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àúéà ד')במדרש פ "ד רבה  יעקב (בראשית  וישב ,

אבינו יעקב שעסק אביו , מגורי בארץ

שעסק  יוסף, יעקב תולדות  ואלה בבחי ' גרים. לגייר

אחר '. בן  לי  ה' 'יוסף בחי' גרים, ועוד  עוד  להוסיף 

מנהיג  שהוא הדור מנהיג הצדיק ענין עיקר זהו כי

בתשובה. להשיבם ישראל נשמות  כלל

äìàå òáù ïá óñåé óñåé á÷òé úåãìåú

.'åâå  äðù äøùò,טו"ב בגי' עשרה שבע

ע"פ  מתנהגת  הבריאה כל כי תורה, אלא טוב ואין

הבחנה  כל כי  סוד, דרוש  רמז  בפשט התוה"ק

מהתוה"ק . נשרשת  היא בבריאה שישנה

íìòðä  ùøåùá  úå÷éáãä åðééä äîùì äøåú .à

ä"á ñ"ààä  ìù

àáåîåלהיות צריך  התורה שעסק  התניא בבעל

הגנוז  א"ס  לאור הנשמה לקשר בכוונה

היא  ימינו  ואורך חיינו  היא התוה"ק  כי בתורה,

ולחם  המן  אכילת בחי' החיים ועץ הרוחני  המזון

בזוה"ק כדאיתא עוני לחם הפך  שהוא (ח"א פנג

ע"א) בתשובה.רמ "ו לשוב זוכים התוה"ק  שע"י ,

 äìéçúáå שהוא לשמה שלא תורה בבחי ' הוא

ואח"כ  בתוה"ק . שיש חוזר  האור ענין 

התורה, לשם היינו  לשמה, לתורה לזכות יש 

דרגא, מכל למעלה שהוא אא"ס עצמות להמשיך

התורה  את  חיבר  המלך  שדוד הבהיר בספר כמובא

יותר  גדולה מדרגה והמשיך לקוב"ה למעלה

הא"ס  של העצמי  הנעלם האור  שהוא מאא"ס,

אלקות גילוי  ממשיך התורה חכמת כי  ב"ה.

ביותר . עמוקה בהתגלות 

éäåæå ב שדורשים הצדיקים פשט עבודת תורה

של  דבר שאינו דרזין, ורזין  סוד  דרש  רמז 

רזין  התגלות בכח הוא התורה קיום כל כי בכך, מה

שעי"ז  אותם, מגלים שהצדיקים בתוה"ק  שיש  דרזין

ללמוד  וכשזוכים בתשובה, לשוב העולם כל יכולים

מתנוצצין  הצדיקים ספרי  של הק ' האותיות 

לתשובה  ישראל נשמות ומעוררים האותיות 

י"ד)שלימה סי' בלקו"מ  .(וכמ"ש

 ãçà  ìë ìù áåèä úà  äìâî ÷éãöä  óñåé .á

 áåèì  òøî  åëôäîå

åäæå אור מגלה שהוא שנה, עשרה שבע בן  יוסף 

שורש  ששם התורה רזי  גילוי ע"י הטוב,

שעולה  היסוד סוד זהו כי כולה. הבריאה התחדשות 

ואא"ס  רדל"א עד למעלה ויותר כתר עד  למעלה

יחידי עולם, יסוד  הצדיק  תורת  כשלומדים ולכן  ב"ה,

לאור  זוכים עי"ז יוסף, לבחי' שמקושרים הדורות 

העצמי לאור  וזוכים טוב, כי צדיק אמרו בחי' הטוב,

כדי כי  מהכל. למעלה שהוא העצמי  הנעלם של

הפרד"ס , בלימוד סגי  לא אמיתית לתשובה לזכות

יחידי הצדיקים לתורת עצמינו  לקשר צריך אלא

בבחי ' שהן  טוב, כי צדיק אמרו לבחי' ולבא הדורות 

שנה. עשרה שבע בן יוסף 



לנפשך  חכמה דעה ד

àåäå,äôìæ éðá úàå ääìá éðá úà øòðכי

ע"י רק  קיום להם אין  הנפולין הנשמות 

את מגלה שיוסף  הדורות  יחידי  הצדיקים תורת

להדיא  רואים ועי "ז  הטוב, של האמת נקודת

אפי ' בתשובה משיבים הגדולים שהצדיקים

רזין  בכח זה וכל למטה. למטה שנפלו הנשמות 

מגלים. הדורות  יחידי  שהצדיקים דרזין

 àáéå. íäéáà ìà äòø  íúáã úà óñåéכי

ועיקר  לטובה, הכל מהפך האמת  הצדיק 

צדיקי לתורת  ישראל בהתקשרות תלויה הגאולה

ועדיין  מעשיהם באמת  תקנו לא שעוד אפי' האמת ,

יום  יום שמתעסקים ע"י  אבל מאד, רחוקים הם

יוסף  ויבא עי"ז הדורות, יחידי אמת צדיקי  בתורת

צירופים  בו  שיש  אפי' אביהם, אל רעה דבתם את 

זוכה  האמת הצדיק תורת שלומד ע"י ח"ו, רעים

נתהפכים  הרעים שהצירופים כזאת  תשובה לדרגת 

אלא  שלימה בתשובה לשוב שיזכה רק לא לטובה,

בחי ' שזה לטובה, רעים המעשים כל  שיתהפכו

שמעלה  אביהם, אל רעה דבתם את מביא שהצדיק 

לטוב. הרע את 

 úîàä ÷éãöä úøåúì úåìãâðúää úáéñ .â

åúìòî íåø âéùäì íéëåæ ïéàù úîçî

 ìàøùéåóñåé úà áäà ïá  éë  åéðá ìëî

.åì àåä íéð÷æ נמשך הצדיק  אור

ולמעלה  זקנים, בחי' הדיקנא ומהתגלות  מהרדל"א

ב"ה. האא"ס  הוא úðåúë מהרדל"א åì äùòå

 íéñôהאריז "ל בכתבי  וישב)איתא (שעהפ "ס

מ'שה. י 'וסף , ס'גרין , פ 'תחון, ר"ת פסים שתיבת

שיש  הצדיק יוסף של אורו של החידוש  עיקר  כי

שמקושר  היינו וסגרו "ן , פתחו"ן של הק ' שמות בו 

סודות מחדש  הצדיק  כי והסגירה, הפתיחה לסוד

די ולא ורגע, רגע ובכל ויום יום בכל התורה

יחוד  של ענין יש כי סוד, דרוש רמז  בפשט

בכל  שנתחדש  אלקות התגלות שהוא ודביקות

כדי לנו  ניתנה התוה"ק כי  יום, ובכל רגע

דביקות אלא דביקות  סתם לא ית' בו שנתדבק 

בהתחדשות.

 éë' בחי הוא האמיתית הדביקות דרגת עיקר

התענוג  אור כביכול שהוא פסים כתונת

דביקות שהוא האלקות עצם של אור  שהוא תמידי,

בלהה  בחי ' עד נמשך  יוסף של ואורו  בהתחדשות .

מסכתות ול"ו  התורה נגלות בחי ' שהוא וזלפה

לכן  הצדיק  בתורת  השגה לנו שאין  כיון כי  הש"ס .

הצדיק . תורת  מעלת עוצם את מחשיבים אנו אין 

כל  כי דאימיה ערייתא סני דברנש  בזה"ק כמובא

אותו. שונא הוא משיג האדם שאין מדרגה

óñåéå כל את  בתשובה להשיב מבקש הצדיק

שאין  אלא התורה, סודות  בכח העולם

הצדיק , תורת סודות  עומק משיגים האדם בני 

ולא  דרזין , רזין של הנקודה את מחשיבים אין 

כמו עלינו, תמלוך  המלוך  לשלום, דברו  יכלו 

בלשון  דברו  הדורות יחידי אמת שהצדיקי 

להתדבק  לזכות  מוכרח שהעולם גילו כי  מלוכה,

ולכאו ' היחוד. להשיג כולם יזכו  שעי "ז  בתורתם

לכל  מובן שאינו גדול ישות  בחי' מדברים הם

לשלום, דברו יכלו ולא אותו וישנאו  וזהו אחד.

שיש  השלום מהלך  את  להבין אפשר אי כי

שכל  הדורות, יחידי אמת  הצדיקי  בתורת

שכל  מהרנ"ת  וכמ"ש ומנוחה, יסוד בחי ' תורתם

וכן  מוהר "ן לקוטי כגון ליקוט, בסוד תורתם

לספריהם  קראו צדיקים ועוד התניא ובעל המגיד 

ענין  כל כי  מהרנ"ת  ופי ' 'ליקוט', בשם הקדושים

ומייחד מלקט שהוא בכל הצדיק  שלום ומשרה

הצדיקים  בכח פסים כתונת  ענין  שזהו  העולמות .

פסים  ולכן  ויוסף , משה בחינת אמצעי בקו  שהם

כח  זהו כי  מ'שה, י'וסף, ס 'גרין, פ'תחון , ר"ת,

שלום  ולעשות  לסגירה, פתיחה בין  לאחד  הצדיק

יוסף  בחי ' האמצעי הקו בכח לאין, יש בין 

ומשה.

 éë אור לגלות  הוא האמת  צדיקי  תורת  עיקר  כל

האמצעי האדמו"ר שהעיד כמו  בעולם, היחוד



תשע"א  וישב פר' השל"ס

בהאי תורה שום אמר  שלא התניא בעל הרב על

כי העליון . היחוד לייחד  כדי רק חייו  ימי כל עלמא

רק  לא תורה, בחי ' היא הצדיק  של הסגירה גם

תנועה  כל בשוב, סגירה גם אלא ברצוא, פתיחה

העליון . יחוד לייחד הוא השגה וכל

ïéàå' בבחי לא הצדיקים, בדברי השגה שום לנו 

בחי ' זה שכל שתיקתם, בבחי ' ולא דיבורם

הטיפה  להמשיך  עסקו  שכל ומ"ל, ח"ש חשמ"ל,

ומעצם  ברדל"א דעתיק הדעת משורש  מלמעלה

בתחתונים. אלקות  לגלות כדי זה וכל ב"ה האא"ס

האמת. צדיקי  תורת דרך  שזהו

 àìà הסוד זה דייקא למה מובן  אין הזה שבעולם

יכלו לא ולכן העולם, כל את בתשובה יחזיר 

יחוד , כולו הצדיק  תורת התגלות  כי  לשלום, דברו 

אבל  בתשובה לשוב שצריך מבינים כולם ובעולם

פשט  שגילו  הצדיקים, שאר בתורת  סגי  לא מדוע

דייקא  לזכות  מזה, יותר  צריך מה סוד , דרוש רמז 

הדורות. יחידי  האמת צדיקי  לתורת

 úîàä  ÷éãöä  çë é" ò 'ä  úåëìî úåìâúä .ã

óñåéå והנה החלום להם מספר הצדיק 

ותשתחונה  אלומתיכם תסובינה

קמ"ה  הק ' שם הוא אלומתי, קמה כי  לאלומתי ,

ממליך  השם שזה בלקו "מ ומובא ע"ב, משם

יוסף , נקודת  הוא דוד  של פנימיות כי  מלכים,

אותה  היא אלא ח"ו , אחרת מדרגא זו  ואין

שיוסף  וזה יוסף, ונקודת דוד  הקמת של המדרגה

אלומתי קמה בבחי' היא שתורתו  מגלה הצדיק

דוד  של הפנימית  ונקודה המלוכה שורש  היא כי

וקים. חי  ישראל מלך

 éë ואור המלכות התגלות הוא שהעיקר אע"פ

הוא  הכל ותכלית  המלך, דוד בסוד  התשובה

בכח  רק  זה כל אבל בתשובה, ישובו  ישראל שכל

רק  באמת לשוב אפשר ואי האמת , צדיקי תורת

תו היחוד .בכח רת 

íãàä äëæé àìù à"èñä  úîçìî ø÷éò .ä

 úîàä  ÷éãöä ìà áø÷úäì

ìëåיקבלו לא ישראל שבני הוא הס"מ מלחמת

תורת שמקבלים אע"פ  היחוד , רזי תורת את

רזי יקבלו  שלא אותם מונע הוא אבל הפרד"ס 

תשיב  זו דרך דווקא איך מבינים ואין  היחוד.

מה  כל כי אותו, שונאים ולכן הכל. את בתשובה

אותו. שונאים מובן  שאין

øùàבתורת להתדבק להתאמץ עלינו ע"כ 

כל  את  ישיב זה שדווקא הדורות  צדיקי 

בכח  גרים לגייר יעקב זכה שעי "ז  בתשובה, העולם

מסכתות ול"ו החנוכה אור  כל וכן  הצדיק , יוסף 

הצדיק . יוסף בכח הוא הש"ס 

 äæå'שלה יגדל כי 'עד  לתמר  יהודה שאמר 

התגלות להיות צריך  היה של"ה שבשנת 

בבחי ' היחוד, וסוד  דאבא מוחין  המשכת ע"י  משיח,

היחוד  אור את  מאיר  שהוא משה בגי ' י' עם שלה

ישראל, נשמות  לכל זכו  שלא ואפי ' ישראל. כלל על

עלינו לכן  מכולם, כלול הוא מישראל אחד  כל מ"מ

יזכו שעי "ז  היחוד אור את  עצמו  על אחד  כל לקבל

שלה. יגדל כי  עד בבחי ' היחוד, לאור כולם

 àáåîå יהיה שהאריז"ל צ"ל שהיה  המלך בעמק

אלא  היחוד , אור  את  האיר  כי  משיח

ונסתלק  בלדתה בכזיב והיה זכינו לא שבעווה"ר 

בגי ' האור  להמשיך והוצרך של"ב, בשנת לעולמות 

כי של"ה. שנת  עד  עשיה יצירה בריאה של כלים

י ' אות  עם שלה יגדל כי עד בבחי ' תלויה הגאולה

סוד  את כבר גילה שהאריז "ל אפי' כי משה. דא

סודות של האותיות נתגלו  שלא אלא היחוד,

שלאחריו שבדורות  עד  היחוד , באור  התורה

היחוד , השגות גילו  שהם אמת הצדיקי  אור נתגלה

לגלות בספה"צ תמיד לחפש האדם שצריך  מה וזה

בעיניו כזר נדמה זה שבתחילה אפי ' היחוד . אור 

צדיקים, באמונת יתחזק  מ"מ אותו , וישנאו  בבחי '

שלה  יגדל כי  עד דוד, פנימיות  שהוא ביוסף  להאמין 

פרץ  בחי' והוא שלימה. לגאולה יזכה שבזה בני .



לנפשך  חכמה דעה ו 

שיפרוץ  התשובה אור  הוא המלך  דוד  כי  וזרח,

היחוד . אור התגלות ע"י  לכל  והכל בעולם, ויזרח

 àåä  ÷éãöä øåà  ùåôéç  úà  íãàä áæåòùë .å

ì" çø úéøáä úùåã÷î  ìôåð

 åàð÷éå. øáãä úà øîù åéáàå  åéçà åá הנה

היסוד , במדת  מושרש  הקנאה ענין

אלא  ח"ו, לרע מתכוון  מישראל אחד  אין  ובאמת

מתהפך  לכן  האמת  הצדיק סוד מובן שאין  שמחמת

בספרי מתעסקים שאין וכיון לקנאה, היסוד אור 

אזי  הדורות , יחידי  של äîëù'קודש  àáéå' שראה

ר "ת שכ "ם, בסוד עומדים ישראל נשמות  איך יוסף 

מלכותו . כבוד åâå 'שם  ù÷áà  éëðà éçà úà

äæî åòñð, היסוד אור הוא זה מזה, נסעו וגו'

ורח"ל  יוסף , של לאורו  מתקשרים הם שאין שראה

ברזי כראוי  מחפשים שאין מזה נסעו בחי ' גורם זה

עיקר  שזה ה', יחוד  אחר אמיתי  בחיפוש התורה

מגלה  התוה"ק איך  תמיד  למצוא דרזין  רזין  ענין 

דיבור  ובכל מחשבה ובכל אלקינו, יחוד את תמיד

פרד "ס  חלקי בכל להתדבק יזכה מעשה ובכל

הוא  בצדיק שדבוק  מי ורק  התורה, ורזי  התוה"ק

הצדיק  את עוזב אם אבל הברית , לשמירת זוכה

בדותן , עוסק  שהוא זה על תירוצים כמה לו  ויש

הצדיק  אור לו  חסר ולא התורה בפרדס  שעוסק 

אפי ' הברית , קדושת ועוזב נוסע הוא עי"ז רח"ל

סוד , דרוש רמז בפשט עוסק  שהוא לו שנדמה

לצדיק  ההתקשרות  בלי  כי גדול, שקר הוא באמת 

לו מאיר  התוה"ק  אור אין הברית  וקדושת  האמת 

כראוי עוסק  שהוא נדמה שבחיצוניות  אפי' כלל,

מתוך  תהיה שהתוה"ק  הוא העיקר בתוה"ק.

האלקות אור וחיפוש המעשים ותיקון תשובה

בלי כשלומד אך  היחוד , ואור  הברית ושמירת 

אזי באלקות , והדביקות היחוד  ואור הברית קדושת 

כל  כי ח"ו . יוסף  את להמית  ומתנכלים מזה', 'נסעו

את כראוי מחשיבים שאנו  ע"י הוא הצדיק כח

תורת להבין  בפנימיות  זוכה שאינו  אפי ' תורתו .

בפרד "ס  סגי שלא יאמין  בחיצוניות עכ"פ  הצדיק,

יהיה  ולא דרזין , לרזין לזכות מוכרח אלא התוה"ק

כל  פגם היה שזה להמיתו . אותו  ויתנכלו  בחי '

וסגי האמת. הצדיק  כח את  מחשיבים שאין  הדורות 

האלקי אור  את  מחפש ואינו סוד  דרוש  רמז בפשט

היחוד . וכח

éë רק הוא בעולם הקדושה אור  שחסר מה כל

שאין  הצדיק מחמת יוסף  של אורו את מגלים

בעולם  קדושה להרבות עוסק שאדם וכמה בעולם.

המשיח, וביאת  יוסף  של אורו  התגלות מקרב הוא

תורת סודות  אור לגלות שעוסק  כמה לאידך וכן

מעשיו שכל יזכה עי"ז הדורות . יחידי אמת הצדיקי

בין  פתחון  בחי ' בין  ויוסף למשה מקושרים יהיו 

שאין  מה בין  לעשות צריך שכן מה כל סגרון , בחי '

תורת בסוד  היטב יחפש  עת  בכל לעשות, צריך

בזה  כן עושה היה הצדיק  האם אמת  הצדיקי

הלכה  ע"פ  שמותרים דברים שיש  אפי ' כי הנסיון .

הבורא  מדביקות  אותו שמרחקים דברים יש הרי

ית "ש .

äæå בעולם קדושה מהלכי הצדיקים שהאירו 

ע"י רק  כי  זה, הוא כי מהם לשנות  ואסור

עולמים. כל בבורא להתדבק  נזכה הקדוש  דרכם

לסגור , צריך ולפעמים לפתוח צריך  שלפעמים הגם

בדעת להתדבק  הוא הכלל רק כלל בזה אין  כי

התורה. בפנימיות אלקי אור  לחפש דקדושה אמיתי 

אלא  דותן, בחי' התורה בנגלות  להתדבק  ולא

שיש  הקדושה דרכי מכל שכלול הצדיק  אור  לחפש 

דרזין . לרזין שיזכה האדם את מוליך והוא  בעולם.

åøîàéå úåîåìçä ìòá äðä  åéçà ìà  ùéà

.àá äæìäואינו בקליפות  שמונח מי כי

יחידי צדיקי  שתורת לו  נדמה דרזין , ברזין מאמין 

יוסף  כי  חלום. בחי' רח"ל, דמיונות  הם הדורות 

בבחי ' לאמיתו  האמת  נקודת את  מגלה הצדיק

סתם. חלום בחי' ולא נבואה

' éôàå,אמת מהצדיקי  לדעת זוכה שכן מי

מקושר  אינו בודאי  אליו , ומקושר 

מכל  כלול מישראל אחד כל כי הסוף , עד  בתכלית
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נפשו בפנימיות דבוק  הוא היה ואם ישראל, עם

הרי היחוד, ודרך משה בסוד  תנועה בכל בתכלית

זמן  וכל ישראל. נשמות כלל על משפיע היה שזה

האמת, צדיקי לאור זכו שלא נשמות  עדיין שיש

האמת. לצדיק מחדש  להתחבר  עדיין  לנו שיש הרי

שלה. יבא כי עד

 éë בבריאה האריז"ל אור  נתגלה שלא כמו

תורת שלומדים אפי ' האריז"ל בשלימות .

י ' אות עדיין שאין  בכזיב', 'והיה בחי' זה מ"מ ב"ה,

מבחי ' היפך  בחי' עדיין  הוא ולכן  שלה, בבחי '

את מרגישים כולם היו  אם כי טוב', כי צדיק 'אמרו

ודיבורי אלקית מחשבה של המתוק האור 

כי מהחטא. רחוקים היו ישראל כל הרי התבודדות,

חסר  כי  הוא לב, ורע עצבני  מרגיש  שאדם מה כל

וממילא  ההתבודדות, ומתיקות האלקות אור לו 

הסתרות. מיני  לכל רח"ל נופל

 àãåçéã àæøá úå÷éáãä é"ò  íéðéãä  ú÷úîä .æ

äæåלתמר יהודה úéá שאמר   äðîìà  éáù

 êéáà המוחין המשכת  סוד הוא אביך  בחי ' ,

היתה  שלא זמן  כל עתה שלעת היחוד , ואור

לפרסם  בזה לעסוק אחד כל צריך השלימה הגאולה

דרכי חבירו  עם אחד  וללמוד  בעולם היחוד  אור 

להתעורר  ועת  עת ובכל אמת . הצדיקי  תורת

שכבר  אפי' חי , באל להתדבק ויותר  יותר בעומק 

התפילה  דיבורי  בכל צריך  הצדיקים ספרי לומד 

בעת כשזוכה וגם היחוד, ברזי  דבוק להיות 

להיות התורה לימוד  בעת להמשיך צריך התפילה,

בחי ' ההסתרות  כל שיומתקו  עד  אלקות , ברזי  דבוק

באמת. האריז"ל אור ויאיר ש "ך, ב"פ בגי' תמ"ר 

éë שלא מחמת  הוא כ "כ נתארך שהגלות מה

מדרגתו לפי אחד כל לעסוק בשלימות זכינו 

בעולם. ההסתרה עיקר שזוהי היחוד , באור 

יתעוררו ישראל ובני היחוד  סוד לעורר  וכשנזכה

הדעת, בהיסח דוד  בן  יבא אזי עיניים, פתח לבחי '

אמיתיים  כלים יהיה והכל תמר, דיני ויומתקו

נמשך  שמהם וזרח פרץ בבחי ' האמת  להתגלות 

וקיים. חי ישראל מלך דוד  התגלות

äøåúá äëåðçä éîéá íãàä  úãåáò øãñ . ç

äìéôúå

 äðäåימי של הקדושים בימים עתה בעמדנו

נרות ל"ו בהם שנתגלה הבעל"ט, החנוכה

לל"ו לזכות  תשוקה לו  יש  מישראל אחד שכל

העיקר  אבל התורה, חלקי  ולכל הש"ס  מסכתות 

אור  בלי התורה ללימוד  לזכות  רק  ירצה שלא הוא

והעיקר  רח"ל, הגלות  אריכות  סיבת שהוא אלקי

הביקוש  וזהו בתוה"ק, הדביקות  פנימיות  לחפש 

להיות החנוכה, מימי  ונר נר  בכל שלנו  והחיפוש

כי התוה"ק, חלקי  כל ע"י העליונה במרכבה דבוק

וכל  באלקות, דבוק להיות הדרך לנו תאיר  התורה

בבורא  להדבק איך מיוחדת הארה לה יש  מסכתא

עיקר ית זה כי  חיפוש מיני  בכל לחפש  צריך  וזה .'

בית בנין עיקר שהוא ית' בו להתדבק  חיינו 

בכח  בשלימות שיאיר  האמת הדעת  בנין  המקדש,

לזכות איך  מלמדים שהם האמת , צדיקי  של התורה

והעיקר  העליון, והיחוד  האלקות באור להתדבק

שנזכה  שלנו המעשים על תשפיע שהתורה

והשתיה  האכילה בעת  כראוי ולהתטהר להתקדש 

וע"פ  התוה"ק  ע"פ יהיה הכל תנועה וכל ודיבוריו 

חיים. באלקים הדביקות  דרך 

 úåìéôúäå של מיוחד כח בהם יש  חנוכה של

הוא  הגואל לתפילה, גאולה סמיכת

אזי דיחודא ברזא היא כשהתפילה הצדיק , יוסף 

וכן  היחוד, סוד שהוא חנוכה נר  לקדושת זוכים

עצם  רק העבודה אין כי היחוד. סוד  הוא התפילה

היחוד , בסודות  תלוי  הכל אלא חנוכה נרות 

בסוד  דיחודא ברזא החנוכה תפילות להתפלל

למעלה  באמת  דבוק להיות  לתפילה, גאולה סמיכת

רק  שייך  זה וכל החנוכה. ימי  של התפילות בעת 

התורה  לימוד  ע"י לתפילה עצמו את שמכין  ע"י 

בעת היחוד  אור את  לו תגלה שהתורה בכונה
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שהוא  יוסף  של אורו לקדושת  נזכה ואזי  התפילה.

שהוא  חנוכה נרות בהדלקת נזכה ואזי הגואל,

הלימוד  חלקי שכל שנזכה הש "ס, לימוד על מרמז 

דיחודא. ברזא יהיו  גם

 àåäå בי "ע עד  הצדיק  אור  שיומשך של"ה בחי'

בנגלות גם ומעשה דיבור מחשבה בכל

דיחודא. רזא יאיר התורה

íçøéצדיקי קדושת על ח"ו  נחלוק  שלא ה'

דברה"ק  בכל נאמין אדרבה האמת,

שיאיר  ,ונזכה כראוי דברה"ק בכל בנוולהתעמק 

שהוא  הצדיק  יוסף  בזכות בשלימות  דיחודא רזא

ישראל  מלך דוד התאחדות  פס "ים, בכתונת  לבוש 

הצדיק  משה של בכחו הצדיק , ויוסף וקיים חי 

בבחי ' משיחין תרין יחוד סוד  את  שמגלה האמת 

פסים  לבחי ' נזכה ואזי  במשפחה, ושנים מעיר אחד

סגירת שיתגלה מ'שה, י'וסף, ס'גרין , פ 'תחון, ר"ת,

אלקות והתגלות הגאולה ופתיחת  הגלות

ברחמים. צדקנו  משיח בביאת  בתחתונים

 êùôðì äîëç äòã .è

äðä ודייקא דקטנות, מוחין סוד הוא החלום ענין

כי הגדלות , סוד מרומז הקטנות  בתוך 

של  הרשימו נשאר  אבל נשמתו יוצאת  ישן  כשאדם

מ"מ  הקטנות  הוא שהחלום הגם דגדלות, מוחין

החלום  מתוך רואה והצדיק  הגדלות . סוד בו רמוז

עילאין . רזין

 åäæå ושורש יסוד  בחי' שהוא הצדיק  יוסף של ענין

שר  בחי' והוא מהחכמה. הוא היסוד

האריז"ל כמ"ש  וישב)המשקים תורה  שר (לקוטי כי  ,

בינה  האופים ושר דקטנות  חכמה הוא המשקים

מה  וכל דקטנות . דעת  הוא הטבחים ושר דקטנות

גם  אלא לחברו רק אינו  מחברו  שומע שאדם

שר  חלום את  הצדיק יוסף כשראה ולכן  לעצמו .

שהחכמה  היינו  וגו', פרעה וכוס לו אמר  המשקים,

שיתלה  ראה האופים בשר  משא"כ  למעלה, תחזור 

אור  סוד  שזהו ימים, שלשת בעוד  פרעה אותו 

בינה  כי  יהודה, בחי' דוד  בן משיח בחי' הבינה

בראש' ישי  'בן  בחי ' באריך  קב שרשה (סנהדרין

הקטנותע"א) סוד יהודה בחי ' הוא שהעיקר  הגם ,

אבל  האופים. שר בחי' ממנו שנשתלשל עד המוחין

יו"ד  בחי ' יוסף, סוד  יגלה דוד  שאור  צריך בהעלם

ובודאי התשובה ענין  הוא דוד כי  וקיים, חי דדוי"ד,

ווידוי בתשובה לשוב שהעיקר  בראש , שהוא

אפשר  שאי לדעת צריך  מ"מ יהודה. בחי' דברים

בבחי ' העוף , ע"י  רק האופים לשר  ìëàå לשוב

 êéìòî êøùá úà óåòäכי יסוד , בחי' הוא עוף ,

יוסף  בכח רק בינה בחי ' בתשובה לשוב אפשר אי 

צריך  הבינה אור כי בעולם. היחוד אור שמגלה

החכמה. מאור הארתה לקבל

àìååäçëùéå óñåé úà  íé÷ùîä øëæכי ,

הזכירה  להמשיך צריך דקטנות  החכמה

לבחי ' יזכה ואזי  אלב"ם, בסוד  ה'לא', מעולם

פנימיות חכמה פנימיות  כי  ו'. ה' שייחד  וישכחהו 

מקום  האלב"ם ועולם רדל"א עד נתעלה עתיק

אלקות, והתגלות הנעלם של עצמיים השעשועים

ה' אות  לייחד דקדושה, השכחה מקום הוא ושם

בשלימות. ו' ואות

 åäæå'êùôðì  äîëç äòã'רזי ללמוד  כשנזכה ,

אור  את  ח"ו  נשנא ולא נזלזל ולא היחוד ,

יאמר  אשר  לכל נאמין  רק  זה,הצדיק, הוא כי 

מלך  דוד  בבחי ' אמיתית לתשובה נזכה ובזכותו

אזי  וקים, חי  êùàøì'ישראל  øúë àéäå' שבזה ,

אפשר  שאי  דוד, של וכתרו הבריאה לתכלית נזכה

יגדל  כי  עד בבחי' הפנימיות . ע"י רק אליו  לזכות

בחי ' התורה, רזי  בלימוד היינו י ', באות  שילה

עד  של"ב משנת שמתפשט האריז"ל אור  של"ה,

בכל  התורה רזי להאיר  של"ה שנת  עד  בי "ע

ומעשה. דיבור  מחשבה

øåöð''êùã÷ úåöî,'ה ו' חיבור  הוא מצו'"ה, ,

'êùã÷ úáù øåîù'בתורת שיעסקו  ,

ושעשועים  היחוד ברזי ויחיה האמת  צדיקי

ע"י אחד כל כי ממנו, רחוק דבר לא וזה העליונים.
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מתפארים  שלכן  האמת , צדיקי בתורת  שיעסוק

ועי"ז  מקדושתם לדעת שנזכה כדי אמת הצדיקי

כמ"ש  בתחילה, המקיפים אורות  מהם לקבל נזכה

שמאמין  האמונה שבעצם האמצעי  האדמו"ר

מתורת מקיף  עליו שורה כבר  הצדיק בתורת

צדיקי בכח להאמין מחדש  נתעורר  ולכן הצדיק,

האמת.

 åîëåכשהכניסו התניא בעל הרב נפשו שמסר 

מאנשי הוא אם אותו ושאלו  בכלא, אותו

אומר  היה שאם בדיבורו  כזה כח לו  והיה הבעש"ט,

מיד , אותו  משחררים היו הבעש"ט מאנשי שאינו 

חיצוני, בדיבור  אפי' לרגע עצמו  להפריד  רצה ולא

נפש , במסירות עילאין  הרזין בתורת דבוק היה כי

בתורת באמת  מקושר להיות העבודה תכלית ולכן

העליון . היחוד

 íçøé, היחוד רזי  בתורת להתעסק  שנזכה ה'

הישועה  ממעייני  בששון מים ושאבתם

מבחירי חדת  אולפן  ותקבלון בתרגום, וכמ"ש

וקיים, חי  ישראל מלך  דוי"ד אור  בנו ויאיר  צדיקייא,

ומיד  תיכף באמת  בתשובה לשוב ישראל כל ונזכה

בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת לאלתר 

אמן .
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חדתין  נשמתין
תשע"ח  ישלח ו פר' דא"ח טי  ליקו

 ò"éæ  éòöîàä  ø"åîãà ö"àé –––– åéìñë è

 éòöîàä ø" åîãà  ìù úãçåéîä åúøéèô

 é"áùø  úøéèôë

øáéã [ à כ "ק בהרחבה של המיוחד ענינו אודות 

את ושאל זי "ע, האמצעי אדמו"ר

נשיאי מכל יותר  מיוחד  הוא היה במה התלמידים

דבר  בו שמצינו התלמידים אחד ונענה חב"ד,

פטירתו שהיתה הרביים בשאר מצינו שלא מיוחד

מאמר  אמירת  באמצע שנפטר ביותר נפלא באופן

כ "ק  שחתנו עד  חיים', בתיבת  נפלא בדבקות

נפלאה  פטירה מצינו שלא אמר זי"ע צדק הצמח

רשב"י מימות  'חיים')כזו  בתיבת  נפטר  ,(שגם

חב"ד  בכתבי אהלי כמובא ובקובץ  התמים, (עי'

ועוד  ד  גליון גם )àליובאוויטש שאמנם מורנו  ואמר  ,

על  דיבר זי "ע מליובאוויטש  הרמ"מ אדמו "ר  כ"ק 

_________________________

רבינוא. של  האחרונים מימיו  מקורי תיאור בזה"ל, שם האמצעי)מובא מצדו(אדמו"ר אשר אחד , יד  כתב בדף נמצא ,
תרל"ד משנת ר"ה על  נעזין בק' "בהיותי וז"ל , נובערני. מאלינסקי לוצקא מעיר שלוממף זעליג השם: נרשם השני
לפני  וסיפר בעסיע שמו אשר לי כמדומה דשם השו"ב  עם פגשתי שם נ "ע  האמצעי אדמו"ר קבר על  ולהתפלל להשתטח 
נ"ע  אדמו "ר פטירת  היתה המנוח אביו בבית כי ז"ל אדמו "ר הסתלקות  את  ההוא במעמד אתי שהי' אנשים איזה עם

לפלא  היה בדורות כמעט אשר מאוד  נורא .והמעשה 
אשר  הגידו כי נואש תיכף נתנו והדאקטורים הגדולים הדעקטורים אצל  בקיוב הי' פטירתו קודם אדמו"ר הקדוש הרב 
אחד , יום אפי' לחיות יוכל לא הטבע דרך פי על  אשר הטבע , כדרך  שלא חי הוא איך  מאד ויתפלאו לגמרי חסר כבר הכבד
מכל  לשם ויאספו  הדאקטורים שם ויבקרו נעזין דרך  נסע  בחזרתו  והנה מיושב . ישן כ "א העולם כדרך  לשכב  שלא ופקדו 
משקה  שישתו אדמו"ר וציוה מעט לו  נוח תהלים אמירת ואחר כסלו ח ' ביום תהלים ויגידו צום ויקראו אנ "ש הסביבות 
ולמרות  שלו , האכזני' לא א' כל  שילך לבקרו באו  אשר האנשים כל  על  פקד כסלו ט' ובליל אדמו"ר, לחיי לחיים ולאמור
מאנ "ש  מאחד  שנת  נדדה הלילה בחצי והנה רגע . כל הסכנה מאוד מרחפת אשר הבינו כי פקודתו  למלאות הוכרחו רצונם
בבואו ויהי אדמו "ר. כבוד לבקר אני מוכרח מה ויהי' אמר וכה עתה. שלומו ידוע  מי אדמו "ר את  עזב  איך  מאד  ויתמרמר
פלוני  שאלהו , אתה מי איש רגל  פסיעות  קול  הנ"ל ליייבל ה' וכשמו לייבלי שמו שלו המשרת  רק שכב שם הבית פתח אל 
איש  באין לבדו  שוכב  אדמו "ר כי עלי נפלה גדולה וחרדה פחד כי החייתני וכי עשית  טוב הנ"ל לייבלי ויען אני, פלוני
על  לט  והלך הנ "ל  האיש וינסה דבריו. מבין באין יצא משונות  קולות וממנו הקאלדרע עם וראשו  גופו כל  ומכוסה זולתו 

הדברים אלו מה ג"כ  לשמוע  אדמו "ר מושב  אצל ראשו  והרכין האדמו"ר ירגיש שלא בכדי רגליו  וישמע צפורני ויקשב
ונשמתי  רוחי נפשי מוסר  הנני והטהורה  הקדושה בידך גדולה  בהתלהבות אומר "ר שאדמו ומחמת איך פעמים. כמה ,

והוכרח זה, הוא מי ויאמר אדמו"ר הרגיש ואז אדמו "ר של  בהקאלדרע ואחז אביו נזדזעו גדולה חרדה עליו גם שנפלה
בדא"ח . מהם להפרד אנ "ש יאספו  מהר לך לו ויאמר שלומכם. לשחר הנה באתי כי אני, ופלוני פלוני להגיד 

נתמלא  ומיד נפלא ותיכף מאמר  לפניהם ויאמר וועלענקיר, וועלוועל המפורסם  הי' ובתוכם חסידים  עם  הבית כל
אשר  בזה"ק המפורש הענין על והגיד  וכו' נזונין השרת  שמלאכי המזון מן כו ' וירעיבך ' ויענך  פ ' על שהי' לי כמדומה
נפש. בחי' על  להגיד והתחיל  נשמה לי' יהבין יתיר זכה רוח לי' יהבין יתיר זכה נפש בחי' לו  נותנים האדם בריאת  בתחלת 
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שנתקיימו האמצעי אדמו "ר  כ"ק  אצל שמצינו כך 

של  שנותיהם ממלא שהקב"ה חז "ל דברי בו 

שלא  מה הולדתו, ביום שנפטר ליום מיום צדיקים

בזה  ואמר  חב"ד, נשיאי שאר אצל כן  מצינו

מאוחדים  הם הנשיאים שכל שהיות הנ"ל האדמו"ר

פרטית מסוימת מעלה כל ע"כ  בזה זה ומקושרים

לכולם  היתה כאילו נחשב זה הרי מהם באחד שיש

זו. מעלה

äãéçé –––– ïéæøã éæø 'éçá ––––  úåãéñçä úøåú

êà [ á על וענה פירש  עצמו  מורנו  למעשה

שהיה  המיוחד  שהענין הנ"ל, שאלתו 

תורת בענין  היה האמצעי  האדמו"ר אצל

כ  ענינו כל היה [שזה שגילה שאמר החסידות  מו 

בבשרו שכשיחתכו  זי"ע הצ"צ אדמו"ר חתנו עליו

החסידות תורת כידוע שהנה וביאר חסידות], יצא

[כמש "כ  שבקבלה, הפנימית  נקודה ביאור  הוא

דרזין  רזי בבחי ' שחסידות מקומות בריבוי

היחידה  בבחי' הקבלה, רזי  את המבארת

שבחיה(חסידות) הפנימית נקודה –שהיא (חכמה 

תורתקבלה) של ענינה במאמר  בארוכה עיין ,

החסידות].

'÷åðå à"æ 'éçá ––––  äìá÷ä úøåúáù úåðéçáä 'á

 äðäå [â'לב מתחלקת בכללות הקבלה תורת

שרוב  והיינו ונוק', ז"א בבחי' בחינות ,

בפסוקי הסוד ביאורי  על הם הזוה"ק פרושי 

וחלק  הז "א, בחי' שהוא תושב"כ  – התורה"ק 

השתלשלות סדרי  בראיית עוסק שבזוה"ק העמוק 

תושבע"פ  בחי' שהוא העלונים העולמות 

אדרא  ספרי והמה שבקבלה, הנוק' בחי' שבקבלה,

ואדרא  דצניעותא וספרא זוטא ואדרא רבא

רביז"ל  שהפליג מה [וידוע זוה"ק  ותיקוני דמשכנא

שנט) אות  יותר (חיי"מ הרבה גבוה הוא שהתקו"ז

הזוה"ק  בבחי 'áמשאר הר "ז הנ"ל ולהבחנה ,

עטרת חיל אשת  – גבר  תסובב דנקבה דלעת"ל,

משאר  גבוהה הנוק' שבבחי ' תקו "ז  וע"כ  בעלה,

הז "א]. שבבחי' הזוה"ק 

'øëæä úà ñøéñå äá÷ðä úà âøä'

 äðäå [ãאליהו הגר "א אדרת על  יצחק  באר  (בפי'

הברכה) וזאת  הגמ'פר' דברי  את  מפרש

ע"ב) עד  דף שהרג (ב "ב  ונקבה, זכר הלויתן  ב' על

על  זאת  דקאי הזכר את  וסירס הנקבה את הש"י

ז "א)תושב"כ  – הזכר (לויתןותושבע"פ (לויתן 

_________________________

אדמו"ר  שהתחיל  ובטרם כח, בעל והי' הקטן, וועלויל וקראוהו  קומה, בעל איש וועלוויל  ג"כ  שמו  אחד הי' האנשים ובתוך
ידוע  זאת  אשר אסור, דביקות  כיום תדעו  הנ "ל  לוועלוויל  אמר הזהר להם "רלפרש אדמו שהגיד פעם  בכל כמעט אשר

התחילת  נפש מבחי' מאמר  סיים  כאשר  ויהי הדרשה . קודם  או הדרשה  בתוך ממש הגשמי' התפשטות לו היה  "ח דא
נשמה  ואחז...יציאת הנ "ל  וועלוויל  האיש ויגש מאד. בכי' בקול  בראשו הכה בנו נחום ה' והרב  מאד  האנשים כל  ויבכו  ,

גיווען  מסיים ניט  האב  איך תבכה, מה בני נחום גוט... דרעט  וועלוויל הלשון בזה ויאמר אמדו"ר שיתעורר עדי גדול  בכח
ג"כ  ויגש נשמתו  יציאת  הפעם עוד התחיל  רוח בחי' על מאמרו  הסיום אחר וגם [רוח] בחי' על להגיד  והתחיל  מאמר. דעם

המאמר. סיימתי לא תבכה מה נחום הפעם עוד  ויאמר נ "ע  אדמו "ר שהתעורר עד כראשונה ויעש הנ"ל על האיש והגיד 
"פ  ג חיים הקדוש בפיו נשמע וכה התענוגים מקור החיים באור בחיים  להתדבק המאמר וסיים  נשמה בחי' מדריגת

החיים בצרור  לצורר וטהרה בקדושה והטהורה הקדושה  נשמתו ויצאה האחרונה  ברגע היתה וזה  הש"י חיים יזכינו .
הכת "י. עכ "ל  אמן". וירושלים ציון בנחמת לראות 

חלוק ב. יש שבאמת היה מדבריו  והמובן והתקונים, הזהר ספר שוין הכל העולם אצל  כמתמיה, אמר אחת  פעם שם, ז"ל 
נגד ערך שום לו אין מאד ונורא קדוש הוא הזהר שספר פי על  אף התקונים, ספר ובין הקדוש הזהר ספר בין ועצום גדול 

עכל "ק. התקונים. ספר של וסודות ¦קדושת
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שבע"פ â נקבה) שבתורה היינו הנקבה את והרג ,

בתורה  מאשר האלקות  גילוי  למצוא יותר  קשה

שם  מוסתר  ואין הסירוס, היה רק ששם שבכתב,

הקבל  חלק  הרי  ובעניננו , האלקי , האור ה כ"כ 

והפסוקים התורה בדרושי  שעוסק  (שכנ "לוהזוה"ק 

הז "א) בחי' חלק הוא  מאשר  ומובן קל יותר  הוא

יותר  שהוא ההשתלשלות  בסדר  שעוסק הקבלה

להשגה וקשה ונעלם וסתום את טמיר הרג (בבחי'

כנ "ל ) .הנקבה 

äøåúä úåéùøô øãñ ìò ã"áç éøôñ áåø

 äðäå [ä חב"ד נשיאי שאר  וכן התניא הבעל

התורה  דרושי  בביאור בעיקר עסקו 

הגדיל  ובפרט הזוה"ק, ספר  כעין חסידות ע"פ

ביאורים  ביאר  התורה אור  שבספריו  צדק  הצמח

חסידות ע"פ התנ"ך כל בחי'על כנ"ל הוא (שכ "ז

שבקבלה) ניתנה הז "א לא עדיין התניא לבעל אך ,

סדר  את  בהדיא ולבאר  לכתוב משמים הרשות

העליונים העולמות של הוא ההשתלשלות  (שכנ"ל

שבקבלה) הנוק' אלא חלק  חסידות , ע"פ ולבארם

איך  להבין  ודרושיו  בתניא הרבה לעמול צריכים

האריז"ל  דברי עמקות  את דבריו  ע"פ להבין אפשר

בעיקר  עסק [שבזה העולמות , ההשתלשלות  בענין 

סדר  בענין עוסקים ספריו שרוב האריז "ל רבינו 

טעמי ההשתלשלות ושער תורה  לקוטי (מלבד

].המצוות)

 øãñ øåàéáá ÷ñò éòöîàä ø" åîãà

äìá÷áù '÷åð ––––  úåãéñç  ô"ò  úåìùìúùää

(á"ùøä ø"åîãà  ÷" ë  åëøãá êìä ïëå)

äæáå [å שמלבד האמצעי  האדמו "ר  מיוחד  היה

דרושי על שכתב ומאמריו  ספריו 

חיים)התורה תורת מיוחד (כגון ספר ג"כ כתב

וקונטרס  ההתפעלות קונטרס  וכן  היחוד' 'שער 

ההשתלשלות סדר בביאור  שעוסקים ההשתטחות

האדמו"ר  תלמידי  וכן החסידות , ע"פ העולמות של

ר' והרה"ק  מהאמיל אייזיק  ר ' הרה"ק  האמצעי 

אדמו"ר  דרושי  בביאורי עסקו  מפאריטש  הלל

בעולמות הראיה שעיקר זה, בענין  האמצעי 

של  הזה חלק של הלימוד  ע"י דוקא היא העליונים

שבזא"ת  וכידוע בקבלה, הנוק')הנוק ' יבא (בחי'

ה'קודש ' אל בחי'אהרן  קודש, דאיקרי  החכמה (בחי'

בעליונים) .הראיה

éøçàå נתגלה ולא הדבר חזר  האמצעי אדמו "ר 

מלבד  הנשיאים, שאר  אצל יותר כ "כ

האדמו"ר  שם על קרוי  שהיה זי"ע הרש"ב כ"ק  אצל

בבחי ' שהוא עצמו  על להדיא ואמר  האמצעי ,

והוא  האמצעי  אדמו "ר  אל במיוחד קשור  מסוימת

במאמריו גילה ותער "ב)ג"כ  ביאורים (תרסו

השתלשלות בסדר החסידות  תורת  של עמוקים

כנ"ל. האמצעי  דאדמו"ר  בדרך העולמות 

_________________________

תורות ג. ב' והם בגלותא משה שעכשיו  כו '. לכנוס עתיד יהיה שמשה מלמד בספרי כמ"ש עם ראשי ויתא שם, ז"ל 
תנינים ראשי שברת  נבראו זו"נ  לויתן ב ' בסוד שהם ולויתןשנתעלמו  שבכתב, תורה דכורא בריח נחש תנינים  ב' והם 

נוקבא  "פ שבע תורה  עקלתון  הנקבהנחש והרג הזכר שסירס  מ"ש והוא כו ', בבלי תלמוד  זה הושיבני במחשכים שתורה ,
דרך  נהיר רק האור, בו ונגנז  בטנו בשרירי וכחו נעלם  אורה  אבל כלל, שינוי בלי מסיני כנתינתה אתנו היא שבכתב

מעט  עומדדופן  זה הנה כו ', ברורה הלכה ימצאו  שלא לגמרי נגנז מסיני למשה הלכה שבע "פ תורה אבל כו'. כתלנו אחר
המים. על  תנינים ראשי שברת וז"ש מריבה, מי חטא בשביל  והכל דאורייתא, תנינא נחש לויתן שהוא מרע "ה סוד  והוא
חכמה  חכמות ב ' ראשין ב ' שהם ב'ראשית  סוד והם תורות דב ' דרגין ב ' ויתגלו שילה יבוא כי הלויתן יתגלה אז לע "ל  אבל
הוא  וה"ו פנימה, מלך  בת  כבודה שהיא שבע"פ  תורה דאדנ "י יו"ד תתאה וחכמה שבכתב , תורה הוא דהוי"ה יו"ד עילאה
ראשי  ויתא וז"ש כמש"ל . שמהן ב ' שילוב והוא א בסוד  אלו  תורות ב' יתחברו שע "י דגחון ו' דרע "מ דרגא הוא באמצע

עכ"ל. וכו '. שבע "פ תורה משנה בעלי של  חבורות  ובראש שבכתב  בתורה מקרא בעלי חבורות  בראש ראשים ב ' עם



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח יג ליקוטי

 éåìä à"øäå éòöîàä ø"åîãà  ìù ïéðò

ò"éæ òìùàøèñî

øéëæäå] [æ יותר שביארם בקבלה סוגיות שיש

סוגיות ויש האמצעי האדמו"ר כ"ק 

האדמו"ר  של רעו  יותר  ופירשם שביארם בקבלה

זי"ע, מסטראשלע הלוי הר "א כ"ק  ה"ה האמצעי 

תרין  שהם שניהם על אמר  התניא שבעל שידוע

האמצעי שאדמו"ר והיינו  מתפרשין , דלא רעין

לוי שהיה מסטראשלע והר "א החכמה בדרך  הלך

הבינה בדרך האמצעי)הלך אדמו"ר  ערך לפי ,(היינו

מתפרשין דלא רעין  תרין  הם חכמה וביחד  (יחוד

ונתיב) שביל – בכלל ובינה ברור לא ובאמת ,

עצמם  הצדיקים ב' בין  אמיתית מח' איזו  שהיתה

בין  חיצונית מח' רק היתה המח' שכל מאד  שיתכן

אופן  ובכל במכתבו, הלוי  הר"א וכמש"כ  אנשיהם

השלימו בודאי במתיבתא עתה ביניהם הצדיקים

וע"ז  השני, ללא א' דברי להבין  וא"א דרקיעא

לדרוש  שיש  שמרם', כבבת יחודך  'דרושי נאמר

להסביר  היחוד אחר  שדרשו הצדיקים ב' אחרי

בדרך  וי "א השביל בדרך י"א היוד  ענין את  ולפרש 

גילה  אחד שכל ביניהם, להפריד  כלל וא"א הנתיב,

זה. את  זה ומשלימים מהיחוד  אחר  חלק ומפרש

 æ" å÷éúä  ìò  ùåøéô  î"å÷éì ÷" äôñ

ïéðòáå [ç הוא שבקבלה העמקות שעיקר  הנ"ל

הזוהר  תקוני  שהם (ודומיו)בספר

עסק  שרביז "ל וידוע כנ"ל, שבקבלה הנוק' בחי '

השנה ימות  בכל התיקו "ז  אות בלימוד הר "ן  (שיחות 

הלוי)ãקכח  ר"ש  הגה"ק  מש "כ את  לציין  ויש  ,

אש  נהרי  בספרו  זי"ע קסט)מז'עליחאוו אות  (לקו"ד 

התיקו"ז  על ביאור בבחי ' הוא ליקו "מ ,äשספה"ק

א"א  מ"מ הוא שכן  שאף מורנו  בזה אמר  ואמנם

הדבר התיקו"זלהבין דברי מתפרשים איך (ולראות 

רביז "ל ) הקדמות בספריע "פ לימוד  ע"י  אלא ,

האמצעי קישוראדמו "ר  של  זה  בענין בגלוי (שעסק 

כנ "ל ) החסידות  לתורת  שבקבלה  מיהנוק ' ורק ,

מסי "נ  של בבחי ' בו ומונח הליקו"מ בלימוד שעוסק 

בעצמו. הענין להשיג יכול הוא

 ç"òùú åéìñë è" é ìéì

ò" éæ àéðúä ìòá ï÷æä ø"åîãà úìåàâå  ò" éæ ìåãâä ãéâîä  áøä úìåìéä  íåé

åôåñ ãòå  íìåòä óåñî úé÷ìàä äéàø éåìéâ  ìãåâ

 æ ìåãâä ãéâîä áøä ìöàåðéáø  ìöà åîë  ò"é

ò"éæ ' ÷ä è"ùòáä

çúô [ à הגדול המגיד הרב הילולת  בענין 

דברי את והזכיר  זי "ע, ממעזריטש 

החקירה בספר זי "ע צדק  סה)הצמח וכן (דף  וזל"ק, ,

השי"ת הנביאים אחר  גם ודור דור בכל מאשר 

מתנאים  כמו  בישראל ומופתים אותות מראה

אחריהם  וגם ומדרשות , בגמ' כמבואר ואמוראים

אנשי שהיו וסייעתם חסיד  ור"י מהרוקח כידוע

_________________________

הזהר ד . מספר לברכה זכרונו  האר"י כתבי וכל  החיים" עץ ו"פרי חיים" ה"עץ דברי כל שידע בשבחו ספר שם, ז"ל
נעוריו . בימי היה שזה היה מדבריו  והמובן מהתקונים. התקוני והעקר  קדושת גדולת בשבח פעמים  כמה  מאד והפליג

אלול  בימי שלא אפלו השנה בכל גם  ביותר  בו לעסק רגיל והיה החכמות זהר . כל  כלולים התקונים שבספר ואמר .
ע"כ. וכו'. שבעולם

רבינוה. דיבר שם, ז 'עליחאווער)ז"ל ואמר(הר"ש  זצ"ל  מברעסלאוו  נחמן רבי הרה"ק קדושת מהר "ןעל לקוטי "ק סה כי
הק' זוהר  תיקוני על פירוש קדישא)זה  האדרא על אמר חמש (אולי מהר"ן לקוטי את למד  כי ממכתביו באחד  כותב וכן

ע"כ. פעמים.



לנפשך  חכמה דעה יד

פלאי אמרו שעליו מהאריז"ל אח"כ  וגם מאד , מופת 

וכן  ידו , על מראה השי "ת שהיה מופתים פלאות 

מגיד  מלאך  לו שהיה ז"ל ב"י  הרב היה בדורו

ואחריהם לו , è" ùòáä השלוח  åðéðôìù øåãá

 íéðåùàøä úåîéî äéä àì åäåîë øùà ì"æ

åéä òáèäî  íéàöåéä  íéñéð úåàìô  éàìô

 ò"ð  ø"åîæààî  éúòîù  øùàë åãé ìò íéàøð

 óåñî íéàåø åéä  ò"ð î"ää åãéîìúå àåäù

åéäå ,äéàø ïéòá ùîî åôåñ ãòå  íìåòä

 äàøð  äéä øùàë íéàåø åéäù  äî íéøîåà

, íäéãéîìúì ìéìòá לפניהם גלוי שהיה ע"י והיינו

בתורה. גנזו שהשי "ת ראשון ביום שנברא אור 

א"ס  גילוי מגלים האמיתים המופתים אלה כל הנה

הבבע"ג, úåãéúò ב"ה  åðòîù ò"ð  éðé÷æî  íâ

 äøòùä ìà  òìå÷. עכל"ק .

ïðéæçå המגיד הרב שהמשיך אלקות  הגילוי גודל

הצ"צ  של בלשונו  ומדוייק בעולם, זי"ע

המגיד  הרב שע"י אלקות  הגילוי שדרגת  הנ"ל

הק' הבעש "ט רבינו של דרגה אותה בבחי' היתה

ומדויק  משנה התניא בעל רבינו אצל (משא "כ 

אחרת) דרגה כבר שהיתה  במקו "א בלשונו [וכמובא ,

בחי ' הם המגיד  והרב שהבעש"ט חב"ד בדרושי 

וחכמה בבחי'כתר  שהמגיד  מרביז "ל  אי' (וכעי"ז 

מהחכמה , שלמעלה  בינה בבחי' והבעש"ט  חכמה 

אריך) כתר – בינה  פנימיות הקבלה כלשון ,והיינו

נחשבו, כחד  שניהם וחכמה שכתר  ידוע והלא

הוי"ה]. דשם יו"ד של אחד באות 

 úåìéä÷  ìë  ìöà  åìñë è"éá  äçîùä ïéðò

 úåãéñçä úøåú ìëì ñð åá äùòðù íéãéñçä

êéùîäå [á כל של היא"צ שאר שלגבי שאף

לאמר  דרכינו זי"ע הצדיקים

דילהו , הילולא ביום בברסלב תחנון הן (וכמקובל 

הצדיק  הילולת ביום  שאדרבא שאמרו בחב "ד  והן

כראוי) דכתר יחוד שהוא בתחנון לפעול  אלא אפשר ,

שכותב  וכמו היא"צ ביום מסכת  סיום עושים אם

זי"ע ממונקאטש המנח"א כ "ק בארוכה (דב"ת בזה

מו) אות חשש מהדו"ג  עי "ז  שיהא היכא [מלבד ,

אליו ניגש אם כגון הצדיק  בכבוד  כפגיעה שנראה

מנהגו)אחד  יודע לו(שאין  ואומר התחנון  קודם

פלוני, צדיק  של היא"צ מחמת תחנון  לומר  שאין

מחמת תחנון לומר  אין כסליו  בי "ט מ"מ ואכמ"ל],

המשתייך  אחד וכל לרבו , נס בו  שנעשה יום שהוא

ספרי בפרטות  עדיין  לומד אין  אם אפי' לחסידות 

נס , לו שנעשה זה יום ג"כ אצלו נחשב התניא בעל

וכמבואר  החסידות , תורת  לכל הנס שנעשה

תורת כל על קטרוג אז  שהיה חב"ד בספרי

דרזין, רזא של התורה שהיא – (הארה החסידות 

צדקינו) משיח של  מתורתו קטרוג והתנוצצות והיה ,

לגילוי ומתאימים ראויים אינם שעדיין בנ"י  על

שהוא  התניא בעל על הקטרוג ונתלבש זה, גבוה

הענין  להיות צריך [שהיה זה לענין  משמים נבחר

זי "ע  ממעז'יבוז ' הרר"ב הרה"ק  אצל מלכתחילה

זו מלחמה של הענין ועבר הבעש "ט של נכדו 

קורא  שהיה התניא לבעל החסידות  תורת  עבור 

בכל  ואכמ"ל הבעש "ט, של הרוחני נכדו  ג"כ  עצמו 

כסליו י "ט וביום זה]. בשורה'ענין  'יום  (שהוא 

לא' השמים  מן בשו"ת  כן כמובא  דנא , מקדמת

הראשונים) וניתנה מרבותינו בשמים נפסק ,

מעיינות בהפצת שאת  ביתר  להמשיך  הרשות

התניא  לבעל הבעש "ט שאמר וכמו  החסידות ,

במאסר ) בהיותו בהקיץ  אצלו שאם (כשהתגלה

החסידות תורת הפצת  של זה בענין  כבר התחלת

ע"י הקטרוג לנצח הדרך  הרי קטרוג זה על ונהיה

החסידות תורת  בהפצת ועוז שאת  ביתר  שיוסיף 

באג"ק  והובא רבי  בית  בס ' המעשה [כמובא

מליובאוויטש  רמ"מ והיינו)å (א 'רסגלאדמו"ר ,[

_________________________

מסופרו. שם, פט "ז )ז"ל  ח "א רבי אחת (בית פעם אצלו  באו  פעטרא-פאוולאווסקי במאסר הזקן אדמו"ר ישיבת בעת אשר



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח טו ליקוטי

מעיינות הפצת של שאת  ביתר  ריבוי  שע"י

טיפה  סו"ס יכנס המלך בן  רפואת שהם החסידות 

עי "ז  ויתרפא החולה המלך לבן משלאחת  (כמובא 

בארוכה  התניא  בעל  מהרב  להרבות)æ זה ויש .

_________________________

עליו שנתחזק לו  והשיבו  ממנו, תובעים ומה לו מגיע  למה אותם שאל רבנו דקשוט , מעלמא נ "ע  הבעש"ט  עם המגיד  הרב 
לו , והשיב ד "ח , מלומר אפסוק האם מכאן אצא ואם רבנו , א"ל ובגילוי, הרבה חסידות דברי שאומר על למעלה קטרוג
ד "ח , אמירת  בזמני הזקן רבנו הוסיף  שחרורו  אחרי כי הי', וכן יותר. תאמר לכשתצא ואדרבה תפסוק, לא שהתחלת כיון

באריכות היו שורף יותר המאמרים היה "הדא"ח המאור" "גילוי הי' בפטרבורג המאסר קודם אשר וכידוע וכו '. ובביאור
הי' פטרבורג אחר אבל הקודם" במצבו  ונשאר ממנו דא"ח  שומע  שהי' אחד הי' לא מקיף, בבחי' שהי' לפי העולם את 
למעל  הקטרוג וכשבטל  בשכל". חסידות להלביש הגדולה "ההשפלה היתה דהבנה" אותיות בריבוי בכלי, והדרגה ה "בסדר

כסלו . יט ביום והוא – החדשה ההנהגה והותחלה לחפשי, יצא למטה, המאסר נתבטל במילא החדש, הדרך  על והסכימו 
ע"כ.

בהתמיםז. נדפס  מט)כן עמ' חפץ (ב, המלך  וכאשר יחיד בן ולו אדיר מלך  הי' הזמנים מן באחד שם, המשל  וז"ל
ובעלי  שונים צמחים בטבעיות להתלמד  הים באיי רחוקות  למדינות  וישלחהו  הגבורה ובמעלת החכמה במעלת  יתעלה בנו  כי
באחד ההיא בעת הנמצא בנו כי למלך  שמועה הגיעה הימים באחד  מסוכנים. במקומות ועוף חי' ציד  ולצוד  שונים חיים
מדינת  בכל  קול להעביר צוה המלך  המסוכנה, למחלתו  מזור למצוא נילאו  שהרופאים אנוש, חולה הוא הרחוקים הים מאיי
כל  המלך. להיכל יבוא המלך, בן בה שנחלה הקשה למחלה סגולה איזו  יודע או  ברפואה לו  יד אשר האיש מי כי מלכותו
היום  ויהי המלך , בן לחולי ותרופה מזור ידעו לא כי לפה, יד  שמו  בשם ונקובים הידועים והחכמים הגדולים הרופאים
טובה  באבן רק נמצאת  זו  סגולה אמנם לרפאותו, המלך  בן לחולי בדוקה סגולה יודע הוא כי למלך ויספר אחד  איש ויבוא
ביין  זאת ויתנו דק, היותר כחול דק תהי' אשר ויכתתוה וישחקוה ההיא הטובה האבן ימצאו ולכן במציאות , יקרה שהיא

ויתרפא. המלך בן ישתה ומזה הטוב
נמצאות  אשר הטובות  האבנים בכל מחופש חפש ויחפשו טובות אבנים בטיב  היודעים החכמים כל יתקבצו כי צו נתן המלך 
שהתאספו החכמים הטובה, האבן סגולת שיודע  האיש שנתן הסימנים פי על  טובה האבן אותה למצוא המלך סגולת  באוצר
שהגיד האותות  פי על  ברפואה הסגולה בעלת הטובה האבן נמצאה החכמים לבב  ולשמחת  הטובות  האבנים כל  ובחנו  בדקו
הטובה  האבן את החכמים כראות  המלכות. כתר תפארת בעטרת  ראשונה היושבת  היא הזאת הטובה האבן אמנם האיש,
תוסר  המלך  נכתר בה אשר המלכות מכתר הטובה האבן תלקח  שכאשר כשזכרו  כן ואחרי גדולה שמחה שמחו  בתחלה

נמצאה. הטובה שהאבן למלך  לומר הוכרחו  אבל  במאד, נתעצבו  תפארתו
לקחת  ויצו גדולה שמחה שמח יחידו , לבנו  רפואה להביא תוכל סגולתה פי על אשר הטובה האבן נמצאה כי המלך כשמוע 
המלך אל רעה שמועה הגיעה שעה באותה החולה, לבנו  הרפואה לעשות  ולמהר דק אשר עד  ולכתתה הטובה האבן את 
לקחו אשר האומנים החכמים לח , דבר אפילו  דבר שום מקבל ואינו נדבקו שפתיו  כי עד  החולה בנו מצב הורע כה כי
יופי  את  לאבד  שלא כדי הטובה, האבן את  לכתת שלא  המלך  יצו  בודאי כזה במצב כי חשבו המלך  מעטרת  הטובה האבן

ה  בכל  להזדרז המלך  דבר בשמעם נבהלו מאד  מה אבל  לתוךהעטרה, לתת  הרפואה ובהכנת הטובה האבן בכתיתת אפשרי
של  לפיו אחת  טיפה אף  תגיע  פן לאיבוד  הכל  וישפך  כולה סגולה האבן שיכתת כדאי כי באמרו  החולה המלך בן של פיו 

יתרפא. ואולי פן החולה, יחידו בנו 
והי' פתוחים היו המלך בן שפתי כאשר בתחלה למלך ויאמרו  המלך , מצות  על  התפלאו במלכות ראשונה היושבים השרים
בדבר  וספק מסוכן כה הוא המצב כאשר עתה אבל  רפואתו, בשביל  הטובה האבן את לאבד כדאי הי' והשתי' האוכל  מקבל
את  המלך ויען מלכותו, כסא על ישבו ביום נכתר בה אשר המלך תפארת עטרת לאבד  כדאי האם מה לקבל יוכל אם
לקיים  שבשביל  יחידו  בנו אשר תפארתו  יהי' זה הנה יתרפא בנו ואם העטרה, לו למה יחי' לא בני ח "ו  אם ויאמר השרים
נתרפא. כזה, גדול בחולי שנחלה עד המלך  רצון למלא רב  בעמל  נפשו סיכן והגבורה החכמה במעלת לעלות  המלך מצות

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה טז 

וכמו זה, ביום החסידות תורת  בהתגלות השמחה

לכל  כללית שמחה שהיא זי "ע התניא בעל שאמר 

התחזקות עבור לדורות  שנקבע זה, ביום

ודרכי דתורת  והנהגה בלימוד והתחדשות

בזה  התניא בעל שהבטיח וכמקובל החסידות ,

המרחב  אל המיצר מן אותו  אוציא שישתתף 'שמי

הרוח". אל הגשם מן

 ïîæá  úåãéñçä ïéðòá áø áøò 'éì÷ áåøéò

 ïåøçàä

 íðîà [â אור הפצת תכלית  שכל עורר 

את עי "ז  להחזיר  הוא החסידות

ששולטת הגלות  בסוף  ועתה להש"י, בתשובה בנ"י 

רב הערב קלי' הקלי'הרבה שהיא  בזוה"ק (כמובא 

הגאולה) אף שלפני רב הערב קלי' ונתערב נכנס

עירוב  בחי' ונהיה ה"י, והחסידות  הקדושה במחנה

רבינו דרך  של ענין כל שהלא וטומאה, קדושה בין 

אלו וכל והטהרה, הקדושה דרך  היא הבעש"ט

היו הדורות  בכל הק' הבעש"ט לדרך קשורים שהיו 

חסידות עניני  ריבוי ועושים ומהדרים מחמירים

וא"א  כידוע, העולם בני  מכל יותר הקדושה בעניני

בדרך  אלא הק ' הבעש "ט של אורו  ולהפיץ לפעול

ולמחות להוכיח וצריך  והקדושה, (בדרכי הצניעות 

שום נועם) יהא שלא לתקן בידו  שיש מי כל על

תורת של וכדו' ספרים ומכירת  ושיעורים הפצה

הצניעות גדרי שמירת  של באופן אלא החסידות 

וכו', מלאה בהפרדה במחיצות בתכלית

בכל  תלמידיו  ותלמידי  תלמידיו וכל הק' שהבעש "ט

שיפרצו אופן בשום מסכימים אין  היום עד  הדורות 

פ  והקדושה שום הצניעות  ודרכי  בגדרי  ירצות 

כביכול. בשמם

 úìéëàë íéàîèä  íéøéùëîá úåãéñç éøåòéù

äìåãâ äðåëá  äëøáá à"ã

åäæå [ã,' השחר עלות עד  עמו  איש  'ויאבק 

אע"ה יעקב עם הס "מ (שכידוע שנלחם

אע"ה) יעקב של  גלגול  הק ' הבעש"ט ופגם מהראב"נ  ,

לפני הקדושה ענין  חומר שישכחו – הנשה בגיד 

השחר הגאולה)עלות בא חז"ל (לפני דברי וידועים ,

ע"א) קל דף ורק (שבת  התורה כל קיבלו שבנ"י 

למשפחותיו', 'בוכה של הפגם היה קדושה בעניני

הרמב"ם בזה הי"ח)שמבאר איסו"ב מהל ' (פכ"ב

העם  להמון שקשה דבר  שאין לדורות הוא שכן

מכל  ההתרחקות בעניני  כמו  הסט"א בו  לנצח

פשוט  דבר  היה עתה ועד  הקדושה, לפגמי  קירבה

אלו כל שאצל ממנו , לדבר צורך  אפי' היה שלא

העדות וכל הדורות  כל במשך  להשתייך זכו אשר 

אצלם  היה זי "ע הק' ותלמידיו  הק ' הבעש"ט לרבינו 

של  היסודות  יסוד והטהרה הקדושה גדרי  שמירת

הס"מ  נאבק  השחר  עלות לפני  ועתה החסידות ,

עד  בזה בלבול ונהיה רב הערב וקלי ' בלבול והכניס 

אפשר  שאי מבינים שאין  הדעת  כ "כ שנתערבה

– הארורים הטמאים במכשירים חסידות להפיץ

להשתמש  להתיר וא"א דטומאה, הנ' שער קלי'

תורה  השיעורי  מחמת הטמאים במכשירים

דבר  בשר  שיאכל מי  כמו שזה שם, שיש וחסידות

ירצה  ועי "ז  גדולה בכוונה 'שהכל' עליו ויברך  אחר

אחר . הדבר בשר להכשיר 

 ïéðòá äúò  úåãéñçä ø÷éòå é" äãåáò ø÷éò

 ïîæä úåàîåèå éòâô  ìëî  úå÷çøúää

óéñåäå] [ä(אגב לידע (בדרך  יש שבאמת

ובטחון  ולאמונה לדעת שהזוכה

באמת יכול גדולים מסחרים לו  יש אם אפי' הרי

דקדושה  לעשירות  אף ולזכות  במסחריו  להצליח

טמאים  במכשירים השתמשות  שום ללא גדולה

דעה  בעלי עשירים שליט"א מורנו  שמכיר כמו

לכך, מכשירשזכו מכל  הפרישה  בזכות  (ואדרבא

ידיו  במעשי דשמיא  והסייעתא  השכינה תשרה  אסור 

עליונה  שמירה עליהם  ויהיו במסחריו ויצליח  ויתברך 

בהם) וינזק  יפול עדיין שלא זכה שלא מי אפי' אלא ,

על  לסמוך  צריך  הוא שעדיין  וסובר  הזה, לשכל

ההשתמשות שהתירו הרבנים של הדחוק  ההיתר
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פרנסה בלבד ,לצורך ולצרכה הפרנסה  (במקום 

כמש"כ  ביותר הטוב פילטער  בו שיש במכשיר

היתר בכ"מ) הוראת  שום עדיין  לו אין  הרי  ,

של  אחרים לצרכים אלו  במכשירים להשתמש

חכם  ושום בתכלית  אסור  שזה וכדו', חדשות  ידיעת

בלאוים  עי "ז  שנכשלים זאת , התיר  לא מישראל

זה  בענין  קולות שום לחפש  ואין  ה"י, דאו ' חמורים

וזה  זה, בענין  חומרות  שיותר כמה לחפש אלא

הבלבול  וכל עתה, החסידות ועיקר עבודה"י עיקר

קלי ' של הטומאה רוח אותו  מחמת בא זה בענין 

ובטהרה]. בקדושה שמתערב רב הערב

 øåçë íéðéò úøéîù àìì ' åëå úåãéñç ãîåìä

ìëä åëøã êôùðù ïéé äàìîä úéáçá

ïëå [åמחיצות ללא תערובת  להכשיר  אפשר  אי 

שטומאה  חסידות , שם להפיץ בכדי 

אחת, בכפיפה דרים שאין ומים כאש  הם וקדושה

שמור  שאינו  מקום לשום לילך חמור איסור ויש

ילמד  אם ואף  והצניעות, הקדושה ודרכי  בגדרי 

לא  אם בעבודה"י  הרבה ויעסוק  חסידות  הרבה

כתב  כבר  בתכלית, בקדושה עיניו בשמירת יזהר

שיוצא  בחבית  חור כמו דהוי זי"ע הרש "ב כ "ק בזה

המטביע  בספינה חור  וכמו  שבחבית, היין  כל דרכו

הפצת שע"י מרובה טובה ומדה הספינה, כל את 

לקיום  יזכו  וטהרה, בקדושה החסידות  תורת  ולימוד 

שעי"ז  הק ' הבעש "ט לרבינו צדקינו  משיח הבטחת 

מהגלות  לצאת מריזכו אתי קא  לכשיפוצו ('אימתי

חוצה') .מעיינותיך

íéãåçé  úåùòì  åìëåéù'  åðá íéé÷úî êéà

'êåîë  úåéìòå

ìàùå [æבאיגרת שם אי ' הלא  התלמידים א'

'שיוכלו הק ' הבעש"ט של הקודש

נראה  אין  והלא כמוך ', ועליות  יחודים לעשות 

של  הזאת הגבוהה לתכלית  קרובים שאנו  בעינים

ובמקו "א  הק', כהבעש "ט ועליות יחודים לעשות 

זי "ע  מליובאוויטש אדמו"ר כ "ק בשם בזה ביאר 

צדיקים  יהיו העם לכל המעיינות  הפצת שע"י

כדרך  גבוהות  ועליות יחודים לעשות שיזכו  יחידים

את עמם ומעלים מתקנים והם הק' הבעש "ט רבינו 

את בלימודם הצדיקים אל הקשורים הנשמות כל

הצדיקים. ספרי

äúòå מעינים נסתר  זה ענין  שבאמת  בזה הוסיף

שהם  הצדיקים לעיני רק  וגלוי הגשמיות 

ישראל  של לבם נטהר  הזמן שכל איך רואים

ויותר יותר  פר 'בפנימיות צדיק  בפרי כן (וכמובא 

זצ"ל מפארשיסחא  הרר "ב בשם א' אות ואף )çויחי ,

הנ' ודשער רב דערב הקלי ' מתגברת שבחיצוניות

עצמם  ששומרים אלו  כל בפנימיות מ"מ כנ"ל,

לבם  נטהר  הנ"ל, הנוראות הקלי' מאלו ומתרחקים

הבחי ' אצלם בפנימיות שמתקיים עד  ויותר  יותר 

ומתעלה  לבם שמתייחד  כמוך , ועליות יחודים של

מה  הבעש"ט, רבינו כדרך ויותר יותר  להש"י

הגשמית  בעין לראות וא"א בפה לבאר (רק שא"א

כנ "ל ) הצדיקים  שיתקיים בעיני נזכה שלבסוף  עד  ,

לעשות כולם שיוכלו  צדקינו משיח דברי בנ"י  בכל

מקאמרנא  הרה"ק כמש "כ כפשוטו ועליות  יחודים

זי"ע.

ìù ãåñä é"ò è" ùòáä ìù  úåîùð éðå÷éú êøã

íé÷éãöì  úåøù÷úä

 íðîàå [çהעליות שעיקר והוסיף  ביאר 

שע"י בנ"י נשמות  של והתקונים

ע"י הוא הק' הבעש"ט רבינו  שגילה החסידות  דרך

בקדשו גילה שזאת חכמים, אמונת  של הסוד

בהרחבה  בזה וביאר  זי "ע, הליקו "מ רביה"ק בעיקר

_________________________

שבלב ח. הנקודה מ"מ דור, בכל מתקטנים שהנפשות שאף  זצ"ל מפרשיסחא הרה"ק בשם ושמעתי שם, הכהן הר"צ ז"ל
עכל "ק. יותר. ודור דור בכל נטהר



לנפשך  חכמה דעה יח

הדבקות וסוד דרך  את גילה הק ' הבעש "ט שרבינו

עבודה"י, כל של והפנימיות  התכלית שהיא בהש"י

דרך  עיקר  ואמנם הקבלה, תורת  כל של והפנימיות

לתלמידיו היה הבעש"ט רבינו  שגילה הדבקות

ביחודים הגדולים הדבקות דרכי לימד (שאותם 

בריבויקדושים) אותם העלה העם המון ולשאר 

שעי"ז  כל, לעין שגילה אלקות וגילוי מופתים

ושמחה  אמונה בהם השפיע ועי"ז אליו התקשרו 

הק' הבעש "ט רבינו ופתח וכו', בתפילה והתלהבות

לגדולי ההתקשרות ע"י  בנ"י לכל התיקון  דרך את 

שארית הצדיקים, בספר בארוכה  בזה שמבאר  (וכמו

הק') בספרו זי"ע מווילעדניק להרה "ק  .ישראל

ì"æéáøãå ,'÷ä  äðéëùá è" ùòáäã  úå÷áã

íéîëç úðåîàá

àìà [ èהרש "ש רבינו  בלשון דף שידוע (נה "ש

ע"א) השרשיים יא ניצוצות  ב' שיש 

הנקראים דרגין כל à'שבריש õåöéð ניצוץ –

הק',(כביכול )בורא השכינה שורש בחי' , õåöéðå

'áרבינו של והגילוי ישראל, נשמות  שורש –

על  בעיקר היה הדבקות  בענין  הק' הבעש"ט

א', ניצוץ – העליון  בבחי' - הק ' בהשכינה הדבקות

– בו' 'ודבקת של המצוה תכלית  באמת שהיא

עצמו בהש"י בנשמ"ח הדבקות בזה  שהאריך  (כמו 

לך) לך והרחיב פר' פתח הק ' ספרו בכל ורביז"ל ,

הצדיקים  שהם חכמים אמונת  בענין  והעמיק

ב' לניצוץ שייכים שהם הדורות, יחידי הגדולים

ישראללהנ" נשמות  שורש שהוא  ב ' דניצוץ  (בראש

הדורות) יחידי הצדיקים  גדולי רביז"ל נמצאים  וגילה

וסא) נז  סי' קמא  היא (ליקו"מ חכמים שאמונת 

דברי בבחי' והוא בו, תלוי  שהכל והיסוד השורש 

שהוא  בחכמים, הדבק – בו  ודבקת  עה"פ חז"ל

ספרי בכל ספר לך ואין  הש"י, לדבקות  לבא הדרך

זה  ענין על מיוסד שכולו הק' הבעש "ט תלמידי

דרביז "ל. הספר  כמו  הצדיק אל וביטול דהתקשרות 

המבוארים  וההשגות  והמדרגות  העבודות וכל

דהצדיק  ועבודות השגות תיאורי הם כולם בליקו "מ

באמונת ידם על ונתקשר בהם שנתדבק כדי 

עי"ז  לידבק  ונזכה לצדיקים ובהתקשרות  חכמים

בהש"י.

 åîëå הורביץ שמואל ר' הרה"ק  בזה שכותב

הם  רביז "ל ועצות  דברי שכל במאמרו ,

האילן , ענפי  שלבבחי' היסודיות  העצות על (ואף

של העצות כל  עצת  שהיא ההתבודדות  כעצת רביז "ל 

ענף  בבחי' רק  ג"כ  שזהו שם  כותב מ "מ  רביז "ל 

אמונתמהאילן ) של הנ"ל ענין  הוא האילן וגוף  ,

התקשרות ע"י – והשלימה הגבוהה בדרגה חכמים

כל  בתיקון  שעוסקים הדורות  יחידי הצדיקים לגדולי 

בהש"י. לדבקות  מגיעים שעי "ז  , ישראל נשמות 

ע"י היא לזה לזכות  שהדרך בכ "מ כבר [והאריך 

ידם  שעל דור שבכל האמיתיים החיים תלמידים

בחכמים  הדבק  של דהמצוה הו"ק בחי ' את  מקיימים

המצוה  שקיום  ראשונים ושאר  הרמב "ם  (כפסק 

החיים  האמיתיים  בחכמים היינו בחכמים  דהדבק

הדור ) שהוא שבאותו שבמצוה ו "ק  בחי' קיום וע"י ,

להתעלות ידם על יזכה שבה, הנגלה חלק בחי '

בבחי ' וגבוה פנימי באופן חכמים באמונת יותר 

איך  העליונים המוחין  ידם על שיקבל עד  הג"ר

יחידי צדיקי  גדולי  – העליונים בחכמים להדבק 

כנ"ל]. הדורות 

ä"á ä"éåä  íù  úåìâúä ––––  úåøåãä éãéçé 'ä

øáéãå [ éגילוי את ח"ו להפריד שאסור  מענין 

כל  ובאמת  רביז "ל, מגילוי  הבעש "ט

ב"ה, הוי "ה שם של שלם גילוי  הם הדורות יחידי ה'

בבחי ' הוא שמשרע"ה במקו"א בארוכה וכמש"נ

יו "ד  של כביכול,קוצו אלקות העצם  נקודת  (שהוא

משרע"ה  אצל ונמצאים  הכל  מן  ולמעלה  הכל  שכולל 

ושיתגלו  הדורות בכל שנתגלו הגילויים כל את בגניזו

וכבר נמצאים שכולם צדקינו, משיח  ע "י לעת"ל 

ואכמ"ל ) משרע"ה, אצל ניצוץ וגנוזים  בא ואח"כ ,

אור  לגלות רשב"י , באדוננו בעיבור משרע"ה

הזוה"ק)החכמה בספר  יו "ד ,(שנתגלתה  אות  שכנגד 



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח יט ליקוטי

האריז"ל  רבינו  בנשמת בעיבור  שוב בא ואח"כ 

וזה  דהזוה"ק , החכמה לאור ומשלים כלים ועשה

הוי "ה, דשם ה' אות  בשם כנגד האריז "ל  (ונקרא

– הוי"ה  דשם  ה ' אות  שכנגד  וצמצום , גבורה – יצחק

וכלי) שכנגד בינה  הק' הבעש"ט ברבינו  בא ואח"כ ,

הדבקות דרכי  את לימד  שכנ"ל הוי"ה, דשם ו' אות

שכנגד  בלב, היא בהש"י שהדבקות וכידוע בהש"י,

הז"א ,הז "א, כנגד  כידוע  שהוא  ישראל שמו נקרא (וכן 

ויראה  דאהבה  המדות  ו' תיקון  דרכי את  ולימד

וכו') .ודבקות

 íåéñìåדרכי את ללמד  רביז "ל בא הק' הוי "ה שם

התפילה  דרך – הנוק ' בדרך הדבקות 

דהאמונה  בדרך  וכן  להש "י , בפה וההתבודדות 

ניצוץ בחכמים – הנוק' בבחי' היא  חכמים  (שאמונת 

כנ "ל ) א' ניצוץ  – בהש"י להדבקות – כנגד ב' ורביז"ל ,

המלכות, ספי' – הוי"ה שבשם אחרונה ה' אות

'ואני ע"א ואמר למלכים, ר"ה – ניסן בא' [ונולד

ר' מהרה"צ מובא וכן  המלכות , ספי' – תפילה'

– דהע"ה נשמת היא רביז "ל שנשמת קעניג גדליה

למה  לבא יהודי  כל יכול ועי"ז המלכות]. ספי '

שיוכלו בנ"י את להביא פעל הבעש "ט שרבינו

ועליות  'יחודים כמוך '.לעשות

––––  ä-å úåéúåàá íåâôì  ÷ìîò  úåøáâúä ø÷éò

ì"æéáøå è" ùòáä

 òåãéå [ àé להפריד עמלק קלי' התגברות  שעיקר

המצוות וכל הוי"ה, דשם לה' ו' בין

קובה"ו  יחוד  לשם יסוד שעושים – ונוק ' ז"א  (יחוד

גילויומלכות) של החיבור  חשיבות גודל מובן ובזה ,

הליוק "מ, הק' דרבינו  גילוי עם הק' הבעש"ט

שם  בשלימות והגילוי החיבור  נשלם עי"ז שדייקא

הק '. הוי "ה

åðééäåלו יש  הוי"ה משם אות כל שבאמת  שאף

הירושלמי ששיטת  עד בפ"ע, קדושה

קצו) סי' פענח  צפנת  בשו"ת כמובא  ופ"ג פ "ב (סוטה

הוי "ה  משם אחת  אות  כתב אם אף למחוק שאסור 

בשם  דוקא היא הקדושה שעיקר בודאי  מ"מ הק',

שלם כשהוא למחוק הוי"ה שמותר  הבבלי (ושיטת 

לבדה) כשנכתבה הוי"ה משם אחת כבר אות  והיום ,

האותיות עם הכשרים ישראל רוב של חיבור יש 

והאריז"ל  ורשב"י  משרע"ה עם היינו הראשונות ,

דיליה) שיעורא  לפום  אחד עמלק (כל  מלחמת ועיקר ,

ו-ה, אותיות  עם החיבור  לשלימות  בנ"י  יזכו  שלא

מי ואף  הליקו"מ, ורבינו  הק ' הבעש "ט רבינו  גילוי 

הסט"א  מתאמץ מהם, א' עם לחיבור זכה שכבר

שזכו החסידים רוב אצל היינו  מהשני, להפרידו 

לרבינו ומקושרים ומאמינים דבוקים להיות 

הק' רבינו  עם להתחבר  לזכותם יש  הק' הבעש"ט

הבעש"ט  דרבינו דז"א הנוק' בבחי' שהוא הליקו "מ,

כנ"ל.

 ïåùì éøôñ øáçì ïéøòùèî ð"øä  ÷" äâä  úãåáò

åðéáø úøåú  çëúùú àìù éãë , íéãéñç

ì"æéáø éùðàî è"ùòáä

êãéàîå [ áé אצל ולחזק לעורר  הרבה צריך 

מקושרים  להיות  שזכו  אלו

תורת מהם ישכח שלא הליקו "מ ברבינו  ומאמינים

בספרי קבוע לימוד  לקבוע שצריך  הבעש"ט, רבינו 

שכל  רביז"ל שאמר מה [וידוע הבעש"ט, רבינו 

מעשיות שמיעת  ע"י  היתה לעבודה"י  כניסתו 

תמיד  רץ היה וכן הק ', ותלמידיו הבעש"ט מרבינו 

אליו מתגלה שהיה עד  זי "ע הבעש"ט לקבר 

כו"כ  כידוע ומדריכו  רבו  והיה תמיד  הבעש"ט

הר"נ  הרה"ק שאמר  וכמו  בזה], מעשיות

לשון  ספריו  את  במיוחד שחיבר זי "ע מטשערין 

חסידים ודרך יסודות חסידים כל מלוקטים  (שבהם 

הק') הבעש"ט  שילמדורבינו רביז"ל תלמידי  עבור ,

וכמו הק ', הבעש "ט רבינו  של הגילויים את  בהם

שליט"א  שעכטער מאיר יעקב ר ' הגה"צ שכתב

62)במכתבו ירחון  ו' כרך הנחל במבועי (נדפס

זצ"ל  שעכטער  דוד  ר ' הרה"ח מאביו  ששמע

זצ"ל  שטערינהארץ אברהם ר' מהרה"ק  ששמע

הרה"ק  של המובהק ותלמידו ביתו בן  נכדו שהיה



לנפשך  חכמה דעה כ 

שאמר  הנ"ל לר "ד הר"א ואמר  מטשערין, הר"נ

האלו הק' ספריו  שחיבר שהטעם להדיא זקינו  לו 

הבעש"ט  תורת  מאנ"ש תשתכח שלא "עבור 

ה' לקומה לעלות שא"א והיינו, (הקומה זיע"א",

הליקו"מ) הד'דרבינו קומה דרבינו בדילוג (קומה

הק') כמוהבעש"ט הז "א, ללא הנוק ' ליקח וא"א

הלבן, חוטי ללא התכלת  ליקח (כידוע שא"א

והנוק') הז "א בבחי' הם והתכלת נהג שהלבן  וכן  ,

הנ"ל הגדול שטערינהארץ)נכדו  ר "א (הרה"ק

וכמה  חסידות, ספרי  בהרבה מופלג בקי שהיה

ובני התניא כספר  בע"פ  בלשונם שיננם מהם

מזקינו שקיבל הקבלה ע"פ  וזאת  ועוד, יששכר

מגילוי ח"ו  ולשכוח להפריד שא"א הנ"ל הגדול

גילוי עם מחתא בחדא דאזיל הבעש "ט רבינו 

שם רביז "ל, כתר בספר עוסק היה הראב "נ (והרה"ק

בספריו טוב  בעצמו כמש"כ הק ' הבעש"ט מרבינו

כך) .על

 éãéîìú éøôñ ãåîéìì ïàîåàá  òåá÷ä ïîæä

'÷ä è" ùòáä

 òåãéå [âé הרה"צ המסורה מעביר  שסיפר  מה

זצ"ל בענדער שרפי רלוי"צ (שיח

שי) ח "ד  שבליל קודש היה באומאן שהמנהג ,

הלילה חצות  עד  נעורים רובם היו (כתקנת שב"ק

בזה) הק ' הבעש"ט בספרירבינו  אז עוסקים והיו ,

נהג  וכן  הק', הבעש"ט תלמידי  של חסידות 

בחברותות שנה כל ללמוד בעצמו הנ"ל הרה"צ

יעקב  תולדות  הפרשה, שעל החסידות  ספרי  את 

אלימלך  נועם לוי , קדושת עינים, מאור (כליוסף ,

אחר ) ספר  אלחנן שנה  ר' הרה"צ כותב וכן ,

במכתביו  זצ"ל אבא)ספעקטאר גנזי לבנו(בספרו

חב"ד  תורת  את  בחברותא מאירשלומד  (ועי"ז

כמדו') לגמרי אחר  באופן רביז "ל  של  האור ,אצלו

ומעיד  ללמדם, מופלגים בלשונות  לבנו  גם ומייעץ

מעלת בגודל אח"כ  לו הודו כן  ועשו  שניסו  שכמה

הענין .

–––– ì"æéáøã éåìéâ  íò ã"áç  úøåú øåáéç ïéðò

 øúëä ãåñ úà øàáîä  äîëçä øåà éåìéâ

ïéðòáå [ãéתורת של והיחוד  החיבור של זה

נתבאר  רביז"ל גילוי  עם חב"ד 

זי "ע התניא בעל שאמר  מה בספרבמקו"א (כמובא 

רבי) רביז"ל בית  על שהחולק רביז "ל על כשחלקו 

ע"פ  בזה והביאור אחת, בבחי ' שהם עליו , כחולק

שר  שהוא זי"ע התניא בעל על רביז "ל שאמר  מה

אור  בבחי ' הוא האלף ששר  וכידוע – האלף

חכמה')החכמה רביז"ל ('אאלפך  אמר עצמו  ועל ,

הרי יו"ד, של קוצו – הכתר בסוד נעלם סוד שהוא

של  החכמה אור גילוי  י ', אות עם אחת בבחי' הוא

הרנ"ד  הגה"צ ממו"ר [ושמענו  התניא בעל רבינו 

שליט"א כסליו קיוואק  י"ט בסעודת (כשהיה 

שנים) כו"כ  לפני בתולדותבביהמ "ד  שהמדייק

נוסף  שלב שכל איך  יראה התניא בעל דרבינו

לשלב  מקביל ז"ל התניא בעל של תורתו  בגילוי 

וכגון  הליקו"מ, רביה"ק של ועליותיו בדרגותיו נוסף

בעל  רבינו קיבל שבו  כסליו  י "ט של היו "ט בעניננו,

מעיינותיו להפיץ מהשמים ורשות  הסכמה התניא

בשנת כסליו  בי"ט היה – הק' הבעש "ט מעיינות –

שנה  של בר"ה באר "י , רביז"ל שהיה אחרי תקנ"ט

וכן  כידוע, העליונה דרגתו עיקר  את  אז  וקיבל זו

כנ"ל  והיינו ואכמ"ל], זמנים מכ "כ מעוד  חזינן

וכמש "כ  החכמה, אור ע"י  הוא הכתר שגילוי

עדיין  עתה מלובש בספריו  שרביז "ל במקו"א

הבינה עבודה "י)בלבושי  בבחי '(לבושי המכסה

את מפרש  החכמה ואור הכתר, אור על מסוימת

הכתר הש"י)סוד יחוד  לעיל (אור מש "כ  מובן ובזה ,

כפי ובפרט הבעש "ט בתורת  הלימוד  שע"י

וממשיכי התניא בעל רבינו  בספרי  שנתבארה

לגמרי, אחר  באופן  רביז"ל של האור מאיר דרכו

דהכתר . לסתימו  המפרש  החכמה אור  בבחי '

òåãéåשבליקו"מ תחזה' 'ואתה (תנינא שהתורה

עב) שמשרע"ה סי' רביז"ל מבאר  שבה

בעם  מסתכל ישראל כל של הכולל דעת  שהוא



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח כא ליקוטי

שרי לו  כראוי  אחד לכל גדולה לכל ממנה ועי"ז

וכו ' מאות ושרי  כששבתèאלפים זו  תורה נאמרה ,

רביז"ל אצל זי"ע התניא העיקרית)בעל והיינו(לגי' ,

הת בעל על רביז"ל שאמר  האלף כמו  שר  שהוא ניא

_________________________

בבחינתט. גדלה, לקבל זוכה כן שלו המחין התנוצצות  לפי ואחד  אחד  שכל ודע , שם, ו)זל "ק השירים אסור (שיר "מלך 
מחין' 'ברהטי ה)ברהטים" דף ו, תקון התקונים מחין,(סוף ברהטי וקשור אסור הוא גדלה דהינו המלכות , שבחינת הינו  .

לברכה  זכרונם רבותינו, שאמרו  כמו המקדש, בית  בנין בחינת  הם והדעת והמחין גדלה. מקבל כן המחין התנוצצות  שלפי
לג) שתי (ברכות  בין נתן המקדש ובית אותיות , שתי בין נתן דעה כי בימיו . המקדש בית נבנה כאלו  דעה, בו שיש מי 'כל

מחו להגדיל יותר עוסק שהוא מה כל  הדעת, בתוך עצמו  מכניס  שהוא וכפי ודעתו  מחו  כפי אחד כל  כן ועל  וכו', אותיות'
מהיר  מח לו  שיש מי ויש כנ "ל . הדעת  הוא המקדש בית בנין בחינת עקר כי המקדש, בית  בבנין עוסק הוא כן ודעתו,
לקבל  זוכה כן ומחו  דעתו הגדלת וכפי המקדש, בית  בבנין עוסק בחינת  שזהו  ודעתו , מחו להגדיל תמיד  עוסק והוא וחריף ,

בחינת וזה כ"ב)גדלה. שיש (משלי מי בחינת זה במלאכתו' מהיר 'איש יתיצב". מלכים לפני במלאכתו , מהיר איש "חזית
המקדש  בית בנין מלאכת כי המקדש, - בית  בנין במלאכת  הינו  במלאכתו ', 'מהיר בחינת  שהוא כנ "ל , וחריף מהיר מח  לו 

יד ועל כנ "ל , מחו כפי התנוצצות הוא כפי היא הגדלה כי מלכות , בחינת  לגדלה, שזוכה הינו  יתיצב', מלכים 'לפני זה י
הכולל, ממח מקבלין הם הפרטים המחין וכל פרטים, מחין ויש כללי מח ויש כנ "ל . ברהטים', אסור 'מלך  בבחינת  המח,
כי  כנ "ל . הכולל חכם בחינת  הדור, חכם שהוא האמת , הצדיק עם עצמו  את  לראות  הזוכה מעלת  וזהו הדור. חכם שהוא
גדלה, מקבל זה ידי על מחו , שמתנוצץ ידי ועל  מחו , מתנוצץ זה ידי על  בו , ומסתכל אותו רואה הכולל החכם שזה ידי על

שכתוב  כמו  נאמר, החכמה שם על  עינים כי כנ "ל . המח  התנוצצות  ידי על  הוא הגדלה עקר ג)כי עיני (בראשית "ותפקחנה
מאיר  זה ידי על  בו, מסתכל הכולל, מח  שהוא החכם, שזה ידי על כן ועל נאמר'. החכמה שם 'על רש"י ופרש שניהם",
אבל  מדרגתו . לפי ודעת מח איזה לו יש ואחד  אחד  כל כי כנ"ל. גדלה מקבל  זה ידי ועל מחו , ומתנוצץ ומחין, חכמה בו 
על  הכולל , מח  שהוא הדור, החכם בו  שמסתכל  ידי ועל  מתנוצץ, ואינו  בקטנות, מנח  הוא ואחד  אחד כל של  והדעת המח
כי  מחו , מדרגת כפי גדלה אחד כל  מקבל המח  התנוצצות  ידי ועל מחו, מדרגת  כפי ואחד  אחד כל  של מחו מתנוצץ זה ידי

כנ"ל. המח  התנוצצות  ידי על  היא הגדלה עקר
בתוך מסתכל  שהיה לבד , ראיתו  ידי על כן על ישראל , כל של  הכולל  הדעת  היה שהוא השלום, עליו  רבנו, משה כן ועל 

בחינת וזה מחו. מדרגת לפי לו כראוי ואחד אחד לכל  והשררה הגדלה לחלק יכול היה זה ידי על  ואחד, אחד (שמות כל

של י"ח ) לבד  הראיה ידי על כי דיקא, תחזה' 'ואתה וכו '. מאות " שרי אלפים שרי עליהם ושמת  העם, מכל  תחזה "ואתה
גדלה  ואחד אחד כל קבל  זה ידי ועל  אחד, כל של  מחו מתנוצץ היה ואחד, אחד  בכל  ומסתכל  רואה שהיה רבנו , משה
ושמת  וכו' תחזה 'ואתה וזהו  וכו'. מאות ' ושרי אלפים 'שרי בחינת  דהינו מחו, מדרגת לפי לו הראוי כפי ערכו, כפי ושררה
כי  וכו', אלפים' 'שרי אותם משים הוא בעצמו  זה ידי  על  בעם, ויסתכל  משה שיחזה ידי על  כי וכו ', אלפים' שרי עליהם
חכם  בו  שמסתכל ההסתכלות ידי על  שמתנוצץ מחו  התנוצצות ידי על גדלתו , אחד כל  מקבל  בהם הסתכלותו  ידי - על
היה  בהם הסתכלותו  ידי על כי וכו', מאה שר וזה אלף  שר יהיה שזה לצוות , יכול היה משה וגם כנ"ל. משה בחינת הדור,
המח התנוצצות  כפי אשר אחד , כל  של המח התנוצצות  יודע  היה הסתכלותו ידי על כי ואחד, אחד  לכל  המגיע  הגדלה יודע 
בחינת  אמתי מנהיג שיש ידי על  מחו , מדרגת  לפי באמת  לו הראוי כפי גדלה אחד  כל כשמקבל  ואזי כנ "ל . גדלה לו  מגיע  כן

כר  אחד  לכל הגדלה לחלק שיכול  ישראל משה, של והמנהיגים מהשרים אחד  כל יודע  אזי לבד , הסתכלותו  ידי על לו אוי
הראוי  מקומו על עומד אחד  שכל  מאחר כי יותר. ולא פחות לא מחו, מדרגת  לפי לו הראוי כפי דאוריתא חדושין לחדש
וכמה  איך והתמנותו  גדלתו  לפי יודע אחד כל כן על  כנ "ל , באמת  לו הראוי כפי וגדלה שררה לו  שיש דהינו באמת, לו 
הוא  האלף , שר דהינו מישראל, אלף על  שממנה זה כי תורה, לומר צריך הוא אנשים כמה ובפני בתורה, לחדש צריך הוא
דהינו ישראל, כל  של  האמתי והמנהיג ואחד, אחד  בכל רוח בחינת  יש כי כלם. וכן אנשים, אלף בפני תורה לומר צריך

בחינת  הכולל, רוח בחינת הוא משה כ"ז )בחינת של (במדבר רוחו  נגד  להלך 'שיודע  רש"י ופרש בו", רוח אשר "איש
הוא  כי ממנו , מקבלים כלם כי ורוח , רוח כל נגד  להלך  שיודע  הכולל , רוח בחינת  הוא האמתי המנהיג כי ואחד'. אחד  כל



לנפשך  חכמה דעה כב 

מנוי שקיבל זו  בתורה רביז "ל שרימז ונראה כנ"ל

רביז"ל  אצל שהיה משרע"ה מניצוץ האלף דשר  זה

הנ"ל. בתורה כמובא

íìåòì äãøéù àðøîà÷î ÷"äéáø  úîùð ïéðò

 ú"ðøäåîå ì"æéáøã ãåçéî

[åèרביה"ק (ובמקו"א תורת  ענין  בארוכה ביאר 

היא  חכמתו שכל זי"ע מקאמרנא

תורת עם ולייחדה הבעש"ט רבינו  לתורת  ביאור

תורתו אור קיבל ובפנימיות  האריז "ל, רבינו 

שבט  כה ביום מוהרנ"ת עם רביז"ל שעשה מהיחוד

שהאיר  עד  הנשרף ספר  את  אותו שלימד תקס"ו

ידעו שלא האידרא של האור  מוהרנ"ת אצל

קדוש  יחוד ומאותו לא, או  יום הוא אם החבריא

–ונורא ויהושע משה – ולבנה  חמה  יחוד (שהוא

ומב"ד) מב"י שבבחי' ומוהרנ "ת לעולם רביז"ל ירדה ,

שכל  מקאמרנא הרה"ק  של הק ' נשמתו היום באותו 

עם  האריז "ל רבינו  דתורת  היחוד  בענין היא תורתו 

יחוד  בסוד  ג"כ שהוא הנ"ל, הבעש"ט רבינו  תורת

מב"ד (האריז "ל )מב"י דוד)עם נפש – וכן (הבעש"ט ,

במכתב  הנ"ל דברים כמשמעות עתה לראות שמח

עצמו על שמעיד שליט"א, ברעסלב מגדולי  א'

הר "ק  תורת בלימוד  בצעירותו  הרבה עוסק שהיה

זה  לימוד שע"י  בנפשו מרגיש והיה זי"ע מקאמרנא

רביה"ק  אל התקשרות  שאת  ביתר אצלו נוסף

עכ "ד  בעיניו  לפלא הדבר  והיה זי"ע הליקו "מ

במכתבו  הנ"ל הדברים)הרה"צ מתבארים .(ולהנ"ל

 ÷"äéáø  úîùð äúöø àìù àìôä ïéðò

íìåòì ãøéì àðøîà÷î

ãåò [æè דבר למורנו התלמידים אחד  הראה

הנ"ל בענין  מא'פלא וקיבל (ששמע

דהע"ה) בציון חצות בכולל שהרה"ק מהלומדים ,

סתרים  במגילת עצמו  על מעיד  זי "ע מקאמרנא

זמן  כל לעולם לירד נשמתו רצתה שלא שלו

הקיים", הכלב פני של המחלוקת  היה "שעדיין

הנ"ל בספרו  בעצמו  מפרש זה ענין (בחלק וביאור 

ה') של מעשה  הרע על קאי  ר "ע כל"ב שקליפת 

נבט  בן ירבעם שהוא יוסף  בן  המח',é משיח (שעשה 

משבט  ישראל נחלקו זה  שמכח דוד בית מלכי על

ביהמ"ק  כן מחמת חרב  שלבסוף  עד ע "ז ועבדו יהודה,

והאריז"ל וכו') שהבעש"ט ה' במעשה שם וכותב ,

השילוני אחיה שורש שהוא רשב"י משורש  כולם

_________________________

בחינת הכולל, רוח  ל"ז )בחינת שהוא (יחזקאל אלקים, רוח  בחינת הוא הזה ורוח הרוח". באי רוחות מארבע  ה' אמר "כה
בבחינת המחין, בחינת  ל"א)בעצמו  בחינת (שמות דהינו  מלאכה", ובכל  ובדעת ובתבונה בחכמה אלקים רוח אותו  "ואמלא

הקדש, רוח  בחינת  שהוא בו  שיש אלקים הרוח  בחינת לפי אחד  וכל  כנ "ל . המקדש בית בנין מלאכת  בחינת  שהם המחין,
בבחינת התורה, פני על  שורה הוא אלקים, הרוח זה כי בתורה, לחדש זוכה הוא כן כמו נבואה, א)רוח "ורוח(בראשית 

ידי  על כן על  לברכה. זכרונם רבותינו, שדרשו  כמו  מים, שנקראת התורה פני על הינו המים", פני על מרחפת אלקים
שהוא  האמתי המנהיג ידי על  כן על  כנ "ל . התורה פני על שורה אלקים הרוח כי בתורה, לחדש זוכין הזה אלקים הרוח 
אלקים  רוח בחינת בעצמו שזהו אחד , כל  של מחו  מתנוצץ ידו  שעל  הכולל, רוח  בחינת  הכולל, דעת  בחינת משה, בחינת
כי  דאוריתא, חדושין אחד  לכל  נמשך  זה ידי על  כן על  כנ"ל. המחין בעצמו  הוא אלקים הרוח כי אחד, לכל  שממשיך
שכל  המחין, בחינת  בעצמו שהוא כנ"ל, התורה פני על שורה שהוא אלקים, הרוח בחינת ידי - על הם דאוריתא החדושין

ע"כ. וכו'. כנ"ל הכולל  רוח הכולל, דעת שהוא משה, בחינת מהמנהיג, נמשך  זה

חיי. זוהר ע "א)בספרו  רכח  דף ויחי בזה"ל ,(פר' המגדל ירבעםכתב בגמרא אמרו עליו  רע , ביתוכלב שמו בתוך  ,מספר 
וי  באהבה למד  ולא ולחוץ, השפה מן מפולפל  היה כי לשמה, שלא ותורה וגאוה הרוח גסות בלבו  שמגדל והכנעה היינו ראה

דלבא  בתין בית שהוא לבו, בתוך זה המגדל  וכל אחר, אל עובד  ר"ע  כל"ב שיהיה אותו  הביא שלו  הרוח וגסות ודביקות 
ע"כ. וכו'. שמי"ם. יראת ממנו ופורק אחרים אלהים יניקות  של גבורות ומגביר חסד מרעהו  המקנא סמל למס חסד מונע 



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח כג ליקוטי

נבט  בן  ירבעם – רע כלב חטא לתקן  באו  וכולם

.àéוכו '

áúåëå קודם שנים שכמה סתרים במגילת  שם

לזה  לבא נשמתו  רצתה לא לידתו

הכלב  פני של המחלוקת עדיין  שהיה מחמת  העולם

והבעש"ט קיים, והאריז "ל  רשב "י עסקו שכבר  (אף 

כנ "ל ) זה פגם  מדוע בתיקון שם מבאר לא ואמנם ,

להסמיך  ויש לעולם, לירד  נשמתו לבסוף הסכימה

בחיי"מ שאי' מה קיד)לזה רביז"ל (אות שאמר

השנים בזלטיפאלע (תקס"א-תקס"ב)שבשני  שישב

י "ל  ועפ "ז נבט, בן ירבעם חטא את  לתקן  עסק 

התיקון  את  רביז "ל השלים אלו שבשנתיים

זה, לחטא הק' והבעש"ט והאר"י רשב"י שהתחילו

הרה"ק  נשמת  הסכימה אלו שנתיים אחרי וע"כ 

שוב  וחזינן  תקס"ו, בשנת  לעולם לבא מקאמרנא

עם  מקאמרנא הרה"ק דנשמת  והיחוד החיבור

נצח רביז"ל בספי' מקאמרנא  הרה"ק נפטר (וכידוע

'נצחתי  ע"ע כן  שאמר  רביז "ל  של  ענינו – שבנצח 

.ואנצח')

 ÷"äåæä ãåîéì  ìò éòöîàä ø"åîãàä  ÷"âà

ò åøåáéçáì"æéøàä úøåú í

øéëæäå [æé שענין הנ"ל לענין אסמכתא עוד

יחידי של בחיבור  תלוי  הגאולה

זל"ז  בשלימותו הדורות הוי"ה  שם מתגלה  (שעי"ז

האמצעיכנ "ל ) מהאדמו"ר הקודש  מאיגרת (נדפס ,

הזוהר ) ביאורי אדמו"ר בריש אביו  בשם כותב ששם

שבוע  כל ללמוד  שיש זי "ע, התניא בעל הזקן

ע"פ  ולפרשו עמוק  בעיון בזוה"ק אחד דף לכה"פ 

שם  וכותב האריז "ל, רבינו  שגילה הקבלה תורת

רשב"יáéלהדיא  הבטחת  תתקיים עי"ז שדייקא

כנ"ל  וחזינן  ברחמי, גלותא מן  יפקון  דא שבחיבורא

ולפרש  זל"ז, הדורות  יחידי של וקישור  שבחיבור 

ענין  תלוי בזה השני , תורת ע"פ מהם א' תורת

יחידי כל של והיחוד החיבוד ע"י וכ "ש הגאולה,

_________________________

הנביא יא . עם שניהם שלמדו הידוע, חבירו  עם  אלקי מרן שישב  בעת אחת שפעם הצדיק, חמי מורי לי סיפר שם, וז"ל
השילוני השילוני)אחיה אחיה שורש  שהוא הרשב"י, משורש כולם האר"י ומרן הבעש "ט  אלקי מרן שורש באו(כי וכולם ,

שבכל  הקדושים אלו ועל יוסף . בן משיח נשמת של  הרע  שחטא, אחר בו שהיה הרע נבט  בן ירבעם רע, כלב חטא לתקן
שקלקל  שבדורינו , הכלב פני שעשה כמו אותם, ולצער עליהם לחלוק שעמד  שני, בית של  הכלב  פני רע כלב היה ודור דור
אלקי  מרן שורש ידי על  ובפרט  ההם, הקדושים בימים הגאולה היתה שבוודאי בישראל , מינות והרבה העולם כל את 
ושנאת  מחלוקת  ידי על  הכל  קלקל הזה והרע עטר. בן חיים ר' מו "ה הקדוש ועל  עליו, תלויה הגאולה כל שהיתה הבעש"ט ,

ע"כ. שהביא. חנם

המנוח יב. האלקי הגאון אאמו "ר כבוד עולם חיי נחי' בצלו אפינו  רוח  דורינו  מופת  שם, התניא)זל"ק נ"ע.(בעל ז"ל 
דוקא בשבת  הוזה"ק ללמוד קבע עשה ימיו  שכל  ושתים פעם לא ז"ל קדשו  מפי שמעתי כמו וכאשר שבת  בליל (והיינו

בזה'שראינו) בר"מ דמ"ש אמר וכה גדול  נשא)בעיון גלותא (פ ' מן יפקון  בי' הזהר  דספ' חבור' בלימודדבהאי היינו כו '
ב' או  א' דף רק שבת  בכל  ללמוד רגילותו שאין ע"ע ואמר דוקא, גדול רבה בעיון וביגיעה גדולה והעמקה בעיון  אבל

הקבלה  חכמת אמיתי' "פ ע מכוון שיהי' מלה  בכל הלשון  אליהובדקדוק לגילוי שזכה ז"ל האר"י מדרגת  היה ובזה ,
לזה  הוא זכה לא למה להאר"י הרח"ו ששאל במה האר"י בשבחי כמבואר זה"ק המאמרי בלשון הרבה שיגע מפני ורוה"ק
שאין  הפשוטה הקבלה ע"ד  לא גם כלל המלות  בפי' ידיעה בלי החתום בספר כמו בזה"ק העולם שקוראין כמו  ולא כו '
וקבלה  בבריאה ותלמוד ביצי' משנה בענין כידוע הקבלה לימוד זמן שאז בשבת ובפרט  הזה"ק למוד עיקר בזה יוצאין
ז"ל, הק' דבריו  תוכן ע "כ  כו' העולמות  עליו' שבשבת מפני קבלה ר"ת  קדש בהדרת  לה' השתחוו הפ' בפי' וכידוע  באצי'

ע"כ. וכו'.



לנפשך  חכמה דעה כד

בלימוד  שכנ"ל כולם תורת  בלימוד  זל"ז  הדורות 

זולתו, דברי ומשלים ומאיר  מפרש שא' באופן כזה

בקרוב  נזכה שעי"ז בשלימותו, הוי"ה שם מתגלה

יחדיו בשר  כל וראו  הוי"ה כבוד  ל'ונגלה ברחמים

אמן . ממש במהרה דיבר ' הוי "ה פי כי

ìù äæ ïéðòî ø÷éòå ãåñéì àéðúä äùåò òåãî

 à÷ééã éðåðéáä  úãåáò

øéëæðå [çé שנתגלה חידוש על שדיבר מה עוד 

פתחים  לו  שפתח לאחרונה עתה לו 

שתמיד  קדישא, התניא ספר  כל בהבנת  חדשים

בעל  רבינו  שיסד במה הפנימיות מה לו  נתקשה

לספרו וקרא הבינוני, ענין על הק ' ספרו את התניא

לו מובן היה לא וזה בינונים', של 'ספר זה שם על

אחד  כל עבודת תכלית סו "ס  שהרי  שנים הרבה

לפני אחד כל את שמשביעין כמו  צדיק , להיות  היא

מבאר  עצמו [והתניא צדיק , שיהיה לעולם ירידתו

פי"ד)בזה 'תהי(סוף לשנים, מתחלקת  זו  ששבועה

אלא âé צדיק' רשע' תהי  'אל לעולם הפחות ולכל ,

יסוד  בזה התניא עושה ומדוע בינוני ], תמיד תהיה

המקובל  ע"פ  ובפרט הבינוני, של זה מחידוש  ועיקר 

שהוא  הבעש"ט, דרך את לבאר  בא התניא שספר 

ורזי והסוד  הקבלה עמקות  פי על עבודה"י  דרך  כל

התניא  ומתחיל שמייסד  זה מה קשה וא"כ דרזין,

ספרו  הראשונים)את פרקים בארוכה (בט"ז  לבאר  ,

והעיקר  והיסוד התכלית זו וכי הבינוני, ענין את 

להיות איך  האדם את  ללמד  הבעש"ט דרך  של

הבעש"ט  שדרך  להיפך מובן בפשטות הלא בינוני ,

אמיתיים  צדיקים למדרגת בנ"י את להעלות היא

השבועה  יד"ח לצאת בהשתדלות  שיסתפקו  ולא

בינוני, להיות רק  יהיה העבודה ועיקר צדיק , תהי

משפיעי עם דו"ד הרבה השנים במשך לו  [והיה

ענין  שפיר לו  נתיישב לא ולעולם זה בענין  חב"ד

זה].

 é" äãåáò äéäú  åáù –––– à"æä 'éçáá éðåðéá

ä"áå [ èéצדק הצמח שהן מצא (ביאורי שעתה

נח) פר ' זי "ע הזהר  יששכר הבני  והן 

קכב  דף  שרה  חיי פר' עט "צ  ספה"ק על מהרצ "א  (גליון 

לפרש ע"ב) בא התניא שבעל אחד , לדבר  כיונו

לעבוד  איך  הדרך שהיא הבעש"ט, דרך את בספרו

של  הקבלה תורת  כל של הגילוי  ע"פ  הש "י  את 

של  דרזין  רזי של הגילוי  ע"י וזה האריז"ל, רבינו 

החסידות. תורת 

 äðäãועיקרי שרשי  שדבר המקובלים לכל ידוע

שם  – ז "א הוא שהעיקר  הקבלה בתורת 

_________________________

דלכאורה יג. רשע תהי ואל צדיק תהי השבועה לשון כפל  יובן ובזה וז"ל, בלשו "ק, כמש"כ  בזה השתדלות  שיעשה ע"י
צריכים  למה צדיק תהי אותו שמשביעים מאחר כי זוכה תמוה אדם כל שאין משום אלא רשע . יהיה שלא עוד  להשביעו 

משביעים  ולכן באמת  ממש מאוס  הרע ושיהיה באמת  ה' על  להתענג כך  כל בזה הבחירה משפט  לאדם ואין צדיק להיות 
שלא  יצרו ולכבוש שבלבו תאותו ברוח למשול אדם לכל  נתונה והרשות הבחירה משפט שבזה עכ "פ רשע  תהי אל  שנית
תורה  תלמוד  דהיינו תורה אלא טוב  ואין טוב ועשה בבחי' בין מרע סור בבחי' בין ימיו  כל אחת שעה אפי' רשע יהיה
אשה  ז"ל  חכמינו  בעצת  כגון ברע מואס להיות בנפשו עצות לשית כן גם עתים לו לקבוע צריך  אעפ "כ אך כולן. שכנגד
החכם  עוה"ז תענוגי כל  וכן כו '. מלא חמת  כך נעשים ומעדנים מטעמים מיני כל וכן גוונא. וכהאי כו '. צואה מלאה חמת
כפי  ב "ה א"ס  בגדולת התבוננות  ע "י בה' ולשמוח להתענג וההפך ואשפה רמה ולהיות  לרקוב  שסופן מהן הנולד רואה
את  לקיים שלו  את יעשה הוא אעפ "כ בדמיונות אם כי לאמיתו באמת  זו למדרגה יגיע שלא בנפשו  שיודע  אף יכולתו
למאס וכשירגיל  שני. טבע  ונעשה שלטון דבר כל על שההרגל ועוד בעיניו. הטוב יעשה וה' צדיק תהי שמשביעים השבועה
אתערותא  דלתתא באתערותא הרי ה' בגדולת  התבוננות ע "י בה' נפשו לשמח וכשירגיל  באמת  קצת נמאס  יהיה הרע  את 
בשמחה  ה' לעבוד בו  שתתעבר צדיק איזה משורש רוח לבחי' ויזכה ממרום רוח  עליו  יערה ואולי האי וכולי דלעילא

עכ"ל. צדיק. תהי  שמשביעים השבועה באמת  בו  ותתקיים בה' צדיקים שמחו כדכתיב  אמיתית 



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח כהליקוטי

[עיין  בז"א דוקא היא עבודה"י וכל ב"ה, הוי"ה

ספרו], בתחילת ותבונה דעת בספר בארוכה

כנגד  הוא הבינוני  שענין  והבנ"י הצ"צ ומבארים

המלכות בין בינוני הוא [שהז "א הז"א דרגת 

להיות האדם צריך שתמיד מובן  ובזה והבינה],

ויקיים  צדיק כשיהיה שאף  בינוני, בבחי' עבודתו

דרך  הוא הכל צדיק , תהי  של השבועה בשלימות

בפרצוף  תמיד היא האדם שעבודת והיינו הבינוני ,

שיהא  עד בבינוני מוחין ליתן  ועליו  שבו , הבינוני 

שבו –הבינוני שבנפשו הרוח בחי'(חלק שהוא

שבו) אך הז "א צדיק, יהיה באמת  שבזה בשלימות 

וכמו הבינוני , בפרצוף  תמיד  נשארת  העבודה"י 

שאף  הקבלה ע"פ הוא כן העליונים שבעולמות

מ"מ  וכו ', ובינה וחכמה דעתיק  מוחין כשממשיכים

ממשיכים  שאנו  הז "א בפרצוף רק  היא העבודה

הדבקות שכל וכו', ואריך  דעתיק המוחין  אליו

'ואתם  ז "א, פרצוף  דרך  רק  היא הש"י עם שלנו

אלקיכם' בהוי "ה והנוק'הדבקים – זו"ן (פרצופי

הז "א) ע"ש והכל  בשם  עולה ואין בז "א ,נכלל 

רשע  תהי  ואל צדיק  תהי שהשבועה מובן [וממילא

ב' שהם כפשוטו התניא את  שמפרשים כמו  אינה

עיקר  מניח התניא איך קשה ובזה נפרדים, חלקים

תהי 'ואל של הב' חלק  קיום על רק  ההדגשה

אין  צדיק' 'תהי  של העיקרי  החלק  ואת רשע',

– אחת היא השבועה כל אלא עיקר , ממנו  עושה

היא  צדיק  להיות  איך  שהדרך  אלא צדיק , להיות 

אחד , שבכל הבינוני  מדרגת את  שלוקחים ע"י 

שבנפשו  הז"א חלק  שהוא שהוא שבו, הרוח  (חלק

שמתחתיו, הבהמית הנפש בין וממוצע בינוני

נשמה  בחי' – שמעליו העליונים המקיפים לאורות 

יחידה) סור חיה אצלו שיהא אותו ו'משביעין ' ,

הנפש  אל ירד ולא רשע יהא שלא היינו מרע,

יוכל  ועי"ז פעם, ובשום אופן , בשום הבהמית

כח  ע"י  צדיק ' 'תהי השבועה של הא' חלק  לקיים

השפעה  ע"ז  שנותנים היינו ששבועה השבועה,

של  המקיפים האורות  שבעה שהם – שבע של

בינה  כתר  של המקיפים האורות שהם ל"מ

וביטל  במציאות , וביטול היש  ביטול וחכמה–

הז "א את מעלים ובזה צדיק .(בינוני)בעצם. להיות

ול"מ  ו "ק , הוא צ' שאות  הדעת דרוש  ע"פ  [וזאת 

הג"ר ]. בבחי '

 åäæåלהיות צריך  שכן  הקבלה חכמת  מעיקרי  אחד 

וליתן  להשלים דוקא, ז "א דרך העבודה"י

עבודה"י ע"י ז "א פרצוף את ולהעלות  מוחין

כתר  של מוחין תוספת העבודה"י  ע"י  שמוסיפים

בבחי ' אותו ומשלימים ומתקנים בז "א ובינה חכמה

מוחין  בהמשכת לכוין  יש וכך  גבוה', צורך  'עבודה

הבינוני האדם)אל לייחד (רוח  ועי"ז למטה לתקן

גבוה  צורך  עבודה ויעשה ז "א, בפרצוף למעלה

גמור , צדיק  יהא גופא ובזה

å" ç àúåòéøâì  åðéà ' íéðåðéá  ìù ïøôñ'

äæáå [ë של ספר הוא שהתניא שהא מובן 

שזה  ח"ו , לגריעותא אינו  בינונים

רוצה  שהוא לעובדה"י  וצער  נפש  עגמת  גורם

'תהי אותו שהשביעו  השבועה ולקיים צדיק  להיות 

לרדת איך אותו מלמד כאילו  התניא ופתאום צדיק'

ימיו, כל רשע יהא שלא בזה ולהסתפק  מרצונו 

להיות רק  שיסתפק כאילו היא העבודה ועיקר 

הדרך  את מלמד  שהתניא מובן הנ"ל ע"פ  אך  בינוני ,

תורת עמקות ע"פ  בעבודה"י האמיתית הנכונה

דייקא  היא העבודה שכל היא והחסידות הקבלה

הבינוני  בפרצוף  היינו  הז"א, –בפרצוף האדם (רוח 

הנפש  בין  וממוצע  בינוני האלקית הנפש שהיא 

האלקית) לנשמה  רע,הבהמית  כל ממנה להסיר איך  ,

כל  רשע יהא שלא ספרו  בתחילת התניא מלמד שזה

ללמד  התניא ממשיך  ואח"כ אחת , שעה ואפי ' ימיו 

התניא  ממשיך  [שזה מוחין לה וליתן להגביהה האיך 

לבינוני ליתן  שיש המוחין  את  ספרו בהמשך ללמד

האלקית) הנפש – הרוח אל  של (היינו המוחין  שהם ,

שאוהב)הבינה מי –וחכמה(יש במציאות (ביטול 

עילאה) בעצם)וכתריראה צדיק (ביטול  נהיה שבזה [

צדיק '. 'תהי  של השבועה ומקיים



לנפשך  חכמה דעה כו 

 äìéîä  úéøá úãåòñá ç"àã

à" èéìù  ïééèùðøåá äãåäé 'ø ç"äøäá é" ð øòá  áåã ìåîéðä êøä ìù

ãéâîä [ à בשב"ק אמר זי "ע ממעזריטש הגדול

פטירתו פר 'לפני בשב"ק (שהיתה

עובדיה) חזון של  ההפטרה  בו וקראו עה"פ וישלח  ,

את שעובד שמי י-ה, עובד של חזון עובדיה' 'חזון

על  המגיד  אז  והעיד הכל, את וחוזה רואה הש"י

גשמי, דבר  בכל הנמצא ה' דבר  את  שרואה עצמו 

בנו את לקרוא התניא לבעל המגיד  אמר ואח"כ 

לבנו התניא בעל אח"כ קיים וכן  שמו, על לו שיוולד

האמצעי) הגדול(האדמו"ר המגיד רבו (ספרע"ש 

קנז ) עמ' תשג .השיחות

ì"æéáøîå [ á הוא הגדול המגיד של שענינו אי'

הק' והבעש"ט  החכמה, אור בחי'

בבחי ' היינו החכמה, מן שלמעלה בינה בבחי ' הוא

הוא  וחכמה כתר -אריך, שהוא בינה פנימיות 

ראיה –בבחי ' עיניכם ונפקחו העדה ', עיני ('החכמים

החכמה) חזון ע"ש אמר שהמגיד מובן ולפיכך  ,

רואים  וכן הכל, את רואה שעובדה"י  עובדיה,

ענין  על הרבה שמדברים המגיד של מהתורות 

שכשמגיעים  היולי  כח בחי' ועל במציאות , הביטול

במציאות  הביטול הגולם)לבחי ' יכולים (כח  שם

להגיע  זה הקבלה וכל הצמצומים, כל את להפוך

שע"ז  עילאה יראה בחי' שזה במציאות , לביטול

האמיתיים  ה' שהיראי  יראיו ', אל ה' 'עיני  נאמר

עילאה ליראה החכמה)שזכו אור לעיני(בחי' זוכים

שהיא  חכמה חיצוניות  שיש  מפרש והמגיד  ה'.

– אור בחי' שהוא חכמה פנימיות  ויש מים, בבחי '

להכנס  [ויש עתיק פנימיות – חכמה פנימיות 

והשם  החכמה], פנימיות  אל החכמה מחיצוניות 

בחי ' על מרמז  בעצמו  שב"ד  ב"ד , ר"ת בער' 'דוב

הכהן  על [דקאי ילבש' קדש  'בד כדכתיב החכמה

אור  על המרמזים לבן בגדי לובש שהיה הגדול

אי ' וכן קודש], איקרי  דהחכמה העליונה, החכמה

האריז"ל שהוא מרבינו בד "ד , על מרמז גם  (שב "ד 

העליונות  מהספיקות [שא ' דעתיק  ספיקות על מרמז

שמהחכמה  כנ"ל וחזינן עיי"ש, בד"ד  בשם  מיקרי שם

דעתיק , ג "ר  רדל "א, – החכמה  פנימיות אל  נכנסים

הנ "ל ]. העליונות  דעתיק  ספיקות נמצאים  ושם

 àø÷ðå [â אדמו"ר כ "ק ע"ש הנימול הרך 

הצמח  כ"ק  שחתנו זי "ע האמצעי 

מגידיו יצא בבשרו יחתכו  שאם עליו אמר  זי"ע צדק 

דם במקום ע"ב)חסידות  ח "ב  רבי שכל (בית  היינו , ,

הזמן  כל וחי  החסידות תורת  היתה מציאותו

הרי החסידות בתורת  שדרש דרוש ובכל בדביקות 

ונכנס  הולך  היה באמצעו  או הדרוש לפני  או 

בעל  ואביו הגשמיות, בהתפשטות העליון בדבקות

הרצפה, על מתגולל דרושיו באמצע היה התניא

המתגלגלים, האופנים בדרך התניא בעל שהלך 

שמשתמש  כתר -א"ק בדרך הלך  שבעה"ת  היות 

בדרך  הלך ע"כ עשיה, בחי' – הבי"ע כלי עם

העשיה, לבחי ' שייכים שהם המתגלגלים האופנים

– החכמה בדרך שהלך  האמצעי  האדמו "ר  בנו אך

הרי רדל"א, עד עתיק  פנימיות  חכמה פנימיות 

החכמה, בדרך אחר, בדרך הלך  שלו  הדבקות

הנ"ל. הגדול דהמגיד  עובדיה חזון  בדרך

ìòáå [ãבנו מסוימות  שבבחינות אמר התניא

ממנו, וגדול גבוה האמצעי  האדמו"ר

בדרך  הולך ובנו הלב פנימיות בדרך  הולך שהוא

היינו הלב שפנימיות  [וביארנו המח. פנימיות של

לאריך , עולה – בינה שפנימיות  דאריך , כתר  בחי '

בבחי ' דעתיק , כתר  בבחי' המח פנימיות ואילו 

כנ"ל]. עתיק פנימיות  – חכמה פנימיות 

äúòå [ä ונראה סמוך אנו עומדים זה בשבוע

זי "ע הגדול המגיד של (י"ט ליא"צ

כל כסליו) את  להוריד התניא בעל זכה שאז

וכל  הבעש "ט, תורת  החסידות , תורת מעל הקטרוג

היה האמצעי  אדמו"ר החסידותענין תורת הפצת 

אחר  יהיה שהוא עולם שבאיזה שהבטיח כמו



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח כז ליקוטי

בתורת שיעסקו  בנ"י לנשמות  יסייע פטירתו 

של  העליונים הסודות  להבין להם ויעזור החסידות 

וכו'. ואריך עתיק 

 é" ùäå לחופה לתורה התינוק  שיתגדל יעזור

חלקי כל את  וישיג טובים ולמעשים

החסידות, תורת  – דרזין  ורזי  בפרד"ס  התורה"ק 

שע"י הכל, של השורש  והיא הכל, את הכוללת 

עובדה"י להיות זוכים כדבעי החסידות  תורת לימוד

רביז "ל וכמאמר  ס)באמת , סי' קמא  שיש (ליקו"מ 

נראים  חוץ וכלפי ומתפללים שלומדים יהודים

שינה  בתוך  נמצאים שהם האמת  אך  ,ãéכעובדה"י ,

תורת לומדים שלא זמן  שכל בחי' יש וה"נ

כל  עדיין נקרא וכו', בפשט רק ועוסקים החסידות 

דבקים  שלא זמן שכל שינה, של בבחי ' העבודה

מה  כל הרי הנשמה עצם בבחי' שהיא דרזין ברזי 

שעדיין  היות  שינה, של בבחי' נחשב עדיין  שעושים

שאף  החיים, חי  – הבוכ"ע עם אמת  לדבקות  זכו לא

ס"ג  לע"ב זוכה שבזה הפרד"ס  חלקי כל שלומד מי 

שיהא  לזכות  הלימוד בשעת העיקר  אך ב"ן, מ"ה

צדק  הצמח בזה ומפרש  כנגדו , עומד  השמועה בעל

הוי "ה  ששם ב"ה, הוי"ה שם היינו  השמועה שבעל

העצם  דבקות  – דרזין דרזי  דבקות  על מרמז  פשוט

תורת לימוד  ע"י זוכים ולזה הפשוט, דבקות –

יתגדל  שהתינוק  יעזור  והש "י  דרזין. רזי  – החסידות 

חלקו להשגת ויזכה טובים, ולמעשים לחופה לתורה

כל  על נמשך ויהא – דרזין וברזי בפרד"ס  בתורה"ק 

בנ"י שכל הישועות  וכל הרחמים מדות  י"ג אחד

ציון' ה' בשוב יראו בעין ל'עין ונזכה להם, צריכים

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים גוא"צ בביאת 

óéñåðå [åגילוי בענין  מורנו  שדיבר  מה עוד 

וקישר  מילה, לברית שבא אליהו

זי"ע, הק ' הבעש "ט רבינו של החסידות  לתורת  זאת

זי "ע מקאמרנא רבינו  מש"כ  הברכה ובהקדם (היכל

לך) לך מצותסו"פ סוד וזל"ק, אליהו  של כסא בענין

בספרי אכ"מ לדבר הרבה בזה יש באמיתות מילה

וצריך  וחכמה, אורה שערי  יפתח עליון ומלך  זאת,

יבא  ואולי לטוב זכור  אליהו  של הכסא זה שיאמר

שיש  למי  אלא בא אינו בעצמו  אליהו כי בעצמו ,

_________________________

שם,יד . בתורה זל "ק ועוסקים  השם , את עובדים  שהם להעולם שנדמה  ואף ימיהם, את שישנים אדם בני יש כי
מהם נחת יתברך להשם אין עבודתם כל כן פי על אף להתרומם ובתפלה , יכול  ואין למטה, עבודתם כל  נשאר כי .

שכתוב כמו  השכל, הוא החיות עקר כי למעלה. ז )ולהתעלות  עם (קהלת  היא וכשהעבודה בעליה". את תחיה "החכמה
למעלה. להתעלות יכול אין שנה, בחינת דקטנות, מחין לבחינת כשנופל  אבל להתעלות. שתוכל חיות בה משימין שכל,
אכילה. ידי על  הוא שנפילתם רק ויפים, כשרים אנשים שהם ויש רעים. ומעשים תאוות ידי על שנה, לבחינת  שנפלו ויש
שבגשמיות, כמו  כי שנה. לבחינת  מחו נופל זה ידי על אדם, למאכל  עדין נתברר שלא מאכל  האדם כשאוכל לפעמים כי
שנה. לבחינות  שמפילין נתבררו, שלא מאכלים יש ברוחניות , כן כמו  שנה. שממעטים ויש שנה, שמרבים מאכלים יש

הפנים" "לחם בחינת : הוא אזי ובטהרה, בקדשה שכתוב (ה)וכשאוכל  כמו  הפנים, הוא השכל כי ח ). אדם (קהלת  "חכמת
להחיות  הוא המאכל  עקר כי שנה. לבחינת ונופל  השכל, הינו  פניו , אובד אזי בקדשה, אכילתו  כשאין אבל  פניו ". תאיר

שכתוב  כמו  ג)הלב, לברכה(רות זכרונם רבותינו , שאמרו וכמו  לבו ", וייטב  וישת פרשה "ויאכל בראשית  רבה (מדרש 

נתקלקל מ "ח ) הלב, רע ידי ועל הלב . אל  רע מביא אזי בקדשה, אותו  אוכל  ואין מברר, המאכל  וכשאין דלבא'. סעדא 'פתא :
שכתוב כמו  ב)הפנים, ויבקש (נחמיה שיחזר דהינו הפנים, בקשת  להפך, וכן לב". רע אם כי זה אין רעים, פניך "מדוע 

שכתוב כמו הלב, בתקון תלוי הוא כ"ז )פניו, שאין (תהלים מאכל ידי על  לפעמים כן ועל פני". בקשו  לבי אמר "לך :
כי  לעוררו , אפשר ואי משנתו . לעוררו  וצריך  שנה. לבחינת ונופל הפנים, אובד  זה ידי על הלב , נתקלקל  ידו  שעל מברר,
ישן  נשאר היה אותו , מעוררין היו  לא אם מעצמו , כשמתעורר רק דלתתא. אתערותא צריך כי מעצמו , כשמתעורר אם
בחינת  וזהו  שנה, בשעת ממנו  שנסתלק בפניו אותו ולהלביש פניו, לו להראות  כשמתעורר, תכף  צריך כן על יותר.

עכל "ק. וכו ' השנה התעוררות 



לנפשך  חכמה דעה כח

אורותיו, נצוצי שולח ולשאר  רבינו, משה ניצוץ בו 

שבקרוב  וי "ר  אליהו . בחינות  יש נשמה בכל כי

לכם  שולח אנכי הנה כמ"ש הברית מלאך לנו  ישלח

עכל"ק . אמן. וכו ' הנביא אליהו  את

ùéå [æהמובא המעשה בזה אלימלך לציין (אהל

רנא) הרר"א אות  הרה"ק את  אחד ששאל

מהיושבים  אחד  על שהעיד אחר זי"ע מליזענסק 

זל"ט, הנביא אליהו גילוי לו  שיש  מדרשו בבית

שאין  כותב עזרא האבן הלא אחד  אותו ושאל

שהאבן  מוכיח וזה בדורותינו , אליהו גילוי  בנמצא

ק "ו הוי  וא"כ אליהו, גילוי לו היה לא בעצמו עזרא

כ "כ  גדול אדם שהיה עזרא האבן  שאם

האיך  אליהו, לגילוי  זכה לא ובכ "ז מהראשונים,

לגילוי זכה עליו העיד שהרר "א אחד  שאותו  יתכן 

גדול  אינו  אחד שאותו מודה הרר "א גם הלא אליהו,

מישראל  אחד  שכל הרר "א, לו וענה עזרא, כהאבן 

הנפש  – הב"ן [חלק  בנפשו אליהו  ניצוץ לו יש 

שבנפשו אליהו הניצוץ את מתקן ואם שבעצמו],

עזרא  והאבן שלו, הדרגה לפי  אליהו  לגילוי  זוכה

היה  ולא מאליהו  גדול ניצוץ לו היה נשמתו לגודל

בשלימות לתקנו וכו')יכול מחבירו הגדול כל (בבחי'

אך  אליהו , לגילוי הגדולה דרגתו  לפי  זכה לא וע"כ 

שבנפשינו אליהו של שהניצוץ האחרונים בדורות 

יכול  ובזה שלו  ניצוץ לתקן  אחד  כל יכול קטן, הוא

דרגתו. לפי אליהו  לגילוי  לזכות 

 íðîà [ç כו"כ שיש  מספה"ק  בכמה מצינו

וכדאי ' אליהו , גילוי  בענין  מדרגות

השכל, בעין בא הנביא אליהו  שלפעמים בתק "ז

בן  בתשובת  בזה ועיין  בפנים, פנים שבא ופעמים

אליהו לגילוי  זכה שהוא הרש"ש  רבינו  על חי , איש 

הצדיקים  של הגדולה המדרגה אך  השכל, בעין 

בגוף  אליהו  לגילוי  שזכו היא האמיתיים הגדולים

אליהו. גילוי של הגדולה המדרגה שזו בפנים, פנים

 ì"çîøäå [èגילה כותב שהאריז"ל באגרותיו

בא  וע"כ הסודות, חיצוניות  את

כותב  משא"כ בגוף, מלובש הנביא אליהו אליו

פנימיות את מגלה שהוא שהיות  ע"ע ומעיד

האריז "ל )הסודות  כתבי של  הנמשל את ע"כ (היינו

סתירה  ואי "ז  בפנימיות, עליו בא הנביא אליהו

הגבוהה  הדרגה היא בגוף שמלובש לעיל להמבואר 

לחצי עדיין  זכה שלא ע"ע מעיד שהרמח"ל ביותר ,

הסודות בגילוי הקושי שעיקר  אלא האריז "ל, השגת

שבהם  והגוף  המשל את ולגלות למצוא רק  הוא

היה  שזה הסודות , בהם להטמין להשתמש מותר

לבא  הנביא אליהו הוצרך  ולזה האריז "ל, תפקיד

שיש  ואחרי בגוף, מלובש  ביותר הגבוהה בדרגה

לפרש  ויש  בעולם הסודות גוף  של הגילוי כבר 

לזה  הרי  הרמח"ל, תפקיד היה שזה שבהם, הנמשל

לרמח"ל  כן שהיה כמו בפנימיות , אליהו בגילוי  די

ולרש"ש .

øàéáå [éשהיות הק ' הבעש "ט רבינו  בענין

רבינו של העיקרי  שהתפקיד

בבחי ' שהם דרזין הרזי  את  להמשיך הבעש"ט

הפועלים  אורות  היינו  לעולם מקיפים אורות

רשב"י דרך כמו  למעלה, מלמטה של באופן

שהוא  השילוני  אחיה היה רבו  עיקר וע"כ בזוה"ק,

המקיפים אורות  של הדרך  את  בשמו מלמד (ונרמז

גם éç א  הבעש"ט הוצרך ומ"מ יחידה), חיה – "ה

את מלמד  הנביא שאליהו זל"ט אליהו לגילוי 

שעיקר  [והאריז"ל הפנימיים, האורות של הדרך

אליהו רבו  היה הפנימיים אורות  את ללמד  ענינו

זל"ט]. הנביא

êøöåäå [ àé בגוף להבעש"ט לבא הנביא אליהו 

המקיפים  האורות  היות  חיצוני

ע"כ  חיצוניים, הכלים שהם לגוף סביב מתלבשים

בגוף  לבעש "ט לבא זל"ט הנביא אליהו  צריך

הרש "ש  רבינו  מש "כ את  להסמיך ויש החיצוני ,

ע"ג ) לד  היינו(בדף  יחודים, של דרגות ג' שישנם

יחוד  ויש  השנה, של החיצוניות  בדרגת  יחוד שיש

שהוא  ג' יחוד  ויש השנה, של הפנימיות בדרגת 

היינו ביחד , והפנימיות החיצוניות של בבחי' היחוד

הכללי, יחוד  שהוא חדשים י"ב כל של הכללי  יחוד



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח כט ליקוטי

שהבעש"ט  מובן ובזה וחיצוניות, פנימיות שכולל

סוד  שהוא דרזין  דרזין הגילוי את  להביא שענינו 

הוצרך  ביחד, ופנימיות חצוניות הכולל הכללי

השילוני אחיה העיקרי רבו  את הן  אצלו שיהא

החיצוני) יחוד  כנגד שהם  דמקיפים יחוד כנגד  ,(שהוא

השלם  גילוי  בדרך זל"ט הנביא אליהו גילוי  את  והן 

הפנימיים  אורות  את ללמד  כדי בגוף בא שהוא שלו

הפנימי) יחוד  כנגד .(שהוא 

 äìéîä  úéøá úãåòñá ç"àã

à" èéìù øòìôôàð÷ ÷éæééà ÷çöé 'ø ç"äøäá  é"ð óñåé ìåîéðä êøä ìù

'éà [àועוד)בספה"ק רואים (חרדים  הראות שזכי

שורה  הק ' הוי "ה שם וצדיק צדיק  כל שעל

מהזוה"ק , מקורו  זה ודבר  ראשיהם, גבי  מעל

ישראל  בית  בספרו זי "ע מזידיטשוב צבי  והעטרת 

הראות שזכי  מיוחד  חידוש  בזה מוסיף התורה על

בה  יש  עושים שהצדיקים תנועה שבכל רואים

שהצדיקים  שהיות  והיינו  ב"ה, הוי "ה שם התגלות 

בכל  ועושים עת, בכל ית"ש לאלקותו  מרכבה הם

בו ודבקים הק', מצוותיו  בקיום ית ' רצונו את  רגע

את רגע בכל מבצעים הם ע"כ הזמן, כל ית'

דירה  ית ' לו  להיות  שנתאוה הקב"ה של התאוה

בכל  ית' שמו  שיתגלה הש "י  שרוצה בתחתונים,

שמו נתגלה מעשיהם ידי  ועל ידיהם ועל העולמות ,

הסוד  שזהו העט"צ שם ומבאר  מקום, בכל ית'

על  הראות זכי  שרואים האלקי  והחן והיופי והפאר

מדרגות לראות ראויים אנו  שאין ואף  הצדיקים,

להרגיש  יכולים אנו  אף  מ"מ הצדיקים, של הגדולות

והשראת קדושה של מושג שיש ערכו לפי אחד כל

הצדיקים. אצל השכינה

' éçááå [ á על זי "ע מבעלזא הרה"ק שאמר  מה

בשעת לראות שיש הירושלמי דברי 

ואמר  כנגדו , עומד השמועה בעל כאילו הלימוד

שאי שאף של בזה גבוהה לדרגה ראוים אנו  ן

עומדים  השמועה בעלי את לראות שזכו  הצדיקים

יהודי, כל מ"מ בזה], מעשיות  כו "כ  [כידוע כנגדם

ביר "ש  כראוי  תורה"ק  כשלומד  פשוט יהודי  ואפי '

המימרא, בעלי  קדושת את במקצת  להרגיש  יכול

וב"י טור  שלומדים למשל רב הבעלזער  ואמר 

שהב"י איך ורואים חיים אורח בחלק ובפרט

במקצת להרגיש אפשר וראשון ראשון  כל מעתיק

הראשונים. קדושת את

 ùéåאת כשמעתיק איך  מהב"י במיוחד  להתפעל

'רבינו התואר תמיד  מוסיף אבוהב הר "י 

וכן  אליו , לו  שהיה ארץ ודרך אימה מרוב הגדול'

להרגיש  יכול כראוי  וגמ' משניות שלומד במי  הוא

הק '. והאמוראים התנאים קדושת את מרחוק

åäæå [â שהתינוק הצדיק  יוסף  של המיוחד  הענין

אנו אלו  בפרשיות  שעתה בשמו, נקרא

ותפארתו, גדולתו  על ולקרוא להתעסק  מתחילים

עת בכל עליו  שראו  יוסף', את  ה' 'ויהי עליו ונאמר 

יוסף  'ויהי  בו ונאמר  עליו , השורה ה' שם את ורגע

הצדיק  הוא הצדיק  שיוסף מראה', ויפה תואר יפה

ויופי פאר להם שיש הצדיקים גדולת את  שמגלה

שאצלם. הק' השכינה השראת מחמת אלוקי  וחן 

' éàå [ã ע"ב)בזוה"ק קפו דף בהעלותך (פר'

כבוד  על ומקפיד מכבד  שהקב"ה

ית ' כבודו על כביכול שמקפיד  ממה יותר  הצדיקים

קרבנות שהקריב ירבעם על וכדאי ' בעצמו ,

עידו את  להכות  ידו  וכשהרים נענש  ולא לפסלים

כבוד  הוא הצדיקים שכבוד ידו, ותיבש מיד הנביא

על  הרבה כביכול מקפדת  והשכינה – השכינה

ליזהר  האדם שצריך הדין  בבחי' [והוי  כבודה

הש "י ה"נ מגופו', יותר 'מכבדה אשתו, בכבוד

וכן  וכו '], הצדיקים את מכבד התורה את שמקיים

שיספרו הק' לאחיו  שאמר  הצדיק יוסף על אי '



לנפשך  חכמה דעה ל

כבודי כל את ראיתם ש'אתם ע"ה אבינו  ליעקב

ליעקב  שיספרו רצה הצדיק שיוסף [היינו במצרים'

ע"י במצרים שיש השכינה התגלות את  אע"ה

הוא  הצדיקים שכבוד  – שם אותו שמכבדים הכבוד

השכינה]. כבוד התגלות 

äðäå [ äמהאריז "ל שמובא מה פר 'ידוע (לקו"ת 

למענכם') בי ה' 'ויתעבר  עה"פ  ואתחנן

דור , שבכל האמיתיים בחכמים מתעבר שמשרע"ה

הליקו "מ מרביה"ק קבלה יש רגילים ובכ "ז (ואנו

ע"ז ) לחזור  תמיד  וצריך  הרבה, מזה  שהש "ילדבר ,

של  באופן תורה הסתרי  גילוי השגת את הוריד 

אמת צדיקי ה' ע"י  לעולם פעם בכל חדשה התגלות 

רבינו רשב"י , אדוננו משרע"ה, הדורות, יחידי

הליקו "מ  ורבינו הק', הבעש "ט רבינו  האריז"ל,

יש  הדורות  מיחידי  צדיק  שלכל פירשנו  [ובמקו "א

גילויו  את  אח"כ  המשלימים ר "ע כו "כ  (כעין

השלמת  והוא  תושבע "פ גילוי את  שהשלימו ותלמידיו

תלמידי  כל  וכן  משרע "ה , שע "י התורה נגלות  גילוי

עד  והראשונים  הגאונים  המקובלים  וכל  רשב "י

אצל הוא  וכן  רשב"י, גילויי את השלימו הרמ"ק

גילויי  את  שמשלימים  והגר"א  והרמח"ל  הרש"ש

משלימים  הבעש"ט תלמידי וכל האריז"ל רבינו

וכו') הבעש"ט  רבינו בגילויי הק'ונכללים  והבעש "ט ,[

שעיקר  שמלמדת החסידות  תורת את לעולם הוריד 

יסוד  כבר  וכמובא בהש"י, דבקות היא העבודה"י 

המתבודד  בפרקי  ברמב"ם בראשונים הענין 

התורה על בזוה"ק)וברמב"ן כבר שכל (ומרומז 

על  לבא כדי הם – וחיבור צוותא מלשון – המצוות 

דעת להסיח שלא שיזכה עד בהש "י , לדבקות ידם

נתרחב  זה ודבר שעושה, מה בכל מבוכ"ע רגע

שגילה  החסידות  בתורת הרבה ונתבאר ונתפשט

שיש  שגילו הק ', ותלמידיו  הק' הבעש "ט רבינו 

וכדאי ' הבורא, בדבקות  ודרכים דרגות הרבה

ועמך  בשמים לי 'מי עה"פ  זי"ע התניא בעל מרבינו 

התבוננות ע"י  דבקות שיש  בארץ', חפצתי  לא

ע"י דבקות ויש  עלמין כל הממלא האלקי באור 

הש "י אך  עלמין, כל הסובב באור ההתבוננות

יהיו שבנ"י הוא חפץ אלא בזה יסתפקו שלא רוצה

בשמים  לי 'מי בבחי ' אלקות, בעצם כביכול דבוקים

בארץ'. חפצתי  לא ועמך

 äúòå [åימי של הק ' ימים לפני אנו עומדים

את נדליק שבהם הבעל"ט, החנוכה

ומפרש  המנורה, הק 'שלהבת  האר "י  (שעררבינו 

חנוכה) כונת  הצדיקים הכוונות  ב' על מרמז  שזה

והבל שלהבת)שת  דרכי(אותיות ב' על שמרמזים ,

כל  וסובב עלמין  כל ממלא של והדבקות  העבודה

י -ה åè עלמין  שלהבת  על שכשמביטים נאמר  וע"כ ,

הממכ"ע  אלקי באור  להתבונן  לכוין  יש  המנורה של

את לקרב שיש האריז"ל רבינו מוסיף  אך  והסוכ "ע,

אמת של סוד  הוא שהגחלת  הגחלת, אל השלהבת

אמת) בגימ ' ההתבוננות(גחלת דרגת  על המרמז  ,

לדבק  שזכה אמת', 'משה משרע"ה של באלקות 

אמנם  שיש  והיינו  כביכול, אלקות בעצם עצמו 

ומעש"ט  ומצוות תורה והרבה עבודות  הרבה

לנקודת לבא העיקר  אך ולקיים, ללמוד  שזוכים

אמת'. 'משה משרע"ה נקודת  שהיא האמת ,

êøãäå [æ,קשה דבר  היא האמת לנקודת להגיע

אצלו, שהאמת  אומר אחד כל כי 

דבעקבתא  סוטה מס ' סוף  המשנה [וכדברי 

עדרים  שנעשית  נעדרת , האמת תהא דמשיחא

שמי יודע עצמו  מרמה שאין  מי אך  עדרים],

רחוק  הוא הרי  קטנה, היותר  בתאוה אפי ' שנכשל

עדיין  בכ "ז בעבודה"י, שעוסק ואף מהאמת , לגמרי

דור  שבכל אמת הצדיקי ורק  מהתכלית , רחוק  הוא

ומטהרים  ומקדשים באמת בעבודה"י  שעוסקים

סתם  מאצל אמת יותר  יש  אצלם בתכלית , עצמם

_________________________

ע "חטו. ע "א)עיין ט  דף הכללים ונוק'(שער ז"א כנגד שהם האחרונות הבחינות  וב' דמשרע "ה, בהתגלות  בחי' ה' שיש
וסוכ"ע. בממכ"ע הדבקות  דרך כנגד  הם ונוק ' דז"א שהגילוי התניא בבעל  ומבואר והבל , שת נקראים



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח לא ליקוטי

שבדורות האמת  מהצדיקי מקבלים והם עובדה"י ,

שקידשו הדורות מיחידי  קיבלו שהם הקודמים

קדושת בבחי ' והטהרה הקדושה בתכלית עצמם

לדבקות וזוכים האמת מבוררת  ואצלם הצדיק, יוסף 

חפצתי לא ועמך  בשמים לי  'מי  של אמיתית

בעל  הק' רבינו  שגילה העיקרי  סוד  הוא וזה בארץ',

זי "ע, הסודות ליקו"מ ריבוי כל נמשך  זה  (שמסוד 

יוסף שבליקו"מ) של המעלה את  הרבה שמגלה ,

לאמיתו האמת נקודת  שהוא האמת, צדיק – הצדיק

האמת הצדיק אצל רק  מונח שזה הדבקות , בדרכי

למדן  שאפי' תאוה, ומכל חטא מכל נקי  שלגמרי 

האריז"ל  כתבי  בכל הבקי ומקובל ופוסקים בש"ס 

לגמרי נקי שאינו  זמן כל הרי  הכוונות , ובכל

תאוה ומכל ועון חטא מכל קדוש במעשיו  שיהא (עד 

לגמרי) הסוף ,וטהור עד האמת  דעת  את לו אין  הרי 

אמיתית. שלימות שלו  לדבקות  אין  וממילא

ë"òå [ç זי "ע האמצעי האדמו"ר כ "ק אומר

אשר  הדברים 'והיו מצוך éëðà עה"פ 

אפשר  משרע"ה שמלמד הלימוד  ע"י שדוקא היום',

אחד  ה' אלקינו  ה' ישראל ד 'שמע לגילוי לזכות

ובכל  נפשך  ובכל לבבך בכל אלקיך  ה' את  ואהבת

בראשונים  כמש"כ  הדבקות  ענין  [שזהו מאדך ',

עד  וכו' לבבו בכל ה' אהבת  מצות  קיום ששלימות 

הדבקות סוד  גופא זה הפסק , ללא זו  באהבה שדבוק 

אותו]. אהבתו  מרוב מהש"י להפרד יכול שאין 

ø÷éòå [ è אם האחרונים שבדורות  הנקודה

לשלימות להגיע רוצה יהודי

וזו נוצרנו , שלזה הדבקות של הזאת העליונה

שיתעסק  ע"י דוקא זהו  לעולם, ירידתנו  תכלית

בתורת ובפרט הדורות  יחידי בתורת  בשלימות

הליקו"מ, ורבינו ותלמידיו  הק ' הבעש "ט רבינו 

בהם  יאמין  אם רק וזה הדבקות , לדרך יכנס  ועי"ז

שיאמין  הצדיקים בגדולי חכמים האמונת  בשלימות

שלהם  והאש  השלהבת , שלימות  נמצאת  שאצלם

ומחובר  מקושר  הכל והבל, שת – וסוכ "ע ממכ"ע

– לגחלת  המחובר  וסוכ "ע ממכ "ע – למשרע"ה

היא  וזו משרע"ה, של אלקות  בעצם הדבקות  נקודת

כל  מונח להיות חנוכה, של בגחלת שלהבת קדושת 

מכל  עת בכל להתרחק  ויש האמת , בנקודת הזמן 

יוסף  קדושת  לאור  וליכנס עוה"ז תאוות ומכל שקר

האמיתית דבקות  – האמת לתכלית  ולהגיע הצדיק,

יום  בכל תשובה שעושים ע"י וזה באמת , ועבודה"י

בדבקות עמוק  ויותר  יותר יום בכל עצמו ולברר

בגחלת. שלהבת  של האמת 

é"ùäå [ éבברית להשתתף  שזכינו עתה יעזור 

יוסף , הנקרא הנימול הרך  של מילה

פעם  שכל זי "ע ומהרר "א מהאריז "ל שאי'

ומושפע  יורד  הצדיק שם על תינוק שכשקוראים

הניצוץ  יורד זו בברית  וא"כ  הצדיק , מאותו ניצוץ

נכללי המשתתפים וכל הצדיק יוסף זה,של באור  ם

בברית להשתתף  שזוכים אלו  לכל סיוע והוי 

הצדיק , יוסף  של הנקודה שוב אצלם שיתעורר 

ויופי ובפאר  בקדושה ואמונה האמת, צדיק  נקודת

אמת בדבקות  שצדיקים הצדיקים אלו של והחן 

ובכל  מעשיהם בכל דעת מסיחים שאינם רבוכ"ע,

הוי "ה  בשם הדבקות  של הגדולה מקדושה עניניהם

מדות י"ג בנ"י  לכל יומשך  זה שבברית  ויה"ר ב"ה,

הויו"ת  ג' אותיות)הרחמים, הג'(י"ב  על המרמז 

קוים  הג' מרמז וכן  וגמ"ח, ועבודה תורה של קוים,

הויו"ת) ומזוני(ג' חיי בני ידי על  על (שנמשכים 

וגמ"ח) ועבודה מדותהתורה  של הי "ג והמדה ,

אור  על המרמז  הכולל אור  על מרמז  הרחמים

שהכונה  הראב"נ הרה"ק  בזה ומבאר השידוכים,

הק '. השמות  ייחודי ענין  על  ג"כ

 úîàáå [ àéבליקו "מ ב)אי' סי' שזהו(תנינא

הנרמז  הבעל"ט החנוכה חג ענין

על  שמרמזים דיבר', הוי "ה אלקים 'א-ל בפסוק 

(שידוכים ויחודים(אלקים)ותורה(א-ל )תפילה

בהוי"ה) דבר ,הנרמז – הדיבור  חלקי בד' נכנס  וזה

עיי "ש .

 øîàå [ áé שנקרא שליט"א, התינוק של זקינו לי 

רגיל  שהיה גדול ת"ח ע"ש התינוק 



לנפשך  חכמה דעה לב 

של  בנקודה שלו הדרשה את  להתחיל שמחה בכל

וזה  בשמחה', ה' את 'עבדו  מצות לקיים התעוררות

החיבור  שכל בליקו "מ שם מש"כ  ע"פ להנ"ל, קשור 

ג' שהם הוי"ה, אלקים, א-ל, של הקוים ג' אלו  של

חלקי ד ' אל מתחברים הם הרי הז"א, של הקוים

קובה"ו ויחוד  חיבור שזהו המלכות , של הדיבור 

חיבור  שע"י בליקו"מ שם ואי' עצומה, בשלימות

בימות שב"ק של השמחה התגלות  נהיה זה ויחוד 

בימות שמאיר חנוכה, של הענין גופא וזה החול,

החול. בימות  שב"ק של שמחה החנוכה

íéîéáå [âé לחנוכה)אלו הכנה  אנו(של  צריכים

איש  'ויאבק של הענין את לתקן 

הסט"א  של זו  שהאבקות הק' בשלה"ק כדאי' אמו ',

העצלות של הענין  על מרמזת  אע"ה יעקב עם

לבנו, דוה שיהא הסט"א לנו שגורמת והעצבות ,

ועכשיו באלקות , בשמחה להכנס לנו  נותנת  ואין

גדול  כהן שמתתיהו  הק', החנוכה ימי  שמגיעים

בלהודות ליכנס ויכולים ההוד , מדת את  תיקן 

שב"ק  של השמחה את  להכניס ויכולים ולהלל

מילה  הברית  לזאת  לנו מסייע ובפרט החול, בימות 

'אור  הצדיק  יוסף של אור  מילה, זו  'ששון' שנקרא

חכמים  באמונת  שמאמינים ע"י ישמח', צדיקים

הצדיקים, בגדולי  והתקשרות  לדבקות  עי "ז  ונכנסים

גימ' – ח"ה ש"ם אותיות ל'שמחה' ליכנס  וזוכים

אחדות את  מגלה הצדיק  יוסף של שאורו אח"ד,

יחוד  במציאות החול ימות בתוך  אף לשמוח ונוכל

השמחה  שתתפשט ויה"ר ויתעלה, ית"ש  הבורא

לתורה  שיחיו  הוריו  ע"י  התינוק  ויתגדל די בלי עד

ויתפשט  ושנים, ימים לאריכות  ומעש "ט ולחופה

יהודי כל שצריך  השמחות לכל יהודי  לכל השמחה

לחם  לי 'ונתן ורוחניות , בגשמיות  הענינים בכל

שאי ' וכמו  לאלקים', לי  ה' והיה ללבוש  ובגד לאכול

ושמו אחד  הוי "ה של היחוד הן בחנוכה שמאיר

[המבוארים  הוי"ה-אלקים של היחוד והן אחד

וד')בזוה"ק ג' מצוה  בסוף בראשית , הקדמת (סוף 

בגר "א)ובתקו "ז  מו כל (דף שמתגלה היינו עיי "ש ],

והן  ברוחניות  הן  צריכים שבנ"י  הישועות 

ה' בשוב יראו  בעין  ל'עין  יזכו בנ"י וכל בגשמיות

בב"א. ממש  ברחמים גוא"צ בביאת  ציון '

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



סנהדרין - הש"ס לג ביאורי

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 à"ò äö óã

 àðéã  ìèá –––– àðéã úá  òåãî

.'îâ [ à éùðéà éøîàã åðééä àôô áø øîà

.àðéã ìèá àðéã úáוהיינו

נמצאים  הם הרי  הדין  מדת מצד שהם שהקטרוגים

והוא  נברא הוא שהזמן  וכידוע הזמן, שליטת תחת

מצד  שהם הדינים גם וע"כ  הצמצום, מצד

הזמן , מן  שלמטה לבח'י שייכים הם הצמצומים

לילה  ללין  יש  קשה ודין  קטרוג שיש כשרואים וע"כ 

הדין  שיתמתק  יתכן שעי"ז זה, מזמן  ולצאת

ההוא. והמצב הזמן  יד מתחת  כשיצאו

 úãéøôá à÷åã  ùîúùäì éùéáà äöøã àä

 êìîä

.' îâ [ áøîà(צרויה בן ïéà (אבישי ïðú

 ìò ïéáùåé ïéàå åñåñ ìò ïéáëåø

 úòùá  åèéáøùá ïéùîúùî ïéàå åàñë

 äéì  åøîà àùøãî éá ìéàù àúà , éàî äðëñä

 éùéáà  äéäù  íòèä . éîã øéôù  äðëñä úòùá

 äãéøô äúéä  åæù  íåùî êìîäã äãéøôì êéøö

øäî õåøì  äúéä  äìåëéù ãçåéîá  ä÷æç

, øúåéá'הק הבעש"ט דברי ע"פ י"ל פנימי  [ובאופן 

ועוד) ה אות ויגש פר' עה "ת  שבחפצי(בעש"ט

נפשו חלקי נמצאים שלàהאדם חיים בבעלי (וכ "ש

לו) דוקא המיוחדת  בפרדתו ובפרט וממילא האדם , ,

זו  בפרידה שישתמש שע"י  ג "כ הבין  מרגשת (שהיא 

דהע"ה  של  נפשו שמחלקי היות דהע "ה  בצער

בה) יותר מלובשים רבים יצליח מעשיות  (כידוע

שור 'ידע  ובבחי' בעליהם להצלת נפש מסרו שבע "ח 

וגו') ].קונהו

ìë  äçåã ð"å÷ô àìä ,éùéáà  ìù  ÷ôñä  äî

äøåúä

' åàëìå [â ידע לא וכי  לספיקו , המקום היה מה

התורה  כל את  דוחה נפש שפיקוח

סוסו על רוכבין אין  של שהאיסור שכיון  וי "ל כולה,

על  דרכיבה הסתפק מלכות, דכבוד  מדין  הוא וכו '

ואם  במיתה, שדינה במלכות מרידה בבחי ' הוי סוס

אין  הרי  זו  ברכיבה מיתה מתחייב הוא הרי באמת 

_________________________

בגמראא. איתא שם, ע "א)ז"ל דכ"ז  שאדם (ר"ה דבר שכל גדול כלל זה כי כן, ולמה ישראל, של ממונם על חסה התורה
לאותו קיום שום היה לא הרוחניות  אותו  לולא כי הדבר, באותו  שיש מהחיות נהנה הוא בכלי משתמש או אוכל  או  לובש
אדם  ויש זה דבר אוהב שהוא אדם שיש טעם זה כי ושמעתי נשמתו , לשורש השייכים קדושות  ניצוצות  שם ויש דבר,
הניצוצות, מתקן הוא גופו לצורך  אפילו מאכלים אוכל או  כלי, באותו משתמש וכשהוא אחר, דבר ואוהב  זה דבר ששונא
נמצא  יתברך  להשם עובד הכח בזה דברים, שאר או מלבוש או  מאכל  מאותו  לגופו הבא כח באותו עובד , הוא כך אחר כי
נשמתו , לשורש השייכים דבר באותו שהיו  הניצוצות כל  לתקן כבר שכשכלה יארע פעמים לכך  מתוקנים, הם זה ידי שעל
ריב "ש  ואמר אחר. לשורש הכלי באותו שיש הניצוצות ששייכים לאחר ונותן הכלי, אותו  יתברך  השם ממנו  לוקח  אז
לחוש  אדם צריך  לכך  הדברים, באותן שיש בניצוצין היינו אדם, בבני ומשתמשין אדם בני ושותין אדם בני שאוכלין ע "ה,

ע"כ. הקדושים. ניצוצותיו  על  לחוס  בכדי שם, שיש הניצוצין מצד היינו לו, שיש דבר כל ועל  כליו  על



לנפשך  חכמה דעה לד

חיי את להציל כדי למיתה נפשו למסור עליו

וע"ז  טפי , סומק דידה דדמא חזית  דמאי דהע"ה,

כלל  נחשבת  אין  הזאת  דרכיבה רבנן לו  ענו 

לו שענו  התשובה [ומלשון  במלכות, למרדיה

שהוי שכיון ענו ולא דמי', שפיר  הסכנה 'בשעת

להציל  לשם שאף משמע אולי  שרי, המלך להצלת 

רכיבה  דגם המלך, סוס  על לרכוב מותר אחר  אדם

למרידה  נחשבת אינה אחר אדם הצלת  לשם כזאת 

במלכות].

ùãå÷ íùá ùîúùäì éùéáàì øúåäã àä

.' îâ [ã ïéá ãåãì äéî÷åàå  íù éùéáà  øîà

.àòøàì àéîù להשתמש שאסור ואף 

בגמ' כדאי' נפשות הצלת  לצורך הק' בשמות 

ע"ב)יבמות מט טעות(דף  עשה הנביא שישעי'

עצמו, להציל ית ' בשמו כשהשתמש ונענש בזה,

בש"ך  אי ' סקי"ח מ"מ קעט סי' שלצורך )á(יו"ד

רבה מצוה לצורך  או ברבים ית ' שמו  (כגוןקידוש 

מישראל ) רבים  מלך הצלת  להצלת וה"נ מותר,

וכן  רבה. מצוה הוי  בו , תלויים ישראל שכל ישראל

הוי והצלתו  הק' לשכינה מרכבה הוי דהע"ה

הנ"ל. ההיתרים ב' בו  יש וא"כ  ית', שמו  כקידוש 

מותר  מתי  באחרונים גדולה אריכות  בזה [ויש

הקנה  ספר  בהקדמת עיין  – הק' בשמות  להשתמש

יציב], דברי ובתשובת חת "ס , ובתשובת 

äáùçîá  ùãå÷ä  úåîùáù  íéãåçé  øúéä

øáëå [ ä אדמו"ר דברי  את כמ"פ הבאנו 

מחשבה  שבדרך זי"ע מקלויזנבורג

שכל  זי "ע ותלמידיו  הק' הבעש "ט וכדרך שרי ,

באמירת ח"ו  עשו  לא שלהם הנוראים המופתים

הק' שמות וביחודי  בתפילות  אלא הקודש  שמות 

בלבד , ופשוטה גדולה אמונה בכח הק', במחשבתם

שיועיל מוכרח אין  השמות שבזה באומר (משא"כ

שיפעל ) הכרח הוי תפילה בפה  בבחי' רק  והוי  ,

תפילתו שיקבל מהש "י  ומבקש  רחמים שמעורר 

וזה  הק', במחשבתו שמייחד הק ' השמות  בזכות

לכו"ע, שרי

äìá÷á  íéùîúùîäì  íé÷éãöä ïéá  ÷åìéçä

 úéùòî

 ùéå [ åהנוע"א דברי  את בזה וארא)לציין  (פר '

עצמם  שלצדיקים מופת ', לך 'עשה עה"פ 

שלהם  במופתים שמצליחים ופלא מופת  ,â הוי

_________________________

על ב. לפעול שיוכלו  כח בהם נתן והש"י הם הקדש דשמות  לכתחלה לעשות  מותר. יצירה ספר וע"י שם, הש"ך  ז"ל 
שמו  הש"י של וגבורתו גדולתו  מראה בהם והפועל  והנביאים החסידים ובטהרה ידיהם בקדושה  בהם שיתעסקו אך

רבה מצוה  לצורך או השם  קדושת ישעי'ולצורך שנענש מצינו בזמניהם ואפי' בעו "ה הללו  בדורות זה נמצא לא אשר
מחברים  בכמה נמצא וכן נכונים ודבריו  עט"ז עכ "ל  בעי ליבא ורחמנא ובקדושה בטהרה לנהוג שא"א בזמה"ז וכ"ש ע "ז
רמ"ו סי' לקמן הרב  כתב  וכן חלף  בתגא ודאשתמש רבה מצוה לצורך כ "א הקדש בשמות  להשתמש שאין רשומות דורשי
המשתמש  הוא גדול שעון מבואר המקובלים בספרי גם הקודש בשמות המשתמש זה י"א חלף  בתגא ודאשתמש סכ "א סוף 

ע"כ. יבורך. המונע  ע"כ בשמו 

פרעה ג . רצה שבוודאי לומר לו היה לי תנו מדוקדק אינו לכם מלת הנה מופת. לכם תנו  פרעה אליכם ידבר כי שם, זל"ק
צריך היה מה כן החרטומים גם ויעשו  לתנין נהפך  שהמטה מופת לפניו שהראו אחר לדקדק יש ועוד  מופת. לו שיתנו

לב  ויחזק כמ"ש הלב חיזוק נראה פרעה אך  לזה חיזוק צריך  אין כן עשו  החרטומים שגם שראה מאחר ממילא הלא פרעה
שרואה  הגם בעיניו  ונפלא חידוש תמיד  הוא אזי עת  בכל נם לו  עושה יתברך  שהשם בניסים המלומד  האדם דהנה פשוט
על  אחד  פעם חידוש דבר העושה אל  גדול לחידוש הדבר מפליא הוא כן פי על  אף  ניסים תמיד לו עושה יתברך שהשם
יתברך השם שאמר וזהו אחד. פעם בעצמו שעשה מאחר לכלום בעיניו  חידוש אין שנית בפעם אזי וכדומה כישוף  ידי
ודאי  יהיה זה ולחידוש למופת יהיה לכם שגם כזה מופת שתעשו  פירוש מופת  לכם תנו פרעה אליכם ידבר כי הוא ברוך



סנהדרין - הש"ס להביאורי

הפועלים  מעשית הקבלה בעלי  אלו [משא"כ 

על  פלא אין  אצלם בפה, שאומרים הק' בשמות 

בברייתו טבע כמו נטבע זה כי  שמצליחים, עצמם

כמו פועל שהדבר  כמ"פ  שראו ואחרי עולם, של

הצדיקים  ואצל אצלם, פלא הדבר  אין  שוב טבע,

ויודעים  ברחמים מבקשים אלא מכריחים שאין

כל  הוי  ה', ברחמי  אלא כלום לפעול בכוחם שאין

אצלם]. ופלא נס מחדש  פעם

' åã÷  íéãåçéá è" ùòáä êøã  ø÷éò

è"ùòáäå] [æ אחיה שלימדו  אחר  פ"א הק'

פעולת דרכי  את השילוני

את ועבר בהם, מצליח אם לנסות רצה הק ' השמות 

ע"ז  תשובה ועשה קודש  שם באמירת הדנייסטר

ועבר  מהגויים לברוח שהוצרך שפעם עד ימיו כל

ופשוטה  גדולה אמונה בכח הדנייסטר את  שוב אז

הק ', בשמות שהשתמש על תיקונו היה וזה בלבד,

כוונה  ללא לבד גדולה באמונה לפעול אמנם

השייכת מאד גבוהה דרך  היא הק ' בשמות ויחודים

השמות מבחי ' למעלה כבר  שהם גדולים לצדיקים

עולם הק' – האצי' עולם  שמעל א"ק לבחי' (מרכבה 

הק') דרכוהשמות  עיקר הק ' הבעש"ט ואפילו ,

ועליות 'יחודים ועליות  יחודים ע"י  היתה הרגילה

כמוך '].

ò"éæ íåìù øùäã àøîéîä ìò ' îâäî àéùå÷

.' îâ [ç åäéà  äéì àîéðå בעצמו (שדהע"ה

עצמו) את ויציל הק' השם  ïéà ,יאמר 

.ïéøåñàä úéáî  åîöò  øéúî ùåáç' לכאו

מבעלזא  שלום מהשר  המימרא על זו מגמ' קשה

וישב)זי"ע פר ' מהר "ש טהורים אמרים  (ליקוטי

הרה"ק  ופירש מים', בו  אין ריק  'והבור עה"פ

יוסה"צ  אמר לא מדוע בזה, מתרץ שהפסוק הנ"ל

'והבור  הפסוק  ומתרץ עצמו, את להציל קדוש  שם

להשתמש  יוסה"צ רצה שלא מים', בו  אין ריק

היה  שאם ומשמע במקוה, טבילה ללא הק ' בשם

קדוש , בשם א"ע מציל יוסה"צ היה מקוה שם

להציל  יכול החבוש  שאין משמע כאן מגמ' ולכאו '

עצמו.

 øéúäì ìåëé æ"éòå úåìãâã ïéçåîì ñðëäì ìåëé

åîöò

ì" éå [ èעינים המאור  מש"כ  ע"פ נשא)בזה (פר '

משום  הוא וכו', עצמו מתיר חבוש שאין

להתיר  יכול אין וע"כ דקטנות  מוחין אז  לו שיש

וכו ' עד ãעצמו  גדולה באמונה יתחזק  אם אך  ,

להתיר  אף יוכל דקטנות  מהמוחין  עצמו  שיוציא

הרה"ק  מו "ר  אצל שהיה [כמו  האסורים מבית א"ע

מדודו הרבה שביקש  זי"ע מקרעטשניף  הרצ"ה

_________________________

ולא  כן בלטיהם הם גם ויעשו  כתיב חרטומים וגבי עבדיו. ולפני פרעה לפני מטהו את אהרן וישלך כתיב  ולכן ה' דבר
שום  היה לא  בחרטומים אבל לחידוש. היה ואהרן משה בעיני שגם שראה מחמת ה' דבר שהוא שהבין פרעה לפני כתיב 
הלב  חיזוק צריך  שהיה פרעה לב ויחזק שפיר נאמר ולכן שטותיהם ידי על  שעושים ידעו כי לפרעה ולא להם לא חידוש
איזה  מבשר כשאני לומר רוצה רב  בקהל צדק בשרתי וזהו לבו את מחזק היה כן פי על  ואף  ממש בהם שאין הבין כי
שאני  אף  הגדול  הדבר על ולהודות  מלשבח  אכלא לא שפתי הנה הזה. הדבר בהיות כן פי על אף  רב  בקהל  חידוש דבר

ע"כ. וק"ל . ה' דבר שזה מחמת הוא וזה בכך מלומד

בזוה"ק ד. ואיתא בשורשן אלא ונמתקים נתקנין אינם ודינים דינים הם והיסורים הרעות כל  כי כך  הוא הענין שם , זל "ק
בשרשם נתקנין ושם הבינה אל הדינים כל  מעלה והצדיק נפקין דינין מסטרהא יכול בינה אינו למה  להבין  צריך ולפ"ז 

כך לעצמו לעשות מתיר הצדיק חבוש אין רז"ל  שאמרו  הגם כנ "ל  הבינה אל הדינים להעלות  יסורים לו  כשיש דהיינו
הוא הטעם אך  כך  הוא למה להבין צריך  מקום מכל  האסורים מבית  עצמו ואיך את בדעת רק זה  לעשות יכול אינו כי

הדעת ממנו כשנוטלים שאחרים יעשה  גדולה מצוה הוא זה ומטעם כלום לעצמו  לעזור יכול אינו  לכן שלו והמוחין
ע"כ. לקמן. יתבאר ועוד כנ"ל הדינין ויעלו  בעדו יתפללו



לנפשך  חכמה דעה לו 

בעל  שהיה זי "ע מקרעטשניף משה דוד ר' הרה"ק 

רצה  ולא בן , עוד לו  שיוולד  לו  שיבטיח גדול מופת 

לו  בדבר )להבטיח סכנה קצת שנכנס (שהיה  עד  ,

אתה  אין שאם לדודו ואמר  דגדלות למוחין  הרצ"ה

עשה  וכן לעצמי, אבטיח אני  הרי  לי מבטיח

מתחזק  יוסף  היה בבור  מים היו שאם ומובן  ונושע],

יכול  והיה דגדלות מוחין  להכנס  המקוה בכח

מהבור .להוצ  עצמו את יא

 á"ò äö óã

 é" ò  úéàìéò  äúéîì áéøçðñ éìééç åëæ òåãî

íéëàìîä  úøéù

.'îâ [ à íäì  äìâ íééðæà øîà àçôð ÷çöé ' ø

. åúîå úåéçä éôî  äøéù  åòîùå

למות סנחריב חיילות זכו  במה להקשות  יש לכאו'

החיות מפי שירה שמיעת  ע"י  כזו, עילאית במיתה

צדיקים  מאמר ע"פ  הקושיא מתחזקת  ובפרט הק',

בגמ'äזי "ע  דאי' הא ע"ב)על י דף  ובמדרש (מגילה 

לומר  השרת מלאכי בקשו  סוף ים קריעת שבשעת 

בים  טובעים ידי מעשי  הקב"ה, להם אמר שירה,

מלאכי שבקשו בזה ומפרש שירה, אומרים ואתם

זו נעלית  מיתה ע"י המצרים להמית  (כמו השרת 

הקב"ה הכא) להם וענה השירה, להם שישמיעו 

בני שהם ידי מעשה את  בים הטביעו  שהמצרים

להתפאר ')ישראל ידי רוצים ('מעשה  ואתם ,

ראוי כך  לא שירה, ע"י  נעלית  במיתה להמיתם

זה  ולביאור  מדה, כנגד מדה בים ליטבע אלא להם,

להם  ראוי  סנחריב חיילות מדוע הקושיא מתחזקת

שירת שמיעת  של עילאית  מיתה ע"י למות

המלאכים.

äúò ï÷úð áéøçðñ úåìééçáù  äåáâä  õåöéðä

åùøùì  äìòå

 ì"éå [á מפאנו הרמ"ע עפמש"כ  (גלגולי בזה

ס) אות סנחריב נשמות  של בניו שב'

בתנאים  ונתגלגלו זכו שהרגוהו ושראבר אדרמלך

איש  הבן בזה ופירש ואבטליון, שמעיה הקדושים

ישועה)חי  קרן  בהם (בספרו שהיה משום שהר"ז 

בתוך  בגלות מונח שהיה וקדוש גבוה ניצוץ

שהיו סנחריב, חיילות  כל לגבי י "ל וה"נ נפשותם,

בגלות שהיו  בנ"י  של קדושים ניצוצות  בהם

השמיע  מיתתם ובשעת סנחריב, אצל ובשביה

לשורש  חזרו  ועי"ז המלאכים שירת  קול להם

וחיילות חי, בא-ל ונדבקו  הניצו "ק  ונתקנו  נשמתם

קדוש  ניצוץ יותר בה היה שלא כיון מתו אשור

לחיותם.

_________________________

זי"עה. העשיל ר' מהרבי אי' עא)כן אות בשלח פר' התורה מאוסטרופלי (חנוכת ר"ש הרה"ק בשם שיק במהר"ם הוא וכן ,
ושמש ובמאור ה' נזיר ספר בהקדמת  אי' וכן הים)זצ"ל, וישב ד"ה לשש"פ  שמעלקא (רמזים  ר' הרבי הגה"ק בשם

הפלא איש ובספר זי"ע , קעט)מניקלשבורג משה(עמ' בתורת  וכ"ה זי"ע, משפאלי הסבא מהרה"ק כן פר'הביא (להחת "ס ,

אחד .בשלח ) חכם בשם
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 ïéìåëé éæà íéðéðòå íé÷ìçì ÷åìçäå èùôä

øåà ùé êë .åîöò  éðôá ïéðòå ïéðò ìë ïéáäì

 úçà äâùä àåäå úåîìåò óìàá øéàî àåäù

 ìáà åìåë àìà åúåà  âéùäì øùôà  éàù  åðéäã

 êà .èåùô ãçà øåà àåä éë úö÷îá àì

 ÷ìçì ìåëé àåä øèåðå  í÷åð àåäù íëç ãéîìú

 íé÷ìçì ìåãâ øåàä  ÷ìçì åðéäã úåàîì íéôìà

:ìéòì øëæðë åìá÷ì  åìëåéù  éãë

ïéðòå ìåëé  øèåðå í÷åðù  íëç ãéîìúù äæ

åîë ùøôî àåä úåàîì íéôìà ÷ìçì

 ãéøôî  øáãá äðùå" :(è æé éìùî) áåúëù

 äðåùù , øèåðå  í÷åð  åðéäã  é" ùø  ùøôå "óåìà

 ãéøôî àåä  äæ  éãé ìò  åøáç åì äùòù  øáãá

 ãéîìú ìáà . é" ùø ùøô êë .íìåò ìù  åôåìà

åîë  øèåðå  í÷åð úåéäì à÷éã êéøö íëç

:(:áë àîåé)  äëøáì  íðåøëæ åðéúåáø åøîàù

 êà ."'åëå  øèåðå í÷åð  åðéàù íëç ãéîìú ìë"

 àåäù íëç ãéîìúù ,ì"ðë àåä  ÷åñôä ùåøô

åäæå úåàîì  íéôìà  ÷ìçì ìåëé  øèåðå í÷åð

 óåìà ãéøôî , øèåðå  í÷åð  åðéä øáãá äðùå

 úåàîì  íéôìà ÷ìçîå ãéøôî àåäù  åðéä

 äëøáì íðåøëæ åðéúåáø  åøîàù äæå .ì"ðë

 àåäù íëç ãéîìú úéàø íà" :(.âñ úáù)

 óåñì êéðúî ìò åäøâç - ùçðë øèåðå í÷åð

 í÷åð àåäù  éãé ìò éë ,"åãåîìúî äðäúù

 úåàîì íéôìà ÷ìçì ìåëé  äæ  éãé ìò  øèåðå

 äæ  éãé ìòå  íé÷ìçì ìåãâ øåà ÷ìçì  åðéäã

 éìá  éë .åðîî ìá÷ìå åãåîìúî úåðäìïéìåëé

 ãâ úîçî ìá÷ì øùôà éà äæ.ì"ðë  øåàä ì

 éî äî  éðôî  äæ ïéðò ìù  íòèäå ìëùä ìáà

 úåàîì íéôìà ÷ìçì ìåëé  øèåðå í÷åð àåäù

:' åëå÷îò ÷îò äæ ' åëå

, òãå íéúî úåéçäì ìåëé àåä úàæ  òãåéù  éî

 äëøáì íðåøëæ  åðéúåáø  åøîàù åîë

 íéãéúò' :(.äì÷ :ãé÷ à øäæ .çñ íéçñô)

 éë úî àåä  äî òãåéå ,'íéúî úåéçäì  íé÷éãö

 êéùîîå úåàîì  íéôìà ÷ìçîù  éãé ìò

 äùòð  äæ  éãé ìò ì"ðë úåàîä êåúì  íéôìàä

.íëåúì íéôìàä åñðëðù  éãé ìò úåàî úåîî

 àåä äî éðôî  òãåé åðéà úàæ  òãåé  åðéàù éîå

 íù êåøá ìù ãåçéä  òãåé åðéàå  äçîùá  åùëò

åæ äî  òãåé  åðéàå ,ãòå  íìåòì åúåëìî ãåáë

 äëøáì  íðåøëæ  åðéúåáø åøîàù  äøã÷ é÷éö

 é÷éö äçéøäù êìî úáì ìùî" :(.åð íéçñô)

ùé - øîàú àì , éàðâ  äì ùé -  øîàú ,äøã÷

åðéàå ,ì"îùçîù"ç åæ  äî  òãåé  åðéàå  øòö äì

 à ìà÷æçé) áåúëù  åîë  äâð  åæ  äî òãåé

 äùòî åäî òãåé åðéàå ."áéáñ  åì  äâðå":(ã



לנפשך  חכמה דעה לח

 òãåé  åðéàå ,úéøá  åäî  òãåé  åðéàå ,äáëøî

: åéìò ïé÷ìåç äî  éðôî

çéùîå ìáà .úåîìùá äæä ïéðòä ìë òãåé

 àìà  íéòãåé íðéà íé÷éãöä

 íäù  íé÷éãöä åìàå .úåàî  íéôìàî ïéùåòùë

 íéôìàî úåùòì íéìåëéù íéøèåðå ïéî÷åð

åðéúåáø åøîà éë ,çéùîì äøåâç  íä úåàî

 àåäù íëç ãéîìú úéàø íà" äëøáì íðåøëæ

åðéä ,"êéðúî ìò åäøâç -  ùçðë  øèåðå í÷åð

 à"é  äéòùé) åá  øîàðù ,çéùîì  äøåâç úðéçá

åîåâøúë "åéðúî  øåæà ÷ãö  äéäå":(ä

 úðéçá åðéä ,' äì  øåçñ øåçñ àé÷éãöïåäéå'

 ÷ìçì ìåëéù éî  åðéä .úåàî  åðéäã'ïéúîïéúî'

åìàå .ì"ðë çéùîì äøåâç  íä úåàîì íéôìà

:íéðè÷ä  íé÷éãöä úà ïééçî íé÷éãöä

íéðè÷  íé÷ìçì øåàä èåøéô àåä äëåðç ïééðò

 êéùîäìå  ìåãâä øåàá ñåôúì øùôà  ë"éòù

äàìä  úåøåàä  úà

òã.úåîìåò óìàá øéàî àåäù øåà ùéù

 ìá÷ì ìåëé èåùô íãà ïéà øåàä äæå

 ìëåéù ìåãâ  íëç äæì êéøöå .åìãâ úîçî

øåàä  ÷ìçì ìëåéù  åðéäã.úåàîì íéôìà ÷ìçì

 íéðè÷ä åìëåéù éãë  íéðè÷  íé÷ìçì ìåãâä

.èòî èòî  åìá÷ì  äìòîá החנוכה אור  עניין 

שבת של שהאור  וביאור הוא החול; ימי  לתוך יורד

שה"ע  המנוחה, אור הוא שבת  של שהאור העניין,

ולספר  לשער  א"א זה אור  את  שבנסתר , תורה

יכול  בליביה שמשער מה כפום חד כל ורק בגודלו ,

שאמרו וכפי בשבת , יהודי  עם שנעשה מה לדעת

י:)חז"ל גנזי(שבת בבית  לי  יש  טובה 'מתנה

שהוא  כיון זה אלוקות  גילוי אמנם שמה'; ושבת 

באמצע  במילים, להסבירו ונוראוא"א עליון  כ"כ 

משום  השבת  קדושת  את  להרגיש  קשה השבוע

לכך . הכלים את שאין

íìåà האור את  להוריד  כלים הוא החנוכה עניין

שיש  ידוע שהנה החול, לימות הנ"ל

היינו הש"ס , מסכתות  ל"ו  כנגד נרות ל"ו בחנוכה

לבושים  בתוך  יורד אלוקות  והגילוי  שהאור

האותיות את  בחנוכה להשיג יכול שיהודי  ואותיות.

ובכך  העליון, האור את להשיג יבוא ידם שעל

לנצח. ולקיימו האור  את לתפוס

éë פעם כל התורה, קדושת  גודל מחמת באמת

להישרף  צריך היה קודש ספר פותח שאדם

שבפועל  ומה האלוקות; וגילוי האור  גודל מחמת 

ולא  הספרים שפותחים משום הוא כן קורה לא

כשבא  אולם אחת ; מילה לא אף באמת  מבינים

קטנים, לחלקים ומתחלק העליון  האור יורד חנוכה,

הש "ס  כל את ולהשיג לתפוס כוחות האדם ומקבל

של  לשלימות  שזוכה עד  מסכתא, אחר  מסכתא

מסכתות. ל"ו 

åîë ÷åìç  åà èùô øîåà ãçàùë ìùîì

 ïéìåëé ïéà äæ úîçîå ãàî ìåãâ

 éà èùô  éöç  éë ,åìãâ úîçî åðîî ìá÷ì

 äìåë  íà éë ìá÷ì øùôàשבת של האור  וז"ע

האור . גודל מחמת להשיגו  ìáà שקשה

 íéðéðòå  íé÷ìçì ÷åìçäå èùôä ïé÷ìçîùë

,åîöò  éðôá ïéðòå ïéðò ìë ïéáäì ïéìåëé éæà

לחלקים  האור את שמפרט חנוכה של האור וז "ע

קטנים.

 éãé ìò ìåãâä øåàä úà íéîöîöî íé÷éãöä

ì÷ð êëå úåùåã÷ä  úåøåáâä øåàä âéùäì

êë àåäå úåîìåò óìàá øéàî àåäù  øåà  ùé

âéùäì øùôà éàù  åðéäã úçà äâùä

øåà àåä  éë úö÷îá àì ìáà åìåë àìà åúåà

øèåðå  í÷åð àåäù  íëç ãéîìú êà .èåùô ãçà

 ÷ìçì åðéäã úåàîì  íéôìà  ÷ìçì ìåëé àåä

øëæðë  åìá÷ì  åìëåéù  éãë íé÷ìçì ìåãâ  øåàä

.ìéòìאת בהם שיש חכמים שתלמידי הייינו



הר"ן לט שיחות

בגמ' כמבואר כנחש  ונטירה נקימה של ,àהעניין 

יכולים  הם עי"כ הקדושות , הגבורות עניין שזהו 

ולהביאם  ולהלבישם תורה הסתרי את לצמצם

לתפוס  אדם כל שיוכל עד פשוט באופן למטה

בהם.

ïéðòå ìåëé  øèåðå í÷åðù  íëç ãéîìúù äæ

åîë ùøôî àåä úåàîì íéôìà ÷ìçì

 ãéøôî øáãá  äðL å" :(è æé  éìùî) áåúëù§Ÿ¤
 äðåùù , øèåðå  í÷åð  åðéäã  é" ùø  ùøôå "óåìà

 ãéøôî àåä  äæ  éãé ìò  åøáç åì äùòù  øáãá

 ãéîìú ìáà . é" ùø ùøô êë .íìåò ìù  åôåìà

åîë  øèåðå  í÷åð úåéäì à÷éã êéøö íëç

:(:áë àîåé)  äëøáì  íðåøëæ åðéúåáø åøîàù

 êà ."'åëå  øèåðå í÷åð  åðéàù íëç ãéîìú ìë"

 àåäù íëç ãéîìúù ,ì"ðë àåä  ÷åñôä ùåøô

åäæå úåàîì  íéôìà  ÷ìçì ìåëé  øèåðå í÷åð

 óåìà ãéøôî , øèåðå  í÷åð  åðéä øáãá äðùå

 úåàîì  íéôìà ÷ìçîå ãéøôî àåäù  åðéä

.ì"ðë

äðäù החסדים במידת  לתפוס צריך אדם סתם

והגבורה; הדין  במידת  כלל לנהוג ולא

מאי מגיעה בד "כ וגבורות  בדינים שהתנהגות

'טוב', נקרא הברית ששמירת  הברית; שמירת

ומזה  'רע' נקרא ח"ו  בריתו  שומר  שאינו ומי

ובדינים  בנערווי"ן ההתנהגות כל (וכמבוארמגיע

חובת  ובספר רמט, בשיחה לקמן רביז"ל בדברי

גדולים התלמידים) צדיקים רואים פעמים אמנם, .

בזה  להם שיש  ואף  וכדו', בכעס המשתמשים

אותם  מעל הדינים להמתיק  גדולות כוונות 

למידה  נצרכים שהם העניין  שורש  מ"מ האנשים,

התורה  אור  את  ולחלק להלביש  כנ"ל הוא זו,

קטנים. לחלקים

ò"äù ,è"ùòáä  úøåú ìù è" åéä àåä  äëåðç

íâéùäì  ì÷ðù ãò  úåøåàä  úèùôäåúùáìä

ïééðòåלתורת הבעש"טהק ' שעשה מה הוא זה

אורות הם האריז"ל דברי  שהנה האריז "ל,

להשגה; שקשה שבת  של האור  כעניין  מופשטים

להם  ועשה התורות  את והלביש הבעש "ט בא ולזה

יכולים  אנו  שגם עד למטה, זה את  והמשיך משלים

חנוכה  ולזאת האריז"ל. לתורת  מקושרים להיות 

התורה  זה שביו "ט הבעש"ט, תורת של היו "ט הוא

את להשיג יכולים אנו שגם עד בלבושים מתלבשת 

וכנ"ל. התורה, פנימיות 

êëìåבכללות בתפילה להרבות  צריך אלו בימים

פה שבעל תורה עניין  כל שחנוכה על (כנ"ל

מסכתות) להתפלל ה "עהל"ו צריך  בפרטות  אולם ,

לפנימיות ושייכות קשר  לנו שיהיה שנזכה כך על

את נלמד  שלא היינו הבעש"טהק ', בדרך התורה

את להרגיש  בלי  חכמות  כשאר  התורה פנימיות 

תורת של הגילויים ידי  על שנזכה אלא האור ,

התוה"ק . אור את להרגיש הבעש "טהק '

íé÷éãö éøá÷ì åà  ÷éãöì êìåä íãà  íéîòô

 ïééðò àåäù úòãì êéøöå , ùôð úîâåò ùéâøîå

 éãë  íäá ùîúùî ÷éãöäù  ì"ðä úåøåáâä

 úåøåúä  úà  ùéáìäì

äæå úáù) äëøáì  íðåøëæ åðéúåáø  åøîàù

 í÷åð àåäù  íëç ãéîìú úéàø íà" :(. âñ

 äðäúù óåñì êéðúî ìò åäøâç -  ùçðë  øèåðå

," åãåîìúî,כלל הצדיק  אחרי להרהר שאין  היינו

 ìåëé äæ éãé ìò øèåðå  í÷åð àåäù  éãé ìò éë

 ìåãâ øåà ÷ìçì  åðéäã úåàîì íéôìà ÷ìçì

åãåîìúî úåðäì ïéìåëé äæ éãé ìòå íé÷ìçì

,åðîî ìá÷ìå כח הוא לו  שיש הגבורות שכח היינו 

את להפשיט יכול הוא ידם שעל הלבשות , של

_________________________

תלמידא. אינו כנחש ונוטר נוקם חכםשאינו  תלמיד כל יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן רבי 'ואמר וז"ל: כב:, יומא בגמ'
לקמן. השיחה ובהמשך שם במפרשים וע "ע  וכו '', חכם
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כנ"ל, úîçî האור ìá÷ì  øùôà éà äæ éìá éë

.ì"ðë øåàä ìãâ

 äðäåלקברי או  גדול, לצדיק הולך אדם פעמים

הקדושים  מקומות לשאר או צדיקים,

שום  לעצמו רואה ואינו  וכדו', המערבי  כהכותל

האדם  שמרגיש אלא בלבד , זו  ולא מכך; תועלת 

ריבוי לו  ויש  כן ; לפני שהרגיש  ממה גרוע יותר 

העניין  שזהו לדעת  צריך אולם מכך . נפש  עוגמת

כנחש ; ונוטר נוקם שהוא בצדיק שיש הגבורות של

אח"כ  גופא בזה באדם, פוגע כביכול שהצדיק  שע"י

בתוה"ק . ולהבין להשיג האדם זוכה

äîé÷ðä  ìù  íéðéãä  úà  íãàä  ìá÷îù é"ò

 øåà úà  ìá÷ì  äëåæ àåä äðåîàá äøéèðäå

î"äééçú ãåñá  úååöîä

 ìáà éî  äî éðôî äæ ïéðò ìù íòèäå ìëùä

 íéôìà  ÷ìçì ìåëé  øèåðå  í÷åð àåäù

 òãåéù  éî ,òãå.' åëå÷îò ÷îò  äæ 'åëå úåàîì

åøîàù åîë  íéúî úåéçäì ìåëé àåä úàæ

 à  øäæ .çñ íéçñô)  äëøáì  íðåøëæ åðéúåáø

,' íéúî úåéçäì íé÷éãö íéãéúò' :(. äì÷ :ãé÷

 íéôìà  ÷ìçîù  éãé ìò  éë úî àåä äî  òãåéå

 ì"ðë úåàîä êåúì  íéôìàä êéùîîå úåàîì

åñðëðù  éãé ìò úåàî úåîî äùòð  äæ  éãé ìò

.íëåúì  íéôìàä

'úî'חיות שום לו  שאין  עד  כ "כ שנפל מי נקרא

שאר  או  שלומד  ספר שום לו  מאיר  ולא

טעם  לו  שאין  עד השי"ת , עבודת מענייני דברים

זקוק  הוא הוא להתחזק שבשביל ומרגיש  בחיים;

הוא  תחיה"מ שעניין  ממש . המתים לתחיית

כנחש , ונוטר  נוקם שהצדיק  הנ"ל בסוד  להאמין 

הבושות את לקבל האדם שמסכים היינו 

ומקברי החי מהצדיק  הנ"ל הרעות וההרגשות 

ליהנות האדם זוכה דבר  של בסופו  ועי "כ  הצדיקים,

שהוא  ואפי' לו, שיש ההלבשות כח ע"י מהצדיק

את ולהשיג לקבל זוכה הוא למטה למטה נמצא

האור .

øàåáîå זי "ע מקאז'ניץ המגיד  שהיו "ט áבדברי 

בפסוק  מרומז  חנוכה מג,של (בראשית

טב טז ) כל ï'ë'ä'å'ç'"ּוטבח שלפני הוא, והעניין ;" §Ÿ¤

בה)מצוה שאיירי חנוכה כביכול (וכדוג ' הקב"ה

את לעשות  האדם שרוצה שאף  לאדם, סטירה נותן

עצמו את  להכין ורוצה מאוד  נורא באופן המצווה

ומחמת כן, לפני ושוחטו  טובחו  כביכול הקב"ה לזה,

מכיר  אם אולם שחשב. כפי  לאדם הולך  לא כן 

עדיין  בדרגתו  ובאמת  עוונותיו , מחמת  זה שהכל

את שמקבל ע"י אזי  חנוכה, של לאור ראוי  אינו

שעושה  מה שכל שיודע באופן  הנ"ל, הבושה

אח"כ  זוכה –עי"כ האדם לטובת רק זה הכל הקב"ה

המתים. תחיית של הקדושה את  בחנוכה לקבל 

 úå÷çøää óà  ìò åúãåáòá  íãàä êéùîîùë

 ãåçé ãåñá  äâùäìå äçîùì äëåæ

äøéã÷ é÷éöåå"ìîëùá

éîå àåä äî éðôî òãåé åðéà úàæ òãåé åðéàù

,äçîùá  åùëò שזוכה פעם שכל היינו 

לדעת צריך המצוות בעשיית  אורות  להשיג האדם

שעל  הצדיק , של לענין  להתקשר  שזכה מחמת  שזה

_________________________

חנוכהב. –כונת  ישראל רלז )נר אותיות (בנדמ "חעמ' בו והכן טבח טבח  בתיבת  בתורה מרומז חנוכה כי 'ואמרו וזל"ק: ,
ושם  סוף , בלי הכח הפשוט ברצונו  ונפסק הצדיקים מעשה משעשוע לפניו פסקניות  רוח ועברה סוף , בלי הקב "ה כי חנוכה
ואח "כ  הוי"ה, שהוא עולם לקיום היה לגבול  שבא גם כי רחמים, דין חסד  חילוק עדיין שאין אחד , אלקים ורוח  ה' רוח 
בטבח רמז זו  לעולם, הכנה היה ושם [דין] בי דבר אלקים רוח  ולפעמים [רחמים] בי דבר ה' רוח  לפעמים לכוחות  באים
כבר  שרמזנו  וכמו ג' ספר וז"ס הניסים, כל ומשם משם נפרד כח שום אין ועכ"ז לסוף, סוף  מבלי הקב"ה בהעתק והכן

עכ"ל. בעולם', לפועל  לבא וזמן עת יש הדברים לכל  כי כו ' שבך צניעות  עליך  ותחס בפסוק
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שבתחילה  כנ"ל; בהתלבשות  לתורה זכה ידו 

קיים  לו  סטר וכביכול השי "ת אותו שכשהרחיק 

להוי"ה" "דום ז )בעצמו  לז, את(תהילים  ע"ע וקיבל ,

כן  ועל כן ; מחמת מעבודתו  התייאש ולא הבושה

הצדיק  ע"י האור את הקב"ה לו  שולח אח"כ

להבין  יצליח הוא שגם באופן התורה את  שמלביש

ולהשיג.

ïééðòåהיינו בשכמל"ו, של יחוד נקרא זה

בתוך  האור  את  ממשיך שהקב"ה

הסוד  את יודע שאינו שמי  שכתב וזהו  הלבושים;

ãåáë הנ"ל  íù êåøá ìù ãåçéä òãåé  åðéà

 ãòå  íìåòì åúåëìî.

ïééðòå שממשיך וכפי  קדירה', ל'ציקי נמשל זה

של  ההלבשות  סוד את  יודע שאינו  שמי 

åøîàùהצדיק äøã÷ é÷éö åæ  äî  òãåé åðéà

 ìùî" :(. åð íéçñô) äëøáì  íðåøëæ åðéúåáø

ùé - øîàú , äøã÷ é÷éö äçéøäù êìî úáì

;' åëåøòö äì ùé -  øîàú àì , éàðâ  äì שהנה

להשיג  שרוצה יהודי לכל משל היא מלך  הבת 

חיים, באלוקים לדביקות  ולהגיע התורה בפנימיות 

הוא  שהאור משום לזה להגיע יכול כ "א לא אולם

מחמת האור  גודל את להשיג כלים לכ "א ואין  גדול

ע"י אולם מספיק ; עבד  ולא מספיק למד שלא

והוא  השי "ת, מרחיקו  שכביכול בניסיון שעומד

לטובתו זה הכל 'מת' של במצב שהוא שאף זוכר 

הקב"ה  לבסוף  אח"כ , הגילוי של למצב להכינו 

כנ"ל. תחיה"מ בסוד  מחייהו 

' ùç'  ìù úåøåàä úëùîä ïééðò àåä  äëåðç

 éåìéâá  åðééä 'ìî'ä êåúá ,úîìòðä  äøåúä 'éçá

ãåñå: שממשיך כפי  מחשמ"ל, 'חש ' ה"ע åðéàåזה

 ì" îùçîù"ç  åæ äî òãåé' בחי יש דהיינו ,

שבת, של התורה שה"ע שתיקה עניין  שהוא 'חש'

לאחר , לגלותה שא"א אלוקות גילוי של תורה שזה

בחי ' דיבור , בחי' שהוא 'מל' בחי ' ויש  חכמה; בחי '

של  האור את שממשיכים הוא חנוכה ועניין  בינה.

זה  את  ומלבישים שבת, של האור את היינו  'חש',

לזכות יכול כ "א ועי"כ הדיבור ; בבחי' 'מל', בבחי '

ואת היחוד גודל את ולהרגיש התורה, בסודות 

האלוקות. השגת

 úåéúåà åøéàéù  íéëåæ  äëåðçä øåà éãé  ìò

 ÷ø åéäéù àìå úå÷åìà éåìéâá  íîöò  äøåúä

 úå÷åìà éåìéâì äðëä

ãåñå: שממשיך כפי  הנוגה, לעניין  גם מקושר זה

 áåúëù åîë  äâð åæ  äî  òãåé  åðéàå

"áéáñ  åì äâðå":(ã à ìà÷æçé) עניין שיש  היינו  ,

בלבושים, ההארה עניין שהוא דקדושה, נוגה של

שכתוב ד)כפי  ג, היינו(חבקוק  תהיה"; Ÿ"ונגהכאור

אנו התוה"ק אותיות את  לומדים שכשאנו שאף 

עצמם, האותיות  איננו  אלוקות שהגילוי  יודעים

האו לגילויאלא להגיע בכדי לבוש  רק  הם תיות 

עד  לדביקות  שמגיעים דרגה יש  אולם אלוקות;

ולא  עצמם, האותיות  בתוך  אלוקות גילוי  שמשיגים

בחי ' וזה אלוקות . לגילוי הכנה בבחי ' רק  שהם

בל"ו מסכתות הל"ו  לאדם שיאיר  סביב", לו  "ונגה

של  והדביקות האור את היינו  חנוכה, של נרות 

וכנ"ל. עצמם, באותיות שבת 

åäæå:שממשיך äùòî  åäî òãåé  åðéàå

 äáëøîרבינו בדברי  שמבואר  היינו  ,

וה'אדם  המלכות, בחי ' הוא מרכבה שמעשה האר"י

עם  המתייחד ז "א בחי' הוא הכסא' על היושב

מאיר  אלוקות  הגילוי שהוא שז"א היינו המלכות ;

האותיות. שה"ע המלכות  בתוך 

' òöåîî' êåúá ãøåé øåàäù íéëåæ  äëåðçá

òéôùäì  íãàä  ìåëé  ë"éòå ,ãåñéä 'éçá àåäù

äàìä øåàä  úà

åðéàå úéøá åäî  òãåé של זמן  הוא שחנוכה ,

תיקון  של שהשם הברית , ותיקון  שמירת
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בחנוכה  מכוונים ובו 'טפטפי "ה' הוא וכן â הברית  ;

'ביט' שם את  השמן  ביציקת בחנוכה מכוונים

לתיקוה"ב) בתוכו(השייך יורד  אדם כל ;שהנה

של  עצומות  הרגשות  ומרגיש  האלוקי  האור 

את להמשיך לאדם קשה אולם בקב"ה, דביקות 

בהם  לדבר  קשה וכן  ועבודה, לתורה אלו הרגשות

האור  בחנוכה אולם לאחרים; אותם ולהמשיך 

היסוד  בחי ' שהוא 'ממוצע' בתוך  יורד  האלוקי 

האור  את  ולהשפיע להמשיך  האדם יכול ועי"כ

תיקון  של זמן הוא חנוכה כך ומשום הלאה;

היסוד . ושמירת

íéùðàù é" ò  äùáìää ãåñì íãàä  äëåæ  íéîòô

åéìò íé÷ìåç

 åðéàååéìò ïé÷ìåç äî  éðôî  òãåé שהנה ,

ע  זוכה לא שאדם אתפעמים להשיג דיין

סודות את להשיג שלו  והדרך התורה, סודות 

ומבזים  עליו  חולקים שאנשים ע"י  היא התורה

מיתה של לעניין  נכנס  הוא ואז (ע "י אותו ,

מחווירים  ואח "כ  פניו שמקבל )ãשמתאדמים  ובזכות  ,

ה'מות ' את ומהפך  זוכה באהבה, המיתה את 

זוכה  למאות,ועי "כ  האלפים את  וממשיך ל'מאות'

לעיל. רביז"ל שכתב כפי  התוה"ק  בסודות  להשיג

 àôåâ àåä úåðåéñéðá úå÷æçúää ìù ïééðòä

åæ êøãá íéìòåôù  íé÷éãöäå ,çéùî ìù øåàä

 çéùîì  äøåâç 'éçá íä

çéùîå úåîìùá äæä ïéðòä ìë  òãåé שהנה ,

מצינו ובדוד  המלך, דוד של עניין הוא משיח

מחמתם  נפל לא ניסיונות  הרבה לו  שהיו  שאף 

בגמ' שכתוב וכפי ה'; אף äבעבודת ששאול

שנכשל  אפי' ודוד  נענש, כבר  אחד  בחטא שחטא

הוא, והטעם שאול; כמו נענש  לא מ"מ יותר 

כשחטא  דוד ליאוש ,משא"כ נפל כשחטא ששאול

מיתה  של לעניין  שנפל ואפי' הנ"ל, הסוד את  ידע

אינם  הצדיקים אבל תשובה. ועשה התחזק  הוא

לא  שהוא משום בשלימות, זה סוד את  יודעים

מאלפים  אלארקכשעושין  למשיח, אלא נמסר 

מאות.

åìàå שיכולים ונוטרים נוקמין  שהם הצדיקים

צדיקים  היינו מאות מאלפים לעשות

שעי"כ  תורה, להלביש הנ"ל במהלך שפועלים

את ולהשיג תשובה לעשות  אנשים עוד יוכלו

רבותינו אמרו  כי למשיח, חגורה השי"תהם

נוקם  שהוא חכם תלמיד  ראית "אם לברכה זכרונם

בחינת הינו מתניך ", על חגרהו - כנחש ונוטר

ה):"והיה  י "א (ישעיה בו שנאמר למשיח, חגורה

סחור  'ויהוןצדיקיא כתרגומו  מתניו" אזור צדק 

מאות. דהינו  'מתיןמתין ' בחינת הינו לה', סחור

חגורה  הם למאות  אלפים לחלק שיכול מי  הינו

כנ"ל. למשיח

íøåàå  íééåìéâ ïéàù  íéðåéìòä íé÷éãöä êøã

ìòôúäì ïéà ïë ìòå , úåãéîúá øéàî

 à÷ååãù íé÷éãöä  ìöà íéùéâøîù  úåëùçäî

 çéùîä  ìù øåàä  úà êéùîäì íçåëá

 ìòå להתרחק שאין לדעת האדם צריך  כן

וממקומותמצדיקים צדיקים ומקברי 

_________________________

והוא ג . ט"פ עולה חנוכה עוד  הוי"ה שם הוא וכ"ו  ס"ג גימטריא חנה כ"ו  חנ "ה 'חנוכה וזל"ק: ע "ב , מ דף  שלום נהר עי'
עכ"ל. הקליפות', בהם ישלטו  ולא למעלה יתעלו  י"ה שטיפות  ר"ל השם שזה טפטפי"ה משם

שופךד . כאילו ברבים חבירו פני המלבין כל  יצחק בר נחמן קמיהדרב  תנא 'תני וז"ל: נח :, מציעא בבא בגמ' כמבואר
עכ"ל. חוורא', ואתי דאזילסומקא ליה דחזינא אמרת קא שפיר ליה אמר דמים

בשתים ה. דוד לו ועלתה באחת  שאול  סייעיה דמריה גברא מרגיש ולא חלי לא כמה הונא רב 'אמר וז"ל: כב:, יומא בגמ'
עכ"ל. לו ', עלתה ולא
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ואף  הארות , כל אצלם מרגישים שלא הקדושים

גבורות של טובות לא הרגשות  אצלם מרגישים

את להם יש  הצדיקים אותם שדווקא משום ודינים,

של  האור את ולהמשיך  כנ"ל התורה להלביש  הכח

המשיח.

 åìàå, íéðè÷ä  íé÷éãöä úà ïééçî íé÷éãöä

יש  תמיד  הקטנים הצדיקים שאצל היינו 

הצדיקים  אצל אולם התעוררות, ומרגישים גילויים

תמיד  לא כנחש  ונוטרים שנוקמים הגדולים

שבאמת לדעת צריך  אולם האור, את  מרגישים

הקטנים. הצדיקים את  מחיים הם הצדיקים אלו 

באמת שבקדושה דבר שכל רואים אנו  כן ועל

ופעמים  מאיר  פעמים אלא בתמידות, מאיר אינו

ואכמ"ל, סודות  הרבה יש  זה ובדבר מאיר , אינו

את להביא אפשר זו  בדרך רק אופן  בכל אולם

צדקנו. משיח

 øéàî äëåðçá íåé ìë àìù êëî  ìòôúäì ïéà

 ãåñì  äëåæ  ë"éò à÷ååãù , íãàä äöåøù éôë

 úåùáìää

êëå שאף חנוכה, ימי  בשמונת גם מוצאים אנו

השמונה  שכל להיות  צריך היה שלכאורה

רואים  אנו אולם ההארה; בתכלית יאירו  ימים

בתוך  ופעמים כך , הדבר  אין  כלל שבדרך  בפועל

אחר  ויום גדול, באור  מאיר אחד  יום החנוכה ימי

מעבודתו יפול שאדם וחלילה קטן; באור מאיר 

אלא  שרצה; כפי לו  האיר  שלא שרואה מחמת 

בחינת שהוא החושךהזה ע"י  שאדרבה לדעת צריך

אותו מקבל האדם אם כנחש, ונוטר שנוקם צדיק

התורה  סודות את להשיג אח"כ  זוכה באהבה,

משיח  של הסודות  את להשיג וזוכה שאת; ביתר

בא  דוד  בן  אין שהרי שלימה תשובה צדקינושה"ע

כולנו נזכה זה ידי ועל התשובה, בזכות  אלא

אמן . בימינו, במהרה ברחמים צדק  גואל לביאת 
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מוהר"ן  חיי

èð÷ úåà( è  úåà 'åëå ùèéøååàðì åúòéñð)à

åúåéäá úàìåçå ùåçî åì  äéä áàìñàæá

 éùðà ììëì úøâà áúëå ,ìåãâ

 êë  øçàå ,åøåáò ììôúðù ãàî  ù÷áå åðîåìù

 ììëì úøâà ãåò áúë êë øçàå . åðúéàì áù

 íò  òâéù , åòéâé  ÷éøì  äéäé ìáì åðîåìù  éùðà

, í" î-ê" îñä  éðùî åàéöåäì ãçàå ãçà ìë

åàåááå .øçà  íå÷îá úøâàä ÷úòä  øàåáîë

 áùù  åðéúåìôúá  åðìòô åðàù , øîà åúéáì

.ì"ðä úàìåçî áàìñàæá åðúéàì

 ÷éãöäî úåùéå úãøôð úåàéöî  úåùòì ïéà

å" ç

ïéðò [ à מאד דבר הוא הצדיק אל ההתקשרות

בענין  ליזהר שיש  לידע יש  אך גבוה,

אאע"ה  על בפרשה עתה קוראים שאנו  וכמו  זה,

שלא  ליזהר  יש  וה"נ שבעולם, הע"ז כל את שביטל

עצמה, בפני וישות  מציאות  מהצדיק ח"ו  לעשות 

הצדיק  מציאות  שכל ולזכור  לידע אלא ח"ו , ע"ז שזו 

כל  כמו  ונאצלת נבראת  נשמה ג"כ  שהוא רק  הוא

להש"י, נאמן  עבד שהוא מעלתו אלא בנ"י, נשמות 

מציאות שום לו ואין להש "י , לגמרי  עצמו  שביטל

לחבר  הוא הצדיק של וענינו עבודתו וכל ח"ו, בפ"ע

שאמר  וכמו  הש"י, אל בנ"י נשמות את ולקשר 

הנ"ל  שידוך שעושה היינו  שדכן, שהוא ע"ע רביז"ל

שליח  כמו  הוא והצדיק  ישראל, לנשמות הקב"ה בין 

הצדיק  כך  הציבור , כל תפילות  את  שמעלה ציבור

תפילותיהם  את  ומעלה ישראל כל עם מתפלל

ושאר  ישראל בני  ראש כמו הוא והצדיק  להש"י.

להש "י א' גוף כמו יחד וכולם הגוף, כמו הם בנ"י 

ית', בו  לידבק  עוזינו בשכינת יחד  בנ"י  כל ונכללים

ועו"מ) ד ' תורה  בביאוה "ל הראב "נ בדברי .(וכמבואר

 ïéàù  äìâîùë ÷éãöä  ìù  úåîéìùäå úåìãâä

 úåîéìù åìöà

ìëå [á הוא ש 'חולה' הצדיק , של החולי  ענין

ענין  על מרמז שזה מ"ט, בגימ'

להתפלל  מחסידיו  בחליו  ביקש  ורביז "ל החסרון ,

נברא, והוא חסר , שהוא וללמדם להראותם בעדו,

כדברי עצמו, את  ולהציל להושיע הכח בידו ואין

צה)חז "ל דף  עצמו(סנהדרין מתיר חבוש שאין

שלימות שאין מראה בעצמו  וזה האסורים, מבית

שייכת ששלימות בעולם, צדיק ולשום נברא לשום

השלימות בעצמו וזה בלבד , בעצמו  הש "י  אצל רק 

אצלו שאין איך מגלה כשהוא הצדיק  של והגדולה

הרבים  לתפילות זקוק  ג"כ שהוא ואיך  שלימות

האמת הצדיק  של והשלימות הגדלות  וזו  עליו,

הש"י, ברחמי  רק  תלוי שהוא איך  מגלה כשהוא

הסט"א  מדרך  היפך  ח"ו, עצמי כח בידו  ואין

עצמה  את  עושה מלמעלה כח איזה שכשמקבלת 

כח  לה יש וכאילו  אלקות, מעצמה ועושה נפרדת

של  המינות  עיקר  שזו מלהזכיר הס  עצמי 

שעושים  ימ"ש, הנוצרים והמינים האפיקורסים

הס  להבורא ח"ו שותף הוא כאילו נברא ודם מבשר 

_________________________

תשע"ח .א. וירא פר' וערש"ק ליל  הלשון)נאמר בקול 315 .(שיעור



מוהר"ן מהחיי

המינים  ברכת את מתפללים אנו וע"ז  מלהזכיר ,

ביותר . הנצרכת הברכה שהיא כותב שהרמב"ם

íåù íäì ïéà úåìéöàä  íìåòã ' ÷ä 'éôñä 'éôà

å" ç éîöò çë

åæå [âהעניו משרע"ה, – האמת  הצדיק  גדלות

כלום, שהוא איך  לכל שגילה האדם, מכל

אמר  רביז"ל וכן  להש"י, ביטולו  מרוב ואין, אפס 

שאף  היינו וכו ', הצדיקים מכל העניו  שהוא ע"ע

– בו ' 'ודבקת של ונישאה רמה גדולה מצוה שיש

ובחינוך  ברמב"ם שנפסק  כמו בחכמים, הדבק 

המצוה  זו נקראת חסידות  ובספרי ראשונים , ובעוד

אחרי דוקא זה אך לצדיקים, התקשרות  של

האמונה, כל של והשורש הפשוט והיסוד  ההקדמה

כל  סוף ועד דרגין  כל מריש ונאצל נברא שום שאין

כתר  "ואפי' הש "י , כלפי שלימות לו  שיש דרגין ,

לשום  ואין העילות ", כל עילת כלפי הוא אוכם עליון

הספי ' ואפי ' ח"ו , עצמי  כח כל נאצל ושום נברא

ח"ו, עצמי  כח שום להם אין האצי ' עולם של הק'

באורו בתוכם ומאיר  ופועל האצילם הש"י רק 

עולמו את  הפשוט כרצונו  מנהיג ועי "ז  הגדול,

ביד  כגרזן הם הק ' הספי' שכל בספה"ק  וכמש"כ 

בבחי ' בטל הוא הרי ית"ש אורו  ואפי' החוצב,

שאסור  ית "ש , עצמותו כלפי  במאור' אור 'ביטול

ביה  תפיסא מחשבה שלית  בו ולעסוק לדבר בכלל

האריז"ל  בכתבי  לדבר  רשות לנו שיש מה וכל כלל,

שבאמת ואף ית "ש , אורו בהתפשטות  רק הוא וכו '

ית "ש  באורו כלל,גם ביה תפיסא מחשבה לית 

הנ"ל, במאור אור ביטול בבחי' אחד , ושמו  שהוא

שגילו מה לדבר  רשות לנו  יש  ית "ש  שבאורו  אלא

עד  ית ' באורו צמצום עשה שהש"י בקבלה לנו 

שהם  שאף הק ', הספי ' את עי"ז נתגלה שלבסוף 

אורו עם אחדות  נמצאים עדיין הם מ"מ נאצלים,

אל  ומבוטלים בטלים וכולם בהם הפועל ית'

שום  אין  עצמם להם ואף בתוכם, שמאיר האוא"ס 

האוא"ס  עצמות  במהות  אמיתית  ותפיסא השגה

עמם. ומתאחד  המאיר 

åîöò ìåèéá ––––  åãòá ììôúäì ì"æéáø  úù÷á

 é"ðá úåîùð úìòî éåìéâå

 åäæå [ãשיתפללו מבנ"י ביקש  שרביז "ל מה

עצמו מציאות  ביטול  הן  בזה יש  בעדו

שבכוחם  בנ"י , נשמות  מעלת את והן כנ"ל,

לפעול  יכול הגדול הצדיק שאין מה ולפעול להתפלל

שלא  במדבר  בנ"י מטעות  [ולאפוקי  עצמו , עבור 

פעל  לא הוא שאם בסברם משרע"ה על התפללו 

זוית השאיר שלא הנוראות, תפילותיו בתקט"ו 

החוטאים  אנו כ"ש  בה, התחבט שלא ברקיע

וזו כלום, עבורו לפעול יכולים אין לעומתו  והשפלים

מתפלל  שהיה אחת  בתפילה שאפי ' טעותם היתה

היה  שמשרע"ה פועל היה מישראל הפחות  אף

וכדאי ' התיקון עולם נהיה והיה לאר "י , נכנס 

בעזה "י)בשפ "א]. בל "נ  יבא  .(המשך


