




תשע"ה  אחרי-קדשים פר' ג של"ס

תשע "ה אחרי-קדשים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ה  י -קדשים  אחר פר' של"ס
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א'-ג') ט"ז, (ויקרא

 úò ìëá ñðëäì  ìåëé  äùî úðéçá  úîà ÷éãöä

 øúåé  úåðååò úìéçî êéùîäìå  íéðôìå éðôì

 ë"äåéá â"äëî

úàæá'מוהרנ"ת עי' הקודש ' אל אהרן יבוא

י"ג ) אות ד ' הלכה קר"ש  הל' או"ח à(לקו"ה

על  לכפר  גדול הכהן  צריך  שהיה  הכפורים שביום

והפשעים  והעונות  החטאים כל  על ישראל בני  כל

צריך  היה כן  על ח"ו. הקליפות לעמקי  לירד  שגרמו 

מה  בחינת  שזהו יותר, למעלה למעלה לעלות

שנכנס  למקום נכנס שאז ולפנים. לפני  שנכנס

מכל  למעלה מאד  מאד  וגבוה עליונה לקדושה

שכתוב כמו  ט"ז)העולמות, לא (ויקרא אדם וכל

ואמנם  וכו'. בקדש  לכפר  בבואו מועד באהל יהיה

גדול  הכהן  מן אפילו  יותר גדול הוא האמת  הצדיק

_________________________

האור א. שמציר עד הקרבנות מכל למעלה עולה קטורת כי הקרבנות. מכל המובחר שהוא קטורת בחינת וזה שם: לקו"ה וז "ל

סוד  שזהו משם, הקדשה ניצוצות  וכל הנפשות כל ומוציא הקליפות , עמקי עמקי ומבטל בו שמכניע עד למעלה, למעלה לטובה

ביותר, הקליפות  לעמקי שנפלה הקדושה לתקן יכולין יותר, מעלה שעולין מה שכל כנ "ל, היינו הקטורת . סמני עשר אחד

קטורת  עם ולפנים לפני גדול הכהן נכנס  שאז הכפורים יום בחינת וזהו כנ"ל. ביותר הגדול להצדיק  להתקרב צריכין זה שבשביל

לעלות  צריכין יותר, הקליפות  שבעמקי להניצוצות ותיקון כפרה להמשיך שצריכין מה שכל כנ"ל, היינו ישראל. בני על לכפר

והפשעים  והעונות  החטאים כל על ישראל בני כל על לכפר גדול הכהן צריך  שהיה הכפורים ביום כן ועל יותר. יתרה למעלה

ולפנים. לפני שנכנס מה בחינת שזהו יותר, למעלה למעלה לעלות צריך  היה כן על ושלום. חס הקליפות  לעמקי לירד שגרמו

יהיה  לא אדם וכל טז) (ויקרא שכתוב כמו העולמות , מכל למעלה מאד מאד וגבוה עליונה לקדושה שנכנס  למקום נכנס שאז

היטב  והבן וכו'. העליון אדם וכל א') פרק ברכות  (ירושלמי לברכה זכרונם רבותינו ואמרו וכו', בקדש  לכפר בבואו מועד באהל

כנ "ל. הקליפות לעמקי שנפלו אותם לתקן כדי החטאים כל על לכפר כדי זה וכל גדול. הכהן נכנס להיכן

יקרה  ד') (סוטה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ולפנים, לפני שנכנס גדול הכהן מן אפילו יותר גדול הוא האמת והצדיק

שאמרו  כמו הכפורים ביום עליהם לכפר יכול אינו גדול הכהן שגם עברות יש  כי ולפנים. לפני שנכנס  גדול מכהן מפנינים היא

ליכנס יכול האמת חכם התלמיד אבל מכפרת , ומיתה תולה הכפורים שיום עברות  שיש ו) פרק  (יומא לברכה זכרונם רבותינו

היינו  יכפרנה. חכם ואיש מות  מלאכי מלך  חמת ט"ז) (משלי וזה וכנ "ל. להם גם ותיקון כפרה ולהמשיך ויותר, יותר לפנים  עוד

מלאכי  אם כי הכפורים ביום גדול הכהן של הכפרה אפילו להם מועיל שאין עד ושלום חס  מלך  חמת שגורמים עוונות שיש

שהוא  האמת  החכם כי יכפרנה, חכם ואיש  אבל מכפרת, ומיתה תולה הכפורים יום בחינת המיתה, עד כפרתו נגמר שאין מות,

עכ"ל. כנ "ל, באמת בהם להאמין יזכה אם הכל לתקן יכולים אמתיים, הצדיקים בחינת 



לנפשך  חכמה דעה ד

רז "ל שאמרו כמו  ולפנים, לפני ד ')שנכנס  (סוטה

ולפנים. לפני שנכנס  גדול מכהן מפנינים היא יקרה

לכפר  יכול אינו  גדול הכהן שגם עברות יש כי

זכרונם  רבותינו שאמרו  כמו הכפורים ביום עליהם

ו)לברכה פרק הכפורים (יומא שיום עברות  שיש 

האמת חכם התלמיד אבל מכפרת, ומיתה תולה

כפרה  ולהמשיך  ויותר , יותר לפנים עוד ליכנס יכול

הצדיק  שהוא משה בחינת  וזה להם. גם ותיקון 

רק  ולא ולפנים לפני עת  בכל להכנס שיכול אמת 

הכיפורים. ביום

åúåéîéðôå àáàî  åúåéðåöéç  ç" äò àø÷ðä à"æ

 àîéàî äúåéðåöéç ã"äò úàø÷ðä '÷åðå àîéàî

 àáàî äúåéîéðôå

 äðäå'ב והם הדעת ועץ החיים עץ ברא הקב"ה

נקרא  הז"א כי נוק ', ושל ז"א של המדרגות

עה"ד, והנוק' ה עה"ח של(ובשורש המדרגות ב' ם

ובינה) זכר áחכמה בחי ' הוא בחיצוניות  הז"א והנה ,

מאבא מקבל כי  במציאות ביטול בחי ' בו (ועיקר ויש 

כידוע) דאבא מהמוחין מקבל בנינו בפנימיות אך ,

בחי ' והוא בתבונה, שמים כונן בסוד  מאימא

ויראה. לאהבה המביא היש  וביטול התבוננות

מאימא  מקבלת  דבחיצוניות להיפך , הוא  והנוק'

דאימא) מהמוחין בנינה ביטול (דעיקר ענין שהוא

ובפנימיות הבינה, מדרגת  של והשתוקקות  היש 

ברתא, יסד  אבא בסוד  מחכמה המלכות מקבלת

ביטול  הוא במקומו אבא דבחי' הגם ואמנם

על  להמלכות  הנמשך הביטול בחי ' מ"מ בציאות ,

כיון  במציאות  ביטול אינו דאבא אורות  קבלתה ידי 

מקבלת וכאשר היש, שורש  בחי ' היא שבמהותה

שבה, היש בכח שמתבטלת היינו  החכמה אור 

אלא  הנפרד יש שאינו  באופן מזדכך דהיש כלומר

האור  התגלות בה שיש  ידי  ועל דקדושה, יש 

לה  גורם זה הרי שבה, היש  בחי ' מצד  במורגש

לביטול.

íðîàå כיון הדעת , עץ בחינת  הוא המלכות בחי '

והתענוגים  האורות בה שמתגלים

יש  בבחינת  יהיה שלא להזהר  וצריך  הרוחניים,

הביטול  ידי על היש  זיכוך של באופן  אלא הנפרד,

עולים  כאשר דהיינו עצמו אבא בחי' כי  דאבא,

ממש  במציאות  ביטול בחי' הוא הרי אבא למקום

למטה  כשהיא המלכות  כאשר  אך 'אין', בבחי '

היש , בחי' היא שהמלכות  כיון  מאבא, מקבלת

כאשר  לכן  היש , מבחי ' אלקות לגלות הוא ותכליתה

אינו ברתא, יסד  אבא בסוד מאבא למטה מקבלת

האור  גילוי  בחי' אלא במציאות, ביטול בבחי '

ביטול  שהוא אבא, הארת ידי על המתגלה האלקי

הקב"ה  נתאוה ענין זהו כי  היש, של ההרגשה מצד

רוצה  שהקב"ה בתחתונים, דירה לו לההיות 

הבריאה  תכלית  וזהו היש, מצד מציאותו  שירגישו

חטא  ענין  זה ואמנם היש. מצד  אלקות  גילוי בבחי '

להמלכות אלקות  גילוי  שנמשך דכיון הדעת  עץ

בחי ' דקדושה היש לגלות צריך והיה היש , בבחי '

נעשה  הדעת  עץ חטא מחמת  אך דקדושה, האני 

סוד  והוא הכוונה, היפך  שהוא הנפרד יש בחי '

בי"ע. בעולמות  שנעשה הנפרד והיש השבירה

 äðäå שם אך  יש, בחי' גם הוא דקדושה דבינה אף 

שהוא  היש , ביטול של במדרגה הוא

ואינו היש, את  המבטל הבינה של ההשתוקקות 

במקום  מזה ולמעלה היש , שמצד  הרגשה בבחינת

הגנוזה  המלכות  בסוד היש שורש  ששם הרדל"א

בחי ' והוא שלמטה, המלכות שורש  שהוא שם,

בא  הוא שם דקדושה, השרשי  אניהאני שהוא ופן

יותר  מגלה והאני  הקדושה, בתכלית כחדא ואין

שמקבלת כיון למטה במלכות  אך הגמור . האין  את 

בבחי ' שאינה הרי ברתא, יסד אבא בסוד מאבא

_________________________

הזמן ב. הספיק לא אך  זו, בפרשה הלוי עבודת  בספר מוהרא"ס  מדברי להעתיק יש המאמר בהמשך מו"ר דברי להבין כדי הנה

בדא"ח. מו"ר מדברי הרבה היטב שמבארים גדולים יסודות שהם שם דבריו בכל היטב לעיין ויש  להעתיק,
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וביטול  האור  הרגשת הוא אלא דבינה, היש ביטול

אלא  דקדושה, היש  של ההרגשה מחמת  הבא

בקדושה  שיהיה היש זיכוך בבחי ' להיות צריכה

למציאות תיפול שלא הדעת, עץ אחיזת  בלא

השבירה. סוד שהוא הנפרד יש  שהוא הבי "ע

ïëìå תשובה לעשות  הוא להשבירה התיקון

היש  לבחי' הנפרד יש  מבחי ' ולצאת

ידי על הוא והתיקון  האלקי, היש שהוא דקדושה

ע"ד  שהוא הז"א, של האורות  תחילה שמקבלת 

הב"ן , את המתקן  החדש מ"ה בסוד  התיקון  עולם

ויראה  אהבה בחי ' מהז "א שמקבלת ידי  על כי

ההתבוננות מחמת  שבא דהיינו בבינה, ששרשם

הז"א  פנימיות  מבחי' שנמשך  היש , ביטול של

מבחי ' הארה מקבלת  כן וכמו  כנ"ל, מאימא המקבל

המקבל  הז"א חיצוניות  מצד במציאות  ביטול

יוצא  החדש המ"ה הרי מזה ולמעלה מאבא,

דאו"א, השרשי  והיחוד  הדעת  ששם ממצחא

היש  בחי ' נתקן ועי"כ מהרדל"א, נמשך  ושרשו 

ועי"כ  לדרגא, מדרגא התיקון , עולם בסוד הנפרד

הוא  העיקר  כי  הקדושה, בדרך לאצילות חוזרים

יש  בבחי ' פירוד  בחי ' שהם מהעוונות  לצאת 

המלכות תעלה כאשר הוא התיקון ותכלית הנפרד,

הגנוזה  המלכות בסוד  שרשה ששם הרדל"א עד

האני בסוד דקדושה היש בחי ' לגמרי  נתקן  ואז  שם,

הגמור  האין עם המיוחד הבורא, של האמיתי 

שברדל"א. גדול היותר 

ìåãâ úå÷ìà éåìéâ êéùîäì äöåø  ÷éãöäù ìëë

 úëùîä êøåöì àèéîøåã äùòð  úåëìîäì

ìåèéá 'éçáî  íéìåãâ øúåé ïéçåî

 äðäå קוב"ה ביחוד לעסוק האדם צריך  עת בכל

כך  כל לו קשה אין  פשוט ואדם ושכינתיה,

מרכבה  הוא כי שלו , בעבודה ה' את  ליחד 

האדם  אשר ככל אך התחתונה. במדרגה להמלכות 

בבחי ' גדול יותר אלקות גילוי ומחפש  יותר  מתעלה

אליך  תערוג נפשי  כן  מים אפיקי  על תערוג כאיל

כאיל  נעשית  השכינה כאשר  הנה אלקים,

כמ"ש  עצמיים שעשועים של האור שמחפשת

צדק שנ"ב)הצמח שנ "א עמוד  אחרי פ' הזוהר (ביאורי

'א  בלשון  נקראת אילה,שלכן  ולא זכר  שהוא יל'

באמת כי שעשועי, ותורתך  שאמר המלך  דוד וכמו 

עד  עצמיים שעשועים להמשיך הכוונה תכלית  זהו

עד  להגיע שהוא שבמלכות , היש גילוי  מקום

דאלקות תענוג שיהיה דהיינו ממש, ההרגשה

עצמיים  השעשועים להרגיש ובדעת , במורגש

רוצה  הצדיק כאשר הנה שעשועי. ותורתך  בבחי '

ולהשתעשע  כזה גדול אלקות גילוי  להוריד 

גילוי בבחי' ית"ש הבורא של האמונה במציאות 

דקדושה כחדא)היש  ואין יש  של באופן הוא (ובודאי

כזה  בעת  דייקא הקדושה, בתורה ולהשתעשע

בחי ' ונעשה ימין, הקו על שמאל קו  בחי ' מתגבר 

שיש  דכיון הוא והטעם הדורמיטא, בסוד חושך

לבחי ' ח"ו ליפול שלא מגולים האורות  כאשר סכנה

גדולים  יותר  מוחין  להמשיך  צריך לכן הנפרד , יש 

של  גילוי ובחי' אין , בחי ' שהוא החדש מ"ה מבחי '

יהיה  ויראה שהאהבה באופן במציאות , ביטול

מעלים  כאשר ולכן  האמיתי, הביטול עם ביחד 

מיד  הנה דעמידה, באהבה בתיבת  דפנים רפ "ח

גבוהים  יותר מוחין  להמשיך כדי  דורמיטא נעשה

יוכלו ועי"כ הארץ, בזמרת כמ"ש פנים דבחי'

ליחד  הז "א ויוכל גדול היותר  אלקות גילוי  להשיג

כראוי. ושכינתיה קוב"ה יחוד בסוד המלכות

 úåáöòì  ìôðù  úîçî ø"äãà àèç ùøåù

 ÷"ùøò úçðîã ãåçéä ãçéì  ìåëé  äéä àì øùàë

íéðéãä úåøáâúä úîçî

äðäåהליקוטים ובספר בזוה"ק דףאיתא (בראשית 

כ ') סימן ריש יחזקאל שעה"פ וע"ע ע"ב, ד'

זכה  כאשר  קודש  שבת  בערב הראשון דאדם

וכו', בחטא נפל כן ומחמת וכו ' הק' השכינה לראות 

אדם  של אלו  בסודות תפיסא מחשבה לית  ובאמת

לפי בהשתלשלות אך גדולים, לצדיקים רק  הראשון 

כפי אחד כל קטן בניצוץ למטה למטה מדרגתנו



לנפשך  חכמה דעה ו 

אלו, מסודות  נקודה איזה לתפוס צריך מדרגתו

השכינה  את  אדה"ר  ראה שבערש "ק מבואר ועכ "פ

מדרגות, אלפים אלף בהפרש לזה והמשל הק',

כמ"ש  ב"ה א"ס  אור מתגלה קודש בשבת  דהנה

חכם ע"א)בתורת  ד ' שבת(דף ליל בכניסת  ומיד  ,

דחכמה המלכות  התגלות יש  מלכותקודש  (ר"ל 

עילאין) דישסו"תדאו"א החג"ת בפרצוף המתלבשת

והרי חכם, בתורת  כמ"ש קודש  שבת  בליל הנתקן

אור  ומתגלה עתיק, פנימיות הוא חכמה פנימיות 

השכינה  גילוי בחי ' הוא שב"ק ענין כי  ב"ה, הא"ס

מוהרש "ב, כמ"ש  הפרסאות ביטול בחי' והוא הק'

קודש  שבת בליל ובפרט עוזנו, שכינת ומתגלית

שהשמחה  מוהרנ"ת  שכ' כמו השבת  בכניסת

ה  הוא שהיהודי השבת  בכניסת לו  יש ביותר  פשוט

ביותר  הגדול לגוי שיש גדולה הכי  מהשמחה יותר 

עלמא. בהאי

 äðäåשבת קדושת  לבחי ' נכנס הצדיק כאשר

שנכנס  הראשון אדם בחי' ע"ד  שהוא

שהיה  וכיון הק ', השכינה את וראה קודש לשבת

ב' הם ורחל לאה שם אשר  בלבד דאח' מוחין

את ראה כביכול ואדה"ר  נפרדים, פרצופים

היה  כי  היחוד להשלים שקשה וראה הק ', השכינה

בחי ' הוא ולאה לאה, דיני  התגברות בחי '

להכנס  יכול שאינו וראה גדול, התבוננות

מנחת זמן  אז  והיה היחוד, של הגדול להתבוננות

שבת של לקדושה הכניסה שהוא קודש שבת  ערב

שהוא  ולאה ישראל יחוד נעשה במנחה כי קודש ,

לבחי ' שנפל שהיה וכיון  דשבת, ליחוד  ההכנה

היחוד  נעשה כן מחמת  שחורה, ומרה עצבות

ערב  מנחת  בעת  כי  ל"י , קלי ' בבחי' ראשונה בחוה

הנה"י גמר הוא כי  גדול יחוד  נעשה קודש  שבת

הרש "ש  כמ"ש  דישסו "ת דנה"י כתר  בסוד דישסו "ת

התו"ח ע"א)וכמ"ש וקל "א ע"ג  ק"ל בחי '(דף  והוא ,

ולמטה  השבוע, כללות  בערך  דיעו "ר  דחיק  יחוד

לא  אדה"ר  עכ"פ  אך ולאה. ישראל יחוד  בחי' הוא

כי דקדושה, לאה בחי ' עם היחוד לעשות  יכול היה

שהיא  לאה בחי ' נתגשם זה ותחת  לעצבות נפל

הנזכר  ליל' בחי ' עם היחוד ונעשה ראשונה חוה

בע"ח.

ìùîäå קודש לשבת הנכנס אדם כמו  הוא בזה

מרחוק  ורואה שבת , קדושת  גודל שיודע

ובפרט  לזה, להכנס  יכול ואינו שבת, קדושת  גודל

גדול  חסיד  שהיה הראשון אדם בבחי' גדול צדיק

להגיע  יכול שאינו שרואה וכיון השגה, מכל למעלה

ההכנה  של הגדול ההתבוננות שהוא דלאה להיחוד

שבת של האור גדול ורואה השבת , קדושת לכניסת

יכול  ואינו הק', השכינה של הקישוטין וגודל קודש 

וזה  ומ"ש , לעצבות ח"ו נופל עי"כ הנה כראוי, ליחד 

לעשות רצה ואח"כ  ראשונה, חוה של החטא ענין 

היחוד  כי  רחל, הנקראת  שניה חוה עם היחוד

ויעבור  בסוד  לאה בבחי ' להיות  צריך היה הראשון 

תחנון, שמירה שקודם נעשה דלאה זה יחוד  (שע"י

המציל מב"ד וע"ד בתחנון, אח"כ שנעשה דרחל  להיחוד

באורך ) במקו"א כמשנ "ת  ממיתה מב"י לא את אך ,

ואח  כנ"ל, לעצבות  שנפל מחמת בזה "כ הצליח

תחנון  בסוד  רחל עם היחוד לעשות  לפחות  רצה

עץ  הנק ' בי"ע לבחי' ולרדת העוונות  כל ולתקן 

דתחנון , ביחוד כמו בי"ע כל לתקן  ורצה הדעת,

קודם  שהיה כיון  אך הדעת , עץ אכילת נקרא ובי"ע

שהוא  אותו שישמור  הנכון  האור  לו  היה ולא הזמן 

הנה  דרחל, היחוד  על השומרת  לאה של האור 

שיעלה  תחת  כי הדעת , עץ לאכילת  נפל זה תחת

הנפרד  היש  מציאות להרגשת  יותר  נפל הכל

בי"ע. ובחי ' השבירה בחי ' שהוא

äèîì íéðéãä úåøáâúä úòá íé÷éãöä  úãåáò

íìòðä ãåçéä êéùîäìå íéðôìå éðôì ñðëäì

 õ"ìî ãåñá àúúì àìéòî

ïéðòäåעבודת של הדקות  הוא הוא, בזה העמוק 

ומתקנים  הדעת, עץ המתקנים הצדיקים

בסוד  מל"ץ סוד של העמוק  הענין  הוא החטאים, כל

תחילה דצלם מ' שהוא המוחין המשכת  (בחי'סדר



תשע"ה  אחרי-קדשים פר' ז של"ס

דצלםכחב"ד ) ל' חג "ת )ואח"כ  דצלם (בחי' צ' ואח"כ

נה"י) הגדולים (בחי' הצדיקים של הסוד והוא .

הנכנס  מכה"ג מפנינים היא יקרה נאמר  שעליהם

דכאשר  מאד , מאד עמוק  ענין והוא ולפנים, לפני

קוב"ה  היחוד לעשות  אפשר שאי  רואה הצדיק

הקו על שמאל הקו ומתגבר דינים יש כי  ושכינתיה

עמוק  יותר למקום עולה הצדיק  זו  בשעה הנה ימין,

שהוא  לקה"ק נכנס שהצדיק הסוד  וזה דק , ויותר

אלא  זו "ן  במקום מיחד  שאינו  והיינו אימא, בחי '

היש , ממציאות נקי  הוא ששם עילאין, או"א במקום

במציאות, וביטול היש  ביטול של האור  הוא שם כי

המלכות עליית  סוד שהוא זאת  מי  בסוד והוא

ואין  דינים יש  זה במקום גם אם אך אימא, למקום

לפני גבוה יותר  לעלות  הכה"ג צריך שם, ליחד  יכול

מדרגה  והוא ונוק ', וא"א ונוק ' עתיק במקום ולפנים

הוא  הראשונה המדרגה כי בקה"ק, עמוקה יותר 

בחי ' במקום לבינה עולה שהמלכות זאת מי בסוד

אצילות, ונעשה העולה דבריאה ג"ר  שהוא קה"ק 

העליה  שהוא בזה עמוקה יותר  מדרגה יש  אך

ועולים  אלקות, עצמות ששם ועתיק  א"א למקום

תענוג  בסוד העצמי  העלם ששם רדל"א עד  יותר 

למקום  לעלות יכולים והצדיקים מורגש, בלתי

הוא  התכליתים כל ותכלית העצמי, העלם

העלם  את ויורידו  זו למדרגה יעלו  שהצדיקים

מקום  עד מורגש  בלתי תענוג שהוא העצמי 

עד  המזדככת  כיפור  יום קדושת סוד וזה המורגש,

הוא  לקה"ק  העליה ביו "כ  כי  פורים, קדושת  בחי '

עתיק  פנימיות למקום שעולים עד  מדרגות  בכו"כ

של  התיקון  ושלמות מורגש , הבלתי תענוג במקום

בפורי הוא בחי 'יו "כ  ממשיכים כאשר  שהוא ם,

'תתענו ' סוד שהוא מורגש  בחי' עד  התענוג

בזוה"ק . כמ"ש 'תתענגו' שנעשה

äæå מעילא היחוד ממשיכים שהצדיקים סוד 

רואים  כאשר כי  מל"צ, בסוד לתתא

ואינם  לאה, דיני  בבחי ' למטה הדינים התגברות

נכנסים  הם הרי  קטנות , של במצב ליחד יכולים

שהוא  לגמרי נסתר  במקום ליחד  למעלה ועולים

דצלם, מ' בחי ' שהוא ונוק' וא"א ונוק' עתיק  מקום

הוא  בזה והיחוד עליון , מקיף אור  בחי ' והוא

או "א  במקום ליחד  יותר יורדים ואח"כ  בהעלם,

יותר  הוא אך  ונעלם, מקיף  גם שהוא דצלם ל' בבחי '

יכולים  זה כל ואחר החוזר, מקיף בסוד  הוא כי נגלה

צ' בסוד  ממש  למטה אף  אלקות גילוי להמשיך

פנימי. אור שהוא דצלם

æ"ãòå,האצילות בראש  העליון  בשורש הוא

ומו"ס  מגלגלתא האור ממשיכים דתחילה

בחי ' ע"ד  והוא דעתיק , חג"ת מלובש שהם ואוירא

ששם  ומצח ועינים לאזן ממשיכים ואח"כ דצלם, מ'

דצלם, ל' בחי' ע"ד  והוא דעתיק, נה"י מלובש 

דעתיק , מלכות  מלובש ששם חוטם לבחי' ואח"כ 

החוטם  אור נמשך ועי "כ  דצלם, צ' בחי' ע"ד והוא

סליחת שה"ס סלחתי , לומר שנפתח הפה עד

יוה"כ . של העוונות

 àìà úåðè÷  úòùá ïéúîî åðéà úîà ÷éãöä

 éúéìâ éáìì ãåñá úåéîéðôá íìòð ãåçéì ñðëð

äìåàâä éåìú äæáå éúéìâ àì éøáàìå

êà דרך שיודעים אמיתיים צדיקים צריך לזה

שאינם  והסתרות , קטנות יש כאשר  היחוד

מדרגת רק זה כי  הקטנות, שיעבור עד  ממתינים

שבזמן  העבודה, בהתחלת שהם קטנים צדיקים

שיעבור  עד  ממתינים אלא מיחדים אינם קטנות 

הק' הבעש"ט כמו  הגדולים הצדיקים אך  הקטנות .

ההסתר  תכלית בעת דאף  השילוני אחיה לו שגילה

ואדני אהיה שמות בבחי ' ליחד גם צריך והקטנות

שהאריך  כמו ונורא דיראה היחוד סוד  והוא וכו ',

דבשעת הוא והסוד כידוע. בכ "מ מקמארנא הגה"ק

ומיחדים  ולפנים, לפני  למעלה הם עולים קטנות 

הגאולה  כי  דצלם. המ' שורש  מבחי ' נעלם בדרך

שהוא  גוא"ל, גי ' שהוא סתומה במ' לעולם תלוי 

גליא, לא לפומא ליבא בבחי' דקים יחודים ענין 

יחודים  דהיינו  גליתי, לא ולאברי  גליתי ללבי  ובבחי'



לנפשך  חכמה דעה ח

נעלם  שהוא באופן עתיק  פנימיות חכמה בפנימיות 

לרדת יכולים ומשם דצלם, מ' בחי ' סוד והוא לגמרי,

לגלות שיכולים עד  דאו"א, היחוד  שה"ס דצלם לל'

זו "ן , יחוד  בחי' שהוא דצלם צ' בבחי ' למטה היחוד

אמת. הצדיקי  של ה' עבדות  עיקר וזה

 éðôì íìòðä ãåçéì ñðëäì  åöø àåäéáàå áãð

íò  åøù÷úä àìù ïåéë åçéìöä àì êà  íéðôìå

'éçáî øåàä ìá÷ì ïøäàå  äùî ìù äùåã÷ä

 ÷éúò  úåéîéðô äîëç úåéîéðô

äæå לגאולה שהשתוקקו  ואביהוא נדב סוד 

ביותר  הגבוהים העולמות  עד ועלו  השלמה

וימותו, ושם מטי, ולא מטי  במקום עקודים בבחי '

צריכים  היו  כי  ואהרן , למשה נתקשרו  שלא כיון 

היו זוכים היו ואם ואהרן, משה של הקדושה לקבל

רק  הגיעו  שלא כיון  אך  גבוה, יותר לעלות יכולים

עם  נתקשרו  ולא בקה"ק , הקטורת בסוד אימא עד

עצמיים  היחודים שהוא ואהרן משה של הקדושה

ולכן  וימותו , ולכן עתיק , פנימיות  אבא דפנימיות

כי הקודש, אל אהרן יבוא בזא"ת הכתוב אמר

פנימיות עד להכנס  הוא חכמה בחי' לקודש הכניסה

גנוזה  המלכות  ששם עתיק פנימיות  חכמה

ברדל"א.

äæåבעליית כראוי  עלה שלא אדה"ר  חטא היה

דרך  כמו  הוא לזה והתיקון ההיכלות 

ואדרבה  אדה"ר , בחטא היה שלא הק ' הבעש"ט

שכאשר  גילה והוא אדה"ר, חטא של התיקון הוא

שנדחה  הצדיק  ורואה מהיחודים האדם את  דוחים

למקום  ח"ו יפול שלא שמאל, הקו  ומתגבר  כביכול,

בחי ' שהוא ליל', קלי ' בחי' שהוא ומ"ש עצבות

ממש  לחטא אדה"ר  נפל שלא ואף  אדה"ר, חטא

לכל  קיום היה לא כך היה אם כי  האר "י  כמ"ש 

בחי ' שהוא עצבות לבחי' נפל עכ"פ  אך העולמות ,

אדה"ר  חטא המתקן אמת הצדיק  אך ראשונה, חוה

ליחד  יכול אינו וכאשר כלל, לעצבות  נופל אינו

ליחד  נכנס הוא הרי  הדינים, התגברות בעת למטה

מעילא  התיקון שממשיך  עד  נעלם באופן למעלה

ביחודא  למטה ושכינתיה קוב"ה ליחד  ויכול לתתא

שלים.

'éçáá àåä  äøéôñä éîéå çñô  ìéìã ãåçéä

 ãåçéä øåîâì  íéìåëé  ë"éòå ' ìå ' îã  íéôé÷î

íìöã 'ö 'éçáá úåòåáùá

äðäå דאדה"ר החטא לתקן  צריך  אלו בימים

תחילה  לתקן וצריך עה"ד, אכילת  ולתקן

ראשונה, חוה ענין  שהוא החטא של הראשון החלק

יחוד  בבחי' בעולמות  להתבוננות להכנס  צריך  ולכן

רואה  כאשר ואף  גדול, התבוננות  שהוא דלאה

יפול  שלא לאה עם להיחוד  להכנס יכול שאין

בחי ' שהוא לאה לפנימיות שיכנס אלא לעצבות,

ליל  בכוונת  כמ"ש לאה שבפנימיות  העליונה רחל

וכמ"ש  פסח דליל עילאה ליחודא זוכים ועי"כ פסח,

ע"ד )התו "ח ט"ל למעלה (דף  הוא פסח דליל שהיחוד 

אף  העומר  ספירת ימי  בכל ואח"כ  דחיק, יחוד  ע"ד

בכל  יחודים לכוון  אין מ"מ לאה בחי' כבר  שיש

הג' שהוא מקיפים בבחי ' רק  הספירה של הימים

בימי הכוונות שם ששייך  התו"ח שכ ' דרכים

ולא  מקיפים בחי' רק הם הדרכים אלו  וכל הספירה,

דקות בדרך יחודים עשיית של הסוד  והוא פנימיים,

ול' דצלם מ' מבחי' היחוד המשכת וע"ד בגילוי, ולא

היחוד  לגמור  השבועות בחג זוכים ועי"כ דצלם,

דצלם. צ' בבחי' ערכים למטה ע"ד  הוא (והענין

התחלת הוא עיבור, בחי' שהוא פסח דבליל  הפכיים,

ובימי  דצלם, מ' שהוא כחב"ד  בבחי' היחוד המשכת 

בבחי' היחוד  המשכת  המשך  הוא יניקה, שהוא הספירה

בחי' הוא גדלות , שהוא ובשבועות  דצלם, ל ' שהוא חג "ת 

ואכמ"ל ) דצלם, צ' שהוא הנה"י עד היחוד המשכת  .גמר

 ìëåלעשות שרצה אדה"ר  מחטא ללמוד צריך  זה

אך  ג"ס, בחי ' ס "ג בחי' שהוא בגסות יחודים

דקים  ליחודים להכנס הוא האמיתי  התיקון  דרך

עיקר  וממילא גיליתי . לא לאברי  גליתי ללבי  בבחי '

ורגע, רגע בכל קובה"ו  ליחד הצדיקים עבודת 



תשע"ה  אחרי-קדשים פר' ט של"ס

בבחי ' וצמאון  גדולה השתוקקות  להם יש  וכאשר 

לעולמות נכנסים הם הנה וכו', תערוג כאיל

המלך  דוד סוד וזה צדק , הצמח כמ"ש  השעשועים

היה  ולכן באמונה, והשתעשע ולפנים לפני שנכנס

כל  עליו היו  המלך  דוד  כי  הדינים, כל להמתיק יכול

אחד  רגע לחיות  יכול היה ולא שבעולם, הדינים

בשעשעוים  הנעלמת הדבקות  לו שהיה לולא

עת. בכל העליונים

 éùøùä âåðòúä éåìéâ àåä ïå÷éúä úéìëú

äãåòñä ãåñá ùâøåîä âåðòú 'éçáá à" ìãøáù

ùãå÷  úáù  úåãåòñ ñ" äå ãéúòìã

äðäå השעשועים למקום למעלה שנכנסים ידי  על

יכולים  עי"כ דצלם, מ' בחי' בערך שהוא

של  באופן מורגש  הבלתי התענוג שיתגלה לזכות

וסוד  פורים, של תתענגו  סוד  שהוא מורגש,

פנג, לחם ובחי ' הבר ושור דלויתן דלעתיד  הסעודה

בעת הצדיקים של הגדולה הקדושה סוד וזה

לחם  של הסעודה מעין  שהוא קודש  שבת סעודות 

בחי ' בזה שמרגישים באופן ולויתן, הבר  ושור פנג

הגבוהה  המדרגה והוא ממש , המורגש תענוג

בשורש  גילויים כפי  המדרגות  כל ענין שהוא ביותר 

היש  בחי' שהוא למטה המלכות דכאשר  ברדל"א,

ואהבה  ביראה ומזדככת  עולה מורגש , בבחי '

עד  שעולה עד  במציאות  ובביטול היש ובביטול

הבלתי התענוג בה מתגלה ברדל"א, שרשה

והוא  המורגש, תענוג בבחינת שברדל"א מורגש

הבא  עולם מעין הוא שבת  ובכל התיקון, שלמות 

של  הקדושה בכח מתחיל הכל אך התכלית, ומעין

בסוד  לעולמות לעלות הכח שהוא שבת  ערב מנחת 

כנ"ל. דצלם מ '

äðäå אדם לנפש  טמאים שהיו  שני פסח ענין 

שהאדם  אף  כי וכו ' נגרע למה ואמרו 

להכנס  צריך כי תירוץ, זה אין  טומאה של במצב

הטומאה  שאין מקום שהוא גבוה יותר למקום

תענוג  למקום הכניסה ענין  והוא לשם, מגיעה

תענוג  באמת  שהוא אמונה, שעשועי  של השרשי

הצדיקים  לבסוף אך  נעלם, הוא אלא מורגש שאינו 

מורגש . לתענוג אפילו אותו  מהפכים

' äå ליו "ט שמכינים אלו קדושות שבשבועות יעזור 

אלקיך  ה' אנכי  התגלות  הוא שאז שבועות  של

שבועות של הגדול ליום הכנה הם האלו הימים וכל

אפשר  ואי  לה', יודע הוא אחד  יום נאמר  שעליו 

הכנה  ידי  על רק שבועות  של הגדול ליחוד  להגיע

לשער  להגיע להכין הספירה, ימי המ"ט בכל

להם  אין הצדיקים ובאמת  דשבועות, החמשים

בבחי ' בדקות עכ "פ מיחדים הם עת ובכל נפ"מ,

נעלם באופן החמשים בכלשער שביעי ליל סוד  (וזה

דשער  הט"ס בחי' שממשיכים הספירה מימי שבוע

נמשך לילה בכל  אף התו"ח ולדעת דשבועות , החמשים

שבועי  לממני מצוה בסוד  החמשים משער בחי' איזה

במקו"א) שביארנו באתגליא וכמו להגיע הכנה והוא ,

צריך  ובתחילה השבועות. בחג החמשים לשער 

עליית בסוד עולה זאת מי בסוד ולפנים לפני להכנס 

עד  עוד לעלות  צריך ואח"כ לבינה, המלכות 

לוחות בחי ' עתיק פנימיות חכמה פנימיות 

תראינה ראשונות, לועיננו שנזכה יעזור וה'

גואל  בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  ועין מלכותך 

אמן . בימינו  במהרה צדק 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã' שהוא בזא"ת  סוד  הוא לנפשך' חכמה

הקודש' אל אהרן  'יבוא נפש  בחי' המלכות

לפנימיות שעולים לראשך' כתר  'והיא חכמה. בחי '

שמור  קדושך  מצות 'נצור עתיק, פנימיות  חכמה

שבת לקדושת  הכניסה ידי  על כי קדשך ' שבת

לגמור  יכולים הנעלם היחוד בכח הנכונה בדרך

שנפל  כיון היה אדה"ר חטא דהנה בשב"ק . היחוד

היחוד  ליחד יכול שאין ראה כאשר  ומ"ש  לעצבות

הגילוי להוריד רוצה הקב"ה באמת כי דלאה,

אלוקי והתענוג האור ולהמשיך  היש , בבחי ' אלקות 

האין  עד יזדכך שהיש הוא והתכלית מורגש, בבחי '



לנפשך  חכמה דעה י 

אלא  לאין, סתירה יהיה לא שהאני  באופן  הגמור 

הוא  בתחתונים דירה שמתגלה ומה לאין, כלי יהיה

כלי שיהיה עד ויזדכך דקדושה אני יהיה שהאני

מתגברים  כאשר אך גדול, היותר האין  לגילוי 

הצדיקים  ובזכות  ולפנים, לפני להכנס  צריך  הדינים

עולים  שהם לנפשך ' חכמה 'דעה המקיימים

בכל  עצמיים בשעשועים ודבוקים לחכמה ממלכות 

קדושת ידי ועל לשבועות , להכין יכולים עי "כ  עת ,

שהוא  הדיקנא, של הקדושה בחי' שהוא הרשב"י 

דעתיק  הגבורה בכח לרדל"א לעלות חוזר  האור כח

בבחי ' להתקרב מגיעים כאשר אף  ואז שם, אשר 

ידי על אלא וימותו , ח"ו  יהיה לא ה', לפני בקרבתם

לעלות הכח מקבלים ואהרן  למשה התקשרות

עתיק , פנימיות  חכמה לפנימיות  למעלה למעלה

תראינה  שועיננו עד  מל"ץ, בבחי' היחוד ולהמשיך 

ואמן . בימיו במהרה צדק גואל בביאת  מלכותך



תשע"ז  שמיני פר' יא של"ס

תשע"זשמיניפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז שמיני פר ' של"ס
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 àìù  åòèå ø"äãà àèç ï÷úì  åöø åäéáàå áãð

 àîéàã ïéçåîä íò àáàã ïéçåî  åôúéù

 äðä' הק באר "י  פרשתאיתא הפסוקים (שער

הזוהר àשמיני) עפ"י ואביהו נדב בענין 

אדה"ר , חטא לתקן שרוצים גדולים צדיקים שיש

ואביהו נדב דהנה מסוכן, זה טעותים עושים ואם

שהקריבו טעות עשו אך  המלכות, את  לתקן רצו

שיתפו ולא דאימא המוחין מבחי' שהוא קטורת

_________________________

דיסוד א. מאחוריים שרשו הכהן דאהרן בקצרה והענין אהרן, ובני ואהרן דמשה הנשמות  שרשי בענין הפסוקים בשער עי"ש 

דאבא  הוד מנצח ואיתמר ואלעזר  דאימא, הוד מנצח ואביהו ונדב דאימא, דיסוד ופנים דאבא דיסוד מאחוריים רבינו ומשה דאבא

רחל  פרצוף  ובנין תיקון כל כי נודע  הנה וז"ל: ואביהו נדב חטא סוד ביאר ועפי"ז  הענין. כל עי"ש  דאימא, בנו"ה שנתלבשו

ובפרט ידיהם. על לתקנה חשבו ולכן כנזכר, דאימא מאורות הם ואביהוא נדב והנה דאימא, אורות ע"י אלא אינו דז "א נוקבא

אחר  בו שנשארו הנשמות  מאותם אדה"ר, נפש עצמם הם ואביהוא נדב כי אדם, לנפש טמאים אנחנו בפסוק  שביארנו במה

כנודע. נפש  הנקראת  המלכות , תיקון ע"י אדה"ר של חטאו לתקן ורצו דאצילות , נפש  בחי' והם כנזכר, שחטא

להקטיר  רצו ואז  שמן, נקראים ודאבא קטורת נקראים דאימא מוחין כי לב, ישמח  וקטורת  שמן ט') כ"ז (משלי במש "ה ונודע

הנוקבא  התקשרות לשון קטורת  לשון וזהו זעיר. עם להזדווג פב"פ  תחזור כן ידי ועל בנוקבא דאימא מוחין להמשיך כדי קטורת 

ואלפי"ן  דיודי"ן אהי"ה ג' והם הכלים, בחי' שהם דאימא נה"י תוך  מלובשים קטורת  הנקראים דאימא המוחין כי ונודע  בבעלה.

עליה  וישימו דאימא, נו"ה לבושי בחי' שהוא מחתתו איש ואביהוא נדב אהרן בני ויקחו וז"ס ע"ה, מחת "ה בגי' שהם וההי"ן

מיותר, שנראה אהרן' 'בני באמרו שדייק מה וזהו דזעיר. נוקבא רחל היא המזבח  אל והקריבוה שבתוכם, המוחין שהם קטורת 

יתוקן  ידיהם שעל חשבו לכן כנודע , בנים בשם מקום בכל נקראים שהם נו"ה בחי' להיותם כי זו, לסברתם טעם לתת  כיון אבל

דז"א. מנה"י אלא נתקנת המלכות אין כי זה,

שיכנסו  קודם בנקבה מאירים דאימא המוחין כאשר כי הצרעת , בענין תזריע  בפרשת  שביארנו במה כנודע זה, בענין טעו ואמנם

נשים  ג' שהם בהרת, או ספחת  או שאת  נעשים ומשם לחוץ, היוצאת  בהארתה אחיזה החיצונים אל יש  אז  בז "א, דאבא מוחין

אלעזר  עם או משה עם או אביהם אהרן את ההוא התיקון במעשה עמהם לשתף  צריכות היו ולכן הקליפות, של וזרות נכריות

דאימא  ממוחין הם תיקונה עיקר אשר הנקבה את  לתקן הם יוכלו השתתפותם וע "י כנז "ל, דאבא מוחין מבחי' שהם ואיתמר,

א  ספחת או שאת במלת הנז"ל זרה אשה בחי' והיא זרה, אש  הנקראים החיצונים ששלטו גרמו לבדם בהיותם ולכן ו כנז"ל,

ומתו. נענשו ואז בהרת,

זרה  באש שחטאו האומר כי היה. מה ואביהוא נדב של חטאם בענין במדרשים הזוהר ומאמרי רז "ל מאמר דברי יצדקו ובזו

מובן  זה גם רבם, משה בימי שררה שנהגו על שחטאו והאומר מאביהם, עצה נטלו שלא על שחטאו והאומר עניינו, נתבאר כבר

שאימא  הוא הענין אשה, נשאו שלא לפי שחטאו והאומר במעשיהם. זרה אשה שלטה לא עמהם, שנשתתפו שאלולי הנזכר, עם



לנפשך  חכמה דעה יב 

וכמאה"כ  שמן  הנקרא דאבא המוחין  (משלי עמהם

ט') ז"ל כ"ז מאמרם סוד וזה לב, ישמח וקטורת  שמן

וכן  ואהרן , ממשה עצה לקחו  שלא היה שחטאם

הוא  זה דכל יין , שתויי  שהיו  או  נשים, נשאו שלא

המוחין  עם דאבא המוחין שיתפו שלא אחד  ענין 

נדב  דהרי זה ענין  עומק  להבין  וצריך דאימא,

הדור . גדולי  גמורים צדיקים היו  ואביהו 

 àîìò  íò  äàúú àîìò ãçéì ïå÷éúä úéìëú

äàìéò

'éòåהלכה מוהרנ"ת פו"ר הלכות העזר אבן (לקו"ה

ו') אות ג ' והלכה הכתוב áב' באורך  שביאר 

שלא  להזהר  שצריך לב, ישמח וקטורת  שמן הנ"ל

עלמא  עם גם אלא עילאה עלמא עם רק  ללכת

דהנה  שלים, שמא אלקים הוי"ה בסוד תתאה,

_________________________

אלא  כן, עשו ולא כנזכר, אבא דמצד המוחין להמשיך אימא, עם אבא את ולהשיא לזווג בתחלה צריכים והיו אבא, אשת  היא

במה  הוא הענין נסך, יין ששתו והאומר נקבה. עמהם ואין זכר שהוא אבא בחי' עצמם הם כאלו הזה, המעשה עשו לבדם הם

החיצונים  שנסכוהו גרמו והם החיצונים, מן שימור וצריכים יין, הנקראים דאימא והגבורות המוחין שהם נסך  היין סוד שידעת 

כנודע] מדין עד עכו"ם של יינם אפילו נאסר לא עדיין זמן באותו כי נסך, מלת פורתא לי קשה א"ש , [הגהה כנזכר. זרה ואש 

וכו'.

כמשה  שקולים שהיו מי כי ח "ו, ממש  זרה אש  הקריבו ואביהוא שנדב כזה מפורסמת טעות אדם יחשוב אל דבר, של כללו

הוא  הענין אבל אחד. הדיוט  לתינוק לייחסה שאין כזו גדולה טעות להם לייחס אין אקדש, בקרובי עליהם הקב"ה ואמר ואהרן

היתה  כוונתם כל כי נענשו, ושלשתם לפרדס שנכנסו חכמים ארבעה אותם ובענין אדה"ר של חטאו בענין שהודעתיך במה

היה  ולא בעלה, עם ולזווגה החיצונים מן המלכות פגם לתקן השתדלו ישראל בני ראשי בהיותם שכולם החשיבות , בתכלית

ע"א. ד"ר פקודי בפרשת כמ"ש בשוגג ונענשו במעשיהם וטעו בידם יכולת

וכו'. מגדלא ההוא בריש  דיתבא דמלכא, ברתא למיסב משתדלי דהוו צדיקייא, לכל אענש חויא ההוא כי בתיקונים, מ"ש וז "ס 

לתקן  יכול ולא טעה משה גם כי חקת, בפרשת  הסלע עון ובדרוש חדש , מלך  ויקם ובפסוק המרגלים בדרוש  שהודעתיך  וכמו

האבות  ולג ' ולנח  לאדם חכמה נתן הקב"ה כי חז"ל, ובמדרשי נח פרשת בזוהר שנתבאר מה ז "ס  גם צרכה. כפי המלכות  את 

שטעו  נצח  ושטנא הדור, גדולי היו כי שמים לשם היתה שכונתם ואביהוא, בנדב הוא ועד"ז  בחכמתם. טעו וכולם ולמשה,

הפסוקים. שער עכ"ל זה, ענין וזכור הקריבוה, עצמם הם שח"ו לא זרה, אשה בהם נתאחז ועי"כ במעשיהם,

ואנחה,ב. יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון ל"ה) (ישעי' במאה"כ כ"ג סימן תנינא לקו"מ  על המיוסד ג' הלכה שם לקו"ה עי'

הנ מצות וזהו וכו'. לשמחה ומכניסם ואנחה היגון שמהפך ידי על דייקא הוא השמחה מסטרא ששלמות שהיא האשה לקחת ישואין

ז ' ו' ה' באות ושם הענן. כל עי"ש  ב') אות (שם לשמחה אותה ולהפוך  ואנחה, היגון משתלשל דממנו דדינא סטרא שהוא דנוק '

הקדושה  שלמות ועיקר ט'). כ"ז  (משלי לב' ישמח  'קטורת  בבחינת שמחה ממשיך קטורת  כי קטורת , בחינת  וזהו בזה"ל: כתב

שזהו  דקדושה, לסטרא לשמחה הסט "א, בחינת  שהוא ואנחה היגון שמהפכין הנ"ל בבחינה הוא הקטורת  ידי על שנברר והשמחה

הנ "ל, בחינה היינו בכתבים. כידוע  והקליפות  הסט"א מתוקף הקדושה בירור על שמרמז  בקטורת  שהיה רע  שריחה חלבנה בחינת 

ועל  הקטורת, כמו הסט "א מעמק  הקדושה שיעלה דבר שאין כידוע  הקליפות, עמקי מעמקי הקדושה ומעלה מבררת  קטורת  כי

והסט "א  החשך עומק  מתוך לשוב לתשובה, מאד מועיל שזה האר"י בכונת  כמובא מאד גדולה בכונה קטורת לומר צריכין כן

על  שמרמז רע שריחה חלבנה בהם היה קטורת  כי כנ"ל היינו קטורת , אצל ז"ל האר"י של בהסידור כמבואר יתברך , להשם

הסט "א  תוקף  שהם ואנחה היגון שמהפכין הנ "ל בחינת  שזהו לב, המשמחת  הקטורת בתוך  בהקדושה נכללה כן שגם הסט "א

כנ "ל. והשמחה הקדושה שלמות  עיקר שזהו לשמחה, אותם מהפכין והקליפות,

הקטורת  ידי על הנעשה והיחוד הבירור כי במיתה, נענשו כן על אנסיבו, ולא קטורת להקטיר שנכנסו ואביהוא נדב כן ועל

ולהפך  לברר כדי דקדושה זיווג בחינת  חתונה, בחינת  שזהו כנ"ל, לשמחה ואנחה היגון שמהפכין הנ"ל בחינה הוא לב, המשמחת 

צדיקים  גדולים אנשים היו כי אשה, לישא רצו לא כי בזה שפגמו ואביהוא נדב כן ועל כנ"ל. לשמחה בהאשה הנאחז  ואנחה היגון

אל  שעה לפי לחוץ לצאת  רצו ולא תמיד, מאד גדולה בשמחה יתברך  בהשם דבקים להיות רוצים והיו מאד, וקדושים נוראים



תשע"ז  שמיני פר' יג של"ס

שהוא  טו "ר  הדעת  לעץ שנכנס  היה אדה"ר  טעות

נעשה  אלא תיקן  שלא רק  לא  ולכן תתאה, עלמא

שמסוכן  ראו  ואביהו נדב והנה לדורות. קלקול

נשים  נשאו לא ולכן תתאה, עלמא עם להתעסק

בחינת הוא ששם תתאה לעלמא לרדת  רצו לא כי

בעלמא  לגמרי  להשאר  רצו  אלא ואנחה, יגון

בזה  לתקן  וחשבו  ושמחה, ששון ששם עילאה

כ  טעות , היה באמת אך  אדה"ר, היוחטא י 

וכמאה"כ  תתאה, עלמא גם לצרף כן צריכים

ל"ה) ואנחה,(ישעי' יגון ונסו  ישיגו  ושמחה ששון

תתאה  עלמא שהוא ואנחה היגון  ידי על דדייקא

ישיגו, ושמחה ששון  של לשלמות  להגיע יכולים

כי שמן , ללא בלבד  בקטורת לתקן  יכלו  לא ולכן

עלמא  בחי' שהיא הק' השכינה בלי  אפשר  אי 

תתאה.

ùéå שהקב"ה רואים אחד  דמצד זה ענין להבין 

תתאה, העלמא את  יתקנו שכן רוצה

לעלמא  לרדת שרצה הראשון אדם הרי  ומאידך 

עי "כ . ונפל הדעת  בעץ נכשל הרי ולתקן תתאה

ב' לחבר איך  ולדעת  לשניהם, צריך  שבאמת  אלא

דאי הוא והכלל הראוי. באופן כאחד  המדרגות

לגמרי ללכת  ואין  קצוות, ידי  על לתקן אפשר

גיסא  לאידך וכן תתאה, עלמא בלי  עילאה בעלמא

מה  [וזהו עילאה, עלמא בלי  תתאה לעלמא לרדת 

עם  שהלכו ואביהו  נדב שחטא האריז "ל שביאר

שהלכו דהיינו  דאבא, מוחין  בלי  דאימא מוחין

בדרך  שהלכו כלומר  שוב, בלי  רצוא של בדרך

דרך  שהוא בלבד  עלאה בעלמא להדבק השתוקקות 

עמהם  שיתפו  ולא עלמא, מהאי לפרוש  הבינה

לעלמא  ולרדת 'שוב', בחי ' שהוא דאבא מוחין

_________________________

ואנחה  היגון להפך  לשם, עצמן להוריד רצו לא כי כנ"ל, אשה לישא המצוה בחינת שזהו השמחה, לתוך להכניסו ואנחה היגון

כי  הקטורת, ידי על נענשו כן ועל כנ "ל. דייקא זה ידי על אם כי והשמחה הקדושה שלמות אין כי בזה, פגמו אבל לשמחה,

ולברר  הקליפות , מעמקי הקדושה להעלות כח  לו יש  זה ידי שעל נשוי, שהוא מי אם כי אפשר אי הקטורת של הקדושה עליית

הוא  ואנחה היגון כי במיתה, נענשו כן ועל וכנ"ל. לב' ישמח 'קטורת  בחינת נשואין, מצות בחינת שזהו לשמחה, ואנחה היגון

היגון  להפך  זכו ולא נשואים היו שלא ומחמת  רח"ל, ואנחה ביגון ומתמרמרין מתאבלין רח "ל המת על כי כנ "ל, דמותא סטרא

זאת  בחינה לעשות  כן גם צריכין שאז קטורת, להקטיר שנכנסו בעת  משם, הנמשכת  המיתה בהם נתאחזה כן על לשמחה, ואנחה

כי  זה, ידי על דייקא נענשו כן ועל אנסיבו, דלא בגין לזה כח להם היה לא הם אבל לשמחה, להפכה ואנחה היגון להעלות

ושלום, חס ומתגברים מתגרים הם כן על כנ "ל, בזה שפגם מחמת לזה כח  לו ואין הקליפות  מעמקי הקדושה לברר כשרוצין

ידי  על נסתלקו כן ועל אנסיבו, דלא בגין לשמחה ואנחה היגון להפך כח להם היה לא כי הקטרת , ידי על במיתה נענשו כן ועל

כנ "ל, זה

כי  אשה, לישא מחוייב הוא בהכרח  גדולה, בקדושה לגמרי פרוש  להיות ויכול מאד, וקדוש  גדול צדיק  שהוא מי אפילו כן ועל

בהתורה  כמבואר השמחה, היא הקדושה עיקר כי כנ "ל היינו תולדות , ולהעמיד ולרבות לפרות כדי שבתורה ראשונה מצוה הוא

ועל  כנ"ל, נשואין בחינת שזהו  לשמחה, אותו ומהפכין ואנחה היגון ומעלין כשמבררין אם כי להשמחה שלמות  אין אבל הנ"ל,

עיקר  זה ידי ועל וכנ "ל, לשמחה ואנחה היגון להפך  כדי אשה לישא בהכרח בשלמות , לשמחה שזוכה הקדוש הצדיק  אפילו כן

ועל  הקליפות, מעמקי קדושות  ניצוצות  שמבררין מצוה של הזיווג ידי על הנעשה הבירור ידי על היא ההולדה עיקר כי ההולדה,

הרבה  להתפלל צריכין כן ועל הקליפות , מעמקי מאד מאד גדולה הקדושה לברר שצריכין מחמת מאד, הסט "א שם נאחז  כן

להתגבר  וצריכין בספרים, כמבואר כראוי, עצמו ולקדש  גדולה בקדושה זאת מצוה לקיים לזכות  חזק גיבור ולהיות  יתברך  להשם

עליית  בחינת שזהו לשמחה, ואנחה היגון שיהפך  עד גדולה בשמחה ולהתחזק ולהתגבר והעצבות, שחורה המרה להרחיק  אז מאד

כידוע, הקליפות מעמקי הקדושות  נפשות ברור ידי על נמשכת ההולדה כי ההולדה, עיקר זה ידי שעל הקליפות , מעמקי הקדושה

כי  אב". ישמח  חכם "בן שכתוב וכמו יולדתך", ותגל ואמך אביך  "ישמח  שכתוב כמו שמחה, נמשך ההולדה ידי על כן ועל

כנ "ל, השמחה עיקר זה ידי שעל לשמחה, ואנחה יגון שמהפכין בחינת שהוא מהקלפות, הקדושה ברור ידי על נמשכת  ההולדה

באורך. עוד ועי"ש מוהרנ "ת  עכ"ל



לנפשך  חכמה דעה יד

אבא  בכח הנתקנת  המלכות  בחי' שהוא תתאה

ברתא]. יסד 

 àîìò  úîã÷ä éãé ìò äàúú àîìò ï÷úì êøãä

 úåøåáâäì  íéãñçä úîã÷ä ãåñá äàìéò

 úåðè÷ì úåìãâä úîã÷äå

 äðäå שהמשיך הוא אדה"ר דחטא באר"י איתא

החסדים  קודם פסח â הגבורות בליל והנה ,

המוחין  קודם דגדלות המוחין להמשיך  צריך

בשעה"כ באורך  כמבואר דףדקטנות  דפסח ו' (דרוש 

ע"ד ) אחיזה פ"ב יהיה שלא כדי  הוא ובפשטות  ,

דברי כפשט הגדלות להקדים צריך ולכן בהקטנות ,

חכם התורת  אך  ע"א)האר "י , צ"ו שהוא (דף  מבאר

להמשיך  צריך שהיה אדה"ר  חטא ענין ע"ד

גדלות להמשיך  והיינו  הגבורות , קודם החסדים

הקטנות בדרושקודם שעה"כ  דברי בזה שביאר (עי"ש 

העומר) דספירת חטא ז' קודם כפי הסדר אמיתת  כי ,

חסדים  ענין  שהוא קטנות קודם גדלות  הוא אדה"ר 

לשמאל. הקודם ימין בחינת הגבורות, קודם

äæå תתאה העלמא להגביה שצריך  שאף הענין

צריך  לכן  קודם אך המלכות, בחינת שהוא

כסא', בחסד  'והוכן  בסוד  דאבא מוחין  של הסוד

שבאים  הנסירה קודם דאחור  דאבא מוחין  שצריך 

ז" השד "ה באורך שביאר כמו הנוק' ל לבנות

שצריך  הענין דרך על והוא השנה, ראש בדרושי 

לבנות שבאים קודם חסדים תחילה להמשיך

בגבורות. המלכות

ïéðòäåאת שיעלו רוצה הקב"ה דהנה הוא,

קלי ' ג' אך  הפריעה, עור  בסוד הנוגה

שצריך  הערלה וה"ס  להעלותם אפשר  אי הטמאות

ויצירה  בריאה בעולמות רק ולכן  ולהשליך , לכרות

הוא  הנוגה, סוד  שהוא העור להעלות אפשר  ששם

עור  בסוד תתאה עלמא העלאת של הענין 

סוד  הק ' השכינה גילוי  שהוא י "ה פרע הפריעה

הפריעה)המלכות  ידי על  העטרה גילוי וכאשר (בסוד ,

והוכן  בסוד אהבה שהוא החסד  בדרך  מתחילים

מוחין  שממשיכים פסח ליל ע"ד  כסא, בחסד 

לעשות אח"כ יכולים דקטנות , המוחין  קודם דגדלות

ולזה  בי"ע, שורש  שהיא הנוק ' בנין שהוא הנסירה

לבושים  בחי' שהם ותפלין  טלית של הסוד צריך

העור  בחי ' כנגד ובריאה, יצירה מבחי ' ומקיפים

טלית כמו  מצוות  כנגדם אין בעשייה אך  שלהם,

גדולה  אחיזה בו ויש רע רובו שם כי ותפלין,

בכל  ממנו  הקלי' הפרדת  תיקון ולכן להחיצונים,

יצירה  משא"כ ויטול, יפנה ידי על הוא בוקר

ציצית  ידי  על נתקנים ותפלין (ביצירה)ובריאה

של (בבריאה) והעור הלבושים נתקנים ידם שעל

בע"ח זה כל וכמבואר ובריאה, (שער יצירה

ע"א) פ"ח דף פ"ג .ãהחשמ"ל

_________________________

תחילה ג . יורדים שהחסדים באורך  שם ומבואר ז "א, תוך והתפשטותם החו"ג ירידת סדר ע"ג) ה' דף פ "ב כ"ה (שער ע "ח עי'

ירדו  שהחסדים שאמרנו דזה כתב ע "ב) ו' (דף  שם ובסו"ד תחילה, שירדו החסדים ידי על ומתמתקים הגבורות יורדים ואח "כ

אדה" חטא קודם העולמות בתיקון היינו חטא תחילה שגרם מה והוא תחלה, ירדו שהגבורות  להיפך יתבאר הציצית ובדרוש ר,

בזמן  עתה דגם שכתב ג' אות סוף פ"א האונאה שער אוצ"ח על אש "ל ועי' עכ"ל. עצמו, אדה"ר בדרוש  כנ"ל הראשון אדם

ואכמ "ל. אדה"ר, חטא אחר כמו תחלה הגבורות  יורדים הקטנות  ובזמן אדה"ר, חטא קודם כמו תחילה החסדים יורדים הגדלות 

כי ד. נלע"ד אך  הכלים, דמיון לבושין ג' בחי' יש בו שגם אפשר עצמו, דז"א לבוש  שהוא עור ענין והנה שם: חיים עץ וז"ל

ונקרא  משערות יונקים הקליפות  איך תבין ובזה שער. אדרת  בסוד השערות הוא ואחד העור הוא אחד לבד, לבושים ב' הם הנה

לשערות. דמיון החוטין בסוד ציצית  ואחד עור, בסוד תפלין של אחד מצות , של אחרים לבושים ב' יש  וכנגדן שמם, על סערה

והם  העור של הפנימי חלק  לעורו שמלתו היא ציצית, זה כסותה היא כי בסוד בעוה"ב האדם של הלבושים הם אלו אמנם

דבריאה  והעור דציצית, טלית נקרא דיצירה עור כי נמצא בבריאה, פנימיים יותר הם ותפלין ביצירה ציצית  כי והענין, התפלין.

כל  סובבים הציצית  לכן הגוף, סוד היצירה אך  ראש , בחינת  הבריאה כן כי לבד, במוח והם קדושים יותר הם כי תפלין נקרא



תשע"ז  שמיני פר' טו של"ס

íò øáçúäì íãàä ìù  äðåùàøä äøéçáä

 ÷ñòúäì ìåëé êë éãé ìòå  íéîëçäå íé÷éãöä

 àîìòä ï÷úìå  äùåã÷á  äæä  íìåòä  íò

äàúú

 äæå עוף בסימני הפרשה בהמשך  מש"כ  סוד 

שדר  או שדורס  עוף  דכל טמא. ועוף טהור

סימני ויש טומאה, סימן  הוא וכו' הטמאים בין 

נקלף  וקורקבן וזפק  יתרה אצבע שהוא טהרה

באורךביד  שם מקמארנא להגה"ק החיים באוצר (עי'

להלן) כמובא הענין של כל  טומאה הסימן והנה .

שאמר  דרך על הוא הטמאים בין הדר עוף 

הוא  האדם של הראשונה שהבחירה ז "ל בעה"ס

או ותלמידיהם חכמים עם האם מתקשר , מי  עם

עוף  שהוא הטמאים עם השוכן עוף  ענין  וזה לא,

דאבא  מוחין  עם להתחיל לעולם צריך  ולכן טמא,

ותלמידיהם, ולחכמים לצדיקים התקשרות  שהוא

קו בבחי' להיות שצריך  הקדושה התחלת  וזה

דחכמה שצריך ימין אף  ואח"כ  ודחסדים,

ולהעלות לתקן יכול העולם זה עם להתעסק

להפיל  סתם רוצה אינו  הקב"ה כי  העולם, עניני

כי הטמאות , הקלי' ג' במקום העולם בזה האדם

להעלות רק  קלי' הג' את כלל להעלות אפשר  אי 

העולם  בזה מצוות ידי על שהוא הנוגה את 

ולקיים  להעלותם שאפשר גשמיות , עם המקושר 

הנוגה  ולהפוך  וטהרה, בקדושה המצוות 

סימן  להם שאין העופות ענין  וזה לחשמ"ל,

הטמאים  עם שוכן ואינו דורס שאינו טומאה

טמאות עופות  [וסוד הקדושה התחלת  שהוא

והם  טהרה סימני שלשה כל להם להיות  שיכול

נחש , מארס  דריסה להם שיש דהיינו טמאים,

עליה  נהפכו כי הפסוק בסוד  באר"י כמבואר

בה  והטיל חוה על נחש  בא בסוד  וכו ', ציריה

ובדלתות, בצירים החיצונים אחיזת  שהוא זוהמא,

ואכמ"ל]. שם באוצה"ח כמבואר

 ïå÷éú ãåñ  íä  úåôåòä  ìù äøäè éðîéñ

 êëæì êéøöå ÷éçã ãåçéå äøéñðä ãåñá úåëìîä

 ïéìôúå úéìè ãåñá ãìåä ìù  ùåáìä

ë"çàå שהוא טהרה סימני בו  שיהיה צריך

ידו שעל הנסירה בסוד נקלף קורקבן

ודוכסוסטוס  לקלף הנחלק  הגויל בסוד העור  נתקן

בע"ח כמבואר  ומזוזה תפלין  מהם (שער שנעשה

פ"א) ושם החשמ"ל  המנצפ"ך  שהוא יתרה ואצבע ,

בסוד  אצב"ע, בגימ' העולה יודי"ן במלוי  אהו "ה

והזפק  דנוק', שביסוד והדלתות  הצירים תיקון

וכו ' דחיק  ביחוד הנמשך  רוחא ההיא בסוד  שהוא

החיים) באוצר והוכן ä(עי"ש של הסוד  הוא זה וכל ,

הנעשה  והנסירה המלכות בנין שהוא כסא, בחסד 

_________________________

אך  לגמרי, החיצונים נאחזים בהם כי במצות , כנגדם אין העשיה עור אך  לבריאה, מלבוש יצירה כי להורות הראש, וגם הגוף 

ויצירה  בבריאה כמו ממנו נפרד לבושו ואין וביה, מיניה דלבושא קמצא כהדין עצמו האדם עור רק כנגדן אין האצילות  בעור

יפנה  ובסוד צואה, קיא בסוד אחיזה יש עצמן בכלים אפילו בעשייה אך וציצית. תפלין בסוד נפרד לבושם שהוא שלהם שעור

דרך  שעברו מהניצוצין ניזונים רק  ושלום, חס  כלל אחיזה בהם אין נר"ן שהם בפנימיים אך  לו, תאמר צא ובסוד ידיו, ויטול

עכ"ל. וכו', בעור ומכ"ש הכלים

(שהם ה. וכונה תורה מצוה של מדרגות וג' נר"ן, מדרגות ג' כנגד שהם ועוף  וחיה בהמה סימני בביאור  באורך החיים אוצר עי'

אברים  רמ"ח כל כי הדברים תמצית וז "ל: ע"ד) סוף  ע "ט  (דף שם מבואר הדברים ותמצית ומחשבה), דיבור מעשה דרך על

כוונה, מצוה תורה ידי על נשמה, רוח נפש  ומתלבשים כבד, לב במוח  מושרש  עצם, גיד בשר כלים שלשה בהם יש שבאדם

בהמה  (בבריאה), כסא (ביצירה) מלאך (בעשיה) אופן הם המלאכים ששם חיצוניות  הארץ ובסוד עמי יש  ובאנשים עוף , חיה

אצל  הוא טהורות עופות  של שדירתן ועופות שבעה', עמודיה 'חצבה טהורות חיות  מיני שבע טהורה, חיה התורה ולומדי כבהמה,

גמורים, רשעים ר"ל רעים במעשים טמאות  בהמות  יש זה כנגד וכל קדושות . במחשבות  הקדוש שמו ומייחדי מחשבי הצדיקים

טמאות  עופות ויש  הקדושים, הצדיקים על נחש בארס המקטריגין ערוך עיין לשמה, שלא הלומדים הם הדורסין טמאות  וחיות



לנפשך  חכמה דעה טז 

עכ"ל. נחש, בארס  דריסה שלהם טומאה וסימן לצדיקים, המדמין זייפנים ויש  טמאות , זרות  מחשבות 

בסוד  ביארנו כבר שם: ולשונו מדבריו מעט ונעתיק  עופות, סימני בביאור שהאריך  ואילך ) ע"א פ "ו (דף  שם בהמשך  ועי"ש

דסוד  עיש"ב וכו', הפנימי כלי והוא דלבא, ורעותין ומחשבות כוונות  ידי על הנעשה הנשמה לבוש הוא שעוף עוף, חיה בהמה

ג' בחינת  ויש מוחין, ג' שה"ס ב"ן פעמים ג' עולה ועו"ף  וכו', היחוד בעת ומ "ן מ"ד נמשך  שממנו במח  המחשבה כח  הוא עוף

גבורות  כולם הם טהורות  עופות  וסוד וכו', דקטנות מוחין הג' הדוחים דגדלות מוחין ג' ויש  אלקים, ג' בסוד דקטנות  מוחין

וכל  אל"ף, באות  המתחילים אלקים צירופי כ"ד כנגד טמאים עופות וכ"ד וכו', היחוד לצורך חימום הגורמים דזו"ן קדושות 

טהרה  סימני וסוד רח"ל. עולם של אלופו נסתלק  כאלו מחשבות  ידי על אשר טובות , לא מחשבות סוד הם טמאות עופות  בחינות 

העופות, של הטהרה סימני ביאר ועפי"ז וכו', היחוד של ומ "ד מ"ן לצורך ב"ן שמות  ג' בסוד המחשבות  ברורי ה"ס עופות של

במלוי  אהו"ה שם סוד הוא יתרה אצבע  וסוד וכו', דלתות  וב' צירין ב' תיקון נגמר ידו שעל הנסירה סוד הוא נקלף  קורקבן דסוד

בסוד  ב"ן ס "ג ע "ב עולה זפ "ק  וסוד אצב"ע ), במכוון העולה ה"י וי"ו ה"י אל"ף צ"ל לכאורה (א"ה ה"י וא"ו ה"י אל"ף כזה:

ר"ת  שהוא ק 'דושים ז 'רע  פ'דיון בסוד הברורין כל וכשיתבררו הגבורות , הנהגות  בסוד והוא החדשים, ומ"נ  בגוה דשדי רוחא

בישראל  טהרה סימני ג' שהם יעקב, יצחק  אברהם כנגד טהרה סימני ג' הן והן קדוש, בדין יצחק בגבורת  הנהגה יהיה זפ"ק,

וביישנים. רחמנים חסדים גומלי שהם

המאכל  ומברר שטוחן קורקבן סוד שהוא דנוק ' יסוד בסוד והוא אברהם, כנגד הוא נקלף קורקבן שהוא הראשון הסימן והנה

קורקבן  בסוד הנסירה נעשה ואח"כ באח ', אח ' דבוקה עדיין היא כאשר ראשון ודלת ציר בה נעשה ובתחילה הגוף , כל את  ליזון

לשניים  הנחלק הגוויל שהוא העור בבחי' שהוא פ "א החשמ"ל שער בע"ח  מבואר הנסירה וסוד שני, ודלת  ציר ומקבלת  נקלף 

לז"א  הקלף ודוכסוסטוס, קלף  ממנו שהוא ונעשה העור מבחי' ונעשה מזוזה, בחי' שהוא לנוק ' והדוכסוסטוס  תפלין, בחי' שהוא

ונעשה  אור כתנות נעשה העור בחי' שהוא והחשמל הנוגה מבחי' שנברר ומה וכו', הוי"ה שמות בו ומלבש אלקים שמות  בחי'

אחד  הוא שכמעט עד עוה"ז תאוות  דחויא למשכא מאוד דבוק  בקטנות כי התחתון אדם של עבודה בדרך הוא וכן  וכו', קדוש  דין

פעמים  ב' העולה קורקב"ן סוד ואהב"ה ירא"ה וירא"ה אהב"ה ובמצות  בתורה המוחין בגדלות וכשנגדל הסרוחה, תאותו עם

והם  בעוה"ב, אדם של הלבושין שהם וציצית תפלין סוד והוא הנחש, תאות  ונינסר הבשר מעל זה עור נקלף  אז אהב"ה, ירא"ה

בעשיה  אבל וציצית , התפלין בסוד אור נעשה שהעור נקלף קורקבן בסוד נפרד לבוש  הוא שלהם ועור ויצירה, דבריאה עורות

הנעשה  החות "ם סוד שהם אהי"ה מלואי ג' בסוד חת"ן עולה קורקב"ן וסוד מאוד. שם דבוקים הקלי' כי בעור מצות שם אין

העליון, הפנים אור ואמ"ת מדת  מסוד שנמשך  ס"ר בסוד עליון דעת  בו ונמשך  ננסר וכאשר יסו"ד, חשמ"ל וה"ס דנוק ', ביסוד

בזוה"ק המבואר כסא, בחסד והוכן בסוד אברהם כנגד חסדים גומלי של הסימן הוא זה וכל הנסירה. בסוד נקל"ף בחינת  נעשה

הנסירה. בסוד וכו' גזעין ופריש חסד דאתי

רחמנים  מדת  וכנגד אבות , הג' כל וכולל שבאבות בחיר יעקב וכנגד הדלת , של הציר כנגד יתרה אצבע  שהוא השני והסימן

ונעשה  כידוע ), שרים חפורה באר (בסוד באר שנעשית  אבות, הג' כל של החותם הכולל הכלי עשיית עיקר והוא ישראל, בכלל

יותר  לנוק ' שיש  היתרים אברים שהם והדלתות הצירין הוא יתרה אצבע וסוד וכו', אצבעות  עשר בסוד דבינה ידים ידי על

למ"נ , שם שיורדים סות  פ "ר ב' בסוד כפולות  מנצפ "ך ב' וה"ס  אברים, רנ "ב יש  ולמלכות אברים רמ "ח  רק  לו שיש מהזכר

על  נעשה זה וכל ה"י, יו"ד ה"י אל"ף שם ה"ס  ואצב"ע  אדנ"י, שם עם מנצפ"ך  פעמים ב' כמספר תרכ"ב עולה יתיר"ה ולכן

מרחמין  הבריות על והמרחם רחמנים, מדת  להם שיש ישראל כלל שהם בניה ידי ועל הרחמים, מקור יעקב שהוא בעלה ידי

השמים. מן לרחמים קיבול כלי לו ועושין עליו

על  רק  ולהתברר להעלות המ"נ  כח אין כי מ"ן, המעלה הכח  שהוא בעלה בה דשביק  רוחא בסוד הוא זפק השלישי וסימן

לבוראן  הצדיקים ותשוקת  לשורשם, שיחזרו הנדחין הנצוצין כח כל מושך  ובזה לשרשו, לחזור ומתאוה המעורר רוח ההוא ידי

לה  אש  בחי' שהוא יצחק  כנגד והוא העליון, לשורש  הכל האורות מחזירין לכל שורש ב"ן דשם אורות יה, שלהבת  בת 

לקדמותו  ס "ג שם יחזור אז  לגמרי, ויתבררו המלכים כל ויחיו ב"ן בחינות  וכל ס"ג בחינות כל יתוקן כאשר ולעתיד שיתבררו,

חזרת  בסוד מ"ה שם יתבטל ואז דלעתיד, הגבורות של הנהגות  ראש  יצחק הנהגות  שלימות בסוד בעולם יאיר ב"ן שם וגם

וזה  למושכרים, אלא יהיה לא אשר זאת  השגחה זוהר זיו לנועם שזוכה למי אשרי בגבורות , הנהגה ויהיה ובהו, לתוהו עולם
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ימין , קו עם להתחיל צריך לעולם כי החסד , ידי  על

נקלף , קורקבן  בסוד  הנסירה לעשות  אפשר  ואז 

נמשך  ובו חיק יחוד  כך  אחר יש נסירה בכל דהנה

ואף  לולד , לבוש  נמשך דממנה רוחא ההיא

כתב  מ"מ מהולד, פחות לכאורה הוא שהלבוש

חכם וע"ד )בתורת  ע"ג נ "ח רק (דף שנעשה דאף 

שומר  והוא מהולד קדוש יותר הוא מ"מ לבוש 

בע"ח כמבואר פ"ח)להולד ט"ל לעולם (שער דהרי  ,

מהנשמר . גדול יותר השומר

ïéðòäå שהם עיגולים בחי ' הוא לבוש דכל הוא,

מקיפים  שהם ובתים היכלות בחי '

האדם על מ"ב)ומלבישים שער ע"ח שוכן (עי' ושם ,

עושים  כאשר ולכן  כידוע, ודיחידה דחיה המקיפים

לטלית להתהפך  יכול החיצון העור אז  הנסירה

שבריאה  אף  ולכן גדולים, מקיפים שהם ותפלין

י על מ"מ הנסירה, ידי  על נחתכים טליתויצירה די

אותם  לזכך ויכולים הלבושים להפך  יכולים  ותפלין

שהולד  אלו"ה שם סוד שהוא מהולד, יותר שיהיו

העיבור , בזמן  סופו  ועד  העולם מסוף ידו  על צופה

הציצית בסוד  דחיה מקיף האחד מקיפים ב' והם

יצירה) התפלין (בבחי' בסוד דיחידה מקיף  והב' ,

בריאה) .(בבחי'

ùåáì ãâðë  äéç úâøãîá çñô  ìéìã ãåçéä

 úâøãîá  çñô ìù éòéáùã ãåçéäå  úéìèä

 ïéìôúä  ùåáì  ãâðë äãéçéä

 íäåכי פסח, של ודשביעי פסח דליל המדרגות ב'

דחיה  מוחין בבחי' היחוד נעשה פסח בליל

פסח, בליל הנמשכים שני  דגדלות המוחין שהם

בעתיקא  שה"ס יחידה בסוד הוא פסח של ובשביעי

התו "ח שביאר וכמו מילתא, ע"גתליא ל"ט (דף

בחי 'וע"ד ) מעין  דעתיקא אור  ידי  על שנמשך 

היחידה. מדרגת עד שהוא דשבועות  דפנים המוחין

בזמן  הקדוש  הבעש "ט עם שהיה המדרגות  ב' וזהו 

עליית עשה פסח שבליל ישראל, לארץ נסיעתו

פעל  ועי"כ החיה, מדרגת  ע"ד שהוא נשמה

של  מהמעשה כידוע באינסטמבול שם הישועה

הקטנות למדרגת ירד פסח של ובשביעי  הבעש"ט,

ועל  וכו ', המוחין כל ממנו שנסתלקו  גדולה היותר 

השילוני, אחיה אותו  שלימד ואהי"ה אדנ"י  יחוד  ידי 

ממות שניצלו  ההצלה של הגדול הנס  המשיך

בבחי ' גבוהה יותר  מדרגה והוא נס, בדרך  לחיים

העשיה  עד  היורד א"ק מדרגת  ע"ד  שהוא יחידה

ואכמ"ל. גדולה, הכי הקטנות  לתקן  ויכול התחתונה

äæå'ב בחי' שהם הים וביזת  מצרים ביזת  סוד 

סוף  ים קריעת  ושל פסח ליל של עשירות

_________________________

שהם  זכות וטהורות  קדושות  בגבורות  הנהגה יהיה המלכים כשיחיו ק'ודש , ז'רע פ 'דיון ב"ן, ס"ג ע "ב בגי' העולה זפ"ק סוד

ושם  הבא, בעולם לצדיקים לרחמים מדין המתהפך  הטוב שהוא ביישנים, שהם בישראל המדה כנגד והוא אבינו, יצחק  סימני

הנשמות  ומברר המעלה קדשם ברוח  עבודתן ידי על שאספו מה אלא דיליה דלאו לאכול שלא מאכלם ציד הצדיקים אוספין

מגו  דחיל דאיהו מאן כידוע דייקא יראתו וזהו תחטאו, לבלתי פניכם על יראתו תהיה למען הנפש  ושפיכת  ויראה בבושה

וסוד  וכו'. הכנעה ויראה בבושה מ"נ  המעורר רוח בסוד בעלה, בה דשביק  רוחא בסוד הנפקת  דמני תפארת  דאיהו אורייתא

להרים  ונכלמתי בושתי ביישנים השכר, שורש  ששם דיצחק , דדיקנא הויו"ת  י"ג שהם של"ח  עולה קו"ף  פ"ה זי"ן במלוי זפ"ק

סימני  בסוד והכרייה החפירה סוד כי תחפורי, לא כי תכלמי ואל תבושי לא כי תיראי אל נאמר ולעתיד אליך , פני אלהי

עלומיך  בשת ואז בעלה, עטרת  חיל אשת  בסוד הבחינות  אלו כל יתבטל ולעתיד הברורין, בסוד הוא הכל דעופות, טהרה

הוי"ה, מרחמך  אמר תמוט לא שלומי וברית שמו צבאות הוי"ה עושיך בועליך  כי עוד תזכירי לא אלמנותיך  וחרפת  תשכחי

כל  היטב באר באורך עוד ועי"ש  שם החיים באוצר מקמארנא הגה"ק  מדברי מזעיר מעט  נלקט  ע "כ הדברים. אלו מאד והבן

הענין.



לנפשך  חכמה דעה יח

כמ"ש  תפלין  ושל טלית של עשירות שהם

ו')מוהרנ"ת  ה' אות  ב' הלכה בכור פדיון הל' ,å (לקו"ה

ויחידה  חיה בבחי ' שיהיו  הלבושים לזכך  אפשר  כי

בחי ' שהוא טהור עוף בחי' ולהיות  ותפלין , דטלית 

_________________________

עי ו. גדול להתבוננות  לבוא אפשר שאי העשירות בענין בלקו"מ ס ' תורה עפ"י חמור פטר פדיון ענין באורך  בלקו"ה עי"ש 

להאריך  והיינו וכו', זקן ואברהם בסוד ימים אריכות בחינת  שהוא עתיק תיקוני ידי על נמשכת והעשירות עשירות , ידי על אם

עשירות  שיהיה העשירות  תיקון עיקר אבל בזה"ל: כתב ו' ה' באות  ושם באורך . עי"ש  וכו' פעם בכל קדושה בתוספת ימיו

ערות  שהם מצרים תאות  מגלות שנפדין מצרים יציאת בחינת  וזה הנ "ל. במאמר וכמבואר הברית בשמירת רק תלוי זה דקדושה,

שזה בשרם' חמורים בשר 'אשר בחינת הברית, פגם כי הארץ חמור, בשם העשירות  נקרא זה שם ועל הברית , פגם על נאמר

בשרם, חמורים בשר אשר מצרים טמאת בחינת  חמור, בחינת  ומשברין כשמכניעין אם כי דקדושה לעשירות  לזכות אפשר אי

שהמצרים  לפי חמור, פטר פדיון בחינת  וזה גרם, חמור יששכר בחינת דקדושה לעשירות זוכין ואז הברית , פגם שמבטלין דהיינו

זכו  שישראל כנ "ל היינו רש "י, שפרש כמו החמורים ידי על ממצרים עשירות  הוציא מישראל אחד שכל ועוד לחמורים, נמשלו

מצרים  טומאת לבטל הברית לשמירת  וזכו העריות  מן גדורים שהיו מחמת  דייקא, החמורים על ממצרים להוציא גדול לעשירות 

תיקוני  בחינת  זה ידי על להמשיך  כדי לכהן, שנותנין השה ידי על חמור הפטר לפדות  צריכין אנו כן ועל וכו'. חמורים בשר אשר

ביציאתן  ישראל כי שם, כמבאר דקדושה לעשירות  זוכין זה ידי שעל הברית  שמירת בחינת שזהו מהכהן, שמקבלין  עתיק

צריכין  היו כי הנ "ל, התבוננות  בשביל היה זה וכל גדול', ברכוש יצאו כך 'ואחר שכתוב כמו הנ "ל גדול לעשירות  זכו ממצרים

על  הוציאו העשירות וזה כנ "ל. גדול לרכוש צריכין היו כן על הנ"ל, התבוננות בחינת  הוא ששם הקדושה התורה את  לקבל

כנ "ל. וכו' לכהן בשה לפדותו חמור הפטר נתקדש  כן ועל כנ "ל, גרם חמור בחינת דייקא החמורים

נבקע  כי גדול, להתבוננות  זכו שם כי מצרים, מביזת הים ביזת היתה גדולה כי סוף, ים קריעת בשעת זכו העשירות רבוי ועיקר

ואנוהו, קלי זה אמרו ויונקים ועוללים הנביא, יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה שראתה עד אז, החכמה ים ברוחניות  גם

עיקר  כן ועל כנ "ל. דקדושה עשירות  ידי על אם כי כזה גדול התבוננות  לקבל אפשר אי כי מאד, גדול לעשירות אז  זכו כן על

ושמר  בנסיון יוסף  שעמד בזכות היינו החוצה, ויצא וינוס  ראה הים קיד) (תהלים שכתוב כמו יוסף ידי על היה סוף  ים קריעת 

וזה  כנ"ל. יראה ידי על שזוכין הברית שמירת  ידי על זוכין זה כי הנ"ל, ולהתבוננות גדול לעשירות  זכו זה ידי על הברית, את 

ועמד  יראה לו שהיה לאלקים', וחטאתי הזאת  הגדולה הרעה אעשה 'ואיך  שכתוב וכמו ירא', אני האלקים 'את יוסף אצל שכתוב

כי  וכו', הכסף' כל את  יוסף 'וילקט שכתוב כמו מאד, גדול לעשירות זכה זה ידי ועל הנשים, יופי הבל אחר נמשך  ולא בנסיון

סוף  ים בקריעת  שכתוב וזה וכנ"ל. כמוך ' ונבון חכם 'אין שכתוב כמו הנ"ל להתבוננות זכה זה ידי ועל דעלמא, הון לכל זכה

שמירת  בחינת  יוסף, בחינת ידי על שזוכין הנ"ל והתבוננות  עשירות  דהיינו סוף ים קריעת בחינת  עיקר כי ה', את העם 'וייראו

כנ "ל. יראה ידי על זוכין זה הברית ,

שעיקר  ז "ל האר"י בכתבי איתא כי השינה, התעוררות ידי על הבקר באור לקבל זוכין התפלין עיקר כן ועל י'): (אות שם

השינה, התעוררות בחינת זה חצות קימת  שם. עין וכו', בתורה ועוסקים בחצות  שקמים ידי על זוכין התפלין של המוחין המשכת 

ידי  על שזוכין פנים הדרת  היינו הפנים, אור בחינת הם תפלין כי כנ"ל, עשירות ידי על שנמשך  להתבוננות  זוכין זה ידי שעל

הם  תפלין כן ועל עקרות. פה להתיר אלמים, פה להתיר זוכין זה ידי שעל כנ "ל, חצות קימת ידי על היינו השינה, התעוררות 

וכו'. דבור לשון שהוא עיניך  בין ולטוטפת  פסוק  על רש "י שפירש  כמו דבור, לשון

רבותינו  ואמרו ממך, ויראו עליך  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו שכתוב כמו יראה, בחינת  שהם תפלין בחינת כן גם וזהו

המניח  מ"ד) (מנחות שכתוב כמו תפלין בחינת  שזהו ימים לאריכות זוכין היראה ידי ועל שבראש , תפלין אלו לברכה זכרונם

היינו  בניכם, וימי ימיכם ירבו למען נאמר שמוע אם והיה בסוף  דהינו פרשיות, הארבע בגמר כן ועל וכו'. לחיים זוכה תפלין

ראש, של לתפלין קודמין יד של תפלין כן ועל ימים, תוסיף ה' יראת בבחינת  יראה בחינת  התפלין ידי על שזוכין ימים אריכות 

זוכין  העשירות  זה ידי שעל וכבוד, עושר בשמאלה ג) (משלי בחינת הנ "ל עשירות  בחינת זה בשמאל הם יד של תפלין כי

כנ "ל. ראש של תפלין בחינת  שהם הנ "ל להתבוננות

ולאשתו  לאדם אלקים ה' ויעש בחינת זה עור של ורצועות הבתים כי עור. של ורצועות עור של בבתים מלובשים התפלין כן ועל



תשע"ז  שמיני פר' יט של"ס

כמו חשמ"ל בחי שנעשה עד המחשבה, קדושת 

עוזיאל בן נשרףיונתן  היה מעליו הפורח עוף  (שכל 

המחשבה) זיכוך  בחי' בביטול והיינו תלוי זה כל אך  ,

נדב  ואם להזקנים, ביטול שהוא ולאהרן למשה

היו לא ואהרן , משה עם מתקשרים היו ואביהו 

הקב"ה  כי ה', צוה לא אשר  זרה באש נופלים

להג  יותר ,מצוה ולא שצוה כמה רק  הנוגה ביה

אין  ואם הטמ', קלי' הג' להעלות אפשר  ואי

יכולים  הזקנים, אל ולשמוע לביטול תחילה נכנסים

כלל  יכנסו שלא הכונה אין  אך בטעות, ליפול

אלא  נשים, נשאו  שלא ואביהו  נדב כמו  למלכות 

העלמא  את וצריך  המלכות  את  צריך ודאי 

ה' צוה אשר  כפי  להיות שצריך  אלא תתאה,

ג' את  ולא המצוה כפי  הנוגה להעלות  רק שהוא

הטמ'. קלי'

 ãåñá à÷éúòã øåà é" ò  óåñ íé úòéø÷ ìù  çëä

íéùåáìä êëæì íéìåëé  åãé ìòù ÷éúò úåéîéðô

äøåú ïúî  úâøãîî äìòîì  åéäéù ãò äâåðäå

 äðäå כאשר שיבוא הק ' לבעש "ט אמר  המשיח

דרך  באמת  כי  כמותו , יחודים לעשות יוכלו

פנימיות כי  קשה, דרך אינו  דהבעש "ט היחודים

ידי על לעלות וצריך  הוי"ה, שם הם כולם היחודים

והעיקר  סכ "ד, עד מרכ "ד המדרגות  בכל האותיות 

לעצם  האותיות לפנימיות האותיות ידי על לעלות

רק  לעלות  אפשר  אי כי דקדושה, לרעוא אלקות 

ימא  שיקרעו רוצה הקב"ה כי עילאה, לעלמא

חכמה, בחי' ע"ב שם ידי  על שהוא דאורייתא

יחוד  נעשה וכאשר  עתיק , פנימיות  חכמה ופנימיות

נכנס  כאשר  הנה הלבושים, ומקבלים דחיק

מילתא, תליא בעתיקא בסוד עתיק לפנימיות 

_________________________

דחבו  ולבתר אור כתנות  בקדמיתא כי התורה, אור בהם ונתלבש  שנתעלם מעשיות סיפורי בחינת שהם וילבישם, עור כתנות 

פני  להם שילבישו הוכרחו אז והמוחין, הפנים הסתלקות שינה לבחינת  נפלו זה ידי שעל החטא שלאחר היינו עור, כתנות וכו'

של  והרצועות הבתים בחינת  וזהו כנ"ל, התורה פני ומלבישין מעלימין שהם מעשיות ספורי בחינת שהוא עור, בכתנות התורה

בחינת  שהם קדמוניות שנים של מעשיות סיפורי ידי על שנמשך  השינה התעוררות ידי על התפלין עיקר כי התפלין, של עור

בחינת  היינו הפנים אור כי כמובא הפנים, אור של נהורין ש"ע  בחינת שהוא ש "ע, בגימטריא רצוע "ה כן ועל כנ"ל, פנים הדרת 

נ תורה, של פנים בסיפורי שבעים התורה פני התלבשות בחינת שזהו עור, כתנות בחינת שהם עור של ברצועות ונסתרין עלמין

התפלין  ולקשר ולהמשיך לקבל אפשר אי כי התפלין, מקשרין הרצועות ידי על כן ועל כנ"ל. לתפלין זוכין זה ידי שעל מעשיות,

כנ "ל, השינה התעוררות ידם שעל מעשיות, סיפורי בחינת  שהם עור של רצועות בחינת ידי על אם כי האדם, אל והתבוננות

כידוע. רצועה בחינת שהוא ליראה זוכין זה ידי שעל

נמשכין  הנ "ל בחינות כל כי לשירה, אז זכו כן על הנ"ל, ולהתבוננות  גדול לעשירות  זה לכל זכו שם כי הים, שירת בחינת  וזה

היה  אברהם בזכות כי דאברהם, בוקר דא הבוקר באשמורת ויהי בחינת  וזהו כנ"ל. דוד של כנור מבחינת  מניגון שירה, מבחינת

ועל  לעולם', כהן 'אתה ק"י) (תהלים שכתוב כמו כהן בחינת הנ "ל, חסד ורב בחינת  החסד איש  הוא אברהם כי סוף , ים קריעת 

שמבואר  כמו  וכו', בכל אברהם את  ברך וה' בימים בא זקן ואברהם שכתוב כמו הנ "ל ולעשירות  הנ "ל עתיק לתיקוני זכה כן

הבטיח  שזהו כנ "ל, עשירות ידי על שזוכין הנ "ל התבוננות שהוא סוף  ים קריעת  היה בזכותו כן ועל בתחילתו, הנ "ל במאמר שם

להתבוננות  ידו על שזוכין כנ"ל עשירות היינו גדול', ברכוש  יצאו כן 'ואחרי שכתוב כמו לזה, ישראל שיזכו לאברהם יתברך  ה'

כי  אברם, את  העשרתי אני תאמר ולא נעל שרוך ועד מחוט אם סדום למלך  אברהם שאמר וזה כנ "ל. התורה לקבלת גדול

ולא  נעל שרוך  ועד וזהו נעל, שרוך  ועד שאמר בזכות תפלין, של לרצועה בניו זכו זה שבזכות דרשו לברכה זכרונם רבותינו

שאזכה  יתברך ה' הבטיחני שכבר אמר שאברהם היינו לעשרני, יתברך ה' לי הבטיח  שכבר רש "י ופירש  וכו', העשרתי אני תאמר

אני  תאמר ולא נעל שרוך  'ועד וזהו שלך. עשירות רוצה איני כן על נעל, שרוך  בחינת  תפלין, בחינת  שהוא דקדושה לעשירות 

ידו  על שזוכין תפלין של רצועה בחינת נעל, שרוך בחינת  שהוא דקדושה עשירות יתברך ה' הבטיחני כבר כי העשרתי',

לקו"ה. עכ"ל אמן, אמן כנ "ל, גדול להתבוננות



לנפשך  חכמה דעה כ 

ולקחת נחש אותיות  שהוא החשן לקחת יכולים

קלי ' לג' לרדת  אין  אך  הנוגה, ולתקן ותפלין טלית

הרי התורה וציווי  המדה כפי אינו ואם הטמאות,

הטמ'. קלי' ג' בבחי ' זה

äæå קודם חסדים להמשיך האמיתי הסדר 

הקטנות, קודם גדלות  שהוא הגבורות 

חכמים  עם ולהתחבר הרע מן ולהתוחק 

כמ"ש  המלכות להעלות יכולים ואז  ותלמידיהם,

טעות לעשות  ולא הקודש ', אל אהרן יבוא 'בזאת

אשה  לישא שלא שהוא כלל המלכות  להעלות  שלא

אלא  דמים, כשופך  שהוא ורבו פרו ח"ו  ולבטל

ולהפרד  ולהתרחק בקדושה, הכל שיהיה שצריך 

ישראל. בחכמי  ולהדבק  ולהתקרב טומ' מאנשי 

'äåאלו קדושים בימים ישראל כלל כל על ירחם

מתן  של הכח דכל תורה, למתן שמכינים

עיבור  בימי  תורה למתן  מהשתוקקות נמשך תורה

ידי ועל הספירה, ובימי פסח בליל שהוא ויניקה

המדרגה  שהוא ואנוהו אלי  זה של הלבושים

סוף ים דקריעת  בהיחוד דחיקשמקבלים יחוד  (בסוד 

הנ "ל ) דאלו"ה הלבוש בו עד שנמשך לזככם צריך ,

למעלה  בשבועות,שיהיה שמקבלים מהתורה

בבעש"ט בראשית )ואיתא תורה (פ' שכשלומדים

עד  התורה אותיות  בפנימיות  להדבק  צריך

סופו  ועד העולם מסוף  בו  לראות (וע"ע שיכולים

י"ב) דף לספד "צ ביטול בהגר"א עם להתחיל וצריך ,

אמצע  שמאל ימין ענין שהוא ביטול, עם ולגמור

קו  ואח"כ  ביטול , בחי' שהוא ימין בקו דההתחלה (כלומר

נעשה  ואז ביטול , בחי' שהוא לימין חוזרים ואח"כ  שמאל,

ביחד ) ומימין משמאל  הכלול האמצעי קו ולא בחי' ,

החסדים, קודם הגבורות להמשיך בטעות ליפול

החסדים  קודם שהוא הכל בקונה הכונה כמו  אלא

התורה  פי  על להיות  צריך  והכל הגבורות, ואח"כ 

פי על רק  המלכות  להעלות ולא חז"ל, דעת פי  ועל

לחכמי שמתקשר  ומי  הק ', התורה של ברורה הלכה

ועל  הלכה פי  על רק  המלכות להעלות  זוכה ישראל

בסוד  כראוי המל' להעלות ומצליח הק', התורה פי

בית בנין  מתגלה ואז  הקודש , אל אהרן יבוא בזאת

גואל  בביאת  ציון  ה' בשוב יראו בעין  ועין המקדש

אמן . בימינו  במהרה צדק 



העעל"ט הפסח חג דא"ח כא ליקוטי

חדתין  נשמתין
העעל"ט  הפסח חג דא"ח ליקוטי

 êùîä è" ìòòä çñôä âçá åøîàðù ùãå÷  úåçéùîà

 ãéâî

äãâäáù íéðáä 'ã øãñ øåàéá

 äðä [à הוא בהגדה הנזכרים הבנים ד ' סדר

לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם,

האריז"ל רבינו ד'(בהגדש"פ)וכתב כנגד  שהם

אצילות (שאינו יצירה(תם)בריאה(חכם)העולמות

לשאול ) בהגדה (רשע)עשיהיודע מדוע קשה וא"כ ,

מורנו וביאר  העולמות, כסדר ואינו  הסדר שונה

את לתקן  צריך הוא האצי' כנגד שהוא שהחכם

וכידוע  העשיה, עולם כנגד שהוא הרשע, הבן

ע"א) רנח דף רע"מ פנחס פר' (ספי'ש'אבא(זוה"ק

ברתא'החכמה-אצי') ומייסדיסד  מתקן החכמה (שאור

העשיה) עולם כנגד  שהוא המלכות  בנין וה"נ את ,

הרשע, עם להתעסק  שיכול היחיד הוא החכם

לו ואין  לגמרי  מהרשע לברוח עליו  אדם שסתם

שיניו את  להקהות אף  ביכלתו  ואין  כלל לו לענות

גמור  צדיק  רק לו משחקת  שהשעה שרשע חז"ל (וכדברי

עליו) להתגבר והרשע יכול החכם נסמכו וע"כ  ,

להדדי.

ìåàùì  òãåé åðéàùì  íúä  úåëéîñ øåàéá

ïáäå [á לשאול יודע שאינו להבן  נסמך התם

שמים ד'כונן  קרא (ז"א-יצירה)ע"פ

הבינה שאור הבריאה)בתבונה', דעולם משפיע (אור

היצירה, עולם את שמים-ז"א)ומתקן  וה"נ (הנקרא ,

ויכלתו בזמנו  אין כלל )החכם לדרגת(בדרך  לירד

תורה, וללמדו  לשאול יודע הבן השאינו עם (ורק

שיניו  את  ולהקהות עמו להתעסק  החכם מוכרח הרשע

עמו) להתעסק  שבכוחו אחר כשהוא שאין התם אלא

ומתקן  משפיע הוא הרי  תיקונו  ומקבל מתחכם

עולם  בבחי ' לשאול יודע לשאינו  ממילא באופן

[וזהו וכנ"ל היצירה לעולם שמשפיע הבריאה

– את לשאול יודע בשאינו  -הנאמר נקיבה לשון 

עולם  כנגד שהוא התם על שמרמז  לו , פתח

לנוק ']. שנחשבת הבינה ספי ' שכנגד הבריאה

 ïåùìä é÷åéãá òùøì  íëçä ïéá  ÷åìéçä øåàéá

øàéáå [â,להרשע החכם שבין  בהחילוק עוד 

מדוע  מפרשים הרבה הקשו  שכידוע

מן  עצמו שהוציא על שיניו את מקהים להרשע

לו, ולא לכם – לכם' הזאת  העבודה 'מה ואמר  הכלל

והחוקים  העדות 'מה אמר החכם גם והלא

ה"א ציוה אשר מאמר íëúà והמשפטים [ויש 

דקדוק  לומד אינו  שהחכם העולם בפי  השגור  ידוע

הרשע משא"כ בלשונו , לתפסו אין כעין ע"כ (שהוא

האחרונים) דורות כשאומר מסכילי וע"כ דקדוק שלמד 

ואמר  הכלל], מן עצמו  להוציא בזה מכוין  'לכם'

זצ"ל  מן  נפתלי  ר' מהגאון  ששמע תשובה מורנו 

זצ"ל אביו של שכן  נסתר שהיה גאון בבחי' (והיה

כו"כ וחיבר חייו ימי כל בהתמדה ולומד יושב שהיה

הגאון  את  שואל  אביו שהיה שאלה וכל חשובים ספרים

בכת"י) שלם בקונטרס ימים ג' אחר לו משיב היה הנ "ל 

שלא  קטן  בילד  מיירי שבהגדה החכם שהבן  ותירץ

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה כב 

שלפני ההלכה יודע והוא מצוות, לגיל עדיין  הגיע

וע"כ  המצוות  חיוב עדיין עליו אין מצוה הבר

ה"א ציוה אשר  לומר אותנו,íëúà מדקדק ולא ,

את לדון [וחובה עדיין, במצוות מחויב אינו  שהוא

זכות לכף החכם הוא הבן  אתכם שאמר (שהסיבה

הנ "ל ) הח"חמטעם ובשמיה"לכמש"כ  ס"ב, (בפתיחה

פ"ד ) התבונה ת "ח שער שכשרואים יונה רבינו בשם

עבירה  שנראית פעולה שעושה מעש"ט בעל

כשהצד  [אף זכות  לכף  לדונו  דאו ' מדין מחויבים

בגמ' המובא במעשה וכדחזינן רחוק הוא זכות

שבת  קכז)במס ' רחוקים (דף הם שם זכות שהלימודי 

הבן  את משא"כ  ומהמציאות ], מהסברא הרבה

זכות לכף  לדונו  אין  שמי הרשע שם הח"ח (כמש "כ 

זכות ) לכף  לדונו אין לרע הם מעשיו שכל  שמפורסם

להוציא  כוונתו 'לכם' שאמר  שמה תולים אלא

הכלל. מן עצמו

íéôéøçä úåðåùì ù" ùøä  åðéáø áúë éîì

ò"äéôñ éîéá úåðååë øåñéàá

óéñåäå [ã לעיין שיש  מה ע"פ ביאור  מורנו

שכתב  החריפים הדברים בענין

הרש"ש  ע"ג )רבינו  לב דף האיסור (נה"ש לגבי

ספיה"ע  בימי כוונות מש "כ áלכוין  ידוע שהנה ,

ענין  מהות  זאת מה יודע שאינו  הרש "ש בן

לאמיתה  באמת  הכוונות שענין  והיינו  הכוונות ,

שזוכים  א-ל שרפי סגולה ליחידי  השייך  דבר  הוא

כל  ומכוונים הגשמיות בהתפשטות להתפלל

מסתבר  ואין  ונשגב, גבוה באופן הכוונות 

לאלוש  כ"כ  חריפה בלשון יכתוב הרש"ש 

הרש "ש  שכוונת  בע"כ  אלא זו, גבוהה שבדרגה

בדרגה  שמכוין  למי אף הכוונות  לאסור היתה

ובכ "ז  הגשמיות, בהתפשטות  נמצא ואינו  נמוכה

בזמן  כוונות שיכוונו  שע"י  הרש "ש רבינו כותב

ולעירוב  גדולים לפגמים בזה יגרמו  לכוין  שאין

וכו' ורע שמנעו טוב המקובלים חכמי אצל  ראו (וכן

בסידורי  מלהתפלל אצלם ששמשו התלמידים את 

של הראויה בדרגה עדיין היו שלא אף  הכוונות 

שייך לכוין שאין בזמנים הכוונה שפגם וש "מ הכוונות 

נמוכה) בדרגה היא כשהכוונה צ"ב אף קצת  וזה ,

להבין  אפשר הכוונה תועלת לענין שבשלמא

מחשבה  ובבחי' מועיל נמוכה בדרגה כוונה שאף 

של  הפגם לגבי  אך למעשה, מצרפה הקב"ה טובה

צ"ב  בו מכוונים שאין בזמן כוונות  המכוונים

האמיתיים המכוונים לגבי (שכוונתם שבשלמא

וכו') הגשמיות  הכוונותבהתפשטות  הוי אצלם הרי

ממש  מעשים הגר"א בבחי ' בשם במקו"א (וכמש"כ

על קאי מחכמתו' מרובים שמעשיו מי ש'כל שמפרש

למי  ממש כמעשים נחשבים שהם היחודים ריבוי

התניא  בעל  בשם במקו"א כ ' וכעי"ז הכוונות , שבדרגת

וה"נ כדיבור שנחשבת  בעיון חזקה מחשבה לגבי

דיבור) כמו לכה"פ נחשבות  אלוהכוונות  לגבי  אך  ,

איך  צ"ב הרי אמיתית כוונה בדרגת כוונתם שאין

וכו', העליונים בעולמות בכוונתם פוגמים הם

אין  רעה מחשבה של הענין שייך  בזה לכאו ' הלא

למעשה מצרפה בדרגתהקב"ה כוונתם אין (שהלא

בעלמא, מחשבה בדרגת רק אלא דיבור, או מעשה

נחשבת שאינה טובה אינה כמחשבה הר"ז וא"כ

ממעזריטש למעשה) המגיד  שאמר הביאור  [וידוע ,

באמצע  קדושה לשמוע שמותר  ההלכה על זי"ע

דמחשבה  שמו "ע, באמצע הפסק  שאי"ז שמו"ע

למעשה]. מצרפה הקב"ה אין רעה

_________________________

דימי ב. בתפילות לכוונם השנה ימות  לשאר מסודרים שהם התפילות  כונת  בסדר לבו אל ערב זה מי כן אם שם, הרש"ש  זל"ק 

בודאי ישא העומר עונו זה ותורתו שאיש תפילותיו ובכל שלו בנר"ן ופוגם בקדושה לחיצונים אחיזה לתת חלל ה' קדוש  את  כי

וימים  פסח כי אלו בימים יד להם שנתן כיון בהם יתאחזו כי חשכים ילך בכולם השנה בכל שיעשה הטובים ומעשיו ומצותיו

בימים  עליותיה נתבטלו החמורה שבת  אפי' השנה ימות  כל אותו מוליכים בה בהם שהולך ובדרך השנה ימות לכל שורש  הם אלו

עכל"ק . וכו'. השנה דימי השבתות כשאר המוחין והמשכת העולמות עליית  ואין האלו



העעל"ט הפסח חג דא"ח כג ליקוטי

 úåðååë ïéåëì  ìåëé ìàøùéî ãçà  ìë êéà êøãä

øàéáå [ ä מקאמרנא הגה"ק מש "כ ע"פ בזה

דשזי"ע דף  ויקהל פר' הברכה (היכל

לוע"א) שאין  שבפחותים הפחות שאף  שם שכתב

עצמו 'ויתקשר יחודים לייחד  יכול דעשיה נפש  אלא

הצדיקים' עם יחודו  ויתעלה הצדיקים וביאר â עם

במקו "א אנא בזה במאמר תמה עמ' תש "ע החכמה (ים

כוונית ) לא יומי שפלותמן שיודע זה באופן  שדייקא

הוא  רחוק שבאמת לבבו באמיתות  ומכיר עצמו 

הכוונותמאמית עטרת ושאין הכוונות  מהות  ות

ולא  שפלה ברוח דלבא ברעותא ויכוין הולמתו 

בכחו יש  אזי  בהם, להתגדל עטרה מהם יעשה

יעלו שהם עליהם ויסמוך הצדיקים עם עצמו  לקשר

עצמם  מצד ראויים שאינם אף ויחודיו  כוונותיו  את 

בחסרונו שמכיר ע"י מ"מ המלך, לפני להתעלות 

שפלותו הכרת  שע"י  והיינו  תקונו , – מקלקולו  נהיה

מתקנים  שהם הצדיקים עם כראוי  להתקשר  זוכה

ידם, על ומתעלה בהם ונכלל כוונותיו , את  ומעלים

הספירה  בימי הכוונות שאוסר שהרש "ש א"ש ובזה

מ"מ  הכוונות במדרגת שאינו למי אף  מיירי וכו '

עם  בכוונותיו ומתקשר עצמו  בשפלות שיודע היות 

הצדיקים  כוונות כמו כח כוונותיו  מקבלים הצדיקים

כנ "ל ) למחשבות ולא למעשים הם עד (שנחשבים

כמו העליונים בעולמות לפגם לגרום שיכולים

הצדיקים. כוונות

òùøä úîåòì úåìôùå  äåðòá øáãîù  íëçä

 æåáå  äåàâá ÷úò øáãîä

äîã÷äáå [ å הבן בין החילוק את פירש זו 

החכם  שהבן להרשע, החכם

ביטול של באופן מדבר  הוא שחכם הרי  (וכידוע

מה) חכמה-כח – ביטול אומר מהותו כשהחכם וע"כ

לומר  שכוונתו דיבורו מצורת  מוכח 'אתכם' תיבת 

ראוי שאינו עצמו שמחזיק  שפלותו מחמת כן 

שציוה  הצדיקים אל מתבטל אלא אותו, ה' שיצווה

הרי ובענוה בשפלות  שמדבר  גופא ובזה אותם, ה'

הש "י ציווי  וא"כ  בהצדיקים הוא גם נכלל עצמו  בזה

אותו , גם ממילא כולל הכוונותלצדיקים בענין (כנ "ל 

נכלל עצמו בזה ראוי לאינו עצמו שמחזיק שע"י

ראוי) ונהיה שדרכובצדיקים הרשע הבן  משא"כ  ,

תיבת כשאומר  ממילא ובוז בגאוה עתק לדבר 

'לכם  לומר שכוונתו בקולו  תיכף וניכר  נשמע 'לכם'

וכו'. שיניו  את הקהה אתה אף  וע"כ לי' ולא

øåøî

åæ äðùá ñôãåäù ë"äòùá  äìôðù ñ"èä

øîà [àהכוונות שער  ספר השנה שיצא מורנו

תיקונים  הרבה עם מרובע בכתב חדש

שגיאות אך  בעמיו , עשה ויפה טוב ודבר והגהות ,

גדולה, טעות  שם יש ע"ב פג שבדף  יבין  מי 

חז "ל דברי  את שם באריז "ל קטו שמובא (פסחים

ס"ג ) תעה סי' בשו"ע נפסק וכן ללעוס ע"ב, שיש

מרירות, טעם שירגיש עד  המרור  את היטב

_________________________

בכל ג . המאיר ואצילות  אלהות  לבחינות למדרגתן וחזרו גמור לטוב כבר שנתברר מה הוא ויחידה חיה שהנשמה ודע  שם, זל"ק 

ומה  חדשה שפע להמשיך  סוף  באין ולייחדם לקשרם עולמות בכל אמיתי יחוד המייחדים והם עשיה יצירה בריאה העולמות 

נשמה  אף הרי כי מוחלט ושקר טעות  זה יחוד יחודו שאין יחודים ייחד לא מבריאה נשמה לו שאין שמי ספר באיזה דאיתא

לתיקון  חמורות עבירות  לבעלי יחודים מסר האר"י מרן שהרי ועוד באחדות מיוחד ממעל אלוה חלק  אלהות  בחינות הוא דעשיה

לנפש, ממש מאירים הקדושים ביחודים אלא הקדושה להשכינה שמחה ואין לבריא, שטוב מכ"ש  לחולה שמועיל ודבר נפשם

חיות  זהו כי עת , בכל החיים בחי דבוקה נפשך  להיות הקדושים וביחודים הקדושים בשמות בקי להיות עצמך תרגיל בני ולכן

ויתעלה  הצדיקים עם עצמו ויתקשר יחודים לייחד יכול דעשיה רוח ומכ"ש דעשיה נפש  אלא לו שאין מי ואף ישראל, כל ניפש 
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עד בטעות נדפס  החדש טעם ובדפוס שירגיש

מרירות )'חרוסת' טעם שאחד (במקום מורנו [וסיפר ,

שהיות השנה לו אמר  האריז"ל רבינו  ספרי שלומד

הנ"ל  בשעה"כ האריז "ל רבנו דברי את שראה

שיבוש ) שהם ידע חרוסת(ולא הרבה להניח הידר 

וכמובן  החרוסת, טעם במרור  שירגיש כדי  במרור

אכילת חובת ידי  יצא לא זה שב'הידור ' חשש יש 

ולא  מרירות טעם להרגיש יש שאדרבא מרור,

טעם  את  המבטלת החרוסת מתיקות טעם

המרירות].

íéøôñá  ääâä øåñéà

 àìà [ á, בהשגח"פ הוא דבר  שכל שהיות

הנופלות הטעויות לגבי ובפרט

שאסור  וואלי ברמ"ד להדיא אי' קודש  בספרי

לעשות אלא בספרים הנופלת  טעות שום למחוק 

ר "ת בשם מובא וכן  הדף , בצידי בהגהה התיקון

היות תקצץ, בספרים המגיה היד  על חרם שעשה

מהטעות חיותם המקבלים נשמות שישנם

שיש  הנ"ל בטעות בעניננו , וה"נ שבספה"ק ,

שיש  ובפרט הנ"ל, מטעות  חיות  להם שיש  נשמות 

וכדלהלן . גדול, עמקות זו  בטעות

'éôñå  íéðéðò 'áì  úøæçäå øåøîä  íé÷ìçî êéà

íéãøôð

íéã÷äå [â הקערה בסדר תמהו  כמה דהנה בזה

סדר  לפי  הסימנים כל את שמחלקים

שבמקום  היינו  לשנים המרור  שם ומחולק  הספי ',

ספי ' ובמקום מרור , שם כתוב – התפארת ספי '

חזרת שהלא צ"ב, והדבר חזרת , שם כתוב היסוד 

המובחר  המין [והוא המרור של המינים מה' א' הוא

עליו בגמ' ואי' – חסה היום הנקרא שהוא מכולם

ומרמז  מר  וסופו  מתוק  שתחילתו  מעלה בו שיש

וכו'], פה-רך  בתחי' שהי' פרך עבודת על ביותר 

שני הם כאילו והחזרת המרור  מחלקים איך וא"כ 

נפרדים. דברים

 ú" úä 'éôñã  úøçáåîä  äãå÷ð àéäù ãåñéä 'éôñ

íðîàå [ã, ויסוד תפארת לגבי אשכחן  כעי"ז

יוסף ', – יעקב תולדות  ש'אלה

שהיה  לו  הוא זקונים בן  כי יוסף על בחז"ל וכמ"ש

שעבר  מה וכל יעקב, לשל דומה יוסף של איקונין  זיו 

הוא  שיוסה"צ והיינו יוסף, על ג"כ עבר  יעקב על

של והמובחרת  הפנימית נקודה אבינו,בבחי ' יעקב

דספי ' המובחרת  נקודה היא היסוד  ספי' וה"נ

ונקודה התפארת הו"ק , כל  את  כוללת התפארת (דספי'

כל את  בה שכולל היסוד נקודת  היא שבו"ק המובחרת 

הספירות ) של ה' המובחר  מין היא החזרת  וה"נ ,

המרור .

 êøåë éáâì  ÷ø äñçä øéëæî ì"æéøàä åðéáø

 åðéöîå [ ä האריז"ל רבינו בדברי זה לדבר  רמז

הזכיר  לא מרור  שבאכילת  בפע"ח

שהוא  בכורך ודייקא חסה, – החזרת מין את  שם

היסוד ספי' פסח כנגד  המינים ומאחד  כולל  (שהכורך

החו"ג ) המאחד  היסוד  כמו ומרור, שם מצה מזכיר  ,

בסידור  וכן  חסה, – החזרת  מין  את האריז"ל רבינו 

שבקערה  שהחזרת  האריז "ל כ ' הקערה בסדר

בכורך , שנותנים המרור היא היסוד  ספי ' שכנגד

התחתון  בסימן בקערה ולהניח לחלק  רבים נהגו (וע"כ

שבקערה  האמצעי ובסימן החסה את  היסוד שכנגד 

החריין) את התפארת  ספי' דהלא שכנגד צ"ב, והדבר  ,

בכורך  הניתן  המרור בין  חילוק  אין נגלה ע"פ

של  ההידור  ישנו ובשניהם למצוה, הנאכל למרור

חסה.

_________________________

למשה  הראוי קדושה של דבר כל כי מוחלט ושקר טעות  הוא ספר באיזה הכתוב הענין זה דבר של כללו הצדיקים. עם יחודו

עכל"ק . כמוני. שבפחותים לפחות  ראוי רבינו



העעל"ט הפסח חג דא"ח כהליקוטי

 ñ"àåà ãò úåìòì ãåñéä çëá

øàéáå [å גיקטליא הר "י  דברי ע"פ מורנו  בזה

מח"ס זי"ע הראשונים (מהמקובלים

אורה) שנראיתשערי אף היסוד  שספי' שמבאר

האילן  כל של השורש  היא מ"מ הספי ' מכל למטה

באדמה, הטמון השורש על עומד  האילן שכל די"ס,

ודייקא  היסוד, ספי' על עומד  הספי ' אילן  כל וה"נ

ביותר , הגבוהה לעליה לעלות  אפשר  היסוד  בכח

לאיתן' 'משכיל עה"פ  האריז "ל מרבינו וכדאי'

ל'משכיל' עד עולים איתן  שנקרא היסוד  שבכח

אל  לעליה ומשם עילאין, או"א אל לעליה שמרמז

הלוי הר"א וכמ"ש  עתיק, פנימיות – חכמה פנימיות 

אוא"ס . עד  עולים היסוד  שבכח זי "ע מסטראשלע

 øåøîá æîøðä øúëä øåà

 äðäå [æ פסח שבליל האריז "ל רבינו  מש"כ  ידוע

הכתר לאור ועליה תיקון  עדיין (שזה אין 

הכתרים) נשלמים שבו השבועות  בחג  רק  אך נעשה ,

כתב  זי"ע מאפטא להרה"ק ישראל אוהב בספה"ק

שכיון  והיינו  שאוכלים, במרור הכתר  אור  שרמוז 

ע"כ  נתפש שאינו גבוה אור  הוא הכתר  שאור

כמרו הוא נראה בפנימיותלמטה אך  מר , דבר – ר

עדיין  שאין הגבוה הכתר  אור על המרור  מרמז 

לקבלו הכלים מר)בעולם הוא נראה למטה ,(ע"כ

הידור  שיש חז"ל דברי  פנימיות לפרש  יש  ועפ "ז

שתחילתו חסה, – החזרת  מין למרור ליקח מיוחד

לפרש  יש הנ"ל ישראל האוהב דברי  וע"פ  מתוק,

במרור  שיש  טפי מתגלה שבחסה הענין  פנימיות 

הכתר , אור על מרמז שהוא גבוה אור  על רמז 

העליון)שתחלתו שרשו –(היינו סופו  ורק  מתוק ,

מר . הוא לע"ע עדיין – למטה התגלותו  היינו

 úå÷éúîä ïéðò æîøð êøåëá à÷ééã

 øúë-øåøîáù

æ" éôòå [ç האריז"ל רבינו שהזכיר  טפי מובן 

דייקא  חזרת  – החסה ענין את 

האכילה  שבתחילת שבמרור והיינו בכורך ,

להרגיש  יש  מדינא שאז המצוה, את בו  שמקיימים

אור  על ולרמז למצוא קשה שם המרירות, את 

ולכן  כמוהו , מתיקות שאין מתוק  אור שהוא הכתר

החסה מעלת  את האריז "ל מזכיר אין (שע"פ שם

אור  את  ידו על  לעורר שאפשר מעלתו פנימיות

שכנ"ל הכתר) היסוד , כנגד  שהוא בכורך ורק ,

שם  הכתר , עד  לעלות היסוד  בכח גיקטליא מהר"י

שבמרור , המתיקות  את  ולגלות למצוא אפשר

מרגישים  אין כבר בכורך שהרי  בפשטות וכמובן 

שבכורך  המצה שטעם המרור מרירות את  כ"כ 

המרור , מרירות את  ביהמ"קמבטל בזמן (וכ"ש

ואז  הפסח בשר את גם בכורך  הלל  לדעת  אוכלים שהיו

טעם  את המבשם תבלין כעין המרור היה אדרבא

הכורך הבשר) לאכול שס "ל פוסקים ישנם [וע"כ 

וע"כ  בהסיבה], נאכל המרור שאין אף בהסיבה

ליקח  ההידור  את  האריז "ל מזכיר  שם דייקא

הכתר  אור  את לעורר חסה, – החזרת  מין למרור

שתחילתו  הנ"ל הרמז העליון)ע"י  שרשו (היינו

וכנ"ל. מתוק 

åæ äðùá ì"ðä úéàìô  úåòè é"ùä ááéñù àä

ô" òå [è זו שבשנה בהא רמז יש הנ"ל (שאנו כל

לגאולה) ביותר כבר הש "יסמוכים סיבב

האריז"ל  דברי  בהדפסת כזו פלאית  טעות שנפלה

שאנו רמז  היינו  חרוסת, טעם במרור  להרגיש שיש

אור  את הסדר  ליל של במרור  למצוא כבר צריכים

בו, וגנוז  הטמון  הכתר אור שהוא המתיקות ,

ונגלה  נמצא שבו  הגאולה אל שכל כהכנה

על  כיסוי  רק  היתה בגלות  עלינו שעברה המרירות 

גנוז  שהיה הכתר , אור – ונעלם וגבוה מתוק אור 

דברי את  ברמז לפרש  יש  [ובזה המרירות , בתוך

שמשמע  זי"ע מרביה"ק  בשיחה בקבלה שיש  הפלא

הרי הגאולה בה שתהא שבשנה זו  משיחה לכאו'

צ"ב, וזה פסח, בליל מרור  בנ"י יאכלו  לא זו  בשנה

אחר  ואף  מוחלפת , תהא לא התורה זאת  שהלא

יש  ולהנ"ל פסח, בליל מרור בנ"י יאכלו  הגאולה
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לגאולה  שבסמוך וחידותם חכמים דברי לבאר

דהכתר  והאור המתיקות  לבנ"י  כבר יתגלה

מרור  יאכלו  שלא כאילו וזה  במרור, (וכן המרומז 

רוב  כהכרעת  מתוקה חסה למרור לאכול  בנ"י רוב מנהג

אור  בזה ונרמז מרור, יד "ח בזה שיוצאים הפוסקים

מר) ולא מתוק  שהוא ].הכתר

 êøåò ïçìåù

 éããäì  íéìáå÷îá úåòãä áìùì  ùéù áåìéùä

øáéã [àדברי ע"פ זו, סעודה מגדלות מורנו

בפע"ח האריז "ל חגרבינו  (שער

פ"א) העשיה המצות בעולם אף  זווג יש  פסח שבליל

לעיל בזה העעל"ט)[וכ ' בשבוע משמעות(נדפס ע"פ 

דאצי ' אלקי אור  – היחוד אור שמאיר הלשם דברי 

אף  שיתהפך לעת"ל מעין  התחתונה בעשיה אף  –

היכן  באריז"ל מבואר ואין  לאלקות ], העשיה עולם

ליישב  ויש  דעות , ד' בזה ויש  הזווג, זה נעשה

אין  שבקבלה וכידוע להדדי הדעות כל ולחבר 

אחר  פרט על מיירי אחד כל אלא אמיתית  פלוגתא

ואלו שאלו נאמר התורה שבנגלות במח' [ואף 

דעה  שלכל הכוונה ששם אלא חיים, אלקים דברי 

בעוה"ז  א"א אך העליונים, בעולמות שורש  יש 

אך  מהם, אחד  כדעת  אלא כולם, כדברי  לנהוג

בעולם  עוסקת  הקבלה שתורת קבלה בעניני  במח'

את מח' בכל למצוא יש  שם היחוד, עולם – האצי '

לכוין  שיוכלו עד  להדדי כולם דעת ליישב איך הדרך

ואכמ"ל]. כאחד, הדעות כל של הכוונות כל

ìéìá ùéù äéùòá âååæä ïîæá ùéù úåòãä 'ã

 çñô

(à [ á פירות הקנין  זי"ע שיטת  אבולעפיא (להגיר"ח

היר"א) – הרש"ש נעשה תלמיד  הנ"ל דהזווג

שיטת ב) הלילה, זה עבודת של ובפרט פרט בכל

הוא  בעשיה הנעשה שהזווג הרמח"ל רבינו 

ובשר , בדגים יו "ט [סעודת  עורך' 'שולחן  בסעודת

שעל  הבר , ושור  לויתן  דלעת"ל, סעודה מעין  שהוא

סע  שבתורה,ידי הנשגבים סודות יתגלו  זו ודה

כהונת הברית  שיטת  ג) זו ]. בסעודה ישנו  וכעי "ז 

מקארעץ)עולם כ"ץ נעשה (להרי"א שהזווג

דלעת"ל, האור על [שמרמז 'צפון ', – באפיקומן

אור  העשיה בעולם עתה הנאכל באפיקומן ומאיר

השד"ה שיטת  ד) דלעת "ל]. דוויק )הצפון (הרח"ש 

שנעשה  כמו  הסדר  כל גמר ב'נרצה', נעשה שהזווג

את 'המברך  בתיבות  שמו"ע בסוף השנה כל הזווג

בכוונת מובא בהגדות [ואכן  בשלום' ישראל עמו 

עמ"י את  דהמברך הזווג של הכוונות  נרצה

בשלום].

 øãñä ìéìáù äéùòá âååéæä  ïéðòá íéáìù 'ã

øàéáå [â,הדרכים אלו  כל של השילוב מורנו 

בכל  ישנם הזיווג של המוחין  שהנה

הם  הפרטים שכל זה, לילה מעבודת ופרט פרט

שיש  מה וכל זה לילה של הכללי מהזווג חלקים

בפרט ישנו פירות )בכלל הקנין שיטת  ביאור אך (וזה ,

בסעודה דייקא מתחיל בעשיה היחוד  (כשיטתעצם

המרמז הרמח"ל ) הגשמיים ודגים בבשר  הנעשית

שהיין  [ואף  הגשמית  העשייה עד  היחוד אור שיורד

הסולם  מבעל במקו "א הבאנו  מ"מ גשמי  ג"כ הוא

מהשתיה, יותר  גשמי  הוא האכילה שענין  לבאר

למטה  ראשו  מכופף  אוכל שכשאדם בחוש  כנראה

שמיא)לארץ כלפי ראשו שמגביה מהשתיה ,(להיפך

אף  עורך  בשולחן  האלקי האור  כשיורד וע"כ 

על  יותר זה מרמז  ודגים, דבשר  הגשמית לאכילה

עשיה  עד  היחוד אור  אז  שירד  דלעת "ל, יחוד ענין 

הסעודה  שתחי' ובפרט ממש], ביותר  התחתונה

טפלה  הסעודה [שכל הק' המצות  באכילת פותחת

המוציא בפרוסת הסעודה ונכללת  כל את (שפוטר

העליונה מברכות ) החכמה אור  מאיר הק' שבמצות
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במוחין  אלא יחוד  שאין  וכידוע הביטול, אור  –

ברמ"א אי ' וע"כ ס"ז)דחכמה], תעב שלכתחילה (סי'

שבכל  וכנ"ל בהסיבה, הסעודה כל את  לאכול יש 

גמר  שהוא והאפיקומן היחוד , אור מאיר הסעודה

היחוד גמר  בבחי ' הוא הרי ההולדה הסעודה (שעיקר

כהונת הברית  שיטת  ביאור וזה היחוד , בגמר תלויה

גמרועולם) לא עדיין  שבסעודה היות ואמנם ,

שלימות על המרמזים הכוסות ד ' כל את לשתות

היחוד  בשלימות חסר עדיין  יש הרי  דאימא מוחין

ולא  דאבא מוחין מצד רק  היחוד  גמר הוא (ואפיקומן

היחוד ) עדיין מצידם נגמר שלא דאימא מוחין וע"כ מצד 

גם  ונשלמו כוסות  הד ' שתיית שגמרו  אחר  ב'נרצה'

כוונת כל את שוב ולכוין לחזור יש דאמא המוחין

בבחי ' וזה דאימא, מוחין את  גם ביחוד לכלול היחוד

הנ"ל. השד "ה וכשיטת הכולל, יחוד 

ììåëä ãåçé 'éçá –––– 'äöøð'á äãé÷ø

 äæáå [ãלעשות צדיקים כו"כ מנהג את פירש 

מבריסק  הרב [ואף ריקודין ב'נרצה'

רוקד  היה השנה כל ברקידה דרכו היה שלא זצ"ל

הגוף  כל את  בה שמרימים שרקידה ב'נרצה'] ג"כ

שנעשה  הגמור הכולל היחוד על מרמז למעלה

בקדושה, ונתעלה הגשמי הגוף  כל שנכלל בנרצה

וכנ"ל. התחתונה בעשיה אף  הכולל יחוד  בבחי'

 ïçìåù úìòîá  íéøùî ãéâîä éøáã øåàéá

 êøåò

ùéå [äלהנ"ל עיקר להסמיך  הרמח"ל (שלשיטת

עורך ) בשולחן נעשה בעשיה אתהזווג 

הסדר  ליל של שעיקרו  להב"י מישרים המגיד  דברי 

הדברים  שלכאו ' עורך, שולחן  של הסעודה הוא

יו"ט תמוהים סעודת  ככל היא זו סעודה (שבפשטות

המיוחדות מצוות  משאר גבוהה שהיא יתכן ואיך רגילה

יצי"מ) כסיפור או מצה כאכילת  זה, ללילה ,מדאו'

התכלית ענין מתגלה זו שבסעודה מובן ולהנ"ל

– התחתונים עד  האלקי האור את להוריד שהוא

הבר  שור סעודת  בבחי' הגשמיים, ודגים בשר 

להעלות היא שהתכלית כנ"ל, דלעת "ל והלויתן

דירה  ממנו  ולעשות ביותר  הנמוך את  ולתקן 

דירה  לו  להיות הש"י שנתאוה וכמו להש"י,

דייקא. בתחתונים

 úëéôä 'éçá ïéòî  åðéöî íéøåô  úãåáòá íâ

 úå÷ìà éåìéâì øúåéá  íéðåúçúä  íéøáã

øîàå [ åאגב)מורנו במגיד (בדרך שם שאי '

בין  להשוות משמעות הנ"ל מישרים

ע"פ  לפרש ויש פורים, לסעודת  הסדר  ליל סעודת

של  זה דבר  כעין מצינו פורים בסעודת  שאף  הנ"ל

אצל  שמצינו וכמו ית', לו  בתחתונים דירה עשיית

עניני מיני  בכל פורים בסעודת שעסקו צדיקים

וכדו')צחוק  שפיל  אצל (פורים דוגמתם מצינו  שלא

שהיו גדולים צדיקים והיו השנה, בכל צדיקים

ניגונים  פורים בסעודת לשורר  רשות  נותנים

ימות בכל לשוררם רשות  נותנים היו שלא מסוימים

שמ השנה חומש נשמ"ח בספר זאת שהזכרנו ות(כמו

עיי"ש ) פורים הכח במאמרי יש  בפורים שגם והיינו  ,

ולעשות ביותר התחתון אף לתקן  הנ"ל הנשגב

[וברמ"א בתחתונים ית ' לו דירה תרצו ממנו (סי'

שמחתס"ח) מחמת שהתירו  שיש מזה יותר אשכחן 

נוגעים  השנה שבכל דברים איזה לעשות פורים

ובודאי וגו'], ילבש  לא ושל גזל של דאו' בלאוים

שמי ח"ו, אדם לכל נתונים אינם הדברים אלו  שכל

אצלו לההפך  עלול זו  גבוהה לעבודה ראוי  שאין

ח"ו. לאיסורים ולהביאו ראש לקלות  הענינים אלו 

אלו בפורים עושים היו  גדולים צדיקים ורק

בזה  עושים והיו גדולה ודבקות בקדושה העבודות

פורים  במאמרי  מש "כ [וכן  בתחתונים, דירה ית' לו 

רביז"ל  בציון  ג"כ  הוא שכן הנ"ל חדתין  שבנשמתין

וכו', פורים של האור  השנה בכל אף  שם שמאיר

גדולים  צדיקים על שמיירי לכל מובנת  הכוונה

דפורים, האור רביז"ל בציון  אצלם שמאיר  שזוכים

הרשות בלבד ולהם דלעת "ל האור  מעין שהוא

ישראל  לנשמות  גדולים תיקונים לעשות  נתונה



לנפשך  חכמה דעה כח

רביז "ל אחר בציון במקום כן לתקן שא"א באופנים (אף

הנ "ל ) בניגונים שאין כמו בודאי  אדם לסתם אך 

במקו "א  כ ' ואדרבא הדברים, אלו אליו נאמרים

רביז"ל  בציון  לנהוג שיש  היראה גודל על בארוכה

הוא  שענינו רביז"ל וכדברי ר"ה, של הדין אימת  (בבחי'

דבר ר"ה) מכל ההרחקה בתכלית  ביותר  ולהזהר  ,

וכמו ה"י , ראש  לקלות לדומה, ודומה הדומה,

במקו"א]. בנשמ"ח בזה שהארכנו 

 ïåôö

 ïîå÷éôà  úìéëà íãå÷ äå÷îì êìéì  åðøåî âäðî

øîà [ à הרצמ"ז הגה"צ מנהג על ששמע מורנו 

באמצע  פעמים הרבה לילך שליט"א

אדם  כל ביכולת  אין  זה ודבר למקוה, הסדר  עריכת

– [השניה האפיקומן  אכילת לפני אך כן , לעשות 

הסעודה שבסוף  האפיקומן האפיקומן היינו (לאפוקי

שבו  הידוע האבנ"ז כתנאי חצות לפני הנאכל הראשון

דלהלן) דברים שייך ואמר אין למקוה, מורנו  הלך [

אחר  שהלא הלכה, ע"פ הידור גם בזה שיש

חשש  ויש  מהאכילה, שבעו האנשים רוב הסעודה

אכילה  של באופן האפיקומן  לאכול יבואו שלא

יוצאים  שאין  הנאה ללא בע"כ אכילה שהיא גסה,

אז  ללכת הידור יש וע"כ  המצוה, יד"ח זו  באכילה

של  החשש  בטל הדברים מטבע שעי "ז  למקוה,

האפיקומן .אכילה  של מהאכילה ליהנות וחוזר גסה

úåéåìâ ìù  éðù è"åé

'æåáéæòîáå ïàîåàá  äëàìî íéùåòä  ìò äàçî

 úåéåìâ  ìù éðù è" åéá

øîà [à ובתוקף ברבים למחות שיש מורנו

נועם) שהיו(בדרכי ששמע מה על

באומאן  פסח של באחרון שהיו אר"י מבני כאלו

האסור  דבר  שהוא מלאכה, שם ועשו  ובמעזבוז '

בשו "ע וכדאי' דגמ', ס"ג )מדינא תצו אר "י(סי' שבני 

שני, ביו"ט מלאכה לעשות  אסורים לחו "ל שבאו

המ"ב  כמש"כ  מלאכה לעשות אסור  בצנעא ואפי '

אסור ,(סק"ט) דרבנן  במלאכה ואף  האחרונים, בשם

הלוי  שבט [שו "ת הפוסקים גדולי סי'וכמש"כ  (ח"ז

במג"א סה) המובא המבי"ט משו"ת  זאת שהוכיח

והגריש"א  הגרשז"א וכ"כ  דרבנן , במלאכה דמיירי 

ב) הערה פ"ג גלויות של  ].(יו"ט

íé÷ñåôä áåø åá  åøéúäù ïôåàä

÷øå [ á חו "ל לבני גם באפשרות  שיש במלאכות 

מותר היתר  באופני  (לרוב לעשותם

ההיתר הפוסקים) אופן בלא אף  לעשותם אר"י לבני

המותר , באופן  שעשו לתלות  לרואה שאפשר  כיון 

יתלה  שהרואה היות  לתחום חוץ לצאת כגון

שמלאכתו מוקצה לטלטל או  תחומין, עירוב שעשה

ומקומו גופו  לצורך שנוטלו  יתלה שהרואה לאיסור 

משה אגרות בשו "ת [וע"ע וכדו ', ק )דשרי סי' (ח"ד

רואהו איש כשאין  חשמל וכיבוי  הדלקת שמתיר 

שעון  ע"י  ונכבה שנדלק בחוץ הנמצאים  אלו  שיתלו

פוסקים, ושאר  הגרשז "א עליו  ונחלקו (ואסרו שבת,

ואכמ"ל ) טעמים מכמה הפוסקים זאת  נחלקו  וכן ,

הדלקת כגון  שרי אי  בצנעא מצוה לצורך במלאכה

להבדלה דולקנר  מנר להדליק  אפשרות  לו (כשאין

].ואכמ"ל )

íé÷ñåôä  úòãì ùåçì éåàø ì"ðä ïôåàá  óà

äëàìî úééùò éøîâì  åøñàù

óàå [â הנ"ל הפוסקים שהתירו  האופנים באלו

מלאכה  מכל לימנע דראוי  ודאי הרי 

[שהמה  ודעימיה הרב שו"ע לדעת  לחוש  שהיא,

נזר  האבני הפוסקים, מגדולי  השמטה כמה (חאו"ח
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מט) אות תכד הרמב"ם לסי' בדברי מבואר  שכן ,

אלעזר מנחת בשו "ת וכן  והרא"ש, סי'הרי"ף (ח"ג

ובשונט) צבי , ארץ מב)"ת  סי' שהסכימו(ח"א

שס"ל הרב], שו "ע לדעת מהדו"תלהלכה א (בסי'

לגמריס"ח) חייבים בחו "ל הנמצאים אר"י שבני 

עליהם  וחל גלויות של שני  יו "ט לשמור מדינא

לגמרי היום קידוש )קדושת וחיוב יו"ט תפילת  (לגבי

שבקר "ש  עליונים ויחודים שלמעלה רצון  עת  "כי

מגדר  למעלה הוא ויו "ט שבת  וקדושת  ותפילה

זמן  ומקום מקום לכל למטה מאיר רק והזמן המקום

בחו "ל  עליונה קדושה ששורה הטעם וזהו  לו  הראוי 

הבאים  אר "י  בני  גם ולכן  גלויות  של שני ביו"ט

לחזור" שדעתם אף היום בקדושת חייבים לחו "ל

הנ "ל ) הרב שו"ע פר'(לשון בזוה"ק ג"כ מוכח וכן  ,

ע"א)אמור  נז יצחק (דף מנחת  בשו"ת  (ח"ה כמובא

מג ) שכל סי' הפוסקים בכללי השכנה"ג מש "כ [וידוע

יכריעו, קבלה דברי – הפוסקים שנחלקו מקום

בנימין משאת  סב)ובשו "ת הזוה"ק (סי' שדברי כתב

שלא  נוהגים שאנו וכמו  הפוסקים, כל את  מכריעים

שהוא  אף הזוה"ק, דברי  ע"פ  בחוה"מ תפילין להניח

בשו"ע]. ברמ"א להלכה הנפסקים הראשונים נגד 

åðééäåוהתפילות הקידוש ענין  שלגבי מי שאף

הרב  כהשו"ע נוהג אין  והתפילין

מ"מ  חול, תפלת ומתפלל תפילין  ומניח ודעימיה,

אחד  לכל הראוי  מן  ודאי מלאכה איסור  לגבי לכה"פ 

שאפשר  מלאכה אפי ' לעשות  ולא לדעתם לחוש 

בהיתר . שנעשתה לתלות 

ìåç úìéôúì ïéðî úåùòì øåñà ïéãä ø÷éòî

ììë

 äðäå [ã הפוסקים כתבו  הדין מעיקר באמת 

חול  לתפילת  מנין  לעשות  שאפי '

בביתם  בצנעא תפילין יניחו רק אלא להם, אסור

עם  ביחד תפילין  ללא שלהם החול תפילת ויתפללו 

הפר "ח, ומנהג כדעת  חו"ל בני  של (והגרשז"א מנין

תפילין  עם ביחידות  שמו"ע שיתפללו סברו והגריש"א

דחו"ל ) במנין וקדושה הקדישים ישמעו ואח"כ ,בביתם

בצנעא, בדירתם אף  חול לתפילת מנין יעשו  ולא

שום  יוכל כשלא ואף  לחוץ, קולם ישמע כשלא אף

הפוסקים  גדולי כמש"כ  לדירתם להכנס  מבחוץ אדם

אות תצו סי' בפסק"ת כמש "כ  ועוד והגריש "א (הגרשז"א

עיי"ש ) א'יז פוסק [ורק  סי', ח"ב החכמה בצל (שו"ת 

מ עו) לעשות גדול בדוחק שהתיר  בצנעא מצינו נין 

ואין  מבחוץ נעולה כשהיא הפרטית, בדירתם

חו"ל, מבני  לשם להכנס  שהוא יכולת  שם (וכתב

מבחוץ  קולם ישמע שלא רם בקול יתפללו שלא בתנאי

הדבר  יהא שאם ארעי, באופן רק  זה וגם חו"ל, לבן

חלקו  הנ "ל  הפוסקים כל  אך  לבסוף , יתוודע קבוע באופן

בשנים  כבר פשט למעשה אך  בכה"ג], אף ואסרו עליו

(ומסתמא  מנין אר"י בני שעושים המנהג האחרונות

היתר  על  שסמכו ממה השתלשל  זה מנהג  תחילת 

כל נשכחו שלבסוף  עד הנ"ל, החכמה בצל בשו"ת 

זה) בהיתר שהתנה הרבים לבטל התנאים כבר וקשה ,

שלא  ולדרוש  לעורר  יש  שלכה"פ אלא זה, מנהג

מבני להדיא שם שיש  פרהסיא במקום המנין  יעשו 

באומאן)חו"ל בציון במקום (כגון המנין  יעשו  אלא

בית באיזה היותר  לכל או  פרטית  בדירה כגון  צדדי 

אנשים  שם מצויים שאין  וריק  קטן צדדי  כנסת 

חו"ל. מבני 

 úòãë  äëìäì  ÷åñôì  úôñåð  äáéñ äðùé íåéä

ì"ðä áøä ò" åùä

 úîàáå] [ ä כבר שהיום כיון הרי מורנו  לדעת 

שעושים  המנינים את  לבטל קשה

חזקה  סיבה עצמו  זה הרי  חול לתפילת אר "י  בני 

לנהוג  שיש  ודעימיה הרב שו"ע כדעת  עתה לפסוק 

להדיא  בחז "ל מצינו  דהלא יו "ט, בקדושת  לגמרי

יבואו שלא כדי  בצנעא אף  מלאכה באיסור שאסרו

איסור  רק שתיקנו  שהא בפוסקים ומבואר  מח', לידי 

תפילת להתפלל לאסור  חז "ל תיקנו  ולא מלאכה

מח', לידי  יבואו  שלא זה מטעם ג"כ בצנעא אף  חול

שא"א  דבר הוא מלאכה עשיית  שמנהג משום

יבואו בודאי בצנעא מלאכה יתירו ואם להסתיר 



לנפשך  חכמה דעה ל

מח', לידי ויבואו  בפרהסיא למלאכה גם לבסוף

וא"כ  בצנעא, להתפלל אפשר חול תפילת  משא"כ 

תפילת מתפללים כבר  שבמציאות שבימינו י "ל

י "ל  א"כ זה דבר כבר לבטל וא"א בפרהסיא חול

לידי שמביא מקום שכל חז"ל דין חוזר כזה שבמצב

יש  דחז"ל ומדינא המקום, ממנהג לשנות אסור  מח'

יו "ט  תפילת להתפלל יו "ט בקדושת  לגמרי  לנהוג

בצנעא) יניחו תפילין ].(ורק

äðùä ìë éãåäé áåùé ïéàù 'æåáæòîá  óà

íéðéãä  åìà  íéâäåð

ë"òå [ å נגד מחאה של גדול רעש  לעורר צריך 

כל  בטלו  ובורות ידיעה שמחוסר  אלו

גמורה  מלאכה ועשו הנ"ל הפשוטות  ההלכות אלו 

בפרהסיא  ובמנין בתפילין  חול תפילת והתפללו

[ועיין  כנ"ל ובמעזבוז ' (סק"ה)בבאה"טבאומאן

שהיה  אר"י מבני  אחד על המהרש "ל בשם שמביא

גלויות, של שני ביו "ט בחו "ל חול ונהג לחזור  דעתו 

ולא  לאר"י], לחזור זכה ולא משונה במיתה ומת

ימות כל קבוע ישוב שם שיש באומאן מבעיא

וכמובא  דגמ' מדינא שאסור  יהודים של השנה

עדיין  שם שאין  במעזבוז' אף אלא הנ"ל, בשו"ע

ימות במשך  תומ"צ שומרי  של קבוע ישוב לע"ע

גם  קיבוץ שם שיש שני ביו"ט עתה מ"מ השנה,

כל  שם ונוהגים מלאכה שם לנהוג אסור  חו"ל מבני 

שבט  [שו"ת  דורינו  פוסקי  גדולי  כמש "כ הדינים אלו 

א'הלוי  אות קכד  סי' הגרשז"א )ã(ח"ט כתבו וכעי"ז ,

_________________________

רבם ד. ציון על לאומן שבועות לחג שנוסעים ברסלב חסידי חבורות  אודות שאלוני והאותיות קבלתי יקרתו שם, השבה"ל ז "ל

הנהגה  אודות  כמוני קטן פי לשאול הציע בשמם וכ"ת  זי"ע , הק' בעש"ט  ציון על הנוסעים חבורות  אודות וכן זצל"ה, הקדוש

אם  דספק כב' כ' א. וכו'. תפלה סדרי לענין וגם שונות, ממקומות  הבאים חו"ל בני כרגיל זו בחבורה יש  כי שם שני  ביו"ט

ישראל  כלל שם דרים שאין היות ישראל ישוב נחשב באו"ח מעזיבוז  המבואר לתחום וכחוץ עכו"ם כישוב דדינו י"ל א"כ ים,

הנה  בזה. במו"מ קצת והאריך  במג"א ע "ש לשם שהלך  המקום חומרא חל לא לא"י לחזור דעתו דאם תס"ח, ובסי' תצ"ו סי'

שני, ביו"ט  מא"י הבאים החבורות  לאלו מלאכה לעשות  בזה יש  גמור דאיסור מאד פשוט לדידי הלכה, של במו"מ להאריך בלי

דידן  דבגירסא וכיון המחלוקת , טעם איכא וגם בפניהם לזלזל שאסור חו"ל מבני רבים אלו בחבורות דאיכא בנ"ד מבעיא לא

שם  היו לא אם גם אלא כה"ג, גם שייך זה המחלוקת שינוי מפני עבידנא לא בישוב טעם ע"א נ"ב בפסחים מבואר ובפוסקים

מזה  גדול ופרהסיא פרסום לך  אין בחו"ל גוי בישוב עראי דרך אפילו וישבו גדול ציבור כה"ג רבים שיבאו כזה נדון חו"ל בני

יהודים  ישובים שם שיש  והרחוקים הסמוכים למקומות  ידוע הכל ותקשורת טלפון שע"י כהיום ובפרט יוט "ב, ויחללו יעשו אם

יגיע  ואפילו בני"א, לישוב הגיע  לא ועדיין יחיד שהי' שם נ"ב בפסחים ספרא דר' מעובדא ללמוד לנו ואין בזה. לזלזל אסור

רבים  חדא לחומרא, תלתא דאיכא בנ"ד משא"כ שני, יו"ט לקדושת וזלזול פגם מזה יוצא אין גוי לישוב יחידים) אולי (או יחיד

קבוצת  לענין ע "ב) סי' (ח"ד הלוי בשבט  כתבתי וכיו"ב אתם. חו"ל בני גם דאיכא שלישית  זמנינו, של הפרסום שנית  כנ "ל, מאד

טעם  כתבתי בקיצור וע"ש  ביוט "ב מלאכה לעשות להם להתיר שרצה מי והי' גוים למקום לאוסטרליא שיצאו מא"י שוחטים

למעזבוז  מאומן ליסע שבקשו זו) לנסיעה שנצטרפו המנין, מן שלא יחידים (שהיו כבודו מש"כ ב. יותר. בארתי ופה האיסור

הטועה  דעתם לפי כך כל בפהרסיא שני יו"ט  לחלל ע"ז  מאד למחות וראוי ע "ז, להשיב ראוי הי' לא הבעש "ט , לציון שני ביו"ט

פוסקים  רוב ע"פ  כנפסק בצינעא אפילו במלאכה להקל הרוצים וגם אלה נגד בפרץ שיעמדו האמיתים לחסידים גמורה ומצוה

קצת  לברר רק לי נשאר לא בזה הספיקות יפה הציע כ"ת זאת, בחבורה המרובים א"י לבני חול תפלת  ובענין ג. תצ"ו. בסי'

יורגש  שלא תצדקי ויעשו במספר המועטים חו"ל בני עם יחד שיתפללו ק"ג כלל וחיי"א כהפר"ח  לעשות הנה מסקנא, ולהסיק 

תפלת  ע"י העצום השינוי יוכר שלא אפשרי בלתי ממש  זה דבנ"ד כב' צודק ודאי ביו"ט , חו"ל בני תפלת נגד הארוכה שמ "ע 

לא  של לחשש גם לודאי קרוב נופלים אנו יוט"ב זלזול של החשש מלבד וא"כ אנשים, ממאה יותר של חול תפלת  והנהגת  חול

הי' עיין א' בעיר דינים בתי ב' כמו זה בנדון שהוא לצדד מקום יש לבד במק"א מתפללים אם משא"כ אגודות , אגודות תעשו

ו'. ס"ק  תצ"ג סי' מג"א



העעל"ט הפסח חג דא"ח לא ליקוטי

זצ"ל פ"גוהגריש"א כהלכתו שני יו"ט בספר (כמש "כ 

כא) ].הערה

äìåàâä áåøé÷ íéìòåô  úåëìää  åìàá  úåøéäæá

íéîçøá

 ìëå [æ בחג להיות שבכוונתו  אר"י מבני אחד 

במעזבוז' או  באומאן  הבעל"ט השבועות 

של  האיסור גודל שם לפרסם עליו  גדולה מצוה

את ולבטל גלויות  של שני ביו"ט מלאכה עשיית

שמתפללים  אר"י בני של באומאן בציון המנינים

שם  לתלות וצריך  באיסור , בפרהסיא חול תפילת

הרבנים פסק את  בולט מקום המקום בכל (רבני

מקום) שבכל הרבנים איסורים וגדולי על שמודיעים

בצנעא,הנ"ל ואף דרבנן אף  מלאכה עשיית (איסור

תפילין  והנחת חול, תפילת  של  מנינים עשיית ואיסור

גלויותבפרהסיא) של שני יו "ט שמירת ובזכות  ,

כמש "כ  ברחמים, הגאולה לקירוב נזכה כהלכתה

חי  בזוהר זי "ע מקאמרנא רלא)הגה"ק דף  פנחס (פר'

אף  לעשות  ישראל ארץ חכמי שיסכימו  שהלואי 

אר "י לבני אף גלויות  של שני  יו "ט כעת באר"י

חסידי בפי מתאמרי  וכן הגאולה, קירוב בזה ויהא

זי "ע  התניא בעל הרב הזקן  מאדמו "ר  פתגם חב"ד

של  שני  יו "ט מנהיג הייתי חילי  איישר 'אי  שאמר 

ישראל'. בארץ אף ויראים גלויות חסידים מנהג  (וכן

של שני ביו"ט מלאכה מעשיית שנמנעים באר"י אף 

ממונקאטש מהגה"ק  ושלום חיים בדרכי כמובא גלויות 

תקכ "ד בסי' החזו"א)äזי"ע נהג  וכן בחתם , אי' וכן ,

סי'סופר או"ח ובשו"ת  תקץ, שנת  לאחש"פ (בדרשות 

ינהגקמה) לעת"ל באר"י)שאף של (אף שני  יו"ט

הגלות )גלויות  לזכר בגאולה שיתחדש  היו"ט ,(וזהו

גלויות של שני  ביו "ט במלאכה שהנזהר  וכ "ש

כנ "ל )(שזה בחו "ל דגמ' מדינא קירוב חיוב בזה שיש

אמן . ברחמים הגאולה

 úåéåìâ  ìù éðù è"åéá  òåñðì øåñéàä øåàéá

'æåáéæòîì ïàîåàî

øáëå] [çבמקו "א האיסור (בקיצור)כתבנו על

שני ביו "ט למעזבוז ' מאומאן  לנסוע

_________________________

לעצמ כ"א שיתפלל השני' יחד והעצה הם האורחים שכל כיון מזה גדול יוט "ב זלזול לך  אין שלכם במציאות הנה צינעא, דרך ו

תפלה  שנבטל בצע  מה א"כ מהשני אחד עצמו להצניע  ממש אפשר ואי בחדרים יחד אתם הם א"י ובני חו"ל ובני לציון בסמוך 

כנהוג  מאד תזולזל יחיד תפלת גם אלא תבטל בצבור תפלה רק שלא חוששני ועוד שני, יו"ט כבוד של תועלת  שום בלי בצבור

בצינעא  יתפלל אלא אמרו ולא ולגמור, למהר ומבקש לעצמו עושה אחד שכל עי"ז  מתבטלים תפלה דיני שהרבה אלה במקרים

יעשו  חו"ל בני שהאורחים עכ"פ  זה בנדון מחייב תורה שדעת  מה אבל לגמרי. תפלה בטול מאד קרוב שיהי' לא יתפלל ועכ"פ

בפה"ש, יקראו בשבת שחל שני וביו"ט תפילין) (עם חול לתפלת  בפ"ע  מנין א"י מבני האורחים וכן יו"ט, לתפלת  בפ"ע  מנין

ואת  תקננו לא יו"ט הזלזול את זה במקרה יו"ט, בזלזול במנין בתפלה גם חוששים אנו בחו"ל א"י בני של רגיל מקרה אם וגם

דמלאכה  במקום אפילו דהשתא וז"ל כ"ו סוס "י רוכל באבקת הב"י רבינו מש "כ על בנ"ד לסמוך  בודאי וא"כ בטלנו. התפלה

קדושת  לעיקר חורבא יצא לא דמתפלה שם הגדולה לדעתו והיינו וכו', מותרת בפרהסיא שהיא תפלה בפרהסיא אסורה ודכוותא

יראו  ולא יו"ט במלבושי כולם שילכו בתנאי והכל יעשה, וכן כב' גם צידד וכאשר הפעם הדרך  הוא זה ובודאי שני, יו"ט  ודין

השבה"ל. עכ"ל ח"ו. חול מנהג שום

חג ה. אסרו לכבוד שני ביו"ט שהולכים ירושלים בעיה"ק והיראים החסידים מנהג השביח מאד שם, ממונקאטש  הרה"ק ז "ל

בפוסקים  נפסק דינא שעפ"י הגם בפרהסיא במלאכה עצמם מונעים וגם שוי"ט במלבושי בגולה אחיהם ישראל כלל ולכבוד

רש"י  מל' שנראה כיון כ"כ נצרך  שאין מדברים עצמו למנוע טוב מ "מ חול ותפלת  תפילין הנחת לענין אצלם היא שחול להלכה

ג"כ  הראב"ד ודעת  גליות  של יו"ט להחזיק  ישראל בארץ גם צריך  המקדש בית חורבן שאחר ע "א) מז  ופסחים ע "ב מב (סוכה

שני  כעת  בא"י גם לעשות ישראל ארץ חכמי יסכימו אם רל"א) (פנחס מקאמרנא מהר"י להגה"ק  חי בזוהר ונמצא זו בשיטה

המנח"א. עכ"ל והיראים" חסידים מנהג יפה הנ "ל בדברי עכ"פ  שם וסיים הגאולה, קירוב והי' עושין שאנו כמו יו"ט



לנפשך  חכמה דעה לב 

דזילותא  חז"ל איסור על בזה שעוברים גלויות של

מאומאן  באוטו  ביציאתם הן  גלויות, של שני  דיו "ט

תומ"צ  שומרי של גמור ישוב מקום שהוא

דפליג  מאן  לית  שבזה השנה, כל שם ונמצאים

מלאכות , שם לעשות  גמור איסור (ובמציאותשהוא

ברחוב  אומאן לעיר מחוץ נסיעה להתחיל אפשרות  אין

במציאות ) קיים שאינו דבר שהוא הישוב והן מתחום ,

ישובים, בהרבה שעוברים הדרך  בכל בנסיעתם

בישובים  שהיהודים ואף  יהודים, בודאי שם שיש

הגרשז"א  בזה פסקו הרי תומ"צ, שומרי  אינם הללו 

ב)והגריש"א הערה פ"ג כהלכתו שני שאף (יו"ט

האיסור , בכלל תומ"צ שומרי  שאינם יהודים

עוד ועיי"ש  לשיעורין, דבריהם חז"ל נתנו לא כי (וטעמם

דרכם טעמים) שעוברים הישובים בכל וא"כ ,

כשנכנסים  ואח"כ דחז "ל, האיסור  בזה עוברים

שם  הנמצאים לכל הדבר  מתפרסם הרי  למעזבוז'

שני ביו"ט גדולה זילותא והר "ז ביו "ט נסעו הם כי

באוטו שבישיבה המה שאומרים ומה כל, לעין 

גוי) מה (והנהג מלבד  הרי מלאכה, שום עוברים אין

ומצריך  האוטו על מכביד  באוטו שיושב שכל שי"א

הרי בשיעורין, כמוסיף  והוי דלק  יותר  שריפת 

שאסרו שכיון  טענתם, נכונה שאין מה העיקר

מובן  הרי  המחלוקת , משום מלאכה עשיית חז"ל

אין  אם שאף  באוטו נסיעה גם בזה שנכלל מאליו

דבר  שהוא בודאי מ"מ מלאכה לעשיית  נחשב

למח' החרדי הגורם חבירו את שיראה  א' כל (כמו

יוכחינו  שבודאי גוי, של  אוטו בתוך בשבת  ונוסע יושב

עמו) מח' לידי ].ויבא

åá àäéù ÷"áù éàöåîá ù" äéá ìëá ò"ö

äðëä øåñéà

êøãáå [ èדברי שידועים מורנו  הזכיר  אגב

הגרעק"א לשו"ע זקינו  (בהגהותיו

טז) סי' שנייו"ד  יו "ט לצורך מלאכה לעשות שאסור

שני, ליו"ט ראשון יו"ט שבין  השמשות בין בזמן 

בישול  [וכגון  לחול, מיו"ט מכין איסור מחשש 

מוקדם  מבשלו שאם ב', יו"ט לצורך התבשיל

ביו "ט  ממנו לאכול עדיין שראוי באופן א' ביו"ט

שכ  באופן התבשיל במבשל אך  שרי , לא א' בר

א' ביו "ט לבשל אסור  א' ביו "ט ממנו לאכול יוכל

עשיית אסור  וכן לחול מיו"ט כמכין  דהוי  ב' ליו"ט

הנ"ל]. מטעם הימים ב' שבין בביה"ש אף הבישול

זה  בענין  נזהרים אין מדוע לעיין שיש  מורנו  ואמר 

ספר  הלוקח כגון שב"ק, מוצאי של ביה"ש  בכל גם

שב"ק  יום של השקיעה אחר לביהמ"ד  עמו 

לביהמ"ד כשיבוא בו עדיין להשתמש  שהוא (אף

צאה"כ ) מכין קודם מחשש זה נאסור  לא ומדוע

עדיין  היה מביתו שיצא בזמן  שאולי לחול, משב"ק 

ללילה, כבר נחשב יהא ההשתמשות ובזמן  יום

וצ"ע.

'÷ä  ìäàì  õåçî  íéùð úøæò úééðáá êøåöä

'æåáéæòî

ãåò [ éהפירצות שאר על שוב מורנו  עורר

קדושים  במקומות תיקון הצריכות 

במקו"א)הנ"ל, לדרוש (כמש "כ  שבידו  מי שכל א) ,

הק' בציון במעזיבוז ' נשים עזרת  שיבנו  ולהשפיע

הנשים  שיעמדו באופן הק', הבעש"ט רבנו  של

הק' לאהל כלל יכנסו  ולא בפנים בחוץ שם (שאין

מחיצה) לעשות  לאהל אפשרות  נשים שנכנסים שע"י ,

חמורים  באיסורים הרבים את  מכשילות הק'

החמור) יחוד  באיסור להן (ובלילה ונהפך ,

שכל  וודאי  רח"ל, לעבירה ממצוה ההשתטחות

בקדושה קטנה)פירצה ונורא (אפי' קדוש  במקום

שבעתכזה אור רבינו הקדשים קדש של אמותיו (בד '

זי"ע) הק ' הבעש"ט לסט"א הימים גדול  חיזוק נותן 

חטא  שע"כ  [כידוע מקום מסתם יותר  חמור  באופן

חטאי כל כמו חמור, עונשו קדוש במקום קל

שבמקדש קל חטא שבכל דקים המקדש בחטאים (אף 

וכדו') פיגול  מחשבת  וכמושל וכרת, מיתה ענשו 

עין  כמו החשובים שבאברים הגשמי  בגוף במשל

יותר  מסוכן קטן  נקב או  חול גרגיר אף הרי  המח או 

החיצוניים]. שבאברים גדולה ממכה



העעל"ט הפסח חג דא"ח לג ליקוטי

ìëåàä øãçá äöéçî  úééùò áåéç

ïëå [ àé מחיצה עשיית  על שם לעורר  יש

הצריך  דבר שהוא האוכל בחדר

מכ "ש  אך שבעולם, המלון בתי  בכל גדול תיקון

להתעלות כדי שם שבאים שבמעזבוז ' אוכל בחדר 

אפשר  שם וע"כ החסידות , ובדרכי  בעבודה"י 

כשיוכיחו מקומות משאר בקל יותר הענין לפעול

שם  והוי  נועם, ובדרכי בתוקף  הענין על ויעוררו

הנשמע דבר דבר  לומר שלא 'מצוה בגדר (ואי"ז

ושאר  הק' הבעש"ט בזכות  שבודאי נשמע', שאינו

יצליחו  כראוי זאת  כשידרשו עמו בארץ אשר קדושים

זה לפעול ) את  זה לעורר שם הנמצאים כל ועל ,

שיתוקן  עד זאת  לתקן בידו  אשר מכל ולדרוש

בציון  היה קודמות [ובשנים בעזה"י  לגמרי הדבר 

עד  ה"י , הפרדה ללא תערובות  הרשב"י 

אין  שכהיום עד הדבר , ותיקנו  ה' יראי שהתעוררו

וכך  לכל, זאת  מובן היה לא פעם איך כלל מובן 

במעזבוז ']. הנצרך התיקון  אחרי  בעזה"י יהא

הק ' הבעש"ט שעמו)וזכות קדושים יעמוד (ושאר

אלו ענינים כל לתקן  שיתמסר למי לנצח בודאי 

כן  וכמובא למעלה, הצדיקים לנשמת  צער (שגורמים

כשערלים  המכפלה מערת  לגבי זי"ע התניא מבעל 

ופוגמים  מחללים כשישראל וכ"ש הקדושה, מחללים

המקום) להוושע בקדושת  בעדו הצדיקים וימליצו ,

ובבא  בזה וברוחניות בגשמיות דמיטב מילי  בכל

אמן .



לנפשך  חכמה דעה לד

תשע"ז יע-מצורע תזר פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú òøåöî-òéøæú  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

 ãìåðä ÷åðéúì 'øëæ íåìù' ïîæá  úåèéù 'â

íã÷åî

äùà [à íåéáå 'åâå øëæ äãìéå òéøæú  éë

.' åâå åúìøò øùá ìåîé  éðéîùä

סעודת בעשיית  ישראל מנהג על מורנו  דיבר

בן  של זכר ' ה'שלום [לרגל זכר בלידת  זכר ' 'שלום

התינוק  כשנולד  לנהוג איך שליט"א], רח"ד הרה"ח

זמן  עד  לידתו מזמן שבועות כמ"כ ויש  מקודם.

שיש  ואמר זכר , השלום לעשות יש מתי הברית ,

לעשות המנהג בטעם הדבר  ותלוי דעות , ג' בזה

זו. סעודה

(à' תוס הבן)שיטת  ישוע לבי ד "ה ע"א פ דף  (ב"ק 

להודאה  אותה שעושים זו  סעודה על שכתב

הבן  לידת על לעשותáלה' יש  זו  לשיטה וא"כ  ,

אי ' וכן  ללידתו , הראשונה בשבת  תיכף  הסעודה

סק"ט)בפמ"ג משב"ז תמד סי' פסח .â (הל'

(á שכתבו חידושי ויש  אמור, פר' ישראל  (אגודת

המעשה  חלק ב מ"ע פקודיך דרך ליקוטים, הרי"מ

כו) המדרש אות  דברי  ע"פ  זו  לסעודה המנהג טעם

כז) פרשה אמור פר' הש "י(רבה לצווי  הטעם שמבאר 

שיראה  כדי  הוא השמיני ביום המילה ברית לעשות 

המטרוניתא פני  את  הק ')התינוק  בליל (שכינה

הש "י פני לקבל הזכות  התינוק  מקבל שעי"ז שב"ק ,

שב"ק  בליל זו סעודה עושים וע"כ  המילה, בברית 

בליל  השכינה פני את  התינוק  ראיית  שמחת לכבוד

הרי זה ולטעם מילה, לברית  להכינו זו שב"ק 

שלפני האחרון שב"ק  בליל זכר  השלום לעשות 

המילה להתגלותברית  התינוק  זוכה אין (שמסתמא

הברי"מ) שלפני זו שב"ק בליל  אלא השכינה .פני

óéñåäå (â חדשה סברא בזה לומר שיש  מורנו 

שהיא  איזו לעשות  הראוי מן  שעפ "ז

עד  שמהלידה בשבועות  שב"ק  ליל בכל סעודה

כדלהלן . המילה ברית 

_________________________

מוגה.א. אינו

שייך ב. אין מ "מ פורקן פדיון דמתרגמינן דאע "ג וקשה הערוך, וכן  הבן פדיון הקונטרס  פי' הבן. ישוע  לבי שם, התוס ' ז"ל

פירש  ור"ת ישועה, נושעלשון שהולד שם  ועל בן שם לשון שנולד  נקט  סו) (ישעיה זכר והמליטה כדכתיב אמו ממעי ונמלט

סעודה ישועה לעשות רגילין עכ"ל.והיו .

בעיירתו ג. היה שמנהג זצ"ל, מטעפליק  הרב רבו בשם אויערבך  הגרש"ז  סיפר בזה"ל, הביא שלו) (עמ ' אפרים ברית  בספר

היו  היין על קידש  שהרב ולאחר לביתו הכנסת  מבית  בניגון שבת  בליל הרב את מלווה היה הקהל רב למינוי ראשונה בשבת

הקהל  וכל הכוס  את  שמזג לאחר מטעפליק הרב של למינויו הראשונה בשבת  והנה הרבנים. הכתרת הייתה וזו לבתיהם חוזרים

זכר  בן לה נולד זו ברגע הרב את לשאול אותי שלחה אמי בפיו ושאלה בבהלה אחד ילד נדחף הקידוש  לשמוע  ביתו את מלאו

עוגה  בביתה יש אם לאמך אמור לך תינוק  לאותו מטעפליק הרב השיב הבאה. בשבת או זו בשבת  זכר, השלום לעשות אימתי

בא  ואמר הוסיף  זצ"ל אויערבך הנרש"ז  מרן לתלמידו זו הוראה כשסיפר מטעפליק הרב הערב. כבר זכר השלום שתעשה ויין

בשולחן  בפוסקים נמצאת אינה זו ששאלה כיון הקהל', כל 'לעיני הראשונה לשאלה השמים מן לי שנתנו דשמיא הסייעתא ראה

הפסח  שחג שכיון החלטתי שלי ההכתרה של זה שבת  שבערב אלא זכר, שלום על שמדברים במקום רס "ה) סימן (יור"ד ערוך

שאם  דנראה הפרמ"ג כותב בשבת שחל פסח ערב בדיני תמ "ד) (בסימן ושם פסח הלכות  מנדים הפרי כל אשנן ובא ממשמש 

הסעודה  דעושים כיון זה, שבת  בליל זכר השלום עושין ערבית  כבר התפללו והקהל הכוכבים צאת אחר שבת בליל זכר בן נולד

בשבת  היא הסעודה זמן ולפי"ז  בבתיהם מצוים הכל שאז  כיון בשבת  הסעודה וטעם אמו, ממעי הולד דנושע משום ללידה קרוב

ע"כ. ללידה. הקרובה



תשע"ז  תזריע-מצורע פרשת דא"ח להליקוטי

 áé ,è ,æ  ÷åðéú úãéìáù  íéðîæä 'â

 àåäå [áהאריז "ל רבינו מש"כ  (אוצ"ח בהקדם

פ"א) וכלים אורות  ניצוצות  שמבאר שער

חדשים לז' נולד  א) הלידה, בזמן  דרגות  ג' (כמו שיש 

מוקדם) שנולד דידן חדשים התינוק לתשעה נולד  ב) ,

הרגיל ) זמן חדשים(שהוא לי"ב נולד ג) הזמן , (שהוא

אמו) במעי התינוק להשאר שיכול  ביותר .המרובה

øàáîå להשלים יש דהתינוק שבעיבור  האריז "ל

התינוק , של וכלים ניצוצות האורות  את

אורות לו שיש  מורה זה הרי  חדשים לז' הנולד והנה

שזיכוך  הכלים, זיכוך  ומיעוט בנשמתו  מרובים

העובר  שיהוי ע"י  נהיה הגוף זיכוף  היינו הכלים

שאי ' משרע"ה וע"כ הנצרך , זמנו כל אמו במעי 

היתה  נשמתו  שמחצב אף  הרי לז ', שנולד בחז"ל

בחז"ל  וכדאי' עצומים באורות  מאוד  גבוהה

זיכוף  מצד  אך  אורה, כולו הבית נתמלא שכשנולד

רבינו תלמידי  בספרי  הסכימו  הרי שלו הגוף 

בתפארת המובא הידוע המעשה אל זי "ע הבעש"ט

עז)ישראל אות מי"ד  פ"ד גוף (קידושין היה שלא

מזוכך  גוף זה ãדמשרע"ה מעשה מובא וכן  ,

מפשעווארסק  ר"מ להרה"ק  משה פני אור בספה"ק

תשא זי"ע פר' בדגמ"א כבר אי' זה ויסוד חקת, ä(פר'

הק ') הבעש"ט .בשם

_________________________

מאד ד. ויתמהו וגו', ירגזון עמים שמעו ממצרים, ישראל את משרע "ה שכשהוציא נחמד, דבר כתוב מצאתי שם, התפא"י ז "ל

תמונת  לצייר מובחר צייר וישלח א' ערביי מלך  התעורר ולכן האלו. והנפלאות הגבורות  כל נעשו ידו על כי משה, האיש זה על

כל  יחדיו ויאסף  ויביא המלךם שוב וישלח  המלך . לפני ויביאהו תמונתו ויצייר הצייר וילך  אליו. ולהביאו הזה הגדול המנהיג

אשר חרשים כחו חכמי ובמה ומדותיו, טבעו תכונת לדעת המצוייר, כפי משה של פניו פרצוף  פי על לשפוט להם וישאל לו,

נאמר  לגדול, המפורסם הזה האיש  של פניו קלסתר ציור פי על נשפוט אם ואמרו, המלך  אל יחדיו החכים כל וישיבו גדול.

ויקצוף  המעלה. אדם נפש שיגנו שבעולם חסרונות ובכל הלב, ובשרירות הממון וחמדת בגאות מעללים, רע  הוא כי לאדונינו

האנשים  ויחרדו הגדול, האיש  מזה בהפך  ופינה עבר מכל שמעתי אלה בכל הלא בי, תתעלו הכי זה. מה ויאמר, מאוד המלך

אני  אמר, הצייר חבירו. ידיעת  בחסרון אחד כל והחכמים, הצייר א"ע ויתנצלו התחכנה, קול בשפל המךל את  וישיבו מאד,

נכסף  אשר והמלך  כהוגן. משה תמונת צייר שלא הצייר על החסרון כל גללו והחכמים בידיעתם, שגו והחכמים כהוגן, ציירתיו

מרחוק אלקים איש  משה את וירא עיניו וישא ובבואו ישראל. מחנה תוך אל ויבוא ובפרשיו ברכבו נסע  יצדק , משניהן מי לדעת

לבו  ויפג יחטא. ולא השערה אל קולע הצייר, ציירו כאשר וכצלמו כתמונתו והנהו ויבט  חצנו, מתוך הציור את  ויקח וימהר

אשר  האלה הדברים כל למשה ויספר לאפיו, וישתחוה ויכרע  האלקים איש אהל אל בעצמו ויבוא וילך  מאוד, עד ויתמה ויפלא

לבעבור  במלאכתו, שגה הצייר אולי אך  אמרתי אלקים פני פניך  ראותי קודם הנה האלקים, איש אדוני בי עוד, ויאמר נעשו,

אשר  הציור אל מכוונת תמונתך  כי ראותי אחרי עתה אך דוגמתם. ואין [הפיזיאנאמי] בחכמת  מאד לבקיאים מפורסמים חכמי

מאז  ותעוני שולחני אוכלי והם להם, מה  וחכמת  הם אליל חכמי וכי בי, בגדו חכמי כי לומר רק  נשמה בי נותר לא הצייר, הביא

לולי  כי לך , דע אולם וחכמתם. בידיעתם הם נפלאים חכמיך, גם הצייר, גם כן. לא ויאמר, אלקים איש מזה ויען בהבליהם.

כן, ואם האדם, חסרונות  כל ונחשכו נמנעו ממנו גם כי יבש . עץ מבול אנוכי טוב לא ממדותי, ששמעתי כפי באמת  בטבע הייתי

חכמיך, עלי שפטו אשר החסרונות  כל כי לך , לומר אבוש לא ידידי, כן אמנם ואדם, אלקים באיני יקר אהיה זה בעבור הכי

אשר  עד אותם, וכבשתי ורדיתי התחזקתי הנה אמיץ בכח  ואני חכמיך , שפטו מאשר יותר עוד ואפשר בטבע , בי קשורים כולם

ע"כ. מתחת. ובארץ ממעל בשמים והתכבדתי יקרתי זה ובעבור ולכן שני, לטבע  הפוכם לי קניתי

ותעצומות ה. נפלאות  האלקים איש משה עשה אשר מכל שמע אחד ממלך מעשה בס' דאי' אומרים שמעתי משה, פני האור זל"ק

בא  כאשר והיה תבניתו, דמות לצייר משה אל המדברה אומן צייר ושלח  בדעתו והסכים הפרצוף בצורת  מכיר היה הזה והמלך

ו  וכה כה ויפן המלך להיות אל ומגונות רעות  מדות סימני מראה שהיה הזה הפרצוף צורת  מהתואר רע  בעולם איש אין כי ירא

בדברים  המלך ויקח המלך. בשליחות שמעל באמור באמת  הזה הצייר את  להרוג המלך ויצו שבעולם רעות מדות  וכל ורוצח  נואף

הראשון  הצייר אתו הביא אשר כתבנית  והנה פניו וירא משה אל השני הצייר בא כאשר ויהי וכזה, כזה לו ואמר השני הצייר את 
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ì"æéøàä  åðéáø éøáãî ì"ðäì äøéúñä áåùé

øàéáå [âרבינו מדברי  ע"ז  להקשות  שאין

ק "נ בשער בע"ח )å (פ"ב האריז "ל

מאיר  והיה מזוכך  היה דמשרע"ה שגוף שכתב

ובזה  פרעה בת  שנגעה עד החשמל, אור  בבחי '

משכא  למדרגת  החשמל ממדרגת  גופו את הורידה

שנולד  האריז "ל רבינו מדברי חזינן  ולכאו' דחויא,

שמי אדרבא, האמת אך מזוכך, בגוף גם משרע"ה

ממדרגתו הגוף יורד  אין באמת  מזוכך שגופו

של  שגופו  כיון אלא גוי, איזה של נגיעה באיזה

בעצמותו  עדיין מזוכך היה לא (כנ "למשרע"ה

משה) פני של מהאור הגבוה אור  שמגודל אלא ,

גם  נשמתו  שהאירה קדושה, גופו גם קיבל נשמתו 

ע"י זה היה שלא כיון אך  החשמל, באור גופו את 

בת כשנגעה תיכף  ע"כ גופו של העצמי  זיכוך

אור  את  הגוף  ואיבד  גופו  נטמא בגופו  פרעה

העצמית דרגתו  ונתגלה מנשמתו  שקיבל החשמל

כנ"ל. עדיין מזוכך  היה שלא הגוף של

 àéáðä åäéìà úãéì ïéðòùãåç á"éá –––– è" ìæ

êãéàîå [ã זה הרי  חדשים, לי"ב שנולד  מי 

אורות בנשמתו שיש  להיפך  מורה

בנשמתו מרובים אורות  היו שאם [ומשמע מועטים

ולא  מוקדמת ללידה וגורמים דוחקים האורות היו

במעי כ"כ  רב זמן להשאר העובר  באפשרות  היה

העובר  שנשאר המרובה הזמן  שע"י אלא אמו ],

אצל  היה וכן  מאוד, עי "ז  הגוף נזדכך  אמו  במעי 

י "ב  אמו  במעי  שנשתהה זל"ט, הנביא אליהו

גבוהים  אורות בנשמתו  היו לא ובאמת חדשים,

גופו נזדכך  אך  היצירה, מעולם רק היתה שנשמתו

_________________________

בקשתי  והנה וכך  כך לו ויאמר משה אל ויגש לבו אל וערב המלך, אל בבאו הוא גם ילך  למיתה כי באמרו בשרו שערות  ותסמר

קרוץ  אדם בן אתה ויאמר משרע "ה ויען האדמה, פני על אשר אדם בן לשום דומה אינך ואתה רעים פניך  מדוע  לי שתאמר

כבהמה  הוא זה הלא טוב להיות ומוכיחים מורים פניו אשר למי יאמר הטוב משכל צפנת  ולבך מראות עיניך  טח  אשר מחומר

אשר  בעצם הוא זה לטוב, ומהפכו החומריות על גובר והוא מאד עד רעים פניו אשר מי הטוב הדבר וזה טוב, הוא טבעו לפי

מיעוט יראה השיב אשר זו שתשובה לפקפק שיש  הגם שמעתי. כאן עד טוב. בבחירותו הוא כי טוב לו לקרוא הטוב משפט לו

ח"ו  ידו על ש "ש יתחלל שלא בכדי כזה להשיב צריך  היה כי אאמין מ "מ כו'. מאד ענו משה והאיש נאמר משרע "ה ואצל ענוה

ליישב  שהאריך  עוד (ועיי"ש נכון. דקדוק הוא כי ודוק האמת  השיב לכך כזו מוכחת  צורתו ישראל כל של רבן שמשה באמרם

זה). מעשה עם מתאימים שאין חז"ל מאמרי

נפשות. גונב או הוא קוביוסטוס רבכם משה ה'.) (בכורות  דאמר הא על זלהה"ה אא"ז מן ששמעתי דרך על שם, הדגמ"א וזל"ק 

איש  באשת  אותו שיחשדו בפרט  משה, אחרי יביטו משה של כדורו דעה דור איך  משה, אחרי והביטו להבין גם זה, להבין

היפך  שהוא אך הרעות , המדות כל לו ויהיה גמור רשע שיהיה בבחינת נולד רבינו משה כי ז "ל הוא ופירש ק "י.). (סנהדרין

הדגמ "א. עכל"ק  כאן. עד טובות, במדות עצמו להכניס  רק והשתדל רעות  המדות כל ושיבר

וזהו ו. הספיר לבנת היכל הוא עליון הארון התיבה מן בצאתו משה נשמת  את  הלבישה הנ "ל בתיה והנה שם, האריז"ל ז"ל

פרח  ורע  טוב הדעת  עץ נוגה שהיא בתיה בו וכשנגעה בשר הנקרא העליון החשמ"ל הוא התיבה והנה הילד את  ותראהו ותפתח

והוא  ההוא המלבוש של אברי רמ "ח  מבפנים איברים רמ"ח בפנים חמר אמו לו שעשתה התיבה שהוא דחשמ "ל אחרא גוף ממנו

יא  החשמ "ל הרי כי אדנ"י שם הוא מבחוץ שחורה וזפת  הוי"ה שמתחיל שם מבחוץ זפת  אידהנוי"ה בסוד ל' בתקונים כנז ' הדונה"י

ובסנה  דחשמ"ל הראשון גוף ממנו פרח אז  פרעה בת בתיה בנוגה ג"כ כשנתלבש  ואז  במשה היה וזה הוי"ה שם על אדנ "י שם

הנקרא  דחשמ "ל הראשון גוף בבחי' ר"ל כבשרו שבה ואח"כ הצרעת סוד וזה טוב נעשה והכל לגמרי דבתיה החשמ "ל ותיקן חזר

הראשון  בגוף נתלבש  ואז מטה להיות  וחזר נחש שנעשה המטה סוד וזה למלאך , נתהפך  שד מן כי בשר חזר העור כי כנ "ל בשר

לא  כי טו"ר הכל הסיר לא אך טוב כולו נעשה ואז  שבנעל הרע  לומר רצה נעליך של סוד וזה דמ "ב בתקונים כנזכר דחשמ"ל

עכל"ק . נגה. נקרא ואינו חשמ "ל בחי' הכל וחזר הפנימי חשמ"ל עם ונתחבר כולו נזדכך  שבו הטוב אך  זה לבוש כל הסיר



תשע"ז  תזריע-מצורע פרשת דא"ח לז ליקוטי

בגופו לעלות יכול שהיה עד  הנ"ל השהיה ע"י כ"כ 

הרי לט' כרגיל [והנולד  השמימה בסערה הגשמי

בנשמתו אין  וכן  הנצרך , הרגיל זיכוך קיבל גופו 

קודם  הלידה דחיקת שגורמים מדאי מרובים אורות

זמנה].

 êåëéæ  íéìùäì òåáù ìëá øëæ  íåìù  úééùò

íéìëä

äðäå [ä שחסר מכיון  מוקדם הנולדים שאלו  י "ל

י "ל  הרי כנ"ל, הכלים זיכוך ענין אצלם

זכר , שלום סעודת שב"ק  ליל בכל לעשות  שעליהם

התינוק , של הכלים זיכוך בזה להשלים לכוין  כדי 

המלכות ספי' בבחי ' הוא שב"ק  דליל שענין וכידוע

הכלים זיכוך בחי' כנגד  בבחי'שהיא היא (שהמלכות

וגוף הספי', ט' כל  של האורות את  בתוכו שכונס הכלי

ספי' בחי' כנגד  הוא לנשמתו הכלי שהוא האדם

.המלכות )

 úåëøá éåáéø ÷åðéúä ìá÷é  úåãåòñä éåáéøá

èøôáå [ åהסעודות ריבוי בכלשע"י (שיעשה

כפי  זכר' ל 'שלום סעודה איזו שבוע

וידידיו) לחבריו ברכותיכלתו הרבה יקבל

כוחם  בנ"י של והברכות  בסעודה, מהמשתתפים

התינוק , אל הנצרכים הכלים זיכוך  להשלים רב

זי"ע מצדיקים מעשיות  כו"כ מהר"א וידועים (כ "ק 

ועוד ) זי"ע בהמשך מבעלזא קושי איזה שכשהיה

ל  נעשה האם בררו  הילד  סעודתגידול תינוק

קידוש  או זכר בת )שלום מברכים (בלידת  שבהם

הנולד  בתינוק ובפרט להתינוק , ברכות בנ"י 

עבורו להרבות  יש ברכות ריבוי  שצריך  מוקדם

בסעודות.

 ïîà  úåðòì áåéçäå ìàøùé éðá  úëøá çë

äéøçà

êéîñäå [æבנ"י)לזה של הברכה כח מגודל  (לראיה

בחז"ל דאי' צא מה דף  בתרא (בבא

בניםע"א) ששים היו זכרים שלבועז  (שלושים

נקבות ) להשתתףונענשושלושים למנוח קרא שלא (על

בניו) בכלולות שעשה וכמובן בסעודות כולם, ונפטרו

לימי האחרון וביום מזה, ורצוץ שבור  בועז  שהיה

ברש"י חייו כדאי' ויותר שנה מאות שלש בן אז (שהיה

אבצן, הוא שבועז הנ "ל  בב"ב הגמ' ע"פ יא ב, א', דה"י

בועז) מת  הלילה שבאותו אי' תסח סי' רות  ,ובילקו"ש 

ה' 'יתן  והזקנים' בשער אשר העם 'כל אותו  בירכו

בנו אשר וכלאה כרחל ביתך  אל הבאה האשה את 

וקרא  באפרתה חיל ועשה ישראל בית  את שתיהם

ילדה  אשר  פרץ כבית ביתך ויהי  לחם. בבית  שם

הנערה  מן  לך  ה' יתן אשר הזרע מן  ליהודה תמר 

יא-יב)הזאת ' ד, עצומה (רות ברכה בו  ונתקיימה ,

דוד  בית מלכי  וכל ע"ה המלך  דוד  ממנו ויצא זו

בני ברכות  של הגדול הכח וחזינן צדקנו , ומשיח

בהיפוך  הברכות בזכות  אצלו שנתקיים ישראל,

ונורא  עצום בנים שיכול מבחי' הקצה אל מקצה

לדורות המלוכה גזע כל ושורש אבי  של לבחי '

הברכות את  מאוד להחשיב יש  וע"כ עולם.

[ויש  שמחתם, בעת השמחה בעלי שמקבלים

אמן  שמתברך  ברכה על סגולה לענות  הוי (שבזה

בספר  המובא הנורא המעשה וידוע הברכה, שתתקיים

הלבוש מרבינו משה ודרך ענה æ הגן שלא אחד חסיד על ,

נתפרסם  וכן וכו', המלך את הכומר שבירך  לברכה אמן

_________________________

יפה ז . מרדכי רבי הגאון בזמן שנעשה ונורא רב מעשה לפניכם אספר ישראל בני ורעי אחי ולאהבת  משה, דרך הק' ספר ז "ל

הגאון  של נכדו נכדת שאשתי באשר ליסא קדושה מקהלה ז "ל ווארטר אברהם מהר"ר זקיני חמי לי שסיפר כמו הלבושים, בעל

קטנה  בקהלה מתיבתא וראש  דין בית אב היה יפה מרדכי רבי הגאון היה. כך שהיה ומעשה הנ"ל, זלה"ה יפה מרדכי מהר"ר

היה  כי מתיבתא וראש  דין בית לאב עליהם לקבלו פוזנא קדושה מקהלה שלוחים שבאו למעלה והגדיל כסאו ה' והרים מקודם,

קבלו  שלא לשמים כוונתם היה ומקדם לבושים, עשרה שעשה הקדושים בספריו יראה הרואה כל כאשר ונסתר, בנגלה רב גאון
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וזהב, כסף בשביל הבא אלהי לעצמם שעושים הללו בדורות הרבים בעונותינו עכשיו כמו (ולא תורתו, לפי אלא דין בית  אב

וביקש  יודע  אדם ואין נפש  בפחי יושבים המה הדור וגדולי לראש, יהיה הוא לשררה וליתן לקהלה להלוות  יותר המגעת יד

בחורים  ישיבת מישראל, כלל התורה שישכח  ימשוך  זה מכח הרבים, בעונותינו בזויה המסכן וחכמת וחכמתם מתורתם לידע 

ואין  הראשונים, מימים היו שלא מה עלינו באים רבות צרות  זה מכח קדם, מימי היה כאשר פולין במדינת נראים אינם  כלל

רבנות  איגרת לו הביאו וכאשר התורה) עזיבת  על מעט, מעט הרבים בעונותינו הארץ אבדה מה על הזה דבר לבו על שם איש 

שעדיין  מפני עמכם ליסע  אוכל לא ומיד תיכף אמנם למורה, לכם ואהיה מכם הכתב אקבל למשולחים הנ"ל הגאון השיב כנהוג

לחכמי  לויניציא איטליא למדינת מקודם אסע כן על ממנו, ללמוד הללו במדינות  אדם שום ואין החודש  עיבור חכמת למדתי לא

הספר  אבוהב החכם אצל ולמד הנ "ל הגאון תיכף ונסע הזאת, החכמה מהם אלמוד ושם זו בחכמה בקיאים שהם לערך ספרדים די

מקצת  חודש ראש  ובהלכות יקר אדר לבוש בספרו חכמתו נראה כאשר היטיב באר הנ"ל החכמה כל ממנו ולמד שנה רביעית

פרי  התינוק  ואכל שנים, חמש בן לערך אבוהב החכם הרב בן אחד תינוק שם שהיה מקרה ויקר הנ "ל הימים מקץ ויהי ממנה.

ענה  לא הנ"ל יפה מרדכי הרב מורינו והגאון התינוק . ברכת  על אמן הבית בני כל וענו רם בקול העץ פרי בורא ובירך  אחד

כאשר  הנ"ל הגאון של רבו והחכם בזה), נזהרין שאינן עולם ברוב הרבים בעונותינו הסדר עדיין (כאשר במתכוין, שלא אמן

הגאון  והמתין מח , בנזיפה בו וגער יפה מרדכי ר' להגאון מנדה והיה גדול בכעס עליו כעס התינוק ברכת על אמן ענה שלא ראה

למחול  רוצה היה ולא רבו את  לפייס יפה מרדכי ר' הגאון בא כך  ואחר לתלמיד, הרב נידה הדין כפי יום שלושים יפה מרדכי ר'

ידוע  הנ "ל החכם לו השיב הזה, הגדול האף חרי ומה נגדו חטאתי ומה פשעי מה לי ויאמר אדוני ימחל רבינו לרבו ואמר לו,

אמן  ענית שלא בשעה מיתה חייב שהיית נאמנה תדע  אבל מבני, יותר אהבתיך בדבר תלויה שאינה ושלימה גדולה שאהבה תדע

תדרוש  רגליך  כף תדרוך  אשר קהלה ובכל מקום שכל זה בתנאי רק לך מוחל אני ובתמים באמת  אמנם התינוק, של הברכה על

בניך  ולבני לבניך  תצוה וגם מישראל. השומע  ברכה כל על אמן עונה שאינו מי של הגדול והפגם החטא את  להם ותודיע  ברבים

לך. שאספר מה והנורא הגדול המעשה זה שיספרו הדורות כל סוף עד

ואם  עיר לאלקים גדולה עיר שם והיתה תתנ"ו גזירת קודם קדושות  קהלות  מקדם היה שפניא שבמדינת  המעשה היה וכך 

והיה  גדול ועשיר גדול ועניו חסיד דין בית אב שם והיה פעמים, כמה אותם לגרש רוצה והיה אחד מלך  שם והיה בישראל,

המלך  ויכעס  היום ויהי דעתם, ומבטל עצתם מפיר הנ "ל החסיד היה היהודים לגרש  דעתו שהיה פעם ובכל המלך , בעיני חן נושא

בפעם, כפעם הגזירה לבטל בעדם להמליץ למלך  שילך הנ"ל להחסיד הקהילה בני כל ובאו אותם, לגרש  וצוה היהודים על

להתפלל  שרוצה רק עמהם שילך הנ "ל החסיד להם והשיב להחסיד ערב מנחת  לעת  ובאו הרבים בעונותינו השטן מעשה והצליח 

רצון  עת הוא ועתה ישראל, כלל להציל רבה מצוה כן גם זו לו ואמרו בו והפצירו ה', יראת חכמה ראשית המנחה תפלת תחלה

וירץ  בעיניו חן נשא המלך אותו ראה כאשר ויהי המלך, לחצר עמהם והלך  החסיד כן ויעש תתפלל, כך ואחר המלך  לפני

עם  אחרים בדברים מסבב והיה הנ"ל, מגירוש  הגזירה יבטל שבודאי בדעתו החסיד וסבר הנ "ל, להחסיד וינשק ויחבק לקראתו

וחשובה  ארוכה ברכה המלך  את  ויברך המלך לרגלי ויפול המלך לפני ממרחקים המלך  ממדינת  אחד כומר בא כך ובתוך המלך

מנחה, להתפלל אחת זוית  לקרן הלך  מנחה, זמן שיעבור החסיד וכשראה דבריו הבין לא הנ"ל והחסיד לוע "ז, או לטיי"ן בלשון

ההוא  הכומר קם החסיד תפלת ובתוך  המלך, את  מלברך  הנ"ל הכומר שיפסוק קודם להתפלל שהות לו שיש היה החסיד ודעת

לא  והחסיד אמן, יחדיו כולם ויענו ברכתו שתקויים עבור הברכה על אמן לענות  המלך  בבית העומדים לכל וצוה רגליו מעל

ושאל  כן, השיבו אמן ביתו בני כל ענו אם הנ "ל הכומר ושאל התפלה, בתוך  להפסיק רוצה היה ולא אמן, ענה ולא לשונם הבין

שערות  את תלש אמן היהודי ענה שלא הכומר שמע כאשר ויהי שם, שמתפלל בעבור - לא והשיבו אמן, ענה היהודי גם אם

על  אמן ענה שלא המלך ברכת תתקים לא הזה היהודי שבעבור הזה הרע  המעשה על הוי ואמר ומרה גדולה צעקה וצעק ראשו

החסיד  את להרוג עבדיו את  ויצו לאכזר החסיד על ויתהפך  מאוד המלך  ויקצוף הכומר דברי את  המלך  שמע כאשר ויהי ברכתי,

וישאום  השמלה בתוך הנתחים את וישימו וינתחוהו הרבים בעונותינו קשים ביסורים אותו והמיתו כן ויעשו לנתחים, ולנתחו

מחסידותו  יודע היה והוא הנהרג, החסיד של חבירו אחד, חסיד עוד שם היה היהודים. כל את  המלך גירש  זאת ואחר לביתו,

עבר  שבודאי בדעתו החסיד אותו וישפוט  כביכול, הוא ברוך הקדוש  של מידות על כמתרעם תמיד ויהי הנ"ל, החסיד אותו של

החסיד  אותו והיה ע"ב] ה [ברכות  דינא, בלא דינא דעביד הוא בריך  קודשא חשיד מי כי בצינעה עבירה איזה הנהרג החסיד



תשע"ז  תזריע-מצורע פרשת דא"ח לט ליקוטי

זצ"ל פישר מהגרי"י זה בענין מעשה ואי ')çבדורינו ,

ע"ב)בחז"ל כז דף  לענות(מגילה למתברך שיש 

הברכה  שתתקיים כדי  למר " "וכן למברכו 

בשניהם].
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_________________________

בחדר  ההוא החסיד ויתבודד משונה, במיתה הנ "ל החסיד נהרג חטא איזה על השמים מן לו שיודיעו ומתפלל ובוכה מתענה

ויחרד  ומשתומם, לבדו יושב הוא אשר בחדרו הזה היום בעצם הנהרג החסיד אליו ובא הנהרג, החסיד על ומשתומם יושב מיוחד

היית  גדול שחסיד אני יודע  החי החסיד אליו ואמר תחת , ואל תירא אל אחי הנהרג החסיד לו ויאמר גדולה, חרדה החי החסיד

מימי  האמת  לך  אגיד אני הנהרג חסיד והשיב עליך , עבר אשר הגדול האף  חרי ומה ככה ה' לך  עשה מה על לי תאמר כן על

בעונותינו  נזהרים אינם העולם ורוב השערה, כחוט  הצדיקים עם מדקדק כביכול הוא ברוך הקדוש  רק  עבירה שום עשיתי לא

בזה הוא הרבים ברוך הקדוש לי והאריך הברכה על אמן עניתי ולא ושמעתי הפת על ברכה הקטן בני עשה אחת  שפעם החטא,

שעה  באותה מאד, המלך ויחר המלך  ברכת על אמן עניתי שלא ודם בשר מלך לפני בעמדי לי שנעשה המעשה עד אפו כביכול

את  העולם באי לכל בנך  ובן בנך  באזני תספר חביבי אתה לכן בני. ברכת  על אמן עניתי שלא על אותי דנו מעלה של דין בית 

ר' להגאון הזה המעשה את  הנ "ל הספרדי חכם שסיפר ואחר החסיד, האמת איש לו ופרח  אמן, עניות על ותזהירם הזה המעשה

בתנאי  אבל לך  מוחל ואני עונך, על כפרה תהיה למען נתכונתי כי אותך שנדיתי עלי תתרעם אל לו ואמר הנ "ל יפה מרדכי

אמן. עניית על להזהירם ברבים שתדרוש

יפה  מרדכי מוה"ר הגאון של בזרעו שהדבקת מאחר ז "ל חמי לי אמר לאל, תודות מדינות  בכל מוכיח להיות נתקבלתי וכאשר

על  וחרד הירא כן על אמן, ענית על ישראל בני ולהזהיר ההוא הנורא המעשה הקהלות  בכל עבורו לדרוש  הדבר עליך  מוטל

התינוק ברכת  על אפילו אמן עונה שאינו למי הגדול העונש  ביתו בני לכל להודיע  בחודש אחת פעם הזאת מעשה יקרא ה' דבר

אצל  בהם, נזהרים העולם שאין אמן שני ובפרט מט, עשרה שמונה תפלת ומתפלל חוזר כשהחזן הכנסת  בבית שכן ומכל שלו,

ועל  הש "ץ כשמסיים וכו' ופרוס  שבת של מעריב ואצל אמן, עונים ואינם לך  אנחנו מודים תיכף אומרים לציון שכינתו מחזיר

אחד  שחסיד מוסר בספרי שאיתא ושמרו, וקודם מודים קודם אמן לענות ליזהר צריכין כן על ושמרו, תיכף  מתחילים ירושלים

המחזיר  וזהו הגאולה ברכת על אמן לענות  משגיחין אינם והעולם הגאולה יבא איך  בחלום לו ונתגלה הגלות אריכות על התענה

על  הרבים. בעונותינו בזה מורגלים המה וכבר ושלום חס לבטלה ברכה שעושה להחזן וגורמים כו', ירושלים ועל כו' שכינתו

החזן  ימתין ושמרו וקודם מודים קודם החזנים, כל על אני גוזר הרבים לזכות נוסע  שאני מקום ובכל הקהלות , בכל מתקן אני כן

מנערותו  ואז אמן, לענות וטף  נשים אנשים להקהל שיזכיר כדי עמוד שקורין התיבה על באגרוף  ויכה הברכה סיום אחר מעט

עכ"ל. וכו'. ממנו יסיר לא בזקנותו גם טבע נעשה וההרגל בזה הנער ירגיל

זכרון ח. בביה"כ והנה וישועה להצלחה ביוה"כ יונה מפטיר לקנות הסגולה ידועה בזה"ל, הביא שיג) עמ ' (ח "ב אמן נוטרי בס '

שהחזיק מספר שנים כבר לו זה מביניהם כשאחד זו בסגולה זכיה על המתפללים מבין שנים התעצמו ירושלים בעיה"ק משה

בסגולה  חזקתו על לוותר היה מוכן לא ולכך זו סגולה בזכות  ולשלום לחיים דין  הגזר בהטבת  בטוח  וחש  יונה המפטיר בקניית 

ולטענתו  זו, זכות  על לוותר שיאות להנ"ל ופנה האחר לטובת  צידד הכנסת  בית  רב שהיה זצ"ל פישר יעקב ישראל רבי הגאון זו,

על  חזר וכן ולשלום, טובים לחיים שתזכה לב בכל מברכך  הריני פישר הגרי"י לו אמר ימים, לאריכות  כסגולה זאת שרוצה

בני  זו, בשנה ונלב"ע  שנתו להשלים זכה לא הנ"ל לצערנו זו. בסגולה האחר חבירו זכה אכן לבסוף פעמים, מספר זו ברכה

כבשנים  יונה המפטיר בסגולת להחזיק  בעקשנותו נשאר היה שאילו התחושה לבם על הכביד בפרט  מאוד זאת כאבו המשפחה

השבעה  בימי לנחמם זצ"ל פישר הגרי"י הגאון לכשהגיע  נפשם, מנוחת  את  הטרידה זאת ומחשבה ימים, לאריכות זוכה היה  עברו

טובים, לחיים ולהחתם להכתב שיזכה ברכה עליו הרעיף  הרב ובתמורה זו זכות על שיוותר ביקשו הרב שהנה בטענה אליו פנו

וחזרתי  בזה, הרגשתי אז ותיכף ברכתי! על אמן ענה לא הוא אך  אותו ברכתי אמנם יצ"ל פישר הגרי"י השיבם זו. ברכה והיכן

ע"כ. השפעתה. בכוח  ומוגבלת  חסרה אמן עליה עונים שאין וברכה אמן, שהשיב שמעתי לא אולם פעמים, מספר לו ברכתי על


