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של דלעתיד האור מתנוצץ  קודש בשבת  א.

האמת  עצת שהוא סתימאה דעתיקא התורה 

השי"ת  את  לעבוד איך

של הנה  דלעתיד  האור הוא קודש שבת  של האור

דעתיקא  התורה יתגלה שבו  שבת שכולו  יום

בדברי ואיתא דלעתיד , התורה שהיא סתימאה

ז"ל הלכה מוהרנ"ת  תחומין עירובי הל' או"ח לקו"ה )

ל "ד ) אות אין אה' סתימאה דעתיקא דהתורה

העיקר  אלא המצוות , מן משהו שישתנה הפירוש

את לעבוד איך  העצה לשלמות שנזכה הוא

האמיתיים, הצדיקים של התורה ויתגלה השי"ת ,

כל  לקיים להצליח איך הנכונה העצה שילמדו

_________________________

התורה א. שהיא סתימאה, דעתיקא אורייתא בו שיתגלה שבת , שכלו מיום נמשך  בשרשה שבת קדושת  כי שם: מוהרנ "ת  וז "ל

לעצות  שנזכה דהיינו הנ"ל, בחינה הוא עכשיו של התורה על הזאת  התורה מעלת ועיקר בימינו, במהרה צדקנו משיח  שיגלה

התורה  מצוות בודאי כי בעולם, אופן בשום ולקלקלם לסותרם והקליפה הסט"א תוכל שלא סוף, אין עד כאלה ונפלאות  עמוקות

שזכינו  הזאת  התורה דברי כל את לקיים אותנו ללמד הוא המשיח  ביאת עיקר אדרבא המשיח , בימי אחד דקדוק  אפלו ישתנו לא

שכבר  אע"פ  עכשיו עד כי כמובן, שיהיה ה'וא ש 'היה מ 'ה בבחינת בעצמו  משיח יהיה שהוא השלום, עליו רבנו משה מפי לקבל

בכל  צריכין שאנו כנ "ל, אלו לעצות  צריכין אנו עדיין אעפ"כ יתברך , אותו להכיר עצות  כולה שהיא התורה את לקבל זכינו

התורה. מצוות כלל שהם האלו הקדושים עצות  לקיים להתגבר נזכה איך עצות פעם

רבותינו  ודרשו קדושים' והייתם 'והתקדישתם שכתוב כמו עצמו, את להתקדש צריכין בהיתר ואפילו תנאף, לא כתיב בהתורה כי

יודעין  אנו אין כי המצוות , שארי וכן לזה, זוכין איך  עצות  לידע  זוכין אנו אין ועדיין לך ", במתר עצמך "קדש  לברכה זכרונם

צדיקים  כמה היו שכבר ואע"פ  וכו', פניה שום בלי וכו' וכוונותיה ודקדוקיה פרטיה בכל בשלמות ציצית  מצות  לקיים נזכה איך 

תורה  בחינת  עיקר זה כי ודור, דור שבכל הצדיקים לנו שגילו פה שבעל תורה כלל בחינת שזהו קדושות, עצות לנו שנתנו

יתברך  השם כי ודור, דור שבכל אמתיים והצדיקים החכמים מדברי לסור לבלי יתברך השם אותנו והזהיר שציוה פה, שבעל

ברמזים, רק הוא באמת, לקיימן שנזכה העצות, שלמות תכלית  עיקר כי בכתב, לתכליתן העצות לבאר אפשר שאי בחכמתו ידע 

בחינת  שהם דור, שבכל אמתיים מהצדיקים לקבל צריכין וזה וכו', עיני' עליך איעצה תלך זו בדרך  ואורך 'אשכילך בבחינת 

עצתך". אחר ההולכים ברגליך  אשר העם "וכל בבחינת  ודור דור בכל בעצתם הולכים שישראל משה,

בחינת  הם שכולם וגזרות , דרבנן מצוות כמה והוסיפו וגדרים תקנות כמה שעשו אמתיים וחכמים צדיקים כמה היו שכבר ואע "פ

וכו', דור שבכל הצדיקים וכן כנ "ל, למשמרת  משמרת בחינת  התורה את  לקיים זה ידי על שנזכה כדי התורה, לעצות  עצות

הם  קדושה עצה שמתגלה מה כל כי בשלמות , התורה את  שמקיימין אינון וזעירין יום, בכל מתגברת  הסט "א עדיין אעפ"כ



לנפשך  חכמה דעה ד

על  הרבה לפניו קובלין שהיו הנעורים בני שהיו  מה ענין שאמר: ז"ל רבנו מפי ששמעתי וכמו בעצמה, העצה כנגד מתגברים

אבל  בודאי, מועילים שהיו עצות שיש  ואמר: ענה אחת ופעם כראוי, ה' את ולעבוד באמת להתקדש  זוכים שאינם נפשם, צרת 

לשונו. כאן עד לקיים קשה בעצמן העצות  גם

אופן  בשום לסותרן הסט"א תוכל שלא כאלו לעצות  שנזכה בימינו, במהרה צדקנו משיח  בימי שיתגלה התורה מעלת עיקר וזה

(ירמיה  אז  כתיב באמת  כן ועל וכו', יועץ פלא משיח שנקרא מה בחינת שזהו סוף, אין עד עמוקות עצות  בחינת  הם כי בעולם,

וכו' הברית  זאת כי וכו', בריתי את  הפרו המה אשר אבותיכם את  כרתי אשר כברית  לא וכו' חדשה ברית להם וכרתי ל"א),

הסט "א  תוכל שלא כאלו עצות  שיתגלו כנ "ל היינו וכו', תלכו בחקי אשר את ועשיתי ל"ו) (יחזקאל וכתיב וכו'. אכתבנה לבם ועל

האחרונה  גאולה תהיה כן ועל ועד, לעולם בשלמות  התורה את לקיים נזכה זה ידי שעל בעולם, אופן בשום ולסותרן להפירן

לעולם. שלמה גאולה

(בסימן  ז "ל רבנו שכתב כמו תשובה, בחינת היא שבת כן ועל משם, הקדושה נמשך  שבשבת קדש , שבת קדושת בחינת וזה

כמו  משיח, של הזה האור עצמו על ולהמשיך לעלות  זוכין תשובה ידי שעל זאת, בחינה היא תשובה בחינת  עיקר כי נ"ח),

על  גם משיח , של אור עצמו על ממשיך שבת שמירת ידי על לשונו: וזה ד') (בסימן שבת  באות  הא"ב בספר ז"ל רבנו שכתב

לשונו. כאן עד תשובה ידי

זה, ידי על יתברך  אלקותו להשיג עצות  שהם היינו דאורייתא, עיטין תרי"ג בחינת עצות, נקראים המצוות כל כי ל"ה: אות  שם

יתברך  ממנו מתרחקין אדרבא יתברך, אותו להכיר איך  עצה יודעין אין זה ידי שעל העצות , פגם הם ושלום חס  עבירות  ולהפך

(באות  הישן הא"ב בספר ז"ל רבנו שכתב כמו והעבירה, הפגם כפי ושלום חס כוזביות ואמונות  לכפירות  ונופלים ושלום, חס 

זוכה  וכשאדם אלהיכם", לבין ביניכם מבדילין היו עוונותיכם אם "כי בחינת  וזה באדם, כפירה מכניס הפשע  כ"ב): סימן אמונה

בתשובה  העולם להחזיר עסקו שעיקר משיח, בחינת  שהם הצדיקים ידי על התשובה ועיקר לזכיות, נתהפכין זדונות אזי לתשובה,

וכו'. אליו יעקב לשובב שכתוב: וכמו וכו', פשע ולשבי גואל לציון ובא שכתוב: כמו יתברך, לה' שלמה

מצוות  שהם וקדושות טובות  העצות לקיים זכה ולא בעבירות , נכשל שכבר מאחר כי מאד, מאד פלא דבר הוא תשובה באמת כי

איך  העבירות, ידי על העצות וקלקל עצות התורה, לו הועילו לא העצות  קלקול קודם אם ומה בתשובה, לשוב עצה עתה יקבל

כי  באמת, שלמה בתשובה לשוב אפשר אי באמת  כן ועל לחזור, עצות  יקבל מהיכן אלו, עצות גם שקלקל אחר שכן מכל אלו,

שנמשכין  כאלו נפלאות עצות  יודע  שהוא התשובה, שרש  שהוא משיח, של מאורו לקבל שזוכין האמתיים הדור צדיקי בכח  אם

בחינת  כפור יום סוד שזהו לזכיות, העוונות  כל שם  נתהפכין לשם לעלות  שכשזוכין מהתורה, למעלה שהוא התורה, משרשי

עבירות  בעלי החוטאים לכל נפלאות  העצות נמשכין ומשם התשובה, של העליון שער שהוא החמישים שער בחינת  הגדול, יובל

באמת. שלמה בתשובה אליו לשוב שיזכו עד שהם, מקום מכל לתשובה פעם בכל להתעורר שיוכלו לצלן, רחמנא

עצמו  לחזק  האדם צריך  כן ועל יתברך , אליו ישוב בודאי אמונה לו שיש זמן כל כי כנ"ל, שבת בחינת  שהוא האמונה הוא ועיקר

הבעל  כי עצמו, את יחזק  בעצמו זה ידי על ושלום, חס  להפילו רוצה והסט"א דבר שהבעל מה ידי על דהיינו בעצמו, זה ידי על

שקלקלו  אנשים שיש מה כפי בפרט כאלו, עבירות לתקן עוד לו שקשה בלבו שמכניס מחמת עת , בכל להפילו בנפשו מתנכל דבר

כמה  רצו שכבר ויש  כו'. לצלן רחמנא הרבה ושנים ימים וגדולות  רבות  עבירות שעברו בעצמם יודעים שהם כמו שקלקלו, כמו

רחמנא  נפילתו כפי ואחד אחד כל שנפלו כמו נפלו כך  ואחר באמת, ה' ובעבודת בתשובה התחילו פעמים וכמה לשוב, פעמים

בעצמו  בזה באמת אבל האלה, הפגמים עצם לפי ושלום חס תקוה אפס שכבר פעם בכל בלבם דבר הבעל מכניס כן ועל לצלן,

הרבה  פוגמין ידה שעל גדול פגם היא שהעבירה עדיין יודע שאני מאחר כי עצמו, את  ולחזק  עצמו את להחיות  האדם יכול

שאני  מאחר כי ספק, בלי תקוה לי יש  בודאי עדיין, אמונה לי שיש  ומאחר עדיין, אמונה לי שיש  נמצא כו', עליונים בעולמות 

שיכולין  תאמין לקלקל, שיכולין מאמין אתה אם בפרוש : ז"ל רבנו שאמר וכמו כן, גם לתקן יכולין בודאי לקלקל, שיכולין מאמין

לתקן.

שהם  נמשך שמזה עליונים, בעולמות עבירה ידי על שמקלקלים מאמינים אינם המחקרים והכופרים שהאפיקורסים ידוע זה כי

היא  ושלום חס שהעבירה מאמינים שאנו קדוש עם אנחנו אבל התורה, של ועבירות  למצוות  והבל  שטות של טעמים נותנים

את  להחיות לו ראוי זה ידי על אדרבא ושלום, חס להפילו דבר הבעל רוצה זה ומחמת וכו', עליונים בעולמות מאד גדול פגם



תשע"ב  יתרו פר' השל"ס

מיני כל יש  הגלות בימי עתה דהנה כראוי . התורה

איך  אמיתית לעצה לזכות  וקשה ויצה"ר , הסתרות 

והמניעות ההסתרות  ולבטל בנסיון לעמוד 

קודש  שבת של האור ידי  על אך הי"ת , בעבודת 

של  האור שהוא דלעתיד , האור בו  שמתנוצץ

למש "כ  נזכה אז אשר סתימאה, דעתיקא התורה

ל"ב)הנביא – ל ' ל "א נאום (ירמיה באים ימים הנה

יהודה  בית ואת  ישראל בית את  וכרתי  יהו"ה,

את אכרות  אשר  הברית  זאת כי  וכו ', חדשה ברית 

נתתי יהו"ה, נאום ההם הימים אחרי ישראל בית

להם  והייתי  אכתבנה, לבם ועל בקרבם תורתי  את 

וכתיב לעם. לי יהיו  והמה –לאלהים כ "ו ל"ו (יחזקאל

בקרבכם,כ"ז) אתן חדשה ורוח חדש  לב לכם ונתתי 

לב  לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את  והסירותי 

רו ואת אשר בשר : את ועשיתי בקרבכם, אתן חי

ועשיתם. תשמרו ומשפטי  תלכו  בחוקי 

האור והוא שהוא קודש , שבת  של האור  שורש

והוא  שבת , שכולו  יום שיהיה דלעתיד

תורתם  ידי על שמתגלה אמת, הצדיקי של האור 

להתקיים  יוכל ידה על אשר האמיתית העצה

תשמרו", ומשפטי  תלכו בחוקי אשר  את  "ועשיתי 

כל  על האמיתית התשובה של האור  והוא

סתימאה, דעתיקא התורה שורש  ע"י  העבירות,

משה  'תורת בסוד דלעתיד, הצפונה התורה שהוא

בתיקונים כדאיתא ח'צפונה' דף חדש זוהר (תיקוני

בהגר"א) עם בדפוס נאמרע"ד  זה ועל ג '), י"ב (ישעיה

ותרגם  הישועה' ממעיני  בששון מים 'ושאבתם

מבחירי בחדוא חדת אולפן 'ותקבלון  יונתן 

דלעתיד . התורה שהוא צדיקייא'

קדושה האדם ממשיך קדושות שלש  ידי על ב.

בני  בתוך ונקדשתי בסוד העולמות  בכל 

ישראל

בהפטרהוהנה ג ')כתיב – א' ו' פרק  בשנת :(ישעי'

אדנ"י  את ואראה  עוזיהו  המלך מות

את  מלאים ושוליו  ונשא רם  כסא על יושב

כנפים  שש לו ממעל עמדים שרפים ההיכל:

ובשתים  פניו יכסה  בשתים  לאחד, כנפים  שש

זה  אל זה וקרא יעופף: ובשתים רגליו  יכסה

מלא  צבאו"ת יהו"ה קדוש  קדוש קדוש ואמר 

מקול  הסיפים אמות וינועו כבודו : הארץ כל

עשן: ימלא והבית המלך הקורא מות  "בשנת

בבחי ' שהמלכות מרגיש  האדם כאשר הוא עוזיהו"

של  העו "ז  שהוא "עוזיהו" את  מרגיש ואין מיתה,

אותיות ג' כנגד  ודבקות  יראה אהבה שהם יה"ו,

אלא  המדות , של הקדושה הרגשת לו וחסר יה"ו,

_________________________

גמורות  לכפירות  אותו שיפיל עד כך , כל אותו להפיל שרוצה הוא דבר הבעל כוונות עיקר כי עדיין, אמונה לו שיש מאחר עצמו,

האדם  אבל וכו'. לו שאומר עד וכו' כך  עשה לו אומר היום לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו וכו', דין לית שיאמר ושלום חס 

פעמים, כמה בדברינו כמבאר שיהיה, איך  יהיה עת  בכל שיוכל מה בכל עצמו את  ולחזק  חייו, על ולחוס דרכיו על להשכיל צריך 

שיש  זמן וכל עדיין, אמונה לי שיש נמצא עבירה, ידי על שמקלקלין מאמין שאני מאחר כי עצמו, את יחזק בעצמו זה ידי ועל

ועיקר  כתיב, אמונה' מצוותיך 'כל כי לתקן יכולין ובודאי וכו', מרובה טובה מדה ובודאי בודאי, עדיין תקוה לי יש  אמונה לי

עדיין, תקוה לו יש  מאמונה נקודה לאדם שיש  זמן וכל העולם, והיה שאמר מי את להכיר כדי שלמה לאמונה לבוא הם המצוות

זה  ידי שעל שהוא, במקום יתברך  לה' שיעשה רוח נחת איזה ידי על בנקל יתברך לה' לחזר יכול הוא שגם כאלו עצות  יש כי

הדברים  לשמור היטב והבן וכנ "ל, לזכויות העוונות  כל שיתהפכו שיזכה עד אמת , הצדיקי כח ידי על באמת אליו לשוב יזכה

אופן. בשום בכתב לבארם אפשר שאי מאד עמוקים דברים הם כי באמת , בזה ולהאמין באמת , לקיימם בלבך  האלה

הנעלמים  ה' דרכי בחינת זה תשובה, בחינת שבת בחינת  שזהו משיח , מבחינת  שנמשכין הנ "ל העמוקות העצות ואלו ל"ז: אות  שם

תקעו  התורה בסוף כמבואר זאת , השיג לא בחייו משה שאפילו וכו', לו ורע צדיק לו וטוב צדיק  בחינת  סוד ששם כל, מעין עתה

עצות  יתגלו זה ידי שעל וכו', לו וטוב צדיק בחינת  הנ"ל ה' דרכי להשיג שיזכה משיח , ידי על יהיה התיקון עיקר כן ועל הנ"ל,

עכ"ל. וכו', כנ "ל לעולם לסותרן יוכלו שלא הנ"ל ועמוקות  נפלאות 
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עול  קבלת בחי' שהוא בלבד, עשיה לבחי ' נופל הוא

כי אדני" את  "ואראה המלכות , בחי ' של בלבד

רק  שהוא אפי ' המלכות , אל קשור הוא אם באמת 

עולמים, כל מלכות מלכותך הרי תחתונה, בבחי '

כל  של המלכות  היא היא העליונה המלכות  ואותה

העולמות.

הוי "ה "וקרא  קדוש  קדוש  קדוש  ואמר  זה אל זה

הכל  כי  כבודו", הארץ כל מלא צבאו "ת

מה  דכפי  קדושות, בג' האדם בהתקדשות  תלוי 

ג' של בעבודה ועוסק אלו , קדושות  בג' שמתבונן 

מוחא  שהם ראשין הג' כנגד שהם אלו  קדושות

ורדל"א  גלגלתא קדושותבסתימאה הג' שהם ,

וזוכים  הקדושה, התורה ידי על ישראל שנתקדשו

וכפי ישראל", בני  בתוך  "ונקדשתי  הכתוב לקיים

כל  ל"מלא זוכים אלו , קדושות לג' שזוכים כמה

לכל  למטה הקדושה להוריד שהוא כבודו", הארץ

יש  נשמת  ולפנימיות  .ג ראל העולמות ,

והם ונה"י, חג"ת  חב"ד כנגד קדושות  שלש  ג.

כלא  קמיה וכולא כ "ע  וסובב כ"ע ממלא כנגד

מו "ס  שהם  רישין בתלת  ושרשם  חשיבי,

ורדל "א  גלגלתא

ע"א)בזוה"ק ואיתא צ"ג דף  אמור בביאור (ברע"מ

דבכל  ישראל', בני בתוך 'ונקדשתי מצות 

קדוש  ידי על הנה קדושה, אומרים כאשר  יום

לחכמה  תפארת שהוא ו' אות  מעלה הראשון 

קדו 'ש  ונעשה קדש, ו')שהוא ידי(בתוספת  ועל ,

התפארת שהוא ו' אות  בחזרה יורד השני  הקדוש 

יורד  השלישי הקדוש  ידי  ועל התפארת, אל מחכמה

בתיבות המלכות עד יורד  ומשם ליסוד , התפארת

_________________________

גלגלתא ב. רדל"א שהם דאצילות, רישין תלת כנגד הם קדוש  דג' ע "ג) ל"ח דף  העמידה דחזרת  ב' (דרוש  הכוונות  שער עי'

ע"ב  כ"ט (דף שלום נהר היטב ועי' לזו"ן. ג' וקדוש לאו"א ב' וקדוש  קדישא לעתיקא א' שקדוש שם כתב ועוד סתימאה, ומוחא

דעובי, בחב"ד ראשון דקדוש  להבין יש  דבריו ומכלל ואכמ "ל. וכו' ועובי אורך  בסוד השמועות  שני הרש "ש שמיישב וע "ג)

רישין  התלת  בחי' שהם דאורך , ונוק ' וא"א ונוק ' בעתיק  הם הקדושות וכל דעובי, בנה"י שלישי וקדוש  דעובי, בחג"ת  שני וקדוש

שהם  זה דרך  על פי' ומו"ר נה"י, חג"ת בחב"ד קדושות שג' צדק הצמח  שביאר הענין המשך  היטב מבואר זה ולפי עיש"ה, וכו'

ואכמ "ל.בתלת  ודו"ה צודקים, הפירושים שני כי רישין,

שנצטוינו ג. אחת  עשה מצות לקיים תכוין תחילה וז"ל: ע"א) ט "ל דף  העמידה דחזרת  ג' (דרוש קדושה בכוונת  הכוונות שער עי'

ונעריצך, נקדישך קדושת  בסוד ית' שמו לקדש  שנתחייבנו ברע "מ  אמור פ' בזוהר ופרשוהו ישראל", בני בתוך  "ונקדשתי בפסוק

הקדושה  בחי' עליו שתימשך ית ', אליו העליונה הקדושה בהמשיכו כי לכוין האדם שצריך בזה רמז ישראל" בני "בתוך  וזש"א

וזה  בתוכם, עמהם יתקדש  והוא יתקדשו שהם ישראל", בני "בתוך ונקדשתי וזהו ית', מקדושתו האדם ויתקדש כן, גם ההיא

כי  נתבאר וכבר עלינו, שנמשיכה ית' מקדושתו הקדושה שנקבל ברע"מ, כנזכר קדושים" והייתם "והתקדישתם הכתוב שאמר

המלכות, בני אנו כי ותכוין המלכות, סוד שהוא כנודע כבודו", הארץ כל "מלא באומרו היא הזאת הקדושה של קבלתו מקום

באומרך  תכוין וזה עליה, הנמשכת מקדושה לקבל המלכות  תוך  עצמך  לכלול שתכוין צריך  ולכן אמנו, ע "י הקדושה מקבלים ואנו

א'. אות שם ששון שמן ועי' עכ"ל. כבודו", הארץ כל "מלא

ה' עליו ישרה זה ובזכות ית ', השם את לקדש  בקדושה ביותר לכוין וצריך  בזה"ל: כתב ה') ד' ס "ק קכ"ח (סי' ברורה ובמשנה

ועי"ש  עכ"ל. זה, על מאוד מזהיר היה ז "ל והאר"י ישראל", בני בתוך "ונקדשתי הפסוק לקיים ויכוין מלמעלה, קדושה יתברך

היכלות  ספר בשם כתבו כי במשנ "ב: וכתב קדוש " שאומרים בשעה למרום העינים לישא "ויש שם: בשו"ע  הרמ"א שכתב עוד

קדוש  קדוש ואומרים שמקדישים בשעה עושה שאני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה, ויורדי שמים לה' אתם ברוכים ז "ל:

שעה  כאותה בעולם הנאה לי אין כי למעלה, עצמם ונושאים תפלתם, לבית למרום נשואות  עיניהם שיהיו אותם ולמדו קדוש,

וממהר  זכותם ומזכיר ומנשקה, ומחבקה יעקב בדמות כבודי בכסא אוחז  אני שעה באותה בעיניהם, ועיני בעיני נשואות  שעיניהם

עכ"ל. גאולתם,
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כל  האריז "ל שהביא וכמו  כבודו", הארץ כל "מלא

ע"ד )הענין ט"ל  דף  העמידה דחזרת  ד ' דרוש  ,(שעה"כ 

הג' ביאור בפשטות  אך עמוקים, דברים והם

צדק  הצמח ביאר  מצותקדושות  מצוותיך  (דרך 

תהיו) הוא קדושים לחכמה שעולה ראשון  שקדוש 

שוב  שיורד  שני  וקדוש  החב"ד , קדושת בחי '

שלישי וקדוש  החג"ת, קדושת  בחי' הוא לתפארת

הנה"י קדושת בחי' הוא ליסוד  .דשיורד

שיכנסווהנה  מתפלל שאתה עד בחז ''ל איתא

יכנסו שלא תתפלל למעיך  תורה דברי 

מתאוות לצאת  לזכות  צריכים כי למעיך, מעדנים

תורה  למתן  עצמם הכינו  ישראל וכלל הזה, עולם

וצריך  מדרגות , הרבה בזה ויש שנתקדשו, ידי  על

'ונתקדשי בסוד  ולהתקדש  לדרגא מדרגא ללכת

השכינה  קדושת  המשכת  שהוא ישראל', בני  בתוך

שלש  הם הקדושות  וכלל ישראל, נשמת  בתוך  הק'

וצריך  וגו', צבאו "ת ה' קדוש קדוש  קדוש  בסוד

לתתא. ומעילא לעילא מתתא בהם לעלות 

ממלא והנה  שהם: מדרגות  ג' הם היחוד דרכי כלל

קמיה  וכולא עלמין, כל וסובב עלמין, כל

הי "ת, עבודת  דרכי כלל תלוי  ובהם חשיבי, כלא

להתקדש  האדם שצריך  קדושות  השלש  והם

נה"י, כנגד עלמין כל ממלא דהנה לדרגא. מדרגא

כלא  קמיה וכולא חג"ת, כנגד עלמין כל וסובב

ה' את לעבוד צריך  בכללות  כי חב"ד , כנגד חשיבי 

ומדרגה  אלו , קדושות ג' כנגד  עבודות בג'

ממלא ה  של העבודה והוא נה"י , בחי' הוא ראשונה

מונח  להיות  העבודה תחילת והוא עלמין, כל

בתורה  עת בכל שקוע ולהיות ה', ועבודת בתורה

העבודה  והוא ית ', הבורא בעבודת ודבקות  ומצוות

אף  שבאדם, האלקית הנפש בבחי ' להתקדש 

והוא  הבהמית, הנפש  את לקדש זכה לא שעדיין

ושורש  עלמין. כל ממלא בבחי' העבודה מדרגת 

בסוד  הוא ושם סתימאה, במוחא הוא זו עבודה

ופונה  עת בכל עצמו מקדש שהוא ושוב", "רצוא

והמצוות. התורה ידי על האלקית הנפש אל

לתקן ואח"כ שהוא חג"ת, בחי ' הוא הב' עבודה

מכל  ולצאת ג"כ , הבהמית  הנפש  את

עצמו, ולטהר  ולקדש  עוה"ז , תאוות ומכל היצרים

כאשר  עלמין, כל סובב של העבודה ידי על והוא

ומבוטל  בטל להיות  עת  בכל הנפש בכלות ישתוקק 

אשר  עלמין , כל סובב בבחי ' האלקי  לאור לגמרי

ומתאוות מיצה"ר  עצמו  ולקדש לטהר  יכול עי "כ 

בגלגלתא, הוא זו עבודה ושורש  הבהמית , הנפש 

שיהיה  כמה וכפי מטי ", ולא "מטי  בסוד  הוא ושם

הנפש  יתקן  עי "כ  מטי, ולא מטי של בעבודה מונח

הבהמית.

שהם ואמנם אלו  מדרגות לב' זכה כאשר אף 

כל  ממלא בסוד סתימאה מוחא בחי'

וזכה  עלמין, כל סובב בסוד  הגלגלתא ובחי' עלמין ,

הבהמית, הנפש  ואת  האלקית  הנפש את  לקדש

ורואים  גשמי  גוף  שיש  המציאות עצם מ"מ

בכל  האדם שמפריד  הגבול כח את ורואים גשמיות,

לזה  הנה העולמים, כל בבורא היחוד משלמות עת 

שהוא  חב"ד, בבחי ' העליונה למדרגה לעלות צריך

דהאי חיזו  כל ומציאות  הגשמי  הגוף את  אף  לזכך

"כולא  של העליונה המדרגה ידי  על והוא עלמא,

הוא  זו  מדרגה ושורש חשיבי ", כלא כלא קמיה

זה  ובמקום במאור", "אור  בסוד  הוא ושם ברדל"א,

בסוד  המציאות כל ונכלל הגשמי  מציאות כל בטל

_________________________

שאומרים ד. וכו' ונעריצך נקדישך תיבות  בכוונת ע"ב) ט"ל דף  העמידה דחזרת ג' (דרוש  בשעה"כ הקדושה בדרושי היטב ועי'

יורדים  ושוב כנועם), ונעריצך נקדישך  (בתיבות  מהחב"ד הקדושה לקבל עולים שהחג"ת  שם שמתבאר קדוש , קדוש  קודם

אל  מאירים ואח "כ קדושה), לך המשלשים (בתיבות  לנה"י מאירים ואח "כ קודש), שרפי סוד שיח (בתיבות  לחג"ת למקומם

) ונמצא המלכות  ממש, הנ "ל הכוונה ע "ד לתתא מעילא קדושות  הג' שורש  גם בזה ומבואר ואמר), זה אל זה וקרא בתיבות

קדוש. בג' אח "כ שנעשה למה הכנה כעין שהוא
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הגשם, מציאות כל שבטל באופן  במאור , אור 

בשוב  יראו  בעין  'עין של דלעתיד המדרגה שהוא

ציון '. את  ה'

לתתא  מעילא קדושות  בשלש להתבונן צריך ד.

ונפש שנה עולם מבחי' ההסתר כל  ולבטל 

בסוד ועל אלקיך , ה' באנכי  מתבונן שהאדם ידי

בג' קדושות הג' כל בו  שכלול דא'נכי  א'

על  המרמזים א', אות בציור הנכללים יו''י  אותיות 

עלמין  כל ממלא של עבודות  הג' שהם ראשין , הג'

ו מיניה, פנוי  אתר  ולית עלמין כל לעלותוסובב

הק ', התורה לימוד  מספיק אין  כי לדרגא. מדרגא

הבהמית, הנפש  ולטהר עוד לעלות צריך  אלא

הגוף  מציאות  אף ולטהר  עוד לעלות  ואח"כ 

עליהם  אשר קדושות  בג' העליה שהוא הגשמי,

כל  מלא צבאו"ת  ה' קדוש  קדוש "קדוש  נאמר

לו", ממעל עומדים "שרפים וכתיב כבודו", הארץ

ה', בעבודת  המפריעים הקלי ' לשרוף  שצריך 

קדושות לג' לזכות כדי  השרפים בבחי ' ולהתדבק 

מרכבת בסוד  שהוא ישעיה הק ' הנביא כי אלו ,

הבריאה האריז"ל )עולם סוד (כמ"ש  הוא ששם ,

הגשמיות לקדש כך  ידי  ועל באלקות, ההתבוננות

קדושות בג' ולהתבונן  שם, אשר  השרפים ידי על

הוא  ראשון  שקדוש  באופן לתתא, מעילא

קמיה  וכולא מניה פנוי אתר  דלית ההתבוננות

עלמין , כל סובב בסוד שני וקדוש חשיב, כלא

מלא  ועי "כ  עלמין, כל ממלא בסוד שלישי וקדוש

בכל  הקדושה המשכת  שהוא כבודו  הארץ כל

העולמות.

והביתואז הקורא מקול הסיפים אמות  "וינועו

ע'ולם  ר "ת  הוא עש"ן  סוד כי עשן ", ימלא

בחי ' שהוא יצירה, בספר כדאיתא נ'פש  ש'נה

כל (שנה)זמן (עולם)מקום יפריעו  שלא ונפש ,

הוא  "עולם" בחי' כי ה', לעבודת אלו  ענינים

בכל  שרואים הגבול, כח שהוא הבריאה מציאות 

בחי ' הוא ו "שנה" האלקי , למציאות  סתירה מקום

זקן , יותר  עת  בכל נעשה שהאדם הזמן , ריבוי

בשלמות לאדם מפריעים והזיקנה הזמן  והמשך

שלא העבודה, זמן, בכל האדם על  שעובר מה כל  (וכן

עת ) בכל הבורא מציאות לראות  לו ו "נפש"יפריע ,

לו יפריעו שלא בנפשו , האדם מצבי  בחי ' הוא

שבכל  הגמור לביטול להכנס וצריך  הי "ת, בעבודת 

ומבוטל  בטל ולהיות  מצב, ובכל זמן ובכל מקום

בלעדו מציאות  שום שאין  ולדעת  יתברך , לה'

שנה  עולם מציאות  כל לבסוף ויתבטל יתברך ,

ע"ה  רבינו משה בנשמת תתכלל נפש וכל נפש ,

הג' הוא הכל ועיקר ישראל, נשמות  שורש  שהוא

משולשת תורה שהיא הק', התורה בכח קדושות

וה"ס  חשיבי , כלא קמיה וכולא וסובב ממלא בסוד

לעמו תורה שנתן  ברוך הוא ברוך  המקום ברוך

כי לאדם, להפריע צריך אין  המקום כי  ישראל,

בכל  התורה ולקבל סיני , בהר  שהוא לחשוב צריך

ושום  מקום, בחי ' שום לו יפריע שלא באופן עת 

הכל  הקב"ה מצד הרי כי  נפש , ובחי' זמן  בחי '

אחד . הם הנשמות  וכל אלקות

לנצח  קיימים  אלא לעפרן חוזרין אין צדיקים ה.

לפניו ונחיה יקימנו  השלישי ביום בסוד

בגמ'והנה  ע"א)איתא צ"ב דבי(סנהדרין תנא

הוא  ברוך  הקדוש שעתיד צדיקים אליהו

שנאמר  לעפרן, חוזרין אינן  ג ')להחיותן ד' :(ישעי'

יאמר  קדוש בירושלים והנותר  בציון הנשאר "והיה

לעולם  קדוש מה בירושלים", לחיים הכתוב כל לו 

שנים  אותן  תאמר  ואם קיימין, לעולם הם אף  קיים

עולמו את  בהן  לחדש הוא ברוך  הקדוש  שעתיד 

י"ז)שנאמר י"א ב' ביום (ישעי' לבדו  ה' "ונשגב :

הוא  ברוך הקדוש עושין , הן מה צדיקים ההוא"

המים, פני על ושטין כנשרים כנפים להם עושה

הרים  במוט ארץ בהמיר נירא לא כן  "על שנאמר 

שתחיית כהרמב''ן  פוסקים ואנו ע"כ . ימים", בלב

השכר  כי כהרמב"ם, ודלא בגוף  נשמה הוא המתים

הכתוב פי' וזה בגוף , נשמה הוא ו'הנצחיי (הושע

ונחיה ב') יקימנו השלישי ביום מיומיים "יחיינו



תשע"ב  יתרו פר' ט של"ס

חז"ל שדרשו כמו  סנהדרין לפניו " נ', פרק דר"א (פרקי

ע"א) המתים הצ"ז תחיית בעת  הוא השלישי שביום

חוזר  הכל לבוא לעתיד הרי  ולכאורה הבא, ובעולם

הכל  שחוזר ויהיה' הוה 'היה בסוד  ב"ה א"ס  לאור 

וכנ"ל  לפניו" "ונחיה ענין  שייך ואיך שהיה, למה

המתים  בתחיית  ויקומו לעפרם חוזרין  אין  דצדיקים

נצחיים. חיים ויהיו  בגוף נשמה

הן אך רדל"א, מדרגת  עד  יעלו דכאשר  הוא הענין 

נשמה  בחי' ויהיה המתים תחיית שיהיה אמת 

והוא  לגמרי, יזדכך  שהגוף באופן  יהיה אך  בגוף ,

טל  ידי על המתים תחיית שיהיה השביעי  באלף

אור  יתחיל משם אשר  דבדולחא טלא שהוא תחייה,

כוז "ו גי' שהוא דאלפי "ן  יה"ו שם סוד  והוא התחיה,

התחיה  אור יתחיל ידו על אשר ז "ו  כ "ו  ,ו בסוד

_________________________

מתחדשים ה. ישראל יהיו כך בעוה"ז, ומתקדשים מתחדשים חדשים ראשי כמו אומר גמליאל רבן שם: דר"א פרקי וז "ל

תבלה' כבגד 'והארץ וכו'. ה' אני קדוש  כי תהיו קדושים אליהם ואמרת ישראל בני עדת  כל אל דבר שנאמר לעוה"ב, ומתקדשים

וכל  תבלה, כבגד והארץ שנאמר במקומה אותה ומחדש אותה ולובש ופותח וחוזר אותה, ומקפל טליתו את פושט  שהוא כאדם

השלישי  וביום ימותון, כן כמו ויושביה שנאמר הארץ על ובהמה אדם נפש  שאין ימים, שני מיתה טעם יטעמון הארץ יושבי

ועי' עכ"ל. לפניו", ונחיה יקימנו השלישי ביום מיומיים "יחיינו שנאמר לפניו, אותה ומקיים המתים את  ומחייה הכל את מחדש 

אביי  ההוא, ביום לבדו ה' ונשגב שנאמר חרוב, וחד עלמא הוו שני אלפי שית קטינא רב אמר וז "ל: ע "א) (צ"ז סנהדרין בגמ'

יחיינו  ה') פרק  רבה (אליהו אליהו דבי ובתנא ע "כ. לפניו" ונחיה יקימנו השלישי ביום מיומים "יחיינו שנאמר חרוב תרי אמר

ע"כ. הבא, העולם זה לפניו ונחיה יקימנו השלישי ביום דוד, בן וימות  העוה"ז זה מיומים

וסוד ו. המתים. יחיו זה ובסוד וז"ל: דבדולחא טלא בסוד האדרא דברי בביאור ואילך ) קכ"ב (עמוד במרום באדיר רמח"ל עי'

הוא  הפנימיות  מסוף  החיצוניות באמת  והנה המאורות. של והחיצוניות  הפנימיות מן יוצאין הן והגוף  הנשמה כי דע הזה, הענין

האדם  את אלהים ה' וייצר שכתוב, מה והוא נפרדות . בריאות בשתי אותם ברא שהקב"ה אלא הנשמה, סוף  הוא הגוף  וכן יוצא,

נשמת  באפיו 'ויפח  כדכתיב הנשמה, ניתנה אחרת  וביצירה הגוף , נעשה הזאת  ביצירה כי ז '), ב, (בראשית וכו' האדמה מן עפר

ומתדבקת  מתפשטת  היא שתהיה הנשמה, אל הגוף יחבר מעשיו בכח  שהאדם חפץ היה והקב"ה הבחירה. לצורך  צריך  וזה חיים',

הנשמה, ממנו שתפרד וצריך הנשמה. בו להתדבק עוד מוכן אינו ואז  בגוף, נתגבר הרע  הנה האדם, חטא וכאשר גדול. דביקות בו

יחזור  כך ואחר ואבד. משם סר הרע  ואז  לעפר, וחוזר בארץ נסתר יהיה הגוף כך ובין כך ובין שתעמוד, במקום תעמוד והיא

הטל  בכח נעשה הוא הזה הבנין אך וחזק , אמיץ גמור בקשר בו, להתקשר הנשמה ותוכל רע, בלא וטוב חדש  בנין ויבנה הגוף 

דנטיף. הזה

המוחין  בתוך  נכנס דא"א, השערות  מפי היוצא הטל שזה שתדע צריך  הנה כי מרישיה'. 'דאנער שאומר הניעור ענין ותבין

עצ  עמהם הטל ומתחבר של הכח באותו אינו אבל שלה. למוחין כן גם לנוקבא ונטיף  דז "א השערות דרך יוצא כך  ואחר מם.

הנוקבא. אל לז "א בא שהוא בכחו הטל יגיע  הנה המתים, להחיות כשירצה אבל ז"א. של מבחינה כבר נעשה הרי כי לז "א, המגיע

נקבר  האדם שגוף שכמו שתדע, צריך  והנה לנוקבא. זה בכח  להגיע  למטה מנערו בראשו, שיכנס טרם כי מרישיה', 'אנער וזהו

אל  שאמרנו זה הכח יגיע הנה ממאסרו, הגוף להוציא הקב"ה וכשירצה בנוקבא. למעלה נאסר הגוף  שורש כך  בארץ, למטה

למטה  גם ואז  כן, גם ט "ל העולה כוז"ו בשם וזה י"ב), ל"ז (יחזקאל עמי' קברותיכם את פותח  אני 'הנה בה: נאמר ואז  הנוקבא.

העליון, בעפר השוכנים והם י"ט), כ"ו (ישעיה טלך ' אורות  טל כי עפר שוכני ורננו 'הקיצו נאמר: ואז נפתחים. הקברות יהיו

גופים  באמת ר"ל רפאים כי גדול, סוד והוא (שם), תפיל' רפאים 'וארץ – למטה זה ובכח כנ"ל. בנוק ' הנאסר הגוף  שורש דהיינו

במומן  יחיו שהמתים אמרו רז "ל אך  בקבר, שם חדש בנין ונבנה חוזר הגוף הנה כי 'תפיל'. אומר למה לך אומר ועתה מתים.

הארץ. מן יצאו האלו, הגופות  בנין ישלים הזה שהאור שקודם ונמצא ב'). צ"א (סנהדרין המתרפאים עצמן הם שהם להראות  כדי

בנינם. להשלים עליהם הטל יתגבר אז שיצאו אחר כי הלידה, קודם 'תפיל' וזהו

ברחמים  מתים מחיה בחסד חיים 'מכלכל ענין והוא גדול, סוד והוא הקברים, נפתחים כוז "ו בשם כי שאמרתי, מה אפרש ועתה

השערות  ענין - א' ההנהגה. עיקר שהיא בדיקנא נמצאים בחינות  ששתי שתדע צריך  כי והענין גבורות. בברכת  שאומרים רבים'



לנפשך  חכמה דעה י 

ואז  העקודים, לעולם השמיני באלף עוד יעלו ואח"כ 

עוד  לגמרי  יזדכך  והגוף  כאחד, יתכללו הנשמות  כל

והעשירי התשיעי באלף  יותר יעלו  ואח"כ יותר ,

הרמח"ל שביאר וכמו  דא"ק , ולאוזן (כללים לחוטם

ט') כלל בבחי 'ז ראשונים להזדכך הכל שיחזור  והיינו ,

במאור . אור  בסוד לגמרי  ויתבטל ויתכלל ממש  אור 

_________________________

טל. בסוד הוא והכל סתימאה, החכמה מן יוצאין האלה הדברים ושתי השערות . בתוך השפע  וענין השפע . צינורות  והם עצמן

והנה  כוז"ו. שם וא ' ט "ל), בגי' שעולה וא"ו ה"א יו"ד כזה: אלפי"ן במלוי (פי' במילואם יה"ו שם א' ט"ל, שני בה יש כי והענין

שהכלים  המתים, תחית ענין וזהו אחר. במקום כמבואר בדיקנא הוא הראשון בירורם כי קדמאין, המלכין תיקון יש עצמן בשערות 

ממש  המתים תחיית כי בפרט. ובין בכלל בין הקלקולים אחר הבאים תיקונים מיני כל נולד ומכאן אורותיהן, לקבל ונתקנו חזרו

בחינות, ב' יש שבח "ס  - פירוש  נוקבא. טל והוא כוז "ו, בשם נעשה וזה המתים. תחית  ענין כן גם שהיא הישועה וכן בכאן, תלויה

הו  והנוקבא ודוכרא. נוקבא טללים ב' יש  כן ועל  כתרא, שהוא שלה הזכר מן שלוקחת  מה ובחינה נוקבא, שהיא עצמה א בחינת 

חיים  'מכלכל וסודו השערות, בתוך  השפע  ממשיך והוא וא"ו, ה"א יו"ד הוא והדוכרא הדיקנא. בשערות ומאיר הכוז"ו, שם

הטל  יוצא המתים, לתחית שעשוי שאמרנו הכוז "ו זה בסוד והנה היטב. והבן רבים', ברחמים מתים 'מחיה בו כוז"ו אך  בחסד'.

עכ"ל. וכו', לנוקבא מראשו כשינער המתים יחיו בו ולכן לז "א, הנימא מן

חסרון ז. הוא שולט הגוף  היות  הנה כי האדם. בנוי שמשניהם והנשמה, הגוף  למצבי שורש  הם אלה כל והנה שם: הרמח "ל וז "ל

לו  ניתנה ועתה הנשמה. מתעלית כך  השליטה אבדו וכפי בנשמה, יותר תיקון איזה חסר לו שיש השליטה כפי כי לנשמה,

הזה, השפלות מן להתעלות לה יש הבחירה זמן תשלום ואחר ליצה"ר. עלול האדם שיהיה כדי הנשמה בו והושפלה השליטה,

יעלו  שלא גדול, כך כל התדבקות  בנשמה בה מתדבק  להיות  שישוב עד מדריגה, אחר מדריגה ולזככו הגוף, על היא ולהתגבר

העליון. בשורש ולידבק באורה, להאיר לגמרי בה כרוך  ויהיה יפקדו, ולא כלל בשם חסרונותיו

שגופניות  אלא עוד ולא בארץ. כגר והנשמה בביתו, שורר כאיש  הזה בעולם שולט  הגוף עתה כי גדולה, הדרגה הזה לדבר ויש 

מושרש  וזה נדמה. וכבהמות מקולקל הוא עכשיו לעיל, שביארנו וכמו מקולקל, ולא מתוקן פנים כל על להיות  יכול שהיה האדם

אך  ומעשיו. באדם זה וקלקול לשחיתות שורש  נתנה וקילקולם ושבירתם קדמאין המלכין שירידת  השבירה, שלאחר בעולמות 

תשמישי  ושאר קדשים כאכילת וקדושה, בטהרה שיהיה אך  השולט , הוא שהגוף גופני, דרך שיהיה אע "פ בתיקונו, האדם גופניות 

השבירה. קודם בנקודים מושרש  זה - התחיה,קודש בזמן שיהיה  התיקון והוא והוא השבירה. כקודם ס"ג להיות ב"ן שיחזור

אלף  אחר אם כי העולם חידוש כאן ואין הזה, בעולם עומדים עדיין כי גופניות , אלא אינו זה כל עם אבל לגופניות, גדול זיכוך

השביעי.

הב' שהיתה מדריגה  ומה הנשמה, מכוח מנושא שיהיה אלא כוחותיו, שיבטלו לא והיינו שליטתו, לבטל הגוף  שיתחיל הוא,

בשעה  ע "ה רבנו כמשה זה והרי בארץ. כגר והגוף השולטת  היא הנשמה - להפך יהיה בארעא, יציבא והגוף בארץ כגר הנשמה

שודאי  אברהם, אצל שבאו המלאכים - לדבר וראיה המדינה. ממנהג משנה היה שלא אלא כוחותיו אבד שלא לשמים, שעלה

הרוחניות, - המלאכים ובחוק  הגופניות , היה משה של שבחוקו - הוא והענין המדינה. ממנהג שינו שלא אלא רוחניותם, אבדו לא

של  באלף והאכילה וכן חוקם. את  אבדו לא אך  לשנות , שלא כדי שמבחוץ, מטעם היה משה של האכילה והעדר המלאכים

פני  על ושטים לצדיקים כנפים עושה שהקב"ה אלא חוקו, את לשנות הגוף יצטרך לא הנה העולם, נתחדש  לא שעדיין השביעי,

המציאות. נתחדש  לא שעדיין אע "פ הגופניות , לדברי הצדיקים יצטרכו שלא החומריות , כובד את תכלכל הנשמה וקדושת  המים.

העקודים בעולם  זה  מתפשטים ומושרש שהם האורות , מכח נסבל שהוא אלא ממש, גוף  כאן יש  ולכן ממש, כלי שם שיש  ,

בעצמו. הכלים כל שכולל לבד אחד כלי - ללון נטה כאורח  והכלי בביתו, שורר כאיש 

כך ']אחר ג שולטת.[מדרגה לבדה הנשמה ונשארת  חסרונותיו, ואובדים שבחוקו, מה הגוף אובד ואז ממש , מתחדש  העולם

אך  האילן. פרטי כל נבחין ולמטה מאצילות  ולכן פרטית, בהבחנה להבחין ויכולים יודעים אנחנו הזה בעולם שהוא מה והנה

מירידתה, ומתעלית  חוזרת  שהנשמה נדע רק  שהם, כמות  עניניהם לדעת אפשר ואי בכלל, אם כי נדע  לא והלאה השביעי מאלף

היותר  הבחינות  בתחילה לאבד לו יש הנה שאמרנו, ההדרגה ולפי שולטת. בחינתו תהיה ולא חסרונותיו, ואובד הולך והגוף 

לו שנותן כמו וישאר החוטם ,עבות , עולם כמ"ש.שורש אלפין, ו' אלא שם שאין
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הגופים יזדככו כי חשיב כ'לא קמיה כולא ו.

במאור  אור בסוד העליון באור ויתכללו

שמה והענין צדק  הצמח שביאר  כמו הוא

הרי חשיב" כלא קמיה "וכולא שנאמר

יתקיים  באמת כי  הדמיון , בכף שהוא כ'לא אמר

לפניו " "ונחיה ה'חענין יתן  לעמו  עוז  ה' בסוד

חוזרים  הצדיקים אין  ח"ו  כי  בשלום, עמו  את  יברך

עד  אור , בבחי ' לגמרי  יזדכך שהגוף אלא לעפרם,

מדרגת שיהיה ואף במאור, אור  למדרגת  שיחזור

מ"מ  ב''ה, א''ס לאור שיחזרו דהיינו במאור אור 

חשיבי כ'לא בבחי' ישראל טהוא נשמות  כי ,

שעשועים  בסוד  ונכללים בנצחיות נשארים

על  למלך ה' והיה בסוד ית"ש, אלקות  עם עצמיים

אחד , ושמו  אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל

במאור , אור  בסוד  ית ' בשמו יתכללו ישראל וכלל

במציאות, שאינו  מציאות של באופן הגופים ויזככו

יהיו כי השי''ת , של מלכות  בסוד  ואין אני בסוד

יהיו אחד שמצד באופן  כחדא ואין מאני  כלולים

הבורא, של האין בסוד לגמרי  ומבוטלים בטלים

ויהיו הבורא, של האני  בסוד  יתכללו שני  ומצד 

סוד  והוא ישראל נשמת שהוא שמו בבחי' נכללים

הנצחי .י שמו 

_________________________

כך  ד ']ואחר המידה [מדרגה  היא כך כי כוחות, התפרט בלי כללית , שרשית בחינה אם כי לו ישאר ולא דקות, היותר גם לאבד

לו שנותן כמו וזה ופרט. כלל - האוזן תמיד עולם  כך שורש ואחר אחת . ה' רק שם שאין ה '], ולא [מדרגה  זאת , אפילו לאבד

בשלימות, בחינותיה בכל מאירה והיא אליה. וטפל לגמרי, בה כרוך אלא הוא, שולט  יהיה לא כי כלל, לנשמה חושך שום יגרום

שם, מושרשת  גוף בחינת  שאין במקום משיגים אין כי כלל, לנו מושגים שאינם השערות, של האורות  שורש לו שנותן וכמו

עכ"ל.

וגו'ח. יקיימנו השלישי ביום מיומים יחיינו וז "ל: ב') טור סוף  ס "ג (דף לר"ה בדרושים ז "ל הבעה"ת  לרבינו תורה לקוטי עי'

בחי' היינו י"ל יומיים בחי' והנה כתב: ד' אות ושם וכו'. כיפור יום הוא השלישי ביום וכו', ר"ה של ימים ב' הם מיומים יחיינו

מבחי' גם מעלה שלמעלה בחי' זהו השלישי' 'ביום בחי' אך  ר"ה, של יו"ט בשני המאירים והם עלמין, כל וממלא עלמין כל סובב

ע  בביאור ועמ"ש לפניו'. 'ונחיה וזהו שבתון' 'שבת שנק' הכיפורים ביום המאיר והוא בענין סוכ"ע, תלכו אלקיכם ה' אחרי "פ

שכל  ר"ה, של יו"ט  ב' שזהו לומר ויש  אינון, רישין תלת זוטא באדרא ועי' השלישי. ביום ענין יובן ומשם קדוש, פעמים ג'

וכו'. השנה ראש  ג"כ שנקרא יוה"כ זהו עליונה היותר והבחינה ראש , נקרא אחד

ט "ו  עמ' (סוף  ושם באריכות, הענין כל שביאר מיומים יחיינו במאמר בדפו"י) ט' דף  (תרנ"ט  למוהרש "ב המאמרים בספר ועי'

ביום  בחי' כנגד והוא רדל"א כנגד ויו"כ מיומיים, יחיינו בחי' והם ומו"ס, גלגלתא כנגד שהם ר"ה ימי ב' ענין ביאר ט"ז) ועמ '

עד  ברדל"א בשרשה עולה שהמלכות  דנעילה, העליה בענין כידוע  העצמות , בחי' עד עולים שאז  לפניו, ונחיה יקיימנו השלישי

מאכילה  חיותם יקבלו שלא דלעתיד, בדוגמא ושתיה אכילה בו אין ביו"כ ולכן וכו', א"ס עצמות  בבחי' הראשון שרשה שורש

ועיש"ב. עכ"ל וכו', דא"ס העצמי החי' בבחי' חיים שיהיו לפניו' 'ונחיה אם כי ושתיה

דכולא ט. המאמר לענין קשה לא מציאות , לו יש שהצמצום שאמרנו ומה וז"ל: ח') פרק אלקות  האמנת (מצות  מצוותך דרך עי'

להם  שאין "כלא" בפי' הכוונה אין כי פ"ו) (ח"ב בלקו"א שנתבאר וכמו ממש , ואפס  כאין שהוא דמשמע  חשיב, כלא קמיה

חשיבי  כלא קמיה כולא פי' דהא ועוד העולם, שנברא קודם היה וזה הדמיון, בכ"ף "כלא" ולא ממש "לא" דזהו כלל, מציאות

פירוש  אלא ממש, לא הוא ואיך  וכו', ועפר ובתים אבנים ומדבר חי צומח דומם שיש רואים אנו והרי הגשמי, עוה"ז  על קאי

להתראות  כלל עצמו בפני בשם עולה שאינו השמש , כדור בגוף  כשהוא השמש  כזיו עצמו, בפני בשם עולה שאינו היינו כ'לא

במציאות, בטל שהזיו מפני השמש  כדור רק  נראה לא שם אלא השמש , כדור שם שאין הזה, בעולם לעינינו נראה שהוא כמו ליש 

ענין  הם כן שכמו "כלא", פי' וזהו שבטל, אלא שאת , ביתר שם נמצא ודאי כי אינו, שזה כלל, שם נמצא שאינו הכוונה ואין

עכ"ל. וד"ל, ממש  "לא" ולא כנ "ל, הזיו כביטול כלא, הוא שקמיה אלא מציאות, להם שיש  בריאתם לאחר העולמות  כל

ויעלו י. וכו', נשמה לבחי' שיחזור לעתיד הגוף הזדככות בסוד וע"ב) ע"א כ"א דף  ח"ב (דע"ה ואחלמה שבו לשם היטב עי'

ואכמ "ל. פ "ו) דף  י"ז  (כלל הכללים בספר לשם וע "ע וכו', לא"ס  הכל שיחזור עד לעלוי מעלוי
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ביחוד  לגמרי להתכלל הוא התורה  שכר עיקר ז.

הדרגין  כל  שהם  פרס לקבל  מנת על  שלא העליון

פרס  הנקראים הגילויים וכל

כל וזהו  יהיה אז  אשר  ישראל נשמת תכלית 

אמרו ולכן יתברך, יחודו גילוי רק  המציאות

על  הרב את המשמשים כעבדים תהיו  אל חז"ל

דבר חצי שהוא פרס , לקבל חצי)מנת מלשון ,(פרס

אור  בחי' עד לעלות  הוא האמיתי התכלית כי

שאמר  וכמו  יתברך, בשמו  להכלל במאור ,

את רק עוה"ב ולא עוה"ז לא צריך  שאיני הבעה"ת 

הדרגין  וכל התכלית, עיקר שהוא בעצמו , הקב"ה

מטי, ולא מטי של העליונה המדרגה אפי' שם, עד

פרס  בבחי' והוא המדרגה, שלמות  עדיין אינו

של  האמיתית המדרגה בערך  דבר חצי שהוא

במאור , אור בסוד להכלל שהוא הנצחיית  התכלית

בסוד  אחד', ושמו  אחד ה' יהיה ההוא 'ביום סוד

ביתר  היחוד  שיתגלה חשיבי , כ'לא קמיה כולא

כאשר  כי הסובב, א"ס אור  מבחי' יותר  שאת

וכל  שאת, ביתר  היחוד  יתגלה במאור  האור  יתכלל

שיתכללו דהיינו לפניו" ונחיה "יקיימנו  סוד  ע"י זה

אור  התכללות  בסוד  העליון  באור ישראל נשמת

התורה  שהוא יתן ' לעמו  עוז 'ה' סוד והוא במאור ,

אך  נצחיות , לישראל שנותנת  של הק ' באופן לא

ויש  המצוה, עצם הוא המצוה שכר עיקר  כי ¤©פרס,

ויותר , יותר עמוק הסודות  להשיג סוף  בלי  מדרגות

ויתר  שאת ביתר ויותר יותר ית ''ש  אלקות  ולהשיג

מ"מ  מאד , גדולות  והשגות מדרגות שיש ואף  עוז ,

כי ב"ה, לאא"ס  הכל שיחזור עד פרס  בכלל הכל

והיינו הנצחי , בשמו להתכלל להגיע הוא התכלית

אחר  הנוסף הקישוט בסוד הוא חשיבי  כ'לא דסוד 

את מגלה האור  אז כי  לשרשה, הבריאה שחוזרת 

בסוד  הוא זה כל מ''מ אך שאת , ביתר המאור 

הוא  התכלית וכל הבורא, של ה'אני' שהוא 'שמו'

תכלית והוא שאת, ביתר הבורא עצמות לגלות  רק 

תפיסא  מחשבה דלית  העשירי  האלף  עד  העלייה

חוזרים  ישראל שאין לדעת הוא והעיקר כלל, ביה

ועיקר  נצחיי , המתים תחיית  יש  אלא לעפרם,

במצוה, להתכלל להגיע הוא המצוות של ¤©התכלית

שהוא  פרס בחי' רק  שהוא שכר התכלית ואין

בבחי ' לגמרי  להתכלל אלא דבר, חצי מלשון

עם  אך במאור, אור בסוד במציאות שאינו מציאות 

כ'לא  במש "א המכוון שהוא הקישוט סוד  תוספת 

הנקראת הבחי' והוא הדמיון, כ "ף עם חשיבי ,

בעצמותו. המלך שעשועי 

על וזהו  בעולם לזכות  שצריך  התורה שכר  עיקר 

לשמה  שלא דמתוך ואף לשמה, תורה ידי

עדן  לגן לזכות מנת על שעובד  מי  וגם לשמה, בא

מדרגה  שהוא אף  העליון , עדן לגן  אפי ' או  התחתון 

התכלית אלא התכלית, עיקר  אינו עדיין גדולה,

יחודו לגלות  מנת  על רק שהוא לגמרי , לשמה הוא

שיבטל  באופן  ח"ו  לא אך  שאת, ביתר  העליון ית'

במציאות כלל יהיו שלא ח"ו  ולומר ישראל נשמת

יתן ", לעמו עוז  "ה' של באופן  אלא לעפרן , וחוזרין 

וה' הק ', התורה בכח ישראל לעם כח יתן  שהקב"ה

מלבו "ש , אותיות שהוא בשלו"ם עמו את  יברך

המלבו"ש  עולם שהוא יתברך במלבושו שיתכללו 

בשמו שנכללים אחד , ושמו  אחד  ה' בסוד השרשי

אפי ' הדרגין  כל כי העליון , המלבוש  שהוא

על  חושב עדיין  כי פרס , בבחי' הוא ביותר הגבוהים

עולם  ועד  הרדל"א עד  עולה כאשר  ורק  מציאותו,

ולמעלה)המלבוש דא"ק מרדל "א 'כולא (שהוא בסוד

הנה  הדרגין, מכל למעלה שהוא חשיבי' כלא קמיה

קודם  כמו  החזרה והוא העיקרי, התכלית  הוא שם

מ"מ  אך  חשיבי ' לא קמיה 'כולא בבחי ' הבריאה

קמיה  כולא שנקרא הקישוט, בסוד ההתכללות יהיה

יתגלה  עי "ז  כי הדמיון, כ"ף  בתוספת חשיבי, כ'לא

שאת. ביתר  יתברך  יחודו

שהוא ולכן דבראשית ב' באות  מתחילה התורה

את(כתרגומו)בחוכמתא אלקים ברא

כל  ממלא הארץ ואת עלמין , כל סובב הוא השמים

כל  שהוא חכמתא בסוד הגילויים כל וזהו  עלמין ,

סוד  הוא דבראשית  הב' נקודת  סוד  אך  הדרגין ,

הרדל"א  סוד שהוא אלקיך , הוי"ה דאנכי  הא' בחי '
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אך  סוף האין  למציאות לחזור התכלית שהוא

חשיבי. כ'לא של באופן 

למטה מלמעלה הם קדושות  השלש  סדר ח .

אור  בסוד למעלה מלמטה לחזור צריך ואח"כ 

חוזר  ואור ישר

באמתוזה הוא התכלית כי קדושות, הג' סוד 

בסוד  המצוות כל ולקיים עת בכל ללמוד

האלקית הנפש קדושת  שהוא ראשונה, קדושה

ענינים  לקדש  הוא והתכלית ושוב, רצוא בבחי '

הנפש  קדושת שהוא שניה קדושה בסוד  הגשמיים

העיקרי התכלית אך  מטי , ולא מטי  בבחי ' הבהמית

מציאות כל לבטל שהוא השלישית , הקדושה הוא

במאור . אור  בסוד  הגשמי והגוף  הגבול

לדעתואמנם צריכים הקדושות  לכל לזכות  כדי 

דאף  למטה, ממעלה של הדרך

בכל  ללמוד  שהוא למעלה ממטה הסדר  דבפשטות 

מכל  להתקדש ושוב האלקית , הנפש ולקדש  עת 

עד  לעלות  ואח"כ  הבהמית, הנפש ולטהר  התאוות

הקדושה, כוונת בסוד  מתבאר מ"מ אך  העצם. סוד

למטה, ממעלה קדוש קדוש  קדוש  של מהלך שיש

מדרגת שהוא לחכמה התפארת להעלות  שתחילה

כולא  של העליונה למדרגת לעלות שהוא החב"ד,

למדרגת לרדת  ב' בקדוש ואח"כ  חשיבי , כלא קמיה

שהוא  החג"ת , מדרגת שהוא עלמין, כל סובב

לרדת הג' ובקדוש  הבהמית , הנפש את  לקדש

הנה"י, מדרגת  שהוא עלמין  כל ממלא למדרגת 

במצוות שם צדק הצמח זה כל שביאר וכמו 

תהיו .יאקדושים

רק כי  והאמונה הקדושות להשיג אפשר אי באמת 

תחילה  שואלים זה ועל ויגיעה, עמל ידי על

כי באמונה", ונתת  "נשאת האם מעלה של בבי "ד 

של  האמונה שרשי על ולהתייגע לעמול צריך

כלא  קמיה וכולא עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא

לזכות ואפשר  תאמין' ומצאת  'יגעת ואז חשיבי ,

בכל  ולהתבונן  בתפלה לעמול וצריך הקדושות, לכל

באלק  הארה עת בלבו יתנוצץ אולי  ית "ש , ות 

הענין  הוא האמונה כי האמונה, בהשגת אמיתית

מצות והוא ביותר , הגדולה והקדושה ביותר הגבוה

ה' ישראל שמע ומצות  ישראל בני בתוך  ונקדשתי

בעניני מתבונן שהאדם עת  בכל כי אחד, ה' אלקינו 

משיח  של האור עצמו  על מאיר  הוא האמונה

היחוד , בהתגלות  תלוי  הכל כי  הגאולה, של והאור

על  ממשיך  הוא הרי  היחוד בעניני  מתבונן וכאשר 

שהוא  העליון  היחוד ושל הגאולה של האור עצמו 

צדקנו. משיח של האור

בסוד ובחילה  למטה ממעלה להתבונן צריך 

ה' א' ה' ישראל דשמע הגמור היחוד 

קודם  כמו יתברך  בלעדו מציאות שום שאין אחד,

ועי"כ  כך , הוא בהעלמה עתה וכבר הבריאה,

בזה  ויתבונן היחוד , קדושת  עצמו  על ממשיך

והגבול  המציאות וכל ית"ש, לאלקות יחזור  שהכל

יכול  זו  התבוננות ידי  ועל ומבוטל, בטל יהיה

כאשר  רק ולא גדולה, קדושה עצמו  על להמשיך

עצמו על שממשיך תאוה מאיזה פורש  האדם

זה  אך  גדולה, קדושה גם הוא שודאי  אף  קדושה,

האמונה  שהוא הנ"ל הראשונה מהקדושה נמשך 

שהוא  האמיתי, היחוד במציאות וההתבוננות 

לחכמה, שעולה תפארת  בסוד  הראשון  הקדוש 

הקדוש  שהוא השניה לעבודה כח מקבלים ומכחה

ונותנת לחג"ת, שוב שיורדת  תפארת  שהוא השני,

הגשמיות, על ולהתגבר  התאוות כל עם להלחם כח

_________________________

הראשון יא . הקדוש השגת  עיקר באמת אך  למטה, מלמעלה הוא הסדר קדוש  בג' דתחילה שביאר שם צדק בצמח  היטב ועי'

מע  ידי על דהיינו לעילא, מתתא בסוד השלישי הקדוש  ידי על הוא חשיב, כלא קמיה כלא בחי' התורה,שהוא ולימוד המצוות שה

בעבודה  מדרגות  כמה ואילך  מ"ב עמ' תרמ "ג המאמרים בספר וע"ע  עיש"ה. וכו' העצמות סוד עד למעלה למעלה לעלות  יכולים

ואכמ "ל. היטב, באר בכאן שהתבארו



לנפשך  חכמה דעה יד

וללמוד  השלישית לקדושה לזכות  אפשר  ואח"כ 

ירידת בסוד עת, בכל מצוות ולקיים תורה

למטה, ממעלה דרך והוא הנה"י, עד  התפארת

סוד  והוא למעלה, מלמטה לעלות שוב צריך ואח"כ 

חוזר . ואור ישר  אור 

שהיה למה הכל שיחזור ויהיה  הוה היה סוד ט.

שאת  ביתר היחוד גילוי שהוא קישוט בתוספת

א"ס והנה  אור  הוא שהכל להתבונן  מספיק אין 

קודם  כמו  עילאה יחודא בבחי' ב"ה

הקב"ה  של ששמו  לדעת צריך אלא הבריאה,

קודם  היה ויהיה, הוה היה בסוד  הוא הוי "ה הנקרא

הכל  חזרת  הוא ויהיה הבריאה, הוא והוה הבריאה,

הק' באר "י  דאיתא כמו ב"ה פרקלא"ס א' שער (ע"ח

אחד א') ה' יהיה סוד והוא שהיה, למה הכל שיחזור 

הם  ואלו חד , ושמו הוא לבחי' יחזור  כי  אחד, ושמו 

בסוד  הבעה"ת  רבינו לנו שגילה הגדולים הסודות 

יתן , לעמו עוז ה' בסוד חשיבי, כ'לא קמיה כולא

להגיע  הק' התורה ידי  על כח לנו  נותן שהקב"ה

היחוד  דאף לשלמות חשיבי, כלא קמיה דכולא

מ"מ  מציאות, יהיה ולא ב"ה א"ס  לאור יחזור  שהכל

מכל  ולמעלה השגה מכל למעלה ההפלאה בכח

יהיה  שלא באופן  שהוא לדעת  צריך השלילות,

והוא  לפניו, ונחיה יקימנו  השלישי  לביום סתירה

במציאות שאינה מציאות העוז יבבסוד  שהוא ,

לתכלית ולהגיע להזדכך  לישראל שניתן  והכח

להבין  שייך  שלא ואף  ית', בשמו להכלל שהוא

חז"ל  דעת על זה כל להאמין צריך  מ"מ אלו, ענינים

האמיתיים  והמקובלים והצדיקים הראשונים ודעת 

אין  כי ודעת , טעם מכל ולמעלה השגה מכל למעלה

לפנים  ומה למטה ומה למטה מה השגה שום לנו 

בדבר  אלו בענינים מתבוננים אנו ואין  לאחור, ומה

על  כללי באופן  להאמין רק ח"ו, להתבונן שאסור 

שהכל  בזה ולהאמין כוונתם, ועל הצדיקים דעת

בסוד  לפניו נחיה שמ"מ באופן לא"ס  יחזור 

.יג הקישוט 

אחד  ופסוק אחת מצוה  ידי על  אפילו  י.

בנצחיות  להתכלל לזכות  אפשר מהתורה

העליון  ביחוד הנכללת  ישראל  נשמת 

אפילוולכן שנה ומאה שנה שמונים לחיות כדאי 

אחת תיבה אחת  פעם לומר  כדי רק 

ולומר  אחת, עשה מצות ולקיים הקדושה, מהתורה

תמנע', לוטן  'ואחות כגון הק ' מהתורה אחד פסוק 

תעשה, ולא עשה מצות  שום חייו  כל קיים שלא אף

כל  שיתוקנו  ויזכה בתשובה יחזור  ימיו בסוף  אם כי

אחד  ופסוק  אחת מצוה אפי' ויקיים העבירות,

באופן  נצחים לנצח לשכר יזכה הרי הק', מהתורה

היה  האדם אם כי  השגה, שום בזה לנו  שאין

מאד  קשה באמת היה מצוה, שכר  מהו מתבונן

השכר  אך  פרס , לקבל מנת  על שלא באופן לקיים

שכר  כי  חז "ל שאמרו כמו  הוא המצוה של האמיתי 

_________________________

עמ'יב. (תרס "ג מוהרש "ב בלשון ושם במציאות", שאינה "מציאות  של זה בענין תרמ"ח עמוד שמש עם ייראוך  בספר היטב עי'

גנוזות  הם רק הגלויות, ספירות מציאות  בבחי' שאינם רק עכ"פ , מציאות בבחינת שהם הגנוזות  ספירות  הי' ענין על פ "ג) פ "ב

ואכמ "ל. קצ"ה, עמ' תרנ"ט  המאמרים ספר ועי' עי"ש. וכו', ניכרת בלתי מציאות  בבחינת

וכו'.יג . שהיה למה שחוזר חיים בעץ שכתב ויהיה הוה היה בסוד ואילך) תשס"ו מעמ' ע "ח (בשיעורי תשע "ב החכמה ים עי'

וכו', בהעלם שהוא רק עצמי הכח  יש  למטה הנה וז"ל: מוהרש"ב מדברי ושם ואילך), תשנ"ט  (עמ' שמש  עם ייראוך בספר ועי'

והיו  נשמות, ג"כ היו העולם בריאת  דלולא סוף, אין באור האחדות  לאמיתות  מגיעים זה ידי על העולם, בריאת ידי על שדווקא

ודווקא  דאא"ס, האחדות  באמיתות  מתאחדים היו שלא אך  עילוי אחר מעלוי בעליות עולים והיו ביטול, ובחי' אלקות  משיגים

זה  ידי על למטה, הנשמות ירידת ידי ועל העצמי, כחו מצד שזהו ההתעלמות  להיות  הוצרך זה שבשביל העולם, בריאת ידי על

תשס "ג, עמ' ועע"ש  עיש "ב. וכו', סוף אין דאור האחדות  לאמיתות בשורשו להתכלל הגבול בעלות  התיקון, לתכלית מגיעים

עוד. להעתיק  מסכים הפנאי ואין



תשע"ב  יתרו פר' טו של"ס

על  להדבק שהוא מצוה, מלשון  שהוא מצוה, ¤©מצוה

ידי על נכללים ישראל כלל כי  עצמו , במצוה כך  ¤©ידי 

ה' שיתגלה התכלית והוא עצמו , במצוה ¤©המצוות 

המדרגה  והוא במאור, אור בסוד  אחד  ושמו  אחד

כל  כי פרס , לקבל מנת  על שלא של האמיתית

בבחי ' עדיין  הכל הוא שישיגו והדרגין הגילויים

הק' השכינה של מהגילוי  חלק רק שהוא "פרס",

כי לגרמיה, נקרא הוא למטה ולכן פרס , הנק ' שהוא

בשלמות אך  הענין, אמיתיות בערך  גבול בחי ' הוא

אחד , ושמו  אחד  דה' לגמריהגילוי למעלה הוא

הק' השכינה השגת שלמות הוא כי  שכר , מבחי '

אור  בסוד הנכלל יתברך שמו  בסוד  להתכלל

במאור .

של והקב"ה זו  לקדושה להכנס שנזכה יעזור 

בתכלית ולחשוב לפניו ', 'ונחיה

יתגלה  יתברך ששמו  העליונה, הכוונה של האמיתי 

ונגיע  ומבוטל, בטל יהיה והכל העולמות, בכל

שזהו דמלכא' בגופא 'לאשתאבא של למדרגה

'בת בסוד שנתכלל בת, ש' בסוד  השבת  קדושת 

העליון  האור  ויתגלה העליונה, המלכות סוד עין '

של  המחשבה כל יהיה וזה במאור', 'אור בסוד

מנת על ולא והמצוות , התורה כל בתכלית האדם

בסוד  ית ' יחודו  שיתגלה אלא פרס  לקבל

ונעשה  "אמרתי  בסוד  העליונים, השעשועים

דירה  לו לעשות  הקב"ה "נתאוה ובסוד  רצוני ",

מדרגת שהוא הראשון לקדוש  ונזכה בתחתונים",

השני לקדוש עי"כ נזכה ושוב חשיב, לא קמיה כולא

ולקדוש  עוה"ז , התאוות מכל ולהטהר  להתקדש 

התורה  של האמיתית הקדושה להשיג השלישי

עד  ולמעלה, ומלמטה למטה מלמעלה והמצוות,

צדק  גואל בביאת  מלכותך  תראינה לועיננו שנזכה

אמן . בימינו  במהרה ברחמים

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה יא.

העליונה 'דעה הידיעה שהוא לנפשך ' חכמה

החכמה  להשיג השגה מכל למעלה

'היה  בסוד  הוא ית' ששמו  הוא העיקר  כי העליונה,

אחד  ה' ויהיה שהיה, למה הכל יחזור  כי ויהיה', הוה

ישראל  נשמות  כל שיתכללו  באופן אחד, ושמו 

ולהכלל  להתבטל ולזכות דמלכא בגופא לאשתאבא

השגה, מכל למעלה שהוא ואף ב"ה, א"ס  באור 

ושמו אחד ה' רק מציאות  שום יהיה שלא ונראה

חוזרין  אינן  שצדיקים בגמ' איתא אעפ"כ  אחד,

ה' רק ויהיה הגמור לכליון  שיגיעו אפי ' כי  לעפרן,

ויהיה  אלקיכם, הוי"ה אני בסוד אחד  ושמו אחד

ה' מ"מ העולמים, כל בורא של פשוט אור רק  הכל

יתקיים  כי  בשלום, עמו את  יברך  ה' יתן  לעמו  עוז 

למעלה  והוא לפניו , ונחיה יקיימנו  השלישי  ביום בנו 

צריך  אעפ"כ  אך השגה מכל ולמעלה ודעת, מטעם

בסוד  העליון  ביחוד  יתכללו ישראל שנשמת לדעת

במאור . אור 

בחי 'וזהו  שני לקשר שהוא לנפשך ' חכמה 'דעה

הגמור , ביטול בחי ' הוא שחכמה שאף אלו,

יהיו לא כי  חשיבא, כ 'לא של באופן יהיה מ"מ

וצרי לפניו , ונחיה יקיימנו אלא ח"ו לעפרן  ך חוזרין 

יחודו שאת ביתר יגלו  ישראל שנשמת  זו  ידיעה

התגלות רק יהיה שלא שאף לדעת וצריך  יתברך ,

שהוא  הבורא של האני  שהוא העליון  המלך

הקדושה  התורה מקום מכל ית', ושמו מלכותו

המלבוש , בסוד הזאת  בנצחיות להתכלל עוז  נותנת 

והוא  לפניו , ונחיה בסוד ית ' בשמו  להתכלל שהוא

עדן  וגן התחתון  עדן גן  של הגילויים מכל למעלה

בעצמות עצמיים שעשועים בסוד  אלא העליון

ונשמת בעצמותו, המלך שעשועי  בסוד המאציל,

למעלה  שהוא במאור  אור בסוד יתכללות  ישראל

ודעת. מטעם ולמעלה השגה מכל

'וידעת'דעה  של זו  ידיעה צריך  כי לנפשך' חכמה

הוא  הוי "ה כי לבבך אל והשבות  היום

עוד '. אין  מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלקים

בזה  להתבונן ביותר, העליונה הקדושה והוא

לדעת אחד, ה' אלקינו  ה' של זה ממציאות  וליהנות

עת, בכל בזה ולהתבונן כלל, ית' מלבדו עוד שאין



לנפשך  חכמה דעה טז 

ית', לפניו לגמרי ומבוטל בטל להיות ולרצות

ידי ועל התורה לימוד ידי על עת בכל ולהתקדש

לקדושה  שיגיע עד  עוה"ז, מתאוות התקדשות

של  גבול וכל המציאות  כל ביטול של העליונה

מאד  עד וגבוה ונשא לירום שנגיע עד בי "ע,

העליון , ביחוד הכל ויוכלל העולמות כל שיתבטלו

"ישכיל  הנה אמר  זה על אשר  מאד  עליון שכל והוא

הגמור , היחוד  של העליון  השכל שהוא עבדי"

הקב"ה  נתאוה של העליונה בכוונה ולהתכלל

בתחתונים. דירה לו להיות 

החכמה 'דעה  בכח לפגום שלא לנפשך ' חכמה

שמחמת יחשוב שלא פי' הנפש , את 

מציאות יהיה לא החכמה של הגמור הביטול

ונחיה  יקיימנו אלא ישראל, נשמת שהוא לנפש 

העליון  ביחוד יתכללו  ישראל נשמת  כי לפניו ,

נצחיות בסוד במציאות, שאינו מציאות בבחי '

כי ודעת , מטעם למעלה והוא הקדושה, התורה

את יברך  ה' בסוד במלבוש יתכללו  ישראל כלל

האחדות ביותר יתגלה וממילא בשלו "ם, עמו 

כתר  'והיא אחד , ושמו  אחד ה' בסוד הפשוט

מדרגת בסוד  ביה תפיסה מחשבה לית  כי לראשך'

כי קדשך ', שבת שמור קדושך  מצוות 'נצור הכתר,

הגוף , מציאות לבטל כח לאדם נותנת  זו קדושה

האלקית הנפש את  ולטהר הבהמית, הנפש ולבטל

ובמצוות. בתורה עת  בכל שיעסוק  ידי על לגמרי

אמת לצדיקי  להתקשר שנזכה יעזור  והקב"ה

לנו שיהיה ונזכה ומיוחד , יחיד אחד סוד המגלים

שבאים  עת בכל כי העליונה, בקדושה שייכות

ובמנחה  בשחרית  קדושה ועונים הכנסת  לבית

אלו, קדושות  כל האדם על נמשך בפשטות, אפי'

ממלא  שהם אלו קדושות בג' מתבונן אם ובפרט

מיניה  פנוי  אתר  ולית עלמין כל וסובב עלמין כל

רק  הוא לכל הכל כי חשיבא. כלא קמיה וכולא

ולרצות בזה להתבונן  וצריך יתברך , מציאותו

דבר  בכל ולרצות לגמרי , ומבוטל בטל להיות 

הנפש  של מהתאוות הן ולהטהר , להתקדש 

עלמא, דהאי הפירוד  מציאות מכל והן  הבהמית,

היחוד  לשלמות שנגיע עד הגשמי, הגוף וממציאות

'כי בנו שיתקיים יעזור והקב"ה העליונה, והקדושה

צדק  גואל בביאת  ציון ' ה' בשוב יראו  בעין עין 

אמן . בימינו  במהרה
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תשע"ובשלח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
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הוא  עלמין כל ממלא בסוד הבריאה  תכלית

אלקות  עצם לגלות  הנפש  כלות  עם עול  קבלת 

ביבשה הים  בתוך סוף  ים קריעת  וה "ס

ישיר 'אז אלא נאמר  לא שר  פירש"י משה' ישיר 

ואיתא  התורה. מן המתים לתחיית  מכאן 

הק ' כ"א)בזוהר תיקון הוא (תיקו"ז דלעתיד דהניגון

ריבוע  סוד שהוא ומרובע משולש  כפול פשוט שיר

תיקון  סוד והוא יהוה, יהו, יה, י, כזה: הוי "ה שם

ח')הכללי  סי' ותנינא מ"ט סימן להבין (לקו"מ וצריך

באחוריים  הוי"ה בסוד  הולך דלעתיד הניגון למה

דייקא.

נתאוה והענין כי  הבריאה תכלית  דהנה הוא,

והיינו בתחתונים, דירה לו  להיות  הקב"ה

תחתון  שאין  התחתון  עולם שהוא העשיה בעולם

מלכות עול קבלת  עבודת הוא ושם ממנו, למטה

מלכות עול לקבל הי"ת  עבדות  עיקר  וזה שמים,

ארץ  דרך  אלקים נחם 'ולא וזהו עת , בכל שמים

הוא  סוף ים כי  סוף', ים 'דרך  אלא וגו ' פלישתים'

מלכות עול קבלת  ענין  והוא דרגין , דכל סופא סוד

קבלת רוצה שהקב"ה התכלית עיקר  וזה שמים,

שיהיה  ויזכו שיגיעו רוצה הקב"ה ואמנם עול,

דהיינו ואנוהו ' אלי 'זה של במדרגה עול הקבלת

שמים  מלכות עול לקבלת סוף ים בחינת להגביה

עם  שיהיה אך  העשיה, עולם של המדרגה שהוא

'זה  של המדגה ענין  שהוא אלקות  עצם של תענוג

עם  שמים מלכות העול שיהיה דהיינו ואנוהו', אלי 

של  התכלית שהוא העולמים, כל לבורא כליון 

הנפש  כלות  עם עול הקבלת שיהיה סוף ים קריעת

התכ  פנימיות  שעל שהוא עלמין, כל ממלא של לית 

לאלקות, הכליון  נעשה כ"ע ממלא של המדרגה ידי 

שאת, ביתר  ב"ה א"ס  אור  עצמות לגלות  דהיינו

הים  בתוך  שעברו  סוף  ים קריעת ענין  והוא

יבשה, בחינת  הים בתוך  שיתגלה דהיינו ביבשה,

בחי ' והיבשה עלמין כל סובב בחי ' הוא הים כי

בחי ' שהוא הים בתוך ויתגלה עלמין, כל ממלא

השכינה  וה"ס  הממלא, בחי' שהוא היבשה הסובב,

ברדל"א. הגנוזה המלכות  שהיא הק'

באחוריים הוי"ה הוא דלעתיד הניגון סוד

של העליון התענוג לגלות  כליון על המורה 

הרדל "א 

מלכותוזה  קבלת מתוך  שיגיעו  העבודה תכלית

כך  ומתוך אלקות בעצם לתענוג שמים

שהוא  אחוריים ענין סוד  וזה אלקות, בעצם להכלל

של  בדרך שהולך  מורה דהריבוע דלעתיד, הניגון

התכלית עיקר וזה לעילא, מתתא חוזר  ואור  כליון 

של  התענוג שהוא גאה, גאה כי להוי "ה אשירה של

הרדל"א, של למעלה למעלה העליונה המדרגה

מדרגת בסוד  דקדושה גאוה של המדרגה ששם

העבודה  תכלית  וזה העולמים, כל בורא של ה'אני '

שרשה  עד  מטה למטה שהיא המלכות  להעלות

את מעלים יום בכל ותחילה ברדל"א, העליון



לנפשך  חכמה דעה יח

מלכות למקום ועולה קטורת , בסוד מהקלי ' הקדושה

הלא  מהתענוגים שמעלים דהיינו  דקדושה, דעשיה

בירור  בסוד  הטובים התענוגים את טובים

מדרגא  המלכות את  מעלים ואח"כ הקטורת,

עד  לבריאה ומיצירה ליצירה מעשיה לדרגא

הרדל"א. עד  עוד  ואילך  ומשם האצילות

הרדיפו וע "י בגלגלתא המצוות  מעשה שורש

להכלל העצמי הרצון עולה  סתימאה  דמוחא

עצמיים שעשועים בסוד העצמי בתענוג

לעלותוזה שרוצה סתימאה דמוחא הרדיפו  סוד 

שמעכב  הגלגלתא של מסך יש אך  לרדל"א

סוד  כי  כ "ד, סי ' בלקו"מ כמ"ש  המוחין ומסדר 

הוא  ושם המצוות, מעשה שורש  הוא הגלגלתא

דהיינו שמים, מלכות עול קבלת  של העליון  שורש 

מעשה  ידי  על הממלא בחי' והולך מזדכך כאשר

הגלגלתא, בחי' נעשה העליון  שרשו עד המצוות 

האמונה  של העצמיים שעשועים מתגלה ידו  ועל

העצמי הרצון של הכליון  שהוא בכח בא"א (ששרשו

הממלא) מדרגת  העצמישורש בתענוג להכלל

הסובב) מדרגת  שורש שהוא בעתיק  ונעשה (ששרשו

מטי ולא מטי בבחי' העצמי  והתענוג העצמי הרצון

עצמיים. שעשועים בסוד

עת  בכל דבוקים  להיות  הצדיקים  עבודת 

בבחינת  ובין יראה  בבחינת בין הק' בשכינה

ודלאה דרחל הזיווגים  בסוד ושפלות ענוה 

הק 'והנה  השכינה לילה רחל )בכל יורדת(בחי'

בחצות ירידתה ונגמר הבריאה לעולם

ואח"כ  לאה, עם באצילות  היחוד  נעשה ואז  הלילה,

של  הלימוד  ידי על לעלות  מתחילה השכינה

השחר  עלות  קודם ואח"כ  חצות , אחר הצדיקים

לאה  עם סודי יחוד  עוד יש דצפרא קדרותא בעת 

עולה  השחר בעלות ואח"כ  השחר , אילת  בסוד

של  תפלין  של קשר בסוד לאצילות  רחל של הכתר

הלילה. בדרושי  בשעה"כ כ "ז כמבואר  יד

וקאמרנא,והענין זידיטשוב בספרי  מבואר

כאשר  הי "ת עבודת  בתחילת דהנה

רחל, עם היחוד  בבחי' הוא בעבודה מצליח

וחושך , שפלות  ומרגישים קשה הולך  וכאשר 

לקדוש  ובטלים ומתדבקים ענוה בדרך  והולכים

לעבודת ונכנסים בשפלות , שהוא אף הוא ברוך

עוד  ומתבונן היש , וביטול בהתבוננות הבינה

הוא  זה וכל האורות, מרגיש שאינו אף ועוד

לאה עם זיווגים ובחי'בחינת בינה בחינת (שהיא

לשמה  בחי' והיינו ה', יראת  ענוה עקב בסוד ענוה

ענוה) ושל לאה של מדרגות שהם היש  וזהווביטול ,

אין  ושפלות חושך  בזמן שאפילו הצדיקים דרך

ודבקות לעבודה נכנסים אלא מדבקות , בטלים

אף  הלילה דבסוף  סוד יש  ואמנם לאה, בבחי '

השחר , אילת בסוד לאה עם זיווג עוד  אז  שנעשה

לעלות דרחל כתר מתחיל זמן באותו הרי מ"מ

יד של תפלין בסוד  עלייתו לאצילות  גמר (שהוא

דרחל בעלה"ש ) דכתר  מקמארנא הגה"ק  ומבאר  ,

והוא  דלאה, בהיחוד נכלל זמן  באותו  שעולה זה

ויכולים  לאה, פנימיות  שהוא משה כלת סוד

השחר , דאילת היחוד  בעת  אף זו  בחינה להרגיש

החושך  בזמן  אפילו לייחד זוכה כאשר דהיינו

לפנימיות לזכות יכול לאה, עם יחוד בחי' שהוא

ולהגיע  משה, כלת בסוד  רחל בחי ' שם שגנוז לאה

רחל. בבחי ' פנימי  לתענוג

אז והנה גם בחצות שהוא דלאה היחוד  בתחילת

עלייתה  בסוד רחל בה שנכללת  בחי ' יש 

הנעשה  דכלי  יחוד  לצורך  לאצילות  שעה לפי

הלילה  בסוף אך  ששון , השמן שמבאר כמו  בחצות,

לאצילות דרחל הכתר עליית של בחי ' עוד  יש 

שבקדרותא  דלאה היחוד בבחינת  הוא גם שנכלל

כנ"ל. דצפרא

אינווהנה אך  לאה, עם יחוד גם יש  שבת  בליל

אלא  לבריאה, יורדת שרחל החול כבימות

וכו ' פרסאות  ו ' בסוד באימא עולה רחל זמן  באותו 

שבת. בדרושי הק ' באר "י  כמבואר



תשע"ו  בשלח פר' יט של"ס

של וכלל  ממצב מתפעל אינו דהצדיק  הענין,

תיסרנו אשר הגבר  'אשרי וכמ"ש  חושך 

לעולם  דבוק הצדיק  כי  תלמדנו', ומתורתך י "ה

שהם  ולאה מרחל כלולה שהיא הקדושה בשכינה

ולפעמים  דאתגלייא, ועלמא דאתכסייא עלמא

עליונה  ל'ראיה' וזוכים 'יראה' בסוד ברחל דבוקים

בבחי ' הוא הדבקות  ולפעמים המוחין , בבהירות

מדבקות גם נהנה והצדיק ושפלות, ענוה בסוד לאה

נאמר  זה ועל הנאצל, של האפסיות  לו שמראים זו,

גם  מטעמים לו  יש  הקב"ה כי  מטעמים', לי 'ועשה

מדרגת של הדבקות שהוא בינוני של מדבקות

הבעה"ת וכמ"ש לאה, ומדרגת  לקו"א הבינה (תניא

יכול אפכ"ז) אין והצדיק משניהם, הם דהמטעמים

צריך  ולעולם נותן , שהבינוני  המטעמים לתת

לאה  עם מהזיווגים אף וליהנות בדבקות לחיות 

בבחי ' הוא וכאשר הק', מהשכינה חלק  גם שהיא

דבחי ' מהיחודים נהנה אז בעבודתו ומצליח צדיק

נאמר  זה ועל חכמה, של הבחי' שהוא רחל

כלומר  רשע, תהא ואל צדיק תהא אותו  משביעין 

צדיק  בבחי' או  המדרגות  בב' ה' את שתעבוד 

'ואל  בבחי' או רחל, ושל חכמה של מדרגה שהוא

בינה  בבחי ' הבינוני  של מדרגה שהוא רשע' תהי

לאה. ובחי'

שה "ס  דקדושה  וחושך ענן היה סוף  ים  בקריעת 

בסוד  ערפל  גם היה תורה ובמתן וגלגלתא מו "ס

הרדל "א 

ענן והנה  היה סוף ים קריעת שבעת  מבואר

כתוב  תורה במתן וגם הלילה, כל וחושך

הוא  ענן כי הוא והענין וערפל, ענן  חושך שהיה

הגלגלתא, סוד הוא וחושך סתימאה, מוחא סוד

רק  היה סוף ים ובקריעת הרדל"א. סוד הוא וערפל

היה  תורה ובמתן וגלגלתא, מו "ס  שהוא וחושך  ענן

ים  בקריעת גם ואמנם הרדל"א, שהוא ערפל גם

ואנוהו', אלי 'זה בסוד הרדל"א של הארה היה סוף

בסוד  בגלגלתא שמאיר דעתיק  הדעת שם היה כי

דהיה  ל"ט דף בתו"ח וכמ"ש שבגלגלתא, האוירא

בכח  פב"פ של מדרגה סוף ים דקריעת היחוד  בעת 

מתן  כמו  היה שלא ואף  וכו', עתיקא של האור 

דעתיק  הדעת בכח פב"פ בחי ' שם היה אך תורה,

באוירא. המאיר

_________________________

ומחשוכא א. למתקא ממרירו ואתהפכא לגמרי הסט"א מביטול אחד למעלה. יתברך לפניו רוח  נחת  מיני ושני שם: התניא וז"ל

באתערותא  ה' מורידה ומשם כנשר, עצמה ומגביה וגבורתה בתקפה בעודה  הסט"א אתכפייא כד והשנית  הצדיקים. ע"י לנהורא

מאמר  והוא רוח, נחת  מיני שני רבים, לשון מטעמים אהבתי', כאשר מטעמים לי 'ועשה הכתוב וזש"א הבינונים. ע "י דלתתא

ממאכלים  אחד מעדנים, מיני שני יש  משל דרך גשמיים שבמטעמים וכמו בתיקונים. כדפי' ישראל כללות לבניה השכינה

הנפש. להשיב מעדנים שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק  חמוצים או חריפים מדברים והשני ומתוקים, ערבים

אתכפייא  כד למעלה ואור יום שלו הרע ויעשה מרשעו שישוב פירוש רעה, ליום רשע וגם למענהו ה' פעל כל הכתוב וזש"א

קלה  שעה אפי' יצרו זובח שהאדם מה כל לגמרי, המותרים בדברים אפי' אלא עוד ולא לעילא. דקוב"ה יקרא ואסתלק סט "א

באותה  בתורה ועוסק פחות או שעה לאחר עד סעודתו ומאחר לאכול שחפץ כגון השמאלי, שבחלל לסט "א לאכפייא ומתכוין

במעט אפילו מחשבתו בהרהורי וכן העולם, מענייני לדברם מאד מתאוה שלבו דברים מלדבר פיו בולם אם וכן וכו' שעה

האדם  על עליונה קדושה נמשכת זו ומקדושה הרבה, לעילא וקדושתו דקוב"ה יקרא אסתלק  לתתא, סט "א דאתכפייא מזעיר

מה  לבד מלמעלה, הרבה אותו מקדשין למטה מעט עצמו מקדש  אדם רז "ל וזש"א ית'. לעבודתו ועצום רב סיוע  לסייעו למטה

כלומר  קדושים, עצמכם שתעשו 'והתקדשתם' ופי' לו, במותר עצמו כשמקדש וכו' והתקדשתם תורה של עשה מצות  שמקיים

עצמו, ומקדש יצרו שכובש רק השמאלי, בחלל כתולדתה ובגבורתה בתקפה היא כי מסט"א ומובדל קדוש אינו שבאמת אף 

לגרשה  אותו ומסייעים מלמעלה הרבה אותו שמקדשים ע "י מהסט "א באמת  ומובדל קדוש להיות סופו כלומר קדושים' 'והייתם

עכ"ל. מעט, מעט מלבו



לנפשך  חכמה דעה כ 

ע "י  כ"ע ממלא בחי' זיכוך ה"ס סוף  ים קריעת 

למתן  הכנה  והוא באוירא הגנוז דעתיק הדעת 

כ "ע סובב בסוד הרדל"א למדרגת  להגיע תורה 

הזיכוך והנה על מורה דקדושה והחושך  הענן סוד 

שרשו עד שעולה העשיה עולם של

התענוג  עצם לגלות  כלי נעשה ועי"כ בגלגלתא,

על  נתגלה כי  ואנוהו', אלי  'זה סוד וזה הרדל"א, של

וכל  בשרשו , הממלא של הזיכוך  דעתיק  הדעת  ידי 

אח"כ  נתגלה עי"כ כי תורה, למתן  הכנה היה זה

בסוד  עלמין כל סובב של המדרגה גם תורה במתן 

כל  אך תורה, במתן  שהיה הערפל שה"ס הרדל"א

ים  בקריעת שהיה הממלא של הזיכוך בכח היה זה

חושך  הענן ידי  על כי ואנוהו', אלי 'זה בסוד סוף

העשיה  מבחי' הממלא זיכוך  על המורה וערפל

של  הגילוי כל נמשך ומזה העליון  שרשו עד  למטה

תורה  שבמתן אפי ' ולכן  תורה, ומתן  י "ס  קריעת

ערפל, בסוד  הרדל"א עד שהגיעו גדול יותר היה

הרצון  בסוד  כגיגית  הר  עליהם כפה שם היה מ"מ

זו במדרגה ואך עול, הקבלת  שורש שהוא העצמי 

נמשך  העצמי , התענוג לבחי' לרדל"א עולים שכבר

העצמי  הרצון  ממילא הממלא עי "כ  שורש (שהוא

עול ) העצמי,והקבלת בתענוג להכלל גמור בכליון

סוף  ים קריעת של ההכנה בכח היה הכל אך

'זה  בבחי' עול הקבלת  ידי  על כ"ע הממלא שנזדכך

ואנוהו'. אלי 

משה וזה בכח היה הכל כי  משה' ישיר 'אז  סוד

מש"ה  כי  פקדתי , פקד סוד  הוא שענינו רבינו 

שהוא  פקדתי  בפקוד  ונרמז  קס"א קפ "ד בגי' עולה

דמש "ה, קפ "ד ה"ס  פק "ד כי מצרים, לגאולת  הסימן

אות ונשאר  ק"ס , עולה פ 'קדתי פ'קד תבות  וראשי

סוד  הוא והאל"ף  דמש"ה, קס"א שם להשלים א'

והיינו משה, ישיר דא'ז א' ואת  סוד וזה עצמו, משה

קפ "ד  בסוד  בורא בניצוץ נכלל נברא שהניצוץ

עד  המצוות מעשה את  מגביה הצדיק כי קס "א,

מדרגת עד ומזדכך  לאלקות , כליון  ממנו  שנעשה

דאלקות. העצמי התעונג מגלה ועי"כ הרדל"א

בבחינת  העבודה  בעת  גם  לדבקות  נכנס הצדיק

רחל בסוד לאה  לפנימיות  שזוכה עד לאה 

משה כלת  שה "ס לאה בפנימיות  הנכללת

כלל וזה  דעת  מסיח שאינו האמיתי הצדיק דרך

ובין  לאה של במצב בין  השכינה עם מדבקות

ובין  יראה לו  כשיש בין דהיינו רחל, של במצב

שהם  דחצות  היחודים והנה וענוה. שפלות לו  כשיש 

התחתונים  לבי "ע לשורש גורם זה דלאה, יחודים

של  לעבודה נכנס  וכאשר  היש , ביטול הוא ששם

התחתונים, בי "ע של הקדושה את מרגיש לאה

וממנה  בלאה שהיה אדה"ר  חטא של התיקון  שהוא

של  לקדושה נכנס  וכאשר  בי "ע, עצמות  נעשה

ונכנס  עול, קבלת של לעבודה ונכנס  העשיה

בדרך  שהולך  היינו  עול, קבלת  בבחי ' אף  לדבקות

להעלות אח"כ זוכה זה בכח הנה לאה, של הזיווגים

באותו שעה לפי  יכול וגם עול, הקבלת  את  ולזכך 

לילה  של לבחי ' ולזכות הלילה חושך להמתיק זמן 

עול  הקבלת במקום להאיר  דהיינו  יאיר, כיום

בעבודת והוא אלקות , בגילוי שעה לפי שיזדכך 

אלקות לגילוי  בהעלם שעה לפי לזכות שיכול חצות

היחוד  בסוד לאצילות  שעה לפי  שעולה רחל בכח

יותר , לזכות  יכול השחר  באילת ואח"כ  דילה, דכלי 

כתר  בסוד  יד של תפלין של הסוד  יש  כבר  אז  כי

לפנימיות אז לזכות ויכול לאצילות, שעולה רחל של

משה. כלת  בסוד לאה

רחל עולה  לאה עם  היחוד בעת שבת  בליל 

דרחל ביחוד ההתבוננות כח  יש ואז לבינה 

שחרית  בשבת  שיהיה  דרחל ליחוד הכנה שהוא

מבואר וכל קודש שבת  בליל אך החול, בלילות זה

והיינו הבינה, במקום למעלה עולה שרחל

רחל, בחי ' עם יחוד  עדיין  לו  אין שבת שבליל שאף 

דרחל, היחוד בענין  התבוננות בחי' עכ"פ  לו יש אך

ואפילו התבוננות, שהוא לבינה שעולה הסוד  וזה

להכנס  עכ"פ  יכול אך זו, במדרגה מתיחד  שאינו 

החול  מימות במדרגה יותר והוא בזה, להתבוננות

לבריאה, יורדת גם שרחל שבת בליל גנוז מ"מ (אך



תשע"ו  בשלח פר' כא של"ס

שמתחיל והיינו התו"ח כמ"ש עילאין דאו"א המלכות 

דליל היחודים בתוך  חכמה של המדרגה להתנוצץ כבר

עם שבת ) להתיחד  שבת  בליל העבודה וזהו 

כי בציון , ה' בחר כי כתוב זה ועל האמונה,

המאיר  דעתיק דעת  את  המרגישים הצדיקים

ומגיעים  סוף , ים קריעת של המדרגה בסוד  באוירא

בזה  יש  הנה ואנוהו ', אלי  'זה של למדרגה עי "כ 

הבחי ' כי תורה, ממתן אפילו  יותר מיוחדת  מעלה

ישראל  נשמת התגלות  וענין דלעתיד  הניגון של

ענין  הוא הנה ישראל, ובני  משה ישיר  אז בסוד

אור  בסוד ישראל נשמת  של הכח גילוי  של מיוחד

על  שנעשה דחיק היחוד בחי ' שהוא לצדיק, זרוע

שהוא  י "ס  קריעת של המדרגה וזהו הצדיק, סוד  ידי 

של  המעלה מתגלה ושם דחיק, יחוד של מדרגה

הצדיקים. נשמות מעלת שהוא לצדיק  זרוע אור

שלם וכמו  יחוד  שאין אף  קודש , שבת בליל כן

מ"מ  שחרית , בשבת רק  דאצילות  בזו "ן 

והוא  דחיק, יחוד  בחי ' ע"ד  כבר  הוא שבת  בליל

דירה  מתגלה ידו  שעל הלבוש את הגורם

על  והוא בעלה עטרת המלכות  ובאמת  בתחתונים,

דמוקפים  פורים בערך בי"ד דפרזים פורים דרך

פנימיות בבחי' הם המוקפים שלכאורה בט"ו ,

היסוד , חיצוניות בבחינת  רק והפרזים היסוד 

אך  הפרזים, על המוקפים מעלת גדול ובפשטות 

אופיר בכתם כתב י"ט)כבר ט' הפרזים (אסתר דסוד

ולעיל  ברמיזה, אפילו  לרשמו  ואין נעלם סוד הוא

י"ג )מניה פסוק פרצוף (שם הוא שושן  דסוד פירש

בט"ו נחו  ולכן משה כלת הנק ' דנוק ' הפנימי 

כלי הוא הפרזים וסוד  פנימיות, פנימי  ציון בנקודת

שבמדרגה  הבחנה דיש  הוא, והענין דנוק'. חיצון

השביעית מדרגה שהוא המלכות של העליונה

עד  דהיינו למטה המלכות עד הקדושה מתפשט

דמלכות מלכות  ופ"ב)בחי' פ"א ל"ו שער ע"ח ,(עי'

מבמדרגה  יותר  הוא למטה המלכות  של הגילוי  ואז 

המלכות של החיצוניות  שמזדכך  והיינו שישית ,

יחוד  שהוא שבת  בליל ולכן גדולה, יותר במעלה

דמלאכים יחוד  ובחי ' דחיק יחוד  בבחי ' (כמ"שחיצוני

פנחס) פ' הפסוקים מעלתבשער מתגלה שם הנה ,

דרך  על והוא לצדיק , זרוע אור  בסוד  ישראל נשמת

הרדל"א, של המדרגה את שמגלה דעתיק דעת

רשב"י סוד  וזה הרדל"א, בערך חיק בחי' ע"ד  שהוא

צוה  שם כי בציון ה' בחר כי  פטירתו  לפני  שאמר 

של  זו מדרגה בבחי' שהיה היינו  הברכה את ה'

לצדיק . זרוע אור

בכל שמים  מלכות עול  לקבל העבודה תכלית

עד  ללשמה להכנס לשמה שלא ומתוך עת

העליון  בתענוג להכלל  הנפש  לכלות שזוכים 

אמונה שעשועי של

תורה וממילא  למתן  ההכנה שהוא זו  בפרשה

כל  וצריך  ואנוהו', אלי 'זה סוד  ידי על

דעתו להסיח שלא שהוא יהודי שלו מהתפקיד

עת בכל וצריך בתחתונים, דירה לקב"ה לעשות 

הלכה  אפילו מהלכה לזוז  ולא שמים מלכות לקבל

אפילו עת  בכל עול ולקבל שבשו"ע, קטנה

התכלית זה לא אך  לשמה, שלא הוא שבתחילה

דהיינו לקטנים, מגלים אין  זה דרז הרמב"ם כמ"ש 

להגיע  צריך אלא לשמה, שלא אינו  שהתכלית 

כליון  שיהיה באופן האל, אהבת מחמת  ללשמה

ולכן  האמת, וזה האל, יחוד  של בתענוג להכלל

לה' בעבדות מונחים יהיו  עת  שבכל רוצה הקב"ה

כו"כ  שהם מאדך  ובכל נפשך ובכל לבבך בכל

הקב"ה  כי מעט, מעט אותו  לגלות וצריך מדרגות,

רוצה  אלא לשמה, ושלא חיצוניות  רוצה אינו

בכל  ולהכלל להיחוד, כליון עם ויהיה לשמה שיהיה

והוא  אמונה, שעשועי  של האמיתי  בתענוג עת 

התיקון , עיקר והוא מזה, דעתו  להסיח שאסור הרז 

דעתיקא  תורה קודש  שבת קדושת סוד והוא

השכינה  ידי על רק לזה להגיע אפשר  ואי  סתימאה,

בסוד  אמת  הצדיק  שהוא משה ישיר  אז  בסוד  הק'

בדרך  ולפעמים א'ז', וזהו ז ', בסוד הק ' והשכינה א',

שלעולם  הכל כלל אך  לאה, בדרך  ולפעמים רחל
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של  במצב הוא וכאשר  הק', בשכינה להדבק  צריך

של  בסוד  חזק להדבק צריך לאה של ומדרגה חושך

הא' עם הז' בחי' להדבק א"ז, בסוד  סוף ים קריעת

שהדעת לזכות  יכול ואז  העליון , היחוד שהוא

ועיננו בסובב, להדבקות אותו יעלה דעתיק 

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין  מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת

לנפשך  חכמה דעה

של 'דעה  המדרגה לזכך  צריך כי  לנפשך' חכמה

בחי ' בעשיה שהוא שמים מלכות  עול קבלת

צריך  ושם שבגלגלתא, לשרשו ולהעלותו 'נפש '

וזהו באוירא, המאיר  דעתיק דעת  של באור להדבק 

לרדל"א  לעלות יכולים ועי "כ  לנפשך', חכמה 'דעה

הרדל"א  למקום לעלות  לראשך' כתר  'והיא וזהו 

שורש  ושם הק' השכינה ושם העצמי התענוג ששם

התענוג  המגלה העצמי רצון  בבחי' הממלא

כי קדשך' שבת שמור  קדושיך  מצות  'נצור העצמי ,

והניגון  דעתי"ס התורה מתגלה קודש בשבת

במקום  כי  וכו', כפול פשוט שיר  שהוא דלעתיד 

ע"ד  חיק היחוד של הגילוי  ענין  הוא יאיר כיום לילה

שהיה  אף  ואנוהו  אלי זה שנתגלה סוף  ים קריעת

עד  דעשיה עולה הקבלת נזדכך כי  וענן , חושך

על  להגיע יכולים כי  ומו"ס, בגלגלתא העליון שרשו

דעתיק  דעת שהוא ואנוהו אלי  לזה עול קבלת  ידי 

עלמא  ידי  ועל המצוות, במעשה התענוג שהוא

בתוך  בסוד  דאסכסייא עלמא מתגלה דאתגלייא

שמ  עד  ביבשה, ולא הים מטי בסוד  כאחד אחדים

צדק  גואל בביאת  מלכותך  תראינה ועיננו מטי ,

אמן . בימינו  במהרה



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח כג ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו בשלח פרשת דא"ח ליקוטי

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

שבת הל '

במח' לכאו' תלוי בשב"ק  העגלה גגון פתיחת

מטריה פתיחת לגבי הפוסקים 

נשאל עגלתא] של גגון  פתיחת  לגבי  מורנו

בשב"ק  התינוקתינוק  כיסוי (לצורך

וכדו') ומגשם מרוח על והגנתו מורנו  ותמה ,

דורנו  דפוסקי בשש "כ )הספרים שמתירים (כגון

בפשטות  ועומדבזה מבעו"י מחובר שהגגון (היות 

ולהסגר) גדולילהפתח במח' תלוי  הדבר שלכאו' ,

שהמ"ב  אחרונים הרבה ועוד  ולנוב"י  האחרונים,

אסור  הדבר הרי  להם חושש  (אלא בביאוה"ל

מותר  ואז מבעו"י טפח פתוח הגגון להניח צריך 

ארעי  אהל על  המוסיף כדין בשב"ק  פתיחתו לגמור

.דשרי)

בתשובתווהיינו הנוב"י דברי  ידועים דהנה

ל ) סי' פריסת(או"ח איסור על

בזה (-מטרי')הפאראסאל שיש שם שס "ל בשב"ק ,

עשוי שהפאראסאל ואף  אהל, עשיית איסור 

פסק  והלא לכך, ועומד  מבעו "י לפתיחה ומתוקן

ס"ה)בשו"ע שלו העומד (סי' טרסקל כסא לגבי 

איסור  משום בפתיחתו  שאין ולהסגר  להפתח

הביאוה"ל לשון בזה ונעתיק  אהל, שלו עשיית (סי'

טפח) אמבריל"וד "ה נשיאת  דבר על והנה וז"ל,

החמה  מפני  ראשן על הנושאין  הגגות  [הוא

פאראס"ל  אותו  קורין  ובלשוננו והגשמים,

ובדרך (-מטריה) בספריהם, בזה האחרונים רבו [

שלא  ואוסרין שמחמירין והרבה הרבה יש כלל

מכתם  בספר הם [הלא אהל מטעם בשבת לפרסן 

ובראשם  אדם, ובחיי  מרדכי  מאמר  ובספר  לדוד

בשערי שמובא כמו ביהודה, נודע בעל הגאון 

ס"מ)תשובה שא שכתבו(סי' וכמו שם], עין ,

להגן  דהיינו אהל לשם דמתכון היכא דכל הפוסקים

בלא  לבד הגג בשביל אפילו והגשמים, החמה מפני

הלא  נמי  הפאראס"ל ובזה איסור, יש  ג"כ מחיצות 

לפי ובפרט וכו '. והגשמים, החמה מפני להגן מתכון 

הרמב"ם שכתב הכ"ח)מה לשונו,(בפכ "ב וזה

שיעשה  ואע"פ  וטרסקל וכסא מטה להניח ומותר 

קבע  לא אהל, עשית  דרך זה שאין  אהל, תחתיהן 

דברים  שני  וטרסקל כסא מפרש [שהוא עראי  ולא

גרסת  ג"כ הוא וכן סל, כמין הוא וטרסקל הר"ח הם,

לעניננו, מזה להקל ראיה שום אין  בודאי  והרי "ף ],

במטה  מדכתב לאיסורא, ראיה דיש הוא, ונהפוך 

בזה  משמע וכו '', אהל דרך  זה שאין  'מפני וכסא

אסור . הוא אהל דרך שפריסתו  הפאראסא"ל

הר "ן  שכתב הרי "ף  דלדעת  כתב ביהודה ובנודע

וחייב, קבע אהל בכלל הוא טפח שבגגה דכילה

[ודברי סקילה חיוב חשש  בזה יש המג"א, והביאו 

הוא  שכן הוא, חדתי מלתא לאו באמת  הר"ן 

לאור , מקרוב זה שיצא חננאל רבנו  בדברי  בהדיא

והרמב"ם  הרי"ף דברי כל היטב מתבאר ומתוכו 

ע"פ  דבריהם כל והולכים שסובבים זה שבעין

דיש  ואף בזה], הוא יחידאה לאו הרי"ף א"כ  שיטתו,

לית להרי"ף דגם להו  וסבירא דבריו את שדוחין

נפקא  לא איסורא מידי מקום מכל חיובא, בהו 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה כד

השומר  וע"כ ביו "ט, בין בשבת בין  פוסקים, להרבה

עכ "ל. מאד . מזה ירחק נפשו

שכנגד  החזו "א ע "ד בזה  סמכו  המתירים 

האוסרים האחרונים  לריבוי שחושש  הביאוה"ל 

והנה  הגגון ב] פתיחת המתירים הפוסקים אלו

כהחזו "א פוסקים נדהם סי' (או"ח

שאין סק"ו) וסובר והביאוה"ל הנוב"י על שחולק

כי אהל, עשיית משום הפאראסאל פתיחת לאסור

לדון  יש שמ"מ אלא טרסקל, לכסא לדמותו  יש 

שבפתיחתו כיון  מנא, 'מתקן  משום זאת  לאסור

ככל  זה ואין  מקום, בכל לשימוש הפאראסא"ל ראוי 

משום  מנא, תיקון בכלל שאינה אהל פריסת 

והוסיף  במקומו , אלא לשימוש  ראוי אינו שהאהל

לדון  יש  כל, לעין נעשה שהדבר  שמאחר החזו"א

זה, ידי על פירצה וגרימת דחול' 'עובדין משום גם

הפירצה, במקום גדר לגדור לחכמים מסור  והדבר

יחיד , אדם של פרטי מאיסור יותר  הדבר  וחמור

דברי כנ"ל אך  ולדורות. העם, לכל גדר  זה שהרי 

אחרונים ריבוי כנגד  הם מכתם החזו"א (נוב"י,

והביאוה"ל תהל "ד  חיי"א, מרדכי, מאמר לדוד ,

ועוד ) להם, בפתיחתשחושש שיש ס "ל שכולם

וא"כ  אהל, עשיית איסור  חשש  הפאראסא"ל

עגלה  של הגגון בפתיחת  גם לחוש יש לדידהו

וצ"ע. אהל, עשיית איסור לחשש 

החת "ס [ויש  לשיטת שאף עב)להוסיף סי' (או"ח

אני, אומר היטב הדק  העיון  'ואחר שכתב

חסידים  משנת לאו  בשבת  פאראסאל לישא בודאי 

לפע"ד  מ"מ אבל ממנו, ירחק  נפשו ושומר  היא

שם  וכתב זצ"ל', הנוב"י הגאון  שחשב כמו  איננו

כזה אהל סוג במשכן  היה שלא (שאוחזים דהיות 

בי  אותו והוסיף ד )ונושאים לשעה, בנין דהוי  וגם

לארץ  מגיעות  המחיצות שאין שלישי טעם בה

אין  דע"כ וסיים הרמתה, בתשובתו בארוכה עיי"ש

אין  שבעגלה הגגון נידון לגבי  מ"מ דאו ', איסור בזה

אלו]. סברות  מג' שנים שייכים

שמתיר [ובדרך במה ולהדגיש לציין יש אגב

תינוק  עריסת של הדף להניח בפסק"ת

בסי ' לעיין שם ומציין בונה, איסור  בזה ואין בשבת,

לבאר  וצריך  הכוונה, היטב ביאר לא הרי  שטו,

יש  אהל עשיית מאיסור  להנצל שבכדי  כוונתו 

לבנות היינו  שטו , בסי' המבואר  השינוי לעשות 

תלוי הדף קודם שיאחזרו למטה, מלמעלה האהל

תחתיה]. העריסה דפנות  את  יכניסו  ואח"כ  באויר

שעבר משבוע לנשמ "ח המשך

סרו לא הצדיקים  שכל הדב"ח מרן של דב"ק 

כלל השו "ע מדברי

בהמשך בנשמתין א] שעבר שבוע למש "כ

מרן  של קדשו  מכתב את חדתין

זי"ע מצאנז חיים הדברי  בספר רבינו  (הנדפס

(10 עמ' הרועים הצדיקים ילקוט לגבי  כותב שבו 

וזל"ק , מאוחר , שהתפללו הק' הבעש "ט מתלמידי

בגודל  עניים ורעה לעמו לזכות ה' ברצות כי וגם

לגלות הקדושים עבדיו לנו שלח הגלות ועול הלחץ

כמו הקדושים עבדיו ע"י התורה פנימיות ביותר 

והזהירו הודו  כולם עכ "פ ז"ל והבעש"ט האריז"ל

הק' התורה פשטיות על עבור  מבלי  לרבים

התורה  גדולי  בכבוד והזהירו בשו"ע המבואר 

ביתר  דרכיהם היה אדרבה וגם בלבד  בפשטיות 

ועשו לשער  אין היה ויראתם וסייגים גדרים

בהבלי ומאסו מדרגה לאיזה לבוא הרבה סיגופים

מאדמו"ר  זה בדורינו  ראו  רבים וכאשר עוה"ז 

מזידישוב  הה"ק ואדמו"ר מראפשיטץ הרה"ק 

בסיגופים  נפשם שמסרו מרימינוב הה"ק  ואחריהם

באמת מסי"נ ראינו התפילה ובשעת ומקוואות.

מדבר  סרו לא כולם זלה"ה רבותינו  הצדיקים וכל

ערוך מהשלחן בזמן אחד  שלא שהתפללו ומה 

הצורך  שלעת יודע בהלכה שבקי מי השו "ע 

מותר בזמנו להתפלל לו וא"א החלוש ואדם 



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח כהליקוטי 

לפניו הנכון בעת יכול להתפלל כ "א לא אך  ,

כלבו, באמת  שדברו מי  רק  אני  חלוש  כלל לומר

הש"ע  מדברי  סרו  לא זללה"ה שרבותינו הדבר 

האם  הק' בדבריו מפורש  אין  והנה עכל"ק . כלל.

תפלה  זמן אחרי שהתפללו  הצדיקים לאלו  כוונתו 

היום) חצות כוונתו(קודם בודאי מובן שבזה ,

בשו "ע המובאת פ)לההלכה לו(סי' שאין  שמי

החלוש  הצדיק וא"כ  תפילה, זמן  דוחה נקי גוף 

שהוא  הצדיקים ממחלת שסובל ג"כ בזה שנכלל

מעיים ע"ב)חולי  קיח דף שבת בגמ' מותר (כדאי'

באלו הדב"ח מיירי אם וכן  תפלה, זמן  לאחר לו 

בה  ומאריכים חצות לפני  שמו"ע מתחילים שהיו 

כמה  דעת הבאנו כבר  בזה גם הרי הרבה

הפוסקים  ההתחלה,במגדולי  בתר  דאזלינן  שס "ל

דעות על לסמוך  יכול החלוש  שהצדיק  וודאי

האלו.

זי "ע ואמנם  מקאמרנא הגה"ק בדברי  מצינו 

וע"ע  ע"ב, צד  בראשית  הברכה (היכל 

ד ) אופן מי"ד  פ"ב אבות ביתו בזקן גדולימש"כ על

שמו "ע  תחילת אף מתפללים שהיו  הצדיקים

היום חצות  אחרי  שם דשחרית שכותב (ועיי"ש

כמעשיהם) ח"ו לעשות  שלא ביותר חריפים דברים

הנ"ל היתרים שייך  לא בזה (דפשטותולכאו'

יכול ולא נקי גוף לו שאין שמי הוא הנ"ל ההלכה

קודם  להתפלל  צריך היום חצות עד גופו לנקות

חיסר  כדין שחרית  השלמת  לעשות  ואח"כ  מנחה

באונס) הדב"ח תפילה מרן  של שד"ק  נימא ואם ,

אלו צדיקים על אף בדבריו קאי  משמע (שהלא

ע"פ  היו שכולם הצדיקים הנהגות  כל את  שכולל

אלו) צדיקים הנהגת גם בזה ונכלל הריהלכה ,

האלו צדיקים לגבי קדשו  דברי כוונת  לפרש  צריך

דקיי "ל  הדחק שעת  בבחי' הוא הרי  החלוש שהצדיק 

יחידאה שיטה על לסמוך  יכולים (וכמש "כשבכה"ג

בחו"ל, דחדש  בלאו דאו' מ"ע לגבי אף  והט"ז הב"ח

דרבנן) מצוה לגבי לכה"פ הצדיק ולש "ך  וא"כ

דיש  הפרישה שיטת  על בכה"ג סומך  החלוש 

וכמש "כ  היום, כל שחרית  להתפלל אפשרות 

היה  ולא שנאנס מי דלפרישה ברכות למס' בביאור

מנחה  ומתפלל חצות קודם שחרית  להתפלל יכול

שחרית תשלומין)ואח"כ על (כדין שכר  מקבל

בשם  שם והבאנו  בזמנה, התפלל כאילו השחרית

שיק המהר "ם צא)תשובת סי' היתר (חאו"ח שיש 

זמנה, שעכשיו  תפילה קודם ההשלמה לעשות 

וע"כ  להדדי , התפילות ב' מסמיך שאין  באופן

יכולים  היו  ולא חלושים שהיו הצדיקים אותם

בתפילה  כיונו  חצות קודם שחרית להתפלל

אין  שאם תנאי של באופן שמתפללים הראשונה

לשם  הא' תפילה הרי  הנ"ל שיק  כהמהר "ם ההלכה

שחרית תשלומי לשם והשניה (ומקבלים מנחה

הנ "ל )על הפרישה לדעת  בזמנה כשחרית  שכר יה

לשם  הא' תפילה הרי  שיק  כהמהר "ם הלכה ואם

שחרית כתפלה תשלומי  שכר עליה (ומקבלים

הנ "ל ) לפרישה ].בזמנה

_________________________

קדום ב. מקור שיש  ל"ד) סי' או"ח  ח"ז  (יבי"א הגרע "י שמציין וכמו קודש, בהררי יסודתה ההתחלה בתר דאזלינן זו שיטה

קול  (בשו"ת חביב בן המהר"ם כמו זו בשיטה דאזלי פוסקים עוד יש  וכידוע  נא), סי' (ליק הגאונים בתשובות  זו לשיטה ביותר

(אות  ברכות  הירושלמי על ענגיל לר"י הש"ס בגליוני וכ"כ קד) (סי' מבוטשאטש  להגה"ק  אברהם באשל וכ"פ ד), סי' גדול

(סי' השלחן בערוך  וכ"פ  ס "א). רלג סי' הטהור בשולחנו מקאמרנא הרה"ק  והביאו סק "א, רלד (בסי' הא"ר שיטת  היא וכן נד),

עד  השמו"ע  לגמור יוכל שלא אף  לחצות  סמוך שמו"ע  התחלת  שמתיר סק"ד) בדה"ש כ (סי' השלחן בקצות  וכ"ה ס"ה), קי

בברכות  מהתוס ' ע"ז  הדיוק וכידוע זי"ע , מפשיסחא הקדוש  היהודי בשם קכא) סוס "י (ח"א צבי ארץ בשו"ת  וכן חצות , אחר

פט (סי' כהמג"א דלא בזה מקילים הנ"ל [ושיטות  הזעם בשעת לקלל להתחיל יכול שהיה בלעם לגבי שאלמלי) ד"ה ע"א ז (דף

שס "ל  ועו"פ  ס"א) פט (סי' הרב ושו"ע  ס"ב) רסג (סי' והט "ז  ס"א) רלב (סי' המחבר מלשון כן שמדייק הנ "ל) רלב ובסי' סק "ד

התפלה]. בזמן התפלה כל לגמור שחיוב



לנפשך  חכמה דעה כו 

הדרכי  והנהגת פסק  על שאול  הגבעת  עדות 

הצדיק  עם  להתפלל  בענין תשובה 

והוסיף הגה"ק ב ] עדות את  לזה להסמיך מורנו 

גבעת בספרו  זצ"ל בראך  שאול רבי

עקב)שאול פר' שמאריךוז"ל(עה"ת (אחר

שלא  הרבה שמזהיר יששכר בני מספה"ק  להעתיק 

מצדיקים  בזה ללמוד  ושלא תפלה זמן ח"ו לאחר

גדולות באילנות עצמן תולין אלו "ואנשים גדולים

כי  עמוקה בשוחה ונפלו הדור גדול  מאיזה כן שראו

כל אומנתו הם ויחודיו שתורתו הגדול הצדיק  אם

רוח  השגת כפי דבר איזה לפעמים עושה חייו ימי

עיי"ש עכ "ד  יעשו כתורה עם המון אבל  קדשו

ממשיך ) וע"ז שאלתיבארוכה, שנה כשלושים "וזה

[שהיה  זצ"ל תשובה דרכי בעל הקדוש הגאון את 

בקיאותו וכנראה הדור פוסקי  מגדולי הדרכ"ת

שהקדוש  היות יו"ד] על העצום בספרו  כוחו  וגודל

טוב  ועשה בספרו כתב זצ"ל מזידיטשוב צבי מו "ה

שלא  דבר איזה לעצמו עושה הרב אשר תראה אם

הגם  תפלה זמן  מאחר  אם כגון  התורה כדרך 

על  אתה תעבור  לא מפורסם צדיק  הוא שהרב

הצדיק  והרב אחת תנועה אפי' ח"ו  חכמים דברי 

מזג  לפי  ואפשר  שעה בהוראת אפשר  זה שעושה

וצריך  בריאתו  משקל עפ "י  עושה הוא וכוחו  גופו 

אחריו, להרהר ח"ו וחלילה זכות לכף לדונו  אתה

ולכן  – עכ"ד  התורה נגד  כן  תעשה לא אתה אבל

הקבוע  בזמן להתפלל תמיד הנזהר  איש  שואל אני 

זה  בזמן  מתפלל אינו אשר  לצדיק  כשנוסע בשו"ע

נכון  אם בזמנו  שמתפללין  ביהמ"ד שם ויש

לביהמ"ד  ילך שחרית  תפילת  ואחר שם להתפלל

מעוטף  והוא התפלה ובעת הצדיק מתפלל שבו

וזל"ק  לי והשיב ותשבחות , שירות  יאמר בטלית

התלמיד  יתנהג שלא הוא הרב שכוונת פשוט

רבו שמתפלל בזמן להתפלל בבואובביתו אבל

טובת  קודש שפע לקבל הצדיק בצל להסתופף

למלאך  הדומה  הרב עם  להתפלל צריך הנפש 

ידקדקו לא קודש נאוה בביתו שם  צבאות ה'

פעמים  הרבה בצאנז ובהיותי  נגדו , לשנות

זצלה "ה  הגה"ק  א"א מרן כ"ק  עם שנים בכמה 

ב  רשכבה "ג  הגה"ק  שמרן אף דברי זי"ע  על

וכו ' בזמן זקנתו  לעת מתפלל הי ' זי"ע  חיים

נסמכנו ועליו עמו  התפללנו תלית"ש אעפי"כ

כל  וכן וכיוצא בפ "ע להתפלל שם  לשנות וח"ו

סרים  שהי ' בימיו ז"ל עולם  וגדולי  הדור  צדיקי

המדינות  מכל לפתחו ומשכימים למשמעתו 

הרבה  מהם  נזהרו  שבביתם הגם  עמו  התפללו 

שכתבתיבזמן כמו  רק הסומוע"ט וכוונת  וכו'

בהערה ג עכדה"ק  [ועיין שאול. הגבעת עכ"ל .

הדברים  מציאות  שסדר  מהמשב"ק עדות  למטה

_________________________

מתפלל ג . זי"ע ] חיים הדברי [ה"ה רבינו הי' והאיך  בזה"ל, כב) (אות  חיים דרכי בספר רפאל ר' המשב"ק  שכתב מה לציין ויש 

רבינו  כשהיה היה הסדר רק  במהירות, ולפעמים בנחת מתפלל רבינו היה לפעמים כי תמיד, שוה היה לא תפילה הבעל עם ביחד

בתפילתו, ממהר ג"כ הש"ץ היה במהירות  רק מתפלל פיסקא  בכל ממתין הש"ץ היה לא  בנחת מתפלל רבינו כשהי' אמנם 
העולם עם כדרכו מתפלל השלש היה  רבינו שישמע כדי התיבה על בידו מכה הש"ץ הי' אמת ה"א לסיים לק"ש מגיע וכשהיה

כתב, כד) (באות ולהלן ע "כ. וכו'. הש"ץ, מפי ורבינו תיבות עשרה השמונה סיימו כבר שהציבור בעת פעמים  כמה אירע
"ע  לשמו "ק הרה שבא  עד תפילה  הבעל והמתין שאמר  ברוך קודם עומד  היה  רבינו הקדוש שסיים בעת אירע פעמים וכמה ,

השמו"ע, הקדוש  רבינו שסיים עד הש "ץ שהמתין אירע פעמים וכמה רם, בקול השמו"ע להתחיל להש "ץ צוה ישראל גאל הקדוש

ע"כ. וכו',

בקודש  שדרכו זי"ע, מצאנז זקה"ק אצל הוה עובדא בזה"ל, שכתב יתרו) פר' תשמא חורש"י (דרשות חיים שפע בספר וע "ע

קר  עד השחר ברכות בחדרו לומר קבוע,היה היה לא תפילתו וסדר הציבור, עם להתפלל הגדולים בתפילין מעוטר כשהוא בנות 

אחדים ברגעים פרק  או מזמור אמר והקהל לפעמים ציבור השליח שעות. ו' אפילו או שעתיים או שעה  במשך ולפעמים
הלחש  תפילת אחר עד  בנחת כדרכם מתפללים  מתיישבים היו יום, מדי זקה"ק  עם שהתפללו אלו האנשים, רוב היו ואח"כ ,



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח כז ליקוטי 

אך  לתפלה, שיכנס  עד הדב"ח למרן שהמתינו היה

לאריכות המתיו ולא הרגיל כסדר  התפללו אח"כ

ואולי לו, המתינו הש "ץ חזרת קודם ורק  תפילתו ,

לו להמתין שלא עצמו  הדב"ח הוראת  היתה כן 

התפלה להתחלת  אלא התפילה (ולא באריכות

הזמן  היה מתי בכתובים ברור מקור עדיין מצאנו

ויתכן  לתפלתו, הדב"ח מרן נכנס בו ביותר המאוחר

חיכו  ולא עמו שהתפללו שהציבור בזמן נכנס שתמיד 

ורק היום, חצות קודם השמו"ע גמרו תפילתו לאריכות 

א' במזמור שעות  ו' אף  להאריך יכול היה עצמו הוא

הנ "ל ) חיים השפע .כדברי

שלא  הצדיקים עם  להתפלל  המנהג ביאור

בזמנה

והביאור כפיג] לכאו ' הוא הנ"ל במנהג

הקודם  שבוע בגליון  שביארנו 

יסודית מצוה היא לצדיקים התקשרות  שמצות 

הזוה"ק  מדברי [כידוע התורה"ק , משרשי ועיקרית

מצות לקיים לזכות עצות הם התורה מצוות  שכל

היא  לצדיקים התדבקות מצות  והלא בו ', 'ודבקת

בהש"י, דביקות  מצות לקיים זוכים  ידה שעל הדרך

אש  והלא בו לדבק  יכול אתה וכי  בחז"ל כדאי '

והיינו ובתלמידים, בחכמים הדבק  אלא הוא אוכלה

בהשי"ת לדבקות לבא יזכה בחכמים הדבקות שע"י

התכלית]. שהיא

שפע וע "כ לקבל הצדיק בצל להסתופף  "הבא

מקיים  הוא הרי ובזה הנפש" טובת  קודש 

בשם  שעבר שבוע כמש "כ הרי בו, ודבקת של מ"ע

קברי על השתטחות שמצות יהודה השארית

כהנים  טומאת ודוחה למצוה נחשבת  צדיקים

דרבנן)דרבנן כהנים טומאת הדוחה מצוה כל  (כמו

כדאית בצדיקים דדבקות  זו שמצוה י"ל ה"נ הרי

דזמן  דרבנן  חיוב לדחות  קיומה עבור  שיסמכו  היא

שעבר  שבוע שהבאנו בכס"ד  [וכדאשכחן תפילה

תפילה  לזמן  דוחה התורה לימוד מצות שאף  שס "ל

שס"ל  הנ"ל הרא"ש  מדברי  לה ויליף דרבנן,

ט  דוחה התורה דרבנן ,שלימוד כהנים ומאת 

לדחיית דרבנן  תפלה זמן דחיית  הכס "ד ומדמה

לגבי כן  שי"ל מכ "ש וא"כ דרבנן  כהנים טומאת

בו דודבקת ת "תמ"ע בהל ' הרב השו"ע (שכתב

ת "ת ) ממצות  גדולה יותר להוסיף שהיא יש  וכן ,

משה השיב תשובת  בשם שעבר שבוע (סי'מש"כ 

הוייד ) מצוה שהפסד  לבנה קידוש  הפסד  לגבי 

כדאשכחן  יחיד פוסק על בה שסמכינן כשעה"ד

רשב"י הוא שכדאי  קר"ש  מצוה הפסד לגבי  בגמ'

קיום  הפסד לגבי  י "ל וה"נ בשעה"ד , עליו לסמוך

באופן  הצדיק אל בא שבאמת למי  בו  דודבקת  מ"ע

וכלשון  וכו ' קודש  שפע ממנו לקבל שרוצה הראוי 

לעיל]. תשובה הדרכי 

הצדיקים בהנהגת  יציב הדברי ביאור

עוד הדב"ח ד] מרן דברי  את לפרש מקום יש 

זמנה הנ"ל אחר שהתפללו (שהצדיקים

השו"ע) ע"פ ג"כ תשובה היה הדרכי דברי את  וכן

הדור הנ"ל צדיקי "שכל שמעיד  המנהג (בביאור

למשמעתו  סרים שהיו בימיו עולם וגדולי

עמו") התפללו וכו' לפתחו מש "כ ומשכימים ע"פ 

יציב דברי בשו"ת  זי"ע מקלויזנבורג (ח"ז הגה"ק 

טו) סי' הצדיקים לקוטים של ההיתר לפרש 

הזמן  באיחור יציב שהתפללו  הדברי נהג (וכן

וברמב"םעצמו) תפלה)וז "ל, הל' עשה (ריש  מצות 

_________________________

לחזות  סביבו עומדים היו קדשו בצל להסתופף מגיעים שהיו והאורחים הלחש , תפילת הוא גם יסיים שזקה"ק עד בתורה לעסוק

יוצר  לברכת עד כבר הגיע  ולפעמים שאמר, ברוך או דזמרה פסוקי באמצע  אוחז  עדיין היה לרוב שכן תפילתו, את ולשמוע 

עמו, יחד התפלל והוא הש"ץ בחזרת לפתוח ציבור לשליח לפעמים מורה היה ישראל גאל לברכת מגיע זקה"ק  כשהיה אור,

מדבריהם  משמע ע "כ. רם. בקול התפילה את  הש"ץ חזר ואח"כ שבלחש תפילתו את  שיסיים עד עליו להמתין מורה היה ולפעמים

הש"ץ. בחזרת עליו המתינו רק  ממש , עמו להתפלל הציבור המתינו שלא



לנפשך  חכמה דעה כח

אלקיכם, ה' את ועבדתם שנא' יום בכל להתפלל

שנאמר  תפלה היא זו  שעבודה למדו השמועה מפי

עבודה  היא איזו חכמים אמרו  לבבכם בכל ולעבדו 

הרמב"ם  בדעת ונ"ל וכו', עכ"ל, תפלה זו שבלב

והב' בלב לכוון הא' תפלה, במצות  חלקים שני שיש

בכל  מלעבדו ילפינן הכוונה וענין בפה, להתפלל

וכמ"ש  גרידא בהרהור גם יוצא וזה לבבכם,

שהחיוב  דועבדתם קרא נמי  איצטריך ולכן המג"א,

יכול  שאינו  ואנוס בחולה ולזה בדיבור, להתפלל

מצות עכ "פ שיקיים כדי בלבו  יהרהר להתפלל

שהאידנא  דאף ג"כ  שפיר  ואתי לבבכם. בכל לעבדו

מקיים  שעכ "פ בתפלתו  ימשיך  מ"מ מכוונים אין 

ודו"ק  לבטלה ברכותיו  הוי ולא ועבדתם, מצות  בזה

דעתו שימוד  ארמינן לכתחילה ומ"מ וכו', היטב,

שיתפלל  דמוטב יתפלל, אל לאו ואם לכוון יכול אם

לבבכם  בכל דלעבדו  חיוב גם וקיים בכוונה אח"כ

זמן ודו"ק. אחר  שהתפללו  צדיקים סמכו זה ועל

והחיוב  מדרבנן רק בודאי  שהזמן כיון תפלה 

התורה , מן לבבכם  ברורדבכל שהיה ומכיון

קדושות  כוונות ביותר יכוונו כך שאחר  להם 

לאחר רשאים  היו זה שפיר והיתר עכ"ל. ודו "ק .

וידעו הצדיק עם שהתפללו אלו לגבי  ג"כ  ששייך  י "ל

שישפיע  הקדושה אור הופעת שלגודל בנפשם

בכל  דולעבדו  מ"ע לקיים אז יוכלו בתפילתו הצדיק

תפילה  דזמן דרבנן  מצוה דוחה שזה כראוי  לבבכם

כנ"ל.

דהע"ה אדוננו לציון כהנים  כניסת  בענין

עוד עם ה] להשתמש מקום דיש  מורנו  הוסיף

הנ"ל יהודה השארית (שמתיר דברי

מצות קיום עבור דרבנן כהנים טומאת  לדחות 

הצדיקים) ע"ק לגביהשתטחות נוסף  וסניף כצירוף ,

דהע"ה, לציון להכנס  לכהנים מותר  האם השאלה

הדור  לפוסקי נתון  הדבר  שבאמת ונדגיש ונקדים

דברינו על לסמוך  ואין  זו  בשאלה למעשה שיכריעו

רק  נכתוב אך חכם, שאלת ללא למעשה דלהלן 

בזה לצדד שיש זכותהדברים לימוד בתור גם (והוי

כידוע  שם להכנס ומקדם מאז שנהגו הכהנים על 

קודמים  מדורות  בידם שקבלה כהנים שישנם

מנהגם) יותר יובן להלן ג'ובדברינו בו  שיש די"ל ,

היתר ספיקא)צדדי ספק  .(ובבחי'

להוציא  שבנו  המחילה מחמת ההיתר צד

קדרון  לנחל  הטומאה

א) עלינוו] שנאמנה במקו"א כבר  כמש "כ

ב"ב  דמס ' בתוספתא חז"ל של עדותם

פל"ה) דר"נ  באבות הוא וכן ה"ז, וז"ל (פ"א ,

וקבר  דוד  בית  קבר  והלא לו אמרו  התוספתא,

אדם  בהן נגע ולא בירושלים היו הנביאה חולדה

להן  היתה מחילה ראיה, משם להם אמר מעולם,

עכ "ל קדרון . לנחל טומאה מוציאה (ופירשו והיתה

בוקעת הטומאה ואין טפח היתה דהמחילה שם

טומאה) חשש וליכא עדותועולה לפנינו  הרי וא"כ  .

שלא  באופן נעשו  דוד  בית  מלכי שציוני  ברורה

טומאה, לידי  דעה יביאו בחז"ל מצינו לא (ולכאו'

הנ "ל ) קבלה על  בהדיא כתבנוחולקת  וכבר  ,

לבנות נזהרו שחז"ל לומר  שמסתבר  במקו"א

עליה  לסמוך  שיוכלו  שידעו  חזק באופן המחילה

טומאת לידי לעולם תביא ולא לעולם תפול שלא

שנפלה כהנים, לחשוש מקום שיש נימא (דאם

לא  איך  א"כ השנים במשך  טפח והפותח המחילה

שלא  המחילה על  סמכו חז"ל ואם לזה, חז"ל  חששו

נ שלא עליה לסמוך יכולים אנו גם לכאו' פלה תפול 

ירושלים עדיין) מגדולי אחד  שכתב אשכחן ואמנם ,

באופן  המחילה חז"ל תקנו  ביהמ"ק שבזמן  ? בספרו

המחילה שתפול חשש  היה נוגעים שלא היה (שאז

וכו') קדשים שאוכל  אדם לכל  טומאה אך דיני ,

רעידות שהיו וידוע גלות  שנות  אלפי  אחרי בימינו 

שנפלה  לחשוש צריך  אלו  שנים במשך אדמה

אסור  ולדבריו  טפח, הפותח ונסתם המחילה

אך  הנ"ל, התוספתא דברי על כהיום לסמוך  לכהנים

ספק  בגדר אלא הדבר אין לדבריו שאף בזה י "ל

ב' עוד לצרף  יש וע"ז המחילה, נסתרה שאולי 



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח כט ליקוטי 

דלהלן  שאפשר ספיקות  ספיקא ספק בחי' (דהוי

להקל ) .לסמוך 

אינם צדיקים דקברי השיטות ע"פ  נוסף  ספק

מטמאים

ב ) הפוסקים ז] על לסמוך מקום דיש נוסף א' ספק

שמות - חדתין נשמתין בספר (שהבאנו

בשלח) אינם בפר' צדיקים שקברי  הסוברים

אלו שכל להוכיח במקו"א כתבנו וכבר מטמאים

מופלגים  צדיקים מלכים הנם ציון בהר הקבורים

וחזקיה  ושלמה דוד  עם להקבר שזכו  נוראים

שאינו ,דהמלך  מי לקבור שאסור היא הלכה (שהלא

צדיק ) עם יחד  נהגוצדיק  אר"י שכהני ובפרט ,

מטמאים  אינם צדיקים שקברי זו דעה על לסמוך

הרש"א  והסב"ק  החיד "א בשם שם כמש "כ

ועוד , חזי אלפנדרי  מ"מ לרוה"פ כן קיי"ל  שלא (ואף

ספיקא) לספק  נוסף  לספק  להצטרף  .שיטתייהו

הנ"ל יהודה  השארית  פסק  על לסמוך ג' ספק

ג) הנ"ל ח] כהפוסקים קיי "ל שלא כנ"ל את"ל ואף

יש  הרי  מ"מ מטמאים, צדיקים קברי אלא

שס"ל  הנ"ל יהודה השארית  דעת את  לזה לצרף 

להתיר  אפשר  צדיקים ע"ק השתטחות  שלצורך 

שע"ז  שם ומפרש דרבנן, טומאה ליטמא לכהנים

צדיקים  קברי  בכל ליטמא אר "י  כהני סמכו 

וע"כ  טפח פותח של באופן  נבנו  שכולם  הקדמונים

פוסק  דברי  לכה"פ  לנו יש וא"כ דרבנן , רק  טומאתם

עליו, לסמוך  זי "ע התניא בעל הרב אחי גדול

על סומך היה זי"ע התניא בעל  שאף אי' (וכמדו'

.פסקיו)

השארית  סמך על בשופי להתיר אין מדוע

יהודה

ואמנם  להחליט ט ] מקום שאין  מורנו  פירש 

דברי סמך על גמור היתר

סניף  בתור  לצרפו יש כנ"ל [אלא יהודה השארית

פוסק  רב בזה ולשאול הנ"ל לס "ס ספק להוסיף 

ס "ס  על לסמוך  אפשר האם ס"ס  בהל' הבקי מובהק 

השארית שדברי שמלבד להתיר ], למעשה זה

שיטת הוא הרי  ובפשטות מחודשים, המה יהודה

איסור  שיתירו פוסקים לשאר מצינו שלא יחיד

ההשתטחות, מצות עבור דרבנן כהנים טומאת

נכתבו יהודה השארית דברי  לכך  בנוסף הרי

מיירי שעליהם מסוימים גדולים חסידים לצורך

להתקרב  בנפשם גדול צורך שהרגישו בתשובתו 

זי "ע  התניא בעל של קדשו  לציון האפשר ככל

זאת להם שחסר שהרגישו בנפשם, בער  והדבר

וכמוכח  דחיי , באילנא התקשרותם חיזוק  לצורך

השארית אפילו  אך  הנ"ל, שבתשובתו מלשונות

לכל  כללי היתר  בתשובתו קבע לא עצמו  יהודה

התניא בעל לאהל להכנס שבעולם (אחרי הכהנים

מדרבנן) רק טומאתו שיהא הסידור שם ורק שעשו

זאת להם שצריך בנפשם שמרגישים לאלו  התיר

דהע"ה  בציון בעניננו גם וע"כ ההתקשרות, לחיזוק 

הכהנים  שכל ולקבוע דבריו על לסמוך  א"א הרי

כאלו ג"כ שיכנסו  ודאי  שאז לשם, להכנס מותרים

לצורך  ההשתטחות  זאת  מוכרחים שאינם

_________________________

[עיין ד. ספה"ק  בכמה בזה וכמש"כ כפשוטו, זה אין לגנאי שנזכרו אלו ואף  דוד, בית מלכי בענין השגה לנו אין באמת הנה

(ח"ב  משקלוב הרמ "מ ובכתבי המלך, מנשה על מש "כ סד) עמוד ויקרא ובפרשת  קלו עמוד במלכים (ח"א השלוח  במי למשל

בשמות  זי"ע מוהרנ"ת העתיקו כד) פרק (ב' בדה"י יהואש  המלך על המובא אף שעל מצאנו וכן אמון. על מש"כ קעז ) עמוד

מלכי  וכ"ש קצג]. אות הצדיק צדקת ובספר יאשיהו, ערך  תלפיות  מדרש בספר דוד בית מלכי כל על בכללות וכ"כ הצדיקים.

מלכי  שאר את  גם נציין ולכן צדיקים. אצל רשעים לקבור אין ההלכה דעפ"י צדיקים, היו הם גם בודאי שם הקבורים דוד  בית 

המלכים  (פירוט  יהואש  בן אמציה יורם, בן אחזיה רחבעם, בן (אבים) אביה שלמה, בן רחבעם ה"ה: שם. הטמונים דוד בית 

פי"ב). ח "ב והמקדש  הקודש  עיר בספרו טיקוצ'ינסקי הגרי"מ כתב ציון שבהר דוד בית מלכי קברי במערת  הקבורים



לנפשך  חכמה דעה ל

דהע"ה, מלכינו  אדונינו בנפש נפשם התקשרות

כאלו שישנם בנ"י , נפשות בסוגי  התלוי דבר  שזה

לחזק  כדי  הציון אל להתקרב צורך שמרגישים

אין  נפשם שורש שלפי  כאלו וישנם ההתקשרות

ומרגישים  הציון  אל בהתקרבות צורך  מרגישים

על  מורנו  [וסיפר  מרחוק, בעמידה אף  ההתקשרות

בברדיטשוב  עמד כהן  שאיזה בעיניו  שראה מה

רחוק  ביתבמקום באמצע הוא הקדו"ל  (שציון

דהקדו"ל האהל  לראות  יכולים והכהנים גדול  החיים

גדול ) ממרחק הנ"ל רק  הכהן  על מורנו ראה ובכ "ז

לכזאת הק ' הציון אל השתוקקותו ברוב שזכה

אלו מכל יותר  הקדו"ל בנפש התקשרות  דרגת 

הק ']. לאהל שנכנסו

ישראל בנפשות זה בענין שיש החילוקים 

והראיה  שרואים י ] ממה הוא ע"ז וההוכחה

בעומר  בל"ג למשל במציאות

הישראלים אצל כהנים)במירון שאינם (היינו

שום  מרגישים שאין רבים שישנם למירון , העולים

להתקרב  לכה"פ  או עצמו הציון אל בכניסה צורך

לצורך  להם די אלא הציון, אל שיכולים כמה

דהילולא  ביומא שהגיעו  ברשב"י התקשרותם

מקום  איזה להם ומוצאים מירון , קדישא לאתרא

ויעשו זוהר  שם וסעודה שילמדו הדלקה איזו שם

וישנם  ההתקשרות, תוקף את  מרגישים ובזה וכדו'

צורך  מרגישים נשמתם שורש שלפי אחרים

הציון  אל האפשר  ככל ימסרו בהתקרבות (ואף

להכנס  עצומה בהתאמצות להדחף  כך על נפשם

להם  שדי ישנם בזה ואף רשב"י, היכל לתוך 

שימסרו  כאלו וישנם הציון היכל  לתוך שנכנסו

וכו') עצמו הציון אל להתקרב וה"נ נפשם ,

לכהנים  אלא יהודה דהשארית היתר  אין  בעיניננו ,

לבעל  ההתקשרות שלימות  בעצמם מרגישים שאין

להם  וחסרה לאהל, מחוץ כשעומדים התניא

נפשם  להשביע כדי  הציון  אל ההתקרבות 

לגבי ובעניננו , הצדיק, אל להתקשרות המשתוקקת

ידי על הוא הנ"ל ענין לבדוק  הדרך דהע"ה, ציון

להכנס  לכהנים ברור היתר קובעים (אלא שאין 

שיש לומר או ספק  שהוא באופן הדבר משאירים

וכדו') הפוסקים מח' הרגשתבזה לו שאין  ומי

היתר  למצוא עצמו ידחוק לא ממילא הנ"ל החסרון 

יהודה  דהשארית היתר כ"כ אין באמת  (שאצלו

ללא  אף  להתקשרות  לזכות יכול שהוא כנ"ל

הק ') הציון על  הכהנים השתטחות  אותם משא"כ 

זאת צריכים נשמתם ושורש טבע שלפי 

והפוסק  האופן וימצאו  יחפשו הם הרי ההשתטחות

עצמו וזה הנ"ל, כל ע"פ להם יחפשו שיתיר (שהם

וכו') ההיתר אחר להם ויטרחו יש  שאמנם יוכיח

אי ' זה [ומעין יהודה דהשארית  הנ"ל ההיתר

זי"ע מגור הרי"מ החי ' שופטים מהרה"ק מנחם (פני

אמת ) האמרי אביו בשם הגמ'תשנ"ה דברי על

ע"א) כח דף שומר (ברכות גמליאל רבן  שהעמיד

תוכו שאין  מין לביהמ"ד  יכניס  שלא ביהמ"ד  בפתח

זה  דבר  לבחון  השומר ידע מהיכן והקשה כברו ,

אלקינו', לה' 'הנסתרות  הלא הלב, בפנימיות התלוי 

שהשומר  הנ"ל הרה"ק ופי ' ללבב', יראה 'ה' שרק

עצמה  וזו לביהמ"ד , להכנס  אדם לשום הרשה לא

הצליח  כבר כברו  שתוכו  שמי הבדיקה היתה

שהשומר  אף  לביהמ"ד להכנס אופן שהוא באיזה

בעניננו וה"נ להכנס , אחד לאף  נתן  ולא הרשה לא

ועוד ) הקבלה לימוד ענין כגון דומים ענינים (ובעוד 

להם  נחוץ שבאמת  מי שבודקים מהדרכים שא'

הפתח, שסותמים ידי על זה שאומרים הענין, (כגון

בש"ס  כריסו שמילא מי אלא קבלה ללמוד שאין

הגבלות ) ועוד  הענין ופוסקים לו נחוץ שבאמת ומי

לפתוח  איך  הדרך את  כבר ימצא הרי נפשו  לחיות 

ולהכנס ]. הפתח

גמור  היתר תשובה הדרכי מדברי לעשות אין

אחד לכל 

וכעי "ז הדרכייא ] היתר  לגבי מורנו אמר 

הנ"ל עם תשובה (להתפלל

תפילה) בזמן שלא זאתהצדיק לקבוע שאסור

אלו גם בו ישתמשו שאז ופשוט גמור  היתר  בתורת



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח לא ליקוטי 

זה להיתר שייכים זו שאינם בדרגה שאינם (היינו

ההתקשרות, לצורך בנפשם זאת להם שצריכים

קלות בתורת  בסתם התפילה זמן לאחר יבואו אלא

מיירי  לא שבזה ח"ו, חז"ל  ובמצוות  בהלכה וזלזול

להדיא  שאול  הגבעת וכמש "כ  תשובה, הדרכי

שבביתם  כאלו על מדבר שהוא בדבריו כמ"פ

מוכיח  שזה תפלה בזמן להתפלל  מאוד נזהרים

בדברי  וזלזול קלות  מחמת  בא הדבר שאין להדיא

ח"ו) אותוחז"ל  להשואלים להשיב מורנו  דרך וע"כ  ,

ולצורך  תפלה בזמן  המה שיתפללו  הנ"ל, בענין 

עמו להתפלל שיבואו ומהני  סגי ההתקשרות

החזרת כל בכוונה ממנו וישמעו  הש "ץ בחזרת 

בביהמ"ד  שהמתפלל תמיד ואומר  וכו', הש"ץ

עמו, יחד כמתפלל הוא הרי החמה בהנץ במנין 

מנין  תפלה בזמן שיהא ג"כ שרוצה מורנו (ואמר

בביהמ"ד ) אחד קבוע זאת  בכל יש שאם אלא ,

לקיים  ההתקשרות  חיזוק  לצורך לו  נצרך  שהדבר

שנצרך  ומרגיש ובתלמידים, בחכמים הדבק  מצות

קודש  השפע לקבל דווקא זה אופן  נזהר לו  (והוא

השו"ע  כדין להתפלל בביתו כשהוא אחרים בזמנים

ח"ו) מקלות  נובע הדבר שאין מוכיח זה ,שכנ"ל

שכן  ועדותו הנ"ל תשובה הדרכי  פסק יש בזה הרי

[וכן  כנ"ל, זי"ע הדב"ח מרן אצל הצדיקים כל נהגו 

זי "ע  הדב"ח מרן  צאצאי אצל המסתופפים נהגו 

הויואל  כ "ק אצל כגון דרכו, וממשיכי  תלמידיו  ואצל

הגרמ"א  ירושלים גאב"ד  ותלמידו זי"ע משה

מקלויזנבורג  יציב הדברי כ"ק  אצל וכן  זי"ע פריינד

אליהם  המקושרים אלו  עמהם מתפללים שהיו  זי"ע

תפלה  זמן  אחר הצדיקים מתפללים כשהיו  אף

וכנ"ל].

כדי  חז"ל תקנת  דחיית  לענין מקורות  כו "כ 

דאו ' מ "ע לקיים

ועדיין דחייתיב ] של ענין יסוד בעצם לעיין  יש

מצוה  לקיים כדי  דרבנן וגדר  תקנת

דרבנן , מצוה או  יציב דאו', הדברי יסוד (כמו

דולעבדו  מ"ע לקיים כדי דרבנן התפלה זמן שנדחה

לבבכם) בשבוע בכל מזה קצת  כתבנו שכבר ,

שישנם  מבוכות  כו"כ בזה ישנם שלכאו' הקודם

דבריהם  רבנן שהעמידו להדיא שמצינו  מקומות

הגמ' כדברי  כרת בה שיש  מ"ע קיום בביטול אף

ע"א) צב דף ודפסח שד (פסחים דמילה מ"ע וחים

דרבנן  שבות על לעבור לא כדי  כרת בה שיש

דרך האיזמל בנשיאת  או בשב"ק  (בהזאה

בג'כרמלית ) שאשכחן  איתא בגמ' שם ומאידך  ,

התורה  כנגד  דבריהם העמידו  שלא אחרים מקומות

כרת]. בו  שיש  דפסח מ"ע [לדחות

דרבנן  מ"ע  מפני דרבנן לאו הדוחים  מקומות

עוד שנדחה יג] שאי ' מקומות שמצינו  לציין יש

דרבנן  מ"ע קיום משום אפי' דרבנן לאו

נזיר בגמ' ע"א)כגון  כט קטן (דף בנו  חינוך  לגבי

להקיפו אח"כ יצטרך  שעי "ז  אפי ' נזיר להיות 

עשה  אתי  אלא קטן , דהקפת דרבנן לאו על ולעבור

דהקפה. דרבנן ל"ת  ודחי הקטן  דחינוך  דרבנן 

תמו הק'ובשל"ה סי' במג "א דבריו (הובאו

בביתוסק"ב) חמץ מצא שאם כתב

דרבנן  דעשה שכתב עכו"ם ע"י  יוציאנו ביו"ט

וכן  לעכו "ם. דאמירה דרבנן ל"ת דוחה דתשביתו

בשעה"צ סק"ב)אשכחן רצט לגבי(סי' שכותב

ספק  שאתי  בביה"ש  בשב"ק  שלישית  לסעודה נט"י 

ל"ת ספק ודחי  שלישית  סעודה דמצות  דרבנן עשה

ומאידך  הבדלה, קודם ביה"ש אכילה דאיסור  דרבנן

שבותין  איסורי  שלגבי העבר  בשבוע הבאנו  כבר 

דאו ' מצוה לצורך  אפי' נדחים שאינם קיי"ל דשבת 

דוחים  שאין  דקיי"ל בשב"ק מילה לצורך [כגון

ומתירים  המילה, עבור דרבנן  אחד שבות  איסור 

שבשדי שבזכרונו  מורנו  [ואמר  דשבות ], שבות  רק 

מצדד  הדברים ובתוך זה בענין אריכות  ישנה חמד

או טפי חמירא דשבת שבות  שאיסור  שי"ל לומר 

וצ"ע  עיי "ש ], טפי חמיר לנכרי אמירה שאיסור

בכ"ז . עדיין 



לנפשך  חכמה דעה לב 

נוספים ומקורות  הנ"ל  בענין סברות  כמה 

[ונזכיר שצידדויד] סברות  כמה לע"ע

שאוי "ל  הנ"ל, בענין  בביהמ"ד 

ודחי דרבנן  דנזיר עשה דאתי  הנ"ל נזיר גמ' לגבי 

דכל  היות  שפיר, אתי  ששם דרבנן , דהקפה ללאו 

נזירות שכל כמו  וממילא תקון , דאו' כעין  דרבנן

לקטן  חינוך לגבי  ה"נ דאו ', דהקפה לאו  דוחה דאו'

דרבנן  דהקפה לאו  ממילא שדוחה נזירות במצות

דר  עשה לגבי זו בגמ' להוכיח א"א לפ"ז בנן (ואמנם

דעלמא) דרבנן ל "ת  שידחה דבריבעלמא ולגבי ,

אכילה  דאיסור ל"ת דוחה דשל"ס שעשה השעה"צ

של"ס  חיוב שבין סברא בזה י"ל הרי הבדלה, קודם

חד  מחמת שניהם הבדלה קודם אכילה איסור ובין

שב"ק , דכבוד הם, ג "כטעמא הוי סעודות (ובשלש

שב"ק ) כבוד  מלבד  שב"ק  דעונג דוחה תוספת  ע"כ  ,

להתיר  מזה למילף  א"א אך הל"ת, את  העשה

איסור  לדחות  כגון דרבנן אחר  ל"ת דחיית למשל

שלישית סעודה אכילת לצורך דרבנן  בחלב דבשר

בשר  מאכילתו שעות  שש עברו שלא מי (כגון

פת אלא לו אין ג' ובסעודה ב', בסעודה שאכל 

של דרבנן עשה שמצות נימא לא שבזה חלבית,

בין  דהמתנה דרבנן חיוב תדחה שלישית סעודה

לחלב) בכ"ז .בשר עדיין  וצ"ע ,

שואל ולע "ע בתשובת  זה בנידון  עוד מצאנו

מה)ומשיב סי' שכותב (חמישאה

רק  דאינו  דתעניות "בתקיעות דבריו  בראשית

דוחה  אינו  דרבנן דמצוה פשיטא דרבנן  מצוה

דרבנן " הנאה איסור  למודר הנאה איסור (היינו

שלא  דהוי דרבנן איסור דהוא שם דמבאר משופר

עיי"ש ) הנאתו דלא כדרך מפרש  דבריו ובהמשך ,

ל"ת דוחה דרבנן דעשה הנ"ל נזיר מגמ' עליו  יקשה

ורק  התורה מן הוא דנזיר  "דעקרו  ומפרש דרבנן,

יכול  שאין  משום והיינו  מדאו ' מחויב אינו  דהקטן

שאביו כל עכ "פ אבל מהתורה, נזירות  עליו  לקבל

לחנכו כדי  מדרבנן  ומועיל נזירות  עליו מקבל

כעין  והיינו זה לענין תורה כנזיר  הו"ל שוב במצוות 

לעיל דבריו)מש"כ  אריכות  ].(עיי"ש 

בא  פר' נשמ"ח

זה בחודש שהיה  הספק – לבנה קידוש בדיני

החודש  וגו '.א ] חדשים ראש לכם נשאל הזה

זה  בחודש  לבנה קידוש לגבי  מורנו 

תשע"ו) מהמולד (שבט שלמים ז' היו  שבמוצש "ק

סיימו הכנסיות  בתי  וברוב שמונה בשעה בערך 

לעשות עדיף  האם ונשאל זה, לפני  ערבית תפילת

או לגמרי, ימים ז ' שנשלמו לפני במנין לבנה קידוש

ז' שנגמר אחר  במוצש"ק  ביחידות לעשות  עדיף

במנין .השלימים  א' ביום לבנה קידוש לעשות  או

רביז"לונקדים  שאמר  מה אותלציין (חיי"מ

יסורים וזל תפג ) היו  אחת  פעם "ק ,

שלא  וכמדומה הלבנה, היתה שלא חודש, באיזה

זכרונו רבנו אמר  כך אחר כלל. אז  אותה קדשו

עצמו את להקדים לראות שצריכין  לברכה,

וציוה  ימים. שבעה קודם הלבנה את לקדש  להתחיל

מסכימים  הפוסקים שרוב וראינו  בפוסקים, לעיין

כמובא  דגמרא, מדינא הדין כפי מקודם לקדשה

ועיין  תכ"ו, בסימן אברהם ובמגן זהב בטורי 

_________________________

מתדבקים ה. חיצוניות שכחות  לפי ימים ז ' שיעבור עד מברכים ואין וז"ל, כתב, השירים) לשיר (בפי' להב"י מישרים במגיד

נשארים  עדין ומ "מ ממנה. מתפרדים הם כך  וע "י בראשית ימי לז' רמז ימים ז' עליה לעבור צריך ולכן בהתחדשותה תתאה בכ"י

ברכת  ע "י שעליה בספירות תתאה כ"י בהתייחד כי תמו וספו והולכים פונים אז  הלבנה ברכת ומברכים ישראל וכשבאים סביבה

להפרידם  בנו כח היה לא בה דבקים חיצוניות כחות שעדין ימים ז' קודם ב"ה מברכים היו ואם אליה לגשת יכולים אינם הלבנה

עכל"ק בחול. קדש  מערבים והיו בה דבקים חיצונות בעוד עליונות  הספירות  עם אותה מייחדים שהיינו .ונמצא



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח לג ליקוטי 

להביא  אין  לכאו ' אמנם ע"כ . שם. זהב במשבצות 

דברי דלכאו ' דידן , לנידון  רביז"ל מדברי  ראיה

יש  החורף  בימות  ששם בחו"ל רק איירו  רביז"ל

ז' לפני ואף  כשיכולים תיכף  המצוה לקיים להקדים

אם  המצוה לגמרי  שיפסידו דעלול היות שלימים

דוד  ר ' בהנהגות אי ' וכעי"ז שלמים, לז ' ימתינו

הרמ"א דברי לגבי זצ"ל ס"ב)בהר "ן תכב (סי'

לקיימה  לבנה לקידוש  להמתין  שיש  שכתב

לחודש , י' קודם הוא מוצש "ק  אם (ועי'במוצש "ק

סק "ג ) שם רק במג"א שזה בהר "ן הגר"ד  ע"ז וכתב ,

כשהוא  אפי' למוצש"ק  ממתינים באר"י אך  בחו "ל

מזה  נראה ולכאו ' הנ"ל. מטעם לחודש י ' אחרי

שלמים  לז ' להמתין  יש  לרביז"ל גם דבאר "י 

הנ"ל. ספקות חוזרים וא"כ  ולמוצש"ק ,

שעות  ו' עד במוצש "ק  להקל  קארלין במנהג

ז"ש קודם

ואמר דמנהג ב] א) צדדים, כמה בזה שיש

הלבנה  מקדשים שהיו  קארלין 

שעות ו' עד  שלימים לז ' חסר היה אם במוצש "ק

(114 עמ' צא באו"י טעם (קובץ שם מבואר  ואין

אדמו"ר הדבר , שאצל בהערה שם מובא (ומאידך 

אהרן) (הבית אתהזקן לקדש  שלא קפידא היה

שלמים ז' קודם שעה חצי  אפי' (ואולי הלבנה

שלא  כדי משא"כ  במוצש"ק, כשאינו שם הכוונה

קודם  שעות ו' עד  הקילו מוצש"ק מעלת להפסיד

הנ"לוכנ "ל ) המנהג אין לנו אמנם ו', עד  (להקל

וביאור שעות ) מקור מציינים לא שהם ובפרט

זה. למנהג

במוצש"ק  ביחידות לעשות האם הספק 

ב ) שיעשה ג] שעדיף לומר  מקום היה לכאו ' והנה

במנין  משיעשה שלימים ז' אחרי  ביחידות

החיוב  כלל בפוסקים מובא אין דהלא זה, לפני

דברוב  הידור  רק  והוי במנין, לבנה קידוש לעשות 

מש  מלך, הדרת פסק עם שלימים דז' ענין א"כ 

בשו"ע מקובלים)המחבר  הרבה דעת  שאין (וכן

ז' מנין כמו  [שהם לכן , קודם בשו"א הלבנה לקדש

– המלכות  ספי' בחי ' היא דהלבנה וכידוע נקיים,

טומאת פגם בחי ' הוא הלבנה ומיעוט – הנוק ' בחי '

חודש )הנ' בכל  זה פגם חוזר הלבנה (שג "כ  ומולד ,

– שלמים הז' בסוף הנגמר הטהרה תחי' בחי ' הוא

ישראל  שכלל ראינו ראה מאידך  אמנם הנקיים], ז'

לבנה  בקידוש דמנין  זה ענין אחרי הרבה מהדר 

– השכינה פני דקבלת זמן  שהוא מחמת  (ואולי

שכינתא  עשרה בי דכל בעשרה שתהיה וראוי

לגבישריא) דאשכחן  מה את  לזה להסמיך  ויש  ,

צריכה  אינה בודאי  דינא דמעיקר  העומר  ספירת 

הרבה  מחמירים הפוסקים ובכ"ז  בעשרה, להיות 

עבור  ודוחים ביחידות , ספיה"ע לספור  שלא בענין 

דתמימות דין את אף  להיותהמנין (שצריכה

ענין  ובכ "ז דתמימות מדין הלילה בתחילת  הספירה

במקו"א) מזה וכתבנו זה, דוחה במנין ,הספירה

ביחידות לקדש  להקל ראוי אין בעניננו  גם ואולי 

כך . על הרבה שמקפידים ישראל מנהג נגד 

לז"ש הסמוכה  בח "ש להקל  צידוד

ג) שאם ד] דידן חודש לגבי מורנו  צידד  וע"כ 

מהז' שעה חצי תוך מקדשים הציבור

כמה  לגבי  דאשכחן  עמהם, לקדש  יכול שלמים

כגון  הזמן ', ל'הגיע נחשב שעה חצי  שתוך  דינים

בשר , אכילת  אחרי  שעות שש  המתנת  חיוב ענין 

שיש  שכתב הרמב"ם בשיטת  זצ"ל הגרע"י שדעת 

שעה  בחצי להקל שיש שעות", שש  "כמו להמתין

תפילת לגבי  אשכחן  וכן שעות , דהשש האחרונה

כמה  ודעת חצות, עד  שזמנה במשנה שאי ' שחרית

ועוד )פוסקים חצות(ב"ח שאחרי  שעה בחצי  שגם

במקו "א  [וכ"כ  בדיעבד , שחרית  לזמן עדיין נחשב

רבינו בין  שהיתה העצומה המח' לגבי בארוכה

אהרן  ר' לבין  שבבבל, גלותא ריש גאון  סעדיה

מאיר) של (ב"ר ר "ה לגבי  שבאר "י , הישיבות  ראש 

ביום  ר "ה חל גאון סעדיה שלר' ד'תרפ "ג, שנת

קבע  אר"י ישיבות  ראש  מאיר ב"ר  אהרן ור ' חמישי 



לנפשך  חכמה דעה לד

שנה  ובאותה שלישי, ליום ד'תרפ "ג דשנת  ר"ה

אר"י אנשי  מנהג כרב (ומצרים)נתפלגו שנהגו

עם  של ובנין מנין  רוב מנהג לבין  בר "מ אהרן 

כל  שם וכתבנו  כרס"ג, שנהגו  שבגולה ישראל

הדברים מח'אריכות נשארה שלא סיבב (שהש"י

כלל נחלקו בלבד  אחת  לשנה שרק  ישראל, בכלל  זו

זו  מח' נותרה לא אך  כנ"ל, מנהגים לב' ישראל

שייכת החשבון שלפי אף  תרפ"ד – הבאה לשנה

ת לשנת  גם זו תרפ"ח)מח' לשנת (ואח"כ רפ"ד

ב"ר  אהרן  ר' נפטר שנה באותה שתיכף היות 

אך  רס "ג), דעת  את  לקבל ישראל כל וחזרו  מאיר 

בר "ה הגמ' דברי  לגבי  היא המח' כנקודת (דף

עקב ע"ב) דר "ה הדחיה של הכלל את  שקובעת

'שש  אחר  הוא תשרי מולד שאם והיינו זקן ' 'מולד 

שביום היום)שעות' ליום (חצות  ר "ה לדחות יש 

הגמ' דברי  כפשטות  נהג ורס"ג הבא, המתאים

חצות אחר  המולד שחל ההיא בשנה ר "ה את  ודחה

פסק  בר "מ ר "א ואילו דברי היום, פשטות (כנגד 

שלא הגמ') כל חצות  אחרי חל המולד  אם שאף 

נוספים חלקים תרמ "ב עוד  דק 'עברו כ-35 (שהם

שניות ) דוחים ו-40 ואין  זקן' ל'מולד  זה נחשב לא

שיטת מקור  להבין  רבים ונתייגעו ר"ה, את 

דברי הראב"מ לפשטות כסותרת  נראית (שכנ"ל

מקור  מפרש  אין שלפנינו בכת"י עצמו והוא הגמ'

ראב"מ שיטתו) שסובר  שי"ל במקו"א ופירשנו ,

שאחרי שעה חצי  עד  שחרית  שזמן הב"ח כשיטת

עד  שחרית תפילת  דזמן  אי' שבמשנה ואף  חצות,

זמן  בעצם אך הרחקה, בתור רק זהו  חצות

חצות לאחר  גם נמשך  מנחה)דשחרית  זמן ,(עד

הגמ' שנקטה שעות דשש  הראב"נ מפרש וה"נ

שעה  כחצי הזמן  נמשך  וע"כ  דחשרית , זמן היינו 

נחשב  שעה דחצי  הנ"ל מכל וחזינן וכנ"ל], יותר 

סעודה  התחלת איסור  לגבי ג"כ  וכידוע זמנה כהגיע

זמן  קודם ח"ש  היינו  עלוה"ש, קודם שעה חצי תוך

וממילא  זמנם, כהגיע כבר  שנחשב ותפלה קר "ש

תוך  הלבנה מקדשין  המנין שאם בעניננו  ג"כ  י "ל

ז' זמן  כהגיע כבר  זה נחשב שלמים לז' שעה חצי 

שלמים,

ראשון  ליום  הדחיה בענין

ד) לבנה ה ] הקידוש  לדחות  לכתחילה ראוי  ואין 

שכתב  וכמו מסוגל, שאי "ז  ראשון ליום

להב"י מישרים השירים)במגיד  לשיר וז "ל,(בפי'

הלבנה  ברכת  שתברכו בחדש בידך  יהא זה וסימן 

וכשתתכסה  הצלחה תמצאו שבת במוצאי

יהא  לא החדש אותו  לברך  יוכלו ולא ותתעלם

עכל"ק . ותשכח. ודוק  מוצלח

שדוחים אמנם  הסיבה שאם חידוש בזה י "ל

א' ליום לבנה עושים הקידוש  (ולא

ונכון במוצש "ק ) טוב מטעם דידן היא בנידון (כגון

מעלת להפסיד  שלא כדי א' ליום לבנה הקידוש  שדוחה

במנין) לענינים האמירה במקו "א כמש "כ הר"ז  ,

תי דומים השחר ברכות  אמירת  לענין בחצות(כגון כף

ע"ז) הרש "ש  כהזהרת אינה הלילה הדחיה שאם

הר "ז  אי "ז  נאותה מסיבה אלא עצלות מחמת 

עושה  אין שאם י "ל בעניננו וה"נ כדחיה, נחשב

ותיכף  ראויה מסיבה שבת במוצאי  לבנה הקידוש

קידוש  של הסגולה ג"כ לו יש  מקדשה א' ביום

שבת. במוצאי הלבנה

הבן  פדיון עניני 

באינקובאטור  המונח  הבן לפדיון בנוגע

וכל אפדה .ו ] בני  מהאברכים בכור  אחד  שאל

באינקובאטור , עדיין נמצא בכורו שבנו 

יעקב  חלקת  דבשו "ת הפוסקים, בזה שנחלקו וידוע

קי) מהתשב"ץ(סי' רמב)הוכיח סי' ולד (ח"ג דהוי

וצפרניו)גמור  שערו שנגמרו באר (כל בשו"ת  וכן  ,

סד )משה סי' סופר (ח"א דעת  קיד )שו"ת  סי' ,(יו"ד 

אליעזר  ציץ סק"ח)שו"ת  כח שרים (סי' באר שו"ת 

עה) סי' אברהם(ח"א בנשמת דבריהם (יו"דוהביא

שה) כהלכתהסי' שבת בשמירת הובא וכן  (פרק,



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח להליקוטי 

כד ) אות גם לו וע"כ  זצ"ל, אוירבאך  הגרש"ז  בשם

אם  מלידתו השלושים ביום הבן לפדות  יש  בכה"ג

שחלקו יש אולם גידולו , ונגמר  חדשים ט' בן הוא

וכ "כ הנ"ל, יעקב חלקת  בשו"ת השואל דעת היא (כן

פוסקים  כמה בשם קכב עמ' קלג חוברת המזרח באור

זצ"ל ) הלוי השבט בעל דעת הוא וכן וכתבואחרונים ,

וע"כ  מהאינקובאטור, שיצא עד  חיים חזקת לו דאין

שיצא  מיום יום שלושים אחר  אלא לפדותו  אין 

כדעה  בנו את  עדיין  פדה לא הנ"ל והאברך משם.

בזה  שמבטל חשש  בזה יש  אם ושאל האחרונה,

עשה הנ "ל )מצות הראשונה .(להדעה

כביטול חישוב לא מצוה דאיחור קיי"ל אנן

מ"ע

וענה  אין ז] מצוה שאיחור  קיי"ל דאנן  מורנו  לו

בכ"מ  כדאשכחן  מצוה לביטול נחשב

הרשב"א בשו"ת  נא)כגון סי' במהרי "ט (ח"ד  הוא וכן 

מא) סי' צבי בחכם ישא (הובא שלא שנשבע דמי 

זה  דאין  השבועה עליו  חלה פלוני  זמן  עד  אשה

נשחב  האיחור דאין  המצוה, את לבטל נשבע בכלל

מצוה מקדימים לביטול זריזין מצות בזה מבטל  (אלא

ע"ז  חלה וע"כ בתורה המפורש  דבר אי"ז אך – למצוות

שיטתהשבועה) את  להלכה שדוחה בנוב"י  אי ' וכן ,

על  חייב מל שלא ימים ח' שלאחר  שכתב הראב"ד 

י כל אין איחור  דכנ"ל משום כן , הלכה ואין  כרת , ום

מצוה. לביטול נחשב מצוה איחור 

למצוות  מקדימים דזריזין חסרון בהנ"ל אין

ובעניננו  דזריזין ח] הפסד  חשש  אף בזה אין

שמאחר  שהטעם היות  מקדימים

לקיים  שרוצה אלא זריזות חסרון מחמת אינו

המצוה  יד"ח שיצא בזמן היינו טפי בהידור  המצוה

ממצות הוא זה לענין  הפשוטה והראיה לכו"ע.

כ"כ , מסוגלים שאינם בימים אותה שדוחים נישואין

יום, בכל היא שהמצוה אף  החודש סוף  בימי  כגון

והטעם  למצוות , מקדימים שזיריזין  אמרינן  ולא

לא  טפי  בהידור המצוה קיום לצורך  שדחיה כנ"ל

מקדימים. בזריזין  חסרון  במקו"א הוי  (והבאנו

ר"ל הרה"ק מנהג  ליישב הדור גדולי שכתבו התשובות 

הנ "ל מטעם היום לסוף מילה הברית מאחר שהיה אייגר

מקדימים) דזריזין דין דוחה במצוה .דהידור

המאירי[וציין לדברי פסחים)עוד מס' (בסוף

יחד  הבן פדיון  עושים שהיו  מנהג שמביא

היתה  סברתם ולכאו' הבכור , הבן של החתונה עם

טפי הידור של באופן  המצוה לקיים שרצו 

פרו של נוספת  גדולה מצוה עם המצוה כשתחובר

ואף  מקדימים, דזריזין חסרון בזה אין  וע"כ ורבו ,

חסרון  יהיה בכה"ג ולדידן הזה כמנהג קיי"ל שלא

יסוד  המאירי מדברי למדנו מ"מ מקדימים, בזריזין 

הנ"ל].

בנו ללא בחו "ל ל ' ביום בנו את שפדה כהן

וכו ' סעודה וללא

אמנם אליוט] שהגיע אחד על מורנו סיפר 

השלושים  שביום דבר  על לשאלו

בנו עם יחד בארה"ק  יהא לא בכורו בנו ללידת 

בחו"ל ) אז לשהות שיתן (שמוכרח מו"ץ רב לו  ופסק 

שם  שנמצא כהן  לאיזה סלעים חמש  זה ביום

המצוה  שעושה בהידור, מצוה זו  שאין  ואף בחו "ל,

של  באופן שנעשית  בישראל המקובלת  הדרך ללא

ובסעודת התינוק ובהבאת  עם ברוב גדול הידור 

המצוה  שלעשות זה רב פסק  מ"מ וכו ', מצוה

[וצ"ע  המצוה, הידורי  כל את  דוחה הל' היום בזמנה

להנ"ל מתאים זה פסק באיחור אם שאין (שהבאנו

דזריז  חסרון הידורה לצורך מקדימין)המצוה ין

כמילה  נחשב עצמו  ל' ביום המצוה דלעשות ונראה

זריזין  משום רק  ולא הזמן  עצם שזה הח' ביום

וצ"ע]. מקדימים,

שכשיחזור וע"ז הראוי מן  שלדעתו מורנו  לו  אמר 

קיום  שמחת  על סעודה תיכף יעשה מחו"ל

המצוה, קיום ביום בו  הסעודה שאין  ואף  המצוה,

– מהני המצוה שמחת לשם הסעודה שנעשית  כל



לנפשך  חכמה דעה לו 

בשבת כשחל ר "ח סעודת לגבי בירושלמי וכדאי'

ראשון . ביום שיעשנה

היום במוצאי בלילה בשבט טו  סעודת בענין

וכן בשבט י] ט"ו סעודת לענין  מורנו  אמר

הגר "י המקובלים זקן הרה"צ שמנהג

אחרי בשבט ט"ו  במוצאי לעשותה היה זצ"ל כדורי 

הסעודה  שנעשית שכל הנ"ל כעין והיינו מעריב,

מהני. ביומו שאינה אף המצוה שמחת  לשם

סק"י ובגר "א תרצה סי' פורים הל' לשו"ע (בביאורו

בה וסקי"א) התחיל אם שאף  פורים סעודת  לגבי  אי'

על  לומר ויכול מהני מעריב קודם פורים במוצאי

היום, לכבוד שנעשית  היות  בברכהמ"ז , (כן הנסים

בדבריו) אליעזר הדמשק ביאור לפי למעשה הוא אך ,

להתחיל  שיש  דס"ל השו "ע כנגד הם הגר "א דברי 

מבעו"י  פורים מובא בסעודת עצמו הגר"א (ואף 

ברכהמ"ז  בירך וגם ידיו ליטול שנהג  רב במעשה

מבעו"י) פורים בשנה דסעודת מורנו למעשה נהג וכן  ,

השקיעה  לפני בשבט דט"ו לסעודה ידיו שנטל זו

הנ"ל].(דר"ת ) בפורים השו"ע כשיטת  בשבט בט"ו

כמנהג  בסעודה  הבן ולפדות לחזור הראוי מן

ישראל

ועוד שיפדה יא ] טוב שיותר  מורנו הוסיף

בצורה  בנו  את שוב זו בסעודה

וחשוב  מיוחס יותר כהן אצל ישראל בכל הנהוגה

בחו"ל אצלו  שפדה שכבר מהכהן ברכה עשיית (ללא

שבחו"ל ) לכהן הפדיון כשנתן ל' ביום וזה בירך ,

לפדות שנהגו  ישראל גדולי כמה אצל כדאשכחן

הכהנים  ביחוס  מחשש  פעמים, הרבה ,ו עצמם

זוכה  שבזה שיתכן עי"ז, שירויח בעניננו , וכ "ש

כראוי בהידורה המצוה לקיים הב' בפעם עתה

מיוחס וכיאות , כהן היה לא הראשון שהכהן (וכנ"ל

הכהן  אצל  הב' בפעם כעת הוא המצוה שקיום ויתכן

כשיחזור המיוחס) תיכף  הסעודה זאת  ויעשה ,

דין  יש הסעוטדה עשיית על גם שלכאו ' מחו "ל,

שהמג"א לציין יש [אמנם מקדימים, (בסי'זריזין 

סק"י) תקסח ובסי' סק "ה, פדיון רמט שסעודת כתב

ולדבריו מצוה, סעודת אינה בזמנה שאינה הבן

מצוה סעודת  זו  סעודה אין  שנחלקלכאו' לא (אם

המצוה  של  שמחה לשם הסעודה שנעשית  שכיון

לדידיה) אף מצוה סעודת  הוי בזמנה בחו"ל ,שנעשתה

שלא  הבן פדיון סעודת אף פוסקים להרבה אך

מצוה סעודת הוי בסי'בזמנה וקציעה המור (ה"ה

סקי"ט  שם ובשע"ת  ס"ח, תקסח בסי' מאיר והבית רמט,

סעודתועוד ) הוי שכן המג"א בדעת  גם שכתבו ויש ,

בער"ש , לעשותה שאין  אלא תעניתמצוה ספר (ה"ה

סוף תקנא סי' חיים מתורת  כן והביא ס"ב, פ"ט בכורים

מה  וב' ס"א סכ "ב הבן פדיון אוצר בס' ועי' כז, אות 

בארוכה) בזה .שהביא

(בשלח) השבוע פרשת 

הא  פנימיות  לפרש מזידיטשוב מהרי"א דברי

וכו ' אינשי דאמרי

וה' וגו '.א ] יומם  לפניהם  בגמ'הולך הנה

ע"ב) צב דף  קמא האי(בבא על דרשינן 

הא  מנא מרי בר  לרבה רבא ליה "אמר קרא,

לא  ואי דלינא דורא דלית אי אינשי דאמרי מילתא

אם  ברק אליה ויאמר  דכתיב ליה אמר  דלינא לא

א"ל  אלך לא עמי תלכי  לא ואם והלכתי  עמי תלכי 

אינשי דאמרי מילתא הא מנא מרי  בר לרבה רבא

לדרדקי דקשישנא השתא לגברי  זוטרי הוינן כד 

_________________________

כנהוג ו. פדאו שאביו  מטעם מוילנא] [הגר"א עצמו ופדה שחזר רב, במעשה שם עוד מ "ש  'גם ו), (הערה אליהו בעליות  אי' כן

ר' הרב מן א"ע שפדה שמעתי ובפרט כהנים, מכמה עצמו פדה לכן הזמן, כהני יחוס ספק  מפני טעמו שמעתי אני הנה העולם,

ע"כ. וכו'. ראפאפרט , כהן מאיר



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח לז ליקוטי 

יומם  לפניהם הולך  וה' כתיב מעיקרא ליה אמר

להאיר  אש  בעמוד ולילה הדרך  לנחותם ענן בעמוד 

לפניך  מלאך  שולח אנכי  הנה כתיב ולבסוף  להם

זוטרי הוינן כי  פירש, וברש"י ע"כ . בדרך. לשמרך

כגברי. חשובים היינו קטנים כשהיינו לגברי,

שפלים  הננו  שהזקננו עכשיו דקשישנא, השתא

עכ "ל. כתינוקות.

זי "ע ובליקוטי מזידיטשוב למהרי "א וש"ס  תורה

ומובן (בפרשתן) וזל"ק, בזה פירש 

מלכות הבריאה עולם עליית  בסוד  לשונם צחות

שליח  נקרא מט"ט מלאך  בי"ע מעולמות  העולה

וכמבואר  וגו', לפניך  מלאך שולח אנכי הנה דייקא

קב" משפטים בפרשת שמעון  רבי באתר סברת ה

כל  ועשית כו ' מניה פרישותא אשתכח לא כו' דא

תהלות בסוד  אמנם היטב, ע"ש  דווקא אדבר אשר 

כנזכר  לקבלא נפיק עלאה מלכא גואלם עליון  לאל

עמו. יוסף עצמות את  משה ויקח סוד כעין לעיל

קדש  מהיכל העמידה כוונת  אצילות עליית ולסוד 

שמו יחוד דאצילות זו"נ לסוד  דבריאה קדשים

זוטרי הוינן 'כד  הגמרא, מרמז  זה כנודע יתברך 

לעיל, כנזכר  המרכבה שלימות המוחין סוד  לגברי',

לנחתם  ענן  בעמוד  יומם לפניהם הולך  'וה' סוד

דקשישנא  ו 'השתא כו' להם להאיר כו ' הדרך

חכמה  שקנה זה זקן  בחינת הגם רומז  לדרדקי '

עולמות להעלות  צריך אמנם דגדלות , במוחין

ומובן  כתינוקות, שפלים הננו  לדרדקי מכונה בי "ע,

לפניך  מלאך שולח אנכי הנה כתיב 'ולבסוף 

עכל"ק . בדרך'. לשמרך

לעולם ואח"כ  לאצי' קודם לעלות הצדיקים  דרך

לבי"ע היורד א"ק 

והוסיף בכ"מ ב] מש "כ ע"פ  בזה, לפרש  מורנו

הרה"ק  בדברי  דאשכחן  הא על

אדם  של שהעבודה שכותב זי"ע האמצעי אדמו"ר

אויבן' 'גאר למעלה)להיות הרה"ק (מאד  ואילו  ,

הברכה בהיכל מביא זי"ע ויקרא)מקאמרנא (ר"פ

להיות היא שהעבודה זי "ע רב האפטער בשם

'וכך  שם, וזל"ק  אובין ', הונטין - הונטין  'אובין

יהושע  אברהם מהור "ר אדמו "ר  מאת  שמעתי 

רבינו ורבי  ממורי  שקבלתי  מה ממעזביז  העשיל

ופירשנו ע"כ. אובין '. הונטין  הונטין  'אובין  אלימלך 

לעולם  לעלות  היא אדם של העבודה שתחילת

כולו מונח להיותו  אויבן' 'גאר  בבחי ' שהוא האצי '

מכל  ולפרוש ועבודה"י, וברוחניות באלקות  רק 

יזכה  שלבסוף עד  וכו ', עוה"ז לתאוות שייכות

שהוא  א"ק  עולם בחי' שהיא הכתר  לדרגת ויתעלה

אובין', הונטין הונטין 'אויבן  שעולמותבחי' (כידוע

כאן  גם נמצא א"ק וא"כ א"ק רגלי על מלובשים הבי"ע

שמופרש האצי' עולם כמו ואינו העשיה בעולם למטה

מסך להבי"ע האצי' בין שיש הבי"ע מעולם ומובדל

יכול המבדיל ) א"ק למקום כבר  שעלה שמי  והיינו ,

עם  ולדבר  עוה"ז בעניני  בחיצוניות לעסוק כבר 

בעלמא  דברים המה כאילו  שנראים שיחות  אנשים

ביחודים  העליון בדבקות  כולו מונח ולהיות וכדו',

הק' בעש"ט תלמידי גדולי  כדרך  ונעלמים קדושים

הנ"ל  ב"ק  הגמ' בדברי והרמז  הביאור וזה זי"ע,

ואז  האצי' לעולם לעלות זכינו  קטנים שכשהיינו

והזדקננו דקשישנא ועכשיו  כגברי, חשובים היינו 

דרגת היינו  – רחמים מלא זקן לדרגת עלינו  –

ה  א"ק עולם – הבי"ע,הכתר  את  אף  לתקן יורד 

לתקן  יורדים שאנו כתינוקות הננו  עתה ע"כ

עוה"ז .

שה"ש חיבר ע"ה  המלך ששלמה  הדעה  ביאור

ממדרגתו ח "ו  ירד ואיך וכו ' בצעירותו 

ופירש  בחז "לג] הדעה את גם א,בזה (שהש"ר

שיר י) את  חיבר ע"ה המלך  ששלמה

בזקנותו, וקהלת משלי ואת  בצעירותו השירים

הוא  קדשים קדש  השירים שיר  הלא קשה ולכאו '

לומר  יתכן ואיך וקהלת , ממשלי גבוה יותר 

בה  שהיה ממדרגתו ח"ו  ירד ע"ה המלך  ששלמה

הצדיק  והלא יותר, קטנה למדרגה צעירותו בימי

לדרגה  ומדרגה ליום מיום ועולה מוסיף  רק הוא



לנפשך  חכמה דעה לח

הנ"ל  וע"פ  מורידין, ואין בקודש מעלין בבחי '

האצי ' עולם בסוד כתב השירים ששיר (דכלמבואר

האצי' עולם סוד  שהוא היחוד בסוד עוסק  שה"ש 

דמהימנותא) רזא – דיחודא בזקנותורזא ואח"כ  ,

א"ק  עולם – הכתר לעולם לעלות  וזכה יותר  עלה

וקהלת במשלי וע"כ  הבי "ע, את לתקן אף היורד 

שהם  ה' ויראת  מוסר בעניני  ועוסק מגלה הוא

ולתקן  לקדש  היינו 'קודש ' בדרגת  וזה הבי"ע, תקוני

העוה"ז . את

הדגה במעי ביונה  בזוה "ק  המובא המעשה 

בזוה"ק  ע"ב)בפרשתינו ד] מז בזה"ל,(דף איתא

אלי, תצעק מה משה אל ה' ויאמר 

הוא  ותמן  דצניעותא, בספרא אוקמוה הא דא מלה

פתח  יהודה רבי  משה, אל ה' ויאמר דיליה. רזא

כה)ואמר , ב ממעי(יונה אלהיו ה' אל יונה ויתפלל

וימן , גדול, דג ה' וימן  לעילא, כתיב מה הדגה,

אמר דאת ה)כמה א דבר (דניאל המלך להם וימן

קרא  האי אבל מאכלכם. את  מנה אשר ביומו , יום

מנה  דהא לדג, יונה את ה' וימן  ליה, מבעי הכי

הוה  הוא דג ההוא ודאי , אלא ליה, דמשדר הוא

ויהוי ימא, נוני  שאר  מן ליה לנטרא ליונה, מנה

במעוי, יונה חמא בגויה, דאעליה וכיון  בגויה. גניז 

ותרין  רברבא, היכלא כמו דמעוי  דאתר  פותיא

טבא  ואבן  כשמשא, דנהרין  נונא, דההוא עינוי 

בימא  די  מה כל חמי והוה ליה, דנהיר במעוי , הוה

דכתיב, מאי הכי  אי תימא, ואי  ב ובתהומוי. (יונה

רווחא ג ) האי  דכל אתחזי, לא הא לי, מצרה קראתי 

לי נונא,הוה ההוא ליה דאחמי  כיון  ודאי , אלא ה,

תלת יכיל דלא מית, ובתהומוי , בימא די מה כל

רבי דאמר  ליונה. ליה עקת כדין  למסבל, יומין 

חדי, הוה רווחא, ההוא כל יונה דחמא כיון  אלעזר ,

להא  יתיר , תבעי ומה הוא, בריך קודשא אמר

ומית, נונא לההוא קטל עבד, מה הכא, לך אעילנא

נונא, דההוא סחרניה סחרי  הוו  ימא, נוני שאר וכל

מהאי ליה נשיך  ודא גיסא, מהאי  ליה נשיך  דא

ויתפלל  מיד בעקו, גרמוי יונה חמא כדין  גיסא,

דאת כמה דגה, והשתא דג, בקדמיתא ה'. אל יונה

יח)אמר ז וכדין (שמות מתה, ביאור אשר  והדגה

בצרה, הייתי כתיב ולא לי, מצרה קראתי כתיב,

דעאקון  עקו מההוא קראתי , אלא בצרה, ישבתי  או 

ולא  מית, דהא שועתי, שאול מבטן  ימא, נוני לי 

מית. הוה דודאי אלא דג, מבטן  או  חי , מבטן  כתיב

הוא, בריך  קודשא ליה קביל צלותיה, דצלי כיון 

ליבשתא  ליה ואפיק נונא, להאי ליה ואחייה

את ויקא לדג ה' ויאמר  דכתיב דכלא, לעיניהון 

מה  הוא, בריך דקודשא עבידתא כלהו, וחמו  יונה,

הדגה, ממעי אלהיו  ה' אל יונה ויתפלל כתיב,

אלהיו, ה' דכתיב משמע ביה, קשיר דהוה לאתר 

אלהיו. ה' אלא יתיר, ולא ה' אל ויתפלל כתיב ולא

אלי אלי , תצעק  מה משה אל ה' ויאמר  הכא, אוף 

ע"כ . דייקא.

ולא  כרגיל להתפלל  הנביא יונה יכול  היה איך

כדברי  מעשיות  בסיפורי תפילתו הלביש

רביז"ל

והנה  ע"פ ה] דיונה במעשה לעיין  יש לכאו '

בלקו"מ רביז "ל ה')מש "כ (תורה

אלא  רגילה תפילה להתפלל אין דין גזר שלאחר 

בלבושים התפילה להלביש  מעשיותיש  סיפורי (של 

שאר וכו') וכל מת דג בתוך הנמצא אדם ולכאו' ,

וזה  זה מצד נושך זה הדג את  מסבבים הים דגי

של  במצב נמצא הוא לכאו ' הרי אחר  מצד  נושך

למיתה דינו  שנגזר דין  גזר  כזה אחר שמצב (היות 

וגזרו  פסקו מסתמא למיתה סופו ודאי הטבע דרך ע"פ

למיתה) למעלה דינו בתפילתכן אשכחן איך וא"כ  ,

שועתי שאול מבטל רגילה תפילה שהתפלל יונה

מורנו וביאר במלבושים, התפילה הלביש  ולא וגו',

תענית שבמס ' במאמר שהאריך מה (שבים ע"פ 

ע"ב) כג  ודף ע"ב ח לדף  בביאור תשעה שאדם החכמה

כטבע  אצלו  הנס  הגבוהה הרחנית דרגתו  שלפי 

ואף  ניסים על אף הרגיל באופן להתפלל לו מותר



תשע"ו  בשלח פרשת דא"ח לט ליקוטי 

בלבושים, התפילה להלביש  וא"צ דין , גזר  לאחר

ישראל כל חנוכה שבימי שור מהתבואות  שם (והבאנו

וע" זו, לדרגה לנו ראוים יעשה הוא הרחמן מתפללים כ

וכו') שבודאיניסים הנביא יונה לגבי  א"ש  ובזה ,

בלא  להתפלל יכול היה וע"כ זו בדרגה היה

לבושים.

החיה [והסמיך שהקב"ה הזוה"ק לדברי  מורנו 

שאר  אכלו שכבר  אחרי  הדג את 

במקו "א  שהבאנו המעשה את  המת, מבשרו  הדגים

שהחיה  הנוב"י על זי "ע חיים הדברי  מרן שסיפר

לנתחים  וחתוכים שחוטים בביתו  שהיו  תרנגולים

המעשה)ומלוחים כל  ].(עיי"ש 

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך


