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מלמד ברש"י ישראל' בני עדת  כל אל 'דבר  הק '

שרוב  מפני  בהקהל זו פרשה שנאמרה

מן  פרושים הוו תהיו ' 'קדושים בה: תלוין תורה גופי 

גדר  מוצא שאתה מקום שכל העבירה, ומן העריות

בלקו "מ ואיתא עכ "ל. קדושה, מוצא אתה (סי'ערוה

עצמול"ז) שמקדש  דמי  אני ' קדוש כי תהיו 'קדושים

אני ' קדוש 'כי כמ"ש שמים במלכות  להתקשר  זוכה

הק '. השכינה שהוא

שהוא  לבוש לקבל  כדי לעולם הנשמה  ירידת 

הקב"ה את להשיג תוכל  ידו על  אשר הגוף 

שהוא  המתים לתחיית  ולהגיע  שאת ביתר

קדוש בגוף  נשמה

דבריאה,והנה קה"ק בהיכל נמצאת  הק' השכינה

הק ', באר"י וכן ובראשונים ברמ"ק ואיתא

ללא  ערומה היא הזה לעולם ביאתה קודם דהנשמה

לבושים  מקבלת לעולם יורדת  וכאשר לבושים,

חוזרת וכאשר החושך , מן האור  יתרון  בבחי '

ועל  לבושים עם היא הרי הכבוד כסא תחת  למעלה

להן  שקודם ואף הקב"ה. את  להשיג יכולה ידם

כדי לעולם יורדת  מ"מ הקב"ה, עם באחדות היתה

הקב"ה  את  להשיג יכולים ידם שעל לבושים לקבל

הנשמה  שמקבלת  הגוף בחי ' והוא שאת , ביתר

הרמב"ם  דדעת  וידוע להנשמה, לבוש בבחי ' שהוא

הראב"ד  ודעת  גוף , ללא נשמה בבחי' יהיו דלעתיד 

האדמו"ר  כתב וכבר גוף, עם שיהיו והרמב"ן

אלא  בגוף נשמה בחי ' יהיה דבודאי האמצעי 

כמו הקדושה בתכלית מאד מאד קדוש יהיה שהגוף

נשמה  שיהיה לזה קורא הרמב"ם ולכן  הנשמה,

גוף  עם שיהיה שכתבו הראשונים ושאר גוף , ללא

כלל  דאין ונמצא לגמרי , מזוכך  גוף  עם נמי היינו 

האמת.פלוג  עפ "י  ביניהם תא

אתכי  ישיגו  ידו  שעל לבוש  בחי ' הוא הגוף 

הקב"ה  נתאוה סוד וזה שאת , ביתר  הקב"ה

ירידת ידי  על כי  בתחתונים, דירה לו להיות 

על  הגוף  יזדכך  כאשר הנה בגוף, למטה הנשמה

להשיג  וכלי  לבוש  אח"כ  יהיה והמצוות, התורה ידי 

שהוא  הבא עולם אינו התכלית כי הקב"ה, את 

תחיית הוא התכלית אלא גוף , ללא נשמה בחי '

בתכלית קדוש  בגוף נשמה בבחי' שיהיו  המתים

הזיכוך .

מדרגות  ב' הם  המדבר מן עולה  זא"ת  מ"י

בחי' והם והגוף  הנשמה  שהם  ומלכות דבינה

וחכמה בינה ובחי' ורחל לאה 

מן והענין עולה זאת 'מי כתיב דהנה הוא,

ב' והם דודה' על מתרפקת  המדבר

וזא"ת הנשמה, בחי' הוא מ"י  וזא"ת , מ"י מדרגות

ומלכות, דבינה המדרגות  ב' והם הגוף . בחי ' הוא

לה  ויש בינה, בחי' שהוא מ"י  בחי' הוא דהנשמה

בחי ' הוא וזא"ת ההשתוקקות , של הקדושה את 

של  הקדושה את לה ויש  הגוף , בחי ' שהוא מלכות 

כלי הוא הגוף  ולכן  ברתא, יסד אבא בסוד  חכמה

בחי ' הוא ומ"י רחל, בחי' והוא החכמה, את להשיג



לנפשך  חכמה דעה ד

בחי ' והוא הבינה, את  להשיג הכלי  שהוא לאה

.אהנשמה 

שהוא  א' ניצוץ לבחי' להגיע הבריאה תכלית

שהוא  הגוף  זיכוך ידי על והוא עתיק מדרגת

פנימיות  שהוא חכמה פנימיות  להשיג הכלי

עתיק 

א"א דהנה  בחי ' של המדרגה היה הבריאה קודם

בינה  בחי' שהוא ב', ניצוץ בחי ' סוד  שהוא

א' ניצוץ לבחי ' להגיע הוא התכלית אך  שבכתר ,

על  והוא שבכתר , חכמה בחי' שהוא עתיק, בסוד

לקבל  לבריאה הנשמה שולח שהקב"ה הבריאה ידי 

להשיג  יכולה ידו ועל הגוף , בחי' שהוא לבוש 

דעי"כ  והיינו  ברתא, יסד  אבא בסוד החכמה

בסוד  א', ניצץ בחי ' שהוא עתיק  מדרגת  משיגים

הוא  התכלית כי עתיק. פנימיות חכמה פנימיות 

'קדושים  בסוד  קדוש  גוף ולקבל הגוף  את  לזכך

אלא  הנשמה את לזכך רק אינו  התכלית  כי  תהיו ',

והגוף  קדוש , גוף  לנשמה שיהיה עד הגוף  את לזכך

שהוא  תהיו ' 'קדושים בסוד חכמה להשיג הכלי הוא

חכמה  פנימיות הוא ועיקרו קודש , הנק ' חכמה בחי '

הוי "ה  על תתענג לאז להגיע עתיק , בחי ' שהוא

עתיק . מדרגת  שהוא

כיוזה תהיו. לקדושים להגיע הבריאה כל תכלית

בחי ' המלכות  את להשיג הוא לעולם הירידה

שהיא  זא"ת  את  מזכך  לאה שהוא מ"י  ידי ועל זאת,

יכולים רחל, קדוש  גוף ונעשה מזדכך הכלי וכאשר

שזה  עתיק שהוא החכמה ופנימיות  החכמה להשיג

הקודש ', אל אהרן יבוא 'בזאת  בסוד התכלית , כל

מגיעים  ועי"כ הגשמי , הגוף  לקדש  הוא דהתכלית 

קדוש  בגוף  נשמה בחי' שהוא המתים לתחיית

להשיג  כלי  בחי ' יהיה והוא הזיכוך, בתכלית  ונורא

'אז  ולהשיג הגמור , ביטול ידי על עילאה יחודא

והעיקר  הבריאה, תכלית שהוא הוי "ה' על תתענג

גם  המזוכך הגוף כי  קדושים, לבושים להשיג הוא

צלם, של בדרגא נעשה ואח"כ  לבוש, בחי' נק' הוא

עתיק  ולהשיג חכמה להשיג כדי  קדוש  גוף  וצריך 

הבריאה  תכלית  את ולהשיג תהיו, קדושים בסוד

סוד  והוא בזוה"ק, כמ"ש  ליה' דישתמודעון 'בגין 

גם  כי בתחתונים, דירה לו  להיות הקב"ה נתאוה

אך  בבורא, נכללת  הנשמה היתה הבריאה קודם

יכולה  הבריאה ידי ועל ב', ניצוץ בבחי ' זה היה

מדרגת בחי ' שהוא א' ניצוץ בבחי' יותר להכלל

הגילויים  כי  עמנו , להטיב ית' רצונו סוד  וזה עתיק,

שנשיג  רוצה והקב"ה סופיים, אין  הם הקב"ה של

ויותר . יותר יתברך  אותו

שהם המוחין מדרגות  ג' סוד הם  היכלות ז'

להשגת  להגיע הדרכים  והם  ומוחין יניקה  עיבור

קה"ק  בהיכל  הגנוזה  המלכות שהוא אלקות

'אני' קדוש  כי  בסוד

ז'והנה  הקב"ה ברא ית"ש הבורא להשיג כדי 

מוחין , של מדרגות  ג' הוא וסודם היכלות,

הראשונים  היכלות וג' ומוחין, יניקה עיבור  שהם

לעילא) הם (מתתא ונצח, והוד יסוד היכלות שהם

עי"מ מוחין)בחי ' יניקה וג'(עיבור האחור , דמדרגת

וגבורה  תפארת היכלות שהם השניים היכלות

הדרכים  והם הפנים, דמרגת עי "ם בחי ' הם וחסד

קה"ק  היכל מהם ולמעלה אלקות , להשגת להגיע

אלקות עצם השגת הוא שבו  השביעי  היכל שהוא

מכולם. למעלה יחידה בחי' בסוד 

_________________________

וכתיב א . דגופא, שיתופא היא דהנפש  הגוף , בחי' היא נפש בחי' שהיא ונוק ' הנשמה, בחי' הוא רוח  בחי' שהוא דז "א פירוש ,

אבא  בסוד חכמה ידי על בפנימיותה הנוק' ובנין בינה, ידי על בפנימיותו הז"א דבנין בתבונה, שמים כונן ארץ יסד בחכמה ה'

חכמה  בחי' היא ורחל בינה, בחי' הנשמה בחי' שהוא הז"א בחי' את  משיגים ידה ועל בינה בחי' היא לאה והנה ברתא, יסד

יסד  אבא בסוד החכמה את להשיג יכולים רחל, בחי' מלכות  בחי' שהוא הגוף ידי על דהיינו החכמה, את  להשיג הכלי והוא

ברתא.
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צריך וזה  כי  'אני', קדוש כי  תהיו  קדושים סוד

הנקראת הק' השכינה של הקדושה להשיג

ופרט, פרט בכל והוא היכלות, הז ' סוד  ידי  על 'אני '

הנקרא  המוחין  מדרגות  כלל שהם וענין, ענין  ובכל

היכל  שהוא הכתר ובחי ' דפנים ועי "מ דאח' עי "מ

בינה הש  המוחין  מדרגות  ג' הם ובכללות  ביעי .

דבינה, מוחין בחי ' הוא דאח' עי "מ כי  וכתר , חכמה

קה"ק  והיכל דחכמה, מוחין  בחי' הוא דפנים ועי"מ

עומר  פסח של המדרגות הם ואלו כתר . בחי '

בתו "ח וכמ"ש ע"ג )ושבועות , ט"ל  פסח (דף דבליל

הם  הספירה וימי  דעיבור , המוחין  מדרגת  ה"ס

דגדלות. מוחין  ובשבועות דיניקה, מוחין

המדרגות  ב' שורש הם דעתיק דדעת החו"ג

השביל וה"ס חו"ב שהם  ושמיעה דראיה

שהם דדכו "נ הדעות  ב' והם  דאו "א והנתיב

אלקות  השגת דרכי

להשיג והנה  הוא לעולם הנשמה ירידת  תכלית

השראת שהוא עתיק  בחי' ולהשיג הרדל"א

עתיק . פנימיות  חכמה פנימיות ידי על אלקות ,

ב' והם בדעת , חיצוניותו בסוד  מתגלה עתיק  והנה

ואיתא  באוירא. הגנוז דעתיק  דדעת דחו"ג מדרגות

בביאור מהבעש "ט בראשית חי בזוהר (מובא

הדעתההיכלות ) שורש הם דעתיק  דדעת דהגבורות 

דדכורא, הדעת שורש הם דדעת והחסדים דנוק',

דא"א, כתפין התרין לסוד  הם נמשכים ומהאוירא

ונתיב  שביל בסוד  ואימא דאבא המדרגות ב' והם

הוא  השביל ובחי ' אלקות. השגת  דרכי  ב' שהם

שורש  והוא בינה, שערי  חמשים בסוד בינה בחי '

בבחי ' ית ' הבורא השגת שהוא דנוק' הדעת

שהוא  מצרים, יציאת  של המדרגה והוא הבינה,

אך  שמע, תא בבחי' אלקות השראת מעט להשיג

שהוא  דדכורא דעת  להשיג הוא הגאולה שלמות 

ראיה  בבחי' חזי תא בחי' והוא דדעת, חסדים בחי '

בכל  ית "ש  ואחדותו יחודו להשיג עליונים, בעולמות 

שביל  בסוד  אלו  דעות ב' ידי על והנה העולמות ,

דעתיק  דדעת החו "ג ולהשיג לעלות צריכים ונתיב

הראיה  בחי ' מתאחדים ושם באוירא, הגנוז 

רואים  בסוד והנסתר, הנגלה בחי ' שהם והשמיעה

הנשמע, את רואים שהיו  תורה דמתן הקולות  את 

אלקות השראת ומקבלים לרדל"א שעולים עד

ממש . אחד והשמיעה הראיה שנעשים באופן 

דאחור  עי"מ הם  הראשונים היכלות ג'

דפנים עי"מ הם השניים היכלות  וג' (ישסו"ת)

הכתר  בחי' הוא קה"ק והיכל עילאין) (או "א

(א"א)

הז'וזה  ולהשיג תורה, למתן להגיע העבודה כל

הנמצאת הק ' השכינה שמשיגים עד היכלות

בסוד  קה"ק, השביעי  הג'בהיכל והם 'אני '. קדוש כי 

המוחין  בסוד דאחור עי "מ שהם מוחין, של מדרגות

נה"י)דישסו"ת  בחי' הראשונים היכלות ועי "מ (ג' ,

עילאין דאו "א המוחין  בסוד  היכלותדפנים (ג'

חג "ת ) בחי' מדרגתהשניים שהוא קה"ק והיכל ,

וספירת דפסח המוחין  והם דא"א. מוחין  הוא הכתר

שצריכים  השגות בחי ' הג' שהם ושבועות העומר 

הבעש"ט  שאמר  וזהו תורה. מתן  עד  להשיג

בסוד  אדנ"י הוי "ה אהי"ה שמות ג' הוא שהעיקר 

עצמם  והם קדושה, ברכה יחוד שהוא יב"ק  מעבר

בכל  להשיג שצריך  אלקות נשמות עולמות סוד

השגת הוא והעיקר  ותיבה. תיבה ובכל ופרט פרט

קה"ק . בהיכל השכינה

ראשונהוהנה לעילא)השגה בחי '(מתתא שהוא

הראשון  היכל הוא דאחור  דעיבור  מוחין 

של  העבודה והוא יסוד, בחי ' הספיר  לבנת  שהוא

ה', עבודת  תחילת  שהוא שמים, מלכות עול קבלת

שם בזוה"ק ע"א)ואיתא מ' זה (בראשית  דבהיכל

עבודת תחילת  והיינו  וכו', הגרים נשמות בחי' הוא

דכאשר  גרים, בחי ' שהוא עול קבלת בחי ' שהוא ה'

גר  בחי' נקרא העבודה ומתחיל מ"ש עול מקבלת

שלא  לומר  בתחילה בבוקר  העבודה והוא צדק ,

עומ"ש . ולקבל גוי  עשני 
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וכו'.והנה וזהב טובות אבנים יש אלו בהיכלות 

של  העבודות  שני את  יש היכל בכל כי 

שהוא  מלכות ובחי' זאת , מי מסוד  מלכות  ושל בינה

ביטול  בחי ' שהוא מחכמה שרשו  עול קבלת

עומ"ש  ע"ע ומקבל הרצונות  כל (פי'שמבטל

הרצונות ביטול  הוא בחיצוניותו דחכמה דהביטול

עומ"ש ) שהודקבלת בינה של הכלים יש ומאידך ,

ב' יש  היכל כל בכלל כי ותפלות. השתוקקות 

של  העבודה בבחי ' השתוקקות שהם עבודות

בבחי ' עול הקבלת ובחי ' לאה, של והכלים הבינה

זה  ובהיכל רחל. בחי ' מלכות  בחי' שהוא ביטול

בחי ' הוא אבן דסוד טובות, אבנים בחי' הוא העיקר

שהוא  זהב גם בו יש אך  עול, קבלת  בבחי ' מלכות 

ההשתוקקות בחי' שהוא זה, שבהיכל בינה בחי '

ובהיכ  שהוא והתפלות . הקדושה התחלת הוא זה ל

מתחיל  תהיו דקדושים הקדושה ועיקר עיבור , בחי '

צדק . גר  בבחי ' עול קבלת של זו בקדושה

יניקה היכל מדרגת והוא ההוד  היכל הוא הב'

זה  בהיכל העבודה ועיקר האחור , דבחי'

אור  מאיר  ושם הוד , דבחי ' ההתגלות שמתחיל

הגוונין , התגלות  ושם לתתא, מעילא החכמה

נכנס  לקב"ה, ומשבח לקב"ה מודה האדם דכאשר 

האדם  כאשר  דהנה החכמה, אור לו ומאיר  לביטול

בחי ' של ועבודה השתוקקות של בדרך  מתפלל

להגיע  צריך אך 'מי', בבחי' תפלתו הרי בינה

שהוא  מתפללים, אתם מי ' 'לפני  של למדרגה

הבינה, שהיא 'מי ' לפני  שהיא החכמה מדרגת 

טוב  הוא שעושה מה שכל לקב"ה להודות  וצריך 

התפלה  של זה שחלק  לחשוב ואין שיהיה, איך  יהיה

של  התפלה לחלק סתירה הוא ההודאה שהוא

אלקות לגילוי הדרך זהו אדרבה אלא השתוקקות ,

התפלה, של הדרכים ב' לקשר צריך  כי אמיתי ,

שהקב"ה  עת בכל ההשתוקקות אחד  מצד דהיינו

והוא  אלקות , גילוי  יותר  ושיהיה טוב, יותר  יעשה

לכל  והביטול ההודאה ומאידך דבינה, המוחין  בחי '

סתירה  ואינו  ה', להנהגת  ומבוטל בטל להיות מצב,

האורות ב' להשיג הוא דקדושה ההיכלות וכל כלל,

בבחי ' החכמה אור  גובר שם ההוד ובהיכל הללו ,

למטה שם)ממעלה הסולם בביאור הצדיקים (עי' וכל .

השתוקקות, בדרך  רק ולא בשלמות, להתפלל שזכו

כל  על לקב"ה ומשבחים עת בכל מודים היו אלא

והנה  אמיתית. אלקות  להשגת  זכו  הם ומצב, מצב

בחי ' שהוא המשיח של ההארה מתחיל זה בהיכל

האמת. צדיק

מוחין היכל בחי' הוא ושם הנצח היכל הוא הג'

מדרגות הג' כל נכללים שם וגם דאחור ,

על  המתאבלים הצדיקים ושם זו . בבחי ' דעי"מ

המחפשים  הצדיקים שהם המקדש, בית חורבן

להם  מספיק ואין  המקדש , בית בחי ' שהוא המוחין

ההיכלות ב' שהם עול וקבלת  ויראה אהבה

בחי ' שהוא המוחין  מחפשים הם אלא הראשונים,

שהוא  דאח' המוחין  חיפוש  הוא ושם המקדש , בית

המקדש . בית  בחי'

נכנסים ואחר דאחור, עי"מ שהם אלו היכלות  ג'

שהם  וחסד  גבורה תפארת  היכלות  לג'

כי המלך, דוד של האור  מתחיל ושם דפנים, עי "מ

שהם  החול, דימות מוחין  בחי' הם דאחור המוחין

דאחור , עי"מ בחי' בכללות הנק ' דישסו "ת מוחין

המ  בחי' הם דפנים והמוחין יוסף , בחי ' וחין והם

בחי ' והם עילאין, דאו "א מוחין שהם קודש , דשבת 

מלא)דוד  דויד בסוד דשבת  היחוד שלמות  כי(שהוא .

יוסף  כנגד  הם נה"י  שהם הראשונים היכלות הג'

והג' הנה"י, כנגד  העומדת  החול דימות רחל שהוא

שהוא  דוד כנגד  הם חג"ת  שהם השניים היכלות

החג"ת. כנגד העומדת לאה בחי '

והם והנה הפורפירא, הוא שם התפארת בהיכל

כר' ה' קדושת  על נפשם שמסרו הצדיקים

הפנים, דבחי' העיבור מדרגת  והוא וחבריו , עקיבא

יניקה  בחי ' שהוא הגבורה להיכל נכסים ומשם

שהם  תשובה הבעלי  בחי ' הוא ושם הפנים, דבחי'

בבחי ' נפש, במסירות ה' את שקידשו  הצדיקים

בחי ' והוא נפש, מסירות  שהוא דקדושה  גבורה
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שהוא  החסד  להיכל נכנסים ומשם דפנים, יניקה

שהם  החסידים הוא ושם דפנים, מוחין  בחי '

ויעקב, יצחק אברהם בבחי ' העליונים הצדיקים

דפנים. המוחין בסוד האל אהבת להם שיש 

השביעיאך  להיכל להגיע הוא התכליתים תכלית 

קדוש  'כי סוד  הוא ושם הקדשים, קודש שהוא

בחי ' שהוא השישי היכל בין ההבדל וזהו אני ',

קה"ק  היכל אך  הגדולים, החסידים הצדיקים עבודת 

התקשרות ענין  וכל דאלקות , הקדושה סוד  הוא

הוא  הראשונים ההיכלות שבבחי' וחסידים לצדיקים

השדכנים  הם הצדיקים כי  קה"ק, להיכל להגיע כדי 

הנאמר  וביניכם ה' בין  עומד  אנכי  בסוד  האמיתיים

ע"ה. רבינו משה על

ועליות  יחודים  לעשות הוא הבעש"ט דרך עיקר

הוי"ה שיויתי סוד והוא ותיבה  תיבה  בכל 

בד' הכלולות  היכלות הז' בסוד תמיד לנגדי

הוי"ה מלואי

הוא והנה העבודה שעיקר  אותנו  לימד הבעש "ט

ענין  שהוא ועליות יחודים לעשות  לזכות 

יניקה  דעיבור מדרגות הג' בסוד ההיכלות  עליית 

העומר  וספירת דפסח העבודה תכלית  והוא ומוחין ,

יום  נאמר עליו אשר  תורה למתן להגיע ושבועות ,

בכל  הם אלו עבודות ובאמת לה', יודע הוא אחד

היכלות הז' בסוד לעלות  אות , ובכל דיבור ובכל עת 

כל  וזה אני. קדוש כי  בסוד  השביעי  להיכל ולהגיע

זה, סדר על שמות ז' שהם בכח אנא שם שם הסוד

הוא  השביעי  ושם דפנים ועי"מ דאחור עי "מ בסוד

צריך  כי אלקות , עצם השגת שהוא קה"ק  היכל בחי '

לאלקות להתקשר ידו ועל אמת  לצדיק להתקשר 

בכח  אנא שם בסוד ההיכלות  עליית ענין וזה ית"ש.

דימים  המוחין  כל ולכן  העליות . כל נעשים ידו  שעל

דבקות מיני הם ושבועות  העומר  ספירת של אלו 

עבדות כל וזה היכלות , הז' בסוד  להשיג שצריכים

ידי על הקב"ה את להשיג עת  בכל אדם כל של ה'

ולהגיע  המוחין, מדרגות סוד  שהם אלו היכלות  ז'

של  הדבקות כל להשיג אני , קדוש  כי  תהיו  לקדושים

תלוי ובזה ה', עבדות כללות שהוא היכלות הז'

הגאולה.

שהוא וכל אלקיך ה' אנכי  הוא כולה התורה

הגילוי עצמו שהוא ב"ה, הוי"ה בשם דבקות

בבירורי תלויה העבודה כל כי  היכלות, הז ' של

והם  ב"ן , מ"ה ס "ג ע"ב מלואי  ד' סוד שהם הרפ "ח

מלכים  הז' סוד שהם היכלות  הז ' סוד  עצמם

הרש "ש  כמ"ש  ספירות לי ' בפרטות המתחלקים

סע"ב) ג ' דף  הוי "ה (רחה"נ  שם להשיג צריך  ידם ועל ,

אלא  זה, על רק מדברת כולה התורה וכל ב"ה,

בחי ' הוא ראשונות  ובלוחות  ופרט, כלל בזה שיש

הז' של המדרגות עליית  הוא התורה שכל הכללות ,

שהוא  פרטות, בחי ' הוא שניות  ובלוחות היכלות,

ידם  שעל כדי שנתגלו, פרטים ופרטי  הפרטים כל

שהוא  הגוף  בסוד הקב"ה, את  שאת ביתר ישיגו

עמוק , יותר ביטול ידי  על עליונה יותר להשגה כלי

אלקות של עליונה יותר השגה משיגים ידו  על אשר 

ית "ש .

שניות  ולוחות כלל בסוד ראשונות  לוחות 

והפרט  הפרט אל הכלל לקשר וצריך פרט בסוד

עליית  בסוד והן יחודים בדרך הן הכלל  אל

ההיכלות 

אל והעיקר והפרט הפרט אל הכלל לקשר  הוא

שבכל  הק ' הבעש"ט שאמר  וכמו הכלל,

והתפלה  מהתורה ואות  אות ובכל ותיבה תיבה

מצוה  כל אשר  שעושים, ומצוה מצוה בכל שכן  וכל

התורה  אור את ידו על  לחפש  כדי  נר הוא ומצוה

רוצה  והקב"ה אור , ותורה מצוה נר כי כמאה"כ 

אלקות נשמות  עולמות  וישיגו  הק' התורה שישיגו 

המדרגות בחי ' והם ומוחין , יניקה עיבור  סוד שהם

ודאו "א  דישסו "ת המוחין  ידי  על הדבקות  של

דיבור  ובכל אלקות, עצם בחי' עד  ודא"א, עילאין

לקשר  צריך והתפלה מהתורה חז"ל ודיבור אל

אחד . ענין כולה התורה כל בבחי '
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מלובשים והנה הכלל שהם ראשונות הלוחות

שאמר  וכמו  הפרט, שהם שניות בלוחות

אך  שניות לוחות הם בחיצוניות שרק רע"מ

כל  להשיג וצריך  ראשונות , לוחות הם בפנימיות 

ויוכלו מעיינותך  יפוצו בבחי' עליות הם איך  התורה

כל  את  להשיג צריך  כי  כמוך, יחודים לעשות 

עליות בבחי' גם אלא יחודים בבחי ' רק  לא התורה

הצמח  שהביא וכמו ההיכלות , עליות  סוד שהוא

הבעש"ט  של הדרך  שכל הבעה"ת בשם צדק 

הוא  העבודה שעיקר  הראשון ואדם הק' והאר "י 

ודיבור  דיבור בכל דבוק  להיות  ההיכלות , עליית 

המוחין  פרטי  בכל מ"ן ולהעלות ההיכלות  בעליית 

הג' סוד  והוא ההיכלות, עליית כפי עי"מ בסוד

וה"ס  נקל, דבר  שהוא הבעש"ט שאמר שמות 

אדנ"י, הוי "ה אהי"ה שמות  הג' בסוד יב"ק מעבר

כדי ית"ש לאלקות לגמרי  עצמו  לבטל שצריך  אלא

לעולם  אותנו הביא והקב"ה היחוד, להשיג שיוכל

כי בסוד  הק ' השכינה וישיגו  הקדושה שישיגו כדי 

הבטל  לדבר  אלא שורה א"ס אור  ואין  אני  קדוש 

לפניו.

רבינוועיקר משה כי  הק ' בתורה תלוי הגילוי

מן  הבטלים עם לגאול רוצה אינו ע"ה

התורה  רק שיור  לנו  ואין  הק', אוה"ח כמ"ש התורה

למסור  וצריך  אותנו  תגאל היא  התורה כי הזאת,

לגאולה, נזכה התורה ובזכות  הק', התורה על נפש 

על  והוא התורה, לקבלת  שמכינים הזמן  הוא ועתה

ומקשרים  הספירה, בימי  שערים לנ' הכניסה ידי 

ודעת דדוכרא דעת שהוא חזי , לתא שמע תא

לראיה  משמיעה נעשית  התורה כי  דנוקבא,

ולהכנס  חזי , ותא שמע תא בבחי' לשמיעה ומראיה

עצמו שזה הכלל אל ומהפרט הפרט אל מהכלל

שכל  שרואים ידי ועל לשמיעה, ראיה בין החיבור

לשמיעה  הראיה ומקשרים אלקות , היא הק' התורה

הנתיב  עם השביל חיבור  בבחי' לראיה והשמיעה

עיניו לנגד הק ' השמות ורואים השביל, עם והנתיב

האדם  על ששורה עד  לראיה, השמיעה ומקשר 

בסוד  אחד  והראיה השמיעה ונעשים אלקות  השגת

שהוא  הרדל"א עד מעלה והוא דעתיק, דעת

אלקות בעין בהשראת  עין  מלכותך  תראינה ועיננו  ,

ברחמים  צדק גואל בביאת  ציון  את ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

הנשמה דעה  הוריד הקב"ה הנה לנפשך , חכמה

את להשיג הכלי  שהוא הגוף לקבל לעולם

להשיג  יכולים ועי "כ  ברתא, יסד  אבא בסוד  החכמה

כמו א"א בסוד  רק  ולא עתיק  בסוד אלקות  יותר 

תכליתה  זו שירידה והרי העולם, שנברא קודם

_________________________

שהוא ב. החכמה, מדרגת  היא העליונה הראיה וסוד והשמיעה, הראיה שרשי הם דעתיק  דדעת החו"ג הנה ממו"ר: ביאור תוספת 

היחוד  שרשי שהם והנתיב השביל סוד והם ההשגה, חיצוניות  שהוא הבינה, מדרגת הוא השמיעה וסוד אלקות, השגת פנימיות

דהמלכות  להיפך, הוא זו"ן במקום למטה ואמנם הראיה, בחי' החכמה בחי' והנתיב שמיעה, בחי' הבינה בחי' הוא דהשביל דאו"א,

הראיה  כמו ואינה חיצונית  ראיה בחי' שהוא אלא ראיה, בחי' היא הרי ברתא, יסד אבא בסוד בחכמה שרשה שבפנימיותה כיון

בחי' הוא בתבונה שמים כונן בסוד מהבינה שפנימיותו הז"א ומאידך  מהז"א, חיצונית יותר היא ולכן החכמה, של העליונה

שמיעה.

המלכות  בחי' הוא ההיכלות  סוד כי המלכות, בסוד ראיה בחי' הוא העליות וסוד הז "א, בבחי' שמיעה בחי' הוא היחודים סוד והנה

ולכן  כנ"ל, החכמה עם מקושרת  המלכות  כי בעולמות , הראיה בחי' משיגים ידם על אך הלבושים, ובחי' החיצוניות בחי' שהוא

הראיה  בחי' נעשה והנתיב השביל בחי' עד עולים כאשר ואח"כ ההיכלות , ידי על הוא מדרגה בכל הראיה בחי' להשיג הכניסה

משם  והנה דנוק', דעת בסוד הבינה שהוא השביל בסוד השמיעה ובחי' דדכורא, דעת בחי' שהוא החכמה שהוא הנתיב בסוד

ולא  ומטי ושוב רצוא בבחי' והראיה השמיעה מתאחדים ושם באוירא הגנוז  דעתיק  דעת בסוד החו"ג שרשי עד לעלות צריך 

ממש. אחד הם והשמיעה שהראיה באופן אלקות השראת  שהוא הרדל"א עד עולים ידם ועל מטי,



תשע"ד קדשים פר' ט של"ס

שהוא  המתים תחיית בסוד ית "ש  אלקות להשיג

חכמה  פנימיות משיגים ועי "כ  קדוש , בגוף נשמה

הוא  ב' ניצוץ סוד כי  א', ניצוץ בסוד עתיק פנימיות 

הנשמה  ירידת  ידי  ועל הספירות, מחצב בכללות 

על  דהיינו ידו  על לעלות כלי  נעשה בגוף להתלבש 

להשיג  יכולים והמצוות התורה בכח שמזדכך ידי 

שהוא  א' ניצוץ בסוד  חכמה פנימיות  בחי ' ידו  על

נכלל  הנשמות שמחצב באופן  הספירות , מחצב

אלקות עצם משיגים ועי "כ  הספירות, במחצב

לראשך  כתר והיא וזהו הבריאה, תכלית  שהוא

עתיק . בסוד הכתר פנימיות השגת שהוא

בשבתנצור כי קדשך, שבת  שמור קדושך מצות

שהיא  סתימאה, דעתיקא התורה מתגלה

סביב  היא התורה כל כי ההיכלות, של התורה

דפנים  ועי"מ דאח' עי "מ בסוד  ההיכלות עליית 

והיכל  עילאין, ודאו "א דישסו "ת מוחין שהם

בבחי ' הכתר  השגת  שהוא קדשים קודש השביעי 

לעיני עד  מבראשית  כולה התורה וכל אלקות , עצם

וכל  ותוספתא וירושלמי בבלי  הש"ס  וכל ישראל, כל

הז' עליית  סביב הוא לכל הכל הפרטיים, ההלכות 

עד  המוחין מדרגות ידי על אלקות  להשיג היכלות

הכתר . השגת 

שתיה והבעש "ט  האבן את  שישיגו  רצה הק '

כל  איך ולהשיג הכולל, דעת  שהוא

את דע בסוד  הכולל דעת  השגת  סביב התורה

בכל  עליה לעשות שיוכלו ועבדהו, אביך  אלקי

ומצוה  מצוה ובכל והתפלה מהתורה ותיבה תיבה

וכל  ההיכלות , עליית בחי ' כולו  שיהיה שעושים

כי אדה"ר, חטא תיקון  של באופן יהיה ה' עבודת 

ועוד  העליות ובכל העולמות  אלו בכל היה אדה"ר 

הקב"ה  של כפיו יציר היה כי מזה, למעלה הרבה

הדורות שבכל הצדיקים מכל גבוה יותר  והיה

ומהבעש"ט  הק' ומהאר "י  מרשב"י  גבוה ויותר

בשם  צדק  הצמח שהביא כמו הצדיקים ומכל

מכל  גבוה יותר אלו בעליות  עסק והוא הבעה"ת ,

העבודה  ונשאר בזה, טעה שהוא אלא הצדיקים

בע  עת בכל לעסוק  וצריך  הדורות, צדיקי  בודתלכל

שמרם  כבבת יחודך  דורשי  בחי' והם ההיכלות,

העבודה  זה כי עין, הבת  כמו אותם אוהב שהקב"ה

בתכלית עוסקים כי העבודות, מכל יותר  הגדולה

מהצדיקים  יותר שהם בזוה"ק  וכמ"ש  הבריאה

כל  בזכות  יעזור  וה' ה'. קידוש על נפשם המוסרים

ועיננו ובעליות  ביחודים הדבוקים הצדיקים

ציון , ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה

ולילה  יום הק' התורה לימוד  בפשטות הוא והעיקר 

אפשר  ואי  שוים, והפרט הכלל כי  ישבותו, לא

התורה  פרטי ידי על רק והעליות היחודים להשיג

בפשטות הק ' התורה על לשקוד  צריך  וממילא הק',

תורה  שיהיה באופן  אך ישבותו  לא ולילה יומם

בכל  וכן והיחודים, העליות  שיחפשו לשמה

דפרדשקא  מנוקבא לקבל לחפש  הקדושות  התפלות

הוי "ה  באור דבוקים ולהיות  דמשיחא, דחיי הרוחא

עד  הק ' התורה ובאור  עסמ"ב מלואי ד ' בסוד ית'

דגיחון  הו ' ויתגלה השלמים החיבורים שיהיה

מקשר  והוא החשן שהוא דקדושה הנחש שהוא

לפתיחת ונזכה דלתי"ן הב' בסוד  והתפלה התורה

ועיננו צדקנו משיח של האור  ויתגלה הדלתי "ן 

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת מלכותך תראינה

אמן .



לנפשך  חכמה דעה י 

לעולם ' יאמינו  בך 'וגם מאמר

שלישי חלק 

לכל  כתר  והוא שבכתר , כתר בחי ' הוא ע"ה רבינו משה נבואת  שורש 
לו  ויש שבכתר , מלכות  בחי ' הוא המשיח ומלך המשיח, למלך וגם הנביאים

לגלות למשה רשות ניתן  שלא מה אף סודות  לגלות  רשות 

מש "א  דגם  הק ' החיים האור דברי ביאור המשך

דוד  מבחינת הוא יהודה  משבט יהיה דמשיח 

משה שבנשמת 

האור הנה  דברי  הקודם במאמר  הבאנו כבר

שכתב  עירה, לגפן אוסרי הפסוק  על החיים

הכתוב  דברי מחלקים שאנו  בעינך יקשה ולא וזל"ק:

ידעת הלא כי  המשיח, בימי  וחלק משה בימי  חלק

הזוה"ק ע"א)דברי  ק"כ הגואל (ח"ב הוא משה כי 

בנים  וישיב אותנו  יגאל הוא אבותינ, את  גאל אשר 

דכתיב ט')לגבולם, א' ה'וא (קהלת ש'היה מ'ה

זה  דבר בעינך  יקשה ולא מש "ה, ר"ת שיהיה

של  מזרעו יהודה משבט המשיח מלך הלא באומרך

אומרים ויש  ע"ה, המלך ע"ב)דוד  צ"ח דוד (סנהדרין

דכתיב המשיח מלך כ "ד )עצמו ל "ז 'ועבדי(יחזקאל

אנו היאך כן ואם כמשמעו, עליהם' מלך  דוד

לדעת לך  יש לוי . משבט הבא משה שהוא אומרים

שבטי מי"ב כלולה היא ע"ה משה נשמת בחינת כי

וענף  ע"ה, ענפים היו  רבוא הס ' כל כי ישראל,

בארץ  תמצאנו  ולזה הוא, במשה דוד  של שבטו

וגבור , וחכם ונביא ולוי  וכהן מלך  שהיה מדבר 

שבקדושה, הענפים כל כולל לבוא שהיה ולעתיד

שהוא  שבמשה  המלכות שורש  בעולם תתגלה 

ושילה , ינון והוא דוד והוא המשיח מלך עצמו 

היא  האוה"ח שקושיית  דבריו את  וביארנו  עכל"ק .

הלא  המשיח, מלך יהיה שמשה הזוהר  כתב דאיך

יהודה, משבט הוא המשיח שמלך בפסוק  כתוב

שמשיח  דהיינו  מיהודה' שבט יסור  'לא כמאה"כ 

המלך  דדוד  אומרים ויש יהודה, משבט להיות  חייב

'ועבדי בפסוק הוא וכן  המשיח, מלך בעצמו הוא

בחז "ל, מקום בכל פשוט הוא וכן  עליהם', מלך  דוד

מבואר וכן  מלכים הלכות בסוף  להלכה ברמב"ם

בספרי וגם דוד , מבית להיות חייב המשיח שמלך 

תירץ  זה ועל בכ "מ. כן מבואר בעצמו  הק ' האוה"ח

בודאי יהיה בגופו  משיח שבאמת הק' האוה"ח

משה  נשמת לו  יהיה שבנשמתו  אלא דוד , מזרע

שיהיה  כיון דהרי  מיושב, אינו עדיין אך ע"ה. רבינו 

והרי ושילה, וינון  דוד  יקרא במה משה, נשמת  בו 

האוה"ח  מבאר  זה ועל נשמתו, הוא האדם עיקר

דוד  מחלק  יהיה ג"כ המשיח שנשמת

בגופו גם שיהיה  והרי  ע"ה , משה שבנשמת

ג "כ  בו יהיה  ואעפ "כ מדוד, בנשמתו  וגם

ממש משה  זה מנשמת ביאור  מעין ביארנו  וכן  .

משה' 'ויואל בספרו מסטמאר  האדמו"ר מדברי 

ל"ז) כדלהלן .(סימן

פרשת  הק' אוה "ח  מדברי דוד הקול  קושיית

ע"ה רבינו  ממשה גדול  יהיה  שמשיח  קדושים

הי"ד ועי ' זצ"ל ויינשטוק  מהרד "פ דוד ' 'קול בספר

שנראה  הק' הבעש"ט ונכד  הק ' המגיד  נכד 

לעיל, כמ"ש האוה"ח דברי פירוש ג"כ  שהבין

בעצמו הק' האוה"ח מדברי  זה על הקשה ואמנם



לעולם  יאמינו בך יא וגם

שכתב  תהיו ' 'קדושים עה"כ קדושים פרשת בריש

הפסק  אין  פירוש  עתיד , לשון  תהיו  קדושים בזה"ל:

עדיין  יכנס  אשר מהקדושה שער  כל כי זו , למצוה

אין  כי  ממנו , למעלה אחד  שער הכנסת בגדר  ישנו 

הרוצה  לכל המזומנת  הקדושה להדרגות  שיעור 

זו הנביאים ממדרגות  ולמד  וצא השם, את ליטול

שיכול  ואולי  גביהן , על עולה ומשה מזו , למעלה

מלכנו מדרגת  והוא ממשה גדולה הדרגה להיות 

מפסוק  כמובן עטרות בעטרי  המעוטר משיחנו 

וגו ' ה' רוח עליו  ב')ונחה י"א רבותינו(ישעי' ולדברי

וכמו העתיד הגואל הוא שהיה משה כי  ז"ל

אין  א"כ במקומן, דברים של בפירושן שהארכנו

כי 'תהיו ' אמר  לזה הקדושה, להדרגות  וגבול שיעור 

זו מצוה בגדר ישנה ותמיד הפסק לה אין זו  מצוה

מה  דלפי דוד  בקול והקשה עכל"ק . קדושים, להיות 

דברים  של בפירושן האריך  שכבר האוה"ח שמציין 

ויחי בפרשת  שכתב למה כוונתו הרי במקומן,

נשגבה, פליאה להתפלא יש  וא"כ  לעיל, המובא

מעיקרי אחד  והרי זה, דבר  יאמר קדוש  פה איך 

לעולם, רבינו כמשה נביא יקום שלא הוא האמונה

ב' הלכה תשובה מהלכות  בפ "ט החזקה ביד  ופסק 

משה, לנבואת קרוב רק נביא יהיה צדקנו  שמשיח

כתב  איך  וא"כ רביעי , דרוש הר"ן  בדרשות  הוא וכן

יהיה  המשיח שמלך  קדושים בפ' הנ"ל הק' האוה"ח

עכ"ד . ממשה, גדול  יותר

יש ואמנם  זו קושיא שמעין באורך  כתבנו  כבר

כמ  עוד על שכתבולהקשות ספרים ה

האמצעי לאדמו"ר האמונה בשער  עי' זה, מעין 

עצמו הבעה"ת  כן  כתב וכבר באריכות , נ"ו סימן

אפילו התורה סודות  ילמד המשיח שמלך  בלקו"ת 

במדרש  מש"כ  על להקשות  יש  וכן רבינו , למשה

י"ד )תנחומא תולדות נ"ב)עה"פ ( ונשא (ישעיה ירום

וגבה  ונשא ירום עבדי  ישכיל הנה וז "ל: מאד וגבוה

מיעקב. וגבה מיצחק ונשא מאברהם ירום מאד,

שנאמר מאברהם יד )ירום אל (בראשית  יד הרמותי 

שאמר  ממשה ונשא יא)ה', אלי(במדבר תאמר כי 

שנאמר  השרת  כמלאכי  וגבה בחיקך , שאהו

א') 'מי(יחזקאל נאמר  לכך עינים. מלאות  וגבותם

ולמה  מזרובבל, יוצא הוא וממי  הגדול', הר אתה

הוא  ומי  בבבל, שנולד  מפני זרובבל, שמו נקרא

עכ "ל. וכו', מדוד 

עפ "י  קדושים פרשת האוה "ח  דברי יישוב

הנ"ל ויחי בפרשת דבריו 

משה והנה  ויואל בספה"ק זו  קושיא הקשה כבר 

ל"ז) ותירץ (סימן תנחומא, המדרש דברי על

ממשה  גדול יותר יהיה דמשיח לפרש שיכולים שם

ודאין ', 'מורח מדרגת לו שיהיה לענין  רבינו 

יהיה  שבזה תימן באגרת  ברמב"ם כמבואר

בלי לפסוק שיכול דהיינו  ממשה, יותר גדול המשיח

בזוה"ק  המבואר  דכפי לתרץ כתב ועוד עדים.

סע"א) ר"פ תצא כי רע"מ ע"א, רמ"ו דמשיח (פינחס

נשמת לו  שיהיה דהיינו  רבינו, משה עצמו הוא

'ולא  להכתוב סתירה בזה אין  הרי ע"ה, רבינו משה

נשמת יהיה בעצמו  המשיח דהרי כמשה' נביא קם

משום  הוא כן פירש שלא הרמב"ם אך רבינו , משה

דברי גם מתיישב ובזה הזוהר, ספר לפניו  היה שלא

מדברי לדבריו  ראיה והביא תנחומא. המדרש

דאף  שכתב ויחי  בפרשת הנ"ל הק ' האוה"ח

נשמת בו יהיה מ"מ דוד של מזרעו  יהיה שמשיח

משה, וגם דוד  גם שיהיה שניהם דכוונתו (ונראה

וכדמשמע  שניהם, כנשמת שנחשב שבמשה דוד נשמת 

הנ "ל ) האוה"ח שתירץ מלשון מה והנה עכ"ד . ,

תנחומא  המדרש דברי את  מסאטמר  האדמו"ר

מהאוה"ח  לדבריו  ראיה והביא הזוהר  דברי  עפ"י

מפורש  כמעט תירוצו  באמת  ויחי, פרשת הק'

הנ"ל, קדושים בפרשת בעצמו הק ' האוה"ח בדברי 

שהוא  ממשה גדולה מדרגה שיתכן  בתחילה שכתב

הוא  עצמו  משה דאמנם כתב ואח"כ  המשיח, במלך

שמלך  דכיון  ליישב וכוונתו האחרון , הגואל יהיה

י שיהיה המשיח יתכן  לכן  משה, נשמת  בעצמו היה

הראשון . ממשה גדולה במדרגה



לנפשך  חכמה דעה יב 

שמשיח  האמצעי והאדמו "ר הבעה"ת מש "כ 

עצמו משה נשמת היינו למשה תורה ילמד

אחרון  גואל  שהוא

דבריולכאורה גם ליישב יש זה בתירוץ

הנ"ל  אמצעי  והאדמו"ר הבעה"ת 

דהכוונה  למשה, תורה ילמד  שמשיח שכתבו

שיהיה  אלא עצמו , משה נשמת יהיה דמשיח

שם  אמצעי  אדמו"ר כמש"ש  גבוהה יותר  בדרגא

דמשה  בדא"ח מקומות בהרבה ומובא בעצמו ,

מה  בסוד אחרון  גואל והוא ראשון  גואל הוא

שמשיח  שכתבו  דמה י"ל וא"כ  שיהיה, הוא שהיה

הראשון  משה את  היינו משה, את תורה ילמד 

כבר  שביארנו  וכמו נמוכה, יותר  במדרגה שהיה

ומשיח  חכמה, במדרגת  היה הראשון  דמשה

ולכן  רדל"א, במדרגת  יהיה האחרון  משה שהוא

התורה. סודות  הראשונה לבחינתו  (ואמנם יגלה

נבואה  לענין אינם הרי הבעה"ת דדברי לתרץ אין

לומר  מותר בזה ואולי התורה, סודות  לענין אלא

כבר  כי רבינו, ממשה גדול  יותר המשיח שיהיה

לחכמים, אב גם יהיה רבינו דמשה לעיל ביארנו

גדול אדם יהיה לא האמיתית בחכמה שגם דהיינו

.ממשה)

בריש וכבר מוהראב"ן  בשם גם לעיל הבאנו 

מודעת בזה"ל: שכתב ובינה, חכמה ספר

עוד  נביא קם לא אמנם כי  הארץ בכל זאת

לגאלנו יקום עוד בעצמו הוא אבל כמשה, בישראל

שהיה  ומה משה, דא משיח כי הזה, מהגלות  גם

בוא  כי עז, ויתר  שאת  ביתר יהיה בעצמו , הוא

אותו וישיג החמשים, בשער גם ברנה יבוא

כי מאתו , עוד ירד  שלא עד  ונשגב עצום בשלמות 

במדרגה  בו ויתענג יעלה נצחים ולנצח עד  לעולמי

בכמה  הוא וכן עכ"ל. חקר, אין עד מדרגה אחר

בספריו. מקומות

כל בו  וכלול  בכתר משה  נשמת  שורש

המדרגות 

מפאנוואמנם הרמ"ע מדברי  בזה הארכנו כבר

האדמו"ר  הק ' רבינו ומדברי  בכ "מ

בפשטות, כאלו דברים לפרש דאין  ז "ל, האמצעי 

אפילו ע"ה רבינו ממשה גדול באמת  יהיה דמשיח

עצמו, משה נשמת  שהוא נאמר  אם אף  בשורש ,

בזוה"ק  כתב רמ"ג )אדכבר  פינחס קמו(רע"מ וז "ל:

הוא  אנת  מהימנא, רעיא ואמרו ואמוראין  תנאין

אין  כי  טבין , מדות מכל ממולא ישראל לכל שקיל

חכם בל  ולא משיח לא עלך, כתר דיהא נשא בר  תך 

ולא  נביא ולא תם ולא גבור ולא חסיד  ולא מבין ולא

ברא  דקוב"ה, בדיוקנא הוא אנת מלך, ולא צדיק

בהון  דאתמר  דישראל כגוונא דאבוהי , בדיוקנא

דמארך , פקודין  אשלים אלקיכם, לה' אתם בנים

קב"ה  ביה יתעטר דלא דילך  מאלין  פקודין  דלית 

מדה  בכל עלאה בכתר  ותתא עילא ושכינתיה

עכ "ל. ומדה,

כתבוהרמ"ע ע"ג )מפאנו סי' קשיטה מאה (מאמר

אחרים  במקומות ביארנו וכבר  בזה"ל:

דבר  בשום ממשה גדול עקיבא ר ' מהיות  לא כי

'שלא  דברים אמרו השערה כחוט אפילו  בעולם

עליו עדיף  שלמה ולא לר"ע'. נגלו למשה נגלו 

משה'. זה מהימן 'ויחכם מאמרם נימא כמלא אפילו 

דרשהו וכפשטן כמשמען הללו דברים של ואמתן

עכ "ל. משם,

נשמתוהרי  הוא המשיח שמלך  דאע"פ מבואר 

רבינו דמשה הנ"ל בזוהר  כתב מ "מ משה

דברי לעיל הבאנו וכבר עליו , כתר  כבחי ' הוא

האמצעי  ע"דהאדמו "ר  קמ"ט מדף  שמות חיים (תורת

קנ"ו) דף  דאין עד  פסוקה הלכה דיש לבאר שהאריך 

מלך  ואפילו רבינו , משה על לחלוק יכול אדם

על  לחלוק ולא הלכה שום לחדש כח לו  אין המשיח

למעלה  רבינו דמשה ובע"כ  שבתורה, הלכה שום

_________________________

גירסאות א. בחילופי זו גירסה הביא הסולם בעל וכן פ "ב, סוף אלם ביונת מפאנו הרמ"ע גירסת  כפי הוא הזוה"ק לשון



לעולם  יאמינו בך יג וגם

גם  הוא המשיח דמלך אפילו המשיח, ממלך

שם  ומה שמו מה בסוד משה נשמת  התפשטות 

עליון  בכתר שרשו רבינו דמשה הוא, והענין בנו .

משה  בחי' לעולם ולכן בשורש , המדרגות כל וכולל

שהגילויים  אלא המשיח, ממלך  למעלה הוא בשרשו

משה  שגילה מהגילויים יותר  יהיו המשיח מלך  של

נשמת בשורש  כלול היה בודאי אבל בתחילה,

המשיח. מלך  של המדרגה גם משה

שבהעלם הראשונה  בהוי"ה משה נשמת  שורש

שניה בהוי"ה  משיח  נשמת ושורש העצמות 

ההשתלשלות  שבסדר הגילויים שהוא

האמצעיויש האדמו "ר  בדברי היטב לעיין

באר  הדבר  בביאור שהאריך חיים בתורת

הוא הענין  וקיצור  קמ"ט)היטב, ב'(שם שיש 

הוי "ה  שם האחד ב"ה, הוי"ה בשם מדרגות

מכל  למעלה שהוא העצמות  שבהעלם

ההעל  מן בגילוי  הוי "ה שם והב' ם ההשתלשלות ,

ב' יש אהי"ה בשם וכן  להשתלשלות , מקור להיות 

קנ"ב)מדרגות  ההבדל (שם זה שבאמת שם וביאר  ,

ע"ה, רבינו משה למדרגת משיח מדרגת בין 

ראייה  של מדרגה הוא רבינו משה נבואת  דשורש

המלך  שעשועי בבחי' ב"ה, אוא"ס בעצם

סוף  בסוד  מתגלה הזאת הגבוה ומבחינה בעצמותו ,

ומצוות, לתורה הרצון  תחילה, במחשבה מעשה

השניה  ההוי "ה לסוד  מקושר  הוא המשיח מלך אך

הנמשך  ההשתלשלות  דסדר הגילויים שהיא

דא"ס אוא"ס)ממלכות מעצמות  הרדל"א (ולא בסוד

כל  של הסודות  נמשך ומזה עתיק , פנימיות שהוא

ועוד  משיח. ידי  על שיתגלו והמצוות  התורה

שם וקנ"ז)מאריך ע"ד  שמלך (קנ"ו דאע"פ  לבאר 

מ"מ  והמצוות , התורה של הסודות  כל יגלה המשיח

הראיה  שהוא הראשון  ממשה לקבל צריך  הוא גם

בסוד  ממשיח למעלה והוא ב"ה, אוא"ס בעצם

ומצוחצח, הצח האור  דאפילו מנה, מאתיים בכלל

דאף  והיינו העילות, כל עילת  לגבי  הוא אוכם

הגילויים  כלפי  אוכם כבחי ' הם משיח של הגילויים

שורש  שהם לעתיד שיתגלו ע"ה רבינו  משה של

באורך . עי"ש והמצוות . התורה

כמ"ש וכלל כתר  בחינת  הוא דמשה הענין,

הנבואה  והוא פינחס, בפ' הנ"ל ברע"מ

כל  שורש  שהוא עצמיים שעשועים בבחי ' השרשית 

בחי ' הוא המשיח מלך  נבואת  אך  והמצוות, התורה

של  הסודות גילויי  כל שורש  שהוא עתיק  פנימיות 

האמצעי האדמו "ר  בדברי  עוד  ועי' דאורייתא. רזין 

נ"ו) סי' האמונה לקבל (שער צריך רבינו  משה שגם

משה  שנבואת  ואף  המשיח, ממלך התורה סודות 

שהגילויים  כיון מ"מ המשיח ממלך  למעלה היא

הם  הזה בעולם למטה רבינו משה ידי על שנתגלו 

והגילויים  חכמה, בחי ' שהוא אבא יסוד בסוד  רק 

הרדל"א, שהוא חכמה מפנימיות  הם המשיח של

אך  ממשיח, יקבל שמשה שייך  זו  בבחינה לכן 

מקבל  הוא המשיח שמקבל הגילויים כל באמת 

משה  נשמת  שורש  שהוא עליון כתר מבחינת

שהוא  אוא"ס  בעצמות  הראייה סוד שהוא עצמו 

הגילויים  לכל שורש והוא הגילויים, מכל למעלה

כמשה' עוד  נביא קם 'ולא במאמר  ועי ' והסודות.

עפ "י הקבלה דרך  על זה ענין באריכות שביארנו

ועפ "י חכם התורת  ועפ "י  ברחה"נ הרש"ש  רבינו 

לכלים  אורות  בין  הפכי ערך  שיש בעה"ס  תורת

עיש "ב. וכו ',

הגילויים מצד הוא המשיח מלך מעלת גדולת 

שבנשמת  דוד בחי' והוא התורה סודות  של 

דכתר  דמלכות המדרגה שהוא משה 

והרמ"ע ועכ"פ האצמעי האדמו"ר מדברי היוצא

מנבואת למעלה שאין  פשוט שזה מפאנו,

התורה  ראיית  שהוא בשורש , רבינו  משה מדרגת 

נשתלשל  ומזה ב"ה, אוא"ס עצם בבחי' בשרשה

במחשבה  מעשה סוף בסוד  למטה ומצוות  התורה

משה  על לחלוק  שיכול מי  אין ולפיכך תחילה,

יותר  המשיח מלך  מעלת גדולת  ענין  ואמנם רבינו ,

והענין  למטה. התורה בגילויי היינו רבינו , ממשה



לנפשך  חכמה דעה יד

שהוא  כתר  בבחי' היא בכללות נבואה כל כי  הוא,

בחי ' הוא בשרשו  משה נבואת  אך  ההשראה, סוד

שהיא  העצמית דהוי"ה הנבואה שהוא דכתר כתר

משה  מעלת  גדול ובזה דנבואה, דכתר כתר בחי '

מי אין ולכן המשיח, ממלך  אף מהכל למעלה

לקבל  צריך  המשיח מלך ואף משה, על שיחלוק 

שהיא  השניה ההוי "ה שבבחי' הנבואה אך הימנו,

מעלה  יש ובזה דנבואה, שבכתר  מלכות בסוד

ממשה  יותר המשיח בחי 'בלמלך הוא המלכות כי  ,

גדול  למטה הגילוי  ובבחינת  התורה, סודות גילויי

רשות לו  שניתן  משה ממעלת  המשיח מלך  מעלת 

בהעלם  נכלל שהכל ואף התורה, סודות  כל לגלות

לגלות למשה רשות ניתן לא מ"מ משה, בנבואת

בנבואתו יזכה המשיח שמלך עד בגילוי , אלו סודות 

רבינו. משה שגילה ממה יותר אלו סודות  לגלות 

ויחי,וזה בפרשת  הנ"ל הק ' האוה"ח דברי  ביאור 

דוד , והוא יהודה משבט שיהיה המשיח דמלך

מכל  כלול משה כי  משה, נשמת  מבחינת  ג"כ  היינו 

דוד  מבחי ' יהיה המשיח ומלך שבטים, הי "ב

מבחי ' משה דשורש  הוא והענין  משה, שבנשמת 

שהוא  המשיח ומלך המדרגות , כל הכולל הכתר

מלכות מבחי' היינו  משה, שבנשמת דוד  מבחי '

יותר , גדול משיח יהיה הגילויים מבחי' ולכן  דכתר ,

גדולה  מעליותא יש דכתר  המלכות מבחי' כי

ממה  יותר  התורה סודות לגלות רשות לו  שניתן 

מבחי ' גם הוא זה כל אך  ע"ה, רבינו משה שגילה

וכנ"ל. משה נשמת שורש 

לענין וישוב הקודם בחלק למש "כ דומה זה

דשלמה  בכ "מ דמש "כ שלמה, חכמת

רק  היינו  התורה, בחכמת  אף ממשה גדול היה

בבחי ' החכמה בשורש אך  המגולה, החכמה לענין 

משה  היה בודאי החכמה, כל שורש שהוא כתר

לבאר  יש  וכן  עי "ש . המלך  משלמה גדול רבינו 

בחי ' לו  היה בשרשו  רבינו שמשה נבואה, לענין 

מלכות בחי ' רק  יהיה המשיח ומלך דכתר כתר

יש  אך  משה, שבנשמת דוד בחינת שהוא דכתר ,

ובזה  הגילוי , בסוד  שהוא דכתר במלכות  מעלה

יותר , במעלה יהיה המשיח שמלך לומר מותר

שניתן  ממה יותר  יהיה הסודות  גילוי מצד דהיינו

כח  כל שבאמת להבין צריך ומ"מ למשה, רשות

שמקבל  אותיות  בחי ' כמו הוא דכתר  המלכות 

לאותיות ושורש אור  בחי ' שהוא דכתר מהכתר

ממה  רק הוא מגלה המשיח שמלך  מה כל ולכן  אלו ,

מכתר  שהוא הראשון משה נשמת  משורש שמקבל

במה  שלמה חכמת  לענין  באריכות וכמ"ש  דכתר ,

האמצעי. והאדמו"ר הלשם שהאריך

_________________________

בבחינת ב. למטה מתגלה אך  בשורש, הכוללת יחידה בחינת  שהוא עצמו משיח  משה בנשמת הם אלו מדרגות  דכל הוא והענין

ואכמ "ל. עתיק , פנימיות חכמה פנימיות בסוד דאבא יסוד



שיהיה  ה'וא ש'היה טו מ'ה

שיהיה  ה'וא  ש'היה מ 'ה מאמר

שורש תתגלה 'לעת"ל - האוה"ח דברי א.

המשיח  מלך עצמו שהוא שבמשה  המלכות

דוד' והוא

ויחיכתב  בפרשת  הקדוש  החיים האור רבינו

עירה לגפן אוסרי  הפסוק  (בראשיתבביאור 

י"א) בעיניך מ"ט, יקשה ולא בתו "ד , לשונו וזה ,

חלק  הנ"ל] [הפסוק הכתוב דברי  מחלקים שאנו

הלא  כי  [והתשובה] המשיח, בימי וחלק  משה בימי

הקדוש הזוהר דברי  ע"א)ידעת ק "כ משה (ח"ב כי

אותנו יגאל הוא אבותינו את  גאל אשר  הגואל הוא

דכתיב לגבולם בנים א')וישיב ש 'היה (קהלת  מ'ה

זה  דבר בעיניך  יקשה ולא מש"ה. ר "ת  שיהיה ה'וא

של  מזרעו יהודה משבט המשיח מלך הלא באומרך

אומרים ויש  ע"ה, המלך ע"ב)דוד  צ"ח דוד (סנהדרין

דכתיב המשיח מלך ל"ז)עצמו דוד (יחזקאל  ועבדי

אומרים  אנו היאך כן ואם כמשמעו, עליהם מלך

כי לדעת  לך יש  לוי . משבט הבא משה שהוא

שבטי מי"ב כלולה היא ע"ה משה נשמת בחינת

וענף  ע"ה, ענפיה היו רבוא הששים כל כי  ישראל,

[למשה] תמצאנו ולזה הוא, במשה דוד של שבטו

וחכם  ונביא ולוי  וכהן  מלך שהיה מדבר בארץ

שבקדושה, הענפים כל כולל שהיה ולעתיד וגיבור,

שבמשה  המלכות שורש  בעולם  תתגלה לבוא

ינון  והוא דוד והוא המשיח מלך עצמו  שהוא

קדשו.ושילה  לשון  כאן  עד  ,

הראשון ומדבריו  הגואל שהוא דמשה נמצא

צדקנו משיח - האחרון הגואל הוא

שבעת אלא שיהיה, ה'וא ש'היה מ'ה כדכתיב

רעיא  במשה הכלולה דוד  נשמת  תתגלה ההיא

אחד , בקנה השמועות  שני  יעלו ובהכי מהימנא,

מה  בסוד  משיח הוא דמשה בזוהר דאיתא דהך 

דאיתא  והך הכללות , מצד היינו  שיהיה שהיה

דוד  נשמת  מצד  היינו  דוד של מזרעו הוא דמשיח

במשה. הכלולה

אלא  איירי לא האוה"ח דברי שכל  בהכרח ב.

של מזרעו  משיח  הגוף מצד אבל  הנשמה מצד

קאתי  דוד

הקדוש ברם , החיים האור רבינו כי  דאם נראה

בענין  הנזכרים דבריו אם להדיא פירש  לא

של  גופו  על מוסבים עם משיח נשמתו , על או משיח

דבריו דכל בכותחא מכביעתא טפי פשיטא זה כל

אבל  משיח, נשמת בחינת על אלא מוסבים אינם

דמזרעו בשש  צריך  דין  לית  המשיח מלך  של גופו 

נתן  ידי  על לדוד  ה' אמר  כה שהלא קאתי, דוד של

ט"ז)הנביא ז', ב' וממלכתך (שמואל  ביתך "ונאמן 

הוא  וכן  עולם", עד  נכון יהיה כסאך לפניך  עולם עד

צדקנו דמשיח מקום בכל הש"ס  דברי  בפשיטות 

ברמב"ם  הלכתא איפסק  והכי קאתי, דוד של מזרעו 

ה"ז) פ"א מלכים דוד (הלכות שנמשח כיון  לשונו, וזה

מלכות , בכתר  ולבניוזכה לו המלכות והרי 

עולם  עד עד הזכרים נכון יהיה כסאך  שנאמר ,

וכו' לעולם עולם דוד מזרע המלוכה  תכרת לא

להלן  שם הוא וכן  עכ "ל. בכך , הבטיחו הקב"ה -

ט'. הלכה

להלן ויותר שם כתב א')מזה הלכה י"א וזה (פרק 

לעמוד לשונו, עתיד המשיח מלך

ליושנה  דוד מלכות לממשלה ולהחזיר 

מי או בו  מאמין  שאינו מי  וכל וכו', הראשונה

הוא  בלבד  נביאים בשאר  לא לביאתו  מחכה שאינו 



לנפשך  חכמה דעה טז 

התורה  שהרי רבינו , ובמשה בתורה אלא כופר 

ושם  נאמר  בלעם בפרשת  אף וכו ', עליו העידה

דוד  שהוא הראשון  במשיח המשיחים, בשני  ניבא

צריהם, מיד ישראל את  ובמשיח שהושיע

מבניו שעומד ישראל האחרון את שמושיע

דוד , זה עתה ולא אראנו אומר הוא ושם באחרונה,

כוכב  דרך  המשיח, מלך  זה קרוב ולא אשורנו

המשיח, מלך זה מישראל שבט וקם דוד , זה מיעקב

שת בני  כל וקרקר וכו ', דוד  זה מואב פאתי ומחץ

וכו', דוד  זה ירשה אדום והיה וכו ', המשיח המלך  זה

ועלו שנאמר  המשיח המלך  זה וגו ' ירשה והיה

ע"כ . וגו', ציון  בהר  מושיעים

שםובהמשך ד ')דבריו  יעמוד (הלכה מלך "ואם

דוד  ועוסק מבית בתורה הוגה

פה, ושבעל שבכתב תורה כפי  אביו  כדוד במצות

וילחם  בדקה, ולחזק  בה לילך  ישראל כל ויכוף

בחזקת  זה הרי  ה', משיח מלחמות אם שהוא ,

נדחי וקבץ במקומו  מקדש  ובנה והצליח עשה

בודאי משיח זה הרי  מפורש ישראל לן  הרי ."

דוד  של מזרעו  צדקנו  דמשיח בחידות  ולא במראה

קאתי.

שלווכן המשניות  בפירוש  הרמב"ם עוד כתב

עשר  השנים היסוד בביאור  חלק  פרק  ריש 

המשיח, ימות  לשונו, וזה האמונה יסודות מי "ג

זה  יסוד ומכלל וכו', שיבא ולאמת  להאמין והוא

ומזרע  דוד מבית אלא לישראל מלך שאין

בלבד  כפר שלמה  הזאת  המשפחה על החולק וכל ,

ע"כ . נביאיו, ובדברי יתברך  ה' בשם

הוא ומהשתא  בגופו רבינו דמשה תאמר  אם

דלעתיד  והיינו צדקנו , משיח הוא

יהיה  והוא לתחיה לקום רבינו משה של גופו ישוב

של  מזרעו המלוכה נפסקה נמצא צדקנו, משיח

אמונתנו מעיקרי שהלא אפשר  אי וכזאת  דוד,

בעצמו והקב"ה דוד , מבית אלא לישראל מלך שאין

עולם, עד מזרעו המלוכה תכרת  שלא לדוד  הבטיח

דוד  של מזרעו משיח שנשמת  מה בזה יועיל ולא

הקב"ה  הבטחת  שהלא משה, של בגופו תתלבש

בגוף  היינו  דוד של מזרעו המלוכה תכרת שלא

של  זרעו  מגוף המלוכה תכרת שלא ור"ל, דייקא,

אלא  'בגוף ' לישראל מלך  שום דאין  והיינו דוד,

דייקא, דוד  של מזרעו 

הדור ובשו "ת רכ"ה)פאר מוה"ר (סימן בתשובת

ב"ר  משה ב"ר מיימון מוה"ר בן  סעדיה

חכמי ידי  על כוזיבא בן הריגת דסיבת  כתב מיימון 

היה  ולא כמשיח עצמו  שהחזיק משום הוא ישראל

דוד  .אמזרע

בפשיטותואף נקט בעצמו הקדוש  החיים האור 

דוד  של מזרעו המשיח דמלך מקומות בכמה

"אחד  אודות  על כתב ז ' ט"ו לדברים ובביאורו  הוא,

מתי ומצפים מקוים אנו שאליו שבאומה המיוחד

מיוחד  שהוא וכו' משיחנו ישראל מלך והוא יבא

וכו' מורה כמוהו  שאין  ולידתושבסנהדרין  הורתו

הקדושה  ישראל דוד בארץ של דמזרעו ומכאן ."

בארץ  ולידתו  הורתו רבינו משה שהלא קאתי ,

בספריו מקומות הרבה מעוד  מוכח וכן מצרים,

דוד . של מזרעו הוא בגופו  המשיח דמלך דנקט

דהך ויציבא הסברא, מצד גם דנא מילתא

ראש  גואל צדקנודמשה משיח הוא ון 

ורק  התורה, בנגלות  מפורש אינו אחרון  גואל

התורה  פסוקי  כל ואילו זה, דבר נזכר  הקדוש בזוהר

דמשיח  מורים הפוסקים ודברי  הש"ס  ומאמרי 

נודע  וזאת מלכנו , דוד של מזרעו הוא צדקנו 

והזוהר  הגוף, מצד  מדברים כו' התורה דפסוקי

התורה  בנגלות האמור  ולפיכך  הנשמה, רזי  מגלה

והאמור  הגוף, מצד איירי דוד  של מזרעו דמשיח

בחינת הוא דמשיח קודש ובספרי הקדוש  בזוהר

הנשמה. מצד איירי משה

_________________________

עי"ש.א. בעונות , שנהרג אלא דוד מזרע  דהיה ליה סבירא מלכים בהלכות הרמב"ם ואמנם



שיהיה  ה'וא ש'היה יז מ'ה

הק' האוה"ח בדברי הביאור אמיתות  ג.

ליה ומכל מיבעיא קא לא דהא פשוט נראה הלין 

של  דגופו כלל הקדוש החיים האור  לרבינו 

דקא  הוא הא ורק הוא, דוד מזרע צדקנו משיח

היא  דוד  של מזרעו  משיח נשמת  אי  ליה מיבעיא

"כי דקאמר הוא ועלה היא, משה של נשמתו או 

הגואל  הוא משה כי הקדוש  הזוהר  דברי  ידעת  הלא

והדר  אותנו ", יגאל הוא אבותינו  את גאל אשר 

באומרך  זה דבר בעיניך יקשה "ולא ליה קשיא

דוד  של מזרעו יהודה משבט המשיח מלך  הלא

עליהם  מלך  דוד  ועבדי דכתיב וכו' ע"ה המלך

משה  שהוא אומרים אנו היאך כן  ואם כמשמעו ,

מפורש  שמקרא דכיון וכוונתו לוי", משבט הבא

בין  הכוונה בהכרח דוד, של מזרעו  דמשיח הוא

של  מזרעו  דתרוייהו  נשמתו , מצד ובין  גופו מצד

גם  ונשמה מגוף מקום בכל מדבר דהכתוב דוד,

להמבואר  ובפרט לבד, הגוף  מבחינת ולא יחד ,

האריז "ל רבינו א')בדברי  הקדמה הגלגולים "כי(שער

והגוף  גוף, בתוך  אשר  הרוחניות  הוא עצמו  האדם

שאמר  וכמו  עצמו. האדם ואיננו  האדם, לבוש  הוא

פרשת בזוהר וכנזכר  ייסך , לא אדם בשר על האדם

תורה  בליקוטי זה וכעין ע"א", כ ' דף  בראשית

שערי ובריש  י ', פרק  מ' שער ובע"ח בראשית,

עוד  אמר וכן כ "ג )קדושה. הקדמה שמו(שם דעיקר 

וכיון  גופו, ולא נשמתו הוראת  הוא האדם של

בהכרח  דוד של מזרעו דמשיח ואומר צווח שמקרא

נשמתו מצד עיקרו)שגם היא כן (שהיא ואם הוא, כן

ומשני משה. נשמת היא דנשמתו אמרינן האיך 

מי "ב  כלולה היא ע"ה משה נשמת בחינת  "כי

בעולם  תתגלה לבוא ולעתיד  וכו', ישראל שבטי

המשיח  מלך עצמו שהוא שבמשה המלכות  שורש 

של  דנשמתו והיינו  ושילה". ינון והוא דוד  והוא

אלא  מהימנא, רעיא משה נשמת היא צדקנו  משיח

ונשמת ישראל, שבטי מכל כלולה משה שנשמת 

בנשמת הכלולה דוד  נשמת מבחינת  היא משיח

משה.

של באופן מזרעו  ודאי משיח של דגופו  שנמצא

גם  ודוד ממשה כלולה ונשמתו קאתי, דוד

מה  בסוד משה נשמת  היא שבכללותה לפי יחד ,

ובפרט  שיהיה, הוא דוד שהיה נשמת היא ותה

שבשמשה.

ויואל וכן בספרו זי "ע מסאטמאר הרה"ק  אף  הבין 

ל"ז)משה האור (סימן רבינו  דברי  בכוונת

מדברי ראיה מייתי  דבריו  שבתוך הקדוש , החיים

של  מזרעו  שמשיח דאף הנ"ל הקדוש  החיים האור 

יחד , גם ומשה מדוד  כלולה נשמתו תהיה הוא, דוד

תהיה  דנשמתו החיים האור  רבינו בדברי  וכמבואר 

לעניננו הנוגעים עכתו "ד  שבמשה, דוד .במבחינת 

דלא  בדורנו, הק ' החיים האור מפרשי כל הבינו  וכן

לפרש  אדעתיה דסליק מינייהו  לחד אישתמיט

גופו על מוסבים דדבריו  הק ' החיים האור  בכוונת

ודאי גופו  אבל לבד, נשמתו  על אם כי  משיח, של

וכאמור . קאתי , דוד של מזרעו

הזוהר  בספר הק ' דהאוה "ח  מקורו ד.

האור ומה רבינו  דברי  בגוף  להעיר שנשאר 

מקורו הראה רבינו  דהנה הוא הק ' החיים

הגואל  שהוא מהימנא רעיא דמשה הזוהר  בדברי 

יגאל  הוא ממצרים אבותינו את גאל אשר  הראשון 

מ'ה  הכתוב כמאמר לגבולם בנים וישיב אותנו 

לפנינו הוא והנה מש"ה, ר "ת  שיהיה ה'וא ש'היה

משפטים פרשת  ע"א)בזוהר ק "כ  לשון (דף  וזה ,

ומנהר  ים עד מים 'וירד במשיח ויתקיים שם, הזוהר

ביׂשראל, והכי משיחין  בתרין  והכי  ארץ' אפסי עד

מ"ה בזכות  בן (שמו)וכלא דמשיח נס וייתון  דמשה,

בן  דמשיח ונס  עליה, רשים אריה - מיהודה דוד

אריה  - דשילה ונס  עליה, רשים שור - יוסף 

על  ואדם באמצעיתא, נשר  לׂשמאלא, שור  לימינא,

_________________________

נבג"ם.ב. ממעזריטש הק ' והמגיד הק' הבעש "ט  מרן נכד הי"ד זצ"ל ויינשטוק  מהרד"פ  דוד קול בספר פירש  וכן



לנפשך  חכמה דעה יח

משה, בני  שמו  מה דאיהו אדם ולגבי  וכו', כלהו

לגוי אותך  ואעׂשה במשה יתקיים זמנא דבההוא

ה'וא  ש 'היה מ'ה זמנא בההוא ממנו , ועצום גדול

עכ "ל. היה, כבר  להיות ואשר שיהיה

היה והנה לחודייהו  הללו הזוהר  דברי  משום אי 

גופיה  איהו  לאו  רבינו דמשה לומר  מקום

הוא  דמשה להדיא איתמר לא דהא משיח, בחינת

משיחין  תרין  על נוספת בחינה הוא אלא משיח,

משיח  הנה כי דוד , בן ומשיח יוסף בן משיח דאינון 

דוד  בן ומשיח השמאל, מן שור  סוד  הוא יוסף בן

אמצעי קו  הוא משה דא ושילה מימין, אריה סוד

משניהם. הכלול

ע"ב האמנם  כ "ה דף ח"א בזוהר מפורש  הכי

משיח  דא השדה' ׂשיח 'וכל לשונו, וזה

טרם  השדה עׂשב 'וכל בארעא, יהיה טרם ראשון 

שני , משיח דא משה יצמח' תמן דלית בגין  ולמה

לעבוד  אין 'ואדם אתמר דעליה לשכינתא למפלח

מיהודה' שבט יסור 'לא דמלה ורזא האדמה', את 

משיח  דא רגליו ' מבין  'ומחוקק  דוד, בן  משיח דא

דא  חושבן משה דא שיל"ה' יבוא כי  'עד  יוסף , בן

עכ "ל. קה"ת , ולו "י אתוון  עמים' יקה"ת  'ול"ו כדא,

עמים. יקהת  ולו  נאמר דידיה עליה משה כי  הרי

דף  להלן שם דבריו  בהמשך מפורש  מזה ויותר

בהון  אתמר  בתיובתא תייבין  "אם ע"א כ"ז 

המים', 'וימתקו וביה חיים, עץ ודא עץ', ה' 'ויורהו 

משיח ודא האלהים משה ומטה ביה דאתמר

ומאחר ג בידו " משיח, הוא דמשה להדיא הרי .

הזוהר  כוונת  גם שוב להדיא איתפריש דהכי 

מה  בסוד אמצעי  קו הוא דמשה באומרו  משפטים

מלך  הוא הוא דמשה היינו שיהיה הוא שהיה

הקדוש  החיים האור דברי  קאי  ועלה המשיח,

וככל  שבמשה, דוד  בחינת  היא משיח דנשמת 

האמור .

כנ"ל הרמ"ק מדברי להוכיח  ה.

להעתיק ולהבין הראוי מן  אמיתותו  על הענין

יקר  אור הקדוש בספרו  הרמ"ק דברי

מהימנא לרעיא קע"ב)בביאורו  עמוד ט"ו וכן (חלק ,

והעולה  ק "כ, משפטים החמה אור  בספר משם הוא

בן  משיח חג"ת, כנגד  אינון משיחין דתלת מדבריו

נוקמא  לנטלא גבורה כנגד  יוסף דמשבט יוסף 

חסד  כנגד  יהודה דמשבט דוד  בן משיח משנאוי ,

כלפי הנוטה הת"ת  כנגד  ומשה ישראל, נדחי יאסוף 

הכתוב בסוד  י"ב)חסד ס"ג  משה (ישעי' לימין  מוליך

יזקפו "לא כי הזקיפה סוד  והוא תפארתו, זרוע

דהיינו במשה הגאולה יגיע עד אמיתית  זקיפה

ש 'היה  מ'ה משה ולזה זקיפתם, עיקר שאז בת "ת

דהיינו רבינו דמשה דרגא והיינו שיהיה, ה'וא

עילאה וא"ו  ממשלעילא הגואל בגשמי  יהיה הוא

בגופא". כאברין  ישראל כל יקומון  ביה ולכן אחרון

ממש ',והנה  'בגשמי  הוא רבינו  דמשה באומרו 

בגופו לעמוד  ישוב רבינו  דמשה כוונתו אין 

שהלא  צדקנו, משיח יהיה והוא המתים בתחיית

קאתי, דוד של מזרעו משיח של דגופו הכרחנו כבר 

ממש  בפועל תתלבש  משה דנשמת  כוונתו  אכן 

משיח של דוד )בגופו  של  דלא (דמזרעו ולאפוקי  ,

של  בגופו בפועל תתלבש לא משה דנשמת תימא

למשיח  תסייע ממעל בשמים ממקומה אלא משיח

במשיח  תתלבש  נשמתו  אלא אינו  דזה צדקנו ,

כב  גופו  אבל של צדקנו, דמזרעו  דפשיטא אמרנו ר 

הוא. דוד

בביאור וכן עצמו הרמ"ק  בדברי  עוד מפורש 

תיקונים צ"ו)לספר עמוד שמשה (ח"א דמה

שנשמתו אלא גופו  בתחיית הכוונה אין  משיח הוא

שהוא  התחתון בגואל ותשתתף  בישראל תתנוצץ

החמה דרך  שכן  עליון)דוד , גואל  להתגלות(משה

הלבנה תחתון)באמצעות גואל שם (משיח יעויין ,

_________________________

מאמר ג . ל"ז  סימן משה ויואל בספר הובא ועוד, ע"א, קי"ב דף זוהר תיקוני ע "א, סוף  ר"פ ע "א, רמ"ו ח "ג בזוהר עוד ועיין

שבועות. ג'



שיהיה  ה'וא ש'היה יט מ'ה

היינו משיח הוא דמשה דבאומרנו  ומינה באורך.

במשיח  שתתלבש משה נשמת  .דדוקא

הוא ובהמשך דמשה מ"ה עמוד  ב' בחלק  דבריו

בחינת דוד בן ומשיח דעת, בחינת

בן  ומשיח יסוד , בחינת הוא יוסף  בן  ומשיח ת "ת,

והוא משה, ענף  הוא דוד )דוד  בן בפועל (משיח מולך 

הדעת סוד  דאיהו ומשה ישראל, ועל הגשמיים על

בכוונתו ונראה הרוחניים, על מולך למעלה הוא

אבל  דוד, בן במשיח שיתלבש  הוא משה דענף 

דהדעת דומיא בעליונים, למעלה תמלוך  עצמותו 

וענפיו למעלה נשאר הדעת ששורש והת"ת ,

הזוהר  בדברי היטב ועיין הגוף , בחדרי מתפשטים

שתחילה  דמשמע שם הרמ"ק ובדברי  אלו בכל

בגוף  יוסף בן  משיח נשמתיתגלה בו שתתלבש (בלתי

בגוףמשה) דוד  בן משיח כך  ואחר  שתתלבש, (בלתי

משה) נשמת משה בו נשמת  תתלבש ובאחרונה

דוד נשמת היינו הק' החיים האור בדברי (ולהמבואר

במשה) סוד הכלולה יהיה ואז  דוד, בן במשיח

הזקיפה.

ע"ה משה  יחזור הפעם 'באותו  המלך עמק ו.

המדבר' הדור עם בגלגול

המלך וככל עמק  מספר  עוד  מוכח האלה הדברים

דא  ובגין  לשונו, וזה מ"ג פרק  י "ג שער 

משיח שהוא לישראל דלות  ניצוץ דחזא ואיהו 

תלייא  ביה דפורקנא יבוא משה כי  'עד  שנאמר

ניצוץ  הוא דמשה הרי  ע"כ . משה, גימטריא שילה'

משיח. של גופו  ואינו  משיח, נשמת

"אבל וכן מ"ו  פרק להלן שם דבריו  בהמשך כתב

כי העולם לתקן אדם לשום אפשר אי עתה

פרשת בזוהר כאומרו  ע"ה, רבינו  משה אם

מיהודה  שבט יסור  'לא מקומות ובכמה בראשית

תליא  דביה משה בגימטריא שילה' יבוא כי  עד  וכו '

ליושנה, העטרה לבוא לעתיד יחזיר והוא פורקנא,

ידו ועל העגל, בעון שחסר  מה לתקן  דורו עם ויבוא

ישראל  ישוררו  הזמן  ובאותו  העולמות , כל יתוקנו 

ישיר  אז שנאמר  הים, שירת  ע"ה רבינו ומשה

ויאמרו לה' הזאת השירה את ישראל ובני  משה

חז"ל ואמרו  ב')לאמר , צ"א נאמר (סנהדרין לא שר

לעתיד . ישראל עם שישורר מלמד  ישיר, אלא

הפעם ובאותו  וכו', ת "ח שנת בזמן  יחזוראימתי

המדבר הדור  עם בגלגול ע "ה ויתוקנומשה 

הבא  עולם חלק יקבלו  ושם העולמות , כל עמהם

דנשמת בחידות  ולא במראה מפורש  הרי  שלהם".

משיח  בנשמת  תתגלגל רבינו .המשה

כנ"ל קודש  ספרי מכמה להוכיח  ז.

ביתוכן בספרו חבר  מהרי "א הגה"ק  מדברי  מוכח

ע"א  קמ"ד  דף  רבא לאדרא בביאורו עולמים

לדפה"ס) ע"ב רנ"ד כי (דף וידוע לשונו, משה וזה

במשיח  יאיר נשמתו  ע"ה  שכתוב רבינו כמו

גימטריא  שיל"ה יב"א משה, זה שיל"ה יבוא כי  עד

הוא  נח כי ידוע עוד  המקובלים, שכתבו  כמו משיח

בדור  לבוא ראוי  הי ' שהוא משה נשמת עצמו 

הגאון  שכתב כמו  דרכם שהשחיתו  אלא המבול

מצא  ונח וכתיב משיח ענין כל בנח נרמז  ולכן שם,

_________________________

זה ד . "והיה ע "ב נ"ב סוכה במסכת  ןכדאיתא כפשוטו, לתחיה משה שיעמוד ודאי דהא באר'ה ומשם היטב, שם יעויין האמנם

דוד  רועים שבעה נינהו מאן אדם, נסיכי ושמנה רועים שבעה עליו והקמנו בארמנותינו ידרוך וכי בארצנו יבא כי אשור שלום

הנזכר  משיח  דבחינת  כוונתנו אכן מקומות, בכמה הוא וכן בשמאלו", ומשה יעקב אברהם מימינו ומתושלח שת  אדם באמצע

המשיח. במלך שתתנוצץ בנשמתו אלא בגופו, אינו משה, אצל

אחרית ה. הים שירת  לשיר ויחזור דורו בני כל עם לתחיה יקום רבינו דמשה פשוטו, מידי יוצא מקרא שאין דפשיטא והגם

נשמת  היינו במשה, הנרמז  משיח דענין עתה כוונתנו מקום מכל הקודמת , בהערה וכנ "ל בש"ס, חז "ל דברי וכפשט כראשית,

ופשוט . דוד, של שמזרעו משיח של בגופו המלובשת  משה



לנפשך  חכמה דעה כ 

נמי הרי  עכ "ל. בעתה, של קץ סוד  והוא ה' בעיני  חן

גופו אבל משיח, של בגופו תתלבש משה דנשמת 

הוא. דוד מזרע משיח של

התור וכן קול בספר  המסופר  מן  עוד  (דףמוכח

ע"א) מסטרא צ"א בתחילה היה דהגר "א

ישראל, לארץ לעלות ברצונו  עלה כן ועל דיוסף

ומטו משה למדרגת נתעלה נסיעתו  שבדרך אלא

על  והנה ישראל. לארץ ליכנס  הנמנע מן היה להכי

וגופו משה, מנשמת ניצוץ בו נתלבש  שבכאן דרך

דוד . בן במשיח גם הוא כן קאי, כדקאי 

ליקוטיוכן בספר מוהרנ"ת הגה"ק  מדברי  מוכח

מהנה אחת  וזו  טובא, בדוכתי (ברכותהלכות

כ"א) אות ה' הלכה האחרונה השיר הגאולה "אבל

שנזכה עד וחתום סתום הקץ משיח עדיין ידי  על

בעצמו משיח שהוא דוד בחינת שיהיה צדקנו

ויוסף  ממשה כלול אבותויהיה  השלשה ומכל

יומא  עתיק  ועד יקים ואז  אמתיים, הצדיקים ומכל

נפלאה  בהארה הרצון מצח הארת ויתגלה מטא

ויגאלנו יפדנו  זה ידי  ועל מעולם, עדיין  היה שלא

גלות אחריה שאין  שלמה גאולה עולם גאלת 

בדבריו עוד מבואר וכן  אמן ". בימינו  במהרה

המשיח  במלך  מתלבש רבינו דמשה טובא בדוכתי 

שהיה  מה בסוד  אחרון  הגואל והוא הדור ובצדיקי 

הקודש . ספרי בהרבה עוד  איתא זה דרך  ועל וכו',

חרוץובספר ז')מחשבות  מוה"ר (אות  להגה"ק 

יש  דור ובכל לשונו, וזה זי"ע הכהן צדוק

יוסף , בן  ומשיח דוד  בן משיח דוגמת מנהיגים שני

מחדש  פותחים והם וכו ', דמשיחא בעקבתא ובפרט

דתרין  דרך על ולכאורה דור ". בכל אלו שערים שני

כן  הדור , שבאותו  הצדיקים הם ודוד יוסף  משיחין 

נשמת בו  שיתלבש  צדיק  הוא שגם משה לענין הוא

משה.

לואתחנן והנה בביאורו עמוקות  מגלה בספר 

רנ"ב) הוא (אופן שמשה הידוע "מן  כי  כתב

משה  בגימטריא שיל"ה יבא כי  עד  דוד , בן משיח

בזוהר ע"ב)כדאיתא כ "ה סוד (ח"א כן  גם ומשה ,

נמצא  יוסף, עצמות  את  משה ויקח בסוד יוסף 

בן  משיח דוד בן  משיח משיחים ב' כלל הוא שמשה

בזמנו". משיחין ב' שיהיו  משה רצה לכן יוסף ,

משה  דנשמת כוונתו  הוא שאף  פשוט ונראה

דוד . בן במשיח מלובש

במוה"ר וכן אברהם מוה"ר הרה"ק  מדברי  מוכח

אות וסיפורים שיחות בספר מטולטשין נחמן 

הכלול  משה בחינת  הוא דרבה"ק  שם לו עיין  ל"ו ,

בית מלכי מזרע גופו הלא ורבה"ק משיחין, מתרין 

בחינת דהוא שאמר  מה כרחך ובעל כנודע, דוד

משה. נשמת  בחינת להתלבשות  דזכה היינו  משה

ואכמ"ל. שם, דבריו  בתחילת  עוד ועיין

יבוא  משיח  של  'בדורו - הגלגולים  שער ח .

לכל תורה וילמד בגלגול  ע "ה רבינו משה

ישראל '

מהרח"וומקדמת  מדברי כן להוכיח יש  דנא

וזה  ל"ח הקדמה הגלגולים בשער  ז "ל

אחר  ז "ל מורי  לפני יושב הייתי  אחת  פעם לשונו ,

בו מפציר והייתי  שבת, של המנחה סעודת

נפשי, שרש  ובענין השגתי בענין  לי שיבאר

הוא  ללצים אם זה פסוק לי אמר הדברים ובתוך 

לי, שיבארהו  בו  והפצרתי  חן, יתן ולענוים יליץ

הוא  זה פסוק  תיבות  ראשי הנה כי לי  והשיב

מהימנא  ברעיא שכתב מה הוא והענין  חי , אליהו

הוא  שלו  והמתורגמן ישראל, כל של רבן  משה כי

לפי לפה, לך יהיה והוא שכתוב כמו הכהן  אהרן 

לבא  ולעתיד  לשון , וכבד  פה כבד  היה שמשה

ע "ה  רבינו משה  יבוא משיח של בדורו 

הוא בגלגול  יהיה וגם ישראל, לכל תורה וילמד

הנביא  אליהו יהיה שלו  והמתורגמן  שפתים, ערל

אהרן  בן אלעזר  בן פינחס  והוא וקים חי  שהוא ז"ל

שאמר  וזהו ע"ה, רבינו משה של אחיו  הכהן 

ר "ל, חן , יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם הכתוב

מליץ  ע"ה רבינו משה כשיצטרך  כי  - ללצים' 'אם

ויהיה  'יליץ' חי  שהוא ז "ל אליהו הנה ומתורגמן,



שיהיה  ה'וא ש'היה כא מ'ה

ח"ד  החזיונות  בספר הוא וכן  עכ"ל. שלו, מתורגמן 

כ "ג. אות 

בוופשט  הפציר ז"ל מהרח"ו  דהנה דבריו ,

של  דבדורו והשיבו  מדרגותיו, לו שיגלה

יהיה  והוא צדיק, איזה בנשמת משה יתגלגל משיח

הכהן  אהרן  דרך על למתורגמן ויצטרך פה, כבד 

המליץ, אליהו יהיה ואז  למשה, מתורגמן  ששימש 

למשה, מסייע אהרן  דרך ועל חי צדיק  היינו ואליהו 

דהוא  עצמו  על לומר  האריז "ל רבינו כוונת והיתה

המסייעו המתורגמן  הוא ז"ל ומהרח"ו  משה, נשמת

דלעתיד  מינה שמעינן והנה חי. אליהו בסוד

ועל  משיח, של בגופו בגלגול משה נשמת תתלבש

שהיה  האריז"ל רבינו  של בגופו  שנתלבשה דרך

בדורו משיח להיות .ו ראוי 

פירוש הק ' האוה "ח  בכוונת  להעמיס אין ט.

אחר 

רבינוומן דברי  בכוונת  להעמיס  דאין יובן האמור

בקומו רבינו דמשה הקדוש  החיים האור 

דוד  יבא שתחילה אלא משיח, יהיה בגופו  לתחיה

יהיה  הוא והוא בגופו בתחיה משה יבא ואחריו

דברי קאי העת  זו ועל ישראל, אל שיגאל הגואל

דוד  נשמת בו  שתתגלה באומרו  החיים האור 

בו. הכלולה

מדברידזה לעיל הוכחנו כבר  שהלא אינו,

הפוסקים  ומדברי הש "ס ומדברי הפסוקים

מזרעו המלוכה תכרת שלא לדוד הקב"ה שהבטיח

ימלוך  דוד שיתגלה דאחר תאמר  ואם עולם, עד

דוד , בית  ממלכי  המשיח מלכות  ויקח בגופו משה

הס  ח"ו, דוד  של מזרעו  המלוכה תכרת הרי

מלהזכיר .

הק'וכן החיים האור מדברי עוד להוכיח יש

לשונו, וזה תצוה פרשת בריש בעצמו

הובא  מאמר דרך על הכתוב יתבאר  רמז ובדרך 

אחד  כל ישראל של גליות ד' כי חדש  זוהר  בספר

נגאלו הראשון  גלות  אחד , בזכות ממנו  נגאלו מהם

יצחק , בזכות נגאלו ב' ע"ה, אבינו אברהם בזכות

ולזה  משה, בזכות תלוי והד' יעקב, בזכות ג'

בתורה  עוסקים שאין  עוד  כל כי הגלות נתארך

מן  בטלנים עם לגאול חפץ משה אין ובמצות 

ואתה  באומרו  כאן  הכתוב שרמז  הוא וזה התורה,

ישר  בני  את  צותצוה אין אומרם דרך על וכו ', אל

מלכות לעתיד אלא עלינו  ימלוך הוא ע"כ .כי ,

התלבשות מצד  היא שכוונתו  בהכרח כאן  גם והנה

בגאולת איירי  דהא המשיח, במלך משה נשמת

מלך  שהוא צדקנו משיח ידי על דלעתיד ישראל

במשה  הנזכר  משיח דבחינת  תאמר ואם ישראל,

נמצא  בגופו, אז  עלינו שימלוך הוא שמשה היינו 

ח"ו, אינו  ודאי  וזה מזרעו, המלוכה שתכרת  איפוא

וכנ"ל.

רבינואלא וכוונת  היא, בורכא האי  כרחך על

הגוף  דמצד  בדברינו, המבואר ככל פשוטה

רבינו דברי וכל הוא, דוד של מזרעו  שמשיח ודאי 

בגופו שתתלבש  דייקא משיח נשמת על מוסבים

איזה  על כוונתו  אינו  גם ואף המשיח, משיח של

זמן  על אלא המשיח, ביאת  אחר  שתהיה בחינה

ופשוט. גופא, המשיח ביאת

_________________________

י"טו. פרק  העמידה שער בפרע "ח כדאיתא בדורו, יוסף בן משיח בחינת  היה האריז"ל דרבינו נודע  שהלא החפץ על תתמה ואל

הק' בספר איתא דכבר קושיא אינה זו יוסף. בן במשיח  ולא דוד בן במשיח  תתלבש משה ונשמת מקומות, ובכמה ע "ג) נ"ח (דף

והן  דוד בן משיח  הן אליהו הן הבחינות, כל יתלבשו בעצמו הצדיק שבאותו דיתכן ספרים ובכמה פנחס  פרשת עינים מאור

בחינות  כמה הנראה וכפי משה, לבחינת  יוסף  מבחינת  שנתעלה הגר"א אודות  התור קול מספר הנודע דרך ועל יוסף , בן משיח 

שאר  גם אבל יוסף, בן משיח  בבחינת היה בגילוי שעיקרו אלא הנ "ל הבחינות  מכל כלול היה האר"י שרבינו ואפשר בזה, יש 

בו. כלולות  היו הבחינות



לנפשך  חכמה דעה כב 

המהות  ראיית גילוי - מוהרש "ב אדמו"ר י.

שהוא  אחרון גואל משה ידי על  לעוה "ב יהיה 

משיח  יהיה

מדבריוהנה הקודמים במאמרים הבאנו  כבר

בספרו זי"ע האמצעי אדמו"ר הגה"ק 

חיים ע"ב)תורת  קנ "ו דף  בשלח לשונו(פרשת  וזה

ענין וזהו  הוי "ה בתו"ד עבד שהיה  משה  ,מדרגת

ממש  שבעצמות  הוי "ה שם לבחינת דהיינו

דשם  בתיקון  דמצות הבירורים מבחינת  שלמעלה

בחינת שהיה לפי  והוא כו', ב"ן  בחינת אלקים

להביא שעשועים ממוצע לבחינת ולהמשיך

ב"ה  סוף אין ועצמות דמהות העצמיים 

הכוונה  מן שלמעלה ממש בפועל במצות

-וטעם  קץ' ראיתי תכלה 'לכל שכתוב כמו  וכו '

כלתה  כמו  תכלה שנקרא עונג לכל וגבול קץ שיש

וגבול  קץ בלי מאד' מצותך 'רחבה אבל כו', נפשי 

מצד  שהמצות הנ"ל מטעם כלל שבה לשעשועים

ונמצא  כו', השעשועים בעצמות הן עצמן

מדרגת  מבחינת למעלה  משה  שבחינת

אבא דמשיח  פנימיות  בבחינת  שמשה ואע"פ .

זה  עתיק , בפנימיות  החכמה ומשיח אור בבחינת  ו 

דתורה  חכמה שירדה במה אבל למעלה, גם דתורה

זהו 'נובלות ' שנקרא ממש בפועל המצות במעשה

וזהו כנ"ל, דמשיח עילאה חכמה מפנימיות  למעלה

בנו', שם מה שמו  'מה שאמרו  מה הוא דמשה

שהוא עליון  היותר  מ"ה בחינת  הוא שמו' שם ד'מה

הבא  בעולם  שיתגלה הנ"ל העצמי וכו',הוי "ה

דמשיח  עילאה דחכמה מ"ה הוא בנו  שם ומה

הוא  ומשה בתראה, אדם שנקרא כנ"ל בן  שנקרא

כו ' האדם מכל עניו משה שהיה וזהו קדמאה. אדם

ומחמת העצמי , האמיתי  ואין מ"ה בבחינת ©להיותו

יהיה דוקא להנחיל זה שנאמר  הבא העולם

ממשיח  שלמעלה  האמיתי 'יש' אע"פ אוהבי

דכל  שרמזו  וזהו  מאד. וגבה [במשיח] בו שנאמר 

וכו ' האדם מכל ענו שהיה כמשה עצמו  המשפיל

האמיתי, יש  בבחינת הבא בעולם מגביהו  הקב"ה

יהיה  מאד וגבה בו שנאמר  כמשיח עצמו והמגביה

בכלל  יש כי הבא, בעולם משה לגבי בערך  שפל

מקור  שהוא ומצוחצח צח אור דאפילו  מנה, מאתים

לגבי אוכם כו' סתימאה דחכמה וסודות רזין  כל

שהוא  הבא בעולם שיתגלה עצמו העילות עילת

וד "ל". כנ"ל, כו ' הפשוט והתענוג הרצון  עצם

דבחינתהרי התורה השגת סוד  הוא דמשיח

מזה, למעלה הוא הבא העולם אבל רדל"א,

העצמי הוי"ה שם סוד  שהוא משה בחינת  והוא

אין  ועצמות  דמהות העצמיים השעשועים בחינת

מדברי מהן הוכחנו  כבר האמנם ב"ה. סוף

הפוסקים  מדברי  והן הש"ס  מדברי  הן  הנביאים

דוד  של מזרעו  המלוכה תפסק לא גם ז דלעולם ולכן ,

שלמעלה  משה בחינת הוא הבא דבעולם באומרנו 

בית מלכות שתתבטל הכוונה אין  משיח, מבחינת

בדברינו המבואר  דרך על הכוונה אלא ח"ו , דוד

צדקנו. במשיח תתתלבש  משה דנשמת לעיל

ליה ובהאמור דשמענא ממאי  הדעת  תנוח

בעצמו ז "ל האמצעי  לאדמו"ר

הגילוי דזה שכתב נ"ו סימן  האמונה שער  בספרו

משיח  ידי על יהיה העצמיים השעשועים דבחינת 

תורתחצדקנו בספרו  דבריו היפך  היינו ולכאורה ,

_________________________

להראב"ד וד ז. וכדיעויין הראשונים, רבותינו כל עמהם הסכימו דוד, של מזרעו המלוכה תפסק דלא לעיל שהובאו הרמב"ם ברי

טובא. ועוד הר"ן, ,ובדרשות  מיהודה שבט יסור לא עה"פ  ויחי לפרשת  בביאורו ולהרמב"ן שם,

מבחינת ח. למעלה - 'מאד' בפירוש  אחר במקום ומבואר מאד', וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל 'הנה במשיח  כתיב הנה לשונו, וזה

מאור  גם מעלה שלמעלה ממש , ועצמותו שבמהותו והחכמה התענוג בפנימיות סוף  אין אור עצמות גילוי בחינת שזהו אדם,

טעם  טוב הנקרא שהוא החכמה ממקור ישכיל - עבדי' 'ישכיל פירוש  דזהו סתימאה, חכמה שנקרא עילאה שבחכמה דתורה

במקום  שנתבאר כמו כו', לאבות  ולא תורה במתן למשה גם אדם לשום עדיין נגלה שלא ממש  בעצמות  הנעלם וחכמה ותענוג



שיהיה  ה'וא ש'היה כג מ'ה

והיא  רבינו , משה מדרגת  היא המדרגה דזו  חיים

רדל"א. בחינת  אלא שאינו  משיח ממדרגת  למעלה

הגה"ק ונראה  הרגיש התמיהה בזו שאכן 

בספר  זי "ע מוהרש "ב אדמו "ר 

תרס"ו קל "גהמאמרים - קל"ב עמוד  ),ט(בהנמ"ח

שמשיח  דמה לומר וצריך הלשון , בזה עלה וכתב

ישר  את תורה כמוילמד  ראיה בבחינת  שיהיה אל

בבחינת שיהיה היינו אחר , במקום שנתבאר

המהות  לבד ,ראיית השכל עין  בראיית  ולא ממש,

אמיתות בחינת ישראל לכל ממש  שיראה אם כי

הנה  שכתוב דמה איתא אחר ובמקום כו ', אלקות 

מראיית במדרגה למטה הוא מאד כו ' עבדי  ישכיל

הוא  דישכיל כו ', ומראה כו' פנים אל דפנים משה

המהות ראיית היה ובמשה השכל ראיית בחינת

אמר  דבכאן הנ"ל, הקושיא [והיינו כנ"ל ממש

אחר  ובמקום דמשיח, הגילוי הוא המהות דראיית 

שם) חיים תורת משה,(בספר מדרגת  היא דזו  איתא

לומר  וצריך  מזה], למטה היא משיח מדרגת  ואילו 

לעולם  המשיח דימות  הגילויים בין  ההפרש דהיינו

על הבא, ויהיה הבא, לעולם  יהיה הגילוי דעיקר

משיח  יהיה שהוא אחרון גואל משה  ".ידי 

פירש והנה ולא סתם זי "ע מוהרש "ב אדמו "ר 

המהות ראיית  דהשגת באומרו כוונתו

יהיה יהיה שהוא אחרון גואל משה  ידי  "על

המבואר משיח  דרך על שכוונתו  נראה ואמנם ,"

המלובש  משה נשמת  ידי  על דיהיה לעיל, בדברינו

דוד . בן משיח שהוא האחרון בגואל

מינהוכן לעיל שם בדבריו עוד נ ')מבואר  (עמוד 

פנימיות בחינת  ואמיתות  בתו"ד, לשונו וזה

בחינת לא אף  כלל לרצון  טעם שאין הוא הרצון

עיקר  וזהו כו', ועונג טעם בחינת לא גם כמוס , טעם

בעצם  שהוא כידוע הרצון ועצמות פנימיות  בחינת

וזהו כו', סתימאה מחכמה שלמעלה דגולגלתא

ממש , הכתר  בפנימיות  שהם המצות שורש עיקר

העליון  לרצון  הכמוס  מטעם גם למעלה שזה

כו', לעתיד שבמצות יתגלה זו מדרגה ובחינת

שיתגלה לבוא  וכו ', מצוה מצוה שכר ענין שזה

עצמה  המצוה ועצם וכו', עצמה המצוה עצם

לעתיד  משיח יתגלה שיגלה  מה  בחינתוהוא

שכתוב  וכמו וכו', עצמן מצד  שהן כמו  מצות  טעמי 

מאד הנה וגבה ונשא ירום  עבדי  שזה ישכיל

וכמו סתימאה, חכמה מבחינת מעלה למעלה

בחינת הוא דמאד  ב'] פרק ג' [שער  בע"ח שכתב

הנורא  הגילוי  בענין  משתעי  הרי עכ "ל. כו', א"ק

לבוא  שלמעלה דלעתיד ממש המצוה עצם שהוא

שזה  קאמר  ואעפ "כ המשיח, דימות  הגילוי  מן

נאמר  שעליו צדקנו  משיח ידי על יתגלה הגילוי 

אמר  ולא מאוד , וגבה ונשא ירום עבדי  ישכיל הנה

היכי כי  ומהשתא משה, ידי  על יהיה הגילוי  שזה

_________________________

אור  זה טוב ויקבל הוא, טוב כי בו שנאמר משה זה טוב יבא לטובים, מטוב טוב ויקבל טוב יבא במנחות  המאמר ענין על אחר

כו', נא שלח משה שאמר והוא אחרון, גואל שנקרא משיח ידי שעל המצות  טעמי בפנימית התורה קבלת  והיינו כו', התורה

והיינו  עתיק , פנימית  הוא אבא דפנימית  דוכתי בכמה בע "ח ואמר עתיק , בפנימית  משיח  ושרש  אבא בפנימית משה דשרש  וכידוע 

'מלכא  משיח  נקרא ועכ"ז  וכו', כמבראשית  אחרית אתכם גאלתי שכתוב כמו אחרון גואל נקרא ומשיח  ראשון גואל שנקרא משה

צוה  תורה שכתוב כמו הנגלה בבחינת לישראל תורה מלמד בהיותו והוא רבינו', 'משה אלא מלכא נקרא משה היה ולא משיחא'

מפני המלכים מלכי דמלך  בדוגמא דוקא מלך בבחינת  יהיה משיח  אבל כו', משה סוף לנו אין אור ועצמות ממהות יגלה שבו
וד"ל ממש  ממש , ועצמותו במהותו להיותו קדמאה אדם מבחינת  הוא וכו', כידוע אדם מבחינת  למעלה 'מאד' בו  נאמר וע"כ ,

למשה וכו', גם עדיין ראתה לא  עין אשר  כנ"ל כולה  התורה פנימיות בסודות ודעת טעם  טוב לכולם משפיע יהיה שמשיח
עוד.והאבות שם ועיין עכ"ל. וכו', וד"ל כנ "ל מאד' 'וגבה בו שכתוב כמו יתגלה למשיח  רק כו'

האמצעי ט. אדמו"ר ובמאמרי ואילך , תקכ"ד עמוד סוף ח "ב חתונה בדרושי האמצעי אדמו"ר דברי על מיוסדים דשם ודבריו

ועוד. ואילך, ק "כ א' עמוד ח"ג דברים



לנפשך  חכמה דעה כד

דאילין  לעיל האמור עם אלו דבריו ליסתרי  דלא

בהכרח  משה, ידי  על יתגלו לבוא דלעתיד  רזין 

לנשמת דהכוונה המבואר , דרך על לומר  צריך

דוד . של דמזרעו במשיח שיתלבש  משה

המלכות  כלי שהוא המשיח  בביאת  דייקא יא.

דע"מ דמשה  היחידה אור לגלות גרמא הזמן

דאיתא ועומק  דרך  על על הוא בזה הביאור 

הקדוש  ע"א)בזוהר  רמ"ג דף פנחס (רע"מ

אנת מהימנא, רעיא ואמרו , ואמוראין  תנאין  "קמו

טבין , מדות מכל ממולא ישראל, לכל שקיל הוא

כה' קדוש  אין  ביה דאתמר  ההוא שרייא, בך ודאי 

אין  כי  מישראל, וחד חד  כל על כתר  אנת אלקינו ,

משיח  לא עלך, כתר דיהא נשא, בר ולא י בלתך  ,

ולא  תם, ולא גבור , ולא חסיד , ולא מבין , ולא חכם,

מאלין  פקודין דלית וכו ', מלך ולא צדיק , ולא נביא,

עילא  ושכינתיה קב"ה ביה יתעטר  דלא דילך,

עלאה ותתא, ומדה".בכתר מדה בכל ,

הכתר הרי  בחינת איהו מהימנא רעיא דמשה

השעשועים  סוד  הוא ששם ישראל דכללות 

הגילוי שהוא צדקנו  משיח ולעומתו  העצמיים,

בסוד  הארכנו  וכבר  המלכות, בחינת הוא האחרון

דסדר  הכלים, אל האורות  שבין  ההפכי הערך 

סדר  ולעומתם לעילא, מתתא הוא האורות כניסת

לתתא, מעילא הוא הכלים תוך  האורות התפשטות 

תחתונים  היותר הכלים בהתתקן  דייקא ולפיכך

ומתפשט  נמשך  דייקא אז  דמלכות הכלים שהן 

הוא  וכן היחידה, דבחינת עליון היותר  האור 

בחינת שהוא צדקנו  משיח בביאת דדייקא לעניננו,

שמתגלה  הוא אז  תחתון, היותר הכלי המלכות כלי

רעיא  דמשה היחידה אור  שהוא עליון  היותר  האור 

מהימנא.

המשיח ויש ימות מדרגת בין  דההפרש עוד לומר 

גם  הלא דלכאורה לבוא, לעתיד  למדרגת 

של  בגופו  משה נשמת  התלבשות  ידי על שניהם

בע"ה  ונראה בינייהו. איכא ומאי  דוד בן משיח

ז"ל  הרש "ש מרן  בדברי המבואר דרך על שהוא

הנהר רחובות  ע"ב)בהקדמת ח' דבעלות(דף 

על  נקרא הוא העליון להלביש התחתון הפרצוף 

בעת והוא א"א, להלביש זו"ן בעלות וכגון שמו,

נקראים  שבת, במנחת דיחידה המוחין קבלתם

בשמעתין , זה דרך על הוא וכן א"א. שם על המה

ומשה  המלכות, בחינת  הוא דוד  בן משיח דהנה

נשמת תתלבש המשיח ובימות א"א, בחינת  רבינו 

ישראל, לעמו  תורה רזי ויגלה דוד  בן במשיח משה

שהיא  עצמו מדרגת צדקנו משיח יגלה שאז אלא

נשמת בסיוע הוא הגילוי  שזה והגם רדל"א, מדרגת 

אינו הגילוי גוף  מקום מכל בו , המלובשת  משה

כן  לא עצמו, מדרגת אלא משה מדרגת  גילוי 

הכתר , מקום עד  צדקנו  משיח יתעלה לבוא לעתיד

לא"א, להלביש  שבת במנחת הזו"ן עליית דוגמת 

משה  מקום להלביש ונתעלה עלה שכבר וכיון

ומעתה  שמו , על נקרא הוא הרי  הכתר  מקום שהוא

למעלה  הגבה עצמו, משה מדרגת מגלה הוא

משיח. ממדרגת

ז "לואולם  מרן  מדברי  נודע דכל (שם)כבר

אחת בבת  ועולים נגדלים הפרצופים

התחתון  שעולה מטרם ולעולם אחד , ובערך

הוא  גם העליון ועלה הקדים כבר העליון  להלביש 

והכי ממנו , שלמעלה העליונה המדרגה והלביש

משיח בעלות למשה(מלכות )נמי (כתר)להלביש

ורק  ולעילא, לעילא הוא גם ועלה משה קדם כבר 

ענפיו שהם - דיליה והרוח הנפש  בחינת

יעמודו, הראשון  מקומם על - והתפשטותו 

שם. ז"ל מרן  בדברי  זה כל כמבואר

בספרוויש  הגר "א רבינו  דכתב דהיינו  לומר

אליהו 870)אדרת  עמוד  ריש ו' ל "ד , על (ברכה

כמו קבורתו את איש  ידע "ולא רבינו משה אודות

_________________________

גרסאות.י. בחילופי הסולם בעל הביא וכן בפנים, וכדלהלן פ"ב), סוף  אלם יונת  (מאמר מפאנו הרמ "ע  גירסת היא כן



שיהיה  ה'וא ש'היה כהמ'ה

כ"א)שנאמר  כ"ח, ומעוף (איוב חי  כל מעיני ונעלמה

שנאמר  השמים, מעוף  אפילו  וגו', ו',השמים (ישעיה

אדם ב') בני אפילו  'איש', ואמר  יעופף. ובשתים

עליהם ג ')שנאמר  ס"ד , ראתה (ישעיה לא עין

מקומו מהם נעלם לו למחכה יעשה זולתך אלהים

הדורות  בכל וכן לימות ומדרגתו, ואפילו 

שגם המשיח  לפי  והוא הזה". היום עד שאמר  וזה ,

להלביש  צדקנו  משיח בעלות לבוא לעתיד

משה  עלה שכבר מאחר  הנה משה, במדרגת 

בקו למעלה הגבה נעלם ונתעלה הוא הרי  דש,

לא  עין  גבוה מעל גבוה השגתו  לעומק  חי  כל מעיני

משה  מדרגת אלא משיח יגלה ולא ראתה,

עלייתו מטרם משה מדרגת  שהיא הראשון ,

של  משה מדרגת ולא בקודש , למעלה להלביש 

ודו "ק . ונתעלה, עלה שכבר  אחר  ההיא העת

נשמת  התלבשות ע"י הנמשך הגילוי מעלת  יב.

משיח  של בגופו משה

ביאור והנה בעומק בכתבים הרבה הארכנו  כבר

שלום  בנהר  ז"ל הרש "ש מרן  דברי קדושת

הוא  סוף ואין סוף אין הוא דז"א בהך  ע"ב ל"ד  דף 

יתר  במעלה ועצום רב סוף האין  שאור דהגם ז"א,

יתירה  מעלה לזו"ן ליה אית זה כל עם הזו"ן, על

היותר  הבחינה זו"ן להיות דדייקא הגילוי, מצד

ידם  על נשלם תחתון, היותר הכלי בחינת  תחתונה,

ואין  אני בסוד היחוד  ומתקשט עליון, היותר  הגילוי 

ההעלם  דבחינת סוף  האין  אור ומתגלה כחדא,

סוף , האין שבאור  הגבול כח שורש שהוא העצמי 

סוף  האין אור  מבחינת  טובא ונעלה גבוה שהוא

שעלה  בעת בתחילה שנתגלה גבול בעל הבלתי

ידם  על דייקא כן  ועל הנאצלים, להאציל ברצונו 

כאשר  במחשבתו  שעלתה ההטבה שלימות נמשך 

להטיב  כדי הנאצלים להאציל ברצונו עלה

תחילה, במחשבה מעשה סוף  בסוד לנבראיו ,

הרבה  ועוד  הנדפסים במאמרים בארוכה וכמבואר 

בארוכה. שם יעויין  בכתבים,

במחצב ולעניננו זה דרך  על הוא שכן  יובן

פרטיו בכל בדינו  השוה הנשמות 

דדייקא  נתבאר  הנה כי  הספירות , למחצב ודקדוקיו

בחינת שהוא דוד של שמזרעו צדקנו משיח ידי  על

נשמת סוד  שהוא העצמי  ההעלם יתגלה המלכות ,

עוז  וביתר שאת  ביתר עליון, כתר  דאיהו משה

לבדו בהיותו בעצמו משה ידי על שנתגלה ממה

משיח, של בגופו  התלבשותו  באמצעות שלא

משיח  של בגופו נשמתו בהתלבשות  הכא דהשתא

הוי "ה  דשם העצמיים השעשועים ידו  על יתגלו 

הפה  שאין  מה המהות  ראיית ענין שהוא העצמי 

האמור  ככל ממש והיינו לשמוע, והאוזן לדבר יכול

שאת ביתר זו "ן  ידי  על הנמשך  הגילוי במעלת 

היות דעם מינייהו , דלעילא עילאין דרגין  מכלהו

דייקא  בסגולתם הנה במעלה, תחתונים הזו"ן

העצמי האור שהוא עליון, היותר  הגילוי  נמשך 

שנתגלה  סוף האין  אור  הארת מבחינת שלמעלה

דידיה  דעליה צדקנו  במשיח משה הוא וכן  בתחילה,

ידו על דדייקא מאוד , וגבה ונשא רם הכתוב אמר

העצמיים. השעשועים יתגלו 

האמור והבן וכל אחד , ענין  התורה דכל היטב

במחצב  וניאו 'ר  חוזר הספירות  במחצב

שדר  הדברים חומר וכל ז"ל הנשמות, מרן דרש  וש 

היחוד  רזי כל ועומדים תלויים שבהם הזו"ן במעלת 

ה'' עבודת ענין  ו 'כללות ל "דוהאמונה דף שלום (נהר

שלוםע"א) בנהר  בארוכה וכמבואר ובשלהי(שם),

הנהר רחובות ע"ג )הקדמת - ע"ב ט' נדרשים (דף ,

ומשיח, משה ובבחינת  הנשמות  במחצב בשוה

לזרז  זו  באזהרה ודי  ולכאן , לכאן  עולה אחד  דזכרון 

שבחמורות. בחמורות  יטעו לבל למזורזין



לנפשך  חכמה דעה כו 

החג  נעילת

יע"א אנגליה, גייטסהד, בק "ק  דא"ח תשע"ו פסח של אחרון - החג ונעילת  של"ס 

שלו כותב ההגדה נוסח בתחלת (ידהרמב"ם

ומצה) חמץ הל' ההגדה החזקה, "נוסח :

על  מתחיל הוא: כך הגלות, בזמן  ישראל בה שנהגו

לחמא  הא ממצריים. יצאנו  בבהילו  ואומר , שני  כוס

כל  דמצריים. מארעא דנפקו אבהתנא דאכלו עניא,

ויפסח. ייתי לפסח, דצריך  וכל וייכול; ייתי  דכפין,

שתא  דישראל; בארעא הבאה לשנה הכא, שתא

חורי." בני  דאתיא לשתא עבדי, הדא

יצאנווצ "ב "בבהילו מתחיל הרמב"ם למה

שייך  מה וכו'." עניא לחמא הא ממצרים,

בצאתם  אבותינו  שאכלו  עוני  ללחם הבהילות 

י"ל הפשט דרך ועל ביתממצרים. בשם אומרים (וכן

כשיצאובריסק ) מצות  אכלו  שאבותינו שהטעם

בבהילות מצרים את  שעזבו משום היה ממצרים

אח"כ  שאומרים כמו  להחמיץ. ללחמם זמן  היה ולא

על  מה? שום על אוכלים, שאנו  זו  "מצה - בהגדה

... להחמיץ אבותינו  של בצקם הספיק  שלא שום

ממצרים  הוציאו אשר הבצק את ויאפו  שנאמר ,

ולא  ממצרים, גרשו כי  חמץ, לא כי מצות  עגות

וההקדמה  להם." עשו  לא צדה וגם להתמהמה, יכלו 

ל"הא  טעם נתינת  היא ממצרים" יצאנו  "בבהילו

מארעא  דנפקו  אבהתנא דאכלו עניא לחמא

דמצריים."

החסידות,ויש  דרך על אחר , בדרך להסביר 

המצה  - עניא" לחמא "הא בס "ד. כדלקמן

ה' כאות  ע"ג )נחשבת  פ"ג דף  הכוונות שער כל (עי' .

אות לו יש שחמץ רק  הוא למצה חמץ בין החילוק

השערה  חוט של חילוק  וזה ה', אות לו יש  ומצה ח'

האות של הגג בין  קטן  הפסק יש ה' שבאות בלבד,

ה"א, אות  על מסתכלים ואנו השמאלית. רגל ובין

מלמטה. הקו  וחסר  קוין  ג' לו  שיש המצה, שהוא

ופתוח  רוחות בג' שסגור  בי "ת, לאות  מקביל והוא

נאמר , שעליו הצפונית  הרוח סוד שהוא אחד, ברוח

אלי ה' ישבימצפון"ויאמר  כל על הרעה תפתח

יד )הארץ" א, .(ירמיהו

שלש והנה על מורים ה' האות של אלו קוין ג'

חג, התקדש בליל הגענו שעליהם מדרגות 

ו(ב)התורה,(א)שהם ונבואה, הקודש  (ג )רוח

באכילת נכללים וכולם פרטית. השגחה של הנהגה

קוין . ג' ה', אות שהיא המצה,

כתוב ויש  לבא. לעתיד  שתתגלה מדרגה, עוד

על  קץ אין  ולשלום המשרה "לםרבה בנביא:

ולסעדה  אותה להכין  ממלכתו ועל דוד  כסא

ה' קנאת  עולם ועד מעתה ובצדקה במשפט

זאת" תעשה ו)צבאו "ת ט, "לםרבה"(ישעי' במילת  .

וזה  רוחותיו. לארבע סגור שהוא סופית, מ' אות  יש 

המשיח, לימות  שיתגלה הד' הקו  על מרמז 

הקו של וענינו המצה. של קוין  הג' את שמשלים

העולם, והיה שאמר במי  פשוטה אמונה הוא הנוסף

עבודת עם קשורה הזאת  האמונה ופשיטות

וחושבים  בזה טועים העולם כי הקדושים. היחודים

הקדושים  בשמות  הסתכלות  של ענין הם שיחודים

זה  שכל ובודאי  אופנים. בכמה שמות  וצירופי

אמנם  הענין . של החיצוניות  רק זה אבל אמת ,

של  דרגה מביא יחוד שכל היא הדבר  אמיתת 

חי. בא"ל ודביקות  אלקות  והרגשת  לאדם אמונה



החג  כז נעילת

לאמונה  אותנו  להביא היא היחודים עבודת  וכל

האחרון  הקו  וזהו ית '. מלבדו עוד שאין  הקדושה

יחודים  ועל האמונה, פשיטות על מורה שהוא

ג"כ . הקדושים

שהוא והנה ארבעים, בגימטריא "גואל" מילת 

קוין . הד ' שלימות  בו  שרמוז  סופית המ"ם

כמו באמצע, ומנצפ"ך  דלתין שתי  הוא זה ום'

בתיבת עשרה שמונה תפילת  בכל במצויר

הרש"ש . בסידור עיי"ש א "באהבה",

"ויאמינובשביעי הים. שירת  אמרו פסח של

עבדו" ובמשה לא)בה' יד, -(שמות

אלי "זה ואמרו ושרו פשוטה, אמונה לדרגת הגיעו

וארממנהו ." אבי אלהי  ב)ואנוהו  טו, אל"י(שם זה .

המ"ם  של הד' קו  לבא, לעתיד להשגת  שייך  ואנוהו 

בה'. הבהירה האמונה שהוא סתומה,

בלילה והקו  וכבר  ו'. אות  צורת  הוא הזה הנוסף

זה  וא"ו נמצא פסח של הראשונה

ו ' אות שהוא האפיקומן  בחי ' וזה באתכסיא,

עורך ', 'שלחן סעודת  בסוף לאכול שמצניעים

הוא רגע בשביעיונסתר .צפוןובאותו ואח"כ ב

ומתחיל  ואנוהו" אלי "זה להשגת מגיעים פסח של

של  הקדושה האמונה ע"י להתגלות ו ' האות

התגלותו ותכלית עבדו ". ובמשה בה' "ויאמינו

העתידה  בגאולה שכתוב לבא, לעתיד  תהיה

שאר  את  ישלים וא"ו האות ואז המשרה", "לםרבה

בשלימות. קוין  ד' עם סופית מ"ם ויהיה קוין  הג'

שאומרים במצרים כמו בבהלה, היציאה היתה

לא  עוד כי  ממצרים", יצאנו "בבהילו

דווקא  הבאה הדעת וישוב המתינות  לדרגת  זכינו

היחודים  דרגת והבטחון , האמונה מידות  ע"י 

כלל. ועיכוב שיהוי  בלי משם יצאנו  וע"כ  הקדושים,

כתוב: דידן, במהרה העתידה, הגאולה לגבי אבל

הלך  כי  תלכון, לא ובמנוסה תצאו  בחפזון  לא "כי

ישראל." אלהי ומאספכם ה' יב)לפניכם נב, .(ישעיהו

הנוכחית מהגלות  היציאה תהיה האחרונה בגאולה

מ"ם  עם המשרה" "לםרבה בבחי' אחר , באופן

על  מורה שהוא רוחותיה, לארבע וסתומה  סופית 

פשיטות כולל בחינותיה, בד' ההשגה שלימות

לצאת נזכה ועי "ז  אמיתיים. ויחודים האמונה

כלל. בהלה שום ובלי מתינות עם וליגאל

הרמב"ם ויוצא  בנוסח עמוק  הסבר  מהנ"ל לנו 

על  "מתחיל וז "ל: שלו, פסח של בהגדה

הא  ממצריים. יצאנו בבהילו  - ואומר שני  כוס

_________________________

בטני א. דלתי סגר לא כי כמ"ש באשה יש  דלתות  וב' צירין ב' כי לענין "ונחזור וז "ל: מ "ב) ג, פרק לה (שער חיים עץ עיין

כמ"ש  כפולין הם האתוון אלו והנה א'. וציר דל"ת  נעשין הם הנ"ל אתוון כ"ב שאלו הוא הענין וסוד ציריה עליה נפהכו כי וכן

של  יום מ ' סוד הם ואלו המשרה לםרבה של ם' כזה סתומה ס ' צורתם יהיו יחד וכשתחברם דלתות וב' צירים ב' יש  ולכן בע "ה

ואותן  רחמה נפתח וכשיולדדת  סתומה מ ' צורת הוא אז בתוכה הוא והולד סתומה היא שלה היסוד נקודת  וכאשר הולד יצירת 

מעיין  נעול גן נקרא אז סתומה ם' ובהיותה משם יוצא הולד ואז  נפתחין סתומה ם' צורת ונעשו בזו זו דבוקות שהיו דלתות הב'

ובתוך  הולד אל בתוכו המקבל הכלי סוד שהם שברחם דלתות סוד בארנו הרי וסתומים. שם חתומים המעיין של והמ "נ חתום

וה' דלתות  הם אותיות  הכ"ב כי באופן הכפולות. מנצפ"ך  אותיות ה' סוד הם אבל עצמו הכלי אינו המ "נ  כי המ"נ  נתונין זה כלי

דמנצפ "ך  ה' אלו הם מ "נ מעלה וכאשר הכפולים מנצפ "ך ה' לאלו אותיות  כ"ב בין הפרש יש ולכן המ"נ  הם מנצפ "ך אותיות

מנצפ "ך  אותיות ה' ואלו הנ "ל סתומה מ ' כנגד יום מ ' עד הולד ציור אין לכן אתוון הכ"ב כל ע "י נצטייר הולד בציור ואח "כ

כנ "ל." חותם וזהו דז "א חמות הנקרא מבינה לה נמשכין שהגבורות וידוע שם ונרשמות שלה ביסוד שיורדין שבה ה"ג סוד הם

עכל"ק .

ו'.ב. אות  עם ד' אות  אותיות , מב' הנעשה ה' אות  בצורת  היא האמצעית  שהמצה ו') דרוש  פסח , (דרושי הכוונות  בשער עיין

החלק י'. עם ד' בצורת  ה' אות  ונעשה י', אות  שהיא העליונה למצה מצרפים ד', אות  הקטן, החלק חלקים. לב' אותה וחוצצים

לבא. לעתיד צפון בבחי' שהוא לאפיקומן מצניעים ו', אות האמצעית , ממצה הגדול



לנפשך  חכמה דעה כח

ובין  הבהלה בין  השייכות מה ושאלנו עניא." לחמא

הראשונה  בגאולה כי  הוא, והתרץ עניא. לחמא הא

- עניא לחמא הא - ה' האות שהוא מצה, ¥אכלו

חסר  היה אבל גבוהות, דרגות  וג' קוין ג' בה שיש

וע"כ  הפשוטה, האמונה דרגת  שהוא הרביעי הקו

קט  לרגע אפי ' להתמהמה בלי לצאת הוכרחו

יצאנו "בבהילו בבחי' בבהלה, גאולתם והיתה

בסוד  שתהיה האחרונה בגאולה משא"כ ממצרים".

האות של קוין  הד ' שלימות  עם המשרה", "לםרבה

עם  ביחד ההשגה חלקי ד' שלימות דהיינו מ"ם,

נצא  ואז  הקדושים. והיחודים פשוטה אמונה עבודת 

שכתוב  וכמו  ומתינות , מנוחה של במהלך  מגלותינו

גודל  ע"י תלכון", לא ובמנוסה תצאו  בחפזון  לא "כי

ההם, בימים אליה שנזכה הפשוטה האמונה

ממש , בימינו  במהרה ברחמים, צדק  גואל בביאת

אמן .


