




תשע"ו  משפטים פר' ג של"ס

תשע"ומשפטים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו משפטים פר' של"ס
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 ïéöå÷ 'âá íùøùù ïéå÷ 'â é"ò èôùîä ãåñ

íåöîöä øçà øàùðä 'é úåàã

äìàå'פירש "י לפניהם' תשים אשר המשפטים

דהנה  המזבח. אצל סנהדרין  שתשים

ימין  קוין  תלת  סוד הוא בשלשה דין בית  ענין 

ג' הקדושה דעיקר בזוה"ק  ואיתא אמצע, שמאל

חש"ק  קמץ)נקודות שבא טיפין (חולם ג' סוד  והוא

קדושות ג' והם דיהונתן, יה"ו  אותיות  ג' שהם

דמהימנותא, רזא שהם שבת  סעודות  ג' כנגד קק "ק

של  העבודה דרכי ג' שהם ה' עבודת  כלל והוא

ועצם. וסובב ממלא

 äðäã לקדושה להתקשר  הוא הי"ת  עבודת עיקר 

אמת הצדיק  ושל הקדושה השכינה של

האר "י מש "כ וזה הקדושה, השכינה עם המקושר 

בעיגולא, מנא בסוד  י' אות  נשאר  הצמצום דאחר 

וכמבואר  ב"ה, סוף  אין  אור  קו  שורש  והוא

לומדים  שאין  אלו  ואף ז "ל, סרוג מהר "י  בקבלת

סוד  עצם מ"מ הצמצום, אחר  י' אות השארת ענין 

שלום בדברי כדאיתא י' בחי' הוא דא"ס (דףהקו

ע"ג ) עצמוכ' הוא והרי  הניצוץ סוד הוא דהקו

נמשך  דא"ס הקו התפשטות ואח"כ  י', אות  בחינת

ובלשון  קוצין, ג' לה יש י' אות והנה זו . י' מבחי '

וניצוץ  אפס , הנקראים מדרגות  הג' הם הרש "ש

שהוא  נברא וניצוץ בורא, ניצוץ הנקרא דאלקות

סוד  כי ישראל, נשמת שורש  אמת הצדיק שורש 

השכינה  וסוד  בתכלית  הפשוט אחדות  הוא אפס 

ישראל  נשמת שורש הצדיק וסוד א' ניצוץ הוא

בע"ח זה כל וכמבואר ב', ניצוץ מ"ב הוא (שער

.פ"א)

'â ãåñá ñ"à  å÷á  úå÷áãä é" ò äãåáòä úéìëú

àøåá  õåöéðå àøáð  õåöéðã úåâøãî ñôàå

åäæåהקיווי במאמר  ברמח"ל  שצריך àדאיתא

סוד  שהוא קיווי  ידי על לקב"ה דבוק  להיות 

האמונה  שורש  ידי  על והוא ב"ה, דא"ס הקו

נברא, בניצוץ ישראל נשמת בשורש  אנו  ששמחים

_________________________

-א. קויתי לישועתך  וז"ל: רמ "ו) (עמוד רמח "ל' 'אוצרות  בספר בתקוה,נדפס  הבריאה לשפעת ראשית מצפים התחתונים שכל

שיכנוס לצפות  אם כי עשוי הצמצום אין - תקוה אלא ראשית  אין אלקים", ברא "בראשית  כתיב שיר. או תפלה ידי על עליונים

ב"ה, א"ס  קו ותשוקה .בו קיווי לשון " "קו לעשות"וזה אלקים ברא "אשר שנאמר שלימות , בלא נבראו הבריות  כל וראה, בא

לזה  הוי"ה", קויתי "לישועתך וזה וכו'. בשיר או בתפלה או טובים במעשים או לשלימותם, השפע בהמשכם כך  אחר שיעשו -

(ו)כינוי. שום ולא התקוה, שתהיה צריך הכל, ראשית שהוא הוי"ה  אמצעי,השם בלי עולה  תפלתו המקוה  ידי וכל על לא

שליח, ידי על לא לנוכח שמדבר כמו דייקא, "לישועתך " אלא ממש.מלאך  ה' עד  ועולה ונוקב הבוקע קו הוא  הקיווי כי

"הוי"ה" קוים, לעשות - קויתי" "לישועתך וזה צד. מכל סתום דבר הוא העיגול משא"כ המתפשט , קו ההתפשטות , סוד [הוא]

שלם. השם שיהיה בזמן -



לנפשך  חכמה דעה ד

אמת בהצדיק והדבקות  ההתקשרות  ענין  שהוא

ב', ניצוץ בסוד  בקו  המושרש ישראל נשמת שורש 

ניצוץ  בסוד  הק' בשכינה להדבק לנו  אפשר  ועי"כ

האפס  בחי' שהוא ב"ה בא"ס  להדבק  ועי"כ א',

צדיק  ובזכות הק', השכינה שהוא האמונה בזכות

נשמת כלל שורש  ושם ב' בניצוץ ששרשו  האמת 

שורש  באמת בקב"ה הדבקים והצדיקים ישראל,

הצדיק  ידי ועל הק', בשכינה מקושרים נשמתם

הקו סוד  שהוא כנ "ל )אמת  ב' ניצוץ והוא (בבחי' ,

עת בכל הק ' בשכינה א')דבוק ניצוץ יכולים (בסוד  ,

ב"ה בא"ס  האפס)להדבק  אליו(בסוד  שכתוב דאף  ,

להיות יכולים מדותיו  ידי  על רק  מ"מ למדותיו , ולא

ידי על דהיינו 'אליו', בסוד  יתברך  בו דבוקים

להגיע  יכולים הקו סוד א' ניצוץ בסוד  הק ' השכינה

א"ס  עם מתיחדים המדות  כי  מדותיו , ידי  על ל'אליו'

ב"ה, בא"ס להדבק יכולים המדות ידי ועל ב"ה,

להדבק  להגיע יכולים דא"ס  הקו  דרך  דהיינו

ב"ה. העליון  במאציל

 ìëå,הוא חד  וקוב"ה  ואורייתא ישראל סוד הוא זה

ישראל  נשמת  שורש  סוד הוא ישראל כי 

ואורייתא  אמת, הצדיק  סוד  והוא ב', ניצוץ בבחי '

ישראל  בין  הממוצע שהוא א' ניצוץ סוד  הוא

שדבוקים  ידי  על ולכן  האפס. ה"ס וקוב"ה לקוב"ה,

להדבק  יכולים הק' ותורה ישראל נשמת  בשורש 

האפס . בסוד  בקוב"ה

 ïéîìò  ìë àìîî úâøãî àåä ãåáòé  íéðù  ùù

ìë ááåñ úâøãî àåä éùôçì àöé úéòéáùáå

 ïéîìò

éë' פעמים ד' הוא עב"ד סוד  עברי' עבד  תקנה

פעמים  ד' שהם ניצוצין הרפ"ח שהם ע"ב,

_________________________

צער. בלי בשמחה תמיד הוא המקוה כי מצטער אינו מקוה אבל תרופה, לו שאין וחושב ואנחה ביגון הוא תמיד המצטער כי

על  [ונענש ] מהשם, רחוק  ונשאר מת , מיד מקוה שאינו ומי אותו, מחיה התקוה נמצא מחכה, יתמהמה אם ואפילו תמיד, מקוה

ה'". קויתי "לישועתך  - דייקא ה' לי", אור ה' בחשך אשב כי "גם בו נאמר מקוה שהוא ומי לה'. מקוה שאינו

יבוש, לא טובים מעשים מעט לו שיש "פ אע תקוה,המקוה לדל יש כי וזה קווי", יבשו לא אשר ה' אני כי "וידעת  שנאמר

ישראל  כל תקות מגודל - התיקון סוף  וזה פשעים. כל ומעביר עליו מתגלה השם כי תקוה, לו יש טובים ממעשים דל שהוא ומי

המלך  כבוד זהו כי קויתי". "לישועתך וזה הארץ", עון את "ומשתי - התקוה וסוף  שיגאלו. באמונה ובוטחים הגלות באורך 

תקוה. - אמונה - אחת על והעמידה חבקוק בא בו, שבוטחים

ממנו, יוצא  בגהינום  נכנס אפילו עליונים המקוה מלאכים וכמה עליו, מאיר יקו"ק אבר", יעלו כח  יחליפו ה' "וקווי שנאמר,

במדריגה  הוא כי ממש ! ישראל" "מקוה טהרתו. היא ותקותו למעלה, עמו ומסתלקים כנשרים", "אבר [וזה] המקוה אותו מעלים

ונאמר  לו, יכלה לא והס "א מקורו, אל שב ממש שהוא התשובה סוד וזהו תפעל", מה חטאת "אם - פגם בו עושה שאין עליונה

כן ה'", עד ישראל הכבוד,"שובה כסא תחת לעלות וסדק נקב ועושה  תקותו, בקו בוקע ממש הוא  "לישועתך המקוה  וזה

בחייו  שקיוה וכמו מעכב. פגם ואין חסד, מתגלה יקו"ק  שמתגלה במקום החסד", ה' עם כי ה' אל ישראל "יחל וזה ה'". קויתי

קויתי", "לישועתך וזה ברגע, ומסתלק בו, ונקשר ה' עד בתקותו מתחזק  הוא הדינים , כנגדו כשמתגברים [מותו] לאחר כן לה',

עכ"ל. הקוים, יבושו לא המות  אחר כן בחיי, - "קויתי" אלא אקוה, לישועתך  אומר אינו

כביכול, בצרה", אנכי "עמו נאמר, בצרה שהצדיקים הצרה,בזמן מן יוצא  התקוה שנאמר ובכח כמו עמו. יוצא וכביכול הוא,

ה' קויתי בצרה, עמו שהיה ה' ישועת ממש, לישועתך  - קויתי" "לישועתך  וזה השכינה. עם ה'" צבאות  כל "יצאו במצרים,

לישועתך.

הם  מקטרגים הרבה שיש ובזמן ה'", אל "ויצעק  ה'", אל "ויתפלל שנאמר המלך, לאזני תפלותיהם מעלים הצדיקים וראה, בא

אבל תפלה", מעבור לך בענן "סכותה בו שנאמר מלעלות , התפלה ומעכבים ובקיעה מפסיקים נתיב ועושים המקוים  בצדיקים
עננים , וזה בתוך שועתי". וישמע  אלי ויט ה' קויתי "קוה - זה סוד המקוה, של מפיו תפלתו לשמוע יורד כביכול והקב"ה

המקטרגים. ידי על [שיתעכב] בלי הזה, בשם ישועתך שתבוא עושה אני - מקוה שאני מה קויתי", "לישועתך



תשע"ו  משפטים פר' השל"ס

דב"ן)ע"ב וע"ב דמ"ה, וע"ב דס"ג, וע"ב דע"ב, ,(ע"ב

ניצוצין  הרפ"ח לקחת  הוא התכלית ועיקר 

ה' עבדות  סוד והוא למעלה, למעלה ולהעלותם

בכח  הוא והכל עברי, עבד  תקנה 'כי  בבחי ' יתברך 

סוד  כי לפניהם', תשים אשר המשפטים 'ואלה סוד

כנ"ל, דיינים ג' בסוד  קוין  הג' סוד  הוא המשפט

וניצוץ  דאפס  מדרגות הג' סוד  הוא העליון  ושרשם

דא"ס  הקו  שורש סוד  הוא לכל והכל ב', וניצוץ א'

הק' השכינה ידי  ועל י', דאות  קוצין  מג' הכלול ב"ה

בא"ס  להדבק לזכות  צריכים והצדיקים הק' והתורה

חד  וישראל וקוב"ה אורייתא בסוד אחד והכל ב"ה,

ט' דף ברחה"נ המובא בזוה"ק דאיתא וזהו  הוא.

בא  ויפח להמשיך ע"ג שהוא וכו' חיים נשמת  פיו

וכו'. העולמות  בכל דחיי נשמתא

äðäã יעבוד שנים שש  עברי עבד  תקנה 'כי  ענין

מש "כ  ועפ "י  חינם', לחפשי יצא ובשביעית

עיגולים  שהם בעולמות מדרגות ב' דיש  האר"י

דיושר  אדם בענין הוא האר "י  דברי ועיקר  ויושר,

דאין  חכם בתורת כתב ואמנם ע"ח, בריש  כמ"ש 

אלא  בעיגולים ועסקנו  עבודתנו שאין  הכוונה

נפש נקרא קודש שבת  שבאמת  אלא (בסודביושר,

קודש ) בשבת  הנתקן השביעי מלך שהוא מלכות 

ג"ר  נקרא הנמשכים ומאידך  העליונים המוחין (בסוד 

ודא"א) עילאין דאו"א מוחין שהם הוא בשבת  והטעם ,

העיגולים  במקום נמצאים הג"ר דאורות משום

העולמות. דכללות  הנפש  סוד  שהוא

 éáåòä ãåñ  ò" ë ááåñå êøåàä ãåñ  ò" ë àìîî

äãåáòä àåäå  íéìåâéòå øùåéã  úåâøãîä 'á íäå

 ïúéåìå øáä øåùã

ïéðòäåהמדרגות ב' בסוד התו"ח עפי "ד  הוא,

ז "ל, הרש "ש מרן  שכתב ודאורך  דעובי

ה' עבודת  ויש באורך ביושר ה' עבודת שיש  והיינו

הוא  האחרון בפרט באורך והעבודה בעובי,

העבודה  יש  זה ומלבד  עלמין, כל דממלא העבודה

נמצא  ששם היינו  העיגולים וסוד  העובי , בחי' של

בדרך  עבודה הוא אלא עבודה, גם יש ושם הג"ר,

כי חנם, לחפשי  יצא ובשביעית בסוד אחרת

והעבודה  עלמין , כל ממלא בסוד  ו"ק של העבודה

של  המדרגה והוא עלמין , כל סובב בסוד  ג"ר של

שהוא  אלא בממלא, כמו  העבודה שם וגם עובי,

יעבוד  שנים שש  עברי  עבד ענין כי אחר , באופן

חסרון , מחמת  העבודה והוא דממלא, העבודה הוא

'שור  בחינת ונקרא החסרון את לתקן העמל והוא

העובי בבחי' שהוא סובב בסוד  העבודה אך הבר',

בממלא  כי 'לויתן', בחינת  ונקרא חסרון , בלי הוא

את לתקן  העבודה עיקר ביושר  אחרון בפרט שהוא

אך  המדרגות, בכל אלקות  ולגלות ההסתר

אך  סובב, בדרך עסקם עיקר לויתן שבסוד הצדיקים

הדבוקים  דהצדיקים לממלא, גם משפיעים מהסובב

ידי על במוחין העבודה הוא היחודים בעבודת 

יצא  ובשביעית בסוד  קודש  שבת  בחי' והוא אמונה

עיקר  הבור שור  שבבחי' הצדיקים אך  חנם, לחפשי 

ובממ  בו"ק האורך עסקם בבחי ' שהוא עלמין  כל לא

בירור  בענין לעסוק וצריכים האחרון , בפרט

לויתן  שבבחי ' הצדיקים גם ובודאי  עת , בכל הרפ "ח

בדרך  הוא אך  הרפ "ח ותיקון  בבירור עוסקים

אחרת.

éë לקשר עת  בכל עסקם עיקר האמתיים הצדיקים

שם  דהיינו  עלמין , כל לסובב עלמין  כל ממלא

להעלותם  אהי"ה שם ידי ועל הוי "ה, לשם אדנ"י

ועם  א' ניצוץ עם ב' ניצוץ ולקשר  למעלה למעלה

הג' סוד והוא השרשי , י ' דאות  קוצין הג' בסוד  אפס 

בכל  דבוקים והצדיקים קדוש, קדוש דקדוש קדושות

שהוא  השורש והוא דאלקות , העצמי  בתענוג עת 

לעצם, ולקשרם הסובב עם הממלא לקשר הכח

קוצין  בג' השרשים בשורש  שמקושר כפי והכל

בכל  דבוקים הם כי הצמצום, אחר שנתגלה י' דאות 

בפועל  למטה יכולים כך  ידי  ועל השרשי , ביחוד עת 

עד  ודאורך  דעובי העולמות  עת  בכל להעלות

בחי ' שהוא דאורך  מהעולמות ההסתרה שמבטלים

התחתונים. בי"ע



לנפשך  חכמה דעה ו 

 äðäå שש' של העמל בחינת  הוא בבי"ע העבודה

בסוד  גדולה עבודה והוא יעבוד ', שנים

עת בכל שעוסקים בכח אך האחרון, בפרט האורך

בחי ' בסוד  הנח"י  בחי' שהוא עובי של בעבודה גם

אותו שם יש שבאמת דעיגולים, בכלים הנמצא ג"ר

היחוד , ובסוד מוחין בסוד  שהוא אלא עבודה,

עבודה  הוא הבר  שור  שבבחי' הצדיקים משא"כ 

הצדיקים  אך  הממלא, במקום הרפ "ח בבירור  קשה

הכל  ולכן  השרשיים, ביחודים דבוקים לויתן שבבחי'

כמ"ש  לה' ובקיווי  אמת  לצדיק בהתקשרות  תלוי 

הקיווי. בדרוש הרמח"ל

 úãåáò àåäù ãáòä úãåáòá  úåâøãî 'ã

ìéöàîá ÷áãðå  íöòå ááåñå àìîîá  íé÷éãöä

äðäå האחד בעבד , מדרגות ד' זו  בפרשה מבואר 

בעל  אם והשני  יצא, בגפו  יבוא בגפו אם

אדוניו אם והשלישי  עמו, אשתו  ויצאה הוא אשה

והוא  לאדוניה תהיה וילדיה האשה וגו' אשה לו  יתן

אהבתי העבד יאמר  אמר  אם והרביעית  בגפו , יצא

ועבדו במרצע אזנו את  אדוניו ורצע וגו ' אדוני את 

דבריו לעולם, שעל זו בפרשה הלוי בעבודת היטב (ועי'

אלו) דא"ח .מיוסד 

 íà''àöé  åôâá àåáé åôâá הצדיקים סוד  הוא ,

כל  סובב של במדרגה בעיקר  שמתעסקים

של  הבחי' להם ואין העובי, סוד שהוא עלמין 

עסקם  וכל התחתונים, בי"ע בחי ' שהוא 'אשה'

האצילות  בחי ' והוא 'לויתן ', בבחי' (דהיינו ביחודים

ממלא) בערך  סובב כערך  הוא בי"ע בערך ,אצילות 

דהיינו יצא, בגפו יבוא בגפו  אם נאמר  ועליהם

העבודה  שהוא 'אשה' בחי ' עם עסקם עיקר שאין

הנקרא  התחתונים בי"ע בסוד עלמין על ממלא של

אשה.

íà''åîò åúùà äàöéå àåä  äùà ìòá הוא

של  במדרגה בעיקר  שעוסקים הצדיקים סוד

האחרון  בפרט האורך סוד שהוא עלמין  כל ממלא

בבחי ' התחתונים בבי"ע עבודתם ועיקר שבו,

שהוא  הרפ "ח דבירור הקשה העבודה והוא 'אשה',

הצדיקים  בכח זה גם ואמנם הבר ', 'שור בחי '

שהם  הסובב, ובחי ' העובי  בבחי ' הדבוקים

העוסקים  להצדיקים הכח ונותנים משפיעים

הממלא. בעבודת

 íà'' äùà åì ïúé  åéðåãàשלישית מדרגה הוא

כאחד , וסובב ממלא יחוד שהוא עצם בסוד 

בי "ע  עד  גם המתפשט א"ק מדרגת  כערך  והוא

למדרגה  להגיע הוא ה' עבודת עיקר כי  התחתונים,

לאלקות ולהעלותם התחתונים בי "ע לבטל רק  שלא

למעלה  מדרגה יש אך עדן , גן  מדרגת  בחי' שהוא

בי "ע  גם שמתקן א"ק מדרגת  שהוא מזה

של  האמיתי האני גילוי בסוד  במקומם, התחתונים

לא  שבתחילה הק' הבעש "ט וכמו ית "ש , הבורא

הגיע  ואח"כ שבת , בליל אנשים עם לדבר  יכול היה

אנשים, עם לדבר  גם יכול והיה א"ק של למדרגה

האנשים  שבת  בליל אצלו יושבים היו  ואדרבה

יכול  א"ק  במדרגת  כי כידוע. דייקא הפשוטים

נפרד , שאינו באופן  דבי"ע כלים עם להשתמש

סוד  והוא הבורא. של האמיתי האני  בבחינת והוא

בי "ע  בחינת שגם דהיינו  אשה' לו יתן אדוניו 'אם

של  המדרגה וכמו מאדוניו , הוא 'אשה' הנקרא

נשמה  בבחי' המתים תחיית  שיהיה לבוא לעתיד

אשה' לו  יתן אדוניו  'אם וזהו  ומזוכך , קדוש בגוף 

אז מזוכך, גוף  äéäú דהיינו  äéãìéå äùàä'

'äéðåãàì התחתונים בי "ע בבחי ' זה יהיה לא כי  ,

את המגלים דבי"ע הכלים זיכוך בבחי' אלא דפירוד 

הבורא. של ה'אני'

äâøãîåהתכללות של המדרגה היא זו

דהיינו הרש "ש, שכתב והתקשרות 

בין  היחוד עצמו שהוא להעובי האורך בין  היחוד

על  דהנה עצם, דבקות  ידי על והוא לסובב, ממלא

מתגלה  והתקשרות  התכללות  של העבודה ידי 

התחתונים  שבי "ע באופן  פרט, בכל אלקות 

א"ק  מדרגת דרך  על כן גם ומתקשרים נכללים

זה  ובאופן  התחתונים, בי "ע את גם המתקן



תשע"ו  משפטים פר' ז של"ס

נכלל  הגוף  שגם לאדוניה' תהיה וילדיה 'האשה

שכולו קודש שבת אכילת  וע"ד בקדושה, לגמרי

קודש .

íàå''éðåãà úà  éúáäà ãáòä øîàé øîà

åãáòå' ' åâå úìãä ìà  åùéâäå ' åâå

'íìåòì,צדיקים של גבוהה יותר מדרגה יש  כי ,

ידי ועל למעלה, למעלה עולים הניצוץ שבכח

שהוא  במקום ונכללים בסובב נכללים הממלא

סובב  בבחי ' נכללים כי  לעולם' 'ועבדו  בבחי '

ודבוקים  כאחד  נכללים קוצין  הג' שכל ובאופן 

'אור  של המדרגה דרך ועל האור, בעצם יותר 

מדרגה  ממנה למעלה יש  מדרגה בכל כי  במאור ',

'נדבק  של המדרגה סוד  והוא עליונה, יותר 

ע"ב. י "ג דף בנה"ש  ז "ל הרש"ש  שכתב במאציל'

 ÷"à éìâø  úåòáöàî êùîðä øåàä éãé  ìò

äéùòã øúñää úéìëú úà ï÷úì  íéìåëé

ìù éúéîàä 'éðà' ä éåìéâ ãåñá  äðåúçúä

'úé àøåáä

 äðäå ב"ה א"ס  קו נתפשט דכאשר  באר "י  איתא

א"ק  בעקבי מתפשט הקו הארת בעולמות,

באר "י ואיתא העשיה, עולם סיום עד  המתפשטים

הידים  אצבעות  בסיום האור מאיר פרצוף  שבכל

ולכן  שאת, ביתר  האור  מאיר  שמשם והרגלים

דידיה  הרגלים האצבעות  בסוד דא"ק  בעקביים

העשיה  חושך את לתקן גדול אור  מאיר 

רגליו ועמדו  סוד ע"א י"ז דף  ע"ח ועי' התחתונה,

י ' תיקון בעת שהוא הזתים, הר על ההוא ביום

דבהאי שם ואיתא וכו', דא"ק שבעקביים ניצוצין 

בידין  דלא האבן שהוא וכו' למוחא רציץ אבנא

הצלם  את  יפיל שהוא בדניאל שכתוב

הקלי ' את תכניע היא זו אבן  כי דנבוכדנצר.

השמים ואז התחתונה, נמלחודעשיה כעשן 

ענין  מה להבין  וצריך  וגו ', תבלה כבגד  והארץ

סוד  דהנה בידיים, שלא כלומר בידין דלא האבן

הקדושה  השרשים ובשורש  ודוד , יוסף הם הידים

כי וסובב, דממלא הקדושה שורש  הם ודוד  דיוסף

ד' אותיות ג' סוד  הוא וקיים חי  ישראל מלך דוד

עלמין , כל סובב סוד הוא הראשון ד' דאות ד ', ו '

החול  בימות וזה ממלא, בחי ' יוסף  סוד  ו ' ואות 

סובב, כבחי' והוא ז"א ובחי' לאה בחינת הוא (דדוד 

בימות ממלא בחינת  שהוא רחל  בחי' שהוא יוסף בערך 

הגדולה החול ) רחל בסוד  אחר באופן הוא ובשבת 

סוד  ועכ"פ  ואכמ"ל. כאחד ודוד  יוסף  הכוללת 

ודוד  יוסף  בחי' ידי  על שלא היינו  בידין  דלא האבן

שורש  בבחי ' וסובב דממלא הדבקות  שורש שהוא

הוא  האבן  של הכח אלא ב', וניצוץ א' דניצוץ

דאלבם  'לא' בבחי' הדבקות שהוא רבינו  משה

והוא  כאחד, ודוד יוסף  שמקשר  האפס בסוד

סוד  והוא ודוד, יוסף שהם הידים ממבחי ' למעלה

התכללות של המדרגה בסוד  עצם דבקות

בידין , ד 'לא' אבן  וזהו העולמות , והתקשרות 

מבחי ' למעלה שהוא דאלבם 'לא' במדרגת  שהוא

ודוד . יוסף שהם ידים

äùî  úâøãî àåä 'àîìöì  úéçîã àðáà' ãåñ

 àìã ïáà' ãåñ àåäå ïéçéùî ïéøúî äìòîì

'ïéãéá

 äðäå נמצא לצלמא דמחית  אבנא האי סוד

העשיה  בבחי' למטה למטה דוקא

גנוז  ושם הצמצום, סוד שורש  שם כי התחתונה,

בסוד  הגר"א דברי דידוע הצמצום, לכל התיקון

נקודת דנשאר והיינו  אחד, מקום אל המים יקוו

וצריכה  האמצעית , נקודה בסוד  בהעלם הצמצום

שיתגלה  והיינו  השרשי , הי' בחי' עד  להזדכך 

יזדכך  הנפרד שהאני ידי על האמיתי  האני בחי '

שנשמות והיינו  אלקיכם, ה' אני בחי ' עד

א' בניצוץ נכללים ב' בניצוץ ששרשם הצדיקים

העשיה  בעולם דווקא ולכן  באפס, נכלל והכל

דסיום  גילוי שם יש  וההעלם ההסתר במקום

דווקא  כי  העשיה, קלי' להכניע דא"ק  האצבעות

ולהעלות לתקן  הכח יש  תחתון  הכי  במקום

ולעלות ע"ב, ד' סוד  שהוא 'עבד' בבחי ' הרפ "ח



לנפשך  חכמה דעה ח

של  מהמדרגה למעלה ולעלות  העולמות  בכל

סובב  של ומהמדרגה הבר  שור שהוא ממלא

התכללות לסוד להכנס  אלא לויתן, שהוא

המדרג  ב' שמתיחד באופן כאחד והתקשרות ות 

מוהרא"ס  כמ"ש לעולם' 'ועבדו  של מדרגה עד

שהוא  לבדו, לה' בלתי היא השלמה דהעבודה

לעולם', 'ועבדו  בחי ' והוא הגמור, היחוד  לגלות

הוא  הנפרד האני במקום בעשיה למטה ודווקא

הקדושה  ולהגביה זו, קדושה להמשיך מסוגל

לקב"ה  עת בכל ולקוות העולמות, בכל ולעבור

ה', אל וקוה לבך ויאמץ חזק  ה' אל קוה בסוד

שורש  שהוא אמת  צדיק עם עת בכל ולהתקשר

בכל  דבוק  שהוא אמת הצדיק ובזכות  ב', ניצוץ

ועל  א', הניצוץ בחי' שהוא העצמי  בתענוג עת 

קוה  בסוד  הקיווי שהוא הקו בסוד  שדבוקים ידי 

להכלל  שהוא ה' אל לוקוה זוכים וגו ', ה' אל

של  המדרגה בסוד לעולם' 'ועבדו בבחי ' לגמרי

ז "ל. הרש "ש שכתב במאציל' 'נדבק 

'äå,בשמחה מרבים אדר  למשנכנס שנזכה יעזור

מרדכי כי ואסתר , דמרדכי  הקדושה לקבל

כל  וכוללים וב', א' ניצוץ סוד  עצמם הם ואסתר 

שנכלל  עד  הקדושות בכל לעלות והעיקר הקדושות,

במאציל  'נדבק להיות לעולם' 'ועבדו בבחי' לגמרי

ועין  מלכותך תראינה שועיננו יעזור וה' העליון',

בב"א. גוא"צ בביאת  ציון  ה' בשוב יראו בעין 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã'ידי דעל לראשך', כתר  והיא לנפשך  חכמה

עם  עלמין כל דממלא העבודה שמחברים

שהוא  לראשך' כתר ל'והיא זוכים עלמין כל סובב

תהיה  וילדיה האשה בסוד א"ק של המדרגה

כי קדשך' שבת  שמור קדשך מצות  'נצור לאדוניה,

לעולם' 'ועבדו מדרגת עד  מזה למעלה לעלות צריך

אחר  אף  דהנה קודש. דשבת היחוד שלמות שהוא

וילדיה  האשה בחי ' שהוא א "ק של למדרגה שמגיע

ולא  מטי  של המדרגה בחי ' והוא לאדוניה, תהיה

אור  של למדרגה להגיע צריך  מ"מ אך מטי ,

שהוא  במאציל, נדבק של המדרגה שהוא במאור ,

רבינו משה מדרגת וזהו  קודש, שבת  של המדרגה

של  למדרגה הגיע שהוא משיחין , מתרין  שלמעלה

המדרגה  שהוא לעולם' 'ועבדו  בחי ' החמשים שער 

כי מול"מ, של מהמדרגה שלמעלה במאור ' 'אור  של

ואין  אני  של מדרגה גם הוא מול"מ של במדרגה

המדרגה  כמו היחוד שלמות  עדיין  אינו  אך  כחדא,

מרבים  אדר שמשנכנס יעזור וה' במאור . אור  של

מקום  בכל ישראל מכל הדינים כל ויומתקו בשמחה

וכל  לכולם, ומזוני חיי בבני  ישועות ויומשכו  שהם,

לה' כי ויתקיים יתבטלו ועמלק המן  של הקלי'

בגויים ומושל ציון המלוכה בהר מושיעים ועלו

כל  ויתגלו המלוכה, לה' והיתה עשו  הר את  לשפוט

התגלות ויהיה מלכותך , תראינה ועיננו  היחודים,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת שמים כבוד



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח ט ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז יתרו  פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú åøúé  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

 àøåî ïéðò øåàéáá ò"éæ  õéð'æà÷î ãéâîä éøáã

íéîù àøåîå  åáø

òîùéå [à' åâå äùî ïúç ïéãî ïäë åøúé

 ìàøùé éð÷æ ìëå ïøäà àáéå

.íé÷ìàä éðôì äùî ïúç  íò íçì ìëàì הזכיר

זי "ע  מקאז 'ניץ הק' המגיד של הפלא דברי  את  בזה

מאפטא  להרה"ק  ישראל אוהב בספה"ק  [המובאים

חז "ל והקשו וזל"ק , פרשתן ], בריש  דףזי"ע (ברכות

ע"א) משה סד לפני והלא אכלו  אלקים לפני  'וכי 

מסובין  שת"ח מסעודה שהנהנה מכאן  אלא אכלו,

השכינה'. מזיו  נהנה כאלו éô בה úà éúìàùå

 õéðéæà÷  ÷"÷ã î" î çåðîä '÷ä áøä זה מהו  ,

הלא  אכלו '. אלקים לפני  'וכי לחז"ל כ"כ  שהוקשה

תמיד ' לנגדי ה' ח)'שויתי  טז, תנועותיו(תהלים וכל

המלך  לפני  עומד  כאילו  צ"ל אדם של ומעשיו

של  כדרכן  לחם' 'לאכל כתיב לכך וא"כ כידוע,

דאיתא  מה עפ"י לי  והשיב אלקים'. 'לפני  צדיקים

ע"ב)בגמרא נז דף  אחורי(ברכות להתפלל 'אסור

שמים' כמורא רבך 'מורא כי  לזה והטעם רבו',

מט"ו) פ"ד  א"א (אבות רבו  מורא לו  שיש  ובשעה ,

שיש  מחמת  לתפלה הראוי שמים מורא עליו  להיות 

לחז"ל  קשה שהיה וזהו אחרת . ואימה מורא עליו

והיה  אכלו', משה לפני והלא אכלו  אלקים לפני 'וכי 

להיות באפשרי היה והיאך רבן מורא אז עליהם

אלא  אלקים'. 'לפני זאת ומה שמים, מורא עליהם

ודא  שמים מורא בעצמו  וזהו כו ' הנהנה שכל מכאן 

עכל"ק . ודפח"ח. הוא. אחת  ודא

éøáãá  úéàøðä  äøéúñä õéð'æà÷î  ÷" äøä

 àôéñì àùéøî

'åàëìå [á דברים מקאז'ניץ הרה"ק בדברי  יש 

שמתחלה  זל"ז , כסותרים הנראים

שאסור  בהא הפנימי שהטעם ואומר כותב

הפשוט  הטעם אי' [שבפוסקים רבו אחורי להתפלל

הג' בעשיית לו  להמתין רבו  יצטרך  שלא כדי 

כדי או שלום', 'עושה באמירת לאחוריו פסיעות 

מקאז 'ניץ  והרה"ק  לרבו, כמשתחוה יראה  שלא

רבו מורא לו  שיש  "שבשעה פנימי ] טעם בזה מגלה

לתפלה  הראוי  שמים מורא לו להיות  אפשר  אי 

מזה  ומשמע אחרת ", ואימה מורא לו שיש  מחמת 

מורא  ונקרא שמים, למורא הפרעה הוי רבו שמורא

בסיום  ואילו שמים, ממורא אחרת " "אימה כמו  רבו

מורא  בעצמו  'זהו רבו  שמורא להיפך משמע דבריו

לכאו ' סותרים והדברים הוא', אחת ודא ודא שמים

זל"ז .

ìåôéì àìùå –––– 'ãã àöå÷  ÷åçîì àìù úåøéäæä

å" ç 'øçà'ì 'ãçà' î

øàéáå [â בענין ארוך  ביאור  בהקדם הענין 

התקשרות של הזה הגבוה

והוא  והיפוכו, דבר  חי' בו יש שאמנם הצדיקים,

בקוצא  הרבה להזהר  שיש בחז "ל המובא בבחי '

מ'אחד' ח"ו נהפך שאז ימחק , שלא דאחד ד ' דאות 

היינו זה, דק  קוץ שבמחיקת היינו רח"ל, ל'אחר'

מתיבת לההפך  עלול האמונה בענין קלה בטעות

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה י 

לתיבת האמונה, ושורש ויסוד תכלית  שהיא 'אחד'

רח"ל. זרה עבודה שהוא 'אחר '

íé÷éãöá úå÷áã é" ò ' ÷áãú åáå' úåöî íåé÷

ð" äå [ã והגבוהה הקדושה המצוה בענין 

התקשרות של והעצומה והנוראה

תדבק ', 'ובו של מהמצוה וחלק סניף שהיא לצדיקים

לזכות עצות הם המצוות  תרי"ג  שכל בזוה"ק  (שמשמע

בהש"י) לדבקות ידן בגמ'על וכדאי ' קיא , דף  (כתובות 

בספרי ע"ב) הוא יג )וכן וכי(עקב בו , ולדבקה עה"פ 

בו ולהידבק למרום לעלות  לאדם לו  אפשר היאך 

אלא  וכו ' הוא אוכלה אש  אלקיך  ה' כי  והכתיב

וכו' ובתלמידיהם בחכמים להלכה הדבק נפסק (וכן

סק"ב) קנו סי' במ"ב ומובא ה"ב, פ"י דעות ,ברמב"ם

אי ' וכן  בשכינה, דבקות  היא בצדיקים שהדבקות 

שת "ח  מסעודה הנהנה שכל בפרשתינו  ברש "י 

וכמש "כ  השכינה, מזיו  נהנה כאילו בתוכה שרוי

חכמה בראשית  פ"ד )בזה האהבה כדי(שער 'כי

זוכים  וכן בצדיקים', שידבק צריך בשכינה להתדבק

בהש "י האמונה מצות  לקיום בצדיקים הדבקות ע"י 

במכילתא וכדאי ' ו)כדבעי , 'ויאמינו(בשלח עה"פ

שמאמין  מי  שכל ללמדך  זה "בא עבדו' ובמשה בה'

והיה  שאמר  במי מאמין כאילו  נאמן  ישראל ברועה

שהאריך".העולם  מה בפרשתינו תוי"י בספה"ק  (ועיין

המאמר) זה .לבאר

 ç" úá úå÷áãå úåøù÷úä ìù íéëøã  äáøä

 åðéöîå] [ä דרכים הרבה ז"ל חכמינו בדברי 

בת"ח, ודבקות התקשרות  של

לת "ח  בתו  'שמשיא ע"י מובא הנ"ל כתובות  דבגמ'

מנכסיו', ת"ח ומהנה לת"ח פרקמטיא ועושה

ת "ח  עם ולשתות  'לאכול מוסיף  הנ"ל וברמב"ם

דבקות וישנה חיבור', מיני בכל להן  ולהתחבר

בזה  וכמ"ש הצדיק  מרבו  תורה לימוד  ע"י  גדולה

הק' מ"א)הבעש"ט פ"ו אבות  חסד בנוצר על (מובא

א' הלכה או  א' פרק  מחבירו הלומד שכל המשנה

מרב  תורה "שהלומד כבוד, בו לנהוג צריך  וכו '

והקדושה  בנפשו הארה ממנו מקבל וצדיק הגאון 

בנפשו שנדבקה אחת  שמאות  עד  אצלו ורבה פרה

וכ "ז  פוסק שאינו  וכנהר  המתגבר כמעיין נעשה

בלב  באהבה ברבו  ברוחא רוחא דבקות  ע"י 

ידי על בצדיק ודבקות התקשרות  ישנה וכן ונפש",

מהרח"ו וכמ"ש בשמו מימרא (שער הזכרת 

לח) הקדמה שימוש áהגלגולים ע"י דבקות  וישנה ,

בגמ' כדאי' ע"ב)ת"ח נ  דף יוחנן (ברכות ר ' אמר 

יותר  תורה של שמושה גדולה רשב"י  משום

ע"י בצדיקים דבקות ישנה וכן  וכו ', מלימודה

מעלותיהם ולספר  אבותלשבחם הרמב"ם (כמש "כ 

מי"ז) חת"ספ"א בשו"ת  וכ "כ נט), בשבח (ו, לספר 

גדולה מצוה הוא ג,הצדיקים בשע"ת  בזה (והאריך 

שהוא  עליו בחינה זה הרי הצדיק ומשבח שהמהלל קמח

ה') מכבדי מעדת  והוא טוב דבקותאיש  וישנה ,

בגמ' כדאי ' פניו ראיית  ידי על דףבהצדיק (עירובין

ע"ב) מחבראיג  דמחדידנא האי  רבי דאמר 

הוה  מקמיה חזיתיה ואילו  מאחוריו  לר"מ דחזיתיה

את רואות  עיניך  'והיו  וכדכתיב טפי מחדדנא

בירושלמי ועיין  ה"ב)מוריך ', פ"ה מעשה (ביצה

מאחוריו לר"מ רבי  ראה אופן באיזה וידוע â נפלא ,

_________________________

עזאי ב. לבן שראה השבת, ביום בבוקר ז "ל מורי לי ואמר האמת , דרך  על פסוקים שני עיינתי אחד שבת  יום שם, מהרח"ו ז "ל

של  הלילה שבאותה לפי לי ואמר לו, וסיפרתי ההוא, השבת  ביום חידשתי חידוש  מה ושאומר טובות , מתנות  ב' לי נותן שהיה

מתנות  ב' אותם לי נתן הוא שלכך פעמים, ארבעה או שלושה עזאי, בן של אחת משנה וקריתי פתאום בדעתי עלה שבת ליל

עכל"ק . הנזכרות ,

קלהון,ג . ושמע מאיר רבי עבר בשבתא, ידיהן לאחוריה מטפחין והוון בריה שמעון לרבי מסב הוה רבי שם, הירושלמי ז "ל

נפקע  ועקר, דרבי קליה מאיר רבי שמע  וכו', ביתינו בתוך  לרדותינו שבא זה מיהו רביח, אמר השבת" הותרה רבותינו אמר,



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח יא ליקוטי

הרדב"ז שכתב תעב מה סי' דבר )ã(ח"ג  ומצינו  ,

בירושלמי  בזה ה"א)פלא פ"ט חפץ (נדרים שאפי'

התקשרות דרכו  לשאוב אפשר הצדיק  בו שהשמש

וכדאי ' וחכמה, דעה עי "ז  שיקבלו עד  הצדיק עם

לו מלמדת והיא בידו היתה מאיר ר ' של מקלו שם

יהוידע בבן  בארוכה בזה ועמש "כ יג(עירובי דעה, ן

ע"א) צה ובסנהדרין זי "ע ע"א ממונקאטש והרה"ק  ,

פג ) אות  א' מהדורא תורה המקור (דברי שזהו  כתב

כלים  שהחשיבו  צדיקים הרבה להנהגת 

וקדושים. צדיקים בהם שהשתמשו 

íúåà äáäà é" ò  íé÷éãöá  úåøù÷úäå  úå÷áã

íäî äàøéå

 äðùéå [åע"י בצדיקים והתקשרות  דבקות

בלבו, ויראתם אהבתם קביעת 

בסמ"ק  ד ')כמש"כ  כתיב (מ"ע ויראה ובאהבה וז"ל,

ואי ' מהם, ולירא לאהבם יש ע"כ ת"ח לרבות 'את '

ע"א)בגמ' סג דף ליה (שבת  הויין  רבנן דרחים מאן 

צורבא  הוי גופיה הוא רבנן  דדחיל ומאן רבנן , בנין 

כתובות בגמ' ואי ' ע"ב)מרבנן, קג יהושפט (דף  על

ומנשקו מכסאו עומד היה ת"ח כשראה יהודה מלך

בילקוט אי ' וכן  רכב)ומחבקו , אליהו(מלכים על

היה  צדיקים בנ"א רואה כשהיה זל"ט הנביא

מרביז "ל אי ' וכן ומנשקן, ומחבקן  סי'מגפפן (לקו"מ

שיאהב קלה) אהבה, הוא ההתקשרות ועיקר  וזל"ק,

שכתוב כמו שלימה, אהבה הצדיק  (בראשיתאת 

ליה מד ) חביבא ותרגומו בנפשו', קשורה 'ונפשו

וכמש"כ  יח)כנפשיה, א' יהונתן (שמואל  'ונפש 

יותר  יהיה הצדיק  את ואהבתו  דוד ', בנפש  נקשרה

שכתוב כמו  נשים, א)מאהבת ב' 'נפלאתה (שמואל ,

בתניא  אי' וכן  עכל"ק ., נשים'. מאהבת  לי אהבתך 

פכ"ז) אשר (אגה"ק  פעולתו רוחו, חיי שבק וזל"ק, ,

'לכל  לחיים, צדיק  פעולת  בישראל, לפנים בא עבד

בחבלי בנפשו הקשורה חי  כל נפש היא חי '

לנצח  תמוט בל עולם ואהבת רבה אהבה עבותות

בחינת כפי ואחד  אחד  בכל לנו  שבק אשר  וכו ',

הטהורה  אמת  אהבת ואהבתו באמת  התקשרותו 

ורוח  וכו ', הפנים כמים כי עמוק, ולב איש מקרב

בקרבינו עומדת ורוחו  רוח, ואמשיך  רוח אייתי

עכל"ק . ממש.

 ãåîòé  íà íãàä ìò íéøáåòä  úåðåéñðä ïéðòá

 ÷éãöä  åáø  úáäàá

ë" ùîòå [æמקאמרנא הברכה הרה"ק (היכל 

ראה) מוריפר' לי ואמר  וזל"ק ,

אם  האדם על העוברים נסיונות הרבה יש כי דודי

הוא  העיקר  כי אמת , צדיק רבו  באהבת  יעמוד

ובזה  רבו , באהבת בנפש נפש  והתקשרות  אהבה

ע  אליהו  רוח שנחה כמו עליו רבו רוח ל תנוח

פירוד  לעשות דבר הבעל מתגבר ובזה אלישע,

שכתב  מה בני וראה אמת, צדיק רבו ובין בינו

מורי לי 'ואמר מהרח"ו , למרן החזיונות  בספר

_________________________

קדליה  מעל פיקייליה רוחא אפח  להחזירו], כדי במרוצה דרבי עבדיו או הנשואין בני אחריו רוצים [היו מיפרי בתרי פרייה

אחריו  מן מאיר דרבי קדליה וחמא כוותא מן רבי אודיק  מאיר], רבי צוואר שעל הסודר הרוח  הפריח הריצה [בשעת מאיר דרבי

אחוריו. מן מאיר דרבי קדליה דחמי בגין אלא לאורייתא אנא זכיתי לא אמר, מאיר], רבי של צוארו וראה החלון מן רבי [השקיף

ע"כ.

התהלל ד . וכן וכו', הרוח מן ואצלתי עמך שם והתייצבו וזהו מוריך , את רואות  עיניך  והיו שנאמר הוא וזה שם, הרדב"ז  ז"ל

להשפיע  זה אל זה וקרא הוא גם מתכוון הרב אם שכן וכל עליונה, למדרגה מגיע  היה רב פני את  רואה היה שאם הקדוש  רבינו

למקום  אדם שילך  התירו ומכאן תורה, ללמוד זוכה אדם הכל מן לא ע "ב) מז דף  (עירובין יוסי ר' אמר הכי ומשום לקבל, וזה

הטעם  וזה תורה. ללמוד זוכה אדם הכל מן שלא אביו, מצות ועובר ילך שלא לו אומר שאביו פי על אף תורה ללמוד אחד

השלימה, הכוונה אל נפשו תתעורר נוחה, שדעתו למי או לרבו או לקרוביו או אוהביו אל האדם בהביט כי בתפילה, בעצמו

ע"כ. היפך. וההיפך  עליו, מורה שהשכל דבר וזה ממרום, רוח  עליו ונתוסף 



לנפשך  חכמה דעה יב 

באהבת אעמוד  אם נסיונות הרבה עלי  שיעבור 

היה  האר"י שמרן שאף בני ראה לא', או  מורי 

בנביאים  כמוהו  קם ולא ממש, צבקות  ה' מלאך

נסיונות עליו עברו בעצמו , מהרח"ו שהעיד כמו

היום  שכן  מכל רבו , ובין  בינו פירוד לעשות 

עצמו יתקשר שלא מאד  מתגרה דבר שהבעל

אמרי זה כל בזה ודי רבו, אמת  צדיק  באהבת 

עכל"ק . זצ"ל. מורי  צדיק 

åðîî äëøá  úìá÷ é"ò ÷éãöá úåøù÷úä

ïëå [çקבלת ע"י בצדיקים התקשרות  ישנה

בכ"מ בחז"ל כדאי ' מהם, (מו"קברכות

ה"ה) פי"ח סופרים ובמס' ע"א, ט המעשה דף  וידוע ,

שקיבל  בברכה גדולתו  שתלה מהרמב"ם המופלא

חיד"א הרב וכלשון מיגאש, מהרי  (שה"גבילדותו

קנ-רמב"ם) אות  מ שראיתימערת חדש  זה וראה ,

בסימן  שכתב משלי פירוש השכחה עומר בספר

כמו וז"ל, בנים' בני זקנים 'עטרת פסוק על טו "ב

ז"ל  הרי"ף פטירת שבשעת הרמב"ם, על שאמרו 

ואמר  שניים, ה' כבן והוא ידו, ונשק  אצלו נכנס 

שנשקו נשיקה באותה אלא שזכה למה זכה שלא

ודברים  עכ "ל. מחכמתו. עליו והאציל ובירכו 

כשלושים  נולד הרמב"ם כי יתכנו, לא ככתבן 

שהענין  אלי והקרוב הרי "ף , פטירת  אחר  שנה

מהר "י לומר צריך  הרי"ף במקום רק אמת ,

קבוע  והיה שנים, שבע בן הרמב"ם והיה מיגאש ,

מיגאש  מהר"י הרב שברכת  ואביו הרמב"ם בלב

עליו להאציל הלוי מהר "י  ושכיון פירות, עשתה

עכ"ל  הלוי. למהר"י רבו קראו ולכן מחכמתו ,

החיד "א.

íéøîåàùë  íäéøáãá äðåîàá íéîëçá  úå÷áã

åìëùî äìòîì íäù  íéøáã

ïëå [è בהם אמונה ע"י  בחכמים דבקות  ישנה

שהם  דברים כשאומרים אף  ובדבריהם

התורה  קניני ממ"ח אחד והוא משכלו, למעלה

'אפילו יונה רבינו  שם וכמש "כ חכמים', 'באמונת

בו וישמח בפיהו  ימתק טעם בלא דבר לו  אומרים

וכמו אמרו , שרבו מאחר  אמת שהוא יודע שהוא

יועץ פלא בספה"ק בזה ערךשהאריך ד (אות

רביז "ל)äדעת בזה ועמש "כ קכג, סי' קמא ,)å (לקו"מ

חיים  מים באר  בספה"ק  בזה שהאריך מה ועיין 

_________________________

שכן ה. וכל אדם. מכל דעת ללמוד לעולם ולבקש  דעת , בו שאין לעצמו להכיר הוא שצריך גדול היותר והדעת יועץ, הפלא ז "ל

אם  ואפילו ישרה, דרך  איזוהי אדם ילמד סופרים ומפי מספרים או ממנו, דעת  ללמוד שצריך  ובשנים בחכמה ממנו שגדול ממי

ב  ויאמין דעתם, מפני דעתו יבטל לדעתם, מסכמת  דעתו הבנתו,אין וחוסר ידיעתו קוצר מחמת  ממנו הוא ריק  שאם שלימה אמונה

בזאת  לכן בעיניו, ישר איש  ודרך בעיניו חכם שהוא בארץ, האדם רעת היא וזו תבונה. ימים אורך חכמה בישישים ולעולם

ודאית  ידיעה שום לי אין החכם, אמר וכבר חסרונו, מכיר שאיננו וכשיכיר דעת , בו שאין להכיר כשיחכם בחכמתו, חכם יתהלל

עכ"ל. ידעתי. שלא שידעתי עד שידעתי ידעתי לא החכם ואמר ידעתי, שלא שידעתי מה אלא

קטן ו. דבר זה, הוא כי יאמר אשר כל על דבריו ולקבל שבדור, להצדיק עצמו לקשר בו, תלוי שהכל והיסוד העקר שם, זל"ק 

'אפלו  שופטים), פרשת (ספרי לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ושמאל, ימין מדבריו ושלום, חס  לנטות , ולבלי גדול ודבר

מהצדיק יקבל אשר בלעדי שכל, שום לו אין כאלו דעתו ולסלק  החכמות , כל מאתו ולהשליך וכו' שמאל' ימין על לך אומר

להם  היו התורה קבלת בעת להצדיקוישראל מקשר ואינו בשלמות , אינו עצמו, שכל שום אצלו שנשאר זמן וכל שבדור והרב

ישראל  שהיו ולולי כידוע גדולות וחקירות חכמות פי על טעותם שהיה שבימיהם, זרה עבודה עובדי היו אז כי גדולות  חכמות 

שעשה  מה כל להם מועיל היה ולא ושלום, חס  בכל, לכפר יכולים היו כי התורה מקבלים היו לא החכמות , מעצמן משליכין

אפיקורסים  נמצאים עתה גם כי להם, מועיל היה לא לעיניהם, שעשה הנוראים והמופתים האותות  כל ואפלו עמהם רבנו משה

ידי  ועל עבדו, ובמשה בה' והאמינו החכמות , והשליכו האמת , ראו קדוש עם ישראל אך  חכמתם וטעות  שטות ידי על הכופרים

עכל"ק . וכו' התורה קבלו זה



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח יג ליקוטי

כה  אות  בהר בעיניהם )æ (פר' החכמים אלו בגנות ,

רואים  אם ובוז , בגאוה עתק צדיק  על ודוברים

עולם  יסוד  בהצדיק לעוול להם שנראה דבר איזה

בדברי פיהם שחוק  ימלא ואז וזמנם, דורם מצדיקי

רבים  בת  בשער  עליו  ולדבר וליצנות  ולה"ר נבלה

יש  וכן  הק'. לשונו  אריכות  כל עי"ש היתול, בדברי 

גזירות לבטל הכח בידו שיש  בצדיק  להאמין 

בזה  שהאריך וכמו תפילתו  ע"י  ישועות  ולהמשיך 

העיקרים כב)בספר אל (ד , גדול עיקר שהוא

באריכות עיי"ש האמונה אל ושורש  התורה

עצומה.

 úòùáå é"äãåáòá íé÷éãöä ìà úåøù÷úä

íúòã ìò  úååöîä íåé÷å  úåìéôúä

ãåò [é אל מיוחדת  התקשרות  ענין מצינו

התפילות ובשעת  בעבודה"י  הצדיקים

מרבינו שמצינו וכמו  המצוות , וקיום התורה ולימוד 

לח)מהרח"ו  הקדמה האריז"ל (שעה"ג לו שאמר

מנחה  שחרית התפילות  מג' תפילה כל שקודם

עשרה  עקיבא רבי  של שמו  את יזכיר וערבית,

אי ' וכן מאד , ויסייעו בו  יתעבר ועי"ז זא"ז, פעמים

כה)מהחת "ס  כג , ולהתפלל (שמות  ללמוד שיש

הדור  גדול דעת על המצוות  .çולעשות 

_________________________

דבר ז. איזה רואים אם ובוז  בגאוה עתק  צדיק על ודוברים בעיניהם החכמים אלו אל השכל מוסר יש ובזה שם, הבאמ "ח  זל"ק

עליו  ולדבר וליצנות  הרע  ולשון נבלה בדברי שחוק  פיהם ימלא אז  לעוול, להם שנראה וזמנם דורם מצדיקי עולם יסוד בהצדיק

דעתו  על ועומד ומבין בעיניו חכם שהוא זו גרועה מדה לפעמים נמצא ישראל בכשרי ואפילו היתול. בדברי רבים בת בשער

נותן  ואינו כן. לא אשר דברים עליו לדבר גדולות מדברת בלשון מרמה  פיהו ימלא הזה הצדיק  דרך טוב שלא לו נראה שכאשר

לעשות, וראוי נכון כזה אשר ויודע ממנו יותר ומבין ושכלו מחכמתו גדול הזה הצדיק וחכמת שכל השגת  אולי לומר לבו על

ולכאורה  השכינה. אחרי מהרהר כאילו רבו אחרי המהרהר כל ק "י.) (סנהדרין חז"ל אמרו כן ועל ומבין. סובל ששכלו כמו לא

שאדם  מיד כי אחד הכל באמת  ואמנם זה. אחרי כאילו זה אחר שהמהרהר לומר הוא ברוך אלהינו אל ודם בשר חז"ל דימו איך 

דעת  על קרוב עומד ודאי זאת. את  יבין לא אחר ששום ודאי מבין אינו שהוא ומה מבלעדו. אחר שכל שאין וסובר וחכמתו ו

חכמת  כי יאמר לא שכלו כח  לפי נכון אינו שזה לו ידמה כאשר שמיד כן גם הוא ברוך  יתברך האל הנהגות  אחרי להרהר הוא

ומביאה  חז "ל אמרו כן ועל וחלילה. חלילה יתברך  בחיקו עוול שזה ושלום וחס  וחלילה חס  לו ידמה רק מחכמתו גדול אלהים

שנאמר  כענין הבאי דברי מרבין בתחילה הרשעים הלצים ישיבת  דרך וזהו לשונו, וזה צרעת  טומאת הלכות בסוף ז "ל הרמב"ם

שפתי  תאלמנה י"ט ) ל"א, (תהלים שנאמר כענין הצדיקים בגנות לספר באין כך ומתוך דברים, ברוב כסיל וקול ה') ב', (קהלת 

הימים-ב  (דברי שנאמר כענין בדבריהם דופי ולתת  בנביאים לדבר הרגל להם יהיה כך  ומתוך עתק, צדיק  על הדוברות  שקר

ישראל  בני ויחפאו ט') י"ז, ב', (מלכים שנאמר כענין בעיקר וכופרין באלהים לדבר באין כך  ומתוך  כו' מלעיבים ויהיו ט"ז) ל"ו,

להם  גרם מי בארץ, תהלך  ולשונם פיהם בשמים שתו ט ') ע "ג, (תהלים אומר הוא והרי אלהיהם. ה' על כן לא אשר דברים

דברים  ושמנה בהארבעים ו') ו', (אבות  חז "ל מנאו כן ועל לשונו. כאן עד כו' בארץ תחילה שהלכה לשונם פיהם בשמים לשית

הוא  כן שלא שנראה דבר בהם רואין אם אפילו ישראל בחכמי להאמין שצריכין כלומר חכמים. אמונת בהם. נקנית  שהתורה

אין  כן על מחכמתינו גדלה ה' פני את  ויראתו ושכלו שחכמתו לפי ואך עושה כתורה הוא שבודאי להאמין צריך  שכלינו, לפי

וכל  היום כל ותפילין בטלית מעוטף  ותפילה בתורה שעוסק ישראל מחכמי לחכם יראה אחד אם ודאי כי עשייתו. מבינים אנו

להזהיר  צריכין היו ולא בחוש זאת  תראינה עיניו כי הוא, צדיק  כי להאמין אמונה צריך אין לזה בפרישות , ונוהג ומתענה הלילה

ישים  זאת  שכלו, לפי כן שאינו לו שנראה דבר ממנו שרואה אף בו להאמין הוא חכמים אמונת עיקר אך אמונה. בתורת  זה את 

כמו  כלל אותם מבינים אנו שאין יתברך והשגחתו מהנהגתו רואין שאנו דרכים אלפים אלפי וכמה כמה הלא לומר לבו אל

אמונה  אל וגו' פעלו תמים הצור כי מאמינים אנו כי ואך מטה. מטה ישראל כשרי ובירידת בעולם  הרשעים מעשה בהצלחת

לפני  כנכון עושים הם ודאי הצדיקים במעשה כן ושכלינו. חכמתינו מכח גדלה יתברך  וחכמתו ד'), ל"ב, (דברים וגו' עול ואין

עכל"ק . ומעשיהם. דרכיהם מבינים אין אנו ורק ה'

של ח. לחמך את  וברך רבים, לשון ועבדתם בציבור, תפילה דהיינו הקדמונים אמרו אלקיכם, ה' את  ועבדתם שם, החת "ס  ז "ל



לנפשך  חכמה דעה יד

 úéáøò  ìù  ù"éø÷  úåöîá úãçåéî  úåøù÷úä

ãåòå [ àé הרש"ש בסידור היחודמצינו  (כוונת 

קר"ש ) חיה של ולקשר לדבק  'יכוין

נשמת עם שלו  ונשמה הצדיק  של חיה עם שלו

רבינו מדברי  הוא הק ' דבריו  ומקור  הצדיק',

רוה"ק  בשער  ע"ג )האריז "ל מ ודף  ע"א, נד (דף 

על  הצדיק אל ההתקשרות סוד את שם שמבאר 

שיש  כותב ושם קברו, על בהשתטחות  יחודים ידי 

ויש  השתטחות ידי  על שלא היחודים לכוין  אופן

ונפש  נפשך להעלות  כולם היחודים "בכל לכוין 

בנפשו", כלולה ונפשך  יחד קשורים ההוא הצדיק

וכוונות יחודים לכוין המיוחד  שהזמן שם וכותב

וכן  ערבית של קרי "ש  של היחוד  בכוונת אלו 

עיי "ש . אפיים בנפילת

äùåã÷áù øáã  ìë  ìò  íé÷éãöä úåîù úøëæä

ë"ùîòå [ áé איש להבן  לשמה תורה בשו "ת

ת"ע)חי  שמות(סי' להזכיר  שיש 

נעשה  אשר שבקדושה דבר  כל על הצדיקים

שמותם  מזכירים שאנו  זה ידי על "כי  נלמוד ואשר

שבקדושה  דבר  כל על הגדולים] הצדיקים [של

זכותם  יתעורר  בזה נלמוד, ואשר  נעשה אשר 

קיבלו אשר  והסודות  הכוונות  מן כח לנו וימשך 

ועסק  ותפילה מצוה בכל מכוונים היו ואשר

עכ "ל. התורה",

äìéôúä éðôì ' åëå øù÷î éðéøä øîåì

èøôáå [âéרביז"ל בדברי  תנינא אשכחן (לקו"מ

ו  רצו èסי' אות  הר"ן ושיחות , é( לומר

_________________________

וישראל  אחד אדם בחינת הוא האומה שכלל וידוע  וכו', יחד בהתחברם חברו על ומכפר מגין אחד כל כי מהם, ויחיד יחיד כל

לכוון  יכול אינני שאני אע "ג אזי בזה, זה מתדבקים וכשהם וכו', ונשמה מוח  בבחינת  הם ה' אל הקרובים ישראל וגדולי שמו,

ידים, בעלי דעת  על בידי מצוות ועושה הגדולים דעת על לומד אני וכן הדור גדול של דעתו על מתפלל אני כראוי, בתפילתי

זה  מתקשרים שאנו ושנית מגעת, שידינו מקום עד שלנו את עושים אנו שגם אחד אלו, דברים שני ידי שעל נמצא כולם, וכן

מקום  מכל אלקינו], ה' לך  [להודות מספיקים אנו שאין אע "ג והיינו למעלה. ממטה ה' קילוס עולה יפה כאחד, הכל ונעשה בזה

'ורוח  בנו, שפלגת  איברים הן ידים, ובעלי לב ובעלי מוח  בעלי האומה, כללות  איברי פירוש בנו', שפלגת איברים כן 'על

ובהם  מתבקש ', החוטם 'בעל ע"א) כט  (תענית חז"ל שאמרו כמו אפנו, הנקראים ישראל גדולי ר"ל באפינו', שנפחת  ונשמה

כל  כי שהרי כולם, בשליחות להודות יספיקו והם יודו', הם 'הן שלנו, פיות  בבעלי שמת' אשר 'ולשון ישראל, כל ונשמת רוח 

יספיקו. ולכן בשליחותינו, שלוחים אותם ועושים לגדולנו מסכימים אנחנו כן ואם וכו', תשבע לך ולשון יודה, לך מיחידנו פה

עכ"ל.

כמו ט. משיח , משה בחינת הוא שבדור צדיק  כל כי שבדור, לצדיקים עצמו שיקשר בתפלתו, לכוין אחד כל וצריך  שם, זל"ק

(בראשית  שכתוב כמו משיח , בחינת  זה ומשה ע "ב) קא (שבת קאמרת ' שפיר 'משה כמו משה, לזה זה קורין שהצדיקים שמצינו,

איבר  בחינת  הוא מתפלל אחד שכל ותפלה תפלה וכל ע "ב). כ"ה בראשית  (זוהר משיח ' משה 'דא שילה"- יבא כי "עד מ"ט ),

בשביל  בלחוד, משה אלא לדוכתיה, חד כל בשיפא שיפא לאעלא יכול מישראל אחד שום שאין המשכן, אברי שהם מהשכינה,

לאעלא  יודע והוא משה" אל המשכן את "ויביאו לט ) (שמות שכתוב כמו הדור, לצדיק  התפלות כל ולקשר להביא צריך  זה

וכו' ע"ב), רלח פקודי זוהר (עיין המשכן" את  משה "ויקם מ ), (שם שכתוב כמו שלמה, קומה אותה ולעשות בשיפא שיפא

בלבם, ושלום, חס שטועים, ישראל בני מעמנו ויש  נושעים, ואינם אליו צועקים אנחנו יום ובכל הגלות , אורך  רואים וכשאנו

"ויקם  שכתוב כמו אותם, ומקימים אותם, מעלים הם ודור, דור שבכל הצדיקים התפלות כל באמת  אבל לריק , הם התפלות  שכל

יבוא משה  אז  קומתה, שעור שישתלם עד מעט , מעט  השכינה של קומתה ובונין לדוכתיה, ושיפא שיפא כל ומעלין המשכן" את

עכל"ק . וכו'. בשלמות  אותה ויקים אותה, וישלים משה, דא משיח ,

ראשון י. חלק  מוהר"ן בלקוטי ט' ובסימן ב' בסימן כמובא שבדור להצדיקים עצמו לקשר צריכין התפלה בשעת שם, זל"ק

ע"כ. שבדורנו. הצדיקים לכל עצמי מקשר הריני התפלה, קדם שיאמרו לאנשיו הזהיר כן על מקומות. ובשאר



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח טו ליקוטי

הצדיקים  לכל עצמי  מקשר הריני התפילה קודם

התקשרות גם להוסיף המקובל [והנוסח שבדורינו

כן  מש"כ  פי על הוא עפר  שוכני הצדיקים עם

במקו "א נה)בלקו"מ סי' הרבה (קמא וכ"כ  ,[

יושר  בספר  וכמש"כ  הק ', הבעש "ט מתלמידי

אמת לג )דברי מפ "ק (אות ששמע מה שמעיד 

יכול  שאינו אף  וזל"ק, זי "ע מזלאטשוב הרי"מ

דברי עולים זה כל עם ורחימו , בדחילו  להיות 

עצמו את  האדם התקשרות ידי  על תפילתו 

ואהבת של עשה מצות עלי  מקבל  'הריני באמרו

עם  גמורה באהבה עצמו  את וכולל כמוך', לרעך 

שבמכיר  שבדור  הצדיקים קדושות נשמות 

ההוא  בעת  לפניו  אותם ויצייר  דיוקנם,

כמבואר  גדול ותועלת סגולה שזהו במחשבתו ,

הרב  קדוש  מפה שמעתי  ובאמת לאברהם. בחסד 

זלה"ה, מזלאטשוב מיכל יחיאל מוהר"ר  האלקי

עצמי את מקשר  'אני תפילה כל קודם שאמר 

בקטנים  והן ממני  הגדולים עם הן  ישראל כל עם

שעל  ממני הגדולים התקשרות ותועלת ממני ,

התקשרות ותועלת מחשבתי , תתעלה ידם

שמעתי כאן  עד  ידי ', על שיעלו  ממני בקטנים

חיים מים בבאר  וכ"ה עכ"ל. הקדוש . (ויצא מפיו 

זצ"ל כח) הסטייפלער  מש"כ  לציין ומעניין ,

רפא)באגרותיו אות ח"א דאגרתא שם (קריינא

ממחשבות מאד שסבל מאחד  מעשה מספר

היחידה  שהעצה ומספר  התפילה, בשעת אסורות 

לפני מודעה שמסר  מה היה לו שהועילה

ואחר  וכו', האריז"ל דעת על שמתפלל התפילה

מתפלל  שהוא התכוין  התפילה בשעת כך 

הועיל  שזה לי ונודע מפורסם צדיק בהתחברות

ב  להתפלל לגמרי  כמעט זרות,לו מחשבות  לא

ספה"ק  בהרבה אי' כל[וכן עין באלימה (הרמ"ק

יערות ז, נהר א' מעין לאברהם חסד  פי"ד, ה' תמר

ועוד ) ט, דרוש סוף  ח"א שעלודבש שכשם ,

דרך  עתה עולות  כן ביהמ"ק דרך התפילות 

בית כמו  לשכינה המרכבה שהם הצדיקים

המקדש ].

 éòöîà øåúá 'éôà ,íé÷éãöì  äãåáò øåñéà

 ú"éùäì æ"éò áø÷úäì

 íðîà [ãé שתיכף אלקים, עשה זה לעומת זה

בעשרת הראשונה הדיברה אחרי

שורש  והעליונה היסודית המצוה שהיא הדברות

אלקיך ', ה' 'אנכי  התורה, לעילכל הבאנו (שכבר

זוכים  בהש "י והדבקות  האמונה מצות קיום שלשלימות 

בצדיקים) ודבקות אמונה הוזהרנוע"י תיכף  הרי  ,

אחרים  אלהים לך יהיה 'לא השניה בדיברה אח"כ

לעשות שלא נכלל זו נוראה שבאזהרה פני', על

לעבוד  ואסור שבעולם, נברא לשום עבודה שום

שעובד  העבודה שע"י  כשמכוין אפי' נברא שום

נכלל  שזה בהש"י, עי"ז שידבק אמצעי זה יהא אליו

הרמב"ם וכמש "כ האמונה מעיקרי (בפיה"מ בעיקר 

חלק ) הוא פר' יתברך  שהוא החמישי. היסוד בזה"ל,

ולעשות גדולתו  ולהודיעו  ולגדלו  לעבדו הראוי 

תחתיו שהוא למי  כזה יעשה ושלא מצותיו

והגלגלים  והכוכבים המלאכים מן  במציאות 

שכולם  לפי מהם, שהורכב ומה והיסודות 

בחירה  ולא משפט אין  פעולתם על המטובעים

הש"י, לבדו לו  éãë אלא íãáòì  éåàø ïéà ïëå

åéìà íáø÷ì  íéòöîà  íúåéäì בלבד אליו  אלא ,

היסוד  וזה שזולתו, מה כל ויניחו  המחשבות יכוונו 

מזהרת התורה ורוב ע"ז  על שהזהיר  הוא החמישי 

ע"כ . עליו.

 ÷"äåøä 'éçáì 'éôà  äãåáò  íåù  úåùòì øåñà

 ÷"äåø ìòáå àéáðä ÷éãöáù

÷éúòðå [ åè החיים נפש בספה"ק  מש "כ בזה

ט) להשתעבד (ג, ואפילו  וז "ל, ,

שבאיזה  רוה"ק  לבחי ' עבודה באיזה ולהתדבק 

עכומ"ז  נקרא זה גם רוה"ק. ובעל נביא אדם

שהשתחוה  בנבוכדנצר  שמצינו  כמו  ממש.

כל. בורא לאלוה שהחזיקו  בעבור לא ג"כ לדניאל.

ולהתדבק  להשתעבד  בהשתחויתו שכיון אלא

כמ"ש  שבו. הקדש  ב')לרוח מלכא (דניאל באדין

ונמחה  סגיד ולדניאל אנפוהי  אל נפל נבוכדנצ'



לנפשך  חכמה דעה טז 

אלהין  אלה הוא אלהכון די  קשוט מן  וכו ' ונחחין

ושם דנה רזא למגלא יכלת די  רזין . וגלה (סי'כו'

אלהין ד ') רוח ודי כו ' דניאל קדמי  על אחרין  ועד

אמרו ורז"ל וכו'. בי' א')קדישין צ"ג  (סנהדרין

לצל' ההשתחוי' ציווי  בעת  דניאל היה שלא הטעם

פסילי בי לקיים דלא מהכא איזיל דניאל שאמר 

דניאל  יזיל ג"כ אמר ונבוכדנצר תשרפון . אלהיהם

ז"ח  וע' בנורא. לאלהי ' קליי' לימרו  דלא מהכא

ויחי ר "פ ובתנחומא צ"ו פ' ובב"ר ע"ב. ס ' רות 

מלכא  באדין  כתיב מה וכו ' בדניאל מוצ' אתה וכן

אבל  לי' לנסכא אמר ונחחין ומנחה וכו ' נבוכדנצ'

מעובדי שנפרעין שכשם למה קיבל לא דניאל

אמרו וכן  עצמה. מהעכומ"ז  נפרעין  כך  עכומ"ז

רצה  שלא ע"ה אבינו יעקב על גם הטעם זה שם

עכומ"ז . זה ענין ז "ל שקראו הרי  במצרים ליקבר

וי "ל  דבי '. קדישין  אלהין לרוח היתה שהכוונה אף

פני. על אחרים אלהים לך  יהיה לא הכתוב עפ"ז 

וכח  בחי' לאיזה דבר  בשום ח"ו  לכוין שלא ר"ל

היינו פני  בחי' הכח אותו  יהיה אם אפי ' פרטי 

בחי ' פרט או  אדם שבאיזה רוה"ק לפרט אפי'

וכענין  שבעליונים עליון  כח שבאיזה הקדושה

ז "ל ב')מאמרם כ"ד אפי '(ר"ה אתי תעשון לא על

אופנים  כגון  במרום לפני  המשמשין  שמשי  דמות 

הכתוב  אזהרת עיקר כי ועם הקדש. וחיות ושרפים

דוקא  עבודות  בארבע היינו  הנ"ל העכומ"ז כל על

כוונת בהשתעבדות  התפלה שעבודת עתה  אמנם

שייך  ע"ז  גם ודאי הקרבן. עבודת במקום הוא הלב

יחרם  לאלהים זובח הכתוב שאמר וזהו האזהרה.

עבודה  בשום ח"ו  לכוין שלא היינו  לבדו . לה' בלתי

יתב' הבורא שקבע מכחות  פרטי כח לאיזה וענין

כידוע  שיהא פרטי כח בעל  לכל  משותף אלקים שם (כי

יתברך וכמש "ל ) לו  המיוחד  העצם לשם לכוין  רק  .

דכל  ומקורא כללא היינו הכל מהוה שפירושו  לבד

כנ"ל כולם ה'הכחות אלקינו ה' ישראל  שמע (וזהו

ב"ה. מהוי' שנמשכים פרטים הכחות  שכל  ר"ל אחד .

מקור  כלל  ית"ש בכחו ונקבצים מאוחדים המה

העולמותאחדותו) עם יתב' התחברותו  מצד והוא .

ענין  על התורה שצותה מקום בכל ולזאת 

ז "ל וכאמרם דוקא. לה' בפ ' ביארה (סוףהקרבנות 

שלא מנחות ) קרבנות בפ ' כתיב מה וראה בא

א  ולא אל לא בהם ליתן נאמר שלא לה' אלא לקים

עכ "ל. לחלוק . הדין לבעל פה פתחון 

 ïéá  å" ç àúâåìô íåù ïéàù øàáì ùôð ééç øôñ

 úåãéñçä éìåãâì ç"äôðä

ïééòå [æè גדליה ר ' להגה"צ נפש' 'חיי בספר

ענין  סביב ספרו שכתב זצ"ל קעניג

החיים  נפש שדברי  כאילו  לחשוב שטעו שהיו זה

שדיברו החסידות  גדולי  לדעת בסתירה עומדים

ובכל  בכלל, לצדיקים ההתקשרות  ומעלת  בשבח

שאין  באורך וביאר בפרט, ה' עבודת עניני

כלל  וריח טעם אלו זה àéבדברים על וקיבל ,

ירושלים  מגדולי וכן  זצ"ל וואזנר מהגר "ש הסכמות

דאז) הבד"צ חברי ושאר זצ"ל  עפשטיין פנחס ,(הג"ר

בהם, העיון ואחרי  בזה"ל, בהסכמתם שכתבו

ירא  לכל ומספיק ישרים, בדברים שמאריך מצאנו 

אנו כן  ועל הק ', חז "ל בדברי  ומאמין  אלקים

יורדים  והדברים הקונטרס, לדברי מסכימים

ונזכה  תמיד, ולקרותם בהם לעיין  וצריך ונוקבים

החכמים, ודברי דבריו את ולכבד הש"י את  לעבוד 

ע"כ . הקונטרס . לקנות  ומצוה

_________________________

בין יא. שנתהווה המחלוקת  סלע שאין ז"ל רבי ומבית מארי אבא מבית בידי קבלה כי וז "ל, כתב ד) (אות  דבריו ובתחילת

שנויים  אינם הקדושה אמונתינו ויסודי עיקרי כי האמונה, ויסודי בעיקרי תלויה פרושים הנקראים הלומדים לבין החסידים

ובתורתו  הפרטית ובהשגחתו שמו ית' הבורא בייחוד הקדושה האמונה ביסוד אחת  בדע שווים כולם ישראל וכל ח "ו, במחלוקת

שזהו  באמת הנאמרים הקדושים ובדבריהם ודור, דור שבכל האמיתיים הצדיקים והחכמים הנביאים שהם הנאמנים ובעבדיו הק'

ע"כ. וכו'. פה ושבעל שבכתב כולה התורה כל יסוד



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח יז ליקוטי

ë"ëå רבינו ארחות  קצה)בספר עמוד  ששאל (ח"ה

איזה  יש  האם יעקב הקהילות  בעל את

החסידים  להנהגת  הנפה"ח מדברי סתירה

כל  עם עצמי  מקשר הריני התפילה קודם שאומרים

כלל  ענין  שאי "ז  הקה"י לו וענה שבדורנו, הצדיקים

מזרח  כרחוק רחוקים הדברים באמת שכן לזה, זה

זה, אל זה קרב ולא ממערב,

 àéäù íé÷éãöì  úåøù÷úä ïéðò øåàéá

 ãçéá íéãáåò éðù  ìù úåôúúùä

åðééäå [æé עבודה על מדבר  החיים דהנפש

הצדיק  של הקודש  לרוח המכוונת

שיתפלל  מי  היינו  זרה, עבודה שזו  אמר  וע"ז  עצמו 

רוח  לבחינת כוונתו  אם ואפילו ח"ו, עצמו  לצדיק

זרה, עבודה הוי כן גם הצדיק על ששורה הקודש 

ולא  שבעולם, נברא לשום עבודה לייחד אסור  כי

נברא. באיזה אלקות  התלבשות  של בחינה לשום

בצדיקים  התדבקות של הקדושה העבודה אולם

אלפי אלף  [להבדיל והעבודה התפילה בעת 

את בדיבור  או במחשבה לחזק  הוא ענינה הבדלות ]

את יעבדו  והצדיק שהוא כדי הצדיק  עם שלו  הקשר

מעולה  להש"י העבודה תהיה ועי "ז  ביחד, הש"י

עבוד  של ענין זה ואין יותר , כלל ומושלמת לצדיק  ה

יחד  עובדים שני  של השתתפות היא אלא ח"ו , וכלל

של  להתכללות  ודומה יותר, בעבודתם לפעול כדי 

בתפילות תפילתו  להכללת  או  יחד , להתפלל ציבור

האריז"ל שכתב ישראל ע"ב)כל א דף ואין (שעה"כ ,

ענין  הוא אלא חלילה, ונעבד  עבוד של יחס כלל כאן 

הצדיק  כאשר יחד  עובדים כמה של  התכללות  של

בו נכללים הציבור  שכל ציבור  השליח בבחינת הוא

הציבור . תפילת  את מעלה והוא

äæá ò"éæ ð"áàøä ÷"äøä ïåùì

 éåàøå [çéרבי הרה"ק לשון בזה להעתיק 

מטולטשין  נחמן  ב"ר אברהם

תלמיד – רביז"ל בענין השמועה מעתיקי מגדולי (שהוא

זי"ע) דמוהרנ"ת המובהק  תלמידו – בזה דאביו שכתב ,

הליקוטים ביאור יז)בספרו  ולזאת(י, לשונו, וזה

האיסור  אודות  על חז"ל דברי  שכל מבואר  נראה

שמבקש  מי את בזה לעשות כשמתכוון  הוא הנ"ל

הענין  זולת  כוונתו  אין אם אבל ח"ו, לאמצעי מאתו

לבקש  לזה זה שמעוררים בציבור , תפילה של

בזה  אין  ובפרט, בכלל צרותיהם על יחד  ולהתפלל

בצרות להשתתף  מחוייב אחד  כל כי איסור, שום

שיבקש  מוכרח בעצמו  והחכם הצדיק וגם חברו,

שאצלו אע"פ  בעדו , לבקש  אליו  הנלוים  לנפשות

בזה  ביארתי  כאשר  התפילה, השלמת  כל בלבד

ישראל  נפשות כל כי הק ' בדבריו אחר  במקום

כנודע  בטן  מני העמוסים השכינה חלקי  נחשבים

ישראל  שנפשות  הנ"ל לפי תבין  בכל אבל וכו ',

ואמצעי שיתוף  שום יעשו לבל ומוזהרים נצטוו

נמצא  לא באמת  אשר על יתברך, ה' ובין בינם

המעלה  מצד זולת וכו ', אמצעי שום ביניהם

אין  כי  חברו, על אחד  כל ביניהם שנמצא והיתרון 

הצדיק  נפש  עם ובפרט כנודע. שווים אדם בני שני

בתפילותיהם  להתחבר מאד מוכרחים הנ"ל

והחכם  הצדיק נפש  ובפרטות הציבור בכללות 

עכ "ל. שבהם.

øàåáîå עם ההתקשרות ענין  שכל בדבריו

קשור  להיות  כדי הוא בתפילה הצדיק

שיתפלל  הצדיק את ולעורר הצדיק עם בתפילה

את הצדיקים ועובדים בעדו, ג"כ  ויתפלל עמו יחד 

ש"ץ  כעין  עמהם המתקשרים עם יחד הש"י

שנכללים  ציבור של התכללות כעין והוא והציבור .

עובדים תפלתם כמה ממילא ועי"ז יחד  להתפלל

יותר, החכמה מקובלת  ים בספר בזה עוד (והארכנו

ואילך ) תשכח עמ' .תשע"ב

äæ ïéðòá  ùéù íéðôåàä 'ã

 íåëéñìå [ èé אופנים ד ' זה בענין שיש נראה

ב) רח"ל ע"ז  הוי  שלכו"ע מה א)

שרי הדבר האם הפוסקים בגדולי במח' התלוי  דבר 



לנפשך  חכמה דעה יח

רבה  מצוה קיום בו  שיש  מה ד) לכו "ע, דשרי  מה ג)

או בעבודתו  המכוין  א) והיינו , לצדיקים. דדבקות 

היינו הצדיק  אל היא זו עבודה או  שתפלה בתפלתו

מבוקשו את  לו  שיתן  הצדיק אל ומתפלל שמבקש

להתפלל מהצדיק  שמבקש ולא עצמי  (שבזה בכח

ח"ו) אליו שמתפללים אלקי כח כמו הצדיק את ,עושה

הצדיק , את  לעבוד זו  בתפילה מכוין אם שכן  וכל

כשמכוין  ואפי' רח"ל, ע"ז בגדר  לכו "ע זה הרי

אמצעי זה יהא להצדיק  יעבוד  או שיתפלל שעי"ז

ע"ז , באיסור ג"כ זה הרי בהש"י יתקשר  ידו  שעל

נפש  ומלשון הרמב"ם מלשון לעיל שהעתקנו וכמו 

גם  שפונה אלא להש"י בתפלתו המכוין  ב) החיים,

שיתפללו מהם ומבקש  הנפטרים הצדיקים אל

במח' תלוי  שלכאו' דבר הר "ז בשבילו, להשי"ת 

האם  הצדיקים קברי בענין בהפוסקים הגדולה

מהם  ולבקש הצדיקים נשמות אל לפנות מותר

לפני בעדינו טוב וימליצו תפילותינו  את  שיעלו 

במקו"א בזה והארכנו  דףהש"י, תענית  למס' (בבי'

ע"ב) הידועה כח מח' עם זו מח' שקישרו  ויש ,

ששם  רחמים, מכניסי אמירת  בענין  בפוסקים

לפני תפילותינו  שיכניסו מהמלאכים מבקשים

הדברים  בין  שחילקו  פוסקים כמה מצינו אך הש"י,

לבקש  להמלאכים לפנות  להאוסרים שאף  וביארו

לדידהו גם הש "י  לפני תפילותינו  את  שיעלו מהם

את שיעלו מהם ולבקש להצדיקים לפנות  מותר

בהנהגת שמצינו וכפי הש "י , לפני תפילותינו 

מוואלאז 'ין  צג )הגר"ח אות ראש  שבפיוט (כתר

'אבות ומבקש הנוסח משנה היה רחמים מלאכי

שסבר  היינו וכו ', נא חלו עליון  אהובי העולם

בבקשה  שנפטרו העולם לאבות  לפנות שמותר 

חת "ס  בשו"ת  ועיין עלינו , קנו)שיתפללו (או"ח

כלל  עם אחד  גוף הם שהצדיקים בזה שמבאר 

עצמו על כמתפלל הוא והרי  שהפה ישראל (כמו

הרגל ) כאב על  מתפלל מלאכים.שבראש  משא"כ  ,

 íðîà]או מהמלאכים לבקש  האוסרים אף

בעדינו שיתפללו  הנפטרים מנשמות 

רק  אלא ממש , ע"ז באיסור  זאת שאסרו מצינו לא

לאמצעי  כמתפלל שנראה מחמת זאת (קרבן שללו 

טעות נתנאל ) לידי להביא שיכול משום או (בית,

למבי"ט) זואלקים במח' ההכרעה בענין  והנה וכדו '].

להתר  שנקטו הק ' הבעש"ט תלמידי  אצל מצינו

אלעזר  מנחת  בשו "ת בארוכה וכמ"ש  סי'בזה, (ח"א

לשון סח) המענה לומר  בחב"ד  המנהג הוא וכן  ,

מוהרנ"ת מתפילת וכ"מ המתירים, כדעת שס "ל

מנח"י  בשו"ת  ועיין  רשב"י, נג )בציון שכתב (ח,

נהרא  לומר יש  שפיר אבל להכריע בידו  'שאין

זצ"ל והגריש "א ופשטיה', ע"ב)נהרא לב סוטה (מס'

הכרעת וא"כ  רחמים, מכניסי  לומר שמנהגינו  כתב

מהסטייפלער  אי ' וכן להיתר, רבנו המנהג (ארחות 

שה) עמ' .ח"א

 àëéà éîð  äáø  äåöîå  ò"åëì éøùã  íéðôåàä

(â [ëשרי להש"י עליו שיתפלל חי מצדיק לבקש 

ובחז"ל  בתנ"ך  הרבה שמצינו וכמו לכו"ע,

עלינו שיתפללו  מהצדיקים ומבקשים פונים שהיו 

[ורביז "ל י)להש "י  סו"ס קמא קלי '(לקו"מ שיש  מביא

שיתפללו מהצדיקים מלבקש שמונע אבימלך 

אלקים בבית בזה שמבאר  וכמו  (שער בעדו ],

פי"ב) מהמלאכים התפלה לבקש להאוסרים שאפי '

שהמלאכים  משום זהו  עלינו, ויתפללו שיבקשו 

נכנסים  ואינם העליון בעולם נמצאים שהם

מהם  לבקש  יפנה שאם חשש  יש  העולם בחסרונות 

לטעות לבסוף  יבא להש"י תפילותיו שיעלו 

חיים  צדיקים משא"כ  אלקי כח ולעשות אחריהם

חשש  אין העולם חסרונות תחת  שנכנסים שבעוה"ז

אחריהם. לטעות שיבואו 

(ã לצדיקים דהתקשרות  גדולה מצוה בו  שיש  מה

מתקנת והיא הדביקות  ממצות ענף שהיא

ולהתקשר  להתחבר שמכוין התפילה, ומעלה

עמהם, רבה באהבה הצדיקים עם התפילה בשעת

להש "י ג"כ עמו שיתפללו עי"ז אותם ולעורר 

להתפלל ) אותם מעוררת  שלו מש "כ (שאתדל "ת  וכעין ,



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח יט ליקוטי

תפ  לפני לכוין מצותהאריז "ל ע"ע לקבל ילתו 

התפילה, לקבלת  מסייע שזה כמוך', לרעך  'ואהבת

התחברות לגבי  שאת ביתר  נעשה הדבר  הרי

בדבקות הצדיקים גדולי  עם באהבה והתקשרות 

מקיים  ובזה ברוחא, ורוחא בנפשא נפשא וחיבור 

שרי שלכו"ע באופן לצדיקים ההתקשרות  מצות

להתחבר  לכוין היא המצוה שעיקר והיינו

זל"ז , הנשמות וחיבור באהבה עמהם ולהתקשר

ועי"ז  ורגל, ראש כמו  ביחד הצדיק עם שעובד

והעליות והיחודים התיקונים כל ממילא נפעלים

ביחד  שמעלים ית', הנהגתו  סדרי  כפי  הנצרכים

וברור  פשוט ודאי [וזה האצי', עד  מבי "ע הבירורים

קודם  בפיו אומר או  במחשבתו שמכוין שמי

עם  עצמו שמקשר  המצוות ועשיית התפילה

שכתוב  מחמת בתמימות זאת  ועושה הצדיקים,

חשש  כל בכך  אין לנהוג יש שכן  הצדיקים בספרי

מאליהם  ממילא מתפרשים והדברים ח"ו מכשול

דעת על זאת שעושה מאחר הראוי באופן

כיצד  בדיוק  להבין צריך  ואינו  כוונתם ועל הצדיקים

הדברים]. פועלים

 ïîæá ' ÷ä  äðéëùäì  óà äãåáòä ãçééì ïéà

ò"éáì úãøåéù

óéñåðå [ àë ע"פ זה, בענין  עומק  תוספת  עוד 

לבב יושר בסהפ"ק  (לרבי מש "כ

חסידים) משנת בעמח"ס ריקי חי (אותשכתבעמנואל 

הק ',ו) השכינה אל אף העבודה לייחד אף  שאסור

שרגליה בזמן דאצי', נוק' הק ')שהיא (דהשכינה

הבי "ע  עולמות  אל השכינה שיורדת מוות , יורדות

לייחד  יש אלא וכו', הנפרדים עולמות שהם

בלבדו  ב"ה הוי"ה לשם ז"א העבודה בקבלה (הנקרא

בלתי  ב"ה באוא"ס הגמור ביחוד תמיד שמאוחד דאצי'

ושמו  "הוא בחי' בעתיקא', דאחיד  'ז"א בבחי' כלל, פירוד 

כביכול, כגופו אשתו בסוד בז"א נכללת  אצי' ונוק' אחד "

השכינה  אין ואז הוי"ה, שם בתוך שנכלל  אדנ"י בסוד 

ואכמ"ל ) הנוק' נזכר אין דכר דאית שבמקום בשם .עולה

יחרם  לאלקים 'זובח בהפסוק  הפנימי הביאור וזהו 

לשם  העבודה לייחד  שאין לבדו ', להוי"ה בלתי

ב"ה  הוי "ה לשם אלא אלקים, הנקראת  הק ' השכינה

שאנו ואע"פ פ "ו ]. מו  שער בע"ח בזה [וע"ע בלבדו

שם  הוא מהם שאחד שמות  הז' מתפלליםבכל

שהוא  לאלקים שמתפללים היא הכוונה אלקים,

בעלה  בז "א נכללת שהמלכות  דהיינו להוי "ה, לבוש 

בחי ' שהוא בבריאה, אלקים בבחי ' לא אבל

הגר"א  וכמ"ש  לבריאה יורדות  כשרגליה השכינה

ס"ו. בתיקון 

 ëùäòöåîîä 'éçáá  íä íé÷éãöäå ' ÷ä  äðé

 é" ùäì åðúåà øáçîä

íàå [ áë'הק השכינה לגבי אף  אמורים הדברים

השכינה  אל העבודה לייחד שאסור 

עבודה  שום לייחד שאסור כ "ש בבריאה, כשהיא

הצדיקים נשמות  המונח אל הנשמות  במחצב (שהם

הק ') הוא בשכינה הנשמות  ממחצב שחלק  כיוון ,

נקראת הק ' שהשכינה שכמו אלא בבריאה,

קנט)בלקו "מ סי' הנאצלים (קמא את המחבר ממוצע

נשמות אצל בספה"ק גם מצינו  כך הבורא, אל

אל  אותנו המחבר  ממוצע שנקראים הצדיקים

וביניכם', ה' בין  עומד 'אנכי כדכתיב הבורא,

וזל"ק , בהקדמתו , יוסף  פורת  בן  בספה"ק  כן  וכמ"ש

לקישור  אפשר ידו  על אשר ממוצע בחי' שיש  ודאי 

משה  ומעתה וכו', שמו ית ' בו הגשמי האדם ודיבוק

וזהו להקב"ה, ישראל בין  ממוצע בחינת  הוא רבינו 

לידבק  אפשר איך  תקשי  אך בה'', 'ויאמינו שכתוב

לזה  והדבקות , והידיעה האמונה שהוא שמו, ית ' בו 

במשה. ונדבקו  שהאמינו  ע"י עבדו', 'ובמשה אמר

הפסוקעכל"ק. על  קו קדושים מהצ"צ, באוה"ת (וכ"ה

אמצעי  הוא דהצדיק  וביניכם', ה' בין עומד  'ואנכי

נמצאות שרגליה השכינה כמו אמצעי והכוונה המקשר,

בבחי 'בבריאה) שהוא ע"ע שאמר  רביז"ל ג"כ [וזהו  ,

ישראל  נשמות בין המחבר  שדכן היינו  'שדכן ',

המחבר' 'ממוצע הכוונה אין  אך שבשמים], לאבינו

כנ"ל  הכוונה אלא ח"ו, אליהם עבודה של פניה ע"י 

הצדיקים  עם ומתקשרים מתחברים שאנו  שע"י
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ממילא  עי "ז  הרי  תדבק' 'ובו  של מ"ע בזה ומקיימים

ית'. בו ומתדבקים ומתחברים מתקשרים אנו 

הרגלים, בבחי' העם ושאר הראש הם [שהצדיקים

בסוד  השכינה עם מתייחד הצדיק  שהוא והראש

כל  מתחברים ועי"ז רשב"י , דא ה' האדון פני  מאן

עם  שהצדיק  וזהו  הש"י, עם העם שהם הרגליים

כנ"ל]. המחבר ממוצע נקראים הק ' השכינה

 êøã é"ùäì  äãåáòä  äðùé ' ÷ä 'éôñä ìöà

ä"á ä"éåä  íù êøã èøôáå ,åéúåãî

åðééäå [âë'הק הספי ' לגבי  שגם (שהם שאף

הק ') ברמ"קהשמות מצינו  (בפרד"ס ,

פ"ב) ריש  הכוונה בכל שער הלשון הספרי בשם

בא' ג"כ זה לשון ומצינו למידותיו, ולא אליו קראינו

בחיי  רבינו ה"ה ז)מהראשונים ד , ואתחנן מ"מ (פר' ,

היינו מידותיו , דרך  להש "י  עבודה ישנה הספי ' לגבי 

'איהו בבחי' ית ', עמו מאוחדות הש "י  של שמידותיו 

ועובדים  פונים אנו וע"כ  בהון', חד  וגרמוהי  וחיוהי

בזה  ואף  עמם, מאוחד שהוא מדותיו  דרך להש"י

ב"ה  הוי "ה שם דרך היא להש "י  העבודה עיקר  הרי

ז' כל של והאלקות  הפנימיות על מרמז שהוא

סו, ותיקון  נה תיקון  בתיקו"ז דאי' וכמו  המדות ,

השמות כל את לקשר  שיש הגר "א, בזה ומאריך 

נמחקים ית "ש )שאינם מדותיו שאר על  מרמזים (שהם

הפנימי שפגם בזה שמאריך  וכמו  ב"ה, הוי "ה לשם

שם  ללא השמות שאר  ופילגו שתפשו  הפלגה דדור 

ב"ה, הוי"ה לשם הכל לקשר  יש אלא ב"ה, הוי"ה

ל'בעל  מתקשרים ב"ה הוי "ה לשם ההתקשרות וע"י

השם  שע"י זי"ע מפאנו ברמ"ע וכמבואר השם'

השם בבעל אחד ')נדבקים ושמו בחי '(ש'הוא שזהו ,

וכ "כ  השמות. מכל שלמעלה שאנכי', מי  'אנכי

תמיד )האריז"ל עולת  העבודה (בספר שעיקר

נדבקים  הרצון דדרך בספי ', המלובש לעצמות

בזה  וכמש "כ מפאנו , ברמ"ע כמבואר  הרצון  בבעל

אליהו והמעיל הקדמון אמונים והשומר  הרמ"ק 

וכמ"ש  הק '. הספי' באמצעות  לא"ס  היא שהעבודה

ע"א)הרש "ש לד הא"ס ,(דף  עם מיוחד  שז "א

מחשבה  דלית דמכיון  והיינו ידו, על היא והעבודה

ית ' שמו ע"י  אליו  פונים אנו כלל ית' ביה תפיסה

ושמו שהוא השם, ע"י השם לבעל ופונים וקוראים

והצדיקים  בבריאה, כשרגליה השכינה אבל אחד.

לזו"ן  המ"ן  להעלות  המקשר אמצעי רק  הם

רק  דרכם, ב"ה סוף  לאין  העבודה ואין דאצילות.

אליהם. בהתקשרות  היא העבודה

–––– íé÷éãöä ìàå '÷ä äðéëùì úåøù÷úää ïéðò

å" ç  íäéìà äãåáò øãâá äðéà

ïéòëå [ãë אשכחן הנ"ל לבב היושר דברי

פי"ד )בנפה"ח הרוקח (ש"ג בשם

השם) זכירת שער על (סוף  למראה עבודה שאין 

וארץ,áéהכסא  שמים אלקי  להוי "ה עבודה אלא ,

שהיא  איך הק' לשכינה עבודה שאין כנ"ל והיינו

בעולם  היינו הכסא על ויושב מאצי' ויוצאת  נפרדת

באלקות, מאיחוד  הנפרד עולם שהוא הבריאה,

ונפרדת שיורדת – מוות יורדות רגליה בחי ' שזהו 

שעשה  אלישע-אחר  טעות היה וזה מאלקות ,

ממט  העבודה אלקות כל אלא מאלקות, הנפרד  "ט

המאוחד  דאצי' הק' ז"א שהוא לבדו , להוי "ה בלתי

קוראים  ואנו אחד, ושמו הוא בבחי' ב"ה, באוא"ס 

עמו המאוחד  הק' הוי"ה שמו  דרך  להש "י  ועובדים

עמו. דאצילות  הק ' השכינה וכולל  בתכלית , ית "ש 

æ" ôòå'הק השכינה אל ההתקשרות  בענין  מובן

הצדיקים  אל וההתחברות ההתקשרות  וכן 

לשכינה) מרכבה להיות זכו כבר בגדר (שהם ח"ו  אינה

התחברות בגדר  אלא ח"ו, אליהם עבודה

_________________________

הוא יב. הוי"ה על אם כי הכסא, על ומראה הנביאים בלב הנראה הכבוד על יחשוב אל ה'", אתה "ברוך וכשיאמר שם, ז"ל

עכ"ל. האבות". אלקי שהוא העולם, ובכל ובים באויר ובארץ בשמים האלקים



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח כא ליקוטי

שזה  בתפילה עמנו שישתתפו  עמהם והתקשרות 

העבודה. להעלאת סיוע

äìá÷ ô" ò äæá éîéðôä øåàéáä

øåàéáäå [ äë ע"פ כידוע הוא בזה הפנימי 

מתחילה  כוונה שכל קבלה

פנימיות ע"י  היא מ"ן העלאת  וכל מ"ן, והעלאת

נשמת עם מקושר שהוא המכוין של הנרנח"י

יחד  שכולם הק ' השכינה עם מקושר  שהוא הצדיק

לאצי', דבריאה קדשים מקדש מ"ן מעלים

דקרי"ש  ביחוד רק זו כוונה להדיא אי' ומהאריז "ל

להדיא אי ' ששם רוה"קבערבית , בשער שמובא (כמו

הכוונות ) בסידור ונשמתווכמובא נפשו  לקשר לכוין

בקרי"ש  משא"כ וכו', הצדיק ונשמת נפש  עם

זאת מוזכר אין היום עבודות  שאר וכן  דשחרית 

האריז "ל. בדברי  להדיא

ù"ø÷  úðååëá  åæ  äðååë ì"æéøàä áúåëù àä

 ãáìá  úéáøò ìù

øåàéáäå [ åë הוא כידוע שמעריב שהיות בזה

מגלה  שם ע"כ  חיצוניים', ב'כלים

המ"ן , העלאת  בחי' חיצוניות  את האריז"ל

נרנח"י עם שלו  דנרנח"י העלאת ע"י  שמתחילה

כבר  שנמצאים בשחרית  משא"כ  וכו', דהצדיק 

להדיא  הכוונה זאת מוזכרת  אין פנימיים בכלים

ונשמת הוא הרי  פנימיים שבכלים כיון  באריז"ל,

בשער  האריז "ל שכתב וכמו אחד , כבר  הם הצדיק

בנשמת מלובשת  משרע"ה שנשמת  רשב"י מאמרי

כוונה  וכל עבודה שכל היא האמת אך הצדיקים, כל

התקשרות ע"י היא שכנ"ל מ"ן, בהעלאת  מתחילה

יעלו שיחד  דהצדיקים לנרנח"י  הנרנח"י  פנימיות 

הש  אל האצי 'המ"ן עולם אל הכל שתעלה כינה

שארית [ובספה"ק וכנ"ל, ית "ש  באלקותו  להכלל

ג )ישראל מאמר ד  דרוש  ההתקשרות  שזהו(שער אי '

בעולם  לגלות  שהתחיל הק ' הבעש"ט מגילויי א'

וע"כ  צדקינו , משיח ע"י  העולם תיקון דרך  את 

ההתקשרות מעלת  גודל את  בעולם לגלות  התחיל

מתעלה  שעי "ז  עת בכל בצילם ולהסתופף לצדיקים

הוסיף  רביז "ל וכן הנצרך, התיקון  ומקבלת  העבודה

עבודה  בכל לצדיקים ההתקשרות  ענין לגלות

מוהרנ"ת וכמש"כ  שליח ועבודה העושה הל ' (חו"מ

ה"ג ) חובו כל לגבות עם להתקשר  שיש  מופלג לשון 

ונשימה  נשימה כל עם היותâé הצדיקים והיינו

מ"ן  דהעלאת עבודה"י ישנה ונשימה נשימה שבכל

_________________________

כונתו יג . עיקר שלהם, החסרונות כל להשלים בשר לכל חיים הרוח ממשיך  והוא בהתורה, שדבוק הצדיק בודאי כי שם, זל"ק

בהחיות  הש"י את יעבדו שהם כדי שלהם, החסרונות ומשלים חיים, רוח  להם ממשיך  שהוא דהיינו הש "י, כבוד בשביל הוא

זה  ובשביל העולם, את  הש"י ברא זה שבשביל התכלית , עיקר זה רק  כי להם. ומשלים להם שמשפיע מה ובכל להם, שממשיך 

את  ויעבדו יחזרו שהם כדי זה, בשביל והכל לכל, חיים הרוח ממשיך ידם שעל הצדיקים, ע"י העולם את ומחיה מקים ית' הוא

מקרוב  להיות העיקר כן ועל למענהו". ה' פעל "כל ד) טז, (משלי שכתוב וכמו ורגע , עת  בכל הצדיק להם שממיך  הזה, בחיות  ה'

הזאת, שהנשימה תיכף יזכור חיים, הרוח  וממשיך  נושם שהוא ונשימה, נשימה ובכל ורגע  עת  בכל באמת , בו ודבוק להצדיק

ונשימה, נשימה בכל ולהצדיק ולהתורה להש "י להתקרב ויזהר ובהש"י, בהתורה שדבוק  האמת  מהצדיק  נמשך  שלו, החיות שהיא

(בר" רז"ל שאמרו וכמו ונשימה, נשימה בכל הש"י את  תהלל ולעבוד ונשימה נשימה כל על י-ה", תהלל הנשמה "כל יא) יד, ר,

כידוע, רוח ומוציא רוח  מכניס הוא חיותו שהוא בנשימתו האדם כי צו), סט תקון (תקו"ז סליק  הבל נחית הבל בחינת וזה י-ה,

לחזור  צריך  ומיד ותיכף  האמת , מהצדיק חיים רוח  ומכניס  ממשיך  הוא ונשימה נשימה שבכל עת  בכל ויזכור שידע  שצריך  היינו

וכיוצא, להי"ת טובים ורצונות  והשתוקקות  כיסופין או תפילה או בתורה שבקדושה, דבר באיזה חיים הרוח ולהוציא ולהעלות

בבחי' הוא שממשיך חיים הרוח  כי מלוה, בבחי' הוא שהצדיק נמצא כנ"ל. וכו' נשימה כל על – י-ה" תהלל הנשמה "כל בבחי'

שכן  ונשימה, נשימה כל על להש"י ולהלל להודות חובתו, וישלם יסלק  שאח"כ כדי חיים, הרוח  להאדם מלוה שהוא הלואה,

הצדיק ליד מיד חובתו מסלק  הוא הנ "ל, בבחי' באמת  בהצדיק דבוק  שהוא ומי וכנ "ל, וכו' ולהלל להודות היצורים כל 'חובת '



לנפשך  חכמה דעה כב 

תו "ח  עיין וכנ"ל, לצדיקים ההתקשרות  ע"י שזהו 

מ"ן  העלאת  בו יש  ודיבור  דיבור דכל ע"ב מ"ט

ומ"ד ].

 õéð'æà÷î ãéâîä éøáãá  ì"ðä  äøéúñä õåøéú

øåæçðå [æë יש הנ"ל שבכל בו, שפתחנו לענין 

המגיד  בדברי פנימי  ביאור  לבאר

אחורי להתפלל שאין שכתב זי "ע, מקאז'ניץ הק'

רבו מורא עלול התפילה שבעת  משום רבו

שעלול  כנ"ל בזה והביאור  שמים, ממורא להפריעו

אל  בתפילתו ולכוין ח"ו  לטעות התפילה בשעת

התפילה  בשעת  וע"כ  ח"ו, ע"ז  בגדר  שזה ח"ו, רבו

שאין  שמים, למורא רבו מורא אז  להשוות  אין 

עצמו להש "י  אלא עבודה ואין שאףתפילה (וכנ "ל 

להצדיק שלא וכ"ש הק' השכינה אל  ותפילה עבודה אין

בחי 'ח"ו) שהיא האכילה חיצוניות בשעת  משא"כ  ,

התקשרות של מצוה יש אז  להתפילה, ההכנה

נאמר  בזה הרי  העבודה, אל הכנה בתור  לצדיקים

שעיקר  היא', חדא שמים ומורא רבו  ד'מורא

אל  התקשרות  ע"י  היא המ"ן  העלאת  עבודת 

הק' השכינה אל ומרכבה מקושרים שהם הצדיקים

וכנ"ל. האצי' עולם אל המ"ן ביחד המעלים

 úéáä øä  ìëî äðåùá çáæîä ìù ãçåéîä ïîéñ

çáæî [çë. éì  äùòú  äîãà בחז"ל אי ' הנה

דפרה) היה (פ"ג הבית  הר שכל

כדי האדמה תחת  ומערות חללים של באופן  עשוי 

שכתב  המזבח מקום מלבד ביהמ"ק  יטמא שלא

מ הרמב"ם משל"מ (פ"א עי' הי"ג , הבחירה בית הל'

כיפיןשם) ע"ג המזבח לבנות מקום שאסור (היינו

שי "אחלול ) ע"א)[עד  מה דף  ציון שאפשר (דרישת 

שיבדקו ע"י המזבח מקום למצוא היום אף

הבית בהר  מקום איזה לכך  המיוחדים במכשירים

חללים תחתיו  מסבירותאין  פנים חלק הקודש  הר (עי'

ג ) ].מאמר

 úçú éñåáéä äðååøà úìåâìåâ àöîð êéà

ä"ò êìîä äé÷æç éîéá çáæîä

 íðîà [ èëבחז"ל ה"ב אי ' פ"א סנהדרין (ירושלמי

ד"ה  ע"א יב דף שם בבלי בתוס' והובא

השנה) ע"השעיבר המלך  חזקיה שבזמן  יותר , (שהיה

ביהמ"ק ) בנין אחר שנה וחמישים תחתממאתים מצאו 

היבוסי ארונה של הגולגולת  את מכר המזבח (שהוא

לדהע"ה) ביהמ"ק  מקום יתכן את איך קשה ולכאו ' ,

מליוני וכל המזבח היה הללו השנים מאות שכל

זי "ע  והחת"ס ח"ו , טמאים עליו  שהוקרבו  הקרבנות

שם) לסנהדרין שצ"ל (בחידושיו בזה מבאר 

אלא  המזבח, תחת תמיד היתה לא שהגולגולת

לעצמו השאיר  אשר בביתו קבור ארונה היה

בין  והיה לבנ"י, אותו למכור  רצה ולא גרנו אחורי 

שלא  באופן המפסיקות מחיצות המזבח לבין קברו 

אחז  שבזמן אלא בטהרה, הכל והיה הטומאה באה

לע"ז , מזבח שם ובנה המזבח את שעקר המלך

חלק  ונפל המזבח שתחת מהאדמה חלק  התמוטט

ונהיה  המזבח, שליד  הכיפין  אחת  לתוך מהאדמה

זה  חלל לתוך ונתגלגל נפל ואז המזבח תחת חלל

ובימי לשם, סמוכה שהיתה ארוונה של גולגלתו 

הקלקולים  מצאו  המקדש שטהרו  בנו  המלך חזקיה

עוד )האלו  שהאריך  מה .(עיי"ש 

 àì  íù  úçðåî äúéä  úìåâìåâäù óàù  óñåð 'éú

äðåéìòä  úòãäë æà  äàîèî äúéä

øîàå [ì שאף נוסף תי ' בזה י"ל שבאמת מו"ר

שם  מונחת  שהיתה לומר תמצי אם

_________________________

הוא  כי בעצמו, להצדיק  ומעלהו החיות  מחזיר וכן בעצמו, מהצדיק  חיים הרוח  וממשיך באמת, בהצדיק  דבוק הוא כי בעצמו,

הצריך, למקום אותה יעלה והוא האמת, להצדיק והתפילה העבודה שתגיע הוא ותפילתו עבודתו כונת  וכל בהצדיק, דבוק

עכל"ק . וכו'. אמיתיים לצדיקים בהתקשרות להיות צריך והעבודה התפילה שעיקר ט), ו, ב, ח"א (לקו"מ  כמ"פ וכמבואר



תשע"ז  יתרו פרשת דא"ח כג ליקוטי

שנחלקו ידוע הרי  השנים כל דארונה הגולגולת 

דלרשב"י באהל, מטמאים גויים האם ורבנן  רשב"י 

קרויים  דאינם באהל מטמאים אין עכו"ם קברי 

קיי "ל  דאנן  אף והנה באהל', ימות  כי  'אדם אדם,

מט  דעכו "ם בזה כרבנן י"ל מ"מ באהל, מאים

זי "ע מקאמרנא הרה"ק  לד )כמש "כ סי' (שולה"ט

אלקים  דברי ואלו דאלו  הענין  בביאור שם שמאריך 

אמיתיים  שרשים יש  שבתורה הדעות  שלכל חיים,

מדור  ההלכה להשתנות  ויכול העליונים, בעולמות 

דור  בכל המשתנים ישראל נשמות שרשי  לפי  לדור

ור"ת דרש "י תפילין לגבי בארוכה שם שמבאר (וכמו

המלך ואכמ"ל ) חזקיה זמן שעד  די"ל לפ "ז ונראה ,

בשמים  שפסקו  הגולגולת , ימצאו שלא הש"י סיבב

באהל  מטמאים אין  עכו"ם שקברי האלו בדורות 

עליונה יותר דעת רשב"י שהיא דעת שהיא (כדחזינן

האמת ) צדיק בנ"י– שירדו  ע"ה המלך חזקיה ובזמן  ,

כדעת הזה לפסק ראויים היו לא כבר במדרגתם

עכו "ם  שקברי ההלכה ונהיתה חזרה ואז  רשב"י ,

את שימצאו הש "י  אז סיבב וע"כ  מטמאים,

במדריגה  אינם כבר שעתה להם לרמז הגולגולת 

ויש  הגולגולת מטמאה כבר ועכשיו  הראויה

משם. להוציאה

íéëîåñù é"áùøë äëìä  íéðùä  ìë êùîá

 ÷çãä  úòùá  åéìò

ãåò [ àì הקודמים בדורות  שאף  שאאת "ל הוסיף

מטמאים  עכו "ם שקברי  ההלכה היה

בגמ' אי' הלא ע"א)מ"מ ט דף  הוא (ברכות  שכדאי 

בשעת והיינו הדחק, בשעת  עליו לסמוך  רשב"י 

שלא  השנים אותם כל והלא כרשב"י, קיי"ל הדחק 

הוי ואז  הדחק , שעת  בגדר  הוי  זו מטומאה ידעו 

רשב"י. כשיטת  ההלכה

 øùáî ìåëàì  äöø àì è" ùòáä ãéîìúù àä

'÷ä è" ùòáä é"ò øùëåäù

ùéå [áì הזקן אדמו "ר  מש"כ  את  בזה (ס'לציין

תקלא) עמ' הקצרים אדה"ז מאמרי

ותלמידו מליחה, בהלכות  מקיל היה הק ' שהבעש "ט

רצה  ולא בזה מחמיר  היה זי"ע קיצעס  וואלף ר'

שהבעש"ט  שם אדמוה"ז וביאר  שלו, מבשר  לאכול

יכול  היה רשב"י  דרגת בבחי ' שהיה גדלו לרוב

שמקיל  רשב"י  אצל שאשכחן  וכמו בזה, להקל

ששם  העליון מעולם ששרשו  היות טריפות, בעניני

למטה, כמו כ "כ החיצונים מיניקת  והיזק  הפסד  אין 

יותר  להחמיר  צריכים הקטנים אנו  כן  שאין ,ãéמה

_________________________

בעיניו יד . הוכשר  שלא שלו מבשר אכל שלא ז "ל הבעש "ט  תלמיד קיצעס וואלף דר' המעשה ענין שם, התניא בעל הרב ז "ל

שמגדולים  בזה הטעם אך  כו'. ח"ו רבו אחר להרהר שיוכל מאד יתמה ולכאו' ע"ע , מחמיר והי' טוב היותר צד על המליחה

על  [היינו עליו ז"ל דמעזריטש  הה"מ  שהעיד מה נודע  כי ופסול. כשר באו"ה לנו הנגלות בדינים אלינו למדין אין בהנהגתם

בעל  והתנא ביצירה משנה כי בבריאה תנאים רוב כי שבתנאים ממיוחדים פלאי הי' התנאים בימי הי' שאם הק '] הבעש "ט  רבינו

יכול  אינו מאצי' נשמה לו שאין שמי בעצמו וכמש"א שבתנאים, המיוחדים כמו מאצי' נשמה הי' [להבעש"ט] ולו מבריאה משנה

כי  ביותר ולא בהרגשה שזו לבד שבנפש חכ' בבחי' והשגה התפיסה ד"מ  יתואר הנפשות  בכל כי בלבד חכ' בחי' עד רק להשיג

השגות  להשיג יוכל אצי' מבחי' שלימה שנשמתו מי אך יותר. גילוי בהארת שלמטה אדם פרצוף  בו נמצא ולא תמצא מאין החכ'

נשמתו  כי המופת  וזהו הרגשה בהן לו יש  פי' החכ' מן שלמעלה במדריגות  ד"מ  בנפשו לשער שיכול פי' החכ' מן שלמעלה

ממנו  למד לא ולזאת  כו'. השילוני דאחי' בדוכתי' דוכתאי לי ברירנא שאמר דרשב"י בשרש  שייכות לו שיש וי"א וד"ל. שלימה

בהור  קיצעס] וואלף  ולהבדיל [ר' ופסול כשר והיתר באיסור לנו הנגלות  התורה כללות  כי והיינו ע "ע. ביותר והחמיר לעצמו אה

בקדושה  ועלי' תקנה להן יש  והמותר והטהור שהכשר מהרע  הטוב מפסולת האוכל לברר בירורים הוא בזה הכוונה כו' הטמא בין

דבריאה  הבירורים דומים אינם כי ההוא והמדרגה העולם לפי משתנה הבירורים ס' ענין אך כידוע . והאסור והפסול הטמא משא"כ

מלמעלמ"ט פי' בי נחרו אמי בני ע"פ  במ"א כמבו' מלמטלמ "ע  והן מלמעלמ"ט  הדרגתן בסדר הן אופנים בב' לעשי' ודיצי' ליצי'

[מחנה  שבה והפסולת  לקבלה המוכשרים דבריאה בכלים בבריאה להתפשט  שבה המובחר מתברר לבריאה מאצי' היורד בהשפעה



לנפשך  חכמה דעה כד

יששכר  בבני  כמובא מאמר וזהו  סיון חודש  (מאמרי

כח) אות מפאנוה, הרמ"ע יונה,בשם כנפי (בספר

תרכח  עמ' תש "ע החכמה ים בספר בזה מש "כ  ועיין

ובהערות  כדישם)ואילך החומרות  ענין  שכל

על  שמירה שהם המקיפים אורות  את להמשיך

כבר  עליו ויש  יותר גדול שהאדם וכמה האדם,

בענין  כ"כ  צורך  לו  אין עליונה שמירה

החומרות.

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

דקדושה  למחנה חוץ נדחית הגסה] והפסולת העשי', סוף  עד ומובחר לטוב נחשב להיות לה אפשר ביצירה כי ליצי' דבריאה

דעשי' המובחר אזי דמתבררים המ"ן בהעלאת בהיפוך  הוא ומלמטלמ"ע כו'. המות שיבולע  עד תקנה לה ואין דעשי' בקליפה

אופנים  בחי' בב' שזה ולפי כו'. בירור אחר בירור בבריאה וכן דמובחר המובחר ממנה ומתברר לפסולת נחשב ליצי' כשעולה

עולם  הליכות הלכה בשם נק ' לכן אחר. ובסגנון המעלה בדקות לפ "ע עולם בכל ומדריגתו במעלתו הבירור באופן שינוי יש  אלו

כו' חילם אל מחיל ילכו המתבררים לו עולם הליכות  מלמטלמ "ע  וכן עולם ועד מעולם מלמעלמ"ט  והמשכה הילוך  שהוא לו

להחמיר. או להקל אם אחר באופן שלו הבירורים אופני עליון מעולם נשמתו ששרש  מי שרשו ולכך  שבתנאים המיקל ובד "כ
הריאה  מניקבת וכנראה ביותר  לגדור  שמצטרכים  למטה כמו "כ כ החיצונים  מיניקת והיזק הפסד  אין ששם העליון מעולם 
אין  ושרשו דבמקומו הסמפונות לבית שתינקב עד ורש"א כו' אנחנו דבעקביים  לגבינו טריפה הסירכא  וגם טרפה משהו
רבים אחרי כי כמותו הלכה אין "מ  ומ מקומו, כפי כן אמר  ולכן הסמפונות, לבית שתינקב עד בנקיבה נטרפה  הריאה
נעלה  דמאד הגבוהות הנשמות רוב "פ וע אחר . באופן דבירורים  הלכה  ושם  שלמטה  מעולם  הדור  רוב כי כתיב להטות
שר' מה  יתורץ ובזה  "א. במ כמבואר  כו' כמותו דהלכה  ממוקצה חוץ "י ורשב "א  ור ר "מ  כמו כמותו הלכה אין שבתנאים 

כו' תלמידו שהי' אף לאכול רצה ולא במליחה "ע ע החמיר  עכל"ק .וואלף וד"ל.


