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 êåîñ  äçëåúä ø÷éòå áèåîì  íìåòä  ìë  úà

 øúåéá ïåöøä  åá øéàî æàù äúéîì

 é" ùøéôåתוכחות דברי  שהן  לפי - הדברים אלה

לפני שהכעיסו  המקומות  כל כאן  ומנה

והזכירן  הדברים את סתם לפיכך בהן , המקום

שנה  בארבעים ויהי  ישראל. של כבודן  מפני  ברמז 

שלא  מלמד  - לחדש באחד חדש  עשר בעשתי 

שלא  מיעקב, למד ממי  למיתה, סמוך  אלא הוכיחן 

עי ' וכו'. למיתה סמוך  אלא בניו  את הוכיח

אותבמוהרנ"ת ג' הלכה ערב הלכות חו"מ (לקו"ה

מסר àל"א) רבינו  שמשה ברע"מ מהזוה"ק  שהביא

כל  הצדיק  כי ישראל, כלל את להציל ימיו כל נפשו 

העולם  כל את  להחזיר  וכיסופים רצון לו  יש ימיו 

כלל  את  להחזיר  הערב הוא הצדיק  כי למוטב,

כן  לעשות ורוצה כוסף והצדיק  לקב"ה, ישראל

סמוך  הוא התוכחה עיקר  כן ועל  חיותו, בחיים

בו מאיר ואז  ברצון , להכלל מתחילין שאז  למיתה

__________________________

שום א . ירצה שלא לו ראוי בודאי בקדקדו, מח לו יש  אם בודאי בעצמו שהאדם וכמו כמוך' לרעך 'ואהבת  שם: לקו"ה וז"ל

מחוייב  כן וכמו כלל. בעולם טובה שום אין מזה וחוץ אמתיית, טובה הוא זה שרק  יתברך, אליו להתקרב לזכות רק אחר רצון

מענין  חברו עם דיבור איזה לדבר לו אפשר אם כך  ובתוך יתברך, אליו להתקרב ישראל כל שיזכו ולכסוף להתגעגע אחד כל

לברכה  זכרונו רבנו שכתב כמו שמים ביראת חברו עם לדבר מחוייב מישראל אחד כל כי נעים, ומה טוב מה בודאי ה', עבודת

בחייך  חשיב דהוית ובגין השלום, עליו רבנו משה על מהימנא ברעיא שכתוב כמו כנ"ל. הרצון הוא העיקר אבל מקומות , בכמה

זה  בשביל משה מעלת  גודל שם שמבואר שם. עין וכו', הוא בריך קודשא תחות  עלמא כולא מהדר הוית לך  אפשר הוה דאילו

מצות  עיקר השלום, עליו רבנו משה שאפילו נמצא יתברך . לה' העולם כל מחזיר היה לו אפשר היה שאלו ימיו כל חושב שהיה

שזכה. למה זכה זה ידי ועל למוטב, העולם כל להחזיר תמיד כוסף שהיה הרצון ידי על מקיים היה תוכחה

סמוך  אלא הוכיחן לא משה שכן למיתה, סמוך אלא האדם את  מוכיחין שאין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו מה בחינה וזה

הערבות  בחינת עיקר כי כנ "ל, הרצון ידי על הוא ערבות  מצות לקיים שהוא התוכחה עיקר כי היינו וכו', אבינו יעקב וכן למיתה

הרצון  בו מאיר ואז ברצון, להכלל מתחילין שאז למיתה, סמוך רק הוא התוכחה עיקר כן ועל כנ"ל. ברצון עשיה לכלל הוא

עליו  רבנו משה כמו רצון, בבחינת ונכלל נסתלק שיהיה הוא הצדיק של ההסתלקות כי להסתלקות , סמוך שהוא מחמת ביותר

יכול  דייקא אז כן על הרצון, בחינת  בו להאיר מתחיל למיתתו שסמוך  ומחמת  כנ"ל, דרעוין ברעוא מיתתו בשעת שנכלל השלום

עכ"ל. כנ "ל, הרצון הוא ערבות בחינת התוכחה עיקר כי להוכיחם,



לנפשך  חכמה דעה c

כי להסתלקות, סמוך  שהוא מחמת ביותר  הרצון

ברצון  נכלל הסתלקותו בשעת  ע"ה רבינו  משה

וכו'. דרעוין רעוא בבחי ' העליון 

 ïåöøá  ììëð åúå÷ìúñä  úòùá  åðéáø äùî

åðîî êùîðù  åîéùøä çëáå ø"ãòø ïåéìòä

 úî  äùî' ãåñá ïéðòä øåîâì  íéãéîìúä  íéìåëé

'ñéðëî  òùåäéå

íðîàå בחיים לעשות  הצדיק מספיק  שאין מה

וזה  התלמידים. ע"י  אח"כ  ממשיך  חיותו,

כ  את שהכניס  נון  בן יהושע לארץ ענין  ישראל לל

משאיר  העולם מן שמסתלק אחר  הצדיק  כי  ישראל,

יותר  במיתתם צדיקים וגדולים בעולם, רשימו

משם  וממשיך מעלה למעלה עולה אז  כי  מחייהם,

חיותו בחיים גומר שאין מה עי "כ  אשר מקיפים,

וזהו עמו , המקושר התלמיד  ידי על אחריו  ממשיך

בכח  לארץ ישראל את  שהכניס יהושע ענין 

ויהושע  מת משה בסוד ע"ה, רבינו משה הסתלקות 

בית לבנות צריך היה המלך דוד כן וכמו מכניס,

אחר  רק הענין  לגמור יכול היה ולא המקדש,

אך  המקדש  בית  את שלמה בנה ועי"כ שנסתלק ,

מוהרנ"ת זה כל שביאר  וכמו  דוד שם על נקרא

כ ' י"ז אות  ד ' הלכה ערבית תפלת הל' או"ח (לקו"ה

.áכ"א)

__________________________

תוקף ב. כשראה משה כי שם. עין השלום עליו רבנו משה כמו העולם בעד נפשו שמסר מי שאין י"ז): (אות שם לקו"ה וז "ל

נא' מחני אין 'ואם נא'. מחני אין ואם חטאתם תשא 'אם ואמר בתכלית, עצמו וביטל לגמרי נפשו מסר העגל, את כשעשו הדין

ושלום  חס שמו למחות  ונתרצה נפשו שמסר כתבת , אשר מספרך  נא מחני וזה לגמרי, נפשו שמסר הביטול תכלית  בחינת  זה

כשנתבטלין כי הביטול. תכלית  בחינת  שזהו התורה, והכנויים.מן השמות  מכל למעלה הוא שם יתברך , סוף  האין באורו ונכללין

שמשם  וכנויים, בשמות יתברך  לקרותו יכולין אנו דייקא שאז  הספירות, והתהוות  הצמצום אחר הם והכנויים השמות כל כי

אחר. במקום כמבאר שמו הוא חיה נפש  בחינת והחיות , הנפש  הוא השם כי חיותם. שהם וכו' הנבראים כל של השמות נמשכין

אי  כן על סופר. אתה מה אחד לפני בחינת מהשמות, למעלה מהספירות, למעלה הוא שם סוף , האין באור הביטול בבחינת אבל

והחיות  בבחינת  משם לחוזר צריכין כן על ושלום, חס  במציאות יתבטל שלא כדי הביטול, בבחינת הרבה שם להתמהמה אפשר

הרשימו  בחינת משם כי יתברך. אלקותו התגלות עיקר שמשם מהביטול, שנשאר מהרשימו החיות  עיקר מקבלין ואז  ושוב, רצוא

העולם. סוף עד האצילות  מתחילת העולמות  כל נבראו שמהם והכנויים השמות  כל שהם הספירות , כל נמשכין משם מהביטול,

כלל, ביה תפיסא מחשבה לית  בעצמו הביטול בבחינת כי הכלים, התהוות מתחיל שמשם לעיל הנזכר מהרשימו נמשך  הכל כי

עצמו  את  מבטל הוא לגמרי, עלמא דהאי מחיזו עיניו  סותם שהוא משה בבחינת  שהוא הצדיק  אזי ושלום חס  הדין תוקף  וכשיש

אחר  הדין ממתיק שהוא רק לעיל, כנזכר ביותר הדין מתגבר משם, כשחוזר כך  אחר אבל טוב. כלו הוא ששם הביטול בתכלית

לעיל. כנזכר מהרשימו שממשיך  התורה ידי על כך 

שמקבלין  התורה  ידי על המתקה כן אחרי להמשיך  הביטול ידי על כח לי יש  אם היינו טוב. הרי חטאתם תשא אם משה שאמר וזה

שאני  התורה ידי על להמתיקו לי אפשר שאי עד כך  כל חזק  הדין שאם היינו וכו', מספרך נא מחני אין ואם טוב. הרי מהרשימו,

לגמרי  עצמי לבטל מרצה שאני היינו נא. מחני אזי לעיל, כנזכר וכו' והנביאים משה תורת כל שמשם מהרשימו, תמיד מקבל

שם  כי נא , מחני בחינת שזהו לגמרי, שם לישאר מרוצה אני רק תמיד, כדרכו ושוב ברצוא משם אחזור ולא סוף , האין באור

המסירות  ומגודל לעיל. כנזכר מהתורה למעלה הוא שם כי התורה, שהוא כתבת  אשר מספרך נא מחני וזהו מהשמות. למעלה הוא

ומחל  באמת  יתברך  ה' לו נתרצה כן על ישראל, בשביל לגמרי העולם מזה ולהסתלק למות שנתרצה אז למשה שהיה נפש 

למשה  שנתגלו רחמים של מדות עשרה שלש  בחינת וזה וכו'. הרעה על ה' וינחם בחינת בזכותו העצום הדין ונמתק  לישראל,

עיש"ב. וכו' אז 

הצדיק הסתלקות ידי על אם כי ביטול שום ידי על הדין להמתיק  מועיל שאין עד כך כל גובר הדין לפעמים כי כ'): (אות  שם

היט עצמן על ולהסתכל בתשובה מאד להתעורר העולם צריכין ואז  ושלום, חס בעוונותיהם לגמרי שגרמו מה בעולם הם היכן ב

מפני  כי מבין באין נאספים חסד ואנשי לב על שם איש ואין אבד 'הצדיק  הנביא שצעק  בחינת וזה בשבילם. הצדיק שנסתלק עד
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הצדיק , נאסף הרעה מפני כי ולהבין מאד לב על לשים צריכין הצדיק, נסתלק ושלום כשחס אז  כי וכו'. הצדיק ' נאסף  הרעה

ושוב  ברצוא ביטול בשום הדין לבטל יכול היה שלא עד בעולם, שהיה הדין תוקף מפני הרעה, מפני הוא הסתלקותו שעיקר

לשום  שצריכין אחריו, שנשארו בהדור תלוי הכל ואז  לגמרי. שיסתלק  עד כזה בביטול עצמו לבטל הוכרח רק  לעיל, כנזכר וכו'

ממנו. שנשאר הצדיק של מהרשימו אור להמשיך זוכין ואז זה. ידי על שלמה בתשובה ולהתעורר הצדיק, הסתלקות מאד לב על

על  ההמתקה עיקר ואז  הטובים, ומעשיו תורתו ידי על טובה רשימה איזה בעולם משאיר בודאי כשנסתלק וצדיק  צדיק  כל כי

ונתבטלין  נמתקין זה ידי שעל שלו, מהרשימו גדול אור ממשיכין אזי בתשובה שכשמתעוררים אחריו, שנשארו יתום הדור ידי

גדול  אור פעם בכל משם נמשך  כן על הביטול, בתכלית עכשיו והוא למעלה נסתלק  שהצדיק מחמת  כי שבעולם. הדינים כל

להמשיך  הטובים, הדור מעשי ידי על דלתתא אתערותא איזה פנים כל על צריכין אבל העולם. בזה שנשאר שלו להרשימו ונפלא

השגת  לקבל כח להם ואין קטנות  בבחינת  שהם פי על אף הטובים מעשיהם ידי על כי שלו. הקדושה הרשימו אור זה ידי על

מהרשימו  ונפלא גדול אור להמשיך הטובים מעשיהם ידי על יכולים שנסתלק, הצדיק בכח  כן פי על אף  דינים, להמתיק התורה

להתעורר  זכו לא המבול דור בימי אז  אבל בשלמות. הביטול בתכלית  הוא שהצדיק מחמת ונורא, גדול באור עתה המאירה שלו

לעיל. כנזכר וכו' מבול בחינת  הדעת ממימי שנעשה המבול שבא עד הדין גבר כן על לתשובה,

הבית, לבנות  רצה שדוד וכו', ימיך ימלאו כי והיה השלום עליו המלך לדוד יתברך ה' שאמר מה בחינת  וזה כ"א) (אות שם

התורה  השגת שלמות  עיקר כי המקדש . הבית  את בנו יבנה הסתלקותו אחר אם כי לזה, יזכה לא שבחייו יתברך ה' לו והשיב

אחת  פעם הגדול הכהן נכנס ששם קדשים], [קדשי בבית  ולפנים לפני הביטול תכלית  בחינת הוא ששם המקדש , בבית הוא

תורה  תצא משם כי התורה כלל שהם הלוחות עם הארון שתיה האבן על עומד היה ששם לעיל. וכנזכר הכפורים ביום בשנה

בכתבי  שאיתא כמו שלמה, בימי הבית  שנבנה עד נשלם לא התורה קבלת ידי על שנמשך העולמות  תקון עיקר כן ועל וכו'.

הבית  שנבנה שלמה ימי עד בפנים פנים בבחינת  נתיחדה ולא אב"א, בבחינת  אם כי השכינה חזרה לא משה שבימי ז "ל האר"י

התורה  השגת שלמות  עיקר כי המקדש, בית בנין זה לבו שמחת  וביום תורה, מתן זה חתונתו ביום בחינת וזה שם. עין וכו'

לעיל. כנזכר וכו' התורה כל שמשם ולפנים, לפני הביטול תכלית ששם המקדש, בבית הוא תורה מתן בחינת 

השיב  לעיל. כנזכר וכו' התורה השגת עיקר הביטול בחינת עיקר ששם המקדש, הבית לבנות זה תיקון לגמור שרצה דוד כן ועל

יזכה  דייקא, הסתלקותו ידי על ואז תחלה, להסתלק צריך  הוא רק  בחייו, שיתקן אפשר אי כזה ונורא נפלא שתיקון יתברך ה' לו

נקרא  באמת כן ועל לעיל. כנזכר היינו בשלמות, הזה התיקון כל ולתקן המקדש  הבית לבנות  שלו מהרשימו אור להמשיך בנו

שאינו  ומה מבחייהם, יותר במיתתן צדיקים גדולים כי ידו, על הכל כי דוד, ביתך ראה שכתוב כמו דוד שם על המקדש הבית כל

ששם  המקדש בית בנין לענין השלום עליו המלך דוד כמו לעיל. וכנזכר דייקא הסתלקותו לאחר גומר הוא בחייו, לגמור יכול

לעיל. וכנזכר העולמות  כל תיקון ששם הביטול עיקר

אל  ואמר יתברך  ה' הניחו ולא בעצמו, ישראל ארץ ולכבוש ישראל לארץ ליכנס שרצה השלום עליו רבנו במשה מצינו וכן

שם  כי התיקון עיקר שזה לישראל ולמסרה עממין מהשבעה להוציאה ישראל ארץ לכבוש כי הזה, בדבר עוד אלי דבר תוסף 

כל  להוציא בתחילה בפרט  כזאת  מלחמה ולנצח וכו'. הביטול עיקר ששם המקדש  הבית  ושם הקדושות, כל הם ישראל בארץ

מלחמה  לנצח  יכול היה לא השלום עליו רבנו משה גם כן על הכל, תלוי שבזה הקדשה אל להחזירה אחרא מהסטרא ישראל ארץ

משה  של בכחו ישראל ארץ כל את  תלמידו יהושע כבש הסתלקותו אחר שדייקא דייקא. הסתלקותו לאחר אם כי בחייו, זאת

זכה  איך  ישראל, ארץ ולכבוש  לכנוס  כח לו היה לא משה אם מנליה, חייא רבי שנה לא רבי תמוה הדבר לכאורה אשר בעצמו.

על  הכל כי בעצמו, משה כבש  הכל יהושע  שכבש  מה כל גם בודאי כי היטב, ניחא לעיל הנזכר פי על אך  לזה, תלמידו יהושע

ידי  על אם כי בחייו, לגמור יכול היה לא משה אפילו וכו', בתחילה ישראל ארץ לכבוש כזה גדול שדבר רק  דייקא, משה ידי

זכה  דייקא זה ידי על וכו', דרעוין רעוא בבחינת שנסתלק  הביטול לתכלית שזכה הסתלקותו ידי על שדייקא דייקא, הסתלקותו

ארץ לכבוש דייקא הסתלקותו בכח גדול יהושע  לתיקון כי העולמות . כל ולתקן הקדושה ולהעלות אחרא הסטרא להכניע  ישראל

וכו', לעיל וכנזכר התקון  נגמר דייקא זה ידי ועל דייקא. להסתלק משה צריך היה העליונה, השדה תיקון בחינת  שזה כזה ונורא

הענין. כל באורך ועיש"ב עכ"ל



לנפשך  חכמה דעה e

 ÷éãöä ìù íéãéîìúä éãéîìúå  íéãéîìúä é"ò

 øåîâìå  äèîì  ÷éãöä úãåáò êéùîäì  íéìåëé

 úîàä  ÷éãöì  úéãéîú  úåøù÷úä  çëá  åðéðò

éë ובכח עליות, ע"ג עליות עת בכל עולה הצדיק 

לעורר  יכולים בעולם, למטה החיים הצדיקים

גומר  ועי"כ שנסתלק , אמת  הצדיק  כח ולהמשיך 

החיים  הצדיקים של העבודות בכח הענין 

להתקשר  עת בכל צריך  ולכן  עמו , המתקשרים

עד  התלמידים ותלמידי התלמידים וע"י  לצדיקים,

הצדיק  של העבודה את  גומרים הגואל, ביאת

להמשיך  אח"כ יכולים שהצדיקים מה דכל אמת .

להצדיק , בהתקשרות רק הוא למטה הצדיק עבודת 

מהארי טוב החי לכלב כי מוהרנ"ת  שאמר  וזהו 

להשתמש  צריך  שמסתלק אחר  הצדיק כי המת 

ידי ועל החיים הצדיקים של העבודות  עם דייקא

דברים  והם העבודה, את  גומר  עמו ההתקשרות

זו. במדרגה להכלל ודקים עמוקים

äâøãî ìëá 'äá ÷åáã úåéäì êéøö ÷éãöä

 ïäå øæåç øåà 'éçáá úåðè÷á ïä äâøãîå

 úå÷áãä ñ"äå øùé øåà 'éçáá  úåìãâá

 úò  ìëá  ô"òáùåúá

ïéðòäå דור בכל האמיתים הצדיקים דהנה הוא,

'כל  וכמ"ש  עת , בכל חי  באל דבוקים ודור 

יה, תהלל ונשימה נשימה כל על יה', תהלל הנשמה

ומקטנות לעולם מעולם עת בכל הולך צדיק כל כי

בני מסעי אל"ה סוד  וזה המוחין לגדלות המוחין

והם  אל"ה, גי' הש "ס מסכתות ל"ו  שהם ישראל

עת בכל דבוקים הם כי הצדיקים, של המסעות 

והן  בקטנות הן  הש "ס, מסכתות בל"ו בתושבע"פ 

הם  קטנות בחי' שהם צער בזמני  דהיינו בגדלות ,

ובזמני אחור , ובחי ' ו "ק  בבחי ' ביחודים דבוקים

ביחודים  דבוקים הם גדלות בחי' שהוא תענוג

ישר  דאור  המדרגות  ב' והם פנים, ובחי ' ג"ר בבחי '

עת בכל דבוק אמת  הצדיק  עכ"פ  אך חוזר , ואור

יש  ואמנם יה, מהלל ונשימה נשימה ובכל בקב"ה,

גדולי יותר צדיקים עוד יחודים שעושים יותר  ם

ואו "ח  או"י  נכלל ששם אלקות עצם בחי' של גדולים

בכל  חי באל דבוקים הצדיקים עכ "פ אך  אחת , בבת 

וגו', משה דיבר אשר  הדברים אל"ה ג"כ וזהו  עת .

עצמו וזהו  הש "ס, מסכתות  ל"ו  כמספר  שהוא

שצריכים  ישראל, לכלל משה שאמר  התוכחה

מצב. ובכל עת בכל בתוה"ק דבוקים להיות 

äèîì äìòîî é"åà ìù êøãä äìéâ '÷ä è"ùòáä

äìòîì äèîî ç"åà ìù êøãä äìéâ  ÷" äáøå

 äðäã מחצב הוא מדרגה כל של חוזר  האור

שבכל  ישר והאור  מדרגה, שבכל הנשמות

ובכל  מדרגה, אותה של אלקות הגילוי הוא מדרגה

ליחד  וצריך אלקות , נשמות  עולמות  יש מדרגה

ואו"ח, או"י  בבחי' מדרגה בכל שיש  אלקות הגילוי 

את גילו  במעלה המופלגים הגדולים והצדיקים

הק' הבעש"ט דהנה אלו, דרכים בב' הק' התורה

אלקות הגילוי  שהוא למטה, ממעלה הדרך גילה

גילה  הלקו "מ ורבה"ק  ומדרגה, מדרגה בכל שיש

כי ומדרגה, מדרגה בכל למעלה ממטה של הדרך

והן  למעלה ממטה הן  פרט כל ליחד  באמת צריך

פרט  בכל דבוק להיות  צריך כי  למטה, ממעלה

תפוס  אך  שבו, באו "ח והן  שבו  באו"י  הן  ופרט

עם  שמקושרים ידי ועל בכולו , תפוס  במקצת

אותם  יכולים הדורות, יחידי  האמיתיים הצדיקים

ותלמידי התלמידים בכח ענינם להשלים צדיקים

של  הרשימו  להם ויש עמהם שקשורים התלמידים

בכח  ענינם גומרים ועי"כ שלהם, העבודה

התלמידים.

 êùîð éë ïåéìòä ïåöøá  åðéáø äùî  úæéðâ ãåñ

'éçá  äìâúîå àøéåàá ÷éúòã ãñçä øåà åãé  ìò

 øåà êùîð ë"éòå àçöîá  ÷éúòã úøàôúä

 àîèåçì ÷éúòã  ãåñéä

 äðäå בין שהוא משיחין , מתרין  כלול רבינו משה

בעבודה  ובין למטה ממעלה של בעבודה

מסייע  שלו  בעבודה צדיק וכל למעלה, ממטה של



תשע"ד דברים פר' fשל"ס

קודש  שבת  סוד וזה עבודתו, לגמור רבינו  למשה

נסתלק  בו  אשר  דרעוין רעוא בחי ' הרצון  מצח וסוד 

בזוה"ק  כדאיתא העליון  ברצון ונגנז  ועלה ,â משה

העליון  מהצח חלק  דהיינו מצ"ח הוא סודו מצח ©¦כי

העליונות הצחצחות מדרגותãשהוא דג' וכידוע ,

אומרים  ויש  קדמון  מצוחצח צח נקראים העליונות

אופנים  ב' הם כי אמת ושניהם מצוחצח צח קדמון 

כבראי וכמשנ"ת  הקדמון  אור  בחי ' לפרש  (לעילך 

מסעי) פרשת חכמה אתדעה מגלה המצח והנה ,

ידו ועל שם, הגנוז  דעתיק יסוד  בכח דרעוין  הרעוא

האריז"ל  בדברי כמבואר העליון  הצח מתגלה

.äבכ"מ 

__________________________

וסליקג . קשרין דקשר מאן דכולא, רעוא רצון דאיהו דא היכלא וז"ל: הרצון) בהיכל ע "א מ "ד (בראשית  בהיכלות זוה"ק עי'

היכלא  הוא האי רחימותא, נשיקי דנשיק ברחימו, משה אתכניש דא היכלא בגו בחביבותא, מיהו"ה רצון דאפיק  הוא דא הכא, לון

וז"ל: ע"ב) (פ"ח  יתרו בזוה"ק  וע"ע  עכ"ל. וכו', סטרין לכל רחימו דאמשיך  דיחודא, רוחא דרחימותא, רוחא דא רוחא דמשה.

דשבתא  ביומא אבל מתערין, דינין וכל שלטא תקיפא דינא דמנחה, דצלותא שעתא מטא כד דשבתא יומי שיתא בכל חזי, תא

רעותא  ומשתכח  מתכפיין, דינין וכל דיליה, רצון גליא קדישא ועתיקא אשתכח, דרעוין רעוא דמנחה, דצלותא עידן מטא כד

ברצון  שעתא וההיא אסתלק , בדינא דלא למנדע בגין מעלמא, קדישא מהימנא נביאה משה אסתלק רצון ובהאי בכלא. וחידו

טמירא  קדישא עתיקא מה כתיב, קברתו את איש ידע  ולא ו) לד (דברים כך  בגין ביה, ואתטמר נשמתיה נפק קדישא דעתיקא

דשבתא, דמנחה דצלותא בשעתא דאתגליא רצון בהאי דאתטמר נשמתא האי הכא אוף ותתאין, עלאין ידעין ולא טמירין מכל

זוהר  וע "ע עכ"ל. דמשה, חולקיה זכאה ביה, שלטא לא ודינא דעלמא, טמירין מכל טמיר והוא קברתו, את  איש ידע ולא כתיב

ע"א. קנ "ו יתרו

הוא ד. הגילוי שראשית  איקרי, רצון קדישא בעתיקא דאתגלי מצחא וז"ל: כ"ג) (דף  ז"ל משקלאוו למוהרמ"מ  אדירים מים עי'

מצ"ח ) (ר"ל מצח  נקרא הוא שנתגלה העליון ורצון רדל"א, סוד שהוא למעלה שאמור דצחצחצות  הגילוי שהוא מצח  ©¦נקרא

הרצון) מצח  נקרא ולכן ה' נאום חפצתי באלה כי ח'סד, צ'דקה מ'שפט סוד (וענינו מצח  וזהו הצחות, מאותן קצהו אפס  שהוא

טעמי  סוד רצון, קורין אנו העליון מהצח  הקצת  זהו רצון, אקרי מצחא האי וז "ל: כ"ו דף ועע"ש  באורך. עוד ועי"ש עכ"ל וכו',

הם  וסודם הרצון, ועיקר יסוד הם המצות  כי וכו'), חפצתי שבאלה וח 'סד וצ'דקה במ 'שפט  (שנכלל יתברך  רצונו וזהו המצות,

רצ  נקרא הוא מצחותו שנתגלה מה וזה הרצונות, כל של רצון נקרא העיקר שורש שורש עד המעשיות  התחתונות  מצות מן ון

עתיק שכיסה מצות טעמי והיינו קדישא, עתיקא של רצון כלומר אתגליא, דא רצון וכד יומין. עתיק שכיסה המצות  של השרשים

יתברך  רצונו ואז הטובות , כל של הטוב עיקר וכן הרצונות , כל של הרצון נתגלה אז  עלמין, בכולהו אשתכח  דרעוין רעוא יומין,

שיעשו  אבריו בכל מתפשט שלו שהרצון האדם דוגמת  בחיצוניות, ובין בפנימיות  בין האמיתי הטוב מקבלים וכולם העולמות , בכל

יהיה  הרצון וזה עליו, שמים מלכות  עול לקבל הרצון והוא האמונה, אבדה האבידה את  יחזיר כאשר האדם וכן שברצונו, מה

שנקרא  הרצון וזהו רשות , ונותנין ברכות, מאה סוד שמים מלכות  עול עליהם מקבלים כולם אז  וגופו, אבריו כל את  מנהיג

עכ"ל. וכו', לו הראוי רצונו כפי האדם רצון ויתמלא הגנוז , הטוב מרצונו לאדם שיבוא בכדי ואחד אחד לכל ובחירה רשות

גם ה. דאמא, בפומא ונחית  גנוז הוא שהחסד כמו כי תמצא ולכן במצח, מקומו (דעתיק) והיסוד וז "ל: פ "ו) י"ג (שער ע "ח עי'

מן  נמשך  כי רצון ונקרא בסימא, נאה טורנא האי כח  מתגלה ושם היסוד, הוא ששם במצחא הכא נחית  דרדל"א עלאה חסד

ע "ח  ע' עכ"ל. כו', נאה טורנא חד פשיט רדל"א האי דהא איקרי, רצון בע "ק  דמתגליא מצחא באדר"ז  וז "ש דרדל"א, החסד

דז"א, מצחא עד הארה ויוצא דא"א מצח ובוקע  דא"א, דדעת  מוחא תוכו אשר דעתיק מיסוד יוצאת  הארה וז"ל: פ"ז ) י"ג (שער

(שער  ע"ח  וע "ע עכ"ל. וכו', דז"א שבמצח הדינין כל מתבטלין ואז דיליה, מצחא בתוך  המוחין של בפנים דיליה במצחא ומאיר

הארה  נמשך עתיקא של הרצון המצח מבחי' ג"כ כן עתיקא, של בפנים מתפשטות  החוורתא שאותן כמו כי ודע וז"ל: פי"ג) י"ג

הוא  כי שלו"ם נקרא והיסוד הרצון, מצח נקרא ולכן דא"א, מצח תוך גנוז דעתיק  היסוד כי במ "א כמ "ש  והענין שלו, הפנים אל

דרצ"ב  באדר"ז  מ"ש ידעת גם הפנים עד וג"כ העינים, עד נמשכין ומשם במצח מתפשטין ואלו הנ"ל, נהורין שע"ו כל כולל

שלו  דעת כי בא"א, ג"כ יהיה שעד"ז  כנודע, באו"א אנפוי ואסהידו אנפוי ונהרין אנפוי אתפשטו דברישא הדעת  ממוח ז "א בענין

מסוד  אנפוי ואנהירו דא"א, אנפוי עד מתפשט  הזה דעת  גם וא"כ דע "י, יסוד הגנוז  הזה הדעת  בתוך  אשר שלו במצחא הגנוז
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 íðîàå מתגלה החסד  לעולם דהנה להוסיף , יש

דעתיק  ביסוד  וממילא דאמה, בפומא

דעתיק , החסד גם מתגלה דא"א במצח הגנוז 

ומשם  הדעת , בסוד  באוירא מתגלה ובתחילה

מתגלה  דעתיק  דהחסד ונמצא במצח, מתגלה

ואף  שבאוירא, דעתיק היסוד  גילוי  בכח באוירא

מ"מ  בגלגלתא, מתלבש  דעתיק  החסד כלל שבדרך 

ביסוד  המתגלה דעתיק  חסד  של נוסף ענין  יש 

באוירא הגנוז  דברי דעתיק מתוך  הנראה (כפי

אדירים) מים בספר משקלאוו זה מוהרמ"מ ובכח ,

שבמצחא  הרעוא .å מתגלה

 äæáå הגר"א דעת  עם האריז"ל דעת לישב יש 

האר "י  לדעת  דהנה פ"ו)ז "ל, י"ג שער (ע"ח

דעתיק  וגבורה בגלגלתא, מלובש  דעתיק  החסד 

בקרומא  דעתיק ותפארת  סתימאה, במוחא

דעתיק  ומלכות  במצחא, דעתיק  ויסוד דאוירא,

הגר "א לדעת ואמנם פ"א)בחוטמא. החסד (ספד"צ

סתימאה, במוחא וגבורה באוירא מלובש דעתיק 

בב' בחוטמא ומלכות ויסוד במצחא, ותפארת 

דאף  ליישב, יש לפמשנ"ת והנה דפרדשקא. נוקבין 

הנה  במצחא, מאיר דעתיק דהיסוד  האריז"ל לדעת

וכאשר  וכיון  המצח, שבתוך באוירא נמשך הארתו 

הרי היחוד, בכח דאמה בפומא דעתיק החסד  נמשך 

היסוד  במקום באוירא הוא גם דעתיק החסד  מאיר 

שם אשר הגר"א)דעתיק  שיטת  נעשה (וע"ד ועי "כ  ,

דעתיק  הגבורה עם דעתיק החסד של יחוד

תפארת בבחי ' חדש אור ומולידים שבמו"ס,

במצחא  דעתיק  התפארת מאיר  ועי "כ  דעתיק ,

ונעשה  לחוטמא, דעתיק  היסוד אור ומוריד  ודוחה

הגר"א  דעת  דרך על שהוא חדשה התלבשות  בחי '

אור  שממשיכים היחוד עבודת  בכח והוא ז"ל.

ועי"כ  הזיווג, בסוד  דעתיק  ליסוד  דעתיק החסד 

באופן  ההתלבשות ונעשה חדש  אור  נמשך 

יורד  והיסוד  דרעוא במצחא מלובש שהתפארת 

לחוטמא.

__________________________

עכ"ל. שבו, הדעת

דהא  אקרי, רצון קדישא בעתיקא דאתגלי מצחא וז "ל: במצחא שהוא דרעוין רעוא תיקון בביאור ע "ב) (רפ"ח  זוטא אדרא ועי'

דכל  רעוא דההוא) (נ "א דאיהו ובגין במצחא, דאתכליל יאה בסימא טורנא חד פשיט אתיידע , דלא לעילא סתים דא עלאה רישא

עלמין,רעוין  בכולהו אשתכח דרעוין רעוא אתגלייא דא רצון וכד רצון, אקרי מצחא האי בבוסיטא , ואתגלייא במצחא אתתקן

ואתכפיין. אתטמרן דינין וכל אשתכח, ברחמי וכולא אנפין דזעיר אנפוי ומתנהרין מתקבלין, דלתתא צלותין וכל

בכולהו  רחמין ואשתכחו דינין, כל ואתכפיין מצחא האי אתגלייא מתערין, דינין דכל עידן דהוא דמנחה דצלותא בשעתא בשבתא

ונייחין  באתריה, אשתכך ) (ס "א אשתקע דגיהנם אשא ואפילו לתתא, ולא לעילא לא דינא בלא שבת אשתכח כך  ובגין עלמין,

כללא  וכל מהימנותא כל דהא דשבתא, סעודתי בתלת למחדי נש  בר ובעי בשבתא, דחידו נשמתא אתוסף דא ועל חייביא.

עכ"ל. וכו', בהו ולמחדי דמהימנותא סעודתי תלת ולמיכל פתורא לסדרא נש  בר ובעי אשתכח, ביה דמהימנותא

בהאי  בטש לאתנהרא, מתתקן דהוה טורנא חד פשיט כד אתיידע , דלא דעתיקא דברישא סתימא רישא ע"א): (רפ"ט שם עוד

דאקרי  נהורא חד ביה ואתרשים מצחא, בהאי דא כבוסיטא וארשים ואפיק  נהורין, בכמה ואתנהיר ואתגלף, מצחא) (נ "א מוחא

רצון  ובהאי חסד, נוצר איהו ודא עלאה, חסד ואקרי בדיקנא, דמתישבא אתר ההוא עד בדיקנא, לתתא אתפשט  רצון והאי רצון,

ואכמ "ל. ע"א קכ"ט  רבא באדרא וע "ע עכ"ל. וכו', ומתכפיין דדינא מארי מסתכלין אתגלייא, כד

בפומא ו. גניז  החסד כי דא"א, מצחא שבתוך דא"א שבדעת דעתיק  ביסוד מאיר דעתיק  החסד וז"ל: מ "ז ) (סימן דוד חסדי ועי'

שלמטה  הרצונות  כל וכולל אצילות, פרצופי שבכל העליון הרצון הוא יען רעוין, דכל רעוא ונקרא הרצון, מצח נקרא ולכן דאמה,

אותיות  חסד נוצ"ר הנקרא דא"א דדיקנא הח' במזל מאירים משם דא"א, במצחא שהאירו הנזכר דעתיק  והיסוד והחסד ממנו,

וע"י  דא"א, במצחא להסתכל כח  בו יש  ועי"ז  דז"א, עיינין עד ומאיר דז "א, למצחא ומשם דאו"א, במצחא מאיר ומשם רצו"ן,

הדעת  ובתוכו דעתיק היסוד ובתוכו דא"א הדעת שבתוכו המצח מהארת מקבל יען נוק', עם להזדווג כח  לו יש הנזכר הארות 

עכ"ל. הזיווג, בחי' הם ודעת ויסוד דעתיק ,
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 åäæå ונגנז שעלה ע"ה, רבינו משה של הגדול הכח

דרעוין , רעוא בבחי ' העליון  ברצון  למעלה

באוירא  הגנוז דעתיק ביסוד גדול אור נמשך ובכחו 

ועי "כ  דעתיק , החסד  טיפת  שם היחוד ונמשך נעשה

נמשך  מזה אשר  במצחא התפארת בחי' ונולד

על  נעשה הענין גמר עיקר  ואמנם דרעוין. הרעוא

שהם  יהושע, בבחי' ודור  דור  שבכל התלמידים ידי 

ומגלים  רבינו משה של העבודה וגומרים ממשיכים

בכח  והכל שאת , ביתר דרעוין הרעוא בחי '

יכולים  בכחו  אשר  למטה, מהצדיק  שנשאר  הרשימו

הכניסה  בסוד הצדיק  של ענינו  לגמור  התלמידים

ישראל. לארץ

íéôúúùî ïéà íéîéä úòùúá äìéî  úãåòñá

'éçá àåäù íåéñ úãåòñá êà íéùðà 'é àìà

'éçá àåä éë óúúùäì  íìåë  íéìåëé  úøàôú

ùã÷îä úéá ïéðá

 äðäå מלובלין להגה"ק  זכרון ' 'זאת בספר  איתא

באב  בתשעה שחל שבמילה דאפי ' ז"ל,

הנה  יותר, ולא בלבד  אנשים עשרה להזמין צריך

שצריך  יסוד בחי ' שהוא מילה בסעודת  רק זהו

מסכת סיום עושים כאשר אך בצניעותא, להיות 

שהוא  הק' התורה שהוא תפארת בבחי' שהוא

אלא  אנשים בעשרה דווקא קפידא אין הדר, מלך

מי ' יותר  אף בהסיום כולם להשתתף יכולים

הוא  הדר שמלך דאף עמוקים דברים והם אנשים.

כי תפארת הוא בשורש מ"מ דא"ק , יסוד  באמת 

ענין  הוא הדר מלך ולכן חשיבא, כחד  וברית  גוף 

רק  ולעשות בצניעות  להיות  צריך שאין אחר

שהוא  סיום סעודת  כי ברית, סעודת כמו  בעשרה

מי ' יותר  יכולים תפארת בחי ' התורה של אור 

בחי ' הוא כי  כל, לעין להתגלות  ויכול אנשים,

במקום  הוא החורבן  כל כי המקדש , בית  בנין 

אין  התורה שהוא תפארת  במקום אך  הנה"י ,

ומוהר "ר  מפאריטש הלל שמוהר "ר וכמו חורבן,

הבעה"ת בשם מביאים ז"ל מהאמיל אייזיק

הצדיק  כי  המקדש, בית חורבן אין  רשב"י  שלגבי

הצדיק  בכח והכל עצמו, התיקון עולם בחי' הוא

בפומא  החסד טיפת  ממשיך  שהוא עולם יסוד 

יכול  וממילא החסד, מתגלה ידו  ועל דאמה,

התפארת להתגלות  ויכול גדול יותר  יחוד  להיות 

דעתיק  היסוד אור  נמשך  ועי"כ במצח, למעלה

לחוטמא.

 é÷éãöäî úå÷çøúä úîçî êùîð úåìâä  ìë

 úîà ÷éãöì úéãéîú úåøù÷úä éãé  ìòå úîà

'éçáá  ìë ïéòì àçöîá  úøàôúä øåà íéìâî

' äúåðáì ãéúò äúà ùàá'

ïéðòäå שהתורה בכח נגרם הגלות  דכל הוא

נעלם  הצדיק של והאור הצדיק של

מקאזניץ המגיד  ישראל )וכמ"ש נר דהנה (בספר ,

להתקשר  יודעים שאין מחמת הוא ההסתרים כל

שם  כי  הגלות, שורש  והוא אמת  הצדיקי עם

הצדיק  בחי' והוא ביסוד ומתגלה יורד הוי"ה

והס"מ  לצדיקים, להתקשר  מוכרחים ולכן  אמת ,

ידי על אך לצדיקים, יתקשרו שלא זה על לוחם

התפארת בחי' להתגלות יכול לצדיק  התקשרות

ויכול  להסתיר , צריך  אין ושם מהיסוד, שלמעלה

רבינו משה ולכן  כולו , העולם כל לעיני להתגלות 

כל  היה וזה בתשובה, יחזרו העולם שכל רצה

אף  רבינו משה עם להתקשר לזה צריך אך ענינו,

להמשיך  יכול כך ידי  ועל שנסתלק, אחר

אלא  היסוד  את רק  לא מגלה הצדיק כי  בעבודתו,

והוא  במצח, הרעוא גילוי בסוד  התפארת  את  אף

את מביאים ידו שעל הוי "ה שם גילוי  בחי '

השלמה. הגאולה

ä"éåää øåà  úåìâì åìà íéîéá íé÷éãöä  úãåáò

íééîöò  íéòåùòù ãåñá  çöîá äðåéìòä

äøåúä øåà úåéîéðôá úå÷áãä çëá úå÷ìàá

äùåã÷ä

 åððéòå אף האלו בימים כי  מלכותך, תראינה

ביחודים  רק  עוסקים היו העולם שכל
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מלובלין  הרבי  כמו אמת  הצדיקי  מ"מ החיצונים,

עתיד  אתה 'באש בחי ' הפנימיים ביחודים עסקו 

המזבח  לבנות  רק לא אלו בימים וצריך לבנותה',

אלא  ולמטה, מהצמצום היחודים בבחי' החיצון

הפנימי, מזבח בבחי ' דלעילא המקדש בית  לבנות

ולמעלה שמהצמצום הראשונה ההוי "ה (עי'שהוא

הרימון  פלח מדברי מטות פרשת חכמה דעה לעיל

שמות ) לפרשת דבר בהשמטות כל ולהעלות  ,

ולמטה  הצמצום כי באלקות , עצמיים לשעשועים

דרך  שהוא השרשי, ו"ק של דרך הוא

של  דרך הוא ולמעלה ומהצמצום ההשתוקקות ,

ג"כ  בו הכולל למטה, ממעלה בבחי ' שעשועים

למעלה. הממטה בחי'

ø÷éòå ביסוד דעתיק  החסד לגלות הוא היחודים

בסוד  דרעוין הרעוא בבחי' דעתיק

של  ביותר  העליונה הבחי' שהוא המצח,

במצח  ושם למעלה, דממטה הבחי ' של השתוקקות 

של  התענוג של החיות שהוא דעתיק יסוד  מתגלה

החיבור  לעשות  יכולים ועי"כ העליונים, הצחות

ועי"כ  יחד, למטה ממעלה עם למעלה שממטה

ישראל, לכל אלא בעשרה רק לא להתגלות  יכול

בחי ' מתגלה כי חוצה, מעיינותיך יפוצו בבחי '

דרעוא, במצחא הוי"ה שם גילוי בסוד  התפארת

הבעש  דרך לגלות  העולם,ויכולים לכל בחוץ "ט

כמה  אחד כל זו  לעבודה שנכנסים ידי על והוא

הו"ק  להשיג מדרגה ובכל מדרגתו , כפי שיכול

שממשיך  עד  ישר , ואור  חוזר אור  בבחי ' והג"ר 

התפארת גילוי בחי' שהוא שבו  התורה בחי '

עת בכל בתושבע"פ דבוק  כאשר כי במצחא,

אות בכל ליחד צריך הש "ס, מסכתות  ל"ו בבחי '

אור  פנימיות  שמתגלה עד בש "ס, שלומד ואות 

דשם  אלקות גילוי בבחי' היחוד  אור  שהוא התורה

תראינה  ועיננו  ומתגלה תפארת, דבחי' הוי"ה

קץ  בחי' ציון ה' בשוב יראו  בעין  ועין  מלכותך 

בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת הימין

אמן .

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã'לגלות הסכים לא האר "י  הנה לנפשך' חכמה

היה  הוא כי  בלבד , למהרח"ו  רק הסודות

בחי ' בסוד  יסוד בחי' והוא יוסף, בן משיח בחי '

רק  בפירסום להיות יכול שאין  מילה ברית 

לברית אנשים י' רק להזמין אין  ולכן בצניעות ,

בן  משיח בחי' היה מהרח"ו  אך  אלו . בימים מילה

בסוד  כולו  העולם לכל לגלות  יכול היה והוא דוד,

להתגלה  שיכולה התורה בחי' שהוא תפארת בחי '

שיכולים  ז"ל מלובלין  הגה"ק שאמר  כמו כל, לעין 

אך  אנשים. מי' יותר אף  מסכתא לסיום להזמין

ולא  של"ב, בשנת האר"י ונסתלק  זכינו לא בעוה"ר 

אור  מגלה היה שאז  של"ה עד התיקון  לגמור  הספיק 

בכל  הק' התורה אור גילוי  בסוד  כל לעין  ההוי"ה

כי משל"ג לביתה תירא לא אמרו זה ועל חלקיה.

בחי ' הוא 'שנים' ותיבת שני "ם, לבוש ביתה כל

שני בחי' והם צדיקים, שני שהם פתח, עם שניים

ביחוד  שדבוקים ידי על כי משיחין, דתרין  הגילויים

לגלות הכח את  יש  התפארת ידי  על הנה הפנימי ,

מהצחצחות גילוי שהוא מצח בבחי' הכתר  את 

כאחד , למעלה וממטה למטה דממעלה העליונות

יכולים  תפארת בבחי' הק' התורה אור ידי  על כי

וזה  התיקון , ולגמור כולו העולם לכל האור  לגלות

כי כולנה' היו  עלי איננו  ושמעון  איננו 'יוסף  סוד

עד  הי' לגלות צריך  היה והוא עקב י ' סוד הוא יעקב

העקביים. בחי '

àéäå' אור להמשיך  יכולים דעי"כ לראשך ' כתר

'נצור  העליונות . הצחצחות שהוא הכתר

ש' הוא שבת  כי קדשך' שבת שמור קדושך  מצות

יעקב  שהוא ש ' בסוד  חג"ת חיבור  שהוא ב"ת 

ולכן  הק', המלכות שהיא בת עם אבות , מג' הכלול

שבת, סעודות ג' מעולם החסיר  שלא רשב"י אמר

דמשיחא  בעקבתא כי  הק', השכינה הוא עין והבת

תפארת, בחי' הק ' התורה בכח היחוד  לגלות צריך

משה  בחי' שהוא אבינו  יעקב פנימיות  ולגלות 

אחד  ובזכות שיהיה, ה'וא ש 'היה מ'ה בסוד רבינו 



תשע"ד דברים פר' i`של"ס

ממשפחה  שנים ממילא רבינו , משה שהוא מעיר 

של  האור  ויתגלה יתחברו, משיחין  התרין שהם

תראינה  ועיננו משה, הוא פנימיותו אשר  יעקב

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת מלכותך 



לנפשך  חכמה דעה ai

תשע"ומטות פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו מטות  פר ' של"ס

הההה':':':': צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבבבברררר זזזזהההה ללללאאאאממממרררר ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ללללבבבבנננניייי ההההּמּמּמּמּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת רררראאאאׁשׁשׁשׁשיייי אאאאלללל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ¨¦¤£¨¨©¤Ÿ¥¥¨§¦¥§¦©©¥¨¤¤¥©§©וווויייידדדדּבּבּבּברררר

ב') ל', (במדבר

 á"é ãåñá øáãä 'äæ' ïåùìá åðéáø  äùî úàåáð

 úøàôúáù ïåñëìà éìåáâ

 é" ùøá"ב"כה נתנבא משה הדבר" "זה הק':

הלילה כחצות ה' י"א)אמר  ,(שמות 

עליהם  מוסף ה', אמר  בכה נתנבאו  והנביאים

הנביאים  כל הדבר", "זה בלשון  שנתנבא משה

הדבר , בזה רבינו ומשה ה' אמר  בכה מתנבאים

סוד  הוא הדבר  ב'זה' הנבואה ענין  עכ"ל.

ע"ה. רבינו  משה דמדרגת  המאירה אספקלריא

אלכסון  גבולי  י"ב שה "ס י"ב עולה 'זה' סוד והנה

הוי"ה, צוה אשר הדבר  וזה התפארת , במדת שיש

יחוד  בסוד ב"ה הוי"ה שם לצוות  שצריך  היינו 

ולחבר  צוותא לעשות  כלומר  ושכינתיה, קוב"ה

כל  וזה המלכות , שה"ס  אחרונה ה' עם יה"ו

מאה"כ  וזהו  ושכינתיה, קוב"ה ליחד  התכלית

שכל  כלומר לבך , משאלות כל הוי"ה ימלא

הוי"ה, שם למלאת  תמיד  יהיה הלב משאלות 

ה' עם יה"ו יחוד  בסוד ב"ה הוי "ה שם ליחד  שהוא

אחרונה.

åúåéîéðô éîéðôå  äðéáî äðáð à"æä úåéîéðô

ä"ò  åðéáø äùî  úâøãî àåäå äîëçî

äðäå הקדוש פ"ב)הרמ"ק  א' שער מגלה (פרדס

מבינה  בנינו  שהז"א אומר שהזוה"ק שאף

הוא  בפנימיות מ"מ בתבונה, שמים כונן  בסוד

מהחכמה האר"י מקבל מדברי בכ"מ נתבאר (וכבר

הז"א  פנימיות על הכוונה בתבונה שמים כונן דמש"כ

דבפנימי  היינו הרמ"ק דמש "כ  וצ"ל  מאימא, שהוא

אבא) שהוא חכמה מבחי' גם הוא והוא פנימיות  ,

בפנימיות שהוא ע"ה רבינו משה מדרגת 

אלקים  ויקרא סוד וזה מחכמה. המקבל התפארת

אש  סוד  והוא ז"א הוא דשמים שמים, לרקיע

הנכללים  קוין ג' בסוד ושמאל, ימין שהם ומים

החכמה, אור  סוד הוא הרקיע אך בתפארת,

של  לבוש יש ועליו  חכמה, שהוא י' רקע בסוד

הנהגת שהוא הז "א שבחינת  באופן  שמים,

עצם  אך  התפארת , של לבושים הוא המשפט

י ' רקע שהוא הרקיע של אור  הוא התפארת

חכמה. בחי ' שהוא

 áå ãâ éðá úøàôúã ïéå÷ 'âä 'éçá  íä ïáåàø éð

äùî ãåñá  úøàôúä úåéðåöéç 'éçá àåäù

ì"åçá

ïéðòäåוחצי ראובן ובני  גד  בני  ענין דהנה הוא,

ישראל  לארץ להכנס רצו  לא מנשה שבט

הירדן, בעבר הלוי ונשארו  בעבודת באורך  (עי'

זו) ארץ בפרשה משא"כ  הבריאה, עולם בסוד  והם ,

אור  הם וגד  ראובן וסוד  אצילות , בחי ' הוא ישראל

חוזר  אור  וגד ישר  אור הוא דראובן  חוזר, ואור ישר

ועשיה יצירה בחי ' כנגד  בבריאה)והם ,(הכלולים

קו כנגד ומנשה שמאל, וקו  ימין  קו כנגד  והם

קה"ק  דהיכל ולהיות  הבריאה, וכנגד אמצעי 

מנשה  שבט חצי רק לכן  באצילות , נכלל דבריאה

בחו"ל. נשאר



תשע"ו  מטות פר' biשל"ס

äðäåכי כמ"ש גד  של בחלקו  קבור רבינו  משה

שהוא  הצדיק כי ספון , מחוקק  חלקת שם

ועיקרו דעת , ובחי' תפארת  בבחי' הוא רבינו  משה

אך  ישראל, ארץ שהוא חכמה בסוד  בפנימיות 

בסוד  הוא דתפארת  קוין  הג' שהם הלבושים בבחי '

בחו "ל  להשאר  רצו ראובן  ובני גד  ובני  הירדן . עבר

המלחמות של העבודה ששם הלבושים במקום

שה"ס  חוזר ואור ישר אור בסוד  עושה, שהצדיק 

ורצה  מיוסף הוא ומנשה ראובן , ובני גד בני 

ולכן  שכ "ם, בסוד מ'לכותו  כ 'בוד  ש 'ם סוד  להכניע

הקבור  רבינו משה בחי ' עם בחו"ל להשאר רצו

שם.

ò"éá 'éçáá íä  íãàä  ìù  úåîçìîäå úåðåéñðä

 õøà ãåñá  úåéîéðôì ñðëäì úéìëúä êà  ì"åçå

 úåìéöà 'éçá àåäù  ìàøùé

äðäå ומתעסק השם מלחמות  לוחם רבינו  משה

זה  כל אך  ואנצח, ניצחתי  בבחי ' במלחמות 

של  והנכסים והבנים האשה בחי ' וכמו  בחיצוניות 

כנגד  והם האדם, של החיצוניות  בחי ' שהוא האדם

שהאדם  המלחמות ושם ועשיה, יצירה בריאה

יסורים  או מיחוש ידי  על לפעמים עת, בכל לוחם

או מבנים, או מאשה או מנכסים לו  הנמשך 

שהם  כבוד  או  תאוה או  מקנאה נמשך לפעמים

לתקן  האדם עסק  כל וזה בי"ע, עולמות  ג' כנגד 

בזה  להלחם שצריך  המלחמות וכל דבי"ע, מדרגות

ואף  האדם, את שתופסים מחשבות הם העולם

שהוא  ישראל בארץ להיות רוצה שהאדם

וגורם  ענינים כו "כ  נפשו  על עובר מ"מ הפנימיות ,

והוא  בי"ע, שבבחינת  במלחמות טרוד  להיות לו 

במקום  הירדן בעבר נמצא רבינו שמשה הבחי '

המנשה, שבט וחצי גד ראובן  להמתיק נחלת כדי

הללו. המלחמות  כל את 

êà אך רבינו , משה של החיצוניות  רק  הוא זה כל

חכמה, הוא התפארת  פנימיות באמת 

כמ"ש  ישראל בארץ הוא רבינו משה ובפנימיות

קוין  ג' לו  יש  דהז "א אף  כי  קבורתו, איש ידע ולא

שמאל  ימין  שהם קוין  ג' לה שיש ה' אות בסוד

מ"מ  דבראשית, ב' דאות קוין  ג' כנגד והם אמצע,

מדרגת שהוא י ' אות  בסוד  פנימיות  יותר נקודה יש 

הנפרד , היש  לתקן הוא בי"ע עניני כל והנה חכמה,

של  העליון השורש  ידי על להיות צריך והתיקון 

ית', הבורא של האמיתי  היש  שהוא הנפרד  היש 

האמיתי. היש  לגלות שצריך הצדיק עבודת  וזה

'אין' בבחי' שמונח כיון  רק הוא שלו  הכח כל ואמנם

יכולים  הגמור לאין העליה ידי  על ורק  הזמן , כל

בסוד  ית ' הבורא של האמיתי  היש  ולגלות לתקן

אלקיכם. ה' אני

 ïåçèéáä  úâøãî àåä  úøàôúä úåéîéðô

 àìåëã àúééøåà ñ" äå à" ìãøî êùîðä éúéîàä

 àðéîé

 äæå והביטחון דביטחון , ב' שהוא דבראשית  ב'

שהביא  כמו  מהרדל"א נמשך האמיתי

בפנימיות ומתגלה הזוהר , בביאורי צדק  הצמח

ביטחון  רק  הוא שלו  הענין כל והצדיק  התפארת,

דכולה  אורייתא בסוד  העליון ויחוד ואמונה

קו בסוד קוין  ג' לה יש  שהתפארת ואף ימינא,

בפנימיות מ"מ קוין , הג' כל הכולל האמצעי 

הב' שבתוך  בנקודה הזמן כל דבוק הצדיק

ולכן  ימינא, דכולה אורייתא בבחי ' דבראשית 

הירדן , עבר של במלחמה להתלבש  הצדיק  יכול

חיצוניות רק  זה כי  המלכות, עיקר זה אין אך

בזוה"ק כמ"ש הלוי המלכות  בעבודת באורך (עי'

גד שם) של בחלקו נמצא רבינו  שמשה אף ולכן  ,

מ"מ  ואנצח, ניצחתי בבחי ' מלחמות  שם ועושה

בפנימיות כי  משה, של המלוכה עיקר זה אין 

התפארת, פנימיות שהוא ישראל בארץ הוא

והוא  עת , בכל החכמה במדרגת דבוק הוא ושם

כולו שהוא ימינא, כולה אורייתא של הבחי '

שהוא  דבראשית , ב' נקודת בסוד וביטחון  אמונה

שהוא  אצילות ובחי' אין  בבחי ' החכמה נקודת

ישראל. ארץ של המדרגה



לנפשך  חכמה דעה ci

 éúä  úéìëú éúéîàä  ùéä úåìâì àåä ò"éáã ïå÷

 õøà 'éçá àåäù øåîâä ïéàì  äñéðëä éãé  ìò

'ïä øòù ãåñá ìàøùé

ïëìåעת בכל שצריך  אפילו העבודה, עיקר 

שהוא  ובריאה, יצירה עשיה בבחי' לעבור

ונכסים  ובנים אשה בבחי ' האדם על שעובר מה כל

לתקן  האמיתי  הדרך  מ"מ העולם, עניני וכל

ליש  העליה ידי  על הוא המלחמות , בכל ולהצליח

צריך  ולזה הנפרד, היש  של השורש  שהוא האמיתי 

ובחי ' ישראל ארץ בחי ' שהוא הגמור לאין להכנס 

רבינו משה פנימיות של המדרגה והוא אצילות ,

שני מבין  בסוד  ישראל בארץ הנמצא ע"ה

מש "ה. ר "ת  הכרובים

 éë, גד של בחלקו  גנוז רבינו  שמשה אף  באמת 

נ' אותיות שהוא נדר  בסוד רבינו  משה מ"מ

שני מבין בסוד הן', בשער דר שהוא כלומר דר ,

הגמור  הביטחון  של המדרגה והוא הכרובים,

בבחי ' מלחמות עושה שבחיצוניות ואף הן', דשער

גניזתו שהוא הפנימיות  בכח הוא זה כל חו "ל,

מאה"כ  וזהו החמשים. שער  בבחי' ישראל בארץ

אל  תאסף  ואחר המדינים מאת  בנ"י נקמת נקום

בנ"י נקמת  ונוקם לוחם שבתחילה דהיינו עמיך ,

עמיו אל נאסף  ואח"כ  בחיצוניות, המלחמה שהוא

הגמור  הביטחון שהוא העבודה לפנימיות שנכנס

ישראל. לארץ הכניסה בבחי'

 úåìéöàá ÷åáã  úåéäì êéøö äáùçîä ø÷éò

 úðî  ìò ïåéñðä  íå÷îì úãøì äòù éôì ÷øå

 èåùé÷  úôñåú êøåöì ãøôðä  ùéä ï÷úì

äðäå מונחים שלו  המחשבות  כל כאשר האדם

שסובל, וביסורים עליו העוברים בענינים

אלא  הדרך , זה ואין  בבי"ע, רק מחשבתו  כל הרי

אלא  באצילות, דבוק מחשבתו עיקר להיות צריך

של  הבחינות לתקן  שעה לפי  לרדת  לפעמים שצריך 

הקביעות עיקר  כי  בקביעות, זה אין אך בי "ע,

לפי ורק וביטחון, באמונה להיות צריך  במחשבה

שיש  ואף  דבי "ע, הפירוד למקום לצאת שעה

אלא  זה אין  מיתה, בדקי בבחינת יסורים לפעמים

כאשר  שאפילו צדיקים והיו  בלבד , שעה לפי  ירידה

ולא  הק' בתורה חושבים היו  ניתוח, להם עושים היו

בלקו "מ  דאיתא וזהו  הניתוח, את כלל מרגישים היו

מיחוש  איזה עליו  עובר כאשר אדם כל דאפילו

וכו'. עיניו  ויעצום  חזק  עצמו שיבטל

äðäå בחו "ל נקבר שמשה להוסיף מה כדי רק הוא

שיתקשר  האני  של  התיקון  ידי  על קישוט

עיקר  זה אין אך  גדול, יותר  אין ויתגלה האין עם

עם  להיות הוא התכלית  אלא והתכלית , המקום

ביטחון  כולו  הוא ששם ישראל, בארץ משה בחי '

י ' רקע רקיע בסוד ימינא, דכולה אורייתא בבחי '

קוין  בג' ומתלבש  שיורד ואף דחכמה, י ' בחי' שהוא

של  יופי  תוספת לצורך  הוא התפארת , קוי הג' שהם

בחי ' היא הפנימית הנקודה אך  התפארת, בחי '

קוים. הג' כל פנימיות  שהוא חכמה,

äðäå'ג כנגד שהם שבועות בג' אנו  עתה

חכמה  כנגד  ראשון  ושבוע ראשונות,

ולכן  קוין, הג' של הפנימי השורש  שהיא דג"ר ,

פנימיות שהוא חכמה של לעבודה להכנס צריך

של  הדרך וזה ישראל, ארץ קדושת  בסוד  התפארת,

עולם  שהוא ישראל בארץ שגרים אמת  הצדיקי

של  היופי  ומגלים ה' מלחמות נלחמים והם היחוד,

המעלה  גודל יתגלה וכאשר  התפארת , של קוין  הג'

שהם  עושים שישראל העבודות  כל של הנפלא

של  התחלה שהוא חוזר ואור  ישר אור של העבודה

של  היופי  יתגלה ולבסוף  דקדושה, המלכות 

י ' דנקודת בהיחוד  הכל יוכלל כאשר  התפארת

באמת כי  התפארת. של הפנימי שורש  שהוא

שלוחמים  ואף הקלי', עם לוחמים ישראל כלל לעולם

ראובן  בבחי' הקלי ' עם לוחמים באמת  זה, עם זה

הוא  והתכלית  החיצוניות, בבחי' רק  זה אך וגד ,

אמונה  בחי ' ישראל ארץ בחי ' הפנימיות  לגלות

יעזור  וה' העולמים. כל בבורא וביטחון אמיתית

ה' עין  כבר ויתגלה ציון  ה' בשוב יראו בעין  שעין



תשע"ו  מטות פר' ehשל"ס

יחו "ת, עם יחו"ע ויתגלה לחסדו , למיחלים יראיו אל

חיוורתא, כולה ימינא, דכולה אורייתא ויתגלה

במהרה  צדק גואל בביאת מלכותך  תראינה ועיננו 

אמן . ממש



לנפשך  חכמה דעה fh

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

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

 úåòñîä á"î ïéá éåðéùä  äî ö"öä úéùå÷

ò"äéôñ éîé è" îì

çúô [à זי "ע צדק הצמח כ "ק בשם להקשות 

ועו"מ) א'תתקס"ז עמ' בפרשתן (אוה"ת 

הידוע ע"פ  בפרשתן)שהקשה מהאריז"ל  (ליקו"ת

אותיות מ"ב של הק' שם כנגד הם המסעות  שמ"ב

וכו') בכח אנא מתפילת היוצא וכו' ית "צ והלא (אב"ג ,

ימי במ"ט הזה הק' שם מכוונים ג"כ שאנו ידוע

השביעי יום בכל נוסף ששם אלא העומר , ספירת 

השבוע אותו של השם כללות של (בשבוע בכוונה

וכו') קר"ע-שט"ן הב' ובשבוע אב"ג-ית "ץ, שכנגד א' ,

השבוע אותו  של המלכות  המלכותספי' (שספי'

הכללי  שם מכוונים השביעי ביום וע"כ  ספי' הו' כל  כוללת

ימים) הו' כל במ"ב של מדוע הצ"צ הקשה ובזה ,

מסעות מ"ט שיהיו אשכחן לא דידן  המסעות 

ספירת ימי  במ"ט כמו  לאר"י הכניסה עד מיצי"מ

הספירה  בימי [שמתקנים מ"ת  עד שמיצי "מ העומר 

במ"ב  ואילו המלכות , ספי ' כולל המדות כל את 

מדת את  תיקנו שלא נראה לכאו ' המסעות 

ומדוע]. המלכות 

ãåò' דאי מה זו  לקושיה התלמידים אחד הסמיך 

אשכחן  המסעות  מ"ב של הערים שבשמות 

דליכא  ז ' אות  מלבד א"ב של האותיות  כ "ב כל את 

– ז' ביום היו לא שהמסעות בזה שרמזו  [ויש  בהו ,

אהבתשב"ק , ס' בשם בפרשתן ישרים עיני מאיר (ס'

באלותורה) חסרון  שיש רמז  שזה ג"כ  ונראה ,[

המלכות  תיקון  את בהם שאין  מדה המסעות  (שהיא

המלכותהז') מדת  לתיקון  ליכא מדוע כנ"ל וקשה ,

מה  הצ"צ בדברי [ועיין המסעות מ"ב באלו 

בזה  ].áשמתרץ

__________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

פסוקים ב. ז' שהוא כו' גדולת בכח דאנא מ"ב שם כנגד שהוא היינו מ "ב במספר המסעות  שהיו מה והנה שם, הצ"צ זל"ק 

והבחינה  נה"י חג"ת  בחינות מששה כלולה מהן א' וכל מלכות  נה"י חג"ת  מדות  שבעה כנגד תיבות ששה בו יש  א' וכל

יסוד  עד שבחסד חסד בחי' ששה רק יש  בחסד כמו כלל, כאן נמנין אינן כו ' דגבורה מל' דחסד מל' מדה שבכל השביעית 

נה"י  חג"ת  בחי' נגד תיבות ו' בה יש  השביעית המדה שהיא מלכות  במדת  גם וכן בחינות ששה בגבורה וכן שבחסד,

לבריאה  עתיק  דאצילות  מלכות  הממוצע  היא מלכות  בחי' הנה כי והטעם מ"ב ש ' בחשבון כלל אינה שבמלכות  ומל' שבמל',

עתיק להיות  שיורדת  בלבד היא שבעליון מלכות  שבחינת לאצילות  עתיק דא"ס ומלכות  כו' ליצירה עתיק דבריאה ומל'

והנה  נתגלה לבד מל' מדת  רק למטה ולהתגלות לירד יכולים אינן מל' מדת  מן שלמעלה הבחינות משא"כ לתחתון ומקור

שלכן  למעלה מלמטה עליות בחי' הוא מ"ב שם וכן למעלה מלמטה עליות  בחינות שהם זו מבחי' הפך  הם המסעות  ענין

ע"ב, ש' הוא שמוע אם והי' שני' ובפ ' מ "ב שם כנגד ובשעריך עד מואהבת  תיבות מ "ב בה יש דק "ש  ראשונה פרשה גם

היא  ראשונה שבפ' חסד אהבת  שבחי' מפני הענין אך  בגבורה, הוא מ "ב וש' ואהבת  חסד היא שמע  פ' הא קשה ולכאורה

ההעלאות  שכל מ"ב שם בחי' הוא ולכן מאדך בכל ענין וזהו ה' באור ולהבטל ליכלל למעלה ממטה ותשוקה ביטול בבחי'

משא"כ  המתעלים והם עצמיים שהם בחי' ששה רק נמנה מדה שבכל דוקא מ"ב במספר הוא ולכן כידוע , מ "ב שם ע "י הם



תשע"ו  מסעי פרשת דא"ח fiליקוטי 

 éðåàâå  ì"öæ øòèñåù  íåçð 'ø ö" äøäî  äùòî

 áåìå÷åñ øéòä

õøéúå [ á המקובל המעשה בהקדם בזה מורנו 

השבועות ) דג ' דיומא (מענינא

זצ"ל שוסטער  נחום ר ' תמים מהרה"צ חסיד (שהיה

סוקולוב) שבעיר רביז"ל מאנשי מרבים אלקים וירא

ומרות גדולות בבכיות חצות תיקון  שערך

הג  צער  על רבה רב ובהתאוננות  ושאלהו  לות,

מרדכי)העיר ר' גבריאל (הגה"ק  שלמה ר ' וכן

הרב של העיר)החברותא למדני מגדולי ג "כ  (שהיה

חצות בתיקון ומתאונן בוכה שאתה יתכן איך 

להרגשה  זכינו  לא אנו  ואילו  כזו , גבוהה בדרגה

גדול  אתה וכי כמוך, השכינה בצער  חזקה כ"כ 

אדרבא  לבו, בתום הנ"ל נחום ר ' להם ענה מאתנו,

אינכם  הרי ועבודה"י בתורה גדולים שאתם שהיות

אני משא"כ ביהמ"ק , של העצום בחסרון  מרגישים

מורגש  אצלי  הרי ועבודה"י  מתורה ריק שהנני

לבכות יכול אני וע"כ  ביהמ"ק  של החסרון  ביותר 

אלו גאונים [ונתפעלו חצות  בתיקון  מרה

האמיתית שתשובה והבינו התמימה, מתשובתו 

רביה"ק  של הק ' אורו אצלו  שמאיר היא לשאלה

בקירבה  חזקה להרגשה זוכה שעי"ז הלקו"מ

הם  גם זכו ועי"ז צערה, ובהרגשת הק ' לשכינה

רביה"ק] של הגדול לאורו  הנחלונתקרבו מבועי (עי'

מ"ה) ברזל  אבני"ה כא, עמ' 38 .גליון

íéùðàì øúåéá ááçî è"ùòáä  äéäù íòèä

íéèåùôå íéîéîú

íðîàå [â,אמת נקודת הנ"ל בתשובה יש 

זי "ע  מוהריי"צ מכ "ק אי' וכעי "ז 

ועוד ) ג, אות  יא, היה (ליקו"ד  הק' הבעש"ט שרבינו

בהם  שאין ותמימים, פשוטים יהודים הרבה מחבב

כך  משום ודוקא ועבודה"י, תורה של מעלות  ריבוי

השרשית הנקודה פעמים הרבה אצלם מאיר 

ת "ח  מאצל יותר  העליונה' 'הכונה של והפנימית 

שזוכים  ה' ועובדי  ת "ח שאצל והיינו  ה', עובדי 

שעולים  בעליות והשמחה האורות  להרגשת 

לישכח  עלול ועבודה בתורה למדרגה ממדרגה

הש "י רצון  עשיית של העליונה, הכונה נקודת  מהם

הפשוט  והיהודי  בתחתונים, ולגלותו  להמליכו כדי 

למדריגה  ממדריגה ועליה אורות מרגיש שאין

בתמימות המצוות ועושה המצוות , בעשיית

אמר  רחמנא – תוקעין למה בבחי' עול בקבלת

של  הנקודה בפשיטות  יותר אצלו מונח תקעו ,

מלכות עול וקבלת האמונה נקודת  שהיא התכלית

כל  ועל עליו הש "י  את  להמליך שמתכוין  שמים,

בתחתונים)העולם דירה ית' לו עשיית שהיא (בבחי' –

שתתבצע  – העליונה הכוונה של התכלית נקודת

ניכר  רבות  פעמים וע"כ  השלימה, בגאולה זו כונה

לגאולה  והצפיה ההשתוקקות  פשוטים יהודים אצל

ופעמים  וכנ"ל. מעלה, אנשי  מאצל יותר  השלימה

__________________________

דכל  סתימו שהוא ב"ה א"ס באור הוא שהעליות לפי והיינו כו' המדה והמשכת  גלוי שהיא מדה שבכל השביעית הבחי'

המדה  גלוי מבחי' היפך והוא כו' הגדולה ה' לך  כלל איהו מדות אילין מכל דלאו ית' בו בטלים המדות להיות  סתימין

בחי' הוא העומר שספירת  לפי בחי' ז' יש מדה שבכל ימים מ "ט הם העומר בספירת משא"כ וכו', מה ודבר יש  בבחי'

בנפש  שנמשך  עד לעשייה ומיצירה ליצירה ומבריאה לבריאה מאצילות  שנמשך גילוי ל' יום כו' אחד יום היום המשכות 

למטה  והמשכה גלוי להיות הוא העיקר שהרי במספר הם אלו מדות  משבעה מדה שבכל השביעית  בחי' גם ולכן האדם,

שממנו  מקור הוא כי במספר אינו עצמו והוא פסח, של ראשון מיום לספור מתחילים ומהיכן כנ"ל, זו בחינה ע"י שזהו

כתי' דפסח  ראשון ביום כי וממשיכים וכו'סופרים מהחכמה למעלה רוממות  בחי' שהיא פי' רמה ביד יוצאים ישראל ובני

שלמעלה  בחי' הוא רמה ויד דאבא מוחין ששבת מהשבת שלמעלה מבחינה פי' השבת ממחרת לכם וספרתם נאמר ולכן

מטעם  דוקא מ "ב רק היו במסעות  אבל דייקא, בחי' ז' מדה בכל להיות  יום מ"ט  ותספרו תמשיכו זו ומבחינה כנ "ל, מזה

עכל"ק . וכו'. הנ"ל



לנפשך  חכמה דעה gi

את יותר הפשוטים האנשים מרגישים רבות 

למטה שמים כבוד התגלות של (שהם החסרון

הזה) החסרון במקום לגילוינמצאים יותר ומשתוקקים

בעוה"ז  יתברך העליונה)כבודו  הכונה תכלית  ,(שהיא

על  בני  אנשים שלהם משא"כ  בעבודה"י עולים יה

למקום  עלמא דהאי מאוירא ופורחים יוצאים וכאילו

של  החסרון את  כ"כ  בו  מרגישים שאין  עליון

שמים כבוד היא התגלות חיותו כל אמת צדיק  (ואמנם

מצותיו  בכל  וע"כ אמונה, מצותיך  כל  בבחי' מאומנה,

השכינה  עם בדביקות  נמצא למדרגה ממדרגה ועליותיו

שוכח  אין למדרגה ממדרגה עמה כשעולה ואף וכדלהלן,

בכל שהרי – ח"ו כבודה וחסרון השכינה מצער אחד  רגע

ח"ו) הימנה ישכח ואיך ועמה בכוחה רק עולה .עליותיו

äôöî êéà  ç"çä  úà è"ðøâä ìàùù äùòîä

äìåàâì ë" ë

øôéñå [ãנפתלי ר ' הגאון  ששאל מעשה בזה

איך  זי"ע חיים החפץ את זצ"ל טרופ

באופן  עת בכל ולהתגעגע ולייחל לצפות  כ "כ יכול

השלימה לגאולה החזקה נשגב הצפיה גודל (כידוע

ע"כ לדבר מרבה שהיה לגאולה בכל הח"ח אצל  שראו

לזה  ולהתכונן עת  כשלומד )â בכל לו  חסר  מה והלא ,

בתכלית בהשי"ת  לידבק בזה וזוכה הק ' הגמ'

ביהמ"ק  של החסרון  כ "כ מרגיש  ואיך  הדביקות ,

של הגדולה דרגתו זו משאלה שרואים מורנו (וביאר

התורה  בלימוד בהשי"ת  גדולה לדבקות  שזכה הגרנ"ט

זוכה  הח"ח שגם בודאי שידע הח"ח, על שהתפלא עד 

התורה"ק, בלימוד  בהשי"ת  גדולה לדבקות  כמוהו לכה"פ

ולהתאונן  להתאבל הח"ח יכול  איך ותמה התפלא וע"כ

השלימות להרגשת כשזוכה כ"כ, לגאולה ולצפות

התורה"ק ) בלימוד ית' בו הח"ח בדבקות  לו  וענה ,

שאין  הגדול החסרון נפש  של דכדוכה עד לו  שכואב

שהלימוד  והיינו בעולם, שמים כבוד  התגלות עתה

גדולה  באמונה עומ"ש  בקבלת היה הח"ח של

העליה  בשעת אף וע"כ הק', לשכינה ובדבקות 

בלימוד  בהשי "ת שלו  הגדולה והדבקות  והשלימות 

הצער  מגודל דעתו להסיח יכול היה לא התורה"ק 

__________________________

רבים,ג. דורות צדיקי בין חיים לחפץ שני היה ולא דומה למשיח  וצפיתו באמונתו כתב, תפו) עמ ' (ח "ב ופעלו חייו הח"ח  בס'

יישאל  הדין שביום אומרים חז "ל הרי לבואו, לצפות היא מצוה בכלל הרי המשיח דבר על בתפלותיו מזיל היה רבות דמעות 

למשיח. לגאולה, הצפיה ערך על מצביע הוא בו  זה, בשם מיוחד קונטרס  חיים החפץ חיבר ואמנם לישועה", "צפית  יהודי כל

מדבר  בואו. פעמי את כבר שומעים הנה הנה, כי היה, נדמה - לזה? בנוגע  דיבר לא ואימתי - המשיח  אודות מדבר מששמעוהו

להתכונן  שיש בהנחה, השערה כחוט אף לפקפק למישהו איפשר לא ששוב עד שכזו, בטחון בנעימת  שכזו, עמוקה ברצינות היה

כל  דמשיחא. בעקבתא כבר שרויים אנו כי לראות  מסוגל הוא "אף  אומר, היה סומא", "אפילו ישראל. גואל פני במהרה לקבל

קרובים  והרינו (הגלות ), וסוער גועש ים פני על בשחיה עברנו קט  רגע  עוד כלל. רחוק זה אין כבר כך . על מעידים הסימנים

פעמים  שואל היה אותו מבקרים שהיו אורחים מפי לו". אחכה שיתמהמה פי על אף - ומזומנים מוכנים להיות עלינו לשפתו. כבר

מתעטף  היה לזמן ומזמן המשיח  פני בה לקבל כדי מיוחדת שבת קפוטת  לעצמו הכין אף  משיח . אודות  בעירם מדברים אם רבות 

לו. לחכות  ויושב בה

הקבועים  זמנים שבתות , ומוצאי שבתות  לילי כתב, הח "ח) תלמיד זצ"ל קרביץ יהודה הג"ר בשם (ח"א ישראל עיני מאיר ובס'

ה"שכינתא  צער לענין הח"ח  מגיע דבריו, יתר בין מאד, תכופות לעתים הק'. הישיבה לבני בביתו חיים" ה"חפץ לשיחות 

שוב  לשמוע  לנו היה קשה בתחילה במהרה. צדקנו משיח בביאת שמים כבוד להתגלות  ומתחנן כאוב שליש  ובדמעות  בגלותא",

הזמן  במשך אך זה, מטעם אלו לשיחות  מלבוא מיעטו ורבים ענין, באותו פעם אחר פעם ונשנות החוזרות בכיותיו את  ושוב

כך  הנוראים, שבימים מעשיך " כל על פחדך תן "ובכן כתפילת פעם. בכל המתחדשות  שבדמעות  ה'" "עבודת  את להכיר למדנו

רצונו  כולם ויעשו יצור כל ויבין פעול כל וידע  השכינה לצער די שיאמר למשיח, בצפייה חיים" ה"חפץ גדול הכהן עבודת היתה

לעין  יתגלה ה' וכבוד שלם כל.בלבב



תשע"ו  מסעי פרשת דא"ח hiליקוטי 

בעולם שמים כבוד התגלות של (שהיא והחסרון 

בעולם) הק ' השכינה גילוי – ית' מלכותו .מדת

ìåëé  íàä ø"åîì ìàùù èåùô ùéàî äùòîä

 úåòåáùä 'âá úåùãç ïéìéôú úåð÷ì

øôéñå [ ä אליו התקשר  זה איש (מחו"ל )שבשבוע

ביותר להתפללפשוט אפי' יודע (שאינו

הסידור  מתוך התפילה סדר וכו')את היותכראוי לשאול

מאביו, שירש  התפילין  שנים הרבה מניח שהוא

לרוב  פסולות  אלו שתפילין שיתכן לו העירו  ועתה

תפילין  לקנות  לו מותר  אם למו"ר שואל וע"כ  יושנן 

וכו', השבועות  בג' ג "כחדשות ניתן זו (ומשאלה

בורותו) גודל  לאנשים להכיר דוגמא היא וזו ,

אין  כזה שאדם שמובן  הבעש"ט, שמימי הפשוטים

התפילין  בקדושת  השגה שום שאין לו  מה (מלבד

ספק לו יש  ע"כ  תפילין הנחת של  החיוב בגודל  כלל  מבין

ולא  פסלות חשש עם תפילין להניח להמשיך  לו שמותר

השגה  לו שאין ודאי הרי השבועות  בג' חדשות לקנות

התפילין) של  הק ' המוחין ובאור שמניח בדבקות אלא

אחד  שמצד עול קבלת חיוב מפני רק  (מצדהתפילין 

הפנימיים) שניהאורות  מצד אך נמוכה, דרגה זו  הרי

עליו) שמאיר מקיף האור כזה (מצד  באופן  ניכר  הרי 

עבד  כמו  להשי"ת  ביטול של העליונה הכוונה יותר 

המצוה  ומקיים והשגה, הרגשה שום לו  שאין  פשוט

אדם  [ואצל בלבד  ה' רצון קיום לשם עומ"ש בקבלת

התפילין  בקדושת והרגשה להשגה שזוכה מרומם

לא  המצוה שקיום עצמו  על לעמול עבודה ישנה

ודרגת והבנתו השגתו הרגשתו  על מיוסדת  תהיה

בבחי ' המצוה יקיים אלא המצוה, בקדושת דבקותו 

השגותיו וכל תקעו, אמר  רחמנא תוקעין  למה

להוסיף  כדי רק  יהיו  המצוה בקיום שלו והארות

המצוה]. בקיום ויראה אהבה ושמחה, התלהבות 

'øôá à÷ééã àöîðù á"ò ' ÷ä  íùî ì"ðäì êîñ

òåîù  íà äéäå

ãåò [å שבפרשה דאשכחן מה לזה הסמיך

אי ' [שעליה קרי "ש  של הראשונה

ע"ב)בחז "ל לה דף  יותר (ברכות  עליונה דרגה שהיא

מ"ב  בה יש הרי מקום'], של רצונו  'עושין  של

[שהיא  שניה בפר' ואילו  הק', מ"ב שם כנגד  תיבות

מקום', של רצונו עושים 'אין  של נמוכה בדרגה

ותירשך  דגנך ב'ואספת  לעסוק צריכים וע"כ 

שם  מכוונים בה הרי  הנ"ל], חז "ל כדברי  ויצהרך '

שם  כידוע והלא הכוונות, בסידור  כדאי ' ע"ב של

מ"ב משם יותר גבוהה בדרגה הוא מ"ב ע"ב (ששם

ספי' כנגד  ע"ב ושם הבריאה, עולם – הבינה ספי' כנגד

כידוע) האצי' עולם דרגת – שבפר'החכמה יתכן  ואיך  ,

מאיר  נמוכה בדרגה היא שכנ"ל שמוע אם והיה

יותר . עליון  שם בה

'àå'בפר שדייקא הנ"ל, ע"פ  בזה מההסברים

המצוות קיום בענין  העוסקת שמוע אם והיה

בעבודתבפו שעוסקים הפשוטים האנשים אצל על

כנ "ל )השדה וכו' ויצהרך' ותירושך דגנך  ,('ואספת

להכוונה  הביטול ענין שלהם במקיפים מאיר 

ע"ב)העליונה בשם מרומז הביטול  יותר (שענין

בכל  ואהבת  פר' לקיים שזכה העובדה"י  מאצל

למעלה  ועולה ופורח וכו ' נפשך  ובכל לבבך

השרפים  של העליה בבחי ' – מ"ב בשם ה' באהבת 

הבריאה עולם ואהבתשל בפר' זו בעליה (שכנ"ל

ענין  שהוא – הבריאה דעולם שם – מ"ב שם מאיר

ואילו  למעלה, ולהכלל לעלות חוזר ואור ההשתוקקות 

שם  מאיר שמוע אם והיה שבפר' בפועל המצוות  בקיום

של ישר אור בחי' – האצי' עולם של  השם שהוא – ע"ב

בחי' שהיא – למטה מלמעלה היורד  אלקות  גילוי

דיירה  ית' לו ולעשות העליונה והכוונה התכלית

דייקא) .בתחתונים

'êùåç àøåáå'  äøéöéä íìåò  úìòî 'éçá

íéëàìîäå  äàéøáä íìåò  ìòî ,åáù  íéëàìîäå

åáù

ãåò [æ עולם לגבי דאשכחן  מה לזה הסמיך

שעולם  שאף היצירה, ועולם הבריאה

מעלה  בחי' יש  מ"מ היצירה מעולם גבוה הבריאה



לנפשך  חכמה דעה k

'יוצר  הנקרא היצירה עולם øåàבעולם לעומת  '

'ובורא הנקרא בחי 'êùåç הבריאה שיש והיינו ,'

היצירה בעולם מעלה  בבחי'שיש העבודה"י (שהיא

יותר) שנמוכה אל החג "ת  קירבה יותר בה יש  ובכ"ז 

שהוא הכוונה øåàתכלית   éåìéâ למטה אלקות 

עולם  שעבודת שאף והיינו הבריאה, מבעולם יותר 

נעלית המוחין, עבודת  – הבינה עבודת  – הבריאה

– המדות עבודת  – היצירה עולם מעבודת בעצם

היצירה  בעולם מעלה בחי ' יש מ"מ – חג"ת 

אל  זו  בעבודה שיש הקירבה בענין  אור , שנקרא

בתחתונים  דירה עשיית – העליונה הכוונה נקודת

ית'. לו 

êéîñäå' דאי מה עוד  ברישלזה אוה"ת (עי'

יש פרשתן) הבריאה שבעולם

ישעי'למלאכים אותם שראה שרפים (הנקראים

והנביא) כנפיים, יש שש היצירה בעולם אילו

יחזקאללמלאכים אותם שראה הקודש  חיות  (הנקראים

במלאכים הנביא) חסרון  הוי ובפשטות  כנפיים, ד '

היצירה המקובלים דעולם בזה שהאריכו (כמו

שם ואכמ"ל ) התרוה באור  בצ"צ מבואר  אמנם ,

כנגד  הוא ד' מנין שכל בקבלה  בחי' שיש  הנ"ל ע"פ

כנגד  הוא ו' מנין וכל הוי"ה, שם של אותיות ד'

הו "ק  מדות )בחי' ו' בה שיש הז"א לבחי '(ספי' וא"כ ,

גבוהים  שהם אף  הבריאה דעולם המלאכים הרי  זו

למעלה  בהם שפורחים כנפיים ו ' להם שיש יותר 

ה' אות על הרמז  להם חסר מאידך  הרי יותר 

הוי"ה שם של תכליתאחרונה שהיא – המלכות (ספי'

בתחתונים) למטה ית ' להמליכו מלאכים הכוונה ואילו ,

זה  הרי  כנפיים ד' רק  להם שיש  היצירה דעולם

אל  קרובים הם והרי הוי "ה שם אותיות  ד ' כנגד 

וכנ"ל. יותר התכלית 

ïëåשבפסוקי הא בביאור  חב"ד בחסידות  אי'

עוסקים  היצירה עולם כנגד  שהם דזמרה

בעולם  המתגלה הש "י  שבח בתיאור  בעיקר

שמתארים  דזמרה פסוקי  ענין  כל שזה – העשיה

וכל  ובארץ בשמים הנראים הש"י נפלאות  את 

ידך  את  'פותח עלמא, בהאי ית ' והשגחתו צבאם

וגו", אסורים ומתיר  כפופים זוקף  'ה' וגו", ומשביע

וירח' שמש  'הללוהו וגו", לב לשבורי 'הרופא

וקיטור ', שלג וברד 'אש  אור', כוכבי כל 'הללוהו

וגו", בהם אשר וכל 'הימים וגו ", גבעות וכל 'ההרים

היצירה עולם שדרגת כנ"ל עבודה"י והיינו  (שהיא

שבלב) והדבקות  היראה האהבה יותר במצות קרובה

בתחתונים  ית ' כבודו גילוי  של הכוונה תכלית  אל

עלמא. בהאי

 ïééðòá  ú"ú ìòî úåéùòî  úååöîä  íåé÷ úìòî

äðåéìòä  úéìëúä

ãåò [çקדישא בתניא מט אשכחן דף  לז פרק (ח"א

מעל ע"א) המצוות קיום מעלת בחי ' שזו 

כל  כנגד  שקולה שת"ת  שאף  התורה, לימוד  מעלת 

כולם')המצוות כנגד עבודת('ות"ת בחי ' היא שת "ת ,

הנעליתהמוחין  הדבקות  בבחי' יותר חשובה (שהיא

קיום  בעבודת שיש  מהדבקות  בת "ת  שיש יותר

התורה"ק המצוות ) מלימוד  להפסיק  צריך  מ"מ ,

אחרים, ע"י  לעשותה שא"א מצוה כל קיום עבור 

העליונה  הכוונה שהיא התכלית , שבענין  היות 

יותר  מתבצע הר "ז בתחתונים דירה ית' לו  לעשות 

בלימוד  מאשר  יותר  מעשיות  המצוות  בקיום

התורה"ק .

 ïåøñç úîçî éùå÷á åéäù  úåòñîä á"î

 éùå÷ì íøåâä ––––  ìâòä àèç  íâô ––––  äðåîàä

äãåáòä

ô" òå [ è המ"ב שבאלו  מובן ההקדמות  אלו  כל

בהם  שתיקנו אף שבמדבר מסעות

בכ "ז  הק ' מ"ב שם תיקוני שכנגד גדולים תיקונים

מדת – המלכות מדת  של החסרון ענין  בהם היה

ישראל  בני  צריכים היו  שע"כ  – הק ' האמונה

רבה, ויגיעה בקושי המסעות  אלו  כל לעשות 

מרביז "ל מ)וכדאי ' סי' קמא הרמ"ע (ליקו"מ בשם

' שכל הוצרכוäìà מפאנו ישראל' בני  מסעי 



תשע"ו  מסעי פרשת דא"ח k`ליקוטי 

' העגל חטא של הפגם מפני  אלקיך äìà אליהם

.ãישראל'

åäæåבלקו "מ פו)כדאי' סי' 'מקוצר (תנינא עה"פ 

עבודות ענין  שכל קשה', ומעבודה רוח

דע, וזל"ק , אמונה, חוסר בגלל רק  הם קשים ויגיעות 

הם  כן על אמנה, מקטני הם שהעולם ידי שעל

בודאי כי קשות עבודות דהינו לתענית, צריכים

'אין  כי דבר , בכל יתברך  השם לעבוד  שאפשר ידוע

בריותיו' עם בטרוניא בא הוא ברוך  (עבודה הקדוש

ג ) קשות,זרה לעבודות  לפעמים שצריכין  מה אך ,

לברכה  זכרונם רבותינו  שאמרו מה בבחינת  הוא

ע"ב) עד  אערקתא (סנהדרין אפלו  שמד 'בשעת  ,

אין  שבאמת  שאף נמצא יעבור ' ואל יהרג דמסאני 

שמד , שעת  שהוא מחמת  אך  זה, על שיהרג ראוי 

דת על להעבירו  דיקא ורוצים מתגברים והם

מוכרח  הוא כן  על ושלום, חס לכפירות, ולהביאו 

זרה  והעבודה קל, דבר על אפילו  נפשו  למסור

בבחינת  הם קל"ה)והכפירות יש (תהלים אין "אף  ,

אמנה  והקטני  כלל רוח שום בהם שאין  בהם"- רוח

ממוצע, כמו שהוא רוח", "מקוצר  בבחינת הם

בחינת שהיא שלמה, אמונה להם שאין  דהינו 

אחר  במקום כמובא רוחו, סימן מאריך א (בלקוטי

להם קנה) שאין לגמרי, כופרים אינם כן פי על ואף  ,

קצרה  ורוחם ממוצע, כמו  הם רק  כלל, רוח שום

וזהו רוח מקוצר  ו)בחינת רוח (שמות "מקצר  ,

"קוצר  בבחינת שהם שמחמת - קשה" ומעבדה

זה  ידי  על כנ"ל, אמנה קטני  שהם מחמת רוח",

כמו כנ"ל ולתעניתים קשות  לעבודות  צריכין

צריכין  לגמרי , אמונה קלקול שהיא השמד שבשעת 

נפש  למסור  כמואפילו  קל, דבר  על אפילו ממש ם

לעשות צריכין  באמונה, ופגם קטנות  כשיש  כן 

בקטני בחינות כמה ויש  כנ"ל קשות עבודות

כמו אמנה, קטני שהם צדיקים אפילו יש  כי  אמונה

לברכה זכרונם רבותינו  ע"ב)שדרשו מח על (סוטה

לצדיקים' גרם 'מי - קטנות" ליום בז  מי  "כי פסוק ,

עכל"ק . וכו '.

, åðééäå האמונה נפגמה שבו  העגל חטא שלולא

המסעות אלו  לכל בנ"י  צריכים היו לא

הניצו"ק  כל של התיקונים כל מתקנים והיו הקשים

[וכדאי ' אליהם נסיעה ללא אחר באופן  שבמדבר

העולם  בכל בנ"י  גלות כללות לגבי  הק ' באוה"ח

הניצו"ק  כל מתקבצים שהיו חוטאים היו  לא שאם

להתענות צריכים היו ולא אליהם, העולם מכל

בגלות. לירד 

–––– äðåîàä ïåøñçî 'æ úåà úåòñîä  ìëá ïéà

íúñéðëá  äðåîàä ïå÷éúì åëæ  óèäå íéùðä ÷øå

 é"øàì

ìòå [é אין המסעות  מ"ב אלו שבכל יתבאר זה פי 

המסעות באלו הצורך  שכל וכנ"ל ז', אות 

האמונה חסרון  מפני  המלכות )רק  ספי' – הז' ,(ספי'

אב"ג  של הכללי  שם את המסעות באלו אין  ולכן

__________________________

ישראל"ד. בני יסעו זה בשביל ישראל אלקיך  באלה שחטאו בשביל ישראל בני מסעי "אלה מאמרות , בעשרה איתא שם, זל"ק

שיכול  שלמה, באמונה מאמין היה אם כי אלילים עבודת בחינת  הינו האמונה, קלקול בשביל הוא אדם, של הנסיעות כל נמצא

אלילים  עבודת בחינת הינו אמונה, קלקול היא הנסיעה כי נמצא נסיעה שום נוסע היה לא צרכו, כל לו להזמין הוא ברוך  הקדוש

הטלטול  את  מתקן טלטול, ידי על גם וטלטול. נסיעה בחינת  זה 'צא', לו", תאמר "צא ל), (ישעיה אלילים בעבודת שכתוב וזה

י"א), (דברים שכתוב כמו המטר, נמנע  אלילים, עבודת  ידי על גם כהתכנס ". צרה  "והמסכה כ"ח), (שם למעלה כביכול שגרם

רש"י  שפרש כמו לעם", שלום הרים "ישאו ע"ב), (תהלים שבע  אין מטר, וכשאין מטר" יהיה ולא וכו' אחרים אלהים "ועבדתם

כמו  תורה, בטול על בא הגלות גם פרנסתו. בשביל למקום, ממקום ולטלטל לנסוע צריך אחד וכל לחברו עוזר איש אין אזי

ג). פרק (אבות תורה אין קמח , וכשאין גשמים עצירת בא אלילים, עבודת ידי ועל דעת " מבלי עמי "גלה ה'), (ישעיה שכתוב

עכל"ק .



לנפשך  חכמה דעה ak

הספירה)ית "ץ בימי ספי '(כמו תיקון  כנגד שהוא

ורק  אלו, במסעות  נתקנה לא שעדיין  המלכות 

הארץ באי  דור  וכן בעגל חטאו  שלא (שהם הנשים

יותר  קטנה בדרגה היו והם יהיה לבז אמרתם אשר הטף 

נמוכה) השגה – טף  המלכותבבחי' מדת לתקן  זכו  הם

להכנס  דייקא הם זכו  שע"כ הק ', האמונה מדת –

הק' האמונה אור בתוקף מאיר שבה – לאר"י

חז"ל דברי על  קנה, סי' קמא בלקו"מ רביז"ל  (וכדברי

ראה  אפים האנשים )äארך שאצל כנ"ל והיינו  ,

המדבר הפשוטים דור של  והטף הנשים דרגת (שזו

__________________________

וצומח ה. גדל הוא אזי טובה, בארץ חטה כשמניחין למשל, כמו אמונה חסרון מחמת הוא והעצלות , העצבות  עיקר כי שם, זל"ק 

אבל  דבר שום לו מזיק אינו כן על הגודל, וכח  הצומח  כח  שיש מחמת  וזה ורעמים, זיקים ולא רוח  שום לו מזיק  ואינו יפה,

בחינת  היא ואמונה הגודל וכח הצומח  כח לו שאין מחמת בארץ, נרקב הוא אזי לזריעה, טובה שאינה בארץ החטה כשנותנין

(שבת  לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וכמו גדול, לשון הדסה", את אומן "ויהי ב), (אסתר שכתוב כמו הצומח , וכח הגודל כח 

ואינו  דבר, שום לו מזיק  אין אזי הצומח, וכח  הגודל כח  בחינת  שהיא אמונה, לו כשיש כן ועל זרעים' סדר זה 'אמונה ל"א),

כשיש  אבל שבעולם ענין משום ומתפחד מתירא אינו כי להצדיק, ונוסע כראוי, בחיות ומתפלל דבר, ושום אדם משום ירא

וכבדות, ועצלות  עצבות לו יש כן ועל הנ "ל, החטה כמו ממש , נרקב הוא ואזי הצומח, וכח  הגודל כח לו אין אזי באמונה, חסרון

עושה  רק בעבודתו, ובלבול בטול שום על משגיח  ואינו דבר, משום ירא שאינו מה הינו אפים, ארך בחינת  וזה ממש, נרקב והוא

שאין אפים ארך  בחינת  זה שלו, את את בעבודתו שלו את  עושה רק  דבר, שום לה אכפת לא כי אותו, לבלבל יכול דבר שום

ראה), פרשת  (ספרי בעולם' אף חרון בעולם זרה עבודה שיש זמן 'כל כי אמונה, בבחינת  תלוי הוא אפים ארך  יתברךכי השם

ידי  על שזוכה הינו אף, החרון הפך שהוא אפים, לאריכת  וזוכין אף, החרון נתבטל זרה, עבודה הפך שהוא אמונה ידי על אבל

ולא  יתעצב ולא הכל, שיסבל ועבודתו, בתפלתו עליו שעובר ומניעה בלבול דבר כל על אפו שיאריך  אפים, לאריכת אמונה

הבלבולים  כל על יחוש ולא הכל, על ויעבר בעבודתו, שלו את  ויעשה כלל, לה יכפת  ולא רוחו יעצר רק  כלל, זה ידי על יתעצל

גדל  הוא זה ידי על כי הצומח  וכח הגודל כח  בחינת שהוא אמונה, ידי על שזוכין אפים, ארך  בחינת הוא זה שכל כלל והמניעות

רק ושלום, חס  זה, ידי על ולמנעו ושלום, חס  ועצלות בעצבות להפילו מונע  שום לבלבלו יוכל לא כי בעבודתו, ומצליח וצומח

כח  בחינת אמונה, בחינת  אפים, ארך  בחינת הוא זה שכל כלל, הבלבולים כל על יסתכל ולא ושמחה, בזריזות  שלו את  יעשה

בחינת  הוא ישראל ארץ כי אפים ארך  לבחינת  זוכים שם כי ישראל, בארץ תלוי אפים שארך  ודע, כנ"ל הצומח וכח  הגודל

דומה  ישראל בארץ הדר 'כל ע "ב), ק "י (כתבות  חז "ל שאמרו וכמו אמונה", ורעה ארץ "שכן ל"ז ), (תהלים שכתוב כמו אמונה,

יוכל  שלא דהינו כנ "ל, אפים אריכת לבחינת זוכין אמונה ידי ועל אמונה, בחינת  הוא ישראל שארץ נמצא אלוק' לו שיש כמי

אמונה, בחינת שהוא ישראל, ארץ ידי על זוכין הישראלי, איש עבודת  שעקר נמצא כנ "ל מעבודתו ובלבול מונע  שום לבלבלו

ומעכב  מונע שום על להסתכל ולבלי בעבודתו, להתחזק  זוכין זה ידי שעל הצומח , וכח הגודל כח בחינת אפים, אריכת  בחינת 

רבנו, משה של וההתלהבות ההשתוקקות  גדל וכנ "לועקר זה ידי על אם כי באמת  השם לעבודת  לזכות  אפשר שאי ומבלבל,

ישראל  בארץ ששם שראה מחמת אפים, אריכת של זאת  מדה בשביל רק  היה כך, כל ישראל לארץ מתלהב שהיה השלום, עליו

'מה  וישתחו", ארצה ויקד משה "וימהר קי"א), (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה כנ "ל אפים ארך  לבחינת  זוכין

שהיה  ארצה", "ויקד כן על כנ"ל, ישראל בארץ תלוי שהוא אפים ארך  בחינת  שראה מחמת  כי כנ"ל, הינו ראה' אפים ארך ראה

ולא  חדא אמר ומר חדא אמר מר ראה אמת אמר 'וחד שם, שאמרו וזה כנ"ל אפים לארך  לזכות כדי ישראל, לארץ בוער לבו

אפים  ארך מנה שמע בגמרא שם ומסיק מ"ז) סי' ואכלתם (בהתורה אחר במקום כמבאר אמת  בחינת  הוא ישראל ארץ כי פליגי',

אריכ  בחינת הוא עקר כי ישראל,ראה, לארץ וגעגועים כסופין לו שיהיה יתברך  מהשם לבקש אדם כל וצריך כנ "ל, אפים ת 

ק"ה) (שבת עכו"ם' עובד כאלו הכועס 'כל כי ולעצבות, להכעס  סגלה והוא ישראל לארץ הצדיקים לכל געגועים שיהיה וגם

מבקשים, אנו היחוד, אמונת שהוא שמע , קריאת שקדם וזה הכעס , הפך אפים, ארך בחינת  אמונה, בחינת  הוא ישראל ארץ אבל

שמע, קריאת  הינו לאמונה, זוכים זה ידי ועל ישראל, לארץ ומתגעגעים מבקשים שאנו הינו  לארצנו', קוממיות  יוליכנו 'והוא

עכל"ק . אמונה. שהוא



תשע"ו  מסעי פרשת דא"ח bkליקוטי 

דעה  דור לעומת הפשוטים האנשים בבחי' שהם

העליונה (לפעמים)מאירדהמדבר) הכוונה תכלית

הם וע"כ  ודעה, השגה בני מאצל (הנשים יותר 

לאר "יוהטף ) להכנס וציפו  הק' באמונה פגמו לא

לארץ) הכניסה על המרגלים בחטא התאוננו (ולא

ולזכות לארץ להכנס  יכלו  וע"כ  התכלית, שהיא

להתכלית.

 é" ò)  úåëìîä ïå÷éúì åëæ ò" äéôñ éîé è"îá

åëæ æ"éòå (åãáò  äùîáå 'äá åðéîàäù  äðåîàä

 ú"îì

ë" àùî [ àéשהיו למ"ת יצי"מ שבין בימים

גב  בדרגה אמונה בנ"י  של והה

ובמשה  בה' ויאמינו יותר ובשלימות  ביצי"מ העם (ויאמן

סוף ) ים בקריעת במ"ט עבדו במהירות  תיקנו  הרי  ,

מדות  הז ' כל את  הנ "ל )ימים הז' הכללית מדה (עם

וכדאי ' התכלית , בחי' שהיא תורה למתן עי "ז  וזכו

פי"ב)בחז"ל גזירה (שמו"ר היתה תורה מתן  שעד

ירדו לא ועליונים למעלה יעלו  לא שתחתונים

המחיצה  שנסתלקה במ"ת זו גזירה ובטלה למטה,

ה' וירד  למרום עלה ומשה לתחתונים עליונים בין 

להוריד  העליונה הכוונה תכלית שזו  סיני, הר  על

כנ"ל. לתחתונים ית' שכינתו

åðééäå] הימים מ"ב את כוללים הימים שמ"ט

מלמטה  דהשתוקקות אור בחי ' שהם

– האמונה תיקון של ימים הז ' תוספת עם למעלה

לשכון  האלקי האור הורדת שבחי ' המלכות 

עליית של הבחי' לב' במ"ת זכו וע"כ בתחתונים

ית ' אלקותו ולהוריד למרום ע"ה רבינו משה

וכנ"ל]. למטה

'úî àì' øîàð ä" òà á÷òé ìöà  òåãî äéùå÷ä

 ãáìá

êéîñäå [àé שהקשה הקושיה ביאור זה לענין 

אבינו יעקב אצל מדוע במקו"א,

הלשון  נאמר  ע"ב)ע"ה ה דף לא (תענית  אבינו  יעקב

סוטה בגמ' משרע"ה אצל אשכחן  [וכן יגמת  (דף

דדוד ע"ב) הלשון טפי , אשכחן דהע"ה אצל ואילו  ,[

ישראל íéé÷å מלך éç,חיות על  המורה לשון (שהוא

בלבד ) מת' 'לא מאשר .טפי

äéçúä ìè íå÷îá à"øâäå ì"æéøàä 'çî

î"äééçúá

øàéáå [ áé במקו "א שכתבנו  הסתירה בהקדם

ע"א) ז דף  תענית למס' (בבי'

של  האור האם פלוגתא כעין במקובלים שאשכחן 

האם  דבדולחא, טלא ידי על שהוא תחייה"מ

שבזוה"ק  בגולגלתא, או סתימאה בחכמה מקומו 

ע"ב) קלו דף מגיע (ח"ב התחיה טל שענין  שכותב

גבוה  שאור  דבדולחא, טלא הנקרא הגבוה מאור 

המונח  דעתיק  גבורה של האור הוא הוא זה

סתימאה סתימאה)בחכמה רבינו(-מוחא כדכתב

ובעומ"קהאריז"ל פ"ח הסליחות שער ,)(פע"ח

וע"ב)והגר "א ע"א ח לסד"צ שטלא (בפי' כתב

עליונה  בחי' היינו  בגולגלתא, מונח דבדולחא

תמה  מקאמרנא [והרה"ק  שבכתר , יותר  וגבוהה

האריז "ל, רבינו  על לחלוק  יכול איך הגר "א על

ח"ב  השדה פאת  בספרו דוויך הגרח"ש העיר (וכן

ספד"צ) על  שיטתבחו"ב ליישב אפשר  אמנם ,

התניא בעל מש "כ עפ "י  בפי'הגר"א (מובא

שער  על זי"ע מפאריטש  הלל  ר' הרה"ק תלמידו

שמגיע היחוד ) א' דבדולחא, טלא שני  שיש

גולגלתא, – מכתר שמגיע וא' סתימאה, מחכמה

ואכמ"ל].

 øúëä ãöîå ñ" çä ãöî ––––  íðùé  î"äééçú 'á

õøéúå [âé דאשכחן מה ע"פ בזה עתה

בשו"תבריטב"א הרדב"ז (הביאו

היפה  וכ "כ  הריטב"א, של רבותיו בשם תתלט סי' ח"ב

שבועות ג' מאמר משה בויואל עי' פכ "ו, בב"ר תואר

נ ) תחייתאות א) ישנם, המתים תחיית  ששני 

תיכף  לתחיה שיקומו הגדולים לצדיקים המתים



לנפשך  חכמה דעה ck

זמן  לאחר  הב' תחייה ב) צדקינו, משיח בביאת

שהיא  הא' שלתחיה י "ל ועפ"ז  ישראל, עם לכל

סתימאה, דחכמה באור די  הצדיקים של התחיה

אור  שיאיר בעינן  ישראל כל את להחיות  כדי  אך

שאצל  והיינו  ברדל"א, הגנוזה מלכות של העליון

המה  ויקומו  החכמה אור מאיר הגדולים הצדיקים

בני כל אצל אך סתימאה, דחכמה באור  לתחיה

יכולים  ולא דח"ס זה עליון  אור מאיר אין ישראל

כשיאיר  אך  דח"ס , אור  בהארת לתחיה לקום הם

שהיא  הגולגלתא שהוא ביותר הגבוה השרשי אור 

המלכות אל יותר  הקרובה שבכתר , עליונה בחי '

האמונה, שורש  בבחי' שהיא ברדל"א הגנוזה

מאמינים  בני  מאמינים ישראל כל זה שמצד 

על  נסיון בעת ית' שמו  קידוש על נפשם ומוסרים

ופי"ט)האמונה, פי"ח תניא הם (עיין שקשורים היות

הגבוהה  דהאמונה העליון לאור  בשורש כולם

ברדל"א)ביותר  הגנוזה ויתגלה (מלכות כשיאיר הרי 

לתחיית ישראל בית  כל יקומו הזה העליון  אור 

המתים.

íãå÷  çéùîä úàéá  íàä úåòãä 'á úîàúä

íãå÷  ÷" îäéá ïéðá åà ÷"îäéá ïéðá

øàéáå [ãéדעת את גם דרוש בדרך  בזה

ה"ב)הירושלמי דמע"ש (פ"ה

שם)והתוי "ט קודם (במע"ש  ביהמ"ק  שבנין  שס"ל

המשיח הפוסקים לביאת  ברוב המקובלת כדעה (שלא

יבנה  צדקינו שמשיח מלכים בהל ' הרמב"ם כדעת 

ביהמ"ק ) לבנין ביאתו קודמת וא"כ  והביאור ביהמ"ק , ,

חדאבזה אמר שמר פליגי)(באופן ולא ע"פ וכו'

המשיח  בביאת  שתיכף  הנ"ל הריטב"א דברי 

להאיר  תחייה"מ של האור אז מתחיל (שיקומו

לתחיה) תיכף  הגדולים מובן הצדיקים וא"כ  ,

מביאת חלק הוא דתחייה"מ שענין  להריטב"א

ישראל  כל יקומו לא כנ"ל ואמנם צדקינו , משיח

וא"כ  ביהמ"ק , בנין  אחר  רק אלא לתחיה, תיכף 

קודם  ביהמ"ק שבנין  לומר ניתן  זו בהבחנה

המשיח  ביאת שגדר  שכיון והיינו  משיח, לביאת

הריטב"א) צדקינו(ע"פ משיח איתו  שיביא הוא

האור  שלימות והלא דתחייה"מ, האור  את 

צדקינו)דתחייה"מ דמשיח האור שלימות יהא (שהוא

דברי יתקיים בזה הרי ביהמ"ק, בנין אחרי רק 

לביאת קודם ביהמ"ק  שבנין הנ"ל הירושלמי 

שהוא משיח צדקינו דמשיח האור לגמר קודם (היינו

דתחייה"מ) האור .גמר

äðåùàøä  î"äééçú 'éçá ––––  úî àì  ä"òà÷òé

 é"ðá  ìù

 ô"òå [ åè ד'יעקב הענין ביאר הנ"ל הקדמות

חי ישראל מלך ו 'דוד  מת ', לא אבינו

שדרגת הנ"ל, מדרגות  ב' בבחי ' שהם וקיים',

– אמת תורת – תורה"ק הלומד  על מרמז  יעאע"ה

יעקב דרגת תלמודשהיא שכנגד תפארת, (מדת

תורה) אלא אמת  שאין ליעקב', אמת 'תתן ,תורה,

הכתר עד  עולה דיעקב התפארת אחידומדת  ('ז"א

שסתם  במקו"א כמש"כ – אריך בחי' שהיא – בעתיקא'

דאריך ) כתר היינו של עתיקא הבחי ' ישנה זה שמצד  ,

של  הלב בבחי' שהם הגדולים, דהצדיקים תחייה"מ

ישראל התפארתעם שבבחי' ע"ה אבינו שיעקב (וכמו

הלב) כנגד לא הוא אבינו  'יעקב נאמר זה ומצד ,

מת'.

 ìéùîäå במצב שנמצא חולה לאחד  משל בזה

כבר  כאילו  ונראה הכרה ובלי  אנוש

הרופאים  אצל לבדיקה אותו  ומביאים מת 

פועם  שלו  שהלב מת , לא עדיין שהוא ואומרים

הראשונה  התחיה של הדרגה בחי' וזהו  עדיין ,

הצדיקים  ורק  לתחיה, קמו לא עדיין בנ"י  שכל

ישראל בני נשיאי  שבבחי' ר"תהגדולים (ש 'נשי"א'

פד, אופן עמוקות במגלה כדאי' א'בינו י'עקב ש'ל  נ 'יצוץ

רבי) ערך  יעקב וע"כ ובקהלת  לתחיה, קמו  הם רק ,

עדיין  בנ"י  עם של הגוף  כללות  הרי  זה במצב

הצדיקים  שהם בנ"י של הלב ורק מיתה, בבחי '

קמו יעקב הגדולים, של הדרגה בחי ' וזו לתחיה,

בחי ' עדיין  יש  בנ"י  כשאצל שאף מת, לא אבינו
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ישנה' 'אני - דהמיתה)המיתה עולמים הרי(שנת

לתחיה, קמו  הלב שבבחי' שהצדיקים ער', 'ולבי

של  זו  שבחי' וקיים', 'חי בחי' לזה לקרוא א"א אך

האברים, כל אצל החיות  כשנראית היא וקיים חי 

קמו לא בנ"י  רוב והלא בנ"י , עם כל אצל היינו 

לתחיה. עדיין 

íáìù , ìàøùé éðá ìöà  íåéä 'úî àì'ã åæ 'éçá

,íéøöî 'éçáá óà , äøåúä ãåîéì éãé  ìò éç

 úåéçá ÷"äøåúä ãåîéì éãé ìò 'íéé÷å éç'å

äðåîàä

øúéáå [æèבביאת שתהא הדרגא הרי  ביאור 

הצדיקים  כשיקומו  צדקינו  משיח

קמו לא עדיין  ישראל בני  ורוב לתחיה, הגדולים

בהעלם  עכשיו  כבר  ישנה זו דרגה הרי לתחיה,

'אני עליהם שנאמר ישראל, בני  אצל ובפנימיות

עוסקים  ישראל שבני  שמצד  והיינו  ער', ולבי  ישנה

ע"כ  אבינו , יעקב דרגת – אמת תורת  – בתורה"ק 

שהתורה"ק  ער', ולבי ישנה ש 'אני  עליהם נאמר

ע"ה) אבינו יעקב דרגת בה (שבבחי' שעוסקים

שאף  והיינו מת ', 'לא לדרגת בנ"י  את מביאה

כל  בהרגשת  אלקות  חיות  לשלימות  זוכים שאין

שבלי חולה כאותו בגלות  בנ"י ונראים האברים,

האברים, בכל אלקות  הכרת מתגלה שאין הכרה

ער' ל'לבי זוכים בתורה עסקם ידי  על ובכ "ז

לדבקות התורה לימוד ידי על זוכים שלכה"פ

מעמד  מחזיקים זה ידי ועל לבם, בפנימיות  בהש"י

מת'. 'לא בבחי'

åðééäå מצרים שבארץ ע"ה אבינו  יעקב בחי' שזו

הנ "ל ) חז"ל כדברי מיתה בו נאמרה לא (ששם

מצרים, בארץ אף בתורה"ק  שכשעוסקים והיינו

והמיצר  ההסתר  מקום וע"ז , הגילולים מקום שהיא

'לא  לבחי ' התורה"ק  ע"י זוכים מ"מ האמונה, על

רק  שזה וקיים', 'חי בחי ' עדיין זה אין אך  מת ',

ואמונה', 'אמת ובבחי ' האמונה, מקום באר"י,

אמת, תורת  – ע"ה אבינו  יעקב דרגת  היא שאמת

תפילה', ל'ואני  שזכה דהע"ה דרגת  היא ו 'אמונה'

האמונה דרגת שלימות  המלכות )בחי ' ורק (ספי' ,

בחיות האברים כל חיות  וקיים' ל'חי  זוכים עי "ז 

אלקות.

ìçø  ìò ììôúäì  ìåëé  äéä àì ì" åçá ä" òàòé

 é"øà  ìù  äðåîàä øåàå  çë ïåøñçî

øéëæäå [æé' הק השל"ה דברי  את ויצא בזה (פר'

בדפו"ח  כז דברי)אות  את  שמבאר 

אנכי אלקים 'התחת ע"ה אמנו  לרחל יעקאע"ה

שומע  שהש "י  שאף  בטן', פרי  ממך  מנע אשר 

כפי אע"ה יעקב התפלל לא ומדוע פה, כל תפילת

נשותיהם  על ויצחק אברהם אבותיו  שהתפללו

ישראל  בארץ היו ויצחק שאברהם אלא העקרות,

האמונה ארץ אמונה')– ורעה ארץ וע"כ ('שכן

לשכון  מתאוה שהש "י  לתפילתם, הש "י  התאווה

האמונה, אור בה שיש בתפילה היינו – בארץ

לרחל  יעקאע"ה אמר וע"כ  שבאר"י, תפילה שהיא

שהיא  באר"י נמצא אני וכי  אני ', אלקים 'התחת

הק ', השכינה שהיא אלקים והנהגת שליטת  תחת

שר  והנהגת  שליטת  שתחת בחו "ל נמצא אני והלא

אין  וע"כ לתפילתי  מתאוה הקב"ה אין  ושם – מט"ט

אבותי שנענו כפי עלייך בתפילה להענות  יכול אני 

שבאר"י. בתפילתם

äðåîàä  úåéçá  ÷" äøåú ãåîéì ––––  íéé÷å éç

 úéðùä î" äééçú ãâðë àéäù

úâøãìå [çé שעשה דהע"ה זכה וקיים', 'חי

חמשה  – תורה חומשי  מחמשה

תהילים נתן ספרי  'משה א, תהלים במדרש  (כדאי'

ספרים  חמשה נתן ודוד  לישראל, תורה חומשי חמשה

לישראל ') מאסושבתהלים ל'אבן שזכה והיינו  ,

הק ')הבונים האבות אצל (אלו פינה' לראש  היתה



לנפשך  חכמה דעה ek

בחז "ל כדאי ' הבהיר דהע"ה, בספה"קå (בס' הובא

רימונים) –המלכותפרדס האמונה שהיא של'אבן ' ,

כל  את שהכניס וזכה דהע"ה, בשלימות זכה הק'

תפילה, מתורה שעשה התפילה, לתוך  התורה

ידיו 'ויהיו  כדכתיב האמונה, שלימות  היא שתפילה

שבזה  בצלוי , פרישו ידוי  ויהיו ומתגמינן אמונה'

לכל  בגלוי  חיות  לתת  התורה אור נתפשט

זי "ע  מסטראשלע ר"א מהרה"ק וכדאי' האברים,

השערים) ומבוא פתיחה שהתורה (שעהיוה"א שאף

התורה  יכולה אין  התפלה ללא מ"מ לחם נקראת 

לאיש  אלא לחם לתת  שא"א וכמו  האדם, להחיות 

וחזק  בריא האדם נהיה התפילה ע"י  ורק  ובריא, חי 

לו ונותן אבריו בכל מתפשט הלחם ואז באמונתו ,

.æ חיות

 åðééäå האמונה דרגת שהיא דהע"ה שדרגת 

עטרת 'מלכות  נאמר שעליה והתפילה

של  העליונה המלכות עד המלכות  שעולה בעלה',

תהא  זו  דרגה שמצד ברדל"א, הגנוזה מלכות 

ה  שכנ"ל ישראל, עם כל של השניה אור התחיה

אברי כל את  להחיות  בכוחו  יש דהאמונה העליון

שכולם  ישראל בית  כל לתחיה יקומו  שעי "ז  האדם,

קשורים  שכולם הם, מאמינים בני מאמינים

עליון  האור  שהיא דהאמונה, העליון לאור  בשרשם

ביותר התחתון עד  אף להאיר שיכול (וע"כביותר 

לתחיה  ישראל  בית  כל יקומו דהאמונה העליון אור מצד 

נפשם  מוסרים הפחותים שאף וכמו ביותר, הנמוכים אף 

וכנ "ל ) האמונה .על 

,äéúùå  äìéëà –––– äìéôúå äøåúã ìùî

íéøáàä  ìëì  äìéëàäã úåéçä  úçìåù äéúùäù

 ùéå [èéרביז"ל דברי  את  לזה (שיחותלהסמיך

כג ) אות התורה הר"ן את שהמשיל

כמה  'לאכול וכדב"ק ושתיה, לאכילה והתפילה

תהלים' פרקי כמה ולשתות  משניות והיינוçפרקי  ,

__________________________

לראש ו. עתה היתה העולם שבנו ויעקב ויצחק אברהם שמאסו אבן פינה לראש  היתה הבונים מאסו אבן אמר ולפיכך שם, ז"ל

הבהיר. ס ' על לבי רחש  בפי' ועי' ע "כ. פינה.

ידי ז. על מעלתו נתגלה אז חי, שהוא לאדם דוקא הוא הלחם שמעלת  שכמו משכיל, לכל מובן זה כל עם והנה שם, וזל"ק 

מעלת  הוא כן כלל, אכילה בגדר אינו כי לכלום, נחשבת מעלתו אין הרי חי שאינו לאדם אבל הגוף, עם ומקשרה הנפש שמחזק

על  יתברך ביחודו ההתבוננות  ידי על ויראה באהבה שמתפעל דהיינו אלקות בחיות  שחי לאדם דוקא הוא לחם, הנקראת  התורה

לקבל  יתברך  ביחודו מתבונן שאינו מי אבל לעיל, כנזכר אלקית  הנפש  את מחזקים ומצות התורה אז  ותפלה, שמע  קריאת ידי

בחינת  בגדר אינו הרי טבעיים, ורחימו דחילו פנים כל על או שכליים, ויראה באהבה מתפעל ואינו שמים מלכות  עול עליו

שמע  לקריאת תורה מתלמוד ומפסיקין התורה, לעסק ותפלה שמע קריאת  קדם לכן תורה, של לחמה אותו יזון והאיך  אלקות,

שמע  קריאת  ידי על ויראה אהבה מבינתו להוליד יתברך , ביחודו התבוננות ידי על בנפשו אלקי חיות שימשיך כדי ותפלה,

עכל"ק . כו'. האלקית  נפשו את לחזק בכדי ומצות התורה בעסק  השתדלותו כל יהיה ואז  ותפילה,

כשהאדם ח. רואין כי הזה. העולם אחר רודפין הכל זה ובשביל רואין. הכל הזה העולם של הרחמנות  ואמר, ענה שם, זל"ק

עינים  לו שיש  מי אבל עליו. גדול רחמנות יש  ויחף עירם שהולך מי וכן עליו. גדול רחמנות ויש מאד לו קשה וכיוצא וצמא רעב

אפשר  ואי ממש  ערמים שהולכים אדם בני נמצאים הבא בעולם שם כי הבא, שבעולם הנשמות על שיש הרחמנות  גדל ורואה

(ת ) קאפטין לו ולעשות עבורו נדבות לקבץ אפשר אזי מלבוש בא עירם כשהאדם הזה בעולם כי כלל. עליהם אבל לרחם ,

רק הוא הא צריך הוא מלבוש  איזה כי רחמנות  שום מועיל אין שם כי כלל. עליו לרחם אפשר אי עירם שהולך  מי הבא בעולם

ולקח  להצדיק  לרוץ יכול הוא אמתי לצדיק להתקרב שזוכה מי אבל רחמנות. שם מועיל אין ולזה ומצוות תורה של מלבוש

עצמו, להתלבש  מלבוש איזה אצלו

לאכל. מה לנו תנו מר, בקול צועקים והם בחוץ אדם בני כמה מנחין הבא בעולם שלאמר זה. מעין הקדושה שיחתו שמעתי שוב

אנו  רק זאת. אכילה צריכים אנו אין לא. לא משיבים, והם ושתו, אכלו ושתיה אכילה לכם הרי להם, ואומרים אצלם ובאין
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וכח  חיות  ונותן  מזין  שהמאכל בגשמיות  שידוע כמו

הדם  את  מוליכה היא והשתיה האדם, בגוף פנימי 

וכשיאכל  האברים, לכל החיות נתפשט שעי"ז

זה  באופן להתקיים שיוכל אף ישתה ולא האדם

ימות ולא במאכלתקופה נוזלים קצת שיש  (היות 

בפועל,עצמו) ימות  שלא מת ' 'לא בבחי' רק  זה אך 

שהתפשטות אבריו, בכל כח שום בו  יהא לא אך

השתיה  ע"י היא האברים בכל והחיות הכח

והיינו האברים, לכל והחיות הדם את שמוליכה

שמת לה שנדמה אלא מת' לא 'יעקב שדרגת כנ"ל

שם)היה בגמ' רש "י לימוד (כדברי דרגת  היא

במצרים חיותהתורה"ק התגלות  ללא תורה (היינו

האברים) בכל לא האמונה לדרגת  רק זוכים שבזה ,

– התורה"ק  לעסק  כשמצטרף  דהע"ה ודרגת מת ,

העסק  שהיא – עיה"ק ולירושלים לאר "י  הכניסה

שיסד  הק' התהלים דרגת – ובתפילה באמונה

החיות התפשטות  – וקיים' ל'חי זוכים ובזה דהע"ה,

כנ"ל. ישראל לכל הב' תחייה"מ – האברים בכל

 ïúðåé àìå  äøåúä éøñåîî æ"áéø à÷ééã òåãî

íéãéîìúä ìåãâ  ìàéæåò ïá

êéîñäå [ëהנ"ל לענין  דוגמא שבדוגמא עוד (אף

כלל השגה לנו שאין להדגיש  יש זו

רק הוא להלן והנאמר העליונים, הצדיקים בדרגות 

עבורנו) והחיזוק הלימוד  הלל בשביל של מתלמידיו  ,

עוזיאל  בן יונתן היה מכולם שהגדול ע"ה, הזקן

ריב"ז  שבכולם והקטן  נשרף  מעליו הפורח עוף שכל

וגו' עליו  ע"א)שאמרו  קלד  דף  קשה (ב"ב ולכאו' ,

הזקן  הלל תלמידי  גדול היה עוזיאל בן יונתן  שאם

מו אין הרמב"םאמאי  אותו  היד )נה לספר (בהקדמתו

מדור  התורה מסורת  בהעברת  הקבלה בשלשלת 

דייקא)לדור  ריב"ז הקטן תלמידו את וההסבר (אלא ,

הכוונה  לפועל להוציא כדי שפעמים הנ"ל ע"פ

לדור העליונה מדור והעברתה התורה מסירת  (שהיא

דייקא) בעוה"ז הקטן למטה דייקא לזה נבחר ,

יותר שבכולם, העליונים בעולמות ועלה פורח (שהגדול

למטה  האלקי האור מוריד  הקטן לפעמים אך מהקטן,

מהגדול ) דלעיליותר הדוגמאות  וכעין (שעולם ,

יותר  קרוב הבריאה מעולם וקטן נמוך שהוא אף  היצירה

מעלת בענין הדוגמא וכעין העליונה, הכוונה אל 

וכו') התורה לימוד מעלת מעל .המצוות 

 ë"â åéãéîìú ìù æ" îä óøåù  äéä ï÷æä ììä

íðîà [àë ה"ה עוזיאל בן דיונתן הגדול רבו 

ומעבירי ממוסרי היה הזקן  הלל

הירושלמי דברי ע"פ  בזה וביאר  לדור, מדור התורה

נדרים) סוף הלל (השמטות  של מעלתו מה שמקשה

הירושלמי ומתרץ עוזיאל, בן יונתן  מעל הזקן

בד' רק הפורח עוף שורף היה עוזיאל בן  שיונתן

אמות, ד' לאחר אף העוף שורף  היה והלל אמותיו

נשרף  מיד הפורח עוף שענין פנימיות ע"פ  וביאר

שנמשלים  זרות, המחשבות כל שריפת  על מרמז 

המעופפים, לעופות בראש הפורחות  המחשבות 

שורפם  עוזיאל בן יונתן היה התורה"ק  אש ובכח

אמותיו  בד ' הפורח הגשמי עוף ג"כ היה שבודאי (ואף 

והשתלשל נבע זה ענין מ"מ סביבו, שליהטה מאש  נזרף

המ"ז  כל  את שורף שהיה הרוחנית  מהמדרגה בגשמיות 

תורתו) באש לעופות  של שנמשלו בכוחו  היה אך  ,

דד' ענין שזה עצמו, שלו  המ"ז  רק לשרוף ב"ע יונתן 

האדם של רשותו שהם מתפשט אמות  אדם (שכל

לענין  רשותו זה וע"כ  אמות  ד' עד  שלו היחידה הארת 

קנין) ולענין בשבת  לוטלטול  היה הזקן  הלל רבו אך ,

__________________________

להתכסות. במה לנו תנו מאד, כן גם צועקים והם בחוץ ערמים אדם בני כמה מנחים וכן ועבודה. תורה של ושתיה אכילה צריכים

ומעשים  מצוות צריכים אנו רק כלל. לנו נצרכים מלבושים אלו אין לא, משיבים, והם מלבושים, לכם הרי ואומרים, אצלם ובאין

ולהתלבש  תהלים קפיטליך איזה כך אחר ולשתות משניות  פרקים כמה לאכל שזוכה מי אשרי ואמר, ענה בהם, להתלבש טובים

עכל"ק . מצוות . באיזה
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להמשיך  והיינו לתחתונים אף הקדושה להוריד  כח

אליו המקושרים ולכל תלמידיו  לכל גם הקדושה אש

הקדושה  אש ע"י  שלהם המ"ז  את מהם גם ולשרוף

ישראל  האוהב בשם במקו"א מש"כ  כעין  [וזה שלו,

מקאמרנא מהרה"ק בשמו רישכמובא הברכה (היכל

ויקרא) האצי 'פר' בעולם הדבוק בין  החילוק בענין 

אף  שיכול הכתר שבמעלת מי לבין למעלה, שכולו

הכתר  עולם – א"ק  עולם כמו למטה, ולהאיר  לירד

התחתונים,הכללי עולמות  רגליו  על שמלובשים ,

רביז "ל כדברי ז)והוא סי' תנינא ששלימות(לקו"מ

להאיר  שיכול עד כ "כ כשעולה רק האמת הצדיק

מטה, בדרי  רביז"לאף  כותב - נא סי' שם – (ובמקו"א

תחבולות כל  את שהכיר עד כ "כ  גדול  שהיה ריב"ז על 

ממעבירי  שהוא שריב"ז כנ "ל  והיינו הגונבים, הרמאים

אף שיורדים מהצדיקים הוא לדור מדור התורה

וכו') ].לתחתונים

 àçúéøå ùàá ÷"äøåúä ãåîéì úìòî

 àúééøåàã

øáéãå [áë ב"ע דיונתן מלימוד  אגב (בדרך

כנ "ל ) המ"ז כל  את  באש  ששרף 

דאורייתא  וריתחא באש  התורה לימוד  מעלת על

בזה  המעשה במקו"א שהבאנו וכמו  דייקא,

בשיעוריו מלהיב שהיה גורדון אלעזר  ר ' מישיבת

עד  דאורייתא לריתחא השומעים כל את כ"כ 

כמקום  המקום לו נדמה היה לשם שהנקלע

זי "ע  סאלנטער מהגר "י  המעשה וכן  מלחמה,

דייקא, לשמה תורה לימוד  של המעלה על שדיבר 

שם  שלומדים ראה לביהמ"ד למחרת  וכשנכנס

בריתחא  ללמוד  כדרכם שלא ובנחת  בשקט

אינה דאורייתא שלהם שהריתחא  ע"ע (שחששו

מזה) והפסיקו רואה לשמה 'אני הגרי "ס  להם ואמר 

שתורה  עצמה', התורה איפה אך 'לשמה' אמנם

צ"ל  התורה לימוד וצורת באש, דווקא ניתנה

הגמ' כדברי  מסיני  ע"א)כנתינתה כב דף  ,(ברכות 

וכדאי ' וכו ', וזיע ורתת  ויראה באימה התם מה

עי"ש )בחז "ל ה "א פ"ב חגיגה האש (ירושלמי שהיתה

באש  שהיתה מ"ת  בעת  כמו סביבותם מלהטת 

וכו'. השמים לב עד  בוער 

ë"òå לא המזבח על תוקד  תמיד  'אש  נאמר

מהרמ"ק  שאי ' שהוא תכבה', א' זקן (בשם

זל"ט) הנביא סגולה אליהו היא זה פסוק  שאמירת 

דקדושה  שהאש כנ"ל והיינו  זרות , מחשבות נגד

מחממת אש גם היא זו ואש המ"ז, כל שורפת 

המ"ז)ומאירה ששורפת  רק 'כי(ולא נאמר וע"כ ,

אב, בחודש  ובפרט לבנותה', עתיד אתה באש

באש המקדש בית נשרף שבו  אשחודש (שהיא

הקדושה) כל  את  השורפת יש התאוות הרי 

כל  את השורפת דקדושה באש בו  להרבות 

התאוות.

 úà ÷ø  úôøåùù ––––  ÷" äøåúä ùàî ùåùçì ïéà

 çåøì  ùàä íéëôäî ÷"äøåúä éîéîå , òøä

íéîä éðô  ìò  úôçøîä  íé÷ìà

ãçàå [âë שחוש לפניו טען מריבויהתלמידים ש

שישרוף  התורה"ק  בלימוד  אף אש 

בכל  בנפשו  קיימת שהאש  ענה מו "ר  אך  לו, ויזיק

ללימוד  לעבודה"י  בה ישתמש לא ואם אופן,

בתאוות עוה"ז בעניני  האש  תתגלה הרי  התורה"ק 

לגלות יש וע"כ  הקדושה, חלקי את ותשרוף 

התורה"ק  ובלימוד  בעבודה"י  האש את  ולהוציא

וכנ"ל, והתאוות  המ"ז  את האש תשרוף ואז 

חיים מים הבאר בהעלותך )וכביאור  'כל (פר' עה"פ 

ואדרבא  וגו ", באש  תעבירו  באש  יבוא אשר 

כתב  הרי התורה"ק בלימוד  האש  כשמוציאים

רעז רביז "ל וסי' עח סי' קמא שהתורה"ק )è(לקו"מ

__________________________

מקבלין ט. ובשבועות  כ"ה), (תקון תורה, חומשי 'חמשה' כנגד ראה כנפי 'חמשה' כי להראה, רפואה הוא שבועות שם, זל"ק 

ע"כ. חדש. חיות  לקבל יכולין התורה



תשע"ו  מסעי פרשת דא"ח hkליקוטי 

כנפי לה' נמשלת  תורה חומשי  חמשה שבבחי'

היינו אותו , ומצננים הלב על שמנשבים ריאה

האש  את מהפכת  למים ג"כ הנמשלת שהתורה"ק

רוחו זה – המים פני על המנשבת  אלקים רוח לבחי '

שנהיה  אורייתא, אנפי על שמנשב משיח, של

בבחי ' – חיים רוח בחי ' התורה"ק  של מהאש

אויר  – רוח בחי ' ממנו שנהיה ומים אש  של השילוב

חיים. תוצאות שממנו  –

 êìî ìù çöäå êæä øéåàä éøçà  ùåôéçä ïéðò

 àúééøåà éôðà ìò áùðîä  çéùîä

øîàå [ãë אויר להחליף מחפשים בנ"א שהרבה

שונים  למסעות ונוסעים אלו בימים

במליצה  ואמר  אויר, להחליף  כדי  מקומות מיני לכל

שם  את  לעורר שלהם המסעות ע"י  שרוצים שיתכן

בפנימיות ואמנם בנ"י , במסעות  כמו הק' מ"ב

זך  לאויר אלו  בימים משתוקקת  בנ"י של הנשמה

משיח, של רוחו זה אלקים והרוח האויר שהוא וצח,

הנ"ל  והזך  הצח האויר לחפש  יש באמת ואמנם

פני על מרחפת  אלקים 'ורוח של האויר  שהוא

מלך  של רוחו  – עדן דגן האויר שהוא המים',

שרק  דאורייתא, מיא פני על המרחף  המשיח,

רזי להשגת לזכות יכול הזה הזך  לאויר הנכנס 

דאו ' רזי  להשיג שא"א מהרמ"ק וכדאי ' דאורייתא,

על  וחושך  ובוהו  בתוהו  שמלא עלמא דהאי באוירא

שמלאות והטומאות הקלי' כל שהוא תהום, פני

עושים  היו  ותלמידיו והרמ"ק עלמא. דהאי באוירא

דהאי מחיזו יוצאים שהיו  מהעולם גירושין בחי '

הרחוק  במקום במדברות  דאו' רזי ללמוד  עלמא

אנו אך להרמ"ק, גרושין  בספר וכדאי' בנ"א מישוב

כדי הרי למדברות  גירושין  לעשות ביכלתנו שאין

לאויר  ברוחניות  להכנס לזכות  יש  דאו' רזי  להשיג

והרוח האויר שהוא מג"ע, אויר שהוא אלקים אחר,

וכדי דאורייתא, אנפי  – המים פני  על המנשב

לעשות יש  הזה הזך והאויר  אלקים הרוח להמשיך

להשתמש  היינו הק ', מ"ב בשם רוחניות  מסעות 

התורה"ק  בו שניתנה הנ"ל קודש  מ"ב באש  (ששם

האש על  מרמז העליונים לעולמות  בו שעולים שם שהוא

למעלה) מלמטה העולה והקלי 'קודש  המ"ז בה לשרוף  ,

ויוצאים  שעולים עד  עלמא, דהאי שבאוירא

רק  מספיק שאין  כנ"ל אך עלמא, דהאי מאוירא

הנ"ל מ"ב שם של קודש  מרע האש הסור בחי' (שהוא

עלמא) דהאי שבאוירא והטומאה המ"ז שריפת  אלא של 

שממשיכים  האמונה, בחיות  תורה"ק ללמוד  שיש

וממשיכים  בתורה, שגנוזה אלקות החיות  ע"ע בזה

המנשבת אלקים רוח של והטהור  הזך האויר ע"ע

זך  אויר ולנשום אויר להחליף  זוכים ואז  בתורה"ק ,

התורה, רזי  להשגת זוכים ידו  שעל ג"ע של וצח

יהא  בתורה"ק שהלימוד  כשנשתדל זוכים ולזה

בתורה"ק  נושב שאז בהשי "ת ובדבקות  באמונה

צדקינו שמשיח משיח, של רוחו  זה אלקים הרוח

בתוך  האמונה של חיים הרוח את ומאיר מנשב

התורה"ק , בתוך  האמונה את שמחיה התורה"ק ,

בדבקות התורה"ק  ללימוד  כולנו  שנזכה ויה"ר

את לתקן נזכה ועי "ז  האמונה, ובחיות הק ' בשכינה

תורתי את עזבם על – הארץ אבדה שבגללו החטא

בתורתם  כיונו שלא תחילה, בתורה בירכו  שלא –

האמונה ובחיות  בשכינה הב"ח לידבק (כדברי

ברכה"ת ) בהל ' ישראל הידועים מלך  לדוד  נזכה ועי "ז 

וקיים בחיותחי  התורה"ק לימוד  על  כנ"ל (דקאי

ה'האמונה) את  דעה הארץ ומלאה ויגאלנו  שיבא

בב"א. מחכסים לים כמים

 ÷"áùá 'éãåã  äëì' øøåùì  íåã÷ä âäðîä øåàéá

' äéøòå ïåéö éìà'ã ïåâéðá ïåæç

øéëæäå [äëבמדינות הקדום המנהג את  בזה

פזמון  לשורר נוהגים שהיו  אשכנז 

ציון  ד 'אלי  בניגון חזון בפר ' שבת בקבלת  דודי  'לכה

מנהג  על שמחו צדיקים וכמה כמה והיו וכו", ועריה

בספרו המנח"א שכתב וכפי להפסיקו , והורו  זה

תורה צח)דברי  אות  לולא (מהד "ו והנה בזה"ל,

ששמענו מה גלינא, ופורתא אמינא הוי  דמסתפינא

בעל  הצדיק  הגאון מפי ששמע ז"ל, אחד גדול מפי

עליו שרע שאמר  מאד , מה' ז"ל אריה קול שו"ת 
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בין  בשבתות כי  האשכנזים אצל והמנהג המעשה

הכל  וכו' דודי לכה בביהכ"נ אומרים המצרים

וכו' ציון אלי דת"ב)בניגון בקינות  כמו(הפזמון דהוי

דפרהסיא. או"חאבילות בנימוקי בדברינו סי'(ועין

ואכמ"ל ) ב' ס"ק באזניותקנ "א כי העיקר , והוא ועוד .

בעירו  היה חכם  ועלם ילד  בהיותו  מאד )שמע (בה'

והרוחות והשדים הלצים בו שם שקוננו אחד  בית

לצאת הדרים הוכרחו כי  עד והעליה הגג על ר"ל

שאמרו החול בימות בלילה שם ושמעו  הבית מן

וכאילו הנ"ל, הנהוג ציוו  אלי  של בניגון דודי לכה

נהנים  הס"א והם ולקלס ללעג בנו  מתגרים הם

לכה  קודש  בשבת זה בניגון  שמזמרים מה כנראה

קודש  בשבת גם כן  לנהוג שלא ראוי כן על דודי,

רבה  גברא מאן  [וחזי  עכתד"ה. המצרים בימי

ושר  שבחבורה ארי הנ"ל הגאון עליה דקמסהיד

סיפורי כמו דבריו  על לחשוב אין  ואשר התורה

עליהם  שהארכתי כמו בדוקים שאינם מעשיות

דייק  הוא אבל תורה דברי בחי' רבות במקומות

בכתובות חכז"ל שאמרו  ובפרט ע"א)מאוד (כ"ח

ושמעו עיניו  שראו מה בגודלן  להעיד נאמנים ואלו

שם. המנח"א עכ "ל בקוטנן . אזניו 

òì'éëãøî 'ø ÷"äøäã ïåéæçäî àìôðä äùòîä

ò"éæ äðøåáãàðî

øàéáå [ åë'בס המובא המעשה בהקדם בזה

ר' מהרה"ק דעובדא רזא

משמים  לו  שהראו זי "ע מנאדבורנה מרדכי'לע

הקידוש  ועריה' ציון ד 'אלי  מהפיוט יהא שלעת"ל

שהה  נוראים בימים שם, ז"ל באב, דתשעה דיו "ט

זי "ע] מנאדווארנע מרדכי ר' [הרה"ק  רבינו  פעם

וביום  ראחוב, העיירה ידי  שעל יאסין  בעיר 

רבינו אמר  כאשר  נעילה תפילת  בעת הכיפורים

בבכיות וגעה פניו  נשתנו מלכינו אבינו  תפילת

בשעה  כן  לעשות דרכו  היה שלא באופן נוראות

לדא  דא אבריהם וכל דאגו המתפללים קהל כזאת .

רואה  רעות גזירות איזה יודע מי  בחשבם נקשן

כשבאו הכיפורים יום במוצאי עכשיו . רבינו 

סעו רבינו  להם אמר  פרידה ברכת  לקבל האורחים

שכתוב כמו ובנחת בשמחה ט)לביתכם לך (קהלת

דאגתם  את הרגיש רבינו לחמך , בשמחה אכול

הבכיות פשר להם והסביר  אותם, והרגיע

ח"ו שראה מחמת בכה שלא באמרו הנוראות,

הבכיות אלא סברו , הם כאשר רעות  גזירות איזה

השמים מן לו גילו כי  äòùú היו  ìù úåðé÷äîù

åðéúìåàâ ìù áåè  íåéì úåøéîæ åëøòé áàá

 äðé÷äå ïîà  åðéîéá äøäîá äéäúù äîéìùä

 äìåàâä âç ìù ùåãé÷ä  äéäé äéøòå ïåéö  éìà,

והאיך  האותיות  צירופי  את  בעליל לי  והראו 

את ובראותי  טוב. ליום מאבל הקינות שיתהפכו

לגלות גדולה תשוקה לי  היתה הזה הנפלא המחזה

ה' בסוד  באו אשר  סגולה יחידי לכמה הדבר  את 

הקרובה  לגאולה וחיזוק  עידוד  לתת בכדי  ליראיו,

ולא  כן  מלעשות  בידי  עכבו  השמים מן  אך  לבוא,

וזו מאוד, הרבה והפצרתי ועמדתי  רשות , לו נתנו

אבינו אמירת  בעת  שבכיתי הבכיות סיבת היתה

לשלום  סעו לדאוג, מה לכם אין  כן ועל מלכנו,

דמיון  קצת  יש ובאמת  ע"כ. השמים. מן ה' ויברככם

וכידוע  אסתר דמגילת לניגון  זה דפיוט הניגון בין 

ההסתרות כל הפיכת בחי ' הוא אסתר  דמגילת ענין 

ציון  'אלי קינת  התהפכות בחי ' שזו אלקות, לגילוי 

דלעת"ל לקידוש  בחי'ועריה' הוא דלעת"ל (שקידוש

בחי' רוחני לעולם והפיכתו דעוה "ז, הגשמיות כל קידוש 

המן) בית על  מרדכי .נתינת

'ïå÷éú'ì ' úåðé÷' ä ï÷úì  äúéä âäðîä  ìù  äðåëä

 ÷"áù úçîù é" ò

äðäå [æë באש התורה"ק  לימוד ע"י  זוכים לזה

אף  שמהפך  עד ובהתלהבות קודש 

כדאי ' דשמעתתא דחדוותא לאש היצה"ר  אש  את 

ע"א)בזוה"ק קלח דף תולדות  הכי(פר' 'חייך ,

לעולם, כמטרא לעולם, הרע יצר  איצטריך 

להוי', לא דשמעתתא חדוותא הרע יצר  דאלמלא

לקראת דודי  ד 'לכה בניגון לרמז  הקדמונים רצו וזה

הקינו"ת הפיכת שבבחי ' ציון' ד 'אלי  בניגון  כלה'
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דחדוותא  לאש היצה"ר אש  הפיכת בחי' לתיקו"ן,

קדוש  לגוף  החיצון  גוף  הפיכץ בחי' דשמעתתא,

עדן  פג )מגן  סי' תנינא בלקו"מ רביז"ל  והכוונה (כלשון ,

דודי ' ה'לכה שישוררו  היתה הנ"ל המנהג מייסד  של

השמחה  שע"י  מיוחדת  בכונה בשמחה הנ"ל בניגון

והאנחה  היגון את אף ולהכניס  להפוך  יזכו  דשב"ק

שמהפך  הגאולה אור  בחי' שזו השמחה לתוך

השמחה  לתוך עצמם ואנחה היגון  את  ומכניס 

בזה  רביז "ל ונסוé כדברי  ישיגו ושמחה ששון עה"פ

ואנחה  היגון  אחרי  לרדוף שיש ואנחה, יגון

ולתקנם  והשמחה הששון  לתוך בכח ולהכניסם

בזה.

êà ולא עי "ז  שנפלו  אח"כ  הצדיקים כשראו 

בשמחה  הנ"ל הניגון לשורר  הצליחו 

ואדרבא  אסתר, דמגילת ניגון בבחי' כראוי

השב"ק , לתוך  ואנחה יגון  שהכניסו בזה פגמו

בשב"ק  ואנחה ויגון  זרה אש בזה והבעירו

ת דלא האיסור בשב"ק )(בבחי' דגיהנום אש  בערו

הם  שהשדים השדים, לאחיזת מקום בזה ונתנו 

אותו להפוך זוכים כשאין  דהיצה"ר אש בחי '

הגשמי האש נשאר ואז דשמעתתא, לחדוותא

של  אש  ואנחה, יגון ליללה המביא החיצוני 

אש  שמהם השדים בחי ' שזו  רח"ל, תאוות

את להפוך  מצליחים שאין וכשראו  ה"י, התאוות

ואדרבא  שב"ק, דשמחת לאש  דהשדים האש

פסקו דהשדים זרה אש את  זה ידי  על חיזקו

לנו שנשארה העבודה אלא זה, מנהג וביטלו 

ולשמחה  לששון  האלו  הימים להפוך  כנ"ל היא

ובחיות קודש  באש  התורה"ק לימוד  ידי  על

לחדוותא  היצה"ר  אש  שנהפוך  עד  האמונה

מרחפת אלקים לרוח עי"ז ונזכה דשמעתתא,

שיבא  משיח של רוחו  זה – המים פני על

אמן . בימינו במהרה

'åâå áø äð÷îå ô"äò è"ìòòä òåáùá ç" îùðá ë"ùîì äôñåä

ïéðòá [ à õøàá  ä"òøùî  éåìéâå úñðëä

 äìåàâä  äéåìú äæáù ìàøùé

 íéîçøá, אז יכול היה לא שע"כ  בספה"ק (וכדאי'

הקץ  זמן קודם היה שעדיין לאר"י להכנס משרע"ה

השלימה) חז"ל דהגאולה דברי במקו"א והבאנו  ,

במערת ונמצא משרע"ה את מלאך שהעלה

__________________________

אחד י. איש חוטפים אזי ומרקדים, שמחים אדם כשבני שלפעמים משל, פי על השמחה בענין כג), סי' (תנינא בלקו"מ  זל"ק 

שמח  שיהיה כרחו בעל אותו ומכריחים המרקדים , מחול לתוך כרחו בעל אותו ומכניסים שחורה, ומרה  בעצבות שהוא  מבחוץ,

להתאמץ  יתרה מעלה אבל הצד מן נסתלקים ויסורים שחורה המרה אזי שמח , כשאדם כי השמחה בענין יש כן כן, גם עמהם

המרה  שיהפך  לשמחה תתהפך בעצמה שחורה שהמרה באפן השמחה, בתוך כן גם אותה להכניס דוקא, שחורה המרה אחר לרדף 

שחורה  והמרה והעצבות  הדאגות  כל מהפך  והחדוה השמחה מגדל שאז השמחה, לתוך  הבא כדרך לשמחה, היסורין וכל שחורה

"ששון  ל"ה), (ישעיה בחינת וזה הנ "ל כמשל השמחה, לתוך כרחה בעל אותה ומכניס  שחורה המרה שחוטף נמצא לשמחה שלו

הצד  מן לעמוד ואנחה היגון דרך השמחה בעת  כי השמחה, מן ונסים בורחים ואנחה שהיגון ואנחה" יגון ונסו ישיגו ושמחה

ישיגו" ושמחה "ששון וזהו, כנ"ל השמחה לתוך דוקא אותם להכניס ולהגיעם, ולהשיגם דיקא, אחריהם לרדוף צריך  אבל כנ"ל,

השמחה  לתוך  כרחם בעל אותם להכניס  השמחה, מן ובורחים נסים שהם ואנחה, היגון את  ויתפסו ישיגו ושמחה שהששון וכו'

על השמחה מן בורחים הם כן ועל הקדשה, אל מרכבה להיות רוצים שאינם אחרא, הסטרא שהם ואנחה יגון יש כי כן כנ"ל

עכל"ק . כנ"ל. כרחם, בעל השמחה דהינו הקדשה, לתוך  אותם להכריח  צריך 
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שמערת השילוח המי  בשם הבאנו  ועוד  המכפלה,

דוד  בית  מלכי מערת  עד  נמשכת המכפלה

הזו "ח  דברי משמעות את פירשנו ובזה בירושלים,

וע"כ  ציון , בהר  המתים לתחיית משרע"ה שיקום

מקומה  בעיקר משרע"ה נשמת  עתה כבר מאירה

ציון  ציון , בהר  עיה"ק בירושלים באר"י שהוא

החיצון  וציון  המערבי , וכותל הבית הר - הפנימי 

ששם  דוד  בית ומלכי  דהע"ה בקברי  ציון בהר –

שם  ולוחמת משה-משיח של היחידה בחי' נמצא

כ "ז  כמש "כ שם הנמצאת  שעיר  הר של הקלי' עם

בארוכה. במקו "א

øîàå [áהגר "י המקובלים זקן  הגה"צ בשם

שפועלים  ישועה שבכל זצ"ל כדורי

לקיים  לכוין  יש וכדו ', בתפילה ישראל בר  לאיזה

ה' קידוש  מצות יחודים בזה המייחדים (והצדיקים

דעליית לכוונות יכוונו לאדם ישועה איזו כשפועלים

ה') קידוש דמצות שהתגלותהרפ"ח בתניא וכמש "כ ,

בכל  וע"כ  ומופתים, אותות  ע"י  הוא בעוה"ז  אלקות 

בעולם  אלקות מגלים לאדם שפועלים ומופת ישועה

ומגלים  מכניסים זו  ובכוונה ה', שם בזה ומקדשים

שלא  הטעם כל שהלא באר"י, משרע"ה נשמת  את 

מדכתיב  הוא לאר "י  משרע"ה שיכנס זכינו

להקדישני בי האמנתם לא אשר 'יען בתורה"ק 

ה' קידוש  מצות דקיום בכוונה וממילא וגו",

ומגלים  ומכניסים ה' דקידוש החסרון משלימים

באר"י. משרע"ה נשמת 

ùøéôå [âהמדרש דברי  את  ברמז  (תנחומא בזה

ב) אות  בניבפרשתן מסעי  אלה וז"ל,

ואהרן  משה ביד עמך כצאן נחית  זשה"כ ישראל

עז) אליעזר (תהלים רבי  נוטריקון  לשון נחית  מהו

עשית  נסים סוף אומר  ים להם נתת  חיים להם

רבי ואהרן משה ביד להם נתת  תורה להם קרעת 

להם  נתת  חרות  להם עשית נפלאות  אומר יהושע

משה  ביד להם נתת ראש  תלוי אותם הושיע ימינך

בשונאיהם  עשית  נוראות  אומר  עקיבא רבי ואהרן

כסית תהומות בהם ונלחמת בהם שלחת אף חרון

העמדת נביאים אומר רבי  ואהרן  משה ביד  עליהם

מהם  העמדת  ישרים מהם העמדת  חסידים מהם

מהו כצאן  ואהרן  משה ביד  מהם העמדת  תמימים

ישראל  אף הקורה לצל אותן מכניסין  אין  הצאן מה

ארבעים  הקורה לצל נכנסו  לא במדבר  שהיו זמן כל

רועה  אלא אוצרות להם כונסין  אין הצאן  מה שנה

במדבר  שהיו  שנה ארבעים ישראל כך במדבר 

שהרועה  מקום כל הצאן  ומה אוצרות בלא נזונו 

מקום  כל ישראל כך  אחריו נמשכת היא מנהיגה

אחריהם  נוסעין  אותם מסיעין ואהרן  משה שהיו 

שנאמר  מה לקיים ישראל בני מסעי  אלה שנאמר 

המדרש , עכ"ל ואהרן . משה ביד  עמך כצאן נחית

נתת ראש 'תלוי יהושע ר' בדברי  הנ"ל ע"פ וביאר

הענין  תלוי  ה' קידוש  כוונת של זה שבענין להם',

וכנ"ל. לאר"י להכנס שיוכל ישראל בני  ראש של

 ùéå] [ãרבינו דברי  את  עוד  לזה להסמיך

לכוין  יש  קדושה שבאמירת האריז"ל

ישראל בני בתוך  ונקדשתי  מצות לקיים (שהיא ג"כ 

ה') קידוש  מצותמצות שמקיימים שבעת הנ"ל וע"פ 

לאר "י משרע"ה להכנסת  מסוגל זה הרי  ה' קידוש

אמירת של זה בזמן להתפלל הראוי מן הרי

זמן  שהוא ה', קידוש מצות  אז  כשמקיימים הקדושה

בחז"ל כדאי' לעילא ונח"ר רצון  עת  של (הובא גדול

היכלות ) ס' בשם קכה סי' או"ח שיש בטור הנחת  גודל

בשעת למעלה עיניהם ישראל כשנושאין  להש"י

הראויàéהקדושה  מן  זו נעלית רצון בעת  ואז  ,

__________________________

'ברוכים יא. היכלות, מספר למנהגם וסמך  מעלה כלפי גופן ונושאין למעלה עיניהן נותנין וצרפת  אשכנז ובני שם, הטור ז"ל

שיהיו  אותם ולמדו קק"ק  ואומרים שמקדישין בשעה עושה שאני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה ויורדי שמים לה' אתם

למעלה עצמם ונושאים תפלתם לבית  למרום נשואים בעיני עיניהם נשואות שעיניהם  שעה  כאותה  בעולם  הנאה לי אין כי
בעיניהם ' עכ"ל.ועיני .
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ולבקש  למרום עין  לישא הנ"ל ענין על גם לכוין 

שבחו "ל  מגלותו  משרע"ה שיצא כבר  שנזכה

העיקרי למקומו  ויכנס  ליה הגון  דלאו בצולמא

הארץ בכל ית ' שמו  יתקדש ועי "ז  כלבאר "י , (מלא

כבודו) ה'וא הארץ ש 'היה שמ'ה עי "ש  שנזכה

ונזכה  צדקינו במשיח משרע"ה שיתגלה שיהיה,

אכי "ר ]. ברחמים לגאולה

êøãáå [ ä ע"פ ולתרץ לפרש שיש  אמר, אגב

הנ"ל ז"ל חכמינו הנח"ר דברי (בגודל 

בשעת למעלה עיניהם ישראל  כשנושאין להש"י שיש

קדושה) צדיקים אמירת הרבה הנהגת  את

את הרבה נושאים שהיו הק' הבעש"ט מתלמידי

הדברים  שלכאו ' התפילה, בשעת למעלה עיניהם

דברי  עם מתאימים המגנים אינם ז "ל חכמינו 

זו  המגביהים הנהגה 'ואותן יח סי' חסידים בס' (כ "כ 

מלעיגין  המלאכים על כמביטים למעלה ועיניהם ראשם

דחזירי') רישא אותן וקורין אי 'אותן ובהדיא ,

שמו "ע  בשעת למטה עיניו ליתן  שיש בפוסקים

צדיקים  כו "כ  לפעמים נהגו  ואיך למעלה, ולא

שמו"ע, בשעת למעלה עיניהם (והמתנגדים לישא

גם  טענו הצדיקים על  חירופיהם ובכתבי בחרמיהם

זו) רבינוטענה דברי ע"פ בזה ש"ל והתירוץ ,

בפנימיות שיש  חכם התורת כותב וכן  הבעש"ט

של  הסדר  כל ותפילה שבתורה ותיבה תיבה בכל

זה  ולפי  סופה, ועד מתחילתה התפילה יחוד  כל

את גם שבתפילה תיבה בכל יש שבאמת יובן

שגופם  גבוהים צדיקים וע"כ דקדושה, יחוד

ומנהיגה  עליהם שרוכבת הק' לשכינה מרכבה

להגיע  לפעמים נמשכו כן  על תנועה, בכל אותם

באיזה  להגיע שזכו עד בתפילה גדולה לדבקות

דקדושה היחוד לדרגת  בתפילה (הטמונה מקום

כנ "ל ) מקום כמאליובכל ראשם אז  והתרומם

בחירתם)למעלה ללא השכינה הנהגת בזמן (ע"י כמו 

להש "י גדול נח"ר הוא הראש נשיאת שאז קדושה

וכנ"ל. כמוהו שאין 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá
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האריז "ל  דרבינו  àהילולא 

ì"öæ ìâñ  ä"æøä ö"äâä øôéñù  äùòî

 éúòîù [à זצ"ל סגל הלוי זרחיה ר ' מהגה"צ

שהיה  עליו שהעידו בת "א (רב

פלא' 'הצדיק  בספר תולדותיו ועיין הנסתרים, מצדיקים

לספרו  בהסכמה הלוי השבט מרן מלשון הספר ששם –

פלא') עושה פלא 'הצדיק  אנשים – שמכיר  לי שסיפר  ,

התחלה  זל"ט הנביא אליהו אותם שלימד  פשוטים

לדב"ת  התורה והכניסה ויסודי עיקרי לימוד (היינו

וכו') החומש  אליבלימוד  אליהו אותם שלח ואח"כ

הנ "ל ) סגל הרב ממני(להגה"צ ללמוד שימשיכו

וגמ')תושבע"פ עכ"ד .(משניות  .

ì"æç éøáãî åéøáãì øå÷î

úîàáå [ á חז"ל מדברי  לדבריו מקור  נמצא

פ"ב)שאי' אליהו(פרדר"א שלימד 

לומר  לימודו בתחילת  הגדול לר "א זל"ט הנביא

הנהנין  ברכות ולברך  ולהתפלל שמע קריאת

ללמוד  ללכת הגדול ר"א הוצרך ואח"כ וברכהמ"ז ,

הנביא  שאליהו כנ"ל וחזינן  רבותיו, אצל תורה

אינה  וזהו התורה"ק , של ההתחלות  ללמד רגיל

אפי ' זו לדרגה לזכות שיכולים כ "כ גבוהה דרגה

דרגה  יש אך  הנ"ל, וכמעשה פשוטים אנשים

הנביא  אליהו  שבא כלל מצויה  שלא מאוד גבוהה

זכו ולזה הגבוהים התורה רזי  את  לצדיקים ללמד

עליו שאי ' האריז"ל, כרבינו סגולה יחידי  רק 

רבים) ועוד ההקדמות  לשער מהרח"ו שכל (הקדמת

אליהו מפי שבתחילה áדבריו במקו "א ופירשנו  ,

השגת להשיג לבד מאוד לעמול האריז "ל נצרך  היה

שאח"כ  אלא לתורתו, נחשבת שתהא כדי הסודות ,

זה  בסוד כיון  האם לו לומר זל"ט הנביא אליהו בא

__________________________

האריז"ל.א. דרבינו הילולא בסעודת  מדא"ח  חלק

ע"י ב. לנו ויאר ה' אל אתנו חסדו הפליא ודור דור בכל כי דעים תמים ונפלאות  חידות אביע  היום והנה שם, מהרח "ו ז "ל

ויקנא  מישראל גואל השבית לא והאחרונים הראשונים אלוהי זה בדורינו וגם כנזכר ודור דור  בכל קורא ה' אשר השרידים

אשכנזי  לוריא יצחק  כמהר"ר ורבי מורי החסיד האלהי הגדול הרב נחית  שמייא מן וקדיש  עיר לנו וישלח עמו על ויחמול לארצו

בשיחת  בקי מרכבה במעשה בראשית במעשה והגדות. במדרשים בפלפול בתלמוד במשנה במקרא כרמון תורה מלא זלה"ה

אדם  בני מעשי בכל יודע תחזה ואתה בפרשה כרשב"י הנזכר הפרצוף  בחכמת  מכיר מלאכים בשיחת עופות  בשיחת אילנות

הארץ  בכל ההווים הדברים וכל עתידות יודע הפועל אל הכח מן יוציאום טרם ב"א במחשבות יודע  לעשות  ושעתידים שעשו

ובאה"ר  העליון באדם תלויה מקום באיזה ההוא האיש ואיפת ישן ומי חדש מי הגלגול בחכמת  יודע בשמים תמיד שנגזר ולמה

ומתעסק והאחרונים הראשונים הצדיקים נשמות  בעיניו וצופה מסתכל נפלאים דברים אש  ולהבת הנר בשלהבת יודע  התחתון

בחיקו  כמונחים אצלו היו הנזכרים החכמות וכל בלק  בפ ' ינוקא ההו' ע "ד מעשיו כל האדם בריח  מכיר האמת בחכמת עמהם

מימי  הארץ בכל נשמעו ולא נראו לא מבהילים דברים זר ולא ראו ועיני עליהם ולחקור להתבודד יצטרך בלתי שירצה עת בכל

ע"י  מעצמו היה כ"ז  אמנם בשמושם יש  גדול איסור כי ח"ו מעשיות קבלת  שמוש ע"י שלא השיג זה וכל הנה. ועד ע "ה רשב"י

ופרישות  חסידות הוסיף  ועליהם הזאת  בחכמה ישנים גם חדשים בספרים רבים ושנים ימים התעסקו אחרי ופרישותו חסידותו

שאירע  וכמו החכמה זאת  ולמדו פה אל פה עמו ומדבר תמיד אליו נגלה שהיה הנביא אליהו לידי הביאתו היא וקדושה וטהרה

ע "פ  נביאים בפסוק  שהובא וכמו פסק לא ז"ל אליהו ע "י הקדש רוח נבואה, פסקה אם ואף  הרקאנטי בשם כנ "ל ז "ל להראב"ד
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לבסוף  שקיבל עד לא, או  תורה של לאמיתה

זל"ט. מאליהו  סוד  כל על הסכמה

 úåëìîä 'éôñ –––– ' ÷ä ï"á  íù 'éçá àéáðä åäéìà

äåáâ  ìòî äåáâ  äùøåùå äèîì  úãøåéä ––––

øåàéáå [â' ספי בחי' הוא הנביא שאליהו הענין 

בגימ' שאליה"ו  וכידוע הק', המלכות 

והלא  המלכות, ספי' של הק' שם שהוא ב"ן , הק ' שם

למטה מלכות  ספי ' בחי' שיש  ספי'ידוע (שיורדת

לתחתונים) ולברר להשפיע מאצי' ויוצאת  ויש המלכות ,

הגבוה  במקום שהוא המלכות  דספי' העליון  השורש 

דעתיק )ביותר  ג"ר – ברדל "א הגנוזה ,(מלכות

יורד  זל"ט הנביא שאליהו  עפי "ז  מובן  ובענינינו

היהדות התחלת הפשוטים לאנשים ללמד למטה

וכו' ברכות  הרבה כמו ובספה"ק  בחז"ל מובא (וכן

עושר  להם לתת פשוטים לאנשים אליהו שנגלה מעשיות

וכו') דחקם בשעת  להצילם ירידתאו בבחי' הוא וכ "ז ,

וכו', בירורים ולברר לתקן לתחתונים המלכות  ספי '

הצדיקים  גדולי של זל"ט אליהו גילוי דרגת אך

שורש  גילוי  בחי ' הוא דאו ' העליונים רזין  ללמדם

הנ"ל  במעשה גם ומסתמא הנ"ל, העליון  המלכות 

אליו חזר  בגדולתו, להיות  שזכה אחר  הגדול דר "א

שהיה  וכמו דאו ', עליונים רזין ללמדו הנביא אליהו

מובא  אין שזה [אלא הצדיקים גדולי כל אצל כן 

אצל  זה ענין  הרבה מוזכר  שלא כמו בחז "ל להדיא

בדרגה  אליהו  שגילוי  וכו', והאמוראים התנאים רוב

שהיא  כנ"ל, הרדל"א לבחי ' שייך הוא הרי הגבוהה

ואין  אותה, מזכירים ואין  נעלמת כלל שבדרך בחי '

דאורייתא  רזי את והאמוראים התנאים רוב מגלים

כרשב"י הדורות  יחידי  ורק  זל"ט, אליהו להם שגילה

הסודות לגלות  שמיא מן רשות קיבלו  וכו ' והאריז "ל

להם]. שנתגלו הגבוהים

å÷æçúä ì"æéøàäã àáø àìåìéäã àîåéá

åìàä íéîéá íáì ïåøáùî  úö÷  íé÷éãöä

 òåãéå [ã'ג של אלו שבימים צדיקים כו"כ אצל

לב  בשברון  היו  הימים וט' השבועות

המתחזק  השכינה וצער  גלות  על גדול ובצער 

בגופם  עי "ז  כ "כ שנחלשו צדיקים [והיו  אלו בימים

שהוצרכו עד  לבריאותם סכנה חשש שהיה עד

מעיינות שם שיש  אחרים למקומות  מביתם לצאת 

רבינו דהילולת זה ביום אמנם כידוע], וכדו' מרפא

של  שהאור  וצרתם, מצערם מעט התחזקו האריז"ל

האריז "ל זה)רבינו  ביום של (שמתגלה האור שהוא

מאור  חוזר  אור התנוצצות  הוא התורה"ק פנימיות 

לצרת סוכ"ס  שיתקן האור  והוא לעת"ל שיתגלה

רשב"י וכהבטחת  ע"ב)הגלות , קכד דף  נשא פר' (ר"מ

דאיהו דחיי מאילנא למטעם ישראל דעתידין  'ובגין

והאור  ברחמי ', גלותא מן ביה יפקון  הזהר ספר האי 

בו שיבנה הארי "ה בבחי' הוא האריז "ל רבינו של

בחז "ל. כדאי ' ביהמ"ק

ì"æéøàä  åðéáøã øåáéçäå øù÷ä øåàéá

 øå ÷éúîîä  ä"ò åðéáà ÷çöéì  î"å÷ìä  ÷" äéá

 çéùî éìáç

 åðàáäå] [ äלרבינו שיש הקשר במקו "א

ע"ה  אבינו  יצחק עם האריז "ל

שמו) על בחז "ל(שנקרא פח)שאי ' דף  שבת שבו(מס'

__________________________

מעשיו  לפי הכל שפחה אפילו עבד אפי' וכו' אשה או איש הן וארץ שמים עלי אני מעיד אליהו דבי תנא נביאה אשה ודבורה

יד  בכתיבת התקונין בהקדמת נזכר גם ע "ש. האחרונים דוד דברי ואלה ע "פ שם ג"כ הזכירו ועד"ז עליו שורה הקדש  רוח מיד

ליה  לאתגלייא דעתיד מאן ואית  באפין. אפין ליה לאתגלייא דעתיד מאן ואית יומיא בסוף  לאתגלייא עתיד אליהו ואנת  וז "ל

והנסיונ החקירות  מלבד והנה וכו' דיליה השכל בעין הדרושים בטמירו הנה זלה"ה הנזכר הרב מן בעינינו ראינו אשר והמופתים ות

אנושי  בשכל יכולת  אין כאלה ונפלאים  עמוקים דברים כי יכירום רואיהם וכל יגידון יעידון זה בחבורי אשר עצמם והדברים

עכ"ל. ז"ל. אליהו ע "י רוה"ק השפעת בכח  לא אם לחברא



לנפשך  חכמה דעה el

הק' רבינו  וכן  לעת"ל, הדינים של ההמתקה תלויה

לאר"י כשעלה התחלתהליקו "מ זו בעליה (שהיה

כמש "כ ומלכות  דיסוד יחוד בחי' הגאולה אור התנוצצות 

רבינו  וכמו לירושלים לעלות  יכול  היה לא שע"כ במקו"א

לירושלים, בגדלותו ליכנס יכול  היה שלא שאי' האריז"ל

וכו') ומלכות  דיסוד  היחוד  גמר זמן הגיע לא שעוד ,היות

הטוב  שם שהוא ואמר 'יצחק' בשם לעצמו קרא

לאור  ההתקשרות  בבחי' שזה שפירשנו ביותר ,

מובא  וכן הגאולה, תלויה שבה האריז "ל דרבינו

לרביה"ק  האריז "ל רבינו בין הקשר  בענין רמז 

– לח בגיל נפטרו  ששניהם אבינו וליצחק  הליקו "מ

יצחק  של העקידה בה שהיה השנה על רמז  שהוא

ע"פ  מובא וכן הל"ח, שנתו בתוך  שהיה ע"ה אבינו

המהרש"א ע"ב)דברי  ח הימים (בכורות שכ"ב ,

ימים  כ"ב כנגד  באב תשעה עד  בתמוז  שמי"ז

עצרת שמיני עד הוא שמר"ה הזכרון יום שהוא (ור"ה

באה  שעי"ז הלוחות בו שנשברו בתמוז לי"ז תיקון

וכו') בתשריהשכחה שח"י  יוצא הילולתולפי"ז (יום

הליקו"מ) אברביז"ל  ה' יום כנגד רבינו הוא (הילולת 

.האריז"ל )

 éãéçé ìë ïéáù øù÷äå øåáéçä úåìâì ÷åñòì ùé

'÷ä  ä"éåä íù 'éçááù ––––  úåøåãä

äæå [ å בהם שתלוי  העיקריות  מהעבודות  אחד

בין  והחיבור הקשר לגלות  השלם היחוד

רבינו של בחיבור רמז [ויש  הדורות , יחידי כל

ביום  האריז "ל רבינו שהילולת לרשב"י, האריז"ל

שבהוד  הוד ספי' בחי ' הוא החמישי לחודש  החמישי 

החמישית ) ההילולא (ספי' יום של הספי ' שהוא

שלם, אחד הוי "ה שם בבחי' שכולם כידוע], דרשב"י

כשהוא  רק לבד  א' בשום שלימה השגה שאין

קדושת שאין הוי "ה בשם וכמו כולם עם בחיבור

שבשם  האותיות ד' כל בחיבור אלא מתגלית השם

מענין  בנשמ"ח העעל"ט בשבוע וכמש"כ  יחד, הק'

רשב"י של הגילויים שהם שבסוד, הפרד "ס (י')בחי '

[שכולם (ה')הליקו "מ(ו')הבעש"ט(ה')האריז"ל ,

עצם  בתוך הגנוזים הסודות  את לגלות באו 

ש  משה'התורה"ק  'תורת משרע"ה ע"י ניתנה

הכל  אצלו  הכול יו "ד  של קוצו כנגד שמשרע"ה

כידוע].

ì"æéøàä  úøéèôî –––– â" ìùî  äúéáì àøéú àì

 àéää  äðùá  äúéäù

 åðáúëå [æ'ר הגה"צ ממו"ר הסוד במקו"א

תירא  לא עה"פ  זצ"ל קעניג גדליה

מנפילת ולפחוד  לירא לכנס"י שאי  – משלג לביתה

קודם  שנפטר של"ג, בשנת האריז"ל רבינו ופטירת 

בבחי ' נפטר אלא משיח להיות זכה ולא זמנו

גמר  ולא מהמהרח"ו , כמ"ש יוסף בן משיח פטירת

מנפילה  לירא אין בכ "ז התורה, סודות  לגלות

חז"ל  ודרשו שנים', לבוש  ביתה כל 'כי זו  ופטירה

שנים תיקרי  חרוקה)אל שנים(בנו"ן (בנו"ן אלא

חרוקה) ויו"ד  הדורותפתוח יחידי הצדיקים שני  שהם

הבעש"ט  ה"ה האריז"ל דרבינו  הגילוי  שהשלימו

כנ"ל גמר ורביז"ל הוא הרש"ש דרבינו שגילוי (וביארנו

שנתבארו  האריז"ל  רבינו כבר שגילה למה הביאור

בעמקות הנוספות  הדרגות  אך הרש"ש, ע"י דבריו

שני  ע"י נתגלו האריז"ל ע"י כלל  נתגלו שלא התורה"ק 

הנ "ל ) .הצדיקים

åðîæ  íãå÷  ì"æéøàä  åðéáø úøéèôì íéîòèä 'á

ïéðòáå [ç הזמן קודם האריז "ל רבינו  פטירת

טעמים, ב' מחמת זה שהיה מובא

והכריחו לגלותו  לו אסור  שהיה סוד איזה שגילה א,

בין  שפרצה המחל' מחמת ב, לגלותו , מהרח"ו

וב"ב  שלכאו 'â התלמידים שאף במקו"א וביארנו  ,

__________________________

האר"י,ג . של נפשו מסירת  הגיע  היכן ועד האר"י, של פטירתו סיבת לך אכתוב הנה פ"ו), שלישית  (הקדמה המלך העמק זל"ק 

בפרשת  הזוהר של אחד מאמר מפרש  והיה מצרים, גלות  סוד בשדה להם דרש  אחת שפעם ז"ל, חיים הר"ר מורנו כבוד בשביל
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במקום  מ"מ הסוד  בגילוי מיתתו  גזירת נגזרה כבר 

יכול  ואין קטרוג שליטת  מקום שום אין שלום שיש

בין  שלום כשיש  הסוד גילוי על הקיטרוג לשלוט

בחז"ל וכדאי' חקת )התלמידים, ר"פ דורו(מד"ר על

__________________________

אמר  אחד. נחש  לה מזמן הקב"ה לידתה זמן וכשתגיע  נתעברה, שהיא לאחר אחת , אילה שיש  המדבר ב], רמ"ט  [במדבר פנחס 

לא  מלה 'בהאי בשלח בפרשת הרשב"י אמר לכן בדבר, גדולה סכנה שיש  מפני סודות, לגלות יכול איני בכאן ז "ל, האר"י

ע"ה  רבנו משה וגם הסכנה, מן נפשו מפחד הוא שגם להיות ב'], נ"ב שמות [זוהר דייקא' מלה ובהאי ה', את תנסה ולא תשאל,

עליו, שגזרו להיות  ע"ה, להאר"י בוש , עד בו הפציר חיים ר' והחכם ג'], ד' [שמות מפניו' משה 'וינס  דכתיב המקום, מזה ברח 

אצלנו  כתוב והוא הסוד, לו וגילה לו, לגלות מוכרח והיה חיים, הר"ר מורנו כבוד ממנו שישאל ממה דבר שום יעלים שלא

אדונינו  האי מאי לתלמידיו לו אמרו האמת, דיין ברוך  ואמר ראשו, על בידו האר"י הכה הסוד, מלומר שסיים לאחר לאל. תהילה

מן  ובאו ערב, לעת  שהגיע כיון הסוד. לכם שגליתי בעבור ימים, ז' קודם משה בני שימות הגזירה יצאה עתה להם אמר מורינו,

שעות  ב' זה אמרה הוא, היכן משה בנינו לאשתו ושאל ע "ה הרב והלך  הרב, עם הרב של לביתו חיים הר"ר מורנו הלך  השדה,

עמו, חיים הר"ר מורנו וכבוד הנער, אל יצחק רבי הלך  מיד במטה. והשכבתיו עליו, כבד שראשו לי ואמר הספר, מבית  שבא

הכוונות  בשער עוד [עיין האלקים איש כדבר הנער וימות ימים ז' עברו לא אש , כמו שורף  שהיה וראה ראשו, על ידו ושם

פטירתו  בעבור מנהגי, מכם שאמנע  תיראו אל להם ואמר התלמידים אחר שלח  אבילות, ימי ז' לאחר י"ב]. דרוש  העומר ספירת 

לתקן  כדי התורה, רזי כל אתכם מללמוד אתכם אעזוב ולא ידי אניח לא בעצמי, אני וגם בני, כל לי ימותו אילו משה, בני של

הם  כבר כי חשבו כי מאוד, עד גדולה שמחה התלמידים וישמחו בחכמתכם, כולו העולם כל את תאירו למען בשלימות, אתכם

ופלא, הפלא מזה יותר ועוד ישראל'. כל בקרב ובניו הוא לעולם המלך  אדונינו 'יחי ואמרו ורגליו ידיו לו ונשקו לפניו, נזופים

ה  'תרין עשה של התוספתא הבנת  ז"ל להאר"י ז "ל חיים הר"ר מורנו כבוד ששאל נזדמן האלה הימים שאחרי ז "ל, אר"י

דף  מצורע פרשת  בזוהר מובא והוא הוו... ויצחק  אברהם דאמר קלא ושמע  לי... דניחא רעותא קמאי עבדו דאיילתא אורזילאין

שסוד  העולם, ולכל לי וגם לך ויונעם לך, אפרשנה שלא בכאן, אותי שתניח חיים, רבי בחייך ז"ל, האר"י לו אמר ע"ב. נ"ה

סופו  לך  אותה אגלה שאם ראה האר"י, לו ואמר וחזר לי, שתגליהו אתה מוכרח לו אמר אותו. שאגלה רוצים ואינם בכאן גדול

אני  כן על ישאלני, שרצונך מה כל ממך , למנוע שלא ומצווה מוכרח אני אבל בך, מתרה ואני גדולה, חרטה עליו שתתחרט

פירש  אזי פנים, כל על לי אותה שתפרש רוצה אני ואמר, ז"ל חיים הר"ר מורנו חזר התוספתא. זו לך מלפרש  שתניחני מזהירך 

לך  שגליתי עונש מחמת  שנה, באותה האר"י שימות הגזירה יצאה שכבר אמר אותו שגילה ואחר סודה, לו וגילה התוספתא לו

מן  אותי מענישים היו ולא לך, מגליהו הייתי לא כך  כל בי מפציר היית  לא שאם ההיזק. זה לך  גרמת בעצמך  ואתה הסוד, זה

עליכם  אלא ביתי, בני על ולא עלי חש אני אין ואכן לדברי, לבך  ליתן רצית לא ואתה פעמים, כמה לך  רמזתי וכבר השמים,

תיקוניכם. שלימות בלי אתכם אניח  איך מצטער, אליו אני זכינו לא  עדיין הסוד חיים וזה  הר"ר מורנו כבוד ביד גנוז  והוא ,

דבר. שואלים היינו לא הלואי ואמרו לבם אל התלמידים נתעצבו אזי הקב"ה, המלכים מלך  של דבריו בא עת  עד מגלה ואינו

בית  של החצר באותו עצמן, בפני והטף  להנשים חדרים ותקן חבירים, העשרה לאלו אחד, הסגר ז"ל האר"י עשה כך  אחר

שגם  עד ונמשך  לבעליהן, אותו הגידו והנשים שבת , בערב הנשים בין אחת קטטה נפלה חדשים חמשה לסוף  עצמו. ההסגר

ובאותו  ואחוה, אהבה שלום תמיד ביניהם שיהיה והאהבה, האחוה על אותם מזהיר היה תמיד ע"ה והרב נתקוטטו, החבירים

התפילה  זמן כל וישב וזעף, מר הכנסת  לבית וחזר שבת , לקבל החבירים עם יצא ערב ולעת בעונות . דבריו על עברו היום

התפילה  הקהל שסיימו לאחר לעשות. מנהגו כן היה לא כי מאוד, נבהל סגנון באותו אותו כשראה חיים הר"ר ומורנו באנינות ,

שראיתי  מפני ע "ה, האר"י לו אמר נפש , ובמר באנינות  הזאת  התפלה זמן כל ראיתיך למה רבינו לו, ואמר אליו, חיים רבי הלך 

א' [שמואל תספו' מלככם גם אתם 'גם הפסוק , זה ואמר סמאל, שבת  בעונותינו בקבלת  דין גזר נחתם שכבר נראה מכאן כ"ה] י"ב

לקטרג, כניסה בית  לו היה לא ביניהם שלום שהיה זמן שכל החבירים, בין היום שנעשה קטטה בעבור אלא נחתם ולא הרבים,

למר  'וחיי החברים, חמשה וגם ראשינו, עטרת ורבינו מורינו מעלה של בישיבה נתבקש שנה באותו הרבים, בעונותינו היה וכך 

עכל"ק . וכו'. שביק '.



לנפשך  חכמה דעה gl

ויורדין  ע"ז עובדי שהיו  שאף  המלך , אחאב של

היו ולא בשלום שחיו  מחמת  ונוצחין למלחמה

עבירות על אף קטרוג מקום ואין  דלטורין , ביניהם

ישראל, בין  שלום כשיש שבתורה"ק החמורות

וכשהתגבר  לו', הנח אפרים עצבים 'חבור  וכדכתיב

ומח' פירוד  לעשות רח"ל שהצליח עד מאד הס"מ

לשליטת מקום היה עי"ז האריז"ל רבינו  תלמידי בין 

רבינו עי "ז  שנסתלק  עד  הסוד  גילוי  על הקטרוג

אז  זכינו שלא עצום הפסד והפסדנו  האריז"ל

השלימה ע"י לגאולה להיות  ומסוגלת  יכולה (שהיתה

ימים  מאריך  האריז"ל היה אם והמהרח"ו האריז"ל  רבינו

שנת  בעמקעד כדאי' דדניאל הקץ שנת  שהיא – של "ה

).ãהמלך

 êøåöä  ìò  ì"æéáø øéäæäù äøäæää  ìãåâ

åéùðàå  åéãéîìú ìë ïéá  äìåãâ  äáäàå  úåãçàá

äæå [è שהזהיר ההזהרה לגודל הטעמים אחד 

הליקו "מ הק' המשךרבינו כנ"ל (שהוא

האריז"ל ) דרבינו גילוי הצורך וגמר גודל על

אנשיו בין להיות שצריכה ואחדות באהבה

שאמר  אף אליו, וקשורים בו  המאמינים ותלמידיו

שראוי אמר מ"מ כתות  כתות בינינו שעשה

בבחי ' שבינינו  האהבה על העולם שיתמהו

תחזיקו אם ורק בזה, זה ואהבה כבוד  נוהגים

צדיקים  מאיתנו שיעשה הבטיח ביחד, עצמכם

לבחי ' כולנו  שנזכה עד שרצה, כמו גמורים

האהבה  ע"י רק אפשר וזה ממש ' 'כמוני 

באופן  שרק אנשיו , כל שבין הגדולה והאחדות

העולם  כל להחזיר רצונו  רביז"ל שיגמור שייך  זה

רביז"ל  אנשי כל שנזכה ויה"ר  וכו', בתשובה

ולהנצל  זב"ז כבוד  ולנהוג ביחד עצמינו להחזיק

ולזכות ה"י , לבבות ופירוד  חנם ושנאת מח' מכל

שהם  רביז"ל של הנוראים תיקונים לכל עי "ז 

אכי "ר . הגאולה ãåñäתיקוני ïéðòá øîàîä  êùîä)

àáä  òåáùá òéôåé åúøéèô éðôì ì"æéøàä  äìéâù ìåãâä

( ä"éà

__________________________

עד ד . אופניו. על דבור דבר הזוהר, דברי מאמרי לגלות רצון עת היתה לא שבזמנם דבריהם מתוך  וידוע פנ"ה), ה' (שער זל"ק 

עליו  השפיע והקב"ה הדור, את לזכות  בא זלה"ה, לוריא יצחק ר' הרב קדשים קודש  ורבנו מורנו נחית ', שמיא מן וקדיש 'עיר

שפע  את  לצמצם שהוצרך עד שוטף, וכנחל פוסק  שאינו כמעין ושפע הקודש רוח נובע ונשמתו חכמה, מעיין קודש, רוח ידות אלף 

והנפלאות  הנסים אלה כל ראתה עין ואשרי הסדר. על בראשית ומעשה המרכבה פרקי סדרי לקבל שיוכלו כדי לתלמידיו, הלימוד

השתי  אותן זמן הישועה, ממעיני חיים מים ולשתות ולשאוב לפניו, ולשרת  לעמוד זוכים שהיו תלמידיו ואשרי ידו, על שנעשו

ספרא  משנה סדרי ששה עם התלמוד שטת כל לנו מבאר היה בא"י שנים ה' קיים היה ואלמלא בארץ. עמהם לומד שהיה שנים

ויגוע  נאסף  הגרוע הדור ובעונות הדור, אותו של יוסף  בן המשיח היה הוא כי בימיו, הגאולה מביא והיה הסוד, דרך  על וספרי

נחיה  בצילו אמרנו 'אשר לקולו, שמעו שלא [מפני] בשחיתותם' נלכד י"י משיח  אפינו 'רוח  בקבלה, מפורש ועליו בזמנו. שלא

דור  יהיה שלא בישראל, גדול אור מאירים נביאים הזמן עם להיותם תלמידיו, נשמות לצחצח  היה חשקו וכל כ'], ד' [איכה בגוים'

דאשא, שלהוביתא בכח  הקדושה, אל נוגה קליפת  סוד מחול, שמוסיפים שבת , קבלת בשעת  רצון, בעת  ישראל את  ולגאול יתום.

בשנת  לענינינו, ונחזור וכו'. רבא. דתהומא נוקבא עלמא תוך אל ים מצולות לעומקי ונשלכים הקליפות, ובין נוגה בין המפריד

שנת  דהיינו לא"י, ממצרים שבא אחר תלמידיו עם בא"י למד שנים וב' הרבים, בעונותינו זלה"ה  האר"י נפטר הששי לאלף  של"ב

ושל"ב, שניםשל"א ה' קיים  הייתי 'ואלמלא  בצערו שאמר  שנים השתי והם  "ה, של שנת עד בחיים  קיים  היה  ואלמלא
שלשים מאות שלש אלף לימים ויגיע המחכה  "אשרי , דניאל שאמר  רצון העת היתה  וזאת הגאולה'. מביא  הייתי בא "י

של וחמשה " החמישי אלף שנות  הם שנים האלף ומספר במקרא. הרבה ודוגמתו שנים, הם ימים לומר, רצה י"ב] י"ב [דניאל

דו  היום 'כל שנאמר, ודור,הוד דור בכל היום מאותו הדור, אותו של רצון העת  היתה של"ה, אלף נמצא וכו', הוד, אותיות הוא ה'

עכל"ק . וכו'. ישראל, את  ויגאל לכך, זוכה דורו אם ע "ה, רבנו כמשה שכינה עליו שתשרה הראוי אחד צדיק הקב"ה יברא


