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 ããáì íò ïä' àåä ìàøùé  ììë  ìù íúìòî

'áùçúé àì  íéåâáå ïåëùé

 éë' [à,אשורנו ומגבעות  אראנו  צורים מראש

יתחשב' לא ובגוים ישכון  לבדד  עם הן 

מסתכל  אני - אראנו  צרים מראש כי  הק ': פירש "י 

אותם  רואה ואני  שרשיהם, ובתחילת  בראשיתם

אבות ע"י  הללו  וגבעות כצורים וחזקים מיוסדים

לו זכו  אשר הוא - ישכון  לבדד עם הן ואמהות :

- יתחשב לא ובגוים כתרגומו : בדד  לשכון  אבותיו

האומות שאר  עם כלה נעשין יהיו לא כתרגומו 

שנאמר ל ')עו"ג הגוים'(ירמיה בכל כלה אעשה 'כי

אין  שמחין  כשהן  ד "א השאר. עם נמנין אינן וגו'

שנאמר עמהם שמחה ל"ב)אומה בדד (דברים ה'

כל  עם אוכלין  הם בטובה עו "ג וכשהאומות  ינחנו.

'ובגוים  וזהו החשבון , מן  להם עולה ואין ואחד  אחד

- פירש "י  יעקב' עפר  מנה 'מי  יתחשב'. לא

מארבע  וכו ' יעקב דבית  דעדקיא כתרגומו 

חשבון  אין יעקב עפר  ד"א דגלים. ארבע משרייתא

בשור  תחרוש לא - בעפר  מקיימין  שהם במצוות 

כ"ב)ובחמור  כלאים(דברים תזרע לא יט), ,(ויקרא

עכ "ל. בהם, וכיוצא סוטה, ועפר פרה, אפר

 àåä 'åðøåùà úåòáâîå åðàøà  íéøåö  ùàøî'

 ïåçèáå äðåîà êøãá äìôúä çë

äðä [á מראש' של הכח להם יש ישראל כלל

לבבי 'צור ענין  שהוא אראנו ' צורים

לעולם' אלקים ע"ג )וחלקי 'ומגבעות(תהלים ,

אמנה' מראש  'תשורי  ענין  שהוא (שה"שאשורנו '

ח') המלכותד ' שהיא הקדושה התפלה ענין  שהוא ,

האמונה  המשיכוàשהיא הקדושים והאבות  ,

בעולם הקדושה ברכותהאמונה הל' או"ח לקו"ה (עי'

פ"ו) אות  ה' הל' כח áהשחר שהוא דק, דבר והוא .

_________________________

מה א . ותתבונני תסתכלי נדחיך, את בקבצי אמנה' מראש  'תשורי וז "ל: אמונה מלשון שהוא השירים בשיר שם פירש "י עי'

וחרמון  שניר לראש וביאתך  פי, על וחניותייך  ומסעותייך במדבר' אחרי 'לכתך  בי, שהאמנת האמונה מראשית  פעולתך שכר

עכ"ל. וכו', ועוג סיחון אריות  מעונות שהיו

אברהם ב. הקדושים מאבותיהם טובה ירושה להם יש שישראל אשורנו', ומגבעות אראנו צורים מראש  'כי שם: לקו"ה וז"ל

כי  טוב, רצון רק  היה והאמהות  האבות וכל אברהם עבודת  כל כי מאד. בהרצון חזקים שהיו הקדושות  ומהאמהות  ויעקב יצחק 

המשיכו  הם כי במקו"א כמ "ש  לב ונדיבת רצון ידי על רק  יתברך להשם התקרבותם כל והיה התורה, קבלת קודם היה אז 

מראש  'כי וזהו  העולם, מן הטבע וחכמת  זרה העבודה וביטלו ועקרו יתברך , ברצונו מתנהג שהכל בעולם, הקדושה האמונה

אשורנו' 'ומגבעות  וזהו יתברך , להשם טוב רצון בחינת שזה לעולם', אלקים וחלקי  לבבי 'צור ע "ג) (תהלים בחינת אראנו' צורים

רצוף  'תוכו בחינת שבשמים, לאביהם ישראל בין והרצון האהבה עיקר ששם המקדש, הבית קדושת בחינת  הלבונה, גבעת בחינת 



לנפשך  חכמה דעה ד

אמת הצדיקי עבודת שהוא והבטחון, האמונה

ענין  שהוא כולם, על עולה ודוד  ודוד, יוסף  משה

הק  ישראל השכינה מלך 'דוד  בסוד  דוד הנקראת '

המלך . דוד  לבחי ' שייכת  התפלה וענין  וקיים', חי 

משיח  ענין ומ"מ ודוד, מיוסף כלול רבינו  ומשה

משה  בחי ' גם שהוא אף דוד , בחי' נקרא צדקנו 

משום  הוא דוד בעיקר שנקרא מה אך  יוסף , ובחי'

התפלה  בסוד  הוא המשיח של â דענין  הסוד והוא

וקיים'. חי ישראל מלך 'דוד 

äìôúä ïéðò àåä 'ïåëùé ããáì  íò ïä'

íéìá÷î ë"éòå ìàøùé  ììëì  ùéù  úåããåáúääå

 ïåçèáä  çë

 äðäå [â:הכתוב שאמר מה הוא הק ' התפלה סוד

וכמ"ש  ישכון' לבדד  עם כ ')'הן  כ "ו (ישעי'

כמעט  חבי בעדך, דלתיך וסגור  בחדרך בא עמי  'לך

מוהרנ"ת שהביא וכמו  זעם' יעבור עד  (לקו"ה רגע

פ"ז) אות  של ãשם הכח להם יש  ישראל כלל כי  ,

יעקב עין  בדד  ישראל ל "ג )'וישכון  שהוא (דברים ,

_________________________

עכ"ל. לרצון, עולים שהיו הקרבנות  כל שם כי כו', אהבה'

רש"י ג . שפירש ובקשתי בחרבי סוד וזה לך , אחטם ותהלתי בסוד התפלה הוא משיח  של זינו כלי דעיקר ב' סימן לקו"מ עי'

תנינא  לקו"מ  וע"ע  וכו'. התפלה כלליות בחי' הוא משיח  בחינת  שהוא הדור שצדיק ט' סימן שם וע"ע  וכו'. ובקשה תפלה שהוא

וכו', התפלות  בחינת שהם הריחות  כל ומקבל לך , אחטם ותהלתי בסוד חוטם בחינת  הוא כי התפלות  כל מקבל דהמשיח  א' סימן

ואכמ "ל.

וסגור ד . בחדריך בא עמי 'לך מקיימים שהם לבדד, ששוכנים כזה קדוש  עם שהם ישכון', לבדד עם 'הן וזהו שם: לקו"ה וז "ל

פעם, בכל לפניו שיחתם ושופכים קונם, לבין בינם מתבודדים שהם כ"ו). (ישעיה זעם' יעבור עד רגע כמעט  חבי בעדך  דלתיך'

כנפיו  בצל עצמם מסתירים הם כי ומסטין, ואויב צר מכל בטוחים הם זה ידי ועל האחרון, וסופם אחריתם על יום בכל וחושבים

בחינת  ל"ג), (דברים וגו' יעקב' עין בדד בטח  ישראל 'וישכון בחינת שזהו וכו', לי סתר אתה ל"ב) (תהלים בבחינת  תמיד יתברך

תמי  בטח  ישראל שוכן זה ידי על התבודדות, בחינת  'בדד' בחינת  ידי שעל ד'), (תהלים תושיבני' לבטח  לבדד ה' אתה ד.'כי

לילה  מפחד תירא לא צ"א) (שם בבחינת יתברך, אצלו עצמן מסתירים שהם - יתברך  השם אל לגשת לבו את  ערב זה מי כי

ודירתם  מעונם שמים הם כי מעונך, שמת עליון מחסי ה' אתה כי תראה רשעים ושילומת  תביט  בעיניך רק וכו', יומם יעוף מחץ

יתברך. אליו רצונם ולבטל העולם, זה של ההבלים מכל מחשבתם לסלק  שעוסקים התבודדותם, ידי על יתברך  אצלו ומבטחם

ואחר  כוכבים העובדי נימוסי אחר רודפין שאינם מתערבין, לא עממיא ובנימוס וירושלמי יונתן ותרגום יתחשב' לא 'ובגוים וזהו

ומתבודדין  זה, מכל מחשבותם כל מסלקים רק שלהם, הבל המרבים דברים ושארי וכו' ותכשיטין כסף וכלי בית כלי רבוי

יתברך. אליו נמרצים וגעגועים חזקים וכסופין טובים ברצונות שיחם ושופכים

שבקדשה  לדברים כשהולכים העפר על שדורכים ופסיעה פסיעה כל קדושת יקרת ולשער למנות  יוכל מי יעקב', עפר מנה 'מי וזה

ופסיעה  פסיעה שמכל יתברך , השם לפני בהתבודדות שיחם ולשפוך  בקדושה רבם פני ולקבל מדרש, ולבית  כנסת  לבית כגון

ופרשו  ישראל' רובע את 'ומספר ולשערם. למנותם אפשר שאי למעלה גדולים ושעשועים תקונים נעשים העפר, על שדורסים

מחנות  ארבעה בחינת הם דגלים הארבעה ואלו דגלים, הארבעה על שנאמר ויונתן אונקלוס  תרגום וכן לברכה זכרונם רבותינו

סוף. האין רצון אל הביטול עיקר ששם דאחד, מד' שנמשכין וכו' השכינה

כל  שיבטל עצמו, את שיבטל עד להיות צריך  וההתבודדות  השיחה שעיקר הנ "ל, והתבודדות ושיחה תפלה בחינת הוא זה וכל

עצמו  את לשפוט  האדם שצריך מקומות , בכמה לברכה זכרונו בדבריו שנזכר משפט בחינת וזהו יתברך . השם לרצון רצונותיו

בחינת  הוא זה משפט  שבחינת  א') בחלק  נ "ט (בסימן הקדש  היכל בהתורה ומבואר וכו'. ימיו לבלות לו ראוי כך  אם דבר, כל על

עצמו, את  ולשפוט  עצמו עם לחשוב צריך שהאדם שהמשפט  נמצא כפול, יהיה רבוע בו שנאמר המשפט חושן בחינת רבוע ,

ההתבודדות  עיקר כי רבוע , נקרא בעצמו זה שם ועל רבוע, בחינת הוא הנ"ל, קונו בין בינו ושיחה התבודדות  בחינת שזהו

שהוא  מקום, מכל דאחד ד' בבחינת יתברך  באחדותו שיכלל עד יתברך , להשם טובות  רצונות  בהתחזקות להיות  צריך  והשיחה

דאחד, לד' מכולם ישוב לשם, דעתו שנתפזר העולם רוחות  ארבע  שמכל הרוח, בואי הרוחות  מארבע  ל"ז) (יחזקאל בבחינת 



תשע"ג  בלק פר' השל"ס

מקבלים  ועי "כ  וההתבודדות , התפלה עבודת ענין 

בינם  מתבודדים ישראל כלל דכאשר  הביטחון. כח

ידי על פעם, בכל לפניו שיחתם ושופכים קונם, לבין 

'כי וכמש "כ ומסטין, ואויב צר  מכל בטוחים הם זה

תושיבני לבטח לבדד ה' ד ')אתה ידי(תהלים שעל ,

שוכן  זה ידי על התבודדות , בחינת  'בדד' בחינת

התבודדותם, ידי על כי  תמיד . בטח ישראל

זה  של ההבלים מכל מחשבתם לסלק שעוסקים

ומתבודדין  יתברך, אליו רצונם ולבטל העולם,

חזקים  וכסופין  טובים ברצונות שיחם ושופכים

מכל  נשמרים עי "כ  יתברך, אליו נמרצים וגעגועים

מעונך . שמת עליון  מחסי ה' אתה כי כמ"ש רע

 éåìéâ êøãá äìôúä çë àåä 'á÷òé øôò  äðî éî'

äéä  ìëä ãåñá ä"á ñ"à øåà àåä ìëäù úå÷ìà

 øôòä ìà áù  ìëäå øôòä ïî

éî' [ã בסוד התפלה סוד  הוא יעקב' עפר מנה

העפר  אל שב והכל העפר  מן היה הכל

כ ') ג ' מוהרנ"ת(קהלת  הוא äוכמש"כ  שהעפר 

כל  של והתכלית  והסוף  הדברים כל של ההתחלה

_________________________

ועיש"ב. עכ"ל וכו', רצון לשון רוח  כי יתברך, רצונו שהוא ה' ברוח להכלל

בח ה. וזה וז "ל: כ"ו) כ"ה אותיות  ד' הלכה טהורה וחיה בהמה סימני הל' (יו"ד לקו"ה כל עי' של ההתחלה שהוא עפר, ינת 

בבחינת  השקר אחיזת  שורש ומשם כנ "ל, העפר אל שב והכל העפר מן היה הכל כי הדברים, כל של והתכלית והסוף הדברים

עיקר  כי דייקא, 'מארץ' תצמח , מארץ אמת  בבחינת  וביטולו הכנעתו ושם חייך, ימי כל תאכל ועפר בחינת לחמו, עפר ונחש 

בזה, וכיוצא לכסף  מבדיל הדברים להפוך השקר אחיזת נשתלשל שמזה אחד, הכל ששם מחמת עפר מבחינת  השקר אחיזת 

מתבטל  האמת  שורש  ידי על כי השקר, של והכנעתו ביטולו עיקר זה ידי על אבל כנ "ל, שינוי בהם אין באמת  שבשרשם מחמת

מהמספר, למעלה כן גם הוא ששם האמת, שורש  ידי על הוא ומספר, קץ בלי שהוא השקר וביטול הכנעת עיקר כי השקר,

הדברים  כל שברא יתברך  הבורא שהוא האמת , עצם שהוא והתכלית  השורש  על שמסתכל מי כי כנ "ל, אחד הכל ששם מחמת

אחיזה  שקר לשום אין בודאי זה על שמסתכל ומי העולם, חידוש בעת בסופם בו ולהכלל לחזור ללכת, שבים הם ואליו מאין, יש 

מה' שהכל יודע שהוא מקום שבכל מאחר יתברך , ה' שהוא ולהקדושה להאמת לחזר יכול ושקר וטומאה רע מיני ומכל בו,

כנפי  אשא הנך שאול ואציעה אתה שם שמים אסק  אם ח') קל"ט  (תהלים בבחינת תמיד, מקום בכל נמצא יתברך  וה' יתברך

בודאי  תמיד, בזה שמאמין מי כן ועל וכו'. ממך  יחשיך לא חשך גם וכו' חשך אך ואמר וכו', תנחני ידך שם גם וכו' אשכנה שחר

האמת  עצם חד, כולא שהם אמיתיים וצדיקים ותורתו, יתברך מה' להרחיקו שיוכל בעולם וטומאה ורע  ושקר חושך שום אין

דייקא, זה ידי על ויותר יותר האמת  אל יתקרב מהאמת, להרחיקו ורמאותיו בשקריו דבר הבעל שמרבה מה וכל אחד, שהוא

וכו'. העליה תכלית ירידה בבחינת

האמת  לגלות  שיודעין מרדכי, בחינת אמתיים הצדיקים קדושת ידי על ביטולו והוא כנ"ל, השקר שורש  הוא עפר בחינת כי

התגבר  זה ידי שעל אחד, הכל ששם עפר בחינת ידי על שדייקא גדולה, לעליה הירידה מהפכין כי עפר, עד הירידה בתכלית

עצם  על דבר בכל שיסתכלו בישראל שמאירין האמת, התגברות  ידי על השקר, ונופל נכנע  יהיה דייקא זה ידי על כנ "ל, השקר

(במדבר  בחינת  וזה העולם. מן ונתבטל ונמחה השקר נופל זה ידי שעל כנ "ל, אחד הכל ששם עפר בחינת שהוא האמת, שורש

אחד, הכל ששם ראשית מבחינת  יונק השקר, עצם הנחש  זוהמת  שהוא עמלק  כי  אובד. עדי ואחריתו עמלק גויים ראשית  כ"ד)

בעצמו  זה ידי על כי אובד, עדי ואחריתו - בעצמו זה ידי ועל כנ"ל. וכו' לזה מזה הדברים כל להפוך  אחיזתו השתלשלות  שמשם

כנ "ל. ומפלתו הכנעתו

"תתן  שנאמר כמו אמת, בחינת  הוא יעקב כי דייקא, יעקב' 'עפר ישראל", רובע  את ומספר יעקב עפר מנה "מי בלעם שאמר וזה

עפר  בחינת  אחד הכל ששם האמת שורש שמעוררין יעקב, בבחינת כשהוא העפר כי יעקב, עפר מנה מי וזהו ליעקב". אמת

למנות  אפשר אי כי דייקא, מנה' 'מי יעקב עפר מנה מי בחינת וזהו כנ "ל. דייקא זה ידי על הוא השקר הכנעת  עיקר אז כנ"ל,

מקרא  על לברכה זכרונם רבותינו שדרשו כמו כנ "ל, יעקב עפר בחינת  ידי על המתגלים אמת  בחינת  שהם והמצוות  הקדושה

את  דוקא תפס  למה קשה ולכאורה שם. רש "י שפירש  כמו וכו', בעפר מקיימין שהם במצוות חשבון אין וכו'" עפר מנה "מי זה
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הוא  התפלה ענין  עמקות גודל והנה הדברים.

הוא  שהכל דהיינו  העפר, מן  בא שהכל המציאות 

שמתפללים  מקמארנא הגה"ק  ופירש ב"ה, א"ס

התפלה  אחר  להאמין  וצריך  יתגלה, שא"ס 

שמבקשים  מה כל באמת  כי  להתגלות , שמתחיל

העפר , מן  בא הכל כי  אלקות, גילוי הוא בתפלה

וכל  היחוד , וגילוי א"ס גילוי  בענין  הן התפלות  וכל

לבושים  הם עליהם שמתפללים הדברים שאר 

שכ  יעקב' עפר מנה 'מי וזהו זו , מה לתפלה ל

ב"ה. א"ס  גילוי  שהוא העפר ענין  הוא שמבקשים

øôñîå'כי היחוד, ענין הוא ישראל' רובע את 

ליחוד  להגיע הוא תפלה כל תכלית

אור  שיתגלה הם התפלות  וכל ושכינתיה, קוב"ה

תפלה, בכל והחיפוש הבקשה כל זה כי ב"ה, א"ס

התכלית צרכים, שאר  על שמתפללים מה ובכל

וצריך  ב"ה, א"ס  שיתגלה הוא דבר  בכל הפנימית

הפנימית, התכלית אל ולכוון הבקשות  כל להפשיט

בכל  אלו  ענינים שיתלבשו רוצה שהקב"ה אלא

אך  עליהם, שמתפללים הצרכים כל שהם הלבושים

אל  לכוון והתפלות  הבקשות  כל של התכלית

בכל  א"ס  אור גילוי  שהוא דבר  כל של הפנימיות 

התפלה. תכלית ענין כל וזה העולמות,

 ïåéìòä ãåçéä àåä 'ìàøùé  òáåø  úà øôñîå'

äòåùéä úìçúä àåäù  äìôúä çëá  äùòðä

äìôúä é"ò êùîðä ä"éåä øåà ìò âðòúîù é"ò

äðäã [ä' בחי הוא יעקב' עפר מנה 'מי  סוד

הכל  בסוד שדבוקים הצדיקים תפלת 

התפלות וכל א"ס , אור  הוא דהכל העפר, מן היה

ה"ס  ישראל' רובע את  'ומספר זה, ענין  על רק  הם

ט') ל"ז שמכל (יחזקאל  הרוח', באי  רוחות  'מארבע

ישוב  לשם, דעתו שנתפזר  העולם רוחות ארבע

רצונו שהוא ה' ברוח להכלל דאחד, לד ' מכולם

שם  מוהרנ"ת  וכמ"ש  רצון לשון  רוח כי  ,å יתברך ,

א"ס , שהכל בכללות לדעת רק מספיק  אין באמת כי

כמ"ש  ה' בשם מובטח להיות צריך  י"ז אלא (ירמיה

_________________________

כי  היטב, מבואר הנ "ל פי על אך  דברים, ושאר וצמחים וחיות  בבהמות  התלויים מצוות  הרבה יש  הלא בעפר, התלויות המצוות

שורש  עצם בחינת שהוא יעקב עפר בבחינת תלויים הם וכולם אמת ". "תורת שכתוב כמו אמת, בחינת הם והמצוות התורה כל

כי  להמנות, יוכל לא וחסרון בבחינת  שהוא השקר מכניע  הוא כי דייקא, מנה' 'מי וזהו כנ"ל, השקר נכנע דייקא ששם האמת,

מכניעין  זה ידי על מהמספר, למעלה בחינת  האמת , שורש  עצם שהוא יעקב עפר בחינת  ידי על אבל להשקר, וקצבה מנין אין

עכ"ל. וכו', ישראל רובע את ומספר יעקב עפר מנה מי וזהו וכנ"ל. מהמספר למטה בבחינת שהוא מנין, לו שאין השקר

בעולם,ו. הוא היכן עצמו עם ולחשב להתבודד שצריך ההתבודדות עיקר זה כי הנ"ל): פ "ז אות (המשך  שם מוהרנ "ת  וז"ל

לו  שאין בעצמו רואה רוב פי שעל עד ומחשבותיו, מעשיו ידי על ונתעה נשלך ולהיכן ורצונו, ומחשבתו דעתו נתפזר ולהיכן

בבחינת  ופרנסה, וממון ונפש בגוף  ורוחניות  בגשמיות העולם מפגעי שם ולהתחבא לשם לברוח העולם רוחות מארבע  ורוח  מקום

מנוס אבד מכיר לי ואין וראה ימין הבט  שכתוב וכמו עזרי, יבוא מאין ההרים אל עיני אשא ובבחינת  וכו', מרוחך אלך אנה

אליו  אם כי מנוס  לו שאין שרואה עד הרבה, וכן וכו' סומך  ואין לשמאל עוזר, ואין לימין פנינו בסליחות: שאומרים וכמו ממני,

לי. צר ביום ומנוס שכתוב וכמו אליך , ושבתי נסתי ממך  בבחינת  לבד, יתברך

הוא  באמת, בזה העוסק זה כי ישראל'. 'רובע  בחינת  ריבוע, נקרא התבודדות  בחינת שהוא הנ "ל המשפט בחינת  זה ובשביל

כלול  שבהם העולם, רוחות  מארבע  צד לכל בדבריו וכו'מתהפך  ומרירותו ועמלו דחקו שרואה עד בעולם, שנעשה מה כל ים

כמו  נתעו אם אפילו קוראיו לכל עת בכל נמצא יתברך  השם כי דאחד. בד' להכלל יתברך להשם לנוס רק  לנוס , מקום לו שאין

רובע  מבחינת שנעשה מה ולספור למנות  שיוכל מי שאין ישראל', רובע את 'ומספר וזה לעולם. כלים אינם רחמיו כי שנתעו,

בד' יתברך  באחדותו להכלל יתברך, להשם לשם שנתעו מקומות מכל שבים הם איך  הנ"ל, והתבודדות  משפט  שהוא ישראל

חזק רצונו להיות בזה להתחזק שזוכה מי וכל בזה, שנעשה מה לשער אפשר אי בודאי כי באמת. הרצון התחזקות  ידי על דאחד

עכ"ל. טוב, אחריתו יהיה סוף כל סוף  בודאי מה, עליו יעבור אם אפילו הטוב הרצון את  ירפה ולא האמת , אל תמיד



תשע"ג  בלק פר' ז של"ס

מבטחו",ז') ה' והיה בה' יבטח אשר  הגבר  "ברוך

נענים. שמבקשים תפלה שכל בטוח להיות וצריך 

 éë הוא הבריאה של החסרונות  שכל כיון באמת 

והכל  העפר מן בא הכל ענין  שהוא העפר , ענין 

שצריך  ישראל' רובע את  'ומספר  העפר , אל שב

היחוד  סוד  שהוא ישראל, רובע בחי ' את לספור מיד 

התחלת כבר  שהוא התפלה ידי על הנעשה

מיד  נעשה שמתפללים תפלה בכל דהרי  הישועה,

אור  גילוי  ענין  שהוא התפלה, בכח למעלה יחוד

ותפלה  תפלה בכל להאמין וצריך ב"ה, א"ס

התחלת יש וכבר  פועלת , התפלה שמיד שמבקשים,

שכבר  זה, ענין  של הוי"ה אור בסוד הישועה

היחו ידי על למעלה בשרשו  מיד  של מתגלה ד

וכמ"ש  ל"ז)התפלה, טוב (תהלים ועשה בה' "בטח

לך  ויתן  הוי "ה על והתענג אמונה ורעה ארץ שכן

אור  שהוא ה' על מתענג כאשר  כי  לבך ". משאלות 

התחלת כבר הוא התפלה, בעת  הנמשך  ב"ה הוי"ה

עת ובכל לבך'. משאלות  לך 'ויתן כמש"א הישועה,

ענין  שהוא עפר  בבחי' דבוקים אם תפלה בשעת

הוא  והכל א"ס אור  הוא שהכל ויודעים אלקות, גילוי 

ממציאות ליהנות  צריך אלקות, של גילויים רק 

יתן  בודאי  ועי"כ הוי "ה, על והתענג בבחי ' היחוד,

בפועל  היחוד  יתגלה לבסוף כי לבך , משאלות לך

למטה. הישועה התגשמות בבחי' אף הגמור 

 úìçúä  ùéâøîå ïåçèá êøãá ììôúî øùàë

äëåæ äìôúáù ãåçéä éåìéâ íöòá äòåùéä

ìòåôá  äòåùéä øîâì óåñáì

ïéðòäå [ åאת ויש להתפלל שמתחילים כיון  הוא,

הרי התפלה, תיבות לומר הזכייה

שיגמר  לבטוח ויכולים האור, להמשך מתחיל כבר 

והתענג  בבחי' ליהנות  צריך  בתחילה אך היחוד.

שהוא  האור  בשורש  הדבקות שהוא הוי"ה, על

משאלות לך 'ויתן גם יהיה לבסוף  ואז  היחוד , שורש 

צריך  בתחילה אך בגשמיות , בפשטות  לבך'

באור  ולעסוק להתפלל שזכו זה מעצם ליהנות 

כל  כי בזה, פעלו שבודאי  לבטחון ולהכנס היחוד

ב"ה, הוי "ה אור  גילוי  מחסרון נמשכים החסרונות 

התפלה  בעצם פעלו  כבר בודאי  הרי זה ועל

שמתפללים  ענין  באותו היחוד  אור גילוי להמשיך

עליו.

äæåברוחניות שבעולם החסרונות כל על נאמר 

כח  גודל והוא לאחרים, והן  לו הן ובגשמיות

הבטחון  ובגודל באמונה שדבוק  שיהודי התפלה

ה' ישראל שמע בסוד  ודבוק האמונה, מכח הבא

היחידי המציאות הוא שהקב"ה אחד , ה' אלקינו 

מארבע  בחי ' הוא דאחד ' ד' ואות היחידי , והשליט

והוא  ישראל', 'רובע ענין  שהוא הרוח, באי רוחות

משיח  של התפלה,æ רוחו בהתמדת תלוי  שהוא

דתיבת היחוד  לענין ולהכנס ובטחון , באמונה ותלוי

ולא  בשליטה, ויחיד במציאות  יחיד  שהקב"ה 'אחד'

לגבי והן  אחרים, לגבי  גם אלא עצמו  לגבי רק 

לדעת דבר בכל צריך  גשמיות , לגבי והן  רוחניות 

האמיתי. השולט רק  מציאות שום שאין 

äìôúä  çë  ìãåâ àåä 'íéøùé  úåî éùôð úåîú'

 úåîùð ìë ï÷úìå íéìå÷ì÷ä  ìë ï÷úì äìåëéù

ìàøùé

 åäæå [æאחריתי ותהי ישרים מות  נפשי  'תמות

לתקן  יכולים התפלה ידי  על כי  כמוהו'.

_________________________

מנקב ז. הנמשך דחיי הרוחא סוד שהוא שם ומבואר הרוח , באי רוחות  מארבע  הכתוב בביאור ע"ב) (ק"ל רבא באדרא עי'

עליו  ונחה ב') י"א (ישעי' נאמר זה ועל המשיח , ביאת בעת  לעתיד ההשגה כל תלוי ובו משיחא, למלכא דא"א דחוטמא שמאלי

הנמשכת  הרביעית ברוח  יוכללו וכולם הנ "ל, רוחות  הד' והם ה', ויראת דעת  רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה' רוח 

לבחי' דהיינו מתחנן, אני החוטם לבעל מתפלל אני החוטם לבעל אמר מתפלל כשהיה המנונא ר' דלכן ועי"ש  דא"א. מחוטמא

א'). סי' ובתנינא ט' ובסי' ב' בסי' הנ "ל לקו"מ  (ועי' משיחא, למלכא דחיי הרוחא נמשך  משם אשר דא"א חוטמא
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שם  מוהרנ"ת שביאר  כמו  הקלקולים כח çכל וגדול ,

הענינים, וכל הקלקולים כל לתקן שיכולה התפלה

תפלה  ובחי ' אמונה בחי' ישראל ארץ בחי' שהוא

ולהתחיל  שעבר , מה וכל העוונות כל לתקן שיכולה

ידי על כי  יהודי, כל כלפי  והן  עצמו  כלפי הן  מחדש 

ולא  העולמות, וכל עצמו  לתקן האדם יכול תפלה

בכל  יהודי  כל לתקן אף  אלא עצמו את  לתקן רק 

לכל  נא' 'סלח שהתפלל רבינו משה ענין  וזהו ענין .

כאחד  נכללין כולם ישראל כלל כי  ישראל, כלל

לבחור  הבחירה כח והוא התפלה, כח בגודל

לבורא  וענין ענין כל על ובקשות  תפלות  להתפלל

שתהיה  אלא בלבד , להתפלל רק  ולא העולמים. כל

פועלת. שהתפלה ובטחון אמונה עם התפלה

äçîùì äëåæ ïåçèáå  úå÷áã êøãá  ììôúîä

íéìùåøé úùåã÷ ñ"äù  úîà  úçåðîå

äæå [ ä יכול יהודי כי  באלקות, השמחה שורש 

עת בכל חיים באלקים לשמוח לזכות

יגילו ציון בני בעושיו ישראל 'ישמח כמ"ש 

שיחה  ולשון  משי"ח אותיות הוא ישמ"ח במלכם',

חכמה בראשית  וכמ"ש האהבה ותפלה, (שער

לשמחה èפי"ב) לזכות  יכול בתפלה בטחון ידי  שעל

_________________________

על ח. אמר כי כמהו. אחריתי ותהי הללו, ישרים מות נפשי תמות אמר זה שעל הנ"ל): פ"ז  אות  (המשך  שם מוהרנ"ת וז"ל

זה, בדרך לילך  אנכי אפילו זוכה והייתי הלואי אמר כן פי על אף  כנ "ל, דוגמתו שאין העצומה וזוהמתו קלקולו שידע עצמו

זוכה  הייתי אז הנ"ל, בבחינה עת  בכל עצמי את  ולשפוט יתברך, לפניו יום בכל שיחתי ולפרש טובים, ברצונות מעתה להתחזק 

ו  כמוהו'. אחריתי 'ותהי בבחינת טוב לאחרית  כן גם

בזה  חזקים שיהיו והתבודדות, טובים ברצונות  ולחזקם ישראל את  לברך  פיו את  יתברך  השם שעיקם ההכרח  מחמת  אמר זה כל

וכו' שלו וליצנות דבוריו ידי על זה מכל ושלום חס  ולרחקם זה כל על לחלוק  להיפך  בדעתו היה מה מבינים אנו ומזה לעולם.

זכרונם  רבותינו שאמרו וכמו כנ"ל. באמת ולחזקם לברכם שהוכרח  עד לברכה, הקללה הפך  ברחמיו יתברך השם אך הרעים,

(ב  בחירה,לברכה כך  אחר גם לו היה ובודאי וכו'. בלבו היה מה למדים אנו רשע אותו של מברכותיו כ') פרק  רבה מדרש 

עכ"ל. וכו', כך אחר גם ברשעו ועמד עורף קשה היה אבל ישראל, קדשת  באהבת  מאז פנים כל על לאחוז

באדונו ט. הבוטח העבד כי השמחה, תבוא והאמונה הביטחון שמתוך ביארנו כבר השמחה בענין והנה שם: חכמה ראשית וז "ל

כגון  דבר, כל סובל הוא וכן עליו, שיגזר מקום בכל שמח  והוא בשמחה, יעבוד כפלים, כפלי עבודתו שכר לו שישלם ומאמין

בחלקו, האדם שישמח הדרך  אך וכו'. העולם מדאגות חפשי הוא והסובל הרפואה, בשביל מרים שהם סמים שיאכל החולה

במיעוט יסתפק הסובל כי העולם, מדאגות  חפשי הוא הסובל כי בשמחה, אותה ויסבול הטובה, על כמו הרעה על אותו שישמח

יתברך. הבורא לי שגוזר במה לי די יאמר כי לו, שיש

להרויח  מחשב הוא תמיד כי ימיו, כל מנוחה לו אין הזה העולם על הדואג כל כי הכל, את  כוללת השמחה כי וראה הבט ועתה

בהשם  ישמח הוא כי עני, הוא אם אפילו עשיר הוא בחלקו השמח  כל ולכן יתברך, האל לו שחלק במה לו יסתפק ולא הממון,

ק "ה  (שם ונאמר וגו', וכוסי חלקי מנת ה' ה') ט"ז (תהלים וכתיב נפשי, אמרה ה' חלקי ט "ז ) ג' (איכה כתיב וכן נחלתו, הוא כי

בפרישות, גדולה ובשמחה עבודתם, בענין שלם בנועם שהם הצדיקים בנפשות  אלא אינה הזאת  והמדה ה', מבקשי לב ישמח  ג')

לב  ולישרי לצדיק זרוע אור י"א) צ"ו (שם ונאמר לב, ישרי כל והרנינו צדיקים וגילו בה' שמחו י"א) ל"ב (שם שנאמר כמו

שמחה.

מעלה  בני אשר העליון למלך עבד להיות שזכה על בלבו ישמח  המצות שיעשה ובעת  התורה, על שמחתו אדם כל ישים לכן

שכר  לו יש בשמחה מצוה העושה וכל רב, שלל כמוצא אמרתיך על אנכי שש  קס"ב) קי"ט (שם דוד אמר וכן לו, משתחוים

הקדוש  של ותשבחות בשירות  ומשבחים ומפארים היום כל בתורה עוסקים היו ודוד אברהם עליו, שמצוה ממי יותר ידות  אלף 

הקדוש  אהבת  ומתמלא שמח ולבו בקרבו, הקדש  רוח ושולח  נעימיו, בטוב איבריו כל נוצלו ואז  בשמחה, קול להרים הוא ברוך 

שאמר  וזה בקרבו, הנועם נכנס  וישרו השם את ירא שהיה לפי מעלה, וחידושי רזים להם ומגלה בגיל, קשורה ונפשו הוא, ברוך 

דוד  אמר וכן מישרים, שפתיך  בדבר כליותי ותעלוזנה ט') כ"ג (משלי בדברו, יצאה נפשי ו') ו' השירים (שיר ע "ה המלך  שלמה
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באמונה  ודבוק בתפלה שרגיל מי  כי באלקות ,

לשמחה  ממילא זוכה פועלת, שהתפלה ובטחון

שתשרה  האמת למנוחת זוכה ואז חיים, באלקים

ירושלים  כי עיה"ק , ירושלים קדושת ענין  והוא עליו,

היראה, שלמות  שהוא של"ם יר "א אותיות הוא

שבירושלים  מזידיטשוב מהרצ"ה הגה"ק וכמ"ש

עילאה, יראה בחי ' שהוא דאבא מוחין  סוד הוא

בחי', בכמה ובטחון באמונה התפלה  כח הוא ושם

ויסוד  דדוכרא יסוד  וה"ס  בגדלות , והן  בקטנות הן

להגיע  יכול ועי"כ ואמונה, ביטחון  בחי' שהם דנוק'

שביאר  וכמו אימא ופנימיות אבא לפנימיות 

אמונים. שומר  בספר  ז"ל ראטה מוהר "א

 úééìòå ïå÷éú àåä úåìôú 'â  úãåáòù åîë

 úðéçáá  úåöç  úãåáò àåä êë  úåîìåòä

ìù íéãåçéä é" ò úåéèøôä úåìôúä

 úåããåáúää

 äðäå [ å ומעריב מנחה בשחרית  התפלה עבודת

וכמו העולמות , עליית של העבודה הוא

תפלות בחי ' שהוא חצות תפלת עבודת הוא כן 

ישכון ', לבדד  עם 'הן  בבחי ' והתבודדות פרטיות 

באמת כי העולמות, עליית של סדר  בחי' גם הוא

רובע  את 'ומספר  בבחי ' יחוד פועלים התפלות כל

עבודת שהוא חצות  של התפלה ובחי ' ישראל',

של  הנוראים היחודים שורש הוא ההתבודדות,

העולמות. כל כללות 

äðäã והוא ב"ה, הוי"ה שם הוא היחודים כללות

כמ"ש  הדעת , סוד ע"ה רבינו משה בחי'

הוא  הוי "ה כי לבבך אל והשבות  היום 'וידעת

אין  מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהי "ם

וקיים' חי ישראל מלך 'דוד  של העבודה והוא עוד ',

מלא  דויד בסוד רבינו משה בחי' עצמו  שהוא

מספר  בבחי' היחוד שהוא משיחין, מתרין  הכלול

הכוללים  הוי "ה אותיות  ד ' שהם ישראל, רובע את 

מ"ה  ס"ג ע"ב שהם ב"ה הוי"ה מלואי  ד ' בפרטות

הקדושים. והיחודים המוחין כלל שהם ב"ן ,

 úåìòäì  úåðåøñçä  ìë íò ùîúùî ÷éãöä

äèîì ãåçéä øåà øéàäìå ïéöåöéð  ç" ôøä

íéðåúçúá äøéã 'éçáá

 äðäå [æ בלא דהיינו  ע"ם ב"ל סוד  הוא בלעם

מוהרא"ס כמש"כ  הלוי עוממות  (עבודת 

הפירוד בלק ) ובחי ' החסרונות כל ענין  שהוא ,

וחסרונות יסורים מיני כל עוברים שמחמתו 

_________________________

מצותיו, ותסגל הבורא את  תאהב אז סודה, ענין יודעת  שהיא וכשם עולה, מעלה שהנפש לפי ה', את  נפשי ברכי א') ק"ד (תהלים

לו  דומה היא אשר המעולה מקומה אל הנפש תגיע  חושקת וכאשר ורגע  עת ובכל בחדריהם, ותשתעשע  במצפוניו תיחדהו אז ,

בה' אשיש  שוש  א') ס"ב (ישעיה שנאמר כענין השמחה, חשק בו שולח יתברך השם אז יצועיו, על בלילה אותו וזוכרת  אהבתו

באלהי. נפשי תגל

אלא  שירצו עת בכל נתנבאו לא הנביאים וכל שמחה, מתוך  אלא שורה השכינה ואין שמחה, אותה  לראות  הזוכה הנפש  ואשרי

שמחה, מתוך אלא עצלות  מתוך ולא עצבות מתוך  לא שורה הנבואה שאין ומתבודדים, לב וטובי שמחים ויושבין דעתן מכוונין

יד  עליו ותהי המנגן כנגן ויהי ט"ו) ג' ב (מלכים כדכתיב הנבואה, ומבקשים וכינור וחליל תוף לפניהם היו הנביאים בני לפיכך

הודה, יקר להדביק  השם יראת  בזיו ותדבק  באלהיה, תשמח  אשר השמחה בתפארת  שתתפאר הנשמה תפארת היא והאהבה ה'.

נוהמת  ותהיה הטהורות , הזכות המחשבות  יופי עטרת  להתעטר עליון, תאוות  חשק תשוקתה באהבת ליוצרה חמדתה אור ומתערב

ובעת  החיים, באור לאור המעלות אחר וחוקרת דורשת  ותהיה חיבה, בקישורי ותתקשר עליון, ידיד לידידה עליצותה גיל מגודל

ומתרחבת  וגיל, בחדוות  מתפשטת  היא אז לבוראה, באמונתה ומתדבקת יוצרה, קדושת  לדעת ומתגדלת מתרוממת  היא אשר

מתקיימת  ההיא ובעת  המלכים, מלכי מלך לפני חן ונושאת  מתאהבת  ואז  הקדשים, קודש קדושת  מתקדשת שעה באותה בשמחה,

בצרור  ולצררה זוהר בחדרי להכניסה זיווה להצהיר  יסגלנה העליון ואז  האהבה, הדרת  תוקף  עוז גאון בהדר ומתהדרת ומתיפה

עכ"ל. בו, השמחים עבודתו מאנשי ישימנו הוא הרחמן החיים,
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אשר  מישראל, נשמה כל על שעוברים והסתרות

הקב"ה  דנתאוה משום הוא שלהם התכלית  באמת 

שיעשו רוצה והקב"ה בתחתונים, דירה לו להיות 

והוא  ובקשות , תפלות  והצרכים החסרונות מכל

ב"ן , משם שהוא השבירה דבחי ' האותיות  בחי '

כי מ"ה, שם של למדרגה אותו להרים שצריך 

בחי ' שהם החסרונות  כל את  רואה כאשר  הצדיק

ב"ן , שם מבחי ' העינים מן שיצאו  הנקודים אורות

אהבה  בחי ' שהוא מ"ה שם למדרגת אותם מרים

ומרים  דבר, כל על מתפלל ושוב ודבקות , ויראה

דא"ק  ס"ג ע"ב עד  לדרגא מדרגא החסרונות  את 

עת ובכל יחוד, ושל אלקות  של העולמות שהוא

התפלות כל את  מרים ובקשות  תפלות שמתפלל

היחוד . לעולמות 

äãåáòä éëøã éðù  íä 'øåà äøåúå  äåöî øð'

 ãåñá àìéòì àúúî ïåéìëå ùà úðéçá íäù

 éåìéâ àåäù  äøåúä øåà úðéçáå  äìôúä  úãåáò

 àúúì àìéòî ãåçéä

 äðäå [çכי אור' ותורה מצוה נר  'כי כתיב

האחד  אורות , מיני  שני  ברא הקב"ה

השמש  כמו שהוא אור  והשני אש, בחי' שהוא נר

כליון  בסוד הוא אש של הדרך כי אור, בחי ' שהיא

אור  השפעת  הוא אור  של והדרך  למעלה, ממטה

שהיא  דאף חמה, בחי' וה"ס למטה, ממעלה העליון

ונמשך  מתגלה מ"מ בשורש , למעלה אש בחי' גם

וכמו למטה, ממעלה אור בבחי' למטה אורה

האמצעי  האדמו"ר לבאר היחודשהאריך בשער (עי'

קס"א  דף ז"ל  מפאריטש הלל מוהר"ר בביאורי ושם

.ע"ד )

äðäå' ובחי אש בחי ' הוא הראשונה העבודה

הלבושים  כל חיצוניות  את  לשרוף כליון,

החסרונות כל את  ולהעלות  והסתר , גבול שעושים

סוד  והוא אלקות , הוא הכל ששם היחוד לעולמות 

כל  להעלות שצריך  ניצוצין , הרפ "ח עליית 

המראות וכל הרפ "ח, בחי ' שהם החסרונות 

ולשרוף  להעלות  החסרונות, והרגשת הגבוליות

של  כח והוא היחוד, לעולמות  אותם ולהרים אותם

מטעם  למעלה בתפלתם להתעצם ישראל כלל

ודעת.

äðäãובקשות תפלות מתפלל יהודי  כאשר

לכאורה  בפועל, לישועה זכה לא ועדיין

ולדעת מהמציאות  להתעלם יכול איך  קשה

באלקות לשמחה ולהכנס  לו, עונה שהקב"ה

לאמונה  ולהכנס ית ', הוי"ה אור  הוא שהכל

שלא  אף  באלקות שמח ולהיות  כך  כל ובטחון

הוא  זה כח באמת אך  הישועה. עדיין רואה

ויודע  בפנימיות  חי יהודי  כי  ודעת, מטעם למעלה

הוא  לכל הכל אלא עולם, ואין מציאות כלל שאין

כל  את  לשרוף  וצריך ית "ש , אלקות  רק באמת 

לארבעה  אור בסוד אלקות , של באש  המציאות 

הוא  החמץ כי  הנר, לאור החמץ את  שורפין עשר 

שהוא  מצוה נר  בכח אותו  ושורפים נוגה, קלי'

ויודעים  לאלקות, הגמור והכליון  לאלקות  התשוקה

גדולה  בתשוקה רגע בכל נכסף המציאות שכל

העליון . לאור 

 äðäå על עת  בכל ובקשות תפלות  מתפלל כאשר 

וכיסופין  להשתוקקות ונכנס ודבר, דבר  כל

איך  האמיתי היחוד  בענין  ומתבונן העליון , לאור 

על  הנה יתברך , בלעדו מציאות שום אין שבעצם

שהקב"ה  מיד ומרגיש  ה', על מתענג הוא כך  ידי 

מציאותעונ  על כלל מסתכל ואינו  בתפלתו , לו ה

למטה, בפועל פעלה התפלה אם לבדוק החיצון

ידי על הוי"ה אור גילוי  בעצם לבטחון נכנס אלא

שם  ואינו הישועה, התחלת  כבר שהוא התפלה,

זה  וכל עלמא, דהאי  החיצון המציאות על כלל ליבו

מציאות את לכלות שהוא מצוה נר בחי ' הוא

אש . בבחי ' הכליון  בכח החיצון 

íðîàå, אור ותורה בבחי ' האור מתגלה לבסוף

התורה  שהוא הוי "ה, ומגן שמש בסוד

אלקות גילוי  שהוא אור ' 'ותורה בבחי' הק'

דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה בסוד בתחתונים,
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כבודו לגלות  הוא הגשמי  מציאות  שכל בתחתונים,

בחי ' שהוא מצוה נר  בבחי' נדבק  וכאשר  יתברך ,

מדרגת בבחי ' המצוות , שורש  שהיא התפלה

שהוא  אור  תורה שמתגלה זוכה אז  המלכות ,

מוחין  הג' ומתגלים הז"א, בחי' בסוד  הק' התורה

לקבל  שזוכה עד וס "ג, ע"ב בבחי' לדרגא מדרגא

בבחי ' שביעי פעמים ג' סוד  שהם המוחין  שרשי

הד' בכל הקב"ה ומתגלה קודש , שבת קדושת 

סדר  ואמנם דיבור. ריח שמיעה ראיה שהם חושים

בתחילה  הוא לתתא מעילא אלקות התגלות 

גילוי בחי ' שהוא הפשוט, האור  בבחי' בפנימיות 

והם  ושמאל, בימין שהם הפנים ובשני  במצח הזיו 

בהד' יותר  מתגלה ואח"כ מוחין, בחי ' הג' שרשי

שמתגלה  עד והאח"פ, העינים אורות  שהם חושים

בזה  מ"ש  ועי ' לטובה, הכל מתהפך  ואז בתחתונים,

אדירים מים ספר  על יצחר באר  –בהגהות  כ' (אות

ואכמ"ל.כ "ג )

 úå÷áãì ñðëäì ìàøùé  úîùð ìù  çëä

äìòîì äìôúä úòá ãéî äòåùéá ïåçèáå

 úòãå íòèî

 åäæå [ è שמיד ישראל, נשמת  של הכח עוצם

האור  נתגלה לא ועדיין  מתפלל כאשר 

ודעת מטעם למעלה דבוק  להיות יכול מ"מ למטה,

עמוק  לדרגא מדרגא עצמו  ולהפשיט בפנימיות ,

העולמות עליית  סוד  עיקר שהוא עמוק, מכל

ולדעת ויותר , יותר  עמוק ולהאמין  עצמו  להפשיט

כל  בורא רק  המציאות בכל שולט שום שאין

שולח  כבר שהקב"ה לביטחון  ונכנס העולמים,

שהוא  אלקות גילוי  מעצם נהנה ובתחילה הישועה.

כל  על כלל מסתכל ואינו  בהעלם, הישועה התחלת

להתבוננות וכלל כלל להכנס אסור כי ההסתרות ,

ז')בבחי ' ל "ו אדם (תהלים רבה תהום 'משפטיך 

במציאות כלל מתבונן  שאין  הוי "ה', תושיע ובהמה

אלא  לא, או  הישועה פעל כבר  אם לראות החיצון

וב  התפלות לעורר בכדי  רק למציאות קשותנכנס 

עצמו מפשיט ומיד  עוז , וביתר שאת  ביתר

דאין  היחוד למקום ונכנס  והחסרונות  מהמציאות 

לא  ובגויים ישכון לבדד עם 'הן בבחי ' מלבדו  עוד 

שהוא  בחיצוניות מתחשב שאין דהיינו יתחשב',

לבדד  עם הן  שהוא העליון ביחוד  אלא גויים, בחי '

אצלו. החשיבות  עיקר  והוא ישכון,

ë"çàå תורה' שהיא הק' התורה בחי' ממשיך

האור , שורש שהיא השמש בסוד אור '

ששת של האור  שהוא רקיע מים אור  שורש ובסוד 

הגנוז  אור בבחי' בראשית  ט"לימי שער ע"ח (עי'

מאיר פ"ה) ומשם בהמצח, הזיו סוד  נמשך שממנו  ,

האור , של ההתגלות בחי ' שהוא חושים הד' לכל

לבסוף  שזוכה עד  למטה ממעלה האור  נמשך  ועי"כ

הישועה  גמר  בבחי ' הגמור  בפועל למטה שימשך 

בפועל.

åäæå משכנותיך יעקב אהליך טובו  'מה מאה"כ

בפה, אלא כחנו  אין ישראל כלל כי ישראל',

כל  ולפעול העולמות , כל לתקן  יכולים ועי"כ

עבודת ידי ועל יום בכל תפלות ג' ידי  על התיקונים

כל  להפשיט הוא התפלות  עליית  ועיקר  חצות,

שהוא  ושכינתיה קוב"ה היחוד ולעורר  המדרגות

התפלות תכלית עיקר והוא המקדש, בית  בנין  בחי '

שחושב  ע"ם, ב"ל שהוא בלעם כמו  ולא והבקשות ,

יכול  אין  החסרונות , כל שהוא העוממות שבכל

הוא  בלעם כי אלקות . וגילוי הקדושה גילוי להיות 

הוא  עין טוב נקרא הצדיק יוסף אך  העין , שתום

רבינו ומשה עינים, יפה נקרא המלך ודוד יבורך ,

הצדיקים  כל של הכח וזהו  דאבא, יסוד  בחי' הוא

העולמות בכל החכמה אור  שמגלים האמיתיים

הוי"ה. יחוד  ומגלים

 úîçî  ù"îå úåáöò àåä  íòìáå  ÷ìá 'éì÷

 çîùé' àåä  ìàøùé úùåã÷  çëå  úåðåøñçä

íé÷éãöä ïåçöéð çë àåäå 'åéùåòá  ìàøùé

äðäå [ é הוא בל"ק בחינת  של בקדושה הכח

ק'ונו  ל'בין ב'ינו תיבות (עיין ראשי 



לנפשך  חכמה דעה יב 

בלק )ספר פר' שבת הם é עונג ובלעם בלק  כי 

ישראל  נשמות  את להוריד  שרוצים הקלי'

שהוא  ההסתר  מקום שהוא הגמור, לחיצוניות 

ומרה  העצבות מקום והוא הקללה, בחינת

בתפלות עוסקים אדרבה ישראל כלל אך  שחורה,

שחורה  ומרה לעצבות נכנסים ואינם ובקשות ,

התפלה  בכח מאמינים אלא החסרונות , מחמת 

שכל  ויודעים העפר , מן  בא הכל לסוד  ונכנסים

לענין  ונכנסים סוף, אין  אור  על רק הן הבקשות

משי"ח, אותיות  שהוא בעושיו ישראל ישמ"ח

בחכמה  כולם בסוד  הוי "ה אור  שהכל ויודעים

דאבא, יסוד  אור שהוא מ"ה, כ"ח שהוא עשית 

לך  ויתן  ה' על והתענג לבחי ' זוכים כך  ידי  ועל

מיד  שכבר ומאמינים ויודעים לבך, משאלות 

יזכו כך  ואחר הישועה, תחילת בבחי' נענים

ניצחתי ענין וזהו  הגמור, בפועל להישועה

תחילה  כי הצדיקים, של הניצחון שהוא ואנצח,

אנצח  שבסוף עד הישועה, התחלת בבחי ' מנצח

בעין  לעין ונזכה ממש, בפועל הישועה בגמר

ציון . את ה' בשוב יראו

äæå שכלול אמת  הצדיק  שהוא פינחס  של הכח גודל

מב"י שהם ח"ס  פ"נ בסוד משיחין  מתרין

הפסוקים)ומב"ד  שער מלאך (עי' אליהו  בחי' והוא ,

הכלול  משה ובחי' הגאולה, תחילת  שהוא הברית 

כח  שהוא בידו  רומ"ח ויקח ולכן  משיחין, מתרין 

ויפלל  בסוד  דקר "ש, תיבות  הרמ"ח וכח התפלה

קונו, עם פילולין  ועשה התפלה סוד  שיודע פנחס 

רוחו בחי' שהוא רוחות  ד ' בסוד אחד שהקב"ה ויודע

אלקות, שהכל ויודע התפלה סוד  ויודע משיח, של

בכח  לביטחון  ונכנס בתפלה, עת  בכל ועוסק 

עוז  ה' בסוד מיד  פועלת  שהתפלה לדעת התפלה

אמת בצדיקי  להדבק  שנזכה יעזור  וה' יתן . לעמו 

הכל  ושיהיה ובקשות, בתפלות עת בכל ולעסוק 

ויתקיים  חיים, דאלקים היחוד סוד  לחפש בפנימיות 

חייך , ימי  כל ירושלים בטוב וראה מציון ה' יברך

של"ם, יר"א שהוא ירושלים בטוב לראות  שנזכה

ושכינתיה, קוב"ה יחוד שהוא ירושלים בחי' וליחד

ישראל, על שלום לבניך  בנים וראה בנו ויתקיים

ויגאלנו, יבוא עבדך  דוד בן של התגלות  ענין שהוא

בב"א. גוא"צ בביאת 

_________________________

קכ"ד י. קמא בליקוטי ז "ל רבינו בדברי עוד ומובא כנ "ל, הוא גדול כי התבודדות  כח ידע דבלעם י"ל שם: שבת  עונג ספר וז"ל

יש  והקב"ה הקב"ה, את  לנצח רוצה ובקשות, בטענות שיחתו ומפרש הקב"ה לפני כשמדבר כי ושמח, אותו שמנצחין למי זמרו

אל  יבוא וכאשר אתם, ילך אשר הרשע בלעם חשב לזה יעוי"ש . וכו', אותו לנצח וטענות דיבורים לו שולח  ע " מזה, תענוג לו

הקב"ה  לפני וידבר התבודדות , היינו יחידי, ז "ל ופירש"י שפי' 'וילך ואלים, פרים עליהם ולהקריב מזבחות לבנות לו ויאמר בלק

יוכל  פן האומות  על סנגוריא רק  וילמד ז"ל, כפרש"י שבו הזכות  ויפרש  ערכתי, המזבחות  שבעת את  כאמור ובקשות  טענות

סוף  סוף ח "ו. ישראל על לרע  שהוא שלך ההתבודדות  רוצה אינני וכו', בלק  אל שוב השי"ת  לו אמר באמת אבל ח "ו. לנצח

ית "ש  אותו לנצח שנוכל עד וגדולה, עליונה מעלה באמת  שהוא ישראל, על לטוב התבודדות כח  גדול כמה מזה ללמוד נוכל

בשם  נקרא ולא ג"כ, רשע שהיה בלק בשם הפרשה שנקרא י"ל ובזה כנ"ל. בזה טעה הגדול החכם הרשע  שבלעם עד כביכול,

עכ"ל. כראוי, לזה שנזכה יה"ר ז "ל. רבינו כדברי ית "ש, ק 'ונו ל'בין ב'ינו נוטריקון בל"ק  כי י"ל אך וירא,



תשע"ו  חקת פר' יג של"ס

תשע"וחקת פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו חקת  פר ' של"ס

פפפפררררהההה אאאאללללייייךךךך ווווייייקקקקחחחחּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאלללל ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ללללאאאאממממרררר הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוררררהההה חחחחּקּקּקּקתתתת ¨¨¨¤¥§¦§¥¨§¦¥§¤¥©Ÿª©©¨£¤¦¨¥Ÿזזזזאאאאתתתת

אאאאלללל אאאאתתתתּהּהּהּה ּוּוּוּוננננתתתתּתּתּתּתםםםם עעעעלללל:::: עעעעללללייייהההה עעעעללללהההה ללללאאאא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּוּוּוּוםםםם ּבּבּבּבּהּהּהּה אאאאייייןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּתּתּתּתממממייייממממהההה ¤¨ª¨§¦¨£¤¥¨£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ§©¤Ÿ£אאאאדדדדּמּמּמּמהההה

ללללפפפפננננייייוווו:::: אאאאתתתתּהּהּהּה ווווׁשׁשׁשׁשחחחחטטטט ללללּמּמּמּמחחחחננננהההה ממממחחחחּוּוּוּוץץץץ אאאאלללל אאאאתתתתּהּהּהּה ווווההההֹוֹוֹוֹוצצצצייייאאאא ההההּכּכּכּכההההןןןן י"ט,אאאאללללעעעעזזזזרררר (במדבר ¤§¨¨©Ÿ¥§¦Ÿ¨¤¦©©£¤§¨©Ÿ¨§¨¨

ב'-ג')

íéðéã ø"ôä  óåøùì àåä äîåãà  äøô ãåñ

 ø" ôà íéùòðù ãò íúåìòäìå

ïéðòבאריז "ל מבואר אדומה הליקוטים פרה (ספר

שם) המצוות ובשער חוקת סוד àפ' שהוא

מנצפ "ך  אותיות  ה' שהם דינים הפ "ר מיתוק 

פר "ה, ה"ס הרי  אותיות הה' ועם פ "ר העולים

בהתפשטות כי למחנה, מחוץ להוציאה וצריך 

להם  יש בחוץ אז שכינה, למחנה מחוץ האלו הדינין 

אותה  ולצרף ללבן  אותה' 'ושחט ואז  זוהמא,

את לשרוף צריך ולכן  הקשה, אש  ע"י  הזוהמא

שמעלים  דהיינו אפ"ר  מפר "ה שעושים עד הפרה

וכו ' ההמתקה שהוא א' לבחי' דינים הפ"ר  כל

עי "ש .

ìëî ïéöåöéð  ç" ôøä  úåìòäì 'ä  úãåáò ø÷éò

 úå÷÷åúùä ìù  ùà é" ò íãàä  ìò øáåòù  äî

íééç íéî êéùîäìå éùôð êì äàîö úðéçáá

ä"á ñ"à øåà éîéî ñ"äù

äðäå שעוה"ז עד  דחול לבי "ע נפלו דקדושה בי"ע

הנחש  בבטן  כיáנתון  הוא והתכלית  ,

וכל  בתחתונים, דירה לו להיות  הקב"ה נתאוה

לתקן  הוא והכל שעובר, מה עליו עובר  יהודי

ומרירות צער  מיני  כל לעבור  וצריך  הרפ"ח, ולברר

בירורי מחמת להעלות  שצריך קשים וענינים

עומדים  ואין  להם קשה נשמות וכמה הרפ "ח,

וגו ' ה' וידבר וזהו  עליהם, שעובר ומרירות בצער

יש  ומה לאמור, ה' צוה אשר התורה חוקת זאת

_________________________

שהם א. לפי או פר"ה. הרי אותיות ה' ועם פ "ר, בגי' והם גבורות , ה' הם מנצפ"ך  אותיות הנה כי דע, שם: הליקוטים ספר וז "ל

נמשכת  כי אדומה, והיא ה'. פ"ר פר"ה נקראת לכן ה', הנקראת  במלכות שיורדים לפי או ה', הנקראת הבינה אל ונמשכים יורדים

אמנם  מתערין. דינין שממנה לפי בינה, שערי חמשים שהם נ', בגימטריא עולה ו' חסר אדמ "ה ולכן אדומה, שהיא הבינה מן

גרמו  אלו דינים והנה הדינים. זוהמת שורש נגלה אז  הקליפות , אל כשיוצאה אך מום, בה אין אשר תמימה היא בפנים, בהיותם

היסוד  שהוא בזוהר כנזכר עול, עליה עלה לא אשר וזהו הדין. כחות  אדום בארץ המלכים סוד היו ולכן פב"פ , היו שלא מה להם

אלו, דינים יצאו ולכן ונקבה, זכר נתחברו לא עדיין כי והכוונה, במלכות. הת"ת  הוא או ע "ל, בגי' שהם ברכאן מאה המקבל

'ושחט ואז  זוהמא, להם יש  בחוץ אז  שכינה, למחנה מחוץ האלו הדינין בהתפשטות כי פירוש למחנה, מחוץ יוציאוה ואמנם

הקדושה, סוד ממנה ישאר אז  שנשרפה אחר ואמנם הפרה. את ושרף  ולכן הקשה, אש ע "י הזוהמא אותה ולצרף  ללבן אותה'

בא' יוכללו ההם גבורות פ"ר כי אפ "ר, תקרא ואז הדינין, חומש שהיא ה', הנקראת  המלכות  סוד והיא מחמשה. אחד חלק  שהיא

עכ"ל. חיים, אני משנלע"ד ע "כ א'. עם אפר תהיה ה', עם פרה שהיתה ומה לבד,

נה"ש ב. ועי' הקלי', תוך  מדרגות י"ד בי"ע ונכנסו העולמות עי"כ שנפלו איך אדה"ר חטא בענין קדושים פ ' רשב"י מאמרי עי'

וכו', הנחש תוך נתון דהעוה"ז ע "ד) (י"ט ערומים מלביש  בהקדמת 
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הרפ"ח  מחמת  ואנחה ויגון  צער מרוב לעשות 

קשים  בירורים להעלות וצריך להעלות, שצריך 

עצבו וכמה דחול, שעובר מבי"ע שחורה ומרה ת

הבירורים  שמבררים עד ישראל נשמות על

הקשים.

 íðîàå ממדרגה הרפ "ח להעלות  העבודה הנה

א"ס  הנקרא המעלות  רום עד למדרגה

המ"ן  עליית כי  האמיתי, הרדל"א מקום והוא ב"ה,

האמיתי  חכמה שהוא דא"ק ס"ג ע"ב עד  (עי'הוא

ע"ד ) ג' דף  הרדל"א רחה"נ  בחי ' לא"ס  עולים ומשם ,

האדם  על שעובר מה בכל התכלית  ואמנם העליון,

לך  צמאה בבחי ' וההשתוקקות האש לקבל הוא

בירור  עלו עובר  אחד וכל בשרי, לך  כמה נפשי 

חיים  למים להגיע כדי נשמתו שורש כפי  הרפ "ח

ב"ה  א"ס אור מימי של â שהם לתכלית ולהגיע ,

כל  ובאמת אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע

צמא  של צימאון לקבל הוא הבריאה של התכלית

ב"ה. א"ס  דאור לדבקות  שיגיע כדי  נפשי לך 

äù÷ äãåáò àåä  ò"éáî  äðåùàøä  äéìòä

 àéäù úåìòîä  íåøá úééìò ãåò ùé  ë"çàå

äçåðîá  äãåáò

äðäå הרש"ש מרן בדברי  ט'מבואר דף  (רחה"נ

המוחין ע"ג ) בשרשי הוא העבודה דעיקר

בתו"ח כתב ועפי "ז  ע"א)שבכתר , דבכל ã(כ"ז

ובפרט, קטן ובכלל גדול בכלל לכוון צריך כוונה

דא"ק  זו"ן פרצופי ובה' א"ק , פרצופי בה' דהיינו

דכל  פרצופים ובה' האצילות, עולם מקום שהוא

מגיע  שהאדם דאף הוא והענין  בפרטות. פרצוף 

ית', הבורא מציאות  הוא שהכל  ויודע ב"ה לא"ס

משם  אלא התפלה, עבודת שם מסתיים לא מ"מ

עליונה, יותר  במדרגה חדשה עבודה מתחיל

הרש"ש  מרן  ע"ב)וכמ"ש י"ג עלות(נה"ש אחר  דאף 

בבחינת רק  זה הרי  המעלות, רום עד  הבירורים

שהם  אלא עלייות עוד יש דאח"כ  והיינו  חד', 'עלמא

האחרון  האדמו "ר  שאמר  וזהו גדולה. בדקות

במנוחה.äמליובאוויטש  עליה של בחינה שיש 

_________________________

שעולה ג. ואחר אפ "ר, מפר"ה שעושה עד רצוא, סוד הוא ההשתוקקות  של האש ידי על הבירורים דעליית  ושוב, רצוא ענין וזהו

חקת ) פ ' (לקו"ת  הבעה"ת  שביאר וכמו ב"ה, א"ס  אור מימי להמשיך  שוב בחי' שהוא חיים מים להמשיך  צריך  המעלות רום עד

ענין  זהו והשוב לאפר, הפרה שריפת ענין זהו הרצוא ושוב, הרצוא דבחי' זה ענין כללות הוא אדומה פרה מצות והנה וז "ל:

להכיל  בנפש כח שאין גבי היהודים וקבל בד"ה (ועמ "ש  התורה. חקת  זאת  דייקא בה נאמר ולכן כלי. אל חיים מים עליו ונתן

שבכל  הגם והנה ושוב. רצוא והחיות כו' אקרי האי ועל ע "ב) דרפ "ח (האזינו בזח "ג כמ "ש  והיינו ושוב, רצוא בבחי' כ"א כו'

במ כמו המצות בכל גמור וגילוי בביאור זו בחינה בא לא אך זו, בחי' יש אלו מצוה בחינות ב' הוא ענינה שכל אדומה, פרה צות

בענין  לה משתאה והאיש  ע "פ במ"א משנ"ת ע "ד וזהו התורה, חקת  נק ' הוא ולפיכך  חיים, והמים האפר ענין שזהו ושוב דרצוא

נתנו  לא תורה גופי והרבה בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים, של מתורתן אבות בתי עבדי של שיחתן יפה מארז"ל

כללות  והוא תשב"כ, עם תשבע"פ  והיינו מ "ה, לשם ב"ן שם התחברות ענין הוא אליעזר של שפרשה לפי והיינו ברמיזה, אלא

בפרה  ג"כ יובן זה וכענין ע "ש. כו' פרטית  בחינה הוא זו במצוה זה שיחוד פרטי, דרך  הוא המצות  ובכל וב"ן, דמ"ה החיבור

ושוב, הרצוא חיבור כללות הוא חיים ומים האפר שע"י דהיינו התורה, כללות  ג"כ שהיא התורה חקת  נאמר שעליה אדומה

הוא  המים ויסוד לבך, רץ אם וזהו בלב הוא האש  שיסוד והמוח , הלב התחברות  כענין ג"כ והוא וב"ן. מ"ה יחוד ענין שזהו

ג"כ  יש המצות בכל והנה כו'. מאתכם החלצו בד"ה ועמ"ש ושוב, הרצוא חיבור ענין זהו יחד ושיתחברו שוב, בחי' והוא במוח

בחינה  הוא שם אמנם ומוח , מהלב כלול אבר כל גם כי ושוב, רצוא לבחי' האדם יבא מצוה כל קיום ע"י ולכן ומים, אש בחי'

ועיש"ב. עכ"ל כו', עצמן והלב המוח ויחוד חיבור וכמו זה יחוד כללות הוא אדומה פרה במצות אבל פרטית,

ע"א.ד. קי"ז וע "ב, ע "א ק "ח  ע "א, ע' ע"א, ס"ט  דף תו"ח וע"ע 

לשון ה. הביא ס"ג בהערה ושם וכו', עצמיים בשעשועים דלעתיד העליות  בענין בנדמ"ח ק"מ  דף  תרס "ו המאמרים ספר עי'

באופן  אלא תנועה, של באופן יהיו שלא אלא עליות, יהיו אז שגם 65 הערה שח עמ ' וש "ס  הרמב"ם על בהדרנים מנחם תורת



תשע"ו  חקת פר' טו של"ס

אחת למדרגה להגיע שזוכים דאחר הוא, והענין

שהיא  קשה עליה ידי  על והוא בערכין, א"ס  שנקרא

יש  הנה הבירורים, בעבודת הראשונה העבודה

כך  כל אינו אך  מחדש , עליה של עבודה עוד אח"כ

אש  בחינת  יש שם וגם בדקות, יותר  הוא כי קשה

מדרגת וזהו  בדקות . יותר  הוא דשם שהאש  אלא

היה  כי טוב, 'שם' בעל שנקרא טוב שם הבעל

המלכות  'אני')מעלה ונקראת 'שם' עד (הנקראת

קרא  והבעה"ת 'אין ', הנקרא המקום שהוא הרדל"א

למקום  מגיעים וכאשר  כחדא, ואין אני  זו למדרגה

הישועות. כל לפעול יכולים זה

 ïéàì éðàä  úåìòäì àåä  äãåáòä úéìëú

äðéëùä  úåìâì  úå÷÷åúùäå  ùàì  íù ñðëäìå

 úàù øúéá ' ÷ä

íðîàå עבוד נגמר אין לרדל"א מגיעים תכאשר

עבודה  מתחיל משם אלא התפלה,

ביתר  הקב"ה לגלות וצריך מנוחה, בדרך  אחרת

והבעש"ט  רבה, שמיה ויתקדש יתגדל בסוד שאת

וראו גלויים מופתים ועושה חולים מרפא היה הק'

גלויות ישועות  להם ונמשך  נתרפאו  שאנשים

מקמארנא  הגה"ק  כתב ומ"מ נפלאים. במופתים

ע"ד ) קנ"ז דף  חוקת פ' חי הבעש"ט å (זהר ענין דעיקר

העבודה  הוא אלא למטה, שעשה המופתים אינו

לאין , האני  להעלות שהוא מאד , פנימית  בכוונה

כל  גמר  אחר  כי הרפ "ח, עליית  דקות  הוא ושם

שבעבודה  והאש  יותר , בדקות  עליה עוד יש  העליה

שאת ביתר השכינה שתתגלה ההשתוקקות הוא זו

הרפ"ח  ועם האש  עם שם ומשתמשים עוז , וביתר 

מנוחה. בדרך עליות הנקרא והוא גדולה, בדקות

åäæå הרש "ש שכתב כפי  מקום בכל הכוונה עיקר

כי שבכתר , המוחין בשרשי שהוא הנ"ל

בבעש"ט  מבואר וכן  בשרשים, לעולם הכוונה עיקר

שמע  לגלות בשורש  הכוונה דעיקר הדורות  וביחידי 

בסוד  יתברך  שמו שהוא השרשית , במלכות ישראל

כל  שהעלה דהיינו טוב' שם 'בעל וזהו תפלה', 'ואני

_________________________

מנוחה. של

נבזה ו. כתולע  גדולה והכנעה שלימה אמונה מלכות במדת  כי בישראל, לפנים ושכינתיה קוב"ה יחוד וזאת  שם: חי זהר וז "ל

של  אלופו שם יהיה שלא תנועה שום שאין באמת שבאמונה העולמות , כל קיום הוא דבר, כל לקיים הוא באמת , נמאס  בעיניו

ועל  אבותיו, אלהי לפני מאד נכנע  שמח בלב עולם באלהי פשוטה אמונה אלא חקירות, שום בלי ומצות  תורה עול ויסבול עולם

ומזוני. חיי בני ישראל ישועות וממשיך  רעות  גזירות  כל מתבטלין ובזה עליון, אין עם אני מלכות  מקשר טובות ומדות אמונה ידי

לברר  המדות מכל קשה והוא גדולה אמונה שם המלכות  בספירת  כי שבמקדש, קשה עבודה שזה טוב הריב"ש  מרן שאמר וזהו

הדינים  כל נמתקין והיו שמח , ובלב באהבה הכל מקבל והיה רע , שום לו יארע לא באמת אמונה לו היה אם כי האמונה, דרכי

אמ בחסרון בקל כי קונו, לפני ונשפל ונכנע  שמח  להעלות בלב קשה עבודה בשלימות  ובאמונה דתהו"ר, לנוק' נדחה יהיה ונה

כל  מלא שהש"י אמת בלב בחוזק שיאמין אמונה הוא והעיקר מאוד נכנע בלב ותורתו בתפלתו אמונה וע "י שלו. נר"נ  משם

מות  יורדות רגליה ומעלה ומנשא גמור צדיק  להיות לו בנקל עולם, של אלופו תנועה שבכל באמת אמונה ידי ועל כבודו האץ

כשיצא  מיד ויאמין מאד, מאד הש"י לפני מאד נכנע  ותהיה והארץ, השמים מלא ממש  א"ס  שאור אמיתיים החיים מקום אל

בהעלם  שהוא הענין בקשתו ימצא לא ולפעמים מיד, נענה הוא שמבקש  מה כל אבותיו אלקי לפני שמתפלל התפלה דברי מפיו

דרך  השפע  יורד אבל עצמו על בפרטות  מבקש שהוא והגם נענה, תיכף  שזה ישראל בכללות  בקשתו נעשה ולפעמים ממנו,

ה' מעם פונה ולבבו לגופניות  נענה שיהיה שאלתו שמגשם עלידי לפעמים וכן הישועה, נתעכב לטובתו ולפעמים העולמות ,

שאין  באמת להעמין בנסיון לעמוד שלימה אמונה לכך  המבדיל, מסך ונעשה צר לו צרתם שבכל השכינה רוחניות  על להתפלל

לקיים  וזהו אמונה, העולמות כל קיום וזהו וב"ש ב"ה א"ס  אור ונורא איום אל ברשות יהיה שלא וגדול קטן ודבר תנועה שום

הכל  גופניות  צרכי שבכל שלמה אמונה הדברים כל קיום ששם וגופו נפשו עור בעד עור אשה גוף  נעלו איש שלף דבר כל

עיש"ב. וכו' שלמה אמונה וזהו א"ס  מהשגחות



לנפשך  חכמה דעה טז 

ושם  ית', הבורא של העצמי  שם למקום התפלות

מ"מ  אש , עם שהוא ואף במנוחה, הוא התפלות כל

במקום  למטה אך בדקות , והוא היחוד של אש  הוא

סכנה  יש  נוגה, קלי' במקום שהוא הגמור האש

חלילה  ויכולים שחורה, ומרה בעצבות  ליפול

מאד  קשה כי  הרפ "ח, של היסורים מכובד  להשתגע

האש  בתוקף  למטה הבירורים במקום לעמוד 

להעלות הוא התפלה שעבודת  אף  ולכן התחתונה,

הוא  התפלה עיקר מ"מ מלמטה, כפשוטו  הרפ "ח

למעלה  המלכות  להעלות  וצריך למעלה, בשורש 

לגלות התפלה עיקר ושם המנוחה, במקום למעלה

ויותר . יותר הקב"ה את 

 çëá àåä à" ìãøá  äùøùì  úåëìîä  úééìò

 øàá éìò' ñ" äå  íãà  ìëî  åðò  äéäù  åðéáø äùî

' äì  åðò

äæå ישיר 'אז  הפרשה בהמשך  הבאר שירת  סוד 

את להרים שצריך לה', ענו  באר עלי ישראל

התחתון  אני  ממקום באר  הנקראת  המלכות 

יתברך , הבורא של האמיתי האני  למקום הנפרד

ששם  הרדל"א של הגמור האין  מקום שהוא

ידי על רק אפשר וזה כחדא, ואין  אני  מתיחדים

ר  שהוא משה באופן אדם, מכל ענו  שהוא ע"ה בינו

מלשון  ענ"ו  לה, ענו באר עלי  וזהו ואין , אני בחי '

אדם מכל ענו  שהיה רבינו  דמשה אדרתעניוות  (עי'

זו) בפרשה להגר"א למעלה אליהו ששם התפלות וכל ,

משה  של השכל את אין  ואם בדקות , הוא ברדל"א

וכמו הטהורים, את מטמא הפרה הרי  ע"ה, רבינו 

מוהרנ"ת או"ח)שביאר ריש  את(לקו"ה דמטמא

טהור  שהוא ומתגאה שחושב דמי  היינו הטהורים

מי היינו  הטמאים את  ומטהר נטמא, הוא הרי

נטהר , הוא הרי עניוותו מחמת  טמא שהוא שחושב

מזלאטשוב)עי"ש המגיד  בשם אמת דברי ביושר .(וכ"כ

éëאני של השכליים להם שיש  כמשה הצדיקים רק

אדומה  פרה מעשה עם להתעסק יכולים ואין 

משה  שעשה פרה סוד  וזה העולמות, את ולטהר 

לעולם  אליך ' 'ויקחו עה"פ  רש "י  שהביא כמו במדבר 

במדבר , משה שעשה פרה שמך  על נקראת היא

שם  להכניס  צריכים היו שעשו  אדומה פרה וכל

למעלה  העבודה ידי על והא משה. שעשה מהפרה

א"ס , שהכל במנוחה שנמצא שאף באופן  בשורש ,

יותר  יתברך שמו  לגלות  בתפלה גם מונח מ"מ

ומצד  אלקות, שהכל במנוחה הוא אחד  ומצד ויותר,

וזה  ויותר , יותר  היחוד לגלות  תנועה בזה יש שני

'עלי סוד  ,וזה הבעש "ט שגילה הנעלמות  הסודות 

שהוא  ע"ה רבינו משה מדרגת  והוא לה' ענו באר

במהרה. שיתגלה המשיח מלך עצמו

'ïéà' 'éçá àåä áåæàå 'éðà' 'éçá àåä æøà õò

 ïéàå éðà ãçéì äìôúä çë àåä  úòìåú éðùå

 ãçàë

 äðäåבסגן מצותה אדומה התלבשותפרה (שה"ס

מט"ט) למחנה בבחינת מחוץ לצאת  וצריך  ,

בדרך  ובאמת האדם, על שעובר מה ולראות

בבחי ' ופרט פרט כל על להתפלל צריך מעבר

המציאות כל של דינים הפ "ר שה"ס  אדומה, פרה

כל  על שעובר המרירות כל שהוא עלמא, דהאי

פ "ר  של וענין  ענין כל על להתפלל וצריך אדם,

עיקר  מ"מ אך וכו ', חבריו ועל עליו שעובר  דינים

להכנס  צריך  אלא בזה, להתעכב אינו  העבודה

הכל  לשרוף וצריך רגלך , מעל נעלך  לשל

אחדות הוא הכל איך שיראה עד  הכל ולהעלות 

אני שהוא ואזוב ארז עץ לזה צריך ולכן  הבורא,

'אין')ואין בחי' הוא ואזוב 'אני' בחי' הוא ארז (עץ

התפלה  כח שהוא תולעת השני  בזה ומכניסים

בפה  אלא כחה אין  יעקב תולעת (עי'æ כמש "א

_________________________

הזה ז. תולעת  מה לך  לומר לתולעת  ישראל נמשלו למה סא) (ישעיה יעקב תולעת תיראי אל ט') (בשלח תנחומא מדרש  עי'

תפלה. אלא לישראל להם אין כך  הקשה את ומכה רך  והוא בפיו אלא הארזים את מכה אינו
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חוקת ) פ' ריש  להצ"צ התורה הכל אור ומעלים ,

ה  מקום שהוא ב"ה א"ס לא"ס  הנקרא רדל"א

היחוד  ולגלות להמשיך צריך  משם אך  בערכין ,

העלם  שיתגלה לבוא לעתיד  ואף  ויותר , יותר 

למעלה  קדושתי של סוד יש  לעולם מ"מ העצמות,

שהוא  אלא עליות יש ולעולם מקדושתכם,

התו "ח  שגילה הדרך  וכפי  גדול, ובדקות במנוחה

זי"ע.

 úåáöòì ìåôéì úðëåñî ò"éáá äèîì  äãåáòä

 úåìòäìå äøôä óåøùì êéøö ïëìå  úåàéâ åà

 øåîâä ïéàä ãò ãøôðä éðàä

ø÷éòäå לנוגה ליפול שיכול למטה להשאר  שלא

ואין  ומרירות, שחורה ומרה ולעצבות

הוא  כי שעה לפי אלא למטה למרירות להכנס 

ליפול  יכול ומשם ומ"ש , לעצבות  ליפול מסוכן 

ישועה  איזה לעשות כבר  מצליח ואם קלי ', לשאר 

במקום  הוא כי וישות , גאוה בעל נעשה הרי  למטה,

ויש  וכבוד, תאוה קנאה הוא הכל ששם דחול בי "ע

ולכן  הרעות, למדות  ליפול סכנה עת  בכל לו 

אדומה, הפרה לשרוף הק' התורה אומרת 

הנפרד  האני ולהעלות  ב"ה, לא"ס הכל ולהעלות 

ית"ש  ואחדותו  יחודו  ולגלות הגמור, האין  עד

של  השכל לזה צריך אך וגו', ישראל שמע בבחי '

לה  ענו  סוד  וזה הגמור , ענו שהוא רבינו משה

יכול  והוא רבינו , משה והוא ענו  אותיות שהוא

אף  כי דקות , בדקי  ושוב ברצוא שם להכנס 

שכחו תולעת  שני שם יש מ"מ בא"ס , שנכללים

שם  של המתקה והוא התפלה, עבודת  שהוא בפיו 

תולע, גי ' אבגית"ץ בסוד דקדושה תולע שהוא מ"ב

שצריך  אמר והבעש"ט תולע"ת , גי ' שקוצי"ת  וכן

שיחיה  הוא דרכו וכל השרשי, מ"ב בשם לכוון 

והכל  ב"ה, א"ס  שהכל לראות הפשוט באור  האדם

יחודו לגלות  הוא העבודה ומ"מ הק', השכינה הוא

שכתבו ותו "ח הרש"ש  וכמו שאת, ביתר  יתברך 

העבודה. עיקר שזה

 éãé ìò àåä æ"äåò éðéðò  úåøéøîî  ìöðäì êøãä

 é÷éãöì  úåøù÷úäá úåéîéðôá äìôúä  úãåáò

 úåøöä  ìë úà íúìôúá  íéìèáîä úîà

íìåòä ìù íéøúñääå

 íðîàå וחייבים למחנה, מחוץ היא אדומה פרה

זה  בלא כי למחנה, למחוץ ולהכנס לרדת

צריך  כי היחוד, גילוי למקום לעלות  יכולים אין 

הגה"ק  כמ"ש מום בה אין  אשר פרה לקחת

צבאות, הוי "ה יה אכתריאל גי' שהוא מקמארנא

לרדת רוצה שאין  ומי דבריאה, קה"ק היכל שהוא

ואין  הטמאים, ומטהר הטהורים שמטמא למקום

יכול  אין  הרי התפלה, עבודת  של בבירורים עוסק

לקבל  יכול ואין ואין , אני  של העבודה למקום להגיע

רק  כי  רבינו, משה שהוא הגדול הענו של השכליים

רבינו משה שהוא הגדול לענו שמתקשרים ידי  על

תולעת שני  בסוד  התפלה כח של  השכליים לו שיש

הללו השכליים לו אין  ואם הן ', שער  של הכח שהוא

הרי אלו, שכליים לקבל האמת  לצדיקי מתקשר  ואין

ימצא  ולא הבעש"ט, של לדרך  להגיע יכול אין 

העולם  זה של המרירות כל את  לעבור איך  הדרך

שעוברים  דינים הפ"ר  סוד  אדומה פרה בחי' שהוא

ואין  ותורה תפלה הוא הצדיקים כח וכל האדם, על

עם  מופתים פועלים ואין  ח"ו, כישוף  בעלי  הצדיקים

וגילוי ובקשות תפלות ידי  על רק  ח"ו, כישופים

העולם  כל שיכבוש המשיח מלך  וכמו אלקות ,

ויבטל  העולם, כל של הקלי ' וכל הדינים כל ויכניע

והכל  ההסתרים, וכל היסורים וכל הצרות כל את 

שהם  החמשים, שער בבחי' התפלה בכח לכל

משה  שהוא הגדול מענו המקבלים עמוקים שכליים

ידי על רק והכל לה, ענו  באר עלי  כמ"ש  רבינו 

לו ויש  לגמרי, לגמרי  עצמו  שמבטל מופלגת עניוות

התפלה  כח עם ביחד זה כל אך האזוב, של הביטול

השני סוד  שהוא וקיים, חי  ישראל מלך דוד של

תולעת.

äæå שהולכים אמת  צדיקי  של העמוק מהלך עיקר

מעלים  עצמו  ושם והיחוד , המנוחה במקום
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גם  צריך אך  ההעלאה, כוונת עיקר  וזהו  הרפ "ח

ששורפים  אחר  אך הגס, האש  במקום למטה לרדת 

רק  הוא ושם הדק , אש למקום עולים הגס, האש

שמיה  ויתקדש  יתגדל בסוד מלכותו כבוד  גילוי 

כשיפוצו שיבוא לבעש"ט אמר  משיח ולכן רבה.

כמותך , יחודים לעשות ויוכלו  חוצה מעיינותיך 

הכוונות דעיקר  והתו "ח הרש"ש  מש"כ  ע"ד  והוא

עצמם  הם והכוונות  שבכתר, המוחין  בשרשי  הם

שבתפלה  התורה הוא שהכוונה אלא התפלה,

אהי "ה  מלואי וג' עסמ"ב סוד יוסף  פור "ת  סוד  שהוא

הכלול  יוסף  בחי ' והוא ע"ה, פור"ת בגי' העולים

עת בכל מתחברים ותפלה תורה וענין  בדוד,

העליונה  מהתפלה יוצא התורה וכל ושוב, ברצוא

וכל  בלקו "מ. כמ"ש  ה' מבית יוצא ומעיין כמ"ש 

התפלה  של השכל הוא הבעש"ט של היחודים

עד  הרפ"ח ולהעלות החיצון מראה כל לשרוף 

בדקות נעשה ושוב רצוא סוד  שהם והמים שהאש 

בדקות יש כי  המנוחה, במקום בשורש למעלה גדול

עיקר  וזה ואש, מים בחי' בדרך גם התפלה סוד 

והתשובה  הישועה כל את כבר  שפעל הבעש"ט

ודור  דור שבכל צדיקים כל וכן מישראל, אחד  לכל

משה  ולבחי ' אמת לצדיקי שמתקשרים מה כפי 

אדם. מכל ענו שהיה רבינו

íéðéòä 'á ãâðë  íäù áà æåîú éùãçá  äãåáòä

äìôúä  úãåáòá  ìåãâ ïåçèéáå  äðåîà êøãá

 ïåéìòä  äùøùá úéîéðôä

ø÷éòäå שיתגלה באופן ה' בעבודת מונח להיות

בכל  שמו  יתברך  ואחדותו  יחודו 

כבוד  ונגלה ציון ה' בשוב יראו  בעין ועין  העולמות ,

ב' כנגד  שהם אב תמוז  בחדשי אנו  ועתה ה',

בדרך  אלו  ימים שנעבור רוצה הקב"ה ואין  עינים,

שמיד  שאמר הבעש"ט בדרך אלא שבהם, ההסתר

שהוא  להאמין צריך מפיו מילה מוציא שהאדם

יורד  האדם ואם ומתקבלת, למעלה שעולה תפלה

להאמין  יכול אין  למטה, הרפ"ח למקום למטה

אני של השכל לאדם שיהיה צריך אך  זאת, אמונה

ואי גדול, וביטחון אמונה לו  שיהיה באופן  ואין

במקום  למטה נמצא כאשר  לזה להגיע אפשר

עלי למקום עולה אם אך  הדין, ותוקף האדמימות

התפלה  תבות מפיו שמוציא מיד  הרי  לה, ענו  באר

ומתגלה  מתקבלת  שהתפלה מיד ורואה מיד  מאמין 

עד  השפע מוריד  זה בכח וממילא יותר, הי "ת כבוד

למה  ישועה שיומשך  למטה בפועל שיתגלה

ימשך  שבפשטות  ודאי  רוצה הקב"ה כי  שצריך ,

עבודת מקום זה אין  אך אחד , לכל למטה ישועה

יתברך , יחודו לגלות בשורש  למעלה רק  הצדיק,

ולהמשיך  למטה עד  לרדת גם בזה שנכלל אלא

בי"ע. במקום בפועל למטה הישועה

äðäå ויכול הדינים תוקף  מקום הוא אדומה פרה

ונופל  דינים בפ"ר  רק  שמכוון  האדם לבלבל

שחורה  ומרה מעצבות  הנמשך וכבוד  תאוה לקנאה

אלא  קרח של מהדרך  ללכת וצריך  הזה, העלם של

השתלשלות וכל ע"ה, רבינו  משה של בדרך ללכת

שבכל  התו"ח כ ' אך  טמא, בחי ' הוא למטה הרפ "ח

עולה  אינו  אם אך בערכין , כך הוא העולמות 

ליפול  יכול למטה, נשאר אלא היחוד  למקום למעלה

אם  כי  עשיתיני , ואני  יאורי לי  שאמר פרעה לבחי '

וצריך  מזה, ליפול יכול בלבד למטה בשכליים נמצא

דאני היחוד  ולמקום משה לבחי ' דייקא להתקשר 

שהוא  בך  ונשמחה נגילה למקום ולהכנס  כחדא ואין

עלי וזהו  העצמי, שם שהוא התורה אותיות כ"ב

לעולם  ה' כבוד  יהי שיתגלה יעזור וה' לה, ענו  באר

בביאת מלכותך תראינה ועיננו  במעשיו ה' ישמח

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל



תשע"ו  קרח פרשת דא"ח יט ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו קרח פרשת דא"ח ליקוטי

 å"òùú çø÷  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

å" ç ïåâä  åðéàù êåãéù ––––  òø  ç÷î

ç÷éå [ à.çø÷.לעצמו רע מקח שלקח וברש "י 

השידוך  על קאי  רע שהמקח בזה פירש 

גודל  לפי לו , המתאימה לאשה קרח זכה שלא שלו,

הפילתו שלבסוף עד  בזה)דרגתו , חז"ל  וע"כ (כדברי

שיזכה  להתפלל עדיין  אשה נשא שלא אחד לכל יש 

השי"ת בעבודת לו  שתסייע הגון שידוך  למצוא

מיני מכל תצילהו אלא ח"ו  אותו  תפיל ושלא

אותו. שהצילה פלת בן  און של כאשתו  נפילות ,

 úùøãð  ä"ôé  åæ  äùøô ––––  äæ ïéðòì ïå÷éúä

øîàå [ á לשידוך זכה שלא קרח אף שאמנם בזה

נשאו שכבר אלו  כל וכן  לו , ההגון

להם, מתאימה שאינה ח"ו  להם שנראה אשה

מהאריז"ל  שאי' האחרונים בדורות  ובפרט

זווג  למצוא ביותר קשה האחרונים אלו שבדורות

לנו ויש  מגולגלים שכולנו  היות  כראוי , לו  שיתאים

שהתחברו תיקון  הצריכות  נשמות חלקים כו"כ

אחת  לנשמה והאמונה ביחד  היחוד  בשערי (כדאי'

התניא  בעל הרב רבו השערים áבשם ומבוא בפתח

דברי ברמז לפרש שיש אמר  וע"ז  בהג"ה) ע"ב ג

מאמר  שידוע נדרשת , 'יפה' זו  שפרשה הק ' רש "י 

זי"ע מראפשיץ וירא)הרה"ק  פר' שלוחה  על (אילה 

מרמז  ש'יפה' יפ"ה', הזיוו "ג 'שיעלה שמברכים הא

דלעת "ל  היחוד  –â על 'יהיה' ההוא שביום [כדאי '

יהי "ה  לשם יתעלו שמהוי "ה היינו וגו', אחד הוי"ה

י"ה) החו"ב למדרגת ו"ה – הזו"ן יהא (שיעלו ואז  ,

'יפה']. כמנין  – צ"ה בגימ' אדנ"י  – דיהי "ה היחוד 

 ïîéñ ìàéðã –––– íé÷åñô ä"öá æîøä

 åðééäå [âעצמו לקשר  אחד  כל בכח שיש 

שכל  בהשי"ת  חזק  ובטחון באמונה

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

משונים ב. הם עקביים בחינת שהם האלו שדורות  מרבו ורבו מרבו שקיבל עדן נשמתו ורבי ממורי ששמעתי וכמו שם, זל"ק

בבחינתם  נגלה גמור והבדל חילוק בחינת  היה כי בעבודתו בחינתו מכיר אחר כל היה הראשונים בדורות  כי הראשונים, מדורות

מבחינת  הנמשכים מנשמות גמור הבדל בבחינת בבחינתם מובדלים היו בריאה מבחינת שהם נשמות  אשר נשמותיהם, שורש  מצד

היו  והם ומתן, במשא עוסקים היו היצירה מבחינת שהיו ונשמות  ותלמידיהם, רבנן היו הם בריאה מבחינת שהיו ונשמות  יצירה,

אשר  בבחינותיהם, מעורבים הנשמות  באים האלו בדורות אבל גמורים, הארץ עמי היו מעשיה הבאים ונשמות דאורייתא, תמכין

להתבונן  יכול פעם סדר, בבחינת  שלא הוא כן גם עבודתם ולכן בערבוביא, האלו בחינות  כל להיות יכול נשמות  בחינות  בכל

יעבוד  הזאת  הבחינה אליו תגיע לא ואם האופנים בכל בנפשו לבחון האדם מוכרח כן על אשר וכו', יכול אינו ופעם ביחודו

ע"כ. השני. באופן עבודתו

שיאריכו ג . יפה עולה הזיווג שיהא וכלה להחתן ואמרתי החתונות של בדחן כשהייתי חורפי בימי כוונתי היה וזה שם, וז "ל

בספרים  איתא אחרת  ולגירסא עכד"ק . יפ"ה. כמנין צ"ה עולה אדנ"י יהי"ה שמות שני של הזיווג יהיה שאז משיח ביאת  עד ימים

משיח. ביאת פי' צ"ה במספר יהיה שהשם הזמן שיבא זה על שהתפלל
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ששידוכו וודאי  לטובה, הכל הש "י  שעושה מה

עבורו, ביותר  הטוב השידוך הוא השי "ת לו שנתן

עליון  שבאור  דלעת"ל מאור הארה עליו  שיאיר  עד

מתאים  כאינו נראה היה שבתחילה שידוך  אף זה

לטובה  הדבר יתהפך  האמונה גודל ע"י הרי עבורו 

לו היא מתאימה שבפנימיות  ויתגלה ויתוקן 

שבעוה"ז בשלימות והחסרונות הקלקולים שכל (וכמו

לבוא) לעתיד שיתגלה היחוד  אור ע"י וביאר יתוקנו ,

ברכת ברכות  שבע בכל ומברכים מתפללים שע"כ 

בגן  יצירך  כשמחך האהובים רעים תשמח 'שמח

והתפילה  הברכה בכח שיש והיינו  מקדם', עדן 

אצל  שהיה כמו בשלימות  היחוד האור להמשיך

החטא לפני  כנ "ל )אדה"ר  לעת"ל שיהיה .(וכמו

êéîñäå בחומש מש "כ התלמידים אחד לזה

'צ"ה  זו בסדרה שיש הפרשה בסוף

דפרשת שתיקון  רמז שזה סימן', דניא"ל פסוקים

ד-צ"ה יחוד ע"י הוא הנ "ל )קרח יפ"ה שזה (יחוד ,

בנביא  כידוע המרומז  הגאולה בקץ שיתגלה היחוד

דניאל.

ì÷éðá  åâååéæ àåöîì äìåâñä

øîàå [ãבצרי הר "ד המקובל הגה"צ בשם

על  זו בעש"ק  בפניו שבכה שליט"א

בכל  ישראל עם נתון בו הנוראה ההתבוללות מצב

מעם  בנים מליונים עי "ז  שמאבדים העולם, תפוצות 

להוליד  המצוה מגודל הנ"ל הגה"צ ודיבר בנ"י ,

ולהזדרז  שיותר, כמה ישראל לעם בנים ולהרבות

בזה ואמר  האפשרי, בהקדם אשה (הגה"צ לישא

מעוכביהנ "ל ) לכו"כ כבר  שנתן סגולה בידו שיש 

בנקל, זווגם עי "ז  ומצאו  הסגולה, והצליחה שידוך

להוליד  שרוצים ויבקשו להשי "ת שיתפללו והיא,

להש "י ויתפלל ולתורתו, להשי "ת רבים בנים ולגדל

שבטי וכמספר  בנים, לי "ב לכה"פ לזכות  שרוצה

שמספר י-ה שלימה, שמטתו נאמר אע"ה יעקב (שעל 

וכו') העליונה המרכבה כנגד הוא שבטים די"ב ,זה

ריבוי להוסיף  שרוצה להשי"ת  שמתפלל זה ובזכות 

עבורו עצומה זכות  זו  הרי  קדשו, לעם בנים

למעשה) מצרפה הקב"ה טוב ורצון וקבלה ,(שמחשבה

ההגון  זיווגו  למהר  כסגולה זו עצומה זכות וראויה

אכי "ר . ובשמחה בניקל עבורו ,

'éçáá àåä äùî ìò ÷ìåçä –––– 'åîöòì òø  ç÷î'

äòù úàøåäá óà íéøåñàä ò"âå æ"ò –––– 'òø'

äîùì  äøéáòã

ç÷éå [ä.çø÷ שקורח דהיינו  רמז בדרך  פירש

שגם  שחשב לעצמו רע מקח לקח

אפ  וג"ע ע"ז כמו חמורות לעבוד בעבירות שר

עבירה  בבחי ' שעה הוראת לצורך לש"ש  עליהם

על ãלשמה  שעה בהוראת לחלוק  שיכול סבר ולכן  ,

עצם  שהוא שמשרע"ה האמת  אך  ע"ה. רבינו משה

ונקראת במתנה התורה כל לו שניתנה התורה"ק 

התורה"ק  עצם להיות ונהפך משה' 'תורת שמו על

ספה"ק  בהרבה משרע"ה äכדאי' על החולק  וע"כ  ,

ע"ז כמו כדלהלן)נחשב ג "ע .(ובבחי'

 äðäãבמהרש"ל ט)אי' אות פ"ד  ב"ק  שלמה של (ים

של  דין לפסוק  היינו התורה, על שלחלוק 

_________________________

שעה.ד. כהוראת  נחשבת  לשמה דעבירה המאמר) בריש ח"ב צבקות ה' (קנאת ברמח "ל כמבואר

חלום ה. חלמתי לטבת  בי"ח  בזה"ל, שכתב מהרח "ו בשבחי ועי' זו, בפרשה שמו נזכר שלא ע "כ תצוה פר' הרי"ם חידושי עיין

שבצפת  בבה"כ והייתי תורה שמחת או רבה הושענא יום שהיה שזכרתי מה וזה באמצע. דברים כמה וכן ראשיתו ושכחתי מבהיל

לי  נראה היה ואז שמח "ת לכבוד כמנהג נאות  במצעות הכנסת בבית להציע הקלה אנשי ורצו אבואלעפייא ר"י הקהל חכם והיה

בכל  או שנים לשבעה אחת פעם המנהג היה אם מסופק  ואני לביהכ"נ מרע"ה של גופו להביא ישראל כל מנהג היה שגם בחלום

רבינו  משה ידי על שנתנה תורה שמחת  הוא שהיום לפי הי' למנהג וטעם הכנסת לבית גופו מביאים היו תורה שמחת  בכל שנה

והיו  מרע"ה פטירת  שנזכר הברכה וזאת  קורין הזה שביום ועוד חלקו. במתנות  שישמח אותו מביאים היו ולכן השלום עליו

פטירתו,מביא  ענין לזכור גופו אמותין לעשר  קרוב ארכו והיה לביהכ"נ מרע"ה  גוף הביאו והנה ספסל וארא שם ויכינו



תשע"ו  קרח פרשת דא"ח כא ליקוטי 

ע"ז  דין לה שיש  כפירה נחשב ע"ז å שקר , שיש ,

שלימדו מהא שם שמדייק  כמו  מסי"נ חיוב

שור  שנגח ישראל של ששור  ההלכה את לסדריוטין

לחלוק  וה"נ פקו"נ, חשש שהיה אף פטור  עכו "ם של

כע"ז  זה נחשב התורה עצם שהוא משרע"ה על

לשמה  דעבירה שעה בהוראת לש "ש אפי' שאסור 

נשמתכנ"ל, ששורש  ה אות י סי' קמא בלקו"מ  (כמבואר

ד', דאות  בקוצא נכלל והוא בשכינה, נכללת הצדיק

בחי' ונהיה דאח"ד  ד' דאות קוץ כמוחק עליו והחולק

ע"ז  פגם בחי' – רבינוæ אח"ר משה על החולק כ "ש ,(

הנ"ל. המהרש "ל וכדברי  ממש  כע"ז  שנחשב

 ÷ìåçäå פגם בבחי' גם הוא ע"ה רבינו משה על

הסודבעריות ע"פ עריותç(וזהו ואיסור  .(

כמה  שהארכנו  כמו שעה בהוראת אף  אסור  רח"ל

דעבירה  שעה לצורך אף  היתר שום שאין פעמים

ברמח"ל  כמבואר וג"ע ע"ז  על לעבור לשמה

צבקות  ה' קנאת המאמר)בספרו  בתחילת (ח"ב

וע"ז  עריות מעשה על לעבור  היתר שום שאין

ח"ו, לשמה דעבירה היתר בזה שייך  ולא לש"ש ,

במקו "א ומג )וכמש "כ מא עמ' תשס"ב החכמה (ים

הרשע  המלך אמון של הנורא החטא היה èשזו 

מנוחה  ברית  בסה"ק  כמש"כ  קדמונים, רשעים ועוד

_________________________

במלבושיו מלובש גופו הי' והנה וארא גופו, הניחו ועליהם הרבה ספרים ועליו נשתנה ארוך השולחן על השכיבוהו וכאשר
ממש  אחד  תורה  לספר שהיה הספסל,ממה  לאורך מוטלת ארוכה אגרת כעין לארכו שטוח  אלא נגלל היה ולא כל , בה  וכתוב

ישראל כל לעיני עד  בראשית מן התורה לכמה פרשיות נחלקת  יריעה וכל רבות  יריעות  מן עשוי שלנו ס"ת כעין היה ולא

שהוא  לצפון וסופו בראשית פרשת  שהוא לדרום ראשו והניחו הסוף  עד שיטה תחת  שיטה ומשורטט אחד דף כולו אלא דפין

ימיו, כל ולשתות  לאכול צריך  היה לא תורה מתן לאחר שמשרע"ה מפאנו הרמ"ע לדברי (ונציין ע"כ. וכו'. הברכה. וזאת פרשת 

התורה). ועצם למהות  נתהפך הק ' שגופו כנ "ל והיינו

הנאתן ו. בעבור האומות  עם ה' תורת הלומדים ישמעאל וארץ ולועז  ספרד במדינת שנמצאו לאותם להם ואוי שם, היש "ש ז"ל

בקבלה  התורה מסר וה' בעו"ה, וראינו שמענו כאשר למינות  מהפכי' הם אח "כ כי לע "ז, בנים המולידים הם שכרן, ותשלומי

אליעזר. דר' בפרקי כדאיתא למינות יהפכו שלא כדי פה שבעל תורה לכתוב הניח  ולא כו', לזקנים ויהושע ליהושע  לומר למשה

יראו  ולא מנשוא, עונם גדול לפע "ד האומות , עם לומדים אשר ה', עצת  להפר ובגופם בנפשותם החטאים האנשים אותן א"כ

דתי' שינוי חד דלפי עליה עצמו למסור וחייב הסכנ ', כי אף  תורה דברי לשנות דאסור ברייתא מהאי שמעינן גם ציון, בנחמות

בפני  לומר כזו קשה דבר תמצא לא הלא עליהם, הרשע ' מלכות שתעליל חכמים ייראו לא ולמה עליהם, גזרה הרשע' שמלכות 

מלכות  בפרט מיניה, דליפוק וחורבות שמדות  לכמה ח "ו לחוש  ראוי היה לא וכי חייבים, והם מהיזיקן פטורין שאנחנו האומות

ש "מ אלא פטורין, שניהם או חייבים שניהם או לשנות להם היה וא"כ שונאינו, על ולהתנפל להתגולל רק  מחשבתם שכל הרשע

משה  בתורת ככופר הוה הדין ישנה  ח"ו ואם  השם , קידוש על למסור אנו שאלו שמחוייבים שהשרים כגון איירי ומסתמא ,

כי  השם, קדושת על האמת השיבו וע "כ ישראל, של שנגח נכרי ושל נכרי לשל שנגח  ישראל של שור ודין דין כל על בפרטי'

עכ"ל. וכו'. זה מדין עצמם את לשמט  בידם יכולת  הי' לא

שדרשו ז. (כמו לב" גבה כל ה' "תועבת  ט"ז): (משלי שכתוב כמו זרה, העבודה שהיא הגאוה, לבטל היעוצה והעצה שם, זל"ק

דאיהו  'בתרועה מ"ח:) כא (תקון בתקונים כמובא לצדיקים, התקרבות  ידי על הוא העיקר ד:), סוטה לברכה זכרונם רבותינו

אתעביר  גבוה,רוחא, רוח נכנע  ידו ועל בו", רוח  אשר "איש  כ"ז ): (במדבר שכתוב כמו רוחא, בחינת  הוא וצדיק  אחר'; אל

"כה  ל"ז): (יחזקאל שכתוב כמו רוחות, ארבע שממנו נ "ה:), כא (תקון ד' דאות קוצא הוא כי אחד, מאחר, ונעשה אחר, אל

הוא  כי כ"א), ותקון י"ח (תקון ברזל" בשבט  "תרעם ב): (תהלים לשון תרועה, לשון וזה הרוח" באי רוחות  מארבע ה' אמר

עכל"ק . כפירות : אחר, אל גבוה, רוח  משבר

ג'ח. הלכה טהורה בהמה בכור הלכות  ח "ב יו"ד (בלקוה"ל רביז"ל בדברי כמובא הסוד ע "פ הלכה שום לחדש שאין ואע"פ 

ע "ז. מדין ע "ה רבינו משה על לחלוק שאסור הנ"ל בהלכה הסוד ע"פ  חומר לתוספת  רק זה , ט ') אות 

יחודים ט. בזה שיש  ל"ת, בבחי' דקטנות  דמוחין בהיכלות התבוננות שהיא רדל"א של שהיחודים לסבור שטעה שם וכמבואר



לנפשך  חכמה דעה כב 

ספרו) העליונות(בהקדמת שהספי' שכיון שחשבו 

ח"ו, לבנ"י שמותר  סברו כך  וכו' זע"ז  מתייחדות

על  לעבור  ועד  לעולם היתר שום שאין האמת אך

שעה  בהוראת ואפי' בכלל, מהתורה אחת אות

דע"ז  חמורות בעבירות היתר  אין  לשמה דעבירה

.é וג"ע 

÷åìçìå כפירה שנחשב ממה חוץ משרע"ה על

נחש  כנ"ל, וכע"ז  הלכה נמיע"פ ב

בשכינה, נכלל שמשרע"ה ג"ע, בבחי' הסוד ע"פ

בשכינה  שפוגמים נחשב נגדו כשמדברים וע"כ 

דאי ' מה בבחי ' שזה י "ל ועפ "ז עריות , של וכלאו 

ע"א)בחז "ל ע דף  פוסל,(קידושין במומו הפוסל כל

בחז "ל ע"א)שאי ' קי דף שחשדוהו(סנהדרין

משום  כנ"ל וזהו רח"ל, איש באשת למשרע"ה

משרע"ה  על שנחלקו  במה בעצמם שהחולקים

משרע"ה  כי איש, באשת  שנכשלו  להם נחשב

נחשב  עליו  והחולקים הק ', בשכינה כביכול נכלל

זה  שחטא השכינה בכבוד פגמו  עצמם שהם

רח"ל. כעריות נחשב

ïééòå רביה"ק שכתב ז)מה סי' קמא שאלו(לקו"מ

חלקלקות המדברים והמונעים החולקים

הרי"ז  הצדיק  שהוא האמת מנקודת  ולהדיח להסית 

מהר "ש  הרה"ק בשם אי ' וכן ה"י, הברי"ק פגם בחי '

עה"פ זי "ע, כא)מבעלזא נה, ידיו(תהלים 'שלח

שהם  הצדיקים על שהחולקים בריתו', חלל בשלומו 

העליונה היסוד  לספי' כמחללים (ציס"ע)מרכבה

על  החולקים כלל שבדרך  בספה"ק עוד ואי ' ברי"ק,

כמו לגמרי , בה נקי שהוא מדה על חולקים הצדיק

בא"א, וחשדוהו לגמרי שפרש משרע"ה על שחלקו 

ה'', קהל על תתנשאו 'ומדוע בגאוה חשדוהו [וכן

האדם], מכל העניו היה שהוא בזמן

åäæå' קלי בחי ' – לעצמו  רע מקח קורח שלקח בחי '

ער  ע"ש שנקראת  הקדושה פגם קלי ' 'ער',

לבחי ' ונחשב ה'', בעיני 'רע בהם שכתוב – ואונן

זו "ן  ביחוד  בזה שפגמו – ער -וה של כיון (ו"ה)חטא ,

ע"ז  בחי ' – רע מקח ונקרא בשכינה, נכלל שהצדיק 

שעה (ועריות ) בהוראת  אף  ועד לעולם שאסור

לשמה. דעבירה

–––– ïéìéôú éâåñ 'á úçðäá  ÷ñéøá ã"áàâ âäðî

 æ"èå í"áîø

ãåò [å רי "ע הגה"צ בשם דברים כמה סיפר 

מדוע  שהסביר מהם ואחד שליט"א,

זוגי ב' יום כל להניח נהג זצ"ל דבריסק  הגאב"ד

הרמב"ם כשיטת  הנכתב אחד  שיטתתפילין, (שהיא

_________________________

ל') (דף  מצותיך  בדרך ובצ"צ בראשית ) (פר' אור ובתורה ב'), ענף  ד' דרוש  (ח"ב בהדע "ה כמבואר גדולים לצדיקים במחשבה

בהיכלות  להתבונן שעה לפי הותר לפעמים ורק  גדולים, לצדיקים גם אסור וזה הטמאות, בהיכלות  שהתבונן היה אדה"ר שחטא

לצדיקים  אף  היתר שום אין ח"ו וג"ע  ע"ז  של חטאים במעשה אבל דקטנות , במוחין המבריק כברק  במחשבה יחודים ולייחד

במצוה  מקאמרנא להרה"ק  החיים באוצר [ועיין לשמה, דעבירה שעה בהוראת אף  עליהם לעבור ועד לעולם ביותר הגדולים

צבקות  ה' בקנאת  זי"ע הרמח "ל בכ"ז שהאריך  וכמו להרמב"ם, האמונה בעיקרי כמבואר מוחלפת תהא  לא התורה שזאת תקט"ז],

פעם  כששאל שלושים), אל"ף  ח"ב (שיש "ק  ז"ל רבנו בדברי וכמבואר סוד, עפ "י הלכה שום לשנות  שאין הדבר וברור (ח"ב),

כפי  ספרי את לקמט הנך  יכול לו אמר רק כלום, רבנו ענהו לא מוהר"ן, לקוטי בספר דבר לו שיפרש רבנו את מאנ "ש  אחד

ווילסט דו אזוי ווי ספר מיין קנייטשן "קענסט ערוך , שבשלחן קטן בסעיף תפגע  אל אולם כלבבך פירושים בו לומר רצונך

טהורה  בהמה בכור הל' ח"ב יו"ד בלקו"ה מוהרנ"ת שהאריך  וכמו ערוך". שלחן פון קטן סעיף  קיין טשעפען נישט  זאלסט אבער

הוי"ה' רוח עליו 'ונחה במאמר לאחרונה בזה והארכנו ח "ו, המצוות  ישתנו לא לעת"ל שאפי' חב"ד בספרי ומובא ט '. אות ה"ג

ואכמ "ל. בחוקתי, פר' בנשמ "ח  הנדפס 

ב י. (ונדפסה שליט"א מאמשינוב אדמו"ר כ"ק  עם למורנו שהיתה משיחה שהבאנו האדמו"ר כפי שאמר חדתין), בנשמתין עבר

ואכמ "ל. תקטז ), מצוה באוצה"ח (עיין מקורות עוד ויש הנ "ל, מהרמח "ל לזה מקור והבאנו בספה"ק, כתוב שכן



תשע"ו  קרח פרשת דא"ח כג ליקוטי 

סל"ו) לב סי' בשו"ע הט"זהמחבר כשיטת ואחד  (שם ,

כו) הסתומה ס"ק כתיבת בענין דרך  הט"ז  [שחידש 

בהם שיוצאים שמוע והיה הן (לחידושו)דפרשת

הרא"ש לדעת והן הרמב"ם הענין,לדעת  (ואכמ"ל

תפילין  להל' בביאור תשס"ז החכמה בים בזה ועמש "כ 

קיבלובארוכה) שלא פוסקים כו "כ  לדעת  אמנם ,

הט"ז התניא)חידוש  בעל רבינו תפילין (וביניהם הרי

פס  דהט"ז ביבי"א ולות אלו זצ"ל  הגרע"י כתב (וע"כ 

המחבר  בדעת  ההולכים ספרד שבני קח, סי' ח"ט

הנכתבים  תפילין להניח יכולים אין הערוך בשולחנו

באור  הגרב"צ וכ "כ  המה, פסולים שעבורם הט"ז כדעת 

ז) אות  פ"ג  ח"ב בתפילין לציון תמיד ההולך  משא"כ  ,

להניח  לכתחילה לו מותר הט"ז כדעת הנכתבות

אלו אף  וע"כ  הרמב"ם, כדעת  הנכתבות תפילין

להם  מותר  הט"ז כדעת תפילין מאבותם שקיבלו

הרמב"ם, כדעת הכתובות מאחר  תפילין  לשאול

דמורנו תפילין  וכן  הט"ז, לדעת  גם המה שכשרות

הרמב"ם]. כשי ' הם שליט"א

ì"ðä  äâäðäá øåàéáä

'åàëìå [æשני רב הבריסקער  הניח אם קשה

השני זוג לעשות  הוצרך  מדוע זוגות

הט"ז  אותו)כדעת  פוסלים יש הו "ל (שכנ"ל לכאו'

מעלת כל [שהרי  הרא"ש  כדעת  השני זוג לעשות 

דעת גם לצאת להרויח שרוצה דהט"ז  תפילין

לגמרי, זאת שפוסלים יש  מאידך  בזה אך הרא"ש ,

וא"כ  רא"ש , ולא רמב"ם לא אינו  כאילו שנחשב

לגמרי הנכתבות  השניות  תפילין להניח הו "ל לכאו'

שחשש  בזה שביארו ויש הרא"ש], כדעת 

זוג  רק  שיניח יארע בטעות שפ"א רב הבריסקער

שהניח  האחד  יהא אם ואז השנים, מתוך  אחד

העיקרית שיטה לו  יחסר  הרא"ש  כדעת כתוב

ביאר  הנ"ל הגה"צ אך  הרמב"ם, שיטת שהיא

שס"ל  כדעות  דבריסק הגאב"ד  שסבר הענין 

תפילין רגע כל להניח יש זו שמדאו ' דעה (וכמובא

יעקב) הישועות  בשם לז סי' ריש  תפילין הל' ,בביאוה"ל 

כתקונה, מדאו ' המצוה לקיים יכולים אנו  שאין אלא

הבריסקער  סבר  אך  כראוי , נקי  הגוף  שאין  מחשש 

הרי תפילין  להניח אנו שיכולים רגע שבכל רב

שהם  להלכה העיקריות התפילין  להניח עלינו

כדעת תפילין להניח לנו  וא"א הרמב"ם, כדעת 

שיטתו)הרא"ש  יד "ח נפקיע (לצאת זה ברגע כי  ,

דעת שהיא העיקרית כדעה המצוה מקיום עצמנו 

אצלו הרמב"ם מקובל שהיה הניח הט"ז כדעת (ורק

את זו בשיטה שיוצאים הט"ז כדעת לפסוק  הדין מעיקר

נוספות תפילין דהט"ז תפילין מלבד והניח הדעות, ב'

תפילין  את  הפוסלות להדעות לחשוש  הרמב"ם כדעת 

וכנ "ל ) .דהט"ז

 âøáðééù ô"çøâäå –––– à"øâä  úâäðä øåàéá

ì"öæ

æ"éòëå [ç הניח שלא דהגר"א בטעם מובא

הנ"ל, טעם מחמת דר"ת, תפילין 

רגע  כל ללכת  מדאו ' חיוב שיש הגר "א שסבר

בפועל  דרכו היתה וכן תפילין, עם שיכולים

להניח  אחד  לרגע אף  יכול היה לא וע"כ  כידוע,

מהנחת עצמו יפקיע זה שברגע דר"ת תפילין

כדעת שהיא בשו "ע להלכה העיקרית  תפילין

הגרח"פ  על מובא [ובדורינו  והרמב"ם רש "י 

ממש  רגע בכל נזהר ג"כ  שהיה זצ"ל שיינברג

בתפילין  מעוטר כו"כלילך תולדותיו בספר (כמובא

ע"ז) אחר הפלגות דר"ת תפילין מניח היה וע"כ  ,

משיכיר  זמן  לפני השחר להניח עלות עדיין (שא"א

לברך ואסור עליהם לברך  שצריך היות דרש "י תפילין

מברכים  שאין דר"ת תפילין משא"כ  זה, זמן לפני

זה) בזמן להניח שמותר סבר ובביהמ"ד עליהם ,

הגר"א  רבינו  לדרך  המקושר  גדול ת"ח יש  שלנו

דהגאונים, צאה"כ  אחר  דר "ת  תפילין שמניח

מהנחת אז  ופטור  לילה כבר  הוי  שלהגר "א

כהגאונים)תפילין , סובר להניח (שהגר"א יכול ואז 

ר "ת לשיטת עדיין יום דהוי בזמן דר"ת תפילין

מהט"ז  במקו"א בזה סק"ח)[וכתבנו  סד  סי' (יו"ד 



לנפשך  חכמה דעה כד

בחנ"נ  אפרים רבינו  בפמ"גàéלגבי  (שם)ומובא

שאף  בפוסקים) כה"ג הרבה מצינו  שכן  שכותב

חושש  אם מ"מ המחלוקות ב' בין  קשר שאין

עצמו הנוראה גדלותו  מחמת ר "ת  (ולא לדעת 

להלכה) כן לחשוש  דהוישסובר בזמן  להניחו  יכול

עצמו]. לר "ת  יום

 ú"ø íå÷îá ø"ùåîéùã óñåð øåàéá

øîàå [ èלו שאמר אחד , צדיק  איזה בשם מורנו 

שהיות סבר שהגר "א שיתכן חידוש ,

על  אצבעיים דשמוש "ר גדולות  תפילין שלובש

ההוא,אצבעיים בזמן מצויות שהיו התפילין (שהם

כדעת גדולות  שהיו ההוא זמן של מהתמונות וכנראה

דעתהשמוש"ר) את רוחני  באופן  גם יוצא בזה הרי ,

מהאריז"ל וכדאי' ו')ר "ת , דשמוש "ר (דרוש  דתפילין 

[ובפשטות ביחד ור"ת דרש "י  כתפילין  נחשבים

לחוד  רש "י  שהניח אחרי דוקא האריז "ל רבנו  כוונת

הבינה) ספי' לחוד (כנגד  החכמה)ור "ת  ספי' שאז (כנגד 

ביחד  ור"ת רש "י  כאילו נחשב שמוש "ר כשמניח

ביחד ) ובינה חכמה הכולל כתר – אריך ספי' אך (בחי' ,

שאף  הגר "א בדעת לחדש רצה ההוא מקובל

ור "ת רש "י  כהניח נחשב שמוש"ר  רק  המניח

פשט,ביחד ], פי על אינו ההוא שתי' פשוט (ואמנם

דעת את דשמוש "ר בתפילין יוצאים אין הלכה שע"פ

ע  בעינן ובע"כ  ביאור ר"ת , שהוא הקודם לטעם דיין

פשט) ע"פ הגר"א מנהג .המיישב

' ä ùåãé÷  ìò âøäðäã äìòîä ìãåâá

øáéã [éשהיו האחרונים לפיגועים בקשר 

רח"ל, לאחדהשבוע דוד מהם (וא'

מורנו) ה'מתלמידי קידוש במצות הרבה והאריך  ,

ה' קדוש  באגרת מהרמב"ם מרורות[כדאי' עלי (עי'

בזה) שהאריך יא סי' הגות  חלק זצ"ל אהרנסון מהגרי"מ

להריגה  ג"כ  נחשב יהודי  שהוא מחמת  שהנהרג

זי"ע צדק  הצמח כ"ק  בשם בזה ואמר (דרךעקד "ה],

ע"ב) לג  דף – ה' קידוש מצות וזל"קמצוותיך  (בסוף,

התגלותהמצוה) גורם השם קידוש שמצות  נמצא ,

ונקדשתי וזהו  מטה למטה הסוכ"ע ב"ה אא"ס

יהי ' ומובדל קדוש  שהוא שאא"ס  פי' בנ"י בתוך

זו מצוה ולכן  ממש , בנ"י בתוך עי"ז בהתגלות 

ימיו כל שיעבוד שמי מ"ע הרמ"ח מכל גדולה

בעל  ימיו כל שהי' למי יגיע לא ומצות בתורה

ומסר  שלימה תשובה עשה שאח"כ  אלא עבירות

שיצתה  דורדייא בן ר "א וכענין  קדה"ש על נפשו 

כו' רבי  שבכה בבכיה א')נשמתו י"ז י '(ע"ז וכן

במחיצתן  לעמוד  יכולה ברי ' כל שאין  מלוכה הרוגי 

א') נ ' המשכות(פסחים הם מ"ע הרמ"ח שכל לפי

שהם  ומדות בחב"ד  מכלים בכלים אא"ס  וגלוי 

גלוי בהם שממשיכים דמלכא איברים הנקראים

העלי ' היא הנפלאה המצוה זו  אבל אא"ס

למעלה  שהוא כמו  אא"ס  בעצמות והתכללות 

עכל"ק . בכלים. מהתלבשות

äì'éòùé 'ø  ÷" äøäî àøåðä äùòîä

 ã"éä øòáéåëòùè

ãåò [ àé בספר המובא המעשה בזה סיפר

נתן  זצ"לשארית  לובארט נתן (מר'

שצה) ראיה.עמ' מעד ששמע מעשה סיפר שם, וז"ל

בעל  של בנו בקראקא התגורר  השואה בתקופת 

זצ"ל  ישעיה יצחק ר' הרה"ק זצ"ל חיים דברי 

הרה"ק  אביו  בחלומו אליו נראה מטשחויב, אדמו"ר

_________________________

לבד),יא. בחלב בבשר (אלא איסורים, בשאר חנ"נ  דין שאין אפרים רבינו קולת לגבי סק "ח ) סד סי' (יו"ד בט"ז מצינו כן

לגבי  להחמיר אין הרי שומן כדין דינה פוסקים ולשאר , חלב דין לה יש אפרים לרבינו שרק  חלב חתיכת  שלגבי הט"ז ומחדש 

יותר  בה להחמיר אין הרי אפרים רבינו מחמת היה חלב דין זו לחתיכה לתת  שהחמרנו הא שכל שכיון חנ"נ , לומר זה חלב

הוא  שאסר הפה בבחי' כנ"ל והיינו איסורים, בשאר חנ "נ דין דאין משום חנ"נ , דין עליה שאין שסובר עצמו אפרים מרבינו

כנ "ל. בענינינו י"ל וה"נ  בפוסקים". הרבה זו "שכסוגיא שם הפמ "ג ע"ז  וכותב שהתיר, הפה



תשע"ו  קרח פרשת דא"ח כהליקוטי 

מחר  כי  דע לו ואמר  לבנים לבוש מצאנז  חיים ר'

ולהנצל  להמלט ברצונך אם הנה, הגרמנים יגיעו 

לו והראה פלוני  יער  דרך לברוח אפשרות  לך  יש 

ולהציל  להסתתר תוכל כך  הכיוון, את באצבעו 

שנהרגו היהודים כי  לך , ידוע להוי אולם חייך. את 

קדוש  על אלו  נשמותיהם בימים נתעלו השם ת 

שנים  מאות תחיה אם אף אשר  גבוהים להיכלות

אלא  פשוטה בדרך  לא ובעבודה בתורה ותעסוק

להגיע  תוכל לא עסקתי, שאני ובדרך באופן

נרעש  כולו  משנתו קם הרב גבוה. כה למקום

להם  וסיפר  ומכריו חסידיו  את  מיד  כינס ונפחד,

למחרת הוה. כך  אכן  כלשונם, הדברים את 

לאסוף  ציוו  הללו ימ"ש הרשעים הגיעו  לפנה"צ

למרכז  בראשם והה"צ הקהילה יהודי כל את 

הניח  ארצה הרב את  הפיל הרשע הגרמני  העיר ,

אני ואמר הרב של הקדוש צוארו  על הטמאה רגלו

בעט  אחר להצילך, דקות  חמש לאלקיך  נותן

הי "ד . נפש  ורצחו  הרב של בראשו המסומר  במגפו

שיראו ע"כ. ה' חילול לגרום ימש "ו הרשע שרצה (היינו

רפואה  הקדים הש "י באמת  אמנם מצילו, ה' שאין כולם

והוא  להנצל, הרב ביכולת  שהיה כולם שידעו למכה,

בגודל כולם ונתחזקו עקד"ה, ליהרג  לזכות דוקא בחר

ית ' שמו קידוש על  ליהרג הש "י אותם שזיכה המעלה

.בעולם)

äëæå ä"ã÷ò âøäðù  òáù ïá ãìéäî äùòîä

ò"âá  úåàøåð úåâøãîì

ãåò [áéומצוה בנגיד  ע"א)מובא טז מילד (דף 

ושמו עקד "ה נפשו שמסר  שבע בן

שם, וז "ל ישיבה, ראש בשמים להיות וזכה גדיאל,

נוגה  בהיכל ישיבה ראש יש עדן בגן  נוגה בהיכל

רב  והוא ציפור, קן בהיכל וטמיר  וגניז  סתים

מגלה  הוא וסתריה התורה עומקי וכל נער , גדיא"ל

נולד  וזה עליו, תאותם הצדיקים וכל נגלין, ע"י 

והוא  אחת  במערה תורה לומד והיה השמד בימי

ועשו לומד ומצאוהו הגוים ובאו  שנים שבע בן

ואומר  למרום, נשמתו  ועלתה חתיכות גופו 

כן  הגשם ביום בענן  יהיה אשר הקשת כמראה

ה' כבוד דמות מראה הוא סביב, הנוגה מראה

היכל  לו  להנחיל ונשבע לפניו הקב"ה והעמידו

בג"ע  התורה ועמקי  סתרי כל ע"י  ולגלות נוגה

עדן  שבגן  הצדיקים וכל לכן , קודם נגלו שלא

התורה  עמקי ממנו ושומעים לראותו מתאוים

המפורש  שם אותיות  יוצא שהוא בשעה וסתריה

הצדיקים  וכל ראשו, על למעלה ונוצצות בולטות 

על  ובוכה וגועה פניו  על נופל והוא עמו  שמחים

יהוצדק  בן ויהושע בעוה"ז , בן לו  להיות זכה שלא

רגליו, על ומעמידו בו  ואוחז  ומנחמו עליו עומד כ"ג

בניך, הם חוורי  חוורי  לך  קום לו  íéòáùå ואומר 

åúåàøì  éàëæ ïá ïðçåé éáø äðòúä úåéðòú

ראה  כולם ולסוף  רקיעין ז' גנזי  בחלום לו  והראהו 

ברק  וע'אותו  הרקיע כזוהר  מזהיר  העליון  יע

וכתות בידו, מפתחות וחמשים סביבותיו מלאכים

על  יצאת  המפורש  שם ואותיות לפניו, צדיקים של

ë"ò ראשו,  åì åøîà ,åäàø àìå ãéî æðâðå

 úéùøåä. בענן יהיה אשר  הקשת  כמראה וזהו ,

ומצאו זה, לבן שזכה אביו על חכמים וחקרו

מעולם  הסתכל ולא אדם צורת  ראה לא שמעולם

ולא  מטיבורו למטה ידו הוריד  ולא בריתו, בקשת 

בעולם  צדיק היה ולא העולם, לעסקי  מלימודו  קם

דברים  מעולם דבר  ולא בצערו, נצטער  שלא

זה  והוליד ובמצותיה, בתורה עוסק אלא בטלים

יתום  ונשאר ומתה, אמו  וילדתו  מיד , ומת הבן

על  ונהרג הרבה תורה ולמד  גדול בצער ונגדל

עכל"ק . זה. לכל וזכה ה' קדוש

ä"ã÷ò âøäéì  äëæéù ììôúäì éåàø íàä

 ìàùå [âé לאדם ראוי  האם התלמידים א'

קידוש  על ליהרג שיזכה להתפלל

ימיו שכל עקיבא ר' על בחז"ל אשכחן  דהלא ה'

ואקיימנו זה פסוק לידי יבא מתי  מצטער  היה

ובקשה  תפלה בחי' היא וכו' יבא דמתי זו (והשתוקקות 

צדיקים ע"כ ) של מעשיות מכמה בזה וענה ,

שכותב  הק' השל"ה בספר וכדאי ' כן, שהתפללו



לנפשך  חכמה דעה כו 

מצוה)בספרו  נר פר' תמיד  תפילה (מסכת שתיקן 

בתפילה  [ואמנם ה' קידוש  על ליהרג שיזכה

הק ' בשל"ה שמובא חינוךעצמה על  התפילה (לפני

ה'הבנים) רצון  שאם שמתפלל הוא הלשון  שם

לסבול, כח לו שיתן מבקש עקד"ה למות  לזכותו 

וקדושים  קדוש ושמך קדוש אתה שם, וזל"ק

שמך  ויקדישו  וקדשו  הקדישו  ישראל מקדושי 

עינויים  ובכל וחנק הרג שריפה סקילה לסבול

הצלת ובעבור  שמך, קדושת בעבור  ומרים קשים

הקדוש  הא-ל אנא ישראל. äéäé אומה íàá

 ïúå  éðøäèå éðùã÷ ïåéñð éìà àéáäì êðåöø

åîë íéáøá êîù úà ùã÷ì  éôáå éúáùçîá

 íéôìàå úåëìî  éâåøä  äøùò  íéùåã÷ä åùòù

 ìàøùé éùåã÷î úåááøåא-להי ה' אתה כי ,

למסור  ומזומן מוכן  הנני כי  לבי מצפון  ידעת אתה

מיתות לארבע וחלבי  ודמי  וגידי ובשרי עצמי את 

בעבור  שבעולם והמרים הקשים העינויים ולכל

האמתי אחד ה' א-להינו ה' אתה כי יחודך 

שהיא ובעבור  אמת תורת הקדושה תורתך 

אחד  גוי ישראל עמך ובעבור ונצחיית, אחרית 

ויתגלגל  ענני ה' ענני וטהור , קדוש  גוי בארץ

למדוני צדק , ושופט אמת דיין  ידי  על קדושה

ז "ל בשם הכמינו תקי"ז סי' מרוטנברג מהר"מ (שו"ת 

יוה"כ ) הל' בו בכל הוא וכן עצמוהיכלות  את  המוסר 

הצער  מרגיש אין אז  שמך  לקדושת  שלם בלב

הנזכר  חכמים בתקנת אפשר  אי  אמנם הגדול,

שלא  עמדי  תהיה היה רק שיהיה מה יהיה לעיל,

ואהיה  בך  דבוקה מחשבתי מלהיות  הצער  יעכבני 

הדיבור  כח בפי ותוסף היסוריים, בעת בלבי  שמח

ברבים  ובדעת  ובתבונה בחכמה ולקדש לדבר 

ופשעי ועונותי מחטאי ונקני לכל ומפורסם גלוי

יהיו בקדושתך  הדבקים הקדושים עם חלקי ותן

עכ "ל, כו '. לפניך  לבי והגיון פי אמרי  (והיינו לרצון 

היסורים  להרגיש  שברצונו שם הק' השל "ה שמתפלל

שלא  שתקנו חכמים בתקנת לו שא"א שם וכותב

לומר  אדם שיכול  בחז"ל כדאי' הוא היסורים ירגישו

חכמים) בתקנת ].א"א

 êë ìò ì"æéáø  úìéôú

ïëå [ãéרביז"ל אצל נז)מצינו  אות הר"ן (שיחות 

על  למות שיזכה רבות שנים שהתפלל

בחרותו שבימי  סיפר , מקודם שם, וז"ל ה'. קידוש

והיה  המיתה. מן מאד  מאד גדול פחד  לו היה

היה  ואז המיתה מן מאד הרבה ומתירא מתפחד

והלך  השם. קידוש  על שימות יתברך  מהשם מבקש 

יודע  הוא זה אבל כמה. זוכר  ואינו רב. זמן  בזה

תמיד  ובקש  בזה שהלך  שנה אפשר גדול זמן  שהיה

זה  על ביקש  שלא ותפילה שיחה היתה ולא זה. על

אז  ויראתו  פחדו ומגדל השם, קידוש  על שיסתלק

נפש  מסירות  אצלו בעצמו  זה היה כנ"ל, מהמיתה

כי זה. על מתפלל שהיה מה ממש השם קידוש על

שאותו הבנתי  ומהנ"ל מזה. אז מאד  גדול פחדו  היה

אותו בו , משוקע והוא האדם על שמתגבר  הדבר 

יתברך , השם בשביל לשבר  צריך הוא דוקא הדבר 

זכרונם  רבותינו שאמרו וכמו עבודתו. עיקר זה כי

וכו ' עליו  שחביב אדם לך  יש מאדך , ובכל לברכה

עכ "ל. והבן .

äëæéù ãéâîä úçèáä  íåé÷ì é"áä  äëæ àìù  äî

 êëì

ïëå [åèמישרים ממגיד וזאתמשמע (בפר'

ימיהברכה) כל השתוקק הב"י שמרן

ע"ז  מבטיחו  שהמגיד  ה', קידוש  על ליהרג חייו 

מולכו, שלמה ר ' כמו  עקד"ה לישרף (ונראה שיזכה

שהב"י לכך )מכך  זכה השתוקק לא למעשה אמנם .

אף  ממש בפועל עקד "ה להשרף יוסף הבית

שיש  מההסברים ואחד ימיו , כל כך על שהצטער 

חייו ימי כל לזה הב"י שהתכונן שכיון  בזה בספה"ק

שכבר  עד עקד "ה, נהרג כאילו ממש נחשב הר"ז 

בפועל  [שבהריגה ממש בפועל ליהרג הוצרך לא

באיבוד  אפי' שמצטערת  השכינה צער  יש עקד "ה

של  ויסורים בצער  וכ"ש  רשעים של דמם ושפיכת

עי"ז  שנפעל התיקון  גודל על שאף  צדיקים,

וכו']. להשכינה צער  הוא בתחתונים מ"מ בעליונים



תשע"ו  קרח פרשת דא"ח כז ליקוטי 

åìéàë áùçð éåàøë ù"éø÷á ð"éñî  ò"ò  ìá÷îä

ä"ã÷ò ìòåôá  âøäð

ïëå [æèמשה ויקהל ספר בשם ע"א)אמר (נז

כמו אדם ישתוקק  שלא תיקן שרשב"י 

עקד"ה  ממש  בפועל למות  עקיבא רבי  אלא áéרבו ,

דמסי "נ  היחוד  תמיד  לייחד ימיו  כל וישתדל ישתוקק 

התיקון  כמו  התיקון  עי"ז שיהא עד  בשלימות כראוי

בזוה"ק  [וכדאי ' ממש , בפועל הריגה ע"י הנעשה

ע"ב) קכד  א' על (מדה"נ שמקבלים מהג"ע שחצי 

בשעת מסי"נ קבלת  על מקבלים המצוות  קיום

יום  בכל פעמיים בפועל âé קר "ש כהריגה שנחשבת 

כל  הורגנו עליך  'כי  עה"פ  בחז "ל כדאי' עקד "ה

שמע, בקריאת  נפש מסירות קבלת  על דקאי היום'

עקד "ה, בפועל נהרג כאילו זאת השי "ת שמחשיב

מהאריז"ל אי ' שעה"כוכן ועי' פי"ב, ק"ש שער (פע"ח

ה') דרוש  אפים נפילת  נפש ענין מסירות קבלת  שע"י 

כל  בכח שאין מה עילאין דאו "א יחוד  מתקנים

זי "ע  יששכר הבני  מהרה"ק ואי ' לתקן, המצוות 

תעלומה) מגיד ספרו מסי "נ (בריש קבלת  שע"י

ויסורים  יוהכ "פ שאין החמורים העוונות  לו נמחלים

נחשבת מסי "נ וקבלת  מכפרת, המיתה ורק  ממרקין 

ומכפרת. כמיתה

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

שברח יב. ראיי' והא ר"א, בנו עם מלוכה הרוגי בכלל ג"כ הגילגול בסוד שהי' זצ"ל הרשב"י על ז "ל אר"י הרב כתב שם, זל"ק

מני  רחבים אלו סודות  וכו' מאנייהו משלחי יתבי והוו דמיא, ועינא חרובא להו איברו ניסא אתרחש  במערה וישב הקיסר מפני

קדישא, בוצינא סוד זצ"ל שרשב"י אלו הדרושים מן עולה הכלל עקיבא ים, רבי כמו עולם התיקון לעשות היה הראוי מן
נפשו במסירת הקמשונים רבו הסיגים להעביר בלבד נ "נ לפרצופי הקדוש  הצינור לפתוח  לאו"א למעלה ניצוצות  להעלות

ה' ברכו אשר השדה מן בי"ע והחרולים בעולמות למטה אורות להמציא משובח היותר  אך אמציא  אני ע"ה הרשב"י ואמר 
דאורייתא ברזי ועידן זמן כל והקליפות הדינים  כל להכניע שארצה אימת בכל ניסים אורות לעשות לו מגולה תמיד להיות 

ע"ה  רשב"י כדרא הוה ולא אותה, מבטל היה והוא גזירה גוזר היה הקב"ה הקדושה, מן והקליפו' הדינים כל ומבריחין עליונים

עכל"ק . וכו'. בתרייתא דרא עד

וכסופין יג. עולמות מאתים לו שאין בתורה העוסקים מאותן וצדיק  צדיק  כל לך אין אמר מניומי בר שלום רב שם, הזוה"ק  ז "ל

פסוקא  בהאי שמו קדושת על נהרגו כאילו יום בכל עצמם שמוסרים על ומאתים פריו את  לנוטרים ומאתים הה"ד התורה בשביל

עליו  מעלה שמו קדושת על נפעו למסור פסוקא בהאי לבו המכוון כל ותאנא וגו' נפשך  ובכל לבבך  בכל ה"א את  ואהבת דכתיב

נוחל  הזה בפסוק  נפשו המוסר כל אמר נחמן רב היום, כל הורגנו עליך כי י) (תהלים הה"ד עליו יום בכל נהרג כאילו הכתוב

יום  בכל עצמו שמסר על ומאתים התורה על מאתים נחמן א"ר מאתים, למדנו הלא יוסף א"ר הבא, לעולם עולמות  מאות  ארבע 

ע"כ. שמו. קדושת  על



לנפשך  חכמה דעה כח

שבת  במסכת בגמ' שיעור

 á"ë  ÷øô –––– úéáç ÷øô

 ùé [ à הפרק שתחילת  בהא פנימי רמז  לפרש

עפ "י צ"ב הדבר שלכאו ' קמג, בדף היא

במסכת, כ "ב פרק  הוא זה פרק  שהנה פנימיות ,

גמר  על שמרמז  ב"ך', ונשמחה 'נגילה על שמרמז

כ"ב  ביום כידוע שהוא ושמח"ת דשמע"צ היחוד

היחודתשרי, גמר בענין שיש  ידוע קבלה עפ"י (וכן

כדאי') התורה אותיות  כ"ב של  .הענין

åìéàå [á אהי "ה שם כנגד  הוא קמ"ג מנין

אלפי "ן  קמג )במילוי  שהוא (שבגימ'

הוי "ה  בבחי ' [שהוא היחוד אמצע בחי' כנגד 

שקס "א וכידוע ביודי"ן)אלקים, קמ"ג(אהי"ה (אהי"ה ,

קנ"אבאלפי"ן) בההי"ן), הוי "ה (אהי"ה כנגד  הם ,

שהוי "ה  היינו אדנ"י , הוי "ה אלקים, הוי "ה אהי "ה,

היחוד , תחי ' כנגד והוא קס"א כנגד הוא אהי "ה

היחוד , אמצע כנגד קמ"ג כנגד הוא אלקים והוי "ה

הוא  קמ"ג וא"כ היחוד, גמר כנגד אדנ"י והוי "ה

היחוד אמצע ממשכנגד היחוד  בשעת הסדר (והוא

קמגואכמ"ל ) דף  מתאים איך  צ"ב וא"כ  על], (המרמז

היחוד ) כבאמצע פרק  היחוד )עם גמר על .(המרמז

ãçàå [â עפמש "כ הוא בזה לומר  שיש  הביאורים

ע"ב)בזוה"ק  קח דף ח"ב ע"א, כ  דף (ח"א

בדברי גם והלא שלים, שמא נקרא אלקים שהוי "ה

שייך  שלים שמא שלכאו' להקשות  יש האלו הזוה"ק

היחוד  גמר  אדנ"י)לבחי' בהוי"ה בהוי "ה (שהוא ולא

אלקים.

øåàéáäå [ã שכתב מה עפ"י הוא בזה

יוסף יעקב וארא)התולדות (פר'

שעיכוב  הק ' הבעש"ט לרבינו  משמים שאמרו  מה

רבה  באהבה מאריכים שאין  מפני  הוא ,àהגאולה

תמיד  אומרים האריז "ל רבינו נוסח עפ"י אגב [ודרך 

השע" הביא ואמנם בשב"ק, ואף עולם' ת'אהבת

סק"א) ד'אהבה (סי' נוסח י"ל שבשב"ק  הפע"ח בשם

וכן  בסידורו , התניא בעל הרב נוסח הוא וכן  רבה',

חידוש  מקאמרנא מהרה"ק ס"גמצינו ס סי' (שלה"ט

וציונים) בהערות  והסנדק ועיי"ש בנו מילת  שביום

להבעש"ט  שאמרו  ממה וחזינן רבה'], 'אהבה אומר 

תלוי שלימה הגאולה ענין  שהוא היחוד גמר שכל

רבה, באהבה והאריכות הכוונה שהיא ההכנה לפי

שבכל  היחוד גמר שעיקר  הכוונות  עפ"י וכידוע

בשלום' ישראל עמו  את ב'המברך  הוא שחרית

האריכות להיות צריך ובכ "ז השמו "ע, שבגמר 

וההתחלה, ההכנה לפי  תלוי  שהגמר  רבה, באהבה

ליחוד ההכנה שתחילת  בכוונות  (בחי'וכמ"ש

ההכנה החיבוק ) וכשהתחלת  רבה, באהבה מתחיל

ההכנה  שעפ"י בשלימות, הגמר  גם הרי  כראוי  היא

מדוע  לפרש  יש ובזה בשלימות, והגמר  היחוד  נגמר

תלוי הגמר  שכל שלים' 'שמא נקרא אלקים הוי"ה

כנ"ל. אלקים דהוי"ה ההכנה לפי

ùéå] עמקות עוד  אלקים בזה הוי"ה נקרא (מדוע

שלים) גמר שמא שענין  הגר "א דברי  עפ "י 

עטרת שבבחי ' שד"י א"ל בשם תלוי  הגאולה

_________________________

ששמעתיא. וכמו שם, מוריזל"ק  נשיקין בשם  סוד רבה, באהבה מאריכין שאין משיח, ביאת  איחור טעם משמים לו שנאמר מה

עכל"ק . ודפח"ח . רחמים שהוא זכר ותלד תחלה שתזריע תאוותה לעורר כדי הזווג, שקודם



שבת  במסכת בגמ' כט שיעור

עולם  של שהשם הבריאה, עולם כנגד שהוא היסוד ,

השדיים  בחי' נגד שהוא שד "י, א"ל הוא הבריאה

כנגד  שהוא החג"ת , בחי' כנגד  שהוא העליונים,

וא"א  הנ"ל, אלקים הוי "ה של האמצע שם בחי '

יבין ]. והמבין כראוי  לפרש

 é" ôòå [ä כ"ב שפרק שאף בעניננו , גם מובן כ"ז 

היחוד  גמר  על מרמז שבת  במסכת 

בך ונשמחה וכנ "ל )דנגילה התורה אותיות מ"מ (כ "ב

אלקים  הוי"ה שם שכנגד קמג בדף  הפרק מתחיל

בהתחלה  תלוי היחוד גמר  שכל הנ"ל ענין  להורות

אלקים. דהוי"ה והכנה

äçâùäáå] סיון כ' ביום זו גמרא נלמדה פרטית 

ההכנה  התחלת בחי ' ג"כ שהוא

מאפטא מהרה"ק  וכדאי ' דיוהכ "פ (ליקוטים להיחוד

מטות ) אם פר' כיפורים, יום על התחלה הוא סיון  "ך'

הכיפורים  יום לקיים יוכל אזי כראוי  הזה יום מקיים

סיון , ך' ר "ת  י "ה, כ "ס על יד כי וסימנך ונכון . כראוי,

עכל"ק ]. הכפורים. יום ר "ת  י"ה

äæå [ å' וכו שנשברה דחבית זו  שהלכה הרמז גם

מרמז  שהוא של"ה, בסי ' בשו"ע מובאת 

משה, דא – שילה' יבא כי  'עד  בפסוק  הנאמר  על

תרין  הכולל האמצע קו בחי ' הוא שמשרע"ה

ושמאלו לימינו  עומדים המשיחין שתרין  משיחין ,

משרע"ה, דףשל תצא כי פר' רע"מ בזוה"ק (כדאי'

ע"ב) שהוא רעח התיקון  שגמר  הנ"ל בחי' וחזינן  ,

קשור  וזה האמצע, בסוד  הוא משרע"ה ע"י 

היחו שגמר  לעיל הוי "ה להמבואר  ע"ש  נקרא ד 

וכנ"ל, האמצע בחי' הוא אלקים שהוי"ה אף  אלקים,

הסוף ) וגם ההתחלה גם כולל  שהאמצע .(והיינו

 ùéå [æשחבית דידן בהלכה פנימי  רמז לפרש 

סעודות ג' ממנה מצילים שנשברה

מאה  במזון אף  מקילים אחד ובכלי הרבה, בכלים

סעודות.

 äðäù'ג על כידוע מרמזים דשב"ק סעודות ג'

האצילות, דעולם העיקריות המדרגות

–(כתר)עתיקא ז"א ביום, שב"ק בסעודת –

שב"ק  ליל בסעודת  – ונוק ' שלישית , (ואבא בסעודה

שכל – דעתיק  הבוקר בסעודת  נכללים – חו"ב – ואימא

לא') נחשב אלפיהג "ר יש הספי ' בענין  והנה ,

והבחנות הקבלה)מדרגות  כל  מיוסד אך (שע"ז ,

אנו ידם שעל הוא הספי' ענין  ופנימיות  נקודת

והקשו תדבק, ובו מצות  לקיים בהשי "ת, נדבקים

הוא, אוכלה אש  והלא בו  להדבק  אפשר וכי חז"ל

בת "ח  דביקות  ידי  על ית ' בו לידבק  דרך  ויש

הת "ח  אך  חז "ל, שתי' וכמו  בהשי"ת , הדבקים

ע"י בהשי "ת הדבקות  מצות  מקיימים עצמם

של  שמותיו  התורה שכל בתורה"ק, דבקותם

ית"ש בשמותיו  שדבקים ע"י  ובפרט (שבהם הקב"ה,

יותר) ית"ש אלקותו הם נתגלה הק ' השמות  שכל ,

הק' החג "תהספירות כנגד  נמחקים שאין שמות  (שבע

נצח  תפארת-הוי"ה, גבורה-אלקים, חסד -א-ל, נהי"ם,

ויש מלכות-אדנ"י. ש-די, יסוד -א-ל הוד -צבאות,

בינה-אהי"ה, חכמה-י-ה, כח"ב, כנגד הק' שמות

כנגד הק' שמות  עוד  ויש  אהי-ה, אשר כתר-אהי-ה

ואכ"מ) רצונוהספי' גילוי  שהם הספי ' שע"י  והיינו ,

עצמו הרצון  בבעל נדבקים – כן להתגלות ית"ש

כביכול.

äæáå [ç מזון בו שיש  שהחבי "ת ברמז  לפרש יש

השורש  ענין על (אוא"ס)מרמז 

שהחבית והיינו  ממנו . אח"כ  שיצאו והגילויים

הנכנס  האוא"ס על מרמזת  המזון  את המחזיקה

וצינור קו הע"ח)לתוך בריש הוא (כדאי' האוא"ס  שקו 

העולמות. כל שורש

úîàáå [è' בחי אח"כ שהיתה בקבלה אי'

העליונים  בעולמות השבירה

מק  האוא"ס הנמשכים בעולם ו  שהיתה השבירה (הוא

כידוע) שנשברה,הנקודים חבית ענין  מרמז  וע"ז  ,

שכל  היינו  סעודות , ג' ממנה שמצילים מרמזים וע"ז 

לנשמות אח"כ יתגלה שעי "ז  כדי היתה השבירה

ג' שהם האצי', דעולם דמהימנותא רזא בנ"י 

שהם  ונוק ', ז"א, עתיק , האמונה, דגילוי  הנ"ל דרגות



לנפשך  חכמה דעה ל

הסעודות ג' שבאלו  כנ"ל, שב"ק סעודות  ג' כנגד 

האמונה  דגילוי  מדרגות  בג' בנ"י  נדבקים דשב"ק

שבאלו – הרבה בכלים סעודות  הג' ומציל הנ"ל,

סוף , ללא כלים רבוי  יש הנ"ל כלליות מדרגות  הג'

מצוה  וכל הק', בספי' השגות הם התורה"ק שכל

הג' מאלו  פרטי  אור לאיזה כלי  היא בתורה והלכה

הנ"ל. האמונה של הכלליות  דרגות

'éàå [ é"יספוג שלא "ובלבד  ובשו "ע במשנה

היין  במקום הספוג ישים שלא דהיינו

לפרש  ויש  לחבית , ולהטיפו ולחזור לספגו שנשפך 

הראב"ד מש "כ ע"פ  בזה, הפנימי  (ברישהרמז

יצירה) ספר על לפירוש והזהר הקדמתו לשונו, וזה ,

כח  שיש  לומר דעתך על יעלה שלא בנפשך מאד

בדעתו שיעלה מי וכל ח"ו , העלות בעילת  נפשי 

ישראל  באלהי חלק לו אין אלה, מכל דבר  לומר 

ומדות פירוד  לעשות  שאין והיינו עכ "ל. ובתורתו,

כלולות הי"ס שכל ואף האוא"ס , בתוך  וגבולות

בלשון  הנקרא באופן  הר"ז  באוא"ס וגנוזות 

ואין  במציאות ", שאינה "במציאות החסידות 

האוא"ס  בתוך בפועל הי"ס של גילוי ח"ו  לעשות 

שאין  הרמז  וזהו הפשיטות , בתכלית הפשוט

היין עללהחזיר המרמז – הסעודות  דג' המזון (שהוא

הנ "ל ) הי"ס ענין – האצי' עולם של  המדרגות ג' כללות

אסור  ששם אוא"ס עצמות לתוך  – החבית לתוך

ויוצאים  מגיעים הי "ס  שכל שאף היין, להחזיר

הם  הרי שיוצאים ואחרי האוא"ס קו  – מהחבית

להחזיר  אסור בכ "ז הא"ס , עם בתכלית  מתאחדים

שאסור  הי"ס, את בגילוי שם ולגלות לאוא"ס הי "ס 

וכנ"ל. ח"ו הפשוט א"ס באור  חלקים לעשות 

äðäå [àé הראשונים רוב כדעת נפסק  בשו "ע

מציל  אם רק מדברת  המשנה שכל

להציל  מותר  אחד בכלי מציל אם אך הרבה, בכלים

וסובר  חולק  המאירי ואמנם סעודות , מאה מזון  אף

מאה  מזון  אחד  בכלי להציל התירו  בדליקה שרק

זאת התירו לא שנשברה בחבית אך  סעודות ,

ולא  דליקה לגבי רק בחז"ל  להדיא זאת מובא לא (שהלא

שנשברה) חבית דבדליקה לגבי המאירי  [וטעם ,

רכושו כל את לאבד שיכול יותר , חכמים התירו

בכל  להציל יותר  לו  התירו שיכול,וע"כ כמה אחד  י

על  בהול דאדם הקילו  שבדליקה בחז"ל כדאי '

בשב"ק  דליקה שלענין  רביז"ל שאמר  וכמו ממונו,

ביותר המקילים כהפוסקים לנקט שאמר יש (וכמו

אח"כ יצטרך  אז שיחמיר אחת  חומרא שבגלל בקדשו

רכושו  את שיפסיד  בעבודה"י קולות ריבוי לעשות 

עבודתו) מכל  שנשברה ויתבטל  חבית לגבי  משא"כ  ,

הפסד ]. חשש כ"כ  שאין 

æîøäå [áé ע"פ לפרש  יש  זו  במחלוקת  הפנימי 

זי "ע  מקאזניץ מהמגיד  דאי' מה

ש  , י'שראל ל'וי  כ 'הן ר "ת  הוא מרמז 'ïäë'שכל"י

את השי"ת  שאהב הגדולה האהבה מדת  על

בנ"י  עליהם נשמות לגלות  הש"י רצה כן (שמשום

כדאי' ית "ש  אליו מרכבה ושיהיו הק' מדותיו וכל מלכותו

הע"ח) והצמצום éåì ,ריש  הגבורה מדת על מרמז

יהא  שעי "ז  כדי ית' באורו  כביכול השי "ת שעשה

מאורו לקבל בנ"י ויוכלו  העולמות לבריאת  מקום

באורו כביכול שעשה הרבים הצמצומים ע"י  ית"ש

כדי'ìàøùé'ית"ש, הוא הצמצום תכלית  שכל –

בנ"י . לנשמות  ית"ש אורו  ולגלות  (עכ "דלהשפיע

זי"ע) מגיד  .הקאזניצער

æ"éôòå [âéלפרש שהוא יש  סיון בכ ' כשאנו (היום

יוהכ"פ) על כנגד  מרמז  אחד' ש 'כלי

השרשי  השרשי)האור הוי"ה האור (שם שהוא

האור  שהוא העוונות, כל את  שמתקן  העליון

אור  שנפתח נדרי ' 'כל באמירת ביוהכ "פ המתגלה

יוהכ"פ , של המחילה שורש שהוא ישהעליון  (וע"כ

נדרי) כל באמירת  בבנ"י אז גדולה והיינוהתעוררות ,

בעת אך בזו"ן, למטה הם והשבירות הפגמים שכל

השרשי  אור  מתעורר נדרי כל (דשורשאמירת

שהוא  דבינה הנ' שער – דר נ ' – נדר עילאה הבינה

שמתקנים באריך ) עליונים רחמים נמשכים שמשם

דאחדות אור  נדרי בכל ומתגלה העוונות , כל

העליון בשרשם בנ"י ישראלנשמות לוי (כהן



שבת  במסכת בגמ' לא שיעור

כל בעת שמתאחדים וכמו בנ"י, דרגות  כל  על  המרמזים

העברינים) עם אף  זה נדרי גבוה אחדות  שבמקום ,

הפגמיםאין דברים שולט פר' בריש  הרר"א ,)á(כדברי

שאהבה  בניו, את  הש "י  שאוהב האהבה נגלית  ואז 

הצמצומים, מכל למעלה היא אהבתזו  (שבגלל 

בכל"י  המרומז הצמצום את  עשה עמו את  השי"ת 

.הנ "ל )

' éàå [ãéפי"ד )בתנדב"א הנביא (א"ר שאליהו 

אומרים  שהעולם אומר זל"ט

את שאוהב ממה יותר  התורה את  אוהב שהשי "ת

זל"ט הנביא אליהו  אך  ב"ן בנ"י, שם בגימ' (שהוא

הק ') השכינה גילוי בחי' שהשי"ת– ואומר מגלה

התורה  את  מאהבתו  יותר  בנ"י  את  ,â אוהב

מרביז "ל אי ' קטו)[וכעי "ז  סי' קמא שהשי"ת(לקו"מ

הנקראת התורה"ק, על מרמז  שזה משפט אוהב

את אוהב השי"ת  אך המשפט, הנהגת בחי' ז"א

כנ"ל  וההסבר המשפט], את מאהבתו יותר בנ"י 

השי"ת שעשה צמצומים כביכול היא התורה שכל

בתוך  אורו  את השי"ת  שהלביש ית "ש  אורו  על

כל  אך התורה"ק, אותיות  של כלים ריבוי

שכינתו עי "ז  להשרות  שיוכל כדי  היו  הצמצומים

וכנ"ל. בנ"י נשמות  על

æ" ôòå [ åè'אחד 'כלי  של האור  שכשיש  מובן 

של  העליון האור  על מרמז שהוא

כל  בטלים הרי  בנ"י עמו  את  הש "י  שאוהב האהבה

בכלי להציל ואפשר  ההסתרות, וכל הצמצומים

היינו העולם, בני לכל סעודות מאה אפי ' אחד

נשמות כל את להציל זה עליון אור  ע"י שיכולים

שכל  מתגלה זה עליון  אור  בגילוי  שהלא בנ"י ,

בנ"י, אהבת לצורך לכתחילה נתגלתה התורה

הנדרים עוקר השי "ת שהוא החכם בחי'וא"כ  (שהם

בתורה"ק ) בנ "י שפגמו וממלא הפגמים מעיקרם,

בתורה"ק , בנ"י שפגמו  הפגמים כל את השי"ת 

חיים  מקור עמך ד 'כי האור ביוה"כ ית "ש  ממנו (ונמשך 

הפגמים  כל  ומתקן עוונות  כל  המוחל אור', נראה באורך 

.והחסרונות )

 ùéå [æèששיטת בזה פנימי רמז לרמז להוסיף 

אחד  בכלי  אף שאסור  המאירי רבינו 

מש "כ  על מרמז  שזה סעודות, ג' ממזון  יותר  להציל

בגילוי שיש המיוחד  שהכח זי "ע צדק  הצמח כ"ק 

אור  נקרא עדיין שהוא דיוהכ "פ, הנ"ל העליון  אור 

הבינה ספי' –של הבינה לספי' שייך  (שיוהכ"פ

אור תשובה) ביוהכ"פ  שמתעורר שאף לרמז  ,

דהכתר ממנו,העליון  ולמעלה – הבינה שורש  – (אריך

שלום) ובנהר אח"פ שער באר"י וכדאי' דא"ק ,בינה

_________________________

שאין ב. היות  והכוונ' ישראל, כל בשם כו' יחוד לשם ותפילתינו עבודתינו כל קודם אומרים שאנו למה הטעם כי שם, זל"ק

האבר, אותו ונפגם חלילה עבירה איזה בהם שנעשה כיון באברינו קדושה דבר איזה לעשות  יכול האיך  וא"כ כו' בארץ צדיק

ישראל, כללות  עם עצמו שכולל במה הוא לזה שהתיקון אך  ההיא, העובדה קדושת עליו להשרות יכול הנקרא ואיך עולם  יש כי
פגם שום  בלי שלם  ההוא  והעולם  ישראל שהפרטים כל אף  וא"כ צדיקים, כולם ועמך כמ"ש הצדיקים הם ישראל הכללות  כי ,

בקדושתם, קיימים תמיד הם הכללות אבל לפעמים למעלה חוטאים חקוקה צורתם  ותמיד  חליל' בהם רע פגע ואין שטן ואין
קדמון  אדם  קודש בספרי הנקרא האבר והוא  אותו ואז  ההיא בהתכללות שם עצמו מקשר והאדם כלל, לחטא שליטה אין ושם ,

עכל"ק . וכו'. ההוא העובדא או המצוה לעשות יכול ואז  עליונה בקדוש' ונתקן בכללות  נקשר

איזה ג. יודע איני  אבל  וישראל, תורה הן ואלו גמורה אהבה בלבבי אוהבם ואני בעולם יש דברים  שני רבי לי ואמר שם, זל"ק

אומר  אני אבל וגו', דרכו ראשית  קנני ה' ח ) (משלי שנאמר קדמה התורה אומרים אדם בני של דרכן בני לו אמרתי קודם מהם

את  וכתב הבית  בתוך ובנים אשה לו שהיה למלך משל תבואתה. ראשית לה' ישראל קודש ב) (ירמיה שנאמר קדמו ישראל

אלמלא  כך המקום, את  החרבתי הבית בתוך רוח  נחת  לי שעושין שלי ובני אשתי אלמלא שם, ובניו שאשתו המקום אל האגרת 

וגו'. דרכו ראשית קנני ה' ונאמר תבואתה, ראשית לה' ישראל קודש נאמר לכך העולם, ונחרב העולם נברא לא ישראל הם

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה לב 

שבבחי ' – הבינה שם על יוהכ"פ  נקרא עדיין  מ"מ

העליון האור  בכח שיש ללמדנו דיוהכ "פ צמצום,

דרכם  ייטיבו  ולהבא שמכאן בנ"י על לפעול

כראוי התורה"ק ודיני  הוראות  ע"פ ויתנהגו

כוחות, ב' הזה העליון  באור  שיש  והיינו  בשלימות,

הפגמים  כל ולתקן למלאות הכח אחד מצד

לגבי פועל שני  מצד אך שבתורה"ק, והחסרונות

כל  את  לשמור  מעתה בכחם שיהא בנ"י  על להבא

בצמצום  מעתה האור  ולקבל כראוי, התורה"ק  דיני 

התורה  דיני שמירת שע"י  הראוי ובאופן 

בשלימות.

 äæåבכלי שאף שסובר  המאירי  בשיטת  הרמז

– סעודות ג' ממזון יותר להציל אסור  אחד 

הנ"ל  העליון שאור  דעתך על תעלה שלא ללמדנו

דמצוות הדרך כל את  ח"ו סותר אחד ' ד'כלי 

האמונה התורה, דרכי ג ' סעודות, בג' מרומזים (שהם

עולם  את  צמצום דרך השי"ת שגילה צמצומים בתוך

עולם  של  לגילויים כלים המה המצות שכל – האצי'

דרך דוקא האור לגלות  התורה"ק דרך  שהיא האצי',

צמצומים) דרך – שאף המצוות  המאירי  סובר וע"כ ,

סעודות, ג' ממזון יותר להציל אסור אחד כלי  ע"י 

הוא  אחד ' ד'כלי  העליון דהאור  שתכלית  ללמד

דיני כל את ולשמור  לחזור  שיוכלו  בנ"י  את לתקן

ולהבא  מכאן  כראוי  התורה"ק וצמצומי ומצוות

השי"ת שיגלה ויה"ר  זי"ע. צדק  מהצמח וכנ"ל

כל  לנו וימחול העליון  האור  את עתה כבר 

שלימה  בתשובה תיכף  כולנו ויחזירנו עוונותינו

בשלימות כראוי מעתה מצוותיו כל את לשמור

אכי "ר . רבה ובשמחה ובאהבה ביראה



מג ברית 

ברית 

 íééç äùî  ìåîéðä êøä  ìù äìéî úéøáá ú"áã

è" ùòîìå äôåçìå äøåúì åìãâì åîàå åéáà åëæé

à" èéìù  á.à 'ø ç"äøä ãëð

åðéúùøôá [ à על רמז  התורה', חוקת 'זאת

הנקראת מילה ברית  מצות

חקוקה  המילה ברית  שקדושת שם', בשארו 'חק

חוקת ד 'זאת' בפרשתן  בזוה"ק  ואי ' התינוק, בבשר 

אי ' וכן 'זאת', שנקראת הק' השכינה על קאי

תזריע)בזוה"ק  פר' המילה (ריש שמצות  שהטעם

השב"ק  יום עליו  שיעבור כדי השמיני  ביום היא

הק' השכינה שהיא המטרוניתא פני  לקבל ויכנס 

שב"ק ) שה'זאת '(בליל התורה' חוקת 'זאת והיינו  ,

חקיקת – ה'חוקת ' אל ההכנה היא הק' השכינה

יכנס  כן  לברית שנכנס וכשם המילה, ברית קדושת 

וכו'. ל'תורה'

àø÷ðå [ á כשם חיים', 'משה בשם שיחי' התינוק 

בתורתו שגילה זי"ע הרמח"ל רבינו

העצום  הסוד את גילה וכן היחוד, סודות  את הק'

ה' אל ובעו"מ)דהקווי שלו הקיווי' בענין (ב'דרוש 

עד  הש"י אל כ"כ  לקוות  צריך שיהודי ומפרש 

האוא"ס  קו  שהוא הבריאה שורש  אל עי "ז  ,àשיעלה

'למעני של חנם חסד משם להמשיך  יכולים ועי"ז

_________________________

תפלה א . ידי על עליונים לשפעת  מצפים התחתונים שכל בתקוה הבריאה ראשית קויתי, לישועתך  שם, הק ' מלשונו קצת  נעתיק

קו  וזה ב"ה, א"ס  קו בו שיכנוס  לצפות  אם כי עשוי הצמצום אין תקוה אלא ראשית אין אלקים ברא בראשית כתיב שיר או

בטחונות  הם בהשתדלות בטחונות שאר וכל בהשגחה שבוטחים אמת של הבטחון שהוא אמת  תקות וכו'. ותשוקה, קיווי לשון

לו, חכה יתמהמה ואם ויכזב, אל איש לא קווי, יבושו לא אשר ה' אני כי וידעת שנאמר אמת, בטחון הוא בה' ובטחון שקר, של

שהוא  יקו"ק השם לזה ה', קויתי לישועתך וזה אפשר, אי זה לעד, תאבד עניים תקות הבא, לעולם הוא הזה בעולם אינו ואם

דייקא, לישועתך אלא מלאך ידי על לא אמצעי בלי עולה תפלתו המקוה וכל כינוי שום ולא התקוה, שתהיה צריך הכל ראשית

משא"כ  המשפט  קו ההתפשטות סוד הוא הקיווי ממש, ה' עד ועולה ונוקב הבוקע קו הוא כי שליח, ידי על לא לנוכח שמדבר כמו

בלי  בשמחה תמיד המקוה שלם. השם שיהיה בזמן יקו"ק קוים, לעשות קויתי, לישועתך וזה צד מכל סתום דבר הוא העיגול

יתמהמה  אם ואפילו תמיד, מקוה הוא כי מצטער אינו מקוה אבל תרופה, לו שאין וחושב ואנחה ביגון הוא תמיד המצטער כי צער

נאמר  מקוה שהוא ומי לה' מקוה שאינו על ונענש מהשם רחוק ונשאר מת  מיד מקוה שאינו ומי אותו מחיה התקוה נמצא מחכה,

וידעת  שנאמר יבוש לא טובים מעשים מעט  לו שיש אע"פ  המקוה ה'. קויתי לישועתך דייקא ה' לי אור ה' בחשך  אשב כי גם בו

כל  ומעביר עליו מתגלה השם כי תקוה לו יש טובים ממעשים דל שהוא ומי תקוה לדל יש  כי וזה קוי יבשו לא אשר ה' אני כי

וזה  הארץ עון את ומשתי התקוה וסוף  שיגאלו באמונה ובוטחים הגלות  באורך  ישראל כל תקות מגודל התיקון סוף  וזה פשעים

יוצא  בגהינום נכנס  אפילו המקוה תקוה אמונה אחת על והעמידה חבקוק בא בו שבוטחים המלך  כבוד זהו כי קויתי לישועתך

כנשרים  אבר וזה המקוה אותו מעלים עליונים מלאכים וכמה עליו מאיר יקו"ק  אבר, יעלו כח יחליפו ה' וקווי שנאמר ממנו

מה  חטאת  אם פגם בו עושה שאין עליונה במדריגה הוא כי ממש , ישראל מקוה טהרתו היא ותקותו למעלה עמו ומסתלקים

בוקע  ממש הוא המקוה כן ה', עד ישראל שובה ונאמר לו יכלה לא והס "א מקורו, אל שב ממש שהוא התשובה סוד וזהו תפעל,



לנפשך  חכמה דעה מד

בליקוטי רביה"ק שכותב וכמו  אעשה', למעני 

עח)מוהר "ן סי' תורה (תנינא מתן  לפני  דורות שכ"ו

חנם  בחסד  העולם התורה áניזון סוד שהוא ,

תורה, מתן  לפני  קיים העולם היה שעליה הנעלמת 

_________________________

במקום  החסד, ה' עם כי ה', אל ישראל יחל וזה ה' קויתי לישועתך  וזה הכבוד כסא תחת  לעלות  וסדק  נקב ועושה תקותו בקו

מתחזק הוא הדינים כנגדו כשמתגברים מותו לאחר כן לה', בחייו שקיוה וכמו מעכב פגם ואין חסד, מתגלה יקו"ק  שמתגלה

לא  המות אחר כן בחיי קויתי אלא אקוה לישועתך  אומר אינו קויתי, לישועתך  וזה ברגע ומסתלק בו ונקשר ה' עד בתקותו

עכל"ק . וכו'. הקוים יבושו

ידו ב. שעל מצוה, של עשיה ושום תורה עדיין היה לא כי בחסדו, רק מתקיים העולם היה התורה קבלת קודם כי שם, זל"ק

חיות  מקבל הוא התורה, מן שבודל בשעה פשיטותו, בעת  והצדיק  לבד, חסדו ידי על העולם קיום עיקר והיה העולם, יתקיים

רבה  (מדרש  משם מקבל כלל זכות  שום לו שאין שמי חנם, מתנת של אוצר יש  כי חנם' מתנת 'אוצר בחינת  וזה זו, מבחינה

לו  אין בודאי הרשע  כי הצדיק , מן גדול הוא הרשע כן אם כי רשעים, בשביל מוכן האוצר זה אין ובודאי מה), פרשת תשא

מתנת  האוצר זה רק משם, מקבל אינו בודאי הרשע באמת  אך  חנם, מתנת מאוצר לקבל זה בשביל יזכה וכי כלל, זכות שום

בחינת  שזהו חנם, מתנת האוצר מזה מקבל הוא אזי כנ"ל, פשוט  איש  הוא שהצדיק  בשעה הינו לבד, הצדיק  בשביל הוא חנם

[כמובא  תורה מתן קודם על הנאמר חסדו", לעולם "כי בבחינת לבד, חנם בחסד העולם מתקיים שהיה התורה, קבלת קודם

תורה, שום היה לא אז  כי וכו'] דורות ' וששה עשרים כנגד מי, כנגד חסדו לעולם כי וששה עשרים 'הני (קיח): פסחים בגמרא

ארץ, דרך  'גדולה ט) פרשה צו (רבה במדרש לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ארץ, ובדרך  העולם בישוב רק עוסקין והיו

בודאי  התורה, קבלת קודם גם באמת לבדו, חנם חסד ידי על העולם קיום עקר היה ואז  דורות', וששה עשרים לתורה שקדמה

כל  כי היינו ובהסתר, בהעלם התורה היתה תורה, מתן קודם אז , אמנם נצחית, היא התורה כי במציאות , התורה היתה אז גם

נמצא  העולם נברא שבהם מאמרות  בעשרה נעלמין הדברות  העשרת  היו תורה, מתן קודם ואז  הדברות , בעשרת  כלולה התורה

העבדות  ובכל העולם של הדבורים ובכל מאמרות בעשרה שנברא העולם, ישוב בתוך  ונסתרת  נעלמת כלה התורה כל שהיתה

התורה  שם אשר מאמרות , בעשרה נברא הכל כי התורה, נעלם בכולם שיהיה עובדא איזה או עצים שחוטב מי הן והעשיות ,

קדם  של זו מבחינה חיות מקבל הוא פשוט , איש בחינת והוא התורה מן שפורש בשעה והצדיק, תורה מתן קדם ונסתרה נעלמה

מחי  שהצדיק למעלה, הנאמר ישראל ארץ של הדרך  בחינת וזהו תורה ארץ מתן קדשת  כח  עיקר כי משם פשיטותו בעת  עצמו ה

זה  שבשביל וכו', בראשית בפסוק רש "י שפרש  כמו גוים" נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח בחינת ידי על הוא ישראל

וברצונו  להם נתנה וברצונו הכל, ברא יתברך הוא כי בבראשית , פתח  כן על וכו', אתם גזלנים יאמרו שלא ב"בראשית ", פתח 

היו  זה ידי שעל מעשיו', 'כח בחינת שהם העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה מבחינת הוא ישראל ארץ כח שעיקר נמצא וכו'

במקומות  לפעמים באים קדוש  עם ישראל כי זו, בחינה נמצא לארץ, בחוץ כאן, וגם ישראל, ארץ ולכבש לילך יכולים ישראל

מאד  רחוק  שהוא מי ברשות  הוא עכשיו וגם עכו"ם, של מתחלה שהיו במקום כגון ישראל, מקדושת  מאד מאד רחוקים שהיו

ישראל  ארץ בחינת כן גם שזהו ישראלי, מקום שיהיה אותו, ומקדשין המקום וכובשים לשם, באים וישראל ישראל, מקדושת

זה  ידי על מאמרות ', 'עשרה בחינת  מעשיו', 'כח  ידי על אך שלכם שאינו המקום זה שכבשתם אתם, גזלנים לומר יכולים והיו

מאמרות  שעשרה נמצא לנו, נתנה וברצונו בראה, יתברך  הוא כי ישראל, בקדושת ולקדשו העולם כל לכבוש רשות  לנו יש 

מאמרות  העשרה בחינת ידי על כי ישראל, לארץ דרך הם העולם, נברא בהם כי העולם, בישוב הינו ארץ, בדרך  מלבשין שהם

שהוא  ארץ דרך כי ישראל לארץ היינו לארץ, ונתיב דרך  שהוא היינו ארץ, דרך בחינת וזהו כנ"ל, ארץ-ישראל לכבש יכולין

לארץ  דרך הינו ארץ, דרך וזהו כנ"ל, ישראל לארץ ונתיב דרך הוא בעצמו זה זה מאמרות, בעשרה שנברא העולם, ישוב

נעלמת  ששם העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה בחינת שהוא ישראל, ארץ של הדרך  הינו ארץ, הדרך ובזה כנ"ל ישראל

פשיטותו  בעת עצמו מחיה הצדיק בעצמו בזה תורה, מתן שקדם דורות וששה עשרים בחסדו  מתקיים העולם היה שבזה התורה,

בעשרה  שנבראו העבדות ובכל הדבורים בכל העולם, בתוך שנעלמת התורה בבחינת  עצמו מחיה הוא אז  כי בתורה, עוסק  שאינו

עכל"ק . וכו'. כנ"ל התורה נעלמת  ששם מאמרות,



מהברית 

לכבוש  הדרך את ג"כ  ממשיכים זה חנם חסד  ובכח

השלימה בגאולה ישראל ארץ מעשיו את  'כח (בבחי'

שם) רביז"ל  כמש "כ  גוים' נחלת להם לתת לעמו .הגיד

ïéðòå [âכמו המילה, ברית  למצות קשור  זה

בלקוה"ל  זי "ע מוהרנ"ת ג"ע שהאריך 

ה"ח) פסח של  שביעי ענין פסח יש (הל ' לכאו' שהלא

ערל  כשהוא להיוולד התינוק הוצרך  מדוע לשאול

פגם נראה לכאורה שהוא עם כלל הברית  (שאת

ע"י  הערלה כריתת  ללא גם לקיים יכולים היו השי"ת 

כמשרע"ה) מהול  הנולד אצל  כמו ברית  דם וכן הטפת  ,

קודם  להיות ישראל ארץ הוצרכה מדוע לשאול יש 

עד הכנעני 'ארץ ביד  בשם בתורה"ק שנקראת 

ארץ  על החופה הערלה כקליפת הוא שכנען כנען ',

לשאול  יש וכן  זו , וערלה בקליפה צורך  ומה ישראל,

שהיו עד  דורות  כ"ו לבסוף  רק התורה ניתנה מדוע

רשעים של שלמים דורות והפלגה עי"ז המבול (כדור

ניתנה וכו') לא ומדוע העולם, על ערלה כמו שהם ,

העולם בריאת  עם תיכף  נולדהתורה התינוק  (והיה

לבני  מתחילה מיד  ניתנת  היתה ישראל  וארץ מהול ,

.ישראל )

øáñääå [ãניתנת התורה היתה שאם בכ"ז 

כל  הרי  הבריאה ימי  בראשית

לעולם  היה ולא הגלויה, תורה ע"י  היה העולם קיום

ופוגמים  חוטאים בנ"י  ח"ו  כשהיו  שתיכף  היות  קיום

הש "י הקדים וע"כ העולם, נחרב מיד  היה בתורה"ק 

של  תורה הנעלמת , תורה ע"י העולם וקיום בריאת 

– האוא"ס  קו עד  שעולה לה' קווי  של תורה יחוד,

להש "י לשוב בנ"י תמיד יוכלו  ועי "ז התורה, שורש 

הנ "ל ) העליון השורש  אל  שיבה לשון – וע"כ (תשובה ,

המילה  ברית  לפני אף מולים ישראל בני נקראים

נהנה  שאני 'קונם ע"ב לא דף בנדרים המשנה (וכלשון

עובדי  במולי ואסור ישראל בערלי מותר לערלים

ומותר  ישראל בערלי אסור למולים נהנה שאני כוכבים,

לשם  אלא קרויה הערלה שאין כוכבים עובדי בנימולי

כוכבים') עליהם עובדי הערלה בהיות שאף  היות  ,

המילה, שורש  של הנעלמת מקדושה הם מקבלים

שורש  של הנעלמת מקדושה העולם שקיבל כפי 

וכנ"ל. תורה מתן  לפני התורה

ë"òå [ ä כל כנגד  שקולה המילה ברית מצות

תריג,התורה בגימ' עה"כ (ברי"ת

כל על שנכרתו ממה יותר בריתות, י"ג עליה ונכרתו

ע"א) מט דף ברכות בגמ' כדאי' שבריתהתורה ,

סתרי התורה, עיקר  את  מגלה בשרשה המילה

ברא  ידה שעל חנם חסד הנעלמת, תורה תורה,

התורה  ושורש עיקר שזה העולם, את השי"ת 

הפגמים  כל את  ולתקן לחזור תמיד  אפשר  שעי"ז

תמיד  אפשר  ועי"ז הגלויה, בתורה בנ"י  שפגמו 

הדינים  כל ולהמתיק  הש "י , אל ולחזור  ולתקן  לשוב

ברית מצות שע"י  [היינו הקליפות  כל את  ולשבר

הש"י, עם לבנ"י שיש העצמי  הקשר  מתגלה המילה

אף  הברית שם על 'מולים' בנ"י כל שנקראים עד

את מגלה שזה וכנ"ל, בפועל נימולים  כשאינם

גילוי בבחי ' שזה בבנ"י הנעלמת הקדושה  שורש 

כשיש  אף העולם קיום ידה שעל הנעלמת התורה

כנ"ל]. בפועל התורה"ק  בקיום חסרון 

çëîå [ å הנעל ותורה התורה"ק  סתרי מתגילוי 

את שאת  ביתר  ולגלות  לשוב זוכים

ישראל, ארץ את  וכובשים ולקיימה, הגלויה תורה

אדומה  פרה פר ' – חוקת  בפר ' זוכים ולזה

הדינים  כל להמתיק הטמאים, את המטהרת

החטאים על כשלגולכפר  כשנים חטאיכם יהיו ('אם

סוד ילבינו') נתגלה שלו  – משרע"ה בכח והכל

נפשו ומסר  נא', 'מחני אמר  והוא – אדומה פרה

ד 'למעני החסד בזה וגילה ישראל, הצלת עבור 

על  המכפרת  הנ"ל הנעלמת  תורה אעשה', למעני 

ראובן  ובני  גד בני רצו  וע"כ החטאים, כל

ספון , מחוקק  חלקת שם כי הירדן בעבר  להשאר 

התורה  את המגלה שהוא משרע"ה, של קברו 

ארץ  לקדושת והשורש הדרך שהיא הנעלמת 

ע"ש  חיים', 'משה התינוק  בשם נרמז  וזה ישראל,

חיים  נפשו  במסירת  שהמשיך  ע"ה רבינו  משה

ד'לא  במקום בפטירתו  משרע"ה ונכלל לישראל,



לנפשך  חכמה דעה מו 

יחוד  – ברדל"א שנכלל קבורתו ' את איש  ידע

– העליונה הכוונה ויגמור ישוב ומשה העליון,

ישראל  כל על וימשיך שיהיה', הוא שהיה ש'מה

המילה, מצות בזכות  הרחמים מדות  י "ג כל את 

לכל  ישראל כל עם פה הנוכחים כל ויזכו 

הגונים, ושידוכים רויחי, מזוני חיי, בבני הישועות 

ועבודה"י בתורה ברוחניות הישועות ולכל

עין  ל'כי  עי "ז  שנזכה עד  באהבה, שלימה ותשובה

ברחמים  בימינו במהרה ציון ' ה' בשוב יראו בעין 

אמן .


