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ב') ל', (במדבר

é"ùøáå"ב"כה נתנבא משה הדבר" "זה הק':

הלילה כחצות ה' י"א)אמר  ,(שמות

עליהם  מוסף ה', אמר  בכה נתנבאו  והנביאים

הנביאים  כל הדבר", "זה בלשון  שנתנבא משה

בזה  רבינו ומשה ה' אמר בכה מתנבאים

פרשת סמיכות ענין להבין וצריך עכ "ל. הדבר ,

נדרים  בענין  שמתחיל פנחס . לפרשת מטות

ישראל  בני  נקמת  של הפרשה ואח"כ  ושבועות 

במעשה  פינחס  ענין המשך שהוא במדינים,

וכו'. דזמרי

 úå÷ìà  úàøùä àåä  äàéøáä úéìëú

 óåâä 'éçáá íâå ùôðä 'éçáá  íâ íéðåúçúá

 úå÷ìà âéùäì  ìåëé  óåâä ïéà àèçä øçà êà

 éúðëùå  ùã÷î éì  åùòå  ìù  äãåáò äæì êéøöå

íëåúá

 äðä הקב"ה שנתאוה הוא הבריאה דתכלית  ידוע

מהו להבין  וצריך בתחתונים, דירה לו להיות

הבעה"ת והנה בתחתונים דירה אור ענין  תורה (עי'

בחי 'משפטים) שני  דיש  מבארים ספה"ק  ושאר 

הקב"ה  נתאוה ענין  היה החטא וקודם דבקות,

היו ששניהם בגוף, וגם בנפש גם בתחתונים לדירה

הנשמה  רק  החטא אחר  אך  אלקות , להשיג יכולים

להשיג  יכול אין  הגוף  אך אלקות , להשיג יכולה

להיות צריך  החטא דאחר  הבעה"ת ומבאר אלקות ,

היא  דהעבודה בתוכם' ושכנתי  מקדש לי  'ועשו 

כי בגוף, אף  אלקות השראת  שיהיה למדרגה לחזור

ומשכא  זוהמה יש  עוונות ושאר  העגל חטא אחר

בבחי ' אלקות  השגת  להיות  יכול ואין  בהגוף, דחויא

ונגלה  יהיה לעתיד  אך  עמו, ה' חלק  כי בסוד  הגוף 

כי דיבר , ה' פי כי  יחדו  בשר כל וראו  ה' כבוד

הגוף , בבחי' גם אלקות  גילוי ויהיה הגופים יזדככו

כל  שורש  שהוא תדבק' 'ובו מצות  להבין וצריך 

יש  העוונות  מחמת  אך  העבודה, עיקר  וזהו  התורה,

הגוף  בחי ' ונפגם דחויא משכא .בחי '

 úøëä àåä  äìôúä úãåáòá äðåùàø  äâøãî

äàúú àãåçé ìù  äãåáòä àåäù  çëðì ä"á÷ä

 ç"ôøä  úééìò ãåñ àåäå ïéîìò  ìë àìîî 'éçáá

ò"éá  úåîìåò 'âî

äðäå'ה שיויתי  הוא אדם של הראשונה העבודה

לנכח, קוב"ה הכרת שהוא תמיד  לנגדי

שמים כבוד נגדי דאנא ונקרא השלישי השם עפ"י (פי'

כ'בוד נגד "י נוטריקון והוא יכ"ש נג"ד שהוא בכח

כל ש 'מים) בורא לפני  לנוכח שעומד  משיג שהאדם ,

ובתחילה  התפלה, עבודת  ענין והוא העולמים,

ה' שיויתי  בענין  הנשמה הכרת הוא העבודה עיקר

עכ "פ  וצריך מזוכך, אינו הגוף עדיין כי תמיד , לנגדי

עליית סדר כפי  והוא באלקות, הנשמה הכרת 

בעשיה עול קבלת  בחי' שהוא (בחי'העולמות 

ביצירהמלכות ) ודבקות  ויראה ואהבה ז"א , (בחי'

המדות ) שהם ו"ק  בבריאה שהוא בהיחוד  והתבוננות  ,

בינה) הקב"ה (בחי' את משיג האדם וכאשר ,

בסוד  העבודה תחילת הוא הנשמה מצד  בהכרה



לנפשך  חכמה דעה ד

בסוד  עלמין  כל ממלא של מדרגה שהוא התפלה,

יצירה  בעשיה העבודה ומתחיל תפלה', 'ואני

ואהבה  עול קבלת  של העבודה ידי על בריאה

ניצוצין  הרפ"ח עליית ענין והוא והתבוננות , ויראה

בעת ניצוצין הרפ"ח דבירור [פירוש: מהעולמות .

בריאה, יצירה עשיה עולמות  מג' הם התפלה

עולמות בג' שנפלו  מלכים הז ' של כלים ג' הם וסודם

והכלים  לבריאה נפלו פנימיים דהכלים בי "ע,

והם  לעשיה, חיצוניים והכלים ליצירה אמצעיים

חיצוניים  כלים בקרבנות  התפלה, חלקי בג' עולים

דיצירה, אמצעיים כלים דזמרה ובפסוקי דעשיה,

דבריאה]. פנימיים כלים קר"ש  ובברכות

 àåä  íéðåúçúá äðéëùä  úàøùä úåàéöî  ìë

 êøáúé åúå÷ìà íéøéëîä íé÷éãöä éãé  ìò

 ïéçåîä 'éçá ãåñ àåäå  ò" ë àìîî 'éçáá

 ÷"åã ã"áç 'éçá íäù ïéöåöéð ç"ôøáù

äðäãדאצילות בזו"ן שהיתה השבירה בעת

מצד  וסובב דממלא הגילוי  מדרגת שהוא

למדרגה  נפלו והם שבאצילות, באלקות  היחוד

כלומר  דו "ק , חב"ד  בחי' שהוא רפ "ח הנקראת 

וכל  הכוללים, החב"ד  נסתלקו  השבירה דאחר 

והוא  דו "ק , חב"ד  בחי' רק להיות נתהפכו המוחין

את להשיג אפשר  שאי  והיינו לבי "ע, ירידתם ענין 

ויראה  ואהוה עול קבלת ידי על רק  הקב"ה

אור ביהל הגר "א שכתב וכמו (סוףוהתבוננות,

ע"ב) ל ' דף השכינה בראשית השראת מציאות  דכל

אלקותו המכירים אנשים שיש  בכח הוא בתחתונים

בתחתונים, השכינה ענין  שהוא בתחתונים יתברך 

היה  שלא ואלמלא לעולמות, וחיות קיום יש ועי"כ

מתבטלים  היו בתחתונים ית' אלקותו  שמכיר  מי 

העולמות כל מחיה דהשכינה ונמצא העולמות, כל

ית ' אלקותו  עת  בכל המכירים הצדיקים בזכות

ויראה  ואהבה עול בקבלת ודבוקים למטה,

בבחי ' מזה ולמעלה כ "ע ממלא בבחי ' והתבוננות 

כ "ע. סובב

 ãåñá àìéòì àúúî àéä  äãåáòä úìéçú

ìåò úìá÷ éãé ìò  ò"éáî ïéöåöéðä úàìòä

 éúîùðî' 'éçáá  úåððåáúäå äàøéå äáäàå

' äåìà äæçà

ïëìå,למעלה ממטה הוא העבודה תחילת

אינו אלוה אחזה מבשרי ענין ובתחילה

הגשמי, בגוף ולא הנשמה בפנימיות אלא מתקיים

הנשמה  ידי על כי  אלוה', אחזה 'מנשמתי בחי' והוא

עול  קבלת  בכח לנוכח ה' שיויתי בחי' להשיג יכול

והוא  בי"ע, בחי' שהוא והתבוננות ויראה ואהבה

עלמין  כל ממלא של בדרך התפלה עבודת בחי '

המחיה  רבוש"ע שיש  ומשיג בתפלתו  עומד שיהודי 

נמשך  זה ובכח עלמין, כל ממלא בסוד העולמות  כל

התחתונים, בעולמות העולמות  חיות  של האור 

עבודת עיקר וזה העולמות , כל בטלים היו  זה ובלא

באלקות, הנפש  של הרגשה שהוא התפלה

הידיעה  עצם הוא אחור ובבחי' ביניקה ובתחילה

ומעלה  בהשגתו  עולה כאשר  ואח"כ  אלקות, שיש

הרי העמידה, בעת לאצילות ועולה מבי"ע הרפ "ח

התורה, בחי' שהוא דאצילות  הז"א בחי ' משיג הוא

שמרגיש  באופן  היחוד , של אלקות גילוי  ענין  שהוא

שהז"א  אצילות של האור בחי' שהוא היחוד, השגת

משפיעה  שהתורה דהיינו  להמלכות , משפיע

מבינה  מזה מלמעלה שמקבלת  מה בכח לתפלה

וכתר . וחכמה

'éçáå äøåú 'éçá íä  úåìéöàã à"æã ïéçåîä

 àéäù  úåëìîäì òéôùî àåäå ïéîìò ìë ááåñ

 êùîð  ë"éòå ïéîìò  ìë àìîî 'éçáå äìôú 'éçá

 ï" åæ ãåçé  çëá  íéðåúçúá  úå÷ìà úàøùä

íðîàå עיקר ונמשכין לאצילות שעלה אחר  אף

מ"מ  התורה, בחי' שהוא דהז "א המוחין

המלכות אל לעולם מתייחס  התפלה בחי ' כללות 

כמ"ש  המלכות  בחי ' שהוא תפלה' 'ואני בסוד

הק ' ע"ב)האר"י א' דף שהרמח"ל (שעה"כ וכמו ,

מוחין  בחי' הוא התפלה שכל דאף באגרות  מבאר

המלכות, הוא האמיתי הפועל מ"מ ענין דז "א, וזה



תשע"ג  מטות פר' השל"ס

העלאת בסוד  הביקוש  הוא התפלה כי תפלה' 'ואני

המוחין  כל את  הפועלת היא המלכות  ובהעלם מ"ן,

להשגת שיגיעו  עד לה ישפיע והוא לז "א שיושפעו

גילוי תרגיש והנשמה ירגיש שהלב באופן היחוד,

עלמין  כל סובב בחי ' נקראת הק ' התורה כי אלקות ,

כל  ממלא בחי' והתפלה היחוד, גילוי בחי ' שהוא

בסוד  בתחתונים אלקות  השראת  שהוא עלמין 

לקבל  צריכה והתפלה בתחתונים, השורה המלכות 

ידי על הנעשה זו "ן  יחוד  תכלית כל שהוא מהתורה

התפלה.

 úéá ïéðá 'éçá  äùòð äìôúä  úãåáò éãé  ìò

 øçà  íéðåúçúá  úå÷ìà úàøùä àåäù  ùã÷îä

äøåú 'éçá àåäù à"æäî  úåëìîä  úìá÷îù

 úéæâä úëùìá  íéáùåéù ïéøãäðñä ãåñá

 äðäå, המקדש בית  בנין של הראשונה עבודה זהו 

התפלה  הנה המקדש בית חורבן  בעת  כי 

כי נפסקה, המקדש  בית  של  העבודה שהיא הק'

במקום  באה והתפלה העבודה, דרכי  נפסקו

כנגד  החול ימות ותפלת  המקדש , בבית העבודה

בית עבודת  כנגד  שבת ותפלת שני , בית  מדרגת 

שער ראשון  ע"ח ועי' עמ"ש ד"ה ע"ב מ"ו דף נה"ש (עי'

פ"ב) תרגיש ל"ו שהנשמה הוא העבודה ועיקר  ,

שהנשמה  עד  למדרגה ממדרגה ותעלה אלקות ,

על  לעלות צריכה ובתחילה ית "ש , אלקות  תרגיש 

ביחודו והתבוננות ויראה ואהבה עול קבלת  ידי 

עלמין  כל ממלא בחי ' להרגיש  ותזכה יתברך ,

לאצילות לעלות ואח"כ הק', השכינה בחי' שהוא

תורה, בחי ' שהוא מהז"א ההשפעה ולקבל

בבחי ' ית"ש, ואחדותו  יחודו  גילוי בחי' ולהרגיש 

כי המקדש, בית  בנין  בחי' והוא עלמין , כל סובב

שהוא  השכינה שהיא המלכות הוא הבית  סוד

ומקבלת התחתונים, של בנר "ן אלקות השראת 

ענין  וזה עלמין, כל סובב בחי ' שהוא מהתורה

המקדש  בית במקום יושבים היו  שהסנהדרין 

הגזית. בלשכת 

 äðäå בנין בסוד הם והשבועות הנדרים ענין 

הוא  דהנדרים האריז"ל, כמ"ש  המלכות 

הז"ת, בחי' והשבועות המלכות של הג"ר בחי '

בגמ' ואיתא מאד גדול דבר הוא הנדרים וענין

הם  הסנהדרין  כי  הנדרים, בעון  נהרגו דהסנהדרין 

סוד  וזה להמלכות, שמשפיע פה  שבעל תורה בחי '

מה  הבחי' שהוא המקדש  בבית  הסנהדרין

בחי ' הם הקרבנות  כי  להתפלה, משפיע שהתורה

התורה  אור  מקבלים בהם העבודה ידי  ועל התפלה

הסנהדרין  סוד והוא אלקות , גילוי  בחי ' שהם שהוא

מהתורה  מקבלת  והיא פה שבעל תורה בחי '

היה  המקדש לבית בא יהודי וכאשר  שבכתב,

בנשמתו. אלקות  גילוי  מקבל

ïëìå, המקדש בית  לבנות האדם עבודת כל עתה

אלקות גילוי שירגיש  באופן להתפלל הוא

העבודה  ותחילת היחוד , להשגת אותו  שיביא עד

עול  קבלת  ידי  על בנוכח הקב"ה את  להרגיש  הוא

של  העבודה שהוא והתבוננות , ויראה ואהבה

בחי שהוא הרפ "ח בחי ' והוא מבי "ע, הרפ "ח עליית 

ודבקות ויראה אהבה של המוחין  שהם דו"ק, חב"ד

חב"ד  ומקבל לאצילות  לעלות  זוכה וכאשר בלבד,

הרפ"ח  ועולין היחוד, דבקות השגת  שהוא אמיתיים

אמיתיים, לחב"ד  דו "ק  חב"ד מבחי ' שהוא מבי "ע

אמיתית השגה מקבלים האדם של המוחין  ואז 

התורה  כי  התורה, קדושת והרגשת באלקות ,

יכול  ואז  לתפלה, משפיע היחוד השגת  שהיא

בית בנין של העבודה וזה בלבו, היחוד  להשיג

כדי המקדש  לבנות עת בכל האדם שצריך המקדש,

אלקות. השראת  להרגיש שיוכל

àöîðå להרגיש ומחפש כראוי מתפלל דכאשר

נוכח  בבחי' ובתחילה אלקות , גילוי

שעולה  עד  עלמין, כל ממלא של המדרגה שהוא

להארת וזוכה האצילות, עד מבי"ע לדרגה מדרגה

עלמין  כל סובב הארת  שהוא בהתפלה, התורה

זו למדרגה מגיע כאשר  הנה עלמין, כל בממלא

משפיע  עלמין כל סובב בחי' התורה שהוא שהז "א



לנפשך  חכמה דעה ו 

כל  ממלא בחי' שהיא המלכות שהיא להתפלה

השגת להרגיש ויכול לנר "ן משפיע עי "כ  עלמין ,

כל  של הפרטי המקדש  בית בנין בחי' שהוא היחוד

בתוכם'. ושכנתי  מקדש לי 'ועשו בסוד אדם,

 àåäù  äìôú äúåà ìù ãåçéä øîâì äëåæ øùàë

 óà  úå÷ìà úàøùä èùôúî øúëä úâøãîá

 ë"éòå éîùâä óåâä 'éçá àåäù ò"éáã  íéìëì

 ïéãî  úî÷ð ãåñá 'éì÷ä ìèáì  íéìåëé

 äðäå עד ומגיע לדרגא מדרגא עולה כאשר

ערך  ולפי  מדרגתו  לפי היחוד שלמות 

שהוא  כתר של המדרגה בחי ' שהוא תפלה, אותה

גילוי בחי ' יש  אז  מדרגה, אותו פרטות  של הרדל"א

להמשיך  יכולים ואז ערך , אותו לפי א"ק  במדרגת 

אלא  הנשמה בבחי' רק  לא בתחתונים אלקות גילוי 

מהגוף  דחויא המשכא מסלקים כי ג"כ, הגוף בבחי '

בכלים  אפי' אלקות  השראת  ונעשה התחתון ,

היצה"ר  נעקר ואז התחתון, הגוף שהוא דבי"ע

מלבו.

ïëìå הדבר זה המטות  ראשי  אל רבינו  משה אמר

יצה"ר  כך כל שיש רואים דהרי  ה', צוה אשר 

בנ"י נקמת  נקום הוא ה' עבודת  ועיקר  בעולם,

טומ' בכאלו  מטמאים הם כי המדינים, מאת 

כך  כל יכולים הם שאין  מה ובאמת  נוראות,

משה  שאמר מה מחמת הוא כרצונם, לטמאות

שצריך  ה', צוה אשר הדבר זה המטות לראשי 

זה  של המדרגה עד  בתפלתו ולעלות  להתפלל

לבחי ' להגיע צריך ובתחילה ה'. צוה אשר  הדבר 

ישראל, נשמת  בפנימיות  השורה אלקות  השראת 

בבחי ' בנוכח, אלקות  בחי ' בנשמתו  ולהרגיש 

עול  קבלת  של העבודה והוא עלמין , כל ממלא

בבי "ע  העליה בבחי' והתבוננות  ויראה ואהבה

השכינה  להרגשת שיגיע באופן  לדרגא, מדרגא

עד  עוד  לעלות צריך  ואח"כ  בתחתונים, השורה הק'

שהוא  היחוד להשגת שיגיעו  באופן האצילות 

סובב  בחי' שהוא דאצילות  ז "א בבחי' הק' התורה

הק' התורה שהוא מהז"א ולהמשיך עלמין, כל

ממלא  בבחי ' התפלה בחי ' שהיא למלכות  שישפיע

מבחי ' שיתהפך הרפ "ח תיקון סוד  והוא עלמין, כל

לחב"ד  בבי"ע, למטה מדרגתו  שהוא דו"ק חב"ד

בבי "ע  הרפ "ח כאשר כי  האצילות . דעולם אמיתיים

יחודא  בבחי' רק הם המוחין שהם החב"ד כל הרי

ויראה  ואהבה עול קבלת בחי' רק שהוא תתאה

אך  היחוד , אור  להשיג אפשר אי  אך והתבוננות ,

של  למדרגה ועולה לאצילות הרפ"ח מעלה כאשר

גילוי להרגיש מתחיל דאצילות, אמיתייים חב"ד

ית "ש . ואחדותו  יחודו  בבחי ' אמיתי  אלקות

àåäå' בחי שהוא הסלע אל הדיבור  בחי' סוד 

שהיא  המלכות אל תורה דברי דיבור

שהוא  התורה שהוא הז "א הארת בסוד הסלע,

התפלה. בחי ' שהיא המלכות אל היחוד השגת

השגת את התורה ידי  על להרגיש מתחיל וכאשר 

שלמות עד  להגיע אח"כ  יכול האמיתי, היחוד

השראת שהוא מדרגה, אותו של כתר  בבחי ' היחוד

אותו של א"ק מדרגת שיושפע וזוכים אלקות ,

שהגוף  באופן דבי "ע לכלים משפיע שהוא מדרגה,

בית בנין בחי ' והוא אלקות , גילוי ירגיש  גם

שהוא  אלהי"ם דהוי "ה היחוד  סוד והוא המקדש,

בי "ע עם אצילות ע"דיחוד  ל"ז דף שעה"כ (עי'

שלום) שים כוונת  בסוף הרש "ש  .ובסידור

 åäæå למשה שנאמר דנדרים הפרשה סמיכת 

דנהרא  אספקלריא שהוא הדבר ' 'זה בבחי'

למטה  שמשפיע עד היחוד גילוי שלמות  בבחי '

ישראל  בני נקמת 'נקום להיות  יכול  ועי "כ  לבי "ע,

לאספקלריא  שזכה רבינו משה כי  המדינים', מאת 

באופן  היחוד אור  להמשיך יכול הוא דייקא דנהרא,

כי מדין , קלי ' לבטל ויוכלו  דבי"ע הכלים שיזכך

בחי ' שהוא ה' אמר  בכה שנתנבאו  הנביאים שאר 

הארת בחי ' אלא זה אין נהרא, דלא אספקלריא

רק  שהוא בבי "ע המשפיע דאצילות והוד נצח

לו שהיה רבינו  משה אך  הנשמה, בבחי '

התורה  אור להאיר יכול היה דנהרא אספקלריא
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לפעול  שיוכל באופן  בשלמות  הסובב אור בבחי '

מדין . נקמת

 úòá ï"åæã ãåçéä úåîìùì íéòéâî øùàë

 éçöð úå÷áã 'éçá  äùòð øúëä 'éçáá äìôúä

äìôúäå  äøåúä úà ãçéì íåéä  ìëì òéôùîä

ìë  ìèáìå øåòô 'éì÷  òéðëäì  çëä ø÷éò àåäå

 óåâäî úååàúä

äðäå היחוד אור  כך  כל שישפיע זוכים כאשר 

הארת שהוא למלכות  ז "א הארת בבחי'

היחוד  שלמות  עד  להגיע וזוכים להתפלה, התורה

הוא  לזה הסימן  תפלה, אותו  של הכתר  בבחי '

בין  חיבור לו  יש היום באותו התפלה שאחרי 

התקשרות בחי ' היא זו מדרגה כי  והתפלה, התורה

הנצחיות, עולם בחי ' שהוא הרדל"א בסוד נצחיית 

גילוי מרגיש הוא הרי הלימוד בשעת אף ואז 

עוזב  ואינו והתפלה, התורה אצלו ומקושר  אלקות 

הלימוד  בעת  אף  אלא תפלתו , אחר הדבקות

נתאחדו כבר  כי  אלקות , וגילוי  דבקות מרגיש

זוכים  ואם התפלה, בעת כראוי והתפלה התורה

הרי הרדל"א, מדרגת  בסוד זו נצחית  להתקשרות

לוקחים  ואז דבי"ע, כלים עד  אף היחוד  אור שמאיר

פעור  קלי' להכניע מצליחים כי מדין , נקמת

מהגוף . התאוות כל ומבטלים ומכניעים

 úéãéîú  úå÷áã 'éçá àåä ìàøùé õøà úùåã÷

 úå÷áã àåä õøàì õåç 'éçáå  äðéëùä  íò

 ãáìá íé÷øôì

 ìëå סוד זה באמת  כי דמשה, בדעת  תלוי  זה

ארץ  ענין  כל דהנה ישראל. לארץ הכניסה

בקביעות, השכינה אל התקשרות ענין  הוא ישראל

עם  התקשרות לפרקים רק  הוא לארץ חוץ אך

ולפעמי בחי 'השכינה סוד  זה כי התקשרות , ללא ם

בקביעות קדושה האדם קונה כאשר  כי מקום,

זוכה  כאשר  דהיינו  זה, במקום גר  שהוא נקרא

זהו מסויים, במקום השכינה עם בקביעות  לדבקות

קביעות ענין  שהוא ישראל, ארץ קדושת  בחי '

אפשר  ואי  ולילה, יומם הק ' השכינה עם בדבקות

ואין  בפרטות , המקדש בית  בנין עם רק  לזה לזכות

רק  ולא הלילה, וכל היום כל הוא כאשר אלא זה

וחצות, מעריב מנחה שחרית של התפלות בעת 

בקביעות שיהיה היום לכל עליו  שישפיע  צריך אלא

מתפשטת התפלה של שהיחוד  באופן  בדבקות,

שיתפלל  'ולואי  ז "ל מאמרם סוד  והוא היום לכל

היום'. כל אדם

äùòð øúëä 'éçáã éçöðä  úå÷áã 'éçá é"ò

 éîùâä  óåâä êåëéæ àåäù  íéúîä  úééçú 'éçá

êéøöå, הנסתר להרגשת הנוכח מהרגשת  לעלות

דאצילות בז "א נכללת  המלכות  וכאשר 

כל  נעשה התפלה, עם התורה של החיבור ומקבלת 

בבחי ' היחוד  השגת שהוא בהתורה דבוק  כך 

לרגע, אף התורה לעזוב יכול ואין  נצחי , דבקות

אף  התפלה שהוא האמונה לעזוב יכול אין ומאידך 

והתפלה  התורה אצלו מתאחד ואז הלימוד , בעת 

התפלה, מקום שהוא המקדש  בית בנין  בחי ' שהוא

ואז  התורה, בחי' שהוא הסנהדרין  יושבים ושם

שהוא  התורה אור  את התפלה אחר  להרגיש  יכול

גר  הוא כי ישראל, ארץ וישוב המקדש בנין  בחי '

המשכא  להכניע לזכות  יכול ועי "כ  הק ', השכינה עם

של  המדרגה והוא מדין, נקמת בחי' שהוא דחויא

הוא  כי  הדבר ', 'זה בבחי' דנהרא אספקלריא

הרדל"א. של הנצחיות לבחי ' התקשרות 

äðäå הגוף מזדכך  ואז זו , למדרגה מגיע כאשר

ויאכלו האלקים את ויחזו לבחי' לזכות ויכול

אדם  בני עם ודיבורו  ושתייתו אכילתו  שאף וישתו ,

שאכילתו עד דבר, בכל אלקות  אלא מרגיש אינו

הוא  העולם בזה ומעשיו  עניניו  וכל קדשים כאכילת

רו"הק  למדרגת  מזה יותר שעולה עד  קדשים, בחי '

הרמח"ל שכתב כמו  המתים ישרים ותחיית (מסלת 

כ"ו) האור פרק  ענין  שהוא המתים תחיית  זהו כי ,

שהתורה  באופן  הגשמי, הגוף את  המחיה האלקי



לנפשך  חכמה דעה ח

אותו לזכך  הגשמי הגוף על אף יפעלו  והתפלה

מיתה, בבחי ' הגשמי הגוף הרי  זה  ובלא ולקדשו ,

דחויא  משכא נמשך  הדעת  עץ חטא מחמת  כי

והמצוות  שהתורה גורם וזה הרע, היצר לא שהוא

ואז  הגשמי, הגוף  על ולא הנשמה על רק יפעלו 

מיתה  בחי' שנעשה עד  דסט"א זקנה מזה נעשה

המיתה  של היסורים וכל היצה"ר  עניני  כל שהוא

לבחי ' להכנס נזכה כאשר  באמת  אך הגשמית ,

שהוא  א"ק של המדרגה שהוא הנצחי דבקות

יזדכך  גם עצמו  הגוף  אז באלקות , בעצם דבקות

תחיית של לאור זוכים ועי "כ  דחויא מהמשכא

המתים.

íéòéôùî éîùâä óåâä êåëéæì  íéëåæä íé÷éãöä

äæå  íéúîä  úééçú 'éçáî úåöåöéð øåãä ìëì

íéðéãîä  úàî é"ðá  úî÷ð  íå÷ðì çëä ø÷éò

'éì÷ä ìë ìèáìå

óàå להגיע אפשר  אי  המשיח ביאת דקודם

מדרגת רק  והוא בשלמות , זו למדרגה

גאולה  עדיין לנו  אין  ולכן לזה, הזוכים יחידים

יכולים  מזה ניצוצות מ"מ אך בפועל, ותחה"מ

הגשמי הגוף כאשר  מישראל, נשמה בכל להתגלות 

ושתיה  האכילה שכל באופן  אלקות, השראת  מקבל

שמגיע  הצדיק  ואז  מסתלק , הגשמי מציאות וכל

כל  על אלא לעצמו, רק משפיע אין זו  למרדגה

שמקושר  מי כל ועל שבדור , האחרים הצדיקים

אמר  ולכן הדור, כל על ניצוצות מזה ומשפיע עמו ,

שהוא  ושבועות  נדרים פרשת  המטות  לראשי משה

נקמת לנקום להגיע הכח עיקר וזה המלכות, בנין 

יזכו אנשים שיותר מה כל כי  המדינים, מאת בנ"י 

בבחי ' היחוד  ולהשגת  אלקות להשראת  להגיע

מי וכל הדור, כל על להשפיע יוכלו נצחיית, מדרגה

יוכל  עי "כ  אלקות , להשיג ומחפש  לצדיקים שמקושר

ענין  וזה התאוות , מכל ולצאת  פעור קלי' לבטל

לבנות האדם עבודת עיקר שהוא המקדש  בית בנין 

שזוכה  עד  התפלה עם התורה ולחבר  התפלה

המקדש . בית  בנין  לבחי'

 úå÷÷åúùää àåä  åìà  íéîéá  äãåáòä ø÷éò

äìôúä úãåáò 'éçáá  ùã÷îä  úéá  úåðáì

íâ ùã÷úéù ãò ãçàë  äìôúäå  äøåúä ãçéìå

 éîùâä  óåâä

ïëìå שצריך הללו  הק' הימים מגיעים כאשר 

האבילות עיקר הנה החורבן, על להתאבל

הוא  העיקר  אלא שהיה, מה על להצטער  רק אינו

צריך  ולכן המקדש, בית מחדש לבנות  השתוקקות 

התפלה, לעבודת להכנס  אלו בימים לעמול

עת ובכל הבורא, ויחוד  הבורא במציאות  ולהתבונן 

רק  עת בכל לחפש  צריך בתורה וגם בתפלה גם

עם  התורה ולחבר ית "ש , לאלקות  התקשרות

לשלמות שזוכים עד  התורה, עם והתפלה התפלה

בעת אף  אלקות להרגיש  שיוכלו  באופן היחוד

בבחי ' עליונות  הצחצחות ולהרגיש  ושתיה, אכילה

לקדש  לזכות  יכולים ועי"כ הנצחי, הדבקות קדושת 

בקדושה, ולשתות  ולאכול הגשמי  הגוף  את 

בקדושה. הגשמיים הצרכים כל עם ולהשתמש

éë על ולעבוד עצמו  לבדוק האדם צריך יום בכל

שיגיע  עד והתפלה התורה ליחד  זה ענין

הגוף  על אף עליו שישפיע באופן נצחי  לדבקות

לפעול  הקדושה ותוכל אכילתו  ויזדכך  ג"כ , הגשמי

וצריך  הגשמי , הגוף  שהוא החיצוניות  על אף

ממטה  והעבודה ויום, יום בכל זה על לעמול

ושבועות, נדרים בחי' ענין בתחילה הוא למעלה

מתתא  העבודה שהוא פרישות ענין  שהוא

היום  ושבועות  נדרים עושים שאין  ואף  לעילא,

יכולים  נדר בלי קבלות עכ"פ  אך החולשה, מחמת 

דברים  באיזה שנפגע שרואה אדם וכל לקבל,

שקונס  וקנסות נדר  בלי  קבלות  לעשות  צריך

תיקוני הם אלו כל אשר עצמו, את האדם

להיות רוצה שהגוף  מ"ן , העלאת  בבחי' המלכות 

זו"ן  של האמיתי להיחוד להגיע ורוצה קודש 

של  הנצחי  האור את בגופו להרגיש  שיוכל באופן

שהוא  המאירה אספקלריא בבחי' ואנוהו, אלי זה

שהוא  מ"ן ענין  לזה צריך  אך הדבר, 'זה' בחי '
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נדרים  בבחי' לעילא מתתא העבודה בחי '

שהגוף  והרצון  הביקוש שהוא וקבלות, ושבועות 

נמשך  בפועל הקדושה עיקר  ודאי  אך  יתקדש.

התורה  של והיחוד החיבור  בכח למטה ממעלה

אספקלריא  של האור  ידי  על ואז התפלה, עם

מהגוף , דחויא המשכא לסלק לזכות  יכול דנהרא

קבלות ועשיית מ"ן העלאת של הכח ידי על כי

וע"י ושבועות, נדרים בבחי' שהם נדר  בלי  וגדרים

לזכות יכול הנדרים, של הקדושה עליו  ששורה

תחיית בבחי ' הנצחי אלקות  להשראת לבסוף

יכולים  ועי "כ  הגשמי , הגוף  תיקון שהוא המתים,

ולבטל  המדינים מאת  ישראל בני  נקמת  לקחת

הרודפים  הקשות  הקלי ' וכל הפעור  קלי' לגמרי

האדם. אחר 

 íéîéáåבית בנין  הוא העבודה שעיקר  אף אלו 

שצריך  בזה תלוי זה הנה המקדש,

לגילוי וזכו חטאו  לא כאשר היה מה להתבונן

והשראת המקדש לבית  וזכו בעולם אלקות 

ועי"כ  אמיתית, לדבקות  וזכו בתחתונים, השכינה

שכל  מ"ן, והעלאת  וכיסופין להשתוקקות להגיע

ו נדרים בחי' הוא לעשותזה שהוא שבועות 

מצד  שצריך ונמצא דרכיו. לשפר וקבלות  גדרים

תיקון  בעבודת  אלו בימים לעסוק  צריך  אחד

אך  המקדש , לבית והשתוקקות  ואבילות חצות

שאת ביתר  גם לעסוק צריך  אלא מספיק , זה אין 

שנזכה  עד לדרגא, מדרגא התפלה בעבודת 

הן  התפלה, עבודת  ידי על המקדש  בית  לבנין 

על  ראשון  בית והן  חול, תפלת  ידי על שני בית

השלם  ליחוד להגיע וצריך שבת , תפלת  ידי 

ועי"כ  להתפלה, התורה שיאיר באופן בתפלה

הק' השכינה עם בדבקות היום בכל להיות 

מבשרי של במדרגה נצחי לדבקות להגיע ולחפש

וע"י המקדש , בית  בנין בחי ' שזהו אלוה, אחזה

הפרטי המקדש  בית  בנין בבחי ' יעסוק  אחד שכל

בפועל  הכללי המקדש  בית לבנין  נזכה שלו,

על  המתאבל לכל שנזכה יעזור  וה' ממש.

ומיד  ותיכף בשמחתה, ורואה זוכה ירושלים

עתיד  אתה באש של אלו  אורות להאיר  יתחילו

גואל  בביאת מלכותך  תראינה ועיננו  לבנותה,

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã'מהאצילות להאיר צריך כי  לנפשך' חכמה

ז "א, בחי ' התורה בחי ' שהוא חכמה שהוא

כי התפלה, בחי הנפש  בחי  שהוא למכלות להשפיע

מגלה  איך  לראות צריך  בתורה תיבה בכל

לקשר  הוא לנפשך ' חכמה 'דעה הפשוט. האחדות 

אור  להרגיש מתפלל וכאשר  לתפלה, התורה

התפלה  עם מקושר  להיות  לומד  וכאשר היחוד,

עד  לראשך ' כתר  'והיא אלקות , הרגש בחי' שהוא

הגוף  על אף  ומשפיע כתר  למדרגת שמגיע

ממדין , נקמה לוקח ואז להזדכך, שמתחיל התחתון 

והיצה"ר . התאוות  כל מבטל כי

øåöð' על מ"ן העלאת צריך  כי  קדושך ' מצוות 

עוה"ז , בעניני  להכשל לבלתי  שפורש ידי 

עוה"ז  בהנאות אף לפרוש וגדרים קבלות  ולעשות

ממשכא  נמשך הוא בריבוי הוא שכאשר בהיתר,

והאדם  האיסורים, לכל אח"כ  המושך  והוא דחויא,

יכול  ועי "כ  ההיתר, מריבוי  עצמו לפרוש  צריך

של  להיחוד ולהגיע מהאיסור לשמירה לזכות

לבית ולהגיע נצחי , יחוד בבחי' והתפלה התורה

ארץ  ולרשת  הנצחי , דבקות בבחי ' השלישי

השראת בו שיש  קדוש  גוף  ענין שהוא ישראל

הגדול  לחיבור זוכה כאשר  כי  דבר, בכל אלקות 

ממלא  עם סובב חיבור  שהוא ותפלה תורה של

גם  מזדכך  ידו שעל הכתר  למדרגת  אח"כ  זוכה

הגשמי. הגוף 

 äðäå להתכלל שהוא והתקשרות התכללות  סוד

נשמות כל ועם הצדיקים כל עם ולהתאחד

הדורות, שבכל הצדיקים כל ולכבד ישראל,

כפי אחד  כל וכמובן מישראל, נפש  כל ומכבדים

לדעת צריך אך וענינו, ובחינתו ומקומו  מדרגתו



לנפשך  חכמה דעה י 

א'ותיות ר'יבוא ש 'ישים י 'ש  נוטריקון הוא שישראל

ולכבד  ישראל נשמות  בכל להתכלל וצריך  ל'תורה,

וזהו הדורות , שבכל הצדיקים כל ובפרט אדם, כל

לחיבור  לזכות  יכולים ועי"כ רבינו , משה דעת  עצמו 

הגוף , להזדככות  ולהגיע והתפלה, התורה בין  נצחי 

שהוא  הצחצחות של לאורות  לזכות יכולים ואז 

תחיית בבחי' הגוף ולהזדככות  נצחי , הדבקות

על  כי לבנותו, עתיד  אתה באש  סוד  וזה המתים.

הדבקות של האש  בחי' הוא הגוף  כל שמקדש  ידי 

המקדש . הבית  את הבונה

' äå הן אלקות רק נחפש אלו שבימים יעזור 

כאחד , אותם ולחבר בתפלה והן  בתורה

בנשמה  רק לא אלקות  השראת  להרגיש  ונתחיל

לארץ  לכניסה ונזכה התחתון, בגוף אף אלא

כי ישראל, לארץ רבינו משה את  ולהעלות  ישראל

שכלל  עד  ישראל לארץ להכנס יכול אין רבינו משה

כאשר  יהודי וכל התחתון , הגוף את יקדשו  ישראל

ישראל, כל על משפיע הוא הרי  זו בעבודה עוסק

ציון , ה' בשוב יראו  בעין לעין שנזכה יעזור  וה'

אמן . ממש בימינו במהרה צדק גואל בביאת 



תשע"ו  חקת פרשת דא"ח יא ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו חקת  פרשת דא"ח ליקוטי

 å"òùú  ú÷ç  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

(äîåãà  äøô úøäè 'éçááù) äùåã÷äå äøäèä

íé÷éãöì  úåøù÷úä é" ò íãàä ìò úëùîðä

 úàæ [à. øîàì 'ä äåö øùà äøåúä ú÷ç

על  ורמז דרוש  באופן  הפסוק ביאר

הם  שהצדיקים לצדיקים דהתקשרות הגבוה ענין 

לשכינה 'זאת ')מרכבה נדבקים (הנקראת  שעי"ז

בפרט  ובספה"ק בחז"ל הרבה וכדאי ' בהשי"ת ,

השארית [וכמ"ש הק', ותלמידיו  הק' מהבעש"ט

לצדיקים)ישראל התקשרות  דתיקון (שער זה שענין 

מתיקונים  הוא לצדיקים התקשרות ע"י  העולמות 

עבודה  נתחזק וע"כ  שלימה לגאולה המכינים

התחילה  שאצלו  הבעש"ט מזמן  במיוחד  זו קדושה

בחז"ל וכדאי' לגאולה], וכ "כההכנה קיא, (כתובות

ב) ו, דעות  ד'ובוהרמב"ם דאו ' עשה מצות לקיים

בצדיקים הדבקות ע"י הרמב"ם תדבק ' (וכלשון

חיבור') מיני בכל להם שפע 'ולהתחבר משפיע שבזה ,

הטהרה  בבחי ' האדם על וקדושה טהרה של גדול

אדומה  פרה אפר .áשל

íé÷éãöì  úåøù÷úä ïéðòá ùéù ' ä÷åç' ä

ùéå [ á' בחי לצדיקים דהתקשרות  זה בענין 

העצמי השכל ביטול בחי ' היינו חוקה,

הוא  ימין  על לו אומר אפי' הצדיק  דברי ומקבל שלו

רביז "ל וכמ"ש  קכג )שמאל, סי' קמא וזל"ק ,(לקו"מ ,

להצדיק  עצמו  לקשר בו, תלוי שהכל והיסוד העיקר

זה, הוא כי יאמר אשר  כל על דבריו ולקבל שבדור ,

ושלום, חס לנטות , ולבלי  גדול ודבר קטן  דבר 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

ההוא ב. המעון היה קיים, המקדש  שבית  שבזמן שכמו שנאמין שראוי  ספק "שאין וז "ל, השמיני) (דרוש  הר"ן בדרשות  וכמ "ש 

הנביאים  שיהיו ראוי כן ישראל. כל על שופע היה ההוא המקום שבאמצעות עד והחכמה, הנבואה שפע לחול מוכן מקום המקודש 

והנבואה, החכמה [שפע] לקבל מוכנים לא והחסידים אם גם  דורם  מבני המוכנים על ההוא  השפע יושפע שבאמצעותם עד
המקודש  המקדש כמו עצמם  שהם בדורם , המצאם מצד  אבל עמהם . עקב:ישתתפו והיה סדר בסוף כתב ז"ל והרמב"ן .

ספר  בעל רמזו כאשר לשכינה, מעון בעצמם הם כי החיים, בצרור צרורה בחייהם גם נפשם שתהיה המעלה, זאת באנשי ויתכן

אפשר  ובאמצעותם עליהם, שופע  השפע  יהיה בדורות, והחסידים לנביאים בהמצא ולפיכך לזה. גם שנתכוין ואפשר ע"כ. הכוזרי

דורם. מבני המוכנים כל על שופע עמהםשיהיה ומשתתפים אליהם מתקרבים  שהם לאותם  שכן כי וכל בלבד בחייהם ולא .

שער  וז "ל ספה"ק. בהרבה וכ"כ עכ "ל. וכו'. הצדדים מן בצד שם השפע  להמצא ראויין קברותיהן מקומות  מותם, אחרי גם

מסייעתני  הוא ושנשמתו בו, חשקי מחמת  הוא עתה, להשיג עתיד שאני זה כל כי לי אמר אחד "יום לח), (הקדמה הגלגולים

כמו  כן גם תלמידו הייתי אחר בגלגול אחרת  בפעם כי ובפרט עמו, קורבה לי יש כי לי ואמר בי, מתעבר שהוא וכמעט  מאד,

שהיה  ז "ל מורי לי אמר חיים הצעיר "ולי לט ) (הקדמה שם עוד וראה מאד". לי ויועיל במחשבתי, תמיד עמו ושאדבק עתה,

החכמה בספרי אמרו "עוד תעב) (ג, רדב"ז  שו"ת  גם ראה ז"ל", מורי באהבת אעמוד אם אחד גדול נסיון אלי לבא כי עתיד
." יתירה נפש לו ויהיה עליו אשר מהשפע עליו ויחול בנפשו נפשו תתקשר  לבו, אליו וניותן רבו אל מתכוון האדם בהיות

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה יב 

זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו ושמאל, ימין  מדבריו

שופטים)לברכה פרשת  על (ספרי לך אומר 'אפילו  :

החכמות, כל מאתו  ולהשליך  וכו' שמאל' ימין

אשר  בלעדי שכל, שום לו אין  כאילו  דעתו  ולסלק

אצלויקבל  שנשאר  זמן וכל שבדור והרב מהצדיק

מקושר  ואינו בשלמות , אינו  עצמו , שכל שום

עכ "ל. וכו'". להצדיק 

 úåøù÷úääå הענין את כוללת  לצדיקים

דעת על המצוות את  לעשות 

וכמ"ש  הצדיקים, בהם שמכוונים והיחודים הכוונות 

לעשות צריכים בנ"י שהיו בפרשתן, הק' האוה"ח

משרע"ה  דעת  על אדומה הפרה מצינוâ את  וכן ,

מקורות .ãבהרבה

ùéù å"ç íéøåäè àîèîå íéàîè øäèîã ïéðò

äæ ïéðòá

 íðîàå [â לצדיקים התקשרות של גבוה בענין 

טמאים  מטהר  של הבחי' ג"כ מצינו

זו הרי זה בענין  שהטועה ח"ו, טהורים ומטמא

מו"ר  בזה שהאריך וכמו ח"ו , גבוה במקום טעות

נפש  חיי  בספרו  זצ"ל קעניג גדליה ר ' ,äהגה"צ

הצדיקים  גדולי בין  מחלוקת  שום ח"ו שאין לבאר

לצדיקים  ההתקשרות  ענין  גודל את שלימדו

בספרו החיים הנפש  בעל הגה"ק פ"ט)למש"כ  (ש "ג ,

או הצדיק את  לעבוד הנורא האיסור מגודל

האלקות אל עצמו  לשעבד  אפי ' או  אליו להתפלל

זו עבודה שע"י ח"ו וסובר  בצדיק  שיש והרוה"ק 

הנזכר  אמצעי  איסור  שזה בהש "י , יתקשר

לעבודה  ג"כ שנחשב הדת , עיקרי  בין  ברמב"ם

ח"ו .å זרה

 ïéá ––––  äùåã÷ì äàîåè ïéá ÷åìéçä øåàéá

íé÷éãöì  úåøù÷úäã '÷ä  äåöîì æ"ò øåñéà

êéøàäå [ã הענין לבאר שם נפש  חיי  בס'

שטעו שהיו  שם, וכמ"ש  כראוי,

_________________________

ה'ג . העלים מכולן שלא אפשר עליה, תהא מה ודור דור בכל שיעשו פרה דור אותו של פרה אותה תינח  תאמר ואם זל"ק,

אחריהם, הבאים למיוחדים ימסרו והם סודותיה נמסרו בו וכיוצא אהרן שהם למיוחדים אבל ישראל מכללות אלא או סודה
משה  שידע למה  יכונו ודור  דור שבכל הפרות אפשר שכל ללמד אליך  ויקחו לשונם, וזה כאן) (רבה במדרש שאמרו ומצאתי ,

עכל"ק . משה. על נקראים יהיו שנעשו

ע"ב ד . נב דף  הרש"ש  סידור יג. ג, כה; כג, שמות סופר חתם דכלה עי' אגרא תע , סימן הבא"ח לבעל לשמה תורה שו"ת  ,

רבותיו. בשם לך, לך נח, חקת, פרשת יששכר הבני לבעל

שכתבו ה. דאז) הבד"ץ חברי ושאר זצ"ל עפשטיין פנחס (כהג"ר ירושלים גדולי ובהסכמת זצ"ל וואזנער הגר"ש בהסכמת  ועי'

ומספיק ישרים. בדברים ומאריך  סתירה שום בהם יהיה שלא הקדושים דבריו בעיקר שמבאר מצאנו בהם העיון "ואחרי בזה"ל,

בהם  לעיין וצריך ונוקבים יורדים והדברים הנ "ל. הקונטרס  לדברי מסכימים אנו וע "כ הקדושים. חז "ל בדברי ומאמין יר"א לכל

וכמו  החכמים ודברי דבריו את ולכבד השי"ת את לעבוד ונזכה תמיד, לנו יעמוד וזכותם המה, דא"ח ואלו ואלו תמידי ולקרותם

ע"כ. ולחזקו" הקונטרס  לקנות  ומצווה הי"ו המחבר שחשבם המקומות בכל שמצינו

הנמשך ו. פרטי כח איזה על גם נאמר אלקים ששם הוא. השמות  ב' אלו שבין ההבדל האלקים. הוא ה' כי שם, הנפה"ח  וז "ל

מעשי  כל גמר אחר שהזכיר בב"ר ז"ל שאמרו וכמו ית "ש. ממנו שנמשכים כולם הכחות מקור על נאמר הוי"ה ושם יתב'. ממנו

בכל  נמשך הבריאה ובעת ביה. דכלא מקורא הוא ב"ה הוי"ה ששם מלא. עולם על אלקים) הוי"ה (היינו מלא שם בראשית

לבד. אלקים שם רק  מע"ב בכל נזכר לא לזאת וקיומו הדבר אותו ולהבראות  להתהו' דכלא ממקורא פרטים כחות  או כח מאמר

וידעת  וזהו מלא. שם אלקים ה' עשות  ביום נאמר אז העולם. לצורך יתב' רצונו שגזרה כפי הכחות כל המשכת  שנגמרו ואחר

פרטים  כחות או כח לאיזה עבודה בשום ולהתדבק  להשתעבד לכוין שלא היינו וכו'. האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבת  היום

כולם  הכחות כלל של וכללא מקורא ית"ש  הוי"ה המיוחד העצם לשם הכל לכוין רק מתחת . בארץ ואשר ממעל בשמים אשר



תשע"ו  חקת פרשת דא"ח יג ליקוטי 

נכתבו הללו  החיים הנפש דברי  כאילו  לצדיקים'והטעו 'התקשרות  של למושג כללית  כהתנגדות 

_________________________

אז  כמ "ש  העכומ "ז  ענין בעולם התחילו שאז  אנוש  דור מימי הראשונים דורות  של העכומ"ז ענין כל היתה וזו ממנו. שנמשכו

שאותו  א' כל שחשב לא לעצמו. שבירר מיוחד ומזל לכוכב א' כל והמזלות  הכוכבים לכחות עובדים שהיו ה'. בשם לקר' הוחל

ז"ל. שאמרו כמו דאלהין אלהא ית "ש לקרותו העכומ "ז  של בפיהם שומה היה מעולם שהרי כל. את שברא אלוה הוא הכוכב

צבאות  ה' אמר בגוים שמי גדול כי כו' בגוים שמי גדול מבואו ועד שמש ממזרח כי לישראל בתוכחתו הנביא מלאכי אמר וכן

העולם  זה ברואי על להשגיח  כבודו ואין כבודו השמים ועל ה' רם כי דעתם. בשבוש  שחשבו היה. אנוש דור טעות  שתחלת אלא

והיה  כרצונם העולם זה ינהיגו שהמה והמזלות הגלגלים לכחות  ומסרם מהם השגחתו יתברך  הוא שהסיר חשבו ולכן השפל.

יתברך  נגדו גדולה וחוצפה גמור ואיסור חולין אצלם לזאת נחשב השפלים. צרכיהם מאתו לבקש  והנורא הנכבד לשמו להתפלל

אליה. וקטורם וזיבוחם העכומ"ז. עשייתם (ואופן והמזלות  הכוכבים לכחות  ובקשתם עבודתם עניני כל וכיונו עצמם השתעבדו

והנאות  טובות עי"ז להם ושישפיעו ורע  טוב לדעת המזלות. על הממונים המלאכים להשביע ג"כ יודעים והיו ס"ו). בתקון (עי'

לשבת. מגביהי ית "ש שהוא שאף  באמת. וידעו שהכירו היו סגלה יחידי ומעטים ית "ש. כל מאדון עליו שנתמנו מכחם הע "ז

להתדבק היה כוונתם ג"כ י"ז ) סי' (מ "ב כמ"ש ועופות  לחיות עובדים שהיו ומהם ובארץ. בשמים לראות משפילי הוא עכ"ז

הנשים  ז"ש  מהבוי"ת. עליו שנתמנה וממשלתו מכחו עליהם שישפיע  הבריאה. אותה  של העליון והמזל להכח  עי"ז  עצמם

משתעבדים  שהיו ומהם מ"ד). (ירמיה כו' כל חסרנו נסכים לה והסך השמים למלכת  לקטר חדלנו אז ומן לירמיה הארורות 

עם  מזלם יעלה אליו ועבודתם השתעבדם שע"י בחשבם מאד. גדול מזלו ממשלת  שכח שראו אדם לאיזה ומקטרים ומזבחים

שחמדו  שכלים השגות  איזה עי"ז להשיג היתה כוונתם אבל עוה"ז . הנאות  להשפעת  עבודתם כוונת  היתה שלא אף ומהם מזלו.

ועניני  אמון אמונת השפעת להמשיך  כדי אנשים איזה לעבודת שהתדבקו ומהם השגות . איזה וכיוצא הקסמים חכמת כמו להם.

ועיין  שם. התורה על בפירושו ז"ל הרמב"ן הכל כמ "ש  אחרים אלהים לך  יהיה לא ובכלל גמורה. עכומ"ז הכל וזהו עתידות .

הפלגה: דור בענין נח  ס "פ  "ק.לק "ת  רוה ובעל נביא אדם שבאיזה רוה "ק לבחי' עבודה באיזה ולהתדבק להשתעבד  ואפילו
ממש  עכומ "ז נקרא זה  שכיון גם  אלא כל. בורא לאלוה שהחזיקו בעבור לא ג"כ לדניאל. שהשתחוה בנבוכדנצר שמצינו כמו .

שבו בהשתחויתו הקדש לרוח ולהתדבק סגיד להשתעבד  ולדניאל אנפוהי אל נפל נבוכדנצ' מלכא באדין ב') (דניאל כמ "ש  .

על  אחרין ועד ד') (סי' ושם דנה רזא למגלא יכלת  די רזין. וגלה כו' אלהין אלה הוא אלהכון די קשוט  מן וכו' ונחחין ונמחה

ההשתחוי' ציווי בעת  דניאל היה שלא הטעם א') צ"ג (סנהדרין אמרו ורז"ל וכו'. בי' קדישין אלהין רוח  ודי כו' דניאל קדמי

לאלהי' קליי' לימרו דלא  מהכא דניאל יזיל ג"כ אמר ונ "נ תשרפון. אלהיהם פסילי בי לקיים דלא מהכא איזיל דניאל שאמר לצל'

נבוכד  מלכא באדין כתיב מה וכו' בדניאל מוצ' אתה וכן ויחי ר"פ ובתנחומא צ"ו פ' ובב"ר ע "ב. ס' רות  ז "ח וע ' וכו'בנורא. נצ'

אמרו  וכן עצמה. מהעכומ"ז נפרעין כך  עכומ "ז  מעובדי שנפרעין שכשם למה קיבל לא דניאל אבל לי' לנסכא אמר ונחחין ומנחה

אלהין  לרוח  היתה שהכוונה אף עכומ "ז . זה ענין ז "ל שקראו הרי במצרים ליקבר רצה שלא ע "ה אבינו יעקב על גם הטע ' זה שם

שלא ר"ל פני. על אחרים אלהים לך יהיה לא הכתוב עפ"ז  וי"ל דבי'. פרטי קדישין וכח בחי' לאיזה  דבר בשום "ו ח לכוין
עליון  כח שבאיזה  הקדושה  בחי' פרט או אדם  שבאיזה  רוה "ק לפרט אפי' היינו פני בחי' הכח אותו יהיה אם  אפי'

ושרפים שבעליונים אופנים כגון במרום לפני המשמשין שמשי דמות  אפי' אתי תעשון לא על ב') כ"ד (ר"ה ז "ל מאמרם וכענין

התפלה  שעבודת עתה אמנם דוקא עבודות בארבע  היינו הנ"ל העכומ"ז כל על הכתוב אזהרת עיקר כי ועם הקדש. וחיות

לבדו. לה' בלתי יחרם לאלהים זובח  וזש "ה האזהרה: שייך ע "ז גם ודאי הקרבן. עבודת במקום הוא הלב כוונת בהשתעבדות

פרטי  כח  בעל לכל משותף  אלקים שם (כי יתב' הבורא שקבע  מכחות פרטי כח לאיזה וענין עבודה בשום ח"ו  לכוין שלא היינו

כולם  הכחות דכל ומקורא כללא היינו הכל מהוה שפירושו לבד יתברך  לו המיוחד העצם לשם לכוין רק  וכמש "ל). כידוע  שיהא

ית "ש  בכחו ונקבצים מאוחדים המה ב"ה. מהוי' שנמשכים פרטים הכחות שכל ר"ל אחד. ה' אלקינו ה' ישראל שמע (וזהו כנ"ל

בפ ' ביארה הקרבנות  ענין על התורה שצותה מקום בכל ולזאת  העולמות עם יתב' התחברותו מצד והוא אחדותו). מקור כלל

ליתן  שלא לה' אלא אלקים ולא אל לא בהם נאמר שלא קרבנות  בפ' כתיב מה וראה בא מנחות ) (סוף ז"ל וכאמרם דוקא. לה'

עכ"ל. מבואר. יותר הענין וע "ב ע"א וז ' ע "ד ו' בראשית ז"ח  וע ' לחלוק. הדין לבעל פ "פ



לנפשך  חכמה דעה יד

נגד  טענה איזו כאן  שיש  לחשוב שטעו ויש  ח"ו ,

שבדור' הצדיקים לכל עצמי  מקשר 'הריני אמירת 

כמה  ועוד  רביז "ל שהנהיגו התפילה קודם וכו ',

החסידות זה,æ מגדולי אל זה קרב לא באמת אולם ,

החסידות גדולי בין  הדת  בעיקרי ח"ו מח' שאין

שם  נפש בחיי כמש "כ המתנגדים אלא çלגדולי  ,

השתעבדות של עבודה על מדבר החיים דהנפש

ובעל  נביא אדם באיזה שיש הרוה"ק אל ועבודה

לעבוד  כשמכוין זרה עבודה נקרא זה שגם רוה"ק,

בהצדיק , שיש  קדושה דרגת  לאיזה ולהשתעבד 

- בעצמו להש "י  אלא ולהשתעבד לעבוד שאין

באיזה  המלובש  אלקי  כח לשום ולא לבדו , לה' בלתי

באיזה  עובד או שמתפלל מי והיינו  ח"ו , נברא

אם  ואפילו ח"ו, עצמו הצדיק  אל ושעבוד עבודה

גם  הצדיק על ששורה הקודש  רוח לבחינת כוונתו 

לשום  עבודה לייחד אסור כי  זרה, עבודה הוי  כן 

התלבשות של בחינה לשום ולא שבעולם, נברא

להבדיל אך נברא, באיזה הבדלותאלקות  אלפי (אלף

לקודש ) טומאה הנשגבה בין הקדושה העבודה הרי ,

ענינה לצדיקים התקשרות  של הוא והנעלית

שהצדיק  כדי  הנשמות בקשר הצדיק  עם להתקשר 

של  ענין  זה ואין עבודתו , את  ולתקן  להשלים יוכל

_________________________

עצמו ז. ויכלול מחשבתו שיקשר הצדיקים כל ועם ישראל כל עם באחדות  יעשה והכל וז"ל, בשלח) פר' (סוף עינים מאור עי'

שאינו  אף בזה"ל, כתב לג) (אות אמת דברי וביושר עכל"ק. ישראל, כל בשם קובה"ו יחוד לשם מצוה קודם אומרים לכן עמהם

עשה  מצות  עלי מקבל 'הריני באמרו עצמו את  האדם התקשרות ע"י תפילתו דברי עולים זה כל עם ורחימו, בדחילו להיות  יכול

כמוך', לרעך  ואהבת אותםשל ויצייר  דיוקנם , שמכיר שבדור  הצדיקים  קדושות נשמות עם  גמורה באהבה עצמו את וכולל
לאברהם. בחסד  כמבואר  גדול ותועלת סגולה שזהו במחשבתו, ההוא  בעת האלקי לפניו הרב קדוש מפה שמעתי ובאמת

קו  שאמר זלה"ה, מזלאטשוב מיכל יחיאל והן מוהר"ר ממני הגדולים עם הן ישראל כל עם עצמי את מקשר 'אני תפילה כל דם

ידי, על שיעלו ממני בקטנים התקשרות ותועלת  מחשבתי, תתעלה ידם שעל ממני הגדולים התקשרות  ותועלת ממני, בקטנים

עכל"ק . הקדוש . מפיו שמעתי כאן עד

וכל  תפילתו עולה ואז לו, ידועים ושאינם לו הידועים הדור גדולי הצדיקים עם עצמו יקשר כתב, כח) ויצא (פר' ובבאמ"ח

חיים  אינם הארץ עמי ע"ב) קיא דף (כתובות חז "ל וכמאמר לאמיתו, באמת עמהם נקשר כי שלים, ביחודא עמהם עשיותיו

לדבר  רלאדם אפש  וכי אלקיכם', בה' הדבקים 'ואתם ד) ד, (דברים שנאמר התורה מן רפואה להם מצאתי א"ל וכו', לעתיד

וממילא  כאן, עד וכו' בשכינה דבוקים הם כאילו הכתוב עליו מעלה מנכסיו ת "ח ומהנה וכו' לת "ח ביתו המשיא אלא וכו' בשכינה

והם  עמהם עשיותיו עולה אז לאמיתו באמת  הצדיקים עם נקשר כשהוא מצוותיו וכן תפילתו בעליית הוא, כן הדברים בכל

עכל"ק . כאמור. ויראה אהבה מבחינת  עשיותם בכל שיש נשרים כנפי ע"י למעלה למעלה ועולים פורחים

עולם, יסוד קדוש צדיק  דור בכל יש כי בזה"ל, פ"ד) סגוליות  תשובות (מאמר הקודש טהרת  בספרו כתב זי"ע ראטה והר"א

שאין  דור לך ואין ודרא, דרא בכל דשמשה שאיתפשטותא ע "א) קיד ע "א, (קיג בתקו"ז  כמובא משה, בבחינת  לשכינה מרכבה

ולפעמים  בנגלה, הוא ולפעמים העולם, עמוד – הדעת בחינות  והוא ישראל, נשמות כל כולל והוא הדור, ערך לפי משה נשמת

ה', אל הקודש  עם לקשר הקדוש  הצדיק זה של ועניינו בנסתר, הצדיק,הוא זה עם  עצמם  מקשרים הקדושים וכשישראל
ולימוד  תפילה  וכל מצוה כל לפני תמיד  שיאמר ישראל, בר לכל היעוצה עצה לכן ישראל. בני את להעלות לו בנקל אזי

ישראל', נשמות כל הכולל הדור צדיק עם  ונשמתי רוחי נפשי מקשר 'הנני ענין לתורתו וכל עליה שיהא גדולה טובה וזה

זה). בענין ע"א מט  דף  האמונה דרוש  אמונים שומר בספרו עוד מש "כ (ועי' עכל"ק. ועבודתו.

לבין ח. החסידים בין שנתהווה המחלוקת  סלע  שאין לברכה זכרונם רבי ומבית  מארי אבא מבית בידי קבלה כי ד), (באות ז"ל

ישראל  וכל ח"ו. במחלוקת  שנויים אינם הקדושה אמונתנו ויסודי עיקרי כי האמונה, ויסודי בעיקרי תלויה פרושים הנק' הלומדים

ה  ובתורתו הפרטית  ובהשגחתו ית "ש הבורא בייחוד הקדושה האמונה ביסוד אחת  בדעה שווים שהם כולם הנאמנים ובעבדיו ק '

שבכתב  כולה התורה כל יסוד שזהו באמת  הנאמרים הק' ובדבריהם ודור דור שבכל האמתיים הצדיקים והחכמים הנביאים

עכ"ל. וכו'. ושבע "פ



תשע"ו  חקת פרשת דא"ח טו ליקוטי 

השתתפות היא אלא ח"ו , וכלל כלל לצדיק  עבודה

המתקשרים  השי "ת עובדי  שני  של והתקשרות 

ואין  יותר, בעבודתם לפעול כדי  יחד ומתחברים

כעין  הוא אלא חלילה, ונעבד עובד  של יחס כאן 

יחד  להתפלל ציבור  של .èהשתתפות

 ãçé åðîò  åììôúéù ––––  íé÷éãöä ìà  úåøù÷úää

 åðééäå [ä שהתפילה ח"ו  כוונה כל אין שבודאי

ה' את שעובדים לא וגם להצדיק היא

ענין  אלא הצדיק , אל והעבודה ההשתעבדות  דרך

הכנה  היא התפילה קודם לצדיקים ההתקשרות

שתוכל  כדי  התפילה קודם עצמנו  מכינים שאנו

התיקונים  כל את  ולתקן  למקומה לעלות התפילה

ידי על וזה ììôúäì הנצרכים,  íéðååëî  åðàù

 ÷éãöä  íò ãçéבלקו"מ רביז"ל [וכ "כ נה), סי' (קמא

שוכני הצדיקים את  עמו לצרף בתפילה לכוין שיש

שליח  בחינת הוא והצדיק יחד ], עמו שיתפללו  עפר 

יחד  נכללים וכאשר קונו , את לרצות היודע ציבור

החתם  שכתב כמו למעלה, פרי עושה התפילה אתו

כה)סופר כג , לגדולנו(שמות מסכימים ש"אנחנו

כן  וכמו בשליחותינו ", שלוחים אותם ועושים

לכוון  יודעים אנו  שאין שאף  זו  התקשרות  מועילה

על  מתפללים אנו מקום מכל הרצויות הכוונות את 

לנו נחשב ובזה לכוין, יודעים שהם הצדיקים דעת

שבינינו ההתקשרות  מכח נעשה וזה כיווננו , כאילו 

לאזהרת קשר כל זה לענין  אין  ולכן  הצדיקים, לבין 

להתפלל  לא נמרצת אזהרה שהזהיר החיים הנפש 

רוח  לבחינת  לא וגם לצדיק ולעבוד להשתעבד ולא

יחס  אינו  ההתקשרות  ענין כי  עליו, השורה הקודש 

שני של צירוף הוא אלא ח"ו , כלל ונעבד עובד של

לשלימות. לזכות כדי  יחד  הפועלים עובדים

 ÷éãöî  äù÷áä ïéðòá ð"áàøä  ÷" äøä øåàéá

åðéìò ììôúéù

 ì"æå [åהראב"נ יז)הרה "ק י, ואגב (ביאוה"ל  ,

לכתוב  דעתי עניות לפי נראה אורחא

ברמב"ם המבואר  אודות על חלקבזה פרק  (פיה"מ

החמישי  שיבקש )בעיקר אדם משום לבקש  שאסור

חס  זרה ועבודה אמצעי כעין הוא כי  בעדו ויתפלל

מקראותé ושלום  מכמה ולתמוה להתפלא ויש  ,

_________________________

היא ט. ובודאי דבריו, את כתב ולכן טעות, לידי לבוא שעלולים או בזה טעות  איזו ההמון אצל שיש  ראה החיים שהנפש ויתכן

והדברים  וכו'. בם' ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים 'כי נאמר זה כגון ועל טעות , לכלל העם המון יבואו שלא מאד נחוצה אזהרה

ביותר. פשוטים

לעבדו י. הראוי הוא יתברך שהוא החמישי היסוד שם, הרמב"ם שז "ל ברמב"ם, כזו לשון כלל שאין יראה המדייק  ובאמת

והיסודות  והגלגלים והכוכבים המלאכים מן במציאות תחתיו שהוא למי כזה יעשה ושלא מצותיו ולעשות גדולתו ולהודיע ולגדלו

הש"י לבדו לו אלא בחירה ולא משפט אין פעולתם על המוטבעים שכולם לפי מהם שהורכב כדי ומה לעבדם ראוי אין וכן
שזולתו  מה  כל ויניחו המחשבות יכונו בלבד  אליו אלא  אליו לקרבה אמצעים  על להיותם  שהזהיר הוא החמישי היסוד וזהו

שע"י  בכוונה נברא ושום אדם שום לעבוד שאסור מיירי שהרמב"ם והיינו עכ"ל. עליו. מזהרת  התורה ורוב כוכבים עבודת

אלא  העבודה שאין רח"ל, ע "ז איסור שהוא הרמב"ם שכתב אמצעי איסור וזה בהש"י, עי"ז יתקשר האמצעי אותו עבודתו

כוונתם  היתה שלא ודאי ה'' לעבדי 'עבד חותמים שהיו ישראל מגדולי להרבה שמצינו [ומה ח "ו לזולתו ולא עבדיו שאנו להש "י,

לא  לה' בעדו שיתפלל מאחד כשמבקש אך ופשוט], ה'. ועובדי צדיקי אל ודבקות  הכנעה בזה הורו אלא דברים, של כפשוטן

ח"ו. אמצעי איסור חשש  בזה שיש ברמב"ם כלל מוזכר

ד" כותב דבריו בתחילת  שאמנם פי"ב) התפילה (שער להמבי"ט אלקים בבית  איסור ועיין דבר בעד נראה  יתפלל איש פני לחלות

ה' אל בעדם שיתפלל פניו ויחלו אליו שיבואו אבל בזה, קושי אין הדור בעד או חברו בעד מתפלל מעצמו כשהוא כי ה', אל אחר

לומר  ונוכל העם. בעד שיתפלל לנביא לומר הותר אופן באיזה כן ואם וכו' גדול, עוון והוא השם ובין בינו אמצעיים כמשים נראה

בברואי  אבל בוראנו, לבין בינינו אמצעיים שיהיו אליהם להתפלל שלא שנאסר הוא בלבד מעלה משרי שר שום או במלאכים כי



לנפשך  חכמה דעה טז 

ישראל  נפשות  שבקשו  בהם שמבואר  חז "ל ומאמרי 

שיבקשו הנביא ומשמואל ע"ה רבינו  ממשה

דברי שכל מבואר נראה ולזאת בעדם, ויתפללו 

כשמתכוון  הוא הנ"ל האיסור  אודות  על חז"ל

ח"ו, לאמצעי  מאתו שמבקש  מי  את בזה לעשות 

בציבור , תפילה של הענין  זולת  כוונתו  אין  אם אבל

 ìò ãçé ììôúäìå ù÷áì  äæì äæ  íéøøåòîù

 èøôáå ììëá  íäéúåøöכי איסור , שום בזה אין  ,

חברו, בצרת להשתתף מחוייב אחד  íâå כל

ù÷áéù çøëåî  åîöòá  íëçäå ÷éãöä

åãòá ù÷áì  åéìà  íéåìðä úåùôðì אע"פ ,

ביארתי כאשר התפילה, השלמת כל בלבד שאצלו

נפשות כל כי הקדושים בדבריו  אחר  במקום בזה

בטן  מני  העמוסים השכינה חלקי  נחשבים ישראל

שנפשות הנ"ל לפי  תבין זה בכל אבל וכו'. כנודע

שיתוף  שום יעשו לבל ומוזהרים נצטוו ישראל

יתברך, ה' ובין בינם àì ואמצעי  úîàá øùà ìò

 ãöî úìåæ ,' åëå éòöîà  íåù íäéðéá àöîð

 ìò ãçà ìë íäéðéá àöîðù ïåøúéäå  äìòîä

 òãåðë  íéåù íãà éðá  éðù ïéà éë , åøáç.

מאד  מוכרחים הנ"ל הצדיק  נפש עם ובפרט

ובפרטות הציבור  בכללות בתפילותיהם להתחבר 

עכל"ק . שבהם. והחכם הצדיק נפש

 úå÷áãá êøåöä ïéðòá  äàìôää øåàéá

íé÷éãöá

ïéðòå [æכדי כנ"ל הוא לצדיקים להתקשר  הצורך

שפסק  וכפי  תדבק , ובו  מצות  לקיים

ה"ב)הרמב"ם דעות  מהל ' עשה (פ"ו מצות וז "ל,

ממעשיהם  ללמוד  כדי ותלמידיהם בחכמים להדבק 

להדבק  לאדם אפשר וכי תדבק  ובו  שנאמר כענין

זו מצוה בפירוש חכמים אמרו  כך  אלא בשכינה

אדם  צריך  לפיכך ותלמידיהם בחכמים הדבק 

בתו וישיא חכם תלמיד בת  שישא להשתדל

חכמים  תלמידי  עם ולשתות  ולאכול חכם לתלמיד

להן  ולהתחבר חכם לתלמיד  פרקמטיא ולעשות

חכמים  צוו וכן בו  ולדבקה שנאמר חבור  מיני בכל

בצמא  ושותה רגליהם בעפר  מתאבק והוי  ואמרו 

עכ "ל. דבריהם. את

 ÷éúòðå ההפ בזה ע"א)לאהמש "כ צו ,(כתובות 

בפסוק  שאחז "ל לפי  פשוטו לפי  ענינו

הדבק  אלא בשכינה לדבק  אפשר  וכי תדבקון  ובו

ענין  הלא קושיא זה מאי  להבין  צריך בת "ח.

ולמה  נפשו תדבק  כי נפלאה האהבה הוא הדבקות

אלוה  חלק חיים רוח בנשמת הנמנע מן זה דבר 

הדבק  שאמרו מזה יותר  הוא פירושם והרי  ממעל.

מקרא  ואלמלא תדבקון . ובו מקיים ובזה בת "ח

נקרא  הוא בת "ח שהדבק  לומר לאמרו  א"א כתוב

לא  זו  עשה מצות וכי  ותו  יתברך . עצמו  בה' דבק 

ולא  אנשים בשאר  או  בתלמידים אלא יהיה

מלמדים  שהם כיון  ידבקו מי  ואל עצמם בחכמים

תדבקון . ובו  על מצוה היה לא מרע"ה וכי אחרים

ישראל  לכל ניתנה התורה כי  הוא הענין  ויראה

ואתם  כאמור תדבקון  ובו מצות על מצווים וכולם

יהיה  וע"ז  וגו '. כולכם חיים אלקיכם בה' הדביקים

והם  תמידי  בתורה העוסקים הת "ח כי קושיתם

_________________________

האמצעי  עולם ברואי מעלת  מצד כי הראשון, טעמים, משני נאסר לא מקובלת  תפילתם שתהא והראויים הצדיקים השפל עולם

אליהם  להתפלל ושראוי ולהרע להטיב יכולים שהם לחשוב יבוא אמצעיים שיהיו אליהם יתפללו אם אחריהם העולם שיטעו אפשר

ש  אפשר אי השפל עולם בברואי אבל עצמם, בענין מצד שאמרו וכמו כמותם, יסודות בד' מורכבים אנשים שהם כיון בזה יטעו

עכ"ל. וכו'. מינן. הוא שנא מאי ואמרי ביה דמחכו שיעבדוהו, עד נסקל אינו לעובדו ממנו שקיבל פי על שאף שיעבדוהו המסית

כלל  בזה נאסר ולא טעות  חשש בזה שייך שלא אמצעי, איסור שום אין בעדו שיתפלל חי מצדיק  דלבקש דבריו מסקנת והנראה

הצדיק  עם שמתפלל לכוין (שמצריך  הראב"נ  דברי שגם נראה וע"כ ביחד, עמו שמתפלל לכוין על יחד וא"צ בעיקר קאי (

התירו  הרבה (אך הראב"נ  לשיטת יחד, הצדיק עמנו שיתפלל לכוין יש  ושם לטעות מקום יש  שבה הצדיק , מנשמת כן כשמבקש

ודו"ק . הנ"ל), טעות  מחש  גזרו ולא בעדינו שיתפללו מהם לבקש  הצדיקים בנשמות אף 



תשע"ו  חקת פרשת דא"ח יז ליקוטי 

חד . ואורייתא הוא בזוהר כמ"ש  חיים אלהים דברי 

שורש  שהוא בתורה בחלקו נפשו  מתדבק הוא א"כ

מגיעים  שאינם העם יתר  אבל כידוע נשמתו 

זו. ïî למעלה àåäå  äøåúá  ÷ñåòä  åìéôà  åà

øùà ïëøö ìë ïééãò  åùîù àìù íéãéîìúä

 ïî àåä  äá  íé÷ñåòù óà äøåúä øåà åâéùé àì

åúîùð  ùøåùá  ÷áãéù òðîðä נאמר ע"ז אך  ,

ע"י והוא מאוד חזק  שהחבל כמו  נחלתו חבל יעקב

ישראל כן  בנימא נימא áãúî÷ דביקות ãçà ìë

åéìà úå÷éáãå  åùåîùá åðîî  íëçå  ÷éãöá

 ìáçá íìåë åìòéå  å÷æçúé éë ãò  äæá  äæå

 ïå÷áãú åáå 'ä úìçð במרע"ה חז "ל שאמרו  וזה .

אם  הנמנע מן והוא תדבקון  ובו  ישראל לכל שאמר 

עכ "ל. וכו'. כנ"ל ת "ח דביקות ע"י לא

 óåâ ––––  íé÷éãöä íò  úåøù÷úäá êøåöì  úåøå÷î

åéãéîìúå à"øâä  úøåúá ––––  äîùðá

ïéðòå [ç הגר"א רבינו  בתורת  אף  מבואר  זה

הגר"א  וכמ"ש  על àéותלמידיו ,

בראשי ה'שגיח, ש 'בתו מ'מכון  וז"ל, משרע"ה

לומר , ורצה [משה], êøáúé תיבות  ' ä åãé ìòã

 éëðà' øîàðù  åîë ,ìàøùéì çéâùäå ãøé

'íëéðéáå ' ä ïéá ãîåò– לו  שככ"ה העם אשרי  .

[שככ "ה שהוא בחושבן ואשרינו משה], בגימ'

בנו, 'שככה'] במלת הרמוז  ä'[משרע"ה åãé ìòå

åðá  øçáå  éðéñá åðé÷ìà àåä êøáúé.עכ "ל .

חיים רוח בספרו  מוואלאז'ין הגר "ח א,וכ "כ (אבות

האחד יא) שנשמת יש עצמם ובישראל בזה"ל,

מחברו, åãâðגבוה óåâ àåä åøáç úîùð ïë  íàå

 äðîî äòôù úìá÷îå הנשמה זאת וגם ,

למטה  נשמה עוד  יש ממנה שפעה המקבלת

מדרגות. הרבה וכן ממנה, שפעה המקבלת הימנה

ואחלמה  שבו  הלשם בעל מש "כ עוד וראה עכ"ל.

ה) סי' יח ענף  ד "ד  ח"ב יהיה (הדע"ה וכן בזה"ל,

יזכו אשר  כולם ישראל רשעי  של תקנתן באמת 

הנה  כנ"ל, והליבון הצירוף  אחר ג"כ לבא לעתיד

הצדיקים  עם שיכללו ע"י רק  כן  גם תקנתן כל יהיה

לאחד, עמהם äîùð להיעשות úåìéìë êøã ìò

 óåâä  íò בזה זה שמתלבשים ולבוש גוף וכן ,

עכ "ל. לאחד ". ונעשים

 úîàáå]לצדיקים התקשרות  שלא בענין (ובאופן

ח"ו) עי"ז מכשול  מורנויהא האריך כבר

החכמה ים  בספר  כגון  תשכח בכ "מ, עמ' (תשעב

].ואילך )

 úåëøáä  òáùá ÷åìéçä ïéðòá øåàéáä

íéîéä øàù ïéáì  äôåçá  íéøîàðä

øôéñå [ è מו"ר להרה"צ השבוע שאמר  מה בזה

שליט"א חתונתהרנד "ק (בשמחת

תחי') השבע נכדתו בענין  חילוק  יש  מדוע לבאר

בכל  שעושים הברכות  לשבע החופה של ברכות

השבע  מתחילים שבחופה המשתה, ימי שבעת

שהרי הראוי מן הוא שכן  בפה"ג, באמירת ברכות

היין , על לאמרם נקבעו  ברכות שש  התוספת כל

בפה"ג, בברכת לפתוח ראוי מצוה וא"כ  בכל (וכמו

קודם  שעושים וכו' והבדלה כקידוש היין על  שנקבעת

הנוספת ) הברכה מוסיפים ואח"כ  בפה"ג  אך ברכת  ,

בפה"ג  שברכת  המנהג המשתה ימי בכל למעשה

וזה  באחרונה, מסיימים ובה ברכות שש  אחר היא

כבשעתצ"ב לעשות אז גם היה הראוי מן (שהלא

וכנ "ל ) .החופה

–––– é"ùäá  äðåîàä ïéðò 'éçáá â"äôá úëøá

íé÷éãöä úðåîà 'éçáá íéøçàä  úåëøáä ùùå

øàéáå [ é בזוה"ק דאי ' ע"פ בזה, פנימי  (פ'רמז 

ע"ב) קפו דף כוס בלק נקראת דהשכינה

_________________________

מש"ה,יא . בגימטריא לו שככ"ה העם אשרי השגיח, שבתו ממכון "וביה רבינו משה לגבי שם שאי' ע "ב) קי (דף לתיקו"ז בבי'

אלהי"ו". שה' העם אשרי



לנפשך  חכמה דעה יח

על  מרמזת  הכוס על בפה"ג שברכת ברכה, של

הק' האמונה ענין  – המלכות  ספי ' – הק' השכינה

חגבהש"י, שער בפע"ח כדאי' אלקי"ם בגימ' (שכו"ס

הק', שכינה – לכנס"י משל  הוא הגפ"ן וכן פ"ג, המצות 

תסיע') ממצרים 'גפן בתהלים שש וכדאי' שאר  והנה ,

שש  ענין על מרמזים שהם ברמז י "ל הברכות

גילוי גילה אחד שכל רועים, הששה שהם הצדיקים

לבנ"י , אחרת  הוא דספי ' השביעי רועה (ודהע"ה

הכוס  על יברך  דהע"ה שכידוע בפה"ג  בברכת מרומז

מז' היחיד והוא לברך, נאה ולי אברך אני ויאמר לעת"ל

המלכות ספי' את  לגלות  שתפקידו – מלך  שהיה הרועים

בהש"י) הק ' האמונה שש – מספר  שענין ובפרט ,

שכל  בכללות , הצדיקים ענין על בכללות  מרמז 

ספי ' – השישית  ספי ' שם על נקראים הצדיקים

ברכות בשלש  מזכירים ברכות בהשש [וכן  היסוד .

הצדיק  היה שהוא אדה"ר  בריאת  את מהם

בברכה  מזכירים וכן הצדיקים, כל הכולל הראשון 

כידוע  וציון  לתוכה, בניה בקיבוץ ציון שמחת ענין 

נדחי המקבץ עולם יסוד  הצדיק שהוא 'יוסף ' בגימ'

וכו ' ברא 'אשר  אחריתא בברכה וכן  ישראל,

יחוד  על המרמז הכלה' עם חתן 'משמח מסיימים

עם  ששמח הציס "ע בבחי ' שהוא הז"א ושמחת 

כנס"י].

 æà' æàå –––– ' åãáò  äùîáå –––– 'äá  åðéîàéå' øãñä

'' äì úàæä  äøéùä úà 'åëå äùî øéùé

ë"òå [àé בפה"ג בברכת  מתחילים בהחופה

לצדיקים  להתקשר שא"א לרמז 

– הק ' השכינה אל התקשרות  בהקדמת אלא

אח"כ  זכו  ועי "ז  בה'', 'ויאמינו  בקרא וכדכתיב

עבדו ', האמצעי ל'ובמשה אדמו"ר כ "ק  שמבאר (וכמו

היא  עבדו' 'במשה האמונה שדרגת  במאמריו זי"ע

שאף בחוש שרואים וכמו בה', האמונה מדרגת גבוהה

צדיקים  לאמונת זכו לא עדיין בה' לאמונה שזכו רבים

צדיקים  לאמונת  לזכות וא"א יותר וגבוהה קשה שהיא

בהש"י) באמונה החיזוק  הקדמת ע"י אח"כ אלא ואילו ,

ואומרים  הסדר  הופכים המשתה ימי שבעת  בכל

לצדיקים  ההתקשרות שאין ללמדנו  לבסוף, בפה"ג

תכלית שכל אדרבא אלא האחרונה, התכלית

לדרגת נבוא ידה שעל כדי היא ההתקשרות

באו בהשי"ת  ודבקות ונעלה התקשרות גבוה פן 

לויאמינו בנ"י שזכו  שאחר שרואים וכמו יותר ,

גבוהה  לדבקות עי"ז זכו עבדו ובמשה בה'

ישראל  ובני משה ששרו הים שירת של ומחודשת 

להש"י.

 êéøö ð"éñîá é"äãáåòä ìåãâ ÷éãö  óà

íé÷éãöì  úåøù÷úäì

øîàå [ áéהש "י את העובד גדול צדיק  שאף

מגדולי במסי"נ אחד לדוגמא (ונקט

במסי"נ, הש "י עובד  שהיה האחרון בדור האדמו"רים

לו  היו וע"כ  לשמה תורה לומד שהיה עליו שאמר ואמר

שצריך זי"ע החת "ס שאמר וכמו מועטים, חסידים

יברחו  ולא אצלו להשאר שיוכלו תלמידיו על  להתפלל

תורה  הלומד  על  השורה היראה גודל מחמת ממנו

לעבודתולשמה) לסיוע צריך  היה הוא גם הרי ,

עם  ולהתקשר לצדיקים התקשרות מצות לקיים

התקשר  שהזכיר  ההוא והצדיק  הצדיקים, גדולי 

לספרי וכן הק ', ולספרו הנוע"א להרה"ק  בחוזק

שלא  אף – דורו בן שהיה זי"ע, ראטה ר"א הרה"ק 

שקיבל  מבלאז 'וב הק' רבו עם קשור שהיה ראהו,

מצות לקיים שאפשר  והיינו מזידיטשוב. מהעט"צ

חזקה  התקשרות ע"י  אף לצדיקים התקשרות

הקדושים. לספריהם

 úåøù÷úäá äåöîä  íéé÷ì  íéìåëé äìåâñ éãéçé

 ÷"äôñì

íðîàå [âéליחידי בעיקר הראויה דרך זאת

חז"ל  דברי לקיים שיכולים סגולה,

עד  כנגדו, עומד השמועה בעל יהא לעולם

כאל  עמו  מתקשרים הצדיק ספרי  שכשלומדים

צריכים  בנ"י רוב אך וכו', עזה באהבה חי  צדיק



תשע"ו  פינחס פרשת דא"ח יט ליקוטי 

כפשט  בעוה"ז עמנו שחיים לצדיקים להתקשר 

בזה. חז"ל דברי

 ÷" ë  ìöà åàøù íé÷éãöì úåøù÷úää  ìãåâ

ò"éæ ùèéååàáåéìî  î"îøä

øôéñå [ãé הרמ"מ אדמו "ר  כ "ק על

זי"ע (שעתה מליובאוויטש

דיליה) דהילולא יומא הוא תמוז ג ' חקת פר' ,בשב"ק

ההתקשרות ענין גודל את  חסידיו  לכל שלימד

ואיתנה  עזה באהבה פטירתם אחר  אף ,áéבצדיקים

נשאר  איך  חסידיו לכל דוגמא בעצמו שהראה וכמו 

המהריי "צ  כ "ק לחותנו ובטל נאמן  חסיד  ימיו  כל

היה זי "ע מחסידיו מקבל שהיה הקויטלעך  כל שאת (עד

רק אלא רבי אינו שהוא וכאילו כידוע, חותנו לציון נוטל

לחותנו, הקויטלעך את להעביר אתשליח לימד  ובזה

אחר  אף  אליו מקושרים להשאר איך  הדרך חסידיו

.פטירתו)

 àéäù ' ÷ä  äðéëùä  ìà é"ðá øù÷î ÷éãöä

 é" ùäì øáçîä  òöåîî ìåëéáë

øåàéáäå [ åè ע"פ הוא בזה פנימי היותר

הלקו"מ קנט)מש "כ סי' (קמא

בנ"י בין לחבר  ממוצע שהיא הק' לשכינה שקורא

הם âé להש "י ישראל נשמות  שכל ידוע כבר והלא ,

דבוק  שהוא הצדיק ובפרט הק ', השכינה חלקי

עיקרי חלק  בבחי' הוא והרי  בשכינה ביותר 

העם משאר  יותר הק' כמו בשכינה הצדיק  (שנחשב

רגל ) שבבחי' בנ"י שאר לגבי וע"כ ראש

עמו  א' חלק  ונהיים הצדיק  עם (כמו כשמתקשרים

ביחד ) עמו אתשמתפללים מעוררים בזה הרי 

מעלה  שהיא הצדיקים על השורה הק ' השכינה

שהצדיק  הכוונה וזו להש "י , תפילותינו  ואת אותנו 

שהוא  להש "י , בנ"י בין  המחבר הממוצע הוא

ממוצע  בחי' נקראת  שהיא לשכינה מקשרם

כנ"ל. להש "י  המחבר
תשע"ו פינחס פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו פינחס פר' חדתין נשמתין

 ã" åé àìì áéúë ñçðôù ÷"äåæáù úøåñîä

(äëìäì ú÷ñôð  äðéàù)

øáéã [ à פינחס שבתיבת  זעירא י ' אות  על

הבית מש"כ  והזכיר  הפרשה, בריש 

פ)שמואל אות  אנשים שמות  גיטין פינחס (שמות  וז"ל,

אחד , חוץ מלאים כולם במסורת כי  יו "ד , מלא –

דרובן  כשר, יו"ד חסר כתב אם מהרש"ל וכתב

ע"כ . להם. מסייע אחת ומסורת חסר, כותבים

_________________________

שכתוב יב. כמו שלמה, אהבה הצדיק  את  שיאהב אהבה, הוא ההתקשרות  "ועיקר קלה), סי' (קמא בלקו"מ רביז "ל זל"ק

נקשרה  יהונתן "ונפש  י"ח ): (שמואל-א שכתוב וכמו כנפשה', לה 'חביבא ותרגומו: בנפשו", קשורה "ונפשו מ"ד): (בראשית 

עכל"ק . נשים". מאהבת לי אהבתך "נפלאתה א): (שמואל-ב שכתוב כמו נשים, מאהבת יותר יהיה הצדיק את  ואהבתו  דוד" בנפש 

למוד יג. בין חלוק  שיש  וידוע כביכול יתברך  השם ובין אדם בני בין אמצעי שהוא השכינה והיא אמצעי שיש  דע שם, זל"ק

הלמוד  מקבלת השכינה, אזי להשכינה עולה שלמודו להשכינה, ללמד שזוכה ומי אחת , בבחינה לומד ואדם אדם כל שלא התורות

שהיא  וכשהשכינה ומים, אש יש בהתורה כי גשמיות, ושפע  רוחניות  שפע הינו שפע, מזה ונמשך יתברך, להשם ומעלה התורה

וכו', ושרפים המלאכים ולכל העולמות לכל למעלה, שפע  ממנו ונמשך  למעלה, האש  כח עולה אזי התורה מקבלת אמצעי בחינת 

היינו  בהתורה, שיש ושמאל ימין בחינת הוא וזה העולם, לזה ויורד גשמיות , שפע מזה נעשה המים וכח  רוחניות שפע  הוא וזה

לברכה  זכרונו רבותינו שאמרו כמו ארוך שכלו לעולם הוא ימים ארך  כי ג) (משלי וכבוד" עשר ובשמאלה בימינה ימים "ארך 

ועשר  העליונים, עולמות שהם ארך, שכלו לעולם היא השפע  שזאת ימין בחינת שהיא רוחניות שפע  בחינת והוא ל"ט :) (קדושין

עכל"ק . וכו' שמאל בחינת היא גשמיות שפע שהוא וכבוד



לנפשך  חכמה דעה כ 

דלא  היא מהרש "ל, עליה שהעיד זו ומסורת 

יו"ד  מלא הוא שבתורה פנחס שכל שלנו  כמסורת 

יש  בה דידן , הפרשה שבריש פינחס  תיבת  מלבד

המסורת היא זו שמסורת  ואמר זעירא, יו"ד

בזוה"ק ע"ב)המובאת ריג דף ח"ג שכל (זו"ח שס"ל

יו "ד . חסר הוא שבתורה פנחס

åîöòá  äéäð øáãä ìò  åùôð øñåîå íöòúîä

 øáãä íò ãçà

 ùøéôå [ áדברי פי על פנימיות ע"פ  הענין 

בפר' הידועים הרי"מ החידושי 

משרע"ה  של שמו נזכר  שלא הא שמפרש  תצוה

חז"ל דברי  ע"פ זו , ע"א)בפר ' סא המוסר (ב"ק שכל

או אין הלכה דבר על בשמונפשו  הדב"ת ,ãéמרים

על  נפשו  שמסר שכיון הרי "מ החידושי ומפרש 

אחד  שנהיה וזוכה ומתעצם מתעלה הרי  הענין 

הוא  כי שמו מזכירים אין  וע"כ הדב"ת, עם ממש

הקודם  ששמו  עד הדב"ת  עם אחד  נהיה עצמו 

משרע"ה  וה"נ הדב"ת, בתוך  ונגנז  ונטמן  נעלם

נא, מחני באמרו  ישראל את להציל נפשו שמסר

שלא  עד התורה עם ממש אחד שנהיה זכה עי "כ 

תצוה. בפר ' שמו נזכר

äùåã÷ä ïéðò ìò æîøî ã"åéä ïéðò

äðäå [â מרמז פינחס שכתיב היו "ד  שענין  ידוע

כדאי ' ברי"ק, אות שמירת  שלימות  על

הק ' היו "ד  להארת זוכה בריתו  (שבתיבתשהשומר

מעורר שד -י) כשהיה זי "ע מגור  ישראל הבית [וכ "ק

'תהיה  לזה קורא היה הקדושה שמירת ענין  על

שמירת שע"י והיינו  יו"ד', א 'זיי ובלשו "ק , יהודי',

אות היה ולפינחס הק'], יו "ד  אות בו יאיר  ברי"ק

בו והיה הצדיק  יוסף מזרע בהיותו הק' בשמו  יו"ד

'בכח', בבחי ' הקדושה שלימות של זה ענין כבר 

נתעלה  הקדושה ענין על נפשו  למסור  שזכה ועתה

אות שנהיה עד  הקדושה ענין עם יותר ונתעצם

הנ"ל  בבחי' היינו זעירא, יו"ד שבשמו  יו"ד

מאוחד  שנהיה היות יו"ד אות  בו ונגנז שנתעלם

בחיצוניות. ניכר שאין עד  כ"כ  הקדושה ענין עם

äæ ïéðòá  íìåñä ìòá éøáã

ïëå [ã שאמר זי "ע הסולם בעל דברי  לזה הסמיך

ומעלת ענין על לדבר מרבה שהיה לאחד

מרבה  שאתה שבזה לו ואמר  לילה, חצות קימת 

זכית שלא מוכח סימן זה הרי  זה ענין  על כ"כ  לדבר 

והיינו כראוי , זו במעלה עדיין  להתעצם עדיין 

ענין  שהיא 'מלכות ' בבחי ' אצלך  עדיין  זו  שמעלה

מאוחדת זו מעלה אצלך היתה שאם לחוץ, גילוי 

ענין  על כ "כ לדבר יכול היית לא בשלימות , בנפשך

צדיקים  ראינו  הלא התלמידים א' ושאל בגלוי , זה

מרן  [ולמשל הרבה מסוים ענין על מדברים שהיו 

על  הק' בנ"י לעורר ימיו כל נפשו שמסר זי"ע הח"ח

והוצאת לה"ר  קבלת של הנוראים מחטאים זהירות 

המעכבים  חינם ושנאת מחלוקת ואיסורי רע שם

מכל  יותר הצרות כל ומביאים הגאולה, את 

_________________________

לב,יד . (שמות נא מחני משרע"ה שאמר מפני ע "א) רמו פנחס זוה"ק (עי' במדרש  אי' וגו', תצוה ואתה שם, הרי"מ  החי' ז "ל

בזה, הפירוש  לומר ויש  ישראל. כלל על רחמים שביקש בזה חטא נדנוד היה ח "ו וכי ופלא, זו. בפרשה שמו נזכר לא לכך  לב),

דאמרינהו  טו-טז ) כא, ב' (שמואל לה' אותם ויסך  וגו', מבור מים ישקיני מי ויאמר דוד ויתאוה (סא.) בב"ק  חז "ל דרש  פי על

עצמו  המייגע חכם תלמיד כל כי בזה, והטעם משמו, הלכה אומרים אין תורה דברי על למות  עצמו המוסר כל דגמ', משמיה

כן  שאין מה פלוני, שזכה הלכה על שמו נזכר לכך  בעצמותה, הק' מהתורה מה בצד חוצץ גוף הוא מקום מכל תורה ומחדש 

גוף  שום בלי עצמה הק' התורה מזה נעשה לכך אפשרות , בכל הק' בתורה נדבק חיותו וכל ממש, ליתא כמאן הוא נפשו המוסר

וכשמסר  ד), יא, (דב"ר איש  ולמטה מחציו נקרא מקום מכל דביקות, מלא תמיד שהיה הגם ע"ה, רבינו משה גבי היה וכן כלל.

ואתה  נאמר לכך  ממש, הקדושה התורה הוא רק  איש בבחינת  נקרא שלא כולו להדבק זכה נא, במחני ישראל כלל עבור נפשו

עכל"ק . הקדושה. התורה ממש שהוא א), כח , (שמות  הקרב ואתה תצוה,



תשע"ו  פינחס פרשת דא"ח כא ליקוטי 

בזה  שהאריך וכמו  שבעולם, החמורים העוונות

שלא  הוכחה שזו  נימא והאם הק', ספריו  בכל הרבה

בשלימות וכו ' הדיבור  דשמירת זה לענין  הח"ח זכה

שאדרבא  שאני , בכה"ג שבודאי מורנו וענה ח"ו ],

להוציא ש  בעולם הח"ח של המיוחד תפקידו היה ז 

מרכבה  בבחי ' העולם, לכל זה ענין ולפרסם ולגלות 

כל  בראש ולפרסם לגלות שתפקידה המלכות לספי '

העליונות , המדות כל את  הצדיקחוצות  (ובאמת 

ערוך לאין גבוהה בצרוה זה בדבר לשלימות זוכה עצמו

שאמר  מה בבחי' חוץ כלפי ומפרסם שמוציא ממה

מאלף אחד  זה לחוץ ומוציא שמגלה מה שכל ע"ע רביז"ל

בשורשו) למעלה הענין את  מהשגתו .וכו'

 éøáãå לדבר שהרבה למי  שאמר  הסולם בעל

לגבי היו וכו ' לילה חצות קימת אודות

מתפקידו זה שאין קדשו ברוח בעה"ס שידע אדם

חוצה, ולגלות  להוציא זה אדם של משמים המיוחד

שע"כ  לחוץ ולהוציאו  לגלותו מרבה האדם ובכ "ז

כראוי הדבר  עם להתעצם האדם זכה שלא מוכח

חוץ)בשלימות כלפי עליו לדבר כ"כ יכול  היה לא .(שאז

 ã" åé øñç ñçðô ìëù ÷"äåæáù  úøåñîä øåàéá

 ô"òå [äשבזוה"ק מובן עלהנ"ל מדברים (ששם

הפנימית ) של דרגה המסורת הוי  שם

עד  הקדושה בענין התעצם שכ"כ יו"ד, חסר  פנחס 

יו"ד אות  בגילוי  לגמרי  ממנו  שנהיה שנעלם (עד 

בחז"ל וכדאי' היסוד, פגם בחי' בחיצוניות עי"ז כביכול 

שחולקים  המח' שענין עליו, וחלקו השבטים אותו שביזו

בחי' הוא - אליהו זה כפינחס - עולם יסוד  הצדיק על 

היסוד ) רביז "לפגם דברי  ובבחי' רמג ), סי' קמא (לקו"מ

חז "ל מאמר פ"ג )על ידים קודש (מס' השירים 'כל

צדיק  שיש דע וזל"ק , קדשים', קדש  השירים ושיר 

כן  על קדושתו, לסבול יכול העולם שאין  מאד , גדול

קדושה  שום ממנו רואים ואין מאד , מתעלם הוא

וזה  מאד קדושתו  גודל מחמת זה יתירה, ופרישות 

קדש  השירים ושיר קדש השירים 'כל בחינות 

ג )קדשים' פרק הוא (ידים השירים ששיר  נמצא ,

מצינו והנה הספרים, מכל הרבה יותר מאד קדוש 

ספרים, שלשה חיבר השלום עליו  המלך ששלמה

וקהלת משלי ובאמת השירים, ושיר  קהלת משלי,

ומצינו מאד שמים ויראת מוסר  מלאים כולם הם

אבל  פעמים, כמה וטהרה קדושה תיבות בהם

וטהרה  קדושה תבות  נמצא אינו השירים בשיר

אין  השירים שיר ספר שבכל ותשכח, עין  פוק  כלל,

וזה  וטהור קודש תבות  שום הספר בכל שם נמצא

שום  שם רואים אינם קדושתו עוצם גודל מחמת 

וטהרה  קדושה תיבות שם נמצא אינו כן  על קדושה

עכל"ק . כלל.

 åðééäå התעלה ע"ה המלך שלמה הנ"ל בבחינה

כשזכה  הקדושה במדרגת  כ"כ  ונתעצם

נתעלמה  שבחיצוניות עד השירים, שיר  את  לכתוב

שזו האמת אך לגמרי, הקדושה בחי ' השירים משיר

הקדושה  דרגת שהיא הקדושה תכלית היא

דלעת "ל  הסודות  שכל בזוה"ק כדאי ' שלעת"ל,

שה"ש  במגילת  בקדושה גנוזים השגה אין (וע"כ 

דלעת "ל ) הסודות  בכל השגה שאין כמו בשה"ש .נעלמת

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá
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ואוצ"ח  רימונים  פרדס בספה"ק àשיעור

ïåùì [ àהאריז "ל åîöòרבינו  íöîö æàå"

 úãå÷ðá  åìù øåàä  òöîàá

" åáù úéòöîà æëøîä מובן אין  פשט עפ"י הנה ,

'אמצע' לשון שייך  מה

סוף אין  אור בו לגבי  שיש לדבר רק  שייך  (ד 'אמצע'

אוא"ס) לגבי ולא וסוף  והאיפה גבול הצמח ומבארים ,

שם  על 'אמצע' שנקרא פשט, עפ "י  תי ' שלמה

אורו את השי "ת והסתיר שצמצם היינו העתיד,

הצמצום  את השי"ת  והתחיל מסוים ממקום

החלל המקום הצמצום)מאמצע אחר והיינו(שנהיה

התחיל  שממנה הנקודה על התברר  שלמפרע

החלל אמצע שהיא א"א הצמצום הצמצום קודם (אך

אמצע) בשם זה למקום פשט לקרוא עפ"י תי ' וזה ,

פשט  עפ"י התורה"ק  במפרשי גם מצינו  [שכן

שם  על מסוים למקום קוראת  שהתורה"ק  ובחז "ל

העתיד ],

 ùéå הוא 'אמצע' ששם קבלה עפ "י  עמוק  תי' עוד

'מציאות בבחי ' הכלול הגבול' 'כח על רמז

שהבאנו [כמו  האוא"ס  בתוך  במציאות' שאינה

דהרמב"ן  רבו עזריאל ר' מהרב הקודם בשיעור 

בבחי ' גנוזה כך  גבול בבלי  כח להש "י  שיש שכמו 

זה  [ואדרבא הגבול, כח גם במציאות שאינה

גבול  בלי כ "כ שהוא גבול, הבלי  מכח הוא בעצמו 

הגבול  כח היינו והיפוכו, דבר אף  לכלול שיכול

בבת ההפכים נושא הנקרא גבול האינו בתוך

בתיבת מרומז הרי  זה ולפשט ואכמ"ל], אחת ,

כל  ושורש  כח נקרא שהוא הגבול כח ענין 'אמצע'

בחי ' שום להגדיר  שאסור  שאף  העולמות, וכל הי "ס 

'רזא  של סוד יש הרי ח"ו, אוא"ס  לגבי  וי"ס צמצום

שלמעלה  באמונה רק מתקבל שהוא דמהימנותא'

ל  כ "כ הוא שהאוא"ס  והשכל, עד מההבנה מוגבל א

גם  בו  שכלול היינו והיפוכו דבר אף אצלו  שנושא

בתוך  הכלול הגבול כח במציאות  אינו של באופן

גבול. הבלי  כח 

ïééòå [ áהע"ח ע"ד )בתחי ' יא שכתב (דף 

הדין , שורש  לגלות היה שהצמצום

וביאורים ה')ובהגהות שבנקודה (אות מבואר  שם

הדין  העלם שורש  מקום כביכול הוא שם האמצעית

כנ"ל  והיינו הצמצום, אחרי ונתגלה נשאר  שזה

ואחרי במציאות אינו  של באופן זה היה שמקודם

דין  על ח"ו הכוונה ואין זאת , נתגלה הצמצום

רחמים  בחי ' הוא האוא"ס  שהלא ח"ו , כפשוטו 

ח"ו, דין  של נקודה שום שם ואין  קץ אין  פשוטים

וכל  הי "ס  כל של השורש שהוא הגבול כח אלא

לעומת ודין צמצום בבחי ' נקרא העולמות ,

באמת [אך וצמצום, גבול שום לו שאין  האוא"ס ,

כדי היה וההעלם הצמצום שכל – יבנה' חסד  'עולם

כמש "כ  הגבול כח היינו הדין  כח את לגלות

אם  כי  וכיוצא וחנון רחום "להקרא לעיל האריז"ל

רחום  יקרא איך  ממנו  רחמים שיקבל מי בעולם אין 

הדין  כח בשם הגבול כח שנקרא ומובן  וכו '",

ע"י דוקא אדרבא עבורינו  אך האוא"ס לעומת

כל  את לקבל נוכל הגבול כח ובגילוי הצמצום

וכנ"ל]. ית' ממנו  הרחמים

÷îåòáå [â שנקודה המקובלים ביארו  הקבלה

הצמצום  היה שממנה אמצעית 

_________________________

מוגה.א. אינו
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המלכות ספי' בחי' על במציאותהכוונה (הגנוזה

כנ "ל ) במציאות  הש "ישאינה והסתיר שסילק  והיינו  ,

הט"ס  כל כנ "ל )את  נקודת(הגנוזות  את רק והשאיר 

הדין , וכח שורש כנ"ל הנקראת הגנוזה, המלכות 

עצמה  דמלכות המלכות  נקודת  רק נשאר דיוק (וביתר

.ואכמ"ל )

øåæçðå [ãלעיל )שוב כבר והגילוי(מש"כ שהאור 

אין  'אור  או  סוף' 'אין נקרא הש"י של

גילוי הוא דהאוא"ס  זה וגילוי  ית '', 'שמו  או סוף'

שלימותו  בכל גילוי  ולא ית ', שלית(כביכול )ממנו  ,

בעצמו, שהיא איך  כפי כלל, ביה תפיסא מחשבה

השיעור  כפי  בעצמו ית ' ממנו אמיתי  גילוי אלא

כנ"ל  להתגלות שרצה להתגלות, ית ' הוא שרצה

שום  לומר אסור באוא"ס  וגם דאוא"ס , זה בגילוי 

האוא"ס נקרא שלכן וספי ', ומדה אור (כביכול )גבול

כל  את האוא"ס  שמבטל הפשטות בתכלית פשוט

מותר  הנ"ל באופן ורק  והספי', והמדות הצמצומים

'אינו של באופן  באוא"ס גנוז שהיה לומר 

הדין  שורש כנ"ל שהוא הגבול, כח במציאות '

וכו', דא"ס  המלכות  ספי' הרי שהוא דבמציאות  (וכנ"ל

גבול שום קיים שאינו עד לגמרי הגבול  מבטל  האוא"ס

ח"ו) דאוא"ס במציאות  מרביכלל כנ"ל [ואדרבא

וכנ"ל, גבול הבלי  מחמת  הוא שהגבול עזריאל

וכנ"ל]. בתוכו הגבול אף  שכולל גבול אינו  שכ "כ

ïéðòá [äíåöîöäסודות הרבה ישנם

גדול  סוד יש  הנה ועמקויות.

דהע"ח  בכת "י מוזכר אלא באוצ"ח, מוזכר  שאינו 

וביאורים בהגהות ע"ב)כמובא ד שאחרי(בדף ,

האוא"ס  ה' שהסתיר דהיינו הצמצום שהיה

הצמצום (וכדלהלן)מהתחתונים במקום נשאר הרי  ,

שנשאר  רשימו  שהוא 'רשימו', הנקראת  בחי '

זו שרשימו  הצמצום, שלפני  מהאוא"ס  בגילוי 

לתוך  השי"ת  שהמשיך אוא"ס  מהקו  יותר  גבוהה

העליון  הראשון  השורש  ישנה זו  ומרשימו  החלל,

הגופים)íéìëדה  שיבראו(בחי' העולמות כל של

ישנה  העולמות  שלכל והיינו החלל, במקום אח"כ

וכלים, אורות  בחי ' שהוא ונשמה, גוף של הבחי '

האורות  מהקו(נשמה)ושורש נמשכת  בהעולמות

הכלים שורש אך נמשך (גוף )האוא"ס, דהעולמות 

שלפני מהאור שנשאר דהאוא"ס מהרשימו

הצמצום.

ïéðòáå,לעת"ל שיתגלו סודות ריבוי יש  זה

חב"ד  בחסידות מש"כ  מובן  שעפ "ז

ספ"ה) האמרת הוי' את  ד"ה תרע"ח שלעת "ל (מאמרי ,

מבנשמה יותר בגופים אלקות גילוי  (עדיהא

מהגוף ) ניזונית  תהא טעם שהנשמה משום והיינו  ,

יותר  גבוה הגופים שורש העליון שבשורש  הנ"ל,

מקולקלים  הגופים שעתה אלא הנשמה, משורש 

ויתוקנו שיזדככו  תחייה"מ אחר אך  ופגומים,

הנ"ל. העליון  שרשם בהם יתגלה הגופים,

úîàáå [å בכלל מדוע וטעם הסבר ג"כ זה

הלא  תחייה"מ, ענין  את צריך

שנה  אלפי עילוי  אחר  בעילוי עולים בג"ע הנשמות 

שירדו צריך ומדוע ולתאר, לשער  שאין במדרגות

שע"פ  ובפרט בעוה"ז, דייקא בגופים להתלבש  שוב

שס"ל  כהרמב"ן הלכה הרי  המקובלים הכרעת 

לנצח הוא בגופים שתחייה"מ נשמות  ישארו (שלעולם

והנצח  תחייה"מ, אחר למות  שישובו הרמב"ם כדעת ולא

גופים) ללא בנשמות יש יהא ומעלה ענין  איזה ולכאו' ,

שיש  מבואר הנ"ל ע"פ אך בגופים, דוקא שיהיו

הנשמה  שורש  שמעל ועליון נעלם שורש  בגופים

לעת"ל. בגופים יתגלה שזה

ïëå [æ ד הענין  הנ"ל, סוד ע"פ  לעת "ל מתבאר 

דייקא  בעוה"ז השי "ת של הגילוי  יתגלה

העליונים העולמות מבכל פט"ו יותר בתניא (וכדאי'

דייקא) בתחתונים' דירה לו להיות הקב"ה ,ד'נתאוה

שיש  בקבלה, שיש הכלל ע"פ הוא בזה וההסבר

קדימה  לו שהיה דבר  לכל שורשית מעלה בחי '

חכם)בזמן בתורת בכ"מ והסתר (כדאי' סילוק והנה ,

ומשם  כנ"ל, החלל אמצע מנקודת התחיל האוא"ס 

מעלה כלפי להסתלק  חוץ הוסיף  כלפי מהאמצע (היינו

למעלה) שמשם מלמטה הראשונה הנקודה והנה ,
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הראשונה, הרשימו  נשאר  שם הרי  הצמצום התחיל

דעולם  והכלים הגוף לשורש קשר יש זו  שמרשימו 

במקום העשיה דייקא עומדים העשיה עולם (שעיגולי

כדלהלן) האמצעית במעלה נקודה קדימה ישנה וא"כ  ,

העליונים, עולמות  כל מעל דייקא לעוה"ז  וחשיבות 

עולם  שדייקא לעת "ל התיקון אחר שיתגלה כמו

העולמות מכל יותר  ית' לו  כביכול דירה יהא הזה

דירה  לו להיות הקב"ה שנתאווה העליונים

אכי "ר . בב"א בתחתונים,

ïéðòå התורה בריש מרומז דהצמצום זה

ודין , צמצום – אלקים' ברא 'בראשית

האוא""ס  קו המשכת שבבחי ' אור' ל'ויהי  קדם וזה

וכו'.

äîå [ç ùøåùù åðøîàù הוא הכלים

הצמצום, במקום  שנשאר  מהרשימו 

הכלים, עצם על הכוונה שאין הענין  לבאר יש 

שעצם  האריז"ל בדברי אח"כ להדיא אי' שהלא

בוטשים  שהאורות מהבטישו  הוא הכלים מציאות 

וכו' וכנ "לזב"ז  האוא"ס מקו נמשכים הם האורות  (והלא

אח"כ ) שרקשנמשך  הדגשנו  וע"כ  , ùøåùמציאות

מציאות גמר גילוי עיקר אך מהרשימו , הוא הכלים

היושר אורות ע"י  דייקא הוא זב"ז הכלים (שבטשו

עתה וכו') וע"כ  הקו , אור המשכת  ע"י שנמשכו 

ביותר  התחתון  המקום הוא עוה"ז  הרי  בגילוי 

מחמת הוא שכ "ז וכו', פנים וההסתר  הקלי' ומקום

הקו  ע"י שנמשכו היושר  אורות  נהיו שבענין  (שמהם

הכלים) מציאות בקועיקר למטה שיותר כמה הרי 

הרי הקו  בראשית המאיר מהאוא"ס  יותר שרחוק 

הנמצא  העוה"ז וע"כ  וכו', והסתר  מגושם יותר  הוא

הקו דיושר)בתחתית אורות  עולם (בבחי' הוא הרי

לעיל  שדיברנו  אלא ביותר, והתחתון  הנמוך 

הכל ùøåùמ  של שהם העליון  דהעולמות, ים

שהם  הכלל ובעיגולים העיגולים, מאורות נמשכים

ממקום  היינו למעלה, מלמטה של באופן נהיו

להסתיר  הקב"ה התחיל שמשם האמצעית נקודה

האור  הסתרת  בהתחלת תיכף  הרי  ית ', אורו  את 

אור  בחי' שם נהיה הפנימית האמצעית בנקודה

מהרשימו נהיה הוא זה עיגול שאור פנימי  עיגול

הוא  זה פנימי  עיגול ואור  כנ"ל, שם שנשאר

העשיה, עולם של הכלים חיצוניות של השורש 

יותר  אורו את  להסתיר  השי "ת כשהמשיך ואח"כ 

שורש  שהוא העיגול אור זה במקום נהיה למעלה

וע"כ  וכו', היצירה בעולם הכלים דחיצוניות

העיגולים וכו')באורות מהרשימו כנ "ל  נהיו (שהם

ומשם  העליונים, העולמות  כל מעל העשיה קודם

בגשמיות בעוה"ז שרואים מה שכל הענין נמשך 

בחז"ל וכדאי ' עיגול בצורת  הוא (ירושלמי הכל

ה"ח) פ"ג  בראשית,שבועות במעשי  מרובע שאין 

והגשמיות  והגוף  החומר  ענין  –שכל נפש (שבבחי'

הוי"ה) שם של אחרונה ה' לאורותבחי' שייכים

שייך  העולמות של הרוחניות כל אך  העיגולים,

וכדלהלן . אוא"ס הקו  על המלבישים היושר  לאורות

– והיושר העיגולים ענין נבאר הדברים בהמשך  (ובעז"ה

ענינם) .מה

ïåùì [ èהאריז "ל äæá רבינו   éë òãå"

 ïéàì úåîìåò  éðéî  ùé úåìéöàä

"íéøåàéáá äúò åðà ïéàå õ÷.

 äðäאלו שבתיבות שמפרשים מהמקובלים יש

העולמות לאלו  המהרח"ו  רבינו  רמז

סרוג  מהר "י  בהם שדרש  העליונים הנעלמים

עמק מפאנו, רמ"ע משה, ויקהל  בספרים (המבוארים

קל המלך ) ברמז פה ורימזם המהרח"ו  והעלימם ,

ששיבח  זי"ע התניא דברי הקודם בשיעור העתקנו (וכבר

שהעלימם  מהרח"ו ).áאת 

_________________________

כ"א ב. פרק  הראשון השער והאמונה היחוד (שערי ז"ל מסטראשעליע  הלוי מהר"א הגה"ק  הגדול תלמידו דבריו שהביא כפי

העלמם, ועוצם הענינים דקות  לגודל כי] יען [הוא וכו' בספרו האלה להצמצומים ז"ל רח "ו האלה'י הזכירם שלא "מה כי בהגהה)

למקצת  זה קרה כאשר יתברך , בעצמותו מהות  איזה ושלום חס להעריך  באלה לטעות ויכולים דא, סביל מוחא כל לאו אשר



ואוצ"ח  רימונים פרדס בספה"ק כהשיעור

øéëæðå [ é והנידון הפולמוס את  בקצרה כאן 

בענין  המקובלים בין שהיה הגדול

תלמידי גדול היה סרוג דמהר"י  ידוע דהנה זה,

להאריז"ל מהרח"ו  ביאת  לפני (ס'האריז"ל

יד ) עמ' מלובלין הכהן צדוק  לר' וכשאירע הזכרונות ,

שהמהרש"ל רבינו המעשה של  וקרובו דורו בן (שהיה

מג והיה בדעתו)האריז"ל, מאוד וחזק  ותקיף  הדור דולי

חדשים  סודות  ומחדש שמגלה זה על להחרימו  רצה

וברמ"ק  בראשונים להדיא נזכרו  ענין שלא (כגון

בראשונים  מוזכרים שאינם א"ק דרוש  כל וכן הפרצופים,

ענין  וכן ברמז, ובזה"ק בתיקונים רק ומוזכר וברמ"ק,

י') תמורת  לה' דהי"ס רבינוהחלוקה הוצרך  ואז ,

בשמות שישתמש  סרוג מהר"י את לשלוח האריז"ל

אל  ללובלין לבוא הדרך  קפיצת  לעשות  הק'

לעשות שרצה היום באותו  והגיע המהרש "ל,

בקבלה המהרש "ל עם ודיבר (שהמהרש "להחרם,

'מנורת הנקרא בזה ספר וחיבר בקבלה גדול ג "כ  היה

זמירות על  הקבלה דרך  על  פי' חיבר וכן טהור', זהב

של שב"ק ) כוחו גודל המהרש "ל והבין  שראה עד  ,

בקבלה  לדרוש הרשות ניתנה שלו האריז"ל רבינו 

דהחרם  מחשבתו ההליכה â וביטל לצורך  והנה ,

הותר  פקו "נ ובבחי' הצלה בבחי' שהיה לשם

בקפיצת לרבו  לחזור אך הק ' בשמות  להשתמש

סיבבה  ועי"ז סרוג, המהר "י  יכול היה לא כבר  הדרך

בחו"ל, סרוג מהר"י שנשאר העליונה ההשגחה

ועי"ז  מפאנו , לרמ"ע הקבלה תורת  הפיץ ושם

ספה"ק  שהוא בקבלה, הראשונים ספרים נדפסו

המלך ושם עמק  חיים עץ ספר קודם עוד  (שנדפס

בארוכה) סרוג  מהר"י דרושי כל  .מוזכרים

äðäå [àé שכאן בקצרה, נזכיר לענינינו הנוגע

האריז"ל  רבינו מזכיר באוצ"ח

ספירותיו עשר  מתחילה יצאו שבו  א"ק ממציאות 

לתוך  נמשך העיגולים אלו בתוך ואח"כ  דעיגולים

דא"ק  דיושר י"ס  היינו  היושר, קו דעיגולים .ãהי"ס

 äðäå [áé דא"ק דעיגולים שהי"ס במקו"א מבואר 

דיושר  והי "ס  דא"ק , הנפש  בבחי ' הם

לעיין  יש לכאו' וא"כ דא"ק , הרוח בבחי' הם דא"ק 

ובזה  דא"ק, יחידה חיה הנשמה בחי ' הם איפה

שחוץ  סרוג דמהר"י בדרושים בארוכה מבואר 

עולמות, ג' עוד  ישנם דא"ק ויושר דעיגולים מהי "ס 

סתימאה" קדמון  "אדם נקראים שהוא (אק"ס)שהם ,

חיה  בחי ' שהוא – קדמון " "אויר דא"ק, נשמה בחי '

דא"ק . יחידה בחי ' שהוא – המלבוש" ו"עולם דא"ק ,

àìà [âé של מקומם היכן  המקובלים בזה שנחלקו 

הנ"ל, הנעלמים העליונים העולמות  אלו 

וכ"מ  מפאנו, והרמ"ע המלך  העמק  לשון פשט שלפי 

הוא  וכן  הרש "ש, מתלמידי  שהיה דוד בחסדי 

העליונים  העולמות אלו  הרי חב"ד, הם בכתבי 

_________________________

בעדם  יכפר ה' וכו', מנשוא עונם וגדול פלילי עון וזה וכו', בחינה איזה המקומות באלה להעריך המתחכמים אחרונים מקובלים

כלל, רח"ו האלה'י בזה דיבר לא לכן בשגגה. העם לכל [בעל כי הקדוש אדמו"ר  היה תמיד  כאשר מאוד , בזה  כחו ויפה 
כלל  מזה דיבר  שלא  בזה אותו משבח הסתיר התניא ] אשר ז "ל רח"ו האלה'י אם וכו', העם דלת בעצמם וחומר קל ישאו ומזה ,

בזה, יטעו שלא מחששו הקדוש  בספרו זאת הביא לא כן פי על ואף  הוי"ה, בסוד עמדו אשר למבינים אם כי גילה ולא ספרו

במה  אם כי כאלה, עמוקים בדברים להתבונן וכו', הוי"ה בסוד עמדו שלא שאותם וחומר קל של בנו בן וחומר וקל שכן כל

עכלה"ק . וכו', שהורשה

עיי"ש.ג. מפאנו. הרמ "ע  של מדרשו לבית לאיטליה סרוג מהר"י את  שלח  שהאריז"ל כתב ע ' סי' עשק  באר ובתשובת 

ספירות,ד . עשר מציאות  בו ויש  כנזכר, בקדומים לכל קדמון הנקרא האדם זה נמצא החלל בזה כי דע  האריז "ל, רבינו ז"ל

העיגולים, בתוך כך ואחר אלו, בתוך  אלו עיגולים בדרך  ספירותיו עשר יצאו תחילה ואמנם הזה, החלל כל את  ממלאות  והם

כלל  עוסקים אנו ואין וכו' הזה כציור הנזכרים, העיגולים כל באורך  ספירות, בעשר אחד אדם ציור היושר, קו דרך נמשך

עכל"ק . ענינם. מה והיושר העיגולים מציאות נבאר ולהלן בלבד, היושר בבחינת רק  בעיגולים,



לנפשך  חכמה דעה כו 

שעולם  מכיון והנה א"ק, עולם ומחוץ מעל כביכול

ע"י שנהיה החלל לתוך שנכנס  הקו  על מלובש א"ק

לומר  צריך לכאו' הרי  בע"ח, המזוכר  הצמצום

בעץ  המוזכר  לצמצום מחוץ הם העולמות  שאלו

המוזכר  לצמצום הקודם צמצום שהיה והיינו חיים,

האלו, העליונים עולמות נתגלו ידו  שעל בע"ח,

נתגלה  ידו שעל בע"ח המוזכר  צמצום היה ואח"כ 

עליו. המלובש  א"ק ועולם הקו לתוכו שנכנס  החלל

êàאלו שכל סוברים מקובלים ועוד  הסולם בעל

החלל  בתוך הם גם סרוג דמהר "י  העולמות

כל  ולדעתם בע"ח, המוזכר  הצמצום ע"י שנהיה

שא"ק  א"ק , לפנימיות  שייכים הנ"ל העולמות  הג'

הנ"ל, עולמות ג' כל את בפנימיות  בו יש עצמו 

הלשון  שפשט שאף הסולם בעל שמפרש והיינו

א"ק  מעל הם האלו שעולמות  משמע המלך  בעמק

בפנימיות שהוא דבר בקבלה יכול (בעובי)הרי 

מעל שהוא כן (באורך )ליקרא אינו  שבאמת  אף ,

כנ "ל ) ממנו חוץ ואינם א"ק בתוך דא"ק הנר"נ  .(שבאמת 

äðäå [ ãéשנמנעו הספרדים מהמקובלים היו 

מחמת סרוג מהר "י  דרושי מללמוד

שלא  האריז"ל רבינו  שהזהיר המהרח"ו מש"כ 

אחד  ששום ממהרח"ו, רק  בקבלה דבר שום ללמוד 

ואמנם  דעתו , לסוף ירדו לא האחרים מהתלמידים

הכהן  צדוק רבי  כמו גדולים רבים גיסא מאידך

זי"ע הנ "ל )מלובלין  הזכרונות בחב"ד (בס' מקובל וכן

האריז"ל  רבינו הזהרת  שאין  שקיבלו  ועוד, ומהגר "א

אצל  כלל היה שלא סרוג, מהר "י  דרושי על קיימת

האריז"ל  כיון עליו ולא המהרח"ו, עם יחד  האריז"ל

אותם  היו האריז"ל עליהם שכיון התלמידים (ששאר

ברצון  שלא האריז"ל  אצל ללמוד מהרח"ו שהכניסם

תלמידי  גדול  בעצמו שהיה סרוג  מהר"י אך האריז"ל,

זו  באזהרה נכלל  לא אליו המהרח"ו בוא לפני .äהאריז"ל 

äðäå [ åè הרש "ש רבינו שמש "כ אומרים יש

שלום נהר ע"א)בספרו  לד (דף

מדברי לבד  קבלה ספר  שום למד  שלא שנשבע

למדם  שלא סרוג מהר "י  דרושי על גם קאי  מהרח"ו

דוד  חסדי בספר  אשכחן מאידך ואמנם הרש "ש,

הרש "ש תלמידי מגדולי כללי שהיה קיצור הוא (וספרו

ה') אהבת  בספר כמש"כ בספרוהרש "ש  מביא שהוא

חזקה  ראיה וזה סרוג, מהר"י קבלת  את בקוצר

שהסכים  הרש"ש  מרבו קבלה בידו  שהיתה

ירושלים  שלום בספר  נדפס וכן אלו, לדרושים

שגדול  שכותב א-ל בית מתלמידי שהיה

השד "ה ה"ה הקודם בדור  חיים המקובלים (רבי

האוצ"ח) על  שלימה האיפה בעל  ה'כהן ד'וויק  ש 'אול

סרוג. מהר "י  דרושי בעצמו  למד 

ïëå נכד של כת "י שליט"א אחד גדול אצל יש

אצלו כרוך  שהיה שלום הדברי בעל הרש"ש 

דרושי עם יחד  שלום נהר  הרש"ש  זקינו של הכת"י 

שאף  נראה זה ומכל סרוג, דמהר"י המלבוש 

סרוג. מהר "י  כתבי לימוד על  איסור אין לרש"ש 

_________________________

שדבר ה. הנוראים, השגותיו לענין הקדוש  מפיו שמעתי אנכי גם וז"ל, רכה) (אות הר"ן בשיחות מש"כ את זה בענין עוד ונזכיר

יתברך. האלקות עצם רק  הוא ולמעלה שמשם להם ונדמה בגלגלים. ידיעתם מסתיימת  המחקרים אצל הא ואמר, מזה פעמים כמה

האמת  חכמת  שהוא היטב הקבלה חכמת  שהשיג מי אפילו כמוכן ולמעלה. שמשם ומדרגות  בעולמות  הוא הקבלה למוד כל ובאמת

זכרונו  האר"י מכתבי שמלקט אחד ספר ראה אחת פעם וכן וכו'. גבוה מעל גבוה יש  עדין כי לתבונתו, חקר אין כן פי על אף 

ויקהל  בספר שכתוב כמו וכו' המלבוש  עולם שהוא האצילות  שקודם והמדרגות מהשתלשלות שמדבר מצויים שאינם לברכה

ושחק . יותר, גבוה שאין לי ונדמה מאצילות למעלה גם בקבלה לימוד שיש מה זה על מאד ונפלאתי מזה עמי ודיבר וכו'. משה

האמת  בידיעת  אפילו כן כמו היה וכונתו לעיל. כנזכר וכו' בגלגלים הידיעה שמסתיים נדמה המחקרים אצל הא כן, גם אז  ואמר

עכ"ל. בכתב. לבאר אפשר אי זה וענין חקר. אין לגדולתו כי וכו', וערך  שיעור בלי גבוה מעל גבוה עוד יש  למעלה למעלה



שו"ע  כז ביאורי

שו "ע  ביאורי

'â 'éñ

.åøîàì åâäð àì åéùëòå ,'åëå íéãáåëî åãáëúä øîàé  àñëä úéáì ñðëéùë . à óéòñ

éúøùî íéùåã÷ íéãáåëî åãáëúä øîàé  àñëä úéáì åúñéðëáå ,ì"äæá  áúë øåèáå

éðá ìù ïëøã ïëù àöàå ñðëàù ãò  éì åðéúîä ,éðåøæò  éðåøæò ,éðåøîù éðåøîù , ïåéìò

.'åëå ñðëéù  íòô ìëá øîàé ïëå  íãà

' åëå éðåøîù  íéëàìîî  ù÷áì øúåî êéà

äðä [ à בענין בעזה"י  קצת  להרחיב המקום כאן

מהמלאכים והשאלה (ומנשמותהבקשה

שהלא הצדיקים) זה, דבר שרי אופן ובאיזה האם

מהמלאכים  מבקש מכובדים' ד'התכבדו  זו בבקשה

עזרוני'", עזרוני  שמרוני "שמרוני להם ואומר

ממלאכים, בקשה לבקש  מותר  איך צ"ע ולכאו '

ראוי לבדו ש 'לו  הוא האמונה מעיקרי אחד והלא

כתבנו [וכבר  לזולתו'. להתפלל ראוי ואין להתפלל

תשעה שנת  החכמה בים זה תרא-תרי)בנידון (עמ'

תענית עמ"ס  ע"ב)בביאור  כח שאין (דף  אלא ,

הכא  נשתנה פרטים ובכמה חידוש ללא ביהמ"ד 

מהתם].

 éñéðëî'  úøéîà  åììùù  íéðåøçàä éìåãâ

' íéîçø

äðäå [á באחרונים שיש  הגדול הפולמוס ידוע

רחמים  'מכניסי הפיוט אמירת בענין

האחרונים  מגדולי  שכו "כ  וכו'', רחמינו  הכניסו

המהר"ל  [וביניהם זה פיוט אמירת  (נתיבותàשללו 

_________________________

כאשר א. אבל לעושר, ראוי שאין למעלה מקטרגים לו שיהיה אפשר עושר הש"י לו שיתן מתפלל האדם וכאשר שם, וז "ל

צרים, לו יהיה שלא הש"י אל שיתפלל משמע ומזה מקטריגים. אין מבקש שהוא הדבר על שוב מקטריגים לו יהיה שלא מתפלל

מכניסי  לומר נוהגים אנו אבל הש "י. אל התפלה דרך  זה שיהיה רק  ראוי אין זה לי צרים תהיו אל למלאכים ולומר שיתפלל אבל

מצאנו  ולא רחמינו שיכניסו מלאכים אל מתפלל כאילו זה דבר כי ראוי זה ואין וגו', הרחמים בעל לפני רחמינו הכניסו רחמים

רחמים, המתים עלינו שיתפללו כדי הקברות לבית  יוצאים היו תענית גזרו שכאשר ע "א) (ט "ז , תענית  במסכת  דאמרינן והא זה.

ויבקשו  לחיים יתחברו המתים שגם למתים ומתחברים לבה"ק הולכים שאנו רק עלינו שיתפללו המתים מן מבקשים שאנו זה אין

רחמינו  הכניסו למלאכים לומר אבל ישראל, על רחמים ומבקשים ישראל אוהבים והם ישראל ג"כ המתים כי ישראל, על רחמים

עשה  לומר יכול ולפיכך  חבירו עם חסד עושה שהוא האדם אצל זהו עלי, התפלל אחר לאדם לומר מותר אם ואפי' ראוי. אין זה

שאנו  מה כי וי"ל כך . שיתפלל וח "ו ובקשה תפלה דרך  היא רק  כך  לומר שייך  לא במלאכים אבל עלי, והתפלל זה חסד אתי

התפלה  להכניס התפלה מכניסים שהם למלאכים כך  מצוה שהאדם רק כלל בקשה זה אין וכו' הכניסו רחמים מכניסי אומרים

רק ראוי שאין דבר הוא זה כל ועם הש"י. לפני תפלתו שיביאו זה על ממונים שהם למלאכים לצוות  לאדם כח ויש הש"י, לפני

מתפלל  ויהיה צרים, לו יהיה ולא כחו את  מאמצים  הכל שיהיו האדם שיתפלל ז"ל שאמרו דרך על תפלה רחמים מכניסי שיהיה

להגיה  ראוי זה ולפי רחמינו. יכניסו רחמים מכניסי כי הש"י אל תפלתו הוא רחמים מכניסי שמבקש מה ולכך ע "ז, הש"י אצל

תחינה  וירבו ישתדלו ולכך  דמעותינו, יכניסו דמעה מכניסי תפלתינו, ישמיעו תפלה משמיעי רחמינו, יכניסו רחמים מכניסי



לנפשך  חכמה דעה כח

יב) העבודה נתיב נתנאל עולם קרבן  ,á(דר"ה ,(סופ"ק

אלקים  בית בספרו פי"ב)â המבי "ט התפלה ,(שער

מוולוז'ין  צג )ãוהגר"ח אות  ראש .(כתר

' íéîçø éñéðëî'ã øúéäá  ìáå÷îä øåàéáä

 íðîàå [â בקרב נתקבל רחמים' 'מכניסי הפיוט

בכל  וכמובא לאמרו  ישראל כל

מהגאונים  מקורו זה שפיוט והסליחות , הסידורים

האשכול,והקדמונים וספר גאון, עמרם רב (סדר

ר"ה) הל' המקובל ובמהרי"ל  והביאור  התירוץ ועיקר  ,

שלח, בפר' והציוני  הריקנאטי  מש "כ הוא בזה

שאשכחן  שכמו קברישכתבו על כלב שהלך  בחז "ל

שאנצל  רחמים עלי  בקשו אבותי  וביקש  אבות

את לשלוח איסור  שאין חזינן הרי  מרגלים, מעצת 

הש"י, לפני  רחמים עלינו  לבקש  הצדיקים נשמות 

מהם  ולבקש  למלאכים גם לפנות מותר ה"נ הרי

הלבוש  [אמנם הש"י, לפני  בעדינו שיתפללו 

ללמוד  שאין דחה הריקאנטי על בהגהותיו

יש  שלדעתו המלאכים, לגבי הצדיקים מנשמות 

יותר  המלאכים אחר לטעות שיבואו לגזור מקום

הכרעת כנ"ל ואמנם המתים, נשמות  אחרי מאשר 

אמירת לגבי בזה להקל למעשה ישראל כלל

כנ"ל]. רחמים מכניסי

å" ç éòöîàì äãåáòä øåñéà øåàéá

 åðééäå [ãהרמב"ם שכתב האיסור (בפיה"מ שכל

החמישי) אמצעיבעיקר לעשות שאין

כדי לעבדם ראוי  ש"אין ובלשונו  לקב"ה, בינינו 

בלבד  ית ' אליו אלא אליו , לקרבם אמצעי  להיותם

היסוד  וזה שזולתה, מה כל ויניחו המחשבות  יכוונו 

התורה  ורוב זרה עבודה על שהזהיר החמישי 

עליו  הנוסח מזהרת נתייסד  שעפ"ז – הרמב"ם (עכ"ל

_________________________

התפלה, קודם לש "ץ שהוא בתחינה ג"כ היא וכך  רחמינו. יכניסו רחמים שמכניסי הש"י אל היא שהתפלה ראוי וכך  ובקשה

שבני  רק הש "י. לפני שלו תפלה שיכניסו התפלה על הממונים המלאכים לו שיעמיד הש"י אל שמתפלל בודאי ראויה היא ואותה

לומר  יש  רק הברכות אל זה ענין דמה הפסקה בודאי וזה ישתבח, קודם הברכות תוך  זאת בקשה ואומרים ומפסיקים טועים אדם

בודא  וזה רם, בקול י"ח תפלת  שמתחיל קודם כלל אותה לומר אין זה בתפלה רחמינו הכניסו רחמים מכניסי שיאמר אבל י"ל. י

אף  הש "י, לפני תפלתו להכניס הוא הבקשה שתכלית  כיון ליישב יש מקום ומכל וכו'. רחמינו יכניסו רחמים מכניסי יאמר רק

כיון  מקום ומכל ית'. השם הוא הכל של התכלית שהרי כלל ית ' השם מן יוצא זה אין רחמינו הכניסו למלאכים אומר שהוא

ע"כ. רחמינו. יכניסו רחמים מכניסי שאמרנו כמו לומר נראה היה כחו מאמצין הכל שיהיו שיתפלל רק  מצאנו שלא

לאמצעי ב. כמתפלל שנראה אצלי, ישרה לא הפילי', תחינתנו קונך ולפני וכו' הרחמים 'מידת  שאומרים מה שם, הקרב"נ  ז"ל

המחשבות  כל יכונו בלבד אליו אלא אליו, לקרבה אמצעים להיות לעבדם ראוי שאין עיקרים עשרה משלוש החמישי היסוד וזה

ע"כ. שזולתו. מה כל ויניחו

אינו ג . צרה לו באת אם פטרון לו יש ודם בשר יודן רבי "אמר הרואה) (פרק  בירושלמי שאמר ממה שנראה וכמו שם, ז"ל

אבל  בחוץ, פלוני איש לו אומר והוא פטרון של ביתו לבן וקורא פטרונו של חצרו פתח על ועומד הולך אלא פתאום אצלו נכנס

דכתיב  הוא הדא לך , עונה והוא לו צווח אלא לגבריאל, ולא למיכאל לא תקרא לא צרה לך באת  אם כן, אינו הוא ברוך  הקדוש

המאמר  שאומר כמו לבדו לה' אלא לגבריאל או למיכאל לקרוא לאדם רשות  שאין מבואר הנה ימלט '". ה' בשם יקרא  אשר 'כל

עכ"ל. צרכו. ויפיק מלאכו שישלח יתברך  לאל שיתפלל אלא היתר אין כי לגבריאל', ולא למיכאל לא תקרא 'לא

כי ד. מהמלאכים לבקש ואין וכו', רחמים' 'מכניסי בסליחות  וכזה אמר, לא שב"ק  בליל לשלום' 'ברכוני הפזמון שם, לשונו כן

שכתוב  ומה מקללים, בהכרח ח"ו אז לאו ואם לברכו, הם מוכרחים זוכה האדם כאשר בהכרח, אצלם והכל מאומה כח  להם אין

שבהכרחו  מלאך נברא ומעש"ט מהמצוות פעולותיו ולפי במעשיו תלוי הכל וכו', יושר' מליץ מלאך עליו יש 'אם כג) לג, (איוב

חלו  עליון אהובי העולם 'אבות אמר רחמים' 'מלאכי ובפזמון עליו, ויקטרג משחית  מלאך נברא ח"ו, ולהיפך עליו, טוב להמליץ

ע"כ. להאומרים. מחה לא אבל וכו'', נא



שו"ע  כט ביאורי

ראוי  לבדו שלו האמונה עיקרי י"ג  של בסידורים הנדפס

לזולתו) להתפלל  ראוי ואין זה להתפלל  איסור  כל הרי  ,

אלא  לקב"ה, בשבילו  לפנות מהם כשמבקש  אינו

עובד  íîöòá כאשר  íäì העבודה מדרכי באחת

בתפילה  וכן  והקטרה, ניסוך  זיבוח השתחוואה של

בקשות, בעצמם מהם ומבקש אליהם שמתפלל

אמצעי לעשותם בזה שכוונתו  אף  ע"ז, איסור  שזהו 

להם  ומתפלל שעובד  ידי שעל שסובר  לקב"ה, בינו

שיעבדו חפץ הקב"ה שאין לקב"ה, אותו  יקרבו

אמצעי)לברואיו בתור שזו(אף  ע"ז , איסור  וזהו 

כמ"ש  הקדמונים ע"ז עובדי של הטעות היתה

ה"א-ב הרמב"ם ע"ז הל' ).ä(פ"א

 íìåàהמלאכים אל פנייתו  לנשמותכאשר (או

עבורוהצדיקים) שיפנו  בבקשה היא

כלל, ע"ז איסור בזה אין ובקשה, בתפלה להקב"ה

ליתן  המלאכים את  מגדיל אינו זה שבמעשה כיון 

אלא  ח"ו, עצמם בכח פעולות  לפעול עצמי  כח להם

שרי. בזה להש"י, עבורו שיתפללו מהם מבקש  רק 

 æ" ò øåñéà äæá ùéù åáúë àì  íéøñåàä áåø

å" ç

 úîàáå [ äאלו שרוב תשכח טפי דייקת  כד

מכניסי אמירת  ושללו שטענו 

אלא  ח"ו, ע"ז איסור  בזה שיהיה כלל דנו  לא רחמים

תפלה  של נכונה צורה זו אם אינודנו שהדבר  או

אחר  לטעות  יבואו שעי "ז  חשש  שיש משום ראוי ,

[והיינו כלל בחירה להם שאין  משום או המלאכים

פיוט  אמירת ששללו  הנ"ל האחרונים אלו שאף 

בזה  שיש  כלל הזכירו לא הרי  וכדו' רחמים מכניסי

ראוי אינו  זה שדבר  שכתבו  אלא ע"ז איסור בעצמו 

" הנ"ל הקרב"נ כמתפלל äàøðù כמש"כ 

כתב  לא הנ"ל המהר "ל בדברי  וכן  לאמצעי ",

_________________________

היתה ה. וזו היה הטועים מן עצמו ואנוש הדור אותו חכמי עצת  ונבערה גדול טעות  האדם בני טעו אנוש  בימי שם, הרמב"ם ז"ל

המשמשים  שמשים והם כבוד להם וחלק במרום ונתנם העולם את  להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלהים הואיל אמרו טעותם

ש  כמו וכבדו שגדלו מי ולכבד לגדל הוא ברוך  האל רצון וזהו כבוד להם ולחלוק ולפארם לשבחם הם ראויין רוצה לפניו המלך

קרבנות  להן ולהקריב היכלות לכוכבים לבנות התחילו לבם על זה דבר שעלה כיון מלך  של כבודו וזהו לפניו העומדים לכבד

היו  וכך  כוכבים עבודת עיקר היה וזה הרעה בדעתם הבורא רצון להשיג כדי למולם ולהשתחוות בדברים ולפארם ולשבחם

הגוים  מלך ייראך לא מי אומר שירמיהו הוא זה כוכב אלא אלוה שם שאין אומרים שהן לא עיקרה היודעים עובדיה אומרים

שאתה  יודעים הכל כלומר הוא עץ הבלים מוסר ויכסלו יבערו ובאחת כמוך  מאין מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל כי יאתה לך כי

הוא. רצונך  ההבל שזה שמדמים וכסילותם טעותם אבל לבדך  הוא

לו  והקריבו הכוכבים כל או פלוני כוכב עבדו להם ואמר צוה שהאל ואמרו שקר נביאי האדם בבני עמדו הימים שארכו ואחר

צורה  להם ומודיע הארץ עמי ושאר והקטנים הנשים העם כל לו להשתחוות כדי צורתו ועשו היכל לו ובנו וכך  כך לו ונסכו

האילנות  ותחת  בהיכלות צורות  לעשות  זו דרך  על והתחילו בנבואתו שהודיעוהו פלוני הכוכב צורת  היא זו ואומר מלבו שבדה

וליראה  לעובדה וראוי ומריעה מטיבה הצורה שזו העם לכל ואומרים להם ומשתחוים ומתקבצין הגבעות ועל ההרים ובראשי

ולומר  לעמוד אחרים כוזבים והתחילו וכך  כך  תעשו ואל כך  כך  ועשו ותצליחו תרבו זו שבעבודה להם אומרים וכהניהם ממנה

כך  תעשו ואל כך  ועשו עבודתו דרך  להם והודיע וכך  בכך  עבדוני להם ואמר עמהם דבר המלאך או הגלגל או עצמו שהכוכב

נשתכח  הימים שארכו וכיון ולהשתחוות להם ולהקריב מזו זו משונות בעבודות  הצורות את לעבוד העולם בכל זה דבר ופשט

של  הצורה אלא יודעים אינם והקטנים הנשים הארץ עם כל ונמצאו הכירוהו ולא ומדעתם היקום כל מפי והנורא הנכבד השם

כהניהם  כגון בהם שהיו והחכמים בשמה ולהשבע ולעבדה לה להשתחוות  מקטנותם שנתחנכו אבנים של וההיכל אבן ושל עץ

היה  לא העולמים צור אבל ולדמותן בגללם האלו הצורות  שנעשו והגלגלים הכוכבים אלא אלוה שם שאין מדמין בהן וכיוצא

ומתגלגל  הולך העולם היה זה דרך  ועל ועבר שם נח ומתושלח  חנוך כגון בעולם יחידים אלא יודעו ולא  מכירו שהיה אדם שום

עכ"ל. אבינו. אברהם והוא עולם של עמודו שנולד עד



לנפשך  חכמה דעה ל

ש"דבר  אלא ע"ז, איסור  משום ח"ו אסור  שהדבר

åìéàëזה  éåàø åðéàשיכניסו למלאכים מתפלל

äæ רחמינו   åðàöî àìå שם מסיים בעצמו  והוא "

המנהג. ליישב שיש 

è" éáîäåאלקים דהאיסור (הנ "ל )בבית מפרש 

לבקש (לדעתו) למלאכים לפנות

'יטעו אליהם יפנו  אם מחשש עבורו שיתפללו 

המקרה  תחת  נכנסים אינם הם כמו כי העולם

ואיש  איש חפצי  להשלים יכולים כן כמו  והחסרון

ונראה  וחסרונותיו ', הזמן  ממקרי  האנשים ולהציל

יבואו שמא מגזירה דרבנן  איסור הוי  שלשיטתו 

בעצם  אך  לאלקות , ולהחשיבם אחריהם לטעות

ח"ו. ע"ז איסור  עצמו  בזה דאין  מודה

' äðåîà  úåðè÷' äæì àøå÷ ñ" úçä

ïëå [åקסו)החת"ס סי' המהר"ל (או"ח טעם מבאר

היות רחמים מכניסי לומר שמיאן הנ"ל

שומע  אלקינו  ה' אם כי כלום מלאכים עם לנו  שאין

דרך  "כי  המהר "ל דעת החת"ס ומפרש  תפלה, קול

ההדיוט  כשאין  להדיוט מלך בין  מליץ להעמיד 

דבריו להטעים יכול אינו או  המלך  לפני וספון  חשוב

ואינם  השרת  ממלאכי לפנים ישראל ויען  כראוי,

מקבל  והוא שמו  יתברך  אוהבם לפני  מליץ צריכים

אם  וגמגום, עלגים בלשון אפילו יפות פנים בסבר 

אינו  הלז המליץ äìéìç כן   äðåîà úåðè÷ àìà,

החת "ס . עכ "ל וכו '".

ïðéæçå ולא אמונה' 'קטנות לזה דקורא מדבריו 

מחה א  לא עצמו  והחת"ס ח"ו , ע"ז יסור

הנ"ל, בתשובה כמבואר רחמים מכניסי באומרים

מוואלאז'ין הגר "ח הנ "ל )וכן ראש בכתר לא (כנזכר

מלאומרו שנמנע אף הפיוט, האומרים באלו מחה

לפנות טעם ואין  בחירה בעלי  שאינם שסבר מטעם

מלומר å אליהם  למנוע שאין דנו  פוסקים כו "כ  וכן ,

מן  לפרוש  שאין  מחמת  הציבור  עם רחמים מכניסי

ובשד"ח הצבור כ"א סי' או"ח יעלה יהודה שו"ת (עיין

א-ב) ר"ה אין מערכת  הפוסקים שלרוב וחזינן  ,

לפני רחמים עלינו  שיעוררו מלאכים הפניה בעצם

וכו'')הש"י מלך לפני ובקשה תחינה והרבו ('השתדלו

ח"ו ע"ז  המהר"ם .æ איסור  בדעת מש"כ בהערה (ועיין

בזה) .שיק

_________________________

שכתב ו. שעג) סי' הגאונים (תשובות גאון שרירא רב בתשובת כדאשכחן סברו רחמים מכניסי לומר שנהגו ישראל כלל משא"כ

שהמלאכים דברים כמה שיש  אותי וז "ל, הגואל 'המלאך  יעקב וקאמר וכו', מלמעלה רשות צריכים ולא דחזו לפום בהם עושים

ליה  מדקאמר וצדיקים, נביאים רצון שעושים מלאכים חזינן וקא וכו', הפנים שר וזהו הושיעם', פניו 'ומלאך  אמר וישעיה וגו',

ע"כ. וכו'', שיראה כמו לעשות  רשות לו ניתנה ש "מ  וגו', פניך ' נשאתי 'הנה ללוט מלאך 

העבודה ז. איסור מצד רחמים מכניסי אמירת בענין שדן ז ') פרק  מצוותיך  דרך (בספר זי"ע צדק  הצמח  בעל לרבינו מצינו אמנם 

דרך  עבודה זו שאין שם שכתב חנוכה) נר (ד"ה אור תורה לס ' בהגהותיו מזה בו חזר עצמו שהוא מציינים וראינו אמצעי, דרך 

כנ "ל. תפילותינו את  להעלות  שלוחים להיות מהם מבקשים אלא אנו שאין אמצעי,

המלאכים  אל לפנות  לאסור שחושש  רצג) תשובה (חאו"ח  שיק דהמהר"ם יחידאה השיטה את  הבאנו הנ"ל החכמה שבים ובמאמר

ברכות  (ירושלמי חז"ל שדרשו וכו' אחרים אלקים לך יהא דלא האיסור משום בעדינו) טוב וימליצו שיתפללו לבקשם (אפילו

שבזה  דע"ז , לאו בגלל המלאכים אל לפנות אסור שיק המהר"ם ולשיטת לגבריאל, ולא למיכאל לא קורא תהא שלא ה"א) פ "ט 

שם  והנה נברא, לשום אלקות ליתן אסרה והתורה ושררות, כח  להם כנותן ג"כ נחשב בעדינו טוב שימליצו אליהם שפונה גופא

מהמתים  שביקשו מחז "ל שהבאנו ההוכחות כל את שדוחה התשובה, בתחילת שיק המהר"ם שם מש "כ את הבאנו במאמר

עלי  בקשו 'אבותי בגמ ' הלשון לפרש  נדחק וכן האגדות, מן הלכה למדים אין הרי וכו') יפונה בן (ככלב רחמים עלינו שיבקשו

ולמוגג  לרכך כדי כן שאמר או לנו, ויעמדו האבות זכויות יתעוררו להש"י  תפילותינו שע"י אלא כפשוטו, שלא דהכוונה רחמים'

שיבקשו  המתים מנשמות  לבקש אסור שיק  שלמהר"ם שנראה שם כתבנו ולפ "ז בארץ, תשועה לו שאין וצער הפלגה בדרך לבו

בסוף  שוב העיון אחר אך  זאת ), שהתירו הפוסקים דעת את שיק המהר"ם מפרש איך  בזה שכתבנו מה (ועיי"ש  רחמים עלינו



שו"ע  לא ביאורי

ù" ëå íéëàìî éáâì  úåòèì ïðéùééç àì äëìäì

íé÷éãö úåîùð éáâì

ïëå [æ לומר ישראל בכלל למעשה המנהג נתקבל

רחמים' 'מכניסי הסידורים פיוט בכל  (כמובא

להלכה  שנקטינן והיינו המתירים, כשיטת והסליחות

טעות ) לכלל  הדבר שיביא גזרו שלא שלא וכ "ש ,

הצדיקים  מנשמות בקשה לגבי  זה לדבר  חיישינן

טפי  קיל הצדיקים שנשמות  מהלבוש  דחזינן (וכנ"ל

מהמהר"ם  וכ"מ דלעיל, בחת "ס מוכח וכן מהמלאכים,

קיי"ל מלאכים לגבי אף  אם וא"כ  שם, שבהערה שיק

הצדיקים) נשמות לגבי כ "ש  .דשרי

 úàæ øéúäì  ì"æçî úåøå÷î

æ" éôòå [çהמנחת שנקט מה טפי  שפיר  מובן 

להלכה  זי"ע ממונקאטש אלעזר 

ס"ח)למעשה חז"ל (תשובה שמדברי  שהאריך 

לנשמות לפנות  שמותר מוכח רבים במקומות

כגון  הש"י, לפני  עלינו  שיתפללו בבקשה המתים

אבות קברי על וביקש  שהשתטח יפונה בן  בכלב

אי ' יד  דף בסוטה וכן  רחמים', עלי  בקשו  'אבותי 

רבינו משה של קברו על בבכיה עומדים שבנ"י

וכן  וכו '', עלינו בתפילה עמוד  רבינו  'משה ואומרים

תנחומא  במדרש דאשכחן מה את דבריו על נוסיף 

השי"ת מקבל שאין  משרע"ה שכשראה ו, ואתחנן

בקש  לו אמר  הפנים שר אצל לו  הלך מיד  תפילתו 

שמביא  למה נציין וכן  וכו ', אמות שלא רחמים עלי 

שיר  ממדרש רפב סי' ר"ה הל' הלקט בשבלי

אתכם  השבעתי הפסוק על שמוכח çהשירים ,

תפילתו. שיוליכו  ממלאכים לבקש  להתיר בהדיא

"éøäîä  óàù à"çðîä  ùåãéç øúåîã äãåî ì

åðéìò åììôúéù  íù÷áì

æ"ôòå [ è הידוע המהרי "ל שאף המנח"א מפרש

ר"ה) בהל' הפוסקים בכל שכתב (המובא

מהש "י יבקש אלא המתים נגד  מגמתו להשים שאין

עצמם  מהם יבקש שלא רק  זהו הצדיקים, בזכות

לפנות יכול אך בקשתו, למלאות בידם כאילו 

שס"ל  מוכח וכן הש "י , לפני  עליו  שיתפללו אליהם

_________________________

ודעימיה  דהמהרי"ל אליבא כן מפרש (אלא למסקנתו להלכה אינם שיק  דהמהר"ם הנ"ל הדחיות  שכל האמת נראה הנ"ל, התשובה

נוסחאות  נתייסדו פיהם שעל הזוהר וספר חסידים ספר שדעת  שמסיים וכמו להיתר), יותר שנוטה נראה גופא הוא אך  האוסרים,

שם  שמפרש  אלא ועבורינו, עלינו לטובה שימליצו עצמם מהמתים ולבקש  להתפלל שמותר שסוברים לשון מענה של התפילה

מותר  שזה אחרים), אלקים לך  יהיה לא משום מלאכים, לגבי שאוסר כמו דאמצעי איסור בזה (שאין בזה ההיתר טעם קודם

למלאכים) (ולא המתים לנשמות  בגדר רק  אינה אליהם הפניה וע "כ עמנו, מצטערים הם צערינו את  לנשמות  שכשמודיעים היות

מקום  אין וע"כ ה' ירחם שבזכותו לו תשועה יהיה בצערם ועי"ז עמו, שיצטערו צערו להם "מודיע אלא ושררות  כח נתינת

פניה  שאסר (במה יחידאה, שיטה הוא וכנ"ל שיק . המהר"ם עכ"ד בעדינו", טוב שימליצו בקשה היא אם אפי' זו תפילה לאסור

רחמים  מכניסי בפיוט  שחשש  החת"ס מרבו יותר מחמיר (והוא דע "ז, לאו משום בעדינו) טוב וימליצו התפילה שיעלו למלאכים

המנהג  פשט כבר אך כנ "ל), דע"ז  לאו משום לאסור חשש שיק והמהר"ם זאת, באומרים מחה ולא אמונה קטנות  מחמת  רק

שיק המהר"ם שדעת  (ובפרט המנהג אחר הלך בידך  רופפת  שהלכה מקום דכל הכלל בזה יש וממילא וכו', רחמים מכניסי לומר

וכנ"ל). ח "ו דע"ז  לאו מטעם אסרו לא רחמים, מכניסי אמירת  ששללו אלו שאף הפוסקים, שאר כנגד יחידאה היא

שאינו ח. אחר, ודבר שמים שם משתף משום בזה ואין כו' דמעה מכניסי כו' רחמים מכניסי ואומרים שם, הלקט השבלי ז"ל

הדין  נגמר בפרק בסנהדרין דאמרינן מהא זה על ראיה הביא זצ"ל צדק כהן אביגדור ר' והרב מזבח, ולך  ליה ששנינו למה דומה

שיסייעוהו  זצ"ל שלמה רבינו ופי' מלמעלה, צרים לו יהי ואל מלמטה כחו את מעמצין הכל שיהו אדם יבקש  לעולם יוחנן ר' אמר

אתכם השבעתי פסוק  על השינים שיר במדרש וגם מלמעלה משטינים לו יהיה ושלא רחמים לבקש השרת כנסת מלאכי אומרת
יושר  מליצי ותהיו הקב"ה  לפני ודמעתי תפלתי הוליכו דמעה שערי ועל תפלה  שערי על העומדים למלאכים  ישראל

עכ"ל.לפניו וכו'. וגו' אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם ונאמר השגגות ועל הזדונות על לי שימחול



לנפשך  חכמה דעה לב 

חי איש  להבן  ב')גם נצבים ראשונה שאחרי(שנה

נגד  מגמתו  ישים שלא המהרי"ל דברי את  שמביא

רחמים  לו שיתן להש"י יתפלל אלא המתים

קבר  על להשתטח שיכול הבא"ח, מוסיף  בזכותם,

הקבור  הצדיק  מנפש  מבקש 'הריני  ויאמר הצדיק

וכך" כך  הקב"ה לפני  עלי  שתתפלל (והיינו פה

לשיטת אף  מותר זה שדבר והבא"ח המנח"א שנקטו

ושאר  המהרי"ל, בלשון דחוק זה שפירוש ואף המהרי"ל,

שלשיטתו  וסברו בדבריו, כן הבינו לא פוסקים

לא  אף המתים נשמות אל  כלל לפנות  אין דהמהרי"ל 

לפנות יבואו שמא (מחשש עבורו שיתפללו לבקשם

ח"ו) עצמם מהם בבקשה ופשוט אליהם מובן  מ"מ ,

המנח"א  כדעת  לנהוג אפשר  למעשה שלהלכה

למעשה  הלכה המנהג נתקבל שכבר  היות והבא"ח,

כנ"ל רחמים' ד 'מכניסי פיוט חששו לומר (ולא

לבקש עצמם להמלאכים לפנות לטעות שיבואו להדעות 

בקשות ) למעשה,מהם להלכה ללמוד יש  ה"נ וא"כ ,

לפנות לאסור שחששו כהפוסקים נקטינן  דלא

שמא  מחשש עלינו, שיתפללו הצדיקים לנשמות 

אחריהם. לטעות יבואו 

íéëàìîä ìà éðôî éôè  ìé÷ íé÷éãöä  ìà  äéðô

àáøãàå [é החת "ס מדברי (בתשובה נראה

הצדיקים הנ "ל ) אל שפניה

המלאכים, אל מפניה טפי  עדיפא בעבורו שיתפללו 

מכניסי מלומר  שמנע המהר"ל שאף שם וכמש"כ 

הם  שישראל היות במלאכים אלא אי "ז  רחמים

למלאכים  צריכים ואינם השרת  ממלאכי לפנים

וגוף  שותפים ישראל כל "אך  עבורם, מליצים שיהיו

חבירו גם מצטער  וכשאחד  אחת, ונפש אחד

על  המתפלל זה דרך ועל מצטער, ועמו  מרגיש

עליו עצמו שיחלה צריך  ע"ב)חברו יב דף  ,(ברכות 

ששניהם  וכיון  חולה, הוא שגם שיראה פירוש,

על  הרגל, משיכנס הראש שיכנס יותר טוב בצער

הרא  הוא חכם התלמיד  משל והמצטער דרך  ש ,

וקצת רגל בבחינת הוא בדין  שרוי עתה שהוא

בעלי ששניהם כיון  הראש להכניס טוב נזוף,

אחר". בעד כמליץ ולא החת"ס)דברים, והלא (עכ"ל .

המתים  בנשמות  אף  יש חבירו  צער  הרגשת  ענין 

כדאי ' קברם על הבאים דחיי בצערא שמרגישים

לבקש  מותר שפיר  להחת "ס  וא"כ  להדיא, בגמ'

בעדינו  שיתפללו  ציונם על שמנע מהם למהר"ל (אף 

רחמים) מכניסי .אמירת

ïëå המובא מוואלאז'ין הגר"ח במנהג לדייק יש

רחמים' 'מלאכי "ובפזמון  שם, ראש  בכתר 

וכו'", נא חלו  עליון אהובי העולם 'אבות אמר

העדיף  למלאכים, פניה שאסר הוא שאף  משמע

שיתפללו הק ' האבות לנשמות לפניה זאת ושינה

לפגם. טעם שום בזה מצא ולא בעדינו,

íéúîä  ìà ùøåãã  ùùçä ïéðòá

óàå [àé הליכה בענין  חששו פוסקים שקצת 

כדורש  שנראה מחשש  הקברות לבית

המתים חיים אל ר' בשם ריז סי' יו"ד ב"ח (עיין

נמצא פלטיאל ) שאינו חדש  טעם הוא זה וטעם ,

ללמוד  א"א זה לטעם וא"כ  המלאכים, אל בפניה

המתים, נשמות  לגבי  רחמים ממכניסי  היתר

דליכא  המתים אל  דדורש חשש  יש  המתים (שבנשמות

הרבה במלאכים) נקטו זה טעם שמחמת ויתכן ,

כשהולך  הצדיקים נשמות  אל לדבר  שלא פוסקים

פוסקים  ושאר המהרי "ל כמש"כ  קבריהם, אל

הל 'שהעתיקוהו  והמ"ב חיי"א, באה"ט, הא"ר, - (ה"ה

תקפא) סי' אסרוער"ה הנ"ל פוסקים אף [ואולי  ,

על  למתים בפניה רק המתים אל דדורש  מחשש 

שיבואו חשש ויש  גופם, שם שמונח היות ציונם

כשפונה  אך  גופם, אל היא שהפניה לטעות

זה  לחשש ליכא קברם על שלא הצדיקים לנשמות 

לדידהו]. אף 

äæ øåñéà àëéìã ïðéè÷ð  äëìäì

 íðîà [áé דליתא בזה להתיר נקטינן  למעשה

כמו המתים אל דורש  איסור  בזה

התפילה  סדרי נתקנו  שכבר שם הב"ח שסיים



שו"ע  לג ביאורי

וכן  זה, מנהג ולבטל למנוע מורה  לשום ואין בזה,

בש "ך  האלו  הב"ח דברי סיום קעט מובא סי' (יו"ד

הזוה"ק סט"ו) ע"פ וזאת המובא , מות אחרי (פר'

תקעט) סי' איסור במג"א שאין ייסא ר ' שאמר

אל  ולא הגויים, מתי  אל אלא המתים אל דדורש

שאין  ועוד, במיתתם, אף חיים הנקראים ישראל

ו בכשפים אלא המתים אל דדורש לא איסור 

שיעוררו נשבר  ובלב בתשובה המתים אל בפניה

עכ "ד  הקב"ה, לפני  רחמים הנשמות  עלינו

הזוה"ק .

 úåîùðî  ù÷áì øéúäì  äùòîì ïðéè÷ð

åðéìò åììôúéù  íé÷éãöä

àìà [âé דדורש האיסור רק  מתיר  הנ"ל שבב"ח

כותב  התפילה בעצם אך המתים, אל

תבא  שלא צרה כל על יתברך לפניו "להתפלל

כדברי לכאו' וזהו פה", הנקברים אבותיו בזכות

להש "י אלא עצמם, למתים לפנות דאין  מהרי"ל

הב"ח  דברי מהמשך ואמנם המתים, בזכות

היינו וכו ', התפלה סדרי  נתקנו  וכבר  שמסיים

שנתקנו, התפלה מסדרי להיתר ההלכה שמוכיח

הפמ"ג העיד כבר סקט"ז)הרי  תקפא שבסדרי(סי'

אל  פונים לשון , במענה המובאים שנתקנו  התפילה

רחמים. עלינו שיבקשו  עצמם המתים

ïëå ההולכים אצל אף  למעשה, להלכה נקטינן

הגרי"ש  כמש "כ המ"ב, פסקי  בתר בדרך

סוטה למס ' בהערותיו  זצ"ל ע"ב)אלישיב (לד 

לגבי רחמים מכניסי דאמירת מהיתר  שהוכיח

וכן  עלינו, שיתפללו הצדיקים לנשמות דפניה היתר

יעקב הקהילות בשם עמודהוא ח"א רבינו (ארחות 

שאנושה) צדיקים קברי על שתפילותינו  שאמר 

הגרי"ש  גם [ואולי  בעדינו, שיתפללו  מהם מבקשים

המנח"א  כדעת  סברו  יעקב והקהילות  זצ"ל אלישיב

המהרי "ל  פסק בין סתירה דאין  הנ"ל חי איש והבן 

איסור  שכל והיינו הנ"ל, להיתר  במ"ב המובא

עצמם  אליהם לפנות שאין הוא המהרי"ל

שיתפללו אליהם כשפונה ולא ויושיעוהו שיעזרוהו

כנ"ל]. בעדו

íéëàìîì äéðô ìò  åãñééúðù  úåìéôú  ë" åë

åðéìò åììôúéù

ïëå [ãéשנתייסדו תפילות כו"כ בספה"ק מצינו

שיעוררו למלאכים פניה של זה ענין  על

ר' תפילת  וכמו  השי "ת, לפני  רחמים עלינו

החיים  עתרת  בס ' המובאת  גדול כהן  ישמעאל

ט  סי' פאלאג'י תם è(להר"ח רבינו תפילת  הוא וכן  ,(

אומץ יוסף בספה"ק  תפד )המובאת שהבטיח (סי'

לשמירה  סגולה הנוראה é שהוא בתפילה הוא וכן  ,

_________________________

והטהורים ט. הקדושים השרת  מלאכי מכם, במטו מכם "בבעו בזה"ל, מהמלאכים בקשה לשון בה ויש  ארוכה תפילה והיא

ושנים  שבעים ובזכות  ישראל, תהלות  יושב אכתריא"ל הגדול שם בזכות גדולים ורחמים וחסד חן שתעשו בנקיות , והמופרשים

ושערי  שלום ושערי ורחמים, וחסד חן שערי לי ותפתחו הוא, ברוך הקדוש ברשות מפתחות תקחו והטהורים, הקדושים שמות 

כל  ובעיני בעיניכם, וחסד חן ואמצא תשועה. ושערי תשובה ושערי וכבוד, עושר ושערי והשכל, חכמה ובינה דעה ושערי שלוה

ושכבת  תפחד לא תשכח  אם כדכתיב, אפחד, לא וכשאשכב לטובה, עסקי כל על אותי ותעזרו אותי ותצליחו ומכירי, ויודעי רואי

ונופת  כדבש מתוקים חיי שיהיו שנתך , בתמוז וערבה השמש כתקופת  ולסמוך, ולהושיע  ולהועיל לעזור  עמי ותהיו צופים,

וכו'. רצון". יהי כן אמן הלבנה, וכמלואת

יארע י. שלא בדבר ערב ואני יום בכל לאומרה זיע "א תם מרבנו קבלה זו תפילה בזה"ל תפד) (סימן אומץ יוסף בספר כתב

לפני  בתפלה שתעמדו ורפאל וגבריאל מיכאל מכם בבקשה התפילה) (ז "ל דרכיו. בכל ויצליח  יום אותו כל רע פגע  שום לו

הן  משדים, הן יזיקוני, שלא מלסטים הן הולך , שאני מקום ובכל דרכי בכל שאצליח  הוא, ברוך  הקדוש המלכים מלכי מלך

ה' יצילני הכל מן לעולם, ובאים ההולכים פורעניות  מכל הן מרעב, הן ודבר, מחרב הן רע , דבר מכל ואשה, מאיש  הן מלילין,

עיי"ש. וכו'. או"א ה' מלפני רצון יהי בזרעי, ולא במאודי ולא בגופי לא בי, ישלטו שלא ישראל, אלקי



לנפשך  חכמה דעה לד

החכמה  בים שהדפסנוה חכמים הסמיכות  מבעל

שיעוררו המלאכים אל בה לפנות  שמרבה תשעג,

השי "ת. לפני  רחמים עלינו

 éðåëøá åà éðåøîù éðåøîùã øúéää øåàéá

 ÷"áù  ìéìá  íéøîåàù íåìùì

 íðîà [ åèדהציוני עדיין ההיתר אחר (אף

רחמים) מכניסי לומר יש והריקנאטי ,

מכובדים  התכבדו דאמירת דידן  נידון  לגבי לדון

עצמם  למלאכים פונה זה בנוסח שהרי וכו ',

אין  בזה והלא ויעזרוהו, שישמרוהו  ומבקשם

הנ"ל רחמים דמכניסי  הוא ההיתר  ההיתר (שעיקר

כנ "ל ) מהש"י לבקש  שלוחים רק אותם ואמנם שעושה ,

ביעב"ץ אשכחן  דידן)בזה בסימן וקציעה (במור

שנתקן  זה בנוסח לדקדק לי  שיש  ומה וז"ל, שכתב

כי מאד , זה על תמיה והייתי ובקשה, תפלה בלשון

עזרוני, שמרוני  המלאכים מן אדם יבקש  איך 

ולא  למיכאל לא תצווח לא במדרש אמרו ובפירוש 

לא  אם דבר שום המלאכים ביד שאין לבריאל,

נ"ל  לשמרך , לך יצוה מלאכיו כי  ככתוב נצטוו,

כלומר  עליון , משרתי  שאומר כיון  ליישב עתה

בשמירת הרוצה מקום, של בשליחותו הבאים

ההשגחה  וחפץ הגדולה תלה הרי ידיהם, על יראיו

לא  ואולם וכו', מעתה, בכך  קפידא אין בבעליה,

בלי הי"ת , נוכח בקשה נוסח זה לדבר לתקן  ראו

דרך  אינו  הענין  שזה מפני  תפילה, כמטבע אמצעי 

עכ "ל וק "ל. שלמעלה בזה)כבוד עוד  שהאריך  .(עיי"ש 

למלאכים  כשפונה שאף  חדש, היתר  מדב"ק וחזינן 

מדבריו שמוכח באופן  מותר  ומבקשם עצמם

הוא  וכן השי"ת , משרתי  אלא אינם שהם שיודע

ש "ק  בליל לומר  ישראל כל במנהג ההסבר  לכאו'

וצריך  וכו ', לשלום ברכוני  מהם ולבקש למלאכים

בדבריו שמזכיר כיון  כנ"ל בזה ההיתר  הסבר לומר 

א-ל  משרתי  רק  שהם היינו השרת , מלאכי שהם

להם  ליתן כוונתו  שאין  מוכיח גופא בזה הרי  עליון,

תפקידם  שיעשו מזרזם רק אלא ח"ו , עצמי  כח

לברכו שנצטוו .àéושליחות

 ú"ðøäåî úåìéôúì øå÷îä øåàéá

 äðäå [æèשמצינו שמה מובן המבואר  כל פי על

מקומות בכמה מוהרנ"ת ג"ע בדברי 

נשמות אל שפונה תפילות  לקוטי הק' בספרו

שכן  בעדינו, טוב וימליצו עלינו  שיתפללו  הצדיקים

הידועה בתפילה מז)אשכחן תפילה אל (ח"ב שפונה

האמת צדיקי כל עם שיקום לפניו וצועק רשב"י 

וכו ' נפשינו צרת  במרירות ולראות להסתכל

אזכה  אשר  את  ותעשו עלי  שתרחמו מהם ומבקש

וכו', תפלתכם ישמע הטוב וה' להש"י באמת לשוב

ג  כן  מצינו  מקומותועוד  בעוד קכב ם תפילה ,áé(ח"א

ז  תפילה שבכל âé ח"ב הצדיקים כל אל שם שפונה (

_________________________

האם יא . בחירה בחי' איזה להם שיש  גאון שרירא ר' תשובת  בשם (ז) בהערה לעיל שהעתקנו כמו לכאו' בזה לפרש  וצריך

ותפקידם  שליחותם למלאות  וחיזוק  כח  להם וליתן לזרזם אליהם הפניה שמועילה וכנ "ל לא, או כראוי ותפקידם שליחותם למלא

קצת  להם יש אך  הברכה, להביא השליחים הם והמלאכים הברכות, מקור הוא שרק  מהש"י היא הברכה שעצם והיינו כראוי,

כראוי. שליחותם למלאות  ולחזקם לברכם מועיל ולזה בשליחותם ולהתעצל למעט בחירה

שבעה יב. העולם, אבות הזאת . המרה צרה בעת בעדנו להעתיר עפר שוכני כל קומו עולם, יסודי צדיקי הלשון, זה איתא שם

הזקנים  וכל יה שבטי עשר ושנים ולאה, רחל רבקה שרה האמהות  וכל דוד, יוסף  אהרן משה יעקב, יצחק אברהם רועים,

הדורות  בכל שהיו והתמימים והיראים והקדושים האמתיים הצדיקים וכל ואמוראים התנאים וכל ואחרונים, ראשונים והנביאים

השתדלו  הזאת , צרה בעת  בעזרתנו נא התיצבו תשקטו, ואל תחרישו אל גדול, ועד מקטן כלכם נא עוררו נא עמדו הזה, היום עד

רעה  גזרה (ובפרט  קשות  גזרות כל מאתנו ויבטל זרעכם, ויחיה אהבתכם יזכר ונשא, רם אל מלך לפני ובקשה תחנה והרבו

ע"כ. וכו'. בישראל, כזאת תהא לא מלפניהם, יצאה כבר אשר הזאת ומרה

ישראל יג . מנהיגי הרועים, אבירי עולם, יסודי צדיקי ואומר, ואען מר, בקול אליהם ואקרא קולי ארים ועתה שם, הלשון זה



שו"ע  להביאורי

עלינו להתפלל שיקומו פונה ãéהדורות ומוהרנ"ת  ,

זה  היתר מקור  הרי ציונם. במקום שלא אפי ' אליהם

שהבאנו הנ"ל המקורות  על מיוסד  דמוהרנ"ת

ישראל  כלל שנקטו  דאשכחן כמו [היינו עתה,

אשכחן  כנ"ל דהלא רחמים, דמכניסי  בפיוט להיתר

לנשמות מפניה טפי חמיר  למלאכים דפניה

שיק , והמהר "ם החת"ס הלבוש  וכדברי  הצדיקים,

הנ"ל מוואלאז 'ין  למלאכים והגר"ח לפנות (שאסרו

הצדיקים) בנשמות  מלאכים והתירו אצל אפי ' ואם ,

הנ"ל  באופן  להיתר למעשה ישראל כלל נקטו

הש"י) לפני רחמינו שיכניסו לגבי(שמפרשים שכן  כל ,

הנ"ל באופן  דשרי , הצדיקים לבקשנשמות  (ששולחם

הש"י) לפני עלינו ].åè רחמים

äæ ïéðòî ø÷éò úåùòì ïéàù àúìéîã àð÷ñî

 àìà [æé לאסור מקום אין הדין  שמעיקר שאף 

שכתב  מה על שוב נחזור  מ"מ זאת,

זה הנ "ל )בענין מדבר (במאמר לעשות אין שמ"מ

ההיתר  מקור שמצינו  שאף  עצמו, בפני  עיקר  זה

הרי וכו ', רחמים מכניסי באמירת  ישראל ממנהג

למלאכים  קצרה ופניה תפילה היא זו תפילה סו"ס

חכמינו לנו שתקנו  תפילות ואלפי  מאות מתוך

אנו פונים שבכולם הגדולה כנסת ואנשי  ז"ל

אל  עצמה זו פניה וגם השי "ת, אל תמיד

הסליחות של התפילה סדר בתוך היא המלאכים

להש "י , הש"י שכולה אל  כולה כה"ג  ר"י תפילת (וכן

המלאכים) אל פניה הוא ממנה אחד  קטע וכן ורק ,

נשמות אל הפניה הרי  הנ"ל תפילות  בלקוטי 

מאד  ומועטות בודדות  פעמים היא הצדיקים

וגם  להש "י , שפונה התפילות  מאות  כל מתוך

היא  הנשמות אל הפניה עצמם אלו  בתפילות 

להש"י. התפילה מתוך  כחלק 

àð÷ñîåנשמת אל הדיבור  שעצם שאף דמילתא

ולבקשו מצערינו  לו ולהודיע הצדיק

יש  הש "י , לפני  לטובה עלינו  וימליץ עלינו שיתפלל

הללו בדברים להוסיף אין  מ"מ והיתר  סמך  לו 

קבועה  הנהגה מזה לעשות  שלא היינו חידושים,

בכל  הצדיק  לפני דיבור ענין שהלא לרבים, ודרך 

הוראה  להדיא מצינו שלא חידוש  בגדר  הוי מקום

וכנ"ל  הלכות , ולקוטי  לקו"מ ספרי  בכל זו  להנהגה

א  תפילות הוי  תפלות בלקוטי תפילותגם לו 

לכאו ' הרי להש "י , תפלות  מאות מתוך  בודדות 

זו היתה שלא עצמם מתוך  מוכיחים הדברים

לדבר  מוהרנ"ת של או רביז "ל של קבועה הנהגה

מענין  ועסק הדגשה עשו ולא הצדיקים, לנשמות 

זה.

äæ ïéðòá  ùéù äðëñäå ùùçä

èøôáå [çé כשמדברים הדברים שמטבע

הוי הצדיק לנשמת הרבה

לבו ובהרגשת  בשכלו שישתבש  החשש  באמת 

והדיבורים) המעשים אחרי מהצדיק (שנפעל  לעשות 

כמו הצדיק אל ידבר  ולא ח"ו , אלקי כח של מציאות 

הצדיקים  נשמות  ואל רשב"י  אל מוהרנ"ת  שמדבר

בעדו טוב וימליצו רחמים עליו שיעוררו  שמבקשם

בקשותיו כל לבקש יבא אלא הש"י, לפני

_________________________

בעזרתנו  נא עמדו הגיון, במיטב אל פני נא חלו נא, התיצבו נא, עוררו נא, עמדו נא קומו ודור, דור בכל היו אשר האמתיים

ע"כ. וכו' ירחם אולי ואביון עני עם יחוס  אולי דמשיחא, בעוקבא הזאת צרה בעת 

בתפילו יד . שנטינו ושם מה לדחות שייך  אין וע"כ – תורתם דברי את קודם מזכיר ואין הצדיקים משבח  קודם מדבר אין אלו ת 

הנ "ל. דהרשב"י מתפילה הראיה את  תענית ) מס' (שבבי' הנ "ל במאמר לדחות

–טו. הציון במקום אלא התירו לא שהתירו הפוסקים שאולי יד) (אות  הנ "ל החכמה שבים במאמר שהסתפקנו כמו דלא וזה

שלא  מעלה שיש  לעיל צידדנו ואדרבא ציונם במקום שלא אף  נשמות אצל מכ"ש  דשרי ממלאכים ק"ו ללמוד יש כנ"ל דהא

וכו'. דדורש חשש משום שאסרו להפוסקים חשש  שאין – הציון במקום



לנפשך  חכמה דעה לו 

תפילה  כמו  והוי  עצמו  מהצדיק  והצטרכויותיו 

ח"ו. דע"ז חמור איסור  דהוי לזולתו

 óãâîå  óøçîë éåäã  íåé  ìëá ììä ïéðòì øù÷ä

ùéå [èé בחז"ל דאי' להא הנ"ל ענין ברמז  לקשר

כמחרף  הוי יום בכל הלל דהאומר

ביותר , גבוה דבר שהוא ההלל בענין  דכמו  ומגדף,

ובצמצומים  בגדרים שלא בו  כשמרבים ומ"מ

ומגדף . למחרף הדבר  נהפך  לכך  הנאותים

øåàéáäåועבודה"י רוחניות  בעניני שיש בזה

ההלל  שאף  היינו הדגשות, של הענין

רק  עת, בכל מותר  אינו מ"מ בעצם טוב שהוא

עיקרי דבר  ואינו  ובקשה, לתפלה טפל כשהוא

הצדיקים  אל דדיבור הנ"ל בענין  י"ל וה"נ לעצמו ,

זה  מ"מ מותר , הדבר דינא מעיקר שכנ"ל שאף 

ועיקרי, קבוע וענין דגש  מזה לעשות שאין ודאי 

ג"ע  ותלמידו  זי"ע הלקו"מ רביה"ק  ולמשל

ולכתוב  לדבר  הרבה כ "כ שהרבו זי "ע מוהרנ"ת 

וכן  לשונות מיני  בכל להש "י  התפלה ענין אודות

לצדיקים  ההתקשרות מעלת ענין על רבות  דיברו

בדרכיהם  והליכה ספריהם ולימוד בהם ואמונה

בכל  בהדיא הזכירו לא מ"מ וכו ', עצתם וקיום

אל  דדיבור  הנ"ל ענין  אודות והלקוה"ל הלקו"מ

ודרךהצדיקים עצה בתור זאת כתבו לא (ואף 

הצדיקים) לעסוק להתקשרות  שאין זה מכל ומוכח

אלא  קביעות  של באופן  זה בענין והדגשה בעסק 

ארעי באופן .æè רק 
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óàå [ëבודדות תפילות כמה מצינו שכנ"ל

הצדיקים, אל מוהרנ"ת בהם שפונה

ולא  שבלקו "ת, להש "י  תפילות  מאות  מתוך זה הרי

קביעות מזה עושה בספריו  שמוהרנ"ת  מצינו

באופן  שאף  עיקר , מטפל לעשות ואין  ועסק,

להש"י)המותר בעדו יתפלל שהצדיק שמבקש גם (היינו

שבזה  עיקר מזה לעשות  ואין  בזה להרבות  אין 

ישכח  דבר  שסוף  ומגדף , מחרף בחי' להיות  עלול

ובפרט  הצדיק, אל דבר בכל ויפנה להש"י לפנות 

היינו לכו"ע האסור באופן זאת  לעשות שעלול

לפני רחמים עליו  לעורר  הצדיק  לשלוח במקום

וישתבש  ח"ו, עצמו  מהצדיק  בקשותיו  יבקש הש"י

אין  וע"כ  ה"י , מזה לגמרי ואמונתו  ודעתו  בשכלו 

בשום  נכתבו  ולא מקובלים היו שלא דרכים לחדש 

הסלולה  המלך  בדרך להמשיך  אלא זה בענין  מקום

בתפילה  בקביעות להרבות דור מדור  לנו 

להתפלל  ראוי  לבדו  שאליו  הש "י  לפני  ובתחנונים

עם  לפעמים כשמשתמש ואף  ח"ו , לזולתו  ולא

שיתפללו הצדיקים נשמת  את ג"כ  לעורר  הענין 

לעשות לא מ"מ הש "י , אצל רחמים עליו ויעוררו

להשתבש  לבא יכול ח"ו  שבזה וקביעות עיקר  מזה

ולא  שמו למען האמת דרך  יורנו  הטוב וה' וכנ"ל,

אבותינו בדרכי בתמים להולכים טוב ימנע

נכשל  ולא נכלם ולא נבוש  לא למען הק' ורבותינו

אמן . ועד לעולם

_________________________

נשמתו טז. שורש  לפי ישרה בדרך אותו מדריך  הת "ח שעי"ז  ת"ח , לפני הוידוי ענין את ב') תורה (קמא בלקו"מ  שמצינו ומה

החי  וצדיק  ת"ח  אצל הוידוי על היתה רבינו כוונת שפשטות  משמע שם שבדבריו התורה, על לחכמה בפרפאות בזה מש "כ עיין

ווידויים, בתפילות  שם ומרבים הק ' ציונו על כשבאים אף  בדקות  ממילא זה תיקון נעשה איך שם שהאריך  אלא הדין, בעלמא

בארוכה. עיי"ש  המלכות, בחי' ויתקן השי"ת לפני הוידוי יעלה שהצדיק  כדי


