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 úòãå  íòèî äèîì ìù êøãá  åëìä  íéìâøîä

äìòîì àåäù  ìàøùé  õøà úùåã÷  åâéùä àìå

 úòãå íòèî

: é" ùøéôפרשת נסמכה למה אנשים' לך 'שלח

שלקתה  לפי מרים, לפרשת מרגלים

ראו הללו ורשעים באחיה, שדברה דבה עסקי  על

וכו'. לדעתך לך שלח שם: עוד מוסר . לקחו ולא

אנשים  כל המה: ישראל בני ראשי אנשים כולם

היו, כשרים שעה ואותה חשיבות לשון  שבמקרא

ע"כ .

 àúéàאדנ"י שם הנקראת  דהשכינה בספה"ק

כאשר  הנה תרע"א, במלואו שעולה

ס"ה  שהוא אדנ"י  דשם הפשוט מספר ממנה תוציא

את ויתור "ו  בפסוק נרמז וזה תר"ו מספר נשאר 

הק' השכינה בחי ' היא ישראל ארץ כי  כנען. ארץ

אנשים  היו  המרגלים והנה אדנ"י . שם בבחי '

כשרים  שעה שבאותה רש "י  כמ"ש  מאד גדולים

וזהו נפלו , ישראל לארץ הגיעו  כאשר אך  היו,

בבעה"ס  וכן  למוהרא"ס הלוי בעבודת דאיתא

הוא  בדבקות המרגלים של דהמהלך ספה"ק  ובשאר

אחור  בחי' של המדרגה שהוא ודעת, מטעם למטה

אך  לארץ, חוץ של המדרגה וזה חיצוניות , ובחי'

דארץ  דבקות של המדרגה הוא התכלית עיקר

המדרגה  שהוא ודעת, מטעם למעלה שהוא ישראל

בסוד  רבינו משה של הדרך  כי  רבינו , משה של

למעלה  של המדרגה שהוא לקח' כושית 'אשה

בסוף  המובא מרים פרשת  וזהו ודעת , מטעם

משה  של הדרך  הבינו  שלא בהעלותך , פרשת

למעלה  שהוא כושית אשה בסוד  שהיה רבינו 

מוסר  לקחו  ולא ראו הללו  ורשעים ודעת , מטעם

עמ  מכל עמוק  זה וענין  הק', רש"י וק .כמ"ש 

 øæåç øåà 'éçáå éìáá ãåîìú úðéçá àåä ì" åç

 øùé øåà 'éçáå éîìùåøé ãåîìú 'éçá é"øàå

äàîéúñ àçåîå àúìâìâ ìù  úåâøãîä 'á  íäå

 äðäã, ישר אור בחי ' הוא ראשונות  לוחות

בחי ' והוא א"א, מדרגת  הוא ובשורש 

עיקר  ושם מהדעת, למעלה שהוא ישראל ארץ

בחי ' שהוא הסלע' אל 'ודברתם בסוד  הדבקות

לארץ  חוץ של הדבקות  אך  הדיבור, סוד נשיקין

תלמוד  בבחי ' פלפול של הדרך שהוא הכאה בסוד

תלמוד  זה הושיבני  במחשכים נאמר זה ועל בבלי ,

של  המדרגה בבחי ' חוזר  אור  של הדרך  והוא בבלי ,

של  הדרך  הוא ישראל ארץ אך ודעת . מטעם למטה

הדרך  והוא ירושלמי , תלמוד  בחי ' שהוא ישר אור 

'אין ', של המדרגה שהוא הגלגלתא בחי ' של

הוא  בבלי תלמוד  של פלפול של הדרך  משא"כ 

י "ג  בסוד  הדיקנא, ששם סתימאה מוחא של הדרך

של  הדרך שהוא בהן  נדרשת  שהתורה מדות 

הסלע, הכאת בסוד ותירוצים וקושיות  פלפולים



לנפשך  חכמה דעה ד

המדרגה  והוא ודעת , מטעם למטה בבחי ' שהוא

למעלה  הוא הגלגלתא דרך  אך 'אני', בחי' של

מעשיות מצוות של השורש ושם ודעת , מטעם

כידוע. ודעת מטעם למעלה שהם 

 úîàáåכי מהבבלי , למעלה הוא הירושלמי

והבבלי ישר אור  בסוד  הוא הירושלמי

מאד , גדול עמקות  בזה יש  מ"מ אך חוזר, אור בסוד

בבבלי מעליותא שיש  רואים אחרת  בהבחנה כי

שנים  כמו  הוא מבבל שבא דאחד בגמ' כמש "א

ישר  אור  שבאמת  דאף הוא, והענין  ישראל. מארץ

ישר  אור  אחר  מ"מ אך חוזר , מאור גבוה יותר  הוא

מזה  נכנסים כאשר ג"ר, ובחי ' נשיקין בחי' שהוא

מקום  שהוא ו "ק  בחי ' שהוא חוזר לאור שוב

עי"כ  נעשה כי טפי, במעלה הוא עולה הפרטים,

כבהכאת הכאה בבחי ' ולא בשלמות  הזיווג סוד

כמו וזהו מאד. ודקים עמוקים דברים והם הסלע,

להכין  בלי  תורה שאומר  שהצדיק רבה"ק  שאמר 

והוא  מלמעלה, לו  שמתגלה כפי רק  לכן, קודם

את לכן  קודם שמכין מצדיק גבוה יותר בודאי 

שאין  בצדיקים הוא זה כל אך  לומר, שרוצה התורה

הקודש , רוח לו  שיש  הצדיק  אך  הקודש , רוח להם

של  הלבוש  גם עמו לוקח ישר  לאור שנכנס אחר

בדרך  הוא אך  התורה, פרטי  לכל ונכנס  חוזר האור 

יותר . הרבה עליונה

'éçáá øùé øåà ãåñá  ìàøùé õøàì äñéðëä

 à" ìãøä ãò  úåìòì êéøö  íùî êà àúìâìâ

äùòð  ë"éòå øæåç øåàä  íò  íâ øáçúäìå

ô"áôã ãåçéä  úåîìù

ïéðòäå גלגלתא בחי' רק  אינו ישראל דארץ הוא

בחי 'ובחי של הדרך  שהוא ישר , אור '

בתחילת רק  זהו  כי ודעת, מטעם למעלה בסוד  'אין '

יש  באמת אך נשיקין , בסוד בתחילה הכניסה

רחל  של האמיתי  האני בחי ' גם ישראל בארץ

י"ש  בסוד  הרדל"א של המדרגה שהוא פב"פ , בבחי '

העליה  בסוד  ישרא"ל, ארץ בחי' שהוא רל"א

ואז  הבורא, של האמיתי ה'אני' את המגלה לרדל"א

רחל  בבחינת  דפב"פ השלם ליחוד  להגיע יכולים

בחו"ל. כמו  דהכאה יחוד  בבחי ' שאינו  הגדולה,

äðäã לארץ נכנסים היו הסלע אל דיבור  היה אם

ללא  ישר אור  של הדרך שהוא ישראל,

הדיבור  בסוד  נשיקין בבחי' והוא והכאה, טורח

בכח  באמת  אך  הגלגלתא, של המדרגה שהוא

האור  דאחר והיינו  לרדל"א, לעלות  צריך הגלגלתא

לעלות צריך בשורש , הז"א בחי' שהוא ישר

המדרגה  שהוא שם, אשר  חוזר אור ולבחי ' לרדל"א

השלם  יחוד  נעשה ואז שם, הגנוזה המלכות  של

כמו למטה, למטה עד  הזיווג גומרים ועי"כ דפב"פ,

גומרים  קה"ק, להיכל הכניסה דבכח הגר "א שביאר

הספיר . לבנת היכל במקום למטה עד היחוד 

 éåáéø  úðéçá ï÷úì êééù àìù åùùç  íéìâøîä

 õøàá  äìâúîä 'éðà' ä úðéçá íäù  íéìëä

ìåëé á"äòá ïéà  ìåëéáëù  åøîà ïëìå  ìàøùé

íùî åéìë àéöåäì

ïëìå לך שלח למשה הקב"ה אמר  בתחילה

ויהושע  כלב נכנסו וכאשר  לדעתך, אנשים

רחל  של המדרגה לגלות  התחילו  ישראל, לארץ

העליון  'אני' בבחי' המלכות של המדרגה שהוא

ישראל, ארץ את  להפך צריכים והיו דקדושה,

בחי ' את לקחת כלומר  כנען, ארץ את  ולהכניע

את עי "כ  ולגלות ישראל, בארץ המתגלה ה'אני '

הדבקות שהוא הפנים, מצד  רחל של המדרגה

לארץ  בחוץ רחל כמו ולא ודעת, מטעם למעלה

הסלע. הכאת  בבחי' ודעת  מטעם למטה שהוא

 íðîàå ישראל לארץ שנכנסו המרגלים שאר 

שם  וראו  ודעת, מטעם למטה של בדרך

שם, שהיה החזק ה'אני ' בחי ' שהוא הכלים בחי' את 

את להוציא יכול אין בעה"ב שכביכול זה על אמרו

שהוא  ב"ה הוי"ה שם שבבחי' שחשבו  דהיינו כליו ,

אפשר  אי  דאצילות , הז "א בסוד הבית בעל בחי '

חוץ  בחי ' שהוא הכאה בבחי ' רק  היחוד  לעשות 
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שהם  דנשמה מוחין של המדרגה שהוא לארץ

לעשות קשה ישראל בארץ אך  דחו"ל, דאח' המוחין

ישר , אור סוד  שהוא ב"ה הוי "ה שם בבחי ' היחוד

שם. שיש הכלים ריבוי  מחמת

ä"éåä íùá ÷ø  åðéîàä àìù  íéìâøîä  úåòè

ä"éåä íù  ìù ãåñä  åòãé àìå à"æ àåäù äèîì

 à"æä íò ãçàúîä àøåá  õåöéð ãåñá éùøùä

ïéðòäåדבאמת הסוד  הבינו לא דהמרגלים הוא

אחוז  הוא הרי  ז "א, שהוא ב"ה הוי"ה שם

שהוא  בורא, הניצוץ בסוד  למעלה למעלה ומושרש

ז"ל  הרש "ש מרן שביאר  וכמו הז"א, עם מתאחד 

ע"ב) ל "ד  ניצוץ (נה"ש שורש  בסוד  עתיק הוא דז"א

הוי "ה  שם וסוד ב"ה, א"ס  עד  עולה ידו  ועל בורא,

הוא  אלא למטה, דאצילות  ז"א בחי' רק  אינו ב"ה

רדל"א  שהוא נברא וניצוץ בורא ניצוץ עם מתאחד 

באמת הוא למעלה בשורש  הוי"ה שם ועי"כ וא"א,

הארץ. כל את הוי "ה כבוד וימלא וזהו ב"ה, א"ס

הוי "ה  שם של השורש את השיגו לא והמרגלים

בורא, ניצוץ בסוד  למעלה למעלה ששרשו ב"ה

משם  להוציא יכול בעה"ב אין שכביכול אמרו  ולכן

שהוא  ישראל שבארץ והאני  היש  בחי ' ראו  כי  כליו ,

ריבוי בחי ' לתקן  אפשר  שאי  ואמרו הכלים, בחי '

ליחוד  להגיע אפשר ואי ישראל, בארץ שיש הכלים

ישראל. בארץ רחל בבחי' השלם

ìòå יגדל ועתה תמרודו , אל בהוי"ה אך נאמר זה

באמת כי לאמור, דברת  כאשר אדני כח נא

י "ג  ששם א"א במקום למעלה רק  אינו  המלכות 

של  המדרגה שהוא בהן , נדרשת שהתורה מדות 

הוי "ה  שם שהוא הז "א בבחי' אפילו  אלא 'אין ',

בשלמות לתקן יכולים דז "א, דיקנא תיקוני  ט' בסוד

הוי "ה  שם של העליון  שורש ידי על האני בחי ' כל

מי "ג  למעלה היא ישראל ארץ באמת  כי  ב"ה,

ואין  אני בבחי ' הוא אלא 'אין' בחי ' רק  שהוא מדות 

הי "ג  וגם דז "א מדות הט' גם צריך ולכן כחדא,

גם  אח"כ נכנסים מדות הט' שבכח כלומר  מדות ,

כחדא, ואין אני  של למדרגה עולים ואז מדות , לי "ג

כל  את  הוי "ה כבוד  וימלא אני  חי  ואולם ועז "א

בבחי ' הוי "ה משם מקבלת המלכות  כי הארץ,

בחי ' נעשה ואז  בורא, הניצוץ של העליון שורש 

בכח  ולא ב'אין ' האמינו והמרגלים אדני, כח יגדל

והיינו כחדא, ואין אני  בבחי' שהוא העליון ה'אני '

מקיפין  רק  להם להם שהיה היה ולא א"א, מבחי'

למעלה  ולא ודעת  מטעם למטה רק  זו  מדרגה

ז"א  בבחינת רק הוי "ה בשם והאמינו  ודעת, מטעם

רק  כי ברדל"א, למעלה שרשו  כפי  ולא למטה,

ברדל"א  למעלה הק' השכינה את  משרישים כאשר

קדושת באמת  שהוא ודעת מטעם למעלה הוא אז

בחי ' של לדבקות להגיע יכולים ועי"כ ישראל, ארץ

ארץ  קדושת  אמיתת  שהוא רל"א י "ש  בסוד ישראל

ישרא"ל.

ùôð úåøéñîá  åñðëðù é"ò äùåã÷ã  íéìâøîä

 úåìâì  åìëé 'ïéà' ãåñá úòãå íòèî äìòîì

 àãçë ïéàå éðà 'éçáá à"ìãøäã  íìùä ãåçéä

åäæå הצדיקים דייקא כי לדעתך , אנשים לך  שלח

אח', בסוד בתחילה שהיו  וכלב יהושע בבחי '

להיות צריכים היו  וכך דקדושה, מרגלים בחי' והיו 

שהוא  ישראל לארץ שנכנסים דאף המרגלים, כל

דבר  וזה ודעת, מטעם למעלה ישר  אור  בבחינת

מטעם  למטה שהוא חו "ל שבמדרגת  למי קשה

וכלב  יהושע כמו  נפש מסירות לזה וצריך ודעת ,

שהוא  ישראל, ארץ קדושת עומק נתגלה ידם שעל

ודעת, מטעם למעלה והנורא הגדול היחוד כח

רדל"א, למדרגת  עד מהגלגלתא העליה שהוא

שהוא  הארץ', כל את  כבודו  'וימלא מתגלה ועי"כ

בורא. ניצוץ בסוד  השרשי הוי "ה  שם גילוי

äðäã וכח ההכאה כח שהוא לארץ חוץ של הכח

הכל  שהם חו"ל של האחוריים וכח הפלפול

לארץ  מגיעים כאשר אך בקדושה, גדולים כחות 

גדולה  קדושה צריך כי  קשה, בתחילה הוא ישראל

של  המדרגה שהוא ודעת, מטעם למעלה



לנפשך  חכמה דעה ו 

האני בחי' גם שם יש אלא זה, רק  ולא הגלגלתא,

רק  הגמור האני במקום לעמוד אפשר  ואי הגמור ,

ודעת מטעם למעלה של מהמדרגה נכנסים כאשר

בחי ' לתקן זוכים כאשר  ואז  הרדל"א, עד ועולים

האני שהוא הרדל"א בבחי ' ישראל ארץ של האני 

האני אין  זה במקום הנה הבורא, של האמיתי 

השלם  היחוד בבחי' אלא והכאה, פלפול בבחי '

בחי ' הוא אלא וקושי , הכאה בדרך  שאינו  עצמו 

ידי ועל מיין, דודיך  טובים כי פיהו  מנשיקות ישקני

יותר  משיגים ישראל ארץ בחי ' של הנשיקין

נכנסים  כאשר  בתחילה ורק  חו"ל. של מהבחי '

למעלה  להכנס צריך כי קשה הוא ישראל לארץ

יותר  שהוא ירושלמי  תלמוד  כמו  ודעת , מטעם

למעלה  שהוא ישר  אור לבחי' להכנס  וצריך  קשה,

עומדים  כאשר  אך רוה"ק, לזה וצריך ודעת , מטעם

הגמור  לאני  ולזכות לרדל"א לעלות  יכולים בזה

לשלמות זוכים כי גדול, הכי הפלפול באמת שהוא

המ"ן  את  המ"ד של הניצוח בחי ' והוא פב"פ, היחוד

בדרך  אינו אך דקדושה, מלחמה בחי' ע"ד  שהוא

בזה  נכלל ואז היחוד, של ניצוח בדרך  אלא הכאה

דהיינו הקדושה, בתכלית  הפלפול בחי' כל

המתגלים  הכלים של פרטים הפרטי  כל שמתקנים

בבחי ' היחוד  שלמות עי "כ  ונעשה ישראל, בארץ

הרדל"א. במדרגת כחדא ואין  אני

 ï÷úì  ìåëé ìàøùé õøà  úðéçáá úîà ÷éãöä

 ãøôðä 'éðà' ä úðéçááù  úåìåôð éëä  úåîùðä

 äðäå יש שם ישראל לארץ נכנסים כאשר 

לתקן  שיכול אמת הצדיק של הקדושה

היו דהמרגלים מוהרנ"ת  וכ ' נפולות , הכי  הנשמות 

הנשמות לא אך נשמות , לתקן  יכולים שהיו  צדיקים

אך  ודעת , מטעם למטה בחי ' אלא ביותר, הנפולות

בבחי ' הצדיק  אך  הנפרד, לאני שנפלו הנשמות לא

עם  ומשתמש ישר, אור  בבחי ' שהוא ישראל ארץ

שאת, ביתר  ישר  לאור  לחזור כדי  רק חוזר  האור 

הנפרד  לאני  שנפלו הנשמות  אפילו  מתקן  הוא הנה

שאת, ביתר  היחוד לגלות כלי  נעשה ועי "כ  ממש,

אלקיכם  ה' אני בחי ' עד הנפרד  האני את  מעלים כי

הגמור . היחוד  מתגלה ועי"כ הבורא, של

 äæå מעט בבחי' רק היו  ראשונות  דהלוחות הטעם

התורה, נתרבה שניות  לוחות ידי ועל תורה,

והלכות כתובים נביאים התורה כל ונתגלה

ראשונות הלוחות  שבירת ידי על כי  ואגדות,

לוחות של הכח נתבטל לא שניות, ללוחות  והכניסה

אח"כ  מקשרים כאשר  באמת  אלא ראשונות ,

מדרגה  נעשה שניות  הלוחות  עם ראשונות הלוחות 

כל  מתגלה שניות הלוחות ידי על כי גדולה, יותר 

חוזר  וכאשר  ה'אני ', בחי ' של פרטים הפרטי 

היחוד  שלמות נעשה ראשונות  לוחות בכח להיחוד

טפי. עליונה במדרגה 

 ãåñá â"ñã á" ò íò á"òã á" ò àåä íìùä ãåçéä

íéèøôä  ìë ïå÷éú úåîìù àåäù  íéáðò éøåëéá

 á" òã á" òã ïåéìòä øåà é"ò ô" çà  úåøåàã

ìàøùé õøà  úùåã÷ ãåñá

 åäæåימי 'והימים הפסוק  על בספה"ק דאיתא

בחי 'ביכ  הוא 'ביכורי ' דסוד  ענבים' ורי

נ'קודים  ע'קודים ר"ת הוא ענבים וסוד  י ', בכור

הוא  העליון היחוד  דהנה מ'לכות . י 'סוד  ב'רודים

דס"ג  דע"ב היחוד  והנה דס"ג, ע"ב עם דע"ב ע"ב

ואיתא  דס "ג, דע"ב אורות שהם אח"פ  בבחי' הוא

אור  קיבלו שלא מחמת היתה דהשבירה בע"ח

נעשה  ולכן ולמטה, והפה מהחוטם רק האוזן

שמבאר  וכמו האוזן , סוד את צריך  כי  השבירה

כי האוזן , אור  את  כן יש  התיקון דבעולם השד "ה

אח"פ , אורות בחי ' שהוא דס"ג בע"ב הוא היחוד

בנה"ש מבואר ע"ג )וביותר כ"ז לכוון (דף  שצריך

צריך  דא"ק , ס "ג דע"ב העליון  יחוד אחר  תמיד

השד"ה  סידר וכך  אח"פ , דרך  עובר  שהשפע לכוון 

והיינו הלשם, כתב וכך הברכה, מטבע בכוונת

העקודים. בעולם השפע שעובר  לכוון  שצריך 

ïéðòäå' בחי הם אח"פ אורות באמת כי הוא

ששם  הפה ובעיקר  הדיקנא, אורות 



תשע"ה  שלח פר' ז של"ס

הנמשכים  מזלין, התרין שהם והי "ג הח' תיקון

הפה, מקום בבחי' שהוא ומטה הזקן  משבולת 

י"ס  שורש  שם העקודים עולם של והמלכות

שהוא  הברודים עולם של השורש  ושם דנקודים,

בכורי ידי  על להיות  צריך  והכל התיקון, עולם

שהוא  דע"ב, ע"ב בחי' שהוא י ' בכו "ר  שהוא

י', בכור  בחי ' ישראל, ארץ בחי ' החכמה אמיתת 

אור  בסוד  רק  לא אך  חכמה, שהוא ישר  אור  בחי '

דס"ג  ע"ב עם דע"ב דע"ב יחוד אלא בלבד, ישר

דס"ג  ע"ב של הפרטים כל בהיחוד  שנכלל באופן

הפלפול  בחי ' כל שהוא אח"פ, אורות  שהם

הצדיק  של הכח שהוא הרדל"א בכח והכל בקדושה,

פרטים  בפרטי  דס"ג וע"ב דע"ב ע"ב המיחד אמת 

ישראל. ארץ של  הכח שהוא דס"ג, ע"ב של

 äðäåהפרטי כל כתבו לא שהמקובלים הטעם

משום  הוא אלו , עולמות של פרטות

העיקר  והרי  מהדבקות, האדם מוציאה הפרטות

למעלה  הגדול לדבקות  שזוכה מי  אך הדבקות, הוא

שבתחילה  אף ישראל, ארץ סוד  שהוא ודעת מטעם

להכנס  כדי מסויימים מפרטים לצאת צריך

עד  הפרטים לכל להכנס יכול אח"כ אך  לדבקות,

ע"ב  של הפרטים לכל ולהכנס  פרטים, פרטי בחי '

יכול  ועי"כ ב'רודים נ'קודים ע'קודים בסוד  דס "ג

שהוא  רל"א י"ש בסוד  ישראל לארץ להכנס 

הניצוץ, שהוא השרשי הוי "ה שם ולגלות המלבוש ,

להכנס  ויכולים פרטות, הפרטי כל את  מתקן  ועי"כ

ולתקן  ולהעלות הנפרד , האני ובחי ' הגוף בחי' עד

לט' דייקא הוצרכו ולכן דקדושה, אני לבחי' הכל

ועי"כ  האני , במקום למטה שהוא דיקנא תיקוני 

לשלמות ולהגיע דיקנא, תיקוני הי "ג גם להמשיך

נ'קודים  ע'קודים שהוא ענבי "ם בסוד היחוד

בסוד  היחוד  שלמות שהוא מ'לכות , י'סוד ב'רודים

נקודים  עקודים של הפרטים כל הכולל ומלכות , יסוד 

י ' בכור שהוא ביכורי  סוד  בכח הכל אך וברודים,

של  המדרגה בבחי ' החכמה של העליון אור  שהוא

יכולים  ידה שעל ודעת, מטעם למעלה דע"ב ע"ב

שלמות בסוד האני בחי' גם ולתקן  לרדל"א להכנס 

כחדא. ואין  דאני היחוד 

' äå חודש שמגיע שעתה ישראל כלל על  ירחם

ממשמשים  תשובה זמני  ר "ת  שהוא תמוז

היש , גילוי של הזמן  הוא אב תמוז ובחדשי  ובאים

לגילוי הכל ומהפכים אלו חדשים לוקחים והצדיקים

י ' בכור ענבים, ביכורי  בבחי' שאת  ביתר  היחוד

שהוא  וענבי"ם דע"ב, ע"ב של המדרגה ששהוא

להתגלות שיוכל באופן דס"ג, ע"ב של המדרגה

ויתגלו תיקונים, בי "ג ואח"כ  תיקונים בט' הדיקנא

בחי ' הגמור אמת  בבחי' ואמת תיקון  של הרחמים

י'סוד  שהוא הקדוש היחוד  ויתגלה ואין, אני 

ועין  מלכותך תראינה לוענינו שנזכה עד מ'לכות ,

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה ח

תשע"ובמדבר פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו במדבר  פר ' של"ס
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א'-ג') א', (במדבר

 úåòåáùä âç éðôì øáãîá úùøô  úàéø÷ ïéðò

 ááåñ úâøãîì íãå÷  ò" ë àìîî  úâøãî ãåñá

ò" ë

 äðä סמוך שנה בכל קוראים במדבר פרשת 

כמ"ש  ועצרו ' 'מנו וסימנך  לשבועות ,

ס"ד )בשו"ע תכח במדבר (סי' פר ' להסמיך  שיש

שנקרא  השבועות  חג לפני  ישראל, בני מנין  שהוא

הפסקה  שיהא כדי  לזה הפשוט [והטעם 'עצרת',

חג  לבין  התוכחה שבה בחוקתי  פר ' בין זו בפרשה

ותחול  וקללותיה, שנה שתכלה להורות השבועות,

דפרשת הוא, הענין ופנימיות וברכותיה]. שנה

של  המדרגה הוא ישראל בני מספר  ששם במדבר 

של  המדרגות  פרטי  כל שהוא עלמין, כל ממלא

עולים  השבועות  בחג ואח"כ  ישראל, נשמות 

באחדות נכלל שהכל עלמין כל סובב למדרגת 

פשוטה.

ïéðòäå הם ה' עבודת  מדרגות כלל דהנה הוא,

שהם  וכתר , חכמה בינה מדרגות  בג'

עלמין כל עלמין(בינה)ממלא כל וסובב ,(חכמה),

כלא  קמיה כולא של המדרגה שהוא אלקות ועצם

עלמין (כתר)חשיבא על ממלא מדרגת כן  וכמו  .

נקרא  עלמין כל סובב ומדרגת 'אדם', מדרגת  נקרא

לא  כי  עה"פ באדרא וכמבואר אדם', 'לא מדרגת 

אדם  בחי' ראו  שהנביאים וזהו להנחם, הוא אדם

האדם  בסוד  עלמין כל ממלא של המדרגה שהוא

ומזה  יחזקאל, במרכבת  הנזכר  הכסא על היושב

אדם' 'לא הנקראת העליונה במדרגה והשיגו  עלו 

למעלה  ואמנם עלמין, כל סובב של המדרגה שהוא

מדר  עוד יש של מזה המדרגה שהיא שלישית גה

ביה. תפיסא מחשבה דלית  אלקות' 'עצם

 ïéçåîä úåèùôúä  íéîéìùî  úåòåáù  ìéìá

íéëùîð íâå äéçäå  äîùðä éôåöøôã é"äðã

äãéçéä  óåöøô ìëã ïéçåîä

äðäåהאר "י בדברי  מבואר  העומר  ספירת בימי 

השבועות ) דחג ח' בז'(דרוש שנמשכים

חו "ב  שהם מוחין  של מדרגות ז ' דספירה שבועות

עד  המוחין נתפשטו  לא ועדיין  וחג"ת, דדעת  וחו"ג

עד  המוחין התפשטות  נגמר שבועות  ובליל הנה"י ,

דףהנה"י ובנה"ש השבועות, חג דרוש  ריש  שעה"כ (עי'

ע"ד ) התפשטותל"ו דמלבד שם מבואר  ועוד  .

מדרגה  עוד  נמשך  שבועות בליל בנה"י המוחין

דיחידה המוחין  שהוא כתר  של (הנמשכים עליונה

דא"א) בימימרישא שנמשכו המוחין מדרגות  כל כי  ,

בליל  בנה"י המוחין התפשטות  וכן  הספירה

וגדלות ראשון גדלות של במדרגה הם שבועות,

והחיה  הנשמה דפרצופי המוחין שהם שני

כל  ואחר  דזו "ן , והחכמה הבינה לפרצוף  הנמשכים



תשע"ו  במדבר פר' ט של"ס

דפרצוף  שלמים מוחין עוד שבועות  בליל נמשך  זה

וצריך  דזו"ן. הכתר  לפרצוף הנמשך  דיחידה העליון

כתר  של אלו מדרגות  ב' בין  השייכות מה להבין 

שבועות ליל של העבודה שהוא  ונה"י 

 éãé ìò ÷ø 'ä  úãåáò ìòåôì àéöåäì øùôà éà

 úåøù÷úäå äàãåä ïåçöéð  íäù é"äðä  úåâøãî

 ïåéìò øúëî êùîðä ïåçèéáä  çë êéøö  äæìå

ïéðòäå אהבה הם החג"ת  מדרגות  דהנה הוא,

שיש  אחר  גם ואמנם ודבקות , ויראה

דכאשר  מוכרח אינו  ודבקות, יראה אהבה לאדם

כו"כ  יש  כי רצונו  כפי לעשות  יוכל למעשה יגיע

ואין  למעשה, העבודה פועל להוציא מניעות 

אהבה  שהם חג"ת  של המדרגות  לזה מספיק 

של  המוחין  לקבל צריך  אלא ודבקות , יראה

וההודאה  הניצחון  כח שהם הנה"י  מדרגות

כח  צריך  המניעות  על להתגבר כי  וההתקשרות .

בפלח  וביאר ההסתרים, כל את  לנצח הניצחון

שיר  על ז "ל מפאריטש הלל למוהר "ר הרימון 

כח  מקבלים הביטחון מדת ידי  דעל השירים,

גודל  דכפי  הנצח, מדרגת  בחי' שהוא הניצוח

המלחמה  כח שאת  ביתר  מקבלים הביטחון

יכולוהניצחון  אינו הלבב ורך  הירא דאיש (כמ"ש 

למלחמה) פועל לצאת  להוציא יכולים ועי "כ  ,

'בעבור  אומרים אנו  זה ועל למעשה. העבודה

ומדרגת חיים'. חוקי ותלמדם בך  שבטחו אבותינו

הכתר  ממדת נמשך העליון  (כמבואר הביטחון 

בטחו  במאמר צדק  הצמח לאדמו"ר הזוהר בביאורי

וארא) פרשת בריש  עד  עדי .בה'

äæáå ה ב' בליל מבואר  הנתקנות מדרגות 

כדי כי  והנה"י , הכתר  שהם שבועות,

הביטחון  כח את  צריך הנה"י למדרגת  להגיע

את לפועל להוציא האדם יכול ועי "כ  עליון , שבכתר 

אך  בנה"י, הוא בפועל ה' עבדות עיקר כי  העבודה,

'אל  בכוונת  בשעה"כ וכמ"ש הכתר , במדת  תלוי  זה

'גומל  ידו ועל הכתר, בחינת  שהוא דעמידה עליון'

הנה"י  תיקון  שהוא הכל', קונה טובים (עי'חסדים

ע"א) ול "ד  סע"ד ל"ג .שעה"כ 

 úðéçáá àåä úåòåáù  ìéìã øúëä úâøãî

íéëìî 'á ãåñá ' ÷åðã  úéòéáù  äâøãî

äæì êéøö ïéà äæå ãçà øúëá íéùîùî

 äðäå באר "י פ"ב)איתא ל "ו שער דהמדרגה (ע"ח

מדרגה  שהוא המלכות  של גבוהה הכי

בקומתם  שוים שזו "ן  המדרגה הוא דידה, שביעית

מלכים  ב' בבחינת  שוים וכתרה שכתרו  באופן

לעתיד , אלא זה אין ואמנם אחד , בכתר  משמשים

בנו. לשלוט יכולה ולשון  אומה כל אי זו  במדרגה כי

חכם בתורת איתא ע"ג )ואמנם האר "י(ק "ל  דמש"כ 

בבחי ' היינו לעתיד רק היא שביעית שמדרגה

דפנים עילאין)המוחין דאו"א מוחין אך (שהם ,

דאחור  המוחין  דישסו"ת )בבחינת מוחין יש (שהם

דהיינו בערכין, שביעית  מדרגה בחי' ג"כ  עתה

ובזה  מדרגות , ז' ג"כ  בה יש האחור קומת  בפרטות

בגמר  והוא שביעית, למדרגה אף להגיע שייך 

שבו שבת  ערב מנחת בכל כמו דאחור  המוחין

עפי"ד  החול דימות המוחין  דפרטות הכתר נמשך 

מוחין הרש"ש  בכללות הנקראים דישסו"ת מוחין (שהם

דאו"א  מוחין שהם קודש דשבת  המוחין לערך  דאחור

דפנים) מוחין הנקראים ובר"חעילאין ביו "ט וכן  (עי',

באופן  הוא דשבת דהיחוד וע"ב ע"א ע"ו דף שעה"כ 

באופן  הוא ור"ח דיו"ט והיחוד לזכר, טפלה שהנוק '

ואכמ"ל ) וכו' שוים .ששניהם

 øáãá  äéåìú ïéàù  äáäà ñ"ä úéòéáù  äâøãî

 éë  äæì êéøö ïéà  äæ ïëìå íöò úå÷áã ãåñá

äìá÷å  äòôùäá éåìú åðéà

 äðäåשם בתו"ח עוד  ע"א)מבאר קל "א (דף 

הוא  אחד בכתר מלכים ב' של דהמדרגה

וכמ"ש  לזה, צריך אין וזה לזה צריך אין שזה

ח במבו "ש  סע"א)(ש"ב ט' דף פ"ז הם "ב ואז  בזה"ל:

ולא  ממנה גדול הוא לא הגדולים המאורות  שני



לנפשך  חכמה דעה י 

עכ "ל. כלל, לזה זה צריכין  ואינן  ממנו, גדולה היא

בבחינת הוא זו  במדרגה דהיחוד  בזה הסוד ועומק

ענין  לעולם דהנה בדבר , תלויה שאינה אהבה

ומקבל  משפיע אחד  שכל הוא שניים בין  אהבה

משלים  אחד  שכל באופן דין , מן  דין ומקבלים

'אהבה  נקראת  זו  אהבה ואמנם להשני , החסרון 

לכל  הצורך מחמת שהיא דהיינו בדבר' התלויה

אך  מהשני , קבלתו ידי על החסרון להשלים אחד

היינו לזה, צריך אין  וזה לזה צריך  אין  זה כאשר

אמיתית גמורה באחדות שהם מאד  גבוהה מדרגה

'אהבה  בחינת  והוא בעצם, אחדות  של באופן

זה  שצריכים מחמת אינה כי  בדבר ' תלויה שאינה

בשורש  כי  עצמם, מחמת גמור  ביחוד  הם אלא לזה,

ולא  פשוטה באחדות  הם והרי ממש , אחד הם

בטלה  אינה זו ואהבה וגילויים, השפעה מחמת 

מחמת רק  הוא החיבור  כל כאשר אך  לעולם,

בטל  וכאשר  בדבר , תלוי  זה הרי ומקבל משפיע

קשר  בחי' יש כאשר משא"כ  אהבה, בטלה דבר 

בדבר  תלוי  בלתי  ממש אחת  כנשמה הם הרי עצמי 

אחר .

ìù ïôåàá  úåéäì  äëéøö ìàøùé úåîùð  úåãçà

 ãçà áìá ãçà  ùéàë øáãá äéåìú ïéàù  äáäà

 úéòéáùä  äâøãîã íöò  úå÷áã ã"ò

äæîå האהבה שלמות להיות צריך  כן  דכמו  נלמד 

יהיה  שלא זה, עם זה ישראל בנשמות

אחד  וכל מעלה ולשני חסרון  לאחד  שיש מחמת 

התלויה  אהבה זה כי להשני, החסרון משלים

להיות צריך  אמיתית  ישראל אחדות אך  בדבר ,

אחדות מחמת  והוא בדבר , תלויה שאינה באהבה

ממעל  אלוה חלק  הוא יהודי  כל כי  בשרשם, עצם

אחדות שהוא ב"ה א"ס מאור  הוא ובשורש ממש,

נהגו שלא עקיבא ר' תלמידי  ענין וזה הפשוטה.

שלהם  ההתקשרות  שהיתה והיינו  בזה, זה כבוד

האחדות השיגו ולא אמצעים מחמת  זה עם זה

'כבוד ', הנקראת הק' השכינה מחמת  ביניהם

בה  נכללים וכולם ישראל נשמת שורש שהיא

ויראו בעצם באחדות  הם הרי זה באופן כי כאחד ,

הנקראת הק' השכינה מענפי שהוא בשני  אחד  כל

כבוד .

ïëìåבו שנעשה השבועות  לחג מגיעים כאשר

מלכים  שני בבחינת היחוד  שלמות 

בבחינת שלם יחוד  שהוא אחד בכתר  משמשים

להיות צריך  כן  כמו  בדבר , תלויה שאינה אהבה

ההר , כנגד  ישראל שם ויחן כמ"ש  ישראל, בנשמת

תלמידי של הפגם נתקן  ועי"ז אחד, בלב אחד  כאיש

שלא עקיבא בזה.ר' זה כבוד  נהגו

 úçà  úáá  äèîìå äìòîì àåä íé÷éãöä úâøãî

 úâøãîã äèåùôä úåãçàá  íúå÷áã úîçî

 çëä íéìá÷î 'íãà àì'  úâøãî é"òå øúëä

' íãà'  úâøãî  úà ï÷úì

äðäå מסובב לקבל צריך עלמין  כל ממלא מדרגת 

מהמדרגה  מקבלת  מדרגה כל כי עלמין, כל

לקבל  שצריכים נה"י  דרך  על והוא ממנו, שלמעלה

כי עינים, בסגירת  תלויה ההשגה ולכן מחג"ת ,

הוא  הרי  עלמא בהאי  מסתובב האדם כאשר

הנה"י, מדרגת בחי ' שהוא עלמין כל ממלא במקום

החג"ת מדרגת  בחי' שהוא מהסובב לקבל יכול ואין

עלמא, דהאי מחיזו  עיניו  שעוצם ידי על רק בערכו ,

לקבל  יכול ואז עיניו, שעוצם התפלה בעת  והוא

בתכלית הוא הכל הצדיקים אצל ואמנם מהסובב,

מסתובבים  כאשר  אף  אצלם בשוה והכל האחדות 

אינם  המדרגות  בין  הקשר אצלם כי  עלמא, בהאי 

אצל  אלא סיבות , מחמת  שהוא אנשים שאר  כמו

הוא  המדרגות כל בין  הקשר  ענין הצדיקים

למעלה  להיות יכולים ולכן  עצמי , התקשרות

כתר , של המדרגה בכח והוא אחת בבת  ולמטה

דבוקים  הצדיקים כי  היום כל שיתפלל ולואי וזהו 

אנשים  עם מדברים כאשר וגם היום, כל בתפלה

בכל  דבוקים הם אלא שנראה, מה כפי  כלל אינם

אלקות לעצם הביטול מחמת הפשוט באחדות עת 

עת. בכל



תשע"ו  במדבר פר' יא של"ס

äðäå בכח הנה"י להתתקן מתחיל שבועות בליל

הכתר  מדרגת שהוא עצם של המדרגה

מגלה  אדם' ה'לא מדרגת ואז  זה, בלילה הנמשך 

הספירה  ימי  דבפרטות  ואף 'אדם', מדרגת  את 

נמשכים  שבהם הראשונים שבועות ד' נחשב

שבועות וג' אדם', 'לא למדרגת  דחב"ד המוחין

'אדם', מדרגת הם דחג"ת  המוחין שהם אחרונים

בערך  אך החב"ד, בערך  החג"ת בחי ' הוא זה כל

עיקר  זה הרי  שבועות , בליל הנמשך  הנה"י  מדרגת 

לפועל  ההוצאה שהוא 'אדם', הנקראת  המדרגה

שהוא  עליון כתר  הארת  צריך  ולזה 'אדם', דמדרגת

הכח  מקבלים ידו ועל אדם', ד'לא המדרגה שורש 

שהוא  'אדם' דמדרגת התיקון  ולהמשיך  לגלות

דבקות של המדרגה הוא הכתר  וכח הנה"י , תיקון

הביטחון  כח מקבלים ידו  ועל אלקות, בעצם

הנה"י מדרגות לפועל להוציא ויכולים והניצוח

'אדם'. מדרגת  של  התיקון  שהוא

 úâøãîî  úåìòì àìéòì àúúî  äãåáòä êøã

 úâøãîì  ë"çàå  ò" ë ááåñ  úâøãîì  ò" ë àìîî

 úùøô íâ  íéàøå÷ åæ  äðùáù ñ"äå  úå÷ìà  íöò

 úåòåáù íãå÷ àùð úùøô íâå øáãîá

 íðîàåלעלות הוא לעילא, מתתא העבודה דרך 

עץ  הוא אדם בחי ' כי אדם, ללא מאדם

שהוא  החיים עץ הוא התורה ועיקר  הדעת,

בארץ  קוראים זו  בשנה והנה אדם. לא של המדרגה

בחוץ  אך שבועות, קודם נשא פרשת גם ישראל

קודם  בלבד במדבר פרשת  רק  קוראים לארץ

וקדושים  אחרי  פרשיות מחברים אין [ולכן שבועות,

הקריאה  שיצא כדי  ובחוקותי , בהר  פרשת  או 

כמ"ש  במדבר בפרשת  לשבועות  הסמוכה

הוא  במדבר פרשת דהנה הענין , וביאור הפוסקים].

ממלא  בבחי' הבינה מדרגת שהוא ישראל בני  מנין 

אותו וקוראים 'אדם', מדרגת בחי ' והוא עלמין, כל

השבועות בחג שאח"כ כדי שבועות , קודם לעולם

ואמנם  אדם, לא למדרגת  אדם ממדרגת יעלו

שקוראים  מעלה תוספת יש  ישראל בארץ זו בשנה

נשא  פרשת  ובשבת שבועות, קודם נשא פרשת גם

למדרגת עלמין  כל ממלא ממדרגת  עולים כבר 

כמה  באורך  חדתין בנשמתין  [עי עלמין  כל סובב

החכמה  במדרגת הוא נשא פרשת  למה טעמים

לשבועות מגיעים כאשר ואח"כ ואכמ"ל], וכו '

עצם  מדרגת  שהוא עליונה יותר  במדרגה עולים

לארץ  בחוץ משא"כ הכתר . מדרגת  בסוד  אלקות 

אין  ולכן  עליונה, כה למדרגה לעלות הכח את  אין 

שבועות קודם במדבר פרשת  אלא לעולם קוראים

עולים  בשבועות ואח"כ כ"ע, ממלא בסוד  שהוא

כנ"ל. כ"ע סובב למדרגת 

 àìîî 'éçá àåä äìâðá  äøåúä ãåîéì úìéçú

 àåä  äøåúä úåãåñ ãåîéìå äòéîù 'éçáå  ò" ë

äâøãîä úåîìùå äéàø 'éçáå ò"ë ááåñ 'éçá

 úáá  äéàøå äòéîù àåäù  úå÷ìà  íöò àåä

 úçà

ïëå מדרגא לעלות שצריך  התורה בלימוד הוא

לומדים  ותחילה לעילא, מתתא לדרגא

ואח"כ  כ"ע, ממלא מדרגת שהוא התורה נגלות

מדרגת שהוא התורה סודות ללימוד מזה עולים

לעלות הוא המדרגה תכלית  אך עלמין, כל סובב

אחד  דבר הם והנסתר  שהנגלה למדרגה עוד 

התורה  נגלות של המדרגה דהנה עצמי . בחיבור

בחינת שהוא הש "ס, כלשון שמע' 'תא בבחי ' הוא

סודות של והמדרגה בבינה, שהוא שמיעה

בכל  הזוה"ק כלשון  חזי' 'תא בבחי ' הוא התורה

אך  בחכמה, שהוא ראיה בחינת  שהוא מקום,

אלקות, עצם של העליונה במדרגה שהם הצדיקים

חשיבא, כלא קמיה כולא של המדרגה שהוא

עצמי ביטול של כזו  בדבקות תורה לומדים

והנסתרות הנגלות מתחברים ועי"כ לאלקות ,

נאמר  זה ועל הארץ, על השמים כימי ממש כאחד 

שמעיה  שהוא וגו ', אזנך ' והטי  וראי בת 'שמעי

אחת. בבת וראיה



לנפשך  חכמה דעה יב 

äìâðä øáçì àåä øúëä  úâøãî úéìëú

 çëá ãçàë ìòåôá  íéùòîä  íåé÷å øúñðäå

 úå÷ìà  íöòá úå÷áã

 äæå הבר שור  כי ולויתן , הבר  שור  של המדרגות ב'

היחוד  הוא ולויתן  ממכ"ע, בבחי' המעשים הוא

המדרגות ב' מתחברים ולעתיד סוכ"ע, בבחי '

ללויתן  הבר שור  בין מלחמה שיש  וכמ"ש כאחד ,

ומתייחדים  הבר  שור  את שוחט הלויתן ולבסוף 

היחודים  כי דלעתיד. הצדיקים סעודת בסוד שניהם

עוסקים  כשאר  ואף  המעשים, עם להתחבר  צריכים

הכי ביחודים דבוק  להיות  צריך בפועל בעבודה

עליונים  ביחודים דבוקים כאשר גם ומאידך  גדולים,

ולהוציא  בפועל, בעבודה גם מקושרים להיות  צריך

מקושרות המדרגות אם ואמנם למטה. היחוד  לפועל

בטלה  שאם הרי בדבר התלויה אהבה בדרך  רק 

לחבר  מצליח אין כאשר  דהיינו האהבה, בטלה דבר 

ואינו הנגלה בלימוד מצליח שאין כגון  המדרגות,

יכול  ואין בנסתר  עוסק  וכאשר נסתר , רק  לומד 

בפועל, במעשים לעסוק יכול שאין  או  בנגלה, לעסוק

מחמת וזה המדרגות , בין  החיבור  שמתבטל הרי

בטל  וכאשר בדבר, התלויה אהבה אלא לו  שאין

שאינה  לאהבה זוכים אם אך  האהבה. בטלה דבר 

אין  הרי אלקות, לעצם הביטול שהוא בדבר, תלויה

מתקשרות המדרגות  כל כי לעולם, בטלה האהבה

אצלו ומתחברים השרשי , אחדותם עצם מצד  כאחד 

המעשים  קיום ועם הנסתר לימוד עם הנגלה לימוד

לשני, אחד  בין סתירה שום שאין  באופן בפועל,

דבקות בכח עליון  כתר של המדרגה שלמות והוא

כאחד . המדרגות כל המיחד עצם

 úìá÷á  úåéäì êéøö  úåòåáùä âçá  äãåáòä

äøåúá  óéñåäì  ùôð úåøéñîá  äøåúä

 ïéá  äøéúñ  äéäé àìù ïôåàá íéùòîáå

 úâøãî é" ò àåäå ìåèéáìå úå÷áãì íéùòîä

 àãçë ïéàå éðà úðéçáá øúëä

äðäå חג של הקדוש  ליו"ט מגיעים כאשר 

השתוקקות יש  אחד מצד  הנה שבועות ,

התורה  קבלת  אחד כל ומקבל לאלקות , גדולה

שיוכל  עד התורה, בלימוד  והוספה נפש במסירות 

שיעורים  ולהוסיף  במעשיו להוסיף ממש  בפועל

יתברך , ה' בעבודת ומעשים התורה, בלימוד

העבודה  לפועל להוציא להצליח אפשר  אי ואמנם

הביטחון  כח שהוא הכתר בכח רק  למעשה,

בכל  דהנה בך. שבטחו אבותינו בעבור  כמש "א

מרגיש  המעשה, לפועל להוציא שרוצים דבר 

שלא  שהוא מרגיש  כי  שבזה, הישות  את ה' העובד 

בין  סתירה לו  נעשה ועי "כ  וכו', שקר והוא לשמה

המעשים  בקיום התורה לקבלת  באלקות הדבקות

התורה  קיום וקבלת  תורה שיעורי בהוספת  בפועל

שנמצא  מחמת  הוא זה כל אך כראוי . והמצוות

ולכן  אב"א, עומדת שהמלכות במקום למטה

לישות להכנס  לו וקשה בזה הסתירה מרגיש

הביטול  את  סותר  זה כי  המעשים, לפועל ולהוציא

באמת אך  'אין', בבחי ' השלמה הדבקות במציאות 

הדבקות למדרגת השבועות  בחג לעלות  צריך

בין  סתירה כלל יהיה שלא באופן  אלקות, בעצם

הוצאת לענין במציאות, והביטול הפנימי הדבקות

של  הישות הגדלת בבחי' שהוא בפועל המעשים

מדרגה  לבחינת  עולים בשבועות  כי  האדם,

בבחינת העליון  היחוד שהוא המלכות  של שביעית

בין  כלל סתירה אין  זה ובאופן  אלקות, עצם

שהוא  להז "א והישות , האני שורש  שהוא המלכות 

לקבל  יכולים זה ובאופן  והביטול, האין שורש 

להוציא  גם ומאידך הדבקות בתכלית  התורה

סתירה, שום ללא התורה וקבלת  המעשים לפועל

ואין  אני  שהוא הכתר מדרגת בכח הוא זה וכל

שהוא  הנה"י  תיקון להשלים יכולים ידו  ועל כחדא,

לדבקות סתירה ללא בפועל המעשים הוצאת

לאלקות. ולביטול

'äåהקבלת כל לפועל להוציא שנזכה יעזור

שהוא  הכתר מדרגת שנקבל ידי על התורה

שתהיו תלכו בחוקתי אם וכמ"ש  אלקות, עצם

הכוונה  דאין  מוהרנ"ת  שכתב כפי  בתורה, עמלים



תשע"ו  במדבר פר' יג של"ס

הדבקות, של עמל אלא הגשמי, פועל של עמל רק 

באופן  אדם ולא אדם בחי ' דבר  בכל לחבר  וצריך 

קבלת ובזכות  ממש, כחדא ואין  אני שיהיה

ועין  מלכותך תראינה לועיננו  נזכה הק ' התורה

של  העין בין סתירה יהיה שלא באופן יראו , בעין 

בעין  עין אלא כ"ע, סובב של לעין כ "ע ממלא

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה יד

חדתין  נשמתין

(á ÷ìç) úåòåáùä âçá ç"àãî úåàøôøôà

 ãåáëäã äæ ïåéñð ' ÷ä è"ùòáäì åçìùù  íòè

 ãàøá ÷" ÷á

ë"ùîá [ à'הק הבעש "ט מרבינו בהמעשה שם

לו שיתנו  מהכבוד  מאד  ,áשירא

דהבעש"ט  הגדולה והחרדה שהפחד  בזה וביאר

שמקורו קשה נסיון עליו בא שעתה מחששו היתה

הרע" אדמו"ר ב"העלם בשם בזה שם (כמש"כ

ועוד שהטעם â האמצעי שי "ל בזה לבאר והוסיף ,(

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

[בעהמח "סב. דקהלתינו הרב לפני שסיפר מעזבוז דק"ק  אהרן מר' שמעתי וז"ל , נ) (עמ' הבעש "ט  בשבחי המובא המעשה

לדא  דא וארכבותיו הבעש "ט  חרד ובלילה לבראד, סמוך  אחד במקום ולן בראד לק"ק  הבעש"ט נסע אחת  פעם חן] תשואות 

לו  ואמר וכו' רבו אליו שבא לו וסיפר הפחד, זה מה הסופר לו אמר הקשה, קול מחמת משינתו סופר צבי ר' שהעיר עד נקשן

לק"ק וכשבא מאוד, עד ונתחרדתי הנה, עד לך שהיה מה כל תאבד תתחזק לא ח"ו אם גדול כבוד לך  ויעשו לק "ק תבא אתה

כדרך  בידו אותם ולהכות  אותם ולהחליק  הסוסים עם לשחק התחיל והוא כבוד, במלבושי פניו להקביל הנגידים אליו באו בראד

עכ"ל. הבעש "ט . של חטא יראת  מגעת היכן עד לך  דע ועתה הסוסים, עם המשחקים

במלון ג . התאכסן האמצעי, רבנו של מנסיעותיו באחת שם, וז "ל התולדות ) (בספר האמצעי מאדמו"ר המובא המעשה נעתיק 

החלטתו  כשנודעה ימים. כשבוע  שם להתעכב החליט  ורבנו טוב הי' האויר מזג אב, מנחם בחדש  זה הי' סמרגון, מהעיר רחוק לא

הגדולים  מהחסידים כמה היו כלל בדרך  כנהוג. ב"יחידות " מקבלם והי' קדשו פני את  לקבל רב קהל התקבץ האמצעי, רבנו של זו

צפופים  עמדו אנשים שמאות  בשעה היום, באמצע הימים, באחד זו. בנסיעה גם הי' וכך  בנסיעותיו, האמצעי רבנו אל נלווים

ל"יחידות" להכנס  שחיכו החסידים האורחים. את  מלקבל ופסק הדלת  את לסגור האמצעי רבנו צוה ב"יחידות" להתקבל וחיכו

ובין  תורה בן בין הרבי, פני את לקבל הבא איש  שכל הנסיעות , בכל הסדר הי' כך  - החסידות  מאמרי על שחזרו החסידים וכן

חשבו  - הרבי שאמר החסידות  מאמר חזרת  פעמים שלש  או שתים תחלה שומע הי' שלא עד ל"יחידות " נכנס הי' לא פשוט , איש 

חצי  כעבור כח. ולהחליף  להנפש כדי האורחים קבלת את  קלה לשעה הפסיק כך ומשום הנכנסים מריבוי עייף הרבי שבודאי

מעמד. באותו שהיו הגדולים החסידים באזני דברים כמה ולחש  מבכי אדומות ועיניו ביותר טרוד זלמן, ר' הגבאי יצא שעה

החסידים  במחנה עבר פלצות של ורגש  סומקא, ואתי חיוורא אזיל חיוורא, ואתי סומקא אזיל נבהלו, דבריו את  בשמעם ההסידים

האמצעי  הרבי של חדרו דלת  מאחורי ושמעו לבית הגדולים מהחסידים כמה נכנסו ושתים שעה כעבור מה. עד יודע  איש  ואין

מבלי כיצד צער מרוב התעלפו מהם אחדים לבבו, קדושת  נקודת  מעומק  מר בבכי הנפש , בהשתפכות תהלים מזמורי אומר הוא

ויתעורר  האורחים קבלת יפסיק  פשוט , חול יום שבאמצע הזאת , הגדולה החרדה כל הרבי חרד ולמה מה על מאומה לדעת

לומר  והתחילו חבורות חבורות התחברו הגדול, הרעש את בשמעם בחצר שעמדו ההמונים כזו. גדולה מרירות של בעבודה

הרבי  ממש. הנפש  בהשתפכות  התהלים באמירת זעקה קול הקהל כל מפי פרץ  שעה וכעבור הלב, מעומק בכיות  במנין תהלים

עד  התהלים אמירת מעבודת בך כל נחלש הוא ברם מנחה, לתפלת עצמו את להכין התחיל תהלים אמירת  כשגמר האמצעי

לחסידים, הדבר כשנודע תשובה. ימי בעשרת  הנהוג בסדר מנחה התפלל כך אחר להנפש . כדי ויותר כשעה במטה לשכב שנאלץ

נכנסו  שכבר אלה הן כי - ציבור תענית  בסדר מנחה להתפלל התחילו - תשובה ימי עשרת של בסדר מנחה מתפלל שהרבי



השבועות  בחג מדא"ח טו פרפראות

ההוא  שבזמן  מחמת זה נסיון עליו שבא האמיתי 

להעלותו משמים הק' הבעש"ט את לזכות רצו

מדרגת והיינו ביטול, של יותר  גבוהה בדרגה

דרגה  לבחי ' במאור' 'אור  דבחי ' הגבוה ביטול

בעצם דשם הביטול של בלשון הגבוהה (הנקרא

הוא') שמו – שמו 'הוא זוהחסידות  בדרגה והביטול

במאור , דאור מדרגה יותר  ערוך באין  הוא

זי"ע צדק מהצמח בזה פר'וכמבואר התורה (אור

ועו"מ) מדרגה יתרו הצדיק  שמתעלה שלפני וידוע ,

לפני וע"כ  זה בענין בנסיון לעמוד  צריך לדרגה

בדקו הביטול במדרגת הבעש"ט רבינו  את  שהעלו

בספה"ק  [ומובא וכבוד, גדלות  של בנסיון אותו 

הק ' הבעש "ט בשם חן ישראל ã(תשואות  עבודת ,

וירא  מהרה"ק äסו"פ ויצא פר' קדישין עירין  ,

את מהצדיק  מסלקים ניסיון שבשעת ועוד ) מרוז'ין,

אז  נמצא כן ועל וכו' המוחין וגדלות  המדרגות כל

בכח  רק  בנסיון  לעמוד שצריך גדולה בסכנה הצדיק

הפשוטה  והאמונה שמים והיראת  עומ"ש  קבלת

המלכות ספי' [נקודת השרשית  נקודה בחי ' שהם

ובשעת המדרגות  לכל והכניסה ההתחלה שהיא

וצריך  להצדיק  זאת נקודה רק משאירים הנסיון 

הגדולים, הנסיונות בכל זו נקודה מכח לעמוד 

בחז "ל ע"א)וכדאי' נב דף  מחבירו(סוכה הגדול שכל

גבוה  הוא דהצדיקים שיצה"ר הימנו , גדול יצרו 

מרביז"ל בזה עב כדאי' סי' קמא )].å (לקו"מ

 óåìéçá –––– íãå÷ä ïåéìâî àéùå÷ä ìò 'éúä

 ïåéìëå ïåìçî ìöà  äéäù

ïéðòá [á,'ה אות בסוף  שם שהובאה הקושיא

שמובא  וכו ' וכליון מחלון בענין 

_________________________

הבימה  על עלה החצר, אל האמצעי רבנו יצא המנחה תפלת לאחר בתענית . ישבו - יום באותו להכנס  שעמדו אלה והן ל"יחידות"

והרהורים  דיבורים של האותיות את מכבסות שדמעות  דבריו ותוכן דמעה" כנחל הורידי ציון "חומת הכתוב על ארוך  מאמר ואמר

ולא  כאפלה רשעים דרך  ענין לבאר והאריך  תהלים, ואמירת  התורה אותיות אמירת  מעלת והסביר טובות, לא ומחשבות רעים

התעוררות  ופעל החסידים בין גדול רעש עורר זה מאמר וה. ד. פרקים החיים" "דרך  בספרו בארוכה המבואר יכשלו במה ידעו

במטתו, לשכב ונאלץ מאד חלוש האמצעי רבנו הי' המחרת ביום ההוא. המאורע  את  זכרו מכן לאחר רבות  ושנים ועצומה, רבה

האורחים  קבלת סדר שוב התחיל שלאחריו ביום אמנם הדבר. סיבת  ידע לא איש  אבל החסידים, לכל רב צער שהסב מה

האמצעי  הרבי בנו בימי החסידים ומזקני הזקן רבנו  בימי החסידים מנכבדי שהי' משקלוב, רייזעס  פנחס  רבי החסיד כבתחלה.

לו: ענה כך ואחר מאד, הרבי התעצב כרגע  הדבר. לסיבת  רבנו את - ימים כמה כעבור - שאל זו, בנסיעה המלווים בין והי'

בעצמי  למצוא עלי המספר שמספר דבר כל הנה הוא, באשר איש איש לבבם, פנימיות נגעי ומגלים ל"יחידות " נכנסים כשאנשים

יכולים  אז  ורק בעצמו הדבר תחלה מתקנים שלא עד אמיתי וסדר תיקון דבר לשואל לענות  אפשר ואי דדקות, ודקות  בדקות

בעצמי  מצאתי ולא דבריו את  לשמוע שנבהלתי אחד, איש אלי נכנס  - האמצעי רבנו אמר - יום באותו לתיקון. וסדר עצה לתת

כפי  דעומק בעומק הנמצא הרע העלם חלילה זה אולי ברעיוני ונפל דדקות , בדקות לא אף שסיפר ממה דשמץ שמץ אף  חלילה

אי  יוחנן רבי שאמר מה בענין בחסידות  נפשי המבואר נקודת  עומק  את הרעידה זו ומחשבה אותי, מוליכין דרך  באיזו יודע  ני

ע"כ. עמוק . ולב מקרב ה' אל לשוב

בבחינת ד. הוא לאדם הנסיון שבעת זללה"ה טוב שם הבעל אמר אברהם. את ניסה והאלהים ויחי), לפר' (בליקוטים זל"ק 

אברהם  את ניסה ואז  כידוע  דקטנות  מוחין הוא שאלהים אברהם את  ניסה והאלהים הכתוב לשון בזה וביאר הדעת , הסתלקות

עכל"ק . הקטנות . בבחינת כשהיה

וממעטה. קדושתו מסתיר כביכול הרגע בזו מסתמא בדבר האדם את  הקב"ה כשמנסה הנסיון בשעת דהנה לי ונראה שם, זל"ק

ובוודאי  לכלום, נחשב הנסיון היה לא כמקדם הנסיון בשעת וצלול ברור יהיה האדם לולי כי מקדם לו היה אשר האדם השגת

והרי  האדם בהירות  שמסתלק הנסיון ענין אמנם רואהו. והוא בו ימרוד שלא ונורא גדול מלך לפני שעומד שיודע מי תימה אין

עכל"ק . בנסיון. עומד נקרא הוא אז לבוראו לשוב ומתחזק באמונתו יצרו וכובש  נסיון לידי בא הוא

גם ו. הוא שלהם הרע שהיצר מגשמים, נמוכים אדם בני יש כי הרע ביצר בחינות  כמה יש  כי שם, הק ' לשונו מקצת ונעתיק



לנפשך  חכמה דעה טז 

להב"י מישרים וישב)במגיד  הוא (פרשת  שמחלון

ספי כנגד הוא וכליון  החסד  ספי' הגבורה,כנגד '

מהאריז"ל אי ' נשותיהם לגבי המצוותואילו (טעמי

תצא) כי בחי 'פרשת  כנגד  היא מחלון אשת  שרות 

נשא  איך  קשה ולפ"ז  לאה, בחי ' כנגד וערפה רחל,

אחות בחי' שהיא רחל בחי ' את הגדול האח מחלון 

לאה  בחי' את נשא הקטן  האח כליון  ואילו הקטנה,

שיהא  הראוי מן  ולכאו' הגדולה, האחות בחי' שהיא

האמצעי האדמו "ר  מש "כ ע"פ ותירץ להיפך,

הלחם) דשתי ענין בביאור השבועות  חג ,(במאמרי

להיפך  הוא שבועות  שליל חידוש דבר שמצינו 

בחצי הרי  השנה לילות שבכל השנה, כל מלילות 

משא"כ  בתושבע"פ, לעסוק אין  הלילה של הראשון 

קצת מקום יש  השנה לילות כל של השני בחצי 

שבים  בתשובה בארוכה וכמש"כ  בזה, קולא

ולמעשה  להלכה שהמסקנא תשעד , החכמה

הלילה, של השני בחציו  תהילים לקרוא שאפשר 

לילה  שבחצי להיפך , הוא שבועות  ליל משא"כ 

דייקא  שבכתב בתורה העסק  להיות  צריך  הראשון 

קעז) דף ח"ג  הזוה"ק בלשון השני(כדאי' בחצי ואח"כ ,

פה שבעל בתורה לעסוק יש הלילה דאו')של ,(ברזין

האדמו"ר  בדברי  שם מבואר זה לחילוף  [והטעם

עמ'האמצעי ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר (מאמרי

ואילך ) שכשעולים תרסג  זה מענין  וחזינן  עיי"ש],

הכתר  ספי'לאור – הנ ' יום שהוא השבועות  (יום

יש הכתר) ובזה הרגיל, מהסדר הפכי  סדר יש  ,

לספי ' בשרשם שייכים היו וכליון  שמחלון  לפרש

כלל  שקוראים בהא [כמרומז העליונה הכתר

– הכתר  דספי ' יום השבועות  בחג עליהם ישראל

מחילה, מלשון – מחלון  בשמותם מרומז וכן

כל  נמשכים הגדולים הרחמים שהם הכתר שמספי'

הכתר  רחמי  ע"י לזכויות  הנהפכים עוונות המחילת

_________________________

ועיקר  בתקפו שהוא השמאלי, שבחלל הדם הינו בעצמם, הדמים הם שלהם הרע היצר והרוב, ומגושם, נמוך  הרע  יצר כן

ושגעון, גדול שטות  אצלו הוא הזה, הרע  היצר שהוא, כל צח  דעת לו שיש  מי ובאמת הדמים ומבלבול מעכירת שלהם, בלבולים

אצלו  הוא ניאוף , תאות של הנסיון כגון גדול, לנסיון ההמון בעיני שנחשב מה ואפילו אותו לנצח  התגברות  שום צריך  ואין

מעט ויודע  דעת, שום לו שיש  מי כי נא) סי' הר"ן ובשיחות  טז סי' הר"ן שבחי (עיין כלל נסיון לשום לו נחשב ולא שטות ,

אפשר  ואי אלהים" מכל ואדנינו ה' גדול כי ידעתי  אני "כי  קל"ה): (תהלים שכתוב כמה שמו, יתברך הבורא אדוננו מגדולת

בליביה, דמשער מה לפום חד לכל רק  הוא  יתברך השם גדולת  כי א) סי' הר"ן שיחות (עיין פה בעל ולא בכתב לא זה, להסביר

את  בלבו לשער שזוכה ומי בליביה' דמשער מה לפום חד 'לכל בעלה", בשערים "נודע ק "ג:) (וירא הקדוש בזהר שכתוב כמו

הרע, יצר בחינת  שיש רק זה, על התגברות שום צריך ואין לנסיון, דבר שום נחשב אינו זה אצל בודאי יתברך , השם גדולת 

בחינ היינו ממנו מאד ולהמלט  להתגבר וצריך הרע , יצר הוא כן פי על ואף הקדוש, מלאך וזה שהוא דינים בחינות גבורות, ות 

מי  כי טוב כלו רק  שיהיה הדינים, ולהמתיק  עליו, להתגבר וצריך ודינים גבורות  היינו הנ"ל, הרע  היצר זה לו יש דעת, הבר

כל  ולהמתיק טוב, כלו להיות  צריך  כן ושלום חס דין, שם ואין טוב, כלו שם סוף, באין היינו להכלל, שצריך במקום שנכלל

מחמת  בגשמיות  חטא שדוד לומר, חלילה בודאי כי שבע , בבת דוד פגם ובזה שלמעלה: הרע  היצר שהם והדינים, הגבורות 

בתכלית, הגשמי הרע  היצר את כבר שהרג ק"ט ), (תהלים בקרבי" חלל "ולבי בעצמו, דוד אמר כבר כי ושלום, חס תאוה,

והחטא  הקטן הפגם זה אפילו כן, פי על אף  וכו'), טועה אלא אינו חטא דוד האומר 'כל נ"ו: (שבת  השמאלי שבחלל הדם והכניע

של  זו תאוה בא שמשם ושלום, חס הדמים, עכירת  מחמת תאוה, מחמת  ושלום, חס היה, לא בודאי זה גם כמובא, שנעשה קל

גדול, בדקות היה זה וגם והדינים הגבורות  הינו שלמעלה, הרע היצר המתיק שלא בגבורות, למעלה היה שלו הפגם רק  ניאוף

המתיק שלא היינו שפכת", רבים דמים כי לשמי בית  תבנה "לא כ"ב): א הימים (דברי וכו' לדוד שבע  בת  היתה ראויה כי

להכלל, שצריך במקום המעלה, בתכלית  למעלה, למעלה זה כל עם נלחם, ה' שמלחמת ואף הבית לבנות זכה לא כן על הגבורות ,

'אפלו  קכ"ג:): דף  ע ' תקון זהר (תקוני בחינת  וזה כלל: דינים שום בלי טוב רק  להיות  וצריך  טוב, כולו שם סוף, באין היינו

הקדושה  בחינת  יתהלכו" בחשכה יבינו ולא ידעו "לא פ"ב): (תהלים בחינת העילות", עילת  לגבי איהו אוכמא עליון כתר

בארוכה. עיי"ש  עכל"ק . וכו'. הנ"ל הקדושים הצדיקים של הרע  היצר שהוא שלמעלה



השבועות  בחג מדא"ח יז פרפראות

לכת"ר) כר"ת  הצירופים כל מלשון (ההופך – כליון  וכן  ,

דספי ' מאור נמשך  שהוא מסי "נ בבחי' הנפש  כלות 

הנ"ל, חילוף לענין  שייכות  אצלם היה וע"כ הכתר]

השלם  באופן החילוף  אצלם היה זוכים היו  ואם

ונפגמו לחו "ל שיצאו וכיון  פגם, שום ללא בקדושה

פגם של באופן החילוף  אצלם בשבוע נהיה (וכמש"כ

ענין  וערפה רות של  הגיור בכל  שהיה א' אות העעל "ט

וכו') הרע מהעלם שנבע פגם .של 

 çéùîì íéøåù÷ä  íéðéðò ìò äøúñää ïééðòá

åðé÷ãö

ë" ùîá [â צריכים צדקינו  משיח שעניני  שם

בבחי ' ונעלמים מוסתרים להיות 

מעשה  בזה סיפר  וכו ', גליא לא לפומא מליבא

אחד  אדם לו  ששאל זי"ע מזוויעהל הר"ש  מהרה"ק 

וכמובן  המערבי , לכותל יום כל שהולך הטעם מה

גאולתשה  על רחמים לעורר היה האמיתי  טעם

כדאי ' המערבי  בכותל שם הנמצאת  עוזינו שכינת

כל æ בחז"ל  להעלים הצדיקים שצריכים מחמת אך  ,

לו ענה הגאולה זירוז  לענין  הקשורות פעולותיהם

הוא  וצריך  חולה אשה לו שיש הנ"ל הרה"ק 

לרפואתה, הסתרה להתפלל ענין א' מצד  (וחזינן

מובן  הרי ומאידך האמיתית , כוונתו על הרה"ק  שעשה

שהיא  הק ' השכינה – כנס"י על  במחשבתו הרה"ק שכיוון

לרפאותה) להתפלל ויש בגלותא חולה .כביכול 

äòåãéå] להתפלל ללכת הנ"ל מהרה"ק  הסגולה

לפעול  רצופים ימים מ' המערבי  בכותל

הנצרך סגולתדבר  מובא זי"ע מוהרנ"ת (ומג "ע

צירוף ללא אף  דבר, על רצופים ימים מ' התפילה

המערבי) לכותל ].ההליכה

 êúåìòäá 'øô ïéúãç ïéúîùð

 ïäëä ïøäà é" ò äáåèì ïéôåøéöä  úëéôä ïéðò

ò"éæ ' ÷ä è"ùòáä åðéáøå ä" ò

ãéâäì [à.'äðéù àìù' ïøäà ìù  åçáù ביאר

הרה"ק  לשון  בהקדם פנימי, בדרך  בזה

רבינו מרן על הידוע במכתב זי"ע הארץ פרי  בעל

שם  הבעל ביד  ה' דבר  היה "היה זי "ע הק' הבעש"ט

היה, אחד ויקם, אומר ויגזור הקדוש  טוב

יקום", מי לעפר ואחריו כמוהו , קם לא מהקדמונים

_________________________

החסיד ז. על ואמר בחסידותו מפליג היה ז"ל האר"י שהרב ז"ל ברוכים הלוי אברהם ר' על צ"ג) (פרק הישר קב בספר כתב

למות  ימיך  והגיעו ימיך שלמו כי דע ז"ל האר"י לו אמר אחת  ופעם הנביא ירמיהו של גלגול היה שהוא ז "ל הלוי אברהם ר'

לירושלים  שתלך  שלך  התקנה היא וזו שנים כ"ב עוד תחיה אזי זו תקנה אותה תעשה ואם שאלמדך  אחת תקנה שתעשה לא אם

וג' ימים ג' עצמו וסגר לביתו החסיד הלך ואז השכינה. לראות ותזכה תחנתך ותשפוך המערבי כותל לפני להתפלל תלך ושם

כך  ואחר גדולה בבכיה ובתחנונים בתפלה המערבי כותל לפני ובא לירושלים החסיד הלך  כך ואחר ואפר שק  בתענית  לילות 

גדול  בבכי ובוכה צועק והיה ארצה פניו על נפל פחדו מרוב ותיכף שחורים מלובשת אשה דוגמת  צורה הכותל גבי על ראה

וא  ונרדם, שנתעלף עד ראשו שערות ממרט והיה וזעקות בבכיה מאריך והיה נפשי, על אהה אוי בכך  שראיתיך  לי אוי ז ואמר

אשיב  כי לגבולם הבנים וישובו לאחריתך  תקוה יש כי אברהם בני התנחם ואמר נאים בבגדים השכינה אליו שבאה בחלום ראה

שזכית  בך רואה אני ז"ל האר"י אמר ותיכף  ז "ל האר"י אל ובא לצפת וחזר רגליו את  וישא ויקץ אותם ורחמתי שבותם את 

שנים. כ"ב המעשה זה אחר חי היה שהחסיד הוי וכן שנים, כ"ב עוד שתחיה בטוח תהיה ומעתה השכינה, פני לראות

ומסיים  הנ "ל דברים הביא גם - ברוכים הלוי אברהם מהר"ר סט ) אות  א מערכת  גדולים (חלק  הגדולים שם בספרו חיד"א והרב

רז"ל, דברי בכל ודאי מאמינים אנו הארש , במיטב אענה אני בלבו אדם שום יפקפק שלא דכדי הסיפור "ולקול החיד"א שם

אימא  אני ואמרה וכו' שחורים לובשת  אשה ראה שירמיה השבעה יולדת אמללה ע"פ  ט "ו) סימן (ירמיה בילקוט מאמרם חזו לכו

עכ"ל. ע "ש". וכו' ציון



לנפשך  חכמה דעה יח

שענין  זי "ע מרוז 'ין  ישראל קדוש  בזה וביאר

בידו', ה' 'דבר שהיה הק ' הבעש"ט דרבינו  המיוחד

הדינים  והמתקת הפיכת של הכח אצלו שהיה היינו 

ביותר  העליון  בשורש שמשנה השינוי ע"י  לרחמים

לטובה. האותיות צירופי שם שהופך  ה'', 'דבר  של

לטובה  הצירופין הפיכת של הענין זה שמצינו  וכמו 

באור  המובא במעשה הק' הבעש"ט רבינו  אצל

וירא)המאיר בשם (רמזי ושמעתי בזה"ל, שכתב

בעיר  גדול רעש היה אחת  שפעם זלל"ה הבעש"ט

אל  להם ואמר  הרעש, מן  במחנה אשר  העם ויחרדו 

יצוה  שהאדון  הוא הרעש כי  בעיניכם זאת ירע

ביד  כח שיש  ונמצא הוה, וכן לחפציו  ערש ליקח

לצירוף  רע"ש צירוף  להפוך אמיתי וחכם המשכיל

עכל"ק . מאוד. עמוק  והענין  ער"ש 

äéìò é"ò  äáåèì  íéôåøéöä  ìë úëéôä ùøåù

ùåáìîä íìåòì

 äðäå [áהאלקי המקובל תלמידי  מספרי  המובן

זי"ע סרוג משה)הר "י  ויקהל המלך (עמק 

הוא  העליון בשורשן  הצירופין כל הפיכת  שענין

וכדאי ' המלבוש" "עולם הנקרא מאוד  גבוה בעולם

של  שערים מרל"א נארג המלבוש עולם שכל

התורה, מכ"ב אותיות ואות  אות שלכל (היינו

רל"א  הוי ובזה בהם, להתחלף  אותיות  כ "א יש  האותיות

ואכמ"ל ) ואחור, פנים חילוף של  יכולים דרכים וכך ,

כל  של האותיות  כל את  הזה העליון בשורש  להפוך

וידוע  טובות, לגזירות ולהפכם רעות  הגזירות 

המלבוש  עולם של האותיות צירופי  הפיכת שענין

[חילוף  אלב"ם של החילופים תחילת  שם על מכונים

שבת  בגמ' גם מובא ע"א)זה קד  ].(דף 

æîøðå] הנ"ל ענין הנ"ל הצירופים בראש

ידי על לחסד הדין להפוך  שאפשר

נרמז  הדין  שענין  והיינו  העליון, בשרשו  הפיכתו 

וכשעולים  האור , שלילת בחי ' – 'לא' בתיבת 

נהפך  הנ"ל דאלב"ם בשרשו  ה'לא' ומהפכים

היום], כל א-ל חסד  שבחי' א-ל, לתיבת

 êôä –––– äðéù 'àì'ù ãîìî –––– ïøäà 'ïë' ùòéå

íéðéãä ÷éúîäå  à" ì éôåøéö ìë úà äðéùå

ô" òå [â ע"ה הכהן  אהרן  בענין  יבואר  הנ"ל

החסד  איש דמטרוניתא שושבינא

חסידך ) לאיש  ואוריך  תומיך  מטיב (כדכתיב שהיה

נשמות כל את בזה ומעלה הנרות את ומדליק 

כדאי'ישראל המדות  ז' שכנגד סוגים לז' (המתחלקות 

ע"ג ) כט דף  פרשתן ריש  בלקו"ת התניא לשרשם מבעל

והפך  הדינים כל מעליהם ממתיק  בזה הרי העליון,

וזהו לרחמים, מדין הצירופים כל את  אצלם ושינה

ש'לא' מלמד – אהרן 'כן' ויעש רש"י בדברי  הרמז 

הנרות בהבטת העלה הכהן  שאהרן  היינו  שינה,

שבעולם  העליון  לשרשם ישראל נשמות את 

והפך  ששינה עד הנ"ל דאלב"ם עולם המלבוש ,

ה'לא' בחי' כל כנ "ל )אצלם הדינים בחי' על  (המרמז

אהרן , 'כן ' ויעש  וזהו  היום, כל א-ל חסד לבחי '

'כן' לבחי ' 'לא' מבחי' אהרן)שהפך כן –(ויעש 

ולכל  לנו  שיהא רצון  יהי וכן לרחמים, הדין שהפך

אכי "ר . ההמתקות  אלו כל ישראל 

äøäè äå÷îì  äëéìäá úåáéùçäå úåöéçðä

íåé  ìëá

 éäéå [ã íãà ùôðì  íéàîè  åéä  øùà íéùðà

.' åâåמורנו אורחא)דיבר  אודות(אגב

הק' הבעש "ט תקנת ונחיצות חשיבות  גודל

יום, בכל טהרה במקוה לטבול לילך ותלמידיו

שמתגברת דמשיחא עקבתא עת  בימינו ובפרט

הגאולה לפני  הנ' דשער הק 'הקלי ' באוה"ח (כדאי'

שמות כח çפר' ע"י מעמד להחזיק  הדרך  הרי  (

_________________________

וכמו ח. טומאה, שער בנ ' שנטמעו הניצוצות לברר הוא הגלות עיקר כי לנו שקדם למה הנה שם, וזל"ק וגו' לאצילו וארד עה"פ

ה' שעם ותדע ההוא, החלק  בירור מפסידים היו זה קודם מוציאם הי' אם כי השאלות  בב' דעת  יניח בזה כ"פ  זה דבר שציינתי



השבועות  בחג מדא"ח יט פרפראות

דקדושה  הנו"ן שער  בבחי' שהוא הק' המקוה

משפיעה  הנ' שער שכנגד שבועות של שהמקוה

שאר  דכל במקוה בטבילה אף  הארתה ופועלת

מוהרנ"ת עוזנו  גאון  בתפילת וכדאי ' השנה, ימות 

שהטבילה  ממוהרנ"ת אי ' עוד  המקוה, קדושת  על

מלשון  מקוה לאדם, תקוה הנותנת  היא יום בכל

יום  בכל הטבילה ע"י תקוה לו להיות שיכול תקוה,

ויש  כראוי, חיותו  בחיי הנצרך  כל לתקן שיזכה

למסור  שרצה ממוהרנ"ת המובא המעשה לציין

כשלא  הקפוא בנהר  לטבול ובחליו בזקנותו  נפשו 

במקוה  לטבול .èיכל

äðëñä  ìãåâ –––– úéðòúë íåé  ìëá  äìéáè

.äøäèá àìù  ãåîéìî

øéëæäå [ äהמובא יתרו את  פר' עה"ת (בעש "ט

בהערה) יד  הק'אות הבעש"ט שפעל

שהתענו כמו יחשב בו שטבלו  יום שכל בשמים

_________________________

שאין  לצד הוא החמשים שער השיג שלא וטעם בינה, שערי מ"ט  השגת עמו בשם שנתיחס  במשה הכלול כללותם בבחי' השיגו

והבטיחנו  שכנגדו הקודש  בחי' השיגו לא אותו לברר טומאה שערי בנ ' נכנסו לא שישראל ולצד המשיג, בהשתדלות  אלא המושג

משיגים  אנו האחרון בגלות ובפרט הגליות, באמצעות  היא והשגתה החמשים שבשער חיים תורת  עליון אל בנו ישפיע  לע "ל כי

תורה, בני היו שלא לצד הנ' שער בבירור במצרים ישראל שנסתכנו וטעם תורתםהדבר באמצעות האחרונים  דורות "כ משא
מפיו בלעו ולהוציא הנ' לשער  ליכנס  שהוא ישיגו כל זמן קוד' ישראל מוציא ה' שהי' כל ומעתה הטומאה בחי' תמו ספו ואז

ז"ל  אומרם והוא הנ' לשער שנכנסו וקודם מ"ט  של האחרונה בנקודה הוציאם ולזה במושג מתעמטים והיו הבירור ממעטים היו

עכל"ק . מיד. וגאלם

תמיד,ט. מקוה טבילת  זהירות  בגדלת לברכה זכרונו  מוהרנ"ת מורנו מפי אחת  פעם שמעתי בזה"ל, (א'קנח ) בשש "ק  כמובא

שנת  חנכה בשבת  היה: כך שהיה, והמעשה האדם. על שעובר מה כל שיתתקן חזקה, תקותנו מקוה בטבילת שכשנזהרין

נפ  כי הבקר, באשמורת  קול יצא הסתלקותו, קדם שבועות שני ואי תר"ה, בהמרחץ, סאליפ  "סטאליע" שקורין התקרה לה

באיזה  נפלה כי הדבר, כן לא אשר נודע, היום, כשהאיר כך , אחר אך  שבת . של בוקר לכבוד לטבל המקוה אל לילך  אפשר

לכבוד  לטבול כן גם הלכו העיר אנשי כל וגם לטבול, המקוה אל לברכה זכרונו מוהרנ"ת מורנו והלך  מהמקוה, רחוק זויות

להודות  והתחיל לפניו עמדנו וכו', הברכות ואמר שחרית  לתפלת עצמו את  והכין המקוה מן כשבא ואז קודש . שבת  של בוקר

הנקרא  בהנהר עצמו את לטבל מוכן היה שכבר ואמר, מאד. בזה עצמו את והחיה בהמקוה, לטבל לילך זכה אשר על להשם

גדולות  קרירות חנוכה בשבת היה כבר הזאת  בשנה אז  כי "פאלאנקע", שקורין הקרח תחת  בברסלב שם שהולך  "בוג",

ולטבול  לילך  מוכן היה שכבר אמר כן פי על ואף קצת , רחוק היה הנהר אל ומביתו ונקרש, נקפא הנ"ל הנהר היה וכבר

כמו  לכך ומזומן מוכן היה שכבר ברור, נראה היה גדולה, בהתלהבות  אז  שעשה הקדושות  תנועותיו ומעצם בזריזות בהנהר

והודיה  שבח ונתן לטבול. ה"פאלאנקי" תוך  אל ולקפץ ולדלג עצומה בזריזות בגדיו את ולפשוט  הנ"ל הנהר אל לרוץ שאמר,

עוד  ודיבר קודש  שבת של בוקר לכבוד לטבול העיר אנשי גם וזכו להמקוה, לילך  באפשרות היה אשר על יתברך  להשם

איך  יהיה תמיד, מקוה בטבילת חזק שיהיה ומי למאד. עד מקוה מטבילת  לו שיש  נפש , ומהמשיבת  מהחיות  דבורים כמה

"מקוה  י"ז): "(ירמיהו שכתוב כמו תקוה, לשון אחד פרושים: שני יסבול "מקוה" תבת הנה ואמר: הכל יתקן בודאי שיהיה

האלה  הפרושים שני כי ואמר, ימים". קרא המים "ולמקוה א'): (בראשית  שכתוב כמו מים, מקוה לשון שני ה'" ישראל

אמר: עוד עליו. שעבר מה כל ויתתקן נכון, הכל יהיה זה ידי ועל מים, מקוה בטבילת  נזהרים שיהיו ורק  אך אחד הם

כמו  זה, על מרה צעק לצלן, רחמנא נכריות, בנשים שנכשלו לו כשנודע  בעזרא, הלוא כי זה: על נפלא רמז  וראו הביטו

אנחנו  וכו', יחיאל בן שכניה "ויען י'): (שם כתיב ואחר-כך  אליך ", פני אלקי להרים ונכלמתי "בשתי ט'): (עזרא שכתוב

כי  להנ "ל, רמז  "מקוה", בלשון זאת אמר הדבר שיתתקן תקוה יש ופרושו: זאת", על לישראל מקוה יש ועתה וכו', מעלנו

מטולטשין  נחמן רבי יד (כתב רצון. יהי כן אמן הכל, שיתתקן תקוה יש מים מקוה בטבילת  נזהרים שיהיו ורק  אך 

ע"כ. זכרונו-לברכה).



לנפשך  חכמה דעה כ 

היום  יוסף é באותו  יעקב מהתולדות  גם [וכמובא

מתוקות לתרופות  נמשלים הם הבעש"ט שתיקוני

וסיגופים  תעניות של המרות  התרופות לעומת

הבעש"ט  ].àéשקודם

ãåòהידועים ושמש המאור  דברי את  (רישהזכיר 

אמור) היתה פר' שר"י ש"ץ כת שנפילת

שני שבאו עד בטהרה, שלא תורה שלמדו מחמת 

והרר"א  הק ' הבעש"ט הגדולים המאורות

זה  קלקול ותיקנו זי "ע .áéמליזענסק 

äìéôúå äøåúî åîöò òðîé ìà ñðåà  íå÷îá

íðîàå [åיששכר הבני  דברי (הוספותידועים

אות טוב ועשה מרע סור לס' מהרצ"א

יעשה נד ) במקוה, לטבול בידו  שאין אונס  שבמקום

ביכלתו אשר פעמים כל מ' ידים נטילת או קבין (ט'

עה"ת בבעש"ט כמובא ע"ב שם בכוונת ובשוים לסירוגין

כ ) אות  יתרו מתורה פר' ח"ו עצמו יבטל ואל ,

איש  נשמת  וחיות עבודת  עיקר שהלא ותפילה,

התורה  כח ע"י  הוא היצה"ר נגד וכוחו היהודי

וכו')והתפלה תפלה וקול  תורה קול – יעקב קול ,(הקול 

_________________________

ששמע י. ז"ל מזלאטשוב הרי"מ  אביו בשם אמר ז"ל מזוועהיל משה ר' שהרב ט "ז ) (אות  החדש צדיקים בסיפורי ועיין שם, ז"ל

ב  עצמו את  טובל שאדם שהטבילה יתברך  השם אצל 'פעלתי הלשון בזה שאמר ז"ל הבעש"ט קדוש יהיה מפה בבוקר מקוה

עכ"ל  אחד'. יום תענית כמו ברוך הקדוש לפני נחשב

שחלם יא . הארידנקר מוהר "ן הוותיק  מהרבני שמעתי הקדוש, לשונו וזה כתב שרה) חיי (פ' יוסף יעקב תולדות הקדוש בספר

העולם, לחייב ואכזרי מר נעשה סיגופים ידי שעל זה והנמשל מתוק. משקה ידי על המרפאים רפואות יש  כי ישראל בארץ לו

עכלה"ק . וכו' זה בלא אפשר אי שזה הגם עולם בני על זכות ומלמד מזכה - טובה מחשבה ידי על - ב' בבחינה כן שאין מה

שאינו יב. יהודה לר' שאף הגמרא ודרש  תורה בדברי שאסור קרי לבעל מנין בגמרא דאיתא מה פי על בזה ונראה שם, זל"ק 

לפני  עמדת אשר יום ליה וסמיך  בניך ולבני לבניך  והודעתם מן בגמרא ולמדו דריש , תורה במשנה התורה בכל סמוכים דורש 

אפשר  שאי מכאן למידין נמצא ובזיע , ברתת  וביראה באימה כאן אף וביראה ובאימה ובזיע  ברתת להלן מה בחורב אלהיך ה'

הביא  המזון ברכת שאני המתחיל בדיבור למעלה רש"י פירש  וכן עזרא בטבילת  נזהר אם  אלא ה' יראת  תכלית שישיג לאדם לו

את  שמקבל שמים מלכות קבלת  ביה דאית  שמע  קריאת אבל שמים מלכות  קבלת ביה דלית תפלה שאני אחרינא לישנא רש "י

ובזיע  ברתת  ויתפלל שילמוד יראה היא מה לידע אפשר שבלתי הרי שיטבול, עד בו להרהר אסור מיוחד ולמלך  לאדון הש "י

תורה  לגופי להגיע  אופן בשום אפשר אי זו בטבילה נזהר ואינו מתפלל או לומד הוא ואם עזרא. בטבילת נזהר שיהיה אם כי

דבר  שהיה הקודמים ובזמנים אפיקורסות. לידי זה ידי על חלילה לבא יוכל טהור בלתי והוא קבלה ספרי לומד הוא ואם ומצות.

הרוממות מיראת  יודעים היו ולא ההם בימים יקר והכת ה' זו בטבילה נזהרו ולא תורה לומדים  שהיו מחמת היה  זאת כלל
שמם העולם והיה הגוף בטומאת קבלה ספרי שלמדו אפיקורסים נעשו ומזה ההם בימים אז  שהיו שמם  ימח צבי שבתי
והם מרומים בגנזי נשמתו אלימלך רבינו הרב "ר  ואדמו הקדוש טוב שם הבעל לעולם הגדולים  המאורות שני שבאו עד 

עצמו שיטבול עד תורה  הרהור  שום אדם  יהרהר  שלא  בו יבואו צדיקים לה' שער  בטלוהו פתחו לא הגמרא שחכמי לקריו

מאד  נזהר להיות  צריכין ומצות התורה גופי להשיג הרוצים האנשים אותן אבל בה לעמוד יכולין הציבור רוב שאין מפני אלא

ולבני לבניך והודעתם הכתובים מסמיכת  למידין אנו זאת  ועוד זו. כן בטבילה גם שזאת  וגו' עמדת אשר יום ליה וסמיך  בניך 

פשטות  לומד שהוא מי מזה העולה הכלל זו. בטבילה נזהר אינו אם ה' יראת  בלבם ולהכניס לתלמידים ללמוד אפשר בלתי

יוכל  זו בטבילה  זהיר ואינו קבלה ספרי לומד שהוא  ומי יראה, היא מה אופן בשום להשיג יכול אינו אזי טהור בלתי התורה

וכל  מקטנותו עצמו ומטהר מקדש האדם אם אבל אחריהם, הנגררים ישראל נפשות מטמא והוא אפיקורסות  לידי חלילה לבא

בגופי  ולהכניסם ב"ה להבורא ישראל נשמות את לקרב יכול והוא הרוממות  יראת  משיג הוא הקודש טהרת על לומד הוא ימיו

ועינינו  הדורות . כל סוף עד בעקבותיו ההולכים תלמידיו ותלמידי תלמידיו על מופיע קדושתו ואור שמים ויראת  ומצות התורה

עכל"ק . הנ"ל. המאורות  שני קדושות  אור בעולם זורח  עדיין אשר הרואות 



השבועות  בחג מדא"ח כא פרפראות

מתו "ת עצמו  יבטל אם הנ "ל )וע"כ  אונס (במקום

יש  בכה"ג אלא ח"ו , יותר ליפול גדולה סכנתו תהא

שבטלוה  השו "ע ופסק  דגמ' דינא על לסמוך

וכו'. טומאה מקבלין  תורה דברי ואין לטבילותא,

íéðéã øøåòî  äå÷îì  äëéìä éåáéøù íòè

øéëæäå [æמתולדות אדמו"ר מש"כ  את בזה עוד

שומר  לספר בהקדמתו  זצ"ל אהרן

זי"ע)אמונים ראטה הר"א הרה"ק שהמרבה (לחותנו

– אמיתי  צורך  ללא ביום מפ"א יותר  למקוה ללכת

ריבוי של כזה שדבר בזה ופי' ע"ע, דינים מעורר

בלבד , לצדיקים אלא אדם לסתם שייך אין מקוואות 

שאינן  רמות  בהנהגות  מתנהג פשוט כשאדם וע"כ 

שבודקים  דינים עליו מעורר דרגתו לפי  שייכות

זו, גבוהה להנהגה ראוי הוא האם בשמים אחריו 

נוספת לטבילה אמיתי  וצורך סיבה לו כשיש  ואמנם

זה. ענין שייך אין 

øéëæäå חיים הדברי  הרה"ק  דברי  את בזה

ח"ו להתבטל לאדם שאסור  זי"ע מצאנז 

ואם  פנוי, רגע בכל תורה ללמוד שחייב רגע, לשום

יעסוק  עתה ללמוד  המוחין מקטנות ביכלתו  אינו

ביכלתו אין  ואם להש"י, ודיבורים תפילה בעניני

חסדים  וגמילות צדקה בעשיית יעסוק  זאת גם

לטבול  ילך  כעת  יכול אין זאת גם ואם ליהודים,

שכשאין  צחות , בדרך קדשו כוונת וביאר  במקוה,

שנצרך  הוכחה זו  הרי  ה' בעבודת  דבר  לעשות  יכול

למקוה. ללכת עליו  כן ועל הדינים להמתקת

 âçá ã"îäéáì ñðëåäù) ùãçä ú"ñä ïéðòá

 ó"ìàá 'àëã òåöô' áåúëù (úåòåáùä

ïã [ç שהוכנס החדש  התורה ספר בענין  מורנו

[לבד  שעעל"ט השבועות בחג לביהמ"ד

שהיתה  זצ"ל אביו לע"נ שני  ספר  שהוכנס ממה

סיון  יא – זצ"ל דאביו ביא"צ ס "תâé הכנסתו שהוא [

כמנהג  שלא אל"ף , באות דכא פצוע בו  שנכתב

פצוע  שכותבים ישראל קהילות ברוב כהיום הרווח

לכתוב  יש שכן  הפוסקים רוב כהכרעת בה"א, דכה

אברהם בנשמת וכמובא ס"א)לכתחילה לב ,ãé(סי'

מיעוט  ועוד  חב"ד  וחסידות  תימן  בני  קהילות  מלבד

כאן  [ונעתיק  באל"ף , היום עד שכותבים קהילות

שמצאנו מהמקורות חלק לכתיבתבקיצור  בספרים

אל"ף , באות להראות'דכא' הוא דלהלן ליקוט (וכוונת

רמים  קודש בהררי ג "כ  יסודה באל "ף , ד 'דכא' זו שכתיבה

ברוב  כהיום נשכחה שכנ"ל היות לזה והוצרכנו ונישאים

_________________________

על יג. הרבה ועורר הס "ת , הכנסת  אחר בביהמ"ד שהיה לחיים בטיש שדיבר בדב"ת  מורנו שהאריך  מה נכתוב גררא ואגב

המפריעים  הענינים מכל עצמו מפנה זה שבזמן מיוחד זמן לו לקבוע מחויב היום כל הלומד שאף לתורה, עיתים בקביעת  החיוב

הלימוד  בשעת  הסעל' מנתקים שאין הכוללים מבני אפילו רבים ישנם בעוו"ה ובזמנינו אופן, בשום זה בזמן מבטל ולא לגמרי

וסיפר  מקיימים, הם אין לתורה עתים קביעת מצות אפילו וא"כ ללימוד, שמחוץ לענינים הלימוד בזמן פנויים עצמם ומשאירים

ולא  דוקא, ובעיון תורה בדברי תמיד משתעשע  היה מעסקיו פנוי רגע בכל בכ"ז וכו' עסקים בעל שהיה שאף זצ"ל מאביו בזה

תמיד  והיה למיטתו, מתפנה היה ואז תנומה שחטפתו עד בספר ללמוד התיישב אלא תיכף , מיטתו על לישן מעולם הולך  היה

ימי  כל בעדו תפריע שלא נו"ב עם תנאי בחתונתו תיכף לעצמו קבע  הרי זה כל ומלבד בתורה"ק, עמוקים חידו"ת לשמוע דרכו

ובזה  ת"ח , גדולי עם בחברותות ימיו כל זאת  וקיים יעבור, ולא חק  יום, כל עיון רצופות שעתיים חברותא עם מללמוד חייו

של  הראוי השיעור הוי הפסק שום ללא רצופות לימוד ששעתיים מורנו כו"כ (שחזר כראוי לתורה עיתים קביעת  מצות  קיים

כנ"ל). פנוי רגע בכל ללמוד החיוב מלבד עתים, קביעת  חיוב

מפראג,יד. פרעמסלער איצק ר' דעת  שכ"ה מאהבה תשובה ותשו' צדקה, מעיל ותשו' כליל, ומנחת שי מנחת  הרמ"ה, ה"ה:

שי  המנחת  וכ"כ הנ"ל, זצ"ל פייוויש  ר' והגאון אפרים, ושערי אמת  ולדוד ליעקב ואמת ביהודה, נודע  בעל הגאון ובהסכמת 

ספרד  ספרי דכל ומכ"ש  והמעולים, החשובים אספמיים ס"ת בכמה מצא וכן המסורת, בסימני הכהן יוסף  ור' נתיב, מאיר בשם

תו  באור כמ "ש  כן, שם).כתבו אברהם מהמשנת (ע"כ הסופרים. ותיקון שי ומנחת רה
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הפוסקים  רוב הכרעת  מחמת  זו, שיטה מקומות

לעיל ) בהערה משנתהמועתקים בספר  מובא שכן .

ב)אברהם אות לב ר'(סי' הרב של בס "ת  ראה שכן

הבעש"ט  סופר  צבי  הרב של ובס"ת זצ"ל, אפרים

זצ"ל  מראשקוב שבתי ר' הרב של ובס "ת  זצ"ל, הק'

האריז"ל ) סידור סופרים (מחבר של ישנים ס"ת ושאר 

שארית משו"ת  שם מביא וכן מפורסמים, מומחים

שהאריך  התניא בעל רבינו אחיו  בשם יהודה

צוה  'וכן ומסיים באל"ף  לכתוב צריך  שדכא להוכיח

וצוה  בה"א כתובה תחלתה שהיתה ס "ת  להגיה

במשנת מש "כ בזה [ונציין דוקא', באל"ף לכתוב

"ודבריו בעלאברהם אחיו בשם יהודה השארית (של

כל התניא) על שיחלוק  שתמוה וחתומים, סתומים ,

בה"א, יותר שדעתם הנ"ל והאחרונים הקדמונים

רייסין  מדינת במדינתו רק כן  שציוה ואפשר 

רק  באל"ף, הנ"ל כהראשונים מכבר  כן  שנוהגים

אחר  לילך  לתקן ציוה ושפיר  בה"א, נמצאת  א' ס"ת

שאין  מדינת בשאר  אבל והבן, ככולו ורובו  הרוב

שנמצא  כמו  מודה הנ"ל הרב גם בזה קבוע מנהג

עכ"ל  הנ"ל" וסייעתו צדקה מעיל וכהרב יהיה, כן 

התניא  בעל בשיטת בהשערתו  אברהם המשנת

בדברי  ה"ה התניא בעל  מתלמידי ג"כ כתבו (וכעי"ז

נאה) והגר"ח סדר נחמיה מספר שם מביא וכן ,[

מגיד  אבלי אברהם מו "ה המופלא מהרב אברהם

שהבין  הוראדנא בגליל סימנא בק"ק  ומו"צ מישרים

דכא  לכתוב שיש  הוא תורה' 'אור ספר שהכרעת

שזו באל"ף  ג"כ שהבין חכמים דברי בספר (וכ"כ

שיש אברהם הסדר פוסק  וע"כ תורה', 'אור ספר הכרעת

לדכא) מדכה הס"ת החול בימות מספר לתקן ע"כ  ,

אברהם. משנת 

 ó"ìàá 'àëã' úáéúëì  íéôñåð  úåøå÷î

óéñåðå [ è קדומים מקורות  עוד להעתיק 

באל"ף , 'דכא' לכתיבת  וחשובים

הרמ"א של בס"ת הוא ספיר שכך  באבן שהעיד (כמו

ע"א) יד  דף  מתוך ח"א שלו הס"ת הרמ"א [שכתב

הב"י מרן  עבורו שקנה יד  כתב סופרים תיקון

ממנו, ויעתיק  שיכתוב לו ושלח זהב אדומים במאה

ספיר באבן  לר "י(שם)כמש "כ ובשו"ת  ,[

דכא טא  שפצוע כתב ק "ג עמ' טו  סי' יטצאצאק 

בכתר  מובא וכן האשכנזים, תורה ספרי  בכל באלף

אשר' ד 'בן למסורת  אותו המייחסים צובא ארם

"שנוהגים  בראשית ספר ריש תורה' ב'אור עליו (שכתב

קול") בת  יצאה כאילו צ'כמותו קאפיטל על שכתב ,

לא  ג' 'דכא דכא, עד אנוש  תשב עה"פ  בתהלים

אנוש  תשב רוח, ושפל דכא ואת דכא, פצוע יבא

דנ"ך  לדכא דהתורה 'דכא' שהשוה הרי  דכא', עד

בין  בזה המחלקת השניה כהמסורת ביניהם חילק  (ולא

לנ "ך ) זי "ע תורה מליובאויטש מהרמ"מ ובאג"ק .

ב-ל ) מוהריי "צ (איגרת מחמיו ששמע מה מביא

בידם  שקבלה הס "ת  את בוורמייזא שראה זי"ע

את בפראג ראה וכן  מרוטנבורג, המהר"ם שכתבה

עזרא  שהגיהה לדור  מדור  בידם שקבלה הס"ת

הערת וע"ע באל"ף, 'דכא' כתוב ובשניהם הסופר 

ח"א  הפוסקים באוצר הנדפסת  מוהרמ"מ אדמו"ר

ק"ע) עמוד  שנמצא (מהדו"ג  ממה להלן  מועתק  וז"ל,

תנ"ך  בלונדון. ששון  מר של וכת"י  ספרים באוצר 

של  לנכדו  התנ"ך  את שכ' אחד  סופר ע"י  הרשב"א

הרשב"א, בן יצחק  בן  אשתרוק דהיינו הרשב"א

שנכתב  תנ"ך בכת"י  בא', כתיב דכא זה בכת"י 

טוב  שם ר' הרשב"א, של תלמידו של ממש  בכת"י 

כתוב  הי' הרמב"ם, על עוז מגדול ס' מחבר  גאון  בן

בעצמו טוב שם ר ' אותו  מחק  ואח"כ בה', דכה

מאד , מאד עתיק בתנ"ך  בא', דכא בידו  ותיקן

שנה, ומאה אלף  לפני שנכתב דמשק , חומש 

דכא  כתוב ושם כב-כג צד דוד באהל המתואר

שנה  מאות  חמש  לפני נכתב כת"י , בחומש  בא'.

תקט"ו) דכא (מספרו כתוב כא, צד  דוד אהל ראה

תנ"ך  בכת"י  תצט)בא'. חמש (מספרו לפני  נכתב

בא'. דכא כתוב טו , צד דוד אהל עי' שנה, מאות

שנה  מאות חמש לפני  נכתב תימני, חומש  בכת"י 

תתקמב) דכא (מס' כתוב תרב, צד דוד אהל עי' ,

דכא  שכ "ו  שנת  ובומבירגי  פלאנטין בדפוס  בא'.

בחז"ל  לפנינו הנפוץ הנוסח גם [והוא ע"כ. בא'.
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גמרא, משנה, – ואחרונים ראשונים ופוסקים

ילקוט, פ"א, רבא ארץ דרך  תוספתא, ירושלמי ,

בה"ג, רא"ש, רי"ף, ראב"ד , רמב"ם, תוס ', רש "י ,

רמב"ן , אגודה, סמ"ג, קנ"ב,יראים, שאילתות 

רבינו ריא"ז, רי "ד , מרדכי, ריטב"א, רשב"א,

ב"י, טור, ט', שורש  הרקיע בזוהר רשב"ץ ירוחם,

אהרן  יד ב"ח, פרישה, כ "י , יש "ש, משה, דרכי

ה') סי' ב"ש ].(אה"ע ח"מ לבוש , שו"ע, ,

íéøùë íäéðùù äùòîì  íéðåøçàä úîëñä

 úåìéä÷ä  ìëì

äðäå [éלמעשה הסכמת זה בענין האחרונים

בס"ג ) הנ "ל  אברהם במשנת (כמש "כ 

בענין  ס "ת  שום לשנות  שאין צדקה המעיל כשיטת

רוב  שאף והיינו יהיה, כן  שנמצא וכמו זה,

יש  שלכתחילה שהורו  בהערה הנ"ל הפוסקים

ס "ת ולהגיה לתקן שאין הורו  מ"מ בה"א לכתוב

שהוא  כמו  להשאירו  יש אלא באל"ף , שנכתב

בברכה) עליו ולברך בתורה בו והיינו(ולעלות  ,

כשרים  הס"ת ששני האחרונים הכרעת  שלמעשה

הקהילות. לכל

 àìä]צדקה המעיל כט)המה אפרים (סי' הבית  ,

סד ) סי' אין (חיו"ד הס"ת שכנשלם ,

מאהבהåè להגיהו התשובה וכ"כ  עא), וכ "כ (סי'

חיים בספר  פאלאג'י  ע"א)הגר "ח עג דף  דף  כא ,(סי'

אמת  ב)והשומר אות טז דוד(סי' שאילת  (לר"ד,

י) סי' ברליןמקארלין הגר "ח כתב וכן קסד ), סי' ,(יו"ד 

מקאמרנא דברים והרה"ק הפסוק  על החיים (אוצר

ב) ואם כג , בה"א שלנו בספרים דכה וז "ל, כתב ,

ולמחוק  לתקן  ואסור  לכתחלה כשר באל"ף  נמצא

הגרע"י פוסק  וכן עכל"ק , ידיו. יתקצצו והמוחק

לספרדים אף רקזצ"ל היתה בודאי שאצלם (אף

ה"א) דאות לס "תהמסורת  לעלות  המה שרשאים ,

יוסף  בילקוט כמובא עליו, ולברך באל"ף  הכתוב

מ) אות  לב ].(סי'

éîìùåøéì éìáá ïéá  äæ ïéðòá äîåã÷ 'çî בני)

בבל ) ובני אר"י

ïééöðå [ àé הנ"ל דוד השאילת מש "כ בזה עוד

לומר  שחידשו  ברלין והגר"ח

הבבלי בין קדומה מחלוקת  היא זו שמחלוקת

שלהבבלי ע"ב)לירושלמי, עה דף  פירוש (יבמות

יש  וע"כ ושבירה נתיצה לשון היינו  דכה דתיבת

דכא  פירוש  להירושלמי משא"כ  בה "א, לכתבה

לכתבה  יש  וע"כ שבאדם הנמוך  מקום מלשון  היינו 

ששניהם  הנ"ל פוסקים מכריעים וע"כ באל"ף,

הלכה  וירושלמי  בבלי מחלוקת שבכל שאף  כשרים,

להדיא  אי' ויתירות  דחסירות זה בענין  אך  כהבבלי,

בבלי  ע"א)בגמ' ל  דף בקיאין (קידושין מערבא שבני 

וע"כ  בקיאים, אין בבל בני ואנן ויתירות  בחסירות 

המסורה  במחלוקת  התלוים דברים בכמה מצינו

ובזה  בבלי , התלמוד  נגד המסורה על אנו  שסומכין 

הירושלמי, נגד  כבבלי דהלכה אמרינן לא

הראשונים היו בקיאין ירושלמי)(תלמודשבמסורה

האחרונים מן בבלי)יותר  לדחות(תלמוד א"א וע"כ ,

כהבבלי נהגינן  שלכתחילה אף  אלא זה מפני  זה

כנ"ל. שניהם להכשיר  יש  הכתיבה אחר מ"מ

עכ"ד .

øúåéåמהפוסקים באחד  דעה מצינו  (שו"תמזה

בנבינשתי) להגר"ח רלג  סי' יו"ד חיי בעי

טובים  כאחד  שניהם אומר  אני  ע"כ  וז "ל, שכותב

לא  הכי  דכתיב ומאן משתבש  לא הכי  דכתב ומאן 

יכתוב  איך לשאול הסופר  בא אם ואף וכו ' משתבש

עשה  טובים כאחד שניהם לו דנאמר נוטה דעתי 

ע"כ . בעיניך ", הטוב

_________________________

שנמצא טו. אלא בס"ת אפי' או ביריעה נמצא הטעות רק  בשלימותה הס"ת אין עדיין שאם נלענ"ד אך שם, אפרים הבית ז "ל

בידו  הרשות  במקומה ה"א ולכתוב האל"ף  למחוק  זה טעות לתקן רוצה הוא אם ידם על ודאי פסולה שהיא אחרות  טעיות  בה

עכ"ל. וכו'. לבד זה בשביל ולתקן למחוק מכשרותה להוציאה אין כשרה היא הס "ת  אם ודוקא
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 é" ùøã ïéìéôúì æ"éðò äîãî ìàèéå  ù"øäîä

 ú"øãå

øôñáå [ áé למהר "ש חיים מים באר  שו "ת

זו מחלוקת מדמה ויטאל

ותוס' רש "י  תפילין)למחלוקת מה (לגבי וז "ל,

ומה  באזנינו  שמענו  ומה הראשונים מן  שקבלנו 

בטל  בתרי חד  התורה מן כי הוא בעינינו  שראינו

ספר  משכחינן  כד הלכך  רובו  אחר נידון והעולם

חד  מבטלינן  יו "ד  חסרים ספרים ושני יו"ד מלא אחד

זולתי לעולם עד וכן האחד  ומגיהים תרי מקמי

והם  אזלינן  גברי  דבתר וסתומות בפתוחות 

התורה  בכל יובן  וזה אחריו, והבאים הרמב"ם

שנשארו לסופרים מציינין מקומות במקצת זולתי

כמאן , הלכה איפשט ולא המדקדקים בין במחלוקת 

øîë ãéáòã ïàîå ãéáò  øîë ãéáòã ïàîå

 áåúë ãç  äøåú øôñ ïçëùà  éàå ,ãéáò

 äæ éðôî äæ ïéçåã ïéà à" äá áåúë ãçå ô"ìàá

 çìùú àìå åàöîðù åîë  íúåà  åçéðé àìà

 ú" øå ì"æ é"ùø ú÷åìçîì  øáãä áåø÷å ãé  íäá

ì"æ.עכ "ל מאליו". מובן והדבר

åðøåî äæá  äìçúá  ÷ôúñäù ÷ôñä

äìçúîå [âé האם זה בענין  מורנו  קצת  הסתפק 

להשתמש  ציבור לאותו  אפשר

ובפרט  בזה, ופעם בזה פעם הס"ת, בשני  לכתחילה

בלשון  דהלא היום, באותו בשניהם להשתמש

וכו '' עביד כמר 'דעביד  שנקט ויטאל המהר"ש 

בגמ' הנאמר  לשון ע"א)שהוא כז דף  לגבי(ברכות

בפוסקים  ואי ' המנחה, בפלג ורבנן  ר "י  מחלוקת 

סק"ו) שם ומ"ב ס"א רלג  סי' אין (שו"ע שלכתחילה

[ורק  לזו  זו  סותרות  שהם השיטות כב' לעשות 

ואף  שם, כמובא בזה מקילים הדחק  בשעת

שונים, ימים בשני אלא בזה מקילים אין בשעה"ד 

באותו שם אך  כמש "כ בזה להקל אין  עצמו  יום

ביום  דידן  בנידון להסתפק  יש  וא"כ סק "י , קמ"ד 

באותו שניהם להוציא אפשר  האם ס "ת  ב' שיש

בתרתי היום, להקל  שאין אי' דפלה"מ בנידון (שכנ "ל 

גדול משעה"ד חוץ בשעה"ד, אף היום, באותו דסתרי

(סי' בשע"ת  עיין ואמנם לגמרי, הציבור תפילת  דביטול

סק"א) אף רלה עושה שהיה האריז "ל רבינו  בשם

כנ"ל  אך היום, באותו  אף דסתרי תרתי  לכתחילה

מהר "ש  שמשוה ממה וכן כן ], נפסק לא בפוסקים

אנו הלא ור "ת  דרש "י  לתפילין הענין  את  ויטאל

אחד  על אלא שניהם על מברכים שאין  נוהגים

בזה מהם, מקאמרנא הרה"ק כשיטת נוהגים (ואין

באותו  – ור"ת  רש"י – שניהם על לברך שיש  שסובר

עבדינן היום) שלא הנ"ל מעין ג"כ היינו  ולכאו ' ,

היום. באותו דסתרי תרתי  של בחי '

ììë  åãéô÷ä àìù  ìàøùé âäðîî  äæî ãåîìì ùé

 éúøú éåä àìå  íéøùë íäéðùù úåéä äæá

 éøúñã

 úð÷ñîå [ãé בזה ללמוד  שיש  היתה מורנו

שהיה  הקדום ישראל ממנהג

שהיו ס"ת חלק  בהם שהיו ביהכנ"ס הרבה מצוי

וכמובא  בזה כלל הקפידו  ולא כך , וחלק  כך כתובים

שמעיד  הנ"ל חיי בעי בשו "ת זה בענין עדות 

ברובם  נכתבים הספרים היו  בקושטא שבהיותו 

קורא  ראיתי  לא זה כל "ועם בה"א ומיעוטם באל"ף

שלא  מלשונו  ומשמע זה", על ולא זה על לא תגר 

היום  עד  הוא וכן  זה, בענין כלל קפידא היתה

ופרושים  חסידים שם שיש  כלליים כנסיות בבתי

ברלין'כאחד ר"ח ב'אוצר ברלין הגר"ח שמעיד  (כמו

היו  החסידים שכל היה בזמנו שהמנהג קסד , סי' יו"ד

בה"א) והמתנגדים באל"ף ס "תכותבים שם ומצוי ,

עניין  אחר שיבדקו  מעולם שמענו  ולא וכאלו, כאלו

חסידי אצל זמנינו עד הדבר ניכר  וביותר הנ"ל,

ובכ "ז  באל"ף כתובים הס "ת  שאצלם חב"ד

כנסיות הבתי בכל גם מפוזרים המה נמצאים

הכתובה  ס"ת על לכתחילה לתורה שם ועולים

ששניהם  שפסקינן  דידן שבנידון  ובע"כ  בה"א.

דומה  ואי"ז דסתרי , כתרתי  נחשב אי"ז כשרים

האם  פלה"מ שבין  זמן על שנחלקו ורבנן , ר "י  למח'

זה  זמן שיהא אפשרות  שאין כלילה, או  כיום דיניו



השבועות  בחג מדא"ח כהפרפראות

הרי ודר"ת דרש "י  בתפילין  וכן  לילה, וגם יום גם

כשרים, שניהם שיהיו נגלה ע"פ אפשרות אין 

וכו ' פסולות דר"ת תפילין בשולחן שלרש "י  (ועיין

להרה" דברי הטהור ע"פ שגם לד  סי' מקאמרנא ק

כשרים  ששניהם הכוונה אין אמת ששניהם האריז"ל

חיוב  יש לאריז"ל אף  אלא תנאי, לעשות וא"צ ביחד 

ודלא  תוסיף, דבל לאו על  לעבור שלא כדי תנאי לעשות 

זו) מח' לבאר ואכ"מ בזה, בנידון כהבא"ח משא"כ  ,

שכל  כשרים, שניהם נגלה ע"פ  אפי ' הרי דידן 

שנכתבה  הס"ת אף  בדיעבד מכשרת שיטה

דתרתי איסור בזה אין  וע"כ השניה, כשיטה

היום. באותו  אף  דסתרי

 úåéúåàá éåðéù  ìëù ïåîã÷ä ö"öäã ùåãéç

 ú"ñä  ìñåô ïéà úåôìçúîä

 íðîà [åè כל איך  נגלה ע"פ ביאור  צריך  הדבר

השניה, השיטה מכשירה שיטה

שמצאנו גדול חידוש להקדים נראה ובתחילה

צדק צמח קיט)בשו"ת  סי' במג"א (הקדמון המובא

סק"ז) קמג  המתחלפות(סי' באותיות  שינוי  שכל

הקריאה  גומרים ולכן  הס "ת  פוסל אינו  במוצאן 

הנ"ל  טעות בו שנמצא ס"ת (ומתקנים æè באותו

החול ) בימות  שינויאח"כ  לגבי מיירי [ושם

מן  א' ממוצא ששניהם – ל'מגרשיהן' ד'מגרשיהם'

במבטא  השינוי  כשניכר אף  בזה ומכשיר החוטם,

_________________________

לשבת טז. להם הערים והיו ל"ה. במדבר וגו' מסעי אלה בפ' תורה בספר לשחרית בשבת קראו אחת פעם שם, הצ"צ ז "ל

והוריתי  בסוף , בנו"ן ומגרשיהן כתוב שהיה ונמצא בסוף , במ "ם ומגרשיהם להיות צריך  והיה וגו'. לבהמתם יהיו  ומגרשיהם

בהך  בסוף  בנו"ן מגרשיהן בתורה כך  נמי שנמצא הטעם ואמרתי זו, בס"ת הקריאה יגמרו אלא אחרת תורה ספר להוציא שלא

בסי' הרבה יהושע  בספר נמי וכן מגרשיהן. ואת אתהן עיר ושמונה ארבעים ללוים תתנו אשר הערים כל כתיב גופה פרשה

משום  והיינו נקבה, לשון הוא בסוף  בנו"ן ומגרשיהן זכר, לשון הוא בסוף במ "ם דמגרשיהם הענין שמשתנה גם על ואף  כ"א.

יהיו  הערים כלומר וגו' לבהמתם יהיו ומגרשיהם לשבת , הערים והיו כדכתיב עצמם הלוים על ומגרשיהם קאי קראי דהאי

מגרשיהן  קאי קרא אידך  אבל זכר, לשון בסוף  מ"ם כתיב לכך  הלוים, של לבהמתם יהיו וים הל של ומגרשיהם לשבת ללוים

וגו' מגרשיהן ואת  אתהן עיר ושמונה ארבעים ללוים תתנו אשר הערים כל דכתיב נגקיבה לשון למימר בהו שייך הערים על

בשביל  אחרת תורה ספר להוציא לי נראה היה לא מקום מכל נקבה, לשון בסוף בנו"ן כתיב לכך הערים על מגרשיהן דקאי

תשברנה  הלהן בנים ילדתי וגם לאיש  הלילה הייתי גם וגו' נעמי ותאמר א' רות  במגילת  בזה כיוצא שמצינו מפני בזה שינוי

בסוף  בנו"ן הלהן וכתב זכר לשון שהוא בסוף  במ"ם תעגנה הלהם תשברנה הלהם לכתוב צריך דהיה וגו', תעגנה הלהן  וגו'

בספר  יקראו ולא אחרת  תורה ספר יוציאו מנחה שלתפלת צויתי מקום מכל אבל הוא. דקרא דאורחא אלמא נקבה, לשון שהוא

דשפיר  מבואר ומצאתי בהוראה, שגיתי אולי בדבר לעיין לבי אל שמתי שחרית  סעודת אחר והנה הטעות. יתקנו ולמחר זו תורה

ה  תחת  הנו"ן תשברנה הלהן וז"ל, עזרא אבן כתב רות  במגילת  שם הנה כי ה', נחני אמת  ובדרך לי הוריתי, מר כי והפך מ"ם,

נו"ן  להיפך  וכן לנקבה, מזכר בנו"ן מ "ם דהחליף  דקרא דאורחא מבואר הרי לשונו, כאן עד לחם, בית  באו ושמא מכם, מאד

שהמ "ם  מה מפני למילתא טעם ומייתי ב' סימן סוף ב' פרק  א' שער יצחק  שיח  בספר נמי מצאתי וכן לזכר, מנקבה במ"ם

מאותיות  שהיא השפה, מן הוא מוצאה עיקר דהמ "ם גב על אף  האף , מן אחד, ממוצא שהם משום והיינו מתחלפת , והנו"ן

שהן  כל וז"ל, שם שכתב האף , מן גם מוצאם מקום מכל דטלנ "ת , מאותיות  שהיא הלשון מן הוא מוצאה עיקר והנו"ן בומ"ף,

הגדול, התנים כמו בזו, זו מתחלפת  כן גם והם מ "ן וסינם האף  מן למוצאם עוד יש  אותיות שתי בזו זו מתחלפות אחד ממוצא

יש  האף  מן מקום מכל מהלשון, והנו"ן מהשפה, הוא המ "ם מוצא עיקר דבריו הוא ופירוש  הימים, דינו הימין לקץ התנין, דינו

לשונו. כאן עד נו"ן, או מ "ם הטיב באר נכון על לדבר אז תוכל שלא החוטם כשתסגור זה לנסות ויש  להוציאם, עזר קצת להם

איפכא  או נקבה, ללשון זכר מלשון משתנה, שהענין אעפ"י מתחלפות, והנו"ן שהמ"ם בתורה הרבה נמצא שכן מבואר הרי

אשר  ה' וברוך  אחרת, תורה ספר כזה טעות  בשביל להוציא שלא הוריתי  שפיר הרי הוא, דקרא ואורחא בכך , קפידא ליכא

עכ"ל. אמת. בדרך הנחני



לנפשך  חכמה דעה כו 

אות בין  שינוי לגבי  דידן  בנידון וכ "ש השפתיים,

הגרון מן  מוצאן  ששניהם לאל"ף  ואין (אחה"ע)ה"א

האחרונה  שאות – השפתיים במבטא השינוי  ניכר

במבטא]. נשמעת אינה בתיבה

íéðåøçàä úòãì  äëìäì åðéà ö"öä ÷ñô

 úîàáå [æèדי אין  עדיין  לבדם הצ"צ שבדברי

כל  הכרעת למעשה שהלא באר,

הס "ת ומחליפים כדבריו  אינה האחרונים הפוסקים

הנ"ל, פסול כשנמצא קריאה"ת  באמצע אף

במ"ב סקכ"ו)וכמובא קמג  מגרשיהם (סי' לגבי 

הצ"צ)ומגרשיהן קאי אחרת(שע"ז להוציא שיש

ושאר  וחיי "א מדה"ח סק"מ בשעה"צ [וציין 

המג"א  העתקת לגבי ואף  כהצ"צ, דלא אחרונים

אברהם  בנשמת עליו  תמה כבר  הצ"צ, פסק את 

לב) מעיל (סוס"י הרב שהלא המג"א על שתימה

ס)צדקה נד )והחכ "צ(סי' וכן (סי' הצ"צ, על חלקו

והמג"א  רחבו , במקום רחבה גבי מלובלין המהר"ם

מעתיק  ואיך מלובלין , המהר "ם את העתיק בעצמו 

שדבריהם  והצ"צ המהר "מ הפוסקים שני  המג"א

לזה]. זה סותרים

 ö"öä ìò íé÷ìåçäì  óà øùë ïãéã ïåãéðá

 íðîà [æé להכשיר ויש  שונה הדבר הרי בעניננו 

עלשניהם, החולקים לאחרונים (אף

הנ "ל ) הרמ"אהצ"צ שכתב מה ובהקדם קמג, (סי'

בס "תס"ד ) כשנמצאין אחרת ס "ת  מוציאין שאין 

שלנו ס "ת  "שאין  ויתרות חסרות של שינויים

יותר  יהיה שהאחרת  שנאמר  כך  כל מדויקים

ווי"ן  של בשינויים דמיירי המ"ב בזה וכמ"ש כשר",

בקצוה"ש  וכ "כ ס"י)ויודי"ן, פז א'(סי' של בשינויים

כשלא  אחרת  מוציאין אין אלו  שינויים שבכל וה',

השינוי. ע"י הענין  נשתנה

 úåöî æ"äæá  íéîéé÷î êéà ç"ðîä øåàéá

 úåøñçá  íéàé÷á ïéàù  óà  ú"ñ  úáéúë

 úåøéúéå

ïéòëå [çé חינוך במנחת  אשכחן  תריג )זה ,(מצוה 

דאורייתא  מצוה קיום לגבי שכותב

ויתירות בחסירות שינוי שכל ס"ת, דכתיבת 

פוסל  אינו המשמעות  משנה שאינו כל שבס "ת 

דוגמא æé הס "ת היא שמביא מהדוגמאות  ואחת ,

המנ"ח  מפרש  ובזה בה"א, ודכה באל"ף  דדכא דידן 

_________________________

אפילו יז. יתר או חסר או הפוסל, דבר בה יש אם אבל תורה, ספר כדין כתוב שיהא עד המצוה מקיים אין והנה שם, המנ"ח ז"ל

התורה. ספר את  לקוח וכתיב אות חסר תורה ספר אפשר כאן, במנחות  עיין כלל, תורה ספר אינו כי המצוה ידי יוצא  אינו אות ,

כמו  רק  תורה ספר דין לה דאין כתב הפוסלים, דברים שם נחשב ועוד וכו', חסר המלא כתב אם שכתב, הי"א כאן בר"מ ועיין

כתיבת  מצות קיים לא אות  חסר דאם וכתב] ד"ה הרי"ף, בדפי ע"ב [ה' דמגילה בפ"ב הר"ן וכ"כ התינוקות. בה שמלמדין חומש 

בקיאי  הוו אינהו וכו' דגיחון וא"ו יוסף רב בעי ע"א ל' בקידושין דמבואר בידינו, רופפת זו מצוה זה ולפי עי"ש. תורה ספר

כלל. המצוה מקיימין ואין איפכא או חסר מלא כתבינן אפשר א"כ בקיאים אנו דאין כיון א"כ בקיאים, לא אנן ויתרות בחסרות 

כרחך  על והנה ויתרות. בחסרות  בקיאין אנו דאין מטעם הזה, בזמן זו ממצוה לפטור ל"ו סי' אריה שאגת בספר בזה העיר וכבר

ארבע  רק והם תמידית מצוה דהיא כיון כרחך על רופפת , תפילין מצות הכי לאו דאי אנו, בקיאין פרשיות בארבע בתפילין

ולמה  לשכוח, שלא לבם נתנו לא היאך עשה מצות ג"כ דזה כיון קשה, ומ "מ בקיאים. אנו אין התורה ובכל שכחו, לא פרשיות 

בימי כי האמוראים, בימי ודרשו נשכח עי"ש, למסורת  אם ויש למקרא אם יש גבי ע"א ד' בסנהדרין כמבואר נשכח  לא התנאים

דעל  אחד ויתר, חסר מיני שני דיש דברים של בירורן לענ "ד ונראה האמוראים. בימי נשכח  והיאך בתוס', ועי"ש  דרשות, הרבה

וע"י  חסר בסכת  כתיב משל דרך שם, בסנהדרין דמבואר כהנהו להשתנות, יוכל או התיבה פירוש  נשתנה היתר או החסר ידי

דסוכות  הדין משתנה מלא בכתב א"כ עי"ש , אחד משמע  חסר דסכת  כהלכתן, שתים או פסולה הבית שתחת דסוכה דרשינן זה

דשמאי  בפלוגתא עי"ש  אחת , הוא וחסר שנים הוא מלא כי הדין, משתנה חסר או מלא קרנות כדומה, או להיפך , משמע  מלא

יש  דסובר למאן מיבעיא לא עי"ש . בש "ס  והרבה חסר או ממלא דינים דלמדין שם בסוגיא עיין חסר, או מלא נפשות  וכן והלל.



השבועות  בחג מדא"ח כז פרפראות

ס "ת כתיבת מצות  את היום מקיימים איך 

בגמ' שאי' אף ע"א)לכתחילה, ל  דף שאנן (קידושין

נוטה  זה שמכח ויתירות , בחסירות בקיאין לא

אריה לו)השאגת  שהיום (בסי' גדול חידוש  לחדש 

ס "ת כתיבת מצות  מלקיים לפטור ,çéביכלתו 

ישראל  בני  שסמכו  וכמו הנ"ל, למנ"ח משא"כ 

ע"פ  לכתחילה תורה ספר  כתיבת מצות  לקיים

גם  לכתחילה סמכו ה"נ אלו , חינוך  המנחת  דברי 

תורה ספרי  בשני ובה"א)לקרוא באל "ף  (הכתובים

זה, בשינוי המשמעות משתנה שאין  היות כאחד ,

בדבריו) להדיא המנ"ח שם (וכמ"ש מפרש [והמנ"ח ,

לידי בבבל שבאו כזה ענין אירע באמת  איך לפי"ז

לא  ואיך  ויתירות , בחסירות  בקיאים שאינם מצב

בזה, בקיאות אי  לידי  יבואו  שלא ע"כ נפשם מסרו 

הס"ת]. פוסל אינו כזה ששינוי מחמת אלא

äìá÷ ô" ò  ç"ðîä éøáã øåàéá

óéñåäå [ èé בביאור הפנימי שההסבר מורנו

עדיין  דבריו שלכאו ' המנ"ח, דברי

הלא  כי התורה, ופנימיות  קבלה ע"פ ביאור צריכים

הזוה"ק דברי תיקון ידועים ובתקו"ז עא דף  אחרי (פר'

ש כה) אוכמה דמלא דאתי  "שחסר  בס"ת מחמיר 

חליף  או  יתיר  או  חסיר  חד  אות  או  דחסר דאתי מלא

ידועים  וכן וכו '", דלעילא דס"ת כדיוקנא איהו לא

שבכל  לתורה לפירושו  בהקדמתו  הרמב"ן  דברי 

_________________________

אפילו  אלא האמתי, הדין היפך  דינים הרבה נשמע כי חיים, אלקים דברי מהפך להיפך או חסר המלא בכתב א"כ למסורת אם

דנקרא  אע "פ חסר סכת  כגון המקרא, היפך  כך  נכתב דיהיה לנו  דנמסר כיון עכ"פ  משתנה, הדין ואין למקרא אם יש דסובר למאן

מאדם  דיהיה חסר נפשת או אחד, קרן קרנת  או כך , יהיה התיבה דפירוש היתה המסורת עכ"פ  הקריאה, לפי הוא והדין מלא

תיבה  היא כי תורה ספר דין לו ואין פסול תורה הספר בודאי יתר, או חסר ע "י התיבה פירוש משתנה א"כ בסוגיא, עי"ש  אחד

ויתרות  חסרות יש אך זו. עשה מצות ג"כ יוצא אינו גונא כהאי ובודאי למסורת, דסובר למאן שכן ומכל לנו, שנמסר מכפי אחרת

ראיתי  וכן בוא"ו, מלא דנכתב מסורת  יש  קטנה במסורה ט "ו] [כ"ט , תצוה בפ ' אהרן כגון זה, ע "י התיבה פירוש משתנה דאינו

באחרונים. עיין האידנא נוהגין וכן זה, על חולקין מסורת  בעלי הרבה אך ישנים, תורה מסורות בספרי קצת  דיש דכה  פצוע וכן
המלה  פירוש משתנה  אין כאלו דברים בסוף, "א  בה כותבין והיום ישנים, תורה בספרי ראיתי וכן לבסוף "ף באל דנכתב

ויתרות  בחסרות קפידא אין גונא בכהאי זה , ידי אם על יש  פסקינן דאנן ובפרט  כלל, נשכח  לא ודאי הראשון החלק  והנה .

ע"י  א"כ , הלכה, וכן כן סוברים ורבנן הלל דבית  עי"ש  התורה, לדיני מינה ונפקא מהכתיבה דינים הרבה נדרש א"כ למסורת 

דנוגע  ובפרט  מהדין, השערה כחוט אפילו נשכח לא בודאי ושלום וחס  חיים, אלקים תורת מהפך להיפך  או חסר המלא כתיבתו

אותם  אך  כלל. תורה ספר אינו בודאי כי שכחה, ע "י עשה מצות  שתתבטל ושלום וחס  תורה, ספר כתיבת של עשה למצות

נשתנה שלא ויתרות כן חסרות  על שכחו, וזה כלל, מעכב דאינו לי ופשיטא כלל מזיק  אינו יתר או חסר בין כלל המלה פירוש 

וכו', גיסא מהאי דגחון וא"ו אם יודעים היו בכתיבה לא ויוצאים  זו, למצוה מזיק אינו כלל התיבה  פירוש נשתנה  דלא  וזה
ובקריאה  התיבה, פירוש משתנה דאינו כיון "מ  מ כידוע, "ה הקב של שמותיו כולה התורה כל כי ואם  בשלמות. המצוה זו

בה  לן לית חסר  או מלא אם ניכר ישראל אינו יוכלו שלא ושלום חס  תשתכח  הנהוגה דמצוה כלל סברא דאין לי, נראה כן .

צדק הצמח על שהרעיש  נ "ד סי' צבי בחכם ועיין שכתבתי. כמו והעיקר וחלילה חס  דורות  בכמה התורה מן עשה מצות לקיים

בחד  ייעדנה גבי שם מכשיר ניכר ובאינו  במבטא, ניכר שם הנו"ן, תחת  מ "ם ז '], ל"ה, [במדבר דמגרשיהם במעשה קי"ט סי'

עיי"ש. עכ"ל וכו'. ברורים. לענ "ד נראים שכתבתי הדברים אך  כתיבה, של עשה למצות  מקריאה למדין אין אך  יו"ד.

בקיאים יח. היו לא אמוראים בימי דאפילו משום בזה"ז , ס "ת  כתיבת  ממצות  אחר מדין לפטור יכולני מ "מ שם, השאג"א ז"ל

ס"ת  והרי בקיאינן, לא אנן ויתירות בחסרות  בקיאים אינהו א) (ל, דקדושין בפ "ק  לאביי יוסף רב ליה כדאמר ויתירות  בחסרות 

מצוה  ס"ת אבותיו לו שהניחו אע"פ  רבא דאמר ואע "ג זו, מצוה לקיים בידינו אין א"כ פסולה, אחת אות  אפילו יתר או שחסר

וקבל  דרוש  משום דגמרינן קדשים סדר כמו לן משמע קא דינא אלא בימיו, נוהגת  זו מצוה שהיתה משום לאו משלו, לכתוב

עיי"ש. עכ"ל וכו'. שכר



לנפשך  חכמה דעה כח

וכו ' עליונים סודות  תלויים שבתורה ואיך èéאות  ,

ויתירות בחסירות  שינוי הס "ת  פוסל שאין יתכן 

והמשמעות ) המבטא משתנה בזה (כשאין וביאר ,

בחסירות המשתנה אות  כל שכנגד לומר דצריך 

המשמעות )ויתירות  משתנה מעין (כשאין בזה יש

בארוכה  שמבאר  וכמו דא"ח, או "א של הבחי '

מקאמרנא לד )הרה"ק דברי(סי' ואלו 'אלו בענין

ישראל, גדולי בין  שישנם המח' שבכל חיים' אלקים

תמיד  הרי  המשיח, ימות  עד  תורה מתן מימות 

בעולמות ומקור שורש ודעה בחי ' כל כנגד  ישנה

עליונים, ופרצופים ספי ' ריבוי יש  ששם העליונים,

עתה  להוריד יש  ספי' איזה לגבי רק  היא המח' [וכל

וכו'], הגבורה מדת או החסד מדת  את  האם לעוה"ז 

שינוי שכל דידן , בענין לומר צריך  זו  בחי ' ומעין

יש  המשמעות  משנה שאינו  ויתירות  בחסירות 

אף  וע"כ  העליון, בעולם מסוים שורש  איזה כנגדו 

כפי דוקא לכתוב מאוד נזהרים לכתחילה שבודאי

אף  מלשנות ונזהרים בידינו, המקובלת המסורת

והמקובל  הראוי הסדר הוא שכן  אחת, באות  שינוי

להתנהג המרכבה שיש  של  הראוי האופן (שהוא

הנ "ל ) הזוה"ק וכלשון העליונים ומתקנים לעולמות

הס "ת לפסול אין אך  הקריאה, אחר  הטעות

זה, תורה בספר הקריאה וגומרים הקריאה באמצע

וענף  שורש  בחי' איזו יש ההוא לשינוי  שגם כיון 

זו, אות  שנשתנתה הש "י  שגלגל כיון ועתה למעלה,

ית ' רצונו  שעתה פרטית  בהשגחה סימן זה הרי

ארעי באופן  זה ולציבור  הכנסת בבית  שיתגלה

בעולם  שיש הצדדי והענף השורש בלבד זו לשבת

זה, לשינוי  העליון 

íééç  íé÷ìà éøáã åìàå  åìà ùîî éåä  åððéðòá

äèîì íéìâúî íäéðùù ïôåàá

íðîàå [ëדאלו ענין ממש  הדבר  הוי בעניננו 

שכיון  והיינו  חיים, אלקים דברי ואלו 

ואמיתיות חזקות  מסורות יש השיטות שלשני 

בע"כ  הרי  זה, מפני  זה לדחות וא"א ונישאות רמות 

הבחי ' שני  בעוה"ז  ויתגלו שירדו  הש "י  שרוצה

וע"כ  קבוע, באופן העליון  שבעולם והשרשים

המה, חיים אלקים דברי ואלו  ואלו  כשרים, שניהם

שניהם, המכשירים מהפוסקים באחד  מצינו  ולא

כאחת, שניהם להוציא שלא להזהר  שיש  שיכתבו 

אף  להוציא ויכולים כלל, בזה קפידא דאין ודאי  הרי

ה  משני  ולצרף בב"א קרואים.שניהם הז ' ס"ת

 ú"ñ íâôã øåñéà

óéñåäå [àë לדקדק איסור  שהוי שנראה בזה

בבחי ' שהוי זה ענין  אחר ולבדוק

הלכות כו"כ שמצינו בס "ת  פגם דלעשות האיסור 

_________________________

בצורת יט. או בגימטריאות או בתיבות  שרמוזה או בפירוש בתורה נכתב הכל הבינה בשערי רבינו למשה הנמסר וכל שם, זל"ק

שאמרו  כמו ובכתריהם, האותיות  בקוצי או וזולתן והעקומות הלפופות כגון בצורה המשתנות או כהלכתן הכתובות האותיות

תלי  בהם לדרוש  אחד אדם עתיד לו אמר למה אלו לו אמר לאותיות כתרים קושר שהיה להקב"ה מצאו למרום משה כשעלה

ומזה  מסיני. משה עד פה אל מפה אלא יתבוננו לא האלו הרמזים כי מסיני, למשה הלכה א"ל לך מנין זו עד הלכות  של תלים

יש  אלפי"ן כמה בו יפרש אדם כל אצל ומצוי ידוע  הוא הזה והספר להם הראה תגין ספר בחזקיהו רבה השירים בשיר אמרו

שהיה  הסוד וגלוי הזה הספר על בספרו השבח  ואין ואחת  אחת  כל של התגין ומספר האותיות ושאר ביתי"ן וכמה בתגין בתורה

בפיר  ושם מאד עמוקים רבים סודות  בפירושיהן בידיעתן אלא עצמן התגין מפני לחזקיהו ויגד בו כתיב אמרו השירים שיר וש 

עשרת  אלו הדברים עשרת  לעשות  אתכם צוה אשר עולם של ברייתו תחלת  שהוא בראשית  ספר את לכם ויגד בריתו את  לכם

ומנין  ולויתן בהמות חדרי לישראל להם ויגלה הבוזי ברכאל בן אליהוא יבא מנין וכי לתלמוד ועשרה למקרא עשרה הדברות 

לו  שנתן המלך  ושלמה מהתורה נלמד שהכל כלומר חדריו, המלך הביאני הה"ד אלא מרכבה חדרי להם ויגלה יחזקאל יבא

בהם  שכתב עד וסגולתם העשבים כחות  ואפי' התולדות כל סוף עד למד וממנה לו הי' התורה מן הכל והמדע החכמה אלהים

עכל"ק . בקיר. יוצא אשר האזוב ועד בלבנון אשר הארז  מן העצים על וידבר שכתוב וכענין רפואות ספר אפילו בה שכתוב



השבועות  בחג מדא"ח כט פרפראות

המובאת ההלכה כגון  ס"ת דפגם זה איסור  מחמת 

סקי"ח)במ"ב סט פעם (סי' תורה בספר  לקרוא שאין 

ביהכנ"ס  באותו רקשנית שם לקרוא רגילים (כשאין

עיי"ש ) אחת , שם פעם שיש  דבביהכנ"ס  נראה וה"נ ,

באופן  השני  על אחד  ויעדיפו יבדקו אם הס"ת ב'

עניני מחמת  שזה – לכל בגלוי זה נראה שיהא

יש  אדרבא ס "ת , דפגם האיסור בבחי' הר"ז  – הלכה

בשוה. הס"ת לב ' גדול כבוד להראות 

äæ ïéðòá éîéðôä øåàéá

èøôáå [áë מורנו שביאר מה מאמר ע"פ  (בסוף

שנדפס  כט אות ה'' רוח עליו 'ונחה

ש"ז  בחקותי פר' השיטותëבערש "ק  שב' שי"ל (

דמשרע"ה  הדרגות ב' על מרמזים וה"א דאל"ף 

בבחי' יו"ד  של קוצו שכנגד הדורות , מיחידי הא' (צדיק

הכתר) צדקינוספי' ודמשיח ,– המלכות ספי' (שכנגד 

הוי"ה) דשם האחרונה ה' שיש אות  כמה מובן הרי ,

שמשרע"ה  ההמה, הגבוהות הבחי ' ב' לכבד להזהר 

ועד  לעולם יהיה ולא היה שלא הנביאים אבי  הוא

לא  הוי"ה 'אני  בבחי ' שהוא העצם בנבואת כמותו

שאין  המדרגה לתכלית  משרע"ה שהגיע שניתי'

ועד  לעולם א"א וע"כ  לעולם, שינויים שום יותר  בה

משרע"ה, מתורת כלום שהארכנו לשנות  (כמו

לעולם') יאמינו בך  'וגם של צדקינובמאמרים ומשיח ,

של  הגילויים בעניין  מאד וגבוה ונשא גדול הוא

התורה רוח סודות  עליו 'ונחה במאמר שהארכנו (כמו

הנ "ל ) בתכליתה'' והחשיבות  הכבוד  להראות  ויש  ,

צדקינו ומשיח משרע"ה העולם עמודי לשני

סלה. אמן ויגאלנו יבוא במהרה

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

ח"ו כ. ולפגום לפצוע לבל להזהר יש  מאוד כי הכתוב והזהיר ה'וי"ה, צ'ירופי י"ב נוט' ביצ"ה דהנה בזה, לרמוז ויש שם, וז"ל

הרומזת  ה' באות  ולא לכולם, והשורש הכתר בחינת - הדורות יחידי מחמשה הראשון שהוא רבינו למשה הרומזת א' באות  לא

באות  דכ"א - נכלם ד"ך רבינו משה ישוב ואל הגילוי, שהיא המלכות  בחינת - מכולם והאחרון החמישי שהוא צדקנו למשיח 

דמעלת  לעצמה, נדרשת מעלתו השנים מאלו אחד כל אלא בה"א, דכ"ה - נכלם ד"ך  צדקנו משיח  ישוב אל זה דרך ועל אל"ף ,

המאמר  בזה לעיל הארכנו וכבר השנים, מן אחד במעלת לפגום וחלילה הגילוי, מצד היא משיח  ומעלת השורש, מצד היא משה

ע"כ. ז"א. הוא ועתיקא עתיקא הוא ז "א בסוד


