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íé÷ìàá úðéçáá ïéá ' äì  úåãåäì ãéîú êéøö

 øáã  ììäà ä"éåäá 'éçáá ïéáå øáã  ììäà

' éòה')מוהרנ"ת הלכה רבית הל' יו"ד  ,à(לקו"ה 

כמ"ש  ה' את  תמיד מהללים אמת דהצדיקי 

הקב"ה  כי  דבר, אהלל באלקים דבר, אהלל בהוי"ה

הוא  שלפעמים אלא לאדם, טובה עת  בכל עושה

לו יש אך  לה', להודות  עת  בכל וצריך בהעלמה,

בהעלמה, ולא ונגלית נראית  הטובה שיהיה לבקש 

_________________________

שםא . לקו"ה א')וז"ל  מה (אות  ובכל שעה ובכל  עת ובכל יום בכל דעתו לכון צריך  האדם כי הבחירה, הוא והעקר :
ומי  אחר. במקום שמבאר כמו באמת, אליו להשיבו  יתברך  מה' רמזים הכל כי לטובתו , שהכל  באמת להאמין עליו שעובר
שנאמר, כמו בעקו, בין בטיבו בין יתברך  לה' עצמו  ומקרב מקשר הוא עליו , שעובר מה ובכל יתברך  לה' דעתו  שמכון
והסטרא  הרע  היצר אחיזת כל  מבטל  הוא וכו '", איחל תמיד  "ואני שנאמר, וכמו דבר". אהלל  באלקים דבר, אהלל "בה'
כך מתנהגים אדם בני כל היו ואם כנ "ל . חד  כלא ששם יתברך, בה' השנויים כל כולל  הוא כי בהשנויים, שנאחז אחרא
כמו הכל, מן יקר זה כי התקון, בתכלית  מתקן העולם כל והיה ואחדות , ושלום באהבה הכל היה בודאי באחד, הכל לכלל
מחברו , משנה אדם כל שדעת פי על אף באמת כי בתורה, גדול כלל  זה עקיבא, רבי אמר כמוך", לרעך  "ואהבת  שנאמר,
הפעלות  כל כי אחד, שהכל  ולידע  כנפשו חברו את לאהב  אחד כל  צריך כן פי על  אף  לברכה, זכרונם רבותינו  שאמרו כמו 
יכלל  דעתו בשנוי אחד שכל  כדי דיקא, מחברו משנה בדעה אחד כל  ברא יתברך וה' הפשוט . מאחד נמשכין משתנות
את  ויקימו  זה את זה יאהבו  רק דעתם, שנוי ידי על ושלום, חס וקטטה, ושנאה קנאה לידי יבואו ולא חברו, עם באחדות 
כמו הפשוט, באחד  נכללין משתנות כשפעלות יתברך  ה' אצל מאד יקר שזה כאחד, כלם ויכללו  יחד והמצוות התורה
שמסיתו עד  כנ "ל , הרע  היצר אחיזת  משם השנויים מרבוי אבל  שם, עין ב, סימן תנינא בלקוטי חנכה ימי בהתורה שמבאר

ל"ב. - ל ' אות  עוד ועי"ש עכ"ל. שמסיתו, למה
לקו"ה ו')וע"ע אות  וטעינה פריקה הל' כשרותו(חו"מ  בענין גם גדולה בסכנה הוא ושלום חס  בצרה כשאדם כי וז"ל :

תסלף  אדם אולת  בבחינת יתברך  ה' אחר שמהרהר עד  והיסורין הצרות ידי על מאד  הלב נתעקם לפעמים כי ויהדותו,
במשקל  הוא להפך  ובין טוב  בין יתברך ה' ששולח  מה וכל תמיד בחירה להאדם יש העולם בזה כי לבו, יזעף ה' ועל דרכו
זה  ידי על  ומתעורר עליו וטובו ה' חסדי שמכיר יש טוב וכל  ועשירות  בנים טובות  לאדם שולח יתברך שכשה' וכמו
כשה' להפך  כן כמו וכו'. ויבעט ישרון וישמן בחינת להפך  ושלום חס ויש וכו'. טובים ומעשים בצדקה אליו להתקרב 

ו בעניות  ושלום חס וצרות ביסורין האדם את  ומיסר מנסה בנסיון יתברך כן גם הוא לצלן רחמנא וכו ' ורדיפות דחקות
אבל  וכו'. מאון ישובון כי ויאמר שכתוב , כמו  אליו, לשוב זה ידי על  שיזכר כדי לטובה הכל עליו שלח יתברך  ה' כי גדול 
רבותינו שאמרו  כמו  יתברך, מה ' ביותר לבו נתעקם ושלום חס  הצרות  ידי על שאדרבא לפעמים יש הבחירה כח  גדל  מחמת
חס צרה שבעת לברכה זכרונו  ורבנו  מורנו אדוננו  בדברי מבאר וכן  קונו  דעת  על שמעביר העניות לענין לברכה זכרונם
כנגד פעם בכל  להתחזק במאמר שם עין מדינים, נמשך  ששרשו  מחמת הרע היצר כנגד  מאד מאד להתחזק צריכין ושלום

הרע  עב)היצר אהלל (בסימן באלקים דבר אהלל  בה' נאמר, בצדיקים אבל נחת. ואין ושחק ורגז ברשעים, נאמר כן ועל 
תמיד בחירה לו  יש האדם פנים כל  על אבל וכו' הדין במדת בין הרחמים במדת עמי שבא בין שם, רש"י שפרש כמו  דבר.



לנפשך  חכמה דעה ד

באלקים  רק  ולא דבר אהלל בהוי "ה שיהיה דהיינו

ובזכות עד, עדי  בה' בטחו  וזש "כ דבר, אהלל

גם  ולהלל להודות דבר  אהלל באלקים שמקיים

יותר  למדרגה מגיעים מזה נעלמת, הטובה כאשר

על  גם להלל שהוא דבר , אהלל בהוי "ה של גבוהה

והנגלה. הנראה הטוב 

äæå עדיים ב' יש כי עדיים, בעדי ותבואי ענין

והם  ונשמע, נעשה כנגד  סיני  בהר שקיבלו 

דדעת וגבורות חסדים וכנגד עדים ב' (כמ "ש כנגד

הוא  דדעות ה' דעות  אל  כי עה "פ באד "ז בזוה"ק

עדות) להודותמלשון  יכולים הק ' התורה ובזכות  ,

שאין  מה וגם האדם, על שעובר  מה כל על לה'

היום  עד עליו שעבר מה כל באמת  טובה, לו  נראה

גנוז , שבהם שהטוב דברים שיש  אלא טובה, הוא

היום  עד  לו  שעשה הטובה על לה' שמודה ובזכות 

הטובה  על להודות  שיוכל אח"כ יזכה דבר , בכל

והנגלית. הנראית 

äðäå,הזה לעם הריעות  למה אמר  רבינו  משה

אברהם  אל וארא הקב"ה לו  אמר זה ועל

ועי ' להם, נודעתי לא הוי "ה ושמי שד"י בא"ל וגו'

אות מוהרנ"ת ה"ד וטעינה  פריקה הל ' חו"מ  (לקו"ה

כל áי"ד) על לה' להודות זו בדרך הולכים היו דאם

_________________________

ופשעים  בם ילכו  צדיקים בחינת  בו יש עת  בכל עמו ומסבב  עמו  מתנהג יתברך  שה' והנהגה ענין ובכל דבר ובכל  וכנ "ל .
עכ"ל. ושלום, חס בם יכשלו

ידי ב. על  הרעות למה שאמר על יתברך ה' שהוכיחו ה' אני אליו ויאמר משה אל אלקים וידבר וזהו שם: לקו "ה וז"ל
הצדיקי  לקול  שומעים הכל היו  אם באמת  כי וכו'. וישפט עליכם ה' ירא לו  ואמרו  לקראתו נצבים ואבירם דתן שיצאו
כמו בעקו בין בטובו בין יתברך לה' תמיד והודיה שבח ולתן לטובה שהכל  יתברך  בה' תמיד  להאמין זה בדרך לילך אמת 
שלמה. גאלה היתה וכבר לגמרי הגליות  וכל הצרות  כל מתבטלים היו  בודאי דבר, אהלל באלקים דבר אהלל  בה' שכתוב,
וכו '. משה לקראת נצבים שיצאו ואבירם דתן בחינת  שהם החולקים רבוי ידי על הוא ובפרט  בכלל  הגאלה עכוב  עקר אך
שמתבטל  עד  וכו ' משתנות  מהפעלות  הנמשכין הצרות כל מתבטלים זה ידי שעל  יתברך לה' כשמודים פי על אף באמת  כי
הסטרא  תכף אזי ישועה קרן צמיחת איזה שמתחיל  ותכף  האלקים עשה זה לעמת  זה את כן פי על אף  וכו'. לגמרי הצרה
כשאחד זה עם זה הנלחמים אדם בני שני כמו ושלום חס הצרה ולהגביר לקטרג ויותר ביותר מתגרים והמסטינים אחרא

הנפילות  כל  באים ומזה אחר. ובמקום סה סימן וכו ' בעז ויאמר בהתורה וכמבאר וכו' יותר מתגבר הוא מתגבר שחברו  רואה
לצלן. רחמנא ונתרחקו להתקרב שהתחילו  הכשרים של ובפרט אדם בני כל של וההתרחקות  לצלן רחמנא

מאד התגבר אחרא הסטרא אבל  הגאלה. התחילה זה ידי שעל  וישתחוו  ויקדו  וכו ' העם ויאמן לגאלם משה כשבא כן ועל 
להם לתן שלא עצום בכבדות  העבודה תכבד  ואמר וכו ' ה' מי שאמר עד פרעה לב לישראל והכביד  נסיון היה וזה תבן.

הכשרים  רב  באמת  כאשר לעולם יקום בודאי ביתו נאמן משה ידי על ה' דבר בודאי כי להאמין באמונה דיקא אז להתחזק
וכו '. ה' ירא ואמרו משה לקראת  נצבים שיצאו עד אחריהם רבים שהטעו ואבירם דתן חולקים נמצאו  אבל בזה. הלכו
עד בעדם נפשו כל שמוסר רבנו משה  על  לשמים דין ומוסרים ישראל בעד וטוענים צבאות ה' קנאת מקנאים הם כאלו
הפשוט אחדות  התגלות  ושלום חס להעלים משתנות  הפעלות  התגברו מחלוקותם ומרבוי וישפט. עליכם ה' ירא שאומרים
לב  שהוא מתנה לב את  ויאבד חכם יהולל  העושק אשר עד  כנ"ל התגבר שלהם הרע  והמחלקת  כנ "ל , הגאלה כל  שמשם
זה  למה טען משה כי וכו '. לעם הרעתה למה אמר צרתו  מעצם שמשה עד לברכה זכרונם רבותינו  שאמרו כמו משה
יתברך ה' לו והשיב  וכנ "ל . וכו ' החולקים רבוי מחמת  זה בשליחות  לילך  רציתי שלא מקדם גם דברי זה הלא כי שלחתני
באמת  במשה המאמינים אליו הנלוים והכשרים אהרן ובזכות אבות ובזכות הגדולים ברחמיו שלו את יגמר הוא שבודאי
ועל  כנ "ל  הפשוט  באחדות נכללים זה ידי שעל משה של אחת לדעה משתנות  פעלות  בחינת  שהם דעתם שנוי ומבטלים
המבאר  האלקים הוא ה' כי דעו  בחינת הינו  ה' אני אליו  ויאמר משה אל  אלקים וידבר וזה בשלמות . הגאלה תהיה זה כל ידי
עין  הפשוט  אחדות שהוא בה' כלולים כלם אלקים, משם הנמשכים משתנות  הפעלות שכל  שם שפרש הנ "ל  התורה בסוף

שם.



תשע"ז  וארא פר' השל"ס

הצרות כל ומבטלים הגאולה מביאים כבר  היו דבר 

ואבירם  דתן  של הקטרוג מחמת  אך  הדינים, וכל

כאשר  שגם האמינו ולא רבינו משה על שחלקו 

לה' להודות  צריך יותר , פרעה שהכביד  נראה

לטובה  שהכל ולדעת דבר , אהלל באלקים בבחינת

הרעות למה משה אמר ולכן כלל, להתפעל ולא

יש  כאשר  ישראל את  לגאול אפשר  אי  כי  וגו',

בטיבו בין ית' ה' בטובת  מכירים שאינם חולקים

בעכו. ובין 

 øåçàä úãå÷ð -  úåãå÷ð 'â ãâðë íä  úåéô 'â

 úãå÷ðå çñ  äô àåä øåáèä  úãå÷ðå  òø äô àåä

 êø  äô ãåñéä

 àúéàå'הק באר "י  ומובא תצוה פ ' (ע"ח בזוהר 

פ "ה) ל"ב  בצד â שער  הא' נקודות  ג' שיש

וכנגד  היסוד נקודת כנגד הפנים בצד והב' האחור 

שממה  מדבר  מקום הוא האח' ונקודת  הטבור ,

אחוריים  לשם נמשך  ואעפ "כ אחיזה, יש ששם

יתאחזו, שלא הקלי' להכניע כדי אבא דיסוד

_________________________

באחדות  כלולים משתנות הפעלות  כל כי האלקים הוא ה' כי אחד הכל  כי ה' אני אליו ויאמר משה אל אלקים וידבר וזהו 
כמובא  אלקים משם רק היה יניקתו כי ה' בשם האמין לא כי ה' מי אמר פרעה כי לגאלם, שלו  את  יגמר ובודאי הפשוט
הפעלות  ולהפריד לכפר רצה כי הינו ושלום. חס  הפרוד עקר שזה אלקים לשם ה' שם בין ושלום חס  להפריד  רצה כי
והציל  גדולות  מכות  הכהו יתברך ה' אבל שם. שמבאר כמו בשכל זאת להבין אפשר שאי מחמת  הפשוט מאחדות  משתנות
עד הפשוט  מאחדות  הם משתנות  הפעלות  שכל בעיניו  ראה זה כל  ידי שעל ונוראים גדולים מופתים והראה מכלם ישראל 

הצדיק. ה' ואמר  בעצמו להודות  שהכרח 
ויותר  יותר שכנגדו מתגבר תכף  אזי בפרטיות  או  בכלליות  ישועה קרן צמיחת איזה שמתעורר מה שכל עתה מתנהג וכן
לב  שנתעקם עד  וכו' ויותר יותר עוד  הם מתגברים יותר עוד להתגבר ירצה ואם כנ "ל , וכו ' הנלחמים אדם בני שני כמו 

ושל  חס  עכשו  אפשר אי כאלו ויגאלנוהרבה שלו  את יתברך ה' יגמר סוף  כל  סוף  אבל יתברך. לה' ולהתקרב  לשוב ום
הנ"ל  בדרך  והולכים בהאמת  המאמינים אליהם הנלוים והכשרים אמת  הצדיקי כח ידי ועל  אבות זכות  ידי על שלמה גאלה
וכנ"ל  יתברך  לה' ולהתחנן להתפלל זה ידי על  ולהתחזק בשמחה תמיד  יתברך לה' והודיה שבח ולתת לטובה שהכל להאמין
במהרה  גלות  אחריה שאין שלמה גאלה לגאלנו  וימהר והדחקות  הצרות  מכל ויוציאנו ויצילנו  יתברך  ה' יושיענו זה ידי ועל 

עכ"ל. רצון, יהי כן אמן בימינו 

בזוהרג. הובא אחד  מאמר נבאר בקיצור: שם ע"ח  ע "ב)וז"ל קפ"ד סטרא (תצוה דשמיא מלכו  אתפרשת נקודין בתרין
נקודה  א' הם, נקודות  ג' כי הוא: הדברים קיצור בעלמא. נקודין תלת אשתכחו  כו ', דאתי דעלמא וחד דילה חד  דקדושא,
דסט"א  נקודה ג' ג"ע , נקודת  כמו  עלמא לכולי ולא לחוד דישובא אמצעית בירושלים נקודה וא' עדן, בגן טמירא עלאה
כמה  יש בראש הנה כי דע  דבר. הסתר אלקים כבוד  כי להעלימו  וראוי נעלם דרוש והוא זה, מאמר ביאור וזהו דחרובא.
הגוף  אבל  חלונות . ז' ופה, נחירים עינים אזנים והם בחוץ, להאיר הבלים מתוכן לצאת  הכלים, באותן וחלונות נקבים מיני
הנבראין  הם שם העומדין אל  ולהאיר הכלים, תוך הגנוז האור לחוץ לצאת חלונות בו שיהיה הוא ומוכרח סתום, הוא

וכו '. כאן הנזכר נקודות  ג' הם ואלו וכו', באחור וא' פנים דרך  מהם ב ' בגוף, נקבים ג' ראינו מצינו והנה כולם.
אמרתי  כמ"ש ז"א, הוא עולם בחי' כי אצלינו  נתבאר הנה דשמיא, מלכו  אתפרשת נקודין בתרין הנ "ל , מאמר נבאר ועתה
מהלך כולו העולם וכן וכו ', שנה ת "ק מהלך  חיים עץ הוא הז"א כי ונודע  דז"א, הו"ק מן הראשון שהוא יבנה, חסד  עולם
שם  יש שלו האחוריים וצד גמורה, קדושה הוא שלו  פנים צד ואמנם ז"א. בחי' הוא כולו העולם כל כי נמצא שנה, ת "ק
דאמא  החסדים של האורות  שם אשר ולמטה מחציו  כי בחי', לב ' מתחלק הפנים צד והנה כמ"ש. החיצונים של אחיזה
עמידת  מקום הוא האחור מן עצמו הזה המקום וכנגד אדם, בני שם ועומדים שוכנים שבו  הישוב , בחי' הוא שם מגולים
שיעור  יש שבשיעורה לפי ישראל , הנקרא ז"א ארץ ישראל, ארץ בסוד כנ "ל  ארץ רחל שנקרא סוד וזה דז"א, נוקבא רחל
לחזור  סופה חורבה, מקום שהוא באחור עומדת שהיא אע "פ כמארז"ל , פירותיה את מריצה שהיא ע"ש ארץ הנקרא הישוב

נקרא  לכן כנודע, החיצונים אל  אחיזה יש לא ושם שהוא בפנים הפנים מצד  ולמעלה ז"א של  מחציו אמנם ישובא, רחל  ת 
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מקמארנא הגה"ק  בדברי תזריע ומבואר  חי (זוהר

ע"ב) פיותמ"ה ג' של ענין  שיש  במהרנ"ש  וכן

האחור  דנקודת סח, ופה רך, פה רע, פה שהוא

פרע"ה אותיות רע פה חי נקרא זוהר  באורך  (ע "ע 

ואילך) סע "ד  י"ג רך ,שמות  פה נקרא היסוד ונקודת  ,

סח. פה נקרא הטבור ונקודת 

 äðäã פרעה ושליטת ר "ע פ"ה בחי' הוא פרעה

שה"ס  תפלין  של קשר במקום למעלה

וגורם  האריז"ל, כמ"ש פרע"ה אותיות הער"ף 

למטה  האחור  נקודת של הבחי ' שהוא רע פה לבחי '

של  מקום והוא צואה, של זרה עבודה ענין  שהוא

רבינו ומשה שחורה, ומרה ועצבות הרע לשון

קבורת וה"ס דאבא, יסוד בחי' בכח זו קלי ' מכניע

עת בכל עובדים והצדיקים פעור , בית  מול משה

הנקרא  עליונים לנשיקין  ולהגיע רע מפה לצאת 

של  האור  שהוא פסח קדושת  שהוא ס"ח, פ"ה

סו העליוניםהגאולה נשיקין הרש"ש ד  (כמ"ש

לבנך) והגדת  מצות בסוד ע"ג  ל "ה דף  ואיתא בנה "ש ,

ה')במדרש י"ט  רבה פסח ã(שמות קרבן שכשאכלו

טמיראה  הנקודה כנגד  והוא עדן, גן טעם הרגישו

דגן  נקודה הנקרא הטבור  נקודת שהוא סתימאה

רע  הפה מתקנים פסח דליל סח פה ידי ועל עדן .

ולהביא  היחוד לגמור  יכולים ואז האחור , דנקודת 

בבחי ' השלם היחוד שהוא רך פה בסוד  הגאולה

היסוד . נקודת

 ïé÷éùðã ãåçé úðéçáá äúéä íéøöî  úìåàâ

 àåäù  òø  äôä  íéòéðëî  ë"éòå  çñ  äô ãåñá

ä"òøô  úôéì÷

ïéðòäå' בחי רק היה מצרים גאולת  דבעת הוא,

שהיה  אלא דכלי, יחוד שהוא דחיק  יחוד 

זיווג  שהיה ואף  דהגאולה, השלם להיחוד הכנה

וכמבואר  באריז "ל, כמבואר  פסח בליל בעשיה

הבן  ואפילו  נתקנו , בנים הד ' שכל בנים ד' בענין 

_________________________

נקרא  לכן אדם, בני בו  שישבו  כדי לחוץ נמשכין האורות  ואין סתומים, הם הארותיו כי ישוב , כנגדו אין ולמעלה, מהחזה
עלמא  נקראת היא גם כי ישוב , בחי' ואינה ארץ נקרא איננה אשר האחור, כנגד  לאה מקום ושם סתימא, דאתכסייא עלמא
הארץ, עדן גן הנקרא העליונות הנשמות  אל  מדור הוא הפנים, מצד  ולמעלה מחציו  שם אמנם אצלינו. כמ"ש סתימאה

סתימאה. עלמה לו, למחכה יעשה זולתך  אלהים ראתה לא עין נאמר עליה אשר
טמירא  נקודה שהיא הארץ, עדן גן כנגדו אשר הטבור פי מחציתו נקודת יהיה דז"א גופא אורך  כל  נעריך כאשר  והנה
דנעיץ  עמודא ההוא יש באמצעיתו ושם כנ"ל, ישוב בו שאין העליון חציו  בבחי' בין ישוב בבחי' בין סטרין, דכל  אמצעיתא
האמצעית  הנקודה יהיה הרגלים, סיום עד  ולמטה דז"א מחציו  שהוא לבדו הישוב  נחלק וכאשר בזוהר, כנז' באמצעיתא
האחור  מצד  ואמנם דאתגלייא. נקודה והיא כנודע , הישוב באמצע  שהיא ירושלים נקרא זו  נקודה אשר דז"א היסוד בפי
המאכל, ושמרי פסולת יוצא משם אשר באחור ג' נקודה בו  יש ולמטה ומחציו כלל , דבר בו אין ולמעלה מחציו דז"א
והוא  ולמטה, דז"א החזה מן הוא דאבא יסוד והנה וכו '. פעור הנקרא ע "ז שיש וז"ס וכו', החיצונים אל  הארה יוצא ומכאן
זמן  כל כי פעור, בית מול בגיא אותו ויקבור ע"פ  וזשארז"ל  פעור. הנקרא האחור וצינור נקב נגד  מבפנים מכוון ממש
ישראל. על מקטרג ואינו  לאחוריו ושב  ונרתע שם, ונטמן אבא יסוד שהוא שם קבור משה את  רואה ומקטרג, עולה שפעור

הענין. כל ועיש"ב בקיצור עכ"ל מבואר. והדבר

עדן ד. שבגן הרוחות  מן עדן בגן ונושבות  העולם רוחות  לד' הקב"ה גזר הפסח  את  משה שעשה וכיון שם: המדרש ז"ל 
שנאמר הפסח באותו ונדבקו  ד')הלכו  ישראל (שה"ש כל נתכנסו יום, מ' מהלך הולך ריחו והיה תימן, ובואי צפון עורי

נימולין  אתם אין אם הקב "ה אומר היה הריח, מן עייפים שהיו  מפני מפסחך  האכילנו ממך  בבקשה לו  אמרו משה אצל 
בדם  הפסח  דם ונתערב ומלו , עצמן נתנו  מיד וגו', הפסח  חקת זאת  אהרן ואל משה אל  ה' ויאמר שנאמר אוכלין אתם אין

שנאמר ומברכו  ונושקו  ואחד אחד  כל  ונוטל  עובר והקב "ה טז )המילה, בדמיך(יחזקאל מתבוססת  ואראך  עליך  ואעבור
עכ"ל. מילה, בדם  חיי פסח, בדם חיי וגו',



תשע"ז  וארא פר' ז של"ס

נגאל, היה לא שם היה אילו לו  שאומרים רשע

את אז  הכינו  וכבר יגאל, כן העתידה בגאולה מ"מ

הד' כל את ודאי שתגאל העתידה הגאולה כל

התחתונה. העשיה בחי ' עד זיווג אז  ועשו בנים,

חיק , יחוד ובחי' נשיקין  בחי ' בסוד  זה כל ואמנם

האריז "ל, כמ"ש ס "ח פ "ה בסוד  הוא פסח ענין  ולכן

והגדת מצות בסוד נשיקין  בחי' נקרא ובכללות

יחוד  גם שם נכלל באמת  אך  הרש "ש, כמ"ש לבנך

יאכל  אחד בבית בסוד העליונים בג"ר דחיק

כימי העתידה להגאולה הכנה וזה מחיצות, שצריך 

ובכח  נפלאות , אראנו  מצרים מארץ צאתך 

העתידה  הגאולה יהיה מצרים דגאולת  הנשיקין

היחוד  התגלות  שהוא רך' 'פה בבחי' ויהיה

היחוד  סוד שהוא היסוד  נקודת  בסוד  בתחתונים

של  הקדושה של והחן  והיופי הפאר  ויתגלה השלם,

נקודת כנגד  והוא המקדש, ובית עיה"ק ירושלים

ית ' יחודו  ויתגלה ירושלים, בחי' שהוא היסוד 

בתחתונים.

äðäå,ולמטה החזה מן  רק  הוא באח' האחיזה כל

באח', נקודה כלל אין החזה מן  למעלה ולכן 

לבוא וב  להצליח לזכות  קשה דבר  הוא אמת

נתירא  רבינו משה ואפילו פנים, של למדרגה

כמ"ש  דקלי ' א"א כנגד  שהוא פרעה מקלי ' בתחילה

משתרש  ליה דחמי בזוהר  וכמ"ש  מפניו, משה וינס

שהוא  הקב"ה לו שאמר אחר  ורק עילאין , בשרשין

פ' בזוה"ק כמ"ש פיחד  לא לפרעה ביחד אתו יבוא

בא.

 ñ" äù ïéøåàé  óìàá éåìú äìåàâäã ãåçéä øîâ

 úåëìîä ïå÷éú àåäå ìåçã ïéîìò  óìà ïå÷éú

 é"áî øçà àáä ã"áî ãåñá

äðäå תנינים שיש  וארא פ' בזוה"ק  איתא

שהוא  דקלי' הגדול תנין ויש  דקדושה

דקדושה  התנין  בין  חילוק שיש דהיינו  דקלי ', נחש

שנעשו דקלי ' לתנינים אהרן , מטה ידי על שנעשה

הגדול  התנין  נקרא ופרעה החרטומים, ידי  על

חסר  יאורין אלף ויש  וכו ', יאוריו  בתוך  הרובץ

לימין  יאורין ופלגא תצ"ט שיש  דהיינו אחד,

הק' באר "י  ומבואר וכו ', לשמאל יאורין ותצ"ט

ט "ו) אות מהרח"ו בכללי ע "א  קי"ח  ח "ב  ä(ע"ח

_________________________

חותם ה. הם כי חות "ם גימטריאא אלפי"ן ההי"ן דיודי"ן אהי"ה שמות מילויי ג' יש דז"א נוקבא ביסוד שם: מהרח"ו וז"ל 
יסוד ציון נקודת בחי' והם אדנ"י שמות  ג' הוא דנוקבא עצמו  והיסוד עילאה אימא מבינה ונמשכין שבה ביסוד  המלכות
דנוקבא  בנה"י יש גם המ"ן והם דההי"ן ב "ן שם זה החותם ובתוך  נקודתן נזכר ושם זה ביסוד הוא המלכות וחותם שבה
הוא  ותרע"א שערים נק' נה"י כי ונודע  וארא בפ' הנז' יאורין וי"ג אלפים ב' גימ' תרע "א ג"פ  והם במלואם אדנ "י שמות  ג'
אחור  הנוקבא של בנ"ה מחוברים והם צבאות נקראים חצונים כלים הב' והם אחוריים ב' יש דז"א בנ"ה כי וענינם תר"ע 
נמצא  אלפים ב ' הם הרי ווי"ן לב ' נחלקת  צבאות  שבאמצא א' ואות ובה בו צבאות  ב' בהם ויש שלה אחוריים וב ' באחור
מכאן  ופלגא תצ"ט הם ביניהן מפסיק א' ותצ"ט  תצ"ט שהם צבאות  ב ' והם ולה לו  אחוריים ב ' בין מפסיק א' כותל כי
חסר  אלף  הם הרי לבדו אחד  ו' לבדו א' כותל והיא כנ "ל  לב' הנחלקת צבאות  של  ו' בחי' הוא והכותל  מכאן ופלגא ותצ"ט 
וכן  נ "ה בבחי' ז"א של  באחור והם יאורין וי"ג אלף של  והשרשים הראשים שהם בתוכם אחרים יאורים י"ג יש ועוד חד 
הם  והרי השרשים שהם לבדו  הי"ג רק מונין אין אמנם וכ"ו  אלפים ב ' הם הרי הב' בכלי שהם באחור יאורין וי"ג אלף
נק' כולם ואלו  באחור בהיותן יחד  מחוברים שלה דנ "ה אחוריים וב ' שלו דנ "ה אחוריים ב ' שהם יאורין וי"ג אלפים ב '
גבורות  הם האחוריים אלו  כל והנה כנ "ל . במלואם אדנ"י שמות ג' והם הנסירה בעת  נוקבא של לנ"ה ניתנין אלו  וכל  דינין
והרי  האמצעיים באחורי אחוריים וב' בנ "ה דזו"ן החיצונים אחוריים בב' אבגית "ץ ב' כי נמצא דאבגית"ץ מ"ב  שם שהם
ומתפשט בכולם נמשך  והוא כנודע שבגבורות  חסד הוא זה שם כי והענין י"ג אלפים ב ' גימטריא הם אבגית "ץ ד' אלו 
ואחור  אחור כל באמצע שיש הנ "ל  יאורין י"ג הוא זה שם שבאמצא ג"י ואותיות לאלפים חסד ועושה בסוד  אחוריים באלו

האחוריים: באלו  נאחזין הקלי' וכל
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תצ"ט  בגי ' שעולה צבאו"ת  השם בסוד שהוא

שהוא  והוד , נצח בסוד  ובשמאל בימין  והוא

אחב"א  זו "ן  עומדים וכאשר זו"ן, עמידת  במקום

א' אות  לנסור  שהוא הנסירה סוד וצריכים

בסוד  לפנים ולהחזירם אותם, המחבר דצבאות 

כל  מתעורר  אז  הנה יאורין, לאלף  החסר א' אות

דפנים. היחוד  לגמור  יוכלו  שלא הקטרוגים

היחוד  לפעול צריכים שהיו  כיון מצרים וביציאת

קטרוגים  בזה יש  האחור, בנין בגמר שהוא דחיק

מקמארנא  והגה"ק  ז "ל הגר"א בזה והאריך  גדולים,

בכ "מ.

ïéðòäå עולה ופלגא תצ"ט פעמים ב' דהנה הוא

והוא  אחד , חסר  אלף  שהוא תתקצ"ט

שהוא  בכ "ר דאי"ק ביתא באלפא ט' אות  סוד

תתקצ"ט העולה ט'טצ"ץ עולה ץ' שאות  (באופן 

באר"י,מאות) כמבואר היסוד כלי  ג' סוד  והוא ,

בסוד  יוסף  בן  משיח סוד שהוא ז "ל הגר "א וביאר

דלתתא  דאתערותא העבודה והוא היסוד , מדת

להגיע  יכול אינו  אך  לעשות, יוסף  בן  משיח שצריך 

יכול  ואינו  תתקצ"ט שהוא טצ"ץ למדרגת רק 

המשלים  האחרון  בא' תלוי  שהוא היחוד לגמור 

בחי ' שהוא דמלכות המלכות ה"ס  זו  אלף  כי לאלף,

והוא דוד, בן דפנים משיח היחוד  גמר  סוד 

וזה  ז "ל. מקמארנא הגה"ק  בדברי  בכ "מ וכמבואר 

בתוך  הרובץ הגדול התנין  שהוא פרעה קלי ' סוד

בקלי', שנמצאת דמלכות  מלכות בסוד  יאוריו ,

הגאולה, בסוד לפנים לחזור  יכולים זו "ן  שאין וגורם

בע"ח שכתב דרך ע"א)ועל י"ז דף  שהגאולה (ח "א 

ניצוצין  י' בסוד דחול יומין אלף בתיקון  תלויה

עי "ש . וכו ' א"ק  שבעקבי

'éçáã ùéä  úãå÷ð ï÷úì àåä  úéìëúä

 ãåçéä øåîâì  íéìåëé ë"éòå úåëìîä úåéðåöéç

äøäèá

äðäå מאד קשה התכלית  שהוא התכלת ענין

לתקן  איך  הסוד  והוא זה, סוד על לעמוד

היש  נקודת ענין שהוא תכל"ת גי' חנם השנאת

ב"ן  דשם במלוי  והוא חנם, שנאת נעשה שמחמתו 

דשם  השורש  אותיות דד ' מקמארנא הגה"ק כמ"ש 

אותיות וה' הנוק', פנימיות והוא מלכים ד' ה"ס ב"ן

חיצוניות והוא מלכים ה' ה"ס ב"ן דשם המלוי

ד' מלחמת הוא זה ועל עדיין , נתקן לא וזה הנוק ',

ידי על אותו להכניע וצריך  מלכים, ה' עם מלכים

ב"ן  שם מלוי  שמכוונים יום בכל שמו "ת קריאת

לישראל  חק בכוונת כידוע השבוע לימי המתחלק 

הלשון מתקן  קודש דהלשון י"ט סי' לקו"מ (ועי'

וכו') בביאור תרגום הגר"א מש "כ ע"ד והוא .

ה' עם הוי "ה אותיות דד ' מלחמה שהוא ספד"צ

בחינת גם שיתוקן  לבוא ולעתיד אלהי "ם, אותיות 

יותר  מעולה החיצוניות יהיה הב"ן מלוי

גדול  מעלתו  שיהיה דלעיד  הגוף בסוד  מהפנימיות ,

מרובע שיר  בסוד  פ 'מהנשמה חכמה  בדעה (כנ"ל

.שמות)

 äðäå רל"א יש  הוא למעלה בשרשו דקדושה היש 

מצרים  בגלות למטה אך  האמיתי, יש  שהוא

השני, על אחד הרע לשון דיבור  שהוא רע פה הוא

לעצבות ונכנס  ברע עצמו על מסתכל כאשר  וגם

המלחמה  והוא הזאת , ישות  להמתיק  וצריך ומ"ש ,

הוי "ה  מלחמת  שהוא מלכים ה' כנגד  מלכים ד ' של

לחיצוניות, הפנימיות בין המלחמה והוא אלקים עם

חיצוניות הנה והתכלית , התכלת שהיא והמלכות

ששרשה  הק ' השכינה של האני הוא המלכות 

הגדול  האין את לגלות ויכולה למעלה, למעלה

למטה  למטה אך  דלעתיד, מרובע שיר  בסוד ביותר 

מצרים. גלות בחי ' שהוא רע פה בחי ' הוא שם

úîàáå היחוד לפעול להצליח עמוק  עמוק הוא

סיוע  צריך  היה רבינו משה ואפילו בזה,

כח  לו אין  הצדיק  כי בזה, להצליח מהקב"ה מיוחד

אחד , פחות  יאורין האלף  שהוא מתתקצ"ט יותר 

טצ"ץ  כי  המלכות  שכנגד האחד  להשלים אפשר  ואי

דוד  בן  משיח וה"ס  המלכות, בא ואחריו היסוד  ה"ס

הגאולה. את  ויביא יוסף  בן  משיח אחר  שיבוא



תשע"ז  וארא פר' ט של"ס

 é" òå â"åç ãâðë  íééãò 'á  åìáé÷  äøåú ïúîá

ä"éåäá ïéáå íé÷ìàá ïéá ä"á÷ì  íéììäîù

 çë àåäù à÷éúòã øåà êéùîäì íéëåæ

 ãåçéä

íðîàå בהוי "ה דבר אהלל באלקים הוא הכח

התורה  לנו נתן  הקב"ה כי  דבר, אהלל

תורה, מתן של עדיים הב' שהם חו "ג בבחי ' הק'

בעכו, ובין בטיבו בין  הקב"ה את להלל הכח והוא

השמאל, בהנהגת  ובין הימין  בהנהגת בין שהוא

ובכל  עת  בכל ולהלל לטובה הוא שהכל ולדעת 

לית ששם דעתיקא האור  נמשך ועי "כ  לקב"ה, מצב

סוד  וזה אחת, ובהשואה ביחוד  והכל שמאלא

משה  'ישמח על הק' האר "י  כמ"ש שבת  קדושת 

שבת בכל מחזיר רבינו  דמשה חלקו ' במתנת

תורה דמתן  העדי  שהם לישראל (עי'הכתרים

או  דדעת חו"ג הוא  עדים שנים פי על בקמארנא

הוא  ושם  ימינא , כולא ששם  עתיקא  הוא  שלושה 

ידי  על  רק להשלישי להגיע  אפשר אי אך  התכלית,

יכולים  ועי"כ חו"ג , סוד ואהבה יראה  בחי' שהם  שנים 

הגמור ) ליחוד  החו "ג להגיע  מקבל אחד כל ובשבת ,

והוא  עדיים בעדי  סוד  והוא ואהבה, יראה שהם

אהלל  בה' דבר אהלל באלקים של מדרגות  הב'

שהוא  השלישית  לבחי' להגיע יכולים ועי "כ  דבר ,

עתיקא.

ïéðòäå פנים בבחי' האדם כאשר  דאף עמוק בזה

חוזר  דבר, אהלל בהוי "ה ובבחי' כבר 

דבר , אהלל באלקים בחי' שהוא לאחור גם עת בכל

פשוטים  רחמים רק מהקב"ה לבקש  מספיק  אין  כי

בהוי "ה  בבחי' הגמור  לביטחון  ולהכנס  קץ, אין 

נקודת מצד אחיזה בזה להיות  יכול כי  דבר , אהלל

של  למדרגה לחזור גם עת בכל צריך ולכן  הישות,

דבר  אהלל באלקים בחי ' על גם לה' ולהודות  אחור 

דהיינו האחור , בחי ' של והדין ההסתר  שהוא

שאינם  האדם על שעובר הדברים על גם להודות

על  ולהודות  לחזור ושוב החסדים, בהתגלות 

ולהכנס  הפנים בחי ' שהוא דבר  אהלל בהוי"ה

דהיינו המדרגות  ב' צריך  עת ובכל לביטחון,

אלקים  בחי ' שהוא שבהסתר הטוב על גם להודות

בחי ' שהוא הנגלה הטוב על וגם אחור , ובחי'

עצומה  סכנה יש באמת כי  פנים. ובחי' חסדים

אלקים  בחי' יוכללו שלא דפנים היחוד  בגמר

דסט"א  ישות ח"ו להמשיך יכול כי בהיחוד,

הוא  ישראל כלל של הכח ולכן בהיחוד , ולהתערב

בחי ' בב' דבוקים עת שבכל עדיים', בעדי  'ותבואי

בחי ' דאחור  וגם הוי "ה בחי' דפנים גם עדי של

ההסתר , של המצב על גם מודים עת ובכל ההסתר,

ויתגלה  הטוב לתכלית היה הכל איך יראו ולבסוף 

אך  יראו, לא ופני  אחורי  את  וראית  וז "ס הפנים,

ויראו הגדולים והרחמים הפנים גם יתגלה לבסוף

טובה. היה הכל איך 

 ãåñá  íééøåçàã  íéðéãä íéøøåòúî  çñô áøòá

 ãåçéä øåîâì íéìåëé  íú÷úîä é"òå ÷ìç êà

äøåîù  äöî ãåñá çñô  ìéìá

ãåñäå,להסתלקות גורם האח' דנקודת  הוא

סכנה  יש  הפנוי למקום נכנסים וכאשר

בזה  ויש התכלת, סוד  דמלכות המלכות  מבחי '

'אך  של סוד יש  פסח בערב דהנה מופלגים, סודות 

יש  פסח דבערב מקמארנא הגה"ק וביאר חלק',

אך  מחמץ, לבדוק צריך וע"ז כעס  של דינים בחי '

רבי מדרגת  שהוא חלק  דאך ליחוד  להכנס  צריך

ענין  הוא ואמנם לע"ז , ליפול לא ולהזהר  עקיבא,

הדינים  כמו ואינו  האח', לבחי' שייך  שהוא אחר

הפנים, בבחינת  נמצאים כאשר  לסלק  שצריך 

היש  דבחי ' הדינים שהם אחרים דינים יש דשם

לנקודת עצמו  מכניס  האדם וכאשר  דהמלכות,

אז  לעסוק יכול אין חלק , באך לעסוק  כדי  האח'

פסח  בליל אך הפנים, דבצד דהמלכות בהיחוד

עיקר  הנה שמורה, מצה שימורים ליל שהוא

חיק  היחוד לעשות ויכול רחל עם הוא היחוד

מלכות בחי ' עם היחוד והוא הגאולה ולעורר 

אחור  של המדרגה מקדימים וכאשר דמלכות,



לנפשך  חכמה דעה י 

כעס  דבחי ' הדינים מתעוררים ושם פסח, בערב

אלו, דינים עם ומתעסק אוחז הסט"א הנה וכו ',

פסח  בליל אח"כ שעושים מהיחוד דעתו  ומסיח

הפנים. בסוד 

 úîàáå,מכות העשר בכח התחיל הגאולה כל

ושוב  לפנים הליכה של הדרך והוא

פרעה  אמר  מכה שבכל דהיינו לאחור , חזרה

עי"כ  ונעשה ממצרים, ישראל את  להוציא שהולך

הוציא  ולא לבו את  הכביד שוב ואח"כ פנים, בחי '

בין  ההליכה הוא זה וכל לאחור, חזרו  ושוב אותם,

התנין  עם להחלחם איך  הדרך  והוא להפנים האח'

מאחור  ללכת איך  הסוד יודעים כאשר הגדול

הוא  פסח בערב בתחילה ולכן לאח' ומפנים לפנים

אחור , דבחי' הדינים בהמתקת  ועוסקים חלק  אך

הפנים  דבחי' הדינים להמתיק אח"כ  יכולים ועי"כ

פסח. בליל

äùòðä äðéáã ï"îä ïå÷éú ñ"ä ä"éç  ÷"ãá

 úåëìîã ï"îä ïå÷éú ñ" ä  õ"â æ"ðèòùå  ô"øòá

 ãåçéä øîâ ãåñá çñô  ìéìá äùòðä

øàéáåהמדרגות ב' סוד דזה מקמארנא הגה"ק

מלכים  הז' שהם השבירה, בעת  שהיו 

בד "ק  בסוד  דאו "א ואחוריים ג"ץ, שעטנ"ז בסוד

דאו "א  האחוריים שבחי' במבו"ש ואיתא חי "ה,

יחד  השבירה בעת הם גם נפלו  בזו "ן  המלובשים

שהם  דאו"א האחוריים והנה לבי "ע. מלכים הז ' עם

ה"ס  ג"ץ ושעטנ"ז  דבינה, המ"ן סוד  הם חי "ה בד"ק 

האחוריים  שממתיקים ידי ועל דמלכות , המ"ן

את גם אח"כ להמתיק  יכולים עי"כ רק דאו"א,

מלכים  הז ' של הדינים תוקף שהם ג"ץ השעטנ"ז 

עצמם.

äðäå מתקנים ואז  חלק', 'אך ה"ס  פסח בערב

שהם  חי "ה בד "ק מבחי' הנמשכים הקלי '

והוא  דבינה, מ"ן נקראים שהם דאו"א אחוריים

א' שהוא א"ך  סוד  וזה וחבריו, עקיבא ר' ענין 

כמ"ש  עקיבא ר' שעשה היחוד  שהוא דאחד 

אפים)בשעה"כ דנפילת ה' עקיבא (דרוש שרבי 

סוד  הוא ך' אות סוד  וכן  א', אות בסוד  יחוד עשה

המדרגה  שהוא חלק א"ך  ולכן  במחשבה, עלה כ"ך 

בסוד  דבינה, המ"ן  תיקון  שהוא עקיבא ר ' של

תיקון  וה"ס  בע"ח, כמבואר  מלכות  הרוגי עשרה

דא  הוא הגבורות  דהמלכות  המ"ן אך חור,

גבורות שהוא ג"ץ לשעטנ"ז השייכים הגבורות

פסח  דליל העבודה וזה ג"ץ, ע"ז שט"ן  בבחי ' קשות

דפנים. היחוד  בסוד

íé÷éãöä ìöà äåàâä úãîá äîçìîä ø÷éò

 êëæì êéøöù ãåçéä øîâ úòá ÷ø øøåòúî

 úåëìîáù  ùéä úãå÷ð

 åäæåאני אליו ויאמר משה אל אלקים וידבר

הוא  הוי"ה ביחוד תלוי  הכל כי  הוי "ה,

עד  שהיה מצב כל על לקב"ה ולהודות האלקים,

ידי על הדינים ולהמתיק ההמשך, על ולבקש היום,

הפה  ולהכניע דחו "ג, המדרגות ב' שהם עדיים עדי

כי להגאל, עתידין ובניסן  פסח, של סח פה בכח רע

בסוד  פסח של האור להתגלות  יכול רגע בכל

וכן  יהונתן  הר "ר זקני  שהביא וכמו  אחישנה,

של  הסוד לעורר  רגע בכל צריך  ולכן סופר, החתם

עדיים  בעדי לביטחון ולהכנס  אלקים הוא הוי"ה

עולם, גבעות תאוות עד  עד , עדי בה' בטחו בסוד

בהוי "ה  דבר אהלל באלקים איך  המהלך ולתפוס

לסוף  מגיעים הצדיקים כאשר ודייקא דבר, אהלל

צריכים  אז היש , נקודת של בחי ' יש  שאז העבודה

לא  הגדולים הצדיקים כי  הגאוה, נקודת עם להלחם

בסוף  רק לעולם לגאוה שייכות  שום להם היה

היו ואז  היש , נקודת  את בע"כ  צריך  ששם העבודה

מהבעש"ט  כידוע הגאוה ענין  עם להלחם צריכים

כדי כי גאוה, רגל תבואני אל שאמר  פטירתו  קודם

של  הסוד צריך  התכלית  שהוא התכלת  סוד  לקבל

המלכות, עם הבינה ולקשר  האלקים הוא הוי"ה

דהוי "ה  החיבור  ידי  על סתימאה לעתיקא ולהגיע

אלקים. עם



תשע"ז  וארא פר' יא של"ס

 àåä  í"éááåùä éîéá äáåùúä úãåáò ø÷éò

 é" ò äáåùúä çëá ïåçèéáä úåîìùì ñðëäì

 øáã  ììäà ä"éåäáå øáã  ììäà  íé÷ìàá

ïëìåלהודות הוא העיקר  השובבי"ם בימי עתה

כל  על בתשובה ולחזור  דבר  כל על לה'

חלילה  דאפשר  עון וחשש עון כל ועל ופרט פרט

חסד  בה' הבוטח שכל אף כי  יתברך, בכבודו פוגם

יסובבנו, חסד בה' ובוטח רשע ואפילו  יסובבנו,

לחזור  הוא העבודה עיקר  דמ"מ בחוה"ל כ' מ"מ

וכל  לביטחון , להכנס  התשובה ובכח בתשובה

שהוא  עולם גבעות תאות  עד  הצדיקים של התאוה

בזוה"ק  כמבואר  עד  עדי של הזה לביטחון להגיע

ובזכות עד, עדי בהוי"ה בטחו במאמר זו  בפרשה

התשובה  שעיקר אלו, בימים שעושים התשובה

שנזכה  יעזור וה' זה. ידי  על לביטחון  להגיע הוא

ולהודות אלקים, להוי "ה ולהגיע בתשובה לחזור

בבחי ' והן דבר אהלל אלקים בבחי ' הן  עת  בכל לה'

בכל  ית "ש  יחודו לגלות והעיקר דבר, אהלל הוי"ה

דירה  לו  להיות הקב"ה נתאוה כי העולמות ,

הוי "ה  ימלא יהודי כל של העבודה והוא בתחתונים,

של  הלב משאלות  פנימיות  כי ליבך, משאלות כל

הבעש "ט, שאמר  וכמו הוי "ה שם הוא יהודי  כל

ה' נועם ויהי מ"מ מזה, רחוקים שאנו ואפילו

כמ"ש  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו 

נחשב  וגו ' נועם ויהי  אומר  יהודי דכאשר בזוהר

לחזור  שנזכה יעזור וה' כראוי , עשה כאילו 

חדש  ונשובה אליך  ה' השיבנו שלמה בתשובה

במהרה  ברחמים צדק  גואל בביאת  כקדם ימינו 

אמן . בימינו

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã הוי "ה הוא העבודה עיקר  הנה לנפשך חכמה

אהלל  באלקים מקיים שהאדם ידי  ועל אלקים

עבודה  כל בגמר והנה דבר, אהלל בהוי "ה דבר 

מלכות בחי ' שהוא היחוד  לגמור רחמים צריך

מהוי "ה  רבינו משה הלך  המכות בכל ולכן  דמלכות,

מכה  הביא כאשר כי  להוי "ה, ומאלקים לאלקים

בחי ' היה ישראל את  להוציא שרוצה פרעה ואמר 

לאחור , וחזרו  לבו  והקשה פרעה בו חזר  ושוב פנים,

הלוך  ואלקים הוי"ה שהמתיקו  עד  מכה בכל וכך

הוא  חי "ה בד"ק  והנה היחוד , לגמור ויכלו  ושוב

אחור , דבחי ' האלקים בחי ' והוא דבינה מ"ן בחי '

שהוא  חלק' 'אך  בסוד פסח ערב של המדרגה והוא

דבינה, המ"ן  תיקון שהוא וחבריו עקיבא דר' היחוד

ועצבות כעס  של בדינים עסוק הסט"א וכאשר 

להפריע  עסוק  אינו הנה האח', של דינים שהוא

להכנס  שוב הצדיק  יכול ועי"כ דפנים, להיחוד

היחוד  הסתרת של הסוד והוא אחיזה, בלא להיחוד

צריך  כי יאכל, אחד  בבית סוד  גורן  חצי  סוד

מחיצה  לעשות  צריך  ולכן היחוד , על שמירה

והצדיקים  בהיחוד, יוכללו  שלא בי "ע לעולמות 

כדי והכל לפנים, חוזרין  ושוב לאח' מפנים נכנסים

נשאר  והסט"א אחיזה בלי היחוד  לגמור  שיוכלו 

האח'. של בדינים עסוק

äòã חכמה בין לקשר לדעת צריך לנפשך  חכמה

כתר שה  והיא אח', שהוא לנפש פנים וא

דהוי "ה  היחוד  שלמות  ששם עתיקא שהוא לראשך

מאח' ללכת  איך  הדרך תופסים ועי"כ אלקים,

עשר  צריך  היה רבינו ומשה לאח', ומפנים לפנים

שמור  ומכה, מכה בכל לזה מזה ללכת  פעמים

דכולה  דעתי "ס  תורה הוא בשבת  כי קדשך שבת

הדרך  תופסים ידו שעל השלישי  העד בחי ' ימינא

למצוא  עמוקה חכמה והוא עדים, הב' ליחד איך 

המלכות בחי ' שהוא התכלית  שהוא התכלת 

האר "י שגילו וזהו היחוד, גמר סוד  דמלכות

והוא  התכלת  הוא שהעיקר הצדיקים וכל והבעש "ט

דבר  אהלל בהוי"ה הוא העבודה ועיקר התכלית,

שהוא  תשובה הוא והעיקר דבר, אהלל באלקים

ביטחון  צריך לתשובה נכנסים וכאשר  שבת  בחי '

שמים  רחמי צריך וכמה לבי  זכיתי יאמר  מי  כי

ונעשה  בעברות שרגילים ובפרט המעשים לשנות 

לחזור  מאד שקשה מפאנו הרמ"ע כמ"ש  כהיתר לו 



לנפשך  חכמה דעה יב 

לביטחון  להכנס  וצריך  כהיתר  לו שנעשה אחר

יעזור  וה' שלמה. לתשובה נזכה ועי "כ  עדיים בעדי

לוחות בחי' כיפור  ליום המשך  שהם אלו  שבימים

ולקבל  ראשונות לוחות  עם לקשרם וצריך  שניות

לאמיתת ולהגיע ואלקים הוי "ה ליחד איך  השכל

בעין  ועין  מלכותך  תראינה שועיננו  עד הביטחון

ברחמים  צדק  גואל בביאת ציון ה' בשובה יראו 

אמן . בימינו במהרה



שבת  ליל של הקדישים יג בענין

שבת  ליל של  הקדישים בענין

øòù שקודם הא' קדיש ענין ע"ג ס"ח דף  הכונות

כונת מן משונה כונה בו יש  ערבית תפילת

הקדישים  בענין כי  והוא החול בימי אשר  הקדיש 

בכל  שיש  במקומו שם ביארנו  החול תפילת של

בחי ' וב' מ"ב של בחי' בב' העלאות מיני  ב' קדיש 

שיש  הווין  בז ' נרמז  הוא הא' המ"ב והנה כ"ח.

ב' יש  גם כו' ויתרומם ויתפאר וישתבח בתיבות

יהא  בתי ' שיש אותיות  כ "ח והם כנגדו  כ "ח בחי '

ושם  עלמיא, לעלמי לעלם מברך רבא שמיה

האלו, וכ"ח מ"ב שם כונת  נתבאר  החול בתפילת

יהא  בתי' יש תיבות ז' הנה כי  תכוין  עתה אבל

ז' כנגד  והם עלמיא לעלמי לעלם מברך  רבא שמיה

דבריאה  מ"ב בן שם סוד שהוא יה"ו אהי "ה אותיות 

כונת שבין החילוק  להבין בכדי  הנה וכו '. כנודע.

להקדים  יש  בחול הקדיש לכונת  שבת דליל הקדיש 

בכללותו. הקדיש  בענין מעט

íãå÷ ïéá , úåîìåòä úåìòäì íéùã÷ä  úøèî .à

.äéøçàì ïéáå  äãéîòä

äðä י"ד דף  בשעה"כ  כמבואר  הקדיש, ענין נודע

בתפלת שיש הקדישים כל "ונבאר ע"ג:

של  הפרטים שאר  לך יתבאר  ואגב שחרית

התפלה  התחלת  מן  כי לעיל נתבאר הנה התפלה,

עד  ומשם העשיה, בעולם הוא שאמר ברוך  עד

י "ח  תפלת  עד  ומשם היצירה, עולם הוא אור יוצר

עולם  הוא י"ח ותפלת הבריאה, עולם הוא

לפי לתתא, מעילא יורדים אלו ואח"כ  האצילות ,

לפי ליחדם רק  כך להעמיד כוח בנו אין החול שבימי 

עד  אשרי  מן הנה למקומם, חוזרים ותיכף שעה

קדוש  אין עד  ומשם הבריאה, עולם הוא לדוד  תפלה

לשבח  עלינו עד ומשם היצירה, עולם הוא כו' כה'

שינוי בכל אחד קדיש  תקנו  ולכן  העשיה, עולם הוא

לעולם  מעולם מעבר  כל כי מבואר  ועולם". עולם

הקדישים  אופנים, ב' בזה ויש הקדיש , ידי על הוא

מעולם  העולמות  לעלות בכדי  העמידה שקודם

ושלאחר  שבאצילות. העמידה לתפלת  עד לעולם,

אמנ  בחזרה. העולמות  ירידת  לצורך אין העמידה ם

העולמות את  להוריד נועד שהקדיש  הכוונה

הוא  הקדיש  ענין  כל שלעולם למקומם, להשיבם

כל  העמידה שלאחר  אלא בלבד, עליה לצורך

גבול  בתוך  למעלה עדיין  עומדים בי "ע עולמות 

ובהיות בעובי, זה על ומלבישים האצילות , עולם

פנימי שהוא האצילות , בעולם נעשה והיחוד 

עולמות את אף  לכלול מבקשים אנו בי "ע, לעולמות 

העמידה  שלאחר הקדישים ע"י כן  על ביחוד, בי "ע

וזה  בעובי, לפנים אותם ומכניסים מקרבים אנו 

שיתכללו ידי  שעל בכדי להם, עליה נחשב

ועי"ז  בו, שנעשה היחוד  מן  שפע יקבלו באצילות 

א"כ  נמצא לעולם, מעולם השפע ונמשך יורד 

העולמות עליית  לצורך  היא הקדיש כוונת שלעולם

בעת ובין העמידה קודם בעלייתן  בין בלבד,

עד  העולמות  ירידת  וזמן העמידה. שלאחר ירידתן 

בסוף  אלא אינו התחתונים בבי"ע למטה למקומם

לשבח'. 'עלינו  אמירת בעת  התפלה

øàåáîë'ג "קדיש ע"ב: ט"ו  דף בשעה"כ 

יושבי אשרי  קודם העמידה שלאחר 

העולמות כל העלינו  שבתחילה לפי הכונה ביתך.

האצילות בעולם יוכללו העולמות שכל כדי  למעלה

ושאר  לבדם ומלכות  דת "ת עליון  זיווג שם לעשות 

כנפים  כדמיון  להם נעשים הם העולמות  כל



לנפשך  חכמה דעה יד

הנז' הסהר אגן  בסוד  עליהם ומכסים החופפים

של  אותיות  סתרי הנקרא בכ"י הזוהר  במאמר

לחזור  צריכים אנו  הזווג ואחר  וע"ש , השי"ת 

מחמת הנשפע השפע שיקבלו העולמות  להעלות

כדי הקדיש זה עתה אומרים ולכן  אז , שנעשה הזווג

שפע  לקבל באצילות  הבריאה אחרת  פעם לכלול

עכ "ל. ההוא". הזיוג

àìàשחרית בתפילת  התפילות , בין חילוק  שיש 

שעולים  בי"ע עולמות ג' כל של עליות  יש

לעולם עולם כל בין קדיש  ויש  שאיןלאצילות , (ומה 

נתבאר מיוחד טעם  בזה  יש העמידה קודם קדיש

רע"א) ט"ו דף  ג'בשעה "כ  יש התפילה אחר  יש  וכן

משא"כ  עולמות . הג' לכל השפע להוריד קדישים

אחד  קדיש  יש שבמנחה וערבית , מנחה בתפילות 

ב' יש ובערבית  לאחריה, ואחד  העמידה קודם

הטעם  להלן ויבואר לאחריה וב' לפניה קדשים

בזה.

 á" î  úåîù 'ã éãé  ìò ùéã÷ä úåéìò .á

ãåò הקדיש כוונת שעיקר  שם בשעה"כ  מבואר 

לעליית נתייחד שהוא מ"ב שם ע"י הוא

שנרמז  אופנים ד ' בקדיש  ויש כנודע. העולמות ,

נוקט  שעה"כ שבדברי  אלא מ"ב, של שמות  בהם

הרש "ש  ובדברי  וכ "ח, מ"ב של שמות  שהם בדר "כ

שם  הוא הכ"ח שגם ביאר ובסידור  כ "ו  דף  בנה"ש

הוא  בקדיש  בו שמשתמשים מ"ב ששם והוא מ"ב.

אותיות ד ' דהיינו  דמלא, ומלא ומלא פשוט הוי' שם

מילוי אותיות  וכ "ח המלוי, אותיות וי ' פשוטה, הוי'

שמות ב' שיש כתב בשעה"כ שכתב ומה המילוי ,

מילוי אותיות כ"ח היינו  כ"ח, שמות  וב' מ"ב

הכוונה  הכ "ח שגם נתבאר  הרש"ש  ובדברי  המילוי ,

שלו. המילוי מילוי הוא שהכ"ח רק למ"ב,

äðäå מ"ה ס"ג ע"ב הוי ', לשם מלוים ד ' שיש נודע

ומבואר  אבי"ע, עולמות ד ' כנגד  וב"ן ,

איזה  להעלות  שבכדי שם, ובנה"ש שם בשעה"כ 

ממנו, למעלה עולמות  מב' שפע להביא יש עולם

לעלות שיש  דשחרית הודו שקודם בקדיש לדוגמא

היצירה  מעולם שפע להביא יש  העשיה עולם

מ"ב  שמות לב' בקדיש לכווין  יש  ע"כ  והבריאה,

מ"ב  שמות  וב' היצירה, עולם כנגד  מ"ה במילוי 

הבריאה. עולם כנגד  ס "ג במילוי 

ãåò שם ובנה"ש  ע"ג ט"ז  דף  בשעה"כ מבואר 

דאבא  מוחין  המשכת  ע"י  הם שהעליות

יותר  הקרוב התחתון העולם מן והשפע ודאימא,

ממנו העליון  העולם מן  והשפע דאימא, מוחין  יהיה

כי שם בנה"ש  הרש"ש  וכתב דאבא. מוחין  יהיה

העולם  של דז "א ק "ק להיכל הם דאבא המוחין

ז"א  הודו שקודם בקדיש וכגון  אותו, שמעלים

שלו. לו "ק  הם דאימא והמוחין דעשיה,

äðäå אופנים בב' בקדיש נרמזים המ"ב שמות ב'

דמוחין  המ"ב שני באותיות, או בתיבות  או

ושני יותר . דינים שהם מחמת  באותיות הם דאימא

שהם  מחמת  בתיבות  הם דאבא דמוחין  המ"ב

ע"א: כ"ו דף בנה"ש  הרש "ש וז"ל יותר. רחמים

ושנים  דאותיות , שנים מ"ב, ד ' בו יש כי "יכוין

ד' הם רבא שמיה ויתקדש  יתגדל דהיינו  דתיבות ,

תיבות, עשר  הם משיחיה עד ומבעלמא תיבות,

תיבות כ "ח הם הקדיש סוף  עד  כו' יהא אמן  ומן 

אותיות י"ד הם ד "י  ותיבת  דתיבות , אחד הרי

א' מ"ב הרי אותיות  כ "ח הם עלמיא עד ומאמן 

ב' מ"ב בגי' הם כו ' דוישתבח ווין והז ' דאותיות,

אחד  בכל יש  כו ' דוישתבח תיבות  והז ' דאותיות,

והמ"ב  דתיבות, שני מ"ב הרי אותיות  ששה מהם

דאימא, דגדלות דמוחין  והם דמ"ה הם דאותיות

דאבא, דגדלות מוחין  והם דס"ג הם דתיבות והמ"ב

דעשיה  ובז "א דאצילות דז "א בעשיה הוא והכל

הם  דתיבות  המ"ב ב' דהיינו דאבא והמוחין עצמה,

דאצילות דז "א דעשיה ק "ק להיכל דגדלות  מוחין

דהיינו דאמא והמוחין דעשיה, דז "א ק"ק  ולהיכל

שהם  לו"ק דגדלות  מוחין  הם דאותיות  מ"ב הב'

דז"א  דעשיה ז "א הנק ' התחתונים היכלות  ששה

עכ "ל. דעשיה". דז "א וז "א דאצילות



שבת  ליל של הקדישים טו בענין

 èåùôã  íä ùéã÷áù á" î úåîùù  íòèä .â

 àìîã àìîå àìîå

àìà הם המ"ב שמות  כל מדוע להתבונן שיש 

דמלא, ומלא ומלא פשוט של זה באופן 

בעץ  כמבואר מ"ב שמות  מיני ג' שיש נודע דהנה

את מעלה האצילות  שעולם ע"ג ק"ד  דף  ח"ב חיים

פשוט  הוי ' שם של מ"ב שם ע"י הבריאה עולם

עולם  את  מעלה הבריאה ועולם דמלא, ומלא ומלא

אהי "ה  או  יה"ו  אהי"ה של מ"ב שם ע"י היצירה

ע"י העשיה עולם את מעלה היצירה ועולם אהי "ה,

אנא  של בר"ת הנרמז ת "ץ אבג"י  של מ"ב שם

של  הוא הקדיש של מ"ב השם מדוע וצ"ב בכח.

עולם  כל שעליית להיות צריך היה האצילות, עולם

בסידור  דחזינן וכמו  שלו , מ"ב השם לפי תהיה

הנשמות שמעלים המטה שעל בקר "ש הרש "ש

וכן  אלו , מ"ב בשמות שמשתמשים לעולם, מעולם

מבואר  בשדה שבת בקבלת העולמות  בעליית 

בעת דעשיה ז "ת  שעליית  ע"ב ס"ה דף  בשעה"כ 

הוא  אלים בני לה' הבו במזמור  קולות  ז ' אמירת 

וכו'. ת "ץ אבג"י שהוא היצירה של מ"ב שם ע"י 

ע"י שהוא בע"ד  שם מבואר דיצירה ז "ת  ועליית

של  ז"ת ועליית יה"ו , אהי "ה הבריאה של מ"ב שם

מ"ב  שם ע"י  שהוא ע"ב ס"ו בדף  מבואר הבריאה

דמלא. ומלא ומלא פשוט הוי' שם האצילות  של

נשתנה  מה וצ"ב הרש "ש. בסידור כ "ז כמבואר

של  מ"ב שם ידי  על שכולם בקדיש  העולמות  עליית 

אם  עצמו, זה בשם חילוקים שיש ואע"פ  האצילות ,

פרטות הוא זה כל דמ"ה או  דס "ג או דע"ב מ"ב זה

עצמו. האצילות  עולם של
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 ì"éåמקומות בכמה המבואר  שהעולמותàע"פ

בי אינם בקדיש  שהם העולים התחתונים "ע

בכוונת כמבואר לתלת  מתלת אלא עולים אינם

הקדיש  ע"י  בעליות  משא"כ לה', ניחוח ריח אשה

בי "ע  שהם באצילות , לגמרי העולמות  שעולים

של  מ"ב השמות  כל מדוע מבואר ובזה דאצילות,

אמנם  האצילות. לעולם השייכים שמות הם הקדיש 

דאצילות, בי "ע לצורך הוא הקדיש  שעיקר אע"פ

עלייתם  לסיים התחתונים לבי"ע סיוע גם בו יש 

בסידור  הרש "ש כתב ע"כ ואשר לתלת, מתלת

דעשיה  "דז"א הודו  שקודם בקדיש וכגון בכ"מ

בכל  עד"ז  וכן  התחתונים" ודעשיה דאצילות

התחתונים  לבי "ע גם בקדיש  עליה שיש הקדישים,

עולים  דאצילות  שבי"ע אלא דאצילות, לבי "ע וגם

לתלת. מתלת רק התחתונים ובי"ע לגמרי ,

_________________________

הנז'א. העמוד בחי' הוא הזה הקדיש סוד  והנה שם [טז] א דרוש - קדיש דרושי - הכונות  שער על ששון שמן בספר ראה
דאצילות  בי"ע בבחי' פירוש הנשמות פנימיות  בבחי' רק העמוד  דרך עליה דאין ודע וכו'. העשיה עולם באמצעות אשר
נה"ש  בס ' ועיין יע "ש. ד "ה תמיד  עולת  ובס ' פ"א השמות ש' ע"ח  בס ' כנז' לברר התחתונים בי"ע  תוך  ירדו  הם אשר
בד ' וביום השכינה, גלות  בסוד התחתונים בי"ע תוך  דאצילות בי"ע  יורדים לילה בכל  איך תבין ומשם הקרבנות בהקדמת 
עולים  אינם התחתונים בי"ע  אמנם באצילות, דאצילות  בי"ע כל שעולים העמידה עד להיכל מהיכל עולים התפלה חלקי
דרוש  ע"ב די"ט  ולק' פ"ח ש"מ בע "ח ועיין באצילות . ובריאה בבריאה יצירה עד "ז וכן דיצירה בנה"י דעשיה ג"ר רק
כל  וכן ביצירה העשיה כל  עולה הקדיש בסוד מ"ש שתדע  צריך  אמנם לענינינו הצריך  וז"ל וכו' דע  גם ד"ה התפלה שינוי
הקדיש  קודם שהיה מה רק עלה לא החיצוניות אך כנ"ל לבדם הנשמה פנימיות רק עולים אינם כי נ "ל  אך  בבריאה היצירה

יע"ש )לבד ג' דרוש  השחר תפילת בדרוש  לעיל כנז ' התמיד בפ' כנקודה (פי' היא לעולם עולם שבין העמוד שהרי לזה וראיה
הנשמות רק עולים שאינם כמ"ש ויתורץ העמוד, אותו  דרך  יעלה עולם כל ואיך  פנימיות בעולם הנק ' דאצילות  בי"ע  (פי'

דברי נשמות ) שם שכתבתי זלה"ה ש"ש הרב  ובדברי ב' בדרוש הנז"ל הקדמה לפי נראה ולע "ד יע"ש. וכו ' העמוד  דרך 
העשיה  בבחי' דמיירי מורה זה ביצירה דעשיה ג"ר אמר ולא ביצירה העשיה כל  עולה הקדיש שע"י בע"ח  שכתב  רבינו

עכ"ל. פשוט . וזה  ביצירה העשיה כל לגמרי שעולה דאצילות 
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ìëå שכבר בשבת  משא"כ  החול בימות  הוא זה

ובקב"ש  דערש "ק במנחה העולמות  עלו 

באצילות הם העליות  כל עתה נמצאו בשדה,

כל  בשבת  כי  ע"א כ "ה דף  בנה"ש  כמבואר  עצמה.

כתב  וע"כ דאצילות , באבי"ע הם הבירורים

ברכו שקודם הקדיש בכוונת  שבת בסידור  הרש "ש

דיצירה  ז "א להעלות הכוונה בחול דאילו  דערבית,

שבת בליל משא"כ  דאצילות , ודיצירה התחתונה

דאצילות, דיצירה ז"א דהיינו  באצילות, הכל כתב

החול  ימות  שבערך דאצילות, דאצילות  ודיצירה

ביחס  אמנם האצלות, עולם גבול בתוך כבר  הכל

ימות ע"ד  המדרגות  חילוקי  כל את  יש  עצמו לשבת

החול.

 äúòîå של המיוחד  החידוש את  להבין נבא

בהם  לכוון  שיש  שבת  בליל הקדישים

מבואר  והטעם יה"ו . אהי"ה של מ"ב שמות 

הזה  מ"ב בן  שם כונת "וסבת  ע"ג ס "ח דף  בשעה"כ 

בסוד  הם ומציאותו  השבת כונת כל כי  לפי  הוא

וישב  נתעלה הז ' וביום שאומרים וכענין  הבריאה

בהקדמה  בס "ה מ"ש סוד  הוא וגם כבודו. כסא על

והנה  דשבתא ביומא דבריאה לבושין  לבש  דמלכא

היוצאים  שמות  והז' יה"ו אהי"ה של השמות אלו 

הוא  השבת  כונת  כל ולכן בבריאה הם כולם מהם

תפלה  בכל שיש  ברכות  הז' וכן  השמות באלו 

גם  האלו שמות בז' היא כונתם השבת מתפלות

הבריאה  בעולם שבת היות  ענין והנה עכ"ל. כן ".

בשעה"כ  השבת  בדרושי בזה áמבואר  עמדו וכבר .

בעולם  הוא דשבת  מקומות  בכמה דמבואר

שבת כי ע"א כ"ה דף  בנה"ש כמבואר  האצילות 

ס"ה  דף  הכוונות ובשער דאצילות . באבי"ע הוא

להעלות תכוין השבת ליום שיר  "במזמור ע"א

ליום  מזמור וז "ס האצילות  אל הבריאה עולם

שבת יום נקרא האצילות כי  הוא והענין  השבת.

בעולם  היא ששבת שכתב זה ומה דכורא",

היא  שבת דלעולם הוא הביאור  אמנם הבריאה.

ומתקדש  מזדכך הבריאה שעולם אלא באצילות 

להלן . עוד זה ענין  שיבואר  וכפי האצילות בקדושת 

הם  המ"ב שמות החול בימות שכמו מבואר  מעתה

שמתקדש  שבת בליל עתה האצילות , עולם של

ניתן  האצילות עולם בקדושת  הבריאה עולם

ואין  הבריאה עולם של מ"ב בשמות גם להשתמש

אלא  החול, ימות  כלפי במעלה, לירידה נחשב זה

נכללת השבת  קדושת  מעלת מחמת  אדרבא

אף  להשתמש  וניתן  באצילות הבריאה קדושת 

הבריאה. עולם של בשמות 

äðäå בשעה"כ ומבואר שבת בליל קדישים ד ' יש 

הקדיש) כוונת ד"ה ע "ב  ע  דף  שיש (להלן

מיני בד' יה"ו  אהי"ה שמות במילוי בהם לכווין

שעתה  נמצא ב"ן, מ"ה ס "ג ע"ב דרך  על מילואים

מבואר  עוד הההין , במילוי  הוא הראשון הקדיש 

_________________________

למעלה ב. לעלות  כדי היצירה שהוא מטטרון דנער הנע "ל  חליצת ענין תכוין כו' והחליצנו  רצה "ברכת  ע "ג: ע "ב  בדף  ע "ע 
ואנו מטטרון הנקרא יצירה כנגד  והיא הג' היא זו ברכה כי וביו"ט  דשבתא ביומא מלכא לבושי בחי' שהם הבריאה אל 
איש  שלף  פ ' בסוד  כנודע  הנעל  חלוץ יהיה אבל  בחול כמו מטטרון שליטת  ע"י העולם יתנהג לא שבת שביום מתפללים
ע"ב  ע "ג ובדף  עכ"ל. כנודע " בשבת  השולטת  הבריאה ע"י איש הנקרא דאצילות  ז"א אלא בשבת  עתה ישלוט ולא כו '
ומלכות  ביצירה וז"א בבריאה מקננת  אימא החול בימי הנה כי ירצה כבודו, כסא על וישב  נתעלה השביעי וביום "ובאמרו 

שבת  וביום וישב בעשיה היצירה מן שנתעלה כבודו, כסא על וישב  נתעלה וזמ"ש בריאה אל  מתעלה וז"א מתעלים, הם
לו ' השבת  הארת להמשיך בכדי שהוא במוצ"ש נועם ויהי אמירת בענין ע"ג ס"א ובדף  עכ "ל  בבריאה" כבודו  כסא על
בבריאה  ומתלבשות  העליוניות הספירות מתגלות  וי"ט שבשבת  כתב  ע "א ע"ז ובדף ה'. נועם הנקראת  הבינה מן החול ימות

דבריאה. לבושין לביש מלכא ויו"ט דבשבת  בתיקונים כמ"ש וזה מאיר, אמר נ "ב  א' אות  בהגוב "י וכתב לבד.



שבת  ליל של הקדישים יז בענין

הם â בפע"ח  הנז ' המלוי אופני בד ' יה"ו  אהיה כי 

אברהם, כנגד יודין במליוי אבות, הג' כנגד בגי '

יעקב. כנגד מ"ה במילוי  יצחק , כנגד ס"ג במילוי 

וביאר  טפטפי"ה. שם כנגד הוא הראשון והקדיש

בהם  ויקרא הנערים את יברך  הפסוק  לשון בזה

יצירה  עולמות הם דנערים אבותי . ושם שמי

הוא  וי"ה ט"פ , ט"פ  כנגד  והם טף הנקראים ועשיה

יקרא  הפסוק , המשך  ואח"כ  הבריאה, עולם כנגד 

אברהם  כנגד  אבותי ושם יעקב, כנגד  שמי , בהם

ויצחק .

 äðäåהאבות ג' כנגד  המרכבה רגלי ד ' שיש נודע

דקדיש  א"כ נמצא המלך, דוד כנגד  והרביעי

משיחא. מלכא המלך , דוד כנגד הוא הראשון זה

הוא  שעתה הגאולה, סודות  נרמזו  זה בקדיש  והנה

המלך  עמק  בספר כמבואר  לכך , המסוגל העת 

משיח  כי  אמת, קבלת  לנו  "יש  פ"ו שבת תקוני

בערב  יבא אמן , בימינו במהרה שיגלה צדקנו 

השמשות " בין .ãשבת
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נפתליäבאריכות רבי מהרה"ק מעשה

מבעלז  שלום' ה'שר  הרה"ק שנתעקש  מרופשיץ,

_________________________

שהוא ג . בר"מ הנזכר המרגלא לסוד  קדישין, בד ' לכוין צריך - מהחברים יב  פרק - השבת  שער - חיים עץ פרי ספר
בההין, המרגלא מלוי שהוא מ"ב, קנ"א ברכו שקודם ראשון לקדיש לכוין צריך  קדיש, אומר כשהחזן זה, באופן יה"ו אהיה
י"ה, הוא ובריאה הנערים, את  יברך  בסוד  טף, טף  שהם ועשיה יצירה בי"ע , עולמות ג' כלל  שם טפטפיה, גי' ומספרן
בקדיש  המבורך, י "י את  בברכו  וכן ברכו , של  בהזכרת יכוונו קדיש, אותו לומר שלא והנוהגין תמן. מקננא עלאה דאמא

אבותי: שם ואח "כ  שמי, בהם ויקרא שם  על יעקב, גי' באלפין, המרגלא מלוי טל , קמ"ג עמידה, שלפני

שבת,ד . קדושת  עליו  שתשרה כדי שבת , ערב מחצות עצמו , אדם ולטהר לקדש מקום, בכל שבת, תיקוני על אעוררך  לכן
ומסייעין  לזה, השייכים והתיקונים הייחודים בכונות  העולמות , בעליית  למעלה, בעלייתו  נר"ן שבת, תוספת כן  גם וישיג
בחכמה  למבינים כנודע מעלה, ישיג הוא גם לכן החול, בימי מצבה ממקום יותר למעלה, יעלה מקומו הוא גם אז לשכינה.
לפני  יועילוך שלא מותרות , ולרדוף הון לאסוף  הזה, העולם בהבלי עצמך  להשקיע  יצרך  יסיתך  ואל  הזאת. המפוארה
המעשה, ימי ו ' כל זמן לך אין ואם במרכבה. צפית לתורה , עתים קבעת אותך  כששואלין ובפרט  וחשבון, דין בתתך בוראך,
מביא  וגם הזה ולעולם הבא, לעולם שיועילך  במה עצמך , ולקדש לטהר ואילך , מחצות הו', ביום לך תיקח מיהת לפחות 
נקודת  והיא ב '] קי"ח  [שבת  בהם' שולטת  ולשון אומה אין ראשונה שבת  ישראל שמרו 'אלמלא רז"ל , שאמרו  גאולה. לידי
לא  בא אליהו  'אין רז"ל אמרו  הרי תאמר ואם העולמים. לחי ומנוחה שבת  שכלו  ביום ליושנה, עטרה המחזיר המרכז,
שהרי  ז"ל במאמרם דקדקת לא שנית  ואם שנית , לא קרית  אם ב'] מ"ג [עירובין טובים' ימים בערבי ולא שבתות  בערבי
אמן, בימינו  במהרה שיגלה צדקנו משיח כי אמת , קבלת לנו  ויש אתי. משיח אבל  אתי, לא אליהו בעירובין, שם אמרו

בעת  והוא שבת, תוספת בזמן דהיינו שבת, יום ולא ו ' יום לא שאינו השמשות, בין שבת  בערב  שיחזיר יבא שבת, קבלת
בכפרים' נלינה השדה נצא דודי 'לכה שנאמר, השכינה, ועליית  הקדושה, מעוררים אנו  ו' יום בכל ולכן ליושנה. העטרה
הטומאה, כחות  אחיזת  להפריד בהם, נקמה ונעשה ב '], כ "א עירובין [עיין בכופרים אלא בכפרים, תאמר אל  ב '] י"ז [שיר

עכ"ל. און'. פועלי  כל 'יתפרדו  סוד וזה

משובתי ה. זיע "א מרופשיץ צבי נפתלי רבי מורנו הרה"ק היה תקפ "ז בשנת  בחורף  הנה מבעלזא... יהושע מ' הרה"ק סיפר
זצ"ל  והרה"ק פניו , את לקבל ראווא לק"ק ש"ק על  זונדיל והר"ר אלעזר הר"ר בניו  את אבא מר ושלח ראווא בעיר שבת
כי  אדע  ואם בפנים, עמו  להתראות נכספתי נכסוף  מאוד כי אלי, יבא אביכם גם כי חשבתי אנכי להם ואמא מאוד  כיבדם
מראפשיטץ, הרה"ק דברי את  לו  ויספרו אבא מר אל  הרבנים אחי שבו  א' ביום אחד , שבת עוד על פה אשאר יבא בוא
ועיר  כפר בכל לנוח  הוכרח מאוד  חלוש היה ובאשר ג', ביום בעלז מעיר וסע כבודו , זה רצונו  את אמלא איפוא א"כ ואמא
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אחר  של הקדיש  את אמירתו בעת נוכח להיות 

לירד  שביקש טעמו  וביאר  השבת, ליום שיר  מזמור

בעת מרופשץ הרה"ק  של וכונתו דעתו לסוף

זרובבל  של הקדיש  מעיין שהוא זה קדיש  אמירתו

ב'ילקוט  כמבואר  לעת"ל יאמר  אשר  שאלתיאל בן

יושב  להיות הקב"ה "עתיד תכ "ט ישעיהו שמעוני '

וכל  לפניו  יושבים הצדיקים וכל ודורש עדן  בגן

ומזלות וחמה רגליהם על עומדים מעלה של פמליא

משמאלו וכוכבים ולבנה הקב"ה של מימינו 

על  ליתן שעתיד  חדשה תורה ודורש יושב והקב"ה

בן  זרובבל עומד ההגדה שמסיים וכיון  משיח, ידי 

וקולו ויתקדש יתגדל ואומר  רגליו על שאלתיאל

כלם  עולם באי  וכל סופו ועד העולם מסוף  הולך 

אלילים  עובדי וצדיקי  ישראל רשעי ואף אמן, עונים

מתוך  אמן ואומרים עונים בגיהנם שנשתיירו 

צעקתם  קול שנשמע עד העולם ומתרעש גיהנם

אשר  הגדול הרעש  קול מה שואל והוא הקב"ה לפני

לפניו ואומרים השרת מלאכי  ומשיבים שמעתי 

אלילים  עובדי  וצדיקי ישראל רשעי  אלו רבש "ע

עליהם  ומצדיקים אמן שעונים בגיהנם שנשתיירו 

עליהם  הקב"ה של רחמיו מתגלגלים מיד  הדין, את 

כבר  זה, דין על יותר  להם אעשה מה ואומר  ביותר 

הקב"ה  נוטל שעה באותה להם, גרם הרע יצר 

למיכאל  להם ונותן בידו  גיהינום של מפתח

ופתחו לכו  להם ואומר הצדיקים כל בפני ולגבריאל

אותם". והעלו גיהנם שערי

 òãåðå נחקק זצ"ל מרופשיץ נפתלי רבי הרה"ק כי

בדורו 'יחיד היה כי קבורתו  מצבת  ע"ג

להבין  להתבונן  לנו יש ע"כ  אלוקית ', בחכמה

זצ"ל. מבעלז  שלום ה'שר הרה"ק  ודברי כוונתו 

נרמזו שבו עד זה קדיש של מעלתו  גדלה במה

שעתיד  הקדיש מעיין הוא ומדוע הגאולה, סודות 

זרובבל. לומר

 àåäù  úìëúä ãåñ æîøð åìà íéùã÷á .æ

 úåìéöàì  ò"éá ïéá  òöåîîä

äðäå ביאור קצת  כבר מצינו  לעיל המבואר ע"פ

את לקדש  הוא הגאולה  ענין שעיקר  בזה

להתקדש  הבריאה עולם מתחיל וכאן  בי "ע עולמות 

מה  ע"פ  בזה ביאור  להוסיף  ויש האצילות. בקדושת 

והוא  התכלת , סוד נרמז  אלו  קדשים שבד' שמצינו 

וד' - "מהחברים יג פרק  השבת' 'שער  בפע"ח

של  אותיות י "ט עם קדישים, ד ' של אלו  מלואים

ע"ה, תכלת  גי ' יעקב, יצחק אברהם טפטפי "ה

תכלת סוד  ואינן  הנ"ל, מרגלאין ז' כמנין

- הכוונות בשער  עד"ז  כמבואר וכן שבציצית"

"ובמלת ח' דרוש  שמע קריאת כוונות  דרושי 

_________________________

ושלוש  ראווא לק"ק בבוקר ועש"ק ביום ובא עמו , ויסעו  התושבים אליו התלקטו  עברו  מקום ובכל עליהם, עבר אשר
מנחה  להתפלל  וכיבדו  אבא מר אל מראפשיטץ הרבי נגש בביהמ"ד  בהיותם שבתא דמעלי פניא בהדי עמו. איש מאות
מראפשיטץ  הרבי  אמר התפל ואחרי מראפשיטץ, הרבי ביעיני מאוד והוטב  מנחה, תפלת  אבא מר והתפלל התיבה לפני
לפני  כאן אתפלל  ואנכי אחר בביהמ"ד שבת  קבלת  להתפלל ולכו שלכם האנשים את עממכם קחו ! רב  בעלזער אליו :
שם, ונשאר לדבריו  לבו  שם לא והוא שלישית ופעם שני פעם לו  ויאמר שמע, לא כאילו  עצמו שם אבא מר התיבה,
הרה"ק  רצה לא מדוע  הידעת  יקירי בני אבא: מר לי ואמר בקודש. כדרכו התיבה לפני התפלל מראפשיטץ והרה"ק
שלאחר  קדיש בעצמו לומר היה בקודש דרכו כי הדבר טעם לך אגלה שבת , קבלת בעת  בביהמ"ד שאהיה מראפשיטץ
ב 'ילקוט כמבואר לעת"ל יאמר אשר שאלתיאל בן זרובבל  של הקדיש מעין היה הזה והקדיש השבת, ליום שיר מזמור
ובנקל  טובה ותפיסה טוב  מח ת "ל  לי יש כי ידע והוא אמן. ענף  א' באות תלפיות במדרש והובא ע "ט, דף  ישעיהו  שמעוני'
דבררי  ולהקשיב  לשמוע  נכספתי נכסוף  אנוכי ואולם הקדיש. אשמע  לבל  ביהמ"ד את  שאעזוב  רצה ע"כ אותו , אקבל

וב  אופן. בשום ביהמ"ד  את  לעזוב  רציתי ולא שומע  איני כאילי עצמי ועשיתי כחלמיש פני שמתי ע "כ  חיים רוךאלוקים

אותו . קבלתי כי עליון אל 



שבת  ליל של הקדישים יט בענין

שמות ז' מן מקבלת  שהמלכות תכוין 'תכלת '

מ"ב  העולים יה"ו אהי "ה שהוא מ"ב בשם הרמוזים

בניקוד  ויהוה יהוה שהם שמות שבעה רמוזים ובו

ז' ומצפץ, אלהים ואל ואדני ויה' ומצפץ אלהים

תכלת". בגי' הם אלו  ב'שמות כאן  שמצינו (והיינו

שמות  שז' מצד  הן תכלת , מספר  לחשבון  אופנים 

שמות  מילואי שד' מצד  והן  תכלת , בגימ ' המרגלאן 

תכלת) עולים  הקדשים  שבד' יה"ו .אהי"ה 

äðäå עולם שבין הממוצע סוד הוא התכלת

כתב  ועד "ז האצילות , לעולם הבריאה

מדת על רומז "תכלת  'תכלת': ערך  יעקב' ב'קהלת

ממוצע  התכלת  וכן הרמב"ם, בו שהאריך מיצוע

שעולם  והיינו  תכלת " סוד וזה והשחור , הלבן  בין 

גוון  כנגד בי"ע ועולמות  הלבן  גוון כנגד האצילות 

המחבר  שביניהם, הממוצע הוא והתכלת השחור,

הקדשים  בד ' וע"כ  האצילות. לעולם הבריאה עולם

בין  ממוצע להיות התכלת  נרמז שבת  ליל של

קדישים  ידי  של בי "ע, לקדושת האצילות קדושת 

מה  האצילות , בקדושת ונכללים הבי "ע עולין  אלו 

העולמות את לקדש  הגאולה, סוד  עצמו שזה

באלוקות. וליחדם הנפרדים

äàøå י "ח תורה ח"א מוהר "ן בליקוטי גם

והתכלית התכלית... משיגים "שהצדיקים

והוא  לבן , עם שחר  מערב התכלת  כי  תכלת, נקרא

סוף  ולבן...כי שחר וכשנתחבר ולבן , שחר  שבין  גון 

המחשבה  ותחילת  שחרות , בחינת הוא המעשה

שסוף  נמצא כידוע, העליון לבן בחינת הוא

תחלה  במחשבה שהוא התכלית , שהוא המעשה,

חבור  שהוא תכלת, בחינת הוא להמחשבה, וקרוב

והבן ". ולבן. שחר 

øôñáåהמלך פ"י)עמק שבת כתב:(תקוני

סוד  ענין  לך מבארים הננו  "ועתה

פרוכת נעשית  שהיא בזוהר, המפורשת  המרגלא

ואינם  הבריאה, לעולם האצילות  עולם בין  אחד,

כי האצילות עולם הארת לקבל העולמות זוכים

על  כי שם, דרך  שמתנוצצים מסך, ידי על אם

בהון , חד  וחיוהי  'איהו  נאמר , האצילות עולם

בעולמות כן  שאין מה בהון ' חד וגרמוי  איהי

בין  לכם הפרוכת 'והבדילה נאמר , ולזה בי "ע,

אצילות בין לומר  רצה הקדשים' קדש  ובין הקדש

דרגת על ג"כ  מרמז  המסך  וענין  לבריאה"

ידו שעל לאצילות , הבריאה עולם שבין  המיצוע

עולם  מקדושת  הבריאה בעולם להשפיע יש 

ז' את בהם שמכונים הקדשים ובד' האצילות .

אורו בהם מתגלה מילואיהם ד' בכל המרגלאין

ומאיר  במסך האצילות  אור  ומתנוצץ המסך, של

הבריאה. בעולם

ãåò' ו דף בשעה"כ המבואר  ע"פ  בזה להוסיף יש

מוחין  כנגד  היא שבציצית  תכלת  שסוד ע"א

דאבא  בינה החילוף  קודם שהיו  דאימא דחכמה

שני כי  נת "ל הנה כי  הציציות  ענין  "ונבאר  וז "ל:

שהיה  כמו  ותכלת  מלבן  האחד הם ציציות  מיני

שאנו כמו לבן כולו והב' קיים, שבהמ"ק  בזמן 

של  אלו בחי' שני והנה הזה, בזמן עתה נוהגים

מאבא, לא לבד דאימא ממוחין שניהם הציציות

ממוח  יוצא הוא ולבן  דתכלת  שהציציות  אלא

דאבא  בינה היתה בתחלה אשר  דאימא חכמה

ציצית אבל קיים שב"ה בזמן נוהג היה ולכן כנ"ל,

הכלולים  מוחין מד ' הוא היום בו נוהגים שאנו  הלבן

בתחילה  דאימא בינה עצמה שהיא דאימא בבינה

הזה". בזמן תכלת  לנו  שאין  הטעם וזהו

 äðäåהאצילות עולם כנגד הוא אבא כי  נודע

נמצא  הבריאה, עולם כנגד  ואימא

הבריאה  עולם התכללות  על לרמוז  יש  זה שבחילוף 

הד' באלו עתה נעשה וזה האצילות , בעולם

של  מ"ב שם יה"ו  אהיה שמות בהם שיש  קדישים

טפטפי "ה  שם שכנגד  מרגלאן וז ' הבריאה, עולם

לרמז  'תכלת ' בגי' העולים ויעקב יצחק  ואברהם

ונכללים  בי "ע עולים השבת בכניסת שעתה

שמתקדש  הבריאה עולם ובפרט באצילות ,

סוד  כל עצמו וזה וכנ"ל. ממש, האצילות  בקדושת 

הנפרדים  העולמות  את  ולקדש  להעלות  הגאולה,



לנפשך  חכמה דעה כ 

הוי ' אור  בהם שיאיר  האצילות, לקדושת שיחזרו 

אחד . ושמו  אחד  ה' בהם ויהיה

äðäå וכנגד עסמ"ב מילואי  ד ' כנגד הקדישים ד'

שבו הראשון  שהקדיש  נמצא אבי "ע,

העשיה, עולם את להעלות הוא העלייה מתחלת

שלם) לאבי"ע  נחלקת  עצמה שהבריאה  וקדיש (ר "ל .

את יעלה שהוא משיחא, מלכא כנגד  הוא זה

האצילות, לקדושת  לתחתונות היותר המדרגות

שם  במדרש כמבואר דזרובבל הקדיש  ענין [וזה

הגיהנום, מן ישראל נשמות  ויצאו  יעלו  ידו  שעל

ע"ד  מגיהנום נשמות  להעלות כוח יש  זה שם שע"י

ז "ל: מהאר"י דצניעותא לספרא שני בפירוש דאי'

הנ"ק  מעלין  הם טפטפיה כוז"ו שם סוד "והנה

לכל  וזוק "ף גי ' טפטפי"ה וכן  הקליפות , מבין 

כוז "ו וכן  טפטפי"ה כשם קצ"ג גי ' שזוקף  הכפופים,

בגי ' עולה וא"ו , זי"ן וא "ו  כ "ף כזה במילואו 

טפטפי"ה].

 åàעולמות ג' כנגד הראשון הקדיש אחר , ערך לפי 

בעולם  כבר הם האחרים הקדישים וג' בי"ע,

כולל  טפטפי "ה ששם בפע"ח כמבואר האצילות ,

וי "ה  נערים, הקרויים ועשיה יצירה כנגד טף , טף

להעלות הכוונה שעיקר נמצא הבריאה. עולם כנגד 

הוא  האצילות לקדושת  הנפרדים העולמות  את 

הראשון . הזה בקדיש  דוקא

éøä בארץ אשר הקדושים דברי  היטב מבואר 

חכמתם  ברוח שהעלו  הנזכרים הצדיקים

הקדיש  וכנגד הגאולה, סודות בו  נרמזו זה שקדיש

המשיח  מלך לפני זרובבל .å שיאמר 

 úåøéôñä áöçîì úåìòì -  äìåàâä úãåáò . ç

 éåðéùå äãéøé ïéà åáù

ùéå בכמה שכתב התו"ח עפ"ד  בזה ביאר להוסיף 

אם  נאמר  הספירות מחצב שלגבי  מקומות

שם  ואין השבירה נגע לא ששם לו , תתן מה צדקת 

ובמוק"א  לשם, רפ"ח מעלים אנו  ואין חיסרון, כל

זה, במקום אף  נוגעת שעבודתנו  שבודאי  נתבאר 

חיסרון השלמת בתורת שאי "ז  אלא אלא ותיקון ,

בנה"ש  דהנה וקישוט. שעשוע תוספת של בגדר 

המערב חכמי שאלת  רבינו(ס"ט)הביא "ילמדנו

אשתני דלא ז "א פרצוף  גבי באדרות  דאמור  מאי 

והרי שנין , דהוו  דילן  ומסטרא חד, וכלא מא"א

התעודה  אבי  ז "ל האר "י  רבינו של בתורתו שנינו 

חקר" לאין בדרושים כאמור לזה מזה שינויים כמה

ע"ג: קמד  בדף  חכם התורת רבינו ע"ז וכתב

מן  דא שניין הוו  דילן מסטרא שאמר  שמה "נראה

הרב  בדברי שנקרא הנשמות במחצב הוא דא

הנסירה  שער כ "ט בשער  כמ"ש בריאה בחינת

גמור , יחוד  הוא הכל הספירות במחצב אבל פ"ד 

בתיקונים  וכ "כ הקדושה בשער  מוהרח"ו  וכמ"ש

ומחצב  בתיקונים, מקומות ובכמה נ"ו תיקון

בשם  בתיקונים כן  הרב אותו קורא הספירות

עכ "ל. אצילות"

 åðééäå בין מדרגות וירידת  שינויים שמצינו  דמה

הנשמות במחצב דוקא הוא הפרצופים

במחצב  משא"כ  ערך , לפי  הבריאה עולם הקרוי

שינויים  בו אין לפ "ע, אצילות  הקרוי הספירות

בכמה  התו"ח בזה והאריך כלל. מדרגות  וירידת

_________________________

ח'ו. ח "א מוהר"ן בליקוטי גם ראה זרובבל לא (ח')ובענין וכו ' ויען אלה. מה המלאך  אל  "ואמר ובתו "ד : הענין כל עי"ש
כי  כנ"ל; וכו ' הרוח " באי רוחות מארבע ה' אמר "כה בחינת  הנ "ל , חיים הרוח  בחינת הינו  - ברוחי אם כי בכח ולא בחיל 
לרוח זוכה זה ידי על  כנ "ל , המנורה מראה כל בחינת  שזה כנ "ל , הרע מן הטוב  מבררין זה ידי שעל ותפלה, תורה ידי על
זרובבל  לפני הגדול הר אתה מי צבאות. ה' אמר ברוחי אם כי בכח ולא בחיל  "לא וזהו: כנ"ל. החסרונות כל  ונשלם החיים
ועל  רבים. בפסוקים כמבאר מעבודתו, לבטלו  רשעים כמה כנגדו ועמדו הדור, הצדיק אז היה זרובבל  כי - וכו ' למישר"
הגמור  הצדיק שממשיך  הנ"ל חיים הרוח  המשכת בחינת  ידי שעל וכו', ברוחי" אם כי בכח  ולא בחיל  "לא שם: נאמר זה
העומדים  המונעים שכל למישר", זרבבל לפני הגדול  הר אתה "מי בחינת השונאים, כל  ויפיל  יכניע זה ידי על  כנ "ל , וכו'

עכ"ל. כנ "ל ". הנ "ל , חיים הרוח  בחינת  ידי  על  יתבטלו כלם כהר, לפניו
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וז "ל: כתב קנ"ח ובדף ע"ד בדף לו עיין  מקומת .

שיש  ז"ל הרב שמ"ש  סובר ז "ל הרב שמורי "ונראה

באצילות מדבר  הספירות במחצב גם בירור 

שנראה  כמו  ספירות  שנקרא הנשמות דמחצב

הגמורות הספירות  אבל בירור , יש  ושם בתיקונים

תתן  מה צדקת אם נאמר  ושם חסרון  שום בהם אין 

להתקן  הנשמות עולים ושם תדירי  הזווג ושם לו ,

ניתנים  ומשם הגמורות הספירות  של זווג ע"י 

שכל  האריך  מ"ט ובדף הנשמות ". למחצב

להעלותו הנשמות  מחצב את לזכך  עבודתנו

את להעלות דהיינו  הספירות, במחצב ולכוללו

הספירות למחצב בי "ע הקרוי הנשמות מחצב

אצילות. הקרוי

 äðäå,השלמה הגאולה עבודת  היא זו עבודה

את ולהעלות  החסרונות  כל את לבטל

בלבד . קישוט תוספת של גבוה למקום ה' עבודת 

הקדישים  בד ' מכוונים קודש  שבת כניסת  עם ועתה

עולם  והתכללות עליית  כנגד  שהיא התכלת לסוד

הנשמות מחצב דהיינו האצילות , בעולם הבריאה

הצדיקים  עבודת  עיקר  וזה הספירות . במחצב

אלקות, שהכל איך לגלות  הקדיש  כוונת ע"י בער"ש 

שינויים  שיש  נראה דילן שמסיטרא והגם

הגמור  הייחוד  למקום עולים הצדיקים וחסרונות,

השתנות כל אין ששם דיליה מסיטרא שהוא איך 

מלבדו. עוד  ואין חיסרון, כל ואין 

 àøáð ãåáëá  ùáìúî ìöàð ãåáë äðéëùä .è

äðäå הרמב"ם מח' במקו"א הובא כבר

'שכינה' ענין במהות  והרמב"ן 

שם  השיג ישראל ויסע בפסוק ויגש  פ ' שהרמב"ן

כ"א  י "ט פ ' ח"א במורה שאמר  ז "ל. הרמב"ם על

ושכנתי כגון  כבוד. או שכינה שענין  ס"ד . כ"ה

המשכן . את  מלא ה' וכבוד ישראל בני  בתוך

הרמב"ן  זה על וחלק  נברא. אור על הוא הכוונה

הנקרא  הדבר  שיהיה ושלום וחס  ואמר. ז"ל

הנכבד  מהשם חוץ נברא אור כבוד  או  שכינה

כבוד  שהוא יאמר  ואם הרב. חשב כאשר יתברך 

את מלא ה' וכבוד  בפסוק  הרב של כדעתו  נברא

והמברך  ברוך. בו יקבעו  איך  וזולתו. המשכן

זרה. עבודה כעובד  נברא. לכבוד והמתפלל

שם  על יורה רבים דברים רבותינו ובדברי

ומבאר  עכ "ל. יתברך האל שהוא השכינה

יעקב בית לסידור בהקדמתו  ע"א היעב"ץ ח ' (דף

היא בדפו"י) הק' שהשכינה אמת , הדעות ששני 

ואע"ג  נברא', 'כבוד בתוך המתלבש  נאצל' 'כבוד

מכל  שניתי , לא ה' אני איתמר  תמן שבאצילות

ואמתת ממהותו  הנמשך  ניצוצו  שולח מקום

ונוצר  נברא כבוד  יקר, בלבוש  ומתלבש מציאותו

והשפעתם  והשגחתם התחתונים, קיום לצורך

בפנימיות. כולם את  מחיה הוא כי והנהגתם

 äðäå בשכינה רואים שאנו  וירידות  השינויים כל

מה  מצד דהייינו דילן , מסיטרא רק  הם

מסיטרא  משא"כ  נברא, בכבוד מתלבשת שהיא

ירידה  כל בה אין  עצמה השכינה מצד דהיינו  דילה,

המלכות יורדת שכאשר  שמצינו  ומה וחיסרון .

מסיטרא  זה כל וחיסרון, מיעוט בה יש  בבריאה

המלכות מתלבשת  שבו נברא הכבוד  מצד דילן,

חיסרון  נראה זה מצד בבי "ע, כשיורדת 

מצד  דהיינו דילה מסיטרא משא"כ והתמעטות,

לא  ה' אני עליה שנאמר  שבאצילות  שורשה

בתוך  המתלבש  הנאצל הכבוד  מצד וכן שניתי,

כל  בה אין  דילה מסיטרא שהוא הנברא הכבוד

ובנפש  בספה"ק כמבואר וע"ג והתמעטות. שינוי

מצדו ה' יחוד בין  החילוק ג' שער בסוף שאין החיים

מצדנו היחוד ובין שניתי, לא הוי' ואני  שינוי כל בו 

שהאריך  וכפי  ה', כבוד והסתר שינוי שיש  שנראה

וזה  רבים. במקומות  התניא בעל רביה"ק  בזה

מסיטרא  העולמות  להעלות  בער"ש  הקדיש עבודת 

לזכך  התכלת, סוד וזה דיליה. לסיטרא דילן

שינוי כל בו שאין למקום להעלותן  העולמות 

סוד  וזהו עליון, דעת  לפי  שהוא כפי  וירידה

הגאולה.
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 äðäå בספה"ק עיין  דטפטפי "ה זה שם בענין 

בזה  שהאריך  תשא פר' ישראל æ אוהב

מה  היה הבריאה תכלית  כי ביאר ובתו "ד 

הקטנות, במקום להשפיעו  כבודו השי"ת  שצמצם

שלזה  בתחתונים, דירה לו להיות  הקב"ה שנתאוה

י "ה  לאותיות  להעלותן  שיש טף, טף שם רומז

_________________________

הוריות ז. בגמרא חז"ל ואמרו  גו '. קודש משחת שמן לאמר תדבר ישראל בני ואל תשא. פרשת - ישראל  אוהב  ספר
בעיקרי (יב.) ויושבות  עולות היו מספר כשהיה  תנא בזקנו . לאהרן תלויין היו  מרגליות  טיפי שתי כמין בילקוט. והובא .

שנאמר קודש. שהוא המשחה בשמן מעלתי שמא דואג משה היה זה דבר ועל  כה)זקנו . ל, קודש (שמות  משחת שמן
שמא  דואג אהרן היה ועדיין כו'. מעילה בו אין זה טל מה ציון' הררי על  שיורד חרמון 'כטל  ואמרה קול  בת יצתה גו'.

קול בת  יצתה מעלתי. ואני מעל לא אחי א)משה מעל (שם לא משה מה יחד. גם אחים שבת נעים ומה טוב  מה הנה
עכ"ל: כו'

לטהר  מסוגל הוא הזה ושם טפטפי"ה. שם שיש בכתבים איתא הנה כי והוא אחרת , בחי' הם אלו  טיפין דהשני י"ל ואפשר
הפסוק האלקי. הק' המגיד  שביאר ע"ד  הוא והענין יח )המחשבה. כה, דעיקר (שמות  נודע  דהנה זהב . כרובים שני ועשה

אור  כי גילוי שום שיהיה באפשרי אז היה ולא וית'. יתברך  מלכותו  שיתגלה בשביל רק היה העולמות בריאת  תכלית
וע "י  מאוד . רבים בצמצומים שיהיה היה מההכרח  לכן ית'. אורו עוצם להכיל אופן בשום וא"א וא"ת . א"ס הוא קדושתו 
והנה  זאת . והבן ט "ף. בחי' כמו ונעשה מאוד . קטנה בבחי' כביכול שנתצמצם עד רבות בבחי' והשתלשלות התלבשות 
והשפל. התחתון בעולם כזה מציאות להיות צריך מלמעלה שנשתלשל  מה דכל והתחתון השפל בעוה"ז צ"ל זה מציאות
לכל  ציור היה שהמשכן נודע  והנה ממנו. שלמעלה להמציאות כביכול וכסא מרכבה נעשה התחתון שבעולם זו ובחי'
כזה. מציאות גם בהמשכן להיות  צריך היה ממילא המדרשים, בכל כמבואר שלמעלה דוגמא כמו נעשה והכל  העולמות 

ע "ד נער בחי' שהוא כרביא ותרגומו זהב . כרובים שני ועשה הכתוב אמר א)לזה יא, ושם (הושע  ואוהבהו . ישראל נער כי
וזהו וליות . איש כמער כרובים ב' היו לכן ונוקבא דכר בבחי' וצ"ל עולמים. ולעולמי לעד ויתנשא ית' שכינתו צמצום היה
למעלה. למעלה נתגדל ואח"כ  הם. קטנים האברים שכל  קטנות והוא והשפל. התחתון הזה בעולם במציאות  ט "ף בחי' ג"כ
ובאים  מעלה. של בגבורה כח  מוסיפין כביכול דלתתא ואתערותא ומע "ט התורה שע "י העולמות  בבריאת  כביכול הוא וכן
ט "ף  ט "ף הם הנ "ל  הק' שבשם י"ב פרק השבת  בשער חיים. עץ בפרי מ"ש יובן ומעתה והבן. גדלות. לידי העולמות  כל

ותבין: עיי"ש הנערים. את יברך  בסוד 
קדומה  המחשבה ונקודת  דראשית שהקדמנו מה וכפי המחשבה. לטהרת  מסוגל  הוא הזה הק' שהשם בכתבים מ"ש יובן ובזה
קדומה  בהמחשבה כלול היה ט "ף ט "ף בחי' ממילא וכנ"ל. ט"ף  בבחי' ושיהיה ית"ש. מלכותו גילוי שיהיה הקדומים. לכל 
בחי' וגם העולמות כל נכללו  אז כזה בצירוף  הוא זה וכשהשם טפטפי"ה השם צירוף מזה נעשה ואז י"ה. אותיות דהוא

מאוד : דק ענין הוא כי היטב  והבן המחשבה. בסוד  הכל  נכלל  התחתונה
שעולים  ההי"ן. במילוי יה"ו  ושם אהי"ה שם מרגלאין מהז' מקורו  הוא הק' זה דשם הנ "ל . שער חיים עץ בפרי מבואר והנה
טיפי  השני שזהו  האפשרי, ע"ד  י"ל  אלה דברינו  ולפי ועיי"ש. טפטפי"ה גימטריא קצ"ג. עולה שניהם ומספר ומ"ב . קנ "א.

הנ"ל... המרגלאין שמות  משני ובאים ט"ף  ט"ף  השני בחי' דהוא הנ "ל  מרגליות
דברים. שני ע "ד והוא זקנו . בעיקרי ויושבות עולות  היו  מספר כשהיה תנא הנ"ל. וילקוט בגמרא חז"ל דברי יותר ונבאר
שנסתלק  היינו  למעלה. הנ"ל טיפין הב' נתעלו  אז בזה. הכהן עבודת  צורך  היו לא אשר  דיבורים איזה מספר כשהיה היינו 
למטה  מלמעלה ההשפעה ירד  ועי"ז לקדושה תיכף  הדיבורים אותן מעלה היה הכה"ג אהרן אמנם למעלה. מלמטה ההשפעה
ההשפעה  שירד שראה שע "י ר"ל המשחה, בשמן מעל שמא דואג משרע "ה והיה זאת , והבן הנ "ל . טיפין השני דהוא ג"כ.
והתור  מאד . ההשפעה נתרבה זה ידי ועל המקור מעצמות זו  השפעה המשיך אולי ירא היה מאוד ריבוי בדרך ה מלמעלה

לבדו . להשם קודש כולו ח"ו יהיה לא למאוד עד  מרובה שההשפעה שע "י ודואג ירא  והיה גו'. האם את תשלח שלח  אמרה
וכו '. מעילה. בו  אין טל מה חרמון כטל קול  בת ויצא
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מאחז"ל  בזה וביאר הקדומה. מחשבה לסוד  דהיינו

והיה  בזקנו  לאהרן היו  מרגליות טיפי  שני כמין

השפעה  ריבוי הביא שמא מעל, שמא חושש

וכו'. קול בת ויצאה לבדו, לה' בלתי שאינו באופן

עי "ש .

ùéåלהיות הקב"ה נתאווה דענין  דבריו לבאר

במקום  שדוקא היינו בתחתונים, דירה לו 

יהיה  יזדכך כאשר  העשיה, עולם של הנמוך  הזה

רבינו שביאר  כמו למאוד , עד קדושה ריבוי בו 

בריבוע  הוי ' שבשם ע"ד  ק"נ בדף  חכם ה'תורת

הג' משאר יותר קדושה ריבוי  העשיה בעולם יש 

נודע  והנה שלם. הוי ' שם יש  בו שדוקא עולמות 

ע"ב)בתיקו"ז נ"א  דף כ "א  של (תיקון  דהשיר 

משולש  כפול פשוט שיר  של סוד הוא הגאולה

הליקוטי רבינו  בזה שהאריך  וכפי ומרובע

מיני עשרה בו שיש  מקומות, בכמה מוהר "ן

מפני והוא לעת"ל. שיתער השיר והוא נגינה

המשתנות הפעולות  וריבוי ההעלם גודל שלפי 

הייחוד , לסוד הכל יחזור כאשר  העשיה, שבעולם

יתברך , שמו ויתקדש יתגדל דייקא מזה אדרבא

עתה  וגם שאת . ביתר ה'אין' את  מגלה שה'אני'

התיקון  סוד בהעלם בו נגנז השבירה בסוד

בם  יש הנשברים הכלים בכל שכידוע הייחוד ,

ונודע  ע"ב, שמות ד' שהם אורה ניצוצי  רפ "ח

העשיה  עולם כנגד  שהוא שבהם, האחרון  שהשם

ריבוע  הוא הרי  שמות , הד ' מכל ביותר הנמוך 

שיתגלה  הגאולה שיר עצמו שהוא הוי ' שם

הנפרדים  ריבוי שמכל טעמא והיינו לעת "ל.

עוד  עוז , וביתר שאת  ביתר  היחוד  עוצם מתגלם

ז"ל  אומרם ביאור  וזה האצילות, מבעולם למעלה

בתחתונים  דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה

ששם  ענין לבאר ישראל' ה'אוהב וזמ"ש דייקא.

שזה  המחשבה, לטהרת  מסוגל טפטפי "ה של זה

את דוקא השי "ת שרצה הקדומה המחשבה סוד

ע"פ  ובפרט הטף , של הנמוכות המדרגות

עולמות כנגד הם טף פעמים דב' לעיל המבואר 

ונודע  דכללות זו"ן כנגד  שהם והעשיה, היצירה

ותכלית פרט, כל של בזו"ן הייתה שהשבירה

שהיה  ממקום דוקא כבודו  שיתגלה יתברך רצונו 

הייחוד . עוצם גילוי יעלה ומשם בשבירה נתון

íðîà'ישראל ה'אוהב כמ"ש  גדול, פחד  בזה יש 

בשמן  מעלו שמא פחדו ואהרן שמשה

יותר  ההשפעה המשיכו  שמא דהיינו המשחה,

דבריו, ביאור  לבדו. לה' קודש  שאינו באופן מדי

ההשגה  לפי עצמו  את  לגלות חפץ השי"ת  שאין

ב'אני ' מונחים בהיותם התחתונים, של המגושמת 

להשמש  שלא להיזהר שיש  מלהזכיר, הס הנפרד,

כמה  כל דהיינו ה'אין ', ערך  לפי אלא ה'אני ' בכוח

להשתמש  אפשרות  יש  כך  בביטול, שמונחים

הראשונים  מ"ש  ע"ד  לאין, כלי בתור האני בכוח

בתוך  גבול הבלתי כוחו את לגלות  חפץ שהשי "ת

בלתי לגלות  ככלי  להיות צריך הגבול שכוח גבול,

יותר  מעט האני  את  ממשיכים אם אמנם גבול,

חששו ומזה הגשמה, לסכנת  נופלים האני  מן

ואהרן . משה

 äðäåמדות מסכת פירוש כהנים' 'עזרת  בספר

מביא  משיזביצא הרה"ק  מתלמיד  לאחד

המקדש  בית  את יבנו  ישראל שבני  מרבו ששמע

יעלהו והשי"ת  השני, הבית  תבנית  ע"ד  השלישי

הבית לדרגת ואח"כ הראשון, הבית  לדרגת 

מדות כתב בהלכותיו  הרמב"ם ולפיכך  השלישי.

אלא  לשלישי , בינו חילוקים שיש  אף  השני  הבית

השני, הבית  כתבנית לבנות ישראל לבני  שמצוות

השלישי. הבית  ומדרגת  למדת  יעלהו  הוא והשי "ת

בגדר  היה השני  שהבית  הענין פנימיות  וביאור 

ידי כמעשה והיה הניסים גילוי בו היה שלא 'אני ',

מלא  ה' כבוד שהיו  הראשון הבית משא"כ אדם,

אין , בחי' והוא גלויים ניסים בריבוי  הבית  את 

והיינו כחדא, ואין  אני  לדרגת יתעלה לבסוף אמנם

א  להיות יזדכך  השני הבית  של הכלול שהאני ני

שהוא  זרובבל דוקא מדוע יובן  ובזה באין , ובטל

את בנה הוא ונחמיה עזרה בימי  הדור גדול היה

לעת"ל, הקדיש את יאמר  הוא דוקא השני , הבית
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השני הבית  דרגת  את להעלות  הוא שהעיקר 

שם  שכנגד הראשון  הקדיש סוד וזה לזככו.

של  הנפרדים העולמות  כנגד דהיינו טפטפי "ה

מחשבה  בסוד  לכוללם להעלותם ויצירה עשיה

קדומה.

åà ,íéúá 'ãá ò"éá úåîìåò úãéîò íå÷î .àé

 ð"øð ã" ò æ"ìæ íéùéáìî

ùéå מה בהקדם בכל זה הביאור  ולהרחיב להוסיף 

עולמות עמידת מקום על המפרשים שעמדו 

שהם  או זה, ע"ג זה בתים כד' הם האם אבי "ע,

בשמש  הרש "ש ע"ז  ועמד בעובי. לזה זה מלבישים

שכל  משמע שם הע"ח שמדברי י"ד דף חיים בעץ

פרצופי ע"ד זה על זה מלבישים אבי"ע עולמות 

ח' דף  ברחוה"נ כמבואר זל"ז המלבישים אורך

בשוה  ומסתיימים נר "נ, כדרך  שהם כתב ג' ובדף

ותמה  מטה. מצד א"א עיגולי  של התחתון  בחצי 

ירדו עתיק שרגלי הרב שכתב ממה הרש"ש  ע"ז

נמצא  זה כפי ואם הבריאה, עולם גבול לתוך

מהמבואר  וכן  למעלה, עומד  הבריאה שעולם

משמע  לבי "ע הכלים שנפלו המלכים במיתת 

אליו שמלבישים ולא האצילות מן למטה שהבי"ע

בתים  כד' שהם משמע מקומות בהרבה וכן בשוה.

שנחתכה  הרש"ש  של לתירוצו זכינו  ולא זה. ע"ג זה

השיטה.

áúëå חטא קודם בין לחלק  ע"א ז' בדף האש "ל

בגבול  למעלה אבי"ע שעמדו אדה"ר

למטה, שירדו  אדה"ר חטא ללאחר האצילות, עולם

בש "ק  מנחה לזמן  החול, ימות  בין זה חילוק ישנו  וכן

משא"כ  העולמות, פנימיות  ועולים שחוזרים

וכן  גואל. בוא עת עד  למטה שנשארים חיצוניותם

שבזמן  סע"א ד "ד ח"א יהודה לחם בבית כתב

ועיגולים  היושר נמצאים לאצילות  בי "ע עליית 

נמצאים  עולים, שאינם בזמן אבל למעלה, דבי"ע

תפוחים  ד' כדמיון בי "ע עולמות מהאצילות למטה

זה. ע"ג זה

 úåøéôñä áöçî ïéðòá ' íëç úøåú'ä éøáã .áé

åì ïúú  äî  ú÷ãö íàå ,äãéøé  åá ïéàù

äðäå שלעולם מבואר  חכם' ה'תורת רבינו בדברי 

דאצילות אבי "ע יש אבי "ע. מיני ב' יש 

לעולם, ירידה אין  שבו  הספירות  למחצב השייך 

עמידתם  ומקום בשוה זל"ז מלבישים הם ותמיד 

כל  הייתה לא ובהם האצילות , עולם  בגבול למעלה

ששם  דבי"ע בי"ע יש  ועוד  שבירה. של מציאות 

השבירה. אירעה ובהם למטה העולמות  ירדו 

 ì"æå אחד במקום "כי  ע"ג: בדף חכם' ה'תורת 

אף  ועליה בירורים  שיש  ז "ל הרב כותב

שאין  כותב אחר  ובמקום הספירות , למחצב

כבר  הספירות  כי  הנשמות למחצב אם כי בירורים

הרב  מורי כיוון בכאן  כי נראה אך להתקן, נגמרו

בו אין  דאצילות  האבי"ע זו  כי זה, ספק להתיר ז"ל

הספירות מחצב נקרא זה כי כלל, ושינוי  חסרון שום

אם  בו שנאמר  הקדושה בשער  ז"ל הרב שכתב

דבי "ע  באבי "ע אבל כו', לו  תתן מה צדקת 

מחצב  בשם ג"כ  נקרא שבו האצילות  הכוללים,

מחצב  נקרא שבו  דבי "ע והבי "ע הספירות,

מחצב  בין תיקון , צריכין ושניהם הנשמות ,

הכולל. אבי "ע זה של הנשמות  מחצב בין הספירות

בראשית בפרשת הפסוקים בשער ז"ל הרב וז "ש

התורה  ששורש לפי בבי"ת  התחילה שהתורה וז "ל

דאצילות באבי "ע אבל ע"כ, ולמטה מהבריאה היא

ואם  כלל למעשינו  צריך  ואינו כלל עסק  לנו אין 

דאצילות ואבי"ע א"ק זה לו... תתן  מה צדקת 

אלא  ידינו  על עולה ג"כ  זה מהתורה, למעלה שהוא

מא"ס  שפע להם יש  שכבר  לנו  צריכין  שאינן

בשער  כמ"ש  אור תוספת אלא ואינן  בהתמדה

עכ "ל. הקדושה.

øàåáî תורה היא שלנו  שהתורה בדבריו 

מ"ט  דף  בשעה"כ כמבואר דבריאה,

כו ' לכבודו שבראנו  אלקינו  ברוך "ובאמרו ע"ד:

בעולם  אנו עתה הנה כי  גמורה בכוונה לכוין  צריך

לנו שניתנה התורה נמשכת  משם אשר הבריאה



שבת  ליל של הקדישים כהבענין

דאצילות אורייתא אית וז "ל בראשית בזוהר  וכנז'

נמשכו הבריאה מן  גם כו ', דבריאה אורייתא ואית 

הנשמות כל רז "ל מ"ש בסוד ישראל נשמות 

נשמה  הנקרא החלק  משם כי  הכבוד מכסא חצובות 

לכבודו שבראנו  אלקינו ברוך באומרו נרמז  וזה

התועים  מן  והבדילנו  הבריאה. עולם סוד  שהוא

שבעולם  הטוב מן  נשמתינו  שברא מה בסוד

תורת לנו  ונתן התועים. מן ע"י  והבדילנו  הבריאה

ולכן  הבריאה מעולם לנו  שנתנה התורה היא אמת 

שמן  בתורתו  לבנו  שיפתח מתפללים אנו בכאן 

וצריך  עכ "ל.הבריאה גמורה. בכוונה זה כל לכוין

ã" ôìå הוא עבודתנו  שעיקר בזה הביאור התו "ח

יש  שם שגם אלא הנשמות , במחצב

אצילות דהיינו דנשמות, ונשמות  דנשמות , ספירות

השבירה  אירעה ושם דבי "ע, ובי"ע דבי"ע,

במחצב  ובין  הספירות במחצב בין  והחיסרון 

העלאת עבודת  כל ושם הנשמות , של הנשמות 

לבי"ע. שנפלו  והניצוצין  הכלים שברי  לתקן הרפ "ח

לא  שבה דאצילות  תורה מזה, למעלה יש  אמנם

עמידת מקום מיושב ובזה שבירה. כל אירעה

ע"ג  זה בתים כד ' למטה הם דבי "ע דבי"ע הבי "ע,

זל"ז  מלבישים למעלה הם דאצילות ובי "ע זה.

על  מדובר  והבל"י  השד"ה דברי  שלפי אלא בעובי.

החטא  ואחר למעלה, היו  החטא שקודם בי"ע אותם

בי "ע  יש התו "ח דברי לפי  אמנם וירדו , נדחו

תורה  בבחי ' והם למטה, ירדו  לא שלעולם עליונים

בזוה"ק . המבוארת  דאצילות 

íéãåçéä úãåáò úîåòì äìôúä úãåáò .âé

äðäåלהעלות היא התפלה עבודת  שעיקר  אף 

שהיא  הנשברים, ניצוצין  הרפ"ח את

למקומו, ולהחזירו  לתקנו החיסרון  במקום עבודה

בבי "ע  ההסתר, במקום השי "ת אור את  לגלות

יש  עוד  אמנם הנשמות . במחצב דהיינו  דבי"ע,

עבודת הנקראת  הספירות , במחצב גם ה' עבודת 

ז"ל  להאר"י היחודים בשער כמבואר היחודים,

של  כוונות  כל בהם אין התפלה מכוונות שבשונה

להשלים  בהם העבודה שאין  משום רפ "ח. העלאת 

ושעשועים  דביקות להרבות  אלא חיסרון , ולתקן 

כדמוכח  בלבד. וקישוט יופי  תוספת  בגדר  עליונים,

למחצב  התו "ח וקורא ס "ה. ובדף ע"ג שם בתו"ח

שכמבואר  עיגולים, ובשם כללות  בשם האצילות 

בפרצופי שבירה היה שלא ע"א ב' דף  ברחוה"נ

הכללות.

äðäå,העליונים בעולמות  מדרגות ב' כאן  ביארנו

עבודת בדרכי  להמשילם לבארם ויש 

מופשט  היה מחב"ד האמצעי  האדמו"ר הצדיקים.

תורת ויבספרו העוה"ז , לענייני  שייכות  מכל ביותר 

הוייבען גאר זיין  דארף  איוד  כותב צריך חיים (יהודי

למעלה) מאוד בעל להיות הרה"ק שאביו עד 

אנחת לקול קשוב להיות  שצריך  לו  העיר ה'תניא'

אמר  מאפטע הרה"ק לעומתו וצעקתם, ישראל בני 

ולמטה, למעלה להיות  צריך  שהצדיק  עצמו  על

הברכה  היכל בחומש בשמו  ולמעלה,מובא למטה

להיות לעלות  וגם עוה"ז  לענייני  לירד גם שיוכל

הוא  דאצילות  בי "ע עבודת דהנה מהם. מופשט

ה' את  לעבוד  האמצעי האדמו"ר עבודת ע"ד

שאינו עד  כלל, שבירה ואין  חיסרון שאין במקום

לעומתו השבירה. מקום של החסרונות רואה

דהיינו דבי"ע באבי "ע הוא מאפטע הרה"ק  עבודת 

הנשברים  כלים להעלות השבירה למקום לירד

לירד  ושוב היחוד, למקום ולהעלותם לתקנם

ולעלות.

íðîàמאלו למעלה שלישית עבודה שיש  באמת

המשיח  מלך  עבודת  והיא מדרגות , הב'

פרצוף  עבודת  ע"ד  והוא בימינו , במהרה שיגלה

למקום  למעלה הנשמות מחצב את  להעלות א"ק,

דרגות ג' שהם י "ל ערך  [ולפי הספירות. מחצב

שדיבר  המהלך  וזה א"ק] אצילות  בי"ע בעבודה

את לזכך  שיש  מקומות  בכמה חכם' ה'תורת  עליו

הספירות מחצב למקום ולהכניסו הנשמות מחצב

מחצב  נכנס  ויום יום "ובכל ע"א מט בדף  וז "ל
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וכן  מדריגה... הספירות במחצב לפנים הנשמות 

כלם  הנשמות מחצב פרצופי  ונכנסים הולכים  עד"ז 

מדריגה  ואותה אחת  מדריגה הספירות  במחצב

שבי "ע  ז "ל הרב מורי כמ"ש  אצילות, בשם נקראת 

לבחינת הוא גם כלו ויחזור באצילות ונכנס  עולה

לאמשכא  סוד שזה ואפשר  גמור. ואחדות אלקות 

דרגין , כל סיפא עד  לדרגה מדרגה נשמתא לההיא

המדרגה  אפילו להכניס  עד  לטרוח האדם שחייב

הנשמות במחצב נשמתו שורש של האחרונה

המשכת שע"י הספירות, בבחינת  ולהחזירם

הנשמות שבמחצב בחינותיו פרטי בכל הניצוץ

אצילות בבחינת ונעשה כלו השורש  אותו חוזר

גמור ".

äéùòä  íìåò úìòî  úåìâì äìåàâä úãåáò .ãé

äðäåהראשונות המדרגות בב' עסקנו עוד כל

לעולם  נתונה שהבכורה בוודאי אזי  בלבד

משא"כ  והיופי, הקדושה תכלית כל ששם האצילות 

וזקוקים  הפירוד  במקום שנותנים הבי"ע עולמות 

כאשר  התיקון גמר אחר אמנם והעלאה. לתיקון

הנשמות שמחצב לאצילות , בי"ע עולמות  עולים

מתעלה  אז הספירות , מחצב למקום ונכנס מזדכך 

דייקא,ומת העשיה בעולם השי"ת  כבוד עיקר גדל

הגלגולים  ספר  בשם ק "נ בדף  התו"ח כמ"ש 

מה  בשלמות , הוי' שם יש  העשיה עולם שבמקום

האצילות שעולם העולמות, בשאר בנמצא שאינו 

הבריאה  ועולם י ', אות בלבד אחת אות כנגדו יש 

כנגדו יש היצירה ועולם י"ה, אותיות  ב' כנגדו  יש 

שם  כנגדו  יש  העשיה עולם ואילו  יה"ו , אותיות  ג'

בספר  המבואר  כפי טעמא דהיינו  שלם, הוי'

סוף  עד נמשך האצילות כי נודע וז"ל: הגלגולים

מתפשטת היא שגם הבריאה תוך  ומתלבש  העשיה

היא  שגם ביצירה מתלבשת והבריאה שם, עד

ד' מתלבשים בעשיה כי ונמצא שם, עד מתלבשת 

והם  לבד  ג' וביצירה זה בתוך זה אבי "ע עולמות 

בריאה  אצילות והם לבד ב' ובבריאה אצילות ,

התו"ח: כתב ועפ"ז  עכ "ל. אחד אלא אינו והאצילות

סוד  הוא היו"ד כי בריבוע ההוי "ה סוד זה כי ונראה

הוא  ה"א והיו"ד לבד , אחד  שהוא האצילות 

הוא  שלימה וההוי"ה ביצירה הוא ויה"ו בבריאה

דברי וביאר אבי "ע. עולמות ד' כל ששם בעשיה

ריבוע  שסידר רוחי, אפקיד  בידך בפסוק שעה"כ 

שכנגד  השלמה ובהוי ' אבי "ע, עולמות ד' כנגד  הוי'

שלימה  דב"ן הוי "ה שהוא כתב בעשיה עולם

שלימה, הוא בעשיה ולמה התו "ח: וכתב במילוי ,

התו "ח  הביא אלא במילוי . שהוא אלא עוד  ולא

העושים  מרובים דומה שאינו  הרב בדברי  ממקו"א

גרמו אבי"ע כל שנתקבצו בכאן  וכן  המצוה, את 

עכ"ד . במילוי . תהיה שההוי "ה

 äðäå, הראשון שלבים, בג' הוא בזה העבודה סדר

לעלות עלמא, דהאי  חיזו מכל עצמו לנתק 

ואין  עוזו  חביון ששם דאצילות  לאבי"ע במחשבתו 

לירד  לשוב יוכל ואח"כ  כבודו, לפני  חיסרון כל

דאל"כ  הנשברים, הכלים להעלות  הפירוד למקום

שמא  החיסרון לממקום יירד כאשר סכנה לו  יש 

בכדי למצרים ישראל ירדו ולא שם, ישתקע

לעלות ולשוב ניצוה"ק להעלות  אלא שם להשתקע

האדמו"ר  עבודת להקדים יש  ע"כ  הייחוד . למקום

עלמא, דהאי מחיזו  לגמרי  מנותק  שהיה האמצעי 

שהיה  מאפטע, הרה"ק בעבודת יעסוק וא"כ 

שעבד  אחר אמנם ולמעלה. למטה ולמטה למעלה

הבי "ע  עולמות את  והעלה הנשמות במחצב

לא  האצילות, בקדושת ודבקם נוגה, מקליפת

ולזכך  לשוב יש אח"כ אלא בזה, עבודתו נסתיימה

ה'אני ' את דהיינו  עצמה נוגה קלי' את אף להעלות

הוא. אף ולתקנו לזככו  הנפרד 

 éãé ìò  äâåð 'éì÷î  äùåã÷ éöåöéð úàìòä .åè

' äøéñð'

øàåáéå ניצוה"ק העלאת עבודת  מהות  בהקדם

פיטום  בעבודת כדאיתא נוגה מקלי '

דף  בנה"ש  ובקצרה בשעה"כ כמבואר הקטורת

יכוין  הקטורת  פיטום באמירת "ועתה ע"ד  כ"ה
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בגבול  ולהעמידה הקלי ' מתוך  הקדושה להעלות

חיצוניות להעשות מוכן להיות העשיה קדושת 

הדרך  מהי  לנו  ביארו  לא אמנם דעשיה". למלכות 

רבינו לן וביאר הקלי', מתך הקדושה מוציאים איך 

שהוא  ע"ד כ"ז  בדף  אמריו בקוצר חכם' ה'תורת

עושה  שהקטורת  "נמצא וז"ל: הנסירה עבודת ע"ד

מפי שמעתי וכן העולמות , כל של בעשיה הנסירה

לאלו מוחין להמשיך  שצריך ז"ל הרב מורי 

נודע  דהנה דבריו ביאור הקטורת" של הברורים

דנשמה  מוחין שבאים ע"י  שהיא הנסירה מהות

החיצון  גופו  לכותל דיניקה המוחין  נדחים אזי לז"א

ריבועי של המספר בחי' וזה לנוק '. וניתן  וננסר

בנה"ש  כמ"ש  הנסירה. בעת לנוק' שניתנים הויות

דנשמה  מוחין  ז"א שקיבל "בעמידה ע"ד  י "ז  דף 

דבחי ' שלו  חיצון כלי לנוק ' נותן  דישסו"ת  מבינה

דבחי ' ההויות א"כ נשמה, בחי ' לה והוא היניקה

לנוק' מספרם בחי' ונתן מאו "א הוא שקיבל אותיות 

פרצוף  דבחי ' המספר זה יוצא הנסירה בעת כי  הוא

דיניקה  החיצון בפרצוף  ומתלבשים שלו הפנימי 

כי ע"ד פו דף החשמל בשער  כמבואר לה". וניתנים

נדחה  והיניקה, העיבור בזמן  לז "א גוף שהיה מה כל

לבחי ' שם ונעשה הגדלות  בזמן  הז "א לחיצוניות 

של  ניצוצין שם יש וכן אלוקים, שמות  והוא עור ,

ננסר  זה וכל בתוכם, המאירים הויות מריבועי אור 

מוחין  שבאים ידי על זה כל אמנם בנוק ', וניתן 

צ"א  דף  ר"ה דרושי  בשעה"כ וע"ע לז "א. דגדלות

לז"א  שבאה החסדים הארת  ע"י  שהנסירה ע"א

עי"ש  לנוק' והגבורות הדינים נדחו  .çעי"ז

ïëåקליפת מן  להיפרד  'נסירה' עבודת יש  עד"ז 

מוחים  עצמו  על להמשיך שצריך  נוגה

ממנו וידחה ימאס  שעי"ז עליונים וחסדים קדושים

והגבורות הדינים תוקף שהוא הנפרד ה'אני ' את 

שלו, החיצוניות  שהוא עור  לבחי' בתחילה הקשות,

דהיינו לבחוץ, וידחהו לגמרי  מעליו  יפרידו ואח"כ 

לצורך  בו  ישתמש  לא והוא נוגה, לקליפת שישאירו

ש  ע"ד אלא כלל, ב'תומר עצמו הרמ"ק כתב

פ "ו לא èדבורה' הגבורה במדת  האדם שהנהגת 

_________________________

שלה ח. באחוריים כולם וניתנו  הזכר מן ונתפרדו ננסרו כולם בזכר שהיו והדינים האחוריים אותם כל  כי הוא וענינה
נסירת  ענין ואמנם ושלו . שלה וגבו' דינין בבחי' והיא חסד בבחי' כולו  נשאר הז"א ואז ממנו  ונתרחקה נתפרדה ועי"כ
כי  ואיש פ ' וז"ס עילאה. אימא של העליון החסד  ע"י נעשה הוא דנקבה באחוריים ליתנם ז"א מאחורי אלו  דינין ודחיית
האחוריים  שהם לעילא מתתא גזעין ואתפרשו ואחותו איש הנקר' זו "ן ננסרו החסד בכח  כי כו ' הוא חסד כו ' אחותו  את יקח
נשמתו בלילה ישן האדם שבהיו ' הוא נודע כי הוא הענין ופי' פב"פ . עמו  ונזדווגה לאשה לו  לקחה ועי"כ שנפרדו שלהם
אצלנו כנז' דחיותא קיסט' ההוא בו נשאר ישן בהיותו כי בז"א הענין וכן ר"א. בפרקי כנז' מלמעלה חיים לו  ושואבת  עולה
בכולו בו מתפשט והיה אימ' של  החסד  אותו  מבחי' חיים לו מושכת היתה למעלה שנסתלקה ונשמתו חבלי המפיל  בברכ '
דקמ"ב  נשא באדרת  מ"ש וז"ס  הנקבה באחורי ונדבקין ונמשכין מאליהן וננסרין נפרדים היו באחוריו אשר הדינין ואז
היה  הנקבה אחורי אל מאחוריו ננסרין הדינין בהיות  כי פי' כו' וחסד רחמי שקיע  ובאתרא' תחתינ' בשר ויסגור ע"פ  ע "ב 
והרחמי' החסד  ונשאר מאחוריו מסתל' הדינין היו  החסד ויורד  מתפשט שהיה מה וכל  בתוכו  החסד בחי' התפשטות  לסבת

בתחלה. הדינין שם שהיו במקום שקועי'
הם ט. הרע , יצר התעוררות  פעולות כל  כי דע , הגבורה. במדת  עצמו האדם ירגיל היאך ששי: פרק - דבורה תומר ספר

יצירות: בשתי נוצר שהאדם והטעם, גבורה. יעורר שלא הרע, ליצר יתנועע  לא לכך  החזקות. הגבורות  מעוררות ממש
בראשית  פרשת בזוהר פירשו אמנם גבורה. וזה חסד זה הרע , ויצר טוב א')יצר עצמו ,(מ"ט , לאדם נברא טוב שיצר ,

בימין  הנהגותיו  וכל הימין, אל  נוטה החסד , בעל  התפארת , הרי דבריו ! מתוקים כמה ראה אשתו. לצורך הרע ויצר לצרכו,
אדם  מעורר שהרי עצמו, לתועלת הרע  יצר יעורר שלא ראוי כן אם בגבורה, הנהגהותיה וכל  שמאלית  והנקבה טוב, יצר
העליון. האדם פוגם הרע, ויצר הגבורה לצד לעצמו האדם שיעורר התעוררות כל  כן, אם העולם, ומאבד  בגבורה העליון

מגבי  שהוא בו, כיוצא וכל  הכעס מגונה כמה יראה ואסור,ומכאן קשור להיות  צריך הרע  יצר אמנם הקשות. הגבורות ר



לנפשך  חכמה דעה כח

ולצורך  אשתו  לצורך אלא עצמו לצורך  תהיה

שדוחה  הנסירה ענין סוד  שזה השכינה, תיקוני 

מלהתשתמש  והיצה"ר הגבורות הנהגת  את מעליו

לצורכו. בהם

íðîà המלאכה נשלמה לא הנסירה דאחר נודע

הנוק' עם ומתייחד שב הז "א אלא בזה,

בחסדים, הגבורות כל את  להמתיק להעלותה פב"פ 

בזה  ויש האלוקים. הוא הוי' של שלים יחודא בסוד

עולה  המדרגות כל שבסוף  עד  מדרגות וכמה כמה

ומעלת בעלה, עטרת בסוד ראש למעלה המלכות 

הגבורות ע"י ה' יחוד  מתגלה שאז  הכסף , על הזהב

הלש"ם  וכמ"ש החסדים. מן יותר  שאת ביתר דווקא

פ"א  דף ח"ב ע"ח ספר ע"ג שנדפסו  כת"י  בהגהות

יצא  והוא להמ"ה חיצוניות שהוא הב"ן "כי  וז "ל:

קודם  שהוא מהצימצום הוא שורשו הנה מקודם

הוא  כי מהקו גדול הוא הרי  והצמצום להקו...

ע"י ממנו ונתגלה הנשאר המקיף מהא"ס

הגבורות שורש והוא למעלה ועלייתו הסתלקותו

מעולים  הם הנה לעתיד יתוקנו  וכאשר כנודע,

סוד  והוא הצפון ... טוב כל הוא בהם כי מהחסדים

בדרך  כמ"כ עכ "ל. מהכסף ". מעולה שהוא הזהב

והיצה"ר  הגבורות את שדחה אחר ה' עבודת 

לבסוף  לצורכו, כלל נוגה בקלי' משתמש  שאינו 

בקדושה  בה להשתמש ולהעלותה לשוב יוכל

כדרשת לבבך  כל אלוקיך  ה' את  ואהבת בבחי '

טוב  ואדרבא וביצה"ר, ביצה"ט יצרך  בשני  חז"ל

עולם  קדושת  גודל יתגלה ואז  יצה"ר. זה מאוד 

מן  יותר שלם, הוי ' שם יש  בו שדוקא העשיה,

שעליו. העולמות 

 äæå שכנגד שבת בליל הראשון הקדיש  ענין

את בנה הוא שהנה זורובבל, שיאמר הקדיש

ולפ"ע  הקדושה שלמות  בו  היה שלא השני , הבית

ויתקדש  יתגדל לעת"ל אמנם 'אני' בבחי' היה

בקדושה  בו להשתמש  ויוכלו ה'אין ' למקום ה'אני '

כחדא. ואין  אני של באופן 

ìò  íéùåáìä  úìòîá 'àéðú' ä ìòá  éøáãî .æè
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ïëå שביאר ה'תניא' בעל של בתורתו מצינו עד"ז 

האלוקית הנפש  ענין ספרו בתחילת 

ג' דהיינו  ספירות י ' מהם אחד  לכל שיש  והבהמית ,

אהבה  של תחתונות  מדות  וז ' חב"ד , עליוניות 

הנפש  את  להגביר  היא ה' ועבודת וכו '. ויראה

והמדות החב"ד  שיהיו הבהמית , על האלוקית

ג' להם יש  עוד  אלוקית. בחכמה ורק  אך ממולאות 

לעסוק  שיש  ומעשה, דיבור  מחשבה של לבושים

הנפש  שמצד תו"מ של ומשעה דיבור  במחשבה

הם  הנפשות  שב' במקו"א ביארנו  והנה האלוקית.

הלבושים  וג' האצילות, שבעולם זו"ן פרצופי כנגד 

והנה  לאצילות, שמתחת  בי "ע, עולמות ג' כנגד  הם

ע"ד  עצמה, הנפש  מן פחותים הם הלבושים לכאו'

זו"ן  ממקום למטה הנתונים בי"ע עולמות 

_________________________

כבוד לצד  ולא כעס  לצד ולא ממון לחמדת ולא ביאה לחימוד לא גופו , מפעולות  שבעולם פעולה לשום יתעורר לבלתי
בזה  "הרי ויאמר: בית, לה לתקן להלבישה, כגון המתוקות , הגבורות לצד בנחת יצרו יעורר אשתו  לצורך אמנם כלל .
בהמון  מתמתקות  והן גבורות , כולהו דכליל גבורה שהיא  בבינה, מתקשטת שהיא השכינה", מתקן אני מלבישה  שאני
זולת. לא קונו  רצון לעשות  הנברא הרע, יצר מצד מתמתקת שהיא השכינה, תיקוני הם הבית  תיקוני כל לפיכך  רחמים,
מתתקנת  שהיא שכינה, לתקוני יכוין נאה בדירה לפניו מתנאה כשאשתו  אלא כלום, של  הנאה שום בו  האדם יכוין לא לפיכך 
המתעורר  השמאל אל  יכוין ואז לאהבתה, הרע היצר יעורר זה מצד  והכבוד. העושר שמשם הטובות , השמאליות בגבורות 

לראשי" תחת  "שמאלו  בסוד ג')לקרבה ח ', השירים "וימינו(שיר כך  ואחר השמאל , מצד  אלא תחלה מתקשרת  שאינה ,
שם)תחבקני" שם, יחוד(שם לשם מצוה בדבר  לשמחה ממש, אותה ולתקן הטוב ביצרו התיקונים אותם כל  למתק יכוין ,

לתקוני  עקרם יהיה הרע , יצר מצד הבאים חמדה מיני לכל  יהיה זה ודרך בימין. ותיקנם הגבורות  כל  המתיק הרי עליון.
בימין: לקשרם ה', לעבודת  כך  אחר כולם ויהפוך כנגדו , לעזר לו  ה' הוכיח אשר האשה
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"והנה  בפ"ד  בעה"ת כתב אמנם שבאצילות,

אף  ומצותיה מהתורה אלו  לבושים שלשה

זה  כל עם ונשמה, רוח לנפש  לבושים שנקראים

נפש  מעלת על וסוף קץ לאין מעלתם וגדלה גבהה

את תופס בהם כי  והולך  ומבאר  עצמן" ונשמה רוח

בעולמות ה' כבוד  גילויי  וכל בעצמו. המלך

ע"י משא"כ  כבודו  זיו הארת  אלא אינם העליונים

תופס  הוא העשיה שבעולם ומעשה דיבור  מחשבה

חי, כל מעיני  נסתר שזה אלא בעצמו . המלך  את 

ל"ו פרק  ב'תניא' כמ"ש יתגלה לבא לעתיד  אמנם

ינתן  בעוה"ז  בגשמיות  ישראל שקיימו  התו "מ שע"י

לבוש  ללא שיתגלה ה' באור  לראות  ועוז כוח בהם

ויוצא  עולה עי"ש. בתחתונים דירה לו  להיות 

נראה  עתה לעת בזה, ערכים ב' לנו שיש מדבריו

מן  למעלה והם באצילות  הם והמדות החב"ד כי

בי "ע  שבחי ' ומעשה, דיבור  מחשבה של הלבושים

אור  כך כל בהם מתגלה ואין  האצילות, מן  למטה

עצמה, האלוקית  הנפש של ובמדות  במוחין כמו ה'

מעלת אדרבא כי  יתגלה לבא לעתיד אמנם

על  ועצמו  גדלו  ומעשה דיבור  מחשבה של הלבושין 

את את  תפס דוקא בהם איך שיתגלה המדות , פני

בו. ונדבק בעצמו המלך  כבוד




