירו דקיק.
בספרו  מאבריטש  דב  אברהם  רבי  והרה״ק  וכו׳.  אלקות  בהם  למצוא  יכול 
בת עין (פ׳ חיי שרה, ד״ה ויהיו חיי), ביאר כיצד שייך זאת בכל האדם, 
וז״ל: עיקר בריאת העולם היה בשביל היראה, כמאמר הכתוב ׳בראשית׳, 
להגיע  להשתדל  האדם  צריך  כן  על  ראשית.  שנקראת  היראה  בשביל 
היעוצה  והעצה  ב״ה.  הבורא  רצון  להשלים  היראה,  בחינת  זו,  למידה 
ענייניו  בכל  תמיד  האדם  שיסתכל  ע״י  הוא  זו,  בחינה  להשיג  שנוכל 
עת  בכל  אותם  המחיה  ה׳  חסדי  מתגלים  שבכולם  איך  העוה״ז  וענייני 
׳כל  הכתוב  כמאמר  ונשימה,  נשימה  בכל  בידו  מסורים  וחיינו  ורגע, 
גדולת  מראה  ונשימה  נשימה  כל  ר״ל  ט),  יד,  (ב״ר  וגו׳׳  תהלל  הנשמה 
הבורא ב״ה המחיה בכל רגע, ואלמלא יוסר רוח ה׳ שבכח הנשימה ההוא 
אפילו רגע, אי אפשר להתקיים אפילו כו׳. על כן ממילא הנשימה ההיא 
בכל  וכן  ב״ה.  הבורא  גדולת  ומספרת  ומשבחת  לה׳  מהללת  בעצמה 
את  ַהְּמַהּוֶה  וכוחו  חיותו  מן  מיניה  פנוי  אתר  לית  ונבראים,  הנמצאים 
הווה,  לשון  ׳מחיה׳  ר״ל  כולם׳,  את  מחיה  ׳ואתה  הכתוב  כמאמר  כולם, 
ה׳  חסדי  לראות  מילי,  בכל  כן  האדם  ובהסתכל  רגע.  בכל  מחיה  שתמיד 
מפני  והכנעה  ובושה  ופחד  אימה  עליו  יפול  בוודאי  כנ״ל,  אותם  המחיה 
ה׳  חסדי  רק  הוא  מילי  שבכל  שלימה  באמונה  ויאמין  ורוממותו,  השי״ת 
ח״ו,  וצרה  דינים  שום  עליו  שבאים  בראותו  ואפילו  המרובים.  ורחמיו 
יאמין כי ׳מאיתו לא תצא הרעות׳, והוא רק טוב וחסדי ה׳ עליו להטיב 
וחסד  טוב  רק  שהוא  ה׳  בחסדי  ובוטח  מאמין  שהוא  וכמו  אחריתו ל‰). 
ורחמים, והצרה ובחינת דין שבא עליו שהיא רק רחמים, כן יתהפך עליו 
ג)  עג,  (ב״ר  חז״ל  שאמרו  וזה  הרחמים.  למידת  הדין  ממידת  מלמעלה 

׳צדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים׳. 

בזוה״ק  מבואר  כלל.  וקיום  חיות  שום  להם  אין  אלקותו  בלא 
ובספרי פנימיות התורה, בסוד הפסוק ׳ומלכותו בכל משלה׳, שמידת 
ואף  העולם,  לאומות  גם  כמו  העולמות,  לכל  חיות  הנותנת  היא  המלכות 
למדורי הקליפות, שאם לא כן, כביכול יש אתר פנוי ממנו יתברך ח״ו. והנה 

מקום,  של  רצונו  עושין  שישראל  בעת 
קיים,  שביהמ״ק  בזמן  היה  זה  שבשלימות 
מקיימים  שישראל  בשעה  בגלות  גם  אך 
חיות  אז  הרי  כראוי,  והמצוות  התורה 

׳כסא  בבחינת  אף  נעשים  ואזי  תיקונם,  לצורך  בצמצום  רק  היא  הקליפות 
מן  יונקים  הם  הרי  מקום,  של  רצונו  עושין  ישראל  כשאין  אך  לקדושה׳. 
בחינת  שזהו  גבירתה׳,  תירש  כי  ׳שפחה  בבחינת  חיונם,  מכדי  יותר  המלכות 
נפילת המלכות לבין הקליפות, ואזי מצמצמת המלכות את אורה והשפעתה כדי 
אך  ממשלה,  שום  לה  אין  עין,  שלמראית  אף  ובאמת  ממנה.  יניקתם  למעט 
בסוד ׳ומלכותו בכל משלה׳ יש גם שם חיות אלקות נסתרת ונעלמת, כי לית 
אתר פנוי מיניה. ויש להוסיף, שישנה חלוקה ברורה בין גילוי האור והמשכתו 
למטה כשמתלבש בעולמות היצירה והעשיה, ששם יכולה להראות אף מציאות 
האלקות  גילוי  לבין  כלל ל„),  אלקות  שם  אין  ח״ו  שכביכול  ממש,  הופכית 
שבעולמות אצילות ובריאה, ששם אין שום אחיזת הקליפות כלל, ושם מלכותו 
יתברך שוררת מאז כן עתה בגילוי מוחלט (ובחינת הקליפות הנמצאת שם, אלו 
מתלבשת  בהם  עליונים,  בגוונים  המאירות  הבריאה  עולם  של  הספירות  הם 
האורות).  להמשכת  ההכרחיים  וכלים׳  ׳אורות  בבחינת  האצילות,  עולם  הארת 
וכך איתא בתיקו״ז (תיקון סט, קח ע״ב): יא אינון כתרין תתאין, אינון 
קליפין  ואלין  בגוייהו,  מוחא  ספירן  ועשר  ספירן,  לעשר  קליפין 
אינון מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמים. באלין קליפין מתלבש 
קוב״ה ושכינתיה, לקיימא בשכינתיה ׳ומלכותו בכל משלה׳ (תהלים 
אבל  מז).  (שם  אלהים׳  הארץ  כל  על  מלך  ׳כי  ביה  ולקיימא  קג), 
לעילא באתריה איתמר ׳לא יגורך רע׳ (שם ה), אלא קליפין דיליה 
לעילא אינון לבושין, מכמה גוונין שפירין דנהורא, דמנהון אתפשט 

קוב״ה בגלותא, ואתלבש באלין אחרנין, בגין לנטרא לישראל דאינון 
מתלבשין באלין קליפין, ודא איהו ׳בכל צרתם לו צר וגו׳׳ (ישעיה 
הוה  ולא  גבריאל,  דאיהו  דשליח  בידא  לון  יהב  בקדמיתא  סג). 
חובין  בגין  שליחא,  ע״י  אלא  דיליה  ולמשריין  לסמא״ל  מזונא 
דישראל, אתלבש הוא בהון, וכביכול 
אם  והאי  דקוב״ה.  ע״י  ליה  אתי 
ישראל אזלין באורח מישר ומקיימין 
ח״ו  ואם  דילה.  ופיקודין  אורייתא 
בידוי  כתרין  עשר  יהיב  דילה,  ופיקודין  אורייתא  מקיימין  לא 
משליחא  שכן  כל  דקוב״ה,  מידא  לא  מזונא,  צריך  ולא  דסמא״ל, 
(יחזקאל  עשיתיני׳  ואני  יאורי  ׳לי  דאמר  לפרעה  גרם  ודא  דיליה. 
כט), בגין דחזא כתרין נוכראין בידא דסמא״ל. דבקדמיתא כד הוו 
עמי  כל  ׳וראו  בישראל,  כתיב  מה  דקוב״ה,  בידא  תתאין  כתרין 
כתרין  דאינון  ובזמנא  כח),  (דברים  עליך׳  נקרא  ה׳  שם  כי  הארץ 
נוכראין בידא דסמא״ל, לא ָּדֲחִלין אומין דעלמא מישראל, ועבדין 
רוח  ׳ואת  בהו  דיתקיים  דפורקנא,  שעתא  עד  כרעותייהו.  בהו 
הטומאה אעביר וגו׳׳ (זכריה יג). דאלין קליפין גרמין אפרשותא בין 
קוב״ה ובין ישראל, ודא איהו רזא ׳כי אם עוונותיכם היו מבדילים 
אלין  לאעברא  קוב״ה  ועתיד  נט).  (ישעיה  אלהיכם׳  לבין  ביניכם 
קליפין, ולאתחזאה לישראל במוחא מלגאו, הדא הוא דכתיב (שם 
ל) ׳ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך׳, ולא יהיה 
מחיצה בין קוב״ה ושכינתיה ובין ישראל. ופירש המתוק מדבש (שם): 
משלה. כדי להחיות גם את החיצונים,  בכל  ומלכותו  בשכינתיה  משלה.לקיימא  בכל  ומלכותו  בשכינתיה  לקיימא 
שכתוב  מה  בסוד  אותם,  להחיות  המתפשטת  השכינה  ניצוצי  ע״י 
אלהים.  הארץ  כל  על  מלך  כי  ביה  אלהים.ולקיימא  הארץ  כל  על  מלך  כי  ביה  ולקיימא  כולם׳.  את  מחיה  ׳ואתה 
פירוש, להראות כי גם בעולם התחתון הגשמי הוא לבדו משגיח 
יורד  ג״כ  שהקב״ה  צר.  לו  צרתם  בכל  איהו  צר.ודא  לו  צרתם  בכל  איהו  ודא  ופרט.  פרט  כל  על 

בגלות ומתלבש בלבושי החיצונים, מחמת צרות ישראל. 




ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה



 לו) והנה ע"פ כלל ה' (מח"י כללי העיון) שגם כל המקרא הסובב הולך ומתבאר ע"פ קשרי המאמר, ראינו לציין בזה מעט מקשרי המאמר, הנרמזים בכל הסובב למקרא מסילת הקשרים
זה. הנה מבואר להלן (בסוף המאמר) שבמאמר זה כלולים כוונות הלולב, וכפי המבואר בדברי מוהרנ"ת (שם), עיקר ענין זה סובב על כך, שכשמקשר ליבו לדעתו, וליבו 
ברשותו, זוכה אח"כ לאור רב מלעילא, שזהו סוד כוונות הלולב ונענועיו, להמשיך הארה מן הדעת אל הלב, עי"ש היטב. ודו"ק וראה, שמקרא זה נאמר תיכף אחר חג הסוכות (עי' נחמיה ח, יג–יח), 
ואחר שעשו שם תשובה רבה וגדולה בכל חודש תשרי. ואזי זכו, שכנגד מה שפגמו בבריתם ונשאו תחילה נשים נכריות, שזהו היפך גמור מבחי' ה'צדיקים שנקראו ברית שלום' (כדלעיל אות א'), 
ועוד שבכך פגמו במידת המלכות כידוע, היפך בחי' 'לגלות מלכותו לכל באי עולם' (כדלהלן בסוף המאמר), כעת ע"י תשובתם זכו לפרוש מהם, בבחי' 'גיבורי כח עושי דברו, אלין אינון דמתגברין 
על יצריהון וכו'' (כדלהלן אות ג'), ועוד פרשו גם מבניהם הנולדים מהם, ובכך תיקנו את בחי' האהבה שבימים, שהיא בחי' אהבה הטבעית שבין האב לבנו (כדלהלן אות ה'), ואזי נתעררו הלויים 
והבן.  ז'),  אות  (כדלהלן  בחינתם  לפי  סתימאה  דעתיקא  התגלות אורייתא  בחי'  ג'),  אות  (כדלהלן  דברו'  בקול  'לשמוע  ובבחי'  ואהבה,  מרצון  התורה  את  ולקבל  לשוב  עניינה  שכלל  הלזו,  בשירתם 
ְקַות התשובה, מחמת עוצם עוונותיהם, ולבל יפלו בטעות 'זה האדם שהוציא את עצמו מן הכלל וכופר בעיקר ושואל  לז) ויתכן לרמז ולבאר, שבפס' זה עוררום ורמזום הלויים, לבל יתייאשו ִמתִּ
היכן אלקיך, מחמת שנדמה לו שבמקומו אין שם אלקים' (כדלהלן בסמוך), אלא יתחזקו באמונת אומן בעוצם רחמיו ותקוותו יתברך לכל, עד ש'אפילו במקומך שאתה משוקע במדור הקליפות, ג"כ 
שם תוכל למצוא אלקותו, כי הוא מחיה את הכל'.     לח) ויתכן לרמז בזה להמבואר להלן (אות ה') שעכשיו אין משיגין כי אם בזמן ובמידות, אך ע"י שכופה ליבו לדעתו זוכה להשיג בחי' אהבה 
שבדעת, שהיא למעלה מהזמן והמידות, אפילו עכשיו בתוך הימים (כדלהלן אות ז'), ואזי משיג ומגלה שמלא כל הארץ כבודו וכו', היינו שאף כל בחי' הטבע מונהגת בהשגחתו ומציאותו יתברך, והבן.

ּב 
ואני תפלה

ּ¿ ‰ּו‡  ַ‡נ¿ ין,  ƒמ ¿úָע ן  ּבו… ƒר
 ¿ּ ַ‡נ¿ ן.  ּבָ ¿ֻׁח ּב¿  ‡…ú ו¿ ַח„ 
ין  ƒ‡ ָúּ ƒע ú ָ‡‰ ַעú ּכָ ָúּ ƒּו‡ ע‰
ין,  ƒימ ƒ ס¿  úָכ ¿„ּ יָמ‡  ƒ ס¿
ָך  יָס‰ ּבָ ƒפ ¿ּ ‰ָב ַָׁמֲח י ≈ú
 ú ‡ ּכָ ≈úַּמ ּ¿ ‰ּו‡ מ¿ úúָ. ַ‡נ¿ ּכ¿
ין  ƒמ ¿úָע ú ב ּכָ ב≈ סו… ין ו¿ ƒמ ¿úָע
ך¿  ּנָ ƒמ י  נּו ּפָ ֲ‡ַר   י ≈ú ו¿
  ú ָ‰ָ‡ר∆ ú…‡ ּכָ י מ¿ ƒּכ ,úúָ ּכ¿
 ú…ּכ ּבַ ָך  ¿כּו ¿úּוַמ ָך,  ∆„ בו… ּכ¿
  ∆‡ ‰ ַחּי∆ ‰ מ¿ ָּ‡ַ úָ‰. ו¿ ָָׁמ
 úָכ úָ‰ ו¿ ָב‡ ַמע¿ ¿̂  ú ם. ּכָ ָúּ ּכֻ
ין  ƒúיָכ ≈‰‰ַ ú ‰, ּכָ ָב‡ ַמּטָ ¿̂
 , ׁו… „ו… ¿ּ̃ ‰ַ   ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ ו¿
ין  ƒúיָכ ≈‰‰ַ  ו¿ ‚ו… ר≈ ¿„ ָכú ַ‰ּמַ ו¿
ָר‡  ט¿ ƒּס‰ַ ו¿  ‰‡ָ מ¿ ַ‰ּטֻ  ú ∆ׁ
ר  ∆ׂ ע∆ ּב¿ úּּו  ƒפ‡ֲ ַו  .‡ ַ‡ֲחָר
 ‡ ָ ּו ב ‡ֲ ָס מ¿ ƒ„ּ ן  י ƒר ¿ ƒּכ
ַרך¿  ּבָ ¿ ƒי ָך  ¿ ּו ַחּי  ׁ úֻּבָ מ¿
ים.  ƒח ָ̂ נ¿ ח  ַ̂ נ≈ ¿ú ּו  „ ַע úָ
ָר‡ ַ‡ֲחָר‡  ט¿ ƒּום סׁ ין ≈‡ ו¿
úָם  ָבעו…  ‰‡ָ ֻטמ¿ ו¿  ‰ ּפָ ƒú ¿̃ ּו
 ׁ ּבָ úֻ מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡ …úּ ∆ׁ
י  ƒּכ  , ַרך¿ ּבָ ¿ ƒי ָך  ¿ַחּיּו ם  ∆‰ ּבָ
ם.  ָúּ ּכֻ   ∆‡  ‰ ַחּי∆ מ¿  ‰ ָּ‡ַ
ם ּׁום  ∆‰úָ ין יָך ‡≈ ָע„∆ ¿ú ּבַ ƒּומ
úּּו  ƒַוֲ‡פ .úúָ ּיּום ּכ¿ ƒ̃ ַחּיּו ו¿
ם  ƒי ו… ‚ּ ‰ַ   ו… נ ׁו… ¿ú  úָכ ב¿
  עו… ָר   ו… „ּ ƒּמ ‰ַ  úָכ ּוב¿
 , ָרעו…   ֲ‡ו… ַּ‰ַ  úָכ ּוב¿
  רו… ָ‰ֲעב≈  úָכ ּב¿ úּּו  ƒפ‡ֲ ַו
 ,‰ ָר ּו… ּבַ ∆ׁ ים  ƒּסּור ƒ‡‰ָ ו¿
ָך  ¿ּו ַחּי ר  ָּ ּוֻמס¿  ׁ úֻּבָ מ¿
 ú…ּכ ָך ּבַ ¿כּו ¿úי ַמ ƒּכ , ַרך¿ ּבָ ¿ ƒי

 .(‚ú "י˜וú) ‰úָ ָָׁמ

(‰מך)
עליך, ויראו ממך׳, ובזמן 
הנכריות  ספירות  שאותם 
של  בידו  הם  והטמאות 
אומות  אין  אז  הס״מ, 
מישראל,  יראים  העולם 
שעושים  אלא  עוד  ולא 
זה  וכל  כרצונם.  בישראל 
שיבוא  שעה  עד  רק  הוא 
יתקיים  שאז  הגאולה, 
שכתוב  מה  בהסט״א 
הטומאה  רוח  ׳ואת 
ואז  הארץ׳,  מן  אעביר 
ישראל.  גדולת  תוכר  שוב 
גורמות  הקליפות  שאלו 
הקב״ה  בין  להבדיל 
סוד  וזהו  ישראל,  ובין 
אם  ׳כי  שכתוב  מה 
מבדילים  היו  עוונותיכם 
אלהיכם׳.  לבין  ביניכם 
להעביר  הקב״ה  ועתיד 
הקליפות  לאלו  ולבטל 
מהקליפות),  שיתפשט  (ע״י 

במוח  לישראל  ולהתראות 
ישיגו  שאז  (ר״ל  שבפנים 
שמו  קדושת  פנימיות  ישראל 

׳ולא  שכתוב  זהו  הגדול), 
יכנף עוד מוריך (שלא יהיה 
בהקליפות),  מכוסה  הקב״ה  עוד 

את  רואות  עיניך  והיו 
מוריך׳ (שישיגו ישראל פנימיות 
ולא  יתברך),  מלכותו  כבוד 

הקב״ה  בין  מחיצה  יהיה 
ביחוד  תמיד  (שיהיו  ושכינתו 

שלם) ובין ישראל. 

מילואי חכמה
הגשמי.  עולם  של  המרכז  נקודת  עד  וכו׳  אלקותו  את  צמצם  הקב"ה 
זה:  ענין  בביאור  טז)  ו,  שער  טל,  (חלק  טל  שפע  בספר  מובא  וכך 
מצמצום  שנתצמצם  רק  פשוט,  אחד  שכל  הם  יחד  הספירות  כל  הנה 
בענין  ביניהם  הבדל  ואין  בזה,  ִיָּמֵצא  בזה  ֶׁשִּיָּמֵצא  ומה  וכו׳,  לצמצום 
שהוא  השכל  על  יותר  ומתרחב  מקיף  ֶׁשֵּׂשכֶל  אחד,  רק  השכל,  עצמות 
למטה ממנו, ועם כל זה בעצמותם הם שווים ומתאחדים תכלית היחוד 
וכו׳, עד שמלכות שהיא ֵׂשכֶל האחרון, היא ְּבִׂשְכָלּה כוללת כל העולמות, 
כוללת  וכן  וכו׳,  בריאה  עולמות  וכמה  כמה  הרחבה  בשכלה  ֶׁשָּבְרָאה  עד 
ומי  וכו׳.  בריאה  ע״י  שיצרה  יצירה  עולמות  וכמה  כמה  הרחבה  בשכלה 
ויראה  יבחין  ִׂשְכִלי,  דבר  להבחין  הטעם  וחיך  לראות  שכל  עיני  לו  שיש 
בעין שכלו איך נתהווה זה העולם העכור והחשוך החומר הגס והעב, 
להיות  כי  וכו׳.  פשיטות  כל  על  פשוט  משכל  עשיה,  עולם  שהוא 
שהאצילות ב״ה וברוך שמו ירד בסוד הצמצום י׳ מדריגות, בסוד עיגול 
לנקודה  עיגול  להיות  חזרה  הנקודה  שזאת  עד  ונקודה,  ועיגול  ונקודה 

שתחתיה. ומגדר אצילות, שהוא עולם אלקות, ירד לגדר הבריאה, שהוא 
י׳  ג״כ  ליצירה,  ירד  ומבריאה  מדריגות.  י׳  גם  שבו  הפירוד,  עולם 
שאין  עד  השכליים,  מדריגות  ירדו  ויצירה  שבבריאה  באופן  מדריגות, 
להם אפילו ערך נקודה לערך העיגול בערך עולם אצילות, כי הם אינם 
ממש,  אצילות  שהם  שבאצילות,  מדריגות  י׳  שהם  כמו  ממש,  אצילות 
ורבה  גדולה  ירידה  פלאים,  מזה  זה  השכליים  מדריגות  ירדו  זה  שמצד 
בבת אחת. וכל מה שירדו, נתרבו ההשגות, ְוִרּבּוָין הוא באמת מיעוטן, 
כי מצד ריבוי השגות, שהן ריבוי המדריגות, נתמעטו השגתן, ונתמעט 
האצילות  השגות  והרכבת  בזה,  זה  ההשגות  ההכאות  ומצד  אורן. 
בהשגת  ובריאה  אצילות  והשגות  באצילות,  בריאה  והשגות  בבריאה, 
בזה  זה  הכאתן  מצד  הנה  ואצילות,  בבריאה  יצירה  והשגות  יצירה, 
והתחברותן והתדבקותן והתרכבותן, ִנְתַעּבּו אורן, בסוד ההשתלשלות, עד 
שלסוף המדריגות ורבוי השגות ִנְתַעּבּו ההשגות להתהוות מהם גשם עב 

ועכור, שהוא הרכבת ד׳ יסודות כמו שהוא לפנינו. 

צמצום 
בפתיחת הע"ח כתב האריז"ל, 
שבתחילה היה אור השי"ת אין 
הפשוט  ברצונו  וכשעלה  סוף, 
צריך  היה  העולם,  את  לברוא 
ולעשות  כביכול  עצמו  לצמצם 
מקום  שיהיה  בכדי  פנוי,  חלל 
העולם.  לברוא  כביכול,  פנוי 
(אין הכוונה בזה למקום גשמי, 
מקום,  של  עליונה  לבחי'  אלא 

ואכמ"ל). 
בספרים  מבואר  הרמז   ע"ד 
דאותיות  ואתחנן)  קודש,  (זרע 

יהי"ה,  הם  ב"ש  בא"ת  צמצ"ם 
ית'  אחדותו  על  מורים  שהם 
צמצום  כאן  יש  הרי  שבהעלם. 

שמהותו העלם.
 כמו כן, בכל פעם שהאור האלקי 
רגה לדרגה, צריך  משתלשל ִמדַּ
הזה,  הצמצום  לבחי'  תחילה 
כמבואר כל זה בע"ח (שער ח, ב).
לא  כי  הוא,  דברים  של   וטעמן 
נמוכים  עולמות  שיתגלו  שייך 
צמצום  שיהיה  ללא  ומגושמים 
כל  ולכן  הרוחני,  האור  של 
ע"י  באה  והשתלשלות  הולדה 

צמצום הקודם לה.
הנצרך  מהצמצום  חוץ   והנה 
ישנו  העולמות,  בריאת  לעצם 
לא  חידוש  והוא  נוסף,  צמצום 
פחות מהצמצום הראשון, והיא 
התורה הקדושה, שהיא חכמתו 
ית', והמצוות הקדושות, שבהם 
במצוות  ית'  רצונו  מתגלה 
גסה  בהמה  עור  כמו  גשמיות, 
שבהם עושים את בתי התפילין, 
קרובו,  עם  לישראל  ניתנו  והם 
בתחתונים,  דירה  לו  לעשות 
ולא עוד אלא שנתן הקב"ה את 
ובהם  האדם,  בני  ביד  הבחירה 
כולם,  העולמות  הנהגת  תלויה 
זה  וכל  ית',  הוא  שקבע  כפי 

מסוד ומכח הצמצום.
שבהם  הספירות  י'  כן   כמו 
בהנהגת  הקב"ה  מתגלה 
עולמו, נקראות 'מידות' מלשון 
'מדידות', שצמצם בהם הקב"ה 
שבעצמותו  למרות  גילויו,  את 
והגבלה,  מדידה  כל  שייך  לא 
ומידה  גבול  בעל  אינו  שהרי 
כלל, אלא שהצמצום הוא מצד 
לפי  נּו,  דֵּ ִמצִּ דהיינו  המקבל, 
מבינים  הנבראים,  שאנו,  איך 

ומשיגים את הנהגתו ית'. 

אור הפנימי מוכרח להתצמצם 
דוגמת  רב,  בצמצום  ולהתכנס 
הצדיק שמוכרח להקטין עצמו, 
שפע  לקבל  יכולים  שדורו  כדי 
עזר אלקי מצדו (עמק המלך ה, כ). 

עצמו  את  מתלבש  השי״ת 
בכמה וכמה לבושים וצמצומים, 
משלים  מהם  האדם  שיבין  כדי 
ית'  אליו  להתקרב  ורמזים 

(ליקו"ה בר' הראיה ה, טז). 

מאלקותו  לידע  אפשר  אי 
ע"י  אם  כי  יתברך 
שנתלבשו  צמצומים, 
הדברים  כל  מהם  ונתהוו 
כל  שיוכללו  ע"י  ושלום,  הכרעה  לידי  כשיבואו  אבל  מחבירו,  משונה  דעתו  כן  ועל  מיוחד  ושכל  צמצום  הוא  מישראל  כ״א  לג).      ה,  תחומין  (ליקו"ה  אלה  בצמצומים  התלבשות  בלי  באפין  אפין  ית'  אותו  להכיר  נזכה  לעת"ל  אבל  וכו',  דצח"מ  הבריאה  של 
ב).       ג,  גילוח  (ליקו"ה  והמצוות  הקדושה  התורה  חכמת  כל  נמשך  שמשם  קדושים,  וצמצומים  עליונים  צינורות  בחי'  הם  כולם  ויקירא,  קדישא  ומהדיקנא  מהפאות  ושערה  שערה  כל  לב).      ד,  נזיקין  (ליקו"ה  אלקות  להשגות  יזכו  דייקא  עי"ז  יחד,  דעות  השינויי 
וע"י  וגבול  וקצב  במידה  אם  כי  לקבל  יכולין  אנו  אין  ית'  אלקינו  אורות  במדבר).       ישראל,  (אוהב  קדושים  אלהי"ם  בסוד  הם  כן  אמנם  צמצומים,  בסוד  המה  ואותיות  כלים  המה  ולאשר  דאורייתא,  אתוון  בכ"ב  היינו  עלמא,  קוב"ה  ברא  דבאורייתא  ידוע 
ד).  חיים, ואתחנן,  מים  צמצומים רבים. ולכן כתב הרב ז"ל שעולם היצירה נקרא אור, לפי שהוא רחוק מהמאציל ויכולין אנחנו ליהנות מאורה, אבל עולם הבריאה נקרא חושך, שקרוב יותר אל המאציל ואורה גדול, ואין אנו יכולים לראות וליהנות מאורה (באר 

בלבד  זו  שלא  ומבאר,  רבינו  מוסיף  עתה  כולם.  את  מחיה  ואתה 
המחיה  גם  היא  אלא  היקום,  כל  את  ממלאת  יתברך  שאלקותו 
העוסק  בפרק  נאמר  זה  פסוק  והנה  קיום.  שום  לו  אין  ובלעדיה  אותו, 
השני,  ביהמ״ק  בהקמת  החלו  שכאשר  ונחמיה,  עזרא  ע״י  ישראל  בתקומת 

לירושלים,  תשרי  בחודש  העם  כל  נתקבצו 
כולם  שם  התעוררו  הסוכות  חג  וכצאת 
הנכריות  מנשותיהם  (ופרשו  רבה  בתשובה 
ומבניהם שנולדו מהן), ואזי עוררו הלויים 
ויתאמצו  שיתחזקו  העם,  את  בשירתם 
בפנימיות אמונתם, וישבחו וירוממו אותו 
ה–ו):  (ט,  בנחמיה  וכדכתיב  יתברך לו), 
ְוַקְדִמיֵאל,  ֵיׁשּוַע,  ַהְלִוִּים,  ַוּיֹאְמרּו 
הֹוִדָּיה,  ֵׁשֵרְבָיה,  ֲחַׁשְבְנָיה,  ָּבִני, 
ה׳  ֶאת  ָּבְרכּו  קּומּו  ְפַתְחָיה,  ְׁשַבְנָיה, 

ֱאֵהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם, ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֶֹד, ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל 
ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ַאָּתה הּוא ה׳ ְלַבֶּד, ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי 
ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם, ָהָארֶץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעלֶיָה, ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם, 
ְוַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ֻּכָּלם לז), ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְל ִמְׁשַּתֲחִוים: ופירש המצו״ד 
העולם  העולם מן  (שם): ויאמרו.ויאמרו. אל העם אמרו, קומו בזריזות וברכו וכו׳. מן 
כבודך  שם  כבודך ויברכו  שם  ויברכו  קצתו.  עד  העולם  מקצות  המושל  ר״ל  העולם.  העולם.עד  עד 
וכו׳.וכו׳. חזרו פניהם כלפי המקום ב״ה, ואמרו, הן בני ישראל יברכו 
שם כבודך, אבל אתה מרומם על כל ברכה ותהילה, כי אין לספר 
כל תהילתך. שמי השמים.שמי השמים. הם השמים העליונים, אשר המה ממעל 
את  מחיה  את ואתה  מחיה  ואתה  ומזלות.  הכוכבים  הם  צבאם.  צבאם.וכל  וכל  הנראים.  השמים 
וז״ל:  פירש עוד,  (שם)  כולם.כולם. אתה נותן חיות ומזון לכולם. והמלבי״ם 
את  שעשה  ֶׁשַאַחר  ַאֵחר,  כפועל  דומה  שאינך  כולם.  את  מחיה  כולם.ואתה  את  מחיה  ואתה 
הדבר, הוא (הדבר הנפעל) מתקיים בעצמו. כי כל הבריאה אין לה 
קיום וחיות רק על ידך, שאתה הנפש המחיה את כל המציאות. 
צבא  ע״י  היא  שההנהגה  שנראה  הגם  משתחווים.  לך  השמים  משתחווים.וצבא  לך  השמים  וצבא 
כי  משתחווים׳,  לך  השמים  ׳צבא  הנה  המערכת,  וסדרי  השמים 
כולם לח).   על  ומושל  כח,  להם  ונותן  אותם  המנהיג  הוא  אתה 
האמיתית  האמונה  ד):  הבחירה  בית  אדם,  (תולדות  בשל״ה  ומובא 
עוד  אין  מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  כי  היא,  המוחלטת 
עוד  שאין  עוד׳,  ׳אין  שכתוב  מה  הפסוק  פירוש  ואין  ד).  (דברים 

ה׳  אלהינו  ׳ה׳  ידענו,  כבר  זה  כי  יתברך,  הוא  רק  אחר  אלהים 
אחד׳. אלא הפירוש הוא שאין עוד בעולם שום ענין, רק אלקותו, 
איזה  לו  שיהיה  שיהיה,  מה  יהיה  בעולם  דבר  שאין  לומר  רצוני 
חיות וכח ותנועה, וגם הדומם, שלא ישתלשל ממנו יתברך, כענין 
׳ואתה מחיה את כולם׳, הוא יתברך 
יתברך  הוא  ומחיה  כולם,  את  ִהָּוה 
אותם, דאם לא כן לא היו במציאות. 
ידעם,  הוא  המציאם,  שהוא  וקודם 
היא  וידיעתו  ממציאם,  הוא  כי 
(ראה  ַוּיִֶהי  וציווה  ואמר  גזר  גזירתו, 
פרד״ר שער ו, ח). ומי שאינו מאמין 
כח  דבר  לאיזה  ונותן  ומפריד  כן, 
רשויות.  שתי  עושה  ח״ו  לעצמו, 
׳ואיהו  ד״ה  במקו״ח  לעיל  עוד  וראה 
עי״ש.  זה,  ענין  המבאר  הזהר  בדברי  וכו׳׳,  עלמין  כל  ממלא 
נקודת המרכז של עולם הגשמי, שש ם מדור הקליפות. ראה 
הרחבנו  שם  וכו׳׳,  העולמות  ׳השתלשלות  ד״ה  המבואות,  בטור 
ומדור  הגשמי  לעולם  עד  מזה,  למטה  זה  העולמות  השתלשלות  ענין  בביאור 
מבואר  וכך  הקליפות׳.  ׳מדור  ערך  הערכים,  בטור  גם  וראה  עי״ש.  הקליפות, 
א):  אבי״ע,  כללות  ב  שער  מב,  (שער  חיים  עץ  בספר  בתמציתיות  זה  עניין 
י׳  ובו  בריאה,  עולם  ואחריהן  וכו׳.  דאצילות  ספירות  י׳  הם  תחילה 
ספירות ג״כ, דוגמת י׳ ספירות דאצילות וכו׳. ואחריהן עולם יצירה, 
והוא י׳ ספירות ג״כ, ובזה העולם מטטרו״ן שר הפנים עם י׳ כיתות 
הסובבים  הרקיע  גלגלי  י׳  והם  העשיה,  עולם  ואחריהן  מלאכים. 
עלינו, אשר בתוכם ארץ התחתונה וכו׳, ז׳ רקיעים, והרקיע העליון 
י׳  כנגד  רקיע,  גלגלי  י׳  הכל  (סך  ראשונות  ג׳  כולל  ׳ֲעָרבֹות׳,  הנקרא 
מזלות  וי״ב  לכת  כוכבי  הז׳  של  גלגלים  העשרה  כל  אמנם  ספירות). 
וכו׳,  לעילא  מתתא  ב׳  ברקיע  קבועים  כולה  התכונה,  חכמי  ֶׁשָּמנּו 
ותחתיו הוא ׳וילון׳, מלכות דעשיה וכו׳, ובתוך וילון זה הם ד׳ יסודות 
ארמ״ע, דהיינו א׳ש מ׳ים ע׳פר ר׳וח, והארץ וכל אשר בה. וכללות 
כל הז׳ רקיעים אלו העליונים, והארץ שבתוכה, נקרא עולם העשיה, 
החומרים,  תכלית  והוא  וכו׳,  להתגשם  והכלים  החומר  נגמר  ששם 
שהוא קצה האחרון. ולכן פה נתגלו בחי׳ הקליפות לגמרי, ולכן נקרא 
זה עולם הקליפות, עם היות בתוכה עשר ספירות דעשיה דקדושה. 

(ט (נחמיה  
     






ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה



ּב 
ואני תפלה

ך¿  ∆ú מ∆ úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ú ≈ׁ ן ּכ…ú, מו… ים, ֲ‡„ו… ƒמúָ עו…
 ‡ ≈úר, ָמ ≈ּ ַּ ס¿ ƒמ ú ≈‡ ,ú…ּכ ּבַ
ַע  ≈„ ַב„ יו… ¿ú ‰ ָּ‡ַ ,ים ƒַרֲחמ
  ֲעúּומו… ַּ ף ∆̃ …ּ ם ∆̂  ע… ∆‡
 ‰ ָר ּב¿ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ∆ׁ  ‰ ָר ָּ ַ‰ַ‰ס¿
ים  ƒּ ƒע ּבָ  „ …‡ מ¿ ו  ָׁ ַעכ¿
יָח‡,  ƒׁ מ¿ ƒ„ ‡ָב ¿̃ עּו úּו ּב¿ ָúּ‰ַ
ּנּו,  ּמ∆ ƒיָך מ ָּ ָפנ∆ ר¿ ַּ ס¿ ƒ‰ י ƒּכ"
 ," ינּו נ≈ ֲעו…  „ ַי ּב¿ נּו  ≈‚ מּו ¿ּ ַו
ו  ָׁ ַעכ¿ ּו  נ ּבָ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ ƒנ ו¿
ים,  ƒּב ַר ‰ָ ּו  נ י ≈ ו… נ ו… ו ֲע ּבַ
יר  ƒּ ַ‡ס¿ ר  ≈ּ ַ‰ס¿ י  ƒכ ָ‡נ… "ו¿
 ú ּכָ  úַע ַ‰‰ּו‡  ם  ּיו… ּבַ ַני  ּפָ
 ָּ ר¿ ַּ ס¿ ƒי נ ƒּכ ,"‰ ָׂר ָע ∆ׁ‡ֲ
ַע„   ,„…‡ מ¿  „…‡ מ¿ נּו  ָּ ƒ‡ מ≈
ר  ַּ ס¿ ƒנ ו¿ ם  úַ ע¿ נ∆ ר  ∆ׁ ‡ֲ
ָך  ¿ú ¿„‚ָ ו¿ ָך  ּפ¿ ¿̃ ָּ ּו  נ ָּ ƒ‡ מ≈
ָך  ¿ כּו ¿úַמ ּו ָך  ¿ּ ר¿ ‡ַ פ¿ ƒ ו¿
 ‰ úָ „ו… ¿‚ּ ‰ַ ָך  ¿ּ ¿ú ַׁ מ¿ מ∆ ּו
וכו',   ‰úָ ָָׁמ  ú…ּכ ּבַ ר  ∆ׁ‡ֲ
ר  כ≈ זו… י  ƒנ‡ֲ ן  ƒֲעַ„י ם  ƒ‡ ַ‚ם  ו¿
 ú ∆„ …‚ּ ƒמ   ָ̂ ¿̃ ים  ƒָעמ פ¿ ƒú
ָך  ¿ú ¿„‚ָ ו¿ ָך  ּפ¿ ¿̃ ָ ו¿ ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡
ָך  ¿ מּו מ¿ רו… ו¿ ָך  ¿ּ ¿ú ַׁ מ¿ ּומ∆
ח  ַ̂ נ≈ ¿ú ּו ַע„  úָ ַרך¿  ּבָ ¿ ƒּ
ֲַער…‚  י  ƒׁ ַנפ¿ ו¿ ים,  ƒח ָ̂ נ¿
 „…‡ ‡…„ מ¿ ים מ¿ ƒ‰…ú יָך ‡¡ ∆ú ≈‡
י  ƒּוע‚ּ ַ‚ע¿ י ו¿ ƒ ָ̃ ּׁו ¿י ּו ƒפ ָכס¿ ו¿
 „…‡ מ¿  „…‡ מ¿  י ƒּמ‡ַ ו¿ ָחָז˜ 
 , מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  י ∆ú ≈‡ ּׁוב  úָ
ין  ≈‡ י ו¿ ƒבּוָר ¿‚ ‰ָ ¿ָׁנ úָב‡ֲ
 úַע ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ¿ú י  ƒ„ ָי  ú ≈‡ ¿ú
  רו… ַ‰ּמָ  ו¿ ַי ָ‰ָרעו… ֲ‡וו… ַּ
ן  ‚ו… ָי ב¿ úּו  "ּכָ ר  ∆ׁ‡ֲ  ,„…‡ מ¿
ֲ‡ָנָח‰".  ּבַ ַי  נו… ¿ׁ ּו י  ַחּיַ
ן  ָכ י ≈‰ ¿ú ַע  ≈„ ו… י י  ƒנ י ≈‡ ו¿
 , ן מ≈ ּטָ ∆‡ ן  ָכ י ≈‰ ַרח  ב¿ ∆‡
 ָ‰ָרעו… ַי  ֲ‡וו… ַּ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

נקודה  מראשית  יב 

עד  חכמה)  (שהיא  העליונה 
כל  המדריגות,  כל  סוף 
לבוש  זה  הם  המדריגות 
לפנים  זו  לזה,  וזה  לזה, 
עד  מזו,  לפנים  וזו  מזו, 
לזה  קליפה  שזה  שנמצא 
(שהפנימי הוא בחינת מוח, והחיצון 

לזה  וזה  קליפה),  בחינת  הוא 

התחתונה היא בחינת  (שהמדריגה 

קליפה למדריגה שלמעלה ממנה). 

רבים  במלבושים  שם  מלובש  אלקותו  וכו׳  יותר  שמשתלשל  מה   בכל 
יותר. וכך מובא בזהר (בראשית, כ ע״א): יב  מריש רזא דנקודה עילאה 
עד סופא דכל דרגין, כולא איהו דא לבושא לדא, ודא לדא וכו׳, דא לגו 
מן דא, ודא לגו מן דא, עד דאשתכח דהאי קליפה להאי, והאי להאי.  
כל העולמות  ובספר שפע טל (חלק טל, שער ג, ו) ביאר מאמר זהר זה, וז״ל: 
ונתונים  זה,  את  זה  מקיפים  הם  התחתונים  והעולמות  העליונים 
מהרבה  ומוקפת  מסובבת  שהיא  האגוז  כמו  זה,  בתוך  זה  ומסובבים 
אחרת  קליפה  ַמֶּקֶפת  אחת  שקליפה  עד  קליפה,  בתוך  קליפה  קליפות, 
ובתוך  מחבירתה,  לפנים  מוקפת  היא  ומדריגה  מדריגה  כל  כי  וכו׳. 
הסמוכה  השניה  וכן  כולם.  ַמֶּקֶפת  העליונה  שהמדריגה  עד  חבירתה, 
לעליונה ַמֶּקֶפת כל מה שתחתיה, וכן ילכו ֵהֶהֵּקִפִּיים מירידה לירידה, עד 
כי  מפני  כולם.  בתוך  אמצעית  נקודה  שהארץ  וכו׳,  הארץ  מרכז  נקודת 
כל  של  שורשם  שורש  שהיא  הגדול,  העיגול  הוא  ב״ה  סוף  אין  אור 
ויונקים  שואבים  כולם  אשר  המקורות,  לכל  מקורות  ומקור  השורשים, 
וביניהם,  בתוכן,  מתפשט  הוא  ב״ה  ואורו  ממנו,  וקיומם  חיותם  שפע 
וחוץ מהן, המקיף בכוחו הגדול ב״ה את כולן, באופן שכל העולמות הם 
הם  עשיה  שהעולם  עד  האילן,  משורש  היונקים  וסעיפים  ענפים  כמו 
וכן  עליהם.  וקיום  וחיות  שורש  ויצירה  יצירה,  לעולם  וסעיפים  ענפים 

וקיום  וחיות  שורש  ובריאה  הבריאה,  לעולם  וסעיפים  ענפים  יצירה 
עליהם. וכן ילכו ויתקרבו העולמות בסוד ענפים ושרשים, עד שורש כל 
השורשים, אור אין סוף ב״ה. לכן כל הקרוב לשורש, שורש כל השורשים, 
שהוא אור אין סוף ב״ה, שמקבל ממנו, הוא יותר פנימיי, מפני קורבתו 
ומעלתו. ומפני כן, הגם שהארץ, שהיא עולם עשיה בכלל, היא הנקודה 
לסיבת  וקליפה,  לבוש  שנקרא  עד  חיצוניי,  היא  זה  כל  עם  האמצעית, 
קליפה  הוא  ועולם  עולם  כל  וכן  השורשים.  כל  שורש  מהשורש,  ריחוקה 
ולבוש בערך העולם שהוא יותר קרוב לשורש, שורש כל השורשים ב״ה. 
וחיותו.  אלקותו  יש  גשמיים  הדברים  שבכל  ויבין  ידע  המשכיל 
העבודה  עיקר  יאמר):  או  ד״ה  תצוה,  (פ׳  עין   בת  בספר  ומובא 
הוא, שבכל עניינים גשמיים צריך האדם להסתכל ברוחני שבו, הוא הניצוץ 
הקדוש המחיה ומהוה אותו תמיד, הנמשך מבחינת יו״ד בחינת חכמה (זהר 
משפטים, קכג:), הנסתר בכל נברא בכלל ובפרט, ולית אתר פנוי מיניה. וכל 
זה נמשך ונשתלשל ע״י בחינת מלכות, שם אדנ״י יתברך שמו (זהר ויקרא, 
ולחברו  הקדוש,  הניצוץ  אותו  להעלות  האדם,  עבודת  עיקר  וזהו  יא.). 
וכל  מעשיו  בכל  שיתבונן  ע״י  חיותו,  מקור  חיים  באלקים  ושורשו  למקורו 
שבכל  אלקי  חיות  מפני  ויבוש  ויפחד  אלקי,  וכח  חיות  בהם  שיש  ענייניו, 
דבר, ויהיה בעיניו ממש כאילו עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב״ה. 

מילואי חכמה

לבושים
יש לו שני תפקידים  הלבוש 
אחד  מצד  מזה.  זה  הפוכים 
הלובש,  את  הלבוש  מכסה 
הלבוש  מגלה  גיסא  ומאידך 
וכגון  ומהו,  מיהו  הלובש  על 
בגדי כהונה מגלים שהלובשם 
איצטלא  וכן  בכהונה,  מכהן 
דרבנן מגלה על הלובש שהינו 
ת"ח. ולכן קרא ר' יוחנן לבגדים 
בהיות  מכבדים,   – 'מכבדותא' 
שהבגדים מכבדים את בעליהם 
ומגלים את פנימיותו הנסתרת. 
הינם  הבריאה  פרטי  כל   והנה 
נעלם  ית'  הוא  כי  ית',  לבושיו 
וגם  בבריאה,  ופרט  פרט  בכל 
התכונות  שתי  את  יש  בהם 
הנ"ל. כי מצד אחד הם מכסים 
ומסתירים את ההשגה האלקית 
בלבוש עב וגס, ומאידך גיסא 
ציור  לו  יהיה  לא  הלבוש  ללא 
בזה העולם כלל, ולא יהיה אופן 
בעולם להשיגו. ועל כן הלבוש 
רק  כי  'משל',  בשם  גם  מכונה 
על ידו יש אופן בעולם להשיג 

את המֻכוון.
 אצל שלמה המלך מצינו שהיה 
משל'  אלפים  'שלושת  אומר 
בספרי  בזה  וביארו  ה),  (מל"א 

סתם  הכוונה  שאין  החסידות 
אלא  בעלמא,  משלים  לריבוי 
שהיה ממשיל שלושת אלפים 
משלים זה למטה מזה, דהיינו 
החכמה  את  מצמצם  שהיה 
זה  דרגות  אלפים  בשלושת 
במשל  שרק  עד  מזה,  למטה 
האחרון היה אפשר לבני אדם 
תגלחת  מצוותיך,  (דרך  להשיגה 
היא  'משל'  והמילה  המצורע). 

מלשון השתלשלות, כי המשל 
משלשל את ההשגה הרוחנית 

עד שתושג גם לתחתונים.
שבעולם  הדברים  כל  כן   כמו 
מתחת  זה  משלים  כעין  הינם 
ולהשגת  ית',  להשגתו  לזה 

דרכי הנהגתו.

אותיות התורה הם התלבשות 
רצונו של השי"ת (ליקו"מ לד). 

לידע מאלקותו ית' כ"א  א״א 
ע"י צמצומים, שנתלבשו ונתהוו 
הבריאה  של  הדברים  כל  מהם 
דצח"מ וכו', אבל לעת"ל נזכה 
באפין  אפין  ית'  אותו  להכיר 
בלי התלבשות בצמצומים אלה 

(ליקו"ה תחומין ה, לג). 

ישראל  נשמות  כל  הנה 
דשכינתא  איברי  בחי'  נקראים 
'צור  כמ"ש  לב,  בשם  הנקראת 
לבבי', וכמ"ש 'ושכנתי בתוכם', 
שאור  הוא  שכינה  לשון  כי  פי' 
בי"ע  בעולמות  שוכן  הוי"ה 
להחיותם, והמשכת חיות זו היא 
ע"י התלבשות תחילה בנשמות 

ישראל (תניא אגה"ק, לא). 

התלבשות מהות הנשמה  ע״י 
במהות הכלים דעולם העשיה 
נמצא  האתרוג.  נתהווה 
ומנענעו  האתרוג  כשתופס 
ממש  תופס  זה  הרי  כהלכתו, 
מעולם  בו  המלובש  חיותו 
האצילות המיוחדת באור א"ס 

המאציל ב"ה (תניא, קו"א). 

עוצם  לפי  מישראל,  כאו״א 
התלבשות  והשגתו  הכרתו 
כן  כמו  בהנבראים,  אלקות 
למעלה,  יחודים  לעשות  יכול 
שבכל  האותיות  ולהעלות 
הנבראים שנבראו עם אותיות 

התורה (אור המאיר, נח). 

התורה  בהירות  התלבשות 
עב  כמו  זה  מעשיות  בסיפורי 
וענן, והכל לטובתם ושלימותם 
שאינם  ישראל  כללות  של 

בזיכוך (אור המאיר, יתרו). 

דכאשר  לבש',  גאות  מלך  ׳ה׳ 
עלה ברצון הבורא ב"ה להאציל 

ולברוא את העולמות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים ולמלוך עליהם, ומהאור הזך והקדוש אור צח ומצוחצח של א"ס ב"ה לא היה כביכול באפשרי להאציל ולברוא את העולמות, כי הוא אור בהיר בלתי מושג ובלתי מותפס בשום ענין מחשבה ורעיון, ולזאת 
'גאות לבש', היינו כביכול נתלבש בלבוש 'גאות', והוא לבוש זך וקדוש הנארג מן ת"י נימין קדישין, מספר גאו"ת (אוהב ישראל, פורים).

מצינו  הנה  יותר.  רבים  במלבושים  שם  מלובש  אלקותו 
ֵמַחד  כאחת.  המתקיימות  בחינות  שתי  ישנן  אלו  שבמלבושים 
אף  מהם  שמשתלשל  (עד  יתברך  עצמותו  את  ומסתירים  מלבישים  הם  הרי 
מדור הקליפות), ומאידך הרי בלא צמצום ולבושים אי אפשר להשיגו ית׳ כלל, 

גבי  ד׳)  (אות  במאמר  לקמן  כמבואר 
וכך  בהן.  עצמו  צמצם  שהשי״ת  המצוות 
(חו״מ  בליקו״ה  מוהרנ״ת  בזה  ביאר 
כלל  זה  ה):  ד,  הנפש  ושמירת  מעקה 
אלא  היתה  לא  הבריאה  שכל  גדול, 

בגין דישתמודעין ליה (זהר בא, מב.), כדי לדעת ולהכיר אותו. ואי 
אפשר לדעת אותו יתברך כי אם ע״י כמה צמצומים, שהם בחינת 
מתלבש  היה  והקטרוג,  החטא  קודם  בתחילה,  אך  כידוע.  לבושין 
האור בבחינת לבושין דקים וזכים ומצוחצחים מאוד, בבחינת ׳כתנות 
בהכרח  היה  החטא  אחר  אך  לו:),  בראשית,  (זהר  כמובא  אור׳ 
׳כתנות  בבחינת  והסתרות,  העלמות  בכמה  האור  ולמעט  להעלים 
עור׳, ונמשכו ונעשה כמה מסכים המבדילים, שהם בחינת חושך 
ענן וערפל, המסתירים את האור. והכל בשביל התיקון, כי עתה 
אי אפשר לקבל האור כי אם עי״ז, דהיינו ע״י הצדיקים שעוברין 
מיני  כל  הגדול  בכוחם  ומשברין  התחתונות,  המדריגות  בכל 
הגנוז  לאור  פעם  בכל  שזוכין  עד  לאור,  חושך  ומהפכין  מסכים, 
ד,  שחרית  ידים  נטילת  (או״ח  בליקו״ה  בזה  כתב  ועוד  לדרגא.   מדרגא 
׳לעבדה  עדן,  בגן  האדם  את  השי״ת  הושיבו  החטא  קודם  יב): 
ולשמרה׳ (בראשית ב), שיזכה שם להתענג על ה׳, לחזות בנועם ה׳, 
ְלִהָּכֵלל באורו האין סוף ברצוא ושוב בכל עת בלי יגיעה, ולהמשיך 
זה  כי  אור.  כתנות  בחינת  מאוד,  זכים  לבושים  ע״י  משם  האור 
היה עיקר ישיבתו שם בגן עדן וכו׳, דהיינו שהיה צריך רק לקיים 
ולשמור את התורה, שעי״ז היה יכול ְלִהָּכֵלל באין סוף ולהמשיך 
האור משם בלי ִהְתַעּבּות הלבושים, רק בבחינת כתנות אור כנ״ל. 
מט),  (תהלים  ילין׳  בל  ִּביָקר  ׳אדם  לח:)  (סנהדרין  החטא  ע״י  אך 
החרב  להט  ואת  הכרובים,  את  ה׳  ׳וישם  עדן,  מגן  ונתגרש 
המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים׳ (בראשית ג), שהם בחינת 
באור  בקלות  לכלול  מניחין  שאין  צב.),  לך,  לך  (זהר  תרעא  נטורי 
המחשבה  מבלבלין  כי  הנצחיים,  החיים  עיקר  ששם  סוף,  האין 
החרב  ה׳להט  מבחינת  שנמשכין  ובלבולים  הסתות  מיני  בכמה 
המתהפכת וכו׳׳, ואז צריכין יגיעה גדולה קודם שנכללין שם, ואי 
לבושים  בכמה  התלבשות  ע״י  אם  כי  משם  האור  לקבל  אפשר 
גם  ונתהוו  נשתלשלו  שמהם  עור,  כתנות  בבחינת  וצמצומים, 
הלבושים גשמיים. והם עיקר התיקון, כי בלי תיקון הלבושים אי 

אפשר לקבל שום אור כידוע (שער מאמרי רשב״י, פי׳ ספד״צ א).
בליקו״מ  איתא  וחיותו.  אלקותו  יש  גשמיים  הדברים  שבכל 
(רפ) ש׳כשעושין משא ומתן, צריך שיקשר מחשבתו רק בהתורה 
והדינים המלובשים שם, ומי שעוקר המשא ומתן מן התורה ונופל אל המשא 
עונשו  אזי  שם,  המלובש  התורה  אל  מחשבתו  מקשר  ואינו  בעצמו,  ומתן 
והם  הדיינים,  לפני  הכל  ולספר  וכו׳  תורה  בדין  לדון  צריך  הוא  שאח״כ 

(חו״מ  בליקו״ה  כתב  זה  ענין  ובביאור  עכ״ד.  תורה׳,  דין  זה  על  פוסקים 
דיינים ד, ב–ג): עיקר מעשה הדיינים הוא, שצריכין לגלות האלקות 
השוכן בכל דבר ובכל עסק שבעולם, שהוא התורה שמלובש בכל 
כי  וחיותם,  וקיומו  הדבר  בריאת  עיקר  שמשם  שבעולם,  דבר 
עלמא׳,  קוב״ה  ברא  ׳באורייתא 
כמ״ש (משלי ח) ׳ואהיה אצלו אמון׳, 
וכו׳׳  אומן  אלא  אמון,  תקרי  ׳אל 
היא  והתורה  קסא.).  תרומה,  (זהר 
ואורייתא  ׳קוב״ה  כי  אלקות,  כולא 
וישראל כולא חד׳, כי ע״י התורה שקיבלו ישראל, נתגלה אלקותו 
השוכן בכל דבר ּוְמַחּיֶה אותו. וצריך כל אדם לידע ולהאמין תמיד 
חול,  עסקי  בכל  אפילו  שבעולם,  דבר  שבכל  שלימה,  באמונה 
בכולם מלובש חיות אלקות, שהוא אותיות התורה המחיה ומקיים 
ולברר  להעלות  כדי  ומתן,  המשא  עסק  עיקר  וזה  הדבר.  את 
הנעלמים  התורה  אותיות  שהם  לשם,  שנפלו  הקדושים  הניצוצות 
הגשמיים,  דברים  בכל  לפרי,  קודמת  שהקליפה  ידוע  כי  שם.  
אפילו של היתר, החיות שבו, כל זמן שאין מעלין ומקשרין אותו 
אל התורה, אזי החיות הוא בבחינת שבירה, שהוא בחינת אותיות 
וניצוצות הנפולין משבירת כלים, שאדם הראשון היה צריך לתקנם, 
וע״י חטאו נתקלקלו יותר. והכל צריך תיקון, וקודם התיקון אזי 
הם  כי  והשבורין,  הנפולין  וניצוצות  אותיות  בבחינת  הוא  החיות 
מהשי״ת  והקיום  השפע  עליהם  ונמשך  משורשם,  עדיין  רחוקים 
שהאדם  שע״י  בעוה״ז,  האדם  במעשי  תלוי  והכל  גדול.  בהעלם 
בשעת  התורה  אל  מחשבתו  ומקשר  באמונה,  ומתן  במשא  עוסק 
המשא ומתן, עי״ז מעלה ומברר הניצוצות שבהמשא ומתן, ּוְמַנֵּׂשא 
ומרים אותם למקומם ושורשם, ועושה מהם תורה וכנ״ל. אבל זה 
התורה  אל  מחשבתו  קישר  ולא  התורה,  מן  ומתן  המשא  ֶׁשָעַקר 
בשעת המשא ומתן, אזי עונשו שצריך לבוא לפני הדיינים ולספר 
ובזה  תורה,  מזה  עושים  והם  ומתן,  המשא  עסק  כל  לפניהם 
כי  ׳אלהים׳,  נקראים  הדיינים  כן  ועל  וכו׳.  שפגם  מה  לו  מראין 
מזה  ועושין  דבר  בכל  הנעלם  התורה  שהוא  האלקות,  מגלין  הם 
ומתן  משא  של  חול  עסק  על  תורה,  דין  פוסקים  הם  כי  תורה, 
מדברים  תורה  עושים  שהם  נמצא  אנשים,  שני  בין  שעבר  גשמי 
כן  ועל  יתברך,  ואחדותו  אלקותו  היא  והתורה  חול,  של  גשמיים 
הם נקראים ׳אלהים׳ כנ״ל.  וזה שדקדקה התורה (שמות כב) ׳על 
כל  על  שלמה,  על  שה,  על  חמור,  על  שור,  על  פשע,  דבר  כל 
שניהם  דבר  יבוא  האלהים  עד  זה,  הוא  כי  יאמר  אשר  אבידה, 
וחזר  ופרט,  בכלל  לנו  ומודיעה  לנו  מגלה  שהתורה  היינו  וכו׳׳, 
וכלל, שבכל הדברים שבעולם יש בו חיות אלקותו ַהְּמַחּיֶה ומקיים 
את הדבר. וזה עיקר הדין תורה, כדי לחזור ולהביא כל הדברים 
שביניהם עד האלהים וכו׳, לידע ולהודיע ּוְלִהָּוַדע שבכל הדברים 
שבעולם, בכולם מלובש ונעלם אלקותו יתברך, וצריך הכל להעלות 
׳עד האלהים׳, שהם הדיינים שנקראים על שם זה ׳אלהים׳, מחמת 
שהם פוסקין דין תורה ומגלין האלקות והתורה שבכל דבר וכנ״ל.





 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים  נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
לט) וראינו לציין, שמאחר ורבינו מקדים ונוקט בלשון קדשו 'וזה שגילו לנו חז"ל ופתחו לנו פתח', הרי שעלינו לשום לב היטב למאמר חז"ל הזה, כי יש בו הקדמה נחוצה 
לכל המאמר.      מ) ויתכן לרמז בזה להמבואר להלן (אות ג') עה"פ 'וביום רעה ראה', שכשיסתכל בימי הרעה היטב היטב, בוודאי ימצא שם ימי טוב', עי"ש. היינו שאף 

בימי הגלות, בחי' ימי רעה, גם שם נמצא טוב, היינו אלקות וכו', והבן.

ּב 
ואני תפלה

(‰מך)
ָעˆּום,  ∆‰ י  ƒּ ע¿ ַ„ּ  úּבּו ¿ú ƒּוב 
 ‰ ָר ּמָ ‰ַ ו¿   ּו ב ¿̂ ַע ‰ָ ו¿
ם  ָúּ רּו ּכֻ ּב¿ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ∆ׁ ‰ָר חו… ¿ׁ
ב  ≈ׁ‰ָ י ƒנּונ ¿ּ ƒי ‡…ú ,„י ַיַחúַָע
ם  ƒַמי ָ ּׁ ּבַ ∆ׁ י  ƒב ‡ָ י.  ƒרּוח
י  ƒי ָענ¿  ‰ ≈‡ ּור¿ ָעúַי,  ם  ַרח≈
י  ƒ„רּו י ּומ¿ ƒי ‰ ָענ¿ ≈‡ י, ר¿ ƒúַוֲעָמ
יי   ‰ ≈‡ "ר¿  ,ׁ ָורו…  ‰ úֲַעָנ
ָמרּו,  ַמר¿ ַעי ח√ י מ≈ ƒú ר ַ̂ י  ƒּכ
י  ƒּכ י  ƒּב ר¿ ƒ̃ ּב¿ י  ƒּב ƒú ך¿  ּפַ ¿‰ נ∆
יי,   ‰ ≈‡ ר¿  ." ƒי ƒָמר ָמרו… 
ס  פ∆ ∆‡ ו¿  „ ָי   úַ ָ‡ז¿ י  ƒּכ"
 ‰ָ ַסּכ… ָעזּוב",  ו¿ ָעˆּור 
 .‰ ָúּ ƒפ ¿ּ ר ֲעבו… ָעָנן úָך¿ מ≈ ּב∆
נּו"  פ≈ ¿„ּ ר¿ ƒַּו ָבַ‡ף   ‰ָ ַסּכ…
יָך  ָפנ∆ ¿ú י ƒ‡ ן ּבָ וכו'. ַעú ּכ≈
ַי,  ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈ ú…ַ‰י  ¡‡ יי 
 ‡ ≈ú ָמ ים  ƒמ ֲח ַר  ‡ ≈ú ָמ
יב  ƒט ּומ≈ ב  טו…  , ּו נ י ƒֲחנ
 ú ַע ם  ח≈ ַר מ¿ ‰ַ  ,ú ּכ… úַ
יָך  ַרֲחמ∆ ר  ∆ׁ‡ֲ   ּיו… ƒר ַ‰ּב¿
י  ƒנ ַזּכ≈ ¿ּ ∆ׁ ,יָך ∆ַׂמֲע ú ַעú ּכָ
 ' וכו ים  ƒּב ַר ‰ָ ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿
י„  ƒמ ָּ ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡  ‡…ˆ מ¿ ƒú
 úָכ ַמן ּוב¿ ָכú ז¿  ּוב¿ ָכú ע≈ ּב¿
ַח  כ…  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡…ú ו¿ ם,  ָמ˜ו…
ָין  נ¿ ƒע ּׁום  ¿úּו ָבר  ָ„ּ ּׁום  ¿ú
י  ƒּנ ּמ∆ ƒיר מ ƒּ ַ‰ס¿ ¿ú םúָ עו… ּבָ ∆ׁ
ָך  ¿ ָח ָ‚ּ ¿ׁ ‰ַ ו¿ ָך  ¿ úָ‰ּו ¡‡
ֲַעז…ר  . ו¿ ַרך¿ ּבָ ¿ ƒָך י ¿מּו מ¿ רו… ו¿
 ú ּב≈ ַ̃ ¿ú וכו'  י  ƒנ יע≈ ƒׁ ו… ו¿ י  ƒú
ים  ƒַחּי ינּו  ≈úָע יך¿  ƒׁ ַ‰מ¿ ¿ú ּו
ָך,  ¿ּ ƒ‡ מ≈ ים  ƒַוֲ‡ֻרּכ ים  ƒב טו…
 ‰ ָּ‡ַ ים ו¿ ƒַחי ַ‰ַחּי ‰ ָּ‡ַ י ƒּכ
  מו… úָ עו… ‰ָ  ú ּכָ  ‰ ּי∆ ַח מ¿
י  ≈„ ף ַעú י¿ ַע„ סו… ר…‡ׁ ו¿ מ≈
ר  ∆ׁ‡ֲ ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ַ‰ּו…
ינּו  י‡ ַחּי≈ ƒ‰ י ƒָך, ּכ מ∆ ¿ׁ ‡י ƒ‰
ינּו (úי˜ו" נו).  ך¿ ָימ≈ ר∆ …‡ ו¿

להודיע שבכל לשונות העכו״ם יש שם אלקותו. נאמר בדברים (א, ה) 
׳הואיל משה באר את התורה׳, ופירש״י (שם), בשבעים לשון. ובקדושת 
לוי (פ׳ דברים, ד״ה בעבר הירדן) ביאר: לפעמים כתיב בתורה תיבת התרגום, 
׳טט  ׳טוטפת׳,  כגון  אומות,  שאר  של  הלשון  וכן  שהדותא׳,  ׳יגר  כגון 
בכתפי שתיים, פת באפריקי שתיים׳, וכן ׳הן׳ בלשון יווני אחת, וכן שאר 
לשונות שכתוב בתורה מלשונות הגויים. וחד טעם הוא, כי הלשון של כל 
ובאמת  לבד.  ישראל  של  הוא  ולשה״ק  האומה,  מן  החיות  הוא  האומות 
המביט  והקב״ה  יג),  (ברכות  בלשה״ק  רק  בסיני  התורה  שמעו  ישראל 
בתורה  כתב  לזה  בגלות,  להיות  צריכין  שישראל  שראה  אחרית  מראשית 
שהוא  שלהם,  בחיות  אחיזה  להם  יהיה  שעי״ז  אומות,  שאר  של  לשון 
הלשון בהתורה הקדושה, בכדי שישראל יוכל להיות להם תקומה בגלות. 
וזהו הרמז בפסוק (תהלים פז) ׳ה׳ יספור ִּבְכתֹוב עמים׳, כלומר שהקב״ה 
כתב בתורה איזה כתב מן העמים מן שאר האומות, ׳זה ֻיַּלד שם סלה׳, 
בכדי שהצדיק יוכל לקיים שם. כי הצדיק נקרא ׳זה׳ כמאמר חז״ל (ברכות 
ו:) ׳כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה׳, וזהו הרמז ׳ז״ה יולד שם סלה׳, 
מואב  בארץ  הירדן  ׳בעבר  שנאמר  וזהו  בגלות.  קיום  לו  יהיה  שהצדיק  בכדי 
הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר׳ ׳בארץ מואב׳, כי בארץ ישראל לא 
היה רק לשה״ק, אבל בארץ מואב שהוא ארץ הגויים, חוץ לארץ ישראל, 

צריך לבאר התורה בכל הלשונות, בכדי לקיים ישראל בגלות מ). 

מילואי חכמה
שמספר  ידוע  הנה  ב):  (לג,  מלך  מעדני  בספר  ומובא  שתים.  בכתפי  טט 
ישוב  שתכפילהו  ככל  כי  והחשבון,  המספר  תכלית  על  מרמז  ט׳ 
לחשבון ט׳, עד אין סוף ואין תכלית כמובא. והוא תכלית עולם העשיה, 
ההשגחה  היפך  והוא  ז),  (קהלת  רבים׳  ִחְּׁשבונות  ׳ִבקשו  בבחינת  הוא  כי 
רז״ל  שלימדו  תפילין,  ענין  שזהו  לרמז  ויש  נא).  ליקו״מ  (עי׳  והאחדות 
כי  שתיים׳.  באפריקי  פת  שתיים,  בכתפי  ׳ט״ט  ואמרו  ׳לטטפת׳,  מתיבת 
אות ט׳ תמיד נכפלת וחוזרת על עצמה, וזהו ׳ט״ט בכתפי שתיים׳, היפך 
בגימטריא  ׳פת׳  כי  הירידה,  תכלית  על  מרמז  ׳פת׳  וכן  אחד.  מספר 
היפך  והיא  כמובא.  התאוה  בא  שממנה  רה),  (ליקו״מ  כמובא  לילי״ת 
בזה,  זה  תלויים  ברית  ובחינת  אמונה  בחינת  כי  אחד,  בחינת  האמונה, 

כמבואר (ליקו״מ לא, ג) על פסוק ׳ובריתי נאמנת לו׳, עי״ש. 
שם  יש  העכו״ם  לשונות  שבכל  להודיע  וכו׳  שתים  בכתפי  טט 
בסוכות  וז״ל:  זה,  בענין  רבינו  של  שיחתו  (קסד)  בחיי״מ  ומובא  אלקותו. 
תקס״ח, בעת שהתחיל אצלו חולי ההוסט (שעלת), קודם שנסע ללמברג, אז 
׳הוסט׳  תיבת  ששאל,  סוכות,  של  הראשונה  בלילה  הקדוש  מפיו  נשמע 
(באידיש), מה היא בלשון נוכרים. ובתחילה לא הבינו כוונתו, ואח״כ דיבר 
מזה שבלשונם ׳אושפיזא׳ (שפירושו אורח) נקרא ׳הוסט׳. ושוב לא דיבר בענין 
רז״ל  כמ״ש  חכמה,  בלשון  לדבר  רגילים  שהיו  רז״ל  מאמר  אז  והזכיר  זה. 
בזה.  וכיוצא  וכו׳׳,  חכמה  בלשון  משתעי  הוי  כד  אבהו  ׳רבי  נג:)  (עירובין 
והנראה היה, שרמז בשיחתו הקדושה לענין האושפיזין עילאין שנכנסו אל 
הסוכה, ואין איתנו יודע עד מה, כי זה ידוע לנו כבר, והוא כלל גדול, שבכל הדברים שבעולם ובכל הלשונות הגויים יכולים למצוא אלקותו יתברך, 
וכמבואר מזה בדבריו ז״ל בספריו כמה פעמים, וכמו שמביא מאמר רז״ל ׳טט בכתפי שתיים, פת באפריקי שתיים וכו׳׳. ועוצם גדולת השגת רביז״ל 
בענין זה אי אפשר להעריך ולספר, אפילו מה שזכינו לראות ולהבין בדעתנו. כי ראינו בחוש ממש שאצלו היה כל העולם כולו פתוח ומגולה, והיה רואה 
בכל דבר התלבשות חיותו יתברך, עד שהיה יכול לעשות תורות נפלאות ונוראות מכל הדברים שבעולם. ואי אפשר להאריך ולספר מזה למי שלא זכה 
לראות זאת בעיניו. ואם תזכה לילך בדרך הישר והאמת, ותזכה להעמיק עיונך בספרי רביז״ל, תזכה להבין קצת מזה.   ומובא ברמזי המעשיות (ט): צריכין 
לקיים ׳אל תהי בז לכל אדם׳ (אבות ד), ולידע ולהאמין שיש בכל אחד מישראל נקודה טובה ויקרה מאוד מה שאין בחבירו, וצריכין לקבל הארת הנקודה 
הזאת ממנו כמבואר (ליקו״מ לד). ומי שהולך בדרך זה, בוודאי כל אחד מישראל חשוב ויקר בעיניו מאוד, וכשפוגע אפילו בהפחות שבישראל, בוודאי יש 
חיים׳. החפץ  האיש  ׳מי  במאמר  וכמבואר  ממנו,  לקבל  יוכל  העכו״ם  עם  כשפוגע  ואפילו  בו,  להאיר  או  ממנו,  ולקבל  עימו  לדבר  מה  לו 

ילקוט הנחל

לשונות העכו״ם יש שם אלקותו. וכתב בליקו״ה (או״ח  שבכל 
הן  רעות  והמידות  התאוות  שכל  אף  שעל  ה)  ה,  שמע  קריאת 
בחי׳ לשונות העכו״ם, אעפ״כ גם שם יש מלובשת אלקותו ית׳ בהעלם. וז״ל: 
יכול  התחתונה,  בדיוטא  אפילו  שהוא,  מדריגה  באיזה  אדם  כל 
אם  מחדש,  אלקותו  בליבו  להרגיש 
שהוא  למה  היטב  ולבבו  אזנו  יטה 
שדרשו  מה  בחינת  וזהו  מפיו.  מוציא 
חז״ל (ברכות יג.) על הפסוק ׳שמע ישראל 
וגו׳׳, ׳שמע, בכל לשון שאתה שומע׳, 
והמידות  התאוות  כל  נאחזים  שבהם  לשונות  השבעים  כלל  שהם 
רעות כידוע, היינו ׳בכל לשון׳ מלשונות הגויים ׳שאתה שומע׳. כי 
כל ענייני חול ומחשבות חיצוניות ותאוות והרהורים שעוברים על 
הם  משם  כי  כוכבים,  העובדי  לשונות  בחינת  הם  כולם  האדם, 
נמשכין. והזהירונו רז״ל, ש׳בכל לשון שאתה שומע׳, שתשמע משם 
אלקותו יתברך. וזה בחינת ׳שמע, בכל לשון שאתה שומע׳, שבכל 
לשון מלשונות העמים שאתה שומע, שהם כלל התאוות ועסקי חול 
וכו׳, תשמע משם אמונתו הקדושה, שהוא ׳ה׳ אלהינו, ה׳ אחד׳, 
והבן היטב. נמצא, ששני הפירושים שדרשו רז״ל על תיבת ׳שמע׳, 
שניהם עולים בקנה אחד, כי דרשו לענין שצריכין להשמיע לאזניו 
דרשו  וגם  מפיך׳,  מוציא  שאתה  מה  לאזניך  השמע  ׳שמע,  וכו׳, 
לשון  בכל  ׳שמע,  לשון,  בכל  שמע  קריאת  לומר  שמותר  לענין 
השמע  ׳שמע,  היינו  אחד,  בקנה  עולים  ושניהם  שומע׳,  שאתה 
בכל  היטב  וליבך  אזניך  שתטה  מפיך׳,  מוציא  שאתה  מה  לאזניך 
תוכל  ואז  כחדש,  בעיניך  ויהיה  מפיך,  מוציא  שאתה  למה  יום 
כוכבים,  העובדי  לשונות  מכל  יתברך  ואלקותו  אמונתו  לשמוע 
בבחינת ׳שמע, בכל לשון שאתה שומע׳ וכנ״ל. כי ׳ה׳ ער, הנה לא 
שעובר,  מה  האדם  על  שעובר  ואע״פ  (נשמת),  יישן׳  ולא  ינום 
כאשר יודע בנפשו, אעפ״כ השי״ת עושה את שלו בחסדו הגדול 
חסדו׳,  לעולם  כי  לבדו,  גדולות  נפלאות  ׳לעושה  כמ״ש  והנפלא, 
והוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומאיר לעולם 
מה  בכל  כן  ועל  אלקותו.  התגלות  מחדש  יום  בכל  בכבודו  כולו 
יתברך,  בו  עת  בכל  עצמו  את  לזכור  צריך  האדם  על  שעובר 
ולהזכיר את עצמו שהוא איש ישראלי, ומאמין באלקים חיים ומלך 
ואז  זכרתי׳,  ה׳  את  נפשי,  עלי  ׳בהתעטף  ב)  (יונה  וכמ״ש  עולם, 
יוכל לדבק את עצמו בו יתברך מכל מקום שהוא, וכמ״ש אדמו״ר 
ז״ל שבכל מקום יכולין להיות סמוכין אליו יתברך, אפילו בשאול 
הכל.  יסוד  הוא  כי  שבעולם,  אדם  כל  בזה  לילך  לִהזהר  וצריכין  מקומות.  בכמה  ז״ל  בדבריו  מזה  וכמבואר  ח״ו,  תחתיות 

טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתיםלט). כדאיתא במנחות (לד 
רבנן,  תנו  ראש:  של  בתפילין  הבתים  במנין  העוסקת  בסוגיא  ע״ב) 
׳לטטפת׳, ׳לטטפת׳, ׳לטוטפת׳, הרי כאן ארבע, דברי רבי ישמעאל. 
רבי עקיבא אומר, אינו צריך, ׳טט׳ בכתפי שתיים, ׳פת׳ באפריקי 

ע״ב):  ד  (סנהדרין  ופירש״י  שתיים. 
לטטפת לטטפת לטטפות.לטטפת לטטפת לטטפות. בפרשת ׳שמע׳ 
׳לטטפת׳,  כתיב  יביאך׳  ׳כי  ובפרשת 
אם  ׳והיה  בפרשת  אבל  וי״ו,  חסר 
הרי  מלא,  ׳לטוטפות׳  כתיב  שמוע׳ 

כאן ארבע בתים לתפילין של ראש, אבל של יד אינה אלא אחת. 
כתפי.כתפי. שם מקום, כשרוצים לומר שתיים, אומר ׳ט ט׳. ואפריקי.ואפריקי. נמי 
ד״ה  נח,  (פ׳  שועיב  אבן  ר״י  ובדרשות  ׳פת׳.   לשתיים  וקורין  מקום, 
והודיענו הכתוב) תלמיד הרשב״א, ביאר ששורש דברים אלו נעוץ במגדל בבל, 
ודברים  אחת  ׳שפה  ַהַּפָּלָגה)  דור  (לאנשי  להם  היה  תחילה  וז״ל: 
בו.  מדברים  היו  כולם  כי  הקודש,  לשון  והוא  וכו׳,  אחדים׳ 
אומות  לשבעים  ונתפרדו  הלשון,  נתקלקל  בעוונם  וכשנתפרדו 
ממנו  ואיבדנו  ובזרעם,  בישראל  לשה״ק  ונשאר  לשון,  ולשבעים 
ריש  ז״ל  אומרם  וזהו  האומות.  בפי  קצת  ממנו  ונשאר  הרבה, 
שתיים׳,  באפריקי  פת  שתיים,  בכתפי  ׳טט  (ד:)  דסנהדרין  פרקין 
כי הוא לשה״ק, וכן בראש השנה (כו.) ׳ֶׁשֵּכן ַּבֲעַרְבָיא קורין ְלִדְכָרא 
לשונות  שבכל  ׳להודיע  ד״ה  במילוא״ח  מטה  עוד  (וראה  יֹוְבָלא׳   – (ַאִיל) 
מצוותינו  שנלמוד  חלילה  כי  לוי).  הקדושת  בדברי  וכו׳׳,  העכו״ם 
אבל  הגרוע,  מלשונם  ראיה  ושנביא  הגויים,  מלשונות  הקדושות 
הוא לשון קודש נשאר בידם, והיתה הקבלה ביד חכמי ישראל כי 
דרוש  עשירה,  מצה  עמוד  (פסחים,  והשל״ה  לשה״ק.   הוא  לשון  אותו 
לשבה״ג שחל בפ׳ מצורע, שמא) ביאר עוד: כל ע׳ לשונות, אין לך שום 
בכתפי  ׳טט  כמו  מלשה״ק,  תיבות  איזה  בו  מעורב  שאין  לשון 
דעתך  סלקא  וכי  הרבה.  יש  וכן  שתיים׳,  באפריקי  פת  שתיים, 
אלו  אלא  הגויים,  מלשונות  הקדושה  בתורתנו  מעורב  שיהיה 
אומה  כל  לך  ואין  הנ״ל.  בין  ונתערבו  לשה״ק,  הם  התיבות 
משבעים אומות שלא נתערב בלשונם איזה תיבות מלשה״ק. אמנם 
לשון׳.  מכל  ׳ורוממנו  שאומרים  זהו  כולו,  ללשה״ק  זכו  ישראל 
והענין, כי האומות, אף שהם מסטרא דמסאבא, מכל מקום יש 
להם בשורשם איזה אחיזה למעלה בקדושה כנודע, אמנם ישראל 
הם בפנימיות, וישראל כולם קדושים, על כן להם לשה״ק כולו.

(:לד (מנחות  
    
     

 נחל נובע מקור חכמה



מסילת הקשרים
מ‡) ויתכן לרמז ולבאר בפס' זה, שלא זו בלבד שמציאות אלקותו יתברך מחיה מקום שפל זה, אלא שאף היא 'קוראת' ומרמזת לכל השקועים שם, לבל יתייאשו מתקוותו יתברך הנצחית, ו'אם תבעיו בעיו', שבוודאי אף 'משם אתה 
יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלימה', וכאשר יטו אזנם וליבם להתבונן ולהסתכל היטב היטב במקומם, בוודאי ישמעו וירגישו את רחמי כרוזיו יתברך המופנים אליהם אף במקומם, ובבחי' המבואר להלן 
(אות ג'), שכאשר מפשיט את התורה מלבושי הקליפות ע"י כפיית היצר, ומגלה את ה'ימי טוב' אף בבחי' ה'ימי רע' (בחי' אריכות הגלות), אזי זוכה שיהיו אותיות בולטות ומצטרפות ולמשמע קלין מלעילא (בחי' 'קורא משעיר'), 
ונתגלית האהבה הנקראת יום, בחי' אור התורה הגנוזה העתידה לאגליא לעתיד לבוא (בחי' 'אתה בוקר'), והבן.      מב) ויתכן לרמז בזה, שנקט 'יום אחד' דייקא, בבחי' המבואר להלן (סוף אות ה'), שכשיתגלה פנימיות התורה 
המלובשת ב'ימי רע', אזי יתגלה האהבה שבדעת, שהיא למעלה מהזמן, בחי' 'והיה יום אחד יוודע לה'' וכו', עי"ש.      מ‚) ראה בהערה הקודמת. ועי"ע בליקו"ה (יו"ט ב, א) שכתב: 'שבת היא בבחי' למעלה מהזמן, למעלה 
מהימים והמידות, בבחי' 'וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים וכו'', ואזי בשבת נתגלה אור האהבה שבדעת', עי"ש.     מ„) בחי' 'נעשה ונשמע', המרמז להתגלות התורה דעתיקא סתימאה, כדלהלן (אותיות ג' ד'). 

ּב 
ואני תפלה

ם  ַרח≈ úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
ּו  נ ≈ ָט ≈ú ּפ¿  ú ַע ו¿ ּו  נ י ≈ú ָע
ָך  ּמ¿ ַע   ַט י ≈ú ּפ¿  ú ַע ו¿
ּו  נ ר≈ ז¿ ָע ו¿  ,ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי   י ּב≈
ּו  נ מ≈ י ƒ̃ ‰ֲ ַו ּו  נ ע≈ י ƒׁ ‰ו… ו¿
ּו  נ י ≈ úָ י ƒפ ּנ¿ ƒמ  ‰ ָר ≈‰ מ¿
 „…‡ מ¿  ‰ ָּ̃ ָ‰ֲעֻמ ו¿  ‰úָ „ו… ¿‚ּ‰ַ
 ‰ ַמּטָ נּו  ָיַר„¿ ר  ∆ׁ‡ֲ  ,„…‡ מ¿
  ָ‚úּו ב¿ ּו  נ ¿úַפ ָנ ו¿  ,‰ ּטָ ַמ
ים  ƒנ ָׁ ‰ ‰ ַכּמָ ‡…„ ז∆ ú מ¿ „ו… ָ‚ּ
  ּו ּי ƒמ ¿ׁ‚ַ ּב¿  ׁ פ∆ נ∆ ָו ‚ּוף  ּב¿
 ú úַ כ¿ ƒּב  , ּו ּי ƒנ ָח ּו ר ב¿ ּו
ָמ‡  ¿úָע ¿„ ָמָר‡  ָרט.  פ¿ ƒּוב
ים,  ƒú פ¿ ו… נ ך¿  מ≈ סו…  ‡ ָúּ כ…
ך¿  מ… ינּו, ּוס¿ ≈úָע ú…חּוס ַוֲחמ
ים,  ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ָנּו ב¿ ‡ו…
ּוב  ּכָ ∆ׁ ‡ָר ¿̃ ƒנּו מ ם ּבָ ּיַ ֻ̃ י ƒו
י  ƒּ ַיב¿ ‡ו… י  ƒח מ¿ ¿ׂ ƒּ  ú‡ַ"
י  ƒּכ י,  ƒּ מ¿ ָ̃ י  ƒּ ¿úָנַפ י  ƒּכ י  ƒú
ר  ‡ו… י  י ך¿  ∆ ח… ּבַ ב  ≈ׁ ≈‡
ם.  רו… ּמָ ƒמ יָך  ∆„ ָי úַח  ¿ׁ י.  ƒú
ם  ƒי ּמַ ƒמ י  ƒנ ≈ú י ƒּ̂ ‰ַ ו¿ י  ƒנ ≈̂ ּפ¿
ָכר.  נ≈ י  נ≈ ּב¿  „ ּיַ ƒמ ים,  ƒַרּב
יַני  ע≈ úּּו  ַ„ּ י.  ƒנ ימ≈ ƒ̃ ַוֲ‰ י  ƒנ ָחּנ≈
י  ƒּמ ƒע ן  ּכו… ƒּ ָך  ¿„ ָי ם.  רו… úַּמָ
י".  ƒנ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ¿ּ ֲעָך  רו… ז¿ ַ‡ף 
ָר‰  ≈‰ י מ¿ ƒנ ≈úֲע‰ַ י ו¿ ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ו¿
  י„ו… ƒר ַ‰י¿  ו¿ יúו… ƒפ ú ַ‰ּנ¿ ּכָ ƒמ
 „ ַע י  ƒּ ¿úַפ ָנ ו¿ י  ƒּ ¿„ ַר ּיָ ∆ׁ
ָך  ּמ¿ ƒמ י  ƒּ ¿̃ ַרַח ¿ ƒנ ו¿  ‰ ּנָ ≈‰
„ …‡ מ¿ ָך  ¿ „ָ ו… ב ֲע מ≈ ּו

(úי˜ו" כט).

יג נבואה זו ודאי עומדת 

ֶהְעֵלָמה,  רוב  (מפני  בחשאי 
מלשון  דומה׳,  ׳משא  כתוב  לכן 

האמונה  סוד  תוך  דומיה), 
העליונה (שהיא סוד המלכות), 
הסתום  סוד  ומתוך 
הנביא  אמר  (שבמלכות) 
הנאמן, שאליו היה קורא 
האמונה,  סוד  של  הקול 
ואמר ׳ֵאַלי קורא משעיר׳ 
היה  הנבואה  קדושת  (שאור 

כדלקמן),  שעיר  בקליפת  מתלבש 

וכמו שנאמר במתן תורה 
׳וזרח משעיר למו׳ (שהזריח 
הקב״ה את אור הנבואה שנתנבאו 

דרך  סיני,  הר  במעמד  ישראל 

לדבר,  וראיה  שעיר),  קליפת 

כי לא כתוב ׳וזרח לשעיר׳ 
שיקבלו  לבקשם  לשעיר  (שהלך 

לרמז  ׳משעיר׳,  אלא  התורה,  את 

בהתלבשות קליפת  שהנבואה באה 

שעיר). לפי שכך הוא סוד 
התגלות מדריגת הקדושה 
שאינה  אמונה,  הנקראת 
אלא  להדיא  מתגלה 
בהתלבשות מדריגות מתוך 
מדריגות, ואלו המדריגות 
מאלו  פנימיות  הן 
הקדושות  מדריגות  (שמאירות 

שבפנים, דרך מדריגות החיצוניות 

במדריגות  ואפילו  שבחוץ), 
הקליפות יש קליפה בתוך 
מוח  בתוך  ומוח  קליפה, 
בתוך  מתלבשת  הפנימית  (קדושה 

כאן,  אף  החיצונית).  קדושה 

ברוך  הקדוש  כשנתגלה 
הוא לישראל על הר סיני, 
לא נתגלה אלא מתוך אלו 
המדריגות החיצוניות. 

רומי / שעיר
עיר,  ֵעָׂשו עצמו היה גר בהר שֵׂ
עשו  ב  'ַויֵּשֶׁ לו)  (בראשית  כמ"ש 
ֱאדוֹם',  הוא  עשו  עיר,  שֵׂ בהר 
כמ"ש  נחלתו,  היא  זה  ומקום 
את  נתתי  ו  ְלֵעשָׂ ירושה  'כי 
זה  מקום  ומתאים  עיר',  שֵׂ הר 
עיר. לחלקו, שהרי הוא נולד שָׂ

וישלח  פרשת  בסוף   והנה 
אלופי  את  התורה  כשמנתה 
מסיימת  למשפחותיהם  עשו 
התורה ב'אלוף מגדיאל', ופירש 
רומי,  היא  שמגדיאל  רש"י 
(לח),  בפדר"א  הדברים  ומקור 
ונקראת כן ע"ש שהגדיל אותה 
ואמרו  שם),  אריה  (גור  הקב"ה 
ילקו"ש  שם;  (פדר"א  במדרש 
בראשית קלח), שעשו פינה את 

אחיו,  יעקב  מפני  מא"י  כליו 
ולכן קיבל מאה מדינות, שהם 
שהיא  מגדיאל  ועד  משעיר 

רומי, והם הם מלכות רומי.
לו,  (בראשית  הרמב"ן   כתב 
עשרה  התורה  שמנתה  מג) 
עשו,  של  זרעו  בסוף  אלופים 
יהיו  שליטים  שעשרה  לומר 
במלכותו של אדום, והעשירית 
תצא  ומשם  רומי,  היא  מהם 

מלכותם על כל העולם. 
א,  (עובדיה  המלבי"ם   וכתב 
ע"ש  אדום  נקראת  שרומי  א), 
וכן  אדום,  מבני  שנתיישבה 
בני  ע"י  נתייסדה  אמונתם 
שהחריבו  אלו  והם  אדום, 
ועוד  השני,  מקדשנו  בית  את 
שהורדוס  אדום  בני  שאותם 
הכניסם לדת ישראל ע"י מילה 
וטבילה, באו ועזרו על החורבן 
ואח"כ  לאויבים,  ונתהפכו 
הידועה  אמונתם  התפשטה 
בשם  דתם  בעלי  כל  ונקראו 
ישראל  סבלו  ותחתם  אדום, 
גלות והריגות אין מספר במשך 
ימים רבים. ולעתיד יתאספו כל 
את  לכבוש  ההיא  הדת  בעלי 
כמבואר  ישמעאלים,  מיד  א"י 
גוג  ענין  על  יחזקאל  בנבואת 
ומגוג, וגם אז יתאספו כל בני 
לנקום  במזרח  אשר  ישמעאל 
אברבנאל  (ועי"ע  אחיהם  נקמת 

יחזקאל לה שהאריך בענין זה).

 ומובא בעמק המלך (שער טז, יא) 
שבשעה  היכלות,  פרקי  בשם 
את  רומי  מלכות  שהרגה 
נכתבה  מלכות,  הרוגי  עשרת 
עליהם גזירה בקולמוס בלשון 
ושמור  שעתיד  נקם  'ליום  זה 
ענן  תעמוד  הרשעה,  לרומי 
אחת על רומי הרשעה, ותוריד 
הכסף  על  ונגע  וצרעת  שחין 
והבהמה,  האדם  ועל  והזהב 
בר מינן  דבר  אחד תוריד  וענן 
אגפיה,  ועל  הרשעה  רומי  על 
עד  במקומה,  חברתה  ותדחה 
שתגיע השעה שיאמר לך אדם 

הא לך רומי הרשעה'. 

אם יאמר לך אדם חרבה רומי 
וישבה ירושלים – תאמין, חרבו 
שנאמר  תאמין,  אל   – שתיהן 

ְלָאה ָהֳחָרָבה' (פסחים מב:). 'ִאמָּ

שנשא שלמה את בת  בשעה 
קנה  ונעץ  גבריאל  ירד  פרעה 
ועליו  רטון,  שִׂ בו  ועלה  בים, 
רומי.  של  גדול  כרך  נבנה 
היום  אותו  תנא,  במתניתא 
שהכניס ירבעם שני עגלי זהב, 
אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה 
צריף אחד, וזהו איטליאה של 

יוון (שבת נו:).

תורה  ליתן  הקב"ה  כשנגלה 
לישראל לא בלשון אחד נגלה 
אלא בד' לשונות: 'ה' מסיני בא' 
משעיר  'וזרח  עברי,  לשון  זה 
'הופיע  רומי,  לשון  זה  למו' 
ערבי,  לשון  זה  פארן'  מהר 
'ואתה מרבבות קודש' זה לשון 

אם יאמר לך אדם היכן אלקיך. ומובא בעלים לתרופה (מכתב רג, מחרת יוה״כ 
בשעת  וגם  יום,  בכל  פעמים  כמה  דברינו  כל  לחזור  צריכין  תקצ״ו): 
(דואר),  הפאסט  בבית  אפילו  ובתורתו,  בה׳  לזכור  צריכים  בעצמו  העסק 
ובהליכה ובחזרה, וכיוצא בזה. ׳כי אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר לו 
בכרך גדול של רומי׳, כמבואר היטב בהתורה ׳מי האיש החפץ חיים׳ ובשאר 

מקומות. אשרינו שזכינו לשמוע דברים קדושים ונוראים כאלה וכו׳, מי האיש 
החפץ חיים יאחז בהם, הפוך בהם והפוך בהם וכו׳, שאין לך מידה טובה 
מהם. יתר מזה אין פנאי להאריך. ותודה לאל השי״ת בעזרתנו לשמוח בכל 
פעם, ובשם קדשו בטחנו, לשמוח ולגיל בישועתו בזה ובבא לנצח. אין טאקי 
פארט האפ (ולמרות הכל, רק תקוה). נתן בן מוה״ר נפתלי הירץ ז״ל מברסלב.

ילקוט הנחל

הקדמה  בזה  להביא  וראינו  וכו׳.  אלקיך  היכן  אדם  לך  יאמר  אם 
יסודית מתוך דברי רבינו בליקו״מ (ח״ב יב): ׳אם יאמר לך אדם 
שמלאים  שם  שגם  רומי׳,  של  גדול  בכרך  לו  תאמר  אלקיך,  היכן 
גילולים ועבודה זרה, גם שם מוסתר הוא יתברך. והכלל, כשנופל 

לשם ח״ו, אזי כשמתחיל לבקש איה 
את  מחיה  הוא  בזה  כבודו,  מקום 
חיות  כי  הקדושה.  מחיות  עצמו 
מה  מההסתרה,  רק  הוא  הקליפות 
שנסתר השי״ת שם בתכלית ההסתרה 
כלל,  יתברך  ממנו  יודעין  שאין  עד 
מקום  איה  כשמבקשין  תיכף  אבל 

נסתר  שהוא  רק  יתברך,  אלוק  שיש  עכ״פ  שיודעין  נמצא  כבודו, 
מחיה  בעצמו  ובזה  כבודו׳,  מקום  ׳איה  מבקשין  כן  ועל  ונעלם, 
שהם  סתום,  מאמר  בחינות  הוא  ׳איה׳  כי  נפילתו.  במקום  עצמו 
מקבלין חיות משם, רק שחיות הקליפות הוא מההסתרה, אבל הוא 
ע״י  נפילתו,  במקום  הקדושה  חיות  בבחינות  עצמו  את  מחיה 
זוכה  ואח״כ  כנ״ל,  כבודו  מקום  איה  שמחפש  והחיפוש  הבקשה 
לעלות משם לגמרי אל הקדושה בעצמה, דהיינו במקום התגלות 
ה׳  ברוך  יתברך.  כבודו  שיתגלה  הקדושה  עיקר  כי  יתברך,  כבודו 
לעולם אמן ואמן.  ובליקו״ה (יו״ד כיבוד אב ואם ד, ב) בהלכה המיוסדת 
במקומות  גם  נמצאת  ית׳  שאלקותו  הידיעה  שעצם  ביאר  הנ״ל,  התורה  על 
וז״ל:  שם.  הנעלם  ה׳  אור  את  ומגָלה  המחיצות  את  מפילה  היא  הרחוקים, 
זה  בשביל  רק  כי  יתברך,  כבודו  לגלות  הוא  האדם  עבודת  עיקר 
אעפ״כ  כבודו,  הארץ  כל  מלא  שבאמת  אע״פ  כי  היינו  נברא. 
כל  מלא  יתברך  שכבודו  בעולם  זאת  שיגלה  האדם  את  צריכין 
הארץ, כי הקליפות, בחינת מקומות המטונפים שיניקתם ממאמר 
סתום, הם רוצים להתגבר בכל עת להעלים כבודו יתברך, שמשם 
באים כל התאוות וכל העבירות ח״ו, שהם פגם כבודו ח״ו וכו׳. 
ועיקר עבודתנו לתקן זאת, להשתדל בכל ימי חיינו לברר ולהעלות 
ּוְלַגּלֹות הכבוד שנסתר ונעלם על ידם. ועיקר התגלות הכבוד הוא 
שרחוקים  בעצמן,  המטונפים  המקומות  שגם  יודעין  שאנו  ע״י 
הסתום,  ממאמר  יתברך  ממנו  יונקים  הם  גם  יתברך,  מכבודו 
ומחפשין  זאת  כשיודעין  ותיכף  כנ״ל.  הכבוד  כל  שורש  שהוא 
כבודו׳  מקום  ׳איה  בחינת  יתברך,  כבודו  אחר  שם  גם  ומבקשין 
כי  המטונפים,  מקומות  וכל  הקליפות  נתבטלים  תיכף  אזי  כנ״ל, 
כל כוחם ויניקתם הוא רק מההסתרה וההעלמה, מחמת שיונקים 
ממאמר סתום ונעלם כנ״ל, אבל תיכף כשיודעין זאת שגם יניקתם 
בעצמן הוא מהשי״ת, מבחינת מאמר סתום, שוב אין להם שום 
ונתגלה  חוזר  אזי  נתבטלים,  כשהם  ואזי  לגמרי.  ונתבטלים  יניקה 

אלקיך וכו׳ בכרך גדול שברומי. אחר שביאר רבינו שצמצם  היכן 
הקב״ה את אלקותו עד למדור הקליפות, מוסיף כעת ומבאר, שאף 
האדם המתכחש למציאות אלקותו יתברך, ובכך ׳משוקע׳ הוא במדור הקליפות, 
משעיר׳.  קורא  ׳אלי  בבחי׳  אלקותו,  את  במקומו  אף  למצוא  יוכל  אעפ״כ 
ולתועלת הלימוד ראינו להביא תחילה את 
הנ״ל.  חז״ל  דרשת  את  ולאחריו  לשוה״כ, 
והנה פסוק זה נאמר בנבואת ישעיהו, בה 
ואת  אדום  בגלות  ישראל  צרות  את  מגולל 
ה׳  ותשובת  יתברך,  אליו  ישראל  שוועת 
היא, שאם יבקשוהו על אף תוקף גלותם, 
ובעת  הגלגל,  שיתהפך  הם  מובטחים 
בישעיה  וזלשה״כ  קום.  ללא  תיפול  רומי  ומלכות  ישראל,  יתרוממו  הגאולה 
(כא, יא–יב): ַמָּׂשא ּדּוָמה, ֵאַלי קֵֹרא ִמֵּׂשִעיר, ׁשֵֹמר ַמה ִּמַּלְיָלה, ׁשֵֹמר 
ַמה ִּמֵּליל: ָאַמר ׁשֵֹמר, ָאָתה בֶֹקר ְוַגם ָלְיָלה, ִאם ִּתְבָעיּון ְּבָעיּו, ֻׁשבּו 
ֵאָתיּו: ופירש״י (שם): דומה.דומה. הוא אדום, ו׳משא דומה׳, היינו משא נבואה 
או  הנביא  קורא  ֵאַלי  הקב״ה,  אמר  משעיר.  קורא  משעיר.אלי  קורא  אלי  אדום.  על 
מה  ישראל,  שומר  מלילה.  מה  מלילה.שומר  מה  שומר  שעיר.  מלכות  מעול  המלאך, 
תהא מן הלילה והחשכה הז את. אמר שומר.אמר שומר. הקב״ה. אתה בוקר.אתה בוקר. יש 
לפַני להזריח, לעשות בוקר לכם. וגם לילה.וגם לילה. מתוקן ְלֵעָׂשו לעת קץ. 
אתיו.  אתיו.שובו  שובו  הקץ.  למהר  בקשתכם  תבקשו  אם  בעיו.  תבעיון  בעיו.אם  תבעיון  אם 
שהקב״ה  נרמז,  זו  שבנבואה  דרשו,  ע״א)  (ג  תענית  ובירושלמי  בתשובה.  
נפשם  ופדות  לטובתם  אך  בגלותם,  ישראל  ומועקות  בצרות  משתתף  עצמו 
דר׳  בריה  חנינה  א״ר  וז״ל:  בתשובה.  שישובו  עד  גאולתם  את  מעכב 
רומי.  משא   – דומה׳  ׳משא  כתוב  מצאו  ר״מ  של  בספרו  אבהו, 
׳ֵאַלי קרא משעיר׳, א״ר יוחנן, ֵאַלי קורא מפני שעיר. אמר ר״ש 
לעתיד),  יבוא  מהיכן  אלקי  (כלומר  לי  נזדווג  ֵמֵאיָכן  ׳ֵאִלי׳  לקיש,  בן 
׳משעיר׳. א״ר יהושע בן לוי, אם יאמר לך אדם ֵאיָכן הוא אלקיך, 
מה  ׳שברומי׳),  יעקב:  עין  (גירסת  שבאדום  הגדול  בכרך  לו,  אמור 
טעמא (מנין לך זאת), שנאמר ׳אלי קורא משעיר׳. תני רשב״י, בכל 
מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהן, גלו למצרים וגלתה שכינה 
עמהן, מה טעמא, שנאמר (שמו״א ב) ׳ֲהִנְגה נגליתי אל בית אביך 
בהיותם במצרים לבית פרעה׳. גלו לבבל ְוָגַלת שכינה עמהן, מה 
טעמא, שנאמר (ישעיה מג) ׳למענכם ִׁשַּלְחִּתי ָבבֶָלה׳. גלו למדי ְוָגַלת 
כסאי  ׳ושמתי  מט)  (ירמיה  שנאמר  טעמא,  מה  עמהן,  השכינה 
׳ואני  ח)  (דניאל  אמר  דאת  כמה  מדי,  אלא  ׳ֵעיָלם׳  ואין  ְּבֵעיָלם׳, 
בשושן הבירה אשר ְּבֵעיָלם המדינה׳. גלו ְלָיָון ְוָגָלת השכינה עמהן, 
מה טעמא, שנאמר (זכריה ט) ׳ועוררתי ָּבַנִי ציון על ָּבַנִי ָיָון׳. גלו 
לרומי וגלת השכינה עמהן, מה טעמא, שנאמר ׳אלי קורא משעיר׳. 
׳שומר מה מלילה׳, אמרו ישראל לישעיה, רבינו ישעיה, מה יוצא 
לנו מתוך הלילה הזה וכו׳, אימת יבוא הקץ. אמר לון אימת דאתון 
בעיי, הוא בעי (מתי שאתם רוצים, גם הוא רוצה), ׳ִאם ִּתְבָעיּון, ְּבָעיּו׳. אמרו לו, מי מעכב. אמר להן, תשובה, ׳שובו ֵאָתיּו׳ מ‡). רבי אחא 
בשם רבי תנחום בי רבי חייה, אילו ישראל עושין תשובה יום אחד מב), מיד היה בן דוד בא, מאי טעמא, שנאמר (תהלים צה) ׳היום אם 
בקולו תשמעו׳. א״ר לוי, אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקנה, מיד היה בן דוד בא, מאי טעמא, ׳ויאמר משה אכלוהו היום, 
כי שבת היום לה׳ וגו׳׳ (שמות טז), חד יום מ‚), ואומר (ישעיה ל) ׳ְּבׁשּוָבה ונחת ִּתָּוֵׁשעּון׳, בשובה ונייח תתפרקון (כלומר בזכות שביתת השבת). 
ופירש העץ יוסף שעל העין יעקב (שם): אלי קורא משעיר.אלי קורא משעיר. פירוש, ֵאַלי ישראל קורא מתוך צרותיו, מפני הצקתו של שעיר. מאיכן נזדווג לי. מאיכן נזדווג לי. מפרש 
׳ֵאַלי׳ כמו ׳ֱאַהי׳, והכי קאמר, ׳אלהי׳ מהיכן יבוא לעתיד לגאלני, ׳משעיר׳, כדכתיב (ישעיה סג) ׳מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה׳. 
סובל  ואני  העול,  עלי  שעיר שמכבידים  זה מצד  עלי,  להשרות שכינתו  לי  ֵאַלי ומזדווג  קורא  מה שהקב״ה  ׳ֵאַלי׳,  מראה פירש,  והיפה 
לאהבת ה׳. היכן הוא אלקיך וכו׳. היכן הוא אלקיך וכו׳. אם יקנתרוך ׳היכן הוא אלקיך אשר אתה בוטח בו ואין מושיע׳, ִאְמרּו לו ׳בכרך גדול של רומי׳, פירוש, 
שמהצלחת הכרך הגדול התקיפה אבטח בה ׳, כי אלקי מצוי אלי להושיעני. שאם בזכות כיבוד אביו (שכיבד עשו) זכו בניו לכל זה, כשיבוא 
הקב״ה לשלם לנו זכות כמה מצוות וזכות אבות, מי יוכל לסבול על השכר ההוא.  ומובא בזהר (תרומה, קל ע״ב), שהשיג ישעיהו נבואה זו, 
ע״י שנתגלו לו מדריגות הקדושה והאמונה המסתתרות בתוך מדריגות הטומאה והקליפות, וכעין נתינת התורה בסיני מ„), שהיתה אף היא בסוד זה. וז״ל: 
דרזא  קלא  קרי  הוה  ְּדֵליּה  אמר,  מהימנא  נביאה  סתימאה  רזא  ומגו  עילאה,  דמהימנותא  רזא  גו  בלחישו,  קיימא  ודאי  דא  יג נבואה 
דמהימנותא, ואמר ׳ֵאַלי קורא משעיר׳, כמה דאת אמר (דברים לג) במתן תורה ׳וזרח משעיר למו׳, ולא כתיב ׳וזרח לשעיר׳. בגין דרזא 
דמהימנותא הכי איהו, דרגין מגו דרגין, אלין פנימאין מאלין, קליפה גו קליפה, ומוחא גו מוחא וכו׳. אוף הכא, כד אתגליא קוב״ה 

לישראל, לא אתגלי אלא מגו דרגין אלין. וראה בהמשך דבריו, שפירט את סדר התלבשות המדריגות זה בתוך זה. 

  (פ״א (תענית   
      
     
     
    

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים 



מסילת הקשרים
מ‰) והנה ע"פ כלל ב' (מח"י כללי העיון) אשר בפלס ומשקל חכמתו ורוח קדשו, מנה וספר, מה לקצר ומה להאריך, מובן שלא נקט רבינו לשון זו לתפארת המליצה בלבד. 
למצוא  תוכל  שם  ג"כ  וכו'  במקומך  אפילו  לו  תאמר  'בכן  ורכה  נעימה  בדרך  נקט  כאן  רבינו  ואילו  קשות,  הרשע  לשאלת  להשיב  מורה  ההגדה  שבעל  לציין,  ראינו  לכך 
אלקותו'.  וראה בנח"נ ד"ה 'הוציא א"ע מן הכלל וכו'' מה שהבאנו בזה מליקו"ה.      מו) יתכן לרמז, שמה שהוציא את עצמו מן הכלל, היינו שלא ביקש שיהיה לו חלק 
וע"פ זה יש לבאר את מה שבעל ההגדה מורה לנו  בשלום שבין ישראל, המבואר לעיל (אות א'), ועל כן נפל לכפירות, ולהכחיש את מציאותו יתברך במקומו.       מז) 
להקהות את שיני הרשע, שנראה שזה על דרך הפס' 'אל תען כסיל כאיוולתו', וא"כ לכאורה יש להתפלא, דהלא מדברי רבינו כאן עולה שיש לקרבו ולגלותו שגם במקומו 

יש אלקים. וע"פ המבואר כאן ניחא, דגם בענין תשובת הבן הרשע, אכן כל כוונתנו היא כדי לקרבו. 

ּב 
ואני תפלה

נו…  ּבו… ƒם, רúָ ú עו… ∆ׁ …נו ּבו… ƒר
ָמ‡  ¿úָע נו… „¿ ּבו… ƒם, רúָ ú עו… ∆ׁ
 ,‡ ָúּ…ּכ ן  ƒמ  ‡ ָúּ ע≈ ¿ú  ,‡ ָúּ…ּכ
ר  ∆ׁ‡ֲ  , ך¿ ּנָ ƒמ  ‡ ָúּ ע≈ ¿ú  י ≈ú ו¿
ָמ‡  ן ‡ּוכ¿ יו… ¿ú ר ע∆ ∆ úּּו ּכ∆ ƒפ‡ֲ
 ú „ו… ָך ַ‰ּ‚ָ טּוב¿ , ו¿ ך¿ ַ‚ּבָ ¿ú ‡ּו‰
 ú ּכָ  úַע  ‡ ָֻּׂנ ּומ¿ ָמם  רו… מ¿
  ׁו… „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ‚ו… ר≈ רּום ַמ„¿
 ים ַחּיּו ƒú ּב¿ ַ̃ ם מ¿ ָúֻּכ וכו', ו¿
ימּו  ƒָיר ‡…ú יָך ָע„∆ ¿ú ƒָך, ּוב ּמ¿ ƒמ
ין  ≈‡ úָם, ו¿  ַר‚¿ ∆‡  ָיָ„ם ו¿ ∆‡
 ú ַחּיּו ּכָ ַח ו¿ ם ּׁום ּכ… ∆‰úָ
ַב„,  ¿ú ָך ּמ¿ ƒם מ ƒ‡ י ƒּו‡ ּכ‰ ∆ׁ
ם  ָúּ  ּכֻ ∆‡ ‰ ַחּי∆ ‰ מ¿ ָּ‡ַ י ƒּכ
ָך  טּוב¿ ַח  כ… ּב¿ ן  כ≈ ּוב¿ וכו'. 
ַח  כ… ּוב¿ י,  ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ ן  יו… ¿ú ָ‰ע∆
ים  ƒú „ו… ¿‚ּ ‰ַ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
ים  ƒ‡ ָר ו… ּנ ‰ַ ו¿ ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ָך  טּוב¿ י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ָזכּו  ר  ∆ׁ‡ֲ
  ַ‚úּו… ¿úיַע ּו ƒ„ ‰ו… ¿úי, ּו ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ
ינו…  ≈‡ ∆ׁ יָך,  ∆ ּיו… ƒר ב¿ ƒú ָך  טּוב¿
ם  ƒ‡ úּּו  ƒפ‡ֲ úָם  עו… ¿ú ָס˜  פ¿ ƒנ
מו…  ינּו, ּכ¿ ƒָׂע ∆ ּׁ ‰ינּו ַמ ƒָׂע
 ‡…ú י ƒי יי ּכ ≈„ ּוב "ַחס¿ ּכָ ∆ׁ
י ú…‡ ָכúּו ַרֲחָמיו",  ƒנּו ּכ ָמ¿
ָען  ¿ׁ ƒי נ ƒנ‡ֲ ú „ו… ָחם ַ‰ּ‚ָ כ… ּב¿
  ∆‡   ‰ו… ¿̃ ‰ַ ¿ú ן  ƒי „ַ ֲע
יַני,  ע≈   ∆‡  ‡ ַסּמ≈ ¿úּו י,  ּנַ ƒׁ
ָבַרי,  ≈‡ י ו¿ ƒּופ‚  ר ‡∆ ≈ ּׁ ַ̃ ¿úּו
ר…‡  ¿̃ ƒú י  ƒּפ   ∆‡ ַח  …ּ פ¿ ƒú ו¿
ם  ˜ו… ּמָ ƒן מ ƒן ֲעַ„י ƒיָך, ֲעַ„י ∆ú ≈‡
  ּפו… ַ̂ ¿úּו ,‰ ָּם ַע ָׁ י ƒנ‡ֲ ∆ׁ
י  ƒú ב¿ ƒú ו¿ ן.  ƒֲעַ„י ָך  ¿ּוָעׁי ƒú
ּום  ּׁ ƒמ י  ƒמ ¿̂ ַע   ∆‡ ׁ ַי‡≈ ¿ú
úָם  עו… ּבָ ∆ׁ  ‰ ָׁ „ו… ¿̃  ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ
י  ּפָ ׂ ּכַ רו… פ¿ ƒú ן, ו¿ פ∆ ּׁום ‡… ּב¿
ן,  ƒיָך ֲעַ„י ∆ú ט…ַח ָיַ„י ‡≈ ¿ׁ ƒú ו¿
 ‡…ú ו¿ יי  י  ƒú ר  ∆ָע י≈ úַי  ‡ּו
ס, ‡ּוúַי  ָיחו… ַב„, ‡ּוúַי  ‡ו…
úָם  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר ם.  ַרח≈ י¿
נו…  ּבו… ƒר úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ‰ ַָּע י  ƒנ ≈„ úַּמ¿ úָם,  עו…  ú ∆ׁ
י  ƒנ ≈„ úַּמ¿ יָך,  ָפנ∆ ¿ú ַמר  úּו… ַמ‰ 
ך¿  ר∆ ∆„ּ ים  ƒַחּי‰ַ ך¿  ר∆ ∆„  ‰ ַָּע
  י ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ  ‰ ָב ּׁו ¿ּ ‰ַ
 ּׁוúֲח ַח  ּכ…  ּׁוúֲח  úָסָכ ¿ú
י  ƒנ ≈„ ּמ¿ úַ י.  ƒנ מו… ּכָ  ‰ ָ̂ ע≈
  י ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ  ‰ ָ̂ ע≈  ‰ ָּ ַע
ן  פ∆ …‡ ּב¿ ָמּ‰  ּי¿ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
 ‰ ָר ≈‰ מ¿ ָך  י ∆ú ≈‡ ָ‡ּׁוב  ∆ׁ
 ‰ ַָּע י  ƒנ ≈„ ּמ¿ úַ  . מ∆ ¡‡ ּב∆
 úי ƒב ¿ ּׁ‰ַ ו¿ יב  ƒ ַ‰ּנ¿ ו¿ ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ
ן  פ∆ …‡ ּיּו ּב¿ ƒרּוָחנ ּיּו ו¿ ƒמ ¿ׁ‚ַ ּב¿
  ָוע≈   ע≈  úָכ ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
ר  ∆̂ ַ‰ּי≈  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿ ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ¿ú
ב  ַעּכ≈ ַ‰מ¿ יָע‰ ו¿ ƒנ ַ‰ּמ¿ ָ‰ָרע ו¿
  ָּ‰ ָ‰ע≈ ‡ו… ú ּב¿ ּב≈ ¿úַב ַ‰מ¿ ו¿
י  ƒפ ּכ¿  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ  ‰ָּ ‡ו… ּב¿
‡ו…   ‰ ּיָ ƒúֲע ּבַ  ‡ ‰ּו ∆ ּׁ ַמ‰ 
 ‰ ָּ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ יָ„‰,  ƒיר ƒּב
 ‰ ַכּמָ ו¿  ‰ ַכּמָ ּב¿ ַע  ≈„ יו… ַב„  ¿ú
י  נ≈ ָי נ¿ ƒע   בו… ב¿ ƒר ו¿ ים  ƒפúָ‡ֲ
  „ו… ּבָ כ¿ ‰ַ ו¿   ו… ע י ƒנ מ¿
  ו…  ָס ‰ֲ ַו ם  ƒי ּו ּ ƒפ ּו
 ‰ ר∆ ָ‚ּ ¿ ƒּמ ∆ׁ   ּו ר ָ‚ּ ¿ ƒ‰ ו¿
ם  ָכú יו… י ּב¿ ƒ„ּ ¿‚ נ∆ ר ּכ¿ ּב≈ ַ‚ּ ¿ ƒּומ
מו…  ּכ¿  ,ׁ„ָָח מ≈   ע≈  úָכ ּוב¿
ָנם  רו… כ¿ ƒינּו ז ≈ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ∆ׁ
רו…  ¿̂ ƒי ם  יו…  úָכ ּב¿ ָרָכ‰  ב¿ ƒú
ָעúָיו  ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿ ƒמ ָ‡ָ„ם   ú ∆ׁ
רּוך¿  ּבָ  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‡ ≈úָמ ¿ú ƒ‡ ו¿
 ú פ≈ נו…  ‰ ָ‰ָי רו…  ז¿ עו…  ‡ ‰ּו
ַמַען  ¿ú ָעúַי  ם  ַרח≈  . „ו… ָי ּב¿
ַבי  ‡ו… ַמכ¿ ַרּבּו  י  ƒּכ ָך.  מ∆ ¿ׁ
י  ƒָבב ¿ú  רו… ָ̂ י.  ƒָבב ¿ú  רו… ָ̂ ו¿
י  ƒú ּב¿  „…‡ מ¿  „…‡ מ¿ יבּו  ƒח ר¿ ƒ‰

עּור (úי˜ו" ˆב).  ƒׁ

הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר. ראה מעלה במקו״ח ד״ה ׳הוציא 
בספרו  מקוז׳ניץ  המגיד  דברי  את  בזה  להביא  וראינו  וכו׳׳.  עצמו  את 
עניינה  הרשע  הבן  ששאלת  המבאר  אמרתי),  וכבר  ד״ה  בא,  (פ׳  ישראל  עבודת 
הלצה  בדרך  אמרתי  כבר  וז״ל:  הגשמיים,  בדברים  גם  אלקות  במציאות  כפירה 
לשאלה  שיניים  נקיון  ענין  מאי  ִׁשָּניו׳,  את  הקהה  אתה  ׳ואף  הנוסח  על 
יש  כי  במקצת  מודים  הם  אשר  מוסתרים,  רשעים  יש  כי  ואפשר,  זאת. 
לעבוד הבורא בתורה ובתִפלה ובשאר מצוות, אבל אינם מאמינים כי יש 
עבודה אפילו באכילה ושתיה וכל דבר גשמי, להרים הניצוצות ּוְלַדְּבָקם בו 
צרכיכם׳  לכל  ׳לכם,  כי  לכם׳,  הזאת  העבודה  ׳מה  השאלה  וזה  יתברך. 
(סוכה מ.), פירושו, שאתם אומרים כי גם בזה אתם עובדים את השי״ת, 
כיון  כלומר  ִׁשָּניו׳,  את  הקהה  אתה  ׳אף  ולכן  זאת,  על  מלעיג  והרשע 
שאינך מאמין כי האכילה ושתיה נבראו ג״כ לכבוד השי״ת ולעבדו, למה 
מוריד  הוא  הבהמה  כמו  כשאוכל  האדם  כי  הלחם,  את  בחינם  תשחית 
את הניצוצין ח״ו להשפילם יותר, ולכן יותר טוב לו נקיון שיניים. כי כל 
כל  מנשאים  הם  והצדיקים  לכבודו,  אלא  ברא  לא  הקב״ה  שברא  מה 

תאוות וכל דבר גשמיי השמימה, לעשות נחת רוח ויחודים נפלאים. 

מילואי חכמה

(המשך)
ארמי (ילקו"ש דברים תתקנא). 

רבא מגדיאל, הוא הוה מתקרי 
מגדיאל על שום קרתיה מגדל 
תקיף הוא (תרגום יונתן בראשית 

לו, מג). 

׳מגדיאל זו רומי' (פדר"א לח), 
ירמוז שם 'מגדיאל' שיתגדל על 
כולם, כמ"ש בו 'ויתגדל על כל 
ר,  אל', וזהו שנאמר 'וקרניא ֲעשַׂ
ַמְלִכין  ָרה  ַעשְׂ מלכותא  ִמנַּּה 
אחריהון  יקום  ְוָאֳחָרן  יקומון, 
ֵנא מן ַקְדָמֵיא', ואמרו  והוא ִישְׁ
של  ירכו  ביוצאי  'כולם  בב"ר 
(רמב"ן  מדבר'  הכתוב  עשו 

בראשית לו, מג). 

בשעיר',  היושבים'  עשו'  בני׳ 
דברים  עה"ת  (ש"ך  רומי  ס"ת 

ג, כא). 

׳יתיצבו מלכי ארץ על ה' ועל 
ישחק',  בשמים  יושב  משיחו, 
משיח  כי  ומשיחו,  הקב"ה  זה 
של  פתח  נגד  בשמים  יתיב 
בפרק  כדאיתא  לתתא,  רומי 

חלק (מגלה עמוקות, חקת). 

בחי'  שהוא  גבריאל',  ׳בא 
גבורה, 'ונעץ קנה בים'. ונודע, 
מבינה  יונקת  כשהמלכות 
ועל  מוות',  יורדת  'רגליה  אז 
גדול  כרך  ממנה  'נבנה  כן 
ר"ת  רומי  כן  ועל  רומי'.  של 
ו'מלכות ר'גליה י'ורדות מ'וות 

(קה"י, הנה). 

ט),  ה,  עדות  (חו״מ  בליקו״ה  וכתב  בעיקר.  וכפר  הכלל  מן  א״ע  הוציא 
משגיח  שה׳  ליבו  אל  משיב  לא  אבל  הבורא,  במציאות  שמאמין  שמי 
ומושל, הוא ח״ו בבחינת כופר ומקצץ בנטיעות, וז״ל: כלל התורה הוא אמונה, 
׳בא  כד.)  (מכות  רז״ל  וכמ״ש  אמונה׳,  מצוותיך  ׳כל  קיט)  (תהלים  כמ״ש 
חבקוק והעמידן על אחת׳, שהוא אמונה. ועיקר האמונה שתלויה באמת 
(ליקו״מ ז, ב), היא בשתי בחינות, דהיינו שצריכין להאמין בהשי״ת שהוא 
יתברך,  במציאותו  להאמין  שצריכין  וכמו  ויהיה,  הווה  היה  קדמון,  יחיד 
שליט  מלך  המנהיג,  הוא  היוצר,  הוא  הבורא,  שהוא  להאמין  צריכין  כן 
ח״ו  מאמין  כשאינו  כי  סוף.  ועד  מראש  דבר  כל  על  ומשגיח  ומושל, 
ומקצץ  כופר  הוא  משלה׳,  בכל  ׳ומלכותו  תמיד  ַּבּכֹל  מושל  יתברך  שהוא 
היום,  ׳וידעת  ד)  (דברים  בבחינת  הוא  האמונה  עיקר  כן  ועל  בנטיעות. 
והשבות אל לבבך, כי ה׳ הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, 
הארץ  ועל  ממעל  בשמים  ולמטה,  למעלה  להמליכו  צריכין  כי  עוד׳.  אין 

מתחת, להאמין ש׳מלכותו בכל משלה׳. 
בכן תאמר לו, אפי׳ במקומך וכו׳. ומובא בספר מעדני מלך (לג, ב): אמרו 
זאת.  נֱֶאַמר  ולמי  מדברים,  ולמי  השואל,  זה  הוא  מי  וכי  אנ״ש, 
ואמרו, שבלשון ׳בכן תאמר לו׳ סובב על הקושיות שבליבו, ויאמר לעצמו 
תמיד, שגם שם במקומי יש האלקות, אפילו כשאני חלילה מונח היכן שמונח, כבכרך גדול שברומי ששם משכן ומדור הקליפות.  ובהמשך דבריו (שם) 
מובא עוד: הנה לכאורה אינו מובן כלל התירוץ, כי זה השואל המשוקע במדור הקליפות, ואין לו כלל אמונה, ושואל את חבירו ׳היכן אלקיך׳, כוונתו 
בשאלתו שיוכיח לו חבירו שיש אלקים. ומתרץ לו חבירו ׳בכרך גדול שברומי׳. ואדרבא, בתירוץ זה נתחזקה יותר אפיקורסותו, וכי היכן נראה האלקות 
בכרך גדול שברומי. ואולי יש לומר, שלמד רבינו שבתיבות ׳בכרך גדול שברומי׳ נמצא הוכחה לאלקותו יתברך, כי אם ישאלך אדם ׳היכן וכו׳׳, תאמר 
לו, בזה עצמו שמהרהר אתה בשאלה זו, הרי זו הוכחה על האלקות שבך. כי איך בא לך כלל לשאול שאלות אלו, מאחר שבטוח אתה בכפירותיך, אלא 
האלקות  על  מרמז  יתברך  אלקותו  על  ששואל  השאלות  כי  משעיר׳.  קורא  ׳אלי  שנאמר  בשעיר,  אתה  שמונח  אף  אליך,  קורא  שבך  האלקות  בוודאי 
הנמצא בו, כי בכל המחשבות ובכל המידות ובכל המאורעות נמצא בו השי״ת, ואלקות זו היא המפעפעת ְונֹוֶקֶׁשת בו עד ששואל שאלות באמונה. 

ילקוט הנחל

שם כבודו יתברך בהתגלות גדול, בבחינת (דהי״א טז) ׳ספרו בגויים 
כבודי  באיים  ׳הגידו  סו)  ושם  מב  ישעיה  (ע״פ  וכתיב  כבודו׳,  את 
וכו׳׳. כי מה שבתחילה לא נתפשט הכבוד לשם, בבחינת (שם מב) 
׳וכבודי לאחר לא אתן׳, זה היה רק מחמת שהיה שם התגברות 
הקליפות, בחינת מקומות המטונפים, 
ע״י  נתבטלים,  כשהם  תיכף  אבל 
מהשי״ת,  שיניקתם  האמת  שיודעים 
נתבטלים  שעי״ז  סתום,  ממאמר 
שם  נתגלה  תיכף  אזי  כנ״ל,  לגמרי 
כבודו יתברך.  וזה עיקר עבודת האדם, לגלות כבודו יתברך מכל 
הארץ  עמי  כל  דעת  למען  בהם,  ונעלם  נסתר  שהיה  המקומות 
האמת כי מלא כל הארץ כבודו. ועל כן באמת עיקר העבודה ע״י 
הבקשה והחיפוש אחר כבודו יתברך, כמ״ש (תהלים קה) ׳ִּדרשו ה׳ 
ועוזו, ַּבקשו פניו תמיד׳, וכתיב (דברים ד) ׳וִבקשתם משם את ה׳ 
ליבי  אמר  ׳לך  כז)  (תהלים  וכתיב  וכו׳׳,  תדרשנו  כי  ומצאת  אלהיך 
צריכים  כי  רבים.  בפסוקים  וכן  אבקש׳,  ה׳  פניך  את  ָפָני,  ַּבקשו 
לבקש ולדרוש ולחפש הרבה את כבודו יתברך בזה העולם כל ימי חייו, כי זה העיקר. כי ידוע שהקליפה קדמה לפרי, ואי אפשר להגיע 
לכבודו יתברך כי אם כשעוברין תחילה דרך הקליפות, לשבר אותם ולבער אותם, וכשמשברין הקליפה אז זוכין לפרי, שזהו בחינת כל 
ממקומות  נמשך  זה  וכל  יתברך.  כבודו  להכיר  שזוכה  קודם  אדם  כל  את  שסובבין  והעיכובים  והבלבולים  והמניעות  והנסיונות  התאוות 
החיצונים, בחינת מקומות המטונפים הנ״ל, שיניקתם ממאמר סתום כנ״ל, וכשעובר באלו המקומות, אזי עיקר תקנתו שידרוש ויבקש 
ויחפש גם שם אחר כבודו יתברך, בבחינת ׳איה מקום כבודו׳ וכו׳, שעי״ז הוא עולה בתכלית העלייה, וכל הקליפות נתבטלים, ואז נתגלה 
כבודו כנ״ל. נמצא שעיקר עבודת האדם, שהוא לגלות כבודו יתברך, הוא דייקא ע״י הבקשה והחיפוש בכל מקומות הרחוקים מהקדושה 
וכו׳ כנ״ל, ע״י שיודע שגם שם נעלם ונסתר כבודו יתברך, בבחינת ׳אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי׳.

הוציא א״ע מן הכלל וכפר בעיקר וכו׳. נקט רבינו לשון דומה ללשון בעל ההגדה בשאלת הבן הרשע. ומצינו בליקו״ה (או״ח נט״י לסעודה ו, כא) 
שכתב בענין זה, בזה״ל: עיקר התשובה על שאלת הבן החכם היא, שמודיעין לו שכל השינויים שבלילה הזאת, וכל התורה והמצוה הכל 
בשביל להמשיך עלינו האמונה הקדושה שגילה לנו ברחמיו ע״י יציאת מצרים, ע״י האותות והמופתים הנוראים שעשה עימנו עד אין 
חקר, שעי״ז ראינו עין בעין כי ראוי לנו לעובדו ולקבל עול מלכותו באהבה כאשר ציָונו ע״י משה, אבל עיקר הטעם של כל מצוה בפרטיות 
זה אי אפשר לבאר, כמ״ש (תהלים קיט) ׳לכל ִּתְכָלה ראיתי קץ, רחבה ִמְצָוְת מאוד׳ וכו׳. ועל כן הרשע ששואל בדרך עזות ׳מה העבודה הזאת 
לכם׳, ומוציא עצמו מן הכלל וכופר בעיקר, על כן מקהין את שיניו ואומרים לו ׳לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל׳, היינו מאחר 
שאתה מוציא עצמך מן הכלל ואתה שואל ׳מה העבודה הזאת לכם, ולא לו׳, כאומר שהוא אינו רוצה לקיים זאת העבודה, אם לא שיבארו 
לו בפירוש הטעם של כל דבר, שזה דבר שאי אפשר כנ״ל, על כן מרחקין אותו ואומרים לו ׳אילו היה שם לא היה נגאל׳. כי הגאולה 
היתה רק ע״י אמונה, ׳ויאמן העם׳, וכמ״ש ׳תבואי תשורי מראש אמנה׳, רק שלא היה אפשר לנו לבוא לאמונה, על כן עשה לנו ניסים 
ונפלאות כאלה והראה לנו שראוי להאמין, וישראל עם קדוש קיימו כן והסתכלו על האמת והאמינו בה׳ ובמשה עבדו, אבל לבאר לך הדעת 
בפרטיות שתדע טעם העבודה, זה אי אפשר כנ״ל. וכל כוונתנו אפילו בתשובת הרשע הוא לטובתו, אולי ישוב עי״ז מרשעתו ויכניע לבבו 
על  שיסתכלו  בהם  שהכניסו  דבריהם,  ע״י  בתשובה  שבו  רשעים  לבלי לשאול קושיות ברשעות כזה מז), וכמו שכבר פעלו הצדיקים שכמה 
וכו׳.  והמופתים  האותות  כל  ע״י  להאמין  להם  שראוי  הדעת  עליהם  הופיע  שכבר  מאחר  מדאי,  יותר  קושיות  ישאלו  ולא  האמת 

שלשון זו  וכו׳. וראינו לציין  בעיקר  וכפר  הכלל  מן  א״ע  הוציא 
מה  רשע  פסח מ‰):  של  בהגדה  הרשע  הבן  שאלת  כעין  היא 
הוא אומר, ׳מה העבודה הזאת לכם׳, ׳לכם׳ ולא לו. ולפי שהוציא 
ִׁשָּניו,  את  הקהה  אתה  ואף  בעיקר.  כפר  הכלל,  מן  עצמו  את 

לי  ה׳  עשה  זה  ׳בעבור  לו,  ואמור 
בצאתי ממצרים׳, ׳לי׳ ולא לו, אילו 
וביאר  נגאל.   היה  לא  שם  היה 
החיד״א בספר חומת אנך (קהלת ב, יג), 
ולפי ולפי  וז״ל:  בעיקר,  שכפר  נחשב  מדוע 

העדות  ׳מה  אמר  החכם  שגם  מקשים,  הכלל.  מן  עצמו  הכלל.שהוציא  מן  עצמו  שהוציא 
שאמר  הרי  אתכם׳,  אלהינו  ה׳  ציווה  אשר  והמשפטים  והחוקים 
ואשתפוך  לכם׳,  הזאת  העבודה  ׳מה  הרשע  שאמר  כמו  ׳אתכם׳, 
כי  לזה,  והתשובה  לו׳.  ולא  ׳לכם  בתקיפות)  חז״ל  (ופרשוהו  חמימי 
החכם אמר ׳אשר ציווה ה׳ אלהינו׳, והרי כלל עצמו ִעם ישראל 
יהונתן  רבי  וביאר  הרשע מו).   אמר  שלא  מה  אלהינו׳,  ׳ה׳  ואמר 

      
     
      

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים 



מסילת הקשרים
ג').      (אות  להלן  כמבואר  רע,  הימי  בתוך  טוב  ימי  יש  אכן  זה  כל  עם  וההסתרה,  הלבושים  ריבוי  אף  שעל  והאמונה,  ההתחזקות  בדרך  לילך  רוצה  שאינו  היינו  מח) 
מט) בבחי' המבואר בריש המאמר גבי 'בה' אהלל דבר, באלהים אהלל דבר'. וע"פ המבואר בדברי רבינו בחיי כאן יתכן לרמז ולבאר, שענין זה נוהג לא רק במציאת השי"ת 
בין בטיבו ובין בעקו, אלא שאף כששב בתשובה, תשובתו מתקבלת הן מצד מידת הרחמים והן מצד מידת הדין, כלומר שמתקבלת בכל צדדי השלימות. ועי"ע להלן אות 
ז' במקו"ח ד"ה 'הרשעים הם ברשות לבן', ובמה שביארנו שם שישנם שתי בחינות בהנהגת ה' את עולמו, והבן.     נ) וכמבואר להלן (ריש אות ד') על הפס' 'יומם יצוה 

ה' חסדו', שהוא 'יומא דאזיל עם כולהו יומין', דהיינו שבכל יום ובכל מידה יש שם אהבתו שאוהב השי"ת את ישראל, והבן.

מילואי חכמה
וכך  הכל.  את  מחיה  הוא  וכו׳  הקליפות  במדור  וכו׳  במקומך  אפילו 
זה:  להיות  ענין  בביאור  טז)  ו,  שער  טל,  (חלק  טל  שפע  בספר  מובא 
שפע  בלי  אחד  רגע  אפילו  להתקיים  יוכל  ְיִציר  שום  ולא  נברא  ששום 
בו  משפיע  ובכבודו  בעצמו  והוא  וקיומו,  חיותו  שהיא  יתברך,  השגחתו 
שפע חיותו וקיומו, הוכרח מזה כי מלא כל העולמות, ומלא כל הארץ 
וקיומו,  חיותו  שפע  בו  משפיע  ב״ה  מעצמו  הוא  שהרי  ב״ה,  כבודו 
מקום  ואין  נמצא,  הוא  ונקודה  ונקודה  וחלק  וחלק  ומקום  מקום  ובכל 
היות  בין  הפרש  שאין  עד  שמו,  וברוך  ב״ה  בו  נמצא  יהיה  שלא  פנוי 
אילו  שבאצילות,  עליונה  בנקודה  או  הארץ,  מרכז  נקודת  בטבור  האיש 
כשהוא  יתברך  ממנו  ירחק  לא  האיש,  שאותו  שם  שיהיה  אפשר  היה 
בטבור הארץ, ולא יקרב לו יתברך שם יותר כשהוא באצילות, אילו היה 
אפשר לו להיות שם. כי ַהֵּקרּוב ְוָהִרחּוק, הוא לפי ַזּכּות מעשיו, או לפי 
רוע מעשיו, כי מלא כל עולמות, ומלא כל הארץ, כבודו, בין מלמעלה 
ממעל  בשמים  האלהים  הוא  ׳אתה  הפסוק  שאמר  כענין  מלמטה,  בין 
כבודו  כי  ממעל׳,  ׳בשמים  באומרו  בפירוש  הורה  מתחת׳.  הארץ  ועל 
ובאומרו  ולמעלה,  ַהְּׁשֵמיִמי  ִמַּגְלַּגל  שהם  העליונים,  העולמות  בכל  ב״ה 
שתחת  מה  ובכל  הארץ,  בכל  ב״ה  כבודו  כי  הורה  מתחת׳,  הארץ  ׳ועל 
הארץ, ואין דבר פנוי מכבודו ב״ה. והנה לקרב הדבר אל השכל נמשיל 
והמשל  ברוחני.  הענין  להבין  נוכל  ומהגשמי  גשמי,  משל  נאה,  משל  לך 
בזה, שיש לך זהב טוב מזוקק, עד שלא נמצא כמוהו ביופיו וטובו. ויש 
מדריגה  ירד  כי  הראשון,  כמו  טוב  אינו  אבל  טוב,  ג״כ  שני,  זהב  לך 
שהוא  שלישי,  זהב  לך  ויש  נחושת.  קצת  בו  שיש  מפני  הראשון,  מהזהב 
ג״כ טוב, אבל יש בו חצי נחושת. ויש לך זהב רביעי, שהוא רע מאוד, 
עד שלא נראה בו הזהב לרוע, מפני שהוא מלא סיג ונחושת. הנה על 
כרחך אתה צריך להודות כי בזה הזהב הרביעי, הגם שנראה כולו סיג, 
עם כל זה יש בו ג״כ זהב מזוקק כמו שהוא הזהב הראשון, שהרי נתת 
מחלקי  חלק  בכל  שנתפשט  הוא  הצרוף  הזהב  וזה  צרוף,  זהב  בנחושת 
לומר  מוכרח  אתה  כרחך  על  זה  כל  עם  נראה,  שאינו  והגם  הסיג. 
שהוא  אלא  הסיג,  מן  אחד  במקום  שהוא  ולא  ָׁשם,  שהוא  ולהודות 
ואין  הסיג,  ונקודות  חלקי  מכל  ונקודה  ונקודה  וחלק  חלק  בכל  נתפשט 
נראה.  שאינו  הגם  צרוף,  זהב  שם  יהיה  שלא  בסיג  ונקודה  חלק  לך 
וכמשל הזה בעצמו הוא בנידון שלפנינו, כי הזהב הצרוף המזוקק שאין 
שלם,  אחדות  ב״ה,  הגמור  האחדות  שהוא  ב״ה,  האצילות  הוא  כמוהו 
ב״ה.  אלקות  עולם  שהוא  ראשונה,  המדריגה  הוא  טהור,  זהב  כולו 
מדריגה שניה הוא זהב טוב, אבל אינו במדריגת הזהב הטוב הראשון, 
פשיטות,  שם  גם  זה  כל  עם  אבל  הפירוד.  עולם  הבריאה,  עולם  והוא 
עד ששם מתלבש האצילות, בסוד לבושי יום טוב ושבת. מדריגה שלישית 
הוא זהב חצי נחושת, הוא עולם יצירה, שהם השופטים והדיינים, אלו 
טוב,  העושה  שכר)  (לתת  להשכיר  חובה,  מלמדין  ואלו  זכות  מלמדין 
ולהעניש העושה רע. ושם ג״כ נראה השכינה בסוד לבושי חול. להשכיר 
שהם  קליפות,  ע״י  הנחושת,  חלק  מצד   – להעניש  הזהב,  חלק  מצד   –
שוטרי הדיינים, שהם בעשיה, השואלים ומבקשין דין. המדריגה רביעית 
מלא  חומרי,  כולו  יצה״ר,  כולו  הגשמי,  עולם  סיג,  מלא  רע,  זהב  הוא 

תאוות רעות, ׳רק רע כל היום׳, כולו קליפה, ואין הקדושה נראית לרוע 
שלא  הגשם  חלקי  מכל  וחלק  נקודה  לך  אין  זה,  כל  ועם  ההוא.  הזהב 
תהיה הקדושה מתפשטת בתוכו. כמו הזהב הטהור שנתפשט בסיג, הגם 
הזהב  זה  כל  עם  נראה,  הזהב  אין  שהרי  הזהב,  את  רואה  אינו  שהסיג 
בתוכו, ובכל נקודה ונקודה רואה הוא את הסיג, כי הוא מעורב בו בכל 
חלקיו, רק שאינו נראה, אבל על כרחך הוא שם בכל חלק ובכל נקודה. 
פנוי  ונקודה  חלק  לך  ואין  עשיה,  שבעולם  דבר  בכל  הקדושה  כן  כמו 
מהקדושה, ואילו לא היה שם הקדושה, לא היה לשום דבר קיום אפילו 
מקדושתו,  חוץ  דבר  לך  שאין  כולם׳,  את  מחיה  ׳ואתה  כענין  אחד,  רגע 
וקדושתו  מקדושתו,  בא  הוא  הכל  אבל  רשויות.  ב׳  ח״ו  היה,  שאילו 
(עי׳  רז״ל  וכמאמר  קדושה,  צד  יש  בחזיר  שאפילו  עד  בכולן,  מתפשטת 
רבינו בחיי ויקרא יא, ז) ׳למה נקרא שמו חזיר, שעתיד לחזור ְלֶהֵּתרֹו׳, עד 
שאפילו המלאך המוות, שהוא השטן, הוא היצה״ר, יש בו קדושה, שלכך 
נקרא ׳סמא״ל׳, שסוף שמו ׳אל׳, שהוא ג״כ מלאך, שבו ג״כ קדושה. וזהו 
סוד הפסוק (ויקרא טז) ׳אני ה׳ שוכן איתם בתוך טומאותם׳, אפילו בתוך 
לשום  היה  לא  זה  ולולא  בתוכה,  מתפשטת  הקדושה  והקליפה,  הטומאה 
דבר.  לכל  ְוַהֲעָמָדה  וקיום  חיים  נותנת  הקדושה  כי  וחיות,  קיום  דבר 
והקדושה רוָאה אותם, והם אינם רואים את הקדושה. ועל זה רמז שלמה 
הורה  וטובים׳,  רעים  צופות  מקום,  בכל  ה׳  ׳עיני  טו)  (משלי  ע״ה  המלך 
ומקום  מקום  כל  שרואים  מתפשטות,  ה׳  עיני  מקום  בכל  כי  בפירוש 
והלוואי  בסיג.  הזהב  כענין  רואה,  אינו  שהוא  הגם  ונקודה,  ונקודה 
ֶׁשָּיִׂשים המעיין דברינו אלה נגד פניו, וישים אל ליבו, בוודאי ִיָּכַנע לבבו 
בהצנע  יהיו  מעשיו  וכל  ב״ה,  בוראו  לפני  וביראה  באימה  לעמוד  הערל 
לו  הנותנים  בו,  שמתפשטים  הקדושות  ניצוצות  התפשטות  מפני  לכת, 
חיות וקיום ְוַהֲעָמָדה בכל נשימה ונשימה שנשם ברוח אפו וברוח שפתיו, 
עימו  עולם  של  מלכו  המלך  ולכבוש  ולחטוא,  למרוד  פניו  יעיז  איך  כי 
הקדושים  ניצוצותיו  וכוחותיו,  וגידיו  איבריו  בכל  בו  המתפשט  בביתו, 
הנותנים לו חיות וכח וקיום ְוַהֲעָמָדה, ורואים אותו ומשגיחים עליו בכל 
פרטי ענייניו, כענין (ירמיה לב) ׳עיני ה׳ פקוחות על כל דרכי בני אדם, 
המה  בו  המתפשטות  הקדושות  הניצוצות  בוודאי  כי  כדרכיו׳,  לאיש  לתת 
רואים כל מעשיו ודרכיו וענייניו, הגם שהוא אינו רואה אותם. ולכן היו 
מפני  מהנבראים,  אחד  שום  בגנות  לספר  שלא  החסידים  נזהרים 
שהוא  מהנבראים,  וחלק  חלק  בכל  הוא  הקדושות  הניצוצות  שהתפשטות 
נותן לו שפע חיותו וקיומו, ובזולת זה היה נפסד כרגע. והגם שהקדושה 
הסיג  כענין  שנתרבתה,  והטומאה  הקליפה  מפני  הוא  נראית,  אינה 
יתגלו  הקדושה,  שיתרבה  לבוא  לעתיד  אבל  הצרוף,  הזהב  על  שנתרבה 
והטומאה,  הקליפה  שהוא  והיצה״ר,  ַהָּמוֶת  ויבולע  הקדושות,  הניצוצות 
טומאת  יחזור  ואז  פנים,  כל  מעל  הגופניות  תאוות  חרפות  דמעת  ויסיר 
הפשע  יכלה  כי  לקדושתו,  יצה״ר,  פרס,  שר  וטומאת  לקדושתו,  החזיר 
׳ומלאה  הטומאה,  יכלה  כולה,  הקדושה  בהתרבתה  כי  החטא,  ְוָהֵתם 
הארץ דעה כמים לים מכסים׳, וכולם מקטנם ועד גדולם יכירו וידעו כי 
עד  אלקיהם,  את  שכלם  בעין  ויראו  משלה,  בכל  ומלכותו  המלוכה,  לה׳ 
לו׳. ִקִּוינּו  אשר  ה׳  ׳זה  ואנוהו׳,  אלי  ׳זה  ויאמרו  באצבעותיהם  שירמזו 

מדור הקליפות 
לכל  כולל  שם  היא  ׳קליפה׳ 
מציאות הרע והטומאה בעולם. 
היא נקראת כך, כי הרע חופה 
על הטוב כדוגמת קליפת הפרי 

שקודמת לו ומכסה אותו.
 לכל גילוי של קדושה קודמת 
כי  עליו,  שחופה  קליפה 
(פרד"ר  לפרי  קדמה  הקליפה 
גם  רואים  זה  ענין  ז).  כה, 

שקודם  הבריאה,  בתחילת 
ורק  תוהו,  אלפים  ב'  היו 
אח"כ ב' אלפים תורה, וכן מה 
שישמעאל קדם ליצחק, ועשו 

נולד קודם ליעקב, ועוד. 
יש  פרי  שלכל  לכך   מעבר 
גם  ישנו  הקודמתו,  קליפה 
מצד  לקליפות  מיוחד  מדור 
וכמבואר  העולמות,  עמידת 
שהנה  האר"י,  בכתבי 
עולמות  ארבע  ישנם  כידוע 
בריאה  אצילות  הנקראים 
מעולם  ולמטה  עשיה,  יצירה 
לקליפות  מדור  ישנו  העשיה 
עולמות  לעומת  שעומד 
דקדושה, ובדומה להם גם בו 
יש ארבע עולמות אבי"ע וי"ס. 
סמוך  הגשמי  העשיה   עולם 
והוא  הקליפות,  לעולם  מאוד 
בשם  רבות  פעמים  נקרא 

'מדור הקליפות'.
 והנה בכל ימות השבוע, רגלי 
במדור  אחוזים  הקדושה 
הקליפות וסמוכים להם, אולם 
הקדושה  רגלי  עולים  בשבת 
ומתרחקים ממדור הקליפות, 
שביניהם  המקום  נעשה  ואז 
בשבת  שאסור  שבת',  'תחום 
לצאת יותר ממנו, בכדי שלא 
להחזיר את רגלי הקדושה אל 

מדור הקליפות. 
עולם  שבכל  לדעת  יש   עוד 
השייכות  קליפות  ישנן  ועולם 
לאותו עולם, ומדור הקליפות 
היינו  העשיה  שבתחתית 
מקומם מצד כלליות העולמות.

הקליפות  מדור  שעיקר  לפי 
ומושבם במדבר שמם, ולכן היה 
הולך  דוד,  של  צבא  שר  יואב 
להכניע  המדברות  אל  תמיד 
בביתו  ֵבר  קָּ 'ַויִּ וז"ס  הקליפות, 

במדבר' (שער הפס', שופטים). 

אחר  שהצדיקים  חז"ל  אמרו 
שהוא  לגיהנם,  יורדין  מיתתן 
הקליפות,  מדור  מקום  סוד 
ומצילין  ברשעים  ואוחזין 
בחגיגה  וכמ"ש  משם,  אותם 
ואציל  אמות  מתי  יוחנן,  'א"ר 
עשן  ואכבה  אחר  אלישע  את 

מקברו' (שעה"כ נפ"א ב).

ששם  מטמא,  חו"ל  אויר 
עמוקות  (מגלה  הקליפות  מדור 

ואתחנן, קעח). 

אומרים  אנו  ק"ש  אחר 
שמלכותו  לומר  בשכמל"ו, 
בכל משלה ומבורך שם כבודו 
אפי' בתחתית מדור הקליפות, 
רק שהם מקבלין מבחי' מאמר 
סתום. ועל כן אומרים בחשאי, 
כי בוודאי זהו סוד גדול מאוד 
ואסור להרהר בזה הרבה, מכל 

שכן לדבר (ליקו"ה ציצית ב, ו). 

ממש,  לשמה  שלא  תורה 
גוונא,  וכהאי  ת"ח  להיות  כגון 
אפי'  למעלה,  כלל  עולה  אינה 
המלאכים  ומדור  להיכלות 
למטה  נשארת  אלא  דקדושה, 
מדור  שהוא  הגשמי,  בעוה"ז 

הקליפות (תניא מ).

אפי' במקומך וכו׳ תוכל למצוא 
אלקותו. ואיתא בליקו״מ (ח״ב 
נו): כשיש להאדם לב אין שייך אצלו 
מקומו  הוא  אדרבא  כי  כלל,  מקום 
של עולם וכו׳. כי האלקות הוא בלב, 
ואצל  לבבי׳,  ׳צור  עג)  (תהלים  כמ״ש 

השי״ת נאמר (שמות לג) ׳הנה מקום איתי׳, ש׳הוא מקומו של עולם, 
ואין העולם מקומו׳ (ב״ר סח, ט), נמצא, מי שיש לו לב ישראלי אין 
ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום 
כלל, כי אדרבא ׳הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו׳ כנ״ל.

אייבשיץ בספרו אלון בכות (איכה א, ז), שעיקר כפירת הבן הרשע הוא במה שאינו מאמין בטובה המסתתרת בגלות מח), וז״ל: באמת הרשע אומר, מה 
העבודה הזאת לכם להזכיר יציאת מצרים, הלא אתם עדיין בגולה, ומה אהני לכו שנגאלתם ממצרים. אכן עיקר הטעם של זכירת יציאת 
מצרים הוא, להיות לנו פתח תקוה ּוְלַצּפֹות לישועה ולנחמה בביאת הגואל, דכשם שהוציא הקב״ה אותנו ממצרים, כך יוציא אותנו מגלות 
המר הזה, ואף אם יתמהמה, חכה לו, ולכך חיוב להזכיר יציאת מצרים בגולה, ְלנֶָחָמה לנו.  ורבינו בחיי (ויקרא ד, ג) ביאר מיהו הנקרא ׳כופר 
בעיקר,  שכפר  שאע״פ  והוסיף,  בעיקר׳, 
מידת חסדו של השי״ת פתוחה לעולם לקבל 
הוא  ׳רשע׳  לשון  וז״ל:  תשובתו, 
המתגאה והכופר בעיקר וחושב שאין 
בארץ  השגחה  ואין  בשמים  אלקים 
א–ו),  א,  התורה  יסודי  רמב״ם  (ראה 
וכענין שכתוב (תהלים י) ׳רשע כגובה 
חוזר  כשהוא  ואעפ״כ  מזימותיו׳.  כל  אלהים  אין  ידרוש,  בל  אפו 
בתשובה הקב״ה מקבלו (ראה רמב״ם תשובה ג, יד). ואין צריך לומר 
ִיְמָצא  הדין  במידת  אפילו  כי  הרחמים,  במידת  סליחה  ֶׁשִּיְמָצא 
סליחה. וזה שאמר (ישעיה נה) ׳וישוב אל ה׳ וירחמהו, ואל אלהינו 
כי ירבה לסלוח׳, כלומר אפילו במידת הדין (כי שם הוי״ה כנגד מידת 
הרחמים, ושם ׳אלהינו׳ כנגד מידת הדין מט)). וכן מצינו במזמור ׳נאום ֶּפׁשַ ע ָלָרָׁשע׳ (תהלים לו), שכתוב שם ׳ה׳ ְּבַהָּׁשַמִים חסדך׳, והמזמור ההוא 
מיוסד על מעשה הרשעים הכופרים. ולכך הזכיר ָׁשם מידת החסד, לפי שחסדו של הקב״ה מתפרסם בעמים בסליחת הרשעים. ומפני 
שהזכיר כי החסד בשמים, על כן הוסיף אות הה״א בִמלה (׳ְּבַהָּׁשַמִים׳), כי הה״א צורת פתח, והיא רמז לעוה״ז (עי׳ מנחות כט:), וכדי ללמד 
לשוב.  ירצה  אם  אליו  חסדו נ)  הקב״ה  ימשיך  המוחלט  הרשע  ואפילו  לתשובה,  פתוח  פתח  ימצא  בה״א  שנברא  בעוה״ז  בארץ  שאפילו 

    
     
      
     

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבוכינויים



מסילת הקשרים
נ‡) וע"פ כלל ב' (מח"י כללי העיון), ששקל רבינו בפלס לשון קדשו בכל דיבור ודיבור מה לקצר ומה להאריך וכו', אומר דבר זה דרשני.     נב) בבחינת 'טט בכתפי 
זוכה  הלב,  ורצון  הדיבור  שע"י  ולמעשה,  לעובדא  עצה  מכאן  ולהוציא  לרמז  ויתכן  נ‚)  דייקא.      שם  ונעלמים  גנוזים  שהיו  התורה  סודות  היינו  באפריקי',  ופת 
פחותה,  במדריגה  נמצא  שהוא  לאדם  להאיר  יכול  ותפילה  בתורה  שהדיבור  (יא)  בליקו"מ  וכמובא  והלבושים,  ההסתרה  אף  על  במקומו,  השי"ת  את  לגלות  האדם 
ועוד מובא בליקו"מ (עח), שהדיבור שהוא בחי' שכינה, הוא בחי' אם הבנים, ההולכת עם האדם תמיד אפילו במקום הטינופת, עי"ש.     נ„) ראה במילוא"ח ד"ה 

'ומשם אתה יכול וכו'', שהבאנו שם את דברי הבעש"ט, עי"ש כל הענין.

ּב 
ואני תפלה

חּוס  úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
ר  ≈ּ ס¿ ַּ  ú‡ַ ו¿ ָעúַי,   ú…ַוֲחמ
ּו  úּ ƒפ ‡ֲ  , י ƒּנ ּמ∆ ƒמ ָך  י נ∆ ּפָ
ים  ƒּנ‚ֻ úּו ַ‰מ¿ ָúּ‰ַ  מו… ˜ו… מ¿ ƒּב
ָך  ¿„ ָי ם  ָׁ ם  ַ‚ּ"  ,„ …‡ מ¿
ָך".  ינ∆ ƒמ י¿ י  ƒנ …‡ֲחז≈ ו¿ י  ƒנ ח≈ ַנ¿
י  ≈ַׂמֲע" ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ≈úָמ
י  ƒּב ז  ח… ¡‡ ף",  ר∆ ∆ּ  ú‡ַ ָך  ∆„ ָי
 ú ּכָ ƒמ ָר‰  ≈‰ מ¿ י  ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ו¿
ים  ƒúָפ ¿ ּׁ‰ַ  מו… ˜ו… úּּו ַ‰ּמ¿ ≈‡
י  ƒנ ר≈ ז¿ ַע ַ ו¿ ים.  ƒּנ ‚ֻ מ¿ ‰ַ ו¿
 úָכ י„ ּב¿ ƒמָ ָך ¿ ׁ ‡ו… ≈ּ̃ ַב ¿ú
ם.  ָׁ י  ƒנ‡ֲ ∆ׁ   מו… ˜ו… ַ‰ּמ¿
 ‡ ָר ¿̃ ƒמ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ם  ָ ּׁ ƒם מ ∆ּ ¿ׁ ַּ̃ ƒּוב "ּוב ּכָ ∆ׁ
 ָ‡ ָ̂ ּוָמ יָך  ≈‰…ú ¡‡ יי    ∆‡
ָך  ָבב¿ ¿ú  úָכ ּב¿ ּנּו  ∆ׁ ר¿ ¿„ ƒ י  ƒּכ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒ ו¿  " ָך ∆ׁ ַנפ¿  úָכ ּוב¿
 úָכ ּב¿ י„  ƒמָ י  ƒּמ ƒע  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ
ָך  י ∆ú ≈‡ י  ƒנ ב≈ ר¿ ָ̃ ¿ ּו  , ע≈
י  ƒּפ  úַע ַ‡ף  ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
  ר… ¿„ ƒú  ‰ כ∆ ו… ז י  ƒנ י ≈‡ ∆ׁ
י.  ‡ּו ָר ּכָ ָך  ¿ ‡ו…  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú ּו
ּוב  ּכָ ∆ׁ ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ּו
ָ‡úּו,  ָׁ  ‡…ú ¿ú י  ƒּ ¿ַׁר ¿„ ƒנ"
י,  ƒנ ֻׁ ¿̃ ƒב  ‡…ú ¿ú י  ƒ‡ ≈̂ מ¿ ƒנ
י  ú ּ‚ו… י ‡∆ ƒנ ּנ≈ ƒ‰ י ƒנ ּנ≈ ƒ‰ י ƒּ ָ‡ַמר¿
י  ƒּ ח¿ ּטַ ƒׁ .י ƒמ ¿ׁ ƒָר‡ ב…˜ ‡…ú
ַ„י  ָי י  ƒּ ¿ַׂר ּפ≈ י  ַכּפָ יָך  ∆ú ≈‡
  ר∆ ∆‡ ּכ¿ י  ƒׁ ַנפ¿ ם.  ַ‰ּיו…  ú ּכָ
יָך  ∆ú ≈‡  ,‰úָ ס∆ ָך  ¿ú ָפ‰  ֲעי≈
י  ƒב ¿… יַני ַ‰ּי  ע≈ י ‡∆ ƒ‡ ָָׂנ
נּו  ָחּנ≈ יי  נּו  ָחּנ≈ ם,  ƒַמי ָ ּׁ ּבַ
י  ƒּכ בּוז.  נּו  ַבע¿ ָׂ ַרב  י  ƒּכ
ּו  נ ≈ׁ פ¿ ַנ ר  ָעָפ ∆ú  ‰ ָח ָׁ
ּו.  נ נ≈ ט¿ ƒּב   ָ‡ר∆ úָ  ‰ ָ̃ ב¿ ָ„ּ
י  ƒׁ פ¿ ַנ ר  ָפ ָע ∆ú  ‰ ָ̃ ב¿ ָ„ּ
 ‰ ָמ ˜ּו ָך.  י ר∆ ָב ¿„ ƒּכ י  ƒנ ּי≈ ַח
ַמַען  ¿ú נּו ≈„ נּו, ּופ¿ ָúּ ‰ָָר ז¿ ע∆
י  ƒָר ז¿ ע∆ ¿ú  ‰ ָׁ חּו ָך.  ∆„ּ ַחס¿
ר  ּוַמ‰≈ י".  ƒּוָעׁ ¿ּ ָני  …„‡ֲ
 ú ּכָ ƒי מ ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ¿úי ּו ƒנ ≈̂ ¿úַּח ¿ú
ים  ƒּנ‚ֻ ַ‰מ¿   מו… ˜ו… ַ‰ּמ¿ úּּו  ≈‡
ים  ƒמּוכ ַ‰ּנ¿ ו¿ ים  ƒפ ֻטּנָ ַ‰מ¿ ו¿
 ú‡ַ"  .„ …‡ מ¿ ים  ƒמ ָ ּׁ‚ֻ ַ‰מ¿ ו¿
 ú‡ַ ו¿  ‰úָ ˆּו מ¿ י  ƒנ ע≈ úָ ב¿ ƒּ
יָ‰"  ƒּפ ר  ≈‡ ּב¿ ָעúַי  ַטר  ¿‡ ∆ּ
יָך  ַרֲחמ∆ ב¿ י  ƒנ ≈ú √‡‚ָ ¿ú ר  ּוַמ‰≈
י  ƒנ ≈ ַ‰ֲעúו… ¿úּו י  ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ¿úּו
ים  ƒמ‚ָ ַ‰ּפ¿  ú ּכָ ƒמ י  ƒנ ַטֲ‰ר≈ ¿úּו
י  ≈„ י¿  úַע יָך  ָפנ∆ ¿ú י  ƒּ ַ‚מ¿ ּפָ ∆ׁ
  נו… ָ‰ֲעו… ו¿ ים  ƒ‡ֲחָט‰ַ  ú ּכָ
י  ƒ‡ ָט ָח ∆ׁ ים  ƒע ָׁ ּפ¿ ‰ַ ו¿
י  ƒּ ע¿ ַׁ ּפָ ∆ׁ ו¿ י  ƒ י ƒו ָע ∆ׁ ו¿
ם  ַ‰ּיו… ַע„  עּוַרי  ּנ¿ ƒמ יָך  ָפנ∆ ¿ú
 „ י ƒז מ≈ ּוב¿  ‚ ≈‚ ׁו… ּב¿  ‰ ּז∆ ‰ַ
 .(‚ú "י˜וú) ן ָרˆו… ס ּוב¿ נ∆ …‡ ּב¿

נקט  קדשו  בלשון  הנה  יתברך.  בו  עצמך  את  לדבק  יכול  אתה  ומשם 
(כגון ׳ונדמה לו שבמקומו אין שם  ׳שם׳ נ‡),  בלשון  פעמים  מספר  רבינו 
בפרשת  בלשוה״כ  שאף  לציין,  וראינו  הלבושים׳).  רבו  שם  שבמקומך  ׳אלא  אלקים׳, 
נצבים ׳׳ולא רחוקה היא׳ (ראה להלן במקו״ח ד״ה ׳כי לא רחוקה היא ממך׳ בלשוה״כ 
כשהודיע  זו,  לשון  מצינו  ואתחנן  בפרשת  ואף  רבות.  ׳שם׳  לשון  נאמר  לו),  והשייך 
שם  השי״ת  את  למצוא  יוכלו  הגויים,  לבין  בעוונם  יגלו  אילו  שאף  לישראל,  משה 
במקומם, וכדכתיב בספר דברים (ד, כט): ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה׳ ֱאֶהי ּוָמָצאָת, 
ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש:  וכך מובא בספר מאור עיניים (השמטות, 
וגו׳  ה׳  את  משם  ׳ובקשתם  הבעש״ט,  אמר  זה:  לפסוק  בביאור  תצוה)  פ׳ 
ומצאת׳, ׳משם׳ דייקא, במקום שהוא, באיזה מדריגה שיהיה, משם תמצא 
׳את ה׳ אלהיך׳, ויוכל להתדבק בה׳.  וביאר זאת בספר ליקוטי תורה להרש״ז 
הנגלית,  יתברך  אלקותו  מציאות  על  מורה  ׳זה׳  שלשון  ע״ד),  נו  חקת,  (פ׳  מלאדי 
וגו׳.  ה׳  את  משם  וגו׳.ובקשתם  ה׳  את  משם  ובקשתם  וז״ל:  הנסתרת,  אלקותו  מציאות  על  מורה  ׳שם׳  ולשון 
(ירמיה מו) ׳ָקְראּו ָׁשם, פרעה מלך מצרים׳, כי לשון  ׳משם׳ דייקא, כמ״ש 
להראות  ממש  שיכול  דבר  הוא  ׳זה׳  לשון  כי  הסט״א.  מקום  הוא  ׳ָׁשם׳ 
באצבעו, אשר יאמר עליו כי הוא זה, ואי אפשר לומר כך רק על הקב״ה, 
כמ״ש (שמות טו) ׳זה אלי ואנוהו כו׳׳, כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳. אבל מקום 
מאוד  עמוק  כלומר  ׳שם׳,  נקרא  לכן  מאוד,  רחוק  הוא  הקליפות  ומשכן 
ושבירת  המיתה  מקום  שהוא  ימותו׳,  ׳ושם  יד)  (במדבר  שכתוב  וזה  למטה. 
אתר  ׳לית  כי  כו׳׳,  ומצאת  אלקיך  ה׳  את  משם  ׳ובקשתם  וזהו  כו׳.  הכלים 
פנוי מיניה׳, ולכן גם מבחי׳ ׳שם׳ יוכלו למצוא את ה׳, ע״י ׳ובקשתם את 

ה׳׳, לצעוק אל ה׳ בצר לו מעומקא דליבא, ובחי׳ תשובה, ואזי אתהפכא חשוכא לנהורא, ומבחי׳ ׳ָׁשם׳ נעשה ׳ֵׁשם׳ ע׳, שמתעלה החיות לשורשו. ראה שם 
שביאר, שמקום הקליפות הוא בסוד ז׳ מידות רעות וספירות דקליפה, וע״י הכנעת היצר מתבררים מידות אלו ועולים לשורשם שבקדושה, בסוד ז׳ מידות דקדושה הכלולים כל 

אחד מעשר, שזהו בסוד ע׳ רבתי של תיבת ׳שמע׳ שבפסוק היחוד, סוד כלליות נפשות ישראל הרמוזים כולם בשבעים נפש דיעקב, וזהו הנקרא ׳שם ע׳, עי״ש כל הענין. 
משם אתה יכול וכו׳ ולשוב אליו בתשובה שלימה. ראה להלן במקו״ח ד״ה ׳כי לא רחוקה היא ממך׳ בלשוה״כ בפרשת נצבים, ובביאור הרמב״ן לפסוקים אלו, 
שמבטיח הקב״ה לעם ישראל, שאף כשיגלו בעוונם עתידים הם לבסוף לשוב בתשובה, ומודיעם עוד, שמצות התשובה אינה רחוקה ומופלגת מהם, אלא תלויה היא 
אך בפיהם וליבם. וראינו לציין, שרבים מהמפרשים (כגון רש״י על אתר) ביארו שה׳מצוה׳ הנרמזת בפסוק ׳כי המצוה הזאת לא נפלאת היא וכו׳ ולא רחוקה היא׳,  היא 
התורה וכלליות מצוותיה, ויש שביארו כדברי הרמב״ן שהיינו מצות התשובה,  וכפי שביאר הכלי יקר (דברים ל ,יא) שתי דרכים אלו, והרחיב לבאר כיצד בכל אחת מדרכים 
אלו תלוי הדבר בפה ובלב, וז״ל: כי המצוה הזאת וגו׳ לא נפלאת היא ממך.כי המצוה הזאת וגו׳ לא נפלאת היא ממך. הנה מקום איתי לפרש פרשה זו בשני דרכים, הן על סתם מצוות התורה, הן על 
התשובה אשר הזכיר למעלה. דרך א׳, על כל מצות התורה.  דרך א׳, על כל מצות התורה. שיש בכל מצוה שתי בחינות: האחת היא העשיה עצמה, לעשות המצוה בפועל. השניה, הוא 
כוונת המצוה, להבין ולהשכיל בסודות התורה אשר העלים ה׳ מן האומות, כמ״ש (תהלים כה) ׳סוד ה׳ ליראיו וגו׳׳, וכתיב (שם קמז) ׳לא עשה כן לכל 
גוי ומשפטים בל ידעום׳, כי העלים ה׳ מן האומות סודות התורה ומסרה לישראל, על כן אמר ׳לא נפלאת היא ממך׳ וכו׳, כי אם נפלאים מעשה 
ה׳ מן האומות, אבל לא ממך נב), כמבואר במדרש לקח טוב (דברים ל, יא) עי״ש, וכו׳. ועל העשיה בפועל אמר ׳ולא רחוקה היא׳ וכו׳, כי לא ציווה ה׳ לך 
להביא ממרחק איזו מצוה, כי בקרבנות אמרו רז״ל (ויק״ר כז, ו) שאמר הקב״ה ׳לא הטרחתי עליך להביא קרבן מן המינים שאינן ברשותך, כי אם מן 
בקר וצאן שברשותך׳ וכו׳, ומהם תקיש אל כל המצוות, שלא ציווה לך הקב״ה להביא ממרחק איזו דבר למצוה, כי אם בדברים המצּוִיין אצלך וכו׳. ועל 
זה אמר ׳ולא מעבר לים היא׳, כי לא ציויתי לך להביא דבר מעבר לים למצוה, ׳כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו׳, ׳בלבבך׳ הוא מקום העיון 
העוסק  ׳כל  קי.)  (מנחות  רז״ל  כדאמרו  בפיך,  לעשותה  ידך  לאל  יש  מצוה,  איזו  לידך  תבוא  שלא  בזמן  ואפילו  כי  העשיה,  מקום  ו׳בפיך׳,  והחכמה, 
בתורת עולה כאילו הקריבה כו׳׳, וזה היקש על כל שאר המצוות, שהעוסק בהם כאילו עשאם. זהו שאמר ׳בפיך ובלבבך לעשותו׳, כי יכול אתה לשלם 
כאילו  הקב״ה  עליו  מעלה  עשאה,  ולא  ונאנס  מצוה,  איזו  לעשות  בלבבו  חשב  ׳אפילו  ו.)  (ברכות  אמרו  וכן  אותם,  עשית  כאילו  ודומה  בשפתיך  פרים 
(פסחים נד.), ואם כן, כשברא ה׳ התשובה, שם היית גם אתה. ואם האומות  התשובה. כי ׳ישראל והתשובה קדמו לעולם׳  על  הוא  שני  התשובה.דרך  על  הוא  שני  עשאה׳ נ‚).  דרך 
ואם  וכו׳.  ממך׳  היא  נפלאת  ו׳לא  ומקדם,  מאז  לך  גלוי  התשובה  סוד  כי  עליה,  זירוז  צריך  אינך  אתה  הנה  נינוה,  כאנשי  התשובה,  על  זירוז  צריכין 
תאמר, אם עוונותי ִהּטּו אלה שנסתלקה השכינה מתחתונים ועלתה לה למרום, אם כן אני אשוב אליו והוא לא ישוב אלי, כי אני גרמתי הריחוק הזה, 
ואיך אשוב עד ה׳, הרי אצטרך לעלות השמימה ולשוב אליו יתברך, ואם כן פליאה דעת בעיני אנה אלך לרוחו יתברך. על זה אמר ׳לא נפלאת היא 

מילואי חכמה
שלימה.  בתשובה  אליו  ולשוב  ית׳  בו  א״ע  לדבק  יכול  אתה  ומשם 
מאוד  ונתרחקו  שנדחו  אותם  גבי  ט)  ג,  ציצית  (או״ח  בליקו״ה  וכתב 
שנפל  למקום  ונפל  נדחה  מהשי״ת  מהנדחים  אחד  כל  בזה״ל:  מהשי״ת 
את  תדין  ׳אל  ד)  ב,  (אבות  בבחינת  לו,  גרם  מקומו  כי  מקומו,  מחמת 
חבירך עד שתגיע למקומו׳, והשי״ת שהוא מקומו של עולם, ויודע מקום 
לו.  גרם  שמקומו  יודע  כי  זכות,  לכף  הכל  את  דן  הוא  ואחד,  אחד  כל 
ואזי כשהשי״ת רוצה לרחם עליו ברחמיו המרובים, הוא מעלה אותו מן 
המקום ההוא לבחינת למעלה מן המקום, ושם נמתק ונתתקן הכל וכו׳. 
המקום  כי  מהשי״ת,  התרחקותו  לו  גורם  ואחד  אחד  כל  של  המקום  כי 
הוא בחינת תוקף העשיה, תוקף הצמצום, שמשם עיקר אחיזתם כידוע. 
ומי שרוצה להתקרב להשי״ת, צריך תמיד לבקש את ה׳ בכל המקום אשר 
למעלה  לבחינת  שם  הוא  אשר  המקום  בחינת  ולהעלות  ולקשר  שם,  הוא 
ה׳  לעבוד  זוכה  ואז  להשי״ת,  דהיינו  עולם,  של  למקומו  המקום,  מן 
באמת, ואין שום מקום שימנענו. ואפילו מי שנפל לאיזה מקום לא טוב 
ומלוכלך  ומגושם  נמוך  למקום  שנפל,  למקום  נפל  אם  ואפילו  בחטאיו, 
מאוד ח״ו רחמנא ליצלן, אעפ״כ צריך שיזכור בהשי״ת שהוא מקומו של 
עולם, ששם יש מקום של כל אחד ואחד, ועל כן אין שום נפילה בעולם 
מכל  עולם,  של  מקומו  שהוא  להשי״ת  לחזור  יוכל  משם  גם  כי  כלל, 
המקומות אשר נידח לשם, בבחינת ׳ּוִבַּקְׁשָּת משם את ה׳ אלהיך׳, ׳משם׳ 

דייקא, ממקום אשר הוא שם, כמובא בשם הבעש״ט ז״ל  נ„).

ילקוט הנחל

בתשובה  אליו  ולשוב  ית׳  בו  א״ע  לדבק  יכול  אתה  ומשם 
התשובה  שעיקר  ט)  ה,  עדות  (חו״מ  בליקו״ה  וכתב  שלימה. 
התשובה  עיקר  וז״ל:  מקום,  בכל  עימו  נמצא  שה׳  הידיעה  ע״י  היא 
כשיודעים ומאמינים שהשי״ת נמצא עימו תמיד בכל עת ובכל מקום 

׳בכל  קג)  (תהלים  כמ״ש  שהוא, 
לילך  יזכה  ועי״ז  ממשלתו׳,  מקומות 
בדרך התשובה שעשה משה. כי עיקר 
ע״י  כוחם  כל  והסט״א,  היצה״ר 

השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה. כי בתחילה מחטיא את האדם 
על  כשבא  ואח״כ  ַהְטָעאֹות,  מיני  בכמה  אותו  שמטעה  ִׁשְקרֹו  ע״י 
דעתו לשוב, מחליש דעתו ומכניס בליבו שכבר נסתלק השי״ת ממנו, 
והוא רחוק כל כך עד שאי אפשר לו לשוב. ובאמת הוא להיפך, כי 
כתרין  בעשר  אפילו  קג),  (תהלים  משלה׳  בכל  ׳מלכותו  באמת 
דמסאבותא (במדורי הקליפות, שהם עשר ספירות דטומאה), וכמ״ש (ויקרא 
כשהם  ׳אפילו  שפירש״י  וכמו  טומאותם׳,  בתוך  איתם  ׳השוכן  טז) 
דרך  עיקר  שזה  לידע  צריכין  כן  ועל  עמהם׳.  שכינה  טמאים, 
התשובה שעשה משה באלול, והצדיקים אמיתיים והכרוכים אחריהם 
שיודעים  במה  הוא  שהעיקר  ושנה,  שנה  בכל  הדרך  זה  ממשיכים 
ומודיעים בכמה לשונות ואזהרות וכרוזים הרבה בלי מספר, שהשי״ת 
שבכל  הגרוע  החוטא  עם  אפילו  ואחד,  אחד  כל  עם  עימנו  עדיין 

קלט) ׳ואציעה  (תהלים  בחינת  משלה׳,  בכל  כי ׳מלכותו  כולו,  העולם 
שאול הנך׳, וכל זמן שהאדם חוזר זאת בדעתו וליבו, ומכניס זאת 
בליבו באמת, בבחינת (דברים ד) ׳וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי 
ה׳ הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וכו׳׳, אזי בוודאי 
חייו  ימי  כל  גדולה  תקוה  לו  יש 
זה  כי  באמת.  התשובה  לדרך  לזכות 
משה  שעשה  התשובה  דרך  עיקר 
והצדיקים שאחריו, בחינת (ישעיה מג) 
׳הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה׳, שזה הפסוק הוא סוד כוונות 
(משנת חסידים אלול א), שהכוונה הפשטיות שיוצא מזה  אלול כמובא 
ע״י  לנו  הודיע  ברחמיו  שהשי״ת  הוא,  הפשוטים  אדם  בני  לכל 
צדיקיו האמיתיים שהוא ׳נותן בים דרך וכו׳׳, דהיינו שאפילו בתוך 
מצולות ים הרבים מאוד מאוד השוטפים על האדם כהמון גלי הים 
ממש, בבחינת (תהלים מב) ׳כל משבריך וגליך עלי עברו׳, בחינת (יונה 
בבור  ׳ַׁשַּתִני  פח)  (תהלים  בחינת  ימים׳,  בלבב  מצולה  ׳ותשליכני  ב) 
כמו  שכן  מכל  הרבה,  בפסוקים  וכן  במצולות׳,  במחשכים  תחתיות, 
שיודע האדם בעצמו מה שעבר עליו, ולהיכן ירד ונשלך ע״י מעשיו, 
אעפ״כ גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו יתברך, ועיקר הדרך 
נעשה ע״י בחינה הנ״ל, ע״י שיודע ומאמין כי ׳מלכותו בכל משלה׳ 

כנ״ל, בחינת ׳אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך׳.

      
    

 נחל נובע נחל נובע





מסילת הקשרים
וספר כל דיבור ודיבור וכו', מה לקצר ומה להאריך, מובן שלא נקט רבינו לשון זו  ורוח קדשו מנה  נ‰) והנה ע"פ כלל ב' (מח"י כללי העיון) אשר בפלס ומשקל חכמתו 
'והשבות אל לבבך  הקשרים ורמזים לענייני המאמר: א.  לתפארת המליצה בלבד, ונדרש הלומד לעיין ולחפש מה בא לרמז בזה.      נו) והנה בפסוקים אלו מצינו כמה 
בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה', בחי' המבואר להלן (ריש אות ג') שצריך האדם להסתכל היטב היטב בבחי' הימי רע, ובוודאי ימצא שם ימי טוב. 'והשבות אל 
לבבך', בבחי' קישור הדעת אל הלב המבואר להלן (אות ז'), עי"ש. ב. ענין קיבוץ הִנדחים, בחי' המבואר להלן (אות ג') שאותיות התורה השורים בימי רע המה מפוזרים 
ומפורדים בלשונות העכו"ם, ולאחר שהפשיטם מלבושי הקליפות ע"י כפיית היצר, המה בולטות ומצטרפות. ג. 'ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך', בחי' המבואר 
להלן (אות ה') מענין התקשרות האהבה שבין הבן להאב שלמעלה מהזמן והמידות, היינו ע"פ המבואר בליקו"מ (קמא) על פס' זה, שמילת לבב האב משפיעה אף על לבב 
זרעו. ראה להלן (אות ה') בילקוה"נ ד"ה 'כשעדיין הבן במוח האב קודם ההולדה', עי"ש. ד. 'לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך', בבחי' מה שדרשו חז"ל במשנה 
(ברכות נד.) 'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך' – בשני יצריך, 'ובכל נפשך' – אפילו הוא נוטל את נפשך, 'ובכל מאודך' – בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, וכפי שביארה זאת 
הגמ' (שם ס.) שזהו הנרמז בפס' 'בה' אהלל דבר באלהים אהלל דבר', כמובא כל זה לעיל (אות א') במקו"ח ד"ה 'בה' אהלל דבר וכו'', עי"ש. וראה עוד במילוא"ח (שם) 
ד"ה 'בה' אהלל דבר וכו'' בדברי הזהר, עי"ש.      נז) בבחי' 'אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר לו בכרך גדול שברומי'.      נח) וראינו לעורר לבב הלומדים, דהנה ביאר 
רבינו שאנו אומרים לזה האדם ששאל היכן אלקיך ש'לא רחוקה היא ממך, אלא שבמקומך שם רבו הלבושים', היינו שבמקום הקליפות השי"ת נכסה ומסתתר מן האדם. 
אמנם מפסוקים אלו משמע שאדרבא בזמן הגלות 'לא נפלאת' ומכוסה היא ממך, ויש להתבונן כיצד עולים הדברים במסילה אחת יחדיו. ויתכן לומר שע"י כפיית היצר 
ולו במעט, ייתגלה אכן שהלבושים וההסתרות סרים.       נט) וראה להלן אות ז' במילוא"ח ד"ה 'חפץ הוא בחי' לב', שם הובאו דברי הרמב"ן בביאורו לפס' הסמוך 'ומל 
ה האדם לכך, אך לעת"ל שיתבטל ערלב הלב, שוב יחפוץ אך  ה' אלהיך את לבבך', שעיקר חפץ האדם ותשוקתו תלוי כפי מהות לבבו, שכאשר יש בו כח המתאווה לרע, ִיטֶּ
בטוב, ובבחי' המבואר שם בדברי רבינו, שעיקרן של המידות והיצה"ר הוא בלב, ולעת"ל שיאיר אור האהבה שבדעת בלב כולם, עי"ז יזכו להשיג האור הגנוז וכו', עי"ש. 

ּב
עצה ותושיה

‡פיúו  „ע  ˆריך 
ע  ˜ מו  ‰‡ ‡ם 
 ‰‡ו  יפוú˜‰ במ„ור
 ‰ נ חו  ‰ ‚ י במ„ר
úך  נ„מ‰  ע„  מ‡ו„, 
עו„  úך  ‡פר  ‡י 
יברך  ‡úיו  ‰ú˜רב 
  רח˜ נ  מחמ
úו  ו‡פי  ,„ מ‡ו ממנו 
נפú בכפיר‰ בעי˜ר 
„ע  כ  ‡עפ" ח"ו, 
‚"כ  במ˜ומך  ‡פיúו 
‡ú˜וו,  úמˆו‡   úוכ
מחי‰  יברך  ‰ו‡  כי 
ומם  וכו'.   úכ‰  ‡
‰ú„ב˜   úיכו  ‰‡
‡úיו  וúוב  יברך  בו 
כי  úימ‰,  בוב‰ 
ממך,  ‰י‡  רחו˜‰   ‡ú
ם  במ˜ומך   ‡ú‡
ˆור (˜י ‰úבוים  רבו 

.(„ ,‚ú י˜ו"מú

ּב 
ואני תפלה

נו…  ּבו… ƒם, רúָ ú עו… ∆ׁ …נו ּבו… ƒר
ָעúַי  ם  ַרח≈ úָם,  עו…  ú ∆ׁ
ים  ƒַרֲחמ ‡ ≈úָך, ָמ מ∆ ¿ׁ ַמַען ¿ú
 ‰ ָּ‡ַ  , ֲעúּומו… ַּ ַע  ≈„ יו…
ָעַבר  ∆ ּׁ  ‰ ַמ  ú ּכָ ַע  ≈„ יו…
י  ƒּ ָעַבר¿ ∆ ּׁ ַמ‰   úָכ ו¿ ָעúַי 
 ,‰ ּנָ ַע„ ‰≈ ָך  ¿„ּ ¿‚ נ∆ י  ƒּ ּוָפַ‚מ¿
ָעúַי,   ú „ו… ָ‚ּ ָך  ¿„ּ ַחס¿  úָב‡ֲ
י,  ƒ ‰ ‡ו… ַחּי∆ ‰ מ¿ ָּ‡ַ ן ƒַוֲעַ„י
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒנ ≈̃ ַחּז¿ מ¿  ‰ ָּ‡ַ ו¿
 ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú ּו  ׂ ּפ≈ ַח ¿ú ן  ƒי „ַ ֲע
ט  ≈úַּמ ¿ú ּו ט  ≈úַּפ ¿ú ָט‰,  ≈ú ּפ¿
יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒנ‡ֲ ∆ ּׁ  ‰ ּמַ ƒמ י  ƒׁ ַנפ¿
ן  ֲ‡„ו… ט.  ≈ú ּמָ ƒ‰ ¿úּו  ú ≈̂ ּנָ ƒ‰ ¿ú
 ‰ ∆„ ים ּפו… ƒַרֲחמ ‡ ≈úי„ ָמ ƒָיח
 ú ≈‡ ּ‚ו… ָחָז˜   ú ≈‡ ּ‚ו…  úי ƒּ̂ ּוַמ
ר  ם ָעúַי ּוַמ‰≈ ú, ַרח≈ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ  ‰ ָúּ‡ֻ ¿‚ י  ƒנ ≈ú √‡‚ָ ¿ú
ָך  מ∆ ¿ׁ ן  ַע ַמ ¿ú  ‰ ָר ≈‰ מ¿
  עו… ָר   ֲ‡וו… ַּ ‰ַ  ú ּכָ ƒמ
 ú ּכָ ƒּומ ים  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ו¿
ים  ƒמ ‚ָ ּפ¿ ‰ַ ו¿ ים  ƒ‡ ָט ֲח ‰ַ
י ַוי  ƒú י ם. ‡ו… ∆‰ י ּבָ ƒּ ¿ú ַ‚ּ ֻ‰ר¿ ∆ׁ
י  י ‡ו… י, ‡ו… ƒú י ַוי ƒú י י, ‡ו… ƒú
ַע  ≈„ י יו… ƒינ י ‡≈ י ‡ו… י, ‡ו… ַוֲ‡בו…
יך¿  ≈‡ ו¿ ר,  ַ„ּב≈ ¿ú ַמ‰   úúָ ּכ¿
 ‰úָּבּו ַח¿ ו¿  ‰ ָ̂ ע≈  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú
ין ָמֲעָמ„  ≈‡ ˆּוúָ‰ ו¿ ן מ¿ יו≈ ƒּב
 ,‰ ז∆ ּכָ  ú ּו ּב ¿ú ƒב ּב¿  ,‰ ז∆ ּכָ
ים  ƒב טו…  ‡…ú   úּו י ƒ‚ ר¿ ƒּב
 ,‰ ז∆ ם ּכָ ƒן ָיַ„י יו… פ¿ ƒר ‰ ּב¿ ∆úּ ≈‡ ּכָ
 úָב‡ֲ .‰ ז∆ ף ּכָ יּו ע…ר∆ ¿ׁ ַ̃ ּב¿
 ‰ ∆‡ י רו… ƒן ֲ‡נ י כ≈ ƒּפ úף ַע‡ַ
ים  ƒּב ַר ‰ָ ָך  י ֲחָס„∆ ן  ƒי ֲעַ„
ָעúַי  ים  ƒֲעˆּומ‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ו¿
ים  ƒ„ ָס ֲח ר,  עּו ƒׁ י  ƒú ּב¿
 úָכ ּב¿ ים  ƒּי ƒח ¿̂ ƒנ ו¿ ים  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ
ָך  ¿„ּ ַחס¿ י  ƒּכ" ם  יו… ָו ם  יו…
י  ƒׁ ָּ ַנפ¿ ¿ú ַּ̂ ƒ‰ ú ָעúַי, ו¿ „ו… ָ‚ּ
ָך  ¿„ּ ‰". ַחס¿ ּיָ ƒּ ח¿ ַּ ú ‡ו… ¿ ּׁ ƒמ
‡…„ ַע„  ‡…„ מ¿ ú ָעúַי מ¿ „ו… ָ‚ּ
ר,  ּפָ ס¿ ƒמ ין  ≈‡ ו¿ ר  ∆̃ ח≈ ין  ≈‡
י  ƒú י ָמָט‰ ַר‚¿ ƒּ ם ָ‡ַמר¿ ƒ‡"
ר…ב  ּב¿ י.  ƒנ ָע„≈ ס¿ ƒי יי  ָך  ¿„ּ ַחס¿
יָך  חּומ∆ נ¿ ַּ ,י ƒּב ר¿ ƒ̃ י ּב¿ ַעּפַ ר¿ ַׂ
 úַע י".  ƒׁ ַנפ¿ עּו  ¿ׁ ַע ַׁ י¿
י  ƒּ ַמר¿ ¿ׁ ƒמ  úַע ן  ƒֲעַ„י ן  ּכ≈
י  ּפַ יָך ּכַ ∆ú ט…ַח ‡≈ ¿ׁ ƒú ,„…מ ע¡ ∆‡
ם ָעúַי  ַרח≈ ¿י ּו ƒנ ָחּנ≈ ¿ּ ∆ׁ „ַע
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ ‰ּוָעׁ י י¿ ƒנ יע≈ ƒׁ ו… ו¿
י  ƒּב ƒú ּב¿ úַח  ¿ׁ ƒ ו¿  . מ∆ ¡‡ ּב∆
  ּיו… ƒּ ƒמ‡ֲ   מו… ≈ú ¿ׁ   ˆו… ע≈
 úָכ  ּוב¿ ָכú ע≈ ם ּוב¿ ָכú יו… ּב¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿ ָע‰,  ָׁ
ים  ƒנ ּפָ  ú ּכָ  úַע  ‰ ַָּע מ≈
 , מ∆ ¡‡ ָמ‰ ּב∆ ≈ú ¿ׁ ‰ּוָבׁ ¿ ƒú
  ׂו… ֲע úַ ו¿ ַרע  מ≈ סּור  úָ
י„, ַע„  ƒמ ָּ יָך ינ∆ ע≈ ב ּב¿ ַ‰ּטו…
  יו… ¿‰ ƒú יָך ַרֲחמ∆ ‰ ּב¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ

מילואי חכמה
ממך׳, אפילו ממך לא נפלא ענין התשובה עד ה׳, ואין אתה צריך לעלות 
אליו  לשוב  ליבך  את  הכינות  אתה  כאשר  אם  כי  יתברך,  אליו  לשמים 
יתברך, אז הוא יתברך יחזור וישוב אליך להוריד שכינתו יתברך אליך. ׳ולא 
 – ׳ובלבבך׳  הוידוי,   – ׳בפיך׳  הדבר׳,  אליך  קרוב  כי  וכו׳  היא  רחוקה 
הּוַתל  לב  כי  החטא,  מקום  ולבבך  פיך  כי  בזה,  לך  די  ואז  החרטה, 

(המהתל) ִהָּטה אותך, והוא מקום התיקון בתשובה. 

נראה  זה:  בענין  ב)  (לג,  עמוקים  מים  בספר  ומובא  היא.  רחוקה  לא  כי 
ולא  וכו׳,  הזאת  המצוה  ׳כי  יא)  ל,  (דברים  לפסוק  מרמז  שרבינו 
ובהמשך  התשובה.  מצות  על  דקאי  מפרש  (שם)  והרמב״ן  היא׳.  רחוקה 
ויתבאר  לעשותו׳.  ובלבבך  בפיך  מאוד,  הדבר  אליך  קרוב  ׳כי  שם  נאמר 
בכל  השי״ת  את  למצוא  היא  התשובה  שעיקר  במאמר,  המובן  ע״פ 
ע״י  וזה  דבר,  בכל  שטמונים  התורה  אותיות  את  שמוצא  ע״י  מקום, 
התורה  ׳ע״י  א׳)  אות  (לעיל  רבינו  כוונת  שזה  שבלבבו,  היצר  כפיית 

והצדיקים׳, שזוכים על ידם למצוא את אותיות התורה, ע״י כפיית היצר, שהוא בחינת צדיק. לפי זה מתבאר קשר דברי רבינו גם לפשטות הפסוק 
׳כי לא רחוקה היא׳, דקאי על כלל התורה, והכל אחד. כי ׳תשובה׳ זה למצוא את ׳אותיות התורה׳ המלובשים בכל דבר. ומצירוף דברי רבינו מובן, 
דהעצה למעשה הוא עסק התורה עם כפיית היצר. ובאשר שלאו כל אחד זוכה לזה בשלימות כראוי, על כן יחד עם ההשתדלות של עסק התורה 
ה׳  ׳ברכו  נאמר  שעליהם  עד  השלימות,  בתכלית  יצרם  את  וכפו  העליונה,  במעלה  בתורה  לעסוק  שזכו  אמת  לצדיקי  להתקרב  צריך  היצר,  וכפיית 
מלאכיו׳, והפסוק ׳כי שפתי כהן וגו׳ ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא׳. וזהו שמסיים שם ׳בפיך ובלבבך׳, היינו עסק התורה ב׳פה׳, 
(אות ג׳) על פסוק ׳עושי דברו׳, שעושים ובונים את אותיות התורה. וזה שנאמר שם ׳ואתה  וכפיית היצר שב׳לב׳. וזה ׳לעשותו׳, כמבואר במאמר 
תשוב ושמעת בקול ה׳׳, כמבואר במאמר על פסוק ׳לשמוע בקול דברו׳, שע״י שכופים את יצרם ומגלים אותיות התורה המלובשים בכל דבר, אזי 
האותיות מקבלים אור רב מלעילא, וזהו שמיעת התורה. וזהו ׳ואתה תשוב׳, שהוא גילוי אותיות התורה שבכל דבר ע״י עסק התורה וכפיית היצר, 

עי״ז ׳ושמעת בקול ה׳׳, בחינת ׳לשמוע בקול דברו׳.

ילקוט הנחל

במקומך שם רבו הלבושים. וכתב בליקו״ה (יו״ד שחיטה ה, ה): 
שם  ביותר,  נמוכה  שהמדריגה  מה  שכל  כלל,  זה 
השי״ת  באמת  כי  יותר.  ובכיסוי  ובהעלם  בצמצום  יתברך  אלקותו 
בכל מקום, כמ״ש ׳ואתה מחיה את כולם׳, רק כל מה שהמדריגה 

נתעלם  אלקותו  שם  יותר,  נמוכה 
האדם  עבודת  וכל  יותר.  ונתכסה 
אל  מההעלם  ולהוציא  להעלות  הוא 
ומלכותו  אלקותו  לגלות  הגילוי, 
׳וידע  שיתקיים  עד  בעולם,  יתברך 
אך  וכו׳׳.  פעלתו  אתה  כי  פעול  כל 
ועבודות  גדולה  יגיעה  לזה  צריכין 

העולם.  בזה  האדם  עבודת  כל  זה  כי  ההעלמה,  לגלות  הרבה 
ומגודל ועוצם ההעלמה, לאו כל אדם זוכה לזה לגלות ההעלמה, 
החכמים האמיתיים, שבחכמתם העמוקה  כי אם גדולי הצדיקים 
מאוד מאוד הם ממשיכים שכליים נפלאים מאוד, שעל ידם הם 
האמת  ומגלין  יתברך בעולם,  מגלים ההעלמה ומודיעים אלקותו 
עצות  ונותנים  נידף,  הבל  עובר,  צל  הבלים,  הבל  העולם  שכל 
ודרכים ישרים לכל אחד ואחד לפי מדריגתו, באופן שיוכל להציל 
נפשו מטעות העולם שבא ע״י גודל ההעלמה שבעולם, ושישתדל 
כל ימיו על האחרית והסוף, ֶׁשִּיָּנֵצל משאול תחתיות, ויזכה לחיים 

נצחיים להכיר אותו יתברך, שזהו עיקר התכלית. 

דומה נ‰)  לשון  כאן  בדבריו  רבינו  שזר  ממך.  היא  רחוקה  לא  כי 
ללשוה״כ בדברים (ל, א–יד), בפרק בו מנחם השי״ת את ישראל (אחר 
ישובו  כאשר  יהיו,  שבו  מצב  מכל  גלותם,  שבכל  ומבטיחם,  הקללות),  פרשת 
 בתשובה הוא יקבלם וישיבם לארץ ישראל. וזלשה״כ: ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעלֶי
ַהְּבָרָכה  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ָּכל 
ְוַהְּקָלָלה, ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפנֶי, ַוֲהֵׁשבָֹת 
 ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲח ,ֶאל ְלָבֶב
ה׳  ַעד  ְוַׁשְבָּת  ָׁשָּמה:   ֶהיֱא ה׳ 
ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלֹו,  ְוָׁשַמְעָּת   ,ֶהיֱא
ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום, ַאָּתה ּוָבנֶי, ְּבָכל 
 ֶהיֱא ה׳  ְוָׁשב   :ַנְפֶׁש ּוְבָכל   ְלָבְב
ה׳   ֱהִפיְצ ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ִמָּכל   ְוִקֶּבְצ ְוָׁשב   ,ְוִרֲחֶמ  ,ְׁשבּוְת ֶאת 
ה׳   ְיַקֶּבְצ ִמָּׁשם  ַהָּׁשָמִים,  ִּבְקֵצה   ִנַּדֲח ִיְהיֶה  ִאם  ָׁשָּמה:   ֶהיֱא
ָיְרׁשּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל   ֶהיֱא ה׳   וֱֶהִביֲא  :ִיָּקֶח ּוִמָּׁשם   ,ֶהיֱא
ֶאת   ֶהיֱא ה׳  ּוָמל   :ֵמֲאבֶֹתי  ְוִהְרְּב  ְוֵהיִטְב ִויִרְׁשָּתּה,   ,ֲאבֶֹתי
ּוְבָכל   ְלָבְב ְּבָכל   ֶהיֱא ה׳  ֶאת  ְלַאֲהָבה   ,ַזְרֶע ְלַבב  ְוֶאת   ְלָבְב
ַנְפְׁש, ְלַמַען ַחּיֶי: (...) ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום, 
א ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמ, ְוא ְרחָֹקה ִהוא: א ַבָּׁשַמִים ִהוא, ֵלאמֹר, 
ִמי ַיֲעלֶה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה: ְוא 
ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא, ֵלאמֹר, ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו, 
 ּוִבְלָבְב ַהָּדָבר ְמאֹד, ְּבִפי ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה: ִּכי ָקרֹוב ֵאלֶי
לכתוב  לו  היה  שבותך.  את  אלהיך  ה׳  שבותך.ושב  את  אלהיך  ה׳  ושב  (שם):  ופירש״י  ַלֲעׂשֹתֹו נו): 
׳והשיב׳ את שבותך, רבותינו למדו מכאן (מגילה כט.), שהשכינה כביכול שרויה ִעם ישראל בצרת גלותם נז), וכשנגאלין ִהְכִּתיב גאולה לעצמו, 
היא.  בשמים  היא.לא  בשמים  ממך. לא מכוסה היא ממך, כמו שנאמר (דברים יז) ׳כי ִיָּפֵלא׳, ותרגומו ׳ֲאֵרי ִיְתַּכֵּסי׳ נח). לא  היא  נפלאת  ממך.לא  היא  נפלאת  שהוא ישוב עמהם. לא 
ש׳מצוה׳ זו  אליך. התורה ניתנה לכם בכתב ובע״פ. וביאר הרמב״ן (שם),  קרוב  אליך.כי  קרוב  שאילו היתה בשמים, היית צריך לעלות אחריה וללומדה. כי 
היא ִמְצַות התשובה, וכפי שמובאים דבריו בבהירות בפירוש הטור הארוך (שם), וז״ל: כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום.כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום. כתב הרמב״ן, הנכון לפרש 
שאינו מדבר על כל התורה, שאם כן היה לו לומר ׳כל המצוה׳, אלא על המצוה הנזכרת למעלה, שהיא התשובה. כי אע״פ שאמר 
בלשון ׳והשבות׳, ׳ְוַׁשְבָּת׳, מצוה היא, ֶׁשְּמַצּוֶה אותנו לשוב אל ה׳ אלקינו. ומה שאמר בזה הלשון ולא אמר בלשון ציווי, רומז בהבטחה, 
כי כן עתיד הדבר להיות כן. והטעם (ומסביר הכתוב את טעם הבטחה זו), לומר ׳אם יהיה נדחך בקצה השמים׳ ואתה ביד העמים, תוכל 
לשוב אל ה׳ ולעשות כל אשר אנכי ְמַצְּו היום, כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך, אבל הוא קרוב אליך מאוד בפיך ובלבבך. וזה טעם 

׳בפי ך׳, שיתוודו את עוונם בפיהם. ו׳בלבבך׳, שישובו בלבבם, ויקבלו היום התורה לדורות נט). 



     
     

מקור חכמה נחל נובע



מסילת הקשרים
ק האדם בשתי בחינות אלו, שהם מידותיו יתברך ומצוותיו, כן ימשיך ליבו לאהבת הבורא. ומה נפלא הדבר, לאור מה שמצינו להלן (אות ד') שציין  ְדבַּ יִּ ס) כלומר, שכפי שֶׁ
העולם  מזה  ויאהבוהו  בו  שידבקו  ורצה  לישראל,  אהבתו  ומחמת  להשיגו,  שנוכל  בכדי  במידותיו  אלקותו  את  השי"ת  שצמצם  שם  ביאר  כי  אלו,  בחינות  שתי  את  רבינו 

הגשמי, על כן צמצם והלביש את אלקותו במידות ומצוות התורה, עי"ש והבן.

ּב
עצה ותושיה

‰וúך  ‰ו‡  מ‰  כל 
 ‰‚ úמ„רי  ‰‚ ממ„רי
 ú‡ יור  מ˜רב  ‰ו‡ 
 ‡ י„עú úויכו ,"י‰
ייר‰,  ב‰בנ‰   "י‰
ויכוú ú‡‰וב ‡ עˆמו 
ב‡‰ב‰   " ‰י עם 

ייר‰ (úי˜ו"ע, „ע כ‚).

ּב 
ואני תפלה

(‰מך)
יָך  ימ∆ ƒמ ¿ּו יָך  ∆‡ ר≈ י¿  úúַ כ¿ ƒּב 
פּון  ָּ̂ ַרב טּוב ַ‰ ¿ú ים ƒכ ַ‰ּזו…
ן  ≈ נו…  ‰ ָּ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲ נּוז  ‚ָ ו¿
 ׂ ּפ≈ ַח ¿ú   ּו ׁ ר¿ ם  ∆‰úָ
 ‡ ּכָ ¿úַמ ¿„  ‡ ּיָ ַז נ¿ ƒ‚ ּב¿  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿úּו
 ‡ ≈úָמ וכו'.  ם  ָ̃ ¿ú ח∆ י  ר≈ ¿ׁ‡ַ
 ,ú…‡ ¿ׁ ƒú י ƒי ≈ׁ ¿̃ ƒ‰ ים ƒַרֲחמ
 ‰ ∆ׁ ¿̃ ƒי  ‡…ú ָך  ּמ¿ ƒמ  úָב‡ֲ
ָבר.  ָ„ּ  ú ּכָ  ‡ ≈ú ּפָ ƒי  ‡…ú ו¿
יָך  ∆ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ ין ּב¿ ƒי ַמֲ‡מ ƒַוֲ‡נ
יָך  ∆ בו… טו… ּוב¿ ים  ƒֲעˆּומ‰ָ
ָך  י ∆„ ָס ֲח ַב ּו ים  ƒ‡ ָר ו… ּנ ‰ַ
ָך  י מ∆ ֲח ַר ו¿ ם  י ƒּב ַר ‰ָ
ם  ַ‚ּ  ׁ י≈ ן  ƒֲעַ„י ∆ׁ ים  ƒú „ו… ¿‚ּ‰ַ
 ‰ ָכú ז∆ ¿ú  ּכו… ז¿ ƒú ‰ָו ¿̃ ƒּ י ƒú
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ   כּו ז¿ ּו ַח  כ… ּב¿
ים  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒב ָ‚ּ ¿ׂ ƒּנ ‰ַ ו¿ ים  ƒ‡ ָר ו… ּנ ‰ַ
ים  ƒָענ ¿ׁ ƒם ָ‡נּו נ ∆‰ ר ּבָ ∆ׁ‡ֲ
úָנּו  ין  ָעָ„ם ‡≈ ¿ú ƒּוב י„,  ƒמ ָּ
 ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú  ‰ ּפ∆ ן  חו… ¿ ƒּפ ּׁום 
ָטן  ָ̃ ָבר  ָ„ּ úּו ַעúּ ƒָך ֲ‡פ ¿ ‡ו…
ָחם  כ… ּב¿  úָב‡ֲ ים.  ƒַטּנ ¿̃ ƒּב ∆ׁ
ים  ƒָענ ¿ׁ ƒנ ּו  נ ‡ָ  ú „ו… ָ‚ּ ‰ַ
 úיָך ַע נ∆ ׁ ּפָ ≈ּ̃ ַב ¿úּו  ַחúּו… ¿ú
  בו… ַ‰ּטו… ו¿   úו… „ו… ¿‚ּ‰ַ  ú ּכָ
י  ƒּכ  , úָמו… ָ‰עו…  úָכ ּב¿ ∆ׁ
י˜  ƒּפ ַמס¿ ָם  כּו ז¿ ּו ָחם  כ…
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ú ּכָ  úַע ו¿ ָעúַי  ם  ַ‚ּ
טּוב   úָכ ¿ú ָנּו   ‡ו… ַזּכו… ¿ú
י  ƒנ ר≈ ז¿ ָע י.  ƒח ¿̂ ƒנ ו¿ י  ƒּ ƒמ ‡ֲ
י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… ָך,  מ∆ ¿ׁ ַמַען  ¿ú
י  ƒּ ¿ַׂר "ּפ≈ ָך.  ∆„ּ ַחס¿ ַמַען  ¿ú
  ר∆ ∆‡ ּכ¿ י  ƒׁ ַנפ¿ יָך  ∆ú ≈‡ ַ„י  ָי
 ú…ֲחמ  ."‰úָ ס∆ ָך  ¿ú ָפ‰  ֲעי≈
י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ים ו¿ ƒַרֲחמ ‡ ≈úי ָמúַָע
  ּפ≈ ַ̃ ¿úּו  ‚ ≈úּ„ַ ¿ú י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿
 ‰ úָם ַ‰ּז∆ י עו… ≈ú ú ַ‰ב¿ ַעú ּכָ
  מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ∆ú ב ‡≈ ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿úּו
ַע„  י  מ≈ ¿ú עו… ¿ú ים  ƒמָ ּוב¿
ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו ים,  ƒח ָ̂ נ¿ ח  ַ̂ נ≈ ¿ú ּו
י  ƒּכ" ּוב  ּכָ ∆ׁ ָר‡  ¿̃ ƒמ י  ƒּב
 ‡…ú‰ֲ  ו∆ ּמָ ƒי מ ƒׁ ָּ ַנפ¿ ¿ú ַּ̂ ƒ‰
ך¿  ≈úּ‰ַ ¿ ƒ‰ ¿ú י  ƒח ∆„ּ ƒמ úַי  ¿‚ ַר
ר  ‡ו… ּב¿ ים  ƒ‰ …ú ¡‡ י  נ≈ פ¿ ƒú
י  ƒּובׁ" ַמר  ¡‡ נ∆ ו¿ ים".  ƒַחּי‰ַ
 úַמ י יי ּ‚ָ ƒי ּכ ƒכ נּוָחי¿ מ¿ ƒú י ƒׁ ַנפ¿
י  ƒׁ ַנפ¿  ָּ ¿̂ ַúּ ƒח י  ƒּכ י,  ƒכ ָעúָי¿
ָע‰  מ¿ ƒ„ּ ן ƒי מ ƒינ  ע≈ ∆‡  ו∆ ּמָ ƒמ
ך¿  ≈úּ‰ַ ¿ י, ‡∆ ƒח ∆„ּ ƒי מ ƒú  ַר‚¿ ∆‡
ים.  ƒַחּי‰ַ  ˆו… ַ‡ר¿ י יי ּב¿ נ≈ פ¿ ƒú
ים  ƒּי ַח ַרח  …‡ י  ƒנ ע≈ י ƒ„ ּו…
יָך,  נ∆  ּפָ ∆‡  ָמחו… ¿ׂ ַבעׂ
ח"  ַ̂ נ∆ ָך  ינ¿ ƒימ ƒּב   ימו… ƒע נ¿
˜מו).   "י˜וú) ן  ָ‡מ≈ ו¿ ן  ָ‡מ≈

מילואי חכמה
ה׳  אהבת  מצות  ובענין  יתירה.  באהבה  השי״ת  עם  עצמו  את  לאהוב 
המקום  את  לאהוב  נצטווינו  תיח):  (מצוה  החינוך  בספר  מובא 
ונתבונן  שנחשוב  המצוה.  המצוה.וענין  וענין  אלהיך׳.  ה׳  את  ׳ואהבת  שנאמר  ב״ה, 
ִּבְפקּוָדיו (מצוותיו) ופעולותיו, עד שנשיגהו כפי יכולתנו, ונתענג בהשגתו 
ח)  (ואתחנן,  ספרי  ולשון  המחוייבת.  האהבה  היא  וזאת  העונג,  בתכלית 
׳לפי שנאמר ׳ְוָאַהְבָּת׳, איני יודע כיצד אוהב אדם המקום, תלמוד לומר 
׳והיו הדברים האלה אשר אנוכי ְמַצְּו היום על לבבך׳, שמתוך כך אתה 
מכיר את מי שאמר והיה העולם׳. כלומר, שעם התבוננות בתורה תתיישב 
האדם  תחייב  האהבה  שזאת  ז),  (שם,  ז״ל  ואמרו  בהכרח.  בלב  האהבה 
זו.  מצוה  זו. שורש  מצוה  שורש  באברהם.  שמצינו  כמו  לעובדו,  באהבתו  אדם  בני  לעורר 
דיני דיני  אותו.  באהבתו  רק  יפה,  ב״ה  ה׳  מצוות  האדם  יקיים  שלא  ידוע, 
המצוה.המצוה. שראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת ה׳, 
הכל  וכבוד,  ובנים  מעֹושר  בעולם  שהוא  מה  כל  כי  תמיד  בליבו  ויעריך 
בבקשת  היום  כל  תמיד  ְוִייַגע  ב״ה,  אהבתו  כנגד  ותוהו  וכאפס  כאין 
להרגיל  יכולתו  כל  יעשה  דבר,  סוף  בו.  ידיעה  ישיג  למען  החכמה, 
ביום  אחד  רגע  יהיה  שלא  עד  ויחודו,  באמונתו  היום  כל  ליבו  מחשבות 
דרך  על  והענין  ליבו.  בכל  אדוניו  אהבת  זוכר  יהא  שלא  בהקיצו  ובלילה 
החשק  תכלית  החושק  כזכרון  תמיד,  ה׳  באהבת  נזכר  שיהא  משל, 

בחשוקתו, שישיג להביאה אל ביתו. 
לאהוב את עצמו עם השי״ת באהבה יתירה. ענין האהבה הוא נושא מרכזי במאמר (ראה להלן באות ה׳), על כן ראינו להביא הקדמה יסודית מספר הברית 
(ח״ב, מאמר ד, יא), בה ביאר בארוכה את מידות האהבה והיראה והמדריגות שבהן (ומחמת קוצר היריעה הבאנו מדבריו בשינוי לשון ובקיצור רב, ומומלץ 
לעיין בפנים, או בספר פלא יועץ (ערך אהבה להקב״ה), שהביא דבריו בתמצות, עי״ש). ובתחילת דבריו הקדים שיש שתי מדריגות במידת האהבה שבין בני האדם, האחת 
׳אהבת  היא  והשניה  עצמו,  את  לאהוב  האדם  טבע  מחמת  היא  זו  אהבה  שמקור  ממנו,  לו  הנמשכים  הטובות  בעבור  חבירו  את  שאוהב  כלומר  הטבעית׳,  ׳אהבה  היא 
הרוממות׳, כלומר שאוהב את חבירו מחמת שמשיג בשכלו את שלימות מידותיו וכדומה, ובכך ממשיכהו שכלו לאהוב אותו במאוד. והנה מדריגות אלו מצויות גם באהבת 
הבורא יתברך, כי יש אשר אוהבהו מחמת שהוא שורש וסיבת כל טובות העולם, הן הבאות בידי שמים, הן הבאות בידי אדם, אבל יש שאוהבהו מחמת שמשיג בשכלו את 
הגלגלים  במהות  משכיל  שאינו  מי  אפילו  אדם,  לכל  פשוט  נודע  וז״ל:  זו,  אהבה  מדריגת  מהות  את  הברית  ספר  בעל  שביאר  וכפי  ושלימותו,  גדולתו  עוצם 
שהוא  אחר  באמת,  החמודות  בעל  שהוא  מאמינים  וכל  יתברך,  הבורא  מן  יותר  והמעלה  החמודה  בעל  שאין  במסילותם,  הכוכבים  ומהלך  והקפתם 
הבורא, וכל זולתו נבראים ממנו ברצונו. על כן ראוי לכל אדם שיאהב הבורא יתברך מצד הזה, והוא הוא אהבת האמת והרוממות לדעתי, לא זולת. 
כי דע לך אחי, בדעתך מצד שכלך, שהבורא יתברך הוא בעל החמודות, אחר שהוא אחד, וברא הכל, ובזה האהבה יאות אליו.  ובהמשך דבריו (שם, 
טו) ביאר, שאהבה זו, כיון שהיא שכלית, היא צריכה חיזוק ִמְּתכּונֹות טבעי האדם, כדי שתתקיים תמיד ולא ִתּמֹוט, וז״ל: האהבה הבאה מן השכל לבעל החמודות, 
צריך סעד לתומכו. ובמה יסעדנו בטבע (כלומר, כיצד דרך הטבע לסעוד בכגון כך), שהוא ההשתוות והדמיון אליו, שזה מוליד אהבה עזה בטבעו (כלומר, 
כפי שביאר (שם, ה) עוד, שהטביע הבורא בטבע האדם שההשתוות והדמיון יוליד אהבה עזה. שכאשר יהיו שני בני אדם שווים בדעותיהם או מידותיהם או מזגם, או 
בידיעת חכמה ומלאכה מסויימת, או באמונתם, יגרם להם בכך אהבה זה לזה),  ככה האהבה אל האלקים, שאף היא אינה אלא מן השכל, על שהוא השלם 
וכולו מחמדים, אף היא צריך סעד לתומכה, שהוא ההשתוות אליו, וזהו הדרך המגיע לאהבה רבה הזה ומחזקו. ואם לא תדע לך במה תשוה אליו 
ומה דמות תערכו לו, אשכילך ואומר לך, ְּדֵמה לך דודי למידותיו, ׳מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון׳, כאשר אמרו חז״ל 
(שבת קלג:). גם תשוה אליו בקיום מצוות התורה, מפני שהקב״ה אף הוא מקיים כל מצוות התורה, כאומרם ז״ל (ברכות ו.) ׳א״ר יצחק, מנין שהקב״ה 
מניח תפילין כו׳׳ ס), וכאומרם במדרש (ירושלמי ר״ה, ז:) ׳ושמרו את משמרתי, מלמד שהקב״ה מקיים כל התורה׳, וכאשר תיקנו לנו חכמי קדם בנוסח 
הברכות שעל המצוות ׳אשר קדשנו במצוותיו׳, ׳מצוותיו׳ דייקא. נמצא, אשר אני אחזה לי הדרך לאהבת ה׳ ויראתו באמת, היא ִהָּדְבקּות במידותיו 
ושמירת מצוותיו, כי באלה תשתוה לו, וההשתוות מוליד אהבה עזה.  עוד ביאר בהמשך דבריו (שם, יח), שמחמת שאהבת ה׳ לישראל היא בשלימות המעלה, 
כדי להשפיע טובתו בלבד, על כן צריכים אף הם להשתוות אליו במידת האהבה, ולאהוב אותו ביותר ללא תלות בדבר, עי״ש בדבריו הנפלאים. ובהמשך לכך ביאר עוד 
ובו  תעבוד,  אותו  תירא,  אלהיך  ה׳  ׳את  י)  (דברים  הכתוב  אמר  וז״ל:  וההסתר,  הרעה  הנהגת  שולטת  כאשר  אף  אותו  לאהוב  לנו  ראוי  כן  שמחמת  כב),  (שם, 
תדבק׳, כלומר היראה והאהבה תדבק בו, לא בך, ר״ל לעשות בהם נחת לו, לא בעבור שיגיע לך הטובה עי״ז, כי ראוי ונכון לכל בר לבב לאהוב את 
ה׳ בעבור היותו יתברך ׳טוב׳, לא בעבור היותו ׳מיטיב׳ לו, כאשר יאהב איש לאיש ישר וטוב בעבור שהוא טוב ומיטיב לאחרים, אף שלא היטיב לו 
מימיו. ואם הלב פונה מעצמו להגיע עי״ז אל האושר וההצלחה המֻקווה, נכוון עם זה שע״י מצוות ה׳ נשתווה עם הבורא יתברך וכו׳, ובאופן שאוהב 
את אהובו אפילו לאחר שנתרחק ממנו למקום רחוק, או אפילו לאחר שנהפך ליבו ממנו, אעפ״כ זה לא יסיר ממנו אהבתו, ונפשו קשורה בנפשו 
כאשר בתחילה, וחפץ ליבו שלא יגיע לו שום פגם ונזק או צער. כי ככה היא אהבת הקב״ה לישראל, אפילו בעת שאנו מרוחקים מארצו הקדושה 
ומהיכלו, בארץ עממין, ונהפך ליבנו מתורתו, ולא מקיימים מצוותיו, רק חוטאים ומכעיסים לפניו, אעפ״כ לא יסיר חסדו ואהבתו הגדולה מאיתנו 
(ויקרא כו) ׳ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא  כלל, ּוַמְׁשרֶה שכינתו בינינו, לשמור אותנו מכל נזק ופגם, ולהיטיב לנו, כנאמר 
׳אינו  ז״ל  ופירש״י  בו׳,  מלך  ותרועת  עימו  אלהיו  ה׳  בישראל,  עמל  ראה  ולא  ביעקב  אוון  הביט  ׳לא  ונאמר  איתם׳,  בריתי  להפר  לכלותם  געלתים 
מדקדק אחריהם להתבונן בעבירות שלהם. ׳ה׳ אלהיו עימו׳, אפילו מכעיסין וממרים לפניו, אינו זז מתוכם. ׳ותרועת מלך בו׳, לשון חיבה ורעות, 
ותרגומו ׳ושכינת מלכהון ביניהון׳׳ (ושכינת ַמְלָּכם ביניהם). וכן ראוי לנו לאהוב אותו באהבה עזה, אפילו בעת רעה וצרות רבות המוצאות אותנו בגלות 

המר והארוך הזה, כאשר אמר איוב (איוב יג) ׳הן יקטלני לו ֲאַיֵחל׳. 

נועם  דרכי  בספר  ומובא  יתירה.  באהבה  השי״ת  עם  א״ע  לאהוב 
(שיעורים, לג): רבינו חוזר על לשון זו ג׳ פעמים, ולכאורה הלשון 
קצת לא מובנת. אבל באמת רבינו רמז כאן ליסוד היסודות ּוְכַלל הכל, כי 
את  תאהב  כלומר  ה׳,  ִעם  עצמו  את  לאהוב  ה׳,  עבודת  ושורש  יסוד  זהו 
עצמך, תבין שאתה חלק ממידות דקדושה, גם בימי רעה שנדמה לך שזרקו 

אותך, אתה עדיין חלק ממלכות דקדושה ואתה שייך אל ה׳. 
לאהוב א״ע עם השי״ת באהבה יתירה. והנה מצינו ֶׁשֵּמֵעין לשון זו נקט 
נאמן׳  ה׳אוהב  תכונות  את  מתאר  כשהוא  יב),  (מעשה  בסיפו״מ  רבינו 
של המלך (קודם שנהיתה השבירה והפירוד של הממלכה), וז״ל: וכן היה להמלך 
ונוראה  נפלאה  באהבה  המלך  עם  עצמו  את  אוהב  שהיה  נאמן,  אוהב 
מאוד מאוד, עד שלא היה אפשר להם כלל שלא יראו זה את זה איזה 
שעה. אך אעפ״כ יש שעות שצריכין להתפרד קצת, והיו להם צורות שהיו 
שנפרדו  בעת  הצורות  באלו  עצמן  משעשעין  והיו  שניהם,  צורת  מצויירין 
נאמן  האוהב  עם  המלך  איך  מצויירין  היו  האלו  והצורות  מחבירו.  אחד 
אוהבים עצמן ומחבקים ומנשקים עצמן באהבה גדולה. והיה סגולה לאלו 
גדולה  אהבה  לו  מגיע  היה  הצורות  באלו  מסתכל  שהיה  שמי  הצורות, 
מאוד, (היינו שמידת האהבה באה למי שהיה מסתכל באלו הצורות). וגם 

האוהב נאמן קיבל האהבה מן המקום שהראה לו המלך.

ילקוט הנחל

ובספר  הלבושים.  נתמעטו  עליונה,  יותר  שהמדריגה  מה  כל 
קדושת  שמירת  שע״י  ולמעשה,  לעובדא  ורימז  ביאר  (לג)  דשבתא  יקרא 
השבת זוכה לידיעה זו ממש, וז״ל: שבת הוא בחינת דעת, כמ״ש (שמות 
לידע  זוכין  שבת  קדושת  וע״י  מקִדשכם׳,  ה׳  אני  כי  ׳לדעת  לא) 

הארץ  כל  ׳מלא  כי  שלימה  בידיעה 
כבודו׳, ו׳לית אתר פנוי מיניה׳ כלל. 
המעשה  ימי  ששת  בכל  באמת  כי 
׳וירא  ונאמר  טוב׳,  ׳כי  בהם  נאמר 
אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב 
מאוד׳, ודרשו רז״ל (ב״ר ט, י) ׳מאוד, 

זה מלאך המוות וכו׳׳. כי אפילו בסטרא דמותא, שהם בחינת ימי 
רע ממש, יש בהם ג״כ ניצוצות הקדושה מבחינת אותיות התורה, 
באפריקא  פת  שתיים,  בכתפי  ׳טט  בחינת  שזה  טוב,  בחינת  שהם 
שתיים׳ כמבואר בפנים, וכמ״ש ׳ואתה מחיה את כולם׳, רק ששם 

יכולים  ואינם  מאוד,  ומצומצמים  מכוסים  והאותיות  הלבושים  רבו 
קדושת  הארת  עליהם  להמשיך  צריכין  כן  על  מלמעלה,  אור  לקבל 
שבת, בבחינת ׳זכרהו מאחד בשבת׳ (מכילתא יתרו, מסכתא דבחודש, ז). 
כח  נכנע  ואז  לגמרי,  הרע  וביטול  שבירת  בחינת  הוא  שבת  כי 
(תרומה,  בזוה״ק  כמבואר  היצה״ר 
היינו  יצרו,  את  שכופה  וע״י  קלה:), 
הימי רע והמידות רעות, עי״ז הרע 
נתבלבל לגמרי נגד הימי טוב שבהם, 
ומצטרפין  בולטות  האותיות  ואזי 
אמרו  כן  ועל  וכו׳.  ביותר  ומאירין 
כדור  זרה  עבודה  עובד  אפילו  וכו׳,  שבת  ׳השומר  קיח:)  (שבת  רז״ל 
שבת,  לקדושת  באמת  עצמו  את  כשמקשרין  כי  לו׳.  מוחלין  אנוש, 
עי״ז יכולין לעלות מכל הימי רע, שהם בחינת כל המידות רעות, 
שלימה.  בתשובה  ולשוב  משם,  גם  בהשי״ת  עצמו  את  ולדבק 
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מסילת הקשרים
ס‡) וראינו לדקדק, שהנה לכאורה משמע מדברי רבינו פה ש'ימי טוב היינו תורה', אמנם להלן (סוף אות ה') נקט בלשון קדשו 'והתורה נקרא טוב', ולא הזכיר את בחי' 'ימי 
טוב'. ויתכן לרמז ולבאר בזה, שבחי' ה'ימי טוב' בלשון רבים, זהו כנגד בחי' נגלות התורה שבבחי' הזמנים והצמצומים, בחי' פרטי המצוות ודקדוקיהם. אמנם התורה הגנוזה 
בבחי' ה'ימי רע', עד שצריך להפשיטה ִמלבושיה ולגלות אורה, בחי' אורייתא דעתיקא סתימאה, היא נקראת 'טוב' ביחוד, בבחי' 'יום אחד יוודע לה'', כי בבחי' ריבוי הימים, 
בחי' הזמנים, אין נגלה טּוָבּה, אלא נקראת 'ימי רע', והבן היטב.      סב) שעי"ז זוכה לידיעת והשגת אלקותו בלבב שלם, ואזי מתגלה לו הנהגת טובו וחסדיו יתברך בכל ימי 
עולם, בבחי' המשכת גילוי האור הגנוז אף בימי העולם, וכמבואר כל זה להלן (אות ז'), עי"ש.     ס‚) היינו שיכפה את יצרו, שהיא עיקר העצה בעת הימי רע, כמבואר במאמר. 

והכלל)  ד״ה  דפסח,  ב׳  ישראל  (ליום  עבודת  ובספר  וכו׳.  ראה  רעה  ביום 
שיש  דהיינו  ראה׳,  רעה  וביום  בטוב  היה  טובה  ׳ביום  כך:  מובא 
באדם מוחין דגדלות ושעות שיוכל לעבוד את בוראו בבהירות ובהתלהבות, 
שצריך  והכלל  בקטנות.  ונשאר  המוחין  ממנו  שמסתלק  וזמן  עיתים  ויש 
האדם לזכור בשעת מוחין דגדלות, להכין עצמו ולעשות רושם בקרבו, הגם 

מילואי חכמה
תר״א):  פקודי  ב׳  יום  שלט,  (מכתב  לתרופה  בעלים  ומובא  רע.  וימי  טוב  ימי 
מכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, מילדותו עד זקנותו, צריך 
בשביל  ההתרחקות  כי  להשי״ת.  דייקא  עי״ז  להתקרב  ליבו  אל  לשום 
ובכל  הרחבות,  יש  הייסורים  ובכל  החשק,  בשביל  והמניעות  התקרבות, 
יש  והירידות  הנפילות  ובכל  רחמים,  יש  הדינים  ובכל  יושר,  יש  העוולות 
עיר  בכל  ובפרטיות,  העולם,  בכלליות  שבעולם,  המחלוקות  ובכל  השי״ת, 

ועיר, ובין השכנים ובכל בית ובית וכו׳ וכו׳, שכולם אחד כמבואר בדבריו הקדושים, בכולם יש שלום נעלם בתוכם, ובהימי רע יש ימי טוב. וכלל הכל, 
כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳, וחסדו וטובו יתברך מלא עולם, והכל לטובה, כי ׳לית אתר פנוי מיניה׳. אך לידע כל זאת, ולקבל חיות וקיום עי״ז, הכל 
הוא ע״י הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם המקיים את העולם, בבחינת ׳אלמלא מלחא, לא הוי עלמא יכיל ְלִמְסַּבל מרירותא׳ (אם לא המלח, כלומר הצדיק 
שהוא ברית מלח עולם, לא היה יכול העולם לסבול את מרירותו). מה אשיב לה׳ כל תגמולוהי עלי, שזכיתי לידע מכל זה בבירור. אף שקשה מאוד להודיע לכם 
כל זה כאשר הוא בלבבי, אעפ״כ מעט דמעט שאתם תופסים מזה בשכלכם וליבכם, כל חד כפום מה דמשער בליביה, הוא טובה גדולה לפניכם, לפני 
כל אחד ואחד, בעוה״ז ובעוה״ב, להתקרב ולהתדבק בהשי״ת בכל יום ובכל עת מכל מקום שהוא, בין בטיבו בין בעקו ח״ו, בין בעלייה ובין בירידה, 
ביום ובלילה, בשכבו ובקומו, בבית ובשוק, בין כשאין יודעים כלל היכן הוא, אם הוא בחינת עייל, אם הוא בחינת נפיק, והוא רק תועה כשה אובד 
וכו׳ וכו׳, מכולם יכולים לזכור שתהילה לאל אנו מאמינים בהשי״ת ובמשה עבדו, ובצדיקי אמת שבכל דור, ובפרט בהצדיק האמת שמאיר בדור הזה עד 
עולם. חזק בני וחזק, ותדע ותאמין שכל הדברים נאמרים גם אליך בפרטיות, בכל מה שעובר עליך בכל יום ויום, ותאמין שהשי״ת עושה חדשות בכל 

עת, ובוודאי יהיה אחריתך לטוב עם כולנו יחד, בעזרת השי״ת וחסדו וישועתו הנפלאה, כי לעולם חסדו. 
רעה ראה. ובליקו״מ (סימן רכב) הביא רבינו בזה עצה לעובדא ולמעשה: צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה׳ בשמחה, ואפלו אם לפעמים נופל  וביום 
ממדרגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הארה קצת כמו שאנו רואים, שכמה סומים מחזיקים עצמן באיש אחד 
שאינו סומא ומאמינים בו והולכים אחריו, וגם הסומא מאמין למקלו שהולך אחר מקלו, אף שאינו רואה כלל, מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו, 
דהינו מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת והיה מתחזק ומתעורר לבו להשם יתברך, אף שעכשו נפל מזה ונסתמו עיניו ולבו, עם כל זה ראוי 
אחר  וילך  מאד,  לבו  יחזק  עכשו  גם  כן  יתברך.  בעבודתו  להתחזק  לבו  מתעורר  היה  שאז  כמו  דהינו  אחריהם,  וילך  הקודמים  בימים  שיאחז 

ההתעוררות והזריחה שהיה לו אז, אף שעכשו נפל מזה כנ״ל, עד אשר בקצת ימים יעזרו ה׳ ויחזר ויזרח לו אורו יתברך, אמן. 

ילקוט הנחל

ימי טוב וימי רע. וכתב בליקו״ה (יו״ד עבודת אלילים ג, ח): עיקר כל 
הנאחז  הרע  התגברות  ע״י  רק  הם  ח״ו  והחטאים  התאוות 
בהזמן דייקא, שכלול מרע וטוב, מבחינת ימי טוב וימי רע, בחינת 
׳ביום טובה ֱהֵיה בטוב, וביום רעה וכו׳׳, שהם כ״ח עיתים, עיתים 

עץ  פגם  בחינת  ולהיפך,  לטובה 
הדעת, שנאמר בו ׳ביום אכלך ממנו 
עיקר  כי  דייקא.  ׳ביום׳  וכו׳׳, 
הנאחז  הרע  ע״י  המסית  התגברות 
בהזמן דייקא, כי למעלה מהזמן כולו 

טוב, ואין שום רע כלל. וזה כל עבודת האדם בזה העולם בהזמן 
דהיינו  השכל,  אל  מהמדמה  לצאת  שישתדל  לו,  הקצובים  והימים 
שיזכה לבטל הזמן שעיקרו בהמדמה, ולעלות אל השכל ששם נתבטל 
הזמן, ונכלל בו יתברך שהוא למעלה מהזמן (ליקו״מ ח״ב עט), שזהו 
בזה  וביאר  בטוב.  היה  טובה  ביום  כלל כל התורה והמצוות.   
ימי  לבחינת  טוב,  לאיזה  זוכה  כשאדם  ז):  ג,  חנוכה  (או״ח  בליקו״ה 
ובעסק  טובים  במעשים  מאוד  להרבות  להשתדל  צריך  הוא  טוב, 
ידך  תמצא  אשר  ׳כל  ט)  (קהלת  בבחינת  שיוכל,  מה  כל  התורה 
תתקעט),  קהלת  (ילקו״ש  בכוחך׳  שאתה  ׳עד  עשה׳ –  בכוחך,  לעשות 
ימי  יבואו  לא  אשר  עד  בחורותיך,  בימי  בוראיך  את  ׳וזכור  כמ״ש 
שמתגברין  ובעת  רע,  וימי  טוב  ימי  יש  אדם  לכל  כי  וכו׳׳.  הרעה 
ח״ו הימי רע על האדם וקשה לעמוד נגדם, הוא צריך להשתמש 
עם כח הימי טוב שהיה לו בתחילה, דהיינו מה שזכה לעשות טוב 
מקודם. על כן כל זמן שאפשר בידו לעשות איזה טוב, הוא צריך 
לחטוף מאוד ולמהר לעשות הרבה הרבה טוב, עד שלא יבואו הימי 
הרעה ח״ו, כולי האי ואולי יוכל להתגבר עי״ז להכניע הימי רע.

זה  ענין  ביאר  א–ב)  ה,  הלוואה  (חו״מ  ובליקו״ה  ראה.  רעה  וביום 
ההלוואה  וז״ל:  הלוואה,  נטילת  בענין  ְוִהְמִחיׁשֹו  ּוְׁשָזרֹו  היטב, 
חסרון  מחמת  ההלוואה  כי  רע.  וימי  טוב  ימי  שיש  ע״י  נמשכת 
הפרנסה שאין לו עתה, ומצפה שלאחר איזה ימים יוכל לשלם לו, 
וזה מחמת שחושב שעתה הזמן אצלו בחינת ימי רע, שמשם כל 
חסרון הפרנסה, ועל כן הוא לֹווֶה מחבירו שימתין לו עד שיעברו 
רע  שהזמן  פעם  בכל  לומר  העולם  בפי  שרגיל  (כמו  רע,  הימי 
עתה, ׳ִּדי ַצייט ִאיז ְׁשלֶעְכט׳, ובאמת כל ימי חייהם אומרים כן, 
בדורות  וכן  כן,  פעם  בכל  שאומרים  זוכר  אני  היום  עד  ומעודי 

ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה. אחר שביאר לעיל (אות 
במידותיו  מחולק  יהיה  שלא  וכו׳  שלום  לבקש  שצריך  א׳) 
רבים  בצמצומים  אלקותו  את  הקב״ה  שצמצם  ב׳)  (אות  וביאר  ובמאורעותיו, 
ושונים עד נקודת עולם הגשמי וכו׳, מוסיף כעת ומבאר, שצמצומים אלו הם 
׳טוב׳  הנקראת  התורה,  אותיות  בבחי׳ 
כדלהלן (סוף אות ה׳) ס‡), המלובשים בכל 
ימי העולם, ותהפוכותיהם לטובה ולרעה. 
ע״י  היא  זו  שעבודה  רבינו,  עוד  ומבאר 
שכופה את יצרו לרצונו יתברך סב). וכך הם 
ֶׁשַהָּיִמים  ָהָיה,  ֶמה  ּתֹאַמר  ַאל  י–יד):  (ז,  קהלת  בספר  שלמה  דברי 
ָהִראׁשִֹנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶה וגו׳: ְרֵאה ֶאת ַמֲעֵׂשה ָהֱאִהים, ִּכי ִמי 
ָרָעה  ּוְביֹום  ְבטֹוב,  ֱהֵיה  טֹוָבה  ְּביֹום  ִעְּותֹו:  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלַתֵּקן  יּוַכל 
ְרֵאה, ַּגם ֶאת זֶה ְלֻעַּמת זֶה ָעָׂשה ָהֱאִהים, ַעל ִּדְבַרת ֶׁשֹּלא ִיְמָצא 
שהימים  שהימים וכו׳  וכו׳  תאמר  תאמראל  אל  (שם):  המצו״ד  ופירש  ְמאּוָמה:  ַאֲחָריו  ָהָאָדם 
הראשונים וכו׳.הראשונים וכו׳. אל תתמה מפני מה היה זה, אשר ימים הראשונים, 
כדורו של יהושע וכדורו של דוד, היו טובים יותר מאלה הימים, 
כי אז מצאו טובה מרובה אשר לא נמצא כזה באלה הימים. ראה ראה 
הם  כמה  האלהים  מעשה  את  הסתכל  וכו׳.  האלהים  מעשה  וכו׳.את  האלהים  מעשה  את 
מיושרים ומתוקנים, כי מי מבני האדם יוכל לתקן את הדבר אשר 
קלקל  אשר  הדבר  את  לתקן  יוכל  ב״ה  המקום  אבל  אותו,  קלקל 
בעוון הדור. וכמ״ש רז״ל בראש השנה (יז:), אם בעוון הדור נגזר 
על גשמים מועטים, ולאחר זה היטיבו מעשיהם, מתקן הוא את 
מאבד  ואינו  צריך,  היותר  ובמקום  בזמנם  מורידם  כי  הקלקול, 
בטוב,  היה  בעולם,  טובה  בוא  ביום  בטוב.  היה  טובה  בטוב.ביום  היה  טובה  ביום  טיפה. 
בעת  ראה.  רעה  ראה.וביום  רעה  וביום  נפשך.  בדשן  ותתענג  הטובה,  את  ַקֵּבל  ר״ל 
בוא רעה בעולם, הסתכל בהרעה להבין על מה באה, וקבל אותה 
למרק את העוון. גם את זה לעומת זה וכו׳.גם את זה לעומת זה וכו׳. ר״ל, הרעה עצמה שלח 
המקום, גם עשה אותה לעומת העוון, ר״ל מידה במידה. על דברת על דברת 
שלא ימצא וכו׳.שלא ימצא וכו׳. ועשה כזאת בעבור שלא ימצא האדם להרהר אחריו 
מאומה, כי מגמול העונש ישכיל האדם לדעת את הפשע הדומה 
לה.  ובפירוש בנין ירושלים על קהלת (שם) ביאר: ראה את מעשה האלהים ראה את מעשה האלהים 
י״ד)  (דהיינו  כפולות  ז׳  ִעתים,  כ״ח  בעולם  עשה  שהשי״ת  וכו׳.וכו׳. 
לרעה,  עתים  וי״ד  לטובה  עתים  י״ד  (דהיינו  ורע  טוב  ותמורותיהם, 
הנמנים בקהלת ג׳), כמ״ש (ישעיה מה) ׳יוצר אור ובורא חושך, עושה 
לתקן. לעשות  יוכל  מי  לתקן.כי  יוכל  מי  שלום ובורא רע, אני ה׳ עושה כל אלה׳. כי 
בטוב. בהזדמן  היה  טובה  בטוב.ביום  היה  טובה  מהרע טוב. אבל עם התורה יוכל האדם לתקן ולברור הטוב מהרע, ולכן נקראת התורה ׳עולם התיקון׳. ביום 
לאדם מצוה לעשות, ותורה ללמוד, יהיה בטוב. וביום רעה ראה.וביום רעה ראה. ביום רעה מהתמורות, יראה לשמור את עצמו ס‚), וזה התיקון ע״פ התורה. 
זה לעומת זה עשה האלהים.זה לעומת זה עשה האלהים. כמ״ש בספר יצירה (ו, ב) ׳טוב לעומת רע, רע לעומת טוב וכו׳, טובה ְׁשמּוָרה לטובים, ורעה ְׁשמּוָרה לרעים׳. 
ואת  החיים  את  היום  לפניך  נתתי  ׳ראה  ל)  (דברים  כמ״ש  השי״ת,  על  להתרעם  האדם  ימצא  שלא  בעבור  וכו׳.  האדם  ימצא  שלא  דברת  וכו׳.על  האדם  ימצא  שלא  דברת  על 

הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים׳. ולהכי קאמר ׳ראה׳, כי התורה אור, וע״י האור יכול האדם לברור הטוב. 

      והנה  ג 
 (ז (קהלת     
     

מקור חכמה נחל נובע



מסילת הקשרים
ס„) כלומר שמחמת שהוא נמצא בימי רעה, אזי השפע יורד אליו רק כדי חיונו בצמצום להחיותו, ולא יותר.      ס‰) בחי' כרך גדול שברומי, המרמז למדור הקליפות, 
שאף המשוקע במקום שפל זה יכול למצוא שם אלקותו יתברך, כדלעיל (אות ב'). וראינו לציין בזה, שר"ע, הלא הוא זה ש'פתח את לנו הפתח שהמשכיל ידע ויבין שבכל 
הדברים גשמיים יש אלקותו וחיותו', כי הוא זה שדרש את בחי' 'טט בכתפי שתיים, פת באפריקי שתיים', כמובא במקו"ח ד"ה 'טט בכתפי וכו'' מדברי הגמ' עי"ש, ועל 
כן הוא דייקא זה שזכה להסתכל היטב היטב בבחי' ה'ימי רע' ולמצוא בהם 'ימי טוב', והבן.      סו) היינו שעיקר תכלית מלכות רומי היא להוות כרצועת מרדות לישראל 
עליהן  מעמיד  'הקב"ה  ישראל  גלות  שבקץ  שם,  שאמרו  וכו'',  אלקיך  'היכן  ד"ה  במקו"ח  ב')  (אות  לעיל  שהובא  (ג.)  תענית  דירושלמי  הסוגיא  בריש  וכן  (ג.),  ר"ה  (ראה 
מלך קשה כהמן, ומיד הן עושין תשובה והן נגאלין וכו'', עי"ש). וע"פ זה יתכן לרמז ולבאר, שזהו שאנו משיבין ואומרים לזה השואל 'היכן אלקיך', שאלקותו מלובשת 
ונעלמת 'בכרך גדול שברומי', היינו שאנו אומרים לו, שכאשר תכפה יצרך, יתגלה לך שכל מה שהם כופים אותך תחת שיעבודם, זה בעצמו מחמת אהבתו יתברך אליך, 

בכדי שתכפה עצמך למצוותיו ותתקרב אליו, ובכך תצא משיעבודם, כי כל תכלית בריאתם היא רק כדי ְלָקֶרְבָך לה', והבן.

ּב 
ואני תפלה

 ‡ ≈úָמ ן  ָמ ֲח ַר י  י  ‡ ָ‡ּנָ
 ,úי ƒּ̂ ּוַמ  ‰ ∆„ ּפו… ים,  ƒַרֲחמ
ב  ≈ׁ ו… ח  , ˜ ָז ָח  ú ≈‡ ו… ‚ּ
ח  ַ„ּ ƒי  ú ַב ¿ú   בו… ָׁ ֲח ַמ
 úַע  „ ֲעמ… ח,  ָ„ּ ƒנ ָך  ּמ¿ ƒמ
י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿ י  ƒנ כ≈ ָסמ¿ ו¿ י  ƒינ ƒמ י¿
ף  úָכ…  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿
 „ ּב∆ ע¿ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ¿ú י  ƒר ¿̂ ƒי   ∆‡
 ú ַבּט≈ ¿úר ּו ּב≈ ַׁ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ . ו¿ úָך¿
  ּ„ו… ƒּמ‰ַ úָכ  ו¿ ֲ‡ו… ַּ‰ַ ú ּכָ
י.  ƒב ּו  ז ֲח ‡ַ ¿ ƒּנ ∆ׁ   עו… ָר
י  ימ≈ ƒú  ‰ ָּ ַע מ≈ י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ ּו
יר  ƒּב ¿‚ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ ב,  טו…
י  מ≈ ַ‰י¿  úַע ב  טו… י  מ≈ ַ‰י¿
 úי ƒּפ ¿ׁ‰ַ ¿úּו יַע  ƒנ ַ‰כ¿ ¿ú ָרע, 
י  מ≈ ú ַ‰י¿ ú ּכָ ַבּט≈ ¿úר ּו ּב≈ ַׁ ¿úּו
ב.  טו… י  מ≈ ַ‰י¿  ַח ַּ ָרע 
  ‡ו… ר¿ ƒú ו¿ ין  ƒב‰ָ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ב  ַ‰ּטו…   ַ‚úּו… ¿ú ּו  ‡…ˆ מ¿ ƒú ו¿
ר  ָבר≈ ¿úי ָרע, ּו ימ≈ ƒּב ׁ úֻּבָ ַ‰מ¿
ס  ָחו… ו¿ ָ‰ָרע.  ן  ƒמ ב  ַ‰ּטו…
 ,‰ ַָּע מ≈ י  úַָע  ú מ… ַח¿ ו¿
י„  ƒמ ָּ יָך  ַרֲחמ∆ ב¿ י  ƒנ ≈úי ƒּ̂ ַ ו¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡…úּ ∆ׁ ָרע.  י  ימ≈ ƒמ
ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ַח ּכ… ּׁום  ם  ∆‰úָ
י  ƒּכ ם,  úו… ָׁ ו¿ ַחס  י  úַָע
רּו  ָעב¿ ָבר  ּכ¿ ַי  נו… ֲעוו… ּבַ
ר  ≈ ‰ יו… ּב≈ י ָרע ַ‰ר¿ מ≈ ָעúַי י¿
 ú ַׁ "ּכָ ר  ∆ׁ‡ֲ ַע„  י,  ַ„ּ ƒמ
 ú…ַוֲחמ חּוס   ."ú ּבָ ַ‰ּסַ ַח  ּכ…
י  ƒנ ≈ú י ƒּ̂ ‰ַ ו¿  ‰ ַָּע מ≈ י  úַָע
ן  ƒמ י  ƒׁ ַנפ¿  ‰ ≈„ ּופ¿ י  ƒנ ט≈ ¿úּּוַמ
י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿ י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿ ָרע.  י  מ≈ ַ‰י¿
 ú ַבּט≈ ¿úּו יַע  ƒנ ַ‰כ¿ ¿úּו ר  ּב≈ ַׁ ¿ú
י  מ≈ ַח ַ‰י¿ ַּ י ָרע מ≈ ú ַ‰י¿ ּכָ
ָרע,   ú ּכָ ƒמ י  ƒנ ≈úי ƒּ̂ ‰ַ ו¿ ב.  טו…
 ú ּכָ ƒּומ ן,  ָעו…  ú ׁו… כ¿ ƒמ  ú ּכָ ƒמ
 . ָרעו…   ּ„ו… ƒּומ   ֲ‡ו… ַּ‰ַ
י  ƒמ ¿̂ ַע  ׁ ≈„ּ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ‰úָ „ו… ¿‚ ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒי ּב ƒú ר ָּ ּמֻ ּבַ
 úיּו ָכ ¿‰ ƒּי ∆ׁ ‰ ַָּע ‰ מ≈ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ָיַמי   ‰ ∆úַּוֲ‡ַב ים,  ƒב טו… ָיַמי 
ַי  נו… ¿ׁ ּו י,  ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ ב  ּטו… ּבַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ן,  יו… ¿ú ָ‰ע∆ ַעם  נ… ּב¿
ָך  ¿„ָ ֲעבו… ú ָיַמי ּבַ úֲַעס…˜ ּכָ
 , מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿ ָר ו… ב¿ ּו
 ú ≈ú ּכָ ƒ‰ ¿ú ּו  ˜ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו
 ‰ ָב ‰ֲ ‡ַ ו¿  ‰ ‡ָ ר¿ ƒי ּב¿ ָך  ּב¿
מּוָנ‰  ¡‡  ּוב∆ מ∆ ¡‡ úָ‰ ּב∆ „ו… ¿‚
י„  ƒמָ ‰ָר ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  .„ ע∆ ָו ם  úָ עו… ¿ú
ּוב  ּכָ ∆ׁ  ‡ ָר ¿̃ ƒמ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú
ב  טו…  ‰ ≈ַׂוֲע ָרע  מ≈ "סּור 
 ." ‰ּו פ≈ ָר„¿ ו¿ ם  úו… ָׁ  ׁ ≈ּ̃ ּבַ
ם  úו… ָׁ  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ם  úו… ָׁ י  ƒú  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ י„,  ƒמ ָּ
ַי,  ָרעו… ‡ו… מ¿ ƒּוב ַי  ּ„ו… ƒמ ּב¿
ם  ≈ ּׁ‰ַ  ‡ ָ̂ מ¿ ∆‡  „ י ƒמ ָּ ∆ׁ
 úָכ ם ּוב¿ ָכú ָמ˜ו… ַרך¿ ּב¿ ּבָ ¿ ƒי
י  ƒנ ַזּכ≈ ¿ּו ָ‡ָ„ם.   úָכ ּוב¿ ַמן  ז¿
ף  ≈„ רו…  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ∆ׁ  „ י ƒמָ
ין  ם ּב≈ úו… ָׁ  ם, úֲַעׂו… úו… ָׁ
ָ‡ָ„ם  ין  ּב≈ ָך,  ַעּמ∆  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
ּו…  ¿ׁ ƒ‡ ¿ú ׁי ƒ‡ ין רו… ּוב≈ úֲַחב≈
 ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒּב
 ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ∆ׁ י ƒנ ר≈ ַַעז¿ úָ‰. ו¿ „ו… ¿‚
ם  úו… ָׁ ים  ƒׂ ָ‰עו…  úúָ כ¿ ƒּב
ם  ∆‰ י ƒב‡ֲ úַ  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ן  י ּב≈

.(‚ú "י˜וú) ם ƒָמי ָ ּׁ ּבַ ∆ׁ

מילואי חכמה
שיסתלק ממנו ההתלהבות, לא יפול לגמרי ח״ו, ויהיה מהמנצחים ְקָרָבא 
הכהנים,  אל  ׳אמור  כא)  (ויקרא  שכתוב  מה  רומז  וזה  בה׳.  וישען  ויתחזק 
מוחין  בשעת  דהיינו  הקטנים׳,  על  הגדולים  ׳להזהיר  ופירש״י  ואמרת׳, 
בנועם  כמבואר  עצמו  את  ולחזק  הקטנות  שעת  על  עצמו  להזהיר  דגדלות 
אלימלך (פ׳ אמור), וכן בכל הזמנים. למשל בשבתות וימים טובים, שאז זמן 
ההתלהבות בחשק נפלא לעבודתו ית״ש, צריך האדם להכין עצמו על ימי 
החול הבאים, שיהיה מקושר ג״כ בבוראו יתברך שמו, וכן ביום א׳ דפסח, 
אמרו רז״ל הסימן א״ת ב״ש, א״ת א׳ דפסח הוא ת׳שעה באב, ואם כן 
שאפילו  עד  בבוראו,  היטב  דפסח  א׳  ביום  עצמו  לקשר  האדם  צריך 
מקושר  ג״כ  יהיה  המדריגות  מכל  הירידה,  יום  שהוא  באב,  בתשעה 
בעבודת השי״ת. וזה רומז ׳ביום טובה היה בטוב׳, וגם אז ׳ראה׳ והביט 
על ׳יום רעה׳ שיבוא בירידת המוחין, והכן עצמך עליו שלא תיפול בו. 

לכך  וכדוגמא  טוב.  ימי  שם  ימצא  בוודאי  היטב  היטב  שם  להסתכל 
ע״א):  (כד  מכות  מסכת  בסוף  המובא  המעשה  את  להביא  ראינו 
עקיבא  ורבי  יהושע  ורבי  עזריה  בן  אלעזר  ורבי  גמליאל  רבן  היה  כבר 
מהלכין בדרך, ושמעו קול המונה של רומי ִמְּפָלָטּה (קול רעש ריבוי האנשים 
ורבי  בוכין,  והתחילו  מיל.  ועשרים  מאה  ְּבִרחּוק  רומי ס‰)),  של  שבככרה 
עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק. אמר להם, ואתם מפני 
גנאי)  בלשון  רומי,  את  כינו  (כך  כושיים  הללו  לו,  אמרו  בוכים.  אתם  מה 
בטח  יושבין  כוכבים,  לעבודת  ומקטרים  (לאלילים),  ָלֲעַצִּבים  שמשתחווים 
והשקט. ואנו, בית ֲהדֹום רגלי אלקינו (ביהמ״ק) שרוף באש, ולא נבכה? 
כך,  רצונו  לעוברי  ומה  ק״ו,  דברים  דהלא  מצחק,  אני  לכך  להן,  אמר 
לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, 
כיון שהגיעו להר הצופים וראו את ביהמ״ק בחורבנו, קרעו בגדיהם. כיון 
שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקדשים. התחילו הן 
בוכין, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק. אמר להם, 
יומת׳,  הקרב  ׳והזר  בו  שכתוב  מקום  לו,  אמרו  בוכים.  אתם  מה  מפני 
ועכשיו שועלים הלכו בו, ולא נבכה? אמר להן, לכך אני מצחק, דכתיב 
נאמנים, את אוריה הכהן, ואת  לי עדים  ׳ואעידה  (ח, ב)  ישעיה  בנבואת 
במקדש  אוריה  זכריה,  אצל  אוריה  ענין  מה  וכי  יברכיהו׳,  בן  זכריה 
ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו 
תחרש,  שדה  ציון  בגללכם  ׳לכן  ג)  (מיכה  כתיב  באוריה  אוריה,  של 
׳עוד  ח)  (זכריה  כתיב  בזכריה  יער׳,  לבמות  הבית  והר  תהיה,  ִעִּיין  וירושלים 
של  נבואתו  נתקיימה  שלא  עד  ירושלים׳.  ברחובות  וזקנות  זקנים  ֵישבו 

אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה 
הזה  בלשון  מתקיימת.  זכריה  של  שנבואתו  בידוע  אוריה,  של  נבואתו 

אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. 
דברי  את  בזה  להביא  וראינו  מדות.  וכו׳  טוב  ימי  שם  ימצא  בוודאי 
א,  (בראשית  הפסוק  על  הדורש  ח–יג),  (ט,  רבה  בבראשית  המדרש 
לא) ׳וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד׳, שמטרת הנהגת הדין והרע 
בעולם, היא כדי ְלַזּכֹות את הבריות לכל הטוב והעונג שבחיי עוה״ב, וכאשר יתבוננו 
במהות מידת הפורענות, יוכלו להבין כיצד לתקן מעשיהם, וז״ל: אמר רב הונא, 
בתוספת  (שנאמר  מאוד׳  טוב  ׳והנה  הטוב,  מידת  זו  מאוד׳,  טוב  ׳הנה 
אלא  אתמהא.  מאוד,  טובה  ייסורין  מידת  וכי  ייסורין.  מידת  זו  וא״ו), 
שעל ידיה הבריות באים לחיי העוה״ב. וכן שלמה אומר (משלי ו) ׳ודרך 
האדם  את  מביאה  דרך  איזהו  וראה,  צא  ֲאַמְרְּת,  מוסר׳.  תוכחת  חיים 
אבא,  בר  שמעון  א״ר  וכו׳.  ייסורין  מידת  זו  אומר  הוי  העוה״ב,  לחיי 
׳הנה טוב מאוד׳, זו מידת הטוב, ׳והנה טוב מאוד׳, זו מידת הפורענות. 
וכי מידת הפורענות טובה היא מאוד, אלא שוקד על הפורענות היאך 
בטלו,  המידות  כל  אבא,  בר  שמעון  רבי  בשם  סימון  א״ר  להביאה. 
מידה כנגד מידה לא בטלה. רבי הונא בשם רבי יוסי, מתחילת ברייתו 
לפיכך  לו,  מודדין  בה  מודד  שאדם  שבמידה  הקב״ה  צפה  עולם  של 
בן  שמעון  א״ר  וכו׳.  טובה  מידה  זו  מאוד׳,  טוב  ׳והנה  חכמים  אמרו 
לקיש, ׳הנה טוב מאוד׳, זו מלכות שמים, ׳והנה טוב מאוד׳, זו מלכות 
תובעת  שהיא  אלא  אתמהא.  מאוד,  טוב  הרומיים  מלכות  וכי  הרומיים. 
מה)  (ישעיה  שנאמר  דת),  על  שעובר  מי  ודין  עלבון  (היינו  בריות  של  ִּדְקיֹון 
שוקד שוקד  (שם):  יוסף  העץ  ופירש  בראתי׳ סו).   עליה  ואדם  ארץ,  עשיתי  ׳אנכי 
על הפורעניות.על הפורעניות. פירוש ששוקד ּוְמַעֵּין על הפורעניות היאך יביאנה, להיות 
כנגד  מידה  חטאו  על  נענש  איך  האדם  שיבין  העבירה,  כנגד  העונש 
ט)  (דניאל  וכלשוה״כ  בתשובה,  וישוב  בהשגחה,  שהוא  ויבין  מידה, 
רבי  וכו׳.  בטלו  המידות  וכו׳.כל  בטלו  המידות  כל  ותקנה.  דקדוק  מלשון  הרעה׳,  על  ה׳  ׳וישקוד 
של  העונש  מידת  כלומר  בטלו׳,  המידות  ׳כל  ואמר  אתא,  לפרש  סימון 
העונש  מין  להיות  מידה׳,  כנגד  ׳ומידה  בטלו,  דין  בית  מיתות  ארבע 
מה  היינו  הקב״ה.  צפה  עולם  של  ברייתו  הקב״ה.מתחלת  צפה  עולם  של  ברייתו  מתחלת  בטלה׳.  ׳לא  החטא,  כמין 
שכתוב ׳וירא אלהים כו׳ מאוד׳, ו׳מאוד הוא׳ מידה, כמ״ש בברכות (נד.) 
במשנה ׳ובכל מאודך, בכל מידה שמודד לך׳, כי זה היה תכלית הבריאה, 
להכיר השגחתו יתברך בארץ, והשגחתו מתפרסם ע״י בחינת דין, מידה 
המלך.  והוא  במשפט,  שינהיגה  בראתי.  עליה  בראתי.ואדם  עליה  ואדם  מידה.  כנגד 

הקודמים היו אומרים בכל פעם כן), ואז יוכל לסלק לו. ועל כן 
צריך כל אחד להרחיק עצמו מאוד מהלוואות, כי צריכין להאמין 
שגם בהימי רע בעצמם יש טוב, בחינת ימי טוב, בבחינת ׳וביום 
ָרָעה ְרֵאה׳, ׳ְרֵאה׳ דייקא וכו׳ כמ״ש שם, ואז בוודאי יוכל להשיג 

פרנסתו דבר יום ביומו, ולא יצטרך 
כי  וחובות.  הלוואות  לידי  לבוא 
ומתן  במשא  שעוסק  מי  אפילו 
בגויים צריך לידע ולהאמין שגם שם 

וכו׳.  התורה  אותיות  מלובשין  וכו׳  לשונות  בכל  כי  השי״ת,  נמצא 
לא  בוודאי  וכו׳,  יצרו  את  הכופה  הצדיק  בכח  בזה  שמאמין  ומי 
בכל  התורה  אותיות  למצוא  יוכל  הוא  כי  פרנסתו,  לו  יחסר 
לשמוע  דברו,  ׳עושי  בבחינת  מהם,  תורה  ולבנות  וכו׳  הלשונות 
בקול דברו וכו׳׳, ואז בוודאי יהיה נמשך לו שפע טובה וברכה ע״י 
התורה שמברר ובונה משם, כי התורה היא מקור הברכה והשפע 
וכו׳. אך ע״י התגברות הימי רע על הימי טוב, עד שנעלם ממנו 
למצוא  יכול  אינו  עי״ז  טוב,  נמצא  בעצמם  רע  בהימי  שם  שגם 
השפע  יורדת  ואזי  שלו,  והעסק  ומתן  בהמשא  התורה  אותיות 
בצמצום גדול, כמו שמובא שם שזהו סוד ׳עד דלא ידע בין ארור 
המן וכו׳׳ ס„), ועי״ז מוכרח לבוא לידי הלוואות, שסובר שעתה הם 
ימי רע, והימי טוב יבואו אחרי כן ויסלק לו. ועל כן באמת כיון 
אינו  רוב  וע״פ  מהם,  שיצא  מאוד  לו  קשה  הלוואות,  לידי  שבא 
מסלק בזמנו, כמ״ש רז״ל (ב״ב ה.) ׳הלוואי שיפרע בזמנו׳, ׳הלוואי׳ 
יש  בעצמם  רע  בהימי  שם  שגם  מאמין  שאינו  מאחר  כי  ודאי, 
טוב, איך ישיג ימי טוב. כי באמת הימי טוב וימי רע הם בכל 
יום ויום, רק כל אחד כפי מה שמתגבר על יצרו להגביר הטוב 
על הרע, כן נמשך עליו בחינת ימי טוב, ולהיפך – להיפך ח״ו. 
והעיקר שצריך להסתכל היטב ולהאמין שגם בהרע בעצמו, בחינת 

ימי רע, גם שם יש טוב, כי מלא כל הארץ כבודו וכו׳ כנ״ל. אבל 
זה שנפל להלוואות עי״ז שאינו יכול למצוא הימי טוב בתוך הימי 
מתגבר  פעם  בכל  הרע  כי  מחובות,  לצאת  לו  קשה  בוודאי  רע, 
יותר, מאחר שאינו משתדל ומסתכל למצוא הטוב בתוך הימי רע 
התגברות  עיקר  עי״ז  כי  בעצמם, 
רבינו  הזהיר  באמת  כן  ועל  הרע. 
ז״ל שיזהר מלהיות בעל חוב, ובפרט 
כמ״ש  תשובה,  לעשות  שרוצה  מי 
בספר האל״ף בי״ת הקדוש (ספר המדות תשובה, מו) וז״ל ׳מי שרוצה 
ֶׁשָחָטא  בעצמו  שיודע  מאחר  כי  חוב׳,  בעל  מלהיות  יזהר  לשוב, 
ע״י  התשובה  ועיקר  לשוב,  רוצה  ועתה  הטוב,  על  הרע  והגביר 
שמוצא הטוב בתוך הרע בעצמו, ומאמין שעדיין יש בו טוב ויש 
לו תקוה לשוב, בבחינת (דברים ד) ׳ובקשתם משם את ה׳ אלהיך׳, 
׳משם׳ דייקא, מכל המקומות שנדח שם בין העכו״ם כמובן שם 
שנמשך  חוב,  בעל  מלהיות  ליזהר  בוודאי  צריך  כן  על  בפרשה, 
מחמת שאינו מאמין ואינו מסתכל שגם בימי רע יש טוב, שמשם 
שנופל  זה  כן  ועל  וכו׳.  וכנ״ל  והחובות  ההלוואות  כל  נמשכין 
להלוואות נופל לעבדות, בחינת (משלי כב) ׳עבד וֶה לאיש מלוה׳, 
כי עבדות בחינת (בראשית ט) ׳ארור כנען׳, בחינת ׳ארור׳ הנאמר 
אצל הנחש, שזהו בחינת (בראשית ג) ׳ארורה האדמה וכו׳׳, בחינת 
הפרנסה  של  והעבדות  היגיעות  כל  שמשם  וכו׳׳,  אפיך  ׳בזעת 
שנמשך מחטא אדם הראשון, שלא התגבר להכניע הימי רע כנגד 
הימי טוב, ואכל מעץ הדעת טוב ורע, שעל זה נאמר (משלי יב) 
אכלך  ביום  ׳כי  בחינת  דייקא,  ׳ביום׳  כעסו׳,  ִיָּוַדע  ַּבּיֹום  ׳אויל 
שלא  בהיום,  הגיע  הפגם  עיקר  כי  דייקא.  ׳ביום׳  וכו׳׳,  ממנו 
השתדל למצוא הטוב שבאותו היום להגבירו על הרע וכו׳, ומשם 

נמשך כל ההלוואות שהם מחסרון הפרנסה וכו׳, כנ״ל.

     


 נחל נובע נחל נובע



מסילת הקשרים
סז) ויתכן לרמז בזה, שזהו מעין בחי' עצה, כיצד לראות ולגלות את הטוב הגנוז בתוך הנהגת ה'ימי רע'. היינו ע"י שדומם ואינו מהרהר בזה אחר מידת צדקו יתברך, עי"ז 
זוכה שיודיעו השי"ת 'מידת ימיו', היינו שיאיר אור האהבה שלמעלה מהדעת לתוך בחי' הימים והמידות, ובבחי' הארת הבינה לז' המידות כמבואר להלן (בהמשך ד"ה 
בזה  להוציא  יתכן  דבריו  וע"פ  כל הימים.  שורש  התורה  כי  ראה', היינו  רעה  וביום  בטוב,  היה  טובה  'ביום  בבחי'  סח)  והבן.       עי"ש  זה,  לפס'  בביאור  הזהר  בדברי  זה) 
עצה לעובדא ולמעשה, שע"י עסק התורה זוכה לראות את הימי טוב הנעלמים בכל יום ויום, ובכל מידה ומידה, וכמבואר לעיל במאמר (אות א) שע"י התורה ימצא את 
וע"פ כלל ג' (מח"י כללי העיון), כאשר נוקט רבינו בדבריו איזה משל ודוגמא, יש בזה מכוון גדול בכלליות השגתו שבמאמר, וכאשר יתבונן  השי"ת בכל מקום.      סט) 
המעיין במהות המשל והדוגמא לפרטיהם, יכולים להפתח בזה עיני שכלו ביותר בהבנת תכלית המאמר בבחינותיו השונות. ולאור כך ראינו לציין, שאכן מאמר דנן עוסק 
הוא בכלליות בשתי מידות אלו, הן ממידת האהבה, שהיא נושא מרכזי מאוד במאמר, והן ממידת היראה, שהיא מהות בחי' המידות והצמצומים המבוארים במאמר, כידוע.

של  ימיו  וראה,  בוא  יד 

לתקנם  כשזוכה  האדם 
במעשיו הטובים בעוה״ז, 
למעלה  מתברכים  ימיו 
הנקרא  המקום  מאותו 
ר׳  פתח  ימיו׳.  ׳מידת 
שכתוב  מה  ואמר,  חזקיה 
ומידת  קיצי  ה׳  ׳הודיעני 
וגו׳׳,  היא  מה  ימי 
פירשוהו  כבר  זה  פסוק 
אבל  במדרשים,  חז״ל 
זה,  באופן  נפרש  עתה 
שכתוב  מה  וראה,  בוא 
הימין  קץ  הוא  ׳קיצי׳ 
׳קץ׳  שהיא  המלכות,  (דהיינו 

הנקרא  האצילות  עולם  של  וסוף 

ִמְתַקֶּׁשֶרת  שהיא  ׳ימין׳), 
היה  משם  (כי  המלך  בדוד 
על  אמר  לכן  נשמתו,  שורש 

׳ומידת  ׳קיצי׳).  המלכות 

היא  זו  היא׳,  מה  ימי 
על  ממש  שנתמנתה 
א״ר  המלכות).  (של  ימיה 
זאת  חזקיה,  לר׳  יהודה 
שפסוק  מר״ש  שמעתי 
אותם  על  נאמר  זה 
שנגזרו  שנה  שבעים 
של  משנותיו  שיקבל  עליו 
למדנו  כי  הראשון,  אדם 
חיים  לו  היה  לא  שדוד 
אדם  לו  שנתן  אלא  כלל, 
שלו  מימים  הראשון 
סוד  ועל  שנה.  שבעים 
זה נאמר ׳וילון (הוא הרקיע 
אינו  המלכות)  שכנגד  התחתון 

הלבנה  וכן  כלום׳,  משמש 
אינה  המלכות)  סוד  (שהיא 

כלום,  מעצמה  מאירה 
מאירות  שנים  ושבעים 
ספירות  (ז׳  צדדיה  בכל  לה 
של ז״א, שכל אחת כלולה מעשר, 

שלה),  הו״ק  בכל  לה  מאירות 

ועל  סתם.  דוד  חיי  והם 
מהקב״ה  דוד  ביקש  כן 
למה  זה,  סוד  להודיעו 
חיים  (למלכות)  ללבנה  אין 
מעצמה, ובזה רצה לדעת 
שלה.  והשורש  העיקר 
זו  היא׳,  מה  ימי  ׳ומידת 
עולם  של  מדריגה  היא 
הסתום (שהוא הבינה הנקראת 
שהיא  המלכות),  ְיֵמי  מידת 

עומדת להאיר לכל אותם 
של  ספירות  הז׳  (שהם  הימים 
ז״א) שהם החיים שלה (של 
המאיר  המקום  המלכות), 
המקום  היא  (הבינה  להכל 

המאיר לכל הז׳ ספירות). 

טו מחמת שה׳תורה׳ עולה 

כן  על  תרי״א,  בגימטריא 
היא ניתנה משתי מדריגות 
ומגבורה,  מחסד  שונות, 
שמשם נמשכו שתי מצוות, 
ומצות  חסד,  אהבת  מצות 
שהיא  הגבורה,  יראת 
שבשתי  היראה,  מצות 
כל  נשלמות  אלו  מצוות 

תרי״ג המצוות. 

(פ׳  ישראל  אוהב  בספר  ומובא  התורה.  הם  וכו׳  מדות  נקראים  הימים 
דבי  ׳תנא  עג.)  (נדה  בגמרא  איתא  ממטיר):  הנני  ד״ה  בשלח, 
שנאמר  עוה״ב,  בן  שהוא  לו  מובטח  יום  בכל  הלכות  השונה  כל  אליהו, 
הוא,  הדבר  שורש  הלכות׳.  אלא  הליכות  תיקרי  אל  לו,  עולם  הליכות 
או  יעשה,  מצוה  איזה  יום,  בכל  להתנהג  היאך  לידע  רוצה  דכשהאדם 
להבין  יוכל  העניינים,  כל  ויעשה  ידבר  והיאך  טובה,  הנהגה  איזה 
אשר  וכל  בו  שנעשה  המעשה  יום  בכל  בראשית,  ימי  בששת  כשיסתכל 
נברא ונמצא ביום זה, מזה יוכל האדם להתבונן בדעתו ושכלו איך יתנהג 
של  ראשון  ליום  זה  התנהגות  אחר,  התנהגות  יש  יום  שלכל  יום.  באותו 
שבת, וזה ליום שני, וכן כולם. והנה ידוע (ב״ר א) שהקב״ה צפה והסתכל 
בשכל  יצירתו  נגמר  יום  בכל  כן  ואם  כולן,  העולמות  ברא  ובה  בהתורה 
זה  בוודאי  אז  יום,  בכל  לומד  שהאדם  התורה  מן  גם  כן  ואם  התורה, 
האדם שדבוק בקונו ולומד לשמה, יוכל להסתכל בהתורה שלומד בכל יום 
כלול  שהכל  כיון  יום,  לאותו  הצריך  ההתנהגות  לידע  ממנה  ולהתבונן 
זה  כרחך  על  כן  ואם  ויום סח).  יום  כל  של  התנהגות  מיני  כל  בהתורה, 
האדם שמבין ויודע מהתורה שלומד בכל יום איזה התנהגות והליכות של 
אותו היום, בוודאי הוא דבוק ברוחניות של התורה, ובעולם עליון הקדוש 
הרוחני אשר משם תצא תורה, ובזה יוכל לידע כל הדברים העתידים וכל 
הבא עליו. ואם כן כיון שהוא דבוק בעולם עליון הקדוש, אז ׳מובטח לו 
שהוא בן העוה״ב׳. וזהו פירוש הגמרא ׳כל השונה הלכות בכל יום׳, ר״ל 
יום  כל  של  התנהגות  בהתורה  ומסתכל  שיודע  זו,  בבחינה  התורה  שלומד 
בן  שהוא  מובטח  הוא  ולכן  התורה,  ברוחניות  קשור  הוא  ודאי  אז  ויום, 
העוה״ב, ׳שנאמר הליכות עולם לו, אל תיקרי הליכות, אלא הלכות׳, היינו 
שאי אפשר לאדם לידע הליכות והתנהגות העולמות, אם לא ע״י הלכות 
להתנהג.  איך  ידע  ועי״ז  התורה,  ברוחניות  עצמו  את  שמקשר  התורה, 

והקבלה  הכתב  בספר  ומובא  הקב״ה.  של  מדותיו  הם  כולה  אורייתא 
בלשון  התורה  את  שמכנים  לרבותינו  מצאנו  יז):  יב,  (דברים 
׳מידה׳, כמו בגיטין (סז.) ׳שנו מידותי׳, ופירש״י ׳לימדו מידותי׳, ובעדיות 
שיעור  נותנת  התורה  באמת  כי  ומידות׳.  הלכות  שונה  שהוא  ׳מי  ו),  (ו, 
ומידה לכל ִּפְרֵטי הנהגת אדם, בין במחשבתו, בין בדיבורו, בין במעשיו, 
רשאי  האדם  שאין  התורה.  דעת  כפי  ומשוערים  מדודים  יהיו  שכולם 
ואינו  בו,  להרהר  התורה  שאסרה  במה  מחשבותיו  ברעיונות  להשתעשע 
ִּפְרֵטי  בכל  וכן  בו,  הדיבור  התורה  שאסרה  במה  בשפתיו  להוציא  רשאי 
׳מידה׳,  בשם  התורה  ממצוות  מצוה  כל  לקרוא  מאוד  יתכן  ולזה  מעשיו. 
שעל פיה צריך האדם להיות מודד ומשער תמיד כל מחשבה, כל דיבור 
וכל מעשה. ובברכות (לג:) קראו רז״ל מצוות התורה בשם ׳מידות׳, שאמרו 
ואמרו בשמות  ברש״י).  (עי״ש  רחמים׳  הקב״ה  של  ׳שעושה מידותיו  שם 
ומידה  שיעור  לה  יש  מצוה  כל  כי  התורה׳,  מודד  ׳משה  ז)  (מז,  רבה 

קצובה, הן בכמותה, הן באיכותה, הן באדם, הן במקום ובזמן. 
שבע  מכלול  מתוך  הנה  המדות.  ושאר  ויראה  מאהבה  מדברת  התורה 
ויתכן  ויראה סט).  אהבה  המידות  בשתי  בפרטות  רבינו  נקט  המידות 
המידות,  שאר  כל  נכללים  ובהם  והתורה,  המידות  עיקר  שהם  בזה,  ולבאר  לרמז 
(׳תורה׳  תרי״א  דאיהי  דאורייתא  ע״א): טו בגין  ו  (הקדמה,  בתיקו״ז  וכמבואר 
עולה בגימטריא שש מאות ואחת עשרה, כנגד כל המצוות, חוץ משתי המצוות של 
יראת ה׳ ואהבה ה׳), מתרין דרגין אתייהיבת, מחסד וגבורה, דמתמן תרין 
אשתלימו  דבהון  יראה,  דאיהי  דגבורה,  ודחילו  חסד,  אהבת  פקודין, 
מחסד  אתייהיבת  דרגין  מחסד מתרין  אתייהיבת  דרגין  מתרין  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  פיקודיא.  תרי״ג 
החסד  מידת  באה  ועוד  חסד,  אהבת  מצד  ניתנו  ׳עשה׳  מצוות  וגבורה.וגבורה. 
להודיענו אלקותו ועבודתו. ומצוות ה׳לא תעשה׳ ניתנו מצד יראת הגבורה, 
שתי  וכו׳.  פקודין  תרין  וכו׳.דמתמן  פקודין  תרין  דמתמן  העבודה.  עלינו  מוטל  גמור  חוב  ודאי  כי 

מילואי חכמה

ימים / מדת ימי
כ"ד  של  זמן  יחידת  הוא  יום 
יום  כשהמילה  אולם  שעות, 
יהיה  אז  הלילה,  לעומת  באה 
שולט  שבהם  השעות  פירושה 
מזריחת  שהם  השמש,  אור 
ואילו  שקיעתה,  ועד  החמה 
על  פירושו  יהיה  הלילה 
שעות החושך, כמ"ש בתחילת 
לאור  אלהים  'ויקרא  בראשית 
יום ולחושך קרא לילה', אולם 
ערב  'ויהי  הפס'  משלים  מיד 
והיינו  אחד',  יום  בוקר  ויהי 
ולילה  יום  של  יממה  שגם 

נקראת בשם 'יום'.
 ובטעם הדבר נתבאר בזהר (ז"ח 
זכר  בחי'  הוא  שיום  לב.),  רות, 

ולכן השמש שולטת בו, ואילו 
ולכן  נקבה  בבחי'  הוא  הלילה 
ובחיבורם  הלבנה,  בו  שולטת 
שניהם  נעשים  ובהתכללותם 
שהנקבה  ומכיון  אחד',  'יום 
הלילה  גם  לכן  בזכר  נכללת 
איש  כמו  היום,  ע"ש  נקרא 
ואשה ששניהם נקראים 'אדם'.

(ברכות  הגמ'  בלשון  הן   מצינו, 
בלשון  והן  יב.)  חגיגה  יא:; 

הימים  את  שכינו  הראשונים, 
יום'  'מידת  בשם  והלילות 
בנוי  הזמן  כי  לילה',  ו'מידת 
מקיבוץ יחידות רבות של רגעי 
זמן קטנים, אשר בקיבוצם יחד 
יום,  של  ראויה  מידה  נעשה 
מידה'  'כלי  הוא  הזה  והזמן 
שיוכל לבוא בו טוב או רע וכל 
יכול  דבר  אין  כי  בזה,  כיוצא 
שיתקבל  ללא  לעולם  לבוא 
ויחול בזמן מסויים, ולכן הזמן 
הינו כלי מידה לקבל בו הן את 

השפע והן את הפכו.
 והנה בירידת המן מצינו שהוא 
(שמות  ביומו'  יום  'דבר  ירד 
והמזונות  שהשפע  דהיינו  טז), 
אנו  וכן  הימים,  לפי  נמדדו 
מצוות  הרבה  שישנם  רואים 
ולא  בימים,  תלוי  שחיובם 
הנמשך  השפע  שכל  אלא  עוד 
מידת  לפי  הינו  לבריאה 
נמשך  ויום  יום  שבכל  הימים, 
במוחין  ששורשו  חדש,  שפע 
יום  דבר  הנשפעים  הרוחניים 
ביומו, כי הימים הם הכלים של 
הזמן, ובתוכם מתקבל השפע. 

הנבואה  קיבלו  הנביאים  כל 
'מידת  הנקראת  האחרונה  מן 
לילה', חוץ ממשה רבינו שהשיג 
ממידת רחמים הנקראת 'מידת 
ברוה"ק  מוכתרת  שהיא  יום', 
תמיד,  בו  המתפשט  הפנימי 
ביום  אלא  נתנבא  לא  כן  ועל 

(רקנאטי, וארא).

ביום,  בתושב"כ  יעסוק 
לתת  בלילה,  ובתושבע"פ 
לילה  ומידת  ליום  יום  מידת 

ללילה (מצו"ד לרדב"ז, כב). 

עמוד,  כמין  הוא  יום  מידת 
כי  הנשמות,  יורדות  שם  ודרך 
שנאמר  הבינה,  מן  הנשמות 
'ונשמת שדי תבינם', ופורחות 
דמלכא,  דגופא  סיומא  דרך 
בין  המכריע  ברית  שהוא 

העמודים (מגן דוד ו). 

אלהים לאור יום', זה  ׳ויקרא 
יעקב, כי יעקב הוא בחי' זעיר 

כנודע (קה"י, יום). 

ומדת ימי. הימים נקראים מידות, והם מֻכוונים כנגד שבע המידות בהן 
יסוד,  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה,  (חסד,  אלקותו  הקב״ה  צמצם 
מלכות). והמידות הן תורה, מחמת שכל תכליתן, כדי שיוכלו הברואים להשיג 
הם  שה׳ימים׳,  יוצא,  ומכך  מידותיו.   כולה  שהיא  התורה  ע״י  השי״ת,  את 

שמחיים  ה׳תורה׳  וצמצומי  לבושי  כפי 
א–ה):  (לט,  בתהלים  כתיב  וכך  אותם. 
ַלְמַנֵּצַח ִלידּותּון, ִמְזמֹור ְלָדִוד: ָאַמְרִּתי 
ִבְלׁשֹוִני,  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי  ֶאְׁשְמָרה 
ָרָׁשע  ְּבעֹד  ַמְחסֹום  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה,  נֱֶאַלְמִּתי  ְלנְֶגִּדי: 

ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש,  ִתְבַער  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי,  ִלִּבי  ַחם  נְֶעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב, 
ָחֵדל  ֶמה  ֵאְדָעה  ִהיא,  ַמה  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי,  ה׳  הֹוִדיֵעִני  ִּבְלׁשֹוִני: 
להשי״ת  ישראל  ותִפלות  צעקות  על  נוסד  זה  שמזמור  (שם)  ופירש״י  ָאִני: 
בעת שמידת הדין מתגברת, וז״ל: למנצח לידותון.למנצח לידותון. על הדינין והגזירות של 
צרה הנגזרת על ישראל. אמרתי אשמרה דרכי וגו׳.אמרתי אשמרה דרכי וגו׳. אנחנו היה בליבנו 
נהרהר  שלא  עלינו,  הבאות  הצרות  כל  על  עצמנו  את  לשמור 
ונדבר קשה אחר מידת הדין, אע״פ שהרשעים לנגדנו המצירים 
לנו. נאלמתי דומיה וכו׳.נאלמתי דומיה וכו׳. נאלמו דומיה ימים רבים סז), וגם החשינו 
מטוב, אפילו מדברי תורה (עי׳ ברכות ה.), מפני יראתם, ומתוך 
כך כאבנו נעכר ונבהל. וכששתקנו, חם ליבנו בקרבנו, ובהגיון 
ליבנו בוער בנו כמו אש, והוא גורם לנו שאנו מדברים בלשוננו 
מתי  עד  ִקֵּצנּו׳,  ה׳  ׳הודיענו  מדברים,  שאנו  היא  וזו  לפניך. 
והמאירי  ממנה.   חדלים  אנחנו  נהיה  מתי  ונדע  בצרה,  נהיה 
על  אלו  פסוקים  ביאר  יא)  ב,  מאמר  גאון,  (שבר  התשובה  חיבור  בספרו 
כלומר,  וכו׳.  בלשוני  מחטוא  דרכי  אשמרה  וכו׳.אמרתי  בלשוני  מחטוא  דרכי  אשמרה  אמרתי  וז״ל:  היצר,  כפיית  ענין 
מן  לא  עצמי,  ואשמור  אכניעהו,  ומתגבר,  עלי  פוחז  שיצרי  בעת 
העבירה לבד, אבל מכל מידה מגונה. והוא ָאְמרֹו ׳אשמרה דרכי׳. 
נאלמתי דומיה.נאלמתי דומיה. כלומר אחזתי בזאת המידה על כורח יצרי, ו׳נאלמתי 
דומיה׳, נמנעתי עצמי מכל תענוג. החשיתי מטוב וכאבי נעכר.החשיתי מטוב וכאבי נעכר. כלומר, 
בקרבי.  ליבי  בקרבי.חם  ליבי  חם  ונחלש.  ׳נעכר׳  האורב,  היצר  והוא  ׳המכאיבני׳,  זה 
כלומר, חשבתי בעצמי שאוכל לשמור דרכי ולהתנהג בזאת המידה 
שהתחלתי, ולפעמים יצרי מתגבר עלי, ו׳ליבי חם בקרבי׳. ו׳הגיגי׳, 

וכו׳.  קיצי  ה׳  וכו׳.הודיעני  קיצי  ה׳  הודיעני  מתרוצץ.  עצור,  כאש  לפניו  המחסום  אשר 
ואני  ההם,  המידות  מן  וכל  מכל  להתרחק  אוכל  לא  אשר  לזאת, 
ירא שיביאוני לגוף העבירה, אמר על זה ׳הודיעני ה׳ קיצי׳ וכו׳, 
היא.  מה  ימי  היא.ומידת  מה  ימי  ומידת  בקיצי.  שאתבונן  עד  טהור,  לב  לי  ְּבָרא  ר״ל 
ימי,  מידת  היא  מה  כלומר, 
אני  איך  ואתבונן  אדעה  ְמעּוָטה, 
נתונה  קטנה  ושמידה  וחדל,  אפס 
רלג  (ויחי,  בזהר  דרשו  והנה  לכוחי.  
ע״ב) בסוד פסוק זה, ש׳מידת ימי׳ מרמז 
והימים  המידות  לשבע  הבינה  הארת  על 
מושגים  בביאור  וכו׳׳,  והמידות  ׳הימים  ד״ה  המבואות,  בטור  מטה  (ראה 
אלו), וז״ל: יד תא חזי, יומין דבר נש כד זכי בהאי עלמא בעובדין 
ָטָבאן, יומין דיליה אתברכאן לעילא, מההוא אתר דאיהו מידת 
וגו׳׳,  ימי מה היא  ה׳ קיצי ומידת  ׳הודיעני  יומוי. פתח ואמר, 
דאיהו  הימין,  קץ  דא  ׳קיצי׳  חזי,  תא  אבל  אוקמוה,  קרא  האי 
מתקשר ביה בדוד. ׳ומידת ימי מה היא׳, דא איהו דאתמני ממש 
על יומוי. א״ר יהודה, הא שמענא מר״ש דהאי קרא איתמר על 
דהא  שבעין,  דאינון  קדמאה,  מאדם  עלוי  דאתגזרו  יומין  אינון 
מאינון  אדם  ליה  דיהיב  אלא  ליה,  הוו  לא  כלל  דחיין  איתמר 
יומין דיליה שבעין שנין. ורזא דא ׳וילון לא משמש כלום׳ (חגיגה 
יב:), וסיהרא לא נהרת מגרמה כלל, ושבעין שנין נהרין לה בכל 
סטרהא, ואינון חיי דוד סתם. ועל דא בעא דוד מקוב״ה למנדע 
רזא דא, על מה לית לה חיין לסיהרא מגרמה, ולמנדע עיקרא 
סתימא,  דעלמא  דרגא  הוא  דא  היא׳,  מה  ימי  ׳ומידת  דילה. 
דאיהו קיימא על כל אינון יומין, דאינון חיין דילה, אתר דנהיר 
יומוי.  מידת  דאיהו  אתר  יומוי.מההוא  מידת  דאיהו  אתר  מההוא  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  לכולא. 
נוצרו  שמשם  לפי  אדם,  של  ימיו  מידת  שנקראת  הבינה  ממקום 
על  ממונה  שהיא  הבינה  דהיינו  יומוי.  על  ממש  דאתמני  יומוי.איהו  על  ממש  דאתמני  איהו  ימיו. 
הז׳ ספירות דז״א, שהם סוד שבעת ימי הבנין, שהם הימים של 
המלכות  חיי  דהיינו  סתם.  דוד  חיי  וכו׳  נהרין  שנין  סתם.ושבעין  דוד  חיי  וכו׳  נהרין  שנין  ושבעין  המלכות. 
שמקבלת מז׳ ספירות דז״א, וחיי דוד התחתון שקיבל שבעים שנה 

מאדם הראשון, שהוא סוד ז״א.  

(לט (תהלים     

      
    

 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים מקור חכמה מקור חכמה



 התורה מסילת הקשרים אותיות  צמצומי  מהות  כפי  שהם  רע,  וימי  טוב  ימי  הימים,  מיני  לשני  העולם  ימי  תהפוכות  כל  תלויים  עצמה  שבה  מודיעה,  שהתורה  בזה,  לרמז  ויתכן  ע) 
נּו התורה דעת, שאף בימי הרע ראוי לאדם להסתכל היטב היטב ולמצוא את הימי טוב הנעלמים בהם, ובכך ימשך לו שמחה  ְדתֵּ שבהם, הנגלים והמכוסים. ועל כן ְמַלמַּ
'משחקת לפניו בכל עת', וכפי שביאר בזה המלבי"ם, שמחמת שכל שינויי הִעתים זהו ע"פ חכמתו יתברך, על כן היה שחוק ושמחה לפניו. ותקוה עצומים, בבחי' 

ּב 
ואני תפלה

 ú…ֲחמ úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ‰úָ „ו… ¿‚ּ‰ַ ָך  ¿úָ מ¿ ח∆ ּב¿ ָעúַי 
ּו  נ ע≈ י ƒׁ ‰ו… ו¿ ּו  נ ר≈ ז¿ ָע ו¿
ָך  ¿ ָר ו… ּב¿  „ י ƒמ ¿ ‰ַ ¿ú
  úֲַ‰‚ו… ָמּ‰ ו¿ ¿ׁ ƒú ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ַע„   ,‰úָ úָי¿ ָו ָמם  יו…  ‰ּ ּבָ
 ׁ ַחּ„≈ ¿ú נּו  מ≈ ¿̂ ַע ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ים  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ ים  ƒַרּב ים  ƒּׁו„ּ ƒח
 úַע  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ָר ו… ּב¿
ּו  נ ¿ú ּבַ ƒּ̃ ∆ׁ ים  ƒָרכ ¿„ּ ‰ַ י  ƒּפ
ּו  נ י ≈ ו… ּב ַר ו¿ ּו  נ י ≈ בו… ‡ֲ מ≈
ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
ן  ≈‚ ָי כּוָם  ז¿ ים,  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ
ַמַען  ¿ú ינּו ≈úם ָע ינּו. ַרח≈ ≈úָע
ר  ≈ ּׁ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ָך  מ∆ ¿ׁ
 „ י ƒמ ָ ּו  נ י ≈ ו… ב ¿ׁ ח¿ ַמ
 ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ ָר ו… ּב¿
ּיּון  ƒע ּ‰ ּב¿ ן ּבָ ַעּי≈ ¿úב ּו…ׁ úַח¿ ו¿
 ú ≈úּ ּפַ ¿ ƒ‰ ¿úּו ָמּ‰  ¿ׁ ƒú  ú „ו… ָ‚ּ
יר  ƒ‡ ָּ ∆ׁ  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ יָך  ָפנ∆ ¿ú
ח  ַ̃ פ¿ ƒ ָך, ו¿ ∆ָר ו… ינּו ּב¿ ינ≈ ע≈
ּו  נ ≈ּ ע¿ „ַ ו¿ ּו  נ ≈ú כ¿ ƒׂ י  נ≈ י ע≈
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ  „ ַע  ,‰ ָב טו… ¿ú
ים  ƒּי ƒּ ƒים ֲ‡מ ƒּׁו„ּ ƒח ׁ ַחּ„≈ ¿ú
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ ָר ו… ּב¿
 ‰ ָב ָ‚ּ ¿ׂ ƒּנ ‰ַ ו¿  ‰ ‡ָ ָר ו… ּנ ‰ַ ו¿
י  ≈„ ‰ ַעú י¿ ּכ∆ ז¿ ƒנ ‡…„. ו¿ ‡…„ מ¿ מ¿
 ׁ ַחּ„≈ ּנ¿ ∆ׁ ים  ƒׁ ּ„ּו ƒח‰ַ  ú ּכָ
ך¿  י ƒׁ מ¿ ‰ַ ¿ú ָך,  ∆ ָר ו… ּב¿
ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡ י„  ƒמ ָּ ינּו  ≈ú ≈‡
ּו,  נ ≈ú כ¿ ƒׂ ו¿ ּו  נ ח≈ מ… ך¿  ו… ¿ú
 ú ּכָ   ∆‡ ָך  ∆„ בו… כ¿  ‡ ≈ú ּמָ ƒי ו¿
נּו  ≈ּ ַ„ע¿ ו¿ נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ ו¿ נּו  ח≈ מ…
נּו  ָבר≈ ≈‡ ַמ"ח  ּור¿ נּו  ָבב≈ ¿ú ּו
 ú ָכ ו¿ ּו  נ ≈„ י ƒ‚  ‰ " ָס ¿ׁ ּו
ָב‰  ּכָ ר¿ ‰ מ∆ י∆ ¿‰ ∆‡ נּו. ו¿ ≈ָמ ˜ו…
 ‡…ú ו¿ ָך,  ¿ּו‰úָ ¡‡  יַנ ƒכ ¿ׁ ¿ú
 ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ן  ƒמ  „ עו…  ‡ ≈̂ ≈‡
חּוט  ּכ¿ úּּו  ƒפ‡ֲ ם  úו… ָׁ ו¿ ַחס 
ב  …ׁ ח¿ ∆‡  ‡…ú ו¿ ֲעָר‰.  ַּׂ‰ַ
ַחס   חּו   ב∆ ∆ַׁמֲח ּׁום 
י„  ƒמָ ‰ י∆ ¿‰ ם, ַר˜ ‡∆ úו… ָׁ ו¿
ָך  ¿ ָר ו… ּוב¿ ָך  ּב¿  ˜ בּו ָ„ּ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„   ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒר ֲ‡ח≈ ּבַ ם  ַ‚ּ יס  ƒנ ַ‰כ¿ ¿ú
ָך,  ¿ּו‰úָ ¡‡  ַּ ƒמ‡ֲ יַע ƒ„ י¿
ָ‰ָ‡ָ„ם  י  נ≈ ב¿ ƒú ַע  י ƒ„ ‰ו… ¿ú

 ימּו ƒע יּׁו נ¿ ƒ‚ּ ר¿ ּיַ ∆ׁ ָבָבם ¿úם ּוúָ כ¿ ƒׂ יָנם ו¿ ח ע≈ ַּ פ¿ ƒ ם. ו¿ י‰∆ ָבב≈ ¿ú ƒם ּוב י‰∆ נ≈ ָ‡ז¿ יַע ּב¿ ƒמ ¿ׁ‰ַ ¿ú י ƒנ ַזּכ≈ ¿ּ ∆ׁ ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ י ַ‰ּו… ר≈ ב¿ ƒ„ י ≈„ ָבָבם ַעú י¿ ¿úם ּוúָ כ¿ ƒׂ ָחם ו¿ ך¿ מ… ו… ¿ú ָך ¿ּו‰úָ יך¿ ‡¡ ƒׁ ַ‰מ¿ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ,ָך ∆כּו ¿úר ַמ„ַ‰ֲ „ בו… ָך ּוכ¿ ∆ בּורו… ¿‚ּ
ח" (úי˜ו" ח"ב, נ‚).  ַ̂ ָך נ∆ ינ¿ ƒימ ƒּב  ימו… ƒע יָך, נ¿ נ∆  ּפָ ∆‡  ָמחו… ¿ׂ ַבע…ׂ ,ים ƒַרח ַחּי י ‡ו… ƒנ יע≈ ƒ„ . ּו… יָכúו… ≈‰ ר ּב¿ ≈ּ̃ ַב ¿úנ…ַעם יי ּו  ּב¿ ָר‰. "úֲַחזו… ≈‰  מ¿ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿ יר ‡ו… ƒּכ‰ַ ¿ú ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי י ָך ּב≈ נּו, ַעּמ¿ ָúֻּכ ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ „יָוך¿ ַע ƒַעם ז ם נו… ימ≈ ƒע ַט¿ ָר‰, ו¿ ַ‰ּו…

ישראל  אשריהם  טז 

את  להם  נתן  שהקב״ה 
שהיא  הקדושה,  התורה 
של  ושמחתו  הכל,  שמחת 
שלו,  ושעשוע  הקב״ה, 
שהתורה  שכתוב  וכפי 
׳ואהיה  אומרת  בעצמה 
לפני  יום׳  יום  שעשועים 
כולה  והתורה  הקב״ה. 
של  קדוש  אחד  שם  היא 
נברא  ובתורה  הקב״ה. 
אותיות  בכ״ב  (כלומר  העולם 
התורה שבבינה שבהם כלולים כל 

׳ואהיה  שכתוב  הנמצאים), 
תקרא  אל  אמון׳,  אצלו 
׳אמון׳, אלא ׳אומן׳.  

מילואי חכמה
שנאהב  חסד׳,  ׳אהבת  א.א.  הם:  המצוות  כל  את  הכוללות  עיקריות  מצוות 
מלפניו  שנירא  ב.ב.  תמיד.  עימנו  מתחסד  אשר  החסד  מצד  הקב״ה  את 
עלינו  המוטל  החוב  מחמת  היראה,  שורש  שהיא  הגבורה,  מידת  מצד 
אינם  מצוות  השתי  ואלו  ולכבודו.  לעבודתו  שבראנו,  אחר  גמור,  בדין 
תלויות ב׳קום ועשה׳ או ב׳שב ולא תעשה׳, אלא הם תלויות בלב, לכן הם 
פיקודיא. ר״ל  תרי״ג  אשתלימו  פיקודיא.דבהון  תרי״ג  אשתלימו  מצוות כלליות הכוללות את כל התורה. דבהון 
הם  השתיים  ואלו  פרטיות,  מצוות  הם  ׳תורה׳,  כמנין  מצוות  תרי״א 
אינם שלימות  והמצוות  התורה  וכל  לתרי״ג.  מצוות כלליות, המשלימות 
אלא בהצטרף עם כל אחת ואחת מהן אהבה ויראה, כמובא בתיקו״ז 
(תיקון י, כה:) ׳אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא׳ (תורה בלא 
(פי״ט):  ישרים  מסילת  בספר  מובא  וכך  למעלה).   עולה  אינה  ואהבה  יראה 
שני  והאהבה,  היראה  הם  החסידות  מעבודת  הראשיים  העניינים  שני 
עמודי העבודה האמיתית, שזולתם היא לא תיכון כלל, ותחתיהם נכללים 
ִּבְקרֹוב  הבושת  יתברך,  מלפניו  ההכנעה  יש  היראה  בכלל  רבים.  פרטים 
תורתו.  ואל  יתברך  שמו  אל  מצוותיו  אל  הנעשה  והכבוד  עבודתו,  אל 

ובכלל האהבה השמחה, הדביקות, והקנאה. 
ב):  א,  (אבות  לרשב״ץ  אבות  מגן  בספר  ומובא  עלמין.  הקב״ה  ברא  ובה 
ובפרק  צט:)  (סנהדרין  חלק  בפרק  כמ״ש  התורה,  על  עומד  העולם 
ארבעה נדרים (נדרים לב.), שנאמר (ירמיה לג) ׳אם לא בריתי יומם ולילה, 
חוקות שמים וארץ לא שמתי׳. וכן נזכר בפרק אלו דברים (פסחים סח:), 
(משלי ח) ׳ה׳ קנני ראשית דרכו  (ג.). וכן אמר שלמה ע״ה  ובפ״א מע״ז 
ובעבורי  העולם,  קודם  נבראתי  אני  תורה,  אמרה  מאז׳,  מפעליו  קדם 
חזית  ובמדרש  (פ״ג)  אליעזר  ר׳  בפרקי  אמרו  וכן  הנבראים.  כל  נבראו 
עם,  אין  ׳אם  לו  ואמרה  התורה,  עם  נתייעץ  שהקב״ה  ב),  ח,  (שהש״ר 
ובורא  בתורה  מסתכל  והקב״ה  עצה׳.  ׳לי  ח)  (משלי  שנאמר  מלך׳,  אין 
עולם, שנאמר ׳ואהיה אצלו אמון׳ – אומן, אני הייתי כלי אומנותו. וכן 
ה״א  בראשית  מעשה  בסוף  כתוב  ולזה  א).  (א,  רבה  בבראשית  אמרו 
יתירה (יום ה׳שישי), שאם יקבלו ישראל את התורה בששה בסיון, מוטב, 
ואם לאו, אחזיר אתכם לתוהו ובוהו, כמו שנזכר בפרק ראשון מע״ז (ג.) 
ובמדרש רות (רות רבה, פתיחתא, א) ובמדרש תהלים (שוח״ט כ). וכן אמרו 
שהוא  מפני  תינוקות׳,  של  פיהם  בהבל  אלא  מתקיים  העולם  ׳אין  רז״ל 
הבל שאין בו חטא, כמו הבל הגדולים שיש בהם חטא, כמו שנזכר בפרק 
תלוי  הארץ  שכדור  לפי  פה׳,  ׳הבל  זה  לשון  ואמרו  קיט:).  (שבת  כתבי  כל 
באמצע ואין לו סמיכות, כמו שנאמר (איוב כו) ׳תולה ארץ על בלימה׳, 
ואין סומך אותו אלא הבל התורה היוצא מפי התלמידים, כמו שמעמיד 
כ״ו  שהיו  התורה,  וקודם  באויר.  התלויים  דברים  פיו  בהבל  האדם 
הקב״ה,  של  בחסדו  מתקיים  היה  תורה),  מתן  עד  הראשון  (מאדם  דורות 

כמו  קלו),  (תהלים  הגדול  בהלל  חסדו׳  לעולם  ׳כי  פעמים  כ״ו  יש  ולזה 
עה)  (תהלים  רז״ל  דרשו  וכן  קיח.).  (פסחים  פסחים  ערבי  בפרק  שנזכר 
לא  ׳אם  ולהחרב,  להתמוגג  העולם  שראוי  (כלומר  יושביה׳  וכל  ארץ  ׳נמוגים 
׳אנכי  אחריו,  הפסוק  בהמשך  כתיב  מה  אך  התורה,  את  ישראל  קיבלו 
ִתַּכְנִּתי עמודיה סלה׳, שכשקיבלו עליהם ׳אנכי ה׳ אלהיך׳, נתקיים העולם, 

כמו שנזכר בפרק ר׳ עקיבא (שבת פח.) ובמדרש חזית (שהש״ר א, נ). 
עלמין. ומובא ב  ספר שיח יצחק (דרוש לשבת תשובה, ד״ה  הקב״ה  ברא  ובה 
אמר ר״ח): אמר רבא בפרק ד׳ מיתות (סנהדרין סה:) ׳אי הוה בעי 
עולם),  לברוא  יכולים  היו  הצדיקים,  רוצים  היו  (אם  עלמא  ברו  הוה  צדיקי 
שנאמר כי עוונותיכם מבדילים ביני וכו׳׳. הורה לנו גודל מעלת הצדיקים 
נשמותיהם,  מעלת  מצד  ולחדש  עולם,  לברוא  כח  להם  שניתן  הגדולים, 
שהם קרובים אליו יתברך, ונתן להם ֵמהֹודֹו, ורק שהעוונות הם גורמים 
(ישעיה  הכתוב  כמ״ש  והוא  בינותם,  המבדיל  הטומאה  כח  מבדיל,  מסך 
נא) ׳ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסוד ארץ, ולאמר לציון ַעִּמי אתה׳, 
׳ִעמי׳,  אלא  אתה,  ׳ַעמי׳  תקרי  אל  זה,  פסוק  על  ה.)  (הקדמה,  בזוה״ק  וכמ״ש 
למהוי שותפא עימי, מה אנא במילולא דילי עבדית שמיא וארעא וכו׳, אוף 
העולם,  בבריאת  עימי  שותפים  (להיות  באורייתא׳  דמשתדלי  אינון  זכאין  את,  הכי 
העוסקים  אלו  אשרי  אתה,  גם  כך  בדיבור,  והארץ  השמים  את  בראתי  אני  מה 
׳בעשרה  א)  ה,  (אבות  שאמרו  מה  והוא  נפלאים.  דברים  והם  בתורה), 
ואין  נעשו׳,  שמים  ה׳  ׳בדבר  לג)  (תהלים  וכתיב  העולם׳,  נברא  מאמרות 
צריך להוציא הכתוב ממשמעותו, כי הוא מבואר במה שאמרו במדרש על 
בראשית׳.  יוצר  של  אומנתו  כלי  הייתי  ׳אני  אמון׳,  אצלו  ׳ואהיה  פסוק 
והכוונה בזה, שעצם התורה, אשר היא בצירופי אותיות כולה שמותיו של 
הקב״ה, ר״ל כוחות נאצלות מאיתו יתברך, שכל אות מורה על כח נאצל 
מיוחד, וכלל התורה היא מידותיו יתברך שציווה לבניו ללכת בהם, כמ״ש 
נברא  שבהם  העליונים,  המאורות  כלל  והם  בדרכיו׳,  ׳והלכת  כח)  (דברים 
כל היצור, וכל מה שבג׳ עלמין, בריאה יצירה עשיה, השרפים והאופנים 
הנאצלים  יתברך,  שמותיו  אצילות  ע״י  כולם  שבמרכבה,  הקודש  וחיות 
חילוקי  משיגים  אנו  ּוִמִּצֵּדנּו  גמור.  ביחוד  שהם  הגדול,  שמו  ממקור 
הכל  יתברך,  ִמִּצּדֹו  אבל  במידותיו,  והשגחתו  פעולותיו  ופרטי  עולמות 
עצם  על  ומרמזים  מורים  שהם  התורה,  שאותיות  ונמצא  גמור.  ביחוד 
הם  יתברך,  יחודו  מאצילות  למטה  המתגלים  העליונים  מאורות  כוחות 
ש׳תנאי  פח.)  (שבת  אמרו  ולכן  הנבראים.  כל  בהם  שנבראו  אומנות  ַהְּכֵלי 
התורה,  מקבלים  ישראל  אם  בראשית,  מעשה  עם  הקב״ה  התנה 
הם  ידם  ועל  בהם,  שנבראו  הכלים  עצמם  הם  שהרי  מתקיימים׳, 
מתקיימים בכל עת וכו׳. ולפי שהתורה ניתנה לישראל, הצדיקים הגדולים 
ממש.  עלמין  לברוא  יכולים  עי״ז  וחלאה,  סיג  מכל  ונקיים  והקדושים 

ע״ה,  שלמה המלך  אמרו  זה  אומן. פסוק  וכו׳  אמון  אצלו  ואהיה 
כשתיאר כיצד קוראת התורה ומכריזה לבני האדם על מעלותיה 
ושבחיה, ומסיימת דבריה ואומרת, שכל כך חשובה היא בעיניו יתברך, שאף 
ל): ָוֶאְהיֶה ֶאְצלֹו  (ח,  וכדכתיב במשלי  בה,  השתעשע  העולם  בריאת  קודם 

יֹום ע),  יֹום  ַׁשֲעׁשּוִעים  ָוֶאְהיֶה  ָאמֹון, 
ופירש  ֵעת:  ְּבָכל  ְלָפָניו  ְמַׂשֶחֶקת 
וכו׳.  אמון  אצלו  וכו׳.ואהיה  אמון  אצלו  ואהיה  (שם):  המצו״ד 
לו  והייתי  אצלו,  מגודלת  הייתי 
הייתי  עת  ובכל  יום,  בכל  לשעשוע 

משחקת ומשמחת לפניו כבת האהובה לאביה. והמלבי״ם (שם) ביאר: 
(רגילה)  ֲאמּוָנה  היתה  אשר  החכמה  את  צייר  אמון.  אצלו  אמון.ואהיה  אצלו  ואהיה 
תמיד בחיקו יתברך, שתחילה היתה אצלו כילד שעשועים, והוא 
נשא אותה כאשר ישא האומן את היונק והשתעשע בה תמיד. 
במעשיה,  לפניו  לשחק  ומעשים  פעולות  התורה  פעלה  לא  ועוד 
רק היתה לו ׳שעשועים׳. ואהיה שעשועים יום יום וכו׳.ואהיה שעשועים יום יום וכו׳. אח״כ שברא 
ידה  על  המציא  שאז  עת,  בכל  לפניו  משחקת  הייתי  הזמן,  את 
מעשה בראשית בכל עת ועת מימי הבריאה, שכל יום יצוייר ְּבֵעת 
אחר, כי נולדו בו ברואים חדשים, ונשתנו הִעתים והסדרים בכל 
ושמחה  שחוק  היה  וזה  לפועל,  ויצאה  הבריאה  התעלתה  אשר 
לפניו, בהיות הכל ע״פ החכמה.  ובבראשית רבה (א, א) דרשו בפסוק 

תיקרי  אל  אמון׳,  אצלו  ׳ואהיה  וז״ל:  ׳אומנות׳,  לשון  הוא  ש׳אמון׳  זה 
של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת,  התורה  ׳ֻאָּמן׳.  אלא  ׳אמון׳, 
הקב״ה. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה 
אותה מדעת עצמו, אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה 
דיפתראות  אלא  עצמו,  מדעת 
לדעת  לו,  יש  ופינקסאות  (מחברות) 
היאך  חדרים,  עושה  הוא  היאך 
היה  כך  פשפשין.  עושה  הוא 
את  ובורא  בתורה  מביט  הקב״ה 
׳ראשית׳  ואין  אלהים׳,  ברא  ׳בראשית  אמרה  והתורה  העולם. 
ראשית  קנני  ׳ה׳  ח)  (משלי  אמר  דאת  מה  היאך,  תורה,  אלא 
דרכו׳.  וכן דרשו בזהר (שמיני, לה ע״ב), וז״ל: טז זכאין אינון ישראל 
חדוותא  דכולא,  חדוותא  קדישא,  אורייתא  לון  יהיב  דקוב״ה 
דקוב״ה, ואטיילותא דיליה, דכתיב ׳ואהיה שעשועים יום יום׳. 
ובאורייתא  דקוב״ה.  איהי  קדישא  שמא  חד  כולא,  ואורייתא 
עלמא, דכתיב ׳ואהיה אצלו אמון׳, אל תקרי ׳אמון׳, אלא  אתברי 
וברא  באורייתא  ש׳אסתכל  ע״א),  קס א  (תרומה,  בזהר  עוד  וראה  ׳אומן׳.  
עלמא׳, היינו שהסתכל הקב״ה במה שכתב בתורה ׳בראשית ברא אלהים את 
השמים, והסתכל במה שכתב ׳ויאמר אלהים  השמים ואת הארץ׳, וברא את 

יהי אור׳, וברא את האור, וכן בכל דבר ודבר, עי״ש.  

ח) (משלי      
     
 ע״ב) לה  שמיני  זוהר  א  פ׳  (ב״ר   
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מבואות
השתלשלות העולמות, וצורך ההשפעה לקליפות כדי חיותן. הנה מבואר 
(אותיות  בלבד  חיותם  כדי  להם  לתת  והצורך  הקליפות  ענין  מסוד  רבות  במאמר 
ב'–ג'), ושסוד ענין זה כרוך בסוד ענין השתלשלות העולמות וצמצום אלקותו יתברך 
בלבושים רבים, (וראה עוד להלן (אות ו') שנקט רבינו בלשונו 'נמצא שהמדריגה הפחותה של 
עולם היצירה הוא בחינת דעת לעולם העשיה שתחתיו', כדוגמא לכך ש'כל אחד לפי בחינתו 
הוא בחינת דעת לבחינה שתחתיה'. וע"פ כלל ג' (מח"י כללי העיון), אינו נוקט משל ודוגמא 
באופן סתמי, אלא יש בכל מכוון גדול לענין המאמר). וראינו לבאר הענין בתמציתיות, 

כפי המתבאר בזה בדברי האריז"ל במקומות שונים. 
‰עולמו – ˆמˆום ‰‡ור ‡ין סוף. מבואר בעץ חיים (שער א), שבתחילת כל הבריאה 
אורו  את  צמצם  העולמות  קיום  ולצורך  יתברך,  באורו  מלאה  המציאות  כל  היתה 
לצדדים, והמשיך בתוך קו אחד דק אור בצמצום, והקו מתפשט ויורד בתוך החלל 
בצורה של  הראשון  זה, ונתפשט כל האור  הפנוי, ומעט לפני סיום החלל נפסק קו 
עיגול, והוא הנקרא 'אדם קדמון דעיגולים'. ואח"כ המשיך שוב אור מהאור אין סוף 
בחינת  ונעשה  הקודם,  האור  שנסתיים  ממקום  למעלה  עד  ונמשך  הנ"ל,  הקו  דרך 
כגלדי  הם  העולמות  שכל  הרי  העולמות.  שאר  הדרך  זה  על  וכן  האצילות',  'עולם 
אור  זה  דרך  על  המשיך  הללו,  העיגולים  בחינות  ובתוך  מזה.   לפנים  זה  בצלים, 
מהאור אין סוף, אלא שהוא בבחינת יושר: 'אדם קדמון', ואח"כ 'אצילות', ולמטה 
ממנו (או לאחריו בעוביו) 'בריאה', ועל זה הדרך עד 'עולם העשיה'.  נמצא שהאור 
אין סוף שהיה מתחילה תופס כביכול את כל המציאות, ונסתלק לצדדים, מצטמצם 
קמעא קמעא, לבוש על לבוש, בדמות ד' העולמות: אצילות, בריאה, יציאה ועשיה. 

'אין סוף', כי לאמיתו של דבר אינו נפסק ונכבה חלילה,  ולכן נקרא האור הקדמון 
ּיּוְכלּו הברואים ְלָהִכילוֹ, ויוכל הוא להחיותם. אלא מתלבש ומצטמצם, וכל זה ְלשֶׁ

פרˆופים וספירו. והנה כל עולם ועולם מורכב בכללות מה' פרצופים: אריך אנפין, 
ונוקבא,  (ע"ח שער יא, ה). ובפרטן אתה מוצא י"ב: עתיק  אבא, אימא, ז"א ונוקביה 
אריך אנפין ונוקבא, ואבא ואימא עילאין, וישראל סבא ותבונה, וז"א ונוקביה, ויעקב 
הספירות  בעשר  הם  האלו  הפרצופין  כל  ושורש  א).  י,  שער  חיים,  בעץ  (ועי"ע  ולאה 
כל  שבתוך  ההשתלשלות  סדר  הם  אלו  פרצופין  ועולם.   עולם  בכל  שיש  הכלליות 
עולם ועולם, וככל שהספירה או הפרצוף עליון יותר, כך הכיסוי המאפיל על האור 
חּות יותר, וממילא מאיר יותר.  כל בחינות הסתר הללו  המשתלשל מהאור אין סוף פָּ
נערכים לבחינת 'כלים' ל'אור', שכשם שהכלי מצמצם את אשר נמצא בתוכו למקום 
הנמשך  האור  משכן  מקום  כאמור  הינם  והספירות,  הפרצופים  העולמות,  כך  אחד, 
ֵלי הגשה אל התהוות העולמות והברואים כולם.  וכאן  מהאור אין סוף, וממילא גם כְּ
ניתוק  כל  אין  ועולם  עולם  שבין  א),  ג,  (שער  חיים  בעץ  המבואר  את  לציין  חשוב 
העולם  של  ה'מלכות'  והיא  לעולם,  עולם  בין  המבריחה  בחינה  ע"י  וזאת  והבדלה, 
האצילות  עולם  בין  כך  ממנה.  התחתון  לעולם  ראש  ונעשית  יורדת  אשר  העליון, 
לעולם הבריאה, בין עולם הבריאה לעולם היצירה, ובין עולם היצירה לעולם העשיה. 
למשל, ההשתלשלות שמעולם היצירה לעולם העשיה (שבזה מדבר רבינו במאמר באות 
ו'), ִהנָּה המלכות, שהיתה הבחינה הרחוקה ביותר מבהירות יחסית בעולם היצירה, 
היא  העשיה  בעולם  מתגלה  היא  כאשר  זה,  בעולם  האחרונה  המידה  שהיא  מחמת 
ניצבת בראשו, ולפי ערך זה היא נעשית הבהירה והמאירה ביותר במקומה החדש, 

ּב 
ואני תפלה

יי  ָך  י ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ˆו… ָר י  ƒ‰ י¿
ינּו,  ≈ י ֲ‡בו… ≈‰…ú‡ ינּו ו≈ ≈‰…ú ¡‡
נּו  ר≈ ַַעז¿ ו¿ ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈ ¿ּ ∆ׁ
ָך  ¿ָר ו… ּב¿ úֲַעס…˜   ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ָמם  יו… י„  ƒמ ָּ  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈  ׁ ָימּו  ‡…ú  .‰úָ ָוúָי¿
ּו  נ י ƒּפ ƒמ  ‰ ּז∆ ‰ַ  ‰ ָר ו… ּ ‰ַ
úָם.  עו… ַע„  נּו  ע≈ ַזר¿ י  ƒּפ ƒּומ
 úי ƒּכ ¿ׂ‰ַ ¿úּו ין  ƒב‰ָ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
ָך,  ∆ָר ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ּכָ   ∆‡
ָר‰  י ַ‰ּו… ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ין ּכָ ƒב‰ָ ¿ú
ן  ָי ר¿ ּבֻ  ú ַע  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
  ּו ר י ƒ‰ מ¿ ƒּב ן  ָ ָּ ƒמ ‡ֲ ַו
ָבר  ין ּ„ָ ƒב‰ָ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ú. ו¿ „ו… ָ‚ּ
 ׁ ≈„ּ ַח ¿ú ּו ָבר,  ָ„ּ ך¿  ּו… ƒמ
ים  ƒּי ƒּ ƒים ֲ‡מ ƒּׁו„ּ ƒי„ ח ƒמ ָּ
 ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ ָר ו… ּב¿
ָך  ¿ú ּו  י ¿‰ ƒּי ∆ׁ ים  ƒׁ ּו „ּ ƒח
 ‡ ּס≈ ƒי כ נ≈ פ¿ ƒú ן ָרˆו… ¿úּו ַנַח ¿ú
י  ≈„ י¿  úַע נּו  ַזּכ≈ ¿ּו ָך.  ∆„ בו… כ¿
 úַע ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ,‰ָר ˜ ַ‰ּו… ס∆ ע≈
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ ּׁוָב‰  ¿ ƒú  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿
ינּו  ֲחָט‡≈  ú ּכָ  úַע  . מ∆ ¡‡ ּב∆
ּו,  נ י ע≈ ָׁ ּופ¿ ּו  נ י ≈ נו… ֲעוו… ַו
ּו  נ י ƒו ָע ∆ׁ ו¿ ּו  ‡נ ָט ָח ∆ׁ
ם  ּיו… ƒמ יָך  ָפנ∆ ¿ú נּו  ע¿ ַׁ ּפָ ∆ׁ ו¿
 ‰ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ  úַע ּו  נ י ≈ יו… ¡‰
ר  ‡ו… ַ‰ּמָ ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆ ם  ַ‰ּיו… ַע„ 
מּוָטב  ¿ú נּו יר≈ ƒָר‰ ַיֲחז ּו… ּבַ ∆ׁ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  . ּו… ƒמ‡ֲúַ   מ∆ ¡‡ ּב∆
 ‰ ָר ַ‰ּו…  ˜ ס∆ ע≈ י  ≈„ י¿  úַע
ט  ≈ּ̃ úַ ¿úר ּו ָבר≈ ¿ú ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
  ˆו… יˆו… ƒנ  ú ּכָ   ַ‰ֲעúו… ¿ú ּו
ים  ƒרּופ ≈ּ̂ ‰ַ úָכ ים ו¿ ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
  úָמו… ָ‰עו…  ú ּכָ  ּיּו ƒúúָ ּכ¿ ƒמ
ן  י ּב≈ ּו  ינ ≈„ ָי  úַע úּו  פ¿ ּנָ ∆ׁ
ּו  ר ּז¿ ּפַ ¿ ƒנ ו¿  , ו… ּפ ƒú ¿ּ̃ ‰ַ
úּו  ָנפ¿ רּו, ו¿ ּז¿ ּפַ ¿ ƒּנ ∆ׁ ם ָמ˜ו… ¿ú
יי   ‡ ָ‡ּנָ úּו.  פ¿ ּנָ ∆ׁ ם  ָמ˜ו… ¿ú
ב  ≈ׁ חו… ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ≈úָמ
ָך  ּמ¿ ƒח מ ַ„ּ ƒי úַב ¿ú  בו… ַָׁמֲח
י  ƒּכ  ָּ ע¿ „ַ ָי  ‰ ָּ‡ַ ח,  ָ„ּ ƒנ
ָרם  ָבר¿ ¿ú úָנּו  ר  ָׁ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡
ּו,  נ מ≈ ¿̂ ַע ּב¿ ָם  ֲעúו… ‰ַ ¿ú ּו
יָך  ים יי, ַרֲחמ∆ ƒיָך ַרּב ַרֲחמ∆
ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈  ,„…‡ מ¿ ים  ƒַרּב
  ׁו… „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˆו… יˆו… ƒּנ‰ַ úַע ו¿
ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ּיו… ƒ ַעú ָ‰‡ו… ו¿
ין  ּב≈ ים  ƒ„ָר פ… ּומ¿ ים  ƒר ֻפּזָ ַ‰מ¿
נּו  ר≈ ָעז¿ , ו¿ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ ם ו¿ ƒי ַ‰ּ‚ו…
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ ּׁוָב‰  ¿ ƒּב ׁúָּוב 
ר  ַמ‰≈ ¿ּו  , מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ָפנ∆ ¿ú
ט  ≈ּ̃ úַ ¿ú ּו ר  ָבר≈ ¿ú  ׁ י ƒחָ ו¿
  ˆו… יˆו… ƒּנ‰ַ ú  ּכָ ∆‡ ú…‡ ¿‚ ƒú ו¿
 , úּו ָ‚ּ‰ַ ן  ƒמ   ׁו… „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ם  ָמ ו… ˜ מ¿ ƒú ם  ב≈ י ƒׁ ¿ ּו
ים  ƒú ¿ַׁ ֲַחז…ר ו¿ ם. ו¿ úו… ָׁ ּב¿
ם,  ָúּ  ּכֻ úָמו… ú ָ‰עו… ַ‚ם ּכָ ּפ¿
ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ   מו… ≈ ּׁ‰ַ  úָכ ו¿
ּו,  נ י ≈ נו… ֲעוו… ּבַ ּו  נ מ¿ ‚ַ ּפָ ∆ׁ
  ∆‡ ך¿  ∆ú ּמ∆ ‰ַ ב  י ƒׁ ָי ו¿
ם  ≈̂ ּב¿ ַ̃ ¿ּו ר  ֲַחז… ו¿ ָחיו,  ָ„ּ ƒנ
ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו  ,י ƒנ ≈ׁ  ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב
ב  ָׁ "ו¿ ּוב  ּכָ ∆ׁ  ‡ ָר ¿̃ ƒמ
ָך  ¿בּו ¿ׁ   ∆‡ יָך  ≈‰…ú ¡‡ יי 
 ú ּכָ ƒָך מ ¿̂ ּב∆ ƒ̃ ב ו¿ ָׁ ָך ו¿ ֲחמ∆ ƒר ו¿
יי  ָך  ¿̂ י ƒפ ¡‰ ר  ∆ׁ‡ֲ ים  ƒַעּמ‰ָ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ .‰ ּמָ ָׁ יָך ≈‰…ú ¡‡
ם  ƒַמי ָ ּׁ‰ַ  ‰ ≈̂ ¿̃ ƒּב ֲחָך  ַ„ּ ƒנ
יָך  ≈‰…ú ¡‡ יי  ָך  ¿̂ ּב∆ ַ̃ י¿ ם  ָ ּׁ ƒמ
 ‰ ∆úֲעַ ו¿ ָך".  ח∆ ָּ̃ ƒי ם  ָ ּׁ ƒּומ
 ‰ָּּוú ָ‚ּ ƒמ  ‰ יָנ ƒכ ¿ ּׁ‰ַ   ∆‡
 , ‰ּ ָר ָפ ֲע מ≈  ‰ּ ָמ י ƒ̃ ¿ ּו
  ַע ַ„ּ ‰ַ   ∆‡ ים  ƒú ¿ַׁ ו¿
 ַע ַ„ּ יך¿  ƒׁ ַמ¿ ו¿  ,ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ים  ƒú „ו… ים ּ‚¿ ƒַרֲחמ ‰ ו¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒ„ּ
ַעס  ּכַ  ú ּט≈ ַב ¿ ּו úָם.  עו… ּבָ
úָם,  ָ‰עו… ן  ƒמ   ּו ּי ƒָזר ַ‡כ¿ ו¿
ּוב  ּכָ ∆ׁ  ‡ ָר ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו
יּו  ƒח ¿ׁ ַי  ‡…ú ו¿ עּו  ָיר≈  ‡…ú"
 ‰‡ָ ¿úי ָמ ƒי, ּכ ƒׁ ¿„ ָ̃ ָכú ַ‰ר  ּב¿
ם  ƒי ּמַ  יי, ּכַ ָע‰ ‡∆ ≈„ּ  ָ‰ָ‡ר∆
ים" (úי˜ו" ע‡).  ƒַכּס ם מ¿ úַּיָ

לחכמה  מצרף  בספר  ומובא  דבר.  כל  את  המחיין  הם  התורה  אותיות 
׳לא  ז״ל  אמרו  (פ״ג)  תהלים  במדרש  (פ״ד):  מקנדיאה  ליש״ר 
מי  כל  הסדר,  על  ניתנו  שאלמלא  הסדר,  על  תורה  של  פרשיותיה  ניתנו 
נתעלם  לפיכך  המתים.  ולהחיות  עולם  לבראות  יכול  בהם  קורא  שהוא 
לי  ְוַיְעְרכֶָה  ְוַיִּגידֶָה  יקרא  כמוני  ׳מי  מד)  (ישעיה  שנאמר  תורה,  של  סידורה 
ִמּׂשּוִמי ַעם עולם, ואותיות ואשר תבאנה יגידו למו׳׳. ובמקום אחר (תנחומא עקב, 
ב) אמרו ז״ל ׳מהו דכתיב (משלי ה) ׳אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא 
של  סדרה  הבריות  ידעו  שאלמלא  תורה,  של  שביליה  הם  מטולטלים  תדע׳, 

תורה, היו יודעים לרפאות את החולים ולהחיות את המתים. 
התורה הם המחיין את כל דבר ודבר. ומובא בספר באר מים  אותיות 
חיים (פ׳ בראשית, א, א): נודע מה שאמר הבעש״ט על פסוק 
ודם  בשר  אומן  הנה  כי  בשמים׳,  נצב  דברך  ה׳  ׳לעולם  קיט)  (תהלים 
מהם  ועושה  כסף,  חתיכות  שברי  לוקח  הצורף  משל,  דרך  כלי,  העושה 
בה  הניח  הכלי  עשיית  בעת  ודאי  הנה  מאוד,  עד  ונאה  יפה  אחת  כלי 
נעשה  ידו  על  להיות  בנפעל  הפועל  וכח  ידיו,  מעשה  ופעולת  חכמתו 
להאומן  אין  תכונתה,  על  הכלי  ועשיית  פעולתו  גמר  אחר  אבל  הכלי, 
אשר עשאה שום מחשבה ושום עשיה עוד ָעלֶיָה, והכלי עומדת תמיד על 
ַמֲעָמָדּה, בלתי השגחת ּוְרִאַּית פני האומן, כי הוא עשה הכלי יש מיש, 
עוד  צריכה  אינה  עשייתה  גמר  אחר  כן  ועל  נאה,  כלי  כסף  משברי 
כן  ולא  האומן.  ליד  שבאה  קודם  במציאות  היה  עיקרה  כי  להאומן, 
באומנות אלקינו יתברך שמו לעולמי עולמים, כי הוא ברא כל העולמות 
גם  ונמצא.  נברא  שום  כלל  במציאות  היה  לא  הבריאה  וקודם  מאין,  יש 
אחר בריאתן חלילה, אם יסתלק השגחת בוראן מהן אף על רגע כמימרא, היו כל העולמות כמו שהיה קודם בריאתן, והיו לאפס ואין ממש. ועיקר 
חיותן וקיומן הוא בכח הראשון שהניח בוראנו ב״ה וברוך שמו בבריאתן, והמה אותיות התורה אשר בהן ברא את עולמו. דרך משל, במאמר ׳יהי רקיע 
בתוך המים וגו׳׳, הנה באותיות אלו נתהווה הרקיע, ועד עתה האותיות האלו הם הם חיותן וקיומן של השמים ושמי השמים, ואלמלי יצוייר העדר 
שפע חיות האותיות ִמָּׁשַמִים ברגע אחת, תיכף ומיד יוחזרו לכמו שהיה, לאין ואפס ממש, והיו כלא היה. וכמו כן בכל העולמות שלמעלה ושלמטה. 
וזה שאמר הכתוב ׳לעולם ה׳ דברך נצב בשמים׳, כלומר ׳ְּדָבְר׳ אשר דיברת בבריאת השמים להיות אמר ויהי, עד ֵהָּנה הוא ניצב ועומד בשמים, להיות 
על ידו קיום השמים. עד כאן דברי פי חכם חן. ועיקר קיום אותיות התורה בשמים וארץ וכל אשר בהם, הכל הוא כשישראל מקיימין אותיות האלו 
למטה בארץ. וידוע מה שאמרו חז״ל (ע״ז ג.) על פסוק ׳ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי׳, מלמד שהתנה הקב״ה עם מעשה בראשית, ואמר, אם ישראל 
מקבלין את התורה, מוטב, ואם לאו, אחזיר אתכם לתוהו ובוהו, עד כאן. כי ח״ו אם לא יקיימו ישראל את התורה יסתלקו חיות האותיות אשר מונח 

בהם מיום הּוְסָדה הארץ, וממילא יוחזרו לתוהו ובוהו. ועיין גם בספר התניא, שער היחוד והאמונה, א.

מילואי חכמה
מים  בספר  ומובא  ודבר.  דבר  כל  את  המחיין  הם  התורה  אותיות 
אותיות  מלובשים  דבר  בכל  כי  לזה:  בביאור  ג)  (לג,  עמוקים 
ט).  ד,  ליקו״מ  (עי׳  יתברך  סוף  אין  חיות  גנוז  האותיות  ובתוך  התורה, 
הם  שבתוכם,  סוף׳  ה׳אין  וחיות  ה׳אותיות׳,  דחיות  אפשר,  בדרך  ונראה 
ואהבה  שבימים  אהבה  ה׳):  (אות  להלן  המבוארים  אהבה  בחינות  שתי 
הם  כי  שבימים,  אהבה  בחינת  הם  התורה׳  ׳אותיות  חיות  כי  שבדעת. 
בתוך  הגנוז  סוף׳  ה׳אין  וחיות  ומידות.  גבול  בחינת  וציורים,  אותיות 
בסמוך)  (להלן  במאמר  שמבואר  מה  וזה  שבדעת.  אהבה  זהו  האותיות, 
שאחר שמפילין את הרע, האותיות מאירים ביותר, כי מקבלים אור רב 
מלעילא. וכן כתב בליקו״ה (או״ח חנוכה ג), שהאהבה שבדעת מאיר בתוך 

הימים והמידות, שהם האותיות. 
זו:  לשון  גבי  א)  (לג,  עמוקים  מים  בספר  ומובא  ודבר.  דבר  כל  את  מחיין 
יתכן שרמז במה שכתב ׳כל דבר ודבר׳, ׳דבר׳ דייקא, היינו ׳בה׳ 
שורש  היא  ׳דבר׳  הנקראת  התורה  כי  דבר׳.  אהלל  באלהים  דבר,  אהלל 
הדברים,  לכל  כללי  שם  הוא  ׳דבר׳  תיבת  זה  ומטעם  הדברים,  כל  חיות 
(כמבואר בביאה״ל על מאמר ד׳). ובשורש, בתורה, כל הדברים הם דבר 
מזה.  זה  משונים  הרבה  לדברים  ומתחלקים  נפרדים  למטה  ורק  אחד, 
ושורש כל הפירודים והשינויים הם שני המידות חסד ודין, שבשורשם הם 
התורה  אותיות  את  מוצא  שהאדם  וע״י  אלהי״ם,  הוי״ה  השמות  שני 
לשורשם ועושה שלום  מחזיר את הדברים  הוא  המלובשים בכל הדברים, 

ואחדות ביניהם, ולכן אין אז חילוק אצלו בין בטיבו בין בעיקו. 

ילקוט הנחל

התורה  אותיות  הם  שם  למטה,  היא  שהמדריגה  מה  כל 
בצמצום יותר. וכתב בליקו״ה (יו״ד שילוח הקן ב), שחיות הקליפות 
הוא  כוחם  וכל  יב),  (ח״ב  בליקו״מ  המבואר  סתום  מאמר  מבחי׳  נמשכת 
הם  מיד  כבודו,  הארץ  כל  שמלא  כשמגלים  תיכף  ולכן  ה׳,  אור  מהסתרת 

גלות  עיקר  וז״ל:  ומתבטלים.  נופלים 
מלכותו  שנתעלם  היא,  השכינה 
התגברות  מחמת  כביכול,  יתברך 
בעוונותינו  והסט״א  הקליפות 
אותו  להכיר  שזוכה  ומי  הרבים. 
כי  הזה,  המר  בגלות  עכשיו  יתברך 
באמת  כי  ולידע  להאמין  זוכה 
ואע״פ  משלה׳,  בכל  ׳מלכותו 
מושלים  הקליפות  שהם  שהעכו״ם 

על ישראל עם קדוש, אעפ״כ מאמינים כי הקליפות בעצמם הם 
כולם  את  מחיה  יתברך  הוא  כי  יתברך,  ממנו  חיות  מקבלים 
׳איה׳,  מבחינת  חיות  מקבלים  שהם  רק  משלה׳,  בכל  ׳ומלכותו 
מאמר סתום וכו׳. וע״י שמאמינים ויודעים זאת באמת, עי״ז הם 

נכנעים ונופלים, כי עיקר חיותם הוא רק מבחינת ההסתרה וההעלמה של המאמר סתום הנ״ל, אבל תיכף כשזוכין לידע ולגלות זאת 
שגם הם מקבלים חיות ממנו יתברך, אזי אין להם שום חיות, ונכנעים ונתבטלים לגמרי, ואזי נתגלה מלכותו יתברך. כי עיקר ההעלמה 

היתה מחמת התגברות הקליפות כנ״ל, אבל כשנתבטלים הקליפות אזי נתגלה מלכותו יתברך כביכול.

אותיות התורה הם המחיין את כל דבר. ומבואר בספר יצירה, 
עשר  חכמה,  נתיבות  בל״ב  ומקיימו  העולם  את  ברא  שהשי״ת 
ספירות וכ״ב אותיות, ומהם נוצר הכל, והם המרכיבים את הכל. וכתיב ׳בדבר 
מאמרות  ׳בעשרה  רז״ל  שדרשו  וכמו  ׳דיבור׳  מלשון  ׳בדבר׳  נעשו׳,  שמים  ה׳ 
באותיות,  שבראם  היינו  העולם׳,  נברא 
עם  אלו  וצירפן  והמירן  ׳אבנים׳,  המכונות 
המכונות  ותיבות  מילים  מהם  ועשה  אלו, 
׳בתים׳. וכך איתא בספר יצירה (נוסח דפוס 
מנטובא, פ״ב): עשרים ושתים אותיות 
עם  א׳  והמירן  שקלן,  חצבן,  חקקן, 
כל  נפש  בהם  וצר  וצירפן,  כולן, 
כיצד,  לצור.  העתיד  כל  ונפש  היצור 
וכולן  כולן  עם  אל״ף  והמירן  שקלן 
עם אל״ף, בי״ת עם כולן וכולן עם בי״ת, וכן כולם, וכולן חוזרות 
וכל  היצור  כל  ונמצא  שערים,  ברל״א  יוצאות  ונמצאות  חלילה, 
הדיבור יוצא משם אחד. ועי׳ במילוא״ח בדברי החכמוני בפירושו לדברים.

      


  
      
     

מקור חכמה נחל נובע



מסילת הקשרים
ע‡) בבחי' המובא להלן (אות ו') מדברי הזהר 'ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח, אלין אינון דמתגברין על יצריהון', שמפרש זאת רבינו על זה הרב הכופה את יצרו ומגלה את 

אותיות התורה הנעלמות וכו', עי"ש. וי"ל שרמז בזה ביותר על ענין שמירת הברית, ודו"ק.

מבואות
הפחותה  'המדריגה  ד"ה  ו')  (אות  במילוא"ח  בזה  שהבאנו  במה  עוד  (ראה  העשיה  בעולם 
של עולם היצירה וכו'', מדברי העץ חיים, כפי שנתבאר בספר פתחי שערים, עי"ש כל הענין). 
אין  באור  מכירה  עדיין  אשר  ההשתלשלות,  כל  בסיום  והנה   .ליפו˜‰ מ„ורי 
חיים  בעץ  וכמובא  הקליפות',  'מדורי  את  ישנם  לגמרי,  עליו  מאפילה  ואינה  סוף, 
(שער מב, שער ב כללות אבי"ע, א), וז"ל: הארץ שבתוכה נקרא 'עולם העשיה', ששם 
י'  שהם  הנקודים',  מ'עולם  הם  הכלים  התחלת  כי  להתגשם.  והכלים  החומר  נגמר 
עשיה  בעולם  וכאן  מב:),  בא,  רע"מ  זהר  (ראה  וכלים  ָמאִנין  שהם  דאצילות,  ספירות 
נתגלו  פה  ולכן  האחרון.  קצה  שהוא  החומרים,  תכלית  והוא  הכלים,  מלאכת  נגמר 
עשר  בתוכה  היות  עם  הקליפות',  'עולם  זה  נקרא  ולכן  לגמרי,  הקליפות  בחינת 
'נקודת  בד"ה  ב'  אות  במקו"ח  גם  דבריו  את  (והבאנו  עכ"ל  דקדושה.  דעשיה  ספירות 
לראות  יכולת  כמעט  אין  אלו  במקומות  והנה  עי"ש).   וכו'',  הגשמי  עולם  של  המרכז 
עמוק  בתוכם  ואולם  האור.  על  המעיבים  והחשכות  ההסתר  מגודל  ה',  אור  את 
מאירים העשר ספירות דעשיה כדלהלן, וממילא יש גם שם אלקות המחיה אותם. 
ומלכוו בכל מל‰. והנה ע"פ הנאמר לעיל שמדור הקליפות הם מתחת לבחינת 
בכמה  עוד  נתבאר  דעשיה',  ה'מלכות  ספירת  שהיא  ביותר,  התחתונה  הקדושה 
מקומות בעץ חיים (ראה למשל שער מט, ג), שכאשר השפע החיוני נמשך אל הקליפות, 
השפע  נמשך  ודרכה  ורע,  מטוב  המורכבת  הנוגה,  קליפת  את  המלכות  מפרנסת 

שהמלכות  משלה',  בכל  'ומלכותו  קג)  (תהלים  שנאמר  וזהו  הקליפות.  אל  ההכרחי 
מושלת 'בכל', אף בבחינת הקליפות, שכן הם זקוקים אליה, ולשפע המגיע דרכה. 
נתהוו  כיצד  הקדמה,  לעוד  אנו  נצרכים  זאת  להבין  וכדי   .ליפו˜‰  וו‰‰
כאשר  המלכים,  שבירת  ֵעת  בְּ שֶׁ ב),  ט,  (שער  חיים  בעץ  בזה  נתבאר  וכך  הקליפות. 
יצירה,  (בריאה,  בי"ע  התחתונים  עולמות  אל  וירדו  תחתונות  ספירות  ז'  ֵלי  כְּ נשברו 
הז'  מעל  אשר  ו'בינה'  'חכמה'  ספירות  כי  עמהם.   נוספות  בחינות  ירדו  עשיה), 
ספירות, הם משפיעים להם את חיותם. שהרי בעולם התיקון, וכן קודם השבירה, 
ספירות חכמה ובינה הינם פרצופי אבא ואימא, המשפיעים אל פרצופי זו"ן, (שהם 
במקורם הז' ספירות תחתונות של כלליות האצילות). והנה דרך ההשפעה שמפרצופי 
דאבא,  יסוד)  הוד,  (נצח,  בנה"י  מתלבשים  דז"א  שהמוחין  היא,  לזו"ן  ואימא  אבא 
אורך  לכל  ומתפשטים  נכנסים  הם  ויחדיו  דאימא,  בנה"י  מתלבשים  דאבא  ונה"י 
כן  ועל  ועוד).  כה  כא,  כ,  (שערים  חיים  בעץ  בארוכה  זה  כל  כמבואר  ז"א,  פרצוף 
כאשר אירעה השבירה בז' הספירות, נפגמו גם חלקים של הספירות חכמה ובינה, 
י.).  (מכות  עימו'  רבו  ִלין  ַמגְּ ָלה,  גָּ שֶׁ ו'תלמיד  התחתונות,  הז'  בתוך  נמצאים  הם  שכן 
שהם  ואימא',  דאבא  'נה"י  ערך  לפי  שהם  ובינה,  דחכמה  ב'אחוריים'  הוא  והפגם 
פרצוף  התיקון  לאחר  הם  ו'בינה'  'חכמה'  בחינות  והנה  כאמור.   לז"א  המשפיעים 
'אבא ואימא', ופרצוף 'ישראל סבא ותבונה', סך כולם ד' בחינות. ובצירוף ז' בחינות 

מילואי חכמה
(פרשת  עינים  מאור  בספר  ומובא  התורה.  אותיות  למצוא  יכולין  שם 
בראשית): ארז״ל במסכת תענית עמוד אחד יש בעולם מן הארץ עד 
לרקיע ומנו צדיק כי נודע ממה שכתוב אצלנו במקום אחר שהבורא ב״ה 
ב״ה  שהבורא  התורה  אותיות  כ״ב  שהם  בהתורה  העולמות  כל  את  ברא 
צמצם את עצמו באותיות ותחילת צמצומו ואצילותו היה באות א׳ ואחר כך 
צמצם אור שפעת יקרו והדרו עם אות א׳ באות ב׳ וכן עם אלו ב׳ אותיות 
הוא  שתי״ו  תי״ו  אות  עד  אלהותו  התגלות  הן  לאות  מאות  וכן  ג׳  באות 
סוף המדריגות ששם הוא טוב ורע תי״ו תחיה תי״ו תמות שהיא הבחירה 
כנודע והצדיק האמיתי צריך לקשר את עצמו עם כל המדרגות אפילו עם 
את  ולקרב  תי״ו  בחינת  שהוא  הבחירה  במקום  שהוא  התחתונים  מדרגות 
שהוא  א׳  אות  עד  תשר״ק  בסוד  מדריגה  אחר  במדריגה  עמהם  עצמו 
באותיות  נבראו  התחתונות  המדריגות  שאפילו  מאחר  עולם  של  אלופו 
התגלות  צמצם  שם  שגם  התורה  האותיות  הוא  תי״ו  אות  גם  כי  התורה 
אלהותו של אלופו של עולם כאמור אלא שהוא בסוף המדריגה רחוק מן 
הא׳ על כן צריך הצדיק המקשר את עצמו בבורא ב״ה לקשר את עצמו 

בבחינת כל האותיות של התורה מתי״ו עד האל״ף לקרב כל המדריגות לאלופו של עולם שזהו עיקר עבודה השלימה שיתעלו למעלה כל המדריגות 
התחתונות כנודע. וזהו עמוד אחד יש בעולם ומנו צדיק נקרא אחד על שם האחדות שמייחד את עצמו עם כל המדריגות שמן הארץ עד לרקיע.

צירופי  השתלשלות  סדר  את  ביאר  ע״פ)  לומר  ויראה  ד״ה  שמח״ת,  (רמזי  ושמש  מאור  התורה. ובספר  אותיות  נתראים  אינם  וכו׳  הלבושים  ריבוי  מחמת 
היצירה  ובעולם  ל׳תיבות׳,  הבריאה  ובעולם  ׳אותיות׳,  ונעשו  האצילות  בעולם  נצטרפו  מכן  ולאחר  ׳נקודות׳,  בסוד  היו  שתחילה  לעולם,  מעולם  האותיות 
׳נקודות׳  התנוצץ  העולמות,  את  לברוא  הפשוט  ברצונו  שכשעלה  ד),  א,  שער  המלך  (עמק  קודש  בספרי  איתא  וז״ל:  ל׳מקרא׳,  העשיה  ובעולם  ל׳פסוקים׳, 
בספר  המובאים  האותיות,  צירופי  תחילת  חשבונות  (אלו  ואחור  פנים  שערים  ברל״א  ונתגלגלו  ה׳אותיות׳,  נעשו  הנקודות  שמאותן  שמו,  יתברך  מעצמיותו 
יצירה פרקים ג–ה), וכל צירוף מרל״א האלפ״א ביתו״ת נצטרף עם שם הוי״ה ב״ה, ועי״ז נבראו כל העולמות, ע״י צירופי האלפ״א ביתו״ת שנצטרפו 
עם שם הוי״ה ב״ה. וזהו נקרא תורת ה׳אצילות׳, שבתורה זו נבראו כל העולמות. ובעולם ה׳בריאה׳ נצטרפו האותיות להיות ׳תיבות׳, ומצטרפין ג״כ 
ה׳יצירה׳,  ובעולם  מתים.  להחיות  יוכל  התורה,  צירופי  שיודע  שמי  ג),  תהלים  (שוח״ט  חז״ל  אמרו  ג״כ  זה  ועל  נמחקין.  שאינם  השמות  שארי  עם 
שהוא עולם המלאכים, מצטרפין שם ׳פסוקי׳ התורה, רק שמצטרפין הפסוקים עם שמות המלאכים, כגון ׳ויאמר יעקב כאשר רא״ם׳ (בראשית לב), 
כמו  הוא  הצירוף  ה׳עשיה׳  ובעולם  המלאכים.  אותן  שמות  עם  מצטרפין  הפסוקים  המלאכים,  בעולם  ושם  מ׳יכאל.  א׳וריאל  ר׳פאל  נוטריקון  הוא 
שנמסרה לנו צירופים, שהוא ׳מקרא׳ התורה בהמעשיות שבה כאשר היא. ולזה כיֵון האר״י ז״ל שכתב (פע״ח שער הקדישים ג) ש׳מקרא הוא בעשיה׳, 

שרומז למה שאמרנו, שבעולם העשיה סידור המקרא והפסוקים הם כמו שהיא מסודרת בידינו.

ומובא  התורה.  אותיות  נתראים  אינם  וכו׳  הלבושים  ריבוי  מחמת 
התורה  מן  בטלים  שישראל  בזמן  לזה:  בביאור  (לג)  מישור  באורח 
רבים,  בלבושים  התורה  אותיות  את  ומכסה  היצה״ר  מתגבר  והמצוות, 
האהבה  ונעלם  העולם,  ולמאורעות  ולמידות  לימים  מאירים  ואינם 
וגם  קיימים,  התורה  אותיות  שבמציאות  ואף  רע.  ימי  ונעשים  שבימים, 
את  מכסה  הקליפות  התגברות  אבל  קיימת,  במידות  השורה  האהבה 
ומזה  רע,  הימי  את  ומגביר  והאהבה,  הטוב  את  ומבלבל  האותיות, 
והברכה  הטוב  נעלם  בגשמיות  וגם  לגמרי.  ונעלם  הטוב  מתבלבל 
ממאורעות העולם, והשפע יורד בצמצום גדול. ואז האדם נופל למידות 
השי״ת,  על  קושיות  להקשות  שמתחיל  דהיינו  העכו״ם,  וללשונות  רעות 
למה עשה לו ככה, ואומר שאין הקב״ה משגיח עליו, בבחינת ׳אם יאמר 
לך אדם איה אלקיך׳, שכל זה בכלל לשונות העכו״ם, שבא ע״י שנתגברים 
לשוב  להתעורר  איך  יודע  האדם  אין  הטוב,  שנעלם  ומחמת  רע.  הימי 

להשי״ת, ומזה הוא מתייאש עד שמוציא את עצמו מן הכלל ח״ו. 
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מי שכופה את יצרו הרע וכו׳ אזי הרע נתבלבל לגמרי. וביאר 
מוהרנ״ת בליקו״ה (יו״ד מילה ג, ו): הצדיק האמת השלם בתכלית 
כל  פגם  נדנוד  שום  בו  שאין  לגמרי,  החטא  מן  הנקי  השלימות, 
שהוא דק מן הדק אפילו כחוט השערה, מחמת שהוא נקי לגמרי, 

על כן בכל מקום שנכנס לשם מוצא 
שם אלקותו וחיותו וחסדו יתברך. כי 
באמת הוא יתברך מחיה את כולם, 
ואפילו  ממנו,  הרחוקים  אפילו 
(במדורי  דמסאבותא  כתרין  בעשר 
דטומאה)  ספירות  עשר  שהם  הקליפות, 
בלעדו  כי  יתברך,  חיותו  מגיע 
דבר  לשום  חיות  שום  אין  יתברך 
הרחוקים  שבמקומות  רק  שבעולם. 
בהעלם  חיותו  שם  מהקדושה, 
ובהסתרה גדולה, ועל כן מי שאינו 
כשבא  לגמרי,  החטא  מן  נקי 
ממנו  נסתר  אזי  כאלו  למקומות 
הרע  כי  שם,  הנעלם  יתברך  חיותו 
הרע  אין  כי  הטוב,  על  חופה 
נתבטל נגדו, מחמת שיש בו עדיין 

בו  ואין  לגמרי  שנקי  האמת  הצדיק  אבל  שהוא.  כל  פגם  איזה 
אפילו  לשם,  שנכנס  מקום  בכל  כן  על  כלל,  הרע  אחיזת  שום 

שם  גם  מוצא  הוא  מאוד,  הקדושה  מן  הרחוקים  במקומות 
אלקותו וחיותו יתברך הנסתר שם, כי אין שום רע עומד כנגדו, 
בו  שאין  מאחר  שם,  הנעלם  וחיותו  אורו  ממנו  להסתיר  שיוכל 
במאמר  ז״ל  רבינו  בדברי  מזה  וכמבואר  כלל,  הרע  אחיזת  שום 
כן  ועל  חיים׳.  החפץ  האיש  ׳מי 
חיותו  מוצא  הוא  האמת  הצדיק 
במקומות  אפילו  מקום,  בכל  יתברך 
הרחוקים מהתורה וכו׳. וכל זה תלוי 
בתיקון הברית דייקא, כי ׳צדיק הוא 
מי  הוא  (צדיק  ברית׳ ע‡)  דנטיר  מאן 
ששומר את הברית), כי ׳עיקרא דיצרא 
הוא  היצה״ר  (עיקר  עריין׳  על  בישא 
דנטיר  והצדיק  העריות),  איסורי  בענין 
ברית וכבש את יצרו ועמד בנסיונות 
רבות, עי״ז דייקא הכניע מאוד את 
הרע  שכל  עד  דמסאבותא,  סטרא 
והוא  לפניו,  ונופל  נדחה  שבעולם 
בכל  הנעלם  החסד  לגלות  יכול 
הרחוקים,  במקומות  אפילו  מקום, 
העולם  מקיים  שהיה  החסד  שהוא 
קודם מתן תורה (היינו מידת טובו יתברך לקיים ולחיות את כולם על אף 
עי״ש).  עח,  ח״ב  בליקו״מ  כמבואר  ועוונותיהם,  חטאיהם  כל 

     
 
     

      
     







 נחל נובע נחל נובע



מסילת הקשרים
מוהרנ"ת  דברי  וכן  הקישורים,  מן  רבים  כן,  לא  שאם  הקדושים,  מאמריו  ללמוד  רבינו  שהורה  כפי  היטב,  לסופו  מראשיתו  זה  במאמר  תחילה  לעיין  יש  ולכך  עב) 
בזה, לא יובנו באר היטב, כי חלק מדבריו מוזכר רק בחלקים מאוחרים יותר שבמאמר, ובדרוש זה סלל וקשרם זה בזה.      ע‚) וכמובא בכלל ו' (מח"י כללי העיון) 
הרע',  שבצד  מהיפוכו  הטוב  צד  פעמים  כמה  ונלמד  אדם,  בפני  כקוף  והרע  הטומאה  מצד  זה  כנגד  נמצא  והטוב,  הקדושה  מצד  הנמצא  'כל  וז"ל:  ר"אבר"נ,  שייסד 

(ובנספחים שבסוף הספר הבאנו ביאור קצר על כלל זה, עי"ש).

מבואות
וזהו  הקליפות,  נעשו  ומהם  בחינות.  י"א  הרי   – תחתונות  ספירות  בז'  שנשברו 
שירדו.  בחינות  הי"א  מאלו  שנשארו  אורות  י"א  שהם  הקטורת,  סימני  י"א  סוד 
ˆורך ‰‰פע‰ ל˜ליפו כ„י חיון. וגבי מהות צורך התהוותם, נתבאר בעץ חיים 
(שער לז, ב) שהוא משום שהקליפה היא צורך גבוה, כדי שיהיה שכר ועונש בעוה"ז, 
וכמאמר רז"ל (ב"ר ט, י) ''טוב מאוד', זה מלאך המוות'. ועל כן אף מוכרח שהם יקחו 
(בראשית,  הזהר  על  מלך  והמקדש  לגמרי.   ויאבדו  ִיְכלּו  שלא  כדי  חיותם,  חלקם 
יראים  הם  שהכל  גבוה,  צורך  היא  הקליפה  וז"ל:  הקליפות,  בצורך  עוד  כתב  יט:) 
כמ"ש  ויכנס,  יבוא  ליכנס  הבא  כל  שלא  הקדושה,  סותמת  שהיא  ועוד  מהרצועה, 
תיקונא  וכולא  רּון קליפין על קליפין, ִלְגִניזּו דמוחא,  'ְוִאְתבְּ (בראשית, כ.)  שם בזהר 
וכל  הקדושה,  את  כלומר  המוח,  את  להחביא  קליפות,  גבי  על  קליפות  (ונבראו  דמוחא' 
מהקדושה,  אלא  חיותם  לקבל  יכולים  אינם  והנה  עכ"ל.   למוח).  תיקון  הם  הקליפות 
שאין שום חיות אלא בקדושה, והקליפות נקראים מוות, על כן מוכרחים אנו לתת 

להם כמה פעמים שפע כדי חיותן, ע"י שאנו מכוונים להמשיך אליהם מהקדושה. 
ולכן  חלילה.  הם  יגברו  בשופי,  הקליפות  אל  הקדושה  תומשך  אם  כאמור,  ואולם, 
במקומו,  ענין  בכל  כמבואר  אגב,  וכבדרך  אחוריים,  בבחינת  רק  להם  להמשיך  אין 
והנה  גבוה.   צורך  שהוא  בלבד,  קיומם  לצורך  חיותן,  כדי  רק  להם  ימשך  שלא  כדי 
ישנם כמה מקומות בהם אנו ממשיכים חיות לקליפות, כגון שעיר החטאת דראש 
חלק  ליתן  לחטאת,  השעיר  ענין  הנה  וז"ל:  א)  ר"ח,  (שער  בפע"ח  כמבואר  חודש, 
חיות מעט אל הקליפות, כדי להעלות מתוכם בחינות חיותם שהיא בתוכם, שהיא 
מכל  להיבטל  זמנם  הגיע  שלא  זמן  וכל  הקטורת.  סמני  י"א  סוד  דעשיה,  המלכות 
חיות  בחינות  להעלות  יכולין  אנו  אין  לנצח',  המוות  לע  'בִּ כה)  (ישעיה  כדכתיב  וכל, 
היא. וזהו ענין  להעמידם, כדי שתתעלה  להם  קצת  חיות  לא שניתן  אם  שבהם,  זה 
שעיר דראש חודש, שהוא ֵחֶלק חיות להם, ובזה אנו יכולין להעלות המלכות המחָיה 
אותן. ולכן השעיר הוא חטאת, שהוא במקום עוון והחטאת, שהוא בקליפות. עכ"ל.

ּב
עצה ותושיה

יˆרו   úע מ‚בר  ז‰ 
‰רע  יˆרו   ‡ וכופ‰ 
מ„ברים  úו  ‡פי  ,' וכו
 ú ו כ י  ‡ ‰ו ים  ‚מי
úú˜ט ‡ויו‰ ור‰, 
מ„בר  כ‰ו‡  ו‡פיúו 
רו‡‰  ‡ו  ‰‚ויים  עם 
יו„ע  ‰ו‡  מי„וי‰ם, 
וכו',   ו˜ú‡ חיו‰ ‡
סרי  יú‚ו úו  וזוכ‰ 
ור‰ וכו', וזוכ‰ úטעום 
‰‡‰ב‰  ‡ור  טעם 
ורו‡‰   ,' וכו  ב„ע
ומי‚ ‡ ‰‡ור ‰טוב 
‰ור‰  נו  י ‰י ז,  ו ‚נ ו
ם  ˜י „י ˆ ‰ ו  ‰ ז ו נ ‚ ‰
‰‚נוזים (úי˜ו"ע, „ע כב). 

זה שכופה את יצרו היינו שכופה את ימי רע. ובליקו״ה (או״ח חנוכה ג, 
ז) דרש ביאר והלביש ענין זה, בהמבואר בפרשת מקץ, העוסקת בגדולת יוסף 
בארץ  שנתגדל  הצדיק  יוסף  מגדולת  מדברת  הפרשה  זאת  וז״ל:  הצדיק, 
מצרים ע״י שכפה את יצרו (במעשה דאשת פוטיפר, ועל שהיה י״ב שנים בבית 
הסוהר ולא הרהר אחר ה׳, ועוד), ועי״ז זכה שנתבטל הרע נגדו, היינו הימי 
רע, ועל כן נעשה ׳מושל על כל ארץ מצרים׳ (בראשית מה), שהוא תוקף 
הרע, ׳ערות הארץ׳ (בראשית מב). כי תוקף הרע של ארץ מצרים נתבטל 
שהיו  עד  מצרים,  של  הרע  כל  והכניע  עליהם  מושל  שנעשה  עד  נגדו, 
וישב,  (זהר  בספרים  שמובא  כמו  בגלות,  אח״כ  שם  להיות  ישראל  יכולים 
קפד.), שבשביל זה הוכרח יוסף להיות שם מקודם, כי אם לאו, לא היו 
אבל  תוקף הרע מאוד,  של מצרים, שהיה שם  את הגלות  לסבול  יכולים 

ע״י כח של יוסף הצדיק שהתגבר על יצרו, עי״ז נכנע הרע של מצרים 
הוא  החלום  כי  חלומות.  לפתור  יוסף  יכול  היה  כן  ועל  נגדו.   ונתבטל 
מעורב עם דברים בטלים כמ״ש רז״ל (ברכות נה.), שזה בחינת התערבות 
הטוב עם הרע. כי האמת שיש בהחלום זה בחינת טוב, בחינת ימי טוב, 
והשקר ודברים בטלים של החלום, זה בחינת ימי רע. ומחמת שהימי רע 
מכסין על הימי טוב, בפרט בשינה בחלום, שאז הוא אחיזתם כידוע, על 
הצדיק,  יוסף  כמו  הצדיק  אבל  החלום.  פתרון  על  לעמוד  אפשר  אי  כן 
שכפה את יצרו והכניע הימי רע, אזי תיכף כששומע החלום, אזי הרע, 
בחינת  שהוא  טוב,  הימי  רק  ונתגלין  ונתבטלין,  נופלין  רע,  הימי  היינו 
פרעה  חלום  בחינת  וזה  החלום.   פתרון  שהוא  שבחלום,  והטוב  האמת 
שלא יכלו כולם לעמוד על פתרונו (בראשית מא), כי חלומו היה ֶׁשַבע שני 
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וכו׳. ובליקו״ה  רע  ימי  את  שכופה  היינו  יצרו,  את  שכופה  זה 
נוספות  לנקודות  וקישרו  זה,  ענין  מוהרנ״ת  ביאר  א–ב)  ד,  (פורים 
במאמר עב), ועיקר דרשתו כאן מיוסדת על דרך הלימוד ש׳זה לעומת זה עשה 
האלהים׳, היינו שנלמד צד הטוב מהיפוכו שבצד הרע ע‚), וז״ל: הכלל, כי 

ואיהו  כבודו׳,  הארץ  כל  ׳מלא 
׳ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין׳, 
ואפילו  מיניה׳,  פנוי  אתר  ו׳לית 
את  למצוא  יכולין  הקליפות  בעמקי 
אזי  יצרו,  את  שכופה  ומי  השי״ת. 
רואה  או  הגויים  עם  כשמדבר 

מעשיהם, אזי הרע נופל ונתבטל נגדו, ונתגלה הטוב שהיה נתעלם 
שם וכו׳. והנה התורה הזהירה אותנו שלא לילך בחוקות העכו״ם, 
כי  וכו׳.  להם  להתדמות  ושלא  הריחוק  בתכלית  מהם  ולהתרחק 
באמת, אע״פ שבאמת לאמיתו יכולין למצוא אלקותו יתברך אפילו 
היטב  וכמבואר  כולם,  את  מחיה  איהו  כי  העכו״ם,  בלשונות 
שם  להיתפס  יוכל  כי  לשם,  לכנוס  אסור  אעפ״כ  הנ״ל,  במאמר 
מחמת ריבוי הקליפות, שהם רבים על הטוב, והטוב מתעלם שם 
בתכלית ההעלם, על כן יוכל ליתפס ביניהם ח״ו. ועיקר אזהרה 
הזהירה אותנו התורה שלא ללכת בחוקותיהם דייקא, כמ״ש (ויקרא 
אלהים׳,  עשה  זה  לעומת  זה  ׳את  כי  תלכו׳.  לא  ׳בחוקתיהם  יח) 
יש  ושם  שבימים,  אהבה  אהבות,  מיני  שני  יש  שבקדושה  וכמו 
ויש  ה׳),  (אות  הנ״ל  במאמר  כמבואר  רע׳,  וימי  טוב  ׳ימי  בחינת 
כולו  בחינת  הוא  ושם  ומהמידות,  מהמוח  למעלה  שבדעת  אהבה 
טוב, כי הוא בחינת אורייתא דעתיקא סתימאה דעתידא לאתגליא 
לעתיד לבוא, שהוא בחינת כולו טוב, ושם הוא למעלה מהמידות, 
האהבה  אור  בשכלנו  להשיג  לנו  אפשר  אי  כי  מהשכל,  למעלה 
שני  יש  בסט״א  זה  לעומת  זה  את  כן  כמו  כנ״ל,  שבדעת  הזאת 
בחינות, יש בחינת קליפות וסט״א שהם בבחינת ימים, בחינת ימי 
רע, והם כנגד ימי טוב, ושם יש כמה ניצוצות מהימים והמידות 
שם  ואין  רע,  כולו  שהוא  סט״א  בחינת  עוד  ויש  כידוע,  שנפלו 
שום טוב, ואין שם שום דעת כלל, היינו שהם כסילות ורע גמור, 
ואין שם שום טוב ושום שכל ושום ניצוץ של הקדושה, ועל כן כל 
בבחינת  כי  טעות.  של  אפילו  וטעם  שכל  שום  בלי  הם  מעשיהם 
ניצוצות  כמה  שם  למצוא  יכולין  והמידות,  הימים  של  הקליפה 
שהוא  אע״פ  וענין,  טעם  איזה  שם  יש  כן  ועל  כנ״ל,  דקדושה 
הרע,  ריבוי  מחמת  חיים  אלהים  דברי  מהפכים  הם  כי  בטעות, 
בבחינת  אבל  ושקר.  טעות  של  טעם  איזה  שם  יש  עכ״פ  אעפ״כ 
הקליפה השניה, שם אין שום ניצוץ ואין שם שום טעם, כי אין 
כל  כי  והקליפה,  הסט״א  שורש  והוא  ניצוץ.  ושום  שכל  שום  שם 
הוא  חוקה  כי  העמים,  חוקת  בחינת  וזה  משם.  מקבלין  הסט״א 

דבר שאין בו שום טעם, ובקדושה, חוקות התורה הקדושה הוא 
שיתגלה  שבדעת  אהבה  בבחינת  והוא  מהשכל,  למעלה  בחינת 
׳חוקת  יט)  (במדבר  בה  שנאמר  אדמה  פרה  מצות  כגון  לעתיד, 
ע״ה  שלמה  ואפילו  לעתיד,  עד  הסוד  זה  יתגלה  שלא  התורה׳, 
אמר (קהלת ז) ׳אמרתי אחכמה והיא 
כן  כמו  זו,  מצוה  על  רחוקה׳ 
בחינת  הוא  העמים  חוקת  בקליפה 
הקליפה השניה הנ״ל, שהוא למטה 
שום  שם  שאין  והמידות,  מהימים 
׳חוקה׳,  נקראים  כן  ועל  כלל.  טעם 
הם  כי  כלל,  טעם  שום  בלי  הם  שחוקותיהם  רואין  שאנו  וכמו 
נגלה  שטות  שהם  שלהם,  זרה  עבודה  בחינת  וזהו  זו.  בבחינה 
ומפורסם, ואין להם שום טעם על זה, ואעפ״כ הם אדוקים בה, 
כי זה בחינת הקליפה השניה הנ״ל, שהוא כולו רע, ואין שם שום 
שכל ושום ניצוץ דקדושה כנ״ל, וכמובא בכתבים (טעמי המצוות פ׳ 
יתרו) שהעבודה זרה אין בה שום ניצוץ דקדושה, והוא בחינת צואה 
ל)  (ישעיה  בחינת  טוב,  שום  בו  שאין  גמור  מותרות  שהוא  ממש, 
׳צא תאמר לו׳, וכמובא (זהר פינחס רלח.). וזה בחינת (תהלים צ) ׳כי 
דבר  לשון  ׳אליל׳  כי  דייקא,  ׳אלילים׳  אלילים׳,  העמים  אלהי  כל 
שאינו, כמו שפירש״י (ויקרא יט, ד). כי הם אליל גמור שאין שם 
נקראים  כן  ועל  ושכל,  טעם  שום  שם  אין  כן  ועל  טוב,  שום 
חוקות העכו״ם כנ״ל. ומי שמתחבר עם העכו״ם ומתדמה להם 
בבחינת  ח״ו  נתפס  שיהיה  עד  ברשתם,  להיתפס  יכול  ח״ו, 
הקליפה השניה הנ״ל, שהוא בחינת חוקות העכו״ם, שהוא כולו 
רע ח״ו. וכשנופל לשם ח״ו אזי אין סומך בידו ח״ו, מאחר שאין 
התורה  אותנו  הזהירה  כן  ועל  כנ״ל.  דקדושה  ניצוץ  שום  שם 
חוקות  משום  אסור  והכל  מהם,  ולהתרחק  מדרכיהם  לפרוש 
הקליפה  בבחינת  ח״ו  ניתפס  יהיה  שלא  כדי  היינו  העכו״ם, 
ומי  טוב,  שום  אין  ששם  העכו״ם  חוקות  בחינת  שהיא  השניה, 
שנופל לשם ח״ו קשה לו לצאת משם כי אין סומך בידו, מאחר 
שאין שם שום ניצוץ ושום טוב כלל וכו׳. אבל באמת לאמיתו גם 
זאת הקליפה השניה שהוא כולו רע, ואין שם שום טוב, אעפ״כ 
בוודאי היא מקבלת חיות מהשי״ת ב״ה כביכול, כי בלעדו לא היה 
לה שום חיות, ובהכרח שהיא ג״כ מקבלת חיות מאיתו יתברך, כי 
הוא יתברך מחיה את כולם. אך מבואר ע״פ דברי רבינו הקדוש 
(ליקו״מ  לעולה׳  השה  ׳ואיה  במאמר  ובפרט  מקומות,  בכמה  ז״ל 
ח״ב יב), שתוקף הקליפות והסט״א מקבלין חיות מהקדושה הגבוה 
ונעלם  סתום  הוא  הקדושה  שזאת  הקדושות,  מכל  למעלה  ביותר 
בתכלית ההעלם, בחינת מאמר סתום, ומשם דייקא מקבלין חיות 
שזאת  מחמת  כי  זרה.  עבודה  בחינת  דהיינו  הסט״א,  תוקף 


  ,נמצא 
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מבואות
כוונ‰ י‰ בפורים. פעם נוספת שאנו ממשיכים חיות מועטת לחיצונים, היא ע"י 
ריבוי השתיה בפורים (שמבואר עניינו במאמר אות ג'). ובבואנו לבאר זאת, צריכים אנו 
תחילה להקדים את המבואר בשער הכוונות (דרושי תפלת השחר ג), וכן בשער מאמרי 
רשב"י (פ' תרומה, ד"ה ואת המשכן תעשה), שכשם שישנם עשר ספירות דקדושה, כך 
'זה לעומת זה עשה אלהים' עשר ספירות דסט"א (עי' זהר אחרי מות, ע.). ויש להם 
בחינת מקיף אחד על גביהן המחיה אותם, ואותו מקיף הוא ניצוץ קדוש, הנותן להם 
כדי חיותם, בשביל שלא יאבדו ויכלו. ובכך נתחלקות הקליפות לאחד עשר בחינות 
(י' שלהם, עשרה כתרין דמסאבותא, ואחד של הקדושה, סוד המקיף המחיה אותם), והם כקוף 
בפני אדם. ועשר ספירות דסט"א הללו נרמזות בכמה אופנים, ועיקר הכוונה בהם 
הוא בעת אמירת סדר פיטום הקטורת, שאף שם ישנם עשר ועוד אחד, שהוא כנגד 
האור המקיף והמחיה אותם. וראה בסידור האר"י דרבי שבתי (כוונות פיטום הקטורת), 
המשווה את הגרוע שבסימנים, שהוא ה'חלבנה', שריחו רע, ל'המן', שחלבנ"ה עולה 
בגימטריא המ"ן.  ובשער הכוונות (דרוש לפורים) מבואר, שעשרת בני המן הם כנגד 

י' כתרין דמסאבותא, ורצו חלילה להכניע את הקודש וכו', עי"ש כל הענין.  ומעתה 
ופורים  חנוכה  ר"ח  (שער  בפע"ח  מבואר  דהנה  בפורים.  השתיה  כוונות  לביאור  נבוא 
ההארה  שתאיר  רצוננו  מאוד,  עד  ועצומה  גדולה  הארה  בו  שיש  הפורים  שביום  ו) 
הזו גם לניצוץ קדוש השוכן בתוך העשר ספירות דמסאבותא, ועי"ז ימשיך להחיות 
ביום  בשתיה  אנו  מרבים  כן  על  ואשר  יותר.  ולא  חיותן  כדי  דהיינו  'כדרכו',  אותם 
הפורים כל כך, 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך  מרדכי' (מגילה ז:), ואז יאמר תוך 
כדי שכרות ובטעות 'ברוך המן', ובכך יברך את הניצוץ קדוש המחיה את הקליפות, 
כח  מדי  יותר  להם  יתן  אז  כי  'בהכרה',  זאת  לומר  אין  ולכן  בלבד.  חיותם  בכדי  אך 
וחיות.  ובאופן אחר אך דומה מבואר שם, שהחיות לא תבוא שם בהכרח ע"י הטעות 
ב'ארור המן ברוך מרדכי', כי אף בעצם השתיה המרובה, אנו ממשיכים הארה גדולה, 
שיהיה זה כח להאיר גם להניצוץ ההוא שבתוך הקליפה. ובאופן מרחיק לכת מבואר 
ברורה  הבנה  באדם  מאירה  המרובה  השתיה  שע"י  פורים),  (שער  הקודש  במחברת 
שהכל הוא אלקות, עד כדי כך שלא אכפת לן אם יאמר 'ברוך המן' בהכרה ברורה. 

ּב 
ואני תפלה

חּוס  úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
יַע ָעúַי  ƒּפ ¿ַׁ ַוֲחמ…ú ָעúַי ו¿
 ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒ„  ‰ ָר בּו ¿‚ ּו ַח  ּכ…
 ú ∆ׁ בּוָר‰  ¿‚ּ‰ַ ו¿ ַח  ַ‰ּכ… ן  ƒמ
ים  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
  ∆‡ ף  כ… ƒú ּו  כ ָז ר  ∆ׁ ‡ֲ
ים  ƒמ ּ„ו… ם  ר ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ָרם,  ¿̂ ƒי
 .ׁ  ַמּמָ ָב‡ו… ¿̂ ַ‡ך¿ יי  ¿úַמ ¿ú
  ַרּבו…   נו… יו… ס¿ ƒנ ּב¿ „ּו  ָעמ¿ ו¿
  ∆‡ ּׁו  ָכב¿ ו¿ ר,  ּפָ ס¿ ƒמ ין  ≈‡
ָרם  ¿̂ ƒי  ָכפּו ‡∆ ֲ‡ָוָם, ו¿ ַּ
רּו  ב¿ ָׁ ר ∆ׁ‡ֲ „ם, ַע ָּ ַח¿
י.  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ָרם ¿̂ ƒי  úּו ‡∆ ּט¿ ƒּוב
ָך  ּב¿  ˜ ּב≈ „ַ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו  כ ָז ו¿
 ‰úֲָע י ַ‰ּמַ ƒú ַכ¿  ּב¿ מ∆ ¡‡ ּב∆
 מּו ≈ú ¿ׁ ין ≈‡ ∆ׁ .מּו ≈ú ¿ ּׁ‰ַ ו¿
ָחם  כ… ו¿ כּוָם  ז¿ ƒּוב ַ‡ֲחָריו. 
ס  ח… ָּ ∆ׁ י,  ƒּ ָענ¿ ¿ׁ ƒנ  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
ָם,  כּו ז¿ ƒּב ָעúַי   ú…מ ַח¿ ו¿
ָחם  ּכ… ƒמ י  úַָע ַע  י ƒּפ ¿ַׁ ו¿
י  ƒנ ר≈ ז¿ ַע ַ ו¿ ם,  ָ ָר ּו ב ¿‚ ּו
ף  כ… úָ ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
 ú ַבּט≈ ¿úר ּו ּב≈ ַׁ ¿úיַע ּו ƒנ ַ‰כ¿ ¿úּו
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ָ‰ָרע,  י  ƒר ¿̂ ƒי   ∆‡
 ú ּכָ  ú ּט≈ ַב ¿ú ּו ר  ּב≈ ַׁ ¿ú
  ּ„ו… ƒּומ   ָרעו…   ֲ‡וו… ַּ‰ַ
ר  ≈‡ ָ ּׁ ƒי ‡…ú י, ו¿ ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú  ָרעו…
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ úúָ. ו¿ י ּׁום ָרע ּכ¿ ƒּב
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ ּׁוָב‰  ¿ ƒּב ׁúָּוב 
ב  ≈ú ּוב¿   מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  י נ∆ ָפ ¿ú
ָ‰ַרע  ∆ׁ י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ו¿ ם.  ≈ú ָׁ
 ú ּט≈ ּבַ ¿ ƒי ו¿  ú…ּפ ƒי י  ƒּב ַחז  ¡‡ ּנ∆ ∆ׁ
ָר‰  ַ‰ּו… ו¿ ב  ַ‰ּטו… ו¿ י.  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú
ר  ָּ ס¿ ƒנ úָם ו¿ ע¿ ‰ ַ‰ּנ∆ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
 ú ּכ… ‰ַ י,  ַ ו… „ּ ƒמ ב¿ ּו י  ƒּב
ף  ס≈ ּו… ƒי ו¿  ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒי ו¿ ר  ר≈ ּבָ ¿ ƒי
 ,‡ ָúּ ע≈ ¿úּ ƒמ ַרב  ר  ‡ו… ָעúָיו 
  ו… úּ ‚ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ  „ ַע
י.  ƒּב ∆ׁ ב  ַ‰ּטו…  ú ּכָ יר  ƒ‡‰ָ ¿úּו
 ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒמ   úֲַעúו… י  ƒנ ַזּכ≈ ¿ּו
 ,‰úָ „ו… ¿‚ ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב ‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„ 
ָך  ּב¿  ˜ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו ָך  י ∆ú ≈‡
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ ָר ו… ּ ‰ַ ב¿ ּו
 . ּו מ י ƒמ ¿ ƒב ּו   מ∆ ¡‡ ּב∆
 ַע ַ„ּ‰ַ ר  ‡ו… י  ƒú ח  ַּ פ¿ ƒ ו¿
ָך  ¿ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
 „ י ƒמ ָּ ָך  ּב¿  ˜ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו
ַ‡ֲ‰ָב‰  ָר‰, ּב¿ ≈ ַ‡ֲ‰ָב‰ י¿ ּב¿
ם  úָ עו…   ַב ‰ֲ ‡ַ ו¿  ‰ ּבָ ַר
 ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒמּוָנ‰ ּב ¡‡  ּוב∆ מ∆ ¡‡ ּב∆
ט  ע≈ ַמ ¿ ּו  . ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו
ים  ƒׁ בּו ¿úּ‰ַ ו¿ ים  ƒּומˆ מ¿ ƒּ̂ ‰ַ
ים,  ƒúי ƒ„ּ ב¿ ַ‰ּמַ ים  ƒָסכ ַ‰ּמ¿ ו¿
יר  ƒּכ‰ַ ¿ú ּו ע  יַ„ ≈ú י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ ּו
ים  ƒּומˆ מ¿ ƒ̂ י  ƒú ּב¿ ָך  ¿ ‡ו…
י  ƒנ ב≈ ר¿ ָ̃ ¿ים, ּו ƒים ַרּב ƒׁבּו ¿úּו
 ú „ו… ָ‚ּ  בּו ר¿ ָ̃ ¿ ƒ‰ ּב¿ יָך  ∆ú ≈‡
  ַע ַ„ּ ‰ַ   ּו úּ ַ‚ּ ¿ ƒ‰ ב¿ ּו
ַע„  ו¿  ‰ ַָּע מ≈  ,‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ

 .(‚ú "י˜וú) םúָ עו…

הטוב היינו אותיות התורה.  ובספר שיח יצחק (ליקוטים, א) הרחיב בביאור 
ענין זה, וז״ל: התורה מצינו נחלקת לג׳ מדריגות: הא׳ הם אותיות 
התורה בעצמם, והב׳ נקודות, והג׳ הטעמים. והם במספר כ״ב אותיות, 
וי״ג   – כידוע  קטנות  תנועות  וה׳  גדולות  תנועות  ה׳   – נקודות  וי׳ 
אין  נקודות  בלי  אותיות  והנה  אורות).  מ״ה  נקראים  יחד  (וכללותם  טעמים 
יכולים  ואין  העין,  בראיית  נתפסים  אלא  ואינם  כלל,  הברה  שום  להם 
אבל  הפה,  מוצאות  ע״י  מתנענעים  הם  הנקודות  וע״י  כלל.  להתנענע 
ע״י  לא  אם  ּבּוְרָים,  על  פירושם  כוונת  לידע  מתפרשים  אינם  עדיין 
אלו  במקרא,  ׳ויבינו  לז:)  (נדרים  המודר  בין  אין  בפרק  כמ״ש  הטעמים, 
פסקי הטעמים׳. והנה כמו כן בחינת הנבראים כולם, מראש המדריגות 
עד סופן, יש בהם ג׳ חלוקות הנ״ל: הא׳ גופי הנבראים שהמציאם הוא 
שבהם  החיים  רוח  הוא  והב׳  שבהם.  החומר  והוא  מאין,  יש  יתברך 
גוף  וצורה,  חומר  יש  השפל  בעולם  שלמטה  דבר  שלכל  שכמו  וצורתם, 
לא  שבהם  הפנימי  הרוח  שבלתי  מעלה,  ִנְבְרֵאי  בכל  הוא  כן  כמו  ונפש, 
מדריגתו,  לפי  ואחד  אחד  כל  גולמים,  רק  כלל,  וקיום  הרגש  להם  היה 
מצינו  ולכן  כלל.  והברה  תנועה  להם  שאין  נקודות,  בלי  האותיות  כענין 
א)  ה,  (אבות  אמרו  וכן  ו׳עשיה׳,  ׳אמירה׳  כתיב  בראשית  מעשה  בכל 
׳בעשרה מאמרות נברא העולם׳, וכתיב (ישעיה מח) ׳אף ידי יסדה ארץ׳. 
והיינו ש׳עשיה׳ הוא הוצאתם אל הפועל מאין ליש, וה׳אמירה׳ הוא רוח 
שנתן בהם הוא יתברך. ודבר זה מקובל בידינו, שכלל חומרי כל  החיים 
הנבראים הם נכללים בכ״ב אותיות התורה, שבהם נברא כל היצור כ״ב 
חפצים, כמ״ש בספר יצירה (פ״ב), שמתחלקים לג׳ אמ״ש וז׳ כפולות וי״ב 
האותיות  צירופי  והם  סוגים,  כמה  כולל  כלל,  הוא  אחד  וכל  פשוטות, 
שם  הנמנים  אותיות  צירופי  (חשבונות  ואחור  פנים  שערים,  ברל״א  וגלגולם 
בספר יצירה), ומהם יוצא כל היצור. וכן צורת הכ״ב אותיות עצמם מורים 
המגושם  השפל  שבעולם  רק  עניינו,  לפי  אחד  כל  וחומרם,  עניינם  על 
נתגלמו בציורם אשר בידינו, שנכתב בהם תורה הקדושה. והיו״ד נקודות 
חיים  להם  יש  וע״י  אותם,  מעמידים  שהם  שבנבראים,  החיים  רוח  הם 
ותנועה ופעולה, כמו שע״י הנקודות יש תנועה לאותיות. וכמו שהנקודות 
האותיות  כמו  נרגשים  אינם  בפה  בהברה  וכן  בתורה,  נכתבים  אינם 
עצמם, שמשתנה הברתם לפי ענין מקור יציאתם, אם ֵמֵח ואם ִמָּגרֹון, 
או מלשון ושפתיים ושיניים, רק ִנָּכִרים במחשבה בדחיקתם, או בהרחבת 
הדיבור ובקמיצותם. כמו כן ענין הרוח חיים הוא נעלם בנבראים, כמו 
מושג  רק  כלל,  ונרגש  נראה  שאינו  חיים,  ובעל  באדם  החיים  רוח 
את  יתברך  הוא  בהם  שברא  חכמה  נתיבות  ל״ב  הם  ואלו  במחשבה. 
נקודות.  ויו״ד  אותיות  כ״ב  שהם  (פ״א),  יצירה  בספר  הנזכרים  עולמו, 
נשלם  לא  עדיין  אבל  בראשית,  ימי  בששת  בנבראים  נתגלו  אלו  וכל 
מושל  יהיה  שהוא  בידו,  נמסרו  שכולם  האדם,  שנברא  עד  תיקונם, 
הרי  ח״ו.  להיפוך  ואם  לטוב  אם  במעשיו  והנהגתו  דרכיו  ע״פ  עליהם 
הטעמים  כמו  בו,  תלוי  הנבראים  כל  של  וסידורם  הנהגתם  ענין  שכל 
שבהם מתפרשים הכתובים כפי נטיית הטעמים, אם לחבר אם להפסיק, 
אם למעלה אם למטה, והם י״ג טעמים. הרי שע״י האדם נשלם מספר 

מ״ה מאורות וכו׳ אד״ם גימטריא מ״ה, במספר מ״ה מאורות הנ״ל. 

מילואי חכמה
ַהָּׂשָבע ְוֶׁשַבע שני הרעב, שזהו בחינה זו ממש, שהתגבר ֶׁשַבע שני הרעב, 
טוב,  ימי  שהם  ַהָּׂשָבע,  שני  ַהֶּׁשַבע  על  רע,  ימי  ִׁשְבַעת  בחינת  שהם 
בבחינת ׳ותבלענה הפרות הרעות וכו׳׳, עד אשר נתכסה ונתעלם לגמרי, 
ע״י הימי רע שכיסה עליהם, בבחינת ׳ולא נודע כי באו אל קרבנה׳. ועל 
כן לא היה יכול שום אדם לעמוד על פתרונו, לברר האמת והטוב שבו, 
שני  ׳שבע  בחינת  רע,  הימי  נתבטלין  אצלו  כי  הצדיק,  יוסף  אם  כי 
עם  להחיות  וזכה  החלום,  של  האמת  פתרון  יודע  היה  כן  ועל  הרעב׳, 
רב, לקבץ אוכל ְּבֶׁשַבע שני ַהָּׂשָבע, שהם בחינת ימי טוב, כדי שלא יוכלו 
להתגבר שני הרעב, שהם ימי רע וכו׳, שזהו בחינת האוכל שאסף יוסף 
ְּבֶׁשַבע שני ַהָּׂשָבע, כי ׳למחיה שלחו האלהים׳ (בראשית מה), ׳להחיות עם 
חלום  לפתור  כי  הוא׳,  אחד  פרעה  ׳חלום  בחינת  וזה  נ).  (בראשית  רב׳ 
פרעה, להכניע ֶׁשַבע שני הרעב ּוְלַגּלֹות ֶׁשַבע שני ַהָּׂשָבע, הוא ע״י הצדיק 
שזכה לאור האהבה שבדעת, שהוא בחינת ׳יום אחד הוא ִיָּוַדע לה׳ וכו׳׳ 

(כמבואר להלן באות ה׳) כנ״ל, וזהו ׳חלום פרעה אחד הוא׳. 
הרע ששוכן על הטוב, היינו אותיות התורה, נתבטל ונופל. ומובא בזה 
שרבינו  נראה  לב  כשנשים  הנה  לג):  (שיעורים,  נועם  דרכי  בספר 
אמר  כבר  שבתחילה  מופלגת.  באריכות  פעמים  ג׳  הזה  הענין  על  חוזר 
חוזר  ואח״כ  הרע,  כשנתבטל  רק  ומאיר  חיונו,  כדי  רק  אור  נותן  שאין 
׳נמצא כשכופה את יצרו וכו׳׳, ואח״כ חוזר על זה ומוסיף ענין שמיעת 
והוסיף  חידש  מה  ׳נמצא׳,  מהו  וצ״ע  הקודש.  רוח  כמו  מלעילא,  הקול 
אבל  כדרכו.   שלא  ענין  אותו  על  פעמים  ג׳  רבינו  חזר  ומדוע  כאן, 
היא  הראשונה  המדריגה  שונות:  מדריגות  מג׳  מדבר  שרבינו  הנראה 
יאוש  של  ממחשבות  מחשבתו  להסיח  דהיינו  בפשיטות,  יצרו  לכפות 
וכפירות או תאוות והרהורים. ובקטע השני המתחיל ׳נמצא זה שכופה׳ 
מידותיהם.  וראיית  העכו״ם  עם  הדיבור  של  הענין  את  מוסיף  רבינו 
ויש  מידותיהם.  שרואה  ומהו  לדבר,  צריך  עכו״ם  איזה  עם  ולכאורה 
ממחשבות  דעתו  שהסיח  אחר  כי  המידות,  כאן  דהזכיר  בזה  לרמז 
לא  שבו  הרע  שכל  לדעת  האדם  על  ואז  הדעת,  בנין  מתחיל  הרעות, 
שייך לו כלל, אלא הוא נמשך ממידות העכו״ם. וזה נרמז בזה שמדבר 
הוא  שבו  הרע  שכל  רואה  ואז  שבו,  הרע  עם  היינו  העכו״ם,  עם 
והבחינה  הקדושה.  אל  שייך  שהוא  להאמין  יכול  ועי״ז  ממידותיהם, 
בפירוש  כתוב  שם  הזוה״ק,  מאמר  את  רבינו  מביא  בזה  השלישית, 
ששומעים  כח׳,  ׳גיבורי  מאוד,  הגדולים  לצדיקים  שייך  הזאת  שהדרגה 
קלא מלעילא, ומבטלין כל הדינים והגזירות. ורק כאן הזכיר רבינו ענין 
לא  הרע  אל  חיות  להמשיך  צריך  לכן  אלקית  הארה  שיש  פורים,  של 
התורה  את  לומדים  אנו  כאשר  זאת  מקיימים  ואנו  בשכרות,  רק  ברצון 
אותיות  בענין  רבינו  שכתב  במה  גם  אלו  דרגות  ג׳  לרמז  ויש  שלהם. 
ומאירים׳  ונתראים,  ׳בולטות,  אותיות  אזי  שונים,  לשונות  ג׳  התורה 
בזה,  לרמז  ויש  המליצה.  לתפארת  רק  זה  שאין  ברור  בזה  גם  ביותר. 
ד׳בולטות׳ הוא לדעת שיש כאן אלקות והיא שייכת אלי, ׳נתראים׳ היינו 
שהאדם מתחיל להבין בדעתו ש׳מלא כל הארץ כבודו׳, ו׳לית אתר פנוי 
כח  לאדם  שיהיה  עד  מתחזקת,  שהאמונה  היינו  ו׳מאירים׳  מיניה׳, 

להאיר לאחרים את הדעת הזאת, שזה עבודת הצדיקים כנ״ל. 

ילקוט הנחל

הם  כן  על  ההעלם,  בתכלית  ונעלם  סתום  בחינת  הוא  הקדושה 
מקבלין חיותם משם דייקא, עי״ש. ועל כן אפילו כשנופלין לשם 
ח״ו,  אופן  בשום  משם  לצאת  אפשר  שאי  שנדמה  אע״פ  ח״ו, 
למצוא  יכולין  שם  גם  כי  כלל,  בעולם  יאוש  שום  אין  אעפ״כ 

הם  גם  הם  כי  יתברך,  אלקותו 
הוא  כי  יתברך,  ממנו  חיות  מקבלין 
ואזי  כולם.  את  מחיה  יתברך 
אדרבא, כשזוכה לשוב משם ולמצוא 
שם אלקותו יתברך, ע״י שזוכין לידע 

שגם שם נסתר הוא יתברך בתכלית ההסתרה, אזי הירידה הוא 
מאוד  מאוד  הגבוה  להקדושה  עי״ז  ָּבִאין  כי  העלייה,  תכלית 
מאמר  בחינת  הגבוה  הקדושה  וזאת  כנ״ל.  שם  נעלמת  שהיתה 
סתום שהם מקבלין חיות משם, זה בחינת אהבה שבדעת, שהיא 
דעתיקא  ׳אורייתא  בחינת  שהיא  והימים,  מהמידות  למעלה 
דעתידא לאתגליא לעתיד לבוא׳. וזה שכתב רבינו ז״ל במאמר ׳מי 

מעמקי  יתברך  אלקותו  שמוצאין  שעי״ז  חיים׳,  החפץ  האיש 
היינו  הקליפות,  עמקי  כי  שבדעת.  לאהבה  זוכין  עי״ז  הקליפות, 
הקליפה השניה הנ״ל, בחינת עבודה זרה וחוקות העובדי כוכבים, 
האהבה  של  וההעלמה  ההסתרה  מבחינת  חיותם  מקבלין  הם 
ונעלמת  נסתרת  שהיא  שבדעת, 
בתכלית ההעלם, ומשם הם מקבלין 
חיותם כנ״ל. ועל כן הצדיק הכופה 
את יצרו, כשמסתכל בקליפה ועבודה 
זרה זו, אזי הוא משיג עי״ז דייקא 
הם  שמשם  הזה  הגנוז  האור  נתגלה  כי  שבדעת,  האהבה  אור 
מקבלין חיות מגודל ההסתרה, והצדיק שזוכה להבין את זאת, אזי 
אור  דייקא  עי״ז  ומשיג  ורואה  וההעלמה,  ההסתרה  לו  נתגלה 
הגנוז שמשם היו מקבלין חיותם כנ״ל. אבל צריכין לזה צדיק גדול 
ּוְלַׁשֵּבר  לשם,  הנופלים  את  ולהוציא  לעלות  שיוכל  מאוד,  ונורא 
הנ״ל.  הגנוז  אור  הגבוה,  הקדושה  אור  ולגלות  זו,  קליפה 

     
    
      

 נחל נובע  נחל נובע



מסילת הקשרים
ע„) וראה עוד להלן (אות ו'), שם חוזר רבינו לפס' זה ומרחיב בו, עי"ש.     ע‰) ולהלן בסוף המאמר ביאר מוהרנ"ת, שמציאת אלקותו יתברך בכל לשונות העכו"ם ובכל 
הדברים גשמיים ובכל מדורי הקליפות, זה הוא בחי' 'ומלכותו בכל משלה', עי"ש.     עו) ויתכן לקשר פסוקים אלו למובא להלן (אות ד') מענין 'חסד דאזיל עם כולהו 

יומין', ובבחי' הצדיקים הנקראים 'ברית שלום' (לעיל אות א'). כלומר שעיקר המשכת החסד לעולם הוא ע"י הצדיקים שומרי הברית דמתגברין על יצריהון, והבן.

יז ׳ברכו ה׳ מלאכיו׳, אלו 

שבארץ,  הצדיקים  הם 
שהם חשובים לפני הקב״ה 
שברקיע,  מרום  כמלאכי 
כח׳,  ׳גיבורי  שהם  לפי 
יצרם  על  שמתגברים 
המתגבר  מובחר  כגיבור 
הם  כך  (וע״י  שונאו  על 
בקול  ׳לשמוע  דברו׳).  ׳עושי 

דברו׳, שזוכים לשמוע בכל 
בשעה  מלמעלה  קול  יום 

שנצרכים לכך. 

ה׳  ׳ברכו  כתוב  יח 

כח  גיבורי  מלאכיו, 
בקול  לשמוע  דברו,  עושי 
עד  וראה,  בוא  דברו׳. 
לשמור  האדם  צריך  כמה 
יעשה  (שלא  מחטאיו  עצמו 
עבירה  כי  קל,  חטא  אפילו 

בדרך  וללכת  עבירה),  גוררת 

מצות  לעשות  (שיזהר  מתוקן 
שלא  כדי  טובים),  ומעשים 

ַיֶּטה אותו היצה״ר, שהוא 
יום  כל  עליו  מקטרג 
ולפי  שלמדנו.  כמו  ויום, 
שהוא מקטרג עליו תמיד, 
צריך האדם להתגבר עליו 
ולעלות עליו במקום חזק, 
להזיזו  היצה״ר  יוכל  שלא 
במקום  (שיתאחז  ממקומו 
גבורה  בחי׳  שהיא  המלכות 

היצה״ר  ואם  תתאה), 
צריך  אז  ביותר  מתגבר 
ע״י  ממנו,  גיבור  להיות 
הגבורה  במקום  שיתחבר 
ויתאחז  מהמלכות  (שיעלה 

בגבורה דז״א). לפי שכשאדם 
מתחזק עליו, אז הוא בצד 
הגבורה ומתדבק בה, כדי 
להתחזק על היצה״ר. ולפי 
שהיצה״ר הוא חזק (דהיינו 
לפעמים הוא מתגבר בנסיון קשה, 

כעין נסיונו של יוסף הצדיק), אז 
חזק  שיהיה  האדם  צריך 
בבינה,  שיתאחז  (ר״ל  ממנו 
שהיא שורש הגבורה). ְוֵאּלּו בני 
נסיון  מעשה  שבא  האדם 
הם  עליו,  ונתגברו  לידם 
(כי  כח׳  ׳גיבורי  נקראים 
יצרו׳,  את  הכובש  גבור  ׳איזהו 

לפי  כח׳  ׳גיבורי  שנקראים  ור״ל 

שנתאחזו בבינה שבה סוד הכח), 

להימצא מין עם מינו (ר״ל 
ב׳גבורה׳  נמצאים  כח׳,  ׳גיבורי 

עליונה). ואלו הצדיקים הם 
הקב״ה,  של  המלאכים 
כח  וממשיכים  שבאים 
הגבורה  מצד  וגבורה 
על  להתגבר  כדי  הקשה, 
כח  ׳גיבורי  והם  היצה״ר. 
עושי דברו׳ (העושים ומתקנים 
הנקראת  המלכות  מידת  את 

נאמר  ועליהם  ׳דברו׳), 
(כי הם  ׳ברכו ה׳ מלאכיו׳, 
נדמים למלאכי ה׳ הראויים לברך 

ליוסף  דומים  והם  לה׳), 
על  וגיבור,  צדיק  שנקרא 
הקודש  ברית  את  ששמר 

הנרשם בו. 

מילואי חכמה

ה׳  ׳ברכו  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  יצריהון.  על  דמתגברין  וכו׳  מלאכיו 
קפט  (וישב,  בזהר  אחר  ובמקום  לך),  (לך  הזהר  בדברי  וכו׳׳  מלאכיו 
ע״ב) מובא עוד מעין זה, וז״ל: יח  ׳ברכו ה׳ מלאכיו, גיבורי כח עושי דברו, 
לאסתמרא  נש  לבר  ליה  אצטריך  כמה  חזי,  תא  דברו׳.  בקול  לשמוע 
יצה״ר,  ההוא  ליה  יסטי  דלא  בגין  מתתקנא,  באורח  ולמיהך  מחובוי, 
דאיהו  ובגין  דאיתמר.  כמה  ויומא,  יומא  כל  ליה  מקטרגא  דאיהו 
מקטרגא ליה תדיר, בעי בר נש לאתתקפא עליה ולאסתלקא עליה באתר 
תקיפו, דבעי למהוי גבר עליה, ולאשתתפא באתר דגבורה. בגין דכד בר 

נש אתקף עליה, כדין איהו בסטר גבורה ואתדבק ביה, לאתתקפא. ובגין 
נשא  בני  ְוִאֵּלין  מיניה.  תקיף  דיהא  נש  בר  בעי  תקיף,  יצה״ר  דההוא 
ואלין  זיניה.  עם  זינא  לאשתכחא  כח׳,  ׳גיבורי  אקרון  עליה,  דאתתקפו 
אינון מלאכיו דקוב״ה, דאתיין מסטרא דגבורה קשיא, לאתתקפא עליה. 
וגיבור,  צדיק  דאקרי  כיוסף  מלאכיו׳,  ה׳  ׳ברכו  דברו׳,  עושי  כח  ׳גיבורי 
ונטר ברית קדישא דאתרשים בגויה.    ובאופן דומה מובא בילקו״ש (תהלים 
׳גיבורי  אמר,  חנילאי  בר  תנחום  ר׳  וכו׳׳,  מלאכיו  ה׳  ׳ברכו  תתס):  רמז 
כח׳, זה משה, שאין גיבור כח כמשה, שישראל עמדו לפני הר סיני ולא 

דברו. ובליקו״ה (חנוכה ג, א) קישר את כלל ענייני  עושי  כח  גבורי 
על  עוברים  כשישראל  שאפילו  וביאר  חנוכה,  ענין  עם  המאמר 
תורה  ולבנות  שם,  גם  התורה  אותיות  ולמצוא  לגלות  הצדיקים  יכולים  התורה, 
חדשה, שעי״ז יכולים לשוב להשי״ת. וז״ל: בימי מתתיהו גברה מלכות יוון 

להשכיחם  ישראל,  עמך  על  הרשעה 
רצונך,  חוקי  על  ולהעבירם  תורתך 
התורה,  מכל  ישראל  את  לבטל  ורצו 
כי  הגדול.  הכהן  ע״י  היה  והנס 
הסט״א,  שהוא  הרשעה,  כשמלכות 
מתגברין על ישראל בכלל או בפרט, 
בדרכי  לילך  ישראל  את  מניחין  ואין 

ה׳ באמת, לעסוק בתורה ומצוות, ורוצים להשכיח ולהעלים התורה 
לגמרי ח״ו, ולפעמים מתגברים ח״ו מאוד מאוד, עד שהטוב שיש 
בישראל בכל אחד ואחד נתעלם לגמרי, עד שאין יודעים כלל איך 
להתעורר עצמו לשוב להשי״ת באמת, אזי עיקר התיקון הוא רק ע״י 
אזי  האמת,  להצדיק  להתקרב  שזוכין  ע״י  כי  האמת.  הדור  הצדיק 
ומידותיו,  מעשיו  ורואה  עימו  ומדבר  עמו  עוסק  האמת  כשהצדיק 
אזי הרע נתבטל ונתבלבל לגמרי כנגד הצדיק האמת שכפה את יצרו 
מִעמקי  אפילו  נתגלה  והטוב  נופל,  הרע  ואזי  רע,  הימי  והכניע 
לבנות  יכול  הצדיק  כי  במאמר).  היטב  (כמבואר  הקליפות  ִעמקי 
במקום  הוא  אם  אפילו  שבעולם,  אדם  מכל  הטוב  ולגלות  התורה 
שהוא. וזה היה תוקף הנס של חנוכה, שמלכות הרשעה חשבה, שע״י 
שהתגברו על ישראל לבטלם מתורה ומצוות, עי״ז אין להם תקומה 
ח״ו, מאחר שעיקר חיותנו וכוחנו הוא רק מהתורה והמצוות. אבל 
גדול  כהן  מתתיהו  את  אז  לנו  ושלח  עימנו  חסדו  הפליא  השי״ת 
וחבריו הכהנים שהיו ׳גיבורי כח׳, וגבורתם היה מן הקדושה, ע״י 
שזכו להתגבר על יצרם, שעי״ז זכו לגבורתם הגדולה, כי היו צדיקים 
גדולים מאוד, וע״י שהיו גיבורי כח, בחינת ׳גיבורי כח עושי דברו׳ 
יוון  מלכות  ולבטל  ולהשפיל  להכניע  זכו  עי״ז  במאמר,  הנאמר 
הרשעה, כי הרע נפל נגדם והיו יכולין לגלות הטוב, דהיינו התורה, 
אף בזמן שישראל בטלים מן התורה והמצוות ע״י התגברות מלכות 
הרשעה. כי הצדיקים גיבורי כח יכולים לבנות התורה מכל דבר, כי 
הוא מפשיט את הימי טוב מן הלבושים והצמצומים של הימי רע, 
ע״י שכפה את הימי רע ע״י כפיית היצר וכו׳, ואזי נתוסף בהטוב 
אור רב מלעילא, כי מתחילה לא היה מאיר כל כך וכו׳. וזה בחינת 
נר חנוכה שאנו זוכין עכשיו להמשיך ולגלות אור התורה גם למטה 
מעשרה טפחים, ששם יש אחיזת החיצונים כידוע (פע״ח חנוכה ד), 
ועכשיו ע״י הכח של הצדיקים גיבורי כח עושי דברו, שהם מתתיהו 
אחיזת  היינו  רע,  הימי  היינו  הרע,  ונופל  נכנע  עי״ז  ובניו, 
שאנו  עד  למטה,  גם  טוב,  הימי  היינו  הטוב,  ונתגלה  החיצונים, 
יכולין לבנות את התורה ולגלות אור בכל מקום. ועל כן מצות נר 
כי  ה).  תרעא,  סי׳  (או״ח  מדינא  הרבים  ברשות  בחוץ  הוא  חנוכה 
רה״ר הוא מקום אחיזת הסט״א, שהוא בחינת רה״ר כידוע (זהר 
הרע,  כי  התורה,  אור  נתגלה  שם  גם  עכשיו  אבל  רמד.),  פינחס, 
היינו הימי רע, נופל, ע״י כח הצדיקים גיבורי כח כנ״ל, ונתגלה 
הטוב, דהיינו התורה, בכל מקום, ואזי נתוסף בו אור רב מלעילא. 
עד  להדליק  צריך  המדליק  כי  חנוכה.  של  הנרות  אור  בחינת  וזה 
שתהא שלהבת עולה מאליה, כי כשמגלין אור התורה למטה, ובונין 
ועושין את התורה שהיתה מלובשת ומסותרת במדור הקליפות, אזי 
מוסיף  חנוכה  נר  בחינת  וזה  כנ״ל.  מלעילא  רב  אור  בה  נתוסף 
יותר,  התורה  שמתגלה  פעם  בכל  כי  בקודש,  מעלין  כי  והולך, 
כנ״ל. דברו׳  בקול  ׳לשמוע  בבחינת  מלעילא,  יותר  אור  נתוסף 

ומבאר  מרחיב  כעת  דברו.  עושי  כח  גבורי  מלאכיו  ה׳  ברכו 
אותיות  את  למצוא  היצר  כפיית  ע״י  האדם  זוכה  כיצד  רבינו 
התורה הנעלמים בהחושך והימי רע, ולהאירם, ע״פ מה שדרשו בזהר על 
תחילה  להציג  ראינו  הלימוד  ולתועלת  וכו׳׳ ע„).  מלאכיו  ה׳  ׳ברכו  הפסוק 
את לשוה״כ והשייך לו, ולאחר מכן נביא 
את לשון הזהר. הנה מזמור זה פותח בו 
ומסיימו  האדם,  שפלות  בתיאור  דוד 
בשבחו של מקום, ואף מזמין וקורא לכל 
מעשה בראשית לבוא ולברך את השי״ת, 
ְוֶחֶסד  יז–כב):  (קג,  בתהלים  וכדכתיב 
ְיֵרָאיו,  ַעל  עֹוָלם  ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ה׳ 
ה׳  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלֹזְכֵרי  ְבִריתֹו,  ְלׁשְֹמֵרי  ָבִנים:  ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו 
ַמְלָאָכיו,  ה׳  ָּבְרכּו  ָמָׁשָלה ע‰):  ַּבּכֹל  ּוַמְלכּותֹו  ִּכְסאֹו,  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים 
ְצָבָאיו,  ָּכל  ה׳  ָּבְרכּו  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו,  עֵֹׂשי  כַֹח  ִּגּבֵֹרי 
ְמָׁשְרָתיו עֵֹׂשי ְרצֹונֹו: ָּבְרכּו ה׳ ָּכל ַמֲעָׂשיו, ְּבָכל ְמקֹמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו, 
יראיו  על  ה׳  חסד  וחסד.וחסד.  (שם)  המצו״ד  ופירש  ה׳:  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי 
הם ישראל מכל אומה ולשון, מהעוה״ז, עד עולם הנשמות. וצדקתו.וצדקתו. 
כן  אם  יבוטל.  ולא  בנים,  לבני  היא  שמורה  יראיו  על  ה׳  צדקת 
לא  ר״ל  וכו׳.  לשמוע  דברו  וכו׳.עושי  לשמוע  דברו  עושי  בעוה״ב עו).  ולא  בעוה״ז  לא  החסד 
בקול  לשמוע  בעבור  דברו  עושים  כי  שכר,  קיבול  בעבור  יעשו 
ש׳מלאכיו  א)  (א,  רבה  בויקרא  חז״ל  ודרשו  מגמתם.   כל  וזה  דברו, 
גיבורי כח׳ הכוונה לנבראים התחתונים, והמפרשים במקום ביארו דהכוונה 
השי״ת  שלוחי  הם  והצדיקים  שליחים,  זה  ש׳מלאכים׳  מצד  הן  לצדיקים, 
בעוה״ז, והן מצד שנקראו הצדיקים ׳גיבורי כח׳ ע״ש שמתגברים על יצרם, 
וז״ל: רבי תנחום בר חנילאי פתח, ׳ברכו ה׳ מלאכיו, גיבורי כח 
הכתוב  בעליונים  אם  מדבר,  הכתוב  במה  וגו׳׳.  דברו  עושי 
מדבר  אינו  הא  צבאיו׳,  כל  ה׳  ׳ברכו  נאמר  כבר  והלא  מדבר, 
אלא בתחתונים. עליונים, ע״י שהן יכולין לעמוד בתפקידיו של 
הקב״ה, נאמרו ׳ברכו ה׳ כל צבאיו׳. אבל תחתונים, ע״י שאינן 
ה׳  ׳ברכו  נאמר  לכך  הקב״ה,  של  בתפקידיו  לעמוד  יכולין 
מלאכיו׳, ולא ׳כל מלאכיו׳. דבר אחר, נקראו הנביאים ׳מלאכים׳, 
ממצרים  ויוציאנו  מלאך  ׳וישלח  כ)  (במדבר  דכתיב  הוא  הדא 
אותו  קורא  ולמה  היה,  משה  והלא  היה,  ה׳  מלאך  וכי  וגו׳׳, 
׳מלאך׳, אלא מכאן שהנביאים נקראים מלאכים. ופירש המהרז״ו 
(שם): מלאכיו גיבורי כח.מלאכיו גיבורי כח. טעם שנקראים הצדיקים ׳גיבורי כח׳, יש לומר 
שישמעו.  קודם  ה׳׳  דיבר  אשר  ׳כל  ְּבַקְּבָלם  יצרם,  כובשים  שהם 
כח׳,  גיבורי  ׳מלאכיו  שהם  הצדיקים,  הם  בתחתונים.  בתחתונים.אלא  אלא 
ולא כל מלאכיו.ולא כל מלאכיו. אלא  ולשמוע.  דברו  לעשות  יצרם,  על  שמתגברים 
הנבחרים של המלאכים, הם הצדיקים היותר שֵלמים, על דרך 
הוא׳,  צבאות  ה׳  מלאך  כי  מפיהו,  יבקשו  ׳ותורה  הכתוב 
פירוש, דומה למלאך ה׳ בקדושתו ובתשוקתו לבוראו וצניעותו. 
נקראו  שהצדיקים  בתחתונים.  בתחתונים.אלא  אלא  (שם):  יוסף  העץ  פירש  ועוד 
רצונו.  לעשות  לעוה״ז  ששולחם  הקב״ה,  של  ושלוחים  מלאכים 
מפני  בתפקידיו  לעמוד  להם  שקשה  כו׳.  לעמוד  יכולין  שאינן  כו׳. ע״י  לעמוד  יכולין  שאינן  ע״י 
בהם,  מצוי  החטא  ולכן  יכולים,  אינם  וכאילו  שבעיסה,  שאור 
לכך לא נאמר ׳כל מלאכיו׳.  וכך דרשו בזהר (לך לך, צ ע״א, סתרי 
צדיקיא  אינון  אלין  מלאכיו׳,  ה׳  יז  ׳ברכו  זה:  פסוק  בסוד  תורה) 
ברקיעא,  עילאי  כמלאכי  קוב״ה  קמי  חשובין  דאינון  בארעא, 
טב  כגבר  יצריהון  על  דמתגברי  כח׳,  ׳גיבורי  דאינון  בגין 
יומא  בכל  דזכאן  דברו׳,  בקול  ׳לשמוע  שנאיה.  על  דמתגבר 
למשמע קלא מלעילא בשעתא דאצטריכו. וראה עוד מטה במילוא״ח 

׳ד״ה ׳מלאכיו וכו׳ דמתגברין על יצריהון׳ בדברי הזהר. 

(לך לך דף צ ע״א)וז"ש

     

     

מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע 



מסילת הקשרים
עז) וראינו לציין כמה נקודות מעניינות שמצאנו בפסוקים אלו, שיתכן לקשרם להמתבאר במאמר:  א. 'הודיעו בעמים עלילותיו', בחי' מציאת טובו יתברך וחיות אלקותו, 
חילוק  לו  יהא  שלא  דבר',  אהלל  באלהים  דבר,  אהלל  'בה'  בחי'  משפטיו',  הארץ  בכל  אלהינו  ה'  'הוא  ב.  בסמוך.   כדלעיל  העכו"ם,  ולשונות  רע  הימי  בבחי'  אף  הנמצא 
מה  ובבחי'  א'),  (אות  כדלעיל  'ברית שלום',  הנקראים  והצדיקים  התורה  בחי'  וגו'',  בריתו  לעולם  זכר  ג.  א').   (אות  כדלעיל  ית',  אותו  תמיד  ימצא  בעקו,  בין  ובין בטיבו 
בין בטיבו ובין  שיהיה שלום במידותיו ובמאורעותיו,  ש'צריך  א')  לעיל (אות  המבואר  בבחי'  עח)  עי"ש.       אף מצות הברית מילה,  בזה  ד), שנרמז  בב"ר (כח,  שמבואר 
בעקו וכו''. כלומר שכל השינויים נמשכים מצמצום והסתרת אותיות התורה, אבל בכל השינויים עצמן נעלם אור ה' המחיה אותם.     עט) בבחי' המבואר להלן בסמוך, 

שהרע החופה את אותיות התורה, נופל בפני הצדיק הכופה את יצרו. 

ּב 
ואני תפלה

 ‰ ∆ׂ עו… úָם  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ‰ ָּ‡ַ ,ר ָכú ּ„ו… ם ּב¿ ּנָ ƒח „ ס∆ ח∆
ם  ּנָ ƒח יָך  ַוֲחָס„∆ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿
ָך  úָמ¿ עו…  ָּ מ¿ ּיַ ƒ̃ ו¿  ָ‡ ָר ּבָ
  רו… „ו…  ‰ ָ ּׁ ƒׁ ו¿ ים  ƒר ¿ׂ ע∆
ָ‡ז  ∆ׁ ָר‰,  ּו… ן  ַַּמ ם  ∆„…˜
 ‡…ú ם ּב¿ ּי≈ ַ̃ ¿ ƒם מúָ ָ‰ָי‰ ָ‰עו…
 „ ס∆ ח∆ ּב¿ ם  ƒ‡ י  ƒּכ  ,‰ ָר ּו…
נו…  ּבו… ƒר  .' וכו  „ ַב ¿ú ם  ּנָ ƒח
ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈ úָם,  עו…  ú ∆ׁ
נּו  ַזּכ≈ נּו ו¿ ר≈ ָעז¿ ָך, ו¿ מ∆ ¿ׁ ַמַען ¿ú
י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿   úֲַ‰‚ו…  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
 .‰úָ י¿ úָ ָו ָמם  יו… ָך  ¿ ָר ו…
 „ ּמּו ƒú ּב¿   ּבו… ַ‰ר¿ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ‰úָ „ו… ָמָ„‰ ‚¿ ¿‰ַ ָר‰ ּב¿ ַ‰ּו…
ָך  מ¿ ƒׁ ¿ú ‰ָר ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב
ח  ַּ פ¿ ƒ ו¿  . מ∆ ¡‡ ּב∆  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
ָך,  ∆ָר מּו„ ּו… ¿úַ י ּב¿ ƒּב ƒú  ∆‡
 úי ƒּכ ¿ׂ‰ַ ¿úין ּו ƒב‰ָ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
  ּו מ י ƒע ּנ¿ ‰ַ ו¿   ˜ּו ַעמ¿ ‰ָ
ָך  ¿ָר ו… ּב¿ ∆ׁ   י˜ּו ƒ ַ‰ּמ¿ ו¿
 ‰ ָר ‰ו… ּט¿ ‰ַ ו¿  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
י  ƒנ ר≈ ו… ו¿  . ‰ ָמ י ƒמ ¿ּ ‰ַ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ  ָכú ע≈ י ּב¿ ƒנ ≈„ úַּמ¿ ¿ּו
יך¿  ≈‡  מ∆ ¡‡ ּב∆ י„  ƒמ ָּ יַ„ע  ≈ú
 ‰ּúָ ּטּו ƒּב ַין  נ¿ ƒע ּב¿  ‚ ≈‰ ַנ ¿ ƒ‰ ¿ú
ּיּוָמּ‰,  ƒ̃ ‰ּו  ז∆ ָר‰  ּו…  ú ∆ׁ
 ‰úָ ם ָוúַי¿ „ יו… מו… ¿ú ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
יַ„ע  ≈ú úָ‰, ו¿ „ו… ָמָ„‰ ‚¿ ¿‰ַ ּב¿
ָרח  כ¿ ּמֻ ‰ַ ן  ַמ ּז¿ ‰ַ ן  ּו≈ ַכ ¿ú ּו
 ú…ּכ‰ַ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ  ,ú ּט≈ ּבַ ¿ ƒ‰ ¿ú
ַמּנו…  ז¿ ƒֲע„ו… ּוב מו… ּו… ּב¿ ƒע ‰ ּב¿ ָיפ∆
  ∆‡  ַ‰ֲחיו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ וכו'. 
י  ƒׁ ַנפ¿   ַח ‡∆ ּמ≈ ַׂ ¿úּו י  ƒמ ¿̂ ַע
 ‰ מּוָנ ¡‡‰ָ י  ≈„ י¿  úַע י„  ƒמָ
ר  ַּ̃ ƒע ו¿  „ סו… י¿ י‡  ƒ‰ ∆ׁ ַב„,  ¿ú
ע  „ַ י ≈ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  ,ú ּכ… ‰ַ
 ‰ ָּ‡ַ י ƒי„, ּכ ƒמ ָּ ין ƒמ‡ֲ‰ַ ¿úּו
ָר‰  ֲָׂע ּבַ ָך  úָמ¿ עו…  ָ‡ָר ּבָ
ין  ƒמúָ ע¡ נ∆ ם  ּוָב‰∆   ַמֲ‡ָמרו…
ם  ≈‰ ∆ׁ   רו… ּב¿ ƒ„ּ ‰ַ   ר∆ ∆ֲׂע
 ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ נּו  ≈ָר ּו…  úúַ ּכ¿
ים  ƒ̂ ַ‰ֲחָפ ים ו¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ  úָכ ּוב¿
  úָ‡כו… ָכú ַ‰ּמ¿ úָם ּוב¿ עו… ּבָ ∆ׁ
ן,  ָּּוַמ ‡ ָּׂ ַ‰ּמַ ים ו¿ ƒ̃ ָ‰ֲעָס ו¿
ים  ƒּבּור ƒ„  ו¿ בו… ֲָׁח ָכú ַ‰ּמַ ּב¿
ם,  úָ ו… ע ּבָ ∆ׁ   ו… ּי ƒׂ ֲע ַו
ָר‰  ֲָׂע‰ָ ם  ∆‰ ּבָ  ׁ י≈ ם  ָúֻּכ ּב¿
‡ּו  ר¿ ב¿ ƒנ ם  ∆‰ ּבָ ∆ׁ   ַמֲ‡ָמרו…
ָר‰  ָּׂו ָ‰ֲעúּ ≈‡ ר ּב¿ ∆ׁ‡ֲ ,ם ָúּ ּכֻ
  ר∆ ∆ׂין ָ‰ֲע ƒמúָ ע¡  נ∆ ַמֲ‡ָמרו…
 ú úָ ּכ¿ ם  ≈‰ ∆ׁ   רו… ּב¿ ƒ„ּ ‰ַ
ָר‰ (úי˜ו" ח"ב, úט).  ַ‰ּו…

על  שנאמר  מה  יט 

בחצות  (העומדים  הצדיקים 
השכינה)  את  ולקשט  לתקן  הלילה 

דברו׳,  עושי  כח  ׳גיבורי 
ודאי שהם ׳עושי דברו׳, כי 
ה׳דבר׳  את  מתקנים  הם 
ומחזירים  (מלכות),  הזה 
הקודמת.  לצורתה  אותה 
ונעשית  שנתקנת  כיון 
כבתחילה,  יפה  בצורתה 
אזי הם (׳גיבורי כח׳ הצדיקים) 
וכל שאר הצבאות עומדים 
שהיא  מה  ׳לשמוע׳ 
עומדת  והיא  אומרת, 
וזהו  חילותיו,  בתוך  כמלך 
כעין  דברו׳.  ׳עושי  בוודאי 
זה הוא בזמן שיש רשעים 
בעוה״ז,  למטה  בדור 
וממעטת  מתכסית  שהיא 
בעוונותיהם,  עצמה 
מכל  נראית  שלא  עד 
אחת,  נקודה  אלא  צורתה 
כח׳  ה׳גיבורי  וכשבאים 
וצדיקי האמת, אזי כביכול 
הם ׳עושים׳ ומתקנים את 
ה׳דבר׳ הזה, ומאירה היא 
שוב  ונתקנת  מעט,  מעט 
(ומחזירים  ביופיה  בצורתה, 
להיותה  הקודמת,  לצורתה  אותה 

פרצוף שלם פנים בפנים עם ז״א). 

מילואי חכמה
(דברים ה) ׳אם יוספים אנחנו לשמוע וגו׳׳,  יכלו לשמוע כל דיבור, שנאמר 
שמלאכי  השרת,  ממלאכי  יותר  צדיקים  שגדולים  ללמדך  ניזק.  לא  ומשה 
השרת אינם יכולין לשמוע קולו, שנאמר (יואל ב) ׳וה׳ נתן קולו לפני חילו, כי 
זה׳,  אלהים  ׳מחנה  לב)  (בראשית  שנאמר  המלאכים,  אלו  מחנהו׳,  מאוד  רב 
ומי קשה מהם, הצדיקים, שנאמר ׳כי עצום עושה דברו׳, זה צדיק שעושה 
דברו, ואי זה, זה משה, שאמר לו ׳עשה משכן׳, ונזדרז ועשה. הוי קשה כוחן 
של צדיקים שיכולין לשמוע קולו.   וראינו להביא עוד את דברי הזהר (בלק, קצא 
ע״א, ינוקא), המבאר על הפסוק ׳גיבורי כח עושי דברו׳, שקודם חצות לילה מתמעטת 
את  שוב  ו׳בונים׳  זוכים  לילה  בחצות  הקמים  והכשרים  הצדיקים  אך  והולכת,  השכינה 

עושים  הם  כי  דברו׳,  ׳עושי  הנקראים  והם  ותִפלתם,  תורתם  ע״י  כבתחילה  קומתה 
ובונים את ׳דברו׳, שהיא השכינה הנקראת ׳דבר׳, וז״ל: יט  ׳גיבורי כח עושי דברו׳, 
לדיוקנא  לה  ומהדרין  ׳דבר׳,  להאי  ליה  דמתקנין  ודאי,  דברו׳  ׳עושי 
קדמאה. כיון דאתקנת ואתעבידת בדיוקנהא שפירא כמלקדמין, כדין אינון 
וכל שאר חילין קיימין ׳לשמוע׳ מה דאיהי אמרת, ואיהי קיימא כמלכא גו 
דחייבין  בזמנא  לתתא  דא  כגוונא  ודאי.  דברו׳  ׳עושי  הוא  ודא  חיליה, 
דיוקנהא  מכל  אתחזיאת  דלא  עד  גרמה,  ואזעירת  אתכסיא  איהי  בדרא, 
בר נקודה חדא, וכד אתאן ׳גיבורי כח׳ וזכאי קשוט, כביכול ׳עושים׳ להאי 
דילה.  בשפירו  בדיוקנהא,  ואתעבידת  זעיר,  זעיר  ואנהירת  ׳דבר׳, 

יתירים.  ובלבושים  וכו׳  נתצמצם  התורה  שאותיות  מה  כל 
כל  ד–ה):  ה,  מטלטלין  חזקת  (חו״מ  בליקו״ה  כתב  זה  ענין  ובביאור 
לקבל  הברואים  שיוכלו  כדי  אלקותו  השי״ת  שמצמצם  הצמצומים 
אורו יתברך, הכל הוא בחינת לבושין, וכמו שקרא הזוה״ק (תיקו״ז 
יח, לז:) הצמצום הראשון בשם לבוש 
כמ״ש  א),  א,  שער  המלך,  עמק  (עי׳ 
(ב״ר כא, ה) ׳כההוא קמצא דלבושיה 
מיניה וביה׳ (כאותו ארבה שלבושו הוא 
וכל  הצמצומים  כל  וכן  עצמו).  מגופו 
העולמות שנתהוו על ידם כולם הם 
עי״ז  אלו,  בלבושין  אורו  והלביש  שצמצם  שע״י  לבושין,  בחינת 
יכולין לקבל ולינוק מאורו הגדול, בבחינת (תהלים קד) ׳עוטה אור 
וכתיב  וכו׳׳,  לבושה  והדר  ׳עוז  לא)  (משלי  וכמ״ש  וכו׳׳,  כשלמה 
שעי״ז  התאזר׳,  עוז  ה׳  לבש  לבש,  גאות  מלך  ׳ה׳  צג)  (תהלים 
שהלביש גאוותו וגודלו בלבושין אלו, שהם העולמות שנתהוו ע״י 
רק  כי  מלך׳,  ׳ה׳  דייקא  עי״ז  הקדושה,  התורה  אותיות  צמצום 
כי  תמוט׳.  בל  תבל  תכון  ׳אף  ועי״ז  יתברך,  מלכותו  נתגלה  עי״ז 
אפשר  אי  האור  ריבוי  כי  כלל,  להעולם  קיום  היה  לא  זה  בלא 
עי״ז  כנ״ל,  בלבושין  יתברך  אורו  שצמצם  ומחמת  כידוע.  לקבל 
כל  תלויים  שבזה  אדם,  כל  של  והנסיון  הבחירה  כל  נתהווה 
העולמות, כידוע וברור ַלּכֹל שהכל נברא בשביל האדם שבו תלויים 
הבחירה  ועיקר  בחירה,  בעל  שהוא  מחמת  והכל  העולמות.  כל 
בלבושין  האור  צמצם  השי״ת  כי  הנ״ל.  הלבושין  בחינת  מחמת 
לטובת העולם, כדי שתוכל להתקיים ולינוק מאורו, כי ריבוי האור 
אלו,  בלבושין  האור  שצמצם  מחמת  אבל  כנ״ל.  לקבל  אפשר  אי 
עי״ז נתעלם ונתכסה האור בכמה כיסויים ולבושים עד אין קץ, 
עד שיכול הטועה לטעות כאילו חיצוניות הלבוש הוא עיקר ואין 
קנב.)  (בהעלותך,  בזוה״ק  שאיתא  וכמו  ח״ו,  כלל  פנימיות  בו 
ח״ו  בזה  שטועה  ומי  וכו׳׳.  בלבושין  אלא  מסתכלין  לא  ד׳טפשאי 
כי  היצה״ר.  כח  כל  ומשם  רח״ל,  כולה  התורה  בכל  כופר  הוא 
עיקר היצה״ר נמשך בשורשו מכפירות, שנמשכין מתוקף הדינים 
להתקיים  העולם  שתוכל  כדי  שמטרתם  הצמצומים,  ע״י  שנתהוו 
על  אם  כי  מסתכלין  כשאין  אבל  וכנ״ל,  בהפנימיות  כשמאמינים 
אבל  היצה״ר.  כח  כל  ומשם  הדינים,  מתגברין  ח״ו,  הלבוש 
הפנימיות,  על  רק  מסתכלים  אליהם  הנלווים  והכשרים  הצדיקים 
שמשיגים  מה  שמשיגים  עד  ועבודות  יגיעות  בכמה  ומתייגעים 
בפנימיות הלבושים, שהוא בחינת השגות חכמות התורה הקדושה, ועדיין הם מאמינים שיש עוד פנימיות דפנימיות, רזין דרזין, עד אין 
קץ, וכנ״ל. ואפילו מי שאינו יכול להשיג כלל, זוכה ע״י התקרבותו להצדיק להאמין באמונה שלימה וחזקה כל כך, כאילו רואה בעיניו 
ממש, שיש פנימיות נפלא ורזין עמוקין מאוד מאוד בכל דבר שבעולם. כי מי שיש לו מוח אמיתי בקודקודו ומסתכל על האמת לאמיתו, 
יכול להבין מרחוק, מה גדלו מעשי ה׳ שנבראו הכל ע״י אותיות התורה הקדושה, וכן עתה מתנהג הכל על ידם, ובכולם יש נפלאות 
ורזין עד אין חקר, ובפרט ריבוי השינויים הנעשים בכל עת, בכל שנה ובכל חודש ובכל שבוע ובכל יום ובכל שעה, שהכל נעשין ע״י 
הלבושין הנ״ל עח), כמו שאיתא בזוה״ק (תיקו״ז כב, סה.) ׳ולבושין דלביש ביומא דא, לא לביש ביומא אחרא, ולבושין דלביש בצפרא, לא לביש 
ברמשא, ולבושין דלביש ביומא דשבתא, לא לביש ביומיה דחול וכו׳׳ (והלבושים שהוא לובש ביום זה, אינו לובש ביום אחר, והלבושים שהוא לובש בבוקר, 
אינו לובש בערב, והלבושים שהוא לובש ביום השבת, אינו לובש בימי החול), שעי״ז מתנהג העולם ונעשין השינויים הרבים בכל יום ובכל עת, וכמו 
שמובא מזה בעץ חיים בתחילתו (שער א, ה), ומובא בדברינו כמה פעמים (שוכר ג; טוען ונטען ה), עי״ש. ועיקר הכל הוא הצדיק האמת 
שהשי״ת שוכן איתו, כי ׳הצדיקים הם מרכבתו של מקום׳ (רש״י בראשית יז, כב), ועל כן הצדיק הוא בחינת השכינה כנ״ל, והוא יודע ומבין 
את המעשה הנעשה בעולם. וכל מי שמקורב אליו ומאמין בו כנ״ל, שכל דבריו ומעשיו אינו פשוט, אלא יש בהם רזין, הוא זוכה לאמונה 
שלימה, להאמין שבכל הדברים שבעולם יש בהם רזין, רק שסתם בני אדם אינם יודעים מה הם עושים, אבל הצדיק יודע, על כן כל 

דיבוריו ומעשיו הוא עושה ומדבר ברזין עילאין, ועי״ז מפשיט מהשכינה לבושין דקדרינותא וכו׳ (לבושי השחרות), וממתיק דינים עט). 

(המובא  בזהר  שנאמר  שמה  כעת,  מבאר  דור. רבינו  לאלף  צוה  דבר 
בזה  הכוונה  ׳דברו׳,  את  עושים  היצר  כפיית  שע״י  הקודם),  בד״ה 
דור׳.  והנה  בלשוה״כ ׳דבר צוה לאלף  לתורה הנקראת ׳דבר׳, וכנרמז עליה 
אדום  עובד  מבית  ה׳  ברית  ארון  את  שהעלה  בעת  דוד  חיברו  זה  מזמור 

הגיתי, וריקד ופיזז בכל עוז לכבוד התורה 
עי״ש),  טו–טז,  א,  הימים  בדברי  (ראה 
וקרא  מקום,  של  בשבחו  בו  והפליג 
שעובר  מה  מכל  יתייאשו  לבל  לישראל 
קורות  בראשית  יתבוננו  אלא  עליהם, 
רחמיו  הנהגת  עוצם  את  ויגלו  ימיהם, 

רבי  בשם  לועז,  מעם  ילקוט  (ע״פ  הדורות  לאורך  עמהם  יתברך  ונפלאותיו 
יוסף חיון בפירושו למזמור זה, עי״ש), וכדכתיב בתהלים (קה, א–י): הֹודּו 
ַלה׳ ִקְראּו ִבְׁשמֹו, הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: ִׁשירּו לֹו, ַזְּמרּו לֹו, ִׂשיחּו 
ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו, ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה׳: ִּדְרׁשּו ה׳ 
ְוֻעּזֹו, ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי 
ִפיו: זֶַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּבִחיָריו: הּוא ה׳ ֱאֵהינּו, ְּבָכל 
ָהָארֶץ ִמְׁשָּפָטיו: ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו, ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאלֶף ּדֹור: ֲאֶׁשר ָּכַרת 
ֶאת ַאְבָרָהם, ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק, ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית 
עֹוָלם עז): ופירש״י (שם) ש׳דבר׳ זה היינו התורה, וז״ל: דבר צוה לאלף דור.דבר צוה לאלף דור. 
התורה אשר ִצָּוה בתחילה להודיעה בעולם לאחר אלף דור, וראה 
דורות  וששה  עשרים  לסוף  ונתנה  תורה  בלא  מתקיים  העולם  שאין 
ושבעים  מאות  תשע  מהם  והעביר  רבינו,  משה  עד  הראשון  מאדם 
וארבעה דורות ושתלן בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדור (חגיגה יג:). 
ובפירוש המהרז״ו על בראשית רבה (כח, ד) ביאר כיצד למדו חז״ל שפסוק 
זה נסוב גבי התורה, וז״ל: דבר צוה לאלף דור.דבר צוה לאלף דור. וסיפא דקרא ׳אשר כרת 
את אברהם ושבועתו ליצחק, ַוַּיֲעִמיֶדָה ליעקב לחוק לישראל ברית 
עולם׳, היינו התורה שנתן לישראל ברית עולם, והשבועה לאבות 
על ישראל שיקבלו התורה.  וראינו להביא בזה עוד מובאות מחז״ל, בהם 
דרשו מפסוקים נוספים ש׳דבר׳ היינו תורה. וכך מובא במדרש שוח״ט (תהלים 
כא)  (שמות  שנאמר  תורה,  אלא  ׳דבר׳  אין  דור.  לאלף  צוה  דור.דבר  לאלף  צוה  דבר  קה): 
׳וידבר אלהים את כל הדברים האלה׳. ובמדרש אותיות רבי עקיבא (נוסח 
א, אות ד) מובא: ׳לעולם ה׳ דברך ניצב בשמים׳ (תהלים קיט) וכו׳, אין 
׳דברו׳ אלא תורה, שנאמר (ישעיה ב) ׳כי מציון תצא תורה, ודבר ה׳ 
מירושלים׳. ובתנא דבי אליהו רבה (פ״ה) מובא עוד: אין ׳דבר׳ אלא דברי 

תורה, שנאמר (ירמיה כג) ׳הלוא כה ְדָבִרי כאש נאום ה׳ וגו׳׳. 

(תהלים קה)
      
   


 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם



 לזה. מסילת הקשרים עצמו  תלויה כשכופה  כראוי  נתינתה  ובפרט  צדקה  מצות  שכל  וכידוע  היצר,  כפיית  נדרשת  הרע  ימי  על  יתגברו  הטוב  שימי  שבכדי  רבינו  ביאר  והנה  פ) 
וכן ציוותה התורה עלינו בזה (דברים טו) 'כי יהיה בך אביון וגו' לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו וגו' נתון 
תתן לו ולא ֵיַרע לבבך בתתך לו וגו''.     פ‡) דמבואר עניינו להלן (מאות ה' ואילך).     פב) בבחי' עבודת כפיית היצר, שעי"ז זוכה להאיר את אותיות התורה השורים בחשכות ה'ימי רע', 

וזוכה להשיג את שלימות האהבה שבדעת, שהוא תיקון ושלום כל הבריאה.

ּב 
ואני תפלה

ם,  úָ עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ‰ úָ ַמע¿ י  ƒ ‡ו…  ‰ ∆ú ֲע ַּ
ָר‰,  ≈‰ מ¿  ú ַ̃  ׁי ƒח  ‰úָ ַמע¿
  ו… י ¿‰ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ  „ ַע
 , מ∆ ¡‡ ּב∆ ב  טו… י]  ƒúּ [ּכֻ úּו…  ּכֻ
ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„ 
ַח  כ… ּוב¿  ú „ו… ָ‚ּ ‰ַ ָך  ֲח כ… ּוב¿
ים  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
 ‡…ˆ מ¿ ƒú ו¿ יר  ƒ‡‰ָ ¿úּו   ַ‚úּו… ¿ú
ר  ָּ ס¿ ƒנ ו¿  ׁ בּו ַ‰ּכָ ב  ַ‰ּטו…
úּּו  ƒַוֲ‡פ ים  ƒע ָׁ ָ‰ר¿  ú ּכָ ין  ּב≈
úּּו  ƒפ‡ֲ ∆ׁ „ין ָ‰ֲעּכּו"ם. ַע ּב≈
ָ‰ֲעּכּו"ם  ם  ƒע ר  ֲ‡ַ„ּב≈ ∆ׁ ּכ¿
 ‰ ∆‡ ר¿ ∆‡ ∆ׁ ים, ‡ו… ּכ¿ ƒע ָׁ ָ‰ר¿ ו¿
‡ו…    ָ‰ָרעו… ם  י‰∆ ≈ ּ„ו… ƒמ
úֲַעס…˜  ָרח  ֻמכ¿  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ∆ׁ ּכ¿
 ‡ ַָּׂמ ‡ו…   ˜ ס∆ ע≈  ‰ ז∆ י ≈‡ ּב¿
"ם  ּו ּכ ֲע ‰ָ ם  ƒע ן  ָּ ַמ ּו
י„  ƒמָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ים, ‡∆ ƒע ָׁ ָ‰ר¿ ו¿
  ּו ּי ַח   ו… úּ‚ַ ¿ú ּו  ‡…ˆ מ¿ ƒú
ר  ָּ ס¿ ƒנ ו¿ ן  כ≈ ו… ּׁ‰ַ  ּו˜…ú ¡‡
  נו… ׁו… ¿ú  úָכ ּב¿ ם  ּבָ ר¿ ƒ̃ ּב¿
ם  י‰∆ ≈ ּ„ו… ƒמ  úָכ ּוב¿ ם  ƒי ַ‰ּ‚ו…
ף  כ∆ ≈ּ ∆ׁ י ƒנ ר≈ ַַעז¿ . ו¿ ָ‰ָרעו…
 ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ‡ו…  ר  ּב≈ „ַ ‡ֲ ∆ׁ ּכ¿
ָ‰ָרע   ú…ּפ ƒי ם,  ∆‰ ּמָ ƒע  ˜ ס≈ עו…
 ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ו¿ ָפַני.  ¿ú
 ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒי ם  ָׁ ן  כ≈ ו… ּׁ ‰ַ
יּו  ¿‰ ƒי ו¿  .ú „ו… ָ‚ּ ר  ‡ו… ּב¿ יר  ƒ‡ָי ו¿
ָר‰  ַ‰ּו…   ּיו… ƒ ין ‡ו… ƒúּ ַ‚ּ ¿ ƒנ
ם  ≈‰ ∆ׁ ם  ָׁ ן  י ƒׁ ּבָ úֻ מ¿ ‰ַ
ים  ƒר ָב ¿„ּ ‰ַ  ú ּכָ ן  י ƒּי ַח מ¿
  ו… ּי ƒ ָ‰‡ו… ו¿ ם.  úָ עו… ּבָ ∆ׁ
  פו… ָטר¿ ¿̂ ƒּומ  טו… ¿ú יּו ּבו… ¿‰ ƒי
ַרב  ר  ם ‡ו… י‰∆ ≈úֲע ף  ס≈ ּו… ƒי ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ  „ ַע  .‡ ָúּ ע≈ ¿úּ ƒמ
  ּיו… ƒ ‡ו… ר  ָבר≈ ¿ú ּו ט  ≈ּ̃ úַ ¿ú
 ú ּכָ ƒמ  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  ַ‰ּו…
 ú ּכָ ƒּומ ָ‰ֲעּכּו"ם    נו… ׁו… ¿ú
 , עו… ָר ‰ָ ם  ∆‰ י ≈ ו… „ּ ƒמ
ים  ƒנ ָי נ¿ ƒּב ם  ∆‰ מ≈   נו… ב¿ ƒú ו¿
ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו  .‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒ„ּ ים  ƒמ ≈ú ¿ׁ
כּו יי  ר¿ ּוב "ּבָ ּכָ ∆ׁ ‡ָר ¿̃ ƒמ
י  ≈ׂ י כ…ַח עו… ר≈ ּבו… ƒ‚ּ ,ָכיו‡ָ ¿úַמ

השעה  באותה  שנינו,  כ 

תורה  דבר  שמתחדש 
זה  עולה  האדם,  מפי 
לפני  ומזדמן  תורה  הדבר 
הקב״ה  ונוטל  הקב״ה, 
ונושקו  תורה,  הדבר  זה 
עטרות,  בשבעים  ומעטרו 
ונחקקות  נרשמות  והם 
׳כי  נאמר  זה  ועל  לפניו. 
החדשים  השמים  כאשר 
אשר  החדשה  והארץ 
ְלָפַני  עומדים  עושה  אני 
׳עשיתי׳,  כתוב  לא  וגו׳׳, 
הווה,  בלשון  ׳עושה׳  אלא 
שעושה תמיד את השמים 
מאותם  הארץ,  ואת 
של  והסודות  החידושים 
כתוב  זה  ועל  התורה. 
ובצל  בפיך  דברי  ׳ואשים 
לנטוע  ִּכסיתיך,  ידי 
לא  ארץ׳,  וליסוד  שמים 
אלא  ׳השמים׳,  כתוב 
שכתוב  זהו  ׳שמים׳. 
וליסוד  שמים  ׳לנטוע 
שאמרנו.  כמו  ארץ׳, 
אתה׳,  ַעמי  לציון  ׳ולאמר 
כך,  הכתוב  ויתפרש 
השערים  לאותם  ו׳לאמר׳ 
אלו  ה׳מצויינים׳  והדברים 
אל  אתה׳.  ׳עמי  אלו,  על 
אלא  אתה׳,  ׳ַעמי  תקרי 
שותף  להיות  אתה׳,  ׳ִעמי 
עימי. מה אני בדיבור שלי 
כמו  וארץ,  שמים  עשיתי 
שמים  ה׳  ׳בדבר  שנאמר 
נעשו׳, אף אתה כך. אשרי 
אותם העוסקים בתורה. 

(פ׳  עיניים  במאור  ומובא  מהלבושים.  התורה  האותיות  את  שמפשיט 
שכל  שלימה  באמונה  שכשמאמין  שאמרו),  מה  נודע  ד״ה  מטות, 
באין  עצמו  מדבק  בזה  הדיבור,  מפגם  ונזהר  יתברך,  דיבורו  ע״י  הם  העולם  דברי 
סוף ב״ה השופע בחמשת מוצאות פיו ובכל דברי העולם, ועי״ז זוכה להשגת האור 
וד׳  מעשיו  כל  ולתקן  מהרע,  הטוב  ולברר  הבריאה,  כל  את  המחיה  הגנוז  והטוב 
יסודות גופו פב), וז״ל: נודע שהתורה ניתנה בכלל ופרט, בכלל צריך לפרט, 
יצירה  בספר  כמ״ש  הוא  התורה  נתינת  סוד  כי  והוא  לכלל.  צריך  ופרט 
האדם,  בפה  נקבעו  התורה  אותיות  כ״ב  שאורות  בפה׳,  ׳קבען  ג)  (ב, 
בחינת דיבור פנימי וקדוש מקדושתו יתברך, שהוא השכל והחיות הקדוש 
ממנו יתברך וכו׳, שזה עיקר נתינת התורה בדרך ׳כלל׳, שנקבע הדיבור 
הכללי בפה האדם. והכלל הזה ישנו בכל אחד ואחד מישראל, אפילו עם 
אבל  בפרטותיה.  התורה  ללמוד  שצריך  לפרט׳,  צריך  ש׳הכלל  רק  הארץ, 
הקדוש בפנימיות תחילה, לא היה האדם יכול  לולא שניתן דיבור הכללי 
החמשת  וע״י  באמיתותה.  התורה  הבנת  ולידי  גמור,  שלימות  לידי  לבוא 
עצמו  את  ולהנהיג  ה׳פרט׳,  אל  להגיע  יוכל  בפנימיותיהן  הפה  מוצאות 
הוא  הדיבור  סוד  נודע  כי  בהתורה.  עוה״ז,  מדברי  אפילו  דבר,  בכל 
עמים  ׳ַיְדֵּבר  כמו  הנהגה,  לשון  שהוא  ׳ַּדָּבר׳  כלשון  העולם,  הנהגת 
בחינת  שהוא  המיוחד,  שם  של  אחרונה  הה׳  סוד  שהוא  כנודע,  תחתינו׳ 
ע״י  העולם  הנהגת  שכל  טז:),  בראשית,  (זהר  הארץ׳  ׳ֲאדֹוֵני  שהוא  אדנות, 
מידה זו. ולכך כל בחינת והנהגת העולם בכל ענייניו הכל ע״י הדיבור, 
כגון משא ומתן וכל כיוצא בזה, שהוא הדיבור שבו נבראו כל הנבראים, 
כמ״ש (תהלים לג) ׳בדבר ה׳ שמים נעשו גו׳׳, והוא בחינת הה׳ מוצאות, 
ה׳  פי  מוצא  שהוא  אמון׳,  אצלו  ׳ואהיה  ח)  (משלי  כמ״ש  התורה,  שהוא 
בעסקו  עצמו  את  לדבק  לו  נקל  יהיה  אזי  פיו,  מלטמא  וכשישמור  וכו׳. 
סוף  אין  לאור  עצמו  את  לדבק  בפיו,  שנקבעו  באותיות  ותִפלה  בתורה 
ושמר  יתברך  ממנו  נפרד  שלא  מאחר  האותיות,  בתוך  השופע  ב״ה 
(חולין  חז״ל  ודרשו  תדברון׳,  צדק  אלם  ׳האומנם  נח)  (תהלים  כמ״ש  הדיבור, 

פט.) ׳מה אומנתו של אדם בעוה״ז, ישים עצמו כאילם. יכול אף לדברי 
שזה  הישראלי  האדם  כשיאמין  כי  תדברון׳.  צדק  לומר  תלמוד  כן,  תורה 
הדיבור שנקבע בפיו, אינו אלא רק בחינת נתינת התורה ובחינת שכינתו 
מוצאות  בה׳  הדיבור,  שהוא  הגוף,  פתח  ע״י  בתחתונים  השוכן  יתברך, 
וכו׳, בוודאי אם היה מאמין זאת באמונה שלימה, היה יודע שמצד עצמו 
ותִפלה,  בתורה  אלו  דיבורים  המדבר  כביכול  יתברך  והוא  כאילם,  הוא 
הגדול,  לאורו  עצמו  את  מדבק  והיה  כלל,  עצמו  בשביל  עושה  היה  ולא 
שממנו  הקודם  הדיבור  אל  עצמו  את  לדבק  עזה  באהבה  משתוקק  והיה 
ממנו  נפרדים  דברים  מדבר  היה  שלא  שכן  ומכל  הדיבורים.  כל  נאצלו 
יתברך, כגון דברי לשה״ר ורכילות, ואפילו בכל דברי עוה״ז ההכרחיים, 
נעלם,  הקדום  דיבור  הוא  שם  שגם  יתברך,  מדביקותו  מופסק  היה  לא 
שיחתו  היה  שלא  המפרידו,  דיבור  היה  ולא  כאמור,  נבראו  שבו  מאחר 
שיחת חולין כנודע. וזהו ׳מה אומנתו של אדם בעוה״ז׳, אפילו בכל דברי 
האמנתו  ע״י  כאילם,  יהיה  עצמו  שמצד  כאילם׳,  עצמו  ׳יעשה  עוה״ז, 
כאמור  שלו  מוצאות  בה׳  השוכן  יתברך,  שכינתו  האדנות,  הוא  שהדיבור 
רק  יתברך,  ממנו  הדיבור  ח״ו  יפריד  שלא  כאמור,  שיעשה  ובלבד  וכו׳. 
שיקרב את עצמו ִעם כל מה שבעולם, ששם בחינת הה׳ מוצאות, וִעם כל 
הדיבור  מפריד  שאינו  מאחר  ב״ה,  סוף  אין  לאור  למעלה  הדיבורים, 
הטוב  יראה  שיראה,  דבר  בכל  ואז  כאמור.  המחייהו  סוף  אין  מאור 
המלך  דוד  כמ״ש  הטוב,  לבין  בינו  מפסקת  מחיצה  יהיה  ולא  שבהדבר, 
ע״ה ׳תמכת ביד ימיני׳, וכמ״ש ׳אתה תומיך גורלי׳, כדרשת רז״ל (ספרי 
ראה, א) על זה, שהוא יתברך תומך ידו ומראה לאדם חלק הטוב, כמ״ש 
הפסיק  שלא  יתברך,  ממנו  מופרד  אינו  שהוא  ע״י  כי  בחיים׳.  ׳ובחרת 
חי  סוף,  אין  אור  שהוא  ב״ה,  הבורא  כן  ואם  יתברך,  ממנו  הדיבור 
החיים, שופע בתוך ה׳ מוצאות שלו, ובכל מקום שהוא רואה בהנבראים 
רואה הטוב הגנוז בהם, שהוא ג״כ אור האותיות שבהן נבראות הנבראים, 
ואם כן בוודאי הוא יתברך תומך ידו שיבחר בחיים וכו׳, כמ״ש (ע״ז יט:) 

מילואי חכמה

לשונות העכו״ם
העכו"ם נתהוו בדור  לשונות 
הפלגה, שאז בלל ה' את שפת 
האומות  ונתחלקו  הארץ  כל 
שישנם  ואף  לשון.  לשבעים 
עוד לשונות שנתחדשו במשך 
לאלו  ענפים  כולם  השנים, 
הראשונים  מן  ויש  השבעים. 
שכתבו  ז)  יא,  בראשית  (חזקוני 

דור  של  הבלבול  קודם  שגם 
אלא  לשון,  הע'  היו  הפלגה 
ובדור  לכל,  ידועים  שהיו 
הפלגה נתחדש שכל אחד הכיר 

שפה אחת בלבד.
 עוד מבואר בדברי רבותינו (עי' 
פדר"א כד), שע' הלשון שורשם 

את  הסובבים  המלאכים  בע' 
הע'  ׂשרי  שהם  הכבוד  כסא 
לשון,  ע'  יש  ולהם  אומות, 
כאן  גם  משתלשלים  שמהם 

בבריאה ע' הלשונות.
מושרשים  אלו  לשונות   ע' 
בשבעים נפש של בני ישראל, 
שורשי  של  הכלליות  שהם 
יש  וכנגדם  ישראל,  נשמות 
והלשונות.  האומות  ע'  את 
הוא  הלשונות  כל  שורש  ואכן 
כענפים  רק  והם  בלשה"ק, 
ולכן  ממנה,  המשתלשלים 
ניבים  הרבה  בלשה"ק  רמוזים 
ישנם  וכן  הלשונות,  שאר  של 
חילופים  של  נסתרים  אופנים 
ותמורות, כגון אתב"ש וכיו"ב, 
כל  משתלשלים  ידם  שעל 

הלשונות מלשה"ק.
מבואר  הקבלה   בתורת 
היא  ארמי  שלשון  באריכות 
לבין  לשה"ק  בין  הממוצעת 
ע' הלשון, והיא בבחי' קליפת 
רע,  וחציה  טוב  שחציה  נוגה 
שכולו  לשה"ק  בין  היא  ולכן 
טוב לבין שאר הלשונות שהם 
רע, וכמבואר בליקו"מ (יט; לו) 
שבלשונות של העמים כלולה 
והמידות  התאוות  תבערת 

הרעות של אותה אומה. 
בספרי  מצאנו  שונה   דרך 
הראשונים בהבנת מעלת לשון 
הארמי, שם מבואר שהחילוק 
הלשונות  לשאר  לשה"ק  בין 
הוא שלשה"ק הינה 'עצמיות', 
הם  אלו  שאותיות  דהיינו 
הדבר,  של  הרוחנית  המהות 
רק  הוא  עמים  לשון  משא"כ 
'סימן' שלא יחליפו דבר בדבר. 
 אצל יוסף הצדיק מצינו שִלמדו 
המלאך גבריאל את הע' לשון, 
וכן מצינו במרדכי הצדיק שידע 
שהיה  מחמת  לשון,  הע'  את 
שהיו  הגדולה  מהסנהדרין 
צריכים לידע את כל הע' לשון.

תרגום  לשון  מצינו   בתורה 
'יגר  בתיבות  הארמי  לבן  אצל 
שׂהדותא', ואפי' לשונות עכו"ם 
נרמזו בתורה במילה 'ְלטָֹטפֹת', 
שכוונתה על התפילין, ודרשו 
בכתפי  'טט  ד.)  (סנהדרין  חז"ל 
שתיים, פת באפריקי שתיים'. 
למדים,  נמצאנו  האמור  ולפי 
את  לגלות  התפילין  שבכח 
האלקות הנסתרת אף בלשונות 
המטמונים  ואת  העכו"ם, 

המיוחדים הטמונים בהם. 

שרים  ע'  כי  ידעת  כבר 
אומות  ע'  מנהיגים  למעלה 
השרים  מן  וכאו"א  למטה, 
(רבינו  וללשונו  לאומתו  יסוד 

בחיי בראשית יא, ט). 

בהאי  נש  בר  דייתי  קודם 
אימיה,  מרחם  ויפוק  עלמא 
'ויאבק איש עימו', דא גבריאל, 
ואוליף ליה ע' לשון, ובגין דא 
יצה"ט  חד  יודי"ן),  (ב'  יֶצר'  'ַויִּ

דאוליף ליה ע' לשון, וחד יצה"ר דאביק עימיה, ואשכח מיניה (ומשכיח ממנו) ע' לשון דאוליף ליה יצה"ט (זהר בא מא:).      הוו ידעין סנהדרין ע' לשון, דאינון ע' פנים לתורה (זהר ויקרא כ.).     נקרא היסוד 'שבעים לשון' בהשפיעו אל המלכות שהיא מידת ע', כי היא 
כלולה משבע וכל אחד משבע כלולה מעשר, הם שבעים, ויסוד לשון הם ע' לשון (פרד"ר כג, לשון).      ישראל צריכין להגלות עם השכינה בכל ע' לשון, אשר שם ניצוצי הקדושה, ללקטן משם (פע"ח ק"ש ג).      כל האומות אין להם חיות רק מן התורה, כי אחר דור 

הפלגה כתיב 'כי שם בלל ה' שפת כל הארץ', אף שנתבלבלו כל הלשונות מכל מקום נשאר בכל הלשונות דבר מה מלשה"ק איזה תיבות הכתובים בתורה, ומהן הוא חיותן, עד שיש צורך לעולם באומות (מאור עיניים, נח).

בליקו״ה  מוהרנ״ת  והביא  התורה.  את  שבונה  כמי  דומה  הוא 
אדם  לכל  ניתן  כיצד  ולמעשה,  לעובדא  דוגמא  ו)  ג,  חנוכה  (או״ח 
עיקר  וז״ל:  הרע,  ימי  על  שלו  הטוב  ימי  את  אצלו  ולחזק  לזולתו,  לסייע 
העניות ח״ו הוא מחמת התגברות הימי רע על הימי טוב, שהוא 

שמשם  הלבנה,  פגימת  בחינת 
התגברות  בחינת  שהוא  העניות, 
ֶׁשַבע שני הרעב על שבע שני ַהָּׂשָבע 
ח״ו, בבחינת (משלי טו) ׳כל ימי עני 
הוא  לעני  צדקה  שנותן  וזה  רעים׳. 
לז)  (תהלים  בחינת  צדיק,  בחינת 
מכניע  והוא  ונותן׳,  חונן  ׳צדיק 
בחינת  ונתגלה  העני,  מן  רע  הימי 

יכלכל  ומלוה  חונן  איש  ׳טוב  קיב)  (תהלים  בבחינת  טוב,  הימי 
דבריו׳, בחינת ׳עושי דברו׳ הנ״ל. ועיקר הצדקה הוא ליתן לעני 
הגון העוסק בתורה ומצוות, להיות תמכי אורייתא, וכשנותן לעני 
כזה, נמצא שהוא בונה את התורה ממש ע״י הצדקה שנותן לו, 
בתורה  לעסוק  ויכול  חכם,  התלמיד  את  ותומך  מסמיך  הוא  כי 
חסרון  מחמת  תורה  מדברי  מתבטל  היה  מקודם  כי  עי״ז. 
הפרנסה, כי ׳אם אין קמח, אין תורה׳ (אבות ג, יז), ועכשיו ע״י 
שזה נותן לו צדקה וסומך אותו, הוא יכול לעסוק בתורה, נמצא, 
שזה עוסק בתורה על ידו, נמצא שהוא (הסומך) בחינת בונה את 
התורה, דהיינו הימי טוב, שמגלה מתוך הימי רע, מתוך דוחק 
העניות, שהם בחינת ימי רע, בחינת ׳כל ימי עני רעים׳ כנ״ל, 
את  התורה,  את  ג״כ  בונה  שהוא  הצדיק,  בחינת  הוא  כן  ועל 
זוכה  הצדקה  ע״י  כן  ועל  כנ״ל פ).  רע  הימי  ומכניע  טוב,  הימי 
לבחינת אהבה שבדעת פ‡), שהוא בחינת סתרי תורה, שהוא בחינת 
נפשך  לרעב  ׳ותפק  נח)  (ישעיה  בבחינת  כידוע,  הצחצחות  אורות 
כי  נפשך׳,  בצחצחות  והשביע  וכו׳,  אורך  כשחר  יבקע  אז  וכו׳, 
משם עיקר השפע, בבחינת (תיקו״ז ע, קכז.) ׳בני חיי ומזוני, לאו 
בזכותא תליא מילתא, כי אם במזלא תליא מילתא׳, שהוא המזל 
אורייתא,  סתרי  בחינת  שבדעת,  אהבה  בחינת  שהוא  העליון, 

בחינת אורייתא דעתיקא סתימאה כידוע. 

כמי שבונה את התורה. וכעין לשון זו מצינו במסכת  דומה  הוא 
ברכות (סד ע״א) כלפי התלמידי חכמים, שהם נקראים ׳בונים׳, וז״ל: 
בעולם,  שלום  מרבים  חכמים  תלמידי  חנינא,  א״ר  אלעזר  א״ר 
שנאמר ׳וכל בניך לימודי ה׳ ורב שלום בניך׳, אל תקרי ׳בניך׳ אלא 
(קיד  שבת  במסכת  מצינו  וכן  ׳בוניך׳.  
אלו  יוחנן,  א״ר  ׳בנאין׳,  מאי  ע״א): 
בבניינו  שעוסקין  חכמים,  תלמידי 
החיים  ובאור  ימיהן.   כל  עולם  של 
וז״ל:  זה,  ענין  ביאר  א)  א,  (בראשית 
על  תתפרש  וכו׳.  אלהים  ברא  וכו׳.בראשית  אלהים  ברא  בראשית 
אמון׳,  אצלו  ׳ואהיה  אומרו  דרך 
אלא  אמון,  תקרי  ׳אל  ז״ל  ודרשו 
בריאת  והודיע  ה׳,  דבר  תחילת  הכתוב  שרמז  עצמו  והוא  אומן׳. 
עולם, הודיע במה בראה, ואמר בתורה בראה, כי הוא האומן. ולפי 
התורה),  בעלי  שהם  חכמים,  התלמידי  (כלומר  ְּבָעלֶיָה  מעלת  גדלה  זה 
שזוכים בכל, ולזה יהיה הדין להם ֶׁשִּיָּקְראּו ׳בונים׳, והוא אומרם ז״ל 
׳תלמידי חכמים נקראים בונים׳, כי מה שבפיהם ובלבבם הוא הבונה, 
והוא אומרו ׳אם לא בריתי וגו׳ חוקות שמים וארץ לא שמתי׳.  ומובא 
בזהר (הקדמה, ד ע״ב), שע״י הדיבור בתורה, נעשה האדם שותף עם השי״ת 
בחידוש הבריאה, וז״ל: כ  תנן, בההיא שעתא דמילה דאורייתא אתחדשת 
דקוב״ה,  קמיה  ואתעתדת  סלקא  מילה  ההיא  נש,  דבר  מפומיה 
וקוב״ה נטיל לההיא מילה, ונשיק לה ועטר לה בשבעין עטרין גליפין 
החדשים  השמים  כאשר  ׳כי  סו)  (ישעיה  כתיב  דא  ועל  וכו׳.  ומחקקן 
והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים ְלָפַני וגו׳׳, ׳עשיתי׳ לא כתיב, 
אלא ׳עושה׳, דעביד תדיר, מאינון חידושין ורזין דאורייתא. ועל דא 
שמים  לנטוע  ִּכסיתיך,  ידי  ובצל  בפיך  דברי  ׳ואשים  נא)  (שם  כתיב 
וליסוד ארץ׳, ׳השמים׳ לא כתיב, אלא ׳שמים׳ וכו׳. הדא הוא דכתיב 
׳לנטוע שמים וליסוד ארץ׳, כמה דאיתמר. ׳ולאמר לציון ַעמי אתה׳, 
ו׳לאמר׳ לאינון תרעין ומילין ד׳מצויינין׳ אלין על אלין, ׳עמי אתה׳. 
אל תקרי ׳עמי אתה׳, אלא ׳ִעמי אתה׳, למהוי שותפא עימי. מה אנא 
במילולא דילי עבדית שמים וארץ, כמא דאת אמר ׳בדבר ה׳ שמים 

נעשו׳, אוף הכי את. זכאין אינון דמשתדלי באורייתא. 

    
     
    
    
      
    

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים 



 פ‚) ראה לעיל בסמוך בנח"נ ד"ה 'וביום ָרָעה ְרֵאה', שהבאנו דבריו אלו, עי"ש.     פ„) בבחי' המבואר לעיל (אות ב') מענין 'אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר מסילת הקשרים
לו בכרך גדול שברומי', בחי' מדור הקליפות, עי"ש.

ּב 
ואני תפלה

(‰מך)
 ú ˜ו… ּב¿ ַע  מ… ¿ׁ ƒú  , רו… ָב ¿„ 
ָבָ‡יו  ¿̂  ú כּו יי ּכָ ר¿ . ּבָ ָברו… ¿„ּ
 . נו… ˆו… ר¿ י  ≈ׂ עו… ָיו  ר¿ ָׁ מ¿
 úָכ יו ּב¿ ַָׂמֲע ú כּו יי ּכָ ר¿ ּבָ
י  ƒכ ר¿ ּו… ּבָ ¿ú ַׁ מ¿  מ∆ מו… ˜ו… מ¿

 יי".  י ‡∆ ƒׁ ַנפ¿
 ‰ ָּ‡ַ ,םúָ ú עו… ∆ׁ …נו ּבו… ƒר
 ‰ ∆ú י ú…‡ ָ‰ָי‰ עו… ƒּכ ָּ ָיַ„ע¿
 ú ּכָ  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú י  ƒּ ע¿ ַ„ּ  úַע
ַ‡ף  י  ƒּכ ָך.  י ָפנ∆ ¿úּ ƒמ  ‰ ∆úּ ≈‡
 ú ּכָ ַע  ≈„ יו… י  ƒינ ≈‡ ∆ׁ י  ƒּפ  úַע
 úָב‡ֲ ָך,  ּמ¿ ƒמ י  ƒַרֲח˜ּו ¿ ƒ‰
י  ƒיָע ƒ„ י¿ ַעט  מ¿ י  ƒפ ¿ú úּּו  ƒפ‡ֲ
ם  ַ‚ּ ָך,  ּמ¿ ƒמ י  ƒַרֲח˜ּו ¿ ƒ‰ מ≈
 úַע  ‰ ∆ú עו…  ‰ ָ‰ָי  ‡…ú ן  ּכ≈
ַעט  מ¿  úַע  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú י  ƒּ ע¿ ַ„ּ
י  י  ‰ ָּ‡ַ ך¿  ‡ַ  .‰ ∆úּ ≈‡ מ≈
 úָכ י  ƒּכ י,  ƒָבב ¿ú   ∆‡ ָּ ָיַ„ע¿
ַי  ׁו… ָּ̃ ּוַב ַי  ּנו… ƒח ¿ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ
י  ƒָטח ב¿ ƒּומ י  ƒ ָו ¿̃ ƒּ  úָכ ו¿
 כּו ז¿  úַע ַר˜  ן. ‰ּו‡  ƒֲעַ„י
ים  ƒּי ƒּ ƒים ָ‰ֲ‡מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ כ…ַח ַ‰ ו¿
 ú ≈̂ ּב¿ ים  ƒס חו… ָ‡נּו  ר  ∆ׁ‡ֲ
ם  י‰∆ ≈úֲע ן  ּכ≈  úַע ם.  י‰∆ פ≈ נ¿ ּכַ
ָך  ּמ¿ ƒמ  ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú ָען  ¿ׁ ƒנ י  ƒנ‡ֲ
 ú „ו… י כ…ָחם ַ‰ּ‚ָ ƒּכ ,‰ ∆úּ ≈‡ ú ּכָ
úּּו  ƒי, ֲ‡פúַּו ָעúּ ƒי˜ ֲ‡פ ƒּפ ַמס¿
ˆּום  ָע ∆‰ י  ƒ ֲח˜ּו ַר ¿ ƒ‰ ּב¿
 , ך¿ ר∆ ָוע≈ עּור  ƒׁ י  ƒú ּב¿  „…‡ מ¿
ָחם  כ… ּב¿ ן  כ≈ י  ƒּפ  úַע ַ‡ף 
ָען  ¿ׁ ƒנ טּוַח ו¿ י ּבָ ƒנ‡ֲ ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
 ׁ ן י≈ ƒֲעַ„י ∆ׁ ,ָחז ¡‡ נ∆ ָמך¿ ו¿ ס¿ ƒנ ו¿
ָכú ַמ‰  ¿ú  ּכו… ז¿ ƒú ‰ָו ¿̃ ƒּ י ƒú
ר  ≈ יו… יָך, ו¿ ָפנ∆ ¿úּ ƒי מ ƒּ ¿ׁ ַּ̃ ƒּב ∆ ּׁ
יָך  ַרֲחמ∆ י  ƒּכ  .‰ ּז∆ ƒמ ר  ≈ יו… ו¿
ַח  כ… ו¿  כּו ז¿ ּו ים.  ƒúָכ  ‡…ú
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ  ú ּכָ  בּוַר ¿‚ ּו
ָס˜  פ¿ ƒנ ינו…  ≈‡ ים  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ
ָר‡  ט¿ ƒּום סׁ ין ≈‡ úָם. ו¿ עו… ¿ú
ּּוַכúַ úֲעמ…„  ∆ׁ ‡ָב ָס‡√ מ¿ ƒ„ּ
ּוַמֲעָúָם  ָם  ָ ּׁ„ֻ ¿̃  „ ∆‚ נ∆
ם  ָ̃ ָחז¿ ו¿ ם  ּפָ ¿̃ ָ ו¿ ָ‰ם  ב¿ ‚ָ ו¿
כּוָם  בּוָרָם. ּוז¿ ָחם ּו‚¿ כ… ו¿
ר  ז… ֲע ַי  ú „ו… ָ‚ּ ‰ַ ָחם  כ… ו¿
 úָכ ¿ú ּו úָנּו  יַע  ƒׁ יו… ו¿ ן  ≈‚ ָי ו¿
ים  ƒú „ו… י ‚¿ ƒם, ּכ ∆‰ ים ּבָ ƒס ַ‰חו…
ר  ≈ יו… יָָם  ƒמ ּב¿ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂
ים  ƒ‡ָר ¿̃ ƒם נ ≈‰ ם, ו¿ י‰∆ ַחּי≈ ּב¿ ƒמ
י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ ּו  .„ י ƒמ ָּ ים  ƒּי ַח
 ‡ ר úָבו… ≈ יו… יú ּב¿ ƒ‚ָר  יו… ¿‰ ƒú

ים  ƒנ ָׁ ¿ך ú ּכָ ָס‚ּור ּכָ úּו‡ ו¿ י ּכָ ƒר ֲ‡נ ∆ׁ‡ֲ ,יúַם ָע י‰∆ רּו ַרֲחמ≈ מ¿ כ¿ ƒי מּו ו¿ ¡‰ י∆ ם ָעúַי. ו¿ ּבָ ƒú י ר ַרֲחמ≈ ר≈ עו… ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ר. ו¿ ≈ יו… ר ו¿ ≈ יו… ים ַחּיּוָם ו¿ ƒַחּי úּּו ָ‰יּו ּבַ ƒ‡ , ּכ¿ מ∆ ¡‡ ם ּב∆ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒú י ƒיָח ƒׂ ׁ ָפר≈ ¿úם, ּו ָׁ ַח ּט≈ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ¿úים, ּו ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ם ַ‰ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ̃ ּיּון  ƒ̂  úַע
ינו…  ≈‡ ַח ָנָט‰ úúָּון", ו¿ ר≈ ‡ו… ‰ "ּכ¿ úָם ַ‰ּז∆ עו… ר ּבָ ב≈ ׁ ַעú ָ‰ָ‡ָ„ם ָ‰עו… ּי≈ ∆ׁ ם ָ‰ַרֲחָמנּו ∆̂ ים ע… ƒע ¿„ ם יו… ≈‰ ף. ו¿ ַע„ סו… ‰ ו¿ ָúּ ƒח ¿ּ ƒר מ ב≈ úָם ָ‰עו… ‰ ָ‰עו… נּו ָבז∆ ≈ינּו ּוַמ‰ּו ָינ≈ נ¿ ƒע ú רּור ּכָ ב≈ ים ּב¿ ƒע ¿„ ם יו… ר ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ָך ּכַ ּמ¿ ƒים מ ƒ̃ חו… úּּו ָ‰ר¿ ≈‡  ּכָ מו… ˜ו… מ¿ ƒּב
 .(‚ú "י˜וú) י ƒּי ƒּ ƒָמ‰ ַוֲ‡מ ≈ú ¿ׁ ‰ּוָעׁ י י¿ ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… י ו¿ ƒנ ר≈ ָעז¿ ָך, ו¿ מ∆ ¿ׁ ַמַען ¿ú ‰ ≈ׂך¿ ַוֲעúֲָעָמ úך¿ חּוָס‰ ַע ָúּ ∆ׁ ‰ָמ ָׁ ַ‰ּנ¿ ך¿ ו¿ ָúּ ∆ׁ ּוף‚ּ‰ַ ,‡ ָúּ…ָמ‡ ּכ ¿úָע ים. ָמָר‡ „¿ ƒח ָ̂ ח נ¿ ַ̂ נ≈ ¿úַע„ ּוúָ ם ּיָ ַּ̃ ‰ַ „ ו¿ מ≈ úָם ָ‰עו… עו… ‰ ּבָ ∆ֲׂע יו… ַמ‰ ּיַ ƒֲחר‡ַ úב ַע ≈ׁ חו…

הקב״ה  עתיד  כא 

על  נקמה  לבושי  ללבוש 
דין  התעוררות  (מכח  אדום 
על  עליהם),  שיתעורר  החזק 

את  ושרפו  ביתו  שהחריבו 
כנסת  את  והגלו  היכלו, 
ישראל בין האומות, ועתיד 
הקב״ה לעשות בהם נקמת 
עולם, זהו שכתוב ׳כי זבח 
גדול  וטבח  בבצרה  לה׳ 
היא  (ו׳בצרה׳  אדום׳  בארץ 
עיר בארץ אדום), עד שאותם 
מן  יטמאו  נקמה  לבושי 
שיתעורר  הדין  (כי  ההרוגים 
החיצונים  אל  יושפע  עליהם 

הטמאים, והם יפעלו הרג ואבדון 

גדול באדום), זהו שכתוב ׳וכל 
לכלכתי   ) ֶאְגָאְלִּתי׳  מלבוַׁשי 
וטנפתי ע״י אחיזת החיצונים, שהם 

פעלו בהם את הדין). 

בעי  ׳מאן  ומכריז  לציפורי  הסמוכות  בעיירות  מחזר  שהיה  רוכל  בההוא 
אליו),  כולם  נאספו  חיים?  סם  רוצה  (מי  עלמא  כולי  איכנפו  דחיי׳,  סמא 
גו׳.  נצור  טוב  לראות  ימים  אוהב  חיים  החפץ  האיש  ׳מי  להם  ואמר 
וע״י  הדיבור,  שמירת  הוא  שהעיקר  האמור,  ככל  להודיען  היה  כוונתו 
שמירת הדיבור יקויים בו ׳תמכת בימיני׳, שילך תמיד לימינה של תורה, 
רז״ל  כמ״ש  ׳עיר׳,  נקרא  שהגוף  נודע  כי  כאמור.  בחיים׳  ׳ובחרת  שהוא 
השכינה,  השראת  נקרא  ו׳ציפורי׳  הגוף׳,  זה  וכו׳  קטנה  ׳עיר  לב:)  (נדרים 
בעיירות,  מחזר  והיה  וגו׳׳,  קינה  מן  נודדת  ׳כציפור  כז)  (משלי  כמ״ש 
תחת  עצמן  את  לקרב  שרוצין  ל׳ציפורי׳,  סמוכין  שהן  אדם,  בני  בגופי 
כנפי השכינה, ולימדן דעת זה, ׳מי האיש החפץ חיים׳, שיהא חי החיים 
נקבע בו בקביעות, ׳אוהב ימים׳, שהן המידות, שבכל המידות בו יראה 
כן  וע״י  כאמור,  בו  הנקבע  הדיבור  לשמור  מרע׳,  לשונך  ׳נצור  הטוב. 
בחי  דבוק  להיות  שיזכה  ב״ה,  סוף  אין  לאור  היכל  שלו  הדיבור  יהיה 
בנין  יסודות  הד׳  כל  ויסכימו  דבר,  שבכל  הטוב  רק  יראה  ולא  החיים, 
שהוא  כנודע,  יתברך  משמו  שורשן  ג״כ  הן  כי  לעבודתו,  אחד  כל  גופו, 
כראוי,  שמור  הדיבור  וכשאין  הוי״ה,  שם  של  אותיות  ד׳  השתלשלות 
ונפגם, מגביר הרע שבו, ומושך אותו על ידו בד׳ יסודות לרוע המידות, 
שהוא בבחינת פירוד, כנודע (זהר בראשית, כו:) שהטוב הוא בחינת אחדות, 

והרע הוא בחינת פירוד וכו׳, ואז טוב לו בזה ובבא. 
וכו׳.  העכו״ם  מלשונות  היינו  הגשמיים  מהלבושים  וכשנפשטין 
מידותיהם  בחי׳  הם  הקליפות  שלבושי  רבינו  מבאר  הנה 
הזהר  דברי  את  להביא  וראינו  אותם.  מכניעים  היצר,  כפיית  עבודת  וע״י  הרעות, 

(אמור, פט ע״א), המבאר את הפסוק בישעיה (סג, א) ׳מי זה בא מאדום, חמוץ 
בגדים מבצרה, זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוחו, אני מדבר בצדקה, רב להושיע׳, 
הגדול  הדין  ביום  לנגדם  להתהפך  הרעות,  ומידותיהם  העכו״ם  מלבושי  שעתידים 
לעת״ל, ודייקא על ידם ינקום הקב״ה מאדום את נקמת בני ישראל, וז״ל: כא  זמין 
קוב״ה ללבשא לבושי נוקמא על אדום, דאחריבו ביתיה ואוקידו היכליה, 
הדא  וכו׳,  עלמין  נוקמת  להון  ולמעבד  עממיא,  ביני  ישראל  לכנסת  וגלו 
הוא דכתיב (ישעיה לד) ׳כי זבח לה׳ בבצרה וטבח גדול בארץ אדום׳, עד 
דאינון לבושין יסתאבון, הדא הוא דכתיב (שם סג) ׳וכל מלבוַׁשי ֶאְגָאְלִּתי׳. 
וז״ל:  כולם,  יפלו  ובהכנעתם  הקליפות פ„),  ראש  הם  ש׳אדום׳  (שם),  הרמ״ז  ופירש 
חלק  בה  ה׳  שנותן  המידה  שאותה  הוא,  הסוד  וכו׳.  ללבשא  קוב״ה  וכו׳.זמין  ללבשא  קוב״ה  זמין 
יניקה לחיצונים ְלַחּיֹוָתם, היה בכוונה שיניקתם בה תהיה גרמא לאבדם 
מן העולם. ולהבין הדבר, כבר ידוע (ע״ח שער א, ב) שהספירות נקראות 
(תהלים  כמ״ש הכתוב  מלבושים,  ר״ל  השי״ת, שאחד מפירושיהם  מידות 
קלג) ׳על פי מידותיו׳, ומאחר שיונקים מספירות ומידות הקדושה, יתהפך זאת 
בכל  ישראל  את  שפיזרו  עממיא.  ביני  ישראל  לכנסת  עממיא.וגלו  ביני  ישראל  לכנסת  וגלו  לרעתם.  לעת״ל 
גדול,  רשעות  וזהו  כט.),  (מגילה  עמהם׳  גלתה  ׳שכינה  וממילא  העולם, 
שרצו  שבדעתם  אלא  במקומותם,  דווקא  ֶׁשִּתְגלֶה  בעיניהם  די  היה  שלא 
מלבושי  וכל  מלבושי הה״ד  וכל  הה״ד  הגויים.  כל  בין  בניה  את  הגלו  השכינה,  את  להשפיל 
להיות  עתידה  שהגאולה  ולפי  גאולה,  ולשון  טינוף  לשון  משמע  אגאלתי.אגאלתי. 
החיות  לאותו  הגאולה  לעשות  אלא  הטינוף  כוונת  שאין  הטינוף,  אחר 
ניצוצי  ואפילו  להיגאל,  עתידים  וכו׳  בנוגה  אשר  הניצוצות  שכל  וכו׳, 
קדושה של חיותם וכו׳, ויעשו הכל חיצוניות ללבוש את לבוש הנקמה. 

מילואי חכמה

ונתבטלין  נכפפין  וכו׳  הרע  אזי  וכו׳  יצרו  את  שכופה  ע"י 
כמקשה  מוהרנ״ת  דרש  ה–ו)  ה,  הלוואה  (חו״מ  ובליקו״ה  כנגדו. 
אחת את פירושו הפשוט כאן במאמר, יחד עם דרשתו בענין החזר הלוואה 
(שהיא אף דוגמא לעובדא ולמעשה כיצד יכול לזכות כל אדם להפוך ימי רע 

לימי טוב), ועוד הוסיף לבאר שזהו ענין 
שהיו  העכו״ם  מלשונות  התורה  בנין 
מבואר פ‚)  כבר  וז״ל:  בהם.  מפוזרין 
שצריכין להתרחק מהקפות והלוואות, 
כי כל ההלוואות נמשכין מהתגברות 
אעפ״כ  אך  כנ״ל,  וכו׳  רע  הימי 
לבוא  מוכרח  הצדיק  גם  לפעמים 
העולם,  לטובת  וזה  הלוואות,  לידי 
כי  העלייה׳,  תכלית  ׳ירידה  בבחינת 
ע״י שהימי רע מתגברין כל כך, עד 

לידי  לבוא  ומוכרח  מיד  השפע  להמשיך  יכול  אינו  הצדיק  שגם 
הלוואה, עי״ז הצדיק מתגבר אח״כ ביותר, ומחפש ומבקש ומוצא 
זה  כי  ביותר.  שהתגברו  רע  הימי  התגברות  בתוקף  הרבה  טוב 
שאינו  הצדיק,  של  בפרט  מישראל,  אחד  כל  של  המלחמה  בחינת 
נופל בדעתו ואינו מייאש עצמו בכל הימים רעים והעיתים רעות 
יותר  רע  הימי  שמתגברין  מה  כל  אדרבא,  רק  עליו,  העוברים 
ויותר, הוא מתגבר ביותר לחפש ולבקש גם בהם, עד שמוצא גם 
באמת  כי  הנ״ל.  בבחינה  תורה  מהם  ובונה  התורה,  אותיות  בהם 
אין שום מקום נמוך וירוד בעולם, ולא שום יום ועת וזמן בעולם 
אלקותו  בחינת  שהוא  ובצמצום,  בהעלם  תורה  דברי  שם  שאין 
המחיה אותו המקום והזמן. ועל כן זה האיש שכבר נפל להלוואות 
ולסלק  לשלם  כוחו  בכל  שישתדל  תיקונו  רע,  הימי  התגברות  ע״י 
מצוה׳  חוב  בעל  ׳פריעת  מקיים  הוא  שמשלם  וע״י  ההלוואות, 
ההלוואה  אחר  שהתגבר  ע״י  בזה,  הרבה  מתקן  כי  פו.),  (כתובות 
ומצא ימי טוב בתוך תוקף הימי רע, עד שהמשיך הברכה והשפע 
שפע  להמשיך  אח״כ  יכול  חיל,  איש  הוא  אם  ואזי  החוב.  לסלק 
יותר, כי כל מה שמוצא טוב בתוך תוקף התגברות הימי רע ביותר, 
כמו כן הוא עושה ובונה תורה יותר בבחינה הנ״ל, וממשיך שפע 
ישלם׳,  ולא  רשע  ׳לווה  לז)  (תהלים  בחינת  וזה  כנ״ל.  יותר  וברכה 
שהם בחינת שני פגמים, שבתחילה היה ׳לווה רשע׳, כי לא השתדל 
לבקש ולמצוא הטוב בתוך הימי רע, עד שבא לידי הלוואות כנ״ל, 
ואח״כ הוסיף עוד רשעות ביותר – ׳ולא ישלם׳, כי אינו משתדל 
לבקש ולחפש עתה ביותר כנ״ל, ועי״ז אינו משלם, שמזה בא שע״פ 
׳אן  ישיבות,  בעלי  (שנקראים  גדולות  חובות  בעלי  נעשים  רוב 

זעצירס׳). אבל ׳וצדיק חונן ונותן׳, היינו שהצדיק הוא להיפך, לא 
מיבעיא שאינו בעל חוב, אלא גם משתדל בכל פעם למצוא הטוב 
בתוך הרע, עד שממשיך ברכה ושפע טובה תמיד, עד שחונן ונותן 
מתגבר  לפעמים  הלוואה,  לידי  כשבא  ואפילו  עי״ז,  ַלּכֹל  ומשפיע 
עי״ז דייקא לחפש יותר, עד שמוצא 
טוב יותר, וממשיך ונותן שפע טובה 
לפסוק  שנסמך  וזה  וכו׳.  כנ״ל  יותר 
׳לווה וכו׳ וצדיק וכו׳׳ – ׳כי מבורכיו 
׳כי  יכרתו׳,  ומקולליו  ארץ,  יירשו 
והכשרים,  הצדיקים  שהם  מבורכיו׳, 
מתגברים  שהם  עי״ז  ארץ׳,  ׳יירשו 
לחפש תמיד הטוב בתוך תוקף הימי 
רע וכו׳. וזהו ׳מה׳ מצעדי גבר כוננו 
מצעדי  מה׳  ׳כי  לזה,  שנסמך  וכו׳׳ 
כאלו,  נמוכים  למקומות  האדם  את  לפעמים  שמפיל  כוננו׳,  גבר 
בשביל נסיון, אם יתגבר שם לחפש ולבקש כראוי את הטוב בתוך 
חפץ  השי״ת  כי  יְֶחָּפץ׳,  ׳ודרכו  וזהו  וכנ״ל.  כזה  רע  וזמן  מקום 
לראות דרכו של האדם אם יתגבר לבחור דרך הטוב, לחפש ולבקש 
שאת.  ביתר  למקומו  שישוב  עד  ה׳,  טוב  את  שם  גם  שימצא  עד 
וזהו ׳כי יפול לא יוטל, כי ה׳ סומך ידו וכו׳׳, זהו בחינת התיקון 
פז:)  (פסחים  בחינת  העלייה׳,  תכלית  ׳ירידה  בבחינת  הנ״ל,  כל  על 
׳לא גלו ישראל בין העכו״ם, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים וכו׳׳, 
כד)  (משלי  וכמ״ש  וכו׳׳,  לאלהינו  הוא  גם  ׳ונשאר  ט)  (זכריה  כמ״ש 
לצדיק׳  מוט  לעולם  יתן  ׳לא  כי  וכו׳׳,  וקם  צדיק  יפול  שבע  ׳כי 
(תהלים נה), כי ה׳ סומך ידו בכל הנפילות והירידות שבעולם, ועי״ז 
׳נער הייתי גם ָזַקְנִּתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וכו׳׳, רק אדרבא ׳כל 
ולא  מלוה  להיות  אח״כ  זוכה  כי  לברכה׳,  וזרעו  ומלוה  חונן  היום 
לֹווֶה, כמ״ש (דברים כח) ׳והלווית גויים רבים, ואתה לא תלוה וכו׳׳. 
הנפילות  בכל  בכל פעם,  ע״י שהתגבר  הנ״ל,  ע״י בחינה  וכל זה 
והירידות שבעולם, בכל העיתים והימי רע שהתגברו והתפשטו כמו 
שהתפשטו, לבקש ולחפש גם שם בכל פעם יותר ויותר, עד שמצא 
גם שם הטוב, שהם אותיות התורה, שהוא אלקותו המחיה אותם, 
לשוב  העולם  לכל  כבושה  דרך  ועשה  ביותר,  הרבה  תיקן  ועי״ז 
להשי״ת עי״ז, כי ע״י התורה שליקט ובירר ובנה ממקומות כאלו, 
והוסיף עליהם אור נפלא מלמעלה כנ״ל, עי״ז האיר בכל העולם 
דרך זה, שישוב כל אחד, אפילו הגרוע שבגרועים, להשי״ת, מכל 
מקום שהוא וכנ״ל, ועי״ז ממשיך שפע טובה וברכה לכל הנלווים 
וכנ״ל.  לברכה׳  וזרעו  ומלוה  חונן  היום  ׳כל  בבחינת  אליו, 
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מסילת הקשרים
פ‰) בבחי' 'עושי דברו לשמוע בקול דברו', שכשנפשטין האותיות מהקליפות שהיו מפוזרין ומפורדין בהם, אזי מקבלין אור רב מלעילא, וזוכין למשמע קלין מלעילא, 
תמיד  ימצא  בעקו,  בין  בטיבו  ובין  ובמאורעותיו,  במידותיו  מחולק  יהיה  שלא  וכו',  שלום  לבקש  שצריך  א')  (אות  לעיל  המבואר  בבחי'  פו)  התורה.       שמיעת  בחי' 

את אלקותו יתברך.

מקבלין  שהיו  ממה  יותר  רב  אור  התורה  אותיות  אלו  מקבלין  אזי 
שאחד  היראה),  יחוד  (מאמר  במרום  באדיר  הרמח״ל  וביאר  מתחילה. 
התפקידים שנתן השי״ת לרע ולקליפות (ובפרט קליפת נוגה) הוא לשמש כשומרים, 
לבל יינקו מן הקדושה אותם שאינם ראויים, ואולם הירא מהשי״ת בעצמו, מתגלה 
סודות  לו  מתגלים  בעצמו  ועי״ז  השכינה,  בסוד  הם  שומרים,  אותם  שאף  לו 
הסט״א  ָׂשם  הקב״ה  הנה  וז״ל:  בקליפה,  הטמון  הפרי  בחינת  שהם  עליונים, 
שתהיה קליפה שומרת לפרי, וזה סוד מה שהקב״ה עשה העולם שיהיה 
חול. והאמת, שיש חול ויש שבת, והרוב הוא חול. וזה כי עשה הקב״ה 
ראוי  שאינו  מי  וזה  נוגה,  בקליפת  מתלבשת  שכינה  של  הנהגה  שתהיה 
אלא  עושה  אינה  הקליפה  אותה  גם  והנה  הפנימית.  בקדושה  ליכנס 
לפי  אבל  התורה.  אל  ולהביאם  הרשעים  את  לייסר  מקום,  של  עבודתו 
קליפת  שהיא  רעה,  היראה  מן  ֶׁשָּיֵרא  מי  ההשפעה.  היא  כך  היראה 
נוגה, הנה הוא נמסר בידה, כבן שנמסר ביד שפחה לגדל אותו וליישר 
דרכיו, היא ַמְלָקה אותו כמו שצריך לו להיטיב מעשיו. אך כנגד זה אין 
לו ידיעה אלא בדברי הטבע, בהבלים של העולם, או בחכמות חיצוניות, 
יוכל  ולא  חול,  יהיה  טמא,  יהיה  שלא  שאע״פ  ונמצא  חול.  דרך  שכולם 
השכינה  אז  הרוממות,  ביראת  שמחזיק  מי  אבל  הפנימיות.  מן  לקבל 
עצמה מייסרת אותו, ואז מתגלים לו הסודות הפנימיים, המתגלים לפי 
סוד  וזה  כה).  (תהלים  להודיעם׳  ובריתו  ליראיו,  ה׳  ׳סוד  בסוד  היראה, 
מה שאמרו בתיקונים (כא, סא.) שתלמידי חכמים הם בסוד שבת, כי הם 
הידיעות  ממשיכים  והם  וכו׳,  נוגה  קליפת  בסוד  ולא  השכינה,  בסוד 
הגדולים  האורות  להמשיך  האמיתי  הדרך  והנה  מלמעלה.  הגדולות 
דעתו  אדם  שישים  היראה,  דרך  הוא  העמוקות,  והידיעות  מלמעלה 
תחתיו  ידרוך  ואז  וכו׳,  ממנו  ְוִייָרא  ב״ה  סוף  אין  של  רוממותו  לחשוב 
היראה רעה, כי לא ִייָרא ממנו. אדרבא, אפילו יראת העונש ִייָרא דרך 
הידיעה  דרך  אלא  עולם,  הבלי  עליו  ישלטו  לא  ואז  הרוממות.  יראת 
ישיג  בוודאי  בזה,  עצמו  ירגיל  ואם  עליונים.  סודות  ויקבל  האמיתית, 
חכמה עליונה, והמעשים הטובים שיעשה יהיו מעשים גדולים מאוד. 

שלא להשפיע יותר מהראוי להם. וכך מובא בשער הגלגולים (הקדמה טו) 
בסוד ענין יניקת הקליפות: דע, כי ע״י חטאו של אדה״ר נפלו כל 
הזוהמא  שיורי  הם  הקליפות  והנה  הקליפות.  עמקי  לתוך  הנשמות 
והפסולת שנברר מן הקדושה במיתת המלכים של אדום, והקליפות האלו 
׳אלהים  היא  הקדושה  אבל  דמותא.  דרגא  בשם  הנקראים  בעצמם  הם 
חיים ומלך עולם׳, ולכן הם רודפים אחר הקדושה הנקראת ׳חיים׳, כדי 
ליזון ולהחיות ממנה. ובעוד שהקדושה בתוכה, הם חיים וניזונים ממנה. 
הם  ולכן  ושפע.  חיות  להם  ואין  מתים,  הם  בתוכה,  קדושה  וכשאין 
אז  כי  הקדושה,  האדם  נשמת  את  ומחטיאים  הקדושה,  אחר  טורחים 
חיים  והם  ברשותם,  שתכנס  הנשמה  אותה  ואל  הקדושה,  אל  גורמים 
ממקום  ְלִהָּכֵרת  לה  אפשר  אי  הקדושה  שהנשמה  לפי  ידה.  על  וניזונים 
אפילו  ממנו נדח,  ידח  לבלתי  מחשבות  חשב  יתברך  הבורא  כי  הקדושה, 
וממשיך  משפיע  יתברך  קדושתו  וממקום  קדושה,  נשמה  של  קטן  ניצוץ 
מזון אל אותם הנשמות שבתוך הקליפות ההם, ומאותו השפע ניזונים גם 
אחר  וטורח  הרודף  כאחד  האדם,  את  להחטיא  רודפים  ולכן  הקליפות, 
כאשר  והנה  ירעב׳.  כי  נפשו  למלא  יגנוב,  כי  ַלַּגָּנב  יבוזו  ו׳לא  מזונותיו, 
נחרב ביהמ״ק, גלתה שכינה בין הקליפות, לפי שהנשמות שגלו ביניהם, 
אין בהם כח ויכולת לצאת מתוכם, כיון שנפגמו בחטאם. ועל כן שכינתו 
נכנסת  אוכלה׳,  אש  אלהיך  ה׳  ׳כי  ד)  (דברים  נאמר  עליה  אשר  יתברך, 
אותם  ומבררת  בתוכם,  אשר  נשמות  ניצוצות  אותם  ללקט  כדי  ביניהם 
בגופות  בעוה״ז,  ומורידם  ומחדשם,  הקדושה,  למקום  אותם  ומעלה 
זו  ביהמ״ק,  שנחרב  ומיום  שכינה.  גלות  סוד  היטב  תבין  ובזה  האנשים. 

בין  שנפלו  הנשמות  כל  ללקוט  מלאכתו  ֶׁשְּיַכּלֶה  עד  יתברך,  מלאכתו 
הקליפות של האדם הבליעל ונתערבו בו מראשו ועד רגליו, ועד שיגמור 
ישראל  ואין  נגלה,  המשיח  אין  הרגלים,  עד  שנפלו  אותם  אפילו  ללקט 
נגאלים וכו׳. ְוִאּלּו כל ישראל היו שבים בתשובה גמורה, היה כח בשכינתו 
מתישים  חטאותינו  אבל  אחד.  ברגע  משם  הנשמות  כל  להוציא  יתברך 
מלצאת  הנשמות  ִיְכלּו  וכאשר  תשי׳.  ילדך  ׳צור  לב)  (דברים  וכמ״ש  כוחה, 
משם, אז גם שכינתו יתברך תצא משם, ויסתלק חיותם, וימותו הקליפות, 
והרשעה כולה בעשן תכלה.  ובספר בני אהרן על שער הגלגולים (הקדמה ג) 
ביאר עוד בזה, וז״ל: הנה תנן באבות (ד, יא) ד׳העובר עבירה אחת קנה לו 
ע״י  שהחוטא  פג:),  קדושים,  (זהר  ז״ל  המפרשים  וֵפרשו  אחד׳,  קטיגור 
חטאו בורא משחית לחבל, ותמיד הוא מקטרג עליו, עד שניתן לו רשות 
ביד  נמסר  ואז  עוונותיו,  כפי  כתוב  משפט  בו  לעשות  העליון  דין  מבית 
וכן  ב),  (ירמיה  רעתך׳   ׳ְּתַיְּסֵר בסוד  מייסרו,  והוא  עצמו,  משחית  אותו 
׳ַוְּתמּוֵגנּו ביד עווננו׳ (ישעיה סד), כמבואר כל זה בספרי היראה והמוסר 
(ראה אלשיך ויקרא יג, ג) וכו׳, כי ע״י העבירה הוא נותן שפע וחיות מרובה 
מתגבר  ועי״ז  עבירה,  אותה  כנגד  בשורשו  המכוון  הקליפה  חלק  לאותו 
ומקטרג למתוח עליו מידת הדין הקשה. והנה לאחר שאותו משחית בצע 
אמרתו, וכלה בו חמתו, ובא עד מרום קצו, שהוא סוף גבול הרשות הניתן 

לו, אז נחלש כוחו ְוָאֵפס ָחְזקֹו ְוָאְמצֹו, עד שמתבטל ממציאותו. 
מרדכי. ובספר תולדות יעקב יוסף (פ׳  לברוך  המן  ארור  בין  ידע  דלא  עד 
׳ויתייצבו  (פח.)  דשבת  בפ״ט  איתא  וז״ל:  זה,  ענין  סוד  ביאר  ח)  בא, 
בתחתית ההר׳ (שמות יט), מלמד שכפה עליהם ההר, ומכאן מודעה רבה 
בימי  מרצון)  וקיבלוהו  (חזרו  קיבלוהו  הדר  אעפ״כ  רבא,  אמר  לאורייתא. 
אחשורוש, דכתיב (אסתר ט) ׳קיימו וקיבלו׳, קיימו מה שקיבלו כבר׳ וכו׳. 
חמדה  התורה  קיבלו  ידו  שעל  לישראל,  גדולה  טובה  עשה  המן  כן  אם 
הקריב׳  ׳ופרעה  כמו  ברצון,  ועתה  באונס  היה  עכשיו  עד  כי  גנוזה, 
(שמות יד). והנה קבלתי ממורי (הבעש״ט) כשהרע הוא גורם טוב, נעשה 
כסא אל הטוב, והכל טוב גמור, כמעט ביטול הקליפות, מעין העתיד 
אמר  בעצרתא,  יוסף  רב  ׳חדי  סח:),  (פסחים  בש״ס  שם  כמו  והנה  וכו׳. 
אי לאו ההוא יומא שקיבלו התורה, כמה יוסף איכא בשוקא וכו׳ (שמח 
רב יוסף בחג השבועות, ואמר, אם לא אותו היום שקיבלו עמ״י את התורה, כמה 
ראוי  וכך  שזכיתי).  למה  זוכים  היו  ולא  בשוק,  כעת  היו  יוסף  ששמם  אנשים 
הקליפות  ביסומי  שנקרא  התורה פ‰),  קבלת  עיקר  שהיא  בפורים,  לשמוח 
הטוב,  אל  כסא  נעשה  והרע  גדולה,  הטובה  בא  המן  שע״י  ומיתוקם, 

והכל טוב, שהוא ביסוס ומיתוק להקליפות. 
עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ומובא בספר קדושת לוי (פורים, 
וכוונתו  המן,  שעשה  הדברים  שכל  דפורים,  הנס  גדלה  ד):  קדושה 
היה לרעת ישראל, והוא היה הכל לטובת ישראל. אשר עשה העץ לתלות, 
ואשר יעץ להרוג את ושתי, וזהו היה הכל לטובת ישראל ולמפלתו, כמו 
מזה  פרתי׳.  רגלי  נשברה  ׳לטובתי  כא)  (רבה  אליהו  דבי  בתנא  שאיתא 
לטובה,  הוא  שהכל  לו  יחשוב  רעה,  איזה  לאדם  יבוא  שבאם  יחשוב, 
שצריך האדם לחשוב שכל המאורעות בא מן הבורא ב״ה, ואם כן בוודאי 
ממנו פו).  רעה  שום  יבוא  לא  ובוודאי  הטוב,  המלך  הוא  כי  טובה,  הוא 
וזה הוא הארת פורים, שמכל הרעות של המן בא טובות, והנה זה גרם 
שידעו שהכל מהבורא, והוא המלך הטוב וכו׳. נמצא אחר שאדם יעמיק 
מרדכי  בימי  ֶׁשֵּמָרָעתֹו  המן,  כמו  לטובות,  יהפכו  רעות  שכל  במחשבתו 
ואסתר נתהפך לטוב, ְמַזֵּכ בזה המחשבה שלא יבוא עליו שום רעה. וכל 
הדברים אשר ברגע נראין לדבר רע, כשישמח בה ויאמר ׳גם זו לטובה׳, 
יתהפך לטוב, ולא יפחד משום דבר, כמו שנאמר (תהלים קיב) ׳משמועה 
כמו  לטובה,  שהכל  והאמירה  המחשבה  בזכות  הוא  וזה  יירא׳,  לא  רעה 

מילואי חכמה

בית  (או״ח  בליקו״ה  וביאר  להם.  מהראוי  יותר  להשפיע  שלא 
עיקר  שהוא  אע״פ  לבד,  התורה  עסק  ע״י  ח):  ה,  הכנסת 
החיות וקיום העולם, כמ״ש (דברים ל) ׳כי הוא חייך וכו׳׳, אעפ״כ 
אי אפשר להמשיך חיות לכל באי עולם כי אם ע״י בחינת פשיטות, 

בעת  עצמו  שמבטלין  מה  שהוא 
משא  עסקי  בחינת  שזהו  ההכרח, 
מגושמים,  גם  כי  ומלאכה.  ומתן 
מכל  מאוד,  מהתורה  רחוקים  שהם 
שאי  העולם,  אומות  שכן  וכל  שכן 
מהתורה  חיות  לקבל  להם  אפשר 
מאוד,  ממנה  רחוקים  שהם  מחמת 
בחינת  ע״י  רק  הוא  חיותם  כל 
הפשיטות של הצדיק הגדול וכו׳. ועל 
כן צריכין שניהם דייקא, תורה ומשא 

ומתן. וזהו ׳שיגיעת שניהם משכחת עוון׳, כי גם כשעוסק בתורה 

נתעורר  עי״ז  שמוכרח,  מה  אפילו  כלל  עצמו  מבטל  ואינו  לבד 
להם  נמשך  שאין  מחמת  לקטרג,  כדי  ג״כ,  הסט״א  שהוא  העוון 
שום חיות ע״י זה האיש שאינו מבטל את עצמו כלל. כי מהתורה 
בעצמה אי אפשר להם לקבל חיות, ועל כן הם מקטרגים הרבה. 
כי זהו בחינת מה שכתוב בזהר (בא 
שבקדושה  דבר  בכל  שצריכים  לד.) 
כדי  חלק,  איזה  ג״כ  להסט״א  ליתן 
שלא יקטרגו, שזהו בחינת פגם איוב 
שהעלה עולות לבד וכו׳ עי״ש. על כן 
צריך אפילו הצדיק הגדול לבטל את 
הכל  להחיות  כדי  לפעמים,  עצמו 
ע״י פשיטותו דייקא, ואפילו אומות 
העולם. ועי״ז דייקא מבטל קטרוגם 
חיותם  די  להם  כשנותנים  כי  וכו׳, 
יקטרגו.  שלא  פיהם  וסותמין  אותם  מכניעין  בזה  בצמצום, 
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מסילת הקשרים
פז) בבחי' התגלות האהבה שבדעת, שלמעלה מהזמן והמידות, בחי' אורייתא דעתיקא סתימאה שעתידה להתגלות לעת"ל כאשר יפשוט הקב"ה לבושיו, ואזי כשיתגלה 
הפנימיות, היינו אלקותו, יתרבה השלום וכו'', כדלהלן (אות ה'). כלומר, שעל כן חייב אינש לבסומי בפוריא 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי', כי בפורים מתגלה 

הארה זו דלעת"ל, שהיא בחי' ביטול הרע לגמרי, בחי' 'לא ירעו ולא ישחיתו וגו''.

ּב 
ואני תפלה

  ַו ¿̂ ƒמ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
ים  ƒּפּור  ú ∆ׁ   רּו כ¿ ƒ ּׁ ‰ַ
ּו  ינ ֲחָכמ≈ ּו  נ ּו ּו ƒ̂ ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ
נּו  ר≈ ַַעז¿ ָרָכ‰. ו¿ ב¿ ƒú ָנם רו… כ¿ ƒז
י˜ úָנּו  ƒַיּז ‡…úּ ∆ׁ נּו ר≈ מ¿ ¿ׁ ƒ ו¿
 ú ∆ׁ  רּו כ¿ ƒ ּׁ‰ַ ו¿  ‰ ּיָ ƒ ¿ ּׁ‰ַ
 ‡…ú ּ‚ּוף ו¿ ú úúָ…‡ ּבַ ים ּכ¿ ƒּפּור
ּׁום  י˜  ƒּז ַנ  ‡…ú ו¿  ,ׁ פ∆ ּנ∆ ּבַ
 úָבר ַע ׁ ‡…úּום ּ„ָ ָ‡ָ„ם ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ַר˜   .רּו כ¿ ƒ ּׁ‰ַ י  ≈„ י¿
 ú ∆ׁ   רּו כ¿ ƒ ּׁ‰ַ י  ≈„ י¿  úַע
ָח‰  מ¿ ƒׂ ¿ך ו… ¿ú ‡…בúָ ים ƒּפּור
 ‰ ּבָ ַר  ‰ ָו ¿„ ח∆ ו¿  ‰ úָ „ו… ¿‚
ך¿  ו… ¿ú  ,„ …‡ מ¿ ָמ‰  ˆּו ֲע ַו
ר  ∆ׁ‡ֲ ,ים ƒּפּור ú ∆ׁ ‰ָח מ¿ ƒׂ
 ‰‡ָúָ פ¿ ƒָר‰ נ‡ָ יר ‰∆ ƒ‡ ָ‡ז מ≈
 ַר‡ָ ∆‰ ‰ּו‡  ∆ׁ ַוֲעˆּוָמ‰ 
 ‰ָָּמ ¿‚ ין ּ„ֻ ר ‡≈ ∆ׁ‡ֲ ,ַכי ¿„ּ ָמר¿
 "י˜וú) ‰ָנ ָ ּׁ‰ַ  מו… ָכú י¿ ּב¿

ח"ב, úז). 

מילואי חכמה
שהיה בימי מרדכי ואסתר שהכל היה לטובה. וזהו ׳חייב אינש לבסומא 
בפוריא עד דלא ידע כו׳׳, כלומר שמחוייב להתענג בהארת פורים, שיאמר 
׳ארור  בכלל  שהוא  רעים,  הדברים  שבין  רעה,  שום  כלל  בעולם  שאיננו 
טוב,  הכל  הוא  מרדכי׳,  ׳ברוך  בכלל  שהוא  הטובים  הדברים  ובין  המן׳, 
ואין שום רע כלל בעולם, כי הכל מהבורא ב״ה המלך הטוב וכו׳. והנה 
האדם המבסם את עצמו הוא בלי דעת, וכל דבריו הוא בלי דעת, וזה 
׳חייב אינש לבסומי בפוריא עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי׳, 
כלומר בביסום שהוא בלתי דעת, כמו איש מבוסם, אין חילוק בין ׳ארור 
׳ברוך  ובין  לחבירו,  לעשות  ורוצה  לרעה  עצמו  את  המכוון  שהוא  המן׳, 
רעה,  לעשות  הרוצה  רק  טוב.  הוא  הכל  טובה,  לעשות  הרוצה  מרדכי׳, 
הטובה הבא ממנו כמו איש מבוסם, דהיינו בלתי דעתו, בא ממנו טובה 
שהוא בלי דעת, כן הטובה הנצמח מעושה רע הוא בלתי דעתו. וכן כל 
הדברים הבאים מלמעלה, אפילו שנראין כמו רע, הוא לטובה, רק בעת 
שנראה שהוא הרע, אין אנו יודעים הטוב שיבוא ממנו, והטוב שבא מזה 
הרע הוא בלתי דעתנו, כי לפי ראות עיני בשר ודם הוא רע, וזה הוא 

כמו איש מבוסם אשר אינו בדעתו. 
אסתר,  (מגילת  התניא  לבעל  אור  תורה  בספר  ומובא  פורים.  של  השכרות 
שביו״ט,  מהשמחה  ויתירה  עצומה  פורים  שמחת  ע״ג):  צט 
׳רננו  לג)  (תהלים  כתיב  יו״ט  כל  על  הנה  כי  בשכרות.  בה  מחויביים  שהרי 
זה  מזמור  אומרים  דלכך  קלז:)  (תרומה,  בזהר  וכמבואר  בהוי״ה׳  צדיקים 
י׳  העולמות,  השתלשלות  בחי׳  הוא  הוי״ה  והנה  טובים.  וימים  בשבתות 
חכמה, ה׳ בינה כו׳, ו׳רננו בהוי״ה׳, היינו שממשיכים תוספת אור וגילוי 
מלמעלה מהשתלשלות, בסדר ההשתלשלות וכו׳. והנה תוספת אור זה הוא 
בהשתלשלות  שנמשך  מאחר  כו׳),  המידה  קו  (ע״פ  ומידה  בשיעור  ג״כ 
בתכלית  הפשוט  יתברך  ועצמותו  למהותו  ערוך  ואינו  ובינה,  חכמה 
מצות  ולכן  כו׳,  הים  מן  כטיפה  רק  הוא  ההשתלשלות  וסדר  הפשיטות, 
שמחת יו״ט שנאמר (דברים טז) ׳ושמחת בחגך׳, היא בגבול ומידה, בשלמי 
שמחה, ׳אין שמחה אלא בבשר׳, ועכשיו משחרב ביהמ״ק אין שמחה אלא 
שהשמחה  יו״ט,  שמחת  חובת  ידי  יוצא  יין  וברביעית  קט.),  (פסחים  ביין 
גדולה  שהשמחה  פורים,  שמחת  כן  שאין  מה  וכו׳.  ושיעור  בגבול  היא 
יותר למעלה מהדעת, ׳עד דלא ידע פז) כו׳׳, והוא מפני שע״י המסירות 
נפש שהיה בהם אז כל השנה (שהתעצמו בקדושת יהדותם, ולא השתחוו להמן, 
הנה  ודעת,  מהטעם  שלמעלה  בחי׳  שהוא  וכפירותיו),  לדעותיו  נכנעו  ולא 
סוף  אין  בעצמות  מעלה  למעלה  הגיעו  זה  וביטול  דלתתא  באתערותא 
ב״ה, שלמעלה מעלה מגדר ההשתלשלות, שאינו בגדר סובב וממלא כו׳, 
הוא  זה  מגילוי  השמחה  ולכן  נפש.  המסירות  בחי׳  נמשך  דווקא  שמזה 
למעלה מהדעת, והיינו ׳עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי׳, כי 
בִהגלות נגלות הארת עצמותו יתברך, כולם שווים ממש, וכחשיכה כאורה, 
כמ״ש (תהלים קלט) ׳גם חושך לא יחשיך׳, וכמ״ש (איוב לה) ׳אם צדקת מה 

תתן לו, ְוַרּבּו פשעיך מה תעשה לו׳. 

מוהרנ״ת  דרש  ב–ה)  ד,  (פורים  ובליקו״ה  פורים.  של  השכרות  כוונות  סוד 
בחינת  זה  וז״ל:  וקשריו,  המאמר  בזה  המבואר  עם  פורים  ענין  כל  את 
ההם,  בימים  עימנו  חסדו  השי״ת  הפליא  אשר  פורים,  של  הנס  תוקף 
ועשה לנו ניסים ונפלאות גדולות אשר כמוהו לא נהייתה. כי המן הרשע 
קודם  מוהרנ״ת  (כדכתב  השניה  זו  קליפה  בבחינת  ישראל  על  להתגבר  רצה 
יש  ושם  שבימים,  אהבה  אהבות,  מיני  שני  יש  שבקדושה  ש׳כמו  זו,  בהלכה  לכן 
בחינת ׳ימי טוב וימי רע׳, ויש אהבה שבדעת, למעלה מהמוח ומהמידות, ושם הוא 
בחינת כולו טוב וכו׳, כמו כן את זה לעומת זה בסט״א יש שתי בחינות, יש בחינת 
יש  ושם  טוב,  ימי  כנגד  והם  רע,  ימי  בחינת  ימים,  בבחינת  שהם  וסט״א  קליפות 
כולו  שהוא  סט״א  בחינת  עוד  ויש  כידוע,  שנפלו  והמידות  מהימים  ניצוצות  כמה 
רע, ואין שם שום טוב, ואין שם שום דעת כלל, היינו שהם כסילות ורע גמור, ואין 
זרה  עבודה  עצמו  עשה  הקדושה), כי  שום טוב ושום שכל ושום ניצוץ של  שם 
הנ״ל.  זו השניה  קליפה  בחינת  הוא  זרה  ועבודה  י:),  (מגילה  רז״ל  כמ״ש 
ועל כן ביקש ׳להשמיד ולהרוג וכו׳ את כל היהודים׳, כי שם הוא בחינת 
ְּכָלָיה, כי אין שם שום ניצוץ מקדושת ישראל כלל, כי אין שם שום טוב 
של  שונאיהם  נתחייבו  מה  ׳מפני  יב.)  (מגילה  רז״ל  שאמרו  וזהו  כנ״ל. 
זרה,  עבודה  היינו  לצלם׳,  שהשתחוו  מפני  כליה,  הדור  שבאותו  ישראל 
כליה  בחינת  הוא  אזי  לשם  שכשנופלים  השניה,  זו  קליפה  בחינת  שהיא 
ואבידה לגמרי ח״ו, כי אין שם שום טוב.  ועל כן לא היה מעולם עת 
צרה כזו, כי כולם לא רצו לכלות לגמרי את ישראל כמו זה הרשע המן 
ימ״ש, כי הוא בחינת הקליפה שהיא רע גמור, שאין שם קדושת ישראל 
כלל, ועל כן חשב במחשבתו שלא יהיה באפשרי לישראל לִהנצל מידו. כי 
מאחר  סומך,  שום  שם  אין  כי  לצאת,  אפשר  אי  הנ״ל  השניה  מקליפה 
שאין שם שום טוב כנ״ל.  אבל באמת לאמיתו גם זאת הקליפה השניה 
חיות  מקבלת  היא  בוודאי  אעפ״כ  טוב,  שום  שם  ואין  רע,  כולו  שהוא 
מהשי״ת ב״ה כביכול, כי בלעדו לא היה לה שום חיות, ובהכרח שהיא 
וכו׳.   כולם  את  מחיה  יתברך  הוא  כי  יתברך,  מאיתו  חיות  מקבלת  ג״כ 
וזה בחינת תוקף הנס של פורים. כי המן הרשע חשב שלא יוכלו ישראל 
לִהנצל מידו ח״ו, מחמת שהתגבר עליהם בתוקף קליפה זו השניה הנ״ל, 
אבל השי״ת חמל על ישראל והקדים רפואה למכה, כי היה באותו הדור 
מרדכי היהודי, ועוצם תוקף מעלת מרדכי מובא בכתבים (פע״ח פורים ה) 
מרדכ״י  כי  שבדעת,  אהבה  בבחינת  והוא  מאוד,  ונורא  גדול  אור  שהיה 
אהבה  בחינת  זה  חסד׳,  ׳רב  ס),  (ליקו״מ  כמובא  חס״ד  ור״ב  בגימטריא 
עם  דאזיל  ׳יומא  שהוא  חסד  בחינת  הוא  שבימים  אהבה  כי  שבדעת, 
למעלה  שהוא  שבדעת,  אהבה  בחינת  זה  חסד׳,  ׳ורב  כנ״ל,  יומין׳  כולהו 
ומחמת  כנ״ל.  מרדכי  בחינת  וזה  חסד׳,  ׳רב  בחינת  והוא  סתם,  מחסד 
עמלק,  המן  קליפת  אפילו  לשבר  כח  לו  היה  כן  על  זו,  מבחינה  שהיה 
יודע  היה  כי  כנ״ל,  טוב  שום  בה  שאין  הנ״ל  השניה  הקליפה  דהיינו 
סתום,  מאמר  מבחינת  יתברך,  ממנו  חיות  מקבלים  הם  שגם  ומשיג 
בחינת אהבה שבדעת וכו׳ כנ״ל. כי מרדכי היה נאחז משם, על כן היה 
יתברך  ממנו  חיות  מקבלים  הם  שגם  זאת  להשיג  וכשזוכין  זו.  השגה  לו 
מבחינת מאמר סתום, אזי הם נכנעין ונתבטלין בתכלית הביטול, כי לא היה להם חיות רק מההסתרה וההעלמה, אבל עכשיו כשיודעין שגם שם 
נעלם הוא יתברך, אזי הם נופלים ונתבטלין, ואזי אדרבא, זוכין לעלות בתכלית העלייה, כי זוכין להשיג אור האהבה שבדעת, שהוא אור הגנוז כנ״ל.  
וזהו בחינת עוצם מעלת פורים, ואיתא, שבשום יום טוב ואפילו בשבת לא נמצא תוקף הארה נפלאה כמו בפורים. כי באמת הפליא השי״ת עימנו, 
(אסתר ט) ׳ונהפוך הוא וכו׳׳, כי הוא רצה להתגבר ח״ו בבחינת הקליפה השניה שאין שם שום טוב וכו׳  ונתהפך מהיפוך אל היפוך ממש, כמ״ש 
כנ״ל, וע״י הצדיק מרדכי נתהפך בהיפוך ממש, כי זכו שיתגלה אור האהבה שבדעת, שמשם מקבלת חיות הקליפה הנ״ל מגודל ההסתרה, ועכשיו 
נתגלה אור הגנוז הזה והם נתבטלו כנ״ל, כי אין חיותם רק מההסתרה וכו׳ כנ״ל.  ועל כן ׳ימי הפורים לא יעברו וכו׳׳, ו׳כל המועדים בטלים חוץ 

ילקוט הנחל

יסוד  בזה  מביא  רבינו  פורים.  של  השכרות  כוונות  סוד  שזהו 
חיותם  לקבל  הקליפות  מוכרחים  שבאשר  הקבלה,  בתורת  גדול 
וכפי  בלבד,  חיותם  וכדי  בצמצום,  אלא  יקבלו  שלא  לפעול  צריך  מהקדושה, 
חיובה  שנתבאר  הפורים,  שכרות  כוונות  סוד  גבי  זה  ענין  האריז״ל  שגילה 

במסכת מגילה (ז ע״ב). וז״ל הגמ׳: אמר 
רבא, מיחייב איניש לבסומי בפוריא, 
המן לברוך  דלא ידע בין ארור  עד 
מרדכי.  ומובא בזה בפע״ח (שער ר״ח 
ארור  בין  ידע  דלא  ארור עד  בין  ידע  דלא  חנוכה ופורים ו): עד 
כי  היא,  הכוונה  מרדכי.  לברוך  מרדכי.המן  לברוך  המן 
בכל  קדושה  של  ניצוץ  שיש  ידוע 

חיות,  לו  ישאר  לא  ממנו,  יסתלקו  ואם  אותה,  ַהְּמַחּיֶה  קליפה 
הארה  אותו  שיש  הזה,  הגדול  ביום  והנה  מיד.  לגמרי  ויתבטל 

מזה  לעצמו,  חיות  לו  יגיע  הניצוץ  לזאת  שגם  רוצין  אנו  גדולה, 
ההארה, אבל לא שיגיע כל כך להאיר לקליפה. ולזה צריך שישתכר 
אולי  מרדכי,  לברוך  מן  ארור  בין  ידע  שלא  עד  הזה  ביום  האדם 
ישגה ויתן ברכה לאותו ניצוץ שבקליפה ויתברך גם הוא, אבל לא 
שאם  שלימה,  כוונה  ברכה  תהיה 
יהיה כן יגיע לו הרבה, ותתברך גם 
הקליפה. וראה עוד לעיל באות זו, בטור 
העולמות  ׳השתלשלות  במבוא  המבואות, 
בריאת  טעם  בביאור  הרחבנו  שם  וכו׳׳, 
לינוק  מוכרחים  מה  ומפני  הקליפות, 
יותר  ֶׁשִּיְנקּו  גורם  ומה  מהקדושה,  חיותם 
כפי  בפורים,  השתיה  כוונת  את  אף  ביארנו  ובסופו  וכו׳,  חיותם  מכדי 
הענין.  כל  עי״ש  מקומות,  בכמה  האריז״ל  בדברי  המתבאר 

  
    
    
    
     

  מקור חכמהמקור חכמה



מסילת הקשרים
פח) ולכך יש לעיין מה תוספת וחידוש בא להשמיענו בלשון 'מפורדין' לאחר שכבר השמיענו את הלשון 'מפוזרין', ומה חילוק ישנו ביניהם. ועוד, שכשהשמיענו ב' 
לשונות אלו יחדיו, בוודאי רימז בזה לדבר מה.      פט) וביותר יובן קשר הענין, לאור מה שהביא רבינו את סוד כוונות השכרות של פורים, כדוגמא לענין יניקת הקליפות 
כדי חיותם בצמצום, שזהו גופא גם טעם ענין אותיות התורה ה'מפוזרין ומפורדין' בלשונות העכו"ם, והבן.     ˆ) שעל בחינה זו ותיקונה מיוסד כלל מאמר זה, כמבואר 
בראשיתו (אות א') 'הכלל הוא שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל וכו', ולאהוב זה את זה', והבן.     ˆ‡) ויתכן לרמז בזה להמבואר להלן (אות ד') שתרי"ג המצוות 
הם שיעורים וצמצומים אלוקיים שעל ידם נוכל להשיג אותו יתברך, עי"ש. כלומר שדיבר המן בגנות ישראל, שמחמת אינם עוסקים במצוות ה', על כן אינם מתקרבים אליו 
יתברך ומשיגים אותו.      ˆב) ודו"ק וראה, שמה שציין כאן בגנותן, הרי זה עיקר שבחן, שאינם מתערבין בשום אומה. וע"פ קשרי המאמר יתכן לציין בזה, שכשם שנשמות 
ישראל מתבדלים מהאומות, אע"פ שהם מפוזרין ביניהם, ונשארים באחדותן באמונתם בהשי"ת, כן אותיות התורה המפוזרין ומלובשים בלשונות העכו"ם, אע"פ שהם 
מפוזרים מאוד, עם כל זה הרי הם עדיין נפרדים מהאומות, ואף שמחיין כל דבר, עם כל זה הם נפרדים מהם במהותם בתכלית ההיפך, אלא לפי שעה הם נעלמים שם, והבן. 

ּב 
ואני תפלה

י  ƒנ יע≈ ƒׁ ו… ו¿ י  úַָע ם  ַרח≈
 úúַ כ¿ ƒּב   יו… ¿‰ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
ים  ƒנ ֲ‰‚ּו ‰ַ ים  ƒ„ י ƒמ ¿ú ַּ ‰ַ
ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ  ú ∆̂ ≈‡
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒּכ ים.  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ
י  ƒנ ַּ ר¿ ַז ֲע ָך  ∆ úָ מ¿ ח∆ ב¿ ּו
 ú ּב≈ ַ̃ ¿ú ּו ַע  מ… ¿ׁ ƒú  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿
 ‰ ָׁ „ו… ¿̃ ָר‰  ּו… ך¿  ּכַ  ú ּכָ
י  ƒּפ ƒמ ָב‰  ָ‚ּ ¿ׂ ƒנ ו¿  ‰‡ָ ָר נו… ו¿
ים  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
ם  ינּו ַע„ ַ‰ּיו… ≈  ֲ‡בו… ימו… ƒמ
 ú ּכָ  úַע ו¿ ָעúַי  ם  ַרח≈  .‰ ַ‰ּז∆
נּו  יע≈ ƒׁ ‰ו… נּו ו¿ ר≈ ָעז¿ ú ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
ָר‰  ַ‰ּו… י  ≈„ י¿  úַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ך¿  י ƒׁ מ¿ ‰ַ ¿ú  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
 úָכ ¿ú ָך  ¿ úָ‰ּו ¡‡ ּו  נ י ≈úָע
נּו  ֲ‡ַנח¿ ר  ∆ׁ‡ֲ   מו… ˜ו… ַ‰ּמ¿
ָך  ¿ ָב ‰ֲ ‡ַ ּב¿ י  ƒּכ ם.  ∆‰ ּבָ
ב  ≈‰ ‡ו…  ‰ ָּ‡ַ ∆ׁ  ‰úָ „ו… ¿‚ּ‰ַ
 ‰ ָּ‡ַ  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿   ∆‡
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ¿ú  ּוׁ ר¿ ן  ≈ נו…
ך¿  י ƒׁ מ¿ ‰ַ ¿ú ם  י ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ
ּו  נ ח≈ מ… ך¿  ו… ¿ú ָך  ¿ úָ‰ּו ¡‡
ר  ס… ¡‡ ∆ú ו¿ ס  ּפ… ¿ ƒú ו¿ נּו,  ≈ú כ¿ ƒׂ ו¿
 ,ú ָיכו… ב¿ ƒּכ נּו  ≈ú ¿̂ ∆‡ ָך  ¿ ‡ו…
ָ‡סּור  ך¿  ∆ú "מ∆   ַנ י ƒח ב¿ ƒּב
  ַנ י ƒח ב¿ ƒּב ים",  ƒט ‰ָ ר¿ ּבָ
 ָי ƒב ָׁ ם  רו… úַּמָ  ָי ƒúָע"
ַמַען  ¿ú ינּו ≈úם ָע י". ַרח≈ ƒב ∆ׁ
נּו  יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿ נּו  ר≈ ָעז¿ ו¿ ָך  מ∆ ¿ׁ
נּו  ּמָ ƒים ע ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ רּו ַ‰ מ¿ ¿‚ ƒּי ∆ׁ
 ˜ úֲַעסו… יúּו  ƒח ¿ ƒ‰ ∆ ּׁ ַמ‰ 
ּו  נ úָ   ו… úּ‚ַ ¿ú ּו  נ נ≈ ּו ּ̃ ƒ ּב¿
 ˜ ַ„ּב≈ ¿ú ּו  נ ּכ≈ ַז ָך,  ¿ úָ‰ּו ¡‡
 „ י ƒמ ָ ּו  נ י ≈ ו… ב ¿ׁ ח¿ ַמ
ָמם  ‰ יו… ָׁ „ו… ¿ּ̃ ָך ַ‰ ¿ָר ו… ב¿
  י ƒּמ‡ַ ר  ∆ׁ ∆̃ ּב¿  ,‰úָ י¿ úָ ָו
 ,‡úָ פ¿ ƒנ  ּו˜ ב≈ ¿„ ƒּוב  ˜ ָחָז ו¿
ך¿  ָׁ מ¿ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿
ך¿  ו… ¿ú ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡ ס  ּפָ ¿ ƒנ ו¿
 ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ ו¿ נּו  ח≈ מ…
 , ‰ úָ ו… „ ¿‚  ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו
יָמ‰  ≈‡ מּוָנ‰ ּב¿ ¡‡  ּב∆ מ∆ ¡‡ ּב∆
 , ַע י ƒז ו¿   ≈ ר¿ ּו  ‰ ‡ָ ר¿ ƒי ו¿
ּוב  ּכָ ∆ׁ ‡ָר ¿̃ ƒי מ ƒם ּב ּיַ ֻ̃ י ƒו
" ּו ּנ ּפ∆ ַ‡ר¿  ‡…ú ו¿ יו  ƒּ "ֲ‡ַחז¿

(úי˜ו" ח"ב, נ‚). 

צדוקי  איזה  היה  כב 

(כופר ומין) שראה את רבא 
כאשר  בהלכה,  מעיין 
אצבעות ידיו נתונות תחת 
רגלו, והיה ממעכן ברגליו 
בלא שימת לב, עד שנטפו 
דם. אמר לו הצדוקי, ַעם 
שהקדמתם  ונמהר,  פזיז 
את פיכם לאזניכם, ועדיין 
בפזיזותכם.  עומדים  אתם 
תורה  מתן  במעמד  הלא 
היה עליכם תחילה לשמוע 
לשקול  ואז  המצוות,  את 
ביכולתכם  אם  בדעתם, 
עליכם,  קבלום  לקיימם, 
תקבלום  לא  לא,  ואם 
עליכם. השיבו רבא, אנחנו 
בתום  ה׳  ִעם  שהתהלכנו 
׳תומת  בנו  נאמר  לב, 
ליבם  (תומת  תנחם׳  ישרים 
חפצם),  למחוז  תנחם  הישרים  של 

אך אנשים אלו הבאים על 
ה׳ בעלילות, עליהם נאמר 
ְיָׁשֵּדם׳  בוגדים  ׳ְוֶסלֶף 
(עקמומיות הבוגדים, ישדוד מהם 

את נפשותם). 

אמרו  א):  לב,  (דברים  יפות  בפנים  ומובא  להתורה.  ובונין  כשעושין 
(שבת פח.) ׳בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע אמר  חז״ל 
השי״ת, מי גילה לבַני רז זה שהמלאכים משתמשים בו, שנאמר ׳ברכו ה׳ 
הזה,  הענין  ולהבין  דברו׳׳.  בקול  לשמוע  דברו  עושי  כח,  גיבורי  מלאכיו 
כביכול  כח  מוסיפין  עי״ז  המלאכים,  וחביבת  תשוקת  גודל  מחמת  כי 
וכן  וגו׳׳.  לאלהים  עוז  ׳תנו  סח)  (תהלים  כדכתיב  עמהם,  לדבר  למעלה 
תשוקתו  שמחמת  רבו,  את  המחכים  בתלמיד  יד.)  (חגיגה  חז״ל  אמרו 
כי  (מכילתא   אמרו  וכן  לו.  להשפיע  רבו  בחכמת  עוז  נותן  מרבו,  לשמוע 
כל  השבת,  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  ׳ושמרו  טז),  לא,  תשא, 
ישראל  שחיבבו  שע״י  והיינו  השבת׳.  עשה  כאילו  כהלכתו,  שבת  השומר 
במעשה  להקב״ה  שותפים  ונעשו  השבת,  עשיית  גרמו  הם  השבת,  את 
בראשית. וזהו שאמר ׳עושי דברו, לשמוע בקול דברו׳, כי מחמת תשוקתם 
דכתיב  והיינו  ונשמע׳,  ב׳נעשה  הוא  וכן  הדיבור,  את  עושים  כאילו  הוי 

׳כל אשר דיבר ה׳, נעשה ונשמע׳, כאילו הם עשו את הדיבור. 
 מפוזרין ומפורדין בלשונות העכו״ם. ראינו לציין, שבאות זו הזכיר רבינו 
שהם  בתורות  והנה  ומפורדין׳.  ׳מפוזרין  הלשון  צמד  את  פעמיים 
הביא  (ולא  ממש  כבמקרא  בהם  לדקדק  שניתן  ואמר  גילה  עצמו,  רבינו  מלשון 
כוונה  בוודאי  בזה  לו  יש  אלא  והכתיבה,  המליצה  ויופי  לתפארת  רק  שונים  לשונות 
מיוחדתפח)),  והנה מצינו סמיכות לשון זו בדברי המן לאחשורושפט) בגנות ישראל, 
וישנם שם רמזים וקשרים רבים לעענייני המאמר, וכך כדכתיב במגילת אסתר (ג, 
ח): ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלֶּמלֶ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, יְֶׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמים 
ֵאיָנם   ֶַהֶּמל ָּדֵתי  ְוֶאת  ָעם,  ִמָּכל  ׁשֹנֹות  ְוָדֵתיֶהם   ,ַמְלכּוֶת ְמִדינֹות  ְּבכֹל 
עִֹׂשים, ְוַלֶּמלֶ ֵאין ׁשֹוֶה ְלַהִּניָחם: וביאר החיד״א בספרו חומת אנך (שם):  ישנו  ישנו 
עם אחד כו׳.עם אחד כו׳. אפשר לפרש שהכוונה ישנו ׳עם אחד׳, שתכלית אומה זו הוא 
כלומר  ׳מפוזר׳,  עתה  אבל  ויסודםˆ).  קיומם  וזהו  ביניהם,  אחדות  להיות 
מיכא ציבחר, מיכא ציבחר (מכאן מעט ומכאן מעט). ואפילו אותם שהם במקום אחד, ׳מפורד׳, כלומר הם נפרדים, ושנאת חינם יש ביניהם. ודתיהם ודתיהם 
שונות מכל עם וכו׳.שונות מכל עם וכו׳. שעיקרם של ישראל הוא יחוד ואחדות, ועושים ההיפך, והוא היפך דתם (מה שאינו בשאר האומות שנאמנים לדתם) וכו׳. ובהכי ניחא מה 
שאמרו רז״ל (מגילה יג:) ׳ישנו עם אחד – ישנים מן המצוות׳, דכיון דיש שנאה ביניהם, נפל תורה (נתמעט כח התורה), דכי איכא אחדות, כשמקיים 
אחד מהם מצוה, נחשב כאילו קיימוה הכל, אבל עתה נתמעט כח המצוות. ומה גם שעוברים תדיר על מצות עשה ׳ואהבת לרעך כמוך׳, ועל ׳לא 
תשנא׳, ועל ׳לא ִתקום ולא ִתטור׳, וזה תדיר, ואם כן ישנים מן המצוותˆ‡).  ובמשאת משה להאלשיך (שם) ביאר עוד: ישנו עם אחד וכו׳. ישנו עם אחד וכו׳. ׳עם אחד׳ הוא, 
כלומר בלתי מעורב ִעם עמים זולתו. וזהו אומרו ׳ישנו׳, כלומר גם כי שבעים אומות שהיו בעולם כולם נתערבו, באופן שלא נותרו נקראים יותר בשם 

אומות נפרדים, רק מעט מזער, ונתערבו בהם האחרים, ונבטלו ונטמעו בתוכן וכו׳. והעם הזה לא כן הוא וכו׳, שאין ַעם זולתו מעורב בו ˆב). 
נעשה ונשמע שמתחילה עושין ובונין לאותיות התורה. ומובא במאור ושמש (פ׳ יתרו, ד״ה ומזה נבוא): איתא במדרש (שמו״ר כט, ב) ׳אנכי ה׳ אלהיך, 
הדא הוא דכתיב (דברים ה) פנים בפנים דיבר ה׳ עימכם׳ וכו׳, פירוש, בפנימיות אלקות יתברך שמו היה מדבר ִעם פנימיות ישראל. והמשך 
המדרש ׳א״ר אבדימי דמן חיפה, כ״ב אלף ירדו עם הקב״ה לסיני׳, ופירש הרב המגיד הקדוש רבינו יחיאל מיכל מ״מ דק״ק זלוטשוב זצוק״ל, שירד 
הקב״ה על הר סיני עם כל הכ״ב אותיות שבאלפ״א בית״א, עם כל הרל״א שערים (חשבונות צירופי אותיות שונים שנמנו בספר יצירה פ״ב). ולפרש הדבר, 

מילואי חכמה
אור  התגלות  בחינת  הוא  פורים  כי  תתקמד).  משלי  (ילקו״ש  מפורים׳ 
הפורים  ימי  יתבטלו  לא  כן  ועל  לבוא,  לעתיד  שיתגלה  שבדעת  האהבה 
מצרים  ויציאת  מצרים,  ליציאת  זכר  הם  המועדים  כל  כי  לעתיד.  אפילו 
אבל  הקליפות,  לכל  ראש  הוא  ופרעה  פרעה,  יד  מתחת  שיצאו  היה 
כי  והמידות,  הימים  התגלות  אצל  שהוא  הקליפה  בחינת  הוא  אעפ״כ 
ולהתפשט  לירד  המוחין  שמתחילין  המקום  ושם  ׳העֹרף׳,  אותיות  ׳פרעה׳ 
חזקה  קליפה  הוא  ובוודאי  פרעה,  אחיזת  ושם  ומידות,  ימים  בבחינת 
לבחינת  סמוך  הוא  אבל  ממש,  בהתחלה  שאחיזתו  מאחר  מאוד,  וקשה 
בבחינת  והקליפה,  הרע  שורש  הוא  עמלק  המן  אבל  והמידות.  הימים 
(במדבר כד) ׳ראשית גויים עמלק׳, כי הוא יונק מהסתרת והעלמת הדעת 
והמוחין, מבחינת מאמר סתום כנ״ל, אשר אי אפשר להכניעו ולבטלו כי 
אם כשזוכין לאור האהבה שבדעת, שהוא למעלה מהימים והמידות כנ״ל. 
ועל כן כל הימים טובים, שהם בחינת ימי טוב, דהיינו שבאותן הימים 
עשה השי״ת עימנו ניסים ביציאת מצרים והכניעו ימי הרע והתגברו ימי 
האהבה  יתגלה  שאז  לעתיד  כן  על  טוב,  יום  עושין  אנו  כן  ועל  הטוב, 
כי  טובים,  הימים  יתבטלו  אז  כן  על  מהימים,  למעלה  שהוא  שבדעת 
שהוא  פורים,  אבל  כנ״ל.  מהימים  למעלה  הוא  לעתיד  שיתגלה  האור 
שיניקתו  עמלק  המן  קליפת  הכניעו  אז  כי  שבדעת,  האהבה  בבחינת 
משם, מבחינת ההסתרה ההיא כנ״ל, על כן לא יתבטלו ימי הפורים גם 
שהוא  שבדעת  האהבה  אור  דהיינו  זו,  להארה  ג״כ  יזכו  אז  כי  לעתיד, 
ג״כ הארה של פורים כנ״ל וכו׳. ועל כן ׳חייב לבסומי בפוריא, עד דלא 
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי׳, כי שם הוא למעלה מהדעת, ושם אין 
מהמידות,  למעלה  טוב,  כולו  הוא  שם  כי  וכו׳׳,  המן  ׳ארור  לומר  שייך 

למעלה מימי טוב וימי רע כנ״ל.

ילקוט הנחל

ובונין  עושין  מתחילה 
לאותיות התורה 
וכו׳ ואח״כ נשמע. וראינו לסמוך לזה 
(תשובה  המדות  בספר  גם  המובא  את 
ה׳,  את  לעבוד  המתחיל  וז״ל:  עו), 
 הקב״ה אומר לו, יודע אני, ֶׁשֶחְפְצ
הוא  מה  אבל  אותי,  לעבוד  ורצונך 
ַהַּבּטּוחֹות (העירבון לכך), שמא למחר 
אקרב  איך  כן  אם  אותי,  תעזוב 
ואיך  שרצית,  הרצון  בשביל  אותך 
נסתרים.  דברים  תיכף  לך  אגלה 
אלא כן תעשה, בתחילה אהוב אותי 
שאין  אע״פ  מצוותי  ותעשה  כך, 

חכמות,  בלא  פשוט  אותי  ועבוד  המצוה,  של  השכל  יודע  אתה 
וכשתעבוד אותי כמה זמנים, אזי אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל 
של כל דבר ודבר, ואקרב אותך בכל מיני התקרבות, כי הזמן הרב 
אותי. תעזוב  שלא  ַּבּטּוחֹות  הוא  מקודם,  אותי  שעבדת 

נעשה ונשמע. רבינו מבאר כעת את השגתו בלשון אותה אמרו ישראל במתן תורה – ׳נעשה ונשמע׳, וכדכתיב בשמות (כד, ג–ז): ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר 
ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה׳ ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים, ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו, ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳ ַנֲעֶׂשה: ַוִּיְכּתֹב מֶׁשה ֵאת 
ָּכל ִּדְבֵרי ה׳ וגו׳: ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם, ַוּיֹאְמרּו, ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳ ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע: ופירש המלבי״ם (שם): נעשה ונשמע.נעשה ונשמע. חז״ל 
פירשו ׳נשמע׳ על ההשכלה. תחילה ׳נעשה׳ מבלי חיקור אחר הטעם, וע״י כך ׳נשמע׳ להבין טעמי המצוות וסודותיהם.  ומובא במסכת 
בשעה  אלעזר,  א״ר  ע״א):  (פח  שבת 
ל׳נשמע׳  ׳נעשה׳  ישראל  שהקדימו 
יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה 
לבַני רז זה שמלאכי השרת משתמשין 
בו, דכתיב ׳ברכו ה׳ מלאכיו, גיבורי 
כח, עושי דברו, לשמוע בקול דברו׳, 
א״ר  ׳לשמוע׳.  והדר  ׳עושי׳  ברישא 
דכתיב  מאי  חנינא,  ברבי  חמא 
׳כתפוח בעצי היער וגו׳׳, למה נמשלו 
תפוח  מה  לך,  לומר  לתפוח,  ישראל 
ישראל  אף  לעליו,  קודם  פריו  זה 
כב  ההוא  לנשמע.  נעשה  הקדימו 
מעיין  דקא  לרבא  דחזייה  צדוקי 
דידיה  אצבעתא  ויתבה  בשמעתא, 
תותי כרעא, וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא. אמר ליה, 
ְּבַפְחזּוַתְייכּו  אכתי  לאודנייכו,  פומייכו  דקדמיתו  פזיזא,  עמא 
ַקְייִמיתּו. ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו, קבליתו, ואי לא, 
׳תומת  בן  כתיב  בשלימותא,  דסגינן  אנן  ליה,  אמר  קבליתו.  לא 
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מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע 



מסילת הקשרים
ˆ‚) כלומר שהצדוקים היו מאמינים רק בתושב"כ (שהיא בבחי' 'נעשה'), אך אינם מאמינים בתושבע"פ (שהיא בחי' 'נשמע', ששם עיקר כפיית היצר). ויתכן לרמז ולבאר 
בזה, שאלו הצדוקים הם בבחי' זה השואל 'היכן אלקיך', בחי' כפירתם בתושבע"פ, דהלא אורייתא וקוב"ה חד. ועל כן עיקר תשובתנו אליהם הוא, שהאמונה השלימה היא 
כדרך העושים מאהבת השי"ת, ומאמינים בתום לב שהוא טוב תמיד בין בטיבו בין בעקו (בחי' אהבה שבימים, ושבדעת, כמבואר להלן אות ה'), והיא הנותנת להם את הכח 
לעמוד על הבנת עומק דברי התורה אף עד כדי ירידת דם, המרמזת על מסירות נפש לעשות דברו, בבחי' עבודת כפיית היצר. ולעובדא ולמעשה יתבאר, שעיקר הכח לזכות 
לכפיית היצר, הוא ע"י האמונה התמימה באור האהבה שבדעת 'שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו', כדפירש"י, והבן.      ˆ„) כלומר שהכניעו יצרם וכפו את ליבם 
וקשרוהו לדעתם, בחי' מלאך ה' צבאות, כדלהלן (אות ז').      ˆ‰) שכשעושה ובונה לאותיות התורה ומפשיטם מלבושי קליפותיהם, אזי מתגלה פנימיות התורה העתידה 
להתגלות לעתיד לבוא, ומתרבה השלום נפלא בעולם, כדלהלן (אותיות ד'–ה').      ˆו) בבחי' המבואר להלן (אות ו') שזה הרב הדומה למלאך ה' צבאות, ע"י שכופה את 
יצרו, הוא בבחי' 'כי שפתי כהן ישמרו דעת', ועל כן 'תורה יבקשו מפיהו', כי בוודאי יודע הוא את התורה, כי אפילו מדברים גשמיים הוא מלקט אותיות התורה, עי"ש. 

ּב 
ואני תפלה

 ' ו כ ו י  ƒר ז¿ ע∆ ּב¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ ו¿
  ּיו… ƒ ָ‰‡ו… וכו'  ר  ר≈ עו… ¿ú
ָבר  ָ„ּ  úָכ ּב¿ ן  י ƒׁ ּבָ úֻ מ¿ ‰ַ
ָיָ„ם   úַע ר  ∆ׁ‡ֲ úָם  עו… ּבָ ∆ׁ
ב  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּב  ָ‡ָר ּבָ
úָם  עו… ּבָ ∆ׁ ים  ƒָבר ¿„ּ ‰ַ  ú ּכָ
 ָ‡ָטן. ּוָבָר ָ̃ ַע„  ú ו¿ „ו… ָ‚ּ ƒמ
רו…  ֲחב≈ מ≈  ‰ ּנ∆ ֻׁ מ¿ ָבר  ָ„ּ  ú ּכָ
מּוָנ‰  ¿ּו ָוַטַעם   ‰ ∆‡ ַמר¿ ּב¿
  ו… ּי ƒ ‡ו… י  ƒפ ּכ¿  , ר∆ ַ‡ח∆
 ‰ ָׁ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ ָר ו… ּ ‰ַ
י  ƒפ ָבר ּכ¿ ָ„ּ úָכ ָּ ּב¿ ַנס¿ כ¿ ƒ‰ ∆ׁ
ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿
 ָּ ¿ú ַ̃ ָׁ ו¿  ָּ ּוָמַ„„¿  ָּ ַער¿ ƒׁ
 .‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ ָמ ָחכ¿ ּב¿
יי,  ָך  י ∆ַׂמֲע ּו  ַרּב "ָמ‰ 
 ,ָי ƒָׂע ָמ‰  ָחכ¿ ּב¿ ם  ָúּ ּכֻ
ָך,  נ∆ ָי נ¿ ƒ̃   ָ‰ָ‡ר∆  ‰‡ָ ¿úָמ
ַח  ּכ…  ‡ ָנ  ú ַ„ּ ¿‚ ƒי  ‰ ָּ ַע ו¿
 ָּ ר¿ ּבַ ƒ„ּ ר  ∆ׁ ‡ֲ ּכַ י  ָנ …„ ‡ֲ
ָך  ַמַענ¿ ¿ú  ‰ ≈ֲׂע ר".  ‡מ… ≈ú
ַמַען  ¿ú ּו ָך  ¿„ בו… ּכ¿ ַמַען  ¿ú ּו
ָך  ¿úּ ∆ׁ ים ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ּיו… ƒ ‡ו…
ָבר,  ָ„ּ  úָכ ּב¿ ן  י ƒׁ úֻּבָ מ¿ ‰ַ
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ַח  ּכ… úָנּו  ן  ∆ּ ƒּ ∆ׁ
י„ ּכ…ַח  ƒמ ָּ ר ר≈ עו… ¿ú ים ƒַרּב‰ָ
 ‰ ≈ַׂמֲע  ú ∆ׁ   ּיו… ƒ ָ‰‡ו…
 úָכ ּב¿  ׁ úֻּבָ ּמ¿ ∆ׁ  י ƒׁ‡ ר≈ ּב¿
úָם (úי˜ו" יט).  עו… ּבָ ∆ׁ ָבר ָ„ּ

מילואי חכמה
התורה,  אותיות  ע״י  העולמות  את  וברא  אלקותו,  צמצם  הקב״ה  דהנה 
של  החיות  והן  גדולים,  ְוִׂשְכִלּיֹות  גדולים  אורות  הן  ונקודות  ואותיות 
ב״ה  הוי״ה  ושם  הוי״ה,  לשם  ולבוש  כינוי  הם  האותיות  וכל  העולמות. 
הוא נשמת כל העולמות. ושם אדנ״י הוא לבוש והיכל לשם הוי״ה, ושם 
של  ׳פנימיות׳  והם  ב״ה,  הוי״ה  לשם  והיכל  ׳לבוש׳  ג״כ  הוא  אלהי״ם 
בעולם  ׳לבוש׳  שהוא  מה  העולמות,  בכל  וכן  מהם.  התחתונים  העולמות 
׳נעשה  ישראל  וכשאמרו  ׳פנימיות׳.  ממנו  התחתון  בעולם  הוא  העליון 
צירופי  ע״י  היינו  מלאך,  נברא  דיבורו  ע״י  ואחד  אחד  כל  ונשמע׳, 
האותיות שהוציא מפיו נברא מלאך, ולא בבחינה שאמר זה אמר זה, וכל 
ומי  ויחודים,  צירופים  עשה  כן  ונשמע׳,  ׳נעשה  שאמר  בחינתו  לפי  אחד 
שאמר בהתלהבות יותר מחבירו, עשה יחוד גדול מחבירו, וכל אחד ואחד 
עשה צירופים באמירתו ׳נעשה ונשמע׳ מה שלא עשה חבירו, ונצטרפו כל 
לכל  כולה,  התורה  כל  יצא  ומזה  בית״א,  אלפ״א  הכ״ב  כל  של  הצירופים 

אחד ואחד חלק תורתו כפי הצירופים אשר עשה. 
כד,  (שמות  יפות  בפנים  בזה  ומובא  נשמע.  ואח״כ  וכו׳  עושין  מתחילה 
לשון  הוא  שמיעה  כי  לשמיעה,  עשיה  הקדמת  ענין  ז): 
החקירה  מבלי  המצוה  לעשות  הוא  העבודה  שעיקר  הדבר,  טעם  הבנת 
קשה  שהיה  אף  בעקידה,  אבינו  באברהם  שמצינו  כמו  הטעם,  על 
ריבון  הקב״ה,  לפני  אברהם  אמר  י:),  תענית  (ירושלמי  חז״ל  כמ״ש  בעיניו, 
העולמים, גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות את יצחק בני היה לי מה 
להשיב ולומר לפניך, אתמול אמרת לי ׳כי ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו את 

ולא  וכו׳׳,  יצרי  את  כבשתי  אלא  כן,  עשיתי  לא  ח״ו  לעולה׳,  שם  ׳והעלהו  אומר 
שורשו  להבין  ה׳  יזכהו  המצוות  עשיות  אחר  אמנם  הדבר,  על  חקר 

וטעמו, וזה המעשה המביא לידי לימוד. 
בחוקותי,  (פ׳  לחיד״א  קדומים  בנחל  ומובא  ומצטרפות.  בולטות  אותיות 
בחקותי,  (ספרא  רז״ל  אמרו  וז״ל:  יד,  מכתב  קדמון  ספר  בשם  ד) 
יש  כי  הטעם  למרובים׳,  העושים,  מועטים  דומה  ׳אינו  ב),  א,  פרשתא 
(עי׳  פרצופים  ריבוא  שישים  בהם  ויש  אותיות,  ריבוא  שישים  בתורה 
ברכות נח.). וכל אחד מישראל נאחז באות אחת של תורה, ואותה האות 
אבנים  שתי  כי  ידעת  וכבר  וכו׳.  לבעלה  אשה  כשעבוד  אליו  משועבדת 
ק״ך  בונות  אבנים  ה׳  בתים,  ששה  בונות  אבנים  ג׳  בתים,  שתי  בונות 
בתים (כמבואר כל זה בספר יצירה (ד, יב) בסוד צירופי האותיות, עי״ש). ועל 
כתרים  קושר  והקב״ה  והולך,  שמתרבה  הצדיקים  צירוף  הוא  זה  דרך 
מתחברים  וכאשר  כתר,  ואות  אות  לכל  עי״ש),  פט.  (שבת  לאותיות 
הצדיקים  כן  חקר,  לאין  דין  מן  דין  ומקבלים  בזה,  זה  האותיות 

בהצטרפם זה לזה מאירים ומתנוצצים לאין מספר. 
רב. ומובא בספר  ואור  חיות  מקבלין  וכו׳  ומצטרפות  בולטות  אותיות 
ידוע  לפרש):  יש  עוד  ד״ה  תשא,  כי  (פ׳  אפרים  מחנה  דגל 
וכל  וארץ  ושמים  העולמות,  כל  נבראו  ובהם  קדושים,  הם  שהאותיות 
הוא  הכל  חלילה,  ִּביׁש  הן  ַטב  הן  עושה,  שאדם  מה  וכל  חיליהם. 
פוגם  הוא  אזי  ח״ו,  רע  וכשעושה  שעושה.  הדבר  ענין  כפי  באותיות, 
הקדושים  האותיות  ח״ו  ומוריד  ההוא,  הרע  אל  שנצטרפו  באותיות, 

׳ְוֶסלֶף  בהו  כתיב  בעלילותא,  דסגן  אינשי  הנך  תנחם׳,  ישרים 
בוגדים ְיָׁשֵּדם׳. ופירש״י (שם): עושי דברו לשמוע.עושי דברו לשמוע. מוכנין לעשות קודם 
שישמעו, ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את הדבר, לידע 
לאודנייכו. קודם  פומייכו  לאודנייכו.דקדמיתו  פומייכו  אם יכולין לקבלן עליהם אם לאו. דקדמיתו 

ָקָׁשה,  היא  היאך  אותה  ששמעתם 
קיבלתם  בה,  לעמוד  תוכלו  ואם 
בשלימותא.  בשלימותא.דסגינן  דסגינן  לקיימה.  עליכם 
כדרך  לב,  בתום  עימו  התהלכנו 
העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא 
לעמוד  נוכל  שלא  בדבר  יטעננו 
גילה  גילה מי  מי  (שם):  המהרש״א  וביאר  בו ˆ‚). 

כו׳. דזהו דבר סודי, שהמלאך כולו רוחני,  השרת  שמלאכי  זה  רז  כו׳.לבני  השרת  שמלאכי  זה  רז  לבני 
ואין לו דעת אחרת כי אם לעשות רצונו יתברך ב״ה, והוא מוכן 
כאילו עשה, מה שאין כן האדם מחובר בגוף ונפש, שיש בו גם 
דעת היצה״ר, ואינו מוכן לעשות רצון אביו שבשמים, כי היצה״ר 
מסיתו לרעה. אבל ישראל במתן תורה נגלה להם סוד זה, להיות 
שבשמים.   אביהם  רצון  לעשות  מוכנים  להיות  אחת ˆ„)  דעת  להם 
הוא  גדול  יהושע,  א״ר  השלום):  (פרק  זוטא  ארץ  דרך  במסכת  ומובא 
נעשה  ה׳  דיבר  אשר  ׳כל  ואמרו  ישראל  שעמדו  שבשעה  השלום, 
בשלום ˆ‰),  וברכם  תורתו  להם  ונתן  הקב״ה  בהן  שמח  ונשמע׳, 
שנאמר (תהלים כט) ׳ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום׳. 
מעמד  שכעין  כעת,  מבאר  רבינו  ומצטרפות.  בולטות  אותיות 
באלו  הוא  כן  ונשמע׳,  ׳נעשה  ישראל  אמרו  בו  תורה  מתן 
הצדיקים הכופים את יצרם, בחי׳ מלאך ה׳ צבאות, שאין מתגלה להם תורתם 
בין  ונתפרדו  שנתפזרו  התורה  אותיות  את  ומצרפים  שמלקטים  מתוך  אלא 
לשונות העכו״ם, בחי׳ לבושי הקליפות וימי הרע, שכל זה בחי׳ ׳נעשה׳, ואזי 
בולטות  ׳אותיות  זה  לשון  והנה  ׳נשמע׳.   בחי׳  מלעילא,  קלין  למשמע  זוכים 
ומצטרפות׳ הוא מלשון הגמ׳ במסכת יומא (עג ע״ב) גבי האורים ותומים, 
שכאשר היה נשאל הכהן הגדול בדבר מה, היה שואל בהם, ואזי היו בולטות 
מצרפם  הכהן  והיה  בהם,  שנחקקו  השבטים  שמות  מאותיות  חלק  ומאירות 
׳אורים׳,  ותומים׳.  ׳אורים  ְׁשָמן  נקרא  למה  הגמ׳:  וז״ל  תשובה.  לכדי 
׳תומים׳, שמשלימין את דבריהן וכו׳. כיצד  שמאירין את דבריהן, 
נעשית, רבי יוחנן אומר, בולטות. ריש לקיש אומר, מצטרפות וכו׳. 

מיתיבי, כל כהן שאינו מדבר ברוה״ק ושכינה שורה עליו ˆו), אין 
לו,  עלתה  ולא  אביתר  לו,  ועלתה  צדוק  שאל  שהרי  בו,  שואלין 
יוחנן וריש  ר׳  (ולדברי  שנאמר ׳ויעל אביתר עד תום כל העם וגו׳׳ 
לקיש שהכהן ראה את התשובה לפי בליטת או הצטרפות האותיות, לכאורה 
לא נצרכת רוה״ק). ומתרצת הגמ׳: סיועי 
מדברי  והנה  בהדייהו.  מסייע  הוה 
רש״י (שם) מבואר, שמאן דאמר ׳בולטות׳ 
דאמר  ומאן  ׳מצטרפות׳,  היו  שלא  סובר 
׳מצטרפות׳ סובר שלא היו ׳בולטות׳, וז״ל: 
את  מפרשים  דבריהם.  את  דבריהם.שמאירין  את  שמאירין 
אין  דבריהן.  את  דבריהן.משלימין  את  משלימין  דבריהן. 
גזירתן חוזרת. בולטות.בולטות. האותיות בולטות, כגון עי״ן משמעעון, למ״ד 
ממקומה,  זזה  אינה  אחת  וכל  ׳ֲעֵלה׳.  לומר  מיההודה,  ה״י  מללוי, 
דוד  כשהיה  צדוק.  שאל  צדוק.שהרי  שאל  שהרי  מצרפן.  והוא  במקומה,  בולטת  אלא 
בורח מפני אבשלום. ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור.ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור. ותניא בסדר 
עולם, ושאל באורים ותומים ולא עלתה לו, ונסתלק מן הכהונה, 
שנאמר ׳ויעל אביתר׳. מדקתני דבעי כהן המדבר ברוה״ק, אלמא 
לא בולטות ולא מצטרפות היו, דאם כן למה לי רוה״ק. סיועי הוה סיועי הוה 
מסייע.מסייע. כהן בהדי אורים ותומים, הלכך אם כהן ָּכֵׁשר היה וראוי 
לשרות שכינה עליו, האותיות בולטות או מצטרפות (כל אחד לשיטתו) 
אך  מצטרפות.   ולא  בולטות  לא  לאו,  ואם  בו,  כשנשאלין  ידו  על 
בחידושי הריטב״א (שם) מבואר, שלא נחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש, ועוד 
ביאר מדוע נקראו ׳אורים׳ ו׳תומים׳, וז״ל: אורים שמאירין את דבריהן, תומים אורים שמאירין את דבריהן, תומים 
ע״א)  (שם  ז״ל  פירש״י  והתומים  האורים  כי  דבריהן.  את  דבריהן.שמשלימין  את  שמשלימין 
שהם כתב שם המפורש, שהיה נותנו בתוך כפלי החושן וכו׳, שע״י 
השם ההוא מאיר דבריו ומתמם דבריו. ר״י אומר בולטות, ר״ל אומר ר״י אומר בולטות, ר״ל אומר 
מצטרפות.מצטרפות. כשהיה כהן גדול מכוון בחלק אחד מן השם ההוא שנקרא 
׳אורים׳, היו בולטין מן האותיות הכתובות באבנים שבחושן, אותיות 
עיניו,  נגד  מאירות  והיו  כשיצטרפו,  לשאלתו  תשובה  בהם  שיש 
מאותיות  השני  בחלק  ומכוון  חוזר  וכשהיה  כסדר.  שלא  מעורבות 
השם ההוא שנקרא ׳תומים׳, היו מצטרפות האותיות כסדר, ונעשה 
(שבחושן) אותיות  מהם תיבות. ומפני זה היה צריך שיהא באבנים 
כל האלפא ביתא וכו׳. ומר אמר חדא, ומר אמר חדא, ולא פליגי. 
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  מקור חכמהמקור חכמה



 ז) שמבואר להלן (אות ה') שהוא בחי' האהבה שבדעת הגנוזה ומלובשת בהנהגת אותיות התורה, עי"ש.    ˆח) בחי' המבואר להלן (אות ה') מענין התורה הנקראת טוב, עי"ש. מסילת הקשריםˆ

מבואות
הימים והמידות, ומהות מידת החסד ובניינה. הנה ביאר רבינו שהימים 
נקראים מידות, וכמו שנאמר 'ומידת ימי', ושהחסד היינו האהבה נקראת 'יומא 
דאזיל עם כולהו יומין', הם המידות.  ותחילה ראינו לסכם בתמציתיות את ביאור 
ָרם זה בזה, כפי המבואר בספרי ערכי  המושגים 'ימים' ו'מידות', וחלוקתם ְוֶהְקשֵׁ
בחי'  הספירות,  לכל  המשפיע  החסד  ענין  את  עוד  נבאר  מכן  ולאחר  הקבלה, 

'יומא דאזיל עם כולהו יומין'. 
ענין ‰ימים ו‰מי„ו ו‰יחס ביני‰ם. הנה מתחלקים עולמות העליונים לחמש קומות, 
המכונים פרצופים, והם: כתר, חכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. ופרצוף ז"א מתחלק 
בפרטיות לששה קצוות ומידות (המכונים ו"ק דז"א), והם: חסד, גבורה, תפארת, נצח, 
הוד, יסוד. והנה 'כתר חכמה ובינה' מתייחסים לקומת הראש, ומכונים ג' ראשונות, 
ו'ז"א ומלכות' מתייחסים לקומת הגוף, ונקראים ז' תחתונות, שבע מידות. ומקבילים 
פרצוף  כנגד  קדמון'  'אדם  עולם  זה:  בסדר  העולמות,  לחמשת  הפרצופים  חמשת 
כנגד  'עשיה'  ז"א,  כנגד  'יצירה'  בינה,  כנגד  'בריאה'  חכמה,  כנגד  'אצילות'  כתר, 
עצמו  בז"א  אף  (למשל,  רוחניית,  ובחינה  ספירה  כל  מתחלקת  זה  ובאופן  מלכות. 
מתפרט  ועולם  פרצוף  כל  וכן  דז"א,  ומלכות  ו"ק  ומכונים  הללו,  מידות  שבע  ישנן 
העולמות  התהוות  ֵעת  בְּ שֶׁ שמאחר  לדעת,  יש  עוד  הללו).   קומות  לחמש  בעצמו 
סוף  אין  אור  את  מעצמה  ולצמצם  לסלק  המלכות  ספירת  הוצרכה  והשתלשלותם, 
אינה  כן  על  החופשית),  הבחירה  כח  עם  האדם  בריאת  מטרת  (לצורך  בה,  שהאיר 
מאירה שוב מעצמה, אלא רק לאחר שמשתלשל שפע אור אין סוף מהבינה לשבעת 
המידות דז"א, ומשם אל המלכות, ועל כן נקראת הבינה 'ומידת ימי', דהיינו שדוד 
'ומדת ימי'  שהוא בסוד המלכות קורא לספירת הבינה 'מידת ימי' (ראה במקו"ח ד"ה 
בלשון הזהר המבאר כל זאת, עי"ש).  והנה ה'ספירות' מכונים גם 'מידות'. וטעם הדבר 
מבואר בשער ההקדמות (ו ע"ב) וז"ל: לסיבה זו נקראו הנאצלים בשם י' מידות, ובשם 
י' ספירות, ולהורות כי יש בהם מידה קצובה ומספר קצוב, מה שאין כן באין סוף 
עצמו. עכ"ל.  והרמח"ל, לפי דרכו המיוחדת המבארת את כל הבחינות כ'הנהגות', 
מבאר בספריו הרבים היכן מושרשות המידות והנהגות הטבע בספירות העליונות, 
וכך כתב בזה בספרו קל"ח פתחי חכמה (פתח ו): כל ספירה היא מידה, ר"ל כמו חלק 
מן הרצון, והיינו כח מכוחותיו. המשל בזה, הגוף מחובר מכל כך איברים, והרואה 
אותו יראה איבריו. והנשמה, חלקיה אינם איברים, אלא כוחות, כגון זכירה, דמיון, 
העליון,  ברצון  לראות  שאפשר  מה  הרואה  כך  כוחות.  יראה  אותה  והרואה  הרגש, 
יראה כוחות של הרצון. כל ספירה היא מידה. עכ"ל.  ולגבי מהות ה'ימים', נתבאר 
בספר הליקוטים להאריז"ל (פ' ויצא, ד"ה וענין זה יותר יובן), שימי השבוע הם נבראים 
ממש, וכמו שנאמר (תהלים קלט) 'ימים יוצרו'. ועוד הוכחה לכך, ממה שמצינו שנאמר 
שפירושם  ב),  (מל"א  וכו''  דוד  ימי  'ויקרבו  מז),  (בראשית  וכו''  ישראל  ימי  'ויקרבו 
ישנם  והנה  מהם.   וחשובים  עליונים  ואף  מלאכים,  כמו  והם  הימים.  שהתקרבו 
'ימים' עליונים, דהיינו שבע המידות (ז"א ומלכות) של המלכות שבבריאה (ובכלליות 
הם נקראים 'יום', כמבואר בזהר ויחי, רלג.), והיא המנהגת את יום השבת. וישנם 'ימים' 
פחותים יותר במעלתם, דהיינו ו' הקצוות דז"א שביצירה, הרמוזים בשש אותיות 
המלאך מטטרו"ן הממונה על עולם זה, והם ששת כוחותיו הנקראים ימים (ובכלליות 

הם נקראים 'יום', כמבואר בהשמטות הזהר ח"א, רנט:), ובהם מונהגים ששת ימי המעשה 
עם כל שפעם והצטרכותם, ועל שם זה נקרא שמו 'שר העולם' (וראה עוד בענין שש 
ל'מידות',  גם  מתייחסים  וה'ימים'  עי"ש).   כג.),  (ו,  בתיקו"ז  היצירה,  שבעולם  המידות 
כמבואר בזהר (ויחי, רכד.) שכפי שמתקן האדם את ימיו, כן הם נעשים מלבוש רוחני 
לנפשו, הנקרא 'חלוקא דרבנן'. וע"פ זה מבואר רבות בספרי החסידות (ראה למשל 
בספר אהבת שלום פ' ויחי, ד"ה או יאמר עד"ז), שצריך האדם להיזהר מאוד לבל יפגום 
השולטת  בבחינה  השי"ת  את  לעבוד  יום  בכל  צריך  כן  ועל  מלבושיו,  שהם  בימיו 
שני  וביום  החסד,  במידת  השי"ת  את  לעבוד  צריך  ראשון  ביום  דהיינו  יום,  באותו 

בבחינת גבורה, וביום שלישי בבחינת תפארת, עד שבת קודש בבחינת מלכות. 
יומ‡ „‡זיל עם כול‰ו יומין. והנה מבואר בזהר (בלק, קצא:) בסוד הפסוק (תהלים מב) 
'יומם יצוה ה' חסדו', שמידת ה'חסד' היא המידה ('יום') הכוללת לכל שאר המידות 
עוד  הענין  ונתבאר  שלהם.  היום  כלומר  'יומם',  בפסוק  מכונה  היא  כן  ועל  ('ימים'), 
בזהר (בראשית, מו.), בסוד מה שנאמר בכל ימי בראשית 'ויהי ערב ויהי בוקר', כלומר 
שכל יום בתחילתו הוא 'ערב', ורק לאחר מכן 'בוקר', כיון שכאשר נמשך אל היום 
החסד הראשון, שהוא סוד האור הגנוז שהאיר ביום הראשון, מתהפך היום להיות 
'בוקר' (והבאנו כל מאמרי זהר הללו במקו"ח (אות ד') ד"ה 'הימים שורה בהם אהבתו ית"ש', 
עי"ש).  ונתבאר הענין בדברי האריז"ל בכמה מקומות, וכמובא גם בספר מבוא שערים 
אם  מלמעלה  נמשך  שפע  שום  אין  לעולם  כי  אחת,  הקדמה  דע  וז"ל:  יב),  ד,  (שער 
לא שיתלבש תחילה בחסד, לפי שכל השאר מיני שפע ברדתם למטה ממקומם, הם 
מתעבים ומתישים כוחם, אך החסד הוא אור דששת ימי בראשית, שהיא מתפשט 
ניתש  כוחו  ואין  מתעבה  אינו  ולעולם  דיסוד,  אמה  פי  עד  סופו  ועד  העולם  מסוף 
כלל וכלל. וכל כך מאיר למטה, כמו למעלה, לפי שהוא חסד גמור, ואין בו שמרים, 
כדי שיתעבה ברדתו. ולכן כל מיני השפע צריכים להתלבש בו לירד למטה. וזה סוד 
'יומם', להורות כי החסד  'ביום', אלא  'יומם יצוה ה' חסדו כו'' כנודע, כי לא אמר 
שלא  כדי  בו,  להתלבש  לו  צריכים  כולם  כי  'יומא דכולהו',  והוא  הראשון,  יום  הוא 
יפסידו כוחם ואורם. וכדי שתבין היטב הקדמה זו, דע, כי כאשר השפע נשפע אל 
הבינה, אז השפע ההוא מתלבש תוך החסד של החכמה, ויורדים שניהם ומתפשטים 
בבינה. וכשהשפע יורד אל הז"א מהבינה, אז השפע ההוא מתלבש בחסד שבבינה, 
ומתפשטים שניהם בז"א, וכן על דרך זה בכל העולמות כולם, וע"ז נאמר כי החסד 
נקרא 'יומם', 'יומא דכולהו', והבן זה. עכ"ל. (וראה עוד בשער ההקדמות (סג ע"ב), שביאר 
עוד בענין השפעת הבינה והחכמה זה לזה, עי"ש).  ובטעם הענין, נתבאר בשער הפסוקים 
(פ' וירא) שזהו כדי לשמור את כל הספירות מן הקליפות, שלפי שאור החסד הראשון 
'אמרתי  פט)  (תהלים  פסוק  סוד  וזה  בו.  להתאחז  יכולים  הקליפות  אין  מאוד,  גבוה 
עולם חסד יבנה', וסוד הפסוק (דברים לב) 'כנשר יעיר קינו, על גוזליו ירחף', כלומר 

שבחינת הבינה, אימא עילאה, מלבשת את הבנים, כדי לשומרם מן החיצונים. 
החסד  וז"ל:  בזה,  עוד  נתבאר  ב)  העומר  ספירת  (שער  ובפע"ח  חס„ו.   '‰ יˆו‰  יומם 
הראשון שבכולן נקרא 'יומם' ולא 'יום', פירוש, יום הכולל הרבה ימים, כי כל שאר 
'ויסע עמוד הענן יומם' (שמות יג),  הימים אין להם שורש ומעבר אלא בו. וזה סוד 
כי ז' עננים היו, אך ראשון שבכולם נקרא 'יומם' (עי' זהר אמור קג:), לכן ראשון נזכר 

ה׳  יצוה  ׳יומם״  כתוב  כג 

חסדו׳ (הרי שחסד נקרא ׳יומם׳), 
בריתי  לא  ׳אם  כתוב  ועוד 
יומם ולילה׳. והטעם שחסד 
נקרא ׳יומם׳, שפירושו ׳יום 
שכל  יום  הוא  כי  שלהם׳, 
הימים כלולים בו, ולכן הוא 
נקרא ׳יומם׳, ולא ׳יום׳. 

כד אמר ר״ש, מה שכתוב 

האור  את  אלהים  ׳וירא 
שראה  פירושו  טוב׳,  כי 
הקב״ה את האור (שהוא שפע 
לפי  הוא,  טוב׳  ׳כי  חיים) 
שלא נמצא בו רוגז ודין (רק 
הוא חסד גמור), ומכח הארה 
זו נמשך שמחה וחדוה לכל 
העולמות, והיא סוד החסד 
ז״א  בו  שיתעטר  שבימין, 
אור  את  (לקבל  חקוק  שהוא 
החסד, שעיקר בניינו הוא על ידו), 
וכבר נתבאר. כתוב ׳מה רב 
ליראיך,  צפנת  אשר  טובך 
פעלת לחוסים בך׳, ופירושו 
אור  הוא  טובך׳,  רב  ׳מה 
הראשון (הנקרא רב טוב) שגנז 
כלומר  ׳ליראיך׳,  הקב״ה 
חטא  יראי  שהם  לצדיקים 
לעתיד  הגנוז  אור  יתגלה  (שלהם 

שכר  ידו  על  להם  ולשלם  לבוא, 

טוב), ולכן נאמר ׳ויהי ערב 
ויהי בוקר יום אחד׳, לומר 
סוד  שהוא  ערב׳,  ׳ויהי 
הדין מצד הגבורה הנקראת 
׳חושך׳, ׳ויהי בוקר׳, שהוא 
החסד  מצד  הרחמים  סוד 
הנקרא ׳אור׳, ולפי שהאור 
יחד  משתתפים  והחושך 
לכן  אחת,  אחדות  ונעשים 
כתוב ׳יום אחד׳ על שניהם 
סוד  שהוא  הדין  גם  כי  (להורות 

לומר  רצה  יאיר,  כיום  הלילה 

כדי  האור  ע״י  הגבורות  שנמתקו 

יהודה  רבי  את העולם).  לקיים 

שבכל  הטעם  מה  אמר, 
ערב  ׳ויהי  כתוב  ויום  יום 
שביום  מאחר  (כי  בוקר׳  ויהי 
שלם  שיום  התורה  פירשה  הראשון 

בשאר  כן  אם  ובוקר,  ערב  הוא 

ימים היה די לכתוב ׳ויהי יום שני׳, 

׳ויהי יום שלישי׳, ומתרץ כי הששת 

ספירות  בחינת  הם  בראשית  ימי 

ספירה  שכל  ונודע  נה״י,  חג״ת 

שלמעלה  מהספירה  שפע  מקבלת 

משפיעה  היא  זה  ובכח  ממנה 

כתיב  לכן  ממנה,  שלמטה  לספירה 

בוקר׳),  ויהי  ערב  ׳ויהי  יום  בכל 

בחינת  שאין  לדעת  כדי 
המשפיע)  הכח  (שהוא  ׳יום׳ 
(שהוא  ׳לילה׳  בחינת  בלא 
בחינת  ואין  המקבל),  הכח 

בלא  המקבל)  כח  (שהוא  ׳לילה׳ 
׳יום׳ (שהוא כח המשפיע), ואין 
נפרדות  הללו  בחינות  ב׳ 
אותו  יוסי,  א״ר  לעולם. 
היום (היינו ביום ראשון) שיצא 
החסד),  (שהוא  הראשון  אור 
ימים  הששה  בכל  נתפשט 
שלכן  קצוות),  הו׳  בכל  (היינו 

כתוב ׳יום׳ בכל ששת הימים 
בכל  החסד  התפשטות  על  (להורות 

יום). א״ר אלעזר, אפילו בלא 
כך,  משמע  ג״כ  ׳יום׳  מלת 
לפי שכתוב ׳בוקר׳ בכל יום 
האור),  ביאת  התחלת  על  (המורה 

ואין ׳בוקר׳ נקרא אלא מצד 
הראשון.  אור  התפשטות 
הראשון  היום  אמר,  ר״ש 
(שהוא חסד הראשון), הולך עם 
בכל  ומתפשט  (הולך  הימים  כל 
בחינת  שנעשית  עד  ספירות,  הז׳ 

המלכות שבו חסד שבמלכות), וגם 
בו,  ונמצאים  כלולים  כולם 
כדי להראות שאין פירוד בין 
כל החסדים, והם משולבים 

זה בזה באחדות אחת. 

לשפלות ולעמקי הקליפות. וכשיש צדיקים בעולם, אזי ע״י מה שמדברים 
או  גשמיות,  בדברי  או  ורחימו,  ובדחילו  ותִפלה  בתורה  הן  האותיות, 
שצריך  אנשים  שיש  זללה״ה,  הבעש״ט   אא״ז  מן  כידוע  מעשיות.  בסיפורי 
להעלותן בסיפורים, ולאו כל אדם זוכה לזה, כי לא כל הרוצה ליטול את 
השם יטול. ובזה הוא מעלה האותיות מן העכירות והשפלות לאור גדול, 
לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  ׳כל  א)   ו,  (אבות  וזהו   אותם.  ומזכך 

לדיבורים  היינו  הרבה׳,  ל׳דברים  ומצחצח  שמזכך  פירוש  ׳זוכה׳  הרבה׳, 
׳יודע היה  (ברכות נה.)   הרבה, והבן זה. וזה יש לומר הרמז בדברי חז״ל 
׳ַמְצֵרף לכסף׳,  (משלי כז)   כמו  מזכך,  לצרף האותיות׳, ׳לצרף׳ היינו  בצלאל 
שהוא להסיר הסיגים והפסולת שבו, כדי שיהיה הכסף זך ונקי וטהור, 
כך היה בצלאל יודע איך לצרף ולזכך האותיות הקדושים מכל סיג וערבוב 
יבין.  והמשכיל  וטהור,  ונקי  זך  להיות  לשורשן  ולהעלותן  שבהם, 

מילואי חכמה

שורה בהם אהבתו ית״ש. אחר שביאר רבינו לעיל (אות  הימים 
ג׳) שאותיות התורה הם בחי׳ הימים, מוסיף כעת ומבאר, שענין 
לפרטיהם,  התורה  מצוות  ע״י  לישראל,  יתברך  אהבתו  גילוי  בחי׳  הוא  זה 
ראייתו מהפסוק  ומביא בזה את דברי הזהר שיום נקרא חסד, ומשלים את 

בירמיה (לא, ב) ׳אהבת עולם אהבתיך על 
כן משכתיך חסד׳, ומוכח שאהבה נקראת 
והמידות  שבימים  מתבאר  ומכך  חסד, 
בזה  וציין  שמו.   יתברך  אהבתו  שורה 

מבאר  ינוקא)  ע״ב,  קצא  בלק,  (זהר  הראשון  זהר:  מאמרי  לשני  מוהרנ״ת 
הספירות  שאר  כל  את  בתוכה  כוללת  הראשונה,  החסד  ומידת  שספירת 
וכתיב  חסדו׳,  ה׳  יצוה  ׳יומם  מב)  (תהלים  כג  כתיב  וז״ל:  והמידות, 
(ירמיה לג) ׳אם לא בריתי יומם ולילה׳, יומא דכל יומין כלילן ביה, 
יומא דשאר יומין ודאי, ועל דא איקרי ׳יומם׳, ולא ׳יום׳. ופירש 
המתוק מדבש (שם): יומא דכל יומין כלילן ביה. יומא דכל יומין כלילן ביה. כי בחסד הראשון כלולים 
כל החסדים דז״א, מפני שכולם יצאו ממנו, והוא משפיע חסדים 
עוד,  מבואר  ע״א)  מו  (בראשית,  השני  הזהר  ובמאמר  קצוות.   הו׳  לכל 
התכללות  ענין  את  עוד  ומבאר  הגנוז ˆז),  האור  ענין  הוא  הראשון,  זה  שחסד 
החסדים בחסד הראשון, וז״ל: כד  אמר ר״ש, ׳וירא אלהים את האור כי 
טוב׳, דלא אשתכח ביה רתחא וכו׳, ומההוא נהירו חידו לכולא ביה, 
כתיב  איתמר.  והא  בהדיה,  גליפין  גליפי  לאתעטרא  ימינא,  והוא 
(תהלים לא) ׳מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך׳, 
׳ליראיך׳,  קוב״ה,  דגניז  קדמאה  אור  דא  טובך׳ ˆח),  רב  ׳מה 
קמט.).  תרומה,  זהר  (עי׳  כדקאמרן  חטאה,  דחלי  לאינון  לצדיקים, 

ד׳חושך׳,  מסטרא  ערב׳,  ׳ויהי  אחד׳,  יום  בוקר  ויהי  ערב  ׳ויהי 
כתיב  כחדא,  משתתפי  דאינון  ומגו  ד׳אור׳,  מסטרא  בוקר׳,  ׳ויהי 
כתיב  ויומא  יומא  בכל  טעמא  מאי  אמר,  יהודה  רבי  אחד׳.  ׳יום 
ולית  ׳לילה׳,  בלא  ׳יום׳  לית  דהא  למנדע  בוקר׳,  ויהי  ערב  ׳ויהי 
איבעון  ולא  ׳יום׳,  בלא  ׳לילה׳ 
יום  ההוא  יוסי,  א״ר  לאתפרשא. 
דנפק אור קדמאה, אתפשט בכולהו 
א״ר  ׳יום׳.  בכולהו  דכתיב  יומי, 
מסטרא  אלא  בוקר  ולאו  ׳בוקר׳,  בכולהו  דכתיב  משמע  אלעזר, 
וכולהו  כולהו,  עם  אזיל  קדמאה  יומא  אמר,  ר״ש  קדמאה.  דאור 
ביה, בגין לאחזאה דלאו בהו פירודא, וכולא חד. ופירש המתוק מדבש 
(שם): יומא קדמאה אזיל עם כולהו.יומא קדמאה אזיל עם כולהו. כפי שכתב האריז״ל (ע״ח שער כה, 
הז׳,  כל  מהם  אחד  בכל  יש  חסדים  מהז׳  וחסד  חסד  שבכל  ב), 
נמצא אם כן שהחסד שבחסד דז״א, והחסד שבגבורה וכו׳, והחסד 
שבמלכות, כולם הם בחינת חסד אחד הנקרא חסד הראשון. ואחר 
כך ׳חסד הנקרא גבורה׳, שהוא חסד השני מהז׳ חסדים, מתפשט 
החסד  וגבורת  שבחסד,  החסד  גבורת  והם  בחינות,  לז׳  ג״כ 
מתפשט  הראשון  שחסד  באופן  כולם,  זה  דרך  על  וכן  שבגבורה. 
בז׳ חסדים של הז׳ ספירות, וחסד השני מתפשט בז׳ גבורות של 
הז׳ ספירות, וכן כולם. וכולהו ביה.וכולהו ביה. גם החסדים התחתונים חלקם 
עד  השאר,  כל  וכן  שלו,  גבורה  נעשה  שבגבורה  החסד  כי  בו, 
שהחסד שבמלכות נעשה מלכות שלו. וראה עוד מטה בטור המבואות, 
במבוא ׳הימים והמידות וכו׳׳, מה שהבאנו מספרי הקבלה בביאור ענין זה. 

   ,ידוע וזה  ד 
     

ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה



מסילת הקשרים
ˆט) בבחי' 'ביום רעה ראה', שצריך לאדם להסתכל שם היטב היטב, ובוודאי ימצא שם ימי טוב כמבואר לעיל (ריש אות ג'), עי"ש.    ˜) בבחי' 'אם יאמר לך אדם היכן 

אלקיך', המבואר לעיל (אות ב'), עי"ש.      ˜‡) דמבואר פסוק זה להלן (אות ה'), שמרמז על בחי' הצדיקים הגנוזים, עי"ש. 

מבואות
לבד, והשאר כללם בו. וזה סוד 'יומם יצוה ה' חסדו', כי ע"י 'יומם', הוא חסד הראשון, 
ה' חסדו', כי מפקיד חסדיו האחרים בידו, שהוא יהיה לו רשות בהם  'יצוה  על ידו 
לפשוט אותן, ולהורידן כפי רצונו, והוא 'מצוה' עליהם. עכ"ל.  ובפירוש הרמ"ז על 
הזהר (אמור, קג:), ביאר עוד, וז"ל: מלת 'יצוה' הוא לשון צוות ְוֶחְבָרה, שהוא המתחבר 
עם כולם. ואע"פ שכל אחד משבעה הימים הם בחי' השבעה חסדים, מכל מקום כל 
אחד נקרא 'יומם', על שם הצוות שיש לחסדו הראשון עם כולם. עכ"ל.  וכך נתבאר 
וחסד  כו',  דז"א  שבגבורה  וחסד  דז"א,  שבחסד  חסד  ב):  כה,  (שער  חיים  בעץ  הענין 
הנקרא  החסד  ואח"כ  הראשון.  חסד  הנקרא  אחד,  חסד  בחינת  הם  כולם  שבמלכות, 
תפארת),  גבורה,  (חסד,  שבחג"ת  החסדים  גבורות  והם  בחינות,  לז'  מתפשט  גבורה 
וגבורות החסדים שבנה"י (נצח, הוד, יסוד) כו', עד גבורת חסד שבמלכות. וכן על דרך 
זה כולם, והחסד הנקרא תפארת מתפשט בז' ספירות, בתפארת דחסד, וגבורה כו', 
ובתפארת דמלכות, וכן על דרך זה כולם. באופן שאין לומר שכל בחינת החסד שבה' 
חסדים (שבדעת) נכנס בחסד ז"א, וכל בחינת גבורות החסדים (שבדעת) נכנס בגבורות 
ז"א, וכיוצא בזה. אמנם חסד ראשון שבה' חסדים, נחלק לז' בחינות, לז' ספירות, וכן 
דז"א,  בנוקבא  כשנכנסין  הגבורות  ז'  כל  זה  דרך  על  וכן  החסדים,  ז'  כל  זה  דרך  על 
בחינות  שאר  לכל  שורש  הוא  שבחסד',  'חסד  בחי'  אותו  ואמנם  היטב.  זה  כל  והבן 
דחסד המתפשט בז' ספירות, וכן על דרך זה 'גבורה שבחסד', שורש לכל ז' בחינות 
נקרא  לבדו  הוא  ראשון',  שב'חסד  חסד  ואמנם  מכולם.  בזה  וכיוצא  דחסד,  דגבורה 
'יומם', בסוד 'יומם יצוה ה' חסדו', 'יומא דכולהו', כי הוא שורש לכולם, והם ענפים 
מתפשטים ממנו, אבל שאר החסדים נקרא 'יום', ולא 'יומם'. והגבורות נקרא 'לילה' 
(והבאנו כל זה במקו"ח ד"ה 'הימים שורה בהם אהבתו ית"ש', בתוך דברי המתוק מדבש, עי"ש). 
קג:),  אמור  זהר  למשל  (ראה  בזהר  מקומות  וכמה  בכמה  שנתבאר  לציין,  יש    ולסיום 

סוד  הוא  זה  שענין  ד),  הסוכות  חג  דרושי  הכוונות  שער  למשל  (ראה  הכוונות  ובספרי 
שבעת ימי חג הסוכות, בחי' שבעת העננים. וכפי שנתבאר בתמצות בספר ליקוטי 
תורה להרש"ז מלאדי (פ' האזינו, עו ע"ב), וז"ל: להיות המשכת והתלבשות אור אין 
סוף ב"ה במידות, ובכלל היינו בבחי' החסד, להחיותו כנשמה המתפשטת בגוף, הנה 
אי אפשר להיות המשכה זו בבחינה פנימית אלא ע"י שמתחילה הוא נמשך להיות 
בבחינת 'מקיף', ואח"כ נמשך ומתלבש בבחינה פנימית. וכל זה הוא בחינת סוכות, 
זה  ועל  ממעל,  הסובבת  הסוכה  מצות  ענין  והוא  'מקיף',  בבחי'  נמשך  שמתחילה 
נאמר (ישעיה ד) 'וסוכה תהיה לצל יומם', שהסוכה היא צל ומקיף על בחינת 'יומם' 
כו', ואח"כ בשמיני עצרת נכנסת ההארה ונתפסת בפנימיותם, ולכן נקראת 'עצרת', 
עוד  (ראה  עכ"ל.  פנימיות.  בבחינת  ההמשכה  שנכנס  ואסיפה,  וכניסה  קליטה  לשון 
לחג  בהקשר  אלו  עניינים  בביאור  שהרחבנו  הלולב',  נענועי  'כוונות  במבוא  להלן  זה,  בכל 
הסוכות, עי"ש).  ובספר דברי חיים (לסוכות, ד"ה בסוכות תשבו) ביאר זאת עוד, וז"ל: 
וגבול  צמצום  בלתי  סוף,  אין  אשר  שמו,  יתברך  חסדו  הנמצאים  לקבל  יכולים  אין 
לפי ערך כל נמצא, ואחר הצמצום יכול החסד להתפשט לכל אחד כראוי לו, ואחר 
הצמצום חופף בחסדו הגדול על ּכֹל. וזה נקרא 'פנימי' ו'מקיף', היינו חיות השי"ת 
ה'מקיף'  ואור  הפנימי,  חיות  פנימי,  אור  הוא  כראוי,  אחד  לכל  בריותיו  לכל  שנותן 
אני  הארץ  ואת  השמים  'את  כג)  (ירמיה  נאמר  זה  ועל  וגדול,  קטן  ומשוה  שוה  הוא 
מלא', ו'לית אתר פנוי מיניה' (תיקו"ז נז, צא:). והנה אנחנו בהוציאנו השי"ת ממצרים 
טבעי  לפי  שלא  גדולים,  במופתים  גוי  מקרב  גוי  להוציאנו  הגדול  חסדו  נתגלה 
הגדול  ענן  רמז  ולזה  במדבר,  עימנו  בחסדו  נהג  וכן  הגדול,  בחסדו  רק  הבריאה, 
שהיה מקיף כל מחנה ישראל. אך כדי שיוכלו לקבל החסד נתחלק לשבעה עננים. 
ובאמת זה היה בכללות בני ישראל, אך בוודאי כל אחד קיבל החסד לפי ערכו. עכ"ל.

ּב 
ואני תפלה

 ‡ ≈úָמ úָם  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ,ú…ּכúַ יב ƒט ב ּומ≈ ים טו… ƒַרֲחמ
יַני  ע≈ ַח  ּופ¿ י  ƒנ ר≈ ָעז¿ ו¿ י  ƒנ ַזּכ≈
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ י  ƒּ ע¿ „ַ ו¿ י  ƒּב ƒú ו¿
 ú ַע  ú ּכ≈ ַּ ס¿ ƒ‰ ¿ú  „ י ƒמ ָ
  ָחבו… ר¿ ‰ַ ‰ַ ו¿   בו… ו… ּט ‰ַ
וכו',  י  ƒּמ ƒע יב  ƒט מ≈  ‰ ָּ‡ַ ∆ׁ
י,  ƒּנ ּמ∆ ƒמ ָּ ַסר¿ ≈‰ ‡…ú ָך ¿„ּ ַחס¿
נּו  ָמ¿  ‡…ú י  ƒּכ יי  י  ≈„ּ "ַחס¿
י  ƒּכ ַרֲחָמיו.  ָכúּו   ‡…ú י  ƒּכ
 ָּ ¿ú ַּ̂ ƒ‰ ú ָעúַי ו¿ „ו… ָך ּ‚ָ ¿„ּ ַחס¿
 ."‰ ּיָ ƒּ ח¿ ַּ  ú ‡ו… ¿ ּׁ ƒמ י  ƒׁ ַנפ¿
 „ …‡ מ¿ ָעúַי   ú „ו… ָ‚ּ ָך  ¿„ּ ַחס¿
 úָכ ּוב¿ ם  יו…  úָכ ּב¿  „ …‡ מ¿
י  ≈úּוú י ƒָע‰, ּכ ָׁ úָכ  ּוב¿ ע≈
ָר‡  ַ‰ּנו… ו¿  ‡úָ פ¿ ƒּנ‰ַ ָך  ¿„ּ ַחס¿
 ‰ ָּ ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲ ב  ָ‚ּ ¿ׂ ƒּנ ‰ַ ו¿
ָבר   ּכ¿ ָכú ע≈ י ּב¿ ƒּמ ƒע ú מ≈ ‚ו…
יי  י  ≈úּוú" י.  ƒי ָענ¿ ב¿ י  ƒּ ָ‡ַב„¿
ָנ‰  כ¿ ָׁ ַעט מ¿ ƒי, ּכ ƒúּ ‰ָָר ז¿ ע∆
י  ַ‡ֲחר≈ ו¿ י".  ƒׁ ַנפ¿ „ּוָמ‰ 
יָך  ַרֲחמ∆ ו¿ יָך  ֲחָס„∆ ר  ∆ׁ‡ֲ
 ú ּכָ ָעúַי  ים  ƒַוֲעˆּומ ים  ƒַרּב
י  ƒנ ע≈ י ƒׁ ‰ו… ו¿ י  ƒנ ר≈ ז¿ ָע ך¿  ּכָ
  ‡ו… ר¿ ƒú יׁ ו¿ ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
יָך   ֲחָס„∆ ָכú ע≈ יר ּב¿ ƒּכ‰ַ ¿úּו
יב  ƒט ‰ מ≈ ָּ‡ַ ∆ׁ יָך ∆ בו… טו… ו¿
ָע‰  ָׁ úָכ  ּוב¿ ָכú ע≈ י ּב¿ ƒּמ ƒע
ר  ָָׁי י˜ ו¿ ƒ„ּ ַ̂ י  ƒע וכו', ּכ‚ַ ָור∆
י‚  ƒ‰ ַמנ¿  ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ  ,‰ ָּ‡ַ
יָך  ∆ ּיו… ƒר „ ּוב¿ ס∆ ח∆ ָך ּב¿ úָמ¿ עו…
ּוב  ּכָ ∆ׁ מו…  ּכ¿ ים,  ƒַרֲחמ ּב¿
 úַרֲחָמיו ַע ב יי úַּכ…ú ו¿ "טו…
 .(‚ú˜ "י˜וú) "יו ַָׂמֲע ú ּכָ

מילואי חכמה
שהחסד וכו׳ הוא יומא דאזיל עם כולהו יומין. ראה לעיל במקו״ח ד״ה 
המאיר  אור  ובספר  הזהר.  בדברי  ית״ש׳  אהבתו  בהם  שורה  ׳הימים 
העבודה  ע״ד  זאת  לבאר  הרחיב  אמנם)  כי  ועתה  ד״ה  רות,  מגילת  (ביאור 
נקרא  שחסד  חסדו׳,  ה׳  יצוה  ׳יומם  מפסוק  נודע  הנה  וז״ל:  והחסידות, 
(בעבודת  אדם  ברוחניות  הענין  ולהבין  יומין׳.  כולהו  עם  דאזיל  ׳יומא 
האדם הרוחנית), יְֶׁשָנה ג״כ בחינה זו. והיינו תיכף שניעור אדם משנתו, 
מחשבה ראשונה שנופלת בקדימת רצונו לעבודת בוראו, יש לכנות בשם 
מפנימיותו,  קדמאה  מחשבה  יעזוב  לבלתי  גברא  וחובת  קדמאה,  אור 
כולה,  היום  כל  עבודתו  בענייני  ִעָּמּה  ילך  אם  כי  רגע,  כמעט  אפילו 
כל  עם  טובות,  מחשבות  כמה  עוד  היום  בהמשך  לו  ְּבִנּתֹוְספֹות  ואפילו 
זה גם מזה אל תנח ידך, וטובים השנים מן האחד, לעבוד עבודתך עם 
שני המחשבות, כי בוודאי אור קדמאה תועלת גדול לתיקוני עניינך בזה 
מצרכי  הזמן  הבלי  מעסקי  פנוי  קימה  בזמן  אז  האדם  להיות  היום, 
איך  לדעת  האלקים,  את  נפשו  להשלמת  תועלת  זו  ומחשבה  גופו. 
מגלות,  אותה  לפדות  השכינה,  איברי  דייקא  היום  בזה  עתה  להעלות 
עבור  רק  התִפלה,  ותיקוני  ומצוות  בתורה  נפשנו  מגמת  עיקר  זה  כי 
דאזיל  קדמאה,  אור  נקרא  זה  וכו׳.  השכינה  גלות  עבור  גבוה,  צורך 
עם כולהו יומין, והיינו פרטיות מחשבותיו הנמשכים משארית ז׳ ימי 
שהיא  קדמאה  מחשבה  אזלה  וכדומה,  התפארת  או  מיראה  הבנין, 
שיעשה  מה  השכינה  איברי  גאולת  תולה  ובה  היום,  בזה  עתה  העיקר 
אור  על  שקאי  יומין׳,  כולהו  עם  דאזיל  ׳יומא  וזהו  ערב.  עד  מבוקר 
הבורא.  בעבודת  גדול  כלל  הוא  כי  הדברים,  והבן  ובין  קדמאה. 

וכו׳ הוא יומא דאזיל עם כולהו יומין. ראה לעיל במקו״ח ד״ה  שהחסד 
האור  הוא  זה  שחסד  הזהר,  בדברי  ית״ש׳  אהבתו  בהם  שורה  ׳הימים 
בביאור  קצת  הרחיב  לביאור)  נבוא  ובזה  ד״ה  לך,  לך  (פ׳  שלום  אהבת  ובספר  הגנוז. 
ב׳  יש  העולם  נברא  שבו  אברהם  מידת  חסד  בבחינת  הנה  וז״ל:  זה,  ענין 
בחינות, בחינת ׳טוב׳ ובחינת ׳חסד׳, כדאיתא בזוה״ק (תרומה, קסח:) בפסוק 
שורש  היינו  והנעלם,  הגנוז  טוב  הוא  ו׳טוב׳  וחסד׳.  טוב  ׳אך  כג)  (תהלים 
החסדים, ע״ד הכתוב (בראשית א) ׳וירא אלהים את האור כי טוב׳, ואמרו 
בעולמות  החסדים  התפשטות  נקרא  ו׳חסד׳  וגנזו׳.  ׳עמד  יב.)  (חגיגה  חז״ל 
העליונים ותחתונים, ע״ד הכתוב (תהלים קז) ׳הודו לה׳ כי טוב, כי לעולם 
׳טוב׳,  נקרא  יסוד  כן  ועל  יד).  אופן  ד״ה  וישב,  פ׳  עמוקות  מגלה  (עי׳  חסדו׳ 
י)  כז  (משלי  הכתוב  וע״ד  טוב׳ ˜‡),  כי  צדיק  ׳אמרו  ג)  (ישעיה  הכתוב  ע״ד 
טוב ׳שכן׳ קרוב (עי׳ ליקו״ת להאריז״ל פ׳ עקב, ד״ה ארץ חטה), כי ישנו עדיין 
בכח המשפיע, ובכח ההעלם והצמצום. והנה הטוב הגנוז אינו מתגלה רק 
בשבת קודש (עי׳ זהר בראשית, כא.) וכו׳, אבל בחול, ו׳ ימי המעשה, הוא רק 
התפשטות החסדים, מצד שהם ימי ֲעִׂשַּית צדקה וגמילות חסד וכל עובדין 
ה׳  יצוה  ׳יומם  הכתוב  ע״ד  כולהו,  עם  דאזיל  היא  החסד  ומידת  טבין, 
ז״ל  מאמרם  וע״ד  בזוה״ק.  כמבואר  יומין,  כולהו  עם  דאזיל  יומא  חסדו׳, 
המתגלה  הגנוז  והטוב  ׳לשבתא׳.  חסד,  שהוא  בשבתא׳,  ׳מחד  טז.)  (ביצה 
בשבת קודש אינו מתגלה בימי החול, רק הוא בכח ההעלם והצמצום. ועל 
שמתגלים  שהחסדים  לרמוז  כו׳׳,  בשבת  אחד  יום  ׳היום  אומרים  אנו  כן 
שמתגלים  הגלויים  חסדים  ה׳  והם  החול.  בימי  הצמצום  בכח  הם  בשבת 

בימי החול, וה׳ חסדים נעלמים המתגלים בשבת קודש. 

יומם יצוה ה׳ חסדו. הנה ביאר רבינו לעיל (אות ג׳) שיש שני מיני ימים, ׳ימי טובה וימי רעה׳, שאף בהם נעלם אורו ית׳, וכפי שמרחיב לבאר עתה 
בסוד הפסוק ׳יומם יצוה ה׳ חסדו׳. וכך ביאר בזה מוהרנ״ת בליקו״ה (יו״ד עבודת אלילים ג, ט): שורש התהוות הזמן בקדושה הוא ע״י חסד, 
כמו שמבואר בהמעשה של יום השלישי (סיפו״מ, מעשה יג) שעיקר התהוות הזמן ע״י חסדים של אמת וכו׳, עי״ש. וזה בחינת ׳יומם יצוה ה׳ 
חסדו׳, כי חסד הוא ׳יומא דאזיל עם כולהו יומין׳, ומשם עיקר התהוות כל הזמן והימים, ששורשם בחינת שבעת ימי הבנין, שהם בחינת 
השבע מידות וכו׳. וזה ידוע שכל דבר 
עיקר  כן  ועל  דייקא,  בשורשו  נמתק 
קיום העולם ע״י חסד, כמ״ש (תהלים 
עיקר  כי  יבנה׳.  חסד  ׳עולם  פט) 
כדי  היינו  דייקא,  בזמן  שהוא  הבחירה,  בשביל  הוא  הזמן  התהוות 
שיתגבר האדם בעבודתו לשבור המדמה, שעי״ז יעלה מהזמן לבחינת 
עיקר  ששם  עוה״ב,  של  נצחיים  חיים  בחינת  שהוא  מהזמן,  למעלה 
וחסד,  צדקה  הוא  העיקר  כן  ועל  לזה.  הזוכה  אשרי  השכר,  קיבול 
ונכלל  הזמן  ונתבטל  נמתק  דייקא  ושם  הזמן,  התהוות  שורש  ששם 
של  הבנין  ועיקר  התחלת  עיקר  מחסד  כי  מהזמן,  למעלה  בבחינת 
בחינת  מהזמן,  למעלה  הוא  מחסד  למעלה  כי  הבנין,  ימי  שבעת 
בינה, יובל הגדול, שהוא למעלה מהימים, כמ״ש רז״ל (חגיגה יא:) על 
הפסוק (דברים ד) ׳כי שאל נא לימים ראשונים׳, ׳לימים הראשונים אתה 
בשלוש  דהיינו  וכו׳׳,  למטה  מה  למעלה  מה  שואל  אתה  ואי  שואל, 
שהוא  החסד,  כן  ועל  ה).  א,  (פרד״ר  בספרים  כמבואר  ראשונות 
התחלת ועיקר התהוות הזמן, על ידו דייקא ממתיקין ומבטלין הזמן, ומעלין וכוללין אותו בבחינת למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית כנ״ל.

זה  פסוק  חסדו.  ה׳  יצוה  יומם 
מדברי  כחלק  ר בינו  הביאו 
בד״ה  שהבאנו  ע״ב)  קצא  (בלק,  הזהר 

הקודם, וראינו להרחיב ולהביא את לשוה״כ. הנה פסוק זה נאמר במזמור 
המתאר את הכיסופים של עם ישראל בגלותם לימי עלייתם לרגל לביהמ״ק, 
ומשיב המשורר אל נפשו מטוב רחמיו יתברך המתגלים אף בימי הגלות ˆט), 
ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו,  ה׳  ְיַצּוֶה  יֹוָמם  ט–יב):  (מב,  בתהלים  וכדכתיב 
ָלָּמה  ְׁשַכְחָּתִני,  ָלָמה  ַסְלִעי,  ְלֵאל  אֹוְמָרה  ַחָּיי:  ְלֵאל  ְּתִפָּלה  ִעִּמי, 
ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי,  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ְּברֶַצח  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ   ֵאֵל קֵֹדר 
ֶּתֱהִמי  ּוַמה  ַנְפִׁשי  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  ַמה   :(˜ ֶהיֱא ַאֵּיה  ַהּיֹום  ָּכל  ֵאַלי 
ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹת ָּפַני ֵואָהי: ופירש״י 
ובלילה.ובלילה.  לנו.  חסדו  ה׳  ויצוה  האור,  יבוא  חסדו.  ה׳  יצוה  חסדו.יומם  ה׳  יצוה  יומם  (שם): 
בחושך הצרה. שירֹה עימי. שירֹה עימי. תהא חנייתו בתוכנו. ׳שירֹה׳ לשון ֲחָנָיה. 

(ע״א מו  דף  בראשית  ע״ב.  קצא  דף  (בלק  


 נחל נובע מקור חכמה



 ב) שזהו בחי' האור הראשון שהאיר בששת ימי בראשית, וגנזו לצדיקין לעת"ל, כמבואר כל זה להלן (אות ה'), עי"ש.     ˜‚) ויתכן לרמז בזה אף להמבואר להלן מסילת הקשרים˜
עי"ש. ז'),  (אות  להלן  המבואר  ליבן  ברשות  הצדיקים  בבחי'   („˜ הענין.      כל  עי"ש  ברשותו,  ליבו  שיהיה  זוכה  ימים'  'אוהב  בחי'  וע"י  בלב,  הוא  שהחפץ  ז')  (אות 

ּב 
ואני תפלה

י  ≈̃ י ƒפ‡ֲ úֲער…‚ ַע ַּ ל ַ‡ּיָ ּכ¿
ֲַער…‚  י  ƒׁ ַנפ¿ ן  ּכ≈ ם  ƒָמי
 ‰‡ָ מ¿ ָ̂ ים.  ƒ‰…ú ¡‡ יָך  ∆ú ≈‡
 ú ≈‡ ¿ú ים  ƒ‰ …ú‡ ≈ú י  ƒׁ ַנפ¿
 ‰ ָר‡∆ ≈‡ ו¿  ‡ ָ‡בו… ָמַי  ָחי 
 ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ ים".  ƒ‰…ú ¡‡ י  נ≈ ּפ¿
ָך  ¿ ָúּ„ֻ ¿‚  ָּ ַ„ע¿ ָי ַב„  ¿ú יי 
ָך  ¿ּ ר¿ ‡ַ פ¿ ƒ ו¿ ָך  ¿ ָר בּו ¿‚ ּו
ָך.  ∆ּו‡ ¿ַּׂנ ¿ ƒ‰ ָך ו¿ ¿מּו מ¿ רו… ו¿
ר,  ∆̃ ח≈ ין  ≈‡ ָך  ¿ ָúּ„ֻ ¿‚ ƒú י  ƒּכ
ָך  ¿ ּו ‰ úָ ¡‡   ‚ַ ָּׂ ‰ַ ו¿
 ,„ …‡ מ¿  ‡ ָּׂ ֻנ ּומ¿ ָמם  רו… מ¿
יָס‰  ƒפ ¿ּ ‰ָב ַָׁמֲח י ≈ú י ƒּכ
ם  ∆̂ ע… מ≈  úָב‡ֲ  .úúָ ּכ¿ ך¿  ּבָ
ָך  ¿ ּו נ י ƒנ ֲח ַו ָך  ¿ ּו נ ָמ ֲח ַר
  פ≈ ָח  ‰ ָּ ‡ַ ר  ∆ׁ ‡ֲ
 ָי ƒָׂך, ָע ∆ ּיו… ƒר ב¿ ƒú יב ƒט ≈‰ ¿ú
 ָּ ב¿ ּבַ ƒס ו¿   úו… „ו… ¿‚ּ   ֻעúּו… ּפ¿
 ָּ מ¿ ַ̂ מ¿ ƒ̂ ו¿  , ַרּבו…   ּבו… ƒס
 ‰ ַכּמָ ּב¿ ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡  ‚ַ ָּׂ‰ַ
 ‰ ָúּ ƒע ים, מ≈ ƒנ ים ׁו… ƒּומˆ מ¿ ƒ̂
ן  יו… ¿ú ע∆  ú כ∆ ≈ּׂ ƒמ  ,ú úּּו ƒע ¿ú
 , ' ו כ ו ן  ו… ּ ח¿ ַּ  ú כ∆ ≈ׂ ¿ú
  ַ‚úּו… ¿ú  ָּ ¿úַח ¿ ƒ‰ ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ
י  ≈„ ָך ַעú י¿ ¿ּו‰úָ ¡‡ ‚ַ ָּׂ‰ַ
ָך  ∆י ַמן ּב≈ ¡‡ ָך נ∆ י‡∆ ƒב ‰ נ¿ ∆ מ…
ם  ƒַרי ¿̂ ƒּמ ƒיָ‡נּו מ ƒ̂ ר ‰ו… ∆ׁ‡ֲ
יָך  ∆ú ָנּו ‡≈ ַרב ‡ו… ≈̃ ו¿ וכו', 
ּו  úָנ ַן  ָנ ו¿ ָך,  ∆„ָ ֲעבו… úַ ו¿
  ו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ו¿  ‰ ָר ַ‰ּו…   ∆‡
ם  ָúּ ּכֻ ם  ≈‰ ∆ׁ ים,  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒּומˆ מ¿ ƒ̂ ו¿ ים  ƒר עּו ƒׁ
 ‚ַ ָּׂ‰ַ ָ„ם  ָי  úַע י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú
 úָכ י  ≈„ י¿  úַע י  ƒּכ ָך.  ¿ּו‰úָ ¡‡
י  ≈„ י¿  úַע ו¿  ‰ ָו ¿̂ ƒּומ  ‰ ָו ¿̂ ƒמ
ָך  ¿ָר ּו… ƒמ  ‡ו…  ו¿ ú ‡ו… ּכָ
ב  ָ כ¿ ƒּב ∆ׁ  ‰ ָׁ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒכ ָ‡נּו זו… ∆ׁ ‰. ּכ¿ ַעú ּפ∆ ּוב¿
 ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒּב ם  ָ ו… ׂ ֲע úַ
úָ ׁנּו  ָר‰ ָכָר‡ּוי. י≈ ָט‰√ ּוב¿
 ַע ַ„ּ úָנּו  יך¿  ƒׁ ַ‰מ¿ ¿ú ַח  כ…
י  ≈„ ָך ַעú י¿ ¿ּו‰úָ י‚ ‡¡ ƒּׂ‰ַ ¿ú
ים  ƒּומˆ מ¿ ƒ̂ ים ו¿ ƒעּור ƒׁ ‰ ּמָ ּכַ
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  ַ‰ּו…  ú ∆ׁ
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú י ƒנ ַזּכ≈ ָך. ו¿ מ∆ ¿ׁ ַמַען ¿ú ‰ָר ≈‰ י מ¿ ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… יָך ו¿ ָפנ∆ ¿úּ ƒָב‰ מ ‰ טו… ָ̂ ע≈ י ב¿ ƒנ נ≈ ¿ּ̃ ַ ים. ו¿ ƒֻרּב ַי ַ‰מ¿ נו… ú ֲעוו… י ַעú ּכָ ƒú ú…ח י ּומ¿ ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… י ו¿ ƒנ ר≈ מ…ú ָעúָי". ָעז¿ ¿‚ ƒ י ƒים ּכ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ירּו  ƒּ י ַיכ¿ ƒָך, ּב מ∆ ¿ׁ  ∆‡  „ו… ‰ו… ¿ú י ƒׁ ר ַנפ¿ ≈‚ּ ס¿ ּמַ ƒיָ‡‰ מ ƒ̂ וכו'. "‰ו…
 .(ú "י˜וú) ים ƒּי ƒּ ƒיָך ָ‰ֲ‡מ ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ ן  ˆו… ר¿ ƒכ ָך ו¿ נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ , ּיו… ƒּ ƒּוַבֲעָנָו‰ ֲ‡מ ‰úָ „ו… ָר‰ ‚¿ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒָמ‰ ּב ≈ú ¿ׁ ‰מּוָנ ¡‡  ּוב∆ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿ּו‰úָ ¡‡ ‚ַ ָּׂ‰ַ ‚י ƒּׂ‰ַ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ן פ∆ …‡ ‰ ּב¿ ∆ֲׂע ַּ ∆ ּׁ ‰ַמ ‰ ≈ׂם, ַוֲעúָ ַע„ עו… ‰ ו¿ ַָּע  מ≈ מ∆ ¡‡ יָך ּב∆ ∆ú ≈‡

׳ויאמר  שכתוב  מה  כה 

אלהים יהי אור ויהי אור׳, 
שהיא  אהבה,  זהו  ׳אור׳ 
שכתוב  זהו  חסד,  אהבת 
אהבתיך  עולם  ׳ואהבת 
חסד׳,  משכתיך  כן  על 
תעירו  ׳אם  נאמר  ועליה 
ואם תעוררו את האהבה, 
השכינה  שתחפץ׳.  עד 
כשמקבלת  ׳יראה׳  נקראת 
שבשמאל,  הגבורות  את 
ונקראת ׳אהבה׳ כשמקבלת 

את החסדים שבימין. 

ע״ד),  ס  בא,  (פ׳  התניא  לבעל  אור  תורה  ובספר  אהבתיך.  עולם  אהבת 
אהבתו  מחמת  אלקותו  השי״ת  שצמצם  במה  ההתבוננות  שע״י  ביאר 
מיני  ב׳  יש  הנה  וז״ל:  אש,  ברשפי  אליו  והאהבה  הדביקות  מתעוררת  לישראל, 
אהבות: יש אהבה שנמשלה למים, כדכתיב (שה״ש ח) ׳מים רבים לא יוכלו 
לכבות את האהבה׳, שהולך תמיד בלי שינוי ותוספות ומגרעת כלל, כתמול 
שם)  (שה״ש  כדכתיב  לאש,  שנמשלה  אהבה  ויש  עתה,  כן  כמאז  שלשום, 
׳רשפיה רשפי אש כו׳׳, והוא שמתנענע תמיד ברצוא ושוב. וב׳ אהבות הללו 
נמשכו מב׳ דעות שבאדם. והנה כתיב (דברים יד) ׳בנים אתם לה׳ אלהיכם׳, 
שהוא יתברך אוהב אותנו ְּכָאב את בנו, וממילא נמשך לדעת אותו, כמים 
הפנים לפנים. והוא ׳כמים׳ דייקא, שהולך בתמידות שוה, בלי שום שינוי, 
דעת  (מדריגת  דעה  ויש  לעולם.  ישתנה  לא  בנו  שעל  האב  אהבת  שכן 
השמים  ושמי  השמים  צבא  כל  שהניח  בוראו  שמכיר  אחרת,  והתבוננות) 
העליונים, ורצה להיות לו דירה בתחתונים, דהיינו שיהיה ִׂשְכלֹו האין סוף 
ליצמצם בגבולים גשמיים, וזאת היא התורה, אשר שם הוא מדבר בדברים 
גשמיים. והכל בשביל אהבתו אותנו שלא כדרך הטבע, כי אהבה מקלקלת 
את השורה, והכל מרצונו יתברך, שכרצונו יתברך חכמתו, שבשביל שהוא רם 
ונשא וגבוה מאוד, על כן יכול להתלבש ביותר גבולי ומצומצם. וזהו, טעמי 
מצוות, שהוא רצונו יתברך, לא נתגלה, כי בלתי אפשר להשיגם עד ביאת 
משיחנו. וזהו (משלי לא) ׳נודע בשערים בעלה וגו׳׳, מה שיכולים להשיג את 
הורדתו  הוא  ִׁשְבּתֹו,  בשביל  פירוש,  ארץ׳.  זקני  עם  ׳בשבתו  הוא  הקב״ה, 
והשתלשלותו ׳ִעם זקני ארץ׳, פירוש, החכמה שבארץ, ד׳זקן׳ היינו ׳זה שקנה 
חכמה׳ (קידושין לב:). וזאת ישים האדם אל ליבו, ויתעורר בו אהבה גדולה 
שמים,  רצון  מפני  רצונו  יבטל  רק  בענייניו,  רצון  שום  לחשוב  שלא  מאוד, 
ג״כ,  השכל  יעשה  וכרצונו  הבורא,  לעבודת  אחד,  רצון  רק  לו  יהיה  שלא 
שהשכל נמשך אחר הרצון ˜„). וכמו שמצינו בגמרא (כתובות קה:) גבי שוחד, 
דאמר ׳אי בעי טעין הכי׳ (שנטה ליבו לרצון זה ששחדו), והיינו משום שרצונו 
נוטה לזה, דגם השכל השלים איתו. וכמו שהשי״ת רוצה להיות לו דירה 

בתחתונים, שלא כדרך הטבע, להיות אין סוף, בלי גבול, מוגבל ומצומצם, 
כמו כן יעשה האדם רצונו להיפרד מן הגוף והטבע, לדבקה בו יתברך, 
לא  ולילה׳,  יומם  בו  ׳והגית  א)  (יהושע  נאמר  ולכן  הטבע.  כדרך  ושלא 
ישבות יומם מלראות לרצונו יתברך. וזהו כבודו של מקום, באהבתו אותנו 
כו׳.  וחי  יעשה  וכן  האדם  יראה  וממנו  ומצמצם,  ומגביל  מתלבש 
להלן  ראה  אותו.  להשיג  שנוכל  כדי  לאלקותו  צמצומים  הם  המדות 
במקו״ח ד״ה ׳בגין דישתמודעין ליה׳ בדברי הזהר. ובשער ההקדמות (ד 
ע״ב) הרחיב לבאר ענין זה, וז״ל: חקרו החכמים הראשונים והאחרונים, לדעת 
סיבת בריאת העולמות, לאיזה צורך היתה, ונמנו וגמרו אומר, כי הסיבה 
ובכל  הפעולות,  בכל  שלם  יהיה  שהקב״ה  הוא  מוכיח  ֶׁשִהֵּנה  לפי  היתה, 
השמות, ובכל הכינויים של ְּגֻדָּלה ומעלה וכבוד. והנה אם לא היה מוציא 
שלם,  כביכול לא היה נקרא  גילוי פועל ומעשה,  לידי  פעולותיו וכוחותיו 
ארבע  בן  הגדול  השם  הנה  כי  ובכינוייו.  בשמותיו  ולא  בפעולותיו,  לא 
אותיות הוי״ה, מורה על הוראת היות הווייתו יתברך נצחיית וקיימת לעד, 
הבריאה  קיום  ובזמן  הבריאה  טרם   – לעתיד  ויהיה  והווה  לעבר  היה 
ואחר התהפכותה אל מה שהיה. ואם לא נבראו העולמות וכל אשר בהם, 
והווה  בעבר  הנצחיית,  יתברך  הווייתו  הוראת  אמיתת  להראות  תוכל  לא 
ועתיד, ולא יהיה נקרא בשם הנזכר. כן שם אדנ״י נקרא כן, להורות היות 
לו עבדים, והוא אדון עליהם, ואם אין עבדים, לא יהיה נקרא בשם זה, 
וע״ד זה בשאר השמות כולם. וכן בענין הכינויים אשר אליו יתברך, כגון 
רחום וחנון, ארך אפיים וכו׳, לא ִיָּקֵרא בשמות אלו, זולתי בהיות נבראים 
בעולם, ובהיותו מרחם עליהם ִיָּקֵרא ׳רחום׳, ובהאריך אפו עליהם, ִיָּקֵרא 
העולמות  בהיות  כי  ונמצא  הכינויים.  בכל  זה  וע״ד  אפיים׳,  ׳ארך 
והנבראים, אז פעולותיו וכוחותיו יוצאים לידי פועל גילוי, ויהיה אז נקרא 
שלם, בכל פעולותיו, ובכל שמותיו, ובכל כינוייו והכוחות, בלי שום שינוי 
בפרשת  הזהר,  בספר  זה  טעם  נתבאר  וכבר  וחס.  חלילה  כלל  וחסרון 
פינחס ברעיא מהימנא (רנז:) וכו׳, וגם בפרשת בא ברעיא מהימנא (מב:).

מילואי חכמה

הביא  זה  פסוק  חסד.  משכתיך  כן  על  אהבתיך  עולם  אהבת 
זה  פסוק  נאמר  והנה  אהבה.  היינו  שחסד  לכך  כראיה  רבינו 
חסדו  השי״ת  עליהם  המשיך  גלותם  בתוקף  שאף  לישראל,  ירמיה  בנבואת 
ואהבתו, וכדכתיב בירמיה (לא, ב–ג): ֵמָרחֹוק ה׳ ִנְרָאה ִלי, ְוַאֲהַבת עֹוָלם 

ֲאַהְבִּתי, ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתי ָחֶסד: עֹוד 
עֹוד  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבתּוַלת  ְוִנְבֵנית   ֶאְבֵנ
ַּתְעִּדי ֻתַּפִי, ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים: 
ופירש המצו״ד (שם): מרחוק ה׳ נראה לי.מרחוק ה׳ נראה לי. 
אמר הנביא, מזמן רחוק, עוד היינו 
במצרים, נראה לי ה׳, ר״ל נגלה אז 

ר״ל וכן  וכו׳.  אהבתיך  עולם  וכו׳. ואהבת  אהבתיך  עולם  לנביאי ישראל, הם משה ואהרן. ואהבת 
יאמר תמיד, הנה אהבת עולם אהבתיך, על כן אמשיך לך חסד. 
ויהי  אור,  יהי  אלהים  כה  ׳ויאמר  ע״ב):  עג  ל,  (תיקון  בתיקו״ז  ומובא 
אור׳ ˜ב), ודא אהבה, דאיהו אהבת חסד, הדא הוא דכתיב ׳ואהבת 
עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד׳, ועלה איתמר (שה״ש ב) ׳אם 
אתקריאת  ׳יראה׳  שתחפץ׳.  עד  האהבה,  את  תעוררו  ואם  תעירו 
ופירש  דימינא.  מסטרא  אתקריאת  ו׳אהבה׳  דשמאלא,  מסטרא 
ר״ל כי יום ראשון  חסד.  אהבת  דאיהו  אהבה,  חסד. ודא  אהבת  דאיהו  אהבה,  (שם): ודא  מדבש  המתוק 
אהבתיך  עולם  אהבתיך ואהבת  עולם  ואהבת  אהבה.  מידת  והיינו  אור,  הנקרא  בחסד  הוא 
על כן משכתיך חסד.על כן משכתיך חסד. הרי שאהבה וחסד הם ענין אחד, כי למי שליבו 
האהבה  את  תעוררו  ואם  תעירו  אם  איתמר  האהבה ועלה  את  תעוררו  ואם  תעירו  אם  איתמר  ועלה  חסד.  אוהבו עושה לו 
תרצו  אם  ור״ל  אהבה.  הנקראת  השכינה  סוד  היא  שתחפץ.  שתחפץ.עד  עד 
להעלותה מן הגלות ולקשרה בחסד דז״א, שאז היא נקראת אהבה, 
על  שלא  מאהבה  המצוות  את  ישראל  שיקיימו  עד  שתחפץ׳,  ׳עד 
מנת לקבל פרס, אלא בחפץ ורצון ˜‚).  ובספר פרד״ר (שער כג, אהבה) 
אברהם  ולכן  בחסד,  הוא  ׳אהבה׳  וז״ל:  עוד,  הענין  את  הרמ״ק  ביאר 

שמידתו חסד נקרא ׳אברהם אוהבי׳ (ישעיה מא), כי המשיך עליו כח 
האהבה. וכן השכינה כשהיא יונקת מצד החסד נקראת ׳אהבה׳, וכן 
חוט  יונקת  כשהיא  אהבה  ונקראת  עג.).  כט,  (תיקון  בתיקונים  הוא 
בתיקונים  ע״ה  רשב״י  שאמר  וזה  בעלה,  עם  להזדווג  חסד  של 
לגבי  אתפתחת  ׳כד  עח.)  לו,  (תיקון 
בעלה, אתקריאת אהבה׳, וכן ביארו 
יונקת  בהיותה  כי  קצו:)  (מקץ,  בזהר 

חוט של חסד נקראת אהבה. 
ע״י  אותו  להשיג  שנוכל  כדי 
מדותיו. וראינו להביא בזה את 
מידותיו  את  שמהשגתנו  המבארת  ע״א),  (יד  סוטה  במסכת  הגמרא  דברי 
יתברך, אנו למדים כיצד להתדבק בהם ולילך בדרכיו, וז״ל: א״ר חמא ברבי 
חנינא, מאי דכתיב (דברים יג) ׳אחרי ה׳ אלהיכם תלכו׳, וכי אפשר 
ה׳  ׳כי  ד)  (דברים  נאמר  כבר  והלא  שכינה,  אחר   ְלַהֵּל לאדם  לו 
אלהיך אש אוכלה הוא׳. אלא ְלַהֵּל אחר מידותיו של הקב״ה, מה 
לאדם  אלהים  ה׳  ׳ויעש  ג)  (בראשית  דכתיב  ערומים,  מלביש  הוא 
הקב״ה  ערומים.  הלבש  אתה  אף  וילבישם׳,  עור  כתנות  ולאשתו 
ממרא׳,  באלוני  ה׳  אליו  ׳וירא  יח)  (בראשית  דכתיב  חולים,  ביקר 
(בראשית כה)  אף אתה ַּבֵּקר חולים. הקב״ה ניחם אבלים, דכתיב 
׳ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלהים את יצחק בנו׳, אף אתה 
ַנֵחם אבלים. הקב״ה ָקַבר מתים, דכתיב (דברים לד) ׳ויקבור אותו 
ע״ב):  (קלג  שבת  במסכת  מובא  ועוד  מתים.   קבור  אתה  אף  בגיא׳, 
שאול  אבא  וכו׳.  במצוות  לפניו  התנאה  ואנוהו׳,  אלי  ׳זה  תניא, 
אתה  אף  ורחום,  חנון  הוא  מה  לו,  דומה  הוי  ׳ואנוהו׳,  אומר, 
אני  ׳אנוהו׳,  ולשון  לו.  דומה  לו.הוי  דומה  הוי  (שם):  ופירש״י  ורחום.  חנון  היה 

והוא, אעשה עצמי כמותו, ִלַּדֵּבק בדרכיו. 

(ירמיה לא)




ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה



 מצוה, מסילת הקשרים שבתחילה  הוא,  בזהר  שביאר  המדריגות  סדר  והנה  ˜ו)  עצמם.       והלבושים  הצמצומים  בבחינות  אף  ה'  אור  מתגלה  שעי"ז  ג')  (אות  לעיל  שנתבאר   (‰˜
ואח"כ תורה, ואח"כ הם יראה וחכמה. ויתכן לרמז בזה, להעולה לכאורה מהמאמר, שתחילה צריך לכפות את יצרו בחי' סור מרע', ולקיים את התורה ומצוותיה, 
היצר  כפיית  וע"י  היראה),  (עבודת  התורה  שבמידות  אלקותו  'צמצום'  בחי'  שבימים,  האהבה  השגת  בחי'  הוא  זה  וכל  בזהר).  המבוארים  ו'תורה'  'מצוה'  הבחינות  כנגד  (והם  טוב'  עשה  בחי' 

זוכה להפשיט את התורה מלבושי הקליפות ומתגלה לו התורה דעתיקא סתימאה, ומשיג בחי' אהבה שב'דעת' (חכמה).

הקב״ה  שברא  קודם  כו 

הכללי  (פרצוף  בעולם  דיוקן 
בו  וצייר  האצילות),  שבעולם 

אז  הספירות),  (פרטי  צורה 
בלא  יחידי  הוא  היה 
(מציאות  ודמיון  צורה  שום 
מתאחד  היה  הפשוט  אלקותו 

שם,  ללא  לבד,  אלקותו  בעצם 

שרוצה  ומי  ונקודה).  אות 
מצד  אותו  ולדעת  להכיר 
האצילות,  שקודם  אלקותו 
מחוץ  יתברך  הוא  שאז 
אסור  וצורה,  דיוקן  לכל 
שום  עליו  לצייר  לו 
שבעולם,  ותמונה  צורה 
איזו  בה  (שיש  ה׳  באות  לא 
י׳  באות  ולא  צורה)  מציאות 
שבשם הקדוש (אף שאין בה 
צורה), וכן אסור לכנות את 
הא״ס בשום אות ונקודה 
התלבשותו  (שטרם  שבעולם 
להגבילו),  אסור  האצילות  בעולם 

במתן  נאמר  זה  ועל 
כל  ראיתם  לא  ׳כי  תורה 
שיש  דבר  שמכל  תמונה׳, 
לא  ודמיון,  תמונה  בו 
ראיתם (רק שמעתם קולו, ובכך 
נתאמת לכם שלא יצדק בו יתברך 

אחר  אבל  וצורה).  דמיון  שום 
ב״ה  סוף  האין  שעשה 
אותה הצורה של המרכבה 
של אדם העליון (י׳ ספירות 
בצורת  שהאציל  האצילות  דעולם 

סוף  האין  ירד  אדם), 
בכלי  אורו  והתפשט 
האור  ונקרא  הספירות, 
באותה  שנתפשט  ההוא 
העליון  אדם  של  הצורה 
שיכירו  כדי  הוי״ה,  ֵׁשם 
וקרא  שלו,  בדמות  אותו 
את הספירות א״ל (בחסד), 
שד״י  (בגבורה),  אלהי״ם 
(בנצח  צבאו״ת  (ביסוד), 
והוד), אהי״ה (בבינה, הכוללת 
אותו  שיכירו  כדי  ג״ר), 
כל  ע״י  מציאותו  לפי 
מידה ומידה, איך מתנהג 
בחסד  לפעמים  העולם, 
כפי  בדין,  ולפעמים 
אדם  בני  שגורמים  מה 
אם  כי  מעשיהם.  ע״י 
אורו  מתפשט  היה  לא 
הבריות  כל  על  יתברך 
היו  איך  הספירות,  דרך 
יתברך,  אותו  מכירים 
שכתוב  מה  יתקיים  ואיך 
׳מלא כל הארץ כבודו׳. 

כז כשמקדים האדם אות 

אחרונה  (ה׳  הקטנה  ה׳ 
למלכות),  המרמזת  הוי״ה,  דשם 

(שזוכה  המצוה  סוד  שהיא 
לנפש מן המלכות), אז אח״כ 

התורה,  עליו  שורה 
דשם  ו׳  אות  סוד  שהיא 
לימוד  ע״י  (כלומר,  הוי״ה 
התורה זוכה האדם לרוח מז״א), 

׳יראה׳  האדם  וכשמקדים 
לחכמה,  חטאו)  יראת  (את 

הראשונה  ה׳  סוד  שהיא 
לנשמה  (שזוכה  הוי״ה  דשם 
שורה  אח״כ  אז  מבינה), 
סוד  שהיא  ׳חכמה׳,  עליו 
אות י׳ דשם הוי״ה (שזוכה 
לחיה מן החכמה), ואז נקרא 

ואילך  ומכאן  לקב״ה,  בן 
אתם  ׳בנים  עליו  נאמר 
שזוכה  וזה  אלהיכם׳.  לה׳ 
שזכה  (ע״י  שלימה  להוי״ה 
לנרנ״ח דאצילות), עליו נאמר 
׳זה שמי לעולם, וזה זכרי 
שמי׳,  ׳זה  דור׳,  דהיינו י״ה, לעולם, ׳וזה זכרי׳ דהיינו ו״ה. ו׳שמי׳ עם י״ה מספרו שס״ה, ׳זכרי׳ עם ו״ה מספרו רמ״ח, וביחד עולים כולם תרי״ג (ע״י השם הוי״ה, י״ה ִעם ו״ה), דהיינו תרי״ג מצוות שניתנו לדור 

לבני ישראל הקדושים, שיהיה להם חלק בשמו (שישרה עליהם השם הוי״ה), זהו שכתוב ׳כי חלק ה׳ עמו׳.

מילואי חכמה
ומחמת האהבה שאהב את ישראל וכו׳ הלביש את אלקותו במדות 
הנביא  אליהו  שפגש  (פי״ד),  רבה  אליהו  דבי  בתנא  ומובא  התורה. 
אדם אחד שיש בו מקרא, אבל לא משנה, ושאל את אליהו הנביא כמה דברים, ובין 
שישראל  אליהו  והשיבו  התורה,  או  במעלתם  קודמים  ישראל  האם  שאלו  הדברים 
יש  דברים  שני  רבי,  אדם,   אותו  לי  אמר  הנביא,   אליהו  סיפר  וז״ל:  קודמים, 
אבל  וישראל,  תורה  הן,  ואלו  גמורה,  אהבה  בלבבי  אוהבם  ואני  בעולם, 
איני יודע איזה מהם קודם. אמרתי לו, בני, דרכן של בני אדם אומרים 
אני  אבל  וגו׳׳,  דרכו  ראשית  קנני  ׳ה׳  ח)   (משלי  שנאמר   קדמה,  התורה 
אומר ישראל קדמו, שנאמר (ירמיה ב)  ׳קודש ישראל לה׳, ראשית תבואתֹה׳. 
אל  האגרת  את  וכתב  הבית,  בתוך  ובנים  אשה  לו  שהיה  למלך  משל 
רוח  נחת  לי  שעושין  שלי  ּוָבַני  אשתי  אלמלא  שם.  ובניו  שאשתו  המקום 
נברא  לא  ישראל,  הם  אלמלא  כך,  המקום.  את  החרבתי  הבית,  בתוך 
תבואתֹה׳,  ראשית  לה׳,  ישראל  ׳קודש  נאמר  לכך  העולם.  ונחרב  העולם, 
ונאמר ׳ה׳ קנני ראשית דרכו וגו׳׳.  וביאר המענה אליהו (שם): משל למלך וכו׳ משל למלך וכו׳ 
אלמלא אשתי ובני וכו׳.אלמלא אשתי ובני וכו׳. הוא בדמיון למלך שכתב אגרת, שאלמלא אשתו ובניו 
שעיקר  הרי  המקום,  מחריב  היה  הזה,  במקום  רוח  נחת  לו  העושים 
המקיימים  ישרים  אלמלא  כך,  ובניו.  אשתו  בעבור  הוא  המקום  קיום 
לא  מרום,  בשמי  אצולה  התורה  שהיתה  אע״פ  השפל,  בעולם  התורה 
המקיימים  וישרים  השפל,  עולם  לקיום  ַמְסֶּפֶקת  בעצמה  התורה  היתה 

התורה, הם המקיימים עולם השפל. 
אלקותו. ובספר בית אהרן (דרושים מר׳  את  צמצם  וכו׳  האהבה  מחמת 
התורה  הנה  וז״ל:  זה,  בענין  מובא  עוזך)  לבשי  ד״ה  מסטאלין,  אשר 
באמת ׳ארוכה מארץ מידה וגו׳׳ (איוב יא), ולכאורה מן הנמנע שתתלבש 
ותתגלה בעוה״ז, מאחר שבה נברא העולם כולו עם כל היקפו. אך הענין, 
שמחמת רוב אהבתה להתגלות בעוה״ז, צמצמה כביכול, כצמצום האב את 
שהאהבה  כנודע  לבנו,  משכלו  להשפיע  אהבתו  מחמת  הגדול,  שכלו 
מצמצמת את האדם, כמ״ש (עירובין נג.) ׳אמר רבי, כשהיינו לומדין תורה אצל 
מתקרבין  שהיינו  (ופירש״י,  באמה׳  ששה  יושבים  היינו  שמוע,  בן  אלעזר  רבי 
והנה  ברוחניות.  ק״ו  כך,  בגשמיות  ואם  זה).  את  זה  ודוחקין  מפיו,  לשמוע 
הענין  וכך  בעצמו.  האדם  שהיא  האדם,  מגוף  נפרדת  אינה  האהבה 
הלבנונית  ושורה  מצומצם  שבו  כלי,  ועוָׂשה  מצמצמת  שהאהבה  בהתורה, 

של התורה, כמ״ש (דב״ר ג, יב) ׳אש שחורה על גבי אש לבנה׳.  
רצה שידבקו בו וכו׳ מזה העולם הגשמי. וכך מובא במדרש תנחומא (נשא, 
דירה  לו  שיהא  נתאווה  העולם,  את  הקב״ה  שברא  בשעה  טז): 
בתחתונים כמו שיש בעליונים. ברא את האדם, וציווה אותו ואמר לו ׳מכל 
עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו׳ (בראשית ב), 
ועבר על ִצּוּויֹו. א״ל הקב״ה, כך הייתי מתאוה, שיהא לי דירה בתחתונים 
מיד  אותו?  שמרת  ולא  אותך,  ציויתי  אחד  ודבר  בעליונים,  לי  שיש  כמו 
סילק הקב״ה שכינתו לרקיע הראשון, וכמובא שם בתנחומא (פקודי, ו), שככל 
שחטאו באי עולם, כך נסתלקה השכינה יותר, עד שעלתה לרקיע השביעי בימי דור 
והורידוה  חזרו  ומשה,  עמרם  קהת,  לוי,  יעקב,  יצחק,  אברהם,  ואח״כ  אנוש,  דור 
לארץ ממש, ובנו את המשכן שהוא ׳דירה בתחתונים לשמו יתברך׳.  ובספר ליקוטי 
תורה להרש״ז מלאדי (פ׳ פקודי, ג ע״א) ביאר מדרש זה, וז״ל: הנה ענין המשכן 

הוא השראת השכינה בישראל, וכמ״ש (שמות כה) ׳ושכנתי בתוכם׳, וכתיב 
הקב״ה  ׳נתאוה  רז״ל  כמאמר  והוא  המה׳,  ה׳  ׳היכל  ישראל  על  ז)  (ירמיה 
׳את  כתיב  הכי  בלאו  גם  והלא  לבאר,  וצריך  בתחתונים׳.  דירה  לו  להיות 
השמים ואת הארץ אני מלא׳. אך הענין, כי דירה זו היינו שיהיה בחי׳ 
גילוי אלקותו יתברך. והיינו ׳בתחתונים׳ דוקא, דפירוש ׳תחתונים׳ אין ר״ל 
׳הנה  לג)  (שמות  וכמ״ש  מקום,  בגדר  אינו  יתברך  הוא  שהרי  במקום, 
ומדריגה,  במעלה  היינו  ותחתונים,  עליונים  פירוש  רק  איתי׳.  מקום 
סוף  שהוא  דהיינו  במדריגה,  ְוָׁשֵפל  תחתון  היותר  הוא  השפל  שעוה״ז 
הוא  אלקות  השגת  שלכך  העולמות,  השתלשלות  המדריגות,  כל  ותכלית 
בו בהסתר וצמצום גדול, והחושך יכסה ארץ, ונתאווה הקב״ה להיות בו 
דוקא בחי׳ דירה וגילוי אלקותו יתברך, להאיר את החושך דווקא, והיינו 
אחת  שעה  ׳יפה  יז)  ד,  (אבות  רז״ל  ממאמר  וכנודע  ומצוות,  תורה  ע״י 
בתשובה ומעשים טובים בעוה״ז מכל חיי העוה״ב׳, לפי שעי״ז ממשיך 
זו  דירה  המשכת  והנה  כו׳.  העוה״ב  חיי  מבחינת  יותר  אלקות  גילוי 
וכמ״ש  היצה״ר ˜‰),  שהוא  דווקא,  סט״א  דאתכפיא  ע״י  הוא  זה  וגילוי 
בזהר (תצוה, קפד.) ׳כד אתכפיא סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה לעילא על 
כולא׳ (כאשר הוכנעה הסט״א, אזי נתעלה כבוד הקב״ה מעל הכל) וכו׳, שע״י 
שם  לגילוי  וכלי  היכל  בחינת  נעשים  תעשה  ולא  עשה  המצוות  קיום 
הוי״ה ממש (כמבואר בזהר כי תצא, המובא להלן במילוא״ח ד״ה ׳רצה שידבקו 
בו וכו׳׳), אשר זהו ענין ׳ושכנתי בתוכם וכו׳׳, והיינו הדירה בתחתונים, 
ומובדל,  קדוש  לבחינת  כלי  דוקא  בגוף  בעוה״ז  נעשים  הנשמות  שיהיו 
וכמ״ש (הושע יא) ׳בקרבך קדוש׳. וזהו ושכנתי ׳בתוכם׳ דווקא (עי׳ אלשיך 
שמות טו, ב), וכל זה נעשה ע״י אתכפיא סט״א, בסור מרע ועשה טוב 
לבאר  שהאריך  ע״ג),  ע  בלק,  (פ׳  מלאדי  להרש״ז  תורה  בליקוטי  עוד  וראה  כו׳. 

ענין זה עוד, והמשיל זאת במשל נפלא, עי״ש. 
תצא,  (כי  בזהר  ומובא  מצוות.  תרי״ג  של  בחינות  וכו׳  בו  שידבקו  רצה 
להידבק  האדם  זוכה  המצוות,  תרי״ג  שבקיום  מהימנא),  רעיא  ע״ב,  רעח 
שריא  (מלכות),  ׳מצוה׳  דאיהי  זעירא,  ה׳  אקדים  כז  כד  וז״ל:  הוי״ה,  בשם 
ה׳  דאיהי  לחכמה,  ׳יראה׳  אקדים  וכד  (ז״א),  ו׳  דאיהו  ׳תורה׳,  עליה 
ומכאן  בן,  ואקרי  י׳ ˜ו),  דאיהי  ׳חכמה׳,  עליה  שריא  (בינה),  עילאה 
ג)  (שמות  שנאמר  מה  איהו  והאי  אלהיכם׳.  לה׳  אתם  ׳בנים  יד)  (דברים 
׳זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור׳, ׳זה שמי׳, י״ה, ׳לעולם׳, ׳וזה זכרי׳, 
רמ״ח,   – ו״ה  עם  ׳זכרי׳  שס״ה,  בגימטריא  עולה  י״ה  ִעם  ׳שמי׳  ו״ה. 
לבנין  דאתייהיבו  פיקודין  תרי״ג  דהיינו  תרי״ג,  עולה  ביחד  וכולהו 
בשמיה, הדא  (שס״ה לא תעשה, ורמ״ח עשה), למהוי לון חולקא  קדישין 
(סוד  יעקב  תולעת  ובספר  ַעמו׳.   ה׳  חלק  ׳כי  לב)  (דברים  דכתיב  הוא 
בה,  מתדבק  ובקיומם,  השכינה,  איברי  כנגד  הם  שהמצוות  עוד,  ביאר  הציצית) 
תלויות  המצוות  ֶׁשָּכל  היא,  להאמין  שתצטרך  האמיתית  האמונה  וז״ל: 
כמנין  רמ״ח,  במנין  גמור  בכיוון  עשה  מצוות  באו  ולזה  באלקות, 
לאורך  (כמבואר  ישראל  חכמי  קיבלו  וכן  שבשכינה.  הרוחניים  האיברים 
וכו׳,  קומה  שיעור  בסוד  קשורות  המצוות  כל  כי  דבורה),  תומר  בספר 
בצורות  האדם  שיתדבק  במה  נפלאה  סגולה  יש  ומצוה  מצוה  ובכל 
העליונות על ידה, ועל זה כתיב (דברים ד) ׳ואתם הדבקים בה׳ וגו׳׳. 

המידות  ענין  ליה. רבינו מרחיב כעת לבאר את  דישתמודעין  בגין 
רעיא  ע״ב,  מב  (בא,  הזהר  מאמר  את  לכך  ומביא  והימים, 
מהימנא), המבאר שמהות הספירות והמידות הם כדי להשיג מהות הנהגתו 
וצייר  בעלמא  דיוקנא  קוב״ה  דברא  כו  קודם  וז״ל:  ולהכירו,  יתברך 

צורה  בלא  יחידאי  הוא  הוה  צורה, 
ודמיון. ומאן דאשתמודע ליה קודם 
בריאה, דאיהו לבר מדיוקנא, אסור 
בעלמא,  ודיוקנא  צורה  ליה  למעבד 
דבשמא  י׳  באות  ולא  ה׳  באות  לא 
ונקודה  אות  בשום  ולא  קדישא, 
ראיתם  לא  ׳כי  איהו  והאי  בעלמא, 
דבר  מכל  ד),  (דברים  תמונה׳  כל 

האי  דעבד  בתר  אבל  ראיתם.  לא  ודמיון,  תמונה  ביה  דאית 
דיוקנא דמרכבה דאדם עילאה, נחית תמן, ואתקרי בההוא דיוקנא 
א״ל,  ואתקריא  דיליה,  בדמות  ליה  דישתמודעון  בגין  הוי״ה, 
אלהי״ם, שד״י, צבאו״ת, אהי״ה, בגין דישתמודעון ליה בכל מידה 
דבני  עובדיהון  כפום  ובדינא,  בחסד  עלמא,  יתנהג  איך  ומידה, 

נשא. דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין, איך ישתמודעון ליה, 
ואיך יתקיים (ישעיה ו) ׳מלא כל הארץ כבודו׳.  וביאר הפרד״ר (שער 
ראוי  שאין  בעלמא.  ונקודה  אות  בשום  בעלמא.ולא  ונקודה  אות  בשום  ולא  וז״ל:  זה,  זהר  מאמר  ח)  ד, 
להגבילו לא באות ולא בנקודה, לומר שמידתו כך, שאין לו מידות 
באותיות,  מכונה  אינו  ולכן  למעלה. 
כי האותיות והמידות הכל אחד. מכל מכל 
ראיתם.  לא  ודמיון  תמונה  ביה  דאית  ראיתם.דבר  לא  ודמיון  תמונה  ביה  דאית  דבר 
המקבלות  הספירות  מכל  פירוש, 
בתוך  התפשטותן  על  ודמיון  תמונה 
הכלים וכו׳, כי אפילו אותו המציאות 
אין ראוי לייחס אל בחינתו הנעלמת 
ולא  השגה  בו  אין  כי  נאצליו,  מכל 
לפי  נתפשט  פירוש,  ומידה.  מידה  בכל  ליה  דישתמודעין  ומידה.בגין  מידה  בכל  ליה  דישתמודעין  בגין  כלל.  שם 
מידותיו, כדי שיהיו בני העולם מכירים אותו לפי מציאותו בכל 
מידה ומידה, ולפי פעולתו על ידה. ואיך יתקיים מלא כל הארץ כבודו.ואיך יתקיים מלא כל הארץ כבודו. 
היה  לא  שאם  נאצליו,  בכל  התפשטותו  שהוצרך  שני  טעם  הוא 

מתפשט בתוכם, איך יתקיים ׳מלא כל הארץ כבודו׳. 

  (ע״ב מב  (בא   

  
      


 מקור חכמה מקור חכמהּבהמתרגם



מסילת הקשרים
סוד  שהם  התורות  כאחת  דנן  מאמר  רבינו  מנה  ל"ח  בתורה  דהנה  התפילין.  בענין  כאן  הוא  זה,  בכלל  נוכחים  אנו  בו  המקומות  שאחד  שביאר,  בהקדמה  שם  וראה  ˜ז) 
שבכח  לרמז,  יתכן  דבריו  וע"פ  היצר.  את  לכפות  ומסייעת  כח  מוסיפה  התפילין  שמצות  כלומר  ˜ח)  והבן.       גדול,  מֻכוון  בזה  יש  שבוודאי  הרי  כן  ואם  תפילין,  כוונות 
והבן.  הקליפות,  מלבושי  התורה  את  ולהפשיט  יצרו,  את  לכפות  יוכל  ידה  על  כי  המצוות,  שאר  צמצומי  בכל  המלובשת  ואהבתו  ה'  אור  את  ביותר  לגלות  זו  מצוה 

ּב 
ואני תפלה

י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ י  ƒנ ַזּכ≈
וכו',  ָר‰  ּו… ּבַ ∆ׁ   רו… ָּ ס¿ ƒנ
ַח  ר… ט¿ ƒú ו¿ ַ‚ע  י ƒú ו¿  ˜ ֲעס… úַ
ָך  ¿ „ָ ו… ב ֲע ּבַ  „ י ƒמ ָּ
 ירּו ƒס מ¿ ƒּוב ú „ו… ָ‚ּ ּו˜ ב≈ ¿„ ƒּב
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ „ַע , מ∆ ¡‡ ׁ ּב∆ פ∆ נ∆
 ירּו ƒ‰ מ¿ ƒּב  úֲַעúו… ך¿ ו¿ ≈úי ≈ú
 ‡‚ָ ר¿ ַ„ּ ƒמ ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿  ú „ו… ָ‚ּ
 ‰ úָ ֲע ּמַ ƒמ ּו  ‡ ָ‚ּ ר¿ „ַ ¿ú
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ  „ ַע  ‰úָ ֲע ַמ ¿ú
 úָכ ּב¿ ן  י ƒב ‰ָ ¿ú ּו  ‚ י ƒּׂ ‰ַ ¿ú
ָר‰  ַ‰ּו…   רו… ָּ ס¿ ƒנ ַעם  ּפַ
ר  ≈ יו… ו¿ ר  ≈ יו… ים  ƒ‰ בו… ¿‚ּ ‰ַ
 ‚ י ƒּׂ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  , ' כו ו
 ‰„ָ ָ‰ֲעבו…   ∆‡ ן  י ƒב‰ָ ¿ú ּו
י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿  ׁ ּי≈ ∆ׁ  ַ‰ּ בו… ָ‚ּ ‰ַ
י  ר≈ ¿ ƒס ם  ≈‰ ∆ׁ  ,‰ ָר ַ‰ּו…
י  ר≈ ב¿ ƒ„ ׁ ּב¿ úֻּבָ ּמ¿ ∆ׁ ָך ¿ָר ּו…
ים  ƒ̃ סּו ם ַ‰ּפ¿ ≈‰ ∆ׁ ‰ָר ַ‰ּו…
 ‰ ָו ¿̂ ƒמ  ú ּכָ   יבו… ƒב ּס¿ ∆ׁ
  ַúּ„ֻ ם ּ‚¿ ∆̂ ר ע… ∆ׁ‡ֲ ,‰ָו ¿̂ ƒּומ
 ׁ ּי≈ ∆ׁ ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ‰„ָ ָ‰ֲעבו…
ין ָ‡נּו  ים ‡≈ ƒ̃ סּו úּּו ַ‰ּפ¿ ≈‡ ּב¿
חּוס   .úúָ ּכ¿ י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ים ƒכ זו…
ים,  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ נּו  ָחּנ≈ ו¿
ן  י ƒב‰ָ ¿ú ּו י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ּו  נ ּכ≈ ַז ו¿
 ‡…ּז‰ַ  ַ‰ּ בו… ָ‚ּ‰ַ  ‰„ָ ָ‰ֲעבו…
ך¿  י ≈‡   ַע „ַ úָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
  úֲַעׂו… ו¿ ָך  ¿ ‡ו… úֲַעב…„ 
ר  ָּ ס¿ ƒּנ‰ַ ו¿ úָם  ע¿ ַ‰ּנ∆ ָך  נ¿ ˆו… ר¿
 ‡…ּז‰ַ ָר‰  ַ‰ּו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿

(úי˜ו" כב). 

צמצם את אלקותו דוקא באלו התרי״ג מצוות. ובספר התניא (ח״א, ד) 
(בראשית, כד.) דאורייתא וקוב״ה  ביאר ענין זה, וז״ל: כתוב בזהר 
והקב״ה  הקב״ה,  של  ורצונו  חכמתו  היא  דאורייתא  פירוש,  חד,  כולא 
בכבודו ובעצמו כולא חד, כי הוא היודע, והוא המדע וכו׳ (רמב״ם יסודי 
ולית  חקר,  אין  ולגדולתו  סוף,  אין  נקרא  דהקב״ה  ואף  י).  ב,  התורה 
׳אין  מ)  (ישעיה  כדכתיב  וחכמתו,  ברצונו  וכן  כלל,  ביה  תפיסא  מחשבה 
חקר לתבונתו׳, וכתיב (איוב יא) ׳החקר אלוה תמצא׳, וכתיב (ישעיה נה) ׳כי 
לא מחשבותי מחשבותיכם׳, הנה על זה אמרו (מגילה לא.) ׳במקום שאתה 
הקב״ה  וצמצם  ענוותנותו׳,  מוצא  אתה  שם  הקב״ה,  של  גדולתו  מוצא 
רצונו וחכמתו בתרי״ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות תנ״ך, 
ונפש  רוח  או  הנשמה  שכל  בכדי  חז״ל,  ומדרשי  שבאגדות  ודרשותיהן 
שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה, ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן, 
בשלושה  בחינותיה,  עשר  בכל  תתלבש  זה  וע״י  ומחשבה,  דיבור  במעשה 
יורדים  מים  מה  ז.),  (תענית  למים  התורה  נמשלה  ולכן  אלו.  לבושים 
ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו 
ביה  תפיסא  מחשבה  ולית  חד,  כולא  וקוב״ה  ואורייתא  יתברך,  וחכמתו 
למדריגה  ממדריגה  המדריגות,  בסתר  וירדה  נסעה  ומשם  כלל, 
עוה״ז,  וענייני  גשמיים  בדברים  שנתלבשה  עד  העולמות,  בהשתלשלות 
שהן רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהן, ובצירופי אותיות גשמיות בדיו 
על הספר, עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים, כדי שתהא 
ממדריגת  שלמטה  ומעשה,  דיבור  בחי׳  ואפילו  בהן,  תפיסא  מחשבה  כל 
ומצוותיה  שהתורה  ומאחר  בהן.  ומתלבשת  בהן,  תפיסא  ׳מחשבה׳, 
מלבישים כל עשר בחינות הנפש, וכל תרי״ג איבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את ה׳ ממש, ואור ה׳ ממש מקיפה ומלבישה 
מראשה ועד רגלה, כמ״ש (תהלים יח) ׳צורי אחסה בו׳, וכתיב (שם ה) ׳ַּכִּצָּנה רצון ַּתְעְטרֶּנּו׳, שהוא רצונו וחכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצוותיה. 
תענוג  שהוא  השכינה,  מזיו  שנהנין  הוא  עוה״ב  כי  עוה״ב׳,  חיי  מכל  בעוה״ז,  טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  ׳יפה  יז)  ד,  (אבות  אמרו  ולכן 
ההשגה, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג כי אם איזו הארה מאור ה׳, ולכן נקרא בשם ׳זיו השכינה׳, אבל הקב״ה בכבודו ובעצמו 
לית מחשבה תפיסא ביה כלל. כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסא ומתלבשת בהקב״ה ממש, דאורייתא וקוב״ה כולא 
בין  במלך,  ודביקותו  התקרבותו  במעלת  הפרש  שאין  משל,  דרך  המלך  את  כמחבק  זה  הרי  גשמיים,  תחתונים  בדברים  נתלבשה  שהתורה  ואף  חד. 
תוך  מלובשת  שהיא  גם  בזרועו,  מחבקו  המלך  אם  וכן  בתוכם.  המלך  שגוף  ֵמַאַחר  לבושים,  כמה  לבוש  שהוא  בין  אחד,  לבוש  לבוש  כשהוא  מחבקו 

מלבושיו, כמ״ש (שה״ש ב) ׳וימינו תחבקני׳, שהיא התורה שִנתנה מימין, שהיא בחי׳ חסד ומים. 
(בכלל  ראבר״נ  וביאר  וכדוגמא,  כמשל  תפילין  ִמְצַות  את  דייקא  תפס  רבינו  אך  לאלקותו,  צמצומים  הם  המצוות  כלל  הנה  תפילין.  מצות  בדעתו  ששיער  למשל 
השלישי ובהקדמה השניה ˜ז)), שהמעיין היטב יראה שהיתה לו כוונה ודיוק גדול בזה. ולכך הרחבנו מעט בביאור מצוה זו ועניינה. וז״ל הרמב״ם בספר המצוות 
(מ״ע יב–יג): ציָונו להניח תפילין של ראש, והוא אומרו ׳והיו לטוטפות בין עיניך׳. וכבר נכפל ַהִּצּוּוי במצוה זו ארבע פעמים. ועוד ציָונו להניח תפילין 
של יד, והוא אומרו ׳וקשרתם לאות על ידך׳, וכבר נכפל ַהִּצּוּוי בזה ג״כ ארבע פעמים וכו׳. ושתי מצוות אלו אין הנשים חייבות בהן, לאומרו יתברך 
בטעם חיובם ׳למען תהיה תורת ה׳ בפיך׳, ונשים אינן חייבות בתלמוד תורה (מכילתא פ׳ בא, מסכתא דפסחא, יז).  ובספר החינוך (מצוה תכא–תכב) מובא 
המצוה. לפי שהאדם בהיותו בעל חומר, ימשך בהכרח אחר התאוות, כי כן טבע החומר, לבקש כל הנאות אליו ְוֶהָעֵרב, כסוס  המצוה.משורשי  בזה עוד, וז״ל: משורשי 
כפרד אין הבין, אם לא שהנפש ֶׁשֲחָננֹו האל ִּתְמָנֶעּנּו לפי כוחה מן החטא. ומאשר תשכון הנפש בגבולו, שהיא הארץ, ורחוקה מאוד מגבולה, שהיא 
השמים, לא תוכל לו, ויגבר כוחו עליה תמיד, לכן היא צריכה עכ״פ ְלַהְרֵּבה שומרים, ְלָׁשְמָרּה ִמְּׁשֵכָנּה הרע, פן יקום עליה ְוַיַהְרגֶָּנה, אחר היותה 
בגבולו ותחת ידו. ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקודש, וציָונו להעמיד שומרים גיבורים סביב לה, והם שנצטווינו לבל נפסיק דברי תורה מפינו 
יומם ולילה, ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו, ומזוזה בפתחנו, והתפילין בידנו ובראשנו, והכל להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו, ולא נתור 
אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות ליבנו ˜ח). ובהיות מיסוד התפילין מה שזכרנו, נצטווינו עליהם לבל נסיח מהן דעתנו וכו׳. ועובר על זה ואינו מניח 
תפילין של יד ושל ראש, ביטל שמונה עשה, שהרי בארבע פרשיות ציווה הכתוב על תפילין של יד ושל ראש וכו׳. והענין בארבע פרשיות אלו יותר 
מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת מלכות שמים ואחדות ה׳, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת השם 
בתחתונים, ואלה הם יסודות דת יהודית. ולכן נצטווינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח ליבנו, כי שני אלה האיברים יאמרו חכמי 

הטבע שהן ִמְׁשַּכן השכל, ובהניחנו עליהם דברים אלו לזכרון, נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי ה׳, ונזכה לחיי עד. 
לשעבד  שצריך  כה)  או״ח  (טור  הפוסקים  ע״פ  פשוטו  לפי  שהוא  תפילין,  ִמְצַות  וסוד  טעם  ב):  תרומה,  (פ׳  יוסף  יעקב  בתולדות  ומובא  תפילין.  מצות 
הגוף והנשמה להקב״ה בהנחת תפילין של יד ושל ראש, שיעשה את עצמו מרכבה להקב״ה ושכינתא. וגם הכוונות ע״פ כתבי הרב האר״י 
זלה״ה מכוון ע״פ הנ״ל, שכתב (פע״ח שער התפילין ו) שבשל יד יכוון להמשיך מוחין לנוקבא דז״א הנקרא מלכות, ובשל ראש להמשיך מוחין לז״א וכו׳, 
יעו״ש. ולכאורה איך יתכן זה להמשיך באדם הגשמי מוחין וחיים אל האדם העליון, והכוונה, כי האדם צריך שיעשה את עצמו מרכבה להאדם עליון 

מילואי חכמה

מצות תפילין
'מצות  הקמח:  כד  בספר  כתב 
שהשכינה  היא  אות  התפילין 
כל  מקפת  ושהיא  עימנו,  דבקה 
הדעת  שתהיה  וכדי  הקצוות, 
הזאת רשומה בלבבות נצטווינו 
שתהיה  פעולה  בזה  לעשות 
ולמופתיו  לאותותיו  הזכרון 
עימנו,  לעשות  הגדיל  אשר 
ושנניח אותו זכרון בב' איברים 
מיוחדים, שהם שורשי המחשבה 
הלב  והם  הפעולות,  כל  ועיקרי 
והמוח, ושיהיו רצועות התפילין 

מקיפות את הראש', עכ"ד. 
 והנה מצות התפילין יש בה ענין 
ית',  אלקותו  צמצום  של  מיוחד 
מעור  נעשים  התפילין  שהרי 
בהמה גסה, העוברים עיבוד ארוך 
עד היותם ראויים להיות 'בתים' 
ואח"כ  בהם,  שיתגלה  האור  אל 
התורה,  פרשיות  בהם  מוכנסים 
שבהם כתובים יחודו ואחדותו ית' 
ומה שבחר בעם ישראל באהבתו 

אותם שהוציאם ממצרים. 
התפקיד  שעיקר  אלא  עוד   ולא 
בשעה  שאף  הינו  התפילין  של 
ולעבודתו  לפעלו  יוצא  שאדם 
באות  לבוש  יהיה  ערב,  עדי 
התפילין, לזכור ולגלות אלקותו 
ית' אף בהתעסקו בעולם הגשמי, 
וכמו שרואים בתלמוד שהתפילין 
היו תמיד מונחים על ראש האדם, 
כך  נוהגים  אין  שבזמננו  אלא 
מחמת קושי הזהירות בגוף נקי. 
ובדרך אפשר יתכן לומר, שנקטה 
התורה בשם 'טוטפות' ששורשו 
מלשונות העכו"ם, כי עיקר הכח 
במקומות  הקב"ה  את  לגלות 

הנמוכים, הוא בכח התפילין.
האהבה  אור  מכח  זה   וכל 
שהרי  בצמצומים,  המתגלה 
ישראל  שמניחין  התפילין  כנגד 
מניח הקב"ה ג"כ 'תפילין דמארי 
עלמא' (ברכות ו.), שבהם כתובים 
מתבטאת  שבהם  פרשיות  ד' 
ואהבתו  ישראל  של  מעלתן 
התפילין  אור  ולכן  לעמו,  ית' 
האהבה  אור  את  מבטאים 
אור  מצטצמם  שבהם  שבדעת, 

אלקותו ית'.
 זמן הנחת התפילין הוא ביום ולא 
בלילה, והגמ' (קידושין לד.) רוצה 
הנשים  של  הפטור  את  ללמוד 
גרמא  שהזמן  עשה  ממצוות 
כל  הוקשו  כי  התפילין,  ממצות 
לנו  הרי  התפילין.  אל  המצוות 
באור  תלויה  התפילין  שמצות 

הבא במידת הימים.
מה  ע"פ  גם  הדברים   ויושלמו 
שכתב האריז"ל (שעה"כ תפילין ז), 
שהמוחין של התפילין נבנים ע"י 
אור  עד  לילה  מחצות  הלימוד 
הבוקר ע"י אלו העומדים בבית ה' 
בלילות, וכמו כן כתב שהתפילין 
יום  של  המוחין  את  מעוררים 
כך  אותם,  ומשלימים  האתמול, 
מצות  של  המוחין  שהמשכת 
התפילין הינה מצד האור שבימים.

והדיבוק  החיבור  הוא  תש״י 
שיש לישראל אל הקב"ה, ומזה 
הצד אין יראה כ"א חיבור ודיבוק 
בו ית', שמקום שיש חיבור אין 
אין  ששם  תש"ר  אבל  יראה. 
נקרא  שהשי"ת  רק  קישור 
עליהם, ואז הוא ית' נבדל מהם, 
שנקרא 'אלקי ישראל', ובזה הצד 
יש יראה, שראוי להיות ירא מן 
הגבורה  לו  אשר  ישראל  אלקי 

(גבורות ה' לט). 

'שימני  לקוב"ה  אמרה  כנס״י 
חותם  דא  'חותם'  כחותם', 
דגושפנקא דקשוט, 'כחותם על 
ליבך' דא חותם של תפילין דאנח 
על  'כחותם  ליביה,  על  נש  בר 
זרועך' דא יד כהה דמנח בההוא 
זרוע, ומנו יצחק. 'חותם' מיבעי 
ליה, מאי 'כחותם', כאינון תפילין 
דרישא דאתי שבחא לכל גופא. 
שלים  נש  בר  אשתכח  ובדא 
כגוונא דלעילא (זהר מצורע נד:). 

ג׳ בחינות יש בתפילין: א' תש"ר, 
וב'  ראש.  של  קשר  ג'  תש"י,  ב' 
מקדשים, ב'  כנגד  הם  התפילין 

משל ששיער בדעתו מצות תפילין, שהמצוה הזאת צריך להיות כך. 
מכללי  השלישי  הכלל  זה:  גבי  (נספחים)  הקשרים  מסילת  בספר  ומובא 
ודוגמה,  משל  מביא  שרבינו  מקום  שבכל  הוא,  ראבר״נ  של  העיון 
דוגמאות רבות היו יכולות לשקף היטב את המֻכוון, אך כיון  שרבינו בחר 
לעיתים  שניתן  נוספת  כוונה  בזה  נמצאת  עוד  דייקא,  מסויימת  בדוגמא 
להקיש ממנה לכלליות המאמר.  רבינו מביא את מצוות תפילין כדוגמא 
אחד,  מצד  התורה.  במצוות  מלובשת  שבדעת  שהאהבה  הענין  להמחשת 
מן  הינו  והמקום,  מהזמן  למעלה  שהיא  שבדעת׳  ׳אהבה  של  הרעיון 
המושגים המופשטים ביותר. ומאידך, רעיון זה נחוץ לנו ביותר, עד שאין 
עם  להתמודד  נוכל  לא  הדברים,  ֶהְקֵׁשר  שלפי  מכיוון  לספר,  יכול  הפה 
המצבים הקשים שעוברים בחיינו היומיומיים (המכונים ׳בין ְּבָעקּו׳), אלא 
באותה המידה שזכינו להארה מהאהבה האין סופית של הבורא, והרי זה 
מעגל שאין לנו בו שום תפיסה.  והנה, כדי לאפשר לנו כניסה למעגל, 
אם  כי  תמוה,  זה  ולכאורה  תפילין.  ממצות  דוגמה  והביא  רבינו  הפליא 
היינו צריכים להסביר לאיזה תלמיד קטן את עוצם מידת האהבה השוררת 
במצוה  בוחרים  שהיינו  בוודאי  זה,  את  לו  להמחיש  רוצים  והיינו  בתורה 
אחרת, מצוה השייכת ישירות למידה זו, כגון ׳ואהבת את ה׳ אלהיך׳, או 
׳ואהבת לרעך כמוך׳, או ׳ובו תדבק׳, וכן הרבה. ומה ראה רבינו במצות 
התפילין שכל כך ממחיש את היסוד אותו הוא מעונין להעביר לנו.  ועל 
כן חתרנו ומצאנו קשרים רבים בין מצות תפילין לכלל ענייני המאמר: א.א. 
המשפט,  למידת  סוד  ע״פ  מרמזת  התפילין  בתי  של  המרובעת  הצורה 

ילקוט הנחל

צמצם את אלקותו דוקא באלו התרי״ג מצוות. וכתב בליקו״ה 
בחינת  הם  כלם  המצות  שכל  ידוע  ב):  ב,  גזלה  (חו״מ, 
דמתמן  עלאה  בחכמה  שרשה  כפי  ומצוה  מצוה  וכל  המתקות 
אוריתא נפקת כן יש לה כח להמתיק איזה בחינת צמצומים השיכים 

לאותה המצוה שהיא בחינת שכל כי 
כל מצוה היא בחינת חכמה מחכמתו 
כן  ועל  אחר  במקום  כמובא  יתברך, 
יש כח לכל מצוה ומצוה כפי בחינתה 
לאותה  השייך  צמצום  איזה  להמתיק 

החכמה של אותה המצוה.
בתים  וארבע  פרשיות  ארבע 
ובליקו״ה  וכו׳.  עור  של 

(או״ח תפילין ה, לד) כתב הטעם שפרשיות התפילין נכתבות על עור וז״ל: 
שמות  שהם  התפילין  של  הקדושות  פרשיות  כותבין  אנו  כן  ועל 
הקדושים והנוראים מ״ב אזכרות וכו׳ על גבי עור גשמי של בהמה, 
כי אנו ממשיכין האור מגבוה מעל גבוה עד תכלית גשמיות הכלים 

שהם בבחינת חיצוניות דחיצוניות, הוא בחינת העור כנ״ל ועל ידי זה 
דייקא אנו יכולים לקבל אור השגת אלקות בהדרגה ובמידה. ובהמשך 
לאלוקות  ולבוש  צמצום  בחי׳  הם  התפילין  בתי  שגם  כתב  לו)  ה,  (שם  דבריו 
המתגלה בפרשיות, וז״ל: וזהו בחינת בתים של התפילין, כי אי אפשר 
כי  בעצמן  הפרשיות  אור  לקבל  לנו 
אם דרך בתים ורצועות, שהם בחינת 
עולם  של  קדושים  וכלים  צימצומים 
התיקון לקבל האור בהדרגה ובמידה.  
צריכין  וגם  לז):  (ה,  שם  כתב  ועוד 
אפילו  כי  דייקא,  בגידין  לתופרן 
כשמניחין הפרשיות לתוך הבתים אי 
שתופרין  עד  האור,  לקבל  אפשר 
אותן בגידין דייקא. כדי להסתיר האור שלא יצא חוץ מהמידה ח״ו, 
דינים  בחינת  הם  תעשה,  לא  שס״ה  כנגד  הם  גידין  שס״ה  כי 
שמא  שהיא  התורה  ידי  שעל  הוא,  התיקון  ועיקר  וכו׳,  וצימצומים 

דקודשא בריך הוא ממשיכין החיות לתוך הכלים והמידות.

      
     





 ערכים
ּבוכינויים נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
˜ט) כלומר שסוד התפילין הוא, שאור החכמה והבינה נמשכים במידת אהבה וצמצומים (חסדים וגבורות) אל התפארת, שהיא המכריע, ומשם ליסוד, שהוא מייחדם 
ומשפיע האור למלכות (וז"ל בהמשך דבריו (מצוה פא), 'התפילין מורים למעלה מידה בינונית, שהוא המכריע כאשר כתבנו').  ויש לרמז בזה לבחי' השפעת השלום 
ע"י  נמשכת  והיא  התפארת,  שהיא  התורה,  ע"י  מתגלה  לצמצום  האהבה  בין  והשלום  אהבתו,  מחמת  במידות  מצטמצם  ה'  וחכמת  שאור  כלומר  בתורה,  המבוארת 

היסוד, דהיינו הצדיקים, למלכות, והבן. 

ּב
עצה ותושיה

מי מפיט ‡‰ ור‰ 
ע"י   יפוú˜‰ úבוי  ƒמ
‰ו‡  ‡ז  ˆרו  י  י כפי
יˆור  מ˜ורב ‡ú‰ úום ̃(

úי˜ו"מ ú‚, ח). 

ּב 
ואני תפלה

ָך  ּב¿  ˜ ּב≈ „ַ ¿ ƒ‰ ¿ú י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿
יר  ƒּכ‰ַ ¿úּו  , מ∆ ¡‡ ּב∆ י„  ƒמ ָּ
 ‰ ָּ‡ַ ∆ׁ ‰úָ „ו… ָך ַ‰ּ‚¿ ¿ָב‰ֲ‡ַ
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿   ב ‡∆ ≈‰ ‡ו…
נּו  ָּ ּבָ ַחר¿ ר ּבָ ∆ׁ‡ֲ ,ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
נּו  ָּ ַממ¿ רו… ים, ו¿ ƒַעּמ‰ָ ú ּכָ ƒמ
נּו  ָּ ¿ׁ ַ„ּ ƒ̃  ו¿ נו… ׁו… ¿úּ‰ַ ú ּכָ ƒמ
ם  ∆‰ ּבָ ר  ∆ׁ‡ֲ יָך,  ∆ ו… ¿̂ ƒמ ב¿
 ,‰úָ „ו… ָך ַ‰ּ‚¿ ¿ָב‰ֲ‡ַ ׁ úֻּבָ מ¿
  ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו…  ‰ ָּ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲ
 ‰ ַ‡ֲ‰ָב  ,ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿
 ‰úָ מ¿ ח∆ י ַ‡ֲ‰ָב‰ ו¿ ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ
 ,י ƒú ַכ¿ ו¿   ≈̃  ‰ּúָ ין  ≈‡ ∆ׁ
 ‰úָ „ו… ָך ַ‰ּ‚¿ ¿ָב‰ֲ‡ַ ר מ≈ ∆ׁ‡ֲ
 úַע י ƒּי ƒּ ƒָך ָ‰ֲ‡מ ¿úָ מ¿ ח∆ ּומ≈
 ,ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿
ָך  ¿ ּו ‰ úָ ¡‡  ָּ מ¿ ַ̂ מ¿ ƒ̂
 ָּ ¿ׁ ּבַ ¿ú ƒ‰ ו¿  ú ו… כ ָי ב¿ ƒּכ
  ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ַ‰ּו… ָך ּב¿ ¿ָב‰ֲ‡ַ
ר ָנúָ ַָּנּו  ∆ׁ‡ֲ ים ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
 ‰ ∆ מ… י  ≈„ י¿  úַע ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿
ר  ∆ׁ‡ֲ ,ָך ∆י ַמן ּב≈ ¡‡ ָך נ∆ י‡∆ ƒב נ¿
י‡  ƒ‰  ‰ ָו ¿̂ ƒּומ  ‰ ָו ¿̂ ƒמ  ú ּכָ
 ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ˆּום  מ¿ ƒ̂ ו¿ עּור  ƒׁ
 ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ י  ≈„ ּכ¿
י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ּו ָך  ¿ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿ú
  מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿„ּ ָעב¿ ¿úּו ָך  ¿ ‡ו…
חּוס   .‰ ַ‡ֲ‰ָב ו¿  ‰‡ָ ר¿ ƒי ּב¿
 ú ּכָ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú י  ƒנ ּכ≈ ַז ו¿ י  ƒנ ָחּנ≈ ו¿
 ‰úָ „ו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ‚¿ יָך ּב¿ ∆ ו… ¿̂ ƒמ

 .(‚ú "י˜וú)

מילואי חכמה
ומעתה  העליון.  האדם  דוגמת  ממש  שיהיה  הטובים,  מעשיו  הכנת  ע״י 
בשל יד, שהוא מלכות, ממשיך מוחין למלכות. ובשל ראש, שהוא הנשמה, 
בסוד ז״א הנקרא שמים, ממשיך מוחין לז״א. וע״י המשכת המוחין הנ״ל 
נעשה יחוד מלכות שמים שלימה, והבן, וה׳ יכפר. ולפי זה שפיר הזהירו 
שיהיה  קדושות,  במחשבות  והלב  המוח  ולקדש  לטהר  הקודמים  חכמינו 
כסא להשראת שכינה, קב״ה ושכינתיה, במוח ובלב, ועי״ז יוכל להתדבק 
וכמ״ש  אלקות,  בעבודת  והמצות  התורה  בעסק  העיקר  שהוא  בקונו, 
בראשית חכמה (שער הקדושה, ו) יעו״ש, ובתיקונים (י, כה.) יעו״ש. והעולה 
י״ה  שהם  וליבו,  מחשבתו  לטהר  שיוכל  כדי  חכמה),  הראשית  (מדברי  משם 
שבשם, נגד האיברים המשובחים והנעלמים שבאדם, להיות כסא להשראת 
ו״ה  נגד  שהם  הנגלים,  איברים  ולטהר  לקדש  תחילה  כנזכר, צריך  שכינה 
והריח  והשמיעה  הראייה  ְּבִקּדּוׁש  וביחוד  התשובה,  במעשה  שבשם, 
הגוף  כלי  שיהיה  ואחר  יעו״ש.  וכו׳,  הוי״ה  שם  נגד  שהם  והדיבור, 
במידת  גם  וגורם  יעו״ש.  וכו׳,  בהן  המחשבה  תשרה  וקדושים,  טהורים 
עילאה  בינה  שהוא  וליבא  חכמה,  שהוא  העליון  המוח  ששב  עליונה, 
(הקדמת תיקו״ז, יז.), על ז׳ המידות, ְוֵאם הבנים שמחה, שזו היא תשובה 

שלימה, והבן. ונראה לי שזהו ענין כוונת ִמְצַות התפילין, והבן. 
(מגילה  לא צוה שיהיה ארבע בתים של כסף וזהב. איתא במשנה  ולכן 
ד, ח): ציפן (את התפילין) זהב וכו׳ הרי זה דרך החיצונים. ופירש 
הרע״ב (שם): ציפן זהב וכו׳.ציפן זהב וכו׳. והכתוב אומר ׳למען תהיה תורת ה׳ בפיך׳, 
דרך דרך  מזהב.  ולא  טהורה,  בהמה  מעור  הכל  שיהא  בפיך,  המותר  מן 
החכמים.  מדעת  חוץ  דעתם,  אחר  ההולכים  אדם  בני  החיצונים.החיצונים. 
מסיני,  למשה  הלכה  וזו  פסולות׳.  וכו׳  זהב  ׳ציפן  איתא  ע״ב)  (מח  ובסנהדרין 
כוונתם  האם  האיסור,  בגדר  המפרשים  ודנו  עי״ש.  ע״ב)  (כח  בשבת  כמובא 
נאסרו  ולהלכה  מזהב,  עצמן  כשהבתים  אף  או  העור,  לבתי  מעל  זהב  לחיפוי 

שניהם, ועי׳ בערוך השולחן (או״ח לב, פח). 
עט–פ)  (מצוה  להרדב״ז  דוד  מצודת  ובספר  וזהב.  כסף  של  בתים  ארבע 
ִּפְרֵטי  וביתר  פרשיותיה,  בד׳  בכללה,  התפילין  מצות  סוד  את  ביאר 
ו.)  (ברכות  רז״ל  שאמרו  במה  תלוי  מאוד.  נורא  התפילין  מאוד.סוד  נורא  התפילין  סוד  וז״ל:  הלכותיה, 
עוזו׳,  ובזרוע  בימינו  ה׳  נשבע  שנאמר  תפילין,  מניח  שהקב״ה  ׳מנין 
׳בימינו׳ זו תורה, שנאמר ׳מימינו אש דת למו׳, ׳ובזרוע עוזו׳ זו תפילין, 
שנאמר ׳ה׳ עוז לעמו יתן׳׳. והתפארת הוא המניח בראש ארבע פרשיות 
בתפארת,  ובאים  נמשכים  והם  וכו׳,  וגבורה  וחסד  בינה,  חכמה  כנגד  שהם 
(ישעיה  אדם׳  ׳כתפארת  בלשוה״כ)  (כנרמז  כדאיתא  העליון,  האדם  שהוא 
מד). והוא מקבל השמן הטוב על ראשו, ְוֵאּלּו ָהָיה ׳תפילין דמנח מארי 
תשאל,  ואם  וכו׳.  תכשיט  לשון  ׳טוטפת׳  כי  תכשיטין,  הם  והם  עלמא׳. 
כיון שהכל רמז אחד וסוד אחד, למה בראש הם ארבעה בתים, וביד בית 
למעלה  ולכן  היסוד),  (היינו  העטרה  עד  היחוד  נשלם  לא  כי  דע,  אחד. 

מקבל התפארת מהד׳ ומשפיע לד׳. אבל בעטרה הכל יחוד אחד, ולכן אין ראוי אלא בית אחד, לרמוז על היחוד ˜ט). פרטי המצוה.פרטי המצוה. צריך להניח של ראש 
במקום המוח, לרמוז למוחא עילאה, קרקפתא עילאה. מכוון בין העיניים, לרמוז אל ההכרעה. ושל יד על הקיבורת כנגד הלב, לרמוז אל המידה 
הנקראת לב (מלכות), כדאיתא ׳והיה לאות על ידכ״ה׳, בתוספות ה״א, והוא ה״א אחרונה (של שם הוי״ה, המרמזת למלכות). ולזה רמזו ז״ל (מנחות לז.) 
על  כחותם  ׳שימני  ח)  (שה״ש  וכתיב  ב),  (שה״ש  לראשי׳  תחת  ׳שמאלו  כדאיתא  השמאל,  מן  המלכות  של  ַקָּבָלָתּה  שעיקר  לפי  השמאל,  והוא  כהה׳,  ׳יד 

(המשך)
אשר  המלכים  בשני  ומקומם 
(ס'  והמוח  הלב  שהם  באדם, 

הליקוטים, תרומה). 

המוחין  שמסתלקין  אע״פ 
שחרית,  תפלת  אחר  מז"א 
לו  המוחין  הארת  לו  נשאר 
לו  שבאו  ממוחין  ולנוקביה 
שחרית, וכשמסתלקים המוחין 
לבחי'  ראשו  על  לו  נשארו 
כל  תפילין  הנחת  וז"ס  מקיף, 

היום (עמק המלך יד, קכה). 

שורה  שהשכינה  כשם 
ב'  על  שבמרכבה  חיות  בד' 
תפילין  המניח  כן  כרובים, 
מרכבה להשכינה השורה עליו 
איברים  ב'  על  פרשיות  בד' 
והלב  המוח  שלו,  המיוחדים 

(ילקו"ר, בא). 

שנתגלין  המקיפין  אורות 
תורה  בחי'  הם  התפילין  ע"י 
הגנוז  אור  בחי'  שבנסתר, 

(ליקו"ה תפילין ג). 

כמו  תש"י,  קשירת  ענין 
קושרין  מאוד  שנחלש  אחד 
לו את היד כדי שיוחזר חיותו 
להיות  צריך  כן  הקשירה,  ע"י 
הגוף  התפשטות  מקודם 
וע"י  המצוה,  אל  הנפש  וכלות 
חדש  חיות  יומשך  הקשירה 

(בעש"ט, ואתחנן, פג). 

הוא',  תפילין  זמן  לאו  ׳שבת 
והמוחין  התענוג  בשבת  כי 
באין שלא ע"י צמצומים, שלא 
כמו מוחי התפילין בחול שהם 
עיניים,  (מאור  בצמצום  בבתים 

ויקהל). 

הכוונה של מצוה הוא המוחין 
מניחין  וכשאנו  המצוה,  של 
בחי'  בעצמם  שהמה  תפילין 
מוחין, כוונתנו בהם לייחד כל 
יחוד  הקב"ה,  אל  בעולם  דבר 
המאיר,  (אור  ושכינתא  קוב"ה 

כי תשא). 

מתפילין,  דעת  להסיח  אסור 
תמיד  לעסוק  כ"א  על  ומצוה 
לספר  או  דהיינו  בתפילין, 
דהיינו  ישראל,  של  השבח 
שכתוב  עלמא  דמארי  תפילין 
לספר  או  ישראל,  שבח  בהן 
דהוא  הקב"ה,  של  בשבח 
תפילין של ישראל שכתוב בהם 

שבח השי"ת (קדושת לוי, בא). 

הנחת  מצות  כוונת  עיקר 
משעבדין  שאנו  הוא  תפילין 
והלבבות  שלנו  המוחין 
שלא  הכוחות  וכל  והחושים 
רצונו  כ"א  עמהם  לעשות 
ית"ש, וכמו כן הקב"ה כביכול 
שמייחד  היינו  תפילין,  מניח 
רק  כביכול  ורצונו  מחשבתו 
לזרע  להיטיב  רצוננו,  לעשות 
ישראל בכל עת ולהשפיע להם 
כל מיני השפעות טובות (אוהב 

ישראל, קדושים). 

הם  הקדושים  שהאבות  ידוע 
אלקי  אמונת  שפרסמו  הם 
השכינה  והמשיכו  עולם 
התפילין,  וה"ס  בתחתונים, 
על  עילאין  מוחין  להמשיך 
העולמות התחתונים, וזה היה 
האבות  שחפרו  הבארות  ענין 
הקדושים (מאור ושמש, תולדות). 

שבלעדיה לא יושג השלום כידוע, מחמת שעיקר המשפט הוא בירור בין 
ב׳ בחינות, בכדי להגיע לקו האמצעי, שכל זה עניינו של השלום. ומכאן 
בעיקר  מדובר  שם  התורה,  להתחלת  מתחברים  כדוגמא,  שהתפילין 
הדעת  מהשגת  רבינו  מדבר  שהרי  ברור,  הקשר  ב׳  באות  ב.ב.  מהשלום. 
ע״י  מחיה  הבורא  הרע  את  ואפילו  ה׳,  מציאות  הכל  שלפיה  המוחלטת, 
אפילו  נמצא  שהקב״ה  להוכיח  רבינו  שמביא  והראיה  וכו׳.  צמצומים 
בלשונות עכו״ם היא דווקא ׳טט בכתפי, פת באפריקי׳, היינו תפילין של 
ראש. וראה זה פלא, שבהבאתו את הדוגמא של התפילין רימז גם לקשר 
של  בתפילין  אלא  נמצא  שלא  דבר  בתים,  ארבעה  הזכיר  והוא  מאחר  זה, 
ראש, דהיינו ׳טוטפות בין עיניך׳. ג.ג. הימים והמידות (המובאים באות ג׳), 
הרי זה מרומז בשבע קשירות של רצועת תפילין של יד, כנגד שבעה ימים 
ושבע מידות. ועוד, היות וקשירה זו מתבצעת בצד שמאל, ניתן לרמז בזה 
זו  כקשירה  השמאלי  היצר  כפיית  לך  ואין  בשמאל,  הנמצא  היצר  לכפיית 
השריר  את  ומכסים  שקושרים  בחוש,  נראה  וכן  השמאלית.  היד  שעל 
שממנו נובעת כל הכפירה של ׳כוחי ועוצם ידי׳. ד.ד. ׳נעשה ונשמע׳ מרומז 
בזוג התפילין, כשהיד כנגד ׳נעשה׳, שהוא ע״י כפיית היצר, והראש כנגד 
ופרשיות.  מבתים  מורכבות  התפילין  ה.ה.  מהדעת.  הארה  שממשיך  ׳נשמע׳, 
אלקות  השגות  הם  שהפרשיות  מבאר  ה)  תפילין  (או״ח  בליקו״ה  נתן  רבי 
התורה  אותיות  ממש  דהיינו  ואפשר  הבתים.  וצמצומי  לבושי  דרך  שמאיר 
ראש  של  שבתפילין  מה  את  להוסיף  יש  רמז  ובדרך  דבר.  בכל  הנעלמות 
בולטת האות ׳ש׳, שזה בחינת האותיות שבולטות ומאירות ע״י כפיית היצר 
וטהורים  קדושים  כאחד  התפילין  ֶׁשְּׁשֵני  למרות  ו.ו.  כנ״ל.  יד  של  שבתפילין 
כל  עצמן,  במידות  ׳אפילו  אבל  הללו,  האורות  הארת  את  לקבל  ומסוגלים 
אות  במאמר  (כמובא  שתחתיה׳  לבחינה  דעת  בחינת  היא  בחינתה  לפי  אחת 
ו׳). נמצא לפי זה שאין לנו דוגמא מושלמת מזו של מצות תפילין, שתוך 
דביקות  (שהוא  מובאת  היא  שבשבילו  הרעיון  את  ממחישה  שהיא  כדי 
נשגב,  כה  לכאורה  שהיה  הענין  אותו  את  מקשרת  גם  היא  ואהבה), 
ביותר  ונבהיר  נופך  נוסיף  דרכן,  וכך,  התורה.  שבאותה  נוספות  לנקודות 
ענין  את  נחבר  ולסיום,  ז.ז.  שבדעת.  האהבה  של  המופשט  המושג  את 
חיים,  החפץ  האיש  ׳מי  המאמר  את  פותח  רבינו  שבו  לפסוק  התפילין 
אוהב ימים לראות טוב׳. וכמו שמסכם רבינו שם ׳׳חפץ׳ הוא בחינת לב, 
שהחפץ הוא בלב, ׳חיים׳ הוא בחינת דעת וכו׳, היינו כשמקשר את הלב 
ימים׳,  ׳אוהב  בחינתו  לפי  אזי  יצרו,  את  שכופה  ברשותו,  שליבו  להדעת 
׳לראות  המידות,  ולתוך  הימים  לתוך  מהדעת  האהבה  את  ממשיך  הוא 
טוב׳, ורואה ומשיג את האור כי טוב וגנוז׳. הלב, הוא כנגד תפילין של 
יד, שקושרים אותם מול הלב כדי להכניע אותו ולקשר אותו לדעת, ודעת, 
כנגד תפילין של ראש, הם הטוטפות, שזוכים להם הודות לכפיית היצר. 

ילקוט הנחל

ח):  ג,  ערב  (חו״מ  בליקו״ה  וכתב  התורה.  במדות  א״ע  הלביש 
תכליתה  ועיקר  העליון,  רצון  מבחינת  שורשה  הנשמה 
שתחזור למקום אשר חוצבה משם, שתזכה ְלִהָּכֵלל ברצון שברצונות, 
בגוף  מלובשת  שהנשמה  מחמת  אבל  רבינו.  משה  נשמת  בבחינת 

הרחוק  העשיה  בעולם  הגשמי, 
בסכנה  היא  כן  על  מאוד,  ומגושם 
את  לשכוח  תוכל  ח״ו  כי  ובנסיון, 
גודל  ידי  על  דקדושה,  הרצון 
הנפולים  הרצונות  וע״י  ריחוקה, 
וכו׳.  הזה  עולם  בתאוות  המלובשים 
לנו  ונתן  עלינו  השי״ת  חמל  כן  על 
את תורתו ומצוותיו הקדושים, שהם 

נקראים תרי״ג עיטין (עצות) דאורייתא כמו שאיתא בזוהר הקדוש 
(יתרו פב:), אשר על ידי עשיית אלו המצוות הקדושים אנו זוכין 
לקדש את גופנו ואת כל העולם המעשה הזה. כי כל מצוה ומצוה 
נמשכת מרצונו יתברך, כי רצונו היה שנעשה המצוה הזאת באופן 
וכיוצא  דייקא,  הבגד  כנף  על  ופשתים  צמר  של  ציצית  כגון  זה, 

(כאן  אחר  במקום  ז״ל  רבנו  שכתב  כמו  המצוות,  בשאר  בזה 
הגשמי,  בגופנו  הזאת  המצוה  עושין  שאנו  וע״י  לד).  ובליקו״מ 
חלק  מקדשין  זהאנו  ידי  על  דייקא,  עוה״ז  של  גשמיים  בדברים 
המצוה  כנגד  מכוון  שהוא  העוה״ז  מן  חלק  כן  וכמו  מגופנו, 
כפי  זוכין  אנו  זה  ידי  ועל  הזאת, 
בחינת המצוה להזכיר עצמנו בעולם 
להשי״ת  לכסוף  הזה  ובגוף  הזה 
ברצון,  עשיה  נכלל  ואז  חזק,  ברצון 
סוף  בחינת  התכלית,  עיקר  שזהו 
זה  כי  תחילה.  במחשבה  מעשה 
יתברך,  ושעשועיו  תענוגיו  עיקר 
מצוותינו  עשית  ידי  על  כשזוכין 
המצוות  ע״י  זוכין  שזה  העליון,  ברצון  העשיה  תכלית  ְלִהָּכֵלל 
ידי  על  אותם  מקיימין  שאנו  עליונים,  רצונות  שהם  הקדושים, 
עיקר  כי  הגשמי.  ובגוף  העולם,  זה  של  דייקא  גשמיים  דברים 
הרחוק  הגשמי  העולם  מזה  הרצון  כשעולה  הוא  הרצון  שלימות 
ביותר, כי זה הרצון חזק ומאיר ביותר, מחמת גודל הריחוק כנ״ל.

      
     
      


     

 נחל נובע
ערכים
ּבוכינויים  נחל נובע





ּב 
ואני תפלה

ָך  ¿ָר ו… י úֲַעס…˜ ּב¿ ƒנ ַזּכ≈ ¿ּו
י  ≈„ ַעú י¿ י„. ו¿ ƒמָ ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ י  ƒנ ב≈ ר¿ ָ̃ ¿ּ  ‰ ז∆
מו…  ּכ¿ ם  úו… ָ ּׁ‰ַ  ú ∆‡ ר  ≈ יו…
י  כ≈ ַ„ר¿ יָ‰  ָרכ∆ ¿„ּ" ּוב  ּכָ ∆ׁ
 ‰ָ י ∆ יבו… ƒ נ¿  ú ָכ ו¿ ַעם  נ…
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ו¿ ם".  úו… ָׁ
ָך  ¿ָר ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ּכָ   ∆‡
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  ּב¿
  ו… ו ¿̂ ƒמ  ‚" ַי ר¿ ַּ ‰ַ  ú ּכָ
  וו… ¿̂ ƒּמ‰ַ úָכ יָ‡ ו¿ ַרי¿ ‡ו… ¿„ּ
ם  י‰∆ פ≈ ַענ¿  ú ּכָ ם  ƒע ָנן,  ַרּבָ ¿„ּ
 ú ּכָ ם  ƒע ו¿ ם  ∆‰ מ≈ ים  ƒ‡ ¿̂ ַ‰ּיו…
ם.  י‰∆ ≈̃ ּ„ּו ¿̃ ƒ„ ו¿ ם  י‰∆ ָרט≈ ּפ¿
י  ƒ‡ ∆ׁ   וו… ¿̂ ƒּמ‰ַ úּּו  ƒפ‡ֲ ַו
ָמם  ּי¿ ַ̃ ¿ú ם„ָ‡ָ úָכ ¿ú ר ָׁ פ¿ ∆‡
 „ מ… ¿ú ƒú י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ּ ו,  ָׁ ַעכ¿
ָמם  ּי¿ ַ̃ ¿úּו ם,  ∆‰ ּבָ   úֲַ‰‚ו… ו¿
 ˜ ס∆ ע≈ י  ≈„ י¿  úַע  ּיּו ƒרּוָחנ ּב¿
 ּיּו ƒúúָ י ּכ¿ ≈„ ַעú י¿ ָר‰, ו¿ ַ‰ּו…
י  ≈„ ú ַעú י¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ú ַעּמ¿ ∆ׁ
ם  úו… ָ ּׁ‰ַ ו¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰  ם  ∆̂ ע…
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ú ּכָ ין  ּב≈  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ
 ú úָ כ¿ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ו¿ ָך.  ּמ∆ ַע
 ú „ו… ָ‚ּ  ּיּו ƒúúָ כ¿ ƒּב ָכם  ו… ּב¿
נּו  ָúֻּכ נּו  ֲ‡ַנח¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּנ ∆ׁ ַע„ 
 ׁ „ו… ָּ̃ ָך ַ‰ ú ַעּמ¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי י נ≈ ב¿
ָח„  ∆‡  ׁ י ƒ‡ ּכ¿ ים  ƒב ָׁ ח¿ נ∆

 .(‚ú "י˜וú)

ך¿  ∆ú מ∆ ם  úו… ָ ּׁ ‰ַ ן  ֲ‡„ו…
 ‰ ∆ׂ עו…  , úּו… ∆ׁ ם  úו… ָ ּׁ‰ַ ∆ׁ
 ú…ּכ‰ַ   ∆‡  ‡ ר≈ ּובו… ם  úו… ָׁ
נּו,  ָúּ ּכֻ נּו  יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿ נּו  ר≈ ָעז¿
ז  ח… ¡‡ ∆ú  „ י ƒמָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ם,  úו… ָ ּׁ‰ַ   ַ„ּ ƒמ ּב¿
ין  ּב≈   מ∆ ¡‡ ּב∆  ú „ו… ָ‚ּ ם  úו… ָׁ
ין  ּוב≈ רו…  úֲַחב≈ ָ‡ָ„ם   ú ּכָ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡…ú ו¿  , ּו… ¿ׁ ƒ‡ ו¿  ׁי ƒ‡
ּו  úּ ƒפ‡ֲ   ∆̃ ֲחúו… ַמ ּׁום 
ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿  ú ּכָ ין  ּב≈ ב  ≈ú ּב¿
ם  úו… ָׁ  ‰ ∆ׂ עו…  ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ
ר  ַחּב≈ מ¿  ‰ ָּ‡ַ ו¿ ָך,  מ∆ רו… מ¿ ƒּב
 ׁ ≈‡ ַיַח„,  ים  ƒָפכ‰ֲ י  נ≈ ¿ׁ
ָך  י ∆ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ ב¿ ּו ם,  ƒי ַמ ּו
 ‰ ∆ׂ עו…  ‰ ָּ‡ַ ים  ƒֲעˆּומ‰ָ
ן  ּכ≈ ם,  ∆‰ י נ≈ י ּב≈ ם  úו… ָׁ
 ú „ו… ָ‚ּ ם  úו… ָׁ יך¿  ƒׁ ַמ¿
úָם  ָ‰עו…  ú ּכָ  úַע ו¿ ינּו  ≈úָע
 ú רּו ּכָ ַחּב¿ ¿ ƒּי ∆ׁ ן פ∆ …‡ , ּב¿ úּו… ּכֻ
ם  úו… ָׁ ּב¿ ַיַח„  ים  ƒָפכ‰ֲ‰ַ
 ‰úָ „ו… ¿‚ ַ‡ֲ‰ָב‰  ּוב¿  ú „ו… ָ‚ּ
 ָע‰ ַ‡ַח ≈„ ם ּב¿ ָúּּו ֻכú ¿ú ֻיכ¿ ו¿
יָך  ∆ú ב ‡≈ ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú „ָח ב ‡∆ ≈ú ו¿
ָעּׂו  י≈ , ו¿ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿ָר ו… ¿úּו
  ‰ ַ‡ַחúַ ֲעׂו… ם ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ָúֻּכ
יי  ם,  ≈ú ָׁ ָבב  ≈ú ּב¿ ָך  נ¿ ˆו… ר¿
ם,  úו… ָ ַּׁב נּו  כ≈ ר¿ ּבָ ם,  úו… ָׁ
יך¿  ƒׁ ַמ¿  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע ו¿
  כו… ָר ּב¿ ‰ַ  ú ּכָ ּו  נ י ≈ú ָע
 úָכ ו¿   עו… ּפָ ¿ׁ ‰ַ ‰ַ  úָכ ו¿
 .(‰ˆ "י˜וú)  ּׁועו… ַ‰י¿

כך  התורה  דרכי  כל  כח 

וכל  וסתום,  גלוי  הם, 
הדברים שבעולם (שיש להם 
גוף ונשמה), בין של העוה״ז 
העליון,  העולם  של  ובין 
הכל הם נעלם וגלוי (הגוף 
והחיות  והנשמה  נגלה,  הוא 

שב תוכו היא נעלמת).  

ימין  של  חללים.  ב׳  לו  ויש  שמאל.  לצד  קצת  נוטה  האדם  לב  וכן  ליבך׳, 
התאוה  משכן  והוא  דם,  מלא  שמאל  ושל  החיוני,  והרוח  השכל  משכן 
והמחשבות הרעות. ולזה כיֵון שלמה המלך ע״ה (קהלת י) ׳לב חכם לימינו, 
וצריך  וכו׳.  ודעהו  הלב,  ולשמאל  הלב  לימין  כלומר  לשמאלו׳,  כסיל  ולב 
לכותבן על עור בהמה חיה ועוף טהור, ולא בטמאים, כי מה לטומאה 
(שבת  וטריפה  נבילה  עור  על  שנכתבים  ואע״פ  והטהרה.  הקדושה  אצל 
קח.), הטעם היא, שעיקרן מצד הטהרה, וכבר ִקבלו עונשן, ויתעלו ע״י 
כתיבת הקדושה בעורותיהן, וזה תקנתן, והבן וכו׳. וצריך לכרוך כל פרשה 
ופרשה בשיער של עגל, ויצא ממנו לחוץ, כדי שיראו כל המקטרגים שיש 
ושעיר  ישראל,  על  יקטרגו  ולא  בצמצום,  חיונם  כדי  ויקבלו  במצוה  חלק  להם 
עזאזל יוכיח, כמבואר כל זה בזהר (פקודי, רלז:, עי״ש כל הענין) וכו׳. ונוי הוא 
לתפילין שיהיו כולם שחורות, בסוד שיער השעיר אשר כתבנו בשם ספר 
לעשות  ואין  לחוץ.  השחור,  שהיא  הרצועה,  פני  שיהיה  צריך  ולכן  הזהר. 
טהרה,  במקום  לטומאה  מה  כי  גוי,  ע״י  התפילין  ממעשה  דבר  שום 
המבדיל בין קודש לחול. ואם חיפן בזהב, פסולות, כי הזהב רומז למידת 
לעשות  העור,  חיפוי  בגב  לנו  ודי  יאתה׳.  זהב  ׳מצפון  כדאיתא  השמאל, 
רמז למידה, אבל אין לעשות רמז בחיפוי עצמו. גם כי יבוא ְלִהָּמֵׁש אחר 
הדין  (שבמידת  הלוי׳  את  תעזוב  ׳פן  יב)  (דברים  אמר  והכתוב  הזהב,  מידת 
צריך לאחוז כפי הצורך בלבד), אבל לא שיקחנו לעצמו (שיאחז בדין עצמו) כדרך 
הגויים, והבן זה וכו׳. ואין מצות תפילין נוהגת בלילה, לפי שהם רומזים 
להורדת הרחמים בעולם, ובלילה הדין שולט, ואיכא משום (דברים כה) ׳לא 
ולא  בצמצום),  חיותם  כדי  לינוק  הקליפות  יוכלו  (שלא  בדישו׳  שור  תחסום 
בשבתות ויו״ט, לפי שהכל שלום. ותפילה של יד רומזת ליד כהה, שהוא 
קשר  לעשות לה  (מלכות). ולכן צריך  כ״ה  והיא מידת  מידת הדין הרפה, 

כצורת יו״ד הדומה לברית, לחבר אותה עם הברית העליון. 
ההקדמות  ובשער  וכו׳.  הקליפות  מלבושי  התורה  את  שמפשיט 
הקדושה  תורתנו  וז״ל:  זה,  ענין  סוד  ביאר  מהרח״ו)  (הקדמת 
עשיה),  יצירה,  בריאה,  (אצילות,  אבי״ע  עולמות  ארבע  בכל  ונמצאת  כלולה 
ובהיותה בעולם האצילות אז נקראה ׳קבלה׳, כי שם היא מופשטת מכל 
שהוא  ה),  (שה״ש  כותונתי׳  את  ׳פשטתי  מלשון  ׳פשט׳,  הנקרא  הלבושים 
מעליו  המתפשט  אדם,  עור  גבי  על  שהוא  החיצוני  המלבושים  בחי׳ 
שם  אשר  האצילות  בעולם  ואמנם  ׳פשט׳.  מלת  עיקר  וזהו  לפעמים, 
בדברי  וגם  ג:),  (ע״ז  רז״ל  במדרש  כנזכר  בתורה,  ועוסק  יושב  הקב״ה 
׳ואהיה  הכתוב  וכמ״ש  ה),  (שה״ש  ואדום׳  צח  ׳דודי  פסוק  על  המתרגם 
מביט  הקב״ה  שהיה  העולם,  בריאת  על  לרז״ל  הנדרש  וגו׳׳  אמון  אצלו 
כמעשה  ולא  אדה״ר,  כמעשה  לא  כי  ספק  ואין  עולמות.  ובורא  בתורה 
היה  כפשוטם,  בהיותם  בהם,  וכיוצא  דבלעם  אתונו  וכמעשה  חרי,  דבני 
בהם  ובורא  העולם  שנברא  קודם  שנה  אלפיים  הקב״ה  בהם  משתעשע 
עולמות, אמנם שעשועות של הקב״ה בתורה והיותו בורא בה את עולמו, 
רזי  הנקרא  שבה,  הפנימית  הנשמה  בבחי׳  בתורה  עוסק  בהיותו  היתה 
היודעים.  אל  כנודע  הקבלה,  חכמת  היא  מרכבה,  מעשה  הנקרא  תורה, 
רע,  ולא  טוב,  מאוד  העליון  האצילות  עולם  להיותו  הוא,  הדבר  וטעם 
דלא יכיל להתערבא עימיה קליפה (שלא יכול להתערב עימו קליפה), ועליה 
עי״ש),  קט.  סט,  תיקו״ז  (ראה  אתן׳  לא  לאחר  ׳וכבודי  מב)  (ישעיה  איתמר 
ולכן גם התורה אשר שם, איננה רק (אלא) התורה המופשטת מכל לבושי 
הנקרא  דמטטרו״ן  עולם  היצירה,  בעולם  למטה  כן  שאין  מה  הגופנים, 
ומסטרא  דטוב,  מסטרא  טוב  הדעת  עץ  הנקרא  והוא  טוב׳,  ׳עבד 

דסמא״ל, שהוא קליפין דיליה, נקרא ׳עבד רע׳, כי התורה אשר שם הם 
ולכן  עי״ש),  כז.  בראשית,  זהר  (ראה  שפחה  הנקראים  משנה  סדרי  שית 
ד׳עבד  מסטרא  ׳טוב׳  הפוכים,  שינויים  יש  ששם  לפי  ׳משנה׳,  נקראת 
טוב׳, היתר, כשר, טהור, ׳רע׳ מסטרא ד׳עבד רע׳, איסור, טמא, פסול 
וכו׳. כי כמו שהִחטה שהיא בגימטריא כמנין כ״ב אותיות התורה, הגנוזה 
והעשב  והקש  והתבן  והמורסן  הסובין  שהם  ולבושין,  קליפין  כמה  תוך 
(ראה זהר רע״מ  הנקרא חציר, כן המשנה אצל סודות התורה נקרא חציר 
שהם  ספק  אין  ְּפָׁשֶטיָה  כפי  המשנה  עסק  כי  וכו׳.  עי״ש)  רע״ה:  תצא,  כי 
ונרמזים  הנגנזים  התורה  סודות  אצל  בתכלית  חיצונים  וקליפין  לבושין 
בפנימיותה, כי כל ְּפָׁשֶטיָה הם בעוה״ז, בדברים חומרים תחתונים. אמנם 
מביני  בהיותם  ולכן  הבושם,  קנה  כקליפת  למאכל,  טובים  קליפין  הם 
פשטי המשנה כהלכתא, בלתי טעות, נקרא ׳עץ הדעת טוב׳, אבל כאשר 
ח״ו שוגים בה ומטמאים את הטהור ומכשירין את הפסול ומתירין את 
האיסור, אז נהפכת ל׳עץ הדעת רע׳ ומר להם וכו׳. והנה במדרש קהלת 
(קה״ר יא, יב) אמרו רז״ל על פסוק (קהלת יא) ׳כי אם ָׁשִנים הרבה יחיה 
תורה  וכו׳,  הרבה  שנים  אם  ׳כי  לשונם  וזה  וכו׳׳,  ישמח  בכולם  האדם, 
שאדם למד בעוה״ז, הבל היא לפני תורתו של משיח׳. ואם כך נאמר על 
תורתו של משיח, שהיא בהיותם בגוף ונפש, כמ״ש ז״ל (שבת קנא:) ׳אין 
ביטול  והוא  בלבד׳,  מלכויות  שעבוד  אלא  המשיח,  לימות  העוה״ז  בין 
(עי׳  רז״ל  שדרשו  כמו  יצה״ר,  הנקרא  החיצונה,  קליפה  הרשעה,  מלכות 
ספרא בחקותי פרשתא א, ב) על פסוק ׳וגר זאב עם כבש וכו׳׳, וסמיך ליה 
בקליפין,  המתלבשת  העוה״ז  תורת  ולכן  ה׳׳,  את  דעה  הארץ  ׳ומלאה 
לסיבת היות היצה״ר הנקרא קליפה מצויה בעולם, היא הבל לפני תורתו 
אדם  בני  שגם  מאחר  וקליפותיה,  ִמְּלבּוֶׁשיָה  קצת  שנתפשט  משיח,  של 
נתפשטו מקליפת היצה״ר, וק״ו בן בנו של ק״ו בהיותנו למעלה בעוה״ב, 
עולם הנשמות, נפשטות מכל מיני לבוש כלל, כי עסק התורה אשר להם 

איננו רק בנשמת התורה וסודותיה הפנימיים. 
בזה  ולהביא  להרחיב  וראינו  נסתר.  ובחי׳  נגלה  בחי׳  וכו׳  בה  יש  התורה 
האזינו  עוד  ד״ה  האזינו,  (פ׳  הליקוטים  בספר  האריז״ל  דברי  את 
והסוד  הנסתר  וחלק  שבתורה,  והפשט  הנגלה  חלק  ענין  את  המבאר  השמים) 
אינו  והסוד  וסוד.  פשט  דהיינו  ונסתר,  נגלה  בתורה  יש  וז״ל:  שבתורה, 
ראוי לכל אדם, אלא לאשר הם כמלאכים, והפשט הוא להמון העם. ועל 
לישראל  התורה  ליתן  הקב״ה  כשרצה  המלאכים  אומרים  היו  הסוד,  חלק 
ל׳שמך׳  יש  אדירות  מה  ר״ל,  ח),  (תהלים  הארץ׳  בכל  שמך  אדיר  ׳מה 
שהיא התורה, כי כולה שמותיו של הקב״ה (הקדמת הרמב״ן לתורה), וזהו, 
והלכות  בדברים  עוסקת  היא  (כי  מ׳ארץ׳  שהיא  שבה,  והפשט  הנגלה  חלק 
תנה  ׳אשר  הארץ׳.  בכל  שמך  אדיר  ׳מה  שאמרו  וזה  גשמיים),  מעניינים 
אצלם  תשאר  הנסתר  שתורת  שרצו  (כלומר  השמים׳  ׳על  הסוד,  דהיינו  הודך׳, 
ביניהם  אין  כי  להם,  ראוי  אין  שהפשט  כיון  כי  ידעו,  לא  והם  בשמים). 
מיתה, גם הסוד לא יתן להם, ולכן ניתנה אל האדם. וזה שכתוב (דברים 
לב) ׳האזינו השמים׳, שהם האנשים הצדיקים הקדושים אשר בארץ, המה 
זה  דבר  שאין  הסוד,  חלק  ׳האזינו׳,  בשמים,  היושבים  למלאכים  דומים 
דקאמר.  ד׳האזינו׳  לישנא  וזהו  לאוזן.  הפה  מן  אלא  רם  בקול  נאמר 
ואליהם ׳דיבר׳, כלומר שדיבר עמהם מחלק הסוד שקשה הבנתו, וזה שכתוב 
להבינם  כגידים  קשים  דברים  משפט,  אתם  דיבר  קושי,  לשון  ׳ואדברה׳, 
וכו׳. ועל חלק הסוד אמר ׳יערוף כמטר לקחי׳, כי לשון ׳עריפה׳ משמע 
לשון  ומשמע  ָהֶעְגָלה׳,  את  שם  ׳וערפו  כא)  (דברים  כמ״ש  הריגה,  לשון 

מילואי חכמה

נגלה / נסתר 
וחלק  נגלה  חלק  בתורה  יש 
הנגלה  חלק  בפשטות,  נסתר. 
הוא התושב"כ ושבע"פ, והחלק 
הקבלה,  תורת  הוא  הנסתר 
שאף הוא נמסר למשה בסיני, 
הדורות  במשך  בסוד  ועבר 
איש מפי איש ליחידי סגולה. 
כיום גם תורת הקבלה כביכול 
כתובה  היא  שהלא  נגלית, 
אך  מעיין,  לכל  וזמינה  בספר 
שהנסתר  בספרים  מבואר 
שבתורה הוא לאו דווקא חלק 
אלא  התורה,  בלימוד  מסויים 
בכל  ששורה  האור  פנימיות 
מורגש  ואינו  התורה,  חלקי 

למי שלא זיכך את עצמו.
הוא  הנסתר  אל  הנגלה   יחס 
לנשמה,  וכגוף  לגוף,  כלבוש 
יכולה  אינה  שהנשמה  שאע"פ 
וגוף,  לבוש  מבלי  להתגלות 
שהעיקר  לכל  ברור  אעפ"כ 
בתורה,  כן  כמו  הנשמה.  היא 
הנסתר  חלק  הוא  העיקר 
וכאשר  שבתורה.  והנשמה 
מתקיים  מכונה,  על  הקדושה 
ואף  אלוה',  אחזה  'מבשרי 
מאיר  שבתורה  הנגלה  החלק 
מאור הנסתר שבה, והיינו שגם 
בפשטי אורייתא אפשר לראות 
את האור הגנוז בתורה, אך בעת 
מהנשמה  הגוף  נפרד  ההסתר, 
ואור  סוד  ניכר  ואין  כביכול, 
הפליגו  בזוה"ק  כלל.  התורה 
שהתורה  האומר  של  בעונשו 
אין בה כי אם את פשטה הנראה 
לעין, ומובא שתיפח רוחם של 
התורה  שסיפורי  האומרים 
כי  בלבד,  דברים  סיפורי  הם 
מסתתרים  התורה  סודות 
כמו  התורה,  בסיפורי  בעיקר 
שמצינו שבסיפור של המלכים 
כל  טמונים  שם  עשו  ואלופי 
סודות שבירת הכלים ועולמות 
התיקון, שהם מיסודות הקבלה.

שעיקר  מבואר   בחסידות 
התכלית של תורת הנסתר היא 
הקב"ה  מסתתר  כיצד  לגלות 
הרחוקים  המקומות  כל  בתוך 
והמטונפים, ששם נדמה שאינו 

נמצא ח"ו.
 כתב השל"ה הקדוש, שבלוחות 
חלק  מתגלה  היה  הראשונים 
באותיותיה  שבתורה  הסוד 
לאחר  אולם  הפשט,  עם  יחד 
נעלם,  שבה  הנסתר  שנשברו, 
בבחי' 'אותיות פורחות באויר', 
ונותרנו רק עם הנגלה והמוחשי.

נגלה  בהם  השי"ת  דברי  כל 
על  ה'דיבור'  ויבוא  ונסתר, 
הנסתר,  על  וה'אמירה'  הנגלה 
'וידבר ה' אל משה  וזה כטעם 
לאמר' ברוב מקומות שבתורה 

(רבינו בחיי שמות כ, א). 

המצוות,  פשטי  הוא  הנגלה 
והנסתר הוא הפנימי שבתוכו, 
שאין דעת ההמון ראוי לו, וכן 
אלהים,  דיבר  'אחת  דוד  אמר 
בחיי  (רבינו  שמעתי'  זו  שתיים 

שמות יג, א).     

כל ענייני מעשה בראשית הם 
נגלה ונסתר, מבאר בתחתונים 
יש  זה  ומפני  בעליונים,  ורומז 
הנגלה  מן  הנסתר  להבין  לך 

(רבינו בחיי בראשית ב, ז).     

והנסתר  דין,  מורה  הנגלה 
הפליאה  (ספר  רחמים  מורה 

ד"ה הספירה).      

הוא  עצמו  מצד  מציאותו 
נסתר, ומצד פעולותיו שהוא 
נגלה  הוא  עולם  של  חידושו 

(של"ה תרומה, תו"א ח).      יש כמה דברים שהם בתחילה סוד, ואח"כ שוב אינו סוד, כגון קצת סודות הקבלה שקודם רשב"י והאריז"ל היו אלו הדברים בסוד גדול, ולא היו מדברים מזה כי אם בסוד גדול מאוד, ואח"כ בימי רשב"י והאריז"ל שוב לא 

היה סוד, והתירו לגלות הסוד קצת. וכן יש כמה וכמה דברים שהם עכשיו סוד, ואח"כ בימים הבאים לא יהיו סוד (חיי"מ תיט). 

התורה יש בה וכו׳ בחי׳ נגלה ובחי׳ נסתר. מקדים רבינו ומביא 
כמה הקדמות, שירחיב את הביאור בהם להלן (אות ה׳). ובענין 
ארחי  כח  כל  ע״ב):  רל  (פקודי,  בזהר  מובא  שבתורה  והנסתר  הנגלה 
בין  דעלמא,  מילין  וכל  וסתימא.  אתגליא  הוא,  הכי  דאורייתא 

דלעילא,  דעלמא  ובין  דין  דעלמא 
וברבינו  וגליא.   טמיר  איהו  כולהו 
כל  בזה:  עוד  מובא  א)  יג,  (שמות  בחיי 
דברי התורה יש בהם נגלה ונסתר. 
הנגלה הוא פשטי המצוות, והנסתר 
דעת  שאין  שבתוכו,  הפנימי  הוא 
ההמון ראוי לו. וכן אמר דוד ע״ה 
זו  שתיים  אלהים,  דיבר  ׳אחת 
בו  ויש  אחד,  הדיבור  כי  שמעתי׳, 

שתי משמעויות. וכן אמר שלמה (משלי כה) ׳תפוחי זהב ְּבַמְׂשִּכּיֹות 
הוא  שהזהב  לזהב,  והפנימי  לכסף  הנגלה  המשיל  וגו׳׳,  כסף 
נסתר בתוך הכסף, ומעולה יותר ממנו.  והמהרש״א (גיטין ס ע״א) 
ביאר: ידוע כי התורה אחת גמורה היא לפי הנותן יתברך ב״ה, 
בה  יש  המקבלים  לפי  אמנם 
סוד  כי  והוא  מחולקים,  שינויים 
שמו  על  מורה  התורה  של  ונסתר 
נה.)  (ברכות  שאמרו  כמו  המיוחד, 
שבתורה  אותיות  לצרף  שיודע  ׳מי 
הוא  התורה  של  והנגלה  כו׳׳, 

מבואר שהן ִמְצוֹות האדם. 

      
     
     
     
      
    

    ,והתורה

 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים מקור חכמה מקור חכמה



(גם  התורה  דברי  כל  כט 

עניינים  הם  הסיפורים), 
עליונים  וסודות  נשגבים 
שירדה  כיון  וגדולים. 
העולם  לזה  התורה 
שילמדו אותה בני ישראל, 
מתלבשת  היתה  לא  אם 
ענייני  של  הלבושים  באלו 
העולם  היה  לא  העוה״ז, 
(ולא  קדושתה  לסבול  יכול 
וזיוה  אורה  להבין  אפשר  היה 

שאדם  בעוד  כי  סודותיה,  ועומק 

אפשר  אי  חומרי  בגוף  מלובש 

בוא  רוחני).  ענין  שום  שישיג 

לזה,  משל  עוד  וראה 
הנראה  לבוש  יש  כי 
הטיפשים  ואלו  לכל, 
שהוא  אדם  כשרואים 
והדור,  יפה  בלבוש  לבוש 
יותר  מסתכלים  אינם 
האדם,  אותו  הוא  מי 
אותו  מחשיבים  אלא 
אבל  לבושו,  חשיבות  לפי 
זה  של  החשיבות  באמת 
וכמו  הגוף.  הוא  הלבוש 
היא  הגוף  חשיבות  כן, 
היא  זה  כעין  הנשמה. 
גוף,  לה  יש  התורה 
התורה  מצוות  הם  ואלו 
גופי  הנקראות  ודיניהם 
התורה, וזה הגוף מתלבש 
סיפורים  שהם  בלבושים 
שבתורה  העולם  זה  של 
את  גרמו  הסיפורים  (כאילו 

הנשה  גיד  ִמְצַות  כמו  המצוות, 

עם  שהתאבק  יעקב  של  בסיפור 

החכמים,  ועוד).  המלאך 

מלך  של  עבדים  שהם 
שעמדו  אותם  העליון, 
אינם  סיני,  הר  על 
בנשמת  אלא  מסתכלים 
עיקר  שהיא  התורה, 
(כלומר  ממש  התורה  כל 
בגופי  וגם  שבסיפורים  שיודעים 

רזי  שהם  פנימיות,  יש  התורה 

התורה שבהם), ולעתיד לבוא 
להסתכל  עתידים  הם 
של  בנשמה  ולהתבונן 
(כי  התורה  של  הנשמה 
אחר תחיית המתים עתיד הקב״ה 

בסודות  חדשה  תורה  לדרוש 

בזמן  אפשר  שאי  מה  נעלמים, 

והנשמה  מהותה),  לידע  הזה 

עתיקא  היא  זו  לנשמה 
המתלבש  א״א  (דהיינו  קדישא 
הם  ובו  ולמטה,  מטבורו  בז״א 

שבתורה  העמוקים  הסודות 

שיתגלו רק לעתיד לבוא). 

מילואי חכמה
׳מטר׳ הוא ריבוי השפע, וכן המטר אינו טוב לכל, כי הולכי דרכים הם 
ְמֵצִרים בו, וכן הוא חלק הסוד, כי למי שאינו ראוי אליו הורג אותו. וזה 
הסוד  התורה,  מדרכי  שיוצאים  לאותם  דהיינו  דרכים,  להולכי  ׳כמטר׳, 
לא  חיים,  סם  לו  נעשית  ׳זכה  עב:)  (יומא  רז״ל  וכמ״ש  להם,  מזיק  הוא 
הסוד  חלק  התורה,  להם  יערוף  ולצדיקים  המוות׳,  סם  לו  נעשית  זכה 
כמעיין  ְוֵיָעֶׂשה  בריבוי  יערוף  כן  העולם,  כל  ֶׁשְּמַחּיֶה  כמטר  שבה, 
המתגבר. ועל זה אמר ׳לקחי׳, לשון לקיחה, כי משה רבינו ע״ה אמר על 
עצמו, זה החלק הוא אשר אני לוקח לעצמי. ועל חלק הפשט אמר ׳תיזל 
מזיק  אינו  הפשט  כן  העולם,  לכל  טוב  שהוא  כטל  שזהו  ִאְמָרִתי׳,  כטל 
עיקר  הוא  שהסוד  אחר  כי  דשא׳,  עלי  ׳כשעירים  ואמר  אחד.   לשום 
הדק  המטר  דהיינו  ׳כשעירים׳,  אמר  ולזה  הפשט.  הוצרך  למה  והחביב, 
העשב  בהתחיל  שהיא  דשא׳,  עלי  ׳כשעירים  דקות  הם  שהטיפות  מאוד, 
לצמוח ולהראות על פני הקרקע, אז הוא קרוי דשא, ואז אם היו יורדים 
אז  גדל,  שכבר  עשב  שנעשה  ואחר  נפסדים,  היו  הגסות  הטיפות  עליו 
יורדים הרביבים עליו, שהם הטיפות הגסות, כי אז יש בהם כח לסובלם. 
וכן הענין בפשט, כי האדם בקטנותו לומד הפשט, כי הסוד אין לו דעת 
כריסו  ּוִמֵּלא  דשא׳,  עלי  ׳כשעירים  שהוא  הפשט  שלמד  ואחר  לסובלו, 
מבשר ויין דהיינו פשט התורה, אז יבוא הסוד ׳כרביבים עלי עשב׳ וכו׳.  
ואמר ׳כי שם ה׳ אקרא׳, שהוקשה לו למה הוצרך ב׳, נגלה ונסתר, לזה 
הוי״ה  שהוא  ונסתר,  נגלה  בו  שיש  ה׳׳  ׳שם  כמו  הוא  התורה  כי  השיב 
הוי״ה  שהוא  ג),  (שמות  ְלעָֹלם׳  שמי  ׳זה  בענין  נגלה,  ואדנ״י  בסתר 
להעלימו, ׳וזה זכרי׳, שהוא אדנ״י, להזכירו ׳לדור דור׳, וכן התורה, שהוא 
ידוע  כי  וכו׳.   הקב״ה  של  שמותיו  התורה  כל  כי  אחד,  ותורתו,  ושמו 
בשמו  להיות  הוצרך  דינ״א,   – למפרע  אדנ״י  ושם  רחמים,  הוי״ה  ששם 
נגלה ונסתר, נגלה הוא הדין, כדי לשלם שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מן 
יצה״ט  יצרים,  בשני  האדם  לברוא  רצה  יתברך  שהוא  מפני  הרשעים, 
ג״כ  השם  את  לעבוד  התמימות  זהו  כי  ׳תמים׳,  נקרא  ובכן  ו יצה״ר, 
יצריך,  בשני  ו),  (דברים  לבבך  בכל  אלהיך  ה׳  את  ׳ְוָאַהְבָּת  כענין  ביצה״ר, 
האדם  את  לברוא  הקב״ה  רצה  ולמה  וכו׳.  נד.)  (ברכות  וביצה״ר׳  ביצה״ט 
דרכיו  כל  כי  הרע,  יצרו  ֶׁשִּייַגע ויכניע  ובמה  משלו  שיאכל  כדי  ביצה״ר, 
כאשר  חינם,  על  עדן  בגן  האדם  ויתהנה  שיתענג  רוצה  ואינו  משפט, 
דרך  אביה  משולחן  לעוה״ז,  בואה  קודם  תחילה  הנשמה  אוכלת  היתה 
ומעשים  מצוות  ּוְתַסֵּגל  לעוה״ז,  שתבוא  הקב״ה  רצה  אלא  ומתנה,  צדקה 
להיות  כי  נמצא,  בחינם.  ולא  טובים,  מעשים  בשכר  תתענג  ואז  טובים, 

כי כל דרכיו משפט, הוכרח להיות באדם שני יצרים, ואם יחטא ביצה״ר, 
להיפרע  כדי  והנסתר,  הנגלה  שהוא  ורחמים,  דין  בשמו  להיות  הוצרך 

ממנו כרשעתו, וגם התורה עצמה, הוצרך להיות בה נגלה ונסתר. 
סתימאה. ומובא במאור עיניים (פ׳ חקת, ד״ה וידבר  דעתיקא  אורייתא 
וטעמים  ונקודות  אותיות  היא  שהתורה  נודע  משה):  אל  ה׳ 
ותגין, אך זה הוא בחי׳ התורה דאתגליא, כי כל זה אפשר לשכל אנושי 
חז״ל  אמרו  שעליו  שבה  המאור  אך  מדריגתו,  לפי  אחד  כל  להשיג 
שאין  אי״ן,  בחי׳  הוא  למוטב׳,  מחזירן  שבה  ׳המאור  ב)  פתיחתא  (איכ״ר 
לו תפיסה, מפני שהוא למעלה מן הטעם, והוא המקור שממנו נביעת 
אחד  כל  וצריך  אחד.  והתורה  הוא  שעי״ז  ב״ה,  הבורא  שהוא  התורה, 
אי״ן,  הנקרא  דייקא  שבה  בהמאור  חיותו  את  לדבק  בתורה  העוסק 
שהוא למעלה מן הטעם, כי לכך נקרא הטעמים של הנגינות ׳טעמים׳, 
דבר  שהם  אף  טעם,  ולתת  להשיג  שאפשר  בבחינה  עדיין  שהן  מפני 
וצריך  ותפיסה.  טעם  לו  שאין  לפי  אי״ן,  נקרא  הפנימיות  אבל  גבוה, 
למוטב,  מחזירו  בוודאי  ואז  אי״ן,  מבחינות  הנשפע  באור  לדבק  הלומד 
כסא  נעשה  שאזי  התורה,  פנימיות  באור  פנימיותו  שנדבק  מאחר 
בעת  שצריך  ואף  בתוכה.  ושופע  בהתורה  השורה  יתברך  להשראתו 
מקום  מכל  הטעם,  שיבין  בכדי  ולהטעים,  שלומד  מה  להבין  לימודה 
הגנוז  אור  הוא  זה  כי  הגמור.  שלימות  שיהא  בכדי  להאמור,  ג״כ  צריך 
עוד  וראה  לעת״ל׳,  לצדיקים  וגנזו  ׳עמד  יב.)  (חגיגה  רז״ל  כמ״ש  לצדיקים, 
וכך  הענין.   כל  עי״ש  תמימה׳,  אדומה  ׳פרה  סוד  שזהו  שביאר  דבריו,  בהמשך 
מתדבק  ידה  שעל  הפנימית,  זו  תורה  גבי  ח)  (אות  אמת  דברי  יושר  בספר  מובא 
האדם בהשי״ת, וז״ל: רבים מבני עמנו המדומים בעיניהם ובעיני העולם 
הדברים,  ובכל  ביראה,  ומדומים  ובנסתר,  בנגלה  בתורה  גדולים  חכמים 
אפילו  זכו  לא  עדיין  באמת  אבל  ויראה,  תורה  לקצת  שבאו  וסוברים 
ֶׁשּמֹוָרה  שם  על  ׳תורה׳,  נקראת  שהיא  אלקינו,  מתורת  קטנה  לידיעה 
מנחם  ר׳  אלקי  הקדוש  כמ״ש  נג:).  מצורע,  (זהר  השי״ת  שהוא  הנעלם, 
מענדל מפרעמישלאן ז״ל בפסוק ׳תורת ה׳ תמימה׳ (תהלים יט), ר״ל על 
דרך צחות, ש׳תורת ה׳׳ דייקא, היא ׳תמימה׳, שעדיין לא נגע שום אדם 
שאין  דהיינו  התורה,  חיצוניות  רק  לומדים  הם  כי  בקצהו,  אפילו 
ולאהבה  ממנו,  ולירא  לו,  מרכבה  ולהיות  בהשי״ת  להידבק  במחשבתם 
אותו ע״י התורה, כמ״ש האריז״ל (שער המצוות ואתחנן, ד״ה ובענין עסק), 
והובא בספר קטן שערי ציון (סוף שער ג).  וראה עוד בליקו״מ (מט), שאמר 

את ענין זה של ׳תורת ה׳ תמימה׳ על התורה דעתיקא, עי״ש.  

אורייתא דעתיקא 
סתימאה

סתימאה  דעתיקא  אורייתא 
הינה פנימיות התורה שעתידה 
וכעת  לעת"ל,  להתגלות 
מאוד,  ונעלמת  נסתרת  היא 
(בהעלותך  בזוה"ק  כמבואר 
הרבה  בה  יש  שהתורה  קנב.), 

סיפורי דברים ובהם מוטמנים 
שאין  והחושב  התורה,  סודות 
לעין,  הנגלה  את  אלא  בתורה 
תיפח רוחו. ומבאר עוד הזוה"ק 
(שם) שלתורה יש נשמה, ונשמה 

עתיקא  דרגת  שהיא  לנשמה, 
תתגלה  אשר  והיא  סתימאה, 
וביקש  התחנן  ועליה  לעת"ל, 
עיני  'גל  בתהלים  המלך  דוד 

ואביטה נפלאות מתורתך'.
בזאת  שיהיה  הגילוי   ועיקר 
התורה הוא איך שבכל הדברים 
הגשמיים ביותר, והנראים הכי 
רחוקים מאלקותו ית', גם שם 
נעלמת  בדרך  השי"ת  נמצא 
ונסתרת מאוד, ואלו הם דברים 

שאינן ניתנים להשגה בזה"ז.
נזכר  'עתיק'  של  המושג   והנה 
הנביאים  בספרי  כבר  הוא 
כתיב  בישעיה  ודניאל.  ישעיה 
(כג, יח) 'ולמכסה עתיק', ודרשו 

עתיק  שכיסה  'דברים  חז"ל 
תורה  סתרי  נינהו  ומאי  יומין', 
מעשה  שהם  תורה,  וטעמי 
מרכבה,  ומעשה  בראשית 
(קיט.).  בפסחים  בגמ'  כמבואר 
ט)  (ז,  כתיב  בדניאל  ואילו 
וביאר  יתיב',  יומין  'ועתיק 
שהוא  'הקב"ה  המלבי"ם:  שם 
נעתק מן הימים והזמן, כלומר 
שאינו תחת הזמן, ישב על כסאו 
לשפוט את הארץ', וע"פ דבריו 
היינו  יומין'  ש'עתיק  לבאר  יש 
מבחי'  נעתקת  הזו  שההשגה 
ולכן  הצמצומים,  היינו  יומין, 
ההשגה של אורייתא דעתיקא 
בימים,  מתגלה  אינה  סתימאה 
אלא הוא אור הדעת שלמעלה 
כמבואר  והימים,  הזמן  מבחי' 

במאמר שלפנינו.

סתימאה  דעתיקא  אורייתא 
לעת"ל,  לאתגליא  דעתידא 
היא האהבה הגדולה שהיה בינך 
ובין ישראל עמך קודם שבראת 
הזאת  האהבה  אשר  העולם, 
והמידות  מהזמן  למעלה  היא 
להשיג  א"א  אשר  והימים, 
אור האהבה הזאת, כי אם ע"י 
צדיקים אמיתיים הכופים את 
התאוות  כל  ומבטלים  יצרם, 
בתכלית  רעות  והמידות 
הביטול, וליבם ברשותם (ליקוטי 

תפלות לג).

סתימאה,  דעתיקא  אורייתא 
נתגלין  אלו  חידושין  שע"י 
של  והנתיבות  הדרכים  כל 
המצוות  כל  איך  התורה, 
זה  ונאחזים  קשורים  והמידות 
ו). ה,  ר"ח  (ליקו"ה  בזה  וזה  בזה 

דעתיקא סתימאה,  אורייתא 
זאת התורה היא בחי' תורה בלי 

שום לבוש (ליקו"ה פו"ר א, יב). 

סתימאה  דעתיקא  אורייתא 
התורה  שורש  בחי'  היא 

הקדושה (השתפכות הנפש ב). 

לעת״ל.  לאתגליא  דעתידא  סתימאה  דעתיקא  אורייתא 
לשון  מטבע  היא  סתימאה׳,  דעתיקא  ׳אורייתא  הלשון 
יחודית, אותה טבע רבינו והשתמש בה בכמה וכמה תורות שלו. והנה בזוה״ק 
באדרא  המובא  (כגון  סתימא׳  ׳עתיקא  המילים  צמד  רבות  פעמים  מובאים 

דכל  ׳עתיקא  ע״א)  רפח  (האזינו,  זוטא 
ובאדרא  סתימין׳,  דכל  סתימא  עתיקין, 
רבא (נשא, קל ע״ב) ׳ובההוא זמנא יתער 
עתיק יומין, רוחא דנפיק ממוחא סתימאה 

את  שמבטא  ית״ש,  לבורא  שיש  ביותר  העליון  הכינוי  שהוא  עי״ש),  דכולא׳ 
הענין שאין שום תפישה והשגה כלל בו יתברך. כמו כן ישנם מקורות שונים 
בתנ״ך, בזוה״ק ובחז״ל, על התורה שתתגלה לעת״ל, שעל ידה יתנהג העולם 
בהנהגה אחרת לגמרי.  ובא רבינו וחיבר את שתי הבחינות גם יחד.  וציין 
כט  כל  וז״ל:  ע״א)  קנב  (בהעלותך,  הזהר  דברי  את  מטשעהרין  הרה״ק  בזה 
מילין דאורייתא, מילין עילאין אינון ורזין עילאין וכו׳, כיון דנחתת 
להאי עלמא, אי לאו דמתלבשא בהני לבושין דהאי עלמא, לא יכיל 
ואינון  לכולא,  דאתחזי  לבושא  אית  חזי,  תא  וכו׳.  למסבל  עלמא 
לא  שפירא,  לון  דאתחזי  בלבושא  נש  לבר  חמאן  כד  טיפשין 
דגופא,  חשיבותא  גופא.  לבושא  דההוא  חשיבו  יתיר,  מסתכלין 
פיקודי  ואינון  גופא,  לה  אית  אורייתא  גוונא  כהאי  נשמתא. 
אורייתא דאקרון גופי תורה, האי גופא מתלבשא בלבושין דאינון 
אינון  עילאה,  דמלכא  ַעְבֵדי  חכימין,  וכו׳.  עלמא  דהאי  סיפורין 
דקיימו בטורא דסיני, לא מסתכלי אלא בנשמתא, דאיהי עיקרא 
בנשמתא  לאסתכלא  זמינין  דאתי  ולזמנא  ממש,  אורייתא  דכולא, 
דנשמתא דאורייתא וכו׳, דא איהו עתיקא קדישא.  והחיד״א בספרו 

צוארי שלל (הפטרת בראשית, ד״ה ואולם נדעה) ביאר ענין זה, וז״ל: ידוע 
התורה  זאת  אבל  אלו,  בסיפורים  התורה  נתלבשה  העגל  דבעוון 
הקודש  שמות  צירופי  היא  העגל)  חטא  שלאחר  ְלבּוֶׁשיָה  (טרם  עצמה 
לתיבות  שנחלקו  האלו  התיבות  כמו  נקראים  ואינם  עילאין,  ורזין 
אחרות, והם סיפורים, רק האותיות 
עמוקים  סודות  הם  תבואנה  אשר 
שמות  וצירופי  למעלה,  עליונים 
ללמוד  נזכה  לבוא  ולעתיד  הקודש. 
לימודי  בניך  ׳וכל  נד)  (ישעיה  הכתוב  כמ״ש  יתברך,  מפיו  התורה 
ה׳׳, ותהיה התורה צירופי שמות הקודש ורזי דרזין. ויהיו אותיות 
ורמזים  הקודש  שמות  יהיו  סיפורים,  דבמקום  רק  עצמן,  אלו 
נפלאים. וזה סוד מה שאמרו רז״ל (קה״ר יא, יב) ש׳זאת התורה 
שסדר  הכוונה  משיח׳,  של  תורתו  לפני  הבל  היא  העוה״ז  של 
תיבות אלו הם סיפורים, והיא הבל לפני תורתו של משיח, שאז 
אז  כי  הקודש,  שמות  צירופי  בדרך  נקראים  יהיו   אלו  אותיות 
בקהלת  ומבואר  סרסור.   ע״י  שלא  כביכול,  מפיו  התורה  נלמוד 
מהותה  שעיקר  לרמז  ב׳,  באות  התורה  התחילה  כן  שעל  זה),  (ערך  יעקב 
דברה  לא  ד״ה  בראשית,  פ׳  להאריז״ל  תורה  (ליקוטי  ואילך  מ׳בריאה׳ 
לבוא  לעתיד  אמנם  התורה.   נגלות  בחינת  שזהו  ובינה,  חכמה  בחי׳  תורה), 
שתגדל השגתנו נאמר ׳יום אחד הוא יוודע לה׳׳, שאזי נוכל להשיג את נסתרות 
התורה, ששורשה ב׳אצילות׳, בחינת נשמה בחי׳ אריך ועתיקא, בחינת אות א׳, 
הגנוזים  והדעת  המוחין  שזהו  חכמה׳,   ׳ַוֲאַאּלְֶפ לג)  לג,  (איוב  בפסוק  וכנרמז 
בתורה, עי״ש כל הענין.  ורא ה עוד בעמק המלך (שער ו, מז) שביאר עוד 

ענין זה, ואף הרחיב בביאור מאמר זהר הנ״ל, עי״ש. 

    
    

ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה



 י) בבחי' השלום נפלא שיהיה בעולם כשיתגלה התורה הזאת דעתיקא סתימאה. מסילת הקשרים˜

ּב 
ואני תפלה

ן  ֲ‡„ו… ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ָמל≈
 ‰ ָּ‡ַ ם,  úו… ָ ּׁ‰ַ ו¿   מ∆ ¡‡‰ָ
 ú ּכָ ך¿  ָׁ מ¿ ƒנ יָכן  ≈‰ מ≈ ַע  ≈„ יו…
ם,  úָ עו… ּבָ ∆ׁ   ∆̃ …ú ֲח ּמַ ‰ַ
  ∆̃ …ú ֲח ּמַ ‰ַ ט  ָר פ¿ ƒּב
ּו  נ י ≈ רו… „ו… ּב¿  ‰ ּוָ ‰ַ ¿ ƒּנ ∆ׁ
ים  ƒֲחָכמ י  י„≈ ƒמ ¿ú ַּ‰ַ ין  ּב≈
 ‰ ּמָ ּכַ ר  ∆ׁ‡ֲ ם,  י‰∆ ≈ׁ ַ‡נ¿ ו¿
 ú ַע ּו  ע ¿̃ ָׁ   ו… ׁ ָפ נ¿
 .‡…ּז‰ַ   ∆̃ …úֲח ַ‰ּמַ י  ≈„ י¿
ם,  ∆‰ י ≈úֲע ַו ּו  ינ ≈úָע ם  ַרח≈
ּו…  ƒמ‡ֲúַ   מ∆ ¡‡‰ָ  ‰ ≈úּ‚ַ ו¿
  ∆‡  ‰ ≈ׂ ֲע ַו ם,  úָ עו… ּבָ
יָך,  ַרֲחמ∆ ּב¿  ‰ ∆ֲׂע ַּ ר  ∆ׁ‡ֲ
  „ּו ַ‡ח¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿
ּו,  נ י נ≈ י ּב≈  ú „ו… ָ‚ּ ם  úו… ָׁ ו¿
 ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָך  ַעּמ¿  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי
וכו'.   ָּ ַחר¿ ּבָ נּו  ּבָ ר  ∆ׁ‡ֲ
ָך,  מ∆ ¿ׁ ַמַען  ¿ú ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈
úָם,  עו… ּבָ ם  úו… ָׁ ים  ƒׂ ו¿
 ‰ ּמָ ּכַ ַע  ≈„ יו…  ‰ ָּ ‡ַ י  ƒּכ
  ∆̃ …úֲח ַ‰ּמַ י˜  ƒַמּז  ‰ ַכּמָ ו¿
ם,  ַרח≈ ם  ַרח≈  .ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ¿ú
 ‰ ≈ׂ ֲע ַו ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ≈úָמ
יָך  ∆ ‡ו… ר¿ נו… ו¿ יָך  ∆ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ ּב¿
ם  úו… ָׁ יך¿  ƒׁ מ¿ ַּ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ב¿
ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו  . מ∆ ¡‡ ּב∆ úָם  עו… ּבָ
ּוב  ּכָ ∆ׁ ָר‡  ¿̃ ƒמ ָר‰  ≈‰ מ¿
ַרב  י יי ו¿ ּמּו„≈ ƒú ¿ך ƒַני ָכú ּבָ "ו¿
ָרב  ם  úו… ָׁ  . ך¿ ƒָני ּבָ ם  úו… ָׁ
ין  ≈‡ ו¿ ָך  ∆ָר ו… י  ֲ‰ב≈ ‡ו… ¿ú
ים  ƒָבנ ‰ ≈‡ ú. ּור¿ ׁו… כ¿ ƒמו… מúָ
 .ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי úם ַע úו… ָׁ יָך ָבנ∆ ¿ú
ָו‰  ¿ú ַׁ ¿ך ≈úי ח≈ ם ּב¿ úו… ָׁ י ƒ‰ י¿
ַ‡ַחי  ַמַען  ¿ú  . ך¿ ƒיָ נו… מ¿ ַ‡ר¿ ּב¿
ם  úו… ָׁ  ‡ ּנָ ָר‰  ֲ‡ַ„ּב¿ ָעי  ר≈ ו¿
ינּו  ≈‰…ú י יי ‡¡ ַמַען ּב≈ ¿ú , ך¿ ּבָ
ז  ע… יי  ָך.  ¿ú ב  טו…  ‰ ָׁ ¿̃ ֲ‡ַב
  ∆‡ ך¿  ָבר≈ י¿ יי  ן  ≈ּ ƒי ַעּמו…  ¿ú
 ‰ ∆ׂ ע… ם".  úו… ָ ּׁ ַב ו…  ַעּמ
 ‡ ‰ּו ָמיו  רו… מ¿ ƒּב ם  úו… ָׁ
 úַע ו¿ ינּו  ≈úָע ם  úו… ָׁ  ‰ ∆ַׂיֲע
ן  ָ‡מ≈ רּו  מ¿ ƒ‡ ו¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ú ּכָ

(úי˜ו" ˜טז). 

ד״ה  עח,  (מצוה  החיים  אוצר  ובספר  סתימאה.  דעתיקא  הזאת  התורה 
בתורה  אחד  כל  ישיג  שאזי  זו,  תורה  מהות  ביאר  שמות)  ליקו״ת  ועי׳ 
בזה  ישתנה  לא  ואעפ״כ  לגבורה,  או  לחסד  אם  דעתו,  בשורש  נפשו  נטיית  כפי 
עליון  הדעת  וז״ל:  כלל,  שינוי  ללא  אחד  הכל  שבאצילות  מחמת  חבירו,  מהשגת 
ֵמִאִּתי  חדשה  ׳תורה  ג)  יג,  (ויק״ר  במדרש  שנאמר  מה  בסוד  לעתיד,  יתגלה 
תצא׳ (ע״פ לשוה״כ בישעיה נא, ד עי״ש) וכו׳, אשר עדיין לא זכינו להתגלות 
תורה הזאת, כמבואר בליקוטי תורה להאריז״ל (פ׳ בראשית, ד״ה לא דיברה 
תורה), ׳לא דיברה התורה באצילות, אלא בבריאה׳, והתורה נקראת תורת 
הבריאה. כי באמת כל הנבראים ונוצרים ונעשים הם ג״כ אותיות התורה 
ֶאת  אֹוְלִפין  ֲהֵוי  הסלע,  את  משה  הכה  לא  ו׳אילו  וחיצוניות,  בפנימיות 
ומחלוקת׳ ˜י)  קושיא  בלא  ספק,  בלא  התורה)  את  לומדים  (היו  אורייתא 
(תיקו״ז כא, מג:), בסוד תורת אצילות, וכיון שלא זכינו, אנו לומדין התורה 
באיסור והיתר, טמא וטהור, פסול וכשר, אשר באצילות הכל אלקות אחד, 
ּוְלמֹורֶה,  לרב  צריכין  היה  לא  התורה,  לזה  זכינו  ואילו  שמו.  וברוך  ב״ה 
כמו לעתיד שנאמר (ירמיה לא) ׳לא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו 
אותי׳, וכל אחד רואה בשורשו, האיך נפשו נוטה, אם לחסד או לגבורה, 
הכל  ובאצילות  וגבורות,  מחסדים  כלול  ישראל  נשמות  שמשם  הדעת  כי 

אחד, לא ַׁשְנָיא ולא ִאְׁשַּתִּני, ב״ה וברוך שמו. 
ִמְסָּפר  ללקט  ראינו  הלימוד  ולתועלת  סתימאה.  דעתיקא  הזאת  התורה 
ד):  (נא,  בישעיה  כתיב  לעת״ל.  שתתגלה  התורה  שבח  בענין  מובאות 
ּוִמְׁשָּפִטי  ֵתֵצא,  ֵמִאִּתי  תֹוָרה  ִּכי  ַהֲאִזינּו,  ֵאַלי  ּוְלאּוִּמי  ַעִּמי,  ֵאַלי  ַהְקִׁשיבּו 
תורה  כי  תורה    כי  וסגולתה:   זו  תורה  בשבח  (שם)  המצו״ד  ופירש  ַאְרִּגיַע:  ַעִּמים  ְלאֹור 
מאיתי תצא.מאיתי תצא. כמ״ש (ישעיה ב) ׳כי מציון תצא תורה׳, כי מלך המשיח יורה 
יצא  משיחי  ומשפט  עמים.  לאור  עמים.ומשפטי  לאור  ומשפטי  ה׳.  בדרכי  ללכת  אדם  בני  את 
להאיר עיני העמים בדברי ִריבֹוָתם, כמ״ש (שם) ׳ושפט בין הגויים וגו׳׳. 
תוסיף  לא  כי  ואומה,  אומה  לכל  והשקט  מרגוע  אמציא  בזה  ארגיע.ארגיע. 
להילחם זו בזו, כמ״ש (שם) ׳לא ישא גוי אל גוי וגו׳׳.  ובקהלת רבה (יא, 
יא–יב) דרשו על לשוה״כ בקהלת (יא, ז–ח) ׳ומתוק האור, וטוב ַלֵעיַנִים, לראות את 
השמש. כי אם ָׁשִנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי 
׳ומתוק  וז״ל:  דלעת״ל,  זו  תורה  שבח  נרמז  זה  שבכל  הבל׳,  שבא  כל  יהיו  ַהְרֵּבה 
את  לראות  לעיניים  ׳וטוב  תורה.  של  אורה  מתוק  לעיניים׳,  וטוב  האור 

אור  מתוק  אומר,  אחא  ר׳  כשמש.  לו  מאיר  שתלמודו  אשרי  השמש׳, 
העוה״ב, אשרי שיזכה לראות האור ההוא, שנאמר (ישעיה ל) ׳והיה אור 
בשמחת  ישמח׳,  וכו׳  הרבה  ָׁשִנים  אם  ׳כי  וגו׳׳.  החמה  כאור  הלבנה 
התורה, ׳ויזכור את ימי החושך׳, אלו ימי הרעה, ׳כי הרבה יהיו כל שבא 
הבל׳, תורה שאדם למד בעוה״ז הבל היא לפני תורתו של משיח. ופירש 
משיח. שאז כתיב ׳ומלאה הארץ דעה וגו׳׳.  של  תורתו  משיח.לפני  של  תורתו  העץ יוסף (שם): לפני 
בדברי  וכו׳,  הקליפות  מלבושי  התורה  את  ׳שמפשיט  ד״ה  במילוא״ח  לעיל  וראה 

המהרח״ו בשער ההקדמות, שביאר מדרש זה, עי״ש. 
אזי יהיה השלום נפלא בעולם וכו׳. וכתב הרמב״ם בשלהי ספרו יד החזקה 
(מלכים יב, א): ַאל יעלה על הלב שבימות המשיח ִיבטל דבר ממנהגו 
כמנהגו  עולם  אלא  בראשית,  במעשה  חידוש  ָׁשם  יהיה  או  עולם,  של 
נוהג. וזה שנאמר בישעיה ׳וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ׳ – משל 
וחידה. ענין הדבר, שיהיו ישראל יושבין לבטח עם ִרְׁשֵעי העולם המשולים 
על  שוקד  נמר  ְיָׁשְדֵדם,  ֲעָרבֹות  ׳זאב  ה)  (ירמיה  שנאמר  ונמר,  כזאב 
ָעֵריֶהם׳, ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר 
כתב  ועוד  תבן׳.   יאכל  ַּכָּבָקר  ׳ואריה  שנאמר  כישראל,  בנחת  המותר 
בהמשך דבריו (הלכה ד–ה): לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא 
כדי  ולא  בגוים,  (ישלטו)  ֶׁשִּיְרּדּו  כדי  ולא  העולם,  כל  על  שישלטו  כדי 
ֶׁשְּיַנְּׂשאּו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו 
לחיי  שיזכו  כדי  ומבטל,  נֹוֵגׂש  להם  יהיה  ולא  וחכמתה,  בתורה  פנויין 
העוה״ב.  ובאותו הזמן לא יהיה ָׁשם, לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה 
כעפר.  מצוִיין  המעדנים  וכל  הרבה,  מושפעת  תהיה  שהטובה  ותחרות, 
ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד. ולפיכך יהיו ישראל 
חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כח 
מכסים׳.   לים  כמים  ה׳  את  דעה  הארץ  מלאה  ׳כי  שנאמר  האדם, 
וחכמיהם  נביאיהם  ישראל  כל  נתאוו  עוד:  כתב  ב)  (ט,  תשובה  ובהלכות 
לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה 
לחיי  שיזכו  כדי  בחכמה,  ְוַיְרּבּו  מרגוע  להם  וימצאו  כהוגן,  ובמצוות 
העוה״ב. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר ׳כי 
מלאה הארץ דעה את ה׳׳, ונאמר (ירמיה לא) ׳ולא ְיַלְּמדּו איש את אחיו 
מבשרכם׳.  האבן  לב  את  ׳והסירותי  ונאמר  רעהו׳,  את  ואיש 

מילואי חכמה

וגר זאב עם כבש וכו׳. פסוק זה מובא עוד להלן (אות ה׳), הן גבי 
בעולם  שישרור  השלום  ריבוי  גבי  והן  לבוא,  דלעתיד  הדעת  התגלות 
ה׳),  אות  (בסוף  עוד  ונקט  והוסיף  המשיח.  מלך  של  מלכותו  תינשא  בעת 
כבש׳,  עם  זאב  וגר  כמ״ש  יחד,  הפכים  כל  ׳שיתחברו  הוא  זו  שלום  שמהות 

עי״ש.  וכך כתיב בישעיה (יא, ו–י): ְוָגר 
ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש, ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ, 
ְוֵעגֶל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו, ְוַנַער ָקטֹן 
ַיְחָּדו  ִּתְרֶעיָנה,  ָודֹב  ּוָפָרה  ָּבם:  נֵֹהג 
יֹאַכל  ַּכָּבָקר  ְוַאְרֵיה  ַיְלֵדיֶהן,  ִיְרְּבצּו 

ָידֹו  ָּגמּול  ִצְפעֹוִני  ְמאּוַרת  ְוַעל  ָּפֶתן,  ֻחר  ַעל  יֹוֵנק  ְוִׁשֲעַׁשע  ֶּתבֶן: 
ָהָדה: א ָיֵרעּו ְוא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי, ִּכי ָמְלָאה ָהָארֶץ ֵּדָעה 
ֲאֶׁשר  ִיַׁשי  ׁשֹרֶׁש    ַההּוא,  ּבַּיֹום  ְוָהָיה  ְמַכִּסים:  ַלָּים  ּכַּמִַים  ה׳,  ֶאת 
ופירש  ָּכבֹוד:  ְמֻנָחתֹו  ְוָהְיָתה  ִיְדרֹׁשּו,  ּגֹוִים  ֵאָליו  ַעִּמים,  ְלֵנס  עֵֹמד 
רבי יעקב פארדו בספרו מסכנות יעקב על ישעיה (שם): וגר זאב עם כבש וגר זאב עם כבש 
בתיקונם  העולמות  ויחזרו  יתבטלו,  והקליפות  החיצונים  כח  וגו׳.וגו׳. 
ובביסומם כמו שהיה קודם קלקול אדם הראשון וכו׳. ממילא גדול 
המזיקות  הבריות  טבע  אפילו  וישתנה  בעולם,  שיגבר  השלום 
לגור  הזאב  ילך  גר,  הכבש  ששם  ובמקום  וכו׳,  ו)  כו,  ויקרא  (רמב״ן 
ירבצו  כלומר  ירבץ.  גדי  עם  ירבץ.ונמר  גדי  עם  ונמר  ממנו.  הכבש  יתפחד  ולא  עימו, 
לנוח ולשכב במקום אחד כאחים, זה עם זה. וזאת הויא ְרבּוָתא 
טפי מהקודם, שאינו אלא לגור יחד. ועגל וכפיר ומריא יחדיו.ועגל וכפיר ומריא יחדיו. גדולה 
יוכל  וכו׳  פונה  שהוא  צד  דמכל  באמצע,  שהכפיר  (מהקודם),  מזו 
האריה לטרוף, ואפילו הכי אין פגע רע, וזה שאמר ׳יחדיו׳. ושעשע ושעשע 
שנושכות  רעות  ארסיות  הבריות  אפילו  וגו׳.  פתן  חור  על  וגו׳.יונק  פתן  חור  על  יונק 
לשחק  ידיהם  יכניסו  התינוקות  וכו׳,  שלהן  הארס  ע״י  וממיתות 
לפי  וזה,  יזיקנו.  ולא  בו,  יכעוס  ולא  הנחש,  שהוא  הפתן,  במין 
ג)  (בראשית  שנתקלל  הקללה  מחמת  הוא  מזיק  הנחש  אם  שעתה 
כל  בתיקונם,  הם  שהעולמות  אז  אך  וגו׳׳,  בינך  אשית  ׳ואיבה 
הקללות יתהפכו לברכה, ואין עוד איבה בעולם, ולא קנאה ולא 

תחרות בינו לבין העולם. לא ירעו ולא ישחיתו וגו׳.לא ירעו ולא ישחיתו וגו׳. אפשר לפרש ע״פ 
והם  בעולם,  שיש  ַהְּמֵרִעים  מינים  ב׳  שהזכיר  דמכיון  פשוטו, 
החיות רעות המשחיתים, והארסיים שהם ְמֵרִעים ולא משחיתים, 
ועל כן אמר עתה לבאר, דאין כוונתו יתברך במה שהבטיח שבזמן 
׳ְוִהְׁשַּבִּתי  בשלימותם  ישראל  שיהיו 
כו),  (ויקרא  הארץ׳  מן  רעה  חיה 
רעות,  חיות  שם  יהיו  שלא  דר״ל 
שאם כן היתה כוונתו הוי ליה לומר 
׳ְוִכִּליִתי חיה רעה׳, אלא ודאי שעיקר 
היו  כלא  והיו  שיהיו,  ולעולם  בעולם,  יזיקו  שלא  היא  ההבטחה 
ּתֹורֶה  וממילא  ה׳.  את  דעה  הארץ  מלאה  ה׳.כי  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  תרעב).  ויקרא  (ילקו״ש 
ההבטחה שהבטיח (בראשית ט) ׳ומוראכם וִחְּתכם יהיה על כל חיית 
הארץ׳, שכולם יהיו יראים ִמּצֶלֶם אלקים שעל פני האדם. כמים לים כמים לים 
מכסים.מכסים. אל תתמה, איך אפשר להאמין שאלו שאינם בעלי בחירה 
מוטבע  כבר  שהטבע  כיון  להיטיב,  הרע  מטבעם  ישתנו  ורצון 
בהם. אין זה תימא. קח לך משל, ׳כמים לים מכסים׳, דמטבעם 
הם יעלו שמים ירדו תהומות, דמתגעשים גלי הים, ואפילו הכי 
ולא  עולם  חוק  לים  גבול  חול  שמתי  ׳אשר  ה)  (ירמיה  כתיב 
אף  כן  אם  תפקידם.  את  ישנו  שלא  המים  שטבע  אף  ַיַעְברְֶנהּו׳, 
נמי  הכי  ממנו,  ויראים  בוראם  את  מכירים  יהיו  שאז  הטבעיים 
יהיו כל המזיקים שעד עתה לא היו מזיקים אלא מחמת תגבורת 
הרע בעולם, ּוְבִהָּבֵטל הסיבה, שהחיצונים והקליפות יהיו כפופים 
תחת הקדושה, ממילא גם המזיקים לא יזיקו יותר וכו׳, ִמַּפַחד ה׳ 
ומהדר גאונו. או נימא, דמקרא הזה מדבר על נזקי בני אדם, כי 
כמו שאנו רואים שהחיות והמזיקים, אף שעד עתה היו ְמֵרִעים 
זה את זה, אז לא יזיקו יותר, והטעם מפני שנתבטל כח החיצונים 
בממונם,  זה  את  זה  ָיֵרעּו  לא  אדם  הבני  גם  ממילא  והקליפות, 
ולא ישחיתו בנזקי גופם, ׳כי מלאה הארץ דעה את ה׳׳, ומהיכא 

תיתי לעשות רע זה את זה, ִמִּיְרַאת בוראם. 

 
יא) (ישעיה   
       

מקור חכמה מקור חכמה



מסילת הקשרים
˜י‡) בבחי' המבואר להלן בסוף המאמר לענין שבעים פרים שמקריבים בסוכות בשביל השבעים אומות, עי"ש. כלומר שזהו שעוסקים בזה ישראל, להודיעם ש'מלכותו 
טוב  ימי  שם  ימצא  בוודאי  היטב,  היטב  להסתכל  שצריך  ראה',  רעה  'וביום  הפס'  על  ג')  (אות  לעיל  המובא  בבחי'  ˜יב)  הקדושה.      תוך  אל  משלה', ולהכניסם  בכל 
המלובשים שם.      ˜י‚) שמובא עניינם להלן בסוף המאמר בביאור מוהרנ"ת לסוד כוונות הלולב, עי"ש.     ˜י„) וכן דורש רבינו בסמוך, שעיקר קיום ענין השלום 

יהיה דייקא בארץ ישראל, כמ"ש 'לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה''. 

ּב 
ואני תפלה

úָם,  עו… ּבָ   מ∆ ¡‡‰ָ  ‰ ּל≈ ַ‚ּ
úָם  עו… י  ≈‡ ּבָ  úָכ ּׁובּו  ָי ו¿
  מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿„ּ ָעב¿ ¿ú ָך  י ∆ú ≈‡
ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו ַ‡ֲ‰ָב‰.  ו¿  ‰‡ָ ר¿ ƒי ּב¿
ּוב  ּכָ ∆ׁ ָר‡  ¿̃ ƒמ ָר‰  ≈‰ מ¿
 ú ּכָ  ú ∆‡ ך¿  ּפ… ¿‰ ∆‡ ָ‡ז  י  ƒּכ"
 ‰ ָר רּו ב¿  ‰ ָפ ָׂ ים  ƒַעּמ‰ָ
י  י ם  ≈ׁ ּב¿ ם  ָúֻּכ ר…‡  ¿̃ ƒú
 .„ ָח ∆‡ ם  כ∆ ¿ׁ „ו…  ָעב¿ ¿ú
ָמח  ¿̂ ƒּ   ר∆ ∆‡ מ≈   מ∆ ¡‡
ף.  ָ̃ ¿ׁ ƒנ ם  ƒַמי ָ ּׁ ƒמ  ˜ ∆„ ∆̂ ו¿
נּו  ≈̂ ַ‡ר¿ ב ו¿ ן ַ‰ּטו… ≈ּ ƒם יי י‚ַ
  מ∆ ¡‡ „ ו∆ ס∆ בּוúָּ‰. ח∆ ן י¿ ≈ּ ƒ
ם  úו… ָׁ ו¿  ˜ ∆„ ∆̂ ּׁו  ָ‚ּ פ¿ ƒנ
ָך  י מ∆ ֲח ַר ב¿ ּו  . " ּו ˜ ָׁ ָנ
ס  ַפּי≈ ¿ּ ים ƒú „ו… יָך ַ‰ּ‚¿ ַוֲחָס„∆
ָך  יַנ ֻעּז∆ ƒכ ¿ׁ  ∆‡ ‰ ∆ּ̂ ַר ¿ּו
יב  ƒׁ ָּ ∆ׁ  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי   ס∆ נ∆ ּוכ¿
 ‰ ∆ַׂנֲע ‰ י∆ ¿‰ ƒי יָך. ו¿ ∆ú יָ‰ ‡≈ נ∆ ּפָ
יך¿ ‰ּו‡  ƒר ּב¿  ‡ ָׁ ¿„ ֻ̃ חּו„  ƒי
ים.  ƒָפנ ים ּב¿ ƒנ יּ‰, ּפָ ≈ּ ינ¿ ƒכ ¿ּׁו
נּו  ָּ ƒ‡ יָך מ≈ נ∆ ר ּפָ ≈ּ ס¿ ַּ ú‡ַ ו¿
ּו  נ ֲענ≈ ַו ּו  נ ּנ≈ ָח וכו'.   „ עו…
ים.  ƒַרֲחמ נּו ּב¿ ≈ ָúּ ƒפ ¿ּ ַמע ¿ּׁו
  ַúּ ƒפ ¿ּ ַע  מ≈ ׁו…  ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ
ן  ˆו… ָר ¿ú יּו  ¿‰ ƒי"  .‰ ּפ∆  ú ּכָ
י  ƒּב ƒú ן  יו… ¿‚ ∆‰ ו¿ י  ƒפ י  ר≈ מ¿ ƒ‡
י.  ƒú‡ֲ ‚ו… ו¿ י  ƒּורˆ יי  יָך  ָפנ∆ ¿ú
ָמיו",  רו… מ¿ ƒם ּב úו… ָׁ ‰ ∆ׂ עו…
ינּו  ≈úם ָע úו… ָׁ ‰ ∆ּׂו‡ ַיֲע‰
רּו  מ¿ ƒ‡ ו¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ú ּכָ  úַע ו¿

ן (úי˜ו" מח).  ָ‡מ≈

מילואי חכמה
את  ביאר  כח)  נהר  ז,  (מעין  לאברהם  חסד  ובספר  ישחיתו.  ולא  ירעו  לא 
וכו׳)  נחש  נמר,  זאב,  בשם  (המכונות  קיימות  הקליפות  שיהיו  מה  טעם 
ענין  וז״ל:  הטוב ˜יב),  אל  ויתבטל  ִיָּכַנע  הרע  חלק  שאף  מחמת  שזהו  לעת״ל, 
החיצונים אין בריאתם לריק ולבטלה, כמו שהיא הקליפה לאילן, שהיא 
אמרתי  ׳ואני  ב)  (קהלת  בפסוק  מז:)  (תזריע,  בזהר  כדפירשו  ְונֹויֹו,  יופיו 
ישארו  עדיין  התחיה  ואחר  וכו׳,  הסכלות׳  מן  לחכמה  יתרון  שיש 

הר  בכל  ישחיתו  ולא  ָיֵרעּו  ׳לא  כאומרו  (הטוב),  ַהְּיִמיִנים  אל  ִיָּכְנעּו  אבל  הטוב,  אל  הנכנע  הרע  צד  חלק  שהם  חיים,  מבעלי  הטמאים  הדברים 
קדשי וגו׳, וגר זאב עם כבש וגו׳׳, וכן ע׳ אומות, שלא יתבטלו, אבל יהיו נכנעים (ראה תנדב״א רבה פכ״ב), כעין ׳ִאָּכֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכם׳ (ישעיה סא), 

וכן ראוי שיעמדו לעתיד ויחוגו חג הסוכות, בסוד שבעים ָּפֵרי החג ˜י‚) כנודע.
מלאה הארץ דעה. ובספר תולדות אהרן (פ׳ בא, ד״ה ויאמר ה׳ אל משה) ביאר, שהתורה דלעת״ל היא מבחי׳ ׳חכמה׳, ופנימיות התורה דעוה״ז (שהיא מבחי׳  כי 
׳בינה׳) זהו בחי׳ ׳חכמה שבבינה׳, וע״י שכופה האדם את יצרו, הוא זוכה שיתגלה לו פנימיות זו, שעניינה הוא המתקת בחי׳ הדין והצמצום של בריאת העולם (הנמשך 
זה  על  שאמרו  וכפי  תורה),  דיברה  לא  ד״ה  בראשית,  פ׳  תורה  (ליקוטי  הקדוש  בהאר״י  כמבואר  בבי״ת,  העולם  בריאת  היתה  מתחילה  וז״ל:  הבינה),  ממידת 
בזוה״ק (הקדמה, ג:) ׳באורייתא ברא עלמא׳, ופירשו זאת עוד בהמשך דברי הזהר (שם, ה.), שהקב״ה ׳אסתכל באורייתא וברא עלמא׳. רק שאמרו בזהר (יתרו, 
פה.) שיש שני בחינות: ׳אורייתא מחכמה נפקת׳, ו׳אורייתא מבינה נפקת׳. ואורייתא דנפקת מחכמה, לא היו העולמות יכולים לסבול גודל הבהירות, 
לכך לא ברא בה הבורא ב״ה את העולם, וזה הוא התורה שאנו מצפים עליה, ע״ד הנאמר במדרש (ויק״ר יג, ג) ו׳תורה חדשה מאיתי תצא׳, וברא את 
העולם בתורה דנפקת מבינה, דמיניה אתבני עלמא. ולכך היתה התחלת התורה בבי״ת, שהיא מרמזת על ספירת בינה (עי׳ כל זה בהקדמת הזהר ג: 
הנ״ל). הגם שתורה היא חכמה, היא חכמה שבבינה (עי׳ קה״י ערך תורה), והיא מרמזת על ׳בנין׳ העולם (שהוא ע״י התגלות מידת החסד, כדלהלן) ש׳כולם 
על  מרמזת  זו  שאל״ף  ׳ברא׳,  ובתיבת  ׳בראשית׳,  בתיבת  אל״ף,  אחריה  תיכף  כתוב  בבי״ת  התורה  בהתחלת  תיכף  ולכך  קד).  (תהלים  עשית׳  בחכמה 
חכמה שבבינה, שבזה באו העולמות לידי התגלות.  ומבואר בהאר״י (עי׳ ספר הליקוטים, פ׳ בראשית א, ד״ה והארץ וכו׳) ובזהר (תיקו״ז חדש, קמב.), במי 
נמלך הקב״ה שיברא את העולם, בנשמתן של צדיקים (ב״ר ח, ז), שהם אברהם יצחק יעקב (עי׳ ב״ר א, ד), והם סגו״ל (תיקו״ז כא, מו:), ולכך נקראו 
בית ישראל ׳עם סגולה׳ (דברים ז). ובריאת עולמות היה כדי שיתחסד עם בריותיו (ע״ח שער הכללים, א), ומידת חסד היא סגו״ל (תיקו״ז ע, קכט:), 
בינה  מידת  על  מורה  הוא  ציר״י  שנקודת  סה.).  מות,  אחרי  (זהר  בחסד  שהיא  ד),  הסליחות  שער  (פע״ח  ׳ֵאל׳  הנקרא  מידות  מי״ג  ראשונה  מידה  והיא 
לכך  כנזכר.  סגו״ל  שהוא  פט),  (תהלים  יבנה׳  חסד  ו׳עולם  קנא.),  ויצא,  (זהר  דינין  ג״כ  מתערין  דמינה  רק  שם),  ע,  תיקו״ז  (עי׳  עלמא  אתבני  דמינה 
היא  העולם  שהתחלת  היינו  לג),  (דברים  עולם׳  זרועות,  ׳ומתחת  דרך  על  עולם,  בנין  בזה  ונעשה  ֶאל,  צירוף  נעשה  א״ל,  צירוף  תחת  סגו״ל  כשבאה 
׳מתחת זרועות׳, שהם האבות (עי׳ שערי אורה י). ואימתי מתחסד הבורא כביכול עם העולמות, העיקר הוא כשיש להם דעת ומקשרים כל הדברים אל 
הבורא, ע״ד ׳דע את אלהי אביך ועבדהו׳ (דהי״א כח) וכו׳, והקב״ה מקבל תענוג מזה שאדם הישראלי מקשר כל הדברים ע״י הדעת, וזה הוא יחוד 
קוב״ה ושכינתיה כידוע למבין וכו׳, רק שנתן הבורא בחירה, ע״ד ׳ובחרת בחיים׳ (דברים ל), לזה היצה״ר מסית את האדם ואינו מניחו לעשות את 

הדברים כרצון הבורא, וכשאדם מתגבר עליו ומשבר את היצר, מזה מקבל הבורא כביכול עיקר התענוג. 

ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי. ובספר זמרת הארץ (לג) כתב בזה״ל:  לא 
שם  כי  ישראל,  ארץ  קדושת  בחינת  ע״י  הוא  השלום  בקשת  עיקר 
קמז)  (תהלים  וכתיב  שלום בארץ׳,  ׳ונתתי  כו)  (ויקרא  כמ״ש  השלום,  מקום 
׳ַהָּׂשם גבולך שלום׳, וכמוהו רבים. כי שם מקור התורה ומקום הצדיקים, 

כמ״ש (תהלים לז) ׳צדיקים ִייְרׁשּו ארץ׳ ˜י„). 

ילקוט הנחל

דעה  הארץ  מלאה  כי  קדשי  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  לא 
את ה׳. ובליקו״ה (יו״ד פדיון בכור ה, יג) הקשה ותירץ בענין מהות 
בהר  בפרשת  לשוה״כ  את  בזה  והביא  לבוא,  לעתיד  שיהיה  המופלא  השלום 
(ויקרא כו) ׳ונתתי שלום בארץ וגו׳, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את 

וז״ל:  לחרב׳.  לפניכם  ונפלו  אויביכם, 
לכאורה תמוה, מהו הבטחת הברכה 
הזאת שירדפו את אויביהם, וכי זהו 
עם  ישראל  של  האמיתי  התכלית 
ויפילו  אויביהם  את  שירדפו  קדוש, 

חפץ  השי״ת  הלא  ח״ו,  דם  ולשפוך  לנקום  וכו׳,  בחרב  אותם 
בשלום, ומברך את עמו ישראל בשלום, והיה די בהבטחת ׳ונתתי 
שלום בארץ׳, ולמה לנו לרדוף אחר האויבים. אך באמת, זה ידוע 
שכל העולמות לא נבראו כי אם בשביל להכיר ולידע אותו יתברך, 
כמו שאיתא בזהר (בא, מב:) ׳בגין דישתמודעין ליה׳, ועל כן הכל 
שעי״ז  הקדוש,  הדעת  שהוא  תורתו,  שיקבלו  ישראל  בשביל  נברא 
ַׁשְיָכא  והמלוכה  הגדולה  כל  כן  ועל  יתברך.  אותו  ויודעין  מכירין 
נברא  זה  שבשביל  הדעת  לזה  שזוכים  רצונו,  שעושים  לישראל  רק 
הכל, ועל כן רק הם קרויים אדם כמ״ש רז״ל (יבמות סא.), כי מי 
שאין בו זה הדעת, הוא חיה בדמות אדם. ובשביל זה מחוייב כל 
האמיתי  הדעת  להכניס  דהיינו  העולם,  בישוב  לעסוק  אחד 
(ליקו״מ  שמבואר  כמו  העולם,  בישוב  עוסק  עיקר  שזה  באחרים, 
בכל  להשתדל  מחוייבים  הם  רצונו  לעשות  יזכו  וכשישראל  ז).  ח״ב 
טז)  (דהי״א  כמ״ש  העולם,  באומות  גם  הדעת  זה  להכניס  כוחם 

׳ספרו בגויים את כבודו וכו׳׳, וכתיב (תהלים קה) ׳הודיעו בעמים 
מצוה  המלחמות  כל  וזהו  הרבה.  בפסוקים  וכן  וכו׳׳,  עלילותיו 
שנצטוו ישראל, הכל הוא כדי להשיבם אל האמת, להודיעם כי ה׳ 
הוא האלהים, שזהו התכלית האמיתי. וזה עיקר ַהְבָטַחת ׳ורדפתם 
׳בקש  בחינת  וכו׳׳,  אויביכם  את 
שאיתא  מה  בחינת  ורדפהו׳,  שלום 
מאן  ׳זכאה  קכח:)  (תרומה,  בזוה״ק 
למרדף  ובעי  דחייבא,  בידא  דאחיד 
אבתריה׳ (צדיק מי שאוחז ביד רשע כדי 
היא  הרדיפה  זאת  כי  אחריו),  לרדוף  וצריך  הרעה,  דרכו  את  שיעזוב 
ואין  הנ״ל,  לדעת  זוכין  שאין  זמן  כל  כי  האמיתי.  השלום  עיקר 
עושין רצונו ח״ו, ואין יוצאין מעוונות ופגמים ח״ו, אפילו נדמה 
שיש לו שלום גדול, אין זה שלום כלל, כי (ישעיה מח) ׳אין שלום 
כרצונו  יפה  עולים  מעשיו  שאין  זמן  כל  כי  לרשעים׳.  ה׳  אמר 
בעצמיו  גם  הלא  כי  אמיתי,  שלום  לו  שיהיה  אפשר  איך  יתברך, 
בחינת  וזהו  חטאתי׳.  מפני  בעצמי  שלום  ׳אין  כמ״ש  שלום,  אין 
עליהם  מצוה  יתברך,  רצונו  שכשיעשו  אויביכם׳,  את  ׳ורדפתם 
לרדוף את אויביהם כדי להחזירם למוטב, לקרבם אל האמת, שזהו 
עיקר השלום, בחינת (זכריה ח) ׳האמת והשלום אהבו׳, שזהו בחינת 
׳בקש שלום ורדפהו׳, בחינת ׳בעי למרדף אבתריה׳ ˜י‡). וזהו ׳ונפלו 
אויביכם לפניכם לחרב׳, היינו ע״י תִפלות ובקשות שהם נקראים 
התורה  בתחילת  שמבואר  כמו  ובקשתי׳,  ׳בחרבי  בחינת  חרב, 
(ליקו״מ ב) שעיקר הכלי זין דקדושה הם תפלות ובקשות, עי״ש. 

      
       



 נחל נובע נחל נובע



 את מסילת הקשרים שמפשיט  שמי  ד')  אות  (סוף  בסמוך  לעיל  עוד  וכמבואר  וכו',  בעקו  הן  בטיבו  הן  מקום  בכל  השלום  את  לאהוב  שצריך  א')  (אות  לעיל  המבואר  בבחי'  ˜טו) 
והבן.  עי"ש  וכו',  ומידה  מידה  בכל  מלובשת  שהייתה  יתברך  שבדעתו  האהבה  לו  ומתגלה  השלום,  אל  מקורב  הוא  אזי  היצר,  כפיית  ע"י  הקליפות  מלבושי  התורה 

˜טז) בבחי' אהבה הפנימית שלמעלה מהדעת, ואינה בזמן ובמידות. 

ּב 
ואני תפלה

ַ‡ב  úָם  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
ַע  ≈„ יו…  ‰ ָּ‡ַ ים,  ƒַרֲחמ‰ָ
ָח‰  מ¿ ƒּׂ‰ַ  ú ∆„ …‚ּ וכו'  י  ƒּכ
ַח  מ… ¿ׂ ƒú י ƒú ׁ ּי≈ ∆ׁ ‰ָו ¿„ ַ‰ח∆ ו¿
י  ƒú ּב¿  ‡ ‰ּו י,  ƒ̃ ¿ú ח∆  úַע
ר,  ּפָ ס¿ ƒּומ ך¿  ר∆ ע≈ ָו עּור  ƒׁ
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒנַי ƒּכ ƒז ר  ∆ׁ‡ֲ
ַרע  ּז∆ ƒמ   יו… ¿‰ ƒú ים  ƒַרּב‰ָ
ָחר  ב¿ ƒּנ ‰ַ ַעם   ,ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי
ים  ƒָממ רו… ים, ּומ¿ ƒַעּמ‰ָ ú ּכָ ƒמ
ר  ∆ׁ‡ֲ  . נו… ׁו… ¿úּ‰ַ  ú ּכָ ƒמ
ּו  נ ָ ‡ו… ב  ּב≈ ַח מ¿  ‰ ָּ ‡ַ
 ,‰ ּבָ ƒח  ú ∆ׁ   נו… ׁו… ¿ú  úָכ ּב¿
ָך  ּמ¿ ַע ב  ≈‰ ‡ו…  ‰ ָּ ‡ַ ו¿
 ‰ ּבָ ַר  ‰ ָב ‰ֲ ‡ַ  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי
י  מ≈ ¿ú עו… ¿ú úָם,  עו…  ַב‰ֲ‡ַ ו¿
ים.  ƒח ָ̂ נ¿ ח  ַ̂ נ≈ ¿ú ּו  „ ַע
ָך  ¿úָ מ¿ ח∆ ּומ≈ ָך  ¿ָב‰ֲ‡ַ ּומ≈
 ָי ּב≈ ר¿ ƒ‰ ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י  ַעּמ¿ ∆‡
ר  ∆ׁ‡ֲ , ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ úָנּו ו…
 ׁ ּי≈ ∆ׁ ָח‰  מ¿ ƒּׂ‰ַ ¿ú   ≈̃ ין  ≈‡
 úי ƒ‚úָ יׂ ו¿ ƒׂúָ ַח ו¿ מ… ¿ׂ ƒú נּוúָ
ָו‰,  ¿̂ ƒָו‰ ּומ ¿̂ ƒמ úָכ ‡…„ ּב¿ מ¿
 ׁ פ∆ ַ‰ּנ∆   ∆‡ ן  י ƒיב ƒׁ ּמ¿ ‰ַ
מו…  ב, ּכ¿ ≈úּ‰ַ  ין ‡∆ ƒח ּמ¿ ַׂ ּומ¿
ים  ƒר ָׁ י יי י¿ ּו„≈ ּ̃ ƒּוב "ּפ ּכָ ∆ׁ
ב" (úי˜ו" פט).  ≈ú י ח≈ ּמ¿ ַׂ מ¿

וכו׳. ומובא בספר מגיד דבריו ליעקב (אות סז): הנה  אהבות  מיני  שני  יש 
ב׳ אהבות יש, הא׳, שמחמת גודל האהבה שיש לו אל הבן עושה לו 
כל הטובות, והב׳ מחמת אהבתו אותו מוכיח אותו ומכה אותו. והנה כל 
תחילה.  הקדומה  במחשבתו  להיות  הוכרח  בוודאי  בעולם  שיש  מציאות 
תחילה  כי  זה,  באופן  קדומה,  במחשבה  ג״כ  היו  הנ״ל  אהבות  ב׳  והנה 
הנמצאים  לכל  אחרונים  הם  שישראל  שאע״פ  ר״ל  במחשבה,  ישראל  עלו 
בשביל  אלא  נבראו  לא  וכולם  לכל,  קדומים  הם  במחשבה  אבל  בפועל, 
דקב״ה  המחשבה  עצם  וזהו  מהם,  תענוג  הקב״ה  שיקבל  דהיינו  ישראל, 
ישראל  בשביל  ׳בראשית,  וזהו  אמלוך׳.  ש׳אנא  כדי  שזהו  עולמו,  בבריאת 
גרמה  לישראל  הבורא  ֶׁשַאֲהַבת  דהיינו  ד),  לו,  (ויק״ר  ראשית׳  שנקראו 
להם  היטיב  אהבתו  שמחמת  ר״ל  הא׳,  אהבה  וזהו  העולמות.  בריאת 
ומשפיע לכל העולמות. והנה כאשר עלה במחשבה שיהיו ישראל, אך זה 
ב״ה,  סוף  אין  האור  לקבל  יכולין  היו  לא  כי  כך,  להיות  יכול  היה  לא 
דהיינו  דין,  בחינת  שהוא  הצמצום,  להיות  והוכרח  ומצוחצח,  צח  אור 
תמיד  מוכרח  וכן  השפע.  אח״כ  לקבל  יכולין  כך  וע״י  השפע,  עיכוב 
בבחינת  השפע,  דהיינו  הבורא,  אהבת  מקבלין  יהיו  שהעולמות  להיות, 
הנ״ל,  מטעם  הכל  נוגע,  ואינו  נוגע  קינו,  יעיר  כנשר  מטי׳,  ולא  ׳מטי 
שלא היו יכולין לסבול אהבה הראשונה. וע״י כך נתהוו ישראל וכו׳ אחר 
בחי׳ מידת הדין, ועי״ז נתגלה אהבה ראשונה וכו׳. כי אהבה הנ״ל היה 
באתכסיא, והנה ע״י ישראל נתגלה מידת אהבה הפנימית, וזהו ׳ישראל 
אשר בך אתפאר׳, ר״ל אני מתפאר באותו אהבה הפנימית וכו׳. וכן יובן 
ואינו  קטן  הבן  אך  עצומה,  אהבה  בנו  את  אוהב  כשהאב  במשל,  הדבר 
ומכה  כנ״ל  האהבה  לגלות  רוצה  והאב  האהבה,  ולקבל  לסבול  יכול 
אהבתו  התגלות  שהוא  רחמנות,  מידת  אח״כ  מגלה  כך  וע״י  אותו ˜טו), 
ּו׳ַבְנָּת׳  ואהבה.  ֵרעות  לשון  קלט),  (תהלים  מרחוק׳  לֵרעי  ׳ַּבְנָּתה  וזהו  כנ״ל. 
שנתרחק  התרחקות,  ע״י  ר״ל  ׳מרחוק׳,  האהבה.  ְוִגִּליָת  ֲהִבינֹוָת  ר״ל 
׳עבר  יתברך  אצלו  והנה  האהבה.  התגלות  גרמה  היא  ממנו,  מתחילה 
שהיו  מקודם  ואפילו  הזמן ˜טז),  קודם  שהוא  לפי  שוה,  הכל  ועתיד׳ 
מתחילה  ותורתו.  מעשיו  כל  עם  וצדיק  צדיק  כל  לו  גלוי  היה  ישראל, 
כשעלה ישראל במחשבה, היה כבר שעשועים להשי״ת מכל צדיק ומעשיו, 

וזהו שמצינו שהקב״ה משתעשע ואומר (במדב״ר יט, ז) ׳אליעזר בני אומר, 
ממנו  קיבל  הקב״ה  כבר  בעולם  ר״א  בוא  קודם  וכו׳׳,  שתיים  בת  ָּפָרה 
ְמֻכָּוִנים  הם  בפועל  עתה  שעושים  הצדיקים  מעשה  ובאמת  שעשועים. 
ְוָׁשִוים למחשבת הבורא יתברך הקדומה, ובמעשים טובים שעושים, נעשה 
מרכבה למחשבת הבורא יתברך, וממשיכה עליו ושורה עליו. והנה מחשבת 
והוא  בפועל,  עתה  שעושים  הצדיקים  למעשה  ׳אב׳  נקרא  הנ״ל  השי״ת 

מסייע להצדיקים, ויש להם כח לעשות. 
כלפי  הן  להתפרש,  ניתנת  זו  לשון  הנה  ישראל.  עם  השי״ת  של   אהבתו 
אהבתו יתברך לישראל (כפי שנקט רבינו לעיל (לאורך אות ד׳) ׳אהבתו 
רבינו  שנקט  (וכפי  להשי״ת  ישראל  אהבת  כלפי  והן  וכדומה),  ישראל׳  את  שאהב 
לעיל (סוף אות ב׳) ׳ויכול לאהוב א״ע עם השי״ת באהבה יתירה׳).  וראינו להביא 
בזה את דברי הרה״ק רבי אברהם המלאך בספרו חסד לאברהם (ח״ב, הפטרת כי 
ֵמַאִין  ׳החכמה  נאמר  הנה  וז״ל:  זו,  אהבה  קשרי  בחינות  ב׳  את  המבאר  תבוא), 
׳ַאִין׳,  הנקרא  צמצום  מידת  ע״י  הוא  החכמה  שהשגת  כח),  (איוב  תמצא׳ 
הפשוט,  אחדות  עילאה,  למחשבה  מחשבותיו  מכל  עצמו  בהצמצם 
ובהתקשרותו באמת לדבקה בו יתברך מחמת תענוג העליון, בהתענג על 
מחי  עליון  בהירות  עליו  וממשיך  השי״ת,  תענוג  מתעורר  כביכול  ה׳ 
בכל  שלם  שהאב  ובן,  אב  כמשל  כביכול.  הדינין  כל  ונמתקין  החיים, 
מידותיו שלימות העליון, והבן לפי מדריגתו שאינו שלם עדיין, והנה אם 
האב בא אצל הבן, הגם שהבן מתענג מאוד מביאת אביו, והאב מתענג 
עצמו ֵמְרִאַּית בנו יקירו, אעפ״כ מחמת שהבן אינו שלם במידותיו, שאין 
לפי  כראוי,  אהבה  התלהבות  בחשק  אביו  פני  לקבל  איך  מיושבת  דעתו 
כאהבה  עולם׳,  ׳אהבת  נקרא  וזה  שלימה.  אהבה  אינו  וזה  האב,  אהבת 
והבן  שלו,  הבן  עם  האב  בתענוגים,  האהבה  גדלה  שאעפ״כ  הטבעית, 
במידותיו,  שלם  שהאב  מחמת  האב  אצל  בא  הבן  אם  והנה  אביו.  עם 
בבנו  האהבה  ומתעורר  אצלו,  בנו  מביאת  האהבה  אש  באב  בו  ובוער 
בנו  אל  אב  אהבת  גודל  ומחמת  רבה׳,  ׳אהבה  נקרא  זה  נפלא,  בתענוג 
בתענוגים מביאתו אצלו ממרחק, כביכול מתרחב דעתו של אביו, ובאותה 
זה  דבר  שואל  היה  ואם  טובו.  ממנו  ימנע  לא  ממנו  ששואל  מה  שעה 
אך  לא,  או  שאלתו  למלאות  אם  וטריא  בשקלא  היה  אולי  אחר,  בזמן 

מילואי חכמה

אהבה 
בכלליות נברא העולם בשתי 
הנהגות: בקו ימין שהוא מידת 
החסד ותולדותיו, ולעומתו בקו 
הגבורה  מידת  שהוא  שמאל 
ותולדותיה. והנה תולדת החסד 
חסד  הגומל  כי  האהבה,  היא 
שאוהבו  מצד  היינו  לחבירו 
כמו  ולכן  בטובתו,  רוצה  ולכן 
שהחסד טבעו לחבר את הכל, 
שמחבר  רגש  הינה  האהבה  כן 
ובין  לאשתו  איש  בין  ומאחד 
דרגה  כל  ובין  לרעהו,  אדם 
ועולם.  עולם  כל  ובין  ודרגה 
ולכן אהב"ה עולה במספר י"ג 
גורמת  האהבה  כי  אח"ד,  כמו 

אחדות ושורשה באחדות.
שנצטווינו  רגש  הינו   אהבה 
ה',  לאהבת  בו  להשתמש 
ובכל  לבבך  'בכל  של  באופן 
ודרשו  מאודך',  ובכל  נפשך 
נפשך  את  נוטל  שאפי'  חז"ל, 
לאהוב  האדם  מֻצווה  וכו' 
מידת  שבכח  לנו  הרי  ה'.  את 
השורה,  את  לקלקל  האהבה 
ולאהוב אפי' במצבים שהשכל 

והשורה מחייבים את הפכה.
ב),  י,  (תשובה  הרמב"ם   וכתב 
ה'  את  יאהב  שהאדם  שברגע 
אהבה הראויה, אזי כל המצוות 

שיעשה יהיו מאהבה.
 האהבה דומה היא ליסוד המים 
ששורשם בספירת החסד, והם 
למקום  גבוה  ממקום  יורדים 
היכן  להתפשט  וטבעם  נמוך, 
לחבר  וטבעם  אפשר,  שרק 
או  העפר  פירורי  את  ולאחד 
אחת,  עיסה  להיותם  הקמח 
וכן היא האהבה שטבעה לחבר 
ולגשר בין פערים. כמו כן טבע 
המים הוא לגדל ולהפרות את 
גם  היא  כך  והעצים,  האדמה 
והמגדלת  המפרה  האהבה, 

את הקיים. 
עולם,  ימות  בתולדות   מצינו 
ברית  ביניהם  ַנִים  שְׁ שכרתו 
בכדי שלא תופר אהבתם מכל 
סיבה שהיא לעולם, כמו אצל 
ברית  ה'  עימו  שכרת  פינחס 
דוד  אצל  וכן  עולם,  כהונת 
ויהונתן שכרתו ביניהם ברית, 
המשנה  בלשון  נקראת  והיא 
שאינה  'אהבה  טז)  ה,  (אבות 

מעלתה  ולכן  בדבר',  תלויה 
שהוא  הדבר,  כשבטל  שאף 
הסיבה החיצונית לאהבה, מ"מ 
לא בטלה האהבה, שהיא מעל 
אלא  לעין,  הנראות  הסיבות 
ברית היא למעלה מטעם ודעת. 

הוא  באלקים'  'האהבה  ענין 
בעצמה  ונטותה  הנפש  כלות 
אל הבורא, כדי שתדבק באורו 

העליון (חוה"ל שער י, א). 

הראויה,  האהבה  היא  כיצד 
אהבה  ה'  את  שיאהב  הוא 
עד  מאוד,  עזה  יתירה  גדולה 
באהבת  קשורה  נפשו  שתהא 
תמיד,  בה  שוגה  ונמצא  ה', 
שאין  האהבה  חולי  כאלו 
אותה  מאהבת  פנויה  דעתם 
אשה שהוא שוגה בה תמיד, בין 
בשעה  בין  בקומו,  בין  בשבתו 
מזה  יתר  ושותה.  אוכל  שהוא 
אוהביו,  בלב  ה'  אהבת  תהיה 
ִצוָּנּו  שֶׁ כמו  תמיד,  בה  שוגים 
והוא  נפשך',  ובכל  לבבך  'בכל 
'כי  משל  דרך  אמר  ששלמה 
שה"ש  וכל  אני',  אהבה  חולת 
החזקה  (יד  זה  לענין  הוא  משל 

תשובה י, ג).

דבר ידוע וברור, שאין אהבת 
הקב"ה נקשרת בליבו של אדם 

עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שציוה ואמר 'בכל לבבך ובכל נפשך' (יד החזקה תשובה י, ו).     אהב״ה עולה אח"ד, ר"ל הקב"ה בחר בישראל ואוהב אותם, מפני שהם באחדות עימו, היינו 'הבוחר בעמו ישראל באהבה', וישראל בחרו 
בקב"ה, מפני שהוא באחדות עימם (שפע טל, הקדמה).     אהבה הוא בחי' איש, ויראה היא בחי' אשה, כידוע. ועל כן צריך להקדים את היראה, כי אז תבוא אליו האהבה ממילא, כי האהבה הולכת ומחזרת אחר היראה תמיד, כי בעל אבידה מחזיר אחר אבידתו (ליקו"מ ה, ה). 

בתמציתיות  לסכם  רצינו  זו,  אות  בראשית  וכו׳.  אהבות  מיני  שני  יש 
את מהלך דברי רבינו עד כה: הנה ביאר רבינו לעיל (אות א׳) שע״י 
התורה והצדיקים הנקראים ׳שלום׳, יכולים למצוא את השי״ת בין בטיבו בין 
את  צמצם  שהשי״ת  ביאר,  ועוד  ישראל.  בין  ואהבה  שלום  ולהיות  בעקו, 

העכו״ם  בלשונות  ואף  דבר,  בכל  אלקותו 
התורה  אותיות  ע״י  וזאת  ב׳),  (אות 
וע״י  רע׳.  ה׳ימי  בבחי׳  אף  המלובשים 
כפיית היצר, שזוכה לזה הצדיק בשלימות, 
בליקו״ה  (כמבואר  צבאות  ה׳  מלאך  בחי׳ 
אל  גדולה  הארה  נמשכת  ב),  ד,  פורים 
נופלים,  הקליפות  ולבושי  והרע  האותיות, 
התורה  אותיות  את  ובונים  עושין  ועי״ז 
ועוד  ג׳).   (אות  מקום  בכל  הנעלמות 
ביאר, שצמצומי מצוות התורה הם מחמת 
וכעת  ד׳).  (אות  לישראל  יתברך  אהבתו 

בפועל,  אהבה  ישראל:  לעם  ה׳  באהבת  בחינות  ב׳  שיש  ומבאר,  מוסיף 
והמידות.  מהימים  למעלה  שהיא  בכח,  ואהבה  ובמידות,  בימים  המלובשת 
וכשמתגלה אהבה זו שלמעלה מהימים, שהיא בחי׳ התורה הגנוזה העתידה 
השלום  יתגלה  עי״ז  הגנוזים,  הצדיקים  מתגלים  ואף  לבוא,  לעתיד  להתגלות 

המופלא בעולם.  
ראינו  ובמוחו.  בדעתו  עדיין  ישראל  שהיו  הבריאה,  קודם 
מדברי  העולה  כפי  זה,  למושג  תמציתי  ביאור  תחילה  להקדים 
וכשם  דארעא,  מלכותא  כעין  דרקיעא  שמלכותא  ידוע  הנה  המפרשים.  
שתחילת כל יצירה היא בשלב התכנון והמחשבה, בה חושב היוצר על תכליתה 
׳בכח׳, ואזי מתכנן את הדבר לפרטיו ומוציאו מהכח אל ה׳פועל׳, כן הוא גם 
גבי בריאת העולם, שתחילה עלה ברצונו יתברך שיתגלה מלכותו, ואזי צפה 
בנשמות ישראל, שהם ישרתו את תכליתו הלזו, וברא את כל העולם ומלואו 
וכך  תכליתם.   לקיים  ְוַיַעְזֵרם  ישראל  את  שישרת  כדי  הפועל),  אל  (מהכח 
איתא בבראשית רבה (א, ד) גבי שלב מחשבת הבריאה בכח: ׳בראשית ברא 

אלהים׳. ששה דברים קדמו לבריאת העולם, יש מהן שנבראו, ויש 
מהן שעלו במחשבה להיבראות: התורה והכסא הכבוד נבראו וכו׳, 
האבות וישראל וביהמ״ק ושמו של משיח, עלו במחשבה להיבראות 
וכו׳. ישראל מנין, שנאמר (תהלים עד) ׳זכור עדתך קנית קדם׳ וכו׳. 
ר׳ הונא ור׳ ירמיה בשם רבי שמואל 
של  מחשבתן  אמרו,  יצחק  ר׳  בר 
למלך  משל  דבר.  לכל  קדמה  ישראל 
שהיה נשוי למטרונה אחת ולא היה 
נמצא  אחת  פעם  בן,  ממנה  לו 
המלך עובר בשוק, אמר, טלו ֵמיָלִנין 
ּוְקָלִמין (דיו וקסת) זו לבני, והיו הכל 
אומרין, בן אין לו, והוא אומר טלו 
ֵמיָלִנין ּוְקָלִמין זו לבני? חזרו ואמרו, 
המלך אסטרולוגוס גדול הוא, אילולי 
להעמיד  עתיד  שהוא  המלך  שצפה 
אילולי  כך  לבני.  ּוְקָלִמין  ֵמיָלִנין  טלו  אומר  היה  לא  בן,   ממנה 
שצפה הקב״ה שאחר עשרים וששה דורות ישראל עתידין לקבל את 
התורה, לא היה כותב בתורה ׳צו את בני ישראל׳, ׳דבר אל בני 
ישראל׳. וביאר ביפה תואר הקצר (שם): ששה דברים קדמו לבריאת העולם ששה דברים קדמו לבריאת העולם 
וכו׳.וכו׳. הדברים שנמנו פה, המה עיקרים ויסודות ליתר הנבראים. 
ואומר שעלו במחשבה, כי תכליתם של אלו הוא ְלֵעזֶר ַעם ישראל 
המקיימים את התורה, ופשטו (ומפיצים) בעולם את האמונה בה׳ 
התורה  שאותיות  מובא,  ע״א)  קח  רות,  (מדרש  חדש  ובזהר  ובכבודו.  
שקדמו אף הם לעולם, נחקקו אז ונרשמו בנשמות ישראל, וז״ל: רבי חנינא 
את  הקב״ה  שברא  קודם  במחשבה  שעלו  דברים  מאותם  אומר, 
שהן  מפני  הדבר,  וטעם  במחשבה,  עלה  שישראל  מה  הוא  עולמו, 
ראויים לקבל התורה. וכל האותיות נכתרו בראשם, שכיון שעלה 
ישראל במחשבה, כביכול עמד הקב״ה וחקק בם את התורה, וכל 

האותיות נכתבו בראשם, ועליהם נתקיימה התורה. 

 ,ה כי יש שני מיני אהבות
     



     
   


 ערכים
מקור חכמהּבוכינויים מקור חכמה



ּב 
ואני תפלה

יָך  ָפנ∆ ¿ú ,םúָ ú עו… ∆ׁ …נו ּבו… ƒר
 , מו… úּו ֲע ַּ  ú ּכָ úּו  ¿‚ ƒנ
נּו,  ָבב≈ ¿ú   ַע ‡∆ ≈„ יו…  ‰ ָּ‡ַ ו¿
ָך  ּמ¿ ƒמ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ָ‡נּו  י  ƒּכ
ר  ∆ׁ‡ֲ ַע„   , ך¿ ּכָ  ú ּכָ ו  ָׁ ַעכ¿
ָ‡נּו  ינּו ו¿ נ≈ ‰ ּפָ ּמָ ƒú ָ‰ ּכ¿ ּס¿ ƒּכ
 ׁ ≈ּ̃ ַב ¿ú ּו  ú…‡ ¿ׁ ƒú ים  ƒׁ ּבו…
úָנּו   ‰ ∆úּ‚ַ ¿ּ ∆ׁ  ,‡…ז ָך  ּמ¿ ƒמ
  רו… ָּ ס¿ ƒנ ו¿   מו… úּו ֲע ַּ
ָ‡נּו  ין  ≈‡ י  ƒּכ ָר‰,  ּו… ּבַ ∆ׁ
 ׁ ≈ּ̃ ַב ¿úּ ַמ‰   úַע ים  ƒע ¿„ יו…
 ‡ …ú ן  ƒי „ַ ֲע י  ƒּכ ם,  ∆„ …˜
 ׁ ≈„ּ ַ̃ ¿úּו ר  ַט‰≈ ¿ú נּו  ¿úַח ¿ ƒ‰
 ‰ ָּ‡ַ  úָב‡ֲ  .úúָ ּכ¿ נּו  מ≈ ¿̂ ַע
  ַ ּׁ„ֻ ¿̃  ַר ¿̃ ƒי  ú ∆„…‚ּ ַע  ≈„ יו…
י  ƒּכ נּו,  ≈ׁ ר¿ ָׁ ּב¿ נּו  ≈ מו… ¿ׁ ƒנ
 ú ּכָ ƒמ נּו  ּבָ  ָּ ַחר¿ ּבָ  ‰ ָּ‡ַ
ָנּו  ‡ו…  ָ‡ָר ָ̃ ו¿ ים  ƒַעּמ‰ָ
 ,‰ ָúּ‚ֻ ס¿ ַעם   ׁ „ו… ָ̃ ַעם 
ם  ∆י ƒי ¿‰ ƒו" ּוב  ּכָ ∆ׁ מו…  ּכ¿
ים"  ƒַעּמ‰ָ  ú ּכָ ƒמ  ‰ ָúּ‚ֻ ס¿ י  ƒú
ַיֲע˜…ב  י  ƒּוב "ּכ ּכָ ∆ׁ מו…  ּוכ¿
 ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי  , ‰ּ ָי úו…  ַחר  ּבָ
 ú ַוֲחמ… חּוס   ." ו… ָúּ‚ֻ ס¿ ƒú
 úָך, ַע ¿ָי ַרע¿ ָך ו¿ ¿ ָúּ‚ֻ ַעú ס¿
י  ƒב ¿̂  úַע ָך,  ∆úַָנֲח ו¿ ָך  ַעּמ¿
ר  ∆ׁ‡ֲ ָך,  ∆ ָ„ּ מ¿ ח∆   ָב‡ו… ¿̂
 ‰ ּבָ ƒח  ú ∆ׁ   נו… ׁו… ¿ú  úָכ ּב¿
ָך  ¿ָב‰ֲ‡ַ ּב¿ ָנּו  ָר‡ָ ‡ו… ָ̃
ָנּו  ָּ ‡ו… ָך. ָ‡ַ‰ב¿ ∆úָ מ¿ ח∆ ּוב¿
נּו  ָּ ַממ¿ רו… ו¿ נּו  ּבָ  ָי ƒ̂ ָר ו¿
נּו  ָּ ַרב¿ ≈̃  ו¿ נו… ׁו… ¿úּ‰ַ ú ּכָ ƒמ
מּו  ¡‰ י∆ ָך.  ∆„ָ úֲַעבו… נּו  ּכ≈ ¿úַמ
רּו  מ¿ כ¿ ƒי ּו,  נ י ≈úָע ָך  י ע∆ מ≈
ּו  נ ≈ úּו פ¿ ƒׁ  úַע ָך  י ַרֲחמ∆
נּו  ≈ָר ז¿ ע∆ נּו. ˜ּוָמ‰ ּב¿ נ≈ יו… ז¿ ƒּוב
נּו  ּב≈ ƒú ּב¿ ן  ≈ ו¿ נּו,  יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿
ַע„  י„  ƒמ ָּ יָך  ∆ú ≈‡ ע…˜  ¿̂ ƒú
יב  ƒָׁ ו¿ ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈ ¿ּ ∆ׁ
ּו  נ ב≈ ר¿ ָ̃ ¿ ּו ּו  ינ ≈ú ≈‡ ָך  י נ∆ ּפָ

(úי˜ו" כ‡). 

בני  אם  יהודה,  א״ר  ל 

אדם היו יודעים האהבה 
אוהב  שהקב״ה  הגדולה 
שואגים  היו  ישראל,  את 
אחריו  לרדוף  ככפירים 
שלמדנו,  בו.  להידבק 
יעקב  שירד  בשעה 
הקב״ה  קרא  למצרים, 
ואמר  שלו,  לפמליא 
להם, כולכם ְרדּו למצרים 
תחילה, ואני ארד אחריכם 
אמרה  עימכם.  ואתחבר 
ריבונו  לקב״ה,  השכינה 
צבאות  יש  וכי  עולם,  של 
איך  (כלומר,  המלך?  בלא 
ואתה  תחילה  נרד  שאנו  אפשר 

אתה  אלא  אחרינו,  תבוא  המלך 

ותאיר  ותשפיע  ִעמנו,  יחד  תבוא 

בכל צבאות המלאכים, כדי שיהיה 

בהם כח לשמור ולהציל את ישראל 

בגלותם). אמר לה הקב״ה, 
יפה אמרת, ׳איתי מלבנון 
וִעמי  תבואי,  יחד  (׳איתי׳  כלה׳ 
השכינה).  היא  ׳כלה׳,  תרדי 

ממקום  פירושו  ׳מלבנון׳, 
העדן המלובן בכל מעשיו 
המורה  לבן,  כולו  ששם  (מחכמה 

על חסד ורחמים). 

מילואי חכמה
חסד  אהבת  מידת  בו  נתעורר  בנו,  מאהבת  תענוגו  גודל  בשעת  עתה, 
להטיב לכל. וזה נקרא הולדה, דהיינו שמזה התענוג נולד מידה זו ׳רב 
לנקודה  עצמו  מתקשר  כשהאדם  ולזה  מובן.  ממילא  והנמשל  חסד׳. 
שהגם  האב,  אצל  הבן  כביאת  כביכול  הוא  יתברך,  בו  לדבקה  עילאה, 
ומתענוגו  הוא,  ַּבּכֹל  שלם  כביכול  האב  אבל  במידותיו,  שלם  אינו  שהבן 
יכול  ואז  רבה׳,  ׳אהבה  בתענוגים,  האהבה  מתעורר  אצלו  בנו  מביאת 
להמשיך כל טוב מאביו מרוב האהבה. ולפי זה נוכל לומר ׳לבושיה כתלג 
מצמצם  האדם  אם  דהיינו  ז),  (דניאל  נקא׳  כעמר  ראשיה  ושער  חיור, 
כל,  ראשית  כביכול,  הקב״ה  שהוא  רישיה׳,  ל׳שער  ומחשבתו  עצמו 
פנים  כל  על  שלימותו,  ומיעוט  השגתו  מיעוט  לפי  והנה  כל,  ַהְּמַחּיֶה 
יכול  המידות,  בשלימות  נקא׳,  ׳כעמר  שהוא  כביכול,  האב  משלימות 
ומידותיו,  איבריו  כל  על  חיור׳  כתלג  ׳לבוש  עצמו  על  מזה  להמשיך 
משל,  דרך  חיור׳  ׳כתלג  ונקי  וברור  נכון  שיהיה  הכל,  ולתקן  להמתיק 
ַּכָּמָׁשל  כביכול.  יתברך  לנגדו  שהוא  מה  הסט״א,  כל  מתבטלים  וממילא 
הנ״ל מאהבת האב לבנו ממרחק, מרוב התענוג שנולד באהבת האב ׳רב 
על  סרה  לדבר  אחד  בא  היה  ואם  וטובו,  במלואו  הכל  ולמלאות  חסד׳, 
בנו באותה שעה, בוודאי היה עושה דין ומשפט ְּבַהְמַדֵּבר הנ״ל, כידוע 
וכן  לבנו.  אב  אהבת  העולם  בזה  רואין  שאנו  כמו  הגשמי,  בטבע  זה 
קרובו  לַעם  אותם  באהבתו  נוצר,  ְלָכל  אב  מלכנו,  אבינו  באהבת  כביכול 
וכו׳׳  להם  נודעת  יתירה  ׳חיבה  למקום,  ובנים  קדושים  שקראם  ישראל, 
וכו׳  הבדלות  אלפים  מאלף  אחת  אהבה  השתלשלות  ומשם  יד),  ג,  (אבות 

לזה העולם כביכול, מכל שכן ושכל שכן וכו׳. 
תניא,  ע״א):  (לו  קידושין  במסכת  ומובא  בנו.  את  אוהב  שהאב  אהבה 
׳בנים אתם לה׳ אלהיכם׳ (דברים יד), בזמן שאתם נוהגים מנהג 
בנים, אתם קרוים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרוים 
קרוים  אתם  כך  ובין  כך  בין  אומר,  מאיר  רבי  יהודה.  ר׳  דברי  בנים, 
בנים, שנאמר (ירמיה ד) ׳בנים סכלים המה׳, ואומר (דברים לב) ׳בנים לא 
אמון בם׳, ואומר (ישעיה א) ׳זרע מרעים בנים משחיתים׳, ואומר (הושע 
ב) ׳והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׳. 
אתם  אין  בנים  מנהג  נוהגים  אתם  אתם אין  אין  בנים  מנהג  נוהגים  אתם  אין  (שם):  יעקב  העין  על  יוסף  העץ  וביאר 
לישראל,  הקב״ה  ׳אמר  ל:),  (קידושין  דאיתא  מה  ע״פ  יבואר  בנים.  בנים.קרוים  קרוים 
יהודה  לרבי  ליה  וסבירא  תבלין׳,  תורה  לו  בראתי  יצה״ר  בראתי  בַני, 
שקולה  והבחירה  בנקל,  היצה״ר  רוע  להכריע  מספיק  התורה  שתבלין 
וקלה היא לנטות לטובה ולא לנטות לעצת היצה״ר, ולכן אם אין עושים 

רצונו של מקום אינם קרוים בנים. אבל רבי מאיר סבירא ליה, דאף שהקב״ה אומר ׳בראתי יצה״ר בראתי תבלין׳ והבחירה ניתנה לאדם לכוף את 
יצרו ע״י התורה, עדיין אין הדבר שקול את זה לעומת זה, עד שיהיו שני הדרכים ישרים ושוים להטות את עצמן לימין להטיב, או לשמאל להרע, 
מפני שהתאמצות תחבולות היצה״ר הוא תקיף וחזק למאוד, כדאמרו (קידושין שם) שכל משאו ומתנו של היצה״ר בך, שתשוקתו להחטיא אותך, ועוד 
שנקרא מלך זקן וכסיל, שנולד לפתח חטאת. ואמרינן (שם) ש׳קשה הוא יצה״ר, שאפילו יוצרו קראו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו׳ עי״ש. 
ובפרק החליל (סוכה נב:) איתא, שהקב״ה מתחרט על שברא את היצה״ר, ויליף מקרא ד׳אשר הרעותי׳ (מיכה ד). מוכח מכל זה שנראה שפיר להקב״ה 
שתבלין של תורה אינו מספיק בדרך כלל להכריע את רוע של חוזק תחבולותיו של היצה״ר, עד שבאמת מועטים המה אשר הכריעו ע״י תבלין של 

תורה לרעתו של היצה״ר, אם כן מהראוי שנהיה מכונים בשם ׳בנים׳ אף אחרי שחוטאים לפני השי״ת. 

(לג):  הנחל  יד  בקובץ  ומובא  ההולדה.  קודם  האב  במוח  הבן  כשעדיין 
ע״פ מה שמבואר במאמר (אות ה׳) שיש שני מיני אהבות, 
אהבה שבימים ובמידות, כגון האהבה שהאב אוהב את בנו, שאת זה כל 
אי  זה  האב,  במוח  עדיין  כלול  כשהבן  האהבה  אבל  להשיג,  יכול  אדם 
אפשר להשיג עתה בזמן ובמידות, עי״ש.  ובדרך אפשר ראינו לבאר זאת 
הילדים  קדושת  שעיקר  דידוע  העולם.  בזה  הבנים  נשמת  המשכת  לענין 
אפשר  והנה  כ.).  נדרים  (עי׳  אביהם  התקדשות  ע״י  נמשך  העולם  בזה 
קודם  אף  במוחו  כלול  כשהבן  בנו  את  אוהב  שהאב  זו  דבחינה  לומר 
בנו  עתה  שאף  שלימה  באמונה  ומאמין  יודע  שהוא  פירושה,  ההולדה, 
כלול בתוך מחשבתו ובמוחו, על אף שלא נתהווה עדיין בגשמיות ממש. 
שמירה  וכל  עצמו,  את  בה  מקדש  שהוא  ותנועה  תנועה  כל  כן  ועל 
היינו  ממש.  בנו  נשמת  גם  מתקדשת  בבד  בד  הרי  נזהר,  בה  ושמירה 
ֶׁשַּמה שנותן לו תוקף לשמור את עצמו ולהתקדש, זה מחמת שיודע שגם 
בנו כלול בו גם עתה (כמשל הפרי הכלול בזרע, אף בטרם נזרע והפך 
כל  וגם  בו,  כלול  כבר  הפרי  באמת  הרי  זה  כל  עם  פירות,  ונתן  לעץ 
מובן  וממילא  הזה).  הפרי  מגרעיני  לצאת  העתידים  הנוספים  האילנות 
אחר  רק  בנו  את  האוהב  האב  אהבת  שבין  וההפרש  הפער  גדול  מה 
ובין  ובמידות׳,  שבימים  ׳אהבה  בחינת  העולם,  ובזה  הגוף  בזה  שנתהווה 
האוהבו בבחינת ׳אהבה שבדעת׳.  והנה ע״פ זה מה יעשה האדם אשר 
במוחו.   כלול  עדיין  היה  שהבן  בשעה  כדבעי  עצמו  את  לזכך  זכה  לא 
לבל  זה  במאמר  בדבריו  ולחזקנו  לעודדנו  רבינו  שבא  לרמז,  ראינו  ולכך 
לבחינת  אף  העולם  בזה  שוב  לעלות  וניתן  ואופן,  פנים  בשום  נתייאש 
׳אהבה שבדעת׳, שהיא למעלה מהזמן והמידות, היינו לחזור ולעורר שוב 
הימים  בתוך  אף  האב,  במוח  כלול  שהבן  שבדעת  האהבה  בחינת  את 
והמידות (כמבואר להלן אות ז׳), שעי״ז עולה לבחינת למעלה מן הזמן, ושם 
כולו טוב (כמבואר להלן בסמוך), וממילא יכול להמשיך קדושה ותיקון לבנו 
ע״י  נעשה  זה  וכל  שנתהווה.   אחר  עתה  גם  שבדעת,  האהבה  משורש 
עצת ׳כפיית היצר׳, היינו ע״י שזוכה לכפות את יצרו אזי הרע מתבלבל 
חוזרים  שם  נסתרים  שהיו  התורה  ואותיות  ג׳),  אות  לעיל  (כמבואר  ונופל 
הזמן  בבחינת  שם  נעלמים  שהיו  הקדושה  ניצוצי  בחינת  היינו  ומאירים, 
ומשם  שוב,  ומאירים  שבדעת  האהבה  לבחינת  לשורשם  עולים  והמידות, 
יכול  אחד  כל  שלאו  מחמת  והנה  ובמידות.   בזמן  גם  התיקון  כל  נמשך 
על  דמתגברין  וכו׳,  דברו  עושי  כח  ׳גיבורי  בבחינת  כראוי  יצרו  לכפות 

ילקוט הנחל

אהבה שהאב אוהב את בנו. אהבת השי״ת לישראל נמשלה לאהבת 
ראינו  הלימוד  ולתועלת  רבים.   בפסוקים  וכמפורסם  לבנו,  אב 
להביא בזה את הנאמר בנבואת ירמיה ותוכחתו לבני מלכות אפרים (עשרת 
מעוצם  הודיעם  דבריו  כשבתוך  יתברך,  לפניו  חטאיהם  ריבוי  על  השבטים) 

כדכתיב  לבן,  כאב  אליהם  יתברך  אהבתו 
ִלי  ַיִּקיר  ֲהֵבן  יט):  (לא,  ירמיה  בספר 
ִמֵּדי  ִּכי  ַׁשֲעֻׁשִעים,  יֶלֶד  ִאם  ֶאְפַרִים, 
ֵּכן  ַעל  עֹוד,  ֶאְזְּכרֶּנּו  ָזכֹר  ּבֹו  ַדְּבִרי 
ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה׳: 
הן  אפרים.  לי  יקיר  אפרים.הבן  לי  יקיר  הבן  (שם):  ופירש״י 
מתנודד,  הוא  כלומר  שכינה,  דברי 

ואני ליבי נהפך עלי לרחם, שמא בני יקירי הוא, כמו אדם שאין 
בו.  דברי  בו.מדי  דברי  את כל רצונו. מדי  לו אלא בן אחד, שהוא עושה לו לבנו 
דיבורי  ׳די  ג)  (ב,  רבה  ויקרא  ומדרש  בו.  מדבר  שאני  עת  בכל 
שנתתי בו׳, כלומר שלימדתיו תורתי לרחם עליו.  ובדברים רבה (ב, 
עוד: א״ר שמואל פרגריטא בשם ר׳ מאיר, למה הדבר  מובא  כד) 
פדגוגו  משלח  המלך  והיה  רעה,  לתרבות  שיצא  מלך  לבן  דומה, 
משלחו,  הבן  והיה  בני.  בך  חזור  לו,  ואמר  אחריו,  המגדלו)  (אומן 
ואומר לאביו, באלו הפנים אני חוזר בי, ואני מתבייש לפניך. והיה 
אביו משלחו ואומר לו, בני, יש בן מתבייש לחזור אצל אביו? ואם 
ירמיה  משלח  הקב״ה  כך  חוזר?  אתה  אביך  אצל  לא  חוזר,  אתה 
לישראל בשעה שחטאו, ואמר לו, ֵל אמור לבַני, ִחזרו בכם, מנין, 
והיו  וגו׳׳.  האלה  הדברים  את  וקראת  ׳הלוך  ג)  (ירמיה  שנאמר 
ישראל אומרים לירמיה, באלו הפנים אנו חוזרים להקב״ה, מנין, 

שנאמר (שם) ׳נשכבה בבושתנו ותכסנו כלימתנו וגו׳׳. והיה הקב״ה 
אתם  אביכם  אצל  לא  אתם,  חוזרים  אם  בַני,  להם,  ואומר  משלח 
א״ר  וגו׳׳.  לאב  לישראל  הי יתי  ׳כי  לא)  (שם  שנאמר  מנין,  חוזרים? 
עזריה, אמר לו הקב״ה לירמיהו, לך אמור להם לישראל, חייכם, 
לי  אמרתם  אתם  בכם.  כופר  איני 
ה),  (שה״ש  עליו׳  המו  ׳ומעי  בסיני 
אף אני כך אומר לכם, מנין, שנאמר 
׳הבן יקיר לי אפרים וגו׳׳.  וכך מובא 
על  ג)  פסיקתות,  (שלוש  מדרשות  בבתי 
ריבון  ישראל,  כנסת  אמרה  זה:  פסוק 
חביבה  הייתי  ימי  כל  העולמים,  כל 
לפניך, והיית מקרבני כבן חביב על אביו. ְנָׂשאַתִני במדבר על כנפי 
נשרים, הֹוַלְכָּתִני בעמוד הענן, יומם ועמוד אש לילה, נתת לי תורה, 
נקמה  עשית  האומות,  בין  קרני  רֹוַמְמָּת  ותפארת,  בכבוד  ִנַהְגָּתִני 
באויַבי. וכן אמר לה הקב״ה, הלא הנהגתי עימך כאב מרחם, ְוַאְּת 
לפני כבן יחיד ואהוב וחביב, שיש לו געגועין על אביו. לכך נאמר 
׳הבן יקיר לי אפרים׳, נהפך לבי לרחם עליו, מפני שהוא בני יחידי, 
כמי שאין לו אלא בן אחד, והוא עושה רצונו.  ומובא בזהר (שמות, ה 
דרחים  רחימותא  נשא  בני  ידעין  הוו  אלמלי  יהודה,  ל  א״ר  ע״ב): 
דתניא,  אבתריה.  למרדף  ִּכְכִפיַרָּיא  שאגין  הוו  לישראל,  קוב״ה 
אמר  דיליה,  לפמליא  קוב״ה  קרא  למצרים,  יעקב  דנחת  בשעתא 
שכינתא,  אמרה  ִעמכון.  ֵאיחּות  ואנא  למצרים,  חּותּו  כולכֹון  להון, 
מלבנון  ׳ִאִּתי  לה,  אמר  מלכא?  בלא  צבאות  אית  דעלמא,  ריבונא 

כלה׳. ׳מלבנון׳, מאתרא דעדן, דמלובן בכל עובדוי. 





     

 ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה



מסילת הקשרים
˜יז) כמבואר כל זה לעיל (אות א'), וכמתבאר מכלליות המאמר, שכאשר יתגלה האהבה שבדעתו ית', יתפשט השלום בעולם, ויקשרו ליבם לדעתם וֵידעו ש'מלא כל הארץ 
כלומר,  הירושלמי.  בדברי  וכו''  אלקיך  'היכן  ד"ה  במקו"ח  עי"ש  ב',  אות  לעיל  המבואר  משעיר'  קורא  'אלי  בבחי'  ˜יח)  השי"ת.      נמצא  בעקו  ובין  בטיבו  ובין  כבודו', 

ע ִעמנו.  שמחמת שאלקותו מחיה את כל המקומות הרחוקים מקדושתו, שזהו בחי' גלות השכינה, לכן כשיפשוט הקב"ה לבושיו לעתיד לבוא, כביכול הוא עצמו ִיוָּשַׁ

ּב 
ואני תפלה

ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿ י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ו¿
י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ים  ƒַרּב‰ָ
 ‰ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב ר  ‡ו… ן  י ƒב‰ָ ¿ú ּו
י  ר≈ ¿ ƒס ‰ּו‡  ∆ׁ  ,ַע ַ„ּ ּבַ ∆ׁ
 ‡ָ ַרי¿ ‡ו… י‡  ƒ‰ ∆ׁ ָר‰  ו…
 ‰ ‡ָ ָמ י ƒ ס¿  ‡ ָ̃ י ƒּ ַע ¿„
 ‡ ּיָ ¿ú ַ‚ּ ¿ ƒ‡ ¿ú  ‡ „ָ י ƒ ֲע ַ„ּ
י‡  ƒ‰ ∆ׁ  ,‡ úָבו…  „ י ƒָע ∆ú
ָ‰ָי‰  ∆ׁ ‰úָ „ו… ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰ ַ‰ּ‚¿
ָך  ַעּמ¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ין  ּוב≈ ָך  ינ¿ ּב≈
úָם,  ָ‰עו…  ָ‡ָר ּבָ ∆ׁ ם  ∆„…˜
 ‡…ּז‰ַ  ‰ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב ר  ∆ׁ‡ֲ
ן  ַמ ּז¿ ‰ַ מ≈  ‰úָ ַמע¿ ¿ú  ‡ י ƒ‰
ר  ∆ׁ‡ֲ ים,  ƒמ ַ‰ּיָ ו¿   ּ„ו… ƒּמ‰ַ ו¿
ר  ‡ו… י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ר  ָׁ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡
ם  ƒ‡ י  ƒּכ  ‡…ּז‰ַ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰ 
ים  ƒּי ƒּ ƒים ֲ‡מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ≈„ ַעú י¿
ָרם,  ¿̂ ƒי   ∆‡ ים  ƒפ ו… ּכ ‰ַ
  ֲ‡ו… ַּ‰ַ  ú ּכָ ים  ƒú ַבּט¿ ּומ¿
 י ƒú ַכ¿  ּב¿  ָרעו… ּ„ו… ƒּמ‰ַ ו¿
ּׁוָם  ר¿ ƒּב ם  ּבָ ƒú ו¿  úּטּו ƒּב‰ַ

 .(‚ú "י˜וú)

׳עתידים  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  באצבע.  להראות  צדיקים  עתידים 
לה.   והשייך  ע״א)  (לא  תענית  במסכת  הגמרא  בדברי  וכו׳׳  צדיקים 
וראינו להרחיב ולהביא בזה את דברי רבינו בחיי (ויקרא כו, ט) שקישר מאמר זה, 
לדברי חז״ל בספרא (בחוקותי פרשתא א, ג), על הפסוק בויקרא (כו, יב) ׳והתהלכתי 
בתוככם והייתי לכם לאלהים׳, ש׳עתיד הקב״ה לטייל עם הצדיקים בגן עדן, וצדיקים 
רואים אותו ומזדעזעים מלפניו, ומשיבם הקב״ה, מה לכם מזדעזעים מלפני, הריני 
כיוצא בכם׳, עי״ש בספרא.  ובתוך דבריו ביאר רבינו בחיי עוד במאמר חז״ל דנן, 
הידיעה  לקירוב  משל  הוא  זה.  אלהינו  שנא׳  באצבעו  מראה  זה.וכאו״א  אלהינו  שנא׳  באצבעו  מראה  וכאו״א  וז״ל: 
וההשגה, כמי שיש לו ידיעה בחבירו והוא מבחין אותו ומכירו בבירור וכו׳. 
ולרוב מעלת העולם ההוא, לא הזכירה התורה בשום מקום ענינו מפורש, כי 
הוא נעלם ועמוק מהשגת היחידים בעוד שהם מחומר, ואפילו הנביאים לא 
נתנבאו עליו, וכן דרשו חז״ל (ברכות לד:) ׳כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא 

לימות המשיח, אבל לעוה״ב, ׳עין לא ראתה אלהים זולתך׳׳ (ישעיה סד).

מילואי חכמה
יצריהון וכו׳׳ (כמובא לעיל אות ג׳), על כן עיקר התיקון עתה הוא רק בכח 
׳אור  בבחינת  עצמם  שהם  הגנוזה,  ולתורה  הגנוזים  לצדיקים  ההתקשרות 
את  גם  נציין  הדרך  זה  ועל  התיקון.   עיקר  ידם  שעל  שבדעת׳  האהבה 
המובא בליקו״מ (קמא), וז״ל: ׳אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו, היינו 
לו  אפשר  אי  ואטום,  ערל  שליבו  זמן  כל  כי  לבבו.  ערלת  את  כשימול 
ואזי  בלב,  חלל  לו  ויהיה  לבבו,  ערלת  את  כשימול  רק  באמת,  להרגיש 
מגודל  ואזי  באמת.  ויתחרט  ויצטער  כאבו,  גודל  באמת  לבבו  ירגיש 
ולכל  ממנו,  שנמשכו  הטיפות  כל  של  הלבבות  כל  גם  ירגישו  החרטה 
מקום שנמשכו ירגישו שם במקום שהם, הן אותם שנמשכו ממנו ונתהוו 
ח״ו,  אחר  למקום  ממנו  שנמשכו  אותם  והן  אדם,  בני  ממין  בניו  מהם 
וגם שם יש להם לב ושאר איברים. ואזי כשימול את לבבו וירגיש לבבו 
גודל כאבו ויתחיל להצטער ולהתחרט באמת, אזי ירגישו שם כל הלבבות 
טינופות  במקום  מוטלים  הם  האיך  האמת,  להם  ויתוודע  הטיפות,  של 
בשאול תחתית. כי מתחילה נדמה להם שטוב להם, כי הן מזיקי עלמא. 

רק אח״כ כשנימול לבבם ע״י שנימול לבב אביהם, אזי מרגישין היכן הם, ומתחילין לקונן ולהצטער, ונעשה שם רעש גדול ביניהם. וזהו (דברים ל) 
בניו  מחוייבים  אזי  אדם,  בני  למין  הן  הזרע,  שנמשך  ולהיכן  זרעו.  לבב  גם  ימול  לבבו,  את  ה׳  כשימול  היינו  זרעך׳,  לבב  ואת  לבבך,  את  ה׳  ׳ומל 
שירגישו ג״כ הרהור תשובה ע״י שנימול לבב אביהם. וכן אם נמשך למקום אחר ח״ו, אזי ימולו שם הלבבות וירגישו כנ״ל. והזמן המסוגל לזה הוא 
חודש אלול, כי אלו״ל ראשי תיבות א׳ת ל׳בבך ו׳את ל׳בב׳, עד כאן לשונו. ודו״ק והבן היטב להוציא מזה עצות נפלאות לעובדא ולמעשה להתחזק בכל 
מה שעובר ועבר על האדם, לבל יתייאש כלל מכל מה שעבר, ואע״פ שנתהווה מה שנתהווה (מחמת שלא כבש את יצרו כראוי בעוונותיו), אעפ״כ 
ע״י העצה הנ״ל יכול להפוך הכל לטובה, אמן כן יהי רצון.    לעת"ל שיתגלה אורייתא דעתיקא סתימאה. וכתב בליקו״ה (או״ח עירובי תחומין ה, 
שנזכה  הוא  עכשיו,  של  התורה  על  הזאת  התורה  מעלת  ועיקר  בימינו,  במהרה  צדקנו  משיח  שיגלה  התורה  היא  סתימאה  דעתיקא  אורייתא  לד): 
לעצות עמוקות ונפלאות כאלה עד אין סוף, שלא תוכל הסט״א והקליפה לסותרם ולקלקלם בשום אופן בעולם. כי בוודאי מצוות התורה לא ישתנו 
רבינו  משה  מפי  לקבל  שזכינו  הזאת  התורה  דברי  כל  את  לקיים  אותנו  ללמד  הוא  המשיח  ביאת  עיקר  אדרבא  המשיח,  בימי  אחד  דקדוק  אפילו 
ע״ה, שהוא יהיה משיח בעצמו (זהר בראשית, כז.), בבחינת (קהלת א) ׳ממה ששהיה ההוא שיהיה׳ כמובא (זהר משפטים, קכ.). כי עד עכשיו, אע״פ שכבר 
זכינו לקבל את התורה שהיא כולה עצות להכיר אותו יתברך, אעפ״כ עדיין אנו צריכין לעצות אלו כנ״ל, שאנו צריכין בכל פעם עצות איך נזכה 
להתגבר לקיים עצות הקדושים האלו, שהם כלל מצוות התורה. כי בהתורה כתיב ׳לא תנאף׳, ואפילו בֶהֵּתר צריכין להתקדש את עצמו, כמ״ש (ויקרא 
יא) ׳והתקדשתם וכו׳׳, ודרשו רז״ל (יבמות כד.) ׳קדש עצמך במותר לך׳, ועדיין אין אנו זוכין לידע עצות איך זוכין לזה, וכן שארי המצוות, כי אין 
אנו יודעין איך נזכה לקיים מצות ציצית בשלימות בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה וכו׳ בלי שום פנייה וכו׳. ואע״פ שכבר היו כמה צדיקים שנתנו 
לנו עצות קדושות, שזהו בחינת כלל תושבע״פ שגילו לנו הצדיקים שבכל דור ודור, כי זה עיקר בחינת תושבע״פ, שציווה והזהיר אותנו השי״ת לבלי 
תכלית  עיקר  כי  בכתב,  לתכליתן  העצות  לבאר  אפשר  שאי  בחכמתו  ידע  השי״ת  כי  ודור,  דור  שבכל  אמיתיים  והצדיקים  החכמים  מדברי  לסור 
שלימות העצות, שנזכה לקיימן באמת הוא רק ברמזים, בבחינת (תהלים לב) ׳אשכילך ואורך בדרך זו תלך, איעצה עליך עיני וכו׳׳, וזה צריכין לקבל 
מהצדיקים אמיתיים שבכל דור, שהם בחינת משה, שישראל הולכים בעצתם בכל דור ודור, בבחינת (שמות יא) ׳וכל העם אשר ברגליך׳ – ׳ההולכים 
אחר עצתך׳ (כמו שפירש״י שם). ואע״פ שכבר היו כמה צדיקים וחכמים אמיתיים שעשו כמה תקנות וגדרים, והוסיפו כמה מצוות דרבנן וגזירות, 
וכו׳,  דור  שבכל  הצדיקים  וכן  ה.),  (מו״ק  למשמרת׳  ׳משמרת  בחינת  התורה,  את  לקיים  עי״ז  שנזכה  כדי  התורה,  לעצות  עצות  בחינת  הם  שכולם 
אעפ״כ עדיין הסט״א מתגברת בכל יום, וזעירין אינון שמקיימין את התורה בשלימות. כי כל מה שמתגלה עצה קדושה, הם מתגברים כנגד העצה 
בעצמה וכו׳. וזה עיקר מעלת התורה שיתגלה בימי משיח צדקנו במהרה בימינו, שנזכה לעצות כאלו שלא תוכל הסט״א לסותרן בשום אופן בעולם, 
(ירמיה לא) ׳ְוָכַרִּתי  (ישעיה ט). ועל כן באמת כתיב אז  כי הם בחינת עצות עמוקות עד אין סוף, שזהו בחינת מה שנקרא משיח ׳פלא יועץ וכו׳׳ 
להם ברית חדשה וכו׳, לא כברית אשר ָּכַרִּתי את אבותיכם, אשר המה הפרו את בריתי וכו׳, כי זאת הברית וכו׳, ועל ליבם אכתבנה וכו׳׳, וכתיב 
(יחזקאל לו) ׳ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וכו׳׳, היינו כנ״ל, שיתגלו עצות כאלו שלא תוכל הסט״א להפירן ולסותרן בשום אופן בעולם, שעי״ז נזכה 

לקיים את התורה בשלימות לעולם ועד. ועל כן תהיה גאולה האחרונה גאולה שלימה לעולם.

ילקוט הנחל

באצבע. לעיל בסמוך (סוף אות ד׳)  להראות  צדיקים  עתידים 
העתידה  התורה  היא  שבתורה  הנסתר  שבחינת  רבינו  ביאר 
מרחיב  וכעת  יתברך,  שבדעתו  האהבה  יתגלה  שאזי  לבוא,  לעתיד  להתגלות 
אלעזר,  א״ר  ע״א):  (לא  תענית  מסכת  בסוף  דאיתא  זו,   בח ינה  ומבאר 

עתיד הקב״ה לעשות מחול לצדיקים, 
וכל  עדן,  בגן  ביניהם  יושב  והוא 
אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר, 
׳ואמר ביום ההוא, הנה אלהינו זה 
ִקִּוינּו לו, ויושיענו, זה ה׳ ִקִּוינּו לו, 
נגילה ונשמחה בישועתו׳.  וביאר רבי 
האגדות  כוונות  בספרו  לוצאטו  יעקב 
וכו׳.  הקב״ה  וכו׳.עתיד  הקב״ה  עתיד  (שם):  ופרח  כפתור 

׳מחול׳ הוא דבר עגול סביב סביב (עי׳ כלאים ד, ב), רצונו שתהיה 
ההשגה בשלמות מכל הצדדים, מבלתי סוף וקץ, כדרך מחול שהוא 
עגול מבלתי שום קץ ותכלית (וכמבואר כל זה אף ברבינו בחיי (ויקרא 
באצבעו  מראה  ואחד  אחד  וכל  עדן  בגן  ביניהם  יושב  באצבעו והוא  מראה  ואחד  אחד  וכל  עדן  בגן  ביניהם  יושב  והוא  עי״ש).  ט),  כו, 
מראה  אחד  כל  כאילו  נבואית,  שכלית  ְרִאָּיה  שיראו  בו,  רצו  וכו׳.וכו׳. 
כאשר  ויאמרו,  רב,  בשלימות  הקב״ה  של  מידותיו  וישיגו  באצבע, 
שמענו כן ראינו, ירצה, כאשר שמענו מפי הנביאים שהיו מדמין 
הצורה ליוצרה, שנאמר ׳ודמות עליו כמראה אדם׳, כן ראינו וזכינו 
בירושלמי  וכדגרסינן  הנביאים,  כמו  ה׳  בנועם  ולחזות  לראות 
(כ:) ׳רבי ברכיה אמר, עתיד הקב״ה ְלֵהָעׂשֹות ראש חולה  דמגילה 
והצדיקים  לחילה׳,  לבכם  ׳שיתו  טעם,  מה  לבוא,  לעתיד  לצדיקים 
מראים עליו באצבע ואומרים ׳כי זה אלהים אלהינו עולם ועד, הוא 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות׳, הוא ְיַנֲהֵגנּו בעוה״ז, הוא ְיַנֲהֵגנּו לעתיד לבוא׳. רצו בו, שאז 
ו׳חולה׳  השכינה,  מן  להשיג  שאפשר  מה  כל  ישיגו  הגאולה  בזמן 
לשון עגולה, וכל דבר עגול אין לו סוף, ככדור. כלומר באין הפסק 
תהיה אותה השגה. לכך הביא ראיה מפסוק ׳שיתו לבכם׳, כלומר 
וההשגה,  החכמה  ויראו  לב  יתנו 
׳וליבי  א)  (קהלת  החכם  שאמר  כענין 
ראה הרבה חכמה ודעת׳. ומראים עליו ומראים עליו 
אל  קרובים  שיהיו  בו,  רצו  באצבע.באצבע. 
מראין  וכאילו  השכלית,  ההשגה 
להם,  הנגלית  תורה  טעמי  באצבע 
נסתר  שהיה  מה  ההיא,  בעת 
׳ומלאה  שנאמר  כענין  בעוה״ז, 
הארץ דעה כמים לים מכסים וכו׳׳. ומי שיהיה נגלה לו הנסתרים, 
נדבק  כאילו  בתורתו,  הנדבק  כל  כי  שכינה,  מראה  רואה  כאילו 
וגו׳׳.   חיים  אלהיכם  בה׳  הדבקים  ואתם  שנאמר  בשכינה, 
אלהינו  אלהינו הנה  הנה  וז״ל:  שבפסוק,  ׳זה׳  הלשון  כפילות  את  ביאר  (שם)  והמהרש״א 
זה וגו׳.זה וגו׳. הלשון ׳זה׳ כפול, כמ״ש (ברכות ס:) שיש לאדם לברך במידת 
הדין עליו כמו במידת הרחמים, שנאמר ׳באלהים אהלל דבר בה׳ 
אהלל דבר׳ ˜יז), וזה שאמר, כשהוא ׳אלהינו׳, במידת הדין, ׳ִקִּוינּו 
לו׳ ש׳יושיענו׳, ו׳זה ה׳׳, במידת הרחמים עלינו, ׳ִקִּוינּו לו׳, ו׳נגילה 
שאמר  כמו  בישועתנו׳,  ׳ונשמחה  אמר  לא  בישועתו׳.  ונשמחה 
דרך ׳ִעמו  יתברך ב״ה, על  כינוי ׳ישועתו׳, עליו  אבל  ׳ויושיענו׳, 
אנכי בצרה׳ (תהלים צא), וכשהוא ׳יושיענו׳, גם הוא ִיָּוַׁשע ִעמנו ˜יח), 

ועי״ז ׳נגילה ונשמחה׳ על שהוא יושיענו, במהרה בימינו.  

   
    
    
    

(.לא (תענית 

מקור חכמה מקור חכמה



מסילת הקשרים
˜יט) ויתכן לרמז בזה להמבואר לעיל (אות ב') על דברי חז"ל 'אם יאמר לך אדם היכן אלקיך, תאמר לו בכרך גדול שברומי', שאפילו במדור הקליפות נמצא השי"ת. 
כלומר שבגלותנו אין ביכולתנו לגלות לכל באי עולם אשר 'מלא כל הארץ כבודו' ו'לית אתר פנוי מיניה' אפילו במדור הקליפות, אלא מכח אמונת אומן שבקרבנו, 
וכל זה מחמת שאותיות התורה אכן נעלמים ומסתתרים בלבושי הקליפות, ואינם נגלים. אמנם לעתיד לבוא שיתגלה האהבה שבדעתו ית', נווכח בזה אף אנו בעינינו, 
וראה להלן במאמר (אות  עד שנאמר לכל השואלים והמתמיהים, 'הנה אלהינו זה'.      ˜כ) בבחי' תורה דעתיקא סתימאה דעתידה לאתגליא לעתיד לבוא.     ˜כ‡) 

ו') 'ויכול כל אדם לטעום טעם אור האהבה שבדעת, כל אחד לפי בחינתו, אפילו עכשיו בתוך הימים'.

ּב 
ואני תפלה

יָך  ַרֲחמ∆ ינּו ּב¿ ≈úם ָע ַרח≈ ¿ּו
ּו  נ ּכ≈ ַז ¿ ּו ָך  י ∆ ו… נ י ƒנ ֲח ַו
ים,  ƒּומˆ ֲע ‰ָ ָך  י ∆„ ָס ֲח ּבַ
  ‡ו… ר¿ ƒú ו¿ úֲַעמ…„   ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
 ‰ ∆ֲׂע ַּ ∆ׁ  ú חו… ַ‰ּמָ   ∆‡
 .‡ úָבו… י„  ƒָע ∆ú ים ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ úַ
 ‰ ∆‡ ַמר¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָח„  ∆‡  úָכ ו¿
יי   ‰ "ז∆ ר  מ≈ ‡ו… ו¿ עו…  ּבָ ¿̂ ∆‡ ּב¿
ּוב  ּכָ ∆ׁ מו…  ּכ¿  ," úו… ינּו  ƒּו ƒ̃
 ‡ ַ‰‰ּו ם  ו… ּי ּבַ ר  ַמ ‡ָ "ו¿
ינּו  ƒּו ƒ̃  ,‰ ז∆ ינּו  ≈‰…ú ¡‡  ‰ ּנ≈ ƒ‰
ינּו  ƒּו ƒ̃ ‰ יי  נּו, ז∆ יע≈ ƒׁ יו… úו… ו¿
 ‰ ָח מ¿ ¿ׂ ƒנ ו¿  ‰ úָ י ƒ‚ ָנ  , úו…
י  ר≈ ¿ׁ ‡ַ  . " ו… ָע ּו ׁ י ƒּב
י  ר≈ ¿ׁ‡ַ"  ,‰ úָז∆  ‰ ּכ∆ ַח ַ‰מ¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּי ∆ׁ ב"  ר≈ ָ̃ ¿ּו ַחר  ב¿ ƒּ
ים  ƒּכ ַר ֲח ‰ַ ן  ƒמ   י ƒ̂ ‰ָ ¿ú
 ‰ ּז∆ ‰ַ  ú חו… ּמָ ‰ַ   ַח מ¿ ƒׂ

(úי˜ו" ס‰). 

לא אלו הקליפות גורמות 

הקב״ה  בין  להפריד 
סוד  וזהו  ישראל,  ובין 
אם  ׳כי  שכתוב  מה 
מבדילים  היו  עוונותיכם 
אלהיכם׳.  לבין  ביניכם 
להעביר  הקב״ה  ועתיד 
ולבטל לאלו הקליפות (ע״י 
ולהתראות  מהם),  שיתפשט 

שבפנים,  במוח  לישראל 
יכנף  ׳ולא  שכתוב  זהו 
עיניך  והיו  מוריך,  עוד 
ולא  מוריך׳,  את  רואות 
קוב״ה  בין  מחיצה  יהיה 
ביחוד  תמיד  (שיהיו  ושכינתיה 
יהיו  (כי  ישראל  ובין  שלם), 
יתברך,  בו  דבוקים  תמיד  ישראל 

בלי שום מסך המבדיל בי ניהם). 

הקב״ה  שישמח  ביום  לב 

דים  עתי ו,  במעשי
אותו  לדעת  הצדיקים 
תתרבה  ואז  בליבם, 
כאילו  בליבם  החכמה 
היו רואים אותו בעיניהם  

(המשך במילוא״ח). 

מילואי חכמה
רבנן,  תנו  הנעלם):  מדרש  ע״א,  קלד  (תולדות,  בזהר  ומובא  לו.  קוינו  ה׳  זה 
ישיגו  זמן  באותו  וכו׳,  המתים  את  מחיה  הקב״ה  לבוא  לעתיד 
הצדיקים דעת שלימה, דאמר רבי יוסי, לב  ביומא ְּדיֱֶחֵדי קב״ה בעובדוי, 
בליבהון  סוכלתנו  יסגי  וכדין  בליבהון,  ליה  למנדע  צדיקיא  אינון  זמינין 
כאילו חזו ליה בעינא, הדא הוא דכתיב ׳ואמר ביום ההוא הנה אלהינו 
קיימים,  שניהם  שיהיו  על  מכולם,  יתר  בגוף  הנשמה  ושמחת  וגו׳׳.  זה 
וידעו וישיגו את בוראם, ויהנו מזיו השכינה, וזהו הטוב הגנוז לצדיקים 

עתיק ˜כ)  לספירת  המרמז  הוי״ה,  שם  ע״י  העולם  יונהג  לבוא  לעתיד  אבל  ׳אלהים׳,  בשם  הרמוזה  ז״א,  ספירת  ע״י  מונהג  שעוה״ז  (שם),  הרמ״ז  לבוא. וביאר  לעתיד 
שכולה רחמים וחנינה, וז״ל: הה״ד וכו׳ הנה אלהינו זה וגו׳.הה״ד וכו׳ הנה אלהינו זה וגו׳. ידוע ששם ׳אלהים׳ הוא בזעיר לגבי אריך, וכמו שכתב בספר הכוונות (פע״ח שער יוה״כ ה) בסוד 
׳ה׳ הוא האלהים׳ (מלכים א׳ ח), כי ׳הוי״ה׳ הוא עתיקא, לגבי זעיר שהוא ׳אלהים׳, עי״ש. וזה שאמר ׳הנה אלהינו זה ִקִּוינּו לו׳, פירוש, ִהֵּנה עד 
עתה היינו מקוים ומתפללים אל הזעיר שיושיענו, וכעת ׳זה הוי״ה קיונו לו׳, בחי׳ עתיקא. אי נמי, שאז יעלה זעיר למקום אריך, וזה ׳ואמר ביום ההוא׳, 
שהוא סוד זעיר, מידת ׳יום׳, שיתעלה למקום הנסתר הנקרא ׳הוא׳. ולפי זה יתבאר כך, ׳הנה אלהינו זה ִקִּוינּו לו׳, פירוש, הלא זה הוא אלהינו שתמיד 
ִקִּוינּו לו בתִפלותינו, ועתה ׳הוא׳ יושיענו. וכי תימא שהוא במידתו הקדמונה, אינו כן, כי ׳זה הוי״ה׳, כעת הוא עתיק ֶׁשִּקִּוינּו לו לזכות לאורו, ולכן 

׳נגילה ונשמחה בישועתו׳ של עצמו, ישתבח לעד. 
אז יפשוט הקב״ה את לבושיו. ומובא בשערי אורה (שער ה) בביאור ענין זה: דע, כי כשהשי״ת מתראה בפני האומות, הוא כדמיון המלך העומד לפני 
השרים ולפני כל עבדיו, שהוא עומד מלובש לבושי מלכות או לבושי מלחמה, ואינו נראה לפניהם זולתי במלבושיו וטכסיסיו, ולפיכך אין השם 
עומד  הוא  הרי  ישראל,  קהל  ִעם  עומד  וכשהשי״ת  מהם.  אותו  ומעלימין  אותו  מכסין  והמלבושים  הכינויין  שרוב  לפי  כוכבים,  לעובדי  כלל  נראה 
עמהם כמלך ִעם בני ביתו, ומסיר ממנו קצת הלבוש, כמו שדרך המלך להסיר קצת מלבושיו בהיותו עומד עם בני ביתו. וזהו סוד ׳שלש פעמים 
בשנה יראה כל זכורך את פני ה׳ אלהיך׳ (דברים טז), ואמרו חז״ל (חגיגה ב.) ׳כשם שהוא בא לראות כך הוא בא להיראות׳. וסוד גדול רמוז בכאן, 
וזהו סוד ׳הכל חייבים בראיה׳ (חגיגה שם). ואע״פ שהשי״ת כשהוא מתייחד ִעם ישראל במקדש מסיר קצת הכינויין שהם מלבושיו, כאמרם (סוטה 
לח.) בענין שם המפורש ׳במקדש ככתבו ובמדינה בכינויו׳, והרי ישראל רואין אמיתת שם הוי״ה יתברך ויתעלה משאר האומות, אעפ״כ עדיין הוא 
אבל  עיצומו.  תכלית  לדעת  יכולין  ואינם  הוי״ה,  שם  של  לאמיתתו  להגיע  ראויים  ההמון  כל  שאין  לפי  והטעם,  והכינויין,  המלבושים  קצת  ָלבּוׁש 
כשהשי״ת מתייחד עם הצדיקים והחסידים, אבות העולם והאיתנים, אז הוא מסיר ממנו כל הכינויין, ׳ונשגב הוי״ה לבדו׳ (ישעיה ב), ונמצא שם 
הוי״ה יתברך עומד ִעם ישראל כמלך שפשט כל מלבושיו ומתייחד וכו׳. וזהו סוד ׳שובו בנים שובבים נאום ה׳, כי אנוכי בעלתי אתכם׳ (ירמיה ג), 
(שה״ש ה), ופירוש פסוק זה, היה הקב״ה מתרעם על  (הושע ב) ׳וארשתיך לי לעולם׳ וכו׳. וזהו סוד ׳פשטתי את כותנתי, איככה אלבשנה׳  ואומר 
ישראל ואומר, הרי פשטתי את כותנתי ממני, כל אותם הכינויים הנקראים ׳כותנתי׳, כדי שלא יאחזו בשמי ָׂשֵרי עובדי גילולים, ונשארתי ִעם ישראל 
אבל  בגלות,  זה  כל  וכו׳.  בגלות  אתכם  ויוליכו  בהן  גילולים  עובדי  שרי  ויתאחזו  הכינויין,  אותן  ללבוש  שאחזור  ורוצים  חוטאים,  אתם  מדוע  לבד, 
לעתיד לבוא, בהיות השכינה חוזרת למקומה, יפשוט השם כל אותן המלבושין והכינויין והכנפים, ואז יראו ישראל את השם לעין, וזהו סוד ׳ולא 
יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך׳, כלומר, לא יכנף עוד, לא יתלבש עוד אותן הכינויים הנקראים כנפיים, שבהן היה השי״ת מתכסה 
ומסתתר מישראל ולא היו זוכין לראותו וכו׳. וזהו סוד ׳כי עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון׳ (ישעיה נב), וכתיב ׳ואמר ביום ההוא, הנה אלהינו זה ִקִּוינּו 
לו ויושיענו, זה ה׳ ִקִּוינּו לו׳, אימתי, בזמן שיפשיט הוי״ה המלבושים והכינויים ויסיר הכנפיים. וראה עוד בפירוש הרדב״ז על שה״ש (ה, ג), בביאור לפסוק 

׳פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה׳, שם ביאר ג״כ על זה הדרך, והוסיף והביא עוד ממאמרי הזהר בזה, עי״ש. 

אמר,  בזה:  רבינו  של  שיחתו  מובאת  (תקטז)  חיי״מ  ובספר  לו.  קוינו  ה׳  זה 
דייקא.  ׳זה׳  לא),  (תענית  לו׳  ִקִּוינו  ה׳  ׳זה  הצדיקים  יאמרו  שלעתיד 
ִמיר  ָהאְּבן  ָּגאט  ֶּדעם  צּו  ׳ַטאִקי  אחד  כל  שיאמרו  אשכנז,  בלשון  ואמר 
ִּגיָהאְפט׳ (באמת לה׳ זה היינו מקווים), כלומר שגם בעוה״ז זכו להשיג אותו 
כך, כמו שהם רואין אותו עתה ˜כ‡), ותמיד היו מקווים לראות אותו כך, 
דייקא. ׳זה׳  לו׳,  ִקִּוינו  ה׳  ׳זה  אז  יאמרו  כן  ועל  לזה.  זכו  ועכשיו 

ילקוט הנחל

זה ה׳ קוינו לו. דברי חז״ל אלו סובבים על לשוה״כ בנבואת ישעיהו, בה 
יתברך,  טובו  רוב  עוצם  את  המשיח  בימות  ישראל  ישיגו  כיצד  תיאר 
ח–ט):  (כה,  בישעיה  כתיב  וכך  האומות.  שעבוד  עול  מעליהם  יוסר  כאשר 
ִּבַּלע ַהָּמוֶת ָלנֶַצח, ּוָמָחה ה׳ ֱאִהים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים, ְוֶחְרַּפת 

ה׳  ִּכי  ָהָארֶץ,  ָּכל  ֵמַעל  ָיִסיר  ַעּמֹו 
ִהֵּנה  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְוָאַמר  ִּדֵּבר: 
ֱאֵהינּו זֶה ִקִּוינּו לֹו, ְויֹוִׁשיֵענּו, זֶה ה׳ 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  לֹו,  ִקִּוינּו 

ופירש  מישראל.  עולמית  ויעלימנו  יכסנו  המות.  המות.ִּבלע  ִּבלע  (שם):  ופירש״י 
יסיר. מה שעתה כל הארץ מחרפים את  עמו  יסיר.וחרפת  עמו  המלבי״ם (שם): וחרפת 
ַעם ה׳, לאמר, מדוע אתם מקווים לישועה, הלא אבדה תקוותכם, 
ואין ישועתה לכם באלקים סלה, אז יסיר החרפה הזאת. ואמר ביום  ואמר ביום 
ההוא וכו׳.ההוא וכו׳. מפרש איך יסיר חרפת ַעמו, כי אז יאמר אל העכו״ם 
שחרפוהו תחילה לאמר איה אלקיכם ˜יט), יאמר ַעמו אז, ׳הנה 
אלהינו זה׳ אשר ׳ִקִּוינּו לו׳ בכל זמן הגלות, ׳ויושיענו׳ באמת, 
ולא ִקִּוינּו לחינם. זה ה׳ קוינו לו וכו׳.זה ה׳ קוינו לו וכו׳. מוסיפים לאמר ׳זה ה׳ ִקִּוינּו 
לו׳, כלומר הלא האלהים אשר ׳קוינו לו׳, הוא ה׳ אשר ברא כל 
וממילא  כל,  את  ּוְמַהּוֶה  הנצחי  הוי״ה  בשם  הנקרא  המציאות, 
או  הטבע,  ע״י  ֵּתָעֶׂשה  אשר  כישועה  דומה  ישועתו  תהיה  לא 
לנצח.  תתמיד  ולא  תפארתה  תגדל  לא  אשר  אחרות,  כוחות 
נפלאה  תשועה  תהיה  כי  בישועתו׳,  ונשמחה  ׳נגילה  וממילא 
תהיה  וגם  כאלה,  נשגבות  להשומע  גיל  המעורר  נשגב,  באופן 

מתמדת לנצח, באופן שנשמח בה לעולם. 

זה,  מושג  והבנת  הלימוד  ולתועלת  לבושיו.  את  הקב״ה  יפשוט  אז 
ראינו לציין את הפסוק מישעיה (ל, כ–כא), בה מתנבא על התגלות ה׳ 
עֹוד  ִיָּכֵנף  ְוא  ָלַחץ,  ּוַמִים  ָצר  לֶֶחם  ה׳  ָלֶכם  ְוָנַתן  לעת״ל:  ִמְּלבּוָׁשיו 
 ִּתְׁשַמְעָנה ָדָבר ֵמַאֲחרֶי ְוָאְזנֶי :רֹאֹות ֶאת מֹורֶי ְוָהיּו ֵעינֶי ,מֹורֶי
ֵלאמֹר, זֶה ַהֶּדרֶ ְלכּו בֹו, ִּכי ַתֲאִמינּו 
ְוִכי ַתְׂשְמִאילּו:  ופירש״י (שם): לחם צר  לחם צר 
אחר  כרוכים  תהיו  לא  לחץ.  לחץ.ומים  ומים 
תענוגים כאשר ַאתם ַעתה. ולא יכנף.ולא יכנף. 
לא יתכסה ממך בכנף בגדיו, כלומר, לא יסתיר ממך פניו. מוריך.מוריך. 
הקב״ה המלמדך להועיל. ואזניך תשמענה וגו׳.ואזניך תשמענה וגו׳. אזניך יהיו נטויות אף 
אחריך, לשמוע דבר מאיתי, אולי יבוא נביא ויורך דרך ללכת בין 
ימין ובין שמאל. וביאר רבי שלמה מאריני (מחכמי פאדובה, נפטר בשנת 
ת״ל) בספרו תיקון עולם על ישעיה (שם): ואזניך תשמענה דבר מאחריך וכו׳.ואזניך תשמענה דבר מאחריך וכו׳. 
ירצה, כי בזה ישיגו הקנין השלם כל איברי הגוף, להיותם נכנעים 
לעבודת ה׳ ומתעוררים מעצמם לזה, כאילו ָׁשב להם דבר טבעי 
תשמאילו׳  וכי  תאמינו  ׳כי  השכל,  לעצת  מעצמם   נשמעים  וכו׳, 
וכו׳, כלומר אם ישיגום מן הטובות הזמניות, לא יבעטו בעבור זה, 
וגם אם יחסרום באיזה זמן, לא ימנעו.  ומובא בתיקו״ז (תיקון סט, 
קט ע״א): לא  אלין קליפין גרמין אפרשותא בין קוב״ה ובין ישראל, 
לבין  ביניכם  מבדילים  היו  עוונותיכם  אם  ׳כי  רזא  איהו  ודא 
קליפין,  אלין  לאעברא  קוב״ה  ועתיד  נט).  (ישעיה  אלהיכם׳ 
יכנף  ׳ולא  דכתיב  הוא  הדא  מלגאו,  במוחא  לישראל  ולאתחזאה 
עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך׳, ולא יהיה מחיצה בין 

       
     

 ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה



ּב 
ואני תפלה

ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿ ר  ר≈ עו… ¿ ּו
ינּו.  ≈úָע ן  יו… ¿ú ָ‰ע∆  „ ס∆ ַ‰ח∆
ינּו  ≈úין ָע ƒכ ָׁ מ¿ ƒיּו נ ¿‰ ƒם י ָ ּׁ ƒּומ
י„,  ƒמ ָּ ים  ƒב טו… ים  ƒ„ֲחָס
ים  ƒַרֲחמ ו¿ ָרָכ‰  ּוב¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ּו
 ‰ י∆ ¿‰ ƒב י טו… ם. ו¿ úו… ָׁ ים ו¿ ƒַחּי ו¿
ך¿  ָבר≈ ¿úּו נּו  כ≈ ָבר¿ ¿ú יָך  ינ∆ ע≈ ב¿
 úָכ ú ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒָך י ú ַעּמ¿  ּכָ ∆‡
ָך  מ¿ úו… ¿ׁ ƒָע‰ ּב ָׁ úָכ  ּוב¿ ע≈
ם  úו… ָ ּׁ‰ַ  ‰ ַרּב∆ ¿ ƒי ו¿ ב.  ַ‰ּטו…
 ‡ ָר ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו úָם,  עו… ּבָ
י  ּמּו„≈ ƒú ¿ך ƒַני ָכú ּבָ ּוב "ו¿ ּכָ ∆ׁ
ם  úו… ָׁ . ך¿ ƒָני ם ּבָ úו… ָׁ ַרב יי ו¿
ין  ≈‡ ָך ו¿ ∆ָר י ו… ֲ‰ב≈ ‡ו… ¿ú ָרב
ים  ƒָבנ ‰ ≈‡ ú. ּור¿ ׁו… כ¿ ƒמו… מúָ
 .ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי úם ַע úו… ָׁ יָך ָבנ∆ ¿ú
ָו‰  ¿ú ַׁ ¿ך ≈úי ח≈ ם ּב¿ úו… ָׁ י ƒ‰ י¿
ַ‡ַחי  ַמַען  ¿ú  . ך¿ ƒיָ נו… מ¿ ַ‡ר¿ ּב¿
ם  úו… ָׁ  ‡ ּנָ ָר‰  ֲ‡ַ„ּב¿ ָעי  ר≈ ו¿
ינּו  ≈‰…ú י יי ‡¡ ַמַען ּב≈ ¿ú . ך¿ ּבָ
ז  ע… יי   . úָך¿ ב  טו…  ‰ ָׁ ¿̃ ֲ‡ַב
  ∆‡ ך¿  ָבר≈ י¿ יי  ן  ≈ּ ƒי ַעּמו…  ¿ú
ם" (úי˜ו" מ‡).  úו… ָ ַּׁעּמו… ַב

יהודה,  א״ר  ע״א):  כג  (ויקרא,  בזהר  ומובא  ה׳.  את  דעה  הארץ  וימלא 
דמלכא  בזמנא  דאורייתא  עמיקין  רזין  לגלאה  קוב״ה  זמין 
בגין  המשיח),  מלך  בזמן  עמוקים  תורה  סודות  לגלות  הקב״ה  (עתיד  משיחא 
׳ולא  לא)  (ירמיה  וכתיב  מכסים׳,  לים  כמים  ה׳  את  דעה  הארץ  ד׳מלאה 
כולם  כי  ה׳,  את  דעו  לאמר  אחיו  את  ואיש  רעהו  את  איש  עוד  ילמדו 

ידעו אותי למקטנם ועד גדולם׳, אמן כן יהי רצון. 
ויתגלה האהבה שהיא בדעת שהיא פנימיות התורה. ומובא בתולדות 
עיקר ותכלית כל התורה  ונראה לי):  ד״ה  ואתחנן,  (פ׳  יוסף  יעקב 
והמצות ועבודת התִפלה כדי לבוא למדריגה לאהוב את השי״ת ְוִלַּדֵּבק בו, 
הזה  והנורא  הנכבד  ׳האל  וז״ל,  א)  ב,  התורה  (יסודי  הרמב״ם  שכתב  וכמו 
המפרש  וכתב  אלהיך׳,  ה׳  את  ׳ואהבת  ו)  (דברים  שנאמר  לאוהבו,  מצוה 
לזו  בהם  שנגיע  כדי  אלא  המצות  כל  ניתנו  ׳שלא  וז״ל,  (שם)  להרמב״ם 
המדריגה, כדכתיב (דברים ל) ׳ובחרת בחיים, למען תחיה וגו׳ לאהבה את 
ה׳׳. ויש להבין, איך אפשר זה לקרב אל השכל, שכל נתינת המצוות הוא 
להם  אין  שלכאורה  מצות  וכמה  כמה  שמצינו  אהבה,  למדריגת  שיבואו 
דברי  ע״פ  זאת  לבאר  לי  ונראה  וכו׳.  הרבה  ותמצא  דוק  כלל,  בזה  שייכות 
הרמב״ם (דעות א, ו–ז) על מצוות ׳והלכת בדרכיו׳, וזה לשונו, ׳כך למדו בפירוש 
וכו׳׳,  וחנון  רחום  הוי  אתה  אף  וחנון,  רחום  נקרא  הוא  מה  זו,  מצוה 
יצוה  אשר  ידעתיו  ׳כי  יח)  (בראשית  כמ״ש  ה׳  דרך  התורה  נקראת  ולכך 
את בניו וגו׳ ושמרו דרך ה׳׳, להודיע שהם דרכים טובים וישרים, וחייב 
ועכשיו  עכ״ל.  וכו׳,  כוחו  כפי  אליו  ולהדמות  בהם  עצמו  להנהיג  אדם 
שניתנה  אחר  רק  מיד,  האהבה  על  נצטוו  שלא  הנ״ל,  קושיא  מבואר 
ִנַּדֶּמה  ואז  בהם,  עצמו  להנהיג  כדי  ה׳  דרך  שנקראת  והמצות  התורה 
ְמַׁשֵּבַח  לו  ַלּדֹוֶמה  אדם  בן  כי  האהבה,  בא  ממילא  אז  במידותיו,  אליו 
שהורגל  ואחר  וכו׳.  במידותיו)  לו  ְלַהָּׁשוֶה  ּוִמְתַדֵּבק  שנמשך  (כלומר  ּוְמַהְללֹו 
במידותיו יתברך, ממילא יבוא האהבה. ובזה נראה לי מה שאמרו חז״ל 
(ירושלמי נדרים ל:), ׳׳ואהבת לרעך כמוך׳ (ויקרא יט), כלל כל התורה וכו׳׳. 
דקשה, איך אפשר לאהוב את חבירו כשאינו שוה לו במידותיו. ויש לומר, 
דכבר אמרו במשנה (אבות א, יב), ׳הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, 
אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה׳. הרי דעיקר 
׳ואהבת  שאמרו  זה  כן  ואם  לתורה.  לקרבן  כדי  לבריות,  הוא  האהבה 
לרעך כמוך׳, ר״ל שעיקר האהבה הוא שיהיה ׳כמוך׳, דכאן הוא משנת 
׳והלכת  קיים  דכבר  במידותיו),  להשלם  נאמרה  זו  משנה  (כלומר  חסידים 
בדרכיו׳, לכך תראה ְלַהייִׁשיר גם השאר, שהוא מידת אהרן, ׳רבים השיב 

ֵמָעֹון׳ (מלאכי ב), כדי שיהיה ֵרֲע כמוך, ועל זה היה צווי ׳ואהבת לרעך׳ 
וכו׳. ובאמת הוא כלל כל התורה, ְּבַהְיִׁשיר את עצמו וזולתו, שנעשה שותף 
להקב״ה במעשה בראשית, שהמקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 
עיקר  כי  ה׳,  אהבת  מצוות  עוד  יובן  לזה  שזכינו  ואחר  לז.).  (סנהדרין  מלא׳ 
לילך  כדי  שהוא  כלומר  ה׳׳,  ׳דרך  שנקראת  והמצות  התורה  קיום  ותכלית 
בדרכיו ּוְלִהַּדּמֹות אליו, כדי שנגיע למדריגת אהבתו ית׳ ּוְלִהַּדֵּבק בו מצד 
דרכינו הדומה לדרך ה׳, שזה גורם אהבה ודביקות חברים, וכביכול מצד 
ה׳  את  ׳ואהבת  מצות  לקיים  אפשר  שאי  וכו׳.  ְוֵרַעי  ַאַחי  לישראל  קרא  זה 
אלהיך׳ כי אם שקיים כל התורה שנקראת ׳דרך ה׳׳, ּוְלִהַּדּמֹות אליו יתברך 
בדרכיו, ׳מה הוא רחום׳ וכיוצא, אז יוכל ְלִהַּדֵּבק אליו יתברך ּוְלָאֲהבֹו, מצד 
לידע  ׳הרוצה  החכם,  וכמאמר  ודביקות.  אהבה  שגורם  המעשים,  שיווי 
חבירו  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  דבוק,  הוא  מי  עם  ִיְרֶאה  לו,  ידוע  שאין  חבירו  מידת 
׳שמע  ִמְצַות  יובן  ובזה  וכו׳׳.  טהור  לטהור  המחובר  כי  עליו,  מעיד 
באומה  שבחר  במה  יתברך  יחודו  נודע  כי  אחד׳.  ה׳  אלהינו  ה׳  ישראל 
יחידית יותר מן ע׳ אומות, כי ׳איש לפי ַמֲהָללֹו׳ (כל מין דבק במינו, ולפי 
תענוג  שורש  על  מורה  והזיווג  הייחוד  ותענוג  שביניהם),  המידות  שיווי 
יחודו יתברך והבן (שדבק בישראל מחמת ֶׁשָּׁשִוים אליו במידותיהם), הרי כי מן 
הנגלות (שאנו רואים שבחר בישראל) יש עדות על הנסתרות ממנו (שישראל 
׳לא  כי  נגלות,  הנסתרות  גם  שיהיה  ולעתיד  וכו׳,  במידותיהם)  אליו  שוים 
שיראו  ל),  (ישעיה  מוריך׳  את  רואות  עיניך  ׳יהיו  אז  מוריך׳,  עוד  יכנף 
בעין השכל מעלות יחודו יתברך, והשתוות ישראל במידותיהם אליו יתברך. 

המנחה  תורת  ובספר  וכו׳.  השלום  יתרבה  וכו׳  הפנימיות  וכשיתגלה 
(דרשה יד) ביאר: רוב הרעות והייסורין הבאים על האדם 
לו  אפשר  שאי  בדרך  שמהלך  כסומא  הוא  והרי  דעתו,  מחסרון  הם 
להימלט מן המכשולות והנזקים, ומזיק עצמו ואחרים עימו. והדעת לגוף 
וההגון  הישר  הדרך  מראים  בעיניים  הראות  ֶׁשכוח  כמו  לעיניים.  כראּות 
ומציל מכל נזקי הדרך, כך הדעת לאדם, למי שחננו השם דעה, בדעתו 
יבחר בטוב וימאס ברע. שהקנאה והשנאה והאיבה והדאגה אינם כי אם 
לימות  השי״ת  שהבטיחנו  הטובות  בהבטחות  תראה  הלא  הדעת,  בחסרון 
המשיח, שאמר ׳וגר זאב עם כבש וגו׳ ופרה ודוב תרעינה, וסרה קנאת 
אפרים וגו׳׳, ונתן הטעם לכל זה ואמר, כי האיבות והקנאות יסורו מפני 
שיהיו הבריות שלימים בדעת, וזהו שאמר מיד ׳לא ירעו ולא ישחיתו בכל 
ידיעת  כי  למדת,  הא  וגו׳׳,  ה׳  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  קדשי,  הר 

האמת ושלימות הדעת ְמַסּלֶֶקת כל איבה וקנאה ונזק וצער.

מילואי חכמה

עוונותיכם עוונותיכם  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  ישראל.  ובין  ושכינתיה  קוב״ה 
פנים.  להסתרת  שגורם  המבדיל,  מסך  ונעשה  וכו׳.  מבדילים  וכו׳.היו  מבדילים  היו 
פנימיות  ישראל  ישיגו  שאז  ר״ל  מלגאו.  במוחא  לישראל  מלגאו.ולאתחזאה  במוחא  לישראל  ולאתחזאה 
עוד  י היה  שלא  פירוש  מוריך.  עוד  יכנף  מוריך.ולא  עוד  יכנף  ולא  הגדול.  שמו  קדושת 

הקב״ה מכוסה בהקליפות. והיו עיניך והיו עיניך 
ישראל  ישיגו  מוריך.  את  מוריך.רואות  את  רואות 
פנימיות כבוד מלכותו יתברך. ולעיל 
אין  אלקותו  ׳בלא  ד״ה  במקו״ח  ב׳  אות 
להם שום חיות וקיום כלל׳, הבאנו מאמר 
תיקו״ז זה בהרחבה, עי״ש.  וכעין דברים 
אלו הובא עוד בתיקו״ז חדש (קלא ע״א), 
עי״ש בלשון קדשו, ובספר חשק שלמה על 
הזקן,  הלוי  שלמה  לרבי  (שם),  ישעיה 

וכו׳.  אפרשותא  גרמין  קליפין  וכו׳.אלין  אפרשותא  גרמין  קליפין  אלין  וז״ל:  זה,  חדש  תיקו״ז  מאמר  ביאר 
שלסיבת התחזקות הקליפות והתגברות סטרא דמסאבותא, הקב״ה 
מסתתר ובלתי נודע, ושפעו בלתי מגיע אלינו, וההיפך יהיה לעת״ל, 
לבדו.  לה׳  בלתי  אלא  והמפורסמות,  הקליפות  אחר  ירדפו  כשלא 
ה׳  את  דעה  הארץ  וימלא 
מכסים.  לים  כמים 
בסמוך  רבינו  ומביאו  חוזר  זה  פסוק 
היינו  הפנימיות,  ׳וכשיתגלה  בזה״ל: 
לא  כמ״ש  השלום,  יתרבה  אזי  אלקותו, 
כי  קדשי  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו 
ד׳  אות  ולעיל  דעה׳.  הארץ  מלאה 
וכו׳׳  כבש  עם  זאב  ׳וגר  ד״ה  במקו״ח 

הובא פסוק זה והשייך לו, עי״ש. 

      
    
    
     


      

         

מקור חכמה מקור חכמה



 א').מסילת הקשרים (אות  לעיל  כמבואר  דבר',  אהלל  באלהים  דבר  אהלל  'בה'  בבחי'  ˜כ‚)  בסמוך.      לעיל  המובא  דעה',  הארץ  מלאה  'כי  בבחי'  ˜כב) 

ּב 
ואני תפלה

יי  ָך  י ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ˆו… ָר י  ƒ‰ י¿
ינּו  ≈ ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈ ינּו  ≈‰…ú ¡‡
  רו… ‡ו… י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ין  ƒב‰ָ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ,ין ƒיפ ƒּ̃ ַ‰ּמַ
יס  ƒנ כ¿ ‰ַ ¿ú ּו  ú י ƒּכ ¿ׂ ‰ַ ¿ú ּו
נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ  ּיּו ƒימ ƒנ ּפ¿ ך¿  ו… ּב¿
 ‡…úּ ∆ׁ ú כ∆ ≈ּׂ‰ַ ַע ו¿ ַ„ּ‰ַ ú ּכָ
ַע„  ין  ƒב‰ָ ¿ú ין  ƒú כו… י¿ ינּו  ƒי‰ָ
  úו… ֲע úַ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  .‰ ּנָ ≈‰
 ‡‚ָ ַ„ר¿ ¿ú ‡‚ָ ר¿ ַ„ּ ƒמ  ָכú ע≈ ּב¿
 ‰ úָ ֲע ַמ ¿ú  ‰ úָ ֲע ּמַ ƒמ ּו
 ‰úָ „ו… ָר‰ ‚¿ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב
ָ‰ַרֲחָמן,  ָ‡ב  ינּו  ƒב‡ָ וכו'. 
ינּו,  ≈úם ָנ‡ ָע ם ַרח≈ ַרח≈ ַ‰ּמ¿
ין  ƒב‰ָ ¿ú יָנ‰  ƒּב נּו  ּב≈ ƒú ּב¿ ן  ≈ ו¿
מ…„  ¿ú ƒú ַע  מ… ¿ׁ ƒú  úי ƒּכ ¿ׂ‰ַ ¿úּו
  úֲַעׂו… ו¿ ר  מ… ¿ׁ ƒú  „ úַּמ≈ ¿úּו
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ּכָ   ∆‡ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú ּו
ַע„   ,‰ ַ‡ֲ‰ָב ּב¿ ָך  ∆ ָר ו…
 ' ו כ ו  ‚ י ƒּׂ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ים  ƒרּוכ‡ֲ ַו ים  ƒב טו… ים  ƒַחּי
ים  ƒיפ ƒּ̃ ם ַ‰ּמַ ≈‰ ∆ׁ , מ∆ ¡‡ ּב∆
ם  ≈‰ ∆ׁ ,ַמן ַ‰ּז¿ úָ‰ מ≈ ַמע¿ ¿úּ ∆ׁ
ז  נּו ‚ָ ו¿ ן  פּו ָּ̂ ‰ַ טּוב  ַרב 
ַמן  ַ‰ּז¿  ú ּכָ ר  ∆ׁ‡ֲ יָך.  ∆‡ יר≈ ƒú
‰ ַמ‰  úָם ַ‰ּז∆ ú ָ‰עו… ú ּכָ ∆ׁ
ינו…  ≈‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ ‰ָי‰ ּוַמ‰ָ ∆ ּׁ
ם  יו…  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿  úúָ ּכ¿  ‰ ∆ú עו…
ָע‰  ָׁ „ ∆‚ נ∆ úּּו ּכ¿ ƒָח„, ַוֲ‡פ ∆‡
 ,‡ ַ‰ּבָ úָם  ָ‰עו…  ú ∆ׁ  ַח‡ַ
ַמן,  ַ‰ּז¿ מ≈  ‰úָ ַמע¿ ¿ú ‰ּו‡  ∆ׁ
ך¿  ָ‡ר… úּו…  ּכֻ ∆ׁ ם  יו… ‰ּו‡  ∆ׁ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּי ∆ׁ י  ƒמ י  ר≈ ¿ׁ‡ַ ב,  טו… ו¿

‰ (úי˜ו" ח"ב, ז).  úָז∆

וכו׳׳  אחד  יום  ׳והיה  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  לה׳.  יוודע  אחד  יום  והיה 
בלשוה״כ והשייך לו. וראינו להביא בזה את דברי רבינו בחיי בספרו שולחן 
לעת״ל,  לצדיקים  הגנוז  האור  בסוד  הוא  זה  שענין  המבאר  ד),  (שער  ארבע  של 
אמר  ועליו  ׳יום׳  בראשית  במעשה  הנקרא  העליון  האור  כי  דע  וז״ל: 
הנביא ׳והיה יום אחד הוא יוודע לה׳, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב 
הוא  באותיותיו,  ׳והיה׳  מלת  אחד.  יום  אחד.והיה  יום  והיה  הכתוב:  ביאור  אור׳,  יהיה 
ממי  וישעי  אורי  ׳ה׳  כז)  (תהלים  כתוב  וכן  הוי״ה,  המיוחד  השם  כאותיות 
אירא, ה׳׳ וכו׳. ׳יום אחד׳, האור הוא, ׳יוודע לה׳׳, כלומר יוודע לעצמו, 
וכן דרשו ז״ל (ב״ר ג, ו) ׳גנזו לעצמו, הבדילו לעצמו׳. לא יום ולא לילה וכו׳.לא יום ולא לילה וכו׳. 
כלומר יגיע זמן שישמש היום ההוא לצדיקים, ולא יהיה הזמן נוהג יום 
אור׳  יהיה  ערב  ׳לעת  אלא  וחושך,  אור  מתנהג  שהוא  עכשו  כמו  ולילה, 
גדול. ו׳ערב׳ זהו סוד האלף הששי, שהוא שבת, כמו יום ו׳. והאור הזה 
המאירה,  לאספקלריא  הצור  בנקרת  ע״ה  רבינו  משה  בו  שזכה  הוא 

שמשם התנבא, וזכה בקירון עור פניו שהיו כפני חמה. 
יום אחד יוודע לה׳ וכו׳. ומובא בספר פתחי שערים (נתיב פרצוף א״א, פתח 
השמש  וסיבוב  ולילה,  יום  חילוף  ע״י  בא  הזמן  הנהגת  עיקר  ל): 
בעליה וירידה, בסוד אור וחושך ביחד. והוא כל זמן שטוב ורע בעולם, 
שהנוקבא  לגבורות,  חסדים  בין  ההנהגה  וחילוף  הזמן,  הנהגת  יש  ואז 
עולה ויורדת, ועי״ז נעשה הזמן, שאין האורות מאירים בבת אחת. אבל 
יהיה  לא  כן  ואם  החמה,  כאור  הלבנה  אור  תהיה  שאז  השביעי  באלף 
הזה  הנורא  וסוד  הזמן.  ענין  יתבטל  וממילא  כלל,  ויום  לילה  בחינת 
יקרות  אור  יהיה  לא  ההוא  ביום  ׳והיה  כמ״ש  הנביא,  בדברי  מרומז 
וקפאון, והיה יום אחד הוא יוודע לה׳ לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב 
הים  אל  חציים  מירושלים  חיים  מים  יצאו  ההוא  ביום  והיה  אור,  יהיה 
הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה׳. בוא וראה סודות 
סוד  שהוא  עוה״ב,  מסוד  מדבר  שהוא  אלה,  בכתובים  ועמוקים  נוראים 
גנוז  הוא  האור  שעכשיו  שעות.  בי״ב  אחד  יום  שהוא  השביעי,  אלף 
בדכורא, ובנוקבא נסתלק האור וכו׳, ואז לא יהיה עוד על אופן זה וכו׳, 

וזה  הדעת,  יתגלה  אז  הנ״ל,  אחד  יום  והוא  הזמן,  הנהגת  יתבטל  שאז 
שאמר ׳יוודע לה׳׳, והוא ׳לא יום ולא לילה׳, שיתבטל הזמן לגמרי, בסוד 
חורבן העולם. ׳ולעת ערב׳, בסוף אלף הששי, אז יתגלה ה׳אור׳. ובעוה״ב, 
אז הנוקבא תתבנה בנתינתה (שיהיה ביכולתה להשפיע ולהאיר מעצמה), והיה 
שהנפש  עתה,  הנהגתה  בסוד  הוא  וכן  וכו׳.  החמה  כאור  הלבנה  אור 
צריכה להתתקן בתרי״ג איכות שבה ע״י תרי״ג מצוות. מה שאין כן אז, 
אחר חידוש העולם, שאין עבודה, רק בסוד עוה״ב, בחינת קבלת המוחין 

ג׳ ראשונות, והנפש בעצמה יאירו בה כל המדריגות בשלימות. 
ד״ה  תצוה,  (פ׳  ושמש  מאור  בספר  ומובא  יום.  הנקרא  האהבה  שיתגלה 
׳ביום  יד)  (זכריה  פסוק  על  נ.)  (פסחים  חז״ל  אמרו  יובן):  ובזה 
ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד׳, שעתה ׳לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב 
בהוי״ה ונקרא באדנ״י, ולעתיד לבוא יהיה כולו נקרא בהוי״ה׳. פירוש, כי 
זה,  את  זה  אוהבים  ישראל  יהיו  בימינו  במהרה  משיחנו  בביאת  לעתיד 
ויהיו באחדות גמור זה עם זה, ואפילו העכו״ם יאמרו לישראל ׳בית יעקב 
לכו ונלכה וגו׳׳ (ישעיה ב), וע״י כן הקב״ה יאהוב את ישראל ג״כ אהבה 
גדולה עד אין שיעור ואין חקר. ושתי פעמים ׳אהבה׳ הוא גימטריא שם 
הוי״ה, וזהו ׳נקרא בהוי״ה לעתיד׳, שיתיחד הקב״ה עם הכנסת ישראל, 
וממילא יתיחד הכל, מנקודה קטנה שבארץ, ִעם כל הברואים שבעולם, 
׳אחד׳.  גימטריא  ׳אהבה׳  כי  ב״ה.  סוף  אין  עד  למעלה,  למעלה  עד 
ויהיה נקרא השם המפורש, שהוא שם אהבה, בשלימות. כי לעת עתה 
אין נקרא השם המפורש הנ״ל, מחמת שחסר אהבה עדיין בין ישראל, 
יתוקן  לעתיד  אבל  למהוי,  כדמבעי  זה  עם  זה  גמורה  באהבה  שאינם 
זאת, ויהיה אהבה שלימה בין ישראל, וכן יהיה אהבה בין כל הברואים, 
כדכתיב ׳וגר זאב עם כבש וגו׳, ואריה כבקר וגו׳׳, ומחמת שיהיה אהבה 
שלימה בין ישראל, ע״י כך יתיחדו הכל ויהיה יחוד גמור, מנקודת הארץ 
ִעם כל הברואים, עד למעלה למעלה עד אין סוף ב״ה. ואז יהיה השם 
ואז  בגימטריא,  הוי״ה  הוא  אהבה  פעמים  שתי  דהיינו  ככתיבתו,  נקרא 
׳אחד׳.  גימטריא  והוא  כנ״ל,  ׳אהבה׳  שהוא  המפורש  השם  יתגלה 

מילואי חכמה

בחי׳  את  ומבאר  רבינו  מרחיב  כעת  לה׳.  יוודע  אחד  יום  והיה 
האהבה שבדעת שתתגלה לעתיד לבוא, ורומז זאת בפסוק ׳והיה יום 
אחד הוא ִיָּוַדע לה׳׳, ומבאר זאת כך: ׳יום׳ בחי׳ אהבה, כמבואר לעיל (אות 
ד׳) על הפסוק ׳יומם יצוה ה׳ חסדו׳ (ראה שם במקו״ח ד״ה ׳הימים שורה 

בהם אהבתו ית״ש׳), ולעתיד לבוא יתגלה 
מהימים  למעלה  שהיא  שבדעת,  האהבה 
הפסוק  בהמשך  הנאמר  בחי׳  והמידות, 
בסמוך  להלן  (כמבואר  לילה׳  ולא  יום  ׳לא 
כתיב  וכך  זו).   אות  סוף  רבינו,  בדברי 

בזכריה (יד, ז–ט) בנבואתו על הגאולה העתידה שאחר מלחמת גוג ומגוג: 
ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה׳, א יֹום ְוא ָלְיָלה, ְוָהָיה ְלֵעת ֶערֶב 
ם, ֶחְצָים ֶאל  ִיְהיֶה אֹור: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשלִַ
ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹון, ַּבַּקִיץ ּוַבחֹרֶף ִיְהיֶה: ְוָהָיה  ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני 
ֶאָחד:  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ה׳  ִיְהיֶה  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָהָארֶץ,  ָּכל  ַעל   ְֶלֶמל ה׳ 
וביאר המלבי״ם (שם): והיה יום אחד הוא יוודע לה׳ וכו׳׳. והיה יום אחד הוא יוודע לה׳ וכו׳׳. לא יהיה היום 
ָחלּוק ליום ולילה, לבוקר וצהרים ועת ערב, שזה רק בעת שישמשו 
יום,  כולו  מדובק,  אחד  יום  יהיה  אז  אבל  הגשמיים,  המאורות 
וירח  לשמש  לא  לה׳,  מיוחס  שאורו  לה׳,  שהוא  יוודע  והוא 
׳יום׳  ששמות  לילה.  ולא  יום  לילה.לא  ולא  יום  לא  אור.  נראה  באורו  רק  ומאורות, 
ו׳לילה׳ ִיָּקְראּו מצד הארת האור הגשמי שזורח ושוקע, אבל האור 
שיהיה אז יהיה אור תמידי, בלתי משתנה כלל, לא זורח ושוקע, 
ולא יצדקו עליו שמות ׳יום׳ ו׳לילה׳. והיה לעת ערב יהיה אור.והיה לעת ערב יהיה אור. שהשמש 
הגשמי תערב ותשקע, ואז יתחיל האור העיקרי להאיר, שהוא אור 
מאת  היוצא  והשפע  ההארה  שיתבטל  נפלאה,  מליצה  והיא  ה׳. 
המאורות, וה׳ בעצמו ובכבודו יאיר וינהיג וימשול בשפע תמידית, 
השפע  וסילוק  כלל  וצרה  חושך  יהיה  שלא  עד  משתנה,  בלתי 
והמעטתה, כמו שמוכרח בהנהגה הטבעיית הבא בסיבת המערכת, 

שהם עולים ויורדים ומחייבים שינויים טובים ורעים, כי אז יהיה 
רק אור וטוב ושלום והצלחה. והיה ביום ההוא ֵיצאו מים חיים מירושלים.והיה ביום ההוא ֵיצאו מים חיים מירושלים. 
מרמז על התפשטות המים המדעים (מלשון דעת ˜כב)) ונחל האמונה 
על  למלך  ה׳  על והיה  למלך  ה׳  האמיתיית, ִמַּים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ. והיה 
כלומר  ה׳מים׳,  נמשל  זה  הארץ.  הארץ.כל  כל 
ה׳  מלכות  יכירו  העולם  שכל 
ִיָּקֵרא  שלעתיד  וגם  וכו׳,  ואחדותו 
הכינויים  כי  ככתיבתו,  הוי״ה  שם 
משפט  ההנהגות,  חילוקי  לפי  הם 
פשוטה ˜‚כ).   אחת  הנהגה  יהיה  ולעתיד  וכדומה,  ורחמים  וחסד 
שבאותו  וכו׳.  לה׳  יוודע  הוא  אחד  יום  וכו׳.והיה  לה׳  יוודע  הוא  אחד  יום  והיה  (שם):  וואלי  הרמ״ד  וביאר 
עתיק  עד  הז״א  של  עלייתו  תהיה  ומגוג  גוג  מלחמת  של  היום 
יומין, ברזא דכתיב (דניאל ז) ׳ועד עתיק יומין מטא׳, והוא שנקרא 
׳יום אחד׳ ממש וכו׳. וזה סוד ׳יוודע לה׳׳, שהרי אין ידיעה אלא 
לפי  לילה.  ולא  יום  לילה.לא  ולא  יום  לא  הידוע.  הדבר  של  ועיקרית  פנימית  השגה 
שזאת המדריגה העליונה של עתיק יומין, כשם שאין בה בחינת 
זכר ונקבה, כך אין בה ההפרש בבירור של חסד ודין, ושל יום 
ולילה, וכולא רזא חדא, כי שם העונג גדול בשיווי תמידי בלי 
בספר  פעמים  כמה  שאמרו  סוד  וזה  ועיקר.  כלל  שינוי  שום 
דעתיק  רזין  שומעים  כשהיו  טו.),  שמות,  זהר  למשל  (ראה  הזהר 
והנה  ליליא׳.  הוה  אי  יממא  הוה  אי  ידעין  הוינן  ׳ולא  יומין, 
עימו,  הנוקבא  גם  עולה  הזעיר  של  עלייתו  שבזמן  ידוע  כבר 
לההוא  עולה  בהיותה  אבל  לילה,  ומידת  ערב  ְּדֵעת  רזא  ואיהי 
ברזא  ממש,  כבעלה  יום  למידת  נהפכת  היא  גם  עילאה,  אתר 
לעת  ׳והיה  סוד  וזה  החמה׳,  כאור  הלבנה  אור  ׳והיה  דכתיב 
ולא  העולם,  לאומות  יום  יהיה  שלא  ופשוטו,  אור׳.  יהיה  ערב 
לישראל. אור  יהיה  ערב  בעת  אפילו  שהרי  לישראל,  לילה 

(זכריה יד)
      


  מקור חכמהמקור חכמה



מסילת הקשרים
עי"ש. חיונו'  מכדי  יותר  רע  הימי  יקבלו  שלא  'כדי  גדול  בצמצום  שהוא  אלא  הכל,  את  מחיה  יתברך  שאלקותו  וג')  ב'  (אות  לעיל  המבואר  בבחי'  ˜כ„) 
בסמוך.      הזהר  בדברי  כאן  המובא  חסדו'  ה'  יצוה  'יומם  הפס'  את  שם  ומביא  ובתורה,  ובמידות  בימים  מלובשת  שבדעת  שהאהבה  ד')  (אות  לעיל  המבואר  בבחי'  ˜כ‰) 

אלהים  ׳ויאמר  כתוב  לג 

יהי אור, ויהי אור׳. א״ר 
יוסי, האור ההוא ששימש 
מעשה  של  ראשון  ביום 
הקב״ה,  גנזו  בראשית 
לצדיקים  מזומן  והוא 
שהעמידו  כמו  לעוה״ב 
׳אור  כתוב  שהרי  חז״ל, 
שזרוע  (פירוש,  לצדיק׳  זרוע 
הכוונה  ודאי  לעוה״ב),  וגנוז 
לנשמת  (דהיינו  סתם  לצדיק 
ואור  בעוה״ב).  וצדיק  צדיק  כל 
בעולם  שימש  לא  ההוא 
בלבד,  הראשון  ביום  אלא 
למקורו  וחזר  נגנז  ואח״כ 
רבי  יותר.  שימש  ולא 
היה  אם  אומר,  יהודה 
לגמרי,  האור  זה  נגנז 
מתקיים  העולם  היה  לא 
אלא  אחד,  רגע  אפילו 
כאותו  שנזרע,  ע״י  נגנז 
אותו  שזורעים  הזרע 
תולדות  ּוְמַגֵּדל  ועושה 
ומזה  ופירות.  וזרעים 
העולם,  מתקיים  האור 
יוצא  שאינו  יום  לך  ואין 
והוא  לעולם,  האור  מזה 
זן  שבו  הכל,  את  מקיים 
הקב״ה את העולם. ובכל 
בתורה  שעוסקים  מקום 
יוצא  אחד  חוט  בלילה, 
(שהוא  הגנוז  האור  מזה 
ונמשך  חסד),  של  חוט  סוד 

על אלו העוסקים בתורה, 
יצוה  ׳יומם  שכתוב  זהו 
שירֹה  ובלילה  חסדו,  ה׳ 
יצוה  ׳יומם  טעם  (מה  עימי׳ 
ונותן  ֶׁשְּמַצּוֶה  דהיינו  חסדו׳,  ה׳ 

ד׳בלילה  משום  חסד,  של  חוט 

ברינה  שמרנן  לפי  עימי׳,  שירֹה 

של תורה בלילה).  כז,  (תהלים  שוח״ט  ובמדרש  לגנוז.  וכו׳  טוב  כי  האור  את  אלקים  וירא 
הגנוז  שהאור  וישעי׳,  אורי  ה׳  ׳לדוד  הפסוק  על  מבאר  בובר),  מהדורת 
הוא אור ה׳ בעצמו, וז״ל: בנוהג שבעולם, אדם מוליך אור הנר בתוך פלטין 
שהוא  ופלוני  לאורה,  ישתמש  אוהבי  שהוא  פלוני  לומר  יכול  שמא  שלו, 
שונאי אל ישתמש לאורה? אלא הכל משתמשין לאורה. אבל הקב״ה אינו 
שנאמר  לבוא,  לעתיד  לאורו  רואין  אינן  והרשעים  האור,  את  ברא  כן, 
אלהים  ׳וירא  ואומר,  ידעך׳.  רשעים  ונר  ישמח,  צדיקים  ׳אור  יג)  (משלי 
את האור כי טוב, ויבדל אלהים בין האור ובין החושך׳, ר׳ יהודה ב״ר 
שלי  זה  אמר  יפה,  מנה  שראה  למלך  משל  לעצמו,  הבדילו  אמר  סימון, 
הוא, כך כשברא הקב״ה את עולמו וברא אור גדול, אמר אין כל בריה 
עימיה  ׳ונהורא  ב)  (דניאל  אומר  הוא  וכן  אני,  אלא  בה,  להשתמש  יכולה 
שרא׳. א״ר אבין הלוי, נטלו הקב״ה, ונתעטף בה כטלית, והבהיק בו את 
אמרו,  ורבנן  כשלמה׳.  אור  ׳עוטה  קד)  (תהלים  דכתיב  הוא  הדא  עולמו, 
הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא, משל למלך שהיה לו מנה יפה, ואמר זו 
לבני, וכן הוא אומר ׳אור זרוע לצדיק׳. אמר דוד לפני הקב״ה, רבונו של 
ירושלים  ותבנה  הקץ  לכשיגיע  לו  אמר  האור,  אותו  יבוא  אימתי  עולם, 
לאומות  אבל  אורך׳,  בא  כי  אורי  ׳קומי  ס)  (ישעיה  שנאמר  מביאו,  אני 
לאש  ׳והיה אור ישראל  (שם י)  שנאמר  לחושך,  להם  נעשה  העולם האור 
וקדושו ללהבה, ובערה ואכלה ִׁשיתֹו ּוְׁשִמירֹו ביום אחד׳, וכו׳ ונאמר (שם ס) 

׳כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, ועליך יזרח ה׳׳. 
בה.  להשתמש  כדאי  העולם  אין  וכו׳  טוב  כי  האור  את  אלקים  וירא 
נודע  משארז״ל):  דנודע  אך  ד״ה  שמות,  (פ׳  עיניים  מאור  בספר  ומובא 
(חגיגה יב.) ׳אור שבששת ימי בראשית היה אדם צופה  מה שאמרו רז״ל 
עמד  לו,  כדאי  העולם  שאין  שראה  כיון  סופו,  ועד  העולם  מסוף  בו 
וגנזו׳. והנה כל אדם שמסתכל בהתורה, הסיבה שאינו רואה האור הנ״ל, 
מחמת שה׳רע׳ שבקרבו הוא מסך מבדיל לפני האור שהוא בחינת ׳טוב׳, 
בו  שאין  ומי  וגו׳׳.  מבדילים  היו  עונותיכם  אם  ׳כי  נט)  (ישעיה  כמ״ש 
אם  ממילא  ב״ה,  לבורא  משכן  ליבו  ונעשה  חומרו,  לזיכוך  שזוכה  ׳רע׳, 
שיצא  אחר  לעתיד  וכן  הגנוז,  הקדום  האור  רואה  המבדיל,  מסך  אין 
התורה ִמְּלבּוִׁשין, יזכו לכך כולם. כי הגלות הוא ג״כ בחינת לבושין בכללות 
לא),  (ירמיה  וגו׳׳  לי  נראה  ה׳  ׳מרחוק  בחינת  כך,  להיות  וצריך  העולם, 
אח״כ  לראות  שנוכל  בכדי  מסכים,  ע״י  הבהירות  לראות  אותנו  להרגיל 
כמ״ש  התלבשות,  שום  בלי  הבהירות  יהיה  אז  כי  לעתיד,  מסך  שום  בלי 
׳ולא יכנף עוד מוריך וגו׳׳, והכנף מלשון התלבשות, ׳ויהיו עיניך רואות 
את מוריך׳ בלי מסכים, מחמת שלא יהיה אז הרע מבדיל, כמ״ש (זכריה 

וזהו  טוב.  אם  כי  יהיה  ולא  הארץ׳,  מן  אעביר  הטומאה  רוח  ׳ואת  יג) 
(ע״ז ג.) ש׳לעתיד יוציא הקב״ה חמה מנרתיקה׳ וכו׳,  מרומז במה שאמרו רז״ל 
אותו  שישיגו  מ׳נרתיקה׳,  הגנוז),  לאור  (הרומז  ׳חמה׳  בחינת  שיוציא  כלומר 
באור  הורגלו  שלא  מחמת  העולם  ואומות  ַנְרֵּתק.  הנקרא  לבוש  שום  בלי 
גדלו,  מחמת  כלל,  בבהירות  להסתכל  יוכלו  לא  מעט,  מעט  מקודם  כלל 
מעט,  מעט  בחינתו  לפי  אחד  כל  לראותו  שהורגלו  ישראל  כן  שאין  מה 
ע״י  זוכה  אם  כי  זו,  לבחינה  לבוא  יכול  אחד  כל  הזה  בזמן  אפילו  וגם 
מעשיו ושכלו לצאת מבחינת לבושין, נקרא אצלו לעתיד לבוא. כי כל צדיק 
נקרא  ועי״ז  משיח,  מקומת  חלקו  ומשלים  שלו  משיח  חלק  בחינת  מביא 

אצלו לעתיד לבוא, וזוכה לראות הבהירות באור הגנוז. 
האור כי טוב וכו׳ לגנוז. ומובא בספר דגל מחנה אפרים (פ׳ בראשית): וירא וירא 
ּוְגָנזֹו  ְלָגְנזֹו,  טוב  ׳כי  במדרש,  איתא  טוב.  כי  האור  את  טוב.אלהים  כי  האור  את  אלהים 
מאדוני  ושמעתי  עי״ש.  ודור׳,  דור  בכל  צדיקים  משתמשין  ובו  לצדיקים, 
ואמר  ההוא?  האור  נגנז  היכן  זללה״ה,  עדן  נוחו  הבעש״ט  זקני  אבי 
שהשי״ת גנזו בתורה (עי׳ זהר השמטות ח״א, רסד.), ולכן משתמשין צדיקים 
האור,  אותו  בה  שיש  התורה  ע״י  היינו  ההוא,  באור  ודור  דור  בכל 
שיכולין להסתכל בו מסוף העולם ועד סופו. כמו שראו עיני ממש כמה 
ז״ל,  קוטיבור  גרשון  ר׳  המנוח  זקני  לדודי  הבעש״ט  שכתב  מה  מעשיות, 
גרשון  רבי  (את  אותו  הבעש״ט  שראה  איך  הקדושה,  לארץ  שנסע  ַאַחר 
בחוץ  עשה  זה  מה  במכתב  הבעש״ט  ושאלו  לארץ,  בחוץ  בשבת  קיטובר) 
לארץ? והשיב לו דודי זקני באגרת, שבאותו שבת עשה איזה גביר ברית 
מילה בחוץ לארץ, ושלח אותו גביר אחריו (כלומר, ביקש מרבי גרשון קיטובר) 
אשר  ֵמָהִכיל,  היריעה  קצרה  אשר  וכהנה  וכהנה  אצלו.  מוהל  להיות 
שנגנז  אור  אותו  ע״י  היה  והכל  סופו.  ועד  עולם  מסוף  ממש  הסתכל 
בתורה. ויש לומר שזה מרומז כאן בפסוק, כי הבעל הטורים (על הפסוק) 
׳וירא  בפסוק  ממש  מבואר  נמצא  ׳בתורה׳.  בגימטריא  האור׳  ׳את  פירש, 
אלהים א״ת האו״ר כי טוב לגנוז׳, והיכן גנזו, ב׳את האור׳ ממש, היינו 
(מח)  הבעש״ט  בשבחי  עוד  וראה  והבן.   האור׳,  ׳את  מספר  שהוא  ׳בתורה׳ 

שהובא עוד מעשה נפלא בזה מהבעש״ט, עי״ש. 
האור כי טוב וכו׳ לגנוז. ומובא בקה״י (ערך אז): אור הגנוז שימש באלף 
הראשון, ולעתיד באלף השביעי יוחזר, בסוד ׳אור חדש על ציון 
פסחים,  מסכת  (של״ה  לבא  לעתיד  לצדיקים  שגנזו  הגנוז  אור  והוא  תאיר׳, 
שנתגשם  קודם  כי  שגנזו,  מה  וטעם  וכו׳.  שיב)  ב,  דרוש  עשירה,  מצה  עמוד 
העולם היה הכל רואים את האור כי טוב, והיה הכל מרגישים ידידות 
לד)  (תהלים  כמ״ש  ויתעלה,  שמו  יתברך  קדושתו  זוהר  ומתיקות  עריבות 

מילואי חכמה

וירא אלקים את האור כי טוב וכו׳ לגנוז. רבינו מבאר כעת מהי 
בסמוך  לעיל  עליה  שדיבר  לבוא,  לעתיד  להתגלות  שעתידה  התורה 
כפי  טוב׳,  כי  האור  את  אלהים  ׳וירא  בפסוק  זאת  ורמז  ד׳),  אות  (ובסוף 
שדרשוהו חז״ל, ומבאר שבחי׳ ׳אור׳ ובחי׳ ׳טוב׳ מרמזים על התורה הגנוזה, ועל 

הצדיקים הגנוזים, וכדלהלן בהמשך אות זו. 
בריאת  גבי  ג–ה)  (א,  בבראשית  כתיב  וכך 
ֱאִהים  ַוּיֹאֶמר  בראשית:  במעשה  האור 
ְיִהי אֹור, ַוְיִהי אֹור: ַוַּיְרא ֱאִהים ֶאת 

ָהאֹור ִּכי טֹוב, ַוַּיְבֵּדל ֱאִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶׁש: ַוִּיְקָרא ֱאִהים 
ָלאֹור יֹום, ְוַלחֶׁש ָקָרא ָלְיָלה, ַוְיִהי ֶערֶב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד: ופירש״י 
(שם): וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל.וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל. לפי פשוטו כך פרשהו, ראהו 
כי טוב, ואין נאה לו ולחושך שיהיו משתמשין בערבוביא, וקבע לזה 
אחד. לפי סדר לשון הפרשה  אחד.יום  תחומו ביום, ולזה תחומו בלילה. יום 
׳שני׳,  הימים,  בשאר  שכתוב  כמו  ראשון׳,  ׳יום  לכתוב  לו  היה 
׳שלישי׳, ׳רביעי׳, למה כתב ׳אחד׳, לפי שהיה הקב״ה יחיד בעולמו, 
(ג,  שלא נבראו המלאכים עד יום שני, כך מפורש בבראשית רבה 
ח).  וכך אמרו חז״ל בחגיגה (יב ע״א): א״ר אלעזר, אור שברא הקב״ה 
ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיון שנסתכל 
מקולקלים,  שמעשיהם  וראה  הפלגה  ובדור  המבול  בדור  הקב״ה 
עמד וגנזו מהן, שנאמר (איוב לח) ׳ְוִיָּמַנע מרשעים אורם׳. ולמי גנזו, 
לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר ׳וירא אלהים את האור כי טוב׳, ואין 
אור  שראה  כיון  טוב׳.  כי  צדיק  ׳ִאמרו  שנאמר  צדיק,  אלא  ׳טוב׳ 
שגנזו לצדיקים, שמח, שנאמר (משלי יג) ׳אור צדיקים ישמח׳. וביאר 
צדיק.  וכו׳  טוב  כי  האור  את  אלהים  צדיק. וירא  וכו׳  טוב  כי  האור  את  אלהים  וירא  (שם):  יעקב  העין  על  יוסף  העץ 
׳טוב׳,  הנקראים  הצדיקים  של  הטוב  משורש  שהוא  ראה  כלומר, 
כמ״ש ׳אמרו צדיק כי טוב׳, ולפיכך גנזו להם. והמהרש״א (שם) ביאר 
את תכלית גניזת אור זה, וז״ל: התכלית אשר בעבורו נברא כל (היינו כל 

דבר בבריאה), הוא האור שברא הקב״ה ביום ראשון, שהרי לא הוזכר 
בריאה ביום ראשון כי אם ָלאור, כפירש״י בחומש ׳שהקב״ה היה יחיד 
בעולמו וכו׳׳. והוא האור הנגנז לצדיקים, שיהיו זוכין לתענוג נפשי, 
ליהנות מזיו השכינה, ע״י התורה שנקראת אור, כמ״ש (משלי ו) ׳כי 
הרמ״ד  וביאר  אור׳.   ותורה  מצוה  נר 
דברים  ע״פ  זה  פסוק  שם)  (בראשית  וואלי 
הללו, וז״ל: וירא אלהים את האור כי טוב.וירא אלהים את האור כי טוב. 
׳כי  ז״ל  אומרם  כענין  הוא,  הסוד 
טוב לגנוז אותו׳, שיהיה מוצנע ומלובש בסוד אהבה מסותרת, כדי 
ע״י  השנאה  את  מעוררים  שאדרבא  הרשעים,  ממנו  יהנו  שלא 
מעשיהם הרעים ˜כ„), ולכן היה צריך להבדילו מן החושך, שהוא ראוי 
אל הרשעים עצמם שהיה במחשך מעשיהם (עי׳ ב״ר ג, ח). ויהי ערב ויהי ערב 
אחד. לא אמר ׳יום ראשון׳ כמו שאמר בשאר הימים  יום  בוקר  אחד.ויהי  יום  בוקר  ויהי 
חשיבותו,  מפני  הוא  הטעם  כי  דע,  וגו׳.  שלישי׳  ׳יום  שני׳,  ׳יום 
דאיהו יומא דאזיל בכולהו יומין. ועוד, לפי שנדבק יותר אֶל האחד 
המיוחד, כי חפץ חסד הוא.  ומובא בזהר (תרומה, קמח ע״ב) שאור זה 
׳ויאמר  לג  כתיב  וז״ל:  הבריאה,  כל  את  מקיים  הוא  אלא  לגמרי,  נגנז  לא 
ואיהו  אתגניז,  אור  ההוא  יוסי,  א״ר  אור׳.  ויהי  אור,  יהי  אלהים 
אזדמן לגבי צדיקיא לעלמא דאתי ְּכָמה דאוקמוה, דכתיב ׳אור זרוע 
לצדיק׳, לצדיק ודאי סתם. וההוא אור לא שימש בעלמא בר יומא 
אלמלי  אומר,  יהודה  רבי  יתיר.  שימש  ולא  אתגניז  ולבתר  קדמאה, 
אתגניז מכל וכל, לא קאים עלמא אפילו רגעא חדא, אלא אתגניז 
ואזדרע, כהאי זרעא דעביד תולדין וזרעין ְוִאיִּבין. ומיניה אתקיים 
עלמא, ולית לך יומא דלא נפיק מיניה בעלמא ˜כ‰), ומקיים כולא, 
חד  בליליא,  באורייתא  ְּדָלָעאן  אתר  ובכל  עלמא.  קוב״ה  זן  דביה 
חוטא נפיק מההוא אור גניז, ואתמשיך על אינון ְּדָלָעאן בה, הדא 
הוא דכתיב (תהלים מב) ׳יומם יצוה ה׳ חסדו, ובלילה שירֹה עמי׳. 

(בראשית א)
  (.יב (חגיגה    

ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה



מסילת הקשרים
'סור  בחי'  לשונם,  ושמירת  יצרם  כפיית  שע"י  אלכסנדרי,  ר'  שהודיעם  הגמ',  בדברי  ולבאר  לרמז  יתכן  הענין  ובהקשר  המאמר.  מיוסד  אלו  פסוקים  שעל  ˜כו) 
בציינו  מוהרנ"ת  רימז  שלזה  ויתכן  והשלום.  היצר  כפיית  ע"י  שמאיר  התורה  אותיות  אור  את  לקבל  כלומר  תורה,  אלא  טוב  ואין  טוב',  'עשה  לבחי'  יזכו  מרע', 
טוב'.      נקרא  'והתורה  ד"ה  במילוא"ח  שהבאנו  הגמ'  בדברי  ועי"ע  עי"ש.  ה.),  ברכות  ג;  ו,  (אבות  בחז"ל  מקומות  בעוד  הובאה  זו  שמימרא  אע"פ  זו,  לסוגיא 
יתכן  הקה"י  בדברי  המבואר  וע"פ  רע.  וימי  טוב  ימי  ימים,  מיני  שני  שיש  ג')  (אות  לעיל  המבואר  ובבחי'  כרע,  נראה  זה  העולם  זה  ראית  שלפי  שנראה  כלומר,  ˜כז) 
כל.  לעין  הדבר  'יתגלה'  לעת"ל  אמנם  הפנימית,  מדריגה  בהשגת  כלומר  'טוב',  הוא  ה',  שבעיני  טוב',  כי  האור  את  אלהים  'וירא  בפס'  נאמר  כן  שעל  ולבאר,  לרמז 

'אמרו צדיק כי טוב'. ˜כח) כמובא ענין זה להלן בסמוך, שצדיק נקרא טוב, כמ"ש 

ּב 
ואני תפלה

ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ נּו  ַזּכ≈ ו¿
 ‰ ָר ַ‰ּו… ּו  úָנ  ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒּי ∆ׁ
ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ו¿  ‰ ָז ּו נ ¿‚ּ ‰ַ
ָנם  ָ‡מ¿ ם  ƒ‡ ו¿ ים.  ƒז ּו נ ¿‚ּ ‰ַ
ו  ָׁ ַ„‡י ַעכ¿ úָם ּכ¿ ין ָ‰עו… ≈‡
נּוז  ָ‚ּ‰ַ ר  ‡ו… ּבָ  ׁ ּמ≈ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ¿ú
 ‰ ָר ּו… ‰ַ  ‡ י ƒ‰ ∆ׁ  ,‰ ּז∆ ‰ַ
ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ו¿  ‰ ָז ּו נ ¿‚ּ ‰ַ
ן  כ≈ י  ƒּפ  úַע ַ‡ף  ים.  ƒנּוז ¿‚ּ‰ַ
ים  ƒנ פ¿ ƒú ּו  נ ּמָ ƒע  ‰ ∆ׂ ֲע ַּ
ר  ר≈ עו… ¿ּו ין,  ƒ„ּ‰ַ  ּוַר ּׁ ƒמ
ָך  י ∆„ ָס ֲח ַו ָך  י מ∆ ֲח ַר
 , ּו נ י ≈ú ָע ם  י ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ
ָך  י ∆ בו… טו… ּב¿ ּו  נ ר≈ ז¿ ַע ַ ו¿
ים  ƒú „ו… ¿‚ּ ‰ַ ָך  י ∆ ו… נ י ƒנ ֲח ַו
ּו  נ úָ ּו  úּ ַ‚ּ ¿ ƒּי ∆ׁ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ם  י ƒּב ַר ‰ָ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ם  י ƒז ּו נ ¿‚ּ ‰ַ ם  י ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ
י  ƒּכ  .‰ ָז ּו נ ¿‚ּ ‰ַ  ‰ ָר ּו… ‰ַ ו¿
ינּו  ≈‰…ú ¡‡ יי   ָּ ַ„ע¿ ָי  ‰ ָּ‡ַ
ּׁום  ו  ָׁ ַעכ¿ úָנּו  ין  ≈‡ ∆ׁ
ם  ƒ‡ י  ƒּכ  ‰ ָו ¿̃ ƒ ו¿ יָכ‰  ƒמ ס¿
ים  ƒנּוז ים ַ‰ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ ≈„ ַעú י¿
ם  י ‰≈ ƒנּוָז‰. ּכ ָר‰ ַ‰ּ‚¿ ַ‰ּו… ו¿
ּו  נ י ≈ú ָע ים  ƒּנ ƒ‚ מ¿ ם  ָ„ּ ַב ¿ú
  úּו ָ‚ּ ‰ַ  ˜ מ∆ ע… ּב¿ ו  ָׁ ַעכ¿
 ‡ ָב ¿̃ עּו ּב¿  ,‰ ּז∆ ‰ַ ר  ּמַ ‰ַ
ינּו  ≈úָע חּוָס‰  יָח‡,  ƒׁ מ¿ ƒ„
ָך  י ע∆ מ≈ מּו  ¡‰ י∆ ָך  י ַרֲחמ∆ ב¿
  ּב… כ¿ ƒú ּו  נ ר≈ ָעז¿ ו¿ ּו,  ינ ≈úָע
ָרע  מ≈ úָסּור  נּו,  ר≈ ¿̂ ƒי   ∆‡
ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ י  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú
יָך  ינ∆ ע≈ ּב¿ ב  ַ‰ּטו…   úֲַעׂו… ו¿
  ָ‰נו… ≈ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ „י„ ַע ƒמ ָּ
 ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… ּבָ ם  ַ‚ּ ע…ם  ט¿ ƒú ו¿
ָזרּוַע  פּון ו¿ ָ̂ נּוז ו¿ ר ַ‰ּ‚ָ ‡ו… מ≈
ּוב  ּכָ ∆ׁ מו…  ּכ¿ ים,  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ úַ
 ˜ י ƒ„ּ ַּ̂ úַ ַע  ּו ר ָז ר  "‡ו…
ָח‰".  מ¿ ƒׂ ב  ≈ú י  ר≈ ¿ׁ ƒי ¿ú ּו
י  ƒּכ י˜  ƒ„ּ ַ̂ רּו  מ¿ ƒ‡" יב  ƒ ּוכ¿
ם  י‰∆ ≈ú ¿úַמַע י  ƒר פ¿ י  ƒּכ ב  טו…

 .(‚ú "י˜וú) "ּוú י…‡כ≈

מילואי חכמה
׳טעמו וראו כי טוב׳, וזהו אור האמיתי שברא ביום הראשון, והיו הכל 
אור  שיראה  השוטה  הוא  ומי  בחירה,  היה  לא  זה  על  אך  בו.  מסתכלין 
כזה ולא יבחר בו, לכך גנזו, כדי שיהיה בחירה וכו׳. וזה סוד מה שגנזו 
לצדיקים ׳לעתיד לבוא׳, שהצדיק מעותד לבוא לאור הזה, כי הצדיק שמכלה 
למרק  זוכה  שאינו  ומי  בעוה״ז.  אף  הלז  אור  אל  בא  לגמרי,  שבו  הרע 
לבא  מעותד  הוא  לגמרי,  הניגוף  גוף  פשע  ּוְלָהֵתם   ּוְלַזֵּכ הרע,  ֶחְלַאת 
(משלי כ) ׳רע רע יאמר הקונה, ואזל לו,  לאור הלז לעוה״ב. וזה שאמר 
תחילתו  והצדיק  ונגנז,  סתום  הלז  האור  בתחילה  לומר  רצה  יתהלל׳,  אז 
ייסורין, כל זמן שלא זיכך נפשו לגמרי, ואומר ׳רע רע׳, כי אינו מרגיש 
הלז,  לאור  ובא  לגמרי  נפשו  וזיכך  כשהשלים  אך  הלז,  אור  יפעת  עדיין 
וזהו ׳ואזל לו׳, ׳אזל׳ ראשי תיבות א׳ור ז׳רוע ל׳צדיק, אז ׳יתהלל׳, מלשון 
׳בהילו נרו עלי ראשי׳ (איוב כט), אז מאיר ואז הוא מתהלל ומתפאר בפי 
כל, כענין (דברים כח) ׳וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך׳. הענין, 
נכתב  נקרא,  אני  נכתב  כשאני  ׳לא  ועכשיו  העצם,  השם  הוא  הלז  האור 
אליו  ונתגלה  נפשו  שזיכך  מי  אמנם  נ.),  (פסחים  באדנ״י׳  ונקרא  בהוי״ה 
היאך  הלז  וענין  עליו.  ג״כ  בקריאה  נקרא  הוי״ה  שם  אז  הגנוז,  אור 
כל  מהווה  והוי״ה  הטבע,  הוא  אלהי״ם  כי  לך,  אבאר  עליו  זה  רואים 
הוויות, כענין ׳מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק׳ (תענית כה.), 
ומי שבא לבחינת אור הגנוז, ֵׁשם הוי״ה פועל נסים ונפלאות, ורואין כל 
ומפואר  מהולל  הא  ואז  עליו,  בקריאה  נקרא  הוי״ה  שם  כי  הארץ  עמי 
לומר  רצה  רע׳,  ׳רע  אומר  הוא  בתחילה  כן  שאין  מה  וכו׳.  כל  בפי 
שאחרים אומרים לטוב רע, רצה לומר לצדיק שהוא טוב, הוא רע, והוא 
הוא  ואח״כ  כפול,  רע׳  ׳רע  וזה  בייסורין,  שהיא  רע ˜כז),  אומר  הוא  גם 

יתהלל בפני עצמו מהאור, וגם מאחרים מהולל ומשובח. 
התורה הזאת אין העולם כדאי להשתמש בה. ומובא בספר מאור  אור 
כדי  היתה  הבריאה  עיקר  הנה  בזה):  ונראה  ד״ה  בראשית,  (פ׳  ושמש 
באורייתא  והנה  מלכותו,  כח  ויכירו  שמו  יתברך  מאלקותו  הכל  שידעו 
השגה,  בה  אין  דאצילות  ותורה  ה.),  הזהר,  (הקדמת  עלמא  קוב״ה  ברא 
ועליה נאמר (משלי ח) ׳ואהיה אצלו אמון וגו׳׳, שהיתה אלפים שנה קודם 
דבריאה גם היא נקראת פנימיות התורה, ותורה  שנברא העולם, ותורה 
היא  העשיה  ובעולם  גבוה,  ג״כ  והיא  המלאכים,  עולם  הוא  דיצירה 
מכוסה  היא  והפנימיות  התורה,  פשטות  לנו  ניתן  לכן  התורה.  פשטות 

ח״ו  פוגמים  היינו  התורה,  פנימיות  ממנו  מכוסה  היה  לא  שאם  ממנו, 
בפנימיות, כדורות הראשונים שהיו יודעים פנימיות התורה והיו פוגמים 
הרבה, לכן לא ניתן לנו רק פשטות התורה. וע״י שנלמוד פשטות התורה 

ונפלפל בה ונשמור אותה, נזכה להשיג הפנימיות.
התורה הזאת וכו׳ נקרא טוב. ומובא בספר בני יששכר (מאמרי חודש  אור 
הטוב  הוא  הוא  בתורה,  הנזכר  הראשון  ה׳טוב׳  הנה  א):  ג,  אייר 
(ב״ק נה.) ׳הרואה  התורה, על דרך שאמרו רז״ל  הכללי הכולל לכל דרכי 
ט׳ בחלום סימן יפה לו, הואיל ופתחה בו התורה בתיבת ׳טוב׳ תחילה, 
ללמוד  שיש  מזה,  נשמע  ט׳׳.  אות  אין  ׳טוב׳  תיבת  עד  ׳בראשית׳  מן  כי 
והתיבה  האות  שאותו  היינו  בראשיתה,  בתורה  שנכתב  והתיבה  מהאות 
אחריו.  הנאמר  לכל  כללי  דבר  הוא  הדבר  אותו  בתורה,  בתחילה  שנזכר 
והנה התורה היא טוב, ׳אין טוב אלא תורה, שנאמר ׳כי לקח טוב וכו׳׳, 
ממילא כל דרכי התורה היא טוב. אבל כללות טובות התורה, בוודאי יש 
ללמוד מן ה׳טוב׳ הראשון הנכתב בתורה וכנ״ל וכו׳. והנה, ׳טוב׳ הראשון 

הנזכר בתורה הוא ׳וירא אלהים את האור כי טוב׳. 
והתורה נקרא טוב וכו׳. ראה מעלה במקו״ח ד״ה ׳והתורה נקרא טוב׳. וראינו 
רבי  שכשראה  ע״ב),  (נג  מנחות  במסכת  הגמרא  דברי  את  גם  להביא 
פרידא את פני רבי עזרא בן בנו של רבי אבטולס שרויות בצער, פתח ואמר לו כמה 
מימרות של אגדה, לשמח ליבו, ובין הדברים אמר לו כך: ׳יבוא טוב, ויקבל טוב, 
ִמטוב, לטובים׳. ופירש רבי פרידא דבריו: ׳יבוא טוב׳, זה משה, דכתיב ׳ותרא 
נתתי  טוב  לקח  ׳כי  דכתיב  תורה,  זו  טוב׳,  ׳ויקבל  הוא׳ ˜כח).  טוב  כי  אותו 
לכם׳. ׳מטוב׳, זה הקב״ה, דכתיב ׳טוב ה׳ לכל׳. ׳לטובים׳, אלו ישראל, דכתיב 
וכו׳.  טוב  וכו׳. יבוא  טוב  יבוא  (שם):  אגדות  בחידושי  המהר״ל  זאת  וביאר  לטובים׳.  ה׳  ׳ֵהיִטיָבה 
לשון ׳טוב׳ מורה על הדבר שהוא נבדל מן החמרי, וזהו ידוע, והטעם, לפי 
שדבק בחומר ההעדר והחסרון, שהוא רע וכו׳. ולפיכך אמר ׳יבוא טוב זה 
משה׳, כי מדריגת משה נבדל מן החמרי, ודבר זה ידוע מאוד שזהו מעלת 
משה ולכך היה מתנבא באספקלריא המאירה. ויקבל טוב. כבר התבאר כי 
גזירת  שהיא  במה  החמרי,  אל  התיחסות  לה  אין  מכל  יותר  בפרט  התורה 
ולפיכך  החומר,  אל  מתיחסים  הם  עצמם  בצד  הנמצאים  וכל  בלבד,  השי״ת 
ִּתָּקֵרא התורה ׳לקח טוב׳. מטוב הוא הקב״ה. שהוא קדוש ונבדל מן החומר 
בלי תכלית, כאשר מקדישין אותו מלאכי השרת קדוש קדוש קדוש. לטובים 

אלו ישראל. שהם קדושים נבדלים מפחיתות החמרי שיש לאומות. 

תלוי  התורה  ועיקר  טוב.  נקרא  וצדיק  וכו׳  טוב  נקרא  התורה 
שלימות  אין  ב):  ג,  יבום  (אה״ע  בליקו״ה  כמובא  בצדיקים, 
לתושב״כ בלא תושבע״פ שנמסרה לחכמים, ועל כן צריכין אמונת 
אין  תושבע״פ,  בחינת  דהיינו  החכמים,  בלא  כי  דווקא,  חכמים 
יכולין ליקח דבר מהתורה, לא שום 
הכל  בהתורה  כי  הלכה.  ושום  דין 
סתום, כי בהתורה אין מפורש כלל 
דיני תפילין, אם לעשותן מכסף או 
מעור וכו׳, וכן שאר כל המצוות, ועיקר כל התורה אין יודעין רק 
ומולידין  שמחדשין  שבתורה,  החידושין  כל  וכן  החכמים.  ע״י 
וכל  ההשפעות  וכל  העולם,  קיום  וכן  חידוש,  איזה  מהתורה 
הדברים שבעולם, שכולם כאחד אין חיותם אלא מהתורה, שהיא 
ע״י  רק  הוא  והשפעתם  וקיומם  חיותם  ועיקר  כולם.  את  ְמַחָּיה 
אמונת חכמים, שהוא תושבע״פ, כי כל התורה תלוי בהם דייקא, 
כי להם נמסרה התורה לדורשה וכו׳, וכפי מה שהם דורשין את 
התורה בכל דור ודור, כמו כן מתנהג העולם. כי זה אנו רואין, 
שבכל עת וזמן, ובכל יום ויום ממש, נעשין שינויין גדולים, וכל 
ומרכיבין  בתורה  מחדשין  שחכמים  מה  כפי  הוא  השינויים  אלו 
אותיות התורה, כמו כן נעשין שינויים במעשה בראשית ושינויים 
בכל העולם, שבזה היום יש גשמים הרבה, ובזה היום יש ַיְבׁשּות, 
ובזה הזמן קר ולח וכו׳, וכיוצא שאר השינויים. וכן השינויים שבין 
ולפעמים  להיפך,  וזה  בריא  וזה  יורד,  וזה  עולה  שזה  אדם,  בני 
כובש זה המלך ולפעמים מלך אחר, וכיוצא בזה שינויים לאין קץ 
את  ודורשין  מחדשין  שהחכמים  מה  כפי  הכל  וזמן,  עת  בכל 
תמיד  יום  בכל  מחדש  ׳ובטובו  בבחינת  ודור,  דור  בכל  התורה 
שמחדש  בראשית  מעשה  של  החידושים  כל  כי  וכו׳׳.  צדיק  אלא  טוב  אין  וכו׳,  תורה  אלא  טוב  ׳אין  ז״ל  רבינו  כמ״ש  בראשית׳,  מעשה 

השי״ת בכל יום תמיד, הכל ע״י התורה, והעיקר תלוי ע״י הצדיקי הדור כפי מה שהם דורשים אותה בכל זמן וכו׳. 

והתורה נקרא טוב. רבינו מבאר כעת, שמה שנאמר על האור הגנוז 
׳וירא אלהים את האור כי טוב׳ כדלעיל, מרמז על אור התורה 
בזה  וציין  לבוא.  לעתיד  לאתגליא  העתידה  התורה  בחי׳  טוב,  הנקראת 
מוהרנ״ת את דברי הגמרא במסכת עבודה זרה (יט ע״ב), שנאמרו תוך כדי 

התורה  במעלת  העוסקת  ארוכה  סוגיא 
אלכסנדרי,  רבי  מכריז  וז״ל:  ולימודה, 
מאן בעי חיי, מאן בעי חיי (מי רוצה 
חיים, מי רוצה חיים). כנוף ואתו כולי 

עלמא לגביה, אמרי ליה, הב לן חיי (התכנסו ובאו אליו כל הציבור, 
וגו׳,  חיים ˜כו)  החפץ  האיש  ׳מי  להו,  אמר  חיים).  לנו  תן  לו,  אמרו 
נצור לשונך מרע וגו׳׳. שמא יאמר אדם, נצרתי לשוני מרע, ושפתי 
ִמַּדֵּבר מרמה, אלך ואתגרה בשינה, תלמוד לומר ׳סור מרע ועשה 
לכם,  נתתי  טוב  לקח  ׳כי  שנאמר  תורה,  אלא  ׳טוב׳  אין  טוב׳, 
תורתי אל תעזובו׳.  ופירש המהרש״א (שם): שמא יאמר אדם וכו׳ אתגרה שמא יאמר אדם וכו׳ אתגרה 
בשינה וכו׳.בשינה וכו׳. ר״ל שמא יאמר אדם ֶאָּגרֶה בשינה, מטעם דקאמר, כדי 
שלא אבוא לידי לשה״ר ְוִׂשְפֵתי מרמה, תלמוד לומר ׳ועשה טוב׳, כי 
שכתוב  כמו  לשה״ר,  לידי  תבוא  שלא  אותך  תשמור  בתורה  עסקך 
(משלי טו) ׳מרפא לשון, עץ חיים׳. וזה שאמר ׳אין טוב אלא תורה, 
תעזובו׳  ׳אל  ועי״ז  בה,  לעסוק  לכם׳,  נתתי  טוב  לקח  כי  שנאמר 
בשינה.   להתגרות  צריך  אתה  ואי  לשה״ר,  לידי  תבוא  ולא  תורתי, 
וביאר האור החיים (דברים כו, ח) מדוע נקראת התורה ׳טוב׳, וז״ל: ׳אין טוב 
טּוב  ועריבות  במתיקות  מרגישין  אדם  בני  היו  שאם  תורה׳,  אלא 
התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ֵיָחֵׁשב בעיניהם מלוא 
עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. 

      
    

 נחל נובע מקור חכמה



 כט) כמבואר לעיל (אות ג'). מסילת הקשרים˜

נאמר גבי לידת משה  לד 

בן  ותלד  האשה  ׳ותהר 
ותרא אותו כי טוב הוא׳, 
מה כוונתו ׳כי טוב הוא׳. 
מהול,  שנולד  חייא,  א״ר 
נקרא  הברית  שסוד  לפי 
צדיק  ׳אמרו  כמ״ש  ׳טוב׳, 
אמר,  יוסי  רבי  טוב׳.  כי 
כי  אותו  ׳ותרא  כתוב  לכן 
טוב הוא׳, כי יוכבד ראתה 
שהאיר  השכינה  אור  את 
שנולד  שבשעה  והיינו  בו, 
אור,  הבית  כל  נתמלא 
כי  אותו  ׳ותרא  כתוב  לכן 
׳וירא  וכתוב  הוא׳,  טוב 
אלהים את האור כי טוב׳, 
טוב  ׳כי  כתוב  כן  ועל 
(דהיינו  היה  והכל  הוא׳, 
והאירה  שרתה  ואז  מהול,  שנולד 

השכינה  אין  כי  השכינה.  עליו 

ערל).  בהיותו  אדם  על  שורה 

קרבת  ׳ואני  כתוב  לה 

בה׳  ַׁשִּתי  טוב,  לי  אלהים 
כל  לספר  מחסי  אלהים 
וראה,  בוא  ַמְלֲאכֹוֶתי׳. 
לתורה  מתקרב  כשאדם 
כמ״ש  ׳טוב׳,  הנקראת 
פיך׳,  תורת  לי  ׳טוב 
עי״ז הוא מתקרב לקב״ה 
הנקרא ׳טוב׳, כמ״ש ׳טוב 
מתקרב  ואז  לכל׳,  ה׳ 
הנקרא  צדיק  להיות 
׳טוב׳, כמ״ש ׳אמרו צדיק 
צדיק  וכשהוא  טוב׳.  כי 
עליו,  שורה  השכינה 
סודות  אותו  ומלמדת 
כי  שבתורה.  עליונים 
מתחברת  אינה  השכינה 
צדיק),  (שהוא  ב׳טוב׳  אלא 
כי ׳צדיק׳ (שהוא היסוד הנקרא 
׳טוב׳), ו׳צדק׳ (שהיא השכינה), 

הולכים תמיד יחד. 

מילואי חכמה
נקרא טוב. ראה מעלה במקו״ח ד״ה ׳וצדיק נקרא טוב׳, בדברי הזהר  וצדיק 
שמידת היסוד נקראת ׳טוב׳. ובספר שערי אורה (שער ב) הרחיב לבאר 
ענין זה, שהיא המידה המגלה את הטוב הגנוז ונעלם בתוך בחינות הרע ˜כט), וז״ל: 
׳אמרו  וסימן,  ׳טוב׳,  התורה  בכל  נקראת  (יסוד)  הזאת  המידה  כי  דע 
ההמשכות  כל  כי  דע  הדבר,  על  לעוררך  לנו  יש  ועתה  טו״ב׳.  כי  צדיק 
דרך  על  פועלות  כולם  העליונות,  הספירות  כל  מאת  מלמעלה  היורדות 
הטוב והשלימות. ואפילו ירד דין לעולם במידת הפחד והגבורה, אם בא 
ואין  הגמור.  הטוב  דרך  על  בא  הכל  היסוד),  (מידת  צדי״ק  ע״י  הדבר 
רעה פועלת בדבר לעולם, כי אם לטובת אותו הנפגם, לפי שהדבר בא 
לו ע״י הצדיק, והכל לטובה. וזהו סוד מה שאמרו ז״ל (ב״ר נא, ג) ׳אין 
כי  א)  (מיכה  הכתוב  שאמר  זה  מה  כן  ואם  השמים׳.  מן  יורד  רע  דבר 
הנקראים  נגעים  הספירות  למחיצות  חוץ  יש  כי  דע  ה׳׳?  מאת  רע  ירד 

ר״ע, והם חוץ לספירות סביב, ולפעמים נטפלים למידת אדנ״י ויורדים 
לעולם, וזהו סוד ׳כי ירד רע מא״ת ה׳׳, ולא נאמר ׳ֵמה׳׳. ועל דרך זה 
טוב  ׳והנה  נאמר  ובסוף  טוב׳,  כי  אלהים  ׳וירא  בראשית  במעשה  נאמר 
וכו׳,  טוב  יצר  זה  טוב׳,  ׳׳והנה  ז)  (ט,  רבה  בבראשית  ואמרו  מאוד׳, 
׳מאוד׳ זה ַהָּמוֶת׳, כי אפילו ַהָּמוֶת כשבא ע״י מידת צדי״ק, נקרא המות 
במיתתן  אפילו  שה׳צדיקים  יח.)  (ברכות  שאמרו  סוד  וזהו  וטוב.  חיים 
קרויים חיים׳. ועל זה נאמר (בראשית ב) ׳ועץ הדעת טוב ורע׳, כשמידת 
נקראים  מעשיה  כל  טו״ב,  ממידת  שואבת  הדע״ת  ע״ץ  הנקראת  אדנ״י 
אמר  זה  דרך  ועל  טוב.  הכל  לעולם,  הבאים  מות  וכל  חיים  וכל  טוב, 
נחום איש גם זו בכל נגע ובכל מחלה הבאים עליו ׳גם זו לטובה׳ (תענית 
לטב  שמיא  מן  דעביד  ׳כל  תמיד  אומר  היה  ע״ה  עקיבא  ורבי  כא.), 
שאתה  מה  אבל  וכו׳.  (ס:)  הרואה  דפרק  דברכות  מעשה  כההוא  עביד׳, 

מדברי  חלק  הינו  חז״ל,  שדרשו  זה  ופסוק  לכם.  נתתי  טוב  לקח  כי 
שלמה המלך בהם הולך ומעורר את ישראל בשם הקב״ה לעסוק בתורה, 
ָלַדַעת  ְוַהְקִׁשיבּו  ָאב,  מּוַסר  ָבִנים  ִׁשְמעּו  א–ב):  (ד,  במשלי  כדכתיב 
המצו״ד  ופירש  ַּתֲעֹזבּו:  ַאל  ּתֹוָרִתי  ָלֶכם,  ָנַתִּתי  טֹוב  לֶַקח  ִּכי  ִּביָנה: 

אתם  וכו׳.  אב  מוסר  בנים  וכו׳.שמעו  אב  מוסר  בנים  שמעו  (שם): 
האב  למוסר  שמעו  חי,  ֵאל  בני 
הבינה,  על  המייסר  שבשמים 
טוב  לקח  טוב כי  לקח  כי  אותה.  לדעת  והקשיבו 
אל  ומחוכם,  טוב  לימוד  לכם.  לכם.נתתי  נתתי 
תעזבו את התורה.  וביאר ברב פנינים 

להאלשיך (שם), שפסוק זה מלמדנו, לבל נאמר שמחמת שעיקר התורה היא 
סודותיה, אם כן מה לנו לטרוח אחריה ְּפָׁשֶטיָה ועסק מצוותיה, מחמת שאף 
הם לבוש אל פנימיותה וסודה, וז״ל: כי לקח טוב נתתי לכם.כי לקח טוב נתתי לכם. אל יעלה על 
לנו,  נתן  אשר  תורתו  על  יתברך  הוא  יקפיד  למה  לומר,  ליבך 
היא  לה  אשר  הסודיית  הבחינה  הלא  אצלנו,  ומוגשמת  המלובשת 
העיקר אצלו יתברך, אך בדרך הזה של התורה הנגלית, מה לו אם 
כל תבונותינו יהיו ממנה או מרוח ִמִּביָנֵתנּו (כלומר שנוכל להסיק את 
בזה  אנו  צריכים  ומדוע  ִמִּׂשְכֵלנּו,  אף  הראויה,  העולם  הנהגת  סדר  כל 
מתייחסת  בלתי  הזאת  הבחינה  היות  עם  הנגלית),  התורה  להוראות 
רק  היא  וגם  גשמיים),  בדברים  שעוסקת  (מחמת  כביכול  בעצמותה  אליו 
כמלבוש בלבד אל ּתֹוִכּיּות סודה. על כן אמר ׳כי לקח טוב וכו׳׳, 
כלומר גם הנלקח ונתפס ביד אשר נתתי ׳לכם׳, שהגשמתיה ככם, 
ִלְכֶׁשִּתְלְמדּוָה, ולא ַיֲעָצְרֶכם הגשם, הלא ׳טוב׳ הוא (כלומר שהקב״ה 
ִהְגִׁשיָמּה לתועלתנו, שנוכל לתפוס ולהשיג בה). ולא יעלה על רוחכם  כי 
מלובשת  להיותה  הימנה,  ידי  ִסַּלְקִּתי  והלבשתיה,  שנתתי  אחר 
בגשמיות, כי קדוש אני, ואהיה ככל נותן מתנה שמסלק הנותן ידו 
הימנה. כי גם שנתתי ׳לכם׳, עדיין ׳תורתי׳ היא, לכן אל תעזבוה, 
והרוחני,  הסוד  ָּדֵבק  בזה  גם  כי  והוא,  תעזובו׳.  אל  ׳תורתי  וזהו 

כשלהבת הבלתי ממשית ַהְּדֵבָקה בגחלתה. 
היינו  הגנוז  שהאור  לכך  ראייתו  את  כעת  משלים  רבינו  אור.  ותורה 
התורה, מכך שנקראת התורה אור, כנאמר בה ׳ותורה אור׳,  וזהו 
מדברי שלמה המלך גבי שבח התורה, ואזהרתו ֵליֵל בדרכיה, כדכתיב במשלי (ו, 
 ָקְׁשֵרם ַעל ִלְּב :ְוַאל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמ ,כ–כד): ְנצֹר ְּבִני ִמְצַות ָאִבי
ִּתְׁשמֹר   ְּבָׁשְכְּב  ,אָֹת ַּתְנֶחה   ְּבִהְתַהּלְֶכ  :ַּגְרְּגרֶֹת ַעל  ָעְנֵדם  ָתִמיד, 
ַחִּיים   ְֶוֶדר אֹור,  ְותֹוָרה  ִמְצָוה,  ֵנר  ִּכי   :ְתִׂשיֶח ִהיא  ַוֲהִקיצֹוָת   ,ָעלֶי
ופירש״י  ָנְכִרָּיה:  ָלׁשֹון  ֵמֶחְלַקת  ָרע,  ֵמֵאֶׁשת   ִלְׁשָמְר מּוָסר:  ּתֹוְכחֹות 
כך  תמיד,  לעולם  מאיר  שהאור  כמו  אור.  ותורה  מצוה  נר  אור.כי  ותורה  מצוה  נר  כי  (שם): 
התורה עומדת זכותה לעולם אל האדם. וזכות מצוה עומדת לו לפי 
מוסר.  תוכחות  חיים  מוסר.ודרך  תוכחות  חיים  ודרך  בתמידות.  מאיר  שאינו  הנר  כאור  שעה, 
דרך  שהם  נמצא  לחיים,  האדם  את  מטים  הם  המוסר  תוכחות 
ותורה  מצוה  נר  ותורה כי  מצוה  נר  החיים. והמלבי״ם (שם) הוסיף וביאר זאת עוד, וז״ל: כי 
אור.אור. המצוה שהיא פרטית, נמשלה לנר פרטי. ׳ותורה אור׳, התורה 
שהיא כללית, נמשלה לאור שהוא כללי. וביאור המשל, ה׳נר׳ אינו בוער 
רק בעוד שיש ָׁשם שמן ופתילה, וכן המצוה היא רק בעודו כלוא 
ַּבְּגִוָּיה. וה׳אור׳ מאיר מצד עצמו, כן אור התורה דבוק בנפש מצד 
על  מאיר  אלקים  אור  ַהְּפֵרָדה,  אחרי  וגם  אלקית,  נשמה  שהיא 
ראשם, ועטרותיהם בראשיהם. וכמו שע״י האור תאיר הנר, כן ע״י 
(לבל יפגום בהם), ׳ולא עם הארץ חסיד׳  עסק התורה ישמור מצוה 
אור  כן  מלמטה,  בא  והנר  מלמעלה  בא  האור  ועוד,  ה).  ב,  (אבות 
עם  וקשורה  ַהְּגִוָּיה,  בענייני  למטה,  המצוה  ונר  מלמעלה,  התורה 
חיים  חיים ודרך  ודרך  ותאיר.  הנפש, ֶׁשּדֹוָמה כשמן ופתילה, שיתלהב בו האור 

תוכחות מוסר.תוכחות מוסר. שהגם שיש לו ׳אור׳ ו׳נר׳, צריך ללכת ב׳דרך חיים׳, שאם 
אינו הולך בדרך חיים, לא יועילו האור והנר, ומי המוליך אותו בדרך 
חיים, ׳תוכחות מוסר׳, שע״י שיקבל תוכחת השכל מן המוסר ויראת 
ה׳, ע״י כך ילך ב׳דרך חיים׳, ואז יועילו לו ׳נר מצוה׳ ו׳אור תורה׳ 
ומן  הקוצים  ומן  הפחתים  מן  לשמרו 
במסכת  חז״ל  בזה  שדרשו  (כמו  הברקנים 
סוטה כא. עי״ש).  ומובא בתנא דבי אליהו 
רבה (פ״ג): כל המצוות שהאדם עושה 
אלא  להאיר  כח  בהם  אין  בעוה״ז 
כאור הנר בלבד, אבל התורה מאירה 
אור׳.  ותורה  מצוה,  נר  ׳כי  שנאמר  סופו,  ועד  העולם  מסוף 
הגנוז  האור  שבחי׳  כעת,  ומבאר  מוסיף  רבינו  טוב.  נקרא  וצדיק 
הנרמז בפסוק ׳וירא אלהים את האור כי טוב׳, מרמז אף גם על 
(יב  חגיגה  במסכת  חז״ל  שדרשו  כפי  ׳טוב׳,  הנקראים  הגנוזים,  הצדיקים 
ע״א) ׳אין טוב אלא צדיק, שנאמר אמרו צדיק כי טוב׳, על שם האור שנגנז 
האור  את  אלקים  ׳וירא  ד״ה  במקו״ח  בסמוך,  לעיל  דבריהם  והבאנו  אצלם, 
(לח  יומא  במסכת  אף  נשנתה  זו  מימרא  והנה  עי״ש.  לגנוז׳,  וכו׳  טוב  כי 
נברא,  עולם  אחד  צדיק  בשביל  אפילו  אלעזר,  א״ר  וז״ל:  ע״ב), 
צדיק,  אלא  ׳טוב׳  ואין  טוב׳,  כי  האור  את  אלהים  ׳וירא  שנאמר 
שנאמר ׳ִאמרו צדיק כי טוב׳. וביאר המהרש״א (שם): בשביל צדיק אחד בשביל צדיק אחד 
ָסַתם  האחרים  בראשית  ימי  שבכל  לפי  כן,  דרשו  וכו׳.  נברא  וכו׳.עולם  נברא  עולם 
הכתוב לומר ׳כי טוב׳ על כל מעשה אותו יום, חוץ מביום ראשון, 
שינה ופירש הכתוב ד׳כי טוב׳ על מעשה ׳אור׳ קאי, דכתיב ׳וירא 
אלהים את האור כי טוב׳, לדרוש מיניה ׳בשביל צדיק אחד כו׳׳, 
כפירש״י ׳ראה אלקים בדעתו לקיים אור של עולם, בשביל הצדיק 
שהוא נקרא טוב׳ עכ״ל, על שם הכתוב ׳אמרו צדיק כי טוב׳, על 
שם מעשים הטובים ורב טוב הצפון שיקבל לעוה״ב. ומה ֶׁשִּכָּנה 
ְּכַלל העולם ב׳אור׳, נרא ה לפי שתכלית בריאותו הוא האור הגנוז 
בחגיגה  כדאמר  זה,  מפסוק  ג״כ  נדרש  והוא  לעוה״ב,  לצדיקים 
יחיד,  בלשון  טוב׳  כי  צדיק  ׳אמרו  דכתיב  משום  ונראה  (יב.). 
כן  דרשו  רבים,  בלשון  יֹאֵכלּו׳  מעלליהם  פרי  ׳כי  דקרא  וסיפא 
נברא  אחד  צדיק  בשביל  דאפילו  הבריאה,  על  דקאי  בדרשה, 
העולם.  ומובא בזהר (שמות, יא ע״ב), שנקראים הצדיקים ׳טוב׳, על שם 
שלימותם במידת היסוד, וז״ל: לד  ׳ותהר האשה ותלד בן, ותרא אותו כי 
דאתיליד  חייא,  א״ר  הוא׳,  טוב  ׳כי  מאי  ב),  (שמות  הוא׳  טוב 
כי  צדיק  ׳אמרו  דכתיב  איקרי,  ׳טוב׳  דברית  דרזא  בגין  מהול, 
טוב׳. רבי יוסי אמר, נהירו דשכינתא דנהיר ביה ָחָמאת,  דבשעתא 
טוב  כי  אותו  ׳ותרא  כתיב  נהורא,  ביתא  כל  ִאְתַמְלָיא  דאתיליד 
טוב  ׳כי  דא  ועל  טוב׳,  כי  האור  את  אלהים  ׳וירא  וכתיב  הוא׳, 
צדיק  אמרו  צדיק דכתיב  אמרו  הוא׳ כתיב, וכולא הוה. ופירש המתוק מדבש (שם): דכתיב 
כי טוב.כי טוב. ו׳צדיק׳ הוא סוד הברית. וכתיב וירא אלהים את האור כי טוב.וכתיב וירא אלהים את האור כי טוב. 
הרי שמילת ׳טוב׳ היא ה׳אור׳.  ועוד מובא בזהר חדש (וישב, לו ע״ב, 
תא  עג).  (תהלים  וגו׳׳  טוב  לי  אלהים  קרבת  לה  ׳ואני  תורה):  סתרי 
(תהלים  דכתיב  דאיקרי ׳טוב׳,  לאורייתא  אתקריב  חזי, כד בר נש 
׳טוב׳,  דאיקרי  לקוב״ה  אתקריב  ְּכֵדין  פיך׳,  תורת  לי  ׳טוב  קיט) 
זכאה,  למהוי  אתקריב  ּוְכֵדין  לכל׳,  ה׳  ׳טוב  קמה)  (תהלים  דכתיב 
שכ ינתא  זכאה,  איהו  וכד  טוב׳.  כי  צדיק  ׳אמרו  אמר  דאת  כמה 
שריא עליה, ואוליפת ליה רזין עילאין באורייתא. בגין דשכינתא לא 
עוד  וראה  אזלין.   כחדא  ו׳צדק׳  ׳צדיק׳  דהא  ב׳טוב׳,  אלא  אזדווגא 
בזהר (בראשית, ל ע״ב), המבאר שסוד תיבת ׳טוב׳ מרמז  לבחי׳ האור הגנוז 
שנגנז ביסוד, בחי׳ יום אחד המאיר לעולם בחסד ורחמים, עי״ש כל הענין.

(:ע״ז יט)(משלי ד)
(משלי ו)

     

ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה



ּב 
ואני תפלה

ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ נּו  ַזּכ≈
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ¿ú ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú
 י ƒר ַ‰ּב¿ י  ר≈ מ¿ ׁו… ים  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ
 , ּו מ ≈ú ¿ ּׁ ‰ַ   י ƒú כ¿ ַ ּב¿
נּו  יע≈ ƒ„ ‰ו… ו¿ ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈
ר  י ƒּ ס¿ ַּ  ú‡ַ ו¿ ם,  ∆‰ מ≈
ּו  נ ּכ≈ ַז ּו.  ינ נ≈ ָפ ¿úּ ƒמ ָם  ‡ו…
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו ם  ∆‰ מ≈ יַ„ע  ≈ú
 ú ּב≈ ַ̃ ¿úּו  , מ∆ ¡‡ ּב∆ ם  י‰∆ ≈ú‡ֲ
 ‰ ָר √‰ ָט ו¿  ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ם  ∆‰ מ≈
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿  , מ∆ ¡‡ ּב∆
ּׁוָב‰  ¿ ƒּב ׁúָּוב   ‰ ַָּע מ≈
סּור  úָ ָך,  י נ∆ ָפ ¿ú  ‰ ָמ ≈ú ¿ׁ
ב  ּטו… ‰ַ   ׂו… ֲע úַ ו¿ ָרע  מ≈
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ י„ וכו'. ו¿ ƒמ ָּ יָך ינ∆ ע≈ ּב¿
ים,  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ינּו ַ‰ ≈úַרֲחמּו ָע ּי¿ ∆ׁ
ַעם,  ָכú ּפַ ָנּו ּב¿ בּו ‡ו… ר¿ ָ̃ י ƒו
ּו,  ינ ≈ú ≈‡ ָמן  ¿̂ ַע „ּו  י ƒר יו… ו¿
ָרם  ‡ו… יַכּסּו  ƒו ּׁו  י ƒּב ¿ú ַי ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿  ,ú „ו… ָ‚ּ ‰ַ
ָרם  ‡ו… ּו  נ úָ  ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒּי ∆ׁ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰, ו¿ י ז∆ ≈„ úָ‡ ַעú י¿ פ¿ ƒּנ‰ַ
ב  …‡ ¿ׁ ƒú ו¿ ינ…˜  ƒú ַח  כ… úָנּו 
 .‰ úָ „ו… ¿‚ּ ‰ַ ם  ָ ָמ כ¿ ָח מ≈
 ú ∆‡ ן  ָמ ¿̂ ַע ּו  ב ר¿ ָ̃ ¿ ƒי ו¿
ינּו  ≈úָע יַרֲחמּו  ƒו úָם.  ָ‰עו…
 ,‰úָ „ו… ¿‚ ‰úָ מ¿ ח∆ ַ‡ֲ‰ָב‰ ּוב¿ ּב¿
יּו  ¿‰ ƒי ם  י‰∆ ≈ בו… ¿ׁ ַמח¿  úָכ ו¿
ּו  נ ≈̃ ֲח ַר ¿ú  ‡…ú ו¿ ּו  נ ב≈ ר¿ ָ̃ ¿ú
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ן  ַע ַמ ¿ú  ,‰úָ י ƒúָח
ם  ∆‰ ּמָ ƒע ים  ƒ̃ בּו ¿„ּ   יו… ¿‰ ƒú
ּו  נ ּכ≈ ַז ¿ ּו  .„ ע∆ ָו ם  úָ עו… ¿ú
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ כּוָם  ּוז¿ ָחם  כ… ּב¿
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿úָך ּו ¿ יר ‡ו… ƒּכ‰ַ ¿ú
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  . מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  י ∆ú ≈‡
ָך  ¿ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿ú ּו  ַע „ַúָ
 úָכ ו¿  .‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… ּבָ ם  ַ‚ּ
ָך  י ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒּנ ∆ ּׁ  ‰ ַמ
 úָכ ּב¿ יַ„ע  ≈ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ר,  ≈ יו…
ָך.  ּמ¿ ƒמ נּו  ≈̃ חּו ƒר  ú ∆„…‚ּ ַעם  ּפַ
ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿ úָנּו    ≈̂ נו… ¿ ƒי ו¿
ר  ∆ׁ‡ֲ ָך,  ¿ ָúּ„ֻ ¿‚ּ   úָ‡ו… פ¿ ƒנ
 ַע„ַúָ י‚ ו¿ ƒּׂ‰ַ ¿ú ר ָׁ פ¿ י ‡∆ ƒ‡
ָ‡ַמר  ∆ׁ מו…  ּכ¿  ,úúָ ּכ¿ ָך  ּמ¿ ƒמ
ַ„ע  ָי ¿„ּ ַמ‡ן   י ≈ú ‰ּו  ּיָ ƒú ≈‡
עּור  ƒׁ נּוúָ ן ≈ּ ƒ úúָ, ו¿ ך¿ ּכ¿ ּבָ
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ,נּו ּב≈ ƒú ּב¿
 ˜ ָרחו… מ≈ י‚  ƒּׂ‰ַ ¿úּו יָך,  ∆ú ≈‡
ר  ∆ׁ‡ֲ ָך,  ¿ּו‰úָ ¡‡  יַע ƒ„ י¿
 ,‰ ּז∆ ƒמ ר  ַ„ּב≈ ¿ú ר  ָׁ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡
פּום ַמ‰  ú ַח„ ּכ¿ ם ּכָ ƒ‡ י ƒּכ
מו…  ּכ¿ יּ‰,  ּב≈ ƒú ּב¿ ר  ע≈ ַׁ מ¿ ƒ„ּ
ים  ƒָער ¿ ּׁ ַ„ע ּבַ ּוב "נו… ּכָ ∆ׁ
פּום  ¿ú ַח„   ú ּכָ  ,"‰ּúָ ע¿ ּבַ
 ‰ּ י ּב≈ ƒú ּב¿ ר  ע≈ ַׁ מ¿ ƒ„ּ  ‰ ַמ

(úי˜ו" ס‚). 

טוב  כי  אותו  ׳ותרא  בו  שאמר  ע״ה,  רבינו  משה  בענין  שתתבונן  צריך 
הוא׳, שהיה דבק במידה זו, ולפיכך נתמלא כל הבית כולו אורה וכו׳. ודע 
והאמן כי מידת צדיק עומדת תמיד להפיק רצון כל שואל ולרחם, בהיות 
ה׳  ׳טו״ב  קמה)  (תהלים  נאמר  ועליו  דרכיו,  ולהטיב  לתקן  מתכוין  האדם 
ועליו  בתשובה,  לחטאים  דרך  המורה  והוא  מעשיו׳.  כל  על  ורחמיו  ַלּכֹל, 
נאמר (תהלים כה) ׳טוב וישר ה׳, על כן יורה חטאים בדרך׳, ופירושו כך, 
שיחזרו  כדי  לטובתם  הכל  אדם,  בני  על  ומחלות  ונגעים  ייסורים  מביא 
סיבה  שהם  גמור,  טוב  והנגעים  הייסורים  אותם  כל  ונמצאים  בתשובה, 
שיחזור האדם בתשובה ויזכה לטוב העליון ולחיי העוה״ב, וזהו פירוש של 
מידת  כי  והבן  ודע  בדרך׳.  חטאים  יורה  כן  על  ה׳,  וישר  ׳טוב  פסוק 
במידת  הנבראים,  כל  לברוא  כשבאה  אלהי״ם,  לפעמים  שנקראת  אדנ״י 
וכו׳,  הצורות  כל  ומצייר  הנבראים,  כל  בורא  והיה  ונתייעץ,  נסתכל  טו״ב 
׳וירא  כתיב  טו״ב,  הנקראת  זו  במידה  בראשית  מעשה  כל  שנחתמו  ולפי 
הזאת  המידה  והנה  וכו׳.  מאוד׳  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלהי״ם 
ישראל  בהיות  הודענוך  כבר  והטעם,  שלום.  כולה  התורה  בכל  נקראת 
שפע  מיני  ובכל  ובשלימות  במילוי  אדנ״י  מידת  אזי  וטובים,  צדיקים 
הנקראת  רחמים  מידת  אזי  השי״ת,  מחפץ  ישראל  יצאו  ח״ו  ואם  וברכה. 
הוי״ה, מסתלקת מהיכל אדנ״י, ואז נשארת ריקנית ושפלה. ובהיות צדי״ק 
הזאת  המידה  אזי  הקלקול,  לתקן  או  בתשובה  לשוב  בעולם  מתעורר 
שלום  המטיל  והוא  אדנ״י,  ובין  הוי״ה  בין  טוב  מליץ  שלו״ם,  הנקראת 
ביניהם ומקרב אותם לשכון ביחד בלי פירוד וקיצוץ בעולם, ונמצא הוי״ה 
אחד באותה שעה. ראה שם שהאריך וביאר עוד בחינות בזה, וביניהם שזהו בחי׳ 
השבת, שמתן שכרה הוא בבחי׳ האור והטוב הגנוז לעתיד. וכן האריך לבאר שבחינות 

גילוי הטוב הוא כפי בחינות שמירת הברית קודש, עי״ש כל הענין. 
טוב.  ומובא בספר תולדות אהרן (ליקוטים, ד״ה אברכה את  כי  צדיק  אמרו 
הלא  טוב׳,  כי  צדיק  ׳אמרו  הלשון  הוא  מה  להבין  עת):  בכל  ה׳ 
ההילוך  דהנה  כך,  הוא  הענין  אך  עדותן.  בלא  טוב  הוא  הצדיק  בוודאי 
של צדיק היא נסתר ונעלם מעיני בני אדם שהוא הצנע לכת, לפי שהוא 
העולמות  כל  אל  כביכול  מהבורא  ידה  על  הולכת  שהשפע  יסוד  מידת 
העליונים ולעולם תחתון, לכך הוא נסתר. רק לפעמים הוא רצון הבורא 
ומידותיו  ממעשיו  אדם  בני  שילמדו  כדי  בעולם,  קצת  הצדיק  שיתגלה 
הנסתרת,  ממידתו  יוצא  הצדיק  נמצא  האמונה.  את  לחזק  הישרים, 
להתגלות, ברצון הבורא ב״ה. רק שצריך להבין למה נקרא ׳צדיק׳ באותו 
הצדיק  מזה  מקבלים  אדם  דכשבני  הוא,  הענין  אך  בהתגלות.  כשהוא  זמן 
ולומדים ממעשיו וממידותיו, בזה עושים להצדיק לבוש ֵמָחָדׁש, לפי שהוא 
נעלם בהם, שהם מקבלים ממנו, על דרך יסוד אבא המלובש תוך יסוד 
אימא, כמבואר בהאר״י הקדוש (ע״ח שער הכללים ה), והמשכיל יבין. וזה 
מסתתר׳), היינו ה׳צדיק׳ שהוא  (פיוט ׳אל  הוא ׳יסוד צדיק בשבעה נעלם׳ 
אדם,  בני  ממנו  כשמקבלים  מידות,  הזיי״ן  שהם  ׳בשבעה׳,  ׳יסוד׳,  בחי׳ 
לצדיק  וכן  העליון,  לצדיק  כביכול  לבוש  לו  שעושים  ׳נעלם׳,  הוא  בזה 
שמבואר  לבוש,  לשון  הוא  ׳אמרו׳  צדיק׳,  ׳אמרו  הוא  וזה  וכו׳.  התחתון 
לבוש  ונעשית  מקבל  שהיא  אתתא׳,  דא  ׳׳לאמר׳,  ס.)  (ח״א,  הקדוש  בזהר 

ע״י  לצדיק,  לבוש  שתעשו  היינו  יבין,  והמשכיל  יסוד,  צדיק  למידת 
שתקבלו ממנו מידותיו ויבוא למדריגתו הנסתר שיתעלם בכם. ולמה זאת, 
ואמר ׳כי טוב׳, לפי שהצדיק הוא דרכו להסתיר, ׳טוב׳ הוא לשון הסתר, 
תאמרו,  וכי  יב.).  (חגיגה  לצדיקים׳  גנזו  טוב׳,  כי  אלהים  ׳׳וירא  דרך  על 
כשילמדו  היינו  יאכלו׳,  מעלליהם  פרי  ׳כי  אמר  לכך  הצדיק,  נתגלה  למה 

ממעשיו הישרים, ובזה תעשו לו לבוש ויהא נסתר כבתחילה, כמבואר.
אור זרוע לצדיק. ומובא בספר דגל מחנה אפרים (פ׳ צו, ד״ה חכם מה הוא 
מתורה  אור  לקח  שהקב״ה  היינו  לצדיק׳,  זרוע  ׳אור  אומר): 
יש  בחינתו,  לפי  צדיק  וכל  הצדיק.  נולד  וממנו  אותו,  וזורע  הקדושה, 
רבינו  ומשה  אחרת.  ממצוה  ששורשו  צדיק  ויש  זו,  ממצוה  ששורשו  צדיק 
ע״ה שהיה כללות ישראל, היה שורשו מכללות התורה, והיה הוא עצמו 
התורה, כמ״ש (שמות ב) ׳ותרא אותו כי טוב הוא׳, ו׳אין טוב אלא תורה׳ 

(אבות ו, ג), והיינו שראתה כי הוא עצמו התורה. 
לומר):  ונוכל  ד״ה  בראשית,  (פ׳  אהרן  בית  בספר  ומובא  לצדיק.  זרוע  אור 
תכלית עיקר בריאת העולמות, לברר הכל טוב מן הרע, ואם לא 
היה רע כלל, לא היה ניכר מה הוא טוב, ומן החושך ניכר אח״כ האור 
עד  תהום׳,  פני  על  וחושך  ובוהו  תוהו  היתה  ׳והארץ  הכתוב  כמאמר  וכו׳, 
׳ורוח אלהים מרחפת על פני המים׳. וזהו ׳ידע מה בחשוכא׳ (דניאל ב), 
כי  אור,  מעט  יש  חושך  בכל  כי  החושך,  בתוך  שנמצא  מה  שידע  היינו 
בלא זה לא היה להחושך שום קיום, כידוע מש״כ ׳ומלכותו בכל משלה׳. 
וזהו העיקר עובדות של צדיקים, אשר ע״י עשיית המצות ומעשים טובים 
רק  ישאר  ולא  לגמרי,  החושך  שיבוטל  עד  להשי״ת,  הכל  מעלים  שלהם, 
עמיה  ׳ונהורא  הכתוב  פירוש  וזהו  כולם.  את  המחיה  שהוא  הגנוז,  אור 
העולמות,  בריאת  כל  תכלית  היה  וזה  וכו׳.  החושך  בתוך  היינו  שריא׳, 
עת,  בכל  שעושים  צדיקים  של  והיחודים  המצות  שע״י  כדי  כזה  באופן 
אחד  ׳יום  ויהיה  הכל,  ויבררו  הכל  וילבנו  ויצרפו  החושך,  לגמרי  יבוטל 
יודע לה׳׳, ויהיה הכל אור. לזה איתא במדרש (ב״ר א, ו) ׳׳ונהורא עימיה 
שריא׳, אלו מעשיהם של צדיקים, שנאמר (משלי ד) ׳ואורח צדיקים כאור 
נוגה׳. כי אצל רשעים כתיב דרך רשעים כאפילה כו׳. אבל בצדיקים כתיב 
ואורח צדיקים כאור נוגה. היינו שהולכים בכל יום ויום במוחין חדשים 
בכדי להאיר להם, עד שישיגו האור הגנוז לצדיקים, עד שיבוטל החושך 
לגמרי. ולזה אמר הכתוב ׳ואורח צדיקים כאור נוגה׳, כידוע בחי׳ ׳נוגה׳, 
עד  ולהאירה  ולהעלותה  להמתיקה  וצריך  כידוע.  ג״כ  האור  גנוז  ובתוכה 
שיעשו כולם קדושה, שילך ויאיר עד נכון היום, שיבוטל הקליפות נוגה 
זרוע  ׳אור  כמ״ש  הצדיקים,  הם  כן  כמו  אור.  כולה  ישאר  רק  לגמרי, 
השדה,  לתוך  הגרעינים  משליכים  הזריעה  בעת  אשר  כידוע  לצדיק׳, 
לגמרי,  ויבוטל הגרעינים  שיכוסה  עד  אותה  לחפור ולעדור  ואח״כ צריך 
ותבואות,  פירות  ועושה  מצמיח  הארץ  בתוך  שנשאר  המעט  זה  כל  עם 
מצמיח  בה  שיש  האוכל  עיקר  מהמעט  רק  לגמרי,  מבוטלים  והקליפות 
הכל כמקדם. כמו כן הוא תכלית בריאת העולמות ועשיות הצדיקים בזה 
העולם עד ביאת משיחנו במהרה בימינו, הכל הוא לברר ולהוציא האור 

מהחושך, שיבוטל החושך לגמרי וישאר רק האור. 

מילואי חכמה

צדיק כי טוב. פסוק זה נאמר בדברי האזהרה שאמר ישעיהו  אמרו 
יראו  אלא  הרשעים,  בדרכי  ילכו  לבל  וירושלים,  יהודה  לאנשי 
ִאְמרּו  י–יא):  (ג,  בישעיה  כדכתיב  שבקרבם,  הצדיקים  את  ולרומם  לעודד 
ַצִּדיק ִּכי טֹוב, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו: אֹוי ְלָרָׁשע ָרע, ִּכי ְגמּול 

אמרו אמרו  (שם):  ופירש״י  ּלֹו:  ֵיָעֶׂשה  ָיָדיו 
שהוא  למי  ׳אמרו׳  טוב.  כי  טוב.צדיק  כי  צדיק 
׳צדיק׳, ׳כי טוב׳ עשה. אוי לרשע רע.אוי לרשע רע. 
לאחרים,  ורע  לעצמו  רע  שהוא 

גורם רעה לו ולאחרים.     אור זרוע לצדיק. רבינו משלים כעת 
את ראייתו לכך שהאור הגנוז מרמז לבחי׳ הצדיקים הגנוזים, מכך שהצדיקים 
השמחה  על  מדבר  זה  מזמור  והנה  לצדיק׳.  זרוע  ׳אור  כנאמר  ׳אור׳,  נקראים 
שתשרור לעתיד לבוא כאשר תתגלה מלכות ה׳, ומזהיר את הצדיקים, שאע״פ 
שבגלות אין אורם גלוי כך כך, בל יטעו מחמת כן ויחניפו לרשעים, כי לעתיד 
אֲֹהֵבי  י–יא):  (צז,  בתהלים  כתיב  וכך  לצדיקים.  הזרוע  האור  זה  יתגלה  לבוא 
ָזֻרַע  אֹור  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ֲחִסיָדיו,  ַנְפׁשֹות  ׁשֵֹמר  ָרע,  ִׂשְנאּו  ה׳ 
ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: ופירש המצו״ד (שם): אוהבי ה׳ שנאו רע וכו׳.אוהבי ה׳ שנאו רע וכו׳. 
עושי ה׳רע׳, ולא תפחדו מהם, כי הנה  אתם ׳אוהבי ה׳׳, ׳שנאו׳ 
זרוע  זרוע אור  אור  ההם.  הרשעים  מיד  ויצילם  חסידיו,  נפשות  שומר  ה׳ 
מה,  דבר  הזורע  כמו  ר״ל,  זרוע׳.  ׳אור  יש  הצדיק  לצורך  לצדיק.לצדיק. 
הנה יותר תוציא השדה ממה שזרע, כן הרבה שכר מוכן לצדיק, 
לב  לב ולישרי  ולישרי  טו.).  תענית  מהרש״א  (עי׳  מיד  שכרו  קיבל  ֵמִאּלּו  יותר 
שמחה.שמחה. לישרי לב זרוע שמחה.  וביאר המהר״ל בספרו נתיבות עולם (נתיב 

הצדקה א) את הטעם שנקרא הצדיק ׳אור׳, וז״ל: האור נבדל לגמרי מכל 
כי  (מעצמו),  בלבד  מאיר  אינו  יותר,  גשם  בו  יש  אשר  וכל  גשם, 
הגשמי יבטל האור. שכן תמצא בעולם, שכל אשר הוא גשמי יותר, 
שלהם  שחומר  ספק  שאין  הגלגלים,  עד  ביותר,  וחושך  עכור  הוא 
אינו  שכמעט  עד  ביותר,  ודק  זך 
יב)  (דניאל  אמר  ולפיכך  חומר,  נחשב 
הרקיע׳,  כזוהר  יזהירו  ׳והמשכילים 
ונאמר ׳כעצם השמים לטוהר׳. ויסוד 
האש, שאין חומר שלו דק כל כך, אינו מזהיר כל כך, ויסוד הרוח 
גשמי  והוא  עב  יותר  חומרו  המים  ויסוד  כך,  כל  דק  חומרו  אין 
יותר, אינו מזהיר כל כך, והארץ שחומר שלה יותר עב ויותר גס, 
הוא חושך לגמרי. ומפני זה האור בעצמו מסולק מן החומר לגמרי. 
וזה אומרם (חגיגה יב.) כי ה׳אור שנברא בששת ימי בראשית האדם 
צופה בו מסוף העולם ועד סופו, וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא׳, ר״ל 
מן  מסולק  גמור  אור  הוא  בראשית  ימי  בששת  שנברא  האור  כי 
שאינו  סופו,  ועד  העולם  מסוף  בו  צופה  האדם  ולפיכך  החומר, 
גשמי, לכך ׳גנזו לצדיקים לעתיד לבוא׳, כאשר יהיה העולם מסולק 
אבל  לגמרי.  הגשמי  מן  הנבדל  האור  משמש  יהיה  הגשמי,  מן 
בעוה״ז שהצדיק יש לו גוף, אין ראוי לעולם רק אור שיש לו נושא 
גשמי, כמו החמה והלבנה, ולפיכך נגנז האור הראשון שאינו בגוף, 
ונתן להם אור הזה שהוא בגוף. ומפני שהצדיק מסולק מן החומר, 

נקראו צדיקים ׳אור׳, אשר האור מסולק מן החומר. 

(ישעיה ג)
 (צז (תהלים  

  מקור חכמהמקור חכמה



ּב 
ואני תפלה

 úַע ם  úו… ָׁ יך¿  ƒׁ ַמ¿ ו¿
úָם,  עו… ¿ú  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ָך  ַעּמ¿
  ∆̃ …úי ַמֲח ינ≈ ƒמ ú ú ּכָ ַבּט≈ ¿ּו
 úר ַע ∆ׁ‡ֲ „ם ַעúָ ן ָ‰עו… ƒמ
כּו  ¿ׁ ּמָ ƒם י úו… ָ ּׁ‰ַ ּבּוי ƒי ר ≈„ י¿
ים  ƒ̃ חו… ָ‰ר¿  ú ּכָ בּו  ר¿ ָ̃ ¿ ƒי ו¿
ָך  ¿ ‡ָ ר¿ ƒי ¿ú ּו ָך  ¿ „ָ ֲעבו… úַ
ים  ƒ̃ חו… ָ‰ר¿ úּּו  ƒפ‡ֲ  . מ∆ ¡‡ ּב∆
 „…‡ מ¿  „…‡ מ¿  ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ן  ƒמ
úּּו  ƒפ‡ֲ חּו˜  ƒר‰ָ  י ƒú ַכ¿ ּב¿
ים  ƒכúָ úֻכ¿ ַ‰מ¿ ו¿ ים  ƒע ָּ̃ ֻׁ ַ‰מ¿
  בו… ע≈ ו… י  נ≈ י ƒמ  ú ָכ ּב¿
ם  ָúּ ים. ּכֻ ƒּוכú כ¿ ƒú ים ו¿ ƒּנּופ ƒט ו¿
ָיּׁובּו  . ו¿ מ∆ ¡‡ רּו ּב∆ ר¿ עו… ¿ ƒי
ם.  ≈‰ ∆ׁ ם  ˜ו… ּמָ ƒמ ָך  י ∆ú ≈‡
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ַח  כ… י  ≈„ י¿  úַע
ים  ƒ̃ ס¿ עו… ‰ָ ים  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ
ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡   ַ‚úּו… ¿ú י„  ƒמ ָּ
 úַע ָך  ¿ ֲ‡ָ„נּו ם  ס≈ ַפר¿ ¿ú ּו
  úֲַעׂו… ו¿ úָם  עו… י  ≈‡ ּבָ  ú ּכָ
 ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ן  י ּב≈ ם  úו… ָׁ
ם.  ƒי ַמ ָ ּׁ ּבַ ∆ׁ ם  ∆‰ י ƒב ‡ֲ úַ
 ‰ ָּ ַע ם  ַ‚ּ ך¿  י ƒׁ מ¿ ַ ו¿
ם  úו… ָ ּׁ ‰ַ  ‰ ּז∆ ‰ַ ם  úָ עו… ּבָ
י„  ƒָע  ‰ ָּ‡ַ ∆ׁ  ‡úָ פ¿ ƒּנ‰ַ
 ,‡ úָבו… י„  ƒָע ∆ú   ַ‚úּו… ¿ú
ב  ≈‡ ז¿ ָ‚ר  "ו¿ ּוב  ּכָ ∆ׁ מו…  ּכ¿
י  ƒ„ ¿‚ּ ם  ƒע ר  ָנמ≈ ו¿  ׂ ב∆ ּכ∆ ם  ƒע
י‡  ƒר יר ּומ¿ ƒפ ú ּוכ¿ ∆‚ ע≈  ו¿ ּבָ ר¿ ƒי
ם.  ‚ ּבָ ט…ן נ…‰≈ ָ̃ ַנַער  ו ו¿ ָ„ּ ַיח¿
יּו  ƒח ¿ׁ ַי  ‡…ú ו¿ עּו  ָיר≈  ‡…ú
 ‰‡ָ ¿úי ָמ ƒי. ּכ ƒׁ ¿„ ָ̃ ָכú ַ‰ר  ּב¿
ם  ƒי ּמַ  יי ּכַ ָע‰ ‡∆ ≈„ּ  ָ‰ָ‡ר∆
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ ּו ים".  ƒַכּס מ¿ ם  úַּיָ
 ‡ ר≈ "ּבו… ּוב  ּכָ ∆ׁ ָר‡  ¿̃ ƒמ
ם  úו… ָׁ ם,  ƒיָ ָפ ¿ׂ יב  ƒנ
ב  רו… ָּ̃ úַ ו¿  ˜ úָָרחו… ם  úו… ָׁ
ם  úו… ָׁ .יו ƒ‡ָפ ָ‡ַמר יי ּור¿
ין  ≈‡ ָך ו¿ ∆ָר י ו… ֲ‰ב≈ ‡ו… ¿ú ָרב
ַעּמו…  ¿ú יי ע…ז .ú ׁו… כ¿ ƒמו… מúָ
ַעּמו…    ∆‡ ך¿  ָבר≈ י¿ יי  ן,  ≈ּ ƒי
 ‰úָ ח ס∆ ַ̂ ן נ∆ ם". ָ‡מ≈ úו… ָ ַּׁב

 .(‚ú "י˜וú) „ ָוע∆

מילואי חכמה
וכשיתגלו הצדיקים הצפונים והתורה הצפונה. ומובא בספר כתר שם 
טוב (ח״א, פד): וירא אלהים את האור כי טוב וגו׳.וירא אלהים את האור כי טוב וגו׳. דרשו רז״ל 
לצדיקים  וגנזו  הראשון,  באור  להשתמש  כדאי  העולם  שאין  הקב״ה  ׳ראה 
בשם  זלה״ה  ממעזריטש  בער  דוב  מוהר״ר  הרה״ק  והקשה  לבוא׳.  לעתיד 
טז:),  (מגילה  תורה׳  זו  ד׳אורה,  ותירץ,  וכו׳.  גנזו  היכן  הבעש״ט,  רבו 
גנזו  ואח״כ  לעולם,  וסודותיה  התורה  של  נגלה  אור  ליתן  ומתחילה  רצה 
עתיד  לצדיקים  אבל  התורה.  של  מעשיות  בסיפורי  גנזו,  והיכן  הקב״ה, 
וכמטמונים  ככסף  תבקשנה  ׳אם  ב)  (משלי  כמ״ש  האור,  אליהם  לבוא 
לצדיקים  ׳וגנזו  שאמרו  וזה  תמצא׳.  אלהים  ודעת  ה׳,  יראת  תבין  אז  תחפשנה, 
לעתיד לבוא׳, ר״ל, שעתיד לבוא לצדיקים האור, ע״י שדורשים את השי״ת 
ע״י התורה. וזהו שאמרו (ויק״ר יג, ג), שלעתיד לבוא ׳תורה חדשה מאיתי 
שיפרש  הכוונה  אלא  דתו,  ימיר  ולא  האל  יחליף  לא  הא  וקשה,  תצא׳, 
הסודות שבה, ושדיבר הכל מן שמות השי״ת ומבנין עולמות העליונים. 

מובא  וכך  מהמדות.  ולמעלה  מהזמן  למעלה  היא  הזאת  האהבה 
ואנשיו,  הצדיק  בין  שישנה  האמיתית  האהבה  בענין  (תעא)  בחיי״מ 
אהבה  אינה  כי  כלום,  אינה  עולם  וקלי  הרשעים  בין  שיש  וז״ל:  האהבה 
אמיתית, רק כל אחד מתכוון לטובת ולהנאת עצמו, והכל בשביל חנופה, 
וכל אחד מתקנא בחבירו. אבל האהבה שיש בין הכשרים והיראים, בפרט 
אהבה  והיא  לשער,  אין  האהבה  זאת  ואנשיו,  הצדיק  בין  שיש  האהבה 
אנשיו  את  אוהב  הצדיק  כי  לאמיתו.  באמת  עצמית  אהבה  אמיתית, 
באהבה גדולה ורבה מאוד, וחפץ בטובתם מאוד באמת. אם היה אפשר 
רוצה  הוא  בעוה״ז  וגם  העולמות.  שבכל  הטוב  כל  להם  נותן  היה  לו 
הוא  העיקר  כי  באמת,  גדול  צורך  זה  שאין  אע״פ  מאוד,  להם  שייטב 
בעוה״ז,  גם  מאוד  בטובתם  רוצה  הוא  אעפ״כ  הנצחי,  העוה״ב  טובת 
להרשעים  וגינות וכיוצא, להכעיס  מצויירות  חצרות  טוב,  כל  להם  שיהיה 
שיש להם כל זה. מכל שכן אם היה יודע שהם מתפללים בכוונה וכיוצא, 
מאוד  גדול  רוח  ונחת  תענוג  לו  היה  בוודאי  מהם,  נחת  להשי״ת  שיש 

מזה. וכן גודל האהבה של אנשי הצדיק להַצדיק הוא ג״כ גדולה מאוד, כי הם ג״כ אוהבים אותו מאוד אהבה אמיתיית. והנה אצלם, היינו אצל הקלי 
להם  אין  כי  לזה,  זוכים  אינם  ואעפ״כ  בעולם.  אצלם  עיקר  זה  כי  וֵרעות,  אהבה  שיהיה  העיקר  הוא  זה  העולם,  אומות  אצל  וכן  והרשעים,  עולם 

אהבה אמיתית כלל. אבל להכשרים והיראים הזוכים להתקרב לצדיק אמיתי, יש להם אהבה אמיתית וכו׳.

ילקוט הנחל

וכתב  יחד.  הפכים  כל  שיתחברו  בעולם  רב  שלום  יתגלה 
בליקו״ה (חו״מ נזיקין ד, לב): עיקר השלום הוא בין שני 
לאין  שינויים  וכמה  בכמה  העולם  את  ברא  השי״ת  כי  הפכים. 
משונים  האדם  בני  וכן  וכו׳.  וקשה  רך  וחום,  קור  כגון  מספר, 

שהם  כמו  כי  מאוד,  בדעותיהם 
משונים בצורותיהם כך הם משונים 
(במדב״ר  במדרש  כמ״ש  בדעותיהם, 
כא, ב). וכל זה בשביל להשיג ולהכיר 
כי  דייקא,  זה  ידי  על  יתברך  אותו 
מבחינת  נמשכין  השינויים  כל 
הצמצומים, שהם המידות והספירות, 
שבהם צמצם אלקותו בכמה שכליים 
נפלאים, עד שנתהוו המידות, שהם 
נראים כהפכים זה מזה, שזה חסד 

וזה גבורה וכו׳, זה דין וזה רחמים וכו׳, ומשם נשתלשלו ונתהוו 
שיש  השינויים  כל  נמשכין  ומשם  הברואים,  וכל  העולמות  כל 
המידות  בין  וההכרעה  השלום  ע״י  הבריאה  קיום  ועיקר  בהם. 
כידוע, וכן בכל הדברים שבעולם שנבראו מארבעה יסודות, אש, 
וזה  קור  זה  מזה,  זה  כהפכים  בטבעם  שהם  עפר,  מים,  רוח, 
מדבר,  חי  צומח  מדומם  דבר  כל  וחיות  קיום  ועיקר  וכו׳,  חום 
ושלום  ההכרעה  בבחינת  השוה,  במזג  בו  ממוזגים  כשהיסודות 
הוא  חבירו,  נגד  אחד  יסוד  מתגבר  כשח״ו  כי  היסודות.  בין 
כל  שעיקר  ברוחניות,  הוא  כן  כמו  והריסתו.  הדבר  חורבן 
הצמצומים שעל ידם היה כל הבריאה, שהכל כאשר לכל לא היה 
להשגת  לבוא  אפשר  אי  אלוקות,  השגות  להשיג  כדי  אם  כי 
אלקות כי אם כשזוכין לכלל כל הצמצומים יחד, להכריע ולתווך 
השלום ביניהם וכו׳. ועל כן גדול מעלת השלום בין אדם לחבירו, 
דעתו  כן  ועל  מיוחד,  ושכל  צמצום  הוא  מישראל  אחד  כל  כי 
משונה מחבירו, אבל צריכין שיוכללו יחד באהבה, שיבואו לידי 
זה  נזהרין  ואין  בזה,  זה  כשפוגעין  אבל  וכו׳.   ושלום  הכרעה 
בכל  וכן  מחבירו,  אחד  ניזוק  אזי  חבירו,  נגד  אחד  והולך  מזה, 
הפכיים  שהם  שבעולם  הדברים  שכל  להורות  שבעולם,  הדברים 
זה מזה, כולם צריכים להעולם, רק שיזהרו להתנהג בהם במזג 
השוה, ואז כל אחד מועיל ומסייע לחבירו, וע״י כולם יחד באים 

ליזהר  צריכין  כן  על  וברוחניות.  בגשמיות  המכוון  תכלית  אל 
מאוד שלא ילך אחד נגד חבירו בלי הכרעה ושלום, שאז יזיקו 
הדברים  לכל  האדם  יבין  ומזה  המכוון.   ויתקלקל  זה  את  זה 
לבקש  ולבלי  ממחלוקת,  מאוד  מאוד  להתרחק  שצריך  שבעולם, 
אדרבא  חבירו,  על  ושנאה  קנאה 
חבירו  את  לדון  כוחו  בכל  ישתדל 
נדמה  לפעמים  כי  זכות.  לכף 
במעשיו  מתכוון  שחבירו  להאדם 
דברים  שעושה  מחמת  להקניטו, 
ובאמת  ורצונו,  עניינו  כנגד  שהם 
חבירו לא ִּכֵּון כלום כנגדו, רק הוא 
לצורך  תומו,  לפי  דבריו  עושה 
ונוח  קפדן  שהוא  ומי  פרנסתו, 
שנאה  נוטר  תיכף  אזי  ח״ו,  לכעוס 
על חבירו, מחמת שלפי דעתו הוא כנגדו, ו׳כמים הפנים לפנים 
וכו׳׳ (משלי כז), ואזי גם חבירו עומד נגדו, עד שנתעורר מחלוקת 
כי  המחלוקת  נתהווה  לא  כי  בחינם,  הוא  ובאמת  שניהם.   בין 
אם ע״י שלא השתדל כל אחד לדון את חבירו לכף זכות, שאינו 
להכעיסו,  כיוון  שבוודאי  בדעתו  חתר  רק  כלל,  לרעתו  מתכוון 
מאחר שעושה דברים כנגד רצונו והנהגתו, אע״פ שבאמת חבירו 
עשה בתמימות לצרכו, לא להכעיסו וכו׳. ומזה יכולין להבין בכל 
את  ולדון  השלום,  אחר  לרדוף  צריך  שהאדם  שבעולם,  הדברים 
חבירו לכף זכות, ולא יאמר פלוני יקפח פרנסתו, כי לזה רשות 
שמוכן  במה  נוגע  אדם  ואין  רשות,  ולזה  ומתן,  המשא  לעשות 
לחבירו, ולעולם יעבור האדם על מידותיו, ובזה ִינצל מכל מיני 
היזקות ומחלוקת, ולא לילך נגד חבירו דייקא כמו שחבירו הולך 
שחבירו  באופן  הוא  אם  ואפילו  זה.  את  זה  שיזיקו  עד  כנגדו, 
הוא  וימתין  ְוַדָּיָנא,  ִמִּדיָנא  לברוח  יותר  טוב  בדין,  יתחייב 
ריב  לידי  יבוא  שלא  כדי  תחילה,  שילך  לחבירו  ויוותר  במקומו, 
ודין ומחלוקת. כי טוב לסבול איזה מניעת רווח, או איזה הפסד, 
מלבוא לידי מחלוקת, שיפסידו הרבה יותר בכפלי כפליים. מכל 
שכן וכל שכן מחלוקת ושנאת חינם בשביל כבוד ונצחון בעלמא, 
על  אלא  מתקיים  העולם  אין  כי  בחינם,  פרנסות  מאה  שאובד 

השלום, כמו שאמרו רבותינו ז״ל (זהר קרח, קעו:).

   
     






 נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
בדברי  וכמבואר  להשגה,  ניתנת  ובלתי  מופשטת  לבחינה  העליונה  מדריגה  תחתית  נחשבת  התחתונה,  מדריגה  שכלפי  כלומר  העיון).  כללי  (מח"י  ז'  בכלל  כמובא  ˜ל) 
האריז"ל המובאים להלן. וע"פ זה יתכן לרמז ולבאר במה שנתבאר לעיל (סוף אות ב') שככל שעולה האדם ממדריגה למדריגה אזי יכול לידע את ה' בהבנה יתירה, שאכן 
כאשר עמד במדריגתו הקודמת בהשגת וידיעת השי"ת, היתה נחשבת אפילו תחתית ההשגה והידיעה העליונה, לבחי' אהבה שבדעת. אמנם כעת שנתרחבה ונתרוממה 
השגת דעתו בהשי"ת ועלה למדריגה העליונה, נחשבת השגה וידיעה זו לבחי' 'אהבה שבימים', והבן.      ˜ל‡) ראינו לציין, שבבואנו להשוות את דוגמת רבינו ממדרש 
דוגמת  את  נקט  שבימים  האהבה  מדריגת  וכנגד  הענוה,  מידת  דוגמת  את  נקט  שבדעת  אהבה  מדריגת  שכנגד  בידינו,  יעלה  האהבה,  דרגות  ב'  מענין  להשגתו  זה,  חז"ל 
מידת החכמה, וכנגד תחתית מדריגה העליונה (שלגביה היא נחשבת כ'אהבה שבימים'), שהיא ג"כ ראש מדריגה התחתונה (ולגביה היא נחשבת כ'אהבה שבדעת'), נקט 
המאמר.  מכלליות  כמתבאר  שבדעת,  האהבה  מידת  היא  והיא  וכו'',  שלום  לבקש  שצריך  הוא  'הכלל  המאמר,  את  רבינו  פתח  שבה  ˜לב)  היראה.       מידת  דוגמת  את 

ּב 
ואני תפלה

ר  ∆ׁ‡ֲ  ú…ּכúַ יב  ƒט ּומ≈ ב  טו…
 úי ƒב ¿ׁ ƒּב úָם  ָ‰עו…  ָ‡ָר ּבָ
ָך  ¿ַרֲחָמנּו ָך ו¿  טּוב¿ ַ‚úּו… ¿ú
ָך  ב¿ טּו ר  ∆ׁ ‡ֲ úַ ו¿  , ' ו כ ו
 ‰ ∆ú עו… ָך  ¿ ָּ ƒמ‡ֲ  ‚ַ ָּׂ‰ַ ו¿
  ‰ ָחפ≈ ָּ‡ַ ף, ו¿ ין סו… ַע„ ‡≈
 י ƒú ַכ¿ ּב¿ ָך  ¿ ‡ו… י‚  ƒּׂ ּנַ ∆ׁ
וכו',   ‰ ָנ יו… ¿ú ָ‰ע∆  ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿
ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡  ַּ ƒי‚ ֲ‡מ ƒּׂ‰ַ ¿ú
ר  ≈ יו… ּב¿  ú „ו… ָ‚ּ   מּו ≈ú ¿ׁ ƒּב
 ‰ ‚ָ ר≈ ¿„ ַמ ּב¿ ַעם,  ּפַ  úָכ ּב¿
י  ƒּכ"  ,‰‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ  ‰úָ ַמע¿ ¿ú
ר  מ≈ ׁו…  ַ‰ּ ב… ָ‚ּ  úַע מ≈  ַ‰ּ ב… ‚ָ
י  ƒּכ ם".  י‰∆ ≈úֲע ים  ƒ‰ בו… ¿‚ ּו
 ‰ ∆úֲע ַ‰ּנַ ָך  טּוב¿ ם  ∆̂ ע… מ≈
  פ≈ ָח  ‰ ָּ‡ַ ב,  ָ‚ּ ¿ׂ ƒּנ‰ַ ו¿
 ú ָכ ּב¿ ּו  נ ּמָ ƒע יב  ƒיט ≈‰ ¿ú
  úָמו… ָ‰עו…  úָכ ּב¿ ∆ׁ ב  ַ‰ּטו…
ין  ≈‡ ∆ׁ  ‰úֲָע ַ‰ּמַ  י ƒú ַכ¿ ּב¿
úָ‰ ַ‡ֲחָריו (úי˜ו" ˆב).  ַמע¿

כהן  זכה  מה  מפני  לו 

להקרא ׳מלאך ה׳ צבאות׳ 
בא  הוא  שגם  לפי  וכו׳, 
ובאיזה  החסד.  מצד 
גדול,  הכהן  מושרש  חסד 
בחסד שהוא רחמים בתוך 
רחמים (היינו בחסד דא״א, או 
מושרש  הדיוט  כהן  אבל  בחכמה, 

רק בחסד דז״א), ולכך שורש 
הדין.  מצד  אינו  הכהן 
אדם  כל  באמת  אמנם 
המעלה,  לזו  לזכות  יכול 
הכהן  זכה  מה  מפני  כי 
מחמת  החסד,  למידת 
מידת היראה (שהיא פתח אף 
זהו  לחסידות),  לזכות  אדם  לכל 
מעולם  ה׳  ׳וחסד  שכתוב 
ועד עולם על יראיו׳. 

לסילותא. ראה  עקב  ענוה  עשתה  לראשה  עטרה  חכמה  שעשתה   מה 
השירים  בשיר  המדרש  בלשון  וכו׳׳,  חכמה  שעשתה  ׳מה  ד״ה  במקו״ח  מעלה 
רבה (א, ט), והשייך לו ˜ל‡).  ובזהר (נשא, קמה ע״א) מבואר, שישנם ב׳ דרגות 
שמים׳,  ׳יראת  א.  והחסידות.   הענוה  את  להשיג  זוכה  ידה  שעל  היראה,  במידת 
והיא מה שזוכה להשיג עתה. ב. ׳יראת חטא׳, שהיא מה שעולה ומוסיף בה תמיד, 
וז״ל: כמה גדולה היראה לפני הקב״ה, שבכלל היראה ענוה, ובכלל הענוה 
שאינו  ומי  בכולן.  ישנו  חטא׳,  ׳יראת  בו  שיש  מי  שכל  נמצא,  חסידות. 
׳ירא שמים׳, אין בו לא ענוה ולא חסידות וכו׳. תאנא, כל אדם שיש בו 
חסידות נקרא מלאך ה׳ צבאות, הדא הוא דכתיב ׳כי שפתי כהן ישמרו 
זכה  מה  לו מפני  הוא׳,  צבאות  ה׳  מלאך  כי  מפיהו  יבקשו  ותורה  דעת 

כהן להקרא מלאך ה׳ צבאות וכו׳, משום דאתי מסטרא דחסד. מהו חסד, רחמי גו רחמי, ובגין כך כהן לא אשתכח מסטרא דדינא. מאי טעמא זכה 
כהן לחסד, בגין היראה, הדא הוא דכתיב ׳וחסד ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו׳. וביאר המתוק מדבש (שם), שב׳ דרגות יראה אלו הם בכלל דרגת ׳יראת 
הרוממות׳, אלא ש׳יראת שמים׳ שורשה במלכות, ֶׁשָּיֵרא מרוממות רוכב שמים. ו׳יראת חטא׳, שורשה בבינה, ֶׁשָּיֵרא שלא יגרום החטא הפסק הדביקות בינו לקונו. ונקראת 
גם ׳יראה מאהבה׳, ֶׁשָּיֵרא שלא יפריד החטא אהבתו לקונו, וז״ל: כמה גדולה היראה לפני הקב״ה.כמה גדולה היראה לפני הקב״ה. היינו יראה עליונה הנקראת ׳יראת חטא׳ וכו׳, ְוִיְרָאה זו שורשה 
מקונו  שמתבייש  הוא  הענוה  וענין  עי״ש).  ג,  לח,  שער  (ע״ח  דתבונה  במלכות  למטה  שהיא  לאה,  מבחינת  היא  ענוה  כי  ענוה.  היראה  ענוה.שבכלל  היראה  שבכלל  מבינה. 
רוכב  מרוממות  ֶׁשִּמְתָיֵרא  הוא  שמים׳  ׳יראת  ענין  וכו׳.  שמים  ירא  שאינו  וכו׳.ומי  שמים  ירא  שאינו  משורת הדין. ומי  לפנים  שעושה  היינו  חסידות.  הענוה  חסידות.ובכלל  הענוה  ובכלל  בעבירה.  מלהרהר 
שמים וכו׳, ויראה זו היא יראה תחתונה שהיא במלכות. ומי שאין לו אפילו יראה זו, בוודאי אין בו לא ענוה ולא חסידות וכו׳, כי היראה היא פתח 
הכניסה לענוה, ומשם עולה לחסידות. כל אדם שיש בו חסידות.כל אדם שיש בו חסידות. בין מפני שהוא כהן מצד החסד, בין מפני טּוב הנהגת האדם, שנעשה חסיד. מלאך ה׳ מלאך ה׳ 
צבאות הוא.צבאות הוא. לא אמר סתם ׳כי מלאך הוא׳, שאז היה משמע רק שהוא נבדל מחומר, אבל מלאך ה׳ ׳צבאות׳, מורה שהוא אות בצבא של מעלה, כי ניכרת 
מעלתו בין המלאכים, ועוד שנעשה משכן מיוחד להשכינה. מ״ט זכה כהן לחסד בגין היראה.מ״ט זכה כהן לחסד בגין היראה. בשביל היראה שהיא פתח הכניסה לחסידות, ואם כן גם כל 
ירא ה׳ שיכנס לחסידות, יזכה לשם זה ֶׁשִּיָּקֵרא ׳מלאך ה׳ צבאות׳.   מה שעשתה חכמה וכו׳ עשתה ענוה וכו׳. אמרו חז״ל במסכת אבות (ו, א) שהתורה 
מידותיו  כל  שהם  יתברך,  ַמְלּבּוׁשֹו  נקראת  התורה  ויראה.  ענוה  ויראה.ומלבשתו  ענוה  ומלבשתו  בזה:  ביאר  יז),  (אות  חבר  לרי״א  תורה  אור  ובספר  ויראה,  בענוה  לֹוְמָדּה  את  מלבשת 
יתברך, שבזה הוא מתגלה לנבראיו, שעי״ז בראם ומחיה אותם ומשגיח עליהם, והוא התורה, שבזה נברא העולם וכולה שמותיו של הקב״ה. וכשעוסק 
האדם בה, הוא מתלבש ממש במלבושיו יתברך, ויוצא בלבוש מלכותו יתברך, וכמו שהוא יתברך מקור הענוה, ש׳במקום גדולתו של הקב״ה, שם אתה 
מוצא ענותנותו׳ (מגילה לא.), והוא צמצום יכולתו יתברך, שיהיה נמצא לנבראים, ולכן האדם העוסק בתורה, מתלבש במידת ענוה, שעי״ז משיג שפלות 
ערכו נגד גדולתו יתברך. וכל מי שהוא יותר עוסק בתורה ומתגדל בה, מתגדל אצלו מידת הענוה ביותר, ולכן משה רבינו ע״ה, שעל ידו ניתנה התורה 
בכלל, כתוב בו ׳והאיש משה ענו מאוד מכל האדם כו׳׳. וכן היראה בא מצד צמצום שעשה הוא יתברך, נותן גבול לנבראים, כל אחד לפי ערכו, הוא 
מתיירא לעלות מדריגה גדולה יותר מערכו, שבזה היה מתבטל ממציאותו. וכן הוא בנבראי מעלה ובמלאכי השרת שנאמר בהם ׳וקרא זה אל זה כו׳׳. 
ותיקנו אנשי כנסת הגדולה בנוסח ברכת יוצר אור ׳וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם׳, שכל מלאך שומר את גבולו, והוא מצד לבושו יתברך, שצמצם 
מצד  בא  והיראה  יראה.  בה  העוסק  לאדם  מלבשתו  ולכן  כו׳׳.  להם  ויראה  להם  ׳וגובה  א)  (יחזקאל  שנאמר  וכמו  הנבראים,  ברא  ועי״ז  ויכולתו  כבודו 
הענוה, כמו שנאמר ׳עקב ענוה, יראת ה׳׳. ולכן במשרע״ה שהיה עניו מאוד מכל האדם, אמרו (ברכות לג:) ד׳יראה מלתא זוטרתא היא לגבי משה׳. 
עשתה ענוה וכו׳. הנה נקט רבינו כדוגמא למדריגה העליונה, בחי׳ אהבה שבדעת, את מידת הענוה, ולתועלת הלימוד ראינו להרחיב מעט בהא דמצינו בדברי חז״ל 
גבי מידה זו, ששייכת היא לענין השלום ˜לב), וכמובא בבמדבר רבה (יא, ז): גדול שלום שניתן לענוים, שנאמר (תהלים לז) ׳וענוים ירשו ארץ, והתענגו 
על רוב שלום׳. וביאר המהר״ל בנתיבות עולם (נתיב השלום א): גדול השלום שניתן לענוים.גדול השלום שניתן לענוים. כי אין המחלוקת רק כאשר כל אחד רואה עצמו מיוחד במעלה, 
ומפני זה מתחדש המחלוקת, אבל בעל ענוה לא שייך בו מחלוקת, ולכך ניתן השלום לבעלי ענוה.  ומובא בראשית חכמה ( שער הענוה, ו), שע״י מידת 
השפלות והענוה, יזכה האדם לרדוף ולבקש אחר השלום, וז״ל: פירשו בברייתא דמסכת כלה (פ״ג), ששפל רוח למדין מאהרן, דכתיב ׳כי שפתי כהן ישמרו 
דעת׳, ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום, וחשוב בדעתך, היאך הוא רודף שלום אם אינו שפל רוח? הא כיצד, אם אדם מקללהו, אומר לו שלום 

עליך, אדם מריב עמו, ושותק. ועוד, אם ָרבּו שנים, הוא משפיל רוחו והולך אצל זה, ומרצהו על זה, וכן לזה, כך היתה אומנותו של אהרן. 

מילואי חכמה
באורח  ומובא  שתחתיה.  לבחינה  דעת  בחי׳  הוא  בחינתו  לפי  כ"א 
שבדעת  אהבה  בחי׳  הוא  וכו׳  שאהבתו  אדם  שבדעת שיש  אהבה  בחי׳  הוא  וכו׳  שאהבתו  אדם  שיש  לזה:  בביאור  (לג)  מישור 
מדבר  הנמוך  שהאדם  בזמן  ולכן,  ממנו.  פחותה  במדריגה  שהוא  להאדם  ממנו.וכו׳  פחותה  במדריגה  שהוא  להאדם  וכו׳ 
עם חבירו שבמדריגה הגבוה ביראת שמים, עי״ז מקבל ממנו התנוצצות 
של אהבה שבדעת. וי״ל דזה פירוש מה שהביא רבינו לעיל (אות ב׳) על 
מאמר חז״ל ׳אם יאמר לך אדם איה אלקיך וכו׳׳, שאם אתה פוגש אדם 
במדריגה פחותה, שהוציא עצמו מן הכלל, אמור לו דברי חיזוק ויראה, 
התנוצצות  למדריגתו  מאיר  אתה  ועי״ז  השי״ת,  נמצא  במדריגתו  שאפילו 

האהבה שבדעת, בבחינת ׳אלי קורא משעיר׳. 

ילקוט הנחל

ואיתא  שתחתיה.  לבחינה  דעת  בחי׳  הוא  בחינתו  לפי  כ"א 
בליקו״מ (כה, ג): דע, שאין שני בני אדם שווין זה לזה.  בזה 
כי כל הנשמות הם זה למעלה מזה, וזה ַמְלּבּוׁש לזה, ופנימית של 
רוצה  כשאחד  נמצא  עליון.  לחיצוניות  וחיצוניות  לבוש  נעשה  תחתון 
עליונה,  למדריגה  ממדריגתו  לעלות 
העומד  האדם  ונעתק  הולך  אזי 
ונעתק  והולך  העליונה,  במדריגה 
למדריגה היותר עליונה, כי אי אפשר 
שיהיו שני אנשים במדריגה אחת. 

בחי׳  הוא  בחינתו  לפי  כ"א 
שתחתיה.  לבחינה  דעת 
ענין זה ידוע בכתבי הקבלה, ש׳כל בחינה כלולה מכל הבחינות׳, והוא הכלל 
השמיני מח״י כללי העיון של ראבר״נ, וכמובא גם בליקו״ה (חו״מ גניבה ד, 
כבר כתבנו כמה פעמים שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, כי  ו): 
זהו יסוד והקדמה כללית בכל ספרי הקבלה. כי אע״פ שאנו אומרים 
שזה בחינת חסד וזה גבורה וכו׳, אבל גם חסד כלול מכל הספירות, 
וכן גבורה, וכן בכל הבחינות והשמות והעניינים המוזכרים בספרי 
קבלה כידוע וכו׳. וזכור כלל זה, כי יצטרך לך מאוד בכמה מקומות. 

שיש  ה׳)  (אות  לעיל  שביאר  וכו׳. אחר  עטרה  חכמה  שעשתה  מה 
שני מיני אהבות, שבמידות ושבדעת, מוסיף כעת רבינו ומבאר, ששתי 
הפחותה  מדריגה  שכל  שכידוע  אדם,  בני  שני  בין  אף  קיימות  אלו  בחינות 
שבעולם העליון, נעשית שורש עליון לבחינה העליונה שבמדריגה שתחתיה ˜ל), 

על  ט)  (א,  רבה  השירים  בשיר  וכדאיתא 
מידת  לעומת  הענוה  מידת  מעלת  רום 
מה  מתנא,  רב  אמר  וז״ל:  החכמה, 
ָעָׂשת  לראשה,  עטרה  חכמה  ֶׁשָעָׂשת 
ֶׁשָעָׂשת  מה  לעקבה.  סנדל  ענוה 
לראשה,  שנאמר  עטרה  חכמה 
יראת  חכמה  ׳ראשית  קיא)  (תהלים 

ה׳׳, ָעָׂשת ענוה סנדל לעקבה, שנאמר (משלי כב) ׳עקב ענוה יראת 
ה׳׳.  ומאמר זה מובא גם בתלמוד ירושלמי במסכת שבת (ח ע״ב), ופירש 
החכמה  חשיבא  דלא  לראשה.  עטרה  חכמה  לראשה.עשת  עטרה  חכמה  עשת  (שם):  העדה  הקרבן 
בלעדה, דהיכא דליכא יראת חטא אין חפץ בחכמה. עשת ענוה עקב עשת ענוה עקב 
לסוליסא.לסוליסא. פירוש, תחתית המנעל, שהוא טפל אצלה. דענוה מידה 
להרמב״ם  ובפיהמ״ש  חטא.   ליראת  יזכה  ידה  שעל  מאוד,  חשובה 
(אבות ד, ד) ביאר עוד: אמרו בשבח הענוה ׳מה שעשת חכמה וכו׳׳, 
סיבת  ה׳)  (יראת  והיא  החכמה,  מן  נעלה  ה׳  שיראת  ראיה  וזאת 

מציאותה (של החכמה). עקב ענוה יראת ה׳.עקב ענוה יראת ה׳. כלומר שיראת ה׳ נמשכת אחר שולי הענוה, הרי שהענוה גדולה מן החכמה הרבה.  ובעץ חיים 
(שער לח, ג) ביאר, שעקב הענוה עצמו, הוא העטרה והכתר של המדריגה שתחתיו, דהיינו החכמה, וז״ל: בסיום רגלי ועקבי לאה (שהיא מדריגה העליונה 
ביחס לרחל), משם מתחיל כתר רחל, למטה מרגלי לאה. וזה שאמרו רז״ל ׳מה שעשתה ענוה עקב לסולייתא׳, שהם רגלי לאה (כפי שמבאר 

שם בהרחבה שלאה היא כנגד הענוה, ורחל כנגד החכמה), מהם עצמם נעשה ראש וכתר של רחל, הנקרא יראה. 

     ואפילו ו 

     
     
 קג:) יבמות  בתוספות  הובא  שה״ש  (מ״ר  

 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם



מסילת הקשרים
˜ל‚) 'יבקשו' דייקא, בבחי' המבואר לעיל בריש המאמר שצריך 'לבקש' שלום. כלומר, שצריך לבקש מזה הצדיק את הארת אותיות התורה וגילויין, כמתבאר במהלך התורה. 
˜ל„) בבחי' המבואר להלן (אות ז') שכפיית היצר היינו שיקשר את ליבו לדעתו, ובבחי' המבואר לעיל (אות א') במקו"ח ד"ה 'בה' אהלל דבר וכו'', מדברי המשנה 'בכל 
לבבך, בשני יצריך', עי"ש והבן.      ˜ל‰) בבחי' המבואר לעיל (אות ה'), שהאהבה שהאב אוהב את בנו זה בחי' אהבה בפועל, אולם האהבה שיש שהבן במוח האב זה בחי' 
אהבה בכח. כלומר שמחמת שכפה הצדיק את יצרו, על כן זכה להוציא מחשבתו מן הדעת ּוְמִביָאּה לידי דיבור, בבחי' 'תורה יבקשו מפיהו', וזה כמוציא מכח אל הפועל. 
הבין  ולא  במקומו,  גם  שייכת  ה'  שאהבת  ראה  שלא  יתבאר,  ולענייננו  תשובתו.  את  שדוחים  לכך  וראיות  קול,  בת  ַאֵחר  ששמע  באריכות,  הגמ'  בדברי  שם  וראה  ˜לו) 
שאפשר לשוב מכל מקום אשר הוא שם, כדלעיל (אות ב'). ויתכן לרמז, שמחמת שלא כפה את יצרו, ע"כ לא האירו לו אותיות התורה כראוי, ואדרבה נצטרפו לו לרע, 

שראה בדברי התורה עצמם שנדחת תשובתו. ולעומתו רבי מאיר שיכול גם להוציא ולגלות התורה שנמצאת אף אצל מי שהוא פגום, בבחי' אותיות מצטרפות. 

ּב 
ואני תפלה

 úָכ ּב¿   ֲעúו… úַ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú  ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒמ ַעם  ּפַ
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ú ּכָ ∆ׁ ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ וכו', ו¿
ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿  ‰ ָבז∆  ‰ ז∆ úּו  ¿ú ֻיכ¿
ם  úו… ָׁ ּוב¿  עּו ר≈ ו¿ ַ‡ֲחָו‰  ו¿
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ú ּכָ ∆ׁ ַע„   ú „ו… ָ‚ּ
  ∆‡  ‰ ז∆ ימּו  ƒָיר ו¿ י‰ּו  ƒּב ¿‚ ַי
 ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿ ¿ú  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ  ‰ ז∆
 ‰ úָ ע¿ ַמ ¿ú  ‰ úָ ֲע ּמַ ƒמ ּו
 „ ַע  ,‰úָ „ו… ¿‚ּ  ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒּב
רּום  ¿ú   ֲעúו… úַ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
 ú ∆ׁ  ‰ ָנ יו… ¿ú ָ‰ע∆  ‰úֲָע ַ‰ּמַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ַע„   ,‰ ָ ּׁ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
ינּו  ≈‰…ú ¡‡ יי  ָך  ּב¿  ú ≈ú ּכָ ƒ‰ ¿ú
י  מ≈ ¿ú עו… ¿ú ינּו  ≈ י ֲ‡בו… ≈‰…ú‡ ו≈
ם י ƒח ָ̂ נ¿ ח  ַ̂ נ≈ ¿ú ּו  „ ַע

(úי˜ו" כ‰). 

בתלמיד  היה  מעשה  לז 

שנתפרסמו  אחד  חכם 
עליו תדיר שמועות רעות 
אמר  זימה,  של  ושנואות 
מה  לחבריו,  יהודה  רב 
נעשה ְּבִעְנָינֹו, אם ְנַנֵּדהּו, 
שבמקומו  החכמים  הרי 
רבם),  (שהוא  לו  צריכים 
הרי  ְנַנֵּדהּו,  לא  ואם 
שמים.  שם  עי״ז  מתחלל 
ואזי פנה ואמר לרבה בר 
שמעת  האם  חנה,  בר 
זה  בענין  דבר  מרבותיך 
עקב  נידוי  מהטלת  נמנעים  (אם 

לו  אמר  התלמידים).  צורך 

יוחנן,  א״ר  כך  רבב״ח, 
שפתי  ׳כי  שנאמר  מהו 
ותורה  דעת  ישמרו  כהן 
מלאך  כי  מפיהו,  יבקשו 
ה׳ צבאות הוא׳ (כלומר, וכי 
שמלמדנו  מלאך),  הוא  הכהן 

הרב  דומה  שאם  הכתוב, 
ירא  שהוא  (כלומר  ה׳  למלאך 
שמים, ואין דופי במעשיו), אזי 
אבל  מפיו,  תורה  יבקשו 
אם לא (שאין מעשיו מתוקנים, 
ואינו דומה למלאך), אל יבקשו 
תורה מפיו. ולאור דברים 
אלו ִנָּדהּו רב יהודה לאותו 

תלמיד חכם.

מילואי חכמה
לעולם  דעת  בחי׳  הוא  היצירה  עולם  של  הפחותה  המדריגה 
העשיה שתחתיו. ראה לעיל במקו״ח ד״ה ׳מה שעשתה חכמה 
נעשית  העליונה,  מדריגה  שתחתית  המבאר  ג),  לח,  (שער  חיים  העץ  בדברי  וכו׳׳ 
בעצמה שורש עליון למדריגה שתחתיה.  והנה סיבת ענין זה, הוא כדי שיתקשרו כל 
זה  כל  וכמבואר  בהם.  יתברך  חיותו  המשכת  לצורך  יחדיו,  ופרטיהם  העולמות 
באריכות רבה בעץ חיים (שער מב, שער א דרושי אבי״ע, א), וכפי שסיכם דבריו 
עולמות  ד׳  כל  וז״ל:  יח),  פתח  אבי״ע,  (נתיב  שערים  פתחי  בספר  בבהירות 
דא״ק  ש׳מלכות׳  שכמו  בזה,  זה  קשורים  הם  עשיה,  יצירה,  בריאה,  אצילות, 
(דאדם קדמון, והוא עולם עליון ביותר, שורש לד׳ עולמות הנ״ל), נעשית ׳עתיק׳ 
(חלק מספירת הכתר) לאצילות, ומתלבש בכתר שלו, כמו כן בחינה תחתונה 
לבריאה,  יורדת  דידה,  מלכות  של  אחרונה  נקודה  היינו  אצילות,  של 
דבריאה  מלכות  וכן  עתיק.  בסוד  שם  ונעשית  לשועלים,  ראש  ונעשית 
שכל  מפני  הזה,  הקשר  וענין  לעשיה.  מיצירה  וכן  ליצירה,  עתיק  נעשית 
לזולתו,  וטובו  יחודו  גילוי  בשביל  היה  העולמות  מציאות  כוונת  תכלית 
כל  הזה  אופן  ועל  וכו׳,  לטוב  רע  להפך  והעבודה,  הבחירה  ובשביל 
העולמות מקושרים יחד בקשר אמיץ, שלכן העבודה של התחתונים גורם 
שינוי תיקון או קלקול ח״ו בכולם. ומזה נעשה שורש גם לתחתונים, שהם 
צל ודמות של כל העולמות, להיות מקושרים זה בזה, והם בסוד דצח״ם 
מהם,  ואחד  אחד  כל  בין  ממוצעת  בחינה  שיש  מדבר),  חי,  צומח,  (דומם, 
שהקוף  א),  מב,  שער  (ע״ח  ז״ל  הרב  מרן  ג״כ  וכמ״ש  הטבעיים,  כמ״ש 
אמצעי בין מדבר לחי, ו׳אדני השדה׳ (מין בריה, עי׳ משנה כלאים ח, ה) בין 

עולמות  נגד  הם  אלו  הרי  כי  לצומח,  דומם  בין  ו׳אלמוג׳  לצומח,  חי 
ע״י  ולכן  יתברך.  הוי״ה  אותיות  וד׳  עשיה),  יצירה,  בריאה,  (אצילות  אבי״ע 
גורם  ח״ו  ולהיפוך  הדצח״ם,  לכל  תיקון  גורם  ועבודתו,  המדבר  האדם 
שהוא  קדמון)  (אדם  א״ק  בין  ממוצעת  בחינה  שיש  וכמו  בכולם.  קלקול 
בחינה  יש  כן  כמו  וביניהם,  הארבעה,  העולמות  מסדר  למעלה  מדריגה 
בלי  בחינה  סוד  הגופים  נגד  היא)  (הנשמה  שהוא  הנשמה,  בין  ממוצעת 
שבנפש  תחתונה  בחינה  היא)  ממוצעת  בחינה  (אותה  והוא  זמן,  ובלי  גבול, 
הדצח״ם.  נגד  ׳אצילות׳  במדריגת  שהוא  האדם,  בגוף  שמתלבשת  האדם 
והוא סוד שם הוי״ה ְׁשֵלָמה, הכולל כל העולמות, קוצו של י׳ נגד א״ק, 
ונכללים  עולים  הזה  קשר  וע״י  אבי״ע,  עולמות  בד׳  הוי״ה  אותיות  וד׳ 
בהיכלין,  היכלין  שנקשרים  והמצוות,  התִפלות  בסוד  בחבירו  אחד  עולם 

והם סוד העמודים שבין היכל להיכל ובין עולם לעולם, כידוע. 
כי  ׳וזשארז״ל  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  וכו׳.  כהן  שפתי  כי  וזשארז"ל 
זו  ומימרא  קטן.  מועד  במסכת  הגמרא  בדברי  וכו׳׳,  כהן  שפתי 
מובאת גם בחגיגה (טו ע״ב), גבי אלישע בן אבויה, הנקרא ׳ַאֵחר׳ ˜לו), שלמד רבי 
מאיר תורה מפיו.  ומבואר שם, שמי שהוא גדול (וכופה את יצרו, אין לו לחשוש 
שימשך אחריו, כדפירש״י) יכול ללמוד תורה גם ממקומות רעים.  וז״ל הגמ׳: רבי 
אמר  חנה  בר  בר  רבה  והאמר  דאחר,  מפומיה  תורה  גמר  היכי  מאיר 
רבי יוחנן, מאי דכתיב ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, 
כי מלאך ה׳ צבאות הוא׳, אם דומה הרב למלאך ה׳ צבאות, יבקשו תורה 
מאיר  רבי  לקיש,  ריש  אמר  מפיהו.  תורה  יבקשו  אל  לאו,  ואם  מפיהו, 

מי  כי  ב):  (לג,  הפל״ח  וביאר  וכו׳.  דעת  ישמרו  כהן  שפתי  כי 
שזוכה שכפה את יצרו וביטל הימי רע שלו לגמרי, אז הימי 
טוב שלו לבד, היינו האהבה שיש לו עם השי״ת בזמן ובמידות, 
הוא בחינת אהבה שבדעת לפי מדריגתך, וגם כי עי״ז הימי טוב 

שבדעת  האהבה  מאור  מקבלין  שלו 
הארת  ממנו  שתקבל  ועי״ז  כנ״ל. 
אהבה שבדעת, עי״ז ממילא יתבטלו 
ויעלו  שלך,  רעות  המידות  ויפלו 
בהם,  המלובשים  טוב  הימי  מהם 
ויקבלו ג״כ התנוצצות מאור האהבה 
שבדעת  אהבה  בחינת  שהוא  הזו, 
׳כי  בחינת  שזה  מדריגתך,  לפי 
שפתי כהן ישמרו דעת׳, היינו מה 
שהוא יכול להוציא מכח אל הפועל 
הוא  דיבור ˜ל‰),  לבחינת  ולהביאו 
שהוא  דעת,  בחינת  מדריגתך  לפי 

ועי״ז  יצרו,  את  שכפה  מאחר  כי  וגם  והמידות.  מהזמן  למעלה 
׳גם  שם  אשר  שבדעת,  האהבה  מאור  שלו  טוב  הימי  מקבלין 
נופל  שם  שמסתכל  מקום  בכל  כן  ועל  ממך׳,  יחשיך  לא  חושך 
גשמיים,  מדברים  אפילו  התורה  את  יודע  ועי״ז  משם,  הרע 

בוודאי מרב כזה תורה יבקשו מפיהו. 

רבינו  ביאר  ג׳)  (אות  לעיל  וכו׳.  כהן  שפתי  כי  רז״ל  שאמרו  וזה 
נופל  כח׳,  גיבורי  ׳מלאכיו  בבחי׳  הרע,  בימי  יצרו  את  שכופה  שע״י 
ומתבלבל הרע ששוכן על טּוב אותיות התורה המחיה מקום זה, ונמשך להם 
בחי׳  התורה,  אותיות  את  ולבנות  לצרף  זוכה  ואזי  מלמעלה,  גדולה  הארה 
הגנוזה,  התורה  לו  ומתגלה  דברו׳,  ׳עושי 
מרחיב  וכעת  דברו׳,  בקול  ׳לשמוע  בחי׳ 
בעיקר  שייך  זה  שכל  עוד,  בזה  ומבאר 
לצדיקים הגדולים במעלה, הדומים למלאך 
מפיהם,  תורה  לבקש  שיש  צבאות,  ה׳ 
מדריגת  שלימות  להאיר  שבכוחם  מחמת 
התורה, הגנוזה והנעלמת בכל מקום, וכפי 
(יז  קטן  מועד  במסכת  חז״ל  שהזהירו 
ע״א) על דרך השלילה, שאין ללמוד תורה 
מתלמיד חכם שאינו כופה את יצרו, וז״ל: 
סנו  דהוו  מרבנן  צורבא  לז ההוא 

היכי  יהודה,  רב  אמר  שומעניה, 
ליעביד, לישמתיה, צריכי ליה רבנן, לא לשמתיה, קא מיתחיל שמא 
דשמיא. אמר ליה לרבה בר בר חנה, מידי שמיע לך בהא. אמר 
דעת  ישמרו  כהן  שפתי  ׳כי  דכתיב  מאי  יוחנן,  א״ר  הכי  ליה, 
ותורה יבקשו ˜ל‚) מפיהו, כי מלאך ה׳ צבאות הוא׳, אם דומה הרב 
למלאך ה׳ צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה 
תורה.  יבקשו  אל  לאו  תורה.ואם  יבקשו  אל  לאו  ואם  (שם):  ופירש״י  יהודה.  רב  שמתיה  מפיו. 
הואיל וסנו שומעניה, הא דצריכי ליה רבנן לאו כלום הוא, דמוטב דלא ילפי מיניה. ובעץ יוסף שעל העין יעקב (חגיגה טו ע״ב) ביאר את 
הדמיון בין הכופה את יצרו למלאך, וז״ל: דומה למלאך.דומה למלאך. אף שלא נתייחס אל המלאכים לא זכות ולא חובה, ואיך נדמה אליהם את האדם בעל 
יצה״ר שולט  יא) ׳לבבכם אין כתיב כאן, אלא ִלְּבכם, מגיד שאין  מח,  ב״ר  (ע״פ  הבחיריי, אך יובן ע״פ מה שכתב רש״י בפרשת וירא 
במלאכים׳, עד כאן. ר״ל ואין להם למלאכים אלא לב אחד. אף הרב אשר תורה יבקשו מפיהם, ראו להיות דומה אל המלאך, להיותו 
גובר על יצרו הרע, ושלא לייחס לו רק לב אחד ˜ל„).    כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו׳. בנוסף למה שהביא את דברי חז״ל על פסוק זה 
(כמובא בד״ה הקודם), דורש רבינו גם את לשוה״כ עצמו, באופן זה: ׳שפתי כהן׳ מרמז על הצדיק המשיג את שלימות מדריגת אהבה שבדעת, כי ׳כהן׳ 
מרמז לבחי׳ חסד, בחי׳ ׳אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד׳, כדלעיל (ריש אות ד׳). ׳ישמרו דעת׳, שזוכה לבחי׳ אהבה שבדעת כנ״ל. ׳ותורה יבקשו 
מפיהו׳, שממנו דייקא ראוי לבקש ולגלות את התורה הגנוזה כנ״ל. והנה פסוק זה נאמר גבי הברית שכרת ה׳ ִעם הלויים, כדכתיב במלאכי (ב, ד–ז): 
ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת, ִלְהיֹות ְּבִריִתי ֶאת ֵלִוי, ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות: ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום, ָוֶאְּתֵנם לֹו 
מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני, ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא: ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו, ְוַעְוָלה א ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו, ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַל ִאִּתי, ְוַרִּבים ֵהִׁשיב 
ראש  ִעם  איתו.  היתה  איתו.בריתי  היתה  בריתי  (שם):  הרד״ק  ופירש  הּוא:   ְצָבאֹות  ה׳   ַמְלַא ִּכי  ִמִּפיהּו,  ְיַבְקׁשּו  ְותֹוָרה  ַדַעת,  ִיְׁשְמרּו  כֵֹהן  ִׂשְפֵתי  ִּכי  ֵמָעֹון: 
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מקור חכמה ּבהמתרגםנחל נובע 



מסילת הקשרים
א')  (אות  לעיל  במילוא"ח  ראה  ˜לח)  עי"ש.       וכו'',  שנקראו  'צדיקים  ד"ה  (שם)  במקו"ח  ראה  שלום',  ברית  ג"כ  נקראו  ש'צדיקים  א')  (אות  לעיל  המובא  בבחי'  ˜לז) 
ד"ה 'צריך לבקש שלום' בדברי האבות דרבי נתן בזה, עי"ש.      ˜לט) בבחי' המבואר לעיל (סוף אות ב') שאנו צריכין לומר לזה המשוקע במדור הקליפות והוציא עצמו 
האותיות  אזי  הרע,  ומכניע  יצרו  את  שכופה  שע"י  ג'),  (אות  לעיל  המבואר  ובבחי'  ˜מ)  שלימה.        בתשובה  ולשוב  השי"ת  את  למצוא  יכול  ממקומו  שאף  הכלל,  מן 
והבן.  והיסוד,  הברית  תיקון  ע"י  והנדחים,  המפוזרין  הניצוצות  קיבוץ  לבחי'  גם  לרמז  יתכן  זה  שבכל  ונצטרפות,  בולטות  העכו"ם,  בלשונות  ומפורדין  מפוזרין  שהיו 
שגבוהה  במדריגה  יהיה  תמיד  הרב  שכאשר  כלומר,  שבדעת.   כאהבה  שתחתיה  מדריגה  כלפי  נחשבת  העליונה  מדריגה  שתחתית  בסמוך,  לעיל  המבואר  בבחי'  ˜מ‡) 
והבן.  השומע,  מדריגת  לפי  שבדעת  אהבה  בבחי'  יהיה  שיגלה  מה  כל  כי  מפיהו',  יבקשו  'תורה  אז  הללו),  הבעש"ט  בדברי  (כמבואר  מלאך  בחי'  שזה  מהתלמיד,  יותר 

סותרים  הרי  כן  אם  לח 

(אם  זה  את  זה  הפסוקים 
למלאך,  מהדומה  רק  ללמוד 

זה  אין  אחד),  מכל  אף  או 

המתיר,  שהפסוק  קשה, 
ת״ח  שהוא  במי  מדבר 
מללכת  ליזהר  ויכול  גדול 
ואילו  רעות,  בדרכים 
מדבר  האוסר,  הפסוק 
חכם  שאינו  תלמיד  על 
כל כך, שהוא יכול לימשך 
הגון,  שאינו  הרב  אחר 
ללמוד  לו  אסור  וע״כ 
רב  הגיע  כאשר  ממנו. 
אמר  לבבל,  מא״י  דימי 
ישראל  ארץ  חכמי  בשם 
רבי  של  דרכו  על  משל 
מאיר שלמד מאחר, שרבי 
אכל  תמרים,  מצא  מאיר 
את  וזרק  הפרי  בשר  את 
(והיינו  החוצה  הגרעינים 
הטוב  את  מאחר  לקחת  שידע 

(דרשה  רבא  דרש  שבו). 
מהו  לעניינו),  הקשורה 

אגוז  גינת  ׳אל  שנאמר 
ירדתי לראות באיבי הנחל 
בזה  נרמזו  אלא  וגו׳׳, 
שנמשלו  החכמים  תלמידי 
כדי  ומדוע,  לאגוז, 
אף  זה  אגוז  מה  ללמדך, 
בטיט  מבחוץ  שמלוכלך 
שבתוכו  מה  אין  ובצואה 
חכם,  תלמיד  אף  נמאס, 
תורתו  אין  שסרח  אע״פ 
בר  רבה  מצאו  נמאסת. 
הנביא,  לאליהו  שילא 
ושאלו, מה עושה הקב״ה 
אליהו,  והשיבו  בשמים. 
מאמרי  על  חוזר  שהוא 
החכמים, אך את מאמרי 
מזכיר.  אינו  מאיר  רבי 
שילא,  בר  רבה  ושאלו 
מדוע יש פגם בתורת רבי 
׳רימון  הוא  הרי  מאיר, 
קליפתו  אכל  תוכו  מצא, 
הרע  מחלקי  בתורתו  (ואין  זרק׳ 
תיכף  השיבו  אחר).  של 

אליהו, כעת קיבל הקב״ה 
ועכשיו  טענתך,  את 
׳מאיר  כך,  אומר  הוא 
שאדם  בזמן  אומר,  בני 
לשון  מה  שכינה  מצטער, 
ואומרת,  עליו  מקוננת 
קלני מראשי קלני מזרועי. 
הקב״ה  מצטער  כך  ואם 
על דם הרשעים (שמצטערים 
על  שמצטער  ק״ו  בדין), 

דם צדיקים שנשפך. 

קרא אשכח ודרש (ועליו סמך כשלמד מאחר), ׳הט אזנך ושמע דברי חכמים, 
אמר,  חנינא  רב  ׳לדעתי׳.  אלא  נאמר,  לא  ׳לדעתם׳  לדעתי׳,  תשית  וליבך 
מהכא, ׳שמעי בת וראי והטי אזנך, ְוִׁשְכִחי ַעמך ובית אביך וגו׳׳. לח קשו 
אמר,  דימי  רב  אתא  כי  בקטן.  הא  בגדול  הא  קשיא,  לא  אהדדי.  קראי 
רבא,  דרש  ְלָבָרא.  ִׁשיְחָלא  ושדא  ַּתְחָלא,  אכל  מאיר  רבי  במערבא,  אמרי 
מאי דכתיב ׳אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל וגו׳׳, ָלָּמה נמשלו 
בטיט  שמלוכלך  אע״פ  זה,  אגוז  מה  לך,  לומר  לאגוז,  חכמים  תלמידי 
אין  שסרח,  אע״פ  חכם,  תלמיד  אף  נמאס,  שבתוכו  מה  אין  ובצואה, 
תורתו נמאסת. אשכחיה רבה בר שילא לאליהו, אמר ליה, מאי קא עביד 
ומפומיה  רבנן,  דכולהו  מפומייהו  שמעתא  קאמר  ליה,  אמר  הקב״ה. 
שמעתא  גמר  דקא  משום  אמאי.  ליה,  אמר  קאמר.  לא  מאיר  דרבי 
אכל  תוכו  מצא,  רימון  מאיר  רבי  אמאי,  ליה,  אמר  דאחר.  מפומיה 
שאדם  בזמן  אומר,  בני  ׳מאיר  קאמר,  השתא  ליה,  אמר  זרק.  קליפתו 
כך  אם  מזרועי.  קלני  מראשי  קלני  אומרת,  לשון  מה  שכינה  מצטער, 
שנשפך׳.  צדיקים  של  דמן  על  ק״ו  רשעים,  של  דמן  על  מצטער  הקב״ה 
נאמר. אלמא ברשיעי עסיקינן (כלומר שחכמים אלו  לא  נאמר.לדעתם  לא  ופירש״י (שם): לדעתם 
ואת  לשמוע,  אזנך.  אזנך.הטי  הטי  אזנך׳.  ׳הט  קאמר  ואעפ״כ  ה׳),  מדעת  דעתם  שונה 
מעשיהם ִׁשְכִחי, ואל ִּתְלְּמִדי אותן. גדול.גדול. היודע ליזהר שלא ילמוד ממעשיו, 
שיחלא.שיחלא.  בתמרה.   הנאכל  החיצון  פרי  תחלא.  תחלא.  מפיו.   תורה  ללמוד  יכול 
גרעינה הנזרקת. השתא קאמר.השתא קאמר. עכשיו שמע ְלקֹוְל, ואמר שמועה מפיו. 
הרב דומה למלאך ה׳ צבאות. ומובא בספר  מעשה צדיקים (עמוד לד– אם 

ז״ל  מאניפולי)  (זושא  זישע  מוה״ר  הרה״ק  וז״ל:  בזה,  נפלא  מעשה  לו) 
היה תלמיד הרה״ק המגיד ממעזריטש ז״ל, ְוֵׁשַמע ֵׁשם הרב המגיד הלך 
אוסטריא),  (מדינות  הקיר״ה  במקומות  הקול  נשמע  כי  עד  למרחקים, 
ומוה״ר  ז״ל  שמעלקא  מוה״ר  והתמימים  הישרים  הקדושים  והאחים 
ג״כ  שמעו  ו׳הפלאה׳,  ׳המקנה׳  ספר  המחבר  בעל  ז״ל,  הורוויץ  פנחס 
מגודל קדושתו, ויאמר הרב מוה״ר שמעלקא לאחיו ז״ל, אחי, שמעתי כי 
יש במעזריטש צדיק וקדוש, אשר הוא רב גדול ומופלג ללמוד ממנו דרכי 
ה׳.  דרך  ממנו  נלמוד  אולי  שמה,  וניסע  נא  לכה  והעבודה,  היראה  ה׳, 
ומי  הזה,  בזמן  תורה  לביטול  נעשה  ומה  ז״ל,  פנחס  מוה״ר  הרב  ויען 
שמעתי  ז״ל,  שמעלקא  מוה״ר  הרב  ויאמר  בתורה?  לומד  הוא  אם  יודע 
כי הוא גאון גדול ומופלג ג״כ בתורה. וישמע לו הרב מוה״ר פנחס ז״ל, 
שמה הלכו  וכאשר באו  בערב שבת קודש למעזריטש.  בואם  ֲעֵדי  ויסעו, 
להרב המגיד ז״ל לקבל שלום ממנו, ּוְכרֶַגע בואם, החזירם שלום, ַוְיַׁשְּלֵחם 
מעט,  להם  ַוִּיַחר  מלכתא.  שבת  כלה,  בהכנת  טרוד  היה  כי  מפניו, 
בחושבם כי אם איש אלקים הוא, ורוח ה׳ דובר בִקרבו, למה לא ָיַדע כי 
איתם  פנים  כל  על  לדבר  בכבודם  וחייב  אנחנו,  גדולים  חכמים  תלמידי 
במשובה ונחת. גם בשבת קודש בג׳ סעודות דשבת אמר הרב המגיד ז״ל 
באומרם  ִלְנֵקִלים,  הדברים  וחשבו  באלה,  עוד  הרגילו  לא  אשר  תורה 
אשר  בסוגיות,  נחמד  ארוך  פלפול  יאמר  כמוהו  גאון  בוודאי  כי  בליבם, 
בעיניהם  ָיְׁשָרה  לא  כאלה  דברים  כשומעם  ועתה  עימו,  לפלפל  יוכלו 

ביטול  על  עצמם  ודאגו  לביתם.  ליסע  ולמהר  להחיש  בליבם  והיה  דרכו, 
ממנו  ליפטר  הרב,  אל  הלכו  קודש  שבת  למוצאי  הזה.  הרב  בזמן  תורה 
לשלום.  אותם  יפטור  ואז  מועד,  לעת  אחריהם  ישלח  כי  ויאמר  לביתם. 
יבקש  כי  להם,  ואמר  לשלום,  וֵברכם  הרב,  לפני  באו  שלישי  וביום 
מאיתם כי ילכו לר׳ זישע, ליפטר גם עימו. והרה״ק ר׳ זישע היה בבית 
בשלום,  אותנו  בירך  הרב  אליו,  ויאמרו  אליו,  ויבואו  שמה,  המדרש 
מוה״ר  הרה״ק  ויאמר  בשלום.  יפטור אותנו  כבודו  גם  וציווה עלינו כי 
תורה  יבקשו  צבאות,  ה׳  למלאך  דומה  הרב  ׳אם  חז״ל  אמרו  זישע, 
צבאות?  ה׳  מלאך  ֲהַתִּכירּו  מפיהו׳,  תורה  יבקשו  אל  לאו,  ואם  מפיהו, 
אחיי,  אחיי  אליו?  דומה  הרב  אם  ידו  על  לדעת   – אותו  הראיתם 
הפירוש הוא, אם הרב נעלם ונסתר דרכו, כמו המלאך ה׳ שהוא נעלם 
ויאמרו  בשלום.  וברכם  תורה,  ִּתְלְמדּו  כזה  ֵמַרב  חי,  כל  מעין  ונסתר 
ספק  בלי  בִקרבו,  דובר  ה׳  רוח  אכן  אחיו,  אל  איש  הצדיקים  האחים 
הרב  די  ולא  דרכו,  לנו  ָיְׁשָרה  לא  כי  בליבנו  טמונה  אשר  הרב  הרגיש 
ז״ל, כי אם גם תלמידו הוא איש אשר רוח ה׳ בו לגלות מצפוני לבבנו, 
ה׳  דרך  ממנו  ונלמוד  דרכו,  ונראה  אחדים,  שבועות  ב׳  נשב  ועתה 
דברי  את  ויקבלו  רבים,  ימים  הצדיקים  האחים  ַוֵּיְׁשבּו  וליראה.  לאהבה 
הרב המגיד באימה ביראה, ַוִּיְׁשּתּו בצמא את דברי קדשו, ובזמן לא רב 
הרה״ק  אמר  ועליהם  כמוהם.  נמצא  לא  אשר  ביראה,  מופלגים  היו 
המגיד ז״ל, מצאתי בית שכולו נרות, רק לא היו נדלקות, ּוְברֶַגע ַׂשְמִּתי 
בם ניצוץ אש אחד, ונדלקו כולם, ונתרבה האור בפעם אחת עד למאוד. 
דומה למלאך ה׳ צבאות. ומובא בדגל מחנה אפרים (פ׳ יתרו, ד״ה אם את 
הדבר): שמעתי מן אא״ז הבעש״ט זללה״ה, שפעם אחד בא אליו 
׳כי  הפסוק  מזה  לו  והשיב  תורה,  לו  שיאמר  מאיתו  וביקש  אחד,  איש 
שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה׳ צבאות הוא׳, 
ודרשו חז״ל ׳אם הרב דומה למלאך ה׳ צבאות, תורה יבקשו מפיהו, ואם 
ה׳  למלאך  דומה  שיהיה  בדור,  כזה  רב  ִיָּמֵצא  איך  והקשה,  לאו׳,  לאו, 
צבאות. גם צריך להבין תיבת ׳יבקשו׳ מפיהו, כי היה נכון לומר ׳ישמעו׳ 
ה׳  למלאך  דומה  הרב  ׳אם  הפירוש,  הוא  שכך  ז״ל,  הוא  ואמר  מפיהו. 
צבאות׳, היינו כמו מלאך העומד תמיד במדריגה אחת, כך הוא עומד 
והוא  גדלות.  ובחינת  קטנות  בחינת  יש  והנה  אחת.  במדריגה  תמיד 
שאמר, ׳אם הרב דומה למלאך׳, היינו שיש לו בחינת עומד כמו מלאך, 
אע״פ שזה אי אפשר לעמוד תמיד על מדריגה אחת, כי נופל לפעמים 
אל הקטנות, מכל מקום גם קטנות שלו הוא גדלות ג״כ לאדם אחר, רק 
היינו  ׳עומד׳,  נקרא  זו  ולבחינה  קטנות,  הוא  שלו  גדלות  בחינת  נגד 
בחינת  נגד  לקטנות  נחשב  רק  מאוד,  ולקטנות  לשפלות  נופל  שאינו 
הגדלות שלו, כל אחד לפי בחינתו ˜מ‡), אז ׳תורה יבקשו מפיהו׳, ׳יבקשו׳ 
צריך  אינו  כי  תורה,  שיאמר  ממנו  ולבקש  לשאול  שמותר  היינו  דייקא, 
לחשוב שמא הוא כעת בבחינת קטנות ואינו יכול כעת לומר תורה, כי 
רק  עומד,  בחינת  הוא  שלזה  כזה,  קטנות  לבחינת  נפל  לא  בוודאי 

הקטנות הוא לפי בחינה ומדריגה שלו. 

מילואי חכמה

השבט לכהונה, והוא אהרן קדוש ה׳, ופינחס אשר קינא לאלקיו. 
ובפינחס נאמר ׳הנני נותן לו את בריתי שלום׳ ˜לז). ואתנם לו מורא.ואתנם לו מורא. 
החיים והשלום נתתי לו, בעבור מורא ֶׁשְּיֵרַאִני. ופירש המצו״ד (שם):  
בשלום ובמישור הלך איתי.בשלום ובמישור הלך איתי. ר״ל בעבור מצוותי היה רודף אהרון לעשות 

בדרך  ולהדריכם  הבריות,  בין  שלום 
מישור ˜לח). השיב מעוון.השיב מעוון. ע״י תוכחותיו 
יעשו  לבל  מרובים,  אדם  בני  השיב 
וביאר  לעשות.  חשבו  אשר  העוון 
מעוון.  השיב  מעוון.ורבים  השיב  ורבים  (שם):  וואלי  הרמ״ד 
את  לתקן  הצדיק  זה  תמיד  נתעסק 
ולהחזירם  המעוותים  אדם  בני 

בתשובה ˜לט), ולכן בשכר זאת נמשך לו היסוד הקדוש, אשר על 
סוד  וזה  עמים.  רבים  כל  הקדושה  אל  הטומאה  מן  החזיר  ידו 
דבר.  של  בעמקו  שמבין  למי  היסוד ˜מ),  ע״י  הניצוצות  בירור 
וברזא דא כתיב ׳בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון׳. 
המתקן  הזה  והצדיק  דעת.  דעת. ישמרו  ישמרו 
והמברר, הוא שנקרא ׳כהן׳, בהיות 
מצד  דכהני  מסטרא  המשכתו 
הימין, לקרב את הרחוקים ולהשיב 
את הנדחים, ובשכר זאת הוא זוכה 
להיות נכלל בסוד הדעת ממש, וזה 
דעת׳.  ישמרו  כהן  שפתי  ׳כי  סוד 



      






 ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה



 מב) ראה במקו"ח ד"ה 'הרשעים הם ברשות לבן' שהבאנו כל זה, עי"ש. מסילת הקשרים˜

ּב 
ואני תפלה

יי  úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
ן  ח≈ ו… ּב  , מ∆ ¡‡ ים  ƒ‰ …ú ¡‡
 ‰ ָּ ‡ַ  , יו… úָ ּוכ¿   ו… ּב ƒú
י,  ƒּב ƒú ן  פּו ¿̂   ∆‡ ַע  ≈„ יו…
 ‰ ָ„ּ ֻ̃ ַ‰ּנ¿  ּיּו ƒימ ƒנ פ¿ ƒּב ר  ∆ׁ‡ֲ
ַ‚ם  ָפ‰ ו¿ ס¿ כ¿ ƒנ „…‡ י, מ¿ ƒּב ƒú ּב¿ ∆ׁ
 יי,  רו… ¿̂ ַח ¿ú י ƒׁ ָ‰ ַנפ¿ ¿ú ּכָ
י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ¿ú ב ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  ּכו… ז¿ ƒú
י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… ¿ú úּיּוַכ ∆ׁ  מ∆ ¡‡‰ָ
י  ƒנ י‡≈ ƒ̂ ‰ו… ¿ú ,י ƒׁ  ַנפ¿ רו… ָּ̂ ƒמ
י  ƒנ יב≈ ƒׁ ‰ֲ úַ ו¿ ַי,  נו… ֲעוו… מ≈
ן  ≈ּ ƒי י  ƒמ"  . מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ∆ú ≈‡
י  ƒי ƒּו", ָ‰י‰ ≈‡ ָ̂ מ¿ ∆‡ י ו¿ ƒּ ָיַ„ע¿
  ּפ≈ ַ̃ ים מ¿ ƒר‰ָ ∆‰ úַע ‚ ≈úּ„ַ "מ¿
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  " ָבעו… ¿‚ּ‰ַ  úַע
י  „ַ ָע ¿̂ ר  ּפַ ס¿ ƒמ" ו,  י úָ ≈‡
ם  ַרח≈ ן  ּכ≈  úַע  ," ּו ּנ י„∆ ƒ‚ּ ‡ַ
ים,  ƒיָך ָ‰ֲעˆּומ ֲחָס„∆ ָעúַי ּבַ
ים  ƒנ ָׁ ים ו¿ ƒָימ  ַבúּו… ¿ú י ƒנ ַזּכ≈ ו¿
ׂו…  ַחּפ¿ ¿úו… ּוׁ ¿ּ̃ ַב ¿ú ,‰ ַעú ז∆
ים,  ƒנ מו… ט¿ ַמ כ¿ ּו ף  ס∆ ּכ∆ ּכַ
  ∆‡  ‡…ˆ מ¿ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„ 
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ י,  ƒׁ ַנפ¿ ָ‡ֲ‰ָב‰  ∆ׁ
י  ƒú  ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒּי ∆ׁ  ‰ ָר ≈‰ מ¿
  מ∆ ¡‡‰ָ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ   מ∆ ¡‡ ּב∆
י.  ƒָמ ¿ׁ ƒנ  ׁ ר∆ …ׁ ¿ú ך¿  ּיָ ַ ּׁ‰ַ
úָיו  ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
י  ƒנ ע≈ ָנ מ¿ ƒי  ú‡ַ ו¿  . מ∆ ¡‡ ּב∆
י  ƒנ ב≈ ַעּכ¿ י¿  ú‡ַ ו¿ ַע,  נ≈ מו… ּׁום 
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ַר˜  ּכּוב.  ƒע ּׁום 
 úָכ úָרּו ַ‡ֲחָריו ּב¿ ך¿ ו¿ ≈úי ≈ú
 ‰ ָנ מּו ¡‡ ∆ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ י,  ƒח ּכ…
 ,‰ ָנ כו… ּונ¿  ‰ ָ̃ ַוֲחָז ָמ‰  ≈ú ¿ׁ
 úַע ב  …‡ ¿ׁ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„ 
 .‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ָמו… ַ‰ ָחכ¿ ָיָ„ּ‰ מ≈
ים  ƒר ּטּובו… úֲַ‡ח≈ ƒיב מ ƒט ≈‰ ¿úּו
 .‰ ָ̂ ָיו חּו נו… י¿ י ַמע¿ ƒפ‰ָ ¿ú

(úי˜ו" פו). 

בליקו״מ  ואיתא  גשמיים.  מדברים  אפי׳  התורה  את  הוא  יודע  בוודאי 
שכלו  לקשר  צריך  הוא  שם  הוא  באשר  אדם  כל  צא):  (ח״ב, 
אם  אבל  עילאה.  חכמה  בחינת  שהוא  ולהשי״ת,  להתורה  שהוא  ממקום 
מפריד  ׳וִנרגן  טז)  (משלי  בחינת  זה  מהשי״ת,  ח״ו  וחכמתו  שכלו  מפריד 
שאינו  ע״י  הלבנה,  פגימת  ח״ו  וגורם  עולם,  של  אלופו  שמפריד  אלוף׳, 
של  החכמות  מקשר  שאינו  דהיינו  עילאה,  בחכמה  תתאה  חכמה  מקשר 
אבל  כנ״ל.  עילאה  חכמה  בחינת  שהוא  ולהתורה,  להשי״ת  העולם  כל 
הצדיקים אמיתיים הם מקשרים חכמה תתאה בחכמה עילאה, כי שיחתן 
יקרה  היא  חולין  שיחת  ומספרים  משיחין  שהם  אמיתיים  הצדיקים  של 
צריכין  חכמים  תלמידי  של  ׳שיחתן  יט:)  (ע״ז  רז״ל  וכמ״ש  מאוד,  מאוד 
תתאה,  חכמה  ומגביה  החרבין  עולמות  בונה  האמת  הצדיק  כי  לימוד׳, 
המון  עם  שמדבר  דבריו  וסיפורי  שיחתו  ע״י  עילאה,  לחכמה  ומקשרה 
נפרד  הוא  להשי״ת  אותו  מקשרים  שאינם  עם  המון  של  השכל  כי  עם. 
אפילו  ההמון,  של  השכל  מקשר  האמת  הצדיק  אבל  עילאה,  מחכמה 
השכל והחכמה של הרשע, להשי״ת. וזה ענין מה שהצדיקים מדברים עם 
אנשים שאינם הגונים, או אפילו עם עכו״ם (אך כשמדבר עם עכו״ם, 
שזה בחינת מה  והוא נשאר אפס וריק,  אזי הצדיק מוציא הטוב ממנו, 
שהרג משה את המצרי). כי כשהצדיק מדבר עם רשעים, והצדיק מגביה 
שכלו ומקשרו להשי״ת, אזי מעלה ומקשר שכלם ממקום שהם להשי״ת. 
ובמלאכה  נפלאה  בחכמה  עימם  ומדבר  שכלו,  מצמצם  האמת  הצדיק  כי 

גדולה, ומקשר כל הדיבורים להשי״ת, ועי״ז מביאם לידי תשובה. 

הרב  הרב אם  אם  (לג):  בשמים  ראשי  בספר  ומובא  וכו׳.  דעת  ישמרו  כהן  שפתי  כי 
דומה למלאך ה׳ צבאות היינו שכופה את יצרו אזי הוא דומה למלאך ה׳ צבאות.דומה למלאך ה׳ צבאות היינו שכופה את יצרו אזי הוא דומה למלאך ה׳ צבאות. 
וכל זה הוא ההיפוך מבחינת עמלק. כי עמלק הוא בחינת עוביות וגשמיות 
הגויים, בבחינת ׳ראשית גויים עמלק׳, והוא בחינת היצה״ר, כמו שמבואר 
בזוה״ק (שלח, קס.) על פסוק ׳עמלק יושב בארץ הנגב׳ – ׳הא יצרא בישא׳. 
גם עמלק הוא מתנגד להאהבה שבדעת, כי הוא בחינת דעת דקליפה, כי 
עד  שלם  השם  ׳אין  כי  יא)  תצא  כי  (תנחומא  חז״ל  שאמרו  מה  בחינת  זה 
הוא  כי  יה׳,  כס  על  יד  ׳כי  יז)  (שמות  בבחינת  עמלק׳,  של  זרעו  ֶׁשִּיָּמֶחה 
גם  להמידות.  הדעת  בין  דהיינו  קכא:),  נשא,  (זהר  לו״ה  י״ה  בין  מפריד 
פסוק ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת וגו׳׳ פשוטו קאי על הכהן גדול, דהיינו 
בחינת אהרן הכהן, שהוא מבטל כוחו של עמלק. כי עמלק שלט רק על 
אהרן  של  בזכותו  הענן  שהיה  תתקלח),  תצא  כי  (ילקו״ש  הענן  שפלטם  אלו 
(תענית ט.), נמצא שכל אלו שהיו תחת ענני הכבוד לא שלט בהם עמלק, 
כי אהרן שהוא בחינת ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת׳, הוא ממש ההיפוך של 
עמלק.  ויכול כל אדם לטעום אור האהבה שבדעת וכו׳ אפילו עכשיו בתוך הימים ויכול כל אדם לטעום אור האהבה שבדעת וכו׳ אפילו עכשיו בתוך הימים 
וכו׳ כשיקשר את ליבו לדעתו וכו׳, אבל הרשעים הם ברשות ליבן וכו׳.וכו׳ כשיקשר את ליבו לדעתו וכו׳, אבל הרשעים הם ברשות ליבן וכו׳. וכבר כתבנו 
למעלה שעמלק הוא מפריד בין הדעת והלב, למנוע את התקשרות הלב 
ליבם,  ברשות  הם  שהרשעים  רבינו  שאמר  מה  לענין  בנוגע  גם  להדעת. 
ענין זה אמרו חז״ל ˜מב) (ב״ר לד, י) בנוגע להמן, שכתוב בו ׳ויאמר המן 
בליבו׳, אבל הצדיקים ליבם ברשותן, כמ״ש ׳וחנה היא מדברת על ליבה׳, 

׳ויאמר דוד אל ליבו׳, ׳וישם דניאל אל ליבו׳, ׳ויאמר ה׳ אל ליבו׳.

ילקוט הנחל

הזה  הרב  ע״י  שיתגלה  וכו׳  דעת  ישמרו  כהן  שפתי  כי 
האהבה שבדעת. ובליקו״ה (חנוכה ג, א–ב) ביאר ענין זה בקשרי 
המאמר, וז״ל: הרב, שהוא הצדיק, נקרא בשם ׳כהן׳, כמ״ש (מלאכי 
ב) ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה׳ 

יז.)  (מו״ק  רז״ל  ודרשו  הוא׳,  צבאות 
צבאות׳  ה׳  למלאך  דומה  הרב  ׳אם 
חסד,  בחינת  הוא  כהן  כי  וכו׳. 
התורה  בחינת  שהוא  אהבה,  בחינת 
אהבה.  בחינת  שהוא  מגלה,  שהרב 

ד׳), אבל  אות  (כדלעיל  כי בכל התורה כולה מלובש אהבתו יתברך 
העיקר התגלות התורה והכנעת הימי רע הוא ע״י הצדיק והרב 
כי  אחד.  הכל  כי  שבדעת.   אהבה  לבחינת  שזכה  שבדור,  האמת 
ליבו  היה  ועי״ז  יצרו,  את  שכפה  כח  גיבור  הוא  שהצדיק  ע״י 
שקיבלו  זכה  ועי״ז  ז׳),  אות  (כדלהלן  לדעתו  ליבו  וקישר  ברשותו 
שבדעת,  לאהבה  זכה  ועי״ז  שבדעת,  האהבה  אור  שבלב  המידות 
ומחמת זה דייקא הוא יכול להכניע ולכפות את הימי רע, שבכל 
הרע  כי  הטוב,  ונתגלה  הרע  נופל  ומסתכל  רואה  שהוא  מקום 
בזמן  למטה,  רק  הוא  הרע  אחיזת  עיקר  כי  נגדו.   נתבטל 
ובמידות, ושם יש ימי טוב וימי רע, ועל כן יש להם אחיזה שם, 
אבל למעלה, בבחינת אהבה שבדעת, בחינת סתרי תורה, שם אין 
להם שום אחיזה כלל. ועיקר אחיזתם למטה ח״ו הוא רק מחמת 
שאין זוכין שתתקשר האהבה שבימים עם האהבה שבדעת ותקבל 
מקשר  ואינו  ברשותו  ליבו  שיהיה  מתגבר  שאין  ע״י  משם,  אור 
אלוף׳,  מפריד  ׳נרגן  טז)  (משלי  בחינת  ח״ו  הוא  אזי  לדעתו,  ליבו 
ונפרד ח״ו האהבה שבימים, בחינת הימי טוב, מהאהבה שבדעת, 
ואזי ח״ו מתגברין הימי רע ויונקים מהם ומכסים עליהם כנ״ל. 
טוב,  הימי  ויוכללו  שיתקשרו  וזכה  יצרו  את  שכפה  הצדיק  אבל 
ברשותו  ליבו  כי  שבדעת,  אהבה  לבחינת  שבימים,  אהבה  בחינת 
ונתבטל  נופל  כן  על  נגדו,  שליטה  שום  להרע  אין  כן  על  כנ״ל, 
בבחינת  כלל  ואחיזה  שליטה  שום  רע  להימי  אין  כי  נגדו,  הרע 
שום  להם  אין  שבימים  האהבה  בבחינת  ואפילו  שבדעת.  אהבה 
שליטה כשהיא מקושרת ונכללת עם האהבה שבדעת. ועל כן תיכף 
הגדול,  בכוחו  רע  הימי  הרשעים  אצל  מכניע  האמת  כשהצדיק 
ומגלה בחינת הימי טוב, נתוסף בהם מיד אור רב מלעילא כנ״ל. 
הצדיק  ע״י  שנתגלה  שבדעת  האהבה  אור  בחינת  בעצמו  וזהו 
תיכף  כי  האור.  עיקר  משם  כי  מלעילא,  רב  אור  שהוא  האמת, 
תיכף  נתקשר  אזי  טוב,  הימי  ומגלה  רע  הימי  מכניע  כשהצדיק 
הטוב, שהיא בחינת האהבה שבימים, עם שורשו, שהוא האהבה 

שבדעת, שעי״ז נתבטלה אחיזת החיצונים לגמרי, כנ״ל, וזה בעצמו 
וממשיך  היטב.   הדברים  והבן  כנ״ל,  מלעילא  רב  אור  בחינת 
מוהרנ״ת לבאר את דבריו  בזה, ומבארם ודרושם על נצחון החשמונאים את 
מלכות יוון, וז״ל: ועל כן זה הצדיק שיש לו זה הכח, כי זכה לאהבה 
גדול,  כהן  בחינת  הוא  שבדעת, 
העליונה  אהבה  בחינת  שהוא 
שבדעת, שהוא בחינת אהבה גדולה, 
ידו  על  כן  ועל  גדול,  כהן  בחינת 
חנוכה.  של  הנס  עיקר  היה  דייקא 
שהוא  השמנים,  כל  ִטמאו  הרשעה,  מלכות  שהם  היוונים,  כי 
בחינת הדעת, היינו בחינת הדעת והתורה המלובש למטה, ששם 
יש ימי טוב וימי רע, וגם שם הוא בחינת דעת שהוא תורה. כי 
הדעת מתפשט בכל הימים והמידות, ומחמת שיש שם ימי טוב 
וימי רע, על כן בעת התגברותם ִטמאו כל השמנים, שהוא בחינת 
הדעת והתורה של הימי טוב, ע״י אחיזת הימי רע כנ״ל. וכשגברו 
שמן  של  צלוחית  ומצאו  נס  נעשה  וִנצחום,  חשמונאי  בית  מלכות 
שהיה חתום בחותמו של כהן גדול (שבת כא:), זה בחינת (שמות ל) 
׳שמן משחת קודש׳, היינו הדעת העליון, ששם האהבה שבדעת, 
שהוא בחינת סתרי תורה, שהוא בחותמו של כהן גדול. כי אין מי 
האהבה  בחינת  שהוא  הגדול,  הכהן  בחינת  אם  כי  לזה  שיזכה 
העליונה שבדעת. וע״י השמן החתום הזה של הכהן גדול, שהוא 
בחינת סתרי תורה, בחינת אור האהבה שבדעת, עי״ז נעשה נס. 
כי ׳לא היה בו להדליק כי אם יום אחד׳, כי אור הדעת הזה לא 
יתגלה כי אם לעתיד לבוא, שהוא בחינת (זכריה יד) ׳יום אחד הוא 
כח  ע״י  כי  ימים׳.  שמונה  ודלק  נס  ׳ונעשה  וכו׳׳,  לה׳׳  ִיָּוַדע 
ממשיכין  הם  עי״ז  יצריהון,  על  המתגברין  כח  גיבורי  הצדיקים 
באהבה  שבדעת  האהבה  אור  שיאיר  עד  שבדעת,  האהבה  אור 
והמידות  הימים  ומקשרים  ברשותם,  ליבם  כי  ובמידות,  שבימים 
שבלב לאור האהבה שבדעת, ומקבלין הימים והמידות אור משם, 
שעי״ז זוכין לטעם אור האהבה שבדעת גם בזמן ובמידות. וזהו 
בחינת הנס הנ״ל של חנוכה, שהשמן של כהן גדול, שהוא בחינת 
לבוא,  לעתיד  רק  הוא  הארתו  שעיקר  כנ״ל,  שבדעת  האהבה 
בחינת ׳יום אחד הוא ִיָּוַדע לה׳ וכו׳׳ כנ״ל, שזהו בחינת ׳שלא היה 
בו להדליק כי אם יום אחד׳ כנ״ל, ׳ונעשה נס ודלק שמונה ימים׳, 
באהבה  האיר  אחד׳,  ׳יום  בחינת  שהוא  שבדעת  האהבה  אור  כי 
חנוכה  נרות  הדלקת  שזהו  בראשית,  ימי  שבעת  שהם  שבימים, 
השבעה  בתוך  שבדעת  האהבה  אור  שתאיר  כדי  ימים,  שמונה 

ימים, שהם בחינת שבע מידות, בחינת ׳מידות ימי׳ כנ״ל. 

      
    
דעת. ישמרו  כהן  שפתי  כי 

 נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
ימצא  בעקו  בין  בטיבו  ובין  חילוק,  לו  יהא  שלא  וכו',  שלום  לבקש  שצריך  הוא  'הכלל  המאמר,  את  רבינו  פתח  ִעְנָיָנּה  בְּ שֶׁ השלום,  בברכת  מסתיימת  היא  שאף  ˜מ‚) 
ז').  (אות  כדלהלן  לדעתם,  ליבם  את  שכופים  ברשותם,  ליבם  הצדיקים  בבחי'  ˜מ„)  והבן.       והצמצום,  הדין  להמתיק  הכהנים  ברכת  כח  בחי'  השי"ת',  את  תמיד 

לט מהו שכתוב ׳וחסד ה׳ 

אלו  עולם׳,  ועד  מעולם 
שנשמותיהם  הכהנים  הם 
והם  החסד,  מצד  באות 
החסד,  נחלת  את  נחלו 
העליון  מעולם  שיורד 
׳על  התחתון.  לעולם 
הכהנים  הם  יראיו׳, 
יראי  הנקראים  שלמטה 
בא  הכהן  ואין  ה׳. 
למדריגתו רק ע״י שנושא 
אשה, משום שאין השכינה 
נשא  שלא  במי  שורה 
צריכים  והכהנים  אשה, 
העם  שאר  מכל  יותר 
(כי  השכינה  בהם  שתשרה 
ומצוותיו  עבודתו  ישראל  סתם 

עושות תיקון הגם שלא נשא אשה, 

אבל כהן שתכלית עבודתו במקדש 

אם  ושכינתיה,  קוב״ה  לייחד  היא 

עימו  שורה  אין  אשה  נשא  לא 

השכינה, ועל כן לא יוכל לייחדה), 
וכיון שהשכינה שורה בהם 
שורה  אשה,  שנשאו  ע״י 
שהוא  ה׳חסד׳,  בהם 
החסד  (שע״י  מידתם  עיקר 
ונקראים  למעלה),  לייחד  יוכלו 
לברך  וצריכים  ׳חסידים׳, 
כהנים,  ברכת  העם  את 
׳וחסידיך  שנאמר  זהו 
שהם  כה׳,  (׳יברכו  יברכוכה׳ 
להמלכות  ברכות  ממשיכים 

נמשכות  וממנה  ׳כה׳,  הנקראת 

נאמר  וכן  לישראל),  הברכות 
לאיש  ואוריך  ׳תומיך  עוד 
את  הנושא  שכהן  (הרי  חסידך׳ 
׳חסיד׳).  נקרא  והתומים  האורים 
׳כה  להם  שנאמר  וזהו 
ישראל  בני  את  תברכו 
תברכו׳  ׳כה  להם׳,  אמור 
הקודש,  בלשון  היינו 
׳כה  ביראה,  תברכו׳  ׳כה 
המלכות  (כי  בענוה  תברכו׳ 
הנקראת ׳כה׳, נקראת לשה״ק, ויש 

אבא,  א״ר  וענוה).  יראה  בה 
תברכו׳,  ׳כה  שכתוב  מה 
(שהיא  ה׳צדק׳  כי  למדנו, 
(כנגד  ׳כה׳  נקראת  המלכות) 
ה׳  ׳ישא  שבפסוק  אותיות  כ״ה 

וגו׳׳, וכנגד ֵׁשם כ״ב והג׳ פסוקים 

בשעה״כ  כמבואר  כהנים,  דברכת 

כהנים),  דברכת  ה׳  בדרוש 

והעונשים  הדינים  שכל 
מתעוררים  הרשעים  על 
שהכהנים  ובשעה  ממנה, 
החסד  מצד  הבאים 
מתעורר  ידיהם,  פורׂשים 
החסד שלמעלה (שהוא ז״א), 
ואזי  ה׳כה׳,  בזו  ומתחבר 
ומתברכת,  נמתקת,  היא 
כדי להאיר בפנים מאירות 
סרים  ואזי  ישראל,  לבני 
הדינים,  מהם  ומתבטלים 
תברכו  ׳כה  שנאמר  זהו 

את בני ישראל׳. 

שאברהם  וראה,  בוא  מ 

בדרגת  שלם  נקרא  לא 
נשמתו  ששורש  (אע״פ  החסד 
שנגלתה  עד  מחסד),  היה 

שהוא  האמה  של  י׳  אות 
העטרה  של  הי׳  (והיינו  היסוד 
וכיון  הפריעה),  ע״י  המתגלה 

שנגלתה הי׳ נקרא אברהם 
שנשלם  (כלומר  ותמים  שלם 

במידת החסד). 

(שעיקרה  היצר  כפיית  שע״י  רבינו,  בדברי  מתבאר  הנה  חסד.  בחי׳  הוא  כהן 
ענין קדושת הברית, בחי׳ ברית שלום, כדלעיל אות א׳), מתגלה באדם מידת 
החסד. וראינו להרחיב ולהביא בזה את דברי האדרא רבא (זהר נשא, קמב ע״א), 
המבאר שע״י שנימול אברהם נשלם במידת החסד, וז״ל: מ תא חזי, דלא אתקרי 
אברהם שלים בהאי חסד, עד דאתגליא יו״ד דאמה, וכיון דאתגלי אקרי 
שלים.  ובזהר (סבא דמשפטים, צה ע״א) מובא שאברהם הוא בבחי׳ הכהן, וכפי 
החסד  מידת  הוא  אבינו  אברהם  וז״ל:  (שם),  רצון  שעת  בפירוש  זאת  שביאר 
תיקונים  בתמניא  רבא  דכהנא  ׳דיקנא  בזוהר  שאמרו  מה  בסוד  וכו׳, 
מן  הוא  שהתחלתה  תיקונים),  בשמונה  מתתקן  גדול  הכהן  (זקן  אתתקן׳ 
הכהן  כי  רבא׳,  דכהנא  ׳דיקנא  בחינת  והוא  חסד׳  ׳ורב  הנקרא  התיקון 
הוא בחסד (עי׳ שער הכוונות, דרושי ויעבור א), באופן שהחסד בכל מקום 
שבעולם,  הראשון  הכהן  היה  אבינו  אברהם  וכן  הכהונה,  סוד  הוא 
דכתיב ביה (תהלים קי) ׳אתה כהן לעולם׳. ובספר מאירת עיניים (פ׳ בחוקותי, 
שולט  אין  כן  על  בחסד,  שורשם  שהכהנים  שמחמת  מובא,  לראות)  יבואו  ולא  ד״ה 
היצה״ט  שהוא  החסד,  ממידת  הם  הכהנים  וז״ל:  הרע ˜מ„),  יצרם  עליהם 

השלם, למעלה מגרמת יצה״ר וסיבתו. 

מילואי חכמה
(לג),  דשבתא  ביקרא  וכתב  שבדעת.  האהבה  הזה  הרב  ע״י  שיתגלה 
וז״ל:  בשבת,  היא  יצרו  את  שכופה  הצדיק  תורת  התגלות  שעיקר 
הצדיק האמת שכופה את יצרו עד שדומה למלאך ה׳ צבאות, הוא תמיד 
אעפ״כ  קמה.),  נשא,  אד״ר  (זהר  בזוה״ק  כמבואר  שבת  קדושת  בבחינת 
בזוה״ק  כמבואר  פניו  לקבל  אז  ומחוייבים  ביותר  הארתו  גדלה  בשבת 
(שם). כי גם אהבה שלו שבמידות, שזה בחינת אהבתו להשי״ת בכל ימי 
מהימים  למעלה  שהוא  שבדעת,  אהבה  בחינת  נגדנו  ג״כ  הוא  החול, 
והמידות, שזה בחינת קדושת שבת, בחינת ׳וברכתו מכל הימים, וִקדשתו 
הארתו  נתוסף  בעצמו  שבת  בקדושת  בוודאי  אעפ״כ  אך  הזמנים׳.  מכל 
ואור  והגנוזה,  הצפונה  התורה  התגלות  בחינת  זמן  הוא  אז  כי  ביותר, 
הצדיקים הצפונים והגנוזים, שזה בחינת אור הגנוז לעתיד לבוא שמאיר 
מעין  הוא  שבת  כי  שעח),  פסחים,  של״ה  (עי׳  רז״ל  כמ״ש  שבת  בכל 
עוה״ב, שאז יתגלה אהבה שבדעת וכו׳. ועל כן עיקר זמן קריאת התורה 
בשלימות הוא בשבת, כי אז אותיות התורה בולטות ומצטרפות ומקבלין 
קהילות  להקהיל  שצריכין  הזמן  עיקר  אז  כן  ועל  מלמעלה.  רב  אור 
ולדרוש בדברי תורה כמ״ש רז״ל (ילקו״ש כי תשא תח), כי שבת קודש הוא 
׳ותורה  נאמר  שעליו  צבאות,  ה׳  למלאך  שדומה  האמת  הרב  בחינת 
יבקשו מפיהו׳, ועל כן אז עיקר הזמן המסוגל לקבל תורה מפי הרב האמת וכו׳. ואז עיקר הזמן לחדש חידושי תורה אמיתיים וכמבואר בזוה״ק 
(שלח, קעג.), מחמת כי אז הוא בחינת התגלות התורה הצפונה והגנוזה, והתגלות הצדיקים הגנוזים וכו׳. וזה בחינת ההארה הקדושה שמגיע בשבת 
לכל אחד מישראל כפי בחינתו (וכמובא ענין זה באות ז׳: ׳ויכול כל אדם לטעום טעם אור האהבה שבדעת כל אחד לפי בחינתו׳), והארה הזאת הוא מבחינת 

התנוצצות הארת אור הגנוז שמתנוצץ בשבת לכל אחד מישראל, שזה בחינת מעין עוה״ב כנ״ל.

ילקוט הנחל

אהבה שהוא למעלה מהזמן. ובביאור ענין למעלה מן הזמן איתא 
כמובא  מהזמן  למעלה  הוא  השי״ת  סא):  (ח״ב  בליקו״מ 
נפלא  דבר  באמת  הוא  הענין  וזה  יא),  א,  התורה  יסודי  (רמב״ם 
ונעלם מאוד, ואי אפשר להבין זאת בשכל אנושי. אך דע שעיקר 
הזמן הוא רק מחמת שאין מבינים, 
כל  כי  קטן,  ששכלנו  מחמת  דהיינו 
מה שהשכל גדול ביותר, הזמן נקטן 
שאז  בחלום,  כי  ביותר,  ונתבטל 
כח  רק  לו  ואין  נסתלק  השכל 
יכולים  שעה  ברבע  אזי  המדמה, 
לעבור כל השבעים שנה, כאשר נדמה בחלום שעובר והולך כמה 
מהשינה  כשנתעוררים  ואח״כ  מאוד,  מועטת  בשעה  זמנים  וכמה 
הוא  בחלום  שעברו  שנה  והשבעים  הזמנים  אלו  שכל  רואים  אזי 
חוזר  אז  בהקיץ  שאח״כ  מחמת  וזה  באמת,  מאוד  מועט  זמן 
השכל אליו, ואצל השכל כל אלו השבעים שנה שעברו בחלום הם 
רק רבע שעה אצלו, רק שבעים שנה ממש הם שבעים שנה גם 
אצל השכל שלנו. ובאמת בהשכל הגבוה למעלה משכלנו, גם מה 
או  שעה  רבע  רק  ג״כ  הוא  ממש  שנה  לשבעים  אצלנו  שנחשב 
בחלום,  שנה  שבעים  לעבור  שיכולין  רואין  שאנו  כמו  כי  פחות, 
ובאמת אנו יודעין אח״כ בשכל שלנו שהוא רק רבע שעה, כמו 
בשכל  הוא  ממש,  שנה  שבעים  שכלנו  לפי  שנחשב  מה  ממש  כן 
הגבוה למעלה יותר רק רבע שעה, רק שאין אנו מבינים זאת. 
כי גם בחלום אם היה אחד בא אצלו בשעת החלום, והיה אומר 
לו ֶׁשָּכל זה שנדמה לו שעוברים ימים ושנים, שבאמת אינם כלום, 
והכל הוא רק רבע שעה, בוודאי לא היה מאמין לו כלל, כי לפי 
כן  כמו  ממש,  ושנים  ימים  שעוברים  לו  נדמה  שבחלום  הדמיון 
ממש, אע״פ שאצלנו לפי שכלנו נדמה שזהו זמן של שבעים שנה, 
בשכל הגדול יותר הוא רק רבע שעה. וכן למעלה מעלה שבשכל שהוא גבוה עוד יותר למעלה, גם אותו הזמן שבשכל הגבוה משכלנו, 
אינו נחשב שם בשכל הגבוה עוד יותר רק לזמן מעט ּוָפחּות מאוד, וכן למעלה מעלה, עד אשר יש שכל גבוה כל כך ששם כל הזמן 
כולו אינו נחשב כלל. כי מחמת גודל השכל מאוד כל הזמן אין ואפס לגמרי, כמו שאצלנו השבעים שנה שעוברים בחלום הם רק רבע 

שעה באמת כנ״ל, כמו כן יש שכל למעלה משכל, עד שהזמן נתבטל לגמרי.

כפי  החסד,  מידת  את  להשיג  זוכים  הכהנים  חסד.  בחי׳  הוא  כהן 
שהרחיב  אחר  ע״ב),  קמה  (נשא,  ובזהר  רבים.  במקורות  שנתבאר 
בחי׳  חטא׳,  ושה׳ירא  והחסידות,  הענוה  היראה  מדריגות  סוד  את  וביאר 
מלאך ה׳ צבאות, הוא נקרא כהן וחסיד (כפי שהבאנו לעיל בסמוך במילוא״ח 

עי״ש),  וכו׳׳,  חכמה  שעשתה  ׳מה  ד״ה 
הוסיף וביאר עוד, שזכו הכהנים למדריגה 
השכינה,  עליהם  ששורה  מחמת  זו, 
הברכה ˜מ‚),  כח  את  עליהם  המשפיעה 
וז״ל:  והצמצום,  הדין  בחי׳  והמתקת 
עולם׳  ועד  מעולם  ה׳  לט ׳וחסד 

ואחסינו  דחסד,  מסטרא  דאתו  כהני  אינון  אלין  קג),  (תהלים 
יראיו׳,  ׳על  דלתתא.  לעולם  דלעילא  מעולם  דנחית  דא,  אחסנא 
אשה,  שנושא  ע״י  רק  למדריגתו  בא  שהכהן  ומבאר  וכו׳.  דלתתא  כהני 
יתיר  ַּבְעָיין  וכהני  אנסיב,  דלא  במאן  שריא  שכינתא  דלית  ומשום 
מכל שאר עמא לאשריא בהו שכינתא, וכיון דשרת בהו שכינתא, 
הדא  עמא,  לברכא  ּוַבְעָיין  ׳חסידים׳,  ואקרון  ׳חסד׳,  בהו  שריא 
לג)  (דברים  וכתיב  יברכוכה׳,  ׳וחסידיך  קמה)  (תהלים  דכתיב  הוא 
׳תומיך ואוריך לאיש חסידך׳ וכו׳. ׳כה תברכו את בני ישראל אמור 
להם׳, ׳כה תברכו׳ בלשון הקודש, ׳כה תברכו׳ ביראה, ׳כה תברכו׳ 
׳כה׳,  אתקרי  ׳צדק׳  האי  תאנא,  תברכו׳,  ׳כה  אבא,  א״ר  בענוה. 
ידייהו  כהני  דפרסין  ובשעתא  וכו׳,  מ׳כה׳  מתערין  דינין  דכל 
׳כה׳,  בהאי  ואתחבר  דלעילא  חסד  איתער  מחסד,  דאתיין 
ומתבסמא ומתברכא באנפין נהירין לבני ישראל, ואתעדי מינהון 
דינין, הדא הוא דכתיב ׳כה תברכו את בני ישראל׳. ופירש המתוק 
מדבש (שם): ואחסינו אחסנא דא דנחית וכו׳.ואחסינו אחסנא דא דנחית וכו׳. הם הראשונים לקבלת שפע 
החסד שיורד מעולם שלמעלה, דהיינו מן החסד של ז״א, לעוה״ז. 

,ישמרו דעת  ,כהן
     
 


 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם



מסילת הקשרים
˜מ‰) בדומה לבחינה המבוארת במאמר מענין 'אהבה שבימים ובמדות', לעומת 'אהבה שבדעת'.      ˜מו) בבחי' המבואר לעיל (אות א') שצריך האדם ש'לא יהא לו חילוק 
בין בטיבו בין בעקו, תמיד ימצא בו השי"ת', עי"ש.  ומה שביאר האוהב ישראל, שאור ה'טעמים' היא בחי' עליונה של הנהגת האותיות, ניתן לרמז בזה להמבואר לעיל 
(אותיות ג'–ד') שהצדיק הכופה את יצרו זוכה לגלות את אור אותיות התורה הנעלמת וגנוזה וכו', בחי' אהבה שלמעלה מהדעת וכו', עי"ש והבן.     ˜מז) ופסוק זה הוא 
מהפסוקים הסמוכים לפסוק 'מי האיש החפץ חיים', שעליו נתייסד המאמר. ראה להלן בסמוך במקו"ח ד"ה 'מי האיש חפץ חיים', שם הובאו פסוקים אלו והשייך להם, עי"ש. 

˜מח) בבחי' כפיית היצר המבואר לעיל (אות ג'), וכמבואר עוד (אות ו') שזהו בחי' הצדיקים שליבן ברשותן. 

ּב 
ואני תפלה

ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú ‰ ַָּע נּו מ≈ ַזּכ≈ ¿ּו
ר  ַ̂ ‡ו… ּומ≈  . מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ∆ú ≈‡
יַני  י ע≈ ƒי ּכ ƒנ ם ָחּנ≈ ּנָ ƒח ַנ ¿ַּמ
 , ַחּכו… ּומ¿   יו… úּו ¿ּ ָך  ¿ú
 ‡ ו… ב úָ  ' ו כ ו י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ּ ∆ׁ
  „ו… סו… י‚  ƒּׂ‰ַ ¿úּו יַע  ƒ‚ּ‰ַ ¿úּו
ים,  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ  ‰ ָר ו… ּ ‰ַ
ַעם  ַט ם  ע… ט¿ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ‰ ָּ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲ נּוז,  ָ‚ּ‰ַ ר  ‡ו…
יָך  ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ ¿ú   ַ‚úּו… ¿ú י„  ƒָע
 ‡ ּו ‰ ∆ׁ ם  י ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ
ָר‰.  ּו… י  ר≈ ¿ ƒס  ּו ּי ƒימ ƒנ ּפ¿
ַעם יי  נ…  ּב¿ י "úֲַחזו… ƒנ ַזּכ≈ ¿ּו
 ú…ן ּכ ". ֲ‡„ו… יָכúו… ≈‰ ר ּב¿ ≈ּ̃ ַב ¿úּו
י  ƒנ ַזּכ≈ י ו¿ ƒנ ים, ָחּנ≈ ƒַרֲחמ ‡ ≈úָמ
 ' וכו ים  ƒּב ַר ‰ָ ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿
 ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… ּבָ ם  ַ‚ּ ם  ע… ט¿ ƒú
ר  ∆ׁ‡ֲ נּוז  ָ‚ּ‰ַ ר  ‡ו… ַטַעם 
מו…  ּכ¿ יָך,  ∆‡ יר≈ ƒú פּון  ָ̂ ו¿ נּוז  ָ‚ּ
ָך  טּוב¿ ַרב  "ָמ‰  ּוב  ּכָ ∆ׁ
ָך,  י ∆‡ ר≈ י ƒú  ָּ ַפנ¿ ָ̂ ר  ∆ׁ‡ֲ
 „ ∆‚ נ∆ ך¿  ּבָ ים  ƒס úַחו…  ָּ ¿úַע ּפָ
ב  ‰ טו… ָּ‡ַ י ƒי ָ‡ָ„ם", ּכ נ≈ ּב¿
 ָּ ‰ ָיַ„ע¿ ָּ‡ַ יב úַּכ…ú ו¿ ƒיט ּומ≈
úָם  עו… י ּבָ ƒּ ƒב ֲ‡מ ין טו… י ‡≈ ƒּכ
ָרע   סּור מ≈ יו… ¿‰ ƒú ם ƒ‡ י ƒּכ
ים  ƒַׂמֲע  úֲַעׂו… , ו¿ מ∆ ¡‡ ּב∆
 „ ּבָ ע¿ ֻׁ מ¿   יו… ¿‰ ƒú ים,  ƒב טו…
 ú ∆‡ ו¿ ָר‰  ַ‰ּו…  ú ∆‡  ú ּוָבט≈
י„,  ƒמ ָּ   מ∆ ¡‡ ּב∆  ‰„ָ ָ‰ֲעבו…
ַטַעם  ע…ם  ט¿ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ַע„ 
úָם  עו… ּבָ ם  ַ‚ּ ז  נּו ָ‚ּ‰ַ ר  ‡ו…
 ‡ י ƒ‰  ‡…ז ר  ∆ׁ‡ֲ  ‰ ַ‰ּז∆
  י ƒי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ  ‰ ָב ו… ּט ‰ַ
י  ƒּמ ƒע  ‰ ≈ֲׂע  .י ƒּי ƒח ¿̂ ƒּנ‰ַ ו¿
ם  ע… ט¿ ƒú י  ƒנ ּכ≈ ַז ו¿ ָך,  ∆„ּ ַחס¿ ּכ¿
ים  ƒ̃ י. "מ≈ ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ ָך  ּטּוב¿ ƒמ
ים  ƒָיר  ּפו… ¿ׁ‡ַ ú מ≈ ָעָפר ּ„ָ מ≈
י  ƒנ ימ≈ ƒ̃ ‰ֲ ַו י  ƒנ ָחּנ≈ ן",  יו… ב¿ ∆‡
יו  ƒּז ƒי,ּומ ƒנ יע≈ ƒּב ¿ׂ ַּ ָך  ּטּוב¿ ƒּומ
ים  ƒַחּי ¿úּו י,  ƒנ ≈‡ ר¿ ַּ ָך  ¿„ בו… ּכ¿
 ‰ ַָּע מ≈ י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ּ ים  ƒּי ƒח ¿̂ ƒנ
 ‰úָ ס∆ ן  ָ‡מ≈ úָם,  עו… ַע„  ו¿

(úי˜ו" טו). 

׳לטעום  בלשונו  רבינו  נקט  הנה  וכו׳.  אור  טעם  לטעום  אדם  כל  ויכול 
(פ׳  ישראל  האוהב  דברי  את  בזה  ולהביא  להרחיב  וראינו  אור׳,  טעם 
חוקת, ד״ה והנה אותן השני), המבאר, שהעולם שנברא באותיות, מונהג ע״י שתי 
הטבע,  בדרך  זהו  הנקודות  הנהגת  והטעמים.   הנקודות  אותם,  המלווים  בחינות 
ולפי מעשי התחתונים. ולעומת זאת, כאשר מדבק עצמו האדם בהשי״ת בדביקות 
עליונה, נשפעים ׳אורות הטעמים׳ לעולמות העליונים, ואזי מתנהג העולם למעלה 
דרך  ע״פ  מתנהגים  העולמות  אשר  ההנהגה  וז״ל:  הטבע ˜מ‰),  מדרך 
זהו  ח״ו,  להיפוך  וכן  כמפעלו,  חסד  לאיש  לשלם  אמת,  של  הטבע 
מתנהגים  שהאותיות  האותיות,  תחת  שהם  ׳נקודות׳,  בחי׳  בשם  מכונה 
את  מנהיג  הנקודה  כי  תחתיהם,  ומנקדין  עושים  אשר  הנקודה  כפי 
האות. וכמו כן הנהגת האמת של העולמות, הוא לפי התחתונים, לפי 
ערך זה יונקים השפע מן העולמות. אבל אותו בחי׳ של האמת אשר 
וכתרי  ׳טעמים׳  בחי׳  זהו  יתברך,  עצמותו  אמיתית  בהתפשטות  הוא 
ע״פ  מתנהגים  המה  והאותיות  האותיות,  מן  למעלה  שהם  אותיות 
חיות  ע״י  מתנהגים  העולמות  כן  כמו  מהם.  למעלה  הנאמר  הטעם 
הנשפע עליהם מהתפשטות האמת והטוב, אשר הוא דקה מן הדקה, 
תענוג  הרוחניים  לעולמות  מאיר  הוא  אשר  נעלם,  ואור  תענוג  והוא 
הפשוט.  ורצון  טוב  רק  אינו  ושם  וגבול,  וערך  שיעור  שום  בלי  גדול 
דבוק  להיות  האמת,  במקור  עליון  בדביקות  עצמו  את  מדבק  וכשאדם 
בטעם עליון, אז הוא בא לידי השגה של טובת הבורא ב״ה וברוך שמו 
לד)  (תהלים  ע״ה  המלך  דוד  שאמר  וזהו  ומטיב ˜מו).  טוב  שהוא  איך 
׳טעמו וראו כי טוב ה׳׳ ˜מז), ר״ל כשתבואו לבחי׳ דביקות של ׳טעמים׳, 
להיות יוצא מגדר העולמות, אז תראו כי טוב ה׳, כי הוא יתברך שמו 

הוא עצם הטוב והתפשטות הטוב האמיתי, בלי שום גבול. 
במסכת  ומובא  עכשיו.  אפי׳  וכו׳  שבדעת  האהבה  אור  טעם  לטעום 
ב״ב (טז ע״ב): תנו רבנן, שלושה הטעימן הקב״ה בעוה״ז מעין 
העוה״ב, אלו הן, אברהם יצחק ויעקב, אברהם דכתיב ביה ׳בכל׳, יצחק 
ג׳ ג׳  (שם):  מיגאש  הר״י  ופירש  ׳כל׳.  ביה  דכתיב  יעקב  ׳מכל׳,  ביה  דכתיב 
להטעימן  עתיד  שהוא  מה  מעין  בעוה״ז  הטעימן  כלומר,  וכו׳.  וכו׳.הטעימן  הטעימן 
עין  ובפירוש  דבר.  בכל  שנתברכו  כלומר,  כל.  מכל  כל.בכל  מכל  בכל  בעוה״ב.  לצדיקים 
עוה״ב.  מעין  כו׳  עוה״ב.הטעימן  מעין  כו׳  הטעימן  וז״ל:  עוד,  זאת  ביאר  (שם)  יעקב  העין  שעל  אברהם 
הכוונה בכללה, כי הנפש בעוד עודנה בחברת גיווה, אי אפשר להתענג 
התענגות מנועם ההשגה והדביקות בה׳, כי  מנועם העוה״ב, שהיא רק 
הנפש,  תפרד  עת  בעוה״ב,  ורק  סביבה.  לה  עוקץ  (הגוף)  הגיו  חברת 
גם  אשר  כאלו,  הקדושים  אך  למקורה.  תתדבק  ושמה  תתענג,  שמה 
היה  כי  עד  ותשוקותיו ˜מח),  הגוף  חברת  מכל  נתבודדו  כמעט  בחייהם 
בחי׳  שזהו  ביאר  אז)  (ערך  יעקב  ובקהלת  העוה״ב.   טעם  לטעום  כח  להם 
עבודתו  בתחילת  הצדיק  וז״ל:  בעוה״ז,  אף  לצדיקים  המאיר  הגנוז  האור  הארת 
ויקבל  בשלימות  בחירה  לו  שיהיה  כדי  הגנוז,  הלז  האור  רואה  אינו  ג״כ 
שכר יותר, וכאשר משבר ומכניע הרע לגמרי, ותבר גזיזא דברדא (זהר יתרו, עה.), ומבטל כותלי חשיכה, אז מתראה אליו האור הלז, ורואה מתיקות 
עריבות ידידות זיו יפעת זוהר הקדושה. וזה סוד (ברכות יז.) ׳עולמך תראה בחייך׳, וסוד מה שאמרו רז״ל ׳שלשה הטעימן הקב״ה מעין עוה״ב׳. 

מילואי חכמה

טעם
מחמשת  אחד  הוא  הטעם 
לחוש  מאפשר  והוא  החושים, 
נתפסים  שאינם  בדברים 
המילה  החיצוניים.  בחושים 
כסיבה  גם  משמשת  'טעם' 
ומשמעות, כמו טעמי המצוות. 
הנאה  והיינו  שכלי,  טעם  ישנו 
והתנוצצות  מהבנה  היוצאת 
ניגון  של  טעם  וישנו  השכל, 
ערב, וישנו טעם מגושם יותר, 
כן,  כמו  המאכל.  טעם  והוא 
ישנם את 'טעמי המקרא', שהם 
הניגון של מילות התורה, שעל 
משמעות  את  להבין  ניתן  ידם 
הקבלה  בתורת  הפסוקים. 
שורשם  שהטעמים  מבואר 
החכמה,  או  הכתר  בספירת 
תובן  הטעמים  נגינת  ע"י  כי 
או  החכמה  שהיא  הפנימיות 
הנאמרים  הדברים  של  הכתר 
כל  בין  השוה  הצד  בפסוקים. 
הוא  שטעם  אלו,  משמעויות 

פנימיותו של הדבר.
מצינו  וההלכה  הגמ'   בסוגיות 
כעיקר',  'טעם  של  הענין  את 
אסור  מאכל  של  שהאיסור 
הוא מצד הטעם שבו, ולכן כל 
שיש מן הטעם של האיסור ע"י 
יפעל  בליעות,  או  תערובות 
הטעם איסור בתערובות, ואילו 
דבר שאין בו טעם אינו אוסר, 
כי עיקרו של האיסור חל בטעם, 

שבו ההרגשה של המאכל.

ותוכן  העצה  עניינו  טעם, 
יקח'  זקנים  'וטעם  כמו  הדבר, 

(מצו"צ משלי יא, כב).

הטעם  הוא  המאכל  עיקר 
בשם  נקרא  כן  ועל  בו.  הנרגש 
דיבור,  לשון  ממש  טעם  טעם, 
וקיומו  המאכל  חיות  עיקר  כי 
של  הדיבור  מאותיות  הוא 
(ליקו"ה  לשם  שנפלו  לשה"ק 

תערובות א, ב).

מחסד,  נמשך  המתיקות 
והרי  מגבורה,  ומרירו 
רק  רוחניים,  עניינים  הם 
ירידת  וסדר  שבהשתלשלות 
אחר  מדריגה  המדריגות 
שנמשך  עד  נתגשמו,  מדריגה 
(תורה  מתיקות  חסד  מבחי' 

אור, וירא). 

יום  (או״ח  בליקו״ה  מוהרנ״ת  וכתב  שבדעת.  האהבה  אור  טעם  לטעום 
הנרגש,  הטעם  אף  כיצד  המאמר,  על  המיוסדת  בהלכה  ב),  ב,  טוב 
מן  למעלה  (היינו  והמידות  הימים  מן  שלמעלה  שבדעת,  האהבה  מאור  שורשו 
הטעם  הנה  וז״ל:  והמידות,  הימים  לתוך  למטה  להמשך  אף  ויכול  החושים), 
ז)  (שה״ש  בבחינת  שבקדושה,  מהאהבה  שורשו  האכילה  של  והתענוג 
׳אהבה בתענוגים׳, שבכל התענוגים יש שם בחינת אהבה שהיא שורשם. 
התענוג,  לשורש  עצמו  מקשר  הוא  דקדושה  נפשו  לשובע  האוכל  והצדיק 
שהוא אהבה שבקדושה. ולא זו אף זו, כי גם הוא עולה ומקשר לשורש 
בצחצחות  ׳והשביע  בחינת  שזהו  שבדעת,  האהבה  לאור  דהיינו  האהבה, 
נאמר  זה  שעל  שבת,  עונג  שהוא  שבת  אכילת  בחינת  וזהו  כנ״ל.  נפשך׳ 
(ישעיה נח) ׳אז תתענג על ה׳״, היינו שע״י אכילת שבת מתענגין על ה׳ 
כביכול, שעולין ומתענגין מאור האהבה שבדעת. ובשבת נעשה זה מחמת 
טוב  ביום  אבל  וכו׳,  מהזמן  למעלה  הוא  שבת  כי  בעצמו,  שבת  קדושת 
כדי  עובדות  לעשות  אז  צריכין  כן  על  טוב,  ימי  בחינת  בזמן,  שהוא 
להתקשר לאור האהבה שבדעת, לבחינת עונג שבת. ועל כן צריכין לעשות 
אוכל  בבחינת  שיהיה  המאכל  לתקן  כדי  נפש,  אוכל  מלאכת  טוב  ביום 
נפשו׳,  לשובע  אוכל  ׳צדיק  יג)  (משלי  בחינת  דייקא,  נפש׳  ׳אוכל  נפש, 
בחינת (ישעיה נח) ׳והשביע בצחצחות נפשך׳, היינו שיהיה המאכל בבחינת 
שבת  עונג  ע״י  כמו  שבדעת,  האהבה  לאור  ידו  על  לזכות  שבת,  עונג 
כדי  המלאכות  כל  לעשות  צריכין  החול  שבימי  וכמו  שבת.  אכילת  שהוא 
לברר ולהוציא הטוב מן הרע, כמו כן ביום טוב, אע״פ שנתגלה הטוב, 
ואין צריך לברר, ועל כן אסורין המלאכות, אעפ״כ עדיין צריכין לעשות 
שהוא  שבדעת,  האהבה  לאור  ולקשרו  לתקנו  כדי  נפש,  אוכל  מלאכת 

בחינת עונג שבת, שהוא למעלה מהזמן, למעלה מהימים כנ״ל. 
טעם׳,  ׳לטעום  לשון  כאן  נקט  רבינו  שבדעת.  האהבה  אור  טעם  לטעום 
ובענין זה כתב בליקו״ה (יו״ד נותן טעם לפגם ב), וז״ל: עיקר הטעם 
ועל  לד),  (תהלים  ה׳׳  טוב  כי  וראו  ׳טעמו  בבחינת  הטוב,  מבחינת  נמשך 
כן כל מה שהדבר קרוב יותר אל הקדושה, יש בו טעם טוב ביותר. ועל 
בחינת  היה  ַהָּמן  כי  עה.),  (יומא  טעמים  לכמה  משתנה  ַהָּמן  היה  כן 
קדושה גבוה מאוד, כי ַהָּמן הוא בחינת דעת עליון, בחינת משה, כמובא 
(ליקו״ת להאריז״ל פ׳ שמות). ומחמת עוצם קדושתו, על כן היה ַטֲעמֹו טוב 
ביותר, והיה כלול מכל הטעמים שבעולם. ועל כן אמרו רז״ל (שבת קיט.) 
׳תבשיל של שבת, ריחו נודף׳. וטעם המאכלים של שבת הוא טוב הרבה 
המאכלים  אז  כי  שבת,  קדושת  גודל  מחמת  חול,  של  מהמאכלים  יותר 
כידוע  מן  בחינת  הוא  שבת  של  מאכל  כי  מאוד,  גבוה  מקדושה  נמשכין 
ביותר,  טוב  וטעמו  נודף  ריחו  שבת  של  תבשיל  כן  ועל  רמו.).  ויחי,  (זהר 
עיקר  כי  וכו׳׳,  שמה  ושבת  לנו  יש  אחד  ׳תבלין  שם)  (שבת  רז״ל  כמ״ש 

טעם הטוב שבמאכל של שבת הוא מקדושת שבת קודש. 

ילקוט הנחל

ביאר  עכשיו.  אפי׳  וכו׳  שבדעת  האהבה  אור  טעם  לטעום 
וזו  ובמידות,  שבימים  זו  אהבות,  מיני  שני  שיש  ה׳)  (אות  רבינו 
שלמעלה מן הימים והמידות, בחי׳ אהבה שבדעת. ועתה מוסיף מוהרנ״ת ודולה 
מתוך קשרי המאמר שיש בחינה שלישית, המקשרת את שתי הבחינות גם יחד, 

שבדעת  האהבה  אור  את  להמשיך  בבחינת 
אל תוך הימים והמידות, ע״י ׳שמקשר את 
ליבו לדעתו׳. ומבאר ענין זה בחילוק הקיים 
בין ימי החול, להשבת והימים טובים, וז״ל 
בליקו״ה (או״ח יום טוב ב, ב): הנה בימי 

החול יש שליטה לימי הרע, ועל כן צריכין אז לעשות כל המלאכות, 
והמלאכות  העבודות  וכל  לחם׳,  תאכל  אפיך  ׳ְּבֵזַעת  בחינת  שהם 
שישראל עושין בימי החול, שאז שולטין הימי רע, כולם הם בחינת 
תיקונים ובירורים, כדי ללבן ולברר ולהוציא הטוב והקדושה המלובש 
שם. כי גם בתוך הימי רע מלובש טוב וקדושה, רק שהוא נסתר 
ומלאכות  ועבודות  יגיעות  כמה  צריכין  כן  על  לבושים,  בכמה  שם 
כל  בחינת  שזהו  שבהם,  הטוב  ומגלין  ומבררין  שמוציאין  קודם 
המלאכות שבנ״י עושין בימי החול, שבהם שולטין הימי רע. כי זה 
ידוע, שכל המלאכות שישראל עושין בימי החול, כולם הם בירורים 
ותיקונים לברר ולהוציא הטוב מן הרע וכנ״ל. ועל כן בשבת ויו״ט, 
שהם בחינת ימי טוב, ואין לימי רע שום שליטה בהם, על כן אז 
אסור לעשות שום מלאכה, כי אז נתגלה הטוב בעצמו, ואין צריכין 
לברר, וכשעושין מלאכה, כאילו נותנין שליטה עכשיו ח״ו לימי רע, 
ששם צריכין בירור, כי עכשיו נתגלה הטוב בעצמו שאין שם בירור 

אין  בשבת  כי  ויו״ט,  שבת  בין  הפרש  יש  עדיין  אעפ״כ  אבל  כלל. 
צריכין שום עשייה ועבודה כלל, על כן כל המלאכות אסורים בשבת.  
והמידות,  מהימים  למעלה  מהזמן,  למעלה  בבחינת  היא  שבת  כי 
הוא  ששבת  הזמנים׳,  מכל  וקִ דשתו  הימים,  מכל  ׳וברכתו  בבחינת 
הימים  מכל  ומרומם  ומקודש  מבורך 
למעלה  הוא  שבת  כי  והזמנים, 
כולו  שהוא  עוה״ב,  בבחינת  מהזמן, 
ואזי  מהזמן.  למעלה  שהוא  שבת, 
שבדעת,  האהבה  אור  נתגלה  בשבת 
שהוא ׳אורייתא דעתיקא סתימאה׳, שהוא בחינת עונג שבת, בחינת 
׳אז תתענג על ה׳׳, ׳על ה׳׳ דייקא (עי׳ זהר יתרו פח.), כמ״ש רבינו 
הוא  שם  כי  המלאכות,  כל  אסורים  בשבת  כן  ועל  מט).  (ליקו״מ 
שביתה לגמרי מכל וכל. אבל יו״ט, הוא יום טוב ממש, בחינת ימי 
ימי  הם  כי  אז,  שליטה  רע  לימי  שאין  אע״פ  כן,  ועל  הנ״ל,  טוב 
כנ״ל,  אז  בירור  אין  כי  ביו״ט,  המלאכות  אסורים  כן  ועל  טוב, 
שצריכין  דהיינו  ביו״ט,  ועובדות  עשיות  איזה  צריכין  עדיין  אעפ״כ 
לקשר הימים והמידות לבחינת אור האהבה שבדעת, שהוא למעלה 
מהזמן, כי ביו״ט אין נתגלה רק בחינת ימי טוב, אבל עדיין צריכין 
עובדות ועשיות, כדי לקשר הימים והמידות לאור האהבה שבדעת, 
כדי לטעום טעם אור האהבה שבדעת בתוך הימים והמידות. ועל 
נפש  אוכל  מלאכת  והם  ביו״ט,  לעשות  שצריכים  מלאכות  יש  כן 
שהתירה תורה ביו״ט.  וראה עוד מטה בילקוה״נ ד״ה ׳לטעום טעם אור 
האהבה שבדעת׳, שם הבאנו עוד מדברי מוהרנ״ת שהרחיב לבאר ענין זה, עי״ש. 

   אדם  כל  ויכול  ז 
     


 ערכים
ּבוכינויים נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
כיצד  ועוד,  הלב.  בחינות  ב'  את  יתברך  אצלו  לפרש  שייך  דכיצד  ביאור,  הם  צריכים  ליבו',  אל  ה'  'ויאמר  הפס'  את  גם  לזה  שצירף  המדרש  דברי  לכאורה  והנה  ˜מט) 
משוה המדרש בין מידותיו יתברך ללשונות שנאמרו בבשר ודם, אף אם הם צדיקים כחנה וכדוד. ויתכן לבאר בדרך אפשר, דהשי"ת מנהיג עולמו בב' בחינות, מידת 
הדין ומידת הרחמים, ואף כאן, 'ויאמר ה'', זה שם 'הוי"ה' בחי' מידת הרחמים, והוא כביכול מדבר וכופה את 'ליבו', המרמז לבחי' שם 'אלקים' ומידת הדין, לבל יביא 
אהלל  באלהים  דבר,  אהלל  'בה'  בבחי'  העולם,  בקיום  הנהגות  ב'  מצינו  אצלו  גם  הרי  זה  כל  עם  הטוב,  תכלית  הוא  שהשי"ת  אף  שעל  וכאומר,  העולם,  על  מבול  שוב 
דבר' המובא לעיל בריש המאמר (אות א'), והבן.      ˜נ) וע"פ דבריו יש לבאר את מה שכתב רבינו להלן (אות ז') 'ויכול כל אדם לטעום את אור האהבה שבדעת וכו', 

כשיקשר את ליבו לדעתו', דהיינו שכלול בזה גם לקשר את עצמו עם הצדיק, בבחי' 'תורה יבקשו מפיהו' כדלעיל (אות ו'). 

ּב 
ואני תפלה

חּוס  ינּו,  ≈úָע  ú…ַוֲחמ חּוס 
 ' וכו י  ƒּכ ּו,  ינ ≈úָע ם  ַרח≈ ו¿
ר  ַעּכ≈ ¿ ƒנ ו¿ נּו  ≈ּ ע¿ ַ„ּ ם  ַ‚ּ פ¿ ƒנ
נּו  ח≈ מ…  ú ּב≈ ¿ú ּבַ ¿ ƒנ ו¿ נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ
 ‰ ז∆   ַמ ֲח מ≈ ּו ּו.  נ ≈ּ ע¿ „ַ ו¿
  ו… י ¿ׁ ֻ̃ י  úַ ָע ים  ƒ‡ ּבָ
  ּו ּי ƒימ ƒמ ¿̃ ַע ו¿ ים  ƒú ּבּו ¿ú ƒּוב
ם  י ƒú ּב¿ ¿ú ַב מ¿ ּו ב,  ≈úּ ּבַ ∆ׁ
י  ƒּ ע¿ ַ„ּ   ∆‡ ים  ƒמ ¿ּ̃ ַע ּומ¿
י  ƒינ ≈‡ ∆ׁ ַע„   ,„ …‡ מ¿ י  ƒּב ƒú ו¿
ּׁום  ¿ú ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  ú ָיכו…
ָר‡ּוי,  ּכָ  ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב ∆ׁ ָבר  ָ„ּ
ּו  ָנ ‡ו…  ˜ ַרח≈ ¿ú ים  ƒ̂ רו… ו¿
ם,  úו… ָׁ ו¿ ַחס  י,  ר≈ מ¿ ‚ַ ¿ú
נו…  ּבו… ƒר . מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿„ָ ֲעבו… מ≈
 ָּ ַ„ע¿ ָי  ‰ ָּ‡ַ úָם,  עו…  ú ∆ׁ
 ‰ ָּ‡ַ .י ƒָבב ¿ú ירּו ƒר  מ¿ ∆‡
 ּיּו ƒימ ƒמ ¿̃ ָ‰ַע   ∆‡  ָּ ַ„ע¿ ָי
 ָּ ‰ ָיַ„ע¿ ָּ‡ַ .י ƒּב ƒú ּב¿ ∆ׁ ר ַ‰ּמַ
ינּו  ≈úָע ים  ƒ„ מ¿ ָ‰עו… י  ƒָומ י  ƒמ
ָע‰. "יי  ָׁ úָכ  ּוב¿ ָכú ע≈ ּב¿
ים  ƒמ ָ̃ ים  ƒָרי, ַרּב ָ̂ ָמ‰ ַרּבּו 
  רו… ָ̂ י úָנּו ּב¿ ַ„ּ ‡…ú ָעúַי". ו¿
 ׁ ּי≈ ∆ׁ ים,  ƒֻרּב ַ‰מ¿ נּו  ≈ׁ ַנפ¿
ינּו  ≈ ֲ‡וו… ַּ י  ≈„ י¿  úַע úָנּו 
ּו  ‡נ ָט ָח ∆ׁ  , ו… ע ָר ‰ָ
יָך  ָפנ∆ ¿ú נּו ע¿ ַׁ ּפָ ∆ׁ ינּו ו¿ ƒָעו ∆ׁ ו¿
י  ≈„ י¿  úַע  „ …‡ מ¿  ‰ ּב≈ ר¿ ‰ַ
 ירּו ƒר ¿ׁ י  ַ‡ֲחר≈ נּו  ָ‰úַכ¿ ∆ׁ
ָך  מ¿ ƒׁ נּו ּב¿ נּו ָ‰ָרע ּוָפַ‚מ¿ ּב≈ ƒú
  úָמו… עו…  ‰ ַכּמָ ו¿  ,ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
ינּו  ≈ נו… י ֲעוו… ≈„ בּו ַעú י¿ ר¿ ח¿ נ∆
 ‰ ָּ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ים  ƒֻרּב ַ‰מ¿
ים  ƒמ‚ָ ּפ¿  ‰ ּמָ ּכַ ַע  ≈„ יו… ַב„  ¿ú
ינּו  ע≈ ָׁ ּפ¿ י  ≈„ י¿  úַע נּו  ַרמ¿ ָ‚ּ

ים (úי˜ו" כ‡).  ƒֻרּב ַ‰מ¿

מילואי חכמה
ברשות  הם  ׳הרשעים  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  לבן.  ברשות  הם  הרשעים 
לבן׳ בדברי הגמרא בברכות (סא ע״ב).  וראינו להביא בזה את דברי 
המשפטים),  ואלה  ד״ה  משפטים,  (פ׳  נועם  אמרי  בספרו  מדזי׳קוב  מאיר  רבי 
סא:)  (ברכות  חז״ל  אמרו  וז״ל:  למאמר,  המתקשר  באופן  זו  סוגיא  המבאר 
׳צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצה״ר שופטן, בינונים זה וזה שופטן׳, 
הרי דיצר טוב ויצר הרע נקראים ׳שופטים׳, ששופטים את האדם בכל 
התנהגותו איך לעשותם, אם לשם ה׳, לעשות כתורה וכהלכה בלי לנטות 
מדרך בוראנו, או חלילה להטות לבבנו לעצת יצר הרע. והנה אמרו ז״ל 
ולכאורה  הרע׳,  וביצר  טוב  ביצר  יצריך,  בשני  לבבך׳,  ׳׳בכל  נד.)  (ברכות 
יצר  בענייני  היא  ְּדַהָּכָּוָנה  פשוט  אך  הרע,  ביצר  ה׳  לעבוד  אפשרי  איך 
הרע, היינו אכילה ושתיה ושאר ענינים גשמיים, הגם דאי אפשר לאדם 
הרע  היצר  שולט  אלו  בענינים  זה  כל  עם  בלעדם,  עצמו  להספיק 

גם  צריך  דרכיו  על  המשכיל  האדם  ואמנם  ליבו,  ְלַתֲאַות  לעשותם 
הוא  אשר  אדם  צרכי  הם  לאשר  שמים,  לשם  לעשותם  האלו  בענינים 
וביצר  טוב  ביצר  יצריך,  ׳בשני  וזהו  בלעדם,  יצוייר  ולא  להם  מוכרח 
שולט  הרע  שיצר  גשמיות  עניני  היינו  הרע,  יצר  בענייני  שגם  הרע׳, 
בהם, גם בהם יאהב ה׳ שנעשה אותם לשם שמים. וזה הכח מסור ביד 
האדם, להטות רצונו לכל אשר יחפוץ, אם לטוב אם לֶהפכו חלילה, כי 
ברשותם,  ליבן  ׳צדיקים  חז״ל  שאמרו  כמו  בבחירתו,  מושל  הוא  האדם 
לפרש  יש  ובזה  בנפשם.  מושלים  ואינן  ליבן׳  ברשות  הם  רשעים  אבל 
ואת  הטוב  ואת  החיים  את  היום  לפניך  נתתי  ׳ראה  ל)  (דברים  הכתוב 
המות כו׳, ובחרת בחיים׳ וכו׳, היינו שהוא מניח הבחירה לפניך שתוכל 
למשול בו, כי נפש הישראלי ליבו ברשותו, והכל מונח ָּכפּות לפניך, ולא 

כן באומות העולם אשר הם ברשות ליבן.

המדות והימים הם נכללין בלב. וכתב בליקו״ה (חו״מ מצרנות ד, 
ט): ה׳נהר היוצא מעדן להשקות את הגן׳ (בראשית ב), 
להחיות  כדי  הלב  לתוך  והמוח  מהראש  הנמשך  החיות  בחינת  זה 
הראש,  כלליות  נקרא  האדם,  בכלליות  כי  הגוף.  איברי  כל  את 
׳עדן׳  בחינת  הגולגלתא,  שהוא 
(תיקו״ז יט, לח:), ששם שורש החכמה 
והמוחין, שהם שורש החיות של כל 
׳החכמה  ז)  (קהלת  כמ״ש  האדם, 
לתוך  החיות  נמשך  ומשם  תחיה׳, 
הלב להחיות את כל הגוף, שזהו בחינת ׳נהר היוצא מעדן׳, שהוא 
שהוא  הגן׳,  את  ׳להשקות  מהמוח,  בשורשו  הנמשך  חיים  הרוח 
האדם  איברי  לכל  החיות  וכל  הכוחות  כל  נתפרדין  שממנו  הלב, 
שכלולים מארבעה יסודות, שהם בחינת ארבע מידות, שזהו בחינת 
׳ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׳. וכן בענין המידות הנמשכין 
מהארבעה יסודות, שכולם נמשכין ונתפרדין מהלב, שהוא מקור 
כל המידות לטוב ולרע, כי עיקר כל המידות בלב כמו שמבואר 
בהתורה ׳מי האיש החפץ חיים׳. והעיקר להמשיך שורש החכמה 
וקיומו  חיותו  עיקר  שזה  הלב,  את  ולהשקות  להחיות  שבמח 
מכל  מאוד  רחוק  שבמוח  החכמה  עצם  כי  ורוחניות.  בגשמיות 
התאוות והמידות רעות, ועיקר המלחמה, לקשר החכמה שבמוח 
עם הלב, בבחינת (דברים ד) ׳וידעת היום, והשבות אל לבבך׳, שלא 
נגד  האמת  והצדיק  ברשותו.  ליבו  יהיה  רק  ליבו,  ברשות  יהיה 
העולם הוא בחינת ׳ראש׳, והעולם נגדו הם בחינת ׳גוף׳, ועיקר 
עם  הגוף  כמו  להצדיק  ומקושר  מקורב  להיות  כשזוכין  התיקון 
החיות,  דהיינו  מעדן׳,  היוצא  ה׳נהר  נמשך  שיהיה  הראש ˜נ), 
מהצדיק, ׳להשקות את הגן׳, שהוא כלל הגוף, שעיקרו הלב, אשר 
בארבעה  הכלולין  המידות  כל  נפרדין  שמשם  וכו׳׳,  יפרד  ׳משם 

יסודות, שהם בחינת ארבעה ראשים כנ״ל. 

הרשעים הם ברשות לבן. אחר שביאר לעיל (אות ו׳) שלהשגת אור 
שכופין  ע״י  הצדיקים  זוכים  בעוה״ז,  גם  שבדעת  האהבה 
כפי  ולטעום  להשיג  יכול  אדם  כל  שאף  לבאר,  עתה  מוסיף  לדעתם,  יצרם 
בחינתו מזה האור, כפי מה שכופה ליבו לדעתו, ומשום כך הרשעים אינם 

ברשות  שהם  מחמת  האור,  לזה  זוכים 
יצה״ר שבליבם. וכך דרשו חז״ל בבראשית 
(ח,  בבראשית  לשוה״כ  את  י)  (לד,  רבה 
שוב  יביא  שלא  יתברך  הבטחתו  גבי  כא) 
אוסיף  לא  ליבו,  אל  ה׳  ׳ויאמר  מבול, 

וגו׳׳:  מנעוריו  רע  האדם  לב  יצר  כי  האדם,  בעבור  האדמה  את  עוד  לקלל 
ויאמר ה׳ אל ליבו.ויאמר ה׳ אל ליבו. הרשעים הן ברשות ליבן: ׳אמר נבל בליבו׳ (תהלים 
יד), ׳ויאמר עשו בליבו׳ (בראשית כז), ׳ויאמר ירבעם בליבו׳ (מל״א 
ברשותן:  ליבן  הצדיקים  אבל  ו).  (אסתר  בליבו׳  המן  ׳ויאמר  ב), 
׳וחנה היא מדברת על ליבה׳ (שמו״א א), ׳ויאמר דוד אל ליבו׳ (שם 
כז), ׳וישם דניאל על ליבו׳ (דניאל א), וזהו ׳ויאמר ה׳ אל ליבו׳ ˜מט). 
ברשעים  נאמר  שלכך  המדרש,  דברי  דיוק  מתוך  (שם)  תואר  היפה  וביאר 
מצינו  בצדיקים  ולעומתם  להם,  האומר  הוא  שליבם  היינו  בלב׳,  ׳אמירה 
שנאמר ׳אמירה אל הלב׳, או ׳על הלב׳, מפני שהם פוקדים ושולטים עליו, 
יצרם  ברשות  דהיינו  ליבן.  ברשות  הם  ליבן.הרשעים  ברשות  הם  הרשעים  וז״ל:  אותו,  ומכניעים 
ליבו.  ברשות  מאמרו  כלומר  בליבו׳,  ׳ויאמר  אמר  ולכן  ותאוותם, 
אבל הצדיקים ליבם ויצרם ברשותם, להכניעו, שהצדיקים נמשכים 
והשכל,  הדעת  לפי  שיהיה  לבבם  חפץ  ומכריחים  ה׳,  רצון  אחר 
ולכן יהיה מאמרם ׳אליו׳ ו׳עליו׳, כלומר שגוזרים עליו להטותו אל 
מי  שאין  ִהִּׁשיאֹו,  וגאוותו  ליבו  שזדון  בליבו.  המן  בליבו.ויאמר  המן  ויאמר  הנאות. 
היא  היא וחנה  וחנה  ליבו.  לגובה  נשמע  והוא  כמותו,  ביקרו  המלך  שיחפוץ 
לקרוא בקול  ליבה  שישאנה  היה  ראוי  ליבה. שלפי צרתה,  על  ליבה.מדברת  על  מדברת 
גדול על מר נפשה, נגד צרתה, והיא כבשה את ליבה לתת ּפּוַגת 
לה (להשקיט ֶהְמַית ליבה), להתפלל בנחת וקולה לא ישמע. ויאמר דוד . ויאמר דוד 
ה׳  שאול,  עוד  ירדפנו  ואם  בעזרו,  שה׳  לו  אומר  שליבו  ליבו.  ליבו.אל  אל 

יביאנו לידו (של דוד) ויהרגנו. והוא חלק עליו (על ליבו), ואמר כי לא ישלח ידו במשיח ה׳.  ובספר בינה לעתים (דרוש סא) מובא עוד בזה, 
וז״ל: הרשעים הם ברשות ליבן וכו׳ אבל הצדיקים ליבן ברשותםהרשעים הם ברשות ליבן וכו׳ אבל הצדיקים ליבן ברשותם. הכוונה פשוטה, הצדיקים משעבדים את הלב שהוא מקור הכח המתעורר, ושורש 
כי  בהיפך,  הם  והרשעים  האמיתי.  וחיותו  מהותו  האדם,  הוויית  עיקר  הוא  השכל  באשר  משמרתו,  לשמור  ַהֵּׂשכֶל  אל  שיכנע  התאוה, 
הם, דהיינו מהותם ועצמותם, שהוא ַהֵּׂשכֶל, והחלק המעולה שבנשמה, משתעבד ונכנע אל הלב המתעורר אל התאוות הגשמיות, ויעשה 
מה שליבו חפץ, וכל אשר תשאלנו נפשו הבהמית כחפצה.  ובמסכת ברכות (סא ע״ב) מובא ענין זה בסגנון לשון אחר, וז״ל: רבי יוסי הגלילי 
פחד  אין  ליבי,  בקרב  לרשע  פשע  ׳נאום  שנאמר  שופטן,  רע  יצר  רשעים  בקרבי׳.  חלל  ׳וליבי  שנאמר  שופטן,  טוב  יצר  צדיקים  אומר, 
יצה״ר  בקרבי.  חלל  וליבי  בקרבי.   חלל  וליבי  אלהים לנגד עיניו׳. בינונים זה וזה שופטן, שנאמר ׳יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו׳. ופירש״י (שם):  
הרי הוא כמת בקרבי, שיש בידי לכופו. נאום פשע לרשע וגו׳. נאום פשע לרשע וגו׳. אומר אני שהפשע נואם לרשע. כלומר, שהיצה״ר אומר לרשע, אל יהא פחד 
אלקים לנגד עיניך, אלמא יצה״ר שופטו, עד שמרחיקו שאינו מתפחד מיוצרו. יעמוד ל ימין אביון וכו׳.יעמוד ל ימין אביון וכו׳. ׳יעמוד׳ הקב״ה ׳לימין אביון, להושיע 

משופטי נפשו׳ (בלשון רבים), שמע מיניה, יש לך אדם שיש לנפשו שני שופטים. 



(ב״ר נח פ׳ לד)

 נחל נובע מקור חכמה



 שעיקר מסילת הקשרים שמחמת  ולבאר,  לרמז  ויתכן  ˜נב)  שהביא.       הראיות  מן  אחת  בכל  יש  ותוספת  חידוש  מה  ולדייק,  להתבונן  יש  העיון),  כללי  (מח"י  ט"ז  כלל  וע"פ  ˜נ‡) 
חטאו היה בפגם לשה"ר ומחלוקת, שזהו היפך המבואר לעיל (אות א') ש'צריך לבקש שלום בין ישראל וכו'', על כן, אע"פ שהיה סופר את אותיות התורה ובקי בהם, 
לא זכה שהצטרפו אותיות התורה אצלו כראוי בבחי' 'אותיות בולטות ומצטרפות' (כדלעיל אות ג'), ועל כן לא נקבעה הלכה כמותו, והבן.      ˜נ‚) וע"פ זה יתכן לרמז ולבאר, שעיקר העדות לכך 
שנכללות המידות בליבו, ומכוונים ליבו ותורתו לשמים, זהו בכל שעולה לימודו אליבא דהלכתא, וע"ד המבואר לעיל (אות ג') ש'המידות הם התורה, כי אורייתא כולה מידותיו של הקב"ה', ועל 
כן כשנכללת התורה שהיא המידות בליבו, שעי"ז רואה ומשיג אור הגנוז לפי בחינתו כמבואר להלן בסמוך, אזי מסכימים מן שמיא ללימודו, היינו שנגלים לו צפונות התורה ופנימיותה, ובבחי' 
מציאת מקום ביהמ"ק שהיה צפון וגנוז עד עתה ממנו, ועל כן הלכה כמותו, והבן.      ˜נ„) 'אתכפיא' דייקא, בחי' עצת כפיית היצר, בעת ה'ימי רע', היינו המידות הרעות, שע"י כך זוכה להמשיך את 
האהבה שבדעת, כמבואר במאמר.      ˜נ‰) שעל אף שהעיקר הוא לכפות את היצר ולעשות רצון ה' בקיום מצוותיו, עם כל זה אינו דומה מעלת מי שמכוון רצונו וליבו יותר לעשיית רצונו יתברך. 

ארבע  אמי,  א״ר  מא 

הקשו  קושיות  מאות 
בהלכות  ואחיתופל  דואג 
באויר,  הפורח  מגדל 
אפילו  להם  נפשטה  ולא 
רבא,  אמר  מהם.  אחת 
להקשות  היא  גדּולה  וכי 
קושיות? הרי במשך שנות 
כל  היה  לא  יהודה  רב 
אלא  האמוראים  לימוד 
אנו  ואילו  נזיקין,  בסדר 
ולהעמיק  לדרוש  מרבים 
המשנה,  סדרי  ששת  בכל 
עוקצין  למסכת  עד 
ואעפ״כ  האחרונה, 
יהודה  רב  של  דורו  בני 
חביבים היו לפני המקום 
יותר, שכאשר גזרו בימיו 
תיכף  גשמים,  תענית 
נעלו  את  מוריד  כשהיה 
מיד  התענית,  בעינוי 
גשמים,  וירדו  נענה 
ואנו לעומת זאת צועקים 
לגשמים,  ומתפללים 
ואיננו נענים מן השמים. 
ֶׁשָחֵפץ  כרחך  על  אלא 
הלב,  ְּבזַ ּכּות  הקב״ה 
ללבב׳.  יראה  ׳וה׳  שנאמר 
דואג  משרשיא,  רב  אמר 
את  הבינו  לא  ואחיתופל 
הקשה  כראוי.  תלמודם 
מי  זוטרא,  מר  כך  על 
סופר,  ׳איה  עליו  שנכתב 
סופר  איה  שוקל,  איה 
אתה  המגדלים׳,  את 
הבינו  שלא  עליהם  אומר 
את תלמודם כראוי? אלא 
שהיתה  הגמרא  מתרצת 
לומר  משרשיא  רב  כוונת 
שלא עלתה להם שמועתם 
משום  ההלכה,  לפי 
שנאמר ׳סוד ה׳ ליראיו׳. 

מב רבי יצחק היה נמצא 

אמר  אלעזר,  רבי  לפני 
אהבת  ודאי  לר״א,  לו 
אוהב  שהאדם  הקב״ה 
מתעוררת  אינה  אותו, 
בהלב  כי  הלב,  מן  אלא 
כלפי  האהבה  מתעוררת 
חפץ  והקב״ה  הקב״ה, 
ְּבַזּכּות הלב. אם כן, מדוע 
ואח״כ  לבבך׳,  ׳בכל  כתוב 
שמשמע  נפשך׳,  ׳בכל 
אהבה,  אופני  שני  שהם 
של  ואחת  הלב  של  אחת 
הנפש. ועתה, אם העיקר 
צריך  מדוע  הלב,  הוא 
לומר ׳בכל נפשך׳. השיבו 
והנפש  הלב  ודאי  ר״א, 
הם,  אהבה  בחינות  שתי 
לאחד  שמתאחדים  אלא 
האהבה,  שורש  הוא  הלב  (כי 

את  לאהוב  ַמֵּטהּו  והנפש 

והנפש  הלב  כי  הקב״ה), 
מתאחדים  כולם  והממון 
אהבה  מיני  ג׳  (כי  בזה  זה 
הם כאן, אחד רוחני היא הנפש, 

והג׳  הממון,  הוא  גשמי  ואחד 

ביניהם),  אמצעי  שהוא  הלב 

והלב הוא העיקר והיסוד של כולם (שכשהוא דבוק באהבת ה׳, הכל נמשך אחריו). וזה שלמדנו ש׳בכל לבבך׳, היינו בשני הלבבות (שאינו בעצם הלב, אלא בב׳ כוחות שבלב), שהם שני היצרים, אחד היצה״ט ואחד היצה״ר, ואלו השני יצרים 
כל אחד ואחד נקרא ׳לב׳ (מפני שכל אחד פועל בלב), היצה״ט נקרא ׳לב טוב׳, והיצה״ר נקרא ׳לב רע׳. לכן כתוב בכל ׳לבבך׳ (בשתי ביתי״ן, ולא ׳ִלבך׳), ֶׁשּמֹורֶה שהם שני כוחות שבלב, והיינו יצה״ט ויצה״ר. ואם תאמר, ביצה״ר 
איך יכול האדם לאהוב את הקב״ה, שהרי היצה״ר מקטרג על האדם שלא יקרב לעבודת הקב״ה, ואיך יאהב את הקב״ה על ידו (הלא צריך לברוח ממנו שלא יחטיאו ויטמאהו). אלא בזה עולה עבודת הקב״ה ביותר, כלומר 
כאשר נכנע לו היצה״ר מחמת אהבתו שאוהב את הקב״ה. כי כשהיצה״ר נכנע והאדם משברו, זו היא אהבת הקב״ה, לפי שידע והתבונן כיצד לקרב את היצה״ר לעבודת הקב״ה (שכאשר כופהו ומכריעו שישתעבד ליצה״ט, 
זהו אהבת ה׳, שמהפך את הרע לטוב). יש כאן סוד לבעלי מידות העליונות (הבאים בחכמת הקבלה), כי כל מה שעשה וברא הקב״ה למעלה ולמטה, הכל הוא כדי להראות כבודו, והכל הוא לצורך עבודתו (לגלות כבוד מלכותו בעולם, 
שכאשר ישתעשע במעשי בני אדם ובעבודתם, הוא משפיעם ומקיימם, ואזי יכירו טובותיו ִויַׁשְּבחּוהּו תמיד). דהלא מי ראה ֶעבֶד שיהיה מקטרג של אדונו ֶׁשְּבָראֹו, ועל כל מה שהוא עשיית רצון קונו, הוא נעשה מקטרג עליו? והרי רצונו 

של הקב״ה שיעסקו בני אדם תמיד בעבודתו, וילכו בדרך האמת, כדי לזכותם בהרבה טובות. ואם כך, הואיל ורצונו של הקב״ה בזה, איך בא ֶעבֶד הרע (היצה״ר) ומקטרג על רצון קונו, ּוַמֶּטה לבני אדם לדרך רעה, 
ודוחה אותם מדרך הטובה, ופועל בהם שלא יעשו רצון קונם? אלא ודאי שהיצה״ר עושה רצון קונו.   מג אם נזדמן לו להאדם מעשה של מצוה ִויַכֵּון בו, אשרי לו, ואע״פ שאינו ְמַכֵּון בה, ג״כ אשרי לו, שהרי עשה 
את מצות הבורא (והבורא יודע סודה), אבל אין זאת נחשב כמי שעושה רצון קונו לשמה. ִוצריך האדם ְלַכֵּון בו בהתבוננות של רצון בכבוד קונו, כמו האדם שאינו יודע לסבור סברה בטעמה, שהרי ברצון הלב תלוי הדבר 
של לשמה, ובמעשה של המצוה שלמטה שעושה לשמה, הגם שהמעשה הוא גשמי עם כל זה מתעלה מעשה המצוה למעלה (ע״י טוב כוונתו שהיא רוחנית), ונתתקן כראוי. כעין זה, במעשה של הגוף (העושה מצוה בדבר גשמי) 

נתתקן מעשי הנפש ברצון ההוא (כי ע״י כוונה הרוחנית נתקנת נפש הרוחנית, כי עבודת הקב״ה היא דוקא ע״י שניהם), כי הקב״ה רוצה את הלב ואת רצון האדם. 

ובזהר (יתרו, צג ע״ב) מבאר שעיקר מעלת קיום המצוות  בעי.  לבא  רחמנא 
ליה  אזדמן  מג אי  וז״ל:  וההשתוקקות ˜נ‰),  ברצון  תלוי  בדקודוקיהם, 
להאדם עובדא ִויַכֵּון ביה, זכאה איהו, ואע״ג דלא מכוין ביה, זכאה איהו, 
דעביד פקודא דמריה, אבל לא אתחשיב כמאן דעביד רעותא לשמה. ִויַכֵּון 

ביה ברעותא דאסתכלותא ביקרא דמריה, כמאן דלא ידע למסבר סברא, 
עובדא  אסתלק  לשמה  דלתתא  ובעובדא  לשמה,  מלה  תליא  ברעותא  דהא 
עובדא  אתתקן  דגופא  בעובדא  דא,  כגוונא  יאות.  כדקא  ואתתקן  לעילא, 
נש.  דבר  ורעותא  ליבא  בעי  קב״ה  דהא  רעותא,  בההוא  דנפשא 

מילואי חכמה

רחמנא לבא בעי. ביאר רבינו לעיל, שהן בחינת אותיות התורה (אות 
ג׳), והן תרי״ג המצוות (אות ד׳), הם בחינת ׳הימים והמידות׳ 
שבהם מלובשת אהבתו יתברך. וכעת מוסיף, שעיקרן של בחינות אלו נכללות 
בלב, ומביא שתי ראיות לכך. ראיה ראשונה ממה שאמרו חז״ל ׳רחמנא ליבא 

חז״ל  שאמרו  ממה  שניה  וראיה  בעי׳, 
וגבי  לשמים׳  ˜נ‡).   ליבו  שיכוון  ׳ובלבד 
הראיה הראשונה ציין הרב מטשעהרין את 
דברי הגמרא במסכת סנהדרין (קו ע״ב), 

המבארת שתורתם של דואג ואחיתופל, על אף חריפותה ופלפולה, היתה מן 
השפה ולחוץ ובלא כוונת הלב, ולעומתם משבחת הגמרא את תורתו של רב 
יהודה, שעל אף שעיקר לימודו היה בסדר נזיקין, עם כל זה שמע ה׳ תמיד 
יצחק,  א״ר  הגמרא:  וז״ל  שבליבו.  ה׳  ויראת  חסידותו  מחמת  תִפלתו,  את 
את  סופר  איה  שוקל,  איה  סופר,  ׳איה  לג)  (ישעיה  דכתיב  מאי 
בקי  שהיה  דואג  (איה  שבתורה  אותיות  כל  סופר׳  ׳איה  המגדלים׳. 
בחסירות ויתרות וסופר כל אותיות שבתורה). ׳איה שוקל׳, ששוקל (ודורש) 
שהיה  המגדלים׳,  את  סופר  ׳איה  שבתורה.  וחמורים  קלים  כל 
מא א״ר  באויר.  הפורח  במגדל  פסוקות  הלכות  מאות  שלוש  סופר 
הפורח  במגדל  ואחיתופל  דואג  ָּבעּו  בעיא  מאה  ארבע  אמי, 
באויר, ולא איפשט להו חד. אמר רבא, רבותא ְלִמְבֵעי ַּבְעֵיי? ִּבְׁשֵני 
בעוקצין  טובא  מתנינן  קא  ואנן  בנזיקין,  תנויי  כולי  יהודה  דרב 
וליכא  ַצְוִחיָנן,  ואנן  מטרא,  ואתא  מסאני  שליף  יהודה  ורב  וכו׳, 
דמשגח ַּבן. אלא הקב״ה ליבא בעי, דכתיב (שמו״א טז) ׳וה׳ יראה 
ללבב׳. אמר רב משרשיא, דואג ואחיתופל לא הוו סברי שמעתא. 
מתקיף לה מר זוטרא, מאן דכתיב ביה ׳איה סופר, איה שוקל, 
איה סופר את המגדלים׳, ואת אמרת לא הוו סברי שמעתא? אלא 
דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא, דכתיב (תהלים כה) 
׳סוד ה׳ ליראיו׳ ˜נב). וברש״י (שם) הביא כמה פירושים מהו מגדל הפורח 
הלמ״ד  מן  שלמעלה  עליונה  ֶמֶתג  באויר.  הפורח  באויר.במגדל  הפורח  במגדל  וז״ל:  באויר, 
וכו׳. לישנא אחרינא, לעשות כישוף, להעמיד מגדל באויר, (ועי״ש 
הפורח  הפורח במגדל  במגדל  וז״ל:  נוסף,  באופן  ביאר  (שם)  והמהרש״א  פירושים).  עוד 
באויר. באויר. נראה לי לפרש ע״פ מה שכתוב בפרק איזהו מקומן (זבחים 
נד:) ש׳היו יושבין דוד ושמואל ברמה ועוסקין ְּבנֹויֹו של עולם ודנו 
נתקנא  זה  דבר  ועל  וכו׳,  ביהמ״ק  את  בו  לבנות  שראוי  המקום  מהו 
דואג האדומי׳ עכ״ל הגמרא וכו׳. ולפי שהמקדש קרוי ׳מגדל׳, כמו 
(שה״ש ד) ׳כמגדל דויד צוארך וגו׳׳, על כן אמר שדואג  שנאמר 
היה סופר ולמד שלוש מאות הלכות ב׳מגדל הפורח באויר׳, שעל 
הפורח  כ׳מגדל  קראוהו  ביהמ״ק  של  מקומו  ידעו  שלא  שם 
להו  סלקא  ולא  בדבר,  מסופקים  שהיו  בעיי.  למבעי  בעיי.רבותא  למבעי  רבותא  באויר׳. 
שמעתתא אליבא דהלכתא. דכתיב וה׳ יראה ללבב.דכתיב וה׳ יראה ללבב. דהיינו קרא דכתיב 
גבי דוד קודם שנמשח למלך ע״י שמואל (ראה כל זה בשמו״א טז), שהוא 
ליה  דסלקא  המקדש,  מקום  היכן  וידע  ההוא  בדבר  מתכוון  היה 
אליבא דהלכתא ˜נ‚).  ובטעם מה שחפץ הקב״ה בזכות הלב, ביאר בתורת 
משכן  בו  כי  בלב,  תלוי  שהכל  בעי.  ליבא  בעי.רחמנא  ליבא  רחמנא  וז״ל:  (שם)  חיים 
הנשמה, וכל האיברים גרירי בתריה. וכל העוסק בתורה ומצוות 

ואין ליבו לשמים, הרי הוא כגוף בלא נשמה, ונמשל כבהמות נדמו. 
והיינו דאמר בפרקי אבות (ב, ט) ׳רואה אני את דברי ר׳ אלעזר בן 
דבריכם׳.  דבריו  שבכלל  מדבריכם,   – טוב  לב  שאמר   – ערך 
ללשון  נוסף  מקום  מראה  מטשעהרין  הרב  ציין  בעי.  לבא  רחמנא 
(תרומה,  הזהר  מדברי  בעי׳,  לבא  ׳רחמנא 
בסוד  הדורש  ע״ב),  קסג   – ע״ב  קסב 
פרשת קריאת שמע, שנרמז בזה ענין כפיית 
וז״ל:  יתברך,  רצונו  לעשות  והלב  היצר 
מב רבי יצחק הוה שכיח קמיה דרבי אלעזר, אמר ליה, ודאי רחימו 

דקוב״ה ְּדַבר נש רחים ליה, לא איתער אלא מליבא, בגין דליבא 
איהו אתערותא ְלִאְתָעָרא לגביה רחימו, ורחמנא ליבא בעי. אי הכי, 
אמאי כתיב ׳בכל לבבך׳ ולבתר ׳ובכל נפשך׳, דמשמע דתרין גוונין 
אינון, חד ליבא וחד נפשא. אי ליבא הוא עיקרא, מאי בעי נפשא. 
אמר ליה, ודאי ליבא ונפשא תרין אינון, ואתאחדן לחד, דהא ליבא 
ונפשא ּוָממֹוָנא כולהו אתאחדן דא בדא, וליבא איהו עיקרא ויסודא 
איהו,  ִלָּבן  בתרין  לבבך׳,  ׳בכל  נד.)  (ברכות  דאיתמר  והא  דכולא. 
דאינהו תרין יצרין, חד יצרא טבא וחד יצרא בישא, ותרין אילין כל 
חד וחד איקרי ׳לב׳, דא איקרי ׳לב טוב׳, ודא איקרי ׳לב רע׳. ובגין 
תימא,  ואי  וכו׳.  ויצה״ר  יצה״ט  תרין,  דאינון  ׳לבבך׳,  איהו  כך 
ביצה״ר היך יכיל בר נש למרחם ליה, דהא יצה״ר מקטרגא איהו 
דלא יקרב בר נש לפולחנא דקוב״ה, והיך ירחים ליה ביה. אלא דא 
איהו פולחנא דקוב״ה יתיר, כד האי יצה״ר אתכפיא ליה ˜נ„) בגין 
ותבר  אתכפיא  יצה״ר  האי  דכד  לקוב״ה.  ליה  מרחם  דקא  רחימו 
לקרבא  דידע  בגין  דקוב״ה,  רחימו  איהו  דא  נש,  בר  ההוא  ליה 
לההוא יצה״ר לפולחנא דקוב״ה. הכא איהו רזא למארי ִמדין, כל 
יקרא  לאחזאה  בגין  איהו  כולא  ותתא,  עילא  קוב״ה  דעבד  מה 
דיליה, וכולא איהו לפולחניה. וכי מאן חמי עבדא דלהוי מקטרגא 
מקטרגא?  איהו  אתעביד  דמאריה,  דרעותיה  מה  ובכל  דמאריה, 
באורח  ויהכון  בפולחניה,  תדיר  נשא  בני  דיהון  דקוב״ה  רעותיה 
קשוט, בגין למזכי לון בכמה טבין. הואיל ורעותיה דקוב״ה בהאי, 
היך אתיא עבדא בישא ואשתכח מקטרגא מגו רעותיה דמאריה, 
ואסטי לבני נשא לאורח ביש, ואדחי לון מאורח טב, ועביד לון דלא 
יעבדון רעותא דמאריהון? אלא ודאי רעותיה דמאריה עביד. וראה 
שם בהמשך דברי הזהר, שהמשיל זאת למלך שרצה לבחון את אהבת בנו אליו, 
על כן ציווה לפתות את בנו, ואם יתגבר ויעמוד בנסיון, ִּתָּוַכח נאמנותו אליו 
ִויַזֵּכהּו לכל טוב. וכמו כן האציל מלך מלכי המלכים הקב״ה את נשמות ישראל 
וברצונו  מעלה.  ממלאכי  יותר  אֹוֲהֵבם  והוא  למקום,  יחידים  בנים  הנקראים 
ולבל  והמצוות,  התורה  לקיים  באהבתו  וציוום  לעוה״ז,  ִׁשְּלָחם  נאמנותם  לבחון 
יתפתו ליצרם הרע, דבכך מתגלית עיקר מעלתם. אך היצה״ר מנסהו להאדם 
לקב״ה.   ונאמנותו  מעבודתו  מעט  מעט  שדוחהו  עד  טהור,  פני  לו  בהראותו 
מקדש  ואף  ודוחהו,  הרע  ביצרו  הוא  גוער  מקונו,  האדם  ירא  כאשר  אמנם 
עצמו במותר לו, ואזי לעת פטירתו ָׂשֵמַח הקב״ה עם נשמת זה האדם, ומעלה 
אדם  עימו  שנלחם  היצה״ר  שזה  הרי  ִמָּׁשֵלם.  שכרה  לה  ונותן  עדן  לגן  אותה 
עדן.  דגן  והשכר  הכבוד  כל  את  לו  שגרם  זה  הוא  עליו,  והתגבר 

דף  תרומה  פרשת  (זוהר     
   (:קו סנהדרין  ועיין  ע״ב,  קסב 

ּבהמתרגם מקור חכמה מקור חכמה
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˜נו) ובבחי' המובא בריש המאמר (אות א') 'שצריך לבקש שלום וכו' שלא יהא מחולק במידותיו ובמאורעותיו ובין בטיבו בין בעקו ימצא את השי"ת', וכמובא עוד לעיל (אות ג') שע"י כפיית היצר יזכה למצוא בתוך בחי' הימי 
רעה את בחי' הימי טובה, עי"ש.      ˜נז) בבחי' המובא לעיל בריש המאמר 'שצריך לבקש שלום בין ישראל וכו''.      ˜נח) ובנוסח אחר נשנתה משנה זו בלשון 'ובלבד שיכון אדם את דעתו לשמים', ומה נפלא לדייק בשתי 
לשונות אלו גם יחד ע"פ המבואר במאמר זה שעיקר הדעת הוא בלב, ודוק היטב. (וראה במגן אבות לרשב"ץ (אבות ג, טו) לגבי דקדוק נוסחאות אלו).     ˜נט) בבחי' 'בה' אהלל דבר באלהים אהלל דבר', כמבואר לעיל (אות א'). 

ּב
עצה ותושיה

 ר‡וú „ח‡ úכ ˆריך 
ú„עו,  בו  ƒú ˜úר 
ברוו,  בו  ƒú י‰י‰ 
בו  ƒú  ‡ כופ‰  י‰י‰ 
ו‡וויו ‡ú ‰„ע ‰ז‰ 
 úúבכ  "י‰מ יו„ע 
מú‡ כú ‰‡ר כבו„ו, 
 úכ  úויבט יבר  ע„ 
‰י„יע‰  ע"י   וו‡‰
‰ז‡, ועי"ז יזכ‰ ú‡ור 
וכו',   ב„ע ‰‡‰ב‰ 
 ‰ ז ‰‚נו ור‰   ‡ ‰י
ים  ז ו נ ‚‰ ˜ים  ‰ˆ„י ו

(úי˜ו"ע, „ע כ„). 

נכנס  חלה,  אלעזר  רבי  מד 

אצלו רבי יוחנן לבקרו, וראה 
בבית  שוכב  היה  שר״א 
את  יוחנן  רבי  חשף  אפל, 
(שהיה  הבית  והאיר  זרועו 
היה,  מאוד  שיפה  מבהיק,  בשרו 

ראה  פד.).  ב״מ  במסכת  כמובא 

רבי יוחנן שהיה ר״א בוכה. 
מפני  יוחנן,  רבי  לו  אמר 
מה אתה בוכה, אם משום 
כרצונך,  ללמוד  ִהְרֵּביָת  שלא 
הקרבנות  לענין  שנינו  הרי 
ואחד  המרבה  ש׳אחד 
הממעיט, ובלבד ֶׁשְּיַכֵּון ליבו 
לשמים׳ (ואף אתה הרי למדת כפי 
שמים).  לשם   ַּכָּוָנְת והיתה  יכולתך, 

ֲחַסר   ֶׁשִהְּנ משום  ואם 
הרי  עשיר,  ואינך  מזונות 
לתורה  זוכה  אדם  כל  לא 
משום  ואם  כאחד.  ועושר 
עצם  לך  הרי  שמתו,  בניך 
(שצרר  לי  שמת  העשירי  בני 
מכשעורה  פחות  עצם  במטפחתו 

מבנו, מפני עוגמת נפשו). השיבו 

 יֹוְפְי על  אני  בוכה  ר״א, 
לבלות  שיצטרך  יוחנן  רבי 
יוחנן,  רבי  א״ל  באדמה. 
לבכות,  ראוי  ודאי  זה  על 
וכה  כה  בין  שניהם.  ובכו 
א״ל רבי יוחנן, האם חביבין 
השיבו  הייסורים?  עליך 
עלי  חביבים  הם  לא  ר״א, 
ולא שכרם. א״ל רבי יוחנן, 
אם כן תן לי ידך. ואכן נתן 
והעמידו  ידו,  את  ר״א  לו 

רבי יוחנן ֵמָחְליֹו. 

אבא  ורבי  אלעזר  רבי  מה 

אחד  לילה  נמצאים  היו 
בעיר  שלהם  באכסניא 
בתורה.  לעסוק  קמו  לוד, 
ואמר  אלעזר  רבי  פתח 
היום  ׳וידעת  נאמר  הנה 
והשבות אל לבבך כי הוי״ה 
זה  פסוק  האלהים׳,  הוא 
כך היה ראוי להיות כתוב, 
הוי״ה  כי  היום  ׳וידעת 
אל  והשבות  האלהים,  הוא 
שהיה  קשה,  עוד  לבבך׳. 
׳והשבות  כתוב  להיות  צריך 
לב  רק  כי  אחת,  (בב׳  לבך׳  אל 
אחד יש לו לאדם, ולמה כתוב ׳אל 

כך  אלא  ביתי״ן).  בשתי  לבבך׳ 

אם  לישראל,  משה  אמר 
זה  על  לעמוד  רוצה  אתה 
ולדעת את יחוד ה׳ הנרמז 
הוא  הוי״ה  ׳כי  בפסוק 
אל  ׳והשבות  אז  האלהים׳, 
מהו  בשכלך  והשב  (ראה  לבבך׳ 
כי  אותו.  תדע  ואז  ׳לבבך׳) 
בלשון  ׳לבבך׳  שכתוב  מה 
ביצה״ט  היינו  רבים, 
זה  נכללים  שהם  ויצה״ר, 
אחד.  בלב  ומדורם  בזה, 
מהו  ותראה  כשתשוב  לכן 
כח ׳לבבך׳, אז תבין ותמצא 
האלהים׳,  הוא  הוי״ה  ׳כי 
בזה,  זה  הם  נכללין  שהרי 
נאמר  זה  ועל  אחד.  והם 
לבבך׳,  אל  ׳והשבות  קודם 
כדי להבין ענין זה (כדי להבין 
ההתבוננות  ע״י  היחוד,  סוד  את 

רבי  אמר  עוד  הלב).  במשל 

אלעזר, מה שכתוב ׳והשבות 
הרשעים  כי  לבבך׳,  אל 
למעלה  פגם  עושים 
זה,  פגם  ומהו  בעוונותם, 
בימין  נכלל  לא  שהשמאל 
(שמידת הדין שבשמאל אינה נכללת 

להיותה  שבימין,  החסד  מידת  עם 

הדין  מידת  אלא  תחתיה,  נכפפת 

כלומר  עצמה),  בפני  שולטת 

שהיצה״ר (ששורשו מצד השמאל) 
(ששורשו  ביצה״ט  נכלל  אינו 
בצד הימין), מחמת עוונותיהם 

של בני אדם. 

מילואי חכמה
שיכוון  ׳ובלבד  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  לשמים.  לבו  את  שיכוון  ובלבד 
זו  לשון  מקור  והנה  מטשערין.   הרב  אליה  שציין  הגמרא  בדברי  וכו׳׳ 
הקרבן  חשיבות  שעיקר  המבארת  ע״א),  (קי  מנחות  במסכת  הגמרא  מדברי  הוא 
ריח  ׳אשה  בהמה  בעולת  נאמר  משנה.משנה.  וז״ל:  הלב,  ַּכָּוַנת  היא  שמיא,  כלפי 
ניחוח׳, ובעולת עוף ׳אשה ריח ניחוח׳, ובמנחה ׳אשה ריח ניחוח׳, לומר 
גמראגמרא.  לשמים ˜נח).  לבו  ֶׁשְּיַכֵּון  ובלבד  הממעיט,  ואחד  המרבה  אחד  לך, 
קרבנות,  בפרשת  כתיב  מה  וראה  בוא  עזאי,  בן  שמעון  רבי  אמר  תניא 
שלא  ׳הוי״ה׳,  שם  אלא  ׳אלהים׳,  שם  ולא  ׳אל׳,  שם  לא  בהן  נאמר  שלא 
ניחוח  ריח  ׳אשה  הגס  בשור  ונאמר  לחלוק.  דין  לבעל  פה  פתחון  ליתן 
לה׳׳,  ניחוח  ריח  ׳אשה  ובמנחה  לה׳׳,  ניחוח  ריח  ׳אשה  הדק  ובעוף  לה׳׳, 
את  ֶׁשְּיַכֵּון  ובלבד  הממעיט  ואחד  קרבנות,  להביא  המרבה  אחד  לך,  לומר 
הן.  הרבה  רשויות  לאומרים  לחלוק.  הדין  לחלוק.לבעל  הדין  לבעל  (שם):  ופירש״י  לשמים.  ליבו 
והדבר מוכיח שזה ששמו כך ציום להקריב לו מנחה, וזה ששמו כך ציום 
להקריב לו פרים, וזה אילים, לכך נאמר בכולם ׳ריח ניחוח לה׳׳. ובספר 
עם  ׳לב׳  דאותיות  לשמים.  לבו  לשמים.יכוין  לבו  יכוין  הרמז:  דרך  על  ביאר  (שם)  יהוידע  בן 
אותיות ׳שמים׳ יהיה מהם תיבת ׳משלבים׳, שיכוין האדם במצוות לשלב שם 
או  ושכינתיה.  קב״ה  סוד  שהם  יאהדונה״י,  בסוד  אדנ״י,  שם  עם  הוי״ה 
שישלים  מ״ב׳,  ׳ישלם  צירוף  מהם  יהיה  ׳שמים׳,  אותיות  עם  ׳לב׳  אותיות 
שם בן מ״ב ְּבַכָּוָנתֹו. או יובן, שמים, אש ומים, הפכיים הם, ועושים שלום 
זה עם זה, ֶׁשָּדִרים יחד בשביל לקיים רצון הבורא יתברך, ֶׁשָּטַרף אש ומים 
ועשה מהם ׳שמים׳, כן בלב האדם יש משכן ליצה״ט ומשכן ליצה״ר, והם 
ט)  (נחמיה  שנאמר  כמו  ביניהם,  שלום  שיהיה  יעשה  הצדיק  אך  הפכיים, 
גבי אברהם ׳ומצאת את לבבו נאמן לפניך׳, ׳לבו׳ לא נאמר, אלא ׳לבבו׳, ר״ל 
כמו  הפכיים,  שני  בו  שיש  ׳ליבו׳,  תכונת  ׳ְיַכֵּון׳  וזהו  ביחד.  ויצה״ר  יצה״ט 
׳שמים׳, שהם מאש ומים דהפכיים הם, ועושים שלום ביניהם, וכמו שכתבו 

המפרשים על מה שכתוב (איוב כה) ׳עושה שלום במרומיו׳. 
כשמקשר את לבו לדעתו וכו׳. וראינו להביא בזה את דברי הזהר (וארא, 
הוי״ה,  ששם  כשיודע  הוא,  הלב  ידיעת  שעיקר  המבאר  ע״ב),  כו 

אלעזר  מה רבי  וז״ל:  ׳אלהים׳ ˜נט),  בשם  גם  הנרמז  הוא  הרחמים,  למידת  המרמז 
לאשתדלא  קמו  בלוד,  אושפיזייהו  בבי  חד  ליליא  שכיחי  הוו  אבא  ורבי 
כי  לבבך  אל  והשבות  היום  ׳וידעת  ואמר  אלעזר  רבי  פתח  באורייתא. 
׳וידעת  ליה,  מיבעי  הכי  קרא  האי  ד),  (דברים  האלהים׳  הוא  הוי״ה 
היום כי הוי״ה הוא האלהים, והשבות אל לבבך׳. תו, ׳והשבות אל לבך׳ 
׳כי  ולמנדע  דא  על  למיקם  בעי  את  אי  משה,  אמר  אלא  ליה.  מבעי 
יצר  ליה.  ׳לבבך׳,  תנדע  ּוְכֵדין  לבבך׳  אל  ׳והשבות  האלהים׳,  הוא  הוי״ה 
הוא  הוי״ה  ׳כי  תשכח  כדין  חד.  ואיהו  בדא  דא  דאתכליל  רע  ויצר  טוב 
האלהים׳, דהא אתכליל דא בדא ואיהו חד. ועל דא ׳והשבות אל לבבך׳, 
מאי  לעילא,  פגימותא  עבדין  חייבין  אלעזר,  רבי  אמר  תו  מלה.  למנדע 
פגימותא, דשמאלא לא אתכליל בימינא, דיצר רע לא אתכליל ביצר טוב, 
בגין חובייהו דבני נשא. ופירש המתוק מדבש (שם): וידעת היום כי הוי״ה הוא וידעת היום כי הוי״ה הוא 
׳כי  תדע  שמקודם  היינו  ׳והשבות׳,  שאמר  הכתוב  פשט  לפי  כי  האלהים.האלהים. 
כן  אם  בו.  לעיין  מחשבתך  בתוך  תשיבנו  ואח״כ  האלהים׳,  הוא  הוי״ה 
את  ׳והשבות׳  אלהים׳,  הוא  הוי״ה  כי  היום  ׳וידעת  שיאמר  ראוי  היה 
אחד,  בלב  מדורם  וכו׳.  דאתכליל  ויצ״ר  יצ״ט  וכו׳.לבבך  דאתכליל  ויצ״ר  יצ״ט  לבבך  לבבך׳.  ׳אל  הזה  דרוש 
כדברי חז״ל (ברכות סא.) שהיצה״ר הוא כמו זבוב השוכן בחלל הלב, ועמו 
היצר טוב. נמצא שהלב הזה, שהוא איבר אחד, מהרהר הרהורים טובים 
עם  נכללת  הדין  הנהגת  כי  וכו׳.  האלהים  הוא  הוי״ה  כי  תשכח  וכו׳.כדין  האלהים  הוא  הוי״ה  כי  תשכח  כדין  ורעים. 
אלא  התחתון  בעולם  פועל  הדין  אין  כי  אחת,  הנהגה  והם  הרחמים 
בשיתוף הרחמים ואין הרחמים פועלים אלא בשיתוף הדין, נמצא כי לכל 
פעולה הנעשית בעולם משתתפות שתי מידות אלו. והשבות אל לבבך. והשבות אל לבבך. כי רק 
רע,  והיצר  טוב  היצר  יצריו  שני  את  בשכלו  ויחשוב  האדם  שיראה  ע״י 
וידע,  יבין  מזה  יחד,  פעולה  לכל  משתתפים  אחד,  בלב  בגופו  ששניהם 
שכמו כן שתי מידות אלו של מעלה משתתפות יחד לכל פעולה. דיצ״ר לא דיצ״ר לא 
ואינם  אותו,  דוחים  אלא  ביצה״ט,  מתייעצים  שאינם  לפי  ביצ״ט.  ביצ״ט.אתכליל  אתכליל 
מתגברים על יצרם הרע, לכן נעשה פגם למעלה, שמידת הרחמים נדחית, 
הרחמים.  מידת  שיתוף  בלא  הדין,  מידת  ע״פ  מתנהג  והעולם 

הכיפורים  יום  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  לדעתו.  לבו  את  כשמקשר 
לבד,  וחכמתו  דעתו  על  לסמוך  אסור  ג):  ב, 
כמבואר בדברי רבינו ז״ל כמה פעמים, רק עיקר השלימות הוא, 
השי״ת,  בגדולת  ביותר  ומכיר  דעתו  ונתוסף  שנתרבה  מה  ֶׁשָּכל 
הלב,  אל  הדעת  להמשיך  שיראה 
אל  והשבות  היום,  ׳וידעת  בבחינת 
אל  הדעת  להמשיך  שצריכין  לבבך׳, 
ז״ל  מרבינו  ששמעתי  כמו  הלב, 
גם  הלא  כי  קנד),  (ליקו״מ  שאמר 
דעת  להם  יש  העולם  אומות 
וחכמות, אך שהדעת שלהם הוא בלא לב, והעיקר להמשיך הדעת 
אל הלב, בבחינת ׳וידעת היום, והשבות וכו׳׳ כנ״ל. היינו כשזוכה 
אם  בעצמו  היטב  ויסתכל  הלב,  אל  הדעת  ימשיך  דעת,  לאיזה 
מעשיו עולים יפה כפי חכמתו, ואם ליבו שלם עם ה׳, שיתבטלו 
כל תאוות וחמדת הגוף, כל מה שלב האדם חומד, כולם יתבטלו 
נגדו יתברך, ולא יהיה לו שום תאוה וחמדה כלל רק להשי״ת. כי 
כך יפה לו, כפי הדעת שזכה עכשיו להכיר בגדולתו יתברך, וישתדל 
באופן  דקדושה,  ועבודות  מעשיות  במצות  ה׳  את  לעבוד  עכשיו 
שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו, כי ׳לא המדרש הוא העיקר, אלא 
המעשה׳ (אבות א, יז), כי צריכין להשליך את כל החכמות, ולעבוד 
השי״ת בפשיטות גמור. נמצא, שכל מה שזוכה לדעת יותר ולהכיר 
יותר בגדולתו יתברך, הוא ממשיך בכל פעם הדעת אל הלב והגוף, 
להשתדל לעשות מעשים טובים ועבודות דקדושה כפי הדעת שזכה 
מעשים  ועושה  ביותר,  עובד  יותר,  דעת  לו  שיש  מה  וכל  עכשיו. 
חכמות,  שום  בלי  גמור,  בפשיטות  השי״ת,  בשביל  ביותר  טובים 
ואינו נמשך אחר חכמתו, להיות נשאר עם החכמות לבד ח״ו בלי 
דהיינו כל  החכמות,  עובדות ח״ו, רק עיקר חכמתו הוא להשליך 
מה שזוכה ליותר חכמות ומכיר ביותר אותו יתברך, הוא משתדל 
בכל פעם יותר לעבוד אותו יתברך בפשיטות בעובדות בלי חכמות, 
את  פעם  בכל  משליך  הוא  כן  ועל  יתברך,  עבודתו  עיקר  זה  כי 
החכמות בשביל עבודתו יתברך. נמצא, שממשיך את כל חכמתו אל 
הלב והגוף, דהיינו אל עובדות ועשיות דקדושה, שזה העיקר כנ״ל. 

ראיה  להביא  רבינו  מוסיף  כעת  לשמים.  לבו  את  שיכוון  ובלבד 
הרב  בזה  וציין  בלב.  הוא  המידות  של  שעיקרן  לכך  שניה 
מתי  המבררת  ע״ב),  (ה  ברכות  במסכת  הגמרא  דברי  את  מטשעהרין 
של  ייסורים  ִהָּנם  ומתי  עוונות,  כמירוק  באים  האדם  על  הבאים  הייסורים 

בעוה״ב,  שכרו  להרבות  שבאים  אהבה, 
ה׳  יאהב  אשר  ׳את  נאמר  שעליהם 
אלעזר  מד רבי  הגמרא:  וז״ל  יוכיח׳ ˜נו). 
חזא  יוחנן,  רבי  לגביה  על  חלש, 
גלייה  אפל,  בבית  גני  קא  דהוה 
דהוה  חזייה  נהורא.  ונפל  לדרעיה 

דלא  תורה  משום  אי  בכית,  קא  אמאי  ליה  אמר  ר״א.  בכי  קא 
ליבו  ֶׁשְּיַכֵּון  ובלבד  הממעיט,  ואחד  המרבה  ׳אחד  שנינו  אפשת, 
ואי  שולחנות.  לשתי  זוכה  אדם  כל  לא  מזוני,  משום  ואי  לשמים׳. 
ְּדָבֵלי  שופרא  להאי  א״ל,  ביר.  דעשיראה  גרמא  דין  ְּבֵני,  משום 
תרוייהו.  ובכו  בכית,  קא  ודאי  דא  על  א״ל,  בכינא.  קא  בעפרא 
שכרן.  ולא  הן  לא  א״ל,  ייסורין?  עליך  חביבין  א״ל,  והכי  אדהכי 
אחד אחד  (שם):  ופירש״י  ואוקמיה.  ידיה,  ליה  יהב  ידך.  לי  הב  א״לה, 
׳נאמר  מנחות  בשלהי  שנויה  קרבנות  לענין  הממעיט.  ואחד  הממעיט.המרבה  ואחד  המרבה 
(שהיא  במנחה  ונאמר  ניחוח׳,  ׳ריח  יקר)  קרבן  (שהוא  בהמה  בעולת 
מטה  וראה  וכו׳.  המרבה  שאחד  ללמדך  ניחוח׳,  ׳ריח  ביותר)  פשוטה 
במילוא״ח ד״ה ׳ובלבד שיכוון וכו׳׳, שם הבאנו את לשון הגמרא במנחות (קי 
ע״ב).  והנה לשון זו ׳ובלבד ֶׁשְּיַכֵּון את ליבו לשמים׳ נשנתה גם בברכות (יז 
ע״א), וז״ל: מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה, אני שעוסק בתורה ְּבִרָּיה, 
וחברי הפועל ְּבִרָּיה. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. אני 
משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו, כשם שהוא אינו מתגדר 
ושמא  במלאכתו.  מתגדר  איני  אני  כך  אומנותי),  (לתפוס  במלאכתי 
ואחד  המרבה  ׳אחד  שנינו  ממעיט,  והוא  מרבה  אני  תאמר 
מרגלא  הגמרא:  ומוסיפה  לשמים׳.  ליבו  ֶׁשְּיַכֵּון  ובלבד  הממעיט, 
בפומיה דאביי, לעולם יהא אדם ערום ביראה, מענה רך משיב 
חמה, ומרבה שלום עם ֶאָחיו ועם קרוביו, ועם כל אדם, ואפילו 
ויהא  למטה,  ונחמד  למעלה  אהוב  שיהא  כדי  בשוק,  נכרי  עם 
שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  אמרו  הבריות ˜נז).  על  מקובל 
הקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נכרי בשוק. ופירש״י (שם): אני אני 

מרבה והוא ממעיט.מרבה והוא ממעיט. כלומר, הדין עימו שאינו מתגדר במלאכתי, שאילו היה תופס אומנותי, לא היה לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי, 
והיה ממעיט ואין לו שכר. שנינו אחד המרבה וכו׳.שנינו אחד המרבה וכו׳. כלומר, שיש לו שכר לממעיט כמו למרבה. 

  ה:) (ברכות   

     


 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם



את  בזה  להביא  וראינו  ברשותו.  שלבו  וכו׳  לדעתו  לבו  את  וכשכופה 
דברי החת״ס עה״ת (ליקוטים, ד״ה מה שמניחים תפילה), שקישר 
בין דברי המדרש ׳רשעים ברשות ליבן וכו׳׳, ובין מצות תפילין (עליה מיוסד המאמר 
כמובא לעיל בטור ׳סיפור התגלות המאמר׳), וז״ל: מה שמניחים תפילה של יד 
נגד הלב תחילה ומברכים ׳להניח׳ (כמנהג הרמ״א), ושוב של ראש ומברכים 
׳על מצות תפילין׳ מפני שהוא גמר המצוה, יש לבאר על דרך משל, בני 
מדינה שרצו להמליך עליהם מלך, אמר להם המלך, בתחילה אסרו בזיקים 
נמי,  והכא  עליכם.  תמליכוני  ואח״כ  המלכות,  על  המערער  פלוני  את 
ליבם  והצדיקים  הרע,  ליבם  בשרירות  ההולכים  ליבם,  ברשות  הרשעים 
על  עטרה  תפילין,  שיניח  טרם  כן,  על  נשמתם.  וברשות  שכלם  ברשות 
המוח, להקדישו קודש קדשים, צריך תחילה לאסור בזיקים את המערער 
קשור  שיהיה  ליבו,  נגד  תפילין  להניח  וצריך  הלב,  היינו  המלוכה,  על 
ואסור באזיקי קדושה, ואז אח״כ גומר המצוה ומניח של ראש על המוח. 
עבודת  שעיקר  ביאר,  (פט״ז)  ישרים  מסילת  ובספר  לבו.  את  וכשכופה 
הקודש,  במעלות  לעלות  החפץ  מהאדם  הנדרשת  והזיכוך  הטהרה 
באהבה  יתברך  עמו  נתדבק  שלא  מי  וז״ל:  ורצונותיו,  ליבו  בנדבת  תלויה 
לטורח  לו  תהיה  וזיכוך  טהרה  תוספת  של  הזאת  העבודה  צירוף  אמיתית, 
ילודי  חומר  בני  ואנחנו  בזה,  לעמוד  יוכל  מי  יאמר,  כי  גדול,  ולמשא 
אשה, אי אפשר להגיע אל הזיקוק והצירוף הזה. אמנם אוהבי ה׳ ַוֲחֵפֵצי 
עבודתו, הנה שמח ליבם להראות אמונת אהבתם לפניו יתברך ולהתעצם 
 בצירופם וטהרתם, הוא מה שסיים דוד עצמו באמרו (תהלים קיט) ׳ְוַעְבְד
עצמם  ה׳  עובדי  ונבדלים  נבחנים  שבו  המבחן  זהו  באמת  והנה  ֲאֵהָבּה׳. 
במדריגתם, כי מי שיודע לטהר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב 
יותר אצלו יתברך. הם המה הראשונים אשר בארץ המה אשר גברו ונצחו 
בדבר הזה, האבות ושאר הרועים אשר טהרו לבם לפניו. הוא מה שדוד 
יצר  וכל  ה׳  דורש  לבבות  כל  ׳כי  כח)  א  (דבה״י  בנו  שלמה  את  מזהיר 
מחשבות מבין׳, וכן אמרו ז״ל ׳רחמנא ליבא בעי׳, כי אין די לאדון ב״ה 
יהיה  שהלב  לפניו  העיקר  אלא  מצוה,  מעשי  שיהיו  לבדם,  במעשים 
טהור, לכוין בה לעבודה אמיתית. והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף 
עבודת  אין  יתברך,  עבודתו  אל  עצמו  מביא  אינו  הוא  ואם  בם,  ונוהג 
שאר האיברים כלום, כי אל אשר יהיה שמה רוח הלב ללכת ילכו, ומקרא 
לבינונים,  ה׳  בעבודת  גדול  כלל  זה  טז–יז):  (ח״א,  התניא  בספר  ומובא  להדעת.  לבו  את  כשכופף  לי׳.     ליבך  בני  ׳תנה  כג)  (משלי  בפירוש  כתוב 
העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, ע״י אור ה׳ המאיר לנפש האלקית שבמוחו לשלוט על הלב, כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף 
ב״ה, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת ה׳ במוחו, להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם ח״ו, ְוַאֲהַבת ה׳ בליבו בחלל הימני 
בחשיקה וחפיצה, לדבקה בו בקיום המצות דאורייתא ודרבנן, ותלמוד תורה שכנגד כולן. ויתר על כן, צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינונים, שגם 
בלב  מורגשת  ותשוקה  וחשיקה  בחפיצה  ְוָחֵפץ  אש,  כרשפי  בוער  ליבו  שיהיה  ליבו,  בהתגלות  ה׳  אהבת  להוליד  משגת  בינתו  ורוח  שכלו  יד  אין  אם 
לדבקה בו, רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, דהיינו שהלב מבין ברוח חכמה ובינה שבמוחו גדולת אין סוף ב״ה, דכולא קמיה ְּכָלא חשיב 
ממש, אשר על כן ָיֲאָתה לו יתברך שתכלה אליו נפש כל חי, לידבק ולהכלל באורו וכו׳, הנה כשמעמיק בענין זה בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, ופיו 
ושאר  הידים,  וכן  בפיו,  ולילה  יומם  בה  ויהגה  חפצו,  ה׳  בתורת  להיות  דהיינו  ומוחו,  ליבו  בתבונת  נגמר  אשר  כפי  בפיו  כן  שמקיים  שוין,  וליבו 
איברים מקיימים המצוות כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו, הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה, להיות להם בחי׳ 
ונפשו  בליבו,  מורגשת  ותשוקה  וחשיקה,  בחפיצה  ליבו  בהתגלות  אשר  ממש  ורחימו  בדחילו  בהם  עסק  כאילו  לעילא,  ְלָפְרָחא  ְוַגְדִפין  ְוִחּיּות,  מוחין 

מילואי חכמה

אור / אור הגנוז
מן  היוצא  רוחני  גילוי  כל 
הוא  הרי  הגילוי  אל  ההעלם 
'אור',  בשם  בכלליות  מכונה 
במעשה  רואים  שאנו  כמו 
הנברא  הוא  שהאור  בראשית 
בראשית.  במעשה  הראשון 
א,  (בראשית  בחיי  רבינו  וכתב 
בו  שמשתמשים  שהאור  ג) 
האור  מן  נאצל  הוא  בעוה"ז, 
ועל  לעת"ל.  לצדיקים  הגנוז 
'אור',  נקראת  התורה  גם  כן 
'אור',  נקראו  הצדיקים  וגם 
ואף הקב"ה בעצמו נקרא בשם 
'אור אין סוף', מכיון שאין אנו 
אינו  כי  ית',  להשיגו  יכולים 
והיינו  כלל,  והשגה  גבול  בעל 
יוצאת  שאינה  האור  עצמות 
מהמאור אלא היא מקור האור, 
אלא  אינו  סוף'  אין  'אור  ואף 
לעצמות  כי  המושאל,  בלשון 

השי"ת אין אפי' שם.
הקדמונים  הקבלה   בספרי 
ובתורת החסידות מצינו הרבה 
ביאורים בדמיון תכונות האור 
מה  כגון  הרוחני,  השפע  אל 
נר  לאחד  'נר  חז"ל  שאמרו 
נחסר  אינו  שהאור  למאה', 
כתבו,  וכן  המקבל,  מידת  לפי 
מקורו  עם  אחד  הוא  שהאור 
עצמית,  מציאות  לו  ואין 
ונמצא שגם לאחר התפשטותו 
הרי הוא דבוק ומאוחד במקורו, 
וכדומה. וכל אלה מבטאים את 
התכונות הרוחניות של האור, 
לשמש  ביותר  ראוי  הוא  ולכן 

משל אל השפע הרוחני.
הנראה  שהאור  להדגיש   ויש 
גשמי,  אור  הוא  הרי  לעינינו 
אולם עיקר שם 'אור', הוא אור 
האור  אל  שורש  שהוא  רוחני 
הגשמי, והוא ענין רוחני שאינו 

מושג לנו כלל ועיקר.
שלעיתים  מצינו  כן   ומחמת 
אור גדול ביותר נקרא 'חושך', 
ריבוי  היותו  שמחמת  והיינו 
ומושג  מתגלה  הוא  הרי  אור 
שהסומא  וכמו  כחושך.  לנו 
נקרא בשם 'סגי נהור', מחמת 
היות כח המאורות שבו סתום 
ונעלם, כן הוא החושך, שיש בו 
אור גדול כל כך שאינו מושג, 
של  בצורה  מתגלה  הוא  ולכן 
אור  גם  הנקרא  וזהו  חושך. 
הגנוז, שנעלם ומסתתר מחמת 
שהאור  לומר  יתכן  גודלו. 
בתוך  הנעלמות  והאותיות 
כרך גדול של רומי הוא בבחי' 
אור הגנוז, מחמת שאינו יכול 

להתגלות שם.

ראשית  הוא  הזה  האור 
עולם  נקרא  והוא  החידוש, 
כל  נתהוו  וממנו  המלאכים, 
למטה  אשר  המעלות  שאר 
והארץ.  השמים  והם  ממנו, 
המאמר  בא  מעלתו  ולגודל 
מאור  נבראו,  מהיכן  'שמים 
שמציאות  לך  ביאר  לבושו'. 
האור,  זה  ת  ְמַאמֵּ הוא  השמים 
ואמר 'אור לבושו', לפי שהאור 
שאר  ובין  בינו  מפסיק  הזה 
מפסיק  הזה  כלבוש  בריותיו, 
(רבינו  זולתו  ובין  הלובשו  בין 

בחיי בראשית א, ג).

אדם  לכל  מתגלה  הגנוז  אור 
ענין  והוא  הכנתו,  ערך  לפי 
נשמה יתירה, והוא נעלם וצפון 
הסמוי  דבר  שהוא  אדם,  מבני 
מעין  שהוא  מפני  העין,  מן 
 – 'עוה"ב  חז"ל  וכמ"ש  עוה"ב, 
זולתך'  אלהים  ראתה  לא  עין 

(פנים יפות שמות לא, יג).

עליו,  השכל  אור  כשאדם 
המצוות,  בטעמי  וישכיל  יבין 
כי הם המשפטים שיחיה בהם, 
הם  השכל  אור  בהחושך  אבל 
(פנים  בהם  טעם  בלי  כחוקים 

יפות דברים טז, י). 

ידיע  דלא  הנעלם  האור  מן 
אחר  אור  הוציא  אתיידע  ולא 
השכל  אור  ההשתלשלות, 

והשכליים, עד שנתגשם באור המוחש. וכמו שיסתתר הלובש תחת לבושו, כן יסתתר המאציל העליון תחת לבוש האורה (מלבי"ם תהלים קד, ב).      אור גנוז דאיהו ר"ז, כחושבן או"ר, כמה דאוקמוהו מארי מתניתין, 'אור זרוע לצדיק', ודא הוא אור הגנוז לצדיקיא 
(תיקו"ז יט, לט:).      וכפי מה שמבטלין כל מידה ומידה, כן מאיר ומתגלה לו כבוד ה'. כי עיקר האור הוא כבודו ית', כמ"ש 'והארץ האירה מכבודו' (שיהר"ן קלו).     הצדיקים הגנוזים מאירין בשבת בלב כאו"א את אור הגנוז, כפי השתדלותו והתקרבותו אל הצדיקים 

ואל השבת, לקבל את השבת בכבוד גדול, ולהתקרב לצדיקים שהם בחי' שבת (ליקו"ה תפ' המנחה ז, מו).      האור הוא זרוע להָצדיק, שמזריע אורות עליונים בדיבורו (נועם אלימלך, תזריע).     

שבדעת.  האהבה  אור  וכו׳  המדות  לכל  שורש  שהוא  הלב  מקבל 
ובספר זמרת הארץ (לג) סלל בקשרי המאמר, וקישר עניינים רבים ממנו 
בחינת  הוא  ישראל  ארץ  וז״ל:  הארץ,  וירושת  ישראל  ארץ  תורת  של  עניינה  עם 
מידות,  השבעה  כל  של  מקור  שם  והלב  קסא:),  שלח,  (זהר  דעלמא  ליבא 
זה  לעומת  שזה  ומחמת  א״י.  בהן  שנשתבחה  מינים  השבעה  בחינת  וזה 
וכו׳, וכנגד השבעה מידות טובות שהם בחינת ימי טוב, יש ג״כ ימי רע, 
להכניע  ישראל  וכשזכו  עממין,  שבעה  ביד  א״י  תחילה  היתה  כן  על 
עי״ז  רע,  הימי  ששיברו  ע״י  מידם,  הארץ  את  וכבשו  עממין  השבעה 
אותיות התורה בולטות ומצטרפות ומקבלין אור רב מלמעלה, ועל כן ׳אין 
שורה  טוב,  הימי  שהם  בהתורה,  והנה  ד).  טז,  (ב״ר  א״י׳  כתורת  תורה 
בהם אהבתו יתברך, וזה בחינת ׳אהבת ציון אל תשכח לנצח וכו׳׳ (סליחות), 
ה׳  ׳אוהב  פז)  (תהלים  וכן  אהב׳,  אשר  ציון  הר  ׳את  עח)  (תהלים  וכתיב 
שערי ציון׳. והתורה יש בה נגלה ונסתר, ועל כן עיקר התגלות הסודות, 
סד.).  כב,  (תיקו״ז  בזוה״ק  כמובא  בא״י,  הוא  שבנסתר,  התורה  שהם 
דעתיקא  אורייתא  בחינת  שבתורה,  הנסתר  שיתגלה  לבוא  ולעתיד 
׳ואם  יט)  (דברים  בחינת  וזה  שבדעת.  אהבה  אור  יתגלה  אז  סתימאה, 
ופירש״י  וכו׳׳,  הארץ  כל  את  לך  ונתן  וכו׳,  גבולך  את  אלהיך  ה׳  ירחיב 
׳ארץ קיני וקניזי וקדמוני׳. וידוע שהם לעומת השלוש ראשונות, כמבואר 
בליקוטי תורה (לך לך, ד״ה את הקיני). ושם שורש התורה שבנסתר, בחינת 
ה׳  את  לאהבה  וכו׳,  תשמור  ׳כי  יט)  (דברים  וזה  שבדעת.  אהבה  אור 
אלהיך׳, כי עכשיו לא זכו עדיין לקבל בשלימות אור השלוש ראשונות, על 
שהם  עממין,  השבעה  רק  הנ״ל,  עממין  השלוש  את  לכבוש  יכלו  לא  כן 
כנגד השבעה מידות כנ״ל, אבל לעתיד יתגלה אהבה שבדעת, ויכבשו גם 
השלושה אומות הנ״ל, ואז יתגלה התורה הצפונה והצדיקים הצפונים, ואז 
תתגלה קדושת א״י בשלימות. ומחמת שגם במידות עצמן יש ג״כ בחינת 
שתחתיה,  המדריגה  נגד  שבדעת  אהבה  בחינת  שהיא  שבמידות,  אהבה 
שזה בחינת ׳כי שפתי כהן ישמרו דעת׳, על כן גם עכשיו יש בא״י עשר 
בחינת  כנגד  ושלושה  מידות,  השבעה  כנגד  שבעה  ו),  א,  (כלים  קדושות 
הכהנים  עזרת  בחינת  שזה  שבדעת,  אהבה  בחינת  ראשונות,  השלוש 

וההיכל וקה״ק, או בין האולם וההיכל וקה״ק (עי׳ רע״ב כלים א, ט).

ילקוט הנחל

שכופה את לבו לדעתו הזה היינו שלבו ברשותו. וביאר בזה 
ביקרא דשבתא (לג): יש בחינות ומדריגות עליונות שהם 
שליטה  שום  להרע  אין  ששם  והמידות,  הימים  מבחינת  למעלה 
כלל, ושם נאמר (תהלים ה) ׳לא יגורך רע, ו׳גם חושך לא יחשיך 

גם  נמשך  שמזה  קלט),  (שם  ממך׳ 
למטה, שהאדם איך שהוא ומידותיו 
מגיע  אין  אעפ״כ  בשלימות,  אינן 
הפגם להדעת כל כך, ועל כן יודע 
בדעתו מאלקותו יתברך, וש׳מלא כל 
בידיעת  ויודע  כבודו׳,  הארץ 
ליבו  שיהיה  שהעיקר  רק  התורה. 
ברשותו, שיקשר כל המידות שבליבו 
הזה,  ולדעת  הזאת  לידיעה 
וכמבואר מזה הרבה בליקו״ה. וזה 

אפילו  כי  בלילות׳,  ואמונתך  חסדך,  בבוקר  ׳להגיד  צב)  (תהלים 
בלילה וחשכות, צריכין להאמין מאוד שיש שם ג״כ חיות אלקותו 
וחסדו  אהבתו  בהם  שמלובש  הקדושה  התורה  ואותיות  יתברך, 

יתברך, שזה בחינת ׳בה׳ אהלל דבר, באלהים אהלל דבר׳.
(חנוכה ג,  בחינתו. וביאר בליקו״ה  לפי  הגנוז  אור  ומשיג  רואה 
ח), שענין המשכת אור האהבה שבדעת אל תוך הימים והמידות, 
את  להשיג  יזכה  עד  לדרגה,  ִמדרגה  שעולה  פעם  בכל  שמתחדש  ענין  הוא 
הירח  ממיעוט  אחיזתם  רע  הימי  וז״ל:  ממש,  בעצמו  הגנוז  אור 
של  האור  נתצמצם  אזי  ח״ו,  מתגברים  רע  כשהימי  כי  כידוע, 
אור,  מיעוט  הלבנה,  פגימת  בחינת  שזהו  ונתמעט,  טוב  הימי 
אור  שתהיה  הלבנה,  פגימת  ולמלאות  רע  הימי  להכניע  וצריך 

הלבנה כאור החמה וכו׳, ע״י שממשיכין אור רב מלעילא, שעי״ז 
נתרבה האור ונתבטל הצמצום והמיעוט, שזה בחינת מילוי הלבנה 
מפגימתה, בחינת (ישעיה ל) ׳והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור 
הירח  מיעוט  כשנתמלא  אפילו  כי  וכו׳׳.  שבעתיים  יהיה  החמה 
שבדעת  האהבה  אור  לבחינת  וזוכין 
בבחינה  אעפ״כ  בחינתו,  לפי 
העליונה (של המדריגה שמעליו, כדלעיל 
אהבה  בחינת  עדיין  הוא  ו׳)  אות 
שהבחינה  צריכין  כן  ועל  שבזמן, 
ויותר  יותר  עוד  תאיר  העליונה 
שבדעת  האהבה  מאור  למעלה 
העליון יותר. וזהו ׳והיה אור הלבנה 
יהיה  החמה  ואור  החמה,  כאור 
הימים׳,  שבעת  כאור  שבעתיים, 
התורה  בחינת  שהוא  בראשית,  ימי  משבעת  הגנוז  אור  שהוא 
את  אלהים  ׳וירא  א)  (בראשית  בחינת  הגנוזים,  והצדיקים  הגנוזה 
האור כי טוב׳. יהי רצון שנזכה שיתגלו במהרה בימינו, אמן. 

הדעת  ג):  (לג,  הפל״ח  בזה  וביאר  להדעת.  לבו  את  כשכופף 
אחיזה  שם  אין  כן  ועל  מהמידות,  למעלה  הוא 
כל  ש׳מלא  יודע  וגם  אלקים,  שיש  יודע  כן  ועל  כך,  כל  להרע 
הארץ כבודו׳, היינו שאפילו בתוך הימי רע בעצמן יש שם ג״כ 
אך  טוב.  ימי  בחינת  שהם  התורה,  ואותיות  יתברך,  אלקותו 
המידות  שהם  רע,  שהימי  היינו  ליבם,  ברשות  הם  הרשעים 
אור  לקבל  יכול  הלב  שאין  עד  כך,  כל  מתגברין  שבלב,  רעות 

הדעת הזה, ואינו מרגיש אותו כראוי.


      
     
     




 ערכים
ּבוכינויים נחל נובענחל נובע



מסילת הקשרים
ישראל  שבין  הנצחית  האהבה  שהיא  שבדעת,  האהבה  גבי  ה')  (אות  לעיל  המבואר  בבחי'  ˜ס‡)  א').       (אות  כדלעיל  דבר',  אהלל  באלהים  דבר,  אהלל  'בה'  בבחי'  ˜ס) 
השי"ת.  ובין  בינו  שיש  התקשרות  של  זו  בחינה  להשיג  שזכה  מחמת  זהו  ה',  את  תמיד  להלל  דוד  של  התחזקותו  שעיקר  לבאר,  יתכן  זה  וע"פ  שבשמים.  לאביהם 
˜סב) וע"פ קשרי המאמר יתכן לרמז ולבאר, שעיקר כפיית היצר, שעי"ז זוכים למשמע קלין מלעילא, תלויה בתיקון הדיבור.      ˜ס‚) ויתכן לרמז בזה להמבואר לעיל 
(אות ב') שאף במקום הקליפות ניתן למצוא אלקותו יתברך. וע"פ קשרי המאמר ניתן לציין בזה עצה לעובדא ולמעשה, שע"י כפיית היצר בשמירת הלשון, ובסור מרע 
ועשה טוב, זוכה ליראת ה' אף במקום שרבו הלבושים.     ˜ס„) וראה לעיל סוף אות ה' במקו"ח ד"ה 'כי לקח טוב נתתי לכם' בדברי הגמ' במסכת ע"ז, שם מובא מעשה 

דומה עם ר' אלכסנדרי. ועי"ע בכלי יקר (ויקרא יד, ד) שעמד על החילוק והרמזים שיש בין שני מעשיות אלו, עי"ש. 

ּב 
ואני תפלה

י  ƒנ ר≈ ָעז¿ נּו,  ּכ≈ ¿úַמ ינּו  ƒב‡ָ
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
 ú ≈ú ּכָ ƒ‰ ¿ú ּו  ˜ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו
 ‰ ַ‰ּז∆   מ∆ ¡‡‰ָ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ּב¿
ַח  ּכ… ‰ַ úו…   ׁ י≈ ר  ∆ׁ ‡ֲ
יר  ƒ‡‰ָ ¿ú ּו יס  ƒנ ַ‰כ¿ ¿ú  ‰ ַ‰ּז∆
ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰  ר  ‡ו… נּו  ּבָ ם  ַ‚ּ
י  ƒנ ָחּנ≈ ¿ּו  .ַע ַ„ּ ּבַ ∆ׁ  ‡…ּז‰ַ
י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ים ו¿ ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ב¿
כּוו…  ז¿ ƒּב ן  ּכ≈ ַ‚ם   ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
ַע  י ƒנ כ¿ ‰ַ ¿ú ּו ף  כ… úָ חו…  כ… ו¿
י  ƒר ¿̂ ƒי  ∆‡ ú ַבּט≈ ¿úר ּו ּב≈ ַׁ ¿úּו
 ú ּט≈ ַב ¿ú ּו  ˜ ≈úַּס ¿ú ּו ָ‰ָרע, 
 úָכ ו¿   ֲ‡ו… ַּ‰ַ  ú ּכָ י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  . ָרעו…   ּ„ו… ƒּמ‰ַ
 ,„ י ƒמָ י  ƒ ּׁו ר¿ ƒב י  ƒּב ƒú
  ו… „ּ ƒּמ ‰ַ  ú ּכָ ר  ≈ ּׁ ַ̃ ‡ֲ ַו
 ַע ַ„ּ‰ַ ú ב ‡∆ ≈úּ ּבַ ∆ׁ ים ƒמ ַ‰ּיָ ו¿
 ַע ַ„ּ‰ַ ּב¿ ∆ׁ …מו ׁ. ּוכ¿ „ו… ָּ̃ ‰ַ
נּו,  ּבָ  ׁ ָר ¿ׁ ַ‰ּמֻ  ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
 ‡ …ú ּמ¿ ∆ׁ ים  ƒע ¿„ ו… י ּו  נ ‡ָ
ָך,  ∆„ ו… ב ּכ¿   ר∆ ‡ָ ‰ָ  ú ָכ
ַעט  מ¿ י  ƒפ ּכ¿ ר  ∆ׁ‡ֲ  „ ַע
  ַע ַ„ּ ‰ַ   ˆּו ¿̂ ו… נ ¿ ƒ‰
ָך  ¿ ָúּ„ֻ ¿‚ּ ƒנּו מ  ּבָ ≈̂ נו… ¿ ƒּמ ∆ׁ
ָך  ¿„ ּו ח ƒי ו¿ ָך  ¿ ּו מ מ¿ ו… ר ו¿
ָך  ∆ּ ¿ú ַׁ מ¿ ּומ∆ ָך  ¿ „ּו ַ‡ח¿ ו¿
י  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ים  ƒú ּט¿ ּבַ ¿ ƒמ ָ‰יּו 
  ּ„ו… ƒּמ‰ַ úָכ  ו¿ ֲ‡ו… ַּ‰ַ úָכ
 ‰ ָ‰ָי  ‡…ú ו¿ ם,  ָúּ ּכֻ   ָרעו…
ים  ƒר ‰ָ ¿ú ּו  נ úָ ר  ָׁ פ¿ ∆‡
ינּו  ≈ú ַר‚¿   ∆‡ ו¿ ינּו  ≈„ ָי   ∆‡
ּו  נ ר≈ ז¿ ַע ַּ ן  ּכ≈ ָך,  י ∆„ ָע ¿ú ƒב
ב  ≈úּ‰ַ   ר ‡∆ ≈ ּׁ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
  ַע ַ„ּ ‰ַ  ú ∆‡ ו  ָי ו… „ּ ƒּומ
י  ƒּב ƒú ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰. ו¿ ׁ ַ‰ּז∆ „ו… ָּ̃ ‰ַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„  י,  ƒ ּׁו ר¿ ƒב
 ˜ ≈úַּס ¿úּו ר  ּב≈ ַׁ ¿ú יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿
  ֲ‡ו… ַּ‰ַ úי ָכ ƒּנ ּמ∆ ƒמ ú ַבּט≈ ¿úּו
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי , ו¿  ָרעו… ּ„ו… ƒּמ‰ַ úָכ ו¿
ו  ָי ו… „ּ ƒּומ ב  ≈úּ ‰ַ  ú úָ כ¿ ƒנ
  ַע ַ„ּ ‰ַ ּב¿ ם  י ƒב ו… ּט ‰ַ
י  ƒּב ƒú  ú ּב≈ ַ̃ י ƒו  ,ׁ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰  ר  ‡ו… מ≈ ַי  ּ„ו… ƒּומ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ַע„   ,ַע ַ„ּ ּבַ ∆ׁ
  ּ„ו… ƒים ּוַבּמ ƒמ ַמן ּוַבּיָ ּז¿ ַ‚ם ּבַ
ם  ע… ט¿ ƒú ו¿ ין  ƒב‰ָ ¿úּו י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú
‰ּו‡  ∆ׁ נּוז  ָ‚ּ‰ַ ר  ַטַעם ‡ו…
 .ַע ַ„ּ ּבַ ∆ׁ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰  ר  ‡ו…
י‚  ƒּׂ‰ַ ¿ú ּו ין  ƒב‰ָ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ים,  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ ָר‰  ו… י  ר≈ ¿ ƒס
  úֲַעúו… י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ו¿ י  ƒנ ַזּכ≈ ¿ּו
יָך  ∆ú ב ‡≈ ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú ַעם ָכú ּפַ ּב¿
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ָר ּו…  ú ∆‡ ו¿
 בּו ר¿ ָ̃ ¿ ƒ‰ ם ּב¿ úו… ָ ּׁ‰ַ ú ∆‡ ו¿
ר.  ≈ ו… י ו¿ ר  ≈ ו… י  ú „ו… ָ‚ּ
 ‚ י ƒּׂ‰ַ ¿ú  „ י ƒמָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ים  ƒ‰ בו… ¿‚ּ‰ַ ָר‰  ו… י  ר≈ ¿ ƒס
 . ( ‚ ú   " ו ˜ י ú ) ר  ≈ ו… י

מילואי חכמה
הצמאה לה׳ מפני רשפי אש אהבתו שבליבו כנ״ל, הואיל ותבונה זו שבמוחו 
ותעלומות ליבו היא המביאתו לעסוק בהם, ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו, 
לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצרכי גופו לבד וכו׳. ובזה יובן מה שכתוב 
(דברים ל) ׳כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו׳, דלכאורה הוא 
הדבר  מאוד  קרוב  שאין  נצחית),  היא  (והתורה  שלנו  החוש  נגד  ׳בלבבך׳ 
לג:)  (ברכות  בגמרא  וכמ״ש  באמת,  ה׳  לאהבת  עוה״ז  מתאוות  לבו   ְלַהֵּפ
׳אטו יראה מילתא זוטרתי׳, היא וכל שכן אהבה. וגם אמרו רז״ל דצדיקים 
עשיית  לידי  המביאה  האהבה  ר״ל  ד׳לעשותו׳,  אלא  ברשותם.  ליבם  דוקא 
המצות בלבד, שהיא רעותא דליבא שבתעלומות לב, גם כי אינה בהתגלות 
מוח  לו  יש  אשר  אדם  לכל  ונקל  מאוד  קרוב  זה  ודבר  אש.  כרשפי  ליבו 
בקדקדו. כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. וכשיתבונן בו 
לה׳,  האהבה  פנים  כל  על  במוחו  יוליד  ממילא  ב״ה,  סוף  אין  בגדולת 
לדבקה בו בקיום מצותיו ותורתו. וזה כל האדם, כי ׳היום לעשותם כתיב׳, 
והמוח  כב.).  (עירובין  שכרם  לקבל  ולמחר  דוקא  המעשה  עולם  הוא  שהיום 
שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב, ועל פיו, ועל כל האיברים 
שהם כלי המעשה. אם לא מי שהוא רשע באמת, כמאמר רז״ל ש׳הרשעים 
הם ברשות ליבם׳ ואין ליבם ברשותם כלל, וזה עונש על גודל ועוצם עוונם, 

ולא דיברה תורה במתים, אלו ש׳בחייהם קרויים מתים׳.

וזה מי האיש החפץ חיים וכו׳. ומובא בספר מים עמוקים (לג, ז) בביאור 
מדבר  ושפתיך  מרע  לשונך  ׳נצור  שם  הפסוקים  המשך  גם  לזה: 
מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, עיני ה׳ אל צדיקים׳, 
הם  הכל  דשורש  מבואר  המאמר  מכלל  כי  המאמר.  ע״פ  מתבארים 
אי  ולכן  העכו״ם.  בלשונות  אף  דבר,  בכל  המלובשים  התורה  אותיות 
התורה,  עסק  ע״י  אם  כי  דבר  שבכל  הטוב  להתגלות  לבוא  אפשר 
לשונות  של  הדיבור  פגם  להכניע  דקדושה,  הדיבור  שורש  שהוא 
מפיהו׳.  יבקשו  ותורה  וגו׳  כהן  שפתי  ׳כי  הפסוק  סוד  וזה  העכו״ם. 
לפי זה מובן מה שכותב רבינו בלשונו הזך (אות ג׳) ׳נמצא זה שכופה 
נתבטל״,  וכו׳  הרע  תיכף  אזי  וכו׳,  העכו״ם  עם  מדבר  כשהוא  וכו׳, 
את  מכניע  הוא  עי״ז  כי  צא),  ח״ב  ליקו״מ  (עי׳  דייקא  מדבר׳  ׳כשהוא 
הרע שבלשונות העכו״ם ומגלה את אותיות התורה.  מובן מזה שע״י 
על  גובר  שהרע  העכו״ם,  לשונות  את  ח״ו  מגבירים  רעים  דיבורים 
הטוב ח״ו. ועל כן ׳מי האיש החפץ חיים׳ על דרך המבואר במאמר, 
׳נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׳, ועי״ז ׳סור מרע ועשה טוב׳, 
היינו שיפיל ויבטל את ה׳רע׳ החופה על ה׳טוב׳, שזה אותיות התורה 
וחוזר ובונה אותם, בחינת ׳עושי דברו׳,  העכו״ם,  המפוזרים בלשונות 
לבקש  זוכה  כי  ורדפהו׳,  שלום  ׳בקש  ועי״ז  דייקא.  טוב׳  ׳ועשה  וזה 
ע״י  וכו׳,  שלום  לבקש  ׳שצריך  התורה  בתחילת  רבינו  כלשון  שלום, 
ה׳,  עיני  להם  יש  שהצדיקים  צח),  (ליקו״מ  עיניו׳  בו  ׳נתן  במאמר  המבואר  דרך  על  צדיקים׳,  אל  ה׳  ׳עיני  המזמור  בהמשך  המובא  וזה  התורה׳. 
ועי״ז זוכים להכניע את הרע בכל מקום שמסתכלים, ומגלים את הטוב והתורה והשלום שבכל מקום.  והיוצא לעובדא ולמעשה, שבכל המצבים 
תמיד  דבוק  ולהיות  ושעתו,  מקומו  לפי  אחד  כל  שהיא,  בחינה  באיזה  יהיה  היצר,  וכפיית  התורה  בעסק  מאוד  להתחזק  צריך  המקומות  ובכל 
של  הכללית  העצה  ובפרט  הקדושים,  עצותיהם  בדרכי  ולילך  אמת,  אהבת  אותם  ולאהבה  בהם,  להאמין  אלו,  סודות  המגלים  אמת  בצדיקי 
וממשיכים  מקום,  שבאותו  והתורה  הטוב  את  מגלים  שעי״ז  ה),  לד,  ליקו״מ  (עי׳  לדעת  הלב  ולקשר  שבלב,  היצר  כפיית  כלול  שבזה  התבודדות, 

לשם את אור השי״ת, וזוכים לאהבה שבימים ושבדעת שבכל דרגא, שזהו תכלית הטוב והעונג שאין למעלה ממנו, אמן כן יהי רצון. 

ילקוט הנחל

בתחילת  שהציג  לפסוק  רבינו  חוזר  עתה  חיים.  החפץ  האיש  מי 
מאמרו, ומלביש בו את כלל השגותיו והקדמותיו עד כה, ולעיל בריש 
המאמר הבאנו את עיקרי הדברים, ועתה נוסיף ונרחיב בזה. הנה מזמור זה 
הוא  גת,  מלך  אכיש  בחבל  והסתתר  שאול  מפני  שברח  בשעה  דוד  ֲאָמרֹו 

לכל  כינוי  הוא  ׳אבימלך׳  (ֵׁשם  אבימלך 
במצרים),  ׳פרעה׳  כמו  פלשתים,  מלכי 
וחשדו בו שהוא דוד, ועל כן שינה טעמו 
כמשוגע (ראה כל זה בספר שמו״א כא), 
זה.  מזמור  חיבר  ואזי  מהם,  ניצול  ובכך 

ִלְפֵני  ַטְעמֹו  ֶאת  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד,  יב–טו):  א–ג,  (לד,  בתהלים  כתיב  וכך 
ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת,  ְּבָכל  ה׳  ֶאת  ֲאָבְרָכה   :ַוֵּיַל ַוְיָגְרֵׁשהּו   ,ֲֶאִביֶמל
ְּבִפי: ַּבה׳ ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי וגו׳: ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי, ִיְרַאת ה׳ ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים, אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב: ְנצֹר ְלׁשֹוְנ ֵמָרע, 
ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה: סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב, ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו: 
וכו׳. במזמור הזה ביאר  טעמו  את  בשנותו  וכו׳.לדוד  טעמו  את  בשנותו  (שם): לדוד  המלבי״ם  ופירש 
עמהם  ודבוקה  הצדיקים  את  חופפת  הפרטיית  ה׳  השגחת  איך 
לשמרם ולהצילם מכל פגע, וביחוד איך הוא קרוב לשמוע תִפלה, 
וילמד את העולם יראת ה׳ ומהותה. כי זה ֶׁשֵּגְרָׁשהּו אבימלך, ולא 
שמע לקול עבדיו להמיתו, היה השגחה פרטית. אברכה את ה׳ בכל אברכה את ה׳ בכל 
אאמין  כי  ה׳,  אברך  רעה,  בעת  בין  טובה  בעת  בין  ר״ל  עת.עת. 
שהרעה היא לתכלית הטובה, אחר שתמיד תהילתו בפיתמיד תהילתו בפי. שאני מהלל 
אותו תמיד על השגחתו וטובו וחסדו ˜ס), ואם כן אי אפשר שיהיה 
עת רעה במקרה, ואחר שהוא ֶהְׁשֵּגִחִּיי, בוודאי הוא לטובה, שאי 
מתפאר  שאני  תתהלל.תתהלל.  בה׳בה׳  תהילתו.  נגד  שזה  רע,  שיעשה  אפשר 
היא  ושנפשי  עלי,  ומשגיח  אותי ˜ס‡)  האוהב  בשמים  אב  לי  שיש 
בנים. אצל העכו״ם היה הקדושה  בנים.לכו  מאיתו. לכו  ואצולה  חלק ממנו, 
והיראה דבר מיוחד, רק ִלְגדֹוֵליֶהם ְוכֲֹהֵניֶהם, לא כן יראת ה׳, שגם 
בנים, הקטנים, לכו שמעו לי יראת ה׳ אלמדכםלכו שמעו לי יראת ה׳ אלמדכם. שיראת ה׳ היא מושגת 
גם  ה׳  יראת  אלמד  אני  וכו׳.  ימים  אוהב  וכו׳  האיש  וכו׳. מי  ימים  אוהב  וכו׳  האיש  מי  נפש.  לכל 
להאיש החפץ חיים, וגם להאיש ה׳אוהב ימים לראות טוב׳, שיוכל 
לחיות עם יראת ה׳ חיי ההצלחה והטוב, כי יראת ה׳ לא תבקש 
לשונך  לשונך נצור  נצור  תבקש.  זאת  רק  הישוב,  מן  לגמרי  שיפרוש  האדם  מן 

מרע  מרע סור  לשה״ר בלשון, ולא מרמה בשפתיו ˜סב). סור  שלא ידבר  מרע.מרע. 
ועשה טוב.ועשה טוב. שתמצא בין בני אדם, ששם יש מציאות לעשות רע וגם 
טוב, ותסור מרע ותעשה טוב. בקש שלום ורדפהו.בקש שלום ורדפהו. הוא שלום הקיבוץ 
מן  שתברח  ע״י  שלום  שתבקש  ולא  לרעהו,  אדם  בין  היינו  המדיני, 
ֶׁשִּתָּמֵצא  ׳רדפהו׳,  רק  אדם ˜ס‚),  בני 
עלולים  שהם  והגם  אדם,  בני  בין 
את  אתה  תרדוף  ּוְלַמָּצה,  לריב 
(שם)  להאלשיך  אל  וברוממות  השלום.  
פירש מזמור זה לענין כפיית היצר, וז״ל: 
סור מרע.סור מרע. אחד מנסיון החסידות הוא, אחר שהיצה״ר החל למושכך 
גדר  והוא  מעצמך,  ממנו  לסור  שתוכל  הרע,  מעשה  אל  ולהביאך 
יוסף הצדיק, שאחר היותו ִעָּמּה לעשות מלאכתו, פירש, וכעובדא 
דמסכת מנחות (מד.) בההוא דהוה זהיר במצות ציצית, ושמע שהיה 
זונה בכרכי הים וכו׳, ובהיותו עימה ראה ארבעה ציציות כארבעה 
עדים, וישלך עצמו לארץ, ותאמר לו מה פגם ראית בי, ויאמר לה 
וכו׳, מצוה אחת יש לנו וציצית שמה כו׳, הרי שפירש וסר מן הרע 
מעצמו עם היותו כבר ברע, והוא חסידות נמרץ. ועשה טוב.ועשה טוב. לומר 
סור מהרע, ועשה את הרע ההוא טוב, כי תהפכנו לזכות, והוא 
כי תשוב מאהבה, ולא מיראת העונש.  ומובא בויקרא רבה (טז, ב): 
מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר (מסתובב עם מרכולתו) בעיירות שהיו 
חיים.  סם  למזבן  בעי  מאן  ואומר,  מכריז  והיה  לציפורי,  סמוכות 
ופשט  יתיב  הוה  ינאי  רבי  רבים).  אנשים  עליו  (נקבצו  עליה  אודקין 
בתורקליניה (היה יושב ולומד בטרקלינו), שמעיה דמכריז, מאן בעי סם 
חיים. אמר ליה, תא סק להכא, זבון לי (בא תעלה לכאן, ּוְמכֹור לי). 
אמר ליה אותו רוכל, לאו אנת צריך ליה, ולא דכוותך (אינך צריך לי, 
ואף לא אחרים שכמותך). אטרח עליה, סליק לגביה (הטריח עצמו הרוכל, 
ועלה אליו), הוציא לו ספר תהלים, הראה לו פסוק ׳מי האיש החפץ 
חיים׳, מה כתיב בתריה, ׳נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב׳. 
א״ר ינאי, אף שלמה מכריז ואומר (משלי כא), ׳שומר פיו ולשונו, 
שומר מצרות נפשו׳. א״ר ינאי, כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, 
עד  בפשטות),  מתבאר  הוא  (כיצד  פשוט  הוא  היכן  יודע  הייתי  ולא 

שבא רוכל זה ְוהֹוִדיעֹו, ׳מי האיש החפץ חיים׳ ˜ס„). 



חיים. החפץ  האיש  מי  וזה    

  מקור חכמהמקור חכמה



מסילת הקשרים
˜ס‰) כמבואר לעיל (אות ז') שעיקרן של המידות הוא הלב, ושם עיקר מלחמת היצר וכפייתו.      ˜סו) בבחי' אותיות התורה וה'ימי טוב' הנעלמים בה'ימי רע', כמבואר 
לעיל (אות  ˜סז) כמובא  רע, והבן.       הימי  בבחי'  הנעלמים  הגנוז,  והאור  הטוב  כל  לו  יתגלה  שעי"ז  היצר,  חפץ בעבודת כפיית  אינו  הכסיל  שזה  ג'). כלומר  לעיל (אות 
ז'), ראה במקו"ח (שם) ד"ה 'הרשעים הם ברשות לבן', עי"ש.      ˜סח) כלומר שמקשר וכופה את ליבו לדעתו, כמבואר לעיל בסמוך.     ˜סט) וכפי שהעתיק רבינו לשון 

זו בספר המדות (ניאוף י), עי"ש. 

ּב 
ואני תפלה

ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ≈úָמ ַרֲחָמן 
ַע  מ≈ ׁו… ים,  ƒúּ ַ„ּ  ú מ≈ חו…
 ‰ ָּ‡ַ .'ים וכו ƒנ יו… ב¿ ∆‡  ַ̃ נ¿ ∆‡
ינּו  ≈ׁ  ַנפ¿ ∆‡ úי ƒּ̂ ‰ַ ¿ú ú ָיכו…
ך¿  ֲ‰פ… ַּ ∆ׁ ,ָך ¿úָ מ¿ ף ח∆ ∆̃ …ּ ּב¿
 ,‰ ָב טו… ¿ú ּו  נ ב≈ ָב ¿ú   ∆‡
יָך  ∆ú נּו ‡≈ ָבב≈ ¿ú   ∆‡ ‰ ַּט≈ ו¿
 ú כ∆ ≈ׂ úָנּו  ן  ∆ּ ƒ ו¿  , מ∆ ¡‡ ּב∆
ַח  כ… ו¿  ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ   ַע „ַ ָו
ן  פ∆ …‡ ּב¿  .‰ ָ̂ ע≈ ו¿  ‰ ָר בּו ¿‚ ּו
 ׁ פ∆ ַ‰ּנ∆ יר  ƒּב ¿‚‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
 „ ַע  „ י ƒמ ָּ ּוף  ‚ּ ‰ַ  úַע
ָיו  ֲַ‡ו… ú ַ‰ּ‚ּוף ו¿ ט≈ ּבַ ¿ ƒּי ∆ׁ
  ַ‰ֲעúו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ י.  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú
 „ י ƒמ ָ י  ƒׁ ַנפ¿  ‡ ≈ּׂ ַנ ¿ú ּו
 ‰ ָנ ו… י ¿ú ע∆ ‰ָ ָך  ¿ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒב
ָמ‰  ≈ú ¿ׁ ‰מּוָנ ¡‡  ּוב∆ מ∆ ¡‡ ּב∆

(úי˜ו"ú ז). 

י  ַח  ú ≈‡ ך¿  ∆ú מ∆ ינּו  ƒב‡ָ
ּו  נ י ≈ú ָע ם  ח≈ ַר ם,  ּיָ ַ̃ ו¿
 , ם י ƒּב ַר ‰ָ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ים,  ƒּומˆ ֲע ‰ָ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ים,  ƒú „ו… ¿‚ּ ‰ַ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ם,  י ƒב ו… ּט ‰ַ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ּו  ינ ≈ ˜ו… ¿„ ƒ̂  úַע  ‡…ú י  ƒּכ
ינּו  ֲחנּונ≈ ַּ ים ƒúי ƒנּו ַמּפ ֲ‡ַנח¿
יָך  ַרֲחמ∆  úַע י  ƒּכ יָך  ָפנ∆ ¿ú
ים יי  ƒיָך ַרּב ים. ַרֲחמ∆ ƒַרּב‰ָ
ר  ַט‰≈ ו¿ ינּו.  ַחּי≈ יָך  ט∆ ּפָ ¿ׁ ƒמ ּכ¿
ָך  ¿„ָ נּו úֲַעבו… ּב≈ ƒú נּו ו¿ נ≈ יו… ַרע¿
 ˜ ַרח≈ ¿ּו  ׁ ָ‚ר≈ ¿ּו  . מ∆ ¡‡ ּב∆
נּו  ּב≈ ƒúּ ƒנּו ּומ ≈ּ ע¿ ַ„ּ ƒמ ú ַבּט≈ ¿ּו
ים  ƒָרע ים  ƒúּבּו ¿ú ƒּב י  ינ≈ ƒמ  ú ּכָ
   ָרעו… בו… ָׁי ַמֲח ינ≈ ƒמ úָכ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ם.  ∆‰ ּבָ נּו  ¿ú ַ‚ּ ֻ‰ר¿ ∆ׁ
  ח… ר¿ ƒú ו¿ ס  ַכּב≈ ¿ú ּו ר  ַט‰≈ ¿ú
נּו  ≈ּ ב¿ ַּׁוַמֲח נּו  ח≈ מ…   ∆‡
  פו… ּנו… ƒי ט ינ≈ ƒמ ú ּכָ ƒנּו מ ָבב≈ ¿úּו
ים  ƒנ ֲָׁע‰ָ ú ּכָ ƒים ּומ ƒּוכú כ¿ ƒú ו¿
 ‡…ú ו¿ ַיֲעúּו   ‡…ú ו¿ ים  ƒרּוח ס¿
נּו  ≈ּ ַ„ע¿ ו¿ נּו  ּב≈ ƒú  úַע ‡ּו  ָיבו…
  ∆‡  ׁ ≈„ּ ַ̃ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿  ,úúָ ּכ¿
נּו  ָבב≈ ¿úנּו ּו ≈ּ ב¿ ַׁנּו ּוַמֲח ח≈ מ…
ָר‰  ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב ‰ ַָּע מ≈
  בו… ַָׁמֲח ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ úָ‰, ו¿ „ו… ¿‚
י ּׁום  ƒú י„ ּב¿ ƒמ ָּ  ׁו… „ו… ¿̃
 ú úָ ּכ¿   ַע ַ„ּ ‰ַ  ú ּו ּב ¿ú ƒּב

(úי˜ו" ס‡). 

מילואי חכמה
ו),  ל,  (דברים  הרמב״ן  דברי  את  בזה  להביא  וראינו  לב.  בחי׳  הוא  חפץ 
המתאווה  כח  שבו  בלב,  הוא  בטוב,  או  ברע  הבחירה  כח  שעיקר  המבאר 
לרע, אבל לעתיד לבוא ימול ה׳ את ערלת לבבנו, ובכך יחפוץ הלב אך בטוב, וז״ל: 
ומל ה׳ אלהיך את לבבך.ומל ה׳ אלהיך את לבבך. זהו שאמרו (שבת קד.) ׳הבא ליטהר מסייעין אותו׳, 
ונראה  אותך.  יעזור  והוא  לבבך,  בכל  אליו  שתשוב  מבטיחך  שהכתוב  היינו 
מן הכתובים ענין זה, שאומר, כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם 
לעשות כרצונו, ולהיות צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם 
תהיה  המשיח,  לימות  אבל  ברע.  ִּבְרצֹוָתם  ועונש  בטוב,  בבחירתם  זכות 
ולא  ראוי,  שאינו  למה  הלב  להם  יתאוה  לא  טבע,  להם  ַּבּטֹוב  הבחירה 
יחפוץ בו כלל. והיא המילה הנזכרת כאן, כי החמדה והתאוה הם ערלה 
ההוא  בזמן  האדם  וישוב  יתאוה.  ולא  יחמוד  שלא  הוא,  הלב  ּומֹול  ללב, 
לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי 
(ירמיה  הכתוב  שאמר  מה  וזהו  והפכו.  דבר  ברצונו  לו  היה  ולא  לעשות, 
לא), ׳הנה ימים באים נאום ה׳, וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה 
ברית חדשה, לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו׳, כי זאת הברית אשר 
אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נתתי את תורתי בקרבם, ועל 
הראוי.  מעשהו  בטבעו  הלב  ַוֲעׂשֹות  יצה״ר,  ביטול  וזהו  אכתבנה׳,  ליבם 
ולכך אמר עוד (שם בירמיה לא) ׳והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם, 
כי  ה׳,  את  דעו  לאמר  אחיו  את  ואיש  רעהו  את  איש  עוד  ְיַלְּמדּו  ולא 
רע  האדם  לב  יצר  כי  ובידוע  גדולם׳,  ועד  למקטנם  אותי  ידעו  כולם 
בזמן  יצרם  שיתבטל  אלא  אותם,  ללמד  צריכים  לכאורה  כן  ואם  מנעוריו, 
ההוא לגמרי. וכן נאמר (יחזקאל לו) ׳ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן 
בקרבכם וגו׳, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו׳, וה׳לב החדש׳ ירמוז לטבעו, וה׳רוח׳ לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו (שבת קנא:) על הפסוק ׳והגיעו ָׁשִנים 
אשר תאמר אין לי בהם חפץ׳ (קהלת יב), ׳אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה׳. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ, אבל יעשה בטבעו 

המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ. 

חפץ 
בתורה  נזכרת  'חפץ'  הלשון 
משמשת  והיא  רבות,  פעמים 
אך  וחשק.  רצון  של  לתיאור 
שחפץ  הלשון,  מפרשי  ביארו 
ֵיאמר גם על תאוות הבהמיות, 
לעומת רצון שהוא התעוררות 
אליו.  לכסוף  הטוב  אל  האדם 
חפץ  שהלשון  שביארו,  ויש 
לו  שיש  דבר  על  רצון  מבטא 
צריך  והוא  ומניעה,  התנגדות 
לחפוץ  בשביל  התאמצות 

בדבר ההוא.
ז)  פ,  (ב"ר  במדרש  מצינו   עוד 
של  לשונות  'בג'  הלשון  בזה 
ישראל:  את  ה'  חיבב  חיבה 
בדביקה, בחשיקה, ובחפיצה'.

יותר  שהנרצה  ידעת,  כבר 
הוא  ית"ש,  הבורא  בעבודת 
הנשמה  ותשוקת  הלב  חפץ 

(מס"י ז). 

רצון.  ובין  חפץ  בין  הבדל  יש 
נפשיית,  נטיה  ע"י  הוא  החפץ 
מבחירת  הוא  הרצון  משא"כ 
השכל, ונקי מכל נטיה נפשיית, 
מה  דבר  אדם  שירצה  ויצוייר, 
ולא יחפץ בו, וכן בהיפך. ועל 
ולא  הרצון  על  לצוות  נוכל  כן 
על החפץ (מלבי"ם ויקרא, אילת 

השחר שס-שסא).

הרצון  הוא  ההרגשה  כח 
בכל  ר"ל  בכל,  המתפשט 
חפץ  ונקראים  כולם,  הדברים 

(ספר הפליאה, ד"ה התפארת). 

אמרו חז"ל 'כל שהקב"ה חפץ 
'חפץ'  בייסורים'.  מדכאו  בו 
בראשית  כמ"ש  יחוד  לשון 
שנשמתם  והצדיקים  חכמה, 
גורמת יחוד עליון הם נדרכים 
שיהיו  כדי  בעוה"ז,  ונכתתים 
נוקבין  מיין  להעלאת  ראויים 

אל היחוד (קה"י, דורך ענבים). 

(לג)  הארץ  זמרת  ובספר  דעת.  בחי׳  הוא  חיים  וכו׳  לב  בחי׳  הוא  חפץ 
שם  וז״ל:  ׳חיים׳,  מבחינת  והן  ׳חפץ׳  מבחינת  הן  כלולה  ישראל  שארץ  דרש 
בארץ ישראל עיקר קדושת התקשרות הלב אל הדעת, שזה בחינת (דברים ח) 
הדעת  בחינת  שזה  וכו׳׳,  בנו  את  איש  ְיַיֵּסר  כאשר  כי  לבבך,  עם  ׳וידעת 
המבואר בפנים, שהוא בחינת שלום במידותיו, שבין בטיבו בין בעקו תמיד 
ימצא את השי״ת, שזה ג״כ בחינת ׳וביום ָרָעה ְרֵאה׳, שגם בתוך הימי רע 
ימצא ג״כ ימי טוב, וסמוך ליה ׳כי ה׳ אלהיך מביאך אל ארץ טובה וכו׳׳, 
(ברכות ה.). וזה שסיים ׳ארץ חיטה ושעורה וכו׳׳, בחינת  כמו שדרשו רז״ל 
בחינת  ג״כ  וזה  כנ״ל.  שבלב  מידות  השבעה  כנגד  שהם  מינים,  השבעה 
׳החפץ חיים׳ המבואר בפנים. כי א״י הוא בחינת (מלאכי ג) ׳ֶארֶץ ֵחֶפץ׳ (דרך 
וכתיב  חפצם׳,  מחוז  אל  ׳ַוַּיְנֵחם  קז)  (תהלים  כמ״ש  השלום),  פרק  זוטא,  ארץ 
(ישעיה נד) ׳וכל גבולך לאבני חפץ׳, וכתיב (ישעיה סב) ׳כי לך ִיָּקֵרא ֶחְפִצי ָבּה 

וכו׳׳, ונקראת ג״כ (תהלים קמב) ׳ארץ החיים׳ (ירושלמי כלאים מב:). 
נוספים  ועניינים  זה,  ענין  וקישר  שזר  (לג)  דשבתא  וביקרא  בלב.  הוא  החפץ 
עשות  רגלך,  משבת  תשיב  ׳אם  נח)  (ישעיה  לשוה״כ  עם  המאמר,  מן 
דרכיך,  מעשות  וכבדתו  מכובד,  ה׳  לקדוש  עונג,  לשבת  וקראת  קדשי,  ביום  חפציך 
עיקר  כי  קדשי.  ביום  חפציך  קדשי.עשות  ביום  חפציך  עשות  בזה״ל:  שם  וכתב  דבר׳,  ודבר  חפצך  ממצוא 
אחיזה  יש  שבהם  והימים,  המידות  כל  מקור  ששם  בלב,  הוא  החפץ 
שמים,  בחפצי  רק  ויעסוק  חפציו  מעשות  ימנע  בשבת  אבל  רע,  להימי 
החפץ  האיש  ׳מי  בבחינת  בשבת,  המתנוצץ  הקדוש  להדעת  ליבו  שיקשר 
ואינו  ברשותו,  ליבו  כשאין  כי  עונג.  לשבת  עונג.וקראת  לשבת  וקראת  בפנים.  המבואר  חיים׳ 

ילקוט הנחל

לציין  דבריו  בביאור  רבינו  טרח  רוב  ע״פ  הנה  בלב.  הוא  שהחפץ 
אסמכתא.  או  מקור  לכך  ציין  לא  כאן  אולם  אסמכתא,  איזה 
ולתועלת  הענין,  את  המאירים  דברים  כמה  ומצאנו  בעניינו  זכינו  והנה 
הלימוד ראינו להציגם בפני הלומדים בדרך פן ואפשר. הנה כך נאמר בספר 

ליצר  האדם  נטיית  גבי  ב)  (יח,  משלי 
ליבו ˜ס‰): א ַיְחּפֹץ ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה, ִּכי 
המלבי״ם  וביאר  ִלּבֹו:  ְּבִהְתַּגּלֹות  ִאם 
וכו׳.  בתבונה  כסיל  יחפוץ  לא  וכו׳.  בתבונה  כסיל  יחפוץ  לא  (שם): 

הכסיל הוא יודע חוקי החכמה באופן ברור, ובלתי מסתפק בנכונותם, 
רק התאוה תאלצהו, וע״י כך חולק על החכמה, והוא לא יחפוץ 
בתבונה כלל, רק בציורי התאוה המתגלים על הלב. כי כפי ציורי 
הגם  יעשה,  רע,  בין  טוב  בין  הנפש,  מעומק  המתגלים  לבבו 
שהתבונן שציוריו לא טובים.  והרמ״ק בספרו אור נערב (ח״א, א) ביאר 
אחר  שימשך  מי  כי  ירצה,  וכו׳.  בתבונה  כסיל  יחפוץ  וכו׳.לא  בתבונה  כסיל  יחפוץ  לא  עוד:  זאת 
מפני  ׳כסיל׳,  ִיָּקֵרא  וסודותיה,  בתורה  ההשכלה  ומיעוט  התאוות 
היותו נמשך אחר הכסילות ְוַהְּפַתּיּות, ְוִׁשְכרֹון עולם השפל הנופל. 
בדברים  פירוש,  בתבונה,  יחפוץ  לא  הזה  הכסיל  כי  ויאמר, 
גדר  זה  כי  הנגלה ˜סו),  הדבר  בתוך  סתומים  והם  הנעלמים 
ה׳תבונה׳, כמאמרם ז״ל (חגיגה יד.) ׳מבין דבר מתוך דבר׳. והנה 
לדלותם,  תבונה  הצריכים  הנעלמים  בדברים  יחפוץ  לא  הכסיל 
ליבו׳,  בהתגלות  אם  ׳כי  ידלנה׳,  תבונה  ׳ואיש  כ)  (משלי  כאומרו 
הנראים  והם  הנעלמים,  אל  לבוש  שהם  הנגלים  בדברים  פירוש, 
לכאורה פשוטן של דברים, והם לכאורה נגלים אל הלב, ולא אל 
שאמר  וזהו  שכמותו.  הכסילים  ליבות  אל  אלא  המשכילים,  ליבות 
׳בהתגלות ליבו׳, פירוש גילוי דעתו הקצר.  ומצינו מאמר חשוב ויסודי 
המובא באור החיים (ויקרא יח, ב), המבאר היטב את החילוק בין הלשונות 
הם  הרי  משמעויותיהם,  מצד  דומים  נראים  שהם  אף  שעל  ו׳רצון׳,  ׳חפץ׳ 
שונות בתכלית, מאחר והמלה ׳חפץ׳ מתייחסת ללב, והוא מושפע מן היצה״ר 
והתאוות הכרוכות שם (בבחינת אהבה שבימים, ששם יש ימי טוב וימי רע), 
ולעומתה מילת ׳רצון׳ מקומה בדעת ובמוח האדם (בבחינת אהבה שבדעת). 
וז״ל: הנה ידוע הוא כי כל מצוות אשר ציווה ה׳ לעם קדושו הם 
מצוות שיכול האדם לעמוד בהם, ְוַיֶּטה עצמו אל הרצון לעשותם, 
זולת מצות פרישת העריות, הוא דבר שנפשו של אדם ְמַחַּמְדָּתן, 
ואונסתו עליהם לעשותם וכו׳. ובזה תהיה נרכבת באדם תכונה לבל 
טעם  והוא  הטבעי.  ב׳חפץ׳  ה׳רצון׳  כח  וישליט  זה,  אחר  יתלהט 
אומרם ז״ל (ברכות לד:) ׳במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 

גמורים יכולין לעמוד׳. כי הצדיקים גמורים תכונת ׳רצונם׳ נוצחת 
והנה  תשובה.  בעלי  כן  שאין  מה  התעצמות,  צורך  מבלי  ׳החפץ׳, 
האדון ה׳ צבאות נתחכם בצוותו מצוה זו של איסור העריות, ודיבר 
אשר  ְּבַתֲאָותֹו,  למשול  טבעי  אנוש  יכול  איך  שיאמר,  יצה״ר,  נגד 
מושלל  הוא  זה  דבר  ֲאַנְסּתֹו,  היא 
ַלּכֹל  שמירתו  ה׳  שיחייב  מהדעת 
בהשוואה, אלא לאנשים אשר יכולין 
לשלול  ב׳רצונם׳  כח  ויש  לעמוד, 
החפץ בזה, והם אותם שלא באו לידי מבחן הראות והחושב, באלו 
וכדומה דיבר הכתוב. אבל במי שעברו בחינת הנזכר, כפי הטבע 
והוא  וכו׳.  המכריחו  חשק  מעצמו  למנוע  ברוחו  שליט  אדם  אין 
בידם,  מסור  ליבם  ׳הצדיקים  שאמרו  י)  לד,  (ב״ר  ז״ל  כמאמרם 
ה׳חפץ׳  כי  בזה,  הכוונה  ליבם׳ ˜סז),  ביד  מסורים  הם  והרשעים 
והחשק יְֶׁשנֹו בלב האדם, וה׳רצון׳ הוא במוחו, והם שתי מדריגות 
שנתן האדון בבני אדם, וכשתזדמן לאדם ְּדַבר ערוה, הלב חומדה, 
ואין גמר בחימוד זה, ויכול ה׳רצון׳ התלוי במוח למנוע ה׳חפץ׳, 
שמקבלים  אדם  בבני  תמצא  הלא  שיחמוד ˜סח).  הגם  ַיֲעֶׂשּנּו,  ולא 
תענית, הגם שה׳חפץ׳ יתגבר בהם לאכול, יבוא ה׳רצון׳ וימנענו, 
וכן על זה הדרך. וצדיקים תמיד מתנהגים כסדר זה, ו׳ליבם מסור 
הנשמה,  שהיא  השכל  יבחר  בליבם,  תאוה  שיתאוו  שהגם  בידם׳, 
בו  ה׳רצון׳  ישלול  התיעוב,  מכללי  או  מה׳,  באזהרה  יְֶׁשנֹו  ואם 
ביד  מסורים  הם  ׳הרשעים  אבל  ֶׁשּיְֶׁשנֹו.  הגם  ה׳חפץ׳,  וימנע 
ליבם׳, לכל אשר יבוא ה׳חפץ׳ בלב, לא ימנעהו ה׳רצון׳. ואולי כי 
ה׳רוח׳  לפני  היא  ונכנעת  פגמוה  שכבר  או  ׳נשמה׳,  להם  אין 
אלהיכם׳,  ה׳  ׳אני  כי  העריות  איסור  במצוות  ה׳  אמר  ולכן  שבלב. 
פירוש להיות שבחינת הנשמה בה, ה׳ ַמְׁשרֶה אור שכינתו באדם, 
בסוד ׳אוהל ִׁשֵּכן באדם׳ (תהלים עח), ומצד זה יש כח באדם לנצח 
ע״ה,  המלך  דוד  לומר  שנתכוון  מה  והוא  ה׳רצון׳.  לפני  ה׳חפץ׳ 
במה שאמר (תהלים מ) ׳לעשות רצונך אלהי חפצתי, ותורתך בתוך 
שמו  יתברך  האדונים  באדון  דביקתו  שמרוב  היא  הכוונה  מעי׳, 
לעד, עד שגם הלב נתהפך לעשות כמעשה הנשמה, שבא ה׳חפץ׳ 
בו והתאוה לעשות רצונו יתברך וכו׳. ולזה נתחכם חכם החכמים 
שלמה המלך ע״ה ואמר (משלי א) ׳בני אם יפתוך ַחָּטאים׳, פירוש 
בטוען  פתוייך  עם  תיכנס  לא  פירוש,  ּתֵֹבא׳,  ׳אל  החטא,  בחינת 
ונטען, כי אריכות הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, תפעיל 

הגברת ה׳חפץ׳, ותהפוך ה׳רצון׳ אליה ˜סט). 

      ,חפץ
     חיים, 

 ערכים
מקור חכמהּבוכינויים מקור חכמה



מסילת הקשרים
המבואר  בבחי'  ˜ע‡)  לדעתו'.       ליבו  'כופה  בבחי'  החכמה,  חוקי  בעצמו  שהטביע  מה  כפי  תלוי  'דעת',  הנקרא  שזה  'חיים',  לבחי'  לזכות  הדרך  שעיקר  היינו  ˜ע) 
במקומו.  אף  יתברך  מציאותו  אמיתות  את  לו  ותגלה  ספיקותיו,  ותברר  שתבטל  היינו  שברומי',  גדול  בכרך  לו  תאמר  אלקיך,  היכן  אדם  לך  יאמר  'אם  ג')  (אות  לעיל 

˜עב) כמובא כל זה לעיל (סוף אות ה'), עי"ש. 

ּב 
ואני תפלה

יי  ָך  י ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ˆו… ָר י  ƒ‰ י¿
ינּו,  ≈ י ֲ‡בו… ≈‰…ú‡ ינּו ו≈ ≈‰…ú ¡‡
 ú ַע ו¿ ּו  נ י ≈ú ָע ם  ַרח≈ ¿ּ ∆ׁ
 ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  י ּב≈ ָך  ַעּמ¿  ú ּכָ
נּו,  ּב≈ ƒú ּב¿ ָך  ¿מּוָנ ¡‡ ע  ּטַ ƒ ו¿
ָך  ּב¿ ן  י ƒמ ‡ֲ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
ים  ƒּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ָך  י ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוב¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒ ָמ‰, ו¿ ≈ú ¿ׁ ‰מּוָנ ¡‡ ּב∆
 ‰ ָנ כו… ּונ¿  ‰ ּכָ ַז  ‰ ָנ מּו ¡‡‰ָ
ּׁום  י  ƒú ּב¿  ,‰ ּיָ ƒ̃ ּונ¿ ָח‰  ַ̂
 úּבּו ¿ú ƒּב ּׁום  י  ƒú ּוב¿ ַ‚ם  ּפ¿
 .úúָ ם ּכ¿ úו… ָׁ úָם ַחס ו¿ עו… ּבָ
ים,  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
ּו  נ ≈ ָנ ּו מ ¡‡  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ ∆ׁ
ָ‡נּו  úּּו  ƒ‡ ּכ¿ ך¿  ּכָ  ú ּכָ  ‰ ָ̃ ֲחָז
ָך  ¿ּו‰úָ ¡‡ ינּו  ינ≈ ע≈ ּב¿ ין  ƒ‡ רו…
ר  ∆ׁ‡ֲ ָך ¿„ בו… ָך ּוכ¿ ¿ָח ָ‚ּ ¿ׁ‰ַ ו¿
וכו',  úָם  ָ‰עו…  ú ּכָ  ‡ ≈úָמ
ים  ƒ‰…ú ¡‡  ‰ ָּ‡ַ ר  ∆ׁ‡ֲַכ ו¿
ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ן  ּכ≈  , מ∆ ¡‡
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ַע„   , מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ּב¿
ינּו,  ≈úָך ָע ¿ּו‰úָ ¡‡ ׁי ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿ú
י„,  ƒמ ָּ ָך ים ּב¿ ƒ̃ ב≈ ¿„ּ ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ו¿
úָם  עו… ¿ú ָך  ּמ¿ ƒמ  „ ר≈ ּפָ ƒנ  ‡…ú ו¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰. ו¿ ָúּ ַ̃ ַ‚ע  ר∆ úּּו ּכ¿ ƒפ‡ֲ
יָמ‰  ≈‡ ‰ ָוַפַח„ ו¿ ָׁנּו ּבּוúָ
 úָכ ּב¿ י„  ƒמ ָּ ָך  ּמ¿ ƒמ  ‰‡ָ ר¿ ƒי ו¿
יָך  ָע„∆ ¿ú ƒע, ּוב‚ַ ָכú ר∆  ּוב¿ ע≈
  ∆‡ ינּו ו¿  ָי„≈ ים ‡∆ ƒָנר ‡…ú
ּׁום    ׂו… ֲע úַ ּו  נ ≈ú ¿‚ ַר
 úָכ ּוב¿ úָם.  עו… ּבָ  ‰ ָ„ּ ֻעב¿
úּּו  ƒפ‡ֲ נּו  ≈ ּיָ ƒַׂוֲע נּו  ≈̃ ָעס¿
ם  ≈‰ ∆ׁ  ּיו… ƒנ יˆו… ƒח  „ו… ֲעבו… ּבַ
 ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿  ‰ ּיָ ƒ ¿ׁ ּו  ‰úָי ƒכ‡ֲ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ם  ָúּ ֻכ ּב¿ ם,  ∆‰ ּבָ
ם  ָúֻּכ ו¿ י„,  ƒמ ָּ ָך  ּב¿ ים  ƒ̃ ב≈ ¿„ּ
ָך  ¿„ָ úֲַעבו… ו¿ ָך  מ¿ ƒׁ ¿ú יּו  ¿‰ ƒי
ח  ּכַ ¿ׁ ƒנ  ‡ …ú ו¿  . מ∆ ¡‡ ּב∆
נּו  ב≈ כ¿ ָׁ ּב¿ úָם,  עו… ¿ú ָך  ¿ ‡ו…
ּו  נ ≈ּ ב¿ ƒׁ ּב¿  , ּו נ מ≈ ˜ּו ב¿ ּו
ך¿  ר∆ ∆„ּ ּבַ נּו  ≈ּ כ¿ ∆ú ּוב¿ נּו  ≈י ב≈ ּב¿
נּו,  ≈י˜ּו ƒ ¿ׁ ƒּוב נּו  ּבּור≈ ƒ„ ּב¿
נּו, ≈יָב ƒׁי ƒּוב נּו  ≈„ָי ƒֲעמ ּבַ

מילואי חכמה
בעליו. וביאר רבי יוסף ג׳יקטיליא בספרו שערי צדק (שער  שכל  חיים  מקור 
ב) שהמשכת החיות מהדעת זהו בסוד ייחוד העליון, וז״ל: מידה הזאת 
הנחלים  ֶׁשָּכל  לפי  והטעם  חיים׳,  ׳מקור  נקראת  ומלכות  יסוד  יחוד  של 
הנמשכים מרחובות ה׳נהר׳ (בינה), היוצאין מ׳עדן׳ (חכמה), כולן מתקבצין 
והוא  החס״ד,  ע״י  גשרים  ע״ב  דרך  הנמשך  המקור  והוא  הזה.  במקום 
מעיין  והוא  חיים׳.  מים  ׳מקור  נקרא  ידו  ועל  המלכות,  מידת  הממלא 
גני״ם, מפני שמקור מים חיים מריק בתוכה כל מיני ברכה ושפע וחיים. 
להן  לחצוב  חיים,  מים  מקור  עזבו  ׳אותי  ב)  (ירמיה  הכתוב  שאמר  וזה 
חיצונות,  הן  הבורות  ואותן  המים׳,  יכילו  לא  אשר  נשברות,  בורות  בורות 
אין להם חלק בבאר שבע, שהוא באר מים חיים וכו׳. והמידה הזאת נקרא 
פירוש  (אולי  המאירות  לספירות  תשע  (היסוד)  שהוא  לפי  ׳טוב׳,  בתורה 
הדברים, שאותיות ו״ב גימטריא שמונה, וע״כ ׳טוב׳ נוטריקון ט׳ ו״ב, כלומר שהוא 
במעשה  הנברא  אור  כל  כי  ודע  וכו׳.  (ו״ב))  השמונה  אחר  (ט׳)  תשיעי 
כענין  התפארת,  מן  הנשפע  האור  וזהו  חתומה,  הזאת  במידה  בראשית, 
ויבדל  טוב,  כי  האור  את  אלהים  ׳וירא  וכתיב  אור׳,  יהי  אלהים  ׳ויאמר 
זרוע  ׳אור  במלכות.  באמת,  גנזו  יב.),  (חגיגה  לצדיקים  גנזו  אלהים׳, 
׳וימנע  לח)  (איוב  וכתיב  זרוע׳.  ב׳אור  מתחברים  וצדק  צדיק  לצדיק׳ ˜עב), 
וכל  בלבד,  במלכות  אלא  מאיר  אינו  הזה  האור  שהרי  אורם׳,  מרשעים 
החיצונות, שהם חוץ למלכות, אינם רואים, ואינם נהנים בזה האור, לפי 
העולם  לאומות  ואין  בלבד,  לישראל  ניתנה  והמלכות  במלכות,  גנוזה  שהם 
חלק בה. לפיכך ׳וירא אלהים את האור כי טוב, ויבדל אלהים בין האור 
ובין החושך׳, ה׳אור׳ לישראל, וה׳חושך׳ לאומות העולם (במדב״ר יח, ז), וכן 
הוא אומר (ישעיה ס) ׳כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, ועליך 
יזרח ה׳, וכבודו עליך ֵיָרֶאה׳. וזהו סוד הבדלה, ׳המבדיל בין קודש לחול, 
בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה׳. 

כסיל  יחפוץ  ׳לא  יח)  (משלי  בחינת  כסיל,  הוא  שאז  להדעת,  הלב  מקשר 
דקדושה,  וכבוד  מעונג  רחוק  הוא  אז  ליבו׳,  בהתגלות  אם  כי  בתבונה, 
׳לא  כו)  (משלי  שם  כתיב  ועוד  תענוג׳,  לכסיל  נאוה  ׳לא  יט)  (משלי  כמ״ש 
והכבוד,  העונג  זמן  הוא  אז  שבת  בקדושת  אבל  כבוד׳.  לכסיל  נאוה 
(משלי ג) ׳כבוד חכמים ינחלו׳, ורז״ל  בבחינת ׳ולקדוש ה׳ מכובד׳, בחינת 
דרשו (שבת קיט.) ׳כבדהו בכסות נקיה׳. כי מחמת שאז נתבטלין הימי רע, 
שהם בחינת לבושין חשוכין ושחורין, ִּדְמַחְפָין על הימי טוב (כמבואר באות 
ב׳ ש׳בכל מה שמשתלשל יותר ומתצמצם יותר למטה, אלקותו מלובש שם במלבושים 
קדושים,  לבושין  דנהירין,  לבושין  בחינת  הם  טוב  והימי  יותר׳),  רבים 
שמלובש בהם אהבתו ואלקותו יתברך (כמבואר באות ד׳: ׳שע״י אהבתו שאהב 
לשנות  צריכין  בשבת  כן  על  התורה׳),  במידות  עצמו  את  הלביש  ישראל,  את 
ואחר  עצמו  בדרכי  ילך  שלא  היינו  דרכיך.  מעשות  דרכיך.וכבדתו  מעשות  וכבדתו  וזה  המלבושים. 
בחינת  שזה  ליבך׳,  בדרכי   ׳ְוַהֵּל יא)  (קהלת  בבחינת  ח״ו,  ליבו  שרירות 
(משלי יט) ׳ִאּוֶלֶת אדם תסלף דרכו׳, רק יקיים ׳בכל דרכיך דעהו׳ (שם ג), 
אפילו  מקום,  בכל  השי״ת  את  למצוא  יוכל  שעי״ז  לדעתו,  ליבו  שיקשר 
בדברים גשמיים, ולדבק את עצמו גם משם אליו יתברך, באופן שיהיו כל 
יתברך,  כבודו  עיקר  וזהו  סג.),  (ברכות  רז״ל  וכמ״ש  שמים  לשם  מעשיו 
שלא  היינו  דבר.  ודבר  חפציך  דבר.ממצוא  ודבר  חפציך  ממצוא  וזה  כבודו׳.  הארץ  כל  ׳מלא  בבחינת 
את  בונה  שעי״ז  שמים,  מחפצי  רק  עצמו,  מחפצי  דיבור  שום  ידבר 
אותיות התורה ומצרפם לטוב, שזה בחינת (תהלים קג) ׳עושי דברו, לשמוע 
(אות ג) וכו׳, ובזה גורם  בקול דברו׳, ׳דעבדין להאי דבר׳ וכמבואר בפנים 
שמכל ענייני חפציו יהיו נבנין ונעשין דברי תורה, ע״י שאותיות בולטין 
ומצטרפין ע״י הארת קדושת שבת. רק שבשבת עצמה גופא צריכין למנוע 
קיג:),  (שבת  ממש  שמים  מחפצי  רק  דיבור  שום  לדבר  שלא  מזה,  גם 
אז אז  וזהו  עח:).  שבת  (ירושלמי  רז״ל  שדרשו  כמו  אסור  צרכיו  בקשת  ואפילו 
לבחינת  זוכה  כי  עתיקא׳.  ׳דא  פח.)  (יתרו,  בזוה״ק  דרשו  ה׳.  על  ה׳.תתענג  על  תתענג 
התגלות התורה שבנסתר, שהוא בחינת אורייתא דעתיקא, שהוא בחינת התגלות אור אהבה שבדעת, שזה בחינת ׳ועתיקא קדישא גלי רצון דיליה׳ (במנחת 
שבת מגלה עתיקא קדישא את הרצון שלו), היינו בחינת ׳אהבה ורצון׳. וזה שדרשו רז״ל (שבת קיח:) ׳המענג את השבת נותנין לו כל משאלות ליבו, שנאמר 
(תהלים לז) ׳והתענג על ה׳ ויתן לך משאלות ליבך׳׳, כי מאחר שזוכה לקבל אור אהבה שבדעת, אז גם כל המידות שבליבו טהורים וקדושים, ואין להרע 
שום אחיזה בהם, על כן נותנין לו משאלות ליבו. וזה ג״כ בחינת (תהלים שם) ׳והתענגו על רוב שלום׳, כי עי״ז נתגלה שלום רב בעולם, כמבואר בפנים. 

ילקוט הנחל

חיותו,  מקור  היא  ושכלו  האדם  דעת  בעליו.  שכל  חיים  מקור 
וכדכתיב בספר משלי (טז, כ–כג) בשבח המשכיל והחכם: ַמְׂשִּכיל 
ָנבֹון,  ִיָּקֵרא  ֵלב  ַלֲחַכם  ַאְׁשָריו:  ַּבה׳  ּובֹוֵטַח  טֹוב,  ִיְמָצא  ָּדָבר  ַעל 
ֱאִוִלים  ּומּוַסר  ְּבָעָליו,  ֵׂשכֶל  ַחִּיים  ְמקֹור  לֶַקח:  יִֹסיף  ְׂשָפַתִים  ּוֶמֶתק 

ְוַעל  ִּפיהּו,  ַיְׂשִּכיל  ָחָכם  ֵלב  ִאּוֶלֶת: 
יונה  רבינו  ופירש  לֶַקח:  יִֹסיף  ְׂשָפָתיו 
השכל  בעליו.  שכל  חיים  בעליו.מקור  שכל  חיים  מקור  (שם): 
הוא  חיים  מקור  באדם,  הנתון 
לחקור  ראוי  שהוא  לפי  לבעליו, 
הרצויים  הדרכים  בשכלו  ולהבין 
לבורא יתברך, ולהתרצות אליו בהם. 
שהשכל  אע״פ  אוולת.  אוילים  אוולת.ומוסר  אוילים  ומוסר 
הטבעי הנתון באדם, תולדתו להכיר 
הדרכים  ולהכין  והטוב,  הרע 

הרצויים, כמ״ש ׳מקור חיים שכל בעליו׳, אבל יכול האדם לעוות 
ברע,  והבחירה  החמדה  ההרגל,  ע״י  יושרו,  ולסלף  הטבעי  שכלו 
או  הרשעים  באהבת  ויבחר  העבירות,  פועל  שיחמוד  אחרי  כי 
בחברתם, יהפוך לבבו, והוד שכלו יהפוך עליו למשחית, כי התאוה 
מה  דרך  על  ההכרה,  יחלפו  והחמדה  והחפץ  השכל,  עיני  ְּתַעֵּור 
(כתובות קה:)  כג) ׳כי השוחד ְיַעֵּור וגו׳׳, ואמרו ז״ל  (שמות  שכתוב 
׳לא יראה האדם חובה לעצמו, והאוהב לא יראה חובה לאוהבו׳.  
אלו,  בפסוקים  הרמוזים  והדעת  השכל  טובות  כל  את  ביאר  (שם)  והמצו״ד 
וז״ל: משכיל על דבר ימצא טוב וכו׳.משכיל על דבר ימצא טוב וכו׳. המתבונן וצופה לסוף הדבר, ימצא 
לו.  אשרי  בה׳,  יבטח  ההתבוננות  כל  אחר  ואם  יצליח.  כי  טוב, 
נבון.לחכם לב יקרא נבון. למי שלמד חכמה מרבו, סופו ִיָּקֵרא ׳נבון׳, כי  יקרא  לחכם לב 
הממתיק  לקח.  יוסיף  שפתיים  לקח. ומתק  יוסיף  שפתיים  ומתק  דבר.  מתוך  דבר  להבין  יתחכם 
אמרים לזולת, למען יערב לו, להיות מקובל על הלב, הנה יועיל 
חיים  חיים מקור  גם לעצמו, כי בזה יוסיף ללמוד להבין ּתֹוִכּיּות הדבר. מקור 
בעליו. השכל הוא לבעליו כמעין הנובע חיים, כי בעבורו בא  שכל בעליו.שכל 
הם  האוילים,  על  הבאים  הייסורים  אוולת.  אוילים  אוולת.ומוסר  אוילים  ומוסר  חיים.  לו 

להמתיק  פיו  את  ְיַלֵּמד  וכו׳.  פיהו  ישכיל  חכם  וכו׳.לב  פיהו  ישכיל  חכם  לב  ִאַּוְלָּתם.  בעבור 
אמרים. וכאשר יהיו שגורים על שפתיו, יוסיף עוד לימוד, להבין 
וחוזרות  הפה,  אל  הלב  מן  ההשכלה  באה  כן  אם  הדבר.  ּתֹוִכּיּות 
לבוא מן הפה אל הלב, עד אין תכלית. והמלבי״ם (שם) ביאר: לחכם לחכם 
נבון. ההבדל בין ׳חכם׳ ובין  יקרא  נבון.לב  יקרא  לב 
חוקי  קיבל  ׳החכם׳  לב׳,  ׳חכם 
בליבו  יש  עדיין  זה  ובכל  החכמה, 
והזדון,  התאוה  ציורי  נגד  מלחמה 
שליבו,  מי  הוא  לב׳  ה׳חכם  אבל 
הוטבע  שלו,  המושל  הכח  שהוא 
לו  ואין  החכמה,  ציורי  על  בטבע 
מתוך  כי  כלל,  פנימית  מלחמה 
כטבע  זה  נעשה  והלימוד  ההרגל 
עתה  בעליו.  שכל  חיים  בעליו. מקור  שכל  חיים  מקור  אצלו  ˜ע). 
יפרש באיזה אופן יבין החכם לב חוקי החכמה עד יגיע בם לכלל 
את  ממנו  לב  החכם  ששואב  הזה  חיים׳  ׳מקור  ומפרש,  ׳דעת׳, 
המקור הוא ה׳שכל׳, שהגם שלא ישיג חוקי  ה׳דעת׳, ׳בעליו׳ של 
שיש  חד  כח  שהוא  השכל,  כח  ע״י  ישיגם  הבינה,  בכח  החכמה 
החכמה  חוקי  גם  ולהשכיל  נעלמות,  אמיתיות  להשכיל  באדם 
ועניינים רוחנים נשגבים מבינת האדם. ויש גם שכל טוב, שהוא 
׳תורת  יג)  (משלי  שאמר  וכמו  לב,  החכם  על  יחול  אשר  הרוה״ק 
חכם מקור חיים, שכל טוב יתן חן׳, כלומר שגם השכל טוב הוא 
מקור חיים, והוא יתן חן וחנינה מאת ה׳ להשכיל נשגבות. והוא 
יברר מוסר אוילים אוולת.מוסר אוילים אוולת. כי הגם ש׳חכמה ומוסר אוילים בזו׳ (שם 
חוקי  על  פילוסופיות  ספיקות  ומטילים  מסתפקים  הם  כי  א), 
יברר  השכל  ה׳,  יראת  על  הבנויים  המוסר  שורשי  ועל  החכמה 
ִאּוֶלֶת  ויברר  האוילים  את  ֶׁשְּיַיֵּסר  השכל,  מוסר  ע״פ  האמיתיות 
שלהם וספיקותם ע״פ השכל ˜ע‡). וזה בכח החכם לב, כמו שאמר 
(שם ב) ׳כי תבוא חכמה בליבך, ודעת לנפשך ִיְנָעם, להצילך מדרך 

רע, מאיש מדבר תהפוכות׳. 

     (טז (משלי 


אוהב        
     ימים, 
טוב,  לראות   



  מקור חכמהמקור חכמה





מבואות
כוונות נענועי הלולב. בסיום התורה, במאמר המוסגר, כותב מוהרנ"ת ששמע 
דבריו  שהציע  ולאחר  לולב,  של  הכוונות  כלולים  הזאת  שבתורה  רבינו,  של  משמו 
הכוונות  על  לבאר  רבא  עיונא  צריכין  'ועדיין  סיים  המאמר,  ע"פ  הכוונות  בביאור 
של לולב ע"פ התורה הנ"ל באר היטב'.  על כן אמרנו להביא את עיקרי הכוונות כפי 
שמבוארים בשער הכוונות (בעיקר בענין חג הסוכות, דרוש ה), והמסתעף מהמבואר שם 
בענין עבודת חודש תשרי בכללות, ויוכל כל לומד להפיק מכך תועלת כפי עניינו. 
בחו„ רי ‰עולם חוזר כביכול ל˜„מוו. הנה נאמר (בראשית ב, ז–כב) 'וייצר ה' 
אלהים את האדם וגו', ולאדם לא מצא עזר כנגדו וגו', ויפל ה' אלהים תרדמה על 
האדם ויישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן ה' אלהים את הצלע 
אשר לקח מן האדם לאשה, ויביֶאָה אל האדם'.  ומבואר בשער הכוונות (ענין ראש 
השנה א), שסיפור הקורות את אדם וחוה, הוא גם סוד סיפור הדברים שקרה בעולמות 
העליונים בזעיר אנפין ונוקביה, שאף הם היו כביכול מתחילה בבחינה אחת, כאשר 
הנוקבא היתה מהווה חלק אחד מכללות הזעיר אנפין, ואיננה נפרדת ממנו. ואולם 
בסדר מיוחד (המבואר בע"ח שער יא, ז, עי"ש) היא נגדלת ונעשית מושלמת בעצמה, 
וראויה  מושלמת  היא  וכאשר  באחוריו.   אחוריה  הז"א  אל  מחוברת  היא  ועדיין 
כביכול  והנוקבא  ז"א,  על  תרדמה  נופלת  ז"א,  עם  ולהזדווג  עצמה  בפני  לעמוד 

ננסרת מאחוריו, ובאה לו בפניו, ואז מתעורר ז"א ומתייחד עם הנוקבא אפין באפין.  
תהליך זה כולו היה לראשונה בבריאת העולם, וחוזר על עצמו בכל שנה ושנה בראש 
באחוריו, ובמהלך  דבוקה  ז"א  מאחורי  ועומדת  הנוקבא  חוזרת  ר"ה  שבליל  השנה. 
לסוכות,  יו"כ  שבין  הימים  יוה"כ,  תשובה,  ימי  עשרת  ר"ה,  של  הקדושים  הימים 
וסוכות, הולכת ונבנית הנוקבא, עד שבמוסף של יום שמיני עצרת – שמחת תורה, 

ָבה הנוקבא ומתייחדת עם ז"א, בעת אמירת 'כתר'.  שָׁ
„' ימים בין יו‰"כ וסוכו, וימי ‰ח‚. והנה מבואר בעץ חיים (שער כא, ב) שבזכר 
(ז"א) יש ג' מוחין חכמה בינה ודעת, ופרטן ד', לפי ש'דעת' עצמו כלולה מב' בחינות, 
בחינות  הם  הז"א  אל  הנמשכין  המוחין  ואלו  גבורות.   ה'  ב.  חסדים.  ה'   .‡ שהם: 
טיפות הנמשכין מן אבא ואימא ממוחותיהם, בעת זיווגם. והם נמשכים בתוך הנה"י 
(נצח, הוד, יסוד) דאימא הנכנסים לתוך החב"ד (חכמה, בינה, דעת) של ז"א. כך ש'חכמה' 
הכולל  ו'דעת'  דאימא,  ב'הוד'  מקורה  דז"א  'בינה'  דאימא,  ב'נצח'  מקורה  דז"א 
חסדים וגבורות, ב'יסוד' דאימא.  עוד מבואר בעץ חיים (שער לה, ה), שעיקר בנין 
הז"א הוא מן החסדים, ועיקר בנין הנוקבא הוא מן הגבורות.  והנה, מר"ה עד ערב 
יוה"כ ירדו הגבורות לנוקבא, והגדילו אותה, עד שנעשתה פרצוף שלם. זאת ועוד, 
השלם  הייחוד  בטרם  והנה  עצמה.   בפני  ועומדת  הנוקבא  ננסרה  אף  אלו  שבימים 

ּב 
ואני תפלה

(‰מך)
 ‰ ָר ו… ּב¿ ּו  נ ≈̃ ָעס¿ ּב¿ ן  י  ּב≈
נּו  ≈̃ ָעס¿ ּב¿ ין  ּוב≈   וו… ¿̂ ƒּומ
 ‰ י∆ ¿‰ ƒם נ ָúֻּכ , ּב¿ ר∆ ך¿ ‡∆ ר∆ ∆„ ּב¿
ח  ּכַ ¿ׁ ƒנ  ‡…ú ו¿ ָך  ּב¿ ים  ƒ̃ ב≈ ¿„ּ
י  ƒנ ר≈ ַַעז¿ ו¿ úָם.  עו… ¿ú ָך  ¿ ‡ו…
 ‡ ָר ¿̃ ƒמ   מ∆ ¡‡ ּב∆ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú
י  ƒ„ּ ¿‚ נ∆ ¿ú י יי ƒי ƒּו ƒׁ" ּוב ּכָ ∆ׁ
 ú ּבַ י  ƒינ ƒימ ƒמ י  ƒּכ  „ י ƒמָ
 ׁי ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ט".  ּמו… ∆‡
י  ƒי„, ּכ ƒמ ָּ ינּו ≈úָך ָע ¿ּו‰úָ ¡‡
ָך,  ¿„ בו… ּכ¿   ָ‰ָ‡ר∆  ú ּכָ  ‡…ú מ¿
 ,‰úָ ָָׁמ  ú…ּכ ּבַ ָך  ¿כּו ¿úּוַמ
ר  ≈ ּסָ ƒם י ƒ‡" ּוב ּכָ ∆ׁ …מו ּכ¿
 ‡…ú י ƒים ַוֲ‡נ ƒר ָּ ס¿ ƒמ יׁ ּב¿ ƒ‡
  ∆‡ ‡…ú‰ֲ ,ם יי‡ֻ ּנּו נ¿ ∆‡ ר¿ ∆‡
י  ƒנ‡ֲ   ָ‰ָ‡ר∆ ∆‡ ם ו¿ ƒַמי ָ ּׁ‰ַ
  ים ָחפ≈ ƒַרֲחמ ‡ ≈úָמ ."‡ ≈úָמ
 ‰ יú ז∆ ƒב ¿ׁ ƒר ּב ∆ׁ‡ֲ ,יב ƒיט ≈‰ ¿ú
  ָך; ‡∆ úָמ∆ ָר‡ָ עו… ַב„ ּבָ ¿ú
 úָכ  ו¿  ָ‰ָ‡ר∆ ∆‡ ם ו¿ ƒַמי ָ ּׁ‰ַ
  úָמו… ָ‰עו…  úָכ ו¿ ָבָ‡ם,  ¿̂
י  פ≈ ¿ú‡ַ ים ƒנ ּו… ַח¿ ים ו¿ ƒנ יו… ¿ú ע∆
, ַע„  ָבבו… י ר¿ ּב≈ ƒר ים ו¿ ƒפúָ‡ֲ
י  ≈„ ּכ¿ ר,  ּפָ ס¿ ƒּומ יעּור  ƒׁ ין  ≈‡
úָם,  עו… ָך ּבָ ¿ּו‰úָ ¡‡  ַ‚úּו… ¿ú
ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ י  ≈„ ּכ¿
úָם  עו… ּבָ ָך  ¿ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿ú
 ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ  .‰ ַ‰ּז∆  úָפ ָ ּׁ‰ַ
 ָי ƒ̂ ָר ו¿  ú…ּכúַ יב  ƒט ּומ≈ ב  טו…
ּו,  נ úָ ָך  ּוב¿ ּט ƒמ יב  ƒט ≈‰ ¿ú
יָך  ∆נּו ַרֲחָמנּוúָ  ‡ו… ַ‰ר¿ ¿úּו
 ָ‡ָר ן ּבָ יָך. ַעú ּכ≈ ∆ינּו ƒַוֲחנ
ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּב ָך  úָמ¿ עו…
יר  ƒּכ‰ַ ¿úיַ„ע ּו ≈ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ י ≈„ ּכ¿
ָך,  יו¿ ƒנ…ַעם ז  ּב¿ úֲַחזו… ָך, ו¿ ¿ ‡ו…
ָב‰  י‡] ַ‰ּטו… ƒ‰] ‡…ר ז ∆ׁ‡ֲ
 , בו… ָכú ַ‰ּטו… ּב¿ ∆ׁ ‰úָ „ו… ¿‚ּ‰ַ
  ו… ּי ƒּ ƒמ ‡ֲ ‰ָ   ו… ב ו… ט
ּׁום  ין  ≈‡ ו¿  . ּיו… ƒח ¿̂ ƒּנ‰ַ ו¿
úָם  עו… ּבָ   ר∆ ַ‡ח∆  ‰ ָב טו…
  בו… ו… ּט ‰ַ  ú ָכ ו¿  ,ú úָ ּכ¿
  úָ‡ו… פ¿ ƒנ ו¿ ים  ƒּס ƒּנ‰ַ  úָכ ו¿
ינּו  ≈ ֲ‡בו… ם  ƒע  ָי ƒָׂע ∆ׁ
 ‰ ָּ ‡ַ ר  ∆ׁ ‡ֲ ַו ּו,  נ ּמָ ƒע ו¿
 úָכ ּב¿ נּו  ּמָ ƒע  ‰ ַָּע  ‰ ∆ׂ עו…
ם  ָúּ ּכֻ ָע‰,  ָׁ  úָכ ּוב¿ ם  יו…
 י ƒú כ¿ ַּ  úי ƒב ¿ׁ ƒּב ַר˜  ם  ≈‰
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ י  ≈„ ּכ¿  ‰ ַ‰ּז∆ ב  ַ‰ּטו…
 ‡…ז ר  ∆ׁ‡ֲ ָך,  ּמ¿ ƒמ יַ„ע  ≈ú
 ú ּכָ  ú ∆ׁ  י ƒú כ¿ ַּ‰ַ י‡  ƒ‰
 úַע úָם.  עו… ּבָ ∆ׁ   בו… ַ‰ּטו…
 ,ú…ן ּכ ינּו ֲ‡„ו… ≈úם ָע ן ַרח≈ ּכ≈
נּו  ּב≈ ƒú ּב¿ ָך  ¿מּוָנ ¡‡ ע  ּבַ ¿̃ ƒ ו¿
ּו  נ ע≈ ּב¿ ַׂ ו¿  ,„ ע∆ ָו úָם  עו… ¿ú
  úֲַחזו… נּו  ַזּכ≈ ¿ּו ָך,  ּטּוב¿ ƒמ

יָוך¿ (úי˜ו" ז).  ƒנ…ַעם ז ּב¿

הכוונות של לולב. וכתב בליקו״ה (חו״מ פקדון ה, מב) שע״י הנענועים אנו 
מגלים מלכותו בכל המקומות הרחוקים, שעל כן עתה כשחרב ביהמ״ק 
אנו מנענין בלולב כל שבעת ימי החג, כדי להודיע ולפרסם את אלקותו בכל מקומות 
גלותנו, ואף להרחוקים ביותר, וז״ל: ׳בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה 
שיהיה  זכאי  בן  יוחנן  רבי  התקין  ביהמ״ק  משחרב  אחד,  יום  ובמדינה 
תמוה  והדבר  מא.).  (סוכה  למקדש׳  זכר  שבעה,  במדינה  ניטל  הלולב 
ובביהמ״ק  בא״י  הוא  בשלימות  המצוות  קיום  עיקר  הלא  כי  לכאורה, 
כמבואר בכמה מקומות, ובכל ספר דברים, שבכל פעם שמזהיר אותם על 
במצות  להוסיף  ריב״ז  ראה  ומה  וכו׳,  א״י  את  מזכיר  הוא  התורה  קיום 
רצה  ואם  שבעה.  במדינה  גם  ניטל  שיהיה  החורבן,  אחר  לולב  נטילת 
לעשות זכר למקדש, היה די שיתקן שיהיה ניטל בירושלים שבעה גם אחר 
החורבן, זכר למקדש, ומדוע תיקן להוסיף אחר החורבן שיהיה ניטל בכל 
מקום שבעה. אך באמת אחר שנתבאר שעיקר מצות נטילת לולב ומיניו הוא 
הידור  בחינת  שזהו  מלכותו,  הדר  וכבוד  גבורותיו  האדם  לבני  להודיע 
האתרוג, דהיינו להמשיך ולהאיר הארת שלימות התורה בעולם, וזה הדבר 
עיקרו נתתקן רק בביהמ״ק, במקום האבן שתיה, שהוא בית קדשי קדשים 
יתברך  אלקותו  מודיעין  ומשם  וכו׳,  האבן  לוחות  עם  הארון  עומד  ששם 
ע״י שלימות ספרי התורה שנכללין שם, שעי״ז מודיעין ומפרסמין אלקותו 
בעיר  מאוד,  ומהולל  ה׳  ׳גדול  מח)  (תהלים  כמ״ש  עולם,  באי  לכל  יתברך 
במקדש  ניטל  הלולב  היה  ׳בראשונה  כן  ועל  וכו׳׳.   קדשו  הר  אלהינו 
לולב,  נטילת  ע״י  הנעשה  התיקון  עיקר  כי  אחד׳,  יום  ובמדינה  שבעה, 
נעשה ביום ראשון של סוכות, שאז מאיר החסד העליון הכולל כל החסדים 
כמובא (פע״ח שער הלולב ג), בחינת ׳יומם יצוה ה׳ חסדו וכו׳׳, ועל כן די 

נטילת לולב במדינה יום אחד, שבאותו היום מאירין ומודיעין ע״י נטילת 
לולב ומיניו כי ׳ה׳ הוא האלהים׳, ע״י תיקונים שנעשו בראש השנה ויום 
כי  שבעה,  ניטל  היה  במקדש  אך  השנה.  לכל  מספיק  והוא  וכו׳,  כיפור 
מביהמ״ק היו צריכים להודיע לכל באי עולם, לכל הרחוקים מאוד מאוד, 
כי עיקר ההודעה לכל באי עולם הוא מהביהמ״ק, מבית קדשי קדשים, 
וכמ״ש (דברים לג) ׳עמים הר יקראו וכו׳׳, ועל כן היו צריכין נטילת לולב 
שבעה,  בחינת  בכל  הקדוש  הדעת  ולהאיר  להמשיך  כדי  שבעה,  במקדש 
ימי  בשבעת  שנברא  מה  ובכל  ארצות,  שבעה  ובכל  אקלימים,  שבעה  בכל 
שהם  הימים,  באלו  שנשלם  התורה  ספרי  משלימות  נמשך  והכל  בראשית. 
׳חצבה  ט)  (משלי  בחינת  הארון׳,  בנסוע  ׳ויהי  פרשת  עם  ספרים  שבעה 
יתברך  אלקותו  ומפרסמין  מודיעין  שעי״ז  קטז.),  (שבת  שבעה׳  עמודיה 
למטה,  ארצות  שבע  ובכל  למעלה,  רקיעים  שבעה  בכל  ולמטה,  למעלה 
ובכל שבעה מדורי גיהנם, ובכל מיני נפילות שבעולם ח״ו הכלולים בשבע, 
משיבי  בשבעה  הכל  להחיות  וקם׳,  צדיק  יפול  שבע  ׳כי  כד)  (משלי  בחינת 
שכלולים  התורה,  שלימות  שהם  הקדושים,  מהספרים  הנמשכין  טעם 
בשבעה ספרים של התורה.  ומחמת שכל עיקר הידיעה הזאת לרחוקים 
לזה  כי  שבעה,  במקדש  ניטל  הלולב  היה  כן  על  מהביהמ״ק,  רק  הוא 
צריכין שבעה ימים, להודיע לרחוקים מאוד, לכל בחינת שבעה הנ״ל. וזה 
בחינת שבעים פרי החג, שהם כנגד השבעים אומות (רש״י סוכה נה:), כדי 
להודיע גם להם אלקותו וממשלתו יתברך. וכל זה היה ממקום הביהמ״ק, 
ששם היו מקריבין השבעים פרים אלו.  ועל כן צריכין שבעה ימים, כדי 
ביותר,  הרחוקים  לקבל  שיוכלו  כדי  יותר,  יום  בכל  השכל  ולצמצם  למעט 
מקריבין  הראשון  ביום  כי  החג׳,  ְּכָפֵרי  והולכין  ׳שמתמעטין  בחינת  שזהו 

ילקוט הנחל

בטור  מטה  ראה  לולב.  של  הכוונות  כלולים  הזאת  בהתורה 
מבוא  הבאנו  שם  הלולב׳,  נענועי  ׳כוונות  ד״ה  המבואות, 
המובא  כפי  הלולב,  כוונות  סודות  את  ובבהירות  בתמציתיות  המבאר  נרחב 
עי״ש.  ה),  הסוכות  חג  (דרושי  הכוונות  ובשער  א–ג)  הלולב  (שער  בפע״ח 

דברי  עיקרי  את  אף  להביא  וראינו 
בחינתו  כפי  לומד  וכל  כלשונו,  האריז״ל 
יוכל להרחיב ולעיין עוד במקור הדברים. 
בחינות  שתי  שיש  להקדים  יש  הנה 
היא  האחת  הסוכות:  בחג  המתקיימות 
במצות  המרומזת  המקיף,  אור  הארת 

ישיבת הסוכה, המקיפה מכל עבר את בני ישראל היושבים בה, (כזכר לענני 
על  המסככת  הבינה  ספירת  כנגד  והיא  מצרים),  ביציאת  שהקיפום  הכבוד 
ֶׁשִעְנָיָנּה  ונענועיו,  הלולב  נטילת  מצות  היא  והשניה  הבנים,  על  כאם  בניה 
לעורר את החסדים משורשי הדעת אל ז׳ ספירות התחתונות דז״א (בחי׳ ז׳ 
זה  כל  (כמבואר  דז״א  החזה  כנגד  הנמצאת  הנוקבא  אל  ומשם  המידות), 
מצות  לגבי  ד)  הסוכות  חג  (דרושי  הכוונות  בשער  מובא  וכך  במבוא).  
הנקבה  אל  מקיף  אור  הוא  הסוכה  ענין  הנה  בסוכה:  הישיבה 
מבחינת החסדים דאימא, ואנחנו ישראל בני מלכים, בני מלכות 
אור  בצל  ויושבים  סוכה,  עושים  דז״א,  נוקבא  רחל,  הנקראת 
סוכה,  כעין  אותה  וסובב  המקיף  בה,  המתפשט  ההוא  המקיף 
כדי שנמשיך אלינו מן האור המקיף ההוא. וזה סוד מה שאמרו 
חז״ל (סוכה יא:) כי הסוכה היא כנגד ענני כבוד אשר במדבר, כי 
הנה כל ענן הוא בחינת חסד, כמ״ש הכתוב (במדבר י) ׳כי ענן ה׳ 
מב)  (תהלים  הכתוב  כמ״ש  חסד,  אלא  ׳יומם׳  ואין  יומם׳,  עליהם 
׳יומם יצוה ה׳ חסדו׳, ולכן היו ׳ענני׳ כבוד, כנגד אהרן הכהן איש 
ה׳חסד׳ (כמבואר כל זה בזהר אמור קג. עי״ש). והם ז׳ עננים, כנגד 

ז׳ מקיפים של החסדים בז׳ ספירות תחתונות דנוקבא, מחסד עד 
מלכות שבה, וכנגדם הם ז׳ ימי הסוכות.  וכך מובא בשער הכוונות 
הלולב  לנענע  צריך  לולב:  נטילת  מצות  לגבי  א)  הסוכות  חג  (דרושי 
אשר  ושורשם  ממקורם  החסדים  להמשיך  הנודעים,  והנענועים 
שלא  צריך  גם  וכו׳.  דז״א  בדעת 
להפריד כלל את האתרוג מן הלולב, 
לזו,  זו  סמוכות  ידיו  שתי  אלא 
ומתדבקין יחד הלולב והאתרוג. וגם 
הובאת  בעת  תכוון  הנענוע  בעת 
החזה  כנגד  שתביאהו  הלולב, 
שבגופך וכו׳, להוליך הלולב למרחוק ולהחזירו, להביאו פעם אחת, 
וכן פעם שניה, וכן פעם שלישית, הרי הם שלוש הולכות ושלוש 
הובאות בכל קצה מו׳ קצוות וכו׳. גם תיזהר שלעולם תיקח הלולב 
מעלה,  כלפי  וראשו  למטה  שורשו  שהוא  גדילתו,  דרך  ותנענעו 
אפילו בעת שתנענע נגד מטה וכו׳, והטעם יובן, במה שנתבאר 
בדרושים של הלולב (שעה״כ דרושי חג הסוכות ה), שכוונת הנענועים 
בדעת  הם  כולם  קצוות  והו׳  למטה,  הדעת  הארת  להמשיך  היא 
הלולב),  (ע״י  הדעת  של  מטה  של  בנענוע  אפילו  כי  ונמצא  למעלה, 
הנה הדעת הוא למעלה מראש הלולב, שהמשכתו של הדעת הוא למטה 
(אל קצה הלולב התחתון, המרמז לנוקבא דז״א), בגופא דז״א (בחזה, ששם 
נמצאת הנוקבא) וכו׳. והנה טוב הוא שאחר עלות השחר, שהוא כבר 
יום, קודם שתתפלל, תיטול הלולב בתוך הסוכה ותברך עליו, ואח״כ 
הד׳ נענועים של הלל יהיו בבית הכנסת. ומה טוב היה אם היית 
מתפלל בסוכה, כדי שתתפלל ותיטול הלולב בברכתו בשעה הראויה 
להלן  עוד  וראה  ההלל.  קודם  שחרית,  תִפלת  אחר  שהוא  אליו, 

במילוא״ח ד״ה ׳וכ״ז הוא סוד כוונות לולב׳, בהמשך דברי האריז״ל בזה.

 ושמעתי

     

מקור חכמה מקור חכמה



מבואות
שיהיה ביום שמיני עצרת, צריך להמתיק את הנוקבא המלאה בגבורות כנ"ל. ועל 
כן באלו הימים שמערב יוה"כ והלאה, נמשכים בה כמה מיני חסדים, שימתיקו את 
תוקף הגבורות אשר נמצאים בתוכה, והם ד' מיני חסדים אשר מחולקים באופן 
של פנימי ומקיף: ‡. 'חסדים פנימיים מאימא', הנכנסים בתוכה מחמת עצם הימים 
דהיינו,  למעלה,  מלמטה  של  (בדרך  סוכות,  של  הראשון  היום  עד  יוה"כ  שמערב 
ה'חסד  נכנס  סוכות  של  הראשון  שביום  עד  וכו',  המלכות'  'חסד  הראשון  ביום 
הנוקבא  אל  הבאים  מאימא',  מקיפים  'חסדים  ב.  טוב').  'יום  הוא  ולכן  דחסד', 
'חסד  מקיף  השני  וביום  החסד',  'חסד  מקיף  הראשון  ביום  סוכה,  ִמְצַות  מחמת 
נטילת  ִמְצַות  מחמת  בתוכה  הנכנסים  דז"א',  פנימיים  'חסדים   .‚ וכו'.  הגבורה' 
מקיפים  'חסדים   .„ במאמר).  מבואר  אלו  חסדים  בחינות  (ועל  ונענועיו,  לולב 
יום  בכל  מינים,  הד'  עם  התיבה  הקפת  ִמְצַות  מחמת  הנוקבא  אל  הבאים  דז"א', 

הקפה אחת, וביום השביעי, הושענא רבא, ז' הקפות. 
דז"א  שבדעת  שהחסדים  ביארנו  ונענועיו.  ‰לולב   נטיל ע"י  ‰חס„ים   כניס
אח"כ  מתפשטים  דז"א),  הדעת  תוך  הנמצא  דאימא,  היסוד  תוך  תחילה  (הנמצאים 
(שבדעת  החסד'  'חסד  ולבנותו.  להגדילו  בשביל  ז"א,  של  תחתונות  ספירות  בז' 
'חסד  ה'גבורה'.  בספירת  דז"א),  (שבדעת  הגבורה'  'חסד  ה'חסד'.  בספירת  דז"א), 
התפארת' (שבדעת דז"א), בספירת ה'תפארת'. 'חסד הנצח' (שבדעת דז"א), בספירת 
אלו'  חסדים  ה'  כל  'כללות  ה'הוד'.  בספירת  דז"א),  (שבדעת  ההוד'  'חסד  ה'נצח'. 
(שבדעת דז"א), בספירת ה'יסוד' (ולכן הוא נקרא 'כל'). ו'כללות דכללות ה' חסדים 
אלו' (שבדעת דז"א), בספירת ה'מלכות'.  ולכן נקרא החסד 'יומא דאזיל עם כולהו 

'יומם  מב)  (תהלים  בפסוק  ונרמז  הספירות.  כל  אצל  המתפשט  חסד  הוא  כי  יומין', 
יצוה ה' חסדו', 'יום' הוא בחינת 'חסדים', ולא אמר 'יום' אלא 'יומם', שהוא הולך 
הם  כי  החסדים',  'ענפי  נקראים  הז"א,  בספירות  שהתפשטו  החסדים  כולם.  עם 
ענפים המתפשטים מהשורש, שהוא דעת דז"א (והארכנו בביאור עניינים אלו, במבוא 
המינים,  בד'  מרומזים  הללו  החסדים  ענפי  עי"ש).  לעיל,  שהובא  וכו''  והמידות  'הימים 
באופן זה: ‚' ‰„סים, כנגד חסד, גבורה, תפארת. ב' ערבו, כנגד נצח, הוד. לולב, 
כנגד יסוד. ‡רו‚, כנגד עטרת היסוד, היא מלכות דז"א (ומן הראוי להדגיש, שאין 
זו ה'מלכות', שהיא פרצוף נפרד מז"א, הנקראת גם 'נוקבא דז"א', אלא הכוונה כאן 
אל ה'מלכות דז"א' עצמו).  וכאשר אנו רוצים להמשיך הארה מהחסדים הנמצאים 
משורשם  המגיעה  חדשה  הארה  מתחילה  אליהם  להביא  עלינו  אלו,  ז"א  בספירות 
אשר בדעת דז"א, ואז להמשיך את הארת החסדים המחודשים הללו אל הנוקבא, 
ָפִנים דז"א, וכתרה מגיע עד ספירת התפארת (חזה) שבו.   העומדת בימי חג הסוכות בְּ
ואולם שורש החסדים אשר בתוך הדעת דז"א, סתום הוא, (מחמת כלי היסוד דאימא 
המקיף עליהם), וכאשר יש צורך להביא הארה חדשה אל החסדים שהתפשטו בז' 
תחתונות, צריך כביכול לנענע את שורש החסדים אשר בדעת דז"א, כדי להאירם 
בענפים, ולהמשיך הארתם בנוקבא.  עיקר הפעולה הזו, נעשית ע"י ה'לולב', הרומז 
לספירת ה'יסוד', היורד עד תחתית כל ארבעת המינים, הוא גם הרומז לחוט השדרה, 
מעל  טפח  ולפחות  מכולם,  הגבוה  גם  והוא  מהמוח,  החסדים  טיפת  את  הממשיך 
שאר  את  (ומעלה  בדעת,  אשר  שורשו  עד  עולה  היסוד  שכן  והערבות,  ההדסים 
הספירות עימו).  והנה, הדעת כולל בתוכו ו' קצוות, שהם שורשים אל הו' קצוות 

ּב 
ואני תפלה

 „ בו… ‰ ּכ¿ ≈úּ נּו ּ‚ַ ּכ≈ ¿úינּו ַמ ƒב‡ָ
ָר‰  ≈‰ מ¿ ינּו  ≈úָע ָך  ¿כּו ¿úַמ
ּו  ינ ≈úָע  ‡ ≈ׂ ּנָ ƒ‰ ו¿ ַפע  ‰ו… ו¿
 úַע חּוָס‰  ָחי,   ú ּכָ י  ינ≈ ע≈ ¿ú
 ú ָúֻּח ַ‰מ¿  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ ָך  ¿„ בו… ּכ¿
ּו  ינ ≈ נו… ֲעו… ּבַ ם  ƒי ו… ‚ּ ‰ַ ין  ּב≈
ּו  נ ר≈ י ƒז ֲח ‰ַ ו¿ ם,  י ƒּב ַר ‰ָ
יָך,  ָפנ∆ ¿ú ‰ָמ ≈ú ¿ׁ ‰ּוָבׁ ¿ ƒּב
  ַ‰ֲעúו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ ן  פ∆ …‡ ּב¿
 ú „ו… ָ‚ּ‰ַ ָך  ¿„ בו… ּכ¿  ‡ ≈ּׂ ַנ ¿ú ּו
 ‡ ≈ú ּמָ ƒָך י ¿„ בו… ׁ, ּוכ¿ „ו… ָּ̃ ‰ַ ו¿
ר  ∆ׁ‡ֲ  ú…כ ו¿  . ָ‰ָ‡ר∆  úָכ
יו  ַ‡ּפָ ים ּב¿ ƒרּוַח ַחּי ַמ ¿ׁ ƒנ
ָך,  מ∆ ¿ׁ ƒú ר„ָ‰ָ „ ו¿ נּו ָכבו… ¿ּ ƒי
 ú ָכ ּב¿ ָך  מ¿ ƒׁ ּו  ר ּפ¿ ַס י ƒו
ָך  ¿כּו ¿úַמ  „ בו… , "ּכ¿ ָ‰ָ‡ר∆
רּו".  ַ„ּב≈ ָך י¿ ¿בּוָר רּו ּו‚¿ י…‡מ≈
 úך¿ ַע…ú úָם, מ¿ ú עו… ∆ׁ …נו ּבו… ƒר
ָך,  ∆„ בו… כ¿ ƒו… ּבúּ úָם ּכֻ ú ָ‰עו… ּכָ
  ָ‰ָ‡ר∆  ú ּכָ  úַע  ‡ ≈ׂ ּנָ ƒ‰ ו¿
ֲ‰ַ„ר  ּבַ ַפע  ‰ו… ו¿ ָך,  ר∆ ָ̃ י ƒּב
י  ב≈ ¿ׁ יו…  ú ּכָ  úַע ָך  ֻעּז∆ ן  ‡ו… ¿‚ּ
 ú ּכָ ַ„ע  י≈ ו¿ ָך,  ∆̂ ַ‡ר¿  ú ב≈ ≈
ּו…  ¿úַע ּפ¿  ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ  úעּו ּפָ
 ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ ˆּור  י¿  ú ּכָ ין  ƒָיב ו¿
ר  ∆ׁ‡ֲ  ú ּכָ י…‡ַמר  ו¿  , ּו… ר¿ ַ̂ י¿
י  ≈‰…ú ¡‡ יי   , ַ‡ּפו… ּב¿ ָמ‰  ָׁ נ¿
כּוו…  ¿úּוַמ  , ך¿ ∆ú מ∆  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
כּו  יָבר¿ ƒו"  .‰úָ ָָׁמ  ú…ּכ ּבַ
ַמם  רו… ּומ¿ ָך  ∆„ בו… ּכ¿ ם  ≈ׁ
 .‰ ָúּ ƒ‰ ¿ּו ָרָכ‰  ּב¿  ú ּכָ  úַע
י  ≈‰…ú ¡‡ ים  ƒ‰…ú ¡‡ יי  רּוך¿  ּבָ
  úָ‡ו… פ¿ ƒנ  ‰ ≈ׂ ע…  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
„ו…  בו… ם ּכ¿ ≈ׁ ¿ּוָברּוך . ַבּ„ו… ¿ú
  „ו… ‡∆ בו… ‡ כ¿ ≈ú ּמָ ƒי úָם ו¿ עו… ¿ú
ן"  ָ‡מ≈ ו¿ ן  ָ‡מ≈   ָ‰ָ‡ר∆  ú ּכָ

(úי˜ו" ח"ב, יב). 

לולב
מינים  מד'  א'  הוא  הלולב 
בחג  ליטול  ציוותה  שהתורה 
בתורה  מכונה  והוא  הסוכות, 
הענפים  והיינו  תמרים',  'כפות 
של עץ התמר בעודם 'כפותים', 

דהיינו בראשית צמיחתם. 
יש  שהלולב  מבואר,   במדרש 
והוא  ריח,  בו  ואין  טעם  בו 
שאינם  תורה  לבעלי  רומז 
בספרי  וביארו  מצוות.  בעלי 
נמשלה  שהתורה  החסידות, 
בלימוד  מצוותה  כי  לטעם, 
נמשלו  המצוות  ואילו  והשגה, 
מצד  אינו  קיומם  כי  לריח, 
ההבנה שבהם, אלא מצד רצונו 

ית' לריח ניחוח לפניו.
 עלי הלולב מורכבים משני עלים 
כתאומים,  לזה  זה  הדבוקים 
ולכן נקרא העלה האמצעי בשם 
החסידות  בתורת  'תיומת'. 
שעלי  זה  שענין  לבאר  האריכו 
ואף  בזה  זה  כפותים  הלולב 
כפולים, מורה על ענין האחדות 

בין כלל ישראל.
 בתורת הקבלה מבואר שהלולב 
וידוע  היסוד,  מידת  כנגד  הוא 
ולכן  הדעת,  עד  עולה  שהיסוד 
העלים  וכסכוס  הלולב  בנענוע 
את  מעוררים  אנו  שבראשו, 
במקומם  המוחין  שורשי 
שבדעת, ואילו בהולכה והבאה 
שש  אל  אותם  ממשיכים  אנו 
המידות, ומשם הם נשפעים אל 
המלכות. ועי"ע בערך נענועים.
לב,  לו  מלשון  הוא   'לולב' 
נז.)  (ברכות  חז"ל  שאמרו  ע"ד 
לו  אין  בחלום  לולב  'הרואה 
אלא לב אחד לאביו שבשמים', 
מוח  כעין  לו  יש  הלולב  כי 
באמצעו ולא בענפים האחרים 

(רש"י סוכה מה:).

אם  לישראל,  אומר  דוד 
שנקרא  לולב  מצות  קיימתם 
'נעים', שנאמר 'נעימות בימינך 
נצח', הרי אתה מבושר שנצחת 
'וגם  שנאמר  העולם,  לאומות 
נצח ישראל', לפיכך משה מזהיר 
'ולקחתם  להם  לישראל ואומר 

לכם' (ויק"ר ל, ג). 

מי  ה'  תאמרנה  עצמותי  ׳כל 
זה  פסוק  נאמר  לא  כמוך'. 
השדרה  לולב:  בשביל  אלא 
של  לשדרה  דומה  לולב  של 
לעין,  דומה  וההדס  אדם, 
והאתרוג  לפה,  דומה  וערבה 
אין  דוד,  אמר  ללב.  דומה 
בכל האיברים גדול מאלו שהן 
שקולין כנגד כל הגוף, הוי 'כל 
עצמותי תאמרנה' (ויק"ר ל, יד).

התמרה הזו יש לה תאוה,  מה 
לקב"ה.  תאוותן  ישראל  כך 
אחת  בתמרה  היה  מעשה 
ומרכיבין  בחמתן,  שהיתה 
אותה ולא היתה עושה פירות. 
אחד,  דקלים  פועל  להם  אמר 
מיריחו  רואה  היא  זו  תמרה 
והיא ִמְתאוה לה. הלכו והביאהו 
כך  פירות.  עשתה  מיד  ממנה, 
לקב"ה  ישראל  של  תאוותן 

(שוח"ט צב).

ית'  לתופסו  העולם  יכולין 
הכתובים  המצוות  עשיות  ע"י 
בתורה, ובפרט מצות לולב עם 
בדרך  המורים  ואתרוג,  מיניו 
ככללות  הבנין,  ימי  שבע  כלל 
התורה שחצבה עמודיה שבעה 

(אור המאיר, דרוש לסוכות). 

אמר,  זצוק"ל  אדמו"ר  א״א 
לולב'  נטילת  'על  מברכין  למה 
ע"פ  הוא  האתרוג,  על  ולא 
המשנה שאמר ריב"ז 'רואה אני 
את דברי ר"א בן ערך מדבריכם, 
היינו  דבריכם',  דבריו  שבכלל 
כי  לב'.  'לו  היינו  טוב',  'לב 
הלולב הוא העיקר, היינו הלב, 
וזו היא הנצחון, כשירגיש הלב 
טוב להשיג החיות אזי מנצח את 

היצה"ר (בית אהרן, סוכות). 

בהם,  נדרשת  שהתורה  מידות  עשרה  שלוש  כנגד  פרים,  עשר  שלושה 
שמשם נתחברין כל הספרים הקדושים של התורה, ואז עיקר ההודעה לכל 
באי עולם. אבל ביום שני ממעטין ומקריבין רק שנים עשר, כדי להודיע 
וצמצום  מיעוט  ע״י  אם  כי  להם  להודיע  אפשר  שאי  ביותר,  להרחוקים 
ויותר,  יותר  עוד  להרחוקים  להודיע  צריכין  שלישי  ביום  וכן  יותר.  הדעת 
על כן ממעטין הקרבנות עוד יותר, וכן בכל יום ויום אח״כ. כי כל מה 
שמודיעין להרחוקים ביותר, צריכין להקטין ולמעט הדעת יותר ויותר, כדי 
שיוכלו הרחוקים ביותר לקבלו. ועל כן היה הלולב ניטל במקדש שבעה, כי 
ושבעה  ארצות  שבעה  בכל  ביותר,  הרחוקים  לכל  הקדוש  הדעת  להודיע 
אקלימים, צריכין שבעה ימים וכנ״ל.  ומשחרב ביהמ״ק וניטל כבוד מבית 
עד  הדעת,  ונחשך  משם,  הארון  ונגנז  קדשים,  קדשי  בית  ונחרב  חיינו, 
שנדמה שח״ו אפס תקוה, ואי אפשר להאיר עוד הדעת האמיתי בעולם, 
אבל  וכנ״ל,  הדעת  המשכת  עיקר  שמשם  בעווננו,  חרב  שביהמ״ק  מאחר 
ודור,  דור  בכל  אמיתיים  צדיקים  לנו  ושולח  אלקינו,  ֲעָזָבנּו  לא  ְּבַעְבדּוֵתנּו 
גם  הקדוש  הדעת  הארת  להמשיך  דור,  בכל  נפלאים  תיקונים  שעושים 
התנא  את  לנו  שלח  החורבן  בעת  גם  כן  ועל  והחורבן.   הגלות  בתוקף 
הקדוש ריב״ז, שהוא מהמקבלים את התורה, ֶׁשָּכל התורה שנתן לנו משה 
רבינו נמשכה אז בדורו על ידו, כמו שחשב שם במשנה אבות (א, א) את 
תוקף  את  ריב״ז  ראה  כן  ועל  ושמאי,  מהלל  שקיבל  ריב״ז  עד  המקבלים, 
החורבן והחושך, שאי אפשר להאיר הדעת ע״י עבודת ביהמ״ק, כי נחרב 
בעוונותינו, על כן ראה ושם על לב לתקן הדבר. ועל כן התקין שיהא ניטל 
עתה  שגם  שידע  וידיעתו,  השגתו  בעוצם  ריב״ז  כי  וכו׳,  שבעה  במדינה 
כמ״ש  עימנו,  יתברך  הוא  עתה  וגם  לעולם,  כלים  אינם  השי״ת  רחמי 
(ויקרא כו) ׳ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים וכו׳׳, והבין, 
שהגלות, אע״פ שהוא צרה גדולה, אעפ״כ הכל לטובה, כדי שע״י הגלות 
שאז  חכמים,  אמונת  שעיקרה  האמונה,  פגם  לתקן  לב  נשים  והטלטול 
שהם  עי״ז,  קדושים  ספרים  שנתרבין  לטובה,  והטלטול  הגלות  נתהפך 
וכמ״ש  עולם,  באי  לכל  יתברך  אלקותו  מודיעין  שעי״ז  התורה,  שלימות 
להם  ואהי  בארצות,  הפיצותים  וכי  בגויים,  הרחקתים  ׳כי  יא)  (יחזקאל 
שכל  בחינת  קדשים,  קדשי  בחינת  הביהמ״ק,  קדושת  כי  מעט׳,  למקדש 
וכו׳׳,  בגויים  הרחקתים  ׳כי  בחינת  הטלטולים,  ע״י  דייקא  נמשך  הכולל, 
במדינה  ניטל  הלולב  יהיה  והגלות  החורבן  שאחר  ריב״ז  התקין  כן  ועל 
הקדוש  הדעת  הארת  להמשיך  צריכין  עכשיו  כי  למקדש,  זכר  שבעה, 
והטלטול  הגלות  ע״י  נעשה  וזה  ומדינה,  מדינה  בכל  מאוד  לרחוקים 
דייקא, שנתהפך לטובה ע״י כח הצדיקי אמת, בחינת ריב״ז, שהוא בחינת 
שיתרבו  נפלאים,  תיקונים  שתיקן  האמת,  הצדיק  אז  היה  שהוא  משה, 

ומדינה  מדינה  בכל  שנוכל  עד  התורה,  את  להשלים  קדושים  ספרים 
הדעת  שיאיר  עד  הקדושה,  הדעת  את  לחבירו,  וחבירו  לחבירו,  להודיע 
שהתקין  שבעה׳,  כל  במדינה  ׳ניטל  בחינת  שזה  העולם,  בכל  האמיתי 
בחכמתו, כי עתה שחרב ביהמ״ק, חל הדבר על כל מדינה ומדינה, ועל 
הארת  שימשיך  לשם,  ומטלטל  גולה  שהוא  מקום  שבכל  ואחד,  אחד  כל 
שהוא  שבדור,  האמת  הצדיק  בכח  והכל  מאוד.  מאוד  להרחוקים  הדעת 
בחינת ריב״ז, שעשה אז תיקונים נפלאים בתורתו שהרביץ בישראל אז, עד 
מדינה  בכל  צריכין  כי  שבעה,  כל  במדינה  ניטל  לולב  שיהיה  שהתקין 
שזהו  הקדושים,  הספרים  ריבוי  ע״י  לרחוקים,  הדעת  ולהאיר  להמשיך 
מה  בבחינת  לטובה,  נתהפך  והטלטול  הגלות  כי  לולב.  נטילת  בחינת 
שאמרו רז״ל (פסחים פז:) ׳לא גלו ישראל, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים׳, 

וכמ״ש (זכריה ט) ׳ונשאר גם הוא לאלהינו׳, והבן היטב. 
הארת  עיקר  א–ב):  ד,  סוכה  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  לולב.  של  הכוונות 
הלולב, שהוא בחינת צדיק, הוא להאיר בדרי מטה, בחינת 
העולם,  קצוות  לששה  הנענועים  בחינת  וזה  כבודו׳.  הארץ  כל  ׳מלא 
לגלות כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳, כמ״ש רז״ל (ברכות יג:) להאריך באחד 
מינים  בארבע  מנענעין  כן  כמו  וכו׳׳,  ולמטה  למעלה  שתמליכהו  ׳כדי 
כבודו׳,  הארץ  כל  ׳מלא  כי  לגלות  כדי  רוחות,  ובארבע  ולמטה  למעלה 
הארבעה  בתוך  נחל  ערבי  שבאו  מה  בחינת  וזה  משלה׳.  בכל  ו׳מלכותו 
ישראל  פושעי  על  מרמזין  והם  ריח,  ולא  טעם  לא  להם  שאין  מינים, 
בהם,  ומנענעין  ומיניו  הלולב  אל  מקשרים  אותם  וגם  יב),  ל,  (ויק״ר 
לגלות ולהורות כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳, ואפילו הפושעי ישראל, בחינת 
שוכני עפר, גם הם אסור להם לייאש עצמן, כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳. 
הרשעים,  בחינת  שהם  נחל,  הערבי  בחינת  שגם  מגלין  אנו  בהלולב  כי 
מאיר  הצדיק  כי  הלולב,  בחינת  שהוא  להצדיק  להתקשר  יכולין  הם  גם 
׳מלא  בחינת  עפר,  שוכני  מטה  בדרי  שמאיר  ההארה  בבחינת  בהם  גם 
כי  וכו׳.  עפר׳  שוכני  ורננו  ׳הקיצו  כו)  (ישעיה  בחינת  כבודו׳,  הארץ  כל 
בשביל זה בא הצדיק בעוה״ז השפל, כדי לתקן העולם ולהגביה ולהרים 
כתרין  בעשרה  המונחים  אותם  אפילו  התחתונות,  המדריגות  כל 
דמסאבותא (במדורי הקליפות, שהם עשר ספירות דטומאה), להגביה גם הם 
בחינת  כבודו׳,  הארץ  כל  ׳מלא  כי  עימם,  ה׳  כי  להם  ולגלות  להשי״ת, 
׳הקיצו  בחינת  זה  הנענועים,  בחינת  וזה  וכו׳.  עפר׳  שוכני  ורננו  ׳הקיצו 
ורננו שוכני עפר׳, כמו כשמנערין אחד משנתו, מעוררין ומנענעין אותו 
כדי שיקוץ. ועל זה מרמזין הנענועים, כי מנערין ומנענעין כל השוכני 
עפר, שיקוצו משנתם, ויקיצו ויעמדו לעבודתו יתברך, ואל יתייאשו כלל, 

כי עדיין ה׳ עימם, כי ׳מלא כל הארץ כבודו׳. 

ילקוט הנחל

הכוונות של לולב. וכתב בליקו״ה (חו״מ חזקת קרקעות ג, יא) על 
ענין שמחת המצוות, באופן המקושר אף לענייננו, וז״ל: וזה 
להמשיך  כדי  שמחתנו,  זמן  בסוכות  מינים  ארבעה  נטילת  בחינת 
אע״פ  כי  הלב.  לתוך  עוה״ב,  בחינת  שהוא  מצוה,  של  השמחה 

עוה״ב  בחינת  להמשיך  שזוכין 
בחינת  בדעתו  ומרגישין  בעוה״ז, 
להרגיש  הוא  העיקר  עוה״ב, 
השמחה, בחינת עוה״ב, בתוך הלב, 

כמ״ש  בלב,  הוא  השמחה  ׳ועיקר  ג)  ה,  (ליקו״מ  ז״ל  רבינו  כמ״ש 
מכל  כלול  בעצמו  האדם  כי  בליבי׳׳.  שמחה  ׳נתת  ד)  (תהלים 
העולמות כידוע, ויש בהאדם בחינת עוה״ב ועוה״ז, שהם בחינת 
בחינת  הוא  שבמוח,  הקדוש  הדעת  שהוא  הראש,  כי  וגוף,  ראש 

עוה״ב, כי עיקר עוה״ב הוא השגת הדעת, בחינת (חבקוק ב) ׳כי 
ִּתמלא הארץ דעה, לדעת את ה׳ וגו׳׳, והגוף הוא בחינת עוה״ז. 
ועל כן עיקר הבחירה הוא בתוך הלב, שהוא בתוך הגוף שיש בו 
היצרין,  שני  משכן  ששם  השמאלי,  וחלל  הימיני  חלל  חללים,  שני 
יצר  בחינת  שהם  ויצה״ר,  יצ״ט 
מחשבות לב כידוע. ועל כן העיקר 
הלב,  לתוך  הקדוש  הדעת  להמשיך 
היום,  ׳וידעת  ד)  (דברים  בבחינת 
והשבות אל לבבך׳, שצריכין להמשיך הדעת לתוך הלב, כמ״ש רבינו 
שמקיימין  מינים  וארבעה  סוכה  בחינת  וזהו  קנד).  (ליקו״מ  ז״ל 
הוא  סוכה  כי  השמחה,  בשביל  הכל  כי  שמחתנו.  זמן  בסוכות, 
בחינת עוה״ב כנ״ל, שאנו ממשיכין ע״י מצות סוכה בחינת עוה״ב 




ערכים
ּבוכינויים נחל נובע נחל נובע



 ע‚) וכמבואר לעיל (אות ד') שמחמת אהבתו לישראל, רצה שידבקו בו ויאהבוהו מזה העולם הגשמי, ע"כ הלביש אלקותו במדות התורה ותרי"ג מצוותיה שאזי יוכלו להשיגו, עי"ש. מסילת הקשרים˜

מבואות
התחתונות שהם הספירות דז"א הנ"ל. וברצוננו לעורר את כל השורשים כנ"ל, אנו 
ואז  שבדעת,  הקצוות  ששת  שהם  השמים,  רוחות  לששת  מינים  הד'  את  מוליכים 
מנענעים ומעוררים את החסדים המושרשים שם, וממשיכים אותם לענפי החסדים.  
ואז, כאשר ענפי החסדים התמלאו מהארה מחודשת, אנו מביאים את המינים אל 
כנגד החזה, אשר שם עומדת הנוקבא כאמור, ומכים אותם בחזה, וע"י ההכאה של 
ָפִנים  המינים, נגרם שתצא משם הארה בחוץ, אל ראש הנוקבא, שהיא עימו פנים בְּ
הנ"ל נעשית  ומתמתקים גבורותיה.  (נציין, שכל הפעולה  כל הימים האלו כאמור, 
לנוקבא,  החסד'  'חסד  ממשיכים  דסוכות  הראשון  ביום  שהנה  ובפרטות,  בכללות 
ובפרטות עורכים את כל הסדר הנ"ל. וביום השני דסוכות ממשיכים הארה מ'חסד 

הגבורה' לנוקבא, ובפרטות עורכים את כל הסדר הנ"ל, וכן הלאה).

לולב  נטילת  מצוות  שע"י  נתבאר,  והנה  במ‡מר.  ‰מבו‡ר  עם   כוונו‰ ˜יור 
בז"א,  התפשטו  שכבר  החסדים  את  לעורר   .‡ ב' עניינים:  אנו פועלים  ונענועיו 
ב.  דז"א.  שבדעת  החסדים  שהם  משורשם,  חדשה  הארה  להם  שממשיכים  ע"י 
להמשיך הארה מהחסדים החדשים שבספירות התחתונות של ז"א, אל הנוקבא.  
האהבה  אור  את  להמשיך  שעניינה  במאמר  מבואר  הראשונה,  הפעולה  ולגבי 
המתבטאת  ובמידות,  שבימים  האהבה  תוך  אל  ולהאירה  השורשית,  שבדעת 
שעניינה  במאמר  מבואר  השניה,  הפעולה  ולגבי  התחתונות.   הספירות  בבחינת 
להאיר אל המלכות, שהיא הבחינה הרחוקה והארצית ביותר, המתבטאת גם ב'כל 
ולגלות  והשפלים,  הנמוכים  המקומות  עד  האלקות  אור  את  להאיר  עולם',  באי 

בהם את הטוב והאור הגנוז בהם.

ּב 
ואני תפלה

יי  ָך  י ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ˆו… ָר י  ƒ‰ י¿
ַי,  ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈ ú…ַ‰י  ¡‡
 ˜ ּב≈ „ַ ¿ ƒ‰ ¿ú י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿ּ ∆ׁ
 . ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ ָר ו… ּב¿
י  ƒּ ַ„ע¿ ו¿ י  ƒּב ƒú   ח ‡∆ ַּ פ¿ ƒ ו¿
ַע  מ… ¿ׁ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ  „ ַע
י  ƒָבב ¿ú ƒּב ב  יט≈ ≈‰ ן  י ƒב‰ָ ¿ú ּו
ָך  ¿ָר ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ú ּכָ   ∆‡
 ‰ ָר ‰ו… ּט¿ ‰ַ ו¿  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
  יַב ƒׁ ּמ¿ ‰ַ  ,‰ יָמ ƒמ ¿ּ‰ַ ו¿
י  ƒ ּפ∆   ַמ י ƒּכ ּוַמח¿  ׁ פ∆ נ∆
 יַר ƒ‡ ּומ¿ ב  ≈ú  ַח ּמַ ַׂ ּומ¿
 „ ַע úָ   ∆„ מ∆ עו… ו¿ ם  ƒי ַנ י ע≈
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿ ו.  ָ„ּ ַיח¿ ˜ּו  ¿„ ָ̂ ו¿
  ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ ב  יט≈ ≈‰ ׁי ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ¿ú
  ַ̃ י ƒ מ¿  ַב ֲער≈  יַמ ƒע נ¿
 ‰ ָר ו… ּ ‰ַ י  ≈ׁ ּו „ּ ƒח
ים  ƒ‡ ָר ו… ּנ ‰ַ ו¿ ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ú úּּו ּכָ ƒ‚ּ ∆ׁ ,„…‡ מ¿
 ú ּכָ ין  ƒַחּי ַ‰מ¿ ים,  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ
  ָ‰נו… ≈ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ . ו¿ úָמו… ָ‰עו…
י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿ יי   úַע  ‚ ַעּנ≈ ¿ ƒ‰ ¿úּו
ַע„   ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ָר ו…
י  ַחּי≈ ַ‡ס ּב¿ מ¿ ∆‡ ר ָ‡˜ּו ו¿ ∆ׁ‡ֲ
ָיו  ֲַ‡ו… ּוב¿  ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו…
י  ú ַחּי≈ úּו ּכָ ּט¿ ּבַ ¿ ƒי ַוֲ‰ָבúָיו, ו¿
י,  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú י ƒú ¿̂ ∆‡ ‰ úָם ַ‰ּז∆ עו…
 ‰‡ָ ַ‰ֲ‰ָנ ם  ∆̂ ע… י  ≈„ י¿  úַע
ַע  ּׁו ֲע ַ ּׁ ‰ַ ו¿  ‚ ּו נ ֲע ַּ ‰ַ ו¿
 ‚ ַעּנ≈ ¿ ƒ‰ ¿úּו  ָ‰נו… ≈ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
 ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ָך ַ‰ ¿ָר י ו… ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ
 ú ּכָ ר  ∆ׁ ‡ֲ  ,‰‡ָ ָר ו… ּנ ‰ַ ו¿
ים  ƒמ ּיָ ַ̃ ו¿ ים  ƒּי ָח  ‰ָ י ָבר∆ ¿„ּ
úַָע„,  ים  ƒ„ָמ ח¡ נ∆ ו¿ ים  ƒָמנ ¡‡ נ∆
ז  ּפָ ƒּומ ָ‰ב  ּזָ ƒמ ים  ƒ„ָמ ח¡ נ∆ ו¿
 ַׁב ¿„ּ ƒמ ים  ƒ̃ ּו ּומ¿ ָרב, 
  מ∆ ¡‡ ּב∆ י  ƒּכ ים.  ƒּופˆ  פ∆ נ… ו¿
י  ƒּ ַ„ע¿ י ּב¿ ƒú ‰‡ָ ר¿ ƒנ ˜ ָרחו… מ≈
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ   ˜ּו ַעמ¿  יַמ ƒע נ¿
ּבּור  ƒ„ּ  ú ּכָ ר  ∆ׁ‡ֲ ָך,  ¿ָר ו…
ף  ין סו… ‰ ַע„ ‡≈ ∆ú ּבּור עו… ƒ„ ו¿
 ,י ƒú כ¿ ַּ ין  ≈‡ ַע„   „ ר≈ יו… ו¿
 ú ≈ú כו… ו¿ ר  ַחּב≈ ּומ¿ ר  ≈ ּׁ ַ̃ ּומ¿
ן  ≈ נו…  ַיַח„, ו¿ úָמו… ú ָ‰עו… ּכָ
י  ר≈ ָ„ּ úָכ ¿ú  úָ‡ו… פ¿ ƒנ  ˆו… ע≈
יך¿  ≈‡  ‰ ַמּטָ י  ָ„ר≈ ו¿  ‰úָ ַמע¿
ָך  ¿ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿ú   ו… ּכ ז¿ ƒú
 ˜ ּב≈ ַ„ּ ¿ ƒ‰ ¿ú ּו  , ך¿ ַר ּבָ ¿ ƒּ
úּו  ¿„ ָ‚ּ "ַמ‰   . מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ּב¿
˜ּו  ָעמ¿  „ …‡ מ¿ יי  יָך  ∆ַׂמֲע
ינּו  ƒם ָ‰י ƒ‡ יָך". ו¿ ∆ בו… ¿ׁ ַמח¿
  ַ‰ּטו… ¿ú ּו ַע  מ… ¿ׁ ƒú ים  ƒכ זו…
ב  ט≈ י ≈‰ ּו  נ ּב≈ ƒú ו¿ ּו  נ י נ≈ ז¿ ‡ָ
ָך  ¿ָר ּו… ƒמ ָח„  ∆‡ ּבּור  ƒ„ ¿ú
 ָי ƒúּ ƒ‚ּ ר  ∆ׁ‡ֲ  ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ָך,  ∆„ּ ‰ ַעב¿ ∆ י מ… ≈„ úָנּו ַעú י¿
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ  ú ּכָ י  ≈„ י¿  úַע ו¿
 úָכ ּב¿ ָ‰יּו  ∆ׁ ים  ƒּי ƒּ ƒמ‡ֲ‰ָ

מילואי חכמה
החסדים  משורש  אור  להמשיך  כדי  הנענועים  לנענע  צריכין 
לכם)  ולקחתם  ד״ה  לסוכות,  (דרוש  המאיר  אור  ובספר  שבדעת. 
בחינות  לכל  הדעת  המשכת  על  שמרמזים  הלולב,  נענועי  סודות  את  לבאר  הרחיב 
לבושי המידות, וז״ל: הנה בכל מקום יש התלבשות איברי השכינה, השוכנת 
ומשפט  חק  להם  ָׂשם  ָׁשם  וגם  והדוממים,  והצומחים  הנבראים  בפרטי 
לעשות עבודת רבם, להגביה איברי השכינה אל מקומה הרמתה. ומורא 
יעלה על ראשם, שלא תלך שפע והארה עליונה, הנשפע תמיד בהעולמות 
בשביל ישראל, לחיצונים, כי אם להעלות הכל אל ראשית המחשבה, שורש 
הנענועים,  בכוונות  המכוון  תכלית  וזה  בעוה״ז.  שנמצא  המציאות  ומקור 
שאנו מנענעין עם הלולב ומיניו, בחינת הדעת, אל השש קצוות. דהיינו 
ההשגה  עוצם  כפי  המדריגות,  כל  אל  והחכמה  הדעת  בחינת  לחבר 
עצמו  את  מראה  ב״ה  שהבורא  החכמה  פלאי  בסימני  שמכיר  ודעתו, 
ונדמה אליו, באמצעות התלבשות מידותיו מצד פעולותיו, אשר אין שעה 
ורגע דומה לחברתה, ומיום הבריאה עד סוף כל הדורות, עדיין לא היו 
בדומה  יהיו  לא  ורגעים  שעות  שני  אפילו  אחד,  בדומה  שוים  ימים  שני 
להשיגו  בכדי  בדמיונו,  כביכול  משתנה  ורגע  שעה  בכל  אם  כי  אחד, 
רמיזא  ִמָּׁשם  ומשיג  אלקים,  דורש  משכיל  יש  ואם  מחודשות,  בבחינות 
שעושה  להיות  עליונה,  הארה  לשם  להכניס  יפה  כוחו  בזה  דחכמתא. 
בהתקשרות החכמה, וחכמה ְּתַחּיֶה ּוְמָברֶרֶת, ואז מחזיר מחשבה ַהּנֶֶאָצָלה 
תפיסת  עיקר  העולה,  כלל  מתחילה.,  ָאֳהָלּה  שם  היה  אשר  למקומה 
חסד  ׳עולם  פט)  (תהלים  כמ״ש  ולמטה,  מהבנין  אם  כי  אינו  ההשגה, 
יבנה׳, מחסד ולמטה עיקר בנין העולם, מוסב הדיבור לשכינה, הנקרא 
׳עולם׳, ׳ִמִּליְׁשָנא ְּדעּוֵליָמא׳ (זהר פינחס, רמב:), ושם יכול רעיון ליבות בני 
אדם לתפוס מחשבותיו הקדושים הניכרים מתוך מעשיו, וכל אחד ואחד 
איברי  את  ה׳  אל  להעלות  יכול  למעלה,  נשמתו  אחיזת  כפי  מישראל 
ומלת  בתמר׳,  אעלה  ׳אמרתי  ז)  (שה״ש  בכתוב  הנרמז  וזהו  השכינה. 
מאמרות׳  בעשרה  נברא  ש׳העולם  יו״ד,  אמרת  לשתים,  פליג  ׳אמרתי׳ 
(אבות ה, א), ונודע (זהר אד״ר נשא, קלב:) ש׳אמירה בחשאי׳, ולכן לא היה 
התורה  את  אח״כ  הקב״ה  נתן  ולכן  וכו׳,  התגלות  בחינת  שום  עדיין 
יתברך  לתופסו  העולם  ויכולין  קשה,  הוא  ודיבור  הדברות,  בעשרת 

ע״י  והיינו  אלקות,  רושם  הוא  בכלל  שהתורה  הדברות.  עשרת  באמצעות 
ואתרוג,  מיניו  עם  לולב  מצות  ובפרט  בה ˜ע‚),  הכתובים  המצות  עשיות 
עמודיה  ש׳חצבה  התורה  ִּכְכָללּות  הבנין,  ימי  שבע  כלל  בדרך  המורים 
מאמרות  עשרה  ירצה  יו״ד,  אמרת  הכתוב,  רומז  ולזה  ט).  (משלי  שבעה׳ 
ד׳  באמצעות  אם  כי  ולתופסם,  להשיגם  אפשר  אי  העולם,  נברא  שבהם 
ה׳דס  ל׳ולב  ע׳רבה  א׳תרוג  נוטריקון  ׳אעלה׳,  במלת  הרשום  אלו,  מינים 
(זהר רע״מ כי תצא, רפג.), שכללותם המה מורים על ז׳ ימי הבנין, ומהבנין 

ולמטה מחשבה תפיסה קצת מצד פעולותיו. 
ד״ה  האזינו,  (פ׳  מטריסק  להמגיד  אברהם  מגן  ובספר  הנענועים.  לנענע 
צד  דכל  שבהנענועים  הדינים  המתקת  בחינות  את  ביאר  כמטר)  יערוך 
וצד, וז״ל: ע״י כוונת הנענועים מבטלים כל הדינים מעל כל ישראל. שע״י 
לימין  ׳מוליך  סג)  (ישעיה  וכתיב  הימין,  צד  שהיא  ׳דרום׳,  לצד  הנענועים 
(משלי  וכתיב  הימין,  לצד  נוטה  התפארת  מידת  כי  תפארתו׳,  זרוע  משה 
יט) ׳ותפארתו ֲעבֹור על פשע׳, שבזה אנחנו מבקשים שיעבור השי״ת על 
על  טובות  השפעות  כל  להשפיע  ל׳שפע׳,  מ׳פשע׳  ויהפוך  הפשעים,  כל 
יז)  (תהלים  שכתוב  מה  על  מרמז  ׳צפון׳,  צד  של  והנענועים  ישראל.  כל 
נשמרים  ישראל  בני  שיהיו  מבקשים  אנחנו  שבזה  בטנם׳,  תמלא  ׳וצפונך 
ממקרי לילה וכו׳, בבחינת ׳וצפונך׳, שתהיה הטיפה צפון וטמון במוחם, 
בטנם׳,  ׳תמלא  בבחינת  שתהיה  רק  מצוה,  במקום  שלא  לריק  תצא  ולא 
להוליד נשמות קדושות בעולם. וע״י הנענועים שלצד ׳מזרח׳, שהיא ׳מזרח 
שמש׳ (דברים ד), ו׳שמש׳ מרומז לאור הוי״ה ב״ה, כמ״ש (תהלים פד) ׳כי 
אורו  עצם  וממשיכים  מתפללים  אנחנו  עי״ז  אלהים׳,  ה׳  ומגן  שמש 
יתברך, להזריח אור קדושתו יתברך בכל אחד ואחד מישראל. והנענועים 
עד  דרגין  דכל  מסיפא  ישראל,  כל  להעלות  בכדי  הוא  ׳מעלה׳,  שלצד 
עד  דרגין  דכל  מרישא  ממעלה,  השפעה  ולהמשיך  דרגין,  דכל  רישא 
סיפא דכל דרגין. ושיתעלו כל הניצוצות הקדושים ֶׁשָּיְרדּו למטה, להחזירם 
למקור שורשם העליון, וזה מרומז בהנענועים לצד ׳מטה׳. ולצד ׳מערב׳, 
שמרמז להכתוב (ישעיה מג) ׳וממערב אקבצך׳, לקבץ כל הניצוצות הקדושים 
שנתערבו למטה ולהעלותם למקורם, ועי״ז נבקש שנזכה להגאולה שלימה, 

שיקבץ השי״ת נדחי בני ישראל במהרה בימינו.

נענועים
מינים  ד'  נטילת  מצות 
ביד,  הגבהתם  ע"י  מתקיימת 
אך תיקנו חז"ל שאחר הברכה 
לכל  המינים  את  לנענע  יש 
בסוכה  כדאיתא  הכיוונים, 
ומביא  מוליך  יוחנן,  'א"ר  (לז:) 

מעלה  שלו,  רוחות  שהד'  למי 
והארץ  שהשמים  למי  ומוריד 
שלו. במערבא מתנו הכי, א"ר 
חמא בר עוקבא א"ר יוסי בר' 
חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור 
רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי 

לעצור טללים רעים'.
שבשעת  הנענועים   מלבד 
הברכה, תיקנו חז"ל לנענע גם 

בהלל, ב'הודו לה' וב'אנא ה''.
הסמיכו  ד)  ל,  (ויק"ר   במדרש 
על  הנענוע  ענין  את  חז"ל 
טז) 'אז ירננו עצי  הפס' (דהי"א 
היער מלפני ה' כי בא לשפוט 
ימי  שאחר  והיינו  הארץ',  את 
עם  מרננים  ר"ה,  של  המשפט 

עצי היער, שהם ד' המינים.
בספרי  מוזכר  הנענוע   ענין 
לתחילת  בקשר  הקבלה 
העולמות  של  ההשתלשלות 
שהוא  נענוע,  ע"י  שנתהוו 
הגורם  שעשוע  של  ביטוי 
נחקקו  שממנו  תנועה, 

האותיות, יש מאין.
סוכות  (שעה"כ  האריז"ל   בכתבי 
ד) מצינו דרושים שלמים שבהם 
הנענועים,  כוונות  מבוארים 
ד"ה  ובמילוא"ח  במקו"ח  ראה 

'כוונות הלולב'.

ה'  ב'אנא  מנענעין  כן  על 
על  שמרמז  נא',  הושיעה 
אנ"א  וזהו  האחרונה.  הישועה 
הגאולה  כי  אליה"ו,  גימ' 
שיבוא  אליהו  ע"י  האחרונה 
ויבשר הגאולה, כי ע"י אליהו 
משיח  התנוצצות  בחי'  נעשה 
שיבוא בב"א (ליקו"ה סוכה ה, ד). 

הרוחות המנשבות בעולם  כל 
הוא ע"י שישראל מנענעים את 
עצמם בעת שעוסקים בתורה, 
את  מחזיקין  הם  והנענועים 
כוונות  כל  וז"ס  הנשמות. 
נענועים של חג הסוכות (אמרי 

פנחס, פרשיות ומועדים, תקנ).

'נא'  בסוכות  שאומרים  מה 
'הושענא',  כמו  פעמים,  כמה 
'הושיעה נא', ובהלל ג"כ 'אנא 
גם  הוא  'נא'  כי  נא',  הושיעה 
זה  על  ואמר  נענוע.  לשון 
(אמרי  חדתא  מילתא  שהוא 

פנחס, פרשיות ומועדים, תקנ).

ובתִפלה  בתורה  הנענועים 
מאדם,  זרה  המחשבה  מפזר 
פנחס,  (אמרי  וגם מפזר העננים 

פרשיות ומועדים, קי).

את  מנענע  שהוא  כמו 
ורגליו  וידיו  גופו  עם  עצמו 
רשימות  עושה  ואצבעותיו, 
בבחי'  עליונים  בעולמות 
אחיזתם בקומה עליונה, ואתה 
כפי  נותן  השכל  אשר  תחזה 
פרטי  תנועות  עם  התנענע 
איבריו הנעשים בצלם אלקים, 
במקום  ונרשמים  נכתבים 
(אור  קדושים  שמות  רמיזתם 

המאיר, שמות).     

כוונות  שפרטי  הנשמע,  כלל 
מיניו,  עם  ולולב  סוכה  מצות 

תולה מאז מיום ר"ה, כאשר קיבל על עצמו עול מלכות שמים שלימה, לבנותה ולתקנה בפרטי עובדותיו, עתה הוא זמן גמר כוונתו שבלב, לעשות בעובדות ממש, כמו שמראה בעצמו עם הלולב ואתרוג (אור המאיר, סוכות).     עיקר ההתלהבות היא בלב, וזהו מאמר 
הכתוב 'בלבת אש', שעיקר האש וההתלהבות היא בלב, וע"י ההתלהבות שבלב נולדים נענועים בהאיברים החיצונים (אהבת שלום, פינחס).         

לתוך העוה״ז, כדי שנזכה לשמחה הנ״ל, להרגיש השמחה, בחינת 
להמשיך  צריכין  אנו  עדיין  אבל  בעצמן.  המצוות  בתוך  העוה״ב, 
במוחו  עוה״ב  בחינת  שירגיש  אפשר  כי  הלב,  לתוך  השמחה 
ודעתו, אבל לא בליבו, והעיקר הוא להרגיש השמחה בלב, כמ״ש 

רבינו ז״ל ׳ועיקר השמחה הוא בלב׳ 
כנ״ל. ולזה אנו נוטלין ארבעה מינים 
קצוות,  הששה  בכל  בהם  ומנענעין 
דליבא,  טבורא  עד  הנענועים  וכל 
אל  מהמח  השמחה  להמשיך  כדי 
בעוה״ז  השמחה  להרגיש  כדי  הלב, 
שהוא  הגוף,  בחינת  שהוא  ממש, 
בחינת שש קצוות. כי ע״י הנענועים 

ממשיכין הארת החסדים לתוך הגוף, ומשם אל האתרוג, בחינת 
ע״י  הוא  השמחה  התגלות  ועיקר  בכוונות.  כמבואר  מלכות, 
שהוא  והלב,  הגוף  לתוך  החסדים  ממשיכין  ועכשיו  החסדים, 
רכ:).  (ויחי,  בזוה״ק  כמ״ש  ליבא׳,  דא  ׳אתרוג  כי  אתרוג,  בחינת 
הלב,  לתוך  החסדים  המשכת  וע״י 
הלב,  לתוך  השמחה  ממשיכין  עי״ז 
כי עיקר השמחה ע״י החסדים. ואז 
זהו  בלב,  השמחה  להרגיש  כשזוכין 
שזוכין  השמחה,  שלימות  עיקר 
ממש,  בעוה״ז  עוה״ב  של  לשמחה 
שהוא  הגוף,  שבחלל  הלב  בתוך 

בבחינת עוה״ז. 


    
    
  
     
      





 ערכים
ּבוכינויים נחל נובענחל נובע



 כירו עצה ותושיה‰úויים, ו‚‰ ונוú úו בכúמ˜ום, ו‡פי úברך בכו יו˜ú‡ וú‚úכבו„ו, ו ר‡‰ úכ ‡úמ י„עú ,םúב‡י ‰עו úכú ו„˜‰ ע„‰ וú‚ú ‰ב ומיניו זוכúוú úנטי ע"י מˆו
בו ברוו, וú‡‰וב ‡ עˆמו עם ‰י" ב‡‰ב‰, וúבו‡ ú‡ור ‰‡‰ב‰ ב„ע ,‰ו‡ ‡ור ‰‚נוז,  ƒú ‰י‰י ,בú‰ וךú ו„˜‰ ר ‰„ע˜úו ,ונוח‰ מ„רי‚ו‰ úו בכúיו ‡פיú‡ רב˜‰úברך וי

יˆור úי˜ו"מ ú‚, יב).  ויú‚ו ‰ˆ„י˜ים ו‰ור‰ ‰‚נוז‰, ועי"ז ירב‰ úום רב בעוúם ̃(

ּב 
ואני תפלה

(‰מך)
 ‰ ם ַ‰ּז∆ ר ַע„ ַ‰ּיו… ר ָו„ו…  ּ„ו…
י,  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ים ƒú ּט¿ ּבַ ¿ ƒינּו מ ƒי‰ָ
ים  ƒַרּב‰ָ ינּו  ≈ נו… ֲעוו… ּבַ ַ‡ך¿ 
יס  ƒנ ַ‰כ¿ ¿ú ים  ƒכ זו… ָ‡נּו  ין  ≈‡
 ú ּט≈ ַב ¿ú ּו ב,  ≈úּ ּבַ   ַע ַ„ּ ‰ַ
 ,‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע ב  ≈úּ‰ַ   ֲ‡ו… ַּ
  בו… ¿ׁ ַמח¿  ‡ ≈úָמ נּו  ּב≈ ƒú י  ƒּכ
ים  ƒúּבּו ¿ú ƒּוב   ֲ‡ו… ַּ  , חּו
 ּיּו ƒימ ƒמ ¿̃ ַע ו¿ ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ו¿
נּו  ּב≈ ƒú ר  ∆ׁ‡ֲ ַע„  ב,  ≈úּ ּבַ ∆ׁ
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ  „ …‡ מ¿  ˜ חו… ָר
 úַע  ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ָר ו…
ן  י ƒׁ י ƒ‚ּ ַמר¿ ּו  ָ‡נ ן  י ≈‡ ן  ּכ≈
  ּו ˜ י ƒ מ¿   ּו מ י ƒע נ¿
ים.  ƒר ‰ו… ּט¿ ‰ַ  ‰ָ י ∆ רו… מ¿ ƒ‡
 „ úַּמ≈ י„, ַ‰מ¿ ƒן ָיח ‡ ָ‡„ו… ָ‡ּנָ
 ,ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ַעּמו…  ¿ú  ‰ ָר ּו…
ָך,  מ∆ ¿ׁ ַמַען  ¿ú ינּו  ≈úָע ם  ַרח≈
 „ מּו ¿úַ ּב¿ נּו  ּב≈ ƒú ח  ַּ פ¿ ƒ ו¿
 ˜ ַ„ּב≈ ּנ¿ ∆ׁ נּו  ּכ≈ ַז ו¿ ָך.  ∆ָר ּו…
י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿   מ∆ ¡‡ ּב∆ ּו  נ ּב≈ ƒú
ַע„   ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿ָר ו…
 ‚ ַעּנ≈ ¿ ƒ‰ ¿úּו  ָ‰נו… ≈ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ
ָך  ¿ ָר ו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ  „ …‡ מ¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ ַע„   ‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
י  ≈„ י¿  úַע נּו  ≈ú ¿̂ ∆‡ ָ‡ס  מ¿ ƒנ
 ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… י  ַחּי≈  ú ּכָ  ‰ ז∆
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ַוֲ‰ָבúָיו  ָיו  ֲַ‡וו… ו¿
ים  ƒַוֲ‡רּוכ ים  ƒב טו… ים  ƒַחּי ¿ú
ָך  ּב¿  ˜ ּב≈ „ַ ¿ ƒ‰ ¿ú   מ∆ ¡‡ ּב∆
ָך  י ∆ ו… ¿̂ ƒמ ּוב¿ ָך  ¿ ָר ו… ּוב¿
 .„ ָוע∆ úָם  עו… ¿ú ים  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ין  ƒָימ ָך  נ¿ ˆו… ר¿ מ≈ ָנסּור   ‡…ú ו¿
יי   ‡ ָנ ב  ַ‰ֲער∆  .ú‡…מ ¿ׂ ּו
ָך  ¿ָר י ו… ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ינּו ‡∆ ≈‰…ú ¡‡
ּו  נ ֲ‡ַנח¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ו¿ ּו,  נ י ƒפ ּב¿
ָך  י ַעּמ¿ ≈‡ ָ̂ ¡‡ ∆̂ ינּו ו¿ ≈‡ ָ̂ ¡‡ ∆̂ ו¿
י  ע≈ ¿„ יו… נּו  ָúּ ּכֻ  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  י ּב≈
ָך  ¿ָר ו… י  ≈„ מ¿ úו… ו¿ ָך  מ∆ ¿ׁ
ר  ∆ׁ ‡ֲ  „ ַע  , ‰ּ ָמ ¿ׁ ƒú
יי  ַעם  נ… ּב¿   "úֲַחזו…  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ
 ‰ ַָּע ", מ≈ יָכúו… ≈‰ ר ּב¿ ≈ּ̃ ַב ¿úּו
 ‰úָ ס∆ ן  ָ‡מ≈ úָם  עו… ַע„  ו¿

 .(‡ˆ "י˜וú)

הוא סוד כוונות לולב. ראה לעיל במקו״ח ד״ה ׳בהתורה הזאת כלולים  וכ"ז 
וראינו  הדברים.  עיקרי  את  הבאנו  שם  המבואות,  ובטור  וכו׳׳,  הכוונות 
להרחיב ולהביא עוד מדברי האריז״ל בשער הכוונות (דרושי חג הסוכות ה), וז״ל: 
הנה ע״י הלולב נכנסים ז׳ בחינות חסדים דאור פנימי מן ז״א, אל רחל 
נוקבא בז׳ ספירות התחתונות, חסד אחד בכל יום מז׳ ימי החג. ואע״פ 
שבכל יום יש נטילת לולב בכל נענועיו להמשיך אלו החסדים בה, עם כל 
זה אין נכנסין בה רק חסד אחד בכל יום, מעילא לתתא, חסד א׳ בחסד 
הז׳  ביום  כי  עד  וכו׳,  ב׳  ביום  שבה  בגבורה  ב׳  וחסד  א׳,  ביום  שבה 
וכו׳.  שבה  במלכות  החסדים  הארת  כללות  נכנס  רבה  הושענא  הנקרא 
הוא,  הנענועין  וסוד  ונענועיו.  לולב  נטילת  ע״י  נעשה  זה  כל  והנה 
וע״י  דאימא,  יסוד  תוך  הסתומים  דז״א  שבדעת  החסדים  להמשיך 
שהם  דז״א,  תחתונות  בז׳  המתפשטים  בחסדים  הארתם  יורדת  הנענוע 
סוד הלולב ומיניו, ומשם נמשכים לנוקבא וכו׳. ומה שתכוין אז הוא, כי 
החסד  והנה  פנימי,  דאור  אחד  חסד  נכנס  יום  בכל  כי  נתבאר  הנה 
היא  כי  דכולהו,  יומא  ׳יומם׳,  ונקרא  א׳,  ביום  נכנס  שבכולם  הראשון 
ע״ב,  בגימטריא  חס״ד  והנה  ויום.  יום  בכל  כולם  עם  ומתפשט  הולך 
והנה ד׳ נענועי הלולב, כל נענוע יש בו ח״י זמנין, שהם ג׳ פעמים בכל 
קצה מו׳ קצוות (3X6=18), וד׳ פעמים ח״י גימטריא ע״ב, כמנין חס״ד 
שהולך  האחד  החס״ד  אל  לרמוז  כט.),  יג,  תיקון  בתיקו״ז  זה  כל  (כמבואר 
ומתפשט בכולם בכל יום ויום, עם החסד של אותו היום הבא.  ונבאר 
סוד  שתבין  כדי  קצרה,  בדרך  רמוזים  היכן  ומיניו  הלולב  פרטי  עתה 
הנענועין, ואח״כ נשלים ביאור פרטיו. הנה יתבאר כי ד׳ מינין שבלולב 
הם רומזים אל ד׳ אותיות ההוי״ה, והנה הוי״ה זו כולה היא בז״א לבדו, 
נצח  ה״ה  ה״ה   בזה האופן: יו״דיו״ד חסד גבורה תפארת (חג״ת), והם ׳ג׳ הדסים׳. 
והוד, והם ׳ב׳ ערבי נחל׳. ו׳ו׳ יסוד, והוא ה׳לולב׳.  ה״ה   ה״ה אחרונה, ׳אתרוג׳, 
והיא מלכות שבו (בז״א), שהיא העטרה שביסוד, הנקרא ראש צדיק. אבל 
אינו נוקבא דז״א כמו שחשבו רבים, כי זהו טעות מפורסם, כי המלכות 
ה״ה  אות  בסוד  בחיבור  נרמזת  היא  גם  ִעמו,  המחוברת  עצמו  דז״א 
והוא  עצמה,  בפני  שלם  שם  לה  יש  הנקבה  אבל  הוי״ה,  של  אחרונה 
ר״ל  כג),  (ויקרא  הדר׳  עץ  ׳פרי  נקרא  ולכן  כנודע.  אדנ״י,  או  אלהי״ם, 
וזהו  וכו׳.  העטרה  הוא  שבו  והפרי  הדר׳,  ׳עץ  הנקרא  היסוד  של  פרי 
טעם איסור הפרשת האתרוג מן הלולב בעת נטילתו, וצריך לחברם יחד, 
פירוד.  בלי  עמו  הדבוקה  העטרת  הוא  והאתרוג  היסוד,  הוא  הלולב  כי 
החלום,  אותו  ענין  על  מ)  כג,  (ויקרא  הרקאנטי  בספר  הנזכר  סוד  וזה 
ההוי״ה,  אותיות  ג׳  משאר  אחרונה  ה׳  מפריד  שהיה  חכם  אותו  שראה 
והיה זו על שהיה מפריד האתרוג מן הלולב. ולהיות כי המלכות נאחזת 
היסוד.   מן  להפרידו  אין  זה  כל  עם  אבל  בשמאל,  אתרוג  לכן  ִּבְׂשָמאָלא, 
סוד  וזה  השדרה,  חוט  דרך  (היסוד)  ונמשך  היסוד,  הוא  ה׳לולב׳  והנה 
הוא  כנ״ל  הלולב  עם  האתרוג  חיבור  מקום  ולכן  לשדרה.  הדומה  הלולב 
בסוף  היא  העטרה  כן  כי  מלמטה,  הלולב  של  אחיזתו  במקום  בסיומא, 
עד  לעילא  בחביבו  סליק  היסוד)  (הוא  שיוסף  לפי  הענין,  וטעם  היסוד. 
גבוה  הלולב  ולכן  הזרע,  טיפת  משם  להמשיך  וכו׳,  למטה  ויורד  המוח 
תרנ,  או״ח  שו״ע  לב:  (סוכה  כנודע  והערבות  ההדס  מן  המינין,  שאר  מכל 

א).  ו׳ג׳ בדי הדס׳ רומזים לג׳ אבות חג״ת (חסד גבורה תפארת), אשר כל 
וענף  ענף  כל  משולשין  ׳עבות׳,  להיות  צריכין  ולכן  משלשתן,  כלול  אחד 
והוד,  נצח  הם  ערבות׳  בדי  ו׳ב׳  ג).     תרמו,  או״ח  שו״ע  לב:  (סוכה  לבדו 
כנזכר בזהר (צו, לב.). והרי נתבאר כי ד׳ מינין שבלולב כוללים ז׳ תחתונות 
והעטרה  יסוד),  הוד  ונצח  תפארת,  גבורה  (חסד  ונה״י  חג״ת  שהם  דז״א, 
שביסוד. והם בחינות החסדים עצמם המתפשטים בז׳ תחתונות דז״א, מן 
החסדים  רק  עצמם,  ספירות  הז׳  ואינם  שבו.  מלכות  עד  החסד 
המתפשטים בהם.  וממשיך ומבאר עוד את ׳סוד הנענועים׳: הנה נתבאר כי 
הכוונה בנטילת לולב הוא, כי ד׳ מינין אלו הנפרטים בז׳ בחינות, שהם 
אותם  מנענעים  אנו  דז״א,  תחתונות  בז׳  המתפשטים  חסדים  בחינות  ז׳ 
כנודע,  דז״א  בדעת  אשר  שלהם  השורשים  עד  למעלה,  אותם  ומעלים 
ומקבלים הם עצמם שם הארה גדולה כשעולים שם, שהוא סוד ההולכה 
כדי  הנוקבא,  אל  הארה  מורידין  הלולב  הובאת  בחזרת  ואח״כ  שבלולב, 
הנענוע  ולולי  כנ״ל.  החג  ימי  בז׳  הפנימיים  חסדים  ז׳  בחינות  בה  לתת 
לא היו מקבלים הארה כנ״ל, כי האורות הם שם סתומים, וע״י הנענוע 
ותכוין  הלולב.  והובאת  הולכת  סוד  וזה  בהם.  ומאירים  מתעוררים 
בהולכתו כי הוא עולה בדעת לקבל הארה משם, ובהובאתו תכוין להמשיך 
צריך  ולכן  החזה,  במקום  ראשה  עומדת  אשר  הנוקבא  אל  ההיא  הארה 

לכוין להביא סוף קצה הלולב עד החזה. 
פתח  זה  מאמר  החסדים.  לתוך  שבדעת  אהבה  בחי׳  וכו׳  להמשיך 
רבינו בלשון קדשו ׳הכלל הוא שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין 
גילוי  הוא  הזה  המופלא  השלום  שענין  ביאר  ד–ה)  (אות  ובהמשך  וכו׳׳,  ישראל 
האהבה שבדעת.  ולכך ראינו להביא את דברי המדרש המפורסם בויקרא רבה (ל, 
וז״ל:  אלו,  מינים  בד׳  רמוזים  בזה  זה  והתקשרותם  ישראל  שכללות  המבאר  יב), 
׳פרי עץ הדר׳ אלו ישראל, מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך 
טובים.  מעשים  בהם  ויש  תורה,  בהם  שיש  אדם  בני  בהם  יש  ישראל, 
׳כפות תמרים׳ אלו ישראל, מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח, 
טובים.  מעשים  בהם  ואין  תורה,  בהם  שיש  בהם  יש  ישראל,  הם  כך 
כך  טעם,  בו  ואין  ריח  בו  יש  הדס  מה  ישראל,  אלו  עבות׳  עץ  ׳וענף 
ישראל, יש בהם שיש בהם מעשים טובים, ואין בהם תורה. ׳וערבי נחל׳ 
ישראל,  הם  כך  ריח,  בה  ואין  טעם  בה  אין  זו  ערבה  מה  ישראל,  אלו 
ומה  טובים.  מעשים  ולא  תורה,  לא  בהם  שאין  אדם  בני  בהם  יש 
כולם  יוקשרו  הקב״ה  אמר  אלא  אפשר,  אי  ְלַאְּבָדן  להם,  עושה  הקב״ה 
אגודה אחת, והן ְמַכְּפִרין אלו על אלו. ואם עשיתם כך, אותה שעה אני 
ואימתי  מעלותיו׳,  בשמים  ׳הבונה  ט)  (עמוס  דכתיב  הוא  הדא  מתעלה, 
(שם)  הפסוק  בהמשך  שנאמר  אחת,  אגודה  עשויין  כשהן  מתעלה,  הוא 
׳ואגודתו על ארץ יסדה׳. לפיכך משה מזהיר לישראל ׳ולקחתם לכם ביום 
מתעלה. ֶׁשְּבִהָּצְמָדם  אני  וכו׳  כך  עשיתם  מתעלה.ואם  אני  וכו׳  כך  עשיתם  (שם): ואם  יוסף  הראשון׳. ופירש העץ 
שע״י  ועוד,  מהם.  ה׳  ויתכבד  יתעלה  לכן  מזה,  זה  לֶַקח  ילמדו  יחד 
השלום למטה, מתרבה השלום למעלה, שיחדיו ְיֻדָּבקּו יחד, להשפיע שפע 
טובה בעולם. הה״ד הבונה בשמים מעלותיו וכו׳.הה״ד הבונה בשמים מעלותיו וכו׳. ששם למעלה מעלות מעלות, 
ומדריגות זו על גבי זו, להשפיע למטה, אך ׳יסדה׳ באופן אם ׳אגודתו׳ 

ב׳ארץ׳, שהם מתאחדים יחד באהבה. 

מילואי חכמה

למעלה מהזמן  
בפנ"ע,  מציאות  הוא  הזמן 
ימי  בששת  נברא  והוא 
תיח).  הרשב"א,  (שו"ת  בראשית 
כל  אצל  שונה  הזמן  תפיסת 
אדם לפי רוחב דעתו. כלומר, 
ככל שדעתו של אדם מרוממת, 
כך הזמן חולף אצלו מהר יותר. 
לראות  ניתן  זאת  עובדה 
ספורות  דקות  שאז  בחלום, 
וזאת  וימים,  לשעות  נדמות 
בקטנות  הדעת  שאז  מחמת 

גדולה (ליקו"מ ח"ב סא).     
רוחניים  ובמושגים   בעולמות 
ע"ד  יותר,  דק  הזמן  מימד 
'יומו  ח)  יט,  (ב"ר  חז"ל  שאמרו 
של הקב"ה אלף שנים', והיינו 
הרוחניים  בעולמות  שכביכול 
השקולה  זמן  יחידת  הינה  יום 

כאלף שנים בעוה"ז.     
 אולם כל אלו הדרגות הדקות 
אבל  הם,  הזמן  תחת  עדיין 
לגמרי  הוא  יתברך  הבורא 

מעל הזמן.      
הוי"ה,  השם  משמעות   וזה 
ויהיה  הווה  היה  ית'  שהוא 
מושג  אינו  שזהו  אחת,  בבת 
תחת גדרי הזמן, וענין זה אין 
להשיג,  האדם  ֶכל  שֵׂ ביכולת 

שהלא הוא תחת הזמן.    
הרבה  השתמשו   בספה"ק 
הזמן'  מן  'למעלה  של  במושג 
על דברים שמושג הזמן שלהם 
מהזמן  יותר  ורוחני  דק  הינו 
התחתון. כך נאמר שהצדיקים 
היא  וששבת  הזמן,  מעל  הם 

מעל הזמן, וכן הרבה.           

חשובים  שהם  הדברים 
מציאותם  לעילוי  במדריגה, 
הזמן  תחת  נופלים  אינם 
ממצרים  יצאו  ישראל  לגמרי. 
העליונה,  המדריגה  בדביקות 
הזמן  סדר  מן  למעלה  שהיא 

(גור אריה שמות יג, יא).     

היא על הזמן, כי הזמן  תורה 
בתנועת  בשמש  תולה  הוא 
למעלה  היא  והתורה  הגלגל, 
מהשמש, כמ"ש חז"ל (גור אריה 

שמות יג, יא).      

הזמן,  סיבת  הם  המאורות 
תחת  הנופלים  הדברים    וכל 
כל  אבל  צער,  בהם  יש  הזמן 
שהם  העליונים  הנמצאים 
הזמן  ואין  הזמן  מן  למעלה 
שולט בהם אין בהם שום צער 

(כלי יקר בראשית א, יד).      

נמשלו  ישראל  שכל  ביו״כ 
למעלה  שהם  השרת  למלאכי 
מן הזמן ואין הזמן שולט בהם, 
כאילו  זה  קדוש  יום  דומה 
אינו מכלל העת והזמן, כי כל 
ימות השנה בכלל העת דהיינו 
יקר  (כלי  זה  מיום  חוץ  הזמן, 

ויקרא טז, ב).      

ולא  אלקית,  היא  התורה 
תנוסח בשום זמן כלל, כי אינה 
בזמן, כי היא למעלה מן הזמן, 
הזמן,  את  ִחדשה  אשר  והיא 
ותמורה,  שינוי  בה  יפול  ולא 
לא בכללה ולא בפרט מפרטיה 

(עבודת הקודש ח"א, כא).      

תשובה הוא בחי' ביטול הזמן, 
דהיינו שהזמן נתאחד, דהיינו שהזמן עולה ונתקשר ונכלל בבחי' למעלה מהזמן (ליקו"מ ח"ב עט).     אברהם הוא בחי' למעלה מן הזמן, כי מידתו של אברהם היא אהבה, כמ"ש 'אברהם אוהבי', ואהבה הוא בחי' התאחדות הזמן (ליקו"מ ח"ב עט).     יום שהאדם עושה 

תשובה הוא למעלה מהזמן, ומעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן יוה"כ הוא למעלה מהזמן (ספר המדות, תשובה ח"ב א).

לתוך  וכו׳  שבדעת  החסדים  משורש  הארה  להמשיך 
ד):  ה,  (הלוואה  בליקו״ה  וביאר  שבגוף..  החסדים 
הנענועים  ע״י  להמשיך  מינים  הארבעה  ע״י  עוסקים  בסוכות 
בחינת  וזה  שבימים.  האהבה  לתוך  שבדעת  מהאהבה  הארה 

התקשרות הערבי נחל עם הארבעה 
על  מרמז  נחל  ערבי  כי  מינים, 
פושעי ישראל כמ״ש רז״ל (ויק״ר ל, 
גם  מוצאין  אנו  עכשיו  כי  יב), 

היכן  אדם  לך  יאמר  ׳אם  בבחינת  ישראל,  פושעי  שבכל  הטוב 
אלקיך וכו׳׳ (כדלעיל אות ב׳). ובהושענא רבה בגמר החתימה אנו 
אותן  וחובטין  בעצמן,  נחל  הערבי  עם  גדולות  עבודות  עושין 
וההעלמות,  וההסתרות  הדינים  מהם  ולבטל  להכניע  בקרקע, 
בעצמן  נחל  בהערבי  שגם  להורות 
אפילו  ועבודה,  תורה  מוצאין 
נתגלה  כי  עצמן,  בפני  כשהם 

התורה שבתוך הימי רע וכו׳. 

  






ערכים
ּבוכינויים נחל נובע נחל נובע



מסילת הקשרים
˜ע„) וראה עוד להלן (בסוף דברי מוהרנ"ת), שבסוכות עוסקים אנו לגלות מלכותו לכל באי עולם, ואפילו לכל השבעים לשונות העכו"ם. ויתכן לרמז ולבאר בזה, שע"י 
הד' מינים אנו נוצחים את כפירותיהם, בחי' שאלת 'היכן אלקיך' (כדלעיל אות ב'), ואנו מגלים ומודיעים להם שמעולם משלה מלכותו יתברך אף בכל מקומותיהם, בחי' 

'למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלהים אין עוד', בחי' 'בה' אהלל דבר באלהים אהלל דבר', בין בטיבו בין בעקו (כדלעיל אות א'), והבן. 

ואמר  אלעזר  רבי  קם  מו 

אבא  שמעון,  רבי  לאביו 
ביום  נאמר  למה  אבא, 
הסוכות  חג  של  הראשון 
׳ולקחתם לכם ביום הראשון 
פרי עץ הדר׳. אמר לו רבי 
הקרב  ְּכֵלי  בני,  שמעון, 
נוטלים אותם ביד ימין (בכח 
בני  קרב  ְּכֵלי  ובאלו  החסד), 
ישראל הם רשומים וניכרים 
משל  הדין.  את  שניצחו 
דין  לו  שהיה  (הקב״ה)  למלך 
השבעים  כל  עם  ומלחמה 
אומות (על ששעבדו בבני ישראל), 
ניצח  מי  יודעים  היו  ולא 
את הדין (כי הקטרוג היה גדול 
המלך,  את  ושאלו  מאוד), 
זכו  (האם  הדין  את  ניצח  מי 
המקטרגים)?  כח  את  לבטל  ישראל 

תסתכלו  המלך,  להם  אמר 
קרב  ִּבְכֵלי  הרשומים  באלו 
ניצח  מי  ותדעו  בידיהם, 
הלולב  וסוד  הדין.  את 
שכתוב  שמה  הוא,  ומיניו 
׳ולקחתם לכם ביום הראשון 
פרי עץ הדר׳, זהו אתרוג, 
שהיא  השכינה,  על  הרומז 
נדמית אל הלב, שהלב הוא 
עיקר מכל איברי הגוף. כי 
שאר איברי הגוף הם כנגד 
שלשה  שהם  ומיניו,  הלולב 
סוד  שהם  חג״ת,  (כנגד  הדסים 
(כנגד  ולולב  והגוף),  זרועות  שתי 
ברית  אות  כנגד  שהוא  היסוד, 

קודש), ושני בדי ערבות (כנגד 
שוקיים  שתי  כנגד  שהם  והוד,  נצח 

באמצע  הוא  והלב  והרגלים). 
האתרוג),  (כנגד  האיברים 
סביב  סביב  הם  והאיברים 
ללב. ומחמת שהאתרוג הוא 
כנגד  הוא  לכן  הלב,  כנגד 
קצוות  הששה  (שכל  השכינה 
אותה  סובבים  דז״א  נה״י  חג״ת 

ביארו  וכך  בה).  ומשפיעים 

נשבר  שאם  המשנה,  חכמי 
(המורה  האתרוג  של  הפיטם 
וכן  שלה),  המוחין  הסתלקות  על 

אבעבועות  כמין  עלו  אם 
דקות על רובו של האתרוג 
בקליפות),  התלבשותה  על  (המורה 

והטעם,  פסול,  האתרוג 
דומה  שהאתרוג  לפי 
להשכינה, שנאמר בה ׳כולך 
בך׳.  אין  ומום  ַרְעָיִתי  יפה 
ומה שכתוב ׳כפות תמרים׳, 
נאמר  ועליו  הלולב,  זהו 
עליו  נפרצו  שאם  במשנה 
הוא  מהשדרה,  ונתלשו 
פסול (כי הלולב רומז ליסוד הכולל 
בו,  קצוות  הששה  כל  את  והמקשר 

חג״ת  שאין  היינו  עליו׳  ו׳נפרצו 

הלולב  לכן  בו,  יחד  מקושרים  נה״י 

מקצץ  הוא  שזה  לפי  פסול), 
על  שמברך  מי  בנטיעות, 
הראשון  ביום  כזה  לולב 
פירוד  גורם  (כי  סוכות  של 
לפי  העליונות),  בספירות  וקיצוץ 

היסוד  סוד  הוא  שהלולב 
(את  הכל  ומיחד  המקשר 
ח״י  ונקרא  קצוות),  הו׳  כל 

ח״י  כנגד  שהוא  העולמים, 
חוליות שבשדרה, ובשביל זה 
כי  המשנה  חכמי  פירשו 
(שהוא  לשדרה׳  דומה  ׳לולב 
לשדרה).  בצורתו  ודומה  ארוך 

במה  נרמז  הלולב  וסוד 
יפרח׳  כתמר  ׳צדיק  שכתוב 
שהוא  ׳כתמר׳  היסוד,  הוא  (׳צדיק׳ 

הדעת  עד  ויעלה  ׳יפרח׳  הלולב, 

יחוד  לצורך  הטיפה,  משם  להמשיך 

׳כי  שכתוב  מה  וזהו  זו״ן), 
(׳כל׳  ובארץ׳  בשמים  כל 
נקרא היסוד), ותרגם אונקלוס 
ובארץ׳  בשמים  ׳שאוחז 
(שהיסוד אוחז ומייחד את התפארת 

המלכות  עם  ׳שמים׳,  הנקרא 

הנקראת ׳ארץ׳). 

וכ"ז כדי להאיר אל המלכות. ובספר תורת המנחה (דרשה פג), לרבי יעקב 
סקילי תלמיד הרשב״א, ביאר על הפסוק בתהלים (קיט, קסד) ׳שבע ביום 
ומועד  מועד  במכל  שישנם  בחינות  שבעה  בזה  שרמוז  צדקך׳,  משפטי  על  הללתיך 
שתכליתם  ונענונעיהם,  המינים  ארבעת  סוד  את  ביאר  דבריו  ובין  שם),  (ֶׁשְּמָנָאם 
כג)  (ויקרא  דכתיב  שבעה,  ׳לולב׳  וז״ל:  דקדושה,  מלכות  את  ולרומם  להאיר 
׳ולקחתם לכם ביום הראשון וגו׳, ושמחתם לפני ה׳ אלהיכם שבעת ימים׳. 
אחד,  ולולב  ערבות,  ושתי  הדסים,  שלשה  צמחים,  שבעה  בו  יש  ועוד 
ואתרוג אחד. ועל כן היו מקיפין בו שבע הקפות, בכל יום אחת, וביום 
ביום  ׳שבע  נאמר  ופרט,  כלל  השביעיות,  אלו  כל  ועל  שבעה.  ערבה 
קצוות  שש  וצדקו,  העולם  משפט  זהו  כי  צדקך׳.  משפטי  על  הללתיך 
העולם, והנקודה הפנימית, הרי שבע וכו׳. ותתעורר במה שאמרו (ויק״ר 
ל, ט) ׳פרי עץ הדר זה הקב״ה׳ וכו׳. ובזה המדרש יש סוד נשגב ונורא 
בספר  שאמרו  מה  והוא  לבדך.  לך  יהיו  אלא  ברבים,  תגלהו  אל  מאוד, 
הבהיר (אות קעב), ׳שבע צורות יש לו להקב״ה, וכנגדם יש באדם שבעה 
הדסים  שלשה  כנגד  ואלו  שלש,  הרי  הזרועות,  ושני  הראש  איברים׳, 
נמצא  לימין,  ׳עבות׳  לשמאל,  ׳ענף׳  כג),  (ויקרא  עבות׳  עץ  ׳ענף  הנקראים 
׳עץ׳ באמצע. והם כנגד השלש צורות העליונות כתר חכמה בינה, ׳ענף׳ 
כנגד הכתר, ׳עבות׳ כנגד החכמה, ׳עץ׳ כנגד הבינה. ועל כן היו שלשה 
הדסים. וצריכין שיהיו שלשה עלים בכל בד ובד, ובכל שורה ושורה (סוכה 
לב:). וזהו שאמרו שם בספר הבהיר (אות קעו), ׳משל לאדם שיש לו זרועות, 
שלשה.   הרי  אחד,  ו׳ראשו׳  שנים,  ׳זרועותיו׳  הרי  ראשו׳,  על  יגן  ובהם 
וחוט השדרה עם שאר הגוף, ֶעֶׁשת אחד, והוא כנגד הלולב, והוא דומה 
והיסוד.  התפארת  כנגד  והוא  סוף,  ועד  מראש  והוא  יד),  ל,  (ויק״ר  לו 
והיסוד עולה עד למעלה לאין סוף, וצריך על כן שיצא הלולב מן ההדס 
זה,  והבן  לב:).  (סוכה  השדרה  מן  אלא  העלים,  מן  לא  הטפח  וזה  טפח. 
והולך  מקורו,  הוא  ומשם  המוח,  מן  יוצא  השדרה  חוט  שעיקר  שכשם 
ויורד דרך ישר עד ראש ַהְּגִוָּיה, ובהליכתו מתפשט לכאן ולכאן, ולתת כח 
ההרגשה בכל האיברים, כך שפע האלקי יוצא מעילת העילות עד תכלית 
כל הכוחות דרך ישר, ומתפשט לכאן ולכאן, ולתת כח האלקי בכל הצורות 
העליונות. והשתי שוקיים כנגד ׳ערבות׳. וכשם שחוט השדרה כלה בפרקי 
השוקיים העליונים, ומשם בא אל ראש ַהְּגִוָּיה, כך השפע האלקי נגמרה 
בשתי  הרמוזים  והוד,  הנצח  (שהם  צבאות׳  ה׳  ׳לימודי  העליונית  השפעתו 
הרי  הכוחות.  כל  מתערבין  ששם  נחל,  ׳ערבי׳  נקראו  כן  ועל  השוקיים). 
ושתי  הדסים,  שלשה  ענפים,  ששה  כנגד  והם  באדם,  איברים  ששה 
ערבות, ולולב. ואין בהם פרי, כי הפרי הוא תכלית האילן וגמר הפעולה 
ְוַהְׁשָלָמָתּה (ושלושת מינים אלו אינם אלא ְּכֵלי הפעולה, להאיר אל המלכות, ואינם 
כל  סוף  שהוא  הדר׳,  עץ  ׳פרי  בלקיחת  ציוה  כן  ועל  עצמם).  בפני  תכלית 
המינים),  לארבעת  ראשון  (שהזכירו  בפסוק  בו  והתחיל  פעולתן,  וגמר  הצורות 

אשתו,  היא  באדם  שיש  השביעי  והאיבר  למעלה.  ממטה  הראשון  שהוא 
מלכות  וכנגד  האתרוג,  כנגד  והיא  מבשרו׳,  ובשר  מעצמיו  ׳עצם  והיא 
לולב  כן  ועל  הכל.  תכלית  שהיא  דקדושה),  (מלכות  בנשים  היפה  ָׂשִמים 
דבק  שהאיש  אע״פ  הלולב.  עם  נאגד  ואינו  בשמאל,  ואתרוג  בימין, 
באשתו ׳והיו לבשר אחד׳, זהו בדבקות האהבה והחשק, מכל מקום אינה 
היתה  הבריאה  שבתחילת  ואע״פ  האיברים.  כשאר  וכל  מכל  עמו  אגודה 
אגודה עמו, כי אדם וחוה שני פרצופין נבראו, ולבסוף הפרידן זה מזה, 
׳ולצלע  כמו  (מהצדדים),  ִמִּסְטֵרין  ב),  (בראשית  מצלעותיו׳  אחת  ׳ויקח  וזהו 
ענפים  הששה  כנגד  שבאדם,  איברים  שהששה  נמצא  כו).  (שמות  המשכן׳ 
אלוה׳  אחזה  ׳ומבשרי  וזהו  העליונות.  צורות  הששה  כנגד  והם  שבלולב, 
השביעי  והאיבר  ט).  (בראשית  האדם׳  את  עשה  אלהים  ו׳בצלם  יט),  (איוב 
האתרוג,  כנגד  והיא  ּוְמָצָאּה,  ממנו  שנאבדה  אשתו,  היא  באדם,  שהיא 
קצת  שראו  ומפני  הכל.  תכלית  והיא  (מלכות),  האחרונה  הצורה  וכנגד 
והיא  ממנו,  ומובדלת  חלוקה  האדם  אשת  כי  לפרדס  שנכנסו  מאותם 
נפרדת מגופו, וכן האתרוג אינו נאגד עם הלולב, חשבו מחשבות רעות 
היתה  הבונים  מאסו  ׳אבן  קיח)  (תהלים  אמר  זה  ועל  בנטיעות,  וקיצצו 
לראש פינה, מאת ה׳ היתה זאת׳, ׳כי מאיש לוקחה זאת׳ (בראשית ב). ועל 
משפטי  על  הללתיך  ביום  ׳שבע  אמר  הענינים  אלו  כל  של  ופרט  כלל 
רפג  תצא,  (כי  בזהר  וראה  השביעית.  עם  אלא  שלם  הבנין  אין  כי  צדקך׳, 
ע״א, רעיא מהימנא), שביאר כל ענין זה של בחינות השבע הרמוזים בפסוק ׳שבע 

ביום הללתיך וכו׳׳, עי״ש כל הענין. 
 להאיר אל המלכות שהוא האתרוג וכו׳ ע״י הצדיק וכו׳ בחי׳ הלולב. 
כט  יג,  (תיקון  התיקו״ז  דברי  על  מיוסדים  אלו  כוונות  כלליות  והנה 
אבא  ואמר,  אלעזר  רבי  מו קם  וז״ל:  המינים,  ד׳  סודות  את  המבאר  ע״א), 
לכם  ׳ולקחתם  דסוכות  קדמאה  ביומא  כג)  (ויקרא  אתמר  אמאי  אבא, 
ביום הראשון פרי עץ הדר׳. אמר ליה, ברי, ָמאֵני קרבא בימינא נטלין 
לון, ּוְבִאֵּלין ָמאֵני קרבא אינון ישראל רשימין ְּדָנְצִחין דינא. ְמַתל למלכא 
דינא,  ָנַצח  מאן  ידעין  הוו  ולא  אומין,  בשבעין  ּוְקָרָבא  דינא  ליה  דהוה 
במאני  דרשימין  ְּבִאֵּלין  תסתכלון  אמר,  דינא?  ָנַצח  מאן  ליה,  ושאלין 
קרבא בידייהו, ותנדעון מאן ָנַצח דינא  ˜ע„). ׳ולקחתם לכם ביום הראשון 
דכל  עיקרא  דאיהו  ליבא,  שכינתא,  דאיהי  אתרוג,  דא  הדר׳,  עץ  פרי 
ליבא  ערבה.  בדי  ותרי  ולולב,  הדסים,  תלת  דאינון  דגופא.  איברין 
באמצעיתא, ואיברין סחור סחור. ובגין דא, ׳אתרוג׳ דא שכינתא. והכי 
אוקמוה מארי מתניתין (סוכה ג, ו), ׳אי נטלה פטמתו, ואי עלה חזזית 
על רובו, פסול׳, בגין דאיהו ָּדִמי לשכינתא, דאתמר בה (שה״ש ד) ׳כולך 
יפה ַרְעָיִתי ומום אין בך׳. ׳כפות תמרים׳, דא לולב, ועליה אתמר (סוכה 
ג, א) ׳נפרצו עליו, פסול׳, דדא איהו מקצץ בנטיעות, מאן דמברך עלה 
ביומא קדמאה דסוכות, בגין דאיהו קישורא ויחודא דכולא, ח״י עלמין, 

מילואי חכמה

אתרוג
מינים  מד'  א'  הוא  האתרוג 
בחג  ליטול  ציוותה  שהתורה 
בתורה  נקרא  והוא  הסוכות, 

'פרי עץ הדר'.
 מבואר במדרש שהאתרוג יש 
והוא  ריח,  וגם  טעם  גם  בו 
כנגד הצדיקים שיש בהם גם 
וחיבורו  מצוות,  וגם  תורה 
את  מסמל  המינים  שאר  עם 
ההתקשרות של כל חלקי ַעם 

ישראל ִעם הצדיקים.
 בתורת הקבלה, האתרוג מקביל 
גם  שנקראת  דז"א  למלכות 
'עטרת היסוד', שהיא המחברת 
בין היסוד והמלכות, וכיון שכך 
אין להפרידה מן הלולב שהוא 
בזהר  מבואר  כן  כמו  היסוד. 
את  שמחזיקים  רכא.)  (ויחי 

שסמוכה  שמאל  ביד  האתרוג 
ללב, מכיון שהוא כנגד המלכות 

שהיא בחי' לב.

ד'  דוגמת  בו  יש  האתרוג, 
בנויים  הם  כאשר  יסודות 
הקליפה  השפל:  בעולם 
האש  ליסוד  דומה  העליונה 
ויבש  חם  ובטבעו,  במראהו 
כמותו, והלבן שתחת הקליפה 
האויר,  ליסוד  במראהו  דומה 
והלח  כמותו,  ולח  חם  והוא 
ליסוד  דומה  הגרעינין  שסביב 
המים, והוא כמים קרושין וקר 
קשין  הן  והגרעינין  כהן,  ולח 
העפר  ליסוד  דומין  כארץ, 
(מנורת  כמותו  ויבשים  וקרים 

המאור קמט). 

וכי אתרוג מעץ הדר הוא, והא 
כמה קוצין אית סחרניה מכאן 
עץ  'פרי  אמרת  ואת  ומכאן, 
הדר', אלא רזא דמילה, דכתיב 
'ויבן ה' אלהים את הצלע אשר 
ויביֶאָה  לאשה  האדם  מן  לקח 
'עצם  וכתיב  האדם',  אל 
ודא  מבשרי',  ובשר  מעצַמי 
הוא 'פרי עץ הדר'. מנלן דאדם 
עץ איקרי, דכתיב 'כי האדם עץ 

השדה' (זהר ויקרא כד.).

ביעקב  פסול  דלית  ְּכמה 
יהא  דלא  צריך  כן  דלעילא 
קרא  לקיימא  באתרוג,  פסול 
'כולך יפה רעייתי ומום אין בך', 
ואם היא ירוקא היא משובחת 
אסתר  דהוות  כדיוקנא  יתיר, 
ירקרוקת, דאיתמר בה 'ותלבש 

אסתר מלכות' (תיקו"ז כא, נו:).

הוא  אתרוג  על  הסתכלות 
(ספר  עיניים  לכאב  רפואה 

המדות, ראיה ח"ב י).

גוונין  תלת  בחי'  מינים  הג׳ 
בת  בחי'  והאתרוג  דעינא, 
יחד,  מחברים  ואח"כ  עין, 
ונתחברים  נכללים  כולם  כי 
בת  בחי'  שהוא  בהאתרוג  יחד 
דעינא  הגוונין  כל  שכולל  עין, 

(ליקו"ה לולב ואתרוג א, א).

אתרו״ג גימ' שכינ"ה במילוי, 
וי"ד  ה"ה,  נו"ן  יו"ד  כ"ף  שי"ן 

אותיות (קה"י, אתרוג). 

זה  ובענין  האתרוג.  שהוא  המלכות  אל  להאיר  כדי  זה  וכל 
נער,  בבחינת  הם  ישראל  נוראים  בימים  (פז):  בשיהר״ן  מובא 
כי אזי הם בבחינת (שמות ב) ׳והנה נער בוכה׳, מיד ׳ותחמול עליו׳, 
כמ״ש בתיקונים (תיקון כא, נח:), ועל כן ראוי שיהיה לישראל אתרוג 

נאה. ומי שבוכה ביותר, ונכנס ביותר 
בבחינת ׳נער בוכה׳, ראוי שיהיה לו 
אתרוג נאה ביותר.  וכתב בהמשך דבריו 
שורשי  שנמשכין  בחינת  וזה  שם: 
בכוונות  ועיין  האתרוג,  אל  הדעת 
אתרוג  סוד  ג)  הלולב  שער  (פע״ח 

ולולב, עי״ש. ולבאר קצת, כי עיקר הכוונה, להמשיך אל האתרוג, 
שבוא״ו  החסדים  דהיינו  שבגוף,  המוחין  מלכות,  בחינת  שהוא 
ע״י  אם  כי  האתרוג,  אל  הארה  שיתנו  אפשר  אי  אך  קצוות. 
שמקבלין הארה משורשי המוחין, דהיינו משורשי החסדים שבדעת, 
שזהו סוד הנענועים, עי״ש. נמצא שעיקר הארת האתרוג בחינת 
מלכות, ע״י שנתרבין ומאירין בחינת המוחין שבוא״ו קצוות, ע״י 
שנמשך אליהם הארת המוחין שבראש כנ״ל.  ולעובדא ולמעשה ביאר 
מלכותו  התגלות  עיקר  ג):  ב,  הכיפורים  יום  (או״ח  בליקו״ה  זו  שיחה 
יתברך הוא רק ע״י מעשים טובים, ע״י מצוות מעשיות. כי מלכות 
הוא בחינת עשיה כידוע, כמובא בזהר (עי׳ תיקו״ז ו, כא.) שמלכות 
מקנן בעשיה, וזה עיקר עבודתנו בראש השנה וביום כיפור, שאז 
כל  ומשליכין  שמסלקין  דהיינו  בוכה׳,  ׳נער  בבחינת  הם  ישראל 
בעצמו  אחד  כל  ומסתכל  הלב,  אל  הדעת  ממשיכין  רק  החכמות, 

אם ליבו קשור לדעתו, דהיינו אם מתנהג בתאוות ליבו וגופו כפי 
הדעת שלו. כי כל אחד ואחד יודע מהשי״ת בכלל שמלא כל הארץ 
כפי  גופו  עם  כך  מתנהג  הוא  אם  בעצמו  להסתכל  וצריך  כבודו, 
דעתו, ואם מעשיו עולים יפה כפי דעתו וחכמתו עכ״פ. ואז בר״ה 
מתעוררים  ישראל  שכל  ויו״כ 
עי״ז,  לבכיה  נתעורר  ואז  בתשובה, 
כי כל אחד רואה בעצמו איך מעשיו 
אינם עולים יפה כפי חכמתו, שיודע 
כבודו,  הארץ  כל  מלא  שהשי״ת 
ומכל  יתברך,  מרצונו  נטה  ואעפ״כ 
שכן מי שפגם ח״ו, או ָחָטא ח״ו. וזה בחינת ׳נער בוכה׳, דהיינו 
שמסלקים כל החכמות, ומסתכלים רק על המעשים, אם עבודתו 
היתה כראוי בשנה זו כפי חכמתו ודעתו עכ״פ, ועי״ז נתעורר ליבו 
לבכיה גדולה, כי רואה כמה רחוקים מעשיו אפילו מחכמתו ודעתו 
הקטנה. וזה שכתב רבינו ז״ל שע״י בחינת נער בוכה זוכה לאתרוג 
נאה כנ״ל, כי ע״י ׳נער בוכה׳, שזה בחינת שממשיך הדעת אל 
הלב והגוף, להשתדל שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו כנ״ל, עי״ז 
עיקר התגלות מלכותו יתברך כנ״ל, שזהו בחינת הידור האתרוג, 
שהוא בחינת מלכות כנ״ל. וזה בחינת שממשיכין שורשי הדעת אל 
האתרוג,  הידור  נמשך  ומשם  הגוף,  אל  דהיינו  קצוות,  הששה 
לעשות  להשתדל  הגוף,  אל  הדעת  עיקר  שממשיכין  כנ״ל,  היינו 
מלכותו  התגלות  עיקר  ועי״ז  כנ״ל,  חכמות  בלי  טובים  מעשים 

יתברך, שהוא בחינת הידור האתרוג כנ״ל. 

    




 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים  נחל נובענחל נובע



ּב 
ואני תפלה

 ַע„ַúָ 'יָך וכו ַרֲחמ∆ נּו ּב¿ ַזּכ≈
ים  ƒ‰ …ú ¡‡‰ָ  ‡ ‰ּו י  י י  ƒּכ
ינּו  ≈ ָרעו… …‡ ú מ¿ י ּכָ ƒיַ„ע ּכ ≈ú ו¿
ּו,  נ ≈ ָב טו… ¿ú ם  ≈‰ ם  ָúּ ּכֻ
ב  ַ‰ּטו…  ú…ּכ‰ַ  úַע ך¿  ָבר≈ ¿úּו
 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ מו…  ּכ¿ יב  ƒט ַ‰ּמ≈ ו¿
מו…  ּכ¿  .‡ בו… úָ  „ י ƒ ָע ∆ú
ָבר  ָ„ּ ú ≈úּ‰ַ‡ֲ יי ּוב "ּבַ ּכָ ∆ׁ
ָבר".  ָ„ּ  ú ≈úּ‰ַ‡ֲ ים  ƒ‰…ú‡ ּב≈
 כּו ¿ú  ַ‰ּמַ ַ‰ֲעúו… ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
 ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒּי ∆ׁ  , ‰ּ ָמ ˜ו… מ¿ ƒú
 ú ַבּט≈ ¿úם, ּוúָ עו… ָך ּבָ ¿כּו ¿úַמ
ר  ּב≈ ַׁ ¿úָע‰ ּו ָׁ כּו ָ‰ר¿ ¿úַמ
  ∆ú ∆ׁ מ¿ כּו ּומ∆ ¿úַמ ú ַבּט≈ ¿úּו
ּו  נ י ≈úָע מ≈ "ם  ּו ּכ ָ‰ַע  ú ּכָ
  י ּב≈ ָך  ַעּמ¿  ú ּכָ  úַע ּומ≈
‰ יי  ָּ‡ַ ¿ך…ú מ¿ ƒ ú, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
יָך".  ∆ַׂמֲע  ú ּכָ  úַע ָך  ַבּ„¿ ¿ú
י  י ם,  úָ עו…  ú ∆ׁ נו…  ו… ּב ƒר
י  ƒּכ  ָּ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ‡ַ ים,  ƒ‰…ú ¡‡
 ‰ ∆úּ ≈‡‰ָ   ֲעúו… ַ‰ּמַ  úָכ ¿ú
 úַע   ּכו… ז¿ ƒú ים  ƒú כו… י¿ ינּו  ƒי‰ָ
ן  כ≈ ּוב¿  , מ∆ ¡‡ י  ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ≈„ י¿
ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ נּו  ָחּנ≈ ¿ּ
  ‡ו… ַ‰ר¿ ¿ú ּו ּו  úָנ   ַ‚úּו… ¿ú
  מ∆ ¡‡‰ָ י  ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂   ∆‡ úָנּו 
  ּכו… ַז ¿ú ּו  ,‰ ַ‰ּז∆ ר  ּ„ו… ּבַ ∆ׁ
ם,  י‰∆ ≈ú‡ֲ ב ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú נּוָ ‡ו…
 úַע ָנּו  ‡ו…  ‰ ַזּכ∆ ¿ּ ַמַען  ¿ú

  ֲעúּומו… ַּ ר י‡ úָ‡ו… ƒ̂ ‰ו… ¿ú ים ƒú כו… ין ָ‡נּו י¿ ≈‡ ם, ו¿ úו… ָׁ ינּו, ַחס ו¿ ינ≈ ע≈ ים מ≈ ƒר ָּ ס¿ ƒנ ים ו¿ ƒמúָ ע¿ יּו נ∆ ¿‰ ƒּי ∆ׁ , מ∆ י ‡¡ ≈̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ין ַ‰ ינּו ּוב≈ ינ≈ יú ּב≈ ƒ„ּ ב¿  ָמָסך¿ ַ‰ּמַ מּו úֲַעׂו… ר¿ ים ּ‚ָ ƒֻרּב ינּו ַ‰מ¿ ≈‡…ם, ַחּט úו… ָׁ ם, ַחס ו¿ ƒ‡ יָך. ו¿ ָפנ∆ ¿úּ ƒנּו מ ¿ׁ ַּ̃ ƒר ּב ∆ׁ‡ֲ ú…כ ¿ú ָיָ„ם
י  ƒן ּכ ע≈ ָ ּׁ ƒ‰ ¿ú י ƒמ úנּו ַעúָ ין ≈‡ ינּו ו¿ ƒב‡ָ ‰ ָּ‡ַ י ƒיָך וכו', ּכ ָפנ∆ ¿úּ ƒנּו מ ¿ׁ ַּ̃ ƒּב ∆ ּׁ ‰ַמ úָכ ¿ú יַע ƒ‚ּ‰ַ ¿úּו  ּכו… ז¿ ƒú נּוúָ ֲעז…רַ ָנּו ו¿ ‰ ‡ו… ַזּכ∆ ¿ּ ים ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ָך ּב¿ מ¿ ¿̂ ַע ‰ ּב¿ ָּ‡ַ ∆ׁ ,ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈‰…ú‡ ינּו ו≈ ≈‰…ú יָך יי ‡¡ ָפנ∆ ¿úּ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰ , י¿ מ∆ י ָ‰‡¡ ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂  ַר ָּ ַ‰ס¿ ו¿
 úַע  ּפ≈ ַ̃ ים מ¿ ƒר‰ָ ∆‰ úַע ‚ ≈úּ„ַ י מ¿ ƒי ƒוּ, ָ‰י‰ ≈‡ ָ̂ מ¿ י ָו‡∆ ƒּ ן ָיַ„ע¿ ≈ּ ƒי י ƒיפ…‰ ‰ּו‡. מ ≈‡ י ‰ּו‡ ו¿ ƒמ ַע„ַúָ ‰ כ∆ י זו… ƒינ ים ‡≈ ƒי ָ‰ַרּבַ נו… ֲעוו… , ַ‡ך¿ ּבַ מ∆ י˜ ָ‰‡¡ ƒ„ּ ַ̂ ¿ú ב ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú „…‡ י ָחָז˜ מ¿ ƒפ ָכס¿ י ו¿ ƒנ ˆו… ר¿ ∆ׁ יָך ָפנ∆ ¿ú ָי„ּוַע úּוי ו¿ י ּ‚ָ ƒם. ּכ ƒַמי ָ ּׁ ּבַ ∆ׁ ינּו ƒיָך ָ‡ב ∆úם ָע ƒ‡
. חּוס  úּויו… ¿ּ יַני ַב„ ע≈ ¿ú ָך ¿ú ˜ַע, ַר ≈ׁ ּוָ ƒ‰ ¿ú  נו… פ¿ ƒú י ƒמ ¿ú י ƒú ין י ‡≈ ƒּכ ."‚ ָ‚ּ úַע „ ≈„ ר ּבו… ּפו… ƒ̂ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ י ָו‡∆ ƒּ ¿„ ַ̃ ָׁ ,ׁ‡…ר י úֲַעָנ‰ ו¿ ƒ„רּו י ּומ¿ ƒי ‰ ָענ¿ ≈‡ י, ר¿ ƒúי ַוֲעָמ ƒי ‰ ָענ¿ ≈‡ ים, "ר¿ ƒַרֲחמ ‡ ≈úּנּו". ָמ י„∆ ƒ‚ּ‡ַ ָעַ„י ¿̂ ר  ּפַ ס¿ ƒיו, "מúָ ב ‡≈ ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú ‡ úָ בו… ָבעו… ¿‚ּ‰ַ
ן  ≈ּ ƒ נּו ו¿ ַזּכ≈ נּו ו¿ ר≈ ָעז¿ ‡". ו¿ ר≈ ּוָ ƒּ ַמַען ¿ú ‰יָח ƒú ָך ַ‰ּס¿ ּמ¿ ƒי ע ƒי ַרב ‰ּו‡, ּכ ƒי ּכ ƒנ úַ ֲָּעו… ָסúַח¿ ָך יי ו¿ מ¿ ƒׁ ַמַען ¿ú" , נּו בו… י ָמַר„¿ ƒּכ  יחו… ƒú ַ‰ּס¿ ים ו¿ ƒינּו ָ‰ַרֲחמ ≈‰…ú ים. úַיי ‡¡ ƒֻרּב ַעי ַ‰מ¿ ָׁ ַני ּופ¿ ר ָנ‡ ַעú ֲחָטַ‡י ַוֲעוו… ַכּפ≈ ַחú ָנ‡ ו¿ úַח ָנ‡ ּומ¿ ַוֲחמ…ú ָנ‡ ָעúַי, ּוס¿
 .ú…ּכúַ ב יי י טו… ƒנוּ, ּכ ≈ָב טו… ¿ú ú…ינּו ַ‰ּכ ≈ ָרעו… …‡ ú מ¿ ּכָ ∆ׁ ,ַע„ַúָ יָך ו¿ ∆ú ≈‡ ú ּט≈ ּבַ ¿ ƒ‰ ¿ú ‡ úָם ַ‰ּבָ ין ָ‰עו… ע≈ ע…ם מ≈ ט¿ ƒú ‰ úָם ַ‰ּז∆ עו… ם ּבָ נּו ּ‚ַ ַזּכ≈ ¿י. ּו ƒ„ֲע ר ּבַ ַכּפ≈ ¿ּ יי ‰ ָּ‡ַ י ƒנ ׁו… ¿ú ƒי ּב ƒי ƒ‚ ָׁ ם ƒ‡ יָך. ו¿ ָפנ∆ ¿úּ ƒנּו מ ¿ׁ ַּ̃ ƒּב ∆ ּׁ ‰ַמ ú „ ּכָ ס∆ ַב ח∆ ¿„ ƒנ ם ו¿ ּנָ ƒח ַנ ¿ַּמ úָנּו ּב¿
 .(„ "י˜וú) "י ƒú‡ֲ ‚ו… י ו¿ ƒיָך, יי ˆּור ָפנ∆ ¿ú י ƒּב ƒú ן יו… ¿‚ ∆‰ י, ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… ¿ú יּו ¿‰ ƒָח„, י מו… ‡∆ ¿ָׁח„ ּו ‰ יי ‡∆ י∆ ¿‰ ƒם ַ‰‰ּו‡ י ּיו… , ּבַ ú ָ‰ָ‡ר∆ ך¿ ַעú ּכָ ∆ú מ∆ ¿ú ָי‰ יי‰ָ „, ו¿ ין עו… ים ‡≈ ƒ‰…ú י יי ‰ּו‡ ָ‰‡¡ ƒּכ  י ָ‰ָ‡ר∆ ú ַעּמ≈ ַע ּכָ ַמַען ּ„ַ ¿ú" םúָ עו… ָך ּבָ ¿כּו ¿úַמ  ַ‚úּו… ¿ú נּו ַזּכ≈ ¿ּו

׳פרי  שכתוב  מה  מז 

היינו  ׳פרי׳  הדר׳,  עץ 
לאם  המרמז  האתרוג 
ו׳עץ׳  (מלכות),  התחתונה 
והוא  לול״ב,  על  רומז 
נתיבות,  ל״ב  ל״ו  אותיות 
של״ב הוא האתרוג. וצריך 
ומיניו  הלולב  את  לנענע 
דהיינו  צדדים,  לששה 
ולמעלה  רוחות  לארבע 
דרום,  זה:  סדר  (לפי  ולמטה 
מטה,  מעלה,  מזרח,  צפון, 

ו׳,  עליו  לעורר  מערב), 
צד  לכל  נענועים  ושלשה 
אותיות  ג׳  כנגד  צדדים,  (מששה 

שש  הרי  צרופים,  בששה  יה״ו 

למספר  עולים  ג׳),  פעמים 
ארבע  לנענע  וצריך  ח״י. 
דהיינו  ח״י,  פעמים 
לולב  בנטילת  אחת  פעם 
אחת  ופעם  בברכה, 
נענועים  שני  ה׳׳,  ב׳אנא 
לה׳׳  ב׳הודו  האחרים 
ארבע  (הרי  וסוף  תחילה 
ע״ב,  שמספרם  ח״י,  פעמים 

שע״י  להורות  חס״ד,  כמספר 

חסדים).  ממשיכים  הנענועים 

ובאלו הנענועים משפילים 
למטה  מלמעלה  ישראל 
(שיהיו  אומות  הע״ב  את 
נכנעים תחת הקדושה. והם ע״ב, 

כמספר שבעים האומות עם עשו 

וישמעאל, שהם ראשיהם). 

מילואי חכמה
דאיהו ָלֳקֵבל ח״י חוליין דשדרה. ובגין דא אוקמוהו מארי מתניתין (ויק״ר 
ל, יד) ׳לולב דומה לשדרה׳. ורזא דלולב ׳צדיק כתמר יפרח׳, ודא איהו ׳כי 
בשמיא  ׳דאחיד  אונקלוס  ותרגם  כט),  א  (דבה״י  ובארץ׳  בשמים  כל 
וכו׳. הלא בחמישה  קדמאה  ביומא  וכו׳.אמאי  קדמאה  ביומא  ובארעא׳. ופירש המתוק מדבש (שם): אמאי 
עשר יום לחודש תשרי הוא חג הסוכות, ולמה קרא אותו ׳ראשון׳. בימינא בימינא 
דהיינו  בכח׳,  נאדרי  ה׳  ׳ימינך  טו)  (שמות  כמ״ש  החסד,  בכח  לון.  לון.נטלין  נטלין 
החסד  כי  הראשון׳,  ׳ביום  הכתוב  אמר  ולכן  שבימין.  החסד  בכח  נאדר 
נקרא יומא דכליל כולהו יומי, והוא הראשון לשבעת ימי הבנין. תסתכלון תסתכלון 
בידיהם,  ומיניו  הלולב  את  שנוטלים  ר״ל  וכו׳.  קרבא  במאני  דרשימין  וכו׳.באלין  קרבא  במאני  דרשימין  באלין 
ע״י  כי  הדין,  את  ניצח  מי  תדעו  ועי״ז  החסדים,  המשכת  סוד  שהם 
דאיהי  דאיהי אתרוג  אתרוג  בדין.  וזוכים  הגבורות  כל  את  ממתיקים  ומיניו  לולב  נטילת 
פנים  עומדת  השכינה  הכיפורים  יום  שאחר  שבימים  לפי  ליבא.  ליבא.שכינתא  שכינתא 
הלב.  כנגד  עומדת  שהיא  נמצא  ולמטה,  שלו  החזה  מן  ז״א  עם  בפנים 
לולב דומה לשדרה.לולב דומה לשדרה. ר״ל שהיסוד מעורר את היחוד ע״י שמוציא את הטיפה 
מן מוח הדעת, וממשיכה אליו דרך חוט השדרה, כמו כן הלולב מעורר 
מובא  וכך  הו״ק.   אל  השדרה  חוט  דרך  וממשיכם  שבדעת  החסדים  את 
אימא  הדר׳,  עץ  מז  ׳פרי  הנענועין:  סודות  גבי  ע״א),  כג  ו,  (תיקון  בתיקו״ז 
תתאה, ׳עץ׳ איהו לול״ב, ל״ו ל״ב נתיבות, דאיהו אתרוג. וצריך לנענעא 
ותלת  ו׳,  עליה  לאתערא  ותתא,  ועילא  רוחין  ארבע  סטרין,  לשית  ביה 
נענועין לכל סטרא, סלקין ח״י. וצריך ארבע זמנין ח״י, חד בנטילת לולב, 
נענועין  ּוְבִאֵּלין  וסוף.  תחילה  לה׳׳  ב׳הודו  אחרנין  תרין  ה׳׳,  ב׳אנא  וחד 
מדבש  המתוק  ופירש  אומין.  ותרין  לשבעין  לתתא  מעילא  משפילין  אינון 
(שם): ל״ו ל״ב נתיבות דאיהו אתרוג.ל״ו ל״ב נתיבות דאיהו אתרוג. ר״ל שע״י הלולב, שהוא בחינת היסוד, 
לאתרוג  השפע  נמשך  ְלו׳,  דהיינו  ל״ו,  ְּבִמַּלת  הנרמז  ו׳  אות  סוד  שהוא 
נתיבות.  ל״ב  חכמה תתאה שיש בה  שהוא בחינת המלכות, והיא בחינת 
לאתערא עליה ו׳.לאתערא עליה ו׳. לעורר ולהמשיך להחסדים של הו׳ קצוות דז״א, הארה מן 

החסדים של הו׳ קצוות דדעת. 

ומלכותו בכל משלה. וכתב בליקו״ה (או״ח משא ומתן ד, ח), בענין כוונת 
קריאת שמע: הוא יתברך משגיח תמיד בהשגחה פרטית על 
כל פרטי הבריאה, שזהו סוד כוונת קריאת שמע, שצריכין לכוון ב׳אחד׳, 
שנדע  היינו  יג:),  (ברכות  רוחות׳  ובארבע  ולמטה  למעלה  להמליכהו  ׳כדי 
משלה׳,  בכל  ו׳מלכותו  הארץ,  כל  על   ֶֶמל יתברך  שהוא  שלימה  באמונה 
יתברך  ידו  על  הוא  הזה  הגשמי  העולם  של  אפילו  וההנהגה  והמלכות 
בעצמו, כי לה׳ המלוכה וכו׳. וזהו בעצמו סוד כוונות קריאת שמע ע״פ 
(פע״ח  ז״ל  האר״י  ובכתבי  קלד.)  תרומה,  (זהר  בזוה״ק  המבואר  כפי  סוד, 
בחינת  ולייחד  לקשר  שמע  קריאת  כוונות  שעיקר  שם  שמבואר  ט),  ק״ש 
שהנהגת  שלימה,  באמונה  שנדע  כנ״ל,  היינו  עי״ש,  להקב״ה,  מלכות 
העולם,  ומנהיג  ושליט  ומושל  מלך  שהוא  מלכות,  בחינת  שזהו  העולם, 
זאת ההנהגה מקושרת ומיוחדת אליו יתברך לבדו, ומבלעדו אין אלהים, 
כי הוא לבדו יתברך מנהיג ומושל בכל העולם. נמצא, שבאמת למי שהוא 
חכם ומבין מדעתו כל כוונת האריז״ל והזוה״ק, כולם שבים למקום אחד, 
למעלה  ׳להמליכהו  באחד  שמכוונים  ישראל,  כלל  של  הפשטיות  לכוונה 
ולמטה וכו׳׳.  אבל אינו יוצא אם יכוון סתם שהשי״ת אחד ואין שני, כי 
אע״פ שזהו כוונה אמיתית, אבל אינו יוצא בזאת הכוונה לבד, כי אם לא 
באמונת  להאמין  ליבו  כיוון  לא  עדיין  שני,  ואין  אחד  שהשי״ת  רק  יכוון 
השגחתו יתברך, שהוא בעצמו מנהיג ומושל בעולם, וכשאינו מאמין בזה 
ח״ו, הוא כופר גמור, על כן ציוו אותנו רז״ל (ברכות יג:) להאריך בדל״ת 
שורש  סוד  עיקר  זהו  כי  וכו׳׳,  ולמטה  למעלה  להמליכהו  ׳כדי  דאחד 
היחוד, כשמקשרין ומייחדין הנהגת כל העולמות אליו יתברך, שמאמינים 
שהוא יתברך מלך ומנהיג, ומושל בעצמו בכל העולם הגשמי הזה, ומכל 
התורה  כוונת  כל  סובב  זאת  נקודה  ועל  כולם.   העולמות  בכל  שכן 
מבואר  כי  וזוה״ק.  האריז״ל  כתבי  כל  של  הכוונות  סודות  וכל  והמצוות, 
ושכינתיה,  קוב״ה  לייחד  הוא  המצוות  כל  כוונת  ששורש  הספרים  בכל 
קוב״ה  יחוד  ׳לשם  שבקדושה  ודבר  מצוה  כל  קודם  לומר  שנוהגין  וכמו 
הוא  ושכינתיה  קוב״ה  יחוד  סוד  עיקר  כי  כנ״ל,  היינו  וכו׳׳,  ושכינתיה 
בחינה זאת, כי בחינת ההנהגה והמלכות, מה שהשי״ת מצמצם עצמו כדי להשגיח ולהנהיג העולם, זאת הבחינה נקראת מלכות, בחינת שכינה, ומי 
שכופר ח״ו בהשגחה, ומפריד הנהגת מלכותו ממנו יתברך, הוא ׳ִנרגן מפריד אלוף׳ (משלי טז). ועיקר אמונתנו הקדושה הוא שאנו מאמינים כי לה׳ 
המלכות, היינו שהנהגת העולם, שהוא בחינת מלכות, מקושר ומיוחד אליו, כי הוא לבדו מלך שליט ומושל בכל העולם, ומנהיג הכל בהשגחתו לבד. 
׳כל מצוותיך  קיט)  (תהלים  כמ״ש  כולה,  התורה  כל  יסוד  הוא  הקדושה הזאת  אמונה  כי  ומצוה,  מצוה  כל  ע״י  ממשיכין  אנו  הקדושה הזאת  ואמונה 
אמונה׳. ועל כן אומרים קודם כל מצוה ׳לשם יחוד קוב״ה ושכינתיה וכו׳׳, כי עיקר כוונתנו בכל מצוותינו ועבודתנו כדי להמשיך עלינו אמונה הזאת, 

שהוא בחינת ׳יחוד קוב״ה ושכינתיה׳, לייחד ולקשר הנהגת המלכות אליו יתברך לבד כנ״ל.

ילקוט הנחל

ומלכותו בכל משלה. וכתב בליקו״ה (או״ח חנוכה ב, ג): הצדיק 
׳יום  בחינת  זה  טוב  וכולו  טוב,  כולו  בחינת  הוא 
אחד׳, כמ״ש (בראשית א) ׳ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד׳, ופירש״י 
שהיה הקב״ה יחיד בעולמו, ואפילו מלאכים לא נבראו עדיין וכו׳. 
היינו  בעולמו,  יחיד  וכשהקב״ה 
קודם הבריאה, זה בחינת כולו טוב, 
אך  בוודאי.  טוב  כולו  הוא  שם  כי 
עיקר התכלית הוא כשאחרי ַהֲהָוָיה, 
אחיזה  יש  ואז  בעולם,  ֲהָוָיה  כשיש 
להרע, כשמבררין ומוציאין הטוב מן הרע ונתהפך רע לטוב, ואז 
בחינת  אפילו בעולמות התחתונים,  העולמות  בכל  נתגלה מלכותו 
זה  שבשביל  והשלימות,  התכלית  עיקר  זהו  משלה׳,  בכל  ׳ומלכותו 
היתה כוונת הבריאה כידוע, ואז אחר ַהֲהָוָיה כשמעלין הטוב מן הרע, אזי נעשה ֵׁשם שלם כביכול, בחינת (זכריה יד) ׳ה׳ אחד ושמו 
אחד׳, בחינת שמונה אותיות של השני שמות יאהדונה״י. וזהו תכלית האחדות, כשנתגלה יחודו ואחדותו יתברך בכל העולמות התחתונים, 

אפילו בעומק הרע, שכולם יעידון ויגידון כי ׳ה׳ אחד ושמו אחד׳, כי נתהפך הרע לטוב ע״י הצדיקים שבכל דור. 

רבינו  שביאר  שמה  מוהרנ״ת,  מוסיף  עתה  משלה.  בכל  ומלכותו 
לשונות  בכל  יתברך  אלקותו  למצוא  שצריך  ב׳)  (אות  לעיל 
העכו״ם וכו׳, ענין זה הוא בסוד הפסוק ׳ומלכותו בכל משלה׳, ונרמז בכוונות 
הנענועים, שיסודם הוא, להמשיך החסדים עד החזה, מקום הלב, ששם נמצאת 

המלכות, הרמוזה באתרוג, (ראה את ביאור 
הדברים לעיל בסמוך בטור המבואות,  ד״ה 
׳כוונות נענועי הלולב׳). וראה לעיל אות ב׳ 
במקו״ח ד״ה ׳בלא אלקותו אין להם שום 
חיות וקיום כלל׳, בדברי התיקו״ז המבאר 

את סוד פסוק זה, ובאות ג׳ במקו״ח ד״ה ׳ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כח עושי 
דברו׳, שם הבאנו את לשוה״כ ׳ומלכותו בכל משלה׳ והשייך לו, עי״ש.  





 נחל נובע מקור חכמה ּבהמתרגם



מסילת הקשרים
'יפרח' דייקא, בחי' נענועי הלולב לכל עבר (בחי' פריחה), כדי לעצור טללים רעים (סוכה לז:), בחי'  'צדיק כתמר יפרח',  ˜ע‰) ויתכן לרמז ולבאר, שעל כן נאמר בפס' 
הכנעת היצר וביטול הקליפות, שזוכה להם הצדיק.     ˜עו) בבחי' המבואר לעיל (אות ג'), שאף בימי הרעה מסתתרת ומתלבשת טוב הנהגתו יתברך, בחי' אותיות התורה 
השורים בימי החושך, עי"ש.      ˜עז) ראה במקו"ח ד"ה 'סוד השבעים פרים וכו'', במה שהבאנו בביאור ענין זה בהרחבה, עי"ש.      ˜עח) כמבואר בריש המאמר (אות 
א') שע"י התורה והצדיקים הנקראים שלום, יכול לאהוב את השלום בכל מקום הן בטיבו כו', ויכול להיות שלום בין ישראל וכו', עי"ש.      ˜עט) בבחי' המבואר לעיל 

(אות ז') שצריך לקשר ליבו לדעתו, היינו להמשיך ולקשר את אור האהבה שבדעת לתוך הימים והמידות.

ּב 
ואני תפלה

וכו',  úָם  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
 ‰ ∆úּ ≈‡‰ָ   רו… ּ„ו… ּבַ ּו  ינ ƒָזכ
ים  ƒ‡ָר נו… ים ו¿ ƒ‡úָ פ¿ ƒנ  רו… ‡ו… ¿ú
ים  ƒח ַ̂   רו… ‡ו…  ,‰ ∆úּ ≈‡ ּכָ
ר  ∆ׁ‡ֲ ,‰ ∆úּ ≈‡ ים ּכָ ƒח ָ̂ ח¿ ֻ̂ ּומ¿
י  רּופ≈ ≈ּ̂ ‰ַ ים ו¿ ƒּבּור ƒ„ּ‰ַ סּו ָ‡פ¿
ָחם  ב¿ ƒׁ ּב¿ ר  ַסּפ≈ ¿ú   ּיו… ƒ ‡ו…
ָ‰ם  ָ‚ב¿ ם ו¿ ּפָ ¿̃ ָ ָם ו¿ ָúּ„ֻ ּו‚¿
ם.  ָּ ר¿ ‡ַ פ¿ ƒ ו¿ ָם  úֲָע ַמ ּו
 ָּ ב¿ ּבַ ƒס ים  ƒú ּו ‚ּ ¿ú ƒ‚  ‰ ַכּמָ ו¿
ין  ƒמ ¿úַע  ‰ ַכּמָ ו¿ ָך,  úָמ∆ עו… ּבָ
 ‰ ַכּמָ ‰ּו, ו¿ יַני¿ ƒ‚ יכּו ּב¿ ƒפ‰ֲ ¿ ƒ‡
עּור  ƒׁ י ƒú  ּב¿ úָ‡ו… פ¿ ƒנ ים ו¿ ƒּס ƒנ
ר  ∆ׁ‡ֲ ַע„   ָי ƒָׂע ך¿  ר∆ ָוע∆
  רו… ‡ו… úָם  עו… ¿ú  ָ‡ ב≈ ≈‰
ים  ƒׁ „ו… ¿̃ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ,‰ ∆úּ ≈‡ ּכָ
 ,‰ ∆úּ ≈‡ ך¿ ּכָ ר∆ י „∆ ר≈ ‰, מו… ∆úּ ≈‡ ּכָ
ע  י ַמּ„ָ ינ≈ ƒב י ַ„ַע מ¿ ≈„ úַּמ¿ מ¿
  ˆו… ע≈ י  ≈ú ֲע ּבַ  ,‰ ∆úּ ≈‡ ּכָ
 ú ם ּכָ ∆‰ ּמָ ƒע ָי ƒי‰ָ ‰. ו¿ ∆úּ ≈‡ ּכָ
ים,  ƒׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ם  י‰∆ ַחּי≈ י  מ≈ י¿
ָך  י ∆ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ  ָ י ּב≈ ר¿ ƒ‰ ו¿
ר,  עּו ƒׁ י  ƒú ּב¿ ם  ∆‰ ּמָ ƒע
ם  י‰∆ ≈úֲע מּו  ָ̃ ים  ƒַרּב י  ƒּכ
 ָּ ¿ú ַּ̂ ƒ‰  ‰ ָּ‡ַ ו¿ ם,  יו…  úָכ ּב¿
ם  י‰∆ ב≈ י¿ ú ‡ו… „ ּכָ ּיַ ƒם מָ ‡ו…
 ָ י ƒׂ ָע ו¿ ם,  ∆‰ י פ≈ ¿„ ו… ר ו¿
י  כ≈ ר¿ „ַ ּב¿  ָ י ƒׂ ָע ∆ ּׁ  ‰ ַמ
ים  ƒמ úָ ע¿ ּנ∆ ‰ַ ָך  י ∆ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ
ָם  ָּ ‡ו… מ¿ ּיַ ƒ̃ ‡…„. ו¿ ‡…„ מ¿ מ¿
ֲעúּו  ר ּפָ ∆ׁ‡ֲ „יָך, ַע ַרֲחמ∆ ּב¿
רּו  ָ‚מ¿ ו¿ יúּו  ƒח ¿ ƒ‰ ו¿ ָעּׂו  ו¿
ים  ƒּונ ּ̃ ƒּ  י‡ּו úֲַעׂו… ƒú פ¿ ƒ‰ ו¿
ים  ƒ‡ָר נו… ים ו¿ ƒ‡úָ פ¿ ƒים נ ƒׁ„ֲָח
 ׁ‡…ר מ≈   úָמו… ָ‰עו…  úָכ ּב¿
  ָפׁו… נּו נ¿ ¿ּ̃ ƒ ף, ו¿ ַע„ סו… ו¿
  ׁו… עּור, ַנפ¿ ƒׁ י ƒú  ּב¿ ַרּבו…
ר  ∆ׁ‡ֲ ּכַ ים.  ƒ ַ‰ּמ≈ ו¿ ים  ƒַחּי‰ַ
 ú ּכָ   ∆‡  ָּ ע¿ „ַ ָי  ‰ ָּ ‡ַ
ים  ƒּועֲׁע ַ ּׁ‰ַ ו¿ ים  ƒּונ ּ̃ ƒּ‰ַ
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ מ≈  ָּ ¿ú ּבַ ƒּ̃ ∆ׁ
 ,‰ ∆úּ ≈‡‰ָ   רו… ּ„ו… ּבַ ָ‰יּו  ∆ׁ
ר  ‡ו…  ‰ ָúּ ַ‚ּ ¿ ƒּנ ∆ׁ ם  ו… ּי ƒמ
 ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי ר  ‡ו…  , ז ּו נ ָ‚ּ ‰ַ
 ׁי ƒ‡ ָנן,  ַרּבָ ַרב   , ׁו… „ו… ¿̃ ּו
נּו  ר≈ ‡…„, מו… ָר‡ מ¿ ים נו… ƒ‰…ú ¡‡
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי י  ƒַרּב ָ‰ַרב  נּו  ַרּב≈ ו¿
נו…  רו… כ¿ ƒז ב  טו… ם  ≈ׁ  úַע ּבַ
י  נ≈ יר ּפ¿ ƒ‡ ר ‰≈ ∆ׁ‡ֲ ,‰ָרָכ ב¿ ƒú
ים  ƒ„י ƒמ ¿ú ַּ „י ƒמ ע¡ ∆‰ ú, ו¿ ב≈ ≈
ים  ƒ„י ƒים ַוֲחס ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿
ם,  י ƒ‡ ָר ו… נ ו¿ ם  י ƒׁ „ו… ¿̃
'ָרָכ‰  ּב¿ ַ‡ֲחָריו  יר  ƒ‡ ¿ׁ ƒ‰ ו¿
ַרע  ז∆ ָעיו  ֲעּׁו ' ַׁ ַטע  ' נ∆
י  ≈‡ ¿̂ יו…  , ּו… ב¿ ַּ̂ ַמ  ׁ ∆„…˜
ים  ƒר ָ̃ ים ַ‰י¿ ƒׁ „ו… ¿ּ̃ יו ַ‰ ָ̂ úֲָח
ים  ƒ̂ ָכú ֲחָפ ים ו¿ ƒינ ƒנ ז ּופ¿ ּפָ ƒמ
ר ‰ּו‡  ∆ׁ‡ֲ ,ם וּו ָב‰∆ ¿ׁ ƒי ‡…ú
יו  ָ̂ úֲָח י  ≈‡ ¿̂ יו… ו¿ יָ„יו  ƒמ ¿úַ ו¿
  רו… ּ„ו… ּבַ ָך  ¿ úָ‰ּו ¡‡ úּּו  ƒ‚ּ
ָר‰  ו… יˆּו  ƒּב ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰ ∆úּ ≈‡‰ָ
ירּו  ƒ‡ ≈‰  ‰ ּמָ ≈‰  .ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ּב¿
„ּו  נּו, úָמ¿ ּב≈ ƒú חּו ¿ינּו ּוָפ ינ≈ ע≈
ים  ƒר ָׁ י¿ ים  ƒָרכ ¿„ „ּו  ּמ¿ ƒú ו¿
ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  úָ‡ו… פ¿ ƒנ  ˆו… ע≈ ו¿
ן  ƒי ַעי ר≈ ¿ׁ‡ַ . מ∆ ¡‡ יָך ּב∆ ∆ú ≈‡
 "י˜וú)  ‰ ∆úּ ≈‡ ú ּכָ  ‰ָ‡ֲָר

 .(‚ú ,ח"ב

מח סוד הלולב נרמז במה 

שכתוב ׳צדיק כתמר יפרח׳, 
כל  ׳כי  שכתוב  מה  וזהו 
ותרגומו  ובארץ׳,  בשמים 

׳שאוחז בשמים ובארץ׳.

בדברי  יפרח׳  כתמר  ׳צדיק  ד״ה  במקו״ח  מעלה  ראה  יפרח.  כתמר  צדיק 
המלבי״ם גבי ענין ׳תמר׳ ו׳ארז׳.  וראינו להביא את המובא בספר בעש״ט 
עה״ת (פ׳ במדבר, ג) בענין זה, וז״ל: נאמר במדרש רבה (במדב״ר ג, א) ׳הקרב 
את מטה לוי׳ (במדבר ג), הדא הוא דכתיב ׳צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון 
הדבר  וביאור  עי״ש.  אופנים,  בכמה  לתמר  הצדיק  את  לדמות  והאריכו  כו׳׳,  ישגה 
שנמשל הצדיק לב׳ בחינות, ׳תמר׳ ו׳ארז׳, כי הנה יש שני מיני צדיקים, ושניהם 
צדיקים גמורים, אך החילוק ביניהם, האחד הוא תמיד בדביקות השי״ת, 
כלומר  לזולתו,  ולא  לעצמו  רק  צדיק  והוא  עליו,  המוטלת  עבודתו  ועושה 
(שם  רז״ל  שאמרו  ל׳ארז׳,  הנמשל  וזהו  לאחרים,  מצדקתו  משפיע  שאינו 
עושה  ואינו  עצמו,  בפני  רק  צדיק  שהוא  פירות׳,  עושה  ׳שאינו  במדרש) 
פירות, שיחזיר אחרים למוטב ויפרו וירבו צדיקים בעולם, זה אינו עושה, 
אלא לעצמו ישגה ומרבה שכרו. אבל הצדיק השני הוא נמשל לתמר העושה 
פירות, וזהו ׳כתמר יפרח׳, כלומר שהוא מוציא יקר מזולל, ומפריח ומרבה 
הטוב בעולם. וזהו שאמרו רז״ל (ברכות לד:) ׳במקום שבעלי תשובה עומדים 
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד׳, ר״ל שזה הצדיק הב׳ הנזכר הוא הנקרא 
החזירם  הוא  כי  ה׳תשובה׳,  אל  ואדון  ׳בעל׳  שהוא  פירוש,  תשובה׳,  ׳בעל 
ומכופלת  כפולה  שכרו  בעולם,  תשובה  וגרם  מעון,  השיב  ורבים  למוטב 

הרבה יותר מצדיק הראשון הנ״ל, אף שגם הוא צדיק גמור. 
(מסכת  בשל״ה  זה  כל  וכמובא  מאבותינו,  בירושה  שקיבלנו  כפי  העולם,  לזה  ביאתם  וטעם  ישראל,  נשמות  שליחות  הוא  זה  וענין  עולם.  באי  לכל  מלכותו  לגלות 
פסחים, תורה אור קכה), וז״ל: הנה האבות עליהם השלום היו ראש האמונה ויסודה. ואמנם יעקב אבינו ע״ה, מבחר האבות, מיטתו שלימה, 
הענין  חל  ואח״כ  האמונה.  לתיקון  גדול  עיקר  וזה  בתחילה.  הטומאה  רוח  והעביר  זרה,  העבודה  את  ביער  כי  מאבותיו,  יותר  האמונה  תיקן  והוא 
האלקי וקבלת מלכות שמים במקומו הראוי. ועדיין לא היה ַהְׁשָלָמָתם, כי לא נגלה הקב״ה לפרסם מלכותו ולהודיעו לכל באי עולם ע״י ַמּסֹות גדולות 
ואותות ומופתים בשינוי מנהגו של עולם, כי אם במצרים. ויעקב הוא הראשון אשר התחיל לפרסם זה, אבל ביחידים, כי לא הגיע זמן ַהְׁשָלָמָתם 

מילואי חכמה
הע׳  סוד  וכו׳  עולם  באי  לכל  מלכותו  לגלות  עוסקין  אנו  בסוכות 
מצות  את  גם  למאמר  קישר  ה)  ב,  סוכה  (או״ח  ובליקו״ה  פרים. 
ע״י  הוא  סתימאה  אורייתא  השגת  עיקר  וז״ל:  הסוכות,  שבחג  המים  ניסוך 
שע״י  חיים׳,  החפץ  האיש  ׳מי  במאמר  ז״ל  רבינו  כמ״ש  הרע,  הכנעת 
ועי״ז  הטוב,  על  ששוכן  הרע  ומבטל  מכניע  עי״ז  יצרו,  על  שמתגבר 
זוכה  עי״ז  ואז  העמים,  לשונות  בין  ונעלמת  המכוסה  התורה  נתגלה 
לאורייתא דעתיקא סתימאה. וזהו בחינת ניסוך המים, המרומז בין נסכי 
הפרים, שהם כנגד שבעים אומות שמתמעטין והולכין כמ״ש רז״ל (סוכה 
ביניהם,  הנעלמת  התורה  שם  מלובש  האומות,  בין  ששם  להורות  נה:), 
התורה  נתגלה  אז  והולכין,  מתמעטין  שיהיו  אותן  כשמכניעין  כן  ועל 
התורה  בבחינת  הם  המים  כי  עכשיו.  עד  מכוסה  שהיתה  שביניהם, 
ותרגומו  בששון׳,  מים  ׳ושאבתם  יב)  (ישעיה  כמ״ש  הנ״ל,  הסתומה 
׳ותקבלון אולפן חדת׳ (ותקבלו לימוד חדש). ועל כן נעשה זה בסוכות, שאז 
אז.  שעושין  התיקונים  ע״י  אומות,  השבעים  כל  של  הרע  הכנעת  הוא 
ששמחים  תורה,  שמחת  בחינת  וזה  השואבה.  בית  שמחת  בחינת  וזה 
והתיקונים  המלחמה  ניצחון  ע״י  סתימאה,  אורייתא  להשיג  שזכו  מאוד 

של ימי הסוכות. ברוך ה׳ לעולם, אמן ואמן. 

ילקוט הנחל

וכו׳  עולם  באי  לכל  מלכותו  לגלות  עוסקין  אנו  בסוכות 
הרחיב  ג–ד)  ה,  (הלוואה  ובליקו״ה  פרים.  הע׳  סוד 
מוהרנ״ת לבאר בקשרי המאמר את ענין חג הסוכות ושמיני עצרת, שזהו סוד 
בחינת  שלום׳,  ׳סוכת  בחינת  היא  ׳סוכה׳  וז״ל:  החג ˜עז),  פרי  שבעים 

עי״ז  שזוכין  עד  וכו׳ ˜עח),  ׳אהבה׳ 
האהבה  להאיר  שבדעת,  לאהבה 
שבדעת לתוך הימים, שזהו כל כוונת 
בסוכות  מינים  בארבעה  הנענועים 
לשמחת  זוכין  ועי״ז  במאמר.  המבואר 

ממעייני  בששון  מים  ׳ושאבתם  יב)  (ישעיה  בחינת  השואבה,  בית 
הישועה׳. כי שם בבחינת האהבה שבדעת הם מעייני הישועה, כי 
התורה בכלליות נקרא (ישעיה לג) ׳חוסן ישועות וכו׳׳ כמו שדרשו חז״ל 
(שבת לא.), אבל התורה הגנוזה וכו׳ הם בחינת ׳מעייני הישועה׳. 
ועי״ז זוכין לשמיני עצרת, לשון כנישו ואסיפה, שאוספין וכוללין 
השמחה ˜עט).  מקור  ששם  שבימים,  האהבה  עם  שבדעת  האהבה 
בחינת  ׳בראשית׳,  בהתחלתה,  התורה  סיום  חיבור  בחינת  וזה 

צדיק כתמר יפרח. עתה מקשר מוהרנ״ת את המובא בכוונות (פע״ח 
שער הלולב ג) שסוד הלולב נרמז בפסוק ׳צדיק כתמר יפרח׳, עם 
שעי״ז  יצרו,  את  הכופה  ה׳צדיק׳  מענין  ו׳),  ואות  ד׳  (אות  לעיל  המבואר 
מוצא את השי״ת בכל לשונות העכו״ם ומדורי הקליפות ˜ע‰). ולתועלת הלימוד 
ראינו להרחיב ולהביא את לשוה״כ והשייך 
מוהרנ״ת  דברי  שעיקר  אף  (על  לו 
פסוק  והנה  הכוונות).  לשון  על  מיוסדים 
באמונת  העוסק  במזמור  נאמר  זה 
יתפעלו  לבל  לישראל,  יתברך  הבטחתו 
מהצלחת הרשעים בעוה״ז, כי עיקר ההצלחה האמיתית תהיה ניכרת לעת״ל, 
עין  מקום  מכל  הטבע,  ע״פ  נוהג  שהכל  שנראה  והגם  שבת.  שכולו  ביום 
המשכיל תראה בו השגחת ה׳, ועונש הרשעים וגמול הצדיקים. ומה שמסתיר 
השי״ת את השגחתו מעין ההמון, זהו למען יהיה מקום לבחירה ˜עו). ולכך 
ממשיל זאת לתמר, שנותן פירותיו רק אחר כמה שנים. וזלשה״כ בתהלים (צב, 
ו–טז): ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ה׳, ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתי: ִאיׁש ַּבַער א 
ֵיָדע, ּוְכִסיל א ָיִבין ֶאת ֹזאת: ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב, ַוָּיִציצּו ָּכל 
ַצִּדיק   (...) ה׳:  ְלעָֹלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאוֶן,  ּפֲֹעֵלי 
ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ְּכֶארֶז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשּגֶה: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה׳, ְּבַחְצרֹות ֱאֵהינּו ַיְפִריחּו: עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה, ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה׳, 
צּוִרי ְוא ַעְוָלָתה ּבֹו: ופירש״י (שם): בפרוח רשעים כמו עשב וכו׳.בפרוח רשעים כמו עשב וכו׳. אינם יודעים ֶׁשַהְפָרָחָתם אינה אלא להשמידם עדי עד, שמשלם לשונאיו על 
׳כתמר׳  וגו׳.  יפרח  כתמר  וגו׳.צדיק  יפרח  כתמר  צדיק  דינך.  את  עליהם  ַמְצִּדיִקים  שהכל  העליונה,  על   ָיְד משפטיך  בכל  ה׳.  לעולם  מרום  ה׳.ואתה  לעולם  מרום  ואתה  להאבידם.  פניהם 
לעשות פירות, ו׳כארז בלבנון׳, להחליף גזעו (במדב״ר ג, א). כלומר שאין נעקר גזעו לגמרי, אלא גזעו עצמו מחליף ומתחדש לאחר זמן (תענית כה. 
עי״ש). שתולים בבית ה׳.שתולים בבית ה׳. ׳שתולים׳ יהיו הצדיקים ׳בבית ה׳׳. עוד ינובון.עוד ינובון. יצמחון. דשנים ורעננים יהיו. דשנים ורעננים יהיו. שמנים ורעננים יהיו, ואז יגידו ׳כי ישר 
בפסוק יב), עי״ז יפרח כתמר  במזמור זה  (כנאמר  וכו׳. עי״ז עצמו ֶׁשַהְּמֵרִעים קמים על הצדיק  יפרח  כתמר  וכו׳.צדיק  יפרח  כתמר  (שם): צדיק  המלבי״ם  וביאר  ה׳׳.  
ויתרומם ויצלח. והנה התמר פורח ועושה פירות, אבל יש לו חסרון, שאחר הפריחה יתמעט ליחותם השורשי, ורובם ייבשו אחר הפריחה, 
ובפרט אם יקוץ את התמר, אין גזעו מחליף. והארז הוא ישגה תמיד, וגזעו מחליף אם יקוצו אותו, אבל אינו פורח ועושה פירות. 
והצדיק נמשל לשני העצים (במדב״ר ג, א), אל ה׳תמר׳, במה שהוא פורח כמוהו, ועושה פרי קודש הילולים, שהם בניו וקיום מינו, ואל 
ה׳ארז׳, שהוא עצמו מתקיים בקיום ִאיִׁשִּיי לנצח, ע״י נפשו הרוחנית, שחי לעולם בעולם הנצחי.  ובויקרא רבה (ל, יא) דרשו, שנמשל הצדיק 
לתמר, על שם שכופה את יצרו ללמוד תורה, וז״ל: ׳כפות תמרים׳, אלו תלמידי חכמים, שכופין את עצמן ללמוד תורה אלו מאלו.  וכך אמרו 
בתיקו״ז (תיקון יג, כט ע״א): מח רזא דלולב ׳צדיק כתמר יפרח׳, ודא איהו ׳כי כל בשמים ובארץ׳ (דהי״א כט), ותרגם אונקלוס ׳דאחיד בשמיא 
ובארעא׳. (וראה עוד לעיל בסמוך במילוא״ח ד״ה ׳להאיר אל המלכות שהוא האתרוג וכו׳׳, שם הבאנו מאמר תיקו״ז זה בהרחבה, עי״ש).  ובספר הליקוטים 
להאריז״ל (פ׳ אמור כג, ד״ה אמנם להבין) ביאר מאמר זה, וז״ל: רזא דלולב וכו׳ כי כל בשמים ובארץ.רזא דלולב וכו׳ כי כל בשמים ובארץ. ר״ל היסוד שהוא ׳כל׳, אוחז ב׳שמים׳ שהוא 
תפארת, וב׳ארץ׳, שהיא מלכות.  ובספר אוהב ישראל (פ׳ ויגש, ד״ה ויסע ישראל) ביאר ענין זה, וז״ל: הנה כתיב ׳צדיק כתמר יפרח וגו׳׳, כי כמו 
עלי לּוְלֵבי התמר, אשר טבע גידולם הוא בחיבור ְׁשַנִים כאחד, בסוד דכר ונוקבא, וראשי העלים עולים למעלה, כך הוא דרכו של צדיקים, 
שמקשר עצמו ע״י ח״י חוליות שבשדרה, בסוד ח״י עלמין, ועולה עד למעלה, בסוד הדעת ומוחין עילאין קדישין, עד בחינת אין סוף 
כביכול, וממשיך השפעות טובות, וכל ִטיבּו ְוָחדּו, וכל נהורין עילאין קדישין (וכל הטובות והשמחות, וכל מאורות עליונים קדושים) לכל העולמות 
ולמטה).  (למעלה  ותתא  לעילא  ישראל,  הכנסת  אל  ורחמים  וחסדים  טובות)  (ברכות  ָטִבין  ִּבְרָכִאין  כל  משם  שממשיך  עד  העליונים, 
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 פ) וכמבואר לאורך המאמר, שהחסד הוא יומא דאזיל עם כולהו יומין וכו'.מסילת הקשרים˜

מט מה שכתוב ׳בוז יבוזו 

מה  על  ׳בוז׳  המלה  לו׳, 
ב׳  יום  על  לרמז,  באה 
ויום ו׳ ויום ז׳ של סוכות, 
גם  מנסכים  היו  שאז 
על  היין  עם  יחד  מים 
עוד,  ואמר  המזבח.  גבי 
הסוכות,  ימי  שבשבעת 
ישראל  מקריבים  היו 
על  לכפר  פרים,  שבעים 
שבעים ממונים (של השבעים 
ישאר  שלא  כדי  אומות), 
ידם,  על  חרוב  העולם 
׳ובחמישה  שכתוב  זהו 
עשר יום לחודש השביעי, 
והקרבתם עולה אשה ריח 
בקר  פרים  לה׳,  ניחוח 
(עד  וגו׳׳  עשר  שלשה 
הקריבו  הסוכות  ימי  שבשבעת 

שבעים פרים). 

נ חמישה עשר יום לחודש 

השביעי הוא חג הסוכות, 
והוא כנגד מדריגת אהרן 
שאחוז במדת ההוד (מחמת 
בחסד  גם  ועולה  נבואתו), 
(מחמת כהונתו). ולפיכך בזה 
הזמן עושה הקב״ה חסד 
אומות  כל  עם  אפילו 
שבעים  הקרבת  (ע״י  העולם 
פרים בשבעת ימי הסוכות), לפי 
אהרן  של  החסד  שנוסף 
אברהם,  של  החסד  עם 
והכהנים מקריבים בשבעת 
קרבנות  הסוכות  ימי 
שישמחו  כדי  ועולות, 
בשמחתן  העולם  בני  כל 
ִׁשְבִעים  והנה  ישראל.  של 
ָּפִרים הקריבו בשבעת ימי 
חג הסוכות, כנגד שבעים 
וביום  העולם,  אומות 
מקריבים  היו  הראשון 
כדי  פרים,  עשר  שלשה 
אומות  שאין  להראות 
להתקיים  ראוים  העולם 
חסדיו  מכח  אלא  בעולם, 
י״ג  בו  שיש  הקב״ה,  של 
(שמתעוררות  מדות הרחמים 
ע״י הקרבת הי״ג פרים).  

הדרך  על  כי  להשלים.  הקב״ה  שעתיד  למה  סימנים  עשה  אבל  עדיין, 
האמונות  את  הקב״ה  ביער  בתחילה  יתברך,  מלכותו  ונודע  נשלם  ההוא 
הנכריות והדעות הזרות ע״י נוראותיו אשר עשה במצרים, והעביר השקר 
הוא  כי  עולם  באי  לכל  והודיע  האלקי  הענין  חל  ואחר  הטומאה,  ורוח 
האלקים אמיתי ומלכותו בכל משלה. וזה ראשית קביעות האמונה והאמת 
היה  ולזה  השלמות.  על  זה  כל  נתפרסם  ָׁשם  אשר  במצרים,  ישראל  על 
ִחֵּיב  ולזה  קודם.  לא  אז,  ָׁשם,  עליהם  והאלקות  המלכות  קבלת  התחלת 
׳ואלהים  ואמר  ושלל  מצרים׳,  מארץ  אלהיך  ה׳  ׳ואנוכי  יג)  (הושע  ואמר 
כמעשהו  יעשה׳  אשר  ובארץ  בשמים  אל  ׳מי  כי  תדע׳.  לא  זולתי 
שמו  להודיע  העצום  והיכולת  החזקה  היד  לו  אשר  ומי  וכגבורותיו, 
ואחר  אלהים.  אין  זולתו  ותחתונים,  עליונים  ְּבָׁשְדדֹו  מלכותו  ולפרסם 
לא  זולתי  אלהים  אתה  גם  עליה,  יכול  ְוֵאל  כח  שום  אין  כזו  שהודעה 
תדע. כי ראוי לך לדעת ולהכיר כי אם למי שלו היד העליונה להודיע 
שמו ואלקותו נגד כל אלהים, ׳כי בכל אלהי מצרים אעשה שפטים׳, ומי 
בהם יכול להודיע כוחו ולהנצל מידו. ומזה תדע כי ׳מושיע אין׳ בלתי. 
את  אסרו  ועליוניהם,  עליונים  בכח  ובכישופיהם,  בחכמיהם  מצרים  כי 
ִחֵּיב,  כן  כוחם  כי  לעולם,  ומשיעבודם  רשותם  מתחת  יצאו  לבל  ישראל 
נברא  שום  ובחוזק  בכח  עולם  לדורות  מעבדותם  לצאת  נמנע  היה  ולזה 
עליון ותחתון. לולא שנגלה המלך הגיבור ְוִׁשֵּדד הכל ואיבד ושיבר דלתות 
מבכור  והגדולים,  החזקים  ההרים  משורשם  והפך  ברזל,  ובריחי  נחושת 
לחכמי  כידוע  ותחתונים,  עליונים  הכוחות  והם  השבי,  בכור  עד  פרעה 
תשועת  והושיעם  שיעבודם,  במאסר  ישראל  נאסרו  ֵמֲחָמָתם  אשר  לב, 

עולמים, והודיע בכוחו זה כי מושיע אין בלתו. 
סוד השבעים פרים. והנה בזהר (מצורע, נה ע״א) מובאת תוספתא, המבארת 
האריז״ל  דברי  את  ונביא  נקדים  ְלָהִביָנּה,  ובכדי  וטעמו.   זה  ענין  סוד 
בליקוטי תורה (תהלים קיט, קסא) על הפסוק ׳שרים רדפוני חינם׳, וז״ל: ה׳שרים׳ 
ראש  וס״מ  העשיה,  בעולם  שהם  העולם  אומות  של  ָׂשִרים  שבעים  הם 
לכולם, וכולם רודפים לישראל. וזה ׳חינם׳, כי הקליפה לעולם היא חינם, 
שהיו  פרים  שבעים  והנה  וכו׳.  המצות  מן  חינם  והם  כלל,  תועלת  בלא 
ישראל מקריבים בסוכות היו כנגדם, כענין ׳אם רעב שונאך האכילהו לחם׳ 
(משלי כה), וכן ניסוך המים היה ג״כ כדי להכניעם. והנה ניסוך המים 
׳ונסכיהם׳,  והיינו  מיותרות,  ם׳  י׳  מ׳  אותיות  שבהם  פסוקים  בג׳  רמוז 
ב:),  (תענית  דסוכות  ז׳  ו׳  ב׳  בימי  כתובים  שהם  ׳כמשפטם׳,  ׳ונסכיה׳, 
ז),  (ח,  השירים  בשיר  זה  פסוז  שמעיד  כלומר,  לו׳.   יבוזו  ׳בו״ז  וסימנך, 

בפירש״י.   עי״ש  האומות,  פיתויי  לכל  ישראל  יבוזו  שבשמים,  לאביהם  שבאהבתם 
תניינא,  יומא  ׳בו״ז׳,  מאי  לו׳,  יבוזו  מט  ׳בוז  (שם):  שבזהר  התוספתא  וז״ל 
ויין.  מים  מנסכי  הוו  דבהון  דסוכות,  שביעאה  ויומא  שתיתאה,  ויומא 
ְלַכָּפָרא  פרים,  שבעים  ישראל  מקריבין  הוו  בהון  דסוכות,  יומין  דשבעה 
על שבעין ְמַמָּנן, בגין דלא ישתאר עלמא חרוב מנייהו, הדא הוא דכתיב 
ופירש  וגו׳׳.  אשה  עולה  והקרבתם  וגו׳,  יום  עשר  ׳ובחמישה  כט)  (במדבר 
את  להכניע  כדי  כי  מים.  מנסכי  הוו  דבהון  וכו׳  מים.בו״ז  מנסכי  הוו  דבהון  וכו׳  בו״ז  (שם):  מדבש  המתוק 
המים  ניסוך  אבל  בו״ז,  בימי  אלא  המים  ניסוך  היה  לא  אומות  שבעים 
שבימי אגד״ה לא היו כדי להכניעם, ואם גם באלו הימים היו מנסכים 
המים כנגדם, אז היו נכנעים באופן שלא היו יכולים עוד להרע לישראל 
כלל. דבהון הוו מנסכי מים ויין.דבהון הוו מנסכי מים ויין. אז היו מנסכים גם מים יחד עם היין על 
כי  מנייהו.  חרוב  עלמא  ישתאר  דלא  בגין  ממנן  שבעין  על  מנייהו.לכפרא  חרוב  עלמא  ישתאר  דלא  בגין  ממנן  שבעין  על  לכפרא  המזבח.  גבי 
שהם  עד  האומות  של  הרעים  מעשיהם  ורואה  העולם  שופט  כשהקב״ה 
לכן  העולם,  צורך  שהם  מאחר  אבל  לאבדם.  רוצה  וכליון,  לחורבן  ראוים 
ישראל ע״י שבעים ָּפֵרי החג מכפרים עליהם, כדי שיהיה להם קיום. כי 
רנו  (פינחס,  בזהר  עוד  וראה  מקטרגים.  אינם  שוב  שמקבלים,  השוחד  ע״י 
זה  ענין  כל  המבאר  תחילתו),  היא  זו  (שתוספתא  מהימנא  הרעיא  במאמר  ע״א) 

בהקשר לענין נענועי הלולב ומיניו בחג הסוכות, עי״ש. 
השבעים פרים שמקריבין בשבילם בסוכות. ומובא בזהר (השמטות,  סוד 
חג  השייכת לימי  החסד  מידת  בסוד  שזהו  זה,  ענין  בטעם  ע״א)  ח״א רסא 
הסוכות ˜פ), וז״ל: נ חמישה עשר לירחא (לחודש תשרי), הוא ָלֳקֵבל דרגא דאהרן 
כל  עם  אפילו  זמנא  בהאי  כך  ובגין  בחס״ד.  נמי  ואסתלק  בהו״ד,  דאחיד 
חס״ד  עם  דאהרן  חס״ד  ְּדִאּתֹוַסף  בגין  טיבו,  קב״ה  עביד  דעלמא  אומין 
דאברהם, ואינון מקרבין ביה בשבעה יומין קרבנין ֲעָלָוון, בגין ְּדיֱֶחדּו כוליה 
עלמא בחדוותא דישראל. שבעים פרים, ָלֳקֵבל שבעים אומין עכו״ם דעלמא, 
לאתקיימא  כדאי  אינון  דלאו  לאחזאה  עשר,  שלשה  פרים  קדמאה  וביומא 

בעלמא, אלא בטיבו דקב״ה דאית ביה תליסר מכילן דרחמי. 
סוד השבעים פרים שמקריבין בשבילם בסוכות. ומובא בספר בני יששכר 
(זהר  רבותינו  קבלת  לך  ידוע  כבר  הנה  ד):  יב,  תשרי  חודש  (מאמרי 
פינחס, רכח.) אשר הי״ג מידות שהתורה נדרשת בהם הן המה מפתחות 
ומידה  מידה  וכל  רחמים,  של  מידות  הי״ג  ולפתוח  לעורר  מֻכוונים 
שימדוד האדם בלימוד התושבע״פ, מעורר כנגדו המידה בגובהי מרומים 
הקדוש  החסיד  הרב  וכמ״ש  וגו׳׳,  וחנון  רחום  ׳אל  בתושב״כ  המבוארים 
מוה״ר דוב בער ממעזריטש זצוק״ל (מגיד דבריו ליעקב אות קא), אשר משה 

מילואי חכמה

עלה  ׳ישראל  בחינת  שבדעת,  אהבה  בחינת  המחשבה,  ראשית 
כל  לעיני  וכו׳  והמופתים  האותות  ׳לכל  וכו׳׳,  תחילה  במחשבה 
שבנגלה  התורה  כל  שמשם  שבימים,  האהבה  בחינת  הם  ישראל׳, 
שהיא ׳לעיני כל ישראל׳, שהראה אהבתו יתברך לעיני כל ישראל, 
ע״י ׳כל האותות וכו׳׳, אבל האהבה 
בחי׳  שהוא  ׳בראשית׳,  (בחינת  שבדעת 
מאמר סתום) אי אפשר לראות כי אם 
בליביה.  לכל חד כפום מה דמשער 
משה,  שהראם  נוראים  המופתים  ע״י  האהבה  ההתגלות  כל  אבל 
הכל נמשך מהאהבה שבדעת שהאיר לתוך האהבה שבימים, ע״י 
ששידד המערכות בימים ובזמן דייקא, שזה עיקר השלימות. על 
סופה  התורה  לכלול  ר״ה  של  התיקון  בסוף  שנה  בכל  צריכין  כן 
בתחילתה, לכלול האהבה שבימים בהאהבה שבדעת, שהוא בחינת 
לאביהם  ישראל  שבין  האהבה  עיקר  אז  כן  ועל  וכו׳.  ׳בראשית׳ 
לו)  כג,  ויקרא  (רש״י  כמ״ש  בזה,  רז״ל  הפליגו  כאשר  שבשמים, 
יד)  (זכריה  בחינת  וכו׳׳,  אחד  יום  עוד  עימי  ַעְּכבּו  מכם  ׳בבקשה 
׳יום אחד הוא ִיָּוַדע לה׳ וכו׳׳, שהוא בחינת האהבה שבדעת וכו׳. 
בחינת  שהם  חסדו׳,  ה׳  יצוה  ׳יומם  בחינת  שבימים,  באהבה  כי 
שבעת ימי הסוכות, בהם יש אחיזה קצת להימי רע, שמהם אחיזת 
השבעים אומות, רק שבסוכות זוכין ישראל ע״י העבודה של ר״ה 
שהם  והשלום  האהבה  אל  להתקרב  אמת  הצדיקי  בכח  ויוה״כ 
אותיות  שהם  הטוב,  למצוא  זכינו  כבר  כי  כנ״ל,  ׳סוכה׳  בחינת 
שבעים  שבתוך  הטוב  דהיינו  בעצמן,  רע  הימי  שבתוך  התורה 
לשונות האומות. ועי״ז שאנו מתקרבים אל השלום, עד שיש לנו 
תורה  בתוכם  גם  למצוא  שזכינו  מאחר  האומות,  עם  גדול  שלום 
וכנ״ל, וזה בחינת ׳שבעים פרי החג׳ וכו׳, ע״י כל זה זוכין בשמיני 
שעיקר  האלה,  התיקונים  כל  נפלא  בשלימות  נשלם  שיהיה  עצרת 
בחינת  שזהו  שבימים,  האהבה  בשלימות  כשמאיר  הוא  שלימותם 
שום  אין  כן  ועל  לגמרי,  רע  הימי  נתבטלין  ואז  עצרת,  שמיני 
אחיזה להעכו״ם כמ״ש רז״ל (תנחומא פינחס טז), רק ישראל בעצמן מתייחדין ומתחברין עם השי״ת באהבה יתירה, ע״י ההארה שמאיר 
זוכה  כן  וסוכות,  ויוה״כ  בר״ה  תיקונו  וכפי  אמת,  לצדיקי  התקרבותו  כפי  אחד  וכל  וכו׳.  נפלאה  בהארה  שבדעת  האהבה  אז  עליהם 

להמשיך השפע לברכה לישראל הכשרים, בכח הצדיקי אמת שעוסקים בכל התיקונים האלה בשלימות. 

השבעים פרים שמקריבין בשבילם בסוכות. מוסיף עתה  סוד 
בשבעים  המלובשים  התורה  אותיות  גילוי  שבחי׳  ומבאר,  מוהרנ״ת 
שבעים  הקרבת  בענין  גם  נרמז  ב׳),  (אות  במאמר  כדלעיל  העכו״ם  לשונות 
הפרים בימי חג הסוכות ַהְּמנּוִיים בספר במדבר (כט, יב–לד), שביום ראשון 

יום  ובכל  פרים,  עשר  שלושה  מקריבים 
מימי החג נתמעטים והולכים, עד שביום 
ואמרו  פרים,  שבעה  מקריבים  האחרון 
שטעם  ע״ב)  (נה  סוכה  במסכת  חז״ל 

הקרבתם הוא לצורך שבעים אומות העולם, לעומת פר שמיני עצרת, שהוא 
וז״ל: א״ר אלעזר, הני שבעים פרים כנגד מי, כנגד  ישראל,  לצורך 
שבעים אומות. פר יחידי של שמיני עצרת למה, כנגד אומה יחידה. 
משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה, ליום 
ממך  שאהנה  כדי  קטנה,  סעודה  לי  עשה  לאוהבו  אמר  אחרון 
ִּבְלחּוד. א״ר יוחנן, אוי להם לעובדי כוכבים, שאיבדו ואין יודעין 
ועכשיו  עליהן,  מכפר  מזבח  קיים,  שביהמ״ק  בזמן  שאיבדו,  מה 
מי מכפר עליהן. ופירש״י (שם): שבעים פרים.שבעים פרים. ָּפֵרי החג שבעים הם, 
חוץ משל שמיני עצרת. כנגד שבעים אומות, לכפר עליהם, שֵירדו 
של  יחידי.  יחידי.פר  פר  המים.  על  בחג  שנידונין  לפי  העולם,  בכל  גשמים 
שמיני. שאהנה ממך. שאהנה ממך. אין לי הנייה וקורת רוח בשל אלו, אלא בשלך.  
והאריך רבינו בחיי בביאורו לפרשת מנין פרי החג (במדבר כט, יג), בטעם 
בקר  בני  פרים  לה׳  ניחוח  ריח  אשה  עולה  בקר והקרבתם  בני  פרים  לה׳  ניחוח  ריח  אשה  עולה  והקרבתם  וז״ל:  וסודו,  זה  ענין 
שבעים  כנגד  שבעים,  הם  זו  שבפרשה  החג  ָּפֵרי  עשר.  עשר.שלושה  שלושה 
מקריבין אותן ביום ראשון שלושה עשר, וביום שני  אומות, והיו 
שנים עשר, וביום שלישי אחד עשר, וכן כולן מתמעטים והולכים, 
כולן  שיהיו  גלולים,  עובדי  אומות  לשבעים  כליה  סימן  זה  והיה 
הקדמונים  אומות  לשבעים  היו  כי  ידעת  וכבר  העולם.  מן  ָּכִלין 
שבעים שרים למעלה, שהרי כל אומה ואומה יש לה שר ממונה 
וגו׳׳,  פרס  מלכות  ׳ושר  י)  (דניאל  שכתוב  כענין  ּוַמְנִהיָגּה,  עליה 
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מסילת הקשרים
˜פ‡) וכמבואר לעיל במאמר (אות ג') ענין המשכת השפע לקליפות בצמצום ולא יותר, עי"ש.     ˜פב) בבחי' 'בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר' כמבואר בריש המאמר.

ּב 
ואני תפלה

 ú…ח ּומ¿ י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿ י  ƒנ ר≈ ָעז¿
ַי  ו… נ ו… ו ֲע  ú ּכָ  ú ַע י  ƒú
 ‰ ָ̂ ע≈ י ב¿ ƒנ נ≈ ¿ּ̃ ַ ים. ו¿ ƒֻרּב ַ‰מ¿
י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… יָך ו¿ ָפנ∆ ¿úּ ƒָב‰ מ טו…
י  ƒנ ַזּכ≈ ָך. ו¿ מ∆ ¿ׁ ַמַען ¿ú ‰ָר ≈‰ מ¿
  מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú
וכו',  úָם  עו… ַע„  ו¿  ‰ ַָּע מ≈
  ַ‚úּו… ¿ú יָך  ַרֲחמ∆ ב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ָך  ¿ ‰ּו úָ ¡‡ ם  ס≈ ר¿ ַפ ¿ú ּו
ָך  ¿ ּו נ ¿„ ‡ַ ו¿ ָך  ¿ מּו מ¿ רו… ו¿
 ú ַ„ע ּכָ י≈ úָם, ו¿ י עו… ≈‡ ָכú ּבָ ¿ú
ּו…  ¿úַע ּפ¿  ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ  úעּו ּפָ
 ‰ ָּ‡ַ י  ƒּכ ˆּור  י¿  ú ּכָ ין  ƒָיב ו¿
ח  ּבַ ַּ ¿ׁ ƒי ַרך¿ ו¿ ּבָ ¿ ƒי . ו¿ ּו… ר¿ ַ̂ י¿
 .ú…כ י  ƒפ ּב¿ נּו  ּכ≈ ¿úַמ ָך  מ¿ ƒׁ
ם  מ≈ ו… ר ¿ ƒי ו¿  ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿ ƒי ו¿
 ‰ ∆úַּע ¿ ƒי ‡ ו¿ ≈ַּׂנ ¿ ƒי ר ו¿ ≈‡ ּפָ ¿ ƒי ו¿
 .„ ע∆ ָו úָם  עו… ¿ú ָך  ¿ כּו ¿úַמ
ָמ‰  ָׁ נ¿ ר  ∆ׁ‡ֲ  ú…ּכ י…‡ַמר  ו¿
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי י  ≈‰…ú ¡‡ יי  ַ‡ּפו…  ב¿
 ú ּכ… ּבַ ו…  ּו כ ¿ú ַמ ּו ך¿  ∆ú מ∆

 .(ú "י˜וú) ‰úָ ָָׁמ

שילמוד  השי״ת  ֱהִׁשיבֹו  יב),  (במדבר  וכו׳׳  רפא  נא  ׳אל  ביקש  ע״ה  רבינו 
ק״ו (עי׳ ב״ק כא.), ׳ואביה ירוק ָיַרק בפניה וכו׳׳, עי״ז יעורר מידת א״ל. 
שער  (ע״ח  מידות  הי״ג  מן  הראשונה  המידה  הוא  א״ל  שם  ידעת  וכבר 
יג, ט), והוא מה שנאמר (תהלים נב) ׳חסד אל כל היום׳, כי הוא חסד 
נדרשת,  שהתורה  הראשונה  המידה  שהוא  הק״ו,  וע״י  ימוט,  בל  עליון 
מעוררים א״ל – חסד עליון (עי׳ זהר אחרי מות, סה.) וכו׳. ומעתה אחרי 
בימי  הנה  לפניך,  אשר  את  תבין  בין  אלה,  כל  את  אלקינו  ה׳  הודיענו 
ַעם ְקרֹובֹו  ישראל  הנה  תבל בצדק,  לשפוט  ימי הדין  המה  הן  התשובה 
יש  הנה  המשפט  בעת  מרומים  בגבהי  והנה  טענותיהם,  מסדרים 
ַמְיִמיִנים ּוַמְׂשְמִאיִלים (שהש״ר א, מה), ונתבקר (מבקרים ובודקים) פנקסיהם 
(למוציאים  וכו׳  לבעלי  והפסקים  הפתקים  מסירת  קודם  הנה  ישראל,  של 
עצרת),  שמיני  חג  לאחר  שזהו  רכ.)  (ויחי,  בזהר  כמבואר  לפועל,  הדין  גזר  את 
יצחק  עבדיו אברהם  הוא אלקינו המרחם על בניו זרע  היוצר כל,  ִצָּונּו 
ויעקב, להקריב בחג הקדוש הזה שבעים פרים, בשביל שבעים אומות, 
ליתן להם כח הקיום (סוכה נה:), והנה עי״ז אנחנו בניו יתברך שמו יש 
לעוברי  אם  עולם,  של  ריבונו  ְּבָאְמֵרנּו,  לדרוש,  הניתן  ק״ו  לטעון  לנו 
ליתן  בכדי  עבורם,  קרבנות  להקריב  לנו  ְוִצִּויָת  עליהם,  ָחס  אתה  רצונך 
להם כח הקיום, ק״ו לבניך עושי רצונך, ילידי ַׁשֲעׁשּוֶעי, על אחת כמה 
הק״ו  ע״י  הנה  לכך.  ראויים  אינם  ח״ו  אפילו  עליהם,  שתרחם  וכמה 
מעוררים מידת א״ל, שהוא במילואו, ֶהֵּק״ף ושמירה מן כל המקטרגים, 
הנה הק״ו הזה ְלֵמִדין ואין משיבין (עי׳ נדה כג.), והוא מנהג ההקפות 
עושים  שאנחנו  ֶהֵּק״ף,  גימטריא  למ״ד),  (אל״ף  במילוי  א״ל  שם  בכוונת 
הקרבת  גמר  רבה)  (הושענה  הערבה  ביום  ובפרט  הזה  הקדוש  בחג 
השבעים פרים בשביל השבעים אומות, כביכול אנחנו באים בזרוע מכח 
הק״ו, ואז מעוררים א״ל מלא רחמים, ומתהפך הכל לרחמים ולישועה 
לכנסת ישראל, ומשתעשע השי״ת ִעם כנסת ישראל ביום השמיני (עי׳ זהר 

צו, לב.), אין שטן ואין פגע רע, אשרי העם שככה לו. 
אומרים אחר נטילת לולב והקפותיו למען דעת וכו׳. ומובא בספר  אנו 
היא,  תורה  אבותינו  מנהג  טו):  יא,  תשרי  חודש  (מאמרי  יששכר  בני 
הלולב  מסירים  והקפות,  והושענות  בהלל  הלולב  מצות  שגומרין  אחר 
הוא  הוי״ה  כי  הארץ  עמי  כל  דעת  ׳למען  רם  בקול  ומכריזין  מידם, 
מה  ע״פ  בזה,  טעם  לומר  לי  ונראה  בעי.  וטעמא  עוד׳,  אין  האלהים, 

ויעבוד  וילך  וכו׳,  בקרבך  ימצא  ׳כי  יז)  (דברים  שופטים  בפרשת  שנאמר 
לא  אשר  השמים  צבא  לכל  או  לירח  או  ולשמש  וכו׳,  אחרים  אלהים 
ציווה  לא  שה׳  (שנראה  מובן  אינו  ציויתי׳  לא  ׳אשר  תיבות  הנה  ציויתי׳. 
לטענות  ח״ו  מקום  בזה  ויש  ההוויה),  במציאות  הם  ואעפ״כ  לבוראם, 
האפיקורסים (וכבר דיברו בזה רבותינו (מגילה ט.) כיד ה׳ הטובה עליהם, 
ע״א),  שכט  שופטים,  פ׳  דכלה  (אגרא  בזה  פירשנו  בעניינו  ואנחנו  עי״ש). 
הראוי  שמן  באמרם  אנוש  בדור  זרה  עבודה  של  הטעות  התחלת  דהנה 
לכבד ולעבוד לכוכבי השמים וכסיליהם, להיותן שרי המלך, שהשי״ת מסר 
זרה  עבודה  הלכות  ריש  ברמב״ם  הדבר  וכמבואר  העולם,  הנהגת  בידם 
(א, א). ולכאורה מהראוי להתבונן, למה יהיה זה באיסור, הלא זה ִמְּכבֹוד 
אמת  דהן  הענין,  תבין  אבל  ועבדיו.  שריו  את  ומכבדין  שעובדין  המלך, 
שם  שאין  מקום  ובהיכלותיהם,  בביתם  המלך  שרי  את  לכבד  מחוייבין 
ִהֵּנה  המלך,  בהיכל  המלך  שר  את  העובד  אבל  ובעצמו,  בכבודו  המלך 
׳ואדוני  דוד  בפני  שאמר  על  ַהִחִּתי  אוריה  תראה,  הלא  ראשו,  נתחייב 
יואב׳, נתחייב כידוע (שבת נו.), ולפי זה צא ובדוק מקום שאין שם כבוד 
מלכותו יתברך שמו, הלא ׳מלא כל הארץ כבודו׳, ו׳לית אתר פנוי מיניה׳, 
כופר  הוא  הלא  שמו,  יתברך  מכבודו  חוץ  דבר  איזה  ועובד  שמכבד  ומי 
אנו  איך  כן  אם  לך,  יקשה  זה  ולפי  גמורה.  כפירה  והוא  זה,  בדבר 
מכבדין את המצוות, היינו תשמישי המצוות, מחבבין ומנשקין אותן, הלא 
הוא בפני המלך, ובהיכלו, ו׳אין עוד מלבדו׳. זה אינו קושיא, דכיון דזהו 
מצוה שנצטווינו מפיו יתברך שמו, הנה אמר ונעשה רצונו, אם כן רצונו 
׳איברין  כביכול  להמצוות  ומכנה  קורא  ובזוה״ק  בהמצוה,  מלובש  כביכול 
כן  שאין  מה  ְּבַהִּמְצָוה,  מלובש  ב״ה  ַהְּמַצּוֶה  כח  כביכול  כי  דמלכא׳, 
העובד ומכבד את צבא השמים, שאין בזה ציווי מאת השי״ת, ִהֵּנה היא 
כפירה. וזהו שאמר הכתוב ׳או לכל צבא השמים אשר לא ציויתי׳, הבן. 
על כן מנהג אבותינו תורה היא, כאשר אנחנו משתעשעים ומכבדין את 
מצות ארבעה מינים, אשר נתן לנו השי״ת באהבה ובזמן שמחתנו, הנה 
לא יעלה על לב איש ח״ו שמותר לעבוד איזה דבר זולת הבורא יתברך 
את  מכבדין  שאנו  מה  רק  לב,  על  זה  להעלות  חלילה  חלילה  שמו, 
המצוות, על כי כח ַהְּמַצּוֶה ב״ה מלובש בה, והוא אשר ִקדשנו במצוותיו 
וציָונו על זה, על כן בגמר ַהִּמְצָוה אנו מכריזין ואומרים ׳למען דעת כל 

עמי הארץ כי הוי״ה הוא האלהים, אין עוד׳, הבן. 

מילואי חכמה

׳והנה שר ָיָון בא׳. ולא תמצא בכל הפרשה הזו בכל שבעת הימים 
מה  כי  והכוונה,  בלבד.  ראשון  ביום  אם  כי  ׳ַלה׳׳,  בהם  שיזכיר 
שישראל ְמַהִּנין לכל אותן הכוחות, לפי שטובות העולם באות על 
למי  ואחד  אחד  כל  ויודה  בזה,  זה  הכוחות  שיתייחדו  כדי  ידן, 

מאת  ידו  על  כח  מקבל  שהוא 
כולן  ונמצאו  העליונה,  הסיבה 
מושל  יחיד  שאדון  ומודים  מכירים 
ביום  בכאן  הזכיר  ולכך  עליהם. 
שתהיה  ללמדך  ׳ַלה׳׳,  בלבד  ראשון 
הכוונה בכל שבעים פרים ַלה׳ בלבד, 
והמערכות  הממשלות  ראש  שהוא 
במסכת  חז״ל  שאמרו  וזהו  כולן. 
העולם  לאומות  להם  ׳אוי  סוכה 
איבדו,  מה  יודעין  ואינן  שאיבדו 

מאן  האידנא  עליהם,  מכפר  המזבח  היה  קיים  שביהמ״ק  בזמן 
מכפר עליהם׳. לימדו אותנו בזה, שהיו ישראל מקריבין בשבעת 
ימי הסוכות שבעים קרבנות, לכפר על שבעים אומות, ְוַהָּקְרָּבן 
הכח  ואומה  אומה  כל  כח  ֶׁשַּיִּכיר  בזה,  זה  הכוחות  לקרב  היה 
ומגבוה  לעליון,  ומעליון  לכח,  מכח  וכן  ממנו,  למעלה  שהוא 
מודים  וכולן  הכל,  על  העליונה  הראשונה  הסיבה  עד  לגבוה, 
ומייחדים שאין להם גדולה ומלכות אלא ממנו והוא אינו חסר 
קירוב  שהוא  ׳קרבן׳  לשון  וזהו  השלם.  היחוד  וזהו  כלום, 
הכוחות, שכולן מודין למי שמקבלין כח ממנו. ובמדרש (במדב״ר 
כא, כד) ׳׳והקרבתם אשה׳, זהו שאמר הכתוב (תהלים קט) ׳תחת 
אהבתי ישטנוני, ואני תִפלה׳, אתה מוצא בחג, ישראל מקריבין 
צריכין  היו  לפיכך  העולם,  אומות  שבעים  על  פרים  שבעים 
אלא  אותנו,  אוהבים  שאין  די  ולא  אותנו,  אוהבים  שיהיו 

ששונאין אותנו, שנאמר ׳תחת אהבתי ישטנוני ואני תִפלה׳׳.  ועיין 
לעיל בסמוך במילוא״ח ד״ה ׳סוד השבעים פרים׳, שם הרחבנו להביא הן את 
נתמעט  שבזה  זה,  ענין  בסוד  המבאר  האריז״ל,  דברי  את  והן  הזהר,  דברי 
בצמצום ˜פ‡).  חיונם  כדי  אלא  מהקדושה,  חיותם  מקבלים  ואין  האומות,  כח 
כי  הארץ  עמי  כל  דעת  למען 
ה׳ הוא האלקים אין עוד. 
אחר שביאר מוהרנ״ת כיצד כלל ענייני חג 
הפרים)  שבעים  הלולב,  (נענועי  הסוכות 
(אות  במאמר  לעיל  להמבואר  מקושרים 
כבודו  הארץ  כל  שמלא  לדעת  ׳צריך  ב׳) 
וכו׳׳, מוסיף ומבאר, שזה נרמז גם במנהג 
עם  ההקפות  סדר  אחר  לומר  ישראל 
שלמה,  בתִפלת  לשוה״כ  את  ומיניו  הלולב 
חניכת  בעת  תשרי  בחודש  אמר  אותה 
משם  ויעלו  שיתקבלו  שמלבד  ממנו,  ומבקש  להשי״ת,  פונה  ובה  המקדש, 
תִפלות ישראל לנצח, עוד יתקבלו שם אף בקשות כל עמי הארץ והנכרים, 
כי בזה יוודע לכל ׳כי ה׳ הוא האלהים׳, וכדכתיב במלכים א (ח, נט–ס): 
ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ה׳, ְקרִֹבים ֶאל ה׳ ֱאֵהינּו 
יֹוָמם ָוָלְיָלה, ַלֲעׂשֹות ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ְּדַבר יֹום 
ְּביֹומֹו: ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִּכי ה׳ הּוא ָהֱאִהים ˜פב), ֵאין 
למעלה  האמורים  וכו׳.  אלה  דברי  וכו׳.ויהיו  אלה  דברי  ויהיו  (שם):  המצו״ד  ופירש  עֹוד: 
וכו׳.  ה׳  אל  וכו׳.קרובים  ה׳  אל  קרובים  המתפללים.  כל  על  שאל  אשר  תחינתו,  בדברי 
להיות התִפלות קרובים להישמע לה׳ בכל עת התִפלה, בין ביום 
המבוקש.  ולעשות  התִפלה  לשמוע  ר״ל,  וכו׳.  וכו׳.לעשות  לעשות  בלילה.  בין 
יום  יום דבר  דבר  לרבים.  בין  ליחיד  בין  הנצרך,  דבר  ר״ל,  וכו׳.  עבדו  וכו׳.משפט  עבדו  משפט 
ביומו.ביומו. רצה לומר, דבר הנצרך ביום ההוא, יעשה ביומו. למען דעת למען דעת 
בַעמו.  הנפלא  השגחתו  בראותם  וכו׳.  הארץ  עמי  וכו׳.כל  הארץ  עמי  כל 




     




מקור חכמה מקור חכמה





:ומ312 ֹ ּת   ֹות    ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

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

  מקוָות ועיונים  
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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 

  מקוָות ועיונים  



:ומ314 ֹ ּת   ֹות    ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

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

  מקוָות ועיונים  
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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  
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:": 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 
ְּבאֶֹפן  ַ:ְ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  



:ז.322 ֹ ּת   ֹות ת  ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

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  



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

ִּ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  לך  :לשון הזוהר בפרשת 
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  ֵּבין ָארּור 
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  )ַעֵּין ְּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים ְּבַכָּונֹות ּפּוִרים ֶּפֶרק ו', ְ:בָֹאר ָׁשם ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְ:ִׁשיְך ִחּיּות ְלַהְּקֻדָּׁשה  יֹוֵתר.  ְ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
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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  ַחִּכיִ:ין  הלבוש(. 

ְּ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, 
ּלֶה ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת  ְ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  



:זמ330 ֹ ּת   ֹות ֹ  ([רןיא] ןוש  'כ) ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

)ְ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 ּלֶה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֲ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  שאינו יכול להשיג את הדעת בלי לבושים 
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
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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
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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  הכוונה  יראת חטא,  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

  מקוָות ועיונים  



337 ֹ ּת   ֹות    ([רשןיא] ןוש  'כ):זמ ָר ֹו "ן  תל ַָ ֲֹ יקולֵטי מֹו ִּ

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

  מקוָות ועיונים  
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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 
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כוונות  על  נא:רה  זו  שתורה  :לבד  112. כלו:ר, 
:תפילין של  הארה  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
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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 ְוָכל ֶזה הּוא סֹוד  "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 ּכַ ִחיַנת ַאֲהָבה  ֵ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  




