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בינה של  המדרגות  שני הם ופועה  שפרה

ורחל לאה בחי ' שהם ומלכות

עינים 'ואלה במאור עי' ישראל' בני  אשמות

וזהו הקדושים שמות מלא יהודי שכל

הם  ישראל כלל כי  ישראל', בני  שמות  'ואלה

וכל  קדוש, שם יהודי לכל והנה הק '. לשמות  מרכבה

המילדות והנה אחר. לשם מרכבה הוא יהודי

הק' באר "י  איתא ופועה שפרה שהם בהעבריות

שפרה  מלכות, כנגד ופועה בינה כנגד  דשפרה

שהוא  דיבור מלשון ופועה בינה, בחי ' שופר בחי '

אם  שהם ומרים יוכבד  היו הם ולכן  מלכות. בחי '

בחי ' שהיא ורחל אם בחי' שהיא לאה כנגד  ובת,

נוקבי מתרין  ששרשם שם כתב ועוד בת ,

דחיי רוחא נמשך  משם אשר דא"א דפרדשקא

להם  שהמשיכו  הילדים' את 'ותחיין סוד וזה לכולם,

דעתיקא. מחוטמא חיים

_________________________

קמץ,א . בניקוד הוי"ה הוא הגולגולת  הקדושים, שמות  מלא הוא הישראלי האדם והנה שמות: פרשת  ריש  עינים מאור וז"ל

בניקוד  הוי"ה הוא שמאל זרוע סגול, בניקוד הוי"ה הוא ימין זרוע  צירי, בניקוד הוי"ה הוא הלב פתח , בניקוד הוי"ה הוא המוח

שורק בניקוד הוי"ה הברית  קבוץ, בניקוד הוי"ה שמאל השוק  חירק, בניקוד הוי "ה ימין השוק חולם, בניקוד הוי"ה הגוף שבא,

'ואלה  וזהו הקדושים, שמות מלא הוא הישראלי כי נמצא הנקודות . כל מקבלת היא כי ניקוד, בלי הוי"ה שלו העטרה בוא"ו,

ממדריגתן  נופלים שהם בשעה אפילו לומר רצה מצרימה', 'הבאים אפילו כנ"ל, הקדושים שמות  מלאים שהם ישראל' בני שמות 

באו', וביתו ש 'איש  כדי עקב, לבחינת  ירדה העליונה, המחשבה שהיא שהיא עקב י' לומר רצה גו' יעקב' 'את לקליפות , ובאים

מיניה. לעיל ועי"ש  עכ"ל, כנ "ל, מהם שלמטה הנשמות  כל עם שיעלו לומר רצה

בזו,ב. זו נכללים שלפעמים ולפי ותבונה, בינה הם העבריות מילדות  כי דע מצרים', מלך  'ויאמר וז"ל: שמות  פ' לקו"ת עי'

גי' יוכבד וכן וברתא, אמא ומרים יוכבד לכן דבינה, מלכות סוד תבונה כי ובת, אם בחי' שהם גם חסר, כתיב המילדת לכן

מתערים, דינין ומינ ' בזוהר וז "ש מתערין, דינין ובה תבונה סוד ומרים עילאה, אמא סוד שהוא הכולל, עם א"ם והוא מ"ב,

פ"ר  גימ ' מרי"ם לכן דינים, תבונה אך  רחמים גופא היא כי אלהי"ם, בניקוד הוי"ה היא לכן בינה, כן ולא תבונה, מבחי' היינו

גימ' העברי"ת לכן ב"ן, מ "ה ס "ג ע"ב שמות ד' בתוכן המלבישים אהי"ה מלואי ג' יש ס"ג שם שבאימא ידעת וכבר דינים.

ושם  כנודע. תבונה דאמא במלכות  וקס"א באמא ס "ג כי שבתבונה, קס"א גימ' פוע"ה השנית  ושם השמות. כל כמנין תרפ"ז 

הבת  אבל אותו והמיתן בן אם לכן דז "א, מוחין הארת  לבטל פרעה וכוונת  כנודע. העליון שופ"ר אמא היינו שפר"ה האחת

יונקות  והיו ורחל, לאה סוד ומרים יוכבד כי מצאתי, עוד השפע. כל הוא ויקח השפע  ממנו שיינקו כדי תחיון הנוקבא דהיינו

דעתיק מחוטמא להם ממשיכין שהיו הילדים את  ותחיין וז"ש  לכלא דחיי רוחא אתמשך  דמתמן [דא"א], דפדשקי נוק ' מב'

עכ"ל. להחיותן,



לנפשך  חכמה דעה ד

רחל בחי' והוא אברהם  שחפר הבאר לקח  יעקב

מעשים בחי' שהוא התפארת חיצוניות  בסוד

לאה בחי' שהוא יצחק שחפר הבאר לקח  ומשה 

דיבור  בחי' שהוא התפארת פנימיות  בסוד

ומחשבה

למלכותוהנה השייך באר חפר  אבינו אברהם

והוא  שמה, ובכל לאברהם היתה בת  בסוד 

השייך  הבאר חפר  ויצחק  ברתא. יסד  אבא בסוד

לבארות באו כבר רבינו  ומשה אבינו  ויעקב ללאה.

שהוא  יעקב והנה ויצחק . אברהם שחפרו  מוכנות

רחל  בבחי ' מלכות  של הבאר  לקח הת"ת  חיצוניות 

לאה  של הבאר לקח רבינו  ומשה ולמטה, החזה מן

רבינו משה כי  בינה, בחי ' שהוא ולמעלה מהחזה

נשמת שהוא הדעת  בסוד התפארת  בפנימיות 

צבי בעטרת  באורך  זה בכל ועי' (עלהתפארת .

ד הזוהר)הזוה"ק בדפי ע"ב י"ב כל ף תלוי  ובזה .

היה  אבינו  דיעקב ומשה, יעקב של העבודה

בחי ' שהוא המקלות  סוד  והוא העבודה בחיצוניות 

שיעקב  ואף  דלתתא, המלכות ע"ד בפועל מעשים

מ"מ  התורה, סוד  שהוא תפארת בחי' הוא אבינו

רבינו משה אך התפארת. חיצוניות  בבחי ' הוא

דיבור  בבחי' שהוא בפנימיות היתה עבודתו  דרך

כלת וה"ס  דלאה, ולזיווגים לג"ר השייך ומחשבה

ממלכות פירש  ולכן  לאה, בחי' שהיא משה

החזה  מן בלאה היתה עבודתו  ועיקר  החיצונה,

בית של מלכויות הב' הם אלו מדרגות וב' ולמעלה.

ובית בינה כנגד ראשון  דבית  שני, ובית ראשון 

ב' את ה' בעבודת  צריך  ולעולם מלכות, כנגד  שני

לאה. וגם רחל גם המדרגות 

למילדותוזהו  מצרים מלך  ויאמר מאה"כ 

ושם  שפרה האחת  שם אשר העבריות 

שני את  לעולם שצריך דהיינו  וגו ', פועה השנית 

והן  ודיבור , מחשבה שהוא דלאה הן העבודות,

תלויה  והגאולה במעשים, העבודות  שהם דרחל

שעיקר  רבינו משה אפי' ובאמת  דייקא. בשניהם

לאה  בחי ' הוא ובחיצוניות  לאה, בבחי' היה ענינו

רבינו משה של ענינו פנימיות באמת אך  כפשוטו ,

פנימיות שבבחי ' לאה שהוא משה כלת  בסוד  היה

רחל  בבחי ' הוא משה של המדרגה ותכלית  רחל,

משה  כי כאחד , ולאה רחל שניהם הכוללת הגדולה

מ'ה  בסוד  אחרון גואל והוא ראשון גואל הוא רבינו 

מש "ה. ר "ת  שיהיה ה'וא ש'היה

לשער  להגיע היה מצרים יציאת תכלית

דלאה יחוד שלמות שהוא תורה  דמתן החמשים

בית  צריכים  העגל  חטא אחר אך כאחד ורחל

היחוד  למדרגת  לחזור כדי ושלישי ושני ראשון

השלם

למתן והנה  להגיע היה מצרים יציאת  תכלית

לוחות של העליונה במדרגה תורה

ההר  על האלהים את  תעבדון  כמאה"כ ראשונות ,

בימי שערים המ"ט כל עברו  כאשר היה וזה הזה,

שעה  לפי זכו  החמשים, לשער והגיעו הספירה

קודם  אדה"ר  למדרגת  לחזור הראשונות  בלוחות 

א"א, בחי' כתר  בחי' הן ' שער  בחי ' שהוא החטא

הם  ולאה שרחל באופן  הגדולה רחל מדרגת והוא

איבדו בעגל חטאו כאשר אך ממש, אחד  פרצוף 

עד  ושלישי  ושני  ראשון בית וצריך זו , מדרגה

ושנזכה  ולאה רחל של התיקונים כל שיגמרו

לאה  כנגד  ראשון דבית והיינו העתידה, לגאולה

שלמות הוא שלישי ובית רחל כנגד שני  ובית 

[ועי ' ממש. אחד נעשים ולאה שרחל באופן היחוד

רחל  בחי ' הוא במעשה התורה דעסק  במוהרנ"ת 

באופן  לאה, בחי ' הוא הק' שמות  בסוד  ובפנימיות

בתורה  ורחל דלאה המדרגות  ב' את גם שיש

עצמה].

ית  צדקנו בקבר משיח ואח"כ  בגליל תחילה  גלה 

ביריחו ואח "כ רחל

ביאתוהנה ענין באורך זו בפרשה בזוה"ק  איתא

ע"ב)המשיח ט' דף עד ז' ובכללות(מדף 

עדן  מגן יגיע צדקנו  דמשיח שם מבואר הענין 



תשע"ה  שמות פר' השל"ס

יתגלה  ותחילה ציפור, קן  היכל הנקרא מהמקום

וכו ' ביריחו ואח"כ  רחל, בקבר ואח"כ בגליל,

באורך  שם בעה"ס עי ' עמוק ענין  והוא עיש "ב.

מדרגות לג' יזכו  המשיח דע"י  בכללות שמבאר 

ודיחידה ודחיה דג"ר דנשמה המוחין פרטי סוד  (והם

עפי"ד ) .דג "ר

יעשה ועוד כוכבא דההיא בזוה"ק שם מבואר 

והוא  וכו', דאשא השלהובא עם מלחמה

דערש "ק ברחיצה האר "י  כוונת  ס"ב ע"ד  (שעה"כ

השבעים ג ע"ג ) שהם נוגה קלי ' להכניע שצריך 

וכמו אותם יכניע ומשיח וכו', דאשא כוכבים

משיח  בבחי ' שהוא בערש"ק  שלהבתי "ה בכוונת

דבינה  המוחין ידי  ועל שבוע, אותו  דפרטות 

לאור  שיזכו עד וכו ', הקלי' כל ומכניעים שורפים

ישפיע  המשיח שמלך המוחין ולכל הגאולה

קן  היכל של מהסוד  נמשך  והכל ישראל, לנשמות 

שהקב"ה  רשב"י בדברי שם מבואר ועוד  ציפור .

פוגעים  יורדין  וכאשר  הגדול לים דמעות ב' מוריד 

בים  בזה זה וישקעו  דאשא השלהובא של בצינור

באורך . הענין כל עי"ש וכו ' הגדול

י' בבחי' הגאולה להביא רצה רבינו משה

לו אמר והקב"ה  חכמה  בחי' שהוא הויו"ת

בחי' שהוא אהי"ה י' בבחי' אלא הגאולה שאין

בינה

ביציאתוהנה להביא רצה ע"ה רבינו  משה

סוד  והוא הגאולה, שלמות  את מצרים

ס"ר ], [גי ' הויו"ת  י ' שהוא לראות ס "ר כי ה' וירא

שם  בבחי' רק היא זו שגאולה לו  אמר  הקב"ה אך

ולאה  שרחל באופן אינו שעדיין דהיינו אהי "ה,

שם  בחי ' שהיא בלבד  לאה בבחי ' הוא אלא אחד,

דפסח  א' דרוש  שעה"כ [עי' בינה, בבחי ' אהי "ה

דהחו "ג  הלבושים בחי' הם אהי"ה שמות  די ' באורך

כמספר  שנה רד"ו הגלות  היתה ולכן אימא, מבחי '

ר "ס  תהיה שהגלות  חשב ומשה אהי "ה, שמות  י '

הרש "ש  בסידור ועי' הוי"ה, שמות י ' כמספר שנה

_________________________

בכלג . שנעשה מה בענין ע "א) ר"ג ד' ויקהל (בפ' הזוהר בספר שרמזו מה היא זו רחיצה וטעם שם: שעה"כ ששי,וז"ל יום

מעולם  שפע  לקבל ולהתאחז  להתקרב ורוצים אש, של אחד מדורא כעין נעשים ואח"כ כו', כוכבים שבעים אותם מתקבצים כי

קלי' הנקראת  הדקה קלי' אותה סוד היא אש של המדורה אותה כי  הוא, והענין כו'. דאשא שלהובא חד אתער וכדין האצילות ,

בששת  החול ימי ו' לקחוהו שעבר השבת יום של השפע כי בראותה והקליפה הקדושה, אל קרובה היותר הקלי' שהיא נוגה,

ולהשפיע  לחזור כדי שפע  ולקבל למעלה שם להזדווג כדי להתעלות הקדושה שתחזור יודעת היא ער"ש שהוא ועתה המעשה, ימי

ימי  ששת כל גמרו שכבר כיון כי פרנסתה, ג"כ לשאול כדי עולה היא הקליפה גם ואז  התחתונות, בעולמות  שפע  אחרת פעם

הקליפה  סלקא שתיתאה יומא שבכל הסיבה היא וזו כהם, חלקה היא גם אחריהם לקחת ג"כ זמנה הגיע הנה חלקם, לקחת  החול

הגבורות  מן נמשך  לכך  העליונה, קדושתם ותוספת  העולמות של הכללות ויבטל העליונה שמחה תערבב שלא כדי ואמנם לעילא,

מדורא  חד כעין דאתעביד כוכבא ההוא בחי' היא אשר ההיא הקליפה את ומוריד דאשא', 'שלהובא הנקרא אחד כח העליונות 

התהום. עד למטה דאשא

נצח  שהם הרגלים כי ונמצא היסוד, עם דבוקה היא המלכות  ואמנם נה"י, חג"ת  הנקרא ו"ק  סוד הם הנה החול ימי ששת והנה

וכבר  החול ימי ששת  שנשלמו ובראותה נה"י, מן למטה הוא מקומה והקלי' המלכות, ממדת למטה מתפשטים הם הנה והוד,

ולרחוץ  בע "ש הצפרנים קציצת ענין וז"ס חלקה. היא גם לקחת זמנה בא כי לעלות , היא רוצה אז  לינק, הירכים בחי' נשלמו

ואת  הקליפה את והדוחה המגרשת  היא כי החמין, במים הנמשלת  דאשא שלהובא ההוא על להורות חמין, במים הרגלים אח "כ

שם  כי דעשיה, באדם העשיה בעולם הוא זה כל כי לכוין צריך  ואמנם בתהום. אותם ומורידין העליונים, הרגלים מן הזוהמ '

דאדם  בקדושה הקלי' אחיזת  מקום הם אלו מקומות  כל כי והידים, הפנים את  גם לרחוץ צריך ולכן הקלי', ואחיזת התדבקות 

הרגלים  רוחצים ואח "כ ג"כ, משם ונדחין הידים רוחצין ואח"כ משם, ונדחין העליונים הפנים לרחוץ צריך  בתחילה ולכן דעשיה,

ואכמ "ל. וכו' י"ה שלהב"ת על המיוסד הכוונה סוד בהמשך  ועי"ש  וכו', משם לגמרי ולהסתלק  להפריד נגמרו ואז למטה, שהם



לנפשך  חכמה דעה ו 

של  הוי "ה שמות די' העומר ספירת החו "ג בכוונת

נמשכים  אהי "ה שמות וי ' מאבא נמשכים דדעת 

בשעה"כ  דפסח ה' בדרוש הוא וכן  מאימא,

הוא  רבינו  משה ענין פנימיות באמת אך ואכמ"ל],

אז  אשר השלישי  בית  סוד שהוא הגדולה רחל בסוד

ממש . אחד נעשים ולאה רחל

בחי' תחתון דעת  הוא מצרים דיציאת הדעת 

דעת  הוא העתידה  דהגאולה והדעת  דנוק ' דעת

דדכורא  דעת בחי' עליון

ורחל והענין לאה של המדרגות ב' דשורש  הוא,

שהם  והבל קין  של השורש  גם שהוא

דדעת, החו "ג סוד  דאדה"ר כתפין  בתרין מושרשים

דדעת. השרשיים ה"ג או ה"ח בחי' הוא כת "ף  דכל

הדעת, פגם מחמת היה מצרים גלות  ענין  כל והנה

שהם  תחתון  דעת  הוא הא' דעת, בחי ' ב' יש  והנה

במצרים, גלות  בבחי ' היה וזה כתפין, התרין סוד

את דע בבחי ' דקדושה דעת מרגישים שאין והיינו

שהוא  דעת  בחי ' עוד יש אך  ועבדהו. אביך אלקי

והבעש"ט  תחתון. בדעת מתלבש והוא עליון , דעת

מבאר  תשע"ב הק ' החכמה ים בהקדמת באורך (עי'

כידותשע"ה) דנוק' דעת  בחי ' נק' תחתון דדעת 

דעת משא"כ דאו "א, היסודות מעטרות  נעשה

דאו"א. מיסודות שנעשה דדכורא דעת  נקרא עליון

שם  נקרא תחתון דעת דבחי' חי בזוהר  ומבואר

ומשה  הוי "ה. שם נקרא עליון דעת ובחי ' אהי "ה

_________________________

ט "ז )ד . אות שמות  התורה על טוב שם בעל בספר משם הוא וכן וישלח, פרשת (שלהי יוסף  יעקב תולדות  הקדוש  בספר עי'

מצרים  גלות ענין כי ממורי, ששמעתי כמו לשונו: וזה נבג"ם, הקדוש  טוב שם הבעל רבינו הימים שבעת אור דמרנא משמיה

תמיד בטובו המחדש  אחד בורא שיש  להכריע שידעו הדעת  מהם שחסר הדעת,היה בחינת משה שבא עד וכו', בראשית מעשה

דעת  היה מצרים ביציאת  שנתגלה זה דעת  בחינת אמנם תמיד, המחדש  אחד בורא שיש בעולם נתפרסם שעשה הנסים ידי ועל

מוריך, רואות  עיניך שיהיו והיינו המשיח , בימות  לעתיד יתגלה דדכורא דעת אך  והתפלה דנוקבא, התורה אותיות שיראו
מצוחצחות  עולמות שהם  עינים  לנגד ומתפללים  שאמר שלומדים וזהו וכו'. שומעת ואוזן רואה עין חז"ל שאמרו וזהו וכו'.

שיכול  ר"ל, בלילות', מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא וכו', שנה שבעים כבן הריני עזריה בן אלעזר רבי 'אמר הגדה בעל

לילות  הנקרא הקליפות  חושך  כי נראים, עליונות ועולמות אורות שאין בלילות, מצרים יציאת  שנקרא העולמות  חידוש  לפרסם

לשבר  הדרשה סגולת  כי וכו', זומא' בן שדרשה 'עד העולמות, חידוש פרסום שהוא מצרים יציאת שתאמר אפשר שאי זה גורם

לעתיד אם כי להראות , אפשר שאי מה מצרים יציאת פירסום להראות יכול היה ואז  בעין הקליפות , עין נראה וזהו יהיה  ,

עכלה"ק . ודפח"ח , וכו', המשיח  לימות  יהיה זה תכלית כי חכמים שאמרו

הדעת  בסוד היתה מצרים דגאולת  הנזכרים האריז "ל רבינו דברי ומעתה וז "ל: תשע"ה החכמה לים מההקדמה מעט ונעתיק 

וגבורות  דחסדים הויו"ת  שהיא דחכמה הדעת בסוד דלעתיד והגאולה וגבורות  החסדים דלבושי אהי"ה שהיא הבינה דבחינת 

דנוק', דעת ידי על היתה מצרים דגאולת  הק ' הבעש "ט  דמרנא משמיה יוסף יעקב התולדות רבינו דברי מקור הם הם עצמם,

היינו  דדכורא ודעת  מצרים, גאולת  היתה זה ובסוד דבינה, דעת  היינו דנוק ' דדעת דדכורא, דדעת  לגאולה נזכה לבוא ולעתיד

"שידעו  והידיעה האמונה בסוד אם כי הראיה בסוד אינו דבינה דעת דאיהו דנוק ' דדעת הוא ביניהם וההפרש  דחכמה, דעת

המחדש  אחד בורא שיש  בעולם נתפרסם שעשה הנסים ידי על וכו', בראשית מעשה תמיד בטובו המחדש אחד בורא שיש להכריע 

בשר  כל יזכו ידו ועל לראו"ת , ס"ר כי - הראיה סוד הוא לעתיד שיתגלה דחכמה דעת דאיהו דדכורא הדעת  כן לא תמיד",

כי  מוריך, את  רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ולא וגו', יראו בעין עין כנאמר העליונה הראיה להשגת  ויבאו דעיינין לפקיחו

ומתפללים  שלומדים והתפלה התורה אותיות "יראו כי עד התורה אותיות תוך המלובש  העליון האור יתגלה עילאה שעתא בההוא

מצוחצחות". עולמות  שהם עינים לנגד

דדעת  הגאולה בין ההפרש בביאור וכו') גדול ובמורא ד"ה ע"א קס"א דף תבוא כי (פ' מקאמארנא הגה"ק בדברי יפה מבואר וכן

השכינה  וזיו ובנועם בהרגש יתברך שכינתו אור עליהם "נתגלה כי היא תחתון דדעת  דהגאולה עליון, דדעת להגאולה תחתון

שאינם  ואסתתר אשתני חייביא לגבי אבל וכו', השי"ת בלתי מציאות  שום שאין ידעו ובזה הבא, עולם מעין מופלא בחיות



תשע"ה  שמות פר' ז של"ס

שהוא  עליון דעת  בבחי' הגאולה להביא רצה רבינו 

הקב"ה  אך  לראות , ס "ר גי' שהם הויו "ת י ' בבחי '

שם  בבחי ' רק  דמצרים הגאולה אין שעתה לו אמר

תחתון . דעת רק שהוא אהי "ה

_________________________

אינו  זה וכל וכו', וחיות  אור שום מרגישין ואינן לגבייהו ואסתתר אשתני ולכן תנועה, בכל יתברך  אלהותו במציאות  מאמינים

בהרגשה  התורה בלימוד אלהות וחיות  ודבקות אור מלא הלב להיות דנוקבא, דעלמא הדעת  והתגלות  הקודש רוח התגלות אלא

ישראל  את שהעלה משה' עשה אשר הגדול המורא 'ולכל דדכורא דעת אך  דנוקבא, מעלמא זה וכל גדול, ובמורא גדולה

העלה  תורה מתן שבעת וכו', בימינו במהרה המשיח  בימי לעתיד שיתגלה כמו דדכורא, דעת אלהות  להתגלות דנוקבא מעלמא

העם  וירא הקולות  את  רואים העם וכל מוריך , את רואות  עיניך והיו והיינו דדכורא, התגלות למדרגות  ישראל בני את  משה

של  וגוונים מצוחצחות  עולמות שהם עיניהם לנגד יהיה ומתפללים שלומדים והתפלה התורה אותיות  יראו לעתיד וכן וינועו,

מעלה, של ועולמות היכלות ויראו לוהט, בלבד אש  הרגשה ולא  ממש ראייה דדכורא, דעת שעשה וזהו הגדול המורא וזהו ,

והוא  ישראל כל לעיני מתגלים מעלה של והצחצחות  והמלאכים והאורות העולמות כל להם שהראה ישראל, כל לעיני משה

לעתיד  עד המאירה אספלקריא וכו' גדול המורא מהם ונסתלק  דנוקבא, דעלמא לדעת  ירדו אתה' 'קרב וכשאמרו דדכורא, דעת

ממש, לראייה וזכו הזיכוך  בתכלית  עצמם שזיככו סגולה יחידי יש  ובאמת  יראו, בעין עין כי רואות, עיניך והיו בימינו, במהרה

עזריה  בן ור"א הגאונים, וכל גאון האי ורב והראב"ד רש "י טוב הריב"ש ומרן האר"י מרן כמו בעיניהם, האורות  שרואין

שאין  עולמות , וחידוש אלהות  התגלות בעיניך  ראה לחבירו לומר באמירה היינו בלילות, מצרים יציאת  שתאמר זכיתי לא אמר

שדרשה  עד מצרים, יציאת  בעיניך ראה באמירה שתאמר אפשר שאי גורם הקליפות  חושך כי מתגלים, עליונים ועולמות אורות 

שיהיה  כמו רב בהתגלות עליונים ועולמות  ואורות סביביו מלהטת  אש  לכל והראה הקליפות , ביטול לשעתו והמשיך זומא בן

סברי  וחכמים ישראל, כל לעיני רב בהתגלות  לעתיד שיהיה מה לשעתו והראה מרכבה, מיורדי אחד הוא זומא בן כי לעתיד,

המשיח". לימות  יהיה זה תכלית כי

דדכורא  הדעת  וגאולה וזה הבית , נחרב היה לא בו זכינו ואלמלי דא"א , כתפין מתרין הנמשך קדמאה דאור עליון הדעת  הוא ,

זה  כי בדפה"ס): ע "א ש"ע  דף ח "א ע "ב, רי"ו דף  בראשית  חי (זוהר מקאמרנא הרה"ק בדברי יפה כמבואר לארץ, היתה

לראות, ס "ר כי ה' וירא ס"ר, כמנין הוי"ה עשר והם וגבורות, חסדים שהם דא"א כתפין מתרין נמשך  עטרין דתרין "הדעת

אור  עליון דעת  והוא וכו' העינים אל אור להוריד משה וכוונת  וכו', בה הגבורות ותמצית בז"א, החסדים מתפשטים ואלו

של  אור להמשיך משה רצה כי לראות, סר כי הוי"ה וירא וזהו  לעלמין, אתחרב לא אשגח ראשית בהאי דאלמלא קדמאה,

יתברך  אלהותו כבוד עוצם לכל ונתפרסם נתגלה היה עליון, דעת וכו' ראשית בהאי המלכות  אל השגחה היה ואם וכו', ראשית

תנועה, כל על עיניםוהשגחתו באור  מראשית בה אלהיך "ה  הוי עיני ירושלים - הנוק' על בתמידות להשפיע רצה  ומשה
אור  החיים עץ עליון בדעת  ושם וכו', מדעתו הויו"ת ] עשר [שהם ס"ר להמשיך  שרצה לראות , ס"ר כי הוי"ה וירא וזהו וכו',

לעינים  אור ממשיך  וכו' העולםקדמאה בכל יתברך אלהותו כבוד  פרסום ויהיה סופו, ועד  העולם  מסוף דמית להביט וכיון ,

אלהות  והתגלות ופרסום השגחת בעינים לראות הראות חשכו כי דישראל, עיניהון אסתימו ממנו, עליון הדעת  הסתלקות  יעקב,

אחר  שהיה מצרים גלות ענין כי ממורי ששמעתי וישלח  י"י] תולדות [בסה"ק  ומבואר וכו'. הגלות  ונתגבר וכו', תנועה בכל

בכל  מחדש שהוא תנועה, כל על הבורא השגחות  שיש  המכריע  יעקב בזכות  להכריע שידעו הדעת מהם שחסר יעקב, שמת 

אמנם  ופרט , פרט  כל על משגיח ב"ה שהבורא בעולם נתפרסם שעשה הניסים ידי ועל משה שבא עד בראשית , מעשה כל רגע 

עיניך  יהיו זה דעת  ידי על והיינו לעתיד, יתגלה דדכורא דעת אך דנוקבא, דעת התגלות  היה במצרים שנתגלה זה דעת  בחינת 

מוריך, את  התורה רואות אותיות ויראו סופו, ועד  העולם  מסוף וצופה ומביט רואה אדם ויהיה קדמאה  אור  שיתגלה 
יתברך, ושכינתו עליונים  ועולמות ואורות מצוחצחות ואורות עולמות שהם עיניהם, לנגד ומתפללים  שלומדים והתפלה

בידיעה  הארץ בקרב "ה  הוי אני כי תדע למען יכולתו ועוצם אלהותו השגחות יתפרסם  רב זה ובפרסום יהיה ולעתיד ,

ה  החכמה ים בהקדמת באורך  וע"ע  זיע "א, מקאמרנא הגה"ק  עכ"ל עכד"ק, קדמאה, אור ידי על כל בראיה היטב באר נ"ל

הענין.



לנפשך  חכמה דעה ח

שהוא  החמשים שער בחי' הוא עליון דעת

ושם שלמה והשגה ראייה של  באופן היחודים 

תפלה בבחי' לאלקות  פנימית  צעקה נכלל

כאחד  ורחל  לאה  יחוד בסוד בתורה  הכלולה 

ממש

החמשים דהנה  שער ושל יחודים של העבודה

והיינו עליון , דעת של העבודה הוא

ויחודים  השמות ורואים העולמות את שרואים

הנ "ל )הקדושים בהערה באורך  שער (עי' ופנימיות ,

שם  ואמנם כאחד , ורחל לאה שמיחד הוא החמשים

ית"ש  לאלקות פנימית  צעקה בחי ' יש  הן ' בשער 

לאה  התכללות בחי' והוא שאת , ביתר  שיתגלה

דבחי ' והיינו ממש , כאחד  ותפלה תורה שהוא ורחל

כולו גם הוא אך  תורה, נק ' הק' בשמות היחודים

בחי ' והוא לאלקות , פנימית  צעקה כולו כי תפלה,

גיסא  מחד  והוא ממש , כאחד  ורחל לאה התכללות

בחי 'בחי ' הוא הק' שמות  יחודי כי  כביכול מעשה

לאה. בחי ' שהוא מחשבה בחי' הוא ומאידך  מעשה,

שורש  משם כי  עליון  דעת לגלות  רצה רבינו ומשה

ורק  אהי"ה, אשר  אהי"ה אמר  הקב"ה אך נשמתו ,

בחי ' והוא הוי "ה שהוא עליון  דעת יתגלה לעתיד

כי כנ"ל, דלעתיד המדרגה שהוא דדכורא דעת

בתורה  יעסקו  שלא בזה תלויה הגאולה באמת 

אלא  חלוקות, מדרגות  ב' בבחי' לבד ובתפלה

כאחד , ותפלה תורה כוללים שהם ביחודים יעסקו

עליון . דעת  בחי' שהוא

בכיה בחי' הוא החמשים  שבשער הצעקה  סוד

הדינים כל  את  הממתיקים  דמעין תרין בסוד

בחוטמא  המושרשים משיחין התרין ומיחדים 

דעתיקא 

בחי 'וסוד הוא הן' שער של הפנימית הצעקה

לימא  דנחתין  דמעין  התרין  סוד  והוא בכיה

דאשא, השלהובא של בצינור  פוגעים והם רבא,

בחוטמא  המושרשים הגבורות  שורש הוא ,הוסודו

תרין  כנגד  נקבים ב' יש דז "א בחוטמא דהנה

_________________________

התחתון ה. האדם כי בהקדמה מובא והענין שם: חי זוהר וז "ל וז"ל: בדפה"ס) וע"ד ע"ג י' (דף  הנ "ל הזוה"ק  על חי זוהר עי'

במוח  ספירות עשר יש  כי למעלה. יתעוררו למטה יתעוררו וכאשר עליון, כעיני ועיניו עליון כפה פיו והיה עליונה, צורה דוגמא

בסוד  תפארת העינים ובין שבחכמה, שבעשר בינה המצח  וגבורה, חסד אזנים והוד, נצח  עינים מלכות, החוטם שבראש, חכמה

הפה  כי שבראש , בבינה עשר ויש שבראש . שבחכמה  עשר נשלמו הרי יסוד, וחיך  כתר, דרישא קרקפתא חכמה, המוח דעת,

חכמה, שיניים ול"ב וגבורה, חסד לחיים ושני ותפארת, יסוד והלשון והוד, לנצח ושפתים ומלכות, בינה הם מוצאות  בחמשה

שבחכמה. יסוד חיך עם מזדווג שבבינה ציון נקודת  ללשון וקרוב שבה, כתר והגרון

בביטוי  האדם יכוין וכאשר בלב, מחשבה הכל דחכמה ומעשר הכל, כולל ומלכות  ת"ת  – ודיבור קול יצאו דבינה מעשר והנה

תו"מ של הנרות  שבעת אור שיאירו ספק  אין תחתונה, מלכות  אל עליונה פה ממלכות  ולהמשיך דבינה עשר אור לגלות  שפתיו

אמא, אתתרכת  וכעת זו"ן, – ודבור  קול קול יוציאו הבינה כי תו"מ, שורש  בינה אלהות  ת "ת, נשמות  מלכות , עולמות בסוד

לא  דחיים, חיים דביה החוטם בעל – שבחכמה עשר אמנם אלם. יונת המלכות  ונשארה ונסתלק תפלתי, שתם נסתמו, לפיכך

שער  כמבואר זו"נ אורות  אל פנימיים גופים שורש שהם ודבור קול שם ואין אצילות , מדרגות – ורצון מחשבה סוד והם ננעלו,

שורשן  והדבור והקול עבודה, לבעלי כידוע א"ס  אור - קונו לפני הנפש שפיכות  והוא ורצון, מחשבה רק וחיצוניות, פנימיות

החמישים  ושער נינעל, ולא השערים כתר שהוא חמשים בשער הוא הנפש  השפיכות אבל ננעלו, ולפעמים שבבינה שערים במ"ט 

כלל, לדבר איש  יוכל לא קונו לפני הנפש רצון שפיכות ידי על ונתעורר כידוע , להם ושורש  שערים מ "ט כל כולל הוא כתר

שהוא  הפנימי גופם ולא תו"מ , ודיבור קול של פנימי שורש  דמעות  שני משם ויורד ענו, ולא עמדו קונו לפני ממש  אין הוא כי

ואין  מרצון הם הדמעות של חמימות  ושורש  חכמה, אבא של השערים כתר החמשים שבשער רוח מפנימיות  אלא ודבור, קול

שורש  של הפנימי חו"ג והבל קין שורש  אורות  ודיבור, קול של פנימיות  שורש ושם לעולם, נינעל שלא השערים כתר עליון

והבל, קין שורש  עליון אל לפני הנפש  שפיכות הרצון מחימום היוצאין דמעות  שני והם ודיבור, קול של אורות  פנימיות הכתפין,

בהער  להלן נעתק שם לשונו (והמשך ות ).עכ"ל.



תשע"ה  שמות פר' ט של"ס

הדינים שרשי ושם רבא משיחין, באדרא (כמבואר

וכו') אף  חרון ובחי' דאשא וגחלי תננא בחי' שם כישיש 

מתאחדים  אין עדיין  כי  דינים, בחי' עדיין  יש בז"א

ואמנם  עצמו . בפני אחד  כל אלא משיחין  תרין בחי '

משיחין  התרין מתאחדים שם דא"א, בחוטמא

דחיי רוחא משם נמשך ולכן האחדות , בתכלית

כמבואר  דז "א שבחוטמא הדינים כל ממתיק והוא

שאמר  סבא המנונא ר' סוד  וזה באדר"ר . באורך

דא"א, לחוטמא והיינו מתפלל, אני  החוטם לבעל

התרין  סוד  וזה בשרשם, דינים כל ממתיק  ועי"כ

להכניע  צריכים שבניו זוכר הקב"ה דכאשר  דמעין,

שהם  משיחין  התרין  של והחיבור הכח ולהמשיך 

תחתון , וי' עליון  י' שהם דמעות  התרין  סוד  עצמם

הנקרא  שהוא הפנימית צעקה הוא היחוד סוד כי

ה'יום  כ 'ל י'גילון ב'שמך ר "ת  שהוא הבכיה סוד

בלקו"מ קע"ה)כדאיתא הפנימיתו (סי' צעקה והוא

ותפלה  תורה של באופן יחודים שהוא הן ' שער של

ית"ש  באלקות  שמחה של באופן והוא אחת, בבת 

שם. כמ"ש וכו ' הבכיה מתעורר השמחה ומחמת 

כדי  העולמות והשתלשלות הצמצום  תכלית

ואין  אני בסוד העצמי העלם לגילוי ע "י להגיע

שער  של  הפנימית  הצעקה ידי על  והוא

החמשים

הבריאה ועומק בתחילת דהנה הוא, הענין

הי ' והיו ב"ה א"ס  אור  גילה הקב"ה

במציאות, שאינה מציאות  בבחי' הגנוזות ספירות

בבחי ' דבקות  רק  יהיה שלא רצה הקב"ה ואמנם

אף  דבקות שיהיה אלא במציאות, שאינה מציאות 

דעצמות משעשועים ליהנות  העצמות , בהעלם

ספירות י' של מהביטול למעלה שהוא האמונה

כי במציאות , שאינה מציאות בחי' שהם הגנוזות

והקב"ה  הגמור , 'אין' בחי ' של שורש  הוא זו בחי '

שהוא  העצמי העלם של לשעשועים שנזכה רצה

למעלה  שהוא כחדא ואין  אני  של המדרגה בחי '

עליון . הכי  מהאין 

כדיולכן ההשתלשלות, וכל הצמצום צריך  היה

ביטול  שהוא א"ק של העבודה לגלות 

ביטול  שהוא האצילות של העבודה ולגלות  בעצם,

בחי ' שהוא בי"ע של העבודה ולגלות  במציאות ,

ג' כולל היש ' 'ביטול ובחי ' היש , ביטול של העבודה

עול קבלת  שהם דבי "ע ואהבה (עשיה)מדרגות 

הם (בריאה)והתבוננות(יצירה)ויראה ששלשתם ,

בחי ' בכללות שהם דבי "ע, היש  בביטול מדרגות

מדרגות ג' להם שיש אלא היש, ביטול ובחי ' בינה

ג' שבבחי' העבודות  כל וכלל מזה, למעלה זה

לביטול  המביאים ביטולים בחי' הם דבי"ע מדרגות

ג' ידי על להגיע הוא זה בכל התכלית  ואמנם היש .

אחד  יחיד  של העליונים צחצחות  לג' אלו  ביטולים

מדרגות הג' והם קדמון , מצוחצח צח או  קדמון ,

על  כי  באמונה. להשתעשע השעשועים בעולמות 

באור  העליה אח"כ  נעשה בי "ע, לבחי' הירידה ידי 

וכל  העליונות, הצחצחות לגלות  שאת  ביתר חוזר

שהוא  החמשים שער של הפנימית בצעקה נכלל זה

ביתר  יתברך יחודו לגלות וההשתוקקות  הרצון

שאת.

_________________________

שמרוב ו. שמחה, מחמת שתהיה מאד טוב החרטה ואפילו וחדוה. שמחה מחמת כשהיא הוא הבכיה מעלת עיקר שם: לקו"מ וז"ל

וזה  השמחה, רוב מחמת בכיה לו ומתעורר הראשונים, בימים נגדו שמרד על מאד ומתגעגע מתחרט  הוא יתברך, בהשם שמחתו

הבכיה  שעיקר פ "ט ) (תהלים ה'יום כ'ל י'גילון ב'שמך תבות ראשי הוא בכיה וזה שמחה, מחמת  שתהיה הבכיה מעלת עיקר

ס "ג  של המלוי בגימטריא בכי"ה כן ועל בבינה, שהוא ס "ג משם מתעורר הוא בכיה כי יתברך . בשמו שמחה מחמת  שתהיה

היא  השמחה ועיקר מבין", "הלב שכתוב: כמו לבא בינה כי משמחה, תהיה הבכיה שהתעוררות  היינו האר"י, בכתבי כמובא

והבן, הבכיה נמתק  זה ידי ועל כנ"ל, הבכיה התעוררות שתהיה צריך ומשם בלבי", שמחה "נתת  ד): (תהלים שכתוב כמו בלב,

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה י 

הצדיק  מרדכי של  המדרגה  הוא עליון דעת

טוב  שכולו  הגמור ביחוד עת בכל שדבוק 

רחמים לגלות  פנימית  צעקה גם  בזה וכולל

שאת  ביתר עליונים

ישמח והנה של הדעת הוא עליון  דעת סוד  עיקר 

במלכם, יגילו ציון בני בעושיו ישראל

והוא  זה, סוד  ישראל לכלל לגלות  רצה רבינו ומשה

יהודי איש  כתיב דהנה הצדיק , מרדכי  של המדרגה

שמעי בן  יאיר בן  מרדכי  ושמו הבירה בשושן היה

דלתי על שהקיש  קיש  בן  חז"ל ואמרו  קיש , בן

חי  בזוהר  ומבואר ואילךרחמים, ע"א י"א דף (שמות

הוא ז בדפה"ס) הצדיק  מרדכי  של שכל דהמדרגה

יהודי איש  על חז "ל וכמ"ש  באמונה, מונח הזמן 

בכל  שכופר  והיינו שבעולם, הע"ז  בכל שכופר

ורואה  פשוטים, ברחמים עת בכל ודבוק  ההסתרות 

שהקיש  חז "ל מש "א ואמנם הוי"ה, חסדי  דבר בכל

שער  של הנ"ל הצעקה בבחי ' הוא רחמים, דלתי על

חסדי שהכל יודע הצעקה בשעת דאף והיינו  הן',

על  לטובה זו גם ואומר העליון היחוד ורואה המקום

מבקש  מ"מ אך טוב, הכל שרואה באופן  דבר , כל

כענין  והוא שאת, ביתר הרחמים שיתגלו  מהקב"ה

ולא  הסדר שולחן  על הסדר  בליל המרור  אכילת 

שהקב"ה  מה שכל שיודע דאף והיינו מצרים, בארץ

רחמים  שיתגלו  מבקש  מ"מ אך רחמים, הוא עושה

הצעקה  כל זה ובאופן ויותר , יותר  קץ אין פשוטים

הוא  רחמים' דלתי  על 'הקיש בבחי ' רחמים ובקשת

_________________________

מרדכי ז. בסוד לחוץ הארתו ויוצא ואריך  רחל יסוד עד המתפשט  אבא  יסוד מהימנותא, גו עלאה רזא אית  שם: חי זוהר וז"ל

בסוד "היהודי מרדכי ושמו הבירה בשושן היה יהודי היחוד"איש "ה מספר הי פעםיהו ויו הי [פי'יוד  יריאיו על ה' חסד ,

ד"ל  מספר עצמו והוא חס"ד]. פעמים הוי"ה ר"ל הוי"ה, חס "ד בחי' והוא ע"ב שם פעמים כ"ו בגי' עולה וכו' יהודי איש  דתבות

כביכול, השכינה של דלות בדלי שיש  דלת אותיות  ואו יוד  נון, ואו נון תו, למד  דלת פא, למד  דכ"ו אלף הנ"ל דגי' [פי' .

ששם  גדולה באמונה יהודי ואיש הנ "ל]. אותיות  ד"ל שהם אדנ "י שם של המלוי מלוי גי' כמו במכוון כן כמו עולה ע "ב, פעמים

חסד  ודלות יסורין כל נעשה שבאמונה טוב הריב"ש  ממרן כידוע  הוי"ה, חס "ד מזה נעשה תנועה, בכל השי"ת אליו עמו אתו

הוי"ה. חס"ד נעשין עצמם שהם אלא ויסורין דלותו מעליו להסיר תפלתו לשמוע  רחמים דלתי על הקשות  צריך  ואין הוי"ה,

"אבל  ימיני איש קיש בן שמעי בן יאיר  יחוד"בן "ה הוא הי פעםיהו ואו הי כ"ו יוד  בגי' עולה וכו' יאיר בן דתבות  [פי'

שנטה  אחר היסורין להסיר מועיל ס "ג שם כי רחמים, דלתי על הקשות אחר היסורין  להסיר אלא מועיל שאין ס"ג] שם פעמים

זה  וכל וכו', ידעת ' 'ואתה סוד על בלקו"ת כמבואר לחסד הכל הופך באמונה, יהודי' 'איש אבל ימיני'. 'איש - זכות לכף ונידון

ונפלא  נסים רואין והיו קדמאה באור 'ואתה' אבא יסוד התגלות  ישראל.בעת בלב הרבה מתגברות אמונה היה ות ,

שלימה, באמונה יהודי' 'איש  והוא השכינה, עליו ושורה נדכא לב ויש בגאוה הכופר יהודי' "'איש הבירה בשושן "היה
וסוד שלימה, באמונה ומאמין השי"ת , עמו אתו שם שגם ביפיה, עומד והוא אותו, המנקבין קוצים "ו שסביבותיה רי "ר פ ש"כ

"ן  מספרדי הדינים כל הבירה שורש  אעפ "כבשושן ויסורין עניות דלות  בדלי עומד והוא מרדכי , מאמין ושמו אבא יסוד באור

ובאמונה  דלות , דלי שהם וכו' אדנ"י דשם אתוון ד"ל אלין גדולה אמונה ידי על אזי מניה, פנוי אתר דלית  הש"י אתו ששם

אדנ "י  שם נעשה הוי"ה, את ירא היה עבדך יהו"ה, פעם חס"ד יהודי איש  ידי על מספרן הנ"ל אתוון ד"ל אדנ"י שם שלימה

ויסורין  מרירות שכל מרדכי', ושמו הבירה בשושן היה יהודי 'איש  במספר וזהו יהו"ה, פעמים ה"י וי"ו ה"י יו"ד הוי"ה בעצמו

כל  את  שמטהר דהיינו טהרה, מלשון 'דכי' מרירות מלשון 'מר' הוא מרדכי דתבות  (פי' שלימה באמונה ומדכה מטהר הוא דכי

יהו"ה. פעם חס "ד דילה אתוון מד"ל אדנ"י משם שנעשו עד המרירות ),

והוא  יהו"ה, ונעשה אדני שם נהפך  לטובה', זו 'גם באמונה אלא רחמים, דלתי על להקיש ולבקשות  לתפלה צריכין אין ובאמונה

יחוד עצמו וזהו העצום, מלבדוהיחוד עוד  אין "ם  האלהי הוא  "ה  יהו כי לדעת הראת פעמים אתה הוי"ה הנ "ל גי' שעולה (פי'

כמו  עולם של אלופו תנועה בכל כי מלבדו' עוד 'אין שלם ובדעת שלימה באמונה מאמין כשאתה בהמשך ), שם כמ"ש חסד

און, פועלי כל יתפרדו כי לו יזיק  לא כשפים אפילו רגע , בכל גמורה בכתיבה בלבי וחקוק כתיב, מלבדו עוד אין ר"ח  שאמר

עוד. ועי"ש  עכ"ל וכו', ומבוטלים בטלים והקלי'



תשע"ה  שמות פר' יא של"ס

רואה  מ"מ אך  רחמים, ביותר  ה' כבוד  שיתגלה

שום  אין לטובה זו גם  של זה ובמקום טובה, הכל

ואסתר  מרדכי של הכח הוא ושם לסט"א, שליטה

לעולם  להכנס  שיכולים מלכות, אסתר ותלבש  בסוד

באלקות עצמיים שעשועים למקום המלבוש 

בחי ' שם יש מ"מ אך ורחמים, טוב שהכל ויודעים

שאת ביתר ית' מלכותו שתתגלה פנימית  צעקה

עוז . וביתר 

אמתועל הצדיק  אצל התשובה בחי ' הוא זה דרך 

עבודת אצלו  שייך דמ"מ מעולם, חטא שלא

עולם  בכל כי  הבעה"ת, שמבאר  כמו  התשובה

בחי ' בזה שייך ממנו שלמעלה העולם בערך ועולם

לעורר  כדי הוא והחסרון  החטא ענין וכל חטא,

שאת, ביתר יתברך יחודו  לגלות הפנימית  הצעקה

הוא  וכן כנ"ל, הצמצום וסוד תכלית עצמו  וזה

ורחמים  טוב שהכל רואה שהצדיק דאף הנ"ל בענין 

אלקות שיתגלה ולבקש לצעוק שייך  מ"מ ואלקות,

בתכלית רבה שמיה ויתגלה שאת, ביתר  ה' וכבוד 

הכבוד .

תורה בבחי' הוא בגליל  המשיח  מלך גילוי

היחודים של ו "ק  בבחי' רחל בקבר ואח"כ 

של ג"ר חיצוניות בבחי' ביריחו ואח"כ 

היחודים

המשיח,וזה  מלך שהוא הנ"ל בזוה"ק  הכוכב סוד

חיה  דנשמה מוחין  הג' בכל לעלות שצריך 

ובתחילה  לדרגא, מדרגא להכנס וצריך ויחידה,

הק' התורה סודות גילוי בחי' שהוא בגליל מתגלה

לסוד  ולהגיע לעלות צריך  ואח"כ יסוד, בבחי '

שהוא  רחל קבר  במקום והוא והיחודים, התפלה

של  המדרגה גמר בבחי' היחודים של ו"ק בחי '

השכינה  בזכות  להיחוד שזוכים שב"ק בסוד או "א,

של  לג"ר  ולהגיע עוד לעלות  צריך ואח"כ  הק',

ותחילת עיה"ק, ירושלים של האור  שהוא היחודים

ריח  בחי' שהוא ביריחו  הוא לירושלים הכניסה

תרין  בסוד  נקבים ב' יש ושם החוטם, בחי' בסוד

מתפלה  כלול שיהיה באופן לחברם וצריך משיחין ,

בסוד  כאחד , ותפלה דתורה יחוד  בבחי ' ויחודים

עם  התפלה שנכלל החמשים שער  של הצעקה בחי '

היחודים.

להם וזה  'ויעש  עליהם שנאמר  ופועה שפרה סוד

תתאה  וביתא עילאה ביתא שהם בתים'

ומלכות בינה הנ "ל )שהם צבי בעטרת  היטב ,(עי'

הוא  דעתו בחי ' כי  בתפארתו, יתגלה רבינו ומשה

החמשים  שער בסוד תורה מתן של הפנימי  דעת

כאחד , ורחל לאה המיחד קדמאה האור  בחי' שהוא

מרדכי כי  ואסתר , מרדכי של היחודים בחי ' גם והוא

חסד  ורב תיקון הוא מרדכ"י הצדיק  עולה חס"ד (ור"ב

האותיות ) ואמתעם תיקון רבינו  ומשה בזוהר , (עי'

הזוהר) בדפי ע"ב ט' דף שם .חי

והפה החוטם עד הנמשכים  הדמעות סוד

תרין  יחוד בסוד השרשיים  החו "ג ומיחדים 

משיחין 

שםוסוד חי בזוהר  מבואר ע"דהדמעות (י'

עד חבדפה"ס) נמשך דגלגלתא חסד דהנה

הדיקנא, עד  נמשכת סתימאה דמוחא וגבורה הפה

הדיקנא, עד  ונמשכים הפנים על יורדים והדמעות

_________________________

פנימיות ח. יורדין שם שדרך החוטם, נקבי שני אל העינים מן צינורות שני שיש הניתוח  לחכמה וידוע שם: חי זוהר וז "ל

מלכות, ושם נהורין, רבוא ש"ע  חוטמא דהאי אורכא כי נהורין, ש"ע  שורש לך' אחטם 'תהלתי והחוטם החוטם, אל הדמעות 

מלכות  כל כי החכמה, ים החמשים שער השערים כתר ים, הוא שבחכמה מלכות  חוטם סוד כן ים, נקראת תחתונה שמלכות וכמו

רוח  נשמת לכולא, דחיים חיים החוטם אל צינורות דרך  הדמעות אלו של פנימי חימום יורדין ושם רדל"א, כתר אין שרשה

פנימיות  שורש בניו בזכירות  וזהו להוי"ה, אשה ניחח  ריח  בסוד ונמתקין החכמה, של החוטם בים הדינים שם מתבסמין לכן חיים,

נמסרו  העיטרין וסוף  העשיה, עד מתפשטין שהם בניו, שהם הנשמות כל נמשכין שמשם והבל, קין פנימיות  שורש עיטרין, תרין

דמעו  הקלי', ממנו.ליד חזק  מיד וגאלו בפס ' בלקו"ת כמבואר הרשע  עשו ת



לנפשך  חכמה דעה יב 

כאחד , השרשיים והגבורה החסד  מקשרים והם

יותר  לגלות  שרוצים הן' שער של הצעקה סוד  והוא

בחי ' שכוללים פסח דליל המרור  ע"ד  ית"ש אלקות 

מבטלים  ועי "כ  פסח, דליל הגדלות  כל עם המרור

לעורר  רק המרור  עם ומשתמשים ההסתרות כל

ביתר  יתברך  יחודו  שיתגלה הפנימית הצעקה

אינה  הן' שער  של הגאולה דאף באופן  שאת,

שיתגלה  הצעקה בחי' שהוא המרור  לבחי' סתירה

של  הכח הוא זה ובאופן שאת, ביתר  הקב"ה

תורה  בבחי ' שהם החמשים שער  של היחודים

התרין  להמשיך  ויכולים ממש, כאחד ותפלה

ומיחדים  הדינים, וכל החוטם הממתיקין דמעות 

השרשיים  החו "ג יחוד ע"י  כתפין דהתרין הפלוגתא

לראות'. סר 'כי דבחי' עליון  דעת במקום

הוא  הגאולה ולעורר השלם  ליחוד להגיע  הדרך

שמתאחדים עד והתפלה  התורה  התמדת  ע"י

ד כאח 

במהרה וזהו  שיתגלה נזכה ידו  שעל היחוד  דרך 

למשה  אמר הקב"ה כי השלישי, הבית בנין

הי ' של העבודה תחילה שצריך מצרים בגאולת

ולעסוק  משיחין, התרין  נפרד  שיהיה באופן  אהי "ה

ואח"כ  עצמה, בפני  ובתפלה עצמה בפני  בתורה

עצומה  בהתמדה ישבותו  לא ולילה שיומם ידי  על

והתפלה  והתפלה התורה לקשר צריכים עת , בכל

יכולים  ואז ממש , כאחד שיתאחדו עד התורה עם

גם  יש ששם החמשים שער  של לזיכוך להגיע

צעקה  וגם גיסא מחד  הלב בפנימיות  שמחה

תתענג  אז  בחי ' והוא גיסא, מאידך  הלב בפנימיות 

וגם  בהוי"ה שמחה ,שיש קודש  שבת בבחי ' ה' על

כמו באלקות שמחה עם הכל האכילה וגם התפלה

דהיינו נפשם לשובע האוכלים הצדיקים

השמחה  של אלקי באור  הנפש  שמשביעים

היא  שבת סוד  וזה באלקות, עצמיים ובתענוגים

שמחה  ידי על כי  לבוא, קרובה ורפואה מלזעוק

הישועה  כל להמשיך יכולים שבת  בבחי ' באלקות 

ה'יום  כ 'ל י 'גילון  ב'שמך בבי' הדמעות ידי על כמו

רוצה  הקב"ה כי ההסתרות  כל שיבוטל באופן

הצעקה  אין  ולכן עוז, וביתר  שאת ביתר להתגלות 

ה' חסד ולראות  באלקות  לשמחה סתירה והדמעה

ענין . ובכל דבר  בכל

_________________________

הדינין  שורש  שהם דההי"ן דאלהים אחוריים דעתיק, גבורה החוטם בעל לפני הנפש  ושפיעות  הרצון חימום מוריד וכשהוא

הכתפין  שורש  דעתיק גבורה ששם דאריך סתימאה מוחא של החכמה ים שסוד כהנים ברכת בכוונת  ומבואר תקיפין, גבורות 

גלגלתא  כי בחוטם נגלה דאריך  סתימאה מוחא החכמה ים וסוד והבל, קין שורש  אל"ף - כת "ף ב"פ  עיטרין שורש אלף  ¤¨¤¤אלף 

נגלה  והבל, וקין ועיטרין המלכים כל שורש דעתיק גבורה ששם סתימאה דמוחא בדיקנא אוירא ומוח בפה, נגלית דאריך  כתר

הדמעות  יורדין שם דאריך , סתימאה דמוחא החכמה ים שהוא החוטם אל מעינים היורדין צינורות  שני דרך  ושם בחוטם,

ונתבסמין  בגבורות, עוה"ב הנהגות בסוד דין כולו הוא פנימיות סוד כי בשורשן, הדינין במיתוק  בחוטם ונתבסמין הרצון, מעומק 

על  יורדין הדמעות וחיצוניות  סתימאה, מוחא פנימיות הוא החוטם כי כמבואר, בחוטם שנגלה שלו רבות  בהארות  החכמה בים

צינורות  הוא והדיקנא השופר, שער כמבואר וממתיקין הדינין כל כופה הדיקנא כי בדיקנא, שם ונמתקין הדיקנא, ועל הפנים

ים  הדיקנא על כשיורדין ובחיצוניות שבחוטם, החכמה ים בפנימיות הדמעות  של הדינים ונמתקין החכמה, ים מן מים מושכין

החכמה.

נהורין, ש"ע  כולל החוטם שבמחיצות  בוא"ו ונמתקין ופרישין, סתימיין נקטין יודי"ן תרין -א- ומ"ד מ"נ  שורש  הם דמעות  ואלו

וזהו  וכו', ליראיו מחכמתו וחלק בעולמו לו שככה ברוך ותברך מתוקים אלו דברים והבן החכמה. ים צינורות  שבדיקנא ובווי"ן

במיתוק בדא דא וישתקעו חוטם, דאשא שלהובא הגבורות  שורש  דהוא החוטם, אל העין מן היורד צינורא בהאי פגעין שאמר

שלשה  של רב אור בהארות  ונשקעין חד, כולו אלא מים מים שם ואין יודי"ן, תרין ומ"ד מ"נ  בסוד שניהם שניכללו כללות 

עכ"ל. בחוטם, הנגלה מ"ה שם סתימאה מוחא החכמה ים של אורות



תשע"ה  שמות פר' יג של"ס

הוא  השובבי"ם בימי התשובה  עבודת תכלית

ולעורר  הן' שער של  הפנימית  לצעקה  להגיע

שאת  ביתר היחוד ואור רבים רחמים

שעוסקים וממילא  השובבי"ם ימי  אלו בימים

כי דגאולה אתחלתא והוא בתשובה

דעה  ויש  בתשובה, אלא נגאלין  ישראל אין 

הוא  כי  בשבת , אפי' אשמנו  לומר  שמותר  בבעה"ת 

דוחה  מילה ע"ד בשבת המרירות התכללות  בחי '

מלא  הוא הלב שבפנימיות באופן  והוא שבת,

הצעקה  בחי' שם וכולל אלקות, עם בשמחה

ידי על שאת ביתר  יתברך  יחדו לגלות  הפנימית

הוא  כן וכמו  גדולים. יותר ורחמים  מגולים חסדים

שגילה  שובבי "ם של הק' ושמות ההיחודים בענין 

שהוא  היסוד  תיקון  בחי ' שהוא והרש"ש  האר"י

שבתורה עברות כל הכולל כללי (וכמו תיקון 

כוללים  שובבים תיקון של יחודים דהה' במקו"א שביארנו

רצון  של  העבודה עניני וכל האצילות  פרצופי כל

ויחודים) ותפלה ותורה אומרים וכיסופין וכאשר ,

היחודים  הוא העיקר והוידויים, התפלות תבות 

לגלות הפנימית  לצעקה ידם על להכנס  הק ' ושמות

שיודעים  באופן  שאת, ביתר  יתברך יחודו אור 

זה  אין  באמת אחד  ומצד בגלות עמנו שהקב"ה

הוא  עצמו זו  וידיעה עמנו  שהקב"ה יודעים כי גלות

גאולה בבלבחי' דבגלות שמות  פרשת ריש  זוה"ק (עי'

יחזקאל במרכבת ישראל לכלל  נתגלה הקב"ה כאשר

גלתהון  על  חשו 'לא בגלות עמהם שהוא להם והראה

עי"ש ) וכו' עמך כלל' ארד  אנכי  כתיב מ"מ אך ,

הגלות ידי  על כי עלה, גם אעלך ואנכי  מצרימה

הרחמים  גילוי בבחי' גדולה יותר עליה שיהיה צריך

עוז . וביתר  שאת  ביתר והחסדים

שהקב"ה ובזכות זה סוד  שיודעים הצדיקים

וכדאיתא  עת, בכל בגלות  עמנו 

ישראל  בני  שמות  'ואלה שסוד שמות ריש בזוה"ק

הק' והשכינה המלאכים הוא מצרימה' הבאים

בגלות, עמהם להיות ישראל כלל עם היורדים

ומאמין  עת בכל עמו שהקב"ה יודע יהודי  וכאשר 

כליתם, לא יעקב בני ואתם שניתי לא הוי"ה שאני

החטאים, מכל וסילוק תשובה בחי ' עצמו זה הנה

כל  את המתקנת האמונה הוא מהתשובה חלק  כי

כי הפנימית , צעקה של ענין יש  ומ"מ החטאים,

ויותר  למעלה יותר עת  בכל מתגלה הקדושה

רחמים  יש מ"מ הוי"ה, חסד  שהכל ואף למעלה,

בזה  ששייך  באופן קץ אין  וחסדים עליונים יותר 

וכמו והחסדים, הרחמים שאת ביתר לגלות צעקה

והיה  שמעי  בן יאיר בן  שהיה שאף  הצדיק  מרדכי

שהכל  ויודע שבעולם הע"ז  בכל שכופר  יהודי בחי '

כלל, הסתרה שום ואין  זמן  ובכל מקום בכל אלקות 

רחמים, דלתי על שהקיש קיש  בן  בחי' היה מ"מ

להם  ויעש  בבחי ' המדרגות  ב' התכללות והוא

הצדיקים  בזכות  יעזור וה' האחדות , בתכלית בתים

מלכותו שתתגלה הבתים, כל ביחוד העוסקים

מלכותך  תראינה ועיננו ממש , בקרוב יתברך 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

הנה דעה  לראשך . כתר  והיא לנפשך  חכמה

בחי ' כנגד שהוא הער "ף כנגד עמד פרע"ה

במדרגה  שהיה מצרים גאולת  בחי' היה וזה לאה,

, העורף כנגד  העומדת לאה בחי ' כנגד  אהי"ה של

שהוא  במצרים ישראל שצעקו הצעקה ענין  וזה

את תעבדון  היא והתכלית  לאה, של המדרגה

לאה  שכולל הן' שער  בחי ' הזה ההר  על האלקים

שה  מצרים יציאת  מדרגת  רק  ולא כאחד , וא ורחל

הצעקה  בסוד ההתחלה בבחי' בלבד  בינה בחי '

יחוד  שהוא הן' שער הוא התכלית אך דמצרים,

תורה  מתן  בעת  היה והוא והתפלה, התורה

העתידה  בגאולה ועתה ראשונות, לוחות  במדרגת 

מ'ה  בסוד רע"מ משה ע"י זו  למדרגה לחזור  צריך

להגיע  התכלית עיקר  זה כי  שיהיה, ה'וא ש'היה

הן '. שער בבחי ' בשלמות  ליחודים

מחכמה וזהו נמשכת  רחל כי  לנפשך, חכמה דעה

בחי ' היא ולאה ברתא, יסד אבא בסוד



לנפשך  חכמה דעה יד

'דעה  בבחי' יחד  לחברם וצריך  הנפש  פנימיות 

'שמור  לראשך ' כתר 'והיא ועי "כ  לנפשך ', חכמה

אחד  מצד הוי "ה על מתענג דכאשר קדשך ' שבת

כתר  בבחי' להיות צריך א"א)הוא שהוא (בבחי'

בחי ' קודש  שבת שני ומצד  פנימיים, כיסופין  בחי '

באלקות עצמיים עתיק )שעשועים מצד (בבחי' כי  ,

נכנסים  שני ומצד  דבר , בכל ה' חסדי רואים אחד

עוז  וביתר  שאת  ביתר לגלות  וצעקה לכיסופים

היחוד  עת בכל שרואה ואף המקום, חסדי 

יתברך  אלקותו  לגלות צריך עת, בכל ומשתעשע

שאת. ביתר 

בשם וזהו מזידיטשוב מהרצ"ה שאמר 

הוי "ה טהבעש"ט  ימלא הכתוב בביאור 

ענין  על יהיו המשאלות שכל דהיינו משאלותך , כל

גילייו, ובכל מילואיו בכל שיתמלא הוי"ה שם

ענין  וזה והיחודים, הק ' השמות כל ויתגלו

לטובה  זו בגם דבוקים אחד  מצד  שהצדיקים

באמונה  ומשתעשעים בעושיו, ישראל ובישמח

שיתגלה  וצועקים מבקשים שני ומצד  עת . בכל

ב' של היחוד  ענין  והוא שאת, ביתר  יתברך כבודו

ותפלה  ותפלה תורה ליחד ופועה, דשפרה הבתים

שער  של היחוד לעבודת  שנכנסים  עד תורה, עם

לראות, ס"ר  כי  הויו "ת י ' בחי ' עליון דעת  בחי ' הן'

התענוג  בבחי' אלקות  שהכל הראיה שהוא

שבת בזה נכלל ומ"מ קודש, שבת של והשמחה

שצריכים  הישועות כל להמשיך שהוא מלזעוק, היא

החמשים. דשער  הפנימית הצעקה ע"י

והצדיקים וה ' קודש שבת שבזכות יעזור 

שיתגלה  קודש, שבת בחי ' שהם האמיתייים

יראו בעין ועין  האמיתי, היחוד  של העליון דעת

ורחל  לאה המחברים שהם עינים ב' בחי ' שהוא

החוטם  ומתגלה דהחוטם, הדינים כל ומבטלים

שבזכות יעזור  וה' קץ, אין  פשוטים ברחמים דא"א

לבעל  שאמר  סבה המנונא כר' הגדולים הצדיקים

ובסוד  החוטם בסוד  היה כי מתפלל אני  החוטם

נזכה  הרדל"א, את ומגלה עולה שבפנימיותו מו "ס 

ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה לועיננו 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון 

_________________________

רבינו ט. טוב, הריב"ש מרן תלמידי את ששמשו הצדיקים מפי ששמעתי וזהו וז "ל: בדפה"ס ) ע"א י"ב (שמות  חי זוהר עי'

השם  שישתלם היינו הוי"ה' 'ימלא טוב, הריב"ש  מרן מפי שאמרו מרן, נכד אפרים ורבנו קראסניר חיים ורבינו מיכל יחיאל

יהו"ה  שלם שם יהו"ה שימלא וחפצך ובקשתך  ושאלתך התפלות  כל משאלותיך', 'כל יהיה זה יהו"ה, השם ויהיה תתמלא מחציו

עכ"ל. וכו',



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח טו ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו יחי ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

תשע"ו  ויחי  פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  אחלק

גיטין  במסכת  שיעור

ברוחניות  מחיקה  איסור יש  האם א.

צדיקיםמובא שפתי וזאתבספר  פרשת (סוף

ברוכ'ל ברכה) ר' הרבי הרה"ק  בשם

במסכת הגמרא דברי  בביאור  זצוק"ל, ממעזיבוז 

נחתם", ובפני נכתב "בפני  לומר  שצריכים גיטין

ופשעיו, עוונותיו  נכתבין האדם של בהפנים היינו 

אחד  יום שוב כן  על נחתמין, האדם של ובפנים

כי גמורים מצדיקים גדול תהיה ובזה מיתתך לפני

עיי "ש . וכו ' עומדין תשובה שבעלי  במקום

מספה"ק והנה ומניח בידוע בוכה דכשהאדם

העבירות מוחק  עי"ז מצחו, על הדמעות

מותר  אם להסתפק יש  וא"כ  מצחו, על הנחקקים

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שיעבור ב. עד פניו על הדמעות  ויעביר שיבכה חטא שאם מבואר מזה ולמעלה וז"ל, ט') פרק היראה (שער חכמה בראשית עיין

על  תו והתוית ד') ט ' (יחזקאל כענין העונות , נכתבים במצח כי מצחו על הדמעות  להעביר כן גם שטוב שמעתי ואני הרושם,

בשל"ה  דבריו והביא עכ"ל. יחתום, אדם כל וביד ז ') ל"ז (איוב כדכתיב ביד, הנכתבים העונות הם זה ומסוג וגו', האנשים מצחות 

המלך  בעמק  עיין התשובה מתיקוני כחלק  המצח  על דמעות  העברת לענין ועוד ל"ה). אות תשובה הלכות יומא (מסכת הקדש

וירחץ  ויבכה תמיד נגדי חטאתי ...לקיים וז"ל י"ד) פרק תשובה תיקוני (מאמר מפאנו לרמ "ע  י"ב) פרק תשובה תיקוני  (בשערי

בכתבי  רבות  וכהנה עכ"ל. תמות, לא חטאתך  העביר ה' גם בו יתקיים ואז מצחו מעל העון רושם להעביר בדמעותיו פניו

הגעלה  לעשות דיזתר טוב מה בעתו ודבר וז"ל, ו') אות  ב' (סימן חי לכל מועד בספרו פלאג"י חיים ר' הגאון כתב וכן מקובלים.

עכ"ל. השטיפה, דהוא כן, אחרי שעושה הטבילה נכון על ויבוא כלים, הגעלת בכלל דזהו עוונותיו על שיתודה דמעות ע"י למצחו

"דמעות", גימטריא הם מ 'עבדך  פ'ניך  ת 'סתר א'ל תיבות  של תיבות  הראשי ג') אות תשובה (כללי יצחק דברי בספר עוד ועיין

הכל  יהיה התפלה וז "ל, ו') אות מ "ה (פרק מוסר שבט איתא כן וכמו עיי"ש. החטא, מתקן בדמעות , מצחו שרוחץ שע "י דידוע 

וישים  מעניו שירדו מה הדמעות ויקח  שבידו, העבירות על יבכה אז  עונותיו, שיזכר בעת  רק  כלל, בעצבות  ולא גדולה בשמחה

באשל  עוד ועיין עכ"ל. ננעלו, לא והוד נצח  שהם דמעות  ששערי ויכון אפו, חרון את  דמעותי יכבו ויאמר, מצחו, על אותן

כזונה  מצח העזתי ככלב פני שמתי קטן ביו"כ חודש  ראש בערב אומרים זו דרך  על וכן וז "ל, ו') אות שמות (פרשת  אברהם

בספרים  כתיב ולכן מצחו, על נרשמות העבירות  רק  ואדרבה ובפניו, במצחו המצות  מאירין אין כי פנים, בבושת  לפניך וגשתי

לתשובה, דמעות  שמוריד בשעה בספרים כתיב כן במצחו, המזיקים יביטו שלא כדי בשוק  גלוי במצח  ילך אל הזעם, בשעת שח"ו

התפלה) משער י"ד פרק וישעי אורי בספר בזה (עיין ממנו העבירות רשימות  יעבירו למען ופניו מצחו בהם ירחוץ

ה  בעזרת הרמז דרך  על המפרשים כתבו וז "ל, התשובה) (שער אמונים שומר בספר איתא כן נמשל וכמו האדם דהנה שי"ת,

ליצה"ר  רמז וחמץ העולם, לאומות  ראש להשי"ת , חלה ג"כ נקראו וישראל לה', חלה תרימו עריסותיכם ראשית שנאמר לעיסה

לבבך  ורם כמ"ש האדם, בלב היצה"ר כך עצמו, את  ומגביה ומתנשא עולה שהעיסה הוא החמץ וסימן העיסה, ומבאיש  שמחמץ

לו  גוררת  עבירה, של רע  שורש  משהו רק באדם יש  ח "ו שאם במשהו, אסור וחמץ טוב, היצר הוא מצה של ורמז וכו', ושכחת 



לנפשך  חכמה דעה טז 

איסור  משום בזה יש  האם בשבת, כן  לעשות 

בשבת. מחיקה

יעקב ואמרינן ר ' הרה"ק של משמיה

לומר  שצידד  זצ"ל מפעשווארסק

הרי דמעות, ע"י  מחיקה איסור  שיש  נאמר  דאם

הוא  הרי מצחו , על הדמעות שמניח עצמו בזה

נכתב  מיד  וא"כ  בשבת, מחיקה של עבירה עובר 

שהרי כלום, מחק שלא ונמצא זו, עבירה מצחו על

זו. עבירה מצחו על כתב נשאר

להבין ויש אפשר דבריו כל דהרי בדבריו , לעיין

אותם  נכתבים עבירות שבכל נאמר אם רק 

איסור  בזה שיש  נאמר  אם אפילו  ולכן  אותיות ,

מחמת מצחו על האותיות  נשאר עדיין  מחיקה,

רבינו בכתבי מצינו  כן לא אבל מחיקה. איסור 

אות נכתב ועבירה עבירה כל דעל שכתב האריז"ל

על  בדמעות  כשמוחק וא"כ  מצחו , על אחרת

אותו עכשיו נכתב אינו הרי  שעשה, עבירות

אותיות, שמוחק  לחשוש  יש וא"כ  ושוב אותיות,

מחיקה  איסור  על שעבר על אחרות אותיות  נכתב

בשבת.

שכתב ואולי  מה פי  על זו ספק לפשוט מקוןם יש 

דרך  בספרו  שליט"א קנייבסקי  הגר"ח

בבאור אמונה ז' סעיף  א' פרק  ויובלות  שמיטה (הלכות 

סוקרין) ד "ה זקנים ההלכה מושב בספר  דאיתא

בהעלותך ) תאפו(בפרשת אשר את  דכתיב הא על

יכול  הרי לאפות , צריך מה להקשות  ויש אפו,

שרוצה  שיחשוב היינו  שרוצה, מה כל לחשוב

לכל  מתהפך  המן  היה ומיד אפוי , טעם במן לטעום

אסור  דבשבת  זקנים, המושב ותירץ שרצו . טעם

מנא, כמתקן  דהוה מחמת  טעמו , שיתהפך  לחשוב

אכילה  בשעת חשבו אם רק  מועיל שמחשבה (כנראה

קודם) עכתו "ד .ולא

תיקון ויש  זה אין הרי זה, הוא מתקן  איזה לעיין 

גורמת האכילה שמעשה כיון ואולי טבעי.

בעירובין  והנה מעשה. כעושה הוי טבעו  שיתהפך

ע"א) מ"ג  מעשרה,(דף  למעלה תחומין יש אם בעי 

דאיתאמרן  שמעתתא שב מהני  ראיה ומייתי 

ובפניא  בסורא, חסדא דרב קמי בשבתא בצפרא

לאו אמרה, מאן  בפומבדיתא, דרבה קמי בשבתא

למעלה  תתומין אין  אלמא אמרינהו, אליהו

איך  שהקשה סופר  החתם בשם ומובא מעשרה,

דכשבא  ותירץ בשבת, הבריתות לכל בא אליהו

במצות, חייב אין שאז  קפידא אין  מלאך בתורת

בתורת לבוא יכול אין  הלכה לומר כשבא אבל

להתלבש  ומוכרח היא, בשמים לאו  דתורה מלאך

ואז  אדם בן בתורת ולבוא בעננים שנשאר בגופו 

במצוות .ג חייב

_________________________

שוות  הן ומצה חמץ אותיות היינו משהו, רק למצה חמץ בין אין אמרו זה ועל האדם, כל את  שמחמץ עד אחרות עבירות עוד

כידוע, למצות החטא לו צובע והוא היצה"ר אחר נפתה האדם שבקל חמץ, נעשה עי"ז ה' מאות  יותר ח ' באות שיש  דיו משהו רק

עבירה, שמץ עליו יתראה שלא יראה בל היינו בגלוי, עבירות יעשה שלא ימצא, ובבל יראה בבל עובר חמץ שעבירות ועל ועוד
יתראה  שלא עצמו ישמור  הכי ומשום  אבות, פרקי על ברעמ "ב שם  כדאיתא  תדיר המחזירין להגבאים  מצחו על נרשמות
על  חמץ רושם יראה  לא  זה  ועל עיניו, דמעות עם חמץ אותיות המצח לרחוץ וסגולה מהעבירות, מצחו על רושם  שום

הדינים לבעלי האדם המצח בלב הטמונות  עבירות שכן ומכל לעינים נראה שאין עבירה אף  בסתר היינו בבתיכם ימצא ולא ,

ימצא  שלא עד בלב, התלוים המצות כל חרדים בספר כמובא בלב התלוים עבירות  שאר ועוד ח "ו, כפירה רעים הרהורים כמו

למקום  אדם בין אם חובתו ידי יצא אם תמיד במעשיו ויפשפש בדיקה צריך וחמץ עבירה, שום וממשבותיכם ובלבבכם בבתיכם

הנר, לאור להיות צריכה והבדיקה חסרונותו, יראה ולא לצדיק , עצמו את  שיחשוב אפשר בדיקה בלא כי לחבירו, אדם בין ואם

הבורא  רצון נגד שפגם ומה שחטא מה יבין ולבבו ידע  הקדושה תורה לימוד וע"י אור, ותורה מצות נר כי כמ "ש  המנורה, זו

עכ"ל. ידיעתו, מיעוט מחמה עבירות כמה על ח"ו ועובר יקיימה, והיאך מצוה, הוא מה יודע איני לומד, כשאינו משא"כ ית "ש,

שאין ג. חייך  לאליהו הקב"ה שאמר חז"ל לדברי שהביא צ"ח) סימן ו' (חלק בתשובותיו זיע"א סופר החתם זקה"ק  כתב דהנה



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח יז ליקוטי 

מה ובזכרוני  א"כ  זצ"ל החזו "א למרן  ששאלתי

אחר  דילמא מאליהו, הגמרא ראיית

והלך  למלאך  נתהפך  בסורא ההלכות שאמר 

ואמר  לאדם שוב נתהפך  ואח"כ לפומבדיתא

אדם, בן  היה שאם בבדיחותא והשיב שם. ההלכות 

נטילת דהוי למלאך עצמו את  להפוך  לו  אסור  היה

לבדיחותא  אלא כן  אמר שלא ונראה נשמה.

מקרי למלאך שנהפך דזה לומר  דרחוק  בעלמא,

נשמה  נטילת  זה שאין  איסור בזה אין  וא"כ  מעשה,

שמה טבעי . השל"ה  בשם שהביא  יעקב  בקהלות  (ועיין

שהיה  אע"ג  פטירתו ביום תורות ספרי י"ג מ"ר שכתב

מותר  שזה ומוכח המפורש, שם ע"י שכתבן משום שבת,

או  לחש ע"י מלאכה כשעושה הדין מה ועיי"ש  לכתחלה,

לא) או חייב אם אמונה.תפלה הדרך של  עכתו "ד  ,

ברוחניותהנה  התיקון  דגם בזוהר  גם משמע כן כי 

לענין  בזה לעיין ויש  מנא', 'מתקן  נקרא

מי עם השקה ע"י לתקנו  במקוה הנקב פתחית

תיקון  משום אסור  זה אם הפוסקים ודנו  גשמים,

ברוחנית מנא מתקן  בחי' שהוא שיטתמנה, (לפי

ירוחם) .רבינו

הגמרא ועל  דברי הבנתי איש החזון  דברי פי

סנהדרין  ע"ב)במסכת ס"ה חנינא (דף  רבי 

ועסקי שבתא מעלי כל יתבי הוו  אושעיא ורב

ליה, ואכלי תילתא עיגלא להו  ומיברו יצירה בספר

העגלא  עשו למה להבין יש ולכאורה עיי"ש.

לעשותו יכולים היו הלא שבת, בערב תילתא

זקנים  המושב דברי לפי אבל בעצמו . קודש בשבת

מנא, תיקון של איסור בזה יש  דהלא מובן , הנ"ל

קודש . שבת בערב דייקא לעשותו הקפידו  ולכן

לוועוד דאסור איש  החזון דאמר הא לומר  יש

נשמה, נטילת  דהוי למלאך  עצמו להפוך 

מציעא בבא במסכת בתוספות  מבואר  (דףהנה

כהן) לאו ליה אמר ד"ה ע"ב היאך קי"ד  לר"י תימה

דכתיב  היה שכהן  כיון  האלמנה, של בנה החיה

י"ז) א' שהיה (מלכים לומר ויש וגו' הילד  על ויתמודד 

נפש , פיקוח משום מותר  היה לכך  שיחייהו  לו ברור

עכ "ל.

וא"כ הרי  נפש , פיקוח נקרא המתים דתחיית לנו

ונתלבש  מלאך  היה הנביא אליהו  כאשר 

מנה, תיקון משום איסור  אין בזה הגשמי בגופו 

רק  הוא האיסור  וכל נפש, פיקוח בגדר הוא דהרי 

לפשוט  ורצה גשמי , בגוף מלובש  הנביא כשאליהו

משום  אסור זה לכאורה מלאך, להיות  לחזור גופו 

נשמה. נטילת 

לברך וכמו  מותר האם בפוסקים נידון ידוע כן

בזה  יש שהרי קודש, בשבת  אילנות ברכת

בורר , איסור  יש  ובשבת  ניצוצות , בירור  משום

ברכת לברך  שאסור  לומר  צד יש  לכאורה וא"כ 

בכף  כמבואר בורר . איסור משום בשבת אילנות 

ד ')החיים אות רכ"ו סי' עיי"ש (או"ח זה ד, ולפי  והנה .

_________________________

אליהו  שנקרא הברית למלאך  כבוד מושב עושין להיות  חכמים התקינו מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושין ישראל

דיש  אומרים אם תחומין איסור על עובר הוא והרי בשבת  לבריתות  הנביא אליהו מגיע כיצד סופר בחתם והקשה הברית . מלאך

שנשמתו  או מגופו, נפרדת  לבד נשמתו או אופנים בשני לבוא יכול הנביא שאליהו סופר החתם ותירץ מעשרה. למעלה תחומין

ו  בגופו אם מתלבשת  אבל הלכות, לפסוק יכול ואינו המצוות  מן ופטור כמלאך נחשב הוא אז גופו בלא לבד נשמתו בא אם

ישראל, חכמי את  לסמוך  ויכול הלכות לפסוק  ויכול במצוות  ומחוייב האדם כאחד נחשב אז  לעולם, ויורד בגופו מתלבשת נשמתו

ולא  בשבת גם לבוא יכול ולכך המצוות, מן ופטור כמלאך ונחשב לבד נשמתו בא הוא אז הברית כמלאך מילה לברית  וכשבא

מלובשת  היתה גויים של הקברות  בבית  אבוה בר בר לרבה כשהתגלה אבל המצוות , מן פטור שהוא כיון תחומין איסור על עובר

עכתו"ד. מר, הוא כהן לאו אבוה בר כר רבה אותו שאל ולכך למתים, להיטמא לו נאסר ואז  בגופו נשמתו

בשבת ד . זו ברכה לברך  אסור כן ועל דבורר, נוסיף איסור עוד יש הצומח  מן הקדושה נצוצי מברר ברכה שע "י ונראה וז"ל

עכ"ל. דבר, עמא וכן ויו"ט,
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בכל  דהרי  המצות, כל לעשות אסור  יהא לכאורה

מצוה  בכל וא"כ ניצוצים, מבררים אנו  ומצוה מצוה

בורר . משום אסור  יהא

כן ,אלא לומר אפשר  אי מצות  שבשאר  בודאי

מחיובים  דאנו נפש , פיקוח בגדר  זה דהרי

שוה  לא מצות  תורה ובלי השי"ת , מצות  לעשות 

הזמן  הגיע שעכשיו  שכיון  היינו החיים, כל לנו 

נפש  פיקוח של בגדר  זאת הרי זו , מצוה לעשות 

ש  הניצוצים כמולאותם עכשיו, לבררם אפשר

מבררים  שאנו  שב"ק תפילות כל אצל שמצינו 

בירורים.

'חיוב'ושונה זה שאין  מכיון  אילנות  ברכת  הוא

רואה  אם ורק  השבח, ברכת  רק  והוא

אינו אם אבל לברך, יש  פרח, שמוציאין שהאילנות

לברך . חיוב בו  אין  כלל, רואה

של וכן הכלל וגם בכללות , השבח ברכת בכל הוא

בברכת נאמרו לא למצות מקדימין  זריזין

לדחותו יש אילנות  בברכת דייקא וא"כ  השבח,

אין  וגם כלל, חיוב בו שאין מחמת שבת , לאחר

יש  בזה לכן  למצות , מקדימין זריזין  של החיוב

וכנ"ל. ניצוצין בורר  מחמת  בשבת  מלאומרו למנוע

מקדימין ומה  זריזין  דיש פסוקים בכמה שמצינו

לבנה  בקידוש שהוא הלמצות היות  עם ,

בו יש  לבנה דקידוש מחמת הוא וזה השבח, ברכת 

והוא  השכינה פני קבלת בו  שיש  יתירה מעלה

ולאומרו לזרז יש ולכן המצות, ככל .ו שקולה

אומץוכדאיתא יוסף  נוירלינגן בספר יוסף  (להרב

תס"ז) צריך סימן מאד  מה וז "ל,

מדי לבנה קידוש במצות  להשגיח גדולה זהירות 

זוטרתא  מילתא ולאו  היא, רבה כי  בחדשו חודש

זכוהיא לא אלמלא נ"ל חכמינו שאמרו מה

כל  שבשמים אביהם  פני להקביל אלא ישראל

ככל  היא ששקולה  דמשמע  דיים , וחודש חודש

בשר המצות  מושל כל פני  לקבל העולם דרך והרי  ,

בנו בן וחומר קל לזו, ומצוה נגיד  שאינו  אע"פ  ודם

הקב"ה  המלכים מלכי מלך  של פניו  וחומר  קל של

מי כן  ואם להראות, רצונו ואעפ "כ נראה, שאינו 

פניו , לראות  יבקש שלא יחיה אדם גבר כל לכן

אפשר היותר  על עצמו  המצוה יזרז תהיה שלא

_________________________

מוצש "קה. אם אבל לחודש, עשירי ליל עד אלא שבת מוצאי עד לחכות שאין ב') סעיף  תכ"ו (סימן הרמ "א שכתב מה עיין

לילות  כמה שיהיה לחשוש יש  מאוחר, יותר או תע "ב) סימן אומץ יוסף  בספר כמש"כ המולד מזמן (והכוונה לחודש  י"א הוא

ומיד  עדיף  מקדימין שזריזין הגר"א דעת  וכן הב"ח  ודעת לחכות. ואין המצוה את  ויפסיד לבנה קידוש של זמן סוף  עד מעוננים

מיד. לקדש יש  לדעתם מהמולד ימים שלשה כשעברו

חדושה  על לברך נמתין ואומר החול בימי בחדושה לבנה הרואה שאלה: וז "ל, לה) (סימן הדשן בתרומת  שכתב מה עוד ועיין

לאו. או עושין הם יפה שבת  למוצאי עד

שאפילו  בחודש  ח ' או ז' כגון בחודש , הרבה לילות אינו בקרוב הבא שבת מוצאי דליל היכא בדבר, לחלק דיש  יראה תשובה:

מוצאי  עד להמתין יפה גוונא כהאי ט "ו, ליל סוף עד לברך  זמן יש  עדיין אחריו, לילות ד ' או וג' וב' במוצ"ש  מעונן יהא אם

לילות  יהא הבא מוצ"ש  ליל אם אבל נאים, ובכלים מבושמין כשהן שבת  במוצאי אלא הירח על מברכין דאין א"ז דכתב שבת,

דכל  שבת , מוצאי עד להמתין אין גוונא כהאי הברכה, זמן יעבור אחריו, לילות ד' או וג' וב' בו מעונן יהיה שאם בחודש , הרבה

עכ"ל. המובחר, מן יותר לעשותה כדי אפילו אותה משהין אין המצוה, שתעבור להסתפק  הוא דראוי היכא

לברך  ועדיף  מלך  הדרת עם לרוב קודם הוא למצות  מקדימין שזריזין שכתב ל"ו) סי' (או"ח צדק  זבחי בתשובת עוד ועיין

כ"א). (אות השעה"צ וכ"כ מנין, שיהיה עד מלהמתין ביחידות 

ישו. רבה טעמא ידאג ועוד לא שיקדשה מיום הלבנה, שיקדש  שמי י"ב) אות תכ"ו (סימן החיים הכף שכתב מה עפ"י לומר

גודל  מחמת  השבח  ברכות  משאר זו ברכה נשתנה זה מפני ואולי עיי"ש , ואילך , יום מאותו משונה מיתה חודש באותו שימות 

השכינה. פני קבלת בחי' שהוא מחמת  או שבו, הסגולה



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח יט ליקוטי 

יוכל  לא מעוות הוא כי ממנו, עוברת הזאת  הגדולה

אדם  יראה ואם וכו ', ההוא בחדש  עוד לתקן

סמוך  אחד  בלילה דהיינו לבא הזמן  סוף  שממשמש

שעת הוא אם מזה יותר אפילו  או הזמן לסוף

אישון , חושך  או  והשלג הגשם יעצרנו  אל גשמים,

ואחריה  לילה בחצות אפילו ממטתו מלקום ואפילה

ובחצריה  קריה ברחובות מחופש בחפש מלחפש 

המועד ,ובדיר  שיעבור  קודם לקדשה יוכל אולי  תן 

עכ "ל.

הכף ולכאורה שכתב מה על בכלל להקשות  יש 

מבררים  אילנות  דבברכת  החיים

הוא  זה הרי בהם, המגולגלים והנשמות  הניצוצים

אין  ולכן  בשבת  אסור ובורר  בורר, איסור  בגדר 

קודש . בשבת אילנות  ברכת מברכים המקובלים

לאלתר דהנה בידו לברור  מותר לכאורה

בשו"ע שי"ט)כדאיתא סימן ריש  (או"ח

מבררים  אנו שהרי  בורר  איסור  שום בזה אין וא"כ 

לכאורה. מיד גם הוא וזה הרע מן הטוב

האיך ואם  להקשות יש א"כ  איסור  בזה יש  אכן

איתא  הלא קודש  בשבת לאכול יכולים אנו

חכמה עוד )בראשית ד "ה ט"ו פרק הקדושה (שער

שהוא  דבר  שכל באכילה לכוון  ראוי עוד  וזל"ק,

בו מעורב ותבן מוץ קדושה פנימיות  יש  עוד  אוכל

נברר  הטחינה ידי  ועל הוראשון אדם חטא מצד

ומוץ  דם, ונעשה שבו מהפנימיות  נהנית ונפשו

וכיון  לחיצונים, להשפיע מותר נעשה שבו  ותבן

ונשאר  בו שהיה הטוב שנברר  בודאי  מסריח שהוא

שנא  מאי  וא"כ  עכ "ל. לחוץ, אותו להשליך פסולת

דאסור . האילנות ברכת שנא ומאי  דמותר אכילה

בשו"עויש שם דמבואר מה עפ"י (סימן לומר

מובן שי"ט) ועפי "ז  מותר , לאלתר  דבורר

הרי האכילה כוונת דע"י מכיון  מותרת אכילה למה

משא"כ  תיקון, להם ויש  הניצוצים נתבררים מיד 

אין  הרי צומח, בבחי' שהם האילנות בברכת 

חי לבחי' לעלות  צריכים כך  דלאחר 'מיד' תיקונם

שאין  ומכיון תיקון, להם יש  אז  ורק למדבר  ואח"כ 

לברך  אסור  לכן זמן, לאחר אלא מיד בורר  זה

בורר . איסור מחשש  בשבת אילנות ברכת

שלשה בפני גט ליתן צריך האם ב.

בשו"עכתב ה')הרמ"א סעיף קכ "ג  סימן העזר (אבן

יש  בלילה גירש  ואם בלילה, לגרש  ואין וז"ל,

פסול גט דהוי  מינץ)אומרים יוסף (ר"י (סוףובבית

קל"ו) אחר סימן ביום או  בלילה הניתן  גט וז "ל, כתב

הדשן  בתרומת  כתב כן  פסול, ערבית , שהתפללו

רמ"ח) הגט (סימן דנתינת  משום הטעם ושמעתי

דין  ענין  מה יודע ואיני  בלילה, דנין ואין "דין", הוא

בכך , להקפיד חילק  לא מהפוסקים אחד  ושום לגט,

עכ "ל.

ויש ובחידושי וז"ל, כתב יוסף  הבית  על הגהות

בחליצה  דהא יוסף  הבית על לתמוה

קס"ט) והוא (בסימן בלילה, חולצין דאין  נקטינן 

ע"א)מגמרא ק "ל  דף  יבמות  דכולהו(מסכת  דמסיק 

בלילה, חולצין אין  ולהלכה לה, מתני  יחידאה

דיני דהוי הוא, דין כתחילת דחליצה משום והטעם

דהוי גט שכן  כל וא"כ כתובה, שגובין לפי ממונות ,

הגדולה  הכנסת זה על עמד וכבר ממונות, כדיני

עכ "ל. עיי "ש ,

והתרומתוהנה מינץ המהר "י  דשיטת נתבאר,

נחשב  גט ונתינת  בלילה, לגרש דאין הדשן 

תמה  יוסף  והבית בלילה. דנין ואין  דין כתחילת

ומה  כדין, הוי גט דנתינת לומר  אפשר דאיך עליהם

מהכנסת הביא הגהות ובחידושי לדין, גט ענין 

מהא  הוא, לדין נחשב גט לנתינת  דהמקור  הגדולה

ומפרש  דין , כתחילת הוי  דחליצה בגמרא דמבואר

יכולה  החליצה, דע"י  משום הוא דהטעם רש "י 

דין  דהוי גט לגבי  הוא כן כמו  וא"כ כתובתה, לגובה

כתובתה. לגבוה יכולה הגט, ע"י  דהרי

ב')המהרש "לוכתב  סימן פ"ק  כתובות דגט (מסכת 

בשדי והובא בלילה, וכשר  כלל, דין  הוי לא

כ"ה)חמד סימן א' פרק  גט כתב (מערכת  וכן עיי"ש.

סק"ו)בדרישה י"ב סימן העזר אינה (אבן גט שנתינת 
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אחד . בפני אף  הגט ליתן  יכול אלא דין , בית  צריכה

תשובה פתחי קנ "ד )וגם כן (סימן גם כתב בעצמו 

לא  דהרי שלשה, צריכה גט דנתינת  לומר  שתמוה

ואחרונים. בשו"ע גיטין הלכות בכל זה נזכר 

תשובהועיין בפתחי  שם קנ "ד )עוד בסדר (סימן

ביהודה (סק"ח)הגט הנודע דברי שהביא

קי"ד ) סימן העזר אבן גט (מהדו"ת  נתינת  אם שם שדן

תשובת הנו "ב והביא שלשה, של בי"ד צריך

פ"ב)הרא"ם נתינת(סימן דאפילו זרוע, האור  בשם

בלילה, לעשותו אין  קיום, צריך  שאין  לידה מידו  גט

דין  כתחילת  דהוי  דמסקינן  אחליצה, דהוה מידי 

הנודע כתב ולפי"ז בלילה. נמיופסול דהכי ביהודה

שלשה, של בי"ד צריך גט דנתינת  לומר  צריכים

זה  דבר  על הנו"ב תמה ומתחילה דין . פסק  דהוי 

כתובתה  דתגבה ומשום כדין  הוי  גט דנתינת  לומר 

דחליצה  משום הוא בחליצה שאמרו  ומה עי "ז ,

דין  כתחילת דהוי ואמרינן דין , מיקרי  הכי  בלאו 

גט  בנתינת  לומר אבל כתובתה, דתגבה משום

פשיטא  הגט, ע"י כתובתה דתגבה משום כדין דהוי 

כך . לומר  שאין 

אניאך צריך אבל אח"כ , כתב ביהודה הנודע

כדין , מחשיב דגט זרוע האור דעת לקבל

גט  נתינת  נמי  דהכי  ביהודה הנודע העלה ולפי "ז 

פסקו ביהודה הנודע וסמך שלשה, של בי"ד צריך

שכתב  זה על שלשה, של בי "ד  צריך  גט דנתינת

במשנה סנהדרין)רש"י והמיאונין (ריש  החליצה

יוצאה  קטנה יתומה המיאונין , ופרש"י, בשלשה,

ובשלשה  תחתיו גדלה שלא זמן כל במיאון גט בלא

ע"כ . תיקון , דאורייתא כעין רבנן  דתיקון  דכל בעינן 

דתיקנו רש"י דכתב דמה ביהודה הנודע ומפרש 

כעין  היינו  דאורייתא, כעין שלשה דצריך  במיאון

דגט, דאורייתא כעין  הוי  ומיאון דאורייתא, גט

לגט  ליה סבירא דרש "י  הרי שלשה, צריך ולפיכך

באריכות. עיי"ש עכתו"ד שלשה בעי

שאל,ועוד החיים בשם תשובה בפתחי  הביא

הגט  לסדר נהגו ישראל תפוצות  שברוב

ורבו לגיטין רבתי הלכתא כי יען שלשה, של בבי "ד 

שלשה, של דין בבית שיהיה נהגו כן על דקדוקיהן,

העיר . חכמי רוב לאסוף שנהגו מקומות  ויש

על וכבר תמה תשובה שהפתחי לעיל הזכרנו 

שנזכר  מצינו  שלא מאחר  ביהודה הנודע

עליו תמה כן  וכמו  ואחרונים, בשו "ע זה ענין 

רא"ם תופעות  ס"א)בשו "ת שכתב (סימן עיי"ש

דאין  דהעיקר  מבואר טעמא הלין מכל דבריו בסוף

לכאן  בבואי וזכרוני  בזה, הנו "ב של לחומרא לחוש 

ולחוש  בגט שלשה של בי "ד  להצריך דמיתי העירה,

במסכת דאמרינן כמו  מזה וחזרתי הנו"ב, לדברי 

ע"ב)גיטין  ה' אתה (דף  נמצא לחומרא אעביד וכ "ת 

בכל  המנהג וכן  הראשונים, גיטין על לעז מוציא

ביחידי לאשה מאיש גט לסדר  שבישראל הבי "ד 

ישוב  אשר  לו  יודיעו בזה והמערער לזוז , אין ומינה

בתימהערעור  בכל בעינינו ראינו שכן  ומכל וכו '

בישראל. דינין

מרדכי ועיין פרשת בשו"ת  אבהע"ז עוד (בנעט

מ"ט) מותב סימן בלי  שנתנו גט דבר על

גט, לסדר בי "ד  צריך  שאין הוא שפשוט תלתא,

גיטין מסכת בגמרא להדיא ע"א,וכמבואר ג' (דף 

ע"ב) ה' בדף עוד  לה ועיין נותנו  כמה בפני  איתמר

שלשה, צריך  אין  ישראל שבארץ כתב ובר"ן  וכו ',

יוסף  הבית קמ"ב)וכתב כן.(סימן הוא (ועיין שפשוט

מצד שהגט זו, גמרא דברי שמיישב שם, ביהודה בנודע

גם  בו שיש  מאחר אולם שלשה, צריך  אינו אכן עצמו

שלשה, בפני ליתנו יש  לכן הכתובה, מצד  ממונות  דיני

שלשה) בפני ליתנה צריך  שאין ארוסה לגט .ונפק"מ

סופר ובשו "ת סימן חתם ב' חלק  העזר אבן ד ' (חלק 

להקפיד ס"ד ) יש  דלכתחילה מבואר 

נתנו כשלא בדיעבד אבל בשלשה, דייקא הגט ליתן

לשונו, וזה זה, בשביל הגט לפסול אין  בשלשה הגט

כבר  הגט, לסדר  כשרים שלשה צריך אי גטין בענין 

ביהודה בנודע בזה סי'האריך  אה"ע חלק  (תנינא

שהמסדרים קי"ד ) האידנא דנהיגי  מה לפי  והנה ,

עדותו לקיים כדי ידך  כתב הזה להעדים, שואלים



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח כא ליקוטי 

הגט בסדר  כמבואר  דין  סימן בבית עד  קע"ד (מסימן

רמ"ב) סימן עד רל "ד  ומסימן צריך ר"ח, א"כ  עיי"ש,

עדות . לקבל זע"ז כשרים אין שלשה זה  מפני  אך

בדיינים  או ביחיד ניתן אם בדיעבד לפסול

לעז פסולים  יצא אם כלום אינו  עדות הקבלת  ורק  ,

בלי לסדר  אין לכתחלה אבל וכדומה, הגט על

עכ "ל. שלשה,

שלוועיין בשו "ת סופר החתם זקה"ק שכתב מה

נ"א) סימן או"ח א' לועג (חלק שהיה אחד על ,

וכתב  גט, לסדר דיינים שלשה שלקחו  דין הבית  על

לסידור  אחותו בן  עמו שצירף  מה אך לישנא, בהאי 

דיינים  שלשה שלוקחים המנהג על ורגז  ושחק גט,

זה  נשתרבב ממי מעלתו חשב מה תמהתי כשרים.

בתשובתו הזכיר בעצמו מעכ "ת  הלא המנהג

רבא  גברא למנות  הנהיגו התלמוד חכמי דבימי 

בגיטין וכדאיתא אגיטין , ע"ב)דממוני  ה' והנה (דף 

ב' עמהם וצירפו  נשתבשו גיטין  מסדרי  רבנים הני 

הללו, שבשנים הרבנים כל בעיניו  הוא וכך דיינים

במכ  ידידי  אהו' ארש  ניתן  היא ולו תלמוד שגגת "ת 

הגדול זרוע תשמ"ה)באור סימן א' רבינו(חלק  שהוא

ופסול  דין  שהוא מפני  בלילה גט פוסל מווינא, יצחק 

יוסף  שהבית אלא קל"ו)בלילה, כי(סי' זה על תמה

בשו "ע  רמ"א פסקו  ומ"מ בפנים, דבריו  ראה לא

קכ "ג ) סימן מחוקק (סוף בחלקת -ועיי"ש י"ג  (ס"ק

פשוטי"ד ) גט בספר  חביב בן  מהר"ם ואמנם (שם ,

כ"א) הרא"מס"ק ותשובות  מאוד  ב'האריך  (חלק

ל"ה) לפסול סימן כהווייתו  זרוע אור דברי  מייתי

בדיעבד , אפילו פסלו שם תשובה בעלי  והרבה

דקיי "ל  משום בעי, לא שלשה מקום מכל א"ז וקאמר

פשוט  הגט עליו וכתב דין , דינו שדן, אחד אחא כר '

בלי פסול גט א"כ אחא, כר' קיי "ל לא אנן  א"כ

ברור , דבר  העלה ולא מאוד  שם והאריך שלשה.

ביהודא נודע עוז ונתעודדגאון קם (תנינא ואחריו 

קי"ד ) סי' שלשה ח"ב בפני  שניתן גט לחלוטין  פסק

גם  ונסתייע פסול, ספק  שהגט קרוב, מהם ואחד 

המיאונין  סנהדרין, מסכת ריש רש"י מלשון

כעין  רבנן דתיקון כל פרש "י  בשלשה, והחליצה

גט  כעין  מיאון  ליה וסבירא תיקון, דאורייתא

האור  כדברי  ליה דסבירא מינה שמע דאורייתא,

ונדחק  התורה, מן  כשרים שלשה בעי ' דגט זרוע

לזה. המתנגדים הסוגיות  כל לתרץ שם

והעליתיואני  ראיותיו דחיתי בתשובתי עני

שלשה, בעי' לא עצמו  הגט סידור  לפע"ד

שחוקר  הנתינה טרם הגט כתיבת שאחר  מה אך

האמורות השאלות ולהעדים להסופר  ושואל הרב

הגט ואילך )בסדר  ס"ז ובעי(מסימן עדות  קבלת  זהו  ,

עכשיו שנוהגים מה לפי  והנה התורה, מן שלשה

שנותנים  רק  המסדר , הרב אצל הגט שגונזים

משה  כדת שנתגרשה פטורים כתב להאשה

ט"ז כתב קמ"ב וישראל. סימן שמואל בית  (ומביאו

המוחזקתסק"ז) אשה להתיר  בא כתב שאותו  כיון 

דהוה  עדים חתימת יועיל לא כן  על איש, באשת

שלשה  דין בית מעשה דווקא אלא כתבם, מפי ליה

ב"ב דיינים תוס' כמ"ש כתבם מפי אפילו כשר (שזה

ע"א) מ' חוקרים דף  דין  הבית אין אם כן ואם ,

שנתגרשה  יעידו איך והעדים, הסופר ודורשים

שלשה  להיות צריך  כן  על וישראל, משה כדת 

העדים  חקירת משעת  הפחות לכל כשרים דיינים

.ז ואילך 

משניאבל על בביאור הרעק"א זקה"ק  ותשיטת

משנה) א' פרק סנהדרין מסכת  על  רעק "א (תוס'

_________________________

ישראל ז. מנהגי על עוד ילעג שלא מעכ"ת  רום פאר ידענאו וז"ל, התשובה, בהמשך שם סופר החתם שכתב מה להביא וכדאי

כי  אחריו, בדיקה צריך ומנהגנו נימוסי' על המפקפק כל לומר אני ורגיל נובעים, הם חיים מים ממקור כי ממנו, טעמם שנעלם

שהביא  שכנגדו על פר"מ כתב ויפה בשרו, את לחטוא יתן לא יספיק לא נכרים ובילדי חתולתו ה' ויראת אומנתו שתורתו מי

הפסוקות  ההלכות  עם קבלה דברי המערב כל אומר אני וכן דיבר, יפה אבוא לא נעלמים עם פר"מ  עליו וכתב האר"י מכתבי

חורש  על עובר תורה דברי עם הגיון ספרי המערב זה ולעומת  תזרע, אשר הזרע  המלאה תוקדש  פן כלאים זורע משום חייב
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כשיטת שלשה בפני דייקא גט ליתן חייב הדין שמן 

דאיתא  הא על כתב הוא דהרי  ביהודה, הנודע

לעשות(שם)במשנה צריכין והמאונין  החליצה

מוכח  וא"כ  בזה"ל, הרעק "א וכתב דיינים, בשלשה

עיי"ש  עכ "ל שלשה, של בבי"ד  להיות  צריך  .חדגט

יהונתן ועיין ר ' הרבי  זקה"ק שכתב מה עוד 

ותומים  אורים בספרו זיע"א אייבשיץ

ב') אות תומים ט', סימן דיינים ומה (הלכות  וז "ל,

דכן  אמת דין , בית  צריך אין  דגט הרמ"א שכתב

בגמרא ע"ב משמע קע"ד  דף בתרא ),ט(בבא

בקדושין אבל  ע"א)בתוס ' ט' המתחיל (דף דבור 

כותב  הבעל דהגט כן גם כתבו  דמי לא הא

יהונתן  בתרגום מצאתי  וכן  עיי "ש , דין, בבית

פסוק  על א')לתורה כ "ד  ספר (דברים לה וכתב

ומזה  שם, עיין  דינא בית  בתרע ליה דכתב כריתות

עכ "ל. בגט, דין  בין  דצריך  מנהג בא

ליה הרי  דסבירא יהונתן , ר' הרבי  מדברי מבואר

מדברי כן להוכיח והביא בי"ד, צריך דגט

יו "ט  עונג בשו"ת  ועיין  עוזיאל, בן  יונתן התרגום

קנ"ה) יוב"ע (סימן התרגום מדברי  יותר  שדייק 

דין  בית  שיהיה הכתיבה בשעת  גם דצריך הנ"ל,

החיד"א  למרן  שאל חיים בתשובות אמנם עיי"ש,

ל"ט) ואין (סימן מיונתן , התרגום זה דאין  כתב

ופוסקים, ש"ס  נגד שהוא במקום ליה חוששין

עיי "ש .

גט וכהיום  לסדר  ישראל תפוצות  בכל נהגו

של  מנהגן הוא וכן בשלשה, דייקא

כל  אצל פשוט דבר  והוא ואתר, אתר בכל ישראל

רב  הערב של הראשות מרבנות וחוץ דינים, בתי

נוספת סיבה הוא וזה כלל, זה על מקפידים שאינם

חוץ  וזה שלהם, דינים בתי  אצלם גט לסדר  אין למה

דינים  בבתי  חמורות שאלות  הרבה שיש מזה

בכל  שלהם דינים לבתי מללכת  למנוע ויש שלהם,

התוקף .

קליפת  של דין לבית  ללכת  למנוע  צריכים ג.

בלע"ז) רבנות  (הנקרא רב הערב

פעמים ויש  כמה אמרתי  שכבר  מה דברי  לכפול

פסק  בדרך זאת  אומר אני שאין שדבר (אע"פ דין,

הדור) ולגדולי המובהקים לרבנים שייך מעצם זה שחוץ

הוסיפו עוד נוראה, חורבן עשו  שכבר רב ערב קלי'

כל  לעקור  שלהם רשעות  גודל ומרוב פשע על חטא

_________________________

להוכיח  דכתב קצ"א סימן דעה יורה חלק  סופר חתם בשו"ת  (ועיין בכלאים. מנהיג ישראל מנהיג הוא ואם יחדיו, וחמור שור

ביותר). גרוע  מנהג על אף דמברכינן

במצותיו  קדשנו אשר פסח של ב' בליל מברכים שאנו המנהג כח  גדול כמה (סקכ"ב) ומג"א תר"ץ) (סימן ברמ "א מר ויעיין

שלא  והכל עומר, ספירת על מברכים שהרי עצמנו סותרים שאנו ועוד דרבנן, רק הוא ראשון טוב וביום מרור, אכילת על וצונו

עכ"ל. זה, הביאו שלא ע"ב) מ"ד (דף  סוכה תוס' על ותמי' בידינו, אבותינו במנהג לזלזל

לה ח. נותן כרתי מסירה דעדי דלר"א מבואר דגיטין ד' משנה ט' בפרק הא לכאורה תמוה ובאמת  בזה"ל, שהקשה שם ועיין

צריך  מקום דמכל תם רבינו בשם כתב דתוס' (אלא עדים בפני ליתן צריך  אינו כרתי חתימה דעדי משמע מאיר ולר' עדים, בפני

קמא  בפרק  כן וכמו עדים, שתי רק צריך  דלא משמע  פנים כל על אבל עיי"ש) משתים, פחות שבערוה דבר דאין בעדים ליתן

ישראל  בארץ אבל ב', בפני דמהני או דין, בית  בפני בפנ"ח להעיד שלשה בפני ליתן צריך  אם פלוגתא איכא בפ"נ גבי דגיטין

עכ"ל. תניינא, מהדורא ביהודע נודה בתשובת  בזה שעמד מצאתי זה אחר ב'. בפני נותן עלמא לכולי

אטו ט. דגריס  גרשום רבינו בפירוש יעו"ש אכן דין, בית אי"צ דגט ומוכח  מגרש ? דינא בבי דמגרש  כל אטו שם דקאמר והיינו

בי"ד, בעי דגט  באמת שם מוכח  אדרבה וא"כ לגרש , יכול דהדיוטות דין בבית  דאפילו והיינו מגרש , 'רבא' דינא בבי דמגרש כל

צרי  דאינו הבעל אלא דהגט , שגרס  הב"ח  בהגהות יעו"ש בקידושין התוס ' מדברי יהונתן ר' רבי שהביא מה וכן יעו"ש, מומחין ך 

כלל. ראיה אין ולפי"ז  עיי"ש בלבד, כותבו



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח כג ליקוטי 

בית העמידו  הם הדת. ושורשי ליהדות  השייך דבר 

הראשות ')דין  'רבנות הטמאה בלשונם כדי(הנקרא

אצל  להתראות  במה ואחיזה יד בית להם שיהא

ביכולתם  יהיה זה ידי  ועל ומצות , תורה השומרי

הטמאה  רשתם לתוך  קדושות נשמות לצוד 

הוא  שלהם הבי"ד בהקמת כוונתם וכל והעכורה,

טלפיו שפושט החזיר  כמו עצמם להראות רק 

אני. טהורה ואומר

שבי"ד אבל כלל כוונתם אין  לאמיתו האמת

שם  שיש ואע"פ תורה, דת  עפ"י יתנהג

הערב  קליפת כוונת  אעפ"כ  גדולים, לומדים כמה

התורה  כללי  עפ"י דין הבית יתנהג שלא הוא רב

כמה  שיפסקו  רוצים הם הרי ואדרבה הקדושה,

הוציאו הדור וגדולי להדיא, התורה נגד  דברים

ובפרט  רב הערב של דינים לבתי ללכת שין כרוז 

שאינם  דברים כמה להם ויש גיטין , בעניני

הבת, ירושת  בענין כמו התורה בדרך הולכים

לכוף  שמותר שיטה להם יש גיטין  בהלכות וגם

הפוסקים  רוב ולפי גט, ליתן  עליו ולאיים הבעל

גט  בענין  חמורות בשאלות  נכשלים הם הרי

כאן  שאין  שלהם פסקים הרבה ועוד  מעושה,

לא  ועדיין והנייר  הדיו  ויכלה בזה, להאריך  המקום

המטורפת. מעשיהם כל לרשום הכוונה יגמור (ואין

בטעות, שם הנמצאים אמתיים הרבנים נגד לדבר

רב, הערב בכוונת  להיכשל שלא מקפידים הם שבודאי

מצפרניהם  להינצל כדי ותחבולות טצדקי כמה ועושים

.הטמאות )

שיטתוכבר לפי  נאסרה שלהם דהבי "ד  ידוע

לדוד  קרן  בעל הגה"ק  כמו  רבנים כמה

פ"ז) אלף  דף  ג ' חלק הרועים שהגיטין (משכנות  שכתב,

זוננפלד  הגרי"ח דמרן ידוע כן  וכמו פסולים. שלהם

הבי"ד  את  שהקימו ביום תענית יום גזרו  דינו ובית 

זצ"ל מבריסק הגרי "ז  והגה"ק  פ"ח)שלהם. (מכתב

הק' התורה על להשתלט מגמתם שכל וז "ל, כותב

מגדולי אחד  בשם ושמעתי אישות . בענייני ובעיקר 

שנעשה  גט איזה לידו נזדמן פעם שליט"א הדור

בעצם  שאלות שמונה בזה והיה הראשות , ברבנות 

רח"ל. הגט טופס

יעקבוכמו  הקהלות בעל כתב דאגרתא כן (קריינא

רמ"ט) סימן א' הרבנותחלק של 'פסק ' על

דבריהם. בכל ממש שאין  הראשות 

שומריוזה הקודש  בארצות אנחנו והנה לשונו ,

בכל  ממש שאין  היטב יודעים התורה

וכו', דרכם כך  כי  רוח... ורעות הבל הכל דבריהם,

אליל  על הכשר  לתת כדי  יסדו  הלזו הרבנות ועיקר 

בכוחנו אין  פה היושבים אנחנו  והנה וכו '. הציונות

לאין  פרצות בו , כיוצא ועל זאת  על מאומה לעשות 

מערכת וכל בידם השלטון  כי רח"ל, מספר

שומרי בדעת כלל מתחשבים ואין בידם, התעמולה

פגיעתה. על הכואבים התורה

שומריאבל כל ועל שבחו"ל היראים הרבנים על

פרצה  כל על להרעיש  חובה ודאי התורה,

שבחו "ל  היהדות  ממחאות כי  בתוה"ק, ופגיעה

ויותר  יותר  נפרץ שלא מה וגם מפחדים, המה עדיין 

וטעם  שבחו"ל, מיהדות הפחד  בהשפעת הוא

מובן  ישראל ארץ מאנשי  יותר  מהחו "ל הפחד 

מאיליו.

שאריתובודאי  למען  ולצעוק  להרעיש  ראוי

לצדם  ח"ו  נמשכים יהיו  שלא פליטתינו,

ע"י משהו  לגדור  ג"כ  יזכו ואולי  דעת, מבלי 

להאריך . כח בי  ואין ארוכים והדברים המחאות,

את ולהשיב משחת  להצילם עמו  על ירחם והשי "ת

משהו יצא שאולי בתקוה הכו"ח הכ"ד  הנדחת

זה. ממכתב תועלת 

יואלועיין דברי בשו "ת קי"ח)בזה סימן וז "ל,(סוף 

חכמי את  לשאול שכתבתי  שמה ומובן 

להם  שיש לאותן  לשאול ח"ו  כוונתי אין  ירושלים,

שזה  רח"ל, המינות  למלכות נטיה קצת  אפילו 

בשום  האמת את להכיר  שלא העינים את  מסמא

עכ "ל. שבעולם, ענין



לנפשך  חכמה דעה כד

כששומעים והנה  ששמחים האנשים אלו גם

אצל  גדול ולמדן  חכם תלמיד שנכנס 

כל  משם יצא לא עכ "פ שעי"ז רב, הערב של הבי "ד 

האמת אבל והדת . התורה נגד פסקים הרבה כך 

מאוד  ולהצטער  לבכות גם יש שני  דמצד הוא

דהלא  שם, שררה מקבל גדול חכם תלמיד כאשר

גדול, חכם תלמיד שום שלהם בבי"ד היה לא אם

אצל  ולשחוק וללעג בזוי  שלהם הבי "ד  היה הרי

השגו הפסקים יראו  הם כאשר  העם, עותההמון 

כולם  אצל נפסל הדבר  יהיה ואזי משם, שיוצאים

שלהם, להבי "ד  ללכת הדעת  על מתקבל היה ולא

חכם  שתלמיד ע"י אבל שלהם, הבי "ד  מתבטל והיה

הטועים  אנשים יש  עי"ז שם, שררה מקבל גדול

ולכן  שלהם, להבי"ד תוקף  איזה יש  שאכן וחושבים

זה. על מאד ולהצטער לבכות  יש

צריך דהלא לשם שנכנס שלהם הראשי רב כל

תערובות במקום לישב פעמים כמה

פשוט  זה שדבר  למרות וכדו', נשים שירת ולשמוע

רואים  הם אין  הלא הפוסקים, לרוב שאסור  הוא

פסקים  בהרבה כן  וכמו  ועוולה. חסרון  שום בזה

עפ "י שלהם הדעת  השיקול אין  משם, היוצאים

רב  הערב אצל חן  למצוא כדי  אלא תורה, דעת

דין  פסק  ובכל וכדו'. העבודה מן  אותם יפסלו  שלא

יהיה  ומה הערכאות, יאמרו מה חושבים הם

תורה? עפ "י  דין  בית נקרא כזאת האם תגובתם,

שם  שיושבים מזו , גדול השם חילול לך  אין  הלא

התורה  מן פלסתר  ועושים חכמים תלמידי  כמה

רח"ל. הקדושה

המלחמה ולדאבונני ונתקרר נשכח כבר  כהיום

מי וכל נגדם לוחמים שהיה

כ "ק  היה הקודם בדור  דהלא גביהם, על שעומדים

הגרי "ח  בקודש ולמעלה מסאטמער  אדמו"ר

שהיה  עולם גדולי  ועוד מבריסק  והרב זוננפלד 

לכל  שאין לדעת  ויש נגדם. עולם מלחמת  לוחמים

בי"ד  מפתן  על לדרוך ישראל בשם הנקרא אדם

נותן  הוא הרי עי "ז  לשם שנכנס ע"י דהלא שלהם,

כמה  ועוד  עבירה, לעוברי ומסייע לפושעים, יד 

ואכמ"ל. איסורים

מוהר "ן ויש בליקוטי  ז "ל רבינו שכתב מה להוסיף 

ה') סימן בתרא ידי(מהדורא שעל דע, וזל"ק ,

הדין , עוות  שעושין  כשרים, שאינם ודינים רבנים

לבאר  ויש עכ "ל. ושלום, חס  טומאה, בא זה ידי  על

עוות ע"י בא הברית ופגם היסוד פגם שעיקר דבריו

במידת שפוגמים ע"י דהלא המשפט. וקלקול

בהמשך  גורם עי"ז תורה בחי' שהוא התפארת

נפגם  ג"כ  תפארת ספי' מתחת שנמצא ביסוד  שגם

שיש  הבי "ד  של הרבנים אלו  דייקא ולכן  ונתקלקל.

לשבת מקפידים אינם הם הרי  הדין, עוות לה

דכתיב  וכמו וכדו'. נשים שירת ולשמוע בתערובות 

בחי ' שהוא יוסף  שהוא יוסף . יעקב תולדות אלה

תפארת. ספי ' שהוא יעקב של תולדה הוא יסוד 

היסוד ו פגם לתקנם יכולים התפארת תיקון  ע"י

שהולכים  וע"י כראוי  התורה לימוד  ע"י  היינו 

והיראה. התורה בדרך שהולכים כשרים לדיינים

כשיש  משא"כ היסוד . פגם גם לתקן יכולים עי "ז 

היסוד . פגם גם יש  אזי הדין עוות

שבאבות  המובחר היה אבינו  יעקב האם  ד.

ממצרים ושכבתי  ונשאתני אבתי  עם 

אנכי  ויאמר בקברתם וקברתני 

כדברך ל ')אעשה .(מ"ז

נפתליאיתא חנוכתבליקוטי  בספר ג"ב (ומובא

מקראקא התורה) הערשל ר ' הרה"ק  בשם

וקברתני אבותי עם ושכבתי הפסוק  על זצ"ל

וגו' ל ')בקבורתם למה (מ"ז להקשות יש דלכאורה .

וקברתני. ושכבתי  לשון כפל לי 

שאין ויש  כשם בגמרא דאיתא מה פי על לפרש

צדיק  קוברין אין כך  צדיק , אצל רשע קוברין

כמה  שמצינו כמו גמור , שאינו  צדיק אצל גמור 

אם  וחסידים. צדיקים של במערות בגמרא פעמים

ושכבתי יעקב אמר היאך קשה לכאורה זה לפי  כן 



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח כהליקוטי 

מובחר  היה דיעקב במדרש  איתא הא אבותי, עם

וכו'. קוברין ואין שבאבות

ושכבתיוצריך במדרש דאיתא מה פי  על לומר

שאתה  חייך הקב"ה אמר אבותי, עם

מת לא דיעקב כיון כן  אם מת. אתה ואין  שוכב

צדיקים  דגדולים ואיתא מתו . האבות ושאר

יעקב  יהיה דעכשיו  נמצא מבחייהם. יותר  במיתתם

חי והוא ונתגדלו, מתים הם כי  להאבות. שוה

ושכבתי הקרא פירוש  הוא וזה אחד , במעמד  ועומד

מיתה  ולא לבד שכיבה לומר  רצה אבותי, עם

וקברתני להיות יכול ממילא לעיל, כנזכר 

עכתו "ד . בקבורתם,

בלויושמעתי  יצחק  ר ' המקובל הגאון  מידידי

אריז"ל בכתבי  דאיתא (שער שליט"א

ויצא) פרשת חו "ג הפסוקים היו הם ויצחק  דאברהם

היה  ולכן  אבא, דיסוד חו "ג הוא ויעקב בינה, דיסוד

יותר  היה שורשו שמצד שבאבות  מובחר  יעקב

עכתו"ד  .י גבוה,

מה ולפי  גם זה פי  על לבאר להוסיף אפשר  זה

נמצא  דהרי  התורה, החנוכה שתירוץ

בזה  אבות, כלפי  יתירה מעלה לו  היה אבינו דיעקב

שבאבות, מובחר  יותר הוא היה (שהוא שבאתגליא

דאימא) בחו"ג היו ויצחק ואברהם דאבא, בחו"ג  ,היה

ויצחק  באברהם יתירה מעלה יש שני  מצד אבל

לאחר  לשורשם לעלות זכו  שהם בזה מיצחק יותר 

אנפין . באריך ולהיכלל ההתסלקות

וחסרון ,הרי מעלה יש  ואחד אחד  כל שאצל נמצא

חיים  במשך חסרון להם יש  ויצחק דאברהם

מיעקב, פחותים יותר הם היו שבאתגליא חיותם

אריך  עד  להתעלות זכו  באתכסיא שני מצד  אבל

וחסרון , מעלה לו  יש  אבינו יעקב כן  וכמו  אנפין.

שבאבות, המובחר הוא היה חיותו בחיים שבהיותו 

גבוהים  יותר ויצחק  אברהם היה באתכסיא אבל

אותו לקבור  יכולים היו למה מובן  זה ולפי ממנו .

וחסרון , מעלה יש  אחד  לכל שהרי  אבתיו, עם ביחד 

ויצחק . לאברהם שוה הוא שיעקב נמצא עי "ז  הרי 

זרות  מחשבות העלאת  בענין ה .

בליקוטיידוע זצ"ל התניא הבעל שכתב מה

כ"ח)אמרים פרק  העלאת(תניא בענין

אבל  לצדיקים, אלא שייך זה שאין  זרות מחשבות 

וזה  לגמרי , מהם דעתם יסיחו פשוטים אנשים

ושאר  תאוות הרהורי לו נופלים אם ואפילו לשונו ,

בתפלה  או  בתורה העבודה בשעת זרות מחשבות 

מהן  דעתו יסיח אלא אליהן , לב ישית אל בכוונה,

המדות בהעלאת לעסוק שוטה יהיה אל וגם כרגע,

דברים  נאמרו לא כי כנודע, זרה המחשבה של

השמאלי בחלל שבלבו  הרע לצדיקים אלא ההם

למטה, מקושר  עצמו  והוא למעלה יעלהו  איך 

עכל"ק .

וסובר אבל  עליו  חולק  זצוק "ל מקאמרנא הרה"ק 

לכל  שייך זרות מחשבות  העלאת  שענין

מבואר  הוא וכן  פשוטים, לאנשי  ואפילו ואחד  אחד

בענין  הרבה שדיברו בעש "ט תלמידי ברוב

בין  שחילקו מצינו  ולא זרות , מחשבות  העלאת 

לצדיקים. פשוטים אנשים

ליותמיד קשה עד היה התניא הבעל דברי  על

מקאמרנא  הרה"ק שכתב מה שמצאתי

בפרשתנו הקדוש  הזוהר על חי  זוהר (חלקבביאורו

ב') עמוד סוף רט"ז דף ואפשר א' הלשון, בזה וכתב

את שסתמו בזמנינו אשר הקדושים כוונת שזה

אלא  שייך  דלא ואמרו  ישראל, המון  בפני  זה הפתח

אמת אבל פשוט, אדם בהם יתטפש  שלא לגדולים,

הוא... שם וגדול קטן הכל, מתקנין שבאמונה הוא

זה, יבינו לא השוטים כי  בפומבי  לגלות  רצה לא כי

עם  וכבדה רבה מלחמה ללחום צריכין באמת כי

_________________________

דאימא,י. יסוד תוך  המתלבש דאבא, היסוד הוא ויעקב דז "א. בדעת  המתלבש  דאימא, שביסוד חו"ג הם ויצחק , אברהם כי וז"ל,

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה כו 

ולפעמים  לדחותן  צריכין  ולפעמים זרות , מחשבות 

והתפלה  הקדושה מן אותו  דוחין  ולפעמים להעלותן

עכ "ל. אותו, לדחות זרת  מחשבות  לו ושולחין 

גם הרי  שבאמת  זיע"א מקמרנא הרה"ק לנו  גילה

בעש"ט  תלמידי  שאר  כמו סבר התניא הבעל

רצה  שלא אלא זרות , המחשבות  להעלות שצריכים

אדם  בהם יתטפש שלא כדי  לרבים זה סוד  לגלות

מקאמרנא  הרה"ק  שכתב מה מצינו ועוד פשוט.

הברכה היכל בחומש בא זיע"א פר' החיים (אוצר

וידוע) ד"ה וכו' חמור פטר וכל העלאתעה"פ שענין 

וידוע  לשונו, וזה אחד , לכל שייך אינו מחשבות 

בגלות עלינו  יגן זכותו הבעש"ט אלקי  מרן מחכמת

באין  אשר זרות , המחשבות עליות  מסוד הזה המר

לצורך  עומדין שהן  כמו  זר  בלבוש קדושים ניצוצין 

להפכן  בידו  יכולת  הצדיק ואיש נוקבין, מיין  עליות 

אח"כ  הנמשכת  גדולה הארה והבחינה לקדושה,

ואין  נשגבות  רבות חכמות בזה ויש  עליה, ערך  לפי

מקומו. כאן

ומתקשרין וידוע  המתאבקין תלמידיו לתלמידי

להעלות האיך רגליו  כפות תחת היום עד

ויורדין  זה, מצד לזה עולין  וירידה עליה חי  כל נפש 

כל  לאהוב מהכל ועיקר  אחר, מצד  טוב כל לה

צדיק  איש בחי ', שני  ויש עין . כבבת  ישראל

יש  טמאה, בהמה בכור מצד  המוחין  לו  כשמעוררין

כח  ע"י לקדושה, ולהחזירן לפדותן  וקדושתו  ביכולתו 

ונשמתו ורוחו  נפשו פודה ודביקתו, תורתו 

הם  והמחשבות הצרופין אלו  כל כי  מהקליפה,

לקדושה, מחזירן והוא שלו, ונשמה רוח נפש  מחלקי

פחותי להעלות שצריך התקשרות אחד לכל יש  וכן

אלקי לה' להעלותן  הארץ עם ממדריגתו, ערך 

ישראל, פזורה שה הנקראים הצדיקים ע"י  ישראל,

יכולת הצדיקים עם ומתדבקין המתקשרין  אותן והם

שאול. מעמקי ובעוה"ב בעוה"ז  להעלותן בידם

הדברים והפדיון כל כי שה, ע"י  שלהם

מחשבת על עברה שלו , המוגשמים

כח  יש בזה לקדושה, מהפכו  וכשהצדיק  הצדיק,

בכח  המוגשמות  הנפשות  כל להעלות  בידו 

כי וליראה לעבודה להעלותן  הקדושה, מחשבתו 

מוכיח  גדול בדביקות  הנאמרין שלו דשמיא מילי

ובעוה"ב  בעוה"ז  משאול אותם מעלה ובזה אותם,

כטעם  במחשבה עמהם התקשרותו  ע"י בהם ואוחז

יוסף , ביד  האסורים כל את הסוהר  בית  שר ויתן 

היה  הוא פחותה במדריגה שם עושים אשר  כל ואת

כטעם  עושה וטעם אותם, ומתקן  במחשבה עושה

את ראה הסהר בית שר  ואין  והבינהו חיל, עושה

ויש  כלום עשה לא באמת הצדיק כי  מאומה, כל

וידוע  להאריך  ואכ"מ החכמה, מעיינות  בזה

פדיה. מצות  בכלל זה וכל ליודעין ,

במדרגה ואם שאינו מי  כי  וערפתו, תפדה לא

וכן  לבטלו , באין  המחשבות  בודאי הזאת ,

לקדושה  להחזירו וא"א רע מלא עדיין שלו היצר 

שיסיר  עד בסיגופים, וערפתו  יקיים אזי פדיון , בדרך

צדיק  אבל לגמרי ידחה המחשבות  וכן אחריו, כח

נפש  כהורג הוא פדיון, בלי מחשבה איזה כשדוחה

קדל  קשי  המחזירין  הנפשות  אותן וכן  הוא. רוצח

וערפתו בהם יקיים עליהם, סרה ומדברים לצדיקים

אל  להם בטפל צדיקים עם ואף  החיים, מספר ימחו

קודמת פדיה מצות ולכן שחת , לבאר  וירדו יכתבו,

עכל"ק . החסידות , אוצר מאוד והבן  לעריפה,

הבעל הרי על כאן חולק דאינו מדבריו  נראה

שהרה"קהתניא משמע אחרים במקומות  (אבל 

העלאת שענין וסובר עליו, חולק  זצוק "ל  מקאמרנא

ואחד ) אחד  לכל שייך  הבנימחשבות שכתב מה ועיין 

אבל  דבריהם. קצת להשוות כדי זאת  בענין יששכר

סוד  לגלות  שלא רק הוא זה דכל מבואר הנ"ל לפי

פשוט  אדם בהם יתטפש  שלא כדי לרבים .יאזה

_________________________

דף יא. א' (חלק בפרשתנו הק' בזוהר איתא דהנה מקאמרנא, הרה"ק  של לשונו את  ואח "כ הקדוש  הזוהר דברי את  כאן אונביא

ר' שיצא היום מן מדבש: מתוק  (פירוש מערתא, מן שמעון רבי דאסתליק יומא מן יוסי, רבי אמר תנא ב') עמוד סוף רט"ז



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח כז ליקוטי 

הוו  עלאין ורזין החברים) מן ונעלמים מכוסים היו לא הסודות  (דברי חבריא מן אתכסיין לא מלין המערה) מן יוחאי בר שמעון

דסיני  בטורא שעתא ההיא אתייהיבו כאלו בינייהו ואתגליין בעיניהם) ממש  ורואים מסתכלים הין העליונים (וסודות מסתכלן

העולם, מן ונסתלק רשב"י שמת (אחד דשכיב בתר אבל) סיני, בהרי השעה באותה ניתנה כאילו רשב"י ע"י ביניהם (ונתגלו

מרחשן  חברייא והוו החכמה) מעיינות שנסתמו רמז  (שהוא השמים וארובות  תהום מעיינות  ויסכרו ב') ח ' (בראשית  כתיב זה) על

ידי  על כי בידם, מתקיימים היו לא (ולכן בהו מתקיימי ולא שפתים) בריחוש  בלחש התורה סודות  לומדים החברים (והיו מלי

להודיע  מעשה ומביא כתיקונם, למוצאיהם נכונים להיות  מתברכים הדברים היו ולא החכמה שערי מהם נסתמו רשב"י פטירת 

ורבי  שאמר מה אמר שאליהו ואיך מבינים, היו לא קול בת  ואפילו חכמה רמזי להבין השכילו לא רשב"י שנסתלק  אחר כי

היה). כך שהיה ומעשה דבריו, הבין לא יהודה

וחמא  טבריה) העיר בשערי יהודה רבי ישב רשב"י שנסתלק  אחר אחד יום (כי דטבריה אפתחא יהודה רבי יתיב הוה חד דיומא

צרי  הנקרא מהקתף (למעלה דקתפין מעלוי מונחת ) שהיתה שעוה, נושאים שהיו גמלים שני (וראה קטפירא דסלקי גמלי תרי

(נפלה  דקטפירא מטולא נפל שעוה) עם מכוסה היה והצרי צרי, נושאים היו שהגמלים היינו הקטף, מעצי הנוטף  בושם מין שהוא

הצפרים  הגיעו שלא (ועד אתבקעו עלייהו מטו לא ועד הצרי) לאכול צפרים (ובאו צפרי ואתו הצרי) ונתגלה הגמלים מעל השעוה

והיו צפרים כמה עוד באו מה זמן (ואחר עלייהו אזלי והוו צפרין כמה אתו לבתר הצפרים) ומתו נבקעו הצרי על לאכול עולות 

ולא  נתקבעו (ולא מתבקעין ולא להרגם) כדי קשים אדמה רגבי עליהם אדם בני (והשליכו בטרטישא לון ושדו לאכלו) הצרי

יהודה  רבי (שמע  קלא חד שמעו הצרי) מן נסתלקו ולא להפריחם, עליהם צועקים (והיו מתפרשן הוו ולא לון צווחין והוו מתו)

בשחרות  (שורה שריא בקדרין רבות) עטרות הכוללת  (העטרה דעטרין עטרא שאמרה) המראה, שיבין לעוררו כדי אחת  קול בת 

לחוץ). אדונה את  (והשליכה לבר למריה ושדיא וחשך )

(השגיח  בהו אשגח  הנביא) אליהו היה שהוא אחד אדם שם (עבר גברא חד עבר שם) יושב היה יהודה שרבי (עד יתיב דהוה עד

על  העיט וירד י"א) ט "ו (בראשית  דכתיב הא דא קיים לא יהודה) רבי (על אמר הצרי) את  שאכלו הציפורים אותם על והסתכל

על  הרומז הפגרים, על הציפור שהוא העיט  את הבתרים בין במראה כשראה אברהם אצל שכתוב מה זה קיים (שלא הפגרים

בני  על הגלות  עול האומות יכבידו שלא עליהם התפלל אבינו (שאברהם אברם אותם וישב האומות) בין ישראל גלות עוצם

את  הבין לא יהודה רבי כי משם, פרחו ולא להפריחם פעולות  עשיתי (הלא מתפרשן ולא עבידנא והא יהודה, רבי אמר ישרל),

יהודה) רבי כלפי ראשו את  אליהו שהיה האיש אותו (החזיר גברא ההוא רישיה אהדר אז ) כפשוטו, שהענין בלבו וחשב המראה

(ועדיין  למטרוניתא גליש  לא ועד אדוניו) של ראשו שערות  זה תלש ולא מרט  לא (עדיין דמריה רישיה דא מריט לא עד ואמר

שלשה  אליהו אחרי יהודה רבי (רץ ליה אמר ולא מלין תלת  אבתריה רהט המלכה) של ראשה שערות תלש  ולא הקריח לא

דעתו  (חלשה יהודה דרבי דעתיה חלש הדבר) סוד לו אמר ולא חכמה, רמזי בהם שיש הבין כי בדבריו, כוונתו לו שיגלה מילין

הענין). וסודות הרמזים הנביא אליהו לו שיגלה כדאי היה שלא דראה על יהודה רבי של

שנחסר  החסרון בדעתו מתבונן שהיה התבוננות מתוך אחד אילן תחת  יהודה רבי נרדם אחד (יום אילנא תחות  אדמוך חד יומא

מוכנות  שהיו למרכבה המחוברות כנפים ארבע  בחלומו (וראה מתתקנן גדפין ארבע  בחלמיה וחמא שמעון) רבי של בהעדרו

תורה) ספר עמו ולקח  עליהם שמעון רבי (ועלה עמיה תורה וספר עלייהו, שמעון רבי וסליק דרקיעא) למתיבא לעלות  ומתוקנות 

וספרי  עליונים סודות  של הספרים מכל השאיר ולא הניח (ולא בהדיה לון סליק  דלא ואגדתא, עלאין רזין ספרי כל שביק ולא

אתגליא  ולא מעינא דמתכסיא וחמא לרקיע) אותם (והעלה לרקיעא להון וסליק  עמו) אותם העלה שלא אחד ספר אפילו אגדה

עוד) נראו ולא העין מן שנתכסו יהודה רבי (וראה

י  רבי (כשהקיץ אתער כל כד נעלמה עדן, לגן למעלה שמעון רבי בהסתלקות  כי הוראה שהיה החלום פתרון הבין משינתו הודה

החכמה  נסתלקה שמעון רבי משמת  (ודאי מארעא אסתלק חכמתא שמעון רבי מדשכיב ודאי אמר לכן) למעלה, ועלתה החכמה

מתחאזים  היו ידו (שעל מניה דמתאחדן דהוו שמעון) רבי דהיינו הטובה האבן שזו לדור (אוי טבא אבנא דהאי לדרא ווי הארץ) מן

עליונים  עליו סומכים (והיו ותתאין עלאין עליה וסמכין נשמתו) משורש התורה סודות לינק  כדי למעלה ומתקשרים הדור חכמי

שמעון). רבי הסתלקות ע "י הזה מדור ונסתלק  (נאבד מנייהו אתאביד הכל) ועתה ידו, על שפע  לקבל ותחתונים

ואת  ההוא האיש ודברי הצפרים עם לו שאירע  מה כל לו וסיפר אבא רבי לפני יהודה רבי (בא ליה סח  אבא דרבי לגביה אתא



לנפשך  חכמה דעה כח

דטחנין  ריחייא שמעון רבי ואמר ראשוובכה) על ידיו את  אבא רבי (זקף  ובכה רישיה על ידוי אבא רבי סליק  שחלם) חלומו

אותו, (ומלקטים ליה ולקטין פסולת) בו שאין טוב מן יום כל בו שטוחנים ריחיים כעין היה שמעון (רבי יומא כל טבא מנא מניה

הטמונה  הסולת ויוצא חלקים לכמה החטה את מחתכים שהריחיים כמו כי ממנו, למדים שהיו התורה סודות  לימוד על משל שהוא

בהם  היה שלא התורה סודות מהם ומוציא המקראות  את ומפרש מחתך שמעון רבי היה כך המן, כמו פסולת  בלי נקי בפנים

(כלומר  חמרים עשרה אסף הממעיט ל"ב) י"א (במדבר דכתיב כמה חדשים) סודות יום כל ממנו מלקטים החברים והיו פסולות ,

(ועתה  אסתלקו ומנא ריחייא והשתא ספירות ) עשר של סודות  שמעון מרבי וקיבל אסף כן גם מעט, רק  ממנו שלמד מי אפילו

(ולא  מיניה בעלמא אשתאר ולא נסתלקו) כולם התורה סודות  על שרומז והמן שמעון רבי על רומז  שהוא הריחיים נסתלקו

למשמרת  יהו"ה לפני אותו והנח  מן העומר מלא שמה ותן אחת צנצנת  קח  ל"ג) ט "ז  (שמות דכתיב כמה בר בעולם) ממנו נשאר

למשמרת  אלא כתיב לא באתגלייא ואילו למשמרת ) מזעיר מעט רק הבאים לדורות מחכמה שנשאר רמז  (שהוא לדורותכם

מאן  השתא וגנוזים) נסתרים התורה סודות שיהיו והיינו בצנעה, שפירושו למשמרת  אלא כתוב לא בגילוי (ואילו לאצנעותא

אותם). יודע  ומי בעולם שנשארו מהמעט  התורה סודות  לגלות יכול מי (עתה לון ינדע ומאן רזין לגלאה יכיל

אותו  (ודאי הוה אליהו דחמית  גברא ההוא ודאי לו) ואמר בלחש יהודה לרבי אבא רבי (לחש בלחישו, יהודה לרבי ליה לחיש

לך  לגלות רצה (ולא ביומוי דהוה שמעון דרבי שבחא דתנדע  בגין רזין, לגלאה בעא ולא הנביא) אליהו היה שראית  האיש 

ליה  אמר הסתלקותו) על הדור בני (ויבכו עלוי דרא ויבכון בימיו) שהיתה והמעלה שמעון רבי של שבחי שתדע  כדי הסודות

חובותינו). ידי נצא לא שנבכה כמה כי עליו, בכיה לבכות ומספיק  די (וכי עליה בכיה למבכי די אבא) לרבי יהודה (רבי

קדישא  באדרא עמיה אערע  דהא שמעון) רבי של הסתלקותו על יום כל בוכה היה יהודה (רבי עלוי יומא כל בכי הוה יהודה רבי

רבי  מדריגת גודל את ראה ושם קדישא באדרא חברים ושאר שמעון רבי עם והיה שנמצא (לפי חברייא ושאר שמעון דרבי

באותו  נסתלקתי שלא לי (אוי דאסתלקו תלתא אינון עם יומא ההוא אסתלקנא דלא ווי אבא) לרבי יהודה (רבי ליה אמר שמעון)

דברי  כאן עד כזה), תהפוכות דור לראות  (ולא אתהפך  דהא דא דרא לחמי ולא אז ) שנסתלקו חברים השלשה אותם עם יום

הקדוש. הזוהר

הבירורין, כל המבררין גמלי תרין הם מחשבות  דסוד הוא, הקדוש  הזוהר דברי דביאור חי זוהר בספרו מקאמרנא הרה"ק וכתב

שצריכין  הקליפות בעמקי וניצוצית  נשמות כמה ויש דעת, להם איו והקליפה צפרים שתי נקראין דקליפה היינו צפרי, ואתו

כלה  אומרים שמאי בית  טוב הריב"ש  מרן עינינו אור בדברי מבואר והענין נופל, שממילא גמור הרע ולהסיר הטוב להעלות

ונופל  און פועלי כל יתפרדו ובזה תנועה בכל עולם של ואלופו מקום בכל מסתתר יתברך שכבודו כלל בדרך שידע  שהיא, כמות

ניצוצין  כמה שנפלו ושידע תנועה בכל פרט דרך  ליחד שידע  וחסידה, נאה כלה אומרים הלל ובית הטוב, נתעלה וממילא הרע ,

להבדיל  הבדלה ואח "כ קונו, לפני אין עד הכנעה וצריך לתקנן, זרות במחשבות  מלובש  תפלה בשעת ובאין הקליפות בעמקי

סוף  אין באור הנורא היחוד המתקה נעשה ואז מ"ד, ולהוריד למ "נ הכלה לקשט  הקדושה ניצוצי מתוכם ולהעלות  הרע  ולהסיר

בהתפשטות  בשר בקירוב היחוד דהתפלה לידע וצריך  כידוע, בראשים ביתה ברושים וחסידה נאה כלה שלהם תיקון עיקר שזה

להמתקה, בא ובזה האותיות שבתוך א"ס חיות  באור דבוקה מחשבתו ויהיה הניצוץ אל ולבוש  קליפה שהוא זרות מחשבות  מכל

עצמו  על מורה זרה עבודה ומחשבת  אחרים, על מורה זנות מחשבות  כמו זרות, מחשבות  באין ופורעניות  היסורין קודם כי ודע 

השב  מסוד בקליפה שנפלו השכינה ניצוץ זאת מחשבה בתוך  שיש  לבו על שיתן זאת , מחשבה לתקן והתקנה עונש, ירה,איזה

שגם  זאת  באמונה ואז  בו, יבוא ורעד ויראה רבה, דתהומא לנוקבא וליפול לידחות יוכל בקל כי קונו, לפני מאד רוחו וישפיל

נורא  עם יראה היחוד אח"כ ונעשה הבדלה, הכנעה ידי על והוא און, פועלי כל יתפרדו ואז  עולם, של אלופו אליו עמו אתו שם

ה' פסוק על שאמרנו כמו גדולה, והכנעה ביטול ידי על הקדוש  ניצוץ את והציל שהעלה כשם רעות  גזירות  מכל הוא גם וניצול

ואין  לכלום כי שויו שום לו אין החרש כי כלו, דמי לו נותן חרשו כי חרש, מלשון והוא יו"ד, חסר תחרשון ואתם לכם ילחם

בעיניו  שהוא למי לגמרי נתבטל היצר מלחמות אפילו לכם ילחם ה' אזי לבכם, יגבהו ולא כך  בעיניכם תהיה אתם אם נחשב,

ה'כתרים  כ'ל כ'תר ככ"ה שם סוד הטוב, ונתעלה הרע  ונתבטל נשרף  ומיד הפורח  כעוף אלא זרה מחשבה שום לו אין וגם לכלום,

הדורן  ובא כאין, הכנעה ידי על וניתקן המחשבות  עם מלחמה סוד ותפלה תפלה ובכל שורשן, עד הנשמות  כל להעלות  סגולה

המחשבה. שהיא



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח כט ליקוטי 

שבאין  ותפלה תורה של זרות המחשבות הן והן הנצוצין אותן כל ללקט  כדי השכינה גלתה לכך  כי השכינה, גלות שם ...כי

את  שתבלבל סובר הקליפה כי המתפלל, אדם אל לעוף הקליפה אותה מניח לכך כי מכוער, בלבוש מלובש קדושים ניצוצין

הרע  עם מלחמה עושה הצדיק  אדם אבל הקליפות, כיעור למקום והמייחד המתפלל את  ג"כ ימשיך  ואדרבה זה, ידי על התפלה

לידחות  רוצין אותו וגם כיעור במקום הם השכינה שאברי ונשבר, אין בלב הש"י לפני מאוד עצמו שמקטין ויראה הכנעה ידי על

אור  חדש אור לו נמשך  ואז  הטוב, את ומעלה הרע למקום למטה הרע את  ומשליך  הבדלה ועושה עצמו את  מכניע לכך שם,

עליון. ויחוד המתקה ונעשה מקומו אל הניצוץ ומעלה מופלא באור אלהות חיות א"ס

דמכוין, עד דנפחא במרזפתא ליה מחינן והשיב אכוין, לא דילמא ומקשה אותו, משתקין שמע שמע האומר כל ממורי שמעתי

ולית  כבודו הארץ כל מלא כי ולהאמין לידע  צריך  האדם כי והענין לכוין, בא והשתא אכוין לא אעפ "כ דילמא מורי והוקשה

השי"ת, מציאות בהם יש הכל הזה, עולם בצרכי כגון מותר הן אסור הן ובטילות וזרות רעות  מחשבות  וכל ממשף  מניה פנוי אתר

בתורה  עסקו בעת אדם של במחשבתו יעלה וכאשר הניצוצין, כל אתברירו ובמחשבה שלימה קומה הוא הכל מחשבות  מיני וכל

שמים  מלכות קבלת זה אין בזה, מאמין אינו ואם ולהעלותה, לתקנה האדם אל באה היא וזרה, רעה מחשבה איזה ובתפלה

יכולתו, וברב הש"י במציאות  ח "ו מקצר כי ישראל שלימה, המון ובכל הארץ ובעמי ובנשים באנשים  נוהגת זאת ומדה 
ישראל  לגדולי אלא  זה  שאין שאומר  ומי מניה  פנוי אתר  דלית שלימה  באמונה  להעלותן זרות מחשבות ולתקו להעלות

רוח  וגס טיפש אמונה מחסרי והוא מקצר הוא  הש"י כפל במציאות שמע, פעמים ב' האומר כי הגמרא לשון המשך  וזה ,

בלתי  וגדול קטן דבר מציאות שום שאין יודע היה אם אמנם זרה, מחשבה לו היה הראשון שבפעם זאת עשה מסתמא הפסוק,

להעלותן  כדי אותו ומכין ובאין הפטיש מתחת שיצא גץ את  הראשון בפעם מתקן היה אלא פעמים שני אומר היה לא הש "י,

השם  מציאות  היה לא זרות  במחשבות שהיה הראשון בדיבור כאילו שמע , פעמים שני לומר יחזור ולמה ולתקנם, ולהמתיקן

לא  אם אלא אותו, משתקין לכך לב, בכל שמים מלכות קבלת בלתי  אמונה בחסרון הש"י במציאות  מקצר הוא ונמצא יתברך,

פעמים... שני לומר כלל יחזור לא בדיבור אבל יתברך , ויחודו וכוונה עליונה הארה במחשבתו ויקבל במחשבתו יהרהר כיון,

דוחה  אדם ואם ולהעלותה, לתקנה באה היא וזרה רעה מחשבה אף שלימה, קומה בה יהיה שלא מחשבה לך שאין והענין

הטוב, הניצוץ והעלה תיקן שלא שלימה קומה נפש והורג דוחה כאלו הוא הרי מתקנה, אינה אבל במלחמה ממנו המחשבה

הניצוץ  יעלה אזי אין, וביטול הכנעה תיכף תופס כשאדם והסימן ערופה, מצוה לקיים לדחותה שצריכין מחשבה יש ולפעמים

התפלה  בשעת שבאה ...המחשבה עונש יראת ידי על אפילו להורגו, השכם להורגך הבא לאו ואם להעלותה, המחשבה ויקרב

בעמקי  מכוסה דהא הניצוץ משם יצא היאך  רוחיה, נפיק מהיכא הרע  ואת  הטוב את  אותה וממית מחשבה אותה דוחה והוא

כי  להורגו, לאדם דרשות  נפיק , כך ולדחותו, האדם את לבלבל רע  ברוב המחשבה שעולה כיון דעל מהיכא ומשני הקליפות ,

כוונה  בלתי ותפלה בתורה תיבות כמה אמר אם מורי אל השואל ושאל להתתקן, זמנו הגיע  לא עדיין ובודאי לבלבל דעל היכא

ג"כ  יש שם חיצונה מחשבה אפילו הש"י מציאות  בו שאין דבר שום לך  שאין ומפורסים ידוע  הלוא והשיב לאמרם, יחזור אם

להעלות  להוציא המחשבה באתה בודאי חיצונית  במחשבה ותפלה תורה של תיבות  כמה אמר אם א"כ קדושות , ניצוצות  כמה

הש"י, במציאות  מקצר והוא השם מציאות שום כלל היה לא הראשון בפעם כי יורה אזי שנית פעם ויאמר יחזור ואם הניצוצית,

יהרה  רק יאמר לא כך פורת.גלל בספר זה כל ובכוונה במחשבה ר

רעה  מחשבה כל לידחות  מנהגו והיה רשב"י, מרבו הדרך  זה שמע לא יהודה ר' כי והענין הזוהר, דברי לבאר נבוא ומעתה

ואמר  חזר כיון שלא אירע  אם וגם תיקון, בלתי זרה המחשבה דחה כן על לבלבל ובא רע כולו שזה בדעתו היה כי להורגה,

שיבין  חזיון השמים מן לו הראה כן על לו, גילה לא כי שמעון, מרבי הדרך זה ולקבל לשמוע יהודה רבי זכה לא כי אחרת, פעם

גמלי  תרי וחמא וצוף, כדבש  במתיקות הזוהר דברי המשך וזהו שלימה, קומה הורג וכאילו השי"ת  במציאות  מקצר חלילה שהוא

ולמ "ד  למ"נ  אתברירו בחכמה מחשבה טהור שייש  אבני א' אות  של יודין תרין סוד על ומ"ד) מ"נ  שער (ריש המבואר סוד הוא

חכמה. פעמים ב' גמלי תרי הן הן דנוקבא, וחכמה דדכורא חכמה

ואתו  הידוע, דההין דאלהים אחוריים יעתיק  גבורה משורש  ומיתה בשבירה ניצוצין כמה נפלו משם כי דקטפירא מטולא נפל

דחה  קדושתו ברוב יהודה ר' כי אתבקעו, עלייתן עלייהו מטו לא ועד דקליפה צפרין ממוחין יהודה לר' מחשבות כמה צפרי

אשר  דינור בנהר נשרף  מיד עליו שפורחת ומחשבה עוף כל עוזיאל בן כיהונתן ולא בקודש דרכו כך  כי אותם, והמית  אותם



לנפשך  חכמה דעה ל

עדן  בגן חייו ימי כל במשך היה  אבינו  יעקב ו.

שנה ויחי עשרה שבע  מצרים בארץ יעקב

שנים  שבע חייו שני יעקב ימי  ויהי

שנה ומאת  כ"ח)וארבעים  .(מ"ז

כל כתב  חי היה אבינו  שיעקב אליהו  דבי בתנא

דהרי קשה ולכאורה עיי "ש . עדן, בגן  חייו

ממנו ונסתלקה הקץ את  לגלות ביקש  ימיו בסוף

ושתים  העשרים כל שבמשך  ידוע דהרי  שכינה.

עליו, בוכה יעקב היה במצרים, היה שיוסף  שנים

ממנו השכינה ל 'יבונסתלקה מ"ו בראשית  רש "י (עיין

הפעם) אמותה בפרשתנוד "ה מצינו  ועוד  ח'). (מ"ח

שיעקב  יוסף , בני את  ישראל וירא עה"פ שפירש"י

"ונסתלקה  ואפרים מנשה את לברך ביקש  אבינו

לצאת ואחאב ירבעם שעתיד לפי ממנו", שכינה

מצינו ועוד  עיי "ש . ממנשה, ובניו  ויהוא מאפרים

בפרש "י  ח')בפרשתנו  אבינו(מ"ח יעקב שביקש

והתחיל  שכינה", ממנו  "ונסתלקה הקץ את לגלות

עיי "ש . אחר , דברים אומר

_________________________

אותם, והמית  בקע  יהודה ור' הטוב, את  והעלה הרע  את והסיר אותם טבל ושם דעתיק , גבורה משורש  ישמשוניה אלפין אלף 

בסלעים  בטרטושא יהודה ר ' לון ושדו עלייהו אזלו והוו ניצוצין, עם מחשבות  כמה השמים מן לו ששלחו צפרין כמה אתו לבתר

ולהמיתם  להרגם יכול לא כי מתבקעין, ולא זרות , מחשבות  ממנו לגרש  בקודש  כדרכו גדולה מלחמה עמהם עשו אבנים ובקלעי

ובכח  בקולות לון צווחין והוה שלימה, קומה ולהרוג לידחות  כך לעשות נכון שלא ויבין שידע  כך עשו השמים מן כי לבטלם,

ר' שמע  השמים, מן להם צוה כך  כי ממנו, מתפרשין הוו ולא לנוכח  אמר יהודה ר' של כבודו ומשום ממנו, אותם לגרש  גדול

הגלות  בחשכות בקדרין ב') דרוש הצלם דרושי (כמבואר דדעת , עטרין שני שמקבלות דעטרין מלכות  עטרה קלא חד יהודה

חס ואינו בכח אותם מגרש למה יהודה לר' זה כל ורמז הקליפות , בעמקי וניצוציה אבריה מלובשת לבר השכינה למריה שריא

זרות. המחשבות  לגרש יכול שאינו זה על ומצער ומתגודד יתיב דהוה עד השכינה ניצוצי על

העם  ויעט דנבל בם ויעט השלל על ותעט לשון בו פירשו העיט  ומלת  וישב, הפגרים על  העיט וירד דא קיים לא אליהו אמר

ל  אורה עוטה בו שפירשו שלל, פגול אל פגליא הפגרים על ומתלבש שפורח  הקדוש  ניצוץ והוא וחמדה, פריחה ולשון בוש

תיקן  ואברהם החורבן בעולם היה שעתה אחת  ישיבה להם שהיה ותיקן, ישוב מהם שעשה אברם אתם וישב זרות, מחשבות

לא  יהודה ור' אותם, והרג דחה כי דא, קיים לא יהודה ור' התיקון, בעולם והישיבה והמנוחה הנייחא מקום אל אותם והעלה

מריט לא עד ליה ואמר מתפרשן, ולא כחי בכל עבידנא הא אמר לכך ממנו, שגרשם אברם אותן הפריח  כפשטות  וסובר הבין

להשליך  וצריך  ומסאבא, דכיא הם דמלכא ומשיכותא ה' אל בעלייתן שנמתקו וברורים דינים הם שערות כל כי דמריה רישיה דא

אור  בסוד עולין והם לעולם טוב הוא השורש  כי ונמתקין, השרשים נשארין וגלישה מריטה בשעת שהרי הטוב ולעלות הרע 

שערות  ידי על יוצא ואור מהם, שנתבסם מה הם אלו אבל ביסום, להם היה לא דמיתו מלכים ושבעה ולהתבסם לעלות  חוזר

ונתעלה  נתבסם שלהם ואור תקיף הדין את  וגילש מורט אזי האור לגמרי ונתבסם וכשנתברר מים, מושכין ונהרות מעיינות והם

שמעון  ר' פטירות על בכה אבא ור' אותם, ודחה אותם הרג אלא ולהמתיקין להעלותן זה קיים לא יהודה ור' אריך, למדריגות

החזיון, פירוש את  בלחישו יהודה לר' אבא ר' ליה לחיש  אעפ"כ האמת , שישיג מי השוטיםשאין כי בפומבי לגלות רצה לא כי

להעלותן  ולפעמים לדחותן צריכין ולפעמים זרות מחשבות עם וכבדה  רבה מלחמה  ללחום צריכין באמת כי זה  יבינו לא 
אותו  לדחות זרת מחשבות לו ושולחין והתפלה הקדושה מן אותו דוחין בלחישו ולפעמים  יהודה לר אבא ר' לו אמר ולכן ,

הענין, אלא סוד שייך דלא  ואמרו ישראל המון בפני זה הפתח את שסתמו בזמנינו אשר הקדושים  כוונת שזה ואפשר
הוא  שם וגדול קטן הכל מתקנין שבאמונה  הוא  אמת אבל פשוט, אדם  בהם  יתטפש שלא  מאמר לגדולים פירוש  נראה כך  ,

ס "ילול. אמת דרך  פי על ודל לעני זה

מכוונים יב. אלא שירצו, עת בכל מתנבאין אין הנביאים כל וז "ל, ד') הלכה ז ' פרק  התורה יסודי (הלכות  ברמב"ם כמבואר

עצלות מתוך ולא עצבות  מתוך  לא שורה הנבואה שאין ומתבודדים, לב וטובי שמחים ויושבים שמחה דעתם מתוך לפיכך אלא  ,

הנבואה  בדרך מהלכין כלומר מתנבאים והמה שנאמר וזהו הנבואה, מבקשים והם וכינור, וחליל ותוף  נבל לפניהם הנביאים בני

ל  זכה ולא בשמחה, יעקב לא נעלם, היה שיוסף  זמן כל ולכן עכ"ל. מתגדל, פלוני אומר שאתה כמו שינבאו נבואה.עד קבל



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח לא ליקוטי 

שיעקב וא"כ אליהו  דבי התנא דברי להבין יש 

גן  עיקר שהרי עדן , בגן חיין  כל היה אבינו

ברמב"ם כמבואר השכינה גילוי  הוא (הלכותעדן

ב') הלכה ח' פרק גוף תשובה בו אין הבא העולם וז "ל,

כמלאכי גוף  בלא בלבד הצדיקים נפשות אלא וגויה

ולא  אכילה לא בו אין גויות בו  ואין  הואיל השרת 

אדם  בני  שגופות הדברים מכל דבר  ולא שתייה

מן  בו  דבר יארע ולא הזה בעולם להן  צריכין

ישיבה  כגון הזה בעולם לגופות  שמארעין  הדברים

כך  בהן וכיוצא ושחוק  ועצב ומיתה ושינה ועמידה

לא  בו אין  הבא העולם הראשונים חכמים אמרו

שתיה ולא יושבים אכילה צדיקים  אלא

השכינה  מזיו  ונהנין בראשיהן ,ועטרותיהם 

אכילה  שם שאין  לפי  גוף  שם שאין  לך נתברר הרי

אמרו חידה דרך  יושבין  צדיקים שאמרו  וזה ושתיה

יגיעה, ובלא עמל בלא שם מצויין הצדיקים כלומר

עכ "ל.

חיים ויש ר' בשבחי  דאיתא מה פי על ליישב

שבשנת זצ"ל, ויטאל חיים ר ' שכתב ויטאל,

ואשב  קידוש אמרתי לחנוכה ה' שבת  ליל השכ "ו 

נאנח  דמעות זולגות  עיני והיו לאכול השלחן  על

אשתי נאשתי העבר  בחשון  בעשרה כי  על ונעצב

להשי"ת בלבי ואמרתי  בכשפים אותה וקשרו  חנה

ואיך  כנ"ל החזרתי ' חלום שאלת  ידי על הנה

קרי עון  שיש ובפרט כזו , גדולה צרה לי  נזדמן

בביתי גם עמה, עצמי את בודק  כשאני לבטלה

עניני בקונטרס  כמבואר  התורה עסק ביטול על

ב')נשמתי כלל (בסימן אכלתי  לא דאגתי ומרוב

שנרד  עד  בוכה פני  על מטתי על מתיואשכב

הר "ר  בבית יושב אני  והנה ואחלום הבכיה מתוך

הנקראת מנחה תפילת  מתפלל ז "ל הלוי ש"ש 

אחד  זקן ראיתי  התפילה ואחר השבת, ביום רצון

ז"ל  אשכנזי  הלוי  חיים ר' הר"ר  בדמות לידי  עומד 

חיים  ר' אתה לי, ויאמר בשמי וקראני שכני ,

שבת ללוונו עמי  לשדה עתה לצאת  תרצה

להקביל  נוהג שאתה כדרך ביציאתה מלכתא

ואומר  נוראים, דברים אראך  ושם בכניסתה, פניה

הנני. לו 

בצד יצאנו  העתיקה העיר  חומת עד והלכנו

שם  שהיה במקום החלון, כנגד מערב

גבוה  הר שם והנה וארא החומה פתח בתחילה

שם, והיה ההרה אלי עלה לי ויאמר  בשמים. וראשו

אליך , שולחתי  אשר שליחותי  דברי לך אגיד  ושם

יושב  ואני  ההר ראש על נצב ראיתיו עין  וכהרף 

משופע, אינו כי  כלל, לעלות  יכולתי לא כי למטה,

ככותל. זקוף  אם כי 

צעיר אמרתי  בחור  שאני  עליך  אני  תמה לו

למעלה  כלל ולטפס, לעלות  יכול ואיני

חיים  אתה לי, ויאמר עין . כהרף ועלית זקן  ואתה

ההר  דרך  ויורד עולה אני יום בכל כי יודע אינך 

מקום, של שליחותו לעשות  פעמים אלף  הזה

קראני ועתה חיים ר ' קראני בתחילה כי  כשראיתי

הוא  כי ידעתי המבהילים דבריו בשמעי וגם חיים,

דמעות עיני  זלגו ואז  הלוי, משבט ודאי ז"ל, אליהו

שליש  בדמעות  אליו  התחננתי מאוד, וחרדתי 

עמך , והעליני  בעיניך נפשי נא תיקר לו, ואמרתי

אליך . שולחתי כן על כי  תירא, אל לי  ויאמר 

ההר ויחזק  ראש  אל עין  כהרף ויעלני בזרועי 

ארצה  מוצב אחד  סולם והנה וארא עמו,

בסולם  ואין  השמימה, מגיע וראשו  ההר ראש  על

לשליבה  שליבה ובין  שליבות שלשה רק ההוא

לי נתנו כאן עד  לי ויאמר איש . קומת  כשיעיר

מיד  תעשה, מה ראה ואילך  ומכאן לסייעך , רשות

מעיני. נעלם

חשובה אני אשה והנה גדולה, בצרה בוכה הייתי 

ראש  על לנגדי  נצבת  כשמש  יפה והיא

לך  מה לי, ותאמר  אמי , שהיא בלבי ואחשוב הסולם

ובאתי דמעתך שמעתי ואני  בוכה? חיים בני  פה,

לראש  ותעלני הימנית ידה ותפשוט לעזרתך ,

אש  ושלהבת עגול גדול חלון שם ואראה הסולם,

בחוזק  הבזק כמראה ושוב הלוך ממנו יוצאת גדולה



לנפשך  חכמה דעה לב 

כי בעצמי  ואדע שם. הנמצא כל לחכה והיא גדול

עדן  גן  בפתח אשר המתהפכת החרב להט הוא

ההיא  האשה אל נפש במרירות שם ואקרא

בל  הזה מהלהט נא עזריני אמי  אמי  לה, ואמרתי

כי הלהט, מזה עוזר לך  אין לי  ותאמר ישרפני .

שים  תעשה, מה עצה לך  ואתן  בעצמך , אתה אם

לבן  גפן  צמר  שם ותמצא ראשך על ידך  נא

החלון  סגור בחלון , אותו  ותשים תקחנהו  כשלג,

וכרגע  מהרה, ואעבור כן  ואעשה מהרה. ותעבור 

הוא  גפן הצמר כי  ונלע"ד האשה. ממני נתעלמה

דין , שהם השחורות  ראש שערות  שנהפכות 

רישיה  ושער  בסוד זכות , איזה ידי על ללבנות,

נקי. כעמר

בימיניויחזור ויאחזני כבראשונה אליהו אלי

אשר  המקום אל עמי  בא לי , ויאמר 

חצר  אל ויביאני  בו , להביאך בתחילה שלחוני 

גדולים  נהרות  ובתוכה שיעור, לה שאין גדולה

שפת ועל הגן  את להשקות חיים מים מושכים

נחמדים  פירות של אילנות ומזה מזה הנהרות 

אילני ורובם קץ לאין  ורעננים דשנים למראה,

האילנות ועצי ואהלות מור בריח מריחים תפוחים

האילן  מגוף  היוצאים הענפים וראשי  מאד גבוהים

כעין  ותחתיהם לארץ קרוב עד למטה כפופים

אווזים  כדמות  קץ לאין  עופות הגן ובאותו  סוכה,

ולומדים  ולרחבו  לארכו  בגן מתהלכים לבנים

שבת ליל אז היה כן כי  שבת, דמסכת משניות

פרק  או  אחת  משנה קורין  היו הליכתן ומידי כנ"ל,

מן  תפוחים בעצמם ואוכלים צוואר  וזוקפים אחד

מעשיהם  וזה הנהרות  מן  מים שותין ואח"כ  האילן ,

הצדיקים  נשמות שהם הבנתי שעה באותה תמיד.

אווזים  בצורות הם למה הבנתי לא אך משנה, בעלי 

אנשים. בצורת ולא ועופות 

עליה ויוליכני  הגן בתוך שראיתי עד  הגן לתוך

גבי על היא כאילו וגבוהה גדולה אחת 

גבוהה  והיתה אחר  בית  תחתיה ואין  גבוהה גבעה

מערב  בצד  ופתחה איש , קומת כשיעור  הגן מקרקע

עד  הקרקע מן  מאבנים מדריגות  שלוש של וסולם

העליה. פתח

לבדיאז אני ואעלה ז"ל, אליהו  ממני  נתעלם

ואראה  העליה בפתח ואכנס  ההוא בסולם

דרומי כותל בצד  כסא על יושב השי"ת  את 

לבנה  וזקנו  יומין  עתיק  כדמות והוא באמצעו 

שם כש  יושבים וצדיקים תכלית , אין  עד מהודר  לג

חדשים  ומרבדים מצעות  גבי  על לפניו בקרקע

מפיו, תורה ולומדין  מאוד  עד בנפשי ויפים ואדע

והם  עליה  בני הנקראים צדיקים  הם אלו  כי

תמיד  השכינה  פני  רואים אדם בני בצורת

כן  שאין מה עצמו, מפיו  תורה  ולומדים

עופות  בצורת הם כי  משנה  בני  מעלת

בחלום  אווז הרואה נאמר שעליהם ואווזים,

ואינן  בגן, בחצרו  ועומדים  לחכמה  יצפה

עליה , בני כמו בתמידות שכינה פני  מקבלים 

מפיו תורה  לומדים  .ואינן

ורעדה והנה  נבהלתי פניו  וראיתי כשנכנסתי

ולא  רגליו בין ארצה פני  על ואפול אחזתני 

ויאמר  בימיני  ויחזק  ידו  את וישלח כלל כח עצרתי 

פניך , על נופל אתה זה למה לך, קום בני חיים לי ,

עצרתי לא אדוני לו, אמרתי  תפחד. ולא תירא לא

אימתך  מרוב למשחית  עלי  נהפך  והודי  כח

חזקתיך  הנה לי , ויאמר  לקום. כח בי ואין הגדולה,

זה  במקום לימיני ושב מקומך  על עמוד  ואמצתיך ,

הפנוי.

זה,אז במקום בימינך  אשב ואיך  לו , אמרתי

ויאמר  קארו. יוסף לר' מוכן  הוא כבר  והנה

לו נתתי ואח"כ בתחילה, מחשבתי היתה כן  לי ,

לך . הכינותיו וכבר  זה, מקום לך ונתתי אחר מקום

ז "ל, הרמתי  שמואל של מקום זה הנה לו , אמרתי 

בית משנחרב אבל מקומו, זה כי  לי  ויאמר

עד  הזה במקום ישב שלא עליו קיבל המקדש

ומאז  אמן, בימינו במהרה המקדש בית שיבנה

עומד  ושם החרב, לביהמ"ק  לירושלים לו הלך

בו. שתשב לך ונתתיו שיבנה, עליו  ומתאבל תמיד



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח לג ליקוטי 

עם אז שבקרקע מצעות על מימינו אצלו  ישבתי

בעיניך  טוב לי ויאמר שם, אשר  הצדיקים שאר 

שבח  גדולת  לספר יוכל ומי  אמרתי המקום, זה

משנה  בעלי  נשתנו  למה ידעתי לא אמנם זה, מקום

כמו שינוי כך כל ביניהם להיות  עליה מבני 

שאמרו מה שכחת וכי  לי, ויאמר בעיני  שראיתי 

כנפים  להם עושה הקב"ה לבוא לעתיד  כי חכמים

הנקראנו כת על זה את ואמרו  המים, פני  על ושטין 

על  ושטין בכנפים עופות בדמות  שהם משנה בעלי 

בעיניך . שראית כמו  עדן  גן  שבנהרות המים פני

שכתוב  מה נזכרתי כבר  אדוני  לו, אמרתי ואז 

וגו ' יקרא כי  הפסוק על התיקונים ספר  בהקדמת 

קבלה  בעלי  אלו בנים משנה, בעלי  אלו  אפרוחים

אנשים. בצורת שהם עליה בני הם ואלו

בעיניך חזרתי  נפשי נא תיקר  אדוני  לו, ואמרתי 

לעולם  חזירני  ואל הזה במקום והניחני

רצונך , לעשות  כוונתי  כי  לפניך  גלוי  כי השפל,

ואאבד  יחטיאני  שבעיסה שאור  פן אני  ומתיירא

ועוד  אתה בחור  עדיין לי, ויאמר הזה. המקום את 

אתה  וצריך ובמצוותי  בתורתי לעסוק זמן לך יש 

תבוא  ימיך ובאחרית  נפשך, להשלים שם לחזור

כף  לי תקע החטא מן  ירא אתה ואם זה, למקום

מפני התורה עסק  תניח שלא לי והשבע ימינך,

לא  כן תעשה שאם נשבע אני  וגם אחר , עסק 

וזה  אופן , בשום לזולתך  זה מקום אמיר  ולא אחליף 

לעולם. קיים לימיני  מקומך  יהיה

וגם אז הנ"ל, כל לקיים ונשבעתי ידי  את  נשאתי 

לך  לי, ויאמר דבריו כל לקיים נשבע הוא

אז  האלה, הדברים כל תשכח אל זכור לשלום

ומצאתי לבדי  אני  הנ"ל העליה אל משם ירדתי 

ולא  בחלום הייתי ועדיין  השפל, בעולם עצמי 

כשעליתי שראיתי  מה מכל דבר  שום ראיתי

בראשונה.

כשישנתיאחר הגדול, שבת  בליל חדשים שלושה

שדה  תחת  מוטל עצמי וראיתי  חלום חלמתי

ואזכור  הנ"ל העליה פתח דרך ואעבור  גדול אחד

עליתי אזי כנ"ל, הכל לאדון  ונשבעתי  עליתי שם כי

מה  ככל לי ואירע בפתח ונכנסתי סולם באותו 

ואחרי כנ"ל פני  על שנפלתי  בתחילה, לי שאירע

שכחת למה לי , אמר אז  הנ"ל. במקום ישבתי  קומי 

כבר  לו  אמרתי  הזה, במקום לי שנשבעת מה

אמנם  כראוי , עסקתי שלא הוא אבל עסקתי

שבועתך . נתבטלה ח"ו אם הודיעני 

ומוכן ויאמר קיים מקומך  עדיין  כי תירא, אל לי ,

ולכן  עומדות, הן  במקומן ושבועותינו לך

אתך  בריתי את  אקים אני  וגם כראוי, וקיים חזור

עוד  עיי "ש  לך שנשבעתי  הזה המקום את  לך לתת

נפלאים. סיפורי כמה

שה הרי עדן  בגן צדיקים שאפילו זה, מסיפור ם לנו 

השכינה  פני  לקבל זוכים אינם משנה, בעלי 

שכינה  פני מקבלים ואינן שכתב וכמו וזמן , עת  כל

מפיו. תורה לומדים ואינן עליה, בני  כמו  בתמידות 

אליהו דבי  התנא דברי לפי  דאפילו  לומר יש א"כ

לומר  שייך  זאת כל עם עדן, בגם היה אבינו  שיעקב

יש  עדן  בגן  גם שהרי שכינה, ממנו שנסתלקה עליו

וכנ"ל. השכינה, בגילוי  מדריגות וכמה כמה בו

יעקב  ובית לדוד תפלה אמירת  בענין ז.

ב')בשו"עאיתא  סעיף קל "ב סימן וז "ל,(או"ח

אומרים  היו  שהלוים השיר ואומרים

שיר  קודם לומר ספרד ומנהג לבד . שחרית במקדש,

וכו', ה' הטה לדוד  תפילה המזמור את  יום של

היום. ובסדר  ובאבודרהם בטור ומקורו

שאין והנה  שביום כתוב, התפילה בסידורי

לדוד , תפילה אומרים אין תחנון, אומרים

אפים, ארך א-ל אומרים שאין ימים וביום (דהיינו

למנצח) אומרים ודברים שאין יעקב. בית אומרים אין 

טעם. בלי חתומים הם אלו 

שאין ועיין שבימים שכתב מהרי"ח בליקוטי

לדוד , תפילה אומרים אין למנצח, אומרים

'צרתי ' ביום לדוד  בתפילה בו  שכתוב מפני  והטעם



לנפשך  חכמה דעה לד

אין  שבו שמחה בזמן לאומרו אין  ולכן וכו ', אקראך

צרה. ביום ה' יענך  וכו' למנצח אומרים

שם ומקור וכתוב יעב"ץ, בסידור  אלו דברים

הוא  האמת אבל השל"ה, בשם שהוא

סידורו חיבר  הוא כי  בעצמו, היעב"ץ כן כתב דלא

אלא  לדוד , תפילה כלל אומרים שאין אשכנז  בנוסח

בשל"ה  וכן  יותר, מאוחרים בדפוסים לסידורו  נכנס 

כבר  מהרי "ח ובליקוטי הללו, דברים נמצא לא

יעקב  בית פסוקי  לומר לא מדוע מבין  שאינו  תמה

תחנון . אומרים שאין בימים

דאברהםועיין צלותא ברכה)בסידור  עמק  (בפי'

הרב התניא)ובסידור  שגם (בעל  שמפורש

בכל  והנה יעקב, בית  אומרים ופורים בחנוכה

שבמקום  כתוב הישנים וגם הספרדים הסידורים

אומר  אך שאין  לדוד , תפילה אומרין  אין  תחנון , ים

תלוי לדוד שתפילה שכתבנו למה כלל סותר  זה אין 

למנצח צרה")באמירת  "יום כתיב כי(שבשניהם ,

בהא, הא תלויים ולמנצח תחנון הספרדים למנהג

למנצח, אומרים אין  גם תחנון , אומרים שאין וביום

כן  ליה סבירא בסידורו  לרב כתבויג וגם ולכן ,

אומרים  אין  תחנון אומרים שאין ביום בסתם

הא  תלויים תמיד  ותחנון למנצח כי  לדוד , תפילה

אחרים  בסידורים גם שהעתיקו מה ולכן בהא,

הנוהגים  לאלו ואפילו בתחנון תלוי  לדוד  שתפילה

קל"א)כהרמ"א בימים (סימן גם אומרים שלמנצח

ומועתק  מדויק, אינו  תחנון אומרים שאין

דכאמור  בדקדוק, שלא והוא הספרדים מהסידורים

ואם  אמירתה, לענין  למנצח כדין  דינה לדוד תפילה

סיבה  אין צרה ביום ה' יענך  וכו ' למנצח אומרים

וכו'. צרתי ביום וכו ' לדוד  תפילה יאמר  שלא מדוע

הטהורוהנה  קל"א)בשלחן  להרה"ק (סימן

זמנים  כמה מבואר זיע"א מקאמרנא

תחנון, לומר המשתה,שאין  ימי בשבעת חתן (וכגון

בכל מסכת, סיום כשיש ברית , בעל  או מהול או סנדק 

י"ג ע"ד סיון מר"ח בעומר, ל"ג שני, פסח ניסן, חודש

יו"ט  ערב באב, ט"ו בשבט, ט"ו בדרך, וכשהולך סיון,

אלווכדו') ובכל וז "ל, כ "ז בסעיף  כתב כך ואחר  .

ובימי לדוד , תפלה אומרין ואין  יעקב בית  אומרין 

וחנוכה  חודש ובראש  לדוד , תפלה אומרים הספירה

מתחיל  אלא אומרים, אין יעקב בית  אפילו ופורים,

עכ "ל. יום, של שיר 

_________________________

אומרים יג . אין אפים, ונפילת  תחנון בו שאין יום שבכל ספרד מנהג וז "ל, יענך ) למנצח (לפני הרב בסידור הלשון הוא כן

ועד  י"ב עד סיון חודש  ומראש  בעומר ול"ג באייר י"ד שהוא שני ופסח  ניסן חודש  כל  דהיינו לדוד תפלה ולא יענך  למנצח 

סוף  עד יו"כ ומערב השנה ראש  וערב באב, וט "ו שבעה, כל תשלומין לו יש החג כי השבועות , חג אחר ימים ה' דהיינו בכלל,

וט "ו  י"ד שהוא קטן פורים לומר צריך ואין המשתה, ימי ז' כל חתן או מילה הכנסת בבית שיש יום וכל בשבט, וט "ו תשרי,

בעומר  ל"ג וערב וקטן גדול פורים וערב חנוכה וערב חודש  ראש ערב במנחה גם חודש. וראש  וחנוכה גדול ופורים ראשון באדר

שני, ופסח יו"כ וערב השנה ראש ערב שלפני במנחה אבל אפים, ונפילת  תחנון אומרין אין בשבט  ט "ו וערב באב ט "ו וערב

עכ"ל. נופלין,

בסידור  אדמו"ר שכתוב במה קצת  להעיר ויש וז "ל, ל') אות כ"ד (סימן ר' זיע "א נאה חיים ר' להרה"ק  השלחן בקצות  ועיין

הדינים  מקורי לציין דרכו שאין מה ספרדים מנהג שזה כאן הזכיר דמדוע  וכו', יום שבכל ספרדים" "מנהג יענך, למנצח  קודם

יצא  מאז  לדורות קבוע  לאנ"ש יו"ט שהוא כסלו, י"ט כאן נזכר שלא לפי לזה טעם לומר בעיני וקרוב שבסידור, והמנהגים

אדמו"ר  בהסכמת  היו"ט נקבע  ובודאי ולמנצח, תחנון בו אומרים ואין תקנ "ט, כסלו בי"ט  בפעטרבורג ממאסרי ז "ל אדמו"ר

שאין  הימים בין כסלו י"ט  גם למנות  צריך  והיה הכולל) שער בהקדמת (עי' תקס "ג בשנת הראשון בפעם נדפס  והסידור ז "ל,

שום  כסלו י"ט של ההשמטה תהא שלא ובכדי ענותניתו, גודל מפני להזכירו ז "ל אדמו"ר רצה ולא ולמנצח, תחנון אומרים

ספרדים  מנהג שאינו כסלו י"ט  שהשמיט  מה כלל דיוק אינו וממילא ספרדים", "מנהג תחלה הקדים תחנון, בו שאומרים משמעות 

עכ"ל. מאז,



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח להליקוטי 

אח"כועיין שכתב מה ג ')עוד  סעיף  קל"ב (בסימן

גדולה  בכוונה לדוד  תפלה לומר  יזהר וז"ל ,

וחנוכה  חודש  בראש  אלא אמירתו  יבטל ולא

שאין  בימים אבל וכיוצא, המועד חול ופורים

זה  משום יבטל לא מנהגים, מטעם תחנה אומרים

ענינים  לכמה ומסוגל יקרה תפלה כי  לדוד , תפלה

של  שיר יאמר ואח"כ רעות , גזירות ולדחות טובים

עכ "ל. בנועם, יום

זיע"א,הרי מקאמרנא הרה"ק דברי מכל לנו 

מטעם  תחנון  אומרים שאין  שבימים

כסלו,מנהגים בי"ט או צדיקים של  דהילולא ביומא (כגון

קל"א  סימן הטהור שלחן [עיין העומר ספירות ימי כל

וכדו') כ'] ובאלוסעיף  לדוד . תפלה לומר צריכים

הלכה מצד תחנון  אומרים שאין חתן הימים (כגון

הש ימי סיום בשבעת וכשיש ניסן, חודש  ובכל  משתה

וכדו') לומר מסכת  יתחיל אלא לדוד , תפלה לומר  אין 

בהם  שיש  בימים אבל וכו '. ונלכה לכו יעקב מבית

לומר  אין ופורים, וחנוכה חודש ראש כגון  'קדושה'

יום. של בשיר ומתחיל יעקב, בית גם

זוולכאורה  תפלה לחלק הסברא מה להבין יש

אם  הרי יעקב, מבית  ולהתחיל לשנים

לדוד  תפלה לומר  צריכים אומרים אין שאין (מחמת 

זה תחנון) כל הלא יעקב, מבית  מתחילים למה א"כ  ,

אחת. תפלה סדר  הוא

פנחס ואכן ר ' הרה"ק  של הקדוש שמנהגו מצינו 

לדוד  תפלה בין לחלק  שלא היה, מקאריץ 

היה  לא לדוד , תפלה אמר לא וכאשר יעקב, לבית

פנחס  באמרי  וכדאיתא יעקב. בית גם (שער אומר

ק"י) אות  היום אין סדר תחנון , אומרים שאין דביום

המעלות, ושיר יעקב בית  גם לדוד, תפלה אומרים

ועיי"ש  עכ "ל. יום, של שיר  מתחילין  תיכף רק 

לדוד  תפלה אמירת  דהרי  הטעם, שמבאר בהג"ה

בטור קל "ג )מוזכר  סימן לומר (או"ח שם נזכר אין אך 

שנתקנו לומר  יש א"כ המעלות, ושיר  יעקב בית גם

אומרים  כשאין וממילא לדוד, לתפלה כתוספת רק 

עץ  בפרי  וגם התוספת, אומרים אין  לדוד תפלה

ה')חיים פרק תורה ספר קריאת  דפסוקי(שער מבואר

אחת כוונה להם יש  לדוד, ותפלה יעקב ,ידבית 

עכ "ל.

שמחלק וא"כ מקאמרא הרה"ק  דברי להבין  יש 

אומר  כשאינו וגם לדוד, מתפלה יעקב בית

יעקב בית  לומר צריכים לדוד , מראשתפלה (חוץ

ופורים) וחנוכה .חודש

עץ ויש בפרי מבואר הרי לכאורה דהנה לומר

ה')חיים פרק  תורה ספר קריאת שיש (שער

כאשר  וא"כ הפסוקים, אלו  באמירת  מיוחדת כוונה

ואולי זו, תיקון נעשה איך הפסוקים, אלו מדלגים

שע"י כדי  יעקב, מבית  לומר להתחיל פסק כן  מפני

התיקון  נעשה יהיה יעקב בית של הפסוקים אמירת 

תחנון , לומר  שלא בהלכה צד יש כאשר  ולכן  ההוא,

תקנו הימים, באלו וכדו' שמחה איזה שיש  מחמת 

לד  תפלה לומר  דכתיב שלא מחמת  שמחה, בזמן  וד 

יעקב  בית ומתחילין תענני. כי  אקראך  'צרתי' ביום

יתירה  קדושה גם בהם שיש  בימים אבל ונלכה. לכו

יש  בזה הרי  ופורים, חנוכה וימי  חודש  בראש כגון

הכוונות נעשו  הימים קדושת  דמחמת  לומר 

_________________________

א'יד. מ"ב, ב שם ע"י ליצירה דבריאה מ"ן להוריד כוונתו בארנו וכבר הקדיש  יאמר ואח "כ חיים, עץ בפרי שם לשונו וזה

וזהו  היחוד, שפע לקבל כדי וע"ב ס "ג ע"י בריאה עם יצירה כוללים אנו הקדיש  ע"י והכוונה דע "ב, והב' הראשון, והוא דס"ג

מס "ג  ואח"כ לס "ג, דאצילות ע "ב משם אור להוריד תתלה יכוין איך  בארנו זה וגם לדוד, תפלה אומרים אח"כ לדוד. בתפלה

החלק יורד עתה והנה הוי"ה, א"ל ובשם מ"ה, ובשם שבשם, ו' באות ה' אל קוה עד לדוד תפלה מן ותכוין שביצירה, למ"ה

זה  הם באצילות למעלה שבעודן רק  באצילות, למעלת הם העולמית  כל עדיין איך בארנו וכבר היצירה, אל המגיע השפע  של

היצירה  מן הוא הארתו עיקר כי גדולה, בכוונה לאומרו לדוד תפלה בענין ז"ל מורי והזהירנו בודאי, לזה חוץ וזה מזה, למעלה

עכ"ל. גבורות, בחי' הם המזמורי כל כי והשגתו, נשמתו שורש משם כי המזמורים, שהם



לנפשך  חכמה דעה לו 

אין  ולכן מאליו , הפסוקים אלו  של והתיקונים

והבן . ונלכה, לכו יעקב בית אפילו  לומר  צריכים

לביתוהאמת  לדוד תפלה בין לחלק דהמקור

בן  משה ר' כתב שכן מצינו כבר  יעקב

הרמ"ק )מכיר של  היום(תלמידו סדר  (סדר בספרו

אפיים) אזנך נפילת ה' הטה לדוד  תפלה ויאמר וז "ל,

שישמע  בו  להתחנן  מיוחד מזמור  והוא וכו' ענני 

אותו תקנו ולכן תפלתינו , ויתעלה יתברך  האל

יקל  ולא בו ליזהר  האדם וצריך  התפלה. אחר

אותו לקרוא ראוי  ואדרבא אותו , יקרא ולא להניחו

יקבל  ויתעלה יתברך לאל ולהתחנן  במלה מלה

מראה  שקריאתו  ומפני שיחו . לפניו  וישפוך תפלתו

בזמן  לאומרו שלא תקנו  לזה לב, ושברון  צער

תענני. כי אקראך  צרתי  ביום דכתיב שמחה,

מענין  כן  גם והוא ונלכה, לכו  יעקב בית  ומתחילין

מבלעדיו מושיע לנו  אין כי תפלתנו  האל שיקבל

כמו אליו , קרובים לפניו התחננו  אשר דברינו ויהיו

ז')דכתיב ד', אלהים (דברים לו  אשר גדול גוי מי כי

לדוד  המעלות שיר  ויאמר אלהינו . כה' אליו קרובים

קבל  שכבר להורות והענין  לנו, שהיה ה' לולי

וקמינו צרינו מיד והושיענו  פעמים כמה תפלתינו 

בטובתו כופין אנו  ואין לשיניהם טרף  נתננו  ולא

עכ "ל. חלילה,

הכוללועיין אפים בשער ונפילת ודוי דיני - יא (פרק

כ "ג ) היום אות הסדר דברי  את שמביא

הפסוקים  שסדרו  הטעם שזהו  כתב: ואח"כ 

תתקבל, וקדיש  לציון  ובא אחר  הללו והמזמורים

ואדמו "ר  התפלה, סילוק גמר  הבעלשזהו  (היינו

שאין התניא) ביום כתב, חול של שחרית  בסדר

אלא  לדוד , תפלה אומרים אין  תתנון אומרים

אומרים  יעקב שבית  משמע יעקב, בית מתחילין 

כתב הלל ולאחר שלם)תמיד, קדיש  בראש (לאחר

יום, של שיר  כאן אומרים וחוה"מ, ויו "ט חודש

ברכי אומרים יום של שיר  לאחר חודש  ובראש

יעקב)נפשי, בית הזכיר ובא (ולא לאחר  ובחנוכה

ובטור  יעקב. בית  אומרים אח"כ כתב, וק "ש, לציון

לדוד  תפלה לומר ספרד  מנהג הביא קל"ג סימן

שיר  יעקב בית לדוד  תפלה סידר ואדמו "ר  וקדיש,

שיר  קודם תתקבל, וקדיש לציון  ובא אחר המעלות

יתום. וקדיש יום של

בזוהר ולבאר דהנה לומר, נראה אדמו "ר  דברי

קצ"ה) דף בלק שדוד (פרשת  איך  מבאר 

גרמיה  שוי ארחין, בארבעה גרמיה שוי  ע"ה המלך

גרמיה  שוי  חסידים, בהדי  גרמיה שוי  מסכני , בהדי

דמסרי אינון בהדי גרמיה שוי עבדים, בהדי

כדי הכל שמיה, קדושת  על ונפשייהו גרמייהו

בסדר  הללו הדברים נמצאים וכן תפלתו , שיקבל

ואביון  עני  כי הטה, לדוד  בתפלה והיינו  תפלתינו ,

נפשי אליך  כי עבדך, הושע אני , חסיד  כי  אני ,

אשא.

אומרים ויש שאין  ביום אדמו "ר  כתב שלכן  לומר 

נפל  שלא כיון  לדוד, תפלה אומרים אין תחנון

נשלמו לא השם קדושת על נפש  במסירת פניו  על

אלא  שקרים, כדובר  ויהיה דברים הארבעה

יעקב בית  המעלות )מתחילין שיר כיון (וגומרין

קדיש  וגם לציון  ובא אשרי ואמר  תפלתו  שגמר 

אשר  אלה דברי ויהיו  לומר  שייך  תתקבל,

קדיש  זה לאחר לומר הנהיג ולא וגו ', התחננתי 

יום  של שיר  אח"כ לומר  שיצטרך  משום יתום,

קדישים  שני בתפלה מצינו ולא יתום, קדיש ולומר

ובראש  בקדישים, להרבות  ואסור זה, אחר זה שוים

יעקב, בית לומר מקום אין  המועד  וחול ויו "ט חודש

שחרית, תפלת  עדיין  נגמר  לא יום של שיר  קודם כי

אשרי ולאחר לציון , ובא אשרי עדיין  אמר  שלא

ושיר  יעקב בית  לומר  אפשר אי  לציון ובא

ולא  יתום, קדיש  אחריהם לומר  יצטרך  כי  המעלות,

קדישים  שני  שיהיו מוסף  שלפני הקדיש לאמר  יוכל

ואח"כ  אדמו "ר  כתב ופורים בחנוכה אבל סמוכים,

יעקב בית קדישאומרים אחריהם לומר צריך  (ואין

יום) של שיר אמר שלא כיון .יתום,

התניא הרי הבעל נחלקו ופורים חנוכה דבימי  לנו

הבעל  שיטת שלפי מקאמרנא, והרה"ק 



תשע"ו  ויחי פרשת דא"ח לז ליקוטי 

הרה"ק  שיטת  ולפי  יעקב בית  לומר  צריכים התניא

נוהג  כשלעצמי  ואני לאומרו . אין  מקאמרנא

שאין  הימים באלו  דרק התניא, הבעל כשיטת

אבל  לדוד , תפלה אומרים לא יענך, למנצח אומרים

אלו, בפסוקים כוונות  יש  דהרי  יעקב, בית אומרים

אומרים  שאין הימים באלו וגם לדלגם, אין  ולכן

שלא  כדי  יעקב מבית  להתחיל יש לדוד, תפלה

הללו. בפסוקים והיחודים הכוונות לגמרי לבטל

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך



לנפשך  חכמה דעה לח

הכינויים  ערכי יסוד

שוה ' אחד אור כולו  א"ק  מתוך היוצא 'האור א.

באולהבין כבר  - הכינויים דערכי  יסוד ענין

אדניו הטבעו  מה על לבאר בע"ה דברינו 

בע"ה, מילין  לאלוה ועוד  פינתו, אבן  ירו  מי ועל

פרק  ה' שער  בע"ח ז "ל האר"י רבינו  דברי  ובהקדם

ע"א)ב' סוף כ "ב האור (דף  אותו  כי דע לשונו , וזה

אחד  אור  כולו  הוא הנה הזה, א"ק מתוך  היוצא

הוא  וירידתו התרחקותו ידי  על כי  רק  שוה,

הנמשך  האור  כיצד עיבוי, אחר  עיבוי  מתעבה

האור  נמשך וכאשר מאד , זך הוא האוזן  דרך  ויוצא

ויצא  החוטם אל הגיעו עד הא"ק  בפנימיות  הזה

עביות איזה וקונה מתעבה הוא שם דרך  קצת

זה  כל עם שוה, אחד אור שהוא פי על ואף  וגסות,

למטה  יותר ונמשך  שנתרחק הריחוק  מחמת 

זה  דרך ועל משם, בצאתו  יותר מתעבה

ויוצא  הפה, עד בצאתו למטה יותר בהתפשטותו

משם  בצאתו יותר מתעבה שם, דרך קצתו 

לסיבת לא אבל העליון , מהמקור בהתרחקותו

אך  לעיל, כנזכר  שוה כולו  כי בעצמו, האור  בחינת

וזה  ע"ב, נקרא מוחין  של אור כי  יבין המשכיל

עכ "ל. בזה, ודי ס "ג, נקרא

אור שמע  כולו  'הוא הרוחני  האור דעצם מינה

דכל  סיפא עד  דרגין  דכל מרישא שוה' אחד 

אינם  הדרגין, בין  דאיתנהו השינויים וכל דרגין ,

האור  התעבות  מצד  אם כי  האור , 'עצם' מצד

כך  משורשו  האור התרחקות  שיעור דכפי  וגסותו ,

ומתעבה. הולך  הוא

המשפך  משל  ב.

חובתולהבין בספר הביא כבר הנה הענין 

א')התלמידים מאמר מאמרים (שלשה

הקדושים  מספרים ידוע לשונו, וזה זה, לדבר משל

יחידה, חיה נשמה רוח נפש ישראל לאיש  שיש

מ  ונשמה רוח הנפש הנפש  האדם, בגוף  שכנם

החיה  אבל במוחו, והנשמה בלב, הרוח בכבד ,

ואי מגופו , הרבה הן  וקדושות גדולות ויחידה

שורות לגופו ממעל רק  בו, להתלבש  להם אפשר

צריך  האיש  ואין  מיותרות שהן  לא אותו, ומקיפות

רוח  הנפש  ולכל לו  הן  עיקריות אדרבה ח"ו, להן

אינו אם אף  יותר  תבין  גופני  ובמשל שלו. ונשמה

מים  שופכים ידו  שעל המשפך  לנמשל, לגמרי  דומה

הוא  נכנס הצר  בפיו  סופו  רק הצלוחית , אל וכו ' ויין 

אשר  עיקרו, שהוא הרחב וראשו  הצלוחית, תוך אל

נשאר , לצלוחית  ממעל נמצא, היין או המים כל שם

ישראל, איש  בקרב נמצא אשר  והקדושה האור  כן 

הכי מעולמות  עילאה קדושה ועצמותו, עיקרו והוא

בני לרוח עד ונצטמצמה ונתקטנה היא, עליונים

המעט  הנביאים בני  של קטן לניצוץ ועוד הנביאים,

במדת הגוף אשר  המעט רק  בו  ונכנס דורנו, של

נכנס  אותו , ולקבל להכיל יכול וטהרתו זכותו 

בלב, לרוח במוח, לנשמה בו  ויהי בו, ונתלבש

של  זו מדה קיבולו  מדת כפי  כלי כל בכבד , ולנפש

חלק  רק  הגסים הגוף כלי  ושאר הכבד מקבל, קדושה

להחיות רק  שכ ֹוחה לנפש בהם ויהי מקבלים, קטן 

של  יותר חלק  - מזוכך יותר  כלי  והלב הגוף , את 

גדול  כחו  והמוח ומדות , לרוח בו ויהי מקבל, אור 

ומראשו קדושה, ודעת לנשמה בו  ויהי יותר , לקבל

אורו עיקר לו  ממעל הוא, משפך מין סופו ¦ועד 

הרחב  כמו  והוא והחיה, היחידה והן וקדושתו 

אור  מהרבה בו  ליכנס אפשר שאי  שבמשפך 

נצטמצמו אשר  והנפש הרוח והנשמה וקדושה,

בו". נכנסים יותר 



הכינויים  ערכי  לט יסוד

מדרגותושם שמות וכו' "והנה ב' בפרק להלן 

ושמות וכו ', רוח נפש  וכו ' נשמתך צמצומי 

שהן  קדושינו  לנו הורו  בכלל הצמצום מדרגות

חסד  בינה חכמה כתר  והן ספירות, ונקראות עשר ,

הצמצום  למיני  דומות וכו ' עולמות  הארבעה וכו ',

הכי הוא האצילות  עולם נפשו, וחלקי באדם אשר 

הבריאה, עולם את ה' וברא צמצם ושוב גבוה,

צמצם  ושוב היצירה, עולם את  ויצר  צמצם ושוב

גס . עולם זה העשיה, עולם את  שעשה עד יותר 

אלהות חיות  יונק  העולם גוף  גם כן  האדם גוף וכמו 

וקדושינו בזה, זה עולמות  הארבעה צמצומי  ידי  על

הנפש  חלקי צמצום את  ותלו קשרו  עוד ז"ל

כשמשתלשלת שהנפש ואמרו העולמות, בצמצום

כמות הגוף, עד במרום אשר האלהי  האור  מן

של  - וכו' וחיה שביחידה האור ואיכות  הצמצום

היא, מהבריאה - הנשמה של ואור  היא, האצילות 

תדמה  ואל וכו'. מעשיה - ונפש מיצירה, - רוח

צלוחית לכל האם כי שוות, נרנח"י  יש אחד  שלכל

בנוד  לשפוך וכשרוצים בגדלו, שוה אחד משפך  יש 

בצלוחית לנו  שדי  המשפך באותו  נשתמש לא גדול

יכול  בו  שנכנס שבו הצר צד  הנוד  משפך קטנה,

מש  של הרחב הצד  כמו רחב צלוחיתלהיות  פך 

לקבל  יכול אינו יותר  המגושם האיש  גם כן קטנה,

ומה  יותר , המזוכך  איש כמו  עליון אור כך כל

שאינן  לגופו  ממעל יחידה חיה בבחינת הוא שאצלו

נשמה  הוא ממנו המזוכך  אצל בו, להכנס  יכולות 

נפש ". או רוח אף 

מטה כלפי ומצר הולך סוף אין 'חוט ג.

הוא  ולמעלה השערה  כחוט יהיה ובתשלומו

רחב'

דנא ומשל  מקדמת הובא כבר  דהמשפך  זה

גופא  דהיינו  לומר  ויש מקומות , בכמה

ענף  א' שער  חיים עץ בספר  הנדפס הקו ציור  סוד

ע"ד )ב' י"א מלמעלה (דף רחב היותו  באופן  שהוא

וכבר  וחוט, כקו  הוא סיומו שבמקום  עד  וצר , והולך

ז"ל  פאפיראש  מהר"ם הרב בדברי כן מבואר 

ד'' פרק א' שער לע"ח עמודבביאורו זרוע (אור

כלפיל"ב) ומצר  הולך סוף אין חוט כי  אחד כלל "דע

הוא  ולמעלה השערה כחוט יהיה ובתשלומו  מטה,

הנ"ל. המשפך  כמשל והיינו רחב",

אין והוא  האור , עצם דהיינו האור, שמהות  לפי

ללמטה, למעלה בין  והפרש  צורה שינוי בו 

כאשר  דכגון המספר , בענין אלא אינו  ההפרש וכל

מדרגות דחמש האור  כמות  שיעור  הפרצוף יחזיק 

שיעור  אלא יחזיק  וכשלא א"א, בשם יקרא נרנח"י,

בשם  יקרא - נרנ"ח מדרגות  דארבע האור כמות 

ושתי ישסו"ת , - נר "ן מדרגות  ושלש  עילאין , או "א

- לבד  הנפש ומדרגה ז"א, - ורוח נפש  מדרגות

העולמות שבין ההפרש זה דרך  על הוא וכן  נוק '.

השינוי מצד אלא אינו ההפרש  דכל והספירות ,

וכך  כך  בשיעור  הוא האור מספר דכאשר המספרי,

וכן  אצילות , יקרא - וכך  כך  ובשיעור  א"ק, יקרא -

הוא  שלמעלה הנ"ל המשפך  וכמשל  זה, דרך על

הולך  הוא כך ממקורו ומתרחק שיורד  וככל רחב,

השינוי זה כי  אפס מיעוט, אחר מיעוט ומתמעט

דהמהות המהות , מצד ולא המספר , מצד אלא אינו

כלל. שינוי  בו אין האור עצם שהוא

הערכין  חכמת  - המספר חכמת  ד.

אינו והנה מציאותהמספר  הלא כי  גשם, בעל

בחינות לג' החלוקה על מיוסדת הגשם

שכל  הרואות עינינו וכאשר ועומק , רוחב אורך

כלולה  שתהיה מוכרח שבעולם גשמית  מציאות 

נבחנת איננה הכי  ובלאו בחינות , השלש  מאלו 

דגש"ם  רשומות דורשי אמרו  וכבר  גשם, כמציאות

מוכרח  הגשמית המציאות  ור"ל, שם, ג' אותיות 

חכמת ואולם כנ"ל, בחינות , מג' כלולה שתהיה

ענין  הוא המספר  שהרי גשם, בעלת אינה המספר

ולא  רוחב ולא אורך  לא בו  ואין  לבד, מחשבתי 

בעלת למציאות  המספר  יתפיס  כאשר אכן עומק ,

וכגון  גשמית , למציאות המספר יתהפך  גשם,

ספר  ויאמר  שלפניו  הספר אל המספר  כשיתפיס



לנפשך  חכמה דעה מ 

גשמית מציאות הוא שהספר  כיון  שתים, או אחד

ספר  באומרו  הנה ועומק, רוחב מאורך הכלולה

זה  דרך  ועל שביניהם, החילוק יוודע שתים או  אחד

אחרת, גשמית  מציאות כל אל המספר  יתפיס אם

יהיה  ידו ועל גשם, בעלת  למציאות המספר יתהפך 

אבל  כו', השתים אל האחד בין החילוק ניכר

לבד , מחשבתי  ענין  אלא אינו  עצמו, מצד המספר

חכמת שהיא המדידה חכמת  מיוסדת ועליו 

הערכין .

רוחניתולכן למציאות המספר  יתפיס  כאשר 

האור  אל וכגון הגשם, מן  המושללת

ומושלל  סופו  ועד מראשו שוה כולו שהוא הרוחני 

ישמש  ועומק, רוחב אורך  בחינות הג' מאלו  הוא

לשער  - המדרגות שבין  הערכין  למדידת המספר

לתחתון , העליון שבין היחסי  השינוי  ולהעריך 

כנפש  וחשיבי זו "ן  בשם נקראים שזו "ן  דמה והיינו

כנר"ן , וחשיבי  ישסו"ת  נקראים וישסו"ת  ורוח,

הוא  ונרנח"י, א"א - וא"א ונרנ"ח, או"א - ואו"א

זה  נערכים פרצופים החמשה אלו שבהיות משום

הזו"ן  במדרגת המאיר האור  זכות הרי  זה, לעומת

חלקים  החמשה מתוך  חלקים שני  כשיעור מחזיק

בישסו"ת המאיר  האור  ושיעור  בא"א, המאירים

בא"א, המאירים החמשה מתוך  חלקים שלשה –

ולטעם  חמש, - ובא"א ארבע, - ואימא ובאבא

הם  ורוח הנפש  שכן ורוח, כנפש הזו "ן  נבחנים זה

נר"ן , - וישסו"ת  דא"א, החמשה  מן חלקים שני

אינו זה כל אכן נרנח"י. - וא"א נרנ"ח, - ואו"א

הללו בחינות החמש משערים היותנו לסיבת אלא

בתחתית העומדת  שהנוק' באופן זו, בערך זו

הנוק' שאז מכולם, התחתונה היא האצילות 

מדות החמש  מן  אחת  מדה המחזקת הנזכרת

וכן  הז"א, הוא ממנה ולמעלה כנוק ', נבחנת  דא"א

באופן  הבחינות  נעריך  כאשר ואולם זה. דרך על

יתחיל  הפרצופים מנין כאשר  וכגון  אחר,

היותר  שהם ישסו "ת יחשבו ולמעלה, מישסו"ת 

ואבא  ורוח, נפש  כבחינת  החמש , מן  תחתונים

ופרצו נרנ"ח, - וא"א נר"ן , - ס"ג ואמא הבינה ף

ישסו"ת נקראים זה ערך פי  ועל נרנח"י , - דא"ק 

אבא  - וא"א ישסו "ת, - ואימא ואבא זו "ן , בשם

ההפרש  כי  א"א, - דא"ק הבינה ופרצוף  ואימא,

שבין  דההפרש יחסי , באופן הוא הפרצופים שבין

אל  ורוח כנפש ונבחן זו "ן  שם על הנקרא הפרצוף 

כנר"ן , ונבחן  ישסו"ת  שם על הנקרא הפרצוף 

תחתון  פרצוף כל ולכן אחת, דמדרגה הפרש הוא

אליו הסמוך העליון  הפרצוף בערך נבחן בהיותו

ויבחן  זו "ן  שם על נקרא התחתון  זה יהיה -

שם  על נקרא אליו הסמוך והעליון  ורוח, כנפש

שבין  ההפרש  זה דרך ועל כנר "ן, ונבחן  ישסו"ת 

הנקרא  הפרצוף אל זו"ן שם על הנקרא הפרצוף 

ולכן  מדרגות , דשתי  הפרש הוא או"א בשם

השני הפרצוף בערך נבחן  העליון הפרצוף  בהיות 

אבא  שם על נקרא העליון  זה יהיה ממנו, שלמטה

והשני ישסו"ת , אליו הסמוך  והתחתון ואימא,

הפרצופים. לכל תקיש  זה דרך  ועל זו"ן, שתחתיו 

פיבאופן על נקבע הפרצופים שם שקביעות 

המספרי  פרצוף (הרוחני)היחס כל של

שיש  למי  ניתן  אינו זו "ן  שם כלומר , זולתו, בערך 

פרצוף  כל על אלא דוקא, אורות  מספר וכך  כך לו 

דהפרצוף  האורות  ממספר  מחצית המחזיק תחתון 

האורות ממספר  וכשליש אליו, הסמוך  העליון

זה. דרך  על וכן ממנו , שלמעלה השני  דהפרצוף

שינוי אינו הפרצופים, שבין שהשינוי באופן

לשינוי הגורם מספרי שינוי אם כי ועצמי , ¨מהותי 

גם  ובאמת המשיג, הרגשת מצד  במציאות 

אלא  אינו  שהרי  אמיתי , אינו המספרי השינוי

הכינויים, ערכי יסוד הוא והוא וערכי, יחסי  שינוי

ההבחנות וכל הכינויים וכל השמות כל ולפיכך

זו"ן  נקרא פרצוף  דכל הפרצופים, בכל צודקים

ונקרא  אליו, הסמוך  העליון הפרצוף  בערך 

אליו, הסמוך התחתון הפרצוף  בערך ישסו"ת 

דרך  על וכן שתחתיו, השני  הפרצוף  בערך ואו"א

בכולם. זה



הכינויים  ערכי  מא יסוד

המספר  שם על - ספירות שנקראים  הטעם ה .

על ותמצא  מיוסדת הקבלה חכמת היות  שלטעם

נקראים  וכאמור , המספר, חכמת

וכמבואר  מספר , על המורה ספירות  בשם הספירות

בביאורו אור  יהל בספרו  ז "ל הגר "א רבה"ג בדברי 

ע"א ט"ו בראשית  לדפה"ס)לזוהר  ע"ד ו' וזה (דף 

ר "ל,לשונו ראשית, [החכמה] איקרי  כך ובגין  ,

מציאותו שגם 'אין ' נקרא שכתר למציאות , ראשית

ואע"פ  'יש', נקרא שלכן  בחכמה משא"כ נעלם,

מכח  היינו ספירות, עשר  מכלל כתר  מונים שאנו

והענין , המספרחכמה, שם על ספירות ,שנקרא

הן  ספירות העשר  כי הנספרים, הדברים שם על לא

ונקרא  חכמות, עשר נקרא שלכן  , לבד  במחשבה

מה', במחשבה 'בלי שיהיה  בעולם  דבר  ואין

המספר רק וידוע לבד עצמם, בדברים ניכר  שאין ,

אינו אחד שלכן  במספר, נופל אינו  אחד שדבר

המספר , כלל הוא ואחד  משתים, ומתחיל מספר,

האחד  לכן  אחד , כן גם מונים דברים שני  וכשיהיו

הרבה  אפילו בעצמו  כפילתו עם לא מתרבה אינו

עכ "ל. מתחלק , ואינו  המספר  שאר  עם ולא פעמים

מהרמ"שובליקוט תלמידו שם)שכתב אור (יהל 

אודות ממנו  שאלתי שאלה לשונו, וזה

והשיב מספרהספירות, לשון הוא ,שהספירות

כי  מספר בלשון  אותם שבעולם וכיון  דבר כל

אך  ותכלית, בגבול מחבירו אחד מובדל

במחשבה  אלא ניכר הבדל אין הם המספר כן ,

לא  אבל ובמחשבה, בשכל תכלית בעלי [הספירות]

גבול  לו  יש  שבעולם דבר  שכל ועוד , ותכלית. בגבול

לעולם, ותכלית קץ לו  אין  המספר  אבל ותכלית ,

במחשבה נמצא אלא ניכר הבדל אין המספר 

נבדל לבד  המהות  ב', קרא ולזה א' קרא שלזה ,

אחד  נבדל הנספר דבר  אותו דהיינו  מחבירו, אחד

ספירות עשר יצירה] [בספר שאיתא וזהו מחבירו .

בלי הם אבל מספרים, עשר  הם פירוש , מה, בלי 

הם  אבל מחבירו, אחד נבדל המהות כי  מהות,

בלבד , מספרים הם אלא בעצם, נבדלים אינם

ע"כ . למבין , ודי  ובשכל, במחשבה שהבדלתן 

הגר"א וכן לביאור  בהערה הרמ"ש עוד כתב

ב' משנה א' פרק יצירה (הובא לספר

שם) אור ביהל הרב במוסגר לי  אמר  לשונו, וזה

שם  על ספירות שנקראו פה, בעל [הגר "א] המחבר

במחשבה  רק בריאה , אינו אם שהמספר אף  כי  ,

וכו', ו' ה' ד ' ג' ב' א' בדרך מינים או  אנשים תספור

ואינו איננו, והנה ויעבור  סופר  איה כשיתפרדו

אינו הוא כי  הב', הוא ומי הא' הוא מי  בחוצות ניכר

דבוק  שהוא והגבורה החכמה [כמו בעצם דבוק

איה  כשיתפרדו  כן ואם והגיבור, החכם בעצם

אור ], ביהל לפנינו נדפס  הוא כן  - איננו  כי המספר

שהמספר  וכשם במחשבה. רק הספירות , הוא וכן

כשתגיע  שתרצה, כמה לספור  תוכל כי סוף , לו אין 

לומר  תוכל האחדים מספר סוף שהוא לעשר 

ספירות העשר  כן סוף, אין  עד י ' פעמים י' ולספור

ספירות". נקראו לכן  תכלית , ואין  סוף אאין

_________________________

ונקראים א. לשונו, וזה ג') פתח  הצמצום (נתיב שערים פתחי ספרו בריש ז"ל חבר הגרי"א תלמידו תלמידו בדברי עוד ועיין

ושינוי  ומספר חשבון שום שייך אין יתברך ערכו לפי שבאמת  מספר, מלשון ספירות שנקראו וכו', טעמים מכמה ספירות בשם

כמו  המיוחד אחד הוא יתברך מצדו כי מצדנו, הכל רק  בהם מדברים שאנו מה ענין שום ולא וירידה, עליה ולא ח"ו, ופירוד

בחינת  בהם שייך ובזה בהם. לדבר ערכנו לפי השגה לנו שניתן מצדנו, הכל ורק  יתברך, זולתו דבר שום ואין הבריאה, קודם

מספר  בהם אין שבאמת  ר"ל, למקום, שוב לבך  רץ ואם וכו' מה בלי ספירות עשר יצירה בספר נאמר זה ועל ושינוי, מספר

עכ"ל. עולם, של מקומו שהוא הצמצום ידי על והוא מצדנו, רק ומהות 

המספר  שחכמת  אמרו המספר חכמי כי ודע  בתו"ד, לשונו וזה ג' חלק אבואלעפייא למהר"א שפר אמרי בספר יעויין דנא ומקדמת

הקב"ה  החל החכמה שבזו לנו גילו התלמוד חכמי והנה קיימים, ומופתיה מהרה מושכלת  חכמה והיא החכמות, כל יסוד היא

עוד  הוא וכן המשכלת". מהנשמה הנשפעת הראשונה הצורה והיא מחשבה, משם נגזרה חשבון מלת כי ודע  חתמו. ובה עולמו



לנפשך  חכמה דעה מב 

זכות  לפי אלא כלל שינוי ביניהם 'אין ו.

הרגשתם מיעוט שינוי הוא כך האורות

בתחתונים '

הספירותהרי היות על מורה ספירות  לשון  כי 

חכמת פי  על ונבחנים נקבעים הרוחניות

שכל  והתשבורת  המדידה חכמת  שהיא המספר

השינוי שהיא הערכין  חכמת על מיוסד ענינה

דכל  מרישא שוה כולו  האור באמת אבל היחסי ,

אמיתי שינוי שום מבלי דרגין , דכל סיפא עד דרגין 

יחסי שינוי  אם כי  והספירות, הפרצופים בין  ומהותי

כאמור . לבד , וערכי

השמותולטעם  בכל פרצוף כל לכנות  יוצדק זה

התוארים  הפרצוף בובכל הבחנת וכפי  ,

בשם  הנקרא דכל התחתונים, אצל נרגש  הוא כך 

אבא  בשם והנקרא כא"א, התחתון אצל נרגש  א"א

והיינו זה, דרך על וכן  ואימא, באבא נרגש ואימא

הנהר  רחובות הקדמת  מר ע"ד )דאמר ריש ב' ,(דף 

ואימא  ואבא א"א פרצופי  דשלשה שנודע דמה

ומיתה  שבירה בהם אירע לא דנקודים הג"ר  שהם

באחוריים  וביטול דא"א נה"י  באחורי פגם אם כי

בערך  אמנם זו "ן , בערך "זה ואימא דאבא

וכו', זו "ן  נקראו  הם גם מהם, העליונים הפרצופים

וכן  זו "ן , בערך  בי "ע כמו  הוא בערכם זו"ן ומקום

ממנו, שלמעלה מה בערך  ועתיק עתיק , בערך א"א

מיוסד  הכל כי  ה' בעזרת שיתבאר וכמו למבין ודי 

לבד , הכינויים ערכי אי על שינוי אבל ביניהם ן

האורות  זכות לפי אלא כלל, ומהותי] [אמיתי 

מיעוט  שינוי  הוא כך המקומות, עילוי ושינוי

בתחתונים  דבר הרגשתם ראשית למבין ודי  ,

לדון  נוכל התחתונים הפרצופים מן [ר"ל, מאחריתו

אין  באמת  שהרי העליונים, הפרצופים אל ולהקיש 

אם  כי  האור, מהות בעצם אמיתי הפרש  ביניהם

עכ "ל. ויחסי], מספרי  שינוי 

דזה יבין שהמשכיל אלא שוה כולו  'האור ז.

ס"ג' נקרא וזה ע "ב נקרא

עת'ק וזהו  שיצאו  קדשו  בדברות הרז"ל שכתב

הנה  הזה, א"ק מתוך היוצא "האור  כי  לעיל

התרחקותו ידי  על כי רק  שוה, אחד אור  כולו הוא

לא  אבל וכו ' עיבוי אחר עיבוי מתעבה הוא וירידתו 

כנזכר  שוה כולו כי בעצמו , האור בחינת לסיבת 

בין  הוא אחד האור  מהות  עצם ור"ל, לעיל".

התרחקות שיעור  כפי  אלא למטה, ובין  למעלה

כלומר , ומתעבה, הולך הוא כך משורשו האור 

ענין  גופא הוא המספר  דשינוי  מספרו, משתנה

שנתבאר  מאחר ליה קשיא דהדר אלא ההתעבות .

מצד  אלא אינו השינוי וכל שוה כולו  דהאור

ואו "א  להם אחת  צורה זו"ן למה כן אם המספר,

_________________________

מאמר  א' חלק הברית  בספר מזה ועוד באורך , שם עיין הקבלה" לבעלי ידועה להיותה צריכה היא המספר חכמת "כי להלן שם

החכמות", מן זולת  לא והמדידה המספר בחכמת אם כי חותך מופת  יש  שלא הארץ בכל זאת מודעת "כי א' פרק ידע  והאדם י"ט

ואכמ "ל. מקומות, ובכמה לולב, ערך הקמח כד ובספר שם, עיין

הכמות ב. בבחינת אם כי המהות  בעצם שינוי בה שאין הרוחנית המציאות  דרך  על היא דאף בגשמיות , גם הוא כן ובאמת 

המספרי  השינוי ברוחניות גם שבאמת  לפי הוא ודבר, דבר כל ובין לחפץ חפץ בין מהותי שינוי רואות  שעינינו ומה לבד, והמספר

השינוי  של בעטיו על נגרם אינו השינוי שזה להבחין יוכלו הרוחניים שהחושים אלא התחתון, בהרגשת  מהותי לשינוי גורם

תשתנה  כך  הבחנתו וכפי וכו', שמות בכלהו פרצוף כל להבחין יוצדק ולכן אמיתי, עצמי שינוי אינו דאמת ואליבא המספרי,

עביותם  לרוב ומישוש דיבור ריח  שמיעה דראיה הגשמיים דהחושים בגשמיות, הוא כן לא ממש , במציאות  בו התחתונים הרגשת

לו  היו ולולא ועצמי, מהותי כשינוי בשר לעיני נתפס  והכמותי המספרי השינוי ולכן זו, דקה הבחנה להבחין יוכלו לא וגסותם

ניתן  הזה וכהיום שוה. המציאות כל היות  אמיתות  בעצמו מרגיש  היה וכו', המלאכים דוגמת רוחניים הרגשים התחתון לאדם

אחת, מציאות אלא אינה הגשמית  המציאות  שכל בחכמתם שהשיגו והכימיה, הפיזיקא חכמת  פי על במציאות זה ענין להוכיח 

ואכמ "ל. החומר, את  קובעים הם החלקים דכמות  המספר, מצד אלא אינם הגשמיים בין שיש  והשינויים



הכינויים  ערכי  מג יסוד

לו מיוחדת צורה פרצוף  כל וכן להם, אחרת  צורה

דמצד  דאמרת כיון  הא בזולתו , נמצאת שאינה

שינוי שיפול יתכן  איך  שוים כולם האור  מהות עצם

כי יבין המשכיל "אך  אמר ולהכי  ביניהם. מציאותי

עם  ר "ל, ס "ג", נקרא וזה ע"ב, נקרא מוחין של אור 

יש  לבד , המספר  מצד  אלא אינו שהשינוי  היות 

השגת ערך  מצד  במציאות  שינוי  לפעול בכוחו 

נקרא  וזה ע"ב, נקרא מוחין  של שאור עד התחתון ,

עצמי אינו זה ששינוי  יבין  המשכיל ואולם ס"ג,

בגילוי הגורם לבד  ויחסי  מספרי  שינוי  אלא ומהותי,

הנבחן  פרצוף דכל המשיג, לערך  במציאות  שינוי

נבחן  ובהיותו כזו "ן , המשיג אצל נרגש כזו "ן ,

דאמר  והיינו כישסו "ת, נרגש  יהיה כישסו "ת,

ס "ג, נקרא וזה ע"ב נקרא דזה יבין  דהמשכיל

יכול  זה ולטעם שוה, כולו  האור  שאכן  אע"פ כלומר,

זה  כל עם שבעולם, שם בכל נבחן  להיות פרצוף  כל

מיני חמשה התחתון  אצל נרגש  יהיה לעולם

ובערך  כזו "ן , נרגש זו "ן  בשם הנקרא דכל הרגשות,

הסמוך  העליון  שהפרצוף בהכרח זו "ן  נקרא היותו

ולמעלה  נרגש, יהיה וכך ישסו "ת נקרא יהיה אליו

ישתנה  וכאשר  א"א, ממנו  ולמעלה או"א, ממנו 

כולו. המדרגות  סולם ישתנה האחד,

בכל איברא, נבחנים פרצופים שכל אמנם הן 

נודע  כבר  זה כל עם והערכים, השמות

אנו ערכנו לפי המדרגות סולם יסד שהרז"ל

זו"ן  הנה דבערכנו דאצילות, לזו "ן  בנים הנקראים

המדרגה  הם ולמטה, דא"א מטיבורא המלבישים

אנו ולמעלה ומהם אלינו, הסמוכה העליונה

זה  סדר קוטב ועל המדרגות , סולם לשער מתחילים

הוא  זה דרך על ואולם הרז "ל, דברי  רוב מיוסדים

אחר , במקום יתחיל המדרגות  סולם כאשר

שבין  דההפרש  - מקום בכל הם קבועים דהכללים

העליון  הפרצוף  אל זו "ן  שם על הנקרא הפרצוף 

אחת, דמדרגה הפרש  הוא ישסו"ת , שם על הנקרא

המדרגה  בערך  הנבחן תחתון פרצוף  כל ולכן

דרך  ועל זו "ן , בשם מכונה אליו  הסמוכה העליונה

תלוי אינו הפרצופים שם שקביעות  לפי  בכולם, זה

האורות מספר  ביחס  אם כי  האורות , בכמות 

זולתו. לערך  האחד דהפרצוף 

לבי"ע אצילות בין ההפרש  ח .

האור ובאמת  כי  לומר  יוצדק  בי "ע בעולמות  אף 

שינוי אלא אינו השינוי  וכל שוה כולו

יתברך  חכמתו גזרה שכך אלא ומספרי, יחסי 

באתגליא  נבחנים בי"ע עולמות יהיו שמצדנו 

וגרמוהי וחיוהי  איהו דלאו  באופן  הפירוד  כעולמות

דילהון  והרוחין והנפשין  דהכלים והיינו בהון, חד

ולמעלה  שבהם הנשמה מן  ורק  פירוד , בבחינת  הם

אלהות בחינת  הנשמה הם שממדרגת  האלהות  (וזה

ורוחין) והנפשין הכלים עם מתאחד  אינו ודלא ולמעלה

בהון , חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו האצילות  כעולם

הגשמית שהמציאות הרואות עינינו  כן  ועל

חי צומח דומם שהם יסודות לארבעה נחלקת

עליהם  שיחולו מצינו  לא מעולם והמה ומדבר,

שעל  המדבר על יאמר  לא דלעולם הערכין , ¨כללי

וכל  דומם בשם לכנותו יוצדק הערכין  יסוד פי

משתלשלת הגשמית  שהמציאות והגם בזה, כיוצא

מדברת והתורה הרוחנית, המציאות  מן

בהכרח  כן  ואם בעליונים, ורומזת  בתחתונים

כך  זה כל עם שוים, יהיו  והתחתונים שהעליונים

אורו ולהעלים עצמו  את לצמצם ברצונו עלה

יהיו שמצדנו באופן דידן, כלפי  והמיוחד הפשוט

עוד  ויש  הפירוד , כעולמות  נחשבים בי"ע עולמות 

שמו. כבוד דבר  על יעזרנו וה' טובא, בזה להאריך


