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דבר א . בפנים פנים כתיב והנה חיצוניות, ובחינת  פנימיות בחי' מישראל ואחד אחד בכל יש  הנה כי בקיצור: שם לקו"ת  וז "ל

וזהו  נשמותיהם, ניצוץ בכל שלהם פנים בבחי' הוי'ה בחינת  מישראל ואחד אחד לכל נמשך התורה קבלת  בשעת  כי עמכם, ה'

'אלהיך ' להיות  שמך על נקרא שיהא עד כך , כל בך ומתגלה מאיר הוי'ה שם בחי' שיהיה פי' אלקיך , ה' אנכי הדבור קבלת ענין

חרטות, מלאים רשעים אפילו ארז "ל הנה ואחד. אחד בכל הוי'ה שם בחינת  יש איך  זה ענין וביאור במ "א. כמ "ש  שלך אלהים

באה  היא זו בחינה כי מפני ודעת , טעם בלי והוא מהקב"ה, נפרד להיות  רוצה שאינו מחמת  תשובה הרהורי להם שנופלים

על  משכיל בחי' ונקרא פי"ח ), בתניא (כמ"ש המושג והדעת ההשכלה מן שלמעלה ית' אליו ביטול בחי' שהיא חכמה מבחינת

שנתחזק חזקה בחינה היא זו בחינה כי מושבך, איתן כמו חיזוק  מלשון איתן להיות משכיל פי' אזרחי' לאיתן 'משכיל וכתיב דבר

פשוט רצון שהוא לפי במ "א, כמ"ש וגו' וסלחת  הוא עורף  קשה עם כי כמ"ש עורף, קשה בבחי' מאד מישראל ואחד אחד בכל

עכשיו  משא"כ מישראל, ואחד אחד בכל בהתגלות  הנ"ל ביטול בחי' חכמה בחי' יהיה לבא לעתיד כי מושג, ושכל טעם שום בלי

בכל  שיש הארץ, אזרח מלשון האזרחי וזהו פכ"ד), בתניא (ע' במ"א כמ "ש  ביהדותו שעודנו בעיניו שדומה מכסהו, שטות  הרוח 

(עיין  ב"ה הוי'ה שם של יו"ד בחינת  היא זו ובחינה דכולא, במקורא במחשבה עלו ישראל כי מעולם, מאז  זו בחינה ואחד אחד

פ "ד). התשובה באגרת

שיעורא  לפום חד כל ה' בגדולת התבוננות  ענין דהיינו כו', ורוחב אורך לה שיש הנהר רחובות בינה בחי' היא עילאה ה"א ובחי'

אצל  תמיד להיות צריכין אלו בחי' וב' ממש . חשיב כלא קמיה וכולא עוד, אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים הוא איך דיליה,

כך, באדם גם להיות צריך לכן מתפרשין, דלא ריעין תרין שהן בזהר איתא אלו בחינות  ב' על כי פירוד, בלי ה' בעבודת  האדם

במסירת  בו ולדבקה אליו וליבטל מגעת, בינתו ורוח  שכלו יד אשר כפי ורוחב באורך  ובינתו שכלו ולהעמיק  להתבונן דהיינו

ה' בגדולת יתבונן אם אפילו אזי הנ"ל, ביטול בחי' לו יהי' לא שאם המושג, ודעת  מטעם שלמעלה חכמה בבחי' ממש נפש 

בעליה  פי' בעליה, תחיה החכמה כי ח"ו, ממדרגתו ויפול אמיתי קיום להם יהיה לא ויראה, אהבה מזה ויוליד כחו, כפי בהרחבה

בהרחבה  ה' בגדולת ההתבוננות  כי זו, מבחינה הארה על ממשלה בחינת  לו שיש מה אפילו דהיינו ורבון, מרא בעל דתרגום

או"א  שער בע"ח  וע' דאברהם ה"א בענין לך  לך  ר"פ (ועמ"ש הנ"ל חכמה שמבחי' ביטול בחי' על יתירה מעלה לה יש  ובעומק

אבל  חכמה, מבחינת שהוא כל הארה אם כי ביה תפיסא מחשבה שאין לפי כו'), בעלה עטרת חיל אשת נק' שהבינה פ "ב



לנפשך  חכמה דעה ד

ובתיקוני  ו' דף בראשית בזהר (עיין בהיכליה נקודה ונקרא תחיה, החכמה הנה ואעפ"כ בכולא, תפיסא המחשבה הרי ההתבוננות

אין  אם זו נקודה בחי' לו יהיה אם וגם כלום, משמש  ההיכל אין נקודה אין שאם ההיכל, את מחיה שהנקודה ה'), תיקון זוהר

למעלה. כמו למטה מתפרשין דלא ריעין תרין והם כאחד שתיהן להיות צריך ולפיכך כלום, אינו היכל

שבלב  מדות למקום למטה המשכה בחי' נחל, בחי' יורד הנ "ל איתן שמבחי' איתן, נחל בחינת הוא הוי'ה שם של וא"ו ובחי'

קוין  ג' כנגד שהם ומעשה דבור מחשבה בחי' אחרונה ה' לבחי' ואח"כ לקדושה. להפכם וא"ו בחי' והוא בחי', לשש  שנחלקין

מעשה. לידי שמביא תלמוד וגדול לה, קרינן פה מלכות  שבע"פ  תורה בחי' והוא אחרונה, שבה'

י"ה, שם בחי' שיגדל רבא, י"ה שם יהי לקמן וכדפי' ראשו מנענע הקב"ה מברך  רבא שמיה יהא אמן עונין שישראל בשעה וזהו

עמקו  מאד קראתיך , ממעמקים בחי' ית' וחפצו רצונו התגלות מלמעלה נמשך עי"ז  לכן כו', איתן נחל בחי' חו"ב גילוי דהיינו

גבי  רז"ל שאמרו  וזהו אלהיך, הוי'ה אנכי בדבור התורה קבלת ענין הוא הוי'ה, בשם הנרמזים אלו בחי' וענין כו', מחשבותיך 

כל  אותו ומלמדין הוי'ה, שבשם יו"ד בחי' הוא דלוק נר כולה'. התורה כל אותו ומלמדין ראשו על דלוק  'נר אמו בבטן עובר

אותו, מלמדין אחרונה ה"א עד מיו"ד הוי'ה שבשם אלו מבחינות הענין שכל לך  לומר שבשם, אחרונה  ה"א בחי' הוא התורה

הגילוי. אל מהעלם ולצאת  ולבו, במוחו האלו הבחינות  וקליטת  תפיסת בנקל יותר העולם לאויר וצאתו לידתו אחר לו להיות כדי

שאע "פ  הוא ה' בעבודת והענין י"ה. מאותיות מפורדים הם ו"ה שאותיות  והיינו כו', שלם השם אין הגלות  שבזמן רז"ל אמרו אך 

בלב  נמשך להיות  פועלים אינן  עכ"ז  מהדעת, שלמעלה בבחינה ית ' אליו בטול בבחי' דעתו ומעמיק ה', בגדולת  ומעמיק שמתבונן

גשמיים, וענינים בתאות  שמלובש  הגלות בסיבת והיינו לבדו, לה' ותשוקה אש ברשפי הלב בהתגלות  ויראה אהבה המדות להפך

וג  לבבכם ערלת את ומלתם נאמר שבחי'וע "ז דמשמע  להבין וצריך  לבבך, את  אלהיך  ה' ומל כתיב הנה כי הענין וביאור ו'.

ועניינים  תאוות  בחינת דהיינו הלב על החופפת  הערלה בחינת  כי הענין אך  וגו', ומלתם נאמר והרי לבדו, ה' מאת יהיה זו מילה

עונותיכם  כאמור  בתשובה אלא תלוי הדבר אין האהבה, התגלות יהיה שלא לו"ה י"ה שם בין ומפסיקים המונעים גשמיים

פנימיות  ובחי' הלב חיצויות בחי' בחי', ב' יש האהבה עצמיות התגלות בענין אך  כו', אלוף מפריד ונרגן וכתיב וגו' מבדילים

עצמיות  נקודה שהיא מפני האהבה הרגש  יהיה ולא לגמרי ביטול בחי' שתהיה עד כ"כ אהבתו שיתגלה דהיינו הלב, נקודת 

פנימיות  תוך אל נוגע אם אדם מענין המשל וע"ש ), בצדקה אלא נגאלין ישראל אין ד"ה (באגה"ק  במ"א כמ"ש דליבא מעומקא

לבא  שלעתיד לעתיד, המשמשות  איתן נחל מבחינת  היא הבחינה וזו בזה. תלויין חייו ושכל ומהותו מעצמותו שלו לבו נקודת 

מאד  גבוה במדרגה עילוי אחר בעילוי שתהיה מאבותיך , והרבך והטיבך וגו' והביאך  וגו' השמים בקצה נדחך  יהיה אם כתיב

לבבך  את  אלהיך  ה' ומל כתיב ואז  וכו', מאברהם ירום מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל הנה כי כמ"ש מהאבות , יותר אפי'

הלב  נקודת  פנימיות בחי' הגילוי אל ההעלם מן לצאת  ימול הלב חיצוניות  בחי' שכל דהיינו לבבך, אלא כתיב לא לבבך  'ערלת 

הנ "ל.

אומרים  אנו ולזאת כו', שלם השם אין הגלות  בזמן כי יתברך עלמיא ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא מתפללים שאנו וזהו

ברכה  בחי' יתברך שיהיה עד ית', אליו והביטול השם בגדולת ההתבוננות דהיינו י"ה, שם בחינת  שיגדל רבא, י"ה שם יהי

'ולעלמי' אחד, העלם דהיינו 'לעלם' יותר יתפשט ואח"כ הלב, פנימיות  נקודת מעומק  לקדושה להפכם המדות למקום והמשכה

השלישי  ולבוש  העלם שהוא מעשה בבחי' שאפילו ומעשה, דבור מחשבה לבושים ג' בחי' דהיינו ג', העלם 'עלמיא' ב', העלם

המצות. ומעשה התורה ודבורי מחשבות ע"י דהיינו אליו, ובטלים לבדו, לה' כולם שיהיו י"ה שם יאיר מכולם, החיצון 

קודם  היינו ומקדם העולמות , השתלשלות  כל מראשית  היינו מראש פי' תחילה, במחשבה מעשה סוף  נסוכה מקדם מראש  הנה כי

לא  ה' אני כמ "ש  שינוי שום בלי כו' לאחר הוא ואתה העולם שנברא קודם הוא ואתה כלל, עלמין בגדר אינו ית' שהוא למראש

עולמות, ובחי' בגדר לומר שייך  וסובב ממלא כי עלמין, כל סובב ומבחי' ממלא מבחינת  עולמות  מבחי' למעלה הוא כי וגו', שניתי

ועצמו  במהותו בחינה אבל והנה כו'. לאחור מה לפנים מה רז"ל אמרו וע"ז  סובב, בחינת ולא ממלא בחי' לא לומר שייך  לא תו

התורה  בעסק וצריך  הנ "ל, ביטול בחינת  יש  המצות במעשה גם לזאת  אשר המצות , במעשה ונתלבשה ונשתלשלה ירדה זו

עזבו  אותי נאמר זה ועל כו', תורה אלא לי אין האומר משא"כ וגו', חיים מים מקור דכולא למקורא הנפש אליו שתכלה והמצות

וגו'. חיים מים מקור

בבחי' לפניכם נותן התורה, קבלת  של ראשון דבור שהוא אלהיך  ה' אנכי בחי' דהיינו שאנכי, מי אנכי פי' נותן, אנכי ראה וזהו



תשע"ב  ראה פר' השל"ס

ה' ואות  והקו, הצמצום סוד הוא י' שאות  (פירוש :

האצילות, עולם הוא ו' וסוד דא"ק, אח"פ סוד ראשונה

בכ"מ) כמשנ"ת בי"ע עולמות אחרונה .וה'

äðäå,הוי"ה דשם י ' אות  שבבחי ' הביטול ענין 

שהם  מדרגות  משני בפרטות  כלול הוא

בעצמו י ' שבאות  ושוב לה רצוא יש מדרגה בכל (כי

בבחי' שנכלל והקו הצמצום וה"ס רצו"ש , בחי' בפרטות 

הכוללת ) הוי"ה דשם י' בחי 'אות  הוא הביטול סוד כי  ,

בהיכליה  נקודה בסוד  י' המנוחה áאות  סוד שהוא ,

סוד  האחד  בחינות , ב' יש עצמו  בזה אך  האלקית ,

למעלה  מלמטה האור  הסתלקות שהוא הצמצום

במדת שיש ההשתוקקות  סוד והוא "רצוא", בבחי '

הוא  הביטול בחי ' של ה "שוב" וסוד  עצמו , הביטול

בחינת אך הצמצום. אחר שנשאר  הרשימו

השתוקקות עבודת  הוא שבביטול, ה"רצוא"

כליון  בבחי ' למעלה  המאציל.מלמטה אל
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 åîëå'ב יש  חכמה, בחי' שהוא שבת בקדושת  כן

קודש  שבשבת השביתה בחי ' כי הבחינות,

בחי ' והוא השורש, אל האור  הסתלקות סוד הוא

יש  הוי "ה שבשם אות בכל כי שבביטול, ה'רצוא'

בחי ' שהוא אף  יו "ד  אות ולכן ושוב, רצוא בו 

מ"מ  האלקי, לאור וביטול מנוחה ובחי' התפשטות 

שחוזר  כליון בסוד  הסתלקות  בחי ' גם י ' באות  יש 

העצם  אל ומסתלק  חוזר א"ס  אור  כי הבורא, אל

קודש  כי  השבת  את 'ושמרתם כמ"ש  שביתה, בסוד

העצם, אל מסתלקים הגילויים וכל לכם', היא

והרצוא, ההסתלקות הוא מהשביתה שחלק ונמצא

בחי ' הוא ההיכל כי  בהיכלא, נקודה סוד  והוא

שהוא  ההתבוננות כל ידי  שעל והיינו  שבו, הבינה

הי ' לנקודת זוכים ההיכל, סוד  הבינה בחי '

שאות אף  כי שבו, החכמה בחי ' שהוא שבהיכליה

מ"מ  מנוחה, שה"ס חכמה בחי' הוא בכללות י '

אל  מסתלק  שהאור  הצמצום סוד גם בו נכלל

נקודה  סוד והוא מהביטול, חלק  והוא השורש ,

בחי ' שהיא ה', האות בתוך נקודה שהוא בהיכליה

הבינה, מדרגות כל של וההשתוקקות ההתבוננות

שהוא  שבהיכליה הנקודה לסוד  להיכנס שמביאה

דחכמה. י' אות 

'ïéà' ä 'éçá ñ" ä  äîëçáù  úå÷ìúñää .â

' ùé'ä 'éçá ñ" ä äîëçáù úåèùôúääå

ïëìå' בחי הוא י ' שאות  במקו"א האריז"ל מש"כ 

פירושו הסתלקות, בחי ' ה' ואות התפשטות 

ה"יש" בחי' הוא י' שבאות ההתפשטות  דבחי'

מאין , יש בחי ' אחרים בספרים הנקראת שבחכמה,

ההתגלות שהוא שבחכמה, ה"שוב" בחי' והוא

יש  אך  האלקי , לאור  הביטול בכח הנעשה והמנוחה

_________________________

עליכם  להמשיך תוכלו לזאת במחשבה, עלו ישראל כי הוי'ה בחי' שלכם פנים בבחי' שיש  שבשביל ברכה, בחי' שלכם פנים

בקיצור. עכ"ל וכו', הוי'ה מצות אל תשמעו אשר הברכה את וזהו דכולא, ממקורא ברכה בחינת 

ב'ב. אות  על נאמר וזה בהיכליה, נקודה בסוד דחכמה י' אות  ובתוכה ראשונה ה' אות סוד בינה סוד הוא דההיכל פירוש

ב' בראשית , ע "א): י"ט  (דף בראשית זוה"ק וז "ל החכמה, סוד שהוא נקודה ובתוכה בינה, בחי' ההיכל סוד שהיא דבראשית

רבי, רבי ליה אמר שמעון, דרבי לגביה אזדמן אליהו הא אדהכי סתימא, מחשבה איהי נקודה והאי בהיכליה, נקודה ראשית,

משיחא, מדיד כד דקרדינותא, בוצינא דמלכא, הורמנותא בריש  אלא בה, סתימא מחשבה איהי במאי כן אם איהי, פתיחא ב' והא

ו' דאיהי קו אתשפט  וכד סתימא, מ"ם איהי בקדמיתא ם', דא כגוונא מחשבה ההוא ניצוצא, דסתים קו, מינה נפיק  נקודה, האי

וז"ל: ה') פרק  ה' (שער חיים עץ ועי' עכ"ל. בהיכליה, נקודה ראשית , ב' בראשית ודא ב', ואתעבידת  אתפתחת איהי המדה, מן

בלימה, י"ס ואתקרון מניה תליין נקודין ט' בהיכליה נקודה ראשית  דבראשית  בב' דכלילן אתוון אלין והמשכילים בזוהר וז "ש

עכ"ל. וכו', ספירות י' והם נקודין, דמינה חכמה דא וראשית  אתוון, דמינה בבינה היא ב' כי וידוע
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החזרה  שהוא עצמו, י ' שבאות ההסתלקות  בחי ' גם

כי ב"ה, הבורא אל הכליון  בסוד  השרשי, א"ס לאור 

הגילויים  וכל העצם, אל ומסתלק  חוזר  א"ס אור 

שבת של השביתה סוד שהוא העצם אל מסתלקים

רצון  שום שאין באופן  העצם, אל חוזר  שהכל קודש 

האלקי לאור  לגמרי ומבוטלים בטלים אלא כלל

ה"אין" בחי' והוא ב"ה, העלון  המאציל אל החוזר

מאין  והחכמה בסוד בספ"א כמ"ש  שבחכמה

תמצא.

óàåהתפשטות סוד י ' אות  נקרא שבכללות

אור  שהוא האלקי האור  של והתגלות

בחי ' יש  היו "ד  בפנימיות  מ"מ "שוב", בבחי' היחוד,

שהוא  הא"ס אור  של הסתלקות בסוד הצמצום

אחר  שנשאר י ' אות  סוד  והוא "רצוא", בסוד

כ  מהרי"ס הצמצום בקבלת המבואר  והענין â פי .

שהוא  שביתה ענין  יש  הביטול שבשעת הוא

הסתלקות בסוד  העולמים כל לבורא גמור  בכליון 

והוא  העליון, במאציל להכלל השורש  אל אוא"ס 

שהוא  בהיכליה נקודה סוד  והוא מהביטול חלק

של  ההשתוקקות  בחי ' שבכל הפנימית הנקודה

ה'. האות

 éãé  ìò àåä ã" åé  ìù  åöå÷ì  òéâäì êøãä .ã

ìù øåîâä úåìôù 'éçáá  äðåøçà ' äì äãéøé

 èåùô ãáò

 äðäåבחז"ל ע"א)איתא י"א רבינוã(זוטה שמשה

לאכול  וכי ישראל, לארץ להכנס  רצה

בחז"ל איתא ועוד  וכו', צריך הוא (סנהדרין מפריה

ע"א) סוד äקי"א והוא ראה, אפים ארך ראה מה

אפים, ארך הנקרא שהוא הכתר בסוד  יו "ד  של קוצו 

אי ואמנם הכתר . מדת  שהוא אנפין  אריך  סוד

לה' יורדים אם רק  י' של לקוצו להגיע אפשר

בן  מדרגת  יש  כי  הגמור , שפלות בבחי ' אחרונה

להגיע  הוא התכלית אך נאמן, עבד ומדרגת

_________________________

שבאויר ג . הי' בסוד י' אות  נשאר הצמצום דאחר ואילך , תרע"ו מעמ' כ"ב אות המלבוש עולם בדרושי תשע"א החכמה ים עי'

עיש"ה  המלבוש, של הקיפול בסוד העליון לחצי המלבוש של תחתון החצי הסתלקות אחר הנשאר רשימו בחי' כמו והוא קדמון,

ואכמ "ל. הענין כל

לשבוע ד. או צריך הוא מפריה לאכול וכי ישראל, לארץ ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי דרש  שם: הגמ ' וז"ל

מ ואין ישראל נצטוו מצוות  הרבה משה, אמר כך  אלא צריך, הוא שיתקיימו מטובה כדי לארץ אני אכנס  בא"י, אלא תקיימין

"לכן  שנאמר עשיתם, כאילו עליך  אני מעלה שכר, לקבל אלא מבקש  אתה כלום הוא ברוך הקדוש לו אמר ידי. על כולן

ולפושעים  נשא רבים חטא והוא נמנה פושעים ואת  נפשו למות  הערה אשר תחת  שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק 

שהן  ויעקב יצחק כאברהם שלל', יחלק עצומים 'ואת ת "ל כראשונים, ולא כאחרונים יכול ברבים', לו אחלק  'לכן יפגיע".

נמנה' פושעים 'ואת  וגו'. נא מחני אין ואם שנאמר למיתה, עצמו שמסר נפשו' למות  הערה אשר 'תחת ובמצות . בתורה עצומים

ישראל  פושעי על רחמים שביקש יפגיע ' 'ולפושעים העגל. מעשה על שכיפר נשא' רבים חטא 'והוא מדבר. מתי עם שנמנה

בי, תפגע  ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל הזה העם בעד תתפלל אל ואתה שנאמר תפלה, אלא פגיעה ואין בתשובה, שיחזרו

עכ"ל.

אמרי ה. ורבנן ראה, אפים ארך  אמר גמלא בן חנינא רבי משה, ראה מה וישתחו" ארצה ויקוד משה "וימהר שם: הגמ ' וז"ל

אפים', 'ארך וכותב שיושב הוא ברוך  להקדוש  מצאו למרום משה כשעלה דתניא ראה, אפים ארך  דאמר כמאן תניא ראה. אמת

מאי  חזית השתא ליה אמר יאבדו, רשעים ליה אמר לרשעים, אף  לו אמר לצדיקים, אפים ארך  עולם של רבונו לפניו אמר

אף  לי אמרת  כך ולא עולם של רבונו לפניו אמר לצדיקים, אפים ארך לי אמרת  כך לא לו אמר ישראל, כשחטאו לך. דמבעי

שמעיה  שילא, בר רבה דבי בדרגא ואזיל סליק הוה חגא רב לאמר', דברת כאשר ה' כח  נא יגדל 'ועתה דכתיב והיינו לרשעים,

ארך  מינה שמע  אמר וגו', למשה' 'תפלה ליה וסמיך ימים' לאורך  ה' קדש נאוה לביתך  מאד נאמנו 'עדותיך  דאמר ינוקא לההוא

עכ"ל. ראה, אפים
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הגמורה  השפלות  שהוא פשוט עבד למדרגת 

העולמים  כל .å לבורא

äðäã שהיא הבינה במדת מתחיל היגיעה שורש 

היגיעה  עבודת תכלית  אך ראשונה, ה'

הגמורה  השפלות  שהוא אחרונה ה' במקום הוא

גמורה  יגיעה בחי ' שהוא אחרונה, דה' ד ' אות בסוד

משה  ולכן הגמורה. בשפלות  פשוט עבד בסוד

חיות בבחי' ישראל לארץ להכנס  הסכים רבינו 

הוי"ה דשם ו"ה כנגד שהוא וחיה ועופות  (דבהמה

יסוד בחי' ועופות  ו"ק , בחי' כנגד הוי"ה דשם ו' בחי' הוא

שהוא  אחרונה שבה' י' באות אחרונה ה' בבחי' שהוא

היסוד ) לשפלותבחי' לרדת אפי' שהסכים עד ,

להיות שהוא אחרונה דה' ד' אות  בחי ' של הגמור 

לעיל  שנתבאר  כמו ליהושע תלמיד  .æ בחי '

 èåùô ãáò 'éçáì úãøì  íéëñä  åðéáø  äùî .ä

ìàøùé õøàì  ë"éò  úåëæì éãë

ïéðòäåלהיות יכול טירחא שענין דאף הוא,

מ"מ  בזוה"ק, כמ"ש  הסט"א מבחי '

פשוט  עבד  בחי ' של ה' בעבודת  אמיתית יגיעה

ביותר  הגדולה היגיעה של עבודה לו שיש  דייקא,

ע  עבודתושל וכל כלום יודע שאין  הבורא, בדות 

מעשה  בכל להתייגע שהוא פשוט עבד בבחי '

רק  לא הסכים רבינו  משה ולכן שעושה, ומעשה

_________________________

חכמה ו. דעה היטב ועי' תרס"ו, המאמרים בספר מוהרש "ב בדברי באורך נתבאר פשוט  ועבד ובן נאמן עבד של מדרגות ג' ענין

הוא  'עבד' בבחי' שהעבודה הוא הענין וכלל בכ"מ , מוהרש "ב מלשונות  שם והעתקנו באורך הענין שנתבאר תשע"ב בא פרשת 

ואמנם  מנוחה, ובדרך  אלקי ובעונג בביטול העבודה הוא 'בן' בבחי' והעבודה הבינה, עבודת בבחי' והשתוקקות דיגיעה העבודה

להתייגע  מיוחדים כחות  להם שיש  הפשוטים האנשים של היגיעה בחי' הוא ולמטה גדולה, היותר היגיעה הוא פשוט' 'עבד בחי'

דכ  משום הוא והסוד אור. ושום השגה שום להם שאין אף  וכמו מאד עצמות  מבחי' מאד למעלה באמת שרשו החיצון הגוף  ח 

אשר  גדולה יגיעה לבחי' ונכנסים פשוט ' 'עבד בחי' של זו מדרגה עם מתחברים הצדיקים ולכן בזה, בעה"ת  מדברי להלן שנביא

הקב"ה  דנתאוה התכלית עיקר והוא ממש, כחדא והעבד הבן מדרגת נכלל ושם העצמי, העלם שורש  עד לעלות כח  מקבלים עי"כ

בתחתונים. דירה לו להיות 

השתלשלות  וסוד הבריאה ואחר היחוד, התחדשות  ללא תמידי תענוג בבחי' א"ס אור בחי' היה הבריאה קודם כי הוא, והענין

שהיא  הק ' להשכינה בהתקשרות  המצוות מעשה עם ה' את שעובדים ידי על הנה דעשיה, החיצון הגוף מדרגת עד העולמות 

באופן  בהיחוד קישוט להוסיף ועי"כ ברדל"א, הגנוזה העליונה המלכות  שורש  עד עי"כ לעלות יכולים החיצון, הגוף  בחי' שורש

בבחי' גדולים שעשועים נעשה ועי"כ העצמי, העלם גילוי בסוד שאת ביתר היחוד עי"כ שיתגלה והיינו בהיחוד, התחדשות שיהיה

עת. בכל היחוד שעשועי בהתחדשות  תענוג הוא אלא תמידי שאינו תענוג ובבחי' עצמיים שעשועים

השתוקקות  בחי' יש  זה י' אות  בפנימיות מ "מ הוי"ה, דשם י' אות בבחי' גמור ביטול במדרגת שהם אף הגדולים הצדיקים והנה

'עבד  למדרגת הכניסה הוא לזה להגיע  הדרך  אך  העצמי, העלם עי"כ שיתגלה באופן למעלה, לעלות  הגמור כליון בבחי' גדול

גדול  אור עם יגיעה הוא אלא תענוג, ללא ועמל בטורח  שבא בינה דבחי' יגיעה אינו אך  ה', בעבדות  גדולה יגיעה שהוא פשוט'

"שוב", מדרגת  בחי' שהוא עמל ללא ועונג מנוחה בדרך הוא החכמה שחיצוניות  ואף  דחכמה, הביטול שבבחי' אלקי עונג של

בזה  אשר פשוט , עבד מדרגת של גדולה יגיעה ובחי' עצום והשתוקקות  כליון שהוא "רצוא" בחי' גם יש החכמה בפנימיות מ"מ 

נמרץ. בקיצור הדבר תוכן זהו עתיק, פנימיות  חכמה פנימיות  בסוד הרדל"א עד עולה

כמו ז. עכ"פ  ישראל לארץ להכנס  רצה ע "ה רבינו שמשה המדרש דברי ענין באורך תשע "ב עקב פרשת  חכמה דעה לעיל עי'

כנגד  הם אלו מדרגות שג' שם ונתבאר וכו', יהושע  של תלמיד בבחי' להכנס שרצה איתא ועוד עופות , כמו או וחיות , בהמות

ולא  מיתות  אלף שעדיף  משה אמר ואז תלמיד, בחי' שהוא אחרונה דה' ד' אות וכנגד (עופות) יסוד וכנגד וחיה) (בהמה ו"ק

"לא" הנקרא המלבוש  לעולם למעלה יעלה ועי"כ התבוננות, מיני אלף  בחי' הם מיתות  אלף שסוד שם ונתבאר אחת, קנאה

הענין. כל עי"ש דאק "ס, יסוד סוד שהוא אחת' 'קנאה למקום ויגיע  דאלב"ם
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להיות אפי ' אלא ועוף, ובהמה חיה בבחי' להיות 

הגמורה. היגיעה כח ענין שהוא לגמרי  פשוט עבד

הוא  בי"ע מדרגת  בחי ' שהוא נאמן עבד  אפי ' כי

חיצוניות הוא פשוט עבד  אך  בי"ע, פנימיות  בחי '

בחי ' להיות  רק לא רבינו משה הסכים ולכן בי "ע,

עבד  בחי ' שהוא ויסוד, ו "ק  בחי ' שהוא ועוף  חיה

הגמורה  שפלות  עד לרדת  הסכים אלא נאמן,

פשוט. עבד בסוד  ליהושע תלמיד  בבחי '

 úåéðåöéçá èåùô ãáò 'éçá ìù äòéâéä é"ò .å

äæåðâä  úåëìîä ãò úåìòì íéìåëé ò"éá

 éîöòä íìòä  úåìâìå à"ìãøá

 éë,אפים ארך סוד  הוא שם ישראל בארץ באמת 

מסירות בחי' שהוא אנפין  אריך בחי ' שהוא

בעצם. ביטול בסוד העולמים, כל לבורא נפש 

א"ס  אור מדרגת  סוד  הוא א"א בחי ' שורש  אמנם

ללא  תמידי  תענוג בחי' שהוא הבריאה, שקודם

שבא"ס  גדולה היותר  ההתגלות אך  התחדשות .

יחוד  ידו  על מתגלה אשר  תמידית  התחדשות בסוד

על  נעשה זה הנה העצמי, העלם בסוד גדול יותר 

בעיון , התורה לימוד בסוד היגיעה סוד ידי 

יגעת בסוד  תורה דברי  על מתייגעים שהצדיקים

תפלה  בבחי' התורה לימוד  והוא תאמין, ומצאת

לקב"ה.

 äðäã פשוט עבד  בחי' של הקדושה היגיעה

נאמן , עבד  בחי ' וגם בן בחי ' גם שכולל

הכי ביגיעה ה' בעבדות  מתייגע כאשר הוא

ידה  על אשר  אמיתית  יגיעה והוא ששייך, גדולה

אינו תמידי  תענוג כי  האור , התחדשות  מתגלה

אלא  א"ס, דאור הגילוי  עצם מספיק ולא תענוג,

החידוש  שהוא העצמי, העלם לגלות  צריך

שהוא  פשוט עבד בסוד היגיעה, ידי  על שנעשה

של  אחרונה שבה' הפשוטה הד ' של השפלות  סוד

כלום, יודע שאינו  בי"ע, חיצוניות שהוא  המלכות ,

לימוד  וכן  נוראה, יגיעה הוא ומצוה מצוה וכל

לבחי ' נכנס והצדיק גדולה, יגיעה הוא הק ' התורה

ברדל"א  הגנוזה המלכות  עד עולה כך  ידי ועל זו,

עצם  עי"כ ומגלה פשוט, עבד  מדרגת  שורש ששם

העלם  של האור התחדשות עצם שהוא אלקות ,

העצמי.

íéùðà ìù  äòéâéä  çëì øáçúî  ÷éãöä .æ

 úâøãî ùøåùì  úåìòì ìåëé ë"éòå íéèåùôä

 úå÷ìà íöò úåìâìå à" ìãøä ãåñá èåùô ãáò

äðäåלמדרגת להגיע הוא הצדיק עבודת תכלית 

למקום  להכנס צריך ולכן פשוט, עבד 

של  אחרונה ה' של הפשוטה הד' של השפלות

בבחי ' שהוא למטה פשוט עבד בחי ' ששם המלכות ,

המצוות ומקיים כלום יודע שאין בי"ע, חיצוניות 

עולה  ועי"כ כלום, יודע שאין  לגמרי פשוט אדם כמו

בזה  ומגלה ברדל"א הגנוזה המלכות  עד הצדיק

האור  התחדשות  עצם שהוא אלקות, עצמות  עצם

של  הכח סוד כך ידי על ומגלה העצמי , העלם של

כל  לבורא נוראות  יגיעות שמתייגע הפשוט האדם

הצדיקים, אצל אפי' שאין מדרגה שזה העולמים,

של  מיגיעה לפעמים מתביישים הצדיקים היו  ולכן

מבחי ' נמשך בשורש  זו  יגיעה כי פשוט, אדם

הבעה"ת רבינו  שכתב כמו  פרקעצמות , (תניא

העשייה çכ "ג ) במקום המצוות  מעשה דסוד 

שלמעלה  עצמות מבחי' הוא שרשם הגשמית ,

_________________________

דאורי ח. בזהר שאמרו מה ביאור בתוספת היטב ויבואר יובן הנ "ל כל ועם שם: הבעה"ת  רבינו חד,וז "ל כולא וקב"ה יתא

המלובש  האמיתי וחפצו העליון רצון פנימיות הן שהמצות  לפי דמלכא. אברין רמ "ח  אינון פיקודין דרמ"ח פירשו ובתיקונים

שמעשה  ונמצא כנודע. התחתונים של המצות במעשה תלוי ושפעם חיותם כל כי להחיותם, ותחתונים העליונים העולמות בכל

ולכן  בעולמות , להתלבש העליון רצון וחיות  אור נמשך  זה שממעשה העליון, רצון לפנימית הפנימי לבוש  הוא וקיומן המצות

שעולה  מיד כי וכל, מכל אליה לגמרי ובטלים לנפשו לבוש הם האדם גוף  שאברי כמו משל, דרך דמלכא" "אברי נקראים

אלא  כלל, שהייה שום ובלי להן ואמירה צווי שום בלי ומיד תכף לרצונו נשמעות הן רגלו , או ידו לפשוט אדם של ברצונו



תשע"ב  ראה פר' ט של"ס

שהצדיק  הללו  היגיעות ידי על ולכן מההשתלשלות ,

סוד  בזה ומגלה למעלה יותר עולה אליהם, יורד 

העצמי. העלם

äìåãâä  äòéâéä àåä äåìà  äæçà éøùáî ãåñ . ç

äìåò  ë"éòå  óåâä àåäù ò"éá  úåéðåöéç 'éçáá

äøåúä  çëá àåäù  íéúîä  úééçú  ùøåùì

äàîéúñ à÷éúòã

 éë ההוי "ה בסוד הוא העצמי  העלם של הגילוי  סוד 

מתגלה  והוא מהצמצום, שלמעלה השרשית

דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה סוד  ידי על

הסוד  שהוא התחתונים ידי  על דדייקא בתחתונים,

העבודה  שהוא אלוה" אחזה "מבשרי של הגדול

הפשוט, העבד  של הגמורה היגיעה בבחי' דבי"ע

העצמי. ההעלם לגלות יכולים עי"כ

 éëהכחות מקבל העצמי, העלם שמגלה הצדיק

השרשי החיות סוד שהוא המתים, תחיית של

המתים  תחיית  ענין כי  החיצון , הגוף את  שמחיה

שורש  שהיא ברדל"א, הגנוזה מהמלכות נמשך 

חיות לתת שיכולה בשרשה, התורה של האור 

אחזה  'מבשרי בסוד  ממש  החיצון  גוף  לבחי '

של  החיצונה בחי ' שהוא הבשר  שהוא אלוה',

הבריאה, להתחדשות כלי  היא היגיעה כי  הגוף ,

שמתגלה  סתימאה דעתיקא התורה סודות  בסוד

את ה' "חשף מאה"כ סוד והוא לבוש , בלי  התורה

קדשו " י')זרוע נ "ב הלבושים (ישעי' שמפשיטים ,

דעתיקא ומת תורה בסוד אלקות  עצם גלה

הנוראה  היגיעה כח צריך ולזה סתימאה.

לעצם. שמקושרת

 éãé ìò àåä ùåáìîä  íìåòì  òéâäì êøãä .è

 ãåñá  ä÷åîòä  úåððåáúää àåäù úåúéî  äàî

 ÷éúò  úåéîéðô äðéá  úåéîéðô

åäæåלהיות רבינו משה שהסכים במדרש  דאיתא

לרדת רצה כי נון, בן  ליהושע תלמיד 

שעי"כ  פשוט, עבד של הגמורה לשפלות  ולהכנס

אך  העצמי, העלם של השרשית לנקודה להגיע יוכל

'מאה  בסוד  הוא שהדרך בזה לו גילה הקב"ה

לסוד  להכנס  דהיינו אחת ', קנאה ולא מיתות

היגיעה  שהוא מיתות ' 'מאה בבחי' ההתבוננות

התבוננות פעמים מאה בבחי' הק ' בתורה הגדולה

עתיק  פנימיות בינה פנימיות בבחי ' (שהוא עמוקה

חכמה  פנימיות משא"כ  שבעתיק  ה'אני' בחי' סוד 

שבעתיק ) ה'אין' בחי' ה"ס עתיק  יכולה פנימיות שהיא ,

ו "לא" בסוד  המלבוש לעולם לעלות אותו להביא

ואז  אחסר , ל"א רעי  ה' בסוד דאלב"ם, "אל" שהוא

ויסוד  דרדל"א יסוד שהוא אחת ' 'קנאה לבחי' עולה

פעמים  הנורא היגיעה בסוד תלוי שהוא דאק "ס.

האמיתית היגיעה כי  הק', בתורה סוף  בלי רבות 

רבינו שגילה כמו  פשוט עבד של לעבודה מקושרת 

באורך )מוהרש "ב תרס"ו המאמרים ספר והוא (עי' ,

אלב"ם  של ביגיעה שדבוק כפי כי  הדרכים, בב'

מתחיל  העולמים, כל לבורא נוראה יגיעה ומתייגע

החיצון , הגוף  בחי' של השרשי  החיות  להתנוצץ

אלוה. אחזה מבשרי בסוד  לזה כלי  ונעשה

_________________________

בו, המלובש  העליון רצון לגבי לגמרי בטל הוא וקיומן המצות  מעשה של החיות  משל דרך  כך  ברצונו. כשעלה ממש  כרגע 

שלה, המעשה ובחי' כח שהוא המצוה ועושה המקיים שבאדם האלהית  נפש  של החיצון הלבוש וכן לנשמה. כגוף  ממש  לו ונעשה

האדם  גוף  אברי גם כן ועל לגמרי, אליו ובטל העליון לרצון לנשמה כגוף  ג"כ ונעשה המצוה, מעשה של בחיות מתלבש הוא

לרצון  ממש  מרכבה נעשו הם המצוה, וקיום מעשה בשעת בהם מלובש האלהית נפש  של המעשה ובחי' שכח המצוה המקיימים

דברי  שמדברים ולשון הפה וכן מצוה, לדבר המהלכות ורגלים אחרת, מצוה עושה או לעניים צדקה מחלקת היד כגון העליון,

כולם  אבריהם שכל המרכבה" הן הן "האבות  שארז "ל וזהו ב"ה. ה' ובגדולת  שמים ויראת תורה בדברי שמהרהר והמוח תורה,

ופרק ל"ה פרק  בתניא ועע "ש עכ"ל. ימיהם, כל לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא עוה"ז, מענייני ומובדלים קדושים היו

ואכמ "ל. כ"ט , אגרת קודש ובאגרות  ל"ז,



לנפשך  חכמה דעה י 

ìòù ïåöéçä  óåâä  ùøåù àåä êìî  úáä ãåñ .é

äòéâéä çëá ñ"éúòã  äøåúä äìâúî åãé

' ä  úãåáòáå äøåúá äîåöòä

åäæå שלא זמן דכל בר"נ אברהם מוהר"ר  שביאר

הגוף  את שמחיה התורה לשורש מגיעים

האמיתית התורה לסוד  להגיע אפשר  אי  החיצון,

מעשיות דסיפורי הראשון הסיפור  סוד וזה דעתי "ס ,

של  ומבצר זהב של בהר שהיתה מלך  הבת בסוד

השני את  מעוררת היתה עצמה והיא  מרגליות,

הגוף  בחי ' הוא מלך הבת ענין כי  וכו', למלכות 

את שמעורר  באופן  מתייגע כאשר ורק  החיצון,

שהוא  אלוה" אחזה "מבשרי בסוד  החיצון  גוף 

הסוד  מגלה זה ידי  שעל החיצון , הגוף של הקדושה

זהב  של ההר והוא סתימאה, דעתיקא תורה של

הק ', השכינה במקום שנמצא מרגליות של ומבצר 

והשייכות החיצון , הגוף הוא לזה המרכבה אשר 

ה  עבד לזה בבחי' ה' את  שעובד ידי  על רק  וא

בעבודת אמיתית  יגיעה ידי  על לזה ומגיעים פשוט,

ידי על רק  הבינה, למדרגת אפי ' אין  זו  ויגיעה ה',

התבוננות פעמים מאה שהוא ברכות  מאה

יגיעה  שהוא ברכות , מאה למלכות  להשפיע

יכול  שעי "כ  סוף , בלי  הבורא ובעבדות  הק' בתורה

שהוא  מלך, הבת  סודות  בגילוי  לנגוע להתחיל

אחזה  'מבשרי בסוד החיצון  הגוף  בחי' של הסוד

אלוה'.

êéøöå ורוח' סוד הוא לאמיתו  שהאמת  לדעת

רוחו דא המים' פני על מרחפת  אלקים

רוח  בבחי ' שהוא האמת הצדיק  כי  משיח, של

דהנה  מלך , הבת נמצאת  היכן היודע הוא אלקים,

יגיעות לעשות  כח לו  יש  פשוט שאיש הטעם

יכולים  הגדולים הצדיקים שאין  מה כך , כל גדולות

של  לשפלות  מרכבה הוא פשוט העבד כי לעשות ,

הד' אות בבחי' אחרונה ה' שהיא הקדוש  המלכות 

המדרגות כל נמצא הק ' בשכינה ושם שלה,

המדרגות, כל הק' מהשכינה ומקבלים שבעולם,

אותה  לקבל שצריך העמוקה היגיעה שכן  וכל

אחזה  מבשרי  בסוד  'בשר ' הנק ' הק ' מהשכינה

אפשר  וממנה השרשית, אמונה שהוא אלוה,

הסודות. כל ללמוד

 éãé ìò àåä ' ÷ä  äðéëùä íò øù÷úäì êøãä .àé

 úåëìîä éå÷ 'â íäù  äòéâéå  äìôú  äðåîà

 äæåהפסוק ד ')סוד ל"ד את "י,(תהלים לה' גדלו

שכתב  כמו  י'גיעה ת'פלה א'מונה ר"ת שהוא

ווי"ן  ג' בסוד המלכות  של דרכים הג' והם בעה"ס,

אלו תיקונים לג' נכנסים כאשר  ורק אחרונה, ה' של

י 'גיעה, ת'פלה א'מונה שהם הק' השכינה של

יכולה  והיא הק ', לשכינה להתקשר  לזכות  יכולים

בסוד  השרשים שורש עד לעלות האדם ללמד

שהיא  הק' השכינה כי אלוה', אחזה 'מבשרי 

פלטה' תהיה ציון  'ובהר  נאמר  עליה הק ' המלכות 

י"ז) א' עשו '(עובדיה 'הר בחי ' יש זה במקום ואמנם ,

של  העבודות  לבלבל שרוצים הקלי ' שהם כן , גם

נאמר  וע"ז ישראל, ה')נשמות ה' 'זאת(יחזקאל

ארצות', וסביבותיה שמתיה הגוים בתוך  ירושלים

ויגיעה, תפלה אמונה של לעבודה נכנס כאשר  ולכן

העצה  אך אותו, יבלבלו  שלא מהקלי' להזהר  צריך

הא  ללמד יכולה שהיא הק ' השכינה הוא דם לזה

האמיתית. הדרך 

 àåä äîìù  äáåùúì  úåëæì  äãéçéä  äöòä .áé

äìôú  äðåîà  çëá ' ÷ä äðéëùä éãé ìò  ÷ø

 éì éãåãå éãåãì éðà ñ" äå äòéâéå

äæå הקדושה השכינה כי  לי ', ודודי  לדודי  'אני סוד 

האדם  את  להביא יכולה והיא 'אני ', נקראת

שאין  לדעת  צריך אלול בימי  ולכן ל'דודי '. להגיע

השכינה  ידי  על רק  לתשובה לזכות אחרת עצה

א'מונה  של העבודות שלושת  בסוד  הקדושה

הק' השכינה עם עי"כ ולהתקשר וי'גיעה, ת 'פלה

בחודש  שלמה בתשובה לחזור לסייע יכולה שהיא

הק ' בזוהר  אמר זה ועל נ"ח אלול, דף חדש  (זוהר
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ימים'èע"ב) ירח אמה ואת אביה את  'ובכתה

אלו בימים להכנס וצריך אלול, חודש שהוא

הבכיה, סוד  שהוא תפלה ושל אמונה של לעבודה

עבודה  גם שיש לדעת צריך מ"מ היחוד , ולהשיג

פשוט  עבד כי  פשוט, עבד כמו  יגיעה של גדולה

יותר  שבמדרגה מי  ולכן אחרונה, לה' מרכבה הוא

אינו הרי  מ"מ בן , ושל נאמן  עבד  של גדולה

היגיעה  לו ואיין הפשוט, עבד  במקום מרכבה

בן  של שכן  וכל נאמן עבד של היגיעה כי הגמורה,

פשוט. עבד של  האמיתית היגיעה מדרגת  אינו

 íðîàå על דייקא הוא הרדל"א עד לעלות  הדרך 

בסוד  פשוט עבד בחי ' של היגיעות  ידי

ריבוי ידי על כי  אחת', קנאה ולא מיתות 'מאה

מקום  עד לעולות יכול מיתות , מאה בבחי ' היגיעה

לשורש  שעולה דהיינו  המלבוש , עולם של ה"לא"

עם  קשורה שהיא ברדל"א הגנוזה המלכות 

בסוד  פשוט, עבד  בחי' שהוא למטה המלכות 

המלכות בחי ' ושני העולמים, כל מלכות  מלכותך 

אחד . דבר הם

äèîì  úåëìîä íå÷îá àöîð ÷éãöä .âé

 çëá úçà  úáá à"ìãøá  úåëìîä  ùøåùáå

äâùäî  äìòîìù àìôä

 àåäå סוד כי  אחת, בבת אחיות  שתי  המקדש  סוד 

זו, אחר בזו כמו באמת הוא אחת ' 'בבת

נזר  האבני  שביאר  וכמו  אחת , בבת ששניהם אלא

אך  זו , אחר בזו  דרך על ביחד בחינות שני  שהוא

באמת כי  מהשגה, למעלה והוא אחת . בבת  הם

הנה  סתימאה, עתיקא לסוד  נכנס  הצדיק כאשר

כעבד  הגוף  של עצומה יגיעה צריך  אחד  מצד

במקום  למעלה למעלה נמצא שני ומצד  פשוט,

ההפלאה, כח הוא כי  מובן, דבר  ואינו  הרדל"א,

א  להבין  אפשר שאי  פלא בחי' בבתשהוא זה יך

מטפס  ועולה מטפס בסוד  הם הצדיקים כי  אחת ,

למעלה  ולמטה למטה למעלה בבחי ' והם ויורד,

כאחד .

ïéðòäå הוא הבורא עבדות  דעיקר  הוא,

על  שהוא הק', לשכינה ההתקשרות

ובאותו פשוט, עבד בחי' של עצומה יגיעה ידי 

סתימאה, עתיקא של בסודות  דבוק  הצדיק  רגע

מיתות, מאה של העבודה מספיק אינו באמת כי

סוד  הבעש "ט שפי ' כמו ואחד, מאה צריך אלא

פעמים  מאה פרקו  שונה דומה אין ז "ל מאמרם

אלופו שהוא 'אחד ' בחי ' עם היינו  ואחד, למאה

מיתות מאה צריך  ולכן  היחוד , שהוא עולם של

ו 'לא' של היחוד  בחי ' צריך כי אחת, קנאה "ולא"

שהצדיק  מה כל כי  אלב"ם, בסוד המלבוש  שהוא

הוא  מיתות , מאה של זו  במדרגה לעמוד  יכול

אחת, בבת באים הדברים ושני ו'לא', בחי' מכח

והכח  'ולא', למקום מגיע מיתות מאה ידי  על כי

וסוד  ה'ולא', ידי  על הוא מיתות למאה להגיע

'קנאה' בחי ' הנק' היסוד  סוד הוא אחת' (עי''קנאה

עולה  דקנא"ה נשא ופרשת ויצא פרשת  הפסוקים שער

היסוד ) בסוד  יוס"ף  בבתבגי' הבחי ' ב' לקשר  וכחו

אחת מצד והוא חוזר, ואור ישר אור בסוד אחת 

בחי ' והוא זה, אחר  בזה שני  ומצד אחת  בבת 

באופן  הזמן , מן ולמעלה המקום מן למעלה

_________________________

לבושי ט. להו הויא בקדמיתא דהא דעגלא. מחובא בישין וזינין דמסאבא כסו מאינון שביה, שמלת את והסירה שם: הזוה"ק  וז"ל

מהר  עדים את ישראל בני ויתנצלו דכתיב יקר, לבושי אינון מנייהו אעדו עגלא ית עבדו וכד דסיני, בטורא דקבילו קודשא

דישתביק בגין קב"ה קמי רחמין למבעי לטורא משה סליק דביה דאלול ירחא היא דא ימים ירח  אמה ואת אביה את  ובכתה חורב.

כד"א  דאורייתא וערייתא דקב"ה ערייתא דגלי בגין ימים, ירח אמה ואת  אביה את ובכתה דא ובגין דעגלא, חובא על לישראל

ההוא  כל ממלכא רחיקין ישראל והוו תורתך, שמרו לא על עיני ירדו מים פלגי אמר וע"ד תגלה, לא אמך וערות  אביך ערות

כד"א  במטרוניתא, מלכא אתדבק וכדין יומא, ההוא כל בתעניתא ישראל והוו טורא, מן משה דנחית  דכפורי יומא עד זמנא,

עכ"ל. וכו', לאשה לך והיתה ובעלתה אליה תבא כן ואחר



לנפשך  חכמה דעה יב 

שאין  גדולה כך כל במהירות הולכים שהיחודים

אור  של הסודות והוא למה, קודם מה יודעים

במאור .

äìôúå äðåîàá  óéñåäì êéøö  ìåìà éîéá .ãé

 úåãáòáå  äøåúá  äîåöò  äòéâéá ø÷éòáå

'÷ä  äðéëùì  úåøù÷úä ìù ïôåàá àøåáä

ø÷éòå כאשר דהנה הוא, פשוט באופן העבודה

להוסיף  צריך אלול לחודש נכנסים

על  שמדברים הספרים וללמוד  ובתפלה, באמונה

ובעבדות הקדושה בתורה יגיעה וצריך זה,

כי ית', לבורא התקשרות  של ענין  שהוא הבורא,

אל  הק' בשמות  יגיעה בכל דבוק להיות  צריך

התקשרות יגיעה בכל ולהרגיש  העליון , היחוד

כל  לבורא יגיעה מכל וליהנות  הק ', לשכינה

הוא  אשר פשוט עבד  למדרגת  ולהכנס  העולמים,

בכל  ולהשתעשע העצמי , העלם את בשורש  מגלה

שמתיגע  אף ולכן  עצמיים. בשעשועים יגיעה

וזמ  כחות יותר בתורה וצריך  ולהתיגע לתפלה ן

הק ', לשכינה בזה להתקשר  צריך  עבודה, בכל וכן

בזה  לגלות  יכול היגיעה ריבוי  ידי שעל ולדעת 

שמאריך  ידי  ועל העצמי, ההעלם שורש את  יותר 

בעיון  יותר  ולומד  התורה וביגיעת בתפלה

מתייגע  ה' בעבודת וכן הק', בתורה המח וביגיעת

שאר  ובכל לשמה, ובענין  קדושות במחשבות 

שעשועים  מזה נעשה הנה ית ', ה' עבדות 

עצמיים.

ïëìåלדרדת שצריך  בתחילה חשב רבינו משה

של  הגמור  השפלות במקום ממש למטה

מיתות אלף  בחי' שצריך לו נתברר אך פשוט, עבד

למטה  רק  להיות  לא דהיינו אחת, קנאה ולא

בזה  מקושר  להיות  אלא ממש , השפלות  במקום

שתעלה  באופן  ההתבוננות, ריבוי  בכח למעלה

עד  הרדל"א, ולמקום עתיק פנימיות למקום אותו 

דאק "ס  יסוד  שה"ס אחת ' 'קנאה לסוד עי "כ  שיגיע

השרשי. העליון

íò äòéâé ìëá òùòúùîù éãé  ìò .åè

íöåòå éçë' î ìåöéð ' ÷ä äðéëùì  úåøù÷úää

 ïåéìë 'éçáá äîëç úåéîéðôì ñðëäì ìåëéå 'éãé

 éîöòä íìòää úà úåìâìå øåîâ

äæå היום לפניכם נותן אנכי 'ראה הפסוק  סוד

להגיע  הוא התכלית דעיקר וקללה', ברכה

והיא  המלכות , שורש ששם אלקיך " ה' "אנכי  לסוד

ויגיעה  תפלה אמונה וצריך הברכות, כל שורש 

לשורש  למעלה ולעלות  המלכות  את  להשיג כדי 

וגו', תשמעון ' אשר הברכה 'את וזהו היחוד,

לא  אם הקללה 'ואת אמר  גיסא מאידך ואמנם

שיכולים  סכנה יש  יגיעה בכל כי וגו ', תשמעון '

דהיינו הבורא, ושכחת ידי  ועוצם לכחי  ח"ו ליפול

יכול  הק' השכינה אל התקשרות ללא מתייגע אם

ותפלה  אמונה כי  ידי, ועוצם לכחי כלי  מזה להיות 

הבורא  אל מקשרים שבפשטותם כלים, בחי' הם

ליפול  ופחד  סכנה יש  שם היגיעה ענין אך יתברך ,

אך  מהבורא, ולשכוח ידי ועוצם כחי  של לישות

כח  לגלות כלי הוא יגיעה כל לאמיתו באמת 

בכל  אמת  הצדיק ואדרבה אלקות, עצם של העצמי 

ידי על ואדרבה הק', השכינה עם מתקשר יגיעה

העלם  בבחי ' היחוד  את  יותר  בזה מגלה כך 

העצמי.

 òéâäìå חכמה פנימיות  ידי  על רק הוא לזה

אנכי ' 'ראה סוד  והוא עתיק , פנימיות 

הג"ר  בחי ' שהוא הראיה, שה"ס  חכמה בחי ' שהוא

נכנס  ואז החכמה, פנימיות  שהוא החכמה של

שהוא  ה"רצוא" בבחי' רק  ולא י', אות לפנימיות 

ובחי 'הצמצום י' אות  בחי' של וההסתלקות 

אלקית המנוחה שהוא שבחכמה ה"שוב"

פנימיות שהוא הי' פנימיות בחי ' אלא שבחכמה,

נורא  השתוקקות יש  ששם עתיק, פנימיות  חכמה

מבחי ' הנמשך  עצומה יגיעה בבחי ' הגמור  וכליון

יהודים  אותם כמו והוא למטה, למטה פשוט עבד

ולקיים  תפלין  להניח נפשם ומסרו בסיביר שהיו 

שהיו ואף ונוראה, עצומה ביגיעה בפשטות  מצוות 



תשע"ב  ראה פר' יג של"ס

ישראל  לחכמי  והתבטלו ההסתרה, בתכלית

כלים  הם אלו  ויגיעות עבודות  וכל בפשטות,

להשיג  שצריך הנוראה היגיעה בזה שישיג להצדיק

הברכה  'את סוד והוא אלוק, אחזה מבשרי בסוד

בכח  הרדל"א השגת  שהוא תשמעון', אשר 

עתיק . פנימיות  חכמה פנימיות

 ä" á÷äå להוסיף נזכה אלול בימי  שעתה יעזור 

פרקי אמירת ולהוסיף  בתפלה יום בכל

בכל  וללמוד באמונה להוסיף וכן  יום, בכל תהלים

הבורא, ויחוד אמונה על המדברים ספרים יום

לא  אך סוף , בלי הבורא בעבדות ליגיעה ולזכות 

הנאצל  של מציאות היגיעה ידי על שיעשה באופן

אלא  האל, ממציאות  שמשכח ידי ועוצם וכחי 

השכינה  עם בהתקשרות יגיעה בכל להשתעשע

סוד  שיתגלה נזכה ועי "כ  ב"ה, הבורא ומציאות הק'

דא"א  ימין זרוע שהוא קדשו' זרוע את ה' 'חשף 

של  השרשים ויתגלה חכמה, בחי ' אבא בחי ' שהוא

עתיק  פנימיות  אבא פנימיות שהוא קדשו' 'זרוע

דעתיק ) ה'אין' גם (בבחי' שהוא אימא פנימיות  וכן  ,

בעין  לעין ונזכה שבעתיק, אני  בבחי' עתיק  בחי '

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .æè

 äòã' של ענין יש  בחכמה אף  כי לנפשך' חכמה

כי למעלה, הסתלקות בחי' שהוא 'רצוא'

ובחי ' מנוחה בבחי' חכמה הוא י ' אות שעיקר אף

שבטהירו השרשי דס"ג הי ' סוד שהוא התגלות 

פנימיות חכמה פנימיות  הוא העיקר  מ"מ עילאה,

אך  ברדל"א. הגנוזה למלכות  להגיע דהיינו עתיק,

עבד  בבחי' למטה המלכות  עם להתקשר  לזה צריך

א'מונה  שהוא את "י לה' גדלו צריך ולכן  פשוט,

בחי ' והם המלכות, קוי ג' שהם י'גיעה, ת 'פלה

אדנ"י, אלהי "ם ג"אהי "ה בחי' בחי'(אמונה ותפלה ר,

נה"י) בחי' ויגיעה ובחי 'חג"ת, בן בחי' להיות וצריך ,

שמוסר  פשוט עבד למדרגת  שמגיע עד  נאמן, עבד

היהודים  כל כמו העולמים כל לבורא נפשו 

הדורות. בכל הפשוטים

 ìëå עומק ידי  על רום עומק להשיג כלי הוא זה

לו להיות הקב"ה נתאוה ידי  על כי  תחת ,

משיגים  תחת , עומק  בחי' שהוא בתחתונים דירה

דעתי "ס , תורה של דרזין רזין שהם רום, עומק  בחי '

זרוע  את ה' חשף  בסוד לבוש  בלי  תורה שהוא

השם  כי בגויה, טעמא פסיק ה' ה' סוד והוא קדשו,

בלי כמעט והוא כלל, להשיג אפשר  אי  הראשון 

דעתיקא  תורה בסוד  כלל לבושים ובלי  אותיות 

אותיות בבחי' השאלה בדרך  רק והוא סתימאה,

חדש  בחי ' וכולו אמיתי , היחוד  הוא ושם נעלמות,

הוא  ושם רגע, בכל בהתחדשות  התורה שהוא

אחת. בבת  סופית אין מנוחה עם סופית אין  יגיעה

בחי ' של למטה היגיעה הוא לזה להגיע הכלי אך

פשוט. עבד

àéäå' הגנוזה המלכות  הוא לראשך ' כתר

שבת שמור  קדשך  מצות  'נצור  ברדל"א,

חכמה, שהוא מוסף הוא שבת שעיקר  דאף קדשך ',

בסוד  סתימאה לעתיקא להכנס צריך כך אחר מ"מ

מאיליו לעתי "ס  שעולים ומוצ"ש  שבת  מנחת 

של  החכמה בכח והכל הבורא, בכח נעלם בדרך

דהיינו אנכי', 'ראה בסוד שבת של היחוד

דחכמה  הראיה בבחי' רבינו משה את שמשיגים

בשורש  משה את להשיג אח"כ יכולים סתימאה,

הויו"ת בסוד  דא"ק  חכמה בבחי ' השרשים

ע"ג )המנוקדות ט' דף  ברחה"נ  בחי '(כמ"ש  שהוא

מלך  של פנימיות  בסוד עתיק פנימיות  בחי' משיח

המשיח.

 éë הגנוזה המלכות  בחי ' הוא המשיח מלך

המשיח  פנימיות הוא רבינו ומשה ברדל"א,

דא"ק , במלכות  המלובשת דא"ק  החכמה בסוד

תראינה  ל'ועיננו ונזכה דידן , במהרה שיתגלה

בסוד  סתימאה דעתיקא לתורה שנזכה מלכותך '

אולפין  ותקבלון  כתרגומו בששון' מים 'ושאבתם

אלול  בחודש כי דצדיקייא, מבחירי  חדתין 



לנפשך  חכמה דעה יד

דיקנא תיקוני  די "ג המקורות  שער מתפתחים (עי'

עפ"י  בדפוס ע"ב מ"ד דף  אלול  לחודש ביחוד רוה"ק

בסוד היוס"ד ) הק ' בתורה להתייגע כח ומקבלים ,

להשיג  ונזכה בהם, נדרשת  שהתורה מדות י "ג

במהרה  צדק גואל בביאת הק' השכינה את 

אמן . בימינו 



תשע"ו  ואתחנן פר' טו של"ס

תשע"וואתחנן פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ואתחנן  פר' של"ס
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 ñðëäì  íà  ä"á÷ì  äùî ïéá î" åîä ïéáäì ùé

íöò àåä äùî úøáñ éøäå  ìàøùé õøàì

äøåúä

äøáòà אשר הטובה הארץ את  ואראה נא

והלבנון , הזה הטוב ההר  הירדן  בעבר

בית זה והלבנון ירושלים, זה הטוב ההר  פירש "י 

התפלל  רבינו משה דהנה להבין  צריך  המקדש.

ואתחנ"ן  כמנין העולמים כל לבורא תפלות  תקט"ו 

רבינו משה והנה ישראל, לארץ להכנס שיזכה כדי 

לנו צוה תורה כמ"ש  כולה התורה כל כולל הרי

שיכנס  הוא טוב הכי שהדבר הבין ובודאי  משה,

לו אמר ומ"מ תפלות, כ"כ  התפלל ולכן  לאר"י,

הזה, בדבר עוד עמי דבר תוסף אל לך  רב הקב"ה

נכנס , היה אחת  תפלה עוד  מתפלל משה היה ואם

רב  ופירש "י  עוד , יתפלל שלא לו אמר הקב"ה אך

כמה  והתלמיד  קשה כמה הרב יאמרו שלא - לך

רב  לך שמור  מזה הרבה לך רב ד"א ומפציר. סרבן

של  ההו"א מה להבין וצריך עכ "ל. לך , הצפון  טוב

כמו יכנס  שלא הוא האמת אם והרי  להכנס , משה

כדאי שכן הבין משה למה א"כ  הקב"ה, לו  שאמר 

עניני כל והרי  זה, על כך כל והפציר  לאר"י שיכנס 

כדאי שכן  הבין  ואם התורה, עצם הוא רבינו  משה

שצריך  שאומרת התורה שכל זה הרי  שיכנס ,

טוב  שיותר  אמר  שהקב"ה רואים ומ"מ להכנס ,

בין  המו "מ היה מה זה ענין להבין  וצריך  יכנס, שלא

להקב"ה. משה
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 ãçà  ìëá  úãçåéî àúåéìòî  ùéå ìåèéáä çë

íäî

ïéðòäå בראש יש רישין  תלת דהנה בזה,

גולגלתא  סתימאה מוחא והם האצילות,

והוא  השבירה, שורש  הוא מו"ס והנה ורדל"א,

ונקרא  ההשתוקקות, כח שהוא מ"ב שם שורש 

רוצה  והקב"ה למעלה, שממטה העבודה בחינת

סוד  שהוא השתוקקות  של מהעבודה תענוג לו  ויש

העולה  ההשתוקקות דהיינו מ"ן, העלאת 

במו "ס . ושרשו  מ"ב שם סוד  והוא מהתחתונים,

עולם  שורש  והוא הגלגלתא הוא השניה והמדרגה



לנפשך  חכמה דעה טז 

מלך  הנקרא החדש  מ"ה שם סוד שהוא התיקון

סוד  עצמו שהוא רבינו משה של האור  והוא הדר ,

ע"ב, שם סוד והוא התיקון, דעולם החדש המ"ה

ושרשו למטה, ממעלה של האור  בחינת  והוא

ביטול  של המדרגה והוא הגר"א, כמ"ש בגלגלתא

שהוא  אבא יסוד  בחי ' שהוא רבינו  משה בסוד

הביטול של ואבא התענוג תענוג  בחי' הוא (יסוד

ביטול ) .בחינת 

äðäåהשתוקקות של בעבודה מעליותא שיש  אף 

נהנה  מ"מ זו, מעבודה נהנה והקב"ה

ידי שעל אלא הביטול, מעבודת יותר הרבה

ידי ועל שלם, יותר  לביטול מגיעים ההשתוקקות 

ואף  ית ', הבורא הוא שהכל מתגלה הביטול כח

מש"ה  כי מהשתוקקות, גם דמשה הביטול שכלול

דאבא  ע"ב דשם אחוריים שהם קס "א קפ "ד עולה

שורש  כי  דאימא, קס "א דשם ופנים קפ "ד, העולה

גם  כולל הוא והרי דאימא, ויסוד  דאבא מיסוד משה

אך  אימא, יסוד  שהוא ההשתוקקות של התענוג

הביטול  של התענוג שהוא דאבא יסוד  הוא עיקרו

האמיתית. הראיה ושל

 äðäå הוא משה של התלמיד שהוא יהושע

כל  לעולם כי  ההשתוקקות , של הבחינה

מ"ד  בחי ' הוא דהרב ומ"ן, מ"ד  ה"ס ותלמיד רב

בחי ' הוא והתלמיד ביטול, ובחינת חכמה ובחינת 

מעלת וזהו השתוקקות , ובחינת בינה ובחינת  מ"ן

המ"ן  כח הגברת  שהוא יהושע כניסת

להכנס  רצה רבינו משה ואמנם וההשתוקקות.

ישראל  כלל כל את  עמו  ולהכניס ישראל, לארץ

במו"ס  רק  דבוקים יהיו שלא אותם להעלות  כדי 

לגלגלתא  אותם להעלות אלא ההשתוקקות , שהוא

פנימיות עיקר כי ביטול, של המדרגה שהוא

חו בהם מאיר ומו "ס  חכמה גלגלתא כי דרדל"א, "ב

דרדל"א  ובינה הגלגלתא, בפנימיות  גנוז דרדל"א

ז "ל הגר"א כמ"ש דחו"גבמו"ס האר"י שכ' ע"ד  (והוא

שרשי  הם והחו"ב ומו"ס, בגלגלתא מלובשים דעתיק 

.החו"ג )

 úåìòäì éãë ìàøùé õøàì ñðëäì äùî ïåöø
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ìåèéáäá  úå÷÷åúùää

ïëìå שכלל כדי תפלות  תקט"ו  רבינו משה ביקש 

שהוא  החכמה למדרגת להגיע יזכו  ישראל

שהוא  למטה ממעלה של והמדגה העליונה הראיה

העבודה  גם בודאי  שצריך  ואף ביטול, של המדרגה

כלול  שיהיה רבינו משה רצה מ"מ השתוקקות, של

העבודה  יהיה שלא והיינו בהביטול, ההשתוקקות 

כי ממ"ד , כלול שיהיה אלא בלבד  מ"ן בבחי ' רק 

'תא  בבחינת הראיה הוא העבודה תכלית עיקר

הוא  נגלה כי שמע', 'תא שהוא שמיעה רק  ולא חזי'

בכל  בש"ס  הלשון ולכן שמיעה, ובחי' מ"ן בחי '

שהוא  חזי' 'תא הוא ונסתר  שמע', 'תא הוא מקום

מקום  בכל הלשון  ולכן מ"ד, בסוד  ראיה בחי '

לעולם  כלול להיות וצריך  חזי', 'תא הוא בזוה"ק

לעולם  צריך  כי וס "ג, ע"ב סוד שהם המדרגות  משני

נא  אעברה משה ביקש ולכן  שמיעה, וגם ראיה גם

אוזן  שהם ודיבור  ריח שמיעה מספיק  דלא ואראה,

שהוא  העליונה הראיה העיקר  אלא פה, חוטם

שהוא  אח"פ  בחינת  רק שיהיה ולא המ"ד , מדרגת 

העבודות כן וכמו הראיה, בערך  בלבד מ"ן בחי '

גם  וצריך  בלבד , תפלה בחי ' הוא אח"פ של

ראיה, בחי ' ע"ב בחי' שהוא תורה של המדרגה

'תורתו בבחינת התורה שתהיה הוא ווהתכלית

תפלה, בבחי ' תהיה שהתורה באופן  אומנותו',

תפלה  בחי ' שהוא ההשתוקקות כח שיוכלל דהיינו

מ"ד . ובחי ' תורה בחי ' שהוא בהביטול מ"ן , ובחי'
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æ" éôìå,אמת היא משה סברת  דודאי להבין  יש 

דמדרגת לביטול להגיע הוא דהתכלית 

שיכנס  אלא הקב"ה, עמו  הסכים לא ולמה חכמה,

ואיתא  והשתוקקות , מ"ן  בבחי' רק שהוא יהושע

צדק ואתחנן)בצמח התורה שהקב"ה (אור דהטעם



תשע"ו  ואתחנן פר' יז של"ס

מ  דברי  קיבל יש לא מ"מ כי  אמת , שהוא אף שה

המדרגה  והוא החדש , ממ"ה עליונה יותר מדרגה

רצה  והקב"ה מהגלגלתא, שלמעלה הרדל"א של

של  המדרגה שהוא הרדל"א של למדרגה שיגיעו

כלה  של לסוד  שיגיעו  ורצה בעלה, עטרת מלכות 

שהוא  כמות  כלה של למדרגה רק  ולא וחסודה נאה

צדק ) בצמח .(עיש "ב

ïéðòäå עדיין ומ"ן  מ"ד של במדרגה דהנה הוא,

יש  כי והתיקון , הבירור שלמות הגיע לא

זה  ועל ומ"ד, במ"ן עדיין נתכללו  שלא נשמות 

את לתקן  וצריך  שמענו', לא ולרביע 'לשליש נאמר

המדרגה  ידי על הוא לזה והדרך  ישראל, נשמות כל

עולם  הוא ששרשה הרדל"א, של העליונה

ולרביע  לשליש  חז "ל דברי יתפרש  ובזה המלבוש ,

עולם  שהוא דאלב"ם 'אל' ידי  על כלומר 'לא'

לתקן  יכולים ידו  שעל כלומר  'שמענו ' אז  המלבוש ,

המ"ד  בתיקון  נכללים שאינם הנדחות  הנשמות  אף

רצה"כ  בדברי וכמבואר  ומו "ס . דגלגלתא ומ"ן 

הגמ' דברי ע"ב)בסוד ק "ד  רשומות(סנהדרין דורשי 

סוד  ופירש הבא, לעולם באין  כולן  אומרים היו

של  דקות דקי  היודעים הם רשומות ' 'דורשי 

גם  שיתוקנו  רוצה שהקב"ה ויודעים הסודות ,

תחילה  שיכנס  הקב"ה רצה ולכן  אלו, נשמות 

כח  את  יותר  להגביר  כדי  ישראל, לארץ יהושע

בזה  ויתוקנו הרדל"א עד  לעלות  יוכלו  ועי"כ המ"ן,

ישראל. נשמות  כל

òùåäéå  úî äùî ããéîå ããìà  úàåáð ãåñ

ìàøùé õøàì ñéðëî

äæåואמרו במחנה שנתנבאו ומידד אלדד סוד

מכניס ויהושע מת  י"א משה במדבר רש"י (ע'

שייכים כ"ח) ומידד אלדד דסוד הק' באר"י ואיתא ,

אלהי "ם  שם בסוד העליונים, הדדים של למדרגה

ומ"י אלדד , שורש והוא ימין  בדד  א"ל המתחלק 

אות הוא ובאמצע מידד, שורש והוא שמאל בדד 

ולכן  עי"ש. וכו ' החלב נמשך  ומהם דאלקים ה'

ויהושע  מת  משה של זה ענין  השיגו ומידד אלדד 

הימין  מקשרים הם עליונים הדדים כי  מכניס,

דא"א  דנה"י תתאין מפרקין  למעלה והם והשמאל,

בע"ח כמבואר רוחות הד ' נמשכים (שער שמהם

פ"ח) הרוח.כ"ט באי רוחות  מארבע בסוד

ïéðòäåהגר"א בדברי  מבואר דהנה (תיקו"ז הוא,

ע"ב) מ"ה נמשך דף כאשר  יחוד דבכל

שאחר  כלומר  המ"ן , את המ"ד מבטל המ"ד

יתגבר  לעתיד  אך המ"ן, כח נפסק המ"ד  שנמשך

כך  כל האהבה שלהבת  ותהיה המ"ן כח כך כל

מים גד  בסוד המ"ד , ידי על לכבותה יוכלו  שלא ולה

לא  ונהרות  האהבה את לכבות  יוכלו  לא רבים

את דעה הארץ מלאה של המדרגה והוא ישטפוה,

אלדד  טענת היה וזה עי "ש . מכסים, לים כמים ה'

כל  שיהיה באופן  המ"ן  כח להגביר  שצריך ומידד 

והוא  המ"ן, את לבטל המ"ד  יוכל ולא גבוה כך 

שהוא  בשוה, שוה והנוק ' שהדכורא למקום העליה

ישראל  נשמות כל יתוקנו ועי"כ לרדל"א, העליה

שאת ביתר העולים והמ"ן ההשתוקקות  תוקף  בכח

שיהושע  נתנבאו  ולכן נמוכות , היותר מהנשמות 

המ"ן  כח עי "כ  שיתגבר כדי  ישראל, לארץ יכניס 

הרדל"א, של למדרגה עד עי "כ  ויעלו  הנשמות  של

היו ישראל לארץ מכניס היה משה אם משא"כ 

הרי זו ובבחינה הגלגלתא, מקום עד  רק  עולים

הנשמות. כל יתוקנו  ולא המ"ן  את  ינצח המ"ד 

 éúùåã÷ ìù äâøãîä àåä äùî ïåöø úåéîéðô

ìåèéáä  úâøãî àåäù íëúùåã÷î äìòîì

 à" ìãøä  íå÷îáù ïåéìòä

 íðîàå, עמוק יותר  היה הפנימי רבינו  משה רצון 

אף  הרי  יותר , עוד  בעומק  כי הוא והטעם

לעולם  מ"מ בשוה, שוה של העליונה בבחינה

קדושתי בסוד מהנוק ', למעלה הזכר בפנימיות 

ביטול  של מדרגה יש ולעולם מקדושתכם, למעלה

אך  ה'אני ', ממדרגת שלמעלה עליון היותר  ו 'אין'

שבמדרגת בחיצוניות  הפשוטה ההתגלות מ"מ



לנפשך  חכמה דעה יח

שהוא  בשוה, שוה של המדרגה הוא הרדל"א

בע"ח הנזכרת  השביעית פ"ב)המדרגה ל"ו ,(שער

זו בחינה הורידו  שהם ומידד  אלדד טענת  וזהו 

לתקן  שצריך  וטענו  נבואה, בבחי ' למטה באתגליא

מחמת נמשך שזה ואף הנדחים, הנשמות  את אף

של  והאור עליה, לצורך  הוא ירידה כל מ"מ עוונות,

כל  כי  הגלגלתא, של מהאור גבוה יותר הרדל"א

חו "ב  'הארת' רק בהם יש  והמו"ס הגלגלתא

עתיק , פנימיות חכמה פנימיות בחי' והוא  דרדל"א,

ושם  דרדל"א, חו "ב עצם הוא עצמו  ברדל"א אך

הק' השכינה שהוא התכליתים תכלית  עיקר

וביטול, מהשתוקקות  למעלה והוא ברדל"א, הגנוזה

ביותר , גדול הכי  הביטול שהוא אף למעלה שם כי

הוא  ושם שאת, ביתר  כליון  בחי ' שם נכלל מ"מ

זה  את להגדיר  אפשר ואי  אתידע דלא רישא

שהוא  המשיח מלך  של האור הוא ושם בפירוש,

רבינו. משה עצמו

 úîàáåהתקבלו רבינו משה של התפלות הכל

וזהו נתקבל, לא בחיצוניות ורק בודאי ,

למדרגה  אותו שהעלה היינו ואראה' נא 'אעברה

עד  אותו שהעלה היינו אלי  שמע ו 'לא' גבוה, יותר 

עולם  המלבוש  סוד 'אל' של העולם שהוא הרדל"א

למעלה  אותו שהגביה עיניך ' נא 'שא וזהו האלב"ם,

וחזקהו יהושע את  וצו העליונה, הראיה למדרגה

בתיקונים  הנ"ל הגר "א שביאר  כמו וכו', ואמצהו

ומכבה  המ"ן  על גובר המ"ד  שלעולם הוא שהטבע

לבוא  לעתיד  אך המ"ן, של ההשתוקקות כח את 

יכבה  ולא האהבה את  לכבות יוכלו  לא רבים מים

הפסק , בלי וילך יתגבר המ"ן  אלא המ"ן, את המ"ד

לתחיית לך ' דומה 'ואין צדק  הצמח כתב ומ"מ

מ"מ  אלקות , עצמות  עצם שיתגלה אף כי  המתים

מקדושתכם, למעלה קדושתי  של מדרגה יש  לעולם

אמיתית במנוחה שיהיו ואף חיל, אל מחיל וילכו

יהיה  לעולם מ"מ אלקות , עצם מבחי ' יצאו  ולא

אף  ולכן  למעלה, קדושתי של  עליונה יותר מדרגה

שביעית מדרגה שנקרא גבוהה הכי  המדרגה

יש  מ"מ לזו , צריך אין וזו בקומתם שוים ששניהם

מצד  כי למעלה, קדושתי של גבוהה יותר מדרגה

שייך  מ"מ למטה, ממעלה זו  למדרגה קוראים אחד

בסוד  למעלה ממטה של מדרגה בחי ' שם לקרוא

שברדל"א. הכליון במדרגת הנכלל הנפש כלות 

' äðåéìòä  äðåë' àø÷ð à"ìãøä ìù äâøãîä

ìåèéáäå úå÷÷åúùää úåâøãîî äìòîì àåäù

íéðåúçúá äøéã ìù  úéìëúä àåäå

 äðäå הכונה' הנקראת המדרגה הוא שם

ממדרגות למעלה שהוא העליונה'

נעשה  זו שבמדרגה והצדיק והביטול, ההשתוקקות 

הכונה  כפי מעשיו  וכל ממש , לשכינה מרכבה

השתוקקות של התנועה כפי  דוקא ואינו  העליונה,

מכוון  ותנועה תנועה בכל אלא ביטול, של או 

מדרגה  נקרא כללי  ובאופן העליונה, לכונה מעשיו 

של  המדרגה גם שם שנכלל אף  למטה' 'ממעלה זו

המדרגות. תכלית והוא למעלה', 'ממטה

 ùéå כל בודאי  נתקבלו  שבפנימיות להבין

עומק  שהוא ע"ה, רבינו  משה של התפלות 

שלמעלה  העליונה הכונה של בעבודה המכוון 

של  התכלית אמיתת והוא וביטול, מהשתוקקות 

זה  ועל בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאוה

לקדש  אסור  סוד וזה התכלית , זה כי קטרוג שום אין 

להיות צריך  והקידושין שיראנה, עד האשה את 

בן כדת  משיח גי ' הוא כד"ת וסוד וישראל, משה

וראה' עינך  נא 'שא בסוד  שיראנה' 'עד וצריך  דוד,

ש"א  וזהו  העליונה, למרכבה הראיה את  להגביה

ד' שהוא א'דם, נ'שר ש'ור א'ריה תבות  ראשי נ"א

חי ישראל מלך  דוד הוא והעיקר  המרכבה, פנות 

המשיח  מלך עצמו הוא כי  רבינו, משה שהוא קיים

מלא  דויד של המדרגה והוא משיחין, מתרין  וכלול

יתלבש  משה נשמת כי רדל"א, של המדרגה שהוא

יהיה  רבינו  ומשה במהרה, שיתגלה המשיח במלך

יהיה  והוא שיהיה, הוא שהיה מה בסוד אחרון גואל

במדרגה  שהוא בתקפו רבינו  משה ויתגלה הגואל



תשע"ו  ואתחנן פר' יט של"ס

וגלגלתא, מו "ס  של המדרגה רק  ולא רדל"א של

כאחד , המדרגות  כל הכולל הרדל"א במדרגת  אלא

וגלגלתא  מו "ס  של מהמדרגה למעלה שהוא באופן

מדרגת כי  וביטול, השתוקקות של המדרגות  שהם

דע"ב  ע"ב של המדרגה הוא והביטול ההשתוקקות 

למעלה  הוא התכלית  עיקר אך דא"ק , דס "ג וע"ב

בורא, בניצוץ הנכלל נברא הניצוץ שהוא מזה

המדרגות מכל כלולים יהיו  ישראל נשמת וממילא

במדרגה  והן  הגמור ביטול של במדרגה הן כאחד ,

המ"ד  ענין למטה כי  הגמור, וכליון  השתוקקות  של

לכבות יוכלו  לא רבים מים לעתיד  אך המ"ן, מבטל

יהיה  ולכן  המ"ן , את המ"ד יבטל ולא האהבה את 

ואמצהו וחזקהו  יהושע את וצו ולכן תמידי, היחוד

הבחינה  שישאר  היינו  וכו ', העם לפני יעבור  הוא כי

אך  ההשתוקקות, של המדרגה שהוא מו"ס של

מלכות בסוד שהוא למעלה השורש כפי יהיה

בעלה. עטרת

 éãë øåòô  úéá  ìåî  ì"åçá øàùð åðéáø äùî

 ë"éò  úåìòì  åìëåéù ï"îä  çë  úà øéáâäì

 ïéøúî ìåìëä  äùî ãåñá à"ìãøä  úâøãîì

 ïéçéùî

ïëìå, פעור בית מול בחו"ל נשאר  רבינו  משה

כי מו "ס , של הסוד לגלות כדי שם ועומד 

עבודת של הסוד  מגלה והוא השדרה, חוט סוד הוא

שהוא  ואף פעור, בית  מול עומד ולכן  הבירורים,

דרדל"א  בינה של הבחינה מצד אחור  של בחי '

של  המדרגה גם רצה רבינו  ומשה שבמו"ס,

אעברה  ביקש ולכן דרדל"א, חכמה ששם גלגלתא

הוא  שהעיקר  לו  אמר הקב"ה אך  וכו ', ואראה נא

הוא  ושם הרדל"א, של המדרגה שהוא מזה למעלה

המדרגה  עם ביחד שהיא' כמות  'כלה של המקום

הכי ביטול גם שם נכלל כי וחסודה', נאה 'כלה של

והסוד  הכליון , סוד  גם בו  יש  ומ"מ שאפשר , גמור 

כי במנוחה, הוא אך  תנועה עת  בכל שם שיש הוא

הכי והכליון  גדולים הכי השעשועים שם שיש אף

למעלה  הוא שם ולכן במנוחה, הוא הכל מ"מ גדול,

ולכן  העליונה, הכונה רק שהוא המדרגות  מכל

הראיה  במדרגת  להתעסק  שצריך  שאמרו הצדיקים

שיהיה  צריך  מ"מ שיראנה, עד  לקדש אסור בסוד

ב"ן  משי"ח גי' שהוא וישראל, משה כד "ת  הקידושין

נשמת בסוד ודוד משה התכללות  בחי' דהיינו  דו"ד,

תראינה  ועיננו המשיח, במלך המתלבש  משה

גואל  בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  ועין מלכותך 

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק 

 êùôðì äîëç äòã

äòã' כתב חבר  הגרי"א הנה לנפשך ' חכמה

על  דרושים שבדרך התורה שסודות 

מ"ד  בסוד והוא הזוהר , ספר בחינת  הוא הפרשיות

תיקוני של הסודות  משא"כ  הדכורא, מדרגת  שהוא

והוא  העולמות, בנין  סדר  שעל הדרושים הוא זוהר

מביא  והוא הנוק', מדרגת שהוא מ"ן בחי '

ענין  שהוא הבורא, אל אמיתית  השתוקקות 

ההשתלשלות. סדר כל השגת של הרוחני  המראה

דס"ג  וע"ב דע"ב בע"ב הדבוקים הצדיקים והנה

הנה  דא"ק, השרשי  ומו "ס  גלגלתא סוד שהוא

מחד  סכ "ד עד מרכ "ד העולמות לראות הוא העיקר

צריך  ומאידך דס"ג, ע"ב של המדרגה והוא גיסא,

המדרגה  והוא הפרשיות סדר  על הדרושים ללמוד 

סדר  של הדרושים לחבר וצריך  דע"ב, ע"ב של

כלל  אמנם העולמות, של הסודות  עם הפרשיות

סדר  שעל הסודות רק משיגים אינם האנשים

את והרג הזכר  את סירס  ענין והוא הפרשיות

על  אך  הנקבה, של המדרגה משיגים שאין הנקבה,

הראיה  עם הפרשיות דרושי  שמחברים ידי 

תחיית נמשך ההשתלשלות, סדר של העליונה

השלם. ליחוד מגיעים ועי"כ לנקבה, המתים

 äðäå, מכניס ויהושע מת  משה אמרו ומידד אלדד 

כדי המ"ן בחי ' יהיה שהעיקר  רצו הם כי

לבוא  לעתיד  אך  ישראל, נשמות כל שיתוקנו

ישראל  נשמות  וכל בתשובה יחזרו  כולם כאשר

שכולם  אמרו  רשומות  דורשי סוד שהוא יתוקנו ,



לנפשך  חכמה דעה כ 

ואף  בקדושה, יכללו  וכולם הבא, לעולם נכנסים

בתשובה, יחזרו שיהיה מי  יהיה הנדחות הנשמות 

בחי ' והוא אדומה, פרה של הסוד  יודע רבינו  ומשה

האלף  כל ויתקן  למשה, אותיות שהוא שלמה

ויזכו ציון  ה' בשוב יראו  בעין  שעין  עד  עלמין ,

התרי כל הקב"ה לקיים נתאוה של באופן מצוות  "ג

ה' בשוב יראו  בעין  ועין  בתחתונים, דירה לו להיות 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון 


