




תשע"ג  וישלח פר' ג של"ס

תשע"ג וישלח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ג  ישלח ו פר' של"ס

ההההללללךךךך ווווגגגגםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשוווו אאאאלללל אאאאחחחחייייךךךך אאאאלללל ּבּבּבּבאאאאננננּוּוּוּו ללללאאאאממממרררר ייייעעעעקקקקבבבב אאאאלללל ההההּמּמּמּמללללאאאאככככייייםםםם §¥ª©©§¨¦¤©£Ÿ¥Ÿ¨¤¨¦¨¤¥¨§©Ÿ¨©ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו

ההההעעעעםםםם אאאאתתתת ווווּיּיּיּיחחחחץץץץ ללללֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיצצצצרררר ממממאאאאדדדד ייייעעעעקקקקבבבב ווווּיּיּיּייייירררראאאא עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: אאאאייייׁשׁשׁשׁש ממממאאאאֹוֹוֹוֹותתתת וווואאאאררררּבּבּבּבעעעע ¨¨¤©©©¤¥©Ÿ§Ÿ£©¨¦©¦¦¥©§©§¨§¨§¦ללללקקקקרררראאאאתתתתךךךך

ייייבבבבֹוֹוֹוֹואאאא אאאאםםםם ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר ממממחחחחננננֹוֹוֹוֹותתתת:::: ללללׁשׁשׁשׁשנננניייי ווווההההּגּגּגּגממממּלּלּלּלייייםםםם ההההּבּבּבּבקקקקרררר וווואאאאתתתת ההההּצּצּצּצאאאאןןןן וווואאאאתתתת אאאאּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ¨¦¤Ÿ§¤©¨¨§©§©¦¦§¥©£©Ÿ©¤§¦¤£אאאאׁשׁשׁשׁשרררר

ללללפפפפללללייייטטטטהההה:::: ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשאאאארררר ההההּמּמּמּמחחחחננננהההה ווווההההייייהההה ווווההההּכּכּכּכההההּוּוּוּו ההההאאאאחחחחתתתת ההההּמּמּמּמחחחחננננהההה אאאאלללל ל"ב,עעעעׂשׂשׂשׂשוווו (בראשית ¥¨¤©©£¤¨©©§¦¨§¨¨©©£¤©¦§¨¦§¥¨

ז'-ט')

'á÷òéì úîà ïúú' àåä àð÷éãã éøéùòä ïå÷éú

ìë íé÷éúîîù ïåøâä  ìòù úåøòùä íäå

 úãåáò àåäå ïåøâá  íéæçàðä úåðè÷äå  íéðéãä

åùò  úà  òéðëäì ä" ò åðéáà á÷òé

äðä הכתוב הסדר כפי  דיקנא תיקוני י"ג בענין 

התיקון  וכו ', כמוך אל מי שהם במיכה

השערות והם ליעקב" אמת  "תתן  נקרא העשירי

הוא  האר "י  לפי הי "א ותיקון  גרונא, על דחפיין

שוים  היותם שהוא י ' תיקון של שערות  אותם

הוא  הי"א התיקון  הגר "א דעת ולפי  חדא, בשיקולא

זה  תיקון  למה להבין וצריך  קטנים. אחרים שערות

עם  לו יש  שייכות  ומה ליעקב", אמת  "תתן נקרא

ע"ה. אבינו יעקב

 äðäå ולמעלה בגרון, הם הדינים דשרשי ידוע

הפסוק  זה על נאמר  האצילות  בראש

ט') ז' כורסייא (דניאל  על יתיב יומין "ועתיק

של àדשביבין" הכסא את  להכניע צריך  עתיק כי 

אלקים, צירופי דק "ך הדינים שורשי  שהוא אש

הגריא"ח בכתבי ודףואיתא ע"ב פ"ו דף עולמים (בית 

ע"ב) ששם áקכ "ח לגרון ירדה דא"א שבינה ידי דעל

_________________________

כורסיה א . נקא, כעמר ראשיה ושער חוור כתלג לבושיה יתיב, יומין ועתיק  רמיו, כרסון די עד הוית  'חזה ט ') (ז ' דניאל עי'

דינור, שביבין כורסיה (שם) כתיב יהודה, רבי אמר ע"א): ק"ל דף  רבא (אדרא בזוה"ק  וכתב דלק . נור גלגלוהי נור, די שביבין

מקמי  עלמא לאתקיימא יכיל לא כורסייא, האי על יתיב לא יומין עתיק אי דתניא טעמא, מאי כורסייא, האי על יתיב יומין ועתיק

מהאי  דנטיל בעידנא שליט. דרכיב ומאן כורסייא, לההוא אתכפייא) (ס "א לכפייא עליה, יומין עתיק יתיב כד כורסייא, ההוא

לרבי  שמעון רבי אמר יומין, עתיק  ביה דרכיב איהו אלא שלטא דלא רמיו, קדמאה כורסייא אחרא, כורסייא על ויתיב כרסייא

תבין  גם וז "ל: ע"א) ט "ל דף האדרא בפירוש  מארשב"י (שער האריז"ל ופי' עכ"ל. יומין, מעתיק בך  וייתי ארחך , יתתקן יהודה,

ואם  בקדושה אם דרגין, בכמה שמתפשט  לפי והוא רבים, לשון הוא אלהים ושם יחיד בלשון הם השמות שאר כל למה טעם

דהאי  אמר לזה כנז ', הכתר סביב ולא הכתר ספירת  תחת החכמה, עד רק  מגיע הזה אלהים שם אין כי ולהיות  כנ "ל, בקליפה

הוא  הנז' אלהים שם כי לון, לאכפייא דשביבין כורסייא על יתיב הוא דאצילות, הכתר ספירת  שהוא דעתיקין עתיקא דסבין סבא

תחתיו, דשביבין כורסייא כמין נעשה לכן הכתר, ספירת  תחת הוא ויען נור, די שביבין הוא ולכן שנבאר, כמו וגבורות דינין

לאכפייא  דשביבין כורסייא האי על יתיב ולכן כלל, עתיקא בהאי שמאלא דלית כנודע גמור, חסד שהוא הגדולים ברחמיו והכתר

עכ"ל. וכו', לון

אינם ב. השערות  ושם הגרון, שעל השערת  הם דיקנא. תחות  עד כו' עשיראה תיקונא בקיצור: ע "ב פ "ו דף עולמים בית וז"ל



לנפשך  חכמה דעה ד

מן  שיניקתם דקטנות  מוחין בסוד  הדינין שרשי  הוא

והכנעתם הגרון , דז"א, מגרון הוא יניקתם דעיקר (פי'

הדינים  נכפים ששם דא"א, שבגרון העליון שרשם ידי על 

הגרון) על  חופפים אשר הדיקנא שערות ידי והגרון על  ,

להראש , כסא בחי ' הכנעתהוא על מרמז  והוא

שעל  שערות  שהוא י' תיקון  ולכן והקלי', הדינים

עיקר  שהוא ליעקב', אמת  'תתן  נקרא הגרון

שהוא  עשו את להכניע ע"ה אבינו יעקב עבודת 

כולו וכמ"ש  דלתתא הדינים שהם השערות בחי '

שהם  השערות של הריבוי  ענין  והוא שער, כאדרת

מהם. הנמשכים והקלי' הדינים בחי '

ìù  ìåáìáä àåäù úåëåáñä úåøòùä ñ"ä åùò

åðéáà á÷òé úùåã÷ é" ò  íéð÷úð íäå ïéçåîä

 éøéùòä ïå÷éú ìù  úåøòùä  íäù

äðäå ותיקון סדר , בלי הם השערות י ' בתיקון שם

סדר , עם שהם השערות הם הוא י "א (כן

שערות אותם הם האריז"ל  ולפי"ד  ז"ל, הגר"א לפי"ד 

והיינו  סדר, עם שוים היותם הוא י"א שתיקון אלא

בשיקולא  יהיו י' תיקון של  שהשערות פועל  י"א שתיקון

ובלבול חדא) סדר אי הם שהקלי' דכמו הוא והענין  ,

סדר . לעשות הוא יעקב של העבודה כך המוחין,

שהוא  שבגרון  דקטנות במוחין  שרשו הס "מ והנה

שערות ענין והוא המוחין , של הבלבול ענין 

עשירי תיקון של הגדולה והקדושה מבולבלות ,

את המכניע הוא ליעקב' אמת 'תתן  הנקרא

להם  שיש שם, אשר  השערות קדושת בכח הבלבול

החוטם  למקום למעלה שעולה חוזר אור  של הכח

דא"א, בחוטם הוא למעלה יעקב ושורש דעתיקא,

סליחת מזה ונמשך לפה דחיי רוחא נמשך  שמשם

ועתיק  בסוד הדינים שרשי  נמתקים ואז  העוונות,

כורסייא. על יתיב יומין 

êéøöå עד עשו  עם כבדה מלחמה שיש  להבין 

הוא  האחרון  הגלות  כי  המשיח, ביאת

השערות, ריבוי בחי' שהוא עשו  שהוא אדום גלות

ולא  הנשמות  מבלבל הס "מ כי  מבולבלים והם

את להכניע הדרך  לדעת וצריך  לעשות, מה יודעים

_________________________

הדינים  שכל בליקוטים, הגאון מ "ש  לפי לי נראה והטעם כו', מתערבין אמר  ולזה מחבירו, וארוך  מחבירו יוצא שאחד שווים

דז"א  ובגרון מתערין. דינים ומבינה האריז "ל, כמ "ש  קדישא דעתיקא בינה ירדה שם כי קדישא, דעתיקא בגרון מושרשים הם

ידי  על מתבטלים הדינים וכל הדין, שרשי הם עכ"פ  הקליפות , מגע  שם שאין קדישא בעתיקא ולכן שריו, וג' פרעה יניקת שם

כורסייא  האי על יתיב קדישא דעתיקא והפנים דשביבין, כורסייא סוד והוא בעז "ה, לקמן שיתבאר כמו ברשעים דין שעושה

השערות  ידי על הוא שבגרון ההם הגבורות וביסום הגאון, שם כמ "ש  לון הדינים,לכפייא שם ולהיות גרונא, על חפיין שהם

בגרון. אחוזים כן גם שהם במצרים, מצרים וסכסכתי בסוד דא, מן דא דנפקין מעורבים בבחינת השערות באו לכן

והוא  למעלה, אותם שמעלים שעליהם השערות  ידי על ומתמתקים בגרון, הם הדינים שכל כמ "ש , עו"ן נוש "א נקרא זה ותיקון

רוחא  שנשיב תשובה ידי על והכל הכסא, על ליושב למעלה ועולים כורסייא, על יתיב דהוא קדישא דעתיקא חוטמא ידי על

שיתבאר  כמו ליעקב אמת  תתן ונגדו דיעקב סטרא הוא שת"ת  במקיף , ונצח בפנימיות  דכתר ת "ת נתגלה וכאן כמש"ל, דחוטמא

וכו'. לקמן

באורכם  שווים ואינם דמתערבין הם עשירי שתיקון ורק הגאון שעל השערות כן גם הם שלים. עד כו' סרי חד תיקונא שם:

דצניעותא. לספרא בפירוש  הגאון פי' כן דא, מן דא נפקין ולא בשיקולא דתלייא אותם הם י"א בתיקון וכאן דא, מן דא ונפקין

הם  שגם היות ועל י'. תיקון עם אחד והכל עצמו בפני לתיקון נחשב זה דא מן דא נפקו שלא שמה שפי' האריז "ל בכתבי ועיין

ות "ת  בפנימיות דכתר נצח  בהיפוך  שהם רק  י', בתיקון הנ "ל הספירות  גילוי כאן גם לכן י', לתיקון קצת ודומים הגרון על

שתיקון  ופש "ע, זה תיקון נקרא ולכן ורחמים, נקיות  על מורה שהוא חדא, בשיקולא שהם רחמים יותר הוא זה ותיקון במקיף ,

בתיקונים  וכן כו', המרדים אלו פשעים רז"ל כמ "ש  מרדים שהם הפשעים על מכפר וכאן המזיד, על שמשמעו עו"ן נוש"א הוא י'

סטרא  גדול יותר הוא וחסד דרחמים, סטרא הוא אמת כי וידוע  כו'. לאברהם' 'חסד ליעקב' אמת  'תתן שניים הם מיכה של

עכ"ל. בעז"ה, לקמן ויתבאר דאברהם,



תשע"ג  וישלח פר' השל"ס

סוד  ידי  על השערות של הבלבול ולהכניע עשו

עשו עם ללחום להצליח כדי  הקדושות, השערות

קשה. ועבודה מלחמה והוא הרשע,

 ãò  äìéìá àåä  åùò ìù  åøù  íò á÷òé  úîçìî

 á÷òé êøé  ìù íâôä ø÷éò àåä æàù øçùä úåìò

 éãé  ìò  íéð÷úðå úåùåìçä  úåîùðä íäù

 ø÷åáä ãò úåöçî íé÷éãöä úãåáò

úîàäå כך כל הוא עשו עם שהמלחמה היא

יעקב' ירך כף  'ותקע סוד  והוא קשה,

באב, תשעה בחי ' שהוא הנשה גיד של סוד שהוא

בזוה"ק  ע"ב)כמ"ש ק"ע דף  ימים â (וישלח דשס "ה

הוא  באב תשעה ויום גידין , שס"ה כנגד  בשנה

עם  נלחם הס "מ והנה הנשה, גיד של הגיד כנגד 

הנה  כי  השחר, עלות עד בלילה ע"ה אבינו  יעקב

שלומדים  גדולים צדיקים יש אחד מצד  זה בזמן 

חצות של זה בזמן  ובעיקר  ולילה, יומם תורה

ע  שהוא הבוקר עד  הפגם הלילה עיקר  אך רצון, ת 

בבחי ' והחלושות  הנפולות  הנשמות הם יעקב דירך 

הצדיקים  חצות אחר אשר ותחת דאורייתא, תמכין 

הנשמות מאידך יש הלילה, כל תורה ולומדים קמים

בחי ' והם בתורה לעסוק כח להם שאין החלושות

הנשמות עם עשו נלחם זמן  ובאותו  יעקב, ירך

יש  אדם שכל לדעת  וצריך ח"ו . להחטיאם החלושות

ואינו ישראל, נשמות כל על וערבות אחריות  לו 

בעצמו הוא אם אף  נפשי, עלי שלום לומר יכול

המלחמה  דרך  לדעת צריך אלא הלילה, כל לומד 

ישראל, נשמות  עם הלילה כל שנלחם עשו  עם

החלושות. הנשמות נגד  ובפרט

 åäæå וירא וכו' יעקב בת דינא 'ותצא שאה"כ

בחי ' שהוא וכו', החיוי  חמור בן שכם אותה

הנשמות על לשלוט שרוצה הקדמוני  נחש

הנשה  גיד  בחי' והוד , נצח בחי ' שהם החלושות

והם  מהקדושה ששוכחים שכחה מלשון שהוא

שהוא  המקדש בית בו שנחרב באב תשעה בבחי '

באלקות. וידיעה שייכות  להם ואין  הדעת , חורבן

הנוראה  הקליפה שהוא החיוי חמור  בן  שכם והנה

בחוה  ולפגום לשלוט רוצה הקדמוני הנחש שהוא

את בעיקר  שתופס ואף  יעקב, בת  דינה בחי ' שהוא

בכל  בתורה עוסקים שאינם החלושות  הנשמות 

שהיא  יעקב, בת  דינה בחי' זה הרי  מקום מכל עת ,

נשמה  הם ישראל נשמות כל והרי ישראל בת 

בן  ששכם מאד  קשה ודבר גדול פגם והוא אחת ,

נחש  בסוד ישראל בנשמות  להדבק  רוצה חמור 

הקדמוני.

úîàáåנשמות סתם אינם החלושות  הנשמות 

גבוהות נשמות דייקא הם אלא ח"ו ,

האריז"ל  כמ"ש  ידים רחבת  הארץ בחי' והוא מאד,

וישלח) לקו"ת  ויצא בתיבת(שעה"פ בזה שנרמז

שהוא  ת 'רדיון , ב'ן ח'נינא ר 'בי  ר"ת שהוא רחב"ת

הגבאי היה הרי  והוא שם. בלועה שהיתה הנשמה

בגמ' כדאיתא אמיתי ע"א)צדקה י"ח שר'(ע"ז

במעשיו מופלג והיה צדקה גבאי  היה ב"ת  חנינא

מכיסו, הכל ושילם פורים מעות לו (וגם שנתחלפו 

מופלגים  ישראל  גדולי שהיו מלכות  הרוגי מעשרה היה

יוסף ) מכירת מעת  כמותם נמצא שלא כיבמעלה ,

באמת הם הרי  שנפלו , אפי ' החלושות הנשמות 

שכם  עם כבדה מלחמה והוא מאד , גבוהות נשמות 

הס "מ. בחי ' שהוא חמור בן

_________________________

שתא,ג. יומי שס "ה ולקבל למעבד, אתיהיבו אינון דלאו פקודין שס "ה ולקבלהון גידין, שס"ה נש בבר ואית שם: הזוה"ק  וז "ל

יאכלו  לא אורייתא אמרה כך ובגין יומין), (נ"א מלאכין שס"ה מאינון חד דאיהו ס"מ , לקבל דאיהו מנהון, חד באב תשעה והא

רמז  בהון ונרמז  כולא, קב"ה חזא כך  ובגין שתין, ולא ביה אכלין דלא באב, תשעה לאסגאה 'את' הנשה, גיד את ישראל בני

וביומי  דיעקב, חיליה תשש מיד הנשה, גיד ההוא בר אשכח ולא דיעקב, שייפין ובכל שתא יומי בכל עמו, איש ויאבק  ליעקב.

אכיל  כאילו באב בתשעה דאכיל מאן וכל מקדשא, בי ואתחרב עלנא, דינא ואתגזר אתתקף דביה באב, תשעה יום אשכח  שתא

עכ"ל. וכו', הנשה גיד



לנפשך  חכמה דעה ו 

ì  çøæéå' éãé  ìò á÷òé êøé  íâôì ïå÷éúä' ùîùä  å

ùåáìîä íìåò ãåñá 'ìàøùé' íù éãé  ìò àåäù

 à" ìø ù"é ãåñá ìàøùé  úîùð ùøåù àåäù

ùåáìîä ìù íéøòù

 äúòåלעלות הקרובה בחי ' הוא האחרון  בדור

לו "ויזרח וכתיב הגאולה, שהוא השחר 

לו ויזרח ופירש "י  פנואל" את  עבר  כאשר השמש 

שמש  דתימא כמה צלעתו, את לרפאות לצרכו ,

עם  ללחום דרך  יש באמת כי בכנפיה, ומפרא צדקה

הברכות על בסוף לו  שהודה עד  אותו  ולהכניע עשו

שם' אותו 'ויברך שאה"כ שזהו כ"ט ל "ב רש"י (עי'

הברכות ) על לו שהוא שהודה ישראל שם לו  וניתן  ,

ישראל  נשמת שורש בסוד  רל"א י "ש  אותיות 

ואחור  פנים שערים רל"א ששם המלבוש  בעולם

בעולם  שם להכלל יכול מישרא"ל יהודי וכל כידוע.

הכתוב  בהמשך  ונרמז  רל"א, י "ש  בסוד  ישראל כל

כי וגו', הנשה גיד  את  ישראל בני יאכלו  לא כן על

המלבוש  בעולם שהוא ב"ם דא"ל "לא" ידי על

גיד  בחי' של הנוראה מההסתרה לצאת יכולים

אור  ידי על מאלקות מהשכחה ולצאת הנשה,

נשמת של הפנימית לנקודה ולהגיע הק', התורה

על  והוא עשו , את להכניע דרך יש בודאי כי ישראל

ליעקב, אמת תתן בסוד  העשירי  תיקון של הכח ידי 

עמוק . ענין  והוא

åùôð øñåî á÷òé 'éçá àåäù  óñåé ïá  çéùî

 ãåã 'éçá  íäù úåùåìçä úåîùðä úà ìéöäì

 ãåñá  äùåã÷á  åùøùù  åùò íå÷îá íéàöîðä

 ã"áî

 äðäãהעשירי במעשה לרבה"ק  מעשיות בסיפרי 

והוא  דדיקנא, העשירי  תיקון כנגד שהוא

הענין  עומק  מבואר  והעני , הבערגיר  עם המעשה

העני אשת  בחי ' שהם הנפולות  הנשמות  תיקון  של

הוא  הבערגיר בחי' דהנה הבערגיר , אותה שהציל

שאין  יוסף  בן  משיח שבבחי ' גבוהות  נשמות  אותם

להם  ויש כלל, חטאים עם שייכות באמת להם

שכתב  כמו  עתיק  בחי ' מצד מאד  מופלגת עשירות 

בלקו"מ ס')רבה"ק בקדושתã(תורה דבוקים הם כי 

כל  להם יש ולכן  ולילה, יומם תורה ולומדים היסוד ,

והסחורות קדושותäהעשירות נשמות יש אך ,

_________________________

אם ד . כי הזאת , להתבוננות  לבוא אפשר שאי מאד גדול התבוננות בהם שיש  התורה שבילי יש  דע  בקיצור: שם לקו"מ  וז "ל

תו  אין קמח  אין אם אורייתא שבפשטי כמו עשירות. ידי להתבוננות על כן כמו פרנסה. עכ"פ  לו שיהיה וצריך פ "ג), (אבות  רה

דעלמא  הון כל צריך כי בה. כל תחסר ולא רב הון לו שיהיה מאד. גדול עשירות  לו שיהיה צריך  מאד, גדול שהוא הזאת

אם  כי לזה זכו לא בינה, יודעי יששכר ומבני י"ב) (דה"א בבחינת  ההתבוננות זאת להם שהיה יששכר ובני הזאת. להתבוננות

בנכסין. עתיר ותרגומו גרם, חמור יששכר מ"ט ) (בראשית  בחינת  עשירות, ידי על

התבוננות  בהתורה שיש  ומחמת הזאת. להתבוננות  ידו על לבוא כדי מאד, גדול עשירות להם הי'ה הנביאים וכל משה וע "כ

שהביא  רבינו משה דהיינו מאד. גדול עשירות להם היה התורה ידם דרך שעבר מי כל וכן 'הון', התורה נקראת  ע"כ הזאת,

כל  את וסידר התלמוד חתימת שהיה אשי רב וכן המשניות, וחתם שסידר רבי וכן כשרז "ל, גדול עשיר היה לישראל, התורה

פה, שבעל התורה כל את  וסידרו שתיקנו מחמת כי פ "ה). ב"מ וע' נ"ט  (גיטין כשרז"ל מאד גדולים עשירים היו שג"כ התלמוד,

פסל  ל"ד) (שמות  בחינת וזה הנ"ל. להתבוננות  גדול עשירות צריך כי כנ "ל. עשירים ג"כ היו כן על התורה, ידם דרך  ועבר

הוא  והויו משה. נתעשר משם ר"ת  ממון, אותיות וזה וכו'. שלך יהיו הפסולת ל"ח) ונדרים פ "ה שקלים (ירושלים ודרז"ל לך ,

ידי  על הוא הזאת , לעשירות  ולבא י"ד). (ב"ב כשארז "ל וכו' ו' ורחבן ו' ארכן הלוחות כי משה, נתעשר שמשם הלוחות , בחינת 

עכ"ל. וכו', עתיק  תיקוני בחינת

שם:ה. העשירי בסיפור רבה"ק וכיוצא.וז "ל מאד  רבות סחורות לו והיה  מאד , מופלג  עשיר  והיה בערגיר , היה אחת פעם 
מאד, גדול עני שהיה אחד, עני דר  היה ממנו ולמטה  טוב. כל לו והיה  העולם, על הולכין שלו והבריב הוועקסלען והיו

לזה. וכן בנים , היה לא  לזה בנים, חשוכי היו ושניהם העשיר. הבערגיר  מן ההפך כל לו והיה



תשע"ג  וישלח פר' ז של"ס

שכולם  ואף  העני, בחי ' שהם דוד  בחי' של אחרות 

אחת נשמה הם ומב"י  מב"ד כי אחת  נשמה באמת 

יסוד  בסוד  שהם לשנים חילקם הקב"ה אך גדולה,

שצריכים (מב"ד )ומלכות (מב"י) עבודות שני  שהם ,

מתחברים  בסוף  ואח"כ  בהם, לעסוק ישראל נשמות 

הב  של הנ"ל המעשה וכל כאחד , ערגיר ונכללים

של  העבודה דרכי בענין נעלמים סודות הם והעני

שהוא  לתכלית  לבסוף מגיעים ואיך  ומב"ד, מב"י 

משיחין , התרין של הגמור המעשה היחוד  סוף (שהוא

בת עם הבערגיר בן שנתחתנו האריכות, כל לאחר

.העני)

äðäã ויעקב מב"ד של הנשמה לו היה עשו

נעשה  יעקב כי מב"י , של הנשמה

יוסף , בן משיח בחי ' שהוא דאבא מאחוריים

המלך  דוד  בחי ' שהוא אדמוני  היה עשו  משא"כ 

עינים ויפה אדמוני להגה"קשהיה הברכה היכל  (עי'

כ"ה  בראשית  אדמוני הראשון ויצא עה"פ מקמארנא

במקום å כ"ה) שם היה תרדיון בן  חנינא ר' ולכן  ,

מופלג  היה ולכן  מב"ד , בבחי' היה כי  עשו,

שלמות לו  והיה צדקה גבאי  שהיה במעשים

מב"ד . בחי ' שהוא המעשים,

 éëהדעת מעץ חוה שאכלה אדה"ר בחטא הנה

האריז"ל שכתב כמו לאה בחי ' שער הוא (ע"ח

פ"ב) הוא ל "ח ולאה בי "ע, עצמות נעשה וממנה

המלך  דוד נשמת  ולכן  המלך, דוד של נשמות  בחי '

ואברהם  ואדה"ר  חיים, כלל לו  היה ולא בקלי' היתה

לו', נתת  'חיים בסוד חיים, לו  נתנו ויוסף יעקב יצחק 

היה  כי  עצבות  בחי ' תמיד  לו  היה המלך דוד  ולכן

מלכות בחי' עני בחי ' והוא מהקלי ', שבאה נשמה

העני אשת בחי' וזהו  כלום, מגרמה לה דלית 

עשיר  בחי' הוא הבערגיר  משא"כ הנ"ל, בסיפו"מ

שהוא  היסוד  בחי ' שהוא מב"י  בחי' כנגד  שהוא

הנשמות את לתקן לבי"ע היורד והוא הגואל,

המלך, דוד  בחי' של הלךהנפולות הבערגיר (ולכן

העני) אשת את  להציל נפש  שניהם במסירות אך  ,

הגאולה. כל תלוי ובזה להתאחד , צריכים

 úîçî êà  çéùî  úåéäì êéøö äéä êìîä ãåã

äëåìîä  ä÷ìçúð  úùåáéôî  ìò ø" äùì ìáé÷ù

 ïéá ãåøéô äùòðå ïéçéùî ïéøúä  íäù íéðùì

 ã"áîì é"áî

 äðäã כבר צריך שהיה האחרון ברגע המלך דוד

בחי ' אצלו  שיתאחד באופן  הגואל, להיות 

לשה"ר  קיבל אחרון וברגע כאחד, משיחין התרין 

יהונתן  בן  מפיבושת  מב"י)æ על בחי' ועי"כ (שהוא ,

כאשר  ואח"כ יוסף, בן משיח מבחי ' עצמו  הפריד 

_________________________

הוא ו. חבירו ולזה התורה, פי על אלא נקי, דם שופם רשע להיות  נברא לא כי וא"ו, מלא אדמוני שם: הברכה היכל וז "ל

משה, בהשגות השיג יעקב כי מיעקב, פעמים אלף  גדול צדיק להיות יכול היה בטוב, בוחר היה אלו הזה והרשע  דוד, אדמוני

עכ"ל. עינים, יפה עם אדמוני  בסוד דאצילות ליחידה משיח, למדריגות  לעלות יכול היה בטוב, לבחור רוצה היה אם והוא

וע  מב"י, בחי' היינו משה בחי' שהיה דיעקב מו"ר עפי"ד בטוב [וכוונתו בוחר היה ואם מב"ד, בחי' היה דוד בחי' שהיה שו

יעקב  צריך  היה ברע, שבחר עתה אבל משיחין, מתרין הכלול דוד בן משיח  בחי' שהוא מלא דויד מדרגת לשלמות  מגיע  היה

שמבואר  כמו בקדושה משיחין התרין ליחד ועי"כ דוד, בבחי' הכלולות  הנשמות שהם הקדושה ממנו ולהוציא עמו  להלחם אבינו

להלן].

מפיבושת ז. של עבד שהיה ציבא את דוד שאל בנו, אבשלום מחמת  מירושלים דוד ברח  שכאשר ט "ז  פרק  ב' בשמואל עי'

ישראל  בית  לו ישיבו שהיום אמר שמפיבושת נכון) היה לא כי רע  שם הוצאת (והיה לשה"ר ציבא לו אמר מפיבושת , איפה

שנתן  שם ט ' בפרק מיניה לעיל (עי' למפיבושת . אשר כל את  לו נותן שהוא לציבא ואמר דבריו קיבל  ודוד אביו, ממלכות את 

המלך  נתן ולא המלך, דוד את שקילל גירא בן שמעי עם המעשה היה כך ואחר וכו'), שאול שדה כל את  למפיבושת  דוד

אולי  ה', לו אמר כי ויקלל לו הניחו להם אמר ושוב כן, עשית מדוע יאמר ומי דוד, את קלל לו אמר שה' אמר כי להרגו,

ובפרק אבשלום, הריגת  היה י"ח בפרק  ואח "כ ט "ז . בפרק  שם ע "כ הזה היום קללתו תחת טובה לי ה' והשיב בעוני ה' יראה



לנפשך  חכמה דעה ח

אמר :שמעי  אלא הקפיד  ולא אותו , קילל גירא בן 

בזה  נתקן כי משיח, בחי' נעשה ואז קלל, לו אמר ה'

יכול  היה לא אך מב"ד, בחי' של המדרגה שלמות 

קיבל  לכן  שקודם מחמת  הגאולה לגמור  כבר 

בבחי ' גם לגמרי  נכלל ולא מפיבושת , על לשה"ר 

בין  המלוכה התחלקות שנעשה נגרם ועי "כ  מב"י ,

תחלקו וציבה אתה שאמר כמו לירבעם, רחבעם

בין  המלוכה שוב שנתחלקה והיינו וכו ', השדה

ישראל מלכי  שהם משיחין  מב"י)התרין ומלכי(בחי'

דוד מב"ד )בית  הגאולה (בחי' להביא אפשר  אי כי  ,

הנשמות בחי' שני ומתחברים מתאחדים כאשר  רק 

יכולים  אמיתי  חיבור  יש כאשר ורק  ודוד, דיוסף

הכולל  מלא דויד סוד  שהוא השלמה, לגאולה לזכות

להפריד  למב"ד ואסור  יוסף , בן  משיח בחי' גם

אז  ורק מב"י , עם השלם מהחיבור אחד  רגע עצמו 

השלמה. לגאולה לזכות  יכולים

 ïéøú ãåçé 'éçáá úåîùðä úåãçàúä é"ò

ìéöäìå 'éì÷ä íò  íçìäì  íéìåëé ïéçéùî

 úåùåìçä  úåîùðä

êéøöå שבא הזאת הגדולה שהמלחמה להבין 

הקדמוני, נחש בחי' שהוא הרשע עשו

היום  עד והוא יעקב, בת דינא ותצא לבחי' וגרם

הנשמות על נתפש  הקדמוני  שנחש הזה,

שהוא  הטמאים הכלים עם להחטיאם החלושות

להלחם  וצריך האחרון, בגלות  המלחמה עיקר

שזה  אלא הקדושה, תחול שכבר הקלי' כל עם

שהוא  משיחין  התרין  בהתאחדות  תלוי 

לזכות יכולים זה ידי  שעל הנשמות, התאחדות

העשירי שתיקון  צריך  כי  ליעקב', אמת ל'תתן

את לעשות  שיוכלו  כדי  החוטם אל למעלה יעלה

השלם. החיבור 

 äðäå, בועז בחי' סוד שהוא יוסף בן משיח

בחי ' הוא דקדושה, והעזות הכח לו  שיש 

לומד  שהוא הנ"ל, מעשיות  בסיפורי הבערגיר

וכו', הסחורות כל את  לו  ויש  התוה"ק  כל

סוד  שהם העני  את  מזה למטה יש ומאידך 

בנים, חשוכי  היו שניהם ומ"מ הנפולות, הנשמות 

התיקון  לפועל להוציא יכולים אינם שניהם כי

גם  כי  הנשמות, חיבור  שאין זמן כל השלם

שמשיח  זמן  כל שלמות  לו אין יוסף בן משיח

תיקון  בזה אין עדיין  כי בגלות, נמצא דוד  בן

כלל. אמיתי

_________________________

עשה  לא מפיבושת אדרבא אלא היה כן ולא לדוד שיקר שציבא לו ואמר מפיבושת לקראתו ובא לירושלים דוד חזר י"ט

היה  כי מירושלים יצא כאשר אליו בא שלא אלא בשלום, שחזר עד מירושלים דוד שהלך מהיום וכו' בגדיו כבס  ולא שפמו

בתחילה  שאמר תחת  דהיינו השדה, תחלקו וציבא אתה לו ואמר דבריו, לגמרי קיבל לא דוד ומ"מ  במקומו, הלך  וציבא פסח 

ע"כ  למפיבושת . הכל שוב החזיר ולא ביניהם יחלקו שעכ"פ הספק , מחמת  עתה לו אמר מפיבושת, נכסי כל שיקבל לציבא

הענין. תוכן

נעשה  קלל, לו אמר ה' אמר אלא שמעי את  הרג לא המלך דוד דכאשר ז"ל מקמארנא להגה"ק מצוותיך בנתיב מבואר והנה

מב"י), מבחי' עצמו שהפריד והיינו שאול, בן יהונתן של בן (שהיה מפיבושת  על הלשה"ר קיבל שעכ"פ בגלל ואמנם משיח, בזה

בת  יצתה השדה, את תחלקו וציבא אתה למפיבושת  דוד שאמר בשעה רב, אמר יהודה רב אמר ע"ב) נ "ו (שבת בחז"ל איתא

מלכות  נחלקה לא הרע , לשון דוד קיבל לא אילמלי רב, אמר יהודה רב אמר המלוכה. את  יחלקו וירבעם רחבעם לו ואמרה קול

לא  שמואל דלפי ושמואל, רב בזה דנחלקו בגמ ' עי"ש (ואמנם ע "כ. מארצנו, גלינו ולא זרה, עבודה ישראל עבדו ולא דוד בית 

לשה"ר). קבלת של עון שהיה דס "ל רב לדעת  הוא מש "כ וכל וכו', הניכרים דברים בו ראה כי לשה"ר קבךץ של עון לדוד נחשב

עצמ הוא ורחבעם ירבעם בין המלוכה חלוקת ענין ישראל,והנה מלכי בחי' והם יוסף בחי' היה ירבעם כי ודוד, יוסף בחי' חלוקת ו

דויד  בבחי' משיח  דוד נעשה והיה משיחין, תרין מתאחדים היו זאת  חלוקה ולולא דוד, בית מלכי שהם דוד בחי' היה ורחבעם

ג"כ. מיוסף  כלול מלא



תשע"ג  וישלח פר' ט של"ס

 éðòäì úîàá íéëééù  úåøåçñäå óñëä  ìë

 úîàá  íä ïéçéùî ïéøúä éë ã"áî àåäù

 àåäù àìî ãéåã àåä úåîìùäå  úçà äîùð

 ãåãá  óñåé  úåììëúä

 äðäå כל את  שמעבירים חלם הבערגיר 

מתעשר  והוא העני בית  אל הסחורות

מה çוכו ' כפי ההשגה הוא החלום סוד הנה כי  ,

כל  דבאמת הוא והענין  באמת , להיות שצריך 

וכבר  אחת, נשמה הם הרי  כי לדוד , שייך  הכסף

הכוונה  ואין עבדו, בדוד  שבוחר  הקב"ה אמר

מה  אלא יוסף , את רוצה הקב"ה אין  שח"ו

ישראל  מלך דוד בסוד הוא בדוד  בוחר  שהקב"ה

העליה  שהוא הגדיל, דוד כי  עד ובסוד וקיים, חי 

כי עד סוד  והוא לרדל"א, העליה ובעיקר  לא"א,

ודוד  יוסף מתאחדים שם באמת  אך  הגדיל, דוד

שהוא  ביו "ד  מלא דויד סוד  שהוא ממש , כאחד 

עפ "י ולכן  דוד, בן במשיח יוסף בן  משיח התכללות

דוד  בחי' שהוא העני  אצל להיות  צריך הכל האמת 

כאחד . שניהם יתכללו כאשר 

 úîàá íä ãåã 'éçáã úåùåìçä  úåîùðä

ìëå  íéîù  úàøé  íäì  ùéù úåäåáâ úåîùð

íëù  úæéçà ãåñá úåéðåöéçá ÷ø àåä íäéùòî

 á÷òé úá äðéãá

äðäå' בבחי שהם דוד  בחי ' של הללו הנשמות

הקדושה  התורה ללמוד  זוכים שאין  לאה,

הנשמות בבחי' הם הרי  ולילה, יומם בהתמדה

הרי מ"מ אך עני , בבחי' שהם דוד  של הנפולות

נאמר  זה ועל למעלה. למעלה וגדול גבוה שרשם

והיא  חוה, בבחי' הק' השכינה שהוא דינה' 'ותצא

אצל  הנמצאת הק' השכינה שהוא העני אשת  בחי '

דינה, בחי ' הדין  מקום שהוא החלושות  הנשמות 

ותופס  הקדמוני הנחש שהוא חמור  בן  שכם ובא

את ח"ו להחטיא רוצה והוא הק', השכינה את 

העני אשת  תפיסת  בחי ' שהוא נשמות  אותם

להחטיאה  ורצה השר אותה שחטף שם בסיפו"מ

רצתה  ולא ביותר  שמים יראת  היתה היא אך ח"ו ,

חמור  בן שכם בחי' וזהו  וכו ', כלל לו  לשמוע

באמת אך אותה, להחטיא וכו ' ותדבק עליו  שנאמר 

רק  והוא ישראל, נשמת  להחטיא אפשר אי 

רק  הוא שנופל מי גם כי  בפנימיות , ולא בחיצוניות 

בפנימיות ישראל נשמת אך  החיצונים, בלבושים

מלאים  וטהורים קדושים וכולם לעולם, חוטאים אין 

מחצב  בבחי' בחיצנויות ורק  ביותר, שמים יראת 

ופ"ז)השדים פ"ד ן' שער חיים עץ נעשה (עי' שם

הנפילה.

äùåã÷ã úåæò  åì ùé é"áî 'éçá  úîà ÷éãöä

 úà  äøæçá óåèçì 'éì÷ä  íò íçìðå æòåá ãåñá

íò á÷òé úîçìî ãåñá úåìåôðä  úåîùðä

 àìîäåùò ìù åøù ê

 äðäå, יוסף בן  משיח בחי' שהוא אמת הצדיק

אבינו  יעקב בחי ' מאחוריים שהוא (שנעשה

מב"י) בחי' שהוא שהוא דאבא הבערגיר  בסוד הוא

יודע  הוא דקדושה, העזות  לו  שיש  בועז  בחי ' סוד

הס"מ  עם ולוחם הקלי ', עם לוחם והוא נעשה מה

הגלות בזמן כי  ישראל, נשמות להציל ורוצה עצמו ,

יעקב  בחי' ידי  על שהוא יבום בסוד נעשה היחוד

_________________________

שם:ח. העשירי סיפור המשך  פאקין.וז "ל פאקין דהינו חבילות, חבילות ועשו אנשים  שבאו להבערגיר, חלם אחד  פעם 
הונו  כל לשאת רוצים  שהם  על מאד  מאד  לו וחרה הנ"ל. העני אל הכל לשאת והשיבו: עושים ? אתם  מה אותם : ושאל
סחורותיו  מכל לו היו אשר  מכל חבילות חבילות עשו והם  רבים . אנשים  שהם אפשר , אי עליהם ולכעוס  העני, אל מביתו
לו  וחרה ריקם . הבית דפנות אם  כי בביתו כלום השאירו ולא  הנ"ל, העני בית אל לכל כאשר הכל ונשאו ורכושו, והונו
מאד. נוקפו לבו היה כן פי על אף אצלו, הכל השם  וברוך חלום, שהוא שראה ואף חלום . והנה  וירא  והקיץ מאד, מאד 

הנ"ל. החלום  דבר  מדעתו לצאת יכול היה ולא  החלום, דבר  על מאד  מאד  הדבר  לו וחרה 



לנפשך  חכמה דעה י 

מב"י בחי ' צדיק èשהוא שהוא אבינו יעקב ובאמת  ,

מאד  קשה דבר זה הרי עשו, עם שנלחם האמת 

כמעט  שהוא עצמו, עשו  עם להלחם אבינו ליעקב

בסיפו "מ  שם שכתב וזהו  מלאך, עם להלחם שיגעון 

היה  באמת  שהוא מבוהל דבר  הבערגיר שעשה

גדולה  בבהלה השר אותו  לבית  והלך וכו', שיגעון 

עצמו והטמין  והלך  העני אשת את  משם וחטף 

שני שם ושהה גשמים מי בו שהיה אחד בור  בתוך

וכו ' הרעש  שיעבור  עד .é ימים

 ÷"àã úåîìåòä øãñ ìëá é÷á ÷éãöäù é"ò

 éëøã òãåé  äàìéò  åøéäèá íäî äìòîìå  ò"éáàå

 ãåñá  åùò ìù  åøù úà  òéðëäì  ìåëéå  äîçìîä

' ùîùä  åì çøæúå'

êàהעולמות סידר שהקב"ה יודע הצדיק באמת 

דכל  סופא עד דרגין דכל מרישא העליונים

בתורה  כתוב הכל האדם על שעובר  מה וכל דרגין ,

שהוא  היכלות, הז ' בחי' הוא הק' התורה וכל הק',

היכלות לז ' מחולק עולם כל כי הדרגין , כל כללות 

היכל כי עולם, כל של  ספירות  העשר עצמם (שהם

כנגד הם הראשונים היכלות  ושש  הג"ר כל  כולל  השביעי

המדגרותהו"ק ) כל הכוללת בתוה"ק  בקיאים ואם ,

נמצא  הכל האדם על העוברים הענינים וכל

כל  ועם החטאים עם המלחמה דרכי וכל בתוה"ק,

להלחם  העצה עיקר ולכן  בתוה"ק. כתוב הכל ענין ,

לו "ותזרח משאה"כ הוא ממנו ולהפטר  בהיצה"ר 

צדקה  'שמש שהיא הק' התורה שהוא השמש "

היצה"ר  עם להלחם הכח נותנת היא כי ומרפא',

התורה  חלקי  בכל בקיאים להיות  שהוא הקלי', וכל

כל  ולדעת דרזין , ורזין  הסודות  ובכל בפרד"ס , הק'

תתאה, מטהירו  שהוא ואבי"ע דא"ק העולמות סדר

כל  סוף  עד  עילאה שמטהירו העולמות  וכן

העולמות.

_________________________

הגדולה ט. רחל עם דז"א היחוד בחי' שהוא הגדולים זו"ן של יחוד אין החול, ימות  מדרגת בחי' שהוא הגלות  דבזמן פירוש :

הגדולה  רחל בבחי' היחוד שלמות  ונעשה בדוד יוסף נכלל אז  אשר קודש שבת של ביחוד כמו בגדלותו, דוד בן משיח בחי' שהיא

הקטן  האח שהוא יעקב בסוד יבום בחי' שהוא ולמטה, החזה מן ורחל יעקב רק  הוא היחוד כל החול בימות אך לאה, עם הנכללת

והוא  ע"ד), ז ' דף  ורחה"נ פ"ב העקודים (שער הרש "ש משיטת  כידוע ודב"ן, דמ "ה דו"ק  היסודות עטרות  בסוד והוא ז "א, של

הוא  והטעם דוד, בחי' שהוא השביעי מלך  בבחי' אמיתי המלכות  עם היחוד ואין דדכורא, עטה"י בחי' שהוא יוסף  בן משיח בחי'

בסוד  דוד עבור התיקון שעושה יעקב בחי' אמת הצדיק  בחי' שהוא יוסף ידי על נעשה התיקון ואז בגלות , נמצא דוד בחי' כי

שער  המלך  עמק  מדברי קס"ד) (דף י"ב באות  ושם חנוכה נר להדליק  במאמר חנוכה על החכמה ים בליקוטי היטב ועי' היבום,

ואכמ "ל. צ"ד, פרק י"ד

שם:י. סיפו"מ  המשך  ושאלו:ז "ל נכנס  מאד, מאד  ומתמרמר  בוכה שהוא  שמע העני, בית אצל הבערגיר  עבר  אחת פעם 
אין  אני בנים , או העשירות להם שנשאר יש לי? נשאר  ומה אבכה? לא  וכי השיבו: כך? כל ובוכה  מתמרמר  אתה  מה

הבע  של לבו ונכמר לי? נשאר ומה ממני, נלקחה אשתי וגם כלום , מאד לי עליו רחמיו ונתעוררו הנ"ל, העני על רגיר
היעדניראל  דר מדינה  באיזה ושאל והלך שיגעון, היה ובאמת מבוהל, דבר ועשה והלך בו, שראה  המרירות מגודל מאד 
שלו  הבהלה  מגודל והוא  (וואכין), עומדים  ושם היעדניראל, לבית והלך מאד  מבוהל דבר  ועשה  לשם , ונסע והלך הנ"ל.
שראו  מחמת מאד  ונשתוממו נבהלו הוואכין וגם  הוואכין, על כלל השגיח ולא גדולה, בבהלה והלך נשתומם , מאד  מאד 
כל  על ועבר הוואכין, כל הניחוהו הבהלה  ומחמת לכאן? זה בא איפה  מאד. ונבהלו מאד , מבוהל אצלם אדם  בן פתאום 
ונבהלה. אותו וראתה  בוא, לה: ואמר והקיצה  ובא שם, שוכבת שהיתה  למקום היעדניראל, לבית שנכנס עד  הוואכין,
דבר  שעשה מה ונזכר נבהל תכף ואזי שיצאו. עד הוואכין, כל על עתה  גם ועברו עמו, והלכה עמי, בוא תכף לה : ואמר 
והטמין  והלך היעדניראל. אצל גדול רעש תכף שם שנעשה  הוה, וכן גדול, רעש נעשה  יהיה תכף שבודאי והבין כזה,

הבור. בתוך ימים  שני עמה שם  ושהה הרעש, שיעבור עד  גשמים מי עם שהיה  אחד  בור בתוך עצמו



תשע"ג  וישלח פר' יא של"ס

 àåäå של האור סוד  שהוא הצדיק יוסף ענין 

והיינו פסים, כתונת  לו שהיה חנוכה,

הק  התורה סודות  בכל בקי  בקיאותשהיה רק  ולא ,'

מעשה  בחי ' שהוא ואבי"ע א"ק של בעולמות 

מעשה  של הסודות  גם לו היה אלא מרכבה,

הגוונין  כל ששם עילאה טהירו  שהוא בראשית

בסודות בקי והיה קדמון, ואויר סתימאה דא"ק 

של  הסודות  שהוא המלבוש  עולם שהוא האותיות 

כל  של הפנימיות שמשיג עד עילאה, טהירו 

וקדמון  אחד יחיד של הסודות שהוא ,àéהסודות

שגילו והמגיד, הק' הבעש"ט שגילה הסודות והוא

שעיקר  מוהרש "ב שאמר כמו  הסודות, פנימיות 

בשרשם  העולמות  כל להשיג הוא הבעש "ט גילוי 

סוד  והוא דא"ק, מהצמצום שלמעלה העליון

הפנימיים  הדבקות  דרכי  שהם דרזין רזין  פנימיות 

מריש  העולמות בכל שבקי  ומי  העולמות. בשרשי

יכולים  זה ידי  על רק  דרגין, כל סוף עד  דרגין כל

ויכולים  השמש, לו ותזרח בסוד  היצה"ר  עם ללחום

הזאת. הכבדה המלחמה  לנצח

ùøôì øùôà éà ÷"äåúä ìù ïéæøã ïéæøä ÷îåò

íéðåâéðä ìù  çëä àåäù ïåâéðä ãåñá ÷ø íéìîá

 úåãåñä úà  äæá åùéáìäù  úîà é÷éãöä  ìù

íéîìòðä

 éëהגבוהות במדרגות  למעלה הק' התורה הנה

את שם לבאר  אפשר אי  כי ניגון , בחי ' הוא

בבחי ' אותם להלביש  צריך  רק במלים, הסודות 

הצדיקים  של הניגונים את  ששומעים ידי ועל ניגון,

העולמות של הסודות  את  הסתירו  שבהם הגדולים

בתוך  הסודות והסתירו העלימו כי  העליונים,

היחוד . גודל מחמת הניגונים

 äæå"ליעקב אמת "תתן  שהוא עשירי התיקון סוד 

הגרון  על שחופפים השערות בחי ' שהוא

התחלת הוא העליון  בפה ושם לפה, סמוכים שהם

של  הסודות שהוא עילאה טהירו  של הסודות השגת

אמת, הצדיקי של הניגון בסוד שהוא ויוסף  יעקב

ושם  עילאה, טהירו של הסודות  את  גם שמשיגים

של  השרשיות היכלות  הז ' להשיג להתחיל אפשר

להציל  להתחיל ואפשר  העליונות, המדרגות כל

ישראל. נשמות 

 éëואינו אותה, תופס הס "מ הנה הק' השכינה

פנימיותה, בבחי' דהיינו כפשוטו  באמת  ח"ו 

מ"מ  אך בחיצוניות , רק  הוא אחיזתו  כל הוא אלא

בת את  הנחש שלקח בישראל' עשה 'נבלה בחי '

כי אחותינו', את  יעשה 'הכזונה וכמאה"כ יעקב,

בחיצוניות אפי ' שליטה שום ח"ו  לו שיהיה אסור

מצליחים  איך  עמוק  ענין  והוא ישראל, נשמות 

בקיאות לזה וצריך בזה, העבודה לפועל להוציא

מרישא  הק ' התורה בפנימיות  ובעיקר הק' בתורה

גילוי שהוא דרגין, דכל סופא עד  דרגין  דכל

בסוד  בקיאים להיות  הבעש"ט תורת  פנימיות 

משיח  שאמר  כמו  העליונים, ההיכלות  עליית 

_________________________

אור יא. עצמות  בבחי' מדרגות ג' והם וקדמון, אחד יחיד של מדרגות ג' בענין וי"א י' פרק האמצעי לאדמו"ר היחוד שער עי'

בחי' והוא כלל, ספירות  עשר ענין עדיין לומר יתכן שלא ממש  העצמות  בבחי' הוא יחיד ובחי' הראשון, הצמצום שלפני א"ס

שנקרא  הפשוט אורו גילוי בעצמות פי' עילאה, בטהירו גליפו גליף  דמלכא הורמנא בריש  הזוה"ק מאמר וה"ס  עילאה, טהירו

הגנוזות  ספירות עשר בסוד שהם אלא י"ס בחי' יש  שם גם ואמנם וכו', אותיות חקיקת  ענין שהוא גליפו, גליף  עילאה טהירו

שעדיין  לעצמו הגילוי בחי' והיינו עדיין, בכללות  האור גילוי בחי' שהוא שניה מדרגה הוא אחד ובחי' וכו', ממש העצמות  בהעלם

גילוי  בחי' שהוא שלישית מדרגה הוא קדמון ובחי' הפשוט, אחדות בבחי' הם ספירות  הי' ושם לעולמות, למקור מקור בגדר אינו

שייך  זו ובבחינה הצמצום, אחר בפועל להיות  שעתיד מה כל בכח בעצמו ששיער מה והיינו העולמות , אופן לפי בעצמותו האור

אין  ומ"מ  לעולמות , למקור מקור בגדר הוא הרי וא"כ הצמצום, אחר שנאצלו ספירות העשר שואבים שמשם ספירות , לומר

מהם  שנמצא מה לגבי פשיטות  בבחי' שהם היוליים כוחות  דוגמא דרך  על אלא ח "ו א"ס באור וספירה תואר הגדרת משום כאן

הצמצום. שלפני באוא"ס  ומכ"ש אח "כ
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לעשות ויוכלו  חוצה מעיינותיך  כשיפוצו  לבעש"ט

כל  את  להכיר צריך כי  כמותך, ויחודים עליות 

הדרך  זהו כי מדרגתינו , כפי עכ "פ העולמות 

המדרגות להשיג וכדי אמתיתי , לדבקות  להגיע

להצליח  כדי  הק' השכינה אחר  לרדוף צריך  הללו 

הקדושה  התורה ולהשיג ישראל, נשמות  להציל

הצדיק  ולכן דרגין. כל  סוף עד  דרגין  כל מריש

בבחי ' נפש במסירות הק' השכינה אחר רודף 

שם. בסיפו"מ כנזכר  גדולה ובבהלה שיגעון

 äðäå להציל כדי הס "מ עם לוחם הצדיק כאשר

עם  נלחם הס"מ אז  החלושות , הנשמות 

ולוחם  פלישתים בקלי ' ומתלבש עצמו הצדיק

הצדיקים  על המחלוקת  ענין  שהוא עצמם, בצדיקים

נכנס  הצדיק  אך  לצדיקים, שעושים דעת  והחלישות 

היכלות, הז ' של המדרגות בכל ונשאר  התורה לרזי 

במדרגות ועולה ומתדבק  נכנס שהצדיק ידי  על ורק

הוא  אז השמש , לו ויזרח בחי' שהוא העליונות

אלקים  ראיתי  'כי בסוד פנואל, לסוד  ומגיע מצליח

משם  לעלות  וזוכה נפשי, ותנצל פנים אל פנים

ועם  אלקים עם שרית  'כי  בסוד ישראל לשם יעקב

ותוכל'. אנשים

åðîî àéöåäì àåä  åùò  íò á÷òé úîçìî ø÷éò

 ãåñá áå÷òéì åñéðëäìå ãåã 'éçá àåäù ' å úåà

 ãåîéì éãé  ìò  äùòð  äæå ïéçéùî ïéøú ãåçé

äìéì  úåöç øçà  íé÷éãöä

äðäå דשם ו ' אות לעשו שיש  הפליאה בספר  כתב

ולהחזירו ממנו  אותו לקחת וצריך  הוי "ה,

עשו ואז  בוא"ו, מלא יעקוב שיהיה באופן  ליעקב

והוא  תאכלם' 'עש  בבחי ' ו ', בלא ע"ש נשאר 

את לעשו שיש  זמן כל כי וכו '. הגאולה בשורת

ולהכניע  בו  להלחם להצליח אפשר אי ו ' האות

בן  משיח של האור הוא יעקב כי הוא והענין אותו .

י 'וסף , בחי' שהוא יעקב של י' אות  בחי' הוא יוסף ,

בחי ' שהוא דעשו' ו ' אות ליעקוב נותנים וכאשר 

עשו שלקח האור שהוא דוד , בן  משיח של האור 

כנ"ל, דוד בחי ' של הנפולות הנשמות  ואז בסוד 

באופן  משיחין  תרין יחוד  בסוד  מלא יעקוב נעשה

ו'. בלא 'עש' נעשה עשו  ואז אחת, נשמה שנעשים

ו'. מלא שנכתב יעקוב' בריתי את 'וזכרתי סוד וזה

ïéðòäå התורה לומדים שהצדיקים ידי דעל הוא

בסוד  הבוקר, עד  הלילה מחצות  הק '

שהוא  ו' האות  לקיחת  שהוא ליעקב אמת תתן

תיקון  סוד  והוא ליעקב, אותו  ולתת אמת  בחי '

שהוא  ליעקב' אמת 'תתן  הנקרא דדיקנא עשירי

האות ידי על כי הגרון , שחופפים השערות  בחי '

סיבוך  ניתקן ליעקב הניתן אמת בחי ' שהוא ו '

שעיר  איש  הנקרא עשו  בחי' שהוא השערות

של  הבלבולים שהם סבוכות שערות  מלא שהוא

לנשמות להשפיע יכולים ועי"כ ישראל, נשמות 

דוד , בן  משיח של האור  נמצא שבהם הנפולות

ישראל  כלל כל ובאמת מאד, גבוהות נשמות והם

כלל  בתשובה להחזיר וצריך  אחת , נשמה הם

תורה  סתרי שהוא עמוק  ענין והוא ישראל, נשמת

הזאת. הכבדה במלחמה מצליחים איך  נעלמים

íäù íëùî á÷òé  úá äðéã  úà ìéöäì  çëä

 éåìå ïåòîù éãé ìò àåä  úåùåìçä  úåîùðä

äìòîìù úåîìåòä  ìù  ÷" äåúä  úåãåñ íäù

ùøåù àåäù à" ìø  ù"é ãåñá íåöîöäî

ì"àøùé úùåã÷

 ô"ëòå' בקלי להלחם דכדי  הוא, הענין  תחילת

הקדמוני הנחש בחי' של הללו הקשות 

בת דינה את  לתפוס ורוצה הלוחם שכם בחי ' שהוא

ולוי שמעון  ידי  על הנה מאד , קשה קלי' שהוא יעקב,

סתרי ובחי ' לוי, שהוא התורה אור  בחי' שהוא ביחד 

בר  שמעון  ר' של האור  בבחי' שמעון שהוא תורה

והוא  שמעו "ן , אותיות שהוא מ"ש  עו "ן  בסוד  יוחאי ,

הטהירו של העליונים בעולמות הבקיאות  ענין 

ההיכלות בעליית בקי להיות  וצריך עילאה,

ובעיקר  ואבי "ע, א"ק בעולמות שהוא האמיתי 

שהוא  עילאה הטהירו בחי ' של העליונים בהיכלות
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הבקיאות והוא ואבי "ע, דא"ק העולמות שורש 

דבוקים  והצדיקים קדמון , אחד  יחיד של בעולמות 

עולם  שהוא רל"א י "ש  שהוא ישראל בשורש 

להכניע  יכולים ועי"כ שערים, רל"א ששם המלבוש 

ישרא"ל  בשם אבינו יעקב נקרא ולכן  עשו, את 

שרית 'כי  כמאה"כ  עשו, של שרו את הכניע כאשר

רל"א  י"ש וה"ס  ותוכל', אנשים ועם אלקים עם

שערים. והרל"א  עולמות הש "י  של הסודות שידע

 ïå÷éú ãåñá åùòì á÷òé çìùù  äçðîä ãåñ

ìàîù  å÷ã úåîìåò â" ÷ä íäù ä"çðî úìôú

'éçáã ïåéìòä ãåçéä ñ"äå  åùò æçàð  åáù

äçðîä úåìòá øåçàä

äðäåלקו שליש  שני מתחלקים עולמות  הש "י  סוד

בגי ' ע"ה העולים ק"ג פעמים ב' שהוא ימין 

מנח"ה  בגי ' שעולה שמאל לקו  ושליש או "ר ,

בזוה"ק ע"ב)כדאיתא קס"ו סוד (תרומה והוא ,

והוא  שמאל, קו  שהוא לעשו יעקב ששלח המנחה

האריז"ל שביאר כמו  מנחה תפלת  סוד (שער גם

ספר  ע"א, נ "ב דף  המנחה דתפלת ב' דרוש הכוונות 

וישלח) פרשת לעשוáéהליקוטים המנחה סוד והנה

תיקון  גמר הוא אז  אשר מנחה תפלת בסוד  הוא

כמו הראשון דיום שעות כ"ד  דכללות  האחור  בחי '

הרש "ש ע"ד )שכתב י"ז דף  הזיווג âé (נה"ש  וסוד  ,

הכי דחיק  זיווג בחי' הוא ראשון דיום האח' דבחי'

בשוה  שוה הם זו"ן שאז  האח', בגמר שהוא עליון

התו "ח סע"א)כמ"ש  קל"א ע"ג  ק "ל  גבוה (דף  והוא ,

סוד  יודעים כאשר רק הוא עשו  להכניע כי  מאד.

מנחה, בתפלת שהוא אח' של בשוה דשוה היחוד

והוא  המנחה, בתפלת אלא נענה לא אליהו  בסוד

הסוד  וזה דחיק , יחוד בסוד עצמו  שהוא עליון יחוד

_________________________

נודע יב. הנה אחרים. ופסוקים כו' אחיו' לעשו מנחה בידו הבא מן 'ויקח  פסוק על מיוסד המנחה תפלת  בענין שם: שעה"כ וז"ל

ענ ע "ב) קס"ו (תרומה בזוהר עולמות מש"א וק"ג דימינא, בסטרא או"ר כמנין ר"ז כורסיא, תחות דשריין עלמין הי"ש אותם ין

שמאלא  דבסטר עולמות ק "ג אותם אמנם שם), רשב"י מאמרי שער (עי' במקומו נתבאר הזה הענין וביאור כו'. דשמאלא בסטרא

המנחה. תפלת נקרא ולכן יצחק , של שמאלו מתעורר אז  אשר היום חצות  אחר מתעוררים שהם לפי מנח "ה, בגי' הם

הה"ג  כל כי נודע  גם דמנצפ"ך . ראשונות אותיות  שני הם דמנחה מ "ן ואותיות  מנצפ "ך, מגבורות  הם הדינים כל הנה כי דע גם

בפסוק אצלינו כמבואר והתבסמותם, הדינין כל ומקור מקום הוא שם אשר ח ', אות קדישא בחוטמא להתקבץ חוזרין דמנצפ "ך

ח"ה  אותיות  ב' וז"ס כנודע . ה' אות  היא אשר קדישא בפומא נמשכין הם ואח "כ וע"ש . כו' הפרה' אפר את  טהור איש 'ואסף 

מנח"ה. כמנין ק"ג שהם הגבור' של הדינין מציאות על מורה מנחה שם איך נתבאר והרי מנח "ה, של

מה  וזהו שילה, במשכן אלא היה לא זה וענין כולו. ז"א קומת  כשיעור באחור אחור בסוד הוא דמנחה הזווג כי נתבאר והנה

הם  ואלו הנז '. ע "ד ג"כ הזווג היה שילה במשכן שם כי עולמים, בית  זו הנחלה ואל שילה, משכן זו המנוחה אל רז"ל שרמזו

מן  נמשך הוא כי טוב, כי מנוחה וירא סוד זה גם ו', הנק' דז "א הגבורה בחי' היא המנחה כי פירוש  ו', מנח"ה - מנוחה אותיות

על  המורות מנחה של אלו אותיות  והנה עולמות . י"ש הם כולם ובהצטרפות  טוב, הנק' החסד שהוא ימינא דבסטר עולמות  הר"ז 

'נחמה'. אותיות ויהיו לבוא לעתיד יחזרו והדינים, הגבורות

הגבורה, והיא שמאל שביד עולמות ק "ג ה"ס  המנחה הנה כי לעשו'. מנחה בידו הבא מן 'ויקח שאמר הפסוק לבאר ונחזור

דיעקב  שמאלית יד היא יען כי יחיד, לשון בידו רק רבים, לשון 'בידיו' אמר ולא אחיו, לעשו מנחה 'בידו' הבא מן ויקח וזמש "א:

ולינק להתאחז יוכל ירצה אם הוא גם כי לו רמז הרשע ועשו משם. חלקו לו נתן לכן הגבו' מן נמשך הרשע שעשו ולפי ז "א,

על  לקטרג ארצה אם לי הם הי"ש  כל כלומר רב, לי י"ש  אחי וז "ש ישראל, על לקטרג שיכול קטרוגו ע"י עולמות הי"ש  מכל

עכ"ל. ישראל,

דפרטות יג . הזיווג ואמנם דז "א, האחור קומת  בכל רחל נגדלת מנחה תפלת דבעת  בכ"מ מבואר הק' האר"י בדברי דהנה פירוש:

האחור, בכל רחל עליית  בענין מעליותא שיש אלא ע "ג), נ "ט דף שעה"כ (עי' ולמעלה החזה מן ולאה דישראל הוא מנחה תפלת 
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נכלל  זה וכל שמאל, קו  של עולמות ק"ג של באמת 

ותוכל, ואנשים אלקים אם שרית  כי רל"א י "ש  בסוד

היחוד  סוד  ויודע ההיכלות  בכל שבקי  ידי על שהוא

העולמות במדרגת  הן  עולמות  הש"י  מדרגת  כל של

העולמות במדרגת והן או "ר  כמנין  שהם ימין דקו 

בבקיאות תלוי וזה מנח"ה, כמנין שהם שמאל דקו 

מדרגה  בכל הק' השכינה עם היחודים בכל

אחד  יחיד  של המדרגות  סוד ולדעת ומדרגה,

ולתת מעשו  ו' אות להוציא יכולים אז ורק קדמון ,

תלוי בזה אשר  מלא יעקוב בסוד  ליעקב אותו 

הגאולה.

 éãé ìò úåùåìçä úåîùðä ïå÷éú ø÷éò

 çëáå  äøåúä  úåèùôúä  íäì  íéòéôùîù

 úà äáåùúá øéæçäì  íçëù  íéùåã÷  íéðåâéð

 úåîùðä ìë

 äðäå,לדעת יש  בפשיטות  עשו את  להכניע כדי 

לדעת וצריך  הקול, סוד הוא ו' אות דהנה

בחינתם, כפי  הנמוכות  הנשמות תיקון  דרך

בסוד  קדושים ניגונים ידי  על אותם לתקן  שיכולים

כח  יש  ניגון  ובכל ניגון , בחי ' שהוא קול בחי '

קדושים  לניגונים כח יש ולכן  הקדושה, התורה

ואמנם להשפיע  הנשמות, על התורה קדושת

ח"ו, חפשיים ושל גויים של  ניגונים שרים כאשר

שורש  וזה ו' האות  תופס  עשו כך  ידי  על הנה

ואח"כ  הנשמות , להחטיא שגורם בדקות הנפילה

הכל  כי וכו', הטמאים לכלים שהולכים מזה נמשך 

אחד . ענין 

ìò òéôùäìå øåàî 'éçá úåéäì êéøö íãà  ìë

íéðåâéðá ïäå ' ÷ä äøåúá ïä  åéúçúù íéùðàä

íéùåã÷

êãéàîå לומדים שהצדיקים ידי  על בקדושה

בחי ' שהוא דאורייתא ורזין הק ' תורה

אף  תורה דברי  אדם לכל ומשפיעים י ', אות

י ' אות התפשטות  בחי ' שהוא ממנו , לחלושים

'מאור' בחי ' להיות  צריך אדם כל כי ו', לאות

'אור' שהוא מספיק  לא כי  תורה, לאחרים ולהשפיע

_________________________

ובכ"מ . דקר"ש א' דרוש בשעה"כ זה כל עי' המנחה, בתפלת אלא נענה לא שאליהו אמרו זה שעל מנחה זמן מעלת הפלגת  והוא

אלא  דשחרית  פנימיים דכלים המוחין חזרו לא והרי מנחה, בעת  האחור בכל רחל עליית ענין מה סתומים, הללו הדברים והנה

הללו, המוחין מן כלל מקבלת  אינה ורחל ולמעלה, החזה מן שעומדת  לאה בחי' רק  עי"כ נבנתה לא ולכן דאימא, ו"ק  בבחי'

היא  זו דרחל ע "ד, י"ז בדף ז"ל הרש"ש  מרן ופירש הקומה. בכל נגדלת רחל בחי' איזה וא"כ נ "ט, בדף שם בשעה"כ וכמ"ש

בעת  ועתה דאחור, במוחין היום רבעי ד' בכל שנבנית  שעות דכ"ד הראשון יום בחי' של והיינו שעות, הכ"ד דכללות  רחל בחי'

באחור. בנינה גמר הוא המנחה

קומת  כל כשיעור באח ' אח ' בסוד הוא דמנחה שהזיווג בהערה) (הנ "ל המנחה תפלת בדרוש  בשעה"כ הרב בדברי מבואר והנה

סע"ב  קל"ג תו"ח ועי' ושם. עי"ש במנחה נפי"א שיש הטעם שזהו אפים, דנפילת  א' בדרוש וכן דקר"ש , א' בדרוש וכ"כ הז "א,

בתפלת  הנעשה השבוע דכללות דאח' זיווג כדוגמת והוא א', דיום שעות  הכ"ד דכללות דאח' זיווג בחי' הוא דמנחה דבנפי"א וע "ג,

השבוע, דכללות  דאחור המוחין גמר שהוא שכיון ע"ג ק"ל בדף התו"ח  כתב ערש "ק  מנחת  סוד בענין והנה שב"ק . דערב מנחה

האחור. דפרטות ז ' מדרגה בבחי' הז "א עם לגמרי שוה שהנוק' דהיינו אחד, בכתר משמשים מלכים שני בבחי' הזיווג נעשה

ז ' מדרגה הוא זה כל דלעתיד, מדרגה רק הוא אחד בכתר מלכים שני של ז' דמדרגה פ "ב ל"ו שער בע"ח  שמבואר דאף והיינו

דאחור. המוחין בגמר שהוא ז' מדרגה של בחי' שייך האחור מדרגת בפרטות  אבל פב"פ , מדרגת בבחי' שהוא דכללות

שוה  יחוד הוא זו ובבחי' שעות, דכ"ד א' דיום דאחור המוחין גמר מצד גדולה מעלה בו יש מנחה תפלת  דכל מבואר ולפי"ז

בגמר  הנעשה דכלי יחוד שהוא דחיק , יחוד דרך  על הוא האחור, פרצוף בבחי' היחוד וענין אחד, בכתר מלכים שני בבחי' בשוה

אורות  ק"ג בחי' שהוא שמאל דקו התיקון סוד עצמו וזה הפנים. למדרגת כלי בסוד הוא האחור בבחי' יחוד כל כי האחור, בנין

בחי' שהוא האחור מדרגת תיקון גמר סוד שהוא והיינו וכו', מנצפ "ך הגבורות  בסוד והוא האר"י, מדברי כנ"ל מנח "ה בסוד

שמאל. בקו הוא אחיזתו כל אשר עשו קלי' לבטל יכולים ועי"כ שמאל,



תשע"ג  וישלח פר' טו של"ס

התפשטות גם צריך  אחד  כל אלא י ' אות בבחי '

כן  וכמו  לאחרים. להשפיע שהוא ו' אות  בבחי '

קול  בחי ' להשפיע שצריך קדושים, ניגונים בענין 

התפשטות שהוא קדושים, בניגונים ו' אות שהוא

להשפיע  יכולים לאט לאט ועי "כ  בשורש. התוה"ק

עבודת וזהו החלושות , הנשמות על לטובה הרבה

השחר  עלות  עד  מחצות בלילה שערים הצדיקים

הס"מ  עם ללחום אז וצריך הק ', בתורה ועוסקים

ולכן  אלו , בשעות דייקא ביותר מתגבר הוא אשר 

כחו כפי אחד  כל אחרים על ישפיעו שהם צריך

של  קדושים בניגונים והן  בתורה הן ובחינתו,

ליעקב  אמת לתתן  שנזכה עד  אמיתיים, צדיקים

והן  בתורה הן ליעקב, מעשו ו ' אות  שיחזירו

ידי על חוזר  אור  בסוד השערות  ויתוקנו  בניגנוים,

המקומות בכל לעורר  וצריך  קדושים, ניגונים

כי חילוניים, של ניגונים ח"ו  לשיר  שלא ובחתונות 

בחי ' שהם הללו  הניגונים על ונתפסים פוגעם, זה

תתן  בבחי ' אבינו יעקב של מדתו  זה ואין  עשו,

ליעקב. אמת

êéøöå,ולוי שמעון ידי  על מעשו ו ' אות  להוציא

הם  ולוי  תורה, סתרי  כח הוא שמעון כי

של  והכח המקדש, בבית  בקדושה מנגנים בחי' היו

שלמדו הצדיקים של שירים לשיר  הוא ולוי  שמעון

קודש  בבחי ' קדושים ניגונים שהם תורה סתרי

עירם, בני  וכל חמור בן  שכם את הורג וזה קדשים,

שיכול  מקום ובכל בביתו  להקפיד  יראה אחד וכל

של  קדושים ניגונים רק ולשמוע לשיר שם, להשפיע

שהם  ולוי  שמעון של התורה ידי  על כי  הצדיקם,

אלקים  עם שרית ל'כי  לזכות יכולים רל"א י "ש  בחי '

לנגן  אסור  באב בתשעה ולכן  ותוכל'. אנשים ועם

יקפיד  אחד וכל בזה, תלויה הקלי ' שורש כי ניגונים,

יהודיים  ניגונים רק שישמעו שיכול כמה בביתו 

תורה, סתרי  של האור  בהם שיש  וטהורים קדושים

אין  כי והקלי ', הס"מ לשחוט יוכלו לאט לאט ועי"כ

הקלי ' של הזאת הקשה המלחמה לנצח פשוט זה

הקדושים  הניגונים כח ידי  ועל הקדושה, כנגד 

להכניע  גדול כח יש תורה, מסתרי הנמשכים

הקלי'. ולבטל

 úà íéì÷ì÷îä íééåâä éðåâéðî ãàî øäæäì êéøö

ìù  íéùåã÷  íéðåâéð  ÷ø  òéîùäìå ùôðä

äùåã÷  òéôùäì ìåãâ  çë íäá ùéù íé÷éãöä

ìàøùé  ììë ìò

äòã' של לחיבורים כבר שנזכה לנפשך' חכמה

על  מב"ד, שהוא לנפשך מב"י שהוא חכמה

ויתפשט  ליעקב, מעשו  יעקב של הו' שיומשך  ידי 

על  והן  תורה סתרי  לימוד  ידי על הן תורה סתרי

האמיתיים, הצדיקים של הניגונים שיתפשט ידי 

מקיימים  שאינם הארץ עמי  אנשים של ולא

כי לראשך ' כתר  'והיא הקדושה, התורה ולומדים

הכתר  של האור  להמשיך שיוכלו העצה הוא

שהוא  מאד , מאד גבוה הוא הניגונים כח כי בעולם,

וכחם  ולוי , שמעון  בבחי ' תורה סתרי של ניגונים

שהם  דינה בחי' על הנתפסת הקלי' לשחוט רב

הנשמות להציל ואפשר  החלושות , הנשמות 

כח  להם שאין  דאורייתא תמכין  שהם החלושות

אך  ניגונים, לשיר  צריכים והם היום, כל ללמוד 

ניגונים  רק  שישירו  אותם לעורר לראות  צריך

הוא  הכח עיקר כי  אותם, להציל יכול וזה קדושים,

של  החיצוניות  בחי' הם והניגונים תורה סתרי

הורידו סיני שבהר  ז"ל הגר "א ואמר  תורה, סתרי

ישראל. כלל של קדושים ניגונים

øåöð הכל כי  קדשך , שבת שמור קדושיך  מצות

המתגלית סתימאה דעתיקא בתורה תלוי 

עם  שייכות לו  יש יהודי וכל קודש, שבת בקדושת 

עם  מתעסק  אשר  כפי דעתי "ס  התורה ועם הגאולה

סוד  הוא שמעון  כי  ולוי , שמעון בבחי' תורה סתרי

בכל  שבקי  והצדיק הדבקות , הוא ולוי תורה סתרי

ומכיר  תתאה, וטהירו עילאה בטהירו  תורה סתרי

בכל  ובקי  קדמון, אחד יחיד  בסוד העולמות כל

דרכי הם תורה הסתרי שכל ויודע המדרגות

הבקיאים  הצדיקים כי הס "מ. מכניע ועי"כ הדבקות,



לנפשך  חכמה דעה טז 

ההיכל  באיזה בסוד  הס "מ בחי ' כל ויודעים ות ,

כח  להשפיע יכולים ועי "כ  בהיכלות , שהוא שורש 

הק' התורה השפעת ועיקר זה, כנגד הק' התורה

אי סתרים סתרי פנימיות  ואמנם דיבור, ידי  על הוא

בחי ' ידי  על מתגלים והן בדיבור , לפרשם אפשר

יהודי וכל בעולם. שהתפשטו  הצדיקים של הניגונים

צריך  ובתחילה וענינו, מדרגתו לפי בזה כח לו  יש 

לאט  ולהכניס ולהשפיע ביתו , באנשי  הענין לחזק 

מלשיר  ולמנוע קדושים, ניגנונים רק שישירו לאט

ידי על ורק  תורה, סתרי היפך  שהם חיצונים ניגונים

התורה  התפשטות  נעשה אמיתיים קדושים ניגונים

וההסתרות. וההעלמות הקלי' כל ומכניע הק ',

 ä" á÷äå שיהיה השחר עלות  עד  שנזכה יעזור

של  האור  ויתפשט השמש ' לו 'ויזרח

אמת 'תתן שהוא עשירי  תיקון  בסוד תורה סתרי

הגרון , שעל השערות  בחי ' לתקן שהוא ליעקב',

שהוא  והסיבוך מהבלבול השערות ולהוציא

האות יקבל ויעקב החלושות, הנשמות של הבלבול

נמצא  האמיתיים תורה הסתרי באמת כי  מעשו , ו '

מתחילים  הם וכאשר החלושות, אלו  בנשמות גנוז 

לצדיק  מגלים עצמם הם הנה בתשובה לחזור

הז' כל של האמיתיים תורה הסתרי  כל האמת 

תיכף  מלכותך תראינה שועיננו  ונזכה היכלות,

אמן . ממש  בימינו במהרה צדק גואל בביאת  ומיד


