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 øéæçîå 'åîò  íé÷ú í÷ä'  íéé÷î  úîà  ÷éãöä .à

íìåòä ìë  úà äáåùúá

: é" ùøéôåמשאו להטעין  טעינה, זו תקים: הקם

אבל  בעליו , עם עמו: מעליו. שנפל

אם  מצוה ועליך  הואיל לו ואמר  לו , וישב הלך  אם

פטור  טעון , להטעין ע"א)רצית  ל "ב מציעא .(בבא

במוהרנ"ת  ומציאה ואיתא אבדה הל' חו"מ (לקו"ה

ט"ו) אות  ג ' עבודתוàהלכה עיקר אמת  דהצדיק 

העולם, כל את  בתשובה ולהחזיר  להעלות  הוא

הוא  דהצדיק והירודים, הנמוכים הנשמות ואפי '

_________________________

מלמדין א. העולם לאויר האדם שיוצא קודם כי אבדתו, על לחזור להצדיק לנסוע שצריך  דע וז "ל: קפ "ח) (תורה לקו"מ עי'

(נדה  רז"ל שאמרו כמו מאתו נשכח מיד העולם לאויר שיצא וכיון העולם, בזה ולהשיג ולעבוד לעשות  שצריך  מה כל לו ומראין

לשמוע  'מהיר ה') פרק  (אבות לברכה זכרונם כמאמרם אובד, השוכח את  רז"ל שקראו כמו אבדה, בחינת  היא והשכחה ע "א), ל'

ואחר  שמוצאה, עד אבדתו על חוזר הצדיק כי הצדיק, אצל היא שלו והאבדה אבדתו, ולבקש לחזור וצריך וכו'. לאבד' ומהיר

להחכם  לבוא צריך  כן על העולם, כל של האבדות  שמוצא עד אבדתם, גם שמוצא עד אחרים, אבדות  אחר ומבקש  חוזר שמוצאה,

שכתוב: כמו ושקרן, רמאי אינו אם שידרשנו עד האבדה לו משיב אינו הצדיק אך  אצלו. לקבלה ולשוב אבדתו, ולהכיר לבקש

עכ"ל. ע "ב), כ"ז  מציעא (בבא רמאי' אינו אם אחיך  את  שתדרוש  'עד לו" והשבתו אחיך  דרוש "עד

עלינו  יתברך ה' השגחת  להמשיך  כדי שהוא אבדה השבת מצות בחינת וזה ב'): אות  ג' הל' ומציאה אבדה הל' (שם  לקו"ה וז "ל

עבור  בבחינת  לחדשם אותם ולהעלות  הנפשות לקבץ שיכול עד לגמרי ממון תאות ששבר האמת  הצדיק החכם זה כי בשלמות ,

לבעליהם  ומשיבם ומחזירם שבעולם האבדות כל מוצא הוא כי אבדות, משיב בבחינת הוא הצדיק זה תורה, זה ידי על ולהמשיך 

אתו  אחיך  דרש  עד עמך והיה אליך  ואספתו ידעתו ולא אליך  אחיך קרוב לא "ואם בבחינת אבדתם אחר ולדרש לבוא כשזוכין

מתיגע  שהוא עולם, באי כל של האבדות  כל המשיב עיקר שהוא הצדיק לענין הזה המקרא פירוש  היטב והבן לו". והשבתו

לאספם  מוכרח ממנו רחוקים שהם זמן כל אך מיד, האבדה לבעל כולם להשיב עת בכל חפץ והוא כולם. שמוצא עד בעבודתו

לבוא  שצריכין קפ"ח ) (בסימן שכתוב וכמו וכו', אליך' אחיך קרוב לא 'ואם בבחינת  וכו', אותו אחיך דרוש  עד עמו והם אליו,

שם. עין וכו', העולם לאויר כשיצא מיד ושכח שאבד אבדתו אחר לחזור הצדיק אל

כל  לוקח  והצדיק  הנ "ל, אבדתם אחר לבקש אליו באים הם יתברך, לה' שיקרבם הצדיק  אל הבאים הנפשות אלו שכל נמצא

להם  ומחזיר משיב ובזה ונוראים, נפלאים תורה חידושי ידם על וממשיך עיבור, בבחינת ומחדשם אותם ומעלה הנפשות אלו

שמבאר  כמו אבדה שהוא ל') נדה שם רז "ל שאמרו (כמו העולם, לאויר כשיצא ששכח  התורה הוא אבדתם עיקר כי אבדתם,

בחינת  היינו תורה, להם וממשיך  וחוזר ומחדשם נפשותם מעלה הוא הצדיק, אל שבאים פעם בכל ועתה הנ "ל. קפ"ח  בסימן שם

התורה  ידי על וגם עיבור. בבחינת נפשותם שחדש  החדוש  ידי על שאת  ביתר עתה להם מחזיר הוא מהם ונאבד שנשכח התורה

כי  מצאו, לא שעדיין אבדתם שארי אחר ולבקש לחפש  בעצמם כח  להם שיש  עד גדול אור עליהם מאיר הוא להם, שממשיך 

גורם  השמן רבוי כי ושלום, חס  האור רבוי להם יזיק  שלא אחת, בפעם מאד המרובות  אבדתם כל להם להחזיר אפשר אי בודאי

שהם  ותורה תורה כל ידי על פעם ובכל האמת. אל התעוררותם וכפי הכנתם כפי מעט מעט  להם להחזיר ובהכרח  הנר, כבוי



לנפשך  חכמה דעה ד

המלך  דוד  ובחי ' יהודה כל áבחי ' שמעלה

שלוקח  הצדיק ענין עיקר  והוא הנפולות, הנשמות 

ולהחזיר  יהודי לכל האבדה להשיב עצמו על

עוסק  שהצדיק אף מ"מ אך  יהודי. כל בתשובה

דהיינו "עמו", להיות  צריך תקים", "הקם במצות

וירצה  התשובה, בדרכי לעסוק  האדם שיתחיל

בעצמו, יכול שאין אלא בתשובה, לחזור  עכ"פ 

של  המצוה אתו  לקיים הכח  את לו  יש  הצדיק  ואז 

דהיינו האבדה לו ולהחזיר  עמו, תקים הקם

ואין  לו וישב הלך אם אבל בתשובה, להחזירו

_________________________

אור  נקראת התורה כי אבדתם, שארי אחרי ידם על לחפש  ונר אור להם נמשך זה ידי על אליו, שבאים בעת  מהצדיק  מקבלין

על  היינו רז"ל, שאמרו כמו בנרות הוא והחיפוש אחריהם, לחפש צריכין והאבדות  אור, ותורה מצוה נר כי שכתוב כמו ונר,

אבדתם  את  ולמצוא לחפש  יכולין זה  ידי ועל נשמתם, אור מאיר זה ידי על אותם, מזכה שהחכם והמצוות  התורה של ונר אור ידי

וכו'. חופש אדם נשמת  ה' נר בבחינת 

מעזוב  וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי בחינת  וטעינה, פריקה מצות  בחינת וזה וז "ל: ט"ו הלכה בלקו"ה שם

הנפשות  גם עיבור בבחינת  ומעלה מגביה כחו בגודל שהצדיק  י"ג) תורה (לקו"מ  הנ"ל בהתורה מבואר כי עמו" תעזוב עזוב לו

וזה  שם. עין וכו', דמרך  גבורתא חזי פוק בחינת  שזהו השערה, כחוט אפילו הקודש  אל מחול עדיין יצאו שלא מאד הרחוקים

להגביהו  שקשה משאו, תחת  רובץ וזהו וכו'. עברה שעבר שנאך  רז"ל, ודרשו משאו' תחת רבץ שנאך  חמור תראה 'כי בחינת 

שיעלה  להיות  יכול כן ועל וכו'. יכבדו כבד כמשא בחינת  העונות משאוי בחינת  שהוא עליו, שמונח  המשאוי מגודל ולהעלותו

רחום  יתברך ה' אבל שעליו, המשאוי מגודל להעלותו שקשה לך  ידמה כי לו, מעזב וחדלת בחינת  לו, מעזוב לחדל דעתך על

כחו  בכל להשתדל ולעזור לעזוב צריכין כזאת  נפש  שאפילו עמו, תעזב עזוב ברחמיו הזהיר כן על מאד, רבים ורחמיו וחנון

כנ "ל. כזה כח להצדיק  יש כי ולהעלותו, להגביה

מצוה  בודאי כי היינו 'עמו', לומר תלמוד  וכו', מצוה ועליך  הואיל ואמר לו ישב אפילו יכול רז"ל שדרשו כמו דייקא, 'עמו' וזהו

לרחם  בזה לעסוק  כן גם רוצה בעצמו כשהוא דהיינו 'עמו' זה כל אבל נפשו, ולחדש  להעלות כן גם לו ולעזור עמו להטפל גדולה

שע  הגדולה המשאוי לסלק נפשו בתקנת  להשתדל עצמו , אזי על לזה לו, שיעזור למי מצפה והוא בעצמו, לו אפשר שאי רק ליו,

אמיתי  רצון איזה לו יש בעצמו הוא אם כן גם נפשו לחדש  כח  יש  כי להעלותו, עמו להטפל כחו בכל לו לעזור גדולה מצוה

בעצמו  שהצדיק  רוצה רק  כלל, נפשו בתיקון להשתדל רוצה ואינו לגמרי, עצמו לסלק רוצה אם אבל נפשו, בתיקון לעסוק לזה

לו  לעזור אפשר אי כי עמו, לעסוק צריך  הצדיק  אין בודאי אזי כלל, בזה ישתדל ולא כלל יעשה לא והוא עבורו, הכל יעשה

(דהיינו  כלל לעשות  יכול אינך בלעדי 'אתה לאחד ז "ל אדמו"ר שאמר וכמו כנ "ל. כלל בתיקונו בעצמו לעסוק רוצה כשאינו

לעשות  לי אפשר אי בודאי כלל, תעשה לא אתה שאם היינו דבר', לעשות  יכול איני בלעדיך  אני גם אבל בעצמו), נפשו לתקן

לו  ישב אפילו יכול וזהו מעצמו, התעוררות  איזה לו כשיש אם כי להעלותו אפשר ואי בחירה, בעל הוא האדם כי הכל, עבורך

עכ"ל.. כנ "ל, וכו' 'עמו' לומר תלמוד וכו'

שלמה ב. השגחה נמשך התורה המשכת ידי על כי מאשרי, התחיל ודוד באשרי סיים משה וזהו וז"ל: י"ג אות  שם לקו"ה עי'

דוד  כי מאשרי, התחיל ודוד העם. אשרי פסוק  על ז"ל אדמו"ר שם שכתב כמו קרוב, ולא אשורנו לשון 'אשרי' בחינת שהוא

הגלויות  וכל הצרות כל כי הנ"ל. בחינות  ידי על שממשיך  התורה ידי על שלמה השגחה להמשיך עסקו שכל משיח , בחינת הוא

'עד  עת בכל צועקין אנו זה ועל עלינו, בשלמות  השגחתו נמשך אין שכביכול דהיינו פנים, הסתרת  מחמת הוא עתה שסובלין

הצדיקים  של עסקם וכל וכו'. ועמלי' עניי 'ראה וכתיב ולחצנו', ענינו תשכח  תסתיר פניך 'למה וכו', ממני' פניך את  תסתיר אנה

שממשיכין  שלמה ההשגחה ידי על הוא הגאולה, וממשיכין ומעוררין הזה הגלות במרירת אותנו ומחיין אותנו שמקיימין האמתיים

במה  באשרי שהתחיל משיח  שהוא דוד בחינת וזהו וכנ "ל. נפשות עליית  ידי על שממשיכין תורתם חידושי ידי על עת  בכל

שזהו  אשרי, בחינת שהוא שלמה השגחה להמשיך כדי הוא משה, בחינת  הצדיק שממשיך  התורה המשכת  עיקר כי משה, שסיים

שעל  לטובה', עליהם עיני 'ושמתי בחינת  שלמה השגחה ממשיך  שהוא מחמת ראי, וטוב עינים יפה שנקרא משיח, דוד בחינת 

עכ"ל. וכו', כנ "ל הגאלה עיקר זה ידי
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צריך  הצדיק  אין אז בתשובה, לחזור  כלל רוצה

עמו. לעסוק 

 úåìâìå éãåäé  ìë êéìîäì àåä ä" î÷ íù ãåñ .á

äáåùúá øæåç ë"éòå êìî ïá àåäù  åì

 áúëå היוצא קמ"ה שם שיש משה ויקהל בספר

ז')מפסוק  ל"ז אלומתי(בראשית  קמה 'והנה

מלכים  הממליך השם והוא נצבה', בגמ'â גם ואיתא

ע"א) פ"ה מציעא בן ã(בבא יש  כלום רבי ששאל

ידי על בתשובה אותו  והחזיר וכו', צדיק  לאותו 

ועי"כ  אותו שהמליך והיינו וכו ', 'רבי' לו שקרא

שהצדיק  עמו ', תקים 'הקם וזהו  בתשובה, החזירו

מחזירם  ועי"כ ישראל, נשמות  את  ממליך 

הק"ם  אותיות  שהוא קמ"ה שם בסוד בתשובה,

מלכים. להמליך  יכולים ידו  שעל עמו , תקים

 äðäåהמלכות בחי ' הוא קמ"ה הק"ם שם וה"ס

הק' השכינה היא המלכות כי  עמו , תקים

זה  ובכח שלמה, בתשובה מחזירה והיא עצמה,

כל  ממליך  שהצדיק  הענין והוא מלכים, ממליכים

שיש  נפילה שכל מרוז 'ין  הגה"ק  שאמר וכמו יהודי,

כל  באמת  כי מלך, בן שהוא שכח כי  הוא ליהודי

אלקיכם, לה' אתם בנים וה"ס  מלך , בן  הוא יהודי

הצדיק  ענין עיקר  ולכן  הם, מלכים בני  ישראל וכל

עמו', תקים 'הקם בסוד  יהודי כל להמליך  הוא

השם  שהוא קמ"ה שם עליו שמאיר  איך לראות 

בתשובה  להחזיר אפשר זה ובכח מלכים, הממליך 

עצבות מחמת הוא יהודי של נפילה כל כי יהודי , כל

ושוכח  המוחין  לקטנות  אותו שמפיל שחורה ומרה

ומשמחים  אותו ממליכים וכאשר  ומעלתו, גדולתו

ממש , ממעל אלוה חלק שהוא איך לו ומגלים אותו ,

מעלת וזהו בתשובה, אותו להחזיר  הכח הוא

ידי על ישראל לבבות  משמחים שהם הצדיקים

ועי"כ  מלכים, בני  שהם מעלתם להם שמזכירים

בגמ' בדחני  הני  של הכח והוא בתשובה, חוזרים

ע"א)תענית שהם (כ "ב הנביא אליהו עליהם שאמר 

דאתי. עלמא בני

åùøùì øæåçù à÷øæ ãåñá  äáåùúä ø÷éò .â

 àñëä  ìò áùåéä  íãàä 'éçáì

 äæåבלקו "מ כמ"ש התשובה עי"שעיקר ו' (תורה

ז') ה' האדם אות  סוד  הוא התשובה שעיקר

אדם  בבחי' להכלל יהודי וצריך הכסא, על היושב

_________________________

נצב ג . וגם אלומתי קמה והנה וז "ל: ל"ז אות  וישב פרשת  ראובני ילקוט  מע"ב עי' אחד שם הוא מלכין ומהקם תסובנה, והנה ה

והנה  יוסף  וז "ש מלכין, מהקם וזהו המחזור, בפי' כמבואר הק"ם גי' מלכי"ם הממלי "ך שכן למלוכה, המסוגל השם הוא שמות ,

עכ"ל. ישראל, ממלכות  בידך וקמ "ה תמלוך מלך כי ידעתי לדוד שאול וז "ש וכו', עלינו תמלוך המלוך אמרו ע"כ אלומתי, קמה

זונה ד . וכל בן לו יש  לו אמרו צדיק , לאותו בן לו יש להם אמר שמעון, ברבי אלעזר דרבי לאתריה רבי איקלע  שם: הגמ ' וז "ל

תורה), תלמוד על לבו ויים שיתקנא כדי רבי אותו קורין שיהו (פרש"י ברבי אסמכיה אתייה בשמנה, שוכרתו בשנים שנשכרת

אנא  לקרייתי אמר הוה יומא כל תורה), ללמדו שמעון לרבי (מסרו דאמיה אחות לקוניא בן איסי בן שמעון לרבי ואשלמיה

איזיל, אנא לקרייתי אמרת  ואת לך , קרו ורבי עלך פרסו דדהבא וגולתא יתך עבדו חכים ליה אמר לילך), חפץ אני (לעירי איזיל

אמר  לקליה, שמעיה דרבי, במתיבתא יתיב אתא גדל כי לילך). עוד אשאל ולא זאת  הנחתי (בשבועה דא עזובה מומי ליה אמר

פרי  חכם', נפשות  ולוקח  חיים עץ צדיק 'פרי עליה קרי הוא, בריה ליה אמרו שמעון, ברבי אלעזר דרבי לקליה דמי קלא הא

ליה  למה ורבי וכו'. לקוניא בן איסי בן שמעון רבי זה חכם נפשות  ולוקח  שמעון, ברבי אלעזר ברבי יוסי רבי זה חיים עץ צדיק

נחמני  בר שמואל רבי אמר לה ואמרי יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר לה ואמרי רב אמר יהודה רב דאמר האי, כולי

ואשיבך  תשוב אם י"ט) ט "ו (ירמיה שנאמר מעלה, של בישיבה ויושב זוכה תורה חבירו בן את המלמד כל יונתן, רבי אמר

'ואם  (שם) שנאמר בשבילו, מבטלה גזירה גוזר הוא ברוך הקדוש אפילו תורה, הארץ עם בן את  המלמד וכל תעמוד, לפני

עכ"ל. תהיה', כפי מזולל יקר תוציא



לנפשך  חכמה דעה ו 

הכסא  על מה äהיושב על הוא התשובה וכל ,

הכסא, על היושב העליון באדם נכלל  שהוא ששכח

לדרכי לזכות יכול עי"כ במלך , נכלל הוא וכאשר 

ניצבה'. וגם אלומתי 'קמה בסוד התשובה,

 àåäå אלקיכם בה' הדבקים 'ואתם מאה"כ סוד 

עוסק  שהאדם זמן דכל היום', כולכם חיים

זה  אין  המעשים, לתקן רק ורוצה ה' בעבודת 

אל  לחזור הוא התשובה עיקר כי  לתשובה, מספיק 

השכינה  שהיא המלכות שהוא זרקא, בסוד השורש 

בלקו"מ כמ"ש זרקא הנקראת  ל"ה)הק ' כיå (תורה

ועיקר  הכבוד , מכסא ישראל נשמת  שורש 

למקום  הכבוד , כסא למקום לחזור הוא התשובה

שאז  השופר  סוד  והוא הכסא, על היושב האדם

גבי שעל מוחין  הד' שהם רגלים ד' של כסא עושים

האריז"ל כמ"ש  דז"א דשופר רישא ח' דרוש  (שעה"כ 

_________________________

הגדול ה. שהצדיק הצמצום, כלל בחינת  זה החיות ראשי שעל והרקיע  וז"ל: כ"ח ) אות  ד' הלכה נזיקין הל' (חו"מ לקו"ה עי'

שממשיך  השכליים לבין והנשגב, הנורא שכלו עצם בין המבדיל רקיע  כעין שנעשה עד נפלא , בדרך שכלו מצמצם האמת

שכלו  עצם כי אור, רבוי מחמת  כלל לקבל להם אפשר היה לא זה בלא כי יתברך . אותו להשיג יוכלו הם שגם כדי לתלמידיו,

אלקים  צלם השלים כי אדם, באמת נקרא שהוא בעצמו, הצדיק  בחינת  זה הכסא על ויושב כסא, הרקיע  ועל להשיג. אפשר אי

הכבוד  כסא בחינת  שהם הצמצומים, כל דרך  אלקות השגות  ממשיך  והוא הכסא, על היושב אדם בבחינת והוא אדם, דמות  בחינת 

צריכי  שלהם בנים, הארבעה בחינת  שהם חיות  הארבע לבחינת ממנו הארה שנמשך  עד החיות, ראשי שעל להודיע ורקיע ן

כמובן  דקדושה, מלכות בבחינת הוא ובשרשו תיקון, צריך  רשע הבן אפילו כי שאלתו. על אחד לכל להשיב יתברך, אלקותו

עכ"ל. שם, עין כוסות, ארבע  כנגד דקדושה, מלכיות  ארבע כנגד בנים הארבעה שאלו בכונוות

משם.ו. שנטל למקום הדבר את לשוב היא תשובה כי דע  וז "ל: המאמר. המשך  מיוסד זה שעל ל"ה תורה שם לקו"מ  היטב עי'

ובתיקונים  ע "ב, פ "ו דף  ס "ד ותיקון ע "א, ס' ובדף  ע "ב, מ "ג דף כ"א תיקון (תיקונים הקדוש, בזהר המובא זרקא בחינת והוא

כל  שורש  היא חכמה כי חכמה'. הוא אתר, ההוא ומאן מתמן, דאתנטילת  לאתר 'דאזדריקת  ע"ב) ק "ט בדף  חדש הזוהר שבסוף 

פרעה, בת בשם המכונה חיצוניות , משכליות  שכלו את לשמור אחד כל צריך  לכן עשית", בחכמה "כולם שכתוב כמו הדברים

היא  ו'בת' כלל. חכמות  ואינם בטלות חכמות רק  הם החכמות ושאר אלקות , חכמות  רק אינם שלמות לקנות  החכמה עיקר כי

שבשאר  גליות אלו ובנותי, וכו' מרחוק  בני "הביאי ע"א) ק "י (מנחות ז"ל חכמינו שאמרו כמו חכמה, שאינה החכמה על מרמזת

העם. את תפריעו אל ה') (שמות  שכתוב כמו ביטול לשון פרעה כבנות ". עליהם מישבת  אינם שדעתן ארצות 

לעומת  וזה חכמה", "קנה ד') (משלי שכתוב כמו קדושות, חכמות הם בקדושה קנה יש  כי קנה, בחינת  הם חיצוניות , וחכמות 

קדוש" עם הם "ישראל חיצוניות  חכמות והם קנה", חית "גער ס "ח ) (תהלים שכתוב כמו שבקליפות, קנה היינו אלקים, עשה זה

נקראים  זה שם ועל עשית ", בחכמה "כולם שכתוב כמו חכמה, בחינת שהוא ממעל אלוה חלק  לו יש מישראל ואחד אחד וכל

ואחד, אחד כל אצל מצומצם השכל הולדה, בשעת  אבל וכו'. ראשית " לה' ישראל "קודש ב') (ירמיה שכתוב כמו ראשית

חכמת  "ותרב ה'): א - (מלכים שכתוב כמו וגדול, הולך  שכלו אזי יתברך , השם עבודת בהתבוננות  בו להשתמש  וכשמתחילין

תפיסת  כפי שכלו קדושת נתמעט אזי חיצוניות, חכמות  הם חיצוניות, מחשבות הקדוש שכלו בתוך  מכניס  וכשאדם שלמה".

מקום  ומחוסר כקנה, הקדש השכל בתוך  נעוץ היא חיצוני והחכמה הקדוש. שכל בתוך  חיצוני, שכל חיצוניות , חכמה של המקום

ומגונות. רעות המדות  כל ומתחברים מתלקטים השכל, זה היינו הקנה, זה ועל הקדושה.

הגבורות  מהשתלשלות למעלה, שגם היינו בים'. קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה, בת  את שלמה 'כשנשא ע"ב) כ"א (סנהדרין וזהו

גבריא  ירד בחינת בים שזהו ונעץ קנה, כן גם הנקרא חיצוניות חכמות  שהם קליפות בחינת היינו דדהבא, סוספיתא נעשה ל,

נחש  היינו רומי, של גדול כרך  נבנה ועליו מגנות , מדות בחינת  היינו שרטון עליו והעלה הקדושה, מקום שמחוסר החכמה,

שם, (שדרשו לעשות '. הגדיל 'כי נ "ב): (סוכה חז "ל שאמרו כמו גדול, כרך נקרא זה שם ועל קדושה, אחר הכרוך הקדמוני

הנחש  נקרא זה שם ועל מכלם'. יותר חכמים 'ובתלמידי שם: שכתוב כמו דייקא, ובגדולים דייקא, בישראל מתגרה הרע שהיצר

החיצוני. השכל זה על בנינו בונה שהוא אנשים, משאר ביותר הדור גדולי אחר תמיד כרוך שהוא גדול), כרך הרע  והיצר



תשע"ב  תצא כי  פר' ז של"ס

ע"ג ) צ"ח עיקר דף  כי כסא, בחסד  והוכן  בסוד 

הכבוד  כסא בסוד להכלל לחזור הוא התשובה

תחת היינו בתחילה כי הכסא, על היושב ובאדם

א  בבחי ' להיות לחזור צריך ועתה היושב הכסא, דם

הכסא. על

 äðäå אמר ע"ה המלך ט"ו)דוד  י"ז 'אני(תהלים

תמונתך' בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק 

השכינה  אל יהודי  כל שיחזור הבריאה תכלית  כי

לחזור  התשובה עיקר שזהו  'צדק', הנקראת  הק'

שיהיה  באופן  הכסא, על היושב באדם להכלל

ה' בשוב יראו בעין 'עין בסוד  פניך' 'אחזה בבחי '

ז"ל בהגר"א ואיתא ציון' מתיקונים את  י"א (תי'

סוד חדשים) שהוא ע"ב, שם הוא ב'עין  ע'ין דר"ת

כל  כי  ע"ב, שם שהוא החסד  טיפת  בסוד  היחוד

וצריך  היחוד, התחלת  שהוא ראיה ידי  על הוא יחוד

מגיע, הוא מהיכן השרשי מקומו  את לראות 

בחכמה  כולם בסוד  החכמה סוד  הוא והשורש

סוד  שהוא החכמה לבחי ' לחזור  וצריך  עשית ,

יראו. בעין עין  בסוד  הראיה

 ãåñá à" ìãøì  úåìòì êéøö  äéä êìîä  äîìù .ã

 úà àùðù àìà çéùî  úåéäìå  äîëç úåéîéðô

 úåéðåöéç úåîëç ' éçá àåäù  äòøô úá

 äðäåכמ"ש חכמה בסוד הוא המלך  (מלכים שלמה

י"א) י' - כל א מחכמת  שלמה חכמת  "ותרב

בחי ' בסוד  והיה האדם", מכל "ויחכם וגו' קדם" בני 

האדם  שבבחי' הצדיק סוד שהוא דוד , בן  משיח

שהיה  בחז"ל דאיתא וכמו  הכסא, על היושב

הכסא  כדוגמת שהיה האמיתי הכסא המלך  לשלמה

להיות צריך והיה העליונה, המרכבה של דלעילא

בת את  המלך שלמה נשא כאשר  אך  משיח, בחי '

מהתכלית, ונתרחקו  בעולם, שינה נפל פרעה

שעות בארבע התמיד  קרבן בתæ ונתאחר  כי  ,

כוכבים  כעין ועשתה בבוקר חושך  עשתה פרעה

בית של המפתחות  לו והיה לילה, שזה וחשבו 

בשלש  קם המלך שלמה היה ותמיד המקדש,

שעות. בארבע קם יום ובאותו שעות,

ïéðòäåחכמות סוד הוא פרעה דבת הוא,

שם)חיצוניות  בלקו"מ ושלמה (כמ"ש  ,

דוד  דהנה דקדושה, חכמה הוא ענינו כל המלך

הכתר  סוד לו  היה א"א)המלך  המלך (בבחי' ושלמה ,

צריך  באמת והיה החכמה, מדרגת  בבחי' היה

הכתר  לפנימיות  החכמה פנימיות  ידי  על להגיע

את לו  היה כי  עתיק , צריך בבחי ' והיה החכמה כח

היה  ואז עתיק, פנימיות  חכמה לפנימיות  לעלות

חיצוניות בחכמות  שהלך וכיון  המשיח, מלך נעשה

לא  ערכו כפי לכן פרעה, בת  את  שנשא ידי  על

כי עתיק , פנימיות  בבחי' החכמה פנימיות  עד  נכנס 

והמלכות החכמה, כח את  יש כאשר באמת 

יכולים  ברתא, יסד אבא בסוד  מהחכמה מקבלת

שרשה  שהוא הרדל"א, עד המלכות את  להעלות

שנשא  כיון אך ברדל"א, הגנוזה המלכות בחי ' בסוד

לפנימיות להכנס יכול היה לא פרעה בת את 

בחי ' שהם חיצוניות  לחכמות נפל כי החכמה,

דהיינו מדרגתו , וגודל ערכו כפי ומזלות  כוכבים

לא  ולכן  ערכו, כפי  הקבלה לפנימיות נכנס שלא

בבחי ' רק ונשאר הרדל"א, עד  לעלות  יכול היה

חכמה.

_________________________

בת ז. נשא המקדש, בית  שלמה שהשלים שעה באותה אמו, יסרתו אשר משא אחר, דבר וז"ל: ל"א פרק ריש  משלי מדרש עי'

כולא  מתלא, דאמר הוא זיין המקדש, בית  מצהלת פרעה בת  צהלת ועלתה המקדש , בית  שמחת ומשחקת צהלת  והיתה פרעה,

ועל  אפי על כי לא) לב, (ירמיה שנאמר ירושלים, את להחריב הקב"ה לפני במחשבה עלה שעה באותה למלכא. מחנפי עלמא

וקבעה  פרוכת, כמין פרעה בת  עשתה כיצד, שעות . בארבע  שחר של תמיד נתקרב היום באותו וגו'. הזאת  העיר לי היתה חמתי

והיה  והמזלות, הכוכבים אותם רואה היה לעמוד, רוצה שלמה שהיה זמן וכל ממטתו. למעלה אותה ופרשה ומזלות, כוכבים בה

עכ"ל. שעות, בארבע שחר של תמיד נתקרב היום באותו שעות . ארבע  עד ישן
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åãåçé éåìéâ àåä  äîëç 'éçáã íéãåçéä .ä

 à" ìãøã íéãåçéäå  úåìéöàá  ù" úé åúåãçàå

åäæå  ò"éáã  úåìåòôä ãò ãåçéä úåèùôúä àåä

íé÷éãöä  úãåáò  úéìëú

äðäã,בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה נתאווה

שהם  היחודים ליחד  שיוכלו  רוצה הקב"ה כי

ידי על שיתגלה רק שלא באופן  הקדושים, השמות 

שהוא  חכמה בבחי ' יתברך , ואחדותו יחודו השמות 

הק' התורה ידי על דאצילות היחוד  גילוי בחי '

להגיע  הוא התכלית אלא יתברך , שמותיו  שכולה

דעתיקא  התורה שהוא הפנימי  היחוד לשורש 

אשר  הרדל"א, שבבחי' התורה שהוא סתימאה,

בסוד  בי "ע, לעולמות  אף ית' יחודו  מתפשט עי "כ 

שעל  והיינו לבי "ע, להשפיע שיורדים דרדל"א נו "ה

הכוונה  ואין  בפועל, פעולות גם יעשו היחודים ידי 

היחודים  שעבודת אלא מעשיית , קבלה של פעולות

ספר  של היחודים סוד  והוא פעולות, של באופן  יהיה

הבריאה. בעולם שהוא מנוחה' 'ברית

ïéðòäå שהם חכמה שבבחי ' היחודים דהנה הוא,

הכל  איך  לראות הוא דאצילות , היחודים

עלמין  כל ממלא מבחי' ולעלות  באלקות, מיוחד

איך  ולראות עלמין , כל לסובב הק', התורה שהוא

היחוד , של גילויים והכל ית "ש , באלקות מיוחד הכל

אך  חכמה. בבחי' דאצילות  יחוד  בחי ' הוא זה וכל

דבחי ' ליחודים לעלות הוא האמיתית התכלית

א"ק  מדרגת שהוא הרדל"א במקום שהוא הכתר

בעולמות ומקושר הקצה אל הקצה מן  המבריח

עולמות סוף עד המתפשטים א"ק  עקבי בסוד  בי "ע,

ר"ל  פעולות, בסוד יהיו  שהיחודים באופן  בי "ע,

דרך  על בהיחודים, עבודה בחי ' הם שהפעולות 

בעולם  שהוא מנוחה ברית דספר  היחודים

ו באהבה הבריאה, בוראו את  עובד שהנאצל היינו 

בזה  ומעורר  בבי "ע, למטה ודבקות ויראה

ועולם  הרדל"א בשורש עליונים שעשועים

ידי על בהיחוד הנעשה התוספת בסוד  המלבוש ,

הנאצל  התכללות בכח שנעשה התנועה סוד

במאצילו.

 äðäå,פרעה בת את  המלך  שלמה נשא כאשר

שנכנס  אלא חכמה, על מרמז  "בת " סוד

וכמ"ש עדיין, מיושבת  שאינה חכמה (ישעי'לבחי'

ו') הארץ,מ"ג מקצה ובנותי  מרחוק  בני  הביאי 

בגמ' ע"א)ואמרו  ק"י הארץ (מנחות  מקצה ובנותי 

מיושבת דעתן שאין ארצות  שאר  של גליות  אלו 

כבנות הנ "ל )עליהן בלקו"מ החכמה (וכמ"ש  סוד כי .

פרעה  בת של החכמה בחי ' אך  ביטול, בחי' הוא

שרצה  ואף עדיין , מיושב שאינו ביטול בחי ' הוא

נגה  קלי ' כל את  בזה לתקן להכנס  המלך שלמה

ורצה  פרעה בת  את גייר ובודאי הגאולה, ולהביא

בספה"ק  כמ"ש דחול יומין  האלף  כל את  אך çלתקן  ,

רק  היה כי יומין , האלף  כל את לתקן יכול היה לא

_________________________

כוונת ח. וז "ל: י"א) סי' א' (מלכים הליקוטים ספר ועי' ע "ג), נ"ז דף  פ "ה ל"ה (שער ע"ח  ועי' ע "ב) רכ"ז  דף  (ח"ב זוה"ק עי'

ולכן  דחול, יומין אלף  סוד והם לקדושה. כולה שתחזור עד כ"כ בה ולהשפיע  נוגה, קליפת  לתקן היתה נשים אלף בקחתו שלמה

שבא  עד לתקן אפשר אי כי וטעה, ז"ת . בסוד מאות והשבע  ג"ר, בסוד מאות הג' כי פלגשים. מאות  וז ' נשים, מאות  ג' לקח

עכ"ל. ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי שהע "ה מ"ש וז"ס בע "ה. המשיח  מלך 

האריז"ל  ואמר שלמה, שנשא נשים דאלף  הענין סוד ג"כ וזהו וז"ל: ע "ג) פ "ה דף  ג' סי' כ"א ענף ד' דרוש ח "ב (דע "ה לשם ועי'

בזוה"ק שאמרו דחול יומין אלף והם גבורות, ות "ק  חסדים ת "ק  אלף , בסוד שהיא נוגה מקליפת היו הם כי י"א) א' מלכים (לק "ת 

אותן  נשא ולכך  לקדושה, להחזירה נוגה קליפת  את  לתקן שלמה כוונת והיה חול. שהוא שלמה לך האלף ובסוד רכ"ז ) (פקודי

שגה  באמת  אבל ע"ש . ג') סימן כ' (ענף כנ"ל דהושע זנונים האשת  ע"ד כוונתו והיה בקדושה, אותן לכלול כדי נשים האלף 

סימן בזה, י' פ ' רבה במדבר (ע ' שגיירן למ"ד ואפי' נכריות , כולן היו ובשלמה ישראלית, היתה הרי דהושע זנונים האשת כי

וכ"ז  אותו. והטעו שלם בלב נתגיירו לא הנה ב') א' ע "ו ויבמות ב', נ "ו שבת עוד וע ' י', סימן א' פסוק פ "א רבה ובשה"ש  ד',

דחול  יומין אלף  שהיא כולה הקליפה כנגד שהוא אלף  נשא לכך כי כולה, ולתקנה כולה הקליפה כל את לכבוש  רצה כי היה
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בחי ' ולא דאצילות, דרגא שהוא חכמה בבחי '

רדל"א. בבחי' דכתר  דרגא שהוא משיח

 éë מלך בסוד  הקב"ה של היחוד גילה המלך שלמה

ביחודו ההתבוננות שהוא שלו , שהשלום

דרגא  הוא זה וכל שעה, ובכל רגע בכל יתברך 

לגילוי להגיע צריך היה אך  חכמה, בחי ' דאצילות

של  המדרגה שהוא וחנון , רחום אל הוי"ה הוי"ה של

ההוי "ה  של הגילוי  שהוא ולפנים, לפני  הנכנס כה"ג

שהוא  מאצילות , שלמעלה העליונה הראשונה

היחודים  והם התנועה, בסוד  השעשועים בסוד

העבודות, כל של הפעולות  שהוא בי"ע, שמצד 

הפעולות, כל ליחד  צריך  כי יחודים, בחי' גם שהוא

והפעולות הקדושים השמות  כל איך לדעת  וצריך 

עליונים  לשעשועים וגורמים למעלה משתרשים

בהיחוד .

ò"éáã  úåìåòôä  íò  íéãåçéì  òéâäì êøãä .å

 úåëìîä ãåñá ' ÷ä äðéëùä éãé  ìò  ÷ø àåä

 ë"éòå  ò"éáã ÷"ä÷  ìëéäá úùáìúîä  úåìéöàã

 éôåøéö íò  íéùîúùîä 'éì÷ä  ìèáì  íéìåëé

íëøöì íé÷ìà

äðäã'הקלי של כל הצירופים כל עם משתמשים

אחרים, אלקים בחי ' עד שמשתלשל אלקים

שרוצים  מעשים, לעשות הוא שלהם הכח וכל

הזה, עולם תאוות שאר  או ממון  להשיג

לפעול  השמות של הרוחניות  עם ומשתמשים

שהשתמשו הגדולים הצדיקים אך גשמיות. פעולות

בקדושה, מעשית קבלה ידי  על למעשה פעולות  עם

המלך  ושלמה מאד, גבוהה במדרגה היו באמת הם

דקדושה  הן הפעולות, ובכל השמות בכל בקי היה

החכמות בכל ושלט הכל וידע הקדושה, דהיפך והן 

הדרך  מ"מ אך  מקום, בכל יתברך  יחודו  וגילה

לגמרי, הקלי ' כל את ולהכניע לשלוט  האמיתית

י ' בסוד ממש  בי"ע עד אלקית  החכמה ולהוריד

יכולה èעקב  שהיא הק ', השכינה ידי על רק הוא ,

סוד  וזה לקדושה, שיחזור עשו של הראש  להכניע

החכמה  סוד  הוא י' אות  כי  עקב, י ' שהוא יעקב

שהיא  דאצילות  המלכות  הוא עקב וסוד אלקית ,

קה"ק  להיכל ולהכנס לרדת יכולה והיא עקב בחי '

הם  יעקב' 'שארית  הנקראים והנשמות  דבריאה,

עם  בבי "ע פעולות לעשות שיודעים הצדיקים

הק ', השמות  עם העבודה שהוא הקדושים, השמות 

איך  דהיינו הסודות , על האמיתית השליטה והוא

דקדושה  דבי "ע האלקים על שולטת הק' השכינה

דשביבין , כורסייא על יתיב יומין  ועתיק בסוד

המתפשטת והיא ברדל"א, הגנוזה המלכות שהוא

כל  מלכות  מלכותך  בסוד דאצילות , במלכות 

העבודות. פעולת ידה על ומתגלה העולמים,

êéøöå,היחודים מעבודת חלק  גם שזה לדעת

עצם  לגלות  צריכים שהיחודים דכמו 

חלק  גם כך  באצילות , למעלה אלקות  וגילוי היחוד

_________________________

רק אפשר אי זה כי בידו, עלתה לא לכן כולה, הקליפה כל את לתקן שרצה ומשום ספ"ג). אבי"ע  קיצור (שער ע "ח ע' כנזכר.

וכמ"ש  הנוק', ושלמה דנוגה, הזכר את לתקן רצה ומשה ע"ה, רבינו משה לקחם אשר רב דערב הענין ג"כ והוא המשיח. בביאת 

נשים  לו ירבה ולא בפסוק שופטים פ ' ברקאנטי שלמה שנשא נשים אלף בענין עוד וע ' ספ "ג). נוגה קליפת  (שער בע "ח הרב

ואכמ "ל. ואילך ב' מסימן בלשם שם מיניה לעיל וע "ע עכ"ל וכו',

אלף ט. הרי מק ', כלולה אחד וכל דעשיה ספירות  בי' מתלבשים דא"ק עקביים כי וז"ל: ע"א) י"ז  דף פ"ב ג' (שער ע"ח  עי'

ניצוצי  עשר הם כי עקב, י' יעקב יסוד שהוא העשיה מעולם האור ולהתברר להזדכך  ובהשתלם כולם, הקלי' שם כי דחול, יומין

הזיתים  הר על רגליו יעמדו ואח"כ יסגא, חוצפא א"ק , היא משיחא בעקבא אז כי העשיה, עולם שהוא בעקב הניתנין אורה

העץ  ונחמד בסוד מעשיה ישכיל מאד'. וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל 'הנה נאמר ועליו קומתו, וישתלם וגו', רגליו ועמדו דכתיב

'ומחת  בע "ה, משיח יבוא אז  א"ק, הוא אד"ם אותיות  מא"ד מאצילות. וגבה מבריאה, ונשא מיצירה, ירום הדעת, עץ להשכיל

בי"ע. עולמות ג' שכנגד הקלי' הם רגלוהי' על לצלמא



לנפשך  חכמה דעה י 

בי "ע  עד  היחודים התפשטות הוא מהעבודה

ידי על שנעשה שביחודים הקישוט והוא למעשה,

השעשועים, סוד  הוא בשורש אשר  הפעולות,

ביחודים, נכלל הנאצלים עבודת שגם באופן

של  שהעבודה לגלות  בזה בקיאים והצדיקים

ויחודים, שמות גם הם למטה בפועל ישראל נשמות 

העליון  היחוד את  בעבודתם שמעוררים רק  ולא

הצמצום, שלאחר  הגדול החידוש  והוא שבאצילות,

למטה  המתפשט א"ס  אור  וקו  הוי "ה שם שמתגלה

סודו השרשים ובשורש  המאציל, שליטת ומתגלה

שעשועים  נעשה למטה ההתגלות ידי  שעל הוא,

ישראל, בנשמות משתעשע שהקב"ה עצמיים

התוספת בכח שאת ביתר  אלקות  עצם ומתגלה

התחתונים  מעשה עליית  ידי  על שנעשה קישוט

נשמות עם היחודים כל לקשר  צריך  ולכן  לשרשם,

ועל  בי "ע על שולטת הק' והשכינה למטה, ישראל

בסוד  אחרים אלקים בחי ' עד אלקים שמות כל

להגיע  אפשר ידה על ולכן  משלה', בכל 'ומלכותו 

למטה. היחודים לעבודת 

ïëìåהשמות בכל בקי שהיה אף המלך שלמה 

בקדושה, שלא והן שבקדושה הן  הק'

רק  היה זה כל אמנם בעולמות, היחוד  גילה ובודאי

ולכן  כתר , במדרגת  היה לא ועדיין  חכמה, במדרגת 

הדעת התיישבות  אמיתת  כי  התיישבות, היה לא

ואף  ופרט, פרט בכל היחוד לגלות  שיכולים הוא

ההסתר , במקומות  היחוד גילה המלך  ששלמה

בת בסוד  הנוגה במקום היחוד  לגלות  והתחיל

את לגלות רק  שלא הוא התכלית  מ"מ אך פרעה,

שכל  לגלות אלא למטה, אלקות גילוי  של ההסתר

שמות הוא שעושים עבודה בכל ישראל נשמות 

דנשמות המציאות את  יותר  ולגלות ויחודים, הק'

סוד  שהוא למעלה השעשועים שורש  בסוד  ישראל

כנ"ל. אלומתי  'קמה' שם בסוד עמו, תקים 'הקם'

ïëìå לסוד ונכנס בתשובה האדם חוזר כאשר

של  העבודה דרכי בכל ועולה זרקא,

שהוא  עקב, י' שהוא יעקב סוד  מתגלה אז  היחודים,

דבריאה, קה"ק להיכל שיורדת  דאצילות  המלכות 

עשו, בעקב אוחזת  וידו  בסוד עשו  את  ומכניעה

שהוא  עק"ב, בגי' העולים אלהי "ם שמות  ב' שהוא

כמו עשו  את  להכניע ע"ה אבינו  ליעקב שיש הכח

האריז"ל  כח é שכתב שיש השרשים שורש  שהוא ,

שמות בסוד  היחוד  את  לגלות  ישראל לנשמות 

אלקים.

 úåùòì àåä  íé÷éãöä  ìù íéãåçéä ø÷éò .æ

äãåáòä éëøãá íéùåãéçä àåäù  úåøéô

 ãåñ  ë"éò äùòðå  íéãåçéä çëá íéãéìåîù

íéðåéìòä íéòåùòùäå  äòåðúä

äðäã אחר אל בבחי ' הוא הע"ז  וכל הסט"א

פירין  עביד ולא דמשפטים אסתריס  (סבא

ק "ג ) עשודף  קלי ' כי  אמיתי, יסוד להם אין  כי ,

של  הכח להם אין אך  והוד, נצח בסוד  הם וישמעאל

הצדיקים  ורק  פירות, לעשות  יכולים ואין היסוד 

'קמה  בסוד  קמ"ה שם שהוא היסוד בכח בקיאים

הקמת בסוד  היסוד  בחי ' שהוא נצבה' וגם אלומתי 

הצדיקים  כי  פירות, לעשות  יכולים הם ולכן הברית ,

משכיל  בסוד  עצמיים לשעשועים להגיע יודעים

הכח  והוא היסוד סוד הוא ד 'איתן' האזרחי, לאיתן

_________________________

חסידים י. ובמשנת קמ "ז ), עמ' החיים אור (בחלק הלבנה אור הרש"ש  בספרי ומובא בסופו, היוס"ד פי' עם שערוה"ק עי'

ביחודים, כשעוסק ובפרט  החיצונים מן לשמירה יחוד והוא א'), משנה פ "ב ושבט טבת ובמסכת ב', א' משנה פ"ט יומא (מסכת

ומכוונים  עק "ב, י' שה"ס  יעק"ב כמספר עולים אותיותיהם י' ועם קע"ב, בגי' שעולים בשילוב, אלהי"ם שמות  ב' לכוון הוא ויסודו

עצמו  הניקוד אשר פתח ) בניקוד הממי"ן ושני סגול, בניקוד השני מהלמ"ד חוץ צירי, בניקוד האותיות (כל מסויים בניקוד אותם

שטן  פי וחתום מעלינו, ומשטין צר כל להבריח אלו שמות ובכח השט "ן, גי' יעק"ב פעמים וב' עי"ש. יעק "ב, בגי' הוא גם עולה

עיש"ב. וכו', כיולדה חיל אחזתם ורעדה ייראו, הקלי' כל אלו אלהי"ם ב' שילוב ובכח וכו', וידום בו זעום עלינו ישטין ואל
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והוא  דגופא, תוקפא שהוא היסוד  בכח בועז של

הכח  לו יש  והצדיק ופעולות, יחודים לעשות  הכח

ש  ידי  על בתשובה, ישראל נשמות  מגלה להחזיר

סוד  היסוד ידי על ולהוליד  קמ"ה, שם של הסוד

הוא  פעולה כל כי אחר, בן  לי  ה' יוסף  בסוד  הבנים

גילוי כל כי  זו"ן, של מדרגה עוד  שמגלה לידה בסוד

בחי ' עוד שהוא והולדה, גילוי עוד  הוא תנועה וכל

העבודה, בדרכי  חדש גילוי שהוא זו "ן , ובחי' ו "ק 

ההסתר  רק מגלה שאין היחוד  עבודת  דרכי והוא

התחתון , של התנועה סוד  מגלה  אלא אלקות של

והוא  התחתון , של העבודה דרכי ידי על המגלה

העולמים. כל לבורא היחודים שלמות  עצמו

äðäå כמ"ש דקדושה החכמה לו היה המלך שלמה

את נשא כאשר  אך  שלמה', חכמת  'ותרב

והעלה  בים קנה ונעץ גבריאל ירד  פרעה בת 

כדאיתא  רומי של גדול כרך  נבנה ושם שרטון ,

ע"ב)בגמ' כ"א סנהדרין ע"ב, נ"ו באמת(שבת כי  ,

להביא  ורצה התיקון , בתכלית לעסוק  בזה התחיל

היה  לא אך דחול, יומין  האלף כל ולתקן  הגאולה

חכמה  של במדרגה רק היה כי  הוא והטעם יכול,

אך  ההסתר , את  ולבטל אלקות גילוי  בבחי ' ליחד 

היחוד  של התנועה גילוי  בסוד הכתר  בסוד  היה לא

דדהבא  סוספיתא מזה נעשה ולכן  הרדל"א, בכח

חיצוניות. החכמות  שהוא

 úåùãç  úåìôúá  úò ìëá ÷ñåò  úîà ÷éãöä . ç

 úåùãçúä êøãá íéãåçé àåäù  äøåú éùåãéçå

' íøîù  úááë êãåçé éùøåã' ãåñá

ïëìåלדעת צריך  הבורא, בעבודת שדבוק הצדיק

התנועה  סוד הוא הבורא עבודת שעיקר 

שמתחדש  החידוש שהוא התחתון, עבודת שהוא

עבודות לחדש שצריך  התחתון  עבודת  ידי על

ר "ת שהוא ת 'פתח ש 'פתי  א'דני בסוד חדשות,

תצא  כי בסוד תואר, יפת  אשת  סוד והוא אש"ת

הכתוב  רשות במלחמת  אויבך, על למלחמה

שקוצי "ת שם הוא רשו"ת  וסוד בגי'מדבר , (העולה

צ'עקתינורשו"ת ) ו 'שמע ק'בל ש 'ועתינו שהוא ,

סוד  עיקר  כי התפלה, סוד  והוא ת 'עלומות, י 'ודע

חדשות תפלות לעשות הוא והיחודים התפלה

העליון  אל פונה שהתחתון  הקודש , רוח שהוא

ולא  תורה, חידושי סוד  שהוא עת בכל בהתחדשות 

נתפרשו, שכבר  הישנות התפלות  על לחזור  רק 

אלא  ההסתר, במקום אלקות  גילוי  בחי ' שהוא

שמרם', כבבת  יחודך  'דורשי  בבחי ' תפלות  לחדש 

באופן  למאצילו  הנאצל של ההשתוקקות  שהוא

הנאצל  כי עת, בכל חדשים עבודה דרכי שמחדש

בעלי 'וכל בסוד במאצילו  להדבק  עת  בכל עולה

שה  בשיר ' יוצאין שהנברא השיר ההשתוקקות  וא

שורש  עצם וזהו  הבורא, את  להכיר  עת  בכל עולה

בסוד  במאציל הנאצל התדבקות של העליון היחוד

העליונים. השעשועים

éë רב ד 'מה היחוד  בסוד  משה, בחי ' שהוא הצדיק 

ליראך ' צפנת אשר  ס"ז טובך דף  רוה"ק  שער (עי'

שופטים  חכמה דעה לעיל ועי' היוס"ד, עפ"י בדפוס ע"א

מהבל תשע"ב) הנמשך  דנ"ר  היחודים בחי ' שהוא ,

פה  אל פה בסוד משה בחי' סוד והוא דא"א, הפה

יגיד  ופי תפתח שפתי  אדני  סוד  והוא בו, אדבר 

'ניב  סוד  שהוא לנבואה לזכות שצריך  תהלתך,

חידושים  לחדש  שיודע העליון  הדיבור סוד שפתים'

רק  עולה הוא בהיחוד חידושים בלא כי  ביחודים,

עולה  חידושים ידי  על אך  החכמה, למדרגת 

לרדל"א.

 éë צריכה והתפלה תפלה, בחי ' יש חידוש בכל

התפלה  דעומק חידושים, עם עת בכל להיות

בגמ' כדאיתא דבר בה לחדש  שיכול (ברכותהוא

ע"ב) לעולם כ "ט עולה שהוא סימן הוא אז כי ,

בכל  עושה שהנאצל התנועה, סוד  שהוא החידוש ,

לשעשועים  מרכבה עי"כ ונעשה לקונו , עבודות עת 

מהיחוד  חלקים הם והעבודות החידוש , עולם שהוא

התורה  ודרכי  עבודה דרכי  רגע בכל ומחדש עצמו ,

היא  הק ' התורה כי עת, בכל תורה חידושי  שהם

דרכי רגע בכל לאדם שמורה 'הוראה' מלשון



לנפשך  חכמה דעה יב 

חידושים  תורה החידושי  ידי  על ונעשה היחוד,

דכפי בו , אדבר פה אל פה בסוד היחודים בעבודת 

מתחדש  העבודה, בדרכי ועוסק לומד שהצדיק  מה

שפרו מלשון השופר  סוד  שהוא דאריך פה ידי  על

המלכות של הסוד לו יש וממילא מעשיכם,

ושם  בו ', אדבר פה אל 'פה בבחי ' בפה שנמצאת

נצבה'. וגם אלומתי  'קמה סוד  הוא

 àçåø êùîð  åáå à"àã  äô àåä øôåùä ãåñ .è

 ãåñá ïéøåäð ò" ù íéøéàîå à"àã íèåçî ééçã

íéãåçéä úåùãçúä ìù íéòåùòùä

 äðäã דפרדשקא מנוקבא הנמשך הרוח עיקר 

יוסף  סוד  הוא החוטם הרי  משיחא, למלכא

נמשך  וממנו יוסף , פורת בן בסוד  יסוד  בחי ' שהוא

בחי ' שהוא השופר, סוד שהוא דא"א הפה אל רוחא

האור עצמם שהם נהורין סוד ש"ע והוא יוסף , של

קדישין  תפוחין  תרין  שהם דיקנא מתיקוני ז ' תיקון

ידי על מאירים והם נהורין, ש"ע מאירים ששם

האריז "ל כמ"ש  שופר  ז'תקיעת  דרוש  (שעה"כ

החידוש דשופר) שהוא מעשיכם שפרו  סוד  ונעשה

היחודים  וכל והשופר , התפלות בכח המעשים של

עתיק  של בדרך חידוש בחי' כולם הם הקדושים

האופן  ובזה הרדל"א, סוד  החכמה פנימיות שהוא

שהוא  המקדש  בית לבנות המלך שלמה צריך  היה

הכתר . מדרגת 

äæå שהוא המלך  דוד  שחידש  תהלים ספר  סוד

עינים  דכ "ד השם סוד  והוא חדשות , תפלות 

השעשועים  של המלבו"ש של השם שהוא

שהוא  החידושים, בכח שנעשים העליונים

יכולים  היו ועי"כ הנאצל, שבעבודת  היחודים

לקה"ק , הארון  ולהכניס המקדש  בית  לבנות

רננות כ"ד  המלך שלמה שאמר בגמ' וכדאיתא

בכח  דייקא אך לקה"ק, הארון להכניס  בא כאשר

המקדש  בית אל הארון  הכניסו  אז ע"ה המלך  דוד

ע"א) ל ' הוא àé(שבת המלך דוד  של הענין  כל כי  ,

להגיע  גשמי  בדרך  אפשר  ואי  הקודש, רוח ידי  על

הצדיק  כאשר  ורק  הקודש, רוח ידי  על רק  לזה

א'דני סוד  שהוא תואר יפת  אשת  של הסוד מקבל

ת 'פתח אש "ת )ש'פתי מלחמת(ר"ת  את שמכניע ,

כח  שמקבל והיינו הקודש, רוח ידי  על הרשות

סוד  שהוא שבתפלות, החידושים בסוד התפלות

בסוד  עמלק למחות יכול ועי"כ  תואר , יפת  אשת

לבי'. אמר  'לך 

éë הקודש רוח שבדרך  להתפלות  לזכות  צריך 

יחודים  של התחדשות  עם התפלות  שהוא

כל  ממליך  שהצדיק  המלוכה והוא עת, בכל חדשים

כל  של המלוכה שהוא אלומתי , קמה בסוד אדם

חיים  אלקיכם בה' הדבקים ואתם בסוד יהודי

יחודך' 'דורשי  בחי' להיות  צריך  כי  היום, כולכם

בבחי ' התפלות ידי על היחודים עת  בכל לדרוש 

ליחודים  חכמה בחי' של מהיחודים ולעלות חידוש ,

הבת שהוא קודש  בשבת נכללים ואז רדל"א, של

הג' שהם הקדושים האבות  שהם ב"ת ש' בסוד עין 

ראשו נמצא האבות אצל ושם ש', אות של קוין 

שנכלל  דבריאה קדשים קודש סוד שהוא עשו , של

לקחת שהוא עקב י' סוד שהוא יעקב של בקדושה

שם  כי עקב, בסוד הבריאה שבעולם הקדושה

צבאות ה' יה אכתריאל שם הוא הבריאה בראש 

פ"ו) מ"ז שער לפני(ע"ח הנכנס כה"ג בחי' והוא ,

לפני שנכנס כה"ג ישמעאל ר' שאמר  כמו ולפנים,

_________________________

שלמה יא . אמר בזה, זה שערים דבקו הקדשים, קדשי לבית  ארון להכניס  ביקש המקדש בית  את שלמה כשבנה שם: הגמ' וז"ל

למיבלעיה, בתריה רהטו הכבוד, מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם שערים שאו ואמר פתח  נענה, ולא רננות  וארבעה עשרים

מי  הכבוד, מלך ויבא עולם פתחי ושאו ראשיכם שערים שאו ואמר חזר וגבור, עזוז  ה' להו אמר הכבוד, מלך זה הוא מי אמרו

דוד  לחסדי זכרה משיחך, פני תשב אל אלהים ה' שאמר כיון נענה, ולא סלה, הכבוד מלך  הוא צבאות ה' הכבוד מלך זה הוא

עכ"ל. וכו', נענה מיד עבדך,



תשע"ב  תצא כי  פר' יג של"ס

צבאות  ה' י"ה אכתריאל את וראה (ברכותולפנים

ע"א) עב áéז' דרך  סוד והוא היחודים , ודת

והתפלות.

àìéîîåואנו אלול ימי עתה מגיעים כאשר

את ובכתה בסוד עצמנו  את  מכינים

כמ"ש  אלול חודש שהוא ימים ירח אמה ואת אביה

שנזכה  מהשי"ת  ולבקש להתפלל צריך  בזוה"ק,

ש 'פתי א'דני שה"ס תואר  יפת  האשת  את לקבל

רגע, בכל בתפלות לחדש לזכות צריך כי  ת 'פתח,

שכל  הבעש "ט שאמר  וכמו עת , בכל חדשות לחדש 

שהם  נ"ר  דיחוד השמות עת  בכל  ליחד  יכול יהודי

אבל  אדנ"י , הוי "ה אלהי"ם, הוי"ה אהי "ה, הוי"ה

בלא  אחד  ביחוד רק  לחשוב עת בכל אפשר  אי  הרי

החכמה  בדרך  רק  הוא זה באופן כי  התחדשות ,

צריך  אך התחדשות, ללא תמידי  תענוג בחי' שהוא

אלומתי קמ"ה בסוד  רדל"א לבחי' לעלות בעיקר

לעלות וצריך  עת , בכל התחדשות  בדרך  וליחד

אחסר  ל"א רעי הוי"ה מקום עד  למעלה למעלה

דאלב"ם  "לא" בסוד  המלבוש  לעולם העליה שהוא

החידושים  ועולם התנועה עולם שהוא

יהיו והתפלות שהיחודים באופן  והשעשועים,

לשמחה, מביאה התנועה כי  עת , בכל בהתחדשות 

שהוא  ישראל, בני  בתוך  שוכן  ה' לאני  זוכה ואז 

כמו כי עמו , שהשכינה מרגיש כי  הקודש , רוח עיקר

הוא  כן  מצרים, בגלות  עמנו  היתה שהשכינה

והעיקר  אהיה, אשר אהיה כמ"ש האחרון, בגלות

היחוד , ולכח התפלה לכח זוכה שהאדם ידי  על הוא

התפלה, כח מהם לקבל הצדיקם אל הולכים ולכן

בשוב  יראו  בעין עין  ולאלתר מיד שתיכף  יעזור  וה'

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון ה'

אמן . ממש

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .é

äòã' הוא החכמה אור הנה לנפשך ', חכמה

מספיק  ואין  אצילות, דבחי ' היחודים

לגלות צריך  אלא באצילות, היחוד אור  להאיר 

בבי"ע, הפעולות  בבחי ' למטה עד  היחודים

שהוא  עקב, י ' שהוא יעקב של בסוד תלוי והעיקר 

פעמים  ב' בסוד הקדושה השכינה של האור 

בראש  מתלבשת  והיא עק"ב, שעולה אלקים

סוד  הוא עשו כי דעשו, רישא במקום הבריאה

יעקב  בסוד הפעולות סוד לדעת וצריך  הפעולות,

ווין  הט"ו  לדעת צריך  הצדיק כי עקב, י ' שהוא

קה"ק  והיכל הרצון  בהיכל שהוא ויציב דאמת

דבריאה.

 äòã' היחודים שמוריד  ידי  דעל לנפשך ' חכמה

עת בכל חידושים לחדש יכול בי"ע עד

תאר  יפת  'אשת ' סוד ת'פתח, ש'פתי א'דני בסוד

הרחיבי סוד  והוא בת, ש ' בסוד קודש שבת סוד

עד  לבינה המלכות  עליית שהוא אהלך מקום

על  והוא אלקות, עצם גילוי  במקום לרדל"א שעולה

אהלך , מקום הרחיבי בסוד  היחודים הרחבת ידי 

שלמה  אך  פרעה, בת  להכניע יכולים זה ובכח

בבחי ' עדיין  רק היה כי הענין גמר  לא המלך

בבחי ' שעולה ידי על ורק  דנוק', היסוד חיצוניות 

הפלא  במקום דאימא יסוד  שהוא אהלך הרחיבי 

ונתיב דשביל החיבור דאו"א)של יסודות ,(שהם

ידי על הרדל"א עד  עוד  לעלות יכולה ומשם

למלך  ה' והיה מתקיים ואז  דאימא, יסוד  פנימיות 

עד  לעלות לראשך' כתר  'והיא וזהו הארץ, כל על

מצות 'שמור  עליון, כתר  בחי' שהוא הרדל"א

דעתיקא  תורה שהוא קדשך' שבת  שמור קדושיך 

כתרגומו בששון מים ושאבתם בסוד  סתימאה

_________________________

אכתריאל יב. וראיתי ולפנים, לפני קטורת  להקטיר נכנסתי אחת  פעם אלישע , בן ישמעאל רבי אמר תניא שם: הגמ' וז"ל

רחמיך  שיכבשו מלפניך  רצון יהי לו אמרתי ברכני, בני ישמעאל לי ואמר ונשא, רם כסא על יושב שהוא צבאות  ה' יה

בראשו, לי ונענע  הדין, משורת לפנים להם ותכנס  הרחמים, במדת בניך  עם ותתנהג מדותיך , על רחמיך  ויגולו כעסך , את 

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה יד

ונזכה  דצדיקייא, מבחירא חדתין אולפין  ותקבלין

עד  ענין  ובכל מקום בכל היחודים להתפשטות 

צדק  גואל בביאת מלכותך תראינה שועיננו

אמן . בימינו במהרה ברחמים



תשע"ו  ראה פר' טו של"ס

תשע"וראה פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ראה פר' של"ס
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 á"éî úåçîåöä úåîùðä  íä êòøæ  úàåáú

íøéæçäìå  íúåà øùòì êéøöå ïåñëìà éìåáâ

 èåùôä úåãçàì

 àúéàהלכה במוהרנ"ת מצרנות  הל' חו"מ (לקו"ה

ד ') ג ' אות בסוד àג' אלכסון גבולי י "ב שיש

וצריך  השנה, חדשי  י "ב וכנגדם הוי "ה, צירופי  י "ב

שורש  שהיא פשוטה הוי"ה לסוד  כולם את לאחד

תעשר  'עשר סוד  וזה כולם, מתיחדים ובה כולם

סוד  כי  שנה', שנה השדה היוצא זרעך תבואת 

בחינת שהם הנשמות  סוד  הם זרעך  תבואת 

_________________________

התחתון א . בשדה שרואין כמו ושנה, שנה בכל נעשה השדה תיקון ועיקר בלקו"מ ): ס"ה תורה (עפ"י ג' אות  שם לקו "ה וז"ל

אחת  פעם וכו' וקוצרין וזורעין וחורשין חדשים פירות  גדלים ושנה שנה בכל כי ושנה, שנה בכל נעשין השדה תיקוני שכל

י"ב  בחינת הם אלכסון גבולי הי"ב ואלו פשוטה, הוי"ה הוא ושרשם הוי"ה צירופי י"ב שהם אלכסון גבולי י"ב יש כי בשנה,

אלכסון, גבולי י"ב כנגד שהם כידוע, שבטים בי"ב כלולים הנשמות וכל יה. שבטי י"ב כנגד שהם מזלות , י"ב שהם השנה, חדשי

שערים  י"ב כנגד שהם התפלה, נוסחאות  י"ב כנגד שהם אלכסון, גבולי לי"ב שמתחלק  העליון השדה ומצרי גבולי בחינת שהם

הנ "ל, בהתורה שם שמבאר כמו הנ"ל, שבשדה הנשמות תיקון בחינת  הוא התפלה תיקון כי התפלות, עולין שם שדרך ברקיע

שם. עין

מנקודה  חיותם מקבלין אלכסון גבולי הי"ב כל כי אחד, כולו בבחינת  נכלל הכל שיהיה הוא האלה הבחינות  כל של התיקון וכלל

גבולין  הי"ב כשכל העולם תיקון ועיקר כולם, נמשכין שמשם פשוטה הוי"ה שורש  בחינת  שהוא המרכז, נקודת  שהוא הפנימית

אחיזת  עיקר כי כלל, דין אחיזת שום אין ששם אחד, כולו טוב כולו שהוא פשוטה הוי"ה בחינת  שהוא בשרשם, באחד נכללין

משם  ומצרים, צמצומים בחינת שהם גבולים מבחינת כי גבולים, מי"ב הנמשכין צמצומים בבחינת  הם והיסורים הדינים כל

כמו  בקלפה, ישמעאל נשיאי י"ב יש  בקדשה, שבטים י"ב שהם גבולים י"ב כנגד כן ועל כידוע . והיסורים הדינים כל אחיזת 

שפירש  כמו שבטים, י"ב כנגד זה לעמת  זה את בנים עשר שנים כן  גם הוליד נחור וכן יוליד", נשיאים עשר "שנים שכתוב

וכו'. השלימה היא אף וכו', היא גם מלכה ילדה הנה פסוק על שם רש "י

זה  ידי שעל שם, כמבואר טוב כולו אחד כולו בבחינת  להכלל כדי לגמרי, עלמא דהאי מחיזו עיניו לסתום התיקון עיקר כן ועל

כולו  אחד כולו בבחינת פשוטה, הוי"ה בבחינת בשרשם גבולים הי"ב כל שנכללין בחינת  שזהו והדינים, היסורים כל נתבטלין

י"ב  בחינת שהם השנה, חדשי י"ב בחינת  וזהו כנ"ל. והיסורים הדינים אחיזת  שמשם והמצרים הגבולים כל נתבטלין ששם טוב,

וכל  טוב, כולו אחד כולו מבחינת ששרשו ציור, שום בו שאין המרכז נקודת על מתגלגלים וכולם ברקיע , המתגלגלים מזלות 

העולם  כל של התכלית  שזהו טוב, כולו אחד כולו בבחינת  שיוכללו כדי הכל עולם, ימי כל ושנה שנה בכל וסיבובם גלגולם

שהוא  טוב, כולו אחד כולו בחינת  זה 'מקומו' שם", הוא זורח  שואף  מקומו ואל השמש  ובא השמש  "וזרח  שכתוב, וכמו ומלואו.

הרוח  הולך סובב "סובב שכתוב: כמו סביבותם, על והולכים סובבים הגלגלים כל כי וכו'. עולם של מקומו שהוא יתברך, ה'

ושבים  רצים שהכל אחד, כולו שהוא בשרשם, ולהכלל לשוב הוא הכל ומרוצתם וסבובם גלגולם וכל הרוח. שב סביבתיו ועל

שהם  הגלגלים, כל חוזרים השנה חדשי י"ב בכל כי כנ "ל, השדה תיקון נעשה ושנה שנה בכל כן ועל לשם. וחוזרים ומתגלגלים

י"ב  חדשים, י"ב בחינת שהם אלכסון, גבולי הי"ב כל ונכללין ועולים שחוזרים השנה תקופת בחינת שזהו מזלות, י"ב בחינת 



לנפשך  חכמה דעה טז 

ושנה  שנה ובכל העליון , שבשדה השדה תבואת 

שהם  השנה חדשי הי"ב כל את ולאחד  לחזור צריך

הוי"ה, צירופי וי "ב אלכסון  גבולי י"ב בחינת

הוי "ה  שם שהוא הפשוטה לאחדות  ולהחזירם

שנותנים  ומעשרות התרומות ידי  ועל פשוטה,

דשם  הפשוטה באחדות  נכללים ולעניים לכהנים

עיש "ב. ב"ה, הוי"ה

 éôåøéö á"éä ìë øéæçäì  ìåìà  ùãåç  úãåáò

äèåùô ãåñ àåäå äèåùôä  úåãçàì ä"éåä

 øôåù  úòé÷úá äéøçàì

ïéðòäå,אלול חודש  מגיע וכאשר  דהנה הוא,

הוי "ה  בשם להתכלל העבודה עיקר

חדשי י"ב שכנגד הויו "ת הי "ב כל ולכלול ב"ה,

אחד , וכולה טוב שכולה הפשוטה בהוי"ה השנה

דרך  בים הנותן  יחוד  בכוונת  האריז "ל כתב ולכן

הוי "ה  צירופי הי"ב בכל לכוון  שצריך אלול, לחודש

הי "ב  כל לכלול צריך כי  וכו ', חדשים הי"ב כל של

עבודת שורש  וזה הפשוטה, באחדות  צירופים

אלו. בימים התשובה

 àåäå תרועה תקיעה שתוקעים שופר תקיעת סוד 

ופשוטה  לפניה פשוטה דהיינו תקיעה,

הו לפניה פשוטה כי  באמצע, ותרועה א לאחריה

באמצע  ותרועה הבריאה, שקודם האחדות  בחי '

ואח"כ  ה', אל לבם צעק  בבחינת  התשובה סוד  הוא

השברים  ידי על כי  לאחריה, לפשוטה חוזרים

הנפש , כלות עם כלולה הפשוטה אחדות  נעשה

באחדות והצמצומים אלכסון  הגבולי  כל ונכלל

אחד . וכולו  טוב שכולו  הפשוטה

äùòð  ùôðä úåìëá äáåùúä  úãåáò é"ò

íéòåùòùå ïåâéð íò äèåùôä úåãçàì äøæçä

 äæå,אלול חודש  מגיע כאשר  ה' עבודת  עיקר 

דיש  אלא הפשוטה, לאחדות להכנס שצריך

של  ה' אל לבם צעק  ידי  על בא זה כאשר  מעליותא

הפשוטה  הדבקות נעשה זה ידי  דעל התשובה,

_________________________

הגדלים  הנשמות תיקון שהוא השדה תיקון בחינת  שזהו טוב, כולו אחד כולו בבחינת הפנימית בנקודה בשרשם נכללים מזלות ,

ושנה  שנה בכל נעשה התיקון שזה טוב, כולו אחד כולו בבחינת הכל שנכלל ידי על תיקונם עיקר כי השדה, צמח שהם שם

כנ "ל.

שנה  בכל ושנה, שנה בכל היוצא התבואה כי שנה. שנה השדה היוצא זרעך תבואת  כל את תעשר עשר בחינת  וזהו ד': אות שם

ומעשרות  תרומות ליתן צריכין כן ועל כנ "ל, השדה תיקון שהוא אחד כולו בבחינת נכללת שתהיה לתקנה צריכין כנ"ל, דייקא

כל  מרימין זה ידי על התורה, שצותה כמו ולעניים וללויים לכהנים מהתבואה שנותנין ידי על כי מהתבואה, עניים ומתנות

כי  יתברך, לו נותנין כאלו יתברך  ה' חלק  הם ולעניים, וכו' לכהנים שנותנין החלק כי אחד, בכולו בשרשה ונכללת התבואה

יתברך  לה' נותנין לעניים שנותנין מה כל וכן ישראל", בני בתוך  ונחלתך  חלקך  "אני שכתוב כמו זכו, קא גבוה משלחן כהנים

התבואה  כל ומעלין מרימין בזה התבואה, מן המתנות  מצוות שמקיימין שבזה נמצא וכו'. דל חונן ה' מלוה שכתוב: כמו כביכול,

כנ "ל. ולעני וכו' לכהן חלקו לתן שצוה חלקו לו שנותנין ידי על טוב, כולו אחד כולו שהוא יתברך לה'

ברכות, המאה מכל שכלולה התפלה בחינת  שהוא כמובא יום, בכל ברכות  מאה בסוד שהוא המעשר, מן מעשר בחינת  וזהו

באחד  ולכלל לחזר כדי הוא זה שכל כידוע. ה' ויברכהו שערים מאה ההוא בשנה וימצא ההוא בארץ יצחק  ויזרע בחינת שהוא

ועל  לכהן. שנותנין ממאה אחד דהיינו המעשר, מן מעשר סוד שהוא באחד, שנכללין עד מאה עד מעשר עשר שנכללין ידי על

שנה  בכל נעשין הקדושה השדה תיקוני שהם עניים ומתנות ומעשרות  תרומות  של התקונים אלו כל "עשר כן שכתוב כמו ושנה,

בכל  לעשות  צריכין זה באחד, נכללת  שתהיה דהיינו השדה, תיקון עיקר כי שנה". שנה השדה היצא זרעך תבואת כל את  תעשר

בשרשם  ועולין ונכללין ושבין וחוזרין אלכסון, גבולי י"ב בחינת  הגלגלים חוזרים שבהם חדשים, מי"ב שכלולה ושנה שנה

עכ"ל  כנ"ל והצמצומים הגבולים מבחינת  הנאחזין והדינים המצרים כל נתבטלין זה ידי שעל כנ"ל, טוב כולו אחד כולו שהוא

לקו"ה.



תשע"ו  ראה פר' יז של"ס

שעולים  הגבורות שה"ס  חיות , עם ה' באחדות 

היו הצדיקים ולכן  באחדות , ונכללים לשרשם

זה  כל כי ניגון , עם בגדנו אשמנו נוסח אומרים

וזה  הפשוט, אחדות  של בעולם שעשוע עושה

בגי ' שעולה קס"א ס "ג בסוד התשובה עבודת 

בתיבת הנרמזים א"ל שמות  ב' מהם יוצא כי  דר "ך,

בחינת הוא דאלול ו"ל וכן דאלול א"ל דהיינו אלול,

שבו ו' באות נכללים א' דאות  שהיודי"ן אלא א"ל

בשער  האריז"ל שביאר כמו  ו"ל אלא אינו ולכן

רוה"ק .

 ñ" ä  ì"åìà  úáéúî íéàöåéä  ì"à úåîù 'á

 àåä  úéìëúäå ú"åçéå ò" åçé ñ"äù áåùå àåöø

ò"åçéá  ú" åçé  ìåìëì

 éëיחו"ת שיוכלל צריך אך  יחו "ע, הוא העיקר

ידי ועל התשובה ידי  על נעשה וזה ביחו"ע,

ובכתה  הפסוק על בזוה"ק וכמ"ש  ה', אל לבם צעק

אלול, חודש  שהוא ימים ירח אימה ואת אביה את 

ושוב, דרצוא המדרגות ב' שהם קס"א ס "ג וזהו 

ב' בסוד בשוב ובק"י ברצוא בק "י  להיות וצריך 

בלקו "מ  שביאר כמו  דר "ך, העולה יב"ק פעמים

אם  בבחינת רצוא בחינת הוא קס"א ושם ו ', סימן

שוב  בחינת הוא א"ל ושם אתה, שם שמים אס"ק 

המורכב  אלו"ל סוד  וזה הנך , שאול ואציע בבחינת

שהוא  אל"ף עם ל"א דהיינו ל"ו , ל"א בחינת מב'

דעות אל כי כמ"ש יחו "ת, שהוא וא"ו עם ול"ו  יחו"ע

והקרי אל"ף עם ל"א דהכתיב עלילות נתכנו ולא ה'

וא"ו עם ראה ל"ו פרשת ח"ד להצ"צ התורה אור (עי'

תש"ו) ביחו"ע,עמוד יחו "ת לכלול הוא והתכלית  ,

הקישוט  עם הפשוטה באחדות  להכלל שהוא

התשובה. של הכליון מכח הנעשה

 áåùå àåöøã  úåâøãîä 'á  íä ñ" åîå àúìâìâä

 â"ñå á" òá ïåéìòä íùøùå  óñåéå ãåã ãåñá

 ÷"àã

äðäåדהיינו דא"ק  ס"ג ע"ב בסוד השרשי  היחוד 

היח  דרך  על הוא דס"ג, וע"ב דע"ב וד ע"ב

ב' והם ומו "ס , גלגלתא שהוא האצילות דראש

המדרגה  הוא דהגלגלתא ויוסף , דוד  של המדרגות

כי הכלים, מצד וזה יוסף, של מדרגה ומו "ס  דוד , של

אך  דרדל"א, מבינה נעשה שלו הכלי  הגלגלתא

משפיע  דעתיק  חסד כי להיפך , הוא האורות מצד

שורש  שהוא דרדל"א חכמה שם ומאיר  בגלגלתא,

יוסף , של מדרגה הוא זו  בבחינה ולכן החסד ,

דרדל"א, ובינה דעתיק גבורה שם מאיר  ובמו"ס

סוד  וזה דוד . בן משיח של מדרגה הוא זו ובבחי'

החיבור  סוד עצמו שהוא תקיעה, שברים תקיעה

אחדות בין  החיבור  שהוא ומו "ס , גלגלתא של

דעל  התשובה, ידי  על הבא הנפש  לכלות הפשוטה

חוזר  האור שהוא הנפש כלות נעשה השברים ידי 

ע"ב  בסוד  הוא למעלה ושרשה סתימאה, דהמוחא

חוזרים  השברים שאחר  התקיעה וע"י דס "ג,

עליונים. שעשועים בתוספת הפשוטה לאחדות 

äçîùá äúåùòì  äáåùúä úãåáòá éùå÷ä

 àåäù  ìåèéáäì  úå÷÷åúùää ïéá äøéúñä àåä

 ñ" åîì àúìâìâä  ïéá  äøéúñä

äðäåידי על ומו "ס  הגלגלתא ליחד  צריך  באמת 

תשובה  לעשות קשה אך התשובה, עבודת 

אינו באמת אך  שחורה, ומרה לעצבות נופלים כי

שהוא  גדול אור הוא התשובה אמיתת  כי נכון,

למעלה  הגבורה וזהו היחוד, תוקף את פועל

לעצבות ולא היחוד ולתוקף לשמחה שגורם בשורש 

לתשובה  להגיע אלול בחודש העבודה וזה ח"ו ,

התשובה  עבודת להפוך  וצריך שמחה, מתוך

מוסיף  שזה הנפש, וכלות  והשתוקקות  לכיסופין

וכל  השבירה כל ובאמת  להיחוד , ותוקף  שמחה

היחוד  מחסרון  באים האדם של החסרונות 

שהוא  ודוד , דיוסף החיבור  שהוא ומו "ס  דהגלגלתא

של  לעבודה ההשתוקקות עבודת  בין  החיבור ענין 

ולהשתוקקות לתשובה נכנסים וכאשר הביטול,

רוצים  כאשר  או  ומ"ש , לעצבות ליפול יכולים

בזה  הדרך יודעים ואין  ביטול של לעבודה להכנס 

חוסר  מחמת והכל בזה, וליפול לטעות יכולים



לנפשך  חכמה דעה יח

וביטול  השתוקקות  של המדרגות ב' בין החיבור

גלגלתא  ושל ויוסף דוד של המדרגות  ב' שהם

תקיעה  שהם התקיעות  סוד  עיקר  זה אך  ומו"ס,

אלו. מדרגות  ב' לחבר  תקועה שברים

 äðäåובשרשו למו "ס , גלגלתא בין החיבור  כח

דס"ג  לע"ב דע"ב ע"ב בין החיבור כח הוא

מהם דא" שלמעלה המדרגה ידי  על רק הוא ק ,

הניצוץ סוד שהוא הרדל"א, שער שהוא ע"ח (עי'

פ"א) הכל מ"ב ובאמת להיחוד. הכח נותן  והוא ,

לזכות רוצה אחד וכל שמך את ליראה חפצים

צעק  בבחי ' טוב יותר ולהיות  אלול בחודש  לתשובה

רוצה  אחד וכל וגו ' שמים אסק  אם ה' אל לבם

מונח  ולהיות  חדשה דרך ולהתחיל מעשיו  לשנות 

א"ס  אור הכל איך  ולראות וביחוד  בביטול עת בכל

לא  אך יתברך  בלעדו מציאות  שום ואין  ב"ה

לזה. להגיע הדרך  מוצאים

 ñ" åîå àúìâìâä ñ" ä  î"ôéñá êìîäå øñé÷ä

 ïá íò øñé÷ä  úá  úà ãçéì úåëæì éùå÷  ùéå

 êìîä

 äðäå וקיסר ממלך  ב' במעשה בסיפו"מ איתא

ולא  אותם לשדך ורצו ובת בן  להם שהיה

שעבר  מה כל באורך עי "ש  וכו', להתחתן  יכלו 

לשרוף  כח לה היה הקיסר בת  שבסוף עד עליהם,

את עי "כ  והפילה וכו', החמה שנגד  זכוכית  ידי על

וכו', מוחו  את  ששרפה ידי על הים לתוך הקרח

והענין  וכו '. ונתחתנו המלך בן  את מצאה ולבסוף 

המו "ס , סוד  והמלך  הגלגלתא סוד  הוא דהקיסר הוא

בסוד  אותם, וליחד  לחבר לזכות  גדול קושי  ויש

לשוב  הרצוא בין החיבור שהוא ודוד דיוסף החיבור

עבודת ידי  ועל להביטול, ההשתוקקות ובין

מדרגות ב' בין וליחד  לחבר לזכות  צריך  התשובה

התשובה  כי  ליחו "ע, יחו "ת בין  החיבור שהוא אלו 

צעק  ידי על התנועה עושה והוא יחו"ת , בחי ' היא

הפשוטה  לאחדות חוזר כאשר  ועי"כ ה', אל לבם

בשלמות. היחוד נעשה

äæå ברכה היום לפניכם נותן אנכי  'ראה סוד 

יכולים  העליונה הראיה ידי  על כי וקללה'

הקללה, לבחינת הברכה בחינת בין לחבר לזכות

היא  התשובה שורש כי  התשובה, עבודת  ידי  על

והם  ודיבור, ריח שמיעה שהוא אח"פ  של במדרגה

בע"ב  הוא העליון  ושרשם יחו "ת, של המדרגה

הראיה  שהוא העינים של המדרגה ומאידך דס "ג,

וצריך  יחו"ע, בסוד  דע"ב בע"ב שרשה העליונה,

בסתם  לדבר  כי הנפש, כלות  ידי  על להיחוד  להגיע

היחוד , אמיתת  אל כליון של באופן ולא יחו "ע על

פועל  התשובה עבודת  כל ולכן אמיתי, יחוד  זה אין 

ובכליון  בחיות להכנס יכול ידו  שעל הנפש  כלות 

לעשות איך  לדעת וצריך העליון , ביחוד להתדבק

וכאשר  היחוד, אל הנפש  כלות  התשובה מעבודת 

שהוא דע"ב בע"ב מקושר נדבק  להיות  צריך יחו"ע,

והכליון  התנועה נעשה ידו  שעל דס"ג בע"ב

מעלת וזה דע"ב, דע"ב היחו "ע של להדבקות

השברים. אחרי  דייקא שבאה לאחריה פשוטה

äðäã ומצד דוד הוא החיצוניות מצד  הגלגלתא

החיבור  את  שם אין  אך  יוסף, הפנימיות 

לבדם  ושניהם לבד , דוד או  לבד  יוסף או  הוא אלא

או לבד  ביחו "ת התכלית  אין  כי  התכלית, אינם

שהוא  תשר "ת  הוא התכלית אלא לבד, ביחו"ע

רק  הוא יחו "ע של והתכלית  יחו "ע, עם יחו "ת לכלול

הנפש  כלות  הפועל היחו "ת של החיבור עם ביחד 

מחמת אור לריבוי נכנסים כאשר ואמנם היחוד . אל

בחי ' שהוא לעצבות  נופלים התשובה, עבודת 

על  שם בסיפו"מ המבואר  וזהו סט"א, ובחי ' שבירה

ונפלו הקיסר בת את לישא שרצו  אנשים אותם כל

וכו'. ונשתכרו  אור  ריבוי מחמת 

 õåöéðä éãé  ìò àåä  ÷"àã â"ñå á" ò ãçéì êøãä

ùàä úðéçáá ïåéìë ùé  íùù  íäî  äìòîìù

'éì÷ä ìë  úà  úôøåùä '÷ä äðéëùä ìù

 äðäå שהוא המו"ס, עם הגלגלתא ליחד  הדרך

דס"ג  וע"ב דע"ב ע"ב בין היחוד שורש 



תשע"ו  ראה פר' יט של"ס

אנכי', 'ראה של הנעלם הסוד  ידי  על רק  הוא דא"ק ,

השרשית הוי"ה שהוא מהניצוץ לקבל צריך כי

בע"ח כמבואר דא"ק וס "ג מע"ב (שער שלמעלה

פ"א) השכינה מ"ב הוא ה' עבודת  עיקר באמת כי ,

היה  רבינו משה דרך  ותחילת  האש , סוד שהוא הק'

דרך  יש  כי הסנה, של האש שהוא הסנה במראה

הוי "ה  בשם הסתכלות ידי על הקלי' כל לשרוף 

הכח  לה שהיה הקיסר  בת  של הסוד וזה השרשי,

אמר  הק' והבעש"ט הקלי ', כל את באש  לשרוף 

באור  אלא הק' בשמות  דבוק להיות  אינו  שהעיקר 

'שם  בעל וזהו  השרשית, הוי "ה שם שהוא ב"ה א"ס

ומילת הניצוץ, שהוא הגדול שם ענין שהוא טוב'

חוזר . אור של בלשון הוא ניצוץ

 úò  ìëá äìåòä øæåç øåà àåä  õåöéðä ãåñ

åãé ìòå àáìã àúåòøá ïåöøä  ìòáá ÷áãúäì

 ãåçéä àåäù ÷"àã â"ñå á" ò ãçéì  çëä êùîð

 ñ" åîå àúìâìâã

ïéðòäåכלול הניצוץ באמת כי  א'הוא, מניצוץ

בבחי ' באמת הוא א' וניצוץ ב', וניצוץ

חוזר , אור  בחינת הוא ניצוץ לשון  דכל חוזר, אור 

העליון  הרצון בסוד גבוהה הכי המדרגה שהוא ואף 

בכל  לקשר הוא העיקר  מ"מ ב"ה, א"ס אור  שהוא

כלל  שייך  לא אך  הרצון , בעל עם הרצון  עת 

ביה  תפיסא מחשבה דלית הרצון  בבעל התבוננות

להתקשר  יכול ברצון ההתבוננות ידי על אלא כלל,

מפאנו, הרמ"ע כמ"ש דלבא ברעותא הרצון  לבעל

הרצון  בבעל עי"כ נדבק  ברצון  מתבונן  וכאשר 

הקלי ' את השורף אש  יש ושם תדבק, ובו ומקיים

לו יש  חוזר  אור  שהוא הניצוץ כי  אנכי ', 'ראה בסוד

בכח  הרצון לבעל הרצון  בין עת  בכל ליחד כח

המדרגות אפילו  כי נורא, כח והוא דלבא, רעותא

בגלגלתא  שהם השערות וסוד רחמים מדות  י "ג של

האש  שהוא הניצוץ של המדרגה כמו  אינו ומו"ס,

של  המדרגה שהוא חוזר, אור  בסוד השכינה של

מבחי ' עת בכל חוזר באור לעלות צריך  כי אפס ,

וכל  הקלי ' כל שורף  וזה הרצון, לבעל הרצון

את ליחד הכח מקבלים ועי"כ שבעולם, ההסתרים

אי ומו"ס, בגלגלתא למטה כן  וכמו  דא"ק , וס"ג ע"ב

הנקרא  שברדל"א היחוד  ידי על רק  ליחדם אפשר

והמו "ס  הגלגלתא בערך  אפס  בהגהתבחי' (כמ"ש

ע"ג ) ס' דף  ע"ח על אתהשמש  תעשר עשר  סוד  והוא ,

עם  העסמ"ב שמעשר  דהיינו וגו', זרעך תבואת  כל

השרשי. ב"ה הוי "ה שם

 ìòå מה כל מתקנים הזו  להדבקות  שזוכים ידי 

הריבוי עניני כל שהוא דתהו באורות שהיה

וכו ' הגזלנים של המופלגת מהעשירות הנמשך אור 

בג' שדבוקים ידי  על זה וכל בסיפו"מ, עי "ש 

ענין  שהוא ורדל"א מו "ס  דגלגלתא אלו  מדרגות

תש "ת תשר "ת  צריך  אך תקיעה, שברים תקיעה

גם  צריך  כי נה"י , חג"ת  כחב"ד  כנגד תר "ת 

מעלים  והזו"ן זו "ן , שבמקום מעשיות  המצוות 

לשריפה  להגיע וצריך  שברדל"א, השרשים לשורש 

למעלה  ששרשה עוזנו שכינת  ידי על הקלי' כל של

ית ' הבורא ברצון עת  בכל להדבק  וצריך ברדל"א,

הרצון , בבעל דלבא ברעותא ולהתדבק שמו, שהוא

הצמח  כמ"ש  המתים' לתחיית  לך  דומה 'ואין  וזהו 

קדושתי של עליונה מדרגה יש שלעולם צדק 

כונה  של התכלית והוא מקדושתכם, למעלה

בשוה, שוה של מהמדרגה למעלה שהוא העליונה

עיקר  ויחו"ת , יחו "ע השואת  אחר  אף דהיינו

המדרגה  שהוא העליונה הכונה הוא התכלית

ולהיות הניצוץ, של המדרגה והוא מזה, שלמעלה

בבעל  להתדבק  ועי "כ  הבורא, ברצון  עת בכל דבוק

דכולא  אורייתא של האמיתית  הראיה והוא הרצון,

אשמנו של בניגון מתיקות  נעשה ובזה ימינא,

הק '. הבעש"ט כמ"ש 

'äå שמחה מתוך לתשובה יזכה אחד שכל יעזור

רוצה  והקב"ה מלובלין , החוזה שאמר  כמו 

גם  והנגלה הנראה הטוב יהודי לכל שיהיה

בשמחה  ה' את לעבוד שיוכל כדי  בגשמיות

את לעבוד  קשה יסורים כשיש כי לבב, ובטוב

ה' בשוב יראו בעין לעין  שנזכה יעזור  וה' ה'.
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ויתקיים  ויחו "ת, דיחו"ע החיבור שהוא ציון,

ציון  אלקייך לעולם ה' וימלוך  ה' כבוד  ונגלה

שהוא  ל"ו ל"א הוא ואלול אצל"ו, ר"ת שהוא

זולתו, אפס  יחו"ע אלף  עם ל"א ויחו"ת , יחו"ע

המדרגות ב' ויתחברו  יחו "ת, הוא וא"ו  עם ול"ו

יראו בעין  ועין  מלכותך תראינה ועיננו כאחד ,

במהרה  ברחמים צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן . בימינו 



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח כא ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו שפטים פרשת  דא"ח טי  ליקו

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

 àúáùã àøôöá

'á äùòî î"åôéñ

 äùòî íâ .íéðá  åì äéä àìù ãçà øñé÷á

.íéðá åì  äéä àì ãçà êìî

 é"áî éùøù ,ñ"åî –––– 'à êìî ,àúìâìåâ –––– øñé÷

 ã"áîå

äðä [à על מרמז והקיסר  המלך בין השידוך  ענין

המרמז  ה'קיסר ' בין  לעשות  שיש  היחוד 

ה'גולגלתא' לבחי' המרכבה שבבחי ' הצדיק  על

אחד' ה'מלך  לבין  דאריך  העליון הכתר  שהוא

ה'מוחא  לאור  מרכבה שהוא הצדיק  על שמרמז

שלשניהם (חכמה) החכמה, שורש שהוא סתימאה',

כל  ידי על והתכלית  היחוד לגמור  שא"א בנים, אין 

לבדו. אחד 

 äìéçúáå הנ"ל העליונים האורות ב' נמצאים

החסרון  יש  אחד  שלכל חסרים, בבחי '

התכלית לגמור  יכול ואינו  בנים להוליד יכול שאינו 

מזה. זה בפירוד  המה נמצאים ובתחילה והיחוד ,

ע"ה המלך שאול שבין הפלוגתא בחי'בבחי ' (שהיה

למו"ס) ע"ההמרכבה המלך  המרכבה לדוד (בחי'

האחים לגולגלתא) שבין הפלוגתא לכן קודם ועוד  ,

יעקב בן  ויהודה דמב"ד )הק' שבראשם,(שורש 

לבין  כנ"ל, לגולגלתא המרכבה בבחי' יהודה שהיה

סתימאה, מוחא לבחי' מרכבה שהיה הצדיק  יוסף 

כמוך '. ונבון חכם 'אין  עליו שנאמר כמו 

 òñðå éìåà ù÷áì èèåùì õøàä ìò øñé÷ä

.íéðá ãéìåäì  äôåøúå äöò äæéà àöîé

.ïë åîë òñð êìîä íâ

 úìéçúå [ áבחסרונו מכיר  אחד  כשכל התיקון

עצה  לבקש לדרך  ויוצאים ונוסעים

בבחי ' היא לדרך  שהיציאה לחסרונם, ותרופה

אז  ולגלות לדרך  שניהם שיורדים בשעה ואז  גלות,

לגבי במקו"א וכמ"ש שביניהם, היחוד  מתחיל

ע"ז  שנאמר וגו '', יהודה אליו  'ויגש  של היחוד

מלכא  תקרובתא – נועדו  המלכים הנה 'כי  במדרש

דמשיח  היחוד שורש  בחי' אז  שהיה וכו'', במלכא

כששניהם  היחוד  היה הרי יוסף , בן ומשיח דוד בן

כל  לאבד בסכנה היה שיהודה ודחק, צרה בעת  היו

עלעולמו  אע"ה ליעקב שלו בעוה"ב שערב (מחמת

יהרגהובנימין) שלא בסכנה היה הצדיק יוסף  וכן  ,

שרוי שהיה הסכנה גודל במדרשים כדאי ' יהודה

במעשה  פה הרנמזת  הבחי' וזה יוסה"צ, אז בה

לדרך  יוצאים כששניהם הוא התיקון  שתחילת

אחד  שכל היינו בנים, להוליד ותרופה עצה לבקש 

עצה  לזה ומבקש  וצרתו  ודחקו  בחסרונו  מכיר

ותרופה.

åðîãæðå íéòãåé  åéä àìå ,ãçà ÷ãðôì  íäéðù

ùéù êìîäá øñé÷ä øéëäå . äæî äæ
_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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åì äãåäå åúåà ìàùå ,úåëìî ìù ,ñåîéð  åì

 ïë  íâ  øñé÷á øéëä êìîä íâ .êìî àåäù

,ïë íâ åì  äãåäå

åðééä [â בין פלוגתא בחי ' יש שבתחילה כנ"ל

אחד  וכאילו הנ"ל, הגדולים האורות 

עליו, שחולק  עד השני, וגדולת ממעלת  יודע לא

כנ"ל, וכו ' הק' האחים שבין הפלוגתא בבחי '

במעלת ומודה מכיר אחד כשכל התיקון והתחלת 

ויש  השידוך  נהיה לא שעדיין שאף  והיינו השני,

והכרה  הודאה ישנה לכה"פ מ"מ פלוגתא, עדיין 

נהיה  זו והכרה שבהודאה חבירו, במעלת אחד של

שאף  והיינו  דהכאה, יחוד  של באופן השידוך  כבר 

עדיין  נשתדכו  ולא עדיין , השני עם א' שחולקים

חבירו במעלת כבר ומודה כשמכיר  אך עתה, לעת 

כפשוטה  אינה הפלוגתא שאף  מתברר בזה הרי

שעדיין  שכיון היחוד, לתחילת דרך שזה אלא ח"ו ,

לכה"פ  הרי והשידוך היחוד לגמור יכולים אין 

בזה, זה האורות הכאת של באופן הם משתדכים

שמזהיר  מה לידע יש  וע"כ  דאב"א, יחוד  בבחי '

ה')רביז "ל שבין (בתורה מצותא שכשרואים ועו "מ

יש  אלא ח"ו , כפשוטם הדברים לקבל אין  הצדיקים

חבירו על א' כשחולק ואף  הצדיקים, בכל להאמין 

הצדיקים  שבין מח' של אלו בענינים שיש לידע יש 

הוא  זה בענין שיש  מהסודות  ואחד גבוהים, סודות 

האורות בין  דהכאה יחוד  נהיה שבזה כנ"ל,

ותחי ' הכנה שהוא דאב"א, יחוד שהוא העליונים,

מו"ר  מכ "ק ששמעתי [ובזכרוני  בפנים דפנים היחוד

מגדולי אחד גדול מאיזה שנהנה זי "ע מקרעטשניף

נגד  דברים בספרו וכתב בהלכה עליו שחלק  הדור

ואמר  מו"ר מזה ונהנה דעובדא', 'רזא דמו "ר  ספרו

אף  דבריהם שלומדים שמחים שהצדיקים

לימוד כשחולקים  שבעצם והיינו  עליהם, אח"כ

אלא  הנשמות, בין  יחוד כבר נהיה הצדיקים דברי 

לכה"פ  היחוד  נהיה היחוד  לגמר  זוכים לא שאם

וכנ"ל]. זב"ז  האורות  דהכאת  יחוד של באופן 

 åòéãåäå íéðá ìéáùá  íéòñåðù  äæì  äæ

åàåáéù  íàá ,íäéðù åøù÷úðå

 ïôåàá ,äá÷ðå  øëæ íäéúåùð  åãéìåéå  íúéáì

 ïéá åðúçúé  éæà ,ïúçúäì  íéìåëé  åéäéù

 êìîäå .úá ãéìåäå åúéáì øñé÷ä òñðå . íäéðù

.ïá ãéìåäå  åúéáì  òñð

 åðééäå [ã ליחוד דהכאה היחוד נהפך  שלבסוף 

בפנים וכו'דבפנים לזה זה (והודיעו

שניהם) כנ"ל ונתקשרו שהוא מהקיסר נולד ועי "ז  ,

שהיא  – בת ממנו  נולד דגולגלתא, לאור  מרכבה

המלכות ספי ' בחי' – דוד בן  דמשיח האור בחי '

למוחא  מרכבה שהוא ומהמלך בת , הנקראת 

– יוסף  בן  דמשיח האור  שהוא – בן נולד סתימאה

השידוך  שיגמר ויה"ר  בן , הנקראת  היסוד  ספי' בחי '

'מ'ה  דמשרע"ה אור  שהוא הרדל"א, של האור ע"י 

ב' שמאחד העליון האור  שהוא שיהיה' ה'וא ש'היה

בב"א. גדולים ברחמים ומב"י מב"ד  המשיחין 

 àáø àùåãé÷á

 ïééá íéãòååúî íé÷éãöä åéä äìéçúá òåãî

íé÷ùî øàùá  úåøåãä óåñáå

ìàù [ä הצדיקים היו הראשונים בדורות מדוע

הצדיק ) ויוסף הצדיק עושים (כנח

יין , ע"י  שלהם הרוחניות  והעליות ההתוועדות

שאר  על צדיקים התוועדו  האחרונים ובדורות

על  להתוועד חב"ד  [כמנהג המשכרים משקאות

המובא  זי"ע מהרש"ב מעשה בזה וסיפר – וודקא

מהחסידים  אחד  אותו  ששאל אוזן ' ב'לשמע

בהתוועדות, משקה צריך מה לשם התמימים

ששחק  בזה ברמז  אלא בפירוש ענה לא והרש"ב

משקה ע"י  שאפשר היינו  אותו הרבה, (כששותים

דייקא  ובציבור הראוי באופן מצוה בסעודת הצדיקים

במקו"א) כמש"כ וכו' דעולם ובכוונות אורות  להמשיך

רביז "ל וכמש"כ  שלעת "ל, סי'השחוק  קמא (לקו"מ

שתייתם קעז) ע"י  בנ"י  עוונות מכפרים שהצדיקים



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח כג ליקוטי 

בחב  בזה המובא התי ' והזכיר  וכו '], בקדושה "ד יין 

תיקון  הוא בשב"ק  בקדושה אותו  כששותים שהיין 

המשקים  ושאר היה, דגפן  למ"ד הדעת עץ לחטא

היו פירות דשאר  למ"ד עה"ד לחטא תיקון הם

חטה) או תפוח, או .(תאנה,

 úçîù úåöî  ç"ãé  íéàöåéù  úåòãäá øåàéáä

íéáðò õéîá óà è" åé

øéëæäå [ åהפוסקים מח' בזה את (שהאריך 

שנת החכמה שבים בתשובה

טוב תשע"ד ) ביום שמחה חובת  ידי יוצאים האם ,

המשכר , יין  ע"י  דייקא או  ענבים מיץ שתיית ע"י 

להגרשז"א  שהנה בזה, חידוש  התלמידים א' והוסיף

שם)ודעימיה בתשובה שיוצאים (שהבאנו הסוברים

אחד  ענבים, במיץ אף  מדאו ' ביו"ט שמחה יד "ח

קשה  [שלכאו ' שיטתם את שמפרשים מהדרכים

מרומם  הענבים מיץ שאין  בחוש  נראה הלא

ומרומם  משמח המשכר יין ורק האדם, את ומשמח

לבשר היין  את שמדמים אלא שאין האדם], (וכדאי'

ויין) בבשר אלא אין שמחה שבבשר שהשמחה שכפי  ,

ביין  כמו רוחו מתרוממות בשר שבאכילתו  הכוונה

הוא  שהבשר היות  היא השמחה אלא המשכר,

וה"נ  בו , לשמוח האדם נפש  טבע ע"כ  חשוב מאכל

משקה  היותו  מחמת  היא ענבים במיץ השמחה

בעתחשוב אלא בעלמא לשתיה אותו מביאים (שאין

וכדו') חשובות  האדם סעודות  נפש טבע ע"כ  ,

להתרוממות מביא שאין  אף בו, ולשמוח להחשיבו 

וסוברות המחמירות  הדעות  [משא"כ כיין ושמחה

והם  ענבים, במיץ שמחה יד"ח יוצאים שאין

המשכר  ביין דייקא היא יו "ט ששמחת  מפרשים

קיום  אין  לשיטתם הרי  המוחין, ומשמח המרומם

בזמן  דייקא אלא הזה, בזמן בבשר  שמחה מצות

בבשר  רוחני  טבע אז שהיה קיים ביהמ"ק שהיה

ובזמן  האדם את  ומרומם משמח שהיה הקרבנות

וכמש "כ  ביין , אלא דאו' שמחה מצוה קיום אין  הזה

לכ"ז ]. המקורות בתשובה שם

ì÷éðá úåëæì êøã  ùéù î" ôð úàöåé à"æùøâäì

äçîùá é" ùä úãåáò  ìù  äâøãì

 àöîðå [æלגבי נפ"מ יש הזאת הפוסקים שממח'

שתהא  שנצטוינו בשמחה, ה' עבודת 

'עבדו כדכתיב שמחה מתוך  ה' את עבודתנו  כל

כלשון  גדולה עבודה שהיא בשמחה', ה' את 

לולב הרמב"ם הל ' השמחה (סוף  ובחסרון ב),

המסיימת התוכחה כל ע"ז נאמר  ית' בעבודתו

שמחה", ה"א את  עבדת לא אשר  (וכפי'"תחת 

זה) לפסוק הנ"ל ודעימיה הרמב"ם להגרשז "א והנה ,

-שיוצאים ענבים במיץ אף מדאו' שמחה חובת 

שהוא  מחמת - המוחין התרוממות  פועל שאין אף

בגלל  בו ושמחים האדם אצל חשוב משקה

לשמחה  לזכות  דרך  מזה יוצא הרי  חשיבותו ,

בקטנות נמצא כשהאדם אף  בניקל בעבודה"י 

המוחין  להרים מצליח ואינו (לשמחה המוחין

דבעינן  שס"ל  המחמירים כשיטת המוחין דהתרוממות 

– השמחה במהות  הכוונה שלדידהו המשכר יין דייקא

המוחין) וחובתהתרוממות מצות לקיים יכול שמ"מ ,

בעבודה"י  מסוימת )השמחה שיחשיב (בדרגה ע"י 

שעושה  קטנה אף  ופעולה פעולה כל וייקר

טוב בעשה ובין  מרע בסור בין  (לכה"פ בעבודה"י

ענבים) מיץ רביעית  כל כמו ומייקר  שמחשיב שע"י ,

בשום  ח"ו  מזלזל ואין שעושה בעבודה"י  נקודה

בחשיבות הרי להש "י , שעושה קטנה עבודה דבר 

_________________________

וכל ב. היא גדולה עבודה בהן שצוה האל ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח השמחה הט "ו), לולב מהל' (פ"ח  הרמב"ם ז "ל

דעתו  המגיס וכל לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את  עבדת  לא אשר תחת שנאמר ממנו להפרע  ראוי זו משמחה עצמו המונע 

המשפיל  וכל מלך  לפני תתהדר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל ושוטה חוטא אלו במקומות בעיניו ומתכבד לעצמו כבוד וחולק 

שפל  והייתי מזאת  עוד ונקלותי אמר ישראל מלך  דוד וכן מאהבה העובד המכובד הגדול הוא אלו במקומות גופו ומקל עצמו

עכ"ל. וגו'. ה' לפני ומכרכר מפזז דוד והמלך שנאמר ה' לפני לשמוח  אלא והכבוד הגדולה ואין בעיני



לנפשך  חכמה דעה כד

לעבודתו שנותן  ה')זאת  בדרכי לבו ויגבה (בבחי'

בשמחה', ה' את  'עבדו מצות שמקיים נחשב

הנ "ל )ששמחה המעלות(לדעה וכל חשיבות , היינו 

בשמחה  ה' את  העובד  על שנאמרו  העצומות 

מזלזל  ואין  שמחשיב היות עליו, גם נאמרים

לכה"פ  שלו עבודה"י  אצלו נחשבת אלא בעבודתו,

ביו "ט  ענבים מיץ רביעית האדם אצל שחשוב כמו

דאו ' שמחה מצות יד "ח בה (להגרשז"א שיוצאים

בתשובה הנ "ל ) [ועיין חשוב משקה שהוא היות

כשיטת להלכה ולפסוק  להוכיח מו"ר שהאריך הנ"ל

הנ"ל]. ודעימיה הגרשז"א

ïééòå]' הק הבעש "ט רבינו עה"תבדברי (בעש"ט

פנחס) יורד פר' עצמו  בעבודת שהמזלזל

ה"י, כבהמה שנהיה עד ח"ו , למדריגה ממדרגה

שזה  עבודתו  ומייקר שהמחשיב מרובה טובה ומדה

ממדרגה  עולה וכנ"ל, שלו בעבודה"י  ששמח נחשב

אדם, לדרגת בהמה מדרגת  ומתעלה למדרגה

לכל שזכה עצמו על האריז"ל שהעיד מה (וידוע

בריש וכמובא בשמחה, עבודה"י ע"י הנוראות  מדרגותיו

יותר  מצוה כל  שיחשיב הנ "ל  פסוק על  המצוות שער

העליונה  מדרגה וזה דעלמא, הון מכל – כל מרוב

השמחה) במדרגת  ].והשלימה

 øôåù  úòé÷úë àåäù øîàð ìâå÷ äæéà  ìò

øéëæä [ç צדיקים מאמר הקוגל אכילת בעת 

רא  עמ' אוזן שע"כ (לשמע ועוד ) ג

בשב"ק , להיות שחל בר "ה תוקעים שאין  חז"ל תקנו 

שחז  בשב"ק היות שפועלים קדשם ברוח השיגו  "ל

אין  וע"כ  הקוגל, אכילת ע"י  התקיעות תיקוני כל

בדרך  ואמר כזו , בשנה שופר בתקיעת צורך  כ"כ 

האם  איירינן, קוגל באיזה לדון  שיש צחות

בקארטפי "ל(אטריות )בלאקשי"ן או (תפו"א)קוגל,

קוגל  שבלאקשי"ן שבודאי טען  התלמידים וא' קוגל,

בזמן  מצוי היה לא קוגל קארטפי "ל דהלא איירינן

מיבשתחז"ל אחרונות שנים במאתים רק (שהגיע

עשו  שלא לאכלו רצו שלא צדיקים היו וע"כ אמריקע

דאכילה) יחודים חז"ל לעומתועליו טען  מו"ר אך  ,

הם  שהתפו"א הערוך מדברי משמעות שיש

בגמ' המוזכרים שהיוהכמהין משמע וא"כ  ד ,

היטב הבאר מדברי  וכן  חז "ל ביד תרח מצויים (סי'

שכותב סק"ח) תפו "א, מצויים היו שלמהרי "ל נראה

שקורין  פרי  שאכלו  מרבותיו  ראה מהרי "ל בזה"ל,

ונראה  עכ"ל. במים, ונתנוהו שמקרר, ערד -עפפי "ל

בידי מצויים שהיו  וש"מ תפו"א, על היא שהכוונה

הראשונים.

'éçáá  äæå íúòãî é"ðá  åôéñåä –––– à" åôú ìâå÷

 ïðáøã  íäù ãîåòîã úåòé÷ú

øîàå [ èרבו דברי עפ "י  שי "ל מורנו 

הרה"ק  בשם שאמר  מקרעטשניף

הוא  אטריות  שקוגל זי"ע מפרימישליאן הר"מ

'הרב' בספר  מובא [וכעי "ז  מסיני, למשה (עמ'הלכה

_________________________

שאדמו"ר ג. ואמר בשבת, קוגל אכל שלא מהומיל אברך על שתמה מפאריטש  הלל רבי בשם יואל מרדכי ר' שסיפר אי' שם

קוגל  השנה בראש  יאכלו תאמר ואם השנה, בראש שופר בתקיעת כמו הדינים להמתיק אפשר שבקוגל אמר, התניא) (בעל הזקן

ע"כ. בשופר. תוקעים ולא קוגל אוכלים בשבת להיות  שחל השנה ראש של שיו"ט  אכן רואים אנו בשופר, לתקוע  ולא

תפו"א ד . הסדר בליל לקחת  בתחילה נוהג הי' משה ישמח  בעל שהגה"ק שכתב יב, עמ' לנ"ך משה לישמח  בהקדמה כן כמובא

פטר  בערך  שכתב הערוך  בספר והראה ולקח  רגעים איזה חשב שהכל, עליהם מברך  מראפשיץ שהגה"ק כששמע אך ל"כרפס ",

לזה  ומצאו מהקרקע , יניקה לו דאין והוא קארטאפעל אנו שקורין שזה וכמובן טאראטאפיל, שקורין הוא ופטריות דכמהין

"וכמהין הכמהין על שכתב הערוך מוסף  בספר גם הארץ אסמכתא תוך על גדלים גדלים הפטריות  אבל נראין, חפירתה ואחר

תחת  שמצויין פטריות  סוגי הם ש'כמהין הערוך בשם שכתבו על) ד"ה ע"ב מ  (ברכות  יונה רבינו בתלמידי אשכחן וכן הארץ'",

כמו  הארץ, משומן ונברא הקרקע בתוך  שגדל התפו"א עם ביותר מתאימים אלו דברים ולכאו' הארץ', משומן ונבראים הקרקע 

מים. על אף שגדל שרואים



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח כהליקוטי 

מליובאוויטשפא) הרמ"מ קדשו מאדמו"ר (בשיחת 

תש "ל ) שלח קוגל פר' 'שאכילת התניא בעל בשם

ע"פ  הכוונה ונראה עכ"ל. התורה', מן היא בשב"ק 

התורה  מן  נחשב מסיני למשה שהלכה הנ"ל,

בדברי  זאת שמרמז מקאמרנא מהרה"ק  אי' (וכעי"ז

חול, טמוני ושפוני ד"ה הברכה וזאת  בפר' עה"ת רש "י

וכו') אחד מאכל אוכלים ישראל  כל רואים ],שהגויים

חביב  וע"כ מדעתם, בנ"י  הוסיפו תפו"א וקוגל

היות אטריות  מקוגל יותר תפו"א הקוגל לבנ"י 

ועפ "ז  הנ"ל. הרה"ק עכ"ד  שלו  בקב אדם שרוצה

שהם  דמיושב תקיעות כנגד אטריות  שקוגל נראה

דמעומד  תקיעות כנגד הם תפו "א וקוגל מדאו',

מדרבנן . שהם

úåðîãæäáå]מיני ב' וקישר  הסמיך אחרת 

דיושר  אורות לענין הקוגלים

ארוך ) פס של  בצורה אותו שעושים תפו"א ,(קוגל

דעיגולים בצורתואורות  שנעשה אטריות  (קוגל 

היושר עיגול ) שאורות  הע"ח בתחי ' וכידוע ,

והיום  והנוק ', הז"א שרשי  כנגד הם דא"ק  ועיגולים

דיושר)הז"א מאורות  הנוק'(הנמשך  (אורותמעל

לעת"להעיגולים) אך  בעלה,, עטרת  מלכות תהא

להז "א הנוק ' תהא שתשפיע שלעת"ל בחסידות  (כדאי'

וכו') הגוף  מן ניזונת  רמז הנשמה יש  זה וכנגד ,

בצורה  העגול אטריות דהקוגל הפרוסות שחותכים

יושר הצריכים של וחידותם חכמים ושיחת מדברי (וכ"ז

וכו') והעמקה ].לימוד

ä"ò êìîä äîìù éùòîá  úåãåñäå  ÷îåò

 åøå÷éáá [é(דשבתא בצפרא ידי "נ (הקבוע אצל

אמר  שליט"א הגרימ"א הגה"צ

בקצרה בסעודתמו"ר בארוכה אח"כ בזה (והאריך

דרעוין) מקאמרנא רעוא הרה"ק דברי  את  לבאר 

באוצה"ח)זי "ע שנשא (בפרשתן ע"ה המלך ששלמה

יהודה ר' כשיטת  פסק  נשים כא הרבה דף (סנהדרין

לוע"ב) מותר  לבו מסירות אין  שאם שס "ל

בנ"ל להרבות שנאמר שהפגם בזה ומבאר  ה,

הדבר  שהע"ה פירסם שלא היה ה' בעיני  רע שהיה

ה' דחילול פגם בזה היה וע"כ יהודה, כר' שפוסק

חז"ל  דברי את  הרימ"א לזה והסמיך  עיי"ש,

פרעה  בת  את  שנשא לילה באותו המלך  ששלמה

את ברוה"ק זו  בלילה וחיבר ביהמ"ק, את חנך

יותר  קדשים, קודש שכולה השירים שיר  מגילת

ונאמר  קודש , רק שנקראים שבעולם השירים מכל

כל  את בו שיש  שה"ש, על נוראות הפלגות  בזוה"ק

רואים  ומזה וכו ', דלעת"ל וסודות הגאולה סודות 

ע"ה  המלך שלמה במעשי  כלל השגה שאין ג"כ

כל  לתקן  עילאין ברזין היו  מעשיו שכל ה' משיח

שד"י. במלכות  הבריאה

'éðà' äù êéà  äàøð  äéä àìù  íâôä ÷îåò

äìèáå äáëøî  ä"ò êìîä äîìùã  äùåã÷ã

 ïåéìòä 'ïéà' ä 'éçáì

øàéáå [ àé,הענינים בעמקות  מו"ר בזה

כר' שפסק ע"ה המלך ששלמה

המלכות, ספי ' כנגד  הוא יהודה שר ' מפני  יהודה

המלכות ) שורש  שמו על  הקרוי יעקב בן ,(כיהודה

הגנוזה  המלכות  בחי ' היא העליון  שבשרשה

למלכות שזכה ע"ה המלך  ושלמה ברדל"א,

ביותר  ובתחתונים)העליונה בעליונים שזכה (מלך עד

הגנוזה  המלכות  לאור מרכבה בבחי ' להיות 

שנקרא  הזה העליון באור לתקן ורצה ברדל"א,

הבריאה כל את  ואין ' והאני 'אני הישות את (להפוך 

אין) שבבחי' אלקות  לגילוי ע"כ דהבריאה אלף , נשא

הכל  ולבטל דחול בירורין  האלף לתקן  נשים

בזה  הלשם וכדברי  שלמה לאלקות, אצל והיה ו,

_________________________

משמונה ה. יותר להרבות שלא המצוה, מדיני נשים', לו ירבה 'ולא שנאמר נשים המלך לו ירבה שלא ל"ת ומצות שם, זל"ק 

לוקה, כאביגיל צדקת  אפילו  ובעלה אחת אפילו הוסיף ואם הפלגשי, עם נשים ובלבד עשר צנועות הוא מרבה יהודה ולר '
יהודה . כר ' "ד  וב שלמה  פסק והכי לבו מסירות יהיו עכל"ק .שלא 



לנפשך  חכמה דעה כו 

צדקינו דמשיח והתנוצצות התחלה ע"ה המלך

רוב  בימיו והיה לאר"י ישראל  כל וקיבץ ביהמ"ק  (שבנה

משיח  אצל  שיהיה מה מעין והשלום חכמה ורוב טובה

לגמור צדקינו) זכה ולא בזה הצליח שלא שמה אלא ,

בחי ' את שהגביר היות  צדקינו , משיח ולהיות

שהרדל"א  שאף  והיינו ה'אין', בחי ' מעל ה'אני '

'אני ' נקראת  למטה והמלכות  ואין ', 'אני נקראת 

אלא  עיקר , 'אני ' מבחי' לעשות  אין  מ"מ דקדושה,

באופן  ה'אין', את לגלות  מרכבה ה'אני' שיהא

העיקר . הוא שהאין 

ìá÷ì êéøö 'éðà' 'éçááù åðé÷ãö  çéùî

'ïéà' 'éçáù ä" òøùîî

êéîñäå [ áéהאמצעי האדמו"ר מש"כ  את לזה

ע"ב) קנו דף  בשלח פר' חיים (תורת 

עד  וגבה 'ונשא בו שנאמר  צדקינו משיח שאף 

דקדושה, וה'אני' המלכות  שלימות  שבבחי' מאד'

בחי ' את לגלות  מרכבה ויהא מקבל הוא הרי

עליו רבינו  משה של הבחי' שהוא ממנו , העליונה

האדם  מכל העניו דקדושה השלום שה'אני ' והיינו  ז ,

ה'אין' בחי ' את לגלות  ובטל מרכבה להיות  צריך

וע"כ  עיקר, 'אני ' מבחי ' לעשות  ולא דקדושה

משה  תורת על בחיצוניות עבר המלך  כששלמה

חז "ל [כמ"ש  ועוד )רבינו  א ו, אמרו(שמו"ר בזה"ל,

שבירבה  יו"ד עלתה שעה באותה רבותינו 

רבון  ואמרה הוא ברוך הקדוש לפני ונשתטחה

התורה  מן בטלה אות  אין אמרת  כך  לא העולמים

היום  ושמא אותי, ומבטל עומד שלמה הרי לעולם,

התורה  כל שתתבטל עד אחרת  ולמחר  אחת  יבטל

ואלף  שלמה הוא ברוך  הקדוש  לה אמר כולה,

_________________________

סוד ו. ג"כ וזהו ג), סי' כא ענף ד דרוש ח "ב התהו עולם (דרושי בשער ז"ל האריז "ל ואמר שלמה שנשא נשים דאלף הענין

דחול  יומין אלף  והם גבורות , ות "ק  חסדים ת"ק אלף. בסוד שהוא נוגה מקליפת היו הם כי י"א) א' (מלכים בלק"ת וכן הפסוקים

לקדושה  להחזירה נוגה קליפת את  לתקן שלמה כוונת והיה חול, שהוא שלמה לך האלף  ובסוד רכ"ז) (פקודי בזוה"ק שאמרו

וכו'. עיי"ש . ס"ג) כ' (ענף  כנ"ל דהושע  זנונים האשת ע "ד כוונתו והיה בקדושה אותן לכלול כדי נשים האלף  אותן נשא ולכך 

יומין  אלף  שהיא כולה הקליפה כנגד שהוא אלף , נשא לכך  כי כולה ולתקנה כולה הקליפה כל את  לכבוש  רצה כי היה וכ"ז 

רק אפשר אי זה כי בידו עלתה לא לכן כולה הקליפה כל את  לתקן שרצה ומשום (ספ "ג), אבי"ע קיצור שער ע ' כנז ', דחול

עכ"ל. וכו'. המשיח בביאת

דמצות ז. הבירורי' מבחי' שלמעלה ממש  שבעצמו' הוי' שם לבחי' דהיינו הוי' עבד שהי' משה מדרגת ענין "וזהו שם, וזל"ק

במצות  ב"ה א"ס  דמהו"ע העצמיי' שעשועי' לבחי' ולהמשיך להביא ממוצע בחי' שהי' לפי והוא כו' ב"ן בחי' אלקי' דשם בתיקון

למעלה  שהן כמו עצמן מצד במצות  בכנ"י העצמו' להוי' לחבר הוא נאמן ביתי בכל וז"ש  וטעם. הכוונה מן שלמעלה בפו"מ 

בלי  מאד מצותך רחבה אבל כו' נפשי כלתה כמו תכלה שנק' עונג לכל וגבול קץ שיש  קץ ראיתי תכלה לכל כמ"ש ממש  במהו"ע

בתורה  גם נמשך מזה קצה אפס  רק  כו' השעשועי' בעצמו' הן עצמן מצד שהמצות הנ "ל מטעם כלל שבה לשעשועי' וגבול קץ

דוקא), עצמן מצד המצות  וחיבוב במעלת רק שמדבר כו' דרך  תמימי באשרי (וכמובן כו' שעשעתי תורתך  אני ונמצא כמ "ש 
דמשיח  מדרגת מבחי' למעלה משה דתורה שבחי' החכ' אור בבחי' זהו ע"י בפנימי' ומשיח  אבא פנימי' בבחי' שמשה (ואע "פ

דמשה  וזהו כנ "ל, דמשיח  ח "ע מפנימי' למעלה זהו נובלות שנק' בפו"מ  המצות במעשה דתורה חכ' שירדה במה אבל למעלה גם

בנו שם מה שמו מה מ "ש  העצמו'הוא הוי' שם שהוא עליון היותר  "ה מ בחי' הוא  שמו שהוא דמ "ה  בעוה"ב שיתגלה הנ"ל

כנ "ל הב' "ל אהי' כנ בן שנק' דמשיח עילאה  דחכ' מ "ה  הוא בנו שם משה ומה  שהי' וזהו א"ק, הוא ומשה בתראה אדם שנק '

שלמעלה  האמיתי יש  אוהבי להנחיל שנא' העוה"ב יהי' דוקא זה ומחמת  העצמי האמיתי ואין מ"ה בבחי' להיותו כו' האדם מכל עניו

משיח  ע"י תשלח  ביד נא שלח  (וא' האדם מכל ענו שהי' כמשה עצמו המשפיל דכל שרמזו (וזהו מאד וגבה בו שנא' אע "פ ממשיח

האמיתי יש בבחי' בעוה"ב מגביהו הקב"ה כו ') המשרה מרבה ונק ' לי' אניס  לא רז וגבה דכל בו שנא' כמשיח עצמו והמגביה 
מנה מא  מאתים בכלל יש כי בעוה "ב, משה לגבי בערך שפל יהי' דח "סד וסודות  רזי' כל מקור שהוא ומצוחצח  צח אור דאפי'

עכל"ק . וד"ל)". כנ "ל כו' הפשוט והתענוג הרצון עצם [בחי'] שהוא בעוה"ב שיתגלה עצמו עה"ע לגבי אוכם כו'



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח כז ליקוטי 

מבטל. איני  ממך וקוצה בטלין יהיו  בו כיוצא

כלל  בזה עבר לא שבאמת  אף  הרי המדרש ], עכ"ל

יהודה  כר ' פסק שהוא אלא התורה, דברי על

דקדושה  'אני ' לבחי' מרכבה שנהיה היינו  כנ"ל,

המלכות], ספי' – יהודה ר ' שיטת שורש [שהוא

שלא  עד מעשיו  את  פירש שלא שהיות  אלא

ל'אין' ובטל מרכבה שהוא איך  ידו על נתגלה

נראה  והיה רבינו , משה תורת  הוא העליון,

ולא  דקדושה, ל'אני' מרכבה רק שהוא בחיצוניות 

דמשרע"ה, העליון ה'אין' זה 'אני' ידי על נתגלה

יכול  היה ולא התיקון לגמור יכול היה לא כן על

אדמו"ר  מדברי וכנ"ל צדקינו , משיח להיות 

לנשמת ובטל מקבל צדקינו שמשיח האמצעי 

בב"א  שיתגלה צדקינו משיח שעל היינו  משרע"ה

משרע"ה  לנשמת מרכבה שהוא איך כולם יראו 

שבתור  ומצוה הלכה לכל לגמרי  משה,ובטל ת 

העליון . ה'אין' בחינת

 åîëå] הוא שהיה 'מה במאמר שהארכנו

יאמינו בך 'וגם ובמאמרי  שיהיה'

נשמת מכח יהא צדקינו  דמשיח כח שכל לעולם',

שיראה  באופן בו ומתעברת  שרוכבת  משרע"ה

שבבחי ' צדקינו  דמשיח שהמלכות איך  ידו על לכל

העליון  ל'אין' ומרכבה נגלית דקדושה 'אני '

הנוראים  הסודות שכל בארוכה וכמש "כ דקדושה,

שאת ביתר לחזק  יהיו כולם צדקינו  משיח שיגלה

ובכל  ומצוה מצוה בכל שיש הפנימיות  ולגלות 

משרע"ה, שבתורת  צדקינו הלכה משיח יעשה (ולא

שזאת התורה"ק , והלכות  במצוות  שינוי שום ח"ו

יגלה  אדרבא אלא וכו', מוחלפת  תהא לא התורה

הלכה  ובכל מצוה בכל שיש  סופי האין העומק 

מפאנושבתורה) מהרמ"ע שם וכמש "כ ,

וכמש "כ  צדקינו  למשיח אף  כתר  הוא שמשרע"ה

לאור  המרכבה שמשרע"ה הזוה"ק  בשם שם

ממנו למעלה שאין  אוא"ס, שבבחי' העליון  ה'אין '

שקרע  הז', בעיקר חלק , לפר' בפיה"מ הרמב"ם (כמש"כ

וכו') המסכים כל  ].משרע"ה

ù"ùøäå  ì"æéøàä  úøåúá  ì"ðä  ô"ò íéøåàéá

 à"îéøäå [âé מו"ר דברי  ע"פ ופירש הוסיף 

עמוקים  ענינים כמה שליט"א

בהם ששינה שמצינו הרש "ש (כביכול )בקבלה

האריז"ל ששון מדברי  שמן בספר עליו שטענו (כמו

שהרש "ש ועוד ) המקובלים מדברי שכידוע והאמת  ,

ע"פ  ופירש  דהאריז "ל, לגילוי וגמר המשך היה

ה'אני ' בחי ' יותר נתגלה האריז"ל שאצל הנ"ל

עבודתשבהרדל"א ע"י מתנהלים העולמות (שכל 

דקדושה) 'אני' שבבחי' התחתון לא האדם ועדיין ,

שהרש"ש  עד הענין  לגמור נגמר ובא 'שלום' (שמו

דהאריז"ל ) הענין ה'אני 'ולהשלים איך גילה

נעתקו [ולא האלקי, ה'אין ' את מגלה דהאריז "ל

השגת וקוצר  המושג עומק מחמת הדברים

בין  הרימ"א שהזכיר מהדברים שא' אלא הכותב,

לילה, בכל לישון שלא הרש"ש  מנהג היה הדברים

לילה  בכל השינה הרי האריז "ל תיקוני שעפ"י אף

המלכות בתוך שתתעבר הנפש  לתיקון מוכרחת

האין  בחי ' בגילוי היה הרש"ש  שעבודת  אלא וכו ',

בעצמו השי"ת  ע"י נעשה שהכל וכאילו  האלקי,

שבבחי ' התחתון , האדם ושינת  עבודת ללא אף

'אני'].

'à ãåçé –––– åðé÷ãö  çéùîå  ä"òøùî

øù÷áå [ãéהנ"ל מו"ר רבינו לדברי  משה (בענין

צדקינו) אתומשיח הרימ"א הזכיר 

זי "ע מקאצק  הרה"ק וארא דברי  פר' משמואל  (שם

שעסק תרע"ד ) [היינו אחד יחוד עשה שמשרע"ה

זכה  ועי "ז  השכינה] לתקן  בכוונה השי "ת ביחוד

כל  את והוריד למרום שעלה עד השי "ת בו  ובחר 

ויעשה  יכוין  צדקינו משיח וכן לבנ"י, התורה"ק 

את שימשיך [היינו  ונורא קדוש אחד  יחוד  בב"א

ברגלין , רגלין  מטו בחי ' למטה עד היחוד אור 

לתוך  אף  היחוד  אור  את צדקינו משיח שיוריד 

כל  את ויוריד הבריאה כל את יתקן ובזה הבי "ע],

כל  וראו ה' כבוד ל'ונגלה ונזכה המבדילים המסכים



לנפשך  חכמה דעה כח

דיבר' ה' פי כי יחדיו כל בשר  איך  שנראה עד  ח,

והכל  התורה"ק, של גילוי  ג"כ היא בעצמה הבריאה

בב"א. אלקות גילוי הוא

 úåëìîä éìë àåäù  úåàéøèîéâä ïéðò øåàéáá

 é÷ìàä øåàä äá øéàäì êéøöù

äëéìäá [ åè על התלמידים אחד  אמר לביתו 

שעושה  הרימ"א דרך

בזה  ששמע בקודש, כדרכו גדולות גימטריאות 

והאותיות המספרים חישוב ע"י  הדברים שאין

פלוני שפסוק  מקודם לו שמאיר  ע"י  אלא מקודם,

אם  בודק ואח"כ וכדו ', אחר  פסוק של כגימ' הוא

מו"ר  והסביר המספרים, בחישוב נכון באמת  הדבר 

את שמסביר  זי"ע חבר  הרי "א דברי  ע"פ  הדברים

המלכות  כלי  בבחי' שהוא הגמטריא, (כידוע ענין 

המלכות ) בבחי' האותיות לה שחישוב לית והמלכות  ,

שמתגלית היא המלכות  חשיבות  וכל כלום, מגרמה

אין  וה"נ שעליה, דהספי' האלקי  האור  כל ידה על

אפשר  שהלא חשיבות, שום לבדה עצמה בגימ'

דבר  כל על שקר של באופן גימ' עשיו לעשות (כגון

שלום) כל בגימ' אלא ח"ו , התורה כל בזה ולהפוך

האלקי האור בה כשמאיר  הגימ' של המעלה

ע"י כשמתגלה היינו  דהז"א, העליונות  דהספי'

בדברי חדש ואור  ביאור  איזה הגימטריא

חבר . הרי "א עכ "ד התורה"ק,

 úåàéøèîéâä ïéðòá íéëøãä 'á

äðäå [æè מלמעלה הגימ' שמתגלה באופן

אור  שמתנוצץ היינו  כנ"ל למטה

ודאי בזה הרי  האותיות  חישוב לפני  דהגימ' האלקי

כ  אלא אינה שהגימ' לכל האלקי,ניכר להאור  לי 

המספר  קודם שמחשב מי שאף  מו"ר שהוסיף  אלא

אלקי אור לגילוי עי "ז  מגיע ע"י ואח"כ (שניתוסף 

בתורה"ק ) חדש אמיתי וביאור הבנה זה הגימ' גם הרי

בגימטריאות  אמיתית  היא דרך  המלכות דרך  (שהלא

למעלה) מלמטה .לעלות 

êéîñäå עינים מהמאור  המובא את  מו"ר לזה

שהיה  זי"ע מאניפולי הרר "ז על שסיפר

ולפני צדקה, לקבץ ישראל לעיירות במסעות  נוסע

ממון  כמה קול בת  שומע היה אליה שנכנס עיר  כל

זו , בעיר  לקבץ שיצליח שהיה נגזר קול הבת (וע"י

בחוש אליו מתגלה היה לעיר כניסתו לפני שומע

כלום  מוסיף ההשתדלות  ריבוי שאין והאמונה ההשגחה

וכו') לו שנקצב מעומר הוסיף לא שהמרבה במן ,וכמו

במדרגה  ג"כ  שהוא עצמו על אמר עינים והמאור

כסף  כמה עיר בכל יודע ג"כ שהוא הרר "ז, כמו

זאת ידע שהרר "ז אלא לקבץ, שיצליח עליו נגזר 

זאת יודע ואני לעיר  כניסתו  לפני קול הבת ע"י 

מהעיר שיצאתי לקבץ)אחרי  הצליח כמה ,(כשרואה

ההשגחה  לגילוי  זכה שהרר "ז בדבריו והביאור 

ע"י למטה, מלמעלה גילוי  של באופן והאמונה

עינים  והמאור  וכו' מראש  לו  שהודיעו  קול הבת 

שלו בעבודה הרר "ז של האמונה לדרגת הגיע

להשריש  הק ' בעבודתו  שעמל למעלה, ממטה

נראה  הגשמי  שבעין  שאף  האמונה את  בקרבו 

התעלה  מ"מ השתדלותו  ע"י מגיע שהכסף 

שאין  למעלה מלמטה האמונה בעבודת 

רק  היא אלא כלום באמת מועלת ההשתדלות 

עד  מלמעלה, עליו שנגזר השפע לקבל כלי עשיית

הרר "ז  של האמונה מדרגת  לאותה להגיע שזכה

מי שאף  הגימטריא בענין וה"נ בחוש, זאת שראה

עליו הרי  למעלה מלמטה המספרים שמחשב

האלקי האור הגימ' ע"י שיתגלה שיגיע עד  לעלות

וכנ"ל.

_________________________

הגדול ח. האדומו"ר זקיני כ"ק  בשם נזר') (ה'אבני זצללה"ה אדמו"ר אבי כ"ק  ביחוד לי שהגיד מה שם, משמואל השם זל"ק 

בתכלית  הי' לא שביניהם ומה משיח, יהי' והשני תורה, מתן והי' יחוד עשה ע "ה רבינו משה אשר היחודים בענין מקאצק זצלה"ה

עכל"ק . משיח . בא הי' בשלימות הי' שאילו השלימות 



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח כט ליקוטי 

 ä"ò êìîä ãåã  ïåéöá äëìî äåìî  úãåòñá

åùã÷ ïåéö  íò éç ùéà ïáä åðéáø ìù øù÷ä

ä"òäãã

øáéã [æéחי איש  הבן רבינו  של מיא"צ

זה, בשבוע דיליה (עש "קשהילולא

אלול ) איש יג הבן של המיוחד  הקשר  את  והזכיר ,

שחיבר  וכמו דהע"ה, אדונינו של קדשו ציון  עם

הקדוש  במקום כשהיה ומיוחדת  ארוכה תפילה

ומ  הבא"ח פונה ששם בלשון הזה, לדהע"ה דבר 

וכו '' נאמר  ועליך  יעקב אלקי  משיח 'אתה נוכח,

שיקום  המע"ה מדוד  הבקשה בארוכה ומסיים

וכלל  הק' השכינה עבור  הק ' האבות כל עם ויתפלל

וכו'. ישראל

 éøù 'á íò  äìù øù÷äå  ç"àáä úîùð ùøåùá

äéåøö ïá áàåé –––– ãåã úéá éëìîã úåàáö

òãéåäé ïá åäéðáå

òåãéå][çéחי איש להבן  שהיה המיוחד הקשר

הארה  שקיבל יהוידע, בן  בניהו  עם

שמו  על ספריו לכל קרא וע"כ בציונו, אישגדולה (בן

וכו') פעלים רב יהוידע, בן מקבציאל, בניהוחי, והלא ,

ע"ה  המלך  שלמה של צבא שר היה יהוידע בן

אביו עם יחד  הקברים במבחר  במערה הטמון 

שגילה  הגילוי ע"פ הענין  יתבאר  וביותר דהע"ה,

פתיה  הר "י  ה"ה חי איש הבן תלמיד קדשו ברוח

נכנס שהקב"ה שסיפר  מקום (כביכול )זי"ע עדן לגן 

לרדת שמוכנה הנשמה מי והכריז  הנשמות מדור

ושום  ה', את בעבודתם ישראל לבני לסייע לעוה"ז 

לזה נענתה לא להתטנףנשמה לירד  הפחד  (מגודל

עוה"ז) וטומאת  הבלי הקב"ה מטינופת  חזר  ושוב ,

שלא  זו  לנשמה שמבטיח והוסיף זו הכרזה והכריז

נשמת לבקשה נענתה ואז זו, מירידתה כלל תינזק 

רבינו נשמת היתה וזו  לעולם, וירדה צרויה בן  יואב

חי , איש הר"י הבן  קדשו ברוח שסיפר המעשה (ע"כ 

.פתיה)

 ïåéöá äìåãâ  äøàä ç"àáä  ìáé÷  òåãî øåàéáä

åäéðáã

óéñåäå [èé מה שעפ"ז  בזה לבאר פתיה הר"י

בציון  גדולה הארה קיבל שהבא"ח

היה  שבחייהם שכמו  מחמת  הוא יהוידע בן  בניהו

יהוידע, בן  בניהו ע"י  צרויה בן  יואב של התיקון

להרוג  בניהו  על המלך  שלמה שציוה בנ"ך כדאי '

יואב דהע"ה)את אביו בניהו,(כצוואת  עשה וכן  ,

עונש  שכל כידוע יואב, את בניהו  תיקן  זו ובהריגה

הבא"ח כשהגיע ג"כ הרי  תיקון, לשם רק  (גלגולהוא

לתקנודיואב) להוסיף  בניהו שוב חזר  בניהו , לציון 

ועפ "ז  כנ"ל, גדולה להארה הבא"ח שם זכה וע"כ 

דדהע"ה, ציון עם דהבא"ח הקשר ביותר  מובן 

המע"ה, דדוד צבאו שר  היה צרויה בן יואב שהלא

בציון  שמצינו מה גם עפ"ז לבאר התלמידים אחד  (ואמר

פלאי  באופן שעלה ומקובלת  ידועה גירסא שיש דהבא"ח

ידי  על  הרש"ש, לציון בסמוך  הזיתים להר ביותר

בא  ונקבר הקודש  לארץ גופו את  שהעלו רץ מלאכים

של הקברן ידי על שבחו"ל  פטירתו שאחר בלילה ישראל

וכמו  וכו', תשלום הקבורה עבור שביקש הזיתים הר

של הגדולה המציבה על  בארוכה המעשה כל  שכתבו

בן  שיואב מחמת והיינו הזיתים, שבהר חי איש הבן

גדולה  בגבורה ירושלים הקודש  עיר את כבש צרויה

לירושלים  גופו שיעלה זכה ז"ל חכמינו בדברי כדאי'

כזה  פלאי באופן פירש עיה"ק  אחרת ובהזדמנות ט).

_________________________

"ביום ט. זצ"ל, עדס  אברהם רבי המקובל הגאון של תולדותיו נרשמו בה הגן', עץ 'פרי ספר בהקדמת ממש"כ המעשה ונעתיק

הרב  את  ראה והנה לפתע , נמנם הבוקר באשמורת בקודש, כדרכו בתורה עסוק עדס ] [ר"א הגאון היה תרס"ט  שנת  אלול יג

לניאדו  והרב הולך ", אתה "לאן עדס, הרב שאלו האי", "מאי לבנים, לבוש כשהוא זמן, לפני שנפטר לניאדו אברהם רב הצדיק

ולהביאו  ללכת ונצטויתי בבגדד, הלויתו מתקיימת  עתה חיים יוסף  רבי הקדוש הרב נפטר בבל שבמדינת  ידידי לך "דע  השיבו,



לנפשך  חכמה דעה ל

ללמדנו זה פלאי מעשה סיבב שהשי "ת מורנו 

לזה  שא"צ לארה"ק , מחו "ל הצדיקים עליית בענין 

בעצמם  עולים הצדיקים אלא בנ"א ממעשי  סיוע

של  גשמי  סיוע צורך  ללא וכדו ' מלאכים ידי על

בנ"א, סיוע ללא לארה"ק רביז"ל עלה וכך בנ"א

בכח  לארה"ק רביז"ל  את  להעלות שרצו כאלו (ולא

].מעשיהם)

–––– ãåã ïá  çéùîå  óñåé ïá çéùî –––– ' íééç óñåé'

 ï÷éúù  úåìéôúáå  åéøôñá

ùøéôå [ëשמות ב' לו  היו חי  איש שהבן מורנו

היינו ומב"ד, למב"י הקשורים

– מב"ד  בחי ' כנגד – וחיים מב"י , בחי' יוסף -כנגד 

הרי וביותר לו', נתת ממך שאל 'חיים עליו  שנאמר 

שהיה  עליו  שאי ' – מהרח"ו על ג"כ  מרמז  'חיים'

שהאריז"ל ואי ' מב"ד, להיות בן ראוי  משיח (שהיה

עד יוסף ) הקבלה, סודות  את לבד  לו  רק  ללמד רצה

להיות ראוי להיותו לגמרי  אותו  משלים שהיה

לכל  הסודות  את מלמד מהרח"ו  היה ואח"כ  מב"ד,

דמב"י האור להאיר מב"ד  עבודת  שזה בנ"י 

ציית לא שמהרח"ו [אלא בנ"י , לכל וללמדה

היו שלא נוספים תלמידים והכניס להאריז"ל

ע"י התיקון נגמר  ולא לבסוף  פגמו  ועי"ז ראויים

לב' זכה חי  איש  הבן  כן שעל ופירש  מהרח"ו],

דסודות האור שהוא דמב"י לאור הן האורות,

ספריו ובשאר  ותבונה דעת בספרו שגילה הקבלה

כל  את להכניס שהוא דמב"ד  לאור  זכה וכן הק',

כל  יכולים שיהיו  באופן תפילות  לתוך  הסודות 

לסודות ערכם לפי להתקשר ובזה לאמרם ישראל

כאלו תפילות ריבוי הבא"ח שעשה כפי התורה"ק ,

הפיץ  ועי "ז  תפילות , בדרך הסודות  את שהכניס 

מב"ד  עבודת  שזו ישראל לכל הקבלה אור את 

ועכ"י. זי"ע – וכנ"ל

_________________________

מובאת  חיים יוסף רבי הרב של מטתו את וראה תרדמה עליו נפלה שוב אך בבהלה, משנתו ננער עדס הרב לירושלים...

לאיש, החלום על לספר רצה לא שוב עדס הרב ננער כאשר אותו, מספידים והרבנים אדם, המון ידי על מלווה לירושלים

פעמיים, שנשנה חלומו באמתת בטוח  שהיה מכיון אך הרעה על לבשר רצה שלא משום לו, יאמינו שלא שחשש משום הן

חי, איש הבן של בריאותו ממצב מה דבר הם יודעים אם ושאלם קדישא בחברא המתעסקים הבבלים לחכמי בבוקר קרא

סיפר  עדס  אברהם רבי של הספדו בתוך המרה. הבשורה הגיעה ולירושלים עברו, בלבד אחדות  שעות לשלילה. השיבו הם

רבי  המקובל הגאון עם גם לירושלים, חיים יוסף רבי של מיטתו העברת  בדבר היחידה העדות לא זו החלום, דבר כל את 

רבי  הגאון המעשה בעל מפי שמע  אותו – חי איש  הבן של פטירתו בליל פלא מחלום נורא סיפור היה הכהן מנשה אפרים

עדת  של קדישא' ב'חברא החברים מזקני אחד ציון בן רבי של בביתו הופיע חי איש  הבן פטירת  יום למחרת חזן, ציון בן

ש  זה בקשתו, את הסביר האיש  תורכי), (מטיבע מג'ידות  שני ממנו ודרש  הזתים, בהר כקברן ששימש טרחה הבבלים, כר

של  אמיתותו על שחשש  ציון בן רבי מבבל... חיים יוסף  רבי הקדוש  הצדיק  את בו וקברתי קבר שכריתי על לי שהובטח 

עבדאלה  רבי דודו, קבר של ימינו מצד השמש, ענה זה, צדיק קברת היכן הישיש, הקברן את  לחקור המשיך  המוזר, הסיפור

להכירם  הספקתי שעוד איש  כעשרים בביתי הופיעו הבוקר באשמורת  אתמול סיפורו, את  הזקן המשיך  חיים. משה רבי בן

שאכרה  ממני ודרשו רבם, של מטתו את מבבל עם הביאו כי לי סיפרו הם הצדיק , של משפחתו כבני בעירק מולדתי במדינת 

בן  רבי הרב של לתלמידו שאלך לי ואמרו ממני נפרדו עבודתי וגמרתי כרצונם שעשיתי אחר דודו, לקבר סמוך קבר לו

הרענן  לקבר עד הזתים להר הישיש בעקבות והלך  העליון מעילו את  מיד לבש ציון בן רבי כמקובל. שכרי ישלם והוא ציון

בשבי  שנלקח קודם אך בסוד, הסיפור את ציון בן רבי שמר עמו כמוס שהיה נימוק בגלל קדישא, החברא שמש הצביע  עליון

לידידו  זו עובדא סיפר משם, לחזור יזכה לא שמא  וחשש העתיקה, העיר כיבוש  עם הערבי הלגיון ידי על עמון לרבת  הירדני

ע"כ. הכהן". מנשה אפרים רבי החכם



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח לא ליקוטי 

 å"éð ïîçð  ìàøùé ìåîéðä êøä ìù äìéîä  úéøá úãåòñá ç"àãî íéòè÷

'éçáá –––– íìåëî ìåãâä øåàì  íéëåæ î"éøáá

åìéâ ñ"àåà é

 äðä [àë' אי השמיני שביום מילה בברית

הלכות  ד )בלקוטי  אות  ד , מילה (הל'

שבסיפו "מ  הק' זקנים השמונה ומופיעים שמתגלים

הראשון) ביום יג  הגדול (מעשה העוור הוא והעיקר  ,

זכה  שהוא לגמרי, תינוק אז  היה שהוא מכולם,

כלום לאו זוכר  והוא מכולם יותר  הנפלא (און לזכרון

נישט) גאר גידענק  וזוכר איך  הכל מן  למעלה הוא 'כי ,

אין ', בחינת שהוא ונשמה רוח מנפש  שקודם מה

הוא  שהכל איך הקדומה לזכירה שזכה היינו 

שיתגלה  המופלא שלום בחי ' ג"כ שזהו  אוא"ס ,

כמו האוא"ס גילוי לבחי ' שוב אז  כשנחזור לעת "ל

מתעורר  שלום', 'בריתי – מילה [שבברית  שהיה

מקום  תופשים שלא ע"י  ורק הדרגה], מזו האור 

באמת מגיע עי"ז כלום'" לאו 'אני  בחי ' בעולם,

לאוא"ס .

äìéçúá  ìá÷ì íéëéøö íéìåâéòä  úåøåà

 øùåéä  úåøåàî

íðîàå [áë,פסולות עגולות  שתפילין ההלכה

לעולם  שיש שאף בזה והרמז 

אף  דא"ק, העיגולים [שעולם גבוה שורש  העיגולים

יש  מ"מ וכו' המלכות שורש  בבחי ' בפשטות  שהוא

הגנוזה  מלכות  בבחי' גבוה שורש  לעיגולים

לאור  ידה על שעולים הנ"ל בבחי ' וזה ברדל"א,

לשם  לעלות  א"א בכ"ז  עלמין ], כל הסובב סוף האין 

בקבלה  כמובא תורה"ק לימוד הרבה הקדמת  ללא

היושר , מאורות  לקבל צריכים העיגולים שאורות 

– הנפש אור בבחי ' העיגולים שאורות  [כמובא

אור  שבבחי' היושר  מאורות לקבל שצריך  מלכות ,

מקודם  בטלים שהעיגולים ע"י ורק  ז"א], – הרוח

להיות אח"כ מתעלים עי "ז  הרי  היושר לאורות

האמונה  בחי' [שהנוק' בעלה עטרת מלכות בבחי '

גבוהה  להיות לבסוף מתעלה וכו ' התפילה ובחי'

היינו היושר לאורות מקודם כשבטלה דוקא מכולם

מאור  מקודם וכו ' והתפילה האמונה שמקבלת 

היושר ]. אור  שבבחי ' התורה

 øåà ––––  ì"æéáøå è"ùòáä –––– 'ïîçð  ìàøùé'

íéìåâéòã úåøåàì äìéçúá òéôùîä øùåéã

÷åðéúå [âë נחמן ישראל בשם שנקרא דידן

מרמז  ורביז "ל הק ' הבעש"ט ע"ש 

בתחילה  משפיעים דיושר  שאורות  איך זו בחי' על

הראב"נ  הרה"ק  מדברי כידוע העיגולים, לאורות

ישראל ששמו  הק' הבעש "ט בחי 'שרבינו כנגד 

דיושר , אורות  – התורה עמוד  – ע"ה אבינו  יעקב

לרביה"ק  בתחילה והמלמד  המשפיע היה והוא

אורות שבבחי' תפילה' 'ואני עצמו על שאמר 

מספר  שרביז "ל דהלחם במעשה [וכמובא העיגולים

הק' זקינו עת  בכל אליו  מתגלה היה שבילדותו  ע"ע

הק' הבעש"ט זקינו  על שהכוונה במקו"א שהוכחנו

שזקינו שהעיד  זי "ע ממעז 'בוז  מהרר"ב אי' וכן זי"ע,

ואח"כ  רביז"ל]. אצל עת בכל נמצא הק' הבעש"ט

בנים, בני – זקנים עטרת בבחי' רביז "ל מתעלה

כנ"ל. בעלה עטרת – מלכות  שבבחי '

ìò ÷"äôñ ìëù –––– úå÷åîò  äìâîä  ìòáã ö"àé

äæ ãåñ

íåéäå [ãë זי "ע עמוקות  המגלה בעל של היא"צ

תפילות על מיוסד  הקדוש ספרו  שכל

הצדיק  כניסת בבחי' שזה לאר "י , להכנס משרע"ה

הז"א שבבחי' חמה' היושר)'פני אורות (שבבחי'

העיגולים, אורות  המלכות, שבבחי ' – אר "י  לתוך

היינו הגאולה, את משרע"ה מביא היה שעי"ז

מלכות להיות  אר "י  את משרע"ה מעלה שהיה

בעלה. עטרת



לנפשך  חכמה דעה לב 

 úòã øéàùäì  äåöîä ø÷éòù ì"æéáø éøáã

 øåãì øåãî ãéîìúå ïá é"ò íìåòá äùåã÷ã

'éàå [äëינהגם'בלקו"מ מרחמם 'כי ז, סי' (תנינא

ב'-ג ') שנפלואות עת בכל שמשרע"ה

והתפלל  עליהם נפשו  מוסר היה עוון לאיזה ישראל

ממשא  בנ"י  את  להציל כדי במרגלים כגון  בעדם

הכל  מן הגדול הרחמנות  שזה העוונות, של הכבד 

עד  שטות לרוח שנפל החוטא על לרחם שיש

דעת בו ולהכניס עליו  לרחם ויש  עבירה, שעבר 

מן  אלא עני  אין כי דל  אל משכיל אשרי  בבחי '

השארת בענין רביז "ל דברי בהמשך  עיי"ש הדעת,

פעל  [וזה וכו ', ותלמיד  בן ע"י למטה הדעת

שלא  שאף  בנ"י, על נפשו במסירות משרע"ה

לאר"י, עמם בעצמו הוא להכנס תפילותיו נתקבלו 

הנצחית דעת  להמשיך התפילות ע"י  זכה מ"מ

את שהכניס תלמידו נון  בן יהושע ע"י לדור  מדור

שהוא  לדור , מדור הק ' הדעת  ועבר לארץ, בנ"י 

למטה  ג"כ  תהיה למעלה שהנשמה שאף  השלימות

וזהו עיי "ש ], למטה הדעת  הממשיך ותלמיד בן  ע"י 

של  בבריתו  ולהכניסם בנים [להוליד המצוה עיקר

שנכנס  כשם תורה"ק, אח"כ  וללמדם אאע"ה

בנים לב  להעמיד  וכו '] לתורה יכנס  כן  רית 

מבני ממולא העולם שיהא כדי – בעולם ותלמידים

אינו דעת  בן שאינו  מי כי  – דעה מבני  היינו – אדם

ויר "ש  הדעת להכניס  היא המצוה וע"כ כלל, אדם

אדם  בבני  מיושב העולם שיהיה ותלמידיו, בבניו

בארוכה. עיי"ש יתברך , השם את היודעין דייקא,

äæù –––– äîùì äøåú 'éçáá ãîìì  î"ò äøåú

íéöò úå÷ùäì äãåáòä ø÷éò

ïéðòå [ åë שמלמד ע"י  תלמידים דהעמדת זה

לימוד  הרי  לאחרים, ויר"ש  תורה

בגמ' כדאי ' לשמה, כתורה נחשב מט כזה דף (סוכה

אוע"ב) לשמה תורה או נקרא חסד שתורת

ע"מ  שתורה ורואים לאחרים, ללמד  ע"מ כשלומד 

וי "ל  לשמה, דתורה בדרגה היא לאחרים ללמד

לשמה  שתורה הרמב"ם דברי  ע"פ פנימי  הסבר 

שמלמד  וזה הבורא, אהבת מחמת כשלומד  היינו 

את שאוהב מחמת בסתמא הוא לאחרים תורה

רק  התורה אור  את לשמור יכול שאין עד הש"י

וכדרשת אלקיך' ה' את  'ואהבת  ומקיים לעצמו ,

פכ"ח)חז "ל תנדבא"ר לב, ו, דברים אל (ספרי, 'אהבהו

הוא  הש"י, את  ולהאהיב לאהוב והדרך הבריות',

ללמוד  וגו'', אנכי אשר האלה הדברים 'והיו  ע"י 

נקודת בתורתו שיש  ההוכחה וזו וללמדה, תורה

טבע  שזה לאחרים, התורה כשמתפשט ה' אהבת 

לימד  ורביז"ל להתפשט, שדרכם והאהבה החסד 

ג' מעשה סיפו "מ מחיגר)בספה"ק  שעיקר (מעשה ,

תורה  ללמד  היינו  עצים, להשקות היא העבודה

הקשה  יתוש כקלי' להיות ולא לאחרים, ועבודה"י

משפיע  שאינו  מקבל בבחי ' מוציא ואינו  שמכניס 

עסקו צדיקים וע"כ ח"ו, לגרמיה רק  הכל ולוקח

ספרים  והפצת בכתיבת או  תלמידים בהעמדת

להשפיע  יכוין וכדו' תלמידים מוצא שאין ומי וכו ',

בעולם  ית ' מלכותו  לגלות  הק ' לשכינה אור  בלימודו

לשמה) תורה ממש  לומד (שזהו כאילו  ויכוין

בחז"ל כדאי' הק' השכינה עם פ"גבחברותא (אבות 

לימוד מ"ו) בשעת כנגדו שכינה ושונה היושב שכל

התורה"ק .

 úà 'ñéðëî  òùåäéå' ––––  ì"åçá 'úî äùî'

 é"øàì ä" òøùî

' éàå [æëלחכמה סי'בפרפראות תנינא ליקו"מ (על

הנ "ל ) רביז"ל ז סמך  זו  שבתורה

והרוה"ק  הדעת  לו  ונתן  מוהרנ"ת  הק' לתלמידו

מדור  זו  סמיכה עוברת וכן  הבא, הדור  להנהיג

יתקי שעי "ז  רביז "ללדור , דברי  מו)ים אות (חיי"מ

ע"י המשיח, ביאת  עד יאיר שלו שהאור  שאמר 

להמשיך  הבאים לתלמידים מאירים שתלמידים

להבין  אפשר ועי "ז  לדור , מדור הק ' הדעת הארת

וזה  לדור, מדור ויותר  יותר  הצדיק  בסודות תמיד

שיהושע  וכדאי' מכניס , ויהושע מת משה בחי '

שאף  לאר "י , הרב אור  את המכניס  הוא התלמיד

לאר "י בגלוי להכנס  זכה ולא בחו "ל מת שמשרע"ה



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח לג ליקוטי 

דעת את  ומגלה הנכנס הוא תלמידו  יהושע הרי

משרע"ה  שנכנס נחשב שבזה באר"י, משרע"ה

לאר"י.

 øåãî äøáò  äëéîñä –––– ' äðä åáåùé éòéáø øåã'

 é"øàá  ì"æéáø  øåà  úà  äìéâù ð"áàø ãò øåãì

ïëå [çë שסמך הסמיכה שע"י  רביז "ל אצל היה

[אף  אחריו להנהיג למוהרנ"ת

רביז"ל  לעומת  לבנה פני  בבחי' שמוהרנ"ת

היה  לארץ שנכנס  להדור  מ"מ חמה, פני  שבבחי'

אף  שלהם והרבי  המנהיג נון  בן  יהושע נחשב

וה"נ  משרע"ה, לעומת  לבנה פני יהושע שהיה

מדור  הסמיכה עברה וכן ורביז"ל], מוהרנ"ת  בענין 

ר"נ  הרה"ק  המובהק  לתלמידו מוהרנ"ת מג"ע לדור

כמובא מב)מטולטשין  אות כן (בשו"ס שאמר 

ואח"כ  העט, עם הכל את  מכין  'שאני  מוהרנ"ת 

להנהיג  מטולטשין  נחמן  לר' גם ביכולת יהיה

בשיש "ק גם ומובא רעט)הגלגל', סי' ששאלו(ח"ג

בית הראש כיום הוא מי  מוהרנ"ת נכד מיכל ר ' את 

בלקו"ת  לג )המוזכר תפלה בזמננו(ח"ב לו, וענה

הסמיכה  עברה וממנו מטולטשין, נחמן ר' זה היה

זכינו שאצלו עד  הראב"נ, הרה"ק  לבנו ברוה"ק

שהוא  הנה', ישובו רביעי  ד 'דור קרא בו  שנתקיים

את הק' בספריו ולפרסם לגלות שזכה הרביעי הדור

שמאריך  [כמו לאר"י, נכנס  שמשרע"ה הק' הדעת

רביז"ל  פטירת  בעת שתיכף  קנ"ה, תורה בביאוה"ל

'כי הקדשים, בקדש  העיקרי  למקומה נשמתו עלתה

באר "י ' מקומה ועיקר וכו' משיח משה י].נשמת 

áøä ãåáë ø÷éò äìâúð ãéîìúä é" òמלכות (בחי'

בעלה) é"øàá עטרת  ÷éãöä ãåáë ø÷éòù

åðééäå [ èë מדור הדעת להעביר  שיש  כנ"ל

הקבלה, שלשלת בבחי ' לדור

הצדיק  נשמת של ההשארה עיקר  נשארת  שעי"ז

דרי  בבחי' ולמטה מטה למעלה דרי  עם מעלה

רביז "ל, שם כמש"כ  השלימות , עיקר שהוא ביחד ,

בעלה  עטרת דמלכות הנ"ל בחי ' נתגלה שעי "ז  עד

שבבחי ' לרבו  ובטל המקבל הנאמן שהתלמיד –

גילוי עיקר  את  ומגלה לבסוף גומר  הוא המלכות 

כנ"ל, באר"י, שהוא העיקרי במקומו רבו כבוד

כנ"ל. מכניס ויהושע  מת  משה בבחי'

_________________________

חשב י. האחרונה, בלילה ז "ל אדמו"ר שבפטירת  ז"ל, מורנ "ת  במאמר זה מכל "ונזכרתי קנה), מאמר (ביאוה"ל הראב"נ  וז"ל

ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות  בחידושיו אז עמדו [כפי וכו', אלקיך  ה' בית תביא אדמתך ביכורי ראשית הכתוב הלילה, כל

הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות  הסתלקות  סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר בדעתו עלה כך ושאחר

לך  יעשה בית כי הכתוב יסובב שעליו דוד, בן ש 'ל'מ 'ה'] באותיות הנמצא מ 'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו ה' בית  אם כי זה אין

למשכן  ציון תהיה אשר מה כל "כי וכו', יתברך " וחכמתו אלקותו בית בעיקר הוא בעצמו ז "ל אדמו"ר שגם מבואר שמזה ה',

בנשמות  שכינתו להיות  כביכול ותאותו רצונו בסיבת  רק הוא הכל, [על] כבודו וכסא ומנוחתו שכינתו וזאת יתברך , הבורא כבוד

דברי  מצירופי זה כל כמבואר הבית ראש  שהוא לכולם, והראש  בהמובחר והעיקר אלקינו, בית  מעדן הגדלים שלמטה, ישראל

מהרנ"ת  ודברי מדבריו זה גם [כמבואר ונשמתו רוחו חלקי עת  בכל ולמצוא לחפש  מוכרח בעצמו הצדיק גם ולאשר ז"ל. אדמו"ר

משם  יצא אשר וכל לנצח , מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את למסור בעצמו ז "ל אדמו"ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז "ל

כמבואר  בתמידות , לארץ בחוץ להשתקע  ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא לחזור דעת על זולת היתה לא

ו אות  ה"ד לסעודה נט "י הלכות הלכות , [ליקוטי הקדושים מהר"ן מדבריו ובחיי ו] אות  ה"ד בסעודה הנוהגים דברים ובהל'

ועירו  בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו אבל מקומות, ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש , נסיעתו בסיפור

קדשים' קדש' וכו'. וכו' השעה מפני הדחיה בסיבת  זולת  היתה לא פטירתו כל שגם ז "ל, מורנ"ת מפי נשמע וכן וכו' וכו' לבד

ישראל  ובארץ הקודש. במקום מקומו, ועיקר לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח משה נשמת  כי מ'ש 'ה', תיבות סופי תהיה'

ע"כ. רבי". לאותיות  ריב מאותיות  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י', אותיות 



לנפשך  חכמה דעה לד

åãé ìò àäéù ãò ãéîìúä  úà áéùçäì ùé

 ãéîìúå ïá úåììë

ì"æéáøå [ ìשהשלימות הנ"ל בתורה מאריך

בעולם  הדעת  השארת  כשיש  היא

אצל  זכינו  לא ואמנם תלמיד , ע"י ובין  בן  ע"י בין 

אלא  אחריו הממשיך אליעזר בנו שיהא משרע"ה

פה  מאריך וכן התלמיד, נון בן יהושע רק 

עמוקות  המגלה בשם לחכמה (שהיום הפרפראות 

דידיה) שישאר יו"ד זכינו  לא רביז "ל אצל גם שכן

בחיים אפרים שלמה ר ' הנ"ל האור בנו  אצלו (שהיה

מב"י) כנגד  ואפרים מב"ד , כנגד  שלמה המשיחין, ,דב'

לא  וע"כ התלמיד , בבחי ' רק  ההמשכה ונשארה

כנ"ל  היא העבודה אך  התיקון , לתכלית  זכינו

שגם  ולגלות  ותלמיד, בן כללות בחי ' לגלות

דבר  ליהושע ה' שאמר  וכמו  בן, בחי ' הוא התלמיד

נון  בן שיהושע לגלות שצריך  שנים, ולא לדור  אחד

ומקבלים  מחשיבים שאנו  ע"י בן , בבחי' ג"כ הוא

אמיתית בחשיבות  התלמיד  של ודבריו  דעתו  את 

בן . ממש הוא כאילו

íéãéîìúä 'éçáì éåæéá íåøâì ø"äöéä êøã

íäéìò  å÷ìçéå  íäéøáã  åìá÷é àìù  íééçä

 àìå [àì בבריאה טבע שיש  הנפוץ כטבע

ומזלזלים  בן  בחי' יותר שמחשיבים

מרביז"ל  הדורות ברוב כן  שהיה כמו תלמיד, בבחי '

ודעת הנהגת את  דור  בכל כראוי  קיבלו  שלא

ביזוי בבחי' בדורו שהיה פטירתו התלמיד אחר (ורק 

דבריו) את יותר להחשיב הרה"ק התחילו [ואפי'

אצלו הראב"נ שנתקיים הרביעי המוסמך הוא (שכנ "ל 

כנ "ל ) הנה' ישובו רביעי חייו'ודור מימי  גדול בחלק 

נחמן  ר ' הרה"ק אביו  במעלת  להכיר  זכה לא

ועברו נענש שע"ז בעצמו שאמר  וכמו  מטולטשין ,

משום  שכ "ז ודחקות , ועניות משונות תלאות  עליו

לעלות בילדותו  עליו שציוה לאביו תיכף שמע שלא

שאביו אז  הכיר לא שעדיין משום והיינו לאר"י,

הרוה"ק  עתה נמצאת  שאצלו המוסמך  הוא

רביז"ל  של להכיר וההשראה כשזכה אח"כ  ורק  יא,

המוסמך  בעצמו להיות  לבסוף זכה אביו במעלת 

'ויהושע  של הבחי ' כנ"ל בו שנתקיים עד  מרביז"ל

הנה', ישובו  רביעי  'ודור של באופן מכניס',

רביז"ל  של הגילוי  שאת ביתר ידו על שנתגלה

לגרום  תמיד  היצה"ר דרך  הוא שכן כנ"ל], בארה"ק 

שבאותו החי  התלמיד את  יחשיבו  שלא לביזוי

עתה  עוברת  העליון  הצדיק של הק' שדעת הדור

ידו, בארוכה על הריח ברכת  הל' בלקוה"ל  (כמש"כ

אלימלך ) נועם שבסוף  אגה"ק  מח'בשם היתה שתמיד ,

שבדור  הצדיק  עליועל חלקו ג"כ  האריז "ל ובימי  יב,

שבדור  החיים התלמידים את  כראוי והמחשיב וכו ',

_________________________

ומעלתו,יא . מחשיבותו כך כל ולידע  להכיר אביו] [של הקדושים חייו בימי זוכה הייתי "ואם כתב מז) (אות וסיפורים בשיחות

אשר  כזה, ודחקות  ועניות המשונות התלאות  עלי עוברים היו שלא ברור אני יודע  שנים, שלשה ערך זה לבבי אל שמתי כאשר

ע"כ. מהם". יצאתי לא היום עד

ר"ה  מזמן למיטתו, רתוק  חולה ששכב הקשה חליו בעת ז"ל ראבר"נ של ימיו "בסוף  בזה"ל, הביא קפו) סי' (ח "ה ובשש"ק

וכדו', חמות  אמבטיות פעם מדי לו לעשות צריכים והיו ומרים, קשים יסורים אז לו שהיו תרע"ט, טבת ר"ח  עד תרע "ט  שנת 

באומרו  לאר"י, לעלות בילדותו לו שצווה אביו של לציוויו (בהתכוונו אבי לקול לשמוע  זוכה הייתי אילו ואמר, פעם התבטא

ע"כ. עלי". שעובר מה עלי עובר היה לא אותך ), לסבול יכולה אינה לארץ חוץ  ישראל, לארץ שייך  אתה לו,

הדור יב. שבאותו האמת הצדיק את  ולהעלים להסתיר ודור, דור בכל שמתגבר היצה"ר התגברות  עיקר וזה שם, הלקוה"ל ז "ל

בזה  גם מודים הבאים הימים בשכבר ואח"כ הדור, שבאותו הצדיק על הוא המחלוקת  שעיקר בחוש, רואין שאנו כמו דיקא,

גדול  מחלוקת  היה ז "ל האר"י בימי כי שאחריו, הדור שבזה הצדיק  זה על חולקים אבל צדיק, היה בודאי שזה ואומרים הצדיק,

בכמה  ואח"כ האריז "ל, בכתבי כמובא כזה, הקודש רוח  לו שיהיה כזה חידוש  הדור באותו שימצא להודות  רצו ולא האר"י, על

עד  שאחריו, שבדורות  אחרים צדיקים על חלקו אבל וכו', אלוק איש  נפלא חידוש שהיה מודים והכל האריז "ל, נתקבל דורות 



תשע"ו  שפטים פרשת דא"ח להליקוטי 

שהוא  כנ"ל, ותלמיד  בן  בחי ' שמחבר  בבחי' הוא

בתוך  יוסף בן  משיח של האור את לגלות בבחי '

משיחין  דתרין איחוד בבחי ' דוד , בן (אורותמשיח

בחי' בתוך בן דבחי' אור העיגולים אורות  בתוך  היושר

הכולל תלמיד ) משרע"ה וגילוי להארת  זוכים ועי "ז  ,

כל  להמתקת זוכים זה ידי ועל כחדא, המשיחין ב'

בימינו במהרה ברחמים השלימה ולגאולה הדינים

אמן .

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

הודו  המתנגדים רוב הבעש "ט  ובימי גדול, מחלוקת  עליו והיה מאוד, ונורא נפלא אור שהיה ז"ל, הבעש "ט  היה לימינו שסמוך

שם  מדבר אלימלך  נועם ספר בסוף  [ועיין בספרים מזה מובא וכבר ודור, דור בכל הוא וכן ז "ל, הבעש"ט על וחלקו בהאריז "ל,

דיקא, הדור שבזה האמת הצדיקי ע "י דיקא הוא האמונה, בירור שהוא המדמה בירור שעיקר מחמת  הוא זה וכל (באגה"ק)], מזה

בראשית  מעשה חידוש  כפי מחדש , יום בכל האמונה לברר צריכין כי ע "ב) כח דף (סנהדרין שבימיך' שופט אלא לך  'אין כי

לארכו  זה על עצמו דבר הבעל מניח  וע"כ דיקא, הדור שבאותו הצדיק זה ידי על אם עי מתברר אינו שזה כנ"ל. היום שבאותו

שהיא  האמונה שעיקר מחמת  ח "ו, אליו יתקרבו שלא כדי וקושיות  מחלוקת  עליו ולהרבות  הצדיק  זה ולהעלים להסתיר ולרחבו

עכ"ל. כנ "ל. דיקא הצדיק  בזה תלויה ישראל קדושת  עיקר



לנפשך  חכמה דעה לו 

זי"ע  מסאטמער משה הויואל אדמו "ר דכ"ק àיא "צ

 è" ìòòä òåáùî êùîä

 éáâì ãçåéîá  úòâåð äúò  ÷" äøä  úîçìî

 àáöäå  íéàîèä íéøéùëîä

åúîçìîå [à זי "ע מסאטמער הרה"ק כ"ק  של

מלחמה  היא הציונות בקלי '

הקשות הקלי' לגבי עתה במיוחד הנמשכת  רוחנית

הטמאים  המכשירים של האחרון, בדור  שהתחדשו 

לקלי ' אח"כ  נמשכה הנצרות שקלי' [וכדאי' וכו ',

ההשכלה  לקלי' נמשכה ואח"כ  שר "י, ש"ץ

המכשירים  לקלי ' נמשכה עתה הרי והציונות ,

ה"י], יחד הטומאות אלו כל את שכוללים הטמאים

עבודה"י לצורך בהם שמשתמשים שטוענים שיש

בתשובה  ולהחזיר  הרבים ולזיכוי תורה לשיעורי 

הציונות של הנוראה הקלי' אותה ג"כ וזה וכו ',

איזה  ע"י הרע את ומתירים שמכשירים והמזרחי

ההבדלה  ללא המתקה לעשות ורוצים טובה, נקודה

הצבא  טומאת  קלי ' בענין הוא וכן  כנ"ל, וההכנעה

ישראל  בחורי יצילו ידם שעל שאומרים הציוני 

שם  להם וימסרו סדרים להם ויעשו  הנחשלים

להכשיר  רוצים זו  נקודה וע"י וכו ', בתורה שיעורים

וצריך  נוראה טעות  וזו  עצמו, הרע את  ולהתיר 

שלא  אלקות ודעת דשמיא וסייעתא רחמים הרבה

ה"י, טוב' לרע ד'האומרים זו  נוראה בקלי ' ליפול

בתורה  גדולים אנשים גם טעו זו נוראה ובטעות 

ועבודה"י.

äîìù  ìù ïåéìòäå äåáâä  äùòî êôäð êéà

'' ä éðéòá  òø' ì ä" ò êìîä

åîëå [á'הק אדונינו  על מפאנו  ברמ"ע דאי '

שאמרו ע"ה המלך  שלמה ה' ידיד

חז"ל א)עליו ו, ביבין (שמו"ר גורף  שהיה לו  שמוטב

ומבאר  ה'', בעיני הרע 'ויעש עליו  נאמר  היה ולא

שגם  טענה שהע"ה על היתה דרגתו  שלפי בזה

נשים  אלף  עם שהתחתן  הנ"ל בענין  טעה הוא

כוונתו שכל ובודאי וכו ', פרעה בת ועם נכריות ,

במלכות הקלי ' כל את ולתקן להעלות כדי  היתה

הנורא  ה' יחוד גודל בחי' – חכמתו גודל בכח שד "י ,

אצלו , הלשם שהאיר בזה ביאר à(כמש"כ ושם ,

באמת ואמנם עיי"ש) אחר באופן בזה טעותו 

אצלו שהאיר  ה' ויחוד חכמתו  וגודל כוחו  בגודל

שהיה  באופן רק  זה אך הקלי' כל לתקן ביכלתו  היה

קו שעשה מכניעם באופן לא אך  הקדושה, תחת דם

הבדלה  קודם עשה ולא וכיבדם, לביתו שהכניסם

_________________________

בשער א . האריז "ל ואמר שלמה שנשא נשים דאלף הענין סוד ג"כ וזהו ג), סי' כא ענף  ד דרוש ח "ב התהו עולם (דרושי ז "ל

דחול  יומין אלף  והם גבורות , ות "ק  חסדים ת"ק אלף. בסוד שהוא נוגה מקליפת היו הם כי י"א) א' (מלכים בלק"ת וכן הפסוקים

לקדושה  להחזירה נוגה קליפת את  לתקן שלמה כוונת והיה חול, שהוא שלמה לך האלף  ובסוד רכ"ז) (פקודי בזוה"ק שאמרו

וכו'. עיי"ש . ס"ג) כ' (ענף  כנ"ל דהושע  זנונים האשת ע "ד כוונתו והיה בקדושה אותן לכלול כדי נשים האלף  אותן נשא ולכך 

יומין  אלף  שהיא כולה הקליפה כנגד שהוא אלף , נשא לכך  כי כולה ולתקנה כולה הקליפה כל את  לכבוש  רצה כי היה וכ"ז 

רק אפשר אי זה כי בידו עלתה לא לכן כולה הקליפה כל את  לתקן שרצה ומשום (ספ "ג), אבי"ע קיצור שער ע ' כנז ', דחול

עכ"ל. וכו'. המשיח בביאת



זי"ע  מסאטמער משה הויואל אדמו"ר דכ"ק לז יא"צ

של  באופן  זאת לעשות  צריך  היה אלא והכנעה,

הקלי ' את  מבזה שהיה באופן  היינו  ביבין, גורף

הוא  בהם שעוסק מה שכל הכל ושיראו  כל, לעיני

ומאוסה, נבזית  מלאכה שהיא ביבין, גריפת בבחי '

אותם  מבזה שהיה וההבדלה ההכנעה אחר  ורק

שלימה  בתשובה להחזירם לגיירם ג"כ  יכול היה

וכיון  שד"י, במלכות  העולם כל את  לתקן  ועי"ז

לביתו הכניסן אלא קודם והכניעם ביזם לא שהוא

בענין  התעסק שתיכף  דהיינו  כבוד , של באופן

עליו ונהפך  להמתיק הצליח לא ע"כ  ההמתקה,

בעיני 'רע עליו שנאמר  למעשה זה גבוה מעשה

קודש  שאפי' זה נורא פגם חמור  כמה [ורואים ה'',

כמעט  הרי לש"ש  כולו שכיוון שהע"ה הקדשים

בחז"ל  כדאי' זו , בטעות ח"ו לגמרי עולמו  איבד 

ע"ב) קד דף שאין (סנהדרין אלו בין  למנותו  שרצו 

שהגין  דהע"ה זכות  לולא ה"י  לעוה"ב חלק להם

וכו']. בעדו 

 áäæä  ìâò àèç 'éçá àåä  ì"ðä àèçä

 äæå [â ללא הרע המתקת עשיית של החטא

עגל  חטא בבחי ' הוא והבדלה הכנעה

ואמר  הזהב עגל בתוך קדוש שם שהניחו  הזהב

רב  שהערב הנ"ל בבחי ' היינו  ישראל, אלקיך  אלה

טובה נקודה איזו  הכניסו  שם שהיו (שם והמכשפים

הטומאהקדוש ) עצם זרה)בתוך  הזהב-עבודה (עגל 

ערבוביא  בזה ועושים ח"ו , להכשירה סברו ובזה

לטומאה הקדושה רב)בין  ערב גם (טומאת  וזה

ע"י ע"ז, שט"ן – שעטנז  של החמור האיסור  בבחי '

בטוב רע הטוב,עירוב בחי' רחמים על מרמז (שהצמר

הרע) בחי' הדינים על .והפשתן

 àáöäìå  íéàîèä  íéøéùëîäì áòúîå àðåù 'ä

(íéîñ)  íéàîèä  íéçîöäå àîèä

ãéîúå [ãשהשי"ת ולדעת  קודם להבדיל יש

את היינו  הרע, את  ומתעב שונא

חיבור  אפשרות  בהם שיש  הטמאים המכשירים

שונא  והש"י ה"י, שבעולם תחתית השאול לכל

עבירות הג' כל שם שיש  הטמא הצבא את  ומתעב

הצמחים  סוגי  כל את  ומתעב שונא וכן  החמורות,

סמים)הטמאים דעת(הנקראים כל את המאבדים

וגם  ומתחתיו, תחתית לשאול אותו ומפילים האדם

ואורות מוחין  לקבל כדי בהם שהשתמשו היו בזה

שזה  נורא, שיבוש  מהאי רח"ל לעבודה"י , כביכול

טו כנ"ל ע"יג"כ הרע עצם להכשיר  הנ"ל מאה

איסור  וזה בהם, למצוא שרוצה אלקות  של נקודה

ללא  עצמו  הרע ולתקן  להשתמש שא"א כנ"ל נורא

כנ"ל. והכנעה הבדלה

ø" äéå ההילולא בעל של הק ' בדרכו לילך שנזכה

באופן  והכנעה הבדלה אצלינו ושיהא

בכח  ואז בשלימות  נקיה הקדושה תהא ועי "ז  השלם

והנקי, הקדוש ובאופן  במקום המתגלה ה' היחוד

בעולם  התשובה ואור כח להמשיך ג"כ  נזכה

להש"י, בתשובה הרשעים וכל העולם כל להחזיר

הגאולה  את ולהביא הדינים כל להמתיק  ובזה

בב"א. גמורים ברחמים


