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ìàøùé  úîùðì ïåéìò úòã êéùîä ïäëä ïøäà

äìòîìù  ä"éåä íù éôë äãåáòä àåäù

íåöîöäî

ùòéå' אהרן של שבחו להגיד  פירש "י  אהרן ' כן

עפ "י מקמארנא הגה"ק  ופי ' שינה, שלא

יסוד  בחי ' הוא הכהן שאהרן הק ' האר "י  דברי 

והיינו וכו ', באח' העומדת  למלכות שמאיר  דאבא

לנשמת תחתון  דעת  להמשיך  נצטוה דאהרן

עד  המלכות להעלות הוסיף הוא אך  ישראל,

הוא  תחתון  דעת כי עליון, דעת ולהמשיך הכתר

ויש  עולם שיש דהיינו  חי , שהתחתון כמו שחיים

ולמטה, מהצמצום של המדרגה והוא נברא, בחי '

הכניס  הכהן  ואהרן הפשוטה. הדרך  שהוא

בחי ' עליון, דעת של העבודה את  ישראל לנשמת

והוא  ואבי "ע, דא"ק מהצמצום שלמעלה הוי "ה שם

הבורא, מצד  הבורא את  עובד  שהנברא איך כפי 

הכוונה  לפועל להוציא כדי  הוא עבודתו וכל

העליונה.

ìë ÷"àã íåöîöäî  äìòîìù úåîìåòá

 øúåé úåìâì éãë  íééîöò  íéìåèéá àåä  äãåáòä

íéðåéìòä íéòåùòùä

 äðäã, דא"ק הצמצום שקודם העליונים בעולמות 

עבודת וכל והתיקון, השבירה בחי' אין 

לגלות כדי עצמיים ביטולים רק  הוא שם הנברא

הכהן  ואהרן  עצמיים, שעשועים בחי ' שאת ביתר

כפשוטו, שלא שהצמצום להבין עליון דעת המשיך

שהוא  יתברך , מצידו  שהוא איך  כפי ה' את  ולעבוד

שבחו מגיד  וזהו העליונה. והכוונה היחוד גילוי  רק 

ה'לא' עולם שהמשיך דהיינו שינה, שלא אהרן של

ב"ם א"ל העלאתשהוא סוד  שזה המלבוש , דעולם

ואף  עליון, דעת להמשיך  דנוק' הכתר  עד הגבורות

מ"מ  תחתון , דעת כפי גם העבודה לעשות  שצריך 

כל  אז עליון , בדעת מתחילה מתחילים כאשר

לגמרי, אחר באופן הוא תחתון  דעת של העבודה

ארץ  של העבודה ודרך הקדושה השגת  סוד  וזה

את אחר  באופן  הממשיך  עליון  דעת שהוא ישראל,

אל  ודברתם סוד  והוא תחתון, בדעת  העבודה

וכו'. הסלע

 áöçî 'éçá àåäù ø"âá äúéä àì äøéáùä

íöò úåìâì  ÷ø àåä äãåáòä ìë  íùå úåøéôñä

 úàù øúéá  úå÷ìà

ïëìå לבאר הנהר רחובות  ספרו התחיל הרש"ש 

אלא  בכללות היתה לא שהשבירה

נשברו, לא דכללות  דזו"ן שהג"ר  דהיינו  בפרטות,

פרצוף , דכל דפרטות  בז"ת רק היתה השבירה וכל

זו "ן , פרצופי כולל הפרצופים דכל דכללות הג"ר  אך

סוד  הם הג"ר  דהנה הוא, והענין נשברו. לא

דכללות והג"ר נשברו, לא והם המדרגות, פנימיות 

ושם  דכללות, הפנימיות  בחי ' הוא המדרגות כל של

שבירה. היה לא



לנפשך  חכמה דעה ד

 äðäå דהג"ר העולמות , כל בכללות  הוא כן כמו

מחצב  בחי ' נקרא העולמות  דכללות

מהרח"ו כמ"ש שבירה, שם היה שלא הספירות

קדושה שערי הרש "שבספר  שגם חכם תורת  (ועי'

במחצב  גם שבירה שהיה ומש"כ לזה, מודה

הנשמות דמחצב ספירות  בבחי' היינו הספירות 

ואכמ"ל ) מחצב וכו' הנקרא דכללות הו"ק בערך  ,

דכל  ונמצא שבירה, היה שם ורק  בערכו, הנשמות 

ביתר  אלקות  עצם לגלות רק  הוא בג"ר העבודה

עולמות הכולל הג"ר נחשב כללות ובכללי  שאת.

הם  הכולל והו"ק דא"ק , הצמצום שקודם המלבוש 

ולמטה שמהצמצום ואבי "ע א"ק (כמ"שעולמות

נפש מדרגת הוא א"ק  דכללות  ע"ו אות דוד  בחסדי

שהם  שלו והג "ר דיליה, ויושר עיגולים שהם ורוח

קדמון  ואויר אק"ס עולמות  הם יחידה חיה נשמה

עי"ש ) ש'לא'ומלבוש אהרן  של שבחו להגיד וזהו  ,

ה' בסוד ה'לא' עולמות של העבודה זהו כי  שינה,

הוא  ושם ע"ה, המלך  דוד  שאמר אחסר  'לא' רועי 

בביטול  עניוות  בחי ' שהוא משה של העבודה

וגו'. מאד  ענו  משה והאיש  בסוד  הגמור

äìòîìù  úåîìåòä 'éçáá àåä  äùî úàåáð

' ìàøùé éôìà úåááø' íå÷î àåäå íåöîöäî

 à" ìø ù"é ãåñá ìàøùé  úîùð ùøåù àåäù

ùåáìîä íìåòáù

 äæå משנאיך וינוסו  אויבך ויפוצו ה' קומה סוד

של  מהחטא לצאת רוצים אם כי מפניך,

כל  הנה וגו', בשר  יאכילנו  מי שאמרו  המתאוננים

שלמטה  בבחי ' הוא בשר , בבחי ' שחיים זמן 

שהוא  גם מהצמצום והוא והתיקון , השבירה מקום

באספקלריא  שנבואתם הנביאים שאר של הבחי '

משה  כי רבינו, משה דרך כפי ואינם נהרא, דלא

בהם  שאין  העולמות של במדרגה הוא רבינו 

דנהרא  אספקלריא בחי' סוד  והוא ותיקון , שבירה

דעת בחינת שהוא בו, אדבר  פה אל פה ובחי'

הוא  שם כי  התאוה, קברות  סוד הוא ושם עליון,

בזה  והעבודה הרוח', מן  'ויאצל סוד 'אצלו' בחי '

בבחי ' הכל בזה להכניע ואפשר  מאד , עמוקה היא

אויביך '. 'ויפוצו

 åäæå,ישראל אלפי רבבות  ה' שובה יאמר ובנחה

ומקום  הגמורה, המנוחה מקום הוא שם כי 

נפשות חיבור מקום שהוא ישראל, אלפי  רבבות 

בעולם  ישראל שורש שהוא רל"א י"ש בסוד ישראל

אלו ובעולמות  שבו, שערים ברל"א המלבו "ש 

ותיקון , משבירה למעלה פנימית  עבודה מתגלה

המנוחה  בעולמות והנה רל"א, י"ש משורש אלא

החיבור  שהוא ישראל' אלפי  'רבבות סוד הוא שם

ישראל. נשמות  רבוא ששים של הפנימי

 úåîìåòá  ÷åáãå ïåéìò úòã  åì ùéù éî

äçëù  íìåòì åì ïéà  íåöîöäî  äìòîìù

 ÷"åä íå÷îì ãøåéù úòá óàå  úå÷ìàî

åäæå ø"âä úåîìåòá  ÷åáã àåä  äøéáùäå

'àðøè÷úà àøéè÷ ãçá' é"áùø úâøãî

åäæå קטירנא 'בחד זוטא באדרא רשב"י  שאמר 

ביה  אחידא ביה נשמתי אתקטרנא,

העליון  ביחוד  דבוק עת בכל היה רשב"י כי  להיטא'.

שלמעלה  בעולמות דבוק היה כי  ומצב, מצב בכל

גילוי רק  הוא שם העבודה כל אשר  מהצמצום

הוא  השבירה במקום למטה כשנכנס  ואף  אלקות ,

עבודתו וכל שבירה בהם היה שלא בעולמות דבוק

דהנה  העליונה. הכוונה כפי  ה' את ליחד הוא

שבירה, היה ששם כלים בחי ' הוא העוה"ז מציאות 

בחי ' כנגד  והוא השבירה, עת  בכל לתקן  וצריך 

השכחה  את  עת בכל לתקן וצריך  ו"ק, ובחי ' נגלה

עבודה  הוא זה וכל אלקות , גילוי ידי  על אלקות של

אף  רשב"י  משא"כ  מאירה, שאינה באספקלריא

מבחי ' כלל נפרד אינו  הנגלה למקום יורד  כאשר

גם  הוא הכלי, למקום כשנכנס וגם תורה, הסתרי

עליון , דעת  מצד  הכלי  משיג כי אור , של במדרגה

שלמטה  העולמות  בבחי ' עוסק כאשר וגם

דבוק  הוא הרי  דכללות, הו"ק בחי ' שה"ס  מהצמצום

באופן  מהצמצום, שלמעלה העולמות בפנימיות 
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הוא  שהכל כלי , ושל 'אני ' של בחי ' בכל שרואה

מהדבקות נפרד אינו  ולכן  אלקיכם, ה' אני  בחי '

עת. בכל היחוד  בשלמות

ùéä úåìòäì àåä  íéðåúçúá äøéãä úéìëú

íâå àøåáä  ìù éúéîàä 'éðà' ä 'éçáì ãøôðä

íé÷åáã  úåéäì êéøö äìâðá  íé÷ñåòùë

'÷ä è" ùòáä êøã éôë úå÷ìàá  úåéîéðôá

 äðäã בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה נתאוה

בחי ' שהוא הו"ק בחי ' למקום הירידה הוא

ה'אני ' בחי ' הוא שם כי והסתר, שבירה ומקום זו"ן

הנפרד  היש  ברא שהקב"ה התכלית וכל הנפרד,

לאין  ולהכנס  לאין , היש  אח"כ  להחזיר כדי הוא

הבורא  של האמיתי היש  לגלות  שזוכה עד  הגמור 

העבודה  ובאמת  אלקיכם', הוי "ה 'אני סוד  שהוא

להפריד  אפשר  אי  שם ראשונות , לוחות  בבחינת

והוא  מים, מים תאמרו  אל בסוד לאין היש  בין 

נגלה  כשלומדים אף ולכן  כחדא, ואין  אני  בבחי '

התחתון , ה'אני ' בחי ' שורש שהוא ו"ק בחי' שהוא

כשלומדים  ואפילו בקב"ה, דבוקים להיות  צריך

להפסיק  שלא צריך משפט בחושן  עמוקות סוגיות 

שהוא  שבירה של בדרך ללמוד  ולא מהדבקות,

בבחי ' והפירוד הגשם מציאות  עם רק להתעסק

מהצמצום. שלמטה העולמות 

 äðäåרשב"י של הדרך  המשיך  הק' הבעש"ט

מ"מ  נגלה של העבודה גם שיש  שאפילו

דבר  בכל להיות צריך אך בחיצוניות , רק הוא

ואז  אלקות , גילוי  של באופן חיים באלקים בדבקות

הכלי לבחי' הירידה אלא שבירה, של כלי  אינו  הכלי

שהוא  במאור , ואור  מטי  ולא מטי  בבחי' הוא

רל"א, י"ש בבחי ' ישראל נשמת שורש של הבחינה

לחיצוניות לפעמים לרדת צריך  שהצדיק ואף 

היש  להעלות  לפנימיות מיד חוזר  מ"מ היש, למקום

הסלע, אל ודברתם של הבחי ' וזהו רל"א, י"ש לבחי '

מרשב"י הסתתרה הק ' שהשכינה אפילו  ולכן

בחיצוניות, רק  זה היה לא מ"מ בתיקו"ז, כמ"ש 

כל  אתקטרנא קטירא בחד  היה בפנימיות דהרי 

בבחי ' הדבקות בתכלית היה עת  ובכל ימיו ,

להיטא'. ביה אחידנא ביה 'נשמתי

 ÷åáã àåä êùåçå øúñä íå÷îá óà úîà ÷éãöä

'úéùåë  äùà' 'éçáá úå÷ìà  íöòá

 åäæå האד מכל מאד ענו משה היינו'והאיש  ם'

מהאומות אפי ' שבעולם ההסתרות  מכל

הסתר  בכל משה, בחי' אמת הצדיק  כי  והקלי ',

ונכנס  ויותר , יותר מתבטל הוא הרי עליו  שעובר

מיני כל עובר הצדיק על שגם ואף אלקות, לעצם

עת בכל נכנס הוא אך ערכו , כפי וחושך הסתרים

כי אלקות , בעצם ולדבקות  לפנימיות  יותר 

הגוף , של החיצוניות מבחי' נמשך השבירה

ומקום  המנוחה מקום שהוא לפנימיות  נכנס והצדיק 

עצם  של העבודה ושם ישראל, נשמת שורש 

משה  של לקח כושית  אשה בחי ' בסוד  אלקות 

של  המדרגה בבחי ' שחרות  בחי ' שהוא רבינו ,

אור  יוצר  נאמר זה ועל אלקות , בעצם דבקות

שהוא  לה' יודע הוא אחד  יום בבחי' חושך, ובורא

של  שחרות כלל שאין  דהיינו לילה, ולא יום לא

ואף  יום, בבחי ' הוא הכל אלא והסתר, לילה בחינת

שהוא  עצם דבקות  בחי ' אלא אינה הלילה שחרות

יום. בבחי ' גם

ø÷éòäåזו לעבודה להכנס  בתחילה שצריך  הוא

אין  לעולם בפנימיות  כי בפנימיות ,

במקום  נמצאים לפעמים בחיצוניות אך שבירה,

להמתיק  מיד  יכולים תמיד ולא השבירה

בפנימיות עת בכל דבוק  הצדיק  אך  החיצוניות ,

למעלה  עצם בדבקות עת  בכל הוא עכ "פ ושם

להכנס  לעולם שמקדים ידי ועל השבירה, מבחי '

ולהכיר  פנימיות , ובחי' עליון דעת לבחי ' תחילה

והצמצום, מהשבירה שלמעלה העליון היחוד  עוצם

הוא  שבחיצוניות  בעת גם להתקיים יכול עי "כ 

מהדבקות מתבטל ואינו  והסתר , שבירה בבחי '

מצב. ובכל עת בכל הפנימית 



לנפשך  חכמה דעה ו 

äçìöäì  úò ìëá íéåàúîä  íä íéððåàúîä

 êøöåä ïëìå 'ä úâäðäì  íéìèá  íðéàå úåøåàå

ìù ïåéìò  úòã òéôùäìå åçåøî ìéöàäì äùî

 úå÷ìà  íöòá úå÷áã

 äðäåטענות להם שיש אותם כל הם המתאוננים

טוב  יותר  היה שפעם שלהם, ה' בעבודת 

מתאוננים  הם והיום והצלחה, אורות  להם והיה

יאכילנו מי  תאוה התאוו  וזהו  אורות, להם שחסר

אורות מיני כל שהם וכו ', הדגה את וזכרנו  בשר 

ועתה  ה', בעבודת הצליחו כאשר  פעם להם שהיה

כאשר  קלי' בחי ' וזה וכו ', כל' אין יבשה 'נפשנו 

באמונה  דבוקים ואין ובחיצוניות  בו"ק רק  מונחים

שפעם  הללו הדיבורים וכל אלקות, ובעצם פשוטה

לתפוס  מצליחים ולא יבש  הכל והיום טוב היה

מתאוננים  בחי ' הוא זה כל הנה ה', בעבודת  אורות

הקב"ה  אמר  זה ועל מעלה, כלפי טענות ח"ו  שיש

היה  כי  זקנים, לשבעים הרוח מן להאציל למשה

דרך  וללמד  רבינו, משה של מהרוח להמשיך צריך

הוא  שהעיקר  אמיתית, ה' עבודת  ודרך  היחוד

כפי עליון דעת  של לעבודה להכנס וצריך  ביטול,

והגוף , החיצוניות של המציאות ולבטל הפנימיות ,

לטובה, הוא האדם על שעובר  מצב שכל ולהאמין

הדבקות מקום שהוא המנוחה למקום ולהכנס

ולא  חושך, בבחי ' ובין  אור  בבחי' בין  אלקות בעצם

שעה. ובכל עת בכל עליון  דדעת מהיחוד להפרד

 éôë á"åçã ãåçéä  íå÷îì ñðëð êìîì éðùä

ìëù ïå÷éúå  äøéáùäî äìòîìù  úåîìåòä

 ïëìå ãåçéä éòåùòùá  úåòåðú  íä úåâøãîä

 êìî úáä úà àåöîì  óåñáì äëæ

äæå שהלך מסיפו "מ, א' בסיפור למלך השני  סוד

לשביל  נכנס ותחילה וראה מלך  הבת  לחפש 

השביל  חיבור  מקום שהוא וכו' הצד  מן אחד

נשא, פרשת חכמה בדעה לעיל כמשנ"ת והנתיב

וכמה  מבצר שראה שם הסיפור המשך ואח"כ 

נאה  היה והמבצר  סביבו, שם עומדים היו  חילות 

מתירא  והיה החילות, עם מאד ומסודר  ומתוקן

מישב  והיה לכנוס, יניחוהו  לא פן  החילות, מפני

להמצר , והלך  הסוס  והשאיר  ואנסה, אלך  עצמו 

הולך  והיה כלל, עכבוהו ולא אותו מניחים והיו 

וראה  אחד  לפלטין  ובא עיכוב, בלי לחדר  מחדר 

וכמה  שם חילות וכמה בעטרה, המלך  שם שישב

מאד , ויפה נאה שם והיה לפניו , בכלים משוררים

עד  וכו', כלל שאלוהו לא מהם אחד ושום והמלך 

וכו'. מלך הבת את שם שראה

ïéðòäå צ"ר עם מ"ב הוא המבצר  דסוד  הוא,

ובינה, חכמה בחי' בחי'שהם הוא (דמ"ב

הוא  וצ"ר גבורה, בבחי' הוא מ"ב ששם כידוע בינה

צ"ר) בחי' שהוא דאבא יסוד בסוד  חכמה ,בחי'

הצד  מן אחד לשביל למלך  השני נכנס  ותחילה

אין  ששם הכתר, של מטי  ולא מטי למקום ונכנס

בחי ' הם אלא האור  היפך  אינם הכלים ושם שבירה,

שהכלי באופן  ולא מטי, ולא מטי  בבחי' ואין אני 

שלמעלה  בעולמות כי להאור, סתירה הוא והחושך 

ותנועה, שעשוע הם המדרגות  כל שם מהצמצום

אלקות, לעצם נכסים חושך  בבחי' הוא וכאשר 

ראיית של לתענוג נכנסים אור  בחי ' הוא וכאשר 

א  הם המדרגות שני  ובאמת  ענין ,השכינה, ותו 

השעשועים, עושה עצמו  שזה תנועות ב' הם אלא

אחת עבודה אלא עבודה, אותו הם ומשיח משה כי

בחי ' שהוא כושית , אשה שהוא חושך בבחי' הוא

דבקות בחי' הוא משיח ובחי' אלקות, בעצם דבקות

שבירה  בבחי' אלו  מדרגות  ב' אין  אך  האור , בגילוי 

תנועה  רק הוא הכל אלא למטה, כמו  ותיקון 

בחי ' וזה כחדא, ואין אני בבחי' עצמיים ושעשועים

שנכנס  ידי  שעל רבינו  משה של כושית  אשה

המשיח  של המדרגה המשיך עי"כ עצם, לדבקות

העליון . האור גילוי בחי ' שהוא 

 äðäå שהוא המבצר למקום הלך  למלך  השני

מ"ב  בחי ' והחכמה הבינה חיבור מקום

אך  ותיקון שבירה בחי' הוא בחיצוניות  ולמטה צ"ר

את בחיצוניות  מצא לא שעדין  אף  למלך השני

ובפנימיות היחוד , לעבודת  נכנס  מ"מ מלך  הבת 



תשע"ה  בהעלתך פר' ז של"ס

למצוא  לבסוף זכה ועי "כ  אלקות , בעצם דבוק היה

תענוג  של הדבקות אף  ולהשיג מלך  הבת את 

הקדושה. השכינה בראיית

 ñðëðå  íéøåñé úòùá ÷æç  åîöò ìèáî øùàë

äøåú éùåãéçì ë" çà äëåæ  íöò úå÷áãì

äáåèì äéä ìëäù  äìâúîå

 àúéàåס"ה)בלקו "מ עצמו(סי' לבטל שצריך 

למקום  ולהכנס יסורים לו  יש  כאשר  חזק

ולא  מטי  של המקום שהוא מהיסורים שלמעלה

יסורים  לו שיש בעת עיניו  עוצם וכאשר  מטי ,

אח"כ  זוכה וכו ', החיצוניות  של המצב מכל ומסתלק 

ונמצא  הענין . כל בלקו "מ עי"ש וכו' תורה לחידושי 

על  ואדרבה מאד, גדולות טובות הם היסורים שכל

בשעת אף  אלקות  בעצם לדבקות שנכנס  ידי 

חטא  וזהו  תורה, לחידושי לבסוף זוכה היסורים,

הוא  הדרך  ועיקר זה. ענין הבינו  שלא המתאוננים

בחי ' מהשבירה שלמעלה למקום תחילה להכנס 

בפנימיות לגמרי  עצמו ולבטל ראשונות לוחות 

ומקום  החיצוניות בחי ' גם לתקן יכול ואז לקב"ה,

השבירה.

 àúéàå לביטול זוכה שאין מי  דאפילו במוהרנ"ת

שעה  לפחות  אך הגדולים, הצדיקים כמו 

ביטול, של בחינה באיזה להכנס  יכול אחת 

של  המדרגה ועם הפנימיות עם ולהתקשר

את לתקן  יכול לחיצוניות חוזר כאשר  ואז הצדיקים,

המשיך  שהוא מאד ענו  משה והאיש  וזהו  השבירה,

ביטל  זה ובכח הביטול, של האור את  ישראל לכלל

תורה. למתן וזכו והקלי' הסט"א כל

' äåקבלת של המשך  שהם אלו בימים יעזור 

שהוא  זה לביטול להכנס שנזכה התורה

אהרן  של העבודה לבחי ' ונזכה תורה מתן  שורש 

אף  התורה לקבלת עי"כ ונזכה שינה שלא

גואל  בביאת מלכותך תראינה ועיננו  בחיצוניות 

. אמן  בימינו  במהרה צדק 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã וצריך ו"ק בחי' הוא נפש כל כי  לנפשך חכמה

הג"ר  בחי ' שהוא החכמה מבחי' להמשיך

בחי ' אל הצמצום מן  שלמעלה העולמות שהוא

שאחר  העולמות שהוא הו "ק  בחי' שהוא הנפש 

הנה  כי לראשך' כתר ל'והיא זוכים ואז הצמצום,

וגלגלתא  סתימאה חכמה של כתר של המדרגה

מטי בחי' הוא שם שהכל רבינו  משה של הדרך הוא

מתגלים  שבו קדשך ' שבת 'שמור  מטי. ולא

של  הדרך ידי  ועל המלבוש, של העליונים העולמות 

גם  יזכו עי "כ  הגמור , ביטול של הדרך  שהוא אלב"ם

כי אח"כ, שזוכים תורה חידושי  שהוא לחיצוניות 

אפילו עת בכל לאלקות חזק  עצמו לבטל צריך

עד  בגשמיות, עסק  או  הנגלה לימוד באמצע

אלקות להרגיש שבו הפנימית  לנקודה שנכנסים

החיצוניות, אפי ' לתקן הכח נמשך  ועי "כ  דבר , בכל

בשר  כל על רוחי אשפוך בנו  שיתקיים יעזור וה'

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה ח

תשע"זבמדבר פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז במדבר  פר ' של"ס
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äðëää àåäå äáëøîä úøåöë  åéä íéìâãä

 áéáñ  ìàøùé úåùôð úåãçà é"ò  äøåúä úìá÷ì

 ïëùîä

àúéàג ')במדרש ב' רבה ראוà(במדבר דכאשר

דגלים  עשויים המלאכים את ישראל

הקב"ה  להם אמר  לדגלים, מתאוים התחילו דגלים

למשה  אמר מיד משאלותיכם, ממלא שאני  חייכם

שיש  הוא, והענין  שנתאוו. כמו דגלים אותם עשה

ומרכבתא  תתאה מרכבתא שהם מרכבות ב'

דמרכבתא  הגר"א וביאר בזוה"ק , כדאיתא עילאה

תתאה  ומרכבתא סתימאה, המוחא ה"ס  תתאה

בחינות ב' דרך על והוא דעתיק. דעת ה"ס

בעולם  יחזקאל מרכבת  שהם למטה המרכבה

הבריאה. בעולם ישעי' ומרכבת  היצירה,

 äðäã מעשה השגת  בחינת הוא התורה קבלת 

להיות זוכין  התורה ידי דעל מרכבה,

מוהרנ"ת  כמ"ש  מקום של הלכותמרכבתו  (לקוטי

כ ') י"ט אות  ה' הלכה הפרות  ברכת  הל' ולכן áאו"ח

_________________________

שנאמר א . מלאכים של רבבות כ"ב עמו ירדו סיני הר על הקב"ה שנגלה בשעה היין בית  אל הביאני ד"א שם: המדרש  וז "ל

אותן  שראו כיון מרבבה דגול ה) (שיר שנאמר דגלים דגלים עשוים כולם והיו שנאן אלפי רבותים אלהים רכב סח ) (תהלים

הביאני  ב) (שם נאמר לכך  כמותן דגלים נעשים אנו  כך  אלואי אמרו לדגלים מתאוים התחילו דגלים דגלים עשוים שהם ישראל

אהבה  עלי ודגלו סיני זה היין בית  אל הוי מסכתי ביין ושתו ט ) (משלי ביין שנמשלה התורה בו שנתנה סיני זה היין בית  אל

חייכם  דגלים לעשות  נתאויתם מה הקב"ה להם אמר וגו' בישועתך נרננה אומר הוא וכן אהבה עלי מגדיל הוא אילולי אמרו

אותם  עשה לך  למשה ואמר לישראל אותם הקב"ה הודיע מיד משאלותיך כל ה' ימלא כ) (תהלים משאלותיכם ממלא שאני

שנתאוו: כמו דגלים

סמוך ב. אלו פרשיות קוראים שאנו מועד לאהל סביב במדבר שהלכו ישראל של דגלים ארבעה בחינת  וזה שם: לקו"ה וז"ל

מעשה  השגת  בחינת הוא התורה קבלת כי אחד, הכל כי יחזקאל, של במרכבה מפטירין שאז התורה קבלת  שהוא לשבועות 

בחינת  שזהו אדם. התורה זאת  שכתוב, כמו אדם, בחינת התורה כי מקום, של מרכבתו להיות  זוכין התורה ידי על כי מרכבה,

שזהו  כידוע הכסא נושאי חיות ארבע בחינת  שהם דגלים הארבעה הלכו מועד לאהל סביב כן ועל וכו'. כנ"ל המרכבה שלמות 

מחנות  בארבעה שהיו ישראל רבוא ששים שהם וכו'. לה סביב גבורים ששים והארון המשכן שהוא שלשלמה מטתו הנה בחינת 

מישראל  אחד שכל הינו בלילות. מפחד ירכו על חרבו איש  מלחמה מלמדי חרב אחזי כלם וזהו, שם. רש "י שפרש וכמו הדגלים

כל  צריך מועד, ואהל ויהושע  משה בחינת  ידי על התורה. לקבל המשכן שסביב ישראל נפשות  רבוא בששים להכלל שרוצה

והוא  גדולה מלחמה הוא כי בנפיק, בקי בעיל בקי בחינת  הנ "ל בקיאות בחינת הינו מלחמה, מלמד ויהיה חרב אחוז  שיהיה אחד

על  חרבו איש וזהו, הזאת . מלחמה מלמד בכלל שיהיה עד הרבה אמתיים חכמים תלמידי לשמש  וצריך  מאד ועמק גדול למוד

ה'. מלחמת וילחם בהאמת  עצמו את  יחזק שיהיה איך שיהיה מאד מאד בדעתו וחזק חרב חגור אחד שכל בלילות. מפחד ירכו
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ענין  שהוא שבועות  קודם במדבר  פרשת  קוראים

המרכבה  צורת כפי עשויים שהיו  הדגלים

בשבועות. יחזקאל מרכבת  קוראים ולכן  העליונה,

חיות ד' בחינת הם דגלים הארבעה וסוד 

מטתו הנה בחינת שהוא הכסא הנושאות

גבורים  ששים והארון , המשכן  שהוא שלשלמה

עשויים  שהיו ישראל רבוא ששים שהם לה סביב

שם, רש"י שפירש כמו הדגלים מחנות  בארבעה

בששים  להכלל שרוצה מישראל אחד  שכל והיינו

לקבל  המשכן שסביב ישראל נפשות רבוא

מלומדי חרב אחוזי  בבחי ' שיהיה צריך  התורה,

עיקר  והוא ושוב, ברצוא הבקיאות  שהוא מלחמה

וכו', בהלכה בקי בחינת  שהם התורה של הלכות 

הלכות. בלקוטי  עיש"ב

_________________________

התחתונה, נקדה בחינת  לילה כי ואחד. אחד כל על פעם בכל שמתגבר לילה חשכת  בחינת  ונפיק, בחינת  הינו בלילות', 'מפחד וזהו

מאד  גדול בקיאות  צריכין כי זאת, מלחמה מלמדי להיות  צריכין כן על המלחמה. עקר ששם ונפיק  בחינת שזהו לבנה בחינת 

של  הלכות ועקר התורה הלכות משם לקבל מועד לאהל סביב שילכו ישראל רבוא ששים כל צריכים היו כן ועל זאת . בהלכה

הוא  המדרש לא כי התורה. דברי כל את  ולקים התשובה בדרכי לילך זוכין זה ידי שעל הנ"ל בהלכה בקי בחינת  הם התורה

שיש  הפרטים והדינים ההלכות וכל כלה התורה כל צריכין הנ "ל ונפיק עיל של הזאת בהלכה ולבקיאות  המעשה אם כי העקר

ועל  וכו'. רז"ל שאמרו וכמו שעור בלי תחבולות וכמה בכמה ויום יום בכל מאד מאד מתגבר דבר הבעל כי ומצוה, מצוה בכל

בתורה. וחלק  אות  לו יש מישראל אחד כל כי התורה, של הלכות  בחינת  הם ישראל כלל כי המשכן סביבות  ישראל כל הלכו כן

מלמדי  בחינת ונפיק, עיל בחינת  שהוא הנ "ל בהלכה בקיאים שיהיו והעקר התורה של ההלכות כל נמשכו דיקא ידם על כן ועל

וכנ "ל. מלחמה

שמות  במספר שבט . כל של מספר בכל שכתוב, כמו צבא, יוצא נקרא אחד וכל אותם לספר יתברך ה' צוה כן ועל כ': אות שם

מלמד  להיות צריך  אז ונפיק  בבחינת  כשהוא הינו דיקא, צבא' 'יוצאי צבא, יוצאי בכלל להיות  צריך  אחד כל כי צבא. יצא כל

אלה  כל כי מנאם. בעגל כשחטאו שם, רש "י שפרש כמו העגל, אחר אותם למנות  שצוה המספר בחינת  וזה וכנ"ל. היטב מלחמה

משה  התיגע ואז מאד ישראל שחטאו העגל מעשה אחר יתברך ה' צוה הכל ישראל בני ומספר הדגלים ומחנה המשכן תקוני

אלול  כונות  סוד בחינת שהם הכפורים יום ועד מאלול שהם בעולם התשובה דרך  להמשיך  האחרונים יום במ "ם שזכה עד מאד

בהתורה  שם שמבאר כמו בקי פעמים שתי בחינת  התשובה דרך בחינת  שהם דרך, בים הנותן בחינת  שהם הברית, תקון שהם

סביב  הדגלים ומחנה  ישראל בני ומספר המשכן מעשה על יתברך ה' צוהו אז בעולם הנ"ל התשובה דרך  כשהמשיך  ואז  הנ"ל.

המשכן  ידי על שנמשך  הנ"ל בהלכה הבקיאות  בחינת שעקרו לעיל הנזכרים  התשובה דרכי בחינת הוא זה כל כי מועד, לאהל

בקיאות  בחינת נמשך  זה ידי שעל התחתונה בנקדה העליונה נקדה ליהושע משה בחינת מאיר שם שדרך  מועד האהל שהוא

כלם  שיהיו התחזקות  בהם גם להאיר האחרון קצה עד התחתונה דיוטא בתכלית  להאיר העליונה נקדה שיכולה עד הנ "ל. בהלכה

נפשות  רבוא ששים בחינת שהם לה סביב גבורים ששים בכלל כלם שיהיו עד לנצח  עצמן שיחזקו עד מלחמה מלמדי בכלל

ו  הנ"ל) התורה פי על היטב הכל מקשר איך  היטב הדברים (והבן התורה. אותיות  רבוא ששים שהם למנותם ישראל צוה כן על

וכו'.

אחד  וכל בשוב. בקי ברצוא בקי להיות  צריכין כי לראות . ה' אל יהרסו פן תורה מתן קדם פעמים כמה האזהרה גדל בחינת  וזה

ונפיק בבחינת אפלו וכן ושוב. רצוא בחינת  יש  רצוא בבחינת אפלו כי הזמן, ולפי בחינתו לפי ושוב רצוא בחינת  לו יש  ואחד

אחד  כל וצריך  ממנו. הגדול חברו נגד ושוב בחינת  הוא זה של רצוא בחינת  כי חברו, נגד אחד כל וכן ושוב. רצוא בחינת יש 

הזהירם, כן ועל בגשמיות. חברו בגבול לכנס הכבוד אחר רודף  יהיה שלא ובפרט  הגבול. את  להרס לבלי בהלכה בקי להיות 

מועד  לאהל סביב וכו'. מחנהו על איש  נכונים להיות  צריכין כלם כי יחנו, מועד לאהל סביב מנגד דגלו על ואיש מחנהו על איש 

שכל  ושעתו מקומו לפי שם הוא אשר המקום לכל התחתונה לנקדה העליונה מנקדה מקבלים שם שדרך הנ"ל וא"ו בחינת  שהוא

תכלית  שהוא אדם בחינת נעשה זה ידי שעל התשובה בדרכי לילך אחד כל זוכה זה ידי שעל הנ"ל בהלכה בקיאות  בחינת  הוא זה

עכ"ל. וכו', וכנ "ל המשכן סביב הדגלים מחנה בחינת  שהוא המרכבה, שלמות



לנפשך  חכמה דעה י 

ä  úéìëú úàöì êéøöå äåáâ êøåöì äãåáò

 úåéðçåøá ïéáå úåéîùâá ïéá ïåîîä  úååàúî

äøåúä úìá÷ ø÷éò àåäå

 äðäåהבהיר בספר קצ"ז)איתא המלך â (אות  דדוד 

וה"ס  לקוב"ה, דלעילא תורה מחבר  היה

העבודה  תכלית  דעיקר הוא, והענין לשמה. תורה

מבעלי שקיבל הקודש עבודת  בספר כמ"ש הוא

גבוה, לצורך הוא שהעבודה האמיתיים העבודה

איש  שקיבלו אמיתיים עבודה מבעלי  הקבלה וזהו 

לפועל  להוציא זכו והם רבינו, משה עד איש מפי

וזהו גבוה, לצורך העבודה שהוא העליונה הכוונה

זה  דבר  ואמנם שם. שהאריך כמו  האמיתיים החיים

תאוות רק  ולא ממון , תאוות  מלא העולם כי קשה,

עם  עסוקים ה' עובדי  אפילו אלא כפשוטו, ממון 

עשירים  להיות  שרוצים רוחנית, ממון תאוות

לתכלית כוונתם אין  אך  וברוחניות, בתורה גדולים

התורה  לקשר שהוא גבוה, לצורך שהוא העבודה

הוא  התכלית  כי  ע"ה, המלך  דוד כמו קוב"ה עם

אור  עצם לגלות בעולמות, אלקות  גילוי  להמשיך

לו להיות הקב"ה נתאוה כמ"ש  בעולם ב"ה א"ס

עצם  לגלות  רוצה הקב"ה כי  בתחתונים, דירה

תכלית והוא בעולם, אלקות התגלות  שהוא התורה

ומעיינים  לשמה תורה לומדים וכאשר הבריאה,

על  שהוא לעשות, מנת  על ללמוד וזוכים בתורה

בכל  ית "ש  ואחדותו  יחודו  ולגלות  ליחד  מנת 

התגלות עצם שהיא הק ' התורה ולגלות העולמות ,

שהיה  המלך דוד ענין והוא בתחתונים, אלקות 

קוב"ה. עם דלעילא תורה מחבר 

úîàáå עסוקים העולם כל כי  קשה, דבר  הוא

בממון  כפשוטו  או  ממון , בתאוות 

בתורה  להתעשר  שמחפשים ברוחניות או  גשמי,

המלך  דוד  מדרך  רחוק הוא זה וכל וברוחניות,

שהוא  לקוב"ה, מעלה של תורה לקשר שזכה

ב"ה  א"ס  אור  להמשיך לשמה, תורה אמיתת 

ב"ה  דא"ס הקו ה"ס  הק ' התורה כי  הק', בתורה

ע"ד ) ט' דף ברחה"נ  האור (כמ"ש המשיך  המלך ודוד  ,

גבוה  לצורך עבודתו  והיתה עלמין, כל סובב של

יחודו גילוי  שהוא בעולם, הק' התורה לגלות  שהוא

הראת אתה וכמ"ש  העולמות , בכל ית"ש ואחדותו 

וה"ס  מלבדו , עוד אין  האלקים הוא ה' כי לדעת

גילוי שהוא דכולהו, כללא שהוא אלקיך ה' אנכי

שביאר  כמו  שאנכי  מי 'אנכי' בסוד  אלקות  עצם

זה  וענין אלקיך, בהוי"ה מתגלה והוא הבעה"ת ,

מאד . מאד עמוק  דבר הוא

 úåùôðä  ìë  úà  äìòî äùî 'éçá úîà ÷éãöä

 ë"éò êéùîîå ïåîîä  úååàú  íäî ìèáîå

 áåùå àåöø ãåñá  äøåúä úåìâúä

åäæåבלקו "מ י"ג )שכתב אפשר (סימן שאי

שישבר  עד  שלמה השגחה תאוותלהמשיך

יתברך  אלקותו  להמשיך אפשר שאי דהיינו ממון ,

ידי על רק  הבריאה, כוונת  תכלית כפי  בעולם

ממון  תאוות  ממון שמשברים תאוות  הן (והכוונה

כנ "ל ) ברוחניות  ממון תאוות  והן בגשמיות  וזה כפשוטו ,

בא  התורה התגלות  כי  התורה, קבלת עיקר

להמשיך  יכולים ועי"כ ושכינתיה, דקוב"ה מיחודא

תיקונא  בחינת וזה בעולם, התורה הארת

ידי ועל תתאה, ומרכבתא עילאה דמרכבתא

מ"ן , בבחינת ישראל נפשות  כל המעלה החכם

הוא  והתכלית  המרכבה, נתקן ועי"כ התורה, נולד 

_________________________

שותקג. היה שלא בגרסתו, בקרבי) חלל ולבי כמ"ש היצה"ר להרוג יכל במה (פירוש דוד לו יכל ובמה שם: הבהיר ספר וז "ל

והיינו  להקב"ה, מתחברת מעלה של התורה לשמה, תורה לומד שאדם שעה כל כי מעלה, של תורה מחבר והיה ויום, לילה

כלה  היינו דאמרת , תורה ניהו ומאי לשמה, בא לשמה שלא שמתוך  לשמה, שלא ואפילו תורה אדם ילמוד לעולם דאמרינן

תורה  ד') ל"ג (דברים דכתיב הוא ברוך הקדוש  של ארוסתו והיא התורה, אוצר והיא המצות, בכל ומוכללת ומעוטרת שמקושטת

ארוסתו  היא לשמה, בתורה עוסקים כשישראל כיצד, הא מאורסה. אלא מורשה תקרי אל יעקב, קהלת מורשה משה לנו צוה

עכ"ל. לישראל, מורשה היא הקב"ה של ארוסתו שהיא ובזמן הקב"ה, של



תשע"ז  במדבר פר' יא של"ס

האדם  שהוא אדם' התורה 'זאת  לבחי ' להגיע

לחכם  אדם בני באים וכאשר  הכסא. על היושב

והצדיק  רצון, איזהו  לו יש  ואחד  אחד כל הדור,

עוז  ויורד ואח"כ עמהם, ועולה הרצונות  כל לוקח

בעליות רצוא ושוב, רצוא והחיות וה"ס מבטחה,

התגלות עם הנפשות בחזרת  ושוב הנפשות,

זוהר  בתיקוני  שמובא וזהו  ק"ט)התורה, דף ע' (תיקון

הפנים, שר  מט"ט דא ושוב נוריא"ל דא רצוא

ושוב  ממון, תאות  בחמימות דלוק  נור דא נוריא"ל

משה  בשם רשים דאיהו הפנים שר  מט"ט דא

נתשכך  ידו  שעל אפינו, רוח שהוא משיח דאיהו 

גי ' שככ"ה לו , שככה העם אשרי וזהו  החמימות ,

דא  רצוא וזהב, כסף אלילי  משכך  שהוא מש"ה

התורה. שמקבל משה דא ושוב הנפש , שהוא רצון

זאת שיעשה אפשר  אי בעצמו  החכם גם והנה

שמקבץ  מה שכליים, שני הם כי  אחד , בשכל

ומוריד  אותם שמעלה ומה אחד , שכל הוא הנפשות

שינים  ב' בחינת וזה אחר, שכל הוא מבטחה עוז 

ארבעה  של ושין  ראשים שלשה של שין שבתפלין,

עי"ש  שכליים. השני  הם שינין שהשני ראשים,

הענין . כל בלקו"מ היטב

 ãâðëå ïéùàø 'â  ìù ' ù ãâðë  äàúú àúáëøî

ìù 'ù ãâðë äàìéò àúáëøîå  äàîéúñ àçåî

 ÷éúòã  úòã ãâðëå  íéùàø 'ã

ïéðòäå ומרכבתא עילאה מרכבתא דשורש הוא,

סתימאה  דמוחא המדרגות  ב' הם תתאה

של  המרכבה דהנה הגר"א, כמ"ש  דעתיק  ודדעת

והוא  תתאה, מרכבה בחי' הוא סתימאה מוחא

ומבואר  ראשים, ג' של שי"ן וה"ס התפלין, במקום

המוחין  הם שבמוחין  ה' דמדרגה באריז"ל

ג' של שי"ן בסוד  חב"ד מוחין  ג' שהם הפנימיים

דדעת וחו "ג חו "ב מוחין ד ' הם באמת כי ראשים,

בנה"י שמלובשים מוחין אלא ג' נעשים דאימא

ביסוד  שניהם נכללים דדעת  החו "ג כי  בלבד,

דא"א  דשערי קוצי להמשיך צריך  ואח"כ דאימא,

של  קשר  במקום דז"א העורף באחורי  הנמשך 

בהמוחין  דשערי  קוצי הכאת  ידי ועל תפלין ,

לחוץ  ויוצאים ובוקעים אורם מתרבה הפנימיים

שהוא  שבמוחין  ו ' מדרגה והוא התפלין , בסוד

ואז  התפלין, מקיפי בסוד במצח המוחין בקיעת 

ראשים. ד' של שי "ן  בסוד  מוחין הד' כל (עי'מתגלים

ועי' פ"ז, כ "ט שער ובע"ח ופ"ה, פ"ד התפלין שער פע"ח

ד ' ושל ראשים ג ' של  ש ' בענין דתפלין ד ' דרוש שעה"כ 

.ראשים)

ìòå ïéçåîáù ' ä  äâøãî àéä  äàúú àúáëøî

ìë íéëëãæî à"àã éøòùã éöå÷  úàëä éãé

äåáâ êøåöì  åéäéù úåðåöøä

ïéðòäå כלל רואים כאשר  בתחילה דהנה הוא,

שהוא  המלאכים, מרכבת  את ישראל

את להשיג ומתאוים מקנאים מוחין , הד' בחינת

כל  ואמנם בנוריאל, רצוא בחינת  והוא המוחין,

תאוות בחינת שהוא משלו רצונות לו  יש אחד

בתורה  לעשירות  ומתאוה רוצה כי  ממון ,

ואי דליק, נור בבחינת אש  מזה ונעשה וברוחניות

בחינת לזה וצריך  למרכבה, לזכות  זה באופן אפשר

נשמות לקשר שהוא ראש, של תפלין  של קשר

לזכות אפשר אי כי  אחד , בלב אחד כאיש  ישראל

התקשרות יש  כאשר רק  בשבועות, למרכבה

תאוות יש  כאשר  אך  אחד , כאיש  ישראל נפשות

כל  כי הנפשות, התקשרות  שיהיה אפשר אי  ממון ,

ממון  תאוות בבחי ' ואף עצמו , בתאוות  עסוק אחד

ולא  לעצמו  ועבודה תורה להשיג שהוא רוחני ,

אחדות שיהיה עי "כ  אפשר אי היחוד , לשם לשמה

דשערי הקוצא להמשיך צריך  ולכן ישראל, נפשות

כל  ולקשר האמיתי , הרצון המשכת  שהוא דא"א

האמיתי להתכלית ישראל נפשות  של הרצונות

מהם  ולבטל בעולם, יתברך יחודו  לגלות  שהוא

את לשכך  שהוא ה'שוב' ענין  וזה הממון , תאות 

תאוות של הרצונות  ריבוי  של והחמימות  האש

אלא  לרצות  ולא וזהב, כסף  אלילי שהם הממון 

העבודה  בסוד  יתברך  לבורא רוח נחת לעשות 

גבוה. צורך



לנפשך  חכמה דעה יב 

ìá÷ìå úåùôðä úåãçàì òéâäì øùôà éà

äöòäå ïåîîä úååàú ìåèéá éãé ìò ÷ø  äøåúä

 úîà ÷éãöì øù÷úäì  äæì

 äðäå דוד לבחי' שייכות איזה לו  יש אדם כל

לכוון  וצריך  לשמה, ולתורה המלך

בתחתונים, ושכינתו  יחודו גילוי לשם במעשיו 

כל  ובכל ובאמת  מצוה בכל בפשטות  התורה קיום

בתחתונים, יתברך  שכינתו  בזה ממשיך הרי  דבר 

את המושך שוא מתאוות לצאת  שצריך  אלא

או עצמו  את  להגדיל עת  בכל לחפש האדם

עת בכל עסוק  דאם ברוחניות, או בגשמיות

דשערי הקוצי  להשיג יכול אינו  אמלוך' ב'אנא

הקוצי שמשיג מי  אך  תפלין , של הקשר סוד שהוא

בעולמות, אלקות  לגלות  אלא רצון לו  אין דשערי

אך  גבוה, לצורך שהיא האמיתית  העבודה וזהו 

בפירוד  חיים לכן אמיתית, מעבודה שרחוקים כיון 

אחד  בלב אחד  לאיש  להגיע אפשר  שאי  כזה

להתקשר  הוא לזה והעצה כראוי , התורה ולקבל

כי המלך, דוד של הדרך  ולקבל אמת  צדיק עם

החמימות ומשכך  הרצונות כל לוקח אמת הצדיק

ביטול  שהוא 'שוב' בחינת  שממשיך ידי על

האמיתית לתכלית כולם שיכוונו באופן הרצונות,

לקבל  שעסוקים זמן כל אך אחד . בלב אחד כאיש

לחפש  דהיינו העשירות, חיפוש  ענין שהוא אורות,

אפשר  אי  ברוחניות , ממון  תאוות  בבחי ' גילויים

אמת הצדיקי  ורק אחד, בלב אחד  לאיש להגיע

והיה  כושית  אשה שלקח ע"ה רבינו משה בחינת

דבוק  שהיה המלך  דוד  וכן  אלקות , בעצם דבוק

שעשועי, תורתך  לולא כמ"ש עצמיים בשעשועים

ית ' ואחדותו יחודו  שיתגלה הוא ענינם כל

ומכה  דשערי הקוצי נמשך  ידם ועל בעולמות ,

של  מרכבה לבחינת שזוכים עד בהמוחין

המלאכים  כמו תתאה, מרכבתא שהוא המלאכים

ותאות וקנאה עצמי  רצון שום להם שאין

אלקות לגלות הוא תשוקתם כל אלא עשירות ,

בעולמות.

 êëùìå úåðåöøä ìë  ìèáì êéøö  äìéçúá

 áåù êéøö  ë"çàå ïåîîä  úååàú  ìù úåîéîçä

 êéùîäìå  äøåúä ìëì ï"î ãåñá  ÷÷åúùäì

 ïéìôúä ñ" äù ïéçåîáù 'å  äâøãî

ìëå'ג של שי "ן  סוד  שהוא הראשון, שכל הוא זה

הפנימיים  המוחין  בחינת  שהוא ראשים,

מדרגה  שהוא סתימאה, שבמוחא בחב"ד ששרשם

בחסדים  הגבורות נכללים ושם שבמוחין, ה'

דאימא, ביסוד המלובש דדעת אחד מוח בבחינת

של  החמימות תוקף ומשככים שממתיקים והיינו

בחסדים  נכללים אלא ניכרים ואינם הגבורות,

אשרי בסוד  ה'רצוא', את המשכך 'שוב' בבחינת

אחר , לשכל להכנס  צריך כך  ואחר  לו. שככ"ה העם

באופן  אך  'רצוא' בבחינת  שוב מ"ן  להעלות  שהוא

גבוה, לצורך יהיה הרצון  שכל דהיינו  מזוכך ,

אחד , בלב אחד כאיש הנפשות  כל בהתאחדות

מוציאים ו 'ועי "כ  מדרגה בסוד  לחוץ המוחין  הארת

בחינת והוא התפלין , סוד עיקר שהוא המוחין של

שהוא  דעתיק, מדעת  הנמשך  עילאה מרכבתא

מקיפי בסוד בחוץ המתגלה הקדושה התורה הארת

שין  בסוד דדעת  הגבורות גם מתגלה ושם התפלין ,

מזוכך . באופן  שהוא אלא ראשים, ד' של

'ã ìù 'ù ãâðë íåé  íéòáøà  äøåú ïúîì  äðëää

 ïéìôúä ãåñá äàìéò àúáëøî àåäù  íéùàø

éë התורה לכל השתוקקות בודאי  צריך באמת

של  באופן  שיהיה צריך אך העשירות, ולכל

ולא  גבוה, לצורך שהוא האמיתית התכלית

אמלוך' 'אנא בחי' שהוא ממון  תאות  בבחינת

ידי על להתגדל העצמיים הרצונות כל שהוא

גילוי לתכלית  אלא והעבודה, התורה עשירות 

דמתן  יום ארבעים סוד והוא בתחתונים, אלקות 

ראשים ד' של שין  כנגד שהם כלולתורה אחד  (כל

מ') הרי מ',מי' תורה אותיות שהוא תרומה בסוד  ,

האחדות שהוא תפלין של קשר לסוד  להכנס  וצריך 

הרצון  של הכח ולקבל אחד , בלב אחד  כאיש של



תשע"ז  במדבר פר' יג של"ס

תאות של ולא גבוה לצורך העבודה של האמיתי 

לשער  להגיע שצריך לשבועות ההקדמה וזה ממון ,

החמשים, לשער  להיות צריך והתאוה החמשים,

שעל  העליון  ללבנונית  להגיע יהיה שהרצון  דהיינו

את שמשככים באופן  ממון , התאות  משכחים ידו 

בבחינת ממון  תאות  של האש שהוא נוריא"ל

ועי"כ  'שוב', בחי' שהוא למט"ט ונכנסים 'רצוא',

שי"ן  בחי' שהוא התפלין לאמיתת להגיע יכולים

יום  במ' שניתנה התורה שהוא ראשים ד ' של

וכאשר  עילאה, מרכבתא והוא דעתיק, דעת שהוא

מ"ן  להעלות בודאי  צריך העשירות , מתאוות  יוצא

אחר  רק הוא אך סוף , בלי התורה כל את  ולרצות

צריך  ואז  העשירות , של התאוה את ששיכך

ואדרבה  הנפש , בכלות  הק ' התורה לכל להשתוקק

בגשמיות הן הממון תאות את שביטלו הצדיקים

לצורך  אלא אחר  רצון  שום להם ואין  ברוחניות, והן 

להם  ויש  חדש, שכל מקבלים זה אחר  הנה גבוה,

כל  עם ומתאחדים הק ', התורה לכל גדול כליון 

אדם, נשר שור אריה שהם המרכבה בחינות 

ישראל נשמות  בחי ' כל שם)הכולל לקו"מ ,(עי'

שישית מדרגה מבחי' מ"ד  וממשיכים מ"ן  ומעלים

בכל  התורה אור  את  וממשיכים תפלין, של

העולמות.

éë מח רק  הק ' התורה שמחפש  חיפוש מי  מת

התורה  אור להמשיך  יכול אינו העשירות,

ולשכך  העשירות לבטל תחילה צריך  ולכן הק',

לאלקות אמיתי לרצון ולהכנס  ממון , התאוות

דא"א, דשערי הקוצי הכאת  בכח התכלית שהוא

הרצונות שאר  כל המשכךולבטל 'שוב' (בבחי'

ה'רצוא') את  לשכל ומבטל להכנס צריך  זה ואחר ,

ולהכנס  הק ', התורה לכל שוב ולהשתוקק  הפוך,

ומט"ט  נוריא"ל בסוד  הק' בתורה ושוב רצוא לסוד

ולא  ברוחניות  לא בעולם דבר  ואין דקדושה,

התורה  ידי על בו  לזכות אפשר  שאי בגשמיות

יומם  נהגה ובהם ימינו ואורך חיינו הם כי הק',

ולכל  התיקונים לכל להגיע יכולים ידה ועל ולילה,

בתורה  כלול שאינו  ענין  שום אין כי  המעלות,

זוכים  ובאמת  העולמות, ובכל המדרגות בכל

המדרגות, ולכל התורה ולכל העשירות  לכל אח"כ

לצורך  אלא והכונה העסק יהיה שלא צריך אך

העשירות כל את  אח"כ  יקבלו וממילא גבוה,

בקדושה.

 ãçà áìá ãçà  ùéàë  äøåú ïúîì  äðëää ø÷éò

 éåìâ àåäù  úéìëúäì íéðååëî  íìåëù ïôåàá

íéðåúçúá  úå÷ìà

ïëìå כל את  לאחד  צריכים היו תורה מתן קודם

שהיה  באופן  אחד , בלב אחד כאיש  ישראל

בתחתונים, אלקות  גילוי  להמשיך אחד רצון  לכולם

משה  בכח והכל אחד, כאיש כולם נתאחדו  ועי"ז

כל  הלקוח אמת הצדיק בחי ' שהוא ע"ה רבינו 

את ומשכך  ישראל נפשות  כל של הרצונות

מתאחדים  שכולם עד  הממון , תאוות של החמימות 

ארץ  דרך במסכת דאיתא וזהו  אמיתי . אחד  ברצון

שלום' 'שר נקרא המשיח דמלך  השלום בפרק  זוטא

אפשר  אי  כי  שלום, על היא הראשונה והדרשה

וצריך  ב'בשלום' דבוקים כאשר רק  לתורה לזכות

שבזה  והרוחני הגשמי הממון  תאות  את לשכך

אפשר  ואי  היום, בכל האדם של הראש כל שקוע

בבחי ' הזמן כל עסוק  הראש  כאשר לשבועות להגיע

בעולם, השלום בכח רק  היא התורה וכל פירוד,

בעצמו עת בכל ולעורר  השלום לסוד להכנס וצריך 

שאין  ואף גבוה, לצורך הכוונה הוא שהעיקר 

לצדיקים  להתקשר  צריך כראוי, הענין את מבינים

להמשיך  יום בכל וצריך  הזה, הענין את  המבינים

שהוא  א"א, של מהרצון ולהמשיך שערות קצת

הספירה  מימי יום ובכל העליונה, להכונה הרצון

אין  ולכן א"א, של שערות  עוד  להמשיך צריך

בחי ' על להורות  הספירה ימי  בכל השערות קוצצים

בערב  ואח"כ  אלו , בימים הנמשכים דא"א שערות

הלבנונית לבחי ' ונכנסים השערות מגלחים שבועות

הפשוט. האחדות  שהוא עצמה, הגלגלתא של



לנפשך  חכמה דעה יד

'äå המרכבה בחי' מהמלאכים לקבל שנזכה יעזור 

המרכבה  לקבל עי"כ שנזכה כדי  החיצונה,

תורה  בבחינת  הק ' לתורה ונזכה הפנימית,

ואיתא  החמשים, ושער  סתימאה דעתיקא

יעזור  וה' הגאולה, סוד הוא דשבועות  בתיקונים

השלמה  לגאולה ונזכה הק ' התורה לקבל שנזכה

צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין ועין

אמן . בימינו  במהרה ברחמים



תשע"ז  השבועות חג דא"ח טו ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ז השבועות  חג דא"ח ליקוטי

 æ"òùú úåòåáùä âçá åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìçà

úåòåáù  ìéì

íãå÷ âç  ìéìã áéøòî  úìéôú éáâì 'çîä ïéðòá

 ë"äàö

øáéã [à הט"ז בין  תצד )מהמח' סי' לבין (ריש 

אבי(שם)המג"א שיטת  שהביא

יעקב  רבי הגאון המפלפלים ראש החילוק ' 'שיטת 

לאבי פאללאק  הברכה עמק בספר בשמו הובא (כן

שבועותהשלה"ק ) בליל מעריב להתפלל יש  האם ,

מתפללים  שאם טוען  דהט"ז  בצאה"כ , דייקא

משא"כ  ב'תמימות', חסרון הוי צאה"כ  קודם מעריב

עשיית שרק  סוברים והמג"א פאללאק  יעקב ר'

אך  בתמימות, חסרון  הוי הלילה קודם קידוש

בתמימות, חסרון  אין  הלילה קודם מעריב בתפילת

בגמ' אי' ע"ב)שהלא כז דף  שאפשר (ברכות 

יום  בעצם מוצש"ק  של אפי ' מעריב להתפלל

נוגדת חול של ערבית תפילת  שאין וש"מ השבת,

חג  ליל תפילת  אין וה"נ השב"ק, יום לקדושת 

ספיה"ע, של המ"ט יום לספי' מפריעה השבועות

הפלוגתא. שורש צ"ב ולכאו' פאללאק. הר "י  עכ"ד 

 ç"ãé áéøòîá  íéàöåé  íà íéðåøçàä  úúâåìô

ùåãé÷

øàéáå [á הידועה במח' שנחלקו  שי"ל מורנו 

להחת"ס הצל"ח לרישבין  (בהגהותיו

רעא) היום סי' קידוש חובת  ידי  יוצאים האם ,

שלהצל"ח ערבית, סי'בתפילת ריש מרבבה (בדגול 

בתפילתרעא) קידוש מצות את מדאו ' מקיימים

השבת יום את 'זכור היא המצוה שהלא מעריב,

וזה  בדברים, השבת  יום את לזכור שעלינו  לקדשו',

החת"ס  משא"כ מעריב, בתפילת כבר  מקיימים

וכמש "כ  קידוש, יד "ח במעריב יוצאים שאין חולק 

הביאוה"ל סק"ב)גם ובמשנ"ב מיד  ד"ה אי '(שם דהלא

בקידוש , מצרים יציאת להזכיר  חיוב דיש  בגמ'

מקשה  וכן יצי "מ, נזכרת  אין ערבית ובתפילת 

אדם  כל ובסתם כוונה, צריכות דמצוות קיי"ל דהלא

עשה  מצות חובת  ידי במעריב לצאת  מכוין אינו

כתקנת המצוה לקיים אדם כל שברצון  דקידוש ,

יין . של כוס על כתקונה המצוה נעשית  שתהא חז"ל

 áéøòî ììôúäì øúåî íàä éåìú åæ àúâåìôá

 é" åòáî  úåòåáùã

ì" éå [â שהט"ז והגרי "פ , הט"ז  גם נחלקים שבזה

קידוש  יד "ח שיוצאים כהדג"מ ס "ל

שאין  מודה הגרי"פ שאף  כמו  וא"כ במעריב,

להתפלל  אין ה"נ הרי  בצאה"כ אלא קידוש  לעשות 

כמו הוא המעריב שהלא בצאה"כ, אלא מעריב

הדג"מ  על כהחולקים סבר הגרי"פ משא"כ  קידוש,

במעריב  קידוש חובת ידי יוצאים שאין  וסוברים

להדיא  יכוין שאם חידוש י "ל זה ביאור  [ולפי 

יד"ח  בזה לצאת רוצה שאין שבועות דליל במעריב

קודם  מעריב להתפלל להט"ז  אף מותר  יהא קידוש

צאה"כ ].

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה טז 

íéìáå÷îä  ô"ò íé÷ñåôä 'çîá äòøëää

íééñå [ãבכללי הכנה"ג שכתב הידוע הכלל ע"פ 

סי'הפוסקים תפילין בהל ' במ"ב (כמובא

סקמ"ב) תהא כה הפוסקים שנחלקו מקום שכל ,

במקו"א [והבאנו  המקובלים ע"פ  (עיין ההכרעה

החכמה) ים שו"ת בריש  האג"מבארוכה (או"ח דעת 

ג ) סי' יכול ח"ד שהוא הזוהר  ספר על רק  קאי דזה

להביא  שם הארכנו אך הפוסקים, מח' בין  להכריע

במח' להכריע שאפשר האג"מ, חידוש את לדחות 

דברי או  האריז"ל רבינו  תורת  דברי ע"פ הפוסקים

ואכמ"ל]. המקובלים, גדולי  ושאר  הרש"ש 

î"âãä  ìò  íé÷ìåçäë  äàøð ù" ùøä  úîéúñî

åððééðòáå [ äלהדיא מהרש"ש  (בהגדש"פ אי'

שבת'קדש ') דליל בין שקידוש

להרש "ש  [שס"ל מדאורייתא הוא יו"ט דליל ובין

לקדשו השבת היום את דבזכור הראשונים כשיטת

מסתימת ומשמע טובים], הימים כל אף  נכללים

כשהתפלל  אף  שמיירי  הרש"ש  דברי  פשטות

קידוש קודם ישראל )מעריב בכל  תמיד הפשוט (כמנהג 

המצוה  יד "ח שיוצאים הרש"ש  סותם בזה ואף 

נראה  ומזה דייקא, יין על הקידוש  בעשיית מדאו'

שאין  וס "ל הדג"מ על כהחולקים ס "ל שהרש"ש 

ערבית. בתפילת  קידוש  חובת  ידי יוצאים

 ú÷øá øåèä úèéùì úåòåáù ìéì ïå÷ú øãñ

øîà [åברקת טוב ספר  חיים בשם הרב (להמקובל

תצד ) סי' זי"ע מהרח"ו תלמיד  אי 'הכהן וכן 

זי"ע האמצעי  המאמרים-שבועותמהאדמו "ר  (בספר

שכו) שבועותשיש עמ' ליל התיקון (חלקלומר 

תושב"כ ) התנ "ך - דייקא אמירת הלילה חצות  לפני

חצות ואחר הלילה], חצות לפני  למקוה לילך  [וכן

התורה- סודות  בלימוד דייקא לעסוק יש הלילה

בזוה"ק  להדיא וכדאי ' צז תושבע"פ , דף  אמור (פר '

שיש ע"א) שבועות, ליל תיקון בסוף שאומרים

סודות בלימוד  בתושבע"פ , שבועות  בליל לעסוק

.áהתורה 

'÷åðå à"æã íéøúëä ïå÷éúì –––– íéãåîéìä 'á

øàáîå [æ האריז"ל דברי ע"פ  אדמוהאמ"צ בזה

הכתרים  שבועות  בליל להשלים  שיש

הלימודים, ב' אלו ע"י  נעשה וזה ולנוק ', לז"א

תושב"כ חצות )דבלימוד לז"א (לפני כתר  עושים

הז"א) הוא שתושב"כ  תושבע"פ (כידוע ובלימוד  ,

חצות ) לנוק '(לאחר כתר  בחי'עושים (שתושבע"פ

הנוק ') .'פה-מלכות'-

äå÷îáå ãåîéìá íéøúëä  úééùò

óéñåäå [ç בשער הלא צ"ב שלכאו' מורנו , בזה

להדיא אי' להאריז"ל (ענין הכוונות 

א') דרוש השבועות הכתריםחג ולנוק ')ששני (לז"א

ואיך  שבועות, דליל המקוה טבילת בשעת נהיים

ע"י הכתרים שנהיים אדמוהאמ"צ מפרש

לדעת בזה כיוון  שאדמוהאמ"צ אלא הלימודים,

נהיה  הטבילה שבשעת  מדבריו  שמשמע הרש "ש,

_________________________

באורייתא ב. למלעי ליה לבעי ליליא להאי מטי כד מיניה, אתאבד לא וחושבנא יומא להאי טהור דמטי ומאן שם, הזוה"ק ז"ל

ואתדכי. ליליא בההוא עליה דמטיא עילאה דכיו ולנטרא בה ליליא ולאתחברא בהאי למלעי ליה  דבעי דאורייתא  ואוליפנא 
עמיקא  דנחלא ממבועא  כחדא  דיתדכון בגין פה , דבעל ויתשכחון אורייתא בהו ויתחבר שבכתב תורה ליתי יומא בהאי לבתר, .

וגו'. בפיך  שמתי אשר ודברי עליך  אשר רוחי ה' אמר אותם בריתי זאת  ואני ואמרי, עליה מכריזי כדין לעילא. חד בזווגא כחדא

עלמין, בתרין ולבנן לן קדישא ירותא לאחסנא ניתי ואמרי, באורייתא לעאן והוו ליליא בהאי ניימי הוו לא קדמאי חסידי דא, ועל

להכי. דזכאין דאינון רישייהו על מתעטרי ותרווייהו במלכא ביה לאזדווגא ואתיא עלייהו אתעטרת ישראל כנסת לילא וההוא

בתכשיטהא  למחר דתשתכח בגין כלה תכשיטי לתקנא ניתי לגביה, ליליא בהאי חבריא דמתכנשי בשעתא אמר, הכי שמעון רבי

עטראה  ואנהיר תכשיטהא תקין מאן למטרוניתא, מלכא יתבע כד דחבריא, חולקיהון זכאה יאות . כדקא מלכא לגבי ותיקונאה



תשע"ז  השבועות חג דא"ח יז ליקוטי 

הכתרים  והמשכת  התחלת אך הכתרים, של הגמר

וכנ"ל. הלימוד  בשעת נעשים

ìë  úåìéìî øãñä íéëôåä  úåòåáù ìéìáù àä

äðùä

ãåò [èבדברי הדברים [ומרומזים ביאור  הוסיף

שבועות בליל מדוע אדמוהאמ"צ]

כל  מהנהגת  להיפך  חצות, לפני  תושב"כ לומדים

ללמוד  איסור ישנו קבלה שע"פ  השנה לילות 

מהאריז "ל כדאי ' לילה חצות  לפני  (שער תושב"כ

ע"ב  לה דף  ואתחנן פר' שבשעה"צ â המצוות [ואף  (

עצה  רק אלא איסור  הדבר  דאין  כתב סק "א רלח סי'

בעלמא  אין ãטובה המקובלים דעת ע"פ  מ"מ

מלשונם]. כנראה איסור בבחי ' הוי  אלא כן , הדבר

 àùåð –––– úå÷ìà  íöò äìâúî êôéää é"ò

íéëôää

øåàéáäå [é שייך השנה ימות שבכל בזה

ליום  הז "א בחי' שהוא תושב"כ 

הנוק ')דייקא בחי' והלילה הז"א בבחי' הוא ,(שהיום

אחד  "יום בחי ' נקרא שהוא בשבועות  משא"כ 

אלקות ' 'עצם גילוי  בבחי' שהוא לה'", יוודע

והנוק'(כביכול ) הז "א ספי ' את הכולל אוא"ס  גילוי ,

השנה מכל להיפך אז ללמוד יש  ע"כ (בחצי כאחד ,

ובחציו  תושב"כ , הלילה- עיקר בחי' שהוא הראשון

תושבע"פ) היום- לבחי' כבר ששייך  בחי' שהוא ,השני

בעצמו הש "י  על 'נושא (כביכול )לרמז  שהוא

מתגלה  השנה מבכל ההיפך  עשיית  וע"י ההפכים',

בהשוואה  ית ' אצלו שכולם האלקי העצם אור 

אחת.

 áúë'á  äøåúä  äðúéð  äìéçúáù ã"î  äîë úòã

' äàðåáéì

øáéã [àé'הגמ ע"ב)מדברי כא דף (סנהדרין

מ"ד כמה דעת  שם (מר שמובא

מ"ד ) ועוד  עוקבא מר תימא ואי שבתחילה זוטרא

הנקרא  שהוא עברי בכתב לישראל תורה נתנה

עשויים  היו שאותיותיו כתב והוא ליבונאה', 'כתב

עשויים בעיגול, שאותיותיו אשורית  מכתב (לאפוקי

עזראביושר) בימי אח"כ ורק שתינתן , ראוי (שהיה

ידו) על  אשורית.התורה לכתב הכתב נשתנה

 øîã úåøîéîä 'á ïéá æ"áãøä äø÷îù äøéúñä

 àøèåæ

íðîà [ áé הרדב"ז תמב)בשו "ת סי' וכן (ח"ג

עין  בספר הנדפס הכותב בפירוש 

כתב  היה לא שבלוחות שהכתב יתכן  איך  יעקב,

בגמ' הלא ע"א)אשורית, קד  דף  וס'(שבת  שמ' אי '

הכתב  שהיה וש "מ עומדים, היו  בנס שבלוחות

שבדק  שם הרדב"ז שמעיד [וכמו  אשורית  ככתב

הכותים ביד היום הנמצא עברי  (וכן בכתב

בהם  שכתוב בידינו שמצויים הרבה עתיקות במטבעות 

עברי) לעמוד כתב צריכים וס' שמ' שם נמצא ולא

להדיא אי ' בירושלמי ובאמת  ממגילה בנס ], (פ"א

שעל ה"ו) הכתב היה אם האמוראים בזה שנחלקו

אך  ליבונאה, כתב או אשורית כתב הלוחות  גבי 

_________________________

ע"כ. וכו'. דאתי ובעלמא דין בעלמא חולקיהון זכאה חבריא, אלא כלה תכשיטי לתקנא דידע מן בעלמא לך  ולית תקונהא, ושוי

ראשוניםג . פסוקים כ"ו שאחרי אותם עצמה הפרשה מן פסוקים כ"ו תקרא ו' ובליל שם, האריז"ל השבוע ז"ל לילי בשאר אבל
לעורר  ראוי ואין דינין הוא  והכל עשיה  בחינת הוא  עצמה והלילה  בעשיה הוא  שהמקרא לפי מקרא  לקרוא ראוי אין

עכל"ק .הדינין  בלילה, אף מקרא לקרוא יכול לכן בו מתעוררים והרחמים לשבת  מכין הששי יום כי יען ו' בליל אבל ,

דאפילו ד. ונראה מקרא לקרוא דיכול משמע מגריס ובפרי בלילה מקרא לקרוא שאין היטב בבאר כתב שם, השעה"צ ז"ל

הקדוש  שהיה במדרש דאיתא ממה זה דבר ונובע כיום מקרא ללמוד טוב יותר שלכתחילה אלא איסורא בזה לית להמחמירין

עכ"ל. בלילה. ומשנה ביום מקרא משה עם לומד הוא ברוך 



לנפשך  חכמה דעה יח

שני את  שמביא הבבלי בדברי  קשה עדיין 

המימרות שאין וש "מ זוטרא, מר  בשם המימרות

בענין  הרידב"ז שמאריך מה ועיי"ש לזו, זו סותרות

זה זה בענין יעקב בעין המפרש פירוש שם (ומביא

בארוכה) .עיי"ש 

 éä  ò"åëì úåðåùàøä úåçåìù æ"áãéøä  úèéùå

 éøåùà áúëá

 úð÷ñîå [âéהראשונות דלוחות היא הרדב"ז

אשורית, בכתב לכו "ע בודאי היו

סודות כל בו שרמוזים האלקי  הכתב שהוא

ורק  בנס , עומדים והס' המ' היו ובו וכו', התורה

היו לא האותיות ופרחו בעגל בנ"י שחטאו אחר

אשורית דכתב זה קדוש  לכתב ישראל ,äראוים

נכתבו שניות  לוחות  מ"ד )וע"כ עברי(לכמה בכתב

כן  ומדויק בימיהם, בו  רגילים שהיו הכתב שהוא

בלוחות לכתוב למשרע"ה לו  שנאמר  בקרא

בלוחות כתובים היו  אשר הדברים את  שניות

צורת באותם לכתבם לו  נאמר  ולא הראשונות ,

יצרא  כשעקרו עזרא בימי  אח"כ  ורק האותיות ,

שוב  קיבלו העגל חטא על תיקון בזה והיה דע"ז 

האשורי. כתב את 

–––– ãçéá íéáúëä 'á  íéáúëð  åéä úåçåìáù ì"é

íéìåâéòå øùåé

 íðîà [ãéקושיית את ליישב שיש מורנו  אמר

הנ"ל, דעותהרדב"ז  את  בזה (וליישב

הראשונות לוחות  שאף מדבריהם שמשמע הראשונים

עברי) בכתב מפאנו היו הרמ"ע דברי (מאמר ע"פ

פ"א) אלם והעולם יונת  אלקות, רושם היא שהתורה

התורה, גילוי רושם של החתימה היא שהתורה (היינו

והיות בתורה, ית "ש  אלקותו גילוי שניכר אלקות ,

של החותם ניכר הרי עלמא וברא באורייתא שאסתכל

העולם) של  הבריאה בתוך  שכמוהתורה י"ל ועפ"ז  ,

ע"י אורו את הש"י שגילה אלקות שבגילוי

האריז"ל  כתבי  בריש אשכחן דהספי ' ההשתלשלות 

ואורות דיושר  אורות גילויים, דרגות שני שיש

הז "א שורשי כנגד  [שהם והנוק'(יושר)דעיגולים

דזה"ז (עיגולים) דרגה כנגד ודרגה (יושר)וכן 

כן (עיגולים)דלעת "ל שהיה י "ל ה"נ הרי ואכמ"ל],

_________________________

בכתב ה. שאמרו אחריו והנמשכים יוסי ר' דעת לפי כי מרבוותן במחילה אומר אני ולכן וז"ל, שם, הרדב"ז  מלשון קצת  נביא

מעש  כי וכפופות עקומות  ורמזיהם בציורין אשורית בכתב כתובים היו הראשונים שהלוחות הם מודים התורה ניתנה עברי

האותיות  פרחו ומחולות העגל את  וירא בידו והלוחות  ההר מן משה וכשירד קדשים, קדש היה והלשון הראשון והמכתב ההלוחות

מהם  ואחת אחת  כל האותיות  כי דבר של וטעמו ונשברו. נשמה בלא כגוף הלוחות ונשארו אצילותן למקום וחזרו קדושתן מרוב

הקודש  כתב לאותו ראוים היו לא ישראל אלהיך אלה דכתיב אחר ושתפו זרה עבודה שעבדו וכיון ית' יחודו סוד על מורה

והיינו  וכו' קדושה, בו שאין עברי כתב שהוא מכירין הם שהיו בלשון השניות הלוחות את כתב אח "כ ית', שמו יחוד על המורה

הראשונים  בלוחות  שכתב וזהו בעצמו הכתב לא אבל היו אשר הדברים משמע  היו אשר הדברים את הלוחות על וכתבתי כתיב

את  מכיר היה ומרע"ה וכו' האלה הדברים את לך כתוב כתיב השניות  ובלוחות ממש  אלקים מכתב הוא אלקים מכתב והמכתב

ותפילין  בארון הנתון וס "ל הלוות  אבל פה על סגולה ליחידי אותו ומסר וצורותיו סודותיו ויודע  בלוחות אותו שראה הזה הכתב

בהר  שניתן ממה ממש  שנשתנה להשתנות  העשוי כתב הזאת  תורה משנה את  לו וכתב וזהו וכו' עברי בכתב היה הכל ומזוזות

על  המורה אשורי הקדש לכתב ראוים היו אז  וקטלוה זרה דעבודה איצרא רחמי דבעו שני בית בזמן עזרא בימי אח"כ סיני.

שנתחדש  למקרי כתבא כהלין ולא וזהו ידו על תורה שתינתן ראוי שהיה עזרא ע "י אשורי בכתב להם וניתנה ית ' יחודו סוד

מכירין  היו והלאה ומשם והודיעו אותו הכיר הראשונות הלוחות  בכתב מרע"ה עד איש  מפי איש מקובל שהיה ודניאל יום באותו

ר"ח  של המאמרים שני ניחא והשתא נכון. וזה מאשור בידם שעלה שאמרו וזהו מאז  בו  הכירו אשור בני שאפי' ואפשר בו

ואתיא  קאמר הראשונות  הלוחות דעל בסנהדרין כדמשמע יוסי כר' יסבור אפי' עומדין היו בנס שבלוחות  וסמ "ך  מ "ם דאמר

בארוכה. עיי"ש  עכ"ל. וכו'. השניות. בלוחות  הוא והאמוראים התנאים ומחלוקת  ככ"ע



תשע"ז  השבועות חג דא"ח יט ליקוטי 

שהיה  התורה, כל שרש  שהם הלוחות , בשני  גם

אשורית בכתב הן  הדברות עשרת  שם נכתב

דיושר , אורות כנגד  ישרות  באותיות (ובזה שהוא

בנס) עומדים שבלוחות והס' המ' בכתב היו והן ,

אורות כנגד  עגולות  אותיות  שהם ליבונאה

שבת  בגמ' אשכחן מזה [ויותר פח דעיגולים, (דף 

הקב"ה ע"ב) מפי כשנאמרו הדברות שעשרת

דברי עם מתאים וזה לשונות , לשבעים נתחלקו 

בתוך  העולם כל ששורש הנ"ל מפאנו הרמ"ע

רושם  הוא שהעולם וכנ"ל וע"כ התורה, התורה,

שבהם  לשונות  בע' נשרשו  אומות  הע' דכל השורש 

הדברות עשרת שהקשו נשמעו מה יתיישב (ובזה

הדברות עשרת  שיתחלקו צורך  היה מדוע האחרונים

לקבל חפצו לא העולם אומות הלא לשון, לשבעים

כל קיום שורש  כי נכון, על  יתיישב ולהנ "ל  התורה,

בתורה"ק ) הוא אומות  שבעים של  גם ].העולם

 áìçä  éìëàî úãåòñá

 éåä  äøåúä úñéôúù àååùéååî ö"äøä úéùå÷

 éðéøçàì áçù  íå÷îá  ç" òáì ñôåúë

øæç [ åè שם שמביא שוהם אבני  ספר  מתוך

זצ"ל  מווישווא מהרה"צ פלפול

ע"י לבנ"י התורה בנתינת אין מדוע שמפלפל

במקום  חוב לבעל התופס של הדין את  משרע"ה

בבא  בגמ' ואי' תפיסתו, חלה שאין  לאחרים שחב

ע"א)מציעא י זכה (דף  לא לחבירו מציאה שהתופס 

וה"נ  לאחריני , שחב במקום לבע"ח כתופס דהוי 

שבי', שבית למרום ש 'עלית במשרע"ה נאמר  הרי

לבנ"י  התורה את  משרע"ה בבחינה שתפס (שהיתה

וכמציאה) כהפקר בשמים מונחת מאתמסויימת 

תפיסת הוי וא"כ התורה, את ג"כ  שרצו המלאכים

לאחרים חב משרע"ה ע"י  למלאכי התורה חוב (דהוא

התורה) את  שהפסידו תפיסתו.השרת חלה ואיך ,

äìç  íãé  ìò ä" òøùî øùòúðù  úåéðù  úåçåìá

äñéôúä éàãåá

ìôìôîå [æè ג"כ נכלל שזה י"ל שאמנם שם

על  כשסינגר משרע"ה בדברי

לה' שטען  בחז "ל שאי ' העגל שעשו  ישראל כלל

שטען  היינו  להם', ולא אלקיך ה' אנכי  אמרת  ש'לי

תופס  שהיה היות  עבורם התורה קבלת חלה שאין

רק  תפיסתו וחלה לאחרים, שחב במקום לבע"ח

נאמר  שניות בלוחות שע"כ שם ומחדש לעצמו ,

בחז"ל  ואי' לך', 'פסל למשרע"ה ה' שאמר 

מאבן  עשויים הלוחות שהיו לך, תהא שהפסולת 

וע"כ  משה, נתעשר  הלוחות פסולת  ומן  סנפריון 

התופס  של השאלה אין בודאי שניות  לוחות לגבי 

שכשהתופס  הפוסקים מש"כ  ע"פ וכו', לבע"ח

שכר  [דע"י התפיסה חלה תפיסתו  על שכר מקבל

התופס  יד וה"נ בעה"ב, כיד שידו כפועל הוי

בודאי שמהני עצמו הבע"ח כיד שכר שמקבל

למשרע"ה  הפסולת  נתן שהש"י צ"ל ולפ "ז תפיסתו,

הוי וע"כ בנ"י , עבור שפועל הפעולה כשכר 

לבנ"י], כפועל משרע"ה

 éáâìå] הנ"ל בספר  שם מפלפל ראשונות  לוחות 

שאמר  פליאה המדרש דברי  ע"פ

ברכת ראשונות  הלוחות  קבלת  בשעת משרע"ה

לה  יש  שברכה בפוסקים דעה ויש גוי, עשני שלא

נחשב  וא"כ  זוז, עשרה של ממונית  שויות ממש

שכר שקיבל ראשונות  בלוחות גם (במה משרע"ה

זו) ברכה  לומר הרשות  עי"ז תפיסתושקיבל ומהני

ועיי "ש ]. ואכמ"ל

äñéôú ïéã  äá ïéàå é"ðáì  äùåøé àéä  äøåúä

 ç"òáì

íðîà [æé ליישב יש פשטות  שע"פ מורנו אמר

א' בספה"ק  עפמש "כ הנ"ל קושיה

דין  התורה בנתינת אין מדוע ליישב מהתירוצים



לנפשך  חכמה דעה כ 

מצרא' קרובים ד'בר  בשמים שנמצאים (שהמלאכים

התורה  נתינת  להיות צריך היה ולכאו' לתורה יותר

בנים עבורם) נקראים ישראל שבני מהתירוצים וא' ,

את יורש  בן  מדין  התורה"ק את ירשו  והם למקום,

קהלת מורשה משה לנו ציוה 'תורה וכדכתיב אביו,

מובן  ועפ"ז  מצרא, דבר דינא אין  ובירושה יעקב',

לבע"ח, התופס  של דין  בתורה דאין  בפשטות  גם

מאביו, היורש  כבן  התורה את ירשו בנ"י הלא כי

אין  באמת הרי  היורשים, מן גובה שבע"ח [ואף 

חייב  אין  שהש"י כבע"ח, כלל נחשבים המלאכים

רק  היא הנ"ל דהרה"צ והקושיה למלאכים, כלום

קנה  שלא לחבירו  והפקר  מציאה דהמגביה מדין

התורה  שאין  מתורץ ובזה לאחרים, דחב משום

כנ"ל]. לבנ"י  כירושה עברה אלא הפקר 

 éç àåäù é"ùäî äùåøé ïéðò êééù êéà øåàéá

 çöðì  íéé÷å

íðîàå [çé ירושה לשון לומר  שייך  איך  צ"ב

אלא  ירושה אין הלא התורה, אצל

וקיים  חי עולמים חי  הוא והש"י האב, מיתת לאחר

האב. בחיי  התורה את בנ"י  ירשו ואיך  לנצח,

שהיה  בקבלה הידוע ע"פ מורנו בזה וביאר

המלכים, שבירת  של ענין הבריאה בתחילת 

דעולם  הק ' הספי' ז' שהם קדמאין מלכין ז' שנשברו

ומתו  נפלו ועי "ז  ניצוצות(כביכול )התוהו, הרפ"ח

פני על 'מרחפת ' תיבת על מהאריז "ל וכדא'י  הק',

נאמר  וע"ז  רפח', 'מת על מרמז שמרחפ "ת  המים,

אלא  מים שאין  המים, פני על  מרחפת  אלקים ורוח

ניצוצות, הרפ"ח מרחפים התורה"ק שעל תורה,

הניצוצות הרפ"ח את מחיים התורה"ק  לימוד  שע"י

שהם  בנ"י וא"כ קדושים, מוחין מהם ועושים שמתו 

הק' הניצוצות חלקי  את  ירשו  הם הש"י של בנים

הזו"ן  לספי ' בנים כביכול הם שבנ"י ומתו, שנפלו 

בזה  ומבאר  אלקיכם, לה' אתם בנים [כדכתיב

הזו"ן  לספי ' בנים הם ישראל שנשמות האריז"ל

הוי"ה ובמיתת(נוק ')אלקים(ז"א)שנקראים ,[

מתו  בני(כביכול )המלכים שהם ובנ"י  הזו"ן, ספי' גם

וע"כ  שמתו. מזו "ן  שנפלו  הניצו"ק את  ירשו הזו"ן

כל  נמצאים שבה התורה"ק  את בנ"י יורשים

הנ"ל  סוד [ושורש הנ"ל ניצו"ק דרפ "ח האורות

הירושה  בסוד בביאורו האריז"ל בדברי נרמז 

ואכמ"ל].



תשע"ז  נשא פר' דא"ח כא ליקוטי

תשע"ז נשא פר ' דא"ח ליקוטי

 æ"òùú àùð úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìç

 àáø àùåãé÷á

(å" éð åáîåâ ã"îéøä  ïá  ïáåàø  áøä  ïúçä ìù äøåúì äéìòì  ùåãé÷)

 ïééî ÷åæéð àì äãåäé 'ø  òåãî õ"áòéä úéùå÷

íéøåôã

øéëæä [àתשובה השערי  קושיית תרצה את  (סי'

עמודיסק"ב) בסידורו  היעב"ץ בשם

הגמ' דברי  על ע"ב)שמים, מט דף  יהודה (נדרים שר'

העצרת, עד  מפסח ראשו חוגר  היה עילאי בר

כוסות ד' משתיית  בראשו  חש שהיה הכאב מחמת 

פסח  בליל הרב àהיין [בשם השע"ת והקשה ,

בפורים  גם בראשו  שחש  נאמר לא מדוע יעב"ץ]

בפוריא  לבסומי  אדם דחייב היין  שתיית מחמת 

שניזוק  שמי להוכיח השע"ת  רוצה ומזה וכו ',

יין  לשתות  חייב אין היין שתיית ע"י  ומצטער 

כוסות ד ' לשתות חכמים חייבו בפסח ורק בפורים,

בו. שמצטער למי  אף יין 

'ø àôøúî äéä íéøåôå  úåòåáùáù à"ôùä 'éú

äøåúä é" ò ïééã ÷æéäî äãåäé

íðîà [ á אמת קעג )השפת עמ' שפ"א (ליקוטי

שי "ל  ומחדש השע"ת , ראיית  דוחה

כאב  מפסיק היה השבועות חג ביום דוקא מדוע

בגמ' שאי' אלא יהודה, ר' של בתרא ראשו  (בבא

ע"א) י מפיגודף פחד קשה בשבועותáשיין וע"כ ,

אימה  מתוך  התורה קבלת ענין  שוב שמתעורר

פחד  יהודה ר ' אצל מתעורר  היה וזיע, רתת ויראה

השפ"א  מחדש ועפ"ז  היין, כח מפיג שהיה גדול

יותר  גדול הוא שפורים היות  בפורים שגם שי"ל

כדברי מאהבה התורה קבלת  יום שהוא משבועות,

שבת במס ' ע"א)הגמ' פח וקיבלו -(דף קיימו עה"פ 

מפיג  היה ששבועות כמו ע"כ  מאהבה, קבלוה הדר 

מפיג  שהיה פורים מכ "ש יהודה ר ' אצל היין כח

חולה  יהודה ר ' נהיה היה שלא עד  היין  כח תיכף 

אין  שעדיין  בפסח ורק היין , ע"י בפורים ומצטער 

רבי מצטער היה בו  התורה קבלת שלימות בו 

היין . בשתיית  יהודה

 ïéðòá úåááìä  úåáåçä éøáãì ñ" úçä úééçã

äùòîì åì òâåð  åðéàù  äøåúä  ÷ñò

óéñåäå [â החת"ס זקינו  דברי  ע"פ  בזה מורנו 

בחקותי זי "ע פר' ריש  ),â (חת"ס

טוען  שהחוה"ל הלבבות. החובת  דברי על שחולק

_________________________

קידושא א. אלא טעימנא אי איתתא דההיא בידא הימנותא לה אמר ורוי, מורה יהודה לרבי מטרוניתא ההיא אמרה שם, הגמ' ז "ל

ע"כ. פניו. תאיר אדם חכמת אלא העצרת, עד הפסח  מן צידעי וחוגרני דפסחא כסי וארבעה ואבדלתא

בגמ'ב. זו גירסא היה שלהבעש"ט גילה, ערך  יועץ ובפלא הבעש"ט בשבחי מובא אך  מפיגו', יין קשה 'פחד איתא שם בגמ '

שהוא  בחושבו מאד חזק  שכר של גדול כוס  שתה א' שפעם הריב"ש על סיפרו וכבר שם, יועץ הפלא וז"ל מפיגו'. פחד קשה 'יין

והשיב  עשה רפואה מה תלמידיו לו שאלו כלל שתה לא כאילו לאיתנו חזר רגע כמעט עיניו סגר ותכף נתעלף שלא וכמעט יין

השכר  ה' יראת בעומק  שחשבתי תכף  ולכן גאונו מהדר ה' כפחד פחד ואין מפיגו פחד קשה יין רז "ל שאמרו מה תדעו הלא להם

עכ"ל. וכו' לו הלך  חלף 

הזרות ג. ושאלות  הנכרים הדינים בידיעת עסקנו כל מהיות והזהיר ז "ל ח"ה ממ"ש לאפוקי מוסר ע"ד יאמר או שם, החת "ס  ז"ל

בה, נעיין לידינו כזו שאלה ולכשיבוא בעיוניות  עסקנו כל יהי' אלא וכדומה גטין דיני ההוא כגון החסיד כבוד  במחילת והנה



לנפשך  חכמה דעה כב 

המחבר) אמר וד"ה ואמרתי ד"ה אלו(בהקדמתו נגד 

מסכתות מיני בכל התורה"ק בלימוד העוסקים

חייהם  ימי בכל אצלם נוגעים שאין וסוגיות

שתמורת החוה"ל עליהם וטוען  למעשה, להלכה

דחובת המצוות בתורת לעסוק להם היה זה

וכו')הלבבות  ויראתו ה' ואהבת האמונה שהם (מצות 

דין  להם ויש  עת , בכל למעשה לקיימם נצרכים

שאינם  שבתורה"ק  דברים שאר מלימוד  קדימה

שבאמת לבאר  מאריך והחת"ס למעשה, נוגעים

היות למעשה, להלכה נחשב תורה"ק  לימוד  כל

האדם  את  מקדש  בעצמו  בתורה"ק והעסק שהעיון 

הלומדה  את  בעצמה התורה"ק ומביאה ומזככו 

ולמדות ה' ויראת ואהבת  אמונה לידי כראוי

וכו'. טובות

' éàãëå]' וכו אלקיך ה' את  ואהבת עה"פ  בחז "ל

הדברים  והיו  ת "ל אוהבו אתה וכיצד

מצות לגבי  נאמר  וכן וכו', מצוך אנכי  אשר האלה

ליראה  האלה החוקים כל את  ה"א ויצוונו  היראה

המצוות שכל בספה"ק  ואי ' הימים, כל אותו 

_________________________

"ל רז כבשוהו ואשר ה' חפץ אשר  סלולה  הדרך זה  לנ'לא  חוץ א' ורגלו אמה נ' בתוך א' רגלו להו איבעיא בש"ס וקבעו

דברים  שידיעת  חז "ל ידעו כי שבש"ס וטרי' שקלא רוב וכה"ג כ"ג) נדה (עי' מהו אדם ופניו תיש  וגופו כ"ג) (ב"ב מהו אמה

כוונתו  תחלת  שתהי' ובתנאי הגדול, בשמו ודביקות היום כל ה' ביראת  לבו להבת לאדם המביא הוא וזה האמתי האושר זהו אלו

חביבים  הדינים ויהי' ית' בו דבק בתורתו הדבק  כי בהי"ת  ידובק  וממילא כאלו בענינים בתורה יעסוק אם כי ותל"מ , ה' לשם

מחכמת  ההשפעה כי וידוע  מעשה בשעת  עליו לעיין צריך שיהי' ולא יעשה מה כזה יזדמן אולי אם לו, להכין שירצה באופן עליו

שתהיו  תלכו בחקתי אם כאן ציוה ע "כ מטר עליו מהמטיר אצוה העבים ועל ו') ה' (ישעי' כדכתיב מטר נקרא גבר עלי האלקי

או  כן ונעשה כזו הוראה או כזה דין יבוא מתי לכם ומכינים שומרים שתהיו אותם ועשיתם תשמרו מצותי ואת  בתורה עמלים

הנ "ל  בדינים מעיינים שאתם בעוד הנ "ל ומצותי חקתי של בעתם לכם אתן הצפונה חכמה השפעת בעתם גשמיכם אני ונתתי כן

ועץ יבולה הארץ ונתנה ואמר כנ"ל ומטר גשם המכונה צפונה לחכמה והשפעה אלקי שפע  לכם כלומר אתן פריו, יתן השדה

היינו  השדה ועץ תאמין, ומצאתי יגעתי ימצא יבקש אשר את כי הנגלית לחכמה ששייך  מה שלו את  יתן ארץ המכונה הגוף 

פריו  יתן מ "מ העיון מכח  לידע הגוף  בכח  שאין מה עליונות  סודי צפוני כל שממנו העליון אור הוא תפוחי' שבתקל החיים עץ

בציר  את דיש  לכם והשיג - בידו עלתה וזה זה כי נמצא תורה רזי לו שמגלין אלא עוד ולא ל"ה) (ע "ז כמשחז "ל לו מעצמו

להסיר  הפסולת מן והאוכל התבן מן הבר לפרק הדיש הוא ולעיין ולתרץ להקשות בתורה והעמל העיון כי זרע  את ישיג ובציר

היין  בית אל הביאני המכונה הנבחר הלמוד הוא  בציר לכם ישיג הדיש  זה ובזכות  הברור על הכל ולהעמיד הנפסדות  סברות

יגעתי  אמרם ע"ד והוא האמור להבציר המשיגו הוא הפלפול זכות הזה הדיש  אלא הבציר תשיגו אתם אמר ולא תורה חי'

לא  ואמנם ריקם, ישוב ולא מבוקשו מוצא בתורה המיגע  שכל כרותה ברית  כי תאמין אל מצאתי ולא יגעתי תאמין  ומצאתי

סודות  חלק  היינו זרע את  ישיג ובציר לבציר מביאו הדישה זכות דוקא כי יגיעה בלא ימצא לא כי תאמין, אל ומצאתי יגעתי

תשבעו  שכבר אחר לשובע לחמכם ואכלתם ר"ז  גמטרי' אור הגנוז עליון אור הוא לצדיק  זרוע  אור כדכתי' זרע  נקרא עליונים

כ"א  בה קצים אינם הגדולה היגיעה אחרי כי ועוסקיה תורה בשומרי אלקי' מתת  זה כי דא"ח  בצמא ותשתו ותאכלו תחזרו

ל') (בראשית  כתי' וע"ז  נ "י בהפלאה הגאון מורי בשם מטובך  ויתענגו וישבעו על במ"א וכמ "ש  היונק כדד תמיד עליה רעבים

ע"כ  אישי יזבלני אלא לומר הי' לא לכאן ענין לו אין טוב זבד מ "ש  לכאורה אישי יזבלני הפעם טוב זבד אותי אלקים זבדני

דיש  בציר זרע פשוטו ע"ד הם וגם הנ"ל המובן לפי יששכר של חלקו הם דיש  בציר זרע  אלו ג' כי אבל זבולן שמו קראה

נולדו  עתה כי הבינה זבולון נולד יששכר אחר וע "כ כמובן, סגי לא הא בלא הא אבל טובים כא' ושניהם זבולון של חלקו ממש 

אישי  קראה הקב"ה אישי יזבלני הפעם דיש , בציר זרע  ר"ת  זב"ד טוב זבד ע "כ זבולון בלא ליששכר קיום הי' לא כי שניהם

עשיר  הוא הת "ח כי ה' שניהם עושה נפגשו ורש עשיר כ"ב) (משלי יפורש  ועד"ז  שניהם זולת  ולא עליהם שכינתו ישרה הוא

משלימים  שניהם פי' ה' שניהם עושה אז נפגשו ורש  עשיר ע "כ אישי יזבלני שניהם וע "י הנ "ל בהיפוך וזבולון בממון ורש בדעת

עכל"ק . ב"ה. הוי' השם



תשע"ז  נשא פר' דא"ח כג ליקוטי

כולם, כנגד  השקולה ת"ת  וכ "ש יראה לידי מביאות 

כל  את ה' וידבר  האמונה מצות לגבי אי ' וכן

ומפרש  וגו ' ה"א אנכי לאמר האלה הדברים

נוע"א יתרו)בספה"ק התורה"ק (פר' לימוד  שבכל

אלקיך' ה' ב'אנכי  אמונה לאדם לגביãנוסף  וכן  ,

בה  הפך  המשנה לפרש  בספה"ק אי' טובות מדות 

[אלא] טובה מדה לך  שאין  בה דכלא בה והפך

עסקו ע"י לאדם באים טובות  המדות שכל הימנה,

כראוי פנחס äבתורה"ק דר' הידוע בסולם וכדאי' ,

יאיר  ע"ב)בן כ  דף זהירות(ע"ז לידי  מביאה 'תורה

וכו'']. זריזות  לידי מביאה וזהירות 

äëìä éåä , å"äáå÷ ãçééì –––– ÷"äøåúä ãåîéì  ìë

äùòîì

óéñåäå [ã ע"פ החת"ס דברי  לפרש  מורנו

התורה"ק  לימוד  שכל פנימיות,

שזה  ושכינתיה, הוא בריך קודשא לייחד  ע"מ הוא

לאוקמא  כדי  התורה שלומדים לשמה, תורה ענין 

אלקות וגילוי האמונה לגלות  מעפרא, שכינתא

לימוד  כל נחשב וע"כ  התורה"ק , ע"י  בתחתונים

הוא  השכינה שתיקון  למעשה, הלכה התורה"ק 

השכינה  לתיקון  הם המצוות  שכל העיקרי , המעשה

וכיון  שד "י , במלכות העולם את  ידם על ולתקן 

שתיקון  בחי ' יש הרי כולם, כנגד תורה שתלמוד 

יו התורה לימוד ע"י  ביותר  נעשה מכל השכינה תר

למעשה. להלכה נחשבת  התורה כל וע"כ  המצוות

 ïééäã  úåøåàì íéìë íä äøåúäå äàøéä

æ" ôòå [ ä הנ"ל השפ "א דברי  את  מורנו  פירש 

מפיג  תורה מתן  איך  ולבאר 

שבשלמא  השפ"א בדברי  צ"ב [שלכאו' השכרות 

אימה  פחד  מתוך  התורה קבלת היתה בשבועות

יין  ע"כ  וכו ' חזק  ושופר  והברקים דהקולות ויראה

דפורים  תורה מתן איך  צ"ב אך מפיגו, פחד  קשה

הוא  איך פחד  מתוך ולא הנס מאהבת  שהיתה

ענין  כל דהנה יבואר] הנ"ל וע"פ  היין מפיג

ללא  האורות  וריבוי  מהתגברות הוא השכרות 

רחב  מח לו  שיש  שמי  בחוש  רואים וע"כ כלים,

כלים  לו שיש שכיון מהיין, מהרה משתכר  אינו

ע"פ  מובן ובזה לו, מזיקים דהיין אורות אין רחבים

שהוא  שהפחד מפיגו  פחד קשה שיין הא פנימיות 

וכידוע  דהיין, לאורות  הכלי  בחי' הוא היראה בחי '

כלי, הנקראת  המלכות  ספי ' כנגד היא שהיראה

שכל  היין , מפיגה התורה קבלת  שכל מובן וע"כ 

בפורים  וע"כ  הארות, אל כלים בבחי' היא התורה

מזיק  היין  אין מאהבה שוב התורה כל את שקיבלו

האורות לכל הגדול הכלי  היא עצמה דהתורה

דאי ' הא על בספה"ק מרמזים [ובזה שבעולם

היין  כח מפיגה תפוחים שאכילת הטבע ,å מחכמי

ר "ת הוא דתפו"ח היות  זה דבר שמשתלשל

היינו ח'ידושא, ו 'תימרון  פ'תגמין  ת 'גלון

ומפיגים  דהיין לאורות  כלים הם תורה שהחידושי

השכרות].

_________________________

אנכי ד . לאמר הדברים, כל את  וזהו דביקות לידי בא אדם התורה ע"י דהנה כו' לאמר כו' וידבר יאמר או שם, הנוע "א זל"ק

ואמונ הדיבוקת  הוא עכל"ק .ה', ה.

ובלה ה. וסיב במשנה (סופ"ה) אבות  בפרקי בזה"ל, סג, אות  זי"ע מזידיטשוב מהרצ"ה מערכת קדושות  עשר בס' הביא כעי"ז

תזוע  לא ומינה בה ובלה וסיב אעפי"כ טובה מדה שום עדיין לך אין ומ"מ  הרבה תורה שלמדת אעפ"י צבי רבינו פירש  וכו' בה

שלמדת  התורה מכח פירוש הימנה, זהו) כלל טובה  מדה  לך אין אשר  זאת רואה  שאתה  מה (רצ "ל טובה מדה לך שאין
זאת רואה  וכו'אתה  בה ובלה סיב ולכן חטאוי לי' מודעת קא אורייתא אבל צדיק שאתה סובר היית  תורה לומד היית  לא שאם

עכ"ל. ודפח "ח.

ריעותא'.ו. ומכוין חמרא אפיק 'תפוח אי' ע "א) מ דף  שמיני (פר' בזוה"ק 



לנפשך  חכמה דעה כד

äéðôìù úáùá  äðåúçä úìçúä

úåéäå [åבשבת בהשגח"פ עתה אנו  שנמצאים

שעלה  חתן עם יחד שבועות שאחרי

ממהרי "ל  וכדאי ' לחתונתו , כהכנה לתורה

העליה  בשבת היא החתונה שמחת  שתחילת

בספה"ק [וכדאי' החתונה שלפני (מדרשלתורה

נג ) אות תוה"א שער שלפניפנחס שבשבת 

בשבת שהוא זה ולפי  החתונה כל נכללת  החתונה

שחתן  שהיות  בספה"ק אי ' ועוד  אח"כ , יהיה כן 

החתונה  שלפני לתורה העליה הרי  למלך דומה

הס  בבחי' והעליה הוא מאבותיו, המלך  שיורש "ת

שיש  המצוה בבחי' היא החתונה שאחר לתורה

זה  ענין  לקשר  יש הרי  משלו], ס"ת להוסיף למלך

החתן . לענין 

 úåìë 'áì  úåôåç 'á  úåùòì ùéù  ÷" äåæä éøáã

 äðäù [æ דייקא הוא לשמה תורה לימוד עיקר

בגמ' וכדאי' החתונה, דףלאחר (יומא

ע"ב) זה עב לעד, עומדת טהורה ה' יראת  עה"פ 

בזה  שמרומז  בטהרה, לומד ואח"כ  אשה הנושא

ה' יראת  עם מקושר  החתונה שאחרי שהלימוד 

שיש  בזוה"ק  וכדאי' הק ', לשכינה הכינוי  שהיא

התחתונה  לכלה אחת  חופות , שני  בחופה לעשות 

וכן  הק ', השכינה שהיא העליונה, לכלה ואחת

ואף  חופות , ב' בפועל לעשות  בזידיטשוב המנהג

לכוין  יש  הרי  אחת, חופה רק  לעשות  הנוהגים אנו 

התחתונה  הכלות  לב' חופה היא זו  שחופה

שזכו ואשה שאיש בחז"ל כדאי ' והיינו  והעליונה,

כדבעי השכינה השראת  לאדם ואין עמהם, שכינה

שהוא  לשמה תורה עיקר וע"כ נשוי , כשאינו

אחרי בעיקר שייך הק', השכינה תיקון לשם הלימוד

הנישואין .

 ïéàåùéðä éøçà àåä äîùì  äøåú ãåîéì ø÷éò

ìë úììåë äøåúáù äðåùàø  äåöî  ë" òå

äøåúä

ãåîéìáå [ç כל בודאי הנישואין  שאחרי התורה

למעשה, הלכה כמו נקרא לימוד

לתיקון  הוא הלימוד  שכל הכלה, אותיות הלכה

וע"כ  העליונה, הכלה – הק ' לשכינה ולהשפיע

של  הראשונה במצוה כולה התורה כל נכללת

פו"ר)התורה בכל (מצות קבלה שע"פ  וכידוע

הראשונה  מצוה וממילא ההמשך, כל נכלל התחלה

כולה  התורה שכל התורה, כל את  כוללת  שבתורה

איש  ע"י  ביותר נעשה שזה קובה"ו , לייחד היא

חג  נקרא וע"כ עמהם, ששכינה שזכו  ואשה

בחז "ל ע"ב)השבועות  כו דף זה (תענית חתונתו ' 'יום

שעל  תורה מתן  דכל הענין שזהו תורה, מתן  יום

תמיד  ללמוד  שנזכה ויה"ר בקוב"ה, בנ"י נדבקו ידה

מעשינו בכל לייחד  השכינה, לשם לשמה, תורה

הנשואין  וגמר לתכלית נזכה ועי "ז  קובה"ו ,

בב"א. ביהמ"ק  בבנין  דקובה"ו,

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


