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äùî äìéâ àìù àåä òìñä úàëäã àèçä

 àéöåäì ìåëéù øåáéãä ìù  ìåãâä çë åðéáø

 úåéðçåøáå  úåéîùâá íéîä

' éòהלכה במוהרנ"ת כפים נשיאת  הל' או"ח (לקו"ה

ט"ז) אות  היה àה' הדור צדיק  רבינו דמשה

הקדושה, עיקר ששם ישראל לארץ להכנס צריך

מי בענין  רבינו משה נכשל ישראל כלל ומחמת

דיבור , ידי על המים להוציא צריך היה כי מריבה,

גרם  זה דיבור , ע"י  ולא הכאה ידי  על שהוציא וכיון

עי "ש . וכו ', ישראל לארץ להכנס  יכול היה שלא

_________________________

בלקו"מא . ל"ד תורה על מיוסד והוא ואילך , י"ב מאות  לזו זו עניניו וסמיכת  פנחס פרשת  סדר כל באורך מבאר שם בלקו"ה

שיחתו  לפרש קונו לבין בינו לדבר שצריכין מה שזהו הלב, אל מושל צדיק בחי' שהוא הנקודה לקשר שהוא התפלה ענין המבאר

והכל  וכו'. בעצמו הצדיק עם לדבר צריכין שמיםוכו',וכן ביראת  חבירו עם לדבר צריכין וכן ית ', לעבודתו לבו לעורר ית ', לפניו

והגות  בחי' לתוך חכמות  ידבר פי בחי' להאיר הלב אל לקשרו מושל, צדיק  בחי' שהוא הקדושה הנקודה אור לקבל כדי הוא

הקדושה  אהבה שורה הנקודה אצל שם כי הנפולות אהבות  רעות האהבות  כל שהם לב ערלת  לב חרפת כדילבטל תבונות לבי

וכו'. לב החרפות  כל מנתבטלין ידה ועל

והוא  הכללית , נקודה בחינת הדור צדיק הוא משה כי משה, הסתלקות של הפרשה נסמכה כך  ואחר ט "ז : אות  שם לקו"ה וז "ל

ושם  העולם, נקודת ששם ישראל לארץ ישראל את להכניס צריך היה והוא כנ "ל. הנקודה בחינת שהוא לישראל התורה נתן

הכל, מתתקן היה ואז  כידוע . ישראל בארץ הוא בשלמות התורה אור קבלת  עיקר כי התורה, אור שהוא הקדושה מקום עיקר

פגם  ועיקר לארץ. יכנס שלא נגזר זה ידי שעל מריבה, במי הצור בהכאת נכשל משה שגם גרמו ישראל בני פגם ידי על אבל

שלא  על היה הפגם עיקר כי וכו', מריבה' במי פי מריתם 'כאשר זאת בפרשה שכתוב כמו הדבור, פגם בחינת היה הצור הכאת 

המים  להוציא כח לו שיש שלהם הדבור כח גודל מראים היו שבזה הסלע', אל 'ודברתם יתברך  השם שצום כמו הסלע  אל דברו

נתקדש  היה זה ידי ועל ברוחניות, התורה דעת  מימי מוציאים היו כך  בגשמיות מים מוציאים שהיו כמו כי ורוחניות , בגשמיות 

זה  ידי שעל הדבור, ידי על עצמם על הקדושה להמשיך  משתדלים הכל והיו הדבור, כח  גודל רואים הכל היו כי שמים, שם

כנ "ל. יתברך להשם ההתקרבות  עיקר זה ידי שעל הנקודה, אור ממשיכין

יהולל  העושק כי ז') (קהלת  שכתוב כמו משה, דעת  גם בלבלו זה ידי שעל מריבה, מי בחינת  והמחלוקת המריבה גרם זה וכל

שלום, ברית בחינת  שלום, בחינת  הוא הקדושה הנקודה כי ו') פרק  רבה (שמות לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו וכו', חכם

מחלקת, בחינת זה יתברך, להשם לבו לעורר קונו לבין בינו ולדבר להתבודד משתדל שאין מי כי בשלום, תלויה עיקרה כי

הנקוד  מבחינת  מפיו חלק לבו כי לבם, חלק י') (הושע לחברו,בחינת  אדם בין ישראל בין שלום אין ושלום כשחס וכן הקדושה. ה

בשלמות  האהבה שאין אלא מחלוקת, כשאין ואפילו שביניהם. המחלוקת  מחמת  שמים ביראת זה עם זה לדבר יכולין אין בודאי



לנפשך  חכמה דעה ד

øáëå שהוא פעמיים הסלע הכאת ענין  נתבאר 

ורחל, לאה וכנגד ומלכות  בינה כנגד 

ביניהם גמור  יחוד היה שלא חכמה באופן  דעה (עי'

תשע"ד ) אשר חוקת  'על היה הפגם עיקר  והנה ,

אל  'ודיברתם להיות  צריך  היה כי פי' את  מריתם

שביאר  כפי דיבור, של הגדול הכח לגלות  הסלע',

שלהם  הדבור  כח גודל מראים היו  שבזה מוהרנ"ת 

כי ורוחניות , בגשמיות המים להוציא כח לו שיש

מוציאים  היו כך בגשמיות מים מוציאים שהיו כמו

היה  זה ידי ועל ברוחניות , התורה דעת  מימי

כח  גודל רואים הכל היו כי שמים, שם נתקדש 

על  הקדושה להמשיך  משתדלים הכל והיו הדבור,

הדבור . ידי  על עצמם

äøåúä ùåáìîä ìù  íéðåéìòä úåîìåòá

ùîî  úçà  úáá íä  úåðè÷äå úåìãâäå  äìôúäå

 úáù ãåñá

ïéðòäå הוא אלהים' ברא 'בראשית  דהנה הוא,

המלכות את  גילה שהקב"ה הצמצום סוד 

ובתחילה  העולמות, כל נשתלשלו וממנה דא"ס ,

עולם  שהוא השעשועים עולמות  הקב"ה עשה

ונשתלשלו דא"ק הצמצום היה ואח"כ המלבוש ,

העליונים  בעולמות הנה ואבי"ע. א"ק  עולמות 

העולמות הוא שם המלבוש עולם שהוא הנעלמים

הק' השכינה בחי' ושם העליון, בשרשה התורה של

בחי ' עם אחת בבת כלולה התפלה בחי ' שהיא

כלומר  ב"ת, ש ' שהוא שבת בסוד הק ', התורה

התורה בחי ' הוא למלך )דהש' השני ובחי '(בחי'

היא  והבת לתתא, מעילא הנמשך  העליון האור 

למעלה, שממטה האור בחי' שהוא הק' השכינה

ושם  שבת. בחי' בסוד  כאחד כלולים ושניהם

עמוקות עולמות הם השעשועים בעולם למעלה

ממש , אחת בבת  הם והתורה שהתפלה באופן

נקרא  למטה שממעלה האור  שהוא התורה ובחי'

שממטה  האור שהיא התפלה ובחי' גדלות, בחי '

הגדלות שם אך  קטנות, בחי ' נקרא למעלה

ממש . אחת  בבת הם והקטנות

 óàå øúåéá úçáåùîä  äìôúä àéä éðòì  äìôú

åúìôú úåìòäì  ìåëé úåðè÷ä úéìëúá àéäù

 éðò 'éçáá àåäù  úîà  ÷éãöì øù÷úîù é"ò

 úçà úáá øéùòå

äðäã בזוה"ק קס"ח איתא וישלח ע"א, קצ"ה (בלק

למשה,ע"ב) תפלה בתפלה, בחי ' ג' שיש 

_________________________

בתורה  העוסקים החברים ובפרט כמוך , לרעך  ואהבת  י"ט) (ויקרא שכתוב כמו כנפשו, חברו את אחד לאהב שמצווים ישראל בין

שעור. בלי החברים אהבת על האריז "ל שהזהיר האזהרה גדל כמובא רבה, אהבה ביניהם שיהיה ויותר ביותר לזהר שצריכים

שכן  וכל שכן ומכל הקדושה, הנקודה אור בזה זה מאירים ואינם כראוי, זה עם זה לדבר יכולים אינם בשלמות האהבה וכשאין

יכולין  אין ושלום, חס  עליו וכשחולקים ישראל, כל של הכלליות הנקודה עיקר שהוא האמת, הצדיק  על ושלום חס כשחולקין

בחינת  והמריבה המחלוקת ידי על כן ועל שלום . ידי על הוא הנ"ל, הנקודה אור קבלת שעיקר נמצא שלו. הנקודה אור לקבל

אור  לקבל המקום ששם לארץ, יכנס  שלא נגזר זה ידי ועל בפיו, דבר ולא הצור את  והכה טעה משה שגם גרמו מריבה, מי

ובעונותינו  הכל. נתתקן והיה בשלמות, הנקודה אור שם ממנו מקבלים היו לארץ, עמהם נכנס משה היה ואם בשלמות. הנקודה

וכו'. מארצנו גלינו זה ידי שעל ישראל, לארץ עמהם משה נכנס  שלא גרמו המחלוקות  ידי על

אותם  ומחזירים רבות נפשות  מתקנים זה ידי שעל הכללית  נקודה בחינת  משה, בחינת  שהם אמת צדיקי באים ודור דור בכל וכן

ויסלח  ירחם המקום לצלן, רחמנא שגורמים מה גורמים המחלוקת ידי על אך הכל, לתקן יכולים היו הגדול ובכחם בתשובה,

רש"י  ופרש  וכו'. העדה על איש הרוחת  אלקי ה' יפקוד כ"ז), (במדבר משה בקש כן ועל הכל. שיתתקן לטובה סבות ויסבב להם

אלקים, רוח בחינת  היא הנקודה כי מישראל, אחד כל בלב הנקודה להאיר שיוכל הינו ואחד, אחד כל של רוחו נגד להלך  שיודע

צדיק בחינת שהוא השליט , הוא ויוסף  לבחינת זכה ואז  בו, אלקים רוח  אשר איש מ:א) (בראשית  בו שנאמר הצדיק יוסף בחינת 

מוהרנ"ת. עכ"ל כנ"ל, ואחד אחד כל של רוחו כנגד להלך  שיודע בחינת מישראל אחד בכל שמאיר הכללית  נקודה בחינת  מושל,



תשע"ד פינחס פר' השל"ס

הוא  מכולם והחשוב לעני , תפלה לדוד, תפלה

שהאריך  מוהרנ"ת בדברי  ועי ' עיש "ב, לעני  תפלה

האדם  כאשר ההתבודדות ענין  שהוא בכ "מ, בזה

דהנה  וכו '. והקטנות  העניות תכלית  של במצב

כאשר  הלבנה מיעוט בחי ' הוא לעני תפלה בחי '

תפלתו שתתקבל מאד קשה ואז  בקטנות , האדם

לצדיק  מתקשר כאשר  אך  הישועה, ותפעול

עני, ג"כ  עצמו  שעושה המלך  דוד בחי' האמת 

ממש , אחת  בבת  ובגדלות בקטנות  דבוק  והוא

שהעני וע"י  כאחד, חוזר ואור ישר אור  בסוד

בכח  בתפלתו, לפעול יכול אמת  להצדיק מתקשר 

כאחד  הם והגדלות הקטנות  אמת הצדיק  שאצל

אשר  העליונים בעולמות דבוק הצדיק  כי ממש,

והם  אחת , בבת  הם והעשיר  העני  בחי ' שם

מאד . עמוקים דברים

äðäã פעולה בחי ' הם אבי "ע עולמות הד ' בחי '

בבריאה, וניגון ביצירה, ודיבור  בעשיה,

עולם  בכל הם אלו מדרגות  וד ' באצילות, ושתיקה

בא"ק  ואפי' ערכו , כפי  שבו  אבי"ע בבחי' ועולם

ד' בו  יש  ולמטה, הצמצום מן שהוא כיון עצמו 

כאשר  אמנם דא"ק, אבי"ע בבחי' אלו מדרגות

נעלמת מדרגה הוא שם דא"ק א"ק  בחי ' עד  עולה

כל  וכולל אחת , בבת ודיבור  שתיקה הכולל

אחת בבת ושתיקה וניגון  ודיבור  דפעולה המדרגות

יגל  שהצדיק  רוצה והקב"ה של ממש, הכח ה

והתפלה  התורה שם אשר  העליונים העולמות 

אחת. בבת  והשתיקה והדיבור 

 àéäù ' ÷ä äðéëùì øù÷úî øåáéãä  çë é"ò

ìëä êéàå äãåáòä éëøã ìë íãàì úãîìî

 ãçàë øù÷úî

äðäå של הנעלמת  המדרגה לגלות  הכח

השכינה  ידי  על הוא העליונים העולמות

והשכינה  העולמים, כל מלכות מלכותך בסוד הק'

הקב"ה  רצה ולכן  הדיבור, כח בחי' היא הק'

כח  של הסוד ויגלה הסלע, אל ידבר  רבינו שמשה

בעולמות שיש  ואף  אלקות, בחי ' שהוא הדיבור 

ובחי ' דיבור  ובחי ' תפלה, והן תורה הן  אלו 

בבת נעשה שהכל באופן וקול ומעשה שתיקה

שהוא  אלקים ברא שבראשית  כיון  אך  אחת ,

להבחין  אפשר  אי  דא"ס , מלכות בבחי' הגילוי 

מלכותך  בסוד  דיבור  ידי  על רק אלו עולמות 

המלכות שהוא הדיבור כי העולמים, כל מלכות 

הדיבור  כח וע"י העולמות , בכל בחי' אותו הוא

בינו שיחתו ומפרש ומתבודד  מתפלל שהאדם

ממדרגה  לעלות  יכולים עת , בכל קונו לבין 

שיגיע  עד עילאה, לביתא תתאה מביתא למדרגה

בסוד  רבינו  משה בחי' של הפנימית  לנקודה

מעורר  היה הדיבור  ידי  על כי  הסלע, אל ודברתם

כל  שם אשר הנעלמים העולמות של הזאת הבחי '

בבחי ' ולא אחת, הם ורחל לאה של המדרגות

שאי ואף חלוקות , מדרגות שהם פעמיים הכאה

על  מ"מ אלוקי, שכל שהוא זה שכל להשיג אפשר

שייכות שיהיה אפשרות  יש למטה הדיבור  כח ידי 

זה. סוד עם

äðéëùì øù÷úî äèîì éèùôä øåáéãä çëá

 ãåñá ïåéìòä  äùøù ãò  úåìòì  ìåëéå '÷ä

íéîìåòä  ìë úåëìî êúåëìî

äðäã נהורין ש"ע מאירים דא"א בפנים למטה

ימין  בפן ש "ע ש "ע והם הפנים בשני

שני מיחד  היסוד  כח שהוא והחוטם שמאל, ובפן

לעולם  למעלה למעלה עולים ומשם הפנים,

כאחד  הפנים ב' מתאחדים ששם השעשועים

השעשועים, סוד ש"ע פעמים מב' ונעשה ממש,

מדרגה  לתפוס  אפשר ואי  השכל, מן  למעלה והוא

ואם  שם, דבוק  שהוא אמת הצדיק  ידי  על רק זו

ששרשו הדיבור כח מגלה היה רבינו משה

רודפים  היו  עי "כ  הנה דא"ס, במלכות למעלה

אך  מט"ט, בבחי ' למטה אפי' הדיבור כח אחר

יכולים  היו  העולמים כל מלכות  מלכותך  בכח

העליון  בשרשו למטה הדיבור בכח להתקשר 

התורה  שמתקשר  במקום למעלה למעלה



לנפשך  חכמה דעה ו 

והדיבור  הקול וסוד והדיבור  והשתיקה והתפלה,

והשתיקה  והדיבור  שהמעשה באופן  כאחד  הכל

הק' והשכינה ממש, כאחד הם והדיבור והקול

לעשות ואיך המדרגות, כל הצדיק את מלמדת

במעשה, או בקול או בדיבור  או בשתיקה היחודים

בשורש  שדבוק בכח אחת בבת נקשר  והכל

מלכותך  בסוד  דא"ס , מלכות של העליון הדיבור 

העולמים. כל מלכות 

äðäã דעתיק בדעת  מתגלה העליונה המלכות

גנוז  דעת בסוד  דא"א בפומא מאיר ומשם

הדיבור  עולם בחי' הוא ושם דמלכא, בפומא

ומשם  השופר, סוד דא"א פומא בסוד בפשטות

לרדל"א, עולה ומשם דעתיק, בדעת ומתקשר עולה

המדרגות כל התקשרות של העליון הכח ומשיגים

ממש . אחת  בבת

ïëìå גולם שעושים שאלו מקמארנא הגה"ק  כ '

כח  כי הדיבור , כח בו  להכניס יכולים לא

מבחי ' למעלה והוא מאד  למעלה שרשו הדיבור 

מקום  דמכל כתב עכו  דמן  יצחק ר ' ואמנם הגולם,

דיבור  כח אף  להמשיך  יכולים היו  הדורות יחידי

מאד  גבוה שרשו  הדיבור  באמת כי  בגולם,

אלהים, ברא בראשית בסוד  דא"ס, במלכות 

כח  לתפוס אפשר אי אך  הכל, כולל והדיבור

מלכותך  בסוד  למטה הפשטי בדיבור רק  הדיבור 

למטה  אותו  לתפוס וצריך עולמים, כל מלכות 

צריך  היה ולכן למדרגה, ממדרגה לעלות ועי"כ

אל  ודיברתם ידי  על הדיבור  כח לגלות רבינו משה

ישראל  כלל מחמת  נתבלבל רבינו משה אך  הסלע,

כנגד  הכאות ב' עשה רק הדיבור  כח גילה לא ולכן

הכח  שהוא הדיבור סוד נתגלה ולא ורחל, לאה

בסוד  למעלה הכחות  כל את לאחד  איך 

עם  ללכת  מתי יודעים ולא העליונים, השעשועים

ועם  השראה עם ומתי ודיבור קול עם ומתי מעשה

הק' השכינה כח נתגלה שלא כיון  שתיקה,

הכל  ואיך העבודה, דרכי כל לאדם המלמדת

אחת. בבת  מתקשר 

òùåäé éãé ìò àåä äúò ìàøùé õøàì äñéðëä

åäéìà 'éçáå ïåúçúä 'é 'éçá àåäù ñçðô 'éçáå

íéìåëé  åãé  ìòå äèîì øåáéãä ãåñá íäù

 ïåéìòä øåáéãäì úåìòì

 äðäå משה הצדיק  של השרשית נקודה עיקר

הצדיק  שהוא השלום סוד  לו שיש רבינו 

קד  לו שיש  לואמת  ויש בשלמות, הברית  ושת 

אף  למעלה למעלה שהוא עילאה היסוד בחי '

בסוד  תתאה ביסוד אח"כ ומתגלה דעתיק , מדעת

דהנה  ופנחס, רבינו  משה בחי ' כמו  והוא פומא,

שה"ס  וח"ס  פ "נ המדרגות מב' כלול היה פנחס 

ביניהם  החיבור  כח מגלה והוא משיחין, תרין 

למטה  המלכות כח שהוא אליהו זה פנחס בסוד

יכולים  ידו ועל ודיבור, קול הכולל הדיבור  כח בסוד

דעתיק  דעת  בסוד  בשורש למעלה עד  לעלות

משיחין  תרין  מתאחדים בו אשר לרדל"א ומשם

מתרין  הכלול רבינו משה בסוד ממש  כאחד 

משיחין .

úîàáåשלמות ולקבל ישראל לארץ להכנס  כדי 

רק  הוא ישראל, ארץ של הקדושה

ובכל  המצבים בכל יחודים לעשות זוכים כאשר

רוצה  הקב"ה כי לזה להגיע וקשה המדרגות,

פרטי בכל בקיאים ויהיו המדרגות  בכל שיעלו 

ויצירה  דעשיה ובחי' בחי ' כל של המדרגות

להיות האדם צריך ולכן וא"ק , ואצילות ובריאה

עם  להתקשר ולדעת  השרשי, הדיבור  בסוד  בקי

בכל  לו  מגלה שהשכינה באופן בשורש , המלכות 

או במחשבה אם עתה הוא עבודה בחי ' איזה פעם

דבוק  להיות שייך לא זה ובלא במעשה, או בדיבור 

ה' עיני  נאמר שעליה ישראל, ארץ של בקדושה

השנה, אחרית  ועד  השנה מראשית  בה אלקיך

תמיד , לנגדי  הוי "ה שיויתי של המדרגה שהוא

בלי ממש בתמידות  הפנימית  בנקודה דבוק  להיות 

שלא  כיון  אך רבינו, משה של המדרגה וזה הפסק,

להכנס  יכול היה לא הדיבור  כח שהוא זה כח גילה

ישראל. לארץ



תשע"ד פינחס פר' ז של"ס

 äðäå שהוא יהושע ידי  על רק  היא הכניסה עתה

לגלות אפשר  אי  כי  התחתון הי' בחי '

הדיבור  בבחי ' אלא בשורש  רבינו  משה מדרגת 

כל  מלכות  מלכותך  בכח יהושע, בבחי ' התחתון 

הם  ששניהם פנחס בחי' דרך על והוא העולמים,

סוד  שהוא אליהו זה פנחס  כי  תתאה, הי' בבחי '

ע"ד  שהוא תתאה י ' בחי ' הוא ויהושע הק', השכינה

משה  של עליון  הדעת  לגלות צריך ידם ועל פנחס ,

את מכניס  ויהושע מת  משה בסוד  ע"ה, רבינו 

שיש  יהושע של התחתון דיבור  ידי  על כי  משה,

למדן  בחי ' ומקשרים התחתון  הדיבור  של הקדושה

במשה הנכלל יהושע בסוד או"ח וצדיק לקו"ה (עי'

י"ד אות ה' הלכה הודאה לבסוף áהל' יכולים עי"כ ,(

ודברתם  בבחי ' העליונים השעשועים לסוד להגיע

ארץ  ובחי' שתיה אבן סוד ולהשיג הסלע, אל

ישראל.

'çàä  úðååë øñåç  úîçî ù" ùøä úå÷ìúñä

 àìù é"áî úúéî ãåñá àåä äèéîùä úðùá

' åì úúð  íééç' 'éçáá ï÷úð

 äðäå הוא כי  משיח, של האור לו  היה הרש "ש

וכל  משיחין , מתרין הכלול הצדיק  בחי ' היה

משיחין , התרין  של התיקונים כל עם התעסק  ימיו 

אחרונה  שבשנה נגרם הדור  עוונות  מחמת אך

גם  מלכוון  בו וחזר השמיטה, שנת  שהיה לחייו 

בבחי ' כיוון  רק  השמיטה, בשנת  הפנים וגם האח'

ויש  דרזין  רזין הם הדברים אלו וכל בלבד , הפנים

אמת היא בחי ' וכל פנים, וכמה הבחנות כמה בהם

של  האח' דהנה הוא, בזה הפנים ואחד עצמה. מצד

במקום  כי  מאליו, כמעט נעשה הוא שביעית  שנה

דויד  בסוד  האמיתיים הפנים בחי ' שהוא מב"ד

שבו הפרטי האח' בחי ' שהוא מב"י הנה מלא,

היה  השנים כל הרש "ש דעת מ"מ אך מאליו , נעשה

_________________________

וכו',ב. כצאן ה' עדת  תהיה ולא העדה על איש  שיפקוד יתברך מה' ושבקש משה הסתלקות לזה נסמך כן ועל שם: לקו"ה וז "ל

אין  אמונה, בשלמות ישראל את לזכות בחינה שהוא ישראל ארץ שלכבוש  ראה משה כי יהושע . את להסמיך יתברך ה' והשיבו

הברית  בקדשת מאד קדוש היה כי עלאה, ברית  בבחינת היה הוא כי בעצמו, הוא כמו הזה כח לו שיש  זה מי ידי שעל כנ "ל

פעם  בכל שרואה מאחר לארץ, ישראל את יכניס  והוא הנדר שהותר סבר כן ועל כנ "ל, ישראל ארץ בחינת  שהיא לאמונה זוכין

לארץ, ישראל את  יכניס שהוא ראוי היה כן ועל ובלעם. בלק במעשה שראה כמו ושלום , חס  לכלותם ישראל על עומדים ומי מי

לבטלה  אפשר ואי גזרה נגזרה שכבר השיבו יתברך ה' אבל ורוחניות . בגשמיות כנגדם העומדים כל עם ללחום יודע הוא רק כי

רועה, להם אין אשר כצאן ה' עדת תהיה ולא שכתוב כמו ישראל, יעשו מה כן אם יתברך  מה' בקש  ואז כאן. יסתלק שהוא

בן  ויהושע שכתוב כמו תתאה ברית  בחינת מט "ט, בחינת  נער, בחינת יהושע כי תלמידו, יהושע  את  שיסמוך  יתברך  ה' והשיבו

בברית  תתאה ברית  לכלול זכה כן על האהל, מתוך  ימיש  לא שכתוב כמו משה את כך כל לשמש שזכה ידי על אבל וכו', נער נון

משה  וך  שיסמ ידי על ישראל את להנהיג כח לו יש  כן ועל השלמות, עיקר שזהו בצדיק למדן יחד נכלל שיהיה דהינו עלאה,

עליו. ידיו את 

כל  מתנהג זה ידי שעל לטוב, האותיות  נצטרפין זה ידי שעל בלמדן, צדיק לכלול במשה, להכלל שמושו גודל ידי על זכה כי

ברית  כלליות ידי על לזה שזוכין אמונה, בחינת שהיא ישראל ארץ ולכבוש ישראל להנהיג  יכולים זה ידי שעל לטוב, העולם

אלקי  ה' יפקוד משה שאמר וזה הנ "ל. בהתורה כמובן בצדיק  למדן וכלליות התקשרות  בחינת  שהוא עלאה, בברית  תתאה

תלוי  הכל כי דייקא, בו רוח אשר דייקא, הרוחות  בו, רוח  אשר איש נון בן יהושע  את  לך  קח  השיבו: יתברך וה' וכו', הרוחת

הרוחות  אלקי ה' שיפקוד יתברך מה' זאת  בקש  שמשה כנ"ל, הכסופין כפי שנמשך חיים והרוח  הנפש שהוא וההבל בהרוח 

והשיבו  אחרא. דסטרא וההבלים הרוח על דקדושה ההבלים שהם דקדושה חיים והרוח הנפש  להגביר כח  לו שיהיה וכו' איש 

של  חיים הרוח  להגביר שיודע היינו ואחד, אחד כל של רוחו נגד להלך שיודע בו, רוח אשר איש  יהושע את שיקח  יתברך  ה'

שעל  רעים, מכסופין הנעשה אחרא דסטרא וההבל הרוח על טובים, מכסופין הנעשה דקדושה וההבל הרוח  שיתגבר אחד כל

וכנ "ל, הדברים כל שלמות  שהיא אמונה, בחינת שהיא ישראל ארץ כובשין זה ידי שעל לטובה, העולם הנהגת עיקר זה ידי

עכ"ל.
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ענינים  והם מב"י, בחי ' שהוא האח' בבחי' גם לכוון 

כיון  בזה לכוון  צריך  שלא הסברא כי ודקים, עמוקים

כי מב"י , מיתת  בחי ' מעין  הוא מאליו, שנעשה

שמב"ד  דהיינו לו ' נתת  'חיים לסוד זוכים אם באמת 

כאחד  הבחי ' שני את יש אז למב"י , חיים ממשיך

עוונות מחמת ולכן בפנים, וגם באח' גם ומכוונים

האח' בבחי ' מלכוון  הרש "ש בלב פקפוק נכנס  הדור

של  לישיבה נסתלק  שנה ובאותה השמיטה, בשנת

לכוון  שלא התיקון  זהו שעתה הסכים כי מעלה,

יכול  אין והצדיק  מב"י , מיתת  בחי' שהוא האח'

זכינו ולא זה, לענין  מסכים כאשר רק להסתלק

לו. נתת חיים של באופן משיחין תרין יחוד  שיהיה

äìôúä àåä ìàøùé õøà úùåã÷ ø÷éò

 çëá ãéîú éãâðì ä"éåä éúéåéù ãåñá úåãéîúá

ìëá '÷ä  äðéëùä  íò úåøù÷úä àåäù øåáéãä

 úò

äðäå והוא יהושע, בחי' הוא למטה התפלה

ידי על ישראל לארץ הכניסה התחלת 

אשר  למטה מט"ט בבחי ' והוא ודיבורים, תפלות

שהם  נפרדים ענינים ב' הם והתורה התפלה שם

לדרגא  מדרגא לעלות  וצריך  ומב"ד, מב"י  בחי '

הדיבור  כח ידי  על והוא כאחד, משיחין  תרין ולחבר 

מדרגא  להעלות  שבכחה הק' השכינה שהוא למטה

המדרגות ולתקן לעלות  שזוכים עד  לדרגא

רבינו משה במקום למעלה למעלה הרוחניים

מתרין  מעירהכלול אחד  בסוד  משה)משיחין  (בחי'

ממשפחה משיחין)ושנים תרין מתחיל (בחי' ואז  ,

האח' בחי ' שהם ח"ס  ושל פ "נ של הסוד להתגלות 

חיבור  של באופן  משיחין, תרין  בסוד הפנים ובחי'

שהוא  השעשועים, בעולם שהוא כמו  המדרגות

שהשכינה  באופן  המדרגות כל של החיבור

סוד  והוא כאחד , המדרגות  שני  עם משתמשת

כאחד , הכל ומעשה ודיבור  וקול ושתיקה דיבור 

מלכות מלכותך  בסוד  הק' השכינה בכח ומתחברים

ודיברתם  של העליון  הדיבור  סוד  ושם העולמים, כל

לגילוי להגיע צריך ופנחס  יהושע ידי  ועל הסלע, אל

הגאולה  עיקר תלוי ובזה הסלע, אל ודברתם של

הכלול  לדוד תפלה בסוד  המלך  דוד של לסוד להגיע

דהיינו לעני, תפלה ומבחי ' למשה תפלה מבחי '

קטנות ומבחי ' למשה תפלה שהוא גדלות מבחי '

ממש . כאחד שניהם ומקשר  לעני, תפלה שהוא

 éëעני קרבן  בסוד  מאד  ה' בעיני יקר לעני  תפלה

שביאר  וכמו  הנ"ל , הק ' בזוהר  שכ' כמו

באורך  על â מוהרנ"ת הוא לעני  תפלה של שהדרך 

ואז  משה, בחי ' אמת  הצדיק עם שמתקשר ידי 

_________________________

והביא ג. וכו' ידו תשיג לא ואם שכתוב כמו עני קרבן בחינת היא מנחה כי ח '): אות  ה' הלכה מנחה תפלת (הל' מוהרנ "ת  וז"ל

ניחוח, ריח אשה במנחה ונאמר ניחוח  ריח אשה בהמה בקרבן נאמר לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו וכו', האיפה עשירית 

שהיא  מנחה כי ובערב. בבקר מנחה התמידין בקרבנות  להקריב צריכין היו כן ועל וכו'. הממעיט  ואחד המרבה שאחד ללמדך

תפלה  בחינת הם הקרבנות  כי באריכות . הקדוש בזהר כמבואר יתברך  ה' בעיני מאד יקרה שהיא לעני תפלה בחינת זה עני קרבן

בחינת  שהיא התפלה עליית עיקר כי מנחות, צריכין תפלה בחינת שהם התמידין כן ועל לברכה. זכרונם רבותינו בדברי כמבואר

ועל  כנ "ל. עני קרבן שהיא מנחה בחינת  שזהו הקדוש. בזהר כמבואר יתברך  לה' תחלה שעולה לעני תפלה ידי על היא קרבן,

בעיני  מאד מאד יקרה שהיא פי על אף  לעני, תפלה עני קרבן בחינת  שהיא המנחה כי דיקא. מנחה בשם מנחה תפלת נקראת כן

בחינת  שהוא דקטנות מוחין בבחינת  הוא העני כי בשלמות. פעולתה שתעשה עד גדולה המתקה צריכה כן פי על אף  יתברך, ה'

ובצער  בדוחק  לו באה העני של הפרנסה מעט  גם כן ועל כידוע, והעניות הדלות עיקר שמשם הקטן המאור בחינת הלבנה מיעוט

זה  ידי שעל דינים בחינת שהיא הירח מיעוט בחינת דקטנות  מוחין בבחינת  שהוא מחמת  השפע , להמשיך לו שקשה מחמת גדול

עניותא. אזיל עניא בתר בחינת  וזה מאד, לו השפע  נתעכב

עצמו  עושה שהוא מאד במעלה הגדול האמתי הדור צדיק  ידי על ישועתו עיקר ולהושיעו, עליו לרחם רוצה יתברך כשה' אבל

יקרה  העני שתפלת  ידע דוד כי אני, ואביון עני כי ענני שכתוב כמו כעני, תמיד עצמו שעשה השלום עליו המלך דוד כמו עני,
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וגדלות קטנות  של באופן  לעני  תפלה בחי ' נעשה

המדרגה  שהוא הסלע, אל ודברתם בסוד כאחד ,

תפלה  בבחי ' להיות תמיד , לנגדי הוי"ה שיויתי של

ולואי אמרו זה ועל המצבים, בכל בתמידות 

לו שיהיה שהוא כולו , היום כל אדם שיתפלל

תלוי והוא בתמידות , עת בכל דתפלה המוחין

ולא  עת , בכל והתפלה התורה של החיבור  בהבנת 

בחי ' בכל העבודה מדרגות כל אלא התורה רק 

בחי ' שהוא ואבי"ע א"ק מבחי ' האדם על שעובר

כל  ליחד וצריך  ושתיקה, וניגון ודיבור  מעשה

_________________________

יכול  דייקא הוא עני, עצמו שעושה משיח דוד בחינת הצדיק וזה הקדוש . בזהר כמבואר כעני תמיד עצמו עשה כן על מאד,

אין  עד האחרון קצה עד דקטנות קטנות  ותכלית  דקטנות המוחין כל ממתיק שהוא דהיינו בשרשו. והאביונות העניות  להמתיק

ששם  וקטנות  דגדלות  המוחין מכל למעלה שהוא אין בחינת שהוא מאד והנורא הגבוה העליון בשרשו ממתיק  הוא הכל תכלית,

העניים  כל עם עצמו ומשתף ממש  כעני עצמו שעושה פי על אף  משיח  דוד בחינת הצדיק זה כי וכנ"ל. שם נמתק והכל חד. כולא

הוא  ושפלותו עניותו בתכלית אדרבא דקטנות, מוחין לבחינת ושלום חס  נופל אינו כן פי על אף  שבעולם, והשפלים והדלים

הגדולים  הצדיקים וכל ודוד ומשיח רבנו משה של הענוה בחינת  שזהו חד. כולא וקטנות גדלות אצלו כי דגדלות, הגדלות  בתכלית

ואביו  עני שם עצמו שקרא הנ "ל פ"ו במזמור במקומו שם רואין שאנו וזה וכנ"ל. כי האמתיים ענני אזנך  ה' הטה שכתוב כמו ן,

אני'. חסיד כי נפשי 'שמרה ומיד תכף שם שכתוב כמו חסיד, לנפשיה קרא מיד כך  ובתוך  אני. ואביון עני

דגדלות  מוחין בבחינת היה כן פי על ואף באמת, ואביון עני עצמו שעשה לזה זכה דוד אבל היטב, זאת מבינים אנו אין ובאמת

על  אף עני עצמו את  שעושה פי על שאף מחמת העניים, את ולהושיע  לעזור יכול הוא דייקא כזה וצדיק חסיד. לנפשיה וקרא

ישועת  שעיקר החמור, על ורוכב עני שכתוב כמו עני, בחינת  שהוא משיח  בחינת וזה ושלום. חס  דקטנות למוחין נופל אינו כן פי

דקטנות  המוחין כל להמתיק יודע  כזה צדיק  כי יושיע. אביונים ונפשות ואביון דל על יחוס  שכתוב כמו ידו, על והאביונים העניים

חס יתברך מה' רחוק  שהוא והמצוות  התורה מדעת העניות  הוא והדלות העניות  ועיקר כנ "ל. העליון בשרשן העניות שמשם

בפרט ושפלותו, פחיתותו רואה במעשים העני וכשזה הדעת . מן אלא עני אין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ושלום,

נשבר  בלב יתברך  ה' לפני להתמרמר מתחיל כשהוא הרבים, ופשעיו עוונותיו ידי על יתברך לה' חייב שהוא חובותיו כשמרגיש 

כי  וכו'. התרעין כל ופותחת יתברך  ה' לפני מאד מאד וחשובה יקרה תפלתו בודאי יתברך, ה' לפני ושיחתו צערו ומפרש  ונדכא

שם). עין ה' הלכה תפלין בהלכות אחר במקום מזה (כמבואר יתברך ה' בעיני מאד שחשובה לעני תפלה עיקר זה

הוא  כי דקטנות, מוחין בבחינת  עדיין הוא כי הדינים, תקף מחמת בשלמות  פעולתה לפעול כח  לה אין עדיין כן פי על אף אבל

העניים, אלו עם עצמו משתף שהוא משיח  בחינת שהוא האמתי הגדול הצדיק  ידי על ישועתו עיקר כן ועל וכנ "ל. הדעת  מן עני

כמותם  עצמו ועושה אליהם עצמו מוריד והוא עליהם מתגברים רחמיו כן פי על אף  שעשו, מה ועשו מאד שפגמו פי על אף 

בחינת  שזהו ושלום, חס דקטנות  למוחין נופל אינו כן פי על ואף האדמה. פני על אשר האדם מכל ענו הוא כי מהם, וגרוע 

וכנ "ל. הענוה בענין בזה טועין העולם רוב זה ומחמת זאת. להבין יכולין אנו שאין משיח  משה בחינת של הענוה שלמות  תכלית

להיות  צריכה דקטנות מוחין בחינת שהוא עני קרבן בחינת שהיא שהמנחה בשמן. בלולה למנחה סלת  האיפה ועשירית  בחינת  וזה

משיח  בחינת  שזהו קדש  משחת  שמן בחינת משיח , של אורו בחינת הוא  שמן כי זה. ידי על הדין להמתיק  כדי בשמן, בלולה

שהיא  המנחה המתקת שעיקר הינו ששון. שמן אלקיך  אלקים משחך כן על שכתוב וכמו בשמן, שנמשח שם על משיח  שנקרא

עיקר  שזה המנחה בו שבוללין השמן בחינת שהוא משיח  בחינת  ידי על המתקתו עקר דקטנות, מוחין  בחינת  עני קרבן בחינת 

וכנ "ל. עני קרבן בחינת  שהיא המנחה בחינת והמתקה תיקון

העליון  משרש  מאד ונורא עליון ממקום המתקה להמשיך הוא המנחה תפלת  עקר כי מנחה, בשם התפלה זאת  נקראת כן ועל

מוחין  מבחינת נמשכין הדינים אלו שכל כנ"ל. דייקא מנחה בשעת שנתעוררים הקשים הדינים כל להמתיק  כדי המוחין כל של

ה' בעיני מאד יקר והתפלה הקרבן שזה עני, קרבן שהוא מנחה קרבן בחינת  עיקר שזהו ועניות. דלות  בחינת  שהם דקטנות

בשם  דייקא התפלה זאת  נקראת  כן ועל כנ "ל. וכו' משיח  משה מבחינת שנמשך  הנ "ל המתקה ידי על תיקונו ועיקר יתברך,

עכ"ל. וכנ "ל, מנחה קרבן בבחינת הוא התפלה זאת  תיקון עיקר כל כי מנחה,
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שהוא  והדיבור  התפלה בכח עת בכל המדרגות

ידי על כי הק', השכינה עם התמידית ההתקשרות

כל  מלכות מלכותך בבחי ' המלכות עם שמתקשר

בראשית בסוד  המדרגות  כל כוללת  והיא העולמים,

בבחי ' שיהיה לזה להגיע יכול ועי "כ  אלהים, ברא

לנגדי הוי "ה שיויתי  בסוד כולו היום כל תפלה

ליחוד  זוכר ואז  חוזר , האור  הוא 'לנגדי ' וסוד תמיד,

ממש . עת  בכל אלהי"ם הוי "ה של השלם

àåäå התפלה סוד  שהוא ישראל ארץ סוד

שונים, ובזמנים בעתים רק  ולא בתמידות 

של  המדרגה אל והוא ודברתם בסוד  רבינו משה

המלך  דוד  וכן  בתמידות, בתפלה עוסק שהוא הסלע

דבוק  להיות  הקדושה עיקר  והוא תפלה', 'ואני  אמר

הק' השכינה עם הדבקות  שהוא בתפלות  עת בכל

הנמשכים  מאד מאד  עליונים מוחין והם מצב, בכל

בחי ' והוא עליון , כתר  בחי ' אלקים ברא מבראשית

בי "ת בראשי"ת )רא"ש  משה (אותיות מדרגת  שהוא

של  העליון בדיבור  שדבוק  אמת  הצדיק  רבינו 

הדיבור  סוד  ויודע דא"ס , המלכות  שהוא בראשית

של  ההמתקה עיקר  ולכן  הסלע, אל ודברתם של

ידי על הוא דקטנות מוחין בחי ' שהוא עני  מנחת 

חיבור  בבחי' משיח בחי' שהוא קודש משחת  שמן 

דעולם  החיבור בסוד הקטנות, עם הגדלות 

לא  והארץ בחי ' שהוא ש"ע ש"ע בחי ' השעשועים

המלכות. בחי ' הוא והארץ ש "ע, ב"פ שעולה תש "ם

 àúâåìôäî íéìùìúùî íìåòá úåîçìîä  ìë

 úåéùå÷ä  ìë  õøúîù åäéìà é"òå  äøåúáù

ìåëé  ë"éòå íåìù  ìù íéðåéìòä ïéçåîä  íéìá÷î

íìåòä ìë ï÷úìå úåîçìîä ìëá çöðì çéùîä

 äðäå עיקר הוא המדרגות  ב' של החיבור 

בעולם  המלחמות  וכל השמירה,

כתוב  ולכן  הק', שבתורה מהמלחמה משתלשלים

אליהו כי משיח, קודם יבוא הנביא שאליהו  בנביא

יתרץ  תשבי בבחי' המחלוקות  מכל שלום עושה

המשיח  יוכל ידו ועל תיק "ו , סוד ואבעיות קושיות

מלכותך  בכח הוא לכל והכל המלחמות, בכל לנצח

שרשם  הבריאה של הפלוגתות  כל כי  כ "ע, מלכות 

לעולמות הדיבורים ע"י  עולים שאין  הסלע, מהכאת

ב"פ  בח'י  תש "ם, לא והארץ בסוד השרשי  הדיבור 

להיות צריך כי העליונים, השעשועים שהוא ש"ע

שיתפלל  לואי  בסוד העליון  בדיבור עת  בכל דבוקים

במוחין  למעלה למעלה דבוק  להיות  כולו , היום כל

הנמתקת עני מנחת והוא עת , בכל העליונים

בשמן .

øùàëå עושה אלו עליונים מוחין  מקבל האדם

שלום  ועושה העולמות  בכל שלום

הקושיות כל המתרץ הנביא אליהו  כמו  הק ' בתורה

המשיח  למלך לזכות יכולים ועי"כ והאבעיות,

דידן . במהרה העולם כל ויתקן  ה' מלחמות שילחום

שאי כיון אך  ישראל, ארץ מקדושת  מתחיל והכל

ובחי ' יהושע ידי על רק אלו  מוחין  להתחיל אפשר

על  שהוא ידם ועל למטה, הדיבור בחי ' שהם פנחס 

בין  החילוקים כל להסיר יכול בפשטות  דיבורים ידי 

ולראות אנשים, בין  המחלוקות וכל לנפש  הגוף 

לבז  שלא הוא והעיקר יהודי, כל ומעלת ותגדולת 

אלקי הוא הדיבור  שעולם לדעת  אלא הדיבור , עולם

ביותר , הגבוהים למקומות השרשים בשורש ונוגע

מלכותך  בסוד בשורש בהדיבור  להאמין וצריך 

שהוא  האמונה ידי  ועל העולמים, כל מלכות 

יכולים  האמיתיים הצדיקים ואמונת  המלכות 

שהוא  המדרגות , כל הכולל הדיבור  לשורש  לעלות

וכל  ההפכיים, כל חיבור ששם השעשועים שורש 

הדיבור  בבחי ' למטה המלכות  ידי  על היא העליה

העולמים. כל מלכות מלכותך בסוד  למטה

'éçáá  úå÷ìà  úåìâì êéøö íéøöîä ïéá éîéá

 úåðè÷ä 'éçá ãçéì íéìåëéù ãò  äèåùô äðåîà

ìù ä÷úîää ãåñ àåäå  ùîî ãçàë  úåìãâäå

 áàá  å"è

äæåכי זב"ז , לבוא שבטים שהותרו  באב ט"ו סוד

האלו, הקשים הימים כל של ההמתקה הוא
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גלות של בחי ' אותה הוא באב תשעה דהנה

מהאר "י משמע וכן הרש"ש  שכתב כמו מצרים

עיבור  שהוא תלת גו תלת  של הסוד  והוא הק',

של  המוחין  מספיק שאין  מהרא"ס וכתב ראשון ,

להכנס  צריך  אלא הגלות, מן לצאת התבוננות

מיני כל לה שיש  הק ' מהשכינה הנמשכים לדבקות

והגדלות, הקטנות בין יחודים מיני  וכל דרכים

המדרגות בכל עת  בכל דבוק  להיות  וצריך 

של  המדרגות ב' עצמו וזה מהשכינה, הנמשכות

עצמו והוא ומלכות, בינה שהוא יובל ושל שמיטה

והוא  מלכות , ובחי ' בינה בחי' הכולל שבת סוד

עצמה  ושבת הזמנים, ופרצוף  הימים פרצוף בסוד

ותפלה  למשה תפלה בחי ' שהוא בת ש ' כוללת 

בסוד  עמוקים דברים והם ממש, אחת בבת לעני 

בבת המדרגות כל של הכח לה שיש  קודש שבת

אותה  לתפוס שקשה נעלמת  קדושה והוא אחת ,

הוא  הדרך  אך הסלע, הכאת  של הפגם מחמת 

שהוא  הדיבור  של הזאת הקדושה מאד לחפש 

לארץ  אותנו שתכניס הקדושה והיא הבריאה  תיקון

בפועל. הגאולה את ותביא ישראל 

ïëìåט"ו עד אלו  קדושים בימים לראות צריך 

עם  בהתחלה כבר  ולהתחבר  באב,

בין  לימי  שנכנסים קודם באב ט"ו של הקדושה

דבחי ' אלקות התגלות של העבודה שהוא המצרים

אלקות גילוי לבחי ' להכנס  צריך  אלו  בימים כי  היש ,

הגילוי בחי' שהוא פשוטה, אמונה בבחי '

באב  בתשעה יכולים והצדיקים עיבור, שבמדרגת

הכי העני  וכמו  תינוק  כמו  לבכיה אחד  מצד  להכנס 

גדולה  הכי לגדלות  אף להכנס רגע ובאותו גדול,

ט"ו של הסוד  והוא השעשועים, עולמות  בבחי '

לגלות יכולים אז  כי באב, תשעה אחר  הבא באב

משה  דעת  של הכח שהוא שבמלכות השמחה

לזה  ולהגיע אחת , בבת המדרגות כל הכולל

המלכות בבחי ' ופנחס יהושע ידי על הוא בהתחלה

הקודש . אל אהרן  יבוא בזאת  בסוד  למטה

ïëìå' בחי מעין שהם ענינים שיש  עת  בכל

נמשך  הכל למטה, ופלוגתות מלחמות

בתחילה  צריך  ולכן והנפש, הגוף בין מהפלוגתא

ואי ה', עבודת  על לקב"ה יום כל להתפלל בפשטות

מה  כל על בפשיטות  מתפלה עצמו לפטור אפשר

ועל  דבר כל על ולבקש  ה', בעבודת  עליו  שעובר

ומתפלל  הרבה בזה עוסק וכאשר הק', התורה

לעלות יכול עי "כ  מקושרים, יהיו  והתפלה שהתורה

זה  ענין עכ"פ  ומאמין  שיודע אחר  לדרגא מדרגא

עכ "פ  זה ומשיג כולו' היום כל שיתפלל 'לואי  של

המדרגה  לו שיש אמת הצדיק  עם ומתקשר במקיף,

עי"כ  הנה אחת, בבת  המדרגות כל לקשר הזאת

באמת שהוא קטנות ימי  שהוא שנראה אלו  בימים

ותשובה  בפשטות תפלה וצריך חוזר, אור  של ימים

ולהזהר  יהודי, כל על מהקב"ה ולבקש  בפשטות,

הוא  העיקר  אך הלכה. פי על יהיו הדיבורים שכל

לעלות שיוכלו רבינו משה של המדרגה לחפש 

הגאולה. את  המביא שהוא העליון  לדיבור 

'äåאת דע של אמת  הדעת  לחפש שנזכה יעזור

ארץ  של הדעת שהוא ועבדהו , אביך  אלקי 

היום  כל שיתפלל לואי  של הדעת  שהוא ישראל

השינה  באמצע ואף  הערב עד מהבוקר  כולו 

ארץ  בחי ' של עליונים מוחין בחי ' שהוא והאכילה

בתחילה  שנזכה יעזור  וה' ירושלמי. בחי ' ישראל

שכאשר  ממוהרנ"ת וידוע אלו, מוחין  עכ "פ לחפש 

אותו של האור  התחלת  לו  יש כבר לחפש  מתחיל

ציון  ה' בשוב יראו בעין  שעין  יעזרנו  וה' ענין ,

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת
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תשע"זקרח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז קרח פר ' של"ס

ּפּפּפּפללללתתתת ּבּבּבּבןןןן וווואאאאֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאללללייייאאאאבבבב ּבּבּבּבנננניייי וווואאאאבבבבייייררררםםםם וווודדדדתתתתןןןן ללללוווויייי ּבּבּבּבןןןן קקקקההההתתתת ּבּבּבּבןןןן ייייצצצצההההרררר ּבּבּבּבןןןן קקקקררררחחחח ¤¤¤§¨¦¡¥§¨¦£©¨¨§¦¥¤¨§¤¨§¦¤©Ÿ©¦©ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח

ננננׂשׂשׂשׂשייייאאאאיייי ּוּוּוּוממממאאאאתתתתייייםםםם חחחחממממּׁשּׁשּׁשּׁשייייםםםם ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ממממּבּבּבּבנננניייי וווואאאאננננׁשׁשׁשׁשייייםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה ללללפפפפנננניייי ווווּיּיּיּיקקקקממממּוּוּוּו רררראאאאּוּוּוּובבבבןןןן:::: ¥¦§¦¨¨¦¦£¥¨§¦¥§¦¦¨£©¤¥§¦ª¨©¥§¥§ּבּבּבּבנננניייי

ררררבבבב אאאאללללההההםםםם ווווּיּיּיּיאאאאממממררררּוּוּוּו אאאאההההררררןןןן וווועעעעלללל ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעלללל ווווּיּיּיּיּקּקּקּקההההללללּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשםםםם:::: אאאאננננׁשׁשׁשׁשיייי ממממֹוֹוֹוֹועעעעדדדד קקקקרררראאאאיייי ©¤¥£§Ÿ©Ÿ£©©§¤©£¨¦©¥¥§©¥¥¦§¨¥עעעעדדדדהההה

הההה':':':': קקקקההההלללל עעעעלללל ּתּתּתּתתתתתננננּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאּוּוּוּו ּוּוּוּוממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעע הההה'''' ּוּוּוּובבבבתתתתֹוֹוֹוֹוככככםםםם קקקקדדדדׁשׁשׁשׁשייייםםםם ּכּכּכּכּלּלּלּלםםםם ההההעעעעדדדדהההה ככככלללל ּכּכּכּכיייי ©§©§©§¦©©¨§¦§¨ª¨¥¨¨¦¤̈ללללככככםםםם

א'-ג') ט"ז, (במדבר

åùøùù íåùî åðéáø  äùî  ìò çø÷ ú÷åìçî

 à" ìãøä ãò úåëìîä äìòú ãéúòìå  úåøåáâäî

 óñëä ìò áäæä úìòî ãåñá

àúéàג ')בחז"ל י"ח רבה שאל à(במדבר שקרח

חייב  אם ספרים מלא בית  משה את 

זה. בזבר קרח רצה מה להבין  וצריך  וכו', במזוזה

באר "י  איתא לקו"תוהנה פכ"ג, הגלגולים (ספר

הברכהáיחזקאל ) בהיכל שהביא פרשתוכמו  (ריש

ואז â קרח) רדל"א, עד  שתתעלה המלכות  דעתידה

בעלה  עטרת מלכות  בסוד בגבורות  ההנהגה יהיה

_________________________

שכולה א. טלית  למשה ואמר קרח  קפץ ציצית להם ועשו טו) (במדבר הענין מן למעלה כתיב מה קרח  ויקח המדרש: וז "ל

פוטרות  חוטין ארבע עצמה פוטרת  אין תכלת שכולה טלית  קרח  א"ל בציצית  חייבת  א"ל הציצית  מן פטורה שתהא מהו תכלת

את  פוטרת אינה פרשיות רע"ה כולה התורה כל א"ל במזוזה חייב לו אמר המזוזה מן פטור שיהא מהו ספרים מלא בית  אותה

ויקח  אין קרח ויקח הה"ד בודאן אתה ומלבך  עליהן נצטוית לא אלו דברים לו אמר הבית את  פוטרת  שבמזוזה אחת פרשה הבית 

אלהי  הבדיל כי המעט שנאמר להם אומר שמשה הוא לבך  יקחך  מה טז ) (איוב שנאמר וכענין לקחו שלבו פליגא לשון אלא

ישראל 

בסוד ב. החסדים מן גבוה מעלתם כי אצלינו כמבואר הבכור, קין בסוד הבכורות  שהם שמגבורות  הראוי ומן שם: לקו"ת וז "ל

לוים, במדרגת והכהנים כהנים להיות ראוים היו הלוים כי נמצא מהגבורות , קין משרש  באו הלויים וגם בעלה, עטרת  חיל אשת

כאן. הענין וכן לוי, אח"כ נעשה כהן שהיה ומשה כהן, נעשה לוי כי הלוי, אחיך אהרן הלא כמ"ש הדבר נהפך  שאח"כ אלא

קין  שינקה לעת"ל אבל כהנים, הם לכן טוב, ורובם נקיים יותר הם כהונה, שרש  שהם החסדים הם הבל ששורש  בעוה"ז  אמנם

כהנים, והלוים לוים יהיו שהכהנים באופן ומעלתם, עבודתם הלוים יטלו עובדים, כהנים תחלה שהיו ומה לבכורתו, ויחזור ויטהר

שהלוים  הלוים', 'והכהנים ואמר הזה הדבר מתנבא היה לכן יחזקאל, זולתי לעת "ל של העבודה בענין דיבר לא אחד ששום ולפי

כהונה  זו ושאת  הבל, אחיך  על ומעלה שאת  לך  יהיה דרכיך  תיטיב אם פי' שאת, תיטיב אם הלא יקוים ואז כהנים, להיות  יחזרו

עכ"ל. לתיקונו, ויחזור הבכור הוא הלא כי ידיו, את  אהרן וישא כמ "ש 

החסדים ג . יתבטלו ואז  רדל"א, עד שתתעלה המלכות עתידה הגלגולים בספר עיין בקיצור והענין שם: הברכה היכל וז"ל

שם  כי כספים, השמטות שם אין ביובל כי ולוה, מלוה ולא צדקה ולא חסדים גמילות שם ואין בזרוע, יטול אחד וכל והסופין,

ובספר  תורה בלקו"ת מבואר זה וכל בבכורות, ועבודה כהנים, יהיו והלוים בעלה, עטרת שמים מלכות  וגבורות  בזהב הנהגה

קדושים  כולם שכבר אהרן, על מחלוקת  היה וזה הגבורות, הנהגות בעת  לעתיד גדול כהן להיות  מעותד היה וקרח  הגלגולים.

ע  היה לא ובאמת שנבאר, היה כמו העגל, את  עושין היו לא ואם מתגבר, הרע ועדיין הטוב, כל נתברר לא שעדיין הזמן, דיין
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היה  וקרח בבכורות, והעבודה כהנים יהיו  והלויים

הנהגת בעת  לעתיד גדול כהן  להיות  מעותד

שכל  באמרו  ואהרן משה על חלק  ולכן הגבורות,

זמן  הגיע לא עדיין באמת אך  קדושים, כולם העדה

וכו'. השלם התיקון 

ïéðòäå תושב"כ בחי ' הוא החסדים דהנה  הוא,

ושמואל  ודוד  תושבע"פ, בחי ' והגבורות 

והבטחון , האמונה כלל שהוא התפלה סוד תיקנו

למעלה  העולה שבמרכבה רביעי רגל הוא ודוד 

וכמ"ש  תושבע"פ בחי  והוא הכל, שורש  למעלה

ז"ל משקלאוו להגרמ"מ אדירים קי"ב)במים ,(עמוד 

והנה  הרדל"א. עד  תעלה המלכות לבוא ולעתיד 

בחי ' שהם הגבורות ה"ס  שהעיקר זה, סוד ידע קרח

שתעלה  המלכות סוד שהוא תושבע"פ, ובחי ' קין

רבינו משה על חלק ולכן מהכל, למעלה לעתיד

התכלית שעיקר וטען שבכתב, תורה בחי ' שהוא

הגבורות בחי' שה"ס ברדל"א הגנוזה המלכות הוא

וזהו הכסף . על הזהב מעלת בחי' והוא לוי, ובחי'

חייב  ספרים מלא 'בית  רבינו משה את ששאל

הוכיח  במזוזה, שחייב משה לו שענה  וכיון במזוזה,

כלל  בחי ' שהוא ספרים מלא שהבית שאפילו  מזה

מזוזה  צריך הבית מ"מ תושב"כ , שהוא התורה

ורצה  תושבע"פ, בחי ' שהיא המלכות סוד שהוא

חשובה  יותר  המלכות  שבחי' בזה ולהראות  להוכיח

רבינו. משה בחי' שהוא מתושב"כ 

 ï"áã ï"áã  ÷" åã ïéçåîá úåëìîä ïéðá úìéçú

 àìù êåúîå ' äîùì àìù' ìù äâøãîä àåäù

äîùìì àá äîùì

äðäå הוא הראשונה במדרגה המלכות  בנין סדר 

דב"ן  דב"ן  הו "ק  והנה דב"ן, ב"ן בחינת 

הבריאה  בעולם אחור  בבחי ' בתחילה בונים

בונים  דב"ן דב"ן הג"ר אך  חו"ל, בחי ' שהוא

ישראל ארץ בחי ' שהוא דהו"קבאצילות (פירוש

קר"ש בעת שנמשך דאחור המוחין הוא דב"ן דב"ן

אח"כ נבנה והג "ר הבריאה, דעולם מדרגה שהוא

באטב"ח  הבנין גמר ושם אצילות בחי' שהוא בעמידה

מלכים כידוע) הז ' בחי' הוא דב"ן דב"ן  הו "ק  ובחי ' ,

תחילה  להעלותם וצריך  לבי"ע, ונפלו  שנשברו

של  המדרגה שהוא דב"ן, דב"ן ו"ק  בבחי' ולתקנם

שלא  ומתוך העבודה, תחילת שהוא לשמה' 'שלא

ולהגיע  לאצילות  אח"כ  לעלות  יכול לשמה

לשמה. של למדרגה

 äâøãîå שלא ענין  הוא מזה גבוהה יותר

לרוות שהוא הצדיקים, אצל לשמה

והבעה"ת מקמארנא הגה"ק כמ"ש הצמאה נפשו 

פמ"א) תניא שלא (עי' נקרא זו בחי ' צדיקים שאצל ,

שהוא  דב"ן  דב"ן  ג"ר  של המדרגה והוא לשמה,

כלל  אצל אך  האצילות , עולם של המדרגה כבר 

רוב  כענין  כפשוטו , לשמה שלא הוא האנשים

שהוא  דב"ן דב"ן  ו"ק של המדרגה והוא הלומדים

השליך  נאמר זה ועל דחיצוניות , חיצוניות 

שלח  שהקב"ה הבעה"ת, כמ"ש ארץ משמים

ויכול  לשמה, שלא של כזה למקום אף התורה

זה  במקום אפילו  בתורה השגות מיני  כל להיות 

בריאה. בחי ' רק  שהוא

 éèøô  íäù  äðéâðä  úåìòäì êìîä ãåã çë

äîùì àìù ìù äâøãîä  úà ï÷úìå íéøåøéáä

' åàéáä úåìò øçàî' ñ"äå

äðäåבלקו "מ ג ')מבואר ששומע ã(סימן דמי

לעבודת לו קשה רשע, ממנגן נגינה

_________________________

מזכות  אלא זכותם מצד לזה ראויין ישראל היו לא אבל והרע , המות  ומלאך  המות  בביטול הזאת מדריגה שיתגלה מצלחת שעתן

אנשי  ואביהוא, ונדב הראשון, אדם אלא בלבד, קרח ולא בזה, טעה וקרח לזה. ראויין היו ולא הרע ונתגבר נפלו כן על משה,

עכ"ל. בזה, להאריך ואכ"מ  בזה, טעו כולם והפלגה, והמבול סדום

כמו ד . לו טוב אזי והגון כשר ממנגן וכששומע  הבורא, לעבודת  לו קשה רשע  ממנגן נגינה ששומע  מי הנה שם: לקו"מ וז "ל
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כי לו, טוב אזי  והגון  כשר  ממנגן וכששומע הבורא,

שהוא  ומי וכו', הצפרים מן  נמשכת הנגינה קול

חיות צפרים השתי  מן  שלו הנגינה נמשכת  כשר

לוקח  הוא אזי רשע הוא וכשהמנגן וכו', טהורות

ה  והתיקון  שבקלי', אחרות מצפרים שלו  וא הנגינה

שילמוד  ידי על הוא אדם, מכל נגינה לשמוע שיוכל

בחינת שהיא גמרא היינו שבע"פ תורה בלילה

שבקנה  עזקאין השית יתקן כך  ידי  ועל וכו ', לילה

היינו לשמה שלא כשלומד  אך  הקול, יוצא שמהם

כל  בחשיבות אינו  הלימוד רבי, שיתקרא בשביל

ומגן  עליו  נמשך חסד של חוט בלילה וכשלומד  כך ,

באר "י ואיתא הנ"ל. המחשבה לו יזיק שלא עליו

דקדושה, המלכות בנין הם טהורות  חיות  דצפרים

כי נגן ', 'ויודע שאול לפני  דוד נשתבח לפיכך 

למלכות, הוא ראוי  לכך המלכות, בנין הוא הנגינה

שכתוב ע"ח)וזה היינו(תהלים הביאו', עלות  'מאחר 

מניקין  הם כי  והוד, נצח היינו  המניקות מאחר

ע"ה  המלך  שדוד  והיינו  המלכות, בנין  והם לנביאים

מאדם  שאינו  הנגינה גם ולהעלות לתקן  יכול היה

עלות 'מאחר וזהו  הקדושה, אל להעלותה כשר,

_________________________

בשתי  תלויה טהרתו מצורע מה מפני  ט "ז ) רבה (ויקרא במדרש כדאיתא הצפרים, מן נמשכת הנגינה קול הנה כי שיתבאר.

הנגינה  נמשכת כשר, שהוא מי נמצא הרע. לשון שדבר קולו מחמת נלקה כי קלניא. על ויכפר קלניא יבוא טהורות, חיות צפרים

נקרא  לכך  ינקין, דנביאים מאתר יונקים הנ "ל צפרים שהשתי ע "ב) נ"ג (ויקרא בזהר וכתוב טהורות. חיות  צפרים השתי מן שלו

הנגינה  לוקח הוא אזי רשע, הוא וכשהמנגן ינקין. דנביאים מאתר הנגינה לוקח כי נבואה, לשון היינו חזון, מלשון חזן המנגן

כריז  כרוזא כדין ליליא אתפלג וכד המלכות , מדדי יונקין שבקליפה הצפרים כי בזהר וכתוב שבקליפה. אחרות  מצפרים שלו

לשמוע  שיוכל הוא והתיקון פ "ב): הקליפות  שער בע "ח ועיין רי"ז : ויחי (זוהר אדם" בני יוקשים כהם בפח האחוזות "כצפרים

תהלים  טוב (שוחר במדרש  כדאיתא לילה, בחינת שהיא גמרא היינו פה, שבעל תורה בלילה שילמד  ידי על הוא אדם, מכל נגינה

שבכתב  תורה לומד כשהיה זה ידי על רק לילה, ומתי יום מתי יודע  היה לא לילה, וארבעים יום ארבעים בהר משה כשהיה יט)

שאמרו  וכמו לילה בחינת היא פה שבעל שהתורה נמצא לילה. שהוא יודע היה פה שבעל תורה וכשלמד יום, שהוא יודע  היה

שילמד  ידי על היינו לילה", קרא "ולחשך וכתיב בבלי, תלמוד זה הושיבני" "במחשכים כ"ד.) (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו

על  היינו להרנה, תקומה שתהיה היינו בלילה", רני "קומי ב') (איכה וזהו הקול, יוצא שמהם שבקנה עיזקאין השית יתקן ש "ס 

וכשלומד  כך, כל בחשיבות  אינו הלימוד רבי, שיתקרא בשביל היינו לשמה, שלא כשלומד אך  ש"ס, גמרא שהיא הלילה ידי

הנ "ל. המחשבה לו יזיק שלא עליו ומגן י"ב) (חגיגה עליו נמשך  חסד של חוט בלילה

המלכות  בנין הם טהורות  חיות  צפרים והשתי דקליפה, שבמלכות  מוחין הם שבקלפה צפרים כי ז "ל, האר"י בכתבי ואיתא

"ויודע  ט "ז ) א (שמואל שאול לפני דוד נשתבח  לפיכך  וזה דקדושה, למלכות. הוא ראוי לכך המלכות , בנין היא הנגינה כי נגן",

בנין  והם לנביאים, מניקין הם כי והוד נצח  היינו המיניקות, מאחר היינו הביאו", עלות "מאחר ע"ח ) (תהלים אצלו שכתוב

וכו'. המלכות

'שמים' ק "ח ), (תהלים חסדך" שמים מעל גדול "כי רי"ט.) ויחי זוהר ועיין נ' פסחים (עיין וזהו לעיל. שייך ז"ל: הסימן בסוף שם

תורה  שלומד ידי על הנמשך חסד של חוט בחינת  היינו החסד, ידי על כי קולך ", השמעת  "משמים שכתוב: כמו קול בחינת  הוא

נמשכת, הנבואה שמשם דקדושה צפרים השתי כנ "ל. חסדך" שמים מעל גדול "כי וזהו כנ "ל. הקול נתתקן זה ידי על בלילהי

מן  נמשכת  והנבואה נבואה. פי על שהיה דוד בית מלכות  ככל נבואה, פי על היה מלך  העמדת  כן ועל דקדושה, מלכות  בנין הם

הם  כי המיניקות, מאחר היינו הביאו, עלות  מאחר כנ"ל. דקדושה מלכות  בנין שהם הנ "ל, צפרים שתי בחינת  שהם הכרובים

מאדם  שאינו הנגינה גם ולהעלות  לתקן יכול היה השלום עליו המלך  שדוד היינו עלות", "מאחר וזהו כנ "ל. וכו' לנביאים ינקין

מאחר  עלות", "מאחר בבחינת הקדושה מאחורי שהיא הנגינה גם היינו הביאו", עלות  "מאחר וזהו הקדושה. אל להעלותה כשר,

הקדושה. מאחורי עלות' 'מאחר בחינת  היא בקדושה שאינו והנגינה ינקין, דנביאים מאתר הוא דקדושה הנגינה כי המיניקות,

הביאו  עלות  "מאחר וזהו כנ "ל. דקדושה מלכות נתעלה זה ידי ועל כן, גם זו נגינה לתקן יכול היה השלום עליו המלך ודוד

עכ"ל. כנ "ל, למלכות זכה זה ידי על כי וכו', ביעקב" לרעות



תשע"ז  קרח פר' טו של"ס

הקדושה  מאחורי שהיא הנגינה גם היינו הביאו',

הנגינה  כי  המניקות , מאחר  עלות מאחר  בבחינת

שאינו והנגינה ינקין, דנביאים מאתר  הוא דקדושה

מאחורי עלות מאחר בחינת  היא בקדושה

זו נגינה לתקן  יכול היה ע"ה המלך ודוד הקדושה,

כנ"ל, דקדושה מלכות  נתעלה זה ידי  ועל כן, גם

על  כי  וכו', ביעקב לרעות הביאו  עלות  מאחר וזהו 

עכ"ד . כנ"ל, למלכות  זכה זה ידי

ïéðòäå הבירורים פרטי כל הוא דהנגינה הוא

הוא  ובתחילה מבי "ע, לעלות  שצריכים

והוא  רבי, להתקרות  בשביל שלומד לשמה שלא

הבריאה, עולם בבחי ' שהוא דב"ן  דב"ן  הו"ק בחי '

לשמה  שלא תורה אדם ילמד לעולם מש "א והוא

צריך  ולכן ללשמה, יבוא לשמה שלא ומתוך 

ואינו בשלמות  אינו  כאשר אף בניגון להתחיל

יבוא  זה שמתוך כדי  זה דבר והתירו  לשמה,

הבריאה. דעולם הבחינה והוא ללשמה,

äðäåהמדרגות את לתקן הכח לו  יש  המלך דוד 

עלות 'מאחר  מאה"כ וזהו  לשמה, שלא של

להעלות שצריך המלכות, בנין שהוא הביאו'

עלות, מאחר  שהוא אחוריים מבחינת השכינה

המלכות ובנין לשמה, השלא את לתקן דהיינו

נקרא  שלו והו "ק  נבואה, בחי' שהוא והוד מנצח

שלא  של ו "ק  של הבחי ' שהוא הביאו  עלות  מאחר

אך  הלימוד ידי  על השגות איזה שיש דהיינו  לשמה,

ולפי לשמה', 'שלא בבחי ' הבריאה בעולם ערך הוא

ורוה"ק  השגות להם שהיה אותם אפילו  רבינו משה

כמדרגה  רבינו  משה בערך נחשב זה כל ומעשים,

לשמה. שלא של 

 úãøì êéøö  úåìéöàá úåëìîä ïéðá øîâ øçà

ìë  úà êëæìå ï"áã ï"áã  ÷" åä  úåéðåöéçì áåù

 ï÷úðä íúåçä ñ"äå ' äîùì àìù'  ìù äâøãîä

 ø" òùåäá

 äðäå צריך באצילות , המלכות  כל שנבנית אחר

ולזכך  דב"ן, דב"ן  הו"ק למקום לרדת  לחזור

אל  ויחזור  לגמרי  שיתוקן  לשמה השלא את 

בנו שכבר  דאחר רבה, הושענא סוד וזה הקדושה,

יום  השנה דראש הק' הימים בכל המלכות את 

של  התיקון עדיין חסר  מ"מ וסוכות , הכיפורים

והיינו בהושע"ר, רק  נשלם שהוא החיצון החותם

של  החיצונה המדרגה את לזכך שוב שחוזרים

הו"ק  גם ולזכך ולתקן  דב"ן , הב"ן שהיא המלכות 

לשמה. השלא שהוא  דב"ן דב"ן

äðäå, החיצון חותם הוא הושע"ר  של החותם

עד  ציון ממקום החותם שמתפשט דהיינו 

והיינו דב"ן , ב"ן  של הבחי ' שהוא ירושלים מקום

הבחי ' עד שוב לרדת צריך  המלכות בנין  שהשלמת 

ולתקן  ולשוב לשמה השלא מקום שהוא החיצונה

ידי על החותם מתקנים רבא הושענא ובליל אותו ,

ביום  ואח"כ  תורה, משנה אמירת שהוא תושב"כ 

בלא  דיבור  בחינת שהוא הושענא צועקים הושע"ר

בלקו"מ כמ"ש ע"ד )דעה אף (סימן מתקנים ואז ,

מטעם  למעלה שהולכים ידי  על דב"ן  דב"ן הו "ק 

את עי"כ ומעלים דעה, בלא דיבור  בבחי' ודעת 

לשלמות ההכנה וזה לשמה, שלא בחי' של הנגינה

בחינת והוא תורה, בשמחת  אח"כ שיהיה היחוד

שהוא  הערבה, ע"י  בהושע"ר שעושים הנשיקין

עלות 'מאחר  וזהו תורה. דשמחת להיחוד  הכנה

מאדם  שאינו הנגינה אף  העלה המלך  שדוד הביאו'

הקדושה. שמאחורי הנגינה שהיא כשר ,

ïéðòäåחלקי כל את להעלות שצריך  הוא,

שהם  התורה פרטי  כל והוא התורה,

בחי ' אותם וגם שבבי "ע, והניצוצין המדרגות פרטי 

עתיד  ותיק שתלמיד  מה כל כי לשמה', 'שלא של

לו יש יהודי כל כי  בסיני , למשה נאמר הכל לחדש 

התורה, חלקי  כל להעלות וצריך הק', בתורה חלק

שלא  שלמדו אף הלמדנים של התורה כל והוא

המלכות עד ועולה חוזר הכל ולבסוף  לשמה,

שחוזרים  הגבורות  פרטי כל בסוד ברדל"א, הגנוזה

מזוככים  על לשרשם הזהב מעלת  מתגלה ובזה ,

הכסף .



לנפשך  חכמה דעה טז 

ô"òáù äøåú  íöò àåäù êìîä ãåã úìòî

íúåà êëæìå  äøåúä éèøô  ìë ï÷úì  åçëå

äùåã÷ã ïåâéðá  åììëåéù

äæå שיש אפילו באמת כי קרח, של טעותו היה

תעלה  כאשר  המלכות של במדרגה מעלה

ולחשוב  לטעות  כך מפני לא הרדל "א, עד  לעתיד

ויפול  ולכן מהצדיק , חשוב יותר  הלמדן  שאכן

כדי המלכות שהוא לקרקע שירד  פניו , על משה

של  לשמה השלא שהוא דב"ן , דב"ן  הו "ק  להעלות

המדרגה  שהוא הק', הגמרא שהוא תושבע"פ ,

המלך  דוד מעלת וזהו  תושבע"פ. של עליונה הכי

וכדאיתא  שבע"פ , התורה פרטי כל לו  שהיה

ע"א)בגמ' י"ט ולא (סנהדרין דן  לא שהמלך  דאף 

בית מלכי אך ישראל, במלכי רק זהו אותו, דנים

ה' אמר  כה דוד  בית דכתיב אותם, ודנים דן  דוד

לשבת רשות  להם היה ולכן משפט. לבקר  דינו 

בגמ' כדאיתא מ'בעזרה סוטה ע"ב, ס"ט (יומא

דוד ע"ב) בית  למלכי אלא בעזרה ישיבה אין

הם  כי וכו', וישב דוד המלך  ויבא שנאמר בלבד

פרטי כל להם והיה שבע"פ  תורה עצם היו

שהיה  הביאו' עלות  'מאחר  וזהו לשמה, התורה

חלקי כל שהוא דב"ן  דב"ן הו"ק גם לתקן  הכח לו 

דקדושה  נגינה בבחינת  אותם להעלות התורה,

לשמה. לגמרי  שיהיה הזיכוך  שהוא

ïëìåידי על דייקא נעשה החותם הושע"ר  בליל

התושבע"פ  מתקנים ידו  שעל תושב"כ,

לשמה  תורה הכל שיהיה המלכות , בחי' שהוא

כי לנגן , יודע היה המלך דוד  ולכן  לבדו . לה' בלתי

בתכלית דב"ן  והב"ן דמ"ה הב"ן לתקן  איך  ידע

בנשמת יתלבש  ע"ה רבינו  משה ולעתיד התיקון,

דב"ן  ומ"ה דמ"ה וב"ן דב"ן דב"ן  הבחינות בכל דוד

ושלח) בהעלותך  פרשת  חכמה בדעה לתקן (עי' ויוכל ,

משולש  כפול פשוט שיר  בסוד הניגון בשלמות 

לעתיד . דיתער השיר  שהוא ומרובע

 êëæîå  äîùì àìùä  íå÷îì ãøåé úîà ÷éãöä

 óìàä ï÷úî ë"éòå ò"éááù äøåúä é÷ìç ìë  úà

ìåçã ïéîåé

äðäå שהם הנ"ל בלקו"מ שכתב ציפרים ב' סוד 

ה  וכו ', דקדושה המלכות הסוד בנין  וא

בסיפו"מ הרביעי)המבואר  בבעטליר י"ג ä(מעשה

לא  ובאמת  עקום, צוארו שהיה הבעטליר  בענין 

_________________________

מתגעגעים ה. והיו כנ "ל הזוג חזרו בבוקר כן אחרי ולנו היום אותו של השמחה כשגמרו בקיצור: שם הסיפו"מ לשון נעתיק 

אני  עתה כמוני, שתהיו אתכם ברכתי בתחילה וכו', הנני ואמר בא, הוא והנה כך בתוך  עקום. צוארו שהיה הבעטליר אחרי וכו'

שוה  צואר לי יש אדרבא כלל, עקום צוארי אין עקום, צואר לי שיש  סוברים ואתם כמוני. שתהיו לדרשה במתנה לכם נותן

שצוארו  נדמה זה (ומחמת עולם, בהבלי ורוח  הבל שום להוציא רוצה איני  ואני עולם, הבלי שיש  רק מאד, יפה צואר מאד,

מאד, יפה צואר לי יש  באמת  אבל עולם), בהבלי ורוח הבל שום להוציא רוצה ואינו עולם, מהבלי צוארו מעקם הוא כי עקום,

כי  בקולי, להוציאם יכול אני כולם דבור, בלא קול שהם שבעולם הקולות  מיני וכל מאד, נפלא קול לי יש כי מאד, נפלא צואר

המדינה. מאותה זה על הסכמה לי ויש  מאד, נפלא וקול צואר לי יש 

שם  ואין קטנים, בנים ואפילו זו בחכמה שם עוסקים וכולם מאזיקא), (שקורין הנגינה בחכמת  מאד בקיאים שהם מדינה יש כי

והחכמים  נגינה, של החכמה באותו אחרת  במדינה גדול חכם הוא המדינה שבאותו והקטן שיר, כלי איזה על לנגן יכול שלא קטן

החכמה. באותו מאד מאד מופלגים חכמים הם (מקהלה) והקאפעלייש המדינה שבאותו והמלך

שיר  כלי על לנגן יודע  שהוא מתפאר היה זה שלו, בנגינה מתפאר אחד כל והיה המדינה, אותו של החכמים ישבו אחת פעם

לנגן  שיודע  התפאר וזה שיר, כלי כמה על לנגן שיודע  מתפאר היה וזה וכו', פלוני שיר כלי על לנגן שיודע התפאר וזה פלוני,

שיר  כלי כמה כמו בקולו לעשות שיכול התפאר וזה וכו', פלוני שיר כלי כמו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה שיר, כלי כל על

בקול  כך  כל חכמים אתם אם כי ראיה והא שלכם, מקולות  יותר טוב קולי להם: ואמרתי אני עניתי שם, כן גם הייתי ואני וכו',

מדינות. שתי אותן את  הושיעו כן אם נגינה,
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צוארו מעקם שהיה אלא כלל, עקום צוארו היה

נפלא  צואר  לו  היה ואדרבה וכו ', העולם מהבלי 

הקולות מיני וכל נפלא קול לו היה כי מאד,

יכול  היה כולם דבור , בלא קול שהם שבעולם

בקיאים  שהיו למדינה שהלך  ועי "ש  בקולו. להוציאם

מאד  מתפארים והיו הנגינה בחכמת מאד

יותר  טוב שקולו  להם ואמר  וכו ', בחכמתם

השתי להושיע יכול הוא כי וכו ', שלהם מהקולות

פרסאות, אלף מזה זה רחוקים שהיו  מדינות

יללה  בקול שם מיללים כולם היו הלילה וכשמגיע

נקבה  ואחת  זכר  אחד  צפרים שני יש כי  וכו ',

ואחד  אחד  כל מתחילים הם ובלילה מזה, זה ונאבדו 

זוגו על מילל אחד  כל מאד , גדולה יללה בקול לילל

מתקבצים  כי  גדולה, שמחה שם יש ביום אך וכו ',

ואחד  אחד כל את ומשמחים ומנחמים צפרים שם

שעדיין  תנחומין  דברי להם ואומרים הנ"ל, מהזוג

שם  נשמע בלילה אך  זה, את זה שתמצאו אפשר

היללה  קול מחמת מיללת המדינה וכל גדולה יללה

שבכחו הנ"ל הבעטליר  ואמר  וכו ', הציפרים של

קול  אותו  לעשות  יכול הוא כי  אלו מדינות לתקן

_________________________

לילה  כשנעשה כי לישן, יכולין אין הלילה כשמגיע המדינות  שתי ובאלו פרסאות , אלף מזה זה רחוקים הם מדינות  השתי ואלו

קול  שומעים הם בלילה כי נמוח , היה אבן שם מונח היה אם וטף, ונשים אנשים יללה, בקול מיללים להיות הכל מתחילים אזי

חכמים  אתם אם כן ועל פרסאות. אלף מזה זה רחוקים הם המדינות  ושתי וכו' ונשים אנשים מיללים כולם זה ומחמת  מאד, יללה

להוציא  יכונו שהם (הינו קולם את לעשות לכוון שתוכלו או המדינות, שתי אותן את להושיע תוכלו אם אראה בנגינה, כך כל

וכו'. שם) הנשמע  היללה קול כמו מכוון קול

כנ "ל, מאד מיללים כולם שהיו כנ "ל היה הלילה, כשהגיע  לשם כשבאו הנ "ל), המדינות משתי לאחת (היינו לשם ובאו והלכו

זה  (היינו להם ואמר המדינות ). אותן את להושיע  יכולים שאינם בודאי ראו (וממילא מייללים היו כן גם הנ "ל החכמים וגם

ואתה  לו: אמרו כנ "ל, הנ "ל יללה קול שנשמע זאת בא מהיכן לי תאמרו פנים כל על הנ "ל) החכמים אל אמר עקום שצוארו

הולך  והוא הנקבה, ונאבדה בעולם. אחד זוג רק  והם נקבה, ואחת  זכר אחד צפרים, שני יש כי בודאי, יודע אני השיב: יודע ,

ונשארו  חברו. את  אחד למצוא יכולים שאינם וראו שנתעו, עד זה את זה הרבה מחפשים והיו אותו. מחפשת והיא אותה, ומחפש

ואחת  אחד כל מתחילים צפרים הזוג אלו אזי הלילה, וכשמגיע וכו', קינים להם ועשו כי עומדים, מאד, גדולה יללה בקול לילל

מאד  מיללים כולם יללה הקול אותו מחמת (אשר המדינות שתי באלו שנשמע יללה הקול וזהו כנ "ל. זוגו על מילל אחד כל

לישן). יכולים ואינם

ואחת  אחד כל אצל צפרים שם מתקבצים ביום כי שם, שיש השמחה לסבול אפשר אי ביום) כי לשם לבוא אפשר (אי וביום

תנחומין, דברי להם ואומרים מאד, מאד גדולות בשמחות  הנ "ל מהזוג ואחת אחד כל את ומשמחים מנחמים והם הנ "ל, מהזוג

אינו  אותם שמשמחים הצפרים וקול שם, שיש  השמחה גודל את  לסבול אפשר אי שביום עד זו, את זה שתמצאו אפשר שעדיין

מחמת  לשם לבוא אפשר ואי למרחוק . נשמע  הוא בלילה, שמיללים הנ"ל הזוג קול אבל לשם, כשמגיעים רק  למרחוק, נשמע

כנ"ל. זה

קולות  מיני שכל (היינו שבעולם הקולות כל ולכוון לעשות יכול אני כי לתקן, יכול אני השיב: זאת, לתקן יכול ואתה לו, אמרו

להשליך  יכול אני כי היינו קולות, להשליך יכול אני גם שיהיה), קול איזה כמו ממש  ולכוון בקולו, להוציאם יכול הוא שבעולם

להשליך  יכול אני כן ועל הקול, שם נשמע יהיה ברחוק  רק  כלל, הקול נשמע  יהיה לא הקול מוציא שאני ובמקום שבכאן קול

על  יחד ולהמשיכם הצפורה, למקום סמוך שיגיע הצפור קול להשליך  וכן הצפור, למקום סמוך שיגיע הצפורה של הקול את 

וכו'. הנ"ל) כל יתתקן זה ידי (ועל זה ידי

שמעו  לא גם דבר, ראו ולא והסתכלו החכמים אלו שמעו זה וכל וכו', ההכאה קול ונשמע וכו', יער איזה לתוך אותם והוליך 

הקולות. אלו שמעו כן ועל כאלו, קולות משליך  היה עקום שצוארו שזה (רק  כלל קול שום עקם) שצוארו זה מן (הינו ממנו

יותר  סיפר ולא הנ"ל. כל את  לתקן יוכל כן ועל קולות, להשליך  וגם ממש, ולכוונם הקולות כל לעשות  יכול שהוא ראו וממילא

בדילוג. סיפו"מ עכ"ל וכו', בכאן) שדלג ומובן הענין בזה
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עד  למרחוק הקול ולהשליך הציפרים כמו  יללה

היללה  את  ולתקן יחד  להמשיכם ועי "כ  הצפרים,

המעשה. כל עיש "ב וכו', מדינות  אותם של 

ïéðòäå והם זו"ן סוד הם הציפרים דב' הוא,

שה"ס  פרסאות אלף מזה זה מרוחקים

בלילה  שם שנשמע היללות  וקול דחול, יומין אלף

שהוא  לשמה שלא שלומדים התורה פרטי כל הוא

התורה  בחי' הוא כי  מתוקנת , שאינה נגינה בחינת

מזה  ונעשה דחול, עלמין באלף  הנתונה שבבי"ע

דב"ן . ב"ן  של התיקון  זמן  שהוא בלילה גדולה יללה

הוא  ביום כי  גדולה, שמחה שם היה ביום ואמנם

מעין  והוא דב"ן , ומ"ה דמ"ה דמ"ה התיקון זמן 

באים  שביום שם שכתב וזהו גאולה, בחינת

שלבסוף  הנ"ל ציפרים הזוג את  ומנחמים ציפרים

על  הנעשית הגאולה בחינת כי  זה, את  זה ימצאו

יחוד  בחי' ע"ד הוא ביום דמ"ה המ"ה תיקון  ידי 

וכלי הכנה דהיינו  האמיתית , להגאולה דחיק

להיחוד  ותקוה והכנה כלי שנעשה והיינו  לגאולה,

הזוג  את  שמנחמים וזהו הגאולה, של השלם

הגאולה  ותבוא זה את זה ימצאו  שלבסוף ציפרים

דב"ן  ב"ן  של המדרגה שהוא בלילה אך השלמה.

חצות, תיקון  בסוד השכינה גלות  ענין ומתעורר

יללת מחמת  מדינות באותם גדולה יללה נשמע

הנ"ל  שלא הציפרים של המדרגה בחינת  הוא כי  ,

רחוקים  ועדיין יללה, של ניגון בחי' שהוא לשמה

אמת להצדיק צריך ולזה זו"ן, של השלם מהיחוד

אותם  ולתקן אלו  במדרגות להתלבש  שיוכל

בנין  שמשלים אחר הצדיק  כי  כנ"ל, ולהעלותם

ו"ק  של במדרגה ומתלבש  חוזר  באצילות , המלכות 

כמו יללה קול אותו  לעשות שידע וזהו  דב"ן, דב"ן 

לשמה  השלא את  ומזכך מתקן  ועי"כ  הציפרים,

דחיצוניות. בחיצוניות אף  היחוד ומשלים

 åäæåעלות 'מאחר  עליו  שנאמר המלך דוד  בחינת 

להתלבש  היודע אמת  הצדיק שהוא הביאו ',

לאותם  מרחוק  אותו  ולהשליך ממש הקול באותו 

המלכות בנין שמתקן דאחר והיינו  מדינות,

בחיצוניות להתלבש  ויורד  חוזר באצילות ,

דב"ן , דב"ן הו "ק  בחי ' שהוא המלכות דחיצוניות

שהוא  לשמה, דשלא הניגון כל ומזכך ומעלה

שמזכך  עד בלילה, שם הנשמעים היללות בחינת

ב' שהם זו"ן ליחד וחוזר המדרגות פרטי  כל

שהם  פרסאות האלף מתקן  ובזה הנ"ל, הציפרים

דחול. עלמין  אלף

 ÷éãöä íò ïãîìä ú÷åìçî ïéðò àåä çø÷  úåòè

 éåáéø é" ò äðéâðä çë  ìë úà  åì  ùéù áùåçù

äîùì àìù àåäù óà äøåúä ãåîéì

åäæå דקטיל מאן רבינו משה על בתיקונים דאיתא

הוא  כי דמלכא, ברתא ליה יהבינן לחויא

דחול, יומין  האלף  שהם פרסאות האלף  מתקן

לו יש  כי הנגינה את לו  שיש חושב הלמדן  ואמנם

אך  הנגינה, של החיצוניות  לו ויש דב"ן  דב"ן  הו "ק 

הוא  דב"ן  דב"ן הו "ק  של האמיתי  התיקון באמת 

למקום  שוב יורדים המלכות לבנות  שגומרים אחר

דב"ן . דב"ן  הו"ק 

äðäå עדיין הם כללי  באופן לשמה תורה הלומדים

דב"ן , דב"ן הו "ק  באמת  מלתקן רחוקים

על  מתגאים פעמים הרבה החיצוניים והלומדים

מרגישים  הם כי  רבינו , משה בחי' אמת  הצדיק

השגות כמה להם ויש  התורה, ריבוי ידי על מעלתם

הנגינה  כח את להם שיש  ומרגישים בתורה,

מחלוקת ענין וזה מהצדיק , יותר שהם וחושבים

בלקו"מ שכתב הצדיק עם ל "א,הלמדן  וסי' י"ב (סי'

וחו"מ  ה', הלכה הודאה ברכת הל' או"ח לקו"ה ועי'

שפירש ד' הלכה אומנין עלהלכות קרח מחלוקת  בזה

רבינו) הלומדים משה אמת הצדיקי  באמת אך .

איך  ויודעים והדיבור , הקול ומקשרים לשמה תורה

לעשות מנת  על ולומדים התורה, פרטי  כל ליחד 

מפאנו, ברמ"ע שאיתא וכמו ליחד  מנת על שהוא

בכל  התורה חלקי כל את גם באמת  להם יש הנה

אותם  כל את בסוף מתקנים הם ואדרבה פרטיה,

לשמה. שלא שלומדים 
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 úåðè÷ ïîæá àåäù äìéìá  äøåúä ãåîéì úìòî

äîùì  äéäéù  ãåîéìä úà êëæî êë éãé  ìòã

äðäå לתקן עדיין  יכול אינו האדם כאשר  אף 

בלילה  תורה לומד  אם הנגינה, את  כראוי 

היחודים  כל כך ידי  על נעשה לו , קשה כאשר  אף

בלילה  תורה לימוד וענין לעשות , מנת  על בבחי '

דהיינו לילה בבחי ' הוא כאשר  והן  כפשוטו הן  הוא

ער  היה קורח ואמנם המוחין, קטנות  של במצב

נפל  ולכן  הלילה, כל ליצנות  ועשה בלילה

ליצנות עם הכונה אין בלילה הלימוד כי  ממדרגתו,

כאשר  אפילו ללמוד  מתאמצים כאשר אלא וקלות,

שלומדים  והיינו הלילה, לימוד  מעלת זהו קשה,

פרטי מכל יחודים נעשים ועי"כ לבדו, לה' בלתי

שם  שכ' וזהו לעשות , מנת  על בבחי ' הלימוד

באמת אך  עקום צוארו  שהצדיק  שנראה בסיפו"מ

עליהם  נאמר  הצדיקים כי  וכו', כלל עקום צוארו  אין 

לימוד  הוא העיקר כי  ש "ס, שהוא יחסר לא ושל"ל

משה  על וחלק  ליצנות שעשה קרח כמו  ולא הש"ס ,

בדוד  שקינאו  ואחיתופל דואג כמו  ולא ע"ה, רבינו 

רק  לבדו  לה' בלתי  תורתם היתה ולא המלך

ולחוץ. מהשפה

ïëìå קוב"ה ליחד  לזכות  הוא העבודה עיקר

בבחי ' אחיזה יהיה ושלא ושכינתיה,

הוא  לזה והתיקון  דב"ן , דב"ן  ו "ק  של החיצונה

לשמה  התורה והוא קשה, כאשר אף  בתורה לעמול

וכו', מאלכסנדר  הרבי שאמר וכמו  גדול, הכי

במשנה  מש"כ  הוא זה לענין זוכה שהצדיק והסימן 

האדם  כל את  דן  והוי  חבר  לך  וקנה רב לך  עשה

זכות  ג ')לכף סי' בלקו"מ קרח å (עי"ש  היפך והוא ,

דעת משא"כ במחלוקת, ואוחז אדם כל שפוסל

כל  זכות  לכף  ולדון אדם  כל גדולת  לדעת  הוא משה

אחד .

 åäæå,דקדושה המלכות תיקון שהוא רב' לך 'עשה

שהוא  הנגינה שמתקן היינו חבר' לך 'וקנה

ד  'והוי ידי ועל קנה, זכות 'בחינת  לכף אדם כל את  ן 

מלך  ממליכים אין ולכן  ישראל. נשמות כל מתקן

דדכורא  בנו "ה מתלבש הנביא כי נביא, ידי על רק 

מקום  והוא המלכות, שמלבשת המקום שהוא

ידי על דייקא המלכות שבנין  והיינו  הנבואה, יניקת

והוא  נביא, בחינת  שהוא אמת הצדיק שהוא נביא

המלכים. להמליך  שהוא המלכות לבנות  הכח לו  יש 

_________________________

את ו. דן והוי חבר לך  וקנה רב לך  'עשה א') פרק (אבות  המשנה של הסמיכות יתישב ובזה הנ "ל: התורה בהמשך לקו"מ וז "ל

בחינת  שיתקן היינו רב', לך 'עשה וזה שלו, המלכות בנין מתקן הוא כנ"ל, הנגינה ששומע  ידי על כי זכות '. לכף האדם כל

איש  "כמער בפנים פנים להיות  כרובים השני שמחבר ממנו, יוצא שהקול קנה ידי על היינו חבר', לך 'קנה ידי על וזה מלכות,

מלכות  בחינת  כשיתקן ואזי שם). וברשב"ם צ"ט . בתרא בבא (עין מקום' של רצונו עושין שישראל 'בזמן ז ) א (מלכים ולויות "

לכף  האדם כל את  דן 'והוי אמר לזה חרב. עולם ונמצא לזה, ולהחיות  לזה להמית ויוכל שירצה, מה בכל למשול ויוכל שלו,

יצרה" לשבת בראה, לתהו לא "כי העולם, בחורבן חפץ הוא ברוך  הקדוש  אין כי זכות , לכף אדם כל את לדון שצריך זכות'.

מ"ה). (ישעיה

ועל  בגלות, דקדושה מלכות עכשיו כי דעה, בני ואינם שוטים הם שהחזנים לומר עכשיו דאינשי בפומא מרגלא זה ובשביל

הנגינה  כן ועל בגלות שהמלכות ועכשיו דקדושה, דמלכות ודעת  מוחין מבחינת  דנביאים, מאתר נמשכת שהיא הנגינה כן

ודעת  מוחין בחינת  שהוא שבקדושה, משרשה הנגינה להמשיך עכשו כח להם אין כי דעת , בלא הם החזנים כן ועל נפגמת,

הנגינה  ותושלם תתעלה אזי הארץ, כל על למלך ה' ויהיה דקדושה מלכות  שיתעלה לעתיד אבל כנ "ל. דקדושה, מלכות  של

משכיל", זמרו אלהים הארץ כל מלך "כי מ"ז) (תהלים וזהו כנ"ל. הנגינה נמשכת  שמשם דקדושה, דמלכות דעת  בבחינת 

בדעת  יהיו המזמרים שהחזנים היינו משכיל", "זמרו אזי דקדושה, מלכות  ויתעלה הארץ, כל על למלך  ה' כשיהיה אזי כי

דקדושה  מלכות  של ומוחין דעת  בחינת שהוא שבקדושה, משרשה הנגינה ויקבלו דקדושה מלכות  שיתעלה ידי על ובשכל,

עכ"ל. כנ "ל,
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ïëìå תורה בחינת  שהוא אף ע"ה, רבינו משה

את גם ודאי כולל הוא באמת  אך שבכתב ,

מתלבש  לעתיד רבינו  משה כי שבע"פ , התורה כל

אף  נתקן  ועי "כ  המלכות , חלקי  כל שהוא בדוד

תורה  של המעלה גודל וזה דב"ן , הב"ן  חיצוניות 

מתקנים  ידה שעל בלילה, תורה בחי ' שהוא לשמה

בשלמות, שאינם לשמה שלא של הבחינות  כל

שהוא  פנימית הכי  הנקודה ידי על הוא והעיקר 

האמיתי הכח לו שיש רבינו , משה של הדעת

המדרגות. כל ולזכך  המלכות בנין  להשלים

 êåôäì  íéìåëé  úåçåìä åøáùðù åìà  íéîéá

íöò  úå÷áãì ñðëäìå  ÷éçã ãåçé 'éçáì íúåà

äîìùä äìåàâä øøåòì  ë"éòå

äðäå ואיתא הלוחות שבירת היה תמוז בחודש 

שבירת להיות  מוכרח שאין הק' בזוהר 

להיות יכול אלא התורה, שכחת של באופן הלוחות 

שהוא  דחיק  יחוד בבחי' הלוחות שבירת  בחי '

אותיות הוא הלוחות ענין דהנה הבתולים, שבירת

אלו ובימים התורה, גילויי  בחינת שהוא התורה

גילויי ונתעלם שנסתלק היינו הלוחות , שנשברו

לבחי ' זה ענין להפוך יכולים זוכים אם התורה,

גילויי מבחי ' לעלות  שהוא הבתולים, שבירת

למעלה  שהוא התורה עצם לבחי' למעלה התורה

שיהיה  דחיק  יחוד  בחי' עי"כ ולעורר  מהגילויים,

הגבוה  החיק הנה כי  הגאולה, לשלמות הכנה

שהוא  דמ"ה מ"ה של המדרגה של החיק הוא ביותר 

עצרת שמיני ליל דרך  על והוא להגאולה, הכנה

יחוד  בחי ' אז שנעשה ובתו"ח בפע"ח שמבואר

דהיינו עצרת , שמיני יום של העליון להיחוד דחיק

לזה  וההתחלה דמ"ה, דמ"ה המדרגה של דחיק  יחוד

חותם  של והזיכוך התיקון  שהוא בהושע"ר  הוא

א'ביהו, נ'דב ר"ת שהוא נ"א הושע ידי ועל החיצון,

ונכנסים  לבדו , לה' בלתי לשמה שיהיה הכל מעלים

וכאשר  דעה, בלא דיבור  בבחי' עצם לדבקות

שהוא  הזמנים ובכל המצבים בכל לדבקות  נכנסים

השלמה  הגאולה לעורר יכולים האמיתי, הלשמה

צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  שעין  עד

אמן . בימינו  במהרה
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חדתין  נשמתין
תשע"ז בלק  פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú ÷ìá úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 éðôì ù"éø÷ íéã÷äù é" ùø øãñá ääéîúä

 ïéìéôú

ïä [ à ïéãîåò ïäùë .'åâå  íå÷é àéáìë  íò

 àéáìë  íéøáâúî ïä úéøçù ïúðéùî

 úéìè ùåáìì ,úååöîä úà óåèçì ,éøàëå

.ïéìéôú çéðäìå òîù úà àåø÷ì מה ידוע

המפרשים למוהרא"ז שנתקשו  אפרים שם (עי'

חיים  לקוטי יז, סי' חאו"ח יצחק בית  שו"ת מרגליות ,

ועוד ברלינר להר"א לאברהם זכור ובפי' )áבפרשתן,

תפילין ', 'ולהניח לפני שמע' 'לקרות את שהקדים

חז "ל אמרו ע"ב)והלא יד  קרי"ש (ברכות הקורא שכל

וזבח  מנחה ללא עולה הקריב כאילו  תפילין ללא

כדעת רש"י שדעת מכאן שהוכיחו ויש  נסכים, ללא

מפאנו  שני הרמ"ע ר"פ זוטא אלפסי (בהלכות 

שהסכימודברכות ) הדורות מגדולי רבים [ועוד

תפילין â לדעתו עם שמע לקרוא יחזור  אח"כ  שאם [

תפילין . ללא הא' קרי "ש  לקרוא  יכול

'óåèçì' ïåùì øåàéáå ––––  äæá  íé÷éãöä âäðî

ïëå [ áהנהגת את רש "י  לדברי שהסמיכו  עוד  יש 

מקד"מ הצדיקים בשם מו סי' מהרי"ח (ליקוטי

ובשם  חסידים, ומשנת צדיקים אור ובשם הזוה"ק , על 

חמיו  בשם שמח לב סידור זי"ע, מזידיטשוב מוהרצ"ה

נג, אות צאנז מנהגי החיים אוצר זי"ע, מבעלזא מוהר"ש

ועוד ) זי"ע מצאנז דב"ח בעל  הרה"ק  והורה ציוה שכן

הזוה"ק  דברי  עקב בקומם תיכף  שמע קוראים שהיו 

ע"א) קפו דף ובלק  קח, דף  הטומאה (בהר רוח שאין 

קרי "ש , שיקרא עד  האדם אברי מרמ"ח מסתלקת

כלביא  שמתגברין רש "י  לשון  ג"כ  מדויק וזה

'óåèçìבעלות בקומם שתיכף היינו  המצוות', את

בטלית מתעטפים מיד קטן השחר  טלית (היינו

משנתם) בקומם תיכף קרי"ש שלובשים תיכף וקוראים

היום  מצוות של לכתחילה הזמן עדיין  בא שלא אף

ללבן) תכלת  בין משיכיר אינם (שהוא עדיין  כן [שעל

תפילין להניח ברכה יכולים עליהם שאומרים (שכיון

דמשיכיר) הזמן קודם להניחם שלא יותר בהם ,מחמירים

הט"ג בברכת  נפטרת  הט"ק ברכת  (וע"כמשא"כ 

בעלוה"ש ) תיכף  ברכה ללא לובשים וזה אותה ,[

לשון  של הנכון óåèçìההדגשה הזמן קודם חטיפה

והעיקרי.

íé÷ñåôä éìåãâî äáøä  úòãì ù"éø÷á éàðúä

äðäå [â שבועות כמה שלח)לפני  פר' (נשמ"ח

כנ"ל  שנהגו הצדיקים מנהג הזכרנו 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

היוסף ב. גירסת  הביא הנ"ל לאברהם זכור ובפי' הדברים, בסדר דקדק  לא שרש "י כתב אפרים שם בספרו מרגליות  מוהרא"ז

שמע '. את  ולקרוא תפילין 'להניח להיפך  ברש"י כתוב לפיה נ"ג משנת  לו שהיה דעת

מהרש"ג ג. ובשו"ת עב, סי' ח "ג תנינא שו"מ  בשו"ת  וכ"ה זי"ע, מלובלין החוזה בשם יד סי' חאו"ח יצחק בית  בשו"ת  כ"כ

ועוד. ה סי' ח"ג מרדכי לבושי ובשו"ת  א, סי' ח "א צבי ארץ ובשו"ת  יד, סי' ח "א
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הזוה"ק דברי עקב בעלוה"ש בקומם תיכף קרי"ש  (לומר

תנאיהנ "ל ) לעשות הם נהגו שמסתמא וכתבנו 

קריאת מצוות חובת ידי  יצאו  שלא ה' רצון שאם

זמנה  קודם עדיין שהיא [מחמת  זו בקריאה שמע

ברכות וללא תפילין ללא שהיא וכן  דלכתחילה,

הראויה הכנה וללא וכדו')קר "ש , ואח"כ (מקוה ,[

יותר  וטובה מהודרת  שתהא נוספת  קר"ש  יאמר 

זו בקריאה מקריאה יד"ח שיצאו יותר ה' שרצון (באופן

בקריאה השניה) לצאת שלא מכוונים הם הרי 

הרבה  כדעת  [וזהו  השנית. בקריאה אלא הראשונה

במצוות תנאי  שמהני  שס "ל הפוסקים מגדולי 

בהערה  כאן  חלקם].ãונעתיק 

äæ ïéðòá  äãâà øáã

íùå [ãהגליונות ע"פ  זה בענין  קצת  פלפלנו 

זה בענין שיצאו ('שיעורי הנפלאים

במצוות ') תנאי בסוגיית ריבויסוגיות שם שיש 

רחב  בנושא ועמוקים נפלאים וחידושים מקורות 

נוסיף  חידוש, בלא המדרש בית  שאין  ומכיון  זה,

שכמו [אף  תורה, של כדרכה זה בענין  קצת  להעיר 

הראוי בעיון  אינם זה בענין דברינו  שם שהדגשנו

הנ"ל  יומיים שיעורים בדרגת ואינם והנצרך,

מ"מ  בדבעי, והעמקה העיון  רוב אחר הנאמרים

להעיר  הרשות וניתנת  בתורה חלקו אחד לכל ניתן

זה]. בענין לענ"ד  הנראה

çúôðå ודיוק ב'ווארט' אגדה בדבר בזה עתה

יש  שמיניה דילן, הק ' רש "י  מדברי

לעשות שאין  לדעות  אסמכתא של בחי' להביא

בקר "ש אופן תנאי בכל ויוצא התנאי מהני שלא (או

הא') הנ"ל בקרי"ש הגה"צ בזה שהאריך  [כמו

אלו כל גרנה כעמיר ללקט הנפלאים בגליונותיו

שקוראים  שכתוב רש "י  בפשטות שהלא השיטות],

שבה  הקר"ש  על קאי  תפילין הנחת לפני קרי "ש 

המצו ואילומקיימים קרי "ש , של דאורייתא ה

תנאי בכה"ג לעשות הראוי שמן  שס "ל להפוסקים

הוא  הרי תפילין עם קר"ש שוב לקרוא אח"כ  יספיק  (שאם

ידי  תפילין ללא שקורא זו בקריאה לצאת שלא מכוין

המצוה) בנ"יחובת  שקוראים רש"י סותם איך  א"כ ,

סתם  על שחזקה כיון הלא התפילין , לפני  קרי "ש 

קרי"ש  שוב לקרוא אח"כ  שמצליח ישראל איש 

אז ומתברר בזמנה התנאי)בתפילין  ידי(ע"י שיצא

התפילין , עם שקורא השניה בקריאה קרי "ש  חובת

הקר "ש  רש"י מקדים ומדוע לקרי "ש , התפילין וקדם

שאליבא  אגדה, בדרך  שכ"ז  כמובן  ואמנם לתפילין,

בנ"י את  משבחת שהתורה"ק לדחות יש  דאמת

להם  שיש חביבות  מרוב [או קרי "ש  את  שחוטפין

הזוה"ק  דברי מחמת או שמים, מלכות  עול לקבל

אבריהם], מן הטומאה רוח מסתלקת שעי "ז  הנ"ל

מתברר  שאח"כ התנאי)אף  יד"ח (ע"י יצאו שלא

השניה  בקריאה אלא זו, בקריאה קר "ש מצות

תפילין, עם אגדה,שקוראים בדבר פתיחה (ע"כ 

_________________________

אף ד . כן כותב בסק"ח אך צ"כ, מצוות למ "ד רק  כן שכותב נראה ז (ובס"ק  שם, המחבר שיטת  בפי' תפט ) (בסי' המג"א ה"ה,

בספר  וכ"כ דוקא, לאו הם ז  ובס "ק העיקר, הם בסק "ח  שדבריו מפרש  והמחה"ש  בקצ"ע, הפמ"ג בזה ונשאר כוונה, דא"צ למ"ד

בגליון  רעק"א בכ"מ), מדבריו בארוכה הגרע"י כן הוכיח  וכן שם, ספיה"ע בהל' הרב מהשו"ע וכ"מ  הספרדי, השלחן ערך

בשם  שם הא"ר בכך ), דרכו כידוע בזה שהסתפק  ונראה בסוגר מוקף (ואמנם הפר"ח בשם שם הרב השו"ע  וכן מו, בסי' השו"ע

שו"ת  צ), סי' (חאה"ע חת "ס  שו"ת  קרי"ש), הל' חיים בהליכות  המובא שהוציא קורא (בקול מצאנז  חיים הדברי חמודות, הלחם

חזון  שו"ת  אפיקומן, באכילת תנאי לגבי שפא) סי' (חאו"ח נזר אבני שו"ת בקידוש, תנאי לגבי קכד) סי' (מהדו"ד ומשיב שואל

במצוות  אף  מיירו ורובם במצוות, תנאי דמהני הסוברים הפוסקים מגדולי מעשרה יותר הרי קידוש, לגבי לב) סוס "י (ח "א נחום

המהרש"ם  כסברת  (ודלא ברירה של ענין בהם שיש  בתנאים ואף  ועוד), חת "ס  דב"ח , ל"ח , א"ר, הרב, שו"ע (רעק "א, דאורייתא

ברירה). בהו מהני שלא כמו תנאי מהני דלא דאו' במצוות  שחושש מו בסי'
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ע"פ  והדעות  הענין בבירור מורנו האריך ואילך  ומכאן

בל "נ ) במקו"א בעזה"י ויועתק תורה, של כדרכה .הלכה

äçîù éìòáä åâäðù íéøåãéää 'á

çáéùå [äלהולדת השמחות בעלי ב' את מורנו 

במנין  שחרית שהתפללו  בנותיהם,

ותיקין)הראשון במנין (מנין מוסף התפללו  ואח"כ

שליט"א)הב' מורנו ע"י השם לקריאת  שהמתינו ,(היות 

כל  שהלא היינו, הצדדים, מב' ההידור  קיימו  שבזה

רש "י  כלשון  הוא הותיקין תפילת  כו ענין (ברכות 

דבר ע"א) לעשות ומחזרים למצוות  "המקדימין

היותר  בהידורה מצוה כל שעושים ומצותו ", בזמנו

שנוהגים  שאלו  דעה ישנה באמת  אך  אפשרי,

כותיקין , שחרית המתפללים רוב במנהג

לא  בזה מוסף , תפילת  אח"כ תיכף  שמתפללים

ביותר , הראוי  בהידורה המוסף  תפילת מצות קיימו

äìá÷ ô" ò ãøù éùåáìä  úèéù øåàéá

äðäã [ åשרד בלבושי  ומובא אשכחן  רפו, (סי'

מיד ) ד "ה שם מיניה בבאוה"ל  'דמשמע ,

התפלל  אם אף  השחר תפילת אחר מוסף  שזמן  דאף 

לכתחילה טוב יותר מ"מ כותיקין  ('מצוה בהשכמה

הלבו"ש ) לשון – המובחר' מוסף מן קרבן  דהא לאחר ,

דזמן  בגמ' אמרינן  בשש בשבת  היה הקרבתו

הקרבנות ' נגד הם הלא לשון והתפילות  (כ"ז

עליו  שנחלק  ועיי"ש  הלבו"ש, בשם הביאוה"ל

שרדהביאוה"ל ) הלבושי  דעת את  לפרש  ויש  (שהוא ,

הגדול המגיד תלמידי תלמיד  נחל' 'ערבי מח"ס בעל 

זי"ע) בחסד ממעזריטש  אשכחן  דהנה קבלה, ע"פ

ח)לאברהם נהר ג  הנעשה (מעין יחוד שכל

כל  שגמרו  בזמן  בעיקר  נעשה הוא הרי  במרומים

זו מצוה לעשות שבאר"י הכנסיות  היינוäבתי  ,

שחרית מתפילות  במרומים שנעשה דהיחוד 

בעת נעשה זה יחוד  הרי זה ביום בנ"י  שהתפללו

_________________________

מקדים ה. שאין אדמתם על ישראל בהיות דוקא ישראל, תפלות  כל קיבוץ עד שיתעכבו הזה בעיכוב לדקדק  יש אמנם שם, זל"ק 

אמנם  להמתין. אפשר ולכן פרסה, ת' הכמות מעט ישראל שארץ מפני שעה מחצי בפחות אלא עיר אל עיר ישראל בארץ זריחה

המזרחי  המקום זריחת  קדימת  בעתות  זמן הרבה מעוכבות  תפלות נמצא שיתעכבו נאמר אם עולם פינות  בד' נפוצים שישראל עתה

להם  יש  ואז  במזרח  השקיעה אז במערב הזריחה בעת כי תפלות , [ערבוב] (עכוב) ונמצא שעות, י"ב כשיעור והוא המערבי על

ז  ענין יהיה איך כן ואם ערבית , קהילה תפלת כי פעמים, כמה נעשה העליון היחוד נמצא זה על זה ימתינו שלא נאמר ואם ה,

קבועות  הם העליונות המשמורות  כי יקשה זה דרך ועל והולכים. מיחדים ולעולם שעה אחר וזו שעה אחר וזו עתה ייחד זו

שאלו  השבת  מנוחת אל יקשה זה דרך ועל זורח, ולאלו לילה לאלו הרבה שפעמים עניינם יהיה היאך כן אם ולבקר לערב

רבנים  בשם ותירץ זה, ענין הקשה הט"ז] הב' [במאמר עולם יסוד ובספר זה, ענין יהיה והיאך מלאכה עושים ואלו שובתים

שפירשו  מה תחת נכנס זה כל כי זה לענין אומר ואני לשונו, וזה כתב זלה"ה הרמ"ק  האלדי אמנם [ע "ש]. שתירץ מה גדולים

המזרח  בזריחת לא מנהגת  עליונה ההנהגה ענין אין כי בזה ורצו הם, בטהרה ע"ז  עובדים בחו"ל העומדים ישראל ז"ל רבותינו

מכוונת  הספיר לבנת  היכל ופתח היישוב מובחר שהיא ישראל ארץ נקודות  על אלא הדרום, ולא הצפון ולא המערב בזריחת  ולא

זה  דרך ועל הלילה, ממשלת  לשליטת לילה היא ישראל ארץ וערבית הבקר, למשמרת  בוקר היא ישראל ארץ וזריחת  כנגדה,

לנו  ואין ישראל, בארץ הגשמי והירח  הגשמי השמש שמהווה ממה יעדיפו ולא יותירו לא הימים ומספר המשמורות , יתנהגו

והקדוש  וזמנים חגים חדשים ומקדשים קובעים ב"ד ושם ישראל, בארץ הוא העיקר כי יראה שלא או בח "ל הירח להראות לחוש

עיקר  הוא ישראל בארץ שבת ויום ממש, בהם שאין קדשו לא קובעו ואם קובעים אין ובחו"ל ומקדש ', עמהם מסכים הוא ברוך 

וממש  כנ"ל, ישראל בארץ והוא למטה הזה ההיכל פתח דרך שבת  קדושת שמתפשטת במה תלויה השבת שמנוחת  מפני הכל,

ישראל, ארץ נקודת והיא יעדיף  ולא יחסר לא מעלה כנגד המכוון המקום ובחר הגלגל תנועות בחכמתו הוא ברוך  הקדוש עשה

זולתו, מקום בשום ולא דוקא ישראל בארץ אלא לאלו אלו מתעכבות  התפלות היחוד ואין לענין חשובה ישראל שארץ מפני
הוא  אז  ותיקונן תפלתם  לכלות ישראל בארץ אשר  "י י עם  בהתם והיינו א', ושעה  א' עת אלא הרבה בעתים אינה והיחוד

היחוד  עכל"ק .שעת וכו'.



לנפשך  חכמה דעה כד

שבאר"י, הכנסיות בתי כל תפילות  שמצטרפים

שיהא  שהרוצה לאברהם החסד מדברי  נראה וא"כ 

במרומים היחוד שלו מהמצוה תיכף  (ולא נעשה

עדיין  שיפעל ללא רב לזמן במרומים המצוה ישתהה

היחוד ) אור לגלות מצוה פעולתו כל לעשות עליו הרי ,

הלכה ע"פ  זמנה הכנסיותבסוף בתי כל כילו (כשכבר

המצוה) זאת דהזמן לקיים י"ל זו  לסברא וא"כ ,

לסוף  סמוך  הוא מוסף  תפילת  להתפלל המובחר 

שהוא זמנה – כנ"ל ההקרבה זמן – שישית  בשעה (היינו

שעות ) דשבע זמן זמנה, לסוף הלבו"ש סמוך כשיטת  ,

הנ"ל.

 àáéìà ïé÷éúå  úìéôúã øåãéää øåàéá

ì"ðä à" ìñçäã

ïéàå [æבשחרית דאשכחן מהא להקשות 

במצוות )שהותיקין (הנזהרים

זמנה בתחילת אותה לסברתמתפללים (ולכאו'

תפילה  זמן לסוף  סמוך לקיימה הידור יש  הנ"ל החסל "א

מוסף ) לגבי האריז"ל כמו מש "כ ע"פ בזה וההסבר  ,

ג דרוש  ק "ש  כונת ענין של å (שעה"כ דהיחוד דהמוחין  (

בסוף  הנעשה מהיחוד מסתייעים דותיקין קרי "ש 

בסוף  שנגמר ולאה, דיעקב יחוד שהוא הלילה,

האור  מאיר ולאה דיעקב זה זיווג ומכח הלילה,

_________________________

הזווגים ו. בשאר משא"כ שחרית  דתפלת  א' זווג לצורך ק "ש  מיני שני הוצרכו למה הטעם לבאר ונחזור שם, האריז"ל ז "ל

כל  אחרי כי כנודע  לגמרי המוחין כל נסתלקו כך ואחר דאו"א מחיצוניות  נמשכין היו לילה חצות של שהמוחין לפי הוא והטעם

הם  ואח"כ בלבד התפלה בעת  אלא מוחין למעלה יש  לא החרבן בזמן כי הגלות וז"ס לגמרי המוחין כל ומסתלקין חוזרין זווג

תפלת  בזמן והנה בלבד התפלה בעת  רק  היום כל לקיימם כדי כח  בידינו שאין לפי ט "א וגם הפגם. בהם יגיע  שלא מסתלקים

ריקם שחרית  הוא הכל והנה דעתיק חיצוניות  מן מושכין הם כי ובפרט  ברחל יעקב זווג שהוא מאד עליון הוא ההוא הזווג אשר

מן  מושך  הוא כי לעיל כתבנו כאשר הנה כי עתיק  עד האלו המדרגות מכל ז "א שיושלם א' בפעם הכל להמשיך וא"א וחסר

בבקר  ק "ש  שתיקנו מה טעם וז"ס לאט לאט בהם שיושלם צריך האמנם האלו המדרגות מכל שמושך שמכ"ש ספק  אין עתיק

ואח"כ  א"א. פנימיות מן ממשיכין אנו הקרבנות  סדר של בק"ש והנה ביוצר אשר העיקרית השנית הק "ש  זולת הקרבנות  בעת

החלק סיפוקו די המשכנו כבר אשר ואחרי ועליון גבוה יותר מקום שהוא כנ "ל עתיק  חיצוניות  מן ממשיכין אנו דיוצר בק"ש

הזווג  לצורך ק"ש ב"פ  לומר הוא מוכרח  איך  בהדיא לך הרי עמידה. של בתפילה יחד אותם מזווגים אנו הזה בזווג הראוי (הא')

לך  יתבאר ובזה בע"ה. וכמ"ש בלבד א' ק"ש בהמשכת  להם די א' מדרגה רק  עולים  אינם אשר הזווגים שאר אמנם הזה הנז'

רק ההוא הזוג אל צריך  היה לא כי הוא האמת הנה הוא הענין וסוד החמה הנץ קודם להתפלל נוהגין שהיו הותיקין מעלת ענין

צריך  לכן לגמרי המוחין כל שנסתלקו כיון כי שנתבאר לטעם הוא ק"ש ב"פ בו היו למה הטעם אבל הזווגים. כשאר אחד ק"ש

השמש  וזרח היום האיר כאשר ק "ש  ואומרים מתפללים אנו כאשר אלא אינו זה טעם והנה פ"א יספיק  לא כי בב"פ להמשיכם

וז "ס הבקר אור עד לילה חצות כל ונמשך  מתמיד הוא הנה לילה חצות  שלאחר ולאה יעקב זווג כי הוא והענין ממש יום והוא

זווג  בחי' יש כי אצלינו במ"ש ובפרט  במקומה יחד בזווג יעקב עם לאה עדיין ממש  בקר היות  עד כי לאה היא והנה בבקר ויהי

יקשה  לא ובזה ע"א קע"ח  דף וישלח  פרשת  הזוהר מן כדמשמע להאיר היום התחיל שאז השחר אילת  בסוד לאה עם ליעקב

אחר  אפים נפילת בעת  הוא שהזווג משמע מהזוהר ובמ "א השחר אילת בעת  הוא שהזווג הנז ' במקום מזוהר נראה אם בעיניך 

ברחל  יעקב הם אפים ודנפילת לאה עם יעקב זווג הוא דצפרא דקדרותא זווג כי אמיתים הם המאמרים שני כי דע  העמידה.

נסתלקו  לא עדיין השחר אילת  בעת כי ברור היום היות  אחר עד מסתלקים אינם ואילך  לילה מחצות  שבאו המוחין כי ונמצא

שנסתלקו  קטן רגע  עבר שלא כמעט  כי המוחין להחזיר כ"כ טורח  אין החמה הנץ קודם שחרית  של ק "ש  כשאומרי' ולכן המוחין

ב"פ  ק "ש  לקרות  צריכים היו לא ועי"כ החמה הנץ קודם אותה גומרים היו שהותיקין הטעם וזהו להחזיר אפשר בקל ולכן

שחרית . אזבתפלת  הנה  ממש החמה  הנץ אחר  עד אלא החמה הנץ קודם  "ש הק אומרים שאין העולם  כללות אנו אבל
המוחין  להחזיר  כדי "ש ק "פ ב לקרות צריכין אנו ולכן "א דז ברישא דביקות מהם  נשאר ולא  לגמרי המוחין נסתלקו כבר 
להחזירם לטרוח צורך אין לילה  חצות אחר  באו אשר  שהמוחין לפי הותיקין כמנהג משא "כ מדרגה  אחר מדרגה  "י ע
לילה. מחצות שהיו מאותם  מעולים חדשים  אחרים מוחין באים  אז "ש ק אומרים  וכאשר  מעצמם  חוזרים שהם  וכמעט



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח כהליקוטי 

כך  כדי [עד  דהותיקין , התפילה בזמן קרי "ש  דיחוד 

בזמן  המתפלל שבאמת לומר  מצדד  שהאריז "ל

היחוד  שאור  דקרבנות, הקר "ש לומר  א"צ דותיקין

שאצלו לצדיק , רק  אמור שזה אלא מאליו , אז  מאיר 

בעולמות עתה שמאיר  האור  מאליו מאיר 

א"צ  שהאדם האריז"ל מסיים ולכן  העליונים,

מאליו, האור  אצלו שיאיר לצדיק  כ "כ עצמו  להחזיק

קרי"ש  לומר כותיקין המתפלל גם צריך וע"כ 

להאור  מרכבה ולהיות עצמו  להתאים דקרבנות ,

בעליונים]. אז שמאיר

 á÷òéã ãåçé  íéðåéìòá øéàî ïé÷éúåä ïîæá

äàìå

î" îå [ç דותיקין דקר "ש האריז "ל מדברי חזינן

יש  ובזה דהלילה, היחוד  לגמר  שייך 

מתגלה לומר  יחוד  שכל  הנ "ל  לאברהם דהחסד (אליבא

התחתונים) ע"י המצוה קיום בסוף שכיון בעליונים

ולאה  דיעקב להיחוד שייך דותיקין  דקרי "ש  שיחוד 

ולאה  דיעקב היחוד  גמר הרי  א"כ שבלילה,

הוי וע"כ דותיקין , קרי "ש  בזמן  מאיר  בעליונים

בזמן  בתחתונים המצוה לקיים המובחר  זמנה

לגבי משא"כ בעליונים, ולאה דיעקב היחוד  שמאיר

הגדולים  דזו "ן  דהזיווג תוצאה שהוא מוסף  תפילת

הוא  בעליונים היחוד הארת זמן עיקר כנ"ל הרי

אותה  מתפללים הותיקין וע"כ  זמנה לסוף  סמוך

החת"ס  זקיני  מנהג היה [וכן  זמנה לסוף  סמוך

עושים  והיו  למוסף שחרית בין הפסקה לעשות 

סי ' חאו"ח חת "ס  בשו"ת  כמובא באמצע, סעודה

הנ"ל]. מטעמים והיינו סט,

 è" åé  úìéôúá ïé÷éúåä  íéøçàîù àä øåàéá

 äæáå [ è הא את  צחות  בדרך מורנו  ביאר 

מגילה במס' ע"א)דאשכחן כג (דף

סופרים ה"ד )ובמס ' כל (פי"ח המתפללים שאף

דהנה"ח, מוקדם בזמן  כותיקין  בשב"ק ואף השנה

שביו "ט  משום לביהכנ"ס לבא מאחרים ביו"ט הרי

בזה  והקשה יו"ט, סעודת לצורך  לבשל צריכים

שם)היעב"ץ למגילה דרך (בהגהותיו אין הלא

ומתרץ  נשים, מלאכת  הוא שבשול לבשל, האנשים

בשעת ילדיהם על אז שומרים האבות דמ"מ

לבשל  לאמם יפריעו שלא .æ הבישול

 è" åéá íéãìéä  ìò øåîùì ïé÷éúåä íéøæåò òåãî

 ÷"ùòá àìå

êà [é'במס בגמ' מצינו  הלא מורנו  בזה הקשה

ע"א)פסחים קט הת "ח (דף  היו שלא

בערבי מלבד  לביתם ללכת  מלימודם עומדים

שהוא  אחה"צ עש "ק של בזמן  שאף ומוכח פסחים,

בבישול  עזרה הבית  עקרת שצריכה העיקרי הזמן 

היו זה בזמן אף  הרי  שב"ק, לכבוד התבשילים

ולא  בלימודם, ועוסקים בביהמ"ד הת"ח נשארים

על  לשמור לנשותיהם לעזור  לביתם באים היו

לכבוד  התבשילים לבשל יפריעום שלא הילדים

הנה"ח  בזמן ביו "ט הכא דוקא מדוע וא"כ שב"ק ,

_________________________

היותר  האחרים  המוחין להמשיך הב' "ש וק לילה . דחצות מוחין אותם  להמשיך הראשונה  "ש לק צריכין אנו עתה  אבל
הותיקי' כמנהג  נוהג  שאינו למי הקרבנות דסדר  "ו ובשכמל ישראל דשמע הפ' אות' לומר שתיקנו הטעם וזהו עליונים
והטעם  ב"פ. ק"ש אומר היה אפ "ה החמה הנץ קודם ק "ש  ולומר הותיקין כמנהג מתפלל כשהיה שאפי' למוז"ל ראיתי אני האמנם

חסידים  שיהיו צריך  החמה הנ "ץ עם ק"ש וקורין הותיקין תפלת שמתפללין שאותם והוא אחר תנאי צריך לזה שגם לפי הוא

בזמנינו  לכך ראוי אדם כל אין והנה מעצמן. שיחזרו לילה חצות  שלאחר המוחים אותם לקיים ומחשבתם כונתם שתועיל גמורים

עכל"ק . וכו'. השחר. בתפלת ב"פ ק "ש  שיקראו צריך  הותיקין תפלת  המתפללים אפי' ולכן זה

גם ז. סעודה, בצרכי עסוקות  שנשותיהן בעוד והבנים הבית  לשמור צריכין אנשים, ממלאכת שאינו ואע "פ נ "ב היעב"ץ, ז"ל

ע"כ. אנשיהן. סיוע  צריכות



לנפשך  חכמה דעה כו 

השנה  ימות  דכל קביעותם את  הותיקין  מבטלים

הילדים.ו על לשמור  בבית  נשארים

êøãáå] כשהת "ח בין לחלק מקום היה הפשט

בתורה, ועוסקים בביהמ"ד  נמצאים

מהלימוד  אותם לבטל חפצה האשה שאין

לבתיהם  חוזרים אין וע"כ  מביהמ"ד , ולהחזירם

שעדיין  הנה"ח של זמן לבין  הילדים, על לשמור

שבזה  לביהכנ"ס, עדיין יצאו ולא בבית נמצאים

על  לשמור בבית וישארו  שימתינו הנשים חפצים

חיוב  עליהם וחלה בבישול, יפריעו  שלא הילדים

וחסד עזרה אחרים)מצות  ע"י לעשותה .](שא"א

––––  äåðòã øåà ó÷åúá øéàî è"åéã ç"äðä ïîæá

 ãñçå  äøæò

ô" òå [àé הנה"ח דבזמן האריז"ל מדברי הנ"ל

ולאה  דיעקב יחוד  של האור  מאיר 

זה  בזמן שדייקא י "ל הרי ענוה, של האור  שהוא

שהוא  הענוה של הכח יותר  הבעלים מרגישים

והעזרה  והחסד  ההשפעה באה שממנה האור 

האריז"ל [וכמש"כ  רישלנשים, הכללים שער (ע"ח

ועו"מ) ענוה,פי"ב בבחי' ג"כ שהיא הבינה ספי ' על

דספי' המלכות  היא ענוה שנקראת לאה דפרצוף  (וכידוע

הוא'],הבינה) חסד חפץ 'כי הפסוק  עליה שנאמר  ,

ספי ' בתוקף  בו שמאיר  היום שהוא ביו"ט ובפרט

מהאריז"ל [כדאי' פ"א הבינה המצות  חג שער (פע"ח

ע"ג ) ק דשם דף האותיות  י' עם ס "ג בגימ' טוב שיום

של  האור  לת "ח אז  מאיר  הבינה], שם שהוא – סג

וכנ"ל. הנה"ח בזמן  לנשים עזרה

' íéåðò'ì ïé÷éúå ïéá øù÷ä

ì"ðäáå [ áéרש "י בדברי  נוסף ביאור ביאר 

ברכות ע"ב)במס' על (ט שכתב

ולכאו ' מצוה", ומחבבין  ענוים "אנשים שהם ותיקין 

הותיקין , לענין  הענוה ענין שייכות מה צ"ב

כמה  ברכות עמ"ס  יעקב בשארית  בזה [ועמש "כ

והיחוד  דהאור  מהאריז"ל ולהנ"ל בזה], ביאורים

ולאה  דיעקב מיחוד נמשך  דותיקין  דקרי"ש

האריז"ל כ ' דהלא הענין  לבאר  יש  (ע"ח שבלילה,

פי"ב) ריש  הכללים ענוה,שער נקראת לאה דפרצוף

האריז "ל ה',(שם)[וכמש"כ  יראת  ענוה עקב עה"פ 

בתוך  נמצאים 'ענוה' שנקראת  לאה פרצוף שעקבי 

בחז"ל  וכדאי' ה', יראת  שנקראת רחל פרצוף  ראש 

ט) א, שהש"ר ה"ג, משבת  פ"א שעשתה (ירושלמי 'מה

עקב (-יראה)חכמה ענוה עשתה לראשה עטרה

ותיקין  להתפלל שהכח מובן  וממילא לסנדלה'],

ליחוד  בנשמתם השייכים לאלו  ולאה,נמשך  דיעקב

בנשמתם  שמאיר היות ענוים נקראים הם וע"כ 

כנ"ל. ענוה שנקראת לאה פרצוף של האור

' íéùåãé÷'  úëéøòå úåîù úðéúð ïéá øù÷ä

äùøôä ïéðòì - ìàøùé  úåðáì

øùé÷å [âé של התינוקות ב' שמות את  מורנו

הפרשה, לענין  הנ"ל השמחה בעלי

להדיא  בה שנאמר זו בפר' המיוחד  הרי  ובכללות

העתידה הגאולה על בכלנבואה להדיא נזכרת (שאין

מלכיםהתורה) בהל' הרמב"ם וכמ"ש ה"א , ),ç(פי"א

האור  הוא הגאולה של דהאור  בכ"מ כתבנו וכבר

'אשת בבחי ' המלכות  ספי ' של  המעלה גילוי  של

_________________________

נדחי ח. ומקבץ המקדש ובונה הראשונה לממשלה ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח המלך שם, הרמב"ם ז"ל

מי  וכל בתורה האמורה מצותה ככל ויובלות שמטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין ישראל

העידה  התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה אלא כופר הוא בלבד נביאים בשאר לא לביאתו מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו

ה' והביאך  וגו' השמים בקצה נדחך  יהיה אם וגו' וקבצך ושב ורחמך  שבותך  את אלהיך ה' ושב שנאמר הדבריםעליו ואלו

המשיחים בשני נבא  ושם נאמר בלעם בפרשת אף הנביאים  כל "י ע שנאמרו הדברים כל כוללים  הם בתורה המפורשים 
ישראל  את שמושיע מבניו שעומד האחרון ובמשיח צריהם  מיד  ישראל את שהושיע דוד שהוא  הראשון במשיח
שבט  וקם  דוד זה מיעקב כוכב דרך המשיח מלך זה  קרוב ולא  אשורנו דוד זה עתה  ולא אראנו אומר  הוא  ושם [באחרונה]



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח כז ליקוטי 

גבר', תסובב ו 'נקבה בעלה', עטרת (שהיא חיל

נשמות של העליון שורש – ברדל"א הגנוזה המלכות 

הכל ) שמעל – בכללותבנ"י מאיר  זו  בפרשה וע"כ  ,

דייקא ישראל בנות של והמעלה (שהן האור

האמיתית ) נוק' – המל ' לספי' דבר המרכבה וע"כ ,

שמות ונתינת קידושים שנערכו  טוב מה בעתו

האחת שם הרי ובפרטות  זו , בפרשה ישראל לבנות

הפרשה  נקודת  עיקר על המרמז 'ברכה', נקראת 

של  העליונות הברכות  את בנ"י  קיבלו  שבה

להלן ], [כמבואר  הנ' שער של ברכות  שהם הגאולה

הפרטית הברכה על לרמז 'לביאה', האחת  ושם

וכארי יקום כלביא עם 'הן  בפרשה שנזכרת 

שאבי יתנשא', כותיקין התפילה מעלת  על  (שמרמז

כנ "ל ) בה זהיר .הבת

ä"òøùî é" ò äìåàâä úàåáð  äøîàð àìù àä

øàéáå [ãéשנבואת הנ"ל הענין  פנימיות  מורנו 

בלעם  ע"י  דייקא ניתנה הגאולה

מהאריז"ל  דאי ' הא ע"פ  משרע"ה, ע"י  ולא הרשע

חכמה  במדרגת  היה המדבר בדור  שמשרע"ה

אור  הוא העתידה דהגאולה האור ואילו  סתימאה,

העליון- הכתר אור ברדל"א- הגנוזה דהמלכות

שנבואתו משרע"ה וע"כ  דח"ס , מאור  הרבה הגבוה

כל  שהנביא באופן  שהיא הקדושה בתכלית  היתה

דרגת אל ומוכשרת מתאימה ומציאותו מהותו 

ומהותו דרגתו  היתה אמת  נביא וכל הנבואה,

יכול  היה לא ע"כ נבואתו , אור לדרגת מתאימה

הגאולה, אור  מדרגת על להדיא להתנבא משרע"ה

אז  שהיה כפי  שלו מהדרגה שלמעלה אור  שהוא

במשרע"ה  דייקא [וזה המדבר דדור ההוא בזמן 

היתה אין שנבואתו  ע"כ המאירה, באספקלריא

עצמו, מדרגת  שלמעלה דרגה על להתנבאות  יכול

באספקלריא  שנבואתם אמת  הנביאי  שאר  משא"כ 

אף  הגאולה על להתנבא יכולים מאירה, שאינה

העצמית, מדרגתם הרבה גבוה הגאולה שאור

מתעצם  המאירה באספקלריא ברורה בראיה שרק

שאין  באופן נבואתו עם אחד כ "כ ונהיה הנביא

משא"כ  מדרגתו, למעלה להתנבא יכול

עצם  את  רואה שאין  מאירה שאינה באספקלריא

אור  עם לא' מתעצם אין  ברורה בראיה האור 

הנבואה].

 øåà - øúëä 'éôñã éøôä áéáñù 'éì÷ä

äìåàâäã

ë"òå [åè מקודם דייקא הגאולה נבואת  נתגלתה

היה  שהוא הרשע, בלעם ידי על

כדאי ' משע"ה, קדושת  כנגד בטומאה הזלע"ז 

לו בלקו "מ סי' בחז"ל è(קמא, אשכחן  מכך  ויותר  ,(

_________________________

מוא  את ויך אומר הוא  וכן דוד  זה מואב פאתי ומחץ המשיח מלך זה  זה מישראל שת בני כל וקרקר  בחבל וימדדם ב
ירשה  והיה  וגו' לעבדים  לדוד אדום  ותהי שנאמר דוד  זה  ירשה  אדום והיה ים  עד  מים  ומשלו בו שנאמר  המשיח המלך

ציון בהר  מושיעים  ועלו שנאמר  המשיח המלך זה  ע"כ.וגו' וגו'.

התאוה ט. שמשבר מי הכללי, תקון והוא נאוף תאות  היא הללו, הרעות מדותיהן של לשון שבעים של שכללות  ודע שם, זל"ק 

התורה  כי דעת , בחינת שהוא התורה, התגלות של כלל שהוא לפי רבנו  משה זה ובשביל התאוות, כל לשבר יכול בקל אזי הזאת,

אופן  עמקות " "מגלה רצ"ו, סימן "רוקח" י"ב, הקנה" ("ספר תרי"ג בגימטריא עולה רבינו משה א) (משלי דעת  ראשית  נקרא

עמדי". עמד פה "ואתה ה'), (דברים שכתוב כמו וכל, מכל עצמו את לפרש צריך היה זה ובשביל התורה כל כללות  שהוא קי"ג),

כנגד  בקלפה שהוא מרמזין בלעם אותיות גם עליון" דעת "ויודע  כ"ד), (במדבר שכתוב כמו בקליפה, משה כנגד שהיה ובלעם

שהוא  ומחמת  תורה שנתנה יום ארבעים כנגד ומ ' פנים, שבעים כנגד וע' התורה, סוף  היא ול' התורה, התחלת  היא ב' כי התורה,

יוסף  גם ע "ב), ק "ה סנהדרין (עיין הסכנתי" "ההסכן כ"ב), (שם שכתוב כמו ביותר, הזאת בתאוה משוקע  הוא לפיכך בקלפה,

(משלי  תקרא" לבינה "אם כי חכמה", "ראשית  קי"א), (תהלים שכתוב כמו בינה, חכמה הינו בתורה, התגלות  לו שהיתה קודם

שעמד  ידי ועל הנ"ל לשון שבעים של הכלליות התאוה בתוך בצרוף בנסיון לבוא הוצרך  התורה, להתגלות  שזכה וקודם ב')



לנפשך  חכמה דעה כח

הברכה) וזאת  פר' נביא (ספרי קם 'לא עה"פ

ìàøùéá קם העולם באומות  אבל עוד', כמשה

באחיזתו גדול בלעם שהיה והיינו בלעם, ומנו

משרע"ה  אחיזת  מדרגת יותר הטומאה בהיכלות

אא"ה) דמשרע"ה (להבדיל וכנ"ל הקדושה, בהיכלות

בהיכלות החכמה בדרגת  היה המדבר  בדור

בדרגת אחוז היה הרשע בלעם ואילו דקדושה

הטומאה  ענין  דכל וידוע הטומאה, דהיכלות  הכתר

לקדושה סביב רשעים החופפת  'סביב (בבחי'

הפרייתהלכון') את המקיפה הקליפה בבחי ' הוא ,

הפרי, את  ומקיפה השומרת  הקשה הקליפה שע"י

עד  וכו', וחרקים מזיקים מיני כל בפרי נאחז אין 

הקלי ' את משליכים ואז אכילתו, זמן  שמגיע

הקליפה  להיות צריכה אך הפרי , את ואוכלים

הרי בעניננו, וה"נ הפרי , גודל לפי  מתאימה

דספי ' האור שהיא העתידה הגאולה על הנבואה

לעת"ל, משרע"ה אצל שתתגלה דקדושה הכתר

של  בעטיפה רק  לעולם ולרדת לעבור  יכולה היתה

לפי המתאימה הקליפה שהיא בלעם דקליפת הקלי'

האור, הנ 'ערך  דשער הקלי' היא בלעם דקלי' (וכנ"ל

דשער  האור שהוא דלעת"ל האור ערך לפי המתאים

בלעם הנ ') בין אמיתי  חיבור שום היה שלא וכמובן ,

הזרה  חיצונית  קליפה כמו רק  אלא לנבואתו ,

וכנ"ל. אכילתו , זמן  בא עד  הפרי על השומרת

'éì÷ä êåúá äìåàâä øåà  úôéèòá êøåöä ïéðò

 ð"äå [æè' בקלי הגאולה אור עטוף שהיה ע"י

לרדתהגד  יכול היה בלעם של ולה

ע"ז  יקטרג שלא באופן לעולם, הגאולה אור 

האריז"ל בדברי אי ' וכעי"ז וירא הסט"א, פר' (לקו"ת 

שירדוועו"מ) לגאולה הקשורים ענינים כו "כ  על

עליהם  יעורר שלא מהסט"א הסתרה של באופן

פרץ קטרוג נשמת  מזה שיצא לוט דבנות  ענין (כגון

ועוד ) ויהודה דתמר ענין וכן דוד , בית מלכות  ,שורש 

הנבואה  דרגת שהוא דלעת "ל האור  גנוז  היה וה"נ

בנ"י שיעלו  לעת "ל אצלו שיהא כמו  דמשרע"ה

[ועיין  דבלעם הנ' דשער הקלי' בתוך הנ', לשער 

החת "ס  שנו)בדברי  סי' יו"ד גילוי(שו"ת  שעיקר

היתה  שלא בלק בפר' לנו  נראית  משרע"ה נבואת

משרע"ה  נבואת  מלבד עדות שום ע"ז  והיינוé לנו  ,

_________________________

נבון  "אין מ"א) (בראשית  שכתוב כמו ובינה, חכמה שהיא התורה להתגלות  היינו לפרי זכה לפרי שקדמה הקליפה ושבר בנסיון

מינות, זהו לבבכם (אחרי וכו', לבבכם" "אחרי פסוק על ע"ב) יב (ברכות  לברכה זכרונם חכמינו דרשו זה ובשביל כמוך ". וחכם

מחמת  כ"ד) (במדבר העין" "שתום נקרא בלעם גם ע "ב), ט  וסוטה (שם עיניו אחר הלך  שמשון גם נאוף) זו עיניכם ואחרי

עכל"ק . וכו'. לשון השבעים של רעות  מדות של רעה מדה כלליות שהוא

אחדי. בדבר לעורר לי ויש  שם, בלעםזל"ק מפ' חוץ ראיה  עדי בעצמנו אנחנו שאין דבר שום התורה  בכל לנו אין הנה 
יתרו  חוץ ראה שלא בחוץ ישראל מכל אחד נשאר ולא רבוא ס' לפני ונעשה עינינו ראו הכל את ומדבר מצרים מופתי כל כי

מ משה בני נשארו ע"א) קט "ז  (זבחים בא תורה מתן מנחילים אחר האבות ואין בעיניו, ראה שלא אחד נשאר לא זה זולת  בחוץ,

דרשות  בספר רמב"ן כ' כבר והפלגה והמבול עדן בגן נחש  ומעשה עולם חידוש ואפילו בעינינו, ראינו כאלו וה"ל לבניהם שקר

אל  פה דיבר והוא וגירושו ג"ע  ומעשה ואם אב בלי יחידי עצמו  ראה הראשון אדם הרי תמימה) ה' תורת דרשת (ריש  הרמב"ן

והפלגה  מבול מעשה עם הנ"ל כל ממנו וקיבל שם כשמת  יעקב הי' חמשים בן כי ע"ה אבינו יעקב של רבו נח  בן שם עם פה

לזקן  הנעשה כל הדורות ובכל מאבותיהם כן קבלו ההוא הדור וכל ואהרן משה לבניו ואמרו מלוי שמע ועמרם לבניו סיפר והוא

מי  כשגעון ה"ל מצות  סידורי כל ואמנם תורה, וספורי במעשיות  זהו להכחיש וא"א ממש  בפניהם נעשה כאילו הוא הרי זקנים

האמור  טוטפת זהו לנמר העולם והטעה מצחו על אחת  בקרן ויצא תפילין להניח והמציא אחד קם מהדורות שבאחד שיאמר

ואחריו  ע "ה רבינו משה ועמנו סיני הר על עמדנו מיום מאבותינו ראינו ולא שמענו לא זה ויאמרו העם ירגמוהו הלא בקרא

בענין  הדבר לשנות  יכול מי קרבנות  מעשה וכל מינים וד' סוכה בענין וכן דבר לחדש  לבו ימלא מי ונביאים וזקנים נון בן יהושע

נחזור  וכו'. הזה היום עד תלמידיו ותלמידי ותלמידיו ממרע "ה בעינינו ראינו כך לא אם ונביאים זקנים לפני ויום יום בכל הנהוג



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח כט ליקוטי 

דדרגת אור מתגלה זו  שבפרשה לרמז  כנ"ל

הנעלמים  סודות  אז שיגלה לעת"ל של משרע"ה

כל]. מעין הגנוזים

 éðôì  íéúéçùîä  íéøéùëî úåøáâúä ïéðò

äìåàâä

à"å÷îáå] [æéהתגברות ענין מורנו  ביאר 

המכשירים  טומאת

עתה  שיורד  שכיון  הגאולה, בוא לפני  המשחיתים

הצדיקים  בנ"י עתידים שבו  הגנוז האור בעולם

העליונים  העולמות  בכל בקרוב בו לצפות 

בלבוש  מלובש הזה האור  יורד ע"כ  והתחתונים,

העולם  בכל בטומאה לצפות כביכול שאפשר  קלי'

שבו האלקי האור מסתתר  זו  קלי' שמתחת ה"י ,

וכפי סופו, ועד  העולם סוף  מן  בקרוב יצפו 

החופפת מהטומאה ופורש  ונשמר  נזהר שהאדם

הטומאה  כל בקרוב ממנו יופרש כך  האור, את 

האור  את  לקבל ויזכה האור  את  החופפת דהקלי '

הקלי' הקלי'שתחת בתוך הנדבק  ח"ו (משא"כ

גורלו  את  לחרוץ ח"ו עלול  הרי בה, עצמו ומטמא

דתהומא  לנוקבא לחוץ שתושלך הקלי' כגורל  להיות

כנ "ל ) האכילה עת  בבא מהרה"ק רבה אי' וכעי "ז  ,

בשוב  יראו  בעין עין 'כי עה"פ זי"ע ראטה הר"א

ציון' ע"א)ה' קכג  ששמר (טה"ק כפי אחד שכל 

תיטמא  שלא הגשמית החיצונית  עינו את  בגלות

לו תיפתח זה ערך  לפי  כך ח"ו , אסורים במראות 

שלו , הרוחנית  הפנימית  עין כח לעת"ל (שהוא

החיצונית ) העין בתוך  הגנוז והרוחני הפנימי ,הראיה

שיתגלו העליונות  והשגות במראות  לראות 

].àéלעת "ל 

 ïåðéàã éøú ïîåà- äðåîà' ç"åæä éøáã øåàéá

'ãç

øáéã [çé חדש הזוהר  דברי פתיחת אודות 

בתיבת שפותח בפרשתינו ,

ãç 'אמונה-אומן ïåðéàã  éøú דא נהר, וחד  גן חד  ,

דברי את  וקישר  מיניה', אישתקי ודא מעדן נפיק

שגילה  אחר שאמר  רביז "ל דברי עם האלו  הזוה"ק

דהלחם  הנורא המעשה בדברים áéאת וסיים ,

"יש  וזל"ק, הנ"ל, הזוה"ק  לדברי  הדומים סתומים

שנים שהוא ãçàאחד  íäù íéðùå שם כשהוא

בארוכה  במקו"א בזה ביאר  וכבר כן", גם כאן  הוא

תשע"ד ) החכמה לים המחבר דברי(הקדמת ע"פ ,

שבביאוה"ל הידועים זי "ע הראב"נ קנה)הרה"ק (סי'

כאחד , המקומות  בב' נמצאת  הצדיק שנשמת 

_________________________

בלעםלהנ"ל מפ' חוץ בעינינו ראינו כולה  התורה אליו כל שבא בלעם אחד קוסם ובין מואב מלך  בין הי' מה לנו הגיד מי

במדבר  שרויים היו וישראל בסודם, בא מי לברכה ונהפך לקלל ושרצה מזבחות  שבנה ידע  ומי הביאו ומי בא ולמה ארצו אל

ההר  מראש עליהם שמביטים מדבר יושבי ידעו מאין למרחוק המדבר אל למטה וראו הפסגה בראש  מואב בארץ עמדו הם ואם

יעץ  מה נא זכר ה') ו' (מיכה צווח והנביא הדברים נכתבו ית "ש הקב"ה מפה ורק  ידע לא מרע "ה ואפי' עליהם, ושמנחשים הזה

עכ"ל. וכו'. אחד ה' אלקינו בה' כופר הוא הרי בלעם בפ' מסתפק  רק  ובמצותיה התורה בכל המאמין והנה וגו'. בלק

ה'יא . בשוב יראה ככה עיניו ששומר כמו דהיינו בעין, עין ממש כי בדרוש  אמרתי ציון, ה' בשוב יראו בעין עין כתיב וזל"ק ,

בעינים, רק שרואים פשיטא הלא עינינו' 'ותחזינה אמר ולמה ברחמים', לציון בשובך  עינינו 'ותחזינה מבקשים אנו זה על כי ציון,

האריז"ל  רבינו  שפירש  כמו ציון ה' בשוב בעין עין לראות שנזכה נפגם שלא רק לציון, בשובך ונחזה ונזכה למימר ליה הוה

ה  שמלאה הגם תחשוב שאל דהיינו מכסים', לים כמים ה' את  דעה הארץ מלאה 'כי יא) (ישעיה הכתוב יהיה על ה' את דעה ארץ

אצבעות  איזה רק  מכוסה שאינו מקום ויש  שיעור בלי עמוק  שהוא מקומות שיש  מכסים, לים כמים רק  לא, הכל, בשוה שוה

ועול  יתברך  עבודתו עול עצמו על וקבל הבורא בעבודת בגלות שטרח  מה לפום חד כל הדעת לעתיד יהא ככה וטפחיים, טפח  או

עכל"ק . גלות .

תשע"ב.יב. שנת החכמה ים בהקדמת הועתק המעשה



לנפשך  חכמה דעה ל

וכמו מטי , ולא דמטי ובאופן  ובאר "י , בחו "ל

שם  הראב"נ בזה נשמתâé שהאריך  מקום שעיקר

וכן  תהי 'ה קדשי'ם קד 'ש במקום באר"י היא הצדיק

הבית בהר  היינו  משה, ס "ת  ה'כרובים, ש'ני מ'בין 

של  העיקרי  מקומו הוא שם הקדשים, קדש במקום

בפטירתו תיכף  שעולה האמת צדיק משה- נשמת

שהשיג  מוהרנ"ת מדברי  בזה שם שמביא כמו  לשם

רביז"ל פטירת בליל לידתיכף מוהרנ "ת  (כששהה

הלילה) כל הק ' ביכוריגופו 'ראשית  נאמר שע"ז 

מובחרי על קאי דזה אלקיך ', ה' בית תביא אדמתך

למקום  בפטירתם תיכף  שעולים הצדיקים גדולי 

המערבי  כותל מקום שהוא ביותר (כלשון הסמוך 

כותל אצל  דר הצדיק  "כי ג , סי' ותבונה בחכמה ראב"נ

.המערבי")

 úéá  ìåî  ìà ÷éãöä  úîùð  úãøåéù  äãéøéä

 øåòô

 íùîå [ èé שבחו "ל למקומה הזמן כל יורדת

את להכניע פעור  בית שמול

שנקבר  משרע"ה על בחז"ל [כדאי ' הפעור  טומאת

ומקטרג  עולה שפעור  זמן כל "כי  פעור  בית מול

ונטמן  אבא יסוד שהוא שם קבור  משה את רואה

ישראל" על מקטרג ואינו לאחוריו  ושב נרתע שם,

פ"ה) לב שער רביז"ל (ע"ח נשמת לגבי  הוא וכן  ,

משרע"ה) להטמן (ניצוץ שרצונו  ע"ע שאמר 

הקדושה גבול סוף הוא ששם ואמר  (עי'באומאן ,

קצה  אות  [וכדאי 'ãéחיי"מ פעור  בית  מול ובבחי ' ,(

שמהם  הנחש מצח שורש שהם המשכילים שראשי

ההשכלה קליפת  כל אח"כ  (והציונותנמשכה

_________________________

הכתוב יג. הלילה, כל חשב האחרונה, בלילה ז"ל אדמו"ר שבפטירת  ז "ל, מורנ "ת  במאמר זה מכל "ונזכרתי שם, הראב"נ ז "ל

עלה  כך  ושאחר ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות  בחידושיו אז  עמדו [כפי וכו', אלקיך ה' בית תביא אדמתך ביכורי ראשית

אם  כי זה אין הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות הסתלקות  סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר בדעתו

שמזה  ה', לך יעשה בית כי הכתוב יסובב שעליו דוד, בן ש 'ל'מ 'ה'] באותיות הנמצא מ'ש 'ה' בשם [הרשום ומשיחו ה' בית 

כבוד  למשכן ציון תהיה אשר מה כל "כי וכו', יתברך " וחכמתו אלקותו בית בעיקר הוא בעצמו ז"ל אדמו"ר שגם מבואר

בנשמות  שכינתו להיות  כביכול ותאותו רצונו בסיבת רק הוא הכל, [על] כבודו וכסא ומנוחתו שכינתו וזאת יתברך , הבורא

מצירופי  זה כל כמבואר הבית ראש  שהוא לכולם, והראש בהמובחר והעיקר אלקינו, בית מעדן הגדלים שלמטה, ישראל

מדבריו  זה גם [כמבואר ונשמתו רוחו חלקי עת  בכל ולמצוא לחפש  מוכרח  בעצמו הצדיק גם ולאשר ז"ל. אדמו"ר דברי

לנצח, מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את למסור בעצמו ז"ל אדמו"ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז "ל מהרנ "ת ודברי

בחוץ  להשתקע ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות  כל עם לשם ולבא לחזור דעת על זולת  היתה לא משם יצא אשר וכל

בסעודה  הנוהגים דברים ובהל' ו, אות  ה"ד לסעודה נט"י הלכות הלכות, [ליקוטי הקדושים מדבריו כמבואר בתמידות, לארץ

האמיתי  מקומו אבל מקומות, ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש, נסיעתו בסיפור מהר"ן ובחיי ו] אות  ה"ד

מפני  הדחיה בסיבת זולת  היתה לא פטירתו כל שגם ז"ל, מורנ"ת מפי נשמע וכן וכו' וכו' לבד ועירו בארצו הוא והנצחי

ועיקר  לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח משה נשמת  כי מ'ש 'ה', תיבות סופי תהיה' קדשים' קדש' וכו'. וכו' השעה

מא  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י', אותיות ישראל ובארץ הקודש. במקום רבי".מקומו, לאותיות ריב ותיות

ע"כ.

רבי יד . בבית  עומד היה ועדין לכאן, שבא שבועות  שני זה בחקותי, פרשת ערב-שבת -קדש, ששי, יום אומין, פה שם, ז "ל

והסוף  הקצה אצל עתה אנחנו הנה ואמר: ענה וכו'. לפרקים בוכה אני ואם יראת -השם, מענין עמי ומשיח  מספר היה נחמן-נתן.

גם-כן, סוף איזה יש  קדוש עם ישראל לנו גם ואם-כן (פרוש , וסוף קץ יש  דבר לכל כי כלה, ישראל שגבול במקום ישראל של

מהשם  מאד רחוקים היו המקום ובזה ישראל. קדשת מתפשט אין ולהלאה שמשם ישראל, קדשת מסים ששם מקום שיש  הינו

ישראל). קדושת  מסים ששם במקום עתה שאנו אמר, ועל-כן יתברך ,



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח לא ליקוטי 

ממנה) באומאןשנשתלשלה גרו (כידוע כולם

בזה) הנשמותהמעשיות  משם להעלות  יורד  ולשם ,[

שנפ  שוב והניצו "ק  עולה ומשם הירידה לתכלית לו 

תהיה'. קדשים ב'קדש העיקרי למקומו 

ä"òøùî  ìöà ïë ïéðòä

ïëå [ë שנקבר שאע"פ בעצמו במשרע"ה מצינו 

בית מול נבו בהר  בחו "ל ישראל כל לעיני 

בספרי אי ' אעפ "כ ליה, הגון  דלאו  בצולמא פעור

טז) פסקא הברכה וזאת  מקום (פר' בין מחילה שיש 

מערת עד  ההולכת  בחו "ל משרע"ה קבורת

עפרון  שבשדה המכפלה מערת  הוי וא"כ  המכפלה,

ראובני ובילקוט משרע"ה, לקבורת פתח כעין

התמונה, ס' בשם אנךאיתא בחומת  (והביאו

אליעזר  מרבנו שם והביא שרה חיי פר' מהרחיד "א

ר"ת ה'מכפלה ש'דה מ'ערת בפסוק שרמז מגרמייזא

לקבורה משה) בחו"ל קבורתו אחר משרע"ה שעלה

המכפלה  [שמערת המכפלה, במערת באר"י

דוד  בית  מלכי  מערת  עם להתחבר ממשיכה

יעקב הבית יז)כמש "כ השילוח (דף המי אביו בשם

הבית הר עד נמשכת  זו  שמערה דאי 'åè זי"ע, וכמו  ,

אחים, ולוי שמעון ד "ה ויחי פר' נוע"א בספה"ק (עי'

וגו', ויקרא משה ויבא ד"ה יתרו פר' שלמה תפארת

ע"ב) רכה דף  ויחי פר' הזוה"ק  שהתפילותבשם

נמשכות ומשם המכפלה למערת  תחילה נכנסות

ואח"כ  דוד  בית  מלכי  במערת ירושלים, עד  במערה

וכו']. הבית  להר  נמשכת 

 úåùòì é"ðá  úåðååò  òåîùì  ÷éãöä  úãéøé

äáåùú  íäéìò

åðééäå [ àëאת רביז "ל שגילה שאחרי הביאור

דהלחם הנורא (שאסר המעשה

שם) כמובא לזרים לספרה זה רביז"ל נורא שבמעשה ,

למשרע"ה  רביז"ל בין הקשר  מכל יותר  נראה

משרע"ה) אחד (נשמת  "שיש רביז "ל סיים הרי ,

הק' הציון על רביז "ל בזה שרמז  היינו שנים" שהוא

בבחי ' היא שבאמת  משה דקבורת בסוד שהוא שלו

ובאר"י, בחו "ל שנים שפתחיה אחת מערה

יורד  שהצדיק והיינו כן", גם כאן  הוא שם "וכשהוא

אליו מגיעים ששם הנשמות, ירידת  למקום במסי"נ

שעי"ז  עוונותיהם, על בציונו שם ומתוודים בנ"י 

ירידתם עם ומתקשר הצדיק בזה יורד  (כמש"כ

כא  אות ה"ה מתנה הל' עושה æè מוהרנ"ת ואח"כ (

עוונותיהם על תשובה שלקח הצדיק הערבות (בסוד 

_________________________

דעלמא,טו. דחריבו אמצעיתא נקודה בעלמא, נקודין תלת שיש ע "ב) קפד (שמות  הקדוש  בזוהר איתא המכפלה שדה שם, זל"ק

באמצעיתא  דקיימא דלתתא עדן גן איהי טמירא עלאה מאימא דנטלא נקודה איהו, דקדושה סטרא ישובא דכל אמצעיתא ונקודה

מורה  וחריבו העבודות. כל על שמרמזין וירושלים ישראל ארץ על מורה ישובא וכו', וישובא דחריבו סטרין לכל עלמא בכל

הכולל  הוא השלישית  נקודה שהיא דלתתא ועדן השי"ת , בעבודת שיעסקו אדם בני שם שאין מישוב היפוך שהוא מדברות על

דכפילתא  במערה ע "א) פא (בראשית  הקדוש בזוהר כדאיתא עדן דגן 'פתחא' הוא המכפילה ומערת  מכולם, ומעולה השנים אלו

ע "ב) טז קמא (בבבא שבש"ס דוד בית קברי על מרמז  שזה זצללה"ה הגה"ק אאמו"ר כבוד ואמר וכו' עדן דגן פתחא איהו תמן

חזקיה  וישכב לג) לב ב' הימים (דברי אומר הוא וכן שבנכסים, מעולה עליה, מאי העליה, מן משלם שהניזק מה ראיה מביא

עכל"ק . ושלמה, דוד נינהו ומאן שבמשפחה מעולין אצל במעלה אלעזר ר' ואמר דוד בני קברי במעלה ויקברוהו אבותיו עם

לעלות טז. תמיד תשוקתו כל הצדיק  כי השנה, ראש בערב הצדיקים קברי על שהולכים מה בחינת וזהו שם, מוהרנ"ת זל"ק

וכו', ומתגעגע  חותר רק כלל, בזה עצמו מסתפק אינו שעולה למקום כשעולה ואפילו חייו. ימי כל עבודתו וזה לדרגא, מדרגא

העליה  שקודם ירידה ע"י אם כי לדרגא מדרגא לעלות אפשר אי אבל חיי"מ). (בספר במקו"א מזה וכמבואר ויותר, יותר לעלות

לפי  ירידה בחינת  איזה לו יש אעפ"כ מאד, עצומה במדרגה גדול צדיק שהוא אע "פ העולם, בזה חי שהצדיק הימים וכל כנ"ל.

הבא  בעולם ושם העולם, מזה כשנסתלק אבל כנ"ל, ירידה בחינת  ירידה ע "י אם כי לעלות אפשר אי כי עליה, כל קודם בחינתו

למ שנסתלק  אע "פ כי לדרגא, מדרגא פעם בכל לעלות אעפ "כ משתוקק והצדיק ירידה , שייך  טוב אין לרב וזוכה שנסתלק , קום



לנפשך  חכמה דעה לב 

נשמו  על  ע"ע מוהרנ "תהצדיק בזה וכמש "כ  בנ "י, ת 

ר' הגה"צ והביאו ואילך , ג אות  ה"ד ערב הל ' (ליקוה"ל

כו  מכתב ח"ב צדיק שערי בספרו זצ"ל  קעניג  ),æé גדליה

שנהיה  הנשמות התערבות  מלשון גם וערבות

אליו הבאים נשמות עם ומחובר מעורב הצדיק

לעשות שיכול עד עוונותיהם על אצלו  ומתוודים

_________________________

כנ "ל, ירידה ע"י אם כי לעלות א"א אבל חקר, אין לגדולתו כי ויותר, יותר לעלות חפץ הוא אעפ "כ וכו', ראתה לא עין אשר

גדול  תענוג גורם אז ירידות, בחינת שהם עונותיו, רבוי על וצועק קברו על אחד כשבא כן על כנ "ל. ירידה שייך  אין ושם

בעולם  ירידה שום שאין הבטיחנו כבר כי שם, להושע  קברו על שבא זה של ירידתו למקום עצמו מוריד הצדיק  אזי כי להצדיק,

ולעלא  לעלא עוד עולה הצדיק ועי "ז בעצמו. ירד כאילו להצדיק  נחשב ואזי סוף, כל סוף  משם ולהעלותו להושיעו יוכל שלא

אותם  ולגלות  מאד, מאד ונעלמים נפלאים חסדים עוד ולמצוא לחתור זוכה כי העליה, תכלית ירידה בבחינת  בחינתו, לפי וכו'

להושיעו  אפשר שאי עכשיו, שירד העצומה הירידה מאותה גם זה את ולהעלות להושיע  שיוכל באופן הגילוי אל מההעלם

עתה  ממשיך  כוחו בעוצם הצדיק  אבל כך. כל עוד ולחטוא לפגום שהוסיף מאחר לגמרי, חדשים חסדים ע"י אם כי ולהעלותו

הירידה, מזאת גם ומושיעו מעלהו החסדים אלו שע"י כנ "ל, הירידה ע"י הבאה העליה עיקר שזה נפלאים, חדשים וזה חסדים
שירד  הישראלי לאיש נצחיית טובה  עושה כשהוא  לו, שיש הבא  עולם תענוגי מכל יותר הצדיק ושעשוע תענוג  עיקר 

שירד  לעזור למקום  והשימוש העבודה שעיקר במרום, ומשמש עומד שהוא הסתלקותו, ולאחר בחייו עבודתו עיקר זה כי ,

בירידות  לישראל שמושיע ע"י כי י). מט , (ישעי' ינהגם' מרחמם 'כי בהתורה שמבואר כמו צרתם, בעת  ובפרט  בכלל לישראל

לגדולתו  כי ויותר, יותר פעם בכל לגלות שצריכין יתברך , הבורא גדולת  עיקר שהם נפלאים, חדשים חסדים נתגלין עי"ז כאלה,

וכנ "ל, ית' וחסדיו רחמיו גדולת שהוא ית', הבורא גדולת  יותר כשמשיג הצדיק  ושעשוע תענוג עיקר שזה וכנ "ל, חקר אין

כזאת  מירידה שבא הזה האיש ע "י שדייקא נמצא הזאת . העצומה מירידה אותו ומגביה ומעלה שמקרב ע"י דייקא עתה שנתגלין

עכ"ל. היטב. והבן וכנ"ל, העליה תכלית ירידה לבחינת הסתלקותו אחר הצדיק  זוכה דייקא ידו על קברו, על

שמצינו יז. וכמו נסיון", לידי תביאנו "ואל יתברך השם לפני ומתחננים מתפללים "אנו שם, במכתבו גדליה ר' הרה"צ ז "ל

כמוב  עוד, ינסהו שלא לו שישבע  מהקב"ה ביקש העשירי, בנסיון שעמד שאחרי ע "ה, אבינו אברהם אדונינו במדרש באיתן א

תעזוב  לא כי וגו', תסתיר פניך  "למה וצעק  וגו'", ממני פניך  תסתר "אל ואמר זה על ביקש ע "ה המלך  דוד וגם נו). פר' (בר"ר

להביא  להאדם שאין שכן ומכל כאלו. מלשונות מלא תהילים ספר שכל רואים שאנו כמו וכהנה, כהנה ורבות  וגו'", לשאול נפשי

להפך  עלינו וחובה מצוה ומעתה וכו', ממנו, זאת מבקש  ומי סכנה, לכלל בידים עצמו את מכניס הוא שאז נסיון, לידי עצמו את 

היה  לא ע"ה המלך  דוד עד בודאי כי נסיון, לידי עצמו את  שהביא בזה כונתו היתה מה לעולם, יחי דוד המלך  אדונינו בזכות

והוא  נכשלו שלא אלא נסיון לידי עצמן את  שהביא צדיקים היו לפניו שגם לומר דאין נסיון, לידי עצמו את שהביא אחד אף 

אלא  נכשלו, שלא צדיקים משאר נלמוד שנכשל, מדוד לדבריו ראיה שהביא דרב אולמיה מאי כן דאם שנכשל, הראשון היה

המלך  דוד ראה טעם מה להבין צריך  כן ואם נסיון, לידי עצמו את  שהביא בארץ צדיק שום היה לא ע"ה, המלך  דוד שעד בודאי

אלו  נוראים דברים לבאר בואי וטרם זמנו. עד עולם מימות  שהיו הצדיקים משאר יותר נסיון, לידי עצמו את הביא שכן ע "ה

ולא  בשנוני אנקש ולא בלשוני אכשל שלא לשון, מענה ממנו אשאלה פניו אחלה לאל אוחילה עולם, של רומו ברום העומדים

וצדקה  תעלומה, לאור להוציא בלימה, על ארץ תולה ויזכני באמת , הנאמנים ועבדיו יתברך הבורא כרצון שלא דבר אומר

ותוגיון, מדוה מכל יצלינו זה ובזכות  ושגיון, טעות שום בלי גליון, עלי כראוי ולכתבם ויפה נאה בסדר לסדר כשריון, ילבישנו

בימינו. במהרה ותפארתנו, קדשנו ציון, היא הבנויה דוד בעיר ורענן שאנן בטח  לישב ונזכה

ע ) (סי' בלקו"א המובא בעולם יחיד רק שהוא הצדיק  של הנשמה היא היא השלום עליו המלך דוד נשמת  כי הוא, "והענין

שהצדיק מה בסוד יד) (אות ממשלה תקעו בהתורה א) (סי' בלקו"ת  כמבואר עולם של מקומו שהוא השמיני, ביום ויהי בהתורה

הזמנים, ובכל הענינים בכל ואחד אחד כל של מקומו ומכיר ויודע עולם, של מקומו שהוא מצד שזה השנה, ראש  לעשות יכול

המקטרגים  כל את  וסילק הבריאה כל את יתברך השם ברא זאת  נשמה ובזכות עי"ש , וכו', זכות לכף  ואחד אחד כל את  לדון ויכול

כי להבריאה, העולםוהקטרוגים לבריאת הערבות את עליה קיבלה הזאת בהתורה הנשמה  שם כמבואר לווין בחינת שהוא

שהיא דהיינו שמו הנ "ל, יתברך לעבודתו כולו העולם  כל את להחזיר  עצמה על חו"מקיבלה (חלק הלכות  בלקוטי וכמבואר ,



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח לג ליקוטי 

י  היום אני אתה "בני שכתוב כמו בן, נקרא והוא ה). אות  ה"ד ערב "מצאתי הל' שכתוב כמו עבד, ונקרא ב'), (תהלים לדתיך "

הבורא  רצון לעשות  וטיט  רפש מיני לכל עצמו את  המשליך ג'), (מלאכי אתו" העבד "בנו ענין שזהו פט ), (שם עבדי" דוד

רביז"ל  בדברי כמבואר יתברך , להשם רוח ונחת רצון בזה שיש  דבר כל בשביל גם אלא לבד, מצוה בשביל ולא שמו. יתברך

וכו'. באמת כי המתחיל בדבור טו) (אות  אמונה תקעו בהתורה ה') סי' (שם

בעמקי  עצמו את  ומשליך עצמו את  שמוריד מה הוא יתברך  השם בשביל לשם עצמו את  משליך  שהצדיק  והטיט הרפש  "ועיקר

רחמנותו  בגודל והצדיק  הרעות, ותאוותיהם בעוונותיהם לשם שנפלו אלו של מאד והמלוכלכים הנמוכים מקומות  שהם תהומות 

הנפשות  להעלות  כדי לשם עצמו משליך  וכו', לעוונות  כשנופלים ישראל של צערן מרגיש לבדו הוא כי וישראל, השכינה צער על

ממנו  ידח  לבל מחשבות וחושב במיתתן חפץ ואינו רשעים של בתשובתן ורוצה הוא חסד חפץ יתברך  השם כי משם. הנפולות 

עצמו  ומשליך בשבילו, נפשו מוסר הוא כן על נדחיו, אליו להחזיר לזה יתברך  השם תשוקת  גודל ידוע  שהוא והצדיק נדח,

מלוכלכות  ידי "ואני ע "ה המלך דוד שאמר מה בחינת  שזהו יתברך , השם של רוח הנחת  עיקר זה כי כאלה, נמוכים למקומות

ערובי  הל' או"ח (בחלק  שם מזה עוד ועיין עיי"ש , ט) אות  ה"ה נזיקין הל' (חו"מ הלכות  בלקוטי היטב זה כל כמבואר וכו'",

ויזכה  שם שיעמוד בטוח היה כי נסיון, לידי עצמו את  להביא היה מוכרח  ע"ה המלך דוד כן ועל יז ). טז  טו אות ה"ד תחומין

אלולי  כי לשם, הנופלים הנפשות כל את  משם זה ידי על ולהעלות משלה", בכל "ומלכותו בבחינת  שם גם יתברך מלכותו לגלות 

וכו'. תחתיות. שאול ממעמקי להוציאם ואופן ענין בשום אפשר אי כך ,

עצמו, על זאת  שקיבל כמו בשלימות תיקונם על להביאם ועליו קדוש  עם ישראל כלל נשמות שורש  שהוא ע "ה המלך  דוד "ולכן

הזמנים, מן בזמן לשם ליפול שבעולם אדם בן לשום לו שאפשר והשפלים הנמוכים המקומות  לכל עצמו את  שיפיל הוא בהכרח 

הארות  וזורק מזריח זה ידי על וכו', חטא שלא מה על גם בתשובה ושב משם לצאת  מתגבר הגדול בכוחו שהוא זה ידי ועל

להש"י  משם ולשוב לחזור יוכלו שכולם באופן הדורות, בכל אדם בני לשם שיפלו וצלמות חושך מקום לכל נפלאים ותיקונים

עי"ש. ה"ז), שבת הל' (או"ח  בלקוה"ל היטב וכמבואר שלימה, בתשובה

מה  הוא הכנתו וענין הנסיונות . כל בפני לעמוד שיוכל וראה מקודם נפשו שאמד היינו לזה, רבה הכנה לו היה בודאי "ודוד

וצייר  בהם, ולהכשל לפול אדם בני שעלולים ומכשולים והשלכות  ונפילות ירידות מיני כל במחשבתו וחושב מתעמק שהיה

גדול, תוקף  לה יש המחשבה כי כך , באמת  נעשה מחשבתו ובתוקף לשם, ונופל יורד בעצמו הוא כאילו ירידות מיני כל בדעתו

שחושב  ובמקום עי"ש , סב) ובסי' ח (סי' הר"נ שיחות ובספר קצג), ובסי' גזילה, איסור חומר בהתורה סט  (סי' בלקו"א כמבואר

חיים  המתחלת  זיע "א זצוק"ל מוהרנ "ת  עוזנו גאון בלשון הנכתבת בהתורה כא) (סי' בלקו"א כמבואר האדם, כל שם השכל

איך  חדשים פתחים וכמה כמה ופתח  ודרכים נתיבות וסלל חתירות  חתר מחשבתו, בתוקף ממש שם ובהיותו עי"ש . וכו', נצחיים

בפועל  גם בהנסיונות לעמוד יוכל שבודאי בדעתו עלה מנצח, משם כשיצא כך אחר זה ידי ועל הגדול, כוחו בתוקף  משם לצאת 

שנחשב  מחשבתו בתוקף בהם עבר שכבר מאחר בהם שיעמוד בנפשו בטוח היה כי נסיון לידי עצמו את  הביא כן ועל ממש ,

העתים. בכל עליהם שיעברו הנסיונות  בכל לעמוד איך  להתחזק וידעו אדם בני כל יעשו  וכן ילמדו וממנו כמעשה,

בהם, שיעמוד בטוח היה כי נסיונות  לידי שיביאהו יתברך מהשם ביקש זיע"א הננמ "ח  הקדוש שרבינו מה הטעם בעצמו "וזהו

תהיה  והיא "א , זיע הננמ "ח הקדוש ברבינו באה הדורות ובסוף פעמים כמה בעולם כבר  היתה  "ל הנ הקדושה הנשמה כי
ואמיתיית  נצחיית גאולה לגאלנו שיבוא דוד  בן משיח של כלום נשמתו ולא צדקנו למשיח  בינו שאין אמר שרביז "ל וכידוע  ,

בחינת  שהם כולו, העולם כל את  ולכבוש  בהם ללחום צדקנו למשיח  הנצרכים זיין כלי מיני כל הכין שכבר אמר גם וכו', אלא

צדקנו  משיח יחזיר ידיהם שעל לנצח, מהם ויוצאים הנובעים הקדושות והעצות  שגילה והנפלאים הנוראים הקדושים הלימודים

במהרה  מכסים" לים כמים ה' את  דעה הארץ מלאה "כי ידו על ויקוים אחד, שכם לעבדו יתברך להשם כולו העולם כל את 

וכו'. סלה אמן אמן, בימינו

להשכילך  ודעת  טעם טוב בכי לגמור נזכה אשר עד נשקוט  לא לעולם, יחי דוד המלך אדונינו של בזכותו להפך שהתחלנו "ומכיון

המקריבים  הדורות יחידי הצדיקים של כשלונם אשר לדעת , עלינו זאת  כי כשלונו, בדבר גם צדקו כנוגה ויצא זה, דרך  על בינה

הנכלל  יתברך , השם מאת גדול מכוון בהם יש  וכלל, כלל עצמם כבוד על חסים ולא יתברך השם כבוד למען נפשם את  ומוסרים

לב  חשב אשר המחשבות  שכבר באותן מאחר ע "ה, המלך דוד של נסיונות בכלל היה מה לתמוה יש  דהנה נדח . ממנו ידח  לתי



לנפשך  חכמה דעה לד

וכמו הצדיק, שם עליהם ומתפלל בעבורם), תשובה

ליפטר  לאומאן כשנסע ע"ע רבינו כן  שאמר 

כפי', את אפרוש  העיר מן  'כצאתי שם ולהטמן 

הבאים  על שם יתפלל העולם מן  שביציאתו  היינו 

הירידות כל על תשובה כשעושה ואז  הק', לציונו 

וחוזר  לעליות, הירידות  התהפכות  נהיה עי "ז  הרי

העיקרי קדשו למקום שאת  ביתר ומתעלה

עיה"ק . בירושלים

(íéìùåøé-) ' äðåîà àéä - ïîåà àåä'

 åäæå [áë הנ"ל הזו "ח בדברי  הרמז גם

הפרשה  שעוסקת בפרשתינו ,

_________________________

כמבואר  דוד" "אלקי אומרים אין כן שעל ערוה, בדבר בהנסיון יעמוד שלא הוא יתברך שדעתו בתוכחתו יתברך  מדבריו הבין

דאי  קמך  וידיעא "גליא הקב"ה לפני דוד שאמר (שם) רבא כדדרש  בכונה, להכשל עצמו את והניח ע "א), קז  (דף  בסנהדרין

זו  היא התנצלות איזה קשה, גופא זה על וגם למריה". זכי עבדא לימרו דלא אמינא, אלא כיפינא, הוה ליצרי, למכפיה בעיא

וגם  סט), (סי' הר"נ  ובשיחות קכד) (סי' בלקו"א כמבואר אותו, כשמנצחין שמח הקב"ה הלא למריה, זכי עבדא יאמרו שלא

ע "ב). נט דף (ב"מ  בני" "נצחוני מצינו בחז "ל

פי  גדול נסיונו נעשה אז בנסיון, יעמוד שלא הוא שדעתו יתברך מדבריו שהבין אחרי דיקא כי לומר, דעתי עניות  לפי "ונראה

היו  לפניו שעמדו הדרכים שני כאן אבל הרע, להיפך  או הטוב לבחור בידו כשיש נקרא מקום בכל נסיון סתם דהנה שנים,

יבחר  דרך  ובאיזה לאמתו, באמת יתברך השם רצון מהו להכריע  צריך  היה והוא יתברך, ה' בעזרת  שיתבאר כמו טוב בבחינת 

ביותר. יתברך לפניו רוח נחת לעשות 

משום  יוחנן דרבי וכמימרא כנ "ל, יצרו את לכפות  וכוחו בידו היה שבאמת כמו יצרו, את  לכפות אם הקשה, נסיונו היה "וזה

האיסור, על יעבור שלא ובזה בקרבי", חלל ולבי דכתיב וכו' מעשה לאותו ראוי היה דוד "לא ע "ב) ד דף ע"ז  (במסכת רשב"י

כגן  נפשו תתעדן ושם עדן בגן הבא בעולם שכרו יקבל ובודאי יתברך, לפניו רוח  נחת  ויעלה ית"ש  הבורא רצון יעשה בודאי

על  יסתכל ולא – לתפארת  הארצות  בכל לפניו הולך יהיה ופרסומו הטוב ושמו כבודו, שישמור זאת גם אף  ה', זיו מנועם רוה

המלך  גזירת בזה לקיים להכשל, נפשו את ויתן שימסור או כשלונו. אחר שיעשה תשובתו ידי על ישראל כלל את שיציל זה

קדוש, עם ישראל כלל לטובת הטוב ופרסומו ושמו כבודו את  ולהפקיר שם, זרה בעבודה ז"ל רש "י שפירש כמו עולם של מלכו

הגם  עליו, שקיבל העולמות  כל ותיקון הנצחיית  הגאולה תלוי שבזה הדורות , כל סוף עד ויחיד יחיד לכל תשובה ידי על להורות 

(עיין  הבריות בפי שיחה ונעשה ברבים, הלימוד בשעת  פניו הלבינו הדור שגדולי כך אחר כן שהיה כמו מזה, קשות  שיסבול

שם. בסנהדרין זה כל כמבואר סנהדרין, ממנו ופרשו הינו שכינה ונסתלקה ונצטרע קסג) סי' לקו"א

באמת  יתברך  השם לדעת לכוין זכה קדוש, עם ישראל בית  המון כלל לטובת חייו ימי כל ושקדנותו ורחמנותו טובו ברוב "והוא

בזיונות  אחריו שיגרור פי על אף  בהכשלון בכונה ובחר הטוב, ופרסומו ושמו כבודו על ולותר נפשו למסור לו שכדאי לאמיתו,

יפרוש  אם שיקבל עדן וגן הבא בעולם שכרו על ויתר וגם וכנ"ל, חז "ל שאמרו כמו וברוחניות  בגשמיות  ויסורים דמים ושפיכות 

זכאי  שעבד הבריות עליו שיאמרו בזה בחר לא ע"ה  המלך שדוד היינו למריה", זכי עבדא יאמרו "שלא פרוש וזה העבירה. מן

תשובתו  ידי על להציל בכדי והכל עדן, בגן הבא  ובעולם הזה בעולם ולשכר לכבוד הוא וראוי העולמים כל אדון לאדוניו הוא

שלימה. בתשובה שבשמים לאביהם אדם, מרעיתו צאן קדשים, צאן עדר נדחי ולהשיב כולם, את

בגשמיות, אפילו צרותיהם ומרגיש ויודע ורואה שסוכה לב, וטוב עין טוב קדוש , עם ישראל כלל נשמות שורש  כמוהו מי "כי

שכן  ומכל לה), (תהלים נפשי" בצום עניתי שק  לבושי בחלותם "ואני שכתוב כמו לספותה נפשו מבקשי שונאיו של ואפילו

בשרשם, קדושתם גודל עוצם לפי מהם יכבדו כבד כמשא אשר בעוונות נפילותיהם על ואנקתם ואנחתם זעקתם בנפש, צרותיהם

יתברך  שהשם ובודאי בתשובה, לדופקי פה פתחון ליתן בכדי הבא בעולם שכרו וגם הזה בעולם ונפשו שמו את הפקיר כן ועל

כנ "ל. נדחיו אליו שישובו יתברך  אצלו רוח הנחת עיקר זהו כי ביותר, גדול תענוג מזה קיבל

על  הדורות, שבכל אמת צדיקי לנו שהורו הנכונה התשובה דרכי בכל שלימה בתשובה יתברך לפניו לשוב שנזכה רצון יהי "כן

ע"כ. אמן". זיע"א, הננמ "ח  האורות אור הקדוש אדומו"ר ולימודי דעת פי



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח להליקוטי 

נשמת ידי על שנעשים הגאולה, ותיקוני בנבואת

ישראל  בני  נשמות  בתיקוני שעוסקת הצדיק

הגאולה) אור אל  זה ידי על  והכנתם ,(והכשרתם

אומן  "הוא של הנ"ל, המקומות  בשני  שנמצאת

מול האח', נקודת בחי' בחו"ל- הצדיק נשמת (מקום

אומאן) בעיר פעור אמונה"בית העיקרי היא (מקומה

הפנים, נקודת  בחי' באר"י- הצדיק נשמת  של

הק ') המלכות  מקום האמונה, מקום [וכמושנקראת  .

במקו"א החכמה שהבאנו ים המחבר (הקדמת 

האריז "לתשעד ) רבינו  דברי לב את  שער (ע"ח

א',פ"ה) נקודות , ג' יש כי נקודות, הג' בענין 

נקודה  ב', עדן. בגן טמירא עילאה נקודה

לכולי ולא לחוד דישובא אמצעית  בירושלים

אחרא  דסטרא נקודה ג', ג"ע , נקודת כמו עלמא

ירושלים çéדחרובא  שנקודת  האריז "ל שם ומפרש  .

במקום  שהיא האח' כנגד  ממש היא פנים שבבחי'

'הוא  בבחי ' הזו"ח בדברי כנ"ל והיינו פעור, בית

אמונה']. היא אומן 

_________________________

סטרא יח. דשמיא מלכו אתפרשת  נקודין בתרין ע "ב) קפד (תצוה בזוהר הובא אחד מאמר נבאר בקיצור, שם הע "ח וז "ל

עלאה  נקודה א' הם, נקודות ג' כי הוא: הדברים קיצור בעלמא. נקודין תלת  אשתכחו כו', דאתי דעלמא וחד דילה חד דקדושא,

וזהו  דחרובא. דסט "א נקודה ג' ג"ע , נקודת כמו עלמא לכולי ולא לחוד דישובא אמצעית  בירושלים נקודה וא' עדן, בגן טמירא

וחלונות  נקבים מיני כמה יש בראש הנה כי דע  דבר. הסתר אלקים כבוד כי להעלימו וראוי נעלם דרוש והוא זה, מאמר ביאור

הוא  ומוכרח סתום, הוא הגוף  אבל חלונות. ז ' ופה, נחירים עינים אזנים והם בחוץ, להאיר הבלים מתוכן לצאת הכלים, באותן

מצינו והנה כולם. הנבראין הם שם העומדין אל ולהאיר הכלים, תוך  הגנוז  האור לחוץ לצאת חלונות בו נקבים שיהיה ג' ראינו

וכו'. כאן הנזכר נקודות ג' הם ואלו וכו', באחור וא' פנים דרך  מהם ב' בגוף,

עולם  אמרתי כמ"ש ז "א, הוא עולם בחי' כי אצלינו נתבאר הנה דשמיא, מלכו אתפרשת נקודין בתרין הנ "ל, מאמר נבאר ועתה

שנה, ת "ק  מהלך כולו העולם וכן וכו', שנה ת "ק  מהלך חיים עץ הוא הז "א כי ונודע דז "א, הו"ק  מן הראשון שהוא יבנה, חסד

החיצונים  של אחיזה שם יש שלו האחוריים וצד גמורה, קדושה הוא שלו פנים צד ואמנם ז "א. בחי' הוא כולו העולם כל כי נמצא

הישוב, בחי' הוא שם מגולים דאמא החסדים של האורות  שם אשר ולמטה מחציו כי בחי', לב' מתחלק הפנים צד והנה כמ"ש.

שנקרא  סוד וזה דז"א, נוקבא רחל עמידת  מקום הוא האחור מן עצמו הזה המקום וכנגד אדם, בני שם ועומדים שוכנים שבו

מריצה  שהיא ע"ש  ארץ הנקרא הישוב שיעור יש שבשיעורה לפי ישראל, הנקרא ז"א ארץ ישראל, ארץ בסוד כנ "ל ארץ רחל

החיצונים  אל אחיזה יש לא ושם בפנים לחזור סופה חורבה, מקום שהוא באחור עומדת שהיא אע "פ כמארז "ל, פירותיה את 

הארותיו  כי ישוב, כנגדו אין ולמעלה, מהחזה שהוא הפנים מצד ולמעלה ז "א של מחציו אמנם ישובא, רחל נקראת  לכן כנודע,

כנגד  לאה מקום ושם סתימא, דאתכסייא עלמא נקרא לכן אדם, בני בו שישבו כדי לחוץ נמשכין האורות ואין סתומים, הם

ולמעלה  מחציו שם אמנם אצלינו. כמ "ש  סתימאה עלמא נקראת היא גם כי ישוב, בחי' ואינה ארץ נקרא איננה אשר האחור,

למחכה  יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין נאמר עליה אשר הארץ, עדן גן הנקרא העליונות  הנשמות  אל מדור הוא הפנים, מצד

סתימאה. עלמה לו,

אמצעיתא  טמירא נקודה שהיא הארץ, עדן גן כנגדו אשר הטבור פי מחציתו נקודת יהיה דז"א גופא אורך  כל נעריך כאשר והנה

באמצעיתא  דנעיץ עמודא ההוא יש  באמצעיתו ושם כנ "ל, ישוב בו שאין העליון חציו בבחי' בין ישוב בבחי' בין סטרין, דכל

דז"א  היסוד בפי האמצעית הנקודה יהיה הרגלים, סיום עד ולמטה דז "א מחציו שהוא לבדו הישוב נחלק  וכאשר בזוהר, כנז'

ולמעלה  מחציו דז "א האחור מצד ואמנם דאתגלייא. נקודה והיא כנודע , הישוב באמצע  שהיא ירושלים נקרא זו נקודה אשר

החיצונים  אל הארה יוצא ומכאן המאכל, ושמרי פסולת  יוצא משם אשר באחור ג' נקודה בו יש  ולמטה ומחציו כלל, דבר בו אין

מ מכוון ממש והוא ולמטה, דז"א החזה מן הוא דאבא יסוד והנה וכו'. פעור הנקרא ע"ז  שיש וז"ס וצינור וכו', נקב נגד בפנים

קבור  משה את  רואה ומקטרג, עולה שפעור זמן כל כי פעור, בית מול בגיא אותו ויקבור ע"פ  וזשארז "ל פעור. הנקרא האחור

כל  ועיש "ב בקיצור עכ"ל מבואר. והדבר ישראל. על מקטרג ואינו לאחוריו ושב ונרתע שם, ונטמן אבא יסוד שהוא שם

הענין.



לנפשך  חכמה דעה לו 

åðéîéá  íñ÷äå ùçðä 'éì÷ øåàéá

éë [âë.ìàøùéá  íñ÷ àìå á÷òéá  ùçð àì

הרה"קביאר  בספרי המובא (ע"פ

זי"ע) לקסם מאיז'ביצא נחש  בין  (ואיךèéהחילוק

ה"י) בדורינו הקלי' שני הקלי 'נמצאים הוא שנחש ,

וכדברי דקלי ' הישות  עצם בהתגברות  שפועלת

ע"ב)חז "ל סז דף  שמכחישים (סנהדרין הכישוף על

מעלה של פמליא היום (כביכול )כח מצויה זו  וקלי' ,

המלמ  אלו  של הגויים באופן דרכי מיני כל דים

ולהתעקש  העצמית  המחשבה בכח להתחזק

קלי ' בבחי' שהוא בו , שחפצים מה בכוחה להשיג

[ויש  דקלי ' בעקשנות הישות קלי' – הנחש

הקלי '(בשוגג )שמלבישים מחכמתזאת  (שלמדוה

ומכניסים הגויים) דרבנן ואיצטלא משי  בלבושי

רביז"ל  ובדברי  הקודש  ספרי  דברי בתוך  הקלי ' זאת

שניסו בבחי ' שהוא במקו"א, בזה והארכנו  וכו ',

אלא  בידם, עלתה ולא הטמאה, החכמה  זאת  לגייר

שנעשה  זמן  שכל והיינו כהלכה, שלא הגיור נעשה

המחשבה  שתשמש  באופן  המחשבה בכח השימוש 

הנחש , קלי' בבחי ' הר "ז הגשמי , העצמי הרצון את 

כשתשמש  רק היא הטובה המחשבה וכח

ה', לרצון  בביטול היינו  קונה את לשמש המחשבה

את לשמש  אלא נבראתי לא 'אני חז"ל  לשון (בבחי'

ואכמ"ל].קוני')

ùôðáù ãùä çëá úåùîúùä –––– íñ÷ä 'éì÷

íãàä

'éì÷å [ãëשמשתמשת הקליפה היא הקסם

האדם, שבנפש  השד  כח עם

ידיעות מיני כל אצלה טוב שיש  מעורבות  (שהן

החושך בריבוי בערבוביא משמשים ואור חושך ורע,

הטוב) מיעוט על פעולותוהרע אדם שעושה

שונים  באופנים ידיעות ממנה לקבל שונות

[והארכנו דקוסם לאו  באיסור נאסרו  שכולם

לגבי החכמה ים שבשו "ת בתשובות זה בענין 

הטמאה  בחכמה בהשתמשות דקוסם איסור 

אחד ' 'מח ידי הנקראת  על ושאלות (בדיקה

אוהשריר) במטוטלת השימוש באיסור  וכן

זה  שעל האדם, שאלות  לפי המתנועעים במקל

בקרא יב)נאמר  ד , ישאל (הושע בעצו  'עמי 

הנ"ל  המטוטלת  כעין  שהוא לו ', יגיד ומקלו 

דומה  אופן  יש וכן  השאלה, לפי שמתנועעת

היום) עד  הם (הידוע זה שכל במקל], בשאלה

הטמא  השד  כח ידי  על הנעשות פעולות

על  העונה שהוא האדם נפש בתוך  שנמצא

הגויים)השאלות  חכמת בספרי אף כן ,(וכמובא

בשאלות בפניה עצמנו  לטמאות  לנו  ואסור 

והמטעות המכזבות  תשובותיה ובקבלת אליה

ה"י.

_________________________

ענין יט. הנה אל. פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת  בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי פרשתן, בריש השילוח  מי ז"ל

רואה  לא, או לעשות אם בדבר מסופק הוא אם דהיינו להיפך  הוא וקסם מדעתו, זה דבר להסיר מבלי בדבר התעקשות הוא נחש 

במקומם  שלא אסורים ושניהם מעצמו שיתנהג כפי לראות היינו קסם וזהו יעשה, לא לאו ואם יעשה וכסדר כשורה לו ילך  אם

צריך  רק  מעצמו שיתנהג כפי הדבר ולעזוב בדבר לחשות  לו אסור הש"י רצון את  בברור האדם ידע  באם דהיינו להם, הראוי

בלי  בעצמו הדבר שיתנהג כפי להתבונן רק בתוקף  להיות אסור בדבר מסופק  שהאדם ובמקום בתקיפות, ולעשות כארי להתגבר

ובלתי  הוא, מה' כי הבין מזה השתדלותו, שום בלי לנגדו באה שהספינה היינו במברא בדק  רב בגמ' שמצינו כמו כלל, דעתו

הש"י  רצון אחר נמשך  לבו אין ועוד בשלימות שאינו האדם נקרא יעקב כי נחש  ביעקב כתיב ולכן נוסע, הי' לא הזה הסימן

לא  כי אמר ולכן הוא, קטן כי יעקב יקום מי כמ "ש  יעקב, ע"ש  קוראם ישראל בקטנות שמדבר בשעה שהנביא שמצינו וכמו

הש"י  שינהג כמו ויראה מעליו נגיעה כל יסלק  רק כלל, בעקשות  ילך לא בדבר מסופק מישראל שהנפש  בשעה ביעקב, נחש 

היא  דבר שום במחשבתו וכשיפול בשלימות  הש"י רצון אחר נמשך  שלבו מי היינו בישראל, קסם ולא הזה, הדבר יעשה כך 

היה  ובזה הש "י, דעת על ח "ו יעבור לאו באם כי בתקיפות הדבר עושה רק בהתרשלות ואינו לו, שהשפיע  הש "י מרצון רק

עכל"ק . ערכו. את  מכיר אחד שכל לישראל משבח בלעם



תשע"ז  בלק פרשת דא"ח לז ליקוטי 

 ïá íòìá 'éì÷ úàîåè 'éçáá  úåàîåèä  åìà  ìë

 à"èñã úòã –––– øåòá

ìëå [ äë בלעם לטומאת שייכים הטומאות  אלו

בדעת הפוגמת הקלי ' שהוא בעור, בן 

דסט"א דעת ע"י דעתדקדושה עליון', דעת ('יודע

דקדושה  –דעת משרע"ה שכנגד  והמשתמש )דסט"א ,

דעתו בזה מבלבל דסט"א הנ"ל מכזבות  בחכמות 

ה"י בלעם דעת דסט"א, מדעת  ח"ו ומקבל דקדושה

רביז "ל בדברי  ז)[ועיין  סי' קמא לקיחת(ליקו"מ שע"י 

דקלי ' זיווג בבחי ' הר"ז  מרשעים בבחי 'ëעצות ,

הנחש  קלי' עם נישואין  ואוכל, השיאני  הנחש

שאינם  ממקומות  עצות  שלקיחת  והיינו  הקדמוני,

הקדמוני נחש חטא כמו  בבחי' הוא טהורים

הנחש ], טענת  חוה בשמיעת שהתחיל

 éìåãâå íé÷éãöä éøãâ –––– 'äæî øãâå äæî øãâ'

íòìá  úöòî  íéìéöîù øåãä

ë" àùî [ åëוגדולי הצדיקים לעצת כששומעים

ועומדים  גדר הגודרים שהם הדור 

ובבחי ' בלעם, קלי ' נגד  העומדים והם בפרץ,

מחטוא  בלעם את למנוע שרצה במלאך  הנאמר

במקו "א  בזה והבאנו מזה', וגדר  מזה ה'גדר ע"י 

על  אדירים מים בספרו  משקלאוו  הרמ"מ מדברי 

זוטא תשס"ח)אידרא במהדו' קע שהגדרים (דף ,

ברשת ליפול שלא המגינים הם והסייגים

וגדוליàëהסט"א  הצדיקים לעצת ששומעים וע"י  .

מיני ומכל מהסט"א והרחקה גדרים שעשו הדור

הקלי ' כל את  בתוכם שיש טמאים מכשירים

דקדושה הנישואין  בחי' הר"ז  (כמש "כהטמאות,

_________________________

בו כ. נחקק  עצתם, מהם שמקבל ידי ועל עצתם, בדרך וילך  לצדיקים התקרבות  ידי על אלא לאמת  לבוא אפשר ואי שם, זל"ק 

תודיעני", חכמה ובסתם "בטחות אמת , חפץ כשאתה חפצת " אמת "הן נ "א) (תהלים שכתוב כמו מהםאמת, שמקבל העצות כי

לשון  ג) (בראשית " השיאני "הנחש בקליפה  נשואין בחינת הוא  מרשעים , עצות וכשמקבלין וזווג, נשואין בחינת הוא
זוהמא  בה  הטיל נשואין ידי ועל נשואין, בחינת הוא שקבלה  הנחש עצות (שבת נשואין, זוהמתן פסקה סיני הר ובמעמד ,

י  (זהר דקדושה עטין תרי"ג קבלו שם כי כי קמו), נשואין, בבחינת עצה נקרא ולמה בקדושה נשואין להם והיתה ע"ב), פב תרו

זרע, ממנו מקבלין כאלו מאדם, עצה כשמקבלין נמצא, הזרע כלי ההולדה, כלי הם וכליות  יועצות ', 'הכליות ע "א) סא (ברכות

כמו  עטין, תרי"ג הם כי 'תושיה', ונקראת  ע"ב) כו (סנהדרין כח  מתיש  התורה זה ובשביל צדיק או רשע  אם אדם, לפי והכל

וזה  אמת . זרע  כלו הוא הצדיק ועצת כח המתיש  זווג בחינת  נשואין, במקום הם ועצות ותושיה" עצה "לי ח) (משלי שכתוב

ידי  על מה, ידי ועל ואקבצם", להם "אשרקה י) (זכריה שכתוב כמו הגאלה, בחינת שורק " נטעתיך "ואנכי ב) (ירמיה פרוש

אמונה, נקראת  זה ידי ועל לאמת  תבוא הצדיקים עצת  ידי על הנ "ל) נטעתיך" "ואנכי הפסוק סיום בירמיה  (שם אמת " זרע  "כלו

"הן  וזה ממנו שמקבל עצה ידי על הצדיק של השכל טפי מקבל הוא כי כנ"ל, הגאלה תבוא זה ידי ועל אמת, בה אתחבר כד

לאמת, אזכה ואז  מהם, שאקבל עצה ידי על השכל, טפי המח , טפי לקבל שאזכה תודיעני" "חכמה בכליות , בטחות " חפצת אמת

עכל"ק . וכו'. אמת " זרע "כלו נקרא השכל הטפי כי

שם,כא. אזדמנו ז"ל לא ושורוי קדישא  כמו וקרתא כי חומתי', הוא ושורוי אחד, שהכל וציון ירושלים הקדש עיר סוד הוא .

תורה  יסוד מהם כי לל"ת  מזה וגדר למ "ע  מזה גדר וגדרים ול"ת ומ "ע  תורה והן דברים ה' על יסודותיה והתורה שאמונתנו

מציון  כי כמ"ש התורה סוד הוא וציון וחיל חומות  וישית  לנו עז  עיר הם וירושלים ציון סוד קודש בהררי יסודתו כן שבע"פ 

המשפט וזה ומשפט צדק שלם יראה בסוד חומות ב' הם חיזוקיה אך מירושלים ול"ת במ "ע  שהם הלכה זו ה' ודבר תורה תצא

ויראה  למעלה כמ"ש מדות הז' כלל הפנים סוד עילאה בוצינא הוא שענוה ענוה בקשו צדק בקשו בסוד יתן ענוים ומשפט  מסוד

שלא  נהורין ש "ע בסוד בשלימות  כאן שיהיה של"ם וזהו מכאן אחד יברח  שלא והב' השונא יראת  בשביל חומה אחד הן ושלם

ח"ו, מזה יניקה להם יהיה ולא לחוץ העולמות יצא מעניני להשיג  ובפרט בפנימיותיה  התורה סוד  בשכלו לחקור  הבא  והאדם 
והםהעליונים גופו והם דברים ה' ג"כ להכין בנדנוד צריך התורה  מגדרי לצאת שלא "ת ול "ע למ ומזה  מזה גדר חומות הב'

הבורא קל  רצון נגד לפעול אבריו להניע מהם אחד ירוץ ולא קונו רצון לעשות ועומדים מתוקנים כולם כחותיו ע' שיהא ומדותיו ,

ע"כ. וכו'. וטבע בהרגל אצלו נקבע זאת ויהיה בתורתו לנו שגילה ית '



לנפשך  חכמה דעה לח

שם) של רביז"ל והעצות הדעת שמקבלים שבזה ,

ע"י בהצדיקים עי "ז  נכללים הרי הצדיקים

הגאולה  תלויה זה ובענין אליהם, שמתבטלים

המדות בספר רביז"ל אות[כמש"כ  ח"א צדיק  (ערך 

לצדיקים].קנא) בהתקרבות תלוי המשיח דביאת

'÷åðã ãåä ïå÷éúá éåìúä õ÷ä ïéðò øåàéá

êéøàäå [æë האריז"ל עפמש "כ זה בענין 

גואל  'ומביא תיבות בכוונת

ע"י דנוק ' הוד  בנין על מכוונים ששם בניהם', לבני 

הקץ שענין הנ"ל רמז בזה ויש  ץ', ק' (ק"ץ)אותיות 

שהם  שבנ"י היינו  דנוק ', ההוד  דתיקון בענין  תלוי 

שיש  היינו  ההוד , אצלם נפגם הנוק' אל המרכבה

וגדולי צדיקי  אל והביטול בההודאה חסרון  אצלם

ולא  הודו שלא הדורות  בכל הפגם היה וכן  הדור,

שעשו והתקנות  הגדרים אל כראוי  בנ"י  התבטלו

ביטול  של הודאה לשון הוד [וזהו ישראל, גדולי 

שמעון ' לרבי  חכמים 'ומודים בחי' - (שבתלדעתו 

בש"ס) רבים במקומות  וכן ע"א, הודאה עח היינו ,

דעתם]. וביטול

 éîùä é"ò äìåàâä úàéá éøãâì ìåèéáäå  äò

 øåãä éìåãâå  é÷éãö

êéîñäå [çë בעמק המובא המעשה את  לזה

אמר áëהמלך  שהאריז "ל

וכיון  בירושלים, עמם לשבות  שברצונו לתלמידיו 

ועצת לדעת  תיכף התבטלו  לא מהתלמידים שכמה

שוב  נפלו נשותיהם, את לשאול וחפצו האריז"ל

לעצת הראשון  אדם ששמע הקדמוני, נחש לחטא

היה  וכן עולם, של צדיקו – הצדיק  לעצת ולא אשתו 

קריאתו לקול בנ"י שמעו שלא הסופר בעזרא

לירושלים מהגולה עמו עיכוב לעלות עי"ז (והיה

דנוק'הגאולה) הוד בתיקון תלוי  הקץ ותיקון  (כנ "ל,

בניהם') לבני גואל  'ומביא שיודומכוונת  ע"י  היינו ,

הנוק ')בנ"י אל  של (המרכבה והגדרים התקנות שכל

ועל  עליהם ויקבלו  לטובתם הם ישראל וגדולי צדיקי

והעצות הגדרים את ולקיים לעשות לשמור זרעם

עצת של הפגם יתוקן ובזה הדור , וצדיקי גדולי  של

של  האמת  הדעת לקבל ויזכו הרשע, בלעם

ישראל )משרע"ה וגדולי צדיקי אצל דעתו ,(המאיר

בב"א. ברחמים הגאולה לק "ץ נזכה ועי "ז 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

לילך כב. רצו שלא החטא שגרם אלא זלה"ה, האר"י בימי אחד רצון עת היה וכן לב), פרק טז (שער המלך עמק הרב ז"ל

ד' לבוש  צפת , לעיר חוץ תלמידיו עם זלה"ה האר"י יצא כלה להכנסת  סמוך  שבת בערב אחת שפעם המעשה, היה וכך  עמו,

אלים', בני לי"י הבו לדוד 'מזמור מתחיל השדה, נצא דודי לכה בסוד השבת לקבל כדי ומכנסים. ושופיצא הילראק לבן, בגדי

לתלמידים, הרב אמר משוררים שהיו ובתוך  נאה. בניגון מלך ', 'י"י ומזמור השבת', ליום ו'מזמור השבת , לקבלת  מיוסד ופזמון

וחמשה  מעשרים יותר מצפת רחוקה היא וירושלים בירושלים, שבת ונעשה השבת, קודם לירושלים שנלך רצונכם חבירים,

'נלך  שאמרו, כיון לנשינו, אותו ונודיע  מקודם נלך  ואמרו השיבו וקצתם בכך, שומעים אנו התלמידים  קצת השיבו פרסאות .

כולכם  הייתם שאלמלא להגאל. זכות בנו היה שלא לנו, אוי ואמר לכף כף  והכה גדולה, חרדה הרב נתחרד לביתינו' מקודם

שעתה  ישראל, כל נגאלים היו תכף  והפרטיות], הגשמיות [ובהתפשטות גדולה בשמחה לילך רוצים שאתם אחד בפה משיבים

עכ"ל. הרבים. בעונותינו לאיתנו הגלות  חזר בדבר שמאנתם ומתוך  להגאל, עומדת  השעה היתה


