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 ãåñá ' ÷ä äðéëùá úå÷áãì  åëæ  äøùå  íäøáà

 ï"á  íù

' äå'בגימ עולה בכל פירש "י  בכל אברהם את ברך

להשיאו צריך  היה בן לו שהיה ומאחר  בן ,

ב"ן  לשם זכה אבינו דאברהם והיינו  ע"כ . אשה,

הק' השכינה נקברה àשהוא אמנו  שרה כן  וכמו ,

האריז"ל  כמ"ש ב"ן שם שה"ס המכפלה ,áבמערת 

היה  ע"ה אבינו ליצחק  וזכו ב"ן  לשם שזכו ומאחר 

בענין  מאריכה התורה ואח"כ אשה. להשיאו  צריך

גדולה  באריכות אבינו  ליצחק השידוך מציאת

של  בשידוך כן היה שלא מה בפרטות, בפרטי 

ושרה. אברהם

 àúúî àåä úåììëá  úåâøãîä úééìò øãñ

ìë  úåèøôá ïéçåîä  úëùîä øãñå àìéòì

 àúúì àìéòî àåä  óåöøô

äðäå דבר שיש העליונים בעולמות מצאנו

בכללות דהנה המדרגות , בעליית  והיפוכו 

למעלה, ממטה הוא למדרגה ממדרגה העליה

פרצוף  שהוא דישסו"ת  מוחין זו"ן מקבלים דתחילה

עילאין  דאו "א המוחין  ומקבלים עולים ושוב הבינה,

שהוא  דא"א המוחין ואח"כ  החכמה, פרצוף שהוא

סדר  פרטית מדרגה בכל ואמנם הכתר. פרצוף 

חב"ד  בסדר למטה, ממעלה הוא המוחין  המשכת 

וכמו דת"י , בג"ה חח"ן בסדר או  נה"י , חג"ת 

_________________________

המכפלה,א . מערת וז"ל : שרה חיי פרשת להאריז"ל  לקו"ת  ועי' שמה. ובכל אבינו לאברהם היתה בת ע "ב  ט "ז ב"ב בגמ'
המכפלה. שדה מערת כתיב  ופ"א המכפלה שדה כתיב  אחרת  ופעם המכפלה מערת  כתיב אחת פעם למה בזוהר הקשו הנה
כי  המכפלה נקרא זה שם ולזה השורש, כמו הוא המילוי כי יחד, הויו"ת  ב ' הוא כי דההי"ן, ב"ן בשם זה כל כי והענין
כי  בה, אברהם נקבר ולכן בכ"ל גי' עולה זה שם אמנם ה"ה, ו"ו ה"ה וכן י', ג"כ  הוא ו"ד מילואו  י' אות  כי כפול , הוא

עכ"ל. וכו ', כנודע  כל  מכל  בכל סוד הם גם כי בה נקברו ויעקב יצחק וגם שמה, ובכל  לאברהם היתה בת סוד  הוא

כפולה ב. הוי"ה והיא ממש, יחד הויות ב' הוא  במלכות  אשר  ההי"ן דמילוי ב"ן של  שם כי דע וז"ל : פ "ג י"ח  שער ע "ח עי'
ממש. כפולה הוי"ה אותיות  הם השאר וכל הפשוט , אות כחשבון י' גי' יו "ד  דמילוי ו "ד  כי כנודע המכפלה, מערת ונקראת 
הז"א  מתחברים וכאשר עצמה, הנוק' בחי' הוא הב' והוי"ה ז"א בחי' אחת הוי"ה כי הוא, עניינם אלו  הויו"ת  ב' ענין והנה
בה  נעשית  ואז בנוקבא, הויו"ת  ב' נעשין ואז אליה, שלו  הוי"ה הארת נותן הז"א אז הנה בנוק', ז"א מאיר אז אשר בנוק'

עכ"ל. זו , הקדמה וזכור הויו"ת , ב ' בחי' שהוא ב "ן שם



לנפשך  חכמה דעה ד

המוחין  המשכת  שמתחילים העמידה בתפלת 

יצחק  אלקי  ואח"כ חכמה, מח שהוא אברהם באלקי

שהוא  יעקב אלקי  ואח"כ  בינה, מח מח שהוא

ובנה"י. בחג"ת המוחין  מתפשטים ושוב הדעת,

äðäå ואימא אבא כנגד  הם ושרה אברהם בחי'

שהוא  דכללות , דאבא מוחין  בחי ' עילאין 

ויצחק  עלמין , כל סובב ובחי' במציאות  ביטול בחי '

דאימא  מוחין בחי ' ישסו "ת כנגד  הם ורבקה

דהיינו דאימא וו"ק דאבא ו"ק בחי ' שהוא דכללות

התבוננות בחי' ואימא, שבאבא המדות בחי '

המדרגה  והוא עלמין . כל ממלא ובחי' היש , וביטול

נגמרים  שאז  חי  כל בנשמת  שחרית שבת של

הנמשך  דישסו "ת דצלם המ' בסוד דישסו"ת  המוחין

של  תבות ראשי  בו נרמז ולכן נשמת , באמירת 

אברהם  בחי' משא"כ האריז"ל. כמ"ש  ורבקה יצחק 

הנמשכים  עילאין  דאו"א המוחין כנגד הם ושרה

והוא  דשבת , ומוסף  דשחרית ועמידה בקר"ש  אח"כ

למעלה. ממטה המדרגות עליית  סדר

 ÷çöé é÷ìà ,ò"ë ááåñã  úå÷áã -  íäøáà é÷ìà

 ááåñ ãåçé á÷òé é÷ìàå , ò" ë àìîîã úå÷áã -

íöò úå÷áã 'éçáá àìîîå

 íðîàå נמשכים בפרטות  המוחין  המשכת בסדר 

הדבקות כי למטה, ממעלה המוחין 

ימין  קו  בתחילה הוא ומדרגה מדרגה בכל הפרטי 

קו ואח"כ בינה בחי' שמאל קו ואח"כ  חכמה בחי '

אלקי אומרים בתחילה ולכן  דעת, בחי' אמצעי 

כל  סובב בחי ' עלמין  כל סובב בחי' שהוא אברהם

המוחין  מתפשטים ואח"כ  במציאות , וביטול עלמין 

עלמין  כל ממלא בחי' שהוא יצחק אלקי  בבחי ' יותר 

לבחי ' המוחין  מתפשטים ואח"כ  היש, ביטול ובחי'

דממלא  החיבור בחי ' הדעת שהוא יעקב אלקי

היו הדורות  השתלשלות בסדר ולכן  וסובב.

עילאין  או"א כנגד שהם ושרה אברהם בתחילה

בתחילה  כי  עלמין, כל סובב של המדרגה שהוא

שאין  במציאות ביטול של לעבודה להכנס  צריך

המדרגה  נמשך ואח"כ  כלל, בעולם מציאות שום

שהוא  ישסו"ת  כנגד שהם ורבקה יצחק  של

הכסא  על היושב באדם התבוננות  של המדרגה

העולמות המדרגות  פרטי  בכל התבוננות שהוא

יש  ולכן  עלמין. כל דממלא הפרטי  הדבקות  בבחי '

רבקה, של השידוך מציאות בכל פרטים הרבה

בכל  פרטות בפרטי ההתבוננות  ריבוי  שהוא

אבינו יעקב של למדרגה מגיעים ואח"כ  המדרגות.

והוא  לסובב, ממלא בין המחבר  האמצעי קו  שהוא

עלמין  כל שהממלא באופן עצם דבקות בבחי '

עלמין . כל הסובב את יותר מגלה

 éãé ìòã ÷çöé  çëá á÷òéã  úå÷áãä  úåâøãî

 ááåñä  úàù øúéá  äìâúî  ò" ë àìîî 'éçá

 çéùî  äùî àåä á÷òé úâøãî úåîìùå  ò" ë

äãéçé  äéç õ÷ ãåñá

 äðäåאבינו יעקב באמת הוא הענין  שסוף  אף

דקו היחוד  בסוד  שבאבות  השלמות  שהוא

הוא  וישראל יעקב של השלמות כל אך  האמצעי ,

של  הפרטים כל מגלה שהוא אבינו  יצחק בכח

דממלא  להיחוד מגיעים ולבסוף עלמין , כל ממלא

של  המדרגה ושלמות  יעקב. בחי' שהוא וסובב

מלבר  יעקב בסוד ע"ה, רבינו  משה בחי' הוא יעקב

תפארת  בסוד  שהם מלגאו יעקב)ומשה ודעת(בחי'

התפארת  פנימיות משה)שהוא הוא (בחי' ומשה .

של  האור  עם בשלמות שישתמש המשיח מלך

אותיות שהוא י 'חידה ח'יה ק 'ץ' בסוד  אבינו  יצחק 

איך â יצח"ק  ממלא של הפרטים כל בחי ' והוא ,

המדרגה  שאת  ביתר  ויגלו  בסובב לעתיד שיוכללו 

_________________________

נשמהג. רוח  נפש ח "י ק"ץ יצחק וז"ל : יצחק ערך  יעקב קהלות ק"ץ)עי' בחי' ח"י (הוא ע"ש, קץ בערך  שכתבתי כמו 
רוח נפש סוד קץ וז"ל: קץ בערך ועי"ש עכ "ל . יחידה, חיה נשמה רוח נפש רמוז ביצחק הרי י'חידה, ח'יה תיבות  ראשי

שאמר וזה ק"ץ, גימטריא והכולל  אותיותיהן כ"ט  ועם ב"ן מ"ה ס "ג מלכות, תפארת  מבינה י"ג)נשמה, י"ב ואתה (דניאל



תשע"ו  שרה חיי פר' השל"ס

יש  הוא אבינו  יצחק דייקא ולכן  עלמין . כל סובב של

עד  הבארות ולחפור  פלישתים קלי ' להכניע הכח לו 

דלעתיד , השחוק  בבחי ' הגאולה אור את שמגלה

אבינו יעקב יכול יצחק  מדגת של הפרטים בכח ורק

התפשטות בתחילת ולכן  היחוד. לשלמות  להגיע

שהם  ושרה אברהם היו לתתא מעילא המדרגות

בכל  התורה האריכה ואח"כ  עלמין , כל סובב בחי '

של  הפרטים כל שהם ורבקה יצחק של הפרטים

למדרגת מגיעים שבסוף עד כ "ע, דממלא המדרגה

בחי ' את שאת ביתר  מגלה שהממלא באופן  יעקב

בבחי ' רבינו  במשה הוא זו  מדרגה ושלמות הסובב,

בחי ' שהוא מש "ה ר"ת ש 'יהיה ה'וא ש'היה מ'ה

והוא  מש "ה, דא שיל"ה יבוא כי  עד בסוד  המשיח

בחי ' יושלם כאשר  דלעתיד והשמחה הצחוק  בחי '

התכללות בסוד ח"י , קץ שהוא יצח"ק של המדרגה

בסובב. הממלא

íéèøôä ìë úà ùé ò"ë ááåñ ìù  äâøãîá

äðåéìòä  ä"éåä ãåñá äìåãâ úå÷ãá àìîîã

íåöîöä  íãå÷ù

úîàáå בכל הם אלו  שענינים להבין  יש 

כל  סוף  עד  דרגין  כל מריש  המדרגות

העולם  מסוף  היה הראשון  אדם בתחילה כי דרגין ,

ובמל"ת במ"ע ולשמרה לעבדה ונצטוה סופו ועד 

אדה"ר  חטא ואח"כ כולה, התורה כל כללות שהוא

כי עמוק , ענין בזה ויש בלבד. אמה למאה ונתמעט

בפשיטות שחושבים כמו אינו  וסובב ממלא הנה

פרטים, שום ללא היחוד פשיטות הוא הסובב שאור

בבחי ' באמת  אלא הפרטים, כל בו  יש הממלא ואור

באופן  שהוא אלא הפרטים, כל את גם יש הסובב

והוא  ביה, תפיסה מחשבה דלית  באופן הדק מן  דק 

אלא  הוי"ה, שם בחי' גם שהיא נעלמת התורה בחי '

עלמין  כל וממלא הנעלמת , העליונה הוי "ה שהוא

המגולה ההוי "ה הרימוןהוא פלח בספר  באורך (עי'

שרה  חיי וירא  בפרשיות ז "ל  מפאריטש הלל  למוהר"ר

היטב) באר  הענין  בכל .שהאריך 

äîùðä  úà ï÷úì äçë íåöîöä øçàã  ä"éåää

 óåâä  úà ï÷úì äçë  íåöîöä  íãå÷ã ä"éåääå

ìò  ÷ø óåâä ï÷úì øùôà éà ø" äãà àèç øçàå

 úîìòðä  ä"éåää  çëá  íéúîä  úééçú éãé

ò" ë ááåñã

äðäå מסוף בתחילה היה כאשר  הראשון  אדם

שני של הדבקות לו  היה סופו  ועד  העולם

מדות, י"ג דקודם הוי "ה הוי "ה בסוד  כאחד  ההויו "ת

הוי "ה  כנגד שהוא דא"א, פאות השני  סוד שהם

מא"ק  למעלה שהוא הצמצום דקודם העליונה

למטה  שהוא הצמצום דאחר השניה והוי"ה ואבי"ע

אדם  של העבודה גודל היה וזה ואבי"ע, מא"ק

של  העלייה שהוא ההיכלות, עליית  בסוד  הראשון 

וכמו בסובב, אותם לכלול דממלא הפרטים כל

בעליית בקיאים שהיו  כהבעש"ט הגדולים הצדיקים

כאחד  ועליה בית  בבחי ' החקירה ההיכלות  ספר  (עי'

הק' שהבעש"ט ח', פרק  ה' ועדות  פל"א , ח "ג להצ"צ

וכו') החטא  קודם  אדה"ר  מעין  בעולמות  הולך ,היה

התכללות בבחי ' בדקות  הפרטים כל שנכללו דהיינו

היתה  ולכן  כאחד , ההויו "ת ב' שהם בסובב ממלא

סופו. ועד  העולם  מסוף  בתחילה אדה"ר  קומת

íðîàå אמה למאה נתמעט אדה"ר  חטא אחר

כפ "ך  דתיבת  כפך  עלי ותשת  (כמ "ש

מאה) מדרגתעולה של בלבד  אחת  קומה שהוא

תורה  כשלומדים שאפילו  באופן עלמין, כל ממלא

סוד  וזה עלמין, כל ממלא מדרגת רק להשיג יכולים

הכלים, ביטול בחי ' שהוא אדה"ר , של מיתה גזירת

הסובב, מא"ס  שהוא מהרשימו  שרשם הכלים כי

מיתה  עליו נגזר רק אך דבקות שאין באופן 

_________________________

קצי הוי"ה הודיעני לקץ, ה')לך  ל"ט תפארת (תהלים מלך  בהיכלי הנפש תתענג שבהן שלי, נשמה רוח  נפש סוד שלי קץ ,
עכ"ל. בינה,
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ואבי "ע  א"ק בחי' שהוא השניה ההוי "ה במדרגת 

בחי ' שהוא עלמין כל דממלא המדרגות  בבחי '

עלמין  כל מסובב ששרשו  הגוף  אך הנשמה, תיקון

שכתב  וכמו מיתה, ידי על רק  להתתקן יכול אין 

על  התורה בכח להתרפאות דאסור  בהא הרמב"ם

רק  ניתנה התורה כי  וכו', המכה על לוחש ידי 

הנעלמת התורה באמת  אך  לגוף , ולא לנשמה

בבחי ' התורה של הפנימי  האור  פנימיות שהוא

היא  הרי עלמין כל סובב של הראשונה ההוי"ה

שכחה  דהיינו ממש , בגשמיות גם מרפאה

כ"ע  בסובב שרשה כי הגשמי, הגוף  עד  להתפשט

שנאמר  העליון  הפלא כח והוא הגוף, שורש  שהוא

ואם  והגוף , הנשמה שמחבר לעשות  ומפליא עליו

מיתה, צריך היה לא חוטא היה לא הראשון אדם

תחיית של הכח לה יש  הנעלמת התורה כי

היה  החטא ולולא ג"כ , הגוף תיקון  שהוא המתים

היו ולא הנעלמת  התורה בכח ג"כ הגוף נתקן

מיתה. צריכים

 øåàä éáâì  ÷ø àåä íé÷éãöä ììë  ìù ïåçèéáä

 ïåçèéáä êà éìëä êøåöì úåìãúùä íéëéøöå

 çëá éìëä ìò  óà àåä úîà é÷éãö  ìù  íìùä

ò" ë ááåñã  úîìòðä  ä"éåäá íúå÷áã

 äðäå יש הנגלית בהוי "ה רק שדבקים הצדיקים

לגבי רק הוא אך ביטחון  מדת של ענין  להם

איזה  שהוא כלי לעשות  צריכים  מ"מ כי האור ,

להמשיך  יכולים ואח"כ  כלי, שיהיה כדי  השתדלות 

כמו הגדולים הצדיקים אך  ביטחון . ידי  על האור 

העליונה  ההוי"ה עם מקושר  שהוא הצדיק יוסף 

הכלים, לבחי' אפילו  שלם ביטחון  להם יש הנעלמת ,

דבקים  הם כי  כלל השתדלות  שום צריכים ואין

על  תביעה היה ולכן  עלמין, כל סובב של במדרגה

שר  בענין השתדלות  שהוא כל שעשה הצדיק  יוסף 

צריך  הכלי  בחי' אפילו יוסף  במדרגת  כי  המשקים,

השתדלות  שום ללא ביטחון ידי על רק (עי'לעשות

הנ "ל ) הרימון בפלח זה  .כל 

 àåäù  ÷çöéã äèéçùä ïéðò äúàø åðîà  äøù

ò" ë ááåñá  ììëäì ò"ë àìîîã íéèøôä  úééìò

äìôëîä  úøòîá äæðâðå  äúîùð äçøô ïëìå

 ãçàë ú"åéåää ' á ãåçé àåäù

äðäåהשגת שלמות  להם היה ושרה אברהם

שהוא  העקדה סוד  להם והיה הנבואה,

בהסובב, לגמרי  הממלא את לכלול איך הדרך

מיתת ונסמכה וז "ל: הפרשה בתחילת  רש "י  וכתב

העקידה  בשורת  שע"י  לפי  יצחק  לעקידת שרה

פרחה  נשחט' שלא 'וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן 

אמנו דשרה והיינו  עכ"ל. ומתה, ממנה נשמתה

דעקידת השחיטה ענין  בנבואה ראתה כאשר

קדשה  ברוח נתדבקה כי נשמתה, פרחה יצחק 

העלאת שהוא אבינו, יצחק של השחיטה בבחי '

למעלה  יצחק דבחי ' כ"ע דממלא הפרטים כל

שנזדמן  קדשה ברוח שראתה וזהו  כ"ע, לסובב

דהיינו נשחט', שלא 'וכמעט לשחיטה בנה

הרדל"א  לבחי ' הפרטים כל עולים איך  שראתה

וזהו דאלב"ם 'לא' בחי ' שהוא המלבוש ועולם

המכפלה  במערת  נגנזה ולכן  נשחט, ש'לא' כמעט

דממלא  ההויו "ת ב' הכולל כפולה הוי "ה סוד  שהוא

הסובב  את  מגלה דהממלא באופן  כאחד , וסובב

חברון  היא ארבע בקרית סוד  והוא עלמין, כל

ונקנה  כאחד , ההויו"ת  ב' חיבור  בחי' שהוא

חיוורתא  הד' שהוא דכסופין  עלמין מאות  בארבע

התו"ח וכמ"ש  לאחור , ט"ל )שנמשכין (דף 

ועל  להפנים, דאח' חיוורתי  הד ' עובר  שבויעבור

הוי "ה  בסוד דיקנא תיקוני הי "ג נמשך זה ידי 

הנ"ל. כפולה הוי "ה שהוא זה הוי"ה היה לא  (אך 

באופן שהוא עלמין  כל  סובב של המדרגה  בשלמות 

בפועל, שחיטה  צריך  ואין בהיחוד נכלל  הגוף  שגם 

נשחט , ש'לא' 'כמעט ' רש"י במש"כ  שנרמז  וזהו

שהוא  דאלב"ם 'לא ' במדרגת כמעט  שהיתה דהיינו

למדרגת  לגמרי עולה  היתה אם  אך  המלבוש, עולם

מתבטל היה לא  הרדל"א , מדרגת שהוא המלבוש

מדרגת  כמו בערכין שהיה והיינו דידה, הגוף בחי'

ולא  הגוף , ביטול בבחי' הגמור אין  שהוא  א"א



תשע"ו  שרה חיי פר' ז של"ס

הוא  ששם הרדל"א  מדרגת  שהוא עתיק כמדרגת 

כחדא) ואין אני .בחי'

ò" ë ááåñ ìù úîìòðä  ä"éåää âéùäì êøãä

 ë"éòå ãåã ïá  çéùî 'éçáá  äìôú éãé ìò àåä

'éçá àåäù  úîìòðä äøåúä âéùäì  íéìåëé

 óñåé ïá çéùî

äðäå ישראל כלל של הרבי  שהוא רבינו  משה

בי "ג  שהוא בגיא אותו  ויקבור  עליו  נאמר

הוא רבינו משה ענין  כל כי  דיקנא, בב'תיקוני 

אחורי ' את  ל'וראית וזכה הדיקנא, דשורש הויו "ת

יראו בעין  'עין  בבחי' יותר יזכה לבוא ולעתיד 

יוכללו דממלא הפרטים שכל באופן  ציון', ה' בשוב

שאת ביתר הסובב מדרגת ויתגלה הסובב בבחי '

המדרגה  והוא כאחד, ההויו"ת  ב' התכללות  בסוד

דא  שיל"ה יבוא כי  עד  בסוד המשיח מלך של

הנעלמת ההוי"ה את  להשיג הדרך ואמנם מש"ה.

אי כי דוד, בחי' שהוא התפלה סוד  ידי  על מתגלית 

תפלות ידי על רק  כ "ע סובב בחי' להשיג אפשר

אי חי כל מעיני הנעלמת  התורה כי  ובקשות ,

בחי ' בסוד התפלה בחי' ידי  על רק  להשיגה אפשר

כ"ב)דוד סימן  לקו"מ .(עי'

 åäæåבתיקונים עם דאיתא בדפוס  ע"א ל' (דף 

ליה בהגר "א) יהבינן  חויא להאי דקטיל מאן 

דקטיל  רבינו משה והוא צלותא דא דמלכא ברתא

אחר ובמקום דמלכא, לברתא וזוכה  (שם לחויא

ע"א) ומ "ג ע"ב מ"ב דף  כ"א בתיקונים בתיקון כתוב

דמלכא  ברתא ליה יהבינן  חויא להאי דקטיל דמאן 

רבינו. משה לה שזכה הפנימית  התורה הוא

הגר"א ע"א)ומבאר מ"ג  בדף מדרגות(שם  ב' שהם

החיצונית מדרגה הוא דצלותא דמלכא בברתא

הפנימית מדרגה הוא והתורה דמלכא, דברתא

משה. בכלת  מדרגות ב' והם דמלכה, דברתא

בסוד  דמלכא ברתא משיגים דתחילה הוא והענין

להשיג  יכולים אח"כ ורק  תפלה, בחי ' שהוא דוד

דמלכא  ברתא בסוד דהתורה דרזין רזין בחי '

. התורה בחי ' שהיא הפנימית 

 éæø úåéîéðô  úåìâì êéøö  äéä åðéáø äùî

ä"éåää ãåñá òìñä  ìà øåáéã éãé  ìò  äøåúä

 àìà  äìéâ àì òìñä úàëä éãé ìò êà  úîìòðä

äìôúä 'éçá ãåñá úéìâðä ä"éåää 'éçá

 äðäåכי הסלע, אל ודברתם למשה אמר  הקב"ה

ולאה  ולמטה מהחזה היתה רחל אז  באמת 

בכלת דבוק  היה רבינו ומשה ולמעלה, מהחזה

בחי ' של פנימית נקודה בה יש  אך לאה הנק' משה

ז"ל  מקמארנא הגה"ק באורך  שביאר  וכמו  רחל

הספר ) בדפי ע "ב  כ "ח  בראשית  חי והיינו(זוהר  ,

והיה  צלותא, דא דמלכא לברתא זכה רבינו  דמשה

לאה, ובחי ' תפלה בחי ' שהוא משה בכלת  דבוק

הק ', התורה שהוא רחל בחי ' היה ובפנימיותה

של  המדרגה בחי' כמו  הם אלו מדרגות  ב' ובכללות

המגולה, ההוי"ה בחי' שהוא ולמטה מחזה המלכות 

בחי ' שהוא ולמעלה מחזה המלכות של והמדרגה

הנעלמת. ההוי "ה

äðäå של ההוי "ה השיג כבר  בעצמו  רבינו משה

לארץ  להכנס זכה לא אך הנעלמת , התורה

כי הנעלמת, ההוי "ה את  באתגליא ולגלות ישראל

ובקשות תפלות  ידי  על השיג בעצמו  רבינו משה

השיג  ובפנימיותה צלותא, דא דמלכא ברתא את 

רזין  בבחי' הפנימית התורה שהוא רחל בחי' את 

לו אמר והקב"ה הנעלמת, ההוי "ה של דרזין

התורה  לגלות  שיתחיל הסלע' אל 'ודברתם

בחי ' שהוא הפנימית , משה לכלת ויכנס  הנעלמת 

לארץ  להכנס  יוכל ועי"כ רחל, של הפנימית הנקודה

גילוי שהוא הסלע את  הכה רבינו משה אך ישראל.

בחי ' בערך שהוא בלבד, ולמטה החזה מן  התורה

האורות, שורש  בחי ' שהוא ואבי"ע, דא"ק ההוי"ה

שורש  שהיא הנעלמת ההוי"ה את  גילה לא אך

בסובב  הפרטים כל התכללות בחי' דהיינו  הכלים,

בערך  התורה נגלות גילוי  כערך והוא עלמין , כל
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המדרגות בבחינת שמדברים ואף התורה. סתרי

דמהחזה  העליון , בשורש גם הוא הכל אך דאצילות,

ומהחזה  דממלא, המגולה ההוי"ה על מרמז ולמטה

הנעלמת ההוי "ה של המדרגה על מרמז ולמטה

עלמין . כל דסובב

ïëìå לעסוק העבודה עיקר המשיח ביאת קודם

רק  לא אך דוד , בסוד התפלות  בבחי '

סתרי להשיג תפלות  אלא ח"ו, גשמיות על תפלות

כל  סובב בחי' של הנעלמת  התורה של סתרים

באמת והוא וקיים, חי  ישראל מלך דוד  בסוד עלמין 

דקה  במדרגה שהוא אלא ממש, תורה אותה

יצחק  בסוד ממש  הוי "ה אותה הוא כי  ונעלמת,

אבינו לאברהם דומה פניו  קלסתר  שהיה אבינו

יצחק)ממש את הוליד  אברהם עה"פ  רש"י ,(עי'

ממש  דומה הוא כ "ע דממלא שההוי "ה דהיינו

בסוד  בחינות  ב' שהם אלא כ "ע, דסובב לההוי"ה

מאד  נעלמים דברים והם ב"ן , דשם כפולה הוי"ה

לא  אך תפלות, ידי על רק להשיג אפשר  שאי

כלת חיצוניות  בחי ' שהוא בתפלות רק להשאר 

את התפלות ידי על להשיג אלא לאה, בחי ' משה

הפנימית. רחל בבחי' הנעלמת  התורה

äùòî àåä äìåâîä ä"éåää 'éçáá  íéãåçéä

 àåä  úîìòðä ä"éåää 'éçáá íéãåçéäå úéùàøá

 óà ïåçèéáä úåîìù ãåñá  äáëøî  äùòî

íéìëä 'éçáì

éë' בבחי רק יחודים לעשות אפשר  שאי  זמן  כל

בבחי ' רק הוא המגולה ההוי"ה של התורה

אותם  כי  מרכבה, מעשה בחי ' ולא בראשית  מעשה

בראשית דמעשה יחודים בבחי' ה' את שעובדים

באופן  לא אך  הפרטים, וכל השמות כל שהם

רק  להם יש הנעלמת , להוי"ה היחודים שמקשרים

הכלים, לבחי ' לא אך  האורות לבחינת ביטחון

הכלים, בחי' לצורך  השתדלות  בחי ' איזה וצריכים

יש  מרכבה מעשה בבחי ' המיחדים הצדיקים אך

הם  כי  הכלים, בבחי' אף  הביטחון שלמות להם

עלמין , כל סובב דבחי ' הנעלמת בהוי"ה דבוקים

יש  ולכן משיח, משה מנשמת  הקדושה ומקבלים

כמש"א  ותנועה תנועה בכל הביטחן שלמות להם

חיים', חוקי ותלמדם בך  שבטחו אבותינו  'בעבור 

משה  כלת  ידי על רק  אלו ליחודים להכנס  שייך ולא

הברתא  מקבלים ואז  לאה, שהוא תפלות בבחי '

גם  לזכות  אח"כ יכולים ועי "כ  צלותא, דא דמלכא

והעיקר  הפנימית , רחל בבחי' הפנימית  משה לכלת

ולהגדילה  ולמטה שמחזה רחל בחי ' להעלות הוא

דממלא  היחוד שלמות בסוד מהחזה למעלה עד

המכפלה  דמערת הכפולה ההוי"ה סוד וזה וסובב.

על  ההויו"ת  ב' חיבור  בחי ' שהוא בחברון הנקנית 

עפר  סוד  והוא דכיסופין, עלמין מאה ארבע ידי 

הצדיקים  וכל דכולהו, מנא שהוא ישראל ארץ

סוד  והוא ישראל, ארץ עפר דרך  לעלות  צריכים

דפנימיות הפנימי  ב"ן שם וסוד מרכבה מעשה

הכרובים, שני מבין הנמשך הקול בסוד דנוק ' היסוד 

נעשה  עי"כ כי  החיצונים הכלים את  אף  מזכך והוא

במקו "א  שהארכנו  כמו  אחד והפנימיות החיצוניות 

זו) בשנה וירא לך  לך בפרשיות חכמה  דעה .(עי'

 éøîâì  ìèáúä äìéçúá  íäøáà ãáò øæòéìà

 çë åì  äéä  ë"éòå ò"ë ááåñ ãåñá íäøáàì

ò" ë àìîî ãåñá ÷çöé ìù  íéèøôä  ìë øøáì

 ãåçéäá íúåà  ìåìëìå

 äæå הוא עבד סוד כי אברהם, עבד אליעזר סוד 

שהוא  ע"ב פעמים ד ' בחי' שהוא ד ', ע"ב

המדרגות פרטי כל הוא שבהם ניצוצין רפ "ח

להגביה  וצריך ניצוצין, מהרפ "ח הנעשים שבבי"ע

לבחי ' ארור מבחי ' אותם ולהוציא הרפ "ח כל את 

ופרט  פרט בכל לגלות  אפשר  שאי  ואפילו  ברוך,

תחילת הנה וסובב, דממלא המדרגות כל את 

סובב, ולבחי' גמור לביטול להכנס  הוא העבודה

לאברהם  לגמרי  נתבטל בתחילה אליעזר  ולכן

ישסו"ת למקום לרדת יכולים אח"כ  ורק אבינו,

בחי ' שהוא ורבקה, יצחק של המדרגה שהוא

ליצחק  השידוך  לחפש  אברהם עבד  אליעזר  הליכת 



תשע"ו  שרה חיי פר' ט של"ס

אך  התורה, בהם שהאריכה פרטים הפרטי  כל עם

כלת של באופן  ובקשות תפלות לזה להקדים צריך

שנכנסים  עד צלותא, דא דמלכא ברתא בחי ' משה

יכולים  ואז  התורה, בסוד משה כלת לפנימיות  עי "כ 

כל  שנכללים באופן הכלים בחי ' גם בשלמות לתקן

עלמין , כל בסובב עלמין  כל דממלא הכלים פרטי 

של  המדרגה את  שאת  ביתר  מגלים הם ואדרבה

כאחד . ההויו "ת ב' יחוד ידי על עלמין  כל סובב

äæå' בחי אף  לתקן  שכחה הגאונים תורת סוד 

שהם  ששים גי' גאו "ן  דהנה דבי"ע, הכלים

כי הש "ס, מסכתות  בששים בקיאים שהיו  הגאונים

בחי ' להם ויש  קבלה דברי  דבריהם כל הק ' הגאונים

גאו"ן  כי גאונים נקראים ולכן  הקדושים חז "ל כמו

שנראית בתורה דיברו  הגאונים ולכן  ששים, גי '

מקאזניץ המגיד כתב כבר  אך בריאה, (בספרבחי '

שם) בהקדמה  ועי' ישראל  תורתם נר  דאדרבה

מדרגת אף לזכך  הכח לה שיש  מאד עליונה

את המגיד עם למד הק ' הבעש"ט ולכן  הבריאה,

שהוא  רבינו למשה המיוחס  החכמה מעין ספר

של  הגילוי  הוא הק' הבעש "ט כי  הגאונים, מקבלת

הגאונים. קבלת בחי ' ע"ד  הנעלמת  ההוי "ה

äðäåסודות דכל לבעה"ת  גילה הק' המגיד

אח  שהם מדרגות בג' כלולים ד התורה

הג' בסוד הגאונים בקבלת כמבואר וקדמון יחיד

שבכתר  שערצחצחצות בפרדס היטב  (עי'

'אחד ',הצחצחצות) מדרגת הוא אצילות בחי ' כי ,

בחי ' למעלה ויותר  'יחיד', מדרגת הוא מזה ולמעלה

יותר  בחי' הוא לפעמים קדמון בחי ' אך  'קדמון ',

בפרדס  הרמ"ק בדברי ועי' לבי "ע, ומתיחס נמוכה

דברים  והם וכו ', אמת דקדמון הבחינות ששני 

הוי "ה  שיש הוא העיקר אך  ונעלמים . עמוקים

לזכות וצריך נעלמת  תורה בה שיש נעלמת עליונה

עדיין  יודעים שאין ואף  זה, עם הבורא ליחד 

לדעת צריך בכללות מ"מ זו, שבמדרגה הפרטים

בלי בתפלה להרבות וצריך  היחוד, שלמות ענין 

הוא  התפלה עיקר  כי הנעלמת , התורה להשיג סוף

ב' לו  יש מדרגתו כפי  אדם וכל התורה, השגת  על

הוי "ה  בחי ' הוא כבר שהשיג דמה אלו , בחינות 

הוא  מהתורה השיג לא שעדיין  ומה הנגלית,

בלי תפלות לזה וצריך הנעלמת , כהוי "ה בערכו 

ולהתייגע  לעזוב, לא אלא להתפלל, רק  ולא סוף,

תאמין , ומצאת  יגעת  בבחי' עת  בכל ביגיעות

שיהיה  והעיקר  הנעלמת , התורה להשיג ולחפש

העבודה  להשיג שהוא לעשות , מנת  על ללמוד 

הסלע  הכאת של החטא וכל התורה, בכח בפועל

דוד  בבחי' תפלות  ידי  על התורה השיגו  שלא הוא

בתחילה  להכנס הוא והדרך  הדיבור, כח שהוא

עלמין , כל סובב בחי ' שהוא ושרה אברהם לבחי '

יצחק  למדרגת לרדת  ואח"כ בתפלות, ולהרבות

כל  הכולל עלמין כל ממלא בחי ' שהוא ורבקה

להוליד  שיכולים אבינו ליעקב שזוכים עד  הפרטים,

וסובב  דממלא היחוד  בכח בפועל ממש הק ' התורה

כנ"ל. עצם דבקות  בחי' שהוא

äáå äùåã÷ä äøåúä øåà àåä äëåðç ìù øåàä

åéðéðò  ìëá  íãàä  úçìöä ìë éåìú

äðäå,חנוכה של ולאור  כסלו  לחודש נכנסים עתה

צריך  שיהודי  התכליתים שכל לדעת  וצריך

הוא  הכל ה' ובעבודת  ברוחניות  והן בגשמיות הן

על  הוא הבקשות  כל עיקר ולכן  הק ', התורה ידי  על

את יש ובתורה התורה, רזי ולהשיג הק' התורה

כנגד  לעמוד  הכח הן  להצליח, שצריך  מה לכל הכח

בגשמיות ענין  בכל שצריך במה והן  היצה"ר ,

וברוחניות.

 äðäå'ר ידי  על הק' התורה נתגלה תחילה

שנים  פי  שהיה לתלמיד  שזכה עד עקיבא,

כל  עיקר את  גילה והוא רשב"י , שהוא ברוחו 

צדיקי שהגיעו  עד  נגנז הזוהר  ספר אך הסודות ,

פיזרו הם הכי  אפילו  אך הזוהר , סודות  וגילו  הדורות 

ובספריהם  בתורתם אותם והעלימו והסתירו אותם

כ"ב) סי' לקו"מ על הליקוטים ביאור  היטב ולכן (עי' ,

רזי להשיג שנזכה ובקשות  תפלות הרבה צריך
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של  לאור  ולזכות הנעלמת, ההוי "ה ולהשיג התורה

'ערכתי בסוד התורה רזי  של האור  שהוא חנוכה

ידי ועל עצמו, את  לגאול ולזכות  למשיחי', נר

יעזור  וה' הכלל. גאולת את מעוררים הפרט גאולת

המדרגות ב' שהם ושכינתיה קוב"ה ליחד  שנזכה

העולמות. בכל הקב"ה ולגלות  וממלא. דסובב

את ליחד מנת  על שהוא לעשות מנת  על וללמוד

יראו בעין  ועין ה' כבוד  לונגלה שנזכה עד  השי"ת .

בביאת מלכותך תראינה ועיננו ציון . את  ה' בשוב

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל

 êùôðì äîëç äòã

äòã'מדרגת הוא החכמה לנפשך ', חכמה

כל  סובב של המדרגה שהוא אברהם

המדרגה  שהוא יצחק  מדרגת הוא ונפשך עלמין ,

החכמה  אור  שממשיך  ידי  ועל עלמין, כל ממלא של

להשיג  שיכול לראשך' כתר  'והיא עי "כ  לנפשך,

כמו ממש  הוי"ה אותה שהוא הנעלמת , ההוי"ה

סוד  והוא יותר , בדקות  הוא אלא הנגלית , ההוי"ה

תפלות וצריך  כפולה. הוי "ה שהוא ב"ן  שם בחי '

דא  דמלכא ברתא בסוד  הפנימיות להשיג רבות 

הפנימית דמלכא ברתא שמשיגים עד  צלותא,

שמור  קדושך מצות  'נצור הנעלמת , התורה שהיא

התורה  להשיג יכולים קודש  דבשבת  קדשך' שבת

יצחק  ויעתר  בסוד  סוף בלי  תפלות וצריך  הנעלמת ,

בכח  בפועל הלידה שהוא ליעקב שזוכים עד ה', אל

שמכינים  ועתה כאחד. וסובב דממלא היחוד

יעזור  ה' הנעלמת, התורה מתגלה שבו  לחנוכה

הוי "ה  הוי"ה ויתגלה מדרגתו  כפי  ישיג אחד שכל

יעבור  חיוורתי שהד' בכח דיקנא תיקוני וי"ג

ה' ידי על הדינים כל ויומתקו להפנים, מהאח'

שמות וב' הוי "ה א"ל שמות ב' שהם א"ל שמות 

בכוונת בשעה"כ  כמ"ש אחד  שד"י וא"ל אדנ"י  א"ל

דעמידה בזוהר 'האל' הנ "ל )(עי' בכח חי והעיקר  ,

ממלא  שהוא ב"ת , ש ' שהוא קודש שבת  קדושת 

יושלם  שכבר בקרוב שנזכה יעזור וה' כאחד. וסובב

ועיננו ושכינתיה, קוב"ה דיחוד  העליון השידוך

ציון , ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



תשע"ח  וירא פר' יא של"ס

תשע"ח ויראפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ח  וירא פר ' של"ס
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אאאאררררצצצצהההה:::: א'-ב')ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחחחחּוּוּוּו י"ח, (בראשית ©¦§©¨§¨

åðéáà íäøáàì êùîðù àåä ' ä  åéìà àøéå

 àôøúð  ë"éòå  úå÷áãå úå÷ìà éåìéâ úôñåú

åéìçî

 àúéàחיים וירא)בדברי  פרשת  כתב (ריש דהנה

פנ "א)הרמב"ם ח"ג  דבק (מו"נ  אדם שאם

נפרד  בעונו  רק דבר , שום לו חסר לא בשם

הוא  אם אבל ח"ו, דינים בו  ימשלו  ואז  מדביקות 

וא"כ  דבר , לו  שיחסר אפשר  אי בה' בדביקות 

חולה, היה אבינו שאברהם יתכן  איך  להבין צריך

לו שהיה דכיון אלא בה', עת  בכל דבק  היה והרי 

היה  לא אגרא, צערא דלפום המצוה מתוך יסורים

אליו ה' נגלה ולזה בדביקות , כך  כל להיות  יכול

להתעורר  יכול היה לא כי  עליונה מהתעוררות

ה' אליו  כשנראה ותיכף כאבו , מחמת  מעצמו 

דבקות תוספת  ידי דעל והיינו עכ"ד . נתרפא,

וע"ד  נתרפא, מיד  דלעילא, מסטרא אליו שנמשך

האר"י ויחי)שכתב פ' המצוות גי 'à(שער דחול"ה

להמשיך  צריך החולה את  מבקרים וכאשר  מ"ט,

וכמ"ש  מתרפא, ועי"כ החמשים, שער  לו 

י"ד)מוהרנ"ת  אות  ד ' הלכה הבקר  השכמת  (לקו"ה 

פנים  לו  להסביר  שצריך הוא חולים בקור  דמצות 

הארת מבחינת  חיות  עליו ממשיכין זה ידי  ועל

את להחיות  החיות  עיקר שמשם שלמעלה פנים

וזהו וכו ', חיים מלך פני  באור  בבחינת החולה

אלק  השגות בחינת שהוא ה', אליו שעי"כ וירא ות

החולה. נתרפא

äðåéìò äâøãîì  äìòù øçà  óà úîà ÷éãöä

 áåù  úåìòì éãë ìäàä  çúôì áåù ãéîú ñðëð

ääåáâ øúåé äâøãîì

 äðäå מצוה קיים אבינו אברהם דהרי  להבין יש 

שהוא  מילה ברית  של גדולה כך כל

ואיך  הטמאות , קלי' ג' והכנעת  הערלה כריתת 

היה  המילה ידי  על ודאי  והרי חולה, עי"כ נעשה

לתוספת הוצרך  ולמה בבורא, דבקות תוספת  לו 

מחליו. אותו לרפאות כדי ה' אליו  וירא של גילוי 

לפי יהודי כל וכן  אמת  דהצדיק הוא, הענין  אלא

והצדיק  לעולם, מעולם עת  בכל עולה הרי  עבודתו

הוא  לעולם גדולה, למדרגה הגיע כאשר אף  אמת 

המדרגה  כל כי  היום, כחם האהל פתח שוב יושב

יושב  בבחינת היום אצלו  נחשב אתמול לו  שהיתה

חכם התורת וכמ"ש  היום, כחום האהל (דף פתח

כבחינתק"מ) היום נחשב אתמול של דאצילות 

_________________________

אותיותיוא. ד ' עם דאלפי"ן דמ"ה ההוי"ה שם הנה כי זלה"ה מורי בשם שמעתי חולים ביקור ענין שם: האריז"ל וז"ל
המטה  על בחולי נפל ולכן מכולם, העליון החמישים שער החולה מן שחסר לפי כי הוא והענין חול"ה. כמנין מ"ט  בגי' הוא
מ"ה  העולה דאלפי"ן ההוי"ה של הכולל  שהוא הנ ' שער בו להמשיך החולה את  בביקורו  שיכוין צריך  ולכן ה', מ"ט שהוא

עכ"ל. מחליו , ויקום שערים בחמשים יושלם ואז כנזכר, מ"ט  הם אותיותיו ד ' ועם
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גבוהה  במדרגה נתעלה שאברהם אף  ולכן  בי "ע,

נוספת, למדרגה נכנס  מיד  מ"מ מילה, ברית  של

כמו אצלו  נחשב עתה שעד  שהמדרגה באופן

ג' בחי' שהם וממרא אשכול ענר בבחינת  בי "ע

דבי"ע לעילמדרגות  כמ"ש ממרא' 'באלוני (וזהו

אחי  האמורי ממרא  באלוני שכן והוא  י"ג  פס ' פי"ד

ענר ) ואחי רק אשכל  הוא כאלו מחדש ומתחיל ,

אצילות של למדרגה לעלות  כדי  האהל, בפתח

אברהם  אצל חולה בחינת  היה וזה גבוהה, יותר 

לתוספת לעלות כדי  ה' אליו  לוירא שהוצרך 

מדרגה.

íé÷éãöì øù÷úäì àåä úå÷áãì  òéâäì êøãä

 úåîùðä áöçî 'éçá àåäå úåâøãîä  ìëá

'éçá àåäù 'úé àøåáá úå÷áãì òéâäì  ë"éòå

 úåøéôñä áöçî

ïéðòäå סולם בבחינת  הוא ה' עבודת דכל הוא,

השמימה, מגיע וראשו  ארצה מוצב

שאי רק  ולא דקדושה, העליה בסולם לעלות  וצריך 

מדרגה  דכל הוא הסדר  אלא מדרגה, לדלג אפשר

שמעליו למדרגה אותו כאשרמעלה לפעמים  (ורק 

לפני  גבוהה  יותר  מדרגה  להקדים יכול  אנוס  הוא 

המדרגה  לתקן שוב  אח"כ צריך  אך התחתונה ,

לכל התחתונה) להכנס  תחילה צריך  ולכן ,

ובו כמ"ש  לצדיקים התקשרות של המדרגות

חז"ל ואמרו ע"ב)תדבק, קי"א אפשר (כתובות  וכי

אלא  הוא, אוכלה אש והלא בשכינה להדבק 

שכתב  וכמו חכמים, בתלמידי להדבק שצריך 

ה"ב)הרמב"ם פ"ו דעות להדבק (הל' עשה מצות

כענין  ממעשיהם ללמוד  כדי ותלמידיהם בחכמים

להדבק  לאדם אפשר וכי  תדבק ובו  שנאמר 

זו מצוה בפירוש  חכמים אמרו כך אלא בשכינה,

מדרגה  וזהו וכו '. ותלמידיהם בחכמים הדבק 

וכאשר  ב"ן, דשם אחוריים בחי' שהוא ראשונה

צדיקים  בבחינת הן לצדיקים, להתקשר  זוכים

ותחילת הנפטרים, צדיקים בבחינת  והן  בחיים,

שהוא  לארץ בחוץ הצדיק  בבחינת  הוא המדרגה

בחי ' שהם דקר"ש  המוחין ע"ד דב"ן  דב"ן ו "ק  בחי '

בארץ  משה בבחינת ואח"כ דבריאה, מוחין

וב"ן  דב"ן, דב"ן דג"ר  המדרגות שהוא ישראל

דב"ן  ומ"ה משה áדמ"ה, של המדרגת  שהם ,

הוא  העליונה המדרגה אך ישראל, בארץ רבינו 

ידע  'ולא של המדרגה שהוא דמ"ה, מ"ה בחי '

עינים המאור  כמ"ש קבורתו ' את  (פרשת איש

דמשה â תרומה) מקמארנא, הגה"ק שכתב וכמו 

להגיע  והדרך יהודי, כל של בלבו גנוז ע"ה רבינו 

_________________________

היא ב. שניה ומדרגה ישראל, דשמע  דיניקה מוחין בחי' הוא  החיים לצדיקים ללכת  שהוא ראשונה דמדרגה פירוש
דקריאת  דאימא דו "ק מוחין ע"ד  דב"ן, דב "ן דו "ק מוחין בחי' והוא לארץ, בחוץ הגנוז הצדיק בבחי' לצדיקים התקשרות 
דב "ן  ג"ר שהם מדרגות ג' הם ישראל  שבארץ לצדיק התקשרות  מדרגת ואח "כ כידוע, דבריאה מוחין בחי' שהוא שמע 
המדרש  בית  בחי ' הוא דב "ן ומ"ה המערבי, בכותל הצדיק בחי' הוא דמ"ה וב "ן  המלך, דוד בציון הצדיק  בחי' שהוא  דב"ן
והוא  דמ"ה, דמ"ה המדרגה לשלמות שמגיע  עד  מש"ה. ר"ת ה'כרובים ש'ני מ'בין בסוד קה"ק כנגד מכוון שהוא הצדיק של 
עי"כ  להגיע  הוא זה כל  ותכלית  הנשמות , מחצב בבחי' הם אלו  מדרגות  וכל לבו , בפנימיות  הגנוז משה נשמת  ניצוץ בחי'

להלן. כמבואר הספירות מחצב בחי' שהוא יתברך בבורא לדבקות

ענין ג . וזהו דרי, רבוא שיתין עד ודרא דרא בכל  דמשה אתפשטותא הקדוש בזוהר דאיתא והענין שם: עינים המאור וז"ל
כל  של הדעת היה שהוא משה בחינת הדעת ידי על  והכל בתורה, להשיג מישראל  ואחד  אחד  לכל שיש הדעת בחינת
בתורה  ואחד אחד כל  וישיג ויבין שידע בכדי ע "ה, רבינו  משה של  מהדעת חלק מה דבר ניצוץ ואחד  אחד לכל ויש ישראל ,
מאוד מאוד רז"ל  אמרו ולכן בתורתו , ומשיג מבין הוא כך אצלו שיש משה בחינת כפי דיליה, שיעורא כפום וחד  חד  כל
אדם  כל  יכול  והאיך  לקיימה, זו  משנה אמרו אדם כל  שעל אדם, לכל  חז"ל  זה על יצוו והאיך אדם, כל  בפני רוח  שפל  הוי

הכתוב שאמר כמו  בתורה זו  במדה ע"ה רבינו  משה נשתבח  אשר הוא זה הלא הדבר, זה ג')לקיים י"ב והאיש (במדבר
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בכל  לצדיקים התקשרות  ידי  על הוא לזה

רבינו משה ניצוץ לבחי' שזוכה עד  המדרגות

לבו. בפנימיות הגנוז 

 äìéçúáå,החיים צדיקים של פנים לקבל צריך

הגנוזים, לצדיקים להתקשר ואח"כ 

ארץ  במדרגת ואח"כ  חו"ל, של במדרגה ותחילה

המדרגה  עד  שבזה, הקדושה מדרגות  בכל ישראל

למדרגה  שמגיעים עד ה'כרובים, ש'ני מ'בין של

להרגיש  שהוא קבורתו' את איש  ידע 'ולא של

יהודי כל של בלב משה נשמת האר"י גניזת (וכמ "ש

הבאים  צדיקים  של גילוי דכל רשב "י מאמרי בשער 

ידי  על רק  הוא התורה סודות  לגלות מלמעלה 

בדעה  שהובא כמו משה, דנשמת  ניצוץ התלבשות

הקודם) בשבוע  אף חכמה הנשמות  מחצב ענין  וכל ,

ניצוץ  שורש  שהוא ב' ניצוץ בבחינת  הוא ששרשו 

בע"ח המבואר  פ "א)נברא מ"ב הוא (שער מ"מ ,

מחצב  שהוא א' ניצוץ עם ומקושר מתדבק

חכם התורת  וכמ"ש וע"ג )הספירות  ע"ב מ"ט (דף

דמחצב  העליונה הבחינה יום בכל להעלות  שצריך 

בא"ס  נדבק ועי"כ הספירות , למחצב הנשמות 

ב"ה.

ä"å àñëã 'à ñ"äù ä" åà ú"ñ ä"éåä åéìà àøéå

 úåøéôñå úåîùð ìù úåâøãîä 'á íäù ä"éåäã

äìåçì äàåôøä êùîð  íãé ìòå

 äðäåסופי הוי "ה' אליו' וירא' הטורים בבעל כתב

של  באהלו לשכון  שאוה מלמד  או "ה, תבות 

מבואר  לו' למושב 'אוה סוד  דהנה ע"כ. אברהם,

דשם  ו"ה ואותיות  דכסא א' אות  שהוא בספה"ק

בעמלק , לה' מלחמה י"ה כס  על יד  כי  כמ"ש  הוי"ה,

הוי"ה, דשם ו "ה ואותיות  דכסא א' אות  שחסר

ואותיות הנשמות, מחצב הוא דכסא א' אות דהנה

שכתב  וע"ד  הספירות , מחצב הוא הוי"ה דשם ו "ה

צדק  תשנ "ב)הצמח דף וירא  התורה דמש"א (אור

למחצב  'הוא' הכוונה דינו , ובית  הוא וה' חז"ל

בחי ' שהוא בי "ע עולמות  לג' דינו' 'ובית הספירות

הספירות. של כלים הג' בחי' שהם הנשמות  מחצב

 øúåé äâøãîì  úåìòì éãë àåä éìåçå øúñä  ìë

äâøãîä ìù äâåðìå  ò"éáì ñðëäìå ääåáâ

 øúåé úåìéöà  úâøãîì  íùî  úåìòìå  äùãçä

äðåéìò

ïéðòäå ממדרגה לעלות  צריך  הצדיק  עת  דבכל

חולה, בחינת  מרגיש  וכאשר למדרגה,

_________________________

הוא הענין אך  זו , למדריגה לבוא זולתו  אחר אשה ילוד יזכה ואיך  גו ', האדם מכל מאוד  עניו ואחדמשה אחד לכל שיש

שהרי  משה, בחינת לך  שיש מאחר כי רוח, שפל  הוי מאוד מאוד חז"ל  ציוו  כן ועל שלו, הדעת  והוא משה בחינת  מישראל 
גם  עשו זאת איפוא כן אם לך , שיש משה בחינת  הוא זה הלא כן פי על אף  המעט, מן מעט הוא אם ואפילו  דעת , לך יש
דעת  בו  שאין אדם כל  רז"ל  אמרו הלא בך, אין זאת גם ואם משה, בחינת רוח  שפל להיות ע"ה רבינו  משה כמו אתה
עצמו , משה מדריגת זה אין ועדיין רוח, שפל  להיות  כן לעשות  תוכל  המעט, מן מעט אפילו  לך יש ואם הימנו , טובה נבילה

בזה. ונפלאה עצומה השגה לו שהיה ענוה והשיג שזכה נאמר במשה  כי
ע"ה רבינו  במשה נאמר ו')והנה ל"ד בכל (דברים דמשה שאתפשטותא האמור פי על  והוא קבורתו ' את  איש ידע 'ולא

וגנוז, קבור משה היכן ידעו שלא פירוש קבורתו  את  איש ידע ולא הישראלי, באדם גנוז הוא משה בחינת ענין ולזה דרא,
משה  בחינת  שנגנז פירוש בגיא, אותו ויקבור וזהו כאמור, מישראל ואחד  אחד  כל  של  בדעת  ונקבר נגנז הוא באמת כי
בחינת  דעת  בו ואין זרה עבודה עובד  כאלו הוא שהמתגאה מתגאה, ואינו כגיא בעינו  שפל  שהוא מי אצל  הדעת  שהוא
עבודה  שהוא פעור בית  והיפוך  מנגד והוא בעיניו  שפל  שהוא מי אצל  גנוז שהדעת  לומר רצה פעור, בית מול  וזה משה,
גנוז  האמיתי הדעת  שם ממש, והפכו  זה לדבר מנגד הוא והשפל  העניו אכן זרה, עבודה עובד כאלו  המתגאה שכל  זרה

עכ"ל. וטמון,



לנפשך  חכמה דעה יד

עת שבכל אלא ח"ו, נפילה שאינו לדעת  צריך

בלקו "מ  וכמ"ש  למדרגה ממדרגה לעלות  צריך

כ"ה) שזה ã(סימן וחושבים החסידים בזה שטועים

האדם  לעולם אל כלל נפילה אינה ובאמת נפילה

נפילה  לו  כשיש ואפילו נוספת , במדרגה עולה

כדי הוא המוחין, ממנו נסתלקו זה ומחמת  ממש

לחזור  וצריך גבוהה, יותר למדרגה לעלות

של  למדרגה זה בי"ע מבחי ' ולעלות בתשובה

ממדרגה  העליה ענין  והוא גדולה, יותר  אצילות 

אחוריים  שהוא לו "ט בחי ' שהוא נוגה של חדשה

האריז "ל כמ"ש  מ"ה וירא)(שעה"פדשם והוא פ ' ,

למדרגה  ולהכנס  הבאה, המדרגה של בי"ע בחי '

האהל  פתח יושב בחי' וזהו דאצילות, גבוהה יותר 

לעלות וצריך חדשה מדרגה שמתחיל היום, כחם

ענין  הוא ממרא אלוני  בחי' כי  לאצילות, זה מבי "ע

הטמאות קלי' ג' שהם וממרא אשכול (עי'ענר 

אלו) בפרשיות ואלי רמ"ד של פירוש בסוף אך 

עולה  ידה שעל לוט, בחי' שהוא הנוגה הוא ממרא

אפשר  אי עצמו  בנוגה וגם גדולה, יותר  לקדושה

של  אשתו בחינת  שהוא דנוגה הנוק' בחי' לתקן

שהוא  דנוגה הדכורא רק  מלח, נציב שנעשתה לוט

בעבודת מוהרא"ס  כמ"ש  לתקן אפשר עצמו  לוט

ע"א)הלוי  כ"ה עד ע "ב  כ "ד  דף ידי(וירא  על ודייקא ,

בכל  עת בכל ועולה תשובה עושה שהצדיק 

מדרגה.

 äæå, מאד גדול דבר  שהוא רפואה המשכת  ענין 

הכל  ראשית בחי' הוא דר'פואה ר' אות  דהנה

וצריך  א"ס , מאור  גבוהה יותר  מדרגה שהוא

הכסא  בחי ' שהוא וא' פ ' לאות  משם להמשיך

בספה"ק א"ף)כמבואר בינה (בסוד בחי' שהוא

שהם  דהוי"ה ו "ה ולאותיות ישראל, נשמת שורש 

רפואה  כל כי רפוא"ה. באותיות נרמז זה וכל זו"ן,

חולה  והצדיק א"ס, מאור חדשה דרגה המשכת  הוא

ממדרגה  עת  בכל ועולה במילה, ועוסק ה' מאהבת 

חול"ה  עת  בכל הוא כי  האהל, פתח ויושב למדרגה

להמשיך  וצריך החדשה, המדרגה של מ"ט בבחי '

מאור  אלקות  של חדש גילוי שהוא הנ' שער מחדש 

ב"ה. א"ס 

 ñðëäì êéà ïðåáúäì êéøö øúñäå  ïåéñð  ìëá

íé÷éãöì  úåøù÷úä ìù ääåáâ øúåé äâøãîì

'á õåöéðî  úåìòìå ' úé àøåáá  úå÷áã ìùå

'à õåöéðì

åäæå הסתר כל כי אברהם, את  נסה והאלקים

עלייתו לצורך רק הוא הצדיק  על שעובר

הרמה  מלשון  'נסה' לשון  שהוא ויותר , יותר  גבוה

אבינו אברהם כי גבוהה, יותר  למדרגה והגבהה

שכל  אלא נפל, שח"ו  ולא ויותר  יותר עת  בכל עולה

המדרגה  בערך הסתר  בחי' הוא במדרגה עליה

אשכול  ענר  של חדשה לבחינה ונכנס הבאה,

למדרגה  שעולה עד  האהל, פתח ויושב וממרא

גבוהה. יותר

ø÷éòå וירא תבות סופי לו, למושב או"ה ענין 

הוא  חיים, מלך פני אור שהוא הוי"ה אליו 

_________________________

עצות ד. לקוטי התחזקות )וז"ל מאד ,(ערך התחתונה במדרגה שהוא מי אפילו שבעולם אדם כל שם : לקו "מ דברי עפ "י
ובכל  לדרגא, מדרגא ויעלה שילך  צריך בודאי ה' בעבודת  לכנס  כשרוצה זה כל  עם ממש, הארץ בתוך הוא אם אפילו
והמחשבות  והדמיונות  התאוות שהם הקליפות  מחדש עליו  מתגברים אזי בחינתו, כפי לדרגא מדרגא כשיוצא ופעם פעם
החסידים  טועים ובזה קדושה, לשערי לכנס  אותו  מניחין ואינם מאד פעם בכל כנגדו ומתפשטים והמניעות , והבלבולים
שבזמן  מחמת ממדרגתו שנפל  לו, ונדמה ומניעות ובלבולים תאוות  עליו  מתגברים שפתאום כשרואים הרבה, הכשרים
באמת  אבל  וחלילה. חס שנפל  סובר כן על  קצת , נחים והיו  כך  כל  עליו מתגברים והבלבולים התאוות אלו  היו לא הקדם
בהתגברות  מחדש עליו מתגברים זה ומחמת בחינתו , לפי לדרגא מדרגא לעלות שצריך  מחמת שזה רק כלל, נפילה זה אין
הרבה  עצמו  את להתחזק ופעם פעם בכל  וצריך  וכו '. שבלב והעקמימויות  והמניעות והבלבולים התאוות כל יותר גדול 

עכ"ל. מחדש, אותם וישבר עליהם  שיתגבר עד כלל  בדעתו  מזה ליפול ולבלי
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לו היה כמה בעמקות להתבונן  עת בכל שצריך 

לצדיקים  התקשרות  לו  היה וכמה עתה, עד דבקות

וצריך  הבורא, לדבקות  הגיע  כך ידי  שעל עתה עד

התקשרות של חדשה למדרגה עמוק  יותר  להכנס 

ית', בבורא דבקות של חדשה ולמדרגה לצדיקים

הוא  א' דאות ו"ה, ושל א' של המדרגות ב' שהם

ענין  שהוא הנשמות , מחצב שהוא כסא' של

שם  של הוא ו"ה ואותיות לצדיקים, התקשרות

ו "ה  ואותיות  ית', בבורא הדבקות שהוא הוי"ה

שצריך  תורה, חומשי וה' משנה סדרי  ו ' כנגד 

ועי"כ  תורה של עמוקה יותר  למדרגה להכנס 

בכל  וצריך אלקות, של עמוקה יותר  למדרגה

וזה  לו, למושב או "ה של חדשה למדרגה לעלות

למעלה  לעלות עת  בכל שצריך הרפואה, עיקר

התקשרות של עליונה יותר  למדרגה למעלה

ב' מניצוץ ולעלות  באלקות , דבקות  ושל לצדיקים

כ "ע, ממלא ושורש ישראל, נשמת  שורש שהוא

סובב  מדרגת  ושורש עוזנו  שכינת  שהוא א' לניצוץ

לא  שעדיין מחדש להתבונן  עת בכל וצריך כ"ע,

וכל  גבוהה. יותר למדרגה ולהכנס בעבודה התחיל

עת בכל מתגלים הקדושים הספרים שבכל הגילויים

אלקות, גילוי  של דרגות הם כולם כי יותר, עמוק 

יותר  במדרגה הדברים להשיג עת בכל וצריך 

עמוקה.

ìëå שמלמדים שדכנים בחי ' הם הצדיקים ענין 

הבורא  לדבקות ולהתקשר מ"ן להעלות  איך 

בחי ' שהוא הנשמות  מחצב ענין והוא ויותר , יותר 

תפלה  ענין  וזה הספירות, למחצב לעלות  המ"ן

הראש  הוא והצדיק בצבור, להכלל שצריך בצבור 

יותר  לדבקות  להגיע ועי "כ  בו, נכללים שכולם

ית'. בבורא

 éãë  åðéáà  íäøáàì  íéëàìî 'â çìù ä"á÷ä

 úà  úéàøå 'éçáá  äùãç  äâøãî åúåà ãîìì

äðåéìò øúåé äâøãî  ìù  íééøåçà àåäù éøåçà

 åäæå,עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא

ואיתא  מלאכים, ג' לו שלח שהקב"ה

הצדיקים  שכל ספרים ובעוד הראב"ד  בהקדמת 

ואפילו אותם, מלמדים שהיו מלאכים להם היה

מלאך  או  מט"ט, ממלאך מקבל היה רבינו משה

יותר  לעבודה נכנס  שהצדיק עת בכל כי יופיא"ל,

למדרגה  להכנס  מט"ט מלאך  אותו  מלמד  עמוקה,

אחורי את וראית בחי ' הוא מט"ט כי  עליונה, יותר 

המדרגה  של אחוריים ידי על שנכנס יראו , לא ופני 

יראו לא דופני  צדק הצמח וכתב עליונה, היותר 

עולה  אח"כ אך בו, שנמצא מדרגה באותו  רק  הוא

פנים  בחי' שהוא עליונה יותר מדרגה של לאחוריים

הוא  פנים של מדרגה וכל הקודמת , למדרגה

יזכו ולעתיד עליונה, היותר למדרגה אחוריים

היותר  למדרגה אחוריים בחי ' יהיה הוא כי לפנים,

שיזכה  המשיח מלך  הוא רבינו ומשה עליונה,

לעתיד . לפנים

' äå ממדרגה עת  בכל לעלות שנזכה יעזור 

חולי שכל יודע שאדם ידי  ועל למדרגה,

בבחי ' יותר , אותו  להעלות כדי  נסיון  הוא והסתר 

הרמה  לשון  שהוא אברהם את נסה והאלקים

העליה  ועיקר עליונה, יותר  למדרגה אותו  להעלות

יותר  שיתקשר  לו , למושב או"ה ידי על הוא

נוגה  ויתקן לדבקות , עמוק יותר  ויעלה לצדיקים

של  האור שימשיך  עד  לוט בחי ' שהוא עמוק  יותר 

חי ישראל מלך  דוד משיח של האור שהוא חשמ"ל

ציון  את  ה' בשוב יראו בעין שעין  יעזור וה' וקיים,

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדתין  נשמתין
תשע"ח  וירא פר ' דא"ח ליקוטי

 ç"òùú àøéå ' øô ìò åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

 åúéáì äëéìäá

 é" ùäá úå÷éáã –––– ' ä åéìà àøéå

 åùâð הם היכן  אותם ושאל בחורים שני אליו 

שאל  הוא מיר. בישיבת וענו לומדים,

וענו, במיר , לומדים בחורים חסידישע כמה אותם,

חסידי'שע  מהו  מהם, אחד שאל מאות . כחמש 

ענה, ואח"כ קצת , ושתק  ä'"בחור , åéìà àøéå",

מהבחורים  אחד  חסידות . וזו  בהש"י, דביקות  היינו 

ידי על לו, ענה לדביקות, זוכים איך אותו , שאל

ואמר  וטהרה. בקדושה נלמדת התורה שתהא

הספינה. מחדרי  באחד חור  לה שיש  לספינה משל

היא  חור  בה יש  אם עכ "ז טובה, ספינה שהיא אע"פ

יש  מישראל אדם שאם הוא והנמשל בים. תיטבע

לו אין  אם אבל מאד, טוב הכל ותפילה תורה לו 

יש  אז  – העיניים שמירת על דיבר  ובפרט – קדושה

להבל  הויא וכו ' ותורתו עבודתו  וכל כביכול, חור  לו 

או בחור  כל וע"כ מהם. כלום נשאר  ולא ח"ו  ולריק 

ביחד  התפילה ועל התורה על לעבוד  לו יש  אברך 

גדולה. וטהרה קדושה עם

 ïéùéã÷ ïéçåôú  ì÷ç  úãåòñá

ä"òàà ìù úéìâøîá ò"éæ  ç"áãä øåàéá

íéìåçä  úà úàôøî  äúéäù

 àøéå [ à.'åâå  ä"éåä åéìàאת 'לרפאות  וברש "י 

מרן  בזה מש "כ את הזכיר החולה'.

זי "ע מצאנז חיים פרשתן )הדברי בשם (בריש

הידוע במו "נ נא)הרמב"ם פ' שנמצא (ח "ג שהאדם

יחסר  ולא דינים שום עליו  שורה אין  הש "י  בדבקות

דבר  שום אז חז"ל áלו דברי הדב"ח מבאר  ובזה ,

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

ביניהם ב. והשוה אדם בכל  דבקה הבורא שמיתר אין כי לומר לפילוסופין גרם אשר גדול  ספק התרנו הנה שם, המו"נ  ז"ל
דרך על ואפילו זה בכל  הסוד והתבאר רבות תלאות אותם ימצאו  החסידים בראותם זה על  ראיתם והיתה הבהמות, ובין
בהיות  וכי בהשגתו שישתדל  מי לכל המזומן ההוא הפשע  עליו  שנאצל במי תמיד דבקה היא הבורא שמירת וכי סברת ,

שהשיג במה ויתענג האמתיים בדרכים ית ' לבורא ותשיג האדם מחשבת  רע זכה ההוא לאיש שימצא לעולם  אפשר אי
עמו  והבורא הבורא עם  הוא כי הרעות מיני והוא מכל ממנו האל ויסתר מהאל נסתר יהיה הבורא מאת בפנותו  אך ,

השכל  שפע הוא המכשולות מים ולהצילו  באדם הבורא שמירת  לדבוק הגורם הענין כי יעבור, אשר נזק לכל ומוכן מזומן
לי  והתקימה שהזדמן, מה להם הזדמן כן ועל הבליעל הרשע לזה כלל  יגלה לא או הישר החסד מזה פעם שיסתר ואפשר

וגו' לאכול  והיה מהם פני והסתרתי בתורה כתוב במצאי הסברה יז )זאת  לא, אנחנו(דברים פנים הסתרת  זאת  כי באר והנה
עשה אשר הרעה כל על  ההוא ביום פני אסתיר הסתר ואנכי שאמר כמו אותה יז )גורמים לא, האחד(שם דין כי ספק ואין

היותו מפני הוא הבהמות  כמו לאכול והיה ונעזב  משולח  אדם מבני איש בהיות הסבה כי לך התבאר והנה הקהל, כדין



תשע"ח  וירא פר' דא"ח יז ליקוטי

ע"ב) טז דף  תלויה (ב "ב  היתה טובה שמרגלית

שראהו מי  וכל בצוארו , ע"ה אבינו לאברהם

של  הק ' דיבוריו שבכח בזה שהכוונה נתרפא,

כל  הרי  הק ' ומפיו מצווארו  "שהוציא אאע"ה

דיבורים  צוארו  מתוך  מדבר אאע"ה את  הרואה

גם  התלהב הבורא ודבקות  בהתלהבות  קדושים

לא  בה' הדבק  אדם כי  מחליו נתרפא ואז בה' לבו 

טוב". כל לו יחסר 

 é" ùäá úå÷áãä é"ò  ä"òàà àôøúð àì  òåãî

àìà [á היה עצמו  אאע"ה איך  קשה שעפי"ז

מחמת בעצמו  נתרפא ולא חולה עתה

שגרמה  הדב"ח ומפרש  בהש "י , הגדולה דביקותו

כ "כ  בדבקות להיות יכול היה שלא המילה לו 

ותיכף  ה' אליו  בא לכן  וצערו, כאביו  מחמת 

ועי"ז  הגדולה להדבקות שוב זכה ה' אליו  כשנראה

נתרפא. תיכף 

ä"òààî  äãéøåä  î"éøáä  úåöîù ïëúé êéà

 úå÷éáãä úà

íðîà [â שהמצוה יתכן  איך מורנו בזה הקשה

זו היא מילה ברית של ביותר הגדולה

הגדולה, מדביקותו אאע"ה את  להוריד שגרמה

מצוה שכל בודאי וחיבור )הלא צוותא מעלה (מלשון

ואיך  בהש"י, ביותר גדולה לדביקות האדם את 

וביאר  להיפך , ח"ו  היה כאילו נראה אאע"ה אצל

הידועים הק' הבעש"ט דברי  ע"פ (בעש"ט בזה

משפטים  סו"פ הנ')â עה "ת  לשער האדם שכשמגיע

חדשים, שערים לנ' עליה בזה מתחיל הרי  דקדושה

בזה)היינו  התו"ח תיקון (כביאור  האדם שכשגומר

לעולם  עי "ז  ועולה נכנס  הרי  אחד , עולם של גמור 

שוב  צריך  החדש בעולם ושם ממנו, הגבוה עליון

דברי כעין  [וזהו למעלה מלמטה להתעלות להתחיל

כה)רביז"ל סי' קמא  החסידים (לקו"מ טועין שבזה

עיי"ש  ממדרגתם שנפלו שסוברים וה"נ ãהרבה, ,

לעולם  עתה עלו שבאמת  מציאות יש להתו"ח

_________________________

מהבורא רענסתר בו יגע לא בקרבו שאלקיו מי אניאבל אתך  כי תירא אל שאמר י)כמו מא, תעבור (ישעי' כי ואמר
אני אתך ב)במים מג, עכ"ל.(שם וכו '. הרעות  בו ידבקו ולא השמירה בו  תדבק השכל לזה שראוי מי כל כי

בגמראג. איתא כג. באות שם, ע "ב)ז"ל  דכ"א מורי (ר"ה בשם שמעתי וכו ', אחת חסר למשה ניתנו בינה שערי חמשים
ותירץ החמשים, שער ולא למשה בינה שערי מ"ט רק שניתן טעם שעריםזלה"ה נ' ומתחיל חוזר הוא החמשים  שער כי

סוף  אין  עד  למעלה למעלה  וכן  מזה , ודפח"ח.למעלה  וכו ' ולכאן לכאן עולה טז) דיובל החמשים שנת  כי פ ', (תוי"י

ע "א) דקע "ו .דברים
כך , אחר עשה מה כן אם הבעש"ט  ואמר השלום, עליו רבינו משה זכה בינה שערי מ"ט טוב , שם הבעל מאמר כד . ובאות

שערים ,ותירץ חמשים מחדש התחיל בו להשיג כשזכה  כך ואחר מושג, האינו בחינת וזה  החמשים  לשער כשבא
לעולם  היה  ב')וכו '.וכן  אות  ב' ענף  פ "ד בראשית לאברהם .(חסד

ממדרג ד. נעתק שכשאדם כשעולה וזל"ק, ותכף הקדשה. אל להגיע כדי הדמיונות  אלו דרך לילך  לו צריך  אז למדרגה, ה
פי  על ואף  שם. עין וכו' מחדש אותם להכניע  וצריך  אותו, ומסבבין שבמדרגה הקלפות  נתעוררין אזי השניה, להמדרגה

וחיצוניות משם נעתק העליון של כשפנימיות  כן פי על אף וכו ', העליונה שבמדרגה הקלפה נשבר התחתון (ופנימיות )שכבר
הלשון, בזה אז ואמר שם. עין וכו' ונעור חוזר הקלפה אזי להםעולה, נדמה שפתאום הרבה , החסידים  טועין ובזה 

למדרגה  ממדרגה  לעלות שצריכין  מחמת רק כלל, נפילה  זה אין ובאמת ה ', מעבודת ומתגברין שנפלו מתעוררין ואז ,
מחדש  פעם בכל להתגבר צריכין כן על כנ"ל, והמניעות והמחשבות  והדמיונות והבלבולים התאוות שהם הקלפות, מחדש
וכו ' כנ "ל  כלל  נפילה זה אין באמת אבל  מחדש, ומדרגה מדרגה שבכל  וכו ' והמניעות הקלפות  ולשבר ולהכניע  לחזר

עכל "ק.
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ב  עדיין נמצאים ששם אלא יותר, זה עליון  תחתית

וה"נ  ממדגרתם]. שנפלו סבורים וע"כ  העולם,

כ "כ  ולדבקות  להתעלות המילה ע"י שזכה באאע"ה

מרכבה  שהיה העולמות  כל תיקון שגמר  עד  גבוה

מרכבה  להיות  ונתעלה ונתהפך  עתה, עד אליהם

העולם  ערך לפי ושם לגמרי, אחר  עליון  לעולם

לשלימות זכה לא שם ההוא הגבוה החדש 

ההוא, העליון עולם ערך  לפי  הנצרכת  הדביקות 

עולם  של קדושה שערי  מ"ט לבחי' רק זכה שם אלא

בגימ' ש 'חול"ה' וכדאי' חולה נהיה וע"כ ההוא,

שער  לשלימות זכה ואז  הש"י אליו  שבא עד  מ"ט,

הרפואה  באה שממנה הדבקות , שלימות  הנ'

וכנ"ל.

äî íùì é" ùä  úå÷áãî äàá äàåôøä íà

 êàìîä  úçéìùì êøöåä

óéñåäå [ã שא"כ קשה שלכאו' בזה לבאר

הדבקות גודל ע"י באה שהרפואה

את לשלוח הש "י  צריך  היה אמאי א"כ  אליה, שזכה

בהש "י הדבקות הלא לרפאותו, רפאל המלאך

דברי בהקדם בזה וביאר הרפואה, מביאה עצמה

הם  ה' אלי'ו  דויר 'א בס"ת שמרמז הטורים בעל

או "ה  הידוע äס "ת  הווארט על רמז  והר "ז ,

מהרש"א  ישתבח, אחר  קדיש על  בפי' (אבודרהם 

ועוד) ע"א, פז  דף  מנחות  למושב בח"א או "ה עה"פ 

שישנו החסרון על מרמזים דאו"ה אלו  שאותיות  לו ,

שמים  כבוד התגלות חסרון  בעוו"ה בגלות עתה

ימ "ש) עמלק מעשה  על(ע"י יד 'כי וכדכתיב ,ñë

'ä-é'א דאות החסרון  על מרמזת כ"ס  שתיבת  ,

שישנו אלקות  גילוי  חסרון על רמז  וזהו  מ'כסא',

בעולם  הוא הכבוד כסא כי  הבריאה, בעולם

פ "א)הבריאה הכבוד  כסא שער  ע "ח  ותיבת(עי' ,

אלקות דהתגלות השלימות  חסרון  על מרמזת  י -ה

שלימות להיות  צריך  האצי ' שבעולם האצי', בעולם

פגם  נהיה עמלק ובמעשה הוי "ה, שם התגלות 

הוי "ה דשם ו-ה האצי')באותיות  דעולם .(זו"ן

 é" äãåáò êøã  úà ìàôø êàìîäî ãîì  ä"òàà

ùãçä íìåò ìù

,åððéðòáå [ äהנ"ל קושיה מתרץ (מדוע הר"ז 

וגם  השכינה התגלות  גם צריך 

רפאל ) ועליון מלאך  גבוה לעולם עולה דכשהצדיק  ,

הדבקות בדרגת הן להוסיף  עתה צריך הרי חדש 

שלו  גילוי הפנימית דרגת  – האצי' דרגת כנגד  (שזהו

הק'אלקות) והעבודות  טובים המעשים בדרגת  והן ,

כנגד  שהוא דאו"ה – א' באות  [וכמרומז  החיצוניות ,

חלק  את  והנה המלאכים], עולם – בריאה עולם

מהמלאך  הצדיק לומד החדש העולם של העבודה"י 

את ומקיים שלומד ובזכות העולם אותו  של

וע"כ  אלקות , הגילוי  לשלמות זוכה העבודה"י 

שנשלם  ע"י  הן  הדרכים, בב' אאע"ה נתרפא

אלקות הגילוי  ע"י  הפנימית הדבקות  בעבודת 

גם  ונתעלה שנשלם והן ה', אליו 'וירא ע"י  לו שזכה

ע"י חדשה, בדרגה במעש"ט בחיצוניות  בעבודה"י 

העבודה"י אותו שלימד רפאל המלאך גילוי 

ובחיצוניות. בפנימיות נתרפא ועי"ז החדשה

ìéöî  ìåãâ  úå÷éáãá àöîðä äøåáçä éðáî 'à

äøåáçä éðá  ìë  úà

ïéðòáå] [ åשהדבקות הנ"ל מהדב"ח שרואים זה

דווקא  הוא היסורים מכל המצילה

שאפי ' אמר  גדולה במדרגה הדביקות בשלימות

שלימה  גדולה בדביקות  שנמצא הציבור  מכל אחד

הדינים, מכל הציבור  כל את  בזה להציל יכול

זה כעין אות וכמובא התפילה עמוד עה "ת  (בעש"ט

על כט) קטרוג פעם שהיה הק' מהבעש "ט מעשה

וא' הכנעה, בהם היה שלא על החבורה בני 

_________________________

ע"כ.ה. אברהם. של  באהלו  לשכון שאוה מלמד  אוה, ס "ת ה' אליו  וירא הטורים, בעל  הרב ז"ל



תשע"ח  וירא פר' דא"ח יט ליקוטי

כולם  את  הציל שהתפלל א'å מהחבריא לגבי  וה"נ ,

הדבקות  בשלימות הכנעה)המתפלל (שכוללת

שנמצא  תלמיד שאפי' והוסיף כולם. את מציל

והביא  רבו, את בזה להציל יכול גדולה בדביקות 

מהרה"ק  הידוע מהמעשה לזה וראיה אסמכתא

שכש  הי"ד זי"ע מקארלין ראשור"ש  את  הוציא

הקודש מהדבקות מארון  ערכו לפי שירד (היינו

בה) שהיה בוהגדולה  וירה ארמילוס  הרשע בו  שלט

המעשה) באריכות  מהצדיקים (כמובא  א' בזה ואמר

בארון  ראשו  את  מכניס  הק ' תלמידו  היה שאם

תחתיו ששלט הקודש שראה התלמיד שאם (היינו

תמורתו) גדולה לדבקות אז נכנס  היה  הק ' ברבו הדין 

כנ"ל. והיינו  הק', רבו את בזה מציל היה

íåé ìëá  íéùòîù êéà àðøîà÷î  ÷" äøä  úåãò

äìåãâ  äðåîàá  íéðëåñî  íéìåç  úåàôøì åéðôì

' åëå

÷" äøäå [æ מקאמרנא הברכה ההיכל

ר' להרה"ק הק' בתשובתו

צפת אב"ד העליר  זכרוןשמואל בסו"ס  (נדפס

ע"ידברים) להתרפאות  האיסור  בגודל כתב

בזה"זשדים שישנו 'האיסור בבחי (שזהו

של הגויים ושטויות  שיטות  מיני כל  ע "י להתרפאות

בארוכה  בזה  כמש"כ להם, והדומה  אחד ' 'מח 

אבל בכ"מ) וזל"ק , כתב שם הדברים ובהמשך ,

פוקדין  והבלים כאלה בשטותים האם הכי  בלאו 

חולאים, ומרפאין ìëá עקרות   íéùòî àåìä

åðéðôì  íåé יאוש אחר  שהם מסוכנים חולאים ,

הנפש  ושפיכות  גדולה אמונה ידי  ועל כל, בעיני

ומעש "ט, צדקה ידי  ועל ברגע. נתרפאין להש"י,

וכו '. לחיים. ויצא זכות הכף (עיי"ש מכריע

בזה) ע "ע  מעשה מרפאין שמספר  בזה אחיי , אחיי  ,

ביחודים  בצדקה דינים בהמתקות  חולאים,

שאין  גדולה, באמונה הש "י  לפני הנפש  בשפיכות

בהשגחות הכל אלא מקרה, וגדול קטן  דבר שום

ממש  עולם של ואלופו  הוא, ברוך סוף אין אור 

אפילו דמלכותא. בדינא והכל תנועה, בכל

ועניות וביסורין  גדול ובחשכות  בהסתרה כשהוא

והכל  תנועה, בכל עולם של שאלופו ידע ודלות,

ובזה  חסד , הכל נעשה ובאמונה יתברך, ממנו 

עקרות לפקוד  חולים לרפאות עת בכל מעשים

באמונה  הכל ישראל, על טוב וכל שפע להמשיך

הש"י. לפני הנפש ושפיכות  ובתפילה גדולה

עולם  של שאלופו  גדולה באמונה אדם וכשידע

וכל  נמתקין, הדינים כל אזי  תנועה, בכל ממש

עכל"ק ]. מסתלקין. והמקטריגים המסכים

äå÷îá  äìéáèä  é" ò äòåùéå  äàåôø úëùîä

ãåò [çרפואות דהמשכת  זה בענין  הזכיר

מה  את בהש"י, הדבקות  ע"י  וישועות 

זי"ע מזיטאמיר  אהרן  ר' הרה"ק  (תלמיד שמאריך 

זי"ע) במקוה הקדו"ל  הטבילה שע"י בפרשתינו, ,

בימי [ובפרט רפואה, וממשיכים דינים ממתיקין

בשם  התניא בעל מרבינו אי ' העומר ספירת 

בשעת הספירה כונת שע"י זי "ע, המלאך  הר"א

וממשיכים  הדינים כל ממתיקים המקוה טבילת

ישועות].

_________________________

שיהיה ו. יזהר מקום מכל  כראוי, ויראה ואהבה גדול  בדביקות  מתפלל שאדם פי על  שאף  גילה טוב  שם הבעל  שם, ז"ל
והיה  הכנעה להם היה ולא גדול בדבקות תלמידיו עם התפלל  אחד פעם כי כן, גם כראוי יתברך השם לפני הכנעה לו  יז)

זי"ע  מקאמרנא מהרה"ק הביא בהערה ושם זה. ידי על  וניצולו בהכנעה מתפלל  היה אחד רק מלמעלה, גדול  (נוצר קטרוג

התקשרות ) אחדות ד"ה פ"ו פעם חסד שם, וזל "ק החבורה, כל את  להציל  יכול  פשוט אדם שאף  טפי חידוש יש שבגירסתו 
להם  היה שלא על למעלה גדול  קטרוג והיה ודבקות, אור בגודל שלו החבירים עם קדשים קודש אלקי מרן התפלל  אחת
איש  ידי על וניצולו ממדרגתם, יותר גדולות השגות להשיג רצו מרן עם שהתפללו  מחמת כי וביטול , הכנעה לתלמידים

עכל "ק. נשבר. בלב  עמהם שהתפלל  פשוט 



לנפשך  חכמה דעה כ 

ìë êøã  äëùîä –––– ä"àåôøã  ú"øá æîøä

 úåîìåòä

áúåëå [ è רפואה שלהמשיך  הנ"ל הספה"ק  שם

סבורים  שהעולם כמו  קל דבר  אינו

הנרמזים  העולמות כל דרך  האור  להמשיך יש אלא

המאיר  האוא"ס  מראשית היינו רפוא"ה, בתיבת 

– ר ' באות הנרמז האצי' חכמה øבעולם אשית 

האצי') עולם  כנגד  כידוע ה (שחכמה לעולם , àñë

הבריאה) עולם באותיות(שהוא  הנרמז פא, שבגימ'

שבר  ועולם à וô פ "א היצירה לעולם ומשם ה,

שבכתב  דתורה הק ' האותיות  לימוד ע"י  העשיה

תפילה(ז"א -ו') או שבע"פ נוק')ותורה – (ה'

שברפוא  ו-ה באותיות מפרש ä הנרמזים [ובזה ,

והתפילה התורה ע"י  איך אחרי(ו-ה)שם שלומדים

במקוה אלהטבילה בה  –ø(שעולים  הכל  אשית 

הבריאה) שבראשית הא "ס  אור  מימי בבחי'

עיי "ש ]. הרפואה ממשיכים

 ð"éñî  úðåë êøöð ñ"àåàä êéùîäì

øàéáå [é,קל דבר שאינו  שם שמש "כ מורנו

חדש  שפע שלהמשיך כוונתו נראה

מסי"נ, קבלת צריך הכל מראשית א"ס האור  של

האריז "ל רבינו  בדברי ט"ל )וכנרמז שער סוף (ע "ח 

שרשו אל למעלה עולים בתחנון מסי "נ כוונת  שע"י

חדש  ואור  שפע ולהמשיך לחדש  כדי  וה"נ העליון,

וזה  במסי"נ, מ"נ לעלות צריך  להשורש ואוא"ס

בכל  מסי"נ כוונת המקובלים שמכוונים הטעם

מ"ן מלך העלאת בכונת  ברכה כל  בכונת  (כמ"ש

מאוא"ס .העולם) חדש  ושפע אור  ע"י  להמשיך  כדי

זי"ע צדיקים בהנהגת אי ' חיים [וכן הדברי (מרן 

ועוד) זי"ע  כנגד מצאנז  טבילות ד' טובלים שהיו 

הנ"ל  כדברים והיינו  בי"ד, מיתות  בד ' מסי"נ קבלת

טבילת ע"י והישועה הרפואה את  להמשיך שכדי

מסי"נ]. קבלת כונת  ג"כ  צריך המקוה

ì÷ øáã  äðéà  äìéáèá  äòåùéä úëùîä

 íééñîå [àé יאמר ולא וזל"ק , הנ"ל הרה"ק שם

הוא  שגם לעשות קל שהדבר  אדם

אדם  כל לאו  בוודאי  ומתפלל ולומד  למקוה הולך 

כשיוצא  שתיכף הסימן רואה לא שאיך  שוה

מקוה  עשה ואם בטילים דברים מדבר מהמקוה

עולה  שמקוה ראשו, שערות  לעמוד לו  הי' כהוגן

במידות שעומד קנ"א מידת  והוא קנ"א מספר

רק  בטילה שיחה ידבר שלא עכ"פ  ורואי עליונים

 ãåîìì óëéú êìé  äå÷îá ìáé÷ù äùåã÷äá

ììôúéå  äøåú ויכול עילאה לקדושה לבוא יוכל ואז

עכל"ק . מקוה. ידי על דינין להמתיק 

äå÷îá øáãì àìù úåøéäæä  ìãåâá

øîàå [áé שיש כמה קדשו  דברי ע"פ מורנו 

בטלים  דברים לדבר  שלא ליזהר

בכל  פוגמים בטלים שהדברים עצמו , במקוה

ואין  הנ"ל, הרה"ק כדברי  המקוה של הק' התיקונים

מדברים  שהיו  מצדיקים מעשיות מאיזה ללמוד 

על  אדם תולדות  בספר  וכמובא במקוה, חולין דברי 

זי"ע מוילנא הר"ז  זי"ע)הגה"ק  הגר "א שנהג (תלמיד 

בטלים כן, דדברים איסור שנלמד שכיון  חידוש (ואמר

במרחץ  הרי בטלים , בדברים ולא בם ' מ'ודברת

דדב"ט) האיסור אין דב "ת  לדבר שטעם שאסור ,

חשש  בתורה"ק דבקותו  שמרוב היה הנ"ל הצדיק

שאסור  במקום תורה בדברי להרהר  יבא שלא

חולין , דברי לדבר מוכרח היה וע"כ  בהם, להרהר 

הרה"ק  בזה מש"כ  את  לדעת עלינו  לדידן  אבל

זי"ע פ"ו מקאמרנא חסד  הרה"ק )æ (נוצר  והביאו

_________________________

כל ז. יעלה תורה וללמוד להתפלל בעמדו ואח"כ  גדול  כח  להם יש האותיות  כי הדיבורים אל  לבו  וישיב  שם, זל"ק
ולכן לשמים לבו שיכוין ובלבד הניצוצין עם למעלה בבית הדיבורים הכרחי שאינו אות שום לדבר  שלא מאד יזהר

להעלות "א א האלו הדיבורים  כי קודש, בשבת "כ ומכש בחול, אף בעשה המרחץ ועובר ממש בטלים דברים והם



תשע"ח  וירא פר' דא"ח כא ליקוטי

זי"ע ראטה ישראלר "א מקוה  מאמר  הקדש (טהרת

עליה,פ "ה) במקוה שמדברים אלו  לדיבורים שאין 

התפילה  לפני  חולין  דברי מדברים שאם ובפרט

ר' מהרבי כדאי' התפילה כונת  בכל פוגם הר"ז 

זי"ע הספה"ק אלימלך  שבראש האדם (בהנהגות 

דבונוע"א) שום מלדבר  עצמו  את  קודם 'וישמור ר 

כוונת מבטל זה כי אחד, דבר אפי' התפלה,

התפלה'.

äå÷î –––– úå÷áãä  äå÷îá  åîöò  úà ìáè  ä"òàà

ùà ìù

êéîñäå [âéהתולדות הרה"ק דברי את מורנו 

הנ"ל רפואת אהרן  את  (שמקשר 

ולימוד  במקוה  הטבילה שע"י לרפואה אאע"ה

ולכאו' המקוה , אחר  דב"ט ללא  ותפילה  התורה "ק 

במקוה) אז  שטבל  באאע "ה  מצינו לדבריהיכן ,

הנ"ל מצאנז  חיים הדברי אאע"ה הרה"ק (שרפואת

הדביקות) גודל  ע "י דרך היתה  שיש שכמו  והיינו  ,

הק' במים הטבילה ע"י  הרפואה להמשכת 

טבילה  בבחי' היא בהש"י הדבקות הרי  דהמקוה,

בגמ' וכדאשכחן אש, של לט במקוה דף (סנהדרין

עצמוע"א) וטבל כהן  שהוא הקב"ה (כביכול )על

כטבילה  היא בהש"י הדבקות וה"נ אש, של במקוה

רוחנית  באש ועצומה אש נוראה אלקיך  ה' ('כי

הוא') ונפשואוכלה גופו  כל את  ומרפאת שמטהרת ,

יושב  'והוא בפסוק  רימז התלמידים [וא' האדם של

האהל íåéäפתח  íåçë הטבילה על המרמז –

הנ"ל]. אש  של במקוה

íéëàìîä ïéá åîöò ìáè  ä"òàà

ãåò [ãéהתולדות הרה"ק בכוונת שי "ל אמר 

בין  עצמו  אאע"ה שטבל הנ"ל, אהרן

מראפשיץ  הרנ"צ מהרה"ק  דאי' וכעין  המלאכים, ג'

הכניס  במקוה עצמו לטבול יכול היה שכשלא זי"ע

היינו ישראל', – 'מקוה ואמר  יהודים כמה בין עצמו 

בתוכם  לטבול שיכולים כמקוה הם וה"נ çשבנ"י ,

בזוה"ק ע"ב)אי ' צח  דף המלאכים (בפרשתן שג'

נשמות של האור את  המשיכו לאאע"ה שבאו

לטבול  אאע"ה יכול והיה ויעקב, יצחק  אברהם

יהודים. בין  שטובלים כמו בתוכם

ä"òààì íäøáà  úîùð äúìâúð êéà

øéëæäå [ åè מה את האלו  הזוה"ק  דברי  בענין 

בילדותו מרוז 'ין  להרה"ק ששאלו 

המשיכו לאאע"ה שבאו  מלאכים שהג' יתכן  איך 

באו הם הלא ויעקב, יצחק אברהם נשמות  את 

לבקר  אברהם נשמת באה ואיך  עצמו , לאאע"ה

הזוה"ק  שכוונת  מרוז'ין הרה"ק וענה אברהם, את 

חסד  של המדות  ג' את  המלאכים (שכנגד שהמשיכו 

ותפארתאאע"ה) ויעקב גבורה יצחק  (שכנגד

בדבריאע"ה) י "ל שבאמת מורנו אמר  אך עכ "ד. ,

האמצעי האדמו "ר  דברי ע"פ  כפשוטן שהם הזוה"ק

ועו"מ) ההשתטחות רבינו(במאמר מדברי  שמדייק 

האדם  של הנשמה שורש גילוי דרגת  שיש  האריז"ל

למדרגת קרובה זו ומדרגה האדם אל שמתגלית

אי ' [וכן  אליהו , ע"ב)גילוי ד ' הריב"ש מרבינו(צואת

שזכה  שמה להרב, אמרה ש'הנשמה הק' הבעש"ט

שלמד  מפני  לא העליונים הדברים אליו שנתגלו 

_________________________

הוא  הדיבור כי החיים באור לו ואור לנפשו שמים ירא כל יזהר ולכן הקלע  בכף ונידון אלוף  מפריד ונרגן שבת  ומחלל
עכל "ק. מאד . יקר  השם דבר

אבותח. עבדי של  שיחתן רמג)בספר עמ ' מראפשיץ הרה"ק מערכת  זי"ע (ח"א מראפשיץ מוהרנ "צ הסב"ק בזה"ל , הביא
בהיות בע  נוהגו  וביאר טהרה, במקוה הטובל אדם כמו  הקדוש בגופו  תנועות עשה וחסידיו  תלמידיו  המון במרכז פעם ומדו

- והוי"ה מקו "ה, קרויים ג"כ  ישראל  בית  המון - ישרא"ל כפשוטו, - מקו "ה מקואות , ג' יש הוי"ה', ישראל  'מקוה כתוב
ע"כ. כבמקוה. מתטהר בנ"י בתוך יושב  או  בעומד הרי מטהר הקב "ה אף מטהר מקוה מה חז"ל  כדרשת ית "ש,
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תפלה  משום רק הרבה, ובפוסקים בש"ס  הרבה

זכה  ומשם גדולה, בכוונה תמיד מתפלל שהיה

ע"כ ]. עליונה'. למעלה

ìåáèì çéìù  ò"éæ àæìòáî  ÷" äøä äùò êéà

åúøåîú äå÷îá

ïéðòáå [æèישועות והמשכת  הדינים המתקת

את הזכיר  במקוה הטבילה ע"י

יכול  היה שכשלא זי"ע מבעלזא מוהר"א כ"ק  מנהג

[וכן  במקומו, לטבול שליח עושה היה במקוה לטבול

וחולשתו חוליו  מחמת  בסוכה לישון  יכול היה כשלא

שהלא  בזה ונתקשו תחתיו ], לישן  שליח עושה היה

ע"י להעשות  ניתנות שאין שבגופו מצוות  הוו

בזה שליח שהאריך מה  נאוה (עיין 'ביתו בספר

א"א קודש') המצוה עצם שלגבי שאף  מורנו ופירש  ,

האורות המשכת לגבי מ"מ שליח, לעשות 

נעשים  שהם וכדו' הדינים והמתקת והתיקונים

במקוה  הטבילה של והיחודים הכונה ע"י בעיקר

שמצטרף  והיינו, שליח, בזה לעשות  ומועיל אפשר

המקוה  של והיחודים הכונות אל דהשליח המעשה

המשכת נהיה ועי "ז  בחדרו, הצדיק  ומכוין שמייחד 

בשלימות. הדינים והמתקת והתיקונים האורות 

–––– 'ñåúäå 'îâä éøáã úà ïéáäì æ"øøä úééëá

ùåã÷ íùá àø÷ð ïéò  òø  òåãî

ùéå [æé המובא המעשה את  לזה להסמיך 

זי "ע  מאניפאלי הרר "ז מהרה"ק

לב) הע ' פקודי פר ' זהב למד (מנורת פעם בזה"ל,

חולין בגמרא זושא ר ' ז )הה"ק  דר'(דף  המימרא

ר' שמע שבויים לפדיון קאזיל הוה יאיר בן  פנחס 

אמר  כו ' אצלי סעוד רצונך אמר  לאפיה נפק 

ישראל  אני , מישראל הנאה שמודר אתה כמדומה

ואינו לו שיש  ויש  לו  ואין רוצה יש הם קדושים

וכתיב ו)רוצה כג , כו',(משלי עין רע לחם תלחם אל

מי בשלמא פלא, הוא הזה המאמר ולכאורה

שלם  לבו כי קדוש בשם שיקרא יתכן  לו  ואין שרוצה

ואינו לו  שיש מי אבל לו, שאין רק הבורא במצות

הוא  שקדוש ידוע כי  קדוש, בשם יכונה איך רוצה

בשם  אותו קרא בעצמו  שהוא גם ומה גבוה מדרגה

ג"כ  יקרא רע בשם שנקרא מי  יתכן ואיך  עין . רע

על  רבים לשון קדושים' 'ישראל באמרו קדוש  בשם

התוספות וגם בזה, נדחק  המהרש"א וגם שניהם.

שיש  ויש שם התוספות לשון  וזה בזה הרגישו  שם

את שמזמן  קדושים אקרי  הכי  ואפילו רוצה ואינו  לו 

ר' והה"ק עכ "ל. הבושה מפני  אצלו  לאכול חברו

למה  רבה בכייה בכה התוספות זה כשלמד  זושא

דברי אחר  גם כי  התוספות. כוונת לו ידוע אין 

בשם  נקרא איך כי במקומה, הקושיא התוספות

לבו ואין הבושה מצד  רק נותן שאינו מאחר קדוש 

מדויק  אינו התוספות שלשון  ועוד לשמים. כלל

שמזמן  רבים] [לשון  קדושים אקרי  ואפ "ה שכתב

יחיד ]. [לשון חבירו  את

 úðååëá  åîöò 'ñåúä  ìòá é"øä äìéâù éåìéâä

 æ"øøäì  åéøáã

øçàå [çéמבעלי הר "י  אליו  בא בכייתו  רוב

בני לו  ואמר  לילה בחזיון  התוספות

הנה  כי בזה, כוונתי  לך אגלה אני  יותר תבכה אל

מלאך , עי"ז בורא עושה שישראל מצוה שכל ידוע

יסודות מב' והוא כן גם ונפש  גוף  לו יש  והמלאך 

שכתוב כמו ורוח אש  קד)רוחניים עושה (תהלים

מגשמיות הנה לוהט. אש משרתיו  רוחות  מלאכיו 

המצוה  ומכוונת המלאך, גוף נברא המצוה עשיית

אין  לו ואין שירצה מי והנה המלאך , נפש נברא

רוצה  ואינו לו  שיש  ומי  המלאך  נפש רק לברוא יכול

עשה  המעשה הנה הבושה מפני  מזמנו רק 

יכול  אינו לכן לשמים כוונה שום בלי רק  בשלמות 

ידוע הנה אך  המלאך  גוף רק (מגמרא לברא

ע"א) לט דף  לזה שבועות זה ערבים ישראל שכל

כולם  שהם חזקה בתערובות  הם ישראל שכל היינו 

שכתוב כמו  חברים אחד ז )כאיש  השירים זאת(שיר 

מצוה, שעושה אחד  אדם וכמו  לתמר דמתה קומתך 

הלב  וכלי המלאך  גוף בוראים שלו  המעשה שכלי 



תשע"ח  וירא פר' דא"ח כג ליקוטי

הוא  כן  המלאך, נפש  בוראים בכוונתו  והמוח

ואפילו רוצה ואינו לו  שיש שמי ישראל בכללות 

המעשה  בכלי  הוא הנה הבושה, מפני מזמן  הכי

בכלי לו  ואין שרוצה ומי  המלאך, גוף ברא שלו

ר' כוונת ואין המלאך, נפש בורא שלו המחשבה

עצמו בפני  מהם אחד שכל לומר  יאיר  בן פנחס 

קדוש  נקרא לא לו  ואין  שרוצה מי שאף קדוש  נקרא

בשלמות לגמרי  פעולתו נשלם לא כי עצמו  בפני

בשתוף  רק בפעולתו הבורא רצון נשלם לא ועדיין

שניהם  שבאמצעות  רוצה שאינו  ממי  המעשה

מדוקדק  ושפיר ונפש  בגוף בשלמות  המלאך  נברא

לשון  קדושים אקרי הכי  ואפילו התוספות לשון

פעולת בא אם רק כי  יחיד לשון  אמרו  ולא רבים

מהם  אחד כל אבל קדושים נקרא אז יחד שניהם

מאמר  יובן ובזה קדוש, נקרא אינו  עצמו בפני

ז"ל דף רבותינו הקדוש מ)(קידושין טובה מחשבה

כאלו למימר ליה והוי למעשה מצרפה הוא ברוך

כנ"ל  הכוונה אך  מצרפה, הלשון  ומה עשה,

המלאך  נפש נחסר  כוונה בלא מעשה שהעושה

על  כוונה בלא שהיתה זו מעשה הקב"ה ומצרף

איזה  לפניו  שנזדמן אחר איש של המחשבה

זו מחשבה ידי  ועל מעשה בלא סובה מחשבה

אמצעות ידי על וממילא המלאך נפש רק נברא

עכ "ל. וכנ"ל. בשלמות  המלאך  נברא שניהם

ð" äå השליח דטבילת הנ"ל ענין  לגבי מובן

גוף  את  עושה שהוא רב דהבעלזער 

שהוא  שבחדרו  הצדיק ויחודי  כונת אל המצוה,

המתקת נהיה וביחד  המצוה, נשמת את עושה

האורות. והמשכת הדינים

äæ  ÷åñôá  ì"æéøàäã éîéðôä øåàéá

àåäå [ èé. åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò

האריז"ל  רבינו מדברי  דיבר 

בשעה"כ  אאע"ה של האכילה  בכוונת (המובאים

טו"ב) קא  דף ג דרוש יוה "כ  שם דרושי שכתב ,

הוי "ה  הוא אבא של החסד הנה וזל"ק, האריז"ל

דמילוי אהי"ה ושם חסד בגי' שהו ' דיודי"ן דע"ב

שבאי ' דהוי"ה ראשונה ה' מאות  היוצא הב' יודי"ן

שניה' ואז דאבא החסד  בזה מתלבש הוא הנה כנ"ל

ואל  כמ"ש. האכי ' בחי' להשפיע למטה יורדים

החסד  תוך מתלבש דאי' אהיה שם איך תתמה

ברישא  למעל' הוא זה אהיה שם הנה כי  דאבא

שבו תחתו' מו "ק  א' הוא דאבא החסד אבל דאימא

ולא  שריין וכחדא נפקין כחדא שוין  או"א והנה

מעול' יהיה שיותר  ודאי  וא"כ  לעלמין  מתפרשין 

דאבא  דחסד דע"ב הויה מן הזה הב' אהי"ה שם

בתוכו . מתלבש  הוא ù"îולכן  ãåñ àåäå

åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå íäøáàá

àáàáù 'æðä ãñçä àåä íäøáà éë הע"ץ והנה

ע"ץ  בגי ' שהוא דאי' דיודין הב' אהי "ה הוא

 äéäà ' éçáî  äèîì àåä 'æðä íäøáàåוזהו

הנז' החסד  תוך  מתלב' אהיה לכן כי  העץ תחת

והשפע  האכי ' נמשכת  אז  כך מלובשים ובהיותם

עכל"ק . ויאכלו . מ"ש  וזהו  למטה

 ø"â úçúî  ä"òààù ì"æéøàä ïåùì úåèùô

 àîéàã

äðäå [ëכאילו נראה האריז "ל לשון מפשטות

דרגת  רק היתה אאע"ה ãñç דרגת

ג"ר  דרגת  מתחת מדרגתו  היתה וע"כ  דאבא,

העץ דאימא תחת  אאע"ה עומד שהיה  הפירוש (שזה 

תחתיו  אאע "ה  שעמד דאימא ג "ר  על  המרמז  –

האריז "ל ) רבינוכמש"כ דברי  את  פירש  מורנו  אך  ,

בספה"ק  מש"כ  בהקדם חדש , באופן האריז"ל

ועוד) שלום  אהבת  הרי"מ , חידושי לוי, לפרש (קדושת

גדול  כהן  ליהושע הש "י  שאמר הפסוק  ע"פ  זה פסוק 

ז ) ג , האלו',(זכרי' העומדים בין  מהלך  לך  'ונתתי 

החי הדור  צדיק שהיה גדול כהן  שיהושע ומבארים

מדרגה  תמיד  ועולה הולך היה הוא הרי בעוה"ז ,

להתעלות ביכלתם אין מלאכים משא"כ  לדרגה,

וה"נ  עומדים, המלאכים ונקראו  לדרגה מדרגה

שהיה  הנגבה', ונסוע 'הלוך  תמיד  היה אאע"ה

עתה  אלא לדרגה, מדרגה ומתעלה הולך תמיד
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עצמו והכניס העמיד  לבקרו שבאו המלאכים לכבוד

תמיד  שמתעלה איך יראו שלא 'עומד ' לבחי ' כאילו 

לדרגה בליקו"מ מדרגה כדאי' בו יקנאו שלא (כדי

המלאכים) מקנאת  להנצל ליזהר .שיש

åîöò øéúñäì à"ðá íò àöîðùë  ÷éãöä êøã

äáåè  äùâøä íäì ïúéì

æ"ôòå [àëמדרגת שבאמת  מורנו  פירש

דאבא, ג"ר תמיד היתה אאע"ה

בבחי ' והם לבקרו , המלאכים ג' כשבאו  שעתה אלא

דאימא ג"ר לדרגת הם המרכבה (שהמלאכים

ה  כידוע)בעולם אימא בחי' שהיא הסתיר בריאה ,

בבחי ' רק הוא כאילו וגילה עצמו מדרגת  אאע"ה

הצדיק  דרך שזו  תחתם, עומד  והוא דאבא, חסד 

מסתיר  הוא הרי  עמם ומדבר  בנ"א עם שכשנמצא

כאילו עצמו את  ועושה הגבוה אורו את ומכסה

הרגשה  להם וליתן אותם לכבד כדי  תחתם הוא

וה"נ  מציאותם, את  לבטל שלא וכדי ושמחה, טובה

ולא  אצלו  יאכלו  שהמלאכים שרצה אאע"ה

הגדול, אורו את  מהם הסתיר  ממציאותם יתבטלו 

תחתם. עצמו והעמיד 

 úðåëá ñéðëäù ù" ùøä  åðéáø  ìò ääéîúä

 ï"éôìà 'ãä  úðåë  úà  ä"òààã äìéëàä

øáéãå [áë אאע"ה של האכילה כוונת מענין

עומד  ד'והוא זה מפסוק הנלמדת 

האריז"ל  מרבינו כדאי ' ויאכלו', העץ תחת עליהם

הכוונות בסידור  באריכות  וכמובא יוהכ"פ  בדרושי 

הוסיף  הרש "ש שבאמת אלא הרש"ש , דרבינו

באריכות המובא ע"פ  האכילה כוונת על הרבה

אלפין  ד' יוצאים דא"ק וחוטם שמאוזן  הע"ח, בריש

סידר  והרש "ש הפה, עד דא"ק  פנים דרך ונמשכים

האלו  העליונים האלפין  כונות שורשים לכוין  (שהם 

שבא"ק) אלפין – העליונים שבעולמות עליונים היותר 

וכבר  באריז "ל, נזכר לא זה ודבר האכילה, בכונת 

הארץ הזמרת זו  תמיהה על עזריאלרימז (להגר"א 

יט) אות  הרש"ש, הרש "ש תלמיד  רבינו  ידע מהיכן 

האכילה בכוונת זו כונה איזה לכוין ע "ז שיש (ואף

מספיק) אי"ז מ"מ בע "ח  כל רמז  לכוין צריך  האם וכי ,

ומאי האכילה, בכונת  הע"ח של ההשתלשלות  סדר

מכוונים. שאותם העליונים אלפין ד' שנא

íãå÷ ãåîìì 'ä àéáð ä" òøùî êøöåäù àä

íéëàìîäî

øàéáå [âë ידי "נ הרבה שכתב מה ע"פ בזה

שליט"א  הרימ"א המקובל הגה"צ

הראשונים  המקובלים ספרי  על שכ ' בביאוריו 

אלפין  בד ' תלויה כולה התורה שכל משם שהוכיח

הקבלה  בספרי מצינו דהנה האלו , העליונים

הק' המלאך נקרא איך סתירה כעין הקדמונים

את קיבל שמשרע"ה [ואף משרע"ה, של רבו  שהיה

ללמוד  מקודם הוצרך הש "י , מאת בנבואה התורה

שעולה  עולם שבכל לעיל וכמש"כ  מהמלאכים,

דרגה  אותה של האלקות  גילוי  פנימיות  הרי הצדיק

מדרגת ואילו  השכינה, גילוי ע"י לצדיק מתגלה

העולם  אותו של עבודה"י דרגת שהיא החיצוניות 

אצל  וה"נ העולם, אותו  של המלאך מלמדו

הגדולה  הנבואה למדרגת  שזכה אף  משרע"ה

שכינה  בגילוי ה' מפי  תורה ללמוד  וזכה ביותר 

את לקבל ג"כ  הוצרך  ביותר, הגדולה במדריגה

מהמלאכים, לימוד דרך  החיצונית  המדרגה בחי '

הגילוי את  לקבל כדי ומדרגה מדרגה שבכל היינו 

העבודה"י את מקודם לעשות  צריך אלקות 

הפנימי, לגילוי זוכה זה ובזכות העולם, שבאותו

עבודה"י דרך את למשרע"ה מקודם לימד  והמלאך 

משרע"ה  כשעשה ואח"כ  העליון , עולם של

גילוי שכינה, גילוי – הפנימי לגילוי  זכה העבודה"י 

מהש"י]. העליונה בנבואה אלקות

åéúåáø –––– íéëàìîä  úåîùá  äøéúñä ïéðòá

ä"òøùî  ìù

 äðäù [ãë כהן ישמעאל דר' היכלות  בפרקי

היה  משרע"ה של שרבו אי ' גדול



תשע"ח  וירא פר' דא"ח כהליקוטי

הק' [ושמו  'יופיא"ל', נקרא התורה שר המלאך

הוי "ה' – 'קול בכוונת  המרכבה בכוונת נזכר

אי ' החכמה מעיין בספה"ק  ואילו  יופיא"ל], שבגימ'

הק' המלאך  הוא משרע"ה של רבו  של ששמו 

שבספר  [ואע"פ  פלא"י]. - [ובנ"א פאל"י  הנקרא

ידוע  הרי  מט"ט, הוא משרע"ה של שרבו  אי' יצירה

היינו שמות , שבעים יש  שלמט"ט הרוקח מש"כ 

בשם  נקרא דרגה ובכל גילויים, של רבות  דרגות

מט"ט, מגילויי הם הנ"ל והמלאכים (ובאופןאחר,

דף  בסנהדרין רש"י דברי את  במקו"א מו"ר  יישב זה 

ע"ז וחלק גבריאל , נקרא  פסקנית  שרוח ע"ב מד 

ואכמ"ל ) מיושב ולהנ"ל שם, בהגהתו ].הגר"א 

–––– äøåúä  ìë  ùøåù  íä  ì"ðä ïéôìà 'ãä

 à" ä éëð'àã ó"ìàá íéæîøðä

 ùøôîå [ äë על בביאוריו  שליט"א הרימ"א

הקדמונים  המקובלים ספרי 

השמו האלפין ששני  ד ' על מרמזים הנ "ל הק' ת 

התורה"ק  כל שורש שהם דא"ק , הנ"ל העליונים

ה' ד'אנכי  אלף היא התורה כל ששורש כולה,

זי "ע  מרימינוב הרמ"מ מהרה"ק  דאי ' וכמו אלקיך',

אל"ף  כששמעו  כבר התורה כל את בנ"י  שידעו

אל"ף  שכל החכמה מעין  ספה"ק  בריש  ואי' דאנכי ,

אלפין משני 'כלול אל"ף  הברת יש à (שכשאומרים  '

אלף) ב"פ  שיש בו היות  אלפין לד ' נחשבים והם

הוי"ה, שם אותיות ד ' כנגד  שהם ביניהם, הבל

כולה התורה כללות ה'שהם הוא הכולל  (וההבל

יו"ד) של קוצו כנגד אלפין אלפין  שהד' [ואפשר  ,

חז "ל בדברי  גם ע"ב)נרמזים סד  דף  כב תי' (תיקו"ז

רוחות ד ' לכל בנ"י הסתכלו תורה מתן שבשעת 

ה"א  האנכי  את  ושמעו ראו  ורוח רוח ובכל העולם

העולם]. רוחות  ד ' בכל ונשמע שמאיר אלקיך ,

 ã"çàã 'ã  úåàã  äðåëä  ùøåù  ì"ðä ïéôìà 'ãä

ù"ø÷áù

ïëå [åëמספרי שמשמע הנ"ל הגה"צ אמר

אלפין  הד' שאלו דהגאונים, הקבלה

רבתי בד' שמכוונים הכוונה של השורש ג"כ הם

שמע, דקריאת כד'דאח"ד  זו ד ' שגדולה (שאי'

של אלפי"ן ) השורש היא דקר"ש  ד ' של שהכוונה ,

בקרי"ש שמכוונים המוחין אח"כ כל (ונגמרים

שמו"ע) .בתפילת

'ãä  ìò  íéæîøî ì"ðä íéëàìîäã '÷ä úåîù

 ï"éôìà

'ãå [æë'בב נרמזים הנ"ל העליונים אלפין 

הנ"ל  המלאכים ב' של הק' השמות

אותיות ונשארו  אל"ף, אותיות  יש 'יופיא"ל ' דבשם

האות בו שכותבים מהאופנים אחד  זה שכידוע יו"י 

באמצע)אל"ף , ווא "ו למטה  ויו"ד למעלה  ובשם (יו"ד ,

י', אות  ונשארה אל"ף, אותיות ג"כ יש  פאל"י

מאופני אחד ג"כ  שהוא ד ' ו ' י ' הוא שבמילואה

א' אות  של ווא "ו הכתיבה למטה  דל"ת  למעלה  (יו"ד

התורה"ק באמצע) שלימדו  הק ' שהמלאכים [היינו ,

הד' אל ובשרשם בפנימיותם קשורים למשרע"ה

שכל  חזינן וא"כ דא"ק ], הנ"ל העליונים אלפין

האלו  האלפין מד ' נמשכת מד'התורה (שהלא 

שלימדו  הק ' המלאכים נמשכו האלו האלפין 

התורה . כל  את  למשרע"ה

'ãçà 'ä à" ä ìàøùé òîù'  äøåúä  ìë úéìëú

íìåòä  úåçåø 'ã  ìëá é" ùä éåìéâ ––––

ïëå] [çëלגלות היא התורה"ק כל תכלית

האלפי"ן  ד' את  בעולם כביכול

ד' בכל בהש"י האמונה את לגלות  היינו  האלו ,

בשו"ע וכדאי ' העולם, ס "ו)רוחות סא  שיש (סי'

רוחות ד ' בכל הש"י להמליך  דאחד ד' באות לכוין 

שהיא  דאח"ד בד ' ולכוין  לעשות  שיש ואי ' העולם,

הד' לגלות  כנ"ל רמז  והוא אלפי"ן, ד' כמו  גדולה

כל  תכלית וזו  העולם, רוחות בכל ה"א דאנכי  אלפין

מהרה"ק  וכדאי' בעולם, האמונה את  לגלות  התורה

'ובתורתך  התפילה נוסח על זי"ע מקאזמיר  הר"י

שזה  אחד ", ה' אלקינו  ה' ישראל "שמע לאמר  כתוב

התורה]. כל



לנפשך  חכמה דעה כו 

ù"ùøä  úðåëì ì"æéøàä éøáãá ùéù æîøä

ë" òå [èëאת הרש"ש  הכניס מדוע מיושב

בכוונת אלפי"ן הד ' כוונת 

כל  של והתכלית השורש  שהמה היות  האכילה,

ומרומז כנ"ל, הד'התורה כוונת  את  (להכניס

האכילה) בכונת  האריז"ל אלפי"ן  רבינו בדברי

פ "ב)שכתב העקודים שער  והנה (אוצ"ח וזל"ק  ,

הם או בחוטם לעיל שציירנו  אלפי "ן  הד ' תם

והנה  הבלים, ד' שם הנעשים והם בפה הנכנסים

ידי על כי קמ"ח, בגימ' הוא הבל פעמים ד'

הבלים  הד ' אותם נטחנים הפה שבתוך  השיניים

רמז  ומכאן עכל"ק . פעולתו, ונגמרת  קמח ונעשים

בעת האלפי "ן  כונת  לכוין  שיש  הרש"ש  לדברי 

וכן  כקמח, טחון להיות  האוכל בטחינת האכילה

התורה, כל שורש  היא זו  שכוונה רמז נראה

מהרנ"ש  בהגהות לו)וכמ"ש  אם (אות סוד  ש "זה

הבלים  הד' אין  שאם תורה, אין  – קמח אין 

להתגלות א"א קמח ונעשים השיניים ע"י  נטחנים

וע"כ  עיי "ש , וכו ' תורה" נקרא שהם אותיות  הכ"ב

עי"ז  לזכות  כדי  האכילה בעת  זו  כונה לכוין יש 

התורה. להשגת 

 íòôå]כוונת כל שע"כ  שליט"א מורנו אמר 

אאע"ה)האכילה כונת  והן מנוח כונת (הן 

התכלית שזו  – א' דאות  כונות על בשורש מיוסדים

עולם  של האלופו  את  לגלות  האכילה כונת  של

האלקי) שאוכל].(הניצוץ  מאכל כל שבתוך 

 é" ùä úà íéøîîù  íå÷îá óà –––– àøîî éðåìà

 àøéå [ì.'åâå àøîî  éðåìàá ' ä  åéìà הזכיר

הבעש"ט  מתלמידי שאי ' הפירוש  את

חתןהק ' מאלעסק מהרה "ק  בכת "י במכתב (כמובא

זי"ע) מבעלזא שלום הקלי 'השר במקום שאפי '

ישנם  שם גם רצונו נגד ועושים הש"י את שממרים

קדושה כדלהלן )ניצוצי ושביה  בגלות שם ,(השבויים

את לגלות  ע"ה אבינו אברהם עבודת  היתה וזו 

הקלי ' בין ושבויים הנמצאים הניצו "ק  אותם

ה' אליו  שנראה זכה וע"כ ולהעלותם, ולתקנם

הנ"ל. הק ' עבודתו  על לרמז  ממרא באלוני

äðéëùä øòöå úåìâ ãåñá 'éì÷ä ïéáù ÷"åöéð

øîàå [àì פעם בכל ולהדגיש  ליזהר  אמנם שיש

זה ענין קדושה שמזכירים ניצוצי (של 

הקלי') בתניא שבתוך בארוכה בזה מש"כ  את 

ע"א)באגה"ק  קמא דף  בבחי '(כה, ח"ו  הדבר שאין  ,

'úàøùä אלא שורה השכינה שאין השכינה'

'גלות בסוד הוא הדבר אלא קדוש, במקום

אלא  אינו אלקות  גילוי שבחי' היינו  השכינה',

בה  שיש אף  הקלי ' אצל משא"כ הקדושה, במקום

ניצו"ק  אך הקלי', אל חיות  שנותנים גבוהים ניצו"ק

גלות ובבחי ' ובהעלם בהסתר שם נמצאים אלו 

השכינה. וצער

åðéáø æ" ò  õôåîä ñøèðå÷äî úåøéäæä

åëåúî  óéåæî àåäù  äàøðù –––– ' ÷ä è"ùòáä

øáéãå [ áì קטן קונטרס לענין זה והזכיר

לאחרונה  והפיצו  שהדפיסו

טוב  שם הבעל מרבינו  אמונה 'עיקרי בשם הנקרא

שמים  לשם היתה המדפיסים שכונת  [ואף  זצ"ל',

הבעש"ט  לרבינו  צדקינו משיח דברי  לקיים שרצו 

חוצה, הבעש "ט מעינות בהפצת תלויה שביאתו

ע"ע וקיבלו  כדלהלן, בזה טעו עמם אך (כשדיבר

כך) על  יותרמו"ר להדפיסו  לתקןשלא שיזכו (ויה "ר

רבינו  מדברי הרבה  עוד  ולהפיץ  ולהדפיס  זאת

האמיתיים  בספרים  הנדפסים הק' הבעש"ט

ו'צואת  טוב ' שם כ 'כתר  ישראל כל בקרב והמקובלים 

ולימודם) בהפצתם  תלויה הגאולה שכנ "ל  ],הריב "ש',

מקור  שום זה לקונטרס  שאין  מבעיא לא שהנה

עלום) כת "י מאיזה  תרצ"ג  בשנת  לראשונה  ,(ונדפס

הבעש"ט  בין ויכוח של מדומה סיפור שם ומספר 

מתנגד  רב העלום לאיזה שהכותב לכל מובן שזה ,

כדי מדמיונו, זה ויכוח מעשה בדה זה כת "י של

הבעש "ט, רבינו דרך את זה  מעשה בדרך  ללמד



תשע"ח  וירא פר' דא"ח כז ליקוטי

זכות  לכף  לדונו אפשר כשלעצמו גופא זה  (ודבר 

לש"ש) כונתו מורנושהיתה  שעיין  אחרי אך  ,

הרבה לחשוש  שיש  אמר  זה מריח בקונטרס  (שכן

הדברים) היה מרוח  הכת "י של העלום שהכותב

הטמאה  דרכם היתה שכן שר"י מהמסכילים

הנראה  ובאופן ישראל גדולי  בשם ספרים להדפיס 

שיטי שבין  אלא טוב, הספר  שתוכן  – עיון בלי  –

וה"נ  וטמאים, משובשים רעיונות  הבליעו  הספר

זה, בקונטרס בכ "מ כאןישנו להעתיקם  (שא "א 

שיבושם) והשיבושים ולהראות מהטעויות ואחת ,

שם שכותב זה, מזויף שבקונטרס  (כאילו)הרבים

אף  עליונה קדושה השראת  שישנה הבעש"ט בשם

ונבלות מינות  שהדבר (ח "ו)בדברי מדגיש ואינו ,

השראה בסוד  ולא השכינה גלות בסוד  (שאיןהוא

דברים  בין  שישנו הנ "ל  היסודי ההבדל  שם  מבדיל

מקומות  לבין בגלוי, אלקות יש ששם שבקדושה 

בהעלם) רק היא  האלקות ששם .המטונפים 

 éùøùä ïéðòá ùåáéùå  íâô ìëî  úåøéäæ

íéùøùä  ìë ùøåù ––––  äðåîàä ìù äåáâäå

 íééñå [âì שלא הרבה ליזהר  יש שבכלל

היוצאים  חדשים בספרים ללמוד

טהור , מקורו בבירור יודעים שאין עלום מכת"י 

כאלו) ספרים  עוד  על  במקו"א כ' שיש (וכבר ,

הרבה  שעמלו  מהמסכילים שהוא מאד  לחשוש

יש  ובפרט משובשות , ודעות  ספרים להפיץ

האמונה, עיקרי של והיסודי  הגבוה בענין ליזהר

העליון  בשורש מרומים בגבהי  נוגע ששרשם

שי"גביותר , מקאמרנא מהרה "ק  במקו"א (וכמש"כ 

ושורש  הכתר, תיקוני מי"ג הם האמונה  עיקרי

– העליונה מהמלכות  בכלל דהאמונה  העליון

דא"ס) בה מלכות  יהא שלא מאד ליזהר  שיש 

להזהר  שיש וודאי  ושיבוש , ומכשול פגם שום

נודע  שלא ממי כאלו גבוהים דברים מללמוד 

מקורו.

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כח

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 à"ò ö óã

, úåâøãä é÷åìéç øåàéáá  ì"æéøàä åðéáø éøáã

 á" äåò ééçì ïîåæî ,á" äåò ïá ,á"äåòì  ÷ìç

. äðùîá [à íìåòì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë

.àáä האריז"ל רבינו  מש"כ  עיין 

רז "ל ) מאמרי קצת(שער  נדבר  וזל"ק , זו, משנה על

אחד  חלוק  ית ' ובזה הצדיקים נשמות  בשכר

כי בדבריהם שונים מאמרים רז"ל בדברי שמצינו 

העה"ב  בן או לעה"ב חלק לו יש פלוני  נזכרו פעמים

פרטם. הוא וזה לעה"ב מזומן  הוא הרי  או

 òã אם העה"ז מן  הצדיק  נשמת  פטירת  אחר  כי 

יש  הנה גמור צדיק  הוא כי  עונשין בר  אינו 

כתות  ג' à'בהם úë עצמה שעה שבאותה היא

הם  תמיד  פטירתם אחר  וגם העולם מן שנפטרים

כנודע  עילאה אימא בסוד  עילאין  מ"ן  בסוד  עולים

או"א ומזדווג ההוא העליון  הזווג מעורר  (אבא ושם

נק 'ואימא) זו וכת  ,á"äòä éðá הז"א כמו  כי פירוש

עד  מ"ן בסוד עולה לבדו הוא עילאה אימא בן  הנק'

שהיא  עוה"ב בן  נק' הזה הצדיק כן  ומזווגם או "א

ההוא. העליון הזווג גורם לבדו והוא עילאה אימא

 úë'á ש צדיק  יש  כי והוא א' מכת אינוהגרועה

אבל  או "א זווג ולעורר  לעלות  לבדו הוא כדאי

עליון  א' צדיק  נשמת עם ויתחבר שיצטר' צריך

ועל  העליון ההוא הזווג יעורר  ובאמצעותו  ממנו 

ישראל כל ארז "ל באלו ìç÷ כיוצא íäì ùé

á" äòì מן שאינם אעפ"י הכשרים ישראל כל כי 

עם  בהצטרפם מעט חלק  להם יש  גמורים הצדיקים

אבל  העליון העה"ב זווג עד  לעלות הנשמות שאר 

לבית העולה בית  כבן  העה"ב בני לבדם הם אינם

אצלו. שיעלהו  עמו  אחר שתוף שום בלי  יחידי  אביו

 úë' â נאמר אלו  ועל הנז ' כתות  מב' גדולה

á" äòä  ééçì ïîåæî זה כי  הוא והענין 

האדם  פטירת  אחר  שאינו עיקרי לעוה"ב מדבר 

הלבנה  אור והיה כתיב שאז  לעת"ל מדבר  אלא

פעם  או"א יחזרו  אז  כי  הוא והענין כו' החמה כאור

כמו אנפין  אריך  בתוך  העבור  בסוד לעלות  אחרת

חזרת כל כי ונודע העולם בריאת בעת  שהיה

כח  בהם יהי ' ועי"כ שלהם מוחין  לחדש הוא העבור 

והנה  זו"ן, שהם החמה כאור  הלבנה אור להגדיל

שלהם  החיות הם כי העוה"ב חיי נק' ההם המוחין

רז"ל  מ"ש בסוד  המלך חיי נק ' המוחין כי  כנודע

כי יחיו עליהם ה' שנא' ימים מאריך תפלין המניח

ולכן  אימא שהיא העוה"ב אל הנמשכים החיים הם

למעלה  מ"ן בסוד לעלות  והגון  כדאי  אז שיהיה מי 

אנפין  שבאריך  העליון  הזווג לעורר  אנפין  באריך

שהוא  נאמר עליו או"א של המוחין עבור  לצורך

הנביא  שמואל ענין תבין  ובזה עוה"ב לחיי  מזומן

שנתיירא  אותי לעלות  הרגזתני  למה שאמר  ע"ה

ידע  שכבר עפ"י שאף  לעת "ל הגדול הדין  מיום

היה  אם מסופק  היה עדיין כנז ' העה"ב מבני שהוא

לעה"ב. המוזמנים מן  להיות  כדאי

'á" äåòì ÷ìç íäì ïéàù  åìà'á  åðéúðùî øåàéá

 íééñîå [á והם ד ' כת יש עוד האריז"ל, רבינו 

ואלו זו במשנה המפורשים אותם

כו ' הדיוטות וד ' מלכים ג' לעוה"ב חלק להם שאין

הב' מהכת  אפי ' אינם עונשם שיסבלו אעפ"י אלו כי

לעה"ב  חלק  להם יש אשר  שהיא גרועה היותר 
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אינם  אלו כי  אחרים נשמות  בסיוע פטירתם אחר

אמנם  או"א בזווג מ"ן  לעורר  לעוה"ב כלל עולים

דז"א  נוקבא שבמלכות  מ"ן  בסוד  למטה נשארים

מד  [ומשמע עכל"ק . וכו'. יותר . רבינוולא ברי

מ"מ  לעוה"ב חלק להם שאין אלו  שאף  האריז"ל

בג"ע  לשבת  זוכים בגיהנום עונשם קבלת  אחר

אלא  שבידם, המצוות  על השכינה מזיו  וליהנות

לעורר  מ"ן  בסוד נשמותיהם שיעלו  זוכים שאין

עליונים]. ואימא דאבא הזיוג

åôúúùäù åìà  åëæù  äìòîä  ìãåâá

 éáøã àúáëùàá

éøáãáå [âקושית מתורצת האריז"ל רבינו 

ד"ה התוס' ע"ב קג  דף (כתובות 

רבימזומן ) בלויית  שיצאה קול הבת על שמקשה

לחיי מזומן  דרבי באשכבתיה שהיה מי שכל

יש  ישראל כל והלא תימה תוס ' ומקשה העוה"ב,

עוה"ב  לחיי  דמזומן תוס' ומתרץ לעוה"ב, חלק להם

רבינו לדברי  אך  יסורין , ובלא דין  בלא היינו 

ההשתתפות ע"י שזכו  ביותר  חידוש  הוי  האריז"ל

שאפי ' מאד, עליונה למעלה דרבי באשכבתא

אליה  יזכה לא שמא וירא הסתפק הנביא שמואל

וכנ"ל.

 éùøåã úòã øåàéáá ò"éæ ö"ø ÷"äøä éøáã

 úåîåùøä

 äðäå [ã שאין במשנה כאן שאי' אלו לגבי אף

להלן  בגמ' אי' לעוה"ב חלק  (דף להם

ע"ב) להם קד יש שכולם אומרים רשומות שדורשי 

זי "ע  הכהן  צדוק  רבי מהרה"ק  ואי' לעוה"ב, חלק

סכ"ז ) ד, אות  עקרים  הם (פוקד  רשומות שדורשי 

בקוצו הוי "ה בשם נרמזת  שהיא הכתר, דרגת  כנגד 

בעלמא  ורושם קוץ בחי' רק  שהיא יו "ד , וזהוàשל ,

הנ"ל  והקוץ הרשימה את  שדרשו  רשומות  דורשי 

העליונים  הכתר  רחמי כנגד שהיא הוי "ה דשם

נראה  ובפשטות חלק . להם אף  יש  בודאי ששם

כנגד  שהוא העשירי , אלף על היא הר "צ דכוונת 

הכתר  למעלה)ספי' מלמטה  העשירית  שאז (ספי' ,

תיקון . לכולם יהיה העשירי באלף

 øð ' åàëì ö"øä  ÷" äøäë àìã ç"àáä úòãã äà

ì"ðä

÷" äøäå [ äמחדש חי  איש  יהוידע הבן  (בן 

הפרק) שבתחילת  במשנה

חלק  להם שיש  מודים התנאים כל שבאמת

הוא áלעוה"ב  לעוה"ב חלק להם שיש  שהדרך אלא

בעוה"ז  אותם שמביישים דורות ע"י  כל (במשך 

_________________________

רשומות א. דורשי כן ועל ישראל, מכלל  יצאו לא חלק בפרק שנמנו  הבא לעולם חלק להם  שאין אותן כל  ואף שם, זל"ק
היה  ולא לגמרי שנתקו  אע"פ  ישראל  שמזרע  אותם אבל  העולם. מאומות  דהיה מבלעם חוץ חלק, להם יש דכולן אמרו
מ'ה' נעשה ששבו שאחר דשם. ראשונה 'ה' שהיא כנודע דאתי העלמא שורש שזהו ושב , יבין דלבבו בתשובה חלק להם
עומדין  גמורים שצדיקים המקום הוא הבא עולם נברא שבו וה'י' עומדין. תשובה שבעלי המקום שהוא ראשונה 'ה' אחרונה
רשימות  לדורשי ניכר ממנה הרשימו  רק לגמרי. הנעלמת שהיא 'י' של  קוצה והיא יותר עוד  מעמקים ויש מועטין. שהם
על  למעלה העומד ככתר הזה, בעולם אדם מהשגת  שלמעלה הנעלם שמשיגים - אותיות  כתרי דורש שהיה עקיבא כרבי -
דלכולם  ישראל , בשם נקרא אשר כל ישראל, זרע לכל תיקון יש שם במחשבה, עלו  שישראל המקום וזהו הראש. גבי

עכל "ק. וכו '. כולו השם שלימות שהוא יהודה מצד  רק הוא זה ודבר שם. חלק יש

ולי ב. גלעד לי שנאמר הבא לעולם באים כולם אומרים היו  רשומות  דורשי איתא ע"ב ק"ד בדף  לקמן הנה שם, זל "ק
יהודה  מאפרים, דאתי ירבעם זה אפרים כמשמעו, מנשה גלעד , ברמות  שנפל  אחאב זה גלעד לי ראשי, מעוז ואפרים מנשה
דואג  זה נעלי אשליך  אדום על רחיצה, עסקי על  שלקה גחזי זה רחצי סיר מואב  מיהודה, דאתי אחיתופל זה מחוקקי

ונראה בה האדומי. ומודו רשומות דורשי של זו דרשה  מהם  נעלמה  לא בד"ז  שמנאום  הגדולה  כנסת דאנשי ,בודאי
להתקן  סופם נמי הכי אין אבל לעוה"ב, חלק להם דאין זו גזרה להם להיות  ראוי אשמתם עוצם פי על  לומר כונתם אך



לנפשך  חכמה דעה ל

לעוה"ב,הגלות) חלק להם שאין עליהם ואומרים

לעוה"ב. וזוכים עוונם, להם נמחל זה בביוש הרי

לעוה"ב  חלק להם יש לכו "ע הרי  הבא"ח דברי ולפי 

התחיה)תיכף  עולם  – השביעי ישראל (באלף כשאר

העשירי) האלף  קודם  דלא (אף  זהו ובפשטות ,

שנראה  הנ"ל הר"צ הרה"ק  דברי  כמשמעות

תיקון . להם יהא העשירי  לאלף  שרק מדבריו

íéëéùîî íðååò  ìò  íéùééáúîù  äùåáä é"ò

 øúëä øåà  ò"ò

êà [ å עם הבא"ח ביאור את ולהתאים ליישב יש

הגמ' דברי  ע"פ הר "צ, הרה"ק  (בבא דברי 

ע"ב) נח דף פנים מציעא  והלבנת הבושה שענין

[שע"כ  כמיתה נחשב חיורא ואתי סומקא דאזיל

ראשונים כפי לכו"כ – נח ד"ה ע "ב  י דף סוטה (תוס '

ש"ג בשע"ת יונה רבינו בשיטתו, האחרונים  ביאור 

קלט) להלבין סי' שלא ממש ליהרג עצמו  למסור  יש 

הויא  פנים שהלבנת  ברבים, מישראל אדם פני

ב'יהרג  שהם מעבירות  שהיא דרציחה, אביזרייהו

האריז"ל מש "כ ידוע והנה יעבור'], (שעה"כ ואל

טו"ב) כד  דף  ק"ש כונת  ענין  ו קר "ש דרוש לומר שיש

שנחשב  ומסי"נ דין  בית  מיתות ד ' קבלת בכוונת

כל  על ומכפרת בפועל המיתות נעשו כאילו 

בזהâ העבירות הביאור  וכתבנו ריש . יעקב (שארית 

ועו"מ) ב, אות ברכות  ממשיכה מס ' מסי "נ שקבלת 

שבושה  ולהנ"ל הכל, ומשלים שמתקן  הכתר  אור 

נחשבת בושה שקבלת  מובן  כמיתה נחשבת

בושה  בקבלת גם הרי וא"כ  במסי"נ, מיתה כקבלת 

כל  על שמכפר  הכתר אור  את  עצמו  על ממשיך

היינו רשומות  שדורשי  מובן  וא"כ העבירות,

הנ "ל ) הר "צ יו"ד (כביאור  של קוצו את  שדורשים

הוי "ה הכתר )שבשם אור  כנגד שיש (שהוא  סוברים ,

לעוה"ב חלק העשירי)להם האלף  קודם  היות(אף ,

אור  עליהם נמשך  הדורות  מכל הבושה שבקבלתם

עוונותיהם כל על להם שמכפר הבןהכתר (כביאור

הנ "ל ) .יהוידע 

íùä úà  äâåää' ìò  ì"æéøàä øåàéá

 øåàéáå ––––  ä"éåä  íù ìò éà÷ã 'åéúåéúåàá

 á" äåòì ÷ìç åì ïéàù íòèä

.äðùîá [æ úà  äâåää óà  øîåà ìåàù àáà

åéúåéúåàá íùä חלק לו (אין 

האריז "ל.לעוה"ב) רבינו ריש הנה המצוות  (שער

שמות) הוי "ה פר ' שם על שהכוונה לפרש כתב

במהר"לãהק' [וכ"כ  פט "ו), ישראל ומבאר (תפארת ,

השם  ההוגה הוסיף  שאול ואבא בזה"ל, בזה

כי הבא. עולם מן  שיוצא כן  גם זהו  שלו  באותיות 

אותו להעלים ראוי  המיוחד  השם הוא הזה השם

_________________________

להם, שיהיה גלגולים רבוי ידי על  זו גזרה מן להםולהנצל שיהיה  כדי בפירוש אלו דברים עליהם לומר שהוצרכו ומה
רבים . גלגולים  ע"י להתקן סיוע להם תעשה זו וכפרה  זה  בבזיון  עכל "ק.כפרה

מע"טג. שום בנו אין אפילו  כן ע "י כי לב בכל השם קדוש על  נפשינו  שנמסור במה תיקון קצת יש עכ"ז אמנם וזל "ק
עלאה  אימא עד לעלות  יכולת בנו  ויש כולם עונותינו מתכפרים להריגה נפשינו  מסירת ע "י הנה להפליא עד  והרשענו 
את  מעלה התשובה ענין כי כו' אלהיך ה' עד  ישראל  שובה שנאמר הכבוד  כסא עד שמגעת  תשובה גדולה חז"ל  כמ"ש
דשכינתא  גדפין אנחנו כי עמנו לעלות  המל' תוכל ועי"כ תשובה הנקר' עלאה אימא שהיא הכבוד כסא עד  ומגיעתו האדם

ונשמות  זו "ן יעלו ואז ז"א כנ"ל על למעלה אשר אימא שהיא השם קדוש על וז"ס עלא' אימא אל  מ"ן בסוד  למעלה ינו 
עכ"ל, ה', הנק'

לי ד . אמר רז"ל. כמ"ש כתיב  לעלם לעולם, שמי זה כתיב מעשית קבלה ואיסור ככתבו השם להגות  איסור שם, זל "ק
מילוי בלי ככתבן ההוי"ה אותיות ד' יקרא שלא הוא זה דבר פי' אמיתות כי זלה"ה כזה מורי במילוי יקראנו גם  אם אבל

באותיותיו  השם  את ההוגה  בכלל זה  גם ה"י וי"ו ה"י עכל "ק.יו"ד .
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ז "ל שדרשו ע"א)כמו נ ' שמי(פסחים זה הכתוב

כי השם את להעלים ראוי כי  כתיב, לעלם לעולם

ומי וצפונה. נעלמת  מדרגה המיוחד לשם יש 

הנעלמת מדרגה מן יוצא באותיותיו השם שהוגה

הבא  העולם כי הבא, עולם לו אין ולכך והצפונה

דכתיב וצפונה נעלמת מדרגה לו ל "א)יש  (תהלים 

היין  והוא ליראיך צפנת  אשר טובך רב מה

ואי ברורים אלו ודברים לעתיד, לצדיקים המשומר

אלו ולהסתר  להעלם יותר מזה לכתוב אפשר

דברי הם כי דברים אלו ישכיל החכם רק  דברים,

בזה  ודי הזאת , במשנה כאן שרמזו מה מאד חכמה

בספר  כ' וכעי "ז  עכ"ל. החמורה. המשנה לבאר

ששם  חז"ל שדרשו שכיון  ומוסיף קטנה סנהדרי

שייך  שהוא היות  בעוה"ז  להזכירו אסור הוי"ה

הוי "ה  שם שהוגה אדם הרי  העוה"ב, לדרגת 

וע"כ  עוה"ב, בדרגת  זלזל הרי בו  וזלזל באותיותיו 

יו"ד  לומר  העולם נזהרים וע"כ  לעוה"ב], חלק  לו  אין 

ה "י)ק"י ק"י(ולא שינו וא"ו אחרונה  ה ' אות  (לכאו'

הרחקה) תוספת  בתור  יו"דלק "י לומר או , íò'ה

האותיות) בין להפריד תיבה .(שמוסיפים

 ùéå] אסור לבד  י -ה שם דאף  מקורות כו "כ 

באותיותיו  אף להזכירו העולם  נזהרים (וכן

ה "י) יו"ד  ולא  ק"י, יו"ד  לומר י"ה  המקורותבשם  עיין ,

שבועות  באלף)בתוס ' ד "ה  ע"א לה  בתוס'(דף  וכן 

יו"ד סוכה ד "ה  ע"א ה נוב"י)ä(דף  בתשובות וכן

סוסיצ"ג חיו"ד חי)å (קמא איש  ובן תורה , (בשו"ת

תצו  סי' ואכמ"ל].)æ לשמה 

_________________________

אע"פ ה. מלמעלה. ה"א יו "ד  בסוכה, התוס ' גמורז"ל  שם  ה"א שתי שיו"ד  מזכיר אם באותיותיו שם הוגה זה אין ,
ארבעים  בן שם של אותיות  שדורש בקונטרס  פירש באותיותיו שם ההוגה ועוד שלם, שם לשם מזכירם דאינו  כיון אותיות

השמות ושתים בכל נזהרין  עכ"ל.ואעפ"כ .

הוגה ו. משום בזה יש אם ה"י בוי"ו ה"י יו "ד  שם ליחד  נוסח  שאומרים מה מעלתו  שפלפל מה אבל  שם, הנוב"י ז"ל
ששמעתי  מילדותי זכור שאני מה לפי הנה השם, הוגה איסור יש ראשונות  אותיות  בשני אם התוספות  בדברי ופלפל  השם,
דעתי  גליתי כבר אבל  השם. הוגה משום ליכא ודאי ובזה במילואו ה"י בוי"ו ה"י יו "ד  שם אומרים היו ההם האנשים
בשום  יכשל ולא בטח ילך זה ובדרך  המלות  פירוש רק יחשוב לא במחשבה וגם הדבר וישתקע  השתיקה טובה שיותר

עכ"ל. הד"ש. דברי אקצר. הטירדה  ולרוב כאלו. בדברים להאריך  אין מזה ויותר דבר.

כגון ז. הקודש משמות אחד שם להזכיר הוא וצריך  הלכה באיזה מדבר או דורש שהאדם בעת שאלה. שם, הבא"ח ז"ל 
להזכירו ישנה או שהוא כמו  כולו השם את להזכיר לו  מותר אם וכיוצא שד"י שם או אדנ"י שם או י "ה שם או אהי"ה שם
כמו כולו יזכרנו  למה הלכה בתוך  או  הדרשה בתוך אלא ובקשה ותחינה תפלה בעת מזכירו  שאינו כיון די"ל קצת  בשינוי

ושכמ"ה. יורנו שהוא.
יאמר  י"ה שם וכן אדנות שם יאמר או דל "ת  אל"ף שם יאמר אלא שהוא כמו  כולו  יזכרנו לא אדנ"י שם הוא אם תשובה.
כינוי  והוא הואיל אדנ "י שם כי והטעם שהם כמו  לזכרם יוכל  וכיוצא וא"ל שד"י או  אהי"ה של  שמות  שאר אך  ה"י יו"ד
הואיל  י"ה שם וכן גוונא בכהאי יותר בו  להזהר צריך  לכן אדנ "י בשם נקרא ורק ככתבו לקראו שאסור הגדול  הוי"ה לשם
דמיון  להם יש שמות  שאר כי ביניהם לחלק אחר טעם עוד איכא גם בזה. בו  להזהר צריך ג"כ הגדול  שם של עיקרו והוא
וכן  הרבה, בזה וכיוצא עמך  אהיה כי כמו  דברים בשאר בו כיוצא תיבה יש הנה אהי"ה שם כי אחרים בדברים כמותם

מל  כמוהו יש אל  נקראים שם הדיינים כי בחול  זה יש אלהי"ם שם וכן בזה, וכיוצא פ' אל  כו ' וידבר כמו  דברים בשאר ה
נקרא  שיהיה בזה יש לא דהיינו דברים בשאר אחת מלה כמהו יש לא אדנ"י ושם י"ה שם אבל אחרים אלהים וכן זה בשם
זה  שם כי קי"ל  בעיניך  חן מצאתי נא אם אדני ויאמר מ"ש כי חיריק בניקוד הנו"ן שבקרא יש רק אם כי בקמץ הנו "ן
וכנז' חז"ל  וכמ"ש הוא קודש זה ששם קי"ל  ג"כ אדוני נא אל אליהם לוט ויאמר מ"ש וכן כן, אמר ולהקב"ה הוא קודש
אותו אומר אינו  שאם בכה"ג כבוד בו  לנהוג צריך לכן להשי"ת מיוחד  הוא אדנ "י של  הזה השם כי ונמצא ז"ל ברש"י
יאמר  אלא שהוא כמו יזכרנו שלא הלכה דברי או הדרשה בתוך מזכירו רק אם כי ובקשה תפלה בתוך  או  הפסוק בתוך 
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השם].מהשם) הזכרת  באיסור  נכלל זה שגם שי"ל

הכוונות מסידור הנ"ל לאיסור  ראיה והביא

כל  את  שאומרים אחרי שבקרשעהמ"ט דהרש"ש 

השורה  על ג"פ לילה בכל חוזרים וכו' בכח' 'אנא

זו ללילה המכוונת  בכח' 'אנא (היינו שבתפילת 

ספי' שכנגד אב"ג -ית"ץ, הא' שור על  א ' יום בליל 

וכו') א' יום וכנגד  ג"פ החסד שחוזרים זו  בחזרה ואף ,

בפה  השם אומרים אין ג"כ השם, מכל א' שורה רק 
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äðäå [ é לומר העולם שמנהג מהא להקשות אין 

שט"ן  קר"ע של כשאומרים השם (וכגון

אמירת  אחר מכריזים  חולה על  קי"ט קאפיטל  תהילים 

קר "ע  אותיות אומרים שעתה  החולה , שם אותיות

מ"בשט"ן ) משם חלק  הוא שט"ן  קר"ע והלא (שורה ,

הגבורה) ספי' שכנגד הנ "ל  דשם יש השניה ולכאו ' ,

יש  אך להזכיר, שרי  מהשם שחלק  מכאן  להוכיח

האריז"ל דברי ע"פ בזה שמות לומר פר ' (שעהמ "צ 

ע"ב  יא המלאכים,)çדף שמות הזכרת  איסור לגבי

הקרואים  בנ"א שיש מלאך  שם להזכיר  שמותר 

_________________________

בפרק  ערוכה ממשנה לזה גמורה ראיה לכם אני ואביא ה"י. יו"ד שם יאמר י"ה שם וכן אדנות  שם או  דל "ת  אל "ף  שם
הכונה  אין דל"ת באל"ף מ"ש כי וידוע ע "ש וכו ' בצבאות  בשדי ה"י ביו "ד  דל"ת באל "ף  עליכם אני משביע  דשבועות  ד'
בהלכה  מדבר שהוא התנא ורק שהוא כמו כולו השם אמר שהמשביע הכונה אלא שבועה כאן אין שא"כ זה בלשון כך  אמר
בשם  אך  ה"י ביו "ד  להזכירו התנא נזהר ג"כ  י"ה בשם וכן דל"ת באל "ף  והזכירו  שהוא כמו כולו  השם להזכיר רצה לא זו
י"ה  ושם אדנ "י שם להזכיר אין דרשה או ההלכה דברי בתוך  למדין נמצינו שהם. כמו הזכירו  התנא גם צבאות ושם שדי
אני  נכתב  כשאני לא בעוה"ז שאמרו בדרשה רז"ל במאמרי תמצא וכן הכבוד. מפני כנז' בהזכרתם ישנה אלא שהם. כמו 
באל"ף  כך  אדנ "י שם הזכירו בזה ולדרוש לדבר רז"ל כשרצו  הרי דל "ת  באל "ף  ונקרא ה"י ביו "ד  נכתב  אני כי נקרא

עכ"ל. וכו '. שהוא . כמון הזכירוהו ולא דל"ת 

שם,ח. אותםזל"ק אפילו המלאכים  של או הקדש משמות שם שום  בפיו מלהוציא נזהר זלה "ה  מורי היה  גם 
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זה  אף  אולי  מ"ב, משם חלק  על שכוונת  שמוכח

השם. הגיית  איסור  בכלל נכלל 

ע"ב  צ דף
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הריטב"א דברי ע"א את  יא  דף שזהו)è(מכות  ,

הקללה  אל קטנה סיבה איזו  לכה"פ  כשיש  דווקא

הקללה  ראויה היתה שלא משום  – חנם על (ונקראת

זה) אינה עבור  לגמרי בחנם היא כשהקללה אך ,

לעיל  בגמ' אי ' בזה ואדרבא בהמקולל, מתקיימת 

ע"א) מט המקלל.(דף  ראש על הקללה שחוזרת 
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øåàéáäå [á המהר"ל ביאור ע"פ  בזה הפנימי

השני  באר  הגולה  ובגו"א é (באר ,

שופטים) דייקא פר' שנענשים זוממין דעדים בהדין 

עשו , לא ועדיין  לעשות זממו אשר  כברעל אם (אך

העדים) נהרגים אין עדותם  ע "פ הבי"ד  ומבאר הרגו ,

רוחני כח הוא בעדותם ופעלו שהוציאו הדין שכח

_________________________

טי"ת  מ"ם אומר היה מטטרו"ן  זוכר כשהיה זה  כדרך אלא הדרוש באמצע אותם  זוכר  היה  ולא בספרים  הכתובים 
בזה  כיוצא וכן  מ"ם סמ"ך אומר היה  סמא"ל זוכר  שליחותיווכשהיה על  והשליטם מסרם כשהקב"ה לפי הדבר וטעם .

תיכף  והנה עקיבא. דר' באותיות  כנזכר לו  נזקקים שיהיו בשמו  וישביעם האדם כשיזכרם תיכף  אותם צוה ומלאכיותיו 
להשלים  מזדקק שיהיה כדי אותו  משביעים אם לשמוע לאחוריו ונרתע נבהל הזה בעולם שמו  שמזכירים המלאך בשמוע 

ואף כנזכר ומתגרה שבועתו שמו  במזכיר ומתקנא שמו בשמיעת  ונבהל  נרתע  עכ"ז אותו משביעים שאינם אח "כ רואה אם
כן  ואם תמיד  אותם מזכירים אנו וכיוצא ואלהים אדנ "י שמות הרי כי זלה"ה למורי שאלתי אחד ופעם עליו . ומקטרג בו 
שהארץ  לפי בזוהר ופירשו  כו' מלאך ולא אני מצרים בארץ ועברתי בסוד לי והשיב  הנבראים. המלאכים להזכיר אסור למה
בפניו עומד  דבר ואין הוא אוכלת אש יתברך הוא אבל  הזוהמה באותה יתלבש שם המלאך  ירד  ואם גילולים מלאה היתה
כנודע  וקלי' חומר בחינת בו יש אשר העולם באויר הזה הקול מתלבש המלאך שם בהזכרת  ולכן ח"ו. טומאה מקבל ואינו
להעלימו צריך  השמות  כל על גדול כי אף  ההוי"ה שם אבל  להזכירם, מותר לכן טומאה מקבלין אינן יתברך שמותיו אבל

ומעלתו . קדושתו  מותרמרוב  גבריאל מיכאל כגון  בשמותיו הנקראים  אדם בבני נמצאים  שהם  המלאכים שמות אמנם
איסור חשש בהם ואין עכל "ק.להזכירם  .

לפי ט. אחיתופל  כי משמע  והוה דעלי, כאידך  תנאי, בה שאין לפי באה, היא בחנם אפי' חנם קללת  שם, הריטב "א ז"ל
הכתו ' אמר אדם בכל  דהא ממש חנם לאו מיהו חנם, קללת ליה קרי לו גלה שלא הוא בתחלתו  ק"ו  לדרוש יודע  היה שלא

עכ"ל. ק"ו . לדרוש לבו  את  שם ולא מיד  לו גלה שלא על  בדבר דוד נצטע' כי תבא, לא חנם קללת

ולא י. זמם כאשר שאמרו  מה אמת  דברי והם העמוקים חכמים דברי להבין תדע ועוד שם, מלשו"ק חלק לך  הא
רק  כאן אין שהרי למיתה זומם עד  דין שיהי' הסברא לפי ראוי אין כי וזה המחשבה. מסגולת זהו כי עשה כאשר
לאחיו לעשות רוצה שהי' המחשבה שתהיה שראוי בשביל  הוא מיתה זומם עד  את  חייבה שהתורה ומה בלבד, מחשבה
הכתוב  שאמר וכמו  נהרג. להיות דינו ויהיה עליו  נהפך יהי' להרגו  חושב  הי' והוא בעצמו , עליו המחשבה אותה נהפך
המחשבה  שישוב אמרה התורה אבל בזה, הטעם לתלות  התורה הוצרכה ולמה לאחיו  לעשות זמם כאשר לו  ועשיתם
חשב  אשר כי השכל  לפי ראוי כי מקום בכל ומצינו  עליו. נהפך המחשבה אותה תהיה לעשות  חשב  אשר בראשו 

שאמר כמו  החושב, על  עצמה המחשבה אותה נהפך  און ט ')מחשבת  חשב (אסתר אשר ראשו  על  המן מחשבת  ישוב
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יוצא  אינה המחשבה כאשר החושב , על  נהפך להיות  היא קלה המחשבה כי וזה מקום. בכל  וכן היהודים את  לאבד
נהפך האבן אזי האבן מקבל דבר אותו  אין שאם אחד , דבר על אבן שזורק מי זה משל החושב . על נהפכת והיא לפעל

ז"ל  אמרו  ולפיכך עליו. האבן יתהפך  כי הזורק א')על צ"ז , לוק (שבת  בכשרים החושד חושדכל  כאשר כי בגופו ה

נהפכת  המחשבה אותה שתהי' המשפט ולכך שקר, היא שהרי מחשבה אותה מקבל אין חבירו והרי במחשבתו  חבירו
עליו חוזר האבן אין האבן מקבל  דבר אותו אם אחד, בדבר אבן זורק כמו רק אינה המחשבה כי עצמו . החושב  על
זומם  עד  התורה שחייבה ממה למדו זה דבר ובודאי עליו. נהפך  כי בו  פועל  המחשבה אותה האבן מקבל אין ואם
נהפכת  המחשבה אותה הרי לעשות  חושב אשר במחשבתו עדיין העד  כאשר כי עשה, כאשר ולא זמם כאשר מיתה
על  נהפך שיהיה זה על יאמר ובקל להרוג זה בדבר עוסק עצמו  הוא שהרי מחשבה, באותה נידון שהוא עד עליו
שייך אין עשה, כאשר אבל  הפעל , אל יוצא הוא הפעל  אל שיצא קל  שהוא ודבר לעשות, חושב שהוא מאחר החושב 
שאמר  וכמו לעשות . רוצה היה שהוא במחשבה העד  נדון להיות קרוב כי כלל עליו  נהפכת  המחשבה שתהיה לומר

ז')אחשורוש נהפך(אסתר יהיה מחשבתו  כי עליו תלוהו  המלך  ואמר וגו ' המן עשה אשר העץ הנה גם אמרו  כאשר
לוקה  בכשרים החושד אמרו ולפיכך  למיתה נדון אינו  זה לומר שייך שאין כיון נעשה כבר המעשה אם אבל עליו.
עליו נהפך  מחשבה אותה עשה, לא והוא אחד  אדם עשה שכך ובמחשבתו  אחד  את  שחושד  עצמו  החשד  כי בגופו ,

בגופו . ונלקה
אמרנו כבר כי זה. כמו גדול  חטא למיתה נדון יהיה לא למה שקר והעיד  לחבירו מיתה שגרם כיון סוף דסוף קשה ואם
אין  כי בעצמו, הדין מצד מדברת אמת תורת היא התורה כי בעצמו הדין מצד  האחד  המשפט שנים, הם המשפטים כי
אחד אמר שאם תורה דין לפי אין וכן מיתה. חייב שיהיה  אותו ימיתו  דין שבית מעשה עשה ולא שקר שהעיד  מי ראוי
שהיא  התורה מצד  וזה אותו , השוכר מיתה חייב  שיהיה הדין אין זה את  שיהרוג שכרו  אם ואף והרגו זה תהרוג לחבירו 

הכתוב שאמר כמו  בידים, מעשה שעושה מי רק חייבה שלא כ"א)חכמה התורה (דברים ולפי הדם את שפכה לא ידינו
נשפך דמו להיות הדין נותן שאין השערה כחוט העושה אל  חסר ואם לגמרי, למות משפטו  כאשר רק מיתה חייב  אינו 
תורה  אמרה ולפיכך חציו. אותו  להמית יכולין דין בית  אין כי כלל יתר ובלא פחות בלא משוער הכל  כי נשפך דמו אין
השערה  כחוט אף  עשה אשר כפי ומשפטו  דינו  לו יתן הוא אשר הש"י אצל  הוא ודינו אדם מדין פטור שהוא האלקית
היה  כאשר וזה כך , יעשה אחד  שכל הדור לקלקול  לחוש אין כאשר זה ודבר התורה. מצד  זה וכל יפחת  ולא יוסיף  לא
מכין  אמרו  זה על  ויותר יותר פורצים שיהיו  לחוש ויש צדיק הדור אין אם אבל התורה, דברה ומזה צדיק דור הדור
לדורות  הלכה שיקבעו  לא הדור פרצת לתקן ב"ד  ביד  וניתן שאמרנו , כמו  רבים לקלקל בא זה כי הדין מן שלא ועונשין
זה  ועל החטא, שעשה מי נשכר החוטא שיהי' לך  יקשה אל  שג"כ אמרנו וכבר הדור. כפי בלבד שעה הוראת  רק כך 
הש"י  כי לו , ישלם פניו אל רק זה כמו  אדם הש"י ינקה לא צדיק דור הוא הדור וכאשר הש"י, אצל  משפטו  כי אמרנו 
הרשעים  מאבד ית ' הוא אז ישראל  עם הש"י היה כאשר ישראל את ולתקן הדור מן החוטאים לאבד  בישראל  משגיח

ז"ל שאמרו וכמו בהם. דין י')ועושה נידון (מכות  אינו זה עדים ואין בשוגג הרג ואחד  לזה עדים ואין במזיד  הרג אחד 
למטה  עומד מזיד שהרג ואותו בסולם עולה בשוגג שהרג מי עדים ושם אחד לפונדק אותם מזמן הקב"ה גולה אינו  וזה
וכן  ומת  הגג מן נופל סקילה חייב  אם בדבר עדים ואין מיתה שחייב מי אמרו וכך  גולה. וזה נהרג זה המזיד על  ונופל 
ונוטל  בעה"ז מידו ינצל  לא מיתה חייב אשר כל  ישראל  עם הש"י כאשר כי לך הרי בגמ', שמבואר כמו מיתות  ד' כל

הכתוב  שאמר וכמו כ"ג)שלו. ונקי (שמות  צדיק יהרוג שלא לטעם צריך  ומה רשע, אצדיק לא כי תהרוג אל וצדיק ונקי
רז"ל  קבלו ולפיכך  רשע, אצדיק לא כי ב')שאמר ל"ג, לי (סנהדרין יש אחד  ואמר זכאי דין בית מן שיצא הכתוב  פי' כי

ואל  לחובה, לדון אותו שיחזירו  זכאי שיצא מאחר צדק ב"ד  שהם לב "ד ראוי שאין לב "ד תחזירהו אל חובה ללמוד 
לא  וא"כ  אותו. אדון ואני רשע  אצדיק לא כי מידי זכאי יצא לא מידך  זכאי יצא אם שאף  נשכר, רשע  יהיה א"כ תחשוב
כאן  שאין אחר בב"ד  שימות  ראוי אין מיתה לאחד וגרם חטא שאם עשה, כאשר ולא זמם כאשר שאמר מה לך יקשה
לו יתן והקב"ה והצדק, האמת מן יותר השערה כחוט אף יעשו  לא דין בית  השערה כחוט  אפילו פחות הוא ואם מעשה,
כאשר  עליו נהפכת מחשבה אותה שתהיה ראוי בודאי אז המעשה נעשה היה לא אם רק יותר. ולא פחות  בלא הצדק דינו



סנהדרין - הש"ס להביאורי

זה  על חלה לא שעדיין  וכיון בעולם שקיים מזיק

המזיק  הרוחני הכח להשאיר א"א עליו  שהעידו

העדים על בע"כ הכח וחוזר  ריקם, (משא"כ בעולם

עליו) שהעידו מי על  הרוחני הכח  חל כבר, ,כשנהרג

הקללות של הרוחני  ההיזק שכח כיון בעניננו , וה"נ

שקיללוהו מי על להתקיים יכול ראוי אין  (שאינו

בסתם) הקללה עליו על שתבא  שחוזרת בע"כ הרי ,

זוממים, בעדים כמו עצמו המקלל

ìà ÷æéä éåä  íëçä  úìì÷  å" ç  úîéé÷úîùë

ìù åúöéçîá  åúåà  íéñéðëî ïéàù -  íëçä

ä"á÷ä

óàå [â הקללה אל קצת המקולל שראוי  באופן

הקללה בו מתקיימת גם (ה "י)שבזה הרי

הגמ' וכדברי מזה, ניזוק  שקילל דף החכם (שבת

ע"ב) מכניסים קמט אין  ידו על  נענש שחבירו  מי כל

הא  ליישב צריך ואמנם הקב"ה, של במחיצתו אותו 

שהיו מהחכמים שהיו  בכ"מ בחז"ל שמצינו 

עצמות של גל ונעשה עיניו בו  נתן כגון מענישים,

ידו על נענש  שחבירו  מי והלא וכדו', דילן שבפרק 

וכו'.

íéùéðòî  åéäù íé÷éãö  åðéöîù àä

 ùéå [ã נועם האמרי מהרה"ק נאה ביאור בזה

זי"ע אך מדז 'יקוב 'א "י ד"ה במדבר  (פר'

לוי') מטה  כו)עה"פ את יז , לצדיק (משלי ענוש 'גם

באופן  רק  הוא הצדיק של שהעונש  טוב', לא

הטובה  והשפעתו וחסדו טובו  את מהנענש  שמסיר 

לכל וזכויותיו בתפילותיו הצדיק תמיד  (שמשפיע

רע) מכל  בזה עליהם  ומגין  הנענש ישראל  וכשראוי  ,

שמסיר  הש "י  בדרכי הצדיק הולך (כביכול )לענשו

שמסיר  ועי "ז  מהרשעים, וטובו השגחתו  עיני  את 

ע"י הרשע נענש  ממילא טובו  השפעת את הצדיק

ה"י, חטאיו  ע"י  שברא והמקטרגים חבלה מלאכי

יזיקוהו) שלא בעדו שמגין מי ענוש (כשאין וזהו ,

רק  הוא הצדיק שנותן שהעונש טוב, לא – לצדיק

הטוב את טוב')שמסלק  .('לא 

 åðøåîåמגדולי היו שהענישו  אלו שכל בזה תירץ

לשכינה, גמורה מרכבה שהיו הצדיקים

היינו בהנענש , ה' עיני  שהם עיניהם ונתנו 

עשו שלא באופן  הדין , בהם עשתה הק' שהשכינה

שדרכם  וצינור מרכבה רק  היו אלא כלום, באמת 

להענישם, אז הש "י  שרצה העליון , רצון נשתלשל

ידו, על נענש  שחבירו מי דכל בכלל אי"ז בכה"ג

חבירו, את להעניש ברצונו  שבחר בבחירתו  היינו 

להטיב  רק תמיד  בוחרים הצדיקים גדולי משא"כ 

שהצדיקים  הש "י , של הרחמים בדרכי  ישראל, לכל

הש "י של הרחמים מדות  לי "ג מרכבה הם

הכתר מאור  התומרשממשיכים מריש (כידוע

זי"ע) להרמ"ק .דבורה 

_________________________

וכו '. לגמרי. ואמת חכמה דברי דבריהם והנה שאמרנו  כמו החושב  על נהפכת  המחשבה שתהיה ראוי וכך  לעשות, חשב
עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה לו 

שו "ע  ביאורי

'ã  ïîéñ

.b sirq

àì àìå  íèåçì àìå äôì äìéèð íãå÷ åãéá  òâé

.íéðéòì àìå  íééðæàì

á" îáå(ויב על (סקי"א השורה רעה שהרוח מפני 

ויש  האיברים, לאלו  להזיק יכול הידים

לו. אפשר אם מבחוץ עיניו ע"ג אפי' ליזהר

ì"ðä øåñéàá éîéðô  íòè

ô" òå [à טעם זה באיסור לבאר  יש הקבלה עומק

דהארבע  ידוע דהנה וגבוה, פנימי

שבראש הנ"ל ופה)איברים חוטם אזניים, (עינים ,

האורות אל ביותר העליונה בדרגה מרכבה הם

דאח"פ  פ'ה)העליונים ח'וטם [ואף (א'וזן  דא"ק,

שבדור  הצדיק אצל רק  הוא בשלימות  זה שדבר

זה דור  של לא"ק  מרכבה בחי ' (כמש"כ שהוא

הריבמקו"א) עצמו  בפני  אדם כל אצל גם מ"מ ,

הכתר  לדרגת מרכבה בבחי' הוא שלו  (א"ק)הראש

בחי ' על מרמזות  הידים ואילו  גופו], דשאר ערך לפי

שמרמז  ד 'וד ", "י 'וסף  ר "ת  שי"ד וכידוע האצי', עולם

התיקון  עולם שהוא – האצי' עולם כללות  על

מ"ה ז "א)שבבחי ' – יוסף  להב"ן (בחי' שתיקן

דו שנשבר  ב"ן )(בחי' – עולם ד  נהיה זה שמתיקון 

ידים  נטילת  לפני נמצא כשאדם והנה האצי ',

הידים) על  רעה  רוח הדרגה (ששורה  על רמז הר"ז 

ולמטה, דא"ק דטבור  במקום נמצא האצי' שעולם

הראש , באברי  הנטילה לפני  בידים ליגע אין  וע"כ 

גבוה  למקום להתעלות  האצי ' ביכולת עדיין שאין

זה.

 ÷øåידים הנטילת את אחרי  מגביהים (שאחריה 

העולמותהידים) הגבהת  על שמרמזת  ,

וינשאם') 'וינטלם עולם (מלשון מתעלה אז הרי ,

לא"ק  האצי ' ועולה ולמעלה, דא"ק  לטבור האצי '

הראש . באברי הידים  נגיעת מותרת ואז

ìåçä úåîéá  ÷"àì 'éöàä  úééìòì øå÷îä

æ"ëå [á כדחזינן ח"ן  ליודעי ומבואר  מובן

לתלת מתלת העליות  בכונות 

ובעיקר לה ', ניחוח ריח  'אשה בכונת בסידור (כמבואר 

הקדמה  בכל אמצעיות  בברכות שמו"ע בברכות

לתלתוהקדמה) מתלת כשעולים החול בימות  שגם ,

שב'אתה  שם וכמובא לעקודים, האצי ' עולם עולה

עד  וכו ', דעקודים לנצח דאצי ' חכמה עולה חונן '

כתר  עולה תקוה' תהי' אל 'ולמלשינים שבברכת

וכ "ז  דעקודים, תפארת חיצוניות אל דאצי ' עליון

מתלת החול דימות התחתונים בי "ע עליית  בכוונת

לתלת.

 é"èðá óà  úéùòð åæ  äéìò 'éçáù øå÷îä

ïééòå [âשלום ע"ג )בנהר יט  ידים (דף  שבנטילת ,

וסוד  ידיו ', את  אהרן  'וישא סוד שהוא

אל  התחתונים המים את  מעלים וינשאם' 'וינטלם

אל  הגוף את ומעלים ומחברים העליונים, המים

גוף  בבחי ' שנקרא האצי' לגבי  י "ל כן  וכמו הנשמה,

התחתונים) לפי(מים מתעלה שהוא א"ק , כלפי

נשמה בחי' שהיא א"ק  עד  ועולה בנט"י  (מים ערכין 

ערכו.העליונים) לפי 



שו"ע  לז ביאורי

 é" äãåáòá äæ ïéðòá æîøä

 é" äãåáòáå [ã זה בענין  פנימי רמז יש

בראשו בידיו  יגע שאם

הראיה  בחושי שנוגע היינו  נט"י , לפני

הנאת שלוקח בבחי' הר "ז בידיו, וכו' והשמיעה

הסט"א, אחיזת בזה ויש  עצמו , להנאת  החושים

לאברים  שמזיק רעה הרוח בבחי' שזהו 

משא"כ  עצמו. להנאת  ח"ו  בהם כשמשתמש

במים ידיו שיטהר את אחרי  שמטהר  (שמרמז

התורה"ק  לימוד  ע "י בחושים  עצמו נגיעת 

למים) פניושנמשלה  את  כשרוחץ אף  הרי ,

העליונים  החושים  במקום  בידיו שנוגע  (היינו

בחז"להנ "ל ) כדאי ' קונו  לכבוד  זאת (שבת עושה

ע"ב) נ  וכן דף  למענהו ', ה' פעל 'כל שנאמר 

הגשמיות פעולות  כל עושה או  כשאוכל אף

קונו. לכבוד  הכל



לנפשך  חכמה דעה לח

מוהר"ן  שיחות

 à" ìø ïîéñ

øôñ úà ìàù úçà  íòôù åéùðàî ãçà  éì

 ïéáù ÷åìçä åäî äëøáì åðåøëæ  åðáø

øáùð áì : åì áéùä . äøåçù  äøîì øáùð áì

øéæçé  íìåòä ïéá ãîåòùë åìôàù êë àåä

 äúåàáå .'åëå  íìåò ìù åðåáø : øîàéå  åéðô

åðåøëæ åðáø  øîà êë êåúáå äîöòá äòù

 úåøøåòúäá íìåò ìù  åðåáø :åîöòá  äëøáì

 õøîð úå÷÷åúùäá  íéãé úàéùðáå àìôð

: åëøãë

 úåéåä 'áî  íéàöåé  íéîçø ìù  úåãî â"é

,àèçä øçà  ìòå àèçä éðôì  ìò  úåæîøîä

íéøáåâ àèåçä ìù  ÷åçéøä  úîçî à÷ååãù

 áùùë íéîçøä  ë" çà

 ùé לב לאדם שיהיה הקב"ה שעושה שמה להבין 

מנהיג  הקב"ה דהנה ח"ו , סתם זה אין  נשבר 

ישנם  להם וקודם רחמים, של מדות בי "ג עולמו את 

כמ"ש הוי "ה שמות  ו)ב' לד, הוי "ה (שמות  "הוי "ה

יוצאים  מידות שהי"ג היינו  וכו '"; וחנון רחום קל

הוי "ה שמות  הראש משני פאות במקום (הנמצאים 

והוי "ה )àדא"א  החטא, קודם הוא הראשון  הוי"ה ,

החטא. לאחר  הוא השני 

 äðååëäå והוא בן לאבא שיש  שכפי היא, בזה

ארוך  לזמן נפרדים אם אוהבו , מאוד

האב  אם ובפרט שוב, נפגשים ואח"כ  שנה ככ "ב

לבנו דאג הזמן וכל גדולות ירידות לבנו  שהיה חשב

שבנו ורואה כשפוגשו אח"כ רחמים, עליו  והתמלא

לבנו האב אהבת  גודל ולשער  לתאר  א"א צדיק,

חז"ל  מש"כ  בחינת וזה כזה; אבינוáבמצב שיעקב

שעניין  הצדיק , יוסף את  שפגש בשעה ק "ש קרא

רחמים, בה כלול לא - גדולה שהיא אף הבן אהבת 

ושוב  עליו  מרחם והוא מהאב נפרד כשהבן  ורק

מחמת האהבה ונכפלת גודלת אז - נפגשים

הרחמים.

 äæå בין הקשר  שהם רחמים, של מדות  הי"ג ענין 

אוהב  שהקב"ה ישראל, לנשמות  הבורא

ב' הוא כ"ז  של והשורש ישראל; נשמות על ומרחם

אחר  ועל לחטא קודם על דמרמזים הוי"ה, שמות 

יעשה  אשר בארץ צדיק  אין אדם "כי שהנה החטא.

יחטא" ולא כ)טוב ז, הגדול (קהלת  הצדיק ואפילו ,

התניא  בעל שמביא וכפי שלמות; לו  אין  ביותר 

בעולם  נמצאים שאנו  הדבר  שעצם הבעש"ט בשם

כל  וק "ו  וכ "ש מהקב"ה, גדול ריחוק כבר  זה הזה,

התרחק  שבאמת עד עליו, שעובר מה כל יהודי

כ "ז  באמת  אולם ריחוקים. מיני בכמה מהקב"ה

את להביא בכדי הוא הכל מדריגות, חילוקי  שיש

דהיינו החושך , מתוך דווקא שמתגלה האור  תוקף 

שיש  דאף  רחמים, של מידות הי "ג שורש  את  לעורר

גדולים  רחמים יש  חטא, שאדם לפני  רחמים

תשובה, ועשה חטא שהאדם לאחר יותר ועצומים

_________________________

ע "א.`. סז דף  יא, פרק יג שער ע"ח  עי'

.a. כט מו , בראשית  רש"י עי'
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האהבה  תוקף  שנתגלה מאוד, גדול יחוד  יש  שאז 

וזהו השי"ת . של פשוטים הרחמים גילוי מחמת 

והוי "ה  ז"א, הוא הראשון שהוי "ה בזוה"ק מש"כ 

התשובה  ע"י  החטא, שלאחר  א"א; הוא השני

לפני שהיה ממה גדולים יותר  רחמים מתעוררים

לא"א. מז "א העליה בחי ' החטא

 øøåòì íä øáùð áì  ìù úåáùçîä ïééðò ÷îåò

 ÷åçéøä øçàì òéâîù ãåçéä íöåò  úà

 åäæå להיכנס האדם כשרוצה שפעמים העניין 

'לב  של מחשבות  בלבו נכנסים בעבוהי "ת

בתורה  לא בסדר שאינו  מצבו, על שחושב נשבר '

אסור  אמנם, טובים. במעשים ולא במצוות  ולא

שחורה  למרה שיכנס  עד כאלו במחשבות  להאריך

צריך  זמן  קצת  רק  אלא השי"ת , מעבודת  ויתבטל

הוא  לזה שהזמן הצדיקים ותיקנו זה. על לחשוב

חצות על â בתיקון  לחשוב יכול אדם כל לא ואכן  ,

לייחד  צריך אלא נפק"מ אין וע"כ זמן, באותו  כך 

היא  זה בכל התכלית ועומק  היום. במשך זמן לזה

לדביקות ויגיע מעוונותיו, עצמו  את  האדם שירחץ

שאז  הריחוק, אחר דווקא שמגיעה הגדולה

שאת. ביתר  עצם הדביקות מתעוררת

êøãáå יותר לדביקות להגיע האדם יכול זאת

שלם  שמצבו שחושב מי  מאשר גדולה

לא  כלל שמצבו ורואה שמתבונן שמי ומתוקן,

וישלים  עליו ירחם שהקב"ה שמאמין אלא מושלם

רחמי שמעורר  בן  כמו הוא כביכול הוא - אותו 

וכנ"ל. אנפין, אריך מצד  אביו 

 áì  ìù  úåáùçî  íãàì ñðëðùë áöî  ìëá

 úøçàù  íåùî , äùåã÷ì  íëéùîäì êéøö øáùð

òéâéå úåéøôòä 'éçáá  ùçðä 'éì÷ åéìò øáâúé

ù"øîå  úåáöòì

 áúåëå התניא יום ãבעל כל לומר  שמקפיד שמי  ,

לו שמגיע זוכה - בזמנו  חצות  תיקון

באותו יום כל נשבר לב של ההתעוררות  של האור 

_________________________

.b ידי על  כמו לבבו  עם אשר כל את שיחתו  לפרש יכולין חצות . תיקון אמירת  שע"י 'אמר וזל"ק: קא תניינא ליקו "מ עי'
וכשיאמר  האדם. עם עכשיו  שנעשה מה על  הוא חצות  אמירת  ועיקר העבר על חצות  אומרים אין מסתמא. כי התבודדות .

עכ"ל. חצות', אמירת בתוך לבבו  עם אשר כל למצוא יכולין זו . בבחינה חצות
ב' הם הנ "ל  תתאה ה"א תתאה תשובה לבחי' והישר האמת דרך  'אולם שם: וזל"ק כתב  פ"ז לבעה"ת  התשובה ובאגרת 
חיי  רמה מאיגרא שנפלה האלקי' ונפשו  נשמתו על  הרחמים ממקור העליונים רחמים לעורר הוא הא' כלל. דרך דברים
אל  וישוב וכמ"ש ב "ה הוי' שם הוא החיים במקור מקורה ועל והסט "א. הטומאה היכלות  הן עמיקתא לבירא ב "ה החיים
ע "י  להחיותם הטמאים הסט "א היכלות תוך  וירדה שנשתלשלה ב"ה הוי' שם השפעת על  רחמים לעורר פי' וירחמהו . הוי'
כנ"ל. השכינה גלות  בחי' היא וכו' מוחא ברהיטי ברהטים אסור מלך  וכמ"ש הרעות ומחשבותיו ותחבולותיו אנוש מעשה

חצות בתיקון הוא לזה המסוגל הלב וזמן  הכנעת  עיקר אך הבאה-]; בהערה [-הובא וכו ' עש"ב  בהערה בסידור כמ"ש
הוא וסט "א הטומאה רוח  והעברת ונדכה נשבר ובינתו להיות  דעתו להעמיק הדעת בעומק דחושבנא ממארי להיות

בחטאיו ועשה  שפעל במה  להתבונן  חצות תיקון  לפני לילה  או יום  בכל אחת [גרם]שעה  וגם כנ "ל  השכינה גלות בחי'
מרכבה  בבחי' ונעשית הסט "א היכלות הן והמות  הטומאה למקום והורידה ב "ה החיים מחיי האלקי' ונפשו נשמתו  לעקור

עכ"ל. כנ"ל', לגופו  להשפיע  וחיות שפע  מהם לקבל אליהם

.c יצוה למעלה רצון בעת רבים לעתים כי כל  יבינו ה' למבקשי זאת מודעת 'והנה וזל "ק: שבסידור, חצות  לתיקון בהערה
בבחינת  מלמעלה ובאה וממילא. מאליה העולה שלהבת ולהב בלהט  נפשם ותתלהט  האהבה אור עליהם ויאיר חסדו ה'
לזה  והסיבה וממילא. מאליה מלמעלה נפשם על ופחד  אימתה שתפול  כלל  שכיחא לא אבל דשכיחא. מלתא והיא מתנה

הקליפות  שבהיכלות  החיצונים הם שק בלבוש ונתלבשה והשפעתה הארתה שירדה השכינה  גלות  בחינת בזה"קהיא (כמ "ש 

פקודי) באה פ ' האהבה להיות אך  החיים. בארץ חתיתם ונותנים עתה המושלים הם ולכן כו ' קרנם ולהרים להחיותם



לנפשך  חכמה דעה מ 

אולם  בשמחה. להיות היום כל אח"כ  וזוכה הזמן ,

חצות תיקון  באמירת לשלימות זוכה אדם כל לאו 

אחר , בזמן נשבר  לב לו  מגיע פעמים וע"כ לילה, כל

או העבודה, דרכי  את  לדעת האדם צריך ובזה

את לקחת או אלו ; ממחשבות דעת  להסיח

להמשיך  ולא לקדושה, אתם ולהשתמש  המחשבות 

להגיע  יכול שעי "כ  מחמת  בסתמא בהם לחשוב

כח  עליו יתגבר  ואז  ומר "ש, לעצבות בסוף

מחמת העפריות לזה ליפול האדם יכול  (שבקלות

מעפר ) מעניינישיסודו כלום לעשות  ירצה שלא עד

קלי ' חיות עיקר שזה לישן ; רק  אלא ה' עבודת 

הנחש .

ïëìå צריך הוא אלו מחשבות  לאדם כשנכנס

בכדי אותם לו  נתן שהקב"ה לדעת 

יהיה  שלא גדולה, לדביקות ויגיע בהם שישתמש

שהוא  החטא לפני  שהוא הראשון הוי "ה בבחי ' רק 

השני הוי"ה בבחי' אלא ז "א, של דביקות בחי '

א"א, של דביקות בחי ' שהוא החטא לאחר שהוא

הבן  במשל כנ"ל עצמית, אהבה של דביקות  בחי '

האב  רחמי  מתגלים שכשחוזר מאביו , שנתרחק 

שרוצה. מה כל לו  ונותן  בנו  על הפשוטים

ë"òå אוכל אם אף האדם, שנמצא מצב בכל

ופתאום  אנשים בחברת  ונמצא ושותה

בעבוהי"ת מצבו על כאלו  מחשבות  לו נכנסים

ענייני וכל מספיק, היום ולמד  התפלל לא שהוא

מספיקה  בצורה לא כלל הם אצלו ה' עבודת 

לבו את מפנה הוא אלו  מחשבות וע"י  וראויה;

דביקות היא הזאת הדביקות  השי"ת ; כלפי  הנשבר 

וכהנ"ל. מאוד  נוראה וקדושה ועמוקה, גדולה

òéâäì àåä íé÷éãö éøá÷ì äëéìää ïééðò

é" ò ú"éùäá  íöò  úå÷éáãì ÷éãöä úãåáò  ìãåâ

äáåùúä ïééðòá  åééçá

ïéðòå הוא השי "ת עם עצם לדביקות  להגיע זה

לקברי בהליכה שיש  מהעבודות אחד

והולך  תשובה לעשות רוצה שכשאדם צדיקים;

וזך  נח ואויר גדולה קדושה יש  שם צדיקים, לקברי 

בתשובה  עסק  ימיו  שכל הצדיק  עבודת ,äמחמת

את ג"כ עצמו על להמשיך  האדם יכול ועי"כ

שהוא  ולהרגיש בהשי"ת  להידבק  הזאת  הקדושה

חסרונותיו. כל את  לו להשלים יכול

äìéçúá ú"éùäá  ÷åáã  åéîé  ìëù ÷éãöä

,äðéáå  äîëç 'éçáá ùàäå øåàä úà  ùéâøî

, úåëùç  ùéâøîå à"à íå÷îì  äìòúð  ë"çàå

 ÷éúòáù äàøùä  úâøãîì øúåé  äìòúð  ë"çàå

 é÷åìàä âåðòúä úà  ùéâøîå

åäæåב'קרית שמתה שרה אצל שכתוב הענין 

שם  על מרמז  שזה בספה"ק  וכתוב ארבע',

ב"ה  בחי 'å הוי "ה במסי"נ בדביקות תמיד  שהצדיק ,

_________________________

בלי  שא"א דבר זהו  כו ' בהתבוננות  דלתתא באתערותא נפשו  לעורר האדם שירצה אימת  כל  בקביעות מאליה מלמעלה
צער  ולשית להתאבל לזה היעוצה והעצה כנ "ל . כו ' איש של  ודרכו כו ' לה' השער זה כי מלמעלה הבאה היראה קדימת
פחד מדת הארת  היא השכינה גלות  בסבת  של"ם יר "א ירושלים חורבן הנקרא ממנו  יראה והסתלקות  מניעת על  בנפשו 
כנגד תורה ותלמוד  מ"ע  בביטול שמים מלכות עול בפריקת בעונותינו הלבשנו  אשר שק בלבוש המלובש' יתברך מלכותו
מונעת  מניעותה אין ולזאת  כו' כאילו  הקב"ה עליו  מעלה היראה והסתלקות  מניעת  על  שמתאבל מאחר והנה וכו' כולם

עכ"ל. וד "ל', היראה כמו גלות  בבחינת  שאינה מאליה מלמעלה  הבאה האהבה בחינת נפשו על ומלשרות  מלחול 

.d.ה יז, ליקו"מ עי'

.e רוחא נפקת אלא נחש ע"י צדקת  האי מיתת  דלא שמע קריאת  דא ארב"ע בקרי"ת  שרה 'ותמת ע"ב: צה דף  תיקוז"ח
ארבע  קרית דאיהי שכינתא היא דילה דנשמתא חבורא חברון היא אחד ] ה' אלקינו [ה' אתוו "ן בארבע  שמע בקרית דילה

ועד '. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך  אחד. ה' ידוד . ו ' אלהינו. ה' ידוד. י' דאינון קדישא דשמא אתוון ארבע 
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איתא  והנה הוי"ה. בשם ארבע בקרית  - 'מת '

נפטר æ בגמ' בדרא תרין  או  בדרא חד שכשהצדיק 

בדרך  לבאר  ונראה דנורא, עמודא לפניו  הולך 

ולכך  חכמה בחי' הוא בדרא חד שהצדיק  אפשר,

הוא  בדרא תרין והצדיק אור, של עמוד לפניו הולך 

אש . של עמוד  לפניו  הולך  ולכך בינה בחי'

 íìåàבשבחי שמובא כפי נעלם, יותר  צדיק  יש 

הקבורה çהבעש"ט  שבעת  ,èאת ראו  לא

האורות. כל נתגלו אח"כ  ורק  דנורא, העמודא

היה  מדוע לברר הק' הבעש"ט תלמידי ונתאספו 

צריך  שכך  מהורדאנקע נחמן ר' הרה"ק  ואמר  כך ,

מדוע. שם מבואר לא אך  להיות ,

äðäå אדם שפעמים ושמש במאור  מבואר 

גדולה  ובדביקות בהתעוררות  מתפלל

אותו ממנו נעלם ופתאום ועצום, גדול אור  ומרגיש 

מדביקותו; שנפל מחמת שזה חושב והוא האור ,

מחמת אלא כך, זה שאין  לדעת האדם צריך אולם

העצם  במדרגת וכשנכלל לכתר, והגיע עלה שהוא

לקח" כ ׁשית  "אשה של בחי ' יש א)שם יב , ,(במדבר ª¦

כלום. מרגישים שלא שחרות, של מדריגה היינו 

כשמתע  אח"כ למדרגה אולם ומגיעים יותר  עוד לים

אלוקות והשראת אלוקי  תענוג יש שם 'עתיק ' של

הגדול. האור  את  שמרגישים עד  גדולה

 åäæåעניינו שכל הק', הבעש"ט אצל שהיה העניין

הדביקות מדרגת את  לעולם להביא היה

בקרית שרה "ותמת בחי ' כשנפטר וממילא בעצם,

ומכניסים  הצדיק כשנפטר היינו חברון " היא ארבע

דביקות מדריגת  יש  אז  - חיבור בסוד  לקרקע אותו 

חד  כמו  לא זה שאז  לקח", כ ׁשית  "אשה בחי ' ¦ªבעצם

אש  בבחי' אלוקות גילוי שרואים בדרא ותרין

וראו הרגישו לא אלא בחכמה, אור או  בבינה

יותר  מדריגה הייתה אח"כ  אולם כלום. התלמידים

שמתגלה  השראה בחי' עתיק בחי ' והיא גבוהה

את התלמידים וראו  הרגישו  ואז אלוקות העצמות

הגדול. התענוג

 åäæå המרה את  להפך האדם שיכול העניין

מרגיש  שאם היינו ל'רם', מ'מר ' שחורה

את להפך  אפשר  ה', בעבודת גדולה מרירות 

גדולה  ודביקות  להתרוממות  המרירות של הצירוף 

השראה  לבחי ' מזה ולמעלה בעצם, דביקות  עד

לכל  לאלתר ומיד תיכף  שנזכה יעזור  השי "ת וכנ"ל;

במהרה  צדק  גואל בביאת האלו , הדביקות מיני

אמן . ממש , בימינו 

_________________________

.f נאה כלה ואומר: הכלה, לפני ומרקד  הדס של בד נוטל שהיה אילעאי, בר יהודה רבי על עליו 'אמרו ע"א: יז כתובות
בין  דנורא עמודא איפסיק נפשיה, נח  כי סבא! לן מכסיף  קא זירא: א"ר אתלת, מרקד  יצחק רב  בר שמואל  רב  וחסודה.

בדרא'. לתרי אי בדרא לחד אי אלא דנורא עמודא אפסיק דלא וגמירי, עלמא; לכולי דידיה

.g וכשבא מאומה, רואה שאין זה מה מהאראדענקע נחמן ר' מאד תמה הבעש"ט הלווית בעת דקהלתנו, מהרב  'שמעתי
עכ"ל. כך ', להיות צריך  שבוודאי קוצעס  זאב לר' ואמר גדולות, נוראות ראה עלמין בית  מן

.h כל את  ותיקן העלה הק' שהבעש"ט הוא, והטעם אותו , קברו  וגויים שבועות של ביו"ט הק' הבעש"ט  נפטר וכידוע 
רק  הייתה קבורתו שכל  ובודאי בקבורתו ; להתעסק צריכים גויים היו  זאת  ולהוכיח הגמורה, בחיצוניות אפי' כולו  העולם

ואכמ"ל. בחיצוניות,


