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החיד"א עפמש "כ יפ "ת , דאשת סוד  אנך על (חומת 

פרשתן ) בתבריש את שנשא ע"ה המלך ששלמה

גדולות כוונות  בזה כיוון  נשים, אלף נשא וכן  פרעה

לתקן  ורצה הקלי' מעמקי  גדולים בירורים לברר 

בזה  [כמש "כ שד "י  במלכות  העולם כל את  בזה

מקאמרנא עה"פהרה"ק שופטים פר ' הברכה  (היכל

נשים  לו ירבה  בספר áולא  ואחלמה שבו והלשם ,(

ו'הדע"ה סימן  ריש כ "א  ענף  ד' דרוש ),â (ח"ב

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שדמיה ב. אורח  טהור דם רוחא והאי פסולת  שהוא נדות  דם בהתגבר לבבו  רום לבלתי הבכור קין פגם היה וזה וזל "ק,
שלא  עליה ידי על תגרום ואתה טוב  כולו  פנימיות אשה הטוב  יצר הטוב שאור באמת  והוא מרובים בניה  מרובים הטהורים
עליון  מלך אותנו הזהיר ההיפוך  יתגבר ושלא דוה היום כל ר"ל  הנדות  בדם לבב ומרים המחמיץ שאור שיתגבר בזמנה
לאחוז  יוכל  ממש וכתולעת  כאזוב  עצמו  ימעיט לא אם והתפלה המוחין בהירות  כל אחר כי הרבה עצמו וימעיט  ירבה לא
לב  אמת להכנעת לבוא לו שיעזור קונו  לפני להתפלל היעוצה העצה ע"כ רבא דתהום לנוקבא לידחות  ויכול  וכעס בגאוה

ישראל, מלך  וכמ"ש וחיים זכות לכף אותם ומכריע ישראל  כל  אוהב  הפחות לפני ומבוטל בטל  אין ונשבר ובאמת נכנע 
יהודה  כר' פסק כי כלל עבר לא שבמעשה אף אלא "ז  פ בחבורנו שבארנו כמו תורה דברי על עבר לא המלך שלמה
לאין  שמים ומלכות  הברורין להעלות לרבות היה הכוונה אבל  ירבה'], ד'לא איסור אין לבבו  את מטות כשאינו [הסובר

ר"ל הרע  בו נאחז ולזה מרן בדברי כמבואר גדול  ובריבוי נמרץ בגילוי האור שם  כי שלא רדל "א דבר  לעשות תחכם  ואל
שהפגם בזמנו  אלו מדבריו ומשמע ע "כ . ה'. כבוד  ונגלה ב"ב המשיח מלך  מלכנו יבוא ובזמנו בעתו יפה עשה הכל הש"י כי

יכול  היה בצינעא המע "ה שלמה פועל היה שאם קצת  מדבריו  משמע  שם לעיל  ובדבריו  בזמנו . שלא זה שהיה במה היה
והטוב  התיקון עיקר ולכן שנין אלף דוה היום כל בסוד הגלוי במקום אלא הרע  אחיזת  ואין שם, וזל"ק בזה, להצליח
וזה  דנגה דכר רב  ערב  זכרים להביא זה ושלמה משה כוונת וכל וצנוע סתום ונדכא בזוי והמעטה נשבר אין בלב  והבירור
הגלות  ולמתק לבטל  דגלותא דחול יומין אלף אלו  הקדושה אל  ולהביא לתקן נשים אלף לתקנם הכל הגויות  הנשים להביא

עכל "ק. משיח . שיבוא עד  ולתקנם עליהם לעמוד  יכול ולא

אברהם,ג. זה האזרחי מאיתן הראשון, אדם זה האדם  כו' האדם מכל ויחכם פסוק על  שאמרו  מה אמנם בקצרה, לשונו וזה
וכו', המדבר דור זה ודרדע יוסף , זה וכלכל  משה, זה סודוהימן בכל להתחכם  "ה  ע שלמה נכנס  כי הוא הכוונה  הנה 

הדעת  וכו',עץ הראשון מאדם יותר עוד  עניינם ובכל ושימושיהם וכחותיהם במציאותם החיצונים ידיעות עמקי וכןובכל 

עצמם בהם וירד  אבינו נכנס מאברהם  יותר  עוד הזה  הנורא בהנסיון  עצמו את והכניס שליטתם ובמקום  במקומם
"ה  וכו ',ע הרבה בזה והעמיק ושנים, ימים בזה ועסק מכולם, יותר הזה הנורא בהנסיון עצמו את שלמה הכניס  כי וכו ',

הקדושים  כל  שאר משא"כ  וכו', שנשא נשים להאלף  כן גם הביאו זה כי הרבה בזה שגה אבל  הגדולה, חכמתו  על  סמך כי
ששגה  הגם הנה ע"ה המלך  שלמה גם אמנם וכו ', באונס או  ברשות או  בזה נכנסו  כולם הם הנה לשלום, מזה שיצאו כולם



לנפשך  חכמה דעה ד

התוהו  עולם גובדרושי  סי' כא ענף  ד  דרוש )],ã(ח "ב 

בחז"ל שחזינן ח)וכמו י, נשא (במד"ר  שבו שהלילה

עשה  בו  היום אחר  הלילה היה פרעה בת את 

המקדש, לבית  הבית תפילתו חנוכת  לומר אז  (וזכה

זה  בלילה וקיבל  השמים  מן  אש שירדה  עד הנוראה

בנ "ך) כ "ז כמובא  תפילתו שקיבל ה' מאת .נבואה

 àéìú àäá àäù  ä"òäù øáñ

äðäå [á ע"ה המלך שלמה שבנה ביהמ"ק בנין

שישנו ביותר  הנשגב הדבר הוא

לו לעשות העליונה, הכונה תכלית ובבחי' בעולם,

שלמה  שע"כ כ ' [ובמקו "א בתחתונים, דירה ית'

צדקינו, משיח להיות כמעט ראוי  היה כבר  הע"ה

שבונה  ודאי  משיח סימני עיקרי  בו  שנתקיימו

שייחד  שהא ומובן ואכמ"ל], במקומו  ביהמ"ק 

חנוכת שאחר זה ונשגב גדול לילה את שהע"ה

מחמת זה פרעה, בת  את  בו  לישא ביתהמ"ק

לבת בנשיאתו שגם היינו תליא, בהא שהא שסבר

להש  גדולים בירורים בזה מעלה מעמקיפרעה "י

ית ' לו דירה של התיקון בחי' אותו  ועושה הקלי',

הבית, בבנין  כמו בתחתונים

ä÷úîää éðôìù äìãáäå  äòðëä ìù êøãä

àéáîå [âגאלנטי מהר "א בשם äהחיד "א

שלמה  שטעה שהטעות  שמבאר

חז "ל דברי  ע"פ בזה ע"ה א)המלך  ו, 'ויהי(שמו"ר

_________________________

הוא ואדרבא מה', לבו סר ולא תמיד  באמונתו  ומתקיים עומד  וכו' חכמתו  לו  עמדה כי ח "ו , נדחה לא וכו' היה בזה כי
הקדושה  תחת כולה  הקליפה את ולהכניע מפיהם  בלעם  להוציא ויחכם עסקו שכתוב מה כי עכ "פ לנו  נתבאר והרי וכו'.

מאדם  יותר וכו ', שם שחושב הקדושים אלו  מכל יותר הזה  הנורא בהנסיון ונכנס התחכם כי הוא הכוונה כו ' האדם מכל
וכו ', בזה ונתנסו נכנסו  כולם הם אשר המדבר ומדור הצדיק ומיוסף  ע "ה רבינו  ממשה וכן ע"ה אבינו ומאברהם הראשון

עכ"ל.

בלק"ת ד. וכן הפסוקים בשער האריז"ל ואמר שלמה שנשא נשים דאלף הענין סוד ג"כ  וזהו שם, ואחלמה שבו הלשם ז"ל
י"א) א' בזוה"ק (מלכים שאמרו  דחול  יומין אלף  והם גבורות, ות"ק חסדים ת"ק אלף. בסוד  שהוא נוגה מקליפת היו הם כי

רכ"ז ) חול,(פקודי שהוא שלמה לך  האלף  ולכך ובסוד  לקדושה להחזירה  נוגה קליפת את לתקן שלמה  כוונת והיה
בקדושה  אותן  לכלול כדי נשים האלף אותן  כנ "ל נשא דהושע  זנונים האשת  ע"ד  כוונתו ס"ג)והיה כ' וכו '.(ענף  עיי"ש.

אלף  שהיא כולה הקליפה כנגד שהוא אלף, נשא לכך כי כולה ולתקנה כולה הקליפה כל את  לכבוש רצה כי היה וכ"ז
אבי"ע  קיצור שער ע ' כנז', דחול אי (ספ "ג)יומין זה כי בידו  עלתה לא לכן כולה הקליפה כל את  לתקן שרצה ומשום ,
עכ"ל. וכו '. המשיח בביאת  רק אפשר

לגרור ה. לשלמה היה מוטב  רז"ל מאמר פירוש המקובלים משם ששמעתי במה זה ענין בכללות אפשר שם, החיד"א ז"ל 
פרעה  בת שנשא הע"ה שלמה דטעם בוכים, קול מס' צ"ה דף ז"ל  גאלנטי מהר"א וקדיש עיר הרב כתב  הנה כי וכו ' ביבין
בעוכריו היתה היא ואדרבא הקליפות מיתוק אל זמן הגיע  לא עדיין כי וטעה תתתיו ולמתקה ולהכניסה לגיירה שרצה
הסט"א  הביא הע"ה שלמה אבל  הקדושה ניצוצי ומבררת הקליפות  אל  נפשו ששולח  הכונה אפים נפילת כעת והנה עכ"ד .

לס נפשו  שישלח  דהיינו  ביבין לגרור לשלמה לו  היה מיטב  וז"ש עקא ודא וגדולה ויקר בכבוד  משם לביתו  וילקט  ט"א
בה  דיש מסיבה בה שחשק ז"ל הארי גורי כתבו  הנה כי יפ "ת ענין בזה וכיוצא עכ "ד, ביבין גורר וזהו הקדושה ניצוצי
התוס ', שם כמ"ש כ"ב דף  בקדושין ר"ת  לדעת במלחמה ראשונה ביאה לו  הותר ולכך נשמתו, לשרש השייך  קדוש ניצוץ
הביאה  אח "כ אם אבל  יפ"ת, מצות  עיקר וזהו  ומבררת  הקליפה אל  הולכת  שנפשו אפים לנפילת  דומה הוא במלחמה ושם
בנו נעשה ביתו  בתוך  שטן והכניס  יפ"ת  חשק זה של  אביו וז"ל  בספרי אמרו וכן לביתו, הסט"א להביא מסוכן הוא לביתו 
ובכתה  לנוולה כדי שביה שמלת  והסירה הקב"ה ציוה ולכן לעצמו רעה גרם לביתו  שהביאה דמה ע"ש וכו' ומורה סורר בן
בביתו למלכה פרעה בת  הביא הע "ה ששלמה וכ"ש ומורה, סורר בן ויצא גמור תקון אינו זה כל  ועם להכניעה, כדי וכו'
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רבי אמר  לבבו את הטו נשיו שלמה זקנת  לעת 

ביבין  גורף שיהא לשלמה לו  נוח יוחאי  בן  שמעון

ללמוד  שיש  ומבאר הזה', המקרא עליו  נכתב שלא

הניצו"ק  להעלות איך  הדרך  את  יפ "ת  ממצות

ולהעלות תיכף  לברר  שא"א והיינו  הקלי', מעמקי

היפ"ת, אצל הקלי' בעמקי  השבויים הניצו"ק את 

לישא  תיכף התירה שלא מהתורה שחזינן  וכמו 

ע"י הקלי ' ביזוי של ההקדמה אחרי ורק אותה

ואמה, אביה על ימים ירח ובוכה בביתו שיושבת 

ביזוי בסוד וזה וכו', מנוולת  שתהא רש "י  וכדברי 

ולהעלותה  לגיירה אח"כ  שיכול עד מקודם, הקלי'

לדברי החיד"א דברי את  להסמיך ויש ולתקנה,

הידועים הק ' עמוד הבעש "ט עה "ת  בעש"ט  (עי'

ועו"מ) קיא, אות המתקה התפילה  לעשות  שא"א

והבדלה  הכנעה להקדים יש אלא תיכף, ,å להקלי'

מהרע) הטוב  והבדלת הרע  אח"כ (הכנעת ורק  ,

הקלי ' ולתקן  להפוך המתקה, לעשות  אפשר

בת את שנשא ע"ה המלך  שלמה משא"כ  לקדושה,

כדאי ' מיוחד ובית  ארמון לה שבנה באופן  פרעה

מלוכה  כבוד של באופן תיכף אותה ונשא במדרש,

הקדים  ולא לקלי', ביזוי מקודם שעשה ללא

הצליח  לא וע"כ  ההמתקה, לפני וההבדלה ההכנעה

שיהא  ע"ה המלך  לשלמה מוטב וזהו כראוי, לברר 

לעסוק  מקדים שהיה לו שמוטב היינו ביבין  גורף

היה  ואז  ביבין, גורף  בבחי ' שהוא הקלי' בביזוי

לגמרי. פרעה בת ולתקן  להכניע מצליח

 ÷"áùå ìåçä éîé  úãåáòá úåâøãä 'â

øàéáå [ã שהכנה הקבלה בלשון  עוד  בזה

ג' בבחי ' הם והמתקה הבדלה

החסידות, בלשון  [או וכתר , חכמה דבינה, הדרגות

יחו"ע(בינה)יחו "ת העצם(חכמה), יחוד ],(כתר ),

בהקדמת אלא הכתר  לאור  תיכף  לעלות וא"א

הוא  הבינה שתיקון והיינו והחכמה, הבינה תיקון

עם  נלחמים שבהם החול, דימות העבודה כללות 

בשב"ק  להתעלות  זוכים ועי "ז  דעוה"ז , הקלי ' כללות 

בו לאכול ואפשר שבנוגה, הטוב בו  שמתעלה

בירור  בסוד וזה בקדושה, העוה"ז  ותענוגי  מאכלים

חכמה, היינו קודש – קודש דשבת  בירור – דחכמה

דרגת בחי' שהוא אתברירו , בחכמה דכולהו

שלישית בסעודה עי"ז שזוכים עד  ההבדלה,

שלימה  תשובה לעשות דיוהכ "פ, אור בו  שמאיר

הכתר  אור  בבחי' שזה לזכויות , העוונות  אף להפוך

ההמתקה. בחי' וזה שב"ק, בסוף שמאיר

_________________________

כי  היטב  ודוק תואר יפת בפרשת רמז יש הזה הענין ולכללות גדולה. תקלה ויצא מלכות  המה מובאות רעותיה ואחריה
עכ"ל. קצרתי.

מסובליםו. אלופינו  שם, קמ"ד)ז"ל לסבול (תהלים יכול אז שבעולם תנועה בכל  הוא עולם של שאלופו האדם כשיודע 
ומחשבה  תנועה וכל כבודו  הארץ כל  מלא יתברך שהשם אדם בידיעת כי ממורי כך אחר שמעתי וכן וכו ', פרץ אין ואז הכל
פועלי  כל יתפרדו  זו  בידיעה מקום מכל  התפלה, של  הפירוש ממשמעות דברים בכמה היפך יעלה אם  אף יתברך, ממנו  הכל

כן גם ממנו ששמעתי הגם וכו', והמתקה און הבדלה הכנעה  בין שצריך קדושות הניצוצות שנפלו השבירה מצד וכו '
דרך אחד סוגים, ב ' בזה דיש וישכיל  יבין והחכם ודפח "ח , וכו', וזרות  רעות  מחשבות  מהשכינה להפריד  צריך  הקליפות

ביאור אחר במקום מזה וכתבתי ממורי ששמעתי כמו פרט, דרך ואחד  ע "ב)כלל  דט "ז  הכלה (כתובות לפני מרקדין כיצד 
סגי  הגלות  דבזמן להו  סבירא שמאי דבית וכו ' וחסודה נאה כלה אומרים הלל ובית שהיא כמות  כלה אומרים שמאי בית

ודפח"ח, וכו' וחסודה נאה שתהיה הכלה לקשט  פרט  דרך דצריך אומרים הלל  ובית שהיא, כמות כלל  אםדרך נמי והכי

מאוד , עמוק שהוא והמתקה והכנעה הבדלה  בענין פרט דרך שיעשה נעים  ומה טוב מה  אזי מחשבתו לטהר  יכול
שיהיה  המדרגות, בכל אותו הקליפות ידחו ולא עמדו על לעמוד יוכל ואז ית' ממנו שהכל כלל דרך ידע לאו ואם

יתברך, בו דבוק יתברך נשאר  הבטחתו  ג')וזהו  שאין (בזכריה המלאכים, שהם האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי
ל  יכולים והקליפות ומצבו .החיצונים ממעמדו ע "א)הדיחו דכ"ז  פסים ע"כ.(כתונת



לנפשך  חכמה דעה ו 

ãåñ øúë  äîëç  äðéá –––– '÷ä íéöåáé÷ä 'â

æ"éôòå [ ä בשבוע מש"כ  את לבאר  הוסיף

הק' הקיבוצים ג' בסוד  שעעל"ט,

עיה"ק , ובירושלים במירון באומאן , דרביז "ל,

דרש "י תפילין בסוד  הוא דאומאן הק ' שהקיבוץ

נשמות  להוציא הרע  עם מלחמה  סוד דבינה- (מוחין 

הקלי') תפילין מעמקי בסוד  הוא דמירון  וקיבוץ ,

ע "י דר "ת  הקבלה סודות  גילוי דחכמה - (מוחין 

הר "ירשב "י) הרה"ק  זה לסוד שרימז [וכמו  ,

במכתבו זי"ע ב')קארדונער מכתב ישראל  (שארית

לכל באתגליא רביז"ל שבאומאן  בחי'שכ ' (שהוא 

לכל ) השייכים דרש"י טמון תפילין  רשב"י אצל וכאן  ,

חקלא  למחצדי רק וידוע דרביז "ל, האור ומכוסה

אנ"ש  שבין הסוד דר"ת -בעלי תפילין בחי' (שהוא

הסוד) לבעלי יותר השייכים דחכמה והקיבוץ מוחין  .[

שכ' דשימוש"ר  תפילין בבחי ' הוא דירושלים הק'

להדיא תפילין (בפע"ח)האריז "ל כנגד שקולים שהם

שתפילין  השד"ה בזה וביאר יחדיו , ודר "ת  דרש"י

חו "ב  הכולל הכתר, אור כנגד  הם דשימוש"ר 

הוא  המלכות  עיר עיה"ק בירושלים וה"נ כאחד ,

הכתר  לאור ומלכות)הכלי דכתר יחוד ,(בבחי'

צריך  שלו  הקיבוץ במקום אחד  שכל שם ונתבאר

הקיבוצים  ב' מקדושת ולקבל בלבו להתקשר לכוין 

האחרים.

íéëéøö  íéìùåøéá '÷ä õåáé÷áù  åìà òåãî

 ïåøéîãå ïàîåàã  íéöåáé÷ä 'áî ìá÷ì ïéåëì

 åìàùå [ å'הק בקיבוץ להיות  שזוכים אלו בזה

הכתר  אור  בבחי ' שהוא דירושלים

לכוין  עליהם מדוע יחדיו , הקיבוצים ב' את הכולל

מאתים  בכלל והלא הקיבוצים, ב' מקדושת  לקבל

הרי הכתר  אור לקדושת כבר שזכו  וכיון  מנה,

ב' קדושת את  ממילא כבר  להם יש  לכאו'

והחכמה)הקיבוצים הבינה  עליהם (קדושת ומדוע

אך  הקיבוצים, ב' מקדושת  לקבל להדיא לכוין 

שכתבו מה ובהקדם הנ"ל, ע"פ  הוא בזה התירוץ

להניח  האריז "ל מש "כ את  לבאר  א-ל בית חכמי

אך  המנחה, בתפילת  דייקא דשימוש "ר תפילין

דרש "י תפילין  דייקא להניח יש שחרית בתפילת

כנגד  הוא ששמוש "ר כיון  קשה ולכאו' ודר"ת,

לא  מדוע ודר"ת, דרש"י תפילין  כנגד השקול הכתר

בש  תיכף וביארויניח דשימוש "ר, תפילין רק  חרית

תיכף  לעלות  שא"א הנ"ל, כעין  א-ל בית חכמי בזה

דבינה  המוחין תיקון השלמת אחר רק הכתר , לאור 

שהניחו(ר "ת)וחכמה(רש"י) אחרי  רק  וע"כ ,

במנחה  השימוש "ר ע"י  זוכים ור "ת  רש"י בשחרית

שיכוונו ע"י  שרק בעניננו, מובן  וכן הכתר , לאור 

תיקון  מקודם לקבל דירושלים הק ' קיבוץ אנשי

אורדבינה ע "י הקלי' מעמקי הנשמות (הוצאת

הבינה) לספי' השייך שבציון התשובה  הק' מהקיבוץ

דחכמה ותיקון באומאן, סודות הק ' התגלות (אור 

במירון ,התורה) דרשב"י  שבהיכלא הק ' מהקיבוץ

שבירושלים  הק ' בקיבוץ שיאיר לזכות יכולים אז

הכתר 'אני אור  בבחי' כאחד , וחכמה  בינה  (הכולל

כחדא') המדרגותואין בסולם אלא לעלות  וא"א ,

הנ"ל. וכסדר 

åîöò øúëá 'éçáá ì"ðä  úåâøã 'â

óéñåäå [æ גופא עיה"ק בירושלים שאף  לבאר 

אור הוא בה  שמאיר  האור  (שכללות

וכנ "ל ) ההתחלקותהכתר לבחי' ישנה שם גם הרי ,

יותר  גבוה ושורש באופן  ג 'הנ"ל בבחי' (והם

גופא  עיה"ק שבירושלים השרשיים  הקיבוצים

דאריך ואכמ"ל ) כתר בבחי' והם כנגד , (שהוא 

שבינה  כידוע דרש"י, דתפילין המוחין שלימות

לאריך) עולה דעתיקבשלימותה  כתר  כנגד , (והוא

ששלימות  כידוע דר"ת , דתפילין  המוחין  שלימות

פנימיות  בבחי' לעתיק , עולים דחכמה מוחין 

עתיק) רדל"א,חכמה -פנימיות והם , דעתיק- (ג "ר 

דשימוש"ר ) תפילין  שלימות המדרגותבבחי' [וג' ,

אין בשמות , אני (אריך)נקראים אפס (עתיק), ,

ואכמ"ל].(רדל "א) ,



תשע"ז  תצא כי  פרשת דא"ח ז ליקוטי 

 úâøãì äðëä äúéäù  äáø àøãéàä  úâøã

 àèåæ àøãéàä

øùé÷å [çבנשמ"ח למש "כ זה ענין (פר 'עוד 

רבא שופטים) האידרא מענין

שהאדרא  בארוכה שם שהבאנו זוטא, והאידרא

מהאד "ר, גבוהה במעלה דלוחות זוטא בסוד (שהם 

שניות) לוחות שבסוד  האיד"ר  לעומת  אלא ראשונות ,

לפני האיד "ר גילוי להקדים צריך רשב"י שהיה

המעלות, בסולם לקפוץ א"א שכנ"ל האידר"ז ,

את בזה וביאר  שלב, אחר שלב רק  לעלות ואפשר 

האיד"ר , בעת שנפטרו מהחברייא הג' של הסוד

שזהו המסי"נ, בסוד  גבוה תיקון בזה עשו  שהם

רשב"י אח"כ  יכול היה ועי"ז דאריך , כתר בבחי '

דעתיק  דכתר  אור שהוא יותר גבוה אור להוריד 

באידר"ז , דא שגילה הסוד  את  גילה  –(שבו ו"א

עתיק) פנימיות חכמה  היתה שפנימיות זו [שכנ"ל .

תיכף  שעלה ע"ה המלך דשלמה טעות  פנימיות 

לפני ההמתקה, בבחי ' דכתר, יחוד הגמור, ליחוד

הכנעה של הקודמות הדרגות ב' (בינה)שגמר

].(חכמה)והבדלה

äãåäé 'ø äìéâù íéðå÷éúä 'âá øåàéáä  úîìùä

 ø"ãéàá

íéìùðå [è שגילה התיקונים ג' את  לבאר  עתה

שלא  [מה רבא באידרא יהודה ר '

העשרה  כל את ביארנו  ששם הנ"ל, במאמר סיימנו

ביאר  אחד שכל קדישא, החברייא שגילו  תיקונים

שבה  הספי ' אל הקשור תיקונים מהי"ג התיקון

הביאור  השלמנו ולא עיי "ש . נשמתו, אחוזה

מהאריז"ל  אי ' דהנה יהודה]. ר ' שגילה בתיקונים

ע"ב) מד דף  פ"מ  הגלגולים  היתה (ספר  יהודה שר '

את באיד "ר ביאר והוא החסד, ספי ' כנגד נשמתו 

ר' שהלא מורנו, בזה וביאר  יב, יא, י , התיקונים, ג'

בשמו כמרומז  המלכות  לספי ' ג"כ קשור  יהודה

המלכות) שורש הפסוק (יהודה ע"פ  בזה והביאור ,

ה) טז , שהכסא (ישעי' והיינו כסא', בחסד  'והוכן

מהחסד , נבנה המלכות ספי ' על רמז  (שהחסד שהוא

המלכות  את שבונה  דהחכמה  החסדים אור  על  מרמז

כידוע) ברתא ' יסד  'אבא  יהודה בסוד ר' גילה וע "כ ,

לבנין  קשורים שכולם התיקונים ג' אלו ביאור את 

החסד אור ע"י החכמה)המלכות  .(אור 

 úåëìîä éðå÷éúá íé÷ñåò –––– á"é à"é 'é  íéðå÷éú

 ãñçä øåàá

åðééäå [ é' הי עון ')שתיקון  כנגד ('נושא הוא

זה  ותיקון הגרון, שתחת השערות

בתחתונים  העליון  הזקן  כח התפשטות במקום הוא

ושובר  י"ג תיקון  תחת זה תיקון  ומתפשט ותיקונם,

המלכות ספי ' כנגד הוא [וכ "ז הסט"א, כל (שלאת

יהודה) לתקנם].ר ' התחתונים אל המלכות  שיורדת 

הי "א תיקון  כנגד('ופשע')וכן úàååùä הוא

úåøòùä החסד את  המפשט התיקון  שהוא

שהוא  יהודה, דר' החסד  ספי ' על ומרמז  בגבולותיו ,

סוד  בא שממנה הביטול –סוד  החכמה אור בבחי '

הי"ב תיקון וכן  כנגד ('וחטאה')ההשוואה. äôä הוא

 úåøòùî éåðôä ïåéìòä השפע שמוריד  ,

המלכות, ספי ' בסוד  שהפה וכידוע לתחתונים,

העליון של (כביכול )ומהפה הדיבור  סוד  יוצא

בפה, המאיר דאבא האור ע"י  וזה כדברך ', 'סלחתי 

התניא בעל בזה שמבאר יח וכמו דאבא æ (פ ' שז"ס  (

שבפה  הדיבור  שכח ברתא, יסד

המאיר (מלכות-ברתא -פה) דאבא מאור נמשך

_________________________

למעלה ז. היא והחכמה והשגתו השכל הבנת שהוא מהבינה למעלה והיא וההבנה השכל מקור היא החכמה הנה שם, ז"ל
ולכן  עדיין בהשגה נתפס ואינו  ומובן מושג שאינו מה שהוא מ"ה כ"ח  חכמה לשון וזהו להן מקור והיא וההשגה מההבנה
בה' מאמינים הם הארץ ועמי הנשים אפילו ישראל כל  ולכן כלל  ביה תפיסא מחשבה דלית  ב "ה א"ס  אור בה מתלבש
השכל  מן למעלה שהוא הקב"ה ולגבי וגו' יבין וערום דבר לכל  יאמין פתי כי וההשג' הדעת מן למעלה היא שהאמונה
תמיד ואני עמך הייתי בהמות אדע  ולא בער ואני כדכתיב  ית' אצלו כפתיים הכל כלל ביה תפיסא מחשבה ולית  והדעת



לנפשך  חכמה דעה ח

יהודה  לר' זה דתיקון הביאור  מתאים וע"כ  בפומא,

החסד  אור  כנגד  החכמה)שהוא את(אור  הבונה

וכנ"ל. המלכות

íéîù ãåáë éåáéø àöé êìîä äîìùã äùòîî

íééñå [àé המלך שלמה בענין נאה בחידוש 

כוונת שסו "ס  כיון  דהנה ע"ה,

כבוד  להרבות לטובה היתה ע"ה המלך  שלמה

העולם בכל בת שמים נשיאת  שע "י שסבר (כנ "ל 

שמים  מלכות  כבוד גילוי לסיים  יצליח  פרעה 

שד "י) במלכות  עולם  ולתקן נתקיים בתחתונים הרי  ,

וסיבב  למעשה', מצרפה הקב"ה טובה 'מחשבה בו 

כבוד  ריבוי  ממעשיו  ויצא נתגלגל שסוכ "ס הש"י

וכדלהלן . שמים,

äîìùã äùòî  ìò àáá ïá äãåäé 'ø ìù úåãòä

'ãá  äìéôú ïîæ ìò ïðé÷ñô  åðîîù  ä"ò êìîä

 úåòù

 äðäù [ áéבמשנה מ"א)אי' דברכות  מח'(פ"ד 

שחרית, תפילת  זמן סוף הוא מתי 

עד  אומר יהודה ור' חצות עד  אומרים דחכמים

דיחיד  הרגיל הכלל ע"פ  ולכאורה שעות , ארבע

ההלכה  להיות  צריך  היה כרבים, הלכה ורבים

יהודה  כר ' שההלכה בגמ' שם שאי' אלא כחכמים,

בבחירתא ותנן  מס'הואיל שהיא  עדויות  (מס'

בן המובחרת) יהודה ר' שהעיד  אי' ששם כוותיה,

בשעה  אחת פעם שקרב שחר של התמיד  על בבא

שקרב רביעית , שמצינו ביותר המאוחר זמן  (שהוא

התמיד) המדרשבו בשם יונה ברבינו ואיתא (ויק"ר,

ה) רביעיתיב , בשעה התמיד  הוקרב שבו שהיום

וזה  ביהמ"ק , חנוכת שאחר  הראשון  היום היה

בת את  המלך  שלמה שנשא מחמת נשתלשל

וילון  שלמה של ממטתו  למעלה הניחה והיא פרעה

כוכבים  דמות  עם שלמה çשחור  כשהתעורר  וע"כ  ,

מונחות ביהמ"ק  מפתחות והיו לילה, שעדיין סבר 

את לפתוח יכולים היו  ולא שהע"ה של הכר תחת

בת אמו  שבאה עד העבודה, ולהתחיל ביהמ"ק 

והעירה  בסנדלה לו וטפחה רביעית  בשעה שבע

משנתו שמזה èאותו מהמפרשים א' בזה [ומבאר

שהלכה בבא בן  יהודה ר ' שזמן הוכיח יהודה כר'

_________________________

קדושת  על  נפשם מוסרים ישראל  ופושעי שבקלים קל  אפי' ולכן עמך  תמיד אני ובהמות בער שאני שבזה כלומר וגו ' עמך 
במעט וגם ה'. גדולת יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם אם ואף אחד בה' לכפור שלא קשים עינוים וסובלים הרוב על  ה'
כאלו רק והתבוננות  דעת  שום בלי אלא כלל. בה' והתבוננות דעת  מחמת נפשם מוסרי' ואין כלל מתבונני' אין שיודעים
הנפש  כל ומחיה מאיר אחד שה' משום והיינו כלל  ומענה וטענה טעם שום בלי אחד  בה' לכפור כלל  אפשר שאי דבר הוא

ע"כ. ומובן. המושג והשכל הדעת מן למעלה שהיא שבה חכמה בבחי' התלבשותו ע "י 

המדרשח. לא)ז"ל קאפי' משלי המקדש (שוח "ט  בית  שלמה שהשלים שעה באותה אמו . יסרתו  אשר משא אחר, דבר ,
דאמר  הוא זיין המקדש. בית  מצהלת  פרעה בת צהלת ועלתה המקדש. בית שמחת ומשחקת צהלת והיתה פרעה, בת  נשא

שנאמר ירושלים, את להחריב  הקב "ה לפני במחשבה עלה שעה באותה למלכא. מחנפי עלמא כולא לא)מתלא, לב, (ירמיה

פרעה  בת  עשתה כיצד , שעות. בארבע שחר של  תמיד  נתקרב  היום באותו  וגו '. הזאת  העיר לי היתה חמתי ועל  אפי על כי
אותם  רואה היה לעמוד, רוצה שלמה שהיה זמן וכל  ממטתו . למעלה אותה ופרשה ומזלות , כוכבים בה וקבעה פרכת , כמין

ע"כ. שעות . בארבע  שחר של תמיד נתקרב  היום באותו  שעות . ארבע  עד ישן והיה והמזלות , הכוכבים

בתיה ט. ונשא  שבנאו כיון יין בהן שתה לא המקדש בית שלמה שבנה שנים שבע אותן כל יודן א"ר שם, המדרש ז"ל
של  הקב"ה אמר פרעה לבת  שמחה ואחת ב "ה לבנין שמחה אחת בלוזמאות ב' שם והיו  יין שתה הלילה אותו  פרעה בת

הה"ד ירושלים את  להחריב דעתו על  עלה שעה באותה אלו של  או  אלו של  אקבל לב)מי חמתי (ירמיה ועל  אפי על  כי
לי ריקודין היתה מיני  פ ' חוניא רבי אמר חוטמו ועקם המטונף  במקום עובר שהוא כזה הילני בר הילל  א"ר וגו ' הזאת העיר

הלילה באותה פרעה בת ראשו רקדה תחת נתונות המקדש בית של ובמפתחות ביום שעות ד ' עד  ישן שלמה והיה
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דחכמים  אליבא כי  שעות, ד' עד  רק הוא תפילה

הקרבת זמן  גם א"כ  חצות, עד  הוא תפילה שזמן

אותו העירה ומדוע חצות, עד הוא שחר  של תמיד

לו המתינה ולא רביעית , בשעה המלך שלמה אם

להעירו]. לחצות  סמוך  עד

äòùá úéøçù úìéôú é"ò íéîù ãåáë éåáéø

 úåëìîä ïå÷éú äæá íéð÷úîù úîã÷åî

ô" òå [âé שלמה של הפגם שע"י יוצא זה מעשה

שיש  יהודה, כר ' הלכה נפסקה המלך 

מוקדם שחרית כחכמים להתפלל ולא שעות  ד ' (עד 

חצות) שמים שעד  כבוד יותר  יש  מוקדם שבתפילה ,

מקודם  שבתפילה מאוחרת, בשעה בתפילה מאשר 

הגוף  תאוות  את  ששברו המסי "נ, בחי ' יותר ניכר

בשינה) להרבות סו"ס (שרוצה  וא"כ  ה', כבוד מפני 

ע"י שמים כבוד  ריבוי  המלך  דשלמה ממעשה יצא

ישראל  בני של תפילות אלפי  רבבות  רבי

ומובן  הדורות, כל במשך  מוקדם בזכותו  שהתפללו

מוקדמת בשעה התפילה בנ"י  שמתפללים שבזה

בתיקון  בזה עוסקים שמים, כבוד  בזה ומרבים

ומשלימים  המלכות, בסוד  שהתפלה כידוע המלכות 

צריך  המלך  שלמה שהיה המלכות  תיקון  את  בזה

זו הלכה שנתגלתה ג"כ  נרמז  וזה בשעתו , לתקן

דייקא, יהודה ר ' ע"י  שעות בד ' הוא תפילה דזמן

המלכות, לתיקון הוא שקשור  עליו מורה ששמו 

ä"òäã úãåáòì ÷éãöä óñåé úãåáò ïéá  ÷åìéçä

óéñåäå [ãé השלוח המי  הרה"ק  דברי ע"פ

החילוק  שמבאר זי"ע מאיז 'ביצא

דצדיק  בדרך הולך  הצדיק  שיוסף  ליהודה, יוסף בין 

אצל  דאשכחן  וכעין אצלו , פוגם קטן  פגם וכל גמור 

שהיה  כיון שלו  המלוכה זכות  שהיה המלך שאול

בגמ' כדאי ' הצדיק, דיוסף מלכות בבחי' גמור , צדיק

ע"ב) כב  דף נקי(יומא  שהיה במלכו ', שאול שנה 'בן  ,

וע"כ  חטא', טעם טעם 'שלא שנה בן כתינוק

שתפסק  עליו  נגזר  מיד א' פגם אצלו  כשהיה

שהיה  ע"ה המלך  דוד מלכות משא"כ מלכותו,

בחז "ל כדאי' דמי , השופך  לאדמוני  סג,דומה (ב "ר

וכו',ח) למלך  למשחו הנביא שמואל חפץ שלא עד ,

הרע, בתיקון  עוסק שהוא מעלתו על מרמז  הר"ז 

הרע  את המתקנים תשובה דבעלי  דרך בבחי '

הקי  שדהע "ה  ע "ב , טז  דף מו"ק בגמ ' עולה (כדאי' ם

תשובה) אף של ממלכותו  הועבר לא דהע"ה וע"כ  ,

פגם אצלו שהיה דרגתו)אחר חז"ל (לפי וכדברי ,

ע"ב) כב  דף דוד (יומא  לו ועלתה באחת 'שאול

דהע"ה  הועבר  שלא היינו  לו ', עלתה ולא בשנים

_________________________

והוכיחתו אמו נכנסה  שעות בארבע שקרב שחר של תמיד  על דתנן הוא ויכול הדא והוכיחו נכנס נבט  בן ירבעם וי"א
הה"ד והוכיחו ונכנס  שבטו מתוך אלף וכנס  עמד  יצחק רבי בשם חגי רבי ג)היה ירבעם (הושע  כדבר רתת אפרים כדבר

ואין  משררותו מטעימך שאני חייך בישראל הוא נשיא מוכיחו  אתה למה הוא ברוך  הקדוש לו אמר שלמה של ריתותו 
מיד למלכות שנכנס כיון בה לעמוד יכול אמרין(שם)אתה ורבנן וימות בבעל קורדיקוןויאשם נטלת מוכיחתו אמו ודאי

לו ואמרה  ולכאן לכאן  מסרסתו והיתה  לא)שלה אלא (משלי כאן כתיב  אין בני  מה הושעי' א"ר בטני בר ומה ברי מה
כד"א בר שנקראת  תורה של ואזהרות צואות  אלו ברי ב)מה אמרה (תהלים נדרי בר ומה ברים דבריה שכל בר נשקו 

לו ואמר הנביא נתן שבא וכיון אביך נשא נשים הרבה ברי כב)ליה א היתה (ד"ה שמו  יהיה שלמה כי לך  נולד  בן הנה
ישן ואתה בידי וקרבנותי עמדתי ועכשיו  שבתורה קרבנות  כל מקריבה אני שלמה אני מעמדת אם אומרת  אחת (משלי כל 

העולםלא) מן נמחו  בזמה שטופים שהיו ע "י המבול  דור בני לו אמרה מלכין למחות  ודרכך חילך  לנשים  תתן (שם)אל 

מלך נתון הוא אל  של  דברים שעושה ומי אל  של דברים על  שמפליג למי מלכות  נותנין אין יוחנן א"ר למואל  למלכים אל 
שאמר כאותו  ויאמרו  ישכחו  שמא יין מלכים ישתו  אל  יין שתו  למלכים ה)אל  בקולו (שמות אשמע אשר ה' (משלי מי

ברמ"חלא) שוכח  שהוא סוף הרבה יין השותה כל  מחקק וישכח ישתה פן חמרא קדם מן אוי כתיב או  שכר אי ולרוזנים
המדרש. עכ "ל  וכו '. רמ"ח ואינון כתיב  מחקק מחוקק וישכח ישתה פן הה"ד שבו איברים



לנפשך  חכמה דעה י 

שפגם אחר  אף משאול (כביכול )ממלכותו יותר 

עבודתו מדרך  חלק הוא פגם כל שאצלו המלך,

עליהם  ולחזור  הפגמים לתקן  שהיא ותפקידו 

בתשובה,

'êøáì  äàð éì'  ì" úòì øîàé  ä"òäã à÷ééã òåãî

à"å÷îáå [ åè דהע"ה דייקא מדוע בזה ביארנו 

לברך' נאה 'לי  לעת"ל יאמר 

ע"ב) קיט דף  שימצא (פסחים האבות  שאר  כמו  ולא ,

לברך  ראוי שאינו בעצמו  קטן  פגם אחד  (כמו כל

וכו') ישמעאל ממנו שיצא  שאצל אאע"ה אלא ,

פגם כל דרגתו)דהע"ה מדרך (לפי חלק  הוא

תשובה, של עולה להקים נבחר שלכן  עבודתו,

ברכה, של הכוס להקים לברך , נאה לו  וע"כ 

תפקידו שזהו מנפילתה, השכינה הקמת  שבבחי'

השכינה  מנפילת חלק כביכול להיות המיוחד

בתשובתו אח"כ  קרנה .é ולהרים

 óñåé 'éçá ,ãéåãã ã" åéä 'éçáá àåä êìîä  äîìù

åìöà  íâåô ïè÷ íâô  óà  ë" òå , ÷éãöä

,åððéðòáå [æè אף ע"ה המלך  שלמה הרי

בית ממלכות היה שבאמת

יוסף בבחי ' שהיה עליו  אי ' מ"מ דדוי"ד)דוד , ,(יו"ד 

שהוא  דחכמה האור אצלו  שהאיר שכיון והיינו

האור  מבחי ' בחינתו  היה ע"ה, הצדיק  דיוסף  האור 

גמור , צדיק בדרגת להיות צריך והיה הצדיק , דיוסף

גדולים  סודות  מעשיו בכל היו שבאמת  אף וע"כ 

[וכעין  אמיתי חטא בהם היה ולא ונשגבים רמים

מקאמרנא הרה"ק  שופטים מש "כ פר ' הברכה  (היכל

(2 בהערה לעיל שנשא המובא נשים האלף לגבי

שלמה  של דינו שבית  פגם, כלל בזה אין  שבאמת

יהודה ר ' כשיטת  פסקו  ע"ה כא המלך דף (סנהדרין

אתע"א) מסירות  אין אם נשים להרבות  שמותר

ידעו שלא העין  מראית  מפני היה הפגם וכל לבבו ,

בית פסק את  פירסם שלא שלו, ההיתר את  בנ"י 

כנ"ל  הוא וכן  ה', חילול של דק פגם בזה והיה דינו 

כדין , אותה ונשא שגיירה פרעה דבת פגם לגבי 

שביזה  לפני אותה שכיבד  בדקות  היה הפגם אלא

המלוכה  דרגת  שלפי אלא שלה], הקלי ' את קודם

דיוסף  מלכות  בבחי' להיות צריכה שהיתה שלו

היה  ולא ופגם לחטא נחשב היה גמור , צדיק הצדיק,

להב  תפקידו  לגמור מחמתיכול העולם תיקון אז יא

זה.

äãåäé 'ø é" ò à÷ééã ä" ò äîìù  äùòîã ïå÷éú

 á÷òé ïá  äãåäé úîùð åá ùéù ––––

ïå÷éúäå [æé נתבאר המלך שלמה מעשה של

שלמד  יהודה ר ' ע"י  שזה לעיל

זמן  של שמים כבוד  הריבוי את זה ממעשה

שהופך  התשובה בסוד זה הרי  שעות , בד' תפילה

של  והפגם שמהעבירה היינו לזכויות, מעבירות

שמים כבוד שנתעכבו מיעוט העיכוב ע"י (שנהיה

עבודת  של הראשון ביום  התמיד קרבן מהקרבת 

ע"יביהמ"ק) שמים כבוד  בריבוי  לזכות  נהפך  ,

_________________________

שמחים,י. בניגונים הסליחות אצלם שנערכים ספרד  בני מנהג את צחות בדרך  לבאר עפי"ז ששמע התלמידים אחד  והוסיף 
עובדיה  לספר בפירושו  מהבנ"י הידוע  ע "פ ונשבר, מר ובלב התעוררות  בניגון הסליחות  נאמרים שאצלם אשכנז בני לעומת

מג) א, עובדיה הרואים השבטים(כלי י' משאר שהם אשכנז בני לעומת יהודה, שבט  מבני הם ספרד  בנימין)שבני ,(שבט
גמור  דצדיק דרגה בבחי' להיות  צריכים תפקידם בשורש אשכנז בני הצדיק),וע"כ יוסף  אצלם (בחי' נעשית התשובה וע"כ ,

גמור, צדיק בדרגת  לעמוד זכו שלא ע"ז ונשבר מר שר'בלב תשובה, בעל מעל הוא גמור שצדיק  שס "ל יוחנן ר' (כשיטת 

קאתינא') דיוסף מזרעא 'אנא בחז"ל כדאי' הצדיק  דיוסף בסוד הוא עצמו יהודה,יוחנן שבט מבני שהם ספרד בני משא"כ ,
דרך בבחי' הוא יהודה דשבט  העיקרי שתפקידו והיינו  בוש, ולא ברבים בחטאו שהודה משום ההודיה שם על  שמו שנקרא
בעולם  תפקידם עיקר שמבצעים על וכו ', ובניגונים בשמחה זאת עושים בתשובה לחזור כשזוכים וע "כ  תשובה, דבעלי

הש"י, לפני בתשובה גמורים)לחזור מצדיקים גדולים תשובה דבעלי שס"ל אבהו ר' .(כשיטת 
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כל  במשך ישראל בני תפילות אלפי רבבות 

שעות , בד' מוקדם שהתפללו  (שלולא הדורות

היתה  ע"ה המלך דשלמה  דהמעשה זו עדות

חצות  עד  הוא שחרית  שזמן  כחכמים ההלכה

יהודה,וכנ "ל ) ר ' ע"י דייקא זה דין  נתגלה ולכן  ,

הרי"מ בחידושי אי' הזכות)שעליו  ספר (ריש

בשמו שיש  יעקב, בן  יהודה נשמת בו  שהיתה

על  שהודה שעשה התשובה בזכות הוי"ה שם

ברבים ע"ב חטאו י דף  סוטה בגמ ' ),àé(כדאי'

תשובה  עשיית  של המיוחד  הכח בו שיש והיינו

שמים כבוד  ריבוי עי "ז  שנתגלה שם באופן (גילוי

.הוי"ה)

 äìéî  úéøá úãåòñá

'ø ç" äøä  ïá å" éð ìàøùé ìåîéðä êøäì éáòøù ìåàùà" èéìù

æ" ù ìåìà à"ë

åðá  úà  åîöò áàä ìîù î"éøá úìòî

 ä" á [à מילה בברית  היום להשתתף  זכינו

למול  עצמו  האב בה שזכה מיוחדת,

כמו מלכתחילה, המצוה קיום הוא שכן  בנו, את 

בנו יצחק את בעצמו שמל ע"ה אבינו אברהם

ימים | ח ' בן  לתינוק הראשונה מילה  הברית (שהיא

אבינו) אברהם של  בבריתו להכניסו מברכים  ,שעליה 

משה הדרכי  דברי  שידועים רסד וכמו סי' (יו"ד

זרועסק"א) האור  קז )בשם סי' מילה שאב (הל'

בנו מילת  את  למסור  לו  אסור למול, בעצמו היודע

אחר . למוהל

äæ ïéãá íéðåøçàá íéøåàéá 'á

øåàéááå [ áזרוע האור  מח'דברי מצינו

שור  שהתבואות  באחרונים,

כח) בכל (סי' שמצינו  הכללי דין מחמת שזה מפרש 

מבשלוחו' יותר  בו  ש 'מצוה התורה (קידושיןמצוות

ע"א) מא הקצוה"חדף  אך  סק"ב), שפב  סי' (חו"מ 

הידוע  רי "ד  התוס ' ע"פ האו"ז דברי את  מפרש

התם) שאני ד "ה  ע "א  מב  דף שמצוות(קידושין 

ידי על לעשותם אפשר  אי תפילין  כהנחת  שבגופו

דברי ע"פ  התורי "ד  דברי את הקצות ומפרש  שליח,

חולין  במס ' ח)הרא"ש  סי' הדם  כסוי דמילי(פר'

בגמ' דאי' וכמו לשליח, מימסרי  לא (גיטיןדממילא

ע"ב) סו לגבידף  וה"נ לשליח, מימסרי לא דמילי

המצוה  מעשה על המצוה [שאין  שבגופו  מצוות 

בתפילין  מוכתר להיות צריך  יהא שגופו אלא בלבד

שליח], ע"י  ליעשות שייך  אינו וזה הגברא, בבחי '

את למול האב מצוות הרי דהקצות  אליבא וה"נ

זאת למסור שייך  שאין האב שבגוף מצוה היא בנו 

לשליח.

–––– øåù  úåàåáúä  íòè úåèùôá ïáåî øúåé

äæ ïéãá é"ùø øåàéáå

íðîàå [âדבפשטות] מחודשים, הקצוה"ח דברי 

מצוה  היא בנו  את  למול האב מצות

המילה, מעשה שיקיים האב הוא על מעשה  (וכל 

לשליח) שנמסר  האב],דבר גוף  שעל מצוה ולא ,

סתירה  יש סק "א , קפב  בסי' במקו"א, עצמו (ובקצוה "ח 

כו, סי' ח "ה  בשו"ת  המהרש"ם בזה  שהקשה  כמו בזה,

התבו"ש ואכמ"ל ) ביאור  בפשטות  מובן ויותר ,

יותר  בו  דמצוה הדין  מחמת  האו"ז בדברי הנ"ל

_________________________

אחת יא . אות  לו  והוסיפו זכה בסתר שמים שם שקידש יוסף  חסידא שמעון א"ר ביזנא בר חנין רב דאמר שם, הגמ ' ז"ל 
שמו  ביהוסף עדות  דכתיב  הקב "ה של  "ה משמו הקב של שמו על כולו ונקרא זכה בפרהסיא שמים  שם שקידש .יהודה 

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה יב 

במס' רש"י מש "כ את להביא יש ובזה מבשלוחו ,

שם מבשלוחו)קידושין וכו '(ד "ה  בו דמצוה שהטעם

טפי'. שכר  מקבל במצות  גופו  עסיק ד 'כי משום

 é" ùø íòè ìò õéð'æà÷î ãéâîä úéùå÷

äù÷äå [ãזי"ע מקאז 'ניץ עלהמגיד ישראל (בית 

הנ "ל ) בקידושין  הטעם הגמ ' שלכאו'

שנינו שלימה משנה דהלא צ"ע, רש"י (אבות שכ'

מ"ג ) הרב פ"א  את המשמשים כעבדים תהיו 'אל

המשמשין  כעבדים הוו אלא פרס  לקבל מנת  על

פרס' לקבל שלא מנת על הרב אפשר áéאת  ואיך ,

ולא  בו המצוה לעשות להעדיף צריך  שאדם לומר 

היא  התכלית והלא טפי, שכר  לקבל כדי בשלוחו ,

אדרבא  לכאו ' וא"כ  לשמה, המצוות לעשות לזכות

ע"י המצוה לעשות  טפי שעדיפא לומר סברא יש 

שאינו בזה להוכיח כדי שכר , פחות  ולקבל שליח,

רק  הוא וחפץ שכר, לקבל ע"מ המצוה עושה

המצ  שתתקיים העליונה הכונה ולא בתכלית  וה

או ידו על המצוה תתקיים מי  ידי על ליה איכפת

הכוונה  שיושלמו  אצלו שהעיקר  אחר, ידי  על

העליון . והרצון

 ïá òùéìà  úàéöéì  äîøâù  äðåùàøä  äáéñä

äòø úåáøúì  äéåáà

øúåéáå [ äברית לגבי זו קושיא להקשות  יש 

גודל  בחז "ל אשכחן שבה מילה,

התינוק  של הראשונה הכניסה שתהא הצורך

שכר , על כונה שום ללא לגמרי לשמה לעבודה"י 

בירושלמי  בתוס'וכדאשכחן  הובא  ה"א, פ "ב (חגיגה 

שובו  ד "ה  ע "א  טו דף הדברים âé חגיגה שאחד (

_________________________

באבות יב. שאמרו  הגם ע "כ . טפי, שכר מקבל  במצוה בגופו עסיק דכי בו, מצוה ד"ה ברש"י שם, מקאז'ניץ הרה"ק ז"ל 
השי"ת  לו  שילם בעצמו א"א שעשה  מה כל  דאיתא ע "ד שכונתו  אפשר פרס, לקבל  ע "מ שלא המשמשים כעבדים הוו 
לקבל  שיוכל  הזו  בהכנה גופו  מתקן במצוה גופו  כשעסוק והיינו  שליח, ע"י השי"ת  לו שילם שליח ע"י שעשה ומה בעצמו,
'נותנין  קאמר ולא טפי' שכר 'מקבל  במילת  וגם בעצמו, השכר הוא וזה קדושתו , מאור בעצמו מהשי"ת והקדושה הבהירות 
כפי  הוא הקבלה אכן להטיב , הטוב  מדרך כי טובות  השפעות  כל לעולם להשפיע תמיד  פתוחה ידו  השי"ת  דודאי י"ל  לו '
דודאי  לו דנראה משום לזה רש"י שהוצרך  מה אפשר וגם לקבלה, מוכן כלי גופו  נעשה והמצות התורה וע "י המקבלים, כח 
שאמר  לבדו, לה' בלתי שלימה עבודתם אשר סגולה יחידי הצדיקים מאותן איירי דלא ודאי ובשלוחו בו  במתני' שאמרו  מה
בשום  יניחו לא בודאי האנשים אלו  כי דשמיא, במילי והן דעלמא במילי הן ח"ו, עצמן תועלת לשום ולא רצונו , ונעשה
הוא  שעבדותם העולם רוב כדרך בבינונים מיירי המתני' אכן דעלמא, הון כל  להם יתנו  אם שליח, ע "י מצותן לעשות  אופן

עכל "ק. בהם. שיש השכר וגודל  המצות מעלת ליפות צריך  ע "ז ח"ו , שכר ע "ד

ואמר יג. תורה דברי דוברי הורג והיה שדורש מקראות טפי ואיכא כך לו  אירע למה מפרש בירושלמי שם, התוס' ז"ל 
הכא  עבדין אלו  מאן ואמר סופרא קמיה טליא חמי הוה ועדא לבית  על  דהוה עוד ולא קטיל  הוה ליה חמי דהוה תלמיד כל

דהוו כיון דכתיב כו ' מאי ר"מ ליה וקאמר ואזלין שבקין ליה בירך )שמעין למשנה(וה' לאיוב  אשר כל מב)את (איוב

אחרית  טוב  ליה ומייתי מראשיתו ברך טובים ומעשים מצות בזכות ליה דריש שר"ע השיב  והוא ממונו לו  שכפל  לו  ואמר
כך לא רבך  ר"ע לו  ואמר ונתקיימו הוליד ובזקנותו  ומתו  בילדותו בנים שהוליד לאדם ר"מ ליה ודריש מראשיתו  דבר

[דרש מראשיתו טוב שהוא דבר  אחרית טוב למהולי אלא שבא וביום ירושלים מגדולי הוה אבי אבויה המעשה הוה ובי]
ומרקדים  מטפחין שרין ושתין דאכלין מן אחר במקום יהושע  ולר' ולר"א אחד  בבית  והושיבן ירושלים גדולי לכל קרא
אבויה  לון אמר אותן והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי ונתעסקו  ישבו בדידן נעסוק בדידהו  עסקין דאלין עד אמרי
לכתובים  ומנביאים לנביאים מתורה תורה דברי וחוזרין היינו  יושבין אלא ח "ו  לו  אמרו ביתי לשרוף  באתם מה גברין אבא
מפרישו אני לתורה הזה הבן יתקיים אם תורה של  כחה וכך הואיל  אמר נתנו באש לא מסיני כנתינתן שמחים הדברים והיו 

ע"כ. וכו'. בו  נתקיימו לא לפיכך  לשמים כונתו  היתה שלא ולפי



תשע"ז  תצא כי  פרשת דא"ח יג ליקוטי 

אבויה בן  לאלישע לתרבות('אחר ')שגרמו  לצאת 

שלו מילה הברית שבסעודת  מחמת היה רעה,

והיו יהושע, ור' אליעזר ר' הק' התנאים השתתפו 

מאירים  הדברים והיו  תורה בדברי עוסקים

השכינה  השראת  שמרוב עד מסיני  כנתינתם

אש  ירדה שדיברו  התורה דברי  ע"י  שם ששרתה

אותם והקיפה השמים שניתנה מן תורה במתן (כמו

התורה באש) וכבוד  כח גודל את  אבויה וכשראה

וכיון  התורה, ללימוד  אליעזר  בנו  את  והקדיש  נדר 

שלא  בכוונה לת "ת הקדשתו  תחילת שהיתה

לתרבות יצא שלבסוף עד  פגם בזה היה לשמה,

רעה.

äîùì àìù –––– äéåáà  úáùçîá ïåøñçä øåàéá

åù÷äå [ åבחז "ל הכלל והלא (פסחים בספה"ק 

ע"א) נ  יעסוק דף  שלעולם הוא

בא  לשמה שלא שמתוך  לשמה בתורה אדם

לשמה  שלא המחשבה גרמה כאן ומדוע לשמה,

דרך  על בזה ומבארים טובה, לא תוצאה הזו

החכם  שאלת  את בתירוצם האחרונים חידוש 

פז )צבי  ע"ב)והפנ"י (סי' כא דף בענין (שבת

המנורה  נרות את  החשמונאים הדליקו  שלא הא

הותרה  טומאה והלא טמא, בשמן הטהורה

בתירוצם האחרונים ויסדו  (הגהות בציבור,

ענגיל לר"י הש"ס גליוני תרע , סי' שלמה  חכמת 

הרי"מ) בחידושי וכ "ה  ע"א, כג  דף  ,שבת

נקי להיות  צריך  דבר כל של והחינוך  שההתחלה

בית עבודת חינוך  בתחילת וע"כ  לגמרי, וטהור

טומאה  של בהיתר להשתמש אפשר אי  המקדש

בציבור . הותרה

 ÷"îäéá  úà êðçì åëøèöé ì"úòì  íàä

äàîåèá

àìà] [æ לעת "ל לכאו' דהלא להקשות, יש דלפי"ז

בכהנים  השלישי ביהמ"ק  את יחנכו

רש "י  לשיטת  כי אי טמאים, ד"ה ע"א מא  דף (סוכה 

א"נ )ותוס'נמי) ד"ה בנוי(שם כשהוא ביהמ"ק ירד

בעבודה  מיד  להתחיל ויצטרכו  השמים מן ומשוכלל

דעה  שיש ע "ב , כב  דף סנהדרין  בגמ ' שאי' (עד 

יצטרכו  שתיכף יין  תמיד  לשתות  אסור  שלכהנים

לעבודה) ליגש יין שתויי שאינם כל כהנים והלא ,

להתחיל  ויצטרכו מת , טמאי הם כהיום הכהנים

ויש  בציבור , הותרה דטומאה בהיתר העבודה

הריטב"א שיטת  ע"פ  בזה יזלתרץ דף לר"ה  (בחי'

יקומוע"א) ואהרן כמשה הגדולים שהצדיקים ,

צדקינו משיח ביאת בעת המתים בתחיית ,ãéתיכף

בגמ' ע"ב)והנה ע  דף דלא (נדה איבעיא הוי

יצטרכו אם לתחייה שיקומו המתים לגבי איפשטא

בגמ' ולהצד  מת , מטומאת עצמם לטהר  הזאה

מכל  טהורים יקומו אלא הזאה כלל יצטרכו שלא

בטהרה]. העבודה לעשות יוכלו  הם הרי טומאה

'àééç éùòî  íéìåãâ  äîë øåàéá'

ïëå [çבספה"ק בב"מ ביארו בח"א (מהרש"א 

חז"לועוד) דברי  פה את דף מציעא  (בבא

אתע"ב) מחזיר  שהיה חייא' מעשי גדולים 'כמה

צד  שהיה ע"י מישראל תשתכח שלא התורה

ור' חנינא ר ' מינצו הוו  כי  הגמ', וז "ל וכו', צבאים

קא  דידי  בהדי חייא לר' חנינא ר ' ליה אמר חייא

מהדרנא  מישראל תורה משתכחא אי ח"ו מינצית 

בהדי חנינא לר' חייא ר ' ליה אמר מפילפולי , לה

תשתכח  דלא לתורה דעבדי מינצית קא דידי

_________________________

עפר',יד. אדמת  'וישיני אמר ולא 'ורבים' הכתוב  שאמר ומה וכו'. עפר אדמת  מישיני ורבים שנאמר שם, הריטב"א ז"ל
לתחיית  לכן קודם שזכו ישראל חסידי וגדולי והנביאים האבות  שיש לפי לעונש, הן לחיים הן יקיצו  ודאי שכולם אע "פ
אחרת  המתים שתחיית  וי להקב "ה. שושבינים הם אלא לדין יבאו  ולא אלהים בני ונעשו  ובנפש בגוף עדן בגן המתים

דניאל אמר ועליהם לגמרי, עוה"ז כבני ויהיו  שיחיו בגלות  שמתו  ישראל לצדיקי המשיח  יב)בימות יב, אשרי (דניאל
עכ"ל. במדרשות. שמפורש וכמו ויגיע , המחכה



לנפשך  חכמה דעה יד

כיתנא, ושדינא אזלינא עבידנא מאי מישראל,

בשרייהו ומאכילנא טבי, וציידנא נישבי , וגדילנא

חומשי, חמשה וכתבנא מגילתא, ואריכנא ליתמי ,

בחמשה  ינוקי חמשה ומקרינא למתא וסליקנא

ואמרנא  סדרי, שיתא ינוקי שיתא ומתנינא חומשי ,

ואתנו אהדדי אקרו ואתינא דהדרנא עד להו 

מישראל, תשתכח דלא לתורה לה ועבדי אהדדי ,

ע"כ . חייא. מעשי  גדולים כמה רבי  דאמר  היינו 

כ"כ  לטרוח שהוצרך שהטעם בזה (לצוד ביארו

בעצמו  ולכתוב לעניים  בשרם  ולתת  בעצמו צבאים 

ללמד  מוכנים  ס"ת לקח  ולא  וכו' התורה  את  עורם על

ישראל בהם) ילדי לחנך עסק  זה שבמעשה שכיון  ,

תשכח  ולא לעולם, התורה אצלם שישאר באופן

העשיה  תחי ' כל שיהא צריך  מישראל, התורה

ויתירה. גדולה טהרה של באופן  מראשיתה

ù 'åò÷ú øîà àðîçø'ã äðååëä'éçáá àåä

 úåðååëä  ìë  ìòî ïåéìòä ïåöøì 'íöòá ìåèéá'ä

äåöîä  ìù  íéáâùðä úåãåñäå

æ" ôìå [èברית מצות לגבי יותר להקשות  יש 

הכניסה  ותחילת היסוד שהיא מילה

זו במצוה הרי הקב"ה, עם בברית  התינוק של

פניה  שום ללא המצוה קיום שיהא יותר צריך

הגמ' דברי  כעין  רק אלא טזאחרת  דף השנה  (ראש

וכמוע"א) תקעו, אמר  רחמנא תוקעין למה

ספה"ק  ועוד  החת "ס  זקיני  זוåè שמבאר  שכוונה

המצוות, של הנשגבים וסודות כוונות כל מעל היא

האמצעי האדמו"ר שמבאר דף וכמו  חיים  (תורת

ע"ב) ממשיח קנו שלמעלה דלעתיד  משה שז "ס

שייכותæè צדקינו המצוות וסודות כוונות  שכל ,

רחמנא  תוקעין  למה בחי ' אך  דהרדל"א, לגילוי 

_________________________

בר"ה,טו. תוקעין למה יצחק רבי אמר בזה"ל , זי"ע  מלובלין החוזה בשם הביא מקאמרנא מהרה"ק דברים זכרון בספה "ק
תקעו אמר רחמנא תוקעין, ע "א)למה טז קדושת (ר"ה גודל פי על הדברים פירש זצלה"ה מלובלין מוהר"י הקדוש מורינו ,

לו  והשיב  התקיעות , כוונת שואל  היה יצחק שר' עבודתו , ציונו סדר כאשר הוא הכוונות כל על העודפת הכוונה שעיקר 
שנתיחד כלומר  תקעו אמר רחמנא הוא התקיעה כוונת לו והשיב "ש ית לרצונו רוח נחת לעשות כלומר  אלהינו

"ש  ית אליו עכל "ק.מעשינו ,

"טז. ממש וזל"ק, שבעצמו' הוי' שם  לבחי' דהיינו הוי' עבד שהי' משה  מדרגת ענין  הבירורי'שלמעל וזהו מבחי' ה
א"ס דמהו "ע העצמיי' שעשועי' לבחי' ולהמשיך  להביא ממוצע  בחי' שהי' לפי והוא כו' ב"ן בחי' אלקי' דשם בתיקון דמצות 
כמו עצמן מצד במצות  בכנ "י העצמו' להוי' לחבר הוא נאמן ביתי בכל וז"ש וטעם. הכוונה מן שלמעלה בפו"מ במצות ב "ה
אבל  כו ' נפשי כלתה כמו  תכלה שנק' עונג לכל  וגבול קץ שיש קץ ראיתי תכלה לכל כמ"ש ממש במהו"ע  למעלה שהן
אפס רק כו ' השעשועי' בעצמו' הן עצמן מצד  שהמצות הנ "ל  מטעם כלל שבה לשעשועי' וגבול  קץ בלי מאד  מצותך  רחבה

כו' שעשעתי תורתך אני כמ"ש בתורה גם נמשך  מזה המצות קצה וחיבוב במעלת רק שמדבר כו' דרך תמימי באשרי (וכמובן

דוקא) עצמן ונמצאמצד דמשיח , מדרגת מבחי' למעלה  משה ע"י שבחי' בפנימי' ומשיח  אבא פנימי' בבחי' שמשה (ואע"פ 

מפנימי' למעלה זהו נובלות  שנק' בפו"מ  המצות במעשה דתורה חכ' שירדה במה אבל למעלה גם דתורה החכ' אור בבחי' זהו

העצמו' הוי' שם שהוא עליון היותר מ"ה בחי' הוא שמו דמ "ה בנו שם מה שמו מה מ"ש הוא דמשה וזהו כנ "ל, דמשיח  ח "ע

ומשה  בתראה אדם שנק' כנ"ל בן שנק ' דמשיח עילאה דחכ' מ"ה הוא בנו שם ומה כנ "ל הב' אהי' שהוא בעוה"ב שיתגלה הנ"ל

להנחיל  שנא' העוה"ב יהי' דוקא זה ומחמת העצמי האמיתי ואין מ "ה בבחי' להיותו כו' האדם מכל עניו משה שהי' וזהו א"ק, הוא

שרמזו (וזהו מאד וגבה בו שנא' אע "פ ממשיח  שלמעלה האמיתי יש האדםאוהבי מכל ענו שהי' כמשה עצמו המשפיל דכל
כו') המשרה מרבה ונק' לי' אניס לא רז דכל משיח ע"י תשלח  ביד נא שלח  האמיתי (וא' יש בבחי' בעוה"ב מגביהו הקב"ה

צח אור דאפי' מנה מאתים בכלל  יש כי בעוה"ב , משה לגבי בערך שפל  יהי' מאד וגבה בו שנא' כמשיח עצמו  והמגביה
והתענוג  הרצון  עצם [בחי'] שהוא בעוה"ב  שיתגלה עצמו  עה"ע  לגבי אוכם כו' דח "ס  וסודות  רזי' כל  מקור שהוא ומצוחצח 

עכל "ק. וד"ל )". כנ "ל  כו ' הפשוט 
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והעצמי השרשי הביטול בחי' הוא תקעו, אמר

הכוונות מכל שלמעלה העליונה וכוונה לרצון

בעצם  שבטל ע"ה רבינו  משה דרגת שזו והסודות,

כוונתינו כל וא"כ  העליון , לרצון  הביטול בתכלית

גמור  בביטול קונינו  רצון לעשות היא מילה בברית 

סודות מכל שלמעלה ודעת , מטעם שלמעלה

שאין  התינוק  מקיים המצוה עיקר  [שע"כ התורה,

הביטול  אצלו וניכר  כונה ושום דעת  שום עדיין בו 

בעצם]. הגמור

 úåöî éáâì õéð'æà÷î ãéâîä  úéùå÷  ÷åæéç

äìéî  úéøá

éôìå [ é מקאז 'ניץ המגיד קושית טפי  מתחזקת כ"ז 

שלכאו ' מילה, ברית  מצות  לגבי הנ"ל

האב  ימול שלא עדיף  היה מילה במצות אדרבא

שלא  כדי אחר  מוהל דוקא יקח אלא בנו , את  עצמו 

כל  אלא טפי ', שכר  'לקבל של פניה במעשיו יתערב

העליונה  הכוונה שתתקיים כדי רק תהא כוונתו 

הדגשה  אשכחן  מילה במצות  דייקא ומדוע בלבד,

בנו. את  למול האב על דוקא המצוה שעיקר יתירה

 úéìëú  åéàåøáì áéèäì  äàéøáä  úðååë úéìëú

äáèää

ïééòå [àé המגיד שתירץ מה לעיל בהערה

אנפי, בכמה קושייתו על מקאז'ניץ

לבאר  ויש  בקודש, כדרכו מקוצרים הם שם ודבריו 

והש  הראשון  תירוצו פנימיות  את ני,בארוכה

האריז "ל כתבי  בתחי' מש"כ  שערע"פ  (ע"ח

ועו"מ) פ "א הבריאה הכללים  כונת  תכלית  שכל

לנבראיו, להטיב הפשוט ברצונו  שעלה כיון היתה

תכלית את אהוביו לבניו  להטיב חפץ והש "י 

[וביארו לימצא, שיכולה גדולה היותר ההטבה

דקידושין  בפ"ק  התוס ' דברי  ע"פ  המקובלים זאת

מצוה) כל ד "ה  ע"ב לו הירושלמי(דף (פ "א בשם

ה"ג ) בהיתדערלה  מחבריה דאכיל דמאן 

שהקב"ה  זה בענין  ביארו וכן ביה, לאסתכולי 

נהמא  יהא שלא באופן  הטבה להטיב חפץ

'בהית שיהא ללא בפנים', 'פנים בבחי ' דכיסופא,

להטיב  הש"י שחפץ כנ"ל והיינו ביה', לאסתכולי 

ההטבה  ].æé תכלית

_________________________

תבונותיז. בדעת  הרמח"ל  יח )ז"ל  הטוב (סי' תכלית  הוא ית"ש האל כי הוא זה בענין להשיג שנוכל  מה השכל, אמר ,
אין  אם כי להם, להיטיב  שיוכל כדי נבראים לברוא ית"ש הוא שרצה מה הוא וזה להיטיב, הוא הטוב  מחוק ואמנם ודאי,
אותה  המקבלים שיהיו  שראוי הנשגבה בחכמתו  ידע  שלימה הטבה ההטבה שתהיה כדי ואמנם, הטבה. אין הטוב  מקבל
צדקה, שמקבל כמי הטוב  בקבלם פנים בושת להם ישאר ולא ההוא הטוב  בעלי הם יהיו  אז כי כפם ביגיע  אותה מקבלים

אמרו , זה ועל ג)מאחר הלכה א פרק  ערלה עכ"ל.'מאן(ירושלמי באפיה'. לאסתכוליה בהית  דיליה דלאו  דאכיל
מישרים המגיד בראשית )וז"ל פרשת יקירא (להב"י, רזא לך לגלאה שדרוני והא וכו' עמך ה' לטבת. י"ד השבת ליום אור ,

דשארי  למידק דאיכא חיים נשמת  באפיו דויפח רזא לך לגלאה איצטרך  והא עמיו אל  דויאסף  רזא למינדע  בעי דאת במאי
דמשמע  לנפש האדם ויהי מאי ותו חיה. בלא ונפש חיים בלא נשמה דלימא סגי דהוה ותו חיה. בנפש וסיים חיים בנשמת 
מתחת  האבות דנשמת  כיון לאקשויי רגיל  דאת  במאי דמילתא רזא אבל באפיו . ויפח  מאי ותו נפש. והוה אתהדר דאדם
טעמא  והיינו אינון קושטא תרווייהו לתרוצי רגיל דאת תירוצא ותרי עלמא . בהאי למיתא איצטריכו  אמאי הכבוד כסא
בכל  טוב  כי אתמר בראשית מעשי בכל דהא למיתמה איכא והא נברא. שלא לאדם נוח אי שנברא לאדם נוח אי דאיפליגו 
נוח דאמר מאן דאיכא אדעתא למיסק אפשר היאך וא"כ  מות  טוב והנה מאוד . טוב  והנה רבנן אתמר במות ואפי' מלה

הכי. למימר וח "ו  נברא כד  גרע  מיגרע דא"כ נברא שלא לא לאדם עד דנשמתין  מתרץ דאת במה דמילתא רזא אבל
פולחנא בלא דמלכא נהמא דאכיל למאן  דמו לעלמא כלומראתו שנברא לאדם לו נוח  אמרו דא מיכספןומשום דגשמתן

למיפק  כדי להבראות להם  ונוח לעלמא למיתי מתאוות הכי ומשום פולחנא בלא דמלכא נהמא למיכל מגרמייהו
כיסופא. בלא נהמא ויכלון  ולשמרה  לעבדה  ובמצות בתורה למתעסק עלמא להאי למיתי בעי כיסופא ותומההוא

חצובות  אינון דהא בקדמייתא דהויין ממאי עילאין בדרגין סלקין עלמא מהאי נפקין כד ובמצות בתורה דעסקי דנשמתן



לנפשך  חכמה דעה טז 

î"ò áøä  úà íéùîùîä  íéãáòë  åéäú ìà'

 ãáìá øëù äöçî –––– 'ñøô ìá÷ì

 úøåúáå [ áéהסולם בעל הקדמתו רבינו  (עיין

ועו"מ) הזוה "ק  על  האריך לביאורו

הרי ההטבה תכלית  להטיב ה' שחפץ שכיון  לבאר

בנ"י אנו  צריכים בתכלית, רצונו  שיתקיים כדי 

טובו  מלא את לקבל הרצון בתכלית  כפי לחפוץ (כי

והעונג ההנאה גודל הוא כך הטובה לקבל  הרצון  גודל 

להטיב  ית' רצונו טפי מתקיים  ובזה הטובה מקיבול

ההטבה) צריך תכלית  לקבל עצמו זה שרצון  [אלא ,

להשפיע  בכדי  הטובה לקבל הרצון שיהא להזדכך 

שיוכל  רצונו  שנתקיים להש"י גדול נח"ר  עי "ז 

כרצונו  חב"ד (ואכמ"ל )להטיב חסידות ובספרי .[

ועוד) א 'מח , עמ ' ג  במדבר  אדמוהאמ"צ (מאמרי

כעבדים  תהיו אל המשנה את לפי"ז פירשו 

הוא  ש'פרס ' פרס, לקבל ע"מ הרב את  המשמשים

מחצה הערבים')לשון  בין ופרס בשחרית  ,('פרס

של  שכר  רק  לקבל המצוות לעשות שלא היינו 

בבחי ' רק  שהם הצדיקים לנשמות  עדן  גן  תענוגי 

המצוה  קיום כוונת  יהא אלא בלבד, השכינה זיו 

העליון  רצון  תכלית  שהוא השלם שכר  לקבל ע"מ

יתקיים  שזה השלם, שכר וליתן להטיב שברצונו

גילוי למקום העוה"ז כל שיהפך המתים בתחיית

דירה  ית ' לו  ויהא הפשוט, האין -סוף אור 

שלימות את  מהש "י  בנ"י  יקבלו  ואז  בתחתונים,

בצוותא  להיות יזכו שקיימו מצוה כל שע"י  הטובה,

בשלימות  ית' בו  זיו ובדבקות  בבחי' רק  (ולא 

בג "ע) כמו המשנה השכינה כוונת  פנימיות  וזה ,

יתגלה  ידם שעל המצוות עשיית  כוונת שתהא

ית ' בו  לידבק  נזכה ועי "ז  העולמות , בכל אוא"ס 

המצוות שנקיים ולא ההטבה, תכלית  שזו  בתכלית,

של  מחצה, של הטבה רק שהיא פרס, לקבל ע"מ

בלבד . בג"ע השכר

 á  ìá÷ì íéàúîä éìëä àåä óåâä ñ"àä øåà  å

æ"ôòå [âé מצוה' רש "י  דברי פנימיות  מתבאר 

גופו עסיק  דכי  מבשלוחו ', יותר בו 

המצוות שכשמקיים טפי, שכר מקבל במצוות 

העליון  והרצון להכוונה מתאים יותר  זה הרי  בגופו 

לתחיה  שיקומו המתים, בתחיית דייקא שיתגלה

בתניא בזה שמבאר וכמו בנ"י  כ)גופות  סי' (אגה "ק 

במחשבה  מעשה ש'סוף  הסוד ע"פ  בארוכה

מאיר  הגשמי  העפר ביסוד  דייקא וע"כ  תחילה',

האוא"ס  שנברא (עי"ש)בחי ' הגוף  דייקא וה"נ ,

אור  את  לקבל המתאים הכלי  הוא הגשמי  מעפר 

הנשמה  שלעת"ל חז"ל [וכדברי  גבול הבלי  הא"ס

מהגוף  בחסידותçéניזונת  בזה שמבארים כמו ,

בחי ' עליון, היותר מהמקום הוא הגוף  ששורש

שלמעלה  הגילויים, מכל שלמעלה אוא"ס עצמות

ואכמ"ל], מהגילויים ששורשה הנשמה משורש 

טפי, שכר מקבל במצוות  דייקא גופו כשעוסק וע"כ 

שלימות את  לקבל מוכשר יותר נהיה שבזה היינו 

_________________________

דבההוא  לומר היינו  לאוצר. יתננו רבנן דאמרי ומה אלהיך . ה' את  החיים בצרור מתעלין הכי ובתר הכבוד  כסא מתחת 
אתו דלא נשמתן חזו  וכד אלהיך. ה' את  החיים בצרור מתעלין הכי ובתר דגופא ולכלוכי מטינופא נשמתא מנקין אוצר
דהיינו נוצר אתה שע "כ  דתנן והא עילוייא בהאי למיזכי כדי להבראות להם נוח  לעלמא דאתו  דנשמתין עילוייא לעלמא
מטעמי  להו ניחא בוודאי ומצות בתורה למיעסק עלמא בהאי למיתי אבל  דגופא דטינופא בגיעולא לאעלא קמייהו  דקשי
וירדו מעשיהם יקלקלו  שמא בסכנתא עיילי עלמא להאי אתו דכד  משום היינו נברא שלא לאדם לו נוח  דאמר ומאי דאמרן.
בצרור  עילאי בדרג' מלמדבק להו  ניחא וכן פולחנא בלא נהמא למיכל  כיסופא למיסבל להו  ניחא הכי ומשום ממדרגתם.

בהא  מלמיתי הכבוד כסא תחת דרגא בהאי להו  וסגי נוצר החיים אתה ע "כ  אתי ובהכי בסכנתא גרמייהון לעיולי עלמא י
עכל "ק. וכו '. כפשוטה,

קונטרסים יח. סה"מ ואילך , ס "ע127 שלום תורת  סה"ש גם וראה ריט  ע ' תרח"ץ סה"מ פצ"א-ב, תרל"ז וככה המשך עי'
ובכ "מ. ב. תיג, ה"ב 
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שיתגלה  העלונה, הכוונה תכלית  שהיא השכר

בתחתונים. הגילוי אור  בתכלית הפשוט אוא"ס 

ìù åøåàî íìåòá íéòèäì  ìéçúä ' ÷ä è"ùòáä

 çéùî

 ÷åðéúäå [ãéרבינו ע"ש  'ישראל' בשם נקרא

[ונכנס  זי"ע הק' הבעש "ט

הוא  ש 'ישראל' לישראל], טוב א"ך ביום לברי"מ

על  שמרמז  ראש ' 'לי  ואותיות רל"א' 'יש אותיות 

ובגופם  בנשמתם שאחוזים בנ"י של הגבוה שרשם

העליון  המלבוש בכתר שבעולם  שערים  (רל "א

הכתרים) כל  כתר – התחיל העליון הק' שהבעש "ט ,

צדקינו משיח של אורו  את  בעולם ולגלות  להאיר 

של מתורתו ה 'טעימה ' בחי' החסידות שתורת  (וכדאי'

שב"ק  ממאכלי טועמים  שבעש"ק  הדין וכמו משיח ,

זכו') חיים  בנ"י'טועמיה  את  הק' הבעש "ט ולימד  ,

אלא  פרס , לקבל ע"מ שלא המצוות כל את  לקיים

ותתגלה  בתחתונים, ית' ויחודו  אורו את  לגלות  כדי 

ואחדותו קרובו(כביכול )אהבתו  עם ישראל עם

כחדא ובן  אב בבחי' סי'בתכלית , קמא ליקו"מ (עיין 

.כב)

ø" äéåיחידי וכל הק ' הבעש"ט רבינו  שבזכות

'מראשית  שבחי ' (משרע"ה הדורות 

והאריז "ל ) אחרית'רשב "י הבעש"ט ועד  (רבינו

מוהר "ן )ו  הליקוטי עם רביה"ק המשתתפים כל יזכו  ,

מידות י"ג כל להארת ישראל בני  אחינו כל

בברי "מ המאירים שנכרתו הרחמים חז "ל  (כדברי

בריתות) י"ג  ולחופה עליה לתורה התינוק ויתגדל ,

בך  אשר  'ישראל בבחי ' ולתפארת לשם ומעש "ט

להכתב  כולנו ונזכה אמת , הצדיקי  בדרך  אתפאר',

ולילך  לידבק  גמורים, צדיקים של בספרן  ולהחתם

לעבוד  האמת  צדיקי אותנו שלימדו  עבודה"י  בדרכי

למלאות הטהורה בכוונה ובתמים באמת הש "י  את 

יחודו וגודל הטבתו  שיתגלו כדי הפשוט רצונו 

דירה  ית' לו לעשות  העולמות בכל הפשוט ואורו

ויגאלנו שיבא צדקינו משיח ע"י בתחתונים

אמן . לאלתר ומיד  תיכף בימינו במהרה

'ø ç" äâäì ç" àãïàîæééø äùî ìàøùéà" èéìù

 î"åèòùá úååöîå äøåú ìåòì å" éð åðá ñðëä ìâøì

 úåöî  íåé÷á úáëòî  äçîùù á"éöðä ùåãéç

 ïéìéôú

 äàøä [ àאת שליט"א למורנו  שליט"א הגרימ"ר 

דבר  משיב בספרו  הנצי"ב דברי

ו) מצות(סוס"י בקיום מעכבת ששמחה שמחדש

בקלותèéתפילין  להניחם אסור  תפילין  דהלא ,

קלות כמו הוא שעצבות הנצי"ב ומחדש ראש ,

התניא  דברי את הנצי"ב לדברי להסמיך  ויש ראש ,

ע"ב  קטז  דף  ובקו"א לא ופ ' כו הקבלה ë(פ' שחכמי (

היא  שעצבות מאוד, העצבות  במדת החמירו 

_________________________

עצבות יט. ה"נ ואסור, הדעת היסח מיקרי ראש וקלות דשחוק דכמו  הרא"ש דלדעת ונראה בתשובתו , שם הנצי"ב  ז"ל
ובטוב  בשמחה אלקיך ה' את עבדת  לא אשר 'תחת כדכתיב אסור מ"מ ראש, וקלות שחוק בזה אין דעצבות אע"ג אסור,
יוצא  ואינו הדעת, היסח  בכלל ה"נ דלהרמב"ם מסחר, ועסק שינה אלא הרא"ש הוציא ולא ראש, קלות  כמו  וה"ז וגו', לבב 
תפילין, מצות  מקיים זה הרי ולהרא"ש שביארנו, מה לפי המצוה ביטול  רק בזה, אין ואיסור תפילין, במצות  זו בשעה

בידים המצוה את ביטל תפילין  אז הניח אם  "ש הרא לדעת אפילו עצבות או שחוק עכ"ל.אבל וכו '. ,
ארז"ל כ. ע"ז כי ומזוני ובני בשרים בחיי חפץ להיות  ה' אור ישכון הדרך  זו לא כי בינה. להשכילך שם, באגה"ק זל "ק

חיי  בבני הנכללים כולם הזה עולם בעניני כלל  רצון שום לו יהיה ולא במציאות  בטל רצונו  שיהי' דהיינו  כו' רצונך  בטל 
הנק' מאין יש שהבריאה דהיינו בראשית  ביוצר אמיתית אמונה רק הוא הענין וביאור חי, אתה שע "כ  וכמארז"ל  ומזוני
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שמים, מלכות עול ופריקת  כפירה בבחי '

שכל  ית ' מאתו שהכל מאמין אינו  שהמתעצב

נחשבת עצבות וע"כ לטובה, רק הם מעשיו 

ראש  כקלות והוי שמים, מלכות עול כפריקת

שמצינו מה עפ "ז לפרש [ויש  בתפילין . האסורה

צדיקים כו"כ השבט בהנהגת  תלמידי העידו (וכן 

עליו) הנחתם הלוי בעת ומשוררים רוקדים שהיו

בעת מעכבת ששמחה יובן  הנ"ל וע"פ תפילין,

המצוות]. מבכל יותר התפילין הנחת 

äçîùä  úåöî –––– äðåùàøä äåöî

øîàå [ á לקשר יש  הנצי"ב דברי  שע"פ  מורנו

זי "ע החת"ס זקינו דברי (חת"ס את

לאפרים) יוסף וירא עה"פ  ויחי פר ' שאמר עה"ת

מצוה  בר בחור בה שמתחייב הראשונה שהמצוה

השמחה  מצוות מצוה àëהיא שתמיד  וידוע ,

כל  שורש  – הכתר נקודת בבחי ' היא הראשונה

שנקודת החת"ס מדברי חזינן  וא"כ  המצוות ,

בזה  מורנו  [וביאר המצוות, כל שורש  היא השמחה

תרי "ג שמצו על נמנית  שאינה אף השמחה ת 

והיסודית השרשית  המצוה ענף היא מ"מ המצוות ,

ישראל  'ישמח בבחי ' בה', האמונה מצות  שהיא

ואכמ"ל]. בעושיו ',

 úåöîì àéä äåöî øáì äðëää ø÷éòù àä

 ïéìéôúä

êãéàîå [â שהעסק ישראל ממנהג חזינן

בר  הבחור  עם שעושים העיקרי

_________________________

מאין  יש הברואים כל שמתהוים ורגע  עת  בכל  היא הזאת  הבריאה נברא לשום  מושגת שאינה חכמתו והיא  חכמה ראשית 
יעלה  האיך  ממש ורגע  רגע  בכל  מאין הווייתו בדעתו  ויצייר הבנתו בעומק האדם וכשיתבונן הכל את  המחיה ית' מחכמתו 
מקור  הוא יתברך  חכמתו שהיא האין הרי בעולם יסורין שארי או  ומזוני חיי מבני יסורים שום או  לו רע  כי דעתו  על
רע  אין באמת  אבל  יסורים או  רע לו  נדמה לכן מושג שאינו מפני רק מעוה"ב  שלמעלה העדן והוא והעונג והטוב החיים
אתר  דלית להאמין האדם נברא שבשבילה האמונה עיקר וזהו טובו  ורב לגודלו מושג שאינו  רק טוב  והכל  מלמעלה יורד 
האדם  שישמח  הכל ראשית  וע "כ  היום כל טוב  רק והוא הואיל  במקומו  וחדוה עוז וע"כ חיים מלך פני ובאור מיני' פנוי

רגע בכל  עמו  ומטיב המחיה בה' באמונתו ממש ויחיה ושעה עת בכל שיש ויגל  בעצמו מראה  ומתאונן  שמתעצב ומי
האמת  חכמי במאד  העצבות מדת הרחיקו "כ וע "ו ח ככופר  זה והרי טובה איזה  לו וחסר  ויסורין  רע מעט אבל לו .

אמיתית  בהשוואה אצלו  שוין ולאו הן העולם עניני ובכל בעולם יסורין משום יחוש לא מראה המאמין לו  שוין שאין ומי
הוא  וע"כ א"ע אהבתו  בשביל  עו "ג בחיי ולחיות ה' יד  מתחת  לצאת א"ע ואוהב  עבדין דלגרמייהו רב מערב שהוא בעצמו
בנסיונות  לנסותו בשביל  הוא בעוה"ז האדם בריאת עיקר כי נברא שלא לו  ונוח  לו  טוב זה כי ומזוני ובני בשרים בחיי חפץ
חפץ  הוא ובהם מס "א המשתלשלים הגוף  תאוות  שהם אחרים אלהים אחרי לבבו  יפנה אם בלבבו אשר את  ולדעת אלו 
וכל  בהם חי הוא שבאמת ויאמין חיים, מאלקים המשתלשלים אמיתים חיים לחיות יכול] שאינו [אף ורצונו  חפצו אם או
הכל  כן ואם כו ' מלה ואין כוננו  גבר מצעדי מה' כי מס"א שלא פרטיותיהם בפרטי באמת  משתלשלים עניניו  וכל צרכיו 
כל  בגלוי הנדמה שהרע  שמאמין זו שבאמונה בגלוי גם טוב  הכל נעשה באמת זו ובאמונה מושג שאינו רק בתכלית טוב 
ומתעלה  נכלל  זו  באמונה הרי מעוה"ב  שלמעלה העדן והיא מושגת  שאינה יתברך  חכמתו  שהיא העליון מטוב הוא חיותו 

עכל "ק. הגנוז. העליון בטוב המדומה הרע  באמת 

ואמרתיכא . שם, החת "ס שש ז"ל  הוא הכוכבים בצאת "ד  י שנת בכניסת מיד  הנער שמקיים  ראשונה מצוה שזהו
דאורייתא  "ע מ היא והשמחה  אלקיו ה ' מצות עול לקבל שזוכה ואמרתי ושמח כל מרוב לבב ובטוב בשמחה לעבדו

והשמחה  הי"ט תלה אלא הקדושה תורתינו מתן ביום לשמוח  בתורה נתפרש שלא כמו  זה ביום לשמוח בתורה נתפרש שלא
גופי' זו שמחה א"כ  צווארנו על עול  בקבלת  לשמוח שנתחייב  במ"ע אותנו שיצוה יתכן לא כי חטים וקציר הביכורים ביום
זו שמחה ומטרדת עלינו תורתינו עול  לקבל שזכינו מעצמינו שמחים ואנחנו  ציוה לא הקב "ה אלא צווארנו  על היא עול 

לנו  ישוו לא חפצים וכל עה"ז שמחת שהיא חטים קציר בכורי שמחת  מצוה נשכח  בר  ביום עכל "ק.וכן וכו '.



תשע"ז  תצא כי  פרשת דא"ח יט ליקוטי 

התפילין  מצות בענין הוא לחנך המצוה (שעוסקים

יותר זו למצוה דייקא ולהכינו מצוה הבר לפני אותו

המצוות) הם מלכל  שתפילין  במקו"א בזה וביארנו ,

הפנימית נקודה שהיא בה', הדביקות  מצות  בבחי '

טפי, א"ש הנצי"ב לדברי  אך  התורה"ק , כל של

השמחה  נקודת  היטב מודגש התפילין  במצות שאף 

היחידה  המצוה הרי שלדבריו המצוות , מבכל יותר 

התפילין  מצות  היא השמחה נקודת בה שמעכב

וכנ"ל.

 úçðäá áééçå øúåî  ìáàã àä  ìò øåàéáä

 ïéìéôú

 íðîà [ã הנצי "ב שלדברי מורנו  בזה הקשה

בתפילין , וחייב מותר  אבל איך צ"ע,

להניח  לו  מותר ואיך  בשמחה, אסור  אבל הלא

המלבי "ם  דברי ע"פ  הגרימ"ר בזה ותי' תפילין,

אורה  היתה 'ליהודים עה "פ אסתר מגילת על (בפי'

וששון ') לששון ,ושמחה  שמחה בין  החילוק שמפרש 

משא"כ  בגלוי , חיצונית שמחה הוא ש'ששון'

שאף  יבואר ועפ "ז בלב, פנימית היא ה'שמחה'

התפילין  במצות  מעכב אין  הנצי "ב שלדברי

שתהא  סגי אלא לחוץ, בהתגלות  השמחה שתהא

בתפילין  מחויב אבל וע"כ לבו , בפנימיות השמחה

סוכה  במס ' הידועים רש "י  מדברי האבנ"ז  וכדדייק

דרשות) טירדא  ד "ה  ע"א כא האבל (דף חיוב שכל

על  ולא החיצונית, ההתנהגות על רק  הוא

להיות האבל שא"צ שבלבו, הפנימית ההרגשה

בזה  שרמז  [וכהרמז לבו, בפנימיות  ח"ו  בעצבות

ב'ין  א'יך ר"ת ש'אב"ל' זי "ע מקאז'ניץ המגיד 

ימיáëל'וסטיג  לגבי  גם בספה"ק  גם וכדאשכחן  ,[

בהם  שנצטוינו  באב, בתשעה ובפרט המצרים בין 

זו אין  זאת שבכל ביהמ"ק, חורבן  על האבילות  על

אף  לבו , בפנימיות בשמחה התומ"צ לקיום סתירה

הרה"ק  בזה שביאר וכמו עצמו, באב תשעה ביום

משה הישמח להרה"ק זי "ע מלובלין (כמובא החוזה

פר היש"מ  מנכד  לב ייטב שרה בס ' חיי ' âë,(

השראת על היא הלב בפנימיות שהשמחה

הגלות, בזמן  עתה אף עמנו שנמצאת השכינה

איתנו שורה שאז המצוות  קיום בעת ובפרט

ואף  במקומו . וחדוה ועוז שאת, ביתר השכינה

בלחש  מתפללין בת "ב וכן שאבל בשו"ע שאשכחן 

אך  חיצונית , הנהגה רק הוא זה כל נמוך , ובקול

שמחה  המצוות  ומקיימים מתפללין הלב בפנימיות 

שע"י שחששו זי"ע צדיקים [והיו בת"ב, אף

להתפלל  יוכל לא נמוך ובקול בלחש  התפילה

כדבעי  'תחת בשמחה – הגלות  עיקר  היה (שע "ז

_________________________

הרועיםכב. אביר שנה)בספר אות נזר, האבני הקדוש(תולדות  רבינו כשהיה אחת  פעם וז"ל, באטוואצק (-האבנ "ז )כתב
מווארקא בונם'ל ר' מו "ה כקש"ת  וכו' המפורסם הצדיק הרב את  לנחם עמי מאטוואצק)נסע ר"ל,(הרבי אבל  אז שהיה

ע "ז  פשט  הק' רבינו  לו  ואמר ל'יסטיג, ב'ין א'יך  הוא אב "ל  ר"ת  כי זצלה"ה מקאזניץ המגיד  בשם הקדוש רבינו  לו  ואמר
בסוכה פרש"י דרשות )עם טירדא ד"ה ע "א להראות (כה הוא ואבילות  בלב  אנינות כי לאבילות  אנינות שבין שהחילוק ,

עכ"ל. להצטער חייב אין בלב  אבל ע "ש המת  כבוד 
המים בארות וישב)ובספה"ק .הבי (פר' זי"ע, מיערוסלאוו  מהר"ש הרה"ק בשם כן א

הדרךכג . לו הורה ז"ל  מלובלין הקדוש רבינו  כי איך ממוזלה"ה ששמעתי מה ע"פ  וזל"ק, בשדה', לשוח יצחק  'ויצא עה"פ
צהלתו החכם אמר כבר אבל ביה"מ, חורבן על  ודואג מיצר שיהא שמים ירא לכל  ראוי בשו "ע נאמר כי הגם וא"ל  בו, ילך 
ע"פ והוא שעה, באותה בשמחה להיות  ראוי עכ "ז מים, ופלגי ותחנונים בבכי חצות  שאומר בעת וגם בלבו, ואבלו  בפניו 
עכ "ז  ובכה, הלך  בשבי' במעמדו  המלך  את וכראותו ומיודעיו , מאוהביו אחר אצל  ולפוש לעמוד  והגיע שנשבה למלך  משל 
רבינו עכ"ד  ה', פני נוכח  כו ' רוני קומי שנא' כנגדו  שכינה שעה באותו כו' מובן והנמשל אצלו , נתאכסן המלך כי שמח
הבכי' שתהי' היינו  ולזמרה ולשירה לבכי משותף  לשון רנה כו' בלילה רוני קומי הכתוב שא' שזה מוזלה"ה ואמר הק'.

עכל "ק. והבן. ה' פני נוכח א' והטעם ושירים בשמחה
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וגו'') לבב  ובטוב  בשמחה  ה"א את  עבדת לא  ,אשר 

בקודש  כדרכם רם בקול בת"ב אף  התפללו  ע"כ

תמיד ].

 çëåî úåèùôá éë –––– ò"ö í"éáìîä éøáã

 úåéîéðôá ïåùùå úåéðåöéçá äçîùù

øîàå [ ä אפשר הנצי "ב דברי שאת  שאף  מורנו

מ"מ  כנ"ל, המלבי "ם דברי  ע"פ  ליישב

בגמ' שהלא צ"ע, המלבי"ם דברי דאמת  אליבא

ע"ב) טז  דף אורה (מגילה היתה 'ליהודים עה"פ  אי '

זו ששון  טוב, יום זה שמחה וגו ', וששון ושמחה

היא  ששמחה הגמ' מדברי  משמע מילה,

במצות בו  שנצטוינו  טוב ביום כמו  בחיצוניות ,

חיצונית שמחה על שהכוונה בחגך ', 'ושמחת 

בשר  ביו"ט לאכול שחייבים ביו "ט, שמעכבת 

מילה  זו  וששון  לחוץ, השמחה ולהראות  יין  ולשתות 

המוסתרת לה' פנימית התקשרות  של נקודה היא

בחז "ל עליה שנאמר  מילה במצות  (עי'וכמרומז 

ד"ה  שם ורש"י ע"א קל דף ובשבת ע "ב , מג  דף  מנחות 

אנכי) במרחץ שש בהיותו דהע"ה אמר שעליה

שאז  רב', שלל כמוצא אמרתך  על אנכי  'שש 

נזכר  חיצונית  מצוה מכל ערום במרחץ בהיותו

ההתקשרות של הפנימית בנקודה דהע"ה

ושש  שבבשרו המילה ע"י  הש"י, עם שלו התמידית 

עליה, המלבי"ם בלבו מדברי להיפך מכ"ז  (וחזינן 

לשמחה) ששון  שבין בחילוק  הנ"ל וכן בפירושו ,

את שמחה בשם שקוראים בנ"י כל בפי מורגל

שנוהגים  וכמו  השמחה, של החיצונית  ההתגלות 

להראות לקהל סעודה לעשות  שמחה הבעלי 

נקראים  זה שם ועל לכל, שמחתם ולגלות  ולהוציא

שמחה' 'בעלי  להקרא בשם צריכים היו (ולהמלבי"ם

ששון ') 'בעלי .בשם

äúéä íéãåäéì'ã  ÷åñô  ìò  åøåàéáá à"øâä éøáã

'ïåùùå  äçîùå  äøåà

ïëå [å על בפירושו  הגר"א בביאור  להדיא אי '

היתה  'ליהודים עה"פ אסתר מגילת

היתה או ליהודים וז "ל, ויקר', וששון  ושמחה רה

והם  תמיד אותות צריכין  ישראל כל פי' וכו '. אורה

הממוצע  היא ותורה תפילין, ואות  מילה אות

תורה, זו  אורה מ"ש וזה אות, עצמו הוא ושבת 

מילה, זה וששון  שבת, אות נגד  וזה יו"ט, זו  שמחה

אלו של ר"ת לכן  מכולן כלל ותורה תפילין . זו  ויקר 

התיבה. כל של כלל הוא ור"ת תורה, גימטריא

שמחה  אחר הוא ששון כי וששון שמחה ואמר 

חפץ  למצוא שהולך  הוא שמחה בגמ', כמ"ש 

בידו, החפץ בשכבר אח"כ  הוא וששון בשמחה,

 áìá ïåùùå, מינך עדיפנא אנא שמחה וז"ש  ,

אנא  אמר וששון  ליהודים, וששון שמחה דכתיב

פי ' ישיגו , ושמחה ששון דכתיב מינך, עדיפנא

השמחה  אחר  הולכין הזה בזמן  כי אמת, ששניהם

הוא  הששון אבל תחילה, שמחה הוא אותה להשיג

יהיה  אי"ה לבא לעתיד  אבל להשיג, שרוצין  החפץ

שמחה  עוד  להשיג הולכין  יהיו הששון  שישיגו  אחר

את בזה [והזכיר עכ "ל. כו'. ושמחה ששון  זהו

תזריע)המובא פר' שיחה דרך  הגר"א (בס' מדברי

תהא  עולם לחיי  פטירתו  אחר  בג"ע שלו שהדרשה

ושמחה]. דששון  זו בסוגיא

 ïéøúã úåãåñ  ô"ò à"øâä éøáã úå÷îò øåàéá

 ïéçéùîä

øàéáå [æ הגר"א רבינו  דברי  עמקות  את  מורנו 

להיכלות בפירושו  הגר "א עפמש "כ

ע"ב)הזוהר  יד  דף אור ושמחה (יהל ששון  ביאר  שם

יוסף , בן  משיח ששון - משיחין , דתרין בסוד  הם

יחוד  שיש שם ומבאר  דוד, בן  משיח ושמחה-

החול בימות  ומב"ד בחי'דמב"י  שהוא הגלות (ובזמן

החול ) הנצח ימות בספי ' ומב"י מב"ד  אחוזים שאז  ,

איהו  מב"ד)וההוד , ולאה-שורש בנצח,(ז "א-ישראל 

מב "י)ואיהי  הרי(רחל -שורש זו  שבבחי' בהוד ,

שבבחי ' למב"י  המשפיע הזכר בבחי ' הוא מב"ד

ימות, שלא מב"י  על מתפלל מב"ד זה ובבחי' הנוק ',

עושים  לילה וחצות ומעריב מנחה בתפילת  וכמו 

דשחרית ליחוד בזה ומשפיעים לאה עם יחודים



תשע"ז  תצא כי  פרשת דא"ח כא ליקוטי 

הבירורים  מברר  באצי ' שז"א וכמו  רחל, שבבחי'

הגר"א  מש"כ  וזהו לבי"ע, היורדת  רחל בשביל

לפני תחילה שמחה הזה שבזמן  אסתר  במגילת

המשפיע  הזכר  הוא מב"ד  בחי' היא ששמחה ששון ,

מב"י יתהפכו  לעת"ל אך מב"י , שבבחי' לששון 

יס  בבחי ' להיות  ,(מב"ד)ומלכות (מב "י)ודומב"ד 

מב"י למב"ד (יסוד)ואז ביחוד (מלכות)משפיע וכמו  ,

י ' נקודת שמתגלה דשב"ק  במוסף  שנעשה דשב"ק

לעת "ל  וע"כ  לדוד, המשפיע יוסף  שהוא שבדוי"ד

לשמחה(מב "י)ששון .(מב"ד)קודם

øåàéáäå הוא שששון  הנ"ל ע"פ הוא זה בכל

בחי ' הוא ושמחה הפנימיות, בבחי'

המשיחין , תרין עבודת  של הבחי' וזו  החיצוניות ,

ופנימיים  עליונים בתיקונים עוסק  יוסף  בן שמשיח

את להחזיר  עוסק דוד בן  ומשיח בנ"י, נשמות  של

בתיקון  אף  ולתקנם שלימה בתשובה בנ"י 

הזה ובזמן החול )החיצוניות, ימות  של  העבודה (בחי'

ידם  על לגלות  חיצוניות בפעולות להרבות העבודה

הפנימית  הנקודה את את שמתקן מב "ד  (בבחי'

לששון ) שמשפיע שמחה  – ולעת"למב"י (וביום ,

הפנימית שב"ק) נקודה ומאיר  (ששון -מב "י)מתגלה

על  שאת  ביתר  ושפע אור מושפע ומכוחה

ע "י החיצוניות  דלעת"ל  החיצוני העולם תיקון (בבחי'

שיתגלה) מב"י של הפנימי אור  בכוח  והיוצא מב "ד  ,

נקודה  על מרמז  תמיד  שששון לעניננו, מכ"ז 

דלעיל]. המלבי"ם מדברי  ולהיפך  – שבלב הפנימית

'ïåùù'ä úãå÷ðù á"éöðä éøáã  úà áùééì ùé

 ïéìéôúá  úáëòî

êà [ç של והחידוש  היסוד עצם את ליישב יש 

הגר"א  לדברי  אף  ולהתאימו  הנצי "ב

בלבו עצב שהוא היינו בעצבות שהוא שמי  הנ"ל,

ה'ששון ', נקודת לו שחסר היות בתפילין , אסור

וע"כ  בהש "י , הפנימית ההתקשרות  נקודת שהיא

הגמ' לדברי מתאים וזה תפילין, להניח זכאי אינו

נקודת על מרמז שכנ"ל מילה', זו  ש'ששון

הוקשו ותפילין  שמילה וכידוע להש "י , ההתקשרות

כמו וע"כ 'אות', בשם נקראים ששניהם זל"ז ,

שייכים  התפילין גם כך  'ששון' נקראת  שמילה

תפילין  בהנחת  שמעכב היינו הששון, לבחי '

הנ "ל ) דהנצי"ב  שיהא (אליבא  היינו  הששון , נקודת 

בהנחת וחייב מותר אבל וע"כ  בהש "י , בלבו  שש 

בשמחה אסור  שאבל שאף שאסורתפילין (היינו

חיצונית) שמחה להראות לאבל האבל יש  מ"מ ,

בהש"י. בלבו ששון 

 áåéçä  ÷åñôä éøáãî ãîìð à"øâä éøáãì

 é" äãåáòá  úéðåöéç äçîù  úåàøäì

êéùîäå [è שלד הנ"ל הגרימ"ר הגר"א ברי

השמחה  להראות  היא ששמחה

הנ"ל  מקרא הנלמד  חיוב לגבי  נפ "מ א"כ  בחוץ, אף

ובטוב  בשמחה ה"א את  עבדת  לא אשר ד'תחת 

שסגי לפרש אפשר היה הנ"ל שלהמלבי"ם לבב',

אך  בלבו, פנימית בשמחה המצוות  כשמקיים אף

חוץ, כלפי השמחה להראות  היא ששמחה להגר"א

בבחי ' רק לא הש"י את  לעבוד  בקרא נצטוינו א"כ

שבלב הפנימי  בתיבות הששון שמרומז  י"ל (שזה

לבב') השמחה 'ובטוב  את ולגלות  להראות  יש  אלא

לבחוץ. אף בעבודה"י

äçîùå ïåùù –––– ø"ùúå é" ùú ïéìéôúä 'á

øùé÷å [é אל והשמחה, הששון ענין  את מורנו

התפילין , שב' שי"ל התפילין, מצות

ושמחה, דששון  הנקודות ב' כנגד הם ותש"ר , תש "י 

ונאמר  הלב, כנגד שהם יד של שהתפילין והיינו

חז "ל ודרשו  ידך', על לאות לך  'והיו  דף בהם (מנחות

ע"ב) על לז  מרמזים לאות', לאחרים ולא לאות  'לך 

ראש  של ותפילין  שבלב, הפנימי הששון נקודת

נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל 'וראו בהם שנאמר 

שבראש תפילין אלו – ע"ב)עליך ' ו דף ,(ברכות

לעיני חוץ כלפי  אף  השמחה התגלות על מרמזים

כל,



לנפשך  חכמה דעה כב 

 ïå÷éúá  ÷ñåòä -é"áî ãâðë –––– ãé  ìù ïéìéôú

íéãéä ãåñá é"ðá úåîùð

øùé÷å [ àé בארוכה שנתבאר  למה זאת 

תפילין  הל' על לביאור  בהקדמה

תשס"ז ) החכמה  ים  שתש"י(שבספר מול, (שנמצא 

רחל ) פרצוף עמידת יוסף ,מקום  בן  משיח כנגד  הם

מרחל ) מוס (היוצא  התש "י  וע"כ  ואינן , תרות

הצדיקים  שהם מב"י, בחי ' על רמז  שזה מגולות ,

נשמות תיקוני  שעושים מב"י , שבבחי ' הגדולים

עוד  מוסתר באופן הגאולה בתיקוני ועוסקים בנ"י 

המוסתר  הששון  בבחי ' כנ"ל וזהו  הגלות, ימי בתוך

כדברי הידים, לבחי' שייכת  מב"י  [ועבודת בלב,

בעטלירס  דהז ' במעשה מעשיות  בסיפורי רביז"ל

יג ) יוסף (מעשה כנגד  שהוא השישי  מהבעטליר  ,

הצדיק  הוא הרי יוסף, בן משיח ובבחי' הצדיק,

את ומתקן  מוציא שבהם הידים, בבחי ' שעבודתו 

המלכה  מבת בין ãëהחיצים השייכות  וחזינן  ,

את שמתקן  יוסף בן  משיח לעבודת יד  של תפילין

_________________________

והנה כד. ידים, בלא שהיה אותו את בכאן לוקחין איך  מתגעגעים, והיו  שמחים. כן גם היו  הששי ביום שם, רביז"ל  ז"ל 
להם, ואמר אותם ונשק כנ"ל, כן גם להם ואמר החתונה. על  אצלכם באתי הנה הנני! ואמר בא, שאני הוא סבורים (אתם

בידי) מום בזה בעל שבידי הכח  עם משתמש אני שאין רק בידי, כח לי יש באמת  רק ידי. על כלל  מום בעל אני אין .
המבצר מן זה על הסכמה לי ויש אחר. לענין הכח  את  צריך  אני כי שלאס)העולם. מים(שקורין ואשיריקן של דעם (פון

,שלאס)
וזה  בידיו , זו  גבורה לו  שיש התפאר זה שבידיו , בכח מתפאר ואחד אחד כל והיה אנשים. איזה יחד  ישבנו  אחת פעם כי

בידיו. לו שיש בגבורה התפאר אחד  כל  וכן בידיו . פלונית גבורה לו  שיש כח(הינו)התפאר לו שיש מתפאר היה אחד  כי
כבר  שהורה פי על שאף  בידיו , כזה כח  לו  יש כי אליו. ולמשכה לחזר יכול הוא חץ מורה שכשהוא בידיו, כזו  וגבורה
כי  חצים, מיני עשרה יש כי להחזיר, יכול אתה חץ איזה אותו, ושאלתי אליו. ולמשכה לחזר להחזירה יכול עדיין החץ,
אותה  שכשמושחין סמים. מיני עשרה ויש סם. באיזה אותה מושחין חץ לירות  כשרוצין כי הינו, סמים. מיני עשרה יש

יותר. גרוע  אחד  שכל  סמים, מיני עשרה יש וכן יותר, מזקת  היא שני בסם וכשמושחין כך , מזקת  היא זה שמזיקבסם (הינו

עשרה יותר) שהם בהם, החץ את שמושחין הסמים שנוי מחמת  רק אחד, מין הן החצים כי חצים. מיני עשרה בעצמו  וזהו 
גם  להחזיר. יכול אתה חץ מן איזה אותו שאל  כן ועל חצים. מיני עשרה נקראים כן על  כנ"ל, קדם מינים אם אותו, שאל 

אפלו השיב , זה ועל להחזירה. יכול עדין החץ שהגיע אחר גם ואם להחזירה, יכול  הוא לו שזרקה לאותו  החץ שהגיע 
להחזיר. יכול  הוא פלוני חץ מין השיב , כנ"ל, וכו ' להחזיר יכול הוא חץ מין איזה אך  להחזירה. יכול  עדין החץ, כשהגיע

לו, כנ"ל)אמרתי החץ בענין שהתפאר לזה אמר זה, כל שמספר ידים בלא שהוא זה את (הינו לרפאות יכול  אתה אין כן, אם
וכו ', מלכה, הבת  את  לרפאות יכול אתה אין כן על  אחד. חץ מין אם כי ולמשך  לחזר יכול  אתה שאין מאחר מלכה, הבת

הנ"ל חלקים התשעה כל  הינו, יכולים. אתם שאין מה יכול אני השיב, שלך, היכולת  מהו הם. ואמרו  הנ"ל)ענו  שאין (מכל
הכל. יכול אני יכולים, אתם

פעם  ותפסה. בידו עלתה אשר עד  לתפסה, בתחבולות והשתדל מלכה, בבת  אחד  מלך  חשק אחת פעם כי מעשה. יש כי
ופתרו חלומות פותרי לכל וקרא בלבו , החלום ונכנס והקיץ אותו. והרגה עליו עמדה שהיא המלך , לאותו  לו  חלם אחת
צר  אותה יהרג לה. לעשות  מה לנפשו  עצה לתת  המלך  יכל ולא אותו. תהרג שהיא כפשוטו, החלום שיתקים כפשוטו. לו 
ליד תבוא ועתה כך , כל  אחריה השתדל הוא כי מאד. לו חרה וזה יקחנה. אחר איש כי לו, חרה זה פניו  מעל ישלחה לו .
יחזיקה  אחר. אצל  שהיא מאחר אותו , תהרג שהיא החלום להתקים יכול בודאי עתה אחר, ליד ותבוא ישלחה אם וגם אחר.
מחמת  קצת , קצת אצלו שלה האהבה נתקלקל  כך בין לה. לעשות מה המלך  ידע ולא כנ"ל. החלום מחמת מתירא הוא אצלו 
שנעשה  עד  ויותר, יותר פעם בכל אצלה האהבה כן גם נתקלקל  היא גם היא וכן ויותר. יותר נתקלקל  פעם ובכל החלום,
יש  כי מים. של  המבצר אצל נמצאת שהיא לו והגידו  ובאו לבקשה. אחריה המלך ושלח מפניו, וברחה עליו , שנאה אצלה
גם  היא המבצר בתוך שם עליה שהולכין הקרקע וגם מים. של  וכולן מזו , לפנים זו חומות עשר הם ושם מים. של מבצר
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על  מונחים מב"י  שבחי ' תש"י וע"כ  הידים, ע"י  בנ"י 

שהידים היד. במקו"א  נתבאר  הענין  (ופנימיות

ואכמ"ל ) דמב "י דהחכמה  המקיפים אורות ].ממשיכים

 ïá –––– ãåã ïá çéùî ãâðë –––– ùàø  ìù ïéìéôú

ùàøá éùé

ïéìéôúå [áé ראש עומד של שלהם  (שהקשר 

לאה  פרצוף  עמידת במקום  בעורף 

מב"ד) שורש דוד ,– בן  משיח בחי ' כנגד הם ,

חז "ל בדברי ע"א)וכמרומז  קב דף  'מי(סנהדרין ,

בן  משיח של שעבודתו בראש', ישי  בן – בראש 

הרמב"ם  וכדברי כל, לעין בהתגלות  תהא דוד

ה"ד) מלכים מהל ' כל (פי"א  את  יכוף דוד  בן שמשיח

ישראל  נדחי כל את ויקבץ ה' מצוות לשמור העולם

במקומו , ביהמ"ק  ויבנה פעולות לארה"ק , הם (שכ "ז

שהיא  השמחה  בבחי' כל , לעין  ונראות הנגלות

חוץ) כלפי עם התגלות  יחד כולנו  שנזכה ויה"ר ,

בששון  תמיד  הש "י  את לעבוד המצוה בר הבחור 

ש 'יראו נזכה ועי"ז כל, מרוב לבב ובטוב ובשמחה

באמת', בישעותך נפשינו ותגל לבנו וישמח עינינו 

לעין  מקדשנו  בית ובנין צדקינו  משיח בהתגלות 

בב"א. גדולים ברחמים כל,

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

בודאי  כי לספר. צרך אין המבצר זה של  החדוש וגדל  המבצר ויפי מים. של הכל ופרות, אילנות שם יש וכן מים. של כן
בו , שיכנס מי במים נטבע  יהיה כי אפשר. אי המבצר זה בתוך  ולכנס  מים. של מבצר שהוא מאחר מאד , נפלא חדוש הוא
של  המבצר אותו סביב  שם הולכת והיתה המבצר. אותו  עד  באה כשברחה, הנ "ל  מלכה והבת מים, של כולו שהוא מאחר
ישבה  מלכה הבת  זאת כשראתה לתפסה. וחילו  המלך  והלך  כנ"ל. המבצר אותו סביב  שם הולכת  שהיא למלך והגידו מים.
כן  פי על אף אולי וגם, אצלו . ותהיה המלך, אותה משיתפס  במים לטבע  יותר רוצה היא כי המבצר. לתוך  שתרוץ עצמה
כן  על  כן, שהוא מאחר אמר, המים, אל  בורחת  שהיא כך המלך  כשראה הנ "ל . מים של  המבצר לתוך לכנס ותוכל תנצל ,
סמים  מיני בעשרה שמשוחים חצים מיני העשרה כל אליה והגיעו  אותה, מורים והיו תמות. תמות ואם אותה. לירות  צוה
באלו שערים שם יש כי מים. של החומות  של  השערים דרך ועברה לתוכו , ונכנסה הנ "ל , המבצר לתוך ברחה והיא כנ"ל.
שם  ונפלה לפנים שבאתה עד  מים, של המבצר של  חומות העשרה כל  לתוך ונכנסה עברה והיא הנ"ל. מים של  החומות

אותה. רופא ואני חלשות . הנ"ל)ונשארה ידים בלא שהוא זה ,(הינו
והמלך במים. שם יטבע  כי הנ"ל, חומות  העשרה כל  לתוך  לכנס  יכול אינו  הנ"ל צדקות מיני העשרה כל בידו שאין מי כי
הם  מים של  החומות  ואלו הנ"ל. מים של חומות העשרה כל  לתוך  לכנס  יכול ואני במים. ונטבעו  אחריה רדפו הנ "ל  וחילו 
עומדים  הם הנ "ל , חומות  העשרה שהם הגלים ואלו  אותם. ומנשאין הים גלי מעמידים הם והרוחות  כחומה. שעמדו  הים גלי
לחזר  יכול ואני כנ"ל, חומות  העשרה כל  לתוך  לכנס יכול  ואני הגלים. את  ומנשאין המעמידין הם הרוחות  אך  שם. תמיד 

חצים. מיני העשרה כל הנ "ל , מלכה הבת  מן הינו  ממנה, העשרולמשך  ידי על דפיקין מיני העשרה  כל יודע ואני
אותה  לרפאות יכול ואני דפיקין, מיני מהעשרה מיוחד  דפק יודעין  אצבעות מעשר ואצבע אצבע בכל כי אצבעות.

בידי  כזה  כח לי שיש נמצא אותה. רופא אני כן ועל נגינה . מיני העשרה כל ידי זאת על לכם נותן אני ועתה כנ "ל .
ע"כ. וכו'. מאד  רבה וחדוה גדולה. שמחה שם ונעשה במתנה.
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הר"ן  àשיחות

 íòô ìò ìèî , äëøáì åðåøëæ åãëð äéä úçà

 úåòåáòáà) ïé÷àôä  éìçî ùøò

 ãàî éðôì ìáå÷  äéäå ïìöì àðîçø (úåøåçù

øîàå æà éì  øôñå ãàî äæî ìåãâ øòö  åì  ùéù

 àúéà éë íðéáäì  øùôà  éàù 'ä éëøã  ùéù

 ãçà ïá ÷ìúñð , äëøáì åðåøëæ  é" øàä ìöàù

åãéîìúì äìâù ãåñä ìéáùá  ÷ìúñðù , øîàå

 úîàá àìäå  äëøáì åðåøëæ ìàèéå íééç  éáø

 íééç  éáø éë  åì úåìâì çøëî äéä é"øàä

 äéä åá  øéöôäùëå ,ãàî  åá øéöôä ìàèéå

 éë  íìåòì àá àìù  øîà  éë , åì úåìâì çøëî

åðåøëæ ìàèéå  íééç  éáø ìù åúîùð ï÷úì íà

 úåìâì íéîùä ïî çøëî  äéäù àöîð  äëøáì

øëæðë  äæ  éãé ìò  ùðòð ïë éô ìò óàå ,ãåñä  åì

 ìëùá ïéáäì øùôà  éàù 'ä éëøã åäæå ìéòì

.ïôà íåùá

ïáåîäååøòö ìëù  åîöò ïéðòì  åéøáãî

 àåä ìëä , åéçéù  åéðá øòöå ïéøåñéå

 êøáúé  íùäì åðáø÷ì åðîò  ÷ñåòù úîçî  ÷ø

 íùä éàãåá  éë ,äæì çøëî àåäù  éô ìò óàå

 áùåç êøáúé àåä  éë ,äæá  äöåø êøáúé

 ïë éô ìò óàå ,çãð  åðîî çãé ìáì úåáùçî

 éë  äæ éãé ìò ãàî íéìåãâ íéù÷ íéøåñé åì äéä

øôñîå êìåä  äéäå ìéòì  øëæðë ' ä  éëøã àåä

 äìåç åãëðù äæî åì  ùéù ìåãâä  åøòö  éðôì

åîöòá àåäù äöåø àåäù  øîàå ìéòì  øëæðë

 àåäù  øîàå ì"ðä ÷åðéúä ãòá äìåç  äéäé

(ïéöëòø÷ ïéøå÷ù)  ÷åðéúä úåçéðâ ìë  ùéâøî

 éì áùçé úàæ êà :øîà êë øçà 'åëå  åáìá

 êåúá  äìåç  åì  ùé øçà íãàùë  íâù  äáåèì

åéìò ììôúäì ù÷áî åà ïåéãô  éì àéáîå åúéá

 ìéòì øëæðä ìëë ùîî äæë øòö ïë íâ éì ùé

 ÷çøúî áø÷î  äéäù  åðéùðàî ãçàùë  íâ

 éáìá ùîî äæë øòö  éì  ùé , íåìùå ñç  åîöò

 ÷çøúðù ãçàî æà  øôñå ,ìéòì  øëæðä ìëë

øòö ìë åðîî  åì  ùéù øîàå ,íéîéä ïúåàá

åéùðàî ãçà ùéàî éúòîù áåù .ì"ðä

 äæ ïéðò ,äëøáì åðåøëæ åðáøî ïë íâ  òîùù

 íéøôà äîìù ïè÷ä  åðá åìöà ÷ìúñðù úòá

 ì åðåøëæ íéøåñé åì ùéù øîàù ,äëøá

 äìâ àì , äëøáì åðåøëæ é"øàä àìä  åðìéáùá

 éðàù ïëù ìëî ,ùðò åì  äéä ãçà ãåñ  íà éë

:äìàë úåáø úåãåñ êë ìë  íëì  éúéìâ

åðéáøלגאולת ששייך  הסוד  את  אז גילה האריז "ל

סוף, ים קריעת  סוד  (שעה"כ ישראל,

ע"א) פ"ו דף  י"ב דרוש פעמים ספיה"ע שני  ובאמת  .

ים  קריעת סוד כשגילה אחת  פעם המעשה, זה היה

אחרת ופעם רח"ל, הקטן  בנו נפטר  ואז  סוף

שבזה"ק  איילות  שני  סוד  נה :)כשגילה (מצורע 

את שגילה אחר ואז  הגאולה, מענין  שם שמדבר

שיסתלק הגזרה נגזרה הזה, (כמבוארהסוד 

המלך) עמק  .בהקדמת 

 éë ענין שהוא יוסף  בן  משיח בחי' היא רחל הנה

בן  משיח בחי' היא ולאה התורה, סודות  גילוי

ההלכה. ופשטות  ונגלה ובקשות, תפילות  ענין דוד,

_________________________

אי"ה.א. בקרוב  שי"ל  הר"ן שיחות  על החכמה' 'ים ספר מתוך 



הר"ן כהשיחות

ïéðòäåסודות בחי' רחל בחי ' הוא האריז"ל של

סכנה  אין  באצילות,ושם וזה התורה,

לבי"ע, לרדת דרך  לרחל יש אבל הס "א, מאחיזת 

הזמן  כל נמצא יוסף בן משיח ולכן סכנה, יש ושם

שעלולה  רחל בחי ' עניינו  כי ימות , שלא בסכנה

מעולם  ירידה מיתה בחי' וזה בבי"ע, למטה לרדת 

לעולם.

êéàå שלא דהיינו בי"ע, למקום ליפול שלא זוכים

התורה,זה  בסודות אחיזה לסט"א יהיה

של  בלבוש  הסודות את שמלבישים ע"י  נעשה

בחי ' שהוא הבעש"ט, רבינו  שגילה וכמו ה', עבודת 

לסט"א, שליטה שאין לאה למקום שהולכת  רחל

של  לבוש בלי היינו לאה, בלי למטה כשרחל אבל

לא  שרחל סכנה ח"ו יש אזי ה', ועבודת  תשובה

התורה. בסודות  הסט"א יאחזו שלא תפול,

ïéðòå לא שאנשים הוא הסט"א אחיזת

ולא  נכונה, בדרך  הקבלה עם משתמשים

זה  ואדרבה זה, עם ה' את  לעבוד  איך  יודעים

העבודה. מדרך  להם מפריע

 ÷éãöäùëå,'ה מעבודת מפריע וזה סוד מגלה

בגדר  וזה התיקון היפך  הוא אזי 

חייבים  כי מאד, גדול פגם והוא ח"ו , לבי"ע נפילה

וריבוי לחיזוק שיביא כזה באופן  הסוד את  לגלות

ה'. בעבודת

äðäå אנשים הקטנות , לענין  ששייכים הסודות כל

מאד . עמוק  סוד זהו  כי  אותם, מבינים לא

את לגלות עסקו כן הימים באחרית  הצדיקים אמנם

בתכלית נופל כשאדם שאפי' וגילו  הזה, הסוד

ììë הנפילה, ùåàéé íåù ïéàרבינו שאמר כמו ,

מפריע  שזה באופן  זאת  לגלות  אסור אבל ז"ל.

האדם  את מקרב שזה באופן רק  ה', לעבודת 

עמוקים. מאד דברים  עוד  בזה ויש  ית'. לעבודתו 

äæåלגלות נפשו את שמסר  רביה"ק של ענינו  כל

לא  עוד  רביה"ק  בזמן כי האלו , הסודות את

האלה, הסודות לקבל בשלימות ראוי העולם היה

לפני סודות שגילה רביה"ק על מחלוקת היתה ולכן

בשיחה  כמ"ש  זה, על נפשו מסר הרבי אבל הזמן ,

בשלימות. זאת  לקבל עדיין  זכו לא העולם כי  זאת,

ìáà קרובים יותר  אנו הימים, באחרית היום

לגלות הסודות , באלו  ולהכנס להבין

שאדרבה  השי "ת, של הפשוטים הרחמים ולהודיע

יכול  האדם שנפל וכמה כלל, בעולם יאוש  שום אין 

תשובה  שבעלי  ובמקום הכל, ולתקן מחדש  להתחיל

שזה  לעמוד , יכולים גמורים צדיקים אין עומדים

התיקון  את  שגילה בעולם רביה"ק  גילוי  כלליות

ענין  שזהו  ומרובע, משולש כפול פשוט בחי ' הכללי,

שאפשר  הסוד שזה רביה"ק,, של הכללי התיקון

יאוש . שום ואין  הכל לתקן 

çéèáäåאת ויאמר  הק' לציונו שיבוא שמי

לנצח. אותו  יתקן הוא הכללי, התיקון

הוא, הק' ציונו  על לפעול שצריך  מה בעיקר והנה

נגאלים  ישראל אין כי בשלימות, בתשובה לשוב

שאיך  הוא התשובה ועיקר תשובה, מתוך אלא

נמצא, שהאדם מקום באיזה שהיה, ואיך  שיהיה,

אותו לקרב שרוצה השי "ת של ברחמים יאמין

ה'. אל וקוה לבך  ויאמץ חזק  ה' אל 'קוה מחדש,

 åîëåהרמח"ל דרוש שפירש רמח"ל  (אוצרות

שהוא קווה) סוף אין  אור הקו  ענין את

קו היא התקוה כי ה', על קוה ותקוה, קיווי מלשון

שב  בעולם, שמאיר  ישוב הא"ס  אם שהוא, מצב כל

אותו ויביא אותו  ישלים והשי "ת לה', להתקרב יוכל

בשלימות. תיקונו על

ø÷éòå ובפרט השי "ת, על לסמוך הוא העבודה

דין  כסא על יושב שהשי"ת  השנה בראש

הפסוק  על אמרו  וחז"ל גדול, פחד ט"זויש (תהלים 

האבותג ) שאפי ' המה' בארץ אשר 'לקדושים

לכן  הדין , מדת כנגד לעמוד  יכולים לא הקדושים

האריז"ל  שאמר  הסוד וזה ה', רחמי על לסמוך צריך

בנוק' ונכנסים מז "א המוחין  כשיוצאים שבר "ה

מדות י "ג מאירים דייקא אזי דין , כסא בחי' שהיא

לאישון  ומאיר שינה חבלי המפיל בבחי ' הרחמים,



לנפשך  חכמה דעה כו 

י "ג  של אור  יש  ודין שינה בבחי ' שדווקא עין, בת 

פחד  שיש  הנסירה בזמן  ודווקא הרחמים, מדות 

מאיר  זמן שבאותו לדעת  צריך  הדין, מכסא גדול

של  הפשוטים הרחמים שהם אנפין, אריך של האור 

הקב"ה.

 íéîçøåכי הדין , במקום אפי ' מאירים אלו

כי בחיצוניות , רק  הוא הדין באמת

בפנימי המלך את  מבדח ואחד גדול דין  כשיש 

נפלא  רצון וצריך  הכל. את  ממתיק  הוא פנימיותו,

ה'. אל לקוות

 òåãéå שום היה לא מקאזניץ הק ' המגיד שאצל

הצדיקים  שאר  כדרך השנה, בראש  פחד 

משום  השנה, בראש פורים בחי ' היה אלא כולם,

לפני הרחמים את הדין  בעת גם הרגיש  שהוא

ולפנים.

íéëéøöå שמגלים הרחמים לנקודת  להתקשר

רוי "ה  רויה, כוסי בבחי' אמת, הצדיקי 

השי"ת של הרחמים השגת  שהוא אר "ך, בגי '

כי מאד , עמוק ענין והוא אפיים. ארך  שהוא

ברחמי להאמין לו  קשה ויראה דין  מרגיש כשאדם

ולפנים  לפני תמיד  נכנסים הצדיקים אבל ה',

מחשבות שזהו  ה'. של הרחמנות  את  ומרגישים

של  פשוטים לרחמים מקושר  כולו בתכלית , קדושות

ה'.

äæå לקבל כדי לר "ה, אמת  לצדיקי הנסיעה ענין 

ה', של הפשוטים ברחמים והבטחון  האמונה

תמיד  כי  ה', אל 'וקוה וחזור ה'' אל 'קוה לקיים

באמת כשיושב ואפי' ה', רחמי על לסמוך  יכולים

אריך  של אור  יש  בהעלמה אעפ"כ  דין, כסא על

שאין  דבר  ואין  עין , בת  לאישון  ומאיר  אנפין,

בזה. נדבקים והצדיקים  להמתיקו , יכולים

äæå,'חגנו ליום בכסה שופר בחודש 'תקעו בחי '

נקודה  נעשית  והמלכות  מתכסית שהלבנה

מי ואעפ "כ הגדול, הדין הוא שאז מאד, קטנה

אריך  ושאור  עין, בת  לאישון  מאיר  שה' שיודע

תמיד  שממשיכים האמת  צדיקי  בכח נמשך  אנפין

ומתקשר  ונכנס הקב"ה, של הפשוטים הרחמים את 

זוכה  אמת , צדיקי  של לאמיתו האמת לנקודת

האמיתיים. לרחמים

 éë משפט בחי' בעולם, אמת  בחי ' הרבה יש 

הצדיקי של לאמיתו  אמת  יש  אבל ותפארת ,

השי "ת, של הפשוטים הרחמים את שיודעים אמת ,

שם  בסוד  מא"א, מקבל שז"א הוי "ה הוי "ה בסוד

שמבואר  כמו וענינו הוי"ה, חילוף  שהוא מצפ"ץ

תצא)בזה"ק כי את(פר' מסתיר  כביכול שהשי "ת ,

התמורה, ועל הגאולה על בתמורות, עצמו 

משפט, של הנהגה עושה הוא שבחיצוניות

רחמים. כולו ובפנימיות

ìáà'ה את  שמכירים שיש  גורמת  החיצוניות

ה' את  מכירים אינם הם אבל משפט, כבעל

הרחמים  את  שמגלים הצדיקים ורק  באמת ,

אחד , הכל שבאמת  הוי"ה הוי"ה בחי ' הפשוטים,

הפשוטים, הרחמים מעוררים הם לז"א, מאיר  וא"א

בעת אפילו  העומקים ובעומק הגדולים, הרחמים

ברחמים. מקושר הכל זאת הדין שגילו צדיקים (יש

כל מגלים בכלליות אבל בהעלמה , ויש בהתגלות ,

השי"ת) של  הפשוטים הרחמים  את  .הצדיקים 

 åðëæé השנה בראש אמת  צדיקי  אצל להיות  ה'

יותר  שזה ממש  במעשה וכ "ש במחשבה,

של  הפשוטים ברחמים דבוקים ולהיות גבוה,

כל  להמתיק לאלתר ומיד  תיכף נזכה ועי"ז השי"ת ,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת הדינים,


