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 çð øéåàä íùù  ìàøùé  õøàá àåä  íåìùä ø÷éò

òéâäì éãë äùåã÷ã  úåðù÷òå æåò êéøöå êæå

ìàøùé õøàì

 éúúðå' מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום

לא  וחרב הארץ מן  רעה חיה והשבתי

הוא  השלום עיקר הנה כי  בארצכם' תעבור

והזך  הנח האויר ששם ישראל בארץ דווקא

מוהרנ"ת  ג ')כמ"ש הלכה חלב הלכות יו"ד  ,à(לקו"ה

זקופה, בקומה ברש "י  כ ' קוממיות' אתכם 'ואולך

ועקשנות, עזות שהוא זקופה קומה הוא העיקר כי

לארץ  להגיע מצרים יציאת תכלית  עיקר שזה

להגיע  יהודי  כל של מלחמה עיקר  וזה ישראל,

ועקשנות עוז  לזה וצריך  ישראל, ארץ לבחי '

מוהרנ"ת  כמ"ש המזון חזקה ברכת  הל' או"ח (לקו"ה

י"ד ) אות ד ' בועז áהלכה כי ורות , בועז סוד וזה ,

כדי גדולה עזות  וצריך דקדושה, עזות  בחי ' הוא

שהכי הקדושה הוא אר"י כי ישראל, לארץ להגיע

ישראל  ארץ של והנח הזך האויר  כי  להשיג, קשה

אשבעה  פניך  אחזה בצדק  'אני  נאמר  זה על

שם  השגת הוא אר "י  סוד כי  תמונתך', בהקיץ

הוי "ה  בשם נכללת הק ' התורה וכל ב"ה, הוי"ה

ב"ה.

_________________________

אוירא א . בחינת הוא ישראל ארץ כי המקדש , ובית וירושלים ישראל בארץ רק  הם הקרבנות כל עיקר כן ועל שם: לקו"ה וז "ל

זכרונו  רבנו שכתב (כמו הדעת. שלמות ידי על הוא ואהבה ושלום מחכים, ישראל דארץ אוירא כי והזך, הנח אויר בחינת  דכיא,

שהוא  ישראל דארץ אוירא כן ועל וכו'. דעה הארץ מלאה כי וכו', גדי עם ונמר כבש  עם זאב וגר בחינת פעמים) כמה לברכה

הוא  השלום עיקר כי בארץ', שלום 'ונתתי בחינת וזה כנ"ל. וחכמה בדעת שתלוי והשלום האהבה עיקר שם זה ידי על מחכים,

דכיא. אוירא בחינת וזך נח שם הוא האויר זה ידי על דייקא, ישראל בארץ שהוא והאהבה השלום ידי ועל כנ"ל. ישראל בארץ

שלם, יראה שם על "ירושלים", נקרא זה שם על כי השלום, שם על ירושלים שם עיקר כי ישראל, ארץ מכל נבחר וירושלים

הבית  וכן וכו'". שלם מלך  צדק "ומלכי שנאמר, כמו "שלם", נקראת  היתה מתחלה כי לברכה, זכרונם רבותינו שדרשו כמו

והזך, הנח אויר דכיא, אוירא שם כי השמימה, שבתם למכון התפלות כל עולין שם דרך כן ועל שלום". "סוכת נקרא המקדש 

עכ"ל. אותה, שיבלבל מי ואין למקומה התפלה עולה זה ידי שעל

ישראל.ב. ארץ לענין נאמר המקרא זה כי זקופה'. 'בקומה רש "י ופירש קוממיות ' אתכם 'ואולך בחינת וזה שם: לקו"ה וז"ל

ארץ  ולכבוש לילך היו הכל  והכבישות, והמלחמות  ישראל של והנסיעות והדרכים ההליכות  כל כי ישראל, הולכין היו שלשם

ועקשנות  עזות  בחינת זקופה, בקומה דהיינו קוממיות ', אתכם  'ואולך  וזהו כולה. התורה כל בסיפורי ומבואר כמובן ישראל,

כי  כנ"ל, וכו' מצרים יציאת תכלית  עיקר היה שזה ישראל, לארץ ולבוא ולילך המלחמה לנצח גדול בעקשנות  זקופין שעומדין

עקשנות  ידי על אם כי הישראלי, איש  של המלחמות  כל כלל עיקר שהיא זאת, מלחמה לנצח  ישראל לארץ לבוא אפשר אי

עכ"ל. אמן, בימינו במהרה לארצנו' קוממיות  מהרה 'ותוליכנו בחינת קוממיות', אתכם 'ואולך  בחינת מאד, גדול



לנפשך  חכמה דעה ד

åðéáà íäøáà  ìöà ïåëùîá  äùîã ' ä úåà

äùî ãåñá  åæ 'ä úåà  äùî ìá÷é ãéúòìå

 çéùî

äðäåבראשית בזוהר ע"א)איתא דאותâ (כ"ה

אצל  במשכון נמצא רבינו  דמשה ה'

עד  דישראל לארעא יעול ולא וכו', אבינו  אברהם

רבינו דמשה הה' דהנה וכו'. לאתרה ה' דיתוב

הגנוזה  המלכות  סוד הוא אברהם אצל שנמצאת

ופנימ  חכמה, בחי' הוא אברהם כי יותברדל"א,

היה  בתחילה רבינו  ומשה עתיק, פנימיות חכמה

ג' רק  יש  ושם סתימאה, דמוחא במדרגה רק 

סתימאה, דמוחא החב"ד סוד שהם יה"ו אותיות 

משה  ורק המלכות, שה"ס  אחרונה הה' וחסר

נקודת שוב יקבל הוא משיח משה בבחי' דלעתיד 

של  לאור  יזכו  אז ורק ברדל"א, הגנוזה המלכות 

משיח.

äùòé àåäù  ä"ùî àã ä" ìéù àåáé éë ãò

 ïéçéùî ïéøúä ïéá  íåìù

ãåòåבזוה"ק ע"ב)שם 'ואדם ã(כ"ה נאמר זה דעל

וכל  שכתוב מה כי האדמה', את  לעבוד  אין 

הראשון , משיח הוא בארץ יהיה טרם השדה שיח

השני, משיח הוא יצמח טרם השדה עשב וכל

שאין  והטעם דוד , בן  ומשיח יוסף  בן משיח דהיינו

האדמה' את  לעבוד  אין  'אדם כי המשיחין  מגיעים

שבט  יסוד  'לא מאה"כ  סוד  וזה רבינו, משה שהוא

רגליו מבין ומחוקק  ראשון , משיח שהוא מיהודה

ול"ו מש"ה, דא שיל"ה יבוא כי עד שני, משיח הוא

_________________________

דאיהו ג . ה', דהוא חמישאה באלף דאברהם זעירא ה' נפלת  בגינייהו דעלמא, מאומין דמתגיירין אינון ואלין שם: זוה"ק  וז "ל

מאלין  דהוו וחשיב דשכינתא, גדפוי תחות גיורין לאעלא דבעא בגין ומשה שני. בבית  ויבש  ראשון בבית חרב ויבש , חרב

ג  דאברהם, ה' את  בהון והב בה', דלא דאתבריאו ובגין עמך, שחת  כי רד לך ז ) לב (שמות  אמרת דאת כמא ירידה, ליה רמו

דעתיד  בינייהו, יתאביד דלא בגין עמיה, נחתת ו' ואת  ו', דאיהו מדרגיה איהו נחית  דה', וברחימו דיו"ד בדחילו ה' לאת קבילו

כי  ו) נא (ישעיה בהון דאתמר דאלין מסטרא נשמתייהו דאינון רב, ערב בין בגלותא בינייהו לאתערבא דגלגולא ברזא איהו

בהון  דאתמר מאלין דהוו בגין הארץ, מן וימחו בהון ואתמר עלייהו, רחמי נח בעא דלא אינון ואלין וגו'. נמלחו כעשן שמים

עד  דישראל, לארעא יעול לא איהו דא ובגין בינייהו, ה' ואפיל מנייהו, אסתמר לא ומשה עמלק, זכר את  תמחה יט) כה (דברים

ה' זעירא דה"א ובגין דמשה, ו' לה, יוקים ו' נפלת , ה' דא ובגין ו', ביה ונחית מדרגיה, איהו נחת דא ובגין לאתרה, ה' דיתוב

דו', בחילא מתמן לה ואפיק  וגו', משה לימין מוליך יב) סג (ישעיה ביה אתמר בגינה, איהו אתזער דהבראם, דאיהי דאברהם

מדר  מאי וגו', ליהו"ה מלחמה יה כס על יד כי יו) יז (שמות (דאתמר) אומאה, ואשתלים י"ה. עליה שריא מיד עמיה, לה ואייתי

ביה  דאתמר משה ודא רבוא, מששים פחות  דור דלית אוקמוה, והא בא, ודור הולך  דור ד) א (קהלת ביה דאתמר משה, דא דר,

עכ"ל. וכו', אחד בכרס  רבוא ששים ילדה חדא דאנתתא

משיח ד. דא יצמח, טרם השדה עשב וכל בארעא, יהיה טרם ראשון, משיח דא השדה, שיח וכל אחר דבר שם: זוה"ק  וז"ל

לא  י) מט  (בראשית דמלה ורזא האדמה, את לעבוד אין ואדם אתמר דעליה לשכינתא, למפלח משה תמן דלית בגין ולמה, שני,

ול"ו  כדא, דא חושבן משה, דא שיל"ה יבא כי עד יוסף, בן משיח  דא רגליו מבין ומחוקק  דוד, בן משיח דא מיהודה שבט יסור

ש ' ח "י, ש' שי"ח עלמין, ח"י דצדיק  מסטרא דאינון צדיקיא אלין השדה, שיח  וכל אחר דבר קה"ת . ולו"י אתוון עמים, יקה"ת

יאהדונה"י, ש ' דאינון עלין תלת  שי"ן, ע"ב השדה, עשב וכל אחר לשון  עלמין, ח"י ומן אבהן, ג' ואינון דאילנא, ענפין תלת

דאיהו  אד"ם, דאקרי ההוא דייתי עד שכינתא, דאיהי באתרא מתאחדין לא כלהו ע"ב, כחושבן בהון דתליין ענפין ע"ב ואינון

צדי"ק . דיצמח  עד יצמח, טרם השדה עשב וכל ביה אתמר דא ובגין האדמה, את לעבוד אין ואד"ם איהו ודא ה"א, וא"ו ה"א יו"ד

לא  דשאין דאינון חכמים ותלמידי ארצה, אמת  ותשלך יג) ח (דניאל ביה דאתמר תצמח , מארץ אמת יב) פה (תהלים ומניה

דדריש  מאן יהא דלא בפיהו, היתה אמת תורת  ז) ב (מלאכי ביה דאתמר משה, ודא תצמח, מארץ דאמת  עד בגלותא, צמחין

לע  אין ואדם דא ובגין כותיה, ואתעביד לשכינתא ו' ליה סליק אדנ "י מן א"ד הארץ, מן יעלה וא"ד מיד ייתי, דאיהו ומיד בוד,

עכ"ל. וכו', דאורייתא אנפין בע' לתתא ישראל אתשקיין מניה האדמה, פני כל את והשקה מיד הארץ, כל אדון בה



תשע"ה  בחקתי פר' השל"ס

בזוה"ק  עי "ש  קהת, לוי  אותיות  הוא עמים יקה"ת 

הענן . כל

 äðäã יוסף בן ומשיח לאה כנגד דוד בן  משיח

לגמור  יכולים אין ושניהם רחל, כנגד

לא  וממילא ללאה, רחל בין  פלוגתא יש כי  היחוד

רחל  עם ולא לאה עם לא היחוד  שלמות  להיות יכול

דא  שילה יבוא כי עד  משיחין, התרין בחי' שהם

מתרין  הכלול רבינו משה של הקדושה שהוא משה

משיח  של האור  כי  לגאולה, יזכו ואז  משיחין ,

משה  של האור את  מעוררין  שאין מחמת  מתעכב

רוצה  אין שמשיח האוה"ח שכתב וע"ד רבינו ,

משה  בחי' זה כי התורה, מן שבטלים לעם לבוא

דמשה  הה' בחי ' והעיקר  הק ', התורה בחי' שהוא

הארץ' שלום ל'ונתתי  להגיע וצריך  ברדל"א, שגנוז

ועל  קוממיות ' אתכם 'ואולך  ואז היחוד, סוד שהוא

לאלקים  לכם והייתי בתוככם והתהלכתי כתיב זה

וגו'.

 àåäù äøéçáäì äòéãéä ïéá  íåìù úåùòì êéøö

 ïéçéùî ïéøúä ïéá àúâåìôä ùøåù

 úîàáå ועל ב"ה, הוי"ה דשם בדבקות  תלוי  הכל

כי וגו', תלכו בחוקתי  אם נאמר זה

וכמ"ש  בחקיקה, להיות  צריך  הוי"ה דשם אותיות 

לכוון  צריך  דבר וכל מצוה שבכל המלך  בעמק

דהנה  הוא, והענין  הכל. הכולל הוי "ה דשם ביחוד

בבחי ' תהיה הק ' השכינה לבוא דלעתיד  כתוב

שרשה  כפי  תתגלה היא כי  בעלה, עטרת  מלכות 

כמה  תלוי  שהעיקר ויתגלה מהכל, שלמעלה

ה' אות סוד וזה הבורא, עם מתיחד  שיהודי 

ובה  ברדל"א, הגנוזה המלכות שה"ס דאברהם

משיחין , מתרין  הכלול משה בסוד הגאולה תלוי 

שלו עושה כהיום והוא אפילו באמת  כי  ביניהם, ם

הידיעה  שרשי והם ומב"ד מב"י בחי ' ב' שיש  למטה

וכיון  והבחירה, הידיעה בין פלוגתא ויש והבחירה,

שהדרך  מוהרנ"ת מבאר  לכן  האדם מבלבל שזה

בבחי ' הזמן  כל יחיה המצוה שעושה דקודם הוא,

שעשה  ואחר בבחירתו, תלוי שהכל וידע בחירה,

הוא  שהכל ידיעה בבחי ' לחיות צריך  המצוה

שעושה  דקודם תשובה, בענין וכן ית '. הבורא

ולחזור  בחירה, בבחי ' להיות  צריך תשובה

יהיה  בתשובה שחזר  ואחר דבר, כל על בתשובה

ידיעה. בבחי '

 êøáúé  å"îù ñ"äù ï" åöøä àåä äøéçáä ø÷éò

íééúéîà íéôåñéëå  úåðåöøá éåìú ìëäå

 úîàáå מן דק הוא וידיעה בחירה של זה ענין 

שעיקר  הלבבות  בחובת  ואיתא הדק ,

וצריך  רצו"ן, גי' שמ"ו  סוד וזה הרצון , הוא הבחירה

תלוי שהכל ולדעת  רצון , של העולם להחשיב

לקב"ה, אמיתיים רצונות לאדם יש אם כי  ברצון,

וכיסופים  ברצונות עת בכל הקב"ה אל ומדבר

כי הבחירה, ענין עיקר וזה העיקר, זה אמיתיים,

שלא  נעלמים חשבונות  כמה יש לבסוף  שנעשה מה

אך  הרצונות, כל לפועל להוציא יכולים דבר בכל

בדרך  והכיסופין הרצון עצם הוא הבחירה עיקר

בכל  יש  הדקות  מן  שבדקות ואף דבר, בכל אמיתית

כמה  אך לידיעה, הבחירה בין סתירה עדיין דבר 

הבחירה  לקשר  איך  משיגים למעלה יותר שעולים

זה. את  זה סותרים שאינם באופן  והידיעה

 ïåöøä øéáâäì àåä  äøåúä  úìá÷ ø÷éò

 éàãåáù  äùåã÷ã úåæòì ñðëäìå  äøéçáäå

 óåñáì  çéìöé

ïëìå'הק התורה ומקבלים חוזרים ושנה שנה בכל

להחליש  בא היצה"ר ואמנם השבועות, בחג

התורה, לקבל שוב רוצה אתה איך ולומר הלבבות,

ולא  התורה וקיבלת  פעמים כך  כל ניסת  כבר והרי 

תלוי שהכל לדעת  צריך  ואמנם וכו'. הצלחת 

ועמל  רוצה שבאמת  ומי  והרצון , הבחירה בדקות

יטהר  ואם התורה, קבלת עיקר  זה הרי  הרצון, על

לבסוף  יצליח בודאי דקדושה, לעזות  ויכנס לבבו 

הלב  טהרת ועיקר  התורה, הקבלת לפועל להוציא



לנפשך  חכמה דעה ו 

דבוק  שהוא ע"ה רבינו משה רע"מ של באור  תלוי 

שהוא  אלקיך , הוי "ה אנכי סוד  והוא הק', בשכינה

מת ידו  שעל ב"ה הוי"ה שם הק ',גילוי  השכינה גלה

הוי "ה  בשם עת בכל דבוק  להיות  הוא העיקר  ולכן

ב"ה. הוי"ה בשם נכללת כולה התורה כל כי ב"ה,

êéøöå ובכל המדרגות בכל הוי"ה שם להשיג

שבו ניצוצין  הרפ"ח ענין וכל העולמות,

בכמה  ב"ה הוי "ה שם רק הוא העבודה כל כלל תלוי 

שנפלו בחינות בבחינות  הוי"ה מלואי ד' (שהם

כידוע) דעסמ"ב ע"ב שהם השבירה כיבעת ,

היא  התורה וכל אחד, ענין  כולה התורה כל באמת 

ראשונות לוחות  בחי ' וזה ב"ה, הוי"ה שם סוד

ר' אמר זה ועל אחד , ענין  התורה כל בבחי ' שהיה

מים  תאמרו אל טהור שיש  לאבני  כשתגיעו עקיבא

להבחירה  הידיעה בין  פירוד יהיה שלא דהיינו  מים,

שלום  'ונתתי  לענין  להכנס צריך  אלא בשורש ,

ואף  בשורש , משיחין  תרין  יחוד  סוד שהוא בארץ'

של  המדרגות  שני עם לחיות צריך  למטה שבפועל

צריך  מ"מ מוהרנ"ת, מדברי כנ"ל ובחירה ידיעה

שהוא  ילבש' קודש  'בד של לעבודה להכנס 

והשתוקקות לרצונות ולהכנס  ויחודים, התבודדות

עד  לדרגא מדרגא בזה ולעלות  הלב, בטהרת

ברדל"א, הגנוזה להמלכות  שמגיעים

íéãåçéå úåìôúá äðåîàä ìãåâ éôë

äëæé æåòå çëá úåðåöøä  úøáâäå  úåããåáúäá

íåìù éúúðå' 'éçáá äòéãéä  íò  äøéçáä ãçéì

'õøàá

êéøöå ואם ויחודים, בתפלות תלוי  שהכל להאמין 

ויחודים  בתפלות בהתבודדות  יתמיד 

יזכה  תעצומות, ועוז בכח וכיסופים לרצונות ויכנס 

כי להבחירה. הידיעה בין שלום לעשות לבסוף

הוי "ה  שם בבחי ' העולמות כל את לראות  צריך

בלשם  וכמ"ש  למטה, וממעלה למעלה ממטה ב"ה

י "ג  כנגד שהם הוי"ה שמות  בי"ג נכלל שהכל

העולמות, מדרגת  כל תלוי  בהם אשר  דיקנא תיקוני 

דרגין , כל סוף  עד דרגין  כל מריש  העולמות  וכל

בחי ' שהוא חוזר ואור  ישר אור  בסוד  מאיר הכל

ישר)ביטול והשתוקקות(אור תפלה (אור ובחי '

הה'חוזר) וסוד  רבינו  משה של האור  סוד והוא ,

עשן  סיני  'והר  נאמר  זה ועל ברדל"א, הגנוז דמשה

מקבל  והוא דא"א, פה סוד הוא סיני הר כי  כולו '

תרין  שורש  הם והחוטם הפה סוד כי  מהחוטם,

ושרשו סיני , הר שהוא בפה גנוז הדעת  כי משיחין ,

ברדל"א. העליון  ושרשו באוירא,

éë התורה לקבל ורוצים שבאים סיני  הר  ענין כל

דחו "ג  עטרין תרין  סוד שהם ונשמע' ב'נעשה

ענין  שהוא הדעת ענין והוא הגר "א, כמ"ש 

העולמות שבכל האלקות  שמרגישים ההרגשה

וכמו הקדושה, התורה אור סוד עצמו שהוא בפועל,

הוי "ה  שם להרגיש  הוא העבודה דעיקר כ ' שרצה"כ

עיקר  וזה כולה, התורה לכל ההשתוקקות ולקבל

בה' גנוז זו דעת ושורש שבועות, ליל של העבודה

להגיע  צריך כי  ברדל"א, למעלה ששרשו דמשה

וביחודים  באמונה תלוי הכל איך ולהרגיש  לאמונה

ובחירה  בידיעה העבודה תלוי  ובזה ובתפלות ,

הידיעה  בין ליחד איך  הדעת את להשיג למטה

והכל  ביניהם. סתירה יהיה שלא באופן להבחירה

ביחודים  למעלה בשורש שעוסק מה כפי תלוי 

דוד , ושורש  הבחירה שורש הוא שם ובפה ותפלות ,

הידיעה, ושורש  יוסף  בן משיח שורש ובחוטם

הגנוז  העליון מהדעת נמשך  ביניהם והיחוד 

מהרדל"א. נמשך  ששרשו  באוירא

 àøéåàä àåä  ìàøùé õøàã êæäå  çðä øéåàä ãåñ

ìù úòãä àåäù ÷éúòã  úòãä æåðâ íùù àéëã

íéãåçéäå  úåìôúä

äðäå סוד שהוא הזך  אויר יש שם ישראל בארץ

שגנוז  דעתיק הדעת  שהוא האוירא,

התפלות של הדעת  להשיג יכולים ושם באוירא,

ולהבין  הרדל"א, עד זו  באמונה ולעלות והיחודים,

וצריך  ובתפלות , ביחודים באמונה תלוי  שהכל



תשע"ה  בחקתי פר' ז של"ס

מחליש  והסט"א הזאת, הדעת  לקבל גדולה עזות 

הדעת שהוא כראוי , זה בענין להאמין שלא האדם

שחושב  זמן וכל והבחירה, הידיעה חיבור של

שחושב  או למטה, בפועל בבחירה רק  תלוי  שהכל

לדעת מגיע אינו בלבד, בידיעה רק תלוי  שהכל

יכול  ואין משיחין , התרין  חיבור של האמיתית

והבירור  הדעת  מקבל כאשר  ורק נפשו, את לגאול

וה' האדם, של ויחודים בתפלות  תלוי  שהכל הנכון

להגיע  ישראל לנשמת ועוז כח שנתן  יתן לעמו  עוז 

שהכל  זו באמונה תלוי  הוא אך  כולה, התורה לכל

ישראל  ארץ ירושת  סוד  וזה ויחודים, בתפלות תלוי 

לארץ  להגיע וכדי בארץ', שלום 'ונתתי בבחינת

מחלישות להתפעל לא גדולה עזות  צריך ישראל

הסט"א. של הדעת

íéìåëé àøéåàá æåðâä  úòãä  íéâéùî øùàë

 ïéçéùî ïéøú ãåçé ñ" äù  äôäå  íèåçä ãçéì

 úåîìåòä ìë úà ììåëä ä"éåä  íù íéâéùî æàå

 úîàáåבשמו כולה התורה כל גנז  הקב"ה

שזוכה  והצדיק ב"ה, הוי "ה שם שהוא

'ולו לבחינת זוכה העולמות, בכל יתברך  שמו  ליחד 

משה  של הכח שהוא קהת', 'לוי  שהוא עמים, יקהת '

כל  כוללת  השכינה כי  הנ"ל. הזוהר  כדברי רבינו 

הכוללת כזאת תפלה ויש היחודים, וכל העולמות 

והכל  כולה, התורה כל שם ורואים העולמות כל

אחר  רק  כי ברדל"א, למעלה הגנוזה הה' בסוד תלוי 

הדעת ומשיגים ישראל ארץ קדושת  שמשיגים

בפועל  להשיג אח"כ יכולים עי "כ  רק באוירא, הגנוז 

משיחין , התרין  לחיבור  ולזכות  והפה החוטם בחי '

שהוא  הדעת ולהשיג בארץ' שלום 'ונתתי בבחי '

ועל  באוירא, הגנוז והוא הרדל"א, של החיצוניות 

האדם  וכאשר התמידי , ליחוד  להכנס  יכולים ידיו

ולהסתכל  הק' התורה אחר לרדוף צריך בזה מאמין 

עשן  סיני 'והר  עליו  שנאמר סיני הר  של במראה

סיני הר על להסתכל שצריך  מוהרא"ס וביאר  כולו ',

עד  דרגין  כל מריש  העולמות  כל על להסתכל שהוא

הכולל  ב"ה הוי"ה שם הוא והעיקר דרגין , כל סוף

ולא  הוי "ה, השם את  רואים לא ואם העולמות , כל

וכל  ההשתלשלות סדר כל בזה נכלל איך רואים

נכלל  הכל איך ומ"ד, מ"ן  סוד  וכל והתיקון  השבירה

כל  הכולל הדיקנא של הויו "ת י"ג בבחי' הוי "ה בשם

שהוא  סיני הר של השלמה השגה זה אין  העולמות ,

תורה. מתן השגת

 éãé ìò àåä àøéåàá æåðâä úòãä âéùäì êøãä

íäù  íéãåçéäå úåìôúäå úåðåöøä  çëá äðåîà

ìàøùé õøà  úùåã÷ ãåñ

íðîà מ"מ זה, דבר משיגים אין  עדיין  כאשר  גם

לזה  ולהשתוקק  בזה להאמין  עכ"פ  צריך

היחודים  בכח ולהאמין וכיסופין , ברצונות

שהוא  ישראל, ארץ קדושת שהם והתפלות 

ילבש ', קודש בד  'כתונת של הנפלאות  המראות 

הקדוש  הפה בחי' שהוא סיני  בהר  נתגלה והוא

שנתגלה  דא"ק הדעת  נתגלה בו אשר העליון

הק' השכינה של האור הוא הדעת וזה בפומא,

אלקיך , ה' אנכי באמירת  סיני הר במעמד שנתגלה

זה  אחר שרודף ומי  ב"ה, הוי"ה העצם שם שהוא

כי מיד , רואה שאין  אפילו השרשית , הה' ומקבל

רואים  ואין  יגיעות, והרבה גדולה עבודה לזה צריך

עש "ן  סיני  והר  בחי ' שיהיה וצריך  התוצאה, מיד 

שם  את  להשיג נ'פש, ש'נה ע'ולם ר"ת שהוא כולו ,

מק  בחי ' שהוא בחי' בכל בכו"כ הוי "ה ונפש , וזמן  ום

לזה  וצריך  עילוי , אחר  בעילוי  ובחינות מדרגות

האמונה  הוא הראשון הדבר אך גדולה, עזות 

קדושת שה"ס רבינו משה בקדושת תלוי שהכל

ולהאמין  ישראל, ארץ וקדושת אמת  הצדיק

לבחינת ולהגיע מחדש  התורה לקבל שיכולים

בתוככם  'והתהלכתי  קוממיות ' אתכם 'ואולך

צריך  כי  הוי"ה', אני כי  וידעתם לאלקים לכם והייתי 

כל  סוף עד דרגין כל מריש  בזה ללכת  ואפשר 

באמונת ודבוקים בזה מאמינים כאשר דרגין ,

העבודה  הוא שבשבועות  בזוהר איתא ולכן היחוד,

כי וגו', לה' יודע הוא אחד  יום בסוד הגאולה של

שזה  משיחין תרין ביחוד תלויה הגאולה באמת 



לנפשך  חכמה דעה ח

וחג  תורה מתן  של האור  שהוא רבינו  במשה תלוי 

השבועות.

' äå התורה לקבל לשבועות שמכינים דעתה יעזור 

ודר "ך  לתורה, קדמה ארץ דרך הנה הק',

בתפלה  להאמין  צריך כי תפל"ה, בגי' עולה אר"ץ

שנכנסים  ידי ועל בזה, תלוי  שהכל הרצון  ובכח

ולקבל  סיני להר ולהגיע לחזור  נזכה אלו, לעולמות 

התרין  יתגלו  התורה קבלת ובזכות מחדש , התורה

צדק  גואל בביאת  מלכותך תראינה ועיננו  משיחין ,

בב"א. ברחמים במהרה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' יש סתימאה בחכמה דהנה לנפשך', חכמה

דא"א, בבינה למטה אחרונה וה' יה"ו , שם

אחרונה  ה' שהיא המלכות  השרשים בשורש והנה

בחי ' היא הטיפה סוד כל כהיום ולכן ברדל"א, גנוזה

משה  בבחי' היום שיש  הגילויים וכל בלבד , יה"ו

אחרונה, ה' ללא יה"ו  בחי' הוא סתימאה, שבחכמה

ללא  הוא ופה חוטם בסוד משיחין התרין  בחי' וכל

הגנוזה  בה' תלוי  השלום כי ביניהם, אמיתי שלום

באוירא, הגנוז דעתיק בדעת גנוז  והוא ברדל"א,

גמר  כי לראשך . כתר והיא לנפשך  חכמה דעה וזהו 

הרצון , ופנימיות  בהשתוקקות תלוי העבודה

כל  כתר שהוא ככ "ה בשם תלוי  הכל ובאמת

ידי על עצמו לזכך  עת  בכל וצריך הכתרים,

ב"ה  הוי "ה בשם דבוק  ולהיות  ויחודים התבודדות

לבסוף  יוכל ועי "כ  דרגין, כל סוף  עד  דרגין  כל מריש

וה' הלבבות. בחובת כמ"ש  דבר  בכל ה' את  לעבוד 

יראו בעין  ועין  כראוי , התורה לקבל שנזכה יעזור 

ברחמים  במהרה צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן .



הוי"ה  רוח עליו ט ונחה

הוי"ה  רוח עליו ונחה מאמר

 úåéäì ìåëé éåìéâä ãöîã  ç" äåàä úòã .à

åðëìî úâøãî àåäå  äùîî  äìåãâ  äâøãî

åðçéùî

áúë קדושים פרשת הקדוש החיים האור רבינו 

ב') פסוק  י"ט על (פרק ירצה עוד  לשונו , וזה

אין  פירוש  עתיד, לשון תהיו  קדושים הדרך, זה

יכנס  אשר  מהקדושה שער  כל כי  זו, למצוה הפסק

ממנו, למעלה אחר שער  הכנסת  בגדר  ישנו  עדיין 

לכל  המזומנת  הקדושה להדרגות שיעור אין כי

ממדרגות ולמד  וצא השם. את ליטול הרוצה

גביהן , על עולה ומשה מזו , למעלה זו  הנביאים

והוא  ממשה, גדולה הדרגה להיות שיכול ואולי 

עטרות, בעטרי המעוטר משיחנו מלכנו מדרגת 

ולדברי וגו ', ה' רוח עליו  ונחה מפסוק כמובן

העתיד , הגואל הוא שהיה משה כי  ז"ל רבותינו 

כן  אם במקומן, דברים של בפירושן שהארכנו וכמו 

אמר  לזה הקדושה, להדרגות  וגבול שיעור אין 

בגדר  ישנה ותמיד הפסק, לה אין  זו  מצוה כי 'תהיו '

קדוש  כי לדבריו  טעם ונתן  קדושים, להיות  זו  מצוה

יתברך , קדושתו אל שיעור שאין אלהיכם, ה' אני 

בהפלגת לקונם להדמות ידידיו  בבניו ה' וחפץ

תבא  אשר  ההדרגות  בדעתך  דון  ומעתה הקדושה,

עכ "ל. בהם,

øåàéáåמדרגות דריבוי הפשט, דרך  על דבריו 

בנבואה  ומשה àיש  מזו, למעלה זו 

אכן  בראש , למעלה הוא לנביאים אב שהיה רבינו 

המשיח מלך בענין הכתוב שאמר  י"א)ממה (ישעי'

ונחה  יפרה, משרשיו ונצר  ישי  מגזע חוטר ויצא

עצה  רוח ובינה, חכמה רוח הוי"ה רוח עליו

שמשיח  נראה הוי "ה, ויראת  דעת רוח וגבורה,

מעולם, אדם בה זכה שלא עליונה למעלה יזכה

רבינו בדברי  להמבואר ובפרט רבינו . משה ואפילו

ויחי פרשת הקדוש החיים במאמרנו האור (הובא

הקדוש הקודם) הזוהר  ע"א)מדברי ק"כ "כי(ח"ב

יגאל  הוא אבותינו  את  גאל אשר הגואל הוא משה

דכתיב לגבולם בנים וישיב א')אותנו מ'ה (קהלת

בחינת כי וכו', מש"ה ר "ת  שיהיה ה'וא ש'היה

ישראל  שבטי  מי"ב כלולה היא ע"ה משה נשמת

ולעתיד  וכו', הוא במשה דוד של שבטו וענף וכו ',

שבמשה  המלכות  שורש  בעולם תתגלה לבוא

ינון  והוא דוד  והוא המשיח מלך עצמו  שהוא

עצמו הוא רבינו  דמשה איפוא דנמצא ושילה",

משה דנשמת  הכוונה ופירשנו  בחינתמשיח, (דהיינו

במשה) הכלולה צדקנודוד  משיח של בגופו  תתלבש 

גופא  ההיא העת שעל כיון  והנה דדוד , שמזרע

זה  שפסוק כו ' הוי"ה' רוח עליו 'ונחה הכתוב אמר

זכה  שלא עליונה למעלה יזכה צדקנו  שמשיח מורה

בה, זכה לא רבינו משה שגם בהכרח אדם, בה

ועליה  משה, נשמת גופא איהו  צדקנו משיח שהלא

שלא  למה יזכה הזאת  שבעת  הכתוב אמר דידיה

לזו זכה לא הנה דעד  ומכאן  מעולם, בה זכה

צדקנו משיח שיזכה מיהת מינה ושמע המעלה,

משה. בה זכה שלא עליונה למעלה

_________________________

ממדרגותא. ולמד 'צא באומרו פתח החיים האור שרבינו לפי 'בנבואה' שכתבנו דאיירי הנביאיםמה ומשמע - מזו' למעלה זו

בדברינו  יעויין ואמנם ספרים, ועוד דוד קול בספר בפשיטות הבין וכן זי"ע  מסאטמאר הרה"ק אדמו"ק הבין וכן הנבואה, במדרגת

אחר. באופן לפרש עוד שכתב מסאטמאר דאדמו"ר משמיה להלן
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 àìåהכתוב מלשון לך י')תיקשי  ל"ד, "ולא (דברים

ידעו אשר כמשה בישראל עוד  נביא קם

איהו דמשיח אמרינן  דהא פנים", אל פנים הוי"ה

באור  שהביאם הקדוש  הזוהר וכדברי  משה, גופא

עצמו הוא רבינו  דמשה ויחי בפרשת  הקדוש  החיים

ה'וא  ש'היה מ'ה בר"ת כרמוז  האחרון הגואל

משיח  של בגופו  תתלבש דנשמתו והיינו  שיהיה,

עצמו הוא באם יפלא לא הוא שהוא וכיון צדקנו ,

מאוד  וגבה ונשא .áירום

 çéùî úâøãîî äìòîì øúë 'éçáì  äëæ  äùî .á

 íðîàä הכרחנו הקודם)כבר  דאין (במאמרנו

כתב  כבר שהלא כפשוטם, הדברים

הקדוש הזוהר  בדברי איתא דףמפורש  פנחס (רע"מ

ע"א) מפאנורמ"ג הרמ"ע אדוננו  בדברי  הובא ,

פ"ב) סוף  אלם יונת ואמוראין (מאמר תנאין "קמו ,

ישראל, לכל שקיל הוא אנת מהימנא רעיא ואמרו ,

ההוא  שרייא בך  ודאי  טבין, מדות  מכל ממולא

אנת אלקינו, כה' קדוש אין ביה על øúëדאתמר

דיהא  נשא בר בלתך אין  כי  מישראל, וחד  חד כל

עלך , çéùî כתר àì â ולא מבין, ולא חכם, ולא ,

צדיק , ולא נביא, ולא תם, ולא גבור , ולא חסיד,

דלא  דילך מאלין  פקודין  דלית וכו ', מלך  ולא

ותתא עילא ושכינתיה קוב"ה ביה øúëáיתעטר 

 äàìò איתמר מפורש הרי  ומדה". מדה בכל ,

דכללות כתר  בחינת  דאיהו  מהימנא רעיא דמשה

_________________________

דמשה ב. שהעלה דמה ויחי פרשת  הקדוש  החיים האור דברי בביאור שיהיה) הוא שהיה (מה הקודם במאמרנו המבואר בגוף 

בגופו  תתלבש שנשמתו משה, נשמת  מצד דוקא היינו האחרון הגואל שיהיה הוא הראשון דהגואל צדקנו משיח  בעצמו הוא רבינו

לעולם  המלוכה תכרת שלא המלך  לדוד הקב"ה הבטיח  כבר שהלא קאתי, דדוד דמזרעא בהכרח  משיח של גופו אבל משיח, של

הויכוח  בספר הרמב"ן בדברי גם מפורש  דכן באנו עתה של על הנה שם. יעויין הנזכר, במאמרנו מזה הארכנו וכאשר מזרעו,

במאמרנו  הוכחנו וכבר ע "כ. ושלמה, דוד של מזרעו  ואשה מאיש  נולד ודם בשר הוא שיתגלה המשיח  מלך  לשונו, וזה בסופו

בדרך  אפילו לפרש הדעת על להעלות וחלילה ח "ו, כלל זה בדבר להסתפק אין כן ועל רבוותא, כלהו דעת מסכמת שכן הנזכר

שהלא  צדקנו, משיח  בגופו עצמו הוא יהיה לתחיה שיעמוד אחר רבינו שמשה הקדוש החיים האור רבינו בכוונת  אמינא הוה

קאתי. דוד של מזרעו דוד בן משיח  של שגופו בהכרח 

משיחנו  מלכנו מדרגת  והוא ממשה, גדולה הדרגה להיות  "שיכול שכתב בפנים שהעתקנו קדושים פרשת החיים האור מדברי ואף 

לנשמת  שכוונתו להוכיח  יש העתיד" הגואל הוא שהיה משה כי וגו', ה' רוח עליו ונחה מפסוק כמובן עטרות, בעטרי המעוטר

הבא  במשיח  ודאי איירי קרא והאי וגו', ה' רוח  עליו ונחה י"א דישעיה קרא מייתי דהא משיח, של בגופו שתתלבש  דייקא משה

"ויצא שם אמר שהרי דוד, של ישי מזרעו מגזע והריחו חטר  וגו' ובינה חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה יפרה משרשיו ונצר

משיח. שהוא משה של בגופו ולא דדוד, מזרעו ישי מחוטר במשיח  איירי הרי וגו', ה' ביראת

חלילה  משיח, יהיה המתים בתחיית שיעמוד אחר עצמו רבינו דמשה בו שכתוב ספר איזה ימצא המצא דבאם יובן, מעצמו ובהאמור

מלהזכיר. הס  דד של מזרעו המלוכה ולהכרית  ח"ו דוד מזרע לישראל משיח דאין דעתו על יעלה דמי כפשוטם, שהדברים לדמות

דרך ועל מחיים, עיבור בחינת דיש  הגלגולים בשער דאיתא דרך על בכוונתו לבאר בהכרח  ז"ל האמנם האר"י רבינו שנשמת

יעמוד  רבינו דמשה משה) ויואל בספר (הובא הריטב"א שכבר ומאחר חיותו, בחיים האריז"ל רבינו בעוד במהרח"ו נתעברה

המשיח, במלך  חיותו) (בחיים רבינו משה נשמת תתעבר ישראל), נשמות  שאר לתחיה שיעמדו (קודם משיח בביאת מיד לתחיה

ביתר  אחת  באחדות להו משוי במשיח מחיים העיבור דבחינת משה, עם אחת באחדות המשיח  שמלך  כמי חשיב זו בחינה ומצד

אלא  קאתי, דוד מזרע  בפועל משיח של גופו ואמנם רבינו, משה אחר משיח של מלכותו לייחס יוצדק  האחדות  ולסיבת שאת,

האחדות  דוגמת היא הנזכרת  האחדות  וזו אחר. באופן לבאר הדעת  על יעלה ולא הוא פשוט  זה ודבר משה, נשמת  בו שנתעברה

הנשמות, דמחצב הזו"ן בחינת  הוא האחרון הגואל שהוא דמשיח הקודם במאמרנו נתבאר כבר שהרי חד, דכולא וזו"ן דעתיקא

ודו"ק . הנשמות, דמחצב עתיקא בחינת הוא הראשון הגואל שהוא מהימנא רעיא ומשה

גרסאות.ג. בחילופי הסולם בעל הביא וכן בפנים, וכדלהלן מפאנו הרמ"ע גירסת  היא כן



הוי"ה  רוח עליו יא ונחה

שיתגלה  צדקנו  משיח ממדרגת  למעלה הוא

במהרה.

úàæëåבספרו הגר "א רבינו מדברי הבאנו

אליהו עמודאדרת ריש ו' ל"ד, (ברכה

את870) איש  ידע "ולא רבינו משה אודות  על

שנאמר  אדם בני  אפילו  - 'איש ' ואמר וכו ', קבורתו 

למחכה  יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין עליהם

הדורות, בכל וכן ומדרגתו, מקומו  מהם נעלם לו 

 çéùîä úåîéì  åìéôàå."הזה היום עד שאמר  וזה ,

גם  ונעלית  גבוהה משה דמדרגת נמי והרי 

צדקנו. משיח ממדרגת

äùî  úâùä ïéðòá éòöîàä ø" åîãà éøáãî .â

 çéùîå

ïëà על שהוא כתבנו  כבר בזה הביאור  אמיתות

אדמו"ר  הגה"ק מדברי בדברי המבואר דרך 

חיים תורת בספרו זי"ע דףהאמצעי בשלח (פרשת 

ע"ב) עניןקנ"ו וזהו  בתו "ד  לשונו äùî וזה úâøãî

 ä" éåä ãáò  äéäù הוי "ה שם לבחינת דהיינו  ,

הבירורים  מבחינת  שלמעלה ממש  שבעצמות 

והוא  כו', ב"ן  בחינת אלקים דשם בתיקון דמצות 

לבחינת ולהמשיך  להביא ממוצע בחינת שהיה לפי

 óåñ ïéà úåîöòå úåäîã íééîöòä íéòåùòù

 äðååëä ïî äìòîìù ùîî ìòåôá úåöîá ä"á

 íòèå- קץ' ראיתי תכלה 'לכל שכתוב כמו  וכו '

כלתה  כמו  תכלה שנקרא עונג לכל וגבול קץ שיש

וגבול  קץ בלי מאד' מצותך 'רחבה אבל כו', נפשי 

הנ"ל מטעם כלל שבה ãöî לשעשועים úåöîäù

 íéòåùòùä úåîöòá ïä ïîöò ונמצא כו ',

 úâøãî úðéçáî  äìòîì  äùî úðéçáù

 çéùîã אבא פנימיות  בבחינת  שמשה ואע"פ .

בבחינת  זהו עתיק, בפנימיות  äîëçä ומשיח  øåà

במה אבל למעלה, גם äîëç דתורה äãøéù

ùîî ìòåôá úåöîä  äùòîá äøåúã שנקרא

עילאה  חכמה מפנימיות למעלה זהו 'נובלות '

שמו 'מה שאמרו  מה הוא דמשה וזהו  כנ"ל, דמשיח

היותר  מ"ה בחינת  הוא שמו' ד'מה בנו', שם מה

שהוא äìâúéù עליון  ì"ðä éîöòä  ä"éåä  íù

 àáä  íìåòá דחכמה מ"ה הוא בנו  שם ומה וכו',

אדם  שנקרא כנ"ל בן שנקרא דמשיח עילאה

משה  שהיה וזהו  קדמאה. אדם הוא ומשה בתראה,

ואין  מ"ה בבחינת  להיותו  כו ' האדם מכל ©עניו

יהיה דוקא זה ומחמת העצמי , íìåòä האמיתי 

 éúéîàä 'ùé' éáäåà ìéçðäì øîàðù àáä

 çéùîî äìòîìù[במשיח] בו שנאמר  אע"פ

כמשה  עצמו המשפיל דכל שרמזו  וזהו  מאד . וגבה

בעולם  מגביהו הקב"ה וכו ' האדם מכל עניו  שהיה

כמשיח  עצמו והמגביה האמיתי , יש בבחינת  הבא

משה  לגבי  בערך שפל יהיה מאד  וגבה בו שנאמר 

אור  דאפילו  מנה, מאתים בכלל יש  כי הבא, בעולם

דחכמה  וסודות  רזין כל מקור  שהוא ומצוחצח צח

עצמו העילות עילת לגבי  אוכם כו' סתימאה

והתענוג  הרצון  עצם שהוא הבא בעולם שיתגלה

וד "ל". כנ"ל, כו ' הפשוט

êùîäáåשם ע"ד )דבריו - ע"ג  קנ"ז וזה (דף

ובמשה  בהוי"ה ויאמינו וזהו לשונו,

הוא  משה דבחינת  משום הוא הענין וכו ', עבדו

שהיה  וכו ' ההתקשרות בחינת  שהוא דעת  בחינת

ממש  סוף  דאין עצמות גילוי  להביא ממוצע משה

ולפי וכו', תורה במתן ממש  בפועל ומצות בתורה

שברצון  סוף אין אור לגילוי ומקשר  המביא שהיה

לשמור  וכו' בגשמיות  ומצות  דתורה וחכמה

הנה  כתובים, בכמה כידוע ממש  בפועל ולעשות

 úéîéðô úðéçáî  íâ øúåé  äåáâ  åùøù åäæ

 éãé ìò åìâúéù úåöîå äøåú  éîòèå úåãåñ

 ïåøçà ìàåâ çéùî דאע"פ , çéùî àåä äùîã

התורה  בפנימיות טוב ויקבל טוב יבא כאמרם

מעלה  יתרון  יש  אבל וגליא, סתים דאורייתא

שנקראים  ממש בפועל ומצות שבתורה בנגלה

דחכמה  מפנימיות  יותר  מעלה של חכמה נובלות 

וסוף  דוקא בסופו  תחילתו  דנעוץ משום וכו', עילאה

וכו', àáä מעשה  íìåòä  øëù à÷åã  äéäé äæîå



לנפשך  חכמה דעה יב 

 çéùîä úåîéî äìòîìù משה נקרא ולכך וכו'.

העצמי רצון  שנמשך מה דהיינו  - דוקא הוי"ה עבד

העצמית הוי"ה שם מבחינת ומצות בתורה

בקיום  עבודה בבחינת  ממש  סוף  אין  שבעצמות 

כן  'לא במשה שכתוב וזהו  ממש. בפועל בגשמיות

בית ' 'בכל דהיינו הוא' נאמן  ביתי  בכל משה עבדי

שהן  כמו  ומצות  התורה שהן עילאה דחכמה

'נאמן  ביתו  הון שנקראים ממש ועצמותו  במהותו 

דווקא. גשמיים דברים למטה ולהמשיך  להביא הוא'

 íâ  äìòîìù  ùîî ä" éåä ãáò àø÷ð  äæìå

 çéùîã ïá úðéçáîוכמו כו', היום אני בו שאמר

בעל  כמו  עושה שכרצונו ביתו בכל הנאמן עבד

והן  כו ', לבן גם זה כח שאין ממש  עצמו  ìë הבית

 ìë ïéàù à÷åã äùî éãé ìòù  äøåúä  éðéã

' åë ïéçéâùî ïéà  åøîàù  åîëå ' åë àéáð ומזה .

עצמות באמתת שהאמינו זו  שאמונה יובן הטעם

במשה  שהאמינו  גורם עצמו הוא ב"ה סוף  אין 

ממש  בפועל ומצות התורה ידו  על שניתן עבדו

בגילוי להמשיך  הממוצע בחינת דוקא שהוא

וד "ל, ממש, יתברך  ועצמותו דמהותו מהעלם

שפתיים  הזהב, לשונו  באריכות שם ועיין  עכ"ל,

ישק .

äìòîì  äùî äùøåùá äàåáðä  úâùä ãöî .ã

 çéùî  äøåúä úåãåñ éåìéâ ãöî ,çéùîî

äùîî  äìòîì

äìåòäå,שם האמצעי אדמו "ר  הגה"ק  מדברי

האמונה  שער בספרו  דבריו  בצירוף

זי "ע  מוהרש"ב אדמו"ר הגה"ק דברי  עם נ"ו , סימן

תרס"ו המאמרים קל "ג )בספר  - קל"ב עמוד (בהנמ"ח

להשגת זכה רבינו דמשה הקודם, במאמר  שהובאו 

שאין  עליונה היותר במדרגה התורה' שורש  'עצם

בחינת סוף, האין אור  בחינת  שהיא ממנה למעלה

המהות'. ו'השגת העצמיים' 'השעשועים

íòèìåולגלות להמשיך בכחו היה עצמו זה

שהם  ממש בפועל המצות מעשה למטה

דהמדרגה  נודע שכבר  תחתונה, היותר המדרגה

במדרגה  נעוץ שורשה למטה, תחתונה היותר 

סופם  נעוץ בסוד למעלה, ושרשית  עליונה היותר 

חסידות בספרי  בארוכה וכמבואר  בתחילתם,

נעוץ  ששורשם בפועל המצות מעשה במעלת 

ולעי שבעצמותלעילא העצמי  הוי "ה בשם - לא

סוף . האין אור

íìåàå התורה השגת  לגבי  אלא אינו זה כל

משה  זכה שבזה ובעצמותה', 'בשורשה

בה  יזכה ולא זכה שלא עליונה במעלה מכולם יותר 

לא  התורה סודות  'גילוי' בענין ואולם מעולם, אדם

מדרגת זולת  בפועל לגלות למשה רשות  אז ניתן

אבא סתימאה פנימיות  לא ã(מוחא מזה ויותר  לבד , (

משיח  עליו יתר אז , לגלות משה של בכחו היה

נתגלו שלא סתימין רזין לגלות  שיזכה צדקנו 

סודות שהם רבינו, משה ידי  על לא אף מעולם,

שלמעלה  רדל"א עד גולגלתא דמדרגת התורה

השינויים  אלו  כל ואמנם סתימאה. מוחא ממדרגת 

אבל  'אור', הנקרא לבד 'הגילוי ' מצד אלא אינם

זכה  שהרי מהכל, למעלה משה זכה 'עצם' מצד

המהות  סוף )להשגת האין השעשועים (דאור והשגת 

ביתי 'בכל המקום עליו  העיד  וכאשר העצמיים,

שכרצונו ביתו  בכל הנאמן עבד  "וכמו  הוא' נאמן

גם  זה כח שאין  ממש  עצמו הבית בעל כמו  עושה

לבן ".

_________________________

הגה"קד. אדמו"ר בדברי ואמנם סתימאה, מוחא מבחינת  היא משה דנבואת  בשלח  פרשת האמצעי אדמו"ר הגה"ק משמעות  כן

"שמשיח  מבואר (284 עמוד כ"ב חלק מנחם תורת  בספר נדפס תשי"ח , צאתך כימי (ד"ה זי"ע מליובאויטש הרמ "ם אדמו"ר

הוא  משה דגם ומשמע עצמו", עתיק  פנימיות  מבחינת  שלמטה עתיק פנימיות - אבא פנימיות  בבחינת  ומשה עתיק, בפנימיות הוא

יסוד  וכמבואר עתיק , פנימיות שהוא אבא  פנימיות  אם כי ממש, עתיק  פנימיות  שאינו אלא רדל"א, דאיהו עתיק פנימיות  מבחינת

תרס "ו. בהמשך  מוהרש "ב אדמו"ר הגה"ק  בדברי זה



הוי"ה  רוח עליו יג ונחה

 äðäå הוסיף הנזכרים האמצעי  אדמו"ר בדברי 

שמעיקרי דמתוך לדבר, ראיה להביא

ולא  מוחלפת תהא לא התורה דזאת הוא אמונתנו 

דבר  לחדש  יכול נביא ושאין  אחרת  תורה תהא

לבלתי משה בתורת ומפורש  הכתוב כנגד מעתה

ושמאל ימין  ממנו ע"ב)סור ב' משיח (מגילה ואפילו ,

בתורתנו  והוזהרנו  י"ג )צדקנו , להוסיף (דברים שלא

דאין  מוכח גופא מזה הנה משה, מתורת  לגרוע ולא

צדקנו, משיח ואפילו בנבואה, רבינו ממשה גדול

משה  תורת על לחלוק יכול אינו  .äשהרי 

äìòîì ïéà ùøåùä úðéçááù úåçëåä 'á .ä

äàåáðá  äùîî

éøäå שאין פירכא עליהם שאין הוכחות  ב' לנו 

משיח  ואפילו בנבואה, רבינו ממשה גדול

הובא  הזוהר , בספר המפורש מן האחת  צדקנו ,

ואין  כתר  בחינת  הוא רבינו דמשה הרמ"ע, בדברי 

נשא  בר  בלתך  אין "כי משיח ואפילו  ממנו למעלה

משיח". לא עלך  כתר  דיהא

 úéðùäå,האמצעי אדמו"ר שהביא ההוכחה היא

עיקרי שבי"ג התשיעי  העיקר  מן  והוא

חלק , מסכת בריש  הרמב"ם בדברי  הנכר אמונתנו 

שבעיקר  השביעי  העיקר  על נוסף  הלא אמונתנוכי  י

והוא  - ע"ה רבינו  משה "נבואת ענין שהוא

היו אשר הנביאים כל של אביהם הוא כי שנאמין

תחתיו הם כולם מאחריו קמו  ואשר מלפניו 

אשר  האדם מין  מכל הנבחר  היה והוא במעלה,

או שהשיג מה מכל יותר  יתברך מידיעתו  השיג

העיקר  הנה שימצא", או שנמצא אדם שום ישיג

מאת מועתקת הזאת  התורה "כי  הוא התשיעי

להוסיף  אין ועליה מזולתו , לא השי "ת הבורא

בתורה  ולא שבכתב בתורה לא לגרוע אין  וממנה

תגרע  ולא עליו תוסיף לא שנאמר  פה, שבעל

בפתיחה  הרמב"ם מזה האריך  וכאשר ממנו ",

עצמו מצד  העיקר  זה והנה שלו , המשניות לפירוש

משה  מנבואת המדבר השביעי  העיקר לולא אף  -

על  יתר  משה גדולת מחייב - לנביאים אב שהיה

שהרי אחריו , והבאים לפניו הקודמים הנביאים כל

רשאים  אינם - בכלל משיח ואף - הנביאים אלו כל

בכוחם  ואין משה בתורת  הכתוב על דבר לחדש 

ואף  ממנו, לגרוע או  עליו  להוסיף או  ח"ו לחלוק 

גדולה  משה שנבואת מוכח גופא ומזה בכלל, משיח

עליו להוסיף בכולם אין כן  שמפני  כולם, על ועולה

ממנו. לגרוע או

ïéìéàîå דמשה בהכרח מוכח הוכחות  תרין

יותר  הנבואה במדרגת  ונעלה גבוה

צדקנו וכדלהלן)ממשיח שכתב (בשורש, מה כן ועל ,

הדרגה  להיות  "שיכול הקדוש החיים האור  רבינו 

המעוטר  משיחנו  מלכנו מדרגת  והוא ממשה גדולה

ה'", רוח עליו ונחה מפסוק כמובן  עטרות בעטרי

אדמו"ר  בדברי  וכמבואר הגילוי , מצד דוקא היינו 

הנזכרת משיח על יתר משה דגדולת זי"ע האמצעי 

התורה  'עצמיות  השגת  מצד  היא אמונתנו בעיקרי

כל  על יתר משה זכה זה שבדבר בשורשה',

היה  כן  ועל אחריו, ושיבאו לפניו  שקדמו  הנביאים

בפועל  מצות  תרי "ג קיום למטה להמשיך בכחו

נעוץ  בסוד למעלה למעלה נעוץ ששורשם ממש,

התורה, סודות  'גילוי' מצד  אבל בתחילתם, סופן 

משה  באשר משה, על מעלה למשיח ליה אית

פנימיות מדרגת זולת  בזמנו לגלות הותר  לא רבינו 

לבד  סתימאה)אבא מוחא משיח (בחינת עליו יתר  ,

גולגלתא  מדרגת  העם את  דעת  שילמד צדקנו 

זו ועל הוי"ה, את דעה הארץ ומלאה ורדל"א

'גילוי ' מצד  למשיח ליה דאית היתירה המעלה

הקדוש  החיים האור  דברי  קאי התורה סודות 

מצד  אבל משה, מעלת  על משיח מעלת שהגדיל

_________________________

בסוד ה. בגופו משה נשמת  התלבשות לסיבת היא התורה, סודות גילוי מצד משה על יתר למשיח ליה דאית  שהמעלה ומובן

עצמו. מצד ואינה שיהיה, ה'וא ש 'היה מ 'ה



לנפשך  חכמה דעה יד

משה  דמעלת  פשיטא 'בשורשה', התורה השגת

בנבואה  לבדו הוא שזכה משיח, ממעלת  גדולה

מעולם. אדם יזכה שלא למה

 íðîàä למה משיח יזכה 'הגילוי' שמצד  מה גם

לטעם  אלא אינו  משה, יזכה שלא

של  בכחו יש זו שלסיבה משיח, בעצמו הוא שמשה

אין  כן שלולא משה, גילה שלא מה לגלות  משיח

בבחינת לא אף ממשה גדול להיות אדם שום בכח

לבד . הגילוי 

 úâùä ãöîã  äãåî ç"äåàä óàù çøëäá .å

 çéùîî  äìòîì äùî äëæ äùøåùá  äàåáðä

 éøáãåבדעת הם מוכרחים האמצעי  אדמו "ר 

כן  לא דאם הקדוש , החיים האור  רבינו

ממשה, גדול המשיח דמלך  אמר האיך  לן  תיקשי 

בנבואה  גדול דמשה אמונתנו מעיקרי  והלא

כזאת הקשה וכאשר צדקנו, ממשיח ואף  מכולם

הי"ד זצ"ל וויינשטוק המגידהגרד"פ  נכד  (שהיה

הק ') הבעש "ט ונכד דוד הק' קול .å בספרו 

_________________________

זה ו. דבר יאמר קדוש פה איך  נשגבה פליאה עליו ונפלאתי מאד בזה תמוהים הקדוש החיים האור דברי ולפענ"ד לשונו, וזה

ברכה) סוף  שם ראובני בילקוט (מובא בפסיקתא ועיין כמשה, בישראל עוד נביא קם ולא בתורה מפורש  כתוב נגד להדיא שהוא

הוא  גם שכתב הקדוש באוה"ח  שם ועיין ע"כ. קצרה בלשון הכתוב שדיבר אלא עוד יקום ולא קם לא קם ולא מהו לשונו, וזה

אפשר  שאי כן גם שם והחליט  וביאר כ') פרק שלישי (מאמר העיקרים בספר זה מענין לדבר למעניתו האריך וכבר כן עצמו

ל  וזה כן גם כתב י"ט  בפרק  שם ועיין ועי"ש. כמוהו ולא זמן בשום ע "ה רבינו ממשה גדול אחר נביא שימצא שיקום אולם שונו,

להביא  רציתי ולא ועי"ש, וגו' משה עבדי כן לא וגו' ד' נביאכם יהיה אם אמר זה המנע הכתוב ביאר כבר ממשה  גדול נביא

במהרה  יבוא אשר שמשיח שם שכתב ב') הלכה תשובה מהלכות ט ' (פרק  ז"ל ברמב"ם להדיא מצאתי וכן האריכות. מפני דבריו

זה  ובודאי ממנו, גדול יהיה שלא שכן ומכל כמוהו יהיה שלא ומשמע  ועי"ש. בנביאות , ע "ה רבינו למשה קרוב רק יהיה בימינו

עיקרים  מהי"ג אחד זה לדבר חשב ז "ל הרמב"ם שהרי מזו גדולה אלא עוד ולא וגו'. נביא קם ולא להדיא שכתיב מטעם הוא

ואם  אחריו, ולבאים לפניו לקודמים לנביאים אב היה ושהוא אמיתית  היתה ע"ה רבינו משה שנבואת יום בכל אומרים אנו אשר

הקדוש  מפיו יצאו איך  הקדוש האוה"ח  על הפליאה גדולה מאד מה מהעיקרים לאחד זה ענין חשב ז "ל שהרמב"ם  מאחר כן

הנ "ל, בפסיקתא רז"ל דברי נגד והוא עצמו דברי סותר הוא הרי מקום מכל 'ואולי', רק כתב שלא ספק בדרך אף  האלה כדברים

לשונו, וזה איתא נב) (ישעיה וגו' עבדי ישכיל הנה פסוק  על בילקוט) (מובא דבמדרש אמת הן ז "ל. והעיקרים הרמב"ם ונגד

כתב  הזה המדרש  פי שעל להיות  יכול ואולי כ') פרק  ג' (מאמר בעיקרים כן גם ומובא ועי"ש , ממשה וגבה מאברהם ירום

לסתור  בא לא הנ "ל המדרש  כורחך על כי לתמיהתנו, ארוכה עלתה לא ועוד איריא, לא הא משום אי אולם כנ"ל, ז"ל האוה"ח 

באיזה  רק הנבואה במדרגות  יהיה לא זה ממשה גבוה המשיח  המלך שיהיה שמה ולומר לתרץ אנו צריכים כורחנו ועל הכתוב,

מכל  ויחכם הפסוק  שדרשו לרז "ל מצינו וכבר ע"ה, רבינו ממשה יותר חכם או גדול מושל שיהיה הכוונה ובודאי אחר, ענין

שם, ורד"ק רש"י בפירוש  ז"ל דרשתם ומובאת  משה, זה הימן ואמרו ע"ה המלך  שלמה גבי שכתיב ה') א' (מלכים וגו' האדם

פרשת  (סוף ראובני בילקוט ועיין וגו', קם ולא הכתוב דיבר דוקא בנבואה ורק ממשה גדול להיות  יכול דבחכמה הרי ועי"ש.

ראיה  הביא לא מדוע  ונפלאתי ועי"ש. וכו', ר"ע ומנו קם חכם אבל קם לא נביא וגו' נביא קם ולא לשונו, וזה שם מביא ברכה)

עקיבא  רבי את להביא הוצרך ולמה ע "ה, רבינו ממשה בחכמה גדול שהיה שדרשו הנ"ל חז"ל דרשת  לפי ע "ה המלך משלמה

גבוה  יהיה דמשיח  שכתב הנ"ל המדרש  כוונת  דבודאי מזה לנו היוצא בכתוב. הענין מפורש לא וגם בזמן, הרבה מאוחר שהיה

וכן  בנבואה רק הקפיד לא וגו' קם ולא הכתוב דהרי בממשלה, או בחכמה או והיינו מנבואה, חוץ אחר ענין באיזה רק ממשה

ועיי"ש. ע "ה המלך משלמה חכם יותר יהיה דמשיח  שכתב ב') הלכה תשובה מהלכות ט' בפרק (שם ז "ל להרמב"ם ליה סבירא

ממשה  חכם יותר יהיה שמשיח  שכן דמכל ע "ה, רבינו ממשה חכם יותר היה דשלמה הנ"ל חז"ל דרשת לפי נשמע ממילא כן ואם

ליה  סבירא הוא שגם ז "ל הרמב"ם דעת מבוארת הרי כמוהו, ולא למשה, קרוב גדול נביא שיהיה כתב בנבואה אבל ע"ה, רבינו

שוב  הנ "ל. המדרש וכדעת ממשה, גדול להיות  יכול אחרת  במעלה אבל דוקא בנבואה רק  הקפיד לא וגו' קם ולא דהכתוב כן,

כמשה  קם לא מעידה והתורה למשה ידמה גבר מי ואמת שם, לשונו וזה שכתב י"ג) דף שני (חלק דבש ביערות כן גם מצאתי



הוי"ה  רוח עליו טו ונחה

ïéàå הגואל הוא שהיה משה "כי דהואיל לומר 

נשמת הוא הוא צדקנו דמשיח - העתיד"

הוא  דגדול עליו לומר  אנו רשאין להכי  אמטו  משיח

יוכיח, התשיעי דהעיקר אינו , דזה בנבואה, ממשה

נשמת התלבשות אחר - ההיא בעת שגם דממה

משה אין  משיח, של בגופו  רשאי(-משיח)משה

מתורת לסור  לבל ועומד  הוא ומוזהר  דבר , לחדש 

ממנו, לגרוע ולא עליו  להוסיף לא ושמאל ימין  משה

ראשון  גואל היותו  בבחינת משה שנבואת מכאן 

אחרון  גואל היותו  בבחינת  משה מנבואת גדולה

משיח, של בגופו נשמתו  התלבשות  אחר שהוא

מלך  מעלת  החיים האור רבינו הגדיל איך  כן ואם

משה. מעלת  על  המשיח

àìà אדמו"ר לדברי אנו צריכים כרחך על

בשורשה  התורה השגת דמצד  האמצעי,

הוא  לבד הגילוי  מצד  ורק  ממשיח, גדול משה

משה, על משיח מעלת  החיים האור רבינו  שהגדיל

סודות גילוי דמצד שאמרנו  זה דבר גם מקום ומכל

אלא  אינו  ממשה, במעלה גדול משיח הנבואה

וכמבואר  משה, נשמת עצמו הוא היותו  לסיבת 

הקדוש  החיים האור  .æ בדברי

 éáø  úìòî øåàéáá  ì"ðä ïéòë  ì"æøä éøáãî .æ

 é"áùø  úìòîå àáé÷ò

éøáãåדאית המעלה בדבר  האמצעי  אדמו "ר 

הגילוי, מצד משה על יתר למשיח ליה

_________________________

לבטל  יכול אין כי משה, תורת ח "ו שיבטל וגואל משיח  וחוזה נביא שום שיבוא להאמין אין ולכך לתורתנו, ועיקר שורש  והוא

עבדי  ישכיל הנה במדרש שאמרו ומה כמשה, קם לא העידה והתורה ממשה גדול שיהיה צריך  לבטל בא ואם ממנו, שגדול דברי

אשר  למשה אדם שום יגיע  לא נבואה והשגת  במעלה לא אבל ד' כסא על ישב כי וגדולה בממשלה היינו ממשה ירום ונשא ירום

דברי  כן ואם שכתבנו כמו להדיא הרי לעניננו, הצריך  עכ"ל כמשה קם לא כי בתורתנו שורש זהו ולכך מאלהים, מעט  נחסר

דוד. קול ספר עכ"ל גדול, עיון צריכים הנ"ל האוה"ח 

בשורשה, הנבואה בהשגת ממשיח  גבוה רבינו דמשה מודה החיים האור רבינו דגם הדעת, תנוח  בפנים שכתבנו מה לפי ואמנם

שבעל  בתורה ולא שבכתב בתורה לא ענין בשום ממנה לגרוע ולא משה תורת  על להוסיף לו אסור משיח גם כך משום שהרי

התורה) כללי פי על התורה בדיני הדורות חכמי שנחלקו המחלוקות  וככל מסיני, לנו המסורים ההוראה דרכי פי על (זולת  פה

למשיח  שיש  הוא בזה שדייקא לבד, התורה סודות  גילוי מצד אלא איירי לא החיים, האור דברי מיוסדים שעליהם הזוהר ודברי

משה. על מעלה

בנבואה ז. משה ממעלת  הם דגדולים עליהם לומר הותר לא משה, לנשמת שזכו משיח) (זולת צדיקים בכמה שמצינו הגם ואמנם

בחינת  הוא שבו דהניצוץ שיהיה הוא שהיה מה חז"ל דרשו שעליו המשיח מלך דשאני לבד, הנבואה סודות 'גילוי' לענין אפילו

כתר  בחינת  הוא דמשה מלכות , - כתר בסוד הוא הביאור ועומק זה. סוד עליהם נדרש  שלא צדיקים משאר יותר ממש, משה

פר  סוף  מ "ב שער בע"ח  כמבואר הם אחד ענין והמלכות  והכתר הנשמות, דמחצב המלכות בחינת  ומשיח הנשמות, א'דמחצב ק

מעלתם  שגדלה בחז "ל מפורש מצינו לא הצדיקים בשאר כן לא ממשה, ונשא חז "ל דרשו משיח דעל ועוד, מקומות. ובכמה

שהם  משה אחר שבאו הדורות  יחידי בענין ראבר"ן הרה"ק  בדברי שמצינו ומה הזה. כדבר עליהם לומר אסור כן ועל ממשה,

ממשה, יתירה למעלה דזכו עלייהו לומר שרי בעצמו משה-משיח  נשמת הם והם דהואיל ורבה"ק , והבעש "ט  והאר"י רשב"י

מוה"ר  והרה"ק  מצותיך דרך בספר צדק והצמח  הקודש באגרת  הזקן אדמו"ר בדברי וכמבואר הנבואה, לענין שם מדבר אינו

הקודש  ורוח השגתם קדושת לכנות שכתב למי פעמים מצינו השאלה בדרך ורק  נביאים, ולא חכמים היו אלו דכל מלובלין צדוק

הותר  נביא שהוא משיח  לענין ורק ה', בשם המתנבא אלא נביא נקרא לא דין פי על ואמנם נבואה, בלשון עליהם חופפת שהיתה

לענין  אלא איירי לא מוהרבר"ן הרה"ק דברי דין, מן ובר ממשה. ונשא חז"ל דרשו שעליו בנבואה, גם ממשה הוא דגדול לומר

לצדיקים  מהם להקיש ואין בעצמו, משיח - משה נשמת  הם דהם זי"ע דרבה"ק משמיה בידו היה שמקובל הדורות, יחידי חמשה

ואכה"מ . בזה, להאריך הרבה עוד ויש אחרים,



לנפשך  חכמה דעה טז 

רז "ל מאמרי בשער הרז"ל שכתב דוגמת  (דףהם

ע"ב) וזה י"א משה, על יתר עקיבא רבי  במעלת

וזה  י"ט פרשה חוקת פרשת רבה במדרש  לשונו ,

עקיבא  לרבי נגלו למשה נגלו  שלא דברים לשונו ,

וחביריו עקיבא ר' זה עינו  ראתה יקר וכל וחביריו ,

ע"ב) ב' דף שבת  רשב"י מאמרי שער גם (עיין .

של  שבחו  זה דרך  על נזכר עקיבא דרבי באותיות 

אמרו הבונה פרק  שבת  במסכת וכן עקיבא, רבי

תלים  תלי וקוץ קוץ כל על דורש עקיבא רבי שהיה

והנה  משה. של כחו  תשש  שכמעט עד  הלכות של

לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד מה אפילו  כי  רז"ל אמרו

גדולה. תימא זה דבר  ולכאורה למשה, נגלה הכל

שעתיד  מה שכל ודאי משה כי הוא הענין אבל

שידעם  מה אלא ידע, התורה בכל בעולם להתחדש

ולרומזם  לדורשם יודע היה לא אבל פה, בעל היה

שבאו עד במקומו, ואחד אחד  כל התורה בפסוקי 

הדרשות דורש היה ואחד  אחד  וכל הדורות  חכמי

היה  וכן הפסוקים, מן  ולומדם נשמתו מחלק שהם

עם  הלכות  של תלים תלי  אותם שכל עקיבא ברבי

מקום  לו  נגלה שלא אלא ענינם למשה נגלו  שכבר

קוצי על ודורשם עקיבא רבי ובא בפסוקים, רמיזתם

לזו, וזו  זו  לדרשה רומז זה קוץ אומר והיה התורה,

עכ "ל.

ïëåרשב"י מאמרי  בשער  עוד  (משפטים כתב

ע"ב) ק ' רשב"ידף התנ"א נשמת במעלת 

בריה  לשונו, וזה לו, שקדמו התנאים נשמות על

נשמות כי דע כו', ארחוי  לאסתמרא ידע דיוחאי

ויש  המקיף  אור  מבחינת שהם מהם יש הצדיקים

מצד  שהם אותם וכל הפנימי, האור  מן שהם

וסודות בנסתרות לדבר כח בהם יש המקיף האור 

יובנו שלא כדי  גדול והעלם כיסוי דרך התורה

ע"ה  רשב"י והנה להבינם. שראוי  למי  אלא

בה  היתה ולכן המקיף, האור  מצד  נשמתו  היתה

אם  שאף באופן ולדורשן הדברים להלביש  כח

להבינם, שראוי  מי אלא יבינום לא לרבים ידרשם

ניתן  ולא הזוהר  ספר לכתוב רשות  לו  ניתן ולכן

לו קדמו  אשר לראשונים או  לרבותיו רשות

הזאת, בחכמה ספר éàãåù לכתוב úåéä  íò

 ìáà ,åðîî øúåé úàæä äîëçá íéòãåé  åéä

 éáìäì çë  íäá  äéä àìù àåä  íòèäù

åäåîë íéøáãäדיוחאי בריה שאמר  מה וזהו  ,

אשר  הזוהר ספר העלם גודל תבין ובזה כו ', ידע

להבין  יכול ומוחא מוחא כל שאין  רשב"י כתב

עכ "ל. דבריו,

ì"ðäá  íùìä éøáãî . ç

øáëå הלשם מדברי הקודמים במאמרנו  הבאנו 

הדע"ה בספר ואחלמה ד 'שבו  דרוש  (ח"ב

ד ') סימן כ "א וזה ענף הדרך, זה על הוא גם שכתב

ע"ה  המלך שלמה שהיה שאמרו מה בקצרה, לשונו 

משה  נשמת כי וכו ', ע"ה רבינו ממשה יותר חכם

והמדע  החכמה לכל הצינור לעולם הוא ע"ה רבינו 

וכו', עד  עולמי  עד ידו על התורה שניתן מעת  אשר 

תורה  דקדוקי  כל כי  וכו', בסיני לו  ניתנו  והכל

לחדש  עתידין שהסופרין מה וכל סופרים ודקדוקי 

בסיני למשה ניתנו  שכולם לעולמים היה כבר 

וזמנו עתו לו  יש וחידוש  חידוש כל אלא כנזכר ,

לכל  ועת  זמן לכל שאמרו  וכמו שיתגלה, אימתי 

לחכם  וחידוש  חידוש כל מתייחד וכן וכו ', חפץ

רבה ובשמות  וכו ', יתגלה ידו שעל סי'פרטי כ"ח (פ'

אמר ו') לאמר , האלה הדברים כל את אלהים וידבר 

בכל  להתנבאות עתידים שהנביאים מה יצחק  ר'

אחד  לכל שניתן  אלא סיני  מהר קבלו ודור דור

רשות לו ניתן  לא הזמן אותו שעד בזמנו

אלא  בלבד הנביאים ולא שם ואמרו להתנבאות ,

ואחד  אחד  כל ודור דור בכל העומדים החכמים אף

ידי על זה כל והיה שם, עיין מסיני, שלו את קיבל

ע"כ . ע"ה, רבינו משה

ïëåשם ה')כתב ברבי(סימן שמצינו מה ליישב

ע"ג )עקיבא פ"ו שלא (דף מה עינו שראתה

בדברי בזה ועיין וכו ', משה של עינו ראה

ועוד  שבת מסכת  רז "ל מאמרי  בשער  ז "ל מהרח"ו



הוי"ה  רוח עליו יז ונחה

מ"א  פרק הגלגולים ובספר  ע"ב ט"ו דף שם

אך  ע"ש . בקודש, דרכו פי  על בזה שם שהאריך 

האריז"ל  שאמר דרך  על הוא בפשוטו  הענין 

כי מקומות ובכמה ב' פרק  הכלים בשבירת

וכו', תיקונו  סיבת הוא וכיסויו  האור  התעלמות 

שכמה  לפעמים נמצא הנה זה בסיבת  לכן 

והשגתם  למעלה יותר  הוא שורשם אשר נשמות 

בא  אינו שמשיגים מה כל הנה גדולה, יותר  הוא

אשר  הנשמות השגת כמו  כך  כל בהתגלות להם

למטה  שיורד  מה שכל משום כי מהם, למטה

הענין  אותו להם מתגלה הנה מלובש, יותר הוא

מה  כל להם ונגלה יותר , דברים בהרחבת

éåìéâ שמשיגים øúåéá היותר הנשמות  מהשגת

מהם, ïúåà עליונים  íéâéùî  íäù  íåùî  éë

 ïéàå  íéîìòð íä  äðä äìòîì øúåé  íéøáãä

øåáéãá äñéôú íäì מה שכל הגם כי  ונמצא .

יותר  השגתה הוה עליון  יותר היא שהנשמה

בבחינת רק  הוא שמשגת  מה כל עכ "ז גדולה,

דברים  שאמרו  מה הוא הצד ובזה וכו ', ההעלם

עקיבא  לר ' נגלו ע"ה רבינו  למשה נגלו  שלא

אותן  השיגו שהם בזה והשמיענו  וחביריו ,

ע"ה, רבינו  משה השיג אשר כן  גם הדברים

שם  אשר  למטה אשר  במציאותן  רק  שהוא אלא

הענינים  אותן  תופסים היו ולכן יותר , מגולים הם

הוא  אשר  ע"ה רבינו  משה משא"כ בהתגלות ,

למעלה  יותר  עצמן הדברים אותן על הסתכל

ולבוש  כלי שום עם השתוות להם אין שם אשר 

היה  ולכן  בדיבור, תפיסה להם  ואין כלל וגוף

כי הוא עכ "פ אך  בהעלם. רק  בהם השגתו 

הדורות מכל גדולה היה ע"ה רבינו  משה השגת

כי עכ"פ  לנו נתבאר  והרי וכו', אחריו הבאים

למשה  נגלו  שלא דברים שאמרו ז "ל מאמרם גם

אינו הוא וחביריו עקיבא לר' נגלו ע"ה רבינו 

באמונות ומפורסם שנודע למה כלל סותר 

הוא  ע"ה רבינו  שמשה ישראל דכלל העיקריים

בישראל  קם ולא ולנביאים לחכמים אב לעולם

כמשה". עוד

äùî  úàåáð úìòîá í"áîøä éøáã øåàéá .è

' åðîî ñðëðå åòø÷ àìù êñî øàùð àìù'

éøáãáå להבין ארווחנא האמצעי  אדמו "ר  מרנא

בפירוש  הרמב"ם בדברי  הגון  ביאור

העיקר  מבאר  שבהיותו  חלק , פרק ריש  המשניות

ע"ה  רבינו משה נבואת במנין המדבר  השביעי 

כל  של אביהם הוא כי  שנאמין  הלשון, בזה כתב

כולם  מאחריו קמו ואשר מלפניו  היו  אשר הנביאים

מין  מכל הנבחר  היה והוא במעלה, תחתיו  הם

מה  מכל יותר יתברך מידיעתו השיג אשר  האדם

וכי שימצא, או שנמצא אדם שום ישיג או  שהשיג

עד  האנושות  מן  התעלותו הגיע השלום עליו  הוא

המלאכים, במעלת  ונכלל המלאכותית àì המעלה

åðîî  ñðëðå åòø÷ àìù êñî øàùðמנעו ולא ,

רב  בין חסרון שום לו נתערב ולא גופני מונע

וה  הדמיונות  הכחות  ממנו  ונתבטלו  חושיותלמעט,

המשתוקק  המתעורר  כחו ונבדל והשגחיותיו 

עליו נאמר  הזה הענין  ועל בלבד, שכל ונשאר

מן  אמצעיות בלא השי"ת  עם מדבר שהיה

עכ "ל. המלאכים,

 äðäåבמעלת לשונו  בדקדוק להתבונן הראוי  מן

קרעו שלא מסך  נשאר "שלא משה נבואת

זה  הוא ופלאי מחודש  גדר  דלכאורה ממנו ", ונכנס

הנבואה. בגדרי  דוגמתו  מצינו  שלא

íðîàä מקאמארנא הרה"ק  דברי נודע כבר 

בראשית פרשת  הברכה היכל בחיבורו

השביעי  העיקר בזה ע"ד )בדברו ל"א דף ,(בראשית

הנזכרים  הרמב"ם דברי  וקור 'א שמביא דאחר 

קדשו ברוח כאן  כיון  "הרמב"ם הנה כי  עלה מסיק

עיין  המעלות, ברום שהם מה כפי הדברים כל

הקודש ". ורוח הנבואה בשער מרן  בדברי 

שם דבריו דע (ע"ג )ובהמשך  וריעי  אחיי "ואתם

קודש  ברוח [הרמב"ם] הרב דברי  שכל לכם

שהיה  בעת  כי עליונים, לדברים ומרמזים נכתבו ,

נכתבו דבריו וכל עליו , שורה השכינה היתה כותב

לפרש  ידי לאל ויש  המעלות , ברום שהם מה כפי 



לנפשך  חכמה דעה יח

אמיתות פי  על כן גם במורה הרב דברי  כל

הדברים".

ïëà שבשורש האמצעי אדמו "ר  בדברי להמבואר

היותר  להשגה משה זכה הנבואה השגת 

האין  דאור  העצמיים השעשועים דבחינת  עליונה

הדקדוק , בתכלית  הרמב"ם דברי יבאו  שפיר  סוף,

מדרגה  לאיזו אלא זוכה משה היה לא דאלמלי

אם  לדון  מקום היה הדרגין , בסולם הנבחנת  עליונה

אפשר  אם אחריו הבאים הנביאים נבואת בענין 

אם  ממנו יותר  ונשגבה עליונה למדרגה לזכות להם

השעשועים  להשגת  משה שזכה השתא איכו לאו ,

חילוקי מיני מכל המושלל סוף האין  דאור העצמיים

שאר  בענין לדון  מקום שום אין מעיקרא שוב דרגין ,

ממנו יותר  עליונה למדרגה המה זכו  אם הנביאים

המושללת עליונה להשגה הוא זכה שהלא לאו, אם

דנא  רזא על לרמוז  וכדי  דרגין , חילוקי  מיני  מכל

מסך  נשאר  "שלא בלשונו  לכתוב הרמב"ם דקדק 

ודו "ק . ממנו ", ונכנס קרעו שלא

 çéùîä êìî  ìò æîø ' í÷ àìå' - ê" äò ê" ùä .é

íå÷éù

óåâáå דמשיח הקדוש החיים האור רבינו דברי

ע  מה מצד  מעלה ליה רבינו,אית משה ל

לאו התורה, סודות גילוי  מצד  שהוא וכמבואר 

ה"ה  קאמייא מן לחד מצינו שכן  בזה, הוא יחידאה

שפתי בספרו זי "ע הכהן מרדכי כמוה"ר הרה"ק 

ברכה  פרשת  התורה על קם çכהן  ולא הפסוק  על

רמז  ורמז יקום, לא אמר  לא לשונו, וזה עוד, ©¨¤¤נביא

ה' רוח עליו  ונחה שנאמר  שיקום המשיח מלך על

דמשיח  הרי עכ"ל. עליו, נאמר  הפרשה אותה וכל

עליה  ולאו רבינו, משה על מה מצד  מעלה ליה אית

יען  טעמא היינו  ובודאי וגו', קם דולא קרא קאי

זה  שלטעם המבואר, וככל משה, עצמו הוא דמשיח

בשורשה  התורה השגת  שמצד דהגם למימר  מצינן 

אית הגילוי מצד הנה משה, מהשגת  למעלה אין 

משה. על מעלה למשיח ליה

ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå - ï"øáàø .àé

 øòùá àåáéå íå÷é ãåò åîöòá àåä  ìáà  äùîë

íéùéîçä

ãåñéå קם בעצמו  הוא אבל כמשה קם דלא הדבר 

מבראשונה, שאת  ביתר נעלה בגילוי 

כמוה"ר  אברהם מוה"ר  הרה"ק בדברי  גם מבואר 

ובינה, חכמה חלק  ריש  אור  כוכבי בספרו  זי"ע נחמן

קם  לא אמנם כי  הארץ בכל זאת  מודעת לשונו, וזה

עוד  בעצמו  הוא אבל כמשה, בישראל עוד נביא

משה  דא משיח כי הזה, מהגלות גם לגאלנו יקום

עז , ויתר שאת ביתר שיהיה בעצמו הוא שהיה ומה

אותו וישיג החמישים, בשער גם ברנה יבא בא כי

כי מאתו , עוד ירד שלא עד  ונשגב עצום בשלימות

במדרגה  בו ויתענג יעלה נצחים ולנצח עד  לעולמי

שם  לו יעויין עכ"ל, וכו ', חקר  אין  עד  מדרגה אחר

מקומות. בכמה ועוד  באורך שכתב מה

ù"ùøä é"øàä ÷"îøä ï"áîøä éøáãî .áé

 à"øâäå

 úîã÷îå שפירש הרמב"ן  לרבינו  מצינו  דנא

עבדי ישכיל הנה לפרשת בביאורו 

שכ "ג ) עמוד  רמב"ן המדרש (כתבי לשון שהביא

ונשא  מאברהם, "ירום נאמר  שעליו  משיח  במעלת 

_________________________

והיה ח. מטראני, משה ומוה"ר קוריאל ישראל ומוה"ר יוסף  הבית מרן ורבנן דמרנן דעה דור מגדולי זי"ע  הכהן מרדכי רבינו

התורה  על כהן שפתי ספר וחיבר האריז "ל, רבינו ומגורי רב בי ממהר"י מוסמך שהיה זי"ע קוריאל די ישראל למהר"ר תלמיד

בספר  ומהם נבג"ם, הקדוש טוב שם הבעל מרן הימים שבעת  אור תלמידי בספרי הקודש אל ספרו הובא הן פרד"ס , בדרך 

(פרשת  שלמה תפארת בראשית), (בראשית  חיים מים באר וארא), (פרשת ישראל תפארת ויקרא), (פרשת  יוסף  יעקב תולדות

אנך  חומת בספרו יוסף  ביתה הביאו ז"ל חיד"א הרב ואף ועוד. קורח ), (פרשת  אמת שפת בלק ), (פרשת  נחל ערבי תבוא),

קדישי. רבנן באלו וכיוצא דוד, כסא ובספרו



הוי"ה  רוח עליו יט ונחה

בזה  עלה ומפרש השרת ". ממלאכי וגבה ממשה,

וקרבתו משיח של למעלתו החכמה ויתכן הלשון,

והנורא  הנכבד  ה' שקראו אברהם כי  האלהים, אל

קרוב  שהיה ומשה חדשה, ברית עמו וכרת  'אוהבו'

עליו העומדים השרת  ומלאכי האדם, מכל להשי"ת 

בידיעתמימ  קרובים אינם כולם ומשמאלו, ינו 

מטה  יומי  עתיק ועד  כתיב כן כי  כמשיח, השי"ת 

אלף  כתיב השרת ובמלאכי  הקרבוהי , וקדמוהי 

ולכך  יקומון, קדמוהי  רבבן  ורבוא ישמשוניה אלפין

מאד  ישכיל אשר  בשכלו  - 'ירום' שהוא ישעי' אמר

יתברך  שמו  בידיעת - מאד ' וגבה 'ונשא הש"י את 

לפרש  שיש והגם עכ"ל. לפניו , הנבראים מכל יותר 

הנבואה, במעלת ולא לבד, החכמה במעלת  כוונתו 

בדעתו הבין החיים האור  שרבינו  נראה מקום מכל

הנבואה. במעלת  גם שכוונתו 

ïéòëå יקר אור  בספרו  הרמ"ק  בדברי  מצינו  זה

רכ"ז) דף  ו' כרך  י"ג  סימן י"א שער "לא (ויחי

באירוסין  אלא בנישואין השכינה אל [משה] זכה

והרי והתחיה", הגאולה לזמן  עתידין  והנשואין וכו '

שגם  ואע"פ משה, בה זכה שלא למה יזכה דמשיח

החכמה, במעלת לפרשם מקום יש  הדברים אלה

שהבין  נראה הקדוש החיים האור מדברי  הנה

הנבואה. במעלת  נמי  דאיירי

ìòå בשער ז "ל האר "י  רבינו  דרש  דרוש זה דרך 

שבט  יסור  לא ד"ה ויחי פרשת  הפסוקים

הנה  בו  נאמר דוד בן  משיח הנה לשונו, וזה מיהודה

מאברהם. - ירום וגבה, ונשא ירום עבדי ישכיל

ממשה. - מאד  מיעקב. - וגבה מיצחק . - ונשא

חיה  לבחינת  אף יזכה דוד בן  שמשיח הוא וענינו 

שלא  מה לנשמה, נשמה הנקראת דאצילות  דאבא

הראשון  הרועה כי ונמצא משה. אפילו  אליה זכה

אלא  וכו' האחרו הרועה עצמו  הוא משה שהוא

וגם  עכ"ל. משה, של לנשמה הנשמה הוא שהמשיח

במעלת לאוקמינהו מקום שיש  הגם אלו דברים

כן  פירש החיים האור  דרבינו נראה החכמה,

מורה  הכתוב שמשמעות  משום הנבואה במעלת 

הוא  משה שהלא הנבואה במעלת  דאיירי טפי

במדרגה  עתה דנתעלה שאמר  הוא ועליו  משיח,

בנבואה. היא הלא משה ומעלת היה, שכבר ממה

øúåéåבכוונת הרש "ש למרן  תמצא מזה

21)הסליחות עמוד ח"ג היר"א (סידור

המשיח". נשמת יתגלה שאז  – פורקנך  "ואצמח

דעת בספרו הטוב הרי "ח בדברי מבואר  והענין

י "ז  פרק  קמ"ו)ותבונה עמוד לשונו,(בהנמ"ח וזה ,

לא  לעתיד  שגם שכתבנו זה לפי  הנה תאמר ואם

דאצילות, עילאה מאבא חיה אם כי המשיח יקח

רבינו משה שהשיג מה בערך  יחידה נקראת שהיא

א"א  מן האמתית  היחידה כן  אם מיש"ס , ע"ה

אות ישיג מי לומר דאצילות  אפשר  אי כי  ה,

דזה  כלל, אותה משיג אחד שום יהיה לא זו  שהשגה

גם  נמי  הכי  דאין  וכו ' לומר ונראה כנודע. יתכן לא

 àåäù ãéúòì çéùîä  äúåà âéùé  åæ  äâùä

 äùî,דאצילות עילאה מאבא החיה ישיג ותחילה ,

גם  וישיג מעשיו ידי  על יתעלה עוד  כך  ואחר 

מצאתי כי ודע, דאצילות. מא"א האמתית היחידה

הסליחות על ז"ל הרש"ש  של הכוונות בסדר

ביתא  אלפא שכתב וכו', דרחמנא ביתא באלפא

דא"ק  מיסוד  היוצא החדש  דמ"ה דכורא בעתיק

ואצמח  ימינך  ארים ובפסוק דעתיק , במצח ומתגלה

דלית א"א - ימינך  ארים כך  הכוונה כתב פורקנך

ויוציא  שיזדווג - פורקנך  ואצמח שמאלא, תמן 

ועיין  ע"ש . ע"כ. היחידה. סוד דוד  בן  משיח נשמת

ע"ב  פ"ח דף שלום נהר בספר  ז "ל להרש"ש  עוד 

מה  ע"ד ] כ"ב דף  ערומים מלביש  הקדמת [לפנינו 

עכ "ל. ע"ש ", הראשון. אדם בענין שכתב

 éøä משה נשמת  בהתלבשות לבוא דלעתיד

מדרגת ישיג צדקנו  משיח של בגופו

החיים  האור רבינו בדברי ולהמבואר  היחידה,

אמרנו וכבר הנבואה, במעלת הוא זה שכל נראה

השגת מצד דאילו  הגילוי , מצד דוקא דהיינו

ממשה  למעלה שאין אמרנו  כבר בשורשה הנבואה

הנבואה  למדרגת שזכה ראשון  גואל דאיהו 
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והשעשועים  סוף  האין אור דמדרגת  השרשית 

גילוי מצד  ורק  מצות, התרי "ג שורש - העצמיים

לבד , הנשמה למדרגת אז  זכה התורה סודות 

ופשוט.

 éøáãëå דמשיח לעיל שהבאנו  הנזכרים הרמ"ק

הנישואין  בחינת להשגת יזכה

העלה  כן  משה, שזכה האירוסין  מבחינת  שלמעלה

דיהבין  לשונו, וזה כ"א לתיקון בביאורו  הגר "א גם

עם  בפני תורה הלומד כל שאמרו  כמו לאנתו , ליה

ארוסתו ואמר בפניו , ארוסתו  בועל כאילו  הארץ

צוה  תורה שכתוב כמו מסיני היא ארוסה דכבר

אלא  כו ' מורשה תקרי אל מורשה משה לנו 

רבא  אמר הדר שאמרו  וכמו  וכו' נשואה שאינה

אבל  ובתורתו דכתיב היא דיליה תורה אין 

לההוא  דיקטול עד לה דזכה לית דמלכא לברתא

אליה  זכה לא עדיין  ע"ה רבינו משה ואפילו  חויא,

זוהר  בתיקוני שאיתא וכמו הסלע חטא בשביל

רבות אתמר עלה דמלכא ברתא אבל שם חדש 

ארוסה  ואיהי  כולנה, על עלית ואת חיל עשו בנות

איהי לאו כאן  ועד מסיני, למשה הלכה למשה

לארעא  ויעול לחויא דיקטול עד ליה נשואה

עד  קדישא לארעא עאל לא דא דבגין קדישא,

מיניה, פרחה דאתברו  לוחין  דמתרין לה, דיזכה

לארעא  יזכה ובגינה לה, יזכה רביעאה ובגלותא

עכ "ל, וכו', דמט"ט בסלע מתכסה ועתה קדישא,

ולו בד"ה שם דבריו בהמשך  כתב וכן שם. יעויין

דא  ובד "ה צדקנו , משיח לענין  האמור  עמים יקהת 

ושם  חיים עץ איתמר ד "ה נ"ו  ובתיקון קולמוס ,

וכמה  ד "ה נ"ח ובתיקון מרעין, מכל חירו  בד"ה

ד"ה  אחרונים מתיקונים י"א ובתיקון  נקודה, דהאי

ספריו. בשאר ועוד ארוסה, דאיהי

 éøäåלדעת היא גם מצטרפת  הקדושה דעתו כי 

לעיל  דבריהם שהבאנו  קדישי  רבנן  הנך  כל

צדקנו משיח של בגופו  משה נשמת דבהתלבשות 

שזכה  ממה עליונה יותר מדרגה ישיג לבוא לעתיד

דאיירי פירש לא ז"ל הוא שגם והגם בראשונה, בה

האור  רבינו בדברי המבואר  מן הנה בנבואה,

והיינו הנבואה, במעלת  הוא זה שכל נראה החיים

גילוי מצד  אלא אינו זה דכל לעיל כדאוקמינן  דוקא

הנבואה  השגת מצד  אבל לבד , התורה סודות 

ממשה. למעלה אין  בשורשה

íò ãçà äð÷á  ç" äåàä éøáã  åìòé øåîàäá .âé

í"áîøä éøáã

 äðäåמדברי בשופי הדעת  תנוח האמור  בכל

ב' הלכה ט' פרק תשובה בהלכות הרמב"ם

בעל  דוד מזרע שיעמוד  המלך  "שאותו  שכתב

הוא גדול ונביא משלמה, יתר  יהיה ÷áåø חכמה

åðéáø äùîì אותם ויורה העם כל ילמד ולפיכך  ,

אלא  אינה משיח דנבואת להדיא הרי ה'". דרך

דבריו נמצא ולכאורה משה, לנבואת  קרובה

"שיכול  שכתב הק' החיים האור  לדברי סותרים

מלכנו מדרגת  והוא ממשה גדולה הדרגה להיות 

עטרות". בעטרי  המעוטר  משיחנו

 íìåàåצדקו שניהם דדברי  ניחא, לעיל בהאמור 

הם  נכונים הרמב"ם שדברי אלא יחדיו,

שבזו ובשורשה, בעצמותה הנבואה השגת מצד

משיח  ואף מכולם, משה נבואת  גדולה ההשגה

דברי אבל רבינו, משה למעלת  קרוב אלא אינו

שהוא  הגילוי  מצד איירי  הקדוש  החיים האור 

משה,'האור' מעלת על משיח מעלת  תגדל ובזה ,

מדרגת אלא לגלות  לו  הותר  לא רבינו  דמשה

אבא סתימאה)פנימיות  עליו(מוחא ויתר לבד ,

מיהת הא ורדל"א, גולגלתא מדרגת  שיגלה משיח

נביא  אין  לכן  בשורש, כלולים הגילויים שכל כיון 

להוסיף  לא משה תורת  על דבר לחדש  רשאי 

לו שיש המעלה דכל ממנה, לגרוע ולא עליה

בעצם  הגילוי תוספת  מצד  אלא אינה למשיח

הנזכרת המעלה זו גם ואמנם משה. תורת

מצד  אלא עצמו , משל אלא אינה באמת במשיח

ההיא  בעת כי בו, המתלבשת משה בחינת

זה  ובאופן  משיח, של בגופו  משה נשמת תתלבש
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אדם  שמעתם שלא התורה סודות גילוי  ימשיך 

.èמעולם 

ìåãâ  çéùî øäåæä  úòãì - äùî  ìàåéå .ãé

äùîî

,àøáéà מסאטמאר הגה"ק לאדמו"ר מצינו

משה ויואל שבועותבספר שלש (מאמר

ל"ז) תימן סימן באגרת הרמב"ם מדברי שהביא

נביא  שהוא המשיח מלך מעלת  לבאר  שהאריך 

רבינו משה מלבד הנביאים מכל וגדול מאוד גדול

מה  והנה לשונו , וזה זי "ע אדמו"ר  עלה וכתב ע"ה.

ממשה  לבד הנביאים מכל גדול שיהיה שאמר 

יהיה  הפסוקים שלפי דאף טעמו נראה ע"ה רבינו 

רבינו כמשה מקום מכל הנביאים, מכל יותר  גדול

בישראל  עוד  נביא קם ולא שנאמר  כיון אפשר, אי 

תולדות פרשת תנחומא במדרש  אמנם כמשה.

ישכיל  הנה בפסוק המשיח מלך  על שדרש  מבואר 

וכו ' מאברהם ירום - מאוד  וגבה ונשא ירום עבדי

ממשה  גם גדול שיהיה מבואר מזה ממשה, ונשא

באגרת הרמב"ם לדעת  לומר  וצריך  ע"ה. רבינו 

ממשה  גדול יהיה שבזה שם שכתב כמו  תימן

למראה  לא ודאין מורח להיות מדריגה לו שיהיה

למשה  היה ולא בגמרא, כמבואר  ישפוט עיניו 

מה  לפרש אפשר  כן ואם זו, מדרגה ע"ה רבינו 

על  ולא המדריגה, אותה על ממשה ונשא שכתב

כמשה  נביא קם ולא הפסוק נגד  שזה .é הנבואה

íðîà"בזוה"ק המבואר  ע"א לפי רמ"ו דף  (פנחס

ע"א) סוף ר"פ דף  תצא מהימנא ורעיא

משמע  וכן  ע"ה, רבינו  משה יהיה המשיח שהמלך 

שיהיה  [בפסוקים] שנאמר  ומה מדרשות , בשאר  גם

ויחי פרשת  הקדוש החיים באור  תירץ כבר  דוד,

ומשה, דוד  שניהם נשמת  המשיח במלך שיהיה

גם  ממשה ונשא שאמר מה לפרש  אפשר  זה ולפי 

נגד  אינו משה יהיה אז  גם אם כי נבואה, על

עדיין  ז"ל והרמב"ם כמשה, נביא קם ולא הכתוב

לעניננו. הנוגעים עכ "ד הזוהר , ספר  לפניו  היה לא

òîù הזוהר בדברי  להמבואר שלדעתו  מיהת

המשיח  במלך תתלבש  משה דנשמת 

דברי וכפשט ממשה, גדול דמשיח לומר  יש שפיר 

שהבאו קדושים בפרשת הקדוש החיים האור 

שכיון  הרמב"ם כדעת דלא וזהו המאמר, בתחילת 

לאו דמשיח ליה פשיטא הוי  הזוהר , דברי ראה שלא

_________________________

רבינו ט. דמשה ליה דסבירא להוכיח יש המשניות  בפירוש  הרמב"ם דברי דמפשיטות  הקודמים במאמרינו הוכחנו כבר והנה

צו  פרשת  תורה לקוטי בספר הזקן אדמו"ר הגה"ק מדברי לעיין יש  זה וכפי לחכמים, אב גם הוא לנביאים אב היותו על נוסף 

אותיות  מאד וגבה עד כו' ויצחק  מאברהם היינו כו' ונשא ירום עבדי ישכיל הנה בו "שנאמר צדקנו משיח במעלת  ידו והניף  ד"ה

בהרמ"ז  ועיין וכו' י"ט  פרק הגלגולים בספר שכתב כמו ע"ה רבינו משה ומבחינת הראשון אדם מבחינת  למעלה שיהיה אדם

פרשת  וריש  בא פרשת מבואר סוף  זה וכעין באורך . שם יעויין התורה", פנימית בהשגת העם לכל דעת ילמד והוא וכו', ואתחנן

דלעתיד  התש "ט  פסח של אחרון שיחת (עיין חב"ד בספרי בזה כיוצא הרבה ועוד אמונה, שערי בספרו האמצעי אדמו"ר בדברי

החכמה, בשורש  מכולם וגבוה לחכמים אב הוא רבינו משה הלא ולכאורה רבינו), ולמשה לאבות  גם תורה משיח  ילמד לבוא

שמות  הוספות שיחות בליקוטי הנדפס במכתב מליובאוויטש מהרמ "ם אדמו"ר להגה"ק ועיין למשה, תורה משיח  ילמד ואיך 

בזה. שעמד רנ "ד עמוד

לחלק בפנים שכתבנו דרך דעל מידי, קשיא לא מעיקרא זי"ע האמצעי אדמו"ר דברי יסוד על בפנים בדברינו להמבואר ואולם

לחכמים  אב הוא משה בשרשה החכמה עצם השגת דמצד החכמה, בענין גם הוא כן הסודות, לגילוי בשרשה הנבואה השגת בין

את  דעת  ילמד והוא עליונה למעלה משיח  יזכה שפיר החכמה, סודות גילוי מצד ואולם משיח , שאת  ביתר עליונה למעלה וזכה

מכסים. לים כמים הוי"ה את  דעה הארץ ומלאה עדי העם

וכדלעיל י. בה, זכה ודאי השורש  בהשגת  אבל בגילוי, ודאין דמורח המדרגה זאת  לו היתה לא דמשה בכוונתו לומר וצריך

בפנים.
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בנבואה  גדול דמשה העלה ולפיכך הוא, משה

וגו ' עוד קם ולא שכתוב וכמקרא .àéממשיח,

øåàéáåשכתבו מה פי  על הפשט דרך על דבריו

שע"תהפוסקים כ ', ס"ק כ "ה סימן (מ"א

טובא) ועוד  א', ס"ק  פ"א הכולל שער סקי"א, כ"ה סימן

הרדב"ז א'פ"ב)מתשובת  סימן שסובר (ח"ד  "דלמי 

מדברי אלא אינה מועד  של בחולו  שהמלאכה

של  חולו  כן אם ז"ל הרמב"ם שכתב כמו  סופרים

אות, לו שיהיה כדי להניח וצריך אות אינו  מועד 

אל  ואתה יכריחו  הקבלה דברי  פלוגתא שהיא וכיון

בשולחנו מקאמארנא הרה"ק הביא וכן  תניח".

עי "ש . ס"ב, סימן  בנימין  משאת  משו "ת הטהור

 éøä בש "ס ההיפך  מוזכר שאינו דדין כייל כללא

וגם  קבלה, דברי אחר  לילך  יש ופוסקים

קבלה  דברי  הפוסקים בין פלוגתא שיש במקום

סימן  חוה"מ הלכות  הב"י מדברי מוכח וכן יכריע.

"עכשיו המועד בחול תפלין  הנחת בענין ס"ב ל"א

המועד , בחול להניחם שלא ספרד בני כל נהגו 

המועד  בחול אותם מניחים היו  שמקודם ושמעתי

שמעון  רבי שכתב מצאו  כך  ואחר הרא"ש, כדברי

המועד , בחול להניחם שאסור אחד  במאמר  יוחי  בר

מורי כתב וכן  המועד , בחול מלהניחם נמנעו  כן  ועל

הביא  וכן  בתשובה". ז "ל קארו יצחק  הה"ר  דודי

בכמה  הטהור  שולחן  בספרו  מקאמארנא הרה"ק 

מחלוקתáéמקומות במקום מכריע קבלה דדברי 

הפוסקים.

åðééäåובדברי דהואיל מסאטמאר הרה"ק  דכתב

נשמת עצמו  הוא דמשיח מבואר הזוהר 

שפיר  לכן  הזוהר, דברי ראה לא והרמב"ם משה,

- הנ"ל הפוסקים כללי פי  על - למיפסק מצינן 

מחלוקת וככל הרמב"ם, כדברי ושלא הזוהר  כדברי

שפעמים יכולים שבתורה הפוסקים כללי פי  שעל

כאן  הוא וכן  הראשונים, על לחלוק  .âé האחרונים

_________________________

גדול יא. יהיה שמשיח  הרמב"ם בדברי להדיא כמבואר החכמה, מצד רבינו משה על במעלה גדול יהיה דמשיח  ודאי הא ואמנם

שיהיה  משיח שכן ומכל הקודמים, במאמרים בדברינו כמבואר בחכמה, ממשה גדול ששלמה בחז "ל איתא וכבר בחכמה, משלמה

בחכמה  המה אם צדקנו, משיח  שיגלה התורה סודות לענין אלא והזוהר הרמב"ם נחלקו לא שוב כן ואם בחכמה, משלמה גדול

ואכמ "ל. שלמה, חכמת  לענין המורה בספר הרמב"ם משיטת בזה לפלפל יש  ואמנם נבואה, מפי או

סופר יב. החתם דזקה"ק  משמיה כן שהביא שם (ועיין סק "ה קכ"ח  סימן א', ס "ק נ"ח סימן א', ס"ק  זהב זר ל' בסימן ומהם

טובא. ועוד החת"ס), בדברי פלפלו האחרונים ואמנם ל"ו, סימן באו"ח 

הזוהר יג . בדברי ורק בראשונים, מזה נזכר שלא במקום כן לא ראשונים, מחלוקת במקום הוא הזוהר אדברי דסמכינן דהא והגם

הכא  דכגון בפנים להלן דברינו בהמשך  יעויין פוסקים, כמה מדברי כדמשמע  אזוהר, דסמכינן כך  כל פשיטא לא מזה, נזכר

החיים  האור הבין כן הנראה וכפי הגילוי), (מצד ממשה גדול דמשיח לומר דרשאין גופא הרמב"ם בדעת  להעיקרים ליה סבירא

הרמב"ם. אדעת  בזה החיים האור דנחלק כמאן חשיב לא בפנים וכדלהלן והאר"י, והרמ"ק  הרמב"ן ובדעת  הזוהר בכוונת הקדוש

בח  סובר והנה הצדדים מן אחד שצד אע"פ  הדת, לעיקרי הנוגע  בדבר שבמחלוקת  להוכיח  הארכנו מגילה יעקב שארית  יבורנו

שוה  כזו מחלוקת  דין כוותיה, להו דסבירא הפוסקים דעת על עצמו סומך שכנגד שהצד כיון הנה מינות , הם שכנגדו הצד שדברי

כן  הביא אחרון ועד שנ"ו, סימן יו"ד חלק  סופר חתם משו"ת מוכח  וכן  הוריות, דמסכת  וכמחלוקת  שבתורה, המחלוקות לכל

ע"א. ד' בהוריות  הגמרא עפ"י מסאטמאר אדמו"ר דהגה"ק משמיה כ"ה) מכתב ד' (חלק אל"ף תורת  בספרו משאפראן הרה"ק

וכו' גמור אמת  הוא בתורה שבא מה שכל להאמין חייב ישראל איש כל "כי ב' פרק הראשון מאמר העיקרים בספר עוד ועיין

במאמרים  מזה כתבנו וכבר דעתו", לפי האמת אל מסכים בדרך  הפסוקים ולפרש  הדת בעקרי לחקור לב חכם לכל הותר ומכאן

הקודמים.

מפורש  אינו לכאורה הגלגול וענין הגלגול, בסוד הוא משיח של בגופו משה נשמת  תתלבש  שלעתיד מה שהרי להקשות  ואין

לאמונת  מודה דהש "ס  ראשונים הרבה כתבו כבר הנה מכרעת, דהקבלה אמרינן לא בש"ס נתפרש  שלא דבדבר נודע וזאת בש "ס ,



הוי"ה  רוח עליו כג ונחה

היכלות  בספר ד"ה שם וישב ריש  ריקאנטי לשם, איזנשטאט הרב ובהגהות  ח', ל"ח וישב עה"ת  הרמב"ן בדברי וכדיעויין הגלגול,

שו"ת  ועיין הגלגול, באמונת  שימאן מי נמצא שלא פ"ו ד' מאמר חיים נשמת ובספר בחיי, ורבינו לשם, הלבוש  ובפירוש

פנחס חז "ל מאמר הראשונים שפירשו כמו הגלגול לסוד מודה דהש "ס  ועוד ו', משנה פ "ב אבות יו"ט תוס ' ח ', סימן מהרלב"ח

דכיון  ע "א קט "ו וישב ריש  לביא למהר"ש פז  כתם בספר ועיין בזה, מודים הראשונים דכל פי"ב וצינה מגן מהריא"ח  אליהו, זה

הגלגול  בענין מאמין שאינו שמי ע "א מ "ג האר"י תלמיד אברהם לר' רזיא גליא להדיא, בש"ס מזה דברו לא הנסתרות  מן שהוא

תפארת  ועיין קכ"ט, מצוה דוד מצודות  בספרו עוד ועיין ב'ר"ג, ח"ה רדב"ז  שו"ת  אליהו, זה פנחס מאחז "ל לפרש יכול אינו

ספק דאין ע"ב ק"פ פז  כתם ועיין קצ"ד עמוד שם ועיין קצ"ז , - קצ"ג ר"ל, - רכ"ד דף  זה בכל שהאריך מה וישב לזוהר צבי

מה  ועיין זה, סוד להעלים חז "ל הצריכו  הבריאה מסודות שהוא כיון רק  רבינו משה עד איש פי איש בידם קבלה הגלגול דסוד

הענין. בסודות  שם שהאריך

השירה  את ישראל ובני משה ישיר אז  שנאמר התורה מן המתים לתחיית  מנין ע "ב) צ"א (סנהדרין חז "ל בדרשת נדבר רגע  עוד

להם  שאין ואלו ע "א צ' בסנהדרין דאיתא הך  ובהקדם התורה. מן המתים לתחיית  מכאן ישיר אלא נאמר לא שר לה', הזאת

לתחיית  מנין לקמן בגמרא דדרשינן במדרשים, "כופר שם ופירש "י התורה, מן המתים תחיית  אין האומר הבא לעולם חלק 

תחיית  שיש  ועוקר הואיל הוא, כופר באורייתא רמיזא דלא אלא המתים שיחיו ומאמין מודה יהא ואפילו התורה, מן המתים

הנזכרים  רש"י דברי בגוף  והנה עכ"ל. הוא, גמור כופר הלכך  הוא, שכן יודע הוא מהיכן וכי ולאמונתו, לנו מה התורה מן המתים

בתחיית  מאמין ואם זו, אמונה בקבלת  שמאמין במה תלוי שהעיקר לפי כתבו, טועה דתלמיד שם לגמרא בביאורו שבע  הבאר כתב

על  הים מרגליות בספרו מרגליות  ראובן הג"ר העיר כבר ואולם הוא. כופר לאו התורה מן מקרא לו יודע  שאינו הגם המתים

רש"י. עם הסכימו והמאירי רמה דהיד לשם בביאורו סנהדרין מסכת

כמו  לישראל המעלה וחזרה בעולם רעה היתה לא החטא אילולי הלשון, בזה כתב מ"ו פרק י"ג שער המלך  עמק  בספר והנה

ע"ה, רבינו משה אם כי העולם לתקן אדם לשום אפשר אי עתה אבל מתוקן, העולם והיה הראשון אדם שחטא קודם שהיתה

תליא  דביה מש"ה, בגימטריא שיל"ה' יבוא כי עד וכו' מיהודה שבט יסור 'לא מקומות  ובכמה בראשית  פרשת בזוהר כאומרו

ליושנה, העטרה לבוא לעתיד יחזיר והוא העולמות פורקנא, כל יתוקנו ידו ועל העגל, בעון שחסר מה  לתקן דורו עם ,ויבוא 

ע"ה  רבינו ומשה ישראל ישוררו הזמן ובאותו לגמרי. בטל יהיה שבהם והמות  והרע  שבהם, הטוב רב וערב ישראל יתוקנו ואז 

ישיר' אלא נאמר לא 'שר חז "ל ואמרו לאמר, ויאמרו לה' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז שנאמר הים שירת

הפעם ובאותו וכו', לעתיד ישראל עם שישורר מלמד ב'], צ"א בגלגול [סנהדרין "ה ע משה  ויתוקנו יחזור  המדבר, הדור עם

שר  - משה ישיר אז  שכתוב מקרא המלך  העמק  דריש  הרי עכ"ל. וכו', שלהם הבא עולם חלק  יקבלו ושם העולמות, כל עמהם

דנמצא  ותימה, כראשית . אחרית הים שירת וישיר דורו, עם ויבוא הגלגול, בסוד משה שיחזור דמכאן כו', ישיר אלא נאמר לא

נדרש  משה ישיר דאז  המלך  העמק בדברי שלהמבואר אלא עוד ולא חז"ל, דרשת  עם אחד בקנה עולה אינה המלך  העמק  דרשת

הגלגול  בסוד נדרש הפסוק  והלא התורה, מן המתים דתחיית מהכא ילפינן מהיכן כן אם לן תיקשי בגלגול משה ביאת  זמן על

המתים. תחיית  בסוד ולא

ל  נדרש והדרש טעמים, לכמה מתחלקים סלע  יפוצץ כפטיש  תורה דדברי בקצרה לומר בראש ויש יש  ומקום לעצמו, והסוד עצמו

דייקא, המתים תחיית  זמן על נדרש ישיר דאז קרא דהך הדרש כללי פי על לחז"ל להו קים דהכי פשיטא ודאי דהא לשניהם,

הדרש, פי על נדרש שמקרא על דנוסף  להוסיף  אלא בא לא המלך  העמק  ואאמנם התורה, מן המתים לתחיית דמכאן אמרו ולכן

הדרש, עוקר אינו הרמז וזה כו', המדבר דור עם בגלגול משה ירידת ענין נרמז  זה דבפסוק  והוא הסוד, דרך על גם נדרש הוא

על  הפסוק  נדרש עליו ונוסף  התחיה, זמן על סובב זה דמקרא לחז"ל להו וכדקים המתים, תחיית זמן על לעצמו נדרש דהדרש 

המלך. העמק כדברי הסוד דרך

שישיר  בלבו עלה הנס כשראה "אז  משה ישיר אז  שכתוב מקרא לפרש כתב התורה על בביאורו רש "י שהלא כן, שהוא לך תדע

המתים  לתחיית  רמז  מכאן רז "ל אמרו מדרשו אבל פשוטו. ליישב זהו נאמרה, המחשבה שם על שהיו"ד וכו', עשה וכן וכו' שירה

המתים, תחיית זמן על ולא גופא ההיא העת  על וקאי נאמר, המחשבה שם על ישיר הפשט  דרך שעל דהגם הרי התורה". מן

הדרוש, דרך  על הפסוק נדרש דהכי לחז"ל להו וכדקים המתים לתחית  רמז דמכאן לעצמו והדרוש  לעצמו נדרש הפשט  הנה



לנפשך  חכמה דעה כד

äùøåùá  äàåáðä  úâùä ãöîù åãåî  ò"åë .åè

 çéùîî  äìòîì äùî äëæ

 íìåàå- מסאטמאר הרה"ק  שגם דבהכרח נראה

ומשה  דהואיל הזוהר  בדעת ליה דסבירא

דמשיח  למימר מצינן  שפיר  משיח בעצמו הוא

- ממשה ונשא במשיח חז "ל כדרשת ממשה גבוה

אדמו"ר  הרה"ק  דעביד  דרבנן חילוקא להך מודה

שבזה  התורה בשורש  משה השגת בין  האמצעי 

בה  יזכה שלא למה משה שזכה מודו עלמא כולי 

סודות גילוי השגת  לבין בכלל, משיח ואף אדם שום

למעלה  משיח שיזכה הוא לבד  שבזה התורה

ז"ל  האמצעי  אדמו"ר הכריח כבר  שהלא ממשה,

לחדש  יכול אינו  בעצמו  משיח שאף  ממה זו  חלוקה

לבלתי ועומד מצווה הוא ואף  משה תורת על דבר 

ראיה  גופא שמזה ושמאל, ימין  משה מתורת  סור

משה ראשון)דנבואת משיח (גואל מנבואת למעלה

אחרון) גואל  - משה הזוהר (דא בדברי וכמפורש ,

ממשיח, למעלה כתר לבחינת זכה דמשה עצמו 

שמצד  פירכא עליה שאין ברורה ראיה זה ומכל

זכה  שלא למה משה זכה בשורשה התורה השגת

דמשיח  החיים האור  רבינו שכתב ומה מעולם, אדם

גילוי מצד  דוקא היינו  משה, זכה שלא למה יזכה

השורש . מצד  ולא התורה סודות

øáëå החלוקה בזו  בהאמור  שלדעתנו כתבנו 

החיים  האור דברי  מעיקרא יתיישבו

באופן  - הזוהר  דברי על המיוסדים - הקדוש 

דהאור  יען  ז "ל, הרמב"ם לדברי  מנגדים שאינם

מצד  איירי  ממשה גבוה דמשיח שכתב החיים

איירי ממשיח גבוה דמשה שכתב והרמב"ם הגילוי ,

השורש . מצד 

 äîåדברי להשוות כתב לא מסאטמאר  שהרה"ק 

ואדרבה  הרמב"ם, דברי  עם החיים האור

החיים  האור  דלדעת אהדדי , דאיפלגו העלה

ואילו ממשה גבוה משיח הזוהר דברי  על המיוסדים

אם  אפילו הוא ממשיח, גבוה משה הרמב"ם לדעת

משיח  על לומר  אין  הרמב"ם דלדעת לומר תימצי 

הוא  ועלה הגילוי, מצד אפילו  ממשה גדול שהוא

כן  גם הרמב"ם בדעת  כן  נפרש אם דאפילו  דאמר 

החיים  האור  דברי על להקשות שכתב אין  הקדוש

ממשה גבוה הגילוי)דמשיח החיים (מצד  דהאור יען  ,

ספר  ראה לא והרמב"ם הזוהר , כדעת ליה סבירא

הזוהר  הפוסקים כללי  פי  על זה ובכגון  הזוהר,

השגת מצד  מיהת  הא הרמב"ם, דעת  מכריע

האור  ואף  - מודו עלמא כולי  בשורש, הנבואה

ואף  מכולם למעלה משה דנבואת - הקדוש  החיים

התשיעי העיקר מתוך וכמוכח משיח, מנבואת

לגרוע, אין וממנה להוסיף  אין עליה התורה דזאת 

וכמבואר .

éôëåדכולי מסאטמאר  הרה"ק  בדעת שכתבנו 

הנבואה  השגת דמצד מודו מיהת עלמא

על  נוסף הנה מכולם, יותר  משה זכה בשורשה

עוד  האמצעי , אדמו"ר מדברי  שהבאנו  ההוכחה

בכל  הוא גדול דכלל בדעתו , כן  לפרש  מסתבר זאת

דאפושי אמרינן  ספיקא דאיכא היכא דכל מקום

החכם  הגה"ק  בדברי  וכמבואר מפשינן , לא פלוגתא

קל "ד )צבי  לא (סימן פלוגתא דאפושי כללא דהך

כתב  וכן  התלמוד , יסודי  מעיקרי  הוא מפשינן 

המהרש"ם סימן אחריו סוף  ד' חלק  מהרש "ם (שו"ת

.)ãéד '

_________________________

לענין  גם זה דרך  על הוא כן ומעתה לחוד, והדרוש  לחוד דהפשט  היא, סתירה לאו זה, את זה סותרים והדרש שהפשט והגם

המלך. העמק בדברי הנזכר הסוד

לדעת יד . דעתו להשוות  לנו יש  באחרונה, אמר מהן איזו ספק  לנו ויש מעצמו, בו חזר שמהר"ם נאמר אם דגם לשונו, וזה

ע "ז  חולין מהתוס' וראיה עליו, החולקים לדעת והסכים לבסוף בו חזר דמסתמא ולומר עליו, החולקים פוסקים ושאר הרשב"א

עי"ש. חבירו, לגבי בו חזר דמסתמא ותירצו  דלקמן, מההיא דלמא ביה הדר דפסח  דמההיא ממאי שהקשו וכו ', בלשון ד"ה ע "א



הוי"ה  רוח עליו כהונחה

ìòå מפורש שכן  דמאחר  בשמעתין , הוא זה דרך 

גבוהה  משה דנבואת  הרמב"ם בדברי

לענין  עליו נחלק  שהזוהר  נאמר  אם לנו די  ממשיח,

לומר  פלוגתייהו  ניפוש ולמה התורה, סודות  גילוי 

שיש  אחר בשורש הנבואה השגת  מצד גם דנחלקו 

השגת מצד  דעכ "פ ולומר דבריהם להשוות מקום

זכה  דמשה מודו עלמא כולי בשורש  הנבואה

גילוי מצד אלא פליגי לא וכלום מכולם, למעלה

למאי אלא אינו זה כל אפס לבד. התורה סודות 

דברי על נחלק  דהזוהר  מסאטמאר אדמו"ר דכתב

להשוות דיש  כתבנו כבר  לדידן ברם הרמב"ם,

כלל, פליגי  לא דמעיקרא ולומר  לגמרי דבריהם

בשורש  הנבואה השגת מצד  איירי  שהרמב"ם אלא

התורה, סודות גילוי מצד איירי  הק' החיים והאור

וכמבואר .

 çéùî àåäù åîöò  ìò øîåì ïîàð  íãà ïéà .æè

 çéùî éðîéñ  äàøäå ã"áá ÷ãáðù øçà àìà

 òãå אדמו"ר בדברי להמבואר  גם דאף  עוד ,

מסכמת הזוהר דדעת  מסאטמאר  הגה"ק

ממשה גדול יהיה דוקא דמשיח דהיינו פירשנו (וכבר

לבד ) התורה סודות  גילוי ואין מצד  פשיטא הנה ,

משיח  עצמו לעשות הרוצה כל דלאו למימר צריכא

הרמב"ם בדברי  הלכתא וכדאיפסק (הלכותעושה,

וה  ה"א י' פרק  התורה לומר "ב)יסודי נאמן  אדם דאין 

ידי על נבדק  כן אם אלא משיח שהוא עצמו על

נאמנים, דבריו ונמצאו  הרבה פעמים סנהדרין

נאמן . אינו  כן ולולא

 äæåלנו שיעמוד נביא כל שם, הרמב"ם לשון

אות לעשות צריך אינו  שלחו  שה' ויאמר

אליהו כאותות  או  רבינו משה מאותות  כאחד 

אלא  עולם, של מנהגו  שינוי בהם שיש  ואלישע

בעולם  להיות  העתידים דברים שיאמר שלו האות

הראוי אדם כשיבוא לפיכך וכו', דבריו ויאמנו 

ולא  להוסיף יבוא ולא השם במלאכות  לנבואה

וכו ' התורה במצות  ה' את  לעבוד אלא לגרוע

העתידים  דברים אמור  אתה נביא אם לו  אומרים

היבואו לראות  מחכים ואנו אומר, והוא להיות 

בידוע  קטן דבר נפל ואפילו  יבואו, לא אם דבריו

יהיה  כולן דבריו באו ואם שקר, נביא שהוא

אם  הרבה, פעמים אותו ובודקין נאמן . בעינינו 

אמת, נביא זה הרי כולן נאמנים דבריו נמצאו 

עכ "ל.

 àìå רמה היד דעת משיח עצמו העושה אלא עוד

מיתה, דחייב ע"ב צ"ג דף  סנהדרין במסכת

אמר  היה, שני  בית ממלכי  כוזיבא בר לשונו, וזה

ביה  כתיב במשיח אמרו  משיח , אנא לרבנן  להו 

לא, לא ואי אין ודאין  מריח דאי  נחזי ודאין דמריח

למימר  איכא קטלוה, ודאין  מריח דלא חזו  דקא כיון 

ברוח  משיח דהא הוה, שקר  נביא גוונא האי  דכי 

דמשיח  דאמר כיון ואיהו ודאין , דמורח הוא הקדש

ומיחייב  שקר נביא ליה הוי  ודאין  אנא ומוראה אנא

עכ "ל. קטלא,

óñåðå דהמבקש הרמב"ם מדברי לעיל האמור  על

פי על נבדק שיהיה בהכרח משיח להיות

מסאטמאר  הרה"ק  כתב זאת עוד  כו ', דין בית

משה ויואל  ד"ה בספרו מ"ח סימן שבועות ג' (מאמר

בדרך ובגאולה) לילך ישראל כל את  שיכוף דבהכרח

משיח, מסימני  מעכב היותר הסימן  שזהו התורה,

"לכן  הגאולה את  שמביא מטעה שהשטן  דכיון

ז"ל הרמב"ם ד ')העמיד הלכה י"א פרק מלכים (הלכות 

בתורה  הוגה שיהיה משיח] [מסימני הראשון  היסוד 

תו כפי אביו  כדוד במצות ותורה ועוסק  שבכתב רה

בדקה, ולחזק  בה לילך ישראל כל ויכוף פה, שבעל

_________________________

אחד  זהו כי קל"ד סימן הח"צ שכתב וכמו מפשינן, לא פלוגתא דאפושי בידינו הוא דכללא משום והטעם דידן, בנידון נמי והכי

יוה"כ  פרק  ביומא הר"ן גוונא כהאי שכתב וכמו עדיף , במחלוקת למעט  דעכ"פ  וכו' דידן בנידון ובפרט התלמוד, ויסודי מעיקרי

ע"כ. דידן, בנידון נמי והכי דאפשר, מאי בכל דעתם להשוות דראוי משום והיינו שם. עיין וכו',



לנפשך  חכמה דעה כו 

היד  בספר  גם שהביא ואף כמבואר. בטוח דרך וזה

קרוב  בנבואה שיהיה כתב שהרי  פלאי , איש שיהיה

אבל  פליאים, ענינים אמר ועוד ע"ה, רבינו  למשה

כל  יקיימו ישראל שכל מה על העמיד  היסוד  עיקר

בעינינו זאת  לראות שנזכה הלואי  כולה, התורה

אחר  כן ועל זולת . ולא הסימן  הוא וזה במהרה,

סיים  במופתים תלוי  שאינו ז"ל הרמב"ם שכתב

וחוקיה  הזאת שהתורה הן, ככה הדברים ועיקר 

מוסיפין  אין  עולמים ולעולמי  לעולם ומשפטיה

שתלוי נחשוב אם כי  מהם, גורעין ואין  עליהם

איזה  ח"ו  שמביא במה להתפתות אפשר  במופתים

ישראל  שכל וזה הקדושה. בתורה גרעון או  הוספה

טרם  כולה התורה כל לקיום ויחזרו  תשבה יעשו 

שישתנה". אפשר ואי  בתוה"ק מבואר הוא הגאולה

úîàáåבדרכי לילך ישראל כל את  יכוף  אם

משיח, שיבא בהכרח שוב התורה,

כל  כלו  ע"ב צ"ז סנהדרין במסכת  ז "ל כאמרם

וכמבואר  בתשובה, אלא תלוי  הדבר  ואין הקיצין 

הרמב"ם  לנו "והודיע מ"ב סימן  משה ויואל בספר

מינה  נפקא אין לדינא שבאמת  אף  גדול, דבר  ז"ל

שכתב  כמו המשיח, ביאת אחר יהיה מה לידע לנו 

לידע  בזה להתעסק  שלא מלכים בהלכות  הרמב"ם

נפשך  וממה המשיח, ביאת  אחר  הענינים יהיו  איך 

בוודאי הקדושה מהתורה הבטחה שזה שסובר  כיון 

אחר  יהיה מה עכשיו  נדע לא אנחנו אם אף  כן יהיה

עכשיו לידע גדול הכרח הוא זה דבר אמנם כך ,

נחזי כי שקר, של בגאולה לטעות מקום יהיה שלא

תשובה  יעשו  ישראל כל אם נפשך  דממה אנן

בודאי ומשפטיה חוקותיה בכל התוה"ק  את ויקיימו

הקיצין  כל כלו  שאמרו כמו  הגאולה, תיכף  יהיה

משיח  שאמר  וכמו בתשובה, אלא תלוי הדבר ואין

ואם  תשמעו, בקולו אם היום לוי בן יהושע לרבי

ז"ל  הרמב"ם השריש תשובה עשו לא עדיין 

שזה  וכתב גאולה, שיהיה אפשר  שאי בהלכותיו 

שהתשובה  מהתוה"ק  והבטחה בקרא מבואר 

שיש  ההיפך שחושב מי כן  ואם לגאולה, מוקדמת

נגד  חושב הוא הרי  תשובה, בלי לגאולה מציאות 

והרמב"ם  ר "ל. בתורה כופר  והוא בקרא, המבואר 

שאינו מי דלכן  מלכים מהלכות י "א בפרק כתב ז"ל

הוי לביאתו מחכה שאינו או  המשיח בביאת מאמין 

העידה  שהתורה יען רבינו , ובמשה בתורה כופר 

וגו ' וקבצך ושב ורחמך  שבותך את  אלקיך  ה' ושב

בתורה  המפורשים הדברים ואלו וגו ', ה' והביאך

כל  ידי על שנאמרו  הדברים כל כוללים הם

שהיא  התשובה קדימת כן ואם עכ"ל. הנביאים,

על  שנאמרו המפורשים הדברים אלו לכל קודמת

ה  הנביאים כל הפסוק ,ידי  באותו  מבואר  כן  גם וא

המשיח". ביאת על כמו  זה על התורה והעידה

ïîéñáåלסימני ברור  סימן עוד כתב שם מ"ח

יבוא  משיח ביאת שטרם והוא משיח,

ז"ל  מפראג המהר"ל לשונו , וזה לבשרנו , אליהו

שפוך  קודם הדלת פתיחת  בטעם כתב שלו בהגדה

אלא  בזה, שפירשו הטעמים כל ודחה חמתך ,

אז  לעורר  שבא דכיון מנהגא דהך  בטעמא האריך

חייבים  אנו  לפיכך שלימה, לגאולה ורצון רחמים

מן  בידינו  שקבלה מה ולפרסם לבנינו להודיע

הנביא  אליהו יקדים הגואל שיבוא שטרם הנביאים

זה  כן  ועל בפסוקים, שהוא כמו הגאולה לבשר 

גדול  ועיקר  אמת  יסוד זה והרי הגואל. שהוא האות

לא  למען  עליו מצפים שאנו המשיח ביאת  לאמונת

כאן  נוהגין ולפיכך שקר, משיח איזה ברשת נפול

למזוג  וגם הנביא, אליהו  של לכבודו הדלת לפתוח

הכל  הגאולה, של ישועה כוס - מיוחד כוס לכבודו

שהגאולה  ולהודיעם ביתו  בני  בפני  לפרסם כדי 

הגאולה. לבשר קודם הנביא אליהו בביאת תלוי 

וסיים  בזה שהאריך המהר"ל] [בדברי שם ועיין 

במנהג  מדבש  מתוק וברור נכון  טעם שהוא

שהסימן  ז"ל דעתו בזה ומבואר  הדלת. פתיחת

הכתוב  שאמר מה הוא גאולה היא אם לידע הברור

יתוודע  בזה ואך אליהו, את לכם שולח אנכי הנה

מקודם  אליהו  שבא נראה אם - גאולה היא אם

היא  שכן שם דבריו בהמשך ועיין הגאולה". לבשר 
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שכתב  ומה דגמרא, וסתמא הראשונים רוב דעת

ואכמ"ל. הרמב"ם, בדעת  בזה לפלפל  שם

ãåòå תחזור ביאתו  שקודם משיח מסימני 

בספר  עוד כמבואר לישראל , הנבואה

ז"ל  הרמב"ם סתם "כבר כי ק"ע סימן משה ויואל

תימן י"ב)באגרת  הגאולה (דף שקודם ודאי  שזה

בהלכותיו כתב וכן  לישראל, הנבואה תחזור 

י"ב) הלכה ט' פרק  תשובה המשיח (הלכות שהמלך

קרוב  עד הנביאים מכל יותר גדול נביא יהיה

ידי על אם כי אפשר  אי ודאי  וזה ע"ה, רבינו  למשה

לעיל  שם עוד ועיין בשלימות". התורה כל קיום

גם. ד "ה קס "ו  סימן מינה

ïôåàáבדברינו העלינו  כי  דאם יובן  האמור שמן

מעל  תגדל התורה סודות  גילוי תדלענין

העושה  כל לא רבינו, משה מעלת על צדקנו  משיח

דין  בבית שנבדק מי  אם כי  עושה, משיח עצמו 

כל  שכפה משיח, סימני והראה נאמן , ונמצא

וקדם  התורה, בדרכי  ולילך בתשובה לשוב ישראל

הנבואה  חזרה וכבר לבשרנו , שבא הנביא אליהו לו 

הוא  הרי  הסימנים אלו  כל אחר שרק לישראל,

משיח. בחזקת

ìò ãîìì àá 'æä ø÷éòä - íéø÷éòä 'ôñ .æé

 àìù éãë íéàéáðä ìë ìò äùî  úàåáð  úìåãâ

åéøáã øåúñì øçà àéáð  ìëåé

äðäå יש משה דנבואת  השביעי  העיקר בגוף

נמשכת תועלת ומה בו יש צורך  מה להבין

שראה  עד הטהורה אמונתנו  לעיקרי ממנו 

הדת. עיקרי בין למנותו  צורך הרמב"ם

 ìãâéå הרמב"ם שהודיענו  אחר  וגדול הלוך  הפלא

הי "ג  אלו  בחומר  המשניות בפירוש

אלה  האדם יאמין "כאשר  כי  שיסד , עיקרים

נכנס  הוא בה', אמונתו  בה ונתברר  כולם היסודות

ולנהוג  עליו  ולרחם לאהבו  ומצוה ישראל, בכלל

האהבה  מן לחבירו איש השי "ת שצוה מה בכל עמו 

העבירות מן שיכול מה עשה ואפילו והאחוה,

הוא  הגרוע, הטבע והתגברות התאוה מחמת 

הבא, לעולם חלק  לו  יש אבל חטאיו , כפי  נענש

יסוד  לאדם וכשנתקלקל ישראל, מפושעי והוא

בעיקר , וכפר  הכלל מן יצא הרי  היסודות, מאלה

ומצוה  בנטיעות, וקוצץ ואפיקורוס צדוקי ונקרא

אשנא". ה' משנאיך הלא נאמר ועליו  לשנאו

ïëåהעיקרים בספר אחריו  פרקכתב ראשון (מאמר

דבר )åè א' על הונח שם 'עיקר'. לשונו, וזה

קיום  לו ואין  בו  תלוי  וקיומו אחר  דבר שעמידת

בו תלוי  האילן  שקיום דבר  הוא שהעיקר כמו  זולתו,

ורז"ל  זולתו , וקיומו האילן  מציאות  יצוייר ולא

לו שיש  דבר אמרו הרבה, הזה בלשון  נשתמשו

הצד  ומזה 'עיקר', לו  שאין או  בדאורייתא 'עיקר'

הדת שעמידת והיסודות  השרשים על השם זה יפול

מבואר  שהוא השם מציאות  כמו בהם, תלוי  וקיומה

לתורה  הכרחית שהאמנתו  עיקר שהוא מענינו

אלהית תורה מציאות לצייר  אפשר שאי אלהית,

הדברים  אילו אי שנחקור ראוי  זה ולפי זולתו,

והנה  האלהית. בדת  עיקרים שיונחו  שראוי

הרי עכ"ל. וכו', עיקרים י"ג אותם שם ז "ל הרמב"ם

והיסודות השרשים הם הם האמונה עיקרי כי

וב  הדת, ועמידת  קיום תלוי קיום שבהם אין לעדם

השביעי העיקר זה יפלא כן ואם לדת , ועמידה

_________________________

עבודת טו. בספר (ומהם והמקובלים משנה), בכסף  (ומהם הפוסקים ספרי בכל דבריו הובאו הר"ן, תלמיד הראשונים, מגדולי

להתט ואין נחל), בערבי (ומהם הק' הבעש "ט  מרן ותלמידי שלא הקודש ), שהזהיר מוהר"ן חיי בספר שהובאו רבה"ק  מדברי פש

ההלכה  בעניני הראשונים דברי קדושת על לחלוק רבה"ק כוונת שאין והעיקרים, הנבוכים מורה כגון חקירה ספרי ללמוד

הפשוטה, האמונה מעיקרי דעתנו לבלבל העלולים בחקירות  לעסוק  לנו היא סכנה הדל בשכלנו אנן שכגון אלא כוותייהו, דהלכתא

הסוד  ע"ד לפרשם מקום יש  המורה דברי דכל מאיזביצא והרה"ק מקאמארנא והרה"ק  התניא בעל הרה"ק  כתב כבר ואמנם

ספק . בלי רבה"ק כוונת  וזהו שכלנו, דלות לעוצם אנו לערכנו הוא הצדיקים בזה שהזהירו ומה נכתבו, הקודש ברוח  שכולם



לנפשך  חכמה דעה כח

בו שיש  הגדול הצורך מהו משה נבואת  שענינו 

ועמידה  קיום אין  שבלעדו עד  הדת ועמידת לקיום

מיניה. לן  נפקא מאי וכי  לדת,

øúåéáå בפירוש ז"ל להרמב"ם בראותינו יפלא

העיקר  מזה מדבר  שבהיותו  המשניות

שכתב  עד  דעתו  נחה ולא במעלתו, הפליג השביעי 

הענין  זה לבאר היה רצוני  הלשון , בזה עליו

וכו', התורה ממקראות המנעול ולפתוח הנפלא,

להצעות צריכין  וכו ' העניינים שאלה שראיתי לולא

זה  בענין יספיק  ולא וכו ', ומשלים והקדמות  רבות 

- הקיצור בתכלית  מקוצר יהיה ואפילו - לבדו

החרדה  זו מה פלאי הוא ולכאורה דפים", מאה

משאר  יותר  העיקר  בזה הרמב"ם שחרד הגדולה

העיקרים.

 äàøðåאנו צריכים השביעי העיקר  זה שבפתרון 

העיקרים י"ז)לדברי פרק  שלישי ,(מאמר

בלי אמיתיים הנביאים דברי שכל אע"פ  לשונו , וזה

ומדרגתו הנביא מעלת גודל לפי מקום מכל ספק,

כמה  כי  בדבריו , הבא האימות חוזק יהיה בנבואה

הדברים  ישיגו  לא השגתם לחולשת נביאים

מה  הנביאים להשגת שיקרה לפי  כראוי , מבוארים

וחזק  בריא שהוא מי  כי החושים, להשגת  שיקרה

שהוא  ומי אמיתתם, על המוחשים משיג הוא בהם

מינם  ישיג אבל אמיתתם, על ישיגם לא בהם חלוש 

מי כי וכו', הם מין  מאיזה להבדיל ידע ולא סוגם או 

שהוא  מה כפי  הדבר  ישיג ההשגה חזק  שהוא

ובלתי מבוארים דבריו  ויבואו  דמיון , בזולת 

והנביא  כפשוטן, אמיתיים יובנו ולזה סתומים,

סתומים  דבריו יבאו במדרגה ממנו  למטה שהוא

יהיו לא ולזה מבוארים, ובלתי  ובמשלים ובחידות 

בהן  הנרמז הענין  כפי  אבל כפשוטן  אמיתיים

הענין  זולת  ענין מהם יובן  פשוטן  וכפי  בלבד,

בהם. המכוון 

 äæìå" אחר נבואותיו  להיות  יחזקאל תמצא

בלתי וחידות  במשלים מדבר  היה הגלות 

ואמר  להשי"ת  מזה שנתרעם עד  כפשוטן  אמיתיים

הוא משלים ממשיל הלא לי  אומרים (יחזקאלהמה

כל כ"א) היו  הנבואה בסוף  שהיה לפי זכריה וכן  ,

אלא  פשטן  כפי  אמיתיות  שאינן  במראות נבואותיו 

הנרמ  קודם כפי שהיה וירמיהו וכו', בלבד בהם ז

היטב. באר מבוארות נבואותיו  כל היו החורבן 

øáëå" משה נבואת בין ההבדל זה השי "ת  ביאר

פה  אל 'פה משה בנבואת  אמר  לזולתו ,

ששאר  מכלל בחידות ' ולא ומראה בו אדבר 

בלתי בחידות מדברים הם משה זולת  הנביאים

ולכן אמיתיים, בלתי  ומראות  éåàø מבוארות 

 ïëå ,äùî éøáã ìà åîéëñéù ïôåàá  åùøåôéù

 äâøãîá ïè÷ä àéáðä  éøáã ãéîú åùøåôé

 éúìáå ìåãâä  éøáã ìà  íéîéëñî åéäéù ïôåàá

åéìò íé÷ìåç.

øåàéáå" ואראה' אומר ישעיהו שמצינו  הרי  זה,

ונשא' רם כסא על יושב ה' (ישעיה את

וחי 'ו') האדם יראני לא 'כי אמר  ומשה ל "ג ), ,(שמות 

היינו מהם אחד שום מדרגת  יודעים היינו  לא ואילו 

אומרים  והיינו  צודקים, הם ישעיהו  שדברי חושבים

שיושג  שאפשר  מה מה' השיג מדרגתו לגודל כי

שלא  למה ומשה ה', את  ואראה אמר  ולכך ממנו 

דבר  אלא מה' השיג ולא ישעיהו , למדרגת הגיע

השגתו למיעוט וחי  האדם יראני  לא כי  אמר מועט,

משה  היות  שידענו אחר  אבל בנבואה. ומדרגתו 

משה  אל ה' ודיבר  עליו  שנאמר  נביאים של רבן 

רעהו אל איש  ידבר  כאשר פנים אל נ "ג )פנים ,(שם

אליו במראה ה' נביאכם יהיה אם כן גם ונאמר 

פה  וגו' משה עבדי  כן לא בו אדבר בחלום אתודע

בחידות  ולא ומראה בו אדבר  פה י"ב)אל ,(במדבר

ספק , בלי  כפשטן אמיתיים משה דברי כי ידענו 

אינם  במדרגה ממנו  למטה שהוא ישעיהו  ודברי

ה', את ואראה אמר מדרגתו ולמיעוט צודקים,

מפעל  היה זה כי כן, ואינו  ה' את שראה שחשב

לכח  היה שלא למה משה אבל המדמה, הכח

בכח  היתה נבואתו  כי כלל, בנבואתו מבוא המדמה

הגשמיים, הכחות  משאר מופשט בו אשר  הדברי 
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אבל  האמת. שהוא וחי, האדם יראני  לא כי אמר

ידי על גם בנבואתו  משתמש שהיה למה ישעיהו

שאינה  אספקלריא רז "ל שקראוהו המדמה הכח

המדמה  בכח ולדמות  לטעות  זה הביאה מאירה,

זאת שהשגתו פירש  בעצמו  והוא השם, את  שראה

זה  ובעבור  וכו ', המדמה הכח ידי ועל בטעות  היתה

כלומר , נדמיתי ', כי לי  'אוי ואמר מתאונן  היה

נבואתי ואין המדמה, הכח מן  שנתפעלתי 

שומע  שהיה משה כנבואת המאירה באספקלריא

לנגד  תמונה שיראה מזולת אליו  מדבר הקול את 

וכו'. עיניו 

øàáúéå" כי זה, äâøãîá מכל àåäù àéáðä

åì øùôà  éà  øçà àéáðî  äèîì

åéøáã  åùøôúé ìáà ,ìåãâä  éøáã ìò  ÷åìçì

øçàå .ìåãâä  éøáã ìò  å÷ìçé àìù ïôåàá

 äâøãîá  äùî úàåáð úåéä äøåúá øàáúðù

 òåîùì  øùôà  éà äúòî ,íéàéáðä ìëî äìåãâ

åéøáã ìèáìå  åéìò ÷åìçì àéáð  íåùì.עכ "ל ,

éøäגדולת על יצא ללמד  השביעי  העיקר כי

עד  הנביאים, מכל למעלה משה נבואת

על  לחלוק נביא לשום אפשר אי  כך  מפני שדייקא

ה' בשם ויתנבא יקום אם ואפילו  משה, תורת

ומשה  הואיל לו, שומעים אין  משה, תורת לסתור 

בספקלריא  וראה הנביאים, מכל במעלה גבוה

הסותר  כל כן ועל הם, שראו ממה יותר המאירה

היא  טעות  הוא, אמת  נביא אפילו  משה, תורת

הנבואה  דברי  ופירש  בדמיונו  טעה דבודאי בידו ,

הבין  משה כי יען המכוון, אמיתות כפי  שלא

הנביאים  מכל יותר  הנבואה מראה פתרון אמיתות

אחריו. הבאים

 äæå,יצא ללמד לבד  עצמו על לא השביעי העיקר

לעולם  הוא דכן יצא, כולו  הכלל על ללמד  אלא

הנביא  מן במדרגה הגדול נביא דכל הנביאים, בכל

דברי לבטל לו שומעין  במדרגה, ממנו  הקטן זולתו

הוא  הבין בודאי  כי  במדרגה, ממנו הקטן  חברו

הנביא  מן שאת  ביתר אמיתותה על הנבואה דברי 

הקטן  שדברי  ובהכרח במדרגה, ממנו  שלמטה

הגדול. דברי על חולקים שאינם באופן  יתפרשו

 úìåãâ  úáéñì à÷ééã -  íéø÷éòä éøáãî ãåò . çé

åéøáã øåúñì àéáð  íåùá  çë ïéà äùî úàåáð

 ìòå בהמשך העיקרים בספר עוד  כתב זה יסוד 

שם י"ט)דבריו דבריו,(פרק בתוך לשונו  וזה ,

 ô" òà  äùî éøáãá ìàøùé  åðéîàä äæ øåáòáå

 éðá úøåú ìò íé÷ìåç íéøáã  åéøáãá åàáù

 çð י"ד פרק  [שם שכתבנו היותם æè כמו עם ,[

_________________________

ולנח טז. נח , עד ז"ל רבותינו קבלת  לפי אנשים בהן שנהגו מצות  בקצת הראשון אדם נצטווה בתחילה כי בתו"ד, לשונו וזה

בלבד  הצמחים אכילת אלא חיים בעלי אכילת לאדם התיר לא בתחילה כי הראשון, לאדם אסור שהיה חיים בעלי אכילת  התיר

הוסיף  ולמשה המילה, מצות הוסיף ולאברהם החי, מן אבר מצות  לו והוסיף וכו' לנח חיים הבעלי אכילת  התיר כך ואחר וכו'

שנשחטה  לאחר הבהמה כי נח, לבני נאסרו דברים להם והתיר נח, לבני מותרות  היו עריות  קצת ואסר רבות , אחרות  מצות

הגזל  על נהרג נח בן וכן הבהמה, שתמות עד החי מן אבר משום עליה נהרג נח ובן מפרכסת היא שעדיין אע "פ לישראל מותרת 

נתחייבו  זה ומפני עליו נהרג בידו מוחה ואינו גוזל חבירו את הרואה נח ובן בישראל, כן שאין מה פרוטה משוה פחות  על ואפילו

עליה, נהרג וישראל פטור מאביו אחותו על שבא נח בן וכן וכו', דין בו עשו ולא גוזל שכם את  שראו הריגה שכם בעלי כל

בערבות  זה ונאסר וכו' האבות  בימי אהובה שהיתה אע "פ אלהיך  ה' שנא אשר מצבה לך  תקים ולא על בספרי אמרו מזו וגדולה

נאסר  סיני, בהר משה בימי גמור מותר והיה השם, לכבוד לעשות האל עבדי דרך  שהיה דבר שאפילו מפורש הרי וכו'. מואב

שיורה  ממה זה וכל אותם יאסור בפירוש  הכתוב נמצא נח לבני שהותרו העריות  קצת  והרי רז "ל, דעת לפי מואב בערבות להם

ונח  באדם הענין זה נוהג היה וכן הזמנים השתנות כפי האסור אל ההתר ומן ההתר אל האסור מן משתנה היתה האלהית שהדת

על  מקצתה, ולא כולה לא לעולם תשתנה שלא ז "ל הרמב"ם ודעת  נשתנית . לא הנה עד משה ומשבא משה שבא עד ואברהם

וכו'. תשתנה" ולא התורה תנוסח שלא העקרים מן אחד שם כן



לנפשך  חכמה דעה ל

להם  שנתברר לפי וזה אלהית , שהיא מקובלים

משה, ידי  על תורה לתת רוצה שה' אמיתי בירור 

ומן  מקבלתם לזוז רשאין ישראל היו  לא כן  לא שאם

קבלה  אבותיהם ידי  על ומנח מאדם שקבלו  התורה

אם  דרכים, בשני  היה הזה והבירור  נמשכת ,

להם ìåãâ בשנתאמת  äðùîä ïåøçàä àéáðäù

 ïåùàøä ïî äâøãîá להם בשנתאמת  ואם ,

כי כראשון , חזק אימות  האחרון  השליח שליחות

משה  בנבואת נתאמתו האלה המינים שני

וכו ', גמור אימות åéäובשליחותו  äæ  øåáòáå

 ô" òàå , åéøáãá ïéîàäì íéáééåçî ìàøùé

øçà , íéðåùàøä íéàéáðä  éøáã ìë  øåúñéù

 úâøãî úéìòúðå ' åëå  åúåçéìù úîàúðù

åúàåáð.

 íìåàå" אחר נביא בעתיד  שיבא אפשר אם

להאמין  ושנחייב משה דברי סותר

משני באחד לא אם זה לפי  יתכן לא הנה אליו,

גדול  ההוא הנביא היות בשנתאמת אם צדדין ,

כמו שליחותו בשתתאמת  אם ממשה, במדרגה

משה, שליחות àéáð שהתאמת  àöîéù  íìåà

 äæ òðîä áåúëä øàéá  øáë äùîî ìåãâ אמר ,

כן  לא וגו' אתודע אליו מראה ה' נביאכם יהיה אם

בו אדבר פה אל פה וגו ' ביתי בכל משה עבדי

י"ב) למעלה (במדבר משה נבואת  שנתעלית  הרי ,

התורה  בסוף  שבא כמו נביא, כל בחק שהוא ממה

ה' שידעהו כמותו  אחר  נביא לעולם יקום שלא

משה  ששאל הוא המדרגה שזו  פנים, אל פנים

ולא  התורה בסוף שכתב כמו לו וניתנה מהשי"ת 

פנים  ה' ידעו  אשר  כמשה בישראל עוד נביא קם

פנים ל "ד )אל .(דברים

éôìå" בנבואה מתפאר או נביא שום יבא אם זה

מה  ממשה גדולה למדרגה שהגיע ויאמר

דבר  לסתור  אליו  לשמוע שראוי ויאמר  אפשר, שאי

ולא  לו  נאבה לא שעה, בהוראת  שלא משה מדברי 

שיאמת שצריך לו  נאמר  אנחנו  כי אליו , נשמע

שבאו הנביאים ומכל ממשה במדרגה גדול היותו

אפשר  אי  זה בזולת  אבל וכו', תלמידיו  שהיו אחריו 

וכו'.

 äæìå"øåúñì àåáéù àéáð  íåùì  åòîùé àì

 äùî  éøáã שהוא ה' מפי ישמעו  לא אם

לנבי השומע כי לכך, משה שליח דברי  על לעבור א

לנביא  ששומע כמי  זה הרי שעה בהוראת  שלא

השי "ת, מפי בעצמו הוא ששמע מה על לעבור 

זה  דבר שעל כך , על לנביא לשמוע ראוי שאין

ששמע  לפי האריה אותו שהמית הנביא עדו נענש

מפי בעצמו הוא ששמע מה על לעבור אחר לנביא

הוא  ולזה להלן], דברינו בהמשך  [וכמבואר  השי"ת 

ïä מבואר  íãà  íåùì ïéîàäì  øùôà éàù

øîàéù  äàåáðá  øàôúî åà àéáð äéäéù

 äùî éøáã  øåúñì  íùä çéìù àåäù ולומר

הנוגע  עכ "ל וכו', ליבטל זמנם ושהגיע זמניים שהם

לעניננו.

ì"ðäá éøæåëä  éøáãî .èé

ïëåהכוזרי אחריו  ויכוח æé כתב שני דן-כוזרי (מטה

ש ') אות וזה ד' השביעי , העיקר בביאור

הוא  הקדושה תורתנו מעיקרי שעיקר לשונו ,

וכתב  כמשה, בישראל עוד  נביא קם שלא להאמין 

העיקרים בעל כ ')הרב פרק ג ' לשונו,(מאמר  במתק 

שאפשר  ימשך  כך  יהיה לא שאילו לפי שהטעם,

יאמר  משה אחר נביא שאיזה ימצא המצא שאם

משה  כגון  דבריו, שמכחיש  שנראה דבר  איזה

אמר  וישעיה וחי' האדם יראני  'לא אמר רבינו 

ונמשכים  משה דברי עוזבים היינו  ה'' את 'ואראה

ישעיה  אחר  נביא בא היה אם וכן  ישעיה, אחר

ונמשכין  ישעיה את עוזבין  היינו - דבריו ומכחיש 

מנביא  ונעתקים הולכים היינו  וכן  האחר, אחר

_________________________

שעות ).יז. ח "י בקונטרס איש החזון בדברי (וכגון הפוסקים בדברי הרבה הובאו הכוזרי דברי



הוי"ה  רוח עליו לא ונחה

לחוזה  ומחוזה ח"וçéלנביא תפול מעט ומעט ,

בכללה. התורה

íà" ימוט בל חזק ויסוד  בתורה הוא גדול כלל כן 

אשר  ה' מדבר יפול שלא ועד, עולם מלבנו 

ואם  נקודה, כמלא ואפילו  ארצה משה אל צוה

שנראה  דברים או דבר  בנביא נמצא באולי

באופן  נפרשם רבינו, משה של דבריו  סותרים

מפשוטם, להוציאם שנצטרך אף  עמהם שיסכימו

ממשה. גדול לנו מי  כי

,ãåòå"לעמו ללמד  סיני  הר על ירד שהקב"ה

כבד  וענן וברקים בקולות ומצות תורה

אומר  ה' קול את  ונשמע מאוד , חזק שופר  וקול

בל  נתגלה ובכן וגו', לך יהיה ולא אמיתתאנכי  בנו

כל  של רבן  רבינו  משה נבואת  ואמיתת ה' תורת

מה  שמענו  ובאזנינו  ראינו בעינינו  כי הנביאים,

והשומעים  והרואים מעולם, נשמע ולא נראה שלא

כפר  אנשי או משפחה כגון  מעט אנשים היו  לא

ונשים  אנשים ישראל כל אלא אחת , עיר או  אחד

שהיו נערים עם זקנים בתולות  וגם בחורים וטף 

ד' דהיינו  אלפים, אלף  ד' למספר קרוב אז עולים

היו מצרים שיוצאי מעיד שהכתוב לפי  מיליאוניש,

ואם  מטף , לבד הגברים רגלי אלף מאות שש 

של  כמנהגו חמשה מהרגלים אחד לכל תחשוב

הנ"ל  למספר  יעלה וקטנים נשים שהן עולם

משה  נבואת על נאמנים עדים שאנו  וכיון בקירוב,

נאמן  שהוא בעינינו וראינו  השלום, עליו  רבינו 

ובין  בכתב בין ידו על שקבלנו התורה כל ה', בבית

הקב"ה  מפי בסיני שמענוה כאילו לה הוה פה בעל

שמענום. הגבורה שמפי  לך  יהיה ולא כאנכי 

ïëìå"לנו די  לא מתורתנו נקודה או  אות לבטל

גדול  שיהיה אפילו  אחד אדם שיבוא

ובנסים  ובנביאות בחסידות  בצדק  בחכמה

מלאכי כל ולא מלאך, ולא קול, בת ולא ונפלאות,

ויראה  ובעצמו בכבודו הקב"ה יבוא אלא השרת ,

שהוא  בפיו  ויאמר  וכו' וברקים בקולות  כבראשונה

הוא, ה' דבר כי  נדע ואז  נקודה, או אות מבטל

ולמות מאודנו לבז נערה זה באופן יהיה וכשלא

בשמחת ועוללינו  וטפנו נשינו ונפש נפשנו  וליסורין

ולא  אירע לא כזה דבר  אבל בחליל. כהולך  לבב

דתו ימיר  ולא האל יחליף לא כי  מעולם, יארע

טהורה  ה' יראת אמר  ע"ה המלך  ודוד  לעולמים,

לנו צוה שבנביאים האחרון ומלאכי  לעד, ¦עומדת 

על  בחורב אותו  צויתי  אשר  עבדי  משה תורת  זכרו

עכ "ל. ומשפטים. חוקים ישראל כל

 ïëì  äùîë í÷ àìù ïåéë - ïúðåäé 'ø éáøä . ë

äùî éøáã ìèáì àéáð  íåùì  çë ïéà

éøáãëåהשביעי דהעיקר - הנזכרים העיקרים

יותר  משה נבואת  גדולת  על יצא ללמד 

ומשום  אחריו ושבאו  לפניו שקדמו  הנביאים מכל

משה, תורת  לסתור נביא בשום כח אין דייקא כך 

בספרו יהונתן  ר' הרבי  זקה"ק  מדברי עולה כן 

דבש ב')יערות  דרוש  ב' בתו "ד ,(חלק לשונו  וזה ,

למשה, ידמה גבר  מי 'àì ואמת   äãéòî  äøåúäå

,åðéúøåúì ø÷éòå  ùøåù àåäå ,'äùîë  í÷

 äæåçå àéáð  íåù àåáéù ïéîàäì ïéà êëìå

 ïéà éë , äùî úøåú  å"ç ìèáéù ìàåâå çéùî

 ã ìèáì ìåëéåðîéä ìåãâù éî  éøá בא ואם ,

לא  העידה והתורה ממשה, גדול שיהיה צריך לבטל

עבדי ישכיל הנה במדרש  שאמרו ומה כמשה. קם

וגדולה  בממשלה היינו ממשה, ירום - ונשא ירום

לא  אבל ה', כסא על ישב úâùäå כי  äìòîá

øñçð  øùà äùîì  íãà  íåù òéâé àì  äàåáð

 íéäìàî èòî לא כי בתורתינו  שורש  זהו  ולכך  ,

כמשה. קם

_________________________

חב יח. דברי לסתור שרשאי גדול נביא מיבעיא דלא העיקרים בדעת שהבין נראה הכוזרי דברי במעלה,ממשמעות  ממנו הקטן ירו

אינו  במעלה ממנו הגדול הנביא דברי ורק  דבריו, לסתור רשאי בזמן, אחריו הוא אם לחבירו, במעלתו השוה נביא אף אלא

לסתור. רשאי



לנפשך  חכמה דעה לב 

 éøä,משה תורת לסתור  יכול נביא שאין דהטעם

משה  על התורה העידה שכך מפני הוא

הנביאים  מכל יותר בנבואה הוא גדול כי  רבינו 

קטן  בנביא כח ואין  אחריו, ושיבאו לפניו שקדמו

העיקר  בא ולזה ממנו , הגדול נביא דברי  לסתור 

דבר  לחדש  רשאי  נביא אין  למה ללמד - השביעי 

היא  הדבר  דסיבת ושמאל, ימין משה מתורת ולסור 

כמשה. קם לא כי יען 

 øåúñì àéáð ãéá  çë ùéã à"áùøä éøáãî .àë

åøáç éøáã

óåâáåבדעת העיקרים מדברי  העולה החידוש 

במעלה  הגדול נביא ביד כח דיש  הרמב"ם

הנה  במעלה, ממנו הקטן אחר נביא דברי  לסתור 

הך  ובהקדם הרשב"א, בדברי  גם מבואר  כן  כי

על  שעבר "נביא ע"ב פ "ט דף בסנהדרין  דאיתא

הנביא עדו כגון  - [חייב] עצמו (ופירש "י,דברי

עליו, מקטר ירבעם שהיה אל  בבית ה' מזבח על  נתנבא

עדו) היה והוא כתיב יאשיהו גבי הימים דכתיב ובדברי ,

אותי  צוה כן ולא כי  לחם תאכל לא לאמר ה' (בדבר

הזה) במקום מים ושמע תשתה עצמו  דברי  על ועבר

וכתיב  שם) רש "י  ושתה, ואכל השקר  הנביא לדברי 

אתו, וישב וכתיב כמוך, נביא אני גם לו  ויאמר

אריה". וימצאהו וילך  וכתיב

êäå'מלכים-א בספר לה איתא וזה (י"ג )עובדא

איש  אל [ירבעם] המלך וידבר הכתוב, דבר

ּוסעדה  הביתה אתי בואה הנביא] [עדו  ¨¨¢האלהים

אבוא  לא וגו ' המלך  אל האלהים איש  ויאמר וגו',

הזה, במקום מים אשתה ולא לחם אוכל ולא עמך

לחם  תאכל לא לאמר  ה' בדבר אתי  צוה כן  כי

וגו', בדרך  וילך  וגו', מים תשתה אחד ולא ונביא

האלהים  איש  אחרי  וילך וגו ' אל בבית יושב זקן

הביתה  אתי לך אליו  ויאמר  וגו' הנביא] [עדו

ולא  לחם אוכל לא וגו' [עדו ] ויאמר  לחם, ואכול

בדבר  אלי דבר  כי  הזה, במקום מים אתך אשתה

ויאמר  וגו ', מים שם תשתה ולא לחם תאכל לא ה'

דיבר  ומלאך  כמוך  נביא אני  גם הזקן ] [הנביא לו 

ויאכל  ביתך אל אתך השיבהו  לאמר ה' בדבר אלי 

בביתו לחם ויאכל אתו וישב וכו ', מים וישת  לחם

דבר  ויהי  השלחן  אל יושבים הם ויהי מים. וישת

שמרת ולא ה' פי מרית  כי יען ה' אמר  כה וגו ' ה'

ותאכל  ותשב אלהיך ה' צוך  אשר המצוה את 

אל  אליך דיבר אשר  במקום מים ותשת לחם

אל  נבלתך  תבוא לא מים תשת ואל לחם תאכל

בדרך  אריה וימצאהו וילך  וגו ', אבותיך קבר 

ע"כ . וימיתהו,

 äðäå נפשך דממה המעשה, זה יפלא לכאורה

למה  אמת, נביא הזקן  הנביא זה היה אם

דמילתא  אעיקרא היה שקר נביא ואם עדו, נענש

בביתו. ולשתות  לאכול עדו הסכים למה תימה

ז"ל  הרשב"א אדוננו זה בכגון  נשאל כבר ואכן

י"א) סימן ח"א אשר (בשו"ת  הנביא וענין  לשונו, וזה

הנביא  לדברי  האמין  איך  וכו' לירבעם מיהודה בא

הנביא  כי  הפשט מדרך  יראה השיבו , אשר [הזקן]

מתחילתו, אמת  נביא היה השיבו אשר [הזקן]

ולולא  כמוך ', נביא אני 'גם אליו  שאמר  והוא

היה  לא מתחילה נביא שהיה אצלו נודע שהיה

מיכן  שלאחר אלא מאמינו, היה ולא לו שומע

עזור  בן לחנניה שקרה וכמו שקר , נביא נעשה

הנחנקין  פרק  סוף בסנהדרין ע"א)שאמרו  צ' (דף

שקר , נביא נעשה ולבסוף  אמת נביא שהיה

בכך  אותו  להאמין  [לעדו] לו היה לא כי ובאמת

שיוגד  עד ישתה ולא שם יאכל שלא שנצטוה אחר

בעצמו שהוא סבור  [עדו] היה ושמא לעצמו . לו 

שלא  לו כשאמרו לו שאמרו מה מתחילה הבין לא

לחזור  מותר שיצא עכשיו אבל וכו', לחם שם יאכל

אשר  [הזקן] הנביא דברי  על בזה ובטח ולאכול,

הנחנקין  בפרק שם ז "ל אמרו זה וכענין  השיבו .

ע"ב) לו(פ"ט שנאמר אמתי  בן  יונה של בנבואתו 

סבור  היה והוא נהפכת , ונינוה יום ארבעים עוד 

אלא  כן  היה ולא לרעה, מטובה ממש נהפכת 

של  ענשו מקום ומכל לטובה. מרעה שנהפכה



הוי"ה  רוח עליו לג ונחה

על  לעבור לו  היה שלא הודיענו  שהגיעו זה נביא

עצמו מנבואת  הוא שהבין מה ועל עצמו דברי 

נענש , כן ועל השיבו, אשר הנביא דברי  מחמת 

בסנהדרין  ממנו שלמדו שעובר (שם)עד  בנביא

עכ "ל. שמים, בידי  חייב שהוא עצמו  דברי  על

 éøä היה הנביא עדו  של עונשו  דסיבת  נתבאר

היה, נביא הוא אף  הזקן שהנביא שהגם לפי 

מעדו במעלה גדול שהיה כפיèéואפשר ולכאורה ,

כל  עם בקולו , לשמוע לעדו  ראוי היה בעלמא זה

במראה  נצטווה בעצמו  שעדו הכא כגון  זה

אסור  ההוא, במקום ולשתות  לאכול לבל הנבואה

נביא  שאין  לפי הזקן , הנביא בקול לשמוע לו  היה

יבוא  כאשר אפילו עצמו  דברי על לעבור רשאי 

וכיון  דבריו , ויסתור  ממנו  במעלה גדול נביא

ולבל  לאכול לבל הנביא עדו אל היה ה' שדבר

ה', דברי  על לעבור רשאי  היה לא שוב לשתות,

פתרון  הבין אם בעצמו  מסתפק  עדו שהיה ואע"פ 

בדעתו סבר זה ולטעם כראוי, הנבואה מראה

לאכול  הוא רשאי וכי  היא, נכונה הזקן דנבואת 

דהואיל  נענש, זאת כל עם הזקן , בבית  ולשתות 

שלא  הוא הנבואה מראה שפתרון  בדעתו והבין

על  לעבור לו אסור היה שוב ישתה, ולא יאכל

דברי על לעבור רשאי  נביא דאין  עצמו, דברי 

.ëעצמו

ìåãâ àéáðá çë ùé  íøåáòù  úåáéñ 'á .áë

äìòîá  åðîî ïè÷ä  åøéáç éøáã øåúñì

 äìåòäדברי לסתור  רשאי  גדול דנביא האמור  מן 

זה  ולטעם במעלה, ממנו  הקטן נביא

ויאמר  נביא יקום שלא כדי השביעי, העיקר הוצרך

לסתור  ויבא רבינו  ממשה בנבואה גדול שהוא

שאין  להודיע השביעי העיקר  בא ולזה משה, תורת

לנביאים  אב היה הוא כי  ממשה, בנבואה גדול

והבאים  לפניו  הקודמים מכל יותר בנבואה וזכה

אין  כן  ועל כמשה', קם 'ולא הכתוב וכמאמר אחריו ,

משה. תורת  לסתור  נביא בשום כח

 äðäå במעלה הגדול נביא ביד  כח שיש  במה

במעלה  ממנו  הקטן הנביא דברי לסתור 

העיקרים דבספר  טעמים, שני  שלישי מצינו  (מאמר

י"ז) דבריפרק שכל "דאע"פ מבואר לעיל שהובא

מעלת גודל לפי מקום מכל וכו', אמיתיים הנביאים

הבא  האימות חוזק  יהיה בנבואה ומדרגתו הנביא

ישיגו לא השגתם לחולשת  נביאים כמה כי  בדבריו,

חזק  שהוא מי  כי  וכו ', כראוי  מבוארים הדברים

והנביא  וכו ', שהוא מה כפי  הדבר ישיג ההשגה

סתומים  דבריו יבאו במדרגה ממנו  למטה שהוא

ולזה  וכו' אבל ובחידות כפשוטן, אמיתיים יהיו  לא

הטעם  כי הרי  בלבד". בהן  הנרמז  הענין כפי 

דברי לסתור הגדול הנביא ביד כח יש שמחמתו 

_________________________

דעדו יט. שאני, דהכא להרשב"א ליה סבירא דשמא העיקרים, לדעת  מסכמת הרשב"א דשיטת  מוכרחת  ראיה מכאן שאין אע"פ 

קטן, נביא הוא אפילו הנבואה, פתרון בבירור היודע  נביא מפי השומע אבל הנבואה, פתרון באמיתות מסופק  היה בעצמו הנביא

נביא  שיבוא בעולם דיתכן דהרשב"א מדעתיה חזינן עכ"פ שזאת אלא ממנו. הגדול הנביא דברי לקבל צריך  השומע  אין שמא

נבואתו. מפשיטות  בדעתו שהבין כפי דלא הנביא חבירו דברי ולפרש לסתור

"הבדל כ . כי י"ח פרק השלישי בשער העיקרים בדברי גם מבואר עצמו, דברי על לעבור רשאי נביא דאין הנזכר זה ודין

אפשר  אי השם מפי שומע שהנביא מה כי נביא, פי על לו שנאמר הדבר ובין ה' מפי לנביא המושג הדבר בין יש גדול

אהבת  אשר יחידך את בנך  את  נא קח  לאברהם שנאמר כמו לראשון, הפכי מה' דיבור לו כשיגיע אלא פנים בשום שיתבטל

מאומה, לו תעש ואל הנער אל ידך  תשלח  אל לו נאמר כך ואחר לעולה שם והעלהו המוריה ארץ אל לך ולך יצחק  את 

שהיה  לחם, שם ולאכול אל לבית לחזור אל בבית אשר הזקן לנביא ששמע על האריה שאכלו הנביא עדו נענש  זה ובעבור

צווי  נביא פי על לו שיבוא אפשר כבר נביא, פי על לאדם הנאמר ואולם נביא. ידי על שלא מפיו ה' שצוהו מה היפך זה

לראשון". הפכי



לנפשך  חכמה דעה לד

שלגודל  משום הוא במעלה ממנו הקטן חבירו 

מראה  פתרון  ישיג בנבואה ומדרגתו מעלתו

שהואיל  מחברו שאת  ביתר אמיתותה, על הנבואה

לו אפשר  אי כמותו , במדרגה גבוה כך  כל ואינו 

דמיון  אם כי אמיתותה, על הנבואה פתרון  להשיג

לסתור  הגדול הנביא בכח יש  כן ועל לבד, הנבואה

אינו הנבואה פתרון דאמיתות  ולהכריע דבריו

אחר . באופן אלא ההוא הנביא כדברי

 íìåàå ע"א פ "ט בסנהדרין הגמרא בדברי

מה  המתנבא וז "ל, נוסף, טעם מבואר

ויעש  דכתיב כנענה, בן  צדקיה כגון  - שמע שלא

ליה  הוה מאי ברזל, קרני  כנענה בן  צדקיה לו 

מי ה' ויאמר דכתיב אטעיתיה נבות  רוח למיעבד 

ויצא  גלעד, ברמות ויפול ויעל אחאב את יפתה

ויאמר  אפתנו, אני  ויאמר ה' לפני ויעמד הרוח

גם  כי  הרי ע"כ. כן , ועשה צא תוכל וגם תפתה

מה  שקר  נבואת ולהתנבא לטעות  עלול אמת נביא

נבות של רוחו  דוגמת  רוח ידי על וזהו שמע, שלא

בדברי שם ועיין  כנענה. בן לצדקיה שהטעה

למידק  ליה הוה מקום שמכל על דנענש הגמרא

נביאים  שני  ואין נביאים לכמה עולה אחד  דסיגנון

כולהו מדקאמרי והני אחד, בסיגנון  מתנבאין

שם. עיין כלום, לא מינה שמע כהדדי 

ïëå לעיל שהובאו הרשב"א בדברי מבואר 

"כי הזקן  הנביא עם הנביא דעדו  במעשה

אמת נביא היה השיבו  אשר [הזקן] הנביא

כמוך' נביא אני 'גם אליו שאמר והוא מתחילתו,

וכמו שקר , נביא נעשה מיכן  שלאחר  אלא וכו ',

פרק  סוף בסנהדרין שאמרו  עזור  בן  לחנניה שקרה

ע"א)הנחנקין  צ' ולבסוף (דף  אמת נביא שהיה

שיש  במה אחר  טעם זה והרי שקר ". נביא נעשה

ממנו הקטן חבירו דברי לסתור גדול נביא ביד כח

למיחש  איכא אמת  נביא שגם לפי  והוא במעלה,

רוח  ידי על שקר  נביא ונעשה נתהפך שמא ביה

לסתור  גדול נביא ביד  כח יש  כן  ועל בזה, וכיוצא

ענה. שקר  כי  ולומר  הקטן הנביא דברי 

'áî ìåìùì -  äùî  úàåáðá  úåìòî 'á .âë

 øåúñì àéáðá  çë ùé  íøåáòù  ì"ðä  úåáéñä

åøéáç éøáã

äðäåמקומות שבשני  להרמב"ם חזי  דשפיר  עינא

על  יתר  רבינו  משה נבואת במעלת ידבר 

ש  אחרתכל מעלה נקט מקום ובכל הנביאים, אר

ריש  המשניות  בפירוש  הנה כי  זה, כראי  זה ראי  לא

כל  על משה נבואת מעלת  לבאר כתב חלק מסכת 

הנביאים  כל של אביהם הוא "כי  הנביאים שאר 

הם  כולם מאחריו  קמו ואשר מלפניו היו  אשר 

האדם  מין מכל הנבחר היה והוא במעלה, תחתיו

שהשיג  מה מכל יותר  יתברך מידיעתו השיג אשר 

ע"ה  הוא וכי שימצא, או שנמצא אדם שום ישיג או 

המעלה  עד האנושות מן  התעלותו  הגיע

נשאר  לא המלאכים, במעלת ונכלל המלאכותית 

עם  מדבר שהיה וכו ', ממנו ונכנס  קרעו  שלא מסך 

שנבואת וכו ', המלאכים מן  אמצעיות בלא השי"ת 

הנביאים  כל מנבואת נבדלת ע"ה רבינו משה

יעויש "ב. עכ "ל וכו ', דברים בארבעה

íðîàå התורה יסודי הלכות  החזקה היד  בספר 

והוסיף  משה, בנבואת לדבר חזר  ח' פרק 

לא  רבינו משה לשונו , וזה אחר, מטעם בזה לדבר 

ובמה  וכו ', שעשה האותות מפני  ישראל בו האמינו

זר  ולא ראו  שעינינו סיני הר  במעמד  - בו האמינו

והלפידים, והקולות האש  אחר  ולא שמעו  ואזנינו

ואנו אליו, מדבר  והקול הערפל אל נגש והוא

הוא  וכן וכך , כך  להן אמור לך  משה משה שומעים

את לא ונאמר עמכם, ה' דבר בפנים פנים אומר 

שמעמד  ומנין הזאת . הברית  את ה' כרת  אבותינו

אמת שהיא לנבואתו  הראיה היא לבדו  סיני  הר

בעב  אליך  בא אנכי הנה שנאמר  דופי  בו  שאין

בך  וגם עמך  בדברי העם ישמע בעבור  הענן

ועשה  הנביא עמד  אם לפיכך וכו', לעולם יאמינו 

נבואתו להכחיש  וביקש  גדולים ומופתים אותות

בבאור  יודעין  ואנו לו , שומעין אין רבינו משה של

משה  שנבואת לפי  הן , וכשוף  בלט האותות  שאותן 



הוי"ה  רוח עליו להונחה

בעינינו אלא וכו ' האותות פי על אינה רבינו 

הא  הוא, ששמע כמו שמענוה ובאזנינו ראינוה

דבר  על לאדם שהעידו  לעדים דומה הדבר למה

להן , שומע שאינו  שראה, כמו שאינו  בעיניו שראה

אמרה  לפיכך שקר, עדי שהן בודאי  יודע אלא

דברי אל תשמע לא והמופת האות בא שאם תורה

ומופת באות אליך בא זה שהרי ההוא הנביא

אנו ואין והואיל בעיניך , שראית מה להכחיש

משה  שצונו  המצות מפני אלא במופת  מאמינים

של  נבואתו להכחיש שבא זה מאות נקבל היאך 

כתב  זה וכעין עכ"ל. וששמענו , שראינו משה

שם. עיין המשניות, לפירוש  בהקדמה בקצרה

ùéå ביא השני  דאלו  נבואתלומר במעלת ורים

דאמרן  טעמי תרין אילין לקבל קיימי  משה

במעלה  הגדול הנביא ביד כח דיש  בטעמא לעיל

הנה  כי במעלה, ממנו  הקטן  הנביא דברי  לסתור 

העיקרים, בדברי  הנזכר  הראשון  הטעם כנגד 

ההשגה  חזק והיותו הגדול הנביא מדרגת שלגודל

ביתר  שהיא, מה כמי  הנבואה מראה אמיתות  ישיג

כמוהו, במעלה גבוה שאינו  הנביא מרעהו  שאת

כפי אם כי  אמיתתה על הנבואה משיג שאינו 

דברי באו  זה כנגד הנה לבד, בה הנרמז  הענין 

השביעי)הרמב"ם העיקר בביאור המשניות  (בפירוש

למעלה  שזכה משה נבואת במעלת שהפליג

שקדמו הנביאים מכל ויותר יותר בנבואה עליונה

לא  ששוב ארווחנא דמהשתא אחריו , ושיבאו  לפניו 

כחו וכי  ממשה הוא שגדול לומר נביא שום יוכל

כן  ועל ממשה יותר  הנבואה מראה בהשגת חזק 

העידה  דכבר  ח"ו , משה תורת  לסתור  הוא רשאי 

שמשה  בזה והודיעה כמשה' קם 'ולא התורה בנו 

מראה  להשגת  הוא וזכה הנביאים, לכל ואב גדול

מכל  שאת  ביתר  דנהרא באספקלריא הנבואה

ממנו. יותר להשגה שיזכה מי ואין הנביאים,

ãâðëå הגמרא בדברי הנזכר  השני הטעם

עלול  אמת נביא דגם הרשב"א ובדברי 

אותו, המטעה רוח ידי על שקר לנביא להתהפך

דעינינו התורה יסודי  בהלכות  הרמב"ם דברי  באו 

דמעתה  משה, נבואת אמיתות שמעו  ואזנינו  ראו

על  ח"ו  שקר  טענת לטעון נביא שום יוכל לא שוב

את להכחיש יוכל דהאיך ע"ה, רבינו  משה נבואת

ודו"ק  זר , ולא ראו עינינו .àëאשר 

 çë ïéàù òéãåäì éòéùúä ø÷éòäá êøåöä .ãë

 øåúñì - çéùî ïåâë - äùîî  ìåãâä àéáðá

äùî  úøåú

 äðäå היא השביעי בעיקר  הצורך  דסיבת נתבאר

במעלה  הגדול דנביא הוא ודינא דהואיל

במעלה, ממנו הקטן הנביא דברי  לסתור  רשאי 

כן  רבינו  במשה שגם אמינא דעתך  סלקא הלכך 

במעלה  הוא שגדול ויאמר נביא יבא שאם הוא,

_________________________

מקאמארנא כא. הרה"ק  מדברי הנה במעלה, ממנו הקטן הנביא חבירו דברי לסתור רשאי גדול דנביא בפנים האמור ובגוף 

ל"ח ) (עמוד א' אות זהב זר ל"ד סימן הטהור שולחן בספרו לו וכדיעויין חבירו, דברי לסתור יכול נביא אין שלדעתו משמע

שכבר  מה ולבטל לחלוק שבעולם סהדרין לשום אפשר "אי שוב ההלכה, בהכרעת דין הבית למנין נצטרף שנביא שבמקום

ובמנין, בחכמה ממנו גדול כן אם אלא חבירו דין בית  דברי לבטל יכול דין בית  דאין נביא, עמהם והסכים הראשונים הכריעו

נביא, כן גם השני במנין שיהיה צריכים כן לעולםאם חבירו דברי היפך יאמר  לא החיים ונביא אוצר בספרו ופירש שנה וכן ."

" ע"ד) ע"ג-ריש סוף קפ "ז (דף ע"ח  מצוה משפטים אליהו פרשת ביד  אף כח אין וכו' במנינם  אמת נביא  שהיה  כיון כי
עליהם ול לחלוק עמוני הכריעו בועז  של דין שבית  מה בזה שפירש מה שם ועיין חרבו ", לחגור הוצרך  שיתרא ומה עמונית א

נביא  אין הדין שמצד לומר כוונתו שאין ואפשר שם. עיין עמונית , ולא עמוני הרמתי שמואל של דינו מבית  מקובלני כך  ולומר

דהורו  שאני התם נמי אי חבירו. דברי לסתור נביא שיבא כזאת שימצא שכיח דלא אלא הנביא, חבירו דברי על לחלוק  רשאי

לעיין  ויש משה, כתורת  היא והרי תורה, דין תוקף  נבואתו קיבלה כן ועל הסנהדרין, כדברי להכריע נצטרף  והנביא הסהדרין,

ואכ"מ . בזה,



לנפשך  חכמה דעה לו 

נשמע  משה, תורת  לסתור  דעתו על ויעלה ממשה,

שמשה  ללמד השביעי העיקר  בא ולזה ח"ו , לו 

עליונה  היותר המדרגה אל לבוא זכה רבינו 

לפניו שקדמו  הנביאים מכל שאת  ביתר בנבואה

נש  שלא עד אחריו, קרעוושיבאו  שלא מסך אר 

הנביאים  כל מנבואת נבדלת  ונבואתו ממנו , ונכנס

שבעולם  נביא בשום כח אין ולפיכך וכמה, בכמה

דבריו. לסתור 

ïëå כח יש עצמה זו דלסיבה גיסא, לאידך  הוא

הנביאים  דברי  לסתור  רבינו משה בנבואת 

מקובל  שהיה איסורים כמה ולהתיר לו , שקדמו

דזכה  יען  העיקרים, מדברי לעיל כמובא אצלם,

באספקלריא  הנבואה מראה אמיתות  להשיג משה

שומעים  לו  כן  ועל הנביאים, מכל יותר  דנהרא

מכולם. יותר 

,àøáéà העיקר הרמב"ם מנה שכבר  מהשתא

אל  צורך מה טובא לן תיקשי השביעי 

מועתקת הזאת התורה כי  "והוא התשיעי  העיקר

להוסיף  אין  ועליה מזולתו , לא השי "ת הבורא מאת 

בתורה  ולא שבכתב בתורה לא לגרוע אין  וממנה

תגרע  ולא עליו תוסיף לא שנאמר  פה, שבעל

השביעי העיקר  מן ליה שמעינן ממילא והא ממנו ",

כבר  שהרי  במשה, הנבואה במעלת  גדול שאין

כדי הוא השביעי  העיקר בזה דהצורך  פירשנו 

שמכאן  באופן  משה תורת אמיתות ולקיים להעמיד 

לסתור  שבעולם נביא שום ביד כח יהיה לא ואילך

העיקר  זה לנו  יש  שכבר כיון כן ואם משה, תורת

ולקיים  להעמיד ענינו שכל נוסף בעיקר צורך  מה

הכי בלאו הא כו', להוסיף אין  שעליה משה תורת

בכחו שיהיה בנבואה רבינו ממשה גדול לנו אין 

משה. תורת  על ח"ו לגרוע או להוסיף

 äðäå בעל רבינו  לדברי אנו צריכים בזה גם

כ ')העיקרים פרק  שלישי בזה (מאמר שעמד 

היה  שלא להרמב"ם ליה דחזינן  מתוך  דאכן  והעלה

הוצרך  אלא משה, דנבואת השביעי  בהעיקר  די  לו 

מכאן  התורה, דנצחיות  התשיעי העיקר  גם להוסיף 

גדולה  משה שנבואת השביעי  העיקר  אחר  שגם

כמשה  גדול נביא שיקום יתכן עדיין הנביאים, מכל

דמשיח  בחז"ל שמצינו דרך  ועל ממנו , גדול יותר או 

היה  לא אם ולפיכך ממשה, וגבה ונשא ירום צדקנו 

בלתי לבדו השביעי העיקר  רק מונה הרמב"ם

שמן  דהגם דעתין  סלקא הוי התשיעי, העיקר

לסתור  נביא בשום כח דאין  ילפינן השביעי  העיקר

שמעלתם  נביאים בשאר  דוקא זהו משה, תורת

אמרו שעליו צדקנו משיח כן  לא משה, משל קטנה

זה  דכגון סד "א משה, משל גדולה שמעלתו חז"ל

העיקר  בא לזה משה, תורת  לסתור  לו שומעין 

הקדושה  תורתנו  אמיתות ולקיים להעמיד  התשיעי

ולהודיע  לעולם, ימוט בל נאמן כיתד  ולקובעה

תורה  תהא ולא מוחלפת תהא לא התורה שזאת 

מי יהיה שבעולם נביא בשום כח ואין אחרת,

גבוה  דהוא עליו  שנאמר אותו ואפילו - שיהיה

אין  עליה ושמאל, ימין ממנה לסור  - ממשה

הוצרך  זה ולטעם לגרוע, אין וממנה להוסיף 

כעיקר  התשיעי  העיקר ולמנות להוסיף הרמב"ם

עצמו. בפני 

äæå על לתמוה ויש  בתו"ד, העיקרים לשון 

משה  נבואת שעשה שעם ז "ל, הרמב"ם

שיש  ההבדלים וביאר  העיקרים, מן  [השביעי] עיקר

הנביאים  כל כי  ואמר  לזולתו, משה נבואת  בין 

למטה  הם כולם אחריו והבאים לפניו הקודמים

תנוסח  שלא [תשיעי] עיקר לעשות חזר  ממדרגתו,

תשתנה. ושלא התורה

 äàøðå" כבר הזה העיקר  שאלמלא לומר שדעתו

דברי לבטל לנביא לשמוע אפשר יהיה

במדרגה  הקטן  לנביא נשמע איך  תימה והוא משה,

הבאים  הנביאים מכל גדול שהוא משה דברי לבטל

כי תאמר  אם אלא ז "ל, הוא שכתב מה לפי  אחריו 

בישראל  עוד  נביא קם 'ולא פירוש  כי  לומר  דעתו 

אבל  הנביאים, משך  ימי  בכל לומר  רצונו כמשה'

לבעל  ["שאפשר  כמוהו אחר  שיקום בעתיד  אפשר

לעולם  יקום שלא הוא שאמת  ולומר וכו ' לחלוק  דין



הוי"ה  רוח עליו לז ונחה

באומות אבל ממנו גדול ולא כמשה בישראל

על  ז "ל רבותינו שאמרו כמו  שיקום, אפשר  העולם

מאברהם ירום מאד וגבה ונשא äùîî ירום äáâå

ממשה גדול שיקום שאפשר  שיראה (לשון וכו '

מינה) לעיל  שם עיקר העיקרים לעשות  הוצרך  ולזה ,[

מה  שם ועיין עכ"ל. התורה, תנוסח שלא אחר

מיהו בקודש , לדרכו הרמב"ם בדברי  לדון שהאריך 

למנות הרמב"ם שהוצרך  דהטעם למדנו  לעניננו

יבא  שלא כדי הוא העיקרים, בין  התשיעי  העיקר

בחז"ל  דרשות  כמה וכדמצינו - ממשה שגדול מי 

במעלה  ויגבה ויתנשא ירום צדקנו  משיח שמשיח

הוצרך  שלזה משה, תורת  לסתור - ממשה יותר 

אדם  בשום כח דאין ללמד התשיעי, העיקר

תורת על לחלוק  ממשה גדול יהיה ואפילו שבעולם

משה.

êøãáå העיקרים מדברי מיהת  שמעינן אגב

ויתנשא  ירום דמשיח הרמב"ם, בדעת

הוצרך  עצמו  זה לטעם שהרי  ממשה, יותר  במעלה

שהרי היא, ורבותא התשיעי . העיקר אל הרמב"ם

בהלכות הרמב"ם דברי  מפשט כמובן  דלא זה

לעיל שהבאנו  י"ג )תשובה כך (אות כל אינו  דמשיח

'קרוב' שיהיה אלא כמשה הנבואה במעלת  גבוה

דברי עם שהסכים נראה ובכאן בנבואה, למשה

ממשה  יותר  במעלה גבוה יהיה דמשיח חז"ל

דברינו. בהמשך  מזה עוד  ועיין  בנבואה,

 ø÷éòä ïä úåðîì í"áîøä êøöåäù äîî . äë

 ø" åîãà éøáãë  çëåî 'èä ø÷éòä ïäå 'æä

 éòöîàä

àìà הרמב"ם מנה שכבר אחר השתא דאיכו 

לן  תיקשי העיקרים, בין  התשיעי העיקר 

העיקר  אל יש צורך  מה דמעתה גיסא, לאידך

מן  ילפינן  כבר  הא משה, נבואת דגדולת  השביעי 

אפילו נביא לשום שומעים דאין  התשיעי העיקר

תורת לסתור רבינו  ממשה יותר  במעלה גדול יהיה

כמשה, במעלה גדול שאינו  לנביא שכן  ומכל משה,

להודיע  השביעי העיקר  אל יש צורך מה כן  ואם

ליתי דלא היכי  כי  הנביאים מכל גדול רבינו שמשה

הא  לעיל, וכדפרישנא דבריו, לסתור אחר נביא

ממשה, יותר  גדול נביא ימצא המצא אם אפילו 

שומעין  אין נמי משיח, לענין  חז"ל שדרשו  דוגמת 

העיקר  מן וכדילפינן  משה, תורת  לסתור לו 

יש  צורך  מה לדוכתיה קושיין והדרא  התשיעי,

עד  אמונתנו  עיקרי בין  השביעי העיקר למנות

דבשלמא  לדת , ועמידה קיום אין  שבלעדו 

ולקיים  להעמיד העיקר זה בא הנה עד להמבואר 

לא  שמעתה ימוט בל כיתד ולקובעה משה תורת

להמבואר  אבל משה, תורת לסתור נביא שום יוכל

ומה  התשיעי בהעיקר  זה כל נכלל כבר  הרי  עתה

השביעי. העיקר אל יש צורך

ïéàå גואל רבינו  דמשה הזוהר  דברי פי  על לומר

שאמרו ומה אחרון , גואל עצמו  הוא ראשון

משה  היינו ממשה, במעלה גדול יהיה דמשיח חז"ל

שאז  אחרון  גואל - משיח בחינת בהיותו  בעצמו 

ולזה  ראשון, גואל היותו מעת  במעלה גבוה יהיה

העיקר  אל והן  השביעי  העיקר  אל הן צורך יש 

גדול  שמשה יצא ללמד השביעי  דהעיקר התשיעי,

ושיבאו לפניו  שקדמו הנביאים מכל יותר  בנבואה

ל  ואמטו מיאחריו, יהיה נביא שום ביד  כח אין  הכי 

ללמד  התשיעי והעיקר  משה, תורת לסתור שיהיה

גואל  היותו  בעת בעצמו רבינו משה שאפילו יצא

היותו מעת יותר  במעלה ויגבה ירום שאז  אחרון,

התורה  לסתור בידו כח אין עכ "ז ראשון, גואל

דזאת ושמאל, ימין ממנה ולסור מסיני  שקיבלה

נביא  ואין  מוחלפת  תהא לא מסיני  שקיבלנו התורה

ללמד  בא השביעי  העיקר ונמצא דבר, לחדש  רשאי 

משה  תורת לסתור הנביאים בשאר כח שאין  על

בעצמו במשה כח שאין  על ללמד  התשיעי  והעיקר 

גואל  משה תורת  לסתור אחרון  גואל היותו  בעת 

ראשון .

 äæã שאר לי  מה בעצמו משה לי דמה אינו ,

התשיעי דהעיקר  זה דין  עיקר  הא נביאים,



לנפשך  חכמה דעה לח

חז "ל ובדרשת תגרע, ובל תוסיף  בבל (שבתמקורו

ע"ב) סוף ב' מגילה ע"א, שאין ק"ד המצות  אלה

בדברי וכמבואר  דבר, לחדש רשאי  הנביא

"והזהירנו המשניות  לפירוש  בהקדמתו הרמב"ם

לא  שנאמר  כמו  מהם, ולגרוע בהם מלהוסיף כן  גם

ע"ה  אמרו  כן ועל ממנו , תגרע ולא עליו תוסף 

ע"ב) ב' מעתה",(מגילה דבר  לחדש  רשאי  נביא אין 

תורת לסתור בא בעצמו  משה אם לי  מה כן ואם

משה, תורת  לסתור בא אחר נביא אם לי  מה משה

דאפילו מלמדנו  התשיעי  העיקר  שכבר מאחר  הא

חז"ל  וכדרשת ממשה יותר במעלה הגדול נביא

צדקנו משיח לא לענין בעצמו משה הוא אם שנא (לא

אחר) נביא הוא אם תורתשנא לסתור לו שומעין אין  ,

שאינו לנביא בכזאת  שומעים שאין  שכן כל משה,

צורך  מה כן  ואם כמשה, במעלה גבוה כך  כל

השביעי. בעיקר

 àìà להרמב"ם הרואות  שעינינו מתוך כרחך על

העיקר  בין  העיקרים במנין  למנות שהוצרך

דברי צדקת  מוכח התשיעי , העיקר ובין  השביעי 

לעיל שהבאנו האמצעי  אדמו "ר  ורבנא (אותמרנא

על ג ') יצא ללמד גופא איהו התשיעי העיקר  דאכן ,

רשאי נביא שום שאין דמתוך  השביעי, העיקר

בעיקר  כאמור משה תורת על לגרוע או  להוסיף 

דהוא  חז"ל אמרו  שעליו משיח ואפילו התשיעי,

ראיה  גופא מזה ממשה, יותר במעלה גדול

ואפילו מכולם, יותר  ונעלית  גבוהה משה שנבואת 

רשאי משיח אין עצמו  זה לטעם שהרי  ממשיח,

דעתיך  סלקא דאי  משה, תורת  על לגרוע או  להוסיף 

למה  כן  אם צד, מכל ממשה בנבואה גדול דמשיח

על  אלא משה, תורת על לחלוק  בכחו  אין  באמת 

דמשיח  חז "ל שאמרו  ומה ממנו, גדול משה כרחך

גילוי מצד אלא אינו ממשה, ויגבה סודותיתנשא

בשורשה, הנבואה עצם בהשגת  אבל לבד, התורה

מכל  יותר וגדולה עליונה למעלה משה זכה ודאי 

וכמבואר  בכלל, משיח ואף  אחריו הבאים הנביאים

הרמב"ם  בדברי  עוד וכמפורש  השביעי, בעיקר

למשה  'קרוב' אלא אינו  משיח דאפילו  היד  בספר

בנבואה.

äðäå דהטעם נמצא העיקרים בדברי  להמבואר

התשיעי העיקר  למנות  הרמב"ם שהוצרך

ממשה  שגדול מי יבא שלא כדי הוא העיקרים, בין 

על  לחלוק - ממשה גבה דמשיח המדרש  וכדעת  -

התשיעי, העיקר  הוצרך זה דלטעם משה, תורת

משה. תורת  על לחלוק  יכול  נביא שום דאין  ללמד

ïáäåהשביעי העיקר  היה לא דאלמלא היטב

התשיעי העיקר ורק העיקרים, במנין נמנה

דטעם  אמינא הוה העיקרים, במנין נמנה היה

לגרוע  או להוסיף  רשאי  נביא שאין התשיעי העיקר

השי "ת, ברצון עלה שכך  לפי הוא משה, תורת  על

רשאי נביא שאין  מכאן המצות' 'אלה קרא וכדאמר 

לפרש  דעתנו  על עולה היה לא אבל דבר , לחדש 

למעלת הוא דבר  לחדש רשאי  נביא שאין  דהטעם

מהשתא  ואולם הנביאים, שאר  כל על משה נבואת

וכבר  העיקרים, בין  נמנה השביעי  העיקר  שגם

גדולת על ללמד  הוא העיקר בזה שהצורך אמרנו

שמן  - בנבואה ממנו  גדול שאין משה נבואת

תורת לסתור נביא בשום כח אין עצמו הזה הטעם

דבר  לחדש  רשאי נביא שאין דהטעם מכאן  משה,

הנביאים, שאר כל על משה נבואת למעלת הוא

בין  נמנה השביעי שהעיקר אחר אלא עוד, ולא

אלא  בא לא התשיעי שהעיקר  בהכרח העיקרים,

כגון  ממשה, יותר במעלה שיגדל מי שאפילו  ללמד

משה, תורת לסתור רשאי אינו  הוא אף  משיח,

הנביאים, כל על משה נבואת גדולת לסיבת  והוא

והרי השביעי . העיקר מתוך  כמוכרח משיח, ואפילו

במעלה  יגדל דמשיח מוכח התשיעי  העיקר מן כי

שכבר במשה אחר בו צורך מה לן תיקשי כן לא (שאם

השביעי) העיקר השביעינמנה העיקר מן ולעומתו ,

זה  לטעם שהרי ממשיח, אפילו גדול דמשה מוכח

משה תורת לסתור רשאי  משיח תיקשי אין  (שאל"כ

העיקר  מנינו שכבר אחר השביעי בהעיקר צורך מה לן

בריהתשיעי) צדקו כרחך  אלא אלא כיצד, הא ,



הוי"ה  רוח עליו לט ונחה

הנבואה  עצם השגת שמצד האמצעי אדמו"ר

ומצד בשו משיח, ואפילו מכולם, גדול משה רשה

יגדל  שמשיח חז"ל שאמרו  הוא התורה סודות  גילוי 

ממשה. יותר במעלה

øåîàäáå העיקרים שכתב ממה הדעת  תנוח

העיקר  בביאור הרמב"ם בדעת 

ממשה  יותר במעלה גבוה יהיה דמשיח התשיעי

נסתרים  הללו העיקרים דברי דלכאורה רבינו ,

תשובה  בהלכות  עצמו הרמב"ם דברי מחמת 

משה, למעלת 'קרוב' אלא אינו  דמשיח שכתב

העלה  והאיך  ממנו, יותר ונעלה גבוה ומשה

איפכא. בתר גופא הרמב"ם בדעת  העיקרים

 ìòå בביאור הרמב"ם מלשון  לן  תיקשי  זה דרך

מגדולת מדבר  שבהיותו  השביעי  העיקר

כי "שנאמין  בתו"ד כתב ע"ה רבינו משה נבואת

מלפניו היו  אשר  הנביאים כל של אביהם הוא

וכו', במעלה תחתיו  הם כולם מאחריו קמו ואשר

åðîî ñðëðå  åòø÷ àìù êñî  øàùð àì,'וכו

מן  אמצעיות בלא השי"ת  עם מדבר שהיה

נשאר  דלא לומר  שדקדק ממה והנה המלאכים".

דזכה  ראיה מזה בעדו, ונכנס  קרעו  שלא מסך 

ממנו למעלה שאין  עד  אדם מכל יותר  בנבואה

ממנו גדול יהיה שמשיח יתכן והאיך  כלל, בנבואה

במשיח  הנאמר הפסוק  על חז "ל כדרשת  במעלה

'ונשא  - מאוד  וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל הנה

ממשה'

àìà מעצמם מוכיחים העיקרים דברי  כרחך על

האמצעי אדמו"ר ורבנא מרנא דברי צדקת

בשורשה  הנבואה עצם השגת  בין  יצא שלחלק 

הנבואה  עצם השגת  שלענין התורה, סודות לגילוי 

מכל  יותר  עליונה למעלה זכה משה זכה בשורשה

וכמוכח  בכלל, משיח ואף  אחריו , הבאים הנביאים

משיח  שאפילו דמתוך  - התשיעי  העיקר מן  ממילא

שזכה  ראיה גופא מזה משה תורת לסתור בכחו  אין 

ממשיח, יותר בשורשה הנבואה בהשגת  משה

'קרוב' אלא אינו  ומשיח המסכים כל קרע דמשה

לסתור  בכחו אין  גופא זה ולטעם משה, למעלת 

יזכה  התורה, סודות  גילוי לענין אבל משה, תורת

חז"ל  וכדרשת  ממשה, יותר עליונה למעלה משיח

דברי קאי גופא לבדה המעלה זו  ועל ממשה', 'ונשא

יתעלה  דמשיח הרמב"ם בדעת  שכתב העיקרים

משה  על יתר  .áëבמעלה

_________________________

תשובה,כב. בהלכות  עצמו הרמב"ם דברי סותרים הרמב"ם בדעת  העיקרים דברי נמצא דלכאורה בפנים הנזכרת  ההערה וגוף

שהקשה  ע "ד ה' דף  בקורת אגרת בספרו חיות ממהר"ץ שמביא שם ועיין תנחומא, למדרש  ותיקונים בהערות  עליה עמד כבר

מקרא  משיח במעלת  דדריש ישעיה וילקוט  הפסיקתא היפך בנבואה, למשה קרוב יהיה המשיח דמלך  פוסק דאיך  הרמב"ם על

שיחות  ליקוטי בספר הנדפסת באגרת  זי"ע מליובאוויטש  הגה"ק אדמו"ר לזה וציין ממשה', 'ונשא מאד וגבה ונשא ירום שכתוב

יהיה גדול 'נביא דמשיח  היא ברמב"ם הנכונה שהגירסא דיתכן שתירץ שם ועיין רנ "ד, עמוד שמות הוספות רבינו',ממשה -

יהיה גדול 'נביא שלפנינו כגירסא למשה ולא גדול קרוב 'ונביא גריס כת "י בהרבה הנה כזו, גירסא גבן דליתא והגם רבינו',

קרוב קרובממשה הוא ולא קצת למשה רבינו', קרוב דהיינו ואפשר פרנקל), (הוצאת  לרמב"ם נוסחאות בשינויי כמובא רבינו,

זה  וכפי ל', משמעותה מ' אות  יד כתבי דבכמה שם, נוסחאות  שינויי בהקדמת  יעויין (ואולם העיקרים שיטת  לפי ממשה יותר

הגירסא). מזו ראיה להביא אין שוב

מלך  כשיהיה זמן לאחר אבל ישראל, מלך כשיהיה היינו למשה', 'קרוב הרמב"ם שכתב דמה העיקרים דדעת לומר יש נמי אי

תהא  לא התורה שדזאת התשיעי והעיקר למשה, קרוב אלא אינו דלעולם בדוחק לומר יש עוד ממשה. גדול יהיה העולם כל על

אם  דגם בזה ונכלל משה, תורת על לגרוע  או להוסיף רשאי אינו הוא שאף  המתים, בתחיית בעצמו משה על ללמד בא מוחלפת

על  הוא הביאור ועיקר קשה, זה ביאור שגם בפנים כתבנו כבר ואולם משה, מתורת לסור רשאי אינו משיח  עצמו הוא משה

בפנים. המבואר דרך 



לנפשך  חכמה דעה מ 

'úåöîä àéáð'  åðéáø äùî - ï"áîøä . åë

'êøáúé åîù úòéãéá äìòúé'  çéùî

ïéáäìå אדמו"ר בדברי  הנזכרת החלוקה זאת 

בשורשה  הנבואה השגת בין  האמצעי

לומר  יש הנגלה, דרך  על התורה סודות  גילוי לבין 

הגאולה  ספר  בריש הרמב"ן  אדוננו דברי  פי על

על  המצות  נביא לבדו הוא רבינו  משה "כי  שלו

בהם  לחדש  רשאי נביא ואין  אלינו  והגיעו  באו ידו 

ישכיל  הנה לפרשת  בביאורו  ולאידך מעתה". דבר 

שכ "ג )עבדי עמוד רמב"ן ממעלת(כתבי דיבר

ונשא  מאברהם, "ירום חז "ל דרשו  שעליו  משיח

משיח  כי ומפרש  השרת ", ממלאכי  וגבה ממשה,

'ונשא  השי "ת את  מאד  ישכיל אשר  בשכלו "ירום

מכל  יותר  יתברך  שמו בידיעת - מאד ' וגבה

המצות ' 'נביא הוא משה כי  הרי לפניו". הנבראים

הנביאים  מכל שאת  ביתר  מעלתו גדולה ובזה

מכולם  הגדול הוא ומשיח צדקנו, ממשיח ואפילו

יותר  מעלתו גדולה ובזה יתברך, שמו בידיעת

ממשה.

 äðäåשהובאו האמצעי אדמו"ר דברי  ממש  הן  הן

ד ')לעיל - ג' עבד (אות  שהיה רבינו דמשה

דמהות העצמיים השעשועים להשגת זכה ה'

עליונה  היותר  המעלה שהיא ב"ה, סוף אין  ועצמות 

בכחו היה זה לטעם ודייקא הנבואה, בשורש 

מעשה  כי יען ממש , בפועל המצות מעשה להמשיך

בשעשועים  ולעילא לעילא שורשם המצות

מיני מכל למעלה הגבה סוף, האין דאור העצמים

בעצמות הן  עצמן  מצד  "שהמצות דרגין חילוקי

שיתגלה  הנ"ל העצמי הוי "ה שם וכו', השעשועיים

גילוי להביא ממוצע משה שהיה וכו', הבא בעולם

ממש  בפועל ומצות  בתורה ממש  סוף  דאין  עצמות

מבחינת גם יותר  גבוה שרשו זהו וכו ' תורה במתן 

ידי על שיתגלו ומצות  תורה וטעמי סודות  פנימית

בסופו תחילתו דנעוץ משום וכו ', אחרון  גואל משיח

להשגת זכה שמשה באופן  מעשה", וסוף  דוקא

שאין  עליונה היותר  במדרגה התורה שורש עצם

בחינת - הכתר  מדרגת שהיא ממנה למעלה

שבאור  המהות' ו 'השגת  העצמיים' 'השעשועים

המצות', 'נביא משה נקרא זה ולטעם סוף , האין 

להמשיך  בכחו  היה העצם להשגת שזכה מאחר

נעוץ  בסוד  הדת  שורשי  שהן  המצות מעשה למטה

בתחילתם. סופן

íìåàåרשות ניתן  לא התורה סודות  גילוי  מצד

אבא  פנימיות מדרגת זולת לגלות למשה

סתימאה) צדקנו(מוחא משיח יזכה ובזה לבד,

שי עליונה, דמדרגתלמעלה התורה סודות גלה

ממדרגת שלמעלה רדל"א מדרגת עד  גולגלתא

דבידיעת הרמב"ן דכתב והיינו סתימאה, מוחא

לפניו הנבראים מכל יותר משיח יזכה יתברך שמו

גופא  היינו  התורה סודות  דגילוי ממשה, ואפילו

ודו "ק . יתברך, שמו ידיעת

åðééäåלעיל דאמרן  ב')גופא הזוהר (אות מדברי

במעלת מפאנו הרמ"ע בדברי  שהובאו 

"אנת רבינו כיøúëמשה מישראל, וחד  חד כל על

ולא  משיח לא עלך , כתר דיהא נשא בר בלתך  אין 

ביה  יתעטר  דלא דילך מאלין פקודין  דלית וכו ', חכם

בכל  עלאה, בכתר ותתא עילא ושכינתיה קוב"ה

הקודמים  במאמרים ביארנו וכבר ומדה". מדה

ולעומתו כתר, בחינת  איהו  מהימנא רעיא דמשה

הוא  הכתר והנה המלכות, בחינת צדקנו משיח

הדת שורשי  שהם המצות  מעשה הן  והן השורש ,

המלכות ולעומתו העצמיים, בשעשועים ששורשם

גילוי והיינו  הגילוי, ענין  היא השורש מן  ענף שהיא

יתברך  שמו  וידיעת התורה .âë סודות 

_________________________

צאתך כג . כימי (ד"ה זי"ע מלויבאויטש הרמ"ם הגה"ק  אדמו"ר בדברי נתבאר המאמר בזה בדברינו האמור כעין כי ראינו ושוב

הרי  דלעילא והוי"ה דלתתא הוי"ה חיבור שיהיה וכו' הכח  והנה (279 עמוד כ"ב חלק  מנחם (תורת בתו"ד לשונו וזה תשי"ח )

שאמרו וכמו רבינו משה ידי על מב'זה למעלה היא משה של שבחינתו דכיון משה, על קאי דויקרא - הוי"ה הוי"ה ויקרא



הוי"ה  רוח עליו מא ונחה

 ãéúòìã  úåéìòä øåàéá ÷îåò .æë

øçà האור רבינו לדברי  נשובה הדברות  אלו  כל

"כי אמי'ר בריש  שהובאו הקדוש  החיים

לכל  המזומנת  הקדושה להדרגות שיעור אין 

ממדרגות ולמד  וצא השם, את ליטול הרוצה

גביהן , על עולה ומשה מזו , למעלה זו  הנביאים

והוא  ממשה, גדולה הדרגה להיות שיכול ואולי 

עטרות, בעטרי המעוטר משיחנו מלכנו מדרגת 

ולדברי וגו ', ה' רוח עליו  ונחה מפסוק כמובן

העתיד  הגואל הוא שהיה משה כי  ז "ל רבותינו 

הקדושה  להדרגות  וגבול שיעור אין כן אם וכו ',

לה  אין זו מצוה כי 'תהיו' [קדושים] אמר לזה

להיות זו  מצוה בגדר  ישנה ותמיד  הפסק,

משיח  בעצמו  שהוא רבינו  משה כי הרי  קדושים".

וכבר  מבראשונה, שאת ביתר ויגבה ויתנשא ירום

התורה, סודות  גילוי לענין  דהיינו פירשנו 

סודות זולת לגלות  בכחו היה לא דמעיקרא

מוחא  דאיהו  אבא פנימיות  דבחינת התורה

סודות ויגלה ויגבה ירום ולעתיד  לבד, סתימאה

רדל"א. דבחינת התורה

_________________________

הוי"ה  מבחינת גם למעלה היינו דלעילא, הוי"ה מבחינת גם למעלה היא משה של שבחינתו והיינו לחברם, בכחו לכן הבחינות 

הוי"ה  בחינת  שגם מובן כן ואם בעצמותו, המוחלט שברצון הוי"ה בחינת  הוא שבעצמות  שהוי"ה לעיל נתבאר דהנה שבעצמות.

כי  שבעצמות, הוי"ה מבחינת גם למעלה היא משה שבחינת וזהו בעצמותו, הכלול האור אם כי ממש , העצמות אינו שבעצמות

ויאמינו  הוי"ה את  העם ויראו במצרים הוי"ה עשה אשר הגדולה היד את  ישראל וירא שכתוב וזהו ממש , בהעצמות מגיע משה

דלתתא, הוי"ה היינו - הוי"ה' עשה אשר גו' ישראל 'וירא למעלה מלמטה הוא שבפסוק  המדריגות  דסדר עבדו, ובמשה בהוי"ה

עבדו' 'ובמשה נאמר זה ולאחרי וכו', שבעצמות  הוי"ה היינו - בהוי"ה' 'ויאמינו דלעילא, הוי"ה היינו - הוי"ה' את העם 'ויראו

שבעצמות  הוי"ה בחינת  גם ולהמשיך  לחבר בכחו ולכן שבעצמות, הוי"ה מבחינת גם למעלה היא משה שבחינת  מובן שמזה

עכ"ל. בגילוי, שיאיר

בחינת  הוא שמשיח לעיל שנתבאר אף דהנה משיח , לגבי דמשה העילוי גם וזהו לשונו, וזה (284 (עמוד שם דבריו ובהמשך 

לו  שיש  מוכח  גופא מזה הרי ונבדל, שנעתק  פירושו שעתיק כיון מקום מכל מהעולמות , למעלה הוא עתיק והרי עתיק, פנימיות

) דלעתיד שהמעלה לפי והיינו מהם, ונבדל נעתק שהוא אלא לעולמות  שייכות  הגילוייםאיזה בענין הוא משיח) של ,ענינו

שכתוב  מה בפירוש  לעיל נתבאר משה בחינת  בענין אמנם והבדלה, בהעתקה שהוא אלא לעולמות  שייכות  לו יש  וגילוי אור וכל

לכל  ומסרה דתורה גליא קיבל שמשה לפי והיינו שבעצמות , הוי"ה מבחינת  גם למעלה ממש בהעצמות  מגיע שהוא עבדו ובמשה

עתיק בפנימיות הוא שמשיח  לעיל שנתבאר למה סותר זה ואין ממש , בהעצמות  מגיעים דתורה גליא לימוד ידי ועל ישראל

מצד  משה מדריגת בין הפרש  שיש לפי עצמו, עתיק פנימיות מבחינת  שלמטה עתיק, פנימיות  - אבא פנימיות בבחינת ומשה

דתורה  דגליא תורה מתן מצד אבל כו', אבא פנימיות  בבחינת  היא עצמו משה שמדריגת  תורה , מתן מצד משה למדריגת עצמו

מעשה  בעצם השמחה דהיינו מצוה של שמחה מעלת  ענין כן גם וזהו כנ"ל, ממש  בהעצמות מגיע הוא הרי משה ידי על שניתן

עכ"ל. בעצמותו, בו - בו נשמחה שם נאמר זה על ולכן ממש , בהעצמות  תופסים המצות ידי שעל לפי המצוה

כוונתו  אין שבעצמות הוי"ה מבחינת  למעלה הוא שמשה שבאומרו בכותחא מכביעתא טפי דפשיטא אעיר'ה, אבוא זאת  ורק

אבל  דרגין, מכלהו ולעילא לעילא עליונה למעלה רבינו משה דזכה והיינו העצמי, לשמו אלא מלהזכיר, הס ח"ו, ממש לעצמות 

עמי  'שמעה נ ') (תהלים הפסוק על רות  ריש רבה במדרש  וכדאיתא כתיב, מקדושתכם למעלה דקדושתי כלל, לעצמות ענין אינו

(תהלים  אתם' אלקים אמרתי 'אני שנאמר אלקים אתכם שקראתי פי על אף - אנכי' אלקיך  אלקים בך ואעידה ישראל ואדברה

צדק הצמח  אדמו"ר הגה"ק מדברי אחר במקום שהארכנו מה ועיין רפ "ו, דף  יתרו פרשת בילקוט  הוא וכן אנכי". אלקיך  פ "ב),

"שבכל  (147 עמוד ז ' אות  תער"ב תורה שמחת שלום תורת  השיחות (ספר זי"ע מוהרש "ב הגה"ק  אדמו"ר כתב וכבר בזה.

בשמו  מדברים בחסידות משא"כ בזה, אפילו מדברים אין דבקבלה העצמי', ב'שמו הכוונה ב'עצמות', בחסידות  שמדברים מקום

והניצוץ  הניצוץ, בסוד היא משה נשמת  דשורש  היא ז"ל מליובאוויטש  אדמו"ר כוונת  ולפיכך  ממש ", בעצמות  לא אבל העצמי,

ע"ב. - ע"א ל"ד דף  שלום בנהר הרש "ש מרן בדברי ועיין השרשית , דההוי"ה דיו"ד קוצא הוא הלא



לנפשך  חכמה דעה מב 

÷îåòáå במאמרים כתבנו  כבר  הביאור 

שבין  ההפכי  הערך דרך  על הקודמים

ל  מתתא שהוא האורות כניסת  לסדר סדר  עילא

לתתא, מעילא שהוא הכלים תוך התפשטותם

העליון  האור מעלת  דכפי באר 'ה ומשם שם יעויין

גילוי שיעור  כך  הכתר, במקום למעלה הנמשך 

מדרגה  אחר מדרגה למטה ונדחה המתפשט האור 

ששיעור  באופן המלכות , במקום שמתגלה עד

תלוי המלכות, במקום למטה המתגלה הגילוי 

למעלה  הנמשך  העליון  האור מעלת בשיעור ועומד

השורש  עליית דכפי הכתר, שהוא השורש  במקום

המלכות שהוא הגילוי  יתעלה כך  הכתר , שהוא

זי "ע  רבה"ק  בדברי המבואר וכעין  שאת , ביתר

נ"ח) סימן ח"ב ל', סימן ח"א מוהר"ן שם (ליקוטי עיין ,

באתרן . ואוקי  מינה דון

 úàæåבחינת הוא רבינו דמשה נתבאר  כבר

בזוהר)הכתר  בחינת(כדאיתא הוא ומשיח ,

אור  ימשך  שלעתיד  כיון הנה ולהמבואר המלכות ,

הכתר במקום למעלה מאוד נורא משה עליון (שהוא

גרמא רבינו) דין ולעילא, לעילא הכתר ויתעלה

המלכות  מצד  הנמשך הגילוי  משיח)שגם (שהיא

דמשיח  דאיתא והיינו  הזה, כשיעור  הוא גם יתעלה

שלא  רדל"א דבחינת התורה סודות יגלה צדקנו 

לסיבת הוא זה שכל ההיא, העת  עד  נתגלו

הכתר כל (משה)התעלות  וכדיעויין  ולעילא, חעילא

שם. בדברינו  זה

 éøäדאיהו - הכתר יתעלה דלעתיד  עכ "פ משמע

נתעלה  שכבר  מה שאת ביתר - רבינו  משה

יתעלה  בעצמו רבינו  דמשה והיינו  ההיא, העת עד

בה  שזכה ממה עליונה יותר למדרגה לבוא לעתיד

משיח  בכח יהיה זה לטעם דייקא שהרי  בראשונה,

שלא  רדל"א דבחינת  התורה סודות לגלות צדקנו 

ההיא. העת  עד  להתגלות זמנם הגיע

äîåמדברי דלהמבואר  הוא בזה לעיין שיש 

רבינו דמשה זי "ע האמצעי אדמו "ר  הגה"ק 

ועצמות דמהות  העצמיים "שעשועים לבחינת זכה

הנ"ל  העצמי הוי "ה שם שהוא וכו ', ב"ה סוף אין 

ממוצע  משה והיה וכו ', הבא בעולם שיתגלה

ומצות בתורה ממש סוף דאין עצמות  גילוי  להביא

משה  זכה כבר כן אם תורה". במתן ממש  בפועל

לדבר , יכול הפה שאין מה עליונה היותר  להשגה

מזה. למעלה עוד שיתעלה יתכן  איך  וכלום

ìòå בפירוש הרמב"ם מדברי לן  תיקשי  זה דרך 

עלה  כי  רבינו  משה במעלת  שכתב המשניות 

שלא  מסך  נשאר  "לא כי  עד  ולפנים לפני ונכנס

להשיג  זכה שכבר  דמשמע ממנו ", ונכנס קרעו 

ממנה, למעלה עוד שאין עליונה היותר המדרגה

בהקדמת ז"ל הרש "ש מרן בדברי המבואר וכעין 

והזמנים ע"ב)הימים י"ג דף  שלום דבגמר (נהר

'נדבק  להיות הנאצל יזכה התיקון  ותכלית 

החיים  האור  רבינו שכתב מהו  כן  ואם במאציל',

עליונה  יותר למדרגה משה יתעלה דלעתיד הקדוש 

הכתוב  בלשון  כרמוז  בראשונה זכה שכבר  ממה

עתיד . לשון - תהיו ' 'קדושים

 ìòåמדברי לעיל שהבאנו ממה לן  תיקשי  זה דרך

זכה  לא דמשה הגר"א ומדברי  הרמ"ק 

יזכה  ולעתיד ארוסה, למדרגת  אלא בתחילה

וזה  נשואה, מדרגת שהיא מזו עליונה יותר  למעלה

דיליה  ובנרנח"י ובגופו בעצמו רבינו במשה נאמר

המתים בתחיית דלעתידבעומדו בריטב"א (וכדאיתא

ע"ב  נ"ב בסוכה ז"ל  וכאמרם משיח, עם משה יבוא

מאן  אדם נסיכי ושמונה רועים שבעה עליו "והקמנו

ומתושלח  שת אדם באמצע דוד  רועים שבעה נינהו

בשמאלו) ומשה יעקב אברהם דוקא מימינו ולאו  ,

אלא  משיח, של בגופו נשמתו  התלבשות בבחינת

הא  ותימה, לתחיה. בקומו ממש  בגופו  - כפשוטו 

שאין  עליונה במעלה משה זכה דכבר אמרן 

יותר  למדרגה שיתעלה יתכן ואיך  ממנה, למעלה

נחשבת תהיה לא הראשונה שהמדרגה עד  עליונה

המדרגה  לעומת לבד  ארוסה כבחינת  אלא בערכה

נשואה  כבחינת הנחשבת בה שיזכה העליונה

בערכה.



הוי"ה  רוח עליו מג ונחה

 äàøðåהארכנו שכבר  למה מגיעים שהדברים

מרן  דברי ביאור בעומק  בכתובים הרבה

דמיד  ליה דחזינא שם, והזמנים הימים בהקדמת ז"ל

דשית התיקון וגמר דתכלית  לבאר שהאריך  אחר

'ונדבק  עולה הנאצל בהיות  הוא שני אלפי

אחת ' 'מדרגה דהיינו עלה מסיק  תיכף  במאציל',

דאחר  פלאי, הוא ולכאורה חד ', 'עלמא דאיהי 

שעלה  דהיינו  במאציל, ונדבק הנאצל עלה שכבר

מיני כל המושלל הפשוט סוף  האין  באור ונכלל

אלא  זכה דלא לומר  יתכן  איך  מדרגות, חילוקי

לפניו, עולמות  כמה שעדיין דמשמע חד, לעלמא

סוף  האין באור  ונכלל עלה שכבר אמרת  הא

הפשוט.

øåàéááå המבואר פי  על הרבה הארכנו  הענין

הקדמתו בריש הראב"ד  בדברי

מאד  והזהר לשונו , וזה יצירה, ספר  על לפירוש

שלא  אלהים, בחכמת  נצטיירו  הנה אמרי  כי  בנפשך

העלות בעילת נפשי כח שיש לומר דעתך על יעלה

אין  אלה, מכל דבר  לומר בדעתו  שיעלה מי  וכל ח"ו ,

כי והוא עכ"ל. ובתורתו , ישראל  באלהי  חלק  לו 

סוף  האין אור כבחינת  הנבחן  שכל הדבר  נכון  אמת 

חילוקי מיני מכל לגמרי  המושלל פשוט אור  הוא הרי

דרגין  חילוקי  איזה בו לתאר וחלילה וחלילה דרגין ,

דרשימו. וברשימו דהעלם בהעלם אפילו

øáëå אדמו"ר שיבח עצמו  זה שלטעם נודע

ז"ל  מהרח"ו  את התניא בעל הגה"ק 

סתימין  עלמין  אילין  מכל כלל להזכיר לבד  שנזהר

מא"ק  לעילא דקיימי  סוף  אין עולמות  דמיתקרי

עליו העיד  וכאשר ז"ל, סרוג מהר "י  בדרושי כנזכר 

מסטראשעליע  הלוי  מהר "א הגה"ק הגדול תלמידו

כ"א ז "ל פרק הראשון השער והאמונה היחוד (שערי

ז"ל בהגהה) רח"ו  האלה'י הזכירם שלא "מה כי

לגודל  כי] יען [הוא וכו ' בספרו  האלה להצמצומים

מוחא  כל לאו אשר  העלמם, ועוצם הענינים דקות

ושלום  חס  להעריך באלה לטעות ויכולים דא, סביל

זה  קרה כאשר  יתברך , בעצמותו מהות איזה

להעריך  המתחכמים אחרונים מקובלים למקצת

פלילי עון  וזה וכו ', בחינה איזה המקומות  באלה

העם  לכל כי בעדם יכפר ה' וכו', מנשוא עונם וגדול

ויפה  כלל, רח"ו האלה'י  בזה דיבר לא לכן בשגגה.

הקדוש  אדמו"ר היה תמיד כאשר  מאוד , בזה כחו

מזה  דיבר שלא בזה אותו משבח התניא] [בעל

וכו', העם דלת  בעצמם וחומר קל ישאו  ומזה כלל,

גילה  ולא ספרו  הסתיר  אשר ז "ל רח"ו האלה'י אם

פי על ואף הוי"ה, בסוד עמדו אשר למבינים אם כי

יטעו שלא מחששו הקדוש  בספרו זאת  הביא לא כן 

וחומר  קל של בנו  בן וחומר וקל שכן  כל בזה,

להתבונן  וכו', הוי"ה בסוד עמדו  שלא שאותם

וכו', שהורשה במה אם כי  כאלה, עמוקים בדברים

עכלה"ק .

íâäå ישנם מא"ק  שלמעלה העליות אלו שכל

שעליות להבין בהכרח זה כל עם בודאי ,

שעשועי דוגמת  אלא כפשוטם, נדרשים אינם אלו 

שאינם  ובאופן  וביה, מיניה בעצמותו המלך

הפשוט, סוף האין  דאור  היחוד פשיטות סותרים

היחוד  שערי לספר בהקדמה עוד וכמבואר 

שנ  חלק  דףי והאמונה ליקוטים ח"ב ריש  הלוי (עבודת

בהגהה) ע"ג  לבחינתע"ה שקדמו הבחינות  "אותן כי 

בבחינת שלא יתברך  עצמותו מצד הכל המה א"ק,

דרך  אלא ז"ל הרח"ו  הזכירם לא לכן  וכו', העולמות 

אור  בודאי הוא סוף  האין  אור  כי  דאם והוא כלל",

ומיד  דרגין, חילוקי  מיני  מכל המושלל ונעלם פשוט

דהוי שני  אלפי דשית  התיקון  בגמר  הנאצל בעלות

להיות זוכה הוא הרי דא"ק, מרישא לעילא עלמא

בערך  בערך אלא אינו  זה כל במאציל, ונדבק  נכלל

לא  ואבי"ע, א"ק שהם מיניה דלתתא דרגין כלהו

הרבה  עדיין  משם, שלמעלה העצמי  האור בערך כן 

גדול  כי  ודאי  שהלא לפניו , עילוי אחר  בעילוי  עליות 

אל  וסוף קץ ואין רמים, כל על רם מאד , ומהולל ה'

קץ. אין עד מעילוי  למעלה עילוי  העליות

åäéî,כפשוטם מתפרשים אינם העליות  אלו  כל

הוא  פשוט אור מא"ק  שלמעלה כל שהלא



לנפשך  חכמה דעה מד

האומר  דכל הראב"ד וכדברי  הפשיטות , בתכלית

בתכלית הם אלו  עליות  אכן  כו', נפשי כח שיש

יוצאים  שאינם באופן  הדק 'ה מן דק'ה הדקות

וכשעשועי הפשוט, סוף האין אור יחוד מפשיטות 

מה  בערך אלא נבחנים ואינם בעצמותו, המלך

מהם. שלמעלה

äæìåלזאת דקרי  במאי להורות ז"ל מרן כיון גופא

התיקון  בתכלית  הנאצל שעולה העליה

חד' 'עלמא עליית  בשם במאציל' 'נדבק  להיות 

וסוף  קץ שאין  נתן ולהורות אחת', 'מדרגה שהיא

מטובו לשבוע חיל אל מחיל וההליכה העילוי  אל

בר  חייא רבי  וכדאמר הפשוט, באורו ולהתענג

לא  מנוחה להם אין  חכמים תלמידי  רב אמר  אשי

מכל  הארכנו  וכאשר הבא, בעולם ולא הזה בעולם

תראה  קצהו  אפס הכתובים, במאמרים בס "ד זה

דנא. ברזא להאריך יש הרבה כי  תראה לא וכולו

ìëëå,רבינו למשה להקיש  לנו יש האלה הדברים

"השעשועים  להשגת  זכה שכבר  דהגם

שהוא  וכו', ב"ה סוף אין ועצמות  דמהות העצמיים

וכדברי הבא", בעולם שיתגלה העצמי הוי "ה שם

"לא  כי  עד ולפנים לפני  ונכנס משה שעלה הרמב"ם

זה  כל הנה ממנו", ונכנס  קרעו  שלא מסך נשאר 

מיניה, דלתתא תתאין דרגין  כלהו בערך אלא אינו

מיהו במאציל, ונדבק  שעלה כמי  חשיב שבערכם

גבוה  מעל גבוה הלא משם, שלמעלה מה בערך 

לאור  משה זכה שכבר והגם עליהם, וגבוהים שומר

אין  עד  מעצם למעלה עצם יש  ולעולם העצמי , סוף,

מה  ובערך  כתיב, מקדושתכם למעלה קדושתי

זה  וכנגד חד, לעלמא אלא זכה לא לפניו שעדיין

כמבואר  עתיד, בלשון תהיו ' 'קדושים הכתוב אמר

הקדוש . החיים האור רבינו  בדברי

,àøáéàגדולת סותרים אינם אלו  עליות 

מעלתו שלגודל עד  הראשונה השגתו 

קרעו שלא מסך נשאר  "לא שוב ולפנים לפני

עצמות להשגת  שזכה אמת  כי ממנו ", ונכנס

מכל  עליונה היותר  במדרגה בשורשה הנבואה

צדקנו משיח שאפילו עד  משה הנביאים (שהוא

בעצמובעצמו) דמשה שאמרנו  דהגם בה, יזכה לא

עצמות השגת  בערך  רק זהו לעתיד , יתעלה

בעצמותו, המלך וכשעשועי  וביה, מיניה הכתר

היחוד , פשיטות  סותרים אלו עליות  שאין  ובאופן 

אלו כל אין  ממנו , שלמטה המדרגות בערך  כן  לא

מקומו על שעומד  כמי  ודמי  כלל, ניכרים העליות 

לעינים  שניכר  ומה בלכתו, ינוע ולא ונשא הרם

המלכות שעולה העליה אלא לבד ,(משיח)אינו 

מעליית ממילא בדרך  הנמשכת  המעלה דהיינו

וכדאמרן  התורה, סודות  גילוי לענין הכתר

משיח יגלה לבוא המלכותדלעתיד  בחינת  (שהוא

בעצמו) רדל"א,דמשה דבחינת התורה סודות 

משה שגילה הסודות ממעלת  שאת  (גואלביתר

לבד ,ראשון) אבא פנימיות  דבחינת  אלא שאינם

עליית שהיא הגילוי, לזה הנותנת  הסיבה אבל

אפשר (משה)הכתר אי זה ולעילא, לעילא בעצמו

בערך  אלא ניכר דאינו  למטה, ניכר  להיות לו 

שלמטה  מה בערך  ואילו ממנו , שלמעלה 'העצם'

ניכר . אינו  ממנו

øçàîåהתחתון בערך  נשמותשעכ "פ כלל  (שהם

שהוא ישראל ) שהעליון כמי חשיב

ע"ה)השורש  רבינו משה שהרי(- כלל, עולה אינו 

להיותם  גבוה מעל גבוה משה שעולה העליות 

ניכרים  אינם הדק'ה, מן  דק'ה הדקות  בתכלית

רבינו משה גם הלכך  וכלל, כלל התחתון  בערך 

לסתור  רשאי אינו לתחיה, קומו אחר בעצמו  ע"ה

כמי חשיב ישראל נשמות  דבערך יען  משה, תורת

מה  בערך  ורק הראשונה, במדרגתו  שעומד

עילוי אחר בעילוי עליותיו ניכרים ממנו שלמעלה

קץ. אין עד

ïáäå ובאובנתא מהשתרע  המצע יקצר כי  היטב

כיון  עצמו  שלזה ואפשר  תליא, דלבא

"שאלה  השביעי העיקר  בזה שכתב במה הרמב"ם

והקדמות רבות  להצעות  צריכין  וכו' העניינים

ואפילו - לבדו זה בענין יספיק  ולא וכו ', ומשלים



הוי"ה  רוח עליו מהונחה

ודו"ק  דפים", מאה - הקיצור  בתכלית  מקוצר  יהיה

קצרנו. כי 

 øàåáîä ïî  äìåòä . çë

äìåòäå . à דהנה הוא, האמור בזה האמור מן

גופא  הרמב"ם דברי  מתוך

העיקר  והן השביעי  העיקר  הן למנות שהוצרך 

במעלה  יגדל דמשיח בחז "ל שמצינו  דהגם התשיעי

בדעת העיקרים בדברי  וכמבואר ממשה, יותר 

פי על הקדוש החיים האור דעת וכן  הרמב"ם,

הוא  ראשון  גואל שהוא רבינו  דמשה הזוהר דברי 

אברהם  מוה"ר הרה"ק העלה וכן  אחרון , גואל

החיים  להאור ליה סבירא הנראה וכפי  במוהר "ן,

ורבינו הרמב"ן , דעת גם היא שכן הקדוש 

הקדושים  אלו  כל שמדברי  - והרמ"ק  האריז"ל,

יש  וכן  ממשה, יותר  במעלה יגדל שמשיח מוכח

הא  והגר "א. הרש "ש מרן  מדברי  עוד  להוכיח

התורה, סודות  גילוי מצד אלא אינו זה כל מיהת

äùøåùá ,אבל äàåáðä  íöò úâùä ãöî

åìéôàå , íìåëî  øúåé  äëæ äùîù çøëäá

 çéùîîרשאי אינו  משיח אפילו  זה ולטעם ,

ממנה, לגרוע ולא משה תורת  על דבר  להוסיף 

נקרא  רבינו  דמשה הרמב"ן  בדברי דמצינו והיינו

העצם, השגת  הם שהם המצות' àì 'נביא çéùîå

åäæù êøáúé  åîù úòéãéá àìà  åðîî ìãâé

 äøåúä úåãåñ  éåìéâ.

êëéôìå . á גדול דמשיח דהאומר  להלכה נראה

שמשום  סובר  אם ממשה, במעלה

משה  מתורת לגרוע או  להוסיף משיח רשאי כך 

אמונתנו, בעיקרי כופר הוא הרי ח"ו, ע"ה רבינו 

ודרשו וגו ' המצות' 'אלה משה בתורת וככתוב

מעתה, דבר  לחדש רשאי נביא שאין מכאן חז"ל

כתיב א')וכן  י"ג , אנכי(דברים אשר הדבר כל "את

עליו תוסף  לא לעשות תשמרו אתו  אתכם מצוה

העיקר  על עובר  הוא והרי  ממנו", תגרע ולא

וכו ' מוחלפת תהא לא התורה דזאת  .ãëהתשיעי

 íðîàä .â,אמונתנו עיקרי  בי "ג הוא מאמין אם

הוא  והרי  בכלל, התשיעי והעיקר 

ועומד  מצווה צדקנו  משיח אף  דודאי  ואומר מודה

או ימין משה מתורת  לסור לבל ישראל המון  ככל

תורת על לגרוע ולא להוסיף לא יכול ואינו שמאל,

במעלה  יגדל צדקנו  שמשיח שסובר אלא משה,

לידע  הוא צריך  זה כגון הנה רבינו , ממשה יותר 

משיח  על שדרשו חז"ל בדברי מצינו  אכן כי  דאם

העיקרים  העלה וכן  ממשה, יותר  במעלה שיגדל

החיים  האור  רבינו כתב וכן הרמב"ם, בדעת

אשר  הקדושים מן  הרבה מדברי  מוכח וכן הקדוש ,

כל  עם עליהם, נשען  ישראל בית כל אשר בארץ

_________________________

צדיקים כד. של קניגין הן ולויתן בהמות כל שמעון ברבי יודן רבי "אמר ג') פסקה יג פרשה ויקרא (מ "ר במדרש דאיתא ומה

אומרים  וחכמים ונוחרו, בסנפיריו לבהמות נותץ ולויתן וקורעו, בקרניו ללויתן נותץ בהמות נשחטים הם כיצד וכו', לבוא לעתיד

שהן  מפני והשנים והמגרה קציר ממגל חוץ שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין הכל תנינן כך ולא היא, כשירה שחיטה זו

רבי  בשם ברכיה רבי אמר תצא. מאתי תורה חדוש - תצא מאתי חדשה תורה הקב"ה אמר כהנא בר אבין רבי אמר חונקין,

לראותו  זוכה הזה בעולם נבלות אכל שלא מי וכל לבא לעתיד הצדיקים לעבדיו לעשות  הוא ברוך  הקדוש עתיד אריסטוון יצחק 

ממנו  שתאכלו בשביל - תאכלוהו לא ואכול מלאכה לכל יעשה טריפה וחלב נבלה וחלב ז) (ויקרא דכתיב הוא הדא הבא, לעולם

הרמ "ם  הגה"ק  אדמו"ר האריך כבר הנה תאכלו". אשר החיה זאת  להם ואומר לישראל מזהיר משה לפיכך לבוא, לעתיד

הגה"ק בדברי בזה בכיוצא עוד ועיין ההלכה, סותר שאינו באופן זה ענין ליישב (19 עמוד במדבר מלכות (דבר מליובאויטש 

המשיח. ביאת בימי הלכות  הרבה שישתנו בטעם שכתב מה ע"ד) קפ "ז (דף ע "ח מצוה משפטים החיים אוצר בספרו מקאמארנא

להרמב" המצות בספר עוד לשם ועיין הרמב"ן ובהשגות מדרבנן, אלא דאינו מגילה מקרא לענין שכתב מה ראשון שורש  ריש  ם

שהאריך  מה ח' אות תמ "ו) עמוד פרנקל הוצאת  המצות  (ספר טבא מרגניתא בספר ועיין מסיני, למשה הלכה מגילה דמקרא

נבואה. פי על ולא ההלכה, כללי פי על כולם המה המשיח בביאת שיתחדשו החידושים שכל ודאי הא ועכ"פ  בזה,



לנפשך  חכמה דעה מו 

סודות גילוי  מצד אלא אינו  זה שכל בהכרח זאת

אבל  יתברך , שמו ידיעת ענין  שהוא התורה

זכה  בודאי בשורשה, הנבואה עצמות בהשגת

הקודמים  הנביאים מכל יותר עליונה להשגה משה

וכמבואר  ממשיח, ואפילו אחריו, והבאים לפניו 

ומצינו האמצעי, אדמו"ר הגה"ק  בדברי  זו חלוקה

דברי מתוך  מוכח וכן הרמב"ן, בדברי  סימוכין  לה

השביעי העיקר הן שמונה במה בעצמו הרמב"ם

הזוהר  בדברי מפורש וכן  התשיעי, העיקר  והן 

מיניה  לעילא ולית הכתר לבחינת  זכה דמשה

משיח. אפילו

 íàå .ãבדעתו וסובר זו, מחלוקה יודע אינו

שת ולא ממשה, במעלה גדול דמשיח

המצות ' 'נביא ובין  ל'גילוי ' 'שורש' בין לחלק לבו 

בעיקרי מאמין אם הנה יתברך ', שמו ל'ידיעת

נכלל  ממילא בדרך הרי  חז"ל, דעת  על האמונה

בביאורי הפוסקים שכתבו  מה כל באמונתו 

ואע"פ  בכלל, האמצעי  אדמו "ר  ודברי  העיקרים,

מאמין  הוא אופן בכל הרי  לו, ידועים דבריהם שאין

אבל äëבדבריהם  ומאמין . כיודע דינו  ולכן ,

ועל  הקדוש  הזוהר דברי  על לחלוק המתחכם

האמצעי אדמו"ר הגה"ק  שכתב הנזכרת החלוקה

באלו מעיונו  בטעות לו שיצאה סברה איזה מחמת 

התורה, פי  על נכונים שדבריו ומדמה העיקרים,

סוף  דסוף אמונתנו , בעיקרי ח"ו  כופר  שאינו  הגם

ואף  האמונה, עיקרי י"ג בכלהו  מאמין הוא הרי

לא  התורה שזאת  ומאמין בכלל, התשיעי העיקר

יכול  אינו משיח שאף  ומאמין  מוחלפת , תהא

כטועה  הוא הרי מקום מכל משה, תורת  לסתור 

בדברי הנזכרת החלוקה שהלא - הלכה בדבר 

דלהדיא  - הזוהר מדברי  מוכרחת האמצעי  אדמו"ר

וה  כתר  איהו  רבינו  דמשה שם לעילא איתמר וא

מדברי הוכחנו וכן ממשיח, ואפילו מכולהו 

המשניות. בפירוש  הרמב"ם

ìòå .ä הי "ג בכל שמאמין במי  הוא זה דרך

עצמו שתולה אלא וכנ"ל, עיקרים

גואל  דאיהו רבינו  דמשה שכתב הזוהר  בדברי 

גואל  דאיהו צדקנו  משיח בעצמו  הוא ראשון 

שיהיה, ה'וא ש 'היה מ'ה בפסוק וכרמוז אחרון,

דמשיח  לומר  רשאין  הללו הזוהר דלדברי וסובר 

בכל  רבינו ממשה יותר במעלה יגדל צדקנו 

בשורשה, נבואה עצמות  בהשגת  ואפילו  הענינים,

אחר  נביא על דדוקא משה, בעצמו הוא שהרי 

ממשה, במעלה גדול שהוא לומר  אין  משה שזולת

בעצמו משה אבל השביעי , בעיקר וכמפורש 

יגדל  אחרון גואל דבהיותו  עליו לומר  רשאין 

דגם  ראשון. גואל בהיותו שהיה ממה יותר במעלה

עצמו הזוהר  שהרי הלכה, בדבר הוא טועה זה

גואל  - משיח הוא ראשון גואל דמשה שכתב

דמשה עוד  כתב גופיה איהו ראשון)אחרון, (גואל

ממשיח לעילא והוא כולא על כתר  (שהוא איהו 

אחרון) גואל בעצמו כדברימשה כרחך ובעל ,

הנבואה  עצם השגת דמצד  האמצעי אדמו"ר

משה ראשון)בשורשה ממשיח(גואל  (גואלגדול

שמואחרון) וידיעת  התורה סודות  גילוי  מצד  ורק ,

ממשה. משיח יגדל יתברך 

ïëìå . å הענינים לפנימיות עיילי דלא אלו  כגון 

וכו', לגילוי  עצם בין לחלק יודעים ואינם

ממשה, במעלה גדול דמשיח חז "ל מדברי  ויודעים

ואפילו(בטעות )וסוברים צד, מכל היא המעלה דזו 

להודיעם  מצוה בשורשה, הנבואה השגת  עצם מצד

כולא, על כתר איהו דמשה הנזכר הזוהר  מדברי 

השגת בין יצא שלחלק  האמצעי אדמו"ר ומדברי

הטעות מן  להצילם כדי הגילוי, לבחינת  .åë העצם

_________________________

נערב.כה. אור ובספר אלימה ספר בריש  להרמ "ק עיין

נקטו כו. מסאטמאר, והרה"ק במוהר"ן, אברהם מוה"ר הרה"ק  ואחריו הקדוש , החיים האור שרבינו דהגם יובן ובהאמור

העצם  השגת  בין הזוהר בדעת  לחלק  נחתי ולא משמם, לעיל וכמובא ממשה, יותר במעלה יגדל משיח  הזוהר דלדעת  בפשיטות



הוי"ה  רוח עליו מז ונחה

, òãå .æהעיקרים שכתב פרקדהגם ראשון (מאמר

משה ב') בתורת מחזיק  שהוא "מי כי 

השכל  מצד  זה על לחקור  וכשבא בעיקריה, ומאמין

מן  שאחד לומר העיון  הטהּו הפסוקים ¨¦והבנת

המובן  כפי ולא אחרת , דרך על הוא העקרים

וכו', להכחיש  העיון  הטהו או הדעת, בתחילת 

מן  אמונה שום בזה מכחיש  שאיננו  חושב להיותו

שיחוייב  זה האמונות אין  התורה, מצד  להאמין

וחסידיהם  ישראל חכמי בכלל הוא אבל כופר ,

בשוגג  חוטא והוא בעיונו  טועה שהוא אעפ"י

בעיקרי בטועה אלא אינו זה כל הנה כפרה". וצריך 

עליה  שצריך  עד  היא חמורה זו שטעות האמונה,

יודע  שאינו במי  הנזכרת זו טעות אבל כפרה,

בעיקרי כטועה ח"ו חשיבא לא הנזכרת, החלוקה

ונפשו לבו  בכל מאמין  הוא הרי  סוף דסוף האמונה,

דינו ולכן  אמונתנו, עיקרי  בי "ג לחיים הכתוב בכל

צריך  שאינו התורה דיני בשאר עיונו  מתוך כטועה

ז"ל וכאמרם כפרה, ע"א)אפילו  מ"ג  (גיטין

על  עומד אדם אין  - ידיך  תחת  הזאת "והמכשלה

בהן ". נכשל כן  אם אלא תורה דברי

äðäå ספר על לפירוש  בהקדמה דבריו  באו כבר

מנוחה עמודברית תשע"ג החכמה (ים

מתוך תתנ "ב-תתנ "ג ) התורה בסודות הטועה בדין 

הבהיר  שבספר ס"ח)עיונו , אור (אות  בספר  הובא ,

להרמ"ק  ד ')נערב פרק  א' וזה (חלק  בשבחו , סיפר  ,

דכתיב  מאי  רחומאי, רבי  את תלמידיו  שאלו  לשונו ,

אלא  ליה, מבעי תהלה וכו', הנביא לחבקוק  תפלה

ומשתדל  ומתעסק  העולם מעסקי  לבו  המפנה כל

מתפלל  כאלו הקב"ה לפני מקובל מרכבה, במעשה

דאת כמא שגיונות, מאי 'תפלה '. שנאמר היום כל

י"ט)אמר  ה', ומאי(משלי תמיד, תשגה באהבתה

ע"כ . מרכבה, מעשה  ניהו

êùîäáå ממה עוד  הביא שם הרמ"ק דברי

הבהיר  בספר  ק"ן)שכתב "אמר (אות

דכתיב מאי רחומאי כ "ג )רבי ו', חיים (משלי ודרך

במעשה  הרגיל שכל מלמד  מוסר , תוכחות 

יכשל  שלא אפשר אי  מרכבה ובמעשי בראשית

שאין  דברים - ידך תחת הזאת  והמכשלה שנאמר 

בהן , נכשל כן אם אלא בהן  לעמוד  יכול אדם

זוכה  באמת  אבל מוסר, תוכחת  אומרת  והתורה

חיים  בדרך  לזכות  שרוצה מי  לפיכך  חיים, לדרך

הזה  הרמ"ק עלה וכתב מוסר ". תוכחות יסבול

האדם  בהיות  התורה דיני  שאר  כי והטעם, הלשון,

בתחילת הסותר  חלקי בדעתו יעלו  בדיניה, עוסק

מזה  ואין וכיוצא, טהור  טמא על ויאמר העיון,

על  שיעמוד  עד עיונו  ימשך אלא כלל, חורבה נמשך 

כלל  עון בזה ואין  חביריו, יעמידוהו  או הדין אמתת

ובמעשה  מרכבה במעשה משא"כ חטא, אשר 

הנעלמים ב  הדברים מן  באחד יטעה שאם ראשית

תלויים  דברים והם הגון, שאינו  במה האמין  הרי

חלקי בהם להעלות אפשר אי  ולכן הלב, בהאמנת 

עבירה  ועל הצדדים, מן  באחד  יטעה שלא הסותר 

סופו אלא תורה, מכבה עבירה אין נאמר כזו 

יטהר  במחשבתו שפגם ופגם האמת , אל שמסכים

לעולם  מנוקה ויהיה הזה, בעולם תוכחות  ידי על

במעשה  התורה בסודות הטועה כי  הרי  הבא".

לתוכחות מוכרח מרכבה ובמעשה בראשית

בספרו אירגאס  מהר "י  הרב כתב וכן הזה, בעולם

_________________________

בכלל, התשיעי והעיקר אמונתנו, עיקרי י"ג בפשיטות  המאמינים ישראל לבני אלא אינם דבריהם שכל משום הוא הגילוי, אל

בדבריהם  נחתי לא ז "ל ואינהו והתשיעי, השביעי עיקרים השני באלו הצורך מן מעצמה מוכרחת החלוקה דזאת כתבנו וכבר

במה  די הדין דמעיקר בפנים כתבנו וכבר אמונתנו, עיקרי כללי בעצמו שיודע  המאמין על וסמכו העיקרים, לפרש הנזכרים

הפוסקים  רבותינו בזה שכתבו הביאורים כל באמונתו נכלל ממילא בדרך הרי דעתם על המאמין שכל חז "ל, דעת  על שמאמין

לפרש  וטועה ההלכה, בעיקרי עיונו מחמת  דברינו על שחולק  מי דגם כתבנו כבר דין מן ובר בכלל. האמצעי אדמו"ר ודברי

הלכה. בדבר כטועה אלא האמונה, בעיקרי ח "ו ככופר דינו אין כפשוטם, הדברים



לנפשך  חכמה דעה מח

הרב  אחריו  בא כבר  האמנם ע"ז . אות  יוסף מנחת 

ויושר  כ"ח פרק וצינה מגן  בספרו חבר  מהרי"א

בה  פרטים באיזה טעה "אם כי והעלה בעדנו , הליץ

תמיד ", תשגה באהבתה נאמר עליו  אונסו  מתוך

בהקדמתנו בס "ד מזה וכתבנו  שם, לו יעיין 

שם. עיין הנזכרת,

 ô"ëòå דכל בשמעתין, להאמור נוגע אינו זה כל

כפרה  צריך  הוא באם הנזכרת החקירה

בעיונו שטועה במי  אלא אינה מוסר  ותוכחות

מרכבה, ומעשה בראשית  במעשה התורה בסודות 

טעות אלא שאינה דשמעתין טעות בהך  כן  לא

צריך  שאינו  דפליג מאן לית  התורה, בנגלות ואונס

לכל  ונסלח מוסר , בתוכחות ח"ו נענש  ואינו כפרה,

העם  לכל כי  בתוכם הגר ולגר ישראל בני  עדת

בשגגה.

éòãåîìåדברינו באו  כבר  את  צריכים אנו 

בדברינו האמור דכל מקומות, בכמה

חמורים  בענינים ובפרט למעשה, הלכה בדרך אינו

משפט  להם אשר  ההוראה לגדולי  דשייכי אלו כגון

את לעורר הדברים אלה נא יבאו כן  ועל הבחיר 'ה,

לבד . המעיין

íìëð ê"ã áåùé  ìà .èë

 àöåéäå עצם השגת דמצד אלה, דברינו  מכל

מכל  יותר משה זכה בשורשה הנבואה

ואפילו אחריו, והבאים לפניו הקודמים הנביאים

גדול  יהיה דמשיח בחז "ל שמצינו  ומה ממשיח,

באופן  לבד. התורה סודות גילוי  מצד היינו ממשה,

שורש  מצד  היא משיח על רבינו משה שמעלת

גילוי מצד  היא משה על משיח ומעלת  הנבואה,

רבינו משה נשמת  מכח וזהו  התורה, סודות 

ליה  אית חד  וכל המבואר, וככל בגופו , המלובשת 

רעהו. על יתירה מעלה

äæáåהכתוב דברי לרמוז  ב')אמרנו כ "ג , (דברים

בקהל  וגו' דכה פצוע יבא ונודע לא הוי "ה,

היא  אם דכה, תיבת  במסורת  הפוסקים שנחלקו 

דמרן  תורה שבספר א', באות  או  ה' באות באה

דעת וכן א', באות  כתוב נמצא טוב שם הבעל

הספרי כל למחוק ציוה ז"ל והוא זי"ע, הזקן אדמו"ר

בספר  כמובא בא', ולכתוב בה' הכתובים תורה

יהודה ט"ז)שארית סימן הרה"ק (יו"ד  דעת  ולעומתו  ,

שם)מקאמארנא הברכה שלנו(היכל  "בספרים כי 

ואסור  לכתחילה כשר  באל"ף נמצא ואם בה"א,

דוקא  להיות  דצריך הגר "א ודעת ולמחוק", לתקן

י "ב  נוט' ביצ"ה דהנה בזה, לרמוז ויש  בה"א.

להזהר  יש  מאוד כי הכתוב והזהיר ה'וי"ה, צ'ירופי 

למשה  הרומזת א' באות לא ח"ו  ולפגום לפצוע לבל

- הדורות יחידי  מחמשה הראשון שהוא רבינו 

ה' באות ולא לכולם, והשורש הכתר בחינת

והאחרון  החמישי  שהוא צדקנו למשיח הרומזת

ישוב  ואל הגילוי, שהיא המלכות  בחינת  - מכולם

ועל  אל"ף, באות  דכ"א - נכלם ד"ך  רבינו  משה

דכ"ה  - נכלם ד "ך צדקנו  משיח ישוב אל זה דרך

נדרשת מעלתו  השנים מאלו אחד כל אלא בה"א,

ומעלת השורש, מצד היא משה דמעלת  לעצמה,

הגילוי מצד היא במעלתæë משיח לפגום וחלילה ,

_________________________

ולא כז. שיבוא ולאמת להאמין לשונו, וזה המשיח, דביאת  הי"ב בעיקר שכתב חלק  פרק  ריש  המשניות בפירוש להרמב"ם ועיין

או בו שהסתפק ומי וכו', מעולם שהיו המלכים כל על וכבוד ומעלה יתרון לו שיהיה ושיאמין וכו', שיתאחר אצלו יחשב נתמעט
פי מעלתו  על לפרש וכתבו בזה. יש ופגם חסרון דמה מעלתו', אצלו נתמעט 'או אומרו בביאור המפרשים ועמדו בתורה". כפר

הראשונה  לממשלה ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח  "מלך א') הלכה י"א פרק  מלכים (הלכות היד בספר דבריו

או בו מאמין שאינו מי וכל לביאתו וכו' מחכה  שאינו הרי מי רבינו", ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד נביאים בשאר לא

בדעתו  משער היותו כפי הוא לביאתו, שמקוה הדבר אל ומחכה שמצפה שהשיעור האדם מטבע  והנה לביאתו, לחכות ההכרח כי

יש  ומזה הראוי. השיעור כפי לביאתו לחכות לו אפשר אי שוב משיח, של מעלתו אצלו נתמעט באם כן ועל ההוא, הדבר מעלת 
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המאמר  בזה לעיל הארכנו וכבר השנים, מן  אחד

ז "א. הוא ועתיקא עתיקא הוא ז "א בסוד

øáëåחז "ל פ"ו)אמרו בשלח אין (מכילתא

האמונה, בזכות  אלא נגאלים ישראל

גואל  לביאת  בע"ה נזכה האמונה בזכות כן ועל

את ה' בשוב יראו  בעין ועין דידן , במהרה צדק 

הארץ  ומלאה מוריך, את רואות  עיניך  והיו  ציון,

בימינו, במהרה מכסים לים כמים הוי "ה את  דעה

אמן .

_________________________

סודות  גילוי מצד והיינו לו, שקדמו הנביאים כל על יתר צדקנו משיח מעלת אמיתות  להבין הצורך מן הוא כמה ללמוד לנו

כמבואר. התורה,


