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. åðîî íúñðå  åéðáì õ÷ä úà

äðä מצרים בארץ יעקב של אחרונים שנה י "ז 

טובות שנים "ויחיàהיו נאמר  שעליהם

בארץ  הגדולה השמחה מה להבין וצריך  יעקב",

טובים  היותר  החיים היו  זה במקום ואיך  מצרים,

בארץ  הוא השמחה עיקר והרי  אבינו, יעקב של

_________________________

בארץ א. מצרים בארץ ישראל 'וישב  ויגש): (בסו "פ  לעילא כתיב  מה אמר, שמעון רבי וז"ל : ע"ב) רט"ז (ויחי זוה"ק עי'
מה  סתומה), ויחי דפרשת  (פי' לדא דא בין לאפרשא אתחזי דלא יעקב', 'ויחי וכתיב מאד ', וירבו  ויפרו בה, ויאחזו גשן
וכסופא  בענוגא מלכין, בתפנוקי קיים נמי יעקב  אוף  לגרמייהו, וכסופין ענוגא וקבילו  דמלכין, בתפנוקין קיימי אינון
בצערא  הוו  בצערא יומוי דכל  בגין ויחי, אקרי לא יומוי כל  דהא 'ויחי', אקרי והכא דא. מן דא אתפרש לא לגרמיה,
'ויחי', אקרי למצרים דנחת בתר אבל  רוגז', ויבא נחתי ולא שקטתי ולא שלותי 'לא כ"ו ) ג' (איוב כתיב  עליה אשתכחן,
על  דיתיב  טב כחמר ביניהון יתיב והוא עלמא, ותפנוקי בתענוגי וכולהו  צדיקים, זכאין בנוי לכל חמא מלכא, לבריה חמא

אתחזי. והכי יעקב , לויחי מאד וירבו  ויפרו  בין פריש ולא יעקב ', 'ויחי אקרי כדין דורדייה,
לון  אעבר בצערא הוו, בצערא דיעקב יומוי כל  שמעון, רבי אמר אלא שנה, עשרה שבע טעמא מאי שנה', עשרה 'שבע
דיוסף, לאמיה חמא כאילו בנפשיה אשתלים הוה ביוסף מסתכל  יעקב כד  קמיה, קאים והוה ליוסף  דחמא כיון בקדמיתא,
כדין  מניה, אתפרש יוסף וכד  ביומוי. צערא עליה אעבר דלא כמה בגרמיה דמי והוה דרחל, לשפירו  דמי דיוסף דשפירו
מניה  יוסף  דאתפרש ובזמנא דעבר, מה מכל ליעקב  ליה קשיא דדא רוגז', ויבא נחתי ולא שקטתי ולא שלותי 'לא אתקיים
והוה  כהאי, צערא ליה הוה לא דיעקב  יומין וכל  וגו', רועה' היה שנה עשרה שבע  בן 'יוסף ב') ל "ז (בראשית  כתיב מה
שבע  לך הא עיניך', על ידו  ישית 'ויוסף  ד') מ"ו  (שם ליה, קאתיבו מאי דיוסף, שנה עשרה שבע לאינון יומא כל בכי
וגו ', שנה' עשרה שבע מצרים בארץ יעקב  'ויחי דכתיב  הוא הדא וכסופין, והנאות  ותפנוקין בענוגין אחרנין, שנה עשרה

עכ"ל. וכו '. אקרון חיים כך ובגין אשתכחא , עמיה דקב"ה יקרא שכינתא שנין אינון כל תנא
יעקב  של  שנה ק"ל  אחר באו והם טו"ב , כמנין שהם אלו שנים י"ז סוד שכתב  ויגש פרשת להאריז"ל  הפסוקים שער ועי'
שנה  ק"ל ואחר אלו , בשנים צער ימי ליעקב  היו  ולכן וכו ', מאשתו שפירש אדה"ר של שנה ק"ל ענין בהם שנתקן אבינו
בספה"ק  מבואר שנה י"ז מספר וסוד שם. הליקוטים ספר וע"ע עי"ש. וכו ' טו"ב  שכולו  מהבחינה אדה"ר נשמת בו נכנסה
והוא  ה'ארץ, ו 'את  ה'שמים א'ת בראשית של  ראשון פסוק מר"ת היוצא השם שהוא י"ז, שעולה אהו"ה שם כנגד שהוא

הוי"ה), שם של אחרון חצי הוא השני וחציו אהי "ה, שם של ראשון חצי הוא הראשון (שחציו  הדעת שם הנקרא
שהיה  ובטוב בשמחה חיים שנות עיקר כי חז"ל  מדברי ידוע  דהנה יאמר, או  וז"ל : זו  בפרשה  ישראל אוהב  בספר ועי'
שבע  ג"כ  אביו  אצל  היה למצרים יוסף  שירד וקודם הצדיק, יוסף עם ביחד  היה אשר בעת  רק היה ע "ה, אבינו ליעקב 
כן  כמו היה למצרים יעאע "ה כשירד וגם גו ', רועה היה שנה עשרה שבע  בן יוסף  ב) לז, (בראשית כמ"ש שנה, עשרה
פעמים  שני לבב ובשמחת  בטוב  יעקב שנות הוכפל  ולמה מה על ולהבין לדעת  וצריך  שנה. עשרה שבע ביחד  יוסף עם



לנפשך  חכמה דעה ד

גרוע  מקום שהוא מצרים בארץ ולא ישראל

.áמאד 

äðäåבחז "ל ע"א)איתא נ"ו דכשבקש â (פסחים 

שכינה  ממנו  ונסתלקה הקץ לגלות  יעקב

שמע  לו אמרו  במיטתי, פסול יש שמא להם אמר

יעקב  להם ואמר  אחד , הוי "ה אלקינו הוי"ה ישראל

שם  ואמרו ועד , לעולם מלכותו  כבוד שם ברוך

לכן  אמרו , ויעקב שם ברוך  אמר לא דמשה דכיון

מה  להבין וצריך  ע"כ . בלחש, בשכמל''ו  אומרים

בלחש . בשכמל''ו  אמירת  ענין 

 úåéçä àåä ' íéøöî  õøàá á÷òé éçéå' .à

 øöîä êåú é÷ìàä øåàä  úåèùôúä é" ò  äùòðù

 éðá êåúá ïëåù ä"éåä éðà' ãåñá  ìåáâäå

' ìàøùé

 äðäå'הק האר"י בדברי כ'איתא שער  חיים  (עץ

ה') נשמה,ãפרק  רוח נפש אדם לכל שיש 

_________________________

טו "ב  טוב, כי בו הוכפל הג' וביום הבנין, ימי מז' השלישי יום ומדת  בחי' הוא יעאע "ה כי י"ל  אך  דווקא, שנה עשרה שבע
שנה. י"ז פעמים שני דלבא ורעותה ובחדוה בטוב שנותיו הוכפלו ולזה י"ז, גימטריא הוא

בשורשו מדתו עלה יעאע "ה הנה כי שכל , ושום לב  בהעיר י"ל  מכונם על  הדברים של  ויסוד הענין תוכן להבין כן אמנם
דעת  לבחי' למעלה עלו  ע "ה רבינו ומשה ע"ה אבינו  שיעקב בזוה"ק כדאיתא הקדוש, עליון דעת  מקור לבחי' למעלה
ה'ארץ, ו 'את  ה'שמים א'ת של מר"ת  יוצא הוא הדעת  מקור של הק' השם והנה מלגאו, ומשה מלבר יעקב אך  הקדוש,
גבורות  וה' חסדים ה' כלול הוא ובדעת  למעלה, וכמבואר לבא לעתיד לצדיקים הגנוז  הטוב הוא ושם טו"ב , מספר שעולה
ומדת  בבחי' הוא הק' העליון ודעת הנ "ל . הק' השם ע"י נמתקים והדינין ה'ארץ, ואת ה'שמים את  בסוד מזה לעיל  וכמ"ש
ל "י  ישראל בסוד בדעת למעלה ועולה הת"ת, סוד האמת  קו  והוא וא"ו , בבחי' ג"כ  הוא ויעאע"ה מסה"ק, כנודע וא"ו
ובדעת  ד') כ"ד  (משלי וכמ"ש קצוות הוא"ו אל  ומקורו  משרשו הדעת  וממשיך  הדעת, למקור קדישין מוחין לקבל רא"ש,
הוא"ו אל  ימשך  הדעת  משורש כי רבים, לשון כתיב  דעות  ג') ב ' - א (שמואל ה' דעות אל בסוד  הוא ואז ימלאו , חדרים
הוא"ו בחי' וגם ובשורשו , במקורו  הדעת בסוד הוא וא"ו  כי ווי "ן, שני במילואה ו "ו  סוד וזהו  מהדעת , ונתמלאו  קצוות 
קצוות  הוא"ו  מלאים ואז אמצעי. קו א'מת  בחי' הוא הוא'ו) (שבתוך  והאל "ף  כפולה, וא"ו  הוא ולזה מהדעת, נתמלאו  מדות 
וא"ו סוד  הדעת  בסוד  היה  יעאע"ה ולאשר וכנ"ל. טו"ב  מספרו  שעולה הדעת של  הק' משם ובא המאיר העליון מטוב 

ו שנה, עשרה שבע  פעמים ב' דלבא. וברעותא בטוב  שנותיו  הוכפלו  לזה ישראל.כפולה, האוהב עכ "ל  כ"ז, יבין המשכיל 

יוסף ב. הבית למרן מישרים מגיד ועי' ו '. הערה להלן ומובא נ"א) אות ו' הלכה הודאה ברכת הל ' (או"ח הלכות  לקוטי עי'
ויחי. פרשת ריש ז"ל 

לבניוג . לגלות יעקב  ביקש לכם', ואגידה האספו  ויאמר בניו אל  יעקב  'ויקרא לקיש בן שמעון רבי דאמר שם: הגמ' וז"ל
שיצא  יצחק ואבי ישמעאל ממנו  שיצא כאברהם פסול במיטתי יש ושלום חס  שמא אמר שכינה, ממנו  ונסתלקה הימין קץ
אחד , אלא בלבנו  אין אחד ,כך  אלא בלבך  שאין כשם אמרו  אחד , ה' אלהינו ה' ישראל  שמע בניו  לו אמרו  עשו , ממנו 
משה  אמרו  לא נאמרוהו , נעביד , היכי רבנן אמרי ועד , לעולם מלכותו  כבוד  שם ברוך ואמר אבינו יעקב  פתח שעה באותה
מלך לבת משל אמי רבי דבי אמרי יצחק רבי אמר בחשאי, אותו אומרים שיהו  התקינו  יעקב, אמרו  נאמרוהו , לא רבינו,

עכ"ל. וכו ', בחשאי להביא עבדיה התחילו  צער, לה יש תאמר לא גנאי, לה יש תאמר אם קדירה, ציקי שהריחה

מצדד . החיצון עובי אלו, בחי' ג' בו שאין ואבר אבר לך  ואין ופנימי, ואמצעי חיצון בז"א יש כלים ג' הנה שם: וז"ל 
מן  חיותו נמשך שבכולם החיצון אלו , כלים שרשי ג' אכן אמצעי. בסוד  שביניהן ומה הפנים, מצד  הפנימי ועובי אחור,
עורקים  ע "י הלב , מן חיותו  נמשך אמצעי והכלי החיצון, אותו אל  הדם שהוא המזון שולח  שבהם הכבד וורידי ע "י הכבד,
שחזר  אלא ג"כ  חומרי דם בחי' והוא וזך , דק רוח כעין הרוחני החיות (המזון) שולח שבהם הלב  מן הנמשכין הדופקים
ומזככו חוזר הלב ואז הלב , אל שולח  מובחר והיותר ואבר, אבר כל  אל הממשי דם שולח הכבד כי כנודע  בלב , ונזדכך



תשע"ב  ויחי פר' השל"ס

במח שהם בגופו , מקומות בג' שורים (נשמה)והם

חלקי(נפש)כבד(רוח)לב ב' עוד  יש  ואמנם ,

נכנסים  אינם והם ויחידה, חיה הנקראים הנשמה

מה  להבין וצריך  ראשו. על מקיפים הם אלא בגוף 

דייקא, הגוף  בכלי שמתפשט האלקי  האור ענין 

המקיפים  שהם גדולים היותר האורות  ולכאורה

הם  הכלים, תוך  מתפשטים אין אשר ויחידה דחיה

מופשט  ולהיות  בהם להתדבק  וצריך האורות , עיקר

שצריך מ  הק' האר ''י  וכמ''ש  והגוף , הכלים בחי '

של  ובתורה הקב''ה של במדות  למעלה להדבק 

מיוחדת מעלה רואים אנו מקום ומכל הקב''ה,

תוך  דייקא שמתלבשים דנר"ן  האורות בענין 

בגוף , המתלבשת  הנשמה ענין שהוא הכלים,

ל "ד)וכמ''ש  ל"ה  בתוך (במדבר שוכן הוי "ה אני  כי 

וכתיב ישראל, מ"ה)בני  כ "ט  בתוך (שמות  ושכנתי

וכתיב לאלקים, להם והייתי  ישראל כ"ב בני (ויקרא 

ישראל ל "ב) בני  בתוך  הוי "ה äונקדשתי  אני

בני בתוך שורה האלקי שהאור  דהיינו מקדישכם,

הכתוב ואמר  י"ז )ישראל, ל "א 'ועזבתים (דברים  :

רעות ומצאהו  לאכול, והיה מהם פני והסתרתי

אלוה  אין כי על ההוא ביום ואמר וצרות, רבות 

אין  שכאשר דהיינו  האלה'. הרעות  מצאוני בקרבי 

כל  באים ישראל בני בתוך  השכינה השראת 

שתתפשט  גדול תכלית שהוא והרי  הצרות ,

ישראל  בני בתוך דוקא השכינה .å השראת

ïéðòäå בארץ יעקב "ויחי  סוד  דהנה הוא,

יוסף , עם עתה נתחבר  כאשר  מצרים"

האור  פנימיות סוד והוא היסוד , מדת ה"ס  ויוסף

היסוד  עטרת  בסוד  מצטמצם האור וכאשר  האלקי,

_________________________

רוחניות  (דם) שולח  הלב ואח "כ ואבר, אבר בכל אשר האמצעי כלי אל ומשלחו  זך , רוחניות  (דם) בחי' בו ונעשה ב ') (פעם
המוח מן הנמשכין גידין דרך  האבר, של  הפנימי הכלי אל המוח  שולחו ואז ג', פעם ומזדכך  חוזר ושם המוח, אל זך  היותר
מזה  מזוכך  שזה אלא דם, מיני הם שכולם שבשלשתן השוה הצד  אמנם ההרגשה. כח נקרא הזך  הרוחניות ואותו  כנודע ,

מזה. מזוכך  וזה
בתוכם  הנה כנ"ל, ואבר אבר כל של  הכלים בחי' ג' של  שרשים ג' הם אשר כבד , לב מוח שהם אלו שרשים ג' בתוך והנה

וורידי  ע"י החיצוניים הכלים אל הארותיה משלח ובאמצעותו בכבד , שורה הנפש כי נמצא וא"כ  נשמה, רוח  נפש הדם הוא
הכלים  אל  הארותיו פארות  שולח ובאמצעותו  בלב , שורה ורוח החיצון, בכלי יאירו הנפש אורות כי נמצא וא"כ  כנזכר,
הכלים  אל הארותיו פארות הנשמה שולח ובאמצעותו  הנשמה, בו  שורה והמוח כנ "ל , הדופקים העורקים ע"י האמצעיים
אורם  סובל כלי ואין גדול אורם כי כנגדן, דז"א כלים בחי' עוד  אין ויחידה חיה נגד ואמנם כנ"ל. הגידין ע"י הפנימיים

עכ"ל. וכו ',

תחילה ה. וכו', וכוונתה הקדושה בסוד  וז"ל: ע "א) ט "ל דף העמידה דחזרת  ג' (דרוש קדושה בכוונת הכוונות שער עי'
שנתחייבנו ברע"מ אמור פ' בזוהר ופרשוהו  ישראל " בני בתוך  "ונקדשתי בפסוק שנצטוינו  אחת  עשה מצות לקיים תכוין
הקדושה  בהמשיכו כי לכוין האדם שצריך בזה רמז ישראל, בני בתוך וז"ש ונעריצך , נקדישך קדושת  בסוד ית' שמו  לקדש
ישראל, בני בתוך ונקדשתי וזהו  ית', מקדושתו  האדם ויתקדש ג"כ , ההיא הקדושה בחי' עליו  שתימשך  ית', אליו  העליונה
ית' מקדושתו הקדוש' שנקבל  בר"מ כנז' קדושים והייתם והתקדשתם וזש"ה בתוכם, עמהם יתקדש והוא יתקדשו, שהם
שה"ס כנודע  כבודו" הארץ כל "מלא באומרו  היא הזאת , הקדושה של קבלתו מקום כי נתבאר וכבר עלינו , שנמשיכה
לקבל  המלכות תוך  עצמך לכלול  שתכוין צריך ולכן אמנו, ע"י הקדושה מקבלים ואנו המלכות  בני אנו כי ותכוין המלכות,

עכ"ל. כבודו", הארץ כל  "מלא באומרך  תכוין וזה עליה, הנמשכת  מקדושה

עשרה ו. שבע מצרים בארץ יעקב 'ויחי בחינת וזה וז"ל: נ "א) אות  ו ' הלכה הודאה ברכת הל' (או"ח הלכות  לקוטי עי'
לעיל  לשונו ומובא רט"ז (דף זאת  בפרשה הקדוש בזהר ובפרט  רבה במדרש לברכה זכרונם רבותינו  בדברי ומבואר שנה',
ולכאורה  הקדוש. בזהר שם שאיתא כמו ונחת  בשמחה שחי חייו , ימי עיקר היו  שנה עשרה שבע  שאותן עי"ש), א' הערה
מצרים  גלות  התחיל שאז טמא מקום שהיא מצרים ובארץ בשלוה, ישב לא ישראל  בארץ יושב  שכשהיה הדבר תמוה
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בחי ' סוד  הוא הק', השכינה בחי ' מלכות בחי ' שהוא

חיים בעץ כמ"ש  ל "ב)אפרים שער שאפרים (סוף 

השכינה  סוד והוא מעטה"י, המאיר  האור ה"ס

מלשון  שהוא במצרים ישראל בני בתוך השורה

של  והיופי והחן  הפאר  כל מתגלה ושם וגבול מצר

המצרים  שהוא מצרים בארץ דייקא כי הצדיק, יוסף 

כאשר  שהוא יעקב" "ויחי בחי ' הוא שם והגבולות

מתגלה  אז הגבול, תוך  האלקי האור  מתפשט

חזר  אבינו שיעקב אחר דהנה הקדושה. שלמות 

השראת ענין חזר  הצדיק, יוסף עם להתחבר 

נקרא  הכולל ובערך  ישראל, בני בתוך השכינה

של  הפנימיים המוחין שהוא דצלם, צ' סוד  זו  בחי '

המוחין  משא''כ הגוף , בתוך המתפשטים נר ''ן בחי '

הנקראים  הם בגוף  מתפשטים שאינם המקיפים

יחידה. חיה בחי' שהם ל''מ

 êåúá  íéèùôúîä  íééîéðôä  úåøåàä é"ò .á

ìàøùé úîùðá äðéëùä úàøùä àåäù  óåâä

 éðéðò ìë ìåòôì  íéìåãâ  úåçë ìá÷ì íãàä ìåëé

äãåáòä

ïéðòå הגוף תוך המתפשטים הפנימיים המוחין

איך  ולדעת  לראות  העבודה ענין  הוא

עולם  של אלופו  נמצא ותנועה תנועה ,æ שבכל

להיות הק' בשכינה שיבחר הבחירה הוא והעיקר 

_________________________

שלמות  שעיקר הנ"ל, ואנחה יגון ונס ישיגו  ושמחה ששון ענין הוא זה כל  אך בשלוה, ישב  דייקא שם חייהם את שמררו
הבירור  עיקר שזהו כנ "ל , לשמחה להפכו ואנחה היגון את  לחטוף כשמתגברין הוא החיות, עיקר שזה יתברך בו השמחה
כנ"ל. לשמחה ואנחה היגון ומהפכין שמחליפין ידי על והעיקר כנ"ל. שמחה ידי על  שהוא לעיל , הנזכרות  התמורות  מהיכלי
השמחה  כל וזה לעולם, האדם בא זה בשביל שרק בעולם, אלקותו ולהודיע לגלות  היה האבות עבודת כל  כי הדבר, וכלל

ו ויגון ומכאובות כעס  מלא הזה שהעולם לכל  ידוע זה כי שמחה והחיות, שום ואין וכו ', הבל  חיינו וימי למות  וסופו  אנחה,
יתברך , ה' הוא האמת ועיקר רז"ל, שאמרו  כמו דחיי סמא אמת  כי והאמונה, האמת התנוצצות ידי על אם כי בעולם וחיות
יתברך בו ולהתדבק להתקרב ימיו  כל ולהתייגע  ולחתור יתברך , מציאותו  באמיתת להאמין שהוא לעולם', ה' 'ואמת  בחינת
בו ולדבקה אלקיך ה' את  לאהבה וזרעך , אתה תחיה למען בחיים 'ובחרת  שכתוב  כמו  החיות כל שזה תדבק', 'ובו  בחינת
אבות  כמו לגמרי, הגוף תאוות כל כשמשברין אם כי לזכות , אפשר אי בשלמות הדביקות  זה אבל  וכו', חייך ' הוא כי
ביררו זה ידי ועל זה, ידי על  גדולה לשמחה שבאו  עד  פעם, בכל  עצמן על הקדושה האמונה להמשיך  שזכו  עד העולם,
מטי  בבחינת סוף האין אור להשגת שזכו עד  לעיל , הנזכרות העליות  בכל פעם בכל שעלו  עד  התמורות , מהיכלי פעם בכל 
ויום, יום בכל ישראל  כלל של  העבודה  סדר וכל  רבות. מדרגות  זה בענין יש כי עבודתו, כפי אחד כל  הנ"ל מטי ולא
בה  עוסקין שאנו הנ"ל אמצעיתא בהתורה המבוארין הנ "ל  עליות  בחינת הוא הכל וכו', ותפלין בטלית התפלה סדר בפרט
מן  המלכות להעלות התפלה כונת  כלל כל  שם שמבאר וכו'), דעלמא אמצעיתא כ "ד תורה בלקו "מ (הוא שם כמובן
ויתנוצץ  הנ "ל  ובהתורה בכוונות היטב עיין וכו'. לעולם מעולם וכן וכו ', וכו ' חב"ד  וחג"ת  חג"ת , ילביש ונה"י הקליפות,

עכ"ל. וכו ', מעט לך 

שאלופוז. להורות אלפי"ן ה' בר"ת שיש שלל א'חלק א'שיג א'רדוף  א'ויב א'מר הפסוק על בשלח  פרשת עה"ת  בעש"ט עי'
במרוצת  תלוי הוא האדם חיות כל  כי וז"ל: בנ "י) ולכל  ד "ה בא (פרשת  אפרים מחנה דגל ועי' וכו'. שם מסתתר עולם של 
עם  לישראל  תוספת אחרת  בחינה יש אך  העולם, לאומות  ישראל  שוים זה ובדבר אותו, המחיים והם גידיו  משס "ה הדמים
אלא  נופח אדם כלום חיים, נשמת  באפיו  ויפח ז') ב ', (בראשית כמו  שבתוכם אלוהות  והיינו  הנשמה, בחינת והיא קדוש,
בקרב  השוכן עולם של  אלופו  א' בחינת והוא ויתעלה, יתברך  מעצמות  באפיו חיים נשמת  נופח השי"ת היה וכן מעצמותו ,
הנשמה  אף  העולם כל  ממלא  הוא מה להקב "ה, דומה הנשמה דברים שבה' י'.) (ברכות  רז"ל אמרו ולכן ישראל, איש
שהוא  א' שיש היינו אד"ם בסוד  ישראל בני קדוש עם נקראים זה ידי ועל שורשה, משם כי והיינו  וכו', הגוף  כל  ממלא

הט דמים על תוספות  והוא אותם, המחיה שלהם ד"ם בתוך עולם של וברוךאלופו  ב"ה הוי"ה בחינת  הוא אדם וסוד  בעיים,
אדם  קרוים אתם אתם, אדם ועוד) ס "א. (יבמות חז"ל  כמאמר העולם אומות לא אבל  מ"ה, שם מספר במילואו שהוא שמו
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תורה  היא ועי''כ הק ', בשכינה עת בכל ודבוק קשור 

אשר  המעשה ואת בה ילך אשר הדרך  את לו 

בבחי ' שהוא השכינה עם נקשר  כאשר  כי יעשה,

ישראל, בני בתוך השורה דצלם הצ' סוד  אחת 

הנקרא  שהוא דנר "ן, הפנימיים האורות  סוד שהם

להוציא  ותעצומות  ועוז כח מקבל בקרבי " "אלוה

היה  האדם אם דהיינו העבודה, עניני  כל לפועל

אלא  עצמו בכח אינו שעושה מה שכל מזה יודע

היה  ישראל, בני בתוך השורה הק ' השכינה בכח

שיכול  כלל יודע שאין דברים הרבה לפעול יכול

שהכל  תמיד  חושב האדם כי  אליהם, להגיע ומסוגל

להוציא  כחות לו אין  ולכן הדל, ובכחו מצידו רק  הוא

עת בכל יתבונן האדם אם אך  דברים, הרבה לפועל

שורה  שהשכינה איך ויבין עולם, של אלופו בסוד

מכח  אלא מכחו  כלום פועל ואין ישראל, בנשמת

לפעול  ועצומים גדולים כחות  לו  יהיה הק ', השכינה

העבודה. דרכי כל לפועל ולהוציא מאד הרבה

äîçä íò  äðáìä  úàåùä àåä ïéîéä  õ÷ ãåñ .â

íéìåãâä úåøåàîä éðù ãåñá

äðäå'הק האר''י 'מקץ çכתב הוא הימין קץ דסוד 

יום  שס "ה פעמים ב' שהם ימים', שנתיים

תש "ל, עולה שס"ה פעמים וב' השנה, ימי כמספר 

והוא  תשל"ו , עולה שס "ה ב"פ  של אותיות  ו' ועם

שנת של הימים הוא דשס "ה הוא והענין  הימין . קץ

הלבנה  גם הרי  הלבנה מיעוט קודם ואמנם החמה,

שני בסוד החמה כמו יום שס "ה הילוכה היה

ו ' עם שס''ה פעמים ב' ולכן הגדולים, המאורות

דהיינו הימין , קץ שהוא תשל''ו  עולה אותיות 

שניהם  ויהיו  החמה, עם תשתוה הלבנה כאשר

שס "ה. בחי'

ãåñäå במקום הוא הלבנה מיעוט כל דהנה הוא,

הידיעה  בסוד  באמת  אך הבחירה, סוד

ז ''א, שהוא לחמה שוה המלכות  שהיא הלבנה הרי

לא  ה' אני  דהרי  הגדולים, המאורות שני בסוד

שני שוים לעולם הרי  יתברך  ומצידו  שיניתי ,

נעשה  הבחירה במקום מצידנו  ורק  המאורות,

הז"א  עם שוה המלכות שאין  באופן הלבנה, מיעוט

עת. בכל

 úàååùä ãåñ àåä äîçì  äðáìä úàååùä .ã

äòéãéá øçåáù  éãé  ìò  äòéãéì  äøéçáä

 éë ס עומק  הצדיקים באמת  של הבחירה וד 

שהוא  הק ' הבעש"ט מרן אמר הגדולים

בידיעה  בידיעה èלבחור  לבחור  רק  שצריך  והיינו ,

סוד  עצמו שהוא לחמה, שוה באמת שהלבנה זאת

שום  שאין שידעו לידיעה, הבחירה השואת 

שבאמת שיתברר  וצריך  הק', השכינה רק מציאות 

המאורות שני בסוד  לחמה שוה עצמה מצד הלבנה

לפי שהוא שנתמעטה, נראה לעיננו ורק הגדולים,

למטה  שהוא הצמצום במקום הנבראים ערך 

העיבור  סוד  היודעים צדיקים אך הבחירה, é במקום

_________________________

דמים  שהם אהי"ה רבוע בסוד  מסתתר הוא אך עולם, של  אלופו  היינו א' סוד  שהוא הנשמה חסר להם כי האומות, ולא
וכו ', גמורים חסדים הוא אשר העליון פל"א אותיות שהוא בהם שיש אחד ידי על  הגבורות  נמתקים ובישראל וגבורות ,

עכ"ל.

ימים,ח. שס"ה שנה בכל  כי ר"ל, תש"ל . גימטריא ימים שנתיים בכל  הנה וז"ל : מקץ פרשת  ריש להאריז"ל לקו "ת עי'
עולה  ומלואו ס "ה) (שעולה פשוט אדנ"י כמנין תשל"ו , גימ' שס "ה שס"ה אותיות ו' וכללות תש"ל, הוא שס "ה פעמים וב'

עכ"ל. למעלה, הימין  קץ נקרא והוא תשל "ו, גימ' תרע "א ) (עם וס "ה תרע "א,

והבחירה.ט. הידיעה סוד  במאמר תש"ע  החכמה ים עי'

שקראוי. מה הענין עומק ג"כ  והוא בקיצור: וז"ל  העיבור סוד  בענין ט') סי' כ "ד ענף ד ' דרוש ח"ב  הדע"ה (ספר לשם עי'
העיבור" "סוד בשם רז"ל קראו הנה בזה, זה שיתייחדו יחד  הילוכם ולכוון להשוות ולבנה, חמה מהלך  השוואת לענין רז"ל
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הנה  כי הוא בכ"ז והענין ע "ש. פ "ח  בפדר"א וכמבואר מאד הרבה הזה בסוד  והפליגו ע "ב , כ ' שם השנה בראש כמ"ש
האריז"ל  אמר הנה יום, י"א הלבנה שנת על יתר הוא החמה ושנת שוות, אינם והלבנה החמה שמהלך  מה הסיבה עומק
דב "ן, מהמלכיות וירדו שנפלו  קדושה הניצוצי כלל בסוד  הוא כי לבנה) ערך עינים אור בספר (הובא רא"ה ש"ס בלקוטי
פ"א), הקליפות  שער ובמבו"ש רפ"ב , שביה"כ  בע"ח  (כמ"ש וישסו "ת. דאו "א אחוריים וד' מלכים הז' חלקים, י"א והם
תמיד מתתקנים הם והנה ורפ "ח , ופ"ר דש"ך ניצוצין רבואות  מרבוא הכלולים כלליים אורות י"א המלכות  חסרה והרי
החמה, משנת  הלבנה לשנת יום י"א חסר הנה המלכות, חסרה אשר אורות הי"א אלו ובשביל  המשיח. ביאת עד  מעט  מעט 
בשביה"כ  הרב  (כמ"ש המשיח , בביאת רק אלא ישתוו ולא עתה, באורותיהם וב"ן המ"ה נשתוו שלא מה הענין ג"כ  וזהו 
אלא  ולהתברר להתתקן יוגמר ולא עתה, להמלכות  חסר אשר הנז' הכלליים אורות  י"א חסרון משום והוא ע "ש), ספ "ו 

ובכ "מ). פ "ב ובנסירה ו ' ה' פ ' באנ "ך הרב (וכמ"ש דוקא, המשיח בביאת 
השבוע  ולאותו החודש ולאותו השנה לאותו דוקא, העת  לאותו  ששייך מה הם הנה עת , בכל המתבררים הניצוצין והנה

וכשהם פ"ז). התפילה (שער בפע "ח הרב מדברי וכנודע  רגע , ולאותו יום מ"ן ולאותו בסוד עולים הם הנה מתבררים
(וכמ"ש  ב "ן, דשם המ"ן לאותן השייך  מ"ה דשם מהאור כנגדם מ"ד  מוריד ז"א כי בהזו"ן, היחוד  עי"ז ונעשה להמלכות ,
ולנשמות  לאורות  אותן יולדות  ואח "כ בה ומתתקנים מהם המלכות ומתעברת ז'), סימן סוף י"א  דרוש ומ"ד מ"ן בדרושי
דכל  ותיקון קיום הוא שעי"ז מהם, המלכות  שמתעברת  הניצוצין בירור שהוא העיבור, סוד ענין והוא כולם. העולמות  לכל 

כולם. העולמות 
ומתתקנים  נכללים הם שאז יום, דכל תפילות בהג' הוא היום רגעי פרטי בכל המתבררים הפרטיים ניצוצין תיקון גמר והנה
הכללי  בהתיקון ומתתקנים נכללים הם שאז בשבת , הוא שבוע דכל הימים דפרטי תיקון וגמר יום. לאותו השייך בהתיקון
הוא  החדשים פרטי דכל  תיקון גמר וכן חודש. בראש הוא חודש דכל  השבועות דפרטי תיקון וגמר השבוע. לאותו השייך
לגמר  מיוחדים עיתים יש ועד "ז לשנים. השנה ראש שהוא בתשרי באחד  הוא השנים ודפרטי לחדשים. ראשון שהוא בניסן
השנה  ראש באלול באחד  וכמ"ש מחבירו . חלוק אחד לכל  מיוחד  וזמן עת  מדבר חי צומח  מהדומם אחד  דכל  הניצוצין תיקון
זה  דומים שאין משום אחר למין כ "א נחשב כי בחברתה הנולדים על  זו  בשנה הנולדים מן מעשרים שאין בהמה, למעשר
תבואה  למעשרות בתשרי ובאחד  לאילנות, השנה ראש בשבט  ובט"ו ד '). משנה פ"ג יצירה בספר הרמב "ן (וכמ"ש לזה.

השנה. דאותה הפרטים דכל  תיקונם גמר נגמר אז לכ"א הקצוב שנה בסוף כי וירקות.
ולעלות  להתתקן מתחילים שהם הבא, החודש לאותו  השייך  הניצוצין בירור על הוא הוראתה הלבנה חידוש עת  כל והנה
ע"ב) רמ"ח דף (פינחס ברע "מ הוא וכן ר"ח , בדרושי הרב בדברי כמבואר היחוד  הוא  חודש בראש כי עיבור, בסוד  בה
צריכים  היו  אשר העיבור סוד והוא הזה. מהיחוד  המלכות  ומתעברת  בבעלה, לאתקרבא סיהרא אתדכיאת חודש דבראש

בזה. בקי להיות  החודש לקידוש המתקבצים החכמים
באדם  כולם כלולים היו אשר וגידיו אבריו  פרטי בכל אדם פרצוף  קומת כללות הם הנה כולם הניצוצין הנה כי והיינו
ויש  בשערו תלוי שהוא ויש בראשו תלוי שהוא יש כי ג') סי' פ"מ רבה (בשמות  רז"ל  שאמרו  וכמו  החטא, קודם הראשון
קומת  ג"כ שהם בהקליפות כולם נפלו  החטא וע "י כו', באזנו ויש בפיו ויש בחוטמו  ויש בעיניו  ויש במצחו תלוי שהוא
של  הזמן כל כי הזמן, הוא כן אדם, פרצוף קומת  בבחי' הם שנפלו  שהניצוצין ע "ד והנה וכו '. בליעל  האדם אדם, פרצוף 
הפרצוף  אברי הם ומכוונים הזמן, לאותו  הראויות  הנשמות עת בכל ויוצאים אחד, פרצוף  בבחי' הם שנה אלפים הששת 
ע"ד ). קט "ו  ס"ט בתיקון הגר"א ובדברי ע"ג, מ"ט זו"ח בתקוני שמבואר (וכמו הזמן, של הפרצוף  אברי נגד  הנשמות של 
וחודש  חודש לכל השייך הניצוצין בפרטי בכ"ז. בקיאים להיות החודש את לקדש המתקבצים החכמים צריכים היו ובכ "ז
נקרא  אז לו, המכוונת בשעה יוצא ואם דו "ן, בבחי' הם והזמן הנשמות כי לו . הראוי בזמן אחד כל ביומו יום כל  לתקן
זכה  לא הרי לו, המכוונת  בשעה יוצא לא ואם לו, וטוב  צדיק והוא עניניו  בכל  שעתיה ליה קיימא ואז זוגו , לבת שזוכה

וכו '. דוחקתו ושעה שעתא ליה קיימא לא כי לו , ורע  צדיק הוא הנה צדיק הוא אם גם ואז זוגו, לבת
לאותו הראוי הניצוצין אותן את לתקן בכ "ז ולכוון זה, בכל  בקיאים יהיו  החודש לקידוש המזומנים שכל צריך  היה והנה
השוואת  סוד  עיקר והוא למעלה, למעלה אשר הפרצופים כל יחוד וכן כהראוי, הזו "ן יחוד  בזה גורמים היו  ואז החודש,



תשע"ב  ויחי פר' ט של"ס

החמה, עם הלבנה השואת של העמוק הסוד  שהוא

ב' בסוד  לחמה שוה הלבנה שבאמת  יודעים הם

העולה שס ''ה שס''ה ו')פעמים תשל''ו(בתוספת

הימין . קץ שהוא

 éë מרגישים אנו  שאין הוא הלבנה מיעוט סוד 

שכל  חושבים ואנו  בתוכנו, שורה שהקב''ה

מרגישים  ולכן העצמי, מכחנו הוא שעושים מה

אלוה  אין  כי  "על מאה"כ  וזה התמעטות, ענין 

המוחין  שהוא דצלם הצ' סוד כי  וגו', בקרבי "

השורה  לאור  שזוכים הרי לזה, זוכים אם הפנימיים,

המשכת בכל באמת  כי ישראל, נשמת  בפנימיות 

מוחין  מזה נמשך  הרי דאצילות, לזו "ן  המוחין

הנמשכים  דזו"ן נה"י  ידי  על ישראל לנשמת

הצדיקים  בנה''יàéלנשמות  העומדים יעו''ר כי ,

מתחילים  וכאשר ישראל, נשמת  שורש  הם דזו ''ן 

שהקב''ה  ומרגישים השכינה, השראת להרגיש

מתחילים  אז  ותנועה, תנועה בכל האדם מנהיג

שני בסוד הם הזו "ן  שורש שבאמת להבין 

כי ממש, כאחד בקומתם שוים הגדולים המאורות

ההסתר , למטה נמשך ידו  על אשר  הצמצום סוד רק 

בבחי ' מיעוט ויש שנים בחי' יש  כאילו  המראה הוא

תנועה  בכל מרגיש האדם כאשר  אך המלכות ,

ההוד  מדת בסוד אותו, מנהיג שהקב''ה ותנועה

על  העולמים כל לבורא שמודה 'יהודה' בבחי '

הקב''ה  הוא שהכל האמיתית הריáéהמציאות ,

_________________________

ומזלין  תקופין חשבון איהי שכינתא ע "א). ס"ו  כ "א (תיקון בתיקונים וכמ"ש יחד  להשוותם הלבנה, ומהלך החמה מהלך 
להשוות  ידע ואם שם ואמר ז"א. עם לייחדה השכינה תיקון הוא בכ "ז. מחשבים שאנו  שהחשבון ר"ל ועיבורין. ומולדין
עבודת  בספר עוד  וע ' בהגר"א. ע "ש כולא, ומייחד  וזו "ן או"א ישוון בדא כו' לון ולייחדא הלבנה שנת  עם החמה שנת

פ "ב. תורה סתרי בחלק ז"ל גבאי להר"מ הקודש
עיבור  בעת כי פ "ח  בפדר"א אמרו  לכן הקודש רוח  ע"פ  רק אלא במכוון לדעת אפשר אי הרי הנז' בכל  שהידיעה ומשום
ותמ"ח אלפים ב ' החודש) (פיסקא ובפסיקתא ע"ש. לדבריהם, שמסכים קול בת  שומעין והיו השם, את  מזכירין היו  השנה
את  ומחדש השנים את ומקדש עיבורים ומעבר חשבונות ומחשב  יושב הקב "ה היה ממצרים ישראל  יצאו  שלא עד שנים
החודש  שנאמר לכם מסורים הם הרי ואילך  מכאן הקב "ה  להם אמר כו', להם מסרן ממצרים ישראל שיצאו כיון החדשים,
לשעבר  אלינו , ומחשבותיך נפלאותיך  אלהי ה' אתה עשית  רבות ג') הלכה פ"א השנה (ראש ובירושלמי כו', לכם הזה

אלינו . ומחשבותיך נפלאותיך  ואילך  מכאן עשית , רבות
בעלמא, חושבנא רק הוא הנה הזה החכמה שעצם הגם שנה, ועיבור חדשים בקידוש רז"ל שהפליגו ההפלגה גודל  לנו והרי

בקיאים  הם הרי או"ה חכמי וגם ע"ב, צ"ה בחולין כמ"ש מאומה מזה יוחנן ר' נתפעל  הוא ולא בזה הכוונה עומק אך  בזה,
והשנה  החודש לאותו  השייכים הניצוצין פרטי על שנה ועיבור החודש קידוש בעת לכוון צריכים היו כי שאמרנו , כמו 
מציאויות  דכל והכחות  השורשים הם וכן הנולדים, הנשמות דכל  השורשים הם הרי והניצוצין ולהעלותם, ולבררם לתקנם
ערך לפי תמיד  הכל  שמתנהג כולה, הההגה כל תלוי ובהם עת, בכל  המתחדשים כולם הדצח "מ חלקי שבכל הפרטיים
והפרצופים, האורות  ותיקוני יחודי כל וכן כולו , העולם קיום תלוי ובזה והאיכות, הכמות לפי דהניצוצין ובירורם תיקונם
השייכים  הפרטים בתיקון לכוון השנה את ומעברים החודש את המקדשים הב"ד  צריכים היו  אשר כנ "ל  העיבור סוד  והוא
ההיא, בשעה ההוא במקום העומדים לאותן אשריהם פ"ח שם בפדר"א אמרו ולכן דוקא, השנה ולאותו דוקא החודש לאותו 
וזהו ט'. הלכה י"ט פ ' סופרים ובמסכת  ע "ש. מהלכין, הן הקב "ה של  פניו  באור יהלכון, פניך  באור אומר הכתוב  עליהם
דשיתין  עיבורא יוחנן לר' ששלח  מה וכן גולה, לכולה לתקוני יכילנא ואמר ירחינאה בשם שמואל  שנקרא מה הענין עומק

הלשם. עכ "ל  הנז', העיבור סוד בכל לכוון בקי היה כי שנין,

שזו"ן יא. דרך  על והיינו  וכו ', דזו "ן מוחין תוך  מלובשים באים לצדיקים הנמשכים דהנרנח "י ע"ב ל"ד  דף  שלום נהר עי'
הענין. כל עי "ש דזו "ן, מנה "י שבאים לצדיקים הנמשים הנרנח "י הוא כך דאו "א מנה"י המוחין מקבלים

בחי'יב. הם ולוי שמעון שראובן אחיך, יודך  אתה יהודה במאמר מ"ה) דף ויחי (פרשת ז"ל הבע "ת  לרבינו  אור תורה עי'



לנפשך  חכמה דעה י 

לסוד  להגיע ויכול שבבריאה, ההסתר  מבטל הוא

שאין  הידיעה סוד שהוא הגדולים, המאורות שני

וכלל. כלל יתברך  בלעדו מציאות  שום

 ÷åìà ïéàù úîçî àåä  úåòøäå úåøöä ìë .ä

 óåâá é÷ìàä øåàä  úåèùôúä é"òå éáø÷á

 úåøöäå øúñää ìë  ìèáúî

ïëìåלהחיות שהוא מצרים" בארץ יעקב "ויחי

הצמצום  מקום הוא אשר  מצרים 'ארץ בחי'

את הסובבים והגבולים המצרים בסוד  וההסתר 

כל  נמשך  מזה אשר האמת, את  ומסתירים האדם

דבר  כל שעושים שמרגישים בבריאה, ואנחה היגון

האדם  וכאילו ידי, ועוצם בכחי תלוי  והכל לבד

על  אשר  ההסתר  עיקר והוא לבד , עצמו  את מנהיג

מצאוני בקרבי  אלוה אין כי 'על הכתוב אמר זה

בארץ  חיות  ממשיך אם אבל האלה', הרעות 

המוחין  התפשטות שמרגיש באופן מצרים,

הנר "ן  בסוד הגוף , תוך דייקא הנמשכים הפנימיים

כל  בזה מבטל הרי וכבד, לב במח המתפשטים

בארץ  יעקב "ויחי  עי"כ ונעשה מצרים של ההסתר

שנה". עשרה שבע מצרים

äðäå המוחין בסוד  הנמשכים הקדושים השמות

גילוי להרגיש ידם על צריכים הפנימיים,

צ' בסוד  דבקות , יראה אהבה שהם במדות אלקות 

להגיע  יכולים ואז  ישראל, בנשמת השורה דצלם

אלוק" אחזה "מבשרי בסוד  הקדושה להרגיש אף

להרגיש  ויכולים בבשר, המלובשת  הנפש  שהוא

המתפשט  האלקי  האור  את  שבגוף מדרגה בכל

מזה  למעלה מדרגה עוד יש ואמנם שם. ושורה

הוא  שענינו  מהגוף , למעלה שהם המקיפים בסוד

שאמרו בסוד  הגשמי, הגוף  את כלל מרגישים שלא

ע"ב)חז"ל י"ז ברכות שהודה (ירושלמי מתניה ר' על

לא  כי למודים, כשהגיע מאליו שכרע לראשו 

הגוף  את כלל עולים âé הרגיש  כאשר  והוא ,

_________________________

באור  והתכללות ביטול בחי' הוא הודאה, בחי' שהוא יהודה בחי' אבל עלמין, כל  ממלא בבחי' המדות ידי על  אלקות  השגת 
בבחי' ובחשאי בלחש היא תפלה ולכן עשרה, שמונה שבתפלת השתחואות  בחי' הן והן עלמין, כל  הסובב ממש ב "ה א"ס 
בחי' רק כלל, אהבה בשם עולה ואינה וכו ' כלל  והשפעה המשכה בגדר שאינה השתלשלות , מבחי' למעלה למעלה סוכ "ע 
בחי' להיות שכדי רק וכו ', ממש ואפס  כאין להיות  ממש אביה חיק אל השתפכות  בחי' והיינו לגמרי, ממש במציאות  ביטול
להקדים  שצריך אחיך" "יודוך  להיות  צריך לנוכח , הוא כאילו בגילוי להיות דהיינו  "אתה" בבחי' יהודה בחי' שהוא זו
לא  ולוי, שמעון ראובן בחי' קדימת בלי כי זו, הודאה בחי' גילוי יומשך  ידם ועל שבהם ולוי שמעון ראובן בחי' תחילה

תפלת נמשך להתחיל  אפשר אי ולכן ומקיף, העלם בבחי' אלא גילוי, בבחי' וכו ' והתכללות ביטול  בחינת שהוא יהודה  בחי'
עי"ש. וכו ', וקר"ש אור ויוצר פסוד"ז קדימת בלי עשרה שמונה

כל יג. שכוונת  שם, הירושלמי דברי בביאור שהאריך י"א) דף (בהקדמה מזידיטשוב  למהרצ"ה הילולים קודש פרי עי'
מופשטים  כך  כל  שהיו  הוא, תפלה) ועיון ד"ה ע "ב  ט "ז ר"ה בתוס ' דבריהם (ומובא אלו  מליצות  שאמרו חכמים אותם
שהוא  בהון', חד  וגרמוהי וחיוהי 'איהו דרך על  ממילא, פועל  היה שהגוף  עד החומר הזדככות  כך  כל  להם והיה לגמרי
חסידים  ענין פי' שם ובהמשך  עי"ש. וכו ', אחד  והמעשה שהמחשבה באופן שהוא באצילות, הכלים עם האורות  יחוד
לעולם  מעולם הולכים שהיו שפירושו  למקום, לבם את מכוונים שיהיו  כדי התפלה קודם אחת  שעה שוהים שהיו הראשונים
הא"ס שצמצם הראשון הצמצום על דקאי עולם', של מקומו  'הקב"ה בסוד ל "מקום" לבם התפלה קודם מכוונים שהיו  עד 
והעלו עלו אחת  בשעה והחסידים תכלית, בעל  בלתי ית' בגדולתו  ועשה ויצר וברא האציל  אשר לעולמות  מקום לעשות

וכו '. הנ "ל  אח"ת שע "ה בתפלה ונזדווגו מוכן, הזווג היה ואז העולמות , כל כלולים בו אשר מקום אותו עד מ"ן
צריכין  אין אלו אצילות , לערך  ועלו חומרם הזדככו  אשר המה בארץ אשר לקדושים כי העולה הכלל  דברינו  לפי ונמצא
מפסיקין  אינם והם קודש, ותנועותם עשייתם וכל  למקום, לבם את  ומכוונים ראשם על המוחין שוהין תמיד  כי כוונה,
באותיות  וליחד לצרף פרחים ומונה היחוד , בצנורי דבוקה תמיד ומחשבתם יחודים, אצלם והכל אומנתן, תורתן כי לתפלה



תשע"ב  ויחי פר' יא של"ס

את כלל מרגישים שאין  עד העליונים בעולמות 

המקיפים  שורש  בסוד והוא הגוף, מציאות 

ולעולם  הגוף. מעל השורים דצלם דל"מ העליונים

הפנימיים  האורות  את  הן  המדרגות, שני את צריך

המקיפים  האורות  את  והן הגוף , תוך  המתפשטים

הגוף . מבחי' למעלה שהם

 éåìéâ ùéâøäì êéøö  äìôúä  úãåáò úìéçúá .å

 úåìòì ë" çàå  íééîéðôä ïéçåîä ãöî úå÷ìà

 óåâäî  äìòîì àåäù íéôé÷îä 'éçáì

äðäå להרגיש צריך התפלה עבודת בתחילת

בחי ' שהוא המצר  מצד  אלקות גילוי

בגוף  להרגיש  וצריך הגוף, של הגבול שהוא מצרים

המשכת בכל ולהרגיש  אלוק , אחזה מבשרי סוד

בשכל מתפשט איך חב"ד)מוחין ובמדות(בסוד 

ו"ק) דצלם (בסוד דצ' פנימיים מוחין  בחי ' והוא ,

ובנה"י, ובחג"ת בחב"ד  הקומה בכל המתפשטים

שהוא  גדולה, יותר למדרגה לעלות צריך  ואח''כ 

בסוד  והוא כלל, גופו מציאות כלל ירגיש  שלא

מקיפ  מלמעלה המוחין  מקיפים שהם דצלם, דל"מ ים

הגוף . תוך  מוגבלים בלתי

 äðäãח')כתיב נ"ב  יראו(ישעי' בעין  עין "כי 

בשכינה  ההרגשה שהוא ציון " ה' בשוב

אלוק  אחזה מבשרי  בסוד  בגוף  השורה ,ãéהק'

מטפס  להיות אח''כ וצריך  ויורד  מטפס בבחי '

את הגוף דרך תחילה משיג אחד מצד  כי  ועולה,

לעולמות לעלות יכול ועי ''כ  האלקי , האור 

בחי ' כפי  כלל שאינו  בחי ' יש  ומאידך  העליונים,

האחד  המדרגות , ב' עת  בכל האדם וצריך  הגוף ,

להיות והב' הגוף , ידי  על הדבקות  להרגיש הוא

_________________________

לפרש  מחשבתו שם ואינו התפארת, יחוד  בצרופי דבוקה ומחשבתו וכדומה רפאינו  ברכת  בפיו ואומר ית', שמותיו וצרופי
מקודם  צריך שאינו כמו מאליו , נעשית הרפואה כי כוונה, צריך  אין בודאי זה רפואה, לו שיהיה ולכוין רפאינו תיבת לו 
ועי' שם. מהרצ"ה עכ"ל וכו', אחד רגע  אצלו נפסק אינו  והיחוד רבינו, בדברי לעיל  כנזכר המאכל , ילעוס איך  לחשוב

ואכמ"ל. תע"ט , תע "ח דף  ושם תש"ע  החכמה בים כוונתי" לא יומי מן "אנא במאמר היטב

שעיקר יד. וכו ' יראו  בעין עין כי כתיב  והנה וז"ל : קי"ז) (דף  ויחי בפרשת  ז"ל  מפאריטש הלל  למוהר"ר הרימון בפלח עי'
בחי' שהוא וכו' דאצילות  ספירות בי' המלובש ממש א"ס אור בעצמות  ויסתכלו  שיראו לבא לעתיד  יהיה השכר קיבול 

הע  עין בחי' והוא וכו ', באצבעו  מראה אחד שכל  זה" אלקינו "הנה וכאמור מלא' אני הארץ ואת השמים ד 'את  ליון עצמיות 
בבחי' בתחלה ההסתכלות ידי על אם כי זאת  לבחי' להגיע אפשר אי אך מלא", ד"אני בעצמות  והסתכלות הראיה בחי'
בעלוי  רבות  בחי' יש אחד  ובכל  העליון, עדן וגן התחתון עדן גן בחי' כמה בו שיש עדן, הגן בחי' שזהו  מלא', ד 'אני הגילוי

וכו '. לבא לעתיד הנ"ל מלא דאני בעצמות  להסתכל יבואו ובזה עלוי, אחר
והסתכלות  הראיה  ידי על נמשך הכל מלא, אני בבחי' והסתכלות  הראיה בחי' כל  אשר הכוונה בעין" עין "כי מש"א אך
בחי' ג"כ  שנקרא מהותו  ולא במציאותו הסתכלות  בחי' שהוא אלה", ברא מי וראו  עיניכם מרום "שאו ענין שהוא דעכשיו ,
ברא  ד 'מי איך ומתבוננת בגוף  הנשמה התלבשות ידי דעל כו', עליה לצורך  הוא בגוף הנשמה דירידת וכידוע וכו', ראיה
ביטול  איכות שתראה הטבעית  בנפש ראיה בחי' שפועלת  מה והוא הבנה, לשון שמע כי כו ' ישראל  שמע ענין שזהו  אלה',
נגררים  הטבעית  שבנפש המדות כי כו', לבבך  בכל ואהבת בחי' נעשה ועי"ז דייקא, ההתבוננות  ידי על שזהו לאין, היש
מאד , גבוה בבחי' האלקית  הנשמה את מעלה הוא הטבעית, הנפש דהתהפכות זאת  ובחינה כו ', השכליית דנפש השכל אחר
בפסוקי  ההתבוננות  כל ולכן כנ "ל , מלא דאני בעצמות והסתכלות הראיה בחי' שהוא העליון עין בבחי' להסתכל והיינו
ובחי' לאין, דיש הביטול  איכות שבגוף  השכליית  לנפש להראות  בכדי גשמית, שבעשיה תחתונים בדברים רק הוא דזמרה
המדות  בחי' שהם הטבעית הנפש תתהפך ממילא ועי"ז הגשמיים, תחתונים בדברים רק מגיע  אינו השכליית  דנפש הראיה
עין  שיתעלה והיינו  יראו', בעין עין 'כי וזהו  וכו ', העליון עין לבחי' הנשמה נתעלית  וממילא הוי"ה, את לאהבה שבלב 

הענין. כל באורך  ועי"ש עכ"ל. וכו ', כנ "ל  בעצמיות להסתכל העליון בעין התחתון



לנפשך  חכמה דעה יב 

לעולמות ולעלות  הגוף ממציאות  לגמרי  מופשט

ידי על שבא התוספת ענין עכ''פ  אך  העליונים.

שהוא  הצדיק  יוסף  של ההתלהבות שהוא הגוף 

ובכח  בבנימין , שמתלבש  יוסף  של עטה''י של האור 

סוד  המלכות בחי ' שהוא ביהודה מתלבש  בנימין

יותר  ומתברר  נתוסף זו התלהבות ידי ועל הגוף ,

בסוד  ישראל בנשמת השכינה השראת ענין 

המקיפים  עי''כ מעורר  ואז אלוק, אחזה מבשרי 

והתפשטות התלבשות  כפי  כי ביותר, העמוקים

להמשיך  יכול כך נמוכה, יותר במדרגה האורות

עי''כ  להגיע ויכול כידוע, עליונים יותר  אורות אח"כ

המאורות שני בבחי ' שהם כך  כל עליונים למוחין

בקומתם  השוים וב''ן  המ''ה סוד  .åè הגדולים,

 ñôèî äéäù éãé ìò øåáâä  ïåùîù ìù  åçë .æ

ìáé÷ ë"éòå óåâáù éîéðôä øåàä 'éçáì ãøåéå

äìòîì äìåòå ñôèî  úåéäì íéìåãâ  úåçë

 äðäå דן את ע"ה אבינו יעקב בירך  כאשר

שהביא  כמו הגבור  שמשון  על נתנבא

דן  משבט שבא שריה ועל משיח, על וכן רש "י ,

בזוה"ק  במדרשæè כדאיתא ואיתא רבה , (בראשית 

י"ד) שמשון צ"ח את רואה אבינו יעקב שהיה

המשיח, מלך  שהוא בו  אותו וסבור שראה  (כיון 

ה') קיויתי לישועתך  מת, זה  אף  אמר  ע"כ .שמת ,

ה' רוח "ותחל הגיבור בשמשון  כתיב והנה

תנועה  בכל הק' מהשכינה כחות  קיבל כי לפעמו",

ולכן  מאד, עליונים כחות  לו היה ולכן ותנועה,

_________________________

בהקדמת טו. מוהרש"ש כמ"ש דא"ק וב"ן במ"ה הם הגדולים המאורות  שני בבחי' בקומתם השוים הגדולים זו "ן שרשי
המאורות  שני והם דכללות , זו "ן והם וז"ל : שעות דכ "ד הכוללים הזו"ן  בענין ע"ג) כ "ב  (דף בנה"ש בינה לשכוי הנותן
דא"א  פאות  בשני המושרשים זו "ן שרשי וכמו עכ "ל . וכו', דא"ק וב "ן המ"ה והם לילה, ומדת יום מדת ונקראים הגדולים,
דאריך כתר פרצוף  כשנתקן כי וז"ל: ע"ג) ל"ד  (דף  הנה"ש וכמ"ש בקומתם, שוים הגדולים המאורות  שני בחי' נקראים

דכת  כתרים ושני האצילות, פרצופי דכל דחכמות דכתרים מהכתרים נתקן ניתנודאצילות  דז"א וב "ן דמ"ה דחכמות  רים
הגודולים  המאורות  שני נאמר ועליהם ונוקבא, דכר דז"א ודב"ן דמ"ה הו"ק ר"ל דזו"ן, שרשים והם ראשו, פיאות  בב'
ה' ה' כוונת  בביאור פי"א) א"א שער בע "ח הוא וכן דויעבור, ו ' (דרוש בשעה"כ לדבריו ומקור עכ "ל . בקומתם, שוים
בחי' שהם דא"א הראש פאות  בשני והם ב "ש, בא"ת  הוי"ה חילוף שהוא מצפ "ץ מצפ"ץ שמות  ב' שה"ס  מדות , י"ג שלפני
בקומתם, שוים הגדולים המאורות שני שהם זו "ן שרשי בסוד  והם דיקנא, דתיקוני מדות  הי"ג שרשי והם דגלגלתא, מלכות
הם  הגדולים המאורות  ששני ע "א, כ' דף בראשית  הזוה"ק מדברי ומקורו  אלקים, בסוד ולא הוי"ה חילוף  בסוד  הם ולכן

ואכמ"ל. עיש"ה אלהים, דהוי"ה שלים שמא בבחי' זו "ן סוד 

דא טז. סוס עקבי הנושך צליה, דא ארח  עלי שפיפון שמשון, דא דרך עלי נחש דן יהי וז"ל: ע"ב) קצ"ד (ח"ג זוה"ק עי
ויפול  הרכב, כל  את  דוד ויעקור ד ') ח ' (ש"ב  דכתיב דדוד גבורתיה תליא ובגיניה מדן, אתי דהוה דדוד בהדיה דהוה עירא
בשאר  וקרבין נוקמין למעבד איהו  וזמין דדן, משבטא הוי ואיהו  דאפרים, משיחא בהדי למיתי דזמין שריה דא אחור רוכבו 
קרא, להאי דאוקמוה גב על  ואף יהו "ה". קויתי "לישועתך  דכתיב  דישראל , לפורקנא מחכה הוי כדין יקום, דא וכד  עמין,

עכ"ל. ואוכח , קרא אתא דא ועל דאוקמוה, וכמה דאתמר כמה דמלה ברירו  אבל
מיהודה  אביו שבטים, משני שיצא דוד  בן משיח זה יהודה' אריה 'גור וז"ל : ק"ס) רמז מ"ט (בראשית שמעוני ילקוט  ועי'
ספר  ועי' עכ"ל. אריה', גור 'דן נאמר אריה גור נקרא ודן יהודה', אריה 'גור שנאמר אריה נקראו  ושניהם מדן, ואמו 
קדמה  יהודה מחנה דגל ולכן הוי"ה, שם מסוד היה בצלאל כי ודע, וז"ל: ( ל "ח פרק ויקהל  (פרשת לאריז"ל  הליקוטים
החיצוניות  אהל ויריעות הפנימיים. ואהל  המשכן יריעות  דהיינו הפנימי, א"ל  צ"ל  בצלאל עשה ולכן הת "ת . בחינת מזרחה,
בבנין  וכן לפרי. קליפה עזים, יריעות  עשה ולכן אדנ"י, שם בסוד  המחנות לכל מאסף  שהוא דן, משבט  שבא אהליאב  עשה
דן  משבט ושריה מיהודה משיח ולעתיד, יאהדונה"י. בסוד שניהם ונתחברו דן, מצד וחירם יהודה, מצד  עצמו הוא שלמה

עכ"ל. יאהדונה"י, בסוד בהיכלו הוי"ה להיות המקדש בית  בנין תכלית זה כי בלק, בפ' בזוהר כנז'



תשע"ב  ויחי פר' יג של"ס

אורו לעורר  והתחיל משיח למדרגת  כמעט הגיע

משיח. של

éëהרי זה, בענין עת בכל דבוק שהאדם כפי 

להיות עי''כ יכול ויורד, מטפס  הוא כאשר

אבינו יעקב וכמו  מאד , למעלה ועולה מטפס  אח"כ

בארץ  יעקב "ויחי  בבחי ' למצרים שירד  ידי  שעל

י על הצמצום מצרים", ביטול עד לעלות  יכול כך די 

כללות בערך כי בשוה, שוה וב''ן  מ''ה בסוד

א''ס , אור בחי ' סוד  הוא מ''ה שם הנה העולמות 

הוא  שוים, נעשים וכאשר הצמצום, סוד ב"ן  ושם

שהוא  המ"ה כי  הידיעה, עם הבחירה השואת סוד

הצמצום  שה"ס  והב"ן  הידיעה, ה"ס א"ס אור  בחי '

השואת ה"ס  והשואתם הבחירה, מקום סוד הוא

מיחדים  עת בכל הצדיקים כי  הבחירה, עם הידיעה

בידיעה, עת  בכל ובוחרים הידיעה, עם הבחירה

המאורות שני בסוד והידיעה הבחירה ומשוים

בשוה. שוה הגדולים

äùðîå íééîéðôä  úåøåàä 'éçá àåä  íéøôà . ç

íééîéðôä  íéã÷äì êéøöå íéôé÷îä 'éçá

íéôé÷îì

ç÷éå'בימינו אפרים את שניהם, את  יוסף

בשמאלו מנשה ואת  ישראל, משמאל

ימינו את  ישראל וישלח אליו. ויגש  ישראל, מימין

שמאלו ואת הצעיר , והוא אפרים ראש על וישת

הבכור '. מנשה כי  ידיו  את שיכל מנשה, ראש על

בעבודת מדרגות  שני הם ואפרים מנשה הנה

כמאה"כ  שכחה מלשון הוא מנשה דענין  התפלה,

נ "א) מ"א עמלי(בראשית  כל את  אלקים נשני 'כי

מהגוף , לגמרי  לשכוח הוא וענינו  אבי', בית  כל ואת

שהם  המקיפים האורות  בבחי ' העבודה שהוא

מ"י אפ "ר מלשון  הוא ואפרים מהגוף. למעלה

אפ"ר , בגי ' ע"ה העולים מנצפ "ך גבורות  ה' שה"ס 

מ"י, בגי ' שעולה כ "ל, הנקרא היסוד  בעטרת שהם

האריז"ל ל "ב)וכמ"ש  שער סוף ענין (ע "ח  והוא ,

השכינה  השראת בבחי' אלקות  גילוי  הרגשת 

אלוה'. אחזה 'מבשרי בסוד בגוף  המתלבשת בנפש 

ïéðòäå מכל לשכוח הוא מנשה דבחי ' הוא

ולבחי ' המקיפים, לבחי' ולעלות  העולם,

א''ס  אור  דהנה הצמצום, מכל ולשכוח א''ס  אור 

דשם  ו' אות בחי' והקו הוי "ה, דשם י''ה בחי' הוא

דשם  אחרונה ה' אות  בחי ' הצמצום ומקום הוי"ה,

הפנויæé הוי "ה  חלל במקום האדם כאשר  והנה .

הרי הגשמי, העולם מציאות  ורואה הצמצום, בסוד

והפירוד . ההסתר  וכל והגאוה הישות כל הוא שם

למדרגת ולעלות המציאות, מכל לשכוח צריך  ולכן

וכמ''ש  הצמצום, שקודם א"ס אור בבחי' שהוא י "ה

לגאוה çéז''ל הארי והתיקון י ''ה, גי' הוא שגאו"ה

_________________________

בחי'יז. אלא אינם והצמצום שהקו להעריך  יש דרגין, דכל מרישא העולמות  כל כללות של  הכוללת הוי"ה שם בבחי' פי'
ב  שהוא מהם ולמעלה הוי"ה, דשם ועי'ו "ה דכללות. הוי"ה שם של י"ה בחי' כמו  הוא הצמצום שקודם א"ס אור בחי'

א"ק  בחי' דכל ד ') ענף  עגו "י (שער ע"ח  ועי' תשע"ז, דף י"ג אות  חיים עץ בשיעורי תשע"ב החכמה בים בזה משנ "ת 
מדרגות  שהם ויחידה, חיה נשמה של מדרגות  ג' עוד  יש ממנו שלמעלה והרי ורוח, נפש בחי' הם ויושר עיגולים שהם
מג' ומקבל ורוח , נפש בחי' זו"ן בחי' הוא שא"ק שכתב ע"ו  אות דוד חסדי ועי' ונשמה), (חיה וי"ה (יחידה), יוד של קוצו 
בחי' הם הרי המלבוש שבעולמות אלו מדרגות  ג' והרי ומלבוש, קדמון ואויר סתימאה א"ק שהם ממנו, שלמעלה מדרגות 
ה"ס ולמטה ומא"ק השרשי, י"ה בחי' הוא דא"ק צמצום דקודם ונמצא דא"ק, הצמצום קודם הם ושלשתם א"ס , עולמות 
עולם  כללות הרי עצמו אצילות בערך גם ובאמת  אחרונה, ה' סוד והרשימו ו' אות סוד  הוא שהקו דהיינו  השרשי, ו"ה
(ע"ב  י"ה שהם מדרגות ג' עוד יש מאצילות ולמעלה דא"ק, וב"ן מ"ה בחי' הוא כי הוי"ה דשם ו"ה בחי' הוא האצילות 
ריש  א"א שער ע"ח  (עי' א"ס  עולמות  בחי' נק' אצילות בערך א"ק גם והרי דא"ק), (כתר יו "ד  של וקוצו דא"ק) וס "ג

ואכמ"ל. הכלל, להבין  יש הפרט  ומן ובכ"מ), ב ' פרק

הגבוהים יח. אותיות  שתי שהוא י"ה בשם מקומה הגאוה כי דע  וז"ל : ה') יראת  ע"פ  בדפוס ע "ב  י"א (דף רוה"ק שער עי'



לנפשך  חכמה דעה יד

גאות מלך הוי"ה בסוד להקב"ה הגאוה להחזיר הוא

הצמצום  מבחי ' לשכוח שצריך הוא והביאור  לבש.

ולעלות הנבראים, של והגאוה הישות מקום שהוא

הוא  ששם השרשי , י ''ה בחי ' שהוא א''ס לאור 

כי לה' 'אשירה בסוד דקוב"ה, האמיתית הגאוה

המקיפים  אורות בבחי ' העבודה והוא גאה', גאה

'מנשה' בחי ' הוא זה וכל דצלם, ל''מ בחי' שהם

עלמא. מהאי השכחה שהוא

' éçáåבאורות העבודה סוד הוא 'אפרים'

ידו שעל דצלם, צ' בחי' בסוד  הפנימיים

להרגיש  שהוא אלוה" אחזה "מבשרי  נעשה

ושייפא שייפא בכל ואבר )אלקות  אבר והוא (בכל  ,

האור  להרגיש  שהוא דמט"ט, אור  בחי' סוד

לכאורה  שנראה ואף  הגוף, בחי ' בכל האלקי

ידי על מ''מ אך  יותר, נמוכה מדרגה שהוא

לזכות עי ''כ  יכול זו, למדרגה ויורד  שמטפס

אבר  ובכל ופרט פרט בכל האלקי האור להשפיע

רואה  אלא מהמציאות , לברוח צריך ואין  ואבר ,

בני בתוך  שוכן  הוי"ה אני  איך המציאות  בכל

בכל  שורה השכינה איך לראות שהוא ישראל,

ותנועה. תנועה

äæå,"ואנחה יגון ונס  ישיגו ושמחה "ששון  סוד 

יוסף , בן  משיח הוא ששון בחי'כי  (שהוא

מילה) זו דששון  ע"ב ט "ז מגילה בגמ' וכמ"ש ,יסוד

לתיקון  זוכים במלכות העטרה כניסת ידי  ועל

לו יש  ואז יוסף  של האור  מקבל יהודה כי ההוד ,

מלא  החלל וכל אלקות, שהכל ההודאה שלמות 

כמו ואינו אפרים, בחי ' והוא סוף , דאין  הקו מאור 

אדרבה  אלא מהבריאה, לגמרי ששוכח מנשה

אחזה  "מבשרי סוד הבריאה מציאות בכל מרגיש

כזה  וביופי בזיכוך שהוא זוכה וכאשר אלוה"

במקום  עלמין  כל ממלא בבחי ' הוא כאשר  שאפי '

מכל  מצרים, בבחי ' וההסתר  והגבול הצמצום

ופרט, פרט בכל האלקי האור שם מאיר מקום

וכל  הבריאה כל את  זה ידי על מתקן והרי 

שאת ביתר לעלות יכול כך  ואחר  המדרגות,

מנשה. דבחי ' המקיפים לבחי'

_________________________

י"ה  בשם היא האחת כפולה, גאוה היא והנה צ"ג), (תהלים לבש' גאות מלך 'הוי"ה נאמר עליהם אשר ההוי"ה, שבשם
יו "ד (כזה בההי"ן י"ה שם מלוי באותיות  היא והשנית סוטה), מסכת רז"ל מאמרי ש' עיין (א"ה גאו"ה, בגי' שהוא פשוט
וז"ס גאוה. בגי' הם שגם ה"ה) דמלוי ה' ואות  יו"ד, דמלוי ו "ד  אותיות  שהם השורש בלי המלוי (ר"ל  וד "ה שהם ה"ה),
במלואו וזה בפשוטו  זה י"ה, בשם הם ושניהם הנזכרים, גאות  ב' והם ט"ו), (שמות  גאה' גאה כי להוי"ה 'אשירה פסוק
למטה  מתגאה וכשהאדם כנזכר, לבש' גאות  מלך  'הוי"ה נאמר עליו  כי להקב"ה, אלא הגאוה יאתה לא והנה ההי"ן. של 
בלבד הו"ק סוד  שהוא ההוי"ה, של התחתונות  ו "ה אותיות  בשתי אלא לקליפות  אחיזה אין הנה כי והוא למעלה, פגם גורם
כנז', הגאוה מקום שהוא י"ה מקום עד ויעלו  שיתגאו  הקליפות, של ותגבורת  תאוה גורם המתגאה, האדם וע "י כנודע ,
שבמלת  ו "ה אותיות בשתי אלא אינה הקליפות אחיזת  הנה כי ט"ו) (ויקרא בנדתה' 'והדוה פסוק וז"ס משם. וינקו  ויתאחזו 

עכ"ל.ו 'ה  וכו ', כנז"ל  והד'ו 'ה' שבמלת  דו "ה אותיות שהם י"ה שם במלוי גם נאחזים הגאוה וע"י 'דוה,
בשם  שיכוין צריך  הנז"ל , הגאוה פגם מקום לתקן לכוין שצריך  מה נבאר ועתה וז"ל: סע "א) י"ב (דף שם בהמשך וע"ע
ב' בגי' עולה ה"ה יו"ד דשם (ר"ל במלואו וגם בפשוטו  בחי' בשתי כנז"ל הגאוה סוד  בו  כי ה"ה, יו"ד כזה דההי"ן י"ה
שעולים  וד"ה שהם המלוי באותיות והשני גאו"ה, שעולה הפשוט י"ה באותיות האחד  הנ "ל , בחי' הב' והם גאו "ה, פעמים
הגאוה  בעל ית "ש הוא לבעלה ולהחזירה כנז', שנטלוה הקליפות  מן הזאת הגאוה ולהסיר לסלק ותכוין כנ"ל), גאו "ה גם
שיתמלא  זה: באופן לו  להחזירם ותכוין לבש", גאות  מלך  "ה' הכתוב שאמר כמו לזולתו, ולא יאתה לו אשר האמיתית,
בתיקונא  לא"א הוא גאו"ה, כמנין העולה פשוט י"ה שם שהיא הראשונה הגאוה כי ותכוין כנז"ל , ההי"ן במלוי י "ה שם
בז"א  הוא גאו"ה, בגי' הוא שגם דההי"ן י"ה של  המלוי באותיות  שהיא השניה והגאוה דיליה, קדישא דדיקנא קדמאה

עכ"ל. דיליה, קדישא דדיקנא קדמאה  בתיקונא



תשע"ב  ויחי פר' טו של"ס

 äðäã,הסובב אור בסוד  הוא עצמו  מצד יעקב

והתקשר  מצרים בארץ היה כאשר  אבל

עם  התקשרות שהוא עק "ב י ' סוד  ונעשה יוסף , עם

שם  אפי' כאשר עי''כ הנה העקביים, בחי '

ומטפס  מקום, בכל שורה השכינה איך  מתבוננים

הצמצום  מקום בכל האלקי  אור להאיר  ויורד

לזכות יכולים עי ''כ  הנה מצרים, בבחי ' והגבול

בסוד  שס''ה שס ''ה פעמים ב' בסוד משיח לבחי '

קץ שני  בחי' תשל"ו  סוד  שהוא הגדולים המאורות

דממלא  היחוד לבחי ' ויורד שמטפס  אחר  כי הימין,

דסובב  היחוד  לבחי' ועולה מטפס  ושוב עלמין  כל

שני בסוד  כאחד  המדרגות  שני מתיחדים עלמין , כל

הגדולים. המאורות 

äàéøáä ìëî  çëùì êéøö  äìôúä  íãå÷ .è

'éçá  íéã÷äì êéøö  äîöò  äìôúáå  äùðî ãåñá

äùðî 'éçáì áåù úåìòì  ë"çàå íéøôà

íðîàå תחילה ללכת  צריך שלפעמים בודאי 

הבריאה, מכל ולשכוח מנשה בדרך

להתפלל, עצמו  מכין  כאשר התפלה לפני וכגון 

היסורים  מכל דעת  להסיח תחילה צריך

ולראות אותו, הסובבים והצמצומים וההסתרות

מלבדו עוד  ואין  ית "ש  אלקות  רק הוא הכל איך 

מתחיל  כאשר כך  ואחר  עלמין. כל סובב בסוד

אפרים  בבחי' בראשונה ללכת  צריך להתפלל,

אפרים  הקדמת שהוא ידיו " את  "שיכל בסוד

אפרים  בסוד  שהוא למעלה ממטה וללכת  למנשה,

דצ'תחילה, פנימיים המוחין התפשטות בחי' (שהוא

מנשהדצלם) בחי' עד לעלות  ושוב המוחין, (בסוד 

דצלם) דל"מ  .מקיפים

 äðäå ממעלה הלך  חכמה, בחינת שהוא יוסף

ראשון  יהיה שמנשה רצה ולכך  למטה,

יעקב  אך  בשמאל. אפרים כך  ואחר בימין, דהיינו

צריך  התפלה בסדר  שבפועל כיון ידיו , את  שיכל

בבחי ' העבודה ובתחילה למעלה, ממטה ללכות 

להרגיש  שהוא הפנימיים, האורות  ובבחי ' מט''ט,

ועל  דייקא, ישראל בני  בתוך  השכינה השראת 

בסוד  נפלאים כחות לקבל מתחילים כך  ידי 

ברוך  שהקדוש מכיר  כאשר כי  הגבור , שמשון 

ויכול  גדול, כח מקבל דבר , בכל אותו מוליך  הוא

מקום  עד למעלה, יותר  הרבה לעלות  שוב

ביותר . העליונים המקיפים

àöîðå עצמה התפלה עבודת  בסדר שצריך 

בסוד  אפרים בבחי ' תחילה ללכת

מדרגא  שעולה עד  דצלם, דצ' הפנימיים אורות

דל''מ  המקיפים שהוא מנשה לבחי ' ומגיע לדרגא

"ויקרא  תחילה אבינו יעקב שאמר וזהו  דצלם,

אבותי " "ושם דצלם, צ' בחי ' שהוא שמי " בהם

לרוב  "וידגו  ואז דצלם, דל"מ המקיפים בחי' הוא

שהוא  הלבנה, פגם לגמרי  לתקן הארץ" בקרב

מקום  שהוא הדגים פרצוף מקום שהוא עתיק

עשרה, עשתי  ענין הוא פרצופים י''א כי  הי '''ב,

הי ''ב  בפרצוף  ורק  הרע, עין בחי ' הוא ושם

לעילא) סוד (מתתא  הוא שם עתיק, פרצוף  שהוא

הדגים  בחי ' שהוא הארץ' בקרב לרוב 'וידגו

הרע. עין בהם שולט שאין

å"ìîëùá  åéðáì  åðéáà á÷òé øîàù  íòèä .é

 àåäù äàúú àãåçé ìù  äãåáòä  úåøåäì

ìàøùé úîùðá äøåùä é÷ìàä øåàä úùâøä

 äðäå שם "ברוך  לבניו אבינו יעקב שאמר  מה

סוד  שהוא ועד " לעולם מלכותו  כבוד

שצריך  להם להורות כדי היה תתאה, יחודא

נשמות בתוך ששורה אלקות גלוי להרגיש האדם

ו ' אות  בחי' שהוא ובנימין יוסף  בסוד  ישראל,

הצ' בבחי ' אחרונה, ה' לאות המשפיע הוי "ה דשם

אחד  שכם לך  נתתי 'ואני הכתוב סוד והוא דצלם,

כ'בוד  ש'ם ר ''ת  הוא שכ"ם דתיבת אחיך ', על

הצ' בבחי ' השכינה השראת  בחי' שהוא מ'לכותו,

ולכן  הגוף, בתוך  אלקות השראת  שהוא דצלם,

ויורד , מטפס  להיות  צריך  כי בשכמל''ו , יעקב אמר

למעלה, יותר  ועולה מטפס  אח"כ להיות  ועי"כ
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שיורדים  אחר עלאה ליחודא עליה ענין והוא

תתאה. ליחודא

íðîàå שמשון בסוד  גדולה גבורה לזה צריך

ידי על גדולים כחות לו  שהיה הגבור ,

מכחו הכל אלא מצדו , כלל כחו  שאין יודע שהיה

האדם  וכאשר  לפעמו ", ה' רוח "ותחל כמ"ש יתברך 

הוא  שהכל איך דבר  בכל לראות  זו  למדרגה מגיע

לבחי ' אח"כ לעלות  יכול אז בקרבי', 'אלוה בחי '

הגדולים. המאורות  דשני השלם היחוד

 éà éë éàùçá å" ìîëùá  úøéîà  íòè .àé

 àåäù  ú" åçé  ìù ãåñä úåîìù  úåìâì øùôà

 ãéúòìã äâøãîä

äðäåז "ל חכמינו ע"א)אמרו נ "ו שצריך (פסחים 

יעקב  ביקש  כי  בחשאי , בשכמל''ו  לומר

סוד  לגלות שרצה דהיינו ממנו, ונסתם הקץ לגלות

ר' שכתב כמו תתאה דיחודא היחוד  שלמות 

ז"ל מזידיטשוב מדרש אייזיקל על  מהרי"א  (בפירוש

ד') צ "ח  ויחי פרשת  היחוד èéרבה ששלמות ,

היינו אחד, ושמו אחד ה' יהיה בסוד דלעתיד 

עם  ביחד תתאה דיחודא היחוד  שלמות  שיתגלה

אך  לגלות , אבינו  יעקב שרצה וזהו  עלאה, יחודא

זה, דבר  לגלות עתה אפשר  אי כי  ממנו , נסתם

יהי שלא כדי  בחשאי  להיות ולכן וצריך  אחיזה, ה

לאמרו והתקינו  בשכמל"ו, יעקב להם אמר

בחשאי.

'éçáá àåä úåàáö  íù ãåñá ãåçéä úåîìù .áé

 àì éøáàìå éúéìâ éáìì - àéìâ àì àîåôì àáì

 éúéìâ

äðäå בסוד בקרבי' 'אלוה של ההרגשה ענין

דצ' הפנימיים המוחין  שה"ס  המרכבה

צבאו"ת שם בסוד חנה גילתה הסוד  זה ëדצלם,

בגמ' מחלוקת ע"ב)והוא ל"ח  אם (שבועות 

קודש  שם הוא אלוה àëצבאו "ת של זה סוד כי ,

שיוסף  ידי על הוא צבאו"ת , שם סוד  שהוא בקרבי 

_________________________

יחודא יט. ישראל  מייחדי דקא בשעתא ע"ב) קל"ג (תרומה בזוהר מבואר וסודו הטעם עיקר אמנם שם: מהרי"א וז"ל 
מתעראי  אנן דא ועל  וכו', בעלה בהדי לחופה לה לאעלה מטרוניתא אתתקנת  כדין וכו ', שלים ברעותא ישראל שמע  דרזא
לה  ועיילין ומתקשטא מתתקנא מטרוניתא שעתא בההוא וכו', חדא ביחודא אחד  ה' אלקינו  ה' ישאל  שמע ואמרינן לה
כד"א  חדוה בההוא זר יתערב דלא בגין בלחישו אמאי עד באורך עיי"ש בשכמל "ו, ואמרי בעלה לגבי סגי בלחישו  שמשהא
כד"א  וכו', סטרין בשית לתתא אתייחדת  איהי הכי אוף  סטרין, בשית  לעילא אתייחד  דאיהו  כיון זר, יתערב  לא ובשמחתו
סוד בפנימיות  רבינו  דמשה הנ "ל , הגמ' היטב מובן זה בכל  כי במבואר והארכתי עי"ש, וכו ' אחד ושמו אחד  הוי"ה יהיה
בסוד אבינו  יעקב  אמנם וגו', ישראל  שמע  עילאה יחודא אלא משה אמר לא כן על דמטרוניתא, בעלה דז"א, הדעת אצילות 
לעתיד עד לגלות  אסור ואמנם תתאה, יחודא בסוד  הימין קץ לגלות וביקש בשכמל "ו, תתאה יחודא מיחד היה הבריאה
פתח שעה באותו וגו', ישראל שמע  עילאה יחודא לו  אמרו  בניו כן  על ממנו , השכינה נסתלקה וח"ו זר, יתערב  דלא בגין
התקינו יעקב, אמרו  נאמרוהו לא רבינו, משה אמרו לא נאמרוהו ניעבד  היכי בגמ' אמרינן כן על  בשכמל"ו , ואמר יעקב

עכ"ל. הטעם, היטב  ומובן וכו', בחשאי אומרים שיהיו 

ברכוכ. עולמובגמ' את הוא ברוך  הקדוש שברא מיום אלעזר רבי אמר צבאו"ת , ה' ותאמר נדר ותדר וז"ל : ע "ב ) (ל "א ת
הוא, ברוך הקדוש לפני חנה אמרה צבאו "ת, וקראתו חנה שבאתה עד צבאו "ת, הוא ברוך  להקדוש שקראו אדם היה לא
בשר  למלך דומה, הדבר למה משל  אחד , בן לי שתתן בעיניך  קשה בעולמך  שבראת צבאות צבאי מכל עולם של  רבונו 
ונכנס דחק עליו, השגיחו  ולא אחת, פרוסה לי תנו להם אמר הפתח, על  ועמד  אחד עני בא לעבדיו , סעודה שעשה ודם

עכ"ל. אחת, פרוסה לי ליתן בעיניך  קשה שעשית  סעודה  מכל המלך , אדוני לו  אמר המלך, אצל

'והוצאתי כא. שנאמר ישראל, שם על אלא צבאות  נקרא שלא נמחק, כולו  צבאות  אומר יוסי  רבי שם: ברכות בגמ' עי'
הבע"ת  לרבינו אור תורה ועי' וכו '. יוסי כרבי הלכה אין שמואל  אמר מצרים'. מארץ ישראל  בני עמי את צבאותי את 



תשע"ב  ויחי פר' יז של"ס

שהוא  ביהודה יוסף חיבור ידי  דעל ביהודה, נכלל

נעשה  כך ידי על הנה אחרונה, בה' ו ' אות חיבור

מצרים", בארץ יעקב "ויחי בבחי ' אלקות גילוי 

במקום  אף אלקות  ולהרגיש לחיות שאפשר  באופן

לא  תחילה כי אחיך, על אחד שכם וזהו מצרים,

כ'בוד  ש 'ם ר "ת  שהוא שכ"ם סוד ליוסף היה

סוד  שהוא יהודה עם שנתחבר אחר רק  מ'לכותו,

בשכמל"ו, לסוד  וזכה בקרבי , אלוק סוד  המרכבה

מקום  עד  ועולה מטפס להיות  אח''כ יכול היה עי ''כ 

לסוד  להגיע יכולים ועי "ז  הגדולים, המאורות שני

מקץ  בסוד שס ''ה שס''ה פעמים ב' שהוא הימין  קץ

יהיה  הצדיק  שיוסף דהיינו  כנ"ל, ימים שנתיים

רוח  אשר הגבור שמשון בחי ' שהוא שכ"ם בבחי '

ובכל  מעשיו בכל מרגיש שהוא ר"ל מפעמו, ה'

באופן  הק ' השכינה השראת שהוא ה', רוח עניניו 

דבר . בכל אותו מוליכה שהשכינה שמרגיש  ברור,

àåäåושמו אחד  הוי "ה יהיה ההוא 'ביום סוד 

תתאה  יחודא שיתכלל דהיינו  אחד ',

גם  יחזרו  ו "ה שאותיות  יהי"ה, בסוד עלאה ביחודא

שוים  הגדולים המאורות  שני סוד  והוא י "ה, להיות 

הימין . קץ שהוא שס "ה שס"ה בסוד ממש , בקומתם

ממנו, שנסתר באופן  להיות צריך  זה ענין  ואמנם

כמ"ש  גליא לא לפומא לבא בבחי ' הוא הקץ סוד כי

לא  לאברי גליתי ללבי  נאמר  זה שעל בזוה"ק

.áëגליתי

_________________________

שם  מלשונו  מקצת ונעתיק באורך. עי"ש מצרים, מארץ ה' צבאות כל יצאו  הזה  היום בעצם  במאמר בא פרשת  ריש זיע "א
משה  כי צבאות, ה' אמרה חנה רק לבדו, הוי"ה שם רק צבאות שם נזכר לא התורה שבכל  מה יובן ובזה ע "ב ): ס' (דף
כנ"ל, התורה נמשך ומשם דז"א, בכלים א"ס אור התלבשות  שהמשיך  לפי היינו  ידו , על  התורה שתנתן שזכה ע"ה רבינו
עם  מתייחד  יהיה כך דאצילות כלים עם מתייחד  שהוא דרך על  בבי"ע , א"ס  אור התלבשות  ג"כ  שיהיה המשיך לא אבל
א"ס אור מתייחד  ושם ממש, אצילות מבחי' המשיך  התורה המשכת כי לזה, הוצרך  ולא משה המשיך  לא זה דבי"ע , כלים

כנודע). בהון חד  וגרמוהי איהו (ולאו  בהכלים כלל  הגילוי אין בבי"ע  משא"כ כנ "ל . חד וגרמוהי דאיהו  עד  הכלים עם
שחנה  והיינו מרע"ה. בימי כן היה שלא מה דבי"ע  בכלים ג"כ שיתלבש ב "ה א"ס אור את המשיכו  שאחריו  הנביאים אבל
דבי"ע  בכלים א"ס  אור התלבשות ענין על מורה הוא זה שם שענין הנביאים, כל נמשכו  ואחריה צבאות בשם תחלה פתחה
להם  המשיך  כן על מאצילות, נבואתו שהיתה מרע"ה בימי כי לזה, והוצרכו  אי"ה, וכמשי"ת  ג"כ  עמהם מתייחד  להיות 
שאחריו הנביאים בימי אבל  וכו ', התורה ישראל  וקיימו  משה, בפי ה' דבר היה והוא אצילות, מבחי' משם, התורה למטה
לבי"ע  מאצילות  התורה המשכת להיות  הוכרח וכו', להוכיחם הנביאים והוצרכו  מקום, של  רצונו עושים ישראל  היו שלא

וכו '. התורה ישראל שיקיימו כדי
ב  שנזכר צבאות שם ענין מספר וזהו  אין אשר דבריאה ומלאכים נשמות  גדודי והם חיילות, לשון הוא צבאות כי נביאים,

הנביאים  ואעפ "כ ממש, אלהות  בחי' שהוא אצילות כמו  כלל אלהות  ואינן ממש, ליש מאין ומחודשים נבראים והם לגדודיו,
שיהיה  עד חד , וגרמוהי דאיהו  עד דאצילות, בכלים שנתלבש כמו  היחוד בתכלית ב "ה א"ס אור בהם שיתלבש המשיכו 
וגרמוהי  איהו  כענין ממש, הצבאות  בחי' הוא עצמו  שהוא התואר, שם שהוא 'צבאות ' בשם בהם המלובש א"ס  האור נקרא
נפרדים  שהם ולא וכו', הצבאות הוא עצמו שהוא עד דבי"ע  בכלים מתייחד כך  וכו', הדעה הוא עצמו  שהוא שבאצילות, חד 
היום  בעצם וז"ש וכו', הגוף עם הנשמה וחבור יחוד וכמשל ממש, עמהן שמתייחד  אלא אליו , שבטלים רק עצמם בפני
כמו התואר שם לשון אינו  אבל הוי"ה, לשם נטפל שהצבאות סמוך  לשון הוא הוי"ה צבאות  פי' גו ', צבאות  כל יצאו הזה
וכו ', הוי"ה צבאות  הנקראים הם הוי"ה, בשם ליכלל ונתעלו  דמצרים בגלות  שנתבררו הנצוצים בחי' והיינו  צבאות , הוי"ה

הענין. כל ועי "ש בקיצור, מלשונו מקצת  ע "כ 

בגין כב. ולבא, עיינין אדכיר ולבי עיני והיו הימים, כל  שם ולבי עיני והיו  וז"ל: ע "ב ) נ' דף  כ"א (תיקון זוהר תיקוני עי
בקודשא  לעילא ולביה בגלותא, אסירא דאיהי שכינתא דאיהי נשמתא, לגבי לתתא עינוי למהוי בצלותיה נש בר דצריך 
דכתיב  הוא הדא מעמלק, נוקמא לנטלא לעילא ולביה רגלי", מרשת  יוציא הוא כי ה' אל תמיד "עיני דמלה ורזא הוא, בריך 



לנפשך  חכמה דעה יח

äðäåוכמו וביניכם, ה' בין עומד אנכי כתיב

מוהרש''ב תרנ "ט שביאר המאמרים (ספר 

בדפו"י) ק "ץ  הסוד עמ ' והענין âë בזה עומק עי "ש .

בסוד  ישראל בנשמת  מתלבש  שהאור שאף  הוא

צבאות שם אם מחלוקת יש  הרי  מ''מ דצלם, צ'

השכינה  שורה באמת  בפנימיות כי  לא, או  קדוש 

לא  עדיין  בחיצוניות  אך  ישראל, בנשמת

שהכל  זה זיכוך החיצוניים בציורים מרגישים

מקום  שהוא בי"ע במקום נמצאים אלא אלקות ,

בחי ' בי''ע בציורי  לחשוב אפשר ואי הפירוד,

מצד  צבאות  שם ולכן  דעיינין, בסתימו רק  אלקות ,

קודש אינו דסבירא החיצוניות  יוסי דר' הטעם  (וזהו

קדוש) שם  שאינו לרגע ליה  שנכנס  אחר ולכן  ,

כי שוב, עצמו  להפריד  מיד צריך  דבי''ע, לציור

שנקרא  בשיעור אחד מרגע יותר  הוא אם

כאשר  ורק ונתגשם, מיד  נפרד הרי "בחשאי",

אז  ועולה, מטפס  ומיד  מטי  ולא מטי  בבחי' הוא

העליונים  המקיפים להמשיך גדול כח לו יש 

ביותר .

àåäå כאשר חנה שאמרה צבאות שם סוד

הכח  הוא שמואל כי שמואל, את הביאה

ו "ה  חיבור  אמיתות  סוד  ודוד , יוסף חיבור של

אשר  תתאה יחודא של התיקון שהוא הוי"ה דשם

_________________________

ארבעים  בן שם - לב"י דאיהי ממצראי נוקמא ביה דנטיל כמה נוקמא, לנטלא עתיד ביה ודאי, בלב"י בלבי", נקם יום "כי
נקם  יום כי דא ובגין רואה, הלב  ביה דאתמר תליא, בלבא ופורקנא וכו ', מגלותא לישראל אפיק ביה אבגית"ץ ותרין,
תליא, בלבא ופורקנא י"ה, כס  על  יד  כי אתמר ועליה י"ה, תהלל הנשמה כל ביה דאתמר בי"ה, בלבי במאי נקמה בלבי,
אורייתא  אלא ללבי, מאי גליתי", לא ולאברי גליתי "ללב"י מתניתין מארי אוקמוהו  דא ובגין רואה, הלב אתמר דביה
ודאי  ללב"י גלי, לא לפומא מלבא מתניתין מארי ואוקמוהו  פומא, אתקריאת פה דבעל ואורייתא לבי, אתקריאת דבכתב 
ואברין, ופומא ולבא וגופא רישא לה אית  ואורייתא ב ', מן דתליין לאורייתא, אנפין שבעין ואינון שמהן, דע "ב  שמא דא
לבא, מנהון ואית העדה", מעיני אם "והיה דכתיב הוא הדא עיינין ומנהון עמא, רישי רישין דאינון בישראל , דאית כגוונא

כו בעלמא חסרין דלא גבייהו, על  ואהרן ומשה סנהדרין שבעין לקבל  אחרנין דאינון אבל גליתי, ללבי איהו ודא ותייהו,
עכ"ל. וכו ', גליתי לא ולאברי בהון אתמר אברין כשאר דאינון

פה  דבעל באורייתא אתפרש דלא אלא ודאי, דבכתב באורייתא מרומז דהקץ שפי' ע "א) נ "ז (דף  שם הגר"א בביאור ועי'
דישראל  ללב"י שם פי' ועוד וכו ', שבתוכו  הסודות בפנימיות שהוא שבתורה בלב  שנתגלה שם ועוד  עדיין, נתגלה ולא
כאברהם  צדיקים יש דור שבכל כמ"ש שבתוכו  החשובים דור בכל  הוא וכן ללב "י, כמספר ע"ב שהם הסנהדרין שהם נתגלה
דרא  בכל קצים יש כי הענין וז"ל: גליתי לא ולאברי גליתי ללבי ע"ד ) (דף  כ"ב בתיקון בבהגר"א וע"ע וכו ', ויעקב יצחק
ואעש  כמ"ש בחסד אלא בתשובה תליא לא האחרון קץ אבל תשמעון, בקולו אם היום וכמ "ש פקודין, של הזכויות לפי
אלא  אינו  הגילוי זה ואף גלה. לא אברים, דאינון ולשאר ע"ב, דבהון אבהן דאינון ללבא, גילה הקץ וזה וכו', שמי למען

כנ"ל. האחרון בקץ
לא  ולאברי גליתי ללבי גליתי, לא השרת  ולמלאכי גליתי ללבי בהגר"א) עם בדפוס  ע"ג ג' (דף  חדש זוהר בתיקוני וע"ע
וזמן  קץ אבל וכו', אבתריה נוטים דרא דרוב כפום דדרא מאריה בכל דלהון, זכוון כפום ודרא דרא בכל אית דקץ גליתי,
וכו '. שמי למען ואעש אעשה, למעני למעני הה"ד תליא, ביה אלא ודרא, דרא דכל ובמדות בזכוון תליא לא קב "ה, דשוי
דאמצעיתא, דעמודא בדרגא שהוא השרת , מלאכי על נתעלה שהוא גילה, שלו  משה, והוא ע "ב  גי' ללב "י שם: הגר"א ופי'
דעמודא  קיצא אבל  בתשובה, תליא המדות  בכל שתולין הקיצין דכל  והולך  שמפרש כמו הקץ, יתגלה שבו  ע"ב שהוא
דקץ  שאמר וזהו  כנ"ל, בתשובה דתליא הספירות  שאר שהן גליתי, לא לאברי שאמר וזהו  בתשובה, תליא אין דאמצעיתא
קץ  אבל  ההיא, למדה יזכו  זכאין יהיו ואם וכו ', זכוון כפום אז השולט הספירה לפי קץ יש דור שבכל  ר"ל דר, בכל  איתי

עכ"ל. בעתה, זכו  לא אחישנה זכו  כמ"ש וכו' בתשובה תליא לא הימין

בזה.כג. מוהרש"ב  דברי י"ח) – י"ד אות  ב' (ענף  לצדיק זרוע  אור במאמר תשע "ב  החכמה ים עי'



תשע"ב  ויחי פר' יט של"ס

רק  הוא אך  הימין , קץ בסוד  המשיח תלוי בו 

ונסתם  הקץ לגלות  "בקש  של הסוד יודע כאשר

הקץ, לגלות  דביקש  אחר שמיד דהיינו  ממנו ",

מיד  היציאה שהוא ממנו ", "נסתם לבחי ' חוזר

שלמות של באופן  ולהעלותו להפשיטו מהציור,

הקדושה.

 àöîðå,אפרים לבחי ' להכנס תחילה שצריך 

למנשה, מיד  אפרים ידי  על לעלות ושוב

צריך  התפלה קודם אך בפועל, התפלה בסדר  וזהו 

ביחוד  לדבקות ולהכנס  מנשה בחי' את להקדים

עצמה  בתפלה יכול ואח"כ  המופשט, באופן  העליון

תוך  הפנימיים המוחין בסוד  אפרים עם להתחיל

ולא  מנשה, לבחי ' מיד עת  בכל לעלות אך  הגוף ,

של  הקדושה שלמות  מקבלים כך ידי  ועל ח''ו , לגשם

מ'לכותו כ'בוד ש 'ם שהוא שכ"ם בסוד הצדיק יוסף 

הצדיק  יוסף  קדושת  שהוא תתאה, יחודא בחי '

יחודא  בסוד  למנשה לעלות ואח''כ אפרים, בבחי '

ושלמות הצדיק , יוסף  בחי ' הם שניהם כי עלאה,

המדרגות בשני נכללים כאשר  רק הוא הקדושה

ומנשה. דאפרים

íø ìå÷á  å"ìîëùá íéøîåà  íéøåôéëä íåéá .âé

 êåøáå  òîù  íéãçéúî åáù éòéáùä óìà ãåñá

íéìåãâä úåøåàîä éðù ãåñá  íù

íðîàå בקול בשכמל"ו אומרים הכיפורים ביום

דלעתיד  במדרגה כי בחשאי , ולא

הכיפורי יום בחי ' הכתר שהוא למדרגת  שעולים ם

במקום  ובעיקר ממש , אחת  בבת הכל שם אשר 

יותר  במהירות מטי  ולא המטי  שם אשר רדל"א

אחת בבת  שהוא במאור' 'אור  בסוד גדולה

הוא  שם כי  בחשאי, לאמרו  צריך לא ולכן  ממש,

המציאות בחי ' כל שנחרב השביעי  אלף  בחי '

בספד"צ בדפוס כמ"ש  ע"א י"א דף א ' (פרק 

וכו 'בהגר "א) שעתי  בתריסר כולא ,ãëואתחריב

שמע  כי בחשאי , שם ברוך לומר צריך לא ולכן

אור  בסוד ממש  אחת לבחי ' מתאחדים שם וברוך 

במאור .

àø÷éå,'וגו ושמעו הקבצו  בניו אל יעקב

הוא  הימים אחרית של דהעבודה

שמשון  ושל דן  של העבודה הימין , קץ של העבודה

אמת לצדיקי התקשרות ידי  על הוא והעיקר  הגבור ,

הימין , בקץ דבוקים והם זו, בעבודה עוסקים שהם

ועולה, מטפס  ויורד  מטפס של בעבודה ודבוקים

מנשה  לתיקוני זוכים ועי 'ז  והמקיפים, הפנימיים סוד

הימין , קץ בבחי' הק' השכינה ותיקוני  ואפרים

גואל  בביאת מלכותך  תראנה ועיננו ומיד  ותיכף

אמן . בימינו  במהרה צדק 

 ãåîéìá í"éááåùä éîéá ÷æçúäì êéøö .ãé

äùåã÷ä èùôúî  ë"éòù úåôåöø úåòù

 ø÷éò àåäå äåìà  äæçà éøùáî ãåñá óåâá

 ïå÷éúä

äðäå להתחזק וצריך  השובבים, ימי  עתה מתחיל

רצופות, בשעות  הקדושה התורה בלמוד 

_________________________

דהיינוכד. בינה בסוד הוא השביעי דאלף  וכו' אתעטר ביובלא קרן ע"ד ) ל"ו  (דף דספד "צ פ"ה בסוף  בבהגר"א ועי"ש
הכיפורים  ביום היה והוא בהר יעלו  המה היובל במשוך  מש"כ וזהו הכיפורים ביום הוא וכן וכו', לבינה תעלה שמלכות
השביעי, דאלף דלעתיד  בדרגא הוא כי בחשאי, בשכמל"ו  לומר צריך  אין הכיפורים ביום שלכן היטב  ומבואר לעתיד. ורומז
דביום  שנתבאר ומה כאחד, שם וברוך  שמע  יחוד  סוד אחד ושמו אחד  ה' ויהיה ההוא, ביום לבדו ה' ונשגב אז אשר
באמת  אך  וכו ', האלקים הוא הוי"ה אומרים ושם לכתר, הוא בנעילה יוה"כ עליית דתכלית היינו  לכתר, עולים הכפורים
היכלות  שהם הכפורים ביום בתפלה שמכוונים ההיכלות  בכוונת  שרואים וכמו דכתר, בדרגא הוא הכיפורים יום מדרגת  כל
יוה"כ  בחי' דכל  ומוכרח הרש"ש. סידור עי' דא"א, דנוק' בהיכלות  מכוונים כיפור דיום בערבית  ואפי' הכתר, שהוא דא"א

דכתר. בדרגא הוא 



לנפשך  חכמה דעה כ 

בלימוד  ברציפות שעות ה' עוסקים דכאשר 

ו' אות התלבשות  של באופן  הק', (שהוא התורה

הק') חיבור התורה  שהוא בתכלית, אחרונה בה'

העבודות מבינים שאין  ואפי' ושכינתיה, קוב''ה

נעשה  רצופות  שעות  לימוד ידי  על מ''מ הגבוהות ,

הפסק  בלי ברציפות לימוד  ידי על כי לזה, כלי

יוסף  חיבור נעשה ושתיה, ואכילה בטלה שיחה

בגוף , התוה"ק  קדושת  התפשטות שהוא ויהודה

מצרים, במקום אלקות גלוי המשכת ענין והוא

ואנחה", יגון  ונס  ישיגו  ושמחה "ששון  ועי''כ

כל  שהוא לבנו דוה מענין לצאת שיכולים

ומ"ש , עצבות  האדם על הממשיכים הקלקולים

להו"ד  מדו"ה ויתהפך  שיחזור  ההוד מדת ולתקן 

שנה, עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי בסוד

על  שנעשה ההסתר לקרוע סוף , ים קריעת בסוד

ההסתר ידי לקרוע להגיע וצריך  הבחירה, עולם

הידיעה, עם מתיחדת הבחירה איך ולראות

פלישתים  קלי ' להכניע ותעצומות  בעוז ולהתגבר

"יסוד  בספר כתב ולכן  הגבור, שמשון  בחי ' בכח

השובבים  בימי ברציפות הלימוד ענין  העבודה"

כח  ואין  חלושות  שהגופות  האחרונים בדורות 

של  זו עבודה ידי  שעל כיון  קשות, עבודות לעשות 

הקדושה  מתפשט הקדושה, התורה בלמוד  דבקות

אלוק  אחזה למבשרי להגיע שיכול עד הגוף  בכל

התיקון . שלמות  שהוא

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã . åè

äòã' יוסף של האור המשכת הוא לנפשך ' חכמה

הוי"ה, דשם ו ' אות בחי ' חכמה, בחי ' שהוא

דהנה  הנפש, בחי ' המלכות בחי' שהיא אחרונה לה'

שהוא  דצלם, צ' בחי ' שהוא אפרים בחי ' ידי  על

יכולים  הגוף , תוך  המתלבשים הפנימיים האורות

דצלם, ל"מ בחי' שהוא מנשה לבחי ' אח''כ לעלות

השכחה, בחי' והוא המקיפים, אורות סוד

כתר  'והיא למעלה. ועולה הגוף מבחי' שמתפשט

ב' בסוד תשל"ו הימין  קץ בחי ' שהוא לראשך'

שני שהם ו ', אות  עם שס"ה שס"ה פעמים

'נצור  בקומתם. שמשתוים הגדולים המאורות

מעשה  שהוא המלכות  בחי' שהוא קדושך' מצות

התמדת ידי  דעל העיקר , הוא המעשה כי המצוות ,

ואם  אלו, בימים שעות ה' לפחות הק ' תורה לימוד

שישתוקק  אך פחות , שילמד  שעות  ה' לו  אפשר  אי 

ההשתוקקות, הוא העיקר כי מזה, ליותר עכ"פ 

העבודות לכל השתוקקות מלא שהוא יהודה בסוד

להשתוקק  וצריך הדורות, בכל הצדיקים כל של

וממילא  העבודות , בכל הק ' השכינה את  לגלות

ענין  שהוא אחרונה ה' באות הו ' ממשיכים כאשר

כתר  "והיא נעשה אז לנפשך", חכמה "דעה

אלקות השראת להרגיש  ואפשר לראשך",

היחוד . בשלמות 

 ä'' á÷äå השכחה על יתגברו אלו  שבימים יעזור

השכחה  שהוא מנשה בחי' בכח דקלי'

יום  של העבודה השלמת הוא עתה כי דקדושה,

יוסף  חיבור  בסוד הוא והכל חנוכה , ושל הכיפורים

ישיגו ושמחה "ששון ועי''כ בנימין , יד על ויהודה

שהוא  הפורים לימי להגיע שנוכל ואנחה", יגון  ונסו 

ידי על והכל התיקון. דגמר  השמחה שלמות 

עבודות ידי על ואפילו אמת, לצדיקי שמתקשרים

בעל  שגילה כפי להתאמץ צריך ולפחות  פשוטות ,

התוה"ק  בלימוד להתמיד שהוא העבודה, היסוד 

שיכולים, מה כפי

ë"éòå עליון להדעת  שזוכים לנפשך " חכמה "דעה

פנימי דעת שהוא רבינו , משה של

ואין  בסתימו, העבודות לעשות  צריך  כי שנסתם,

אלו, בימים מהעבודות  ישות של מציאות  לעשות 

ליבא  בבחי ' לבדו , לה' בלתי אותם להצניע אלא

לעשות העבודות  לעשות  וצריך גליא, לא לפומא

אפי ' העבודה ולהסתיר  ית"ש, לבורא רוח נחת 

ומספר  עבודה עושה אדם כאשר  כי  מעצמו ,

כמו הוא הרי בזה, בדעתו ומתגאה לאחרים

ברבים  מזה ומדבר תענית  צם שאם בגמ' שכתבו

זה, על להענש  אפי ' יכול בזה, שמתגאה באופן

"ספרא  בבחי' העבודות  כל להסתיר וצריך 



תשע"ב  ויחי פר' כא של"ס

בצניעות. הבורא יחוד  רק  ולחפש  דצניעותא",

בעניני לעסוק  שנזכה אלו בימים יעזור והקב"ה

ועד , לעולם מלכותו כבוד  שם ברוך  בבחי ' היחוד

יתעורר  היחוד ובזכות  ובצניעות , בחשאי שהוא

גואל  בביאת  ואנחה" יגון ונס ישיגו  ושמחה "ששון 

אמן . בימינו  במהרה צדק 



לנפשך  חכמה דעה כב 

חדתין  נשמתין
תשע"ח  מקץ פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú äëåðç úáù –––– õ÷î 'øô  ÷"áùà

('á  ÷ìç) å" öé  ïàîåàá ÷" äéáø  ïåéö ìò

 ìéì  úìéôú  øçà äëåðç éðéðòá  øåòéù
÷" áù

 àäé àìäå –––– äì  ÷å÷æ ïéà  äúáëî àéùå÷ä

 àãùç

øçà [ à שב"ק ליל 'נעשה תפילת (בהיכל 

הק'ונשמע') הציון  להיכל נכנס ,

להקשות ופתח חנוכה, בעניני שיעור שם ומסר

זצ"ל השחר האילת  בעל השבעה בשם בימי (שהיה

קושיה  מקשים  מהאחרונים  שרבים  ואמר לפטירתו

כדי  השחר האיילת בשם הקושיא  שמזכיר  אלא הנ"ל

נשמתו) לעילוי זאת דכבתה שיהא  שקיי "ל הדין על ,

והקשה לה, זקוק  כא אין דף שבת למס' (בחידושיו

אם ע"א) לכאו' מ"מ ההדלקה, חובת  ידי דיצא דאף

הדליק  שלא חשד  עליו  יהא הרי  שוב ידליק לא

היה  בחוץ  מדליקים  שהיו דבזמנם  בשו"ע (וכדקיי"ל 

נרות  החצר רוחות  שבב ' הפתחים  בב ' להניח  צריך

חשד) דליכא  הכא שנא ומאי החשד , מפני ,חנוכה,

המתרצים שיש  בשם ואמר ס"ב תרעג  סי' (שע "ת 

ועוד) מח , סי' ח "ג יעקב  אין השבות  דכבתה דאה"נ

צריך  אך  שנית , להדליקה שא"צ היינו  לה זקוק 

במקומה הכבויה המנורה החצר )להשאיר (בפתח 

חשד , יהא ולא וכבתה, שהדליקה כולם שיראו  כדי 

הפוסק  שאר סתימת על קשה עדיין  שלא אך  ים

הכבויה, המנורה שם להשאיר  דצריך זה דין הביאו

נתנאל הקרבן כן  הקשה [וכבר כנ"ל. (פ "ב וקשה

סק "י) ח סי' תירוצו].דשבת עי"ש

äæá åðøåî õåøéú

' éúå [á הדין שקבעו שחז "ל שי"ל מורנו  בזה

מכל  בזה פטרוהו  לה זקוק  אין  דכבתה

כל  קיים כאילו  לו שהחשיבו היינו חנוכה, חיובי 

והפקיעו בשלימות, בחנוכה הנצרכות  ההלכות 

המנורה  כאילו  שנחשב שקבעו  החשד, אף ממנו 

פה  אין שגם חז "ל קבעו וממילא עדיין, שם דולקת

ההדלקה שע"י ובבחי ' דחשד, החיוב דין  (שקיים

מעשה) הדורש יחו"ת בשעתבבחי' מתעלה

כבר  כאילו שנחשב עד יחו"ע גילוי  לבחי ' ההדלקה

בכניסת הנאמר  בבחי ' בשלימות , הכל עתה נעשה

דשב"ק , היחו "ע לאור כשנכנסים – שב"ק ליל

מלאכתו כל כאילו לאדם נחשב להיות  שצריך 

עשויה.

ì"öæ øòðèèùòâ ð"øâä  ìù àìôä  ùåãéç

ãåò [â בשיעור שהזכיר  רעק"א קושית  על דיבר 

השבוע) דחנוכה (בימות בסוגיא הגמ' על

ע"א) כא דף  מדליקים (שבת  שאין  ושמנים דפתילות

שם  ומקשה במקדש, בהם מדליקים אין  בשבת  בהם

הא  שמנים, נקט דלמאי  זי"ע הגרעק"א זקינו

זך, זית בשמן  רק  מדליקים אין  (ובשיעורבמקדש 

דרוש) בדרך יישב  השבוע  היה בימות  שעתה ואמר  ,

זצ"ל  געשטטנער נתן  ר' הגדול הגאון של היא"צ

חייו בימי נתפרסם שלא דשמיא סייעתא לו  [שהיה

מנוחה  לו  היתה ועי "ז  בתורה, העצומה גדולתו כ"כ 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ח  מקץ פר' דא"ח כג ליקוטי 

עי"ז  וזכה ציבור  בשאלות  כ "כ הטרידוהו ולא

שחלקם  בחידו "ת, חיבורים של עצום ריבוי לכתוב

לזיכוי אותם מדפיסים ועתה בכת"י , עדיין  הגדול

חידוש  מצינו מספריו  ובאחד  תנצב"ה], הרבים,

שמן  למנורה מצאו לא שאם שיתכן  שם שדן  נפלא

זך , שאינו שמן לה ליקח בדיעבד  יכולים זך , זית 

בדיעבד  ליקח ויכול מעכב, אינו  זית  שמן  אף  ואולי 

בעינן  שבקדשים [וכהכלל אחרים, שמנים אף

לעכב הכתוב עליו  רק שישנה הוי עליו ששנה (וללא

לכתחילה) זך מצוה  זית  שמן מעכב שאין  זה ולצד ,[

שקא  הגרעק"א קושית ומיושב א"ש  בדיעבד,

מעכב  אינו  זך  זית  ששמן  שאף  הגמ' לן  משמע

טובים  שמנים לכה"פ  שיהיו  בעינן  מ"מ בדיעבד,

בהם  עולה תהא שהשלהבת  עד היטב, שדולקים

וכו'. מאליה

 ç"ð  ú÷ìãä  úëøáá  íðùéù  úåàçñåðä 'ã

ãåò [ã בחז"ל שיש  נוסחאות ארבע על דיבר 

נר  הדלקת ברכת  בנוסח ובפוסקים

א) הירושלמי חנוכה, עלנוסח ה"ד) דסוכה (בפ "ג 

נגלה) (ע"פ  הירושלמי וטעם חנוכה, הדלקת מצות

המובא הכלל ע"פ  בשם הוא ס "י דפסחים  פ "ק (רא "ש

שליח ריב"א) ע"י לעשותה שאפשר  שמצוה

נ"ח  הדלקת מצות וה"נ מצות , 'על' עליה מברכים

כדקיי"ל שליחות ע"י  לקיימה ריש אפשר שו"ע (עי'

תרעז ) דידן סי' דנוסח טעמא מאי צ"ב [וא"כ  ,

ותי ' הדלקת, מצות 'על' ולא להדליק , דמברכים

לבדו מדליק אחד  שכל היא דהרגילות  שם הרא"ש 

צריך  בעדו  כשמדליקים דגם תי ' והר"ן  בביתו ,

וביאר  להדליק], מברכים וע"כ בפרוטה, להשתתף 

במקו "א  שכמש"כ  הירושלמי  בדעת פנימי  הסבר 

ב) אות  אוצ"ח על הרמ"ז  הגהות מוחין (בשם 

בתיבת מרומז וה"נ דלאה, מוחין  הם דהירושלמי

מאה  על המרמז  מאה בגימ' שע"ל מצות, על

דהתוכחה)ברכות הקללות מאה  את ,(המבטלים 

הברכות וכדאי ' כונת ענין  ממהרח "ו תמיד  עולת  (עי'

שם) צמח  הרב ובהגהת  דמאה בתחילתו שענין

שאי ' בהא גם [וכמרומז דלאה למוחין קשור ברכות

יב)במדרש אות קרח  פר' ותנחומא יט, יח , (במדב "ר

הלא  כי  ברכות, המאה תיקן  הוא ע"ה המלך שדוד 

לאה]. של בניה מבני  דהע"ה

'éì÷  òéðëäì ––––  ìçøã ïéçåî –––– ïìéã ñ" ù çñåð

ò"éááù úåù÷ä

êãéàîå [äבבלי תלמוד  – דילן  (סוכה בש "ס

ע"א) מו להדליק דף  היא הגירסא

ובמהרש"ל חנוכה, של ובמ"ב נר במג"א  (הובא

תרעו) סי' אביוריש בשם בבאה"ט ובשל"ה (הובא

סק"א) בתיבה שם  שלחנוכה נר  להדליק גורסים

מקומות)אחת בכמה נהגו ע"פ (וכן בזה וביאר  ,

הוא  בבלי  דש "ס שמוחין הנ"ל ברמ"ז המבואר 

שם  לברר לבי "ע שיורדת  דרחל, מוחין כנגד 

בבי"ע, שיש הקשות הקלי' שם ולהכניע בירורים

חנוכה  נר במצות  במיוחד שייך אמנם וזה

הק' השכינה יורדת  בספה"ק  הרבה שכמבואר 

החושך  בזמן מי "ט ובזמןלמטה בשמאל , (למטה ,

הקשה) טבת ולגלותתקופת  שם בירורים לברר  ,

וזה  הקלי', את  בזה שם ולהכניע ית"ש אלקותו שם

נח"ש , ר "ת  שהוא ח'נוכה, ש'ל דנ'ר בר"ת מרומז

נחש  את  הק ' החנוכה נרות באור  שמכניעים לרמז 

בר"ת וכן המהרש"ל )הקדמוני , נ'(דנוסח  להדליק 

קלי ' הכנעת על לרמז  ש "ן ר"ת שהוא ש'לחנוכה,

הנמצאים  קלי ' שהם בם' אשלח בהמות 'ש"ן 

כנ"ל. בבי "ע

äìåãâä  ìçøã øåà –––– ì"æéøàä  åðéáø çñåð

å" ç  íéðéãå úåîçìî àìì 'éì÷ä òéðëîä

çñåðå [åהאריז"ל דידן )רבינו  נוסח  הוא (הוא

נח"ל, ר"ת ח'נוכה נ'ר  ל'הדליק

או על היחוד המרמז  שהוא ל'אלפים, ח'סד דנ'וצר  ר

הוא  האריז"ל רבינו  דנוסח והיינו  דאבא, והאור

ולאה  רחל עמו  שכולל הגדולה דרחל האור  בבחי '

העליון  השורש הוא ד 'אבא' שאור  וכדאי ' יחדיו,
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רחל ברתא')דפרצוף יסד ד 'אבא אלא (כדאי'

בבחי ' שהוא – החכמה דספי ' האור שהוא ש'אבא'

המנוחה, בדרך  הקלי ' מכניע והמנוחה העונג אור 

שב"ק  מנוחת כעין להדיא, הקלי ' עם מלחמות  ללא

שבת – דאבא האור כל ÷ùãåשמתגלה ועי"ז –

מלחמה  ללא ממילא, מינה, וערקין מתעברין דינין 

המאיר  הגדולה דרחל האור בחי ' וזה להדיא,

שב"ק)בשב"ק  השלם (במוסף  היחוד בבחי ' שמאיר

בהמות וש"ן  דנח"ש  הקלי ' כל ממילא נכנעים ועי"ז

דרך  שזו  עמם, להדיא במלחמה צורך ללא הנ"ל,

הדורות יחידי גדולי בה שבחרו  המובחרת הגאולה

בכללם) של (ורביז"ל באופן  והתיקון הבירור שיהא ,

של  באופן הקלי ' כל את המכניע היחוד אור  גילוי 

מלחמות ללא שלמה מנוחה, אצל  שהיה (כעין

אור לגודל  העולם אומות כל אליו שנתבטלו המע"ה

גשמית  במלחמה  צורך שום  ללא  שהאיר  החכמה

ח "ו) דמים חנוכה ושפיכות  נר הדלקת מסוגלת  ולזה ,

רביז"ל בדברי  -שכמרומז  חנוכה בשבת (שנאמרו

יד) סי' קמא בעולם ליקו"מ  שלום להמשיך  ,áמסוגלת 

השלם, היחוד  אור וגמר הוי"ה במילוי  – נ "ר  (יחוד

– אדנ"י הוי"ה  ו"ק, – אלקים הוי"ה  ג "ר , – אהי"ה 

בב"א.מלכות) ברחמים

 ïéùéã÷ ïéçåôú  ì÷ç  úãåòñá

 äùøôä éðéðò
íéîâôä  ìë ï÷úì ÷"äøåúä  çë

øîàéå [à éúåà íäéáà á÷òé íäéìà

 ïåòîùå åððéà óñåé  íúìëù

.äðìåë  åéä  éìò åç÷ú ïéîéðá úàå åððéà הזכיר

זי "ע  מאסטראווע יהושע ר' מהרה"ק המימרא את 

מביאלא  יהושע החלקת  הרה"ק בספרי (המובאת

מקץ)וזל"ק זי"ע) פר' אדם אליהם (תולדת ויאמר ,

ושמעון  איננו  יוסף שכלתם אותי  אביהם יעקב

כלנה. היו עלי  תקחו  בנימין ואת  éúåà איננו

 íúìëùאמת תתן  הכתוב כמאמר  אמת בחי' ,

לפגם  ח"ו  באים עי"ז לשקר שנפלו  וע"י  ליעקב,

וזהו åððéàהברית , óñåéהברית שומר בחי ' שהוא ,

ואינו ומוחו  לבו  נסתם ח"ו  הברית  פגם וע"י  איננו,

וזהו  להתפלל åððéàיכול  ïåòîùå הוא שמעון  כי ,

לזה  והעצה גו', ה' שמע כי שם על תפלה על מרמז 

åç÷ú ïéîéðá úàå, ימין בן  לשון  התורה על נרמז ,

הוא, ברוך  הקדוש של מימינו  שניתנה התורה הוא

עי"ז התורה עסק  לכם שתקחו היינו  åéäתקחו ,  éìò

äðìë כבתחילה אליכם יחזור  שהכל לכם ערב אני

_________________________

הכבוד ,ב. הארת  בחינת  הוא הנר הדלקת כי הבית. לפתח סמוך  להדליק שמצותה חנוכה, - נר מצות  בחינת וזה שם, זל "ק
הינו יראה, בחינת עלאה, פתחא דא הבית לפתח סמוך להדליק מצותה כן ועל כנ "ל , מכבודו", האירה "והארץ בחינת
תשובה  - בעלי ועושין בתשובה אדם - בני כשמחזירין הכבוד , עולה ואימתי כנ"ל. ליראה דהינו  לשרשו, הכבוד  להחזיר
שתכלה  עד  הכוכבים, יציאת  'משעת  הוא הכבוד, הארת  שהוא חנוכה, נר הדלקת שזמן וזהו  כנ "ל . כבודו עקר שזה וגרים,
הרבים  "מצדיקי יב ) (דניאל  בחינת הכוכבים' 'יציאת  תרע"ב). סימן ערוך  - ובשלחן ע"ב כא (שבת  השוק' מן רגל 
היראה  שהוא לשרשו וחוזר הכבוד מאיר זה ידי שעל וגרים, תשובה - בעלי ועושין הרבים, מצדיקי שהם דהינו ככוכבים",
החיצונים), מקומות  הוא (השוק השוק' מן רגל  שתכלה 'עד וזהו כנ "ל . המחלקת  ונתבטל  לשלום, זוכין זה ידי ועל  כנ"ל,
ולשון  רכילות  ומדברים ומרגלים ההולכים ומחלקת, הרע לשון בעלי דהינו הנ"ל, אלוף " מפריד  "נרגן בחינת  זה 'רגל '
שצריכין  וזהו  לשונו". על  רגל  "לא ט "ו ) (תהלים בחינת  לאשתו, איש ובין לחברו  אדם בין ומחלקת  מריבה ועושין הרע 
ויכלה  ויבטל לשלום שיזכה עד כנ"ל, היראה לשרש ולהחזירו הכבוד  להאיר דהינו לפתח, סמוך  חנוכה נר ולהדליק להאיר
ויתרבה  לשונם, על רגל אשר ורכילות  הרע לשון בעלי שיתבטל השוק' מן רגל שתכלה 'עד  וזהו  אלוף. מפריד הנרגן

עכל "ק. וכו '. בעולם  השלום



תשע"ח  מקץ פר' דא"ח כהליקוטי 

יחזרו כולם הנ"ל ושמעון ויוסף יעקב מדות  הם

עכל"ק . התורה. עסק ע"י  אליכם

íâô  ìò ' åç÷ú ïåòîù úàå' ú"ðøäåî  ô"ò

íéîëç úðåîà

øàéáå [ áדברי שע"פ הנ"ל, הק ' דבריו כעין 

תקחו ' שמעון 'ואת מרמז  מוהרנ"ת

היינו הצדיק, קול שמיעת של האור  את  שאין היינו 

הקדומה  השבירה שכל חכמים באמונת חסרון 

שע"פ  האוזן באורות חסרון  שהיה בכך  התחילה

הפגמים  כל שורש על הדבר  מרמז מוהרנ"ת 

באמונת חסרון מחמת בשורש  נמשכים שכולם

שמאר  כמו  מוהרנ"ת חכמים ב יך כלים הכשר (הל'

מקומות) הרבה  .ועוד

óéñåäåזה ענין ששייך התלמידים (דפגם אחד 

חכמים) זוהאמונת  לאמירה במיוחד

ע"ה אבינו  יעקב שהלא הנ"ל, היה דיעקב (שהוא 

הדור ) שבאותו האמת  למצרים הצדיק  שירדו  רצה

בנימין  ד'אותי ללא זה פסוק להם אמר (שע "ז

וכו') לירד שכלתם ' פחדו הק' והאחים שיהודה אלא ,

המצרי המלך  זעם מחשש  בנימין ללא למצרים

ע"ה) הצדיק  ואמנם (יוסף  וכו', קשות עליהם שאיים

שלימה  חכמים באמונת  מתחזקים היו  שאם האמת 

בנימין , ללא יורדים והיו ע"ה אבינו יעקב בדברי 

ח"ו הורגם הצדיק  יוסף היה שלא שהאמת  ודאי  הרי

ופחדו) שחששו עד (כמו לצערם ממשיך היה אלא ,

יוסף  מכירת  חטא כל לגמרי מתקן היה שבזה

בזוה"ק  וכדאי ' השלימה, הגאולה אז  והיתה הצדיק,

שמכרוהו, חטאם לתקן  היה שציערם הצער  שכל

הרי"ם מהחידושי שפ "א ואי ' ויגש, פר' הרי"מ  (אמרי

תרמ"א) שהיה ויגש עד  לצערם ממשיך  היה שאם

התיקון  עולם תיכף  נהיה היה לגמרי חטאם נתקן

יוסף  יכול ש'ולא המצב שנהיה שכיון  אלא השלם,

הזמן , קודם הק ' לאחיו ונתגלה וכו ', להתאפק

כל  נהיה ע"כ לגמרי , חטאם נתקן לא כשעדיין 

הגלות מחמת אריכות שהוא  להדיא בזוה "ק  (שאי'

יוסף) מכירת להתאפק חטא  יכול שלא הענין  והלא ,

בנימין עם המעשה מחמת יוסף נהיה (שלקחו

שלא  עד  רחמיו לעורר  יהודה אליו ויגש לעבד  הצדיק 

יותר ) להתאפק  יכול יורדים היה  היו  אם משא"כ ,

בנימין אביהם ללא בדברי שלימה חכמים  (באמונת 

ע"ה) תיקון יעקב תום עד  לצערם ממשיך  היה ,

הנ"ל  מוהרנ"ת כדברי  וחזינן לגמרי, חטאם

אמונת מפגם הוא והצרות  הפגמים כל ששורש

חכמים.

íéð÷úî  äøåúä çëáù  ú"ðøäåîì  ì"æéáø éøáã

 ãåñéä úãî úà

êéîñäå [â רביז"ל שאמר  מה את לזה

תקעג )למוהרנ"ת  אות (חיי"מ 

בשיעורים  עיתים הקביעות כח את  יודע שאינך

החמורים  פגמים את  אף לתקן  בתורה"ק, קבועים

היסוד  אתâ של פירש  ובזה יסוד, מעל שתפארת ,

לימוד  שע"י  יוסף, – יעקב תולדות  אלה הפסוק 

היסוד .(יעקב)התורה"ק לקדושת זוכים

'éçá ––––  ìàøùé  úéáä åðáå úîà éøîàä ÷" ë

 óñåé –––– á÷òé  úåãìåú

êéîñäå [ã אדמו"ר עבודת ענין  את לזה עוד

ישראל  הבית  ובנו אמת  האמרי 

עבודתו עיקר היתה אמת שהאמרי זי "ע, מגור 

– ע"ה אבינו יעקב עבודת  בבחי ' התורה, שקידת 

_________________________

העשיה ג. על העולם להמשיך מאד "נכספתי מאמר לברכה זכרונו רבנו שאמר שבשעה שמעתי, המעתיק, אמר שם, ז"ל
זכרונו נתן רבי הרב לו  שאל יט , סימן מעשיות , הספורי שאחר בהשיחות  כמבואר התורה, עסק בשבח אז והפליג וכו'"
עסק  הלא הקדושה; התורה מעלת  גודל יודע  אתה וכי לו , השיב לצלן. רחמנא ממש עבירה בעל הוא אחד  ואם לברכה,
ע"כ. תליתאה). תקונא בסוף  בתקונים, (עין בתפארת . ואוריתא ביסוד , ברית  כי הברית , משמירת במעלה גדול הוא התורה
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היה  ישראל הבית כ"ק  מקומו וממלא התורה, עמוד 

היתה  הק' עבודתו  שעיקר  הצדיק  יוסף  בבחי '

ונתקיים  ולדורו, לו  היסוד בקדושת  גבוהות  בדרגות

והסביר  יוסף, – יעקב תולדות אלה של הבחי ' בהם

של  החשיבות  עיקר  אצלו  היה אמת האמרי שע"כ 

ספי ' שבבחי ' ויפה, מפואר אתרוג – אתרוג

היה (תורה"ק)התפארת ישראל הבית  אצל ואילו ,

פגם  מכל נקי אתרוג – אתרוג של החשיבות  עיקר

פגם, מכל הנקי  הצדיק  יוסף קדושת שבבחי'

שניהם את  צריכים קדושת ובאמת עם יחד  (תורה"ק

הדגש ,היסוד) מניחים מה על הוא החילוק אלא

השני,ומהיכן  ללא לאחד  קיום אין  אך מתחילים,

ללא  לתורה קיום שאין  כחדא, אזלי ויוסף שיעקב

תורה, ללא לקדושה קיום ואין שם קדושה, של  (וא "ו

שלו  מילוי תפארת – ע"ה אבינו יעקב  שכנגד הוי"ה

– היסוד מדת – הצדיק יוסף  כנגד שהוא  ו', באות ג "כ

המדות) כל הכוללת השישית .מדה 

äìåàâä ãåñ –––– ïéçéùîä 'á ––––  íéøåôå  äëåðç

ùîî

ãåò [äרביז"ל מדברי ב)דיבר סי' תנינא  (ליקו"מ 

עוה"ב  שעשועי בבחי ' הם חנוכה ãשימי 

דלעתיד  הגדולה ההתגלות על מרמז שזה –

דברי את לזה וקישר  השעשועים, עולם שיתגלה

חדש מזהר בתיקונים בדפוס הזוה"ק  ע"א א  (דף 

ופורים וילנא) שחנוכה גבוה סוד  שיש משם שמוכח

וסוכות יוהכ"פ  מר"ה אף גבוהים אחת בבחי' הם

כנגד  בסוד הם ופורים שחנוכה שם שאי' ושמע"צ,

המשיחין  ב' כנגד  והם והוד ומב"ד)נצח והם (מב"י

הגאולה  סוד  שהוא פקדתי' ד 'פקוד  .äבסוד

 éøùú  ùãåçá  úåììëá íéãåçé 'á

 åðééäå [å בספה"ק הרבה אי ' אחד  שמצד  שאף 

השכינה  ירידת  בחי ' הם חנוכה שימי 

ויורדת וכו', החושך למקום טפחים מעשרה למטה

וכו', חולים ביקור בבחי' אותנו  לבקר הק' השכינה

יחוד  בבחי ' הם בחנוכה שהיחוד  זה מכל ונראה

לגבי שמצינו  כמו  מ"מ נמוך , ובמקום בי"ע במקום

של  בחי ' ב' בו שיש  תשרי דחודש יחוד כללות 

האריז"ל  מרבינו להדיא אי ' א' שמצד  יחודים,

יחוד  מבחי ' הוא תשרי  חודש של היחוד שכללות

פנים)דאח' שבבחי' ושבועות  דפסח  יחוד  ,(לעומת

הרש "ש מגלה ע"ג )ומאידך לג בכללות(דף  שיש 

של  הכולל יחוד  היינו  דכללות ', 'יחוד תשרי  חודש

_________________________

זה ד . הודאה וימי וכו'. ולהלל ' להודות אלו  חנוכה ימי שמונת  'וקבעו שכתוב כמו הודאה, ימי הם חנוכה ימי שם, זל "ק
שעל  יתברך , אותו ולהכיר יתברך הגדול לשמו ולהלל  להודות  הבא עולם שעשוע עקר זה כי הבא, עולם שעשוע  בחינת
כל  שאר כי ביותר, אליו סמוכים ביותר, יתברך  אותו ומכירין שיודעין מה כל  כי יתברך , אליו  וקרובים סמוכים זה ידי
כז, פרשה אמור ט , פרשה צו רבה, (מדרש תודה' מקרבן חוץ בטלין, הקרבנות  'כל בבחינת כלם, לעתיד  יתבטלו הדברים
"כי  י"א) (ישעיה שכתוב  כמו  יתברך , אותו ולדעת  ולהלל להודות והודאה, תודה בחינת רק לעתיד, ישאר שלא שם), עין
זה  הבא, עולם שעשוע שהוא תודה, ובחינת  הבא. עולם שעשוע כל  שזה מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה
עג), (נדה בבחינת הבא, עולם שעשוע  בחינת זה בהם, לחדש שזוכה מי בפרט  ללמד , שזוכין ההלכות  כי הלכות, בחינת
עקר  הוא והדעת וידיעה, שכל נתחדש הלכה, כשנתחדש כי הבא'. העולם בן שהוא לו  מבטח יום, בכל הלכות  השונה 'כל

באריכות). הסימן כל (עיי"ש עכל"ק. וכו'. כנ "ל  הבא עולם שעשוע

ודא ה. דמלכא ימינא דרועא פסח  אינון, ואלין קדישא, דמלכא דגופא תיקונא על  אזלין ה' מועדי אלין חזי תא שם, זל"ק
שבועות  דוחה, שמאל  איתמר ובגינה גבורה, ודא דמלכא שמאלא דרועא השנה ראש מקרבת, ימין איתמר ובגינה חסד,

דאמצעיתא, עמודא ת"ת ודא דמלכא, גופא נס דא שריא דעלייהו דמלכא שוקין  תרין אינון אלין ופורים חנוכה 
פקדתי פקד  איתמר  דבגינייהו ודאי פיקודין תרין פקודי אלה  איתמר ודאי ובגינייהו אינון משיחין תרין נביאים תרין

ע"כ. וכו'



תשע"ח  מקץ פר' דא"ח כז ליקוטי 

החדשים י "ב הזוה"ק כל מדברי הרש"ש זאת (ומוכיח 

הוא  היחוד  שעיקר שם  שאי' הנ"ל חדשים בתיקונים

של בסוכות) היחודים מכל גבוה היותר יחוד שהוא ,

השנה. כל

íä íéøåôå  äëåðç éøä 'úåììëã ãåçé'ã ïçáäá

ùîî äìåàâäã øåà

ð" äå [æ י "ב דכללות  יחוד  של זה בהבחן  יש 

סוכות)חדשים של הגבוה  היחוד  ,(שהוא 

ופורים  בחנוכה ממשיכים זה יחוד של בהמשך  הרי

גמר  שבבחי' רקיע' מים ה'אור יחוד  את לגלות

ממש)היחוד הגאולה  אור כל (הולדת  שאחרי והיינו ,

מים  'אור שנקרא 'הזרעה' של בחי ' יש יחוד  תחי'

את בפועל המוליד  היחוד  גמר  בחי' שהוא רקיע',

ופורים, חנוכה של הבחי ' וזו הגאולה, (שחנוכה אור 

רקיע') 'מים  בחי' הוא  ופורים  ה 'אור' בחי' ,הוא

ופורים  חנוכה הרי דכללות  יחוד של זה ובהבחן 

ממש , משיח של האור  ושמע"צ)הוא מסוכות ,(יותר

כנ"ל. עצמם המשיחין ב' – פקדתי פקד בחי '

ì" úòìã øåà –––– á" äåò éòåùòù

 åäæå [ç הם חנוכה שימי רביז "ל בדברי הביאור 

המגיד  וכ"כ  עוה"ב, שעשועי  ימי 

זי "ע הזוה"ק)מקאז 'ניץ על  ספרו שבחנוכה (בסוף 

אור  שהוא השעשועים עולם של האור  מאיר 

בעלי צדיקים ג' בשם יששכר  בבני  אי ' וכן דלעת"ל,

זי"ע, מקאריץ והר "פ והמהר"ל הרוקח רוה"ק

והיינו לעת"ל שיתגלה הגנוז  האור מאיר  שבחנוכה

כנ"ל.

ì"æéáø ìù  çàùä  ÷çùî

êéîñäå [èבכוכבי המסופר המעשה את לזה

נפלאים)אור סיפורים (בתחי'

האפיקורסים  את לקרב הרבה עסק  שרביז "ל

וז"ל  השאח, במשחק עמם משחק והיה באומאן ,

אהבתו ונכנס  מאד אליו נתקשרו שהם הכלל, שם,

רגילין  והיו  ז"ל, חכמתו גודל מחמת  מאד  בליבם

פעם  וכו '. בעיניהם. מאד נחשב והיה אצלו  לכנוס

והדרך  השאח, במשחק  ז"ל רבנו אצל שיחקו  אחת 

הכבוד  חרדת את  שוכחים המשחק  (אוןשבעת

היימיש) הכבוד מ 'ווערט חרדת כך כל להם היה ולא

אל  נפתלי  והר' נתן הר ' באו  ובאמצע ז"ל, ממנו 

נפל  זאת  את וכשראו כנוהג, וביראה באימה הבית

את רביז"ל, להם ואמר  ענה הדעת, חלישות  להם

אחד  שמלך  מעשה, להם וסיפר שלי, מהחיל אינכם

עמו ושיחק מיוחד לחדר ידידו  את  אחת פעם לקח

מלך , שהוא המלך  ושכח כנ"ל, וכו' והדךר בהשאח,

כשני ושיחקו המלך  עם שוחק  שהוא שכח הידיד  וכן

הידיד  ניצח ופעם המלך ניצח פעם פשוטים, אנשים

נצרכים  היו  הזאת  ובעת  היראה, מעט ושכח וכו ',

באימה  אליו  ונכנסו המלוכה, שרי  איזו  להמלך

עצמו על להביט הידיד  והתחיל כנהוג, וביראה

מכיון  בטוב שיחק ולא המלך, עם שוחק הוא הלא

זה  זה, מה המלך  לו  ויאמר  המלך , את  ינצח שלא

אני ואתך מדינות , מנהיג אני עמם שלך , ענין  אין 

דיר  מיט און  לענדער איך פיר  זיי מיט בשאח שוחק

על  בידיו ז "ל רבנו  הראה וכן  שאח. איך שפיעל

מנהיג  אני  עמם ואמר , ז"ל נפתלי ורבי מוהרנ"ת 

ע"כ . בהשאח. שוחק  אני  ואתכם מדינות ,

äåù ìù ïôåàá äâäðä ––––  íéòåùòùä  íìåò

äåùá

øùé÷å [é השעשועים דעולם לענין  זה ענין

גדול לאדם זאת והמשיל (כמו הנ"ל,

גדול ) שאהוב רבי נעורים וידיד  חבר  עם כשנפגש

נעורים  והחבר רב זמן  עמו נפגש  שלא הרבה עליו

כשוה  עמו  ומדבר הגדול אדם אימת  עליו אין 

שנהנה  מיוחד  שעשוע הגדול לאדם יש  ובזה בשוה,

שוה  של זה באופן הטוב וידידו  חבירו  עם לדבר 

להש "י שיש והנח"ר התענוג בחי ' וזהו  בשוה,

בבחי ' אליו , קרובו  עם ישראל את שמשוה כביכול

ית ' עמו  בשוה שוה הם הסוד (כביכול )כאילו שזה ,

כידוע  ומרמזים זל"ז שוים שהיו  הכרובים שני  של



לנפשך  חכמה דעה כח

החצוצרות שני  של הסוד  זה וכן ובנ"י , קוב"ה על

הגדול  מהמגיד  שאי ' זל"ז, שוים ששניהם

וכנס"י, קוב"ה על ג"כ שמרמזים זי "ע ממעזריטש 

צורות חצאי  ב' בחי ' בזה (כביכול )שהם וביאר ,

עם  ששיחק  רביז"ל והנהגת  בדברי הפנימיות שזה

שעשוע  של באופן לשחקו  שהדרך  השאח משחק 

שבו הנ"ל הגבוה יחוד לעורר  ופחד, אימה ללא

רביז"ל  שביטל כמו  לקטן גדול בין ההבדל מתבטל

שבינו והעצום הנורא ההבדל את  עמם במשחקו 

בשוה  שוה הוא כאילו עמם והשתעשע לבינם,

הנ"ל הגבוה יחוד  מעורר ובזה (כידוע כמותם,

הש"י  כן שיתנהג  מעוררים  למטה  האדם שמעשי

השעשועים.עמנו) עולם של

–––– õ÷î' íìåòì  íåìù êéùîäì  äëåðç éîéã ïéðò

 ú÷åìçîä íâô –––– 'êùåçì  íù  õ÷

øáéã [àé רביז"ל דברי  מענין הרבה זו  בשב"ק 

חנוכה  בשבת  שנאמרה בתורה

יד) סי' קמא מענין (ליקו"מ  רביז "ל שם שמדבר

בשם  גם זאת  [ורימז  בעולם', שלום 'להמשיך

זאת ששייך  במדרש  ע"ז  שדרשו מקץ, – הפרשה

קץ  כבר  לעשות יש וה"נ – לחושך  שם קץ לענין 

הצרות שכל דהמחלוקת, הנורא לחושך  וסוף 

הם  הגאולה ועיכוב הגלות  אריכות וכל שבעולם

מוהרנ"ת להדיא וכמש"כ  דמחלוקת , יצרא בגלל

כמו הגאולה את שמעכב בעולם עוון שאין  זי"ע

מקדשנו בית  לחורבן שגרמה המחלוקת , עוון

ה"י , בינינו  מרקדת  ליזהרועדיין  יש (ובפרט 

זי"ע  התניא בעל  כתב שכבר שמים ' 'לשם  ממחלוקת 

דוקא  הם והתלאות  הצרות שרוב  הנודע במכתבו

שמי  לשם חוזרים ממח ' שאין לתקנה שקשה היות  ם ,

ושוכחים  לש"ש, שכוונתם מחמת  בתשובה  עליה

שנהגו  וב"ה ב "ש מח ' מעין  רק היא  שמים לשם שמח '

ואכמ"ל ) בזה , זה והזמן כבוד העת  הגיע וכבר ,

שלום  כבר ולהמשיך זה לחושך וסוף  קץ להשים

אכי "ר ]. בעולם

 úáèä –––– ïåéìòä  íùøùá  úåúâåìôä ìë ï÷úì

' ìëä äðå÷'  úðååë é"ò úåøðä ú÷ìãäå

øáéãå [áé שיש עמוקים קבלה בעניני  הרבה

היינו גבוה, במקום הענין  לתקן

הפלוגתא  שהוא שבעולם, הפלוגתות כל בשורש 

בע"ח ע"א)הנזכרת מה בעולם (דף  שיש ,

שורש  שהוא לנה"י, חג"ת בין פלוגתא השבירה

מדת בין  פלוגתא בבחי ' שבעולם, הפלוגתות כל

ד' במלחמת שנרמזת  הדין , למדת  הרחמים

אותיות)המלכים ד' – הוי"ה החמשה(שם  (ה'עם

הדין ) מדת – אלקים דשם הרבה אותיות והאריך ,

שעה  היפה דברי ע"פ עמוקים קבלה בביאורי

ע"י זו פלוגתא העליון בשורש  מתקנים איך שם,

המנורה והדלקת  הטבת מטיבם כוונות (שהיה

שלום) ורודף  שלום אוהב  הכהן  המכוונים אהרן ,

האלו הכוונות ביןאת שלום  נהיה ידם (שעל

הנ "ל ) לנה"י הכל'חג"ת  'וקונה בתיבות

המקוה שבשמו"ע כוונת ג "כ זהו דוויק  (ולרח "ש

שבועות) המשיג של מקוצר כאן נעתקו  ולא ,

המושג. ועומק

 à÷åã  äìâúîä) 'ä ãåáëì úåøù÷úä é" ò ïå÷éúä

 ãçà 'äá  íìåë íéðéîàîä  úåòãä éåáéø êåúî

(äæ úà äæ íéãáëîùë

àìà [âéבעבודה"י הענין  שנקודת שביאר 

פלוגתא  שיש דאי ' מה בבחי ' הוא

הנוסחאות  וספרד)בין אשכנז  לפתוח (נוסח האם

וב'יהי שאמר', ב'ברוך או לה' ב'הודו התפילה

שע"י היינו  הנוסחאות , משתוים לעולם' ה' כבוד

השכינה, יחוד – ה' לכבוד  שמתקשרים

אחד , בה' האמונה אל בנ"י כל שמתקשרים

דייקא  הדעות ריבוי שמתוך  ה' כבוד  שזהו 

האמונה, של הפשוט אחדות  אל כולם מתקשרים

ישראל, נשמות בין שלום העושה היא זו וכוונה

את עשה שהש "י  ישראל נשמות כשמבינים

בדברים  אף  מזה, זה שונים ודעותיהם פרצופיהם

ח"ו ויפרדו  שיחלקו כדי לא בתכלית, יסודיים



תשע"ח  מקץ פר' דא"ח כט ליקוטי 

שמתוך  היה ית "ש  שרצונו אדרבא אלא זע"ז ,

ע"י ביותר גדול ה' כבוד  יצא הדעות ריבוי

כל  וצועקים האמונה, ויסוד  בשורש  מודים שכולם

ישראל  'שמע אע"ה ליעקב יחדיו שבטים הי "ב

אחד ' ה' אלקינו 'אחדות ה' רביז"ל בלשון (הנקרא 

המשתנות') פעולות  מתוך  היוצא וכבוד הפשוט ,

שנותנים  הכבוד היינו  השכינה, כבוד  היינו ה'

כבוד  את  ומשלים מרבה שזה לזולתו , א' בנ"י 

ה'.

æîøðå] י"ד בתורה שם רביז "ל בדברי זה ענין 

ע"י הוא בעולם שלום שלהמשיך 

את ליראה היינו לשרשו הקב"ה כבוד העלאת 

ע"י שכנ"ל באריכות , ההמשך עיי "ש  הנכבד  השם

המקשר  כח זה הרי אחד, ה' באמונת מודים שכולם

החילוקים  שכל שמבינים ישראל, נשמות  בין 

שעי"ז  כדי  רק  הוא לזולתו  אחד שבין  הגדולים

בה' הדעות ריבוי כל שמודים שמים כבוד  יתרבה

שעי"ז  רעהו  את  איש  לכבד עליהם וע"כ  אחד,

השכינה]. כבוד – ה' כבוד  יתרבה

å"äéì ä"éäà ïéáù úåàëäî äéäð ÷"áùá

äðéëùä ãåáë –––– ' ä  úåà é" ò ïéàìâøîã  úåøåà

òöîàáù ––––

æîéøå [ãé דשב"ק המרגלאין  בכונת  זה ענין

ליה"ו, אהי"ה בין הכאות  בחי ' שיש 

ובשב"ק  לנהי, חג"ת  בין  הנ"ל הפלוגתא בחי' שזו 

שמות ז ' שהם ואורות זווגים אלו  מהכאות  נהיה

התקשרות ענין  – שבאמצע ה' אות  ע"י  המרגלאין,

ומרבה  הדעות כל המקשרת  הק' ולשכינה לאמונה

הש "ימכולם  שאומר  התנדב"א [וכלשון ה', כבוד

אלא  מכם מבקש אני  ומה דבר חסרתי  כלום לבנ"י 

זה, את זה ומכבדים מזה זה יראים (ובפרט שתהיו

ב'אנ "ן תלוי שענינו ע "ע  שאמר רביז"ל תלמידי בין

שהיה  מילתא', תליא בחביבותא – נובע  נחל אנשי -

תלמידי  של  הפגם לתקן שעסק רשב "י בבחי' רביז "ל 

לתלמידיו  לימד  ורשב"י זב "ז, כבוד נהגו שלא  ר "ע

רביז "ל אמר וכן  מילתא ', תליא  בחביבותא ש'אנן 

באהבה  יחד עצמם  את תלמידיו כל  שיחזיקו שע"י

עמם  ויגמור  עליהם אותו ימשיכו לזולתו, אחד וכבוד

אכי"ר ) גמורים  צדיקים לעשותינו שרצה  ].מה 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה ל

הכוונות  שער

äùðä ãéâã íâôî äëåðçá ãåää ïå÷éú .à

 áúëע"ג קח דף  הכוונות ' äëåðç ב'שער  ïéðò"

åäééåøú  éë  øçà ïôåàá àåä íéøåôå

 ìåçá úéøçù úìôúáù  é"ôòàå ,ãåäá ïåðéà

 äæ éôëå ãåäá úåëìîå çöðá á÷òéã  åðøàéá

øùà íéøåôå äëåðçî  øúåé ùåã÷ àåä ìåçä

 êøã ìò àåä ïéðòä ìáà ãåäá ïåðéà åäééåøú

'÷åðä éë è"éä ïéðòá ç" ø  ùåøãá åðøàéáù

 úìá÷î æàù éôì äùåã÷ úåôñåú æà äì ùé

 àåä ïëå äìòá é" ò àìù  äîöò é" ò äéúåøàä

 ÷ìçå åúøàä  ÷ðåé á÷òé ìåçá  äðä  éë ïàë

 ïúåð ë"çàå ãåää ïîå çöðä ïî äìù äøàä

 äúò ìáà åãé ìò ãåää ïî êùîðå  äúøàä äì

 ïî  äéúåøàä  ÷ìç ú÷ðåé àéä íéøåôå  äëåðçá

 äìéôè  äðéàå äìòá é" ò àìù  äîöò é" ò ãåää

 úôñåú àåä äæ ïéðò äðäå ìåçä  éîéë åéìà

."ìåçáî  øúåé  åìà íéðîæá äéìà  äùåã÷

החול, ימות  לשאר חנוכה בין  החילוק ובטעם

אלא  בעצמו  ההוד  מן  לקבל יכולה אינה שבחול

בחנוכה  משא"כ בנצח שעומד  הז "א באמצעות

חיים  עץ פרי כתב עצמו  ההוד  מן ליקח שיכולה

ניתקן  הוא ובחנוכה בהוד פגם יש שבחול לחנוכה

וז"ל: שעה, éäéà לפי , äëåðç éîé úðåîù ãåñ"

 éë ,à"æ é" ò àìù ,åîöòá ãåää øåà úìá÷î

 àì  øùà ïòéáå ,ãåäá ìçøå çöðá á÷òé ìåçá

.úéçùîì  éìò êôäð éãåäå ïéðòá ,ãåää ï÷éú

 àì ìàøùé çöð  íâå ïéðòá ,ï÷úð çöðäå

åãé ìò ãåää ïî  øåà éäéà úìá÷î ïëì ,ø÷ùé

 ï÷éú ,â"ë ïðçåé ïá åäéúúî ìáà .çöðä êøã

 éäéà úìá÷î ïëì ,ãáì íéîé 'çä åìàá ,ãåää

,åãé ìò àìùå ,äãé ìò  åîöò ãåää ïî øåà

, íéãåî úëøáá íéñðä ìò íéøîåà åðà ïëì

"ãåää ãâðë àåäù תיקן לא שמואל כי  משמע

ולא  פגום, נשאר ההוד  אמנם דז"א הנצח את  אלא

החנו בימי שעה לפי אלא פגם ניתקן והנה כה.

ירך  בכף  עשיו  של שרו  שנגע ידי  על הוא ההוד 

ובע"ח  מקומות בכמה כמבואר הנשה, בגיד  יעקב

יעקב  של שמאלו  בירך הס "מ שפגע פ"ה של"ד 

דז"א  הוד  נפגם שבזה ומשמע הנשה ועל àבגיד  ,

על  לקבל יכולה הנוק ' שאין  הפע"ח דברי קאי  זה

_________________________

פ"הא . בשל "ד חיים העץ ע "ג)וז"ל נ"ד דף מוכיח(ח"ב ושמו הנ"ל, לטעם הוד  בספי' בכאן נאחזין החיצונים כל  "והנה :
השמאלית  ירכו בכף רק ליעקב  יכול  היה לא סמא"ל  גם ולכן החיצונים שהם כנודע לפני בא בשר כל קץ סוד ק"ץ עליו
כבר  כי למשחית עלי נהפך  והודי סוד  והוא דוה ונעשה נהפך  החיצונים בו  בהתאחז כי נפלא סוד תבין ובזה הוד. שהוא
שהוא  ההוד  גבורות  שהוא לבסוף  אלא אינו  הזוהמא היתוך אמנם אלו  מנצפ "ך  ה"ג מסוד הם טמאים דמים שה' ביארנו
דו"ה. היום כל שוממה נתנני וזהו  בתורה האמורה נדה שהיא דוה ונעשית נדה דם ונעשה נהפך החיצונים שם ובהאחז הה'
והענין  וגו ' בעיניך  שנים אלף  כי כמ"ש דו "ה היום כל  וזהו  שנים אלף  הם הגלות  ימי כי רז"ל במאמר נפלא סוד תבין ובזה
והנה  לה'. שבת  שנאמר ה' עד  העולה שבת שהוא מל' הוא הז' ואלף  יסוד עד  מחסד והם עלמא הוי שנין אלפי שית כי
הכתוב  שאמר כמו  וזהו  קשות גבורות להיותו החיצונים נאחזין בו  כי הוד  שהוא החמישי לאלף סמוך היה בהמ"ק חורבן
בזוהר  כמ"ש אלו  שנים רק נמשך הגלות אין לכן החמישי אלף שהוא לדו"ה נהפך  מהוד כי דו"ה היום כל  שוממה נתנני
ק"ץ  כי אלף  הם איך לעיל  בארנו וכבר לבד. בהוד  רק אחיזה להם אין כי שנין מאלף יותר בישראל  עממין ישלטו  ולא
חול  שהוא שלמה לך האלף  וז"ס  דחול יומין אלף בזוהר הנקרא הם ואלו  אלף הרי ק' ועם תת "ק הוא ץ' כי אלף גימטריא



הכוונות  לא שער

השורש  היה זה ופגם פגמו , מחמת  ההוד  ידי 

אמנם  דוה, היום כל בסוד  המקדש בית  לחורבן

כה"ג, מתתיהו  ע"י  היוונים בימי  שעה לפי  ניתקן 

ע"כ  אשר  החנוכה, ימי  ח' במשך תיקון בו יש וכן

ואינה  עצמו, ההוד  מן הנוק ' מקבלת  אלו בימים

כיון  בנצח, שעומד  יעקב באמצעות  לקבל צריכה

כמה  יש 2והנה אלו. בימים להוד תיקון  שיש

או בנצח היה הנשה גיד  פגם אם בזה שמועות

כמבואר  לשניהם, נוגע הפגם מקום ומכל בהוד ,

לקי הוצא בהדי כי ספ"ה רפ"ח שער  חיים שעץ

ומחמת דגופא, פלגי תרי והוד  שנצח כיון  כרבא

לנצח  גם זה נגע בהוד פגם שמואל áשהיה ותיקן .

_________________________

בשופר: תקע  כוונת  בפע"ח  [וכ "כ  דז"א. בהוד שפגם ומשמע  דיעקב  שמאל בירך נגע שהס"מ מבואר עכ"ל. להאריך". ואין
יעקב. ירך כף  ותקע אמר, לזה דוה, היום כל נאמר ועליו  יעקב , ירך  כף ותקע  שנאמר שמאל , ירך  להוד  רמוז - "תקע 

אותנו "]. לגאול אחד , להיות האוהל את ולחבר יובל, הנקרא הגדול  השופר שהוא גדול , משופר הגאולה, אנו וצריכין
"בענין  וז"ל: גביו  על העומד דנוק' ובהוד  דז"א בנצח  היה הפגם כי מבואר ע "א י"ג בראשית רשב"י מאמרי בשער אמנם
של  ההוד באחורי דבוק היה ז"א של הנצח אחור כי ונמצא באחור אחור היו בראשונה ונוקבי' ז"א הנה כי דע  והוד נצח 
בהאבקו הנצח  שהיא הימנית  יעקב  ירך  בכף  ונחש סמאל פגם כאשר כי ונמצא דנוקביה בנצח  דבוק היה דז"א וההוד  נוקביה
הטעם  וזה דוה והיתה נהפך  שלה ההוד  כי דוה היום כל  שוממה נתנני סוד  וזהו  דנוקביה. בהוד  גם ההוא הפגם הגיע עמו 
אמנם  נפגמו. ושניהן דנוקבי' השמאלי והוד דז"א ימין נצח הוא כי לפי ובשמאל  בימין נוהג הנשה גיד  איסור כי שאחז"ל 
נתנבא  ולכן דז"א נצח  את תיקן ע "ה הנביא שמואל  בא וכאשר דנוקביה הוד אל נמשך  וממנו  דז"א בנצח הי' הפגם עיקר
וזמש"ה  המקדש בית שנחרב עד  פגום עדין נשאר הנקבה של וההוד כו' ישקר לא ישראל  נצח וגם כמש"ה משם שמואל
דז"א. מהוד  נתנבא נון בן יהושע בא וכאשר זכר לשון שהוא בסגול ולא נקבה לשון שהוא הוא"ו  תחת בקמץ דוה היום כל
שמואל  משח כאשר אמנם כנז'. פגום היה הנקבה של ההוד  אבל  בדכורא הוא משה כי משה של מהודו  אתנבי יהושע  וזמ"ש
של  ההוד  גם נתקן ואז המלכים מלכות נמשכת  משם כי מלכות הנקראת  הנקבה נתעלית אז דוד ואת  שאול את  למלך
הכלולה  הנקבה הוד בחינת  שהוא בהוד ליה כליל קב "ה ותו  וז"ש נתקנים שניהם דנוקביה והוד  דז"א נצח  ונמצאו  הנקבה
פגם  כי מבואר ההבנה" קשה שהוא הזה מאמר היטב נתבאר ראש של  דתפילין בתים ד' ובענין כנז' הזכר בנצח ודבוקה
הוד גם ידו על וניתקן ישקר, לא ישראל נצח  וגם בסוד דז"א נצח תיקן ושמאול דנוק', ובהוד  דז"א בנצח  היה הנשה גיד
יהושע  התנבא וממנו כלל נפגם לא ההוד  משא"כ בנצח, אלא הפגם היה לא כי שם הזוהר לשון בפשטות  משמע  [וכן דנוק'.
כל  כי ונודע  דזעיר, הנצח מן מתנבא היה ושמואל  כנודע . ז"א, הוא ישראל כי נודע , הנה כתב  שם להלן אמנם עי"ש.
פלגי  תרי והם תאומים, הם והוד שהנצח  ואעפ "י הוד . תמורת דו"ה, היום כל  בסוד  בהוד , הוא והקליפות הדינים אחיזת
בשניהם, נאחזים הקליפות היו ואם התחתונים, הרגלים בחי' הם הנה כי בנצח, נאחזים החיצונים אין עכ "ז כנודע, גופא
חז"ל, מ"ש וז"ס  לבדו . בהוד אלא אחיזה, כח הקב "ה להם נתן לא ולכן ח "ו . העולם ויחרב גדולה, ואחיזה כח להם היה
שבקדושה  הוא, הענין שמואל, אמר אמת : אלהים וה' מפסוק, הפך  היא שקר, הנקראת  הקליפה כי רגלים. לו אין השקר
נקראים  עצמו, הטעם ולזה ההוד. שהוא לבד בשמאל  אלא הרגלים, בשני אחיזה להם אין ובקליפה יחד . רגלים השני יש
ולכן  רגלים, לו אין השקר ז"ל , וז"ש וכיוצא, והח' הה' ע"ד  רגלים ב' לה אין משלשתם, אות  שכל לפי שקר. הקליפות
שלא  משמע בשעה"פ שלעיל  ע"כ שעמד שעה"פ על שלום' ב 'דברי ועיין בו" שולט השקר אין כי ישקר, לא ישראל  נצח 

הפע  דברי מפשטות מקום ומכל עי"ש.] בנצח. ולא בהוד הוא הפגם כל  כי כתב  וכאן דז"א, נצח אלא הס "מ ע "י "חנפגם
החנוכה  בימי ורק הנצח באמצעות אלא החול בימות ממנו  לקבל  יכולה הנוק' אין ומה"ט  דז"א בהוד היה שהפגם משמע  כאן
שהביא  השער בפתח  המבואר' האריז"ל  'כתבי בספר עיין שמועות  וכמה כמה בזה ויש שעה. לפי שניתקן ההוד  מן מקבלת 

ודעת. טעם בטוב  בזה השיטות  כל וסידר

שהוא ב. א' רגל  רק נ "ה שהם רגלים ב ' לו  ואין שקר הנקרא החיצונים סוד  והוא רגלים לו  אין השקר כי הודעתיך  שכבר
של  רגל  סוד והוא בהוד הרמוז הה' באלף הבית נחרב ובו  דוה היום כל כמ"ש דוה הוד בסוד  אחיזה לו  יש ושם לבד  הוד 



לנפשך  חכמה דעה לב 

אך  ישקר  לא ישראל נצח וגם בסוד  הנצח את 

פגום. נשאר ההוד

 çöðá àîéà úåèùôúäá éåìú  äàåáðä  çåë .á

 à"æã ãåäå

äðäåידי ועל הנביאים, יניקת והוד  מנצח כי ידוע

דז "א, בנצח הנשה גיד פגם שמואל שתיקן 

בשער  כמבואר  הנבואה, לכוח תיקון  הביא

'רואה' הנביא נקרא היה שמואל ימי שעד  הפסוקים

'נביא' נקרא ומזמנו  בשלימות נבואתו  שאין  מחמת 

עי"ש  הנבואה שלימות זה â ע"ש ענין לקשר  ויש  .

פ"ב  הירח מיעוט שער חיים בעץ המבואר  עם

דאימא  דידוע בז"א, דאימא נה"י התפשטות בענין 

בן  הז"א היה שבתחילה אלא אתפשטת, הוד עד

להיות הנה"י שעלו  באופן הגדיל ואח"כ בלבד , ו "ק 

נה"י לו ונעשו חג"ת , במקום ונה"י חג"ת, במקום

שעתה  ראשון  הוד  הוד, בחי ' ב' שיש נמצא חדשים,

למטה, עד שיורד שני  והוד  גבורה, במקום הוא

שהיה  זמן  כל הראשון ביהמ"ק  משנבנה והנה

במקום  למטה עד מתפשטת  אימא הייתה בבנינו

לא  הראשון  בית מחורבן  אמנם החדשים, הנה"י 

מקום  שהוא דז"א חג"ת עד אלא דאימא נה"י  הגיעו

כי נמצא חג"ת, להיות  הנה"י שעלו  הישנים, הנה"י 

מעת אורם נחשך  החדשים דז "א נה"י מקום

שביאר  חבר, לרי"א שערים בפתחי  וראה החורבן.

הבית חורבן  מעת הנבואה ביטול סיבת  היה שזה

הוד  עד  אימא התפשטות "ענין  וז "ל: הראשון ,

ואז  עוה"ז , הנהגת הוא שהנה"י  כמ"ש הוא אחרון

בנבואה  גדולה בהרחבה בעוה"ז ההנהגה הייתה

נביאי סוד  שהם אתפשטת הוד  עד  דאימא ורוה"ק ,

שבהם  תתאין בפרקין  והם כידוע, ירכין תרין קשוט

בעוה"ז  למטה להשפיע הבינה האירה שם שגם

שהיה  כמו  ה', ויראת  דעת רוח ובינה חכמה רוח

ש  וצדיקים נביאים ע"י הבית עכ "ל.בזמן בדור".

הוא  שמואל ידי  על שנעשה הנצח שתיקון נמצא

הנה"י מקום עד  אימא התפשטות עניין עצמו 

לחורבנו עד  ראשון  בית  ימי כל שנמשך  .ãהחדשים

_________________________

אותן  ולברר להשלים בעיבור כח אין ולכן מאד גדולה החיצונים אל  אחיזה להם יש ולמטה מהוד  כי נמצא שקר של  ק'
העיבור  המנין מן עולה ואינה נתברר הנצח שגם זלה"ה מורי שא"ל זוכר אני אך  ששמעתי כנלע "ד לחוץ ויצא ז"א נולד ואז
בחשבון  עלה לא הנצח  גם נתברר לא שההוד  כיון לכן דגופא פלגי תרי נ "ה להיות  כי כרבא לקי הוצא בהדי כי והטעם

מתיישב: הוא איך  יודע  ואיני שנתברר אע "פ בירור

יריכו ,ג . בכף  ויגע עמו  איש ויאבק בפסוק דמשפטים, בסבא ממ"ש יובן, הענין "אבל וז"ל : א' שמואל הפסוקים שער
ישראל  נצח וגם ביה איתמר וע"ד  שמואל , דאתא עד  מתמן, דאתנבי נביא הוה ולא ימינא, ירכא נצח  אתפגים יאילך, דמתמן
רואה, נקרא ולכן ובזכות , בצחצוח נבואתם לראות  יכולים היו  לא נביאים, דמתמן הנזכר הנצח פגימת  ולסיבת ישקר. לא
לעם, הדברים ומנבא ומגיד  מספר להיות שיוכל  כדי בשלימות, הכל רואה היה לא אך  הנבואה, רואה היה כי נביא, ולא
ממש, נביא נקרא אז ישראל , נצח  וגם בנבואתו, כתיב לכן כי הנצח, פגם ותקן שמואל וכשבא שפתים. ניב מלשון נביא כי
ומאז  ההוא, הירך  נתקנה ידו על  כי לישראל , ולפרסמה הנבואה, להניב  יכול והיה גמור, בצחצוח  הנבואה רואה היה כי
הנבואה, מקום תיקן הוא כי הנביאים, של כל  של  רבן הוא כי נמצא משם. להתנבא יכולים היו  הנביאים שאר כל  ואילך,
העולם  כי הנביאים, לשאר כן אירע ולא לידתו , על ומכרזת יוצאת קול בת יום בכל היה זה ובעבור כלם. נתנבאו  ומכוחו

ידו". על  להתקן מצפה היה כלו 

ע "י ד. כבר שנעשה אומרים אנו  וכאן הראשון, הבית  בנין מעת אלא זו הארה הייתה שלא שם בע "ח שמבואר [ואע "פ
שהתחלת  צ"ל לכן, קודם שהיה שפסק שמואל  לחורבנו , עד ביהמ"ק בזמן ונתחזק הנביא, שמואל  ע "י הייתה תיקון

ידי  על  נעשה ביהמ"ק תיקון שתחילת הרי הבית, יסודות  את שבנה דוד נמשך  שמואל  יד  שעל ובפרט  הנבואה, בביטול 
שמואל ]



הכוונות  לג שער

ò"îùá  íéðååëî  íàä  úáùì  ìåç ïéá  ÷åìéç .â

íéùãçä é" äð ìò

ïéðòáå דאימא נה"י התפשטות  מקום של זה

שעמד  ע"ב מ"ו  דף בנה"ש לרש "ש ראה

אחרונות, ברכות  בג' שעה"כ דברי סתירת  על

הראשונים  בנה"י  הם האם שלום, ושים מודים רצה

למטה, שירדו החדשים בנה"י או  חג"ת להיות  שלו

בשער  שנתבאר במה להבין  "ולענ"ד  וכתב:

לא  ראשון  בית  חרבן  אחר כי  הירח מיעוט

דז"א  הנה"י  עד רק דאימא נה"י נתפשטו

לכוין  שצריך  נמצא לחג"ת  שעלו הראשונים

דאימא  מנה"י הארה להמשיך אלו ברכות בשלשה

להמשיך  לחג"ת שעלו דז "א הראשונים שבנה"י

לחב"ד  ומשם האחרונים שלו לנה"י  הנזכר הארה

לנה"י אמתית  המשכה שאין  הרי עכ"ל. דנוק'".

אין  ראשון  בית שמחורבן  כיון דז"א האחרונים

בנה"י ואין  בחג"ת, אלא מתפשטים דאימא נה"י 

בהגהות וכ"כ  בעלמא, הארה אלא החדשים

ע"ד  כ "ד דף  הנסירה שער ח"ב חיים לעץ ה'שמש '

אלא  נמשכים התפילין רצועות שאין  הטעם לבאר

משום  בנה"י , מתפשטים ואינם החזה מקום עד

ואינם  ז "א שבראש דאימא מוחין הם שתפילין 

נה"י עד  אלא החורבן מעת בו מתפשטים

עוד  וראה שלו . בחג"ת  הם שעתה הראשונים

רצה  בכוונת דחול שחרית  לסידור  השד"ה בהגהות

קט"ז ) הערה נקוה "כ  שמכוונים (בסידור דמה

דז"א  הפרקין התחלקות  את והנורא הגבור בהגדול

הרש "ש  דברי  לפי  דאימא נה"י  עם והצטרפותם

הנה"י הם דז"א ההם הנה"י כי  לכוין צריך

בג' וכן חג"ת, למקום עתה שעלו  הראשונים

הארה  להמשיך  בסידור כוונה יש אחרונות  ברכות

משום  בעלמא, הארה בגדר והוא החדשים, לנה"י 

באמת מתפשטים דאימא נה"י אין החול שבימות

דז "א. בחג"ת  שהם הראשונים הנה"י עד  אלא

כתב  רצה בכוונת שבת  לסידור  בהערותיו אמנם

עד  דאימא נה"י  מתפשטים ויו "ט שבשבתות 

לכוין  יש בשבת  ע"כ דז"א, התחתונים הנה"י 

דז"א  בנצח המלובש  דאימא דנצח מפ"ת להמשיך

.וכו '

äàøå] האוצ"ח על אש "ל פירושו  בסוף גם

מכת"י שנוספו חשובות  בהגהות

בימי מדבר  הדעת  שדרוש  "נלע"ד  וז"ל: השד "ה

כ"א  מתפשטים הראשונים הנה"י  שאין  החול

פה  אבל פ "ב. של"ו  בע"ח כמ"ש הראשונים בנה"י 

דאימא  נה"י שמתפשטים בשבת מדבר זה בשער 

וכן  המע"ה. שלמה בימי  כמו האחרונים בנה"י 

ה' בתיבת ש "ק של ערבית בסידור יוצא מפורש 

שעלו דנה"י  מפ "ע להאיר  וז"ל: אמת אלוקיכם

מהם  לעשות לנה"י  שבתוכם המוחין ומן לחג"ת 

מזה, לנו  יצא בדב"ש. זה לשון  והובא לנוק ' חב"ד

אין  שבת  עמידת של אחרונות ברכות  ג' שכוונת 

המגיה  הרב כמ"ש החול, כוונת כמו שווה כוונתם

דנה"י פ "ת  מתפשטים שבשבת  לפי והוא בסידור,

בין  חילוק  ויש ז"א, של התחתונים בנה"י  דאימא

עכ "ל.] לשבת". חול

'á ãâðëå ãåäå  çöð ãâðë  íéøåôå  äëåðç .ã

íéçéùî

 äðäå חנוכה" חדש  זוהר  תיקוני  בריש  איתא

דמלכא  שוקין תרין  אינון  אלין ופורים

פקודי, אלה אתמר  ובגינייהו  נס , שריא דעלייהו

פקדתי פקד איתמר  דבגינייהו ודאי, פקודין  תרין 

נצח  כי  מבואר  אינון ". משיחין  תרין נביאין, תרי 

משיחים, ב' כנגד  הם ופורים חנוכה שכנגד והוד

הוא  שחנוכה נמצא דוד. בן  ומשיח יוסף בן משיח

של  מזרעה יוסף , בן  משיח בבחי ' שהיה שאול כנגד 

בן  משיח כנגד  ופורים ההוד , תיקון נעשה ובו  רחל,

דוד .

øåàéááå'ז ביאר  דצניעותא לספרא הגר "א

המלך  ובענין  דרכו  לפי אדום מלכי 

כתב והשישי ע"ד)החמישי  ט  והוד ,(מדף נצח שהם

נצח  הוא שמלה החמישי  "המלך  בקיצור: וז "ל

סוד  וזה בנצח, ועיקרם נו"ה בסוד  הם שהלבושים



לנפשך  חכמה דעה לד

ירכו, בכף ויגע קי "א דף  משפטים בפרשת  האמור 

וההוא  מיעקב, עשיו  ונטלו 'נצח' ימין  ירך שהוא

מאי שמואל, דאתא עד דיליה בחלישו  הוה ירך

נטל  שמואל אתא כד נבואה, משיך דלא בחלישו 

מיניה, ליה וחטף  אתר  מההוא וסלקיה ירך  ההוא

ממנו שניבא והוא נצח הוא הירך שסוד  וידוע

לו שאין יעקב ירך  כף  ותקע ושם כידוע, שמואל

שם. אלא אחיזה

êìîäåמלוכת סוד וזה הוד, הוא שאול השישי 

מהוד  קיומה עיקר שהמלכות שאול

וכמ"ש  בהוד  איהי בזוהר כמ"ש  א'ולמטה (ד"ה

בידוכ"ט) נתקיים ולא למלוך והתחיל מלכות. הוד 

מלך  מלך ואח"כ כו ' וימת שאול  וימלוך  וז "ס ונהרג

מלך  והוא ונהרג בידו  נתקיים לא וג"כ בנו  א'

הדר  מלך  יצא ואח"כ  כאן . האמור שאול שאחר 

וז"ש  למטה כמ"ש דוד ט "ו)שהוא א' וטוב (שמואל 

ונתקיים  מיתה בו נאמר ולא כנ"ל הדר ראי

פלגין  תרי הן  שנו "ה ולפי עולם. עד  בידו מלוכה

משחו לכן  חברו בלא אחד קיום להם ואין  דגופא

ברוחא  רוחא לאדבקא וישקהו  נצח שהוא שמואל

שאול  זכה ולכן  בידו. המלוכה ויתקיים כידוע

הן  שנו"ה מלך  שום זכה שלא מה לנבואה

בנצח  שאחיזתו עמלק את להרוג לו וצוה נביאים.

אח"כ  ולכן כנ"ל המלוכה ויתקיים נצח ויתוקן כנ"ל

שמואל לו אמר  בעמלק  עשה ט "ו)שלא (שם

בכנף  ויחזק  כו' ישראל על מלך מהיות ה' וימאסך 

את ה' קרע שמואל אליו  ויאמר ויקרע מעילו

הטוב  לרעך  ונתנה היום מעליך  ישראל ממלכות 

ולכן  בנצח. כנ"ל שמלה הבגדים סוד  והוא ממך

ידעתי שאול א"ל מעילו כנף לשאול דוד בכרתו

ישראל ממלכת בידך  וקמה תמלך מלך  (שם כי 

דוד כ"ד) והוא ממך הטוב לרעיך  ונתנה כאן  וז "ש .

נעימות אצלו  כמ"ש בנצח להתקשר שזכה

נצח י"ו)בימינך לשאול (תהלים  שמואל וז "ש .

ט "ו) א ' ר"ל (שמואל  כו' ישקר לא ישראל נצח וגם

למלוך  רוצה אתה כי  דשקר בסט' ח"ו להאחז

בימינך  נעימות  שיבא אלא לבד  דהוד בסטרא

עכ "ל. כנ"ל". נצח

øàåáî שלא ומחמת בהוד היה שאול מלכות  כי 

בנצח  שהיה שמואל עם כראוי  נתקשר

שאחז  הנשה גיד  פגם לבטל עמלק , עם נלחם ולא

מלכותו, ונתבטלה נהרג כן מחמת בנצח, עמלק

מן  יניקתו ידי  על הוא בהוד המלכות  כוח שכל

משא"כ  ומת , נפל הנצח מן שנפרד ומחמת  הנצח,

נעימות שכתוב כמו בנצח גם שנתקשר  דוד

מחמת היה שאול מלכות שביטול הרי  נצח. בימינך

החנוכה  שבימי נמצא הנשה. גיד פגם את  תיקן של

את בהם מתקנים ההוד לספירת  תיקון  בהם שיש

שאול  של חטאו  תיקון  בחי' והרי "ז  הנשה גיד  פגם

עד  שלימות בזה אין עדיין  אמנם בהוד, שהיה

שיבואר  וכפי דוד. בית מלכות ידי  שעל התיקון

ההמשך  אך  בחנוכה הוא התיקון  שתחילת  להלן

חנוכה  יחד ושניהם בפורים. הוא התיקון  וגמר 

יחד  והוד נצח שכנגד  משיחים ב' בסוד  הם ופורים

בחנוכה  פקדתי. פקוד  בסוד הנז' בתיקוז"ח כמבואר

יוסף  בן  משיח בבחי' שהיה שאול פגם תיקון  הוא

בן  משיח כנגד הוא ופורים רחל, של מזרעה שבא

תהיה  והשלמות  השלמה, הגאולה מעיין  שהוא דוד

יחד . המשיחים ב' התאחדות ידי על

 çöðä çåëî àåä ãåää ïå÷éú .ä

ïôåàå קודש משחת  שמן ידי על הוא התיקון

לנצח  המשפיע ימין  מקו  החכמה שהוא

שאול  של פגמו  שהנה ההוד , תיקון  נעשה ידו  ועל

כראוי נתקשר  ולא בהוד מידתו  שאחז במה היה

תיקון  נעשה בחנוכה ע"כ  שבנצח, שמאול עם

ענין  שנתבאר וכפי  בנצח, התקשרותו  ידי  על ההוד 

זה  בענין  שמועות כמה שמצינו  מקומות בכמה זה

לעיל  שהובא בשעה"כ בנצח, או בהוד  חנוכה האם

בתחילת בפע"ח וכ "כ בהוד, שהוא מפורש  איתא

לחנוכה ע"א)הדרוש  ק"ט יוחנן (דף בן "מתתיהו

החברים  בשם אמנם ימים" ה' באלו  ההוד תיקן 



הכוונות  להשער

סוד  החכמה, ענף  שהיא נצח היא "חנוכה כתב:

ידי ועל בשמן  הנס היה לכן  קודש , משחת  שמן 

ולא  חד  אמר ומר  חדא אמר דמר  בזה וביארנו כהן "

בא  שממנו והשפע האור מצד  דנים אנו  דאם פליגי ,

המתקן  הכוח שהוא בנצח הוא חנוכה אזי התיקון

אמנם  לנצח, ויורד החכמה מן  שבא השמן ידי  על

ובו השפע את  שמקבל הכלי  מצד דנים אנו אם

ידי של בהוד  הוא חנוכה אזי התיקון נעשה

וכן  ההוד . נתקן  זה ידי  על בהוד  הנצח אור השפעת 

ישראל': 'נר ספר בסוף זצ "ל מקוזניץ הרה"ק כתב

ידי על כי  בנצח תיקן  שמתתיהו ז "ל האר "י  "וז "ש

לרמח"ל  כוונות ובקיצור  ההוד " תיקן שלו הנצחיות 

היא  זו  וספירה הנצח בסוד  הוא חנוכה "הנה כתב:

בשמן , הנס  נעשה לכן החכמה, ענף  והוא השולטת 

חטאו ניתקן שבחנוכה נמצא בהוד", הוא והתיקון 

ההוד  את חיבר לא שהוא שבמקום שאול, של

ספירת את ומחברים מקשרים החנוכה בימי בנצח,

ידי על ולהאירו ההוד לתקן  הנצח, לספירת ההוד 

מן  ובא הנובע קודש משחת שמן של החכמה כוח

להוד . הנצח

,äëåðçã ïîùä êôã àéîåã êôá êùîð  ìåàù .å

 ïø÷á êùîð ãåã åìéàå

ä"ìùáå בין החילוק ביאר וישב פרשת  הקדוש 

דוד , בית  למלכות  שאול  מלכות 

של  השמן פך ע"ד והוא בלבד  בפך נמשך ששאול

דוד  משא"כ הגאולה, התחלת  רק  הוא חנוכה,

הגאולה, שלימות את יש  ואצלו בקרן נמשך 

הנשה  דגיד פגם בענין  האריך ובתו"ד וכדלהלן .

חנוכה  של השמן שפך  החנוכה. לימי  שלו והשייכות 

דכיון  שאחז "ל שאול, בו  שנמשך הפך  כעיין  הוא

לא  ע"כ  המלך  דוד  כמו בקרן ולא בפך  שנמשך

בהערה  לשונו  עיין  מלכותו. וביאר äנמשכה .

הגוף  כגד הוא חרס של שהפך  לקרן, פך  בין  החילוק

_________________________

המנורה,ה. ירך  שהוא חנוכה, נרות  בענין ועניינים סודות  כמה דשמיא בסייעתא יתבארו ומעתה בזה: לשונו ונביא
שנאמר כמו  'רגל ' לשון ב 'נר' כן גם קה)ומצינו  קיט , מן (תהלים רגל משתכלה חנוכה נרות  וזמן דברך', לרגלי 'נר

ב)השוק כא כתיב (שבת והנה הירך, ענין אבאר ועתה כו). לב, על (בראשית ליעקב  בא וזה  יעקב ', ירך כף 'ותקע
אחריהם והלך  קטנים פכים שכח  כי יחידי, א)שנשאר צא קטנים,(חולין בפכים רמוזים גדולים דברים יש ובודאי .

דמגילה קמא בפרק ז"ל רבותינו מאמר לך  ואקדים חנוכה. של  שמן פך  סוד כן גם תבין א)ואז קרני'(יד 'רמה ,
א) ב, א - נמשכה (שמואל לא בפך  שנמשחו ויהוא שאול  מלכותם, נמשכה בקרן שנמשחו  ושלמה דוד פכי, רמה ולא

ז"ל רבותינו מאמר אקדים עוד  ב)מלכותם. כח  וסוד(שבת כו '. במצחו היה אחת  קרן הראשון אדם שהקריב  שור ,
חמה גלגל  מכהה היה עקבו  ואפילו אור, כתנות להיות  ראוי היה אדם כי ס"ב)הדבר, פ "כ רבה חטא (ויקרא לא ואם .

שנאמר כמו קרן, נקרא והאור פניו, אור קרן ד)היה ג, לך(חבקוק  נראה יהיה אזי בחמה והסתכל לו', מידו 'קרנים
כלי  חומר ונעשה האדמה מן עפר והוא עור, בכתנות ונתלבש אדם וכשחטא החמה. קרני והם נמשכים, קוים כמה

וגו' חרש' לנבלי נחשבו איכה בפז ו'המסלאים היוצר, ביד  כחומר ב)חרס ד, לחרס(איכה קירון דהיינו  מקרן ירד הרי ,
לעליון' 'אדמה על  מורה היה מתחילה 'אדם' שם וקריאת פך . יד)שהוא יד, 'אדמה',(ישעיה על מורה השם כך ואחר ,

מכם' יקריב  כי 'אדם בסוד לה' קרבן בעצמו  הוא היה במעלתו וכשהיה חרס. כלי פך והוא האדמה, מן (ויקרא עפר

ב) נמשל א, ילין בל ביקר 'אדם כי לשור, אדם ממדרגת וירד  לעיל , שכתבתי וכמו מותן, לאחר הצדיקים נשמת כמו .
נדמו ' יג)כבהמות  מט , סוד(תהלים וזהו כבהמה, נמשל  כי תחתונה, במדרגה אבל קרן מדוגמת קצת לו שיהיה וראה ,

נזק חצי והתם שלם, נזק משלם המועד  הוא, המזיק קרן בדיני והנה במצחו . לו  היה אחת  קרן שהקריב  -שור (בבא

א) טו דתנןקמא כהא המועד, הוא אדם הענין, סוד  א). כו הראשון (שם אדם כי ישן, בין ער בין לעולם מועד אדם
תמות' מות  ממנו  אכלך  ביום 'כי דע  הוא, ברוך הקדוש ביה דאייעד  מועד, יז )היה ב, מהנחש (בראשית  נתפתה והוא ,

באכילת דהיינו  ער, כשהוא שיצא וחטא מהקרי ושדין רוחות  ממנו שיצאו  שנה ק"ל  דהיינו ישן, כשהיה וגם הפרי.
ב)ממנו יח  נזק (עירובין שילם כן על ישן, בין ער בין מועד  שהיה הרי זוהמא. שהטילה הנחש מזוהמת לו בא וזה ,



לנפשך  חכמה דעה לו 

ראשית  ראובן כי שלו, הטיפה מאוד שמר והוא הוא, תם איש אבינו יעקב אבל ולזרעו . לו  שגרם המיתה דהיינו  שלם,
א)אונו  עו שאמרו(יבמות  וכמו הנראה, לפי רק גמורה, מיתה היתה לא מיתתו כי נזק, חצי רק שילם לא והוא ,

ז"ל  ב)רבותינו ה אדם (תענית של שנה ק"ל תקנו  וזרעו  והוא למצרים, כשבא שנה ק"ל בן והיה מת. לא אבינו יעקב
לעיל  שכתבתי י)כמו  שנה (אות ק"ל בת יוכבד  כי שנה, ק"ל  בגלות שהיו  עד פניו , אור קרן אשר הגואל  נולד ולא .

כשנולד . היתה

והלך קטנים פכים שכח  כי יחידי, שנשאר על ליעקב  בא וזה יעקב ', ירך  כף  'ותקע כתיב  והנה הירך, ענין אבאר ועתה

א)אחריהם צא ואקדים (חולין חנוכה. של  שמן פך סוד  כן גם תבין ואז קטנים, בפכים רמוזים גדולים דברים יש ובודאי .

דמגילה קמא בפרק ז"ל  רבותינו מאמר א)לך קרני'(יד 'רמה א), ב, א - שנמשחו(שמואל ושלמה דוד פכי, רמה ולא

ז"ל  רבותינו מאמר אקדים עוד  מלכותם. נמשכה לא בפך  שנמשחו  ויהוא שאול  מלכותם, נמשכה ב)בקרן כח  שור (שבת ,

מכהה  היה עקבו  ואפילו  אור, כתנות  להיות  ראוי היה אדם כי הדבר, וסוד כו'. במצחו  היה אחת קרן הראשון אדם שהקריב 

חמה ס"ב)גלגל פ"כ רבה שנאמר(ויקרא כמו  קרן, נקרא והאור פניו, אור קרן היה חטא לא ואם ד). ג, 'קרנים (חבקוק

עור, בכתנות  ונתלבש אדם וכשחטא החמה. קרני והם נמשכים, קוים כמה לך נראה יהיה אזי בחמה והסתכל  לו ', מידו 

וגו' חרש' לנבלי נחשבו  איכה בפז ו 'המסלאים היוצר, ביד כחומר חרס כלי חומר ונעשה האדמה מן עפר ד,והוא (איכה

לעליון'ב) 'אדמה על מורה היה מתחילה 'אדם' שם וקריאת  פך . שהוא לחרס קירון דהיינו  מקרן ירד  הרי יד), יד, ,(ישעיה

בסוד לה' קרבן בעצמו  הוא היה במעלתו וכשהיה חרס . כלי פך והוא האדמה, מן עפר 'אדמה', על  מורה השם כך  ואחר

מכם' יקריב כי ב)'אדם א, ילין (ויקרא בל  ביקר 'אדם כי לשור, אדם ממדרגת  וירד  מותן, לאחר הצדיקים נשמת כמו  .

נדמו ' כבהמות יג)נמשל מט , וראה (תהלים וזהו, כבהמה, נמשל  כי תחתונה, במדרגה אבל  קרן מדוגמת קצת  לו שיהיה

במצחו . לו היה  אחת קרן שהקריב  שור סוד 

שלו בירך  חקוק והיה בעשו  הזוהמא ונכנסה ועשו , יעקב האחים לידת  עד לדור מדור הנחש זוהמת קלקול  נמשך ...והנה

ביעקב ' נחש ו'לא כג)נחש, כג, בירך(במדבר נגעה והטומאה במגע, מטמא והוא יעקב , ירך בכף נגע  עשו של  שרו  וסמאל  .

המלוכה  היתה לו כן על לעשו, כרע  שלא בזה נתעלה ובנימין לזיכוך. וצריכין אחר אל שהוא עשו  לפני כרעו אשר השבטים

משיח , דוד  אדם 'אדם' בסוד  אדם, תיקון ומשיח דוד כי לדוד, דוקא הוא  קרן כי בקרן, נמשח  לא אך ברך. כל יכרע ולפניו

כלי  פך  הוא רק קרן, להיות  אדם נתקן לא עדיין כי בפך ונמשח בשאלה, היה שאול ומלכות  פניו. אור קרן יוחזר ואז

כתיב קטנים. פכים סוד  וזהו  לעשו , כרע לא בנימין ירך  כי לו, באה זו והמלוכה יז )חרס . טו, א - קטן (שמואל אם 'הלוא

ראש  להיות  למלוכה זכית זה על השבטים, בין הקטן שאתה מאחר לומר, רצה אתה', ישראל שבטי ראש בעיניך אתה

שהוא  בנימין נולד  לא עדיין כי קטנים, פכים על נשאר סוד  וזהו  לעשו . שכרעו בעת  עדיין נולדת לא כי ישראל , שבטי

הוא ברוך  הקדוש אמר ועליו  יא)הקטן, לה, ודוד(בראשית בפך . ונמשח  בושת ואיש שאול זהו יצאו', מחלציך  'ומלכים

ישראל ' קרן כל אף בחרי 'גדע  הרבים ובעונותינו  בקרן, נמשחו  ג)ושלמה ב, משיחו'(איכה קרן 'וירם לעתיד  עד  (שמואל ,

י) ב, א -.

שנאמר כמו הקליפה, מצד  קרן הנקרא יון ה)ובגלות ח , ישראל,(דניאל של  עיניהם והחשיכו  עיניו', בין חזות  קרן 'והצפיר

ישראל  באלהי חלק לכם שאין השור קרן על  כתבו  ואמרו  למעלה שרמזתי שור קרן אפילו הקדושה לגמרי לסלק ורצו 

ס"ד) פ "ב רבה כמו(בראשית פך , מצאו דוד ממלכות מלכותם היה שלא ומאחר שמן. של פך מצאו  החשמונאים וכשגברו  .

למעלה  כתבתי וכבר גדול. כהן בחותם חתום והיה שמן פך  מצאו כן שמן, של  בפך שנמשחו  דוד  מבית היו שלא המלכים

הרמב "ן י)בשם מט , במלכות (בראשית  אחיזה להם שיש סברו הם מקום מכל לעצמן. המלכות שלקחו חטאו החשמונאים כי

וזהו עליון. לאל  וכהן מלך  והוא צדק, מלכי שהוא שם של  בתו היתה והיא ממנה, המלכות  להיות  זכתה תמר כי דוד , בית

גדול' כהן בחותם חתום 'והיה ב)ענין כא זמירות (שבת נעים שהוא ע"ה המלך  דוד ממדת  והוא ולהודות , להלל ותקנו  .

ותשבחות בשירות הוא ברוך הקדוש את ב)וריוה ז .(ברכות



הכוונות  לז שער

שהגוף  היינו שמן  ופך העפר , מן  הנוצר  החומרי 

של  הארה נגנז  שבתוכו  אלא בחומריות  נשאר 

בתוכו, וגנוזה טמונה אלוקית הארה שיש תיקון,

שהאור  פניו, אור קרן כי מלשון הוא קרן משא"כ 

החומר  את שמהפך  עד  הכלי  בתוך  ומאיר  חודר

נעשים  וכו' ושתיה כאכילה הגוף עניני  שכל לצורה,

חנוכה, על פורים מעלת  וזה ורוחני. מזוכך באופן

ונתקן  הגופים, על אף  הגזרה הייתה שפורים

של  באופן הגוף, ושמחת  ושתיה לאכילה מצוותו

שהוא  בתיקו"ז כדאי' לקדושה, הגופניות  עליית 

מתקיים  שבפורים כלומר  הכיפורים, יום כעין

באופן  הוא שביוהכ"פ  אלא יוהכ "פ, של העונג

ומתפשט  ומאיר  יורד  האור ובפורים בלבד, רוחני 

הגשמי. החומר  את אף  ומעלה שמזכך עד

,øåàä  äëåðçá , òé÷øå  íéî øåà ììåë ãåçé .æ

òé÷øå íéî íéøåôáå

äðäå ה של והגמר  ההמשך הם ופורים יחוד חנוכה

השנה  כל של היחוד שבו  עצרת  שמני  של

הי "ב  כל של פנימי יחוד בו שיש  הרש "ש כמ"ש 

בחנוכה  ונגמר הנשלם ארוך  יחוד והא חודשים,

טיפת כי  שביאר ה' דרוש ט"ל בשער  ועיין  ופורים.

כנגד  רקיע, מים אור כנגד  חלקים לג' נחלקת היחוד

שם  כנגד אור  בבחי ' היא שבתחילה ומ"ה, ס "ג ע"ב

היא  ואח"כ  הלבשה, ללא רוחנית שכולה ע"ב

הלבשה, לה ויש  ס "ג שם כנגד  מים לבחי ' יורדת 

וכנגד  רקיע בסוד  ונקרשת  מתגשמת  היא ואח"כ 

אור , בסוד הוא בחנוכה והנה עי"ש. מ"ה. שם

שאין  אמנם אדם, נשמת ה' נר  – חנוכה נר  להדליק

אין  עדיין  אך בפנימיות, רוחנית הארה אלא בה

והוא  החומרי, הגוף  את  ולזכך  להעלות  בכדי בה

כך  על המורה חרס של בפך שנמשך  שאול בבחי '

בחומריותו, נשאר  האדמה שמן  החומרי  שהגוף

ירידת כנגד בפורים הוא הייחוד המשך אמנם

לזכך  הארתו שמועלת ורקיע מים לבחי' הטיפה

מלכות מעלת וזה החומרי. הגוף  את אף  ולטהר 

מלשון  בקרן  נמשך שדוד  שאול מלכות  על דוד  בית

ומזכך  ומאיר  בוקע הרוחני  שהאור פניו  אור  קרן

החומר . את
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úùøôáå פגם בענין עוד  השל"ה האריך וישלח

הנשה  הזוה"ק å גיד  בשם וכתב

_________________________

הנש ו. גיד איסור סוד לך  בזהרהא המבואר כפי ע "ב)ה ק "ע  דף המקובלים(ח"א ס "ו ובספרי דף וישלח, פרשת  (ריקאנטי

עשה,ע "א) מצות רמ"ח נגלים העליון באדם שיש האברים מרמ"ח  העליונה, המרכבה מן ענפים הם האדם אברי כי דע , .

העליון, באילן יש דין של  ענפים שס"ה כן וכמו  רבם. כשם ששמם השכינה מלבוש הקבלה לבעלי הנקראים מלאכים ורמ"ח

רבותינו  ודרשו הנשה. גיד  הוא באב  ותשעה גיד, לו  ויש מצוה לו יש יום וכל גידין, ושס"ה ימים שס"ה שם)נגד (זהר

ימות  ובכל מהם. ניאותין ואין אוכלין ואין הרע , ויצר סמאל  ולרבות  אכילה, בו שאין באב תשעה לרבות  הנשה', גיד  'את 

עלינו נתקשה יום ובאותו כחו, תשש אז הנשה, בגיד  אם כי ישראל, של מפלתן מצא לא האברים ובכל הגידין ובכל השנה

וגיד הנשה. גיד  אוכל כאילו  באב בתשעה האוכל  וכל ממרום. רוח  השם יערה עד  בגולה כביכול  אותנו  השם ונשה הדין,

שנאמר  המרכבה, את  הסובבים הטומאה כחות עשרה נגד עשרה, שהם משמאל, וחמשה מימין ענפים חמשה לו יש הנשה

ט) יב, רוח(תהלים עליו  מושך  האוכלו  והנה הכתות . אלו  משיכת  שמשם לברית, סמוך הזה והגיד  יתהלכון'. רשעים 'סביב

ישראל  בני יאכלו לא כן 'על וזהו יתברך . השם עבודת המשכח  גיד  לומר רצה 'נשה', ולשון אבר. מחזיק אבר כי הטומאה,

של  שרו להם יכול  היה ולא תקיפין, כולם היו  ע "ה יעקב  אבינו  אברי והנה הטומאה. מכח נזהרים הם כי הנשה', גיד את 

שם. ולהכנס  לחול  מקום מצא הנשה בגיד רק הטומאה, מכח הבא עשו

המקובלים שם)וכתבו  כנגד(ריקאנטי מדה נשכחה, זונה הנקראת  בקדשה להתגלגל  תשובה, בלי הנשה גיד  האוכל  עונש ,
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הנשה  וגיד החמה, ימות  כנגד הם גידים ששס"ה

לא  כן  על אכילה בו  שאין  באב, תשעה כנגד הוא

זה  פגם ידי  שעל הנשה. גיד  את  ישראל בני  יאכלו 

דברי ע"פ שנתבאר וכפי  הבית , חורבן נגרם

חורבן  שמעת  פ "ב הירח מיעוט בשער  הק ' האר"י

לנה"י עד דאימא נה"י  נתפשטו  לא הראשון  הבית

אור  ובטל הנה"י  אור  נחשך  ועי"ז ז"א, של החדשים

כמ"ש  החורבן  שורש  הוא זה שפגם נמצא הנבואה,

מקומות בכמה 1)האר "י  בהערה הו"ד  פ"ה  (ובשל "ד

שנפגם  ההוד פגם שמחמת דוה' היום 'כל בסוד

כתב  עוד דחול. יומין  אלף  להיות  נגרם הנשה, בגיד 

פגם  מחמת  היה הפגם ששורש שם השל"ה

היה  ולא תקיפין, כולם היו  יעקב שאברי  הקדושה,

ורק  הטומאה, מרוח שבא עשיו  של שרו  להם יכול

לו שהיה שם, ולהכנס לחול מקום מצא והוד  בנצח

אחיות, ב' שנשא שלו בירך  יעקב על קטרוג

צורתו אשר  כמוהו  איש יעקב, על הס"מ שקטרג

אחיות שני לישא לו  היה לא הכבוד , בכסא חקוקה

שם  שהוא מקום בכל יעקב כי לארץ, בחוץ אפילו 

כבוד .הוא  בכסא קשור כי ישראל, דארץ אוירא

אבק  הוא מקום מכל עבירה, עשה שלא ואף 

כלומר , הכבוד , כסא עד  אבק  שהעלו זהו עבירה,

_________________________

הנחש  גילוי תחילת  ולמד, צא ע "כ . מילה, בברית  בגיהנם ונתלה יתעלה, השם עבודת ושוכח  הרע יצר דמחזיק משום מדה,

לנחש  היו  רגלים כן על ונתאוה. משמשים וחוה אדם את  ראה כי זנונים, רוח  היה עליו , שרכב סמאל  בכח  ומדיח  המסית

ס"ה)ונקצצו  פ "כ רבה בפרשת (בראשית שכתבתי כמו  מסומן, שלו בירך  נחש לו היה ועשו  הערוה. בגבול  הוא הירך כי ,

כב)תולדות ביעקב'(אות נחש לא 'כי הנשה, גיד אוכלים אינם ערוה, גדר וגודרים הם קדושים ישראל  ובני כג,. (במדבר

ז"לכג) רבותינו שאמרו וכמו יעקב , ירך  בכף שנוגע למטה סמאל  מרכבת הוא הנשה גיד  התפשטות  והנה רבה . (בראשית 

ס"ג) ירכופע"ז  בכף ויגע לו יכל לא כי כו)''וירא לב, ממנו ,(בראשית  לעמוד  שעתידין הצדיקים בכל  נגע  ירכו , יוצאי אלו ,

יעקב ' ירך  כף 'ותקע  שמד. של  דורו מטה (שם)זהו של המקדש בית בחורבן למעלה שנעשה והפגם הרושם על ירמוז זה ,

מטה של  בירושלים שיבא עד מעלה של בירושלים יבא שלא נשבע  הוא ברוך  והקדוש מעלה, של  נגד  ה המכוון (תענית 

כגידין,א) קשות גזירות הנשה גיד  נקרא זה למטה שנעשה מה נאמר כאילו שלם, הכסא ואין שלם השם אין וכביכול  .

עליו אשר ימים, שס"ה מן יום הוא למעלה והפגם עשו. ידי ידים המחזיק סמאל  כח  הוא גידין, משס"ה הרע גיד  והוא

יג)נאמר א, הזהר(איכה ופירש דוה', היום ע "א)'כל ע "ר דף  של (ח "ג כיומו שנה אלף  להיות  פנים כל על  החורבן שנגזר

הוא. ברוך הקדוש

עמו ' איש כה)'ויאבק לב, ז"ל(בראשית  רבותינו ואמרו  א), צא ויש (חולין שלם. הכסא אין כי הכבוד , כסא עד אבק העלה

שלו , בירך יעקב  על  מקטרג שהיה קטרוג איזה לו  שהיה כלומר יעקב , ירך בכף עשו של  שרו סמאל נגע כי בזה, סוד  עוד

בפסוק  תולדות  בפרשת  בזה האריך  והרמב "ן כולה. התורה כל  לקיים עצמן על  קבלו והאבות  אחיות , שתי נשא כי וזה

ה) כו, התורה (בראשית  שמרו  האבות  כי והעלה ותורתי', חקותי מצותי משמרתי וישמר בקלי אברהם שמע אשר 'עקב 

נשא  לארץ בחוץ ויעקב הארץ, אלהי משפט המצות כי לבד, בארץ היה אותה ושמירתו מצווים, היו  שלא פי על אף  כולה

חשוב  אדם הכבוד , בכסא חקוקה צורתו אשר כמוהו איש יעקב , על  סמאל  קטרג מקום מכל  שם. עיין כו' אחיות שתי

קשור  כי ישראל, דארץ אוירא הוא שם שהוא מקום בכל יעקב  כי לארץ. בחוץ אפילו  לפגום לו היה לא שאני, כמוהו

ז"ל  רבותינו בלשון שמצינו דרך ועל  עבירה, אבק הוא מקום מכל עבירה, עשה שלא ואף  כבוד. סא בכסא מציעא - (בבא

הרע ב) לשון אבק גזל, אבק ריבית , א)אבק קסה בתרא - מאבק (בבא הקטרוג כלומר, הכבוד , כסא עד אבק שהעלו  זהו  .

שנאמר  כמו זנונים, לאשת שנלקחה בדינה נענש כי ריקם, שב לא הזה הקטרוג וקול  בכסא. החקוק כמוהו מאיש העבירה

לא) לד, רמזתי(בראשית  וכבר אחותינו', את יעשה ב)'הכזונה את (אות  'וישכב ראובן של  הפגם גם זנונים. אשת  משם כי

אביו ' פילגש כב)בלהה לה, ז"ל(בראשית  רבותינו  שאמרו  כמו חטא לא האמת שלפי אף ב), נה .(שבת



הכוונות  לט שער

החקוק  כמוהו  מאיש העבירה מאבק  הקטרוג

עולה  ריקם. שב לא הזה הקטרוג וקול בכסא.

ברית בפגם הוא הנשה גיד פגם דשורש  מדבריו

אות את ולתקן להקדים יש לתקנו ובכדי  קודש ,

והוד  נצח את  לתקן  אפשר  יהיה ואח"כ  קודש , ברית 

כנ"ל  משיחין  ב' נגד  שהם פקדתי' 'פקוד בסוד דז "א

באור  להאיר והוד הנצח ישובו  ואז  התיקו"ז, מדברי 

מבניכם  'ואקים ויתקיים הקודש , ורוח נבואה

ב')לנביאים' .(עמוס

øôñáå'הנר ישראל'פתילת  'נר לספר  (ביאור

שליט"א) הופמאן עמרם בדרוש להרב

'אור  ספר  ע"פ  בזה הוסיף  הספר , שבסוף לחנוכה

בנימין  עה"פ זצ"ל מאוסטרובצא להרה"ק תורה'

יעקב  בירך  כלול היה שבנימין שכיון יטרוף, זאב

כל  אצלו היה ולכן  יעקב, ירך כשנפגם נפגם ממילא

שאע"פ  [והוסיף, בגבעה. פילגש של המעשה

כמו נפגם לא שבנימין מהגלאנטי כתב שהשל"ה

בו גם מקום מכל לעשיו , שהשתחוו השבטים שאר 

ידי על לתקנו  יכול שהיה אלא פגם, איזה היה

שמואל  של אורם האיר  שלא מובן  ובזה שאול]

זמן  שכל בגבעה, פילגש  מעשה אחר  אלא ולשאול

לא  יעקב בירך כלול שהיה בנימין פגם ניתקן שלא

משפעים  והוד  שהנצח התיקון, להתחיל יכול היה

להם  אפשר אי ביסוד  פגם יש  וכאשר  ביסוד ,

של  שמעשה שופטים ספר כשנגמר  לכן שהשפיע,

של  אורו  להתנוצץ התיל מיד  בגבעה, פילגש

פגם  תיקון אחר שרק  והיינו עכ "ד. ושאול. שמואל

אפשר  היה בגבעה, בפילגש  שהיה ביסוד הברית 

ושואל, שמואל ידי  על והוד  הנצח תיקון להתחיל

ביסוד . שהוא הפגם שורש  את לתקן  יש שקודם

 úåîé ––––  óñåé ïá çéùîã à"øâä éøáã .è

 àáä íìåò –––– ãåã ïá çéùîå , çéùîä

øåàéááåדצניעותא לספרא ביאר (שם)הגר "א

בית למלכות שאול מלכות  בין  החילוק

היה  לא ואילו יוסף, בן  משיח כנגד  הוא ששאול דוד,

מתחיל  אז והיה בימיו תיקונו משלים היה חוטא

אלא  דוד, בן משיח כנגד  ודוד יוסף, בן  משיח ימות 

מחמת ידו  על התיקון  שישתלם זכינו  לא שלבסוף 

מלכות ונפרדה פרעה בת  את  ונשא שלמה שחטא

המלכות, וספירת  היסוד  עטרת  כנגד  והם דוד , בית

דוד  בן  ומשיח היסוד, עטרת כנגד  יוסף בן  משיח

נחשב  יוסף  בן  שמשיח הגר "א וכתב המלכות , כנגד 

לימות עוה"ז  בין  אין  נאמר  שעליהם המשיח לימות 

דוד  בן משיח אבל מלכויות, שעבוד אלא המשיח

הנקרא  והוא לנצח' המות 'ובלע יתקיים אז  שיבא

וזה  מחדש. ויתחדש העוה"ז  שיתבטל לבא', 'לעתיד

שנמשך  שאול שמלכות  השל"ה לדברי מתאים

התחלת רק שהוא יוסף  בן משיח כנגד הוא בפך ,

העוה"ז  אמנם מלכויות, שיעבוד  שיתבטל הגאולה

אבל  לגמרי, לרוחני להפוך  יזדכך לא עדיין הגשמי

שבת. שכולו  יום הבא עולם בחי ' הוא דוד בן משיח

למדרגה  ויתעלו  העולמות גשמיות שתתבטל

רוחנית.

äðäå'ב התאחדות  ידי על הוא התיקון שורש

בזה, זה והוד  נצח את  לכלול יחד המשחים

ולא  לבד בהוד מידתו אחז  שאול שחטא כמו  ולא

שבזה  הנצח, בתיקון גם לעסוק  שמואל עם נכלל

גם  נפגם ועי "ז  בשלמות  הנצח ניתקן  שלא גרם

שנחלקה  אח"כ זה פגם היה וכן בהוד, מקומו 

דוד , בן  משיח משורש יהודה למלכי ישראל מלכות 

קיום  היה ולא יוסף , בן  משיח משורש ישראל ולמלך 

ב' שיחזרו היא הגאולה תקוות וכל למלכותם.

כמאה"כ  יחד להתאחד  ל "ז )המשיחים :(יחזקאל

ליהודה  עליו וכתב אחד עץ לך קח אדם בן  ואתה

עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו , ישראל ולבני

וכאשר  חבריו. ישראל בית וכל אפרים עץ ליוסף 

מה  לנו  תגיד  הלוא לאמר עמך  בני  אליך  יאמרו 

לקח  אני הנה אלו ' ה' אמר  כה אליהם דבר  לך . אלה

חבריו ישראל ושבטי  אפרים ביד  אשר יוסף  עץ את 

והיו אחד לעץ ועשיתם יהודה עץ את  עליו ונתתי

שורש  מהו ולהבין לידע שיש  אלא בידי". אחד
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ויש  התאחדותן. תתבצע וכיצד  התיקון מהלך

המלך  בענין הגר "א דברי  המשך ע"פ הענין לבאר

שם  וביאר דז"א, מלכות שכנגד הדר השמיני 

אלא  דז "א, נוק' ספירות דעשר  מלכות שאינה

וביאר מלכות היסוד, עטרת  שהיא שבגופו

גם  המשיחים לב' שורש יש  היסוד  שבעטרת 

בן  למשיח וגם היסוד  כנגד  שהוא יוסף בן למשיח

המלכות בין קשר  שיש כיון המלכות, שכנגד  דוד

שבעטרת הפרטי  המלכות  ובין דז"א נוק' הכללי

למלכות שורש  יש דעטה"י  שבמלכות היסוד ,

אינו היסוד  "ועטרת הגר"א כמ"ש  הכללית ,

דידיה  בחינה שהוא דידיה נוק ' ממלכות  מתפרש 

יש  זה יסוד  בעטרת  והנה מלכות" של חכמה והוא

וגם  דוד  בן משיח גם יחד, משיחין לב' שורש בו 

היסוד , בחינת הוא יוסף  בן שמשיח יוסף, בן  משיח

בעטרת שנמצא המלכות  שורש  הוא דוד בן  ומשיח

יסוד , הוא יוסף בן  משיח כללי באופן אמנם היסוד .

היסוד  שבעטרת  אלא מלכות , הוא דוד בן ומשיח

שיש  והרי דוד, בן משיח של שורשו גם נכלל

כאחד . לשניהם התאחדות 

 à"æã ãåñéä úøèòá  úåëìîä ùøåù .é

ïëå נעוץ המלכות ששורש  זה ענין מבואר

הק' האר "י  בדברי דז"א היסוד  בעטרת 

"עוד  ע"ג יד דף בח"א בע"ח ומהם מקומות  בכמה

ופרצוף  פרצוף  שבכל המלכות בחי' כי  לדעת צריך

אשר  מלכות  כי  זה באופן  הוא פרצופים הה' מאלו 

הוא  שבו  המלכות  הנה וז "א אבא כגון  זכר בפרצוף 

ברכות בסוד  יסוד  הנקרא הצדיק שעל עטרה בחי '

בו אין "ז "א כתב: פ"א כ"ז  בשער וכן צדיק" לראש 

הניחה  אמנם נוקבא, היא והעשירית  ט"ס רק 

אך  נאחזת משם כי  שבו  עטרה והיא בו שרשה

ספירה  כל כי כנודע עצמו  היסוד  מכלל היא העטרה

היסוד , של ג' פרק  היא ועטרה פרקין לג' נחלקת

והוא  דז "א נוקבא פרצוף היא י ' הספירה כי נמצא

היסוד  בסוף  ונאחזת נשרשת  והיא ט"ס  רק  אינו

ומבואר  עכ "ל. עטרה" הנקרא שבו בפ"ג שהוא

בעטרת האחוז הנוק ' דשורש מקומות  בכמה בע"ח

ט' כלל ל"ד בשער שבה, הכתר  הוא מו היסוד (דף

ו 'סע"ב) כמנין  נקודות  ו ' אז  היה הז"א כי  "באופן :

בסוף  היתה נקבה של הנקודה ואז הוי "ה... של

נקודה  בחי' דיסוד  עצמה העטרה בסוד דז"א היסוד 

וכבר  היסוד. שהוא צדיק  בראש  עטרה אליו ז'

שבה  כתר בחי ' היתה הנקודה זה כי לעיל בארנו

כי א' הבנה הכל ועטרה כתר כי  עטרה נקרא וע"כ 

ואנשיו דוד  את עוטרים כמו סובב לשון עטרה

ומלשון  הצדיק את  מכתיר רשע מלשון  וכתר 

בסוד  מוחין הד' את  מקיף הכתר כי כותרת 

בסוד  היסוד  ראש מקפת עטרה וכן גולגלתא.

עטרת כי נמצא צדיקים של בראשיהן  ועטרותיהן 

ממש  המלבש  דנוקבא נקודה עצמה היא היסוד 

. עכ "ל שבה". הכתר  בבחי '

ùøåù  çåëî óñåé ïá  çéùîå ìåàù  úåëìî .àé
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äðäå ביסוד הנמצא המלכות  של כתר של זה אור 

מלכות שורש הוא צדיק, לראש עטרה בסוד

הכללים  בשער  כמבואר  ביסוד  הנמצא דוד בית

כשהגיע  "והנה המלכים: שבירת  לעינן  בתחילתו

לתת ואחד  שלו  אחד אורות  ב' באו היסוד אל האור 

יכול  היה לא גדול להיותו שלו  והחלק  המלכות  אל

המלכות חלק  אבל האחרים כמו  ונתבטל לסובלו 

ישי 'בן סוד  וזה נתבטל ולא בו  נשאר  הוא שקבל

מפורש  ויותר חי" יסוד נקרא ולכן האדמה', על חי 

פ"ד  ח' ע"ג )בשער  ל"ח  מרחובות(דף שאול "והנה :

הוא  והנה בשאול שאמר  וזה יסוד ... הוא הנהר

המלכים  אלו  נשברו כאשר פי' הכלים אל נחבא

ונשארו מתוכם נסתלקו  האורות  כל במ"א כמ"ש 

רפ"ח  בחי' רק בהם נשארו ולא תבירין מאנין 

של  בכלי ואמנם מיוחד . בשער בע"ה כמ"ש ניצוצין 

כדי ניצוצין  הרפ "ח זולת אחד אור  נשאר  היסוד 

כלום  מגרמה לה דלית  המלכות  כלי  את  להחיות 

אל  הנחבא שאול בחי' שם שנשאר  האור וזה

אחר  בכלי נשאר  שלא מה היסוד בכלי  שם הכלים



הכוונות  מא שער

לשון  נקרא ומיתה השבירה בעת שהיה ולפי 

שם  ונשאר  הוא גם שיסתלק היה הראוי כי מתחבא

זכה  לכן המלכות לצורך היתה זו וסיבה בהחבא

ע"ב  כ "ח בדף וכן  עכ "ל. זה". והבן  למלוכה שאול

שנשאר  הרשימו  כי מבואר העקודים עולם לענין 

לה  דלית  המלכות  כלי את  ומאיר מחיה ביסוד 

אל  השייך אור  היסוד בתוך  שיש  הרי כלום. מגרמא

הנמצא  דוד בית  מלכות של חיות ויש  המלכות ,

שאולה  שמלכותו שאול מלכות ענין  וזה ביסוד ,

דוד . בית  מלכות מכוח

äìåòä אצל אור די  שאין בעת כי  זה, מכל

בכוח  להשתמש  אפשר  עצמה, המלכות

מלכות שורש וזה ביסוד , בשורשה הנמצא המלכות 

דוד  לבית  שייך  המלכות  ענין שבאמת שאול,

שדוד  המלכות,בלבד, לספירת מרכבה הוא המלך 

ואי ועניה דלה המלכות השבירה שבעת  אלא

שורשו מכוח למלוך דוד  מבית למלך אפשר

שנשאר  כיון  מקום מכל אמנם המלכות, שבספירת

מלכות היה זה מכוח היסוד , אצל דמלכות  כתר

שהיסוד  היסוד, למידת מרכבה שהיה שאול

שורש  וזה אצלו , המושרש המלכות  בכוח משתמש

יוסף . בן  משיח ומלכות שאול  מלכות 

äàøåמלכות שנפרדה שמה הגר "א בדברי שם

דוד , בית ומלכי ישראל למלכי ישראל

כתב  וכן  למלכות, היסוד עטרת  בין  פירוד  היה

עטה"י, של שמאל בצד  אחזו דוד בית שמלכי  שם

שהמלכות בזה והביאור שלו . בימין ישראל ומלכי 

זה  שלה הכתר  שהיא המלכות לשורש  נחלקת

שיש  האר "י  וכדברי  עטה"י , של בימין נמצא

ומכוחה  האדמה, על חי ישי בן  של חיות ביסוד 

משא"כ  שאול, ולמלכות  ישראל למלכי  מלכות  היה

למלכות כבר שייך  הוא עטה"י של השמאל

בין  פירוד היה כאשר  ולכן  , שלה לט"ס עצמה,

מן  עטה"י שנפרדה הגר"א כתב המלכיות

על  שמלכו  בנו  ושלמה המלך דוד  ואילו המלכות .

וגם  בימין  גם שאחזו מחמת הוא ישראל כל

עיקרו ושלמה במלכות עיקרו  דוד  בשמאל,

דוד  מלכות הקם "נא מבקשים אנו וע"ז בעטה"י ,

שמלך  בפיה"מ הרמב"ם שכתב כמו ושלמה"

דוד . בן משלמה יהיה המשיח

 äðäå של הט"ס כל נפלו השני הבית  חורבן בעת 

אדה"ר  חטא כבעת הקלי' אל המלכות 

ואין  ע"א, נ"ז  בדף  הירח מיעוט בשער  כמבואר

כיון  דוד  לבית המלוכה את להשיב אפשרות 

הכתר  וספירת הואיל אמנם לקלי ', נפלה שהמלכות

דז"א  היסוד  בעטרת  האצילות  בעולם נשאר שלה

בן  למשיח המלכות  את לשאול אפשרות  יש  כן  על

שבתחילת הטעם וזה המלכות , שורש מכוח יוסף 

לא  שעדין  יוסף , בן  משיח קודם יבא המשיח ימי

מחמת למלוך  דוד מבית למלך אפשרות תהיה

הקלי'. מבין  לעלות המלכות  סיימה לא שעדיין

 íðîà מן המלכות תעלה כאשר התיקון  לאחר 

דוד , לבית המלוכה תשוב  לאצילות הקלי '

שם)כמאה"כ: ולא (יחזקאל  גוים לשני עוד יהיו "ולא

עליהם  מלך דוד ועבדי  ממלכות... לשני עוד יחצו

המשיח  מלך  ידי  על דהנה לכולם" יהיה אחד  ורועה

מלך  הוא שהמשיח לישראל, המלכות חוזרת הוא

בספירת הוא המלכות  מידת ועיקר  ישראל,

מרכבה  המלך דוד  אשר השביעי  המלך  המלכות 

מלכות בחי ' יש היסוד  בעטרת שגם אלא זו , למדה

שאי זמן וכל המלכות, של הכתר  מכוח שבגופו,

מחמת האמתית , במלכות  להשתמש אפשר

השכינה, גלות בסוד בגלות  המלכות מידת שעיקר 

מעטרת מלכות  בחי ' לשאול שעה לפי אפשר

ומלכות יוסף  בן משיח מלכות בחי' והוא היסוד ,

המלכות שתעלה התיקון  גמר אחר אמנם שאול,

היא  כי יתברר אז  באצילות , למקומה ותשוב

דוד  'עבדי  לבא לעתיד  וע"כ  האמתית, המלכות 

ומלכות לכולם', יהיה אחד  ורועה עליהם מלך

האלף  בסוף  שעה, לפי אלא אינה יוסף  בן  משיח

ביום  אבל הגר "א, כמ"ש  שבת  ערב בבחי' השישי

דוד . לבית  המלוכה תשוב שבת שכולו
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äðäå הגר"א כתב ישראל מלכות  התחלקות 

המלכות מן  העטרה שנחלקה ע"י שהיה

עטרת שנחלקה דוד , בית  מלכות  של החלוקה "כי

דמלכות סטרא הם ששניהן המלכות, מן  היסוד 

ומלכות בנצח, ונכללו  דימינא סטרא ישראל ולקחו 

בירושלים  מלך  ולכך  בנוק', דשמאלא בסטרא ב"ד

דוד  וכשזכה דינין, – בה ילין  צדק ושם נוק ' ששם

מלך  נצח' בימינך  'נעימות  כנ"ל בימין להתקשר 

ורצה  לשנים, נחלקה שלמה וכשחטא ישראל. בכל

בסטרא  כלא לידו המלוכה כל שיחזור  ישראל מלך

טבאל בן  את בתוכה מלך ונמליך וזהו  (כמו דימינא

אשתו  ושם הדר  במלך הנאמר  על  קודם  שפירש

ואל, טב  - ימין  ושמאל , ימין  עטה"י שכולל  מהיטבאל,

בן את  להמליך שביקשו כאן וזמ"ש מה "י, - ושמאל 

ישראל ) כל  על הימין  רק  שימלוך לא טבאל  וזש "ה

עכ "ל. נוק '". מלכות  ח"ו שיתבטל תהיה ולא תקום

àöîð שוב חזר ישראל מלכות שבהתחלקות

משמואל  עצמו שהפריד  שאול של הפגם

היה  וכן  כאחד, והוד נצח התאחדו  שלא

כנגד  היה ישראל שמלך ישראל מלכות  בהתחלקות

ו ימין, שמקו הנצח וכנגד דוד היסוד  בית מלכות

זמן  וכל שמאל, שמקו  ההוד  שכנגד  המלכות  כנגד 

התיקון  להיות יוכל לא ביחד מתאחדים שאינם

לבית שייכת המלוכה ועיקר שבהיות והוא השלם.

היסוד  עטרת  את להפריד להם היה לא דוקא דוד

ליסוד  המלכות את להעמיד  לגמרי  המלכות  מן

בלבד .

 äðäå'בב שתהיה הגר "א כתב השלמה הגאולה

היסוד , כנגד אפרים בן  משיח קודם שלבים

"וזה  כמ"ש  המלכות  שכנגד דוד  בן  משיח ואח"כ 

ואח"כ  עטרת שהוא אפרים בן משיח בתחילה סוד

סוד  וזה התיקון ... ויתחיל יתבסמו ואז  ב"ד משיח

אין  ואז ביסוד .. עטרת  כשיעור המשיח ימות שיעור 

אבל  מלכיות . שעבוד אלא המשיח לימות עה"ז בין 

נקרא  וזה לנצח המות בלע אז שיבא ב"ד  משיח

בכך  מותנה התיקון  כל אמנם לבא". לעתיד

התחלת וגם יחד, המשיחין ב' להתאחד שישובו 

בן  משיח ימלוך כאשר המשיח ימות של הגאולה

יחד , המשיחים שני שיתכללו באופן זה יהיה יוסף 

משיח  כלול יהיה יוסף בן משיח בתוך שגם והיינו

דוד  שכנגד  המלכות  ספירת שורש  ידי על דוד בן

את יפרידו ולא היסוד, בעטרת  מושרשת  המלך

לעשות הכללית , המלכות מן המלכות שורש 

שיהיה  באופן אלא לבד, היסוד מצד מלכות 

יסוף . בן  משיח בתוך  דוד בן משיח התכללות 

äðäå בערכין החול לימות  שבת בין חילוק שיש

החול, שבימות דוד, בן  למשיח מב"י שבין

עטרת דהיינו יוסף בן  משיח הוא המלכות  עיקר

בשבת משא"כ עמה, נכלל שמב"ד אלא היסוד ,

למלכות מרכבה שהוא דוד, בן  משיח הוא העיקר

נכלל  היסוד שעטרת  אלא הז ' המלך של הכללית 

משיח  בתוך יוסף  בן  משיח התכללות והוא עמה,

דוד  שבתוך שהיוד מלא, בדויד  נרמז וזה דוד , בן

בתוכו. ונגנז  הנכלל יוסף, כנגד  הוא

äðäå משיח בתוך  דוד  בן  משיח התכללות  אופן 

כתב  המשיח, ימות של בזמן יוסף בן 

בפומיא  דשריא החסד  אור ע"י שתהיה הגר"א

אפרים  בן  משיח בתחלה סוד  "זה כמ"ש: דאמה

יתבסמו ואז ב"ד  משיח ואח"כ הנ"ל עטרת  שהוא

כל  על רוחי  את  'אשפוך  סוד  וזה התיקון... ויתחיל

[פעי בהאי פעו עירו  ושם כו '... בניכם ונבאו  בשר 

משיח  ידי שעלי  והיינו קודשא]". לרוח דזכי נש  בר

שפגם  לעיל כמבואר  הנבואה, פגם יתוקן אפרים בן

הנצח  שנפגמו  הנשה גיד פגם ידי על היה הנבואה

שהיה  ידי  על היה שזה הנביאים, יניקת  שמהם והוד

ולא  בזה, זה נכללו  שלא המשיחים ב' בין  פירוד

של  תיקונו  הועיל לא כן שעל לשמאל שאול נתחבר 

שאז  הראשון הבית  חורבן לזמן  עד  אלא שמאול

אמנם  דוה, היום כל בסוד  ההוד  פגם ונתגלה שב

יתחברו אפרים בן  משיח ידי על המשיח בימות 



הכוונות  מג שער

ומלכות היסוד חיבור  ידי על כאחד וההוד  הנצח

שניבאו יתוקן ועי"ז בעטה"י  שניהם שנכללים

קודשא. רוח עליהם שיחזרו  ובנותיכם, בינכם

הכל  "והוא דבריו: בהמשך הגר "א כתב לזה והכוח

היסוד , עטרת  שהוא אמה בפום דאתגליא חסד ע"י 

וכיון  שם בא"ר  וכמ"ש כנ"ל הכל נתקנו החסד וע"י

עילאה  חסד אתגלי  דאמה פומיה יו "ד  דאתגליא

אמה  פום בהאי  ותלי דאתקרי  הוא חסד אמה והאי

ות "ח  אמה דפום יו "ד  דאתגליא עד  חסד אקרי ולא

דאתגליא  עד  חסד  בהאי שלים אברהם אתקרי דלא

כלהו. אתקיים אמה דפום חסד ובהאי  דאמה יו"ד

י"ב)וז "ש פ' קיים (ב"ר  שהוא באברהם בהבראם

המילה  נצטוה לו ולכן עלאה חסד שהוא העולם

כריתת וז "ס תהו. אלפים שני  נסתיים בימיו ולכן

המות בלע הס "א כל יכרתו שאז המילה מן  הערלה

עכ "ל. ישחיתו " ולא ירעו לא כו'

ïëå אפרים בן  משיח בענין לעיל שם עוד  כתב

בסופו הששי  באלף המשיח ימות  סוד "וזה

שכל  לנצח המות  בלע שאז היסוד  עטרת  שהוא

המלכים  מיתת בסוד  שנה אלפים בו ' הן המיתות

לנצח. המות בלע בימיו לכן  מת  לא היסוד  ועטרת 

השביעי באלף שיתחרב עד העולם יתקיים לא אבל

ואח"כ  למטה כמ"ש  אתבטלת וארעא בסוד שהוא

כמ"ש  העולם ויתחדש  דאדם בדיוקנא יתתקן

לון  יקים כו' כלא ואתחרב כו ' שביעאה למטה

התיקון  מ"מ אבל כקדמיתא. ומתחדשן  ברחמי

ע"א  קמ"ב דף בא"ר כמ"ש  השמיני ממלך מתחיל

עד  אתקיימו ולא כו ' דמלכא תקונוי  זמין  לא עד

נוק' תקוני  ואתבסמו  ואתקיימו  עלאה חסד דנחית 

כו ' אתקיימו לא וכלהו  כו' חסד דאקרי  אמה בהאי 

דכתיב  מכלהו  בתראה האי ואתפשט דאתער עד

עירו ושם עלאה חסד הדר  מאי  הדר תחתיו  וימלוך 

אשתו ושם דקודשא לרוחא דזכי  ב"נ בעי בהאי פעו

כתיב מהיטב  דלא מה בדא דא אתבסמו בכאן  אל

מהי " ור "ל בדא דא אתבסמותא מהיטבאל בכלהו

מהי ' וכן  דנוק' סטרא תחתונה ה' גבורה הוא

א"ל  וכן חסד הוא ט"ב מתערין, דינין  דמינה עליונה

זהב  מי  בת  גבורה דמסטר  תקונין  מטרד  בת 

ודינא". רחמי  זהב מי בדא דא ואכלילו אתבסמו 

והוד  הנצח שיתכללו  ידי על התיקון שיסוד  ומבואר

על  הוא כאחד, דוד בן  ומשיח יוסף  בן  משיח יחד ,

אמה. בפום המתגלה החסד  הארת ידי 

ùéåידי על החנוכה בימי  מאיר זה שענין לומר 

אור  שהוא בחנוכה, השמן והשפעת  הארת

ומתקן  מאיר וממנו  לנצח, ומשפיע שיורד החכמה

הנצח  עם ההוד יחד  נכללים ובזה ההוד , את 

ואף  היסוד. עם היסוד שבעטרת המלכות 

ואיהי בנצח איהו  בהוד , החול בימות  שהמלכות

החסדים, אורות השפעת  ידי  על מקום מכל בהוד ,

ז"א  שתוך דאבא דיסוד  הכל קונה בכוונת  כמבואר

הגנוז  אור  והוא חסד , כמנין  אורות ע"ב בו  יש 

ממנו ומאירים סופו, ועד העולם מסוף מאיר שהיה

החול  בימות וזהו  הכ "ל, כמנין אורות  נ"ה לנוק '

גם  אף אורות  הע"ב כל מאירים בשבת  אמנם

שמשפעים  ביסוד גנוזים שנשארו  אורות ה'טוב'

החנוכה  שבימי ביארנו  וכבר למלכות , ומאירים

החסד  אורות  שהם קודש, משחת שמן  נמשך  כאשר

כמנין  אורות  הע"ב כל ובאים נמשכים ימין , שמקו 

לנוק' המגיעים האורות  ריבוי  ידי ועל 'חסד ',

ונתקן  הנצח, בהארת  ההוד  נכללת בהוד , העומדת 

יוסף  בן  משיח תיקון סוד והוא אלו , בימים ההוד 

בהארת ההוד לכלל המלך , שאול פגם ותיקון 

דוד . בן במשיח יוסף בן משיח התכללות  הנצח,

 øëæ áùçð éî ãåã ïá çéùîå óñåé ïá çéùî .âé

. úáùáå  ìåçá ,äá÷ð éîå

ùéå דז"א נוק ' דהנה זה, בכל ביאור  להוסיף 

לאה  ולאה, רחל פרצופים לב' נחלקה

ולמטה, החזה מן  ורחל ולמעלה, החזה מן עומדת 

פרצוף  כי מבואר  ע"ד ז ' בדף  הרש"ש  דברי ולפי 

שמאל  צד שבגופו מלכות דב"ן ו"ק היא לאה



לנפשך  חכמה דעה מד

הנה æ שבז"א  ולמטה, החזה מן  העומדת רחל ואילו .

הוא  החול בימות היחוד נעשה שבו  רחל פרצוף 

ודו"ק  דמ"ה דו "ק  היסודות עטרות של ורחל יעקב

מבואר  עוד שם. הרש"ש  בדברי  כמבואר  דב"ן 

שבאים  החול דבימות ע"ב י"ג בדף הרש"ש  בדברי 

המוחין  אלו נחשבים בלבד , דישסו"ת  מנה"י מוחין

דמוחין  וידוע לעיו "ר , דחיה וכמוחין לזו "ן  כנשמה

בלבד , דחיה במוחין  אלא זיווג בהם אין  דנשמה

ושלים  בזו "ן  שלים דלא זיווג דהוי  הרש "ש וכלשון

יחוד  שיש  מקום דכל לפי "ז  נמצא ורחל, ביעקב

כמ"ש  שלים, לזיווג נחשב אי"ז החול בימות  בלאה

נחשב  עצמם בזו"ן הזיווג החול דבימות  הרש "ש

שלה  הזיווג ואין  שלם, פרצוף  לאה שאין שלים, ללא

העיקרי הזיווג לצורך  והתעוררות הכנה בתור אלא

אלו מוחין  נידונים ששם ורחל ביעקב שיהיה

ישראל  במנחה לאה עם והזיווגים דחיה, כמוחין 

ולמעלה, החזה מן  לאה עם יעקב ובערבית ולאה,

אינם  זה כל ז "א, אורך בכל לאה עם יעקב ובחצות 

האמתי לזיווג הכנה אלא ואי "ז  בשלמות , זיווגים

מוחין  יש  בהם שרק ורחל ליעקב בשחרית שיהיה

החול. בימות  דחיה

 äúòî'ב על החול בימות  לדון  נבא כאשר

ומי ומשפיע זכר  נחשב מי המשיחים

כיון  הזכר  היא לאה כי נמצא ומקבל, נקבה נחשב

יחוד  שאין שבז "א ואף  הז "א, מפרצוף חלק שהיא

דנשמה  המוחין ידי על מקום מכל בחול, אמתי

היסודות, דעטרות  לרחל דחיה מוחין מביאים בזו"ן

לפי"ז  נמצא הקודמים, בשיעורים שביארנו כמו

בן  ומשיח ומשפיע, לזכר  נחשב דוד בן שמשיח

ומקבל. לנוק ' יוסף

äðäå צד הז "א מן חלק  היא שלאה שאמרנו מה

החול, בימות דוקא הוא זה כל שבו , שמאל

השביעי דהמלך לנוק ' עליה שיש  בשבת משא"כ 

להיכלל  הבי "ע מן שעלתה לאה בחי ' הרי"ז

רחל  פרצוף  את  עמה וכוללת  האצילות , בקדושת 

ז' בדף  הרש"ש  בלשון הנקראת  דז "א נוק ' להיות 

שבימות בזה והטעם לאה, או  הגדולה רחל ע"ד

וירדה  המלכות  נפלה אדה"ר חטא מחמת  החול

משא"כ  בקדושה, בה להשתמש אפשר ואי לבי "ע

ויש  לאצילות  הבי"ע מן זו לנוק ' עליה שיש בשבת

היא  לבי"ע שירדה המלכות  עיקר  והנה זיווג, לה

לאדם  שהיו נשים ב' נודע דהנה שיבואר. כפי  לאה

בע"ח  כמבואר שניה, וחוה ראשונה חוה הראשון 

שם  בע"ח ומבואר  ורחל, לאה כנגד  והם פ"ב של"ז 

ראשונה  בחוה היה הראשון אדם חטא כי ובפ "ד

כתב  והנה לאה, עקבי  שהם לו  סחטה ענבים בסוד

אדה"ר  בחטא כי  ע"ד  נ"ה דף  פ "ב בשל"ו  האר"י

חב"ד נ  בספרי ומבואר לבי"ע, דנוק ' ט"ס  וירדו פלו

ויניקת לבי "ע לאה בחי' ירידת שהיא וקאמרנע

נעשו מזה פגם, שבה מחמת  ממנה, החיצונים

שכתב  מה ונודע בי"ע, של הנפרדים העולמות 

אינם  בי"ע עולמות ג' "הלא כי ע"ב ב' בדף  הרש "ש

אלא  אינם כי  האצילות , עולם כמו גמורים עולמות 

וצבאיה  חיליה דאצילות הנוק' כוחות  התפשטות 

הנוק' של הט"ס דהיינו  נוקבא", בחי' הם וכולם

החול  שבימות נמצא אדה"ר . בחטא וירדו  שנפלו 

כיון  בקדושה לאה בבחי ' להשתמש אפשר אי 

העליונה  הבחי' ורק לבי "ע, ונפל נפגם שעיקרה

עצמו בז"א אחוזה והיא באצילות, שנשארה שלה

דב"ן . הו "ק  שבו שמאל צד  להיות

äðäå מן המלכות עולה כאשר קודש בשבת 

כי ע"ו אות  דוד  בחסדי  כמבואר הבי"ע

להיכלל  בי"ע עולמות  כל עולים שבת במנחה

פרשת מאמ"ר  בשער המבואר [וע"פ באצילות 

_________________________

הכוונה ז. דאימא מאחוריים ונעשה הז"א עם באח' בפנים העומד בפנ"ע פרצוף היינו לאה בפרצוף  האר"י שהזכיר ומה

וב  הנוספים איזה לאורות ובעוד רי"ב  דף  תשע "א החכמה בים עיין המפרשים. בזה  דנו  וכבר שבגופו, דב "ן לו "ק אים

מקומות.



הכוונות  מהשער

בעת בער "ש כבר  עלמות הג' כל עולים קדושים

רק  נעשה זה הש "ש ולפי  בשדה, שבת קבלת

חוזרים  ואז בזה] דרכים עוד  ויש הכנה, בתורת

שבאצילות, שורשם עם לאה חלקי ומתחברים

דבאמת אחד, פרצוף  להיות  ורחל לאה ושבים

שע"י ורק אחד, פרצוף  הם ורחל לאה בשורש 

שם  על נקרא הנוק ' עיקר  ואז נפרדו. החטא

הגדולה  רחל לפרצוף  נעשית  שהיא לאה פנימיות 

היסודות עטרות  של רחל פרצוף אמנם לאה, או 

השבת ביום עתה החול בימות היחוד נעשה שבו

להיחשב  האמתי למקומה וחוזרת  בשם עולה אינה

בן  משיח בשבת כי  מזה עולה נמצא דז"א. כיסוד

ומשיח  דז"א, ביסוד  האחוז הזכר  מן  חלק  הוא יוסף 

לאה. ונקרא הגדולה רחל ונקרא הנוק' הוא דוד בו 

.é"áî  ùøåù - é"äèòã ìçøá ãåçéä  ìåçá .ãé

 ã"áî ùøåù - äàìá  úáùáå

 äðäå אין דנשמה, מוחין אלא שאין  החול בימות 

ולכן  דב"ן , לו "ק  דמ"ה ו"ק בין שלים יחוד

כוח  אין כן  על לאה, בפנימיות  אמתי  יחוד  אין 

חלק  אלא מלכות בשם עולה שאינה ללאה מלכות 

הגלות ימי  במשך וכמ"כ דב"ן , הו "ק  ז "א של מגופו 

שכולו יום עוה"ב בערך  החול כימות  נחשבים שהם

בן  למשיח מלכות  אין  בעוה"ז  למטה גם אזי  שבת,

שמתקבל  ידי על מקומו, תופס יוסף בן ומשיח דוד,

שורש  ומזה היסודות, לעטרות בשאלה מלכות שם

השבת ביום אמנם יוסף. בן משיח של המלכות  כוח

ביה, איתנהו תרתי דחיה, מוחין באים כאשר

דמ"ה  ו "ק  בין ז "א של בגופו  אמתי  יחוד  שיש  האחד,

ז"א  בין שלים חוד יש שיש והיינו דב"ן  לו "ק 

רחל  עם מתחברת שהיא באופן  לאה, לפנימיות 

רחל  או לאה פנימיות  וע"כ הז "א, קומת כל ותופסת

הידוע  ע"פ והשני , האמתית, המלכות  היא הגדולה

אפשר  כך יותר  גבוהים אורות שיש כמה שכל

אלו אורות  מכוח לכן  יותר , נמוכה בחי ' להעלות

דב"ן  הו "ק  עם ומתקשרים מבי"ע הנוק' חלקי עולים

הוא  כן וכמו לנוק', ז"א בין האמתי היחוד ונעשה

דוד  בן  משיח שבת  שכולו  ביום לבא לעתיד

המלוכה. יאתה לו  האמתית במלכות הנשרש

 íðîà] עולם ד'מעין שבת בין  חילוק  שיש כמובן 

עולים  דעתה דעוה"ב, לשבת הבא',

חיצוניות מצד  ואילו  העולמות , פנימיות רק  בשבת

לעתיד  משא"כ  בגלות , השכינה נשארה העולמות 

הבי "ע  ויתבטלו העולמות חיצוניות  אף  שיעלו  לבא

האצילות.] התכללותם ע"י

 äðäå עם יחוד  אין החול בימות כי נתבאר 

עם  אלא הגדולה, רחל שהיא לאה פנימיות 

רק  מתגלה דוד  בן  ומשיח דעטה"י , הקטנה רחל

להיות העולה לאה פרצוף  של דב"ן  ו "ק  בבחי '

דז"א  האמתית  שהמלכות הרי החג"ת , במקום

המלכות דאילו הז "א, תחת למטה במקומה אינה

האמתית, המלכות  אינה למטה העומדת דעטה"י

במקום  לעמוד מקומה שינה שהמלכות  א"כ  נמצא

כעיין  מצינו הנה"י, במקום למטה במקום החג"ת 

שהמלכות הבחנה שיש הזוה"ק  בדברי  מצינו  זה

מצינו וכן  הנה"י, מן  למעלה מקומה להיות עולה

הז "ת עליית בכוונת ע"ד  סה דף הכוונת בשער 

כנגד  אה"י שם כי שמבואר  יה"ו אה"י  ע"י  דיצירה

והתחברות זיווגים יש  הנה"י, כנגד  ויה"ו  החג"ת 

העומדת במלכות  נעשה והזיווג שבת  בליל ביניהם

האמור  כפי  והוא לנה"י . החג"ת בין  באמצע

עומדת אינה החול בימות דוד  דבחי' שהמלכות

בחי ' להיות למעלה עולה היא אלא הז "א, מן  למטה

בבוקר  לשבת עד דז "א, שבגופו  דב"ן  הו"ק לאה

דרחל  מלכות  ז', מדרגה להיות  המלכות חוזרת  שאז 

ביחוד  ז "א עם המתייחדת  לאה ופנימיות הגדולה

שלים.

ïåùù  íãå÷ éî à"øâä éøáã . åèåà ãåñéáù

 úåëìîáù  äçîù

ïëåבדברי לשבת החול ימות בין החילוק  מבואר

אסתר למגילת  בביאורו שכתב טו)הגר "א (ח,

בזה  ויש בנוק', היא ושמחה ביסוד  הוא שששון
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ובמס' שמחה או ששון  הקודם מי  בפסוקים סתירה

ע"ב)סוכה מ "ח חד (דף  צדקי  תרי הנהו  בין  נידון יש

עי "ש . עדיף. מהם מי שמחה שמיה וחד ששון שמיה

קודם  שמחה הגלות בימי שעתה הגר "א וביאר

קודם  יהיה ששון לבא דבריוçולעתיד  לבאר  ויש .

המלכות שהיא השמחה הגלות  שבזמן האמור ע"פ

וממנה  הזכר בחי ' שהיא דהיינו הקודמת היא

וראה  הששון , יהיה הזכר  לבא ולעתיד  ההשפעה,

ששון  שכתב ברכות לשבע הגר"א בביאור  גם

הכלל  שידוע צ"ב ודבריו  בנצח, ושמחה בהוד 

לכאו ' כתב וכאן  בנצח, והזכר בהוד עומדת שהנוק'

והשמחה  בהוד , עומד  היסוד שהוא שהששון להיפך

על  שקאי  י "ל אלא בנצח, עומדת  המלכות שהיא

היא  ע"כ  הזכר בכלל נעשית  ששמחה הגלות זמן 

בהוד , עומד היסוד שהוא והששון  בנצח, עומדת 

נתיב  שערים בפתחי בזה ועיין  לעיל. המבואר וכפי

הגמ' דברי  כל שביאר כ"א פתח סוף א"א פרצוף 

הגר"א  יסודות ע"פ ושמחה ששון  בענין .èבסוכה

íéçéùîä éðù ïéáù àúâåìôä  ùøåù .æè

äðå÷éúå

äðäå שבין הפלוגתא ענין ל"ח שער  בע"ח נודע

המבואר  ע"פ בזה להוסיף ויש  לרחל. לאה

פ "ה ש "ט ע"א)בע"ח מ"ה השבירה (דף דשורש

למלכי הנה"י מלכי בין  פלוגתא שהיה מחמת 

המשיחים, שבין הפלוגתא הוא ולעניינינו  החג"ת 

חג"ת על העומדת בלאה שורשו  דוד בן שמשיח

על  העומדת  ברחל שורשו  יוסף  בן  ומשיח דז "א,

בז "ת שהיה הקלקול "כל הע"ח: וז"ל דז "א הנה"י 

רוצין  והיו  כנודע דינין הם שנה"י  מפני  הם היה

לעלות רוצין  והיו  חג"ת שהם הרחמים על להתגבר 

בתוכם  ולכללם להלבישם כדי  האמצעי ' מקום עד

_________________________

אחר ח. הוא ששון כי וששון שמחה ואמר וז"ל  כתב  טז] ח , [אסתר וששון ושמחה אורה היתה דליהודים בקרא הגר"א

וששון  בידו החפץ בשכבר אח "כ הוא וששון בשמחה חפץ למצוא שהולך  הוא שמחה מח:], [סוכה בגמ' כמ"ש שמחה

ושמחה  ששון דכתיב  מינך  עדיפנא אנא אמר וששון ליהודים וששון שמחה דכתיב מינך עדיפנא אנא שמחה וז"ש בלב ,

שרוצין  החפץ הוא הששון אבל  תחילה שמחה הוא אותה להשיג השמחה אחר הולכין הזה בזמן כי אמת ששניהם פי' ישיגו

ושמחה. ששון זהו  שמחה עוד  להשיג הולכין יהיו הששון שישיגו  אחר יהיה אי"ה לבא לעתיד אבל להשיג

ואל  כמ"ש הזיווג לקבל שהולכת היינו ששמחה ביסוד, וששון במל' דשמחה ריב : בלק בזוהר מ"ש לפי מבוארים והדברים

מ"ן  להעלות  בשמחה משתדלים אנו  אבד  שהצדיק בגלות  שעכשיו  וז"ש הזיווג. של  האור ביסוד וששון תשוקתך , אישך

וזהו חדשים מ"ד  לקבל  מ"ן עוד  נוסיף  אח"כ  לששון שנזכה ולע"ל לששון, קודם שמחה לכן ליסוד  לששון נזכה ולע "ל 

הששון. שאחר השמחה

בחי'ט. היא שמחה ושמחה, ששון נקראים והם נקבה, חי' ואחד זכר בחי' אחד מדרגות ב' "והם דבריו : מקצת ונעתיק

שאחז"ל  מה סוד והוא היסוד . בעטרת  המשיח ימות ובסוד  הזמן בההגת  המתגלה הוא וששון הז', באלף  שיתגלה הנקבה

והשמחה, העונג זמן שהוא ויו"ט שבת סוד הוא שעוה"ב  מילה, זה וששון יו "ט  זו שמחה וגו', ושמחה אורה היתה ליהודים

ששון  ונקרא דאמה, בפומיה יוד דאיתגלי הערלה בהעברת מילה בסוד שהוא היסוד  בעטרת המשיח  בימות הוא וששון

בסוד והם נקבה, ושושנה דכורא הוא וששון שם, הנשרשת דנוק' ה' שהוא שושנה בסוד  דז"א, מלכות  הנוק' שורש בסוד 

היסוד בעטרת  שיהיה שגילוי מחבירו, יותר מעלה אחד בכל  יש מדרגות הב' באלו והנה היסוד . ועטרת  יסוד  וצדק, צדיק

כי  העוה"ב , חי מכל  בעוה"ז ומעש"ט בתשובה אחת שעה יפה כמ"ש נמצאת והבחירה העבודה עדיין התיקון, גמר לצורך

בעוה"ב  הז' באלף מעולה יותר בחי' יש זה וכנגד וכו ' העולמות בכל ותיקונים שלימות  גורם בעוה"ז האדם שמתקן רגע  בכל 

דברי  כל בביאור באורך  עוד ועי"ש העוה"ז". חיי מכל בעוה"ב  רוח  קורח  של  אחת שעה יפה כמ"ש הנשמות תענוג בסוד 

בסוכה. הגמ'



הכוונות  מז שער

הדינין  תוך  נתונין  בהיותן הרחמים יתבטלו ובזה

הנה"י להיות  כי  שמעתי חיים ואני יתבטלו. ולכן

כי האמצעים על מתגברין  היו לכן  מגולים יותר 

או "א  פרצוף  בסוד מתוקנים קצת  היו האמצעים

על  מתגברין היו  מגולין שאורם ולפי  בנה"י  משא"כ 

אמרפל  בסוד  קצת זה אצלינו וכמבואר האמצעים

שביאר  מה ביפ"ש  ועי "ש  עכ"ל. יע"ש ". וחביריו 

שהחמשה  שמלחמת עד "ז ביאר  והגר"א בזה.

הם  המלכים וארבעת אלוקים, שם כנגד  הם מלכים

הוי'. שם

ùéå השבירה בטעם מש "כ עם זה ענין לקשר

ה' פרק יא ע"ב)בשער נ "ב היה (דף לא כי " :

אנשים  כדמיון רק  ואחדות והתקשרות יחוד בהם

אהבה  ביניהם היה ולא פנה לדרכו  איש נפרדין

בחי ' שלהם הכלים אלו  לסבול יוכלו  לא ולכן וחבה

אפרים  עצבים חבור שכתוב כמו  ומתו  האורות

הדיוט  ומשל והעמדה קיום גורם החבור כי לו  הנח

ואם  ישתברו  לבדו  אחת  כל קנים י ' תקח אם אומר 

עכ "ל. ישתברו . ולא יתקיימו ביחד  לבד  ג' תקח

רק  יחוד ביניהם היה לא "גם עד"ז  כתב שם ובמ"ק 

העולם  כי  בבר "ר רז "ל כמ"ש  מזה זה נפרדות 

כי עומד  היה ולא הנ"ל, היראה שהוא בדין  נברא

מדת עמו ששתף  עד אלו  המלכים נתבטלו

אהבה  ביניהם נמשך שאז התיקון שהוא הרחמים

ששורש  הרי  עכ "ל. אחת " בבחי ' ו "ק  ונתייחדו ויחוד 

הז' בין  אהבה וחוסר המחלוקת מחמת  השבירה

זה  חיסרון היה שבפרט מבואר ובש "ט מלכים,

דהיינו החג"ת, למלכי  הנה"י  מלכי שבין  בפלוגתא

דוד  בו  משיח של הנשמות  שורשי  בין שהמח'

השבירה. סיבת  זה יוסף  בן  ומשיח

åðééäåמלכי בין  הפלוגתא שימשך זמן  שכל

יוסף  בן  משיח בין החג"ת  למלכי  הנה"י

בשבירה, מונחים אנו עדיין דוד  בן למשיח

והתכללות אהבה שיהיה ידי על הוא והתיקון 

בכוונת ע"א לו  דף  בשעה"כ  שכתב כמו בניהם,

ובה  השמאל קו  בהוד  שהיא ירושלים בנין  ברכת 

בן  משיח על בה להתפלל ויש  דוד, בית  מלכות 

ימות שלא השייכתé יוסף בברכה שדוקא והוא .

יוסף , בן  משיח על להתפלל יש שם דוד  בן  למשיח

וההתאחדות האהבה שיחזור ע"י הוא שהתיקון 

ולפי יוסף , בן משיח על מתפלל שמב"ד  ביניהם

ב  שיש התפילות  בכל הוא עד"ז  יחוד האמור  הם

ע"ד  ג"כ  הרי "ז  וחצות ומנחה בערבית  לאה עם

בדרך  בא והוא שלים אינו  בלאה שהיחוד  האמור 

שלום  בשים רחל עם היחוד  על ותפילה הכנה של

מצינו וכן יוסף. בן במשיח כנגד שהוא בשחרית

ביקש  יוסף  בן  משיח שהיה הקדוש שהאר "י 

עליו שיתפלל דוד בן משיח נשמת  שהיה מרח"ו

בעמק  באריכות  המעשה כמובא ימות, שלא

המלך .

äðäåידי על השבירה שורש כי מצינו ברש"ש 

בנה"ש  כמ"ש החכמה אור בהם היה שלא

בהאיר  אלא הנשברים לכלים תיקון  שאין ט' דף 

הויות החכמה אור שהוא האצילות אור עליהם

שהם  המנוקדות ההויות  ומבלעדי  מנוקדות ,

כי באצילות  והעמדה קיום להם אין שלהם הנרנח"י

_________________________

זוי. ברכ' ולהיות בקבוץ מנוקד  הברכה חתימת  והויית  שבו  בהוד  כו' "תשכון ו ' דרוש העמידה דרושי - הכוונות שער

מהרה  עבדך  דוד וכסא ובאומרו כנודע  בשמאלא אחידת ירושלם כי ירושלם בנין ענין בה נזכרה לכן שמאל קו בהוד

קבריה' על  להשתטח  חלב  לגוש הלכנו אשר א' יום למוז"ל  ואבטליון שמעי' פי' אשר זו  כונה לכוין צריך  תכין בתוכה

שיחיה  יוסף בן משיח על לשי"ת  להתפלל לכוין ויום יום שבכל  תפלות בג' אלו במלות  לכוין שצריך עצמם הם א"ל  ושם

דרע"ו תצא פ ' בר"מ הזוהר מספר ונודע כו' לו  נתת ממך  שאל חיים פסוק על רז"ל  כמ"ש רשיעא ארמילוס ע"י ימות  ולא

בתוכה  מהרה עבדך  דוד וכסא מתפללין אנו  ועליו כו ' יוסף  בן משיח יתקטיל  דלא בגין מכתשין כמה סביל  דמשה ע "ב 

עכ"ל. תכין".



לנפשך  חכמה דעה מח

לפי"ז  נמצא בתחילה. שהיו  כמו  נשמה בלא גוף הם

אלא  הנה"י  מלכי בין  שלום לעשות אפשרות דאין

עם  זה ענין  לקשר  ויש החכמה, אור  עליהם בהאיר 

אור  שאין מחמת הפלוגתא דשורש לעיל האמור 

מש "כ  ונודע להשי"ת , הביטול אור  שהוא החכמה

השכינה  השראת ענין  "והנה ל"ה פרק  ב'תניא'

דבר  באיזה ב"ה א"ס  ואור ית ' אלהותו גילוי הוא

לו ובטל ה' באור  נכלל דבר  שאותו לומר  והיינו

ה' בו  ומתגלה ששורה הוא שאז לגמרי  במציאות 

לגמרי במציאות אליו בטל שלא מה כל אבל אחד

שמעתי וכאשר  בו... ומתגלה שורה ה' אור אין 

ב"ה  א"ס שאור בע"ח למ"ש וטעם פי' ע"ה ממורי 

ע"י אלא האצילות בעולם אפי' מתייחד אינו

שא"ס  משום והיינו חכמה בספי ' תחלה התלבשותו 

זולתו ואין הוא לבדו  שהוא האמת  אחד  הוא ב"ה

היא  החכמה שמדרגת  וכו '. החכמה מדרגת  היא וזו 

בספה"ק  מש"כ  נודע והנה ית "ש . אליו  הביטול אור 

אנא  אמר  אחד  שכל מחמת היה השבירה דשורש

'בן' ערך  יעקב קהלת בספר כמ"ש אמלוך 

שכל  דמתו  מלכין  ז' התוהו מעולם הן "והרשעים

הפלוגתא  שורש שורש וזה אמלוך ". אנא אמר  אחד

תלוי בזה אשר המשיחים, ובין המלכים שבין

ישראל. של גאולתם

 äðäåידי על החכמה אור  בהאיר  החנוכה בימות

התיקון  נעשה בזה קודש  משחת שמן

אור  להתנוצץ ומתחיל משיחים, ב' בין וההתכללות 

של  אור בתחילה למשיחי, נר ערכתי  בסוד  הגאולה

בהאיר  בפורים זה ההמשך ואח"כ  יוסף, בן משיח

הארה  של באופן  וכ "ז דוד , בן משיח אור 

שתהיה  העתידה הגאולה של אורה והתנוצצות 

בב"א.



סנהדרין - הש"ס מט ביאורי

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 à"ò åö óã

 áéøçðñ éðôá óåâì é" ùä  äîãð êéà

' îâ [àà. àø÷î àìîìà  åäáà  éáø øîà

 áéúëã  åøîàì  øùôà  éà áåúë

 éøáòá  äøéëùä øòúá 'ä çìâé àåää íåéá

 íâå  íéìâøä øòùå ùàøä úà  øåùà êìîá øäð

 éîãàå àåä êéøá àùãå÷ àúà  äôñú ï÷æä úà

 éëìî  éáâì úìæà éë ì"à àáñ àøáâë  äéì

åäééðáì  åäðéúéúééàã áøòîå çøæî

 àåää  åäì  øîà  åäì úøîà éàî  åäðéúìè÷å

 éëéä äéì øîà áéúé éîð àãçô àåääá àøáâ

øîà  éðùéà éàîá êùôð  éðùå ìéæ ì"à ãéáòð

 àëéäî àðà êééæâéàå àøôñî  éì éúééà ìéæ  äéì

 ìæà éúééàå àúéá àåääì ìåò ì"à éúééà

 äéì  åîãéàå úøù  éëàìî åúà åäðéçëùà

 éì åáä ì"à àúééù÷  éðçè à÷ ååäå éøáâë

 ïúéðå àúééù÷ã àåéøâ ãç ïåçè ì"à àøôñî

 äéì  åáäéå àúééù÷ã àåéøâ ãç ïçè êì

 éúééà ìéæ ì"à êùçéà àúàã ãò àúøôñî

 äéì çôð à÷ã éãäá àøåð éúééàå ìæà àøåð

 äéùéøì äééæâ ìæà äéð÷éãá àøåð  äéá éìúà

 ï÷æä úà  íâå áéúëã  åðééä åøîà äéð÷éãå

.äôñú

'éàנד בגר"א תיקון  לתיקו"ז שהיות)á(בביאורו

הגון  דלאו בצולמא טמון משרע"ה שעתה

ע"א)ליה רפ דף ח "ג ברע "מ  מול (כדאי' בחו"ל היינו ,

גם  ע"כ  באר"י, לו , ההגון  במקום ולא פעור בית

מבינים  שאין גורם וזה בהסתר, נמצאת התורה"ק 

בר  רבה מעשיות  כגון התורה"ק , ורמזי סתרי את 

מעשה  שהוא חלק  בפרק דסנחריב ומעשה חנה בר

לידע  אלינו  שלכה"פ  אלא הגר "א. עכ"ד  דידן , דגמ'

כגברא  ליה ואדמי קוב"ה "אתא בגמ' שמש "כ

מ  ואינו פלא שזה האמונה סבא" מעיקרי  שהלא ובן,

ואיך  הגוף , משיגי ישיגוהו  ולא גוף  אינו שהקב"ה

כאדם, סנחריב בפני עצמו הקב"ה מדמה

 ïåòîù íò ñðëð  äéäù ï÷æä íò ïçëùà æ"éòë

 ÷"ä÷ì ÷éãöä

ïëå [ á בחז"ל המובא המעשה לגבי  כה"ג אשכחן

ע"ב) לט  דף  אמר (יומא  הצדיק  ששמעון 

אמרו מת, אני  זו בשנה הקדשים, מקדש ביציאתו

נכנס  כשאני שנה שבכל ואמר  יודע אתה מנין לו 

ומתעטף  לבנים לבוש אחד זקן עמי מזדמן לקוה"ק

לבוש  היה זו ובשנה עמי, ונכנס  ויוצא לבנים

תוס' ומביא עמי , יצא ולא עמי ונכנס  שחורים,

_________________________

ע"ב.א. צה בדף  הגמ' תחילת 

שעליה ב. הגדות של  ברמז שהוא משה של תורתו ר"ל גחון, על הולך כל ביה דאתמר ההוא קבור, הוא ותמן שם, זל "ק
רע"ט תצא פ ' בר"מ וכמ"ש ליה, גרם הסלע הכאת  דע "י ליה, הגונה דלאו צולמא בהאי בחו "ל להקבר שלא משה נתחנן
ולא  נסתרה דדרכו  רמז ר"ל  בעדו, אלוה ויסך  נסתרה דרכו  אשר לגבר אתמר עליה ר"ל אל  גבר גבריאל בארוכה ר"פ 
ידע  לא בהגדות שם ונקבר בתורה דנסתרה מסיני למשה קבלה שהיא דתורתו ר"ל הדין, יומא עד  קבורתי' ית  גבר ידע

ע"כ. וכו'. יגלה שהוא עד ממנו  אינש



לנפשך  חכמה דעה נ 

ע"ב) קט  דף  הירושלמי (מנחות  קושית (יומא את 

ה"ב) סוף  'וכל פ "ב כתיב והלא הזה הזקן הוא מי  ,

מזה  הירושלמי  ולמד מועד', באהל יהיה לא אדם

להכנס  יכולים אין  אדם פני שפניהם מלאכים שאפי '

היה  לא דהזקן הירושלמי  ומתרץ לקה"ק , הכה"ג עם

היה' הקב"ה אומר  'אני נש כנ"ל â בר  צ"ל שם וגם ,

וכן  קוב"ה, חז "ל בלשון נקראת הק' שהשכינה

לשון  את שמשנה הנ"ל מנחות  בתוס' מצינו

והיינו היתה' שכינה ד 'שמא ומביא הירושלמי 

ישנים בתוס ' הירושלמי  מובא וכן שם)כנ"ל, (ביומא 

שני ואמנם הקב"ה', 'כבוד של הלשון מובא ושם

הקב"ה, ש 'כבוד' נתכוונו, אחד  לדבר הלשונות

'כבוד '. השכינה שנקראת  השכינה, היינו

äìåëé  ò"éáì  úãøåéù ' ÷ä  äðéëùä øåà

 úåîãúäì úåîãå äàøîá  ìåëéáë ùáìúäì

 óåâ êåúá  åìéàë

úîàáå [â,מהשגה למעלה הוא זה דבר

של  אורו  שהיא שהשכינה

שחורים  עטוף לזקן עצמה לדמות  יכולה הקב"ה,

בגמ' וכן  הצדיק, לשמעון כך ולהתגלות ולבנים,

הכוונה  ג"כ סבא', כגברא ליה אידמי ש 'קוב"ה דילן

לסנחריב  להדמות ג"כ  שיכולה הק ' השכינה לאור 

הפלא  המעשה כל את עמו ולעשות כגברא,

כאן , בגמ' המובא

 íðîà,בהשגתינו מושג ואינו  מובן אינו זה גם

אלקי אור ג"כ  היא השכינה שהלא

הש "י  עם הרמב"ןהמאוחדת כדעת נקטינן (שכן

ואכמ"ל ) בזה הרמב "ם  כדעת  ודלא בזה  ,והמקובלים

מלכות ספי' של האלקי האור  היא שהשכינה וכידוע

הש"י, עם כביכול מאוחדות דאצי ' שהספי' דאצי',

דאצי ' דמלכות האלקי אור פרצוף מ"מ (הנקרא 

לבי "ע רחל ) לילה כל ויורדת  מאצי ' כביכול יוצאת

אור  את מלביש רוצה וכשהש"י בירורים, לברר 

זקן  של דמות  בתוך  לתחתונים היורדת הק' שכינתו 

המגלח  גברא ובתוך  הצדיק , לשמעון לבנים לבוש 

סנחריב. את 

 êééù î" î ' úé  åîò úåãçàá 'éôñä ìëù  óà

 ïéðò 'éöàî  úàöåéä úåëìîä  úãî éáâì øîåì

ì"ðä

åðééäå [ã האמונה מעיקרי  שאחד  שבודאי

לידע  שצריך  הראשון הכלל שהוא

הגוף , משיגי ישיגוהו ולא גוף  אינו  שהקב"ה הוא

דמיון  שום שאין היינו  כלל, דמיון  שום לו  ואין

הש"י, עצם את  בו  לראות שאפשר  ומחזה ומראה

איזה  שיש ומה כלל, ביה תפישא מחשבה שום ולית 

דידן  בגמ' או חז"ל במדרשי  או  בנביאים מקומות

גוף , בדמות  כביכול עצמו ומגלה מתגלה שהקב"ה

'שכינה', שנקראת הש"י של המדה על קאי כ"ז 

דאצילות', 'מלכות  הנקראת  הש "י  של המדה שהיא

שכל  ית', עמו  מאוחדת  ג"כ אחד מצד אמנם שהיא

חד  וגרמוהי  וחיוהי  'איהו  בהם נאמר  דאצי ' הספי '

מתאחד  שהש"י דאצי '(כיבכול )בהון ', הספי' עם

'רזא  שנקרא עמוק ענין [וזה אחדות, של באופן

היעב"ץ  וכן  בזה תשובה כתב והנוב"י  דמהימנתא',

הראשונים, זה בענין  דנו וכבר בזה, תשובה כ'

הרמב"ם  עם והמקובלים הרמב"ן  בזה ונחלקו 

זו מדה לגבי  מ"מ למעשה, אך זה], בכל שאכמ"ל

שיוצאת ית' אורו כנ"ל שהיא דאצי' דמלכות

הפירוד  במקום נמצאת  ושם לבי"ע ויורדת  מאצי '

_________________________

בשנה ג. להן אמר האחרונה ובשנה גדולה בכהונה ישראל  את הצדיק שמעון שימש שנה ארבעים שם, הירושלמי ז"ל
לבוש  אחד זקן היה הקדשים קודש לבית  נכנס  שהייתי ושנה  שנה כל  להן אמר יודע  אתה מאיכן לא אמרו מת  אני הזאת 

כתיב  והא אבהו ר' קומי בעון עמי יצא ולא עמי נכנס  הזו  ובשנה עמי ויוצא עמי נכנס לבנים ועטוף טז )לבנים וכל (ויקרא
מועד באהל  יהיו לא אדם פני פניהם ודמות  בהן שכתוב  אותן אפי' צאתו עד בקדש לכפר בבאו מועד  באהל  יהיה  לא אדם

ע"כ. היה. הקב "ה  אומר אני נש בר דהוה לי אמר מה לון אמר
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יכולה  שהיא נאמר  וע"כ ית "ש , מאלקותו  בגילוי 

שיראוה  לנביאים הן ודמות, במראה להתלבש 

[וידעו גוף , בדמות הנבואה ובמחזה במראה

שמתלבשות ולבוש ומחזה מראה רק שזה הנביאים

הסוד  להשיג זה ידי על יוכלו  למען ית"ש, אורו בו 

איך  ללמד  כשבא משל וכמו  ללמדם, הש"י שבא

השכינה  מתגלית ישראל, בצרות  מצטער שהש "י 

שהתגלתה  כמו וכו ' חפוי  וראשה שק חגורת כאשה

רחמים, מלא כזקן  תורה ובמתן הנביא, לירמיה כן 

המלמד  לבנים לבוש  כזקן  הצדיק לשמעון  וכן

בגמ' וכגון והרחמים, החסד  במדת עתה שהשכינה

אף  השכינה מתגלית  שלפעמים טפי חידוש אשכחן

אדם  כמו  הגשמיים בעיניהם שיראוהו לרשעים

חידוש  וזה אדם בן באמת שהוא ויסברו  גשמי

הצדיק  שמעון  שלכאו ' כאן, בגמ' רק  שאשכחן 

אדם  שאי"ז ידע לבנים לבוש  הזקן את שראה

להכנס  אסור למלאך  הרי כי מלאך שאינו וכן גשמי,

גשמי]. אדם שזהו סבר לכאו ' סנחריב אך עמו,

 úåøåãá  ùéù  úåèùä çåøå ïåòâùä çåø

 ï÷æä çåìéâ ïéðòá íìåòá íéðåøçàä

.' îâ [ ä éùðéà éøîàã åðééä àôô áø øîà

 éìúéà  äéì  øéôù  äàîøàì  äéúøéøâ

.äéðéî àëåç úòáù àìå  äéð÷éãá àøåð  äéì

שטות ורוח שגעון רוח איזו חזינן  כאן  הגמ' מדברי 

לגלח  זה שדבר בעולם, האחרונים בדורות  ישנה

עד  נוראה, בושה הקודמים בדורות  היה הזקן  את 

בושות של עונש לקבל עליו  שנגזר  שסנחריב

לו ששרף עד המעשה כל הש"י עמו סיבב נוראות

לגלח  הגויים התחילו האחרונים ובדורות זקנו, כל

עצמם  את ומביישים לכתחילה, הזקן  את  לעצמם

אצל  שאף ופלא עצמם, מדעת זו עצומה בבושה

הרוח  אצלם נתערב ונבון, חכם עם שהם בנ"י  עם

וילמדו בגויים 'ויתערב בבחי' הזו והשטות  שגעון

גזירה מעשיהם', שהיתה בחו"ל מקומות  שהיו (כידוע 

זקנם) שיגלחו בנ"י אפי 'על אצלם זאת ונשאר  ,

מעורבים  אין וכבר באר "י , כבר שנמצאים כהיום

בבושה  עצמם לבייש  ממשיכים ובכ "ז הגויים, בין 

זקנם. לגלח זו, נוראה

 øòðæééà ì'ãâ 'ø  çéâùîä ö"äâä  íò  äùòîä

úáéùéáå [ åעובדה"י צדיק  משגיח היה גור

אייזנער  גד 'ל ר ' בשם גדול ות "ח

מרוב  במוצש "ק בביתו  הבדלה כשעשה ופעם זצ"ל

ונשרף  בזקנו ההבדלה אש נתפשה בהש "י , דבקותו 

גדול  לאדם וכמובן כמותוכולו, ועובדה"י וצדיק 

אצל  באמת הוא כן  [ובאמת  גדולה, בושה זה היה

בושה  באמת  שזה וכנ"ל, זקנו את  שמגלח אחד כל

שנתן  הנפלאה פנים ההדרת  את לגלח עצומה

השכל  נסתם אדם סתם שאצל אלא לאדם, הש"י

והמציאות ההרגל מרוב הפשוט הרגש ונתבלבל

הנ"ל  משגיח אצל אך בה, נתונים שאנו  המשונה

ביום  ולמחרת  גדולה], בושה בזה שיש לכל מובן 

שאם  באמרו  כרגיל בבוקר לישיבה בא ראשון 

ביותר  הטוב זה אזי  כך  שיראה רוצה הש"י

מעשה  כעין כשהיה אחר גדול אדם [ואצל בעבורו ,

ארוך  לזמן  אותו  מכירים שאין למקום נסע אצלו  זה

שום  לו  היה לא גד'ל ר' אצל אך זקנו, שוב שגדל עד

זה]. מעשה מחמת שלו בעבודה"י שינוי

íåéä ãò úàöîðù  çð úáéú  ìò úåáø úåéåãò

äøåúá ùøåôîä  íå÷îá

.' îâ [æøîà çðã àúåáéúî àôã çëùà ìæà

 çðì äéáæéùã àáø àäìà  åðééä

.àðôåèî'הסופר 'קסת התורה על נפלא ספר ישנו

גדול  חכם הכולל חכם שהיה זצ"ל חותני של מזקינו

והבית העולם, חכמות ובכל ובנסתר, בנגלה

אמר  זה מספר  הרבה שהתפעל זי "ע ישראל

האחרונים  בדורות  אם יודע שאינו זצ"ל לחותני 

כמותו , הכולל חכם הבקי היה הכולל חכם  (היינו

שבעולם) החכמות בכל  גם בתורה"ק בקיאותו ,מלבד

זצ"ל מארכוס  אהרן ר ' הדפיסוהו ה"ה (ולאחרונה 

חדשה) במהדורה  להביא שוב  מאריך נח בפר ' ושם ,



לנפשך  חכמה דעה נב 

נח  תיבת  שנמצא המקום ידוע ימינו  שעד  עדויות 

ככתוב  שבטורקיא, אררט הרי על כידוע [הנמצא

תיבת היא הזאת  שהתיבה מוכיח וזה בתורה"ק ,

הגבוה  ההר  מעל בגובה והיתה מקודם ששטה נח

גבוה  ההר על ונחה המים ירדו שלבסוף עד הזה

זו הזה ענקית  תיבה  להעלות אפשרות  שאין (והיינו

למעלה) גבוה,מלמטה בשלג מתכסה כלל ובדרך ,

מהשלג  חלק  כשנפשר הקיץ ימות  שבאמצע אלא

עד  רבות עדויות  ע"ז  ויש מהתיבה חלקים מתגלים

לגובה  הגיעו וסנחריב המן איך  לתמוה ואין היום,

מטפסים  ישנם היום שעד  הזה, העצום ההר

היה  לא שאז שי "ל ובפרט לשם, להגיע שמצליחים

שהשתמשו יתכן  וכן  בשלג, תמיד מכוסה עדיין 

וכישוף ]. טומאה בשמות לכך

åãåîìú  çëùù ï÷æ ãáëì ùéù àäá øåàéáä

.' îâ [ç úîçî  åãåîìú çëùù ï÷æá  åøäæä

.åñðåàהתיבות יודע אינו  שעתה שאף 

התורה  של והרוחני האלקי אור מ"מ התלמוד, של

יש  וע"כ ושכחה, שבירה אין  שבזה אצלו נשאר הק'

לאו 'אי  יוסף  רב שאמר וזהו בכבודו, הרבה ליזהר

על  קאי  שזה בשוקא', איכא יוסף  כמה יומא האי 

האי לאו אי וע"כ תלמודו , יוסף  רב ששכח הזמן 

התורה  ניתנה שבו תורה דמתן יומא היינו יומא

השמים, לב עד  בוערת ואש  וברקים בקולות

התורה, ורוחניות  וקדושת  אור  בעולם ונתגלה

העולם בכל דהתורה"ק  אלקי  האור (כדאי'שהאיר 

העולם  כל  דמם תורה  מתן  שבשעת  איך בחז "ל 

– הדברות מעשרת דיברה  כל  והאירה  הגשמי

שחורה  אש העולם בכל  - התורה  כל את  הכוללים

כמווכו') רק  ח"ו התורה"ק ניתנת  היתה אם אלא ,

שבה, הא"ס האלקי האור גילוי  בלי  וחכמה לימוד

כלל  צריכים היו  שלא בשוקא, איכא יוסף  כמה א"כ

משא"כ  התלמוד, את  ששכחתי  עתה לכבדני 

הכל, ששכחתי אף לכבדני, יש יומא האי מחמת 

דהתורה"ק  האלקי ואור  קדושת  אצלי נשאר  מ"מ

וכנ"ל.

 á"ò åö óã

 âøäù òùøä ïãàøæåáð  úà ã"éá åøééâ êéà

ìàøùéî  úåááø

.' îâ [è ïäáù íéáåè  äéøëæ  äéøëæ øîà

åäðéìè÷éàã êì àçéð  íéúãáéà

øîà  äéúòãá äáåùú øäøä çð ãéî  åäìåëì

 àåää êë úçà ùôð àìà åãáéà àìù  íä  äî

 àúéèøåô øãù ÷øò äéìò éåäéú äî àøáâ

.øééâúéàå  äéúéáì, בי "ד גיירוהו  איך  לכאו '

ול  לידע צריכים שבי "ד  ההלכה ידועה הכיר הלא

כוונה  היא אם להתגייר  שרוצה הגוי כוונת

כל  לשמור עליו  לקבל ורוצה ורצויה טהורה

נורא  רשע גוי  כשמגיע ולכאו' וכו', כראוי  התורה

כהנים  ות "ח צדיקים ריבואות  אלפי ששחט כזה

בעולם  בי "ד  איזה להתגייר, ובא וכו ', וילדים

שבאמת משום טהורה שכוונתו עליו  יסבור 

יאמינוהו לא בודאי  ולכאו ' בדעתו, תשובה הרהר 

וכראוי תורה שומר להיות  באמת עליו  שמקבל

יחזקאל  ר' הגאון [ולמשל יקבלוהו, ולא

אחרי אלא צדק גר לקבל שאין תיקן  אבראמסקי

היה  שלא ובודאי  כוונתו , אמיתות  שיבדקו  שנה

באמיתות מאמין  היה שלא כ"כ  רשע גוי  מקבל

הזמן  באותו  היו  שלא שכיון צ"ל אלא כוונתו ],

ושם  הכירוהו שלא למקום ברח הרי תמונות

בניקל. גיירוהו  הבי "ד 

ä"ò êìîä  ìåàùù  ååàùèàâàøî ïåàâä øîàî

 é÷ìîòä ââà  úà øééâ

øéëæäå [é פענח הצפנת הגאון דברי  את  בזה

עה"ת מראגאטשאוו (בצפע "נ
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זכור ) פר' אגג הפרטת  את  להרוג מיהר  ששמואל

שמואל ')העמלקי  'וישכם דכתיב בפסוק  כי(כמדויק 

אותו ומל אגג את  ע"ה המלך  שאול גייר מסתמא

וחשש  טבילה, רק  לו חסרה והיה עליו, שחמל כיון 

לשם  אגג יטבול מועט זמן עוד  ימתין שאם שמואל

שעמלק  להרגו, אסורים כבר  היו  ואז גירות  קבלת

כדאי ' עמלק , דין  ממנו מפקיעה גירותו שנתגייר

מלכים)ברמב"ם ביום,(הל ' רק כשרה וטבילה ,

ע"פ  להרגו בבוקר  להשכים שמואל מיהר  וע"כ 

ה' .ãציווי 

 úìéù øá ìàåîù áøã úåìãâ ïéðò

.' îâ [ àé äøåú åãîì ïîä ìù åéðá éðáî

. ÷øá éðááמבני שאחד אי ' ובגליון

בר  שמואל רב הק ' האמורא היה המן  של בניו

דברים  עליו  ואי' ברק, בבני תינוקות  שלימד  שילת 

מפאנו ברמ"ע דאי ' הא וכגון  צבאות גדולים (מאמר

יב) אות  ח"א בגמ'ה' דאי' הא סב על דף (כתובות 

בכל ע"ב) שעונתן מה'טיילים' שילת  בן ר"ש  שהיה

שמואל  רב כגון  רב דאמר  כדרב אביי  "אמר יום,

בטולא  וגני מדידיה ושתי מדידיה דאכיל שילת  בר

וכו', אבביה" דמלכא פריסתקא חליף  ולא דאפדניה,

אלא  שילת, בן  ר "ש על כזה לשון מתאים ואיך

בעולמות מהמטיילים מטייל שהיה מפרש

ר "ת ששיל"ת  שם מפאנו ברמ"ע אי' [וכן  העליונים,

ת'מיד ]. ל'נגדי  י' ש'ויתי 

åæ äìåãâ  äéëæì  òùøä ïîä  äëæù àä

äëæå [ áéלכך הרשע צדיקים)המן מבניו (שיצאו

גדול, ה' קידוש  ידו על שנתגלגל היות

וכו', אסתר ולמגילת הפורים לחג בזכותו שזכינו 

בו, וגנוז  טמון  שהיה הק' הניצוץ נתגלה זה ובזכות 

הרה"ק  מאמר  [וידוע שילת, בר  שמואל רב שהוא

על  בפרעה שמקנא זי"ע מבארדיטשוב לוי הקדושת 

מהרה"ק  אי ' וכן ידו , על שנתגלגל ה' קידוש  גודל

מרבינו אי' וכן  ואכמ"ל]. זי "ע מקאז'ניץ המגיד 

ידע  דלא 'עד בפורים השתיה כוונת לגבי  האריז"ל

מפרשים  שיש מרדכי', לברוך המן  ארור  בין 

המן , ברוך  שכרות, מרוב בטעות שיאמר  שהכונה

הטמון  הגבוה הניצו "ק  את  עי"ז להוציא בכדי וזהו 

אי ' וכעי "ז  ההוא (בקדו"ל )בו , ביום המן  'ויצא לגבי 

אסתר  סעודת  קדושת  שמכח לב', וטוב שמח

ידו על שרק  שבתוכו הקדוש הניצוץ עי "ז  נתגלה

לב', וטוב ל'שמח לזכות כמותו  גדול רשע גוי  יכל

אלקי קדוש  ניצוץ יש  הטמאות  קליפות  ג' שאף 

הקלי ' כל את ומחיה שם ואתה ששוכן (כדכתיב

וכו') כולם  את להעלותמחיה קשה כלל שבדרך  אלא

הארה  בו  שמאיר בפורים ורק  משם, הק ' הניצוץ

העתידה ש מהגאולה מזו"ח  בתקו"ז  חנוכה (כמובא

המשיחין ב' סוד  – פקדתי' ד 'פקד  בסוד הם  ופורים

כמש"נ עצמה השלימה הגאולה הארת – ומב "ד  מב "י

השכרותבמקו"א) בעת  להעלות אפשר  זמן, (שהוא 

דהאי  המציאות  ביטול  בבחי' שג"כ  הדעת ביטול  של 

הזה.עלמא) הגבוה ניצו"ק את

_________________________

אגג ד . על שמחל  שאול ודאי זה דהנה השכים, למה וגו'. בבקר שאול  לקראת שמואל  וישכם שם, הראגאטשאווער ז"ל
אך עמלק, ומן אומות מז' לקבל יכולים תושבה גר גם אם בזה מלכים בהל' הרמב "ם במ"ש ועיין גירות , עליו  קיבל  ע "כ 
ועיין  לקבלו, שלא ציוה והקב"ה כלום, לו  לעשות יכולים היו  לא מתגייר הוה אם ושוב  גמורה, גרות עליו קיבל כאן
ואח "כ  תחילה מלו  ע"כ וא"כ וטבילה מילה צריך  דגר לדידן והנה גר, מקבל שאין הקב"ה נשבע  בשלח סוף במכילתא

ע"כ. בבוקר. השכים לכן אותו  יטבול שמא שמואל  ירא לכן גר, בלילה מטבילין אין והנה אותו, מטבילין נתרפא
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שו "ע  ביאורי

'ã  ïîéñ

ח . סעיף 

úìéèð ò÷ø÷ éáâ ìò ïéìèåð ïéà úéøçù íéãé

:éìë êåúì àìà שורה רעה  שרוח  (לפי

בכלי. דוקא אלא אסור  קסמין  ע "ג אפי' עליהן,

.באה"ט)

 øòñàåå ìéâòðä ìåî äùåã÷áù íéøáã øîåì àì

åìèð àìù  íéìòåô åá  åòâðù íçì úééð÷å)

(íäéãé

 òåãé [àצדיקים כמה (הגר "ח מהנהגת 

ועוד) אומרים אבולעפיה היו  שלא

מחמת וואסער  הנעגיל מי מול שבקדושה דברים

שעליהן  רעה בהנהגתàהרוח סתירות ויש ,

שי "א  זה, בענין  זי"ע מצאנז  חיים הדברי  הרה"ק 

בזה  שהקיל וי"א בשעה"ד , רק  בזה שהקיל

מים, רביעית עליהם שופך שהיה וי "א לכתחילה,

בשו"ע דאי' כמו כנגדם ללמוד  התיר  עזועי"ז (סי'

שפיכתס"א) ע"י לבטלם שאפשר רגלים מי לגבי 

זצ"ל  מהגרע"י תשובה [ויש גבם, על מים רביעית

ו) אות  בילקו"י והובא ס "ד , ח"ד אומר  לגבי(יביע

שמסתמא  עטיפה ללא בחנויות שנמכרים לחמים

ועובר  ידיהם נטלו שלא כאלו  מסתמא בהם נגעו 

הלחם, על רעה אי'הרוח יד  ס"ק לעיל (ובמ"ב

בלחם) שייך  אין וזה ג"פ האוכלים  שם שידיח  ומתיר  ,

עיי"ש סברות איןמכמה והמדקדקים  (והיראים

וחשש  טעם  מחמת עטיפה ללא  שהיה לחם קונים

].זה)

ìò åëôùðáå)  õøàä ìò øòñàåå ìâòðä  åëôùðá

(íéìëåà

â"îôäå [á(סק"ה שאין (משב"ז  מי  לגבי  כותב

הנטילה, מי לתוכו  לשפוך כלי  לו 

תיחוח  עפר  על או מדרון קרקע על שישפכם

הרוח  שכל מדבריו וחזינן לתוכם, המים שיכנסו 

ולכן  בעין, המים שנמצאים כ"ז  רק שורה רעה

מסתלקת תיחוח העפר  לתוך המים כשנכנסים

מי נשפכו שאם לדידן אף מינה ונפקא רעה, הרוח

הארץ על שנהפכת הנטילה לפעמים שמתרחש (כמו

על המים ונשפכים וואסער הנעגיל עם  הקערה

המים הארץ) מכל הרצפה את  שינגב בזה די  ,

הארץ  פני  מעל רעה הרוח מסלק  ובזה הטמאים,

אח"כ  טהורים מים  שפיכת עוד שצריך  תימא  (ולא 

הרעה) הרוח רק לבטל הוא רעה הרוח אחיזת שכל ,

רעה  רוח שנשאר  ולא עצמם הטמאים במים

לפ "ז  [וצ"ע הטמאים, המים קודם שם שהיו  במקום

ונתייבשו באוכלים הטמאים המים בנגעו מדוע

ג"פ  האוכלים להדיח בעינן  ומ"מ משם, המים כבר 

החשש  דבאוכלים ואוי "ל הנ"ל, במ"ב כדאי '

ואף  האוכל לתוך הטמאים המים שנכנסו

עצם  שנמצאים חיישינן  מ"מ מבחוץ שנתייבשו

_________________________

יוסףא . הברכי לשון לשון ד')הא אות  ד' ידים(סימן נטילת  מי כנגד  ולקרות לברך  לא ה' לדבר החרדים (של "מנהג

ע"כ.שחרית ) "



שו"ע  נהביאורי

ולזה  המאכל, לאכול היזק ויהא האוכל בתוך  המים

ג"פ ]. ההדחה מהני

 ñåàî éìëá øòñàåå ìâòðä  úëéôù ïéãá

(äæá  íéðåøçà íéîá  íéáø  úåòèå)

éøáãîå [â כלל שאין  שבמקום משמע הפמ"ג

לשפוך  מותר שם, ללכת בנ"א דרך 

הקרקע  על לשפכם האיסור דכל הנטילה, מי  שם

מהם, וינזקו בנ"א עליהם שידרכו חשש מפני הוא

היום סדר  בספר נט "י)אך בשם (כוונת איתא

דוקא  הנטילה מי לשפוך  וצורך  ענין שיש  הזוה"ק,

כלי  הולכים בתוך  כשאין אף הארץ על  ישפכם  (ולא

עליהם) שידרכו שיהא ושבים בסדה"י שם וכתב ,

ושבור  מאוס הנטילה מי לתוכו ששופכים הכלי

את לכבד  ואין הטומאה רוח אל כלי  שהוא היות 

לגבי עושים שרבים טעות  וזהו  נאה, בכלי  הטומאה

בו לשפוך  ונאה יקר כלי  שקונים אחרונים מים

מו ולהנ"ל אחרונים, דאין המים נכון , דאי "ז  בן 

הטומאה. לרוח נאה כלי לעשות

íðîà]' אי דהתם מהכא, טפי קיל אחרונים במים

ס"ב)בשו "ע קפא לשפוך (סי' שאפשר

הרוח  שליטת  שכל קיסמין, ע"ג האחרונים המים

על  האחרונים המים כשנשפכים היא טומאה

עצמה, ליטולהקרקע המקילים אלו של  הטעם (וזה 

כקרקע  שאי"ז  דס"ל  דידן  מרצפות על אחרונים מים 

אסור, מעפר  קרקע ורק  דשרי, כקיסמין הוי אלא

בסק"ה) שם  המ "ב  נעגיל וכמש"כ לגבי  משא"כ  ,

קיסמין  גבי על אפי' לשפכם שאין  כנ"ל אי' וואסער 

וכנ"ל].

ìàøùé éåì ïäë –––– 'éìë' ã éîéðôä ãåñ

ùéå [ã בהא פנימי ורמז  סוד  ולבאר  לפרש

הנעגיל  ליטול המקובלים ע"פ  דבעינן

דייקא בכלי  היום)וואסער  מסדר ומשמע (כנ"ל

רעה הרוח לסילוק מסייע הרוח שהכלי  לגבי (כדאי'

שקופצת  להסירה שקשה וואסער  הנעגיל של  רעה

להסירה) סיוע תוספת עוד בעינן  וע "כ  ליד ויש מיד ,

'כ 'הן  ר "ת  הוא שכל"י  בספה"ק  דאי' ע"פ  בזה לפרש

י 'שראל' כחדא,áל'וי  בנ"י  כל התכללות  על המרמז ,

בעבודת ובפרט מצוה כל שלפני בספה"ק  וידוע

'בשם  תהיה העבודה שכל לומר  יש  היום תחילת 

אלימלך נועם בספה"ק  ועיין  ישראל', פר 'כל (ריש

ישראל דברים) כל בשם העבודה"י  שעושים שע"י ,

'כל  עולם שהוא גבוה למקום העבודה עולה

א "ק ',,â ישראל' 'עולם  המקובלים  בלשון (הנקרא 

הכתר ) וה"נ עולם  לשם, ומגיע נוגע פגם שום שאין  ,

_________________________

התוס'ב. מבעלי זקנים בדעת  הוא יז )כן יט , חקת  מקאז'ניץ (פר' מהרה"ק ישראל  בעבודת וכ"ה כלי', אל  חיים 'מים עה"פ 
ראה)זי"ע פר' זצ"ל(הפטרת משקלאוו  הגרמ"מ בכתבי אי' וכן זי"ע ], הגדול המגיד הרב [ה"ה זצ"ל אדמו"ר (ביאור בשם

קיח ) עמ' ג' ג' הטעמים אורות  .למשנ "ח 

איךג . ה' לעם עצה בכאן שנרמז לבאר יש כו ' ישראל  כל  אל משה דבר אשר הדברים אלה הנ"ל בפסוק עוד  שם, זל"ק
כו ' יחוד לשם ותפילתינו עבודתינו  כל  קודם אומרים שאנו  למה הטעם כי הוא ברוך  השם עבודת  אמיתת אל לבא יתנהגו
שנעשה  כיון באברינו קדושה דבר איזה לעשות יכול האיך כן ואם כו' בארץ צדיק שאין היות והכוונה ישראל  כל  בשם
במה  הוא לזה שהתיקון אך ההיא העובדא קדושת עליו  להשרות יכול ואיך האבר אותו  ונפגם חלילה עבירה איזה בהם

ישראל  כללות  עם עצמו  ישראל שכולל הכללות כי פגם  שום  בלי שלם  ההוא והעולם  ישראל כל הנקרא עולם  יש כי
קיימים תמיד הם הכללות אבל לפעמים חוטאים  שהפרטים אף כן ואם  צדיקים כולם  ועמך כמ"ש הצדיקים הם 
קדמון אדם  קודש בספרי הנקרא והוא למעלה  חקוקה  צורתם  ותמיד  חלילה בהם רע פגע ואין שטן  ואין בקדושתם 

כלל לחטא שליטה  אין בקדושה ושם ונתקן בכללות נקשר האבר אותו  ואז ההיא בהתכללות  שם עצמו מקשר והאדם
מכח באים הם החטאים כל  ששורש היות  עצה יש ועוד  אחת. עצה וזה ההוא העובדא או  המצוה לעשות  יכול  ואז עליונה
מתקן  מלאכות  בל"ט  כהלכתו שבת שומר כשאדם אבל  לאדם הזוהמא באה ומהם קללות בל"ט  האדמה שנתקללה הדעת  עץ



לנפשך  חכמה דעה נו 

הכלי לענין  היום בתחי' להתקשר יש בענייננו ,

שאין  – א"ק  עולם ישראל', 'כל עולם על שמרמז

מסייע  וזה לשם, מגיע טומאה ורוח פגם שום

הטומאה, רוח בהעברת 

–––– úéììë äîùð –––– ò"ñéöä ìò  íâ æîøî 'éìë'

ìàøùé  ìëë ìå÷ùù

ïëå [ äאת כולל שהוא הצדיק, על הכל"י  מרמז

בבחי ' הוא שהצדיק ישראל, נשמות  כל

זצ"ל  ענגיל מהר "י  אי ' וכן  א"ק , עולם אל מרכבה

יב)שכותב אות  בזה"ז , שביעית  יוסף, (אוצרות

בחז"ל  דאי ' שהא זי"ע מקאצק הרה"ק בשם ששמע

ע"א) קטז דף בתרא  בתוך (בבא  חולה לו שיש שמי 

שבאמת רחמים, עליו ויבקש  חכם אצל ילך ביתו 

הרבים אצל נמצא התפילה כח בחז "לעיקר  (כדאי'

להתפלל יש וע"כ נמאסת, לא  לעולם  רבים שתפילת 

כדכתיב  נמאסת  אינה  שתפילתם  דוקא  במנין תמיד

ימאס) לא  כביר  א -ל כמוהן  כח לו  יש  שהצדיק  אלא ,

בו שכלולים כללית, נשמה הוא שהצדיק רבים,

ששקול  משרע"ה על וכדאי ' ישראל, נשמות  הרבה

לפני חולה המזכיר  וע"כ  מישראל, ריבוא כשישים

שהצדיק  רבים, כתפילת  הוי  עבורו  שיתפלל הצדיק

ישראל, ככל הרה"ק שקול שעשה שבירך ' ה'מי (וכמו

את  והבריח  שהציל ליהודי זי"ע מפרימילישאן  הר"מ 

את  שהציל  'בעבור  האסורים  מבית  מרוז 'ין הרה"ק

ישראל ') כל כנגד  ששקול על ישראל הכלי  ומרמז ,

שתהא  היום, בתחילת  תיכף הצדיק אל התקשרות

לו שיועיל הצדיק אל בהתקשרות עבודה"י כל

בעבודה"י.

 ãéî øëæé  åöé÷äá ø÷åáá  óëéúù ' ä éàøé âäðî'

 á" äåò éòåùòù –––– 'éúàã àîìòá

øàáúéå [ å שתיכף רביז "ל דברי  ע"פ  עוד

אל  עצמו  לדבק יש היום בתחילת

בליקו"מ רביז "ל וכדברי  נד)התכלית, סי' שכן (קמא

היום  בתחילת  שתיכף  ה' יראי  דרך  מזכירים הוא

דאתי בעלמא עצמם זאתãאת המפרשים [ויש ,

דחנוכה בתורה רביז "ל דברי  סי'ע"פ  תנינא  (ליקו"מ 

_________________________

שרמז  וזהו לו מוחלין כו ' עבד  אפילו  כו' כהלכתו שבת השומר כל  הטעם וזהו  הקליפות כל ממנו  יפרדו  ואז קללות  הל "ט
בל"ט שבת  שמירת נרמז הדברים אלה הטהורים באמרותיו הקודש לעם הללו עצות  באומרו  השלום עליו רבינו משה להם
ועצה  שבת במסכת יעוין ל"ט  הם ואלה הדברים דברים מלאכות  לל "ט מכאן הדברים אלה בגמרא שאמרו  כדרך מלאכות
פירוש  ישראל  כל  אל משה דבר אשר הדברים אלה וזהו ישראל בכללות  עצמו  ולקשר ליחד  ישראל כל תיבת הוא השנית

עכל "ק. ודוק. שבת שמירת דהיינו הדברים באלה עצה עוד  לנו נתן כנ "ל  עושין שאנו  ישראל כל העצת אל 

בעלמא ד. תמיד  לזכר הוא הזכרון ועקר הלב . מיתת בחינת  לשכחה, יפל  שלא הזכרון, את  מאד לשמר צריכין כי שם, זל"ק
נעשה  זה ידי על דאתי, בעלמא מחשבתו שמדבק מה ידי ועל  אחד . אלא עולם שאין ושלום, חס בדעתו , יהיה שלא דאתי,

הנ "ל . אלקי ה' צ"ח יחוד דף  משפטים בסבא מבאר וכן כמובא. דאתי עלמא בחינת שהוא מלא, שם בחינת  הוא אלקים ה' (כי

דאתי) דעלמא דמחשבה סליקו דמהמנותא, שרותא דא אלקי, ה' זה. פסוק  דהינועל הבא, בעולם תמיד  לזכר זו, ובחינה .
בכלליות  ובפרטיות . בכלליות  הוא דאתי, בעלמא מחשבתה בבקרלאדבקא תכף השם , יראי מנהג להיות ראוי כך

דאתי  בעלמא מיד יזכר  דבר, שום  שיתחיל קדם הוא בהקיצו, הזה, העולם כל כי בפרטיות , זאת  יעשה כך ואחר .
בבחינת הקדשה, של רגלין בחינת הינו  הקדשה, של  התחתונות מדרגות ס"ו)התלבשות  אף (ישעיה רגלי". הדם "והארץ

העולם, בזה בעצם מתלבש ההתגלות  שאין אך הזה. בעולם התגלות כן גם מהם יש הקדשה, של העליונות  מדרגות  שגם
ומעשה, דבור מחשבה בו יש יום וכל  העולם. בזה בעצם מתגלין רגלין, בחינת אבל רגלין. בבחינת שמאיר הארה אם כי
לו ומזמין עליו, שעומד  הגשמי עולם של המרכז נקדת  עד  תכלית . אין עד  סוף  מאין אלקותו מצמצם הוא ברוך והקדוש
לו שמזמין ומעשה דבור המחשבה בזאת  לו ומלביש המקום. ולפי האדם ולפי היום לפי ומעשה, דבור מחשבה אדם לכל 
שמלבש  בפרטיות, הרמיזות מהו ולהבין בינתו , ולהגדיל  בזה, מחשבתו  להעמיק צריך בכן לעבודתו . לקרבו  כדי רמזים



שו"ע  נז ביאורי

עולם ב) שעשועי  הם הודאה ימי  שהם חנוכה שימי

ענין  רק ישאר  שלעוה"ב בחז"ל כדאי ' הבא,

משנתו האדם כשמקיץ שמיד  כיון וא"כ ההודאה,

אני 'מודה ומיד  תיכף  לומר שיש  בפוסקים אי '

הרי ההודאה בענין תיכף ומתחיל וכו', לפניך'

שההודאה  כנ"ל דאתי, בעלמא עי "ז  נזכר  תיכף 

עוה"ב], שעשועי  היא

 úå÷áã –––– úéìëúá  åöé÷äá óëéú øäæéì ùé

 ãçàë  äèîìå  äìòîì àöîðù  äîéìùä

 ð"äå [æמשנתו בהקיצו תיכף  להזכר יש 

ישראל' 'כל עולם שהוא בהתכלית

דבקות הדביקות, תכלית שהוא – א"ק עולם

הונטן  – הונטן  'אויבן  כאחד , ולמטה שלמעלה

שהיה  החטא קודם דאדה"ר הדבקות בבחי' אויבן',

על  השמים 'כימי  ועליה, בית כמו  ועוה"ב עוה"ז 

הצ"צ  וכמש "כ ויורד, מטפס  ועולה מטפס הארץ',

קודם  אדה"ר מעין זו  לדבקות זכה שהבעש "ט זי"ע

עליות שעושה כמוך ', ויחודים 'עליות החטא,

בסוף  יזכו  ישראל וכל עת , בכל העליון  לעולם

שעשה  אדה"ר  חטא כשיתוקן  זו , לדבקות ובתכלית 

בזו להזכר ויש  ותחתונים, עליונים בין הפירוד

נשמתו עתה שירדה משנתו , בקומו מיד התכלית

ויורדת העליון לעולם בלילה שעלתה מעלייתה

בתכלית ליזכר תיכף  וצריך  התחתון , לעולם

בדבקות להיות  שיוכל לזכות  שיש  האמיתית

עת, בכל כאחד  ולמטה למעלה של האמיתית

התכלית, זאת  שמגלה האמת הצדיק  אל ולהתקשר

עולם  ישראל', לוי 'כהן  – הכלי  בענין מרומז  וכ "ז

כנ"ל. ישראל' 'כל

_________________________

השם  לו שמזמין מה וכל ומתן, משא או מלאכה הן יתברך. השם  לו שהזמין היום, זה של  ומעשה דבור המחשבה בזאת
ע"כ. וכו'. יתברך  השם של רמיזותיו  להבין  כדי בזה, מחשבתו  ולהגדיל להעמיק צריך  יום, בכל  יתברך 




