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äðä"תשמעון עקב "והיה הוא העבודה עיקר

ארץ  בחי ' והוא ולמלכות לעקביים להגיע

העבודה  הוא ישראל בארץ לגור  כי ישראל,

משה  של הכיסופין כל היה וזה ביותר , הגבוהה

ישראל. ארץ של  לעבודה להגיע ע"ה רבינו

 êéøöå  äù÷  äãåáò àéä ìàøùé õøà úâùä .à

ìë úà íéùøâîù ãò èòî èòî äæá úëìì

íéìáåçä

ìùðå" מעט מפניך  האל הגוים את  אלהיך ה'

תרבה  פן מהר  כלותם תוכל לא מעט

תכלית שעיקר אף  הנה כי השדה", חיית עליך 

מ"מ  ישראל, ארץ לקדושת  להגיע הוא העבודה

עד  מעט מעט בזה ללכת  וצריך קשה עבודה הוא

החובלים  כל את השבעה àשמגרשים שהם והקלי '

יכנס  רבינו שמשה זכינו  שלא הסיבה ועיקר  עממין ,

מכל  כלול היה הרי נכנס היה אם כי ישראל, לארץ

מכל  אדה"ר חטא לתקן צריך והיה ישראל נשמות 

נפתלי שר ' הטעם גם וזה הזמן. עדיין הגיע ולא וכל

שאנו ר "ל ישראל, לארץ להיכנס  זכו  לא והבעש "ט

הגיע  לא כי ישראל, לארץ יכנסו שהם זכינו  לא

מעט  מעט אלא החובלים, כל לתקן  הזמן עדיין 

השדה, חיית עליך  תרבה פן הארץ מן אגרשנו 

מוהרנ"ת זה כל ברכת וכמ"ש הל ' או"ח (לקו"ה 

ד') הלכה .áהפירות 

_________________________

לקו"מא . ע "א)עי' תורה מוחין (תנינא כי ודע בזה"ל: שם וכתב  לארץ, דחוץ ומוחין ישראל דארץ מוחין  ענין באריכות 
שכתוב  כמו  חובלים, בחינת הם לארץ חוץ של  ומוחין נועם, בחינת הם ישראל ארץ י"א)של  נועם (זכריה קראתי "לאחד  :

לברכה זכרונם רבותינו  ואמרו חובלים". קראתי כ"ד)ולאחד ישראל (סנהדרין שבארץ חכמים תלמידי אלו 'נועם' :
הענין. כל עי "ש וכו' בהלכה לזה זה שחובלים לארץ שבחוץ חכמים תלמידי אלו 'חובלים' בהלכה, לזה זה שמנעימים

ד ':ב. אות  שם בקיצור: שם לקו "ה מלשון מעט ונעתיק תנינא, בלקו "מ הנ"ל ע"א תורה על ומיוסד  שם לקו "ה היטב  עי'
ישראל, ארץ כחכמת חכמה אין כי המוחין, עיקר שם כן ועל  'נועם' בחינת  היא ישראל שארץ הנ "ל  בהתורה מבואר והנה
בחינת  'חובלים', בחינת הם לארץ חוץ של  מוחין אבל  כנ "ל , ישראל בארץ ששופע העליון מנועם נמשכין המוחין עיקר כי
ותיקונם  תיקון, לעצמן מבקשים חובלים בחינת  שהם לארץ חוץ של המוחין שאלו ומחמת  שם. שמבאר כמו וכו', מחלוקת
בחינת  לארץ חוץ של המוחין באין שאז וכו'. צדקה ידי על הנעשה  כלי ידי על העליון הנועם השפעת שמקבלים בעת היא
שם. כמבואר וכו ' תקונם זמן הוא אז כי זה, ידי על  להתתקן כדי נועם, בחינת  ישראל ארץ של למוחין ונופלים חובלים
ישראל  ארץ של  להמוחין גם פגם שגורמים עד  כך, כל פגומים הם חובלים בחינת לארץ חוץ של  המוחין לפעמים כן על
בארץ  שיש המחלוקת בא ומזה אותם, פוגמים הם אדרבא הנועם, ידי על החובלים נתקנים שלא די ולא נועם, בחינת שהם



לנפשך  חכמה דעה ד

היטב. זה כל  שם עין וכו', ושלום חס  כן גם ישראל
לשבר  שצריכין שיעור בלי המניעות  ריבוי ועצם ישראל , לארץ שבאין קודם לסבול  שצריכין היסורין גודל  בחינת וזה

לברכה זכרונם רבותינו  שאמרו  כמו  ישראל , לארץ שבאין ע "א)קודם ה' שבאין (ברכות  מהדברים אחד  הוא ישראל  שארץ
לשון  שהם לעיל  הנזכרים החובלים מבחינת  נמשך  זה וכל ישראל. מארץ המונעים הם היסורים ועיקר יסורים, ידי על
[כל ] רוצה האדם כי מחלוקת, בחינת הם שבעולם המניעות כל כי מחלוקת , בחינת  שהם מניעות  דהיינו ויסורים, חבלה

החו מבחינת נמשך זה וכל  ושלום. חס  למנעו ורוצים עליו , וחולקים כנגדו  עומדים והמניעות ישראל , לארץ לנסוע בלים,כך 
תכף  כן על  הנועם, ידי על להתתקן רוצים שהחובלים מחמת  היינו מחלוקת, בחינת  שהם לארץ חוץ של המוחין שהם
הנועם  מבחינת  הארה עליו נמשך  ישראל, לארץ ותשוקתו  התעוררותו כפי שאזי ישראל , לארץ לילך נתעורר כשהאדם
שהחובלים  ומחמת כנ "ל . להתתקן כדי בנעימים ונופלים החובלים באים תכף  ואזי ישראל . ארץ של המוחין שהם העליון
שבהם  הרע מתגבר כן על  העמים, ארץ שהיא לארץ חוץ של  הזהמא בהם נאחז מחלוקת, בחינת  לארץ חוץ של  מוחין הם

לשברם. יגיעה וצריך  ישראל מארץ גדולות מניעות לו  וגורמים האדם, מח ומבלבלין
הגאולה התחלת  בעת  אז החובלים של  ההתגברות ומגודל ז': אות  מצרים)שם שהכביד(גאולת עד  הנועם, כנגד שנתעוררו 

יהולל  העושק אשר עד  כך כל והתגברו כנ"ל, וכו ' עליכם ה' ירא שאמרו  ואבירם דתן של מחלוקת  וגרם וכו ', העבודה
יתברך , ה' לו  אמר כן על  החובלים, התגברות  מחמת זה וכל  וכו'. הרעותה למה יתברך לה' אמר רבנו משה שגם וכו ', חכם
יכנס שלא תכף יתברך ה' לו  שרמז מלכים, ואחד לשלושים העשוי ולא לברכה זכרונם רבותינו  ואמרו וכו ' תראה עתה
הרעותה. למה שאמר עד הקדושה דעתו גם מבלבלין הם אדרבא, החובלים, לתקן בידו שאין מאחר היינו  ישראל, לארץ
לתקנם  בידו וכשאין ויותר, יותר החובלים יתגברו  ישראל , לארץ ליכנס כשירצה כי ישראל, לארץ שיכנס אפשר אי בודאי

ישראל. לארץ שיכנס אפשר אי  בודאי כן ועל  הנ"ל. בהתורה כמבואר ישראל , ארץ בקדושת  ביותר  פוגמים הם אזי
גדולתו עצם לפי רבנו משה כי ישראל , לארץ לבוא יכלו  שלא ז"ל נפתלי ורבי ז"ל  טוב שם הבעל היה לדורותינו סמוך  וכן
כל  להתתקן צריכים והיו  להתתקן, הנעימים לתוך  החובלים כל  וליפול ליכנס  צריכים היו ישראל , לארץ נכנס  היה אם
שנמשכין  לארץ חוץ של  מוחין בחינת חובלים, בחינת הם שכולם ואילך , הראשון אדם מחטא שנפגמו הפגומים המוחין
על  להתתקן צריכים היו  שכולם שבעולם, החטאים כל  כלל  שהם יתברך , ה' בכבוד שפוגמין ידי על הכבוד , פגם ידי על
בחינת  ונופלים  באין כן כמו  הנועם, השפעת  דהיינו  ישראל , ארץ קדושת לקבל  שזוכה מה כפי אחד  כל כי משה, ידי
הגיע  לא עדיין שאז ומחמת להתתקן, החובלים כל צריכים היו  לארץ, נכנס רבנו  משה היה אם כן ועל  להתתקן, החובלים

הארץ. מן הטמאה רוח  ויבער משיח  שיבוא עד  החובלים כל  תיקון  יגמר לא כי לזה, הזמן
עם  לארץ יכנס שהוא הנמנע מן היה כן על ושלום. חס  יותר פגם לגרום יכולים היו  אז לתקנם אפשר היה שלא ומחמת 

ש  יהושע שיכניסם ההכרח והיה הנועם ישראל . ערך כפי מעט אם כי החובלים נתעוררו לא שאז ממשה, קטנה מעלתו
ה' צבא שר באתי", "עתה לו ואמר ליהושע  ה' צבא שר שבא וזה משה. רבו וזכות  בכח לתקן בידו היה וזה לקבל, שזכה
לזה  זה שחובלים ואמוראים התנאים מחלוקת  שהוא בקדושה, החובלים שורש ששם משנה, סדרי ששה שכולל  מט"ט זה
חובלים  בחינת היינו  ישראל, ארץ  גבול לתחילת  ליריחו  שנכנס קודם ליהושע בא כן ועל וכו'. מתיר וזה אוסר זה בהלכה,

כנ"ל. להתתקן בנעימים  שנופלים
בחינת  את וזה ונחלת תפרה אשר  עד מפניך אגרשנו מעט מעט השדה, חית עליך תרבה  פן  מהר כלותם  תוכל "לא

הרע הארץ" לגרש מעט, מעט  ישראל ארץ קדושת לכבוש שצריכין וכו'. אחת" בשנה מפניך  אגרשנו  "לא וכתיב  .
בבת  החובלים לתקן כח אין כי מעט, מעט לגרשם ישראל , מארץ והמונעים והקליפות  העמים בחינת שהם שבחובלים
קדושת  להמשיך מעט', 'מעט אם כי לזה, כח  בנו  ואין ויתבטל , יפול והרע  בנועם, שיוכלל שבהם הטוב  לברר דהיינו אחת,
'מעט בבחינת  שבהם הרע  את  ונגרש החובלים את  נתקן כן כמו  להמשיך, שנזכה הנועם קדושת  וכפי מעט. מעט  הנועם
אשר  "עד בחינת דקדושה ההולדה שמשם הנועם קדושת לקבלת שתזכה הארץ', את ונחלת תפרה אשר עד אגרשנו  מעט 

כנ"ל. העליון מנועם  שקדושתה ארץ ולירש לנחול שתזכה הארץ" את  "ונחלת ואז תפרה ",
וכל  יתברך, ה' לעבודת  ליכנס  שרוצה מי כל  על יותר פעם בכל דבר הבעל שמתגבר וההתגברות ההתגרות כל בחינת וזה
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 íðîàå הכיס כל כי  לדעת  רבינויש משה של ופין 

של  לעבודה ולהגיע ישראל לארץ להכנס

בכדי. ח"ו אינו  שהתפלל התפלות  וכל ישראל, ארץ

במדרש  איתא י')והנה פסקה י"א :â (דברים

לארץ  להכנס שיזכה התפלל רבינו  שכשמשה

וחיית בהמת כמו עכ "פ שיכנס  ביקש  ישראל,

להכנס  ביקש ושוב לך . רב הקב"ה לו אמר השדה,

לך . רב הקב"ה לו ואמר  הפורח, עוף  כמו  עכ"פ 

כבהמות להיות  משה שביקש ענין  מה להבין וצריך 

ועופות, וחיות 

ïéðòäåהעולמות כל כולל רבינו  שמשה הוא

ורצה  המדרגות, וכל וו"ק ג"ר שהם

שהיה  וכיון  הבחינות, ובכל המדרגות  בכל להכנס 

בשלמות להכנס  יכול היה ולא חובלים, מדאי  יותר 

ובפרט  הג"ר, מדרגת בבחי ' שהוא אדם בן כמו

תרין  בבחי ' שהיה רבינו דמשה האדם מדרגת 

ביקש  לכן  השלמה, מדרגתו כפי כאחד  משיחין 

בחי ' שהם הו"ק מדרגת בסוד  רק  עכ "פ שיכנס 

משיח  בסוד בלבד  לאה בבחי ' שהוא וחיות, בהמות

שיכנס  ביקש ואז  לך . רב הקב"ה לו ואמר  דוד, בן

העופות, מדרגת שהוא בלבד יסוד בסוד  עכ"פ 

משה  כי  רחל, בבחי' יוסף  בן  משיח בחי ' שהוא

ומכל  המשיחין  בחי' מכל כלול היה רבינו 

בחי ' בסוד  עכ"פ  להכנס ביקש ולכן המדרגות,

יסוד , בחי ' עופות בחי ' שהוא בלבד יוסף  בן משיח

ויהושע  מת משה בסוד ממש  יהושע בחי ' שהוא

ומ"מ  בלבד , יוסף בן  משיח בחי' רק שהוא מכניס,

לך . רב הקב"ה לו אמר

 úçà  äàð÷ àìå  úåúéî äàî .â

ãåò במדרש ט')איתא  פסקה  ט ' שמשה ã(דברים 

העולמים, כל בורא לפני  טען  רבינו

_________________________

מחברו הגדול כל  רז"ל  שאמרו כמו  ביותר, דבר הבעל  כנגדו  מתעורר יתברך, ה' לעבודת ליכנס  יותר האדם שמתעורר מה
ממנו גדול נ"ב)יצרו שהיא (סוכה העליון נועם מבחינת ישראל , מארץ נמשך הישראלי איש של  הקדושה כל  עיקר כי .

נמשך שאז יותר, הקדושה אל  ליכנס  רוצה שהאדם מה כל כן ועל  נועם. דרכי דרכיה שכתוב  כמו הקדושה, התורה כלל 
מתעורר  כן כמו ואזי כנ "ל . להתתקן החובלים בחינת באים כן כמו ביותר, העליון הנועם קדושת ישראל ארץ קדושת  עליו
שמשם  מחלוקת, בחינת שהם מהחובלים אחיזתם אחרא והסטרא החטאים כל כי למנעו, כנגדו ומתגברים שבחובלים הרע 
חבלה, בשם החטאים נקראים כן ועל מחלוקת . בחינת  הוא הרע  שיצר אחר במקום ז"ל רבנו שכתב כמו הרע , היצר עיקר

שכתוב א')כמו  פעם (בנחמיה בכל להתגבר האדם צריך כן ועל  כנ "ל . החובלים מבחינת  נמשכין כולם כי לך , חבלנו  חבול  ,
החו להפוך שבהם, הטוב  ולתקן פעם בכל שבחובלים הרע  להכניע כדי בבחינת מחדש המוחין כל שיהיו נועם, לבחינת בלים

שם. מוהרנ"ת עכ "ל  וכנ "ל , והחכמה המח  עיקר  ששם ישראל  ארץ של  מוחין

השדה ג . כחיות  אותי הניח  ישראל , לארץ אותי מכניס  אתה אין אם רבש"ע  הקב "ה לפני משה אמר שם: המדרש וז"ל 
ואם  רבש"ע  לפניו אמר לך. רב א"ל מהן, כאחת  נפשי תהא כך  העולם, את  ורואין וחיין מים, ושותין עשבים אוכלין שהן
לקינו , חוזר הערב ולעת יום, בכל מזונו  ומלקט  העולם רוחות  ארבע  בכל פורח שהוא זה כעוף  הזה בעולם אותי הניח לאו 

עכ"ל. דברת, אשר  לך  רב לו  אמר לך, רב  מהו לך . רב  לו  אמר מהן, כאחת נפשי תהא כך

ואהא ד . שלי ארכי יהושע  יטול  רבש"ע לפניו אמר יהושע ": את  קרא למות  ימיך  קרבו  "הן הפסוק: על  שם המדרש וז"ל 
משה  ואמר יהושע  נתיירא יהושע , של  לביתו  והלך  משה השכים מיד  לך, עושה שהוא  כדרך לו  עשה ב"ה הקדוש אמר חי,
משנסתלק  ביניהם, והפסיק הענן עמוד ירד מועד, לאהל נכנסו יהושע , של לשמאלו  משה הלך להלוך , יצאו  אצלי, בוא רבי
מדבר  מה הייתי יודע עליך  נגלה הדיבור כשהיה יהושע  א"ל הדיבור, לך  אמר מה ואמר יהושע  אצל משה הלך  הענן, עמוד

מפרשה ושלמה אחת. קנאה ולא מיתות  מאה ואמר: משה צעק שעה אותה ח')עמך? קשה (שה"ש  אהבה כמות עזה כי
הוא  ברוך  הקדוש התחיל  למות, עליו שקיבל כיון ביהושע. משה שקינא ומה ליהושע , משה שאהב אהבה קנאה, כשאול 
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רבינו ומשה ליהושע, תלך  הקדושה שהשכינה

משה  ואז  מיהושע, וישמע התלמיד כביכול יהיה

הקב"ה  מה יהושע את  ושאל ליהושע הלך רבינו 

לומר  יכול שאינו  לו  ואמר  יהושע וענה עמו, דיבר

לא  משה לכן  שקודם וכמו  דיבר, שהקב"ה מה לו 

שהיה  וכיון ה', עמו דיבר מה ליהושע אומר  היה

קנאה  ולא מיתות אלף שעדיף  זה על משה אמר כך ,

דרגא  בשום ח"ו ליפול שלא למות. והסכים אחת ,

דברים  והם נוראה, קלי ' שהוא קנאה של שהוא כל

אלו. ענינים כל להבין שצריכים מאד עמוקים

כדברים  ידבר  שיהושע סיבב הקב"ה שכך (ובודאי

משה) אל .האלה

íé÷éãöä  ìù  íéãéîìúä ìù äãåáòä ø÷éò .ã

ìàøùé õøàì åðéáø  äùî  úà ñéðëäì

 äðäå פטירתמוהר של האחרון  בלילה נ"ת 

הפסוק  על הלילה כל חשב הלקו"מ

וזה  אלקיך " ה' בית תביא אדמתך  בכורי "ראשית

זמן באותו בה שעסק  התורה דעה היה יורה (לקו"ה 

ט "ו) באות ושם  ה' הלכה  בחלב בשר  מה הל ' וזה

ביאר  לילה באותו  זה פסוק  במחשבה לו  שנתעורר

ז"ל נחמן  ב"ר אברהם עלר' הליקוטים  ביאור (עי'

קנ "ה) בכוריäתורה ד "ראשית הוא זה פסוק  דסוד 

ענין  והוא רבינו, משה של האור הוא אדמתך"

ה' בית "תביא הנשמות , גדולי  והתעלות  הסתלקות 

לארץ, בחוץ ונקבר  מת שמשה דאפי ' היינו  אלקיך"

עיקר  זה כי ישראל, לארץ מכניס  יהושע מ"מ

את להכניס הצדיקים של התלמידים של העבודה

ביכורי ראשית  סוד  וזה ישראל, לארץ רבינו משה

ה' בית תביא הצדיקים, מיתת בחי ' שהוא אדמתך

אלקיך .

ùéå שציוה האחרונה הצואה בחי ' שזהו  להבין 

לחיים  האחרונה בלילה למוהרנ"ת הק ' רבינו 

כי במחשבה, דהיינו  ברוחניות צוואה ר"ל חיותו,

אור  בבחי ' רק בגילוי , דיבור בחי ' היה לא כבר 

רקיע) מים  אור  רבינו(בסוד  עליו שהשפיע והוא ,

פסוק  על התורה ולחדש להרהר לילה באותו  הק'

את להביא הוא העבודה שעיקר  דייקא, זה

בודאי. עמוק ענין  וזה ישראל, לארץ הצדיקים

ä"åä úåéúåà 'â úâøãîá àåä ì" åçá ÷éãöä .ä

'é  úâøãîá àåä  ìàøùé õøàáå ä"éåä  íùã

'é  ìù  åöå÷å

 äðäã שהצדיק הוא לארץ בחוץ הצדיק ענין

הו "ה  אותיות  ג' בסוד  בינה של במדרגה

בינה שהם ב"ה, הוי "ה ראשונה)דשם (ו"ה)וז"ת(ה'

זוכה  ישראל לארץ נכנס  כשהצדיק אך בלבד,

דשם  יו"ד של וקוצו  י' בבחי ' ועתיק א"א לתיקוני 

שהוא  עתיק  דתיקוני  ג"ר  עד ומגיע הוי"ה,

'כולא  בסוד באלקות , תמידית עמוקה התבוננות

אלקות, עצם של היחוד להשיג חשיבא' כלא קמיה

באר  הצדיק גילוי  עיקר והצדיק שהוא ישראל. ץ

במדרגה  שהוא אלא גילוי, אותו מגלה לארץ בחוץ

בלבד  הו"ה אותיות של ישראל å נמוכה ובארץ ,

_________________________

שנאמר מנין אותן, מנהיג אני ידיך על לבא לעתיד  אף בני, את הנהגת  הזה בעולם חייך, ליה אמר  ס"ג)מפייסו, (ישעיה

עכ"ל. עמו , משה עולם ימי ויזכור

תשע "גה. החכמה ים הקדמת ועי' ראבר"ן הרה"ק שכתב  באגרת  נ "ח )ומקורו האגרת.(עמ' כל  לשון

שנמצא ו. בחי' בכל ואמנם חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב ממלא של  מדרגות  בג' הוא לעולם הצדיק של  הגילוי דעיקר פי'
מגלה  אז הו"ה, אותיות  ג' בבחי' שהוא אחור של  במדרגה שהוא לארץ בחוץ ולכן דרגא, באותו  אלו מדרגות ג' את יש בה

אחרונה ה' שהוא אחור, של  חיצונית  במדרגה חשיב  כלא קמיה וכולא וסובב  ו'(ממלא)ממלא ראשונה(סובב), ה' (כולא ,

חשיב) כלא י'קמיה אות בסוד  הם אלו  מדרגות ג' אז פנים, בחי' שהוא ישראל לארץ נכנס  וכאשר א"א), בחי' וקוצו(ממלא

י' דעתיק)של ז"ת  בחי' דעתיק)ורדל "א(סובב ג"ר בחי' חשיב כלא קמיה להלן (כולא ומתבאר המאמר, בהמשך  וכדלהלן ,



תשע"ב  עקב פר' ז של"ס

העליונה  במדרגה למעלה, המדרגות  כל את מגלה

י'. של וקוצו י ' אות בחי ' של

 ÷éúò éðå÷éúì òéâäì àåä  íé÷éãöä ïéðò  ìë .å

'é  ìù  åöå÷ àåäù

äðäåבחז "ל י"ג )איתא פרק שמואל אין æ (מדרש

שמים, מלכות שיבקשו עד  נגאלין  ישראל

דברים  הג' ואלו המקדש. ובית דוד , בית ומלכות

לחפש  צריך כי  לגאולה, לזכות כדי  לבקש צריכים

בבחי ' הקדושה המלכות  את  עת בכל ולבקש

וזה  המקדש , ובית דוד  בית ומלכות  שמים מלכות 

הבורא. עבדות עיקר 

 úîàäåראשית" לסוד לזכות  שהעיקר  הוא

אלקיך" ה' בית  תביא אדמתך  ביכורי

של  התבוננות ידי  על הוא עתיק, של האור שהוא

בלקו "מ  הק' רבינו שביאר וכפי עתיק, (תורה בחי'

בנוçס') כאשר הק' רבינו אמר  זו  שתורה וידוע

היה  שהוא העולם. מן נסתלק  אפרים שלמה ר'

הגאולה סוד  כי בבחי ' משיחין תרין התכללות  (בסוד

מב "י) סוד ואפרים  מב"ד ה "ס  מן שלמה ונסתלק 

כ"ח)העולם סי' מוהר"ן חיי התורה (עי' דיבר ואז .

ענין  כל באמת  כי דעתיק, התבוננות  של הנ"ל

של  קוצו  שהוא עתיק  לתיקוני  להגיע הוא הצדיקים

.èיו"ד 

_________________________

עצמה אחרונה בה' בהמשךדאף וכמשי"ת  ס', תורה בלקו"מ שביאר יראה בחי' הג' והם אלו , מדרגות ג' בפרטות יש
ודו"ה. המאמר,

אותי ז. גם מאסו , אותי יוחאי בר שמעון רבי תני וגו '. העם בקול  שמע  שמואל אל  ה' ויאמר שם: שמואל  מדרש וז"ל
ובבנין  דוד, בית  ובמלכות שמים, במלכות  למאוס, עתידין הן דברים בשלשה הקב"ה ליה אמר מאסו . אותי גם כי מאסו ,

דכתיב  הוא הדא רחבעם. בימי בשלשתן, מאסו אימתי המקדש. ט "ז )בית ב' א' חלק (מלכים לנו "מה וגו' ישראל כל  וירא
בית  בנין זו דוד " ביתך ראה עתה ישראל  לאהליו  "איש דוד, בית מלכות  זו ישי" בבן נחלה "ולא שמים, מלכות  זו  בדוד "
דכתיב  היא הדא שלשתן, ויבקשו שיחזרו  עד לעולם ברכה סימן רואין ישראל אין מנסיא בר שמעון רבי אמר המקדש.

ה') ג' דוד ,(הושע  בית מלכות זו  מלכם" דוד  "ואת שמים, מלכות  זו אלהיהם" ה' את  "ובקשו  ישראל בני ישובו  אחר
עכ"ל. המקדש, בית  בנין זה הימים" באחרית  טובו  ואל  ה' אל  "ופחדו

הזאת,ח. להתבוננות לבוא אפשר שאי מאד . גדול  התבוננות בהם שיש התורה שבילי שיש דע  א': אות שם לקו "מ וז"ל
תורה' אין קמח אין 'אם אורייתא שבפשטי כמו עשירות . ידי על  אם ג')כי פרק פנים (אבות כל  על  לו שיהיה וצריך ,

כל  תחסר ולא רב  הון לו שיהיה מאד. גדול  עשירות  לו שיהיה צריך מאד, גדול  שהוא הזאת  להתבוננות  כן כמו  פרנסה.
בבחינת ההתבוננות זאת  להם שהיה יששכר ובני הזאת. להתבוננות דעלמא הון כל  צריך  כי י"ב)בה. א הימים :(דברי

בחינת עשירות ידי על  אם כי לזה זכו לא בינה", יודעי יששכר מ "ט)"ומבני ותרגומו :(בראשית גרם" חמור "יששכר :
שיש  ומחמת הזאת. להתבוננות ידו על  לבוא כדי מאד גדול עשירות להם היה הנביאים וכל  משה כן ועל בנכסין'. 'עתיר
דהינו מאד . גדול  עשירות להם היה התורה ידם דרך שעבר מי כל וכן הון, התורה נקראת כן על הזאת, התבוננות בהתורה
המשניות, וחתם שסידר רבי וכן לברכה. זכרונם רבותינו שאמרו כמו גדול עשיר היה לישראל, התורה שהביא רבנו  משה
זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו מאד  גדולים עשירים היו כן שגם התלמוד, כל  את וסידר התלמוד חתימת שהיה אשי רב וכן

פ "ה)לברכה מציעא בבא ועיין נ "ט על (גטין התורה, ידם דרך ועבר פה, שבעל התורה כל את וסידרו שתיקנו  מחמת  כי .
גד עשירות צריך כי כנ "ל , עשירים כן גם היו  מדרגת כן הוא העשירות דסוד בהמשך ועי"ש עכ"ל וכו ', הנ"ל להתבוננות  ול 

עתיק.

סיפורי ט. סוד של  התורה אמר ואז  שינה, ולבחי' לעילוף  נכנס שהעולם אפרים, שלמה ר' שנסתלק אחר הק' רבינו  ואמר
מן  לעורר הכח  שזה ס' בתורה שם באורך שביאר וכמו  עתיק, תיקוני של האור בחי' שהוא קדמוניות משנים מעשיות 

י"א. סי' ח"א מוהרנ "ת  ימי  וע"ע קנ"א, סי' מוהר"ן חיי ועי' עיש"ב  וכו ' שנה שבעים של השינה
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íäù úåâøãî 'â íéììåë  ÷éúò éðå÷éú .æ

 úåððåáúäå  úâìôåî  úåøéùòå íéîé  úåëéøà

 àìîî ìù  úåâøãî 'â ãâðë íäå úå÷ìàá ä÷åîò

 àáéùç àìë  äéî÷ àìåëå  ò" ë ááåñå ò"ë

 äðäåהנ"ל בהתורה בלקו"מ)מבואר  ס' (תורה

דעתיק , ועשירות  דא"א ימים אריכות  ענין 

שהם  מדרגות, ג' הם ועתיק  א"א בחי' כללי ובאופן 

דעתיק וז"ת בא"א)א"א, מלובש וג"ר (שהוא  ,

שיזכו ימים אריכות סוד  הוא א"א והנה דעתיק .

הי את הימים להאריך  כל שיהיו  לזכות דהיינו  מים

כמו באריכות  יום בכל ה' את לעבוד ר "ל באריכות ,

שם  רבינו  ההשתוקקותé שפירש מדרגת  והוא .

לז "ת לזכות  הוא שניה מדרגה ואח"כ  לאלקות .

לזכות שהוא מופלגת עשירות  בחי ' שהוא דעתיק 

א"א  של ההשתוקקות אחר  כי אמיתי, אלקי לעונג

שהוא  דקדושה, מופלגת  לעשירות  לזכות אפשר

ז "ת בבחי' והוא עתיק, בבחי ' באלקות  תענוג

בחי ' סוד הוא ששם בא"א המלובש  דעתיק 

כל  ממלא בחי' הם אלו מדרגות ושני עשירות ,

של  המדרגות פרטי  בבחי ' עלמין כל וסובב עלמין 

לג"ר  שזוכים עד  יו "ד , של קוצו  בחי' שהוא הכתר

חשיבא' כלא קמיה 'כולא איך  להשיג שהוא דעתיק 

עלמין , כל סובב מבחי ' למעלה יותר  מדרגה שהוא

ולהשיג  דרזין, רזין בסוד  מופלגת  התבוננות  והוא

חיים. דאלקים היחוד  התגלות  אמיתת 

'â 'éçáá  äðåøçà ' äì  úãøì êéøö äìéçú . ç

äøåîå  íéîù äøåî  íäù äàøé  ìù  úåâøãî

'âì úåìòì íéìåëé  ë"éòå  íàå áà  äøåîå êáø

 ÷éúò éðå÷éúã úåðåéìòä  úåâøãî

êà שיורדים עד  זו למדרגה להגיע אפשר  אי

יראה  בחי' שהוא תתאה לה' למטה תחילה

יראת  חכמה ראשית בסוד יראה  בחי ' היא  (דהמלכות 

של àéה') מדרגות ג' יש למטה היראה בבחי' ושם ,

_________________________

כי י. זקן. בחינת ימים, אריכות בחינת  עתיק. תיקוני בחינת ידי על  הוא הזאת , לעשירות ולבוא ב': אות  שם לקו "מ וז"ל
ולהגדיל  להאריך  שיראה שצריך  היינו  ימים ואריכות ההתבוננות. של העשירות את בתוכו  לקבל כדי ימים אריכות  צריך
העבודה  מאד  עליו  קשה היום שבתחילת  היינו קצר, הוא בתחילה בודאי אחד , כל  אצל שמתחיל  ממקום ויום יום כל כי ימיו,
מעט , מעט להתחיל צריך כי קצר, הוא בתחילתו  היום כן ועל וכיוצא. וללמוד  להתפלל כגון היום, באותו  לעשות שצריך
להגדיל  כך , אחר שבא ושעה שעה כל ולהאריך ולהרחיבה להגדילה לראות האדם וצריך  בעבודתו. והולך  מתרחב כך  ואחר
ימיו יהיו ופעם פעם בכל וכן יתרה. קדושה בתוספות ומתרחב הולך  יהיה השני יום כשבא וכן קדושה. בתוספות ולהרחיב
זכה  זה ידי על  ימים, אריכות בחינת  זקן, לבחינת שזכה ואברהם ימים, אריכות בחינת  וזה קדושה, בתוספות מתרחבין

בחינת כ"ד)לעשירות בחינת(בראשית  וזה בכל", אברהם את ברך וה' בימים בא זקן "ואברהם קי"ט): "מזקנים (תהלים :
בחינת  שהוא ימים, אריכות  לתוך  שנמשך  עשירות ידי על בא שהוא להתבוננות, בא הנ "ל , זקן בחינת ידי שעל  אתבונן",

עכ"ל. וכו ', כנ "ל  זקן

ידי יא. על  הוא כנ "ל . פעם בכל  קדושה בתוספות  ימיו ולהאריך  להרחיב דהיינו  זקן, ובחינת ג': אות שם לקו "מ וז"ל 
בבחינת הימים ונתרחבין נתארכין זה ידי שעל ויום. יום בכל  קדושה תוספות מביאה שהיראה י')יראה, ה'(משלי "יראת

בחינת וזה ימים". ל"ג)תוסיף  בחינת(ישעיה אוצרו ", היא ה' "יראת ס"א): מלמעלה (ברכות  קצר שהוא כאוצר', 'עשאה :
נמצא  כנ"ל. היראה ידי על  קדשה, בתוספות  והולכין, מתרחבין כך ואחר קצרים, הם הימים התחלת כי מלמטה. ורחב 

לעשירות. זוכין זה ידי שעל עתיק, תקוני  בחינת  זקן, בחינת שהם ימים לאריכות היראה ידי על שזוכין
חן  מיני כמה יש כי היופי". והבל החן "שקר בחינת: ידי על שבא עניות דהיינו  עשירות , של  מההפך  שומרת היראה כי

ובדיב  ובאכילה בעמידה שעושים שקר החנות של אלו וכל מיוחד , אחר חן יש דבר ולכל דברים, בשאר וכן אנשים עם ורו
זה  ידי על הנשים, מיופי נשמר שאינו מי דהיינו היפי". והבל  החן "שקר בבחינת: היופי, הבל ידי על  באים הם  שקר של 

שכתוב כמו מזה הפך  הוא ויראה שקר. של החנות אלו  של  תאוות לו ל"א)יש יראת (משלי אשה היופי והבל החן "שקר :



תשע"ב  עקב פר' ט של"ס

שם  בלקו "מ שביאר כמו  שמים,áéיראה מורא והם ,

הנ"ל  מדרגות  הג' והם ואם, אב ומורא רבך, ומורה

קמיה  וכולא עלמין , כל וסובב עלמין, כל ממלא של

תתאה, ה' במקום למטה שהוא אלא חשיבא, כלא

הג' ולהשיג לעלות יכולים אלו  יראות  ג' וע"י

וג"ר  דעתיק וז"ת א"א בבחי' למעלה מדרגות

דעתיק .

 äðäã'עלמין כל 'ממלא הא' הם, מדרגות ג'

בחי ' כל שהוא הק' לתורה לזכות  שהוא

פנימיות שהוא עלמין ' כל 'סובב הב' השמות , פרטי 

'כולא  מדרגת הוא והג' הק ', השמות  שבכל היחוד

הכתר  מדרגת  סוד שהוא חשיבא', כלא קמיה

חשיבא  כ'לא סוד והוא ממש, כחדא ואין אני  בבחי '

הוא  וכ'לא הגמור האין הוא 'לא' כי  הדמיון , בכ"ף 

השר  וס "ג ע"ב סוד והוא באין, הכלול האני שיבחי '

מרגליות של מבצר סוד  והוא ואין. אני  בחי' שהוא

שם נמצאת מלך  מעשה שהבת  מעשיות סיפורי (עי'

שהם א') וצ"ר  מ"ב אותיות  הוא מבצ"ר סוד  כי

ואין , אני בחי' שהם וס "ג ע"ב של המדרגות ב' בחי '

שם  הגנוזה המלכות  בסוד הרדל"א במקום והוא

ושם  מרגליות , של ומבצר  זהב של ההר  בחי ' שהוא

ואין . אני  של האמיתית ההתבוננות הוא

 íðîàå יורדין כאשר רק  הוא באמת לזה להגיע

הנ"ל, יראות הג' בסוד  אחרונה, לה'

הו "ה  אותיות  בבחי' מדרגות הג' משיגים ואח"כ 

אמיתת להשיג הכנה והוא אחור, בחי ' שהוא

חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב דממלא המדרגות

בחיצוניות, אלו מדרגות להשיג צריך  בתחילה כי

ולעלות בפנימיות . אותם להשיג אפשר  אח"כ  ורק

של  בקוצו למעלה למעלה אלו מדרגות ג' ולהשיג

ואז  דעתיק , וג"ר  דעתיק  וז "ת  א"א שהוא יו"ד

המלכות נמצאת ששם לרדל"א להגיע יכולים

מדרגות הג' כל משיגים ושם השרשית . האמיתית

בחי ' שהוא אחת, בבת  קמיה וכולא וסובב דממלא

האמיתי. היחוד בסוד ישראל ארץ קדושת  שלמות 

 úå÷ìà éåìéâ íñøôìå òéôùäì êéøö ãçà ìë .è

 ë"éòå  ä"åä  úåéúåà 'â ãåñá  íéãéîìúìå  íéðáì

'é  ìù  åöå÷å 'é 'éçáì úåìòì ìëåé

êéøöåלהיות לא הוא ה' עבדות שעיקר להבין

צריך  אחד כל אלא שמים, ירא בעצמו  רק

'והודעתם  כמ"ש : והתלמידים הבנים על להשפיע

ותלמידים, בנים יש  אדם לכל כי  בניך', ולבני  לבניך 

הרי ותלמידים, בנים לו אין וחלילה חלילה ואם

_________________________

עכ"ל. וכו ', תתהלל" היא ה'

ואם'.יב. אב  'ומורא רבך ', 'ומורא שמים', 'מורא בחינת קוין. שלש בבחינת היא היראה ושלמות  ד ': אות שם לקו "מ וז"ל 
בחינת  הוא שבדור והרב  החכם יראת  כי בשלמות. היראה אזי הגונים, ולבנים הגונים, לתלמידים שזוכה הדור חכם וכשיש
יראות  שלוש ידי שעל ואם'. אב  'מורא להם יש והבנים רבך '. 'מורא בחינת הרב יראת להם יש והתלמידים שמים'. 'מורא

בשלמות. היראה אלו,
צריך שמים' 'מורא שהוא הרב של מורא דהיינו שלש. משלש כלול  שיהיה צריך  הנ"ל, מהשלש אחד כל של  יראה ובחינת 
יתברך הבורא גדולת  התבוננות  ידי על  הוא הרב של  יראתו  עקר כי 'דעת'. 'בינה' 'חכמה' מוחין התלת בכל  כלול שיהיה
בחכמתו מוחין, השלשה בכל  מלאה היראה שתהיה צריך כן על השכל, ידי על שיראתו  נמצא בשכלו. ודורש שחוקר שמו,
מהרב, שמקבל הלימוד  ידי על  שהוא רבך ', 'מורא דהיינו  התלמיד ויראת השם. מיראת  מלאים יהיו כולם ודעתו , ובינתו

תליתאה' 'אורייתא בחינת היינו קוין, שלש בחינת  כן גם שהוא הלימוד, חלקי בכל נמשכת  שתהיה פ"ח )צריכה .(שבת 
בחינת אבות ', 'נחלת בבחינת  להמשיכה צריך ואם', אב 'מורא שהוא הבן י"ט)ויראת אבות ",(משלי נחלת והון "בית  :

בחינת  קוין, שלש בחינת  דהיינו כנ"ל. אבות נחלת  שהם עשירות  חלקי כל על היראה שתתפשט  מ"ב)וצריך  מציעא :(בבא
הם  בעשירות, שיש אלו  חלקים ושלשה בידו'. 'ושליש בקרקע', 'ושליש בפרקמטיא', 'שליש מעותיו אדם ישלש 'לעולם

ועיש"ב. עכ"ל וכו', בתורה שנזכר עשירות פעמים שלשה כנגד 



לנפשך  חכמה דעה י 

לאחרים, שישפיע עצמו לזה לזכות  לעבוד צריך

גילוי ולפרסם תלמידים. ובחי ' בנים בחי' לו ויהיה

שהם  אמיתיים ותלמידים לבנים שיזכה עד  אלקות ,

ו ' בחי ' והבן ראשונה ה' בחי ' הוא הרב כי ו"ה, סוד

בחי ' גילוי ידי  ועל אחרונה, ה' בחי' והתלמיד 

המשפיע  הצדיק בחי ' שהוא הו "ה. אותיות  מדרגת 

וקוצו בי' אותם לכלול אח"כ  יכול ותלמידים, לבנים

וברדל"א. יו"ד של

 øøåòì  äìåàâä ïå÷éúá ìéçúä êìîä  åäé÷æç .é

íéðá 'éçá ï÷úì äëæ àì êà íìåòáù äðéùä

 çéùî  úåéäì ìåëé äéä àì ïëìå  íéãéîìúå

ïëìå,משיח של האור לו שהיה המלך חזקיהו 

שלמה  חטא בתיקון  והתחיל בגאולה ועסק 

לתקן  רצה המלך שלמה כי פרעה, בת  עם המלך

הנוגה דחול כל יומין  אלף  בשינה,âé בסוד ונפל ,

אחר  באיחור לילה באותו  המלך שלמה קם ולכן

קרבן  נתאחר  כן  ומחמת  פרעה, בת  את שנשא

יום  באותו כיãéהתמיד לעולם, שינה נפל ואז ,

הצליח  ולא הגאולה, להביא אז  רצה המלך שלמה

ועומק  הגלות  עומק  שהוא בעולם, שינה ונפל

הק' הצדיק  בא ואח"כ הק'. התורה של ההסתר

כל  את  והעיר משיח, נשמת לו שהיה המלך חזקיהו

מדן  העולם בכל התורה ולימד  השינה, מן העולם

של  החטא לתקן התחיל והוא וכו', שבע באר  ועד 

בגמ' כמ"ש היחוד בעבודת ועסק המלך , שלמה

ע"ב) י' גאולה (ברכות שסמך  עשיתי בעינך והטוב

זכה  לא אך  היחוד . שה"ס כוותיקין והתפלל לתפלה

הישר בדרך הלכו  לא ובניו הבנים, (עי"ש לסוד

ברכות) .בגמ '

ïéðòäå לפרסם שיוכלו בזה תלויה דהגאולה הוא,

וכדאיתא  ותלמיד, בן בסוד בעולם אלקות

ע"א)בגמ' קט "ז חד (ב "ב  למו חליפות  אין  אשר 

תלמיד אמר וחד בן  ח'אמר  תורה תנינא לקו"מ  (עי'

תשע"ב) ואתחנן חכמה  דעה העבודה ועי' עיקר כי ,

והתלמידים  הישר בדרך  ילכו שהבנים להשפיע

כל  ממלא של המדרגות  שני  והוא הישר , בדרך  ילכו 

להגיע  יכולים ידם ועל עלמין, כל וסובב עלמין 

כלא  קמיה כולא של העליונה השלישית  למדרגה

כאחד , וסובב ממלא של החיבור שהוא חשיבא,

מורא  עם שמים מורא של היראה שלמות בסוד

ואם. אב ומורא רבך

ìù úåàøé 'âä ìëá ÷åñòì êéøö  íãà  ìë .àé

íéîù  úåëìî  ùå÷éá ñ"äå ãéîìúäå ïáäå áøä

äæáù ùã÷îä úéá ïéðáå ãåã  úéá úåëìîå

äìåàâä éåìú

äðäå של היראה במדרגת  הוא עצמו הצדיק 

של  הסודות  משיג והוא שמים", "מורא

של  הסוד היודע הוא כי חשיבא, כלא קמיה כולא

_________________________

להאריז"ל יג . הליקוטים ספר פי"א)עי' א' ולהשפיע (מלכים נוגה, קליפת לתקן היתה נשים אלף  בקחתו שלמה כוונת  וז"ל :
מאות  הג' כי פלגשים. מאות  וז' נשים מאות ג' לקח  ולכן דחול, יומין אלף  סוד  והם לקדושה. כולה שתחזור עד  כ"כ בה

שהע  מ"ש וז"ס בע "ה. המשיח מלך  שבא עד לתקן אפשר אי כי וטעה, ז"ת . בסוד מאות  והשבע ג"ר, אמרתי בסוד  "ה
עכ"ל. ממני, רחוקה והיא אחכמה

במדרשיד . ה')עי' י"ב רבה כיון (ויקרא יין, בהן שתה לא המקדש בית שלמה שבנה שנים שבע אותן כל יודן א"ר וז"ל:
שמחה  ואחת המקדש בית לבנין שמחה אחת בלוזמאות , ב ' שם והיו  יין, שתה הלילה אותו  פרעה, בת  בתיה ונשא שבנאו
ירושלים  את להחריב דעתו על  עלה שעה באותה אלו, של  או  אלו של  אקבל מי של הוא ברוך  הקדוש אמר פרעה, לבת 

ל"ב)הה"ד  המטונף (ירמיה במקום עובר שהוא כזה הילני בר הילל א"ר וגו'. הזאת העיר לי היתה חמתי ועל  אפי על כי
ומפתחות  ביום שעות ד ' עד  ישן שלמה והיה הלילה, באותה פרעה בת  רקדה ריקודין מיני פ' חוניא רבי אמר חוטמו, ועקם
וכו ', והוכיחתו  אמו נכנסה שעות , בארבע שקרב שחר של  תמיד על  דתנן הוא הדא ראשו, תחת  נתונות המקדש בית של 

עכ"ל.



תשע"ב  עקב פר' יא של"ס

מלכות של הפנימית בעבודה ועוסק שמים מלכות 

צריכים  והבנים של שמים, היראה במדרגת  לעסוק

עלמין , כל סובב בחי' שהוא ואם, אב מורא

של  היראה במדרגת לעסוק צריכים והתלמידים

כל  ובאמת עלמין . כל ממלא בחי' שהוא רבך מורא

יראות, הג' בכל בחינתו כפי לעסוק  צריך אדם

ממלא  של אלו  מדרגות בג' ההתבוננות  שהם

חשיבא. כלא קמיה וכולא וסובב

íäåתלוי שבהם הנ"ל ביקוש  של בחי ' הג'

ומלכות שמים מלכות  ביקוש שהם הגאולה,

רוצה  הקב"ה כי המקדש. בית ובנין  דוד בית

הביקוש  שהוא דוד  בית מלכות  את  שיבקשו 

בית וביקוש  הצדיקים, את  שמחפשים והעבודה

בכללות, הק ' השכינה שמחפשים הוא המקדש

בחי ' שהוא הק' השכינה עם והקשר  התענוג שהוא

הוא  שמים מלכות  של והביקוש המקדש. בית

עולה  שהוא סתימאה דעתיקא התורה של הביקוש 

שהוא  והיחוד התורה של הביקוש  והוא הכל, על

הכל. על העולה שמים מורא בחי'

íéîòô äàî àåä  úåúéî  äàî ãåñ .áé

 ãò  äìåòù äðéá úåéîéðô ãåñá  úåððåáúä

"àì" ãåñá  ùåáìîä  íìåòì  äìòé ë"éòå  ÷éúò

 ñ"÷àã ãåñé àåäù úçà  äàð÷ 'éçá àåä íùå

ïëìå,אלו לבחי' להגיע רצה בעיקר רבינו  משה

בהמה  סוד  שהוא לו"ק לרדת  שמוכן ואמר 

שהוא  ליסוד  ולרדת הוי "ה, דשם ו ' אות בחי' וחיה,

אחרונה  ה' שבתוך  הי' בחי' שהוא עופות בחי '

יוסף) בן  משיח עד (בחי' לך . רב הקב"ה לו  אמר  ואז  ,

ה' של הגמור לשפלות לרדת אפי' שהסכים

עצמו ולבטל אחרונה, ה' של  הד ' בבחי' אחרונה

הסכים  ולזה יהושע. של תלמידו ולהיות לגמרי

ולא  מיתות  מאה שעדיף משה שאמר  עד  הקב"ה,

שהעצה  בזה הקב"ה לו שגילה והיינו  אחת , קנאה

הוא  והסוד אחת , קנאה ולא מיתות מאה היא

כי התבוננות , פעמים מאה בחי ' הוא מיתות  דמאה

בחי ' הנקרא ההתבוננות  עומק הוא בינה פנימיות 

יום  בכל ברכות מאה סוד והוא דקדושה, מיתה

ועל  הבינה, של האור שהוא ע"ה המלך דוד שתיקן

שעולה  בינה לפנימיות נכנסים התבוננות ריבוי ידי 

בסוד  עתיק פנימיות  עד עוד עולה וכן  א"א, עד

הוא הלוי  שבעתיק ועבד  האני בחי' עד  שעולה (ר"ל

חכמה  פנימיות משא"כ שבעתיק , בינה  בחי' שהוא 

האין לבחי' העליה הוא עתיק  לפנימיות  שעולה

שבעתיק) חכמה  בחי' שהוא  .שבעתיק

åäæåהתבוננות שעדיף ע"ה רבינו  משה שאמר 

אחת, קנאה ול"א מיתות , מאה בחי ' של

בחי ' עד  ההתבוננות ריבוי  ידי על שיעלה דהיינו

"קנאה  בחי' הוא ושם המלבוש , עולם שהוא ל"א

יסוד  והוא קנאה, בחי ' שהוא היסוד  שהוא אחת "

האמיתי היסוד שהוא סתימאה, קדמאה דאדם

כדאיתא  ב"ה א"ס  דאור הקו נמשך ידו  שעל העליון

יכולים  עמוקה התבוננות  ידי על כי  המלך, בעמק

המלבוש  עולם עד  ולעלות פנימיות לפנימי להכנס 

דאק"ס . יסוד מקום עד 

íúåìëì ìëåú'  í"áìàã 'àì' ì  äéìòä éãé  ìò .âé

'éçá ìù õ÷ ïéà  íéèåùô íéîçø  çëá 'øäî

 éùøùä  ÷éúò

 äðäå'ה לבחי' להכנס  רצה ע"ה רבינו  משה

של  מדרגות  הג' כל שם ולהשיג אחרונה

מורא  רבך מורא של יראות הג' בחי' שהם יראה,

ממלא  של מדרגות  הג' והם ואם, אב ומורא שמים

למטה  בבחינתם חשיב כלא קמיה וכולא וסובב

מדרגות לג' לעלות  יוכל ועי"כ אחרונה, ה' במקום

סוד  שהם ועתיק א"א בסוד  העליון  בשרשם אלו 

והתבוננות מופלגת, ועשירות ימים, אריכות 

כנ"ל. דעתיק ג"ר  של עמוקה

 äðäå פן מהר  כלותם תוכל "לא הכתוב אמר 

יכנס  אם ואמנם השדה" חיית עליך תרבה

לכלותם  'תוכל שכן עצה יש דאלב"ם ל"א לסוד

מאה  בסוד ברכות מאה סוד ידי על כי  מהר',
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ביום, פעמים מאה באלקות  שמתבוננים מיתות

ואז  סוף , בלי  פעמים מאה ושוב שוב להתבוננן

דעולם  "אל" שם שהוא ה"לא" לעולם לעלות יכולים

קץ, אין  פשוטים הרחמים למקום ולהכנס  המלבוש ,

קנאה  שה"ס  דאק"ס  היסוד להמשיך יכולים ואז 

בעמק  שכתב וכמו  מהר, לכלותם ולהצליח אחת ,

חכמה המלך דעה לעיל  הובא  י', פרק ט"ז  (שער 

תשע"ב) דעל ואתחנן  אחסר , לא רעי ה' הפסוק על

תלוי העליון , א"ל של שהוא ל"א של המדרגה ידי 

שחסר  מה דכל יל"פ  אחסר ' 'לא ומש "א השפע, כל

ל"א  רעי  ה' שאמר  וזהו  דאלב"ם, ה"לא" בחי ' הוא

את הוא שצריכים ומה שחסר מה כל כי  אחסר ,

עתיק . רחמי  שהוא דאלב"ם הל"א

 éë מאה בסוד סוף בלי התבוננות ריבוי ידי  על

דהס"מ  וידוע הס"מ, את  מכניעים ברכות,

שמואומ  ר"ת שהוא ל'עשות א'ין  מ'סכתא ס 'יום ר 

דבר  ובכל הסיום, ענין על תמיד  לוחם כי הס "מ, של

כחות בכחי הס "מ נלחם ולסיום לסוף מגיעים כאשר

לו להפריע אדם כל על ועומד  לסיים, יצליחו שלא

שיפריעו השדה חיית  את  ומגביר  הקדושה, לסיים

מהר . לכלות  יוכל ולא לאדם

ìù øåîâä ìåèéáä àåä í"áìàã 'àì' ãåñ .ãé

 úåã÷åðî ú"åéåää  ùøåù àåäù  ÷"àã  äîëç

 úâøãî úåéîéðô àåäå  ì"æ ù" ùøä äìéâù

 øåîâä ïéàä ãåñá çéùî

' éôàåבקי והיה הנביאים ראש שהיה רבינו  משה

הס"מ  לבטל יכול והיה המפורש  בשם 

אותו  וזאת ולהרוג פרשת סוף רבה  מדרש היטב (עי'

הוא הברכה) היחידה שהעצה הקב"ה לו גילה מ"מ ,

פשוטים  רחמים של המדרגה שהוא דאלב"ם, ל"א

דא"ק  חכמה של הגמור  הביטול בכח קץ, אין 

שגילה  מנוקדות הויו "ת בסוד ברדל"א, המלובשת 

מוחין המשכת  בכל לכוון ז "ל ט'הרש"ש  דף (נה "ש

ע"ג ) ל"ג ודף  בחי 'åè ע "ג של הגמור ביטול שהוא ,

של  האני בחי' הוא המשיח כי המשיח, פנימיות 

_________________________

אותוטו. ניקוד כפי מנוקדות הויו "ת שהם המוחין נשמת בפנימיות  לכוון צריך  מוחין המשכת  שבכל הרש"ש שיטת  כידוע
אור  שהוא הטעמים אור מלובש ובתוכו  חכמה, בחי' שהם נקודות  בסוד החכמה אור בחי' והוא המוחין, בה שנמשך ספירה
א"ס באור לכוון לעולם צריך כי המוחין, המשכת ידי על הנעשה התיקון עיקר והוא ב "ה, א"ס אור מלובש ובתוכו הכתר,
ואח "כ  דא"ק בחכמה ואח"כ  דא"ק בכתר א"ס אור התלבשות ידי על הוא המשכתו  ואופן העולמות, בפנימיות הנמשך 

עי"ש. באופן, ד"ה ע "א ה' דף  ברחה"נ  וכמ"ש אצילות , סדר שער בע "ח וכמ"ש באצילות ,
העשר  בתוכם להמשיך מוחין המשכת  בכל  לכוין צריך  כנזכר, הא"ס  אור שפע שיתפשט  וכדי ע "ג: ט ' דף שם הרש"ש וז"ל 
ובכל  המוחין בשער כנז' והתיקון הבירור עיקר והם וקיומם, חיותם והם המוחין דאותם הנרנח "י שהם המנוקדות, הויו "ת
והוא  כולא, אתבריר דבמחשבה כנז"ל , העליונה המחשבה והוא האצילות , שהוא בחכמה, נקודות  כי וכמ"ש המקומות ,
דמוחין  הצלם להמשיך  יכוין ואח"ך הנז'. המחשבה שהוא לאצילות  מבי"ע שעלו דרפ"ח והאורות  הכלים והעמדת קיום
שם, הנז' הכלים בשמות  ולכוין השמות , בשער המבוארים דזו"ן דגופא כלים י' לתוך שבו, המנוקדות  הויו"ת  י' עם
ההויו "ת  ומבלעדי ותיקונם, בירורם תכלית  וזהו  שם, הנז' כסדר המנוקדות ההויו "ת  עם הצלם פרקי את  בהם ולהלביש
מ"ה  שם וגם מתחילה, שהיו  כמו נשמה בלא גוף  הם כי באצילות, והעמדה קיום להם אין שלהם, הנרנח "י שהם המנוקדות 
ובפ "ד טנת"א משער בפ"ה וכנז' ב "ן, שם בערך  נקודות  בכללות נק' מטנת"א, כלול  שהוא עם התיקון, עיקר שהוא החדש

וד מקומות ובכמה  ופנימיות  חיצוניות  ז"ל.משער הרב בדברי ומבין לבקי בזה י 
הטעמים, שהם דכתר המוחין בתוכם להמשך יוכל  ועי"כ המוחין, המשכת עיקר הם המנוקדות הויות  העשר כי באופן
כולם  כי להתפשט, הכתר לאור אפשר אי במוחין, למטה מתפשט  החכמה אור שאין עוד דכל  וכנודע  הא"ס , אור ובתוכם
המנוקדות  שההויו"ת  בזה הסוד  עומק מו"ר ומבאר עכ"ל. ע "ש, האצילות סדר ובשער מקומות  בכמה וכנזכר עשית  בחכמה
דא"ק, חכמה מתלבש ששם עתיק פנימיות  דבחי' הגמור הביטול ה"ס דא"ק, מחכמה נמשך  ששרשם החכמה אור שהם
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מלובש  ובתוכו אלקיכם, ה' אני בסוד הרדל"א

בסוד  מנוקדות  ההויו "ת סוד שהוא דא"ק חכמה

דגושפנקא  והוא æè טברקא הגמור , האין  שהוא

לכל  האמיתי  החיות המשכת  של השרשים שורש 

העולמות.

ïëìå, המלך חזקיהו  של גלגול שהיה הק' הרש "ש

צריך  היה חכם, התורת עם המעשה כידוע

מנוקדות, הויו"ת  של הסוד גילה ולכן  זה, ענין  לתקן

על  שמתגלה העתיק של האני  בתוך  שצריך  והיינו

עומק  ידי על דהיינו  הוא, הלוי  ועבד  ידי 

ששם  הרדל"א לפנימיות  להכנס כנ"ל, ההתבוננות

האין  שהוא דא"ק, חכמה של הגמור  הביטול הוא

אור  שהם מנוקדות  הויו"ת  בסוד אמיתי, היותר 

לגמרי ומבוטל בטל להיות  והיינו דא"ק, החכמה

המלכים מלכי חוקת למלך חכמה דעה  היטב (ועי'

חכמה תשע"ב) שהוא דאבא יסוד  של שורש והוא ,

עליון  לאל "תהלות בסוד  הגאולה תלוי ובזה דא"ק .

הגואל  שהוא דאבא ביסוד תלויה שהגאולה גואלם"

דק  ח ' דרוש בלק (שעה"כ חכמה דעה ועי' ר"ש,

בסוד תשע"א) דאק "ס יסוד  הוא העליון ושרשו ,

כי רבה, בראשית  בריש כמ"ש אומנא ההיא

שהוא  הטעמים אור מלובש  שם המנוקדות בהויו "ת

ב"ה, א"ס קו  מלובש  ובו  וא"א, עתיק של האור 

בעמק  כמ"ש  דאק "ס היסוד  מבחי ' נמשך  ושרשו 

המלך .

 øåîâä ïåçèéáä àåä ' ä úåãáò ø÷éò .åè

 ÷éúò éîçøá

éëברחמי דבוק  להיות לזכות הוא ה' עבדות עיקר 

עתיק , ברחמי הגמור  לביטחון  ולהכנס השי "ת

הלבבות בחובת הביטחון )וכמ"ש  לשער æé (בהקדמה 

חכמים  היו  כי בקב"ה, בטחון הוא ה' עבדות שעיקר 

וידעו אלכימיה של גדולות  חכמות שידעו גדולים

להם  שהיה גדולה בשמחה והיו  לזהב, כסף  להפוך

שהרבה  הלבבות  בחובת  וכתב וכו', גדולה עשירת

השרשי בטחון לו  שיש  הצדיק הוא מזה יותר 

של  המופלגת העשירות  שהוא הקב"ה, ברחמי

ועי"ש  עתיק, ברחמי  שלם ביטחון  לו  שיש הצדיק

עדיף  הביטחון שבעל טעמים עשר  שכתב בחוה"ל

וכו'. הכימיה לבעל

äáåùúì úåöò  ùôçì àåä ìåìà éîé úãåáò .æè

 ÷"äåæå éîìùåøéå éìáá ãåîéì àåä  äöòä ø÷éòå

äöòä íå÷î íùù é"äð ãâðë  íäù

ïëìå מחפש אחד  וכל אלול ימי מגיעים כאשר

ולא  העבודה, עיקר שהוא לתשובה, עצות

לחפש  אלא תשובה, שעושים בסתם לומר רק 

בסוד  הם והעצות  ז"ל, חבר מהרי"א כמ"ש  עצות

עצה  לו  אין ואם יועצות , כליות  בסוד  והוד  נצח

והוד , נצח בחי ' שהם וירושלמי  בבלי שילמד

זוהר  וילמד  בנצח, והירושלמי  בהוד דהבבלי

הרמ"ע  בתלמידי וכמ"ש  ביסוד, שהוא הקדוש 

_________________________

עתיק. רחמי מבחי' קץ אין פשוטים רחמים להמשיך  יכולים ועי"כ

חותם טז. בחי' שהוא דגושפנקא טברקא סוד  שהוא חיים נשמת באפיו  ויפח  הפסוק על רבא באדרא הזוה"ק לשון הוא
וכמו נברא ניצוץ בסוד אלקיכם, לה' אתם בנים בסוד ישראל , נשמות של  חיים נשמת שורש שהוא דחיי נשמתא בסוד 
כל  עיש"ה נברא וניצוץ בורא ניצוץ בסוד פ"א מ"ב  שער ע "ח דברי ועפ"י וע"ג, סע"ב ט' בדף  שם הנ "ל  הרש"ש שביאר

הענין.

העבודה,יז. לעניני לבבו  ולייחד העולם, מעניני לבו  את  לפנות  בטחונו  יביאהו  באלהים שהבוטח שם: הלבבות חובת  וז"ל
לזהב, הכסף  להפוך היודע  והוא האלכימיה, לבעל עולמו, לעניני דאגתו  ומיעוט  לבו ורוחב נפשו במנוחת  דומה ויהיה

לכסף , והבדיל אותה)והנחושת  ישיג הבוטח(אשר כי ועוד  ומעשה. חכמה ידי בבטחונו)על  חזק הוא לו(ואם יש באלהים,
הכימיה. בעל  על  עדיף  הביטחון שבעל  טעמים עשרה לפרש שהאריך עי"ש וכו', דברים בעשרה יתרון עליו 
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וזוה"ק  וירושלמי בבלי לימוד  ידי  ועל ז"ל, מפאנו

התשובה. לדרכי  עצות האדם אל יאיר 

êéøöåהפרעות לו יש ממה ולחקור לחפש האדם

עצמו לתקן  עצות ולמצוא ה' בעבודת 

בממלא  עת בכל להתבונן  שיוכל באופן דבר, בכל

ע  כל וסובב עלמין  כלא כל קמיה וכולא למין 

המוח  לסתום גורמים העוונות  כאשר כי חשיבא,

ולהתבונן  לחשוב יכול אינו העינים, ולהחשיך 

בבלי שילמד הוא והעצה האל, יחוד  בעניני

איך  ילמד הק ' התורה ובזכות  הק ', וזוהר וירושלמי

היצה"ר . של החובות מכל להפטר 

íà êà èòî èòî àåä äáåùúä éëøã úâùä .æé

 úåëæì  ìåëé ÷éúò éîçøá øåîâä ïåçèáì ñðëð

 úåøéäîá  äáåùúì

êéøöå לא כי  לתשובה עצות לחפש  ולילה יומם

מעט  ללכת וצריך מהר לכלותם תוכל

נכנסים  כאשר  דאלב"ם ל"א ידי  על מ"מ אך מעט,

עתיק  לרחמי  ונכנסים בקב"ה, חזק לביטחון

כי במהירות , לתשובה לזכות יכולים אז השרשי,

בכח  שאפשר  גדול כך  כל התשובה כח באמת 

ברגע  לתשובה להגיע אמיתי ובטחון עתיק רחמי

עת בכל באלקות להתבונן  הוא והעיקר אחד,

להגיע  שהוא ו"לא" מיתות מאה לבחי' ולהגיע

קנאה  ולבחי' דאלב"ם, ל"א בסוד  עתיק  לרחמי

וכל  ודמלבו "ש  דאק "ס יסוד  בסוד העליונה

ההויו"ת שורש שהם ביותר  הגבוהים המקומות

הפשוט  רצונו להשיג שיגיע עד  המנוקדות ,

ית "ש . אלקות  והתגלות 

úåëæáå כל את נגמור ה' בשם הביטחון 

קדשו בשם כי  כמ"ש  המלחמות 

הוי "ה  שם בכח הוא הבטחון  עיקר כי  בטחנו ,

'ורעה  בבחי ' אחסר, לא רעי הוי "ה כמ"ש השרשי

בכח  והכל ב"ה, הוי "ה בשם לרעות שהוא אמונה'

דבוקים  ולהיות דאלב"ם, ל"א שהוא אחסר " "לא

ולהתבונן  פשוטים, הכי רחמים שהם עתיק ברחמי

של  עתיק  רחמי בחי ' שיתנוצץ עד  כך  כל באלקות 

צדיקים  שיהיו הענין וזה אעשה', למעני  'למעני 

הגאולה. כל תלוי בזה אשר עתיק  רחמי  שיגלו

 êéùîî äéä  äøéù øîåà äéä åäé÷æç  íà . çé

 úåéäìå íéãéîìúå íéðáì äëåæ äéäå ÷éúò éîçø

 çéùî

ïëìå זכה לא שירה אמר שלא כיון  המלך חזקיהו 

להמשיך  צריך  שהיה והיינו משיח, להיות

מדרגת מגלה היה ואז  השירה, ידי על עתיק  רחמי

יהיו כן שבניו  זוכה והיה חשיבא, כלא קמיה כולא

תלוי הכל כי  המשיח, מלך  להיות  יכול והיה הגונים,

שירה  אמר  שלא הטעות היה וזה עתיק , ברחמי

וצריך  המלבו "ש , של עתיק רחמי להשיג נכנס ולא

עד  ועוד  עוד להתבונן  ביום פעמים מאות

עתיק . רחמי  בלב שיתעורר 

ìëá úåððåáúää àåä éì éãåãå éãåãì éðà .èé

 úåëæì  íéìåëé  ë"éòå ìàä úåàéöîá úò

ìåìà éîéá  äîìù äáåùúì

 ä" á÷äåא'ני בחי' שהם אלו שבימים יעזור 

לחזור  אפשר  ואי  ל'י , ו'דודי ל'דודי

וצריך  בטחון, אין  אם אלול בחודש  סתם בתשובה

ודודי לדודי אני בבחי ' הקב"ה עם הקשר  להרגיש

עת, בכל אלקות במציאות ההתבוננות שהוא לי ,

ובזכות השכליים, וכל הדרכים מכל למעלה שהוא

אעשה' למעני  'למעני  ענין  לעורר עתיק רחמי

שכל  יעזור והקב"ה עצמיים. שעשועים סוד שהוא

אחד  וכל התשובה, לדרכי  להתעורר יזכה אחד

בתשובה, שיחזרו ולתלמידים לבנים להשפיע יזכה

קמיה  וכולא וסובב דממלא המדרגות כל ויתגלה

א"א, של ימים לאריכות  להכנס  ונזכה חשיבא, כלא

ז "ת בבחי' באלקות  תענוג של מופלגת  ולעשירות

היחוד  של עמוקה להתבוננות  ולהכנס דעתיק ,

רחמי שהם הפנים לאור  ונזכה דעתיק , דג"ר העליון

בעין  ועין  מלכותך, תראינה לועיננו ונזכה עתיק,



תשע"ב  עקב פר' טו של"ס

במהרה  צדק  גואל בביאת ציון , את ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .ë

 äòã בכל רצה רבינו משה הנה לנפשך  חכמה

אך  ישראל, לארץ להכנס  דרכים מיני

בסוד  הה', הוא שהעיקר אותו לימד הקב"ה

'ועבד  בסוד  עתיק לפנימיות שעולה בינה פנימיות 

'דעה  בחי' והוא דעתיק, האני בחי' שהוא הוא' הלוי

שהוא  מיתות במאה שעוסק ידי  דעל לנפשך ' חכמה

לל"א  שיעלה עד  באלקות  פעמים מאה התבוננות

דאק"ס , יסוד בסוד אחת  לקנאה ויגיע דאלב"ם

עי"כ  הקדומה, חכמה סוד הקו אור  שורש  שהוא

ההויו"ת שהוא החכמה אור  להמשיך  אפשר

שהוא  חיים, דאלקים ליחוד  ולזכות  המנוקדות ,

ונצח  השרשי , ביטחון  שהוא עתיק  לרחמי  לזכות

תלמוד  ענין שהוא ארץ' 'בטחוני נקראים והוד

לכל  עצות לקבל יכולים ידם שעל וירושלמי  בבלי 

שעושה  יסוד  בחי ' שהוא הקדוש זוהר ובצירוף דבר ,

להשיג  יכולים ידו ועל לירושלמי, בבלי  בין  שלום

נקרא  היסוד  כי  דאק "ס, יסוד עד  המדרגות כל את 

להשיג  זוכים ידו שעל האזרחי  לאיתן משכיל

המוחין .

 úåèùôáåבעצות עת  בכל לעסוק הוא הענין

אלול  בחודש ובפרט ה', בעבודת

לצאת איך  עצות  לחפש  ויום יום בכל שצריך 

שיהיה  סתם ולא הישר, בדרך וללכת מעוונות

עצות לחפש צריך אלא יעזור, שהקב"ה ביטחון

לראשך' כתר  'והיא זה ובזכות ביטחון , עם ביחד 

'נצור  עתיק , של השרשית  להתבוננות  שיגיעו

המצוות לקיים הוא העצות  עיקר  כי  קדושך' מצות

האור  ידי  על קדשך' שבת  'שמור  בתשובה, ולעסוק 

של  הגמור לביטחון  להגיע קודש  שבת  קדושת  של

במהרה  צדיק  גואל בביאת אעשה', למעני 'למעני 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה טז 

תשע"זפינחס פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז פינחס פר ' של"ס
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ׁשׁשׁשׁשללללֹוֹוֹוֹוםםםם:::: ּבּבּבּבררררייייתתתתיייי אאאאתתתת ללללֹוֹוֹוֹו ננננתתתתןןןן ההההנננננננניייי אאאאממממרררר ללללככככןןןן י'-י"ב)ּבּבּבּבקקקקננננאאאאתתתתיייי:::: כ"ה, (במדבר §¦§¨¦¨¥¡Ÿ¦§¦Ÿ¥¤§¦¦¨

 ïéøú ãçéì  çëä àåäù  íåìù éúéøáì äëæ ñçðô

 àùéã÷ úéøáã àæøá ïéçéùî

 àúéà פנחס)באר "י פ ' הליקוטים  שפנחס (ספר

בשמו הרמוז משיחין מתרין  כלול היה

בן  משיח והוא חיי "ם, היינו  פנחס  מן  ח"ס ח"ס , פ"נ

עליו  שנאמר  כ"א)דוד ופ"נ (תהלים  ממך , שאל חיים

שהם  מנצפ "ך מאותיות  שהם יוסף  בן  משיח היינו 

בבחינת המדרגות ב' מיחד  היה ופנחס גבורות,

מאה"כ  והוא משיחין. מתרין  הכלול (משלי משה

ט "ו) בן ט "ז משיח הוא 'פני' חיים, מלך פני  באור

כמד"א משה הוא 'מלך' ה')יוסף , ל "ג  ויהי(דברים 

זוה"ק  ועי ' דוד . בן משיח הוא 'חיים' מלך, בישורון 

ע"ב) נ"ז 'בריתי(ח"ג  את לו  נותן  הנני  מאה"כ  וזהו  .

מב"י שהם והח"ס  הפ"נ לקשר  הכח שהוא שלום',

קדישא. דברית רזא והוא ומב"ד,

íéùáëä ìò  íçìä íéôéðî íà áåúëä úøéúñ

íçìä  ìò  íéùáëä åà

äðäåהפרשה כ "ו)בהמשך  הבכורים (כ"ח וביום

ובפרשת וגו ' לה' חדשה מנחה בהקריבכם

שני עם הלחם שתי  להקריב שצריך מבואר  אמור 

שם הכתוב וז"ל לשלמים, י"ט כבשים - כ"ג  (ויקרא

כבשים כ') ושני  לחטאת  אחד עזים שעיר  ועשיתם

לחם  על אותם הכהן והניף  שלמים: לזבח שנה בני 

קדש  כבשים שני  על יהו"ה לפני תנופה הבכורים

בפרשה  הלוי עבודת בספר ועי' לכהן. ליהו "ה יהיו 

הכהן  והניף  הכתוב אמר דבתחילה שהקשה זו

כבשים)אותם השני וגו',(היינו הבכורים לחם על

ובהמשך  הלחם, על מניפים שהכבשים דהיינו

כבשים' שני  'על ה' לפני  תנופה אמר  הכתוב

הכבשים  ולא הכבשים על הלחם דמניפים דמשמע

בזה. ליישב שכתב מה ועיש "ב הלחם, על

 é"øàì íúñéðëá  ìàøùé ååèöðù  íéøáã 'â

íäéðéá øáçîä å÷äå ïåúçú 'éå ïåéìò 'é ãâðë

äðäå' בחי ויהושע שמש בחי ' הוא רבינו משה

בזוהר  ואיתא ע"ב)לבנה, ר "ס à(ואתחנן

לארץ  להכנס  יכול היה לא רבינו משה שלכן

רק  ולכן מלכות , בחי' הוא ישראל ארץ כי  ישראל

יכול  היה מלכות  בחי' לבנה בחינת שהוא יהושע

יכנס  שמשה זוכים היו אם ואמנם לאר"י. להכנס 

עטרת מלכות של במדרגה זה שהיה היינו לאר"י,

המלכות. לבחי ' סתירה היה שלא באופן  בעלה

_________________________

בשכינתא,א . דאזדווגת  לך' 'רב למשה הקב"ה א"ל חייא, רבי אמר וגו', תוסף אל  לך רב אלי ה' ויאמר שם: הזוהר וז"ל
וסיהרא  מטא, דסיהרא זמנא דהא תוסף', 'אל  גבך , דהוה דשמשא בנהירו לך ' 'רב  אמר, יצחק רבי תוסף. אל  ולהלאה מכאן
והא  לסיהרא, לאנהרא בעי שמשא דהוא אנת ואמצהו', וחזקהו יהושע  את  'וצו אבל שמשא, דיתכניש עד לאנהרא יכיל לא

עכ"ל. אתמר,



תשע"ז  פינחס פר' יז של"ס

äðäåלקו"מ ו')עי' י 'á(סימן  בחי ' הוא משה דסוד

י ' בחי' הוא יהושע וסוד  א', אות של עליונה

וי ' עליונה י ' המחבר והקו  א', דאות  תחתונה

משה  של החיבור  ה"ס  רקיע, בחי ' שהוא תחתונה

ז"ל מאמרם סוד וזה עיש"ב. וכו' (סנהדריןויהושע

ע"א) בכניסתם כ' ישראל שנצטוו דברים שלשה

ישראל  ולמנותâ לארץ עמלק, של זרעו לכרות  ,

שכל  לדעת וצריך  הבחירה. בית ולבנות מלך, להם

_________________________

מאיר ב. שהשמש ללבנה, חמה בין יחוד  נעשה ואז וז"ל: ה', אות סוף  שם מלשונו מקצת ונעתיק באורך , בלקו"מ עי"ש
חמה' כפני משה 'פני כי ויהושע , משה בין יחוד ונעשה ע "א)ללבנה, ע"ה בתרא כסא,(בבא בחינת  העליונה נקודה ודא ,

שכתוב  כמו משה, פ"ט)בחינת  היא (תהלים התחתונה והנקודה כסא", דמות  לרקיע "וממעל  בחינת  נגדי", כשמש "וכסאו
האהל, בחינת  הוא הרקיע, הוא האלף  שבתוך והוא"ו לבנה. דא לבנת ", כמעשה רגליו "ותחת  בחינת לבנה, בחינת יהושע,

שכתוב ל"ג)כמו  שכתוב(שמות  כמו  רקיע הוא ו'אהל' האהל ", מתוך  ימיש לא נון בן מ ')"ויהושע כאהל (ישעיהו "וימתחם
וכתיב ק"ד)לשבת", וזה(תהלים כיריעה", שמים כ"ו)"נוטה העליונה (שמות נקודה היינו  העליון וכסא האהל", "יריעות

שכתוב  כמו  תנאים, בשלש להיות  צריך תשובה כי טיפין, לשלש ו')נחלקת ולבבו(ישעיהו ישמע ובאזניו  בעיניו יראה "פן
חמה' דא 'וסגול סגו "ל, נקודת הם בחינות השלש ואלו ושב ", ע "ב)יבין ז' בהקדמה חמה,(תקונים כפני משה פני היינו 

עכ"ל.

בלקו "מג. ח')עי"ש ז' פרוש:(אות  וזה מ "ז )וז"ל: חיריק (תהלים בחינת זה רגלינו", תחת ולאומים תחתינו עמים "ידבר
בחינת  זה נחלתנו" את  לנו "יבחר ," רגלי הדום "והארץ בחינת רגליו ", "ותחת בחינת שהוא אל"ף, של התחתונה נקודה
כמאמר  חמה, כפני משה פני כשמש, וכסאו כסא", דמות  לרקיע "וממעל  בחינת  האל "ף , של  העליונה נקודה בחינת משה,

ע "א)חז"ל קי"ט משה'(זבחים דא 'שילה שילה', זו נחלה אומר שמעון כ"א)'ר' ובתיקון כ"ה: בראשית גאון (זהר "את  ,
שכתוב  כמו  ליהושע , מאיר שמשה אור בחינת אהל , בחינת  אל"ף, שבתוך  וא"ו בחינת זה כ"ה)יעקב " "ויעקב (בראשית

אהלים". יושב תם איש
בחינת ע "ב)וזה כ' תחתינו",(סנהדרין עמים "ידבר בחינת זה עמלק' של  זרעו שיכלו ישראל , שנצטוו דברים שלשה

בחינת  יעקב ", "גאון בחינת  זה מלך ' להם כ"ד)'ולמנות  בית (במדבר להם 'ולבנות  מלך , בחינת  מיעקב ", כוכב  "דרך 
חז"ל  שאמרו  כמו דעת , בחינת משה, בחינת זה ע "א)הבחירה' ל"ג בימיו ',(ברכות המקדש בית נבנה כאלו דעה בו  שיש 'מי

נחלתנו". את  לנו "יבחר בחינת  וזה
"והתיצבו התחתונה, נקודה הוא ויהושע העליונה, נקודה הוא משה - יהושע" את קרא משה אל ה' "ויאמר פרוש: וזה
שלטון  "ואין ליהושע , הכל למסור אז צריך היה משה כי "ואצונו" האלף , שבתוך הוא"ו  בחינת  הרקיע, בחינת זה באהל"

המות" ח')ביום בעצמי,(קהלת  אני 'ואצונו ' דייק כן על ליהושע, להאיר וכח שליטה לו אין הצדיק הסתלקות בשעת  כי ,
ווא"ו , התחתונה ונקודה העליונה נקודה שהוא אל "ף , בתמונת כלול הענין כל וכלל  הוא. ברוך  להקדוש הממשלה חזרה כי

מאד . ודוק
להם  'ולבנות  עמלק' של זרעו  'להכרית מצוות: שלש לקיים היזהרו לארץ ישראל כניסת  שקודם חז"ל שאמרו  ענין והוא
תלוי  עמלק מחיית  עיקר כי התחתונה, נקודה יהושע, בחינת  היא עמלק' של  זרעו 'להכרית  מלך '. 'ולמנות הבחירה' בית

שכתוב  כמו י"ז )ביהושע, הענין(שמות בזהר וכמבואר בעמלק", הלחם ע "ב)"צא ס "ה הוא (בשלח  הבחירה' בית 'ולבנות  .
מלך ' 'ולמנות  הדעת. בחינת  הוא ומשה בימיו', המקדש בית  נבנה כאלו  דעה בו שיש 'מי כי העליונה, נקודה משה, בחינת
כוכב " "ודרך  מיעקב, מלך  שיקום על  שקאי מיעקב", כוכב "דרך  שכתוב  כמו האל"ף, שבתוך הוא"ו רקיע, בחינת  הוא
שכתוב  כמו רקיע, בחינת אהלים", ישב  תם איש "יעקב  כי "מיעקב", והינו  ומזלות , כוכבים בו שיש רקיע, בחינת הוא

והבן. תשובה, בחינת  הם אלו  מצוות  שלש כי וא"ו . בחינת  הוא שיעקב  בזהר, כמבואר כאהל", כאן "וימתחם עד וכלל (מן

קצת ) לשון בשנוי לעיל עכ"ל.כפול וכו ', אלול  כונות  סוד  וזה .



לנפשך  חכמה דעה יח

יהודי לכל שייך  המשיח בענין שכתוב הענינים

להתבונן  ויש ובחינתו, ענינו  כפי  ה' בעבודת ויהודי 

ה'. בעבודת אלו  דברים ג' הם מה

äðäå הוא המשיח מלך של הראשונה העבודה

של  העבודה והוא עמלק, של זרעו להכרית 

אות של התחתון  י ' כנגד והוא יוסף , בן  משיח

הוא  הבחירה בית  בנין  וענין  העליון אל"ף , י ' כנגד 

המשיח  מלך  של המלכות ואז דוד, בן משיח וכנגד

רק  שהיה אלא מלך גם היה בתחילה כי  בשלמות ,

בעמלק , ה' מלחמות  עשה כאשר  משיח בחזקת 

הרמב"ם שביאר ה"ד)וכמו  פי"א וכבר (מלכים 

לעיל שלח)נתבאר  פרשת חכמה  דעה דזהו(עי'

את בנה כאשר  ואח"כ יוסף , בן  משיח של העבודה

של  המדרגה והוא ודאי , משיח נעשה הבחירה בית

הדבר  ולכן מלכותו, נשלם ובזה דוד , בן  משיח

המיחד  ו ' אות כנגד הוא מלך , מנוי  שהוא השלישי

של  המדרגות  ב' בחיבור  כי תחתון, לי' עליון י ' בין 

המשיח. מלך  של המלכות  נשלם  ומב"ד  מב"י

åð÷éúù  úåáà 'â é" ò úåâøãî 'âá úåëìîä ïéðá

 ã"áîå é"áî ãâðë  íäå  úåøåîç  úåøáò 'âä

íäéðéá øåáéçäå

ïéðòäå חיצון כלים בג' המלכות בנין  דהנה הוא,

דב"ן  מדרגות  ג' והם ופנימי , אמצעי 

דב"ן  ומ"ה דמ"ה, וב"ן האבותãדב"ן , ג' ובכללות .

המלכות, של כלים הג' תיקנו ויעקב יצחק  אברהם

כנגד  והוא זרה, עבודה ענין  תיקן אבינו אברהם כי

כנגד  והוא דב"ן, ב"ן בחי ' המלכות , של חיצון  כלי

שהוא  עמלק, של זרעו  שכורת  מב"י מדרגת 

י ' כנגד והוא עמל"ק , גי ' אח"ר  א"ל בסוד הכפירה

של  הפגם תיקן אבינו ויצחק א'. דאות תחתון 

והוא  בעקידה, נפש מסירות ידי  על דמים שפיכות

דמ"ה, ב"ן  בחי ' המלכות , של אמצעי  כלי כנגד 

א', דאות  העליון י ' וכנגד מב"ד , מדרגת כנגד והוא

י'חידה, ח'יה ק'ץ' אותיות  שהוא יצחק סוד  וזה

הקרבנות, ושל המקדש בית של הדעת שהוא

יעקב  הוא השלישית  ומדרגה מב"ד . בחי' שהוא

אות כנגד והוא עריות, דגלוי  הפגם שתיקן אבינו,

אות של תחתון לי' עליון י' בין  המיחד  הקו  שהוא ו '

של  המדרגה והוא ג"ע, פגם תיקן והוא אל"ף.

של  החיבור  שהוא דב"ן, מ"ה בחינת  כנגד היחוד,

היושב  האדם לחבר  הוא היחוד וכח מב"ד , עם מב"י 

התחתון  וי ' האדם, הוא העליון  הי ' כי הכסא, על

הכסא, על היושב אדם שיהיה החיבור  וכח הכסא,

אבינו. יעקב של  הכח הוא

 ÷"îäá úðéçá ã"áîå ïåéö øä  úðéçá é"áî

 úðéçá ïéçéùî ïéøú øåáéçå éáøòîä ìúåëå

 ÷éãöä  ìù ã"îäéá

äæå ובהבחנה ציון, הר כנגד חיצון  כלי מב"י  ענין

ירושלים  בחינת והוא ירושלים, נקרא אחרת 

ירושלים  הנקרא הראשון  החותם כי ציון, במקום

שהוא  ציון  במקום בתחילה נעשה דב"ן, ב"ן  שה"ס 

דנוק ' היסוד  שהוא במקום מב "י לבחי' נחשב (ולכן 

היסוד) והוא בחי' המקדש, מקום הוא שניה ומדרגה ,

דמ"ה  ב"ן כנגד והוא המערבי, כותל קדושת  בחי '

במקום  הניתן ציון הנקרא השני החותם שהוא

הנקרא  הראשון  החותם נדחה ידו  ועל היסוד ,

המלכות , למקום מב"ד ירושלים לבחי' נחשב  (ולכן

המלכות  בחי' נשלם  ידו על  כי המלכות , בחי' שהוא 

המלכות) למקום  ירושלים  חותם שנדחה  ידי ,על 

בין  והיחוד החיבור  כח שהוא השלישית  והמדרגה

הצדיק  של מדרש הבית בחינת  הוא המדרגות , ב'

_________________________

מז"א,ד . המוחין הארת ידי על דנוק' ביסוד הנעשה ראשון ודלת דציר המטה, שעל קר"ש בכוונת  הרש"ש בסידור עי'
הנמשך ורוחא והכלי דמ"ה, ב"ן ה"ס  הנסירה, בשעת מאימא המוחין עצמות  ידי על  הנעשה שני ודלת  וציר דב"ן, ב"ן ה"ס 
פנימי  וכלי אמצעי וכלי חיצון כלי ע "ד הם אלו מדרגות דג' ונמצא ק"ך , כלל דוד  חסדי ועי' דב "ן, מ"ה ה"ס דחיק ביחוד 

ואכמ"ל. מקומות בהרבה מקמארנא הגה"ק בדברי מבואר וכן י"ח , י"ז כלל ב ' פרק ל"ד  שער ע "ח ועי' דנוק', דיסוד 



תשע"ז  פינחס פר' יט של"ס

המדרגות ב' עת  בכל ומיחדים מחברים ששם

של  הדעת  ומגלים ומב"ד , מב"י  ותפלה תורה

האמצעי קו  כנגד  יעקב בחי ' שהוא אמת הצדיק

המדרגות כל ומיחד הקצה אל מהקצה המבריח

שלים. ביחודא

 úå÷áã àåäù  ò" ë àìîî ñ"ä ì"ðä úåâøãî 'â

åðéàù úå÷áã àåäù ò"ë ááåñå  ùâøåîä

åðéàù úå÷áã àåäù úå÷ìà íöòå ùâøåîá

ùâøåîá àáä  ùâøåîá

äðäå' בחי דב"ן , ב"ן  שהוא ראשונה מדרגה

עלמין , כל ממלא של העבודה כנגד  מב"י,

דאור  הקו בחי' כנגד  ב"ה הוי "ה שם גילוי שהוא

והוא  ואבי"ע, א"ק  עולמות  בכל המתפשט ב"ה א"ס

להרגיש  דהיינו  במורגש , הדבקות דעבודת רזא

הוי "ה  שם של הגילויים פרטי כל ידי על הדבקות

חיים  אלקיכם בהוי "ה הדבקים ואתם בסוד  ב"ה,

דבקות שהוא חכמה כנגד והוא היום, כולכם

מגולים ולמטה באורות החזה מן רחל בחי' (והוא

אורות  מאירים ושם  המגולים , אורות  במקום  שהיא 

ברתא) יסד  אבא בסוד בגילוי .דאבא 

 íðîàå עדיין הוא המורגש  דדבקות זו  מדרגה

מחפש  כאשר  ואפילו  לשמה, שלא בבחי '

לשמה לרו שלא נחשב מ"מ הצמאה, נפשו  ות

הבעה"ת פמ"א)כמ"ש  בערך (לקו"א והיינו ,

שהוא  עלמין , כל סובב של עליונה היותר המדרגה

הדבקות כמו  אינו  כי  במורגש , שאינו  דבקות נקרא

בכל  פרטי דבקות שהוא כ"ע ממלא בבחינת

וצריך  מורגש, ובחי' גילוי בבחי' ומדרגה מדרגה

כל  סובב של עליונה יותר  למדרגה מזה לעלות

מב"ד  בחי ' דמ"ה, דב"ן  המדרגה שהוא עלמין ,

והוא  המכוסים , אורות במקום  שהיא  לאה  בחי' (שהוא 

לשמה) של שאינוהמדרגה הדבקות שהוא ,

בינה. כנגד לשמה בחי ' והוא במורגש ,

êà באופן המדרגות ב' לחבר הוא השלמות  עיקר 

בתכלית במורגש שאינו  דבקות  שיהיה

דהיינו המורגש , בחי' עם גם ולחברו הלשמה,

במורגש , יבוא במורגש שאינו שהדבקות  שיזכה

מדרגת והוא לבדו, לה' בלתי  הוא המורגש גם ואז 

תרין  חיבור וכנגד  יעקב כנגד דב"ן , דמ"ה היחוד

משיחין  מתרין הכלול משה בבחי ' כחדא, משיחין 

הנ "ל ) בלקו"מ כמ "ש ליהושע הקו(המאיר  שהוא ,

ביחוד  התחתון  והי ' העליון  הי' המחבר  א' דאות 

שלם.

 àìîîã úåâøãîä éèøô àåä  ì"æéøàä  úøåú

íé÷éãöäå ò"ë ááåñ è" ùòáä úøåúå  ò" ë

íò è"ùòáä úøåú øáçì êøãä  íéìâî åéøçàù

ì"æéøàä úøåú

 äðäå שהוא דניאל בסוף מבואר הימין קץ ענין 

משה  ובויקהל הרח"ו כמ"ש של"ה, בשנת

בשנת להיות צריך  היה הימין  דקץ ספרים, ועוד

שנת סוף עד שחי האריז"ל בזמן שהוא של"ה,

הגאולה  היה של"ה שנת  עד  חי  היה ואילו של"ב,

של"ב  שנת  בסוף  ונסתלק  לזה זכינו  לא אך  השלמה,

ונרמז  אותו, בלדתה בכזיב והיה כתוב זה ועל

לבוש  ביתה כל כי  משלג לביתה תירא לא בכתוב

האר "י הנה כי  שניים, אלא שנים תקרי אל שנים,

יוסף , בן  משיח בבחי' הגאולה התחלת  רק היה הק'

הוא  והעיקר  מב"ד , בחי ' היה הבעש "ט ואח"כ 

ולכן  ביחד , והבעש"ט האר"י של האורות ב' לחבר

של  לפרטים נכנסו  הלקו"מ ובראשם הצדיקים

האר "י ושל הבעש"ט של האור לחבר  כדי  התורה

פרטי כל הוא הק ' האר "י  של דהגילוי  כאחד ,

המתפשט  הוי"ה שם בסוד כ"ע ממלא של הגילויים

דבקות בחי ' והוא פרטות , בפרטי  ואבי"ע א"ק  בכל

דרך  ולימד  הק ' הבעש"ט בא ואח"כ המורגש,

בכללות רק  שהוא עלמין, כל בסובב הדבקות

באו ואחריו במורגש, שאינו דבקות  ובבחי'

הדבקות לחבר  איך  המלמדים הגדולים הצדיקים

ועל  כאחד , כ"ע דממלא הדבקות  עם כ"ע דסובב

במהרה. השלמה לגאולה  נזכה כך  ידי 



לנפשך  חכמה דעה כ 

 äðäåמדרגות ה' שיש  המלך בעמק איתא

דהיינו פרדס"ן , שהם הק ' התורה בהשגת

החמשית ומדרגה נשמה, סוד  דרש רמז  פשט

נרנח"י כנגד והם ורזין, הרזין  הוא נשמה הנקראת 

כנגד  דרזין והרזין  חיה, כנגד הם דהרזין  באופן

בכ"מ באורך  נתבאר  וכבר  החכמה יחידה. ים (עי'

ובאורך  ישכון, לבדד  עם  הן למאמר בהקדמה  תשע "ה 

י"ט  מאות  החיים  עץ דרך  מאמר תשע "א  בשנת יותר

יחידיואילך) חמשה היו  התורה חלקי ה' דכנגד 

לדרגא, מדרגא התורה חלקי את  שגילו  הדורות 

והבעש"ט  והאריז"ל ורשב"י  רבינו משה והם

הרי לעילא, מתתא המדרגות סדר  וכפי  ורבה"ק.

נפש , בבחי ' התורה לגלות  התחיל רבינו  שמשה

בבחי ' האריז "ל ואחריו  רוח, בבחי' רשב"י  ואחריו

ממלא  של במדרגה התורה פנימיות  שהוא נשמה

שהוא  חיה בבחי' הבעש"ט ואחריו כנ"ל, כ"ע

בבחי ' רבה"ק  ואחריו  כ "ע, סובב של במדרגה

כנ"ל. וסובב ממלא של החיבור  שהוא יחידה

 úàù øúéá  íéìâúî  íéðåøçàä íééåìéâ 'áä é"ò

íééåìéâ 'áä  íäù äãéçéå äéçã íéôé÷îä

íéðåùàøä

äðäå סדר על הוא לעילא מתתא הגילוי סדר 

הרביעי שהגילוי  באופן  כנ"ל, נרנח"י 

דרזין  הגילוי  שהוא ויחידה, חיה כנגד  הם והחמישי

הפכי, ערך מצד ואמנם הק', התורה של דרזין ורזין

לתתא, מעילא הוא הרי  הכלים, בערך שהוא

בכ "מ הנז "ל )כמשנ"ת במקורות החכמה  בים  (עי'

נכנס  לתתא, מעילא המוחין נכנסים דכאשר 

המלכות בחי ' נה "י)תחילה נפש (ובחי' בחי' שהוא

הכתר  רוח בכלי  בחי' שהוא החג"ת  נכנס  ואח"כ ,

ואח"כ  החכמה, לכלי  הנפש  ונדחה הכתר  בכלי

ונדחה  הכתר  בכלי  נשמה בחי ' שהוא הבינה נכנס 

ואח"כ  הבינה, לכלי והנהי"ם החכמה לכלי  החג"ת 

ונדחה  הכתר  לכלי  חיה בחי' שהוא החכמה נכנס 

לחג"ת, והנהי "ם לבינה, והחג"ת לחכמה, הבינה

הכתר  לכלי  יחידה בחי' שהוא הכתר  נכנס  ואח"כ 

והחג"ת לבינה, והבינה לחכמה, החכמה ונדחה

נמצא  זה ערך  וכפי  לנהי"ם. והנהי "ם לחג"ת ,

ערך  כפי ע"ה רבינו  משה של הראשון  שהגילוי

רק  הוא שהאור אלא יחידה, בחי ' הוא הרי הכלים

ואינו בלבד מקיף בבחי' רק  הוא ולכן  הנפש, מבחי '

של  השני  הגילוי כן  וכמו  כראוי, עדיין  מתגלה

שהאור  אלא חיה, בחי ' הוא הכלים ערך כפי רשב"י 

בלבד , מקיף בבחי' רק והוא רוח, בבחי' רק הוא

ורוח  נשמה בחי' שהם האחרונים גילויים ג' ועד "ז

לתתא  מעילא יותר שנתגלה ככל ואמנם ונפש,

הגילויים  כל שאת ביתר  מדרגה בכל שנתגלה הרי

הראשון  דהגילוי  לבאר יש זה ערך ולפי  שמעליה,

השני והגילוי  דיחידה, מקיף כנגד ע"ה רבינו דמשה

האחרונים  גילויים וג' דחיה, מקיף  כנגד דרשב"י

הפנימי דאור  מדרגות  הג' שהם נר "ן כנגד 

הג' שהם וחיצון, אמצעי  פנימי  כלים ב המתפשט

כך  הכלים, יותר  שמתגלים וככל דנר"ן , מדרגות

היו בתחילה כי  המקיפים, בחי ' יותר  מתגלה

מקיף , בבחי' חיצוניותם רק ונתגלה מאד  נעלמים

יותר  מתגלה כך התורה, חלקי  שאר  שנתגלו  וככל

המתגלה  הראשית  בסוד  ויחידה, דחיה המקיפים

בהאחרית.

 äðäå'ב לגלות שהתחילו ורשבי רבינו משה

ערך  מצד שהם הראשונות המדרגות

בבחי ' עדיין  גילויים היה וחיה, יחידה כנגד  הכלים

רבינו דמשה הגילוי הן  בהעלמה, שהוא מקיף

שהוא  דרשב"י הגילוי והן התורה, נגלות שהוא

להגיע  הוא התכלית עיקר ואמנם התורה, נסתרות 

ודרשב"י, דמשה גילויים הב' בשלמות  לגלות  בסוף

באחרית. הראשית  שמתגלה התכלית והוא

äðäå' בחי הם הנר"ן , מתפשטים שבהם כלים הג'

דב"ן חיצון )ב"ן  דמ"ה(כלי אמצעי)וב"ן (כלי

דב"ן  פנימי)ומ"ה צריך (כלי ידם על ואמנם כנ"ל,

השגת שהוא דמ"ה מ"ה של המדרגה אח"כ  להשיג

של  החיבור הנה כי  ודיחידה. דחיה המקיפים

שהוא  ו ' ידי  על התחתון והי ' העליון  י' של הסודות 



תשע"ז  פינחס פר' כא של"ס

מלך  של האור  מקבל כאשר רק הוא כנ"ל, יעקב

וקיים  חי  ישראל מלך דוד  של האור  שהוא המשיח

והוא  משיחין , מתרין הכלול ע"ה רבינו משה ושל

אלקות של האור  שהוא דמ"ה מ"ה של האור  ענין 

דהנה  עמוקים. דברים והם נעלמים, מקיפים שהם

והקב"ה  בתחתונים, דירה לו להיות  הקב"ה נתאוה

הגוף  בחי ' עד  ית' אלקותו שיתגלה באמת רוצה

למטה, ב"ה א"ס אור התפשטות  ידי ועל התחתון ,

הוא  בתחילה ואמנם המורגש. תענוג נמשך  מזה

לגמרי, מזוכך ואינו שאוהב מי  יש של מדרגה רק 

ויתגלה  עלמין  כל סובב שמתגלה אחר  אך

מ"ה  של האור  שהוא הק' התורה של המקיפים

ממילא  אז  משיח, משה נשמת  בחי ' שהוא דמ"ה

חיבור  שהוא לעשות  מפליא של המדרגה יתגלה

והגוף . הנשמה

ïéðòäåהגילוי שהוא הרביעי הגלוי  ידי  דעל הוא,

פנימיות מתגלה הק', הבעש "ט של

רשב"י של הגילוי שהוא הזוהר  של התורה ,äסודות

של  הגילוי  שהוא החמישי  הגילוי  ידי על ואח"כ 

של  הראשון הגילוי  של הפנימיות  מתגלה רבה"ק ,

של  הפנימיות גילוי  שהוא יחידה, כנגד  שהוא משה

התורה  מעצם å נגלות תקבל המלכות אפילו ואז  ,

כחדא)אלקות  ואין אני וסוד מלכות , כתר  כי(בסוד  ,

יתברך  שמו  אור עצם לגלות  רוצה הקב"ה באמת 

המדרגות כל לעלות צריך  ובתחילה בתחתונים,

תענוג  שהוא דב"ן , ב"ן בסוד  תחתון  דעת שהם

תענוג  שהוא דמ"ה ב"ן  בסוד עליון  ודעת  המורגש,

של  למדרגה לעלות צריך  אח"כ אך  במורגש , שאינו 

הבא  במורגש שאינו  תענוג שהוא דב"ן מ"ה

העליונה  המדרגה את  להשיג הכלי והוא במורגש,

ה' אני  בסוד אלקות עצם שהוא דמ"ה מ"ה של

האני של גילויים רק הם המדרגות שכל אלקיכם,

באופן  האמיתי, גדול הכי האין שהוא הבורא, של

כל  ואז הבורא, של האני רק  הוא שהכל שיתגלה

עליון  ענין  ובטל ומבטולים, בטלים המדרגות

בעלה  עטרת מלכות של סוד  יש ומ"מ ותחתון,

מורגש , שאינו התענוג יקבל המורגש תענוג דבחי'

עוד  אין של התענוג עצם לגלות  בטלים יהיו והכל

אלקות.מלבדו  עצם שהוא

 ñðëðå ïéçéùî ïéøúã øåáéçä  çë àåä ñçðô

 ïôåàá ùâøåîä âåðòú  íå÷î àåäù ïéãä íå÷îì

íéðåúçúá äøéãä  ãåñ  úåìâì êëåæî

äæå שעשה הדין  למקום שנכנס פנחס ענין

דין  במקום תפלה שהוא קונו , עם פילולין 

בלקו "מ ח')כמ"ש סי' למקום (תנינא  הכניסה והרי ,

מקום  שהוא עלמין כל ממלא למקום היינו  דין

המורגש בלק)תענוג פ' חכמה דעה לעיל ,(עי'

תענוג  כנגד פ"נ שהם הכחות ב' לו היה ופנחס

ולמה  מורגש, שאינו  תענוג כנגד וח"ס  המורגש

_________________________

כי ה. התחלה, רק היה זה אך ה', לעבודת יותר ששייך בשפה הזהר סודות שביאר הרמ"ק ידי על היה הגילוי והתחלת 
האריז" קבלת  עומק נתגלה לא שאת עדין ביתר מתגלה עי"כ  עבודה, בדרך האריז"ל  קבלת שביאר הק' הבעש"ט  ואחריו ל ,

הזוה"ק. גלוי

כי ו. ומושג, מורגש יותר שהוא בזה והמעלה עבודה, של  ונגלית פשוטה יותר בשפה התורה סודות הלביש שרבה"ק וזהו 
הגלוי  שהוא דיחידה המקיף השגת  שלמות שהוא התורה נגלות  כל פנימיות שיתגלה הוא והתכלית התורה, בנגלות מתלבש
גדול  וכחו  מושג יותר נעשה הרי הנגלה, בתורת  התורה פנימיות שמתלבש דככל  הוא והכלל ע "ה, רבנו משה של הראשון
על  היחידה, מדרגת  שהוא הכתר מכח  נמשך בנגלה, אף  הסוד ולגלות להלביש העליון והכח הגשמי, הגוף אפילו  לתקן
והוא  הגאולה, תלוי ובזה א"ק, עקבי בסוד התחתונה, העשיה עד ויורד  המתפשט  העולמות  דכללות  הכתר שהוא  א"ק דרך 
לגמרי  יתבטל  ואז אלקיכם, הוי"ה אני בסוד  ית' הבורא של  האמיתי האני בחי' שיתגלה כחדא, ואין אני של  הכח  עומק

בע"ח  האריז"ל כדברי תבלה כבגד והארץ נמלחו כעשן ושמים הנפרד, ע "א)האני י"ז הגשמי,(דף הגוף גם יתוקן ועי"כ  ,
ואכמ"ל. בע"ח  עי"ש מאד, וגבה ונשא ירום עליו שנאמר המשיח  מלך היא זו  מדרגה ושלמות 



לנפשך  חכמה דעה כב 

הוא  שם והרי  המורגש, תענוג למקום פנחס  נכנס 

סכנה  לו יש  דקדושה ליש  נכנס שכאשר  סכנה

הוא  הענין  אך  בקדושה, שלא ליש יפול שלא

העליון  י ' של לחיבור להגיע הוא המדרגה דשלמות

האור  למטה שיתפשט עד  התחתון, הי' עם

שיהיה  אלא מורגש , של הבחינה עד דאלקות

האני של הגילוי סוד  שהוא הזיכוך  בתכלית

אלקיכם, הוי "ה אני  בסוד  ית ' הבורא של האמיתי 

שהוא  התורה, נגלות  פנימיות של הגילוי וה"ס 

הקב"ה  נתאוה בסוד  למטה במורגש  שיתגלה

של  הגילוי  תכלית  והוא בתחתונים, דירה לו  להיות 

זוכים  דכאשר  כנ"ל. של"ה שנת בסוד  המשיח מלך

ומ"ה  דמ"ה וב"ן  דב"ן  ב"ן שהוא כלים הג' לכל

אז  ביניהם, והחיבור  ומב"ד  מב "י  בחי' שהוא דב"ן ,

הגילוי שהוא דמ"ה מ"ה של לאור  לזכות  יכולים

דהיינו דדוד , בבריה שיתלבש  משה דנשמת  השלם

הנ"ל. כלים בהג'

 äðäå אם ה"ס תחתון  וי' עליון י' של המדרגות ב'

הנך , שאול ואציעה אתה שם שמים אסק

כוונת בסוד  הנ"ל בלקו "מ כמ"ש וקס"א ס "ג שהם

לבסוף æ אלול  ולגלות  ביניהם לחבר  הוא והעיקר ,

_________________________

בקי ז. אותיות  שהוא הנ"ל, יב"ק שם בחינת  הוא בקי כי הנ"ל, אלול כונות  סוד  בזה נעלם סוד פי ועל  שם: לקו"מ וז"ל 
רכ"ג.) פנחס וזוהר קט"ז, משפטים זוהר ברצוא (עיין בקי דהינו  בקי, פעמים שתי שהם הנ "ל , הבקיאות לשני שזוכה וזה .

בגימטריא  עולה הנ "ל , יב "ק פעמים שתי בחינת שהם בקי, פעמים שתי כי התשובה, לדרך  זוכה זה ידי על  בשוב, בקי
יב "ק, פעמים שתי בגימטריא שהם דס"ג, וחיריק דקס"א סגול  מבחינת הדרך  זה נעשה הכונות  פי על  כי כנ "ל . דר"ך
סגול  בחינת זה שמים", "אסק בחינת  שהוא ברצוא בקי כי הנ"ל, הבקיאות  שני בחינת  סוד , בעצמו  וזה לעיל . כנזכר
תס"ג  "אל מלשון דס "ג חיריק בחינת זה הנך ", שאול "ואציעה בחינת שהוא בשוב ובקי קס"א. אותיות  אס "ק כי דקס "א,
אחור  נסוג והוא ממדרגתו  ח"ו נופל שהאדם ירידה בחינת  שזה לאחוריו, ומחזירו גבולו  שמסיג בחינת שהוא עולם", גבול 
הנך" שאול  "ואציעה בבחינת  יתברך  השם נמצא שם גם כי לעולם, עצמו יתיאש ואל עצמו את  יחזק כן פי על  אף ח"ו,

הנחלקת  האלף  שעל  העליונה נקודה שהוא חמה, דא סגול  כי כנ "ל , ס"ג שם בחינת וזה בחינת כנ "ל , שזהו טפין, לשלש
בחינת  שהוא האלף, של  התחתונה נקודה בחינת הוא וחיריק כנ "ל , אס "ק אותיות שהוא דקס"א סגול בחינת שמים", "אסק

הנ"ל. דס "ג חיריק בחינת שהוא הנך", שאול "ואציעה
פעמים  משני כי התשובה", בדרכי הולך הוא אזי הנ "ל  בקיאות  השני אלו לו  "וכשיש הנ "ל  בהתורה למעלה שם שכתב  וזה
שתי  בגימטריא שהוא דר"ך, בחינת  נעשה זה ידי על וכו', שאול" ואציעה שמים "אסק וס"ג, קס"א בחינת  שהם בקי,
פשוטה  ה' ימין ואז הנ"ל, הבקיאות  שני ידי על  זוכין התשובה דרך עיקר כי כנ"ל. וכו ' וס"ג קס "א שהם בק"י, פעמים
שהם  דס "ג, וחיריק דקס"א סגול  בגימטריא ופשוטה כנ "ל , בקי פעמים שתי שהם דרך , בגימטריא ימין כי תשובתו , לקבל 
למטה, הן למעלה הן תמיד , יתברך  השם לבקש שצריכין מה בחינת  שהם התחתונה, ונקודה העליונה נקודה בחינת בעצמם
הבקיאות  שני לו  כשיש כן ועל הנ "ל , הבקיאות  שני בחינת שהם הנך ", שאול  ואציעה אתה, שם שמים אסק "אם בחינת

תשובתו . לקבל  פשוטה ה' ימין ואז התשובה, בדרכי הולך  הוא אז הנ "ל ,
נקודה  מענין בסוף שכתב  שמה היטב , התורה לקשר תבין זה פי ועל  מאד. עמוקים דברים הם כי היטב , הדברים והבן

הנ"ל הבקיאות שני בחינת  בעצמו  זהו  האלף, של  התחתונה ונקודה רקהעליונה הנ "ל, בהתורה בפירוש  מבואר אינו זה (כי

למשכיל) ממילא זאת  מובן הנ "ל כונות  פי שהוא על הרע היצר זביחת  כי שם, שכתב תשובה על  תשובה בחינת בעצמו  וזהו  ,
מבחינת  שנעשית  התחתונה, נקודה בחינת זה הזה, עולם כבוד  בחינת  שהוא הראשונה, תשובה בחינת  שהוא לה', דום בחינת
השניה  ותשובה כנ"ל. בשוב בקי בחינת שהוא וכו ', דס"ג חיריק בחינת  הוא זה וכל לה', דום מבחינת והשתיקה, הדמימה
נקודה  בחינת זה דבר", הסתר אלקים "כבוד בחינת הבא, העולם כבוד בחינת שהוא הראשונה, תשובתו על  שעושה
בהתורה  שם הנאמרים הדברים כל איך היטב, הדברים והבן וכו '. סגול בחינת  משה, בחינת  שהוא כתר, בחינת  העליונה,

עכ"ל. קצת, יבינו והמשכילים ונורא, נפלא בקשר ביחד כך אחר ונכללים נקשרים הנ"ל,



תשע"ז  פינחס פר' כג של"ס

יורד  בתחילה פנחס ולכן בעלה, עטרת  המלכות 

כל  שהוא המורגש תענוג למקום ונכנס  הדין  למקום

אלקות, גילוי של פרטים שהם הק ', התורה פרטי 

תענוג  של המדרגה שאת ביתר לו מתגלה ועי"כ

אלקות, עצם להשיג הוא והתכלית  במורגש , שאינו 

ומבוטלים  בטלים שהם אפילו  הצדיקים ולכן

עת בכל והם מציאות, שום להם ואין בתכלית,

ממשיכים  הם הנה קדמון , אחד  יחיד של בביטולים

בתחתונים, דירה שהוא העליונה הכוונה את בסוף

בתחתונים, המורגש  תענוג בחי' שיתגלה דהינו 

שאוהב, מי יש בבחי' ההרגשה אין  זו ובמדרגה

ומגלים  אלקיכם, ה' אני בחי' רק  הוא הכל אלא

שהוא  הבורא, של האמיתי  האני שהוא המציאות 

הבורא, ליחוד גילויים נעשה והכל גדול, הכי  האין 

יתברך  ואחדותו יחודו רק כלל מציאות שאין באופן

העולמות. בכל שמו 

ïëìå הכבשים על לחם בתורה כתוב לפעמים

כנגד  לחם כי הלחם, על כבשים ולפעמים

עלמין , כל סובב כנגד  והבשר עלמין, כל ממלא

הלחם  ולפעמים שם, הלוי  בעבודת שביאר כמו

ידי דעל הלחם, על הבשר ולפעמים הבשר  על

סובב  שאת  ביתר להשיג זוכים עלמין  כל ממלא

מדרגת את  מזככים כ "ע סובב ידי ועל כ"ע,

הבורא  של אמיתי  האני שמתגלה עד כ "ע ממלא

סוד  וזה בתחתונים, דירה של הכוונה ונשלם ית',

והכל  דלעתיד, המדרגות  שהם ולויתן הבר  שור

הוא  שהכל ולגלות  יתברך, השואתו לגלות הוא

יחודו רק  הכל איך ומתגלה ב"ה, א"ס רק 

שעיננו עד העולמות, בכל ית "ש  ואחדותו 

במהרה  צדק גואל בביאת  מלכותך תראינה

אמן . בימינו 

_________________________

לו יש שם שגם ומאמין עצמו  מחזק הוא כן פי על ואף מאד , התחתונה במדרגה כשהוא שהאדם, ידי שעל הדבר, ועקר
הויה  הקדוש משם הקדשה עצמו  על  ממשיך אזי הנך ", שאול  "ואציעה בבחינת: יתברך , השם נמצא שם גם כי עדין, תקוה
שזה  בשוב, בקי בחינת וזה ושלום, חס  לגמרי, יפלו לבל להחזיקם מקדשתו אחור הנסוגים כל את מחיה שהוא ס "ג, במלוי

לאיזו לבוא זוכה כשאדם וכן ס "ג. שם בחינת הקדוש, יב"ק שם בחינת  הוא על הבקיאות  ואף  העליונה, בקדשה מדרגה
במלוי  אקי"ק הקדוש משם עצמו  על  הקדשה ממשיך  אזי ויותר, יותר לעלות  ומתגבר מתחזק והוא שם, עומד  אינו  כן פי
למעלה  השמות  ליחד  גורם כן יתברך, בעבודתו התחזקותו וכפי תנועותיו  כפי - האדם כי ברצוא. בקי בחינת שהוא קס"א,

היטב: והבן משם הקדשה עצמו על  וממשיך



לנפשך  חכמה דעה כד

חדתין  נשמתין
תשע"ז ואתחנן  פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú åîçð -  ïðçúàå  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

' äéì ïåâä åàìã àîìåö'á ä" òøùî  úøåá÷ ïéðò

 ÷"äøåúäã é÷ìàä øåà  ìò øúñäì  íøåâù

ï"ðçúàå [ à.' åâå øîàì àéää úòá ' ä ìà

התפילות תקט"ו ענין  על דיבר

מהזוה"ק  שכידוע לאר "י , להכנס משרע"ה שהתפלל

של יקר האור בדפי צג דף  דברים  ברעיי"מ (עיין

טל הרמ"ק) שפע ספר  [עיין קודש  ספרי ובעוד 

הורוויץ הלוי  שבתי ר ' השל "ה להרה"ק  של דודו (בן

(114 עמ ' שבזה הק ', ועוד ] עמוקות מגלה ובספר ,

ליה" הגון דלאו  ב"צולמא משרע"ה (לשוןשנקבר

( רע ''ט דף תצא כי פרשת  מהימנא  מול הרעיא בגיא

אור  על והסתרות לבושים ריבוי  גרם זה פעור , בית

לגלות צריכה היתה שהתורה התורה"ק, של האלקי

האצי ' עולם של האלקי האור את לכה"פ 

עולם  של הכינוי  והוא נפקת ', מחכמה [ד'אורייתא

ספי ' כנגד  הוא העולמות שבכללות  האצי ',

ומאוחדת אחוזה התורה"ק  שכל כיון אלא החכמה],

במתנה  התורה"ק ניתנה שאליו  משרע"ה עם

עבדי', משה תורת ['זכרו  שמו על כולה ונקראת

חז "ל ע"א)כדברי לח  דף  עצמו(נדרים ומשרע"ה ,[

במקום  ונטמן קבורתו ' את איש  ידע 'ולא נעלם

התורה  גם הרי  וכו ', פעור בית  ומול בחו "ל ההסתר

הזוה"ק  שצווח וכמו  הסתר , של במצב נמצאת 

מעשיות ספר  היא כאילו התורה"ק  כל שנראית

והאור  הנוראים הסודות כל לעין מתגלים ואין ח"ו ,

העול  מסוף המאיר הא"ס  אור  סופוהאלקי  ועד  ם

מלובשת התורה שכל בתורה"ק, וטמון הגנוז 

התלבשות בחי ' שהוא – היצירה עולם בלבושי 

אלו ולבושים מט"ט, השר  בתוך הק ' השכינה

התורה"ק . של האלקי האור  על מסתירים

ìà óëéú úåìòì –––– é"øàì ñðëäì ä" òøùî ïåöø

 ñ"àåà éåìéâ –––– ïåéìòä ïáåì

ë" òå [áלזכות תפילות  תקט"ו  משרע"ה התפלל

יוצאת היתה שבזה לאר"י, לעלות 

לאור  בגילוי וחוזרת  היצירה עולם מלבושי התורה

אור  התורה"ק בתוך  מתגלה והיה דאצי ', האלקי

הגנוז  אוא"ס בבחי ' העליון  דהלובן הלבנונית 

להב "י בתורה"ק  משרים במגיד  כן (כמובא 

לאר "יבפרשתינו) להכנס  משרע"ה שרצה והיינו  ,

הכתר  דאור  הפשוט לאור תיכף  לעלות ועי"ז

בתיקון  העולם כל את תיכף  לתקן ועי"ז העליון

נכנס  היה שאם מפאנו הרמ"ע [וכמש "כ השלם.

למקומו בגופו נכנס  תיכף היה לאר "י , משרע"ה

היה  ומשם שבביהמ"ק, הקדשים בקדש האמיתי 

העולמות כל של המראות את בנ"י  לכל פותח

דאורייתא, ימא את  להם בוקע שהיה ע"י  העליונים

שיבקע  מהגלות ביציאה לעת "ל, כן שיהיה כמו

כמו דיליה בקנה דאורייתא ימא את משרע"ה

סוף ]. ים את ביצי"מ שבקע

_________________________

בעזה'י.א. הבא שבוע  יושלם ובל''נ  בדקדוק נכתב  לא מוגה. אינו למעשה. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  ואתחנן פרשת דא"ח כהליקוטי 

 â"ñ  ä"ô –––– 'äâñôä  ùàø  äìò'

êà [âעלה' למשרע"ה אמר  äâñôä הש "י  ùàø

י'ה שבטי בספר ואי ' וואלי וגו ', (מהרמ"ד

חוקת) ס "ג',פר' 'פה על מרמז ש 'פסגה' ובעו "ס ,

העליה  של זו  גבוהה לדרך  הש"י הסכים שלא והיינו

בנ"י שחטאו שאחרי היות  הכתר , אור אל תיכף 

היו זו גבוהה בדרך משרע"ה נכנס  היה אם הרי

להתעלות יכולים היו שלא ישראל מנשמות  חלק

תיקונם  מקבלים היו ולא זו גבוהה לעלייה תיכף 

לעלות שצריך למשרע"ה הש"י אמר  וע"כ הנצחי ,

והצמצומים, הלבושים דרך דוקא הכתר  אור אל

מקודם  שיעלה ע"י  היינו  ס "ג', ב'פה המרומזים

בינה, שערי  מחמישים הנ' [שער  הבינה לראש 

הר  אל משה 'ויעל הפסוק על הק ' מהאר"י וכדאי'

הנו"ן  שער  אל עלה פטירתו שביום בו, נו"ן – נבו '

העליון  שמשביל הבינה], ראש  שהוא בינה, דשערי

דל"ב  העליון לנתיב יתקשר  הבינה ראש  של הזה

ראש  עם מתאחד הבינה [שראש  חכמה נתיבות

יתעלה  עי "ז  ורק ונתיב], שביל יחוד  בבחי' החכמה

ג"כ  מרומז וזה הכתר , אור  – הרדל"א לאור אח"כ

היחוד  ענין שהוא י"ה, בגימ' שהוא הגי"א', ב'ראש 

היחוד  ע"י  שרק  י"ה, באותיות הנרמזים דחו"ב

י כנ"ל.דחו"ב הכתר לאור  משרע"ה אח"כ  עלה

 à÷ééã 'êùçä ïî øåàä ïåøúé' ìù äìòîä

êøãáå [ã דרך זו דייקא הכתר  לאור (שעולים 

הנ "ל ) ס"ג  פה  – הפסגה  ישנה ראש ,

דברי ובבחי ' החשך , מן  האור  יתרון  של המעלה

וע"ע חז"ל שם הרא"ש ובפי' ע "א  לח דף נדרים (עי'

ע"א  נד  דף מעל )áעירובין שניות הלוחות במעלת 

של  פלפולה לבחי ' זכינו  שעי "ז  ראשונות , לוחות 

ישראל], לכל במתנה משרע"ה [שנתנה תורה

המעלה  היתה הראשונות שבלוחות שאף והיינו

אחד' ענין  התורה בדברי ש'כל כן (כמובא 

פ "ז ) סנהדרין דבדברותהתוספתא היינו  ,

מ"מ  האלקי , הפשוט אור  נתגלה הראשונות 

מן  האור יתרון  של המעלה ישנה השניות בלוחות 

מתוך  הפשוט אור  אחדות  'יתרון  בבחי' החושך,

המשתנות' תנינא פעולות  בליקו"מ  רביז"ל (כלשון

ב) כשהאור סי' מעלה ויתרון עדיפות שישנה היינו  ,

הפרטים  ריבוי מתוך  דייקא מתגלה הפשוט האלקי

וכל  הפרטים כל אח"כ נהיים שבכך  והצמצומים,

האור  את  להחזיק כלים ריבוי  בבחי' הצמצומים

לכל  זכינו השניות  הלוחות  וע"י  הפשוט, האלקי

ע"י שנהיה התורה פרד"ס  של הגדול הריבוי

לאור  כלים אח"כ נהיים שכולם התורה פלפולי

היכולת לו יהא יהודי שכל באופן  הפשוט, האלקי

המיוחד  הכלי  את  ולקבל למצוא הכלים רוב ע"י 

זה  כלי ידי על לקבל יוכל הוא שגם עבורו המתאים

סופי. האין  הנשגב  האלקי האור  את 

íéîåöîöä êåúî é"øàì ä" òøùî ìù  äéìòä

íéîåöîöä êåôäì é"áçàî 'à ìëì çë  úðúåð

íéìëì

 äæå [ä שמשרע"ה ע"י  שנהיה התיקון  בחי ' גם

לזה  וזכה בא"י, להקבר  תיכף  נתעלה לא

בספרי [כדאי' פטירתו , אחר  הברכה רק וזאת  (פר'

טז ) משרע"ה פסקא קבורת מקום בין  מחילה שיש 

הוי וא"כ המכפלה, מערת עד ההולכת  בחו "ל

לקבורת פתח כעין  עפרון  שבשדה המכפלה מערת

התמונה, ס' בשם איתא ראובני ובילקוט משרע"ה,

בשם  שרה  חיי פר ' מהרחיד "א  אנך  בחומת  (והביאו

ש'דה  מ 'ערת בפסוק שרמז  מגרמייזא  אליעזר רבינו

משה) ר "ת קבורתוה 'מכפלה אחר  משרע"ה שעלה

שעי"ז  המכפלה], במערת  באר "י  לקבורה בחו "ל

בזה  נתן לאר "י , הצמצומים מתוך משרע"ה שעלה

וההסתרות הצמצומים כל את  להפוך לבנ"י  הכח

שיהפכו בתורה"ק, הגנוז האלקי  האור על שישנם

_________________________

שליט"אב. זילבער להגרי"מ דרך בים בס' כא)עיי' עמ' בזה.(ח"ג מש"כ 



לנפשך  חכמה דעה כו 

יהודי כל יכול ידם שעל ולבושים כלים לריבוי כולם

לקבל  יוכל ובתוכם ידם שעל ולבושים לכלים לזכות

דהתורה"ק . האלקי  האור  את

 éìááë äëìä éîìùåøéå éìáá 'çîã àäá íòèä

' íéëùçîá' 'éçáá àåäù óà ––––

åäæå [ å שכשיש הפוסקים בכללי  דאי' מה בבחי'

היא  ההלכה לירושלמי  הבבלי בין מח'

בחז "ל נקרא שהירושלמי  ואף חדש כהבבלי , (זהר

ע"ב) קיב דף  תלמוד איכה , זה - "'והאור ' בלשון

תלמוד  ואילו  דאורייתא", נהורא דנהיר  ירושלמי 

בגמ' נקרא הוא בבלי  וכן  ע"א, כד  דף (סנהדרין

שם) של בזו"ח תלמודה -זה הושיבני' "'במחשכים

הגלות, בחשכות נכתב בבלי שהתלמוד  בבל",

דרך  וכן  באר"י, שנכתב הירושלמי  התלמוד  לעומת

באריכות פלפול של באופן הוא הבבלי של הלימוד

התלמוד  משא"כ  וכו ', וסתירות קושיות  וריבוי 

מתקיים  מ"מ יותר , פשוט באופן שנכתב הירושלמי 

מן  היוצא האור  ד 'יתרון הנ"ל הבחי ' בבלי  בתלמוד

החושך  מתוך  היוצא שהאור  היינו דייקא, החושך'

דהירושלמי, הישר  מהאור  יתרון לו  יש דהבבלי

וכו', והסתירות  הקושיות הפלפולים ריבוי שע"י

האור . יתרון בחי' נהיה שעי "ז  כלים ריבוי  נהיה

מהחושך  נהיה האור את מגלה שכשהחושך והיינו

הגמ' בדברי הביאור  הוא וזה האור , יתרון בחי '

ע"א) עה דף  עדיף (כתובות מינייהו וחד אביי  "אמר 

להתם  סליק  כי מינן  וחד רבא אמר מינן, כתרי

הכא  הוה דכי  ירמיה רבי דהא מינייהו, כתרי עדיף

ידע הוה קרילא להתם סליק  כי רבנן, קאמרי מאי 

יתרון  של הנ"ל מטעם והיינו טפשאי", בבלאי  לן

דייקא. החושך  מן  הבא האור

 úåìåòô éåáéø êåúî à÷ééã 'ä ãåçé éåìéâ úìòî

 úåðúùîä

ïëå [æ לעת "ל שיתגלה ה' יחוד גילוי  בענין הוא

שעי"ז  המשתנות, הפעולות  ריבוי מתוך

שנתגלה  ע"י שאת, ביתר  היחוד לגילוי יתרון הוי

מה  שאף עד כ"כ  היחוד  וחריפות  חוזק תוקף 

כלי ונהיה ביחוד  נכלל מהיחוד כהיפך שנראה

שמחוץ  דבר  שום שאין  מתגלה ובזה היחוד , לגילוי 

הוא  אדרבא הרי היחוד כהיפך הנראה שאף ליחוד,

ביתר  היחוד תוקף את המגלה וקישוט כלי תוספת 

שע"כ  החסידות  ביאור  את  הבאנו [ובמקו "א שאת.

'אחד' תיבת  דוקא היחוד  בפסוק תיבת נזכר  (ולא 

ריבוי'יחיד') מתוך יהחוד התגלות  על המרמז  ,

השמים, רוחות  וד' והארץ רקיעים הז ' עולמות 

זו) כונה בפוסקים ].(כמובא

 ïôåàá à÷ééãå ––––  åðòð éàãåá ä" òøùî  úåìéôú

 úåìéôú å"è÷úã

æ"ëå [ç שהתפלל התפילות  תקט"ו במנין  מרומז 

שבפשטות לאר "י , להכנס  משרע"ה

תפילותיו, נתקבלו שלא כביכול נראה ובחיצוניות

מספה"ק  ידוע בר â אך שום של תפילה שום שאין 

מעין  לכה"פ שתפעל ללא ריקם חוזרת  ישראל

אלקים  בית [עיין  עליו האדם שביקש  הדבר 

בזה וי"ט)להמבי"ט פי"ח התפילה  וכ "ש (שער  ,[

פעולתם  שפעלו שבודאי משרע"ה של תפילותיו 

שהש "י אלא ביותר, המובחר  באופן בשלימות

בדבר  עוד  אלי דבר  תוסף  'אל למשרע"ה אמר

של  זה במנין דייקא מלהתפלל אותו ועצר הזה',

בודאי שאמנם הנ"ל, ענין  על לו  לרמז תקט"ו ,

להכנס  תזכה ובודאי  תפילותיך , כל לפני שהתקבלו

_________________________

ע "ב)בגמ'ג. לב דף  ובזוה"ק(ברכות  ריקם, חוזרת  תפילתו  אין בתפילתו  המאריך כל חנין ר' אמר ע "א)אי', קסה דף  (ח "ב

ובמאירי ריקם, חוזרת תפילתו אין בדמעות  שהמתפלל  ע "א)איתא, קטז  דף בטוח(ב"ב אדם של לבו  יהא לעולם וז"ל, כתב
אדם  כל  וכן בזה"ל , כתב  הכרי תרומת  ספר ובהקדמת  עכ"ל. הגזירה, את מבטלת כתיקונה נעשית  כשהיא שהתפילה
עולם  בחיי ועי' עכ"ל. נפשו , לצורך  למעלה פרי עושה למטה פרי עושה אינה ואם ריקם, חוזרת אינה בכוונה שמתפלל

כח ) פר' ח"א זצ"ל מסטייפלע בזה.(להגאון מקורות  ללקט שהאריך 
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סבור  שאתה באופן  שלא אלא לאר"י, לבסוף

דייקא  אלא כנ"ל, הכתר  לאור תיכף  ולעלות להכנס 

הכלים. ריבוי על שמרמזים התפילות ירבוי  ע"י

 ïéðîá æîøðä ãåøéôä êåúá äìâúî ãåçéä ó÷åú

å"è÷úã

èøôáå [è של הענין  דת"ק-ט"ו במנין נרמז

מיחוד  כידוע ובינה, חכמה יחוד 

דף הכתפיים רוה "ק  בשער המובא  הזכירה  יחוד (ה "ה 

האלף ל ) של החלוקה בחי' על מרמז הת"ק שענין ,

חו "ב  של הפירוד  על מרמזים שהם כתפיים לשתי 

– ת "ק  בגימ' ו 'כתף ' לשנים, שנתחלקו והבל, קין –

והיינו דחו "ב, יחוד על מרמז י "ה גימ' שהוא ו 'ט"ו'

תהיה  לאר "י  שלך שהכניסה למשרע"ה הש"י שרמז

וזה  די "ה, ליחוד הת "ק , של הפירוד  יחוד ע"י  דייקא

זה  ובמנין באופן שדייקא התפילות , בתקט"ו  הרמז 

היינו לאר "י , בשלימות  משרע"ה לבסוף  ויכנס נכנס 

המתגלה  די"ה היחוד  ושלימות גמר ע"י דייקא

האחדות בבחי ' דייקא, דת"ק הפירוד מתוך

המשתנות, פעולות  ריבוי מתוך דייקא המתגלה

הבא  והיחוד  האור  ליתרון  ישראל כל יזכו  שעי"ז

רביז"ל  דברי [ובבחי ' דייקא, והפירוד  החושך  מתוך

סק ''ח  נו סי' קמא השלום )ã(ליקו"מ מעלת בגודל

כי משרע"ה, של הדעת  מתוך דייקא היוצא המופלג

ה'לל ש'מאי מ'חלוקת ר"ת עמוקות מש "ה (מגלה

עד) משרע"ה אופן  של שהדעת שמים, לשם מח' ,

המופלג, להשלום זוכים ועי"ז הנ"ל, פירוד  מאחדת

הרגיל שלום של מהדעת נעלית נחלקו שהיא (שלא 

כלל ) הצמצומים קודם שמכל נזכה שלבסוף ,[

שעברו גבול, ללא הרבים והפירודים וההסתרות

לכלים  כולם יהפכו  הדורות, בכל ישראל בני על

האלקי האור  את בתוכם להחזיק גבול, בלי מרובים

אחד  כל שיזכו באופן הש"י, של סופי האין  הפשוט

מהיחוד  חלק  ולהיות  להכלל בנ"י  מנשמות ואחד 

בב"א. גמורים ברחמים שיתגלה השלם

äôéç øéòáù æ"òåò  úëä ïâî úå÷çøúä

àì [ é.' åâå  éðô ìò  íéøçà  íéäìà êì  äéäé

קודש  אש שלהבת  ברשפי מורנו  דיבר

ר "ל, זרה לעבודה קירבה מכל התרחקות  בדיני 

ע"ז ) הל ' יו"ד  בשו"ע  הדבר (המבואר עתה שנוגע ,

ידוע עצים גן  לגבי למעשה הנמצא (גארט"ן )הלכה

ידועה לכת השייך  חיפה, התרחקות בעיר (שמפני

להדיא) הטמא שמם  את  נזכיר  לא אתמע "ז שנטעו  ,

קבור  זה בבית ששם משכנם, לבית  סביב הגן  עצי 

ההיא  הכת עורכים ושם שלהם, מהטמאים אחד

_________________________

אהבה ד . היא המחלקת  זה באמת כי שלום של  מהדעת יותר מאד גדול דעת באמת  שהוא שמים לשם שהוא מחלקת יש אך
לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו  גדול  ל:)ושלום וזה (קדושין לזה זה אוהבים שנעשו עד  משם זזו  לא בסופה והב את

לברכה זכרונם רבותינו  ה)שאמרו  פרק כנ ''ל (אבות  אהבה היא שבאמת הינו להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלקת
שכתוב  כמו  אהבה בחינת להתקיים סופה כ''א)וזה בחינת (במדבר הוא משה כי משה בחינת וזה כנ ''ל בסופה והב את 

שמאי  שמים לשם מחלקת  בחינת שהוא הדעת  בחינת כן ועל שמים לשם מחלקת בחינת  שהוא הדעת  שמים לשם מחלקת 
ע ''ד)הלל אופן עמוקות  במגלה עיקר (כמובא כי משה ידי על  מצרים גאלת היה כן ועל  שמים לשם מחלקת בחינת  שהם

שכתוב כמו הדעת ידי על  ט ''ז )הגאלה וכו '(שמות אתכם הוציא ה' כי כ''ג)וידעתם עוגה (ויקרא בחינת וזה וכו' ידעו  למען
שהוצ  מצות  שכתובדהינו  כמו מחלקת  בחינת  היא מצה כי ממצרים מ''א)יאו שהוציאו(ישעיה וזהו  כאין יהיו  מצתך  אנשי

וזה  כנ''ל  בדעת  תלוי זה כי שמים לשם מחלקת היה לא בודאי בגלות  הדעת שהיה במצרים כי דייקא שהוציאו ממצרים
מן  טעם בהם טעמו בגלות הדעת היה ששם ממצרים שהוציאו  מחלקת  בחינת שהיא שהמצה הינו ממצרים שהוציאו  עוגה
לשם  מחלקת בחינת שהיא גדול  דעת  בחינת שהיא מן טעם בהם היה מצרים הגלות  מן המחלקת בחינת  שהוציאו  לאחר כי

בחינת  וזה כנ''ל  ט ''ז )שמים שכתוב (שמות  כמו מלחמה לשון במן הנאמר השמים מן ל''ה)לחם לחמי (תהלים את  לחם
כנ ''ל). שמים לשם מחלקת  בחינת הוא הדעת שהוא שהמן הינו  מחלקת בחינת



לנפשך  חכמה דעה כח

לערוך  זה לבית שנכנסים ולפני  תיפלותיהם, את 

זה בגן  קודם הם מטיילים תיפלותיהם הוא שם (שכן

המועיל הדעת יישוב  להם  מוסיף  בגן  זה שטיול דרכם ,

שלהם) תיפלה וכמה לצורך בכמה מורנו והאריך ,

[וכבר  זה לגן  בכניסה שיש חמורות  חששות

שיש  ואף כדלהלן , ישראל מגדולי כמה אסרוהו

דלהלן , מהחששות בכמה ולפלפל לדון מקום עדיין 

הבעל "ט) בשבוע  בל"נ בעז "ה בזה נעסוק מ"מ (ואולי ,

לכה"פ  ידעו  למען החששות  כל בקיצור עתה נזכיר 

כל  שע"כ  חמורים, וחששות שאלות זה בדבר  שיש

בטומאת ח"ו ילכד שלא משם, ירחק נפשו שומר

ה"י]. דע"ז אביזרייהו

ìù ø÷ùä úåìôéúá  íéðéîàî ì"ðä úëä éùðà

 æ" òåòë  íðéãù íéøöåðä

 úéùàø [àéבאמונת מאמינה זו שכת ידוע

אמונת שדין  הנצרות , של שקר

הרמב"ם  שפסקו  כמו  ע"ז  כדין  היא äהנצרות 

קמא)והרמ"א סי ' ע "ז הל' שתיפלות(יו"ד היינו  ,

שקר  נביא לאדם מתפללים שהם ימש"ו הנוצרים

אין  הנ"ל הכת  בבית ואמנם לע"ז , נחשב שלהם

הנוצרים, כדרך  וערב שתי של צלמים שם נמצאים

הטפילה  באמונה מאמינים הם שגם היות מ"מ

ה "י)כנוצרים אנוש לבן  תפילה  לחוש (של יש הרי ,

[איבע"א  ע"ז  דין  יש זה במקום לתיפלותיהם שגם

או שם, הטמון שלהם הכומר  אל להתפלל שכוונתם

הנוצרים]. של הידוע הטמא האיש  לאותו 

 øå÷éáä äìâð ô" ò  íéøåñéà  äîëî øåñàì ùé

äæ ïâá

äðäå [áé אחד לכל קוראים האלו  הכת  אנשי

זה, בגן  בחנם לטייל ג"כ לבא

ומקבלים  והמבקרים התיירים כל בביאת ושמחים

תמונות ועושים יפות  פנים בסבר  שם אותם

בפה (פאטאגראפיר "ן ) למטיילים ואומרים עמהם,

מתפארים  וכן לכאן, שבאתם כח' 'יישר  מלא

הפירסום שלהם בכלי  הכת מאמיני אנשי (ואצל 

בעולם) לטייל הפזורים הבאים המטיילים רוב על

של  חששות  כמה יש  זה ובכל שלהם, בגן

איסורים.

àìå כתב הרי  הנסתר , תורת ע"פ  מיבעיא

הטומאה  מגודל לאברהם חסד בספה"ק

אסיפת למקומות  כשמתקרב באדם הנדבקת 

נשמת ומסתלקת נאבדת שעי"ז ע"ז , לשם הגויים

כו"כ  יש  התורה"ק  נגלות ע"פ  אף אלא האדם,

מדינא. זה בגן הביקור לאסור צדדים

äùòðùëù àéãäì åáúëù íéðåùàø äùù

íù õåçøì øåñà æ" òì éåðì  õçøîä

 äðäã [âéע"ז במשנה ע"ב)אשכחן מד  (דף

ע"ז , שם שהיה במרחץ רחץ שר "ג

נכנס  שהע"ז  היות  ההיתר  טעם מבארת  והגמ'

ואח"כ  המרחץ, מקודם בנוי שהיה המרחץ, בגבול

וז"ל  למרחץ, נוי  תוספת  לשם הע"ז  הוסיפו 

רבן  את  פלוספוס  בן  פרוקלוס שאל שם, המשנה

אפרודיטי של במרחץ רוחץ שהיה בעכו  גמליאל

מאומה  בידך ידבק לא בתורתכם כתוב ליה אמר

של  במרחץ רוחץ אתה מה מפני החרם מן

וכשיצא  במרחץ, משיבין אין  לו  אמר אפרודיטי,

בגבולי, באה היא בגבולה באתי לא אני לו  אמר

אלא  לאפרודיטי  נוי מרחץ נעשה אומרים אין 

נפסק  וכן  ע"כ . למרחץ. נוי אפרודיטי נעשה אומר 

בשו"ע ס"ג )להלכה קמג סי' שם (יו"ד  ומוכח ,

התוס' נעשה)בדברי וכי נעשה (ד"ה היה שאם

_________________________

ג)בפיה"מה. א, עובדי (ע"ז  כולם כיתותיהם שינוי לכל  משיח  טענת  הטוענים הנוצרית האומה שזו  דע  בזה"ל , כתב
מאכ "א מהל' ובפי"א זרה, ע "ז(ה"ז )עבודה מהל' אידם (ה"ד)ופ"ט יום ראשון ויום הן זרה עבודה עובדי 'הנוצרים כתב 

ע"כ. הוא'.
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לרחוץ  מדרבנן אסור היה לע"ז, נוי  לשם המרחץ

ראשונים, בכו"כ להדיא עוד  אי' וכן  זה, במרחץ

ומאירי,ה"ה  ר "ן ריטב"א, יונה, (כולם רבינו

ע ''ב) נ ''א  דף ע''ז בשם במסכת כתבו  שכולם

אסור  הע"ז , אל נוי  לשם הגן  נעשה שאם הראב"ד 

הגן . אל להכנס 

 ÷ø àåä íðçá í" åëò ïâì ñðëäì øúéää  ìë

 æ" òì éåðì úéùòð  äðéàùë

 ô"òå [ãé שאף מובן הנ"ל הראשונים דברי כל

בגמ' מאידך  נא)שאשכחן  (בדף

של  לגינה להכנס שמותר  הנ"ל], בשו "ע [ונפסק 

לגינה  הכניסה על כסף  מבקשים אינם כשהם עוע"ז 

אותם  שמחזקים  מצד אסור יהא  כסף  מבקשים (שאם 

זה) נעשתה בכסף  שלא באופן  רק  זה כל הרי  ,

באופן  אך הע"ז, אל נוי להוסיף  כדי הגינה

להכנס  אסור  לע"ז , נוי להוסיף  בשביל שנעשתה

בשו"ע אשכחן  וכן  בחינם, אף  ס"ג )אליה קלט  (סי'

אסור . לע"ז נוי שכל

íéðåùàøä ìò  ÷åìçéù éî àéãäì åðéöî àì

ì"ðä

óàå [åè ברור באופן  להדיא אשכחן  שלא אמנם

דברי את להלכה ויפסקו שיביאו  בשו"ע

י "ל  מ"מ הראב"ד , בשם הנ"ל והראשונים התוס'

שכיון  הנ"ל, השו "ע בדברי נכלל שהאיסור

הרחיצה  היתר בטעם הנ"ל בשו"ע שנתפרש

נעשית שהע"ז  מחמת  שהוא ע"ז, שם שיש במרחץ

לאו, שומע אתה הן מכלל שרי , ובזה למרחץ לנוי

בעניננו, וה"נ אסור , לע"ז לנוי נעשה  שכשהמרחץ

שלהם  לע"ז  חיזוק לשם נעשה הגן  שכל שנראה

בית אל להכנס  עצמם הם מכינים ששם [וכנ"ל

שבא  אחד בכל ושמחים עבודתם, לעבוד  תיפלתם

הוי וע"כ  הטפלה], באמונתם מחזקם שזה שם לבקר 

שאסור  לע"ז , נוי  לשם כנעשה לכה"פ  הגן  דין

לאחד  להדיא מצינו  ולא וכנ"ל, לשם להכנס 

הנ"ל  הראשונים אלו כל על שיחלוק  מהראשונים

להדיא. זאת שאסרו 

 úøñàð ò÷ø÷á úåìåòô íéùåòùë

óàå [æè אינה עצמה עולם שהקרקע שההלכה

אליה כשעובדים אף (כדאי'נאסרת

שאסרה  מקרא  דילפינן  ע "א , מה  דף ע"ז  בגמ'

עצמם  כשההרים ולא ההרים שעל אלהיהם  התורה 

אלהיהם) פעולותהם כשעושים בפוסקים אי ' מ"מ ,

העצים  שנטעו דידן , בענין כמו  ע"ז, לשם בקרקע

הם  כשמחוברים אף נאסרו לע"ז, נוי לשם

לקרקע.

 à'' ùéøâäå  úåëìä äðùîäî äëìäì  ÷ñôä

 ïééèùøáìéæ é"øâäå

æ'' òëå [æéהלכות משנה בשו"ת  להלכה פוסק 

קל "ט) סי' מרן (ח"ו את שאלו  וכן 

וענה  הנ''ל לגן בקשר זצ''ל אלישיב הגרי''ש

האיסורלאיסור צדדי כל  את שמע  שלא  (אע''פ

לעיל ) כותב שכתבנו  שליט"א זילברשטיין [והגר "י 

להכנס  אסור לע"ז נוי  לשם הגינה נעשתה שאם

האם  במציאות  לברר שיש  שכ ' אלא לשם,

ממציאות וכנ"ל לע"ז , נוי לשם הגן נעשה

מכך  הללו  עוע"ז  שמקבלים מהחיזוק הדברים,

הגן  אצלם שנחשב נראה בגן, שם לבקר  שבאים

הע"ז ]. כנוי

 úåîà 'ã æ"ò êøãî ÷çøúäì áåéçä

ãåò [çé ע"פ הנ"ל מהגן להתרחק ולחייב לדון יש

בשו"ע ס"א)המבואר  קנ שיש (סי'

מבעיא  לא היינו אמות, ד ' ע"ז של מדרך  להתרחק

בגמ' מובא שזה ע"ז, של בדרך להכנס (ע"זשאסור

יב) להתרחק דף שיש  בשו "ע עוד  מוסיף  אלא ,

מציינים  והגר "א והב"ח אמות, ד' ע"ז  של מהדרך

מהגמרא הוא השו"ע יז )שמקור  דף שמביאה (ע "ז ,

דרכך' מעליה 'הרחק הפסוק  ח)את  ה, שמזה (משלי ,

ע"ז . מדרך להתרחק  שיש  ילפינן



לנפשך  חכמה דעה ל

ìá÷ì àìù æ"ò êøãî  úå÷çøúää áåéç  íòè

äðîî äòôùä

äðäå [èé התיפלה לבית  מיוחדת  דרך יש  זה בגן

הדרך , לאותו  סביב הוא הגן  וכל הנ"ל,

חלק  הוא הגן  שכל ולומר  לדון לאסור מקום ויש

ונאמר  נדחה אם שאף אלא לע"ז , הדרך מכלל

מקום  יש  הרי לע"ז , מדרך חלק נחשב אינו שהגן 

לע"ז , הדרך  איסור  של הטעם מחמת שאסור  לטעון 

מינות)שרש "י  ד "ה  יז בדף חיוב (שם  דטעם כותב

הבא  צועקים שהם הע"ז  מדרך ההתרחקות 

לילך  האיסור שטעם מרש"י ומשמע לע"ז , תקרובת 

העוע"ז  מדברי יושפע שמא מחשש הוא ע"ז  בדרך

שם  הבא לכל וצועקים הדרך  על שם שנמצאים

שנמצאים  זה, בגן שייך וכעי"ז לע"ז, תקרובת הבא

עצמם  ומקרבים ההמה, הכת  אנשי  בקביעות  שם

על  כח יישר להם ואומרים שם לטייל הבאים אל

תמונות  עמם ועושים ,(פאטאגראפיר "ן )ביאתם,

אל  הדעת  וקירוב משיכה חשש  עי "ז  שיש  ונראה

אף  נחשב [שבע"ז  העוע"ז , של הטמאים מחשבות 

שנכלל  יתכן  וא"כ  בחז "ל], כדאי ' כמעשה המחשבה

לע"ז  הדרך  של הנ"ל מחשש האיסור כנ"ל (שאיסורו

ומושכים  שם כשעומדים  וכ"ש אחריהם, שילך 

אליהם) המבקרים  דעת את לשונם  .בחלקלקלות

 ïâä  ìëù ïãéã ïåãéðá äãåî  à" åæçä óàù ïëúé

 øåñà

æ"ôìå [ëבחזו "א חידוש שאשכחן אף  (יו"ד הרי 

סקכ"ה) סג  שכל סי' מפרש  שהוא ,

אמות הד ' על רק הוא דע"ז בדרך שישנו האיסור 

[ודבריו הע"ז, לבית  לכניסה הסמוכים האחרונים

יתכן  מ"מ הפוסקים], כל שאר  כנגד  מחודשים

הכת אנשי נמצאים הגן כל שבתוך  שבעניננו ,

יתכן  שם, המבקרים של הדעת  בקירוב העוסקים

ד"א  של האיסור בכלל הגן כל נכלל להחזו "א שאף 

ע"ז  בית  כללשלפני  שבדרך  מחדש שהחזו"א  (והיינו

הע"ז אל  להמשך יבואו שמא חז "ל  שחששו החשש

הע "ז, בית  שלפני האמות ד ' אל בהתקרבות רק הוא 

בכל זה חשש שישנו שמודה יתכן דידן  באופן אך 

במשיכת  העוסקים  הכת אנשי שם שנמצאים המקום 

לשם)ל הבאים  האנשים .ב 

íåùî ,êøãä øåñàì  äãåî ùåáìä óàù ïëúé

 æ" òì úòãä  úåáø÷úä ùùç

 ùéå [àëדברי ע"פ ולהתיר לדחות  שרוצים

הנ "ל )הלבוש קנ שמפרש (בסי'

חשד  משום רק  הוא ע"ז של בדרך  לילך שהאיסור

ע"ז , לעבוד  כדי  זו  בדרך  שהולך  הרואים שיחשדו 

שהכל  דידן, בנידון  להתיר לטעון רוצים ועפ "ז

ולא  הגן , נוי  מפני  היא זה לגן  שההליכה יודעים

יתכן  באמת  אך ח"ו , ע"ז לעבוד  שם שהולך  יחשדו

מפני אסורה עצמה שהדרך  מודה הלבוש  שאף 

ואת הע"ז , אל הדעת  ומשיכת התקרבות חשש 

ולפרש  טעם לתוספת רק  דמוסיף החשש ענין 

הדרך , אל אמות  ד ' התקרבות  של (אך האיסור 

קירוב  מחשש חשד, כשאין אף  אסורה עצמה הדרך 

וכנ "ל ) .הדעת 

ô"äëì íéãéñç øôñäã øåñéàäì ùåçì ùé

 úåãéñç  úãîî

ãåò [áë בספר דאשכחן מה את בזה להביא יש

תלה)חסידים משה (סי' בדרכי המובא

ס"ב) קמט  אוסר (סי' שהס "ח שם בד "מ שמשמע ,

גם  מובילה הדרך  אם אפי' ע"ז של בדרך  לילך 

אחר  לבא å למקום אחרת דרך לו  כשאין ואפילו  ,

דע"ז  בדרך  ילך אם רק  שם, להגיע שחפץ למקום

_________________________

להוו. סבירא והרא"ש יונה וה"ר הואיל  לילך  מותר זרה עבודה בו  שיש לחצר דאף  זה לפי ונראה שם, משה הדרכי ז"ל
רבים  עסקי על דאפילו  הרשב"א שכתב  מה לפי ואפילו  שרי, הכי בלאו  הא האיד  ביום יריד  כשעושים אלא אסור דאינו
משם  עובר דרך  כשאין רק אסור דלא משמע  מקום מכל  שם לילך אסור שם יריד  אין אם דאפילו  ומשמע  שם לילך  אסור



תשע"ז  ואתחנן פרשת דא"ח לא ליקוטי 

של  בדרך  שהעובר בזה מחמיר מאוד והס "ח אסור,

אין  שהד "מ אלא יום, ל' תפילתו מתקבלת  אין ע"ז

כהס"ח ברמ"א להלכה שא"א פוסק  איסור  בחי' (שזה 

בו) לעמוד  רק לציבור לאסור הרמ"א מביא אלא ,

שם  מביא וכן  אחר, למקום מובילה הדרך  כשאין 

אחר  בדרך ללכת חסידות שמידת  הרמ"א

להגיע) שברצונו מקום לאותו אינה (המובילה  אם

הע"ז  מדרך  ארוכה ע"זיותר של  כשהדרך  אף (היינו

מעיקר הרמ"א אסר לא  שבזה  למקו"א  גם מובילה 

כש  מ "מ  מדת הדין, יש כמוה  קצרה אחרת דרך ישנה 

השניה) בדרך ללכת  הביתחסידות  בהגהות  אמנם ,

לחוש  יש  שלכתחילה משמע שם יהודה לחם

האפשר  ככל ולהתרחק  חסידים הספר  לשיטת 

ואף  נוסף, למקום כשמובילה אף ע"ז , של מדרך

שאף  י "ל ועפי"ז כמוה, קצרה אחרת  דרך  כשאין 

ע"ז דרך  נקרא הגן  שאין נימא הוא אם שהגן  (אלא

הגן ) מנוי הנאה לשם  לשם שבאים  לעצמו הרימקום ,

של  החסידות  מידת  את  זה בענין יש לכה"פ 

ע"ז , אל גם שמוביל ממקום להתרחק שיש  הרמ"א,

למקו"א ג"כ מוביל שהוא מובילאף שהגן  אף  (היינו

גם  מוביל הוא שלכה"פ  בודאי מ"מ עצמו, הגן נוי אל

הע"ז ) בית הנ"ל אל חסידות מדת  לכה"פ בכך ויש ,

זה  עבור  כנ"ל ונענש איסור , הוא חסידים [ולספר 

לחשוש  כותב והבל"י יום, ל' תפילתו  תתקבל שלא

להס "ח].

דברי(ויש על שכ' הנ"ל ברמ"א המגיה על לתמוה

כנ"ל  נראה והאמת  בס"ח, שכ"מ הרמ"א

אלא  בד"מ, כמש"כ  מהרמ"א יותר אוסר שהס "ח

כוותיה) פוסק אין  .שהרמ"א

' åëìú àì íäéúå÷åçá'ã åàì

ãåò [âë בחוקתיהם' של הלאו את בזה לציין  יש

תלכו ', ס'דרלא ר 'חק וסימן  רסג  (מל "ת

הרמב"םג'ויים) בזה שכ ' ל ), מל "ת שנכלל (סה "מ  ,

לע"ז  אסיפתם ממקום להתרחק  שיש וא"כ æ בזה ,

שהוא  הנ"ל מהגן  להתרחק בזה שנכלל לדון יש 

הדעת ישוב לצרוך  שם להתבודד  להם מיוחד

כמקום  הגן כל עי"ז נהיה שאולי  לתפילותם והכנה

שם. לילך שאסור  לעבודתם וכינוס  התאספות 

 ïå÷éúäå æ" òåò éãé  ÷åæéçå ' ä  ìåìéçã øåñéà

 æ" ò-ùú –––– æ"òùú  úðùã

 èøôáå [ãë מתפארים שהם לעיל עפמש"כ 

לבקר  הבאים באלו  העולם בכל

בזה  ויש  בעבודתם, עי"ז ומתחזקים ונהנים שם,

הגויים  אצל שנראה ה' חילול של איסור  חשש 

אין  לכה"פ  או  עימם מסכימים לשם שהבאים

שמודה  כנראה נחשב זה והרי אליהם, מתנגדים

החששות אלו שכל עוע"ז , ידי וכמחזק ח"ו, לע"ז

כמה  וידוע חמורים, איסורים של חששות הם

סרך  מכל הדורות  כל במשך היראים כל התרחקו

אצל  היה הפשוט שהמנהג [עד לע"ז קירבה של

בית שם שיש  רה"ר  בדרך כשהולכים שאף  בנ"י 

מפני הדרך, של השני  לצד  עוברים היו  ע"ז,

אסור  שאינו  באופן אף  ע"ז, מבית  התרחקות 

_________________________

כתב  חסידים בספר אמנם זרה, עבודה בה  שיש מעיר גרע  דלא שרי, אחר למקום משם דרך עובר אם אבל אחר, למקום
עכ"ל. כך . כל בזה מחמירים לא אבל  יום שלשים תוך נשמעת תפלתו  אין שם דרך  ההולך דכל

במלבושיהםז. ואפילו במנהגותיהם העכו"ם בדרכי מללכת שהזהירנו הרמב "ם, במושבם ז"ל  ית'וקבוציהם אמרו והוא
לא  הפירוש ובא תלכו " לא "ובחקתיהם ואמר זו  אזהרה נכפלה וכבר מפניכם משלח  אני אשר הגוי בחקות  תלכו ולא
בדברים  שלהם בנימוסות תלכו שלא תלכו לא ובחקותיהם ספרא ולשון ולאבותיהם להם החקוקים בהקים אלא אמרתי

והאסטריאות וקרקטיאות טרטריאות כגון להם לעבודת החקוקים בהם מתקבצין  שהיו מהמושבים  מן  מינים הם  ואלו
עכ"ל.הצלמים  וכו '.



לנפשך  חכמה דעה לב 

מנח"א)מדינא בתשובות בזה הסכימו(עיין  וכן ,

לאסור  ג"כ  ונטו  בזה, ששאלנו רבנים כמה למעשה

לפלפל  מקום יש שכנ"ל ואף הנ"ל, טעמים מחמת 

לו שיש יהודי  כל למעשה מ"מ בכ"ז , עוד ולדון 

הע"ז , טומאת  סובל אין  בלבו, יהדות  הרגש 

מינות, של ספיקא מספק  אף נימא ומתרחק  אם  (אף

מדינא) להתיר מקום  איזה .שיש

 ùéå, תשע"ז שנת  דידן שנה על ברמז  לסיים

היינו ת "ש -ע"ז, לענין מסוגלת שהיא

ע"י שנזכה ויה"ר  הע"ז, של  הסט"א כוח להתיש

לע"ז  קורבה מכל ההתרחקות של ההאתדל"ת 

הארץ  מן גילולים הש"י שיעביר  כבר שנזכה

בתיקון  לחזות  כבר  ונזכה יכרתון כרות  והאלילים

בב"א. שד "י , במלכות  העולם

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


