




תשע"ו  בלק פר' ג של"ס

תשע"ובלק פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו בלק  פר' של"ס

ממממּזּזּזּזהההה:::: ווווגגגגדדדדרררר ממממּזּזּזּזהההה ּגּגּגּגדדדדרררר ההההּכּכּכּכררררממממייייםםםם ּבּבּבּבממממׁשׁשׁשׁשעעעעֹוֹוֹוֹולללל הההה'''' ממממללללאאאאךךךך כ"ד)ווווּיּיּיּיעעעעממממדדדד כ"ב, (במדבר ©©£Ÿ©§©§§¦§©§¨¦¨¥¦¤§¨¥¦¤

 êà  äùåã÷ã  ìéáùäî ÷ðéìå ìåæâì  äöø íòìá

åãéá äìò àì

 àúéà ע"א)בזוה"ק ר"ט ההוא (בלק  חמא כד 

לההוא  לאתון אסטי בלעם דהא מלאכא

מלאך  ויעמוד מיד  הדרך , להטותה דכתיב שבילא,

דלא  שבילא, לאסתמא הכרמים, במשעול יהו"ה

כתרין  ואינון עמין, שאר אינון  ביה יסתייעון

הטעם  שם צבי בעטרת וכתב עכ "ל. וכו', תתאין 

ליבוש  אריה ר' פירש שביל, ולא משעל לזה שקרה

הוא  במשע"ל תבות  דראשי  לאנציט האבד"ק 

רוצה  היה כי ל'יכא, ע'למא ב'האי  מ'צוה ש'כר

טעם  מחמת  השביל זה מישראל לגזול בלעם

דגד "ר  מהרצ"א בגליון שם ופירש וכו', במשעל

גדר  מזה גדר וזהו  ר'חמים, ד'ין ג'דולה תבות  ראשי 

בחי ' הוא ושביל ושמאל, ימין  לנטות שאין מזה

ר "ת שהוא משע"ל לשביל קרא לכן אבא, יסוד 

ינקו שלא כדי  שהוא ליא, עלמא בהאי מצוה שכר

שרצה  היינו בחכמה ולא ימותו  סוד  כי החיצונים,

אבל  אבא, יסוד  בחי ' מן  ליהנות כדי השביל לגזול

זה  מחמת  כי ליהנות  יכול לא במשעל מבחי '

שלא  עובדים שיהו  כדי עניים חכמים תלמידי

כדי עובדים שאינם והיינו ע"כ. פרס , לקבל עלמנת 

יכול  היה לא ולכן עלמא, בהאי מצוה שכר  לקבל

השביל. מזה לינק בלעם

 úåçë íò  úåùîúùä àåä íòìáå ÷ìá 'éì÷

äöåøù úéùòî  äìá÷ ã"ò àåäå  çëá 'îåèä

åîöòì êéùîäì '÷ä úåîù é"ò çéøëäì

åéúåðåöø

ïéðòäå ענין הוא ובלק  בלעם דקליפת  הוא,

שהוא  הטומ' שמות עם ההתעסקות 

לפעול  רוצה שהאדם מעשית קבלה ענין  ע"ד

כח  עם ומשתמש  שמות , ידי  על בכח פעולות

ביטול  ואינו רצונותיו , לעצמו להמשיך  הביטול

שחושבים  הכישוף  בעלי כמו והוא לקב"ה, אמיתי 

הקב"ה  את  להכריח כביכול שמות  ידי על שיכולים

שמות באיזה יכוונו שאם וחושבים דברים , לעשות 

פעולות, לעשות או רוה"ק  עי"כ להכריח יכולים

האיסור , בחומר שנאסר מעשית  קבלה ענין  והוא

ידי  שעל וחושבים אדה"ר, כחטא שחושבים שהוא

פעולות. לעשות או עתידות  לדעת  יכולים שמות

íéèåùô íéîçø êéùîäì àéä äùåã÷ä êøã

 øåîâ  ìåèéá é" ò 'úé åðåöøá

 íðîàå,'מופת לך 'עשה סוד  היא הקדושה דרך

תפלה, וכולו הוי"ה רחמי מעורר  דהצדיק 

משא"כ  למטה, ממעלה העליון האור  וממשיך 

במגיד  ואיתא עינים' וגלוי 'נופל הוא בלעם

ממשה àמישרים  גדול יותר  בלעם היה שבטומ'

_________________________

בדרגי א . מרע "ה דאדביק ממה יותר מסאבי בדרגי מדביק  הוה דבלעם כלומר פתורה וגו' מלאכים וישלח  מישרים מגיד וז "ל

דאיהו  מסאבא בסטר' מתדבק הוה ובלעם בת "ת, מדבק  הוה משה דהא קם, בא"ה אבל קם לא בישראל חז"ל וכדאמור דקדושה,

מינה  דהא שלחן אקרי נמי דכ"י ומשום כולהו, עלמין מתזנין דמינה שולחן דאיהי דבינה בדרגא פתורא רמיז  ולהכי בינה, לקבל



לנפשך  חכמה דעה ד

נכנס  כי  עינים וגלוי  נופל דהיה והיינו  רבינו ,

'גלוי בבחינת היה אך נופל, ענין שהוא חזק לביטול

ולא  לעצמו להמשיך כדי  חכמה בחינת היינו עינים'

מנת על ולא לה' שמתבטל הקדושה בדרך  כמו

ישראל  כלל כי שמים, לשם אלא כלום לעשות 

יחודו לגלות  כדי  הוא ושכינתיה קוב"ה המיחדים

כל  על התפלות ענין  והוא העולמות , בכל ית"ש

יתן  ואם מהקב"ה, וחסדים רחמים שמבקשים דבר 

את ח"ו  להכריח אפשר ואי ברצונו, תלוי  והכל יתן,

למעני ממנו ומבקשים רחמים, לבקש  רק הקב"ה,

אעשה. למעני 

 àåä 'éðà' úðéçáá àåäù øæåâ ÷éãöä øùàë íâ

 àãçë ïéàå éðà ãåñá øåîâ  ìåèéáá

 äæåבלי דאימא מוחין  שהמשיך אדה"ר  חטא היה

מוחין  להקדים צריך  היה ובאמת דאבא, מוחין

לעולם  להקדים צריך כי  לקב"ה, ביטול שהוא דאבא

שהוא  מקיים, והקב"ה גוזר צדיק  ענין וגם הביטול

של  המדרגה והוא לקב"ה, ביטולם רוב בכח רק גם

שהוא  אני לבחי' שנכנסים דאף כחדא, ואין אני 

הגמור  אין  עם ביחד הוא מ"מ גוזר, צדיק ענין 

הולכים  הכישוף בעלי אך  לקב"ה, הביטול שהוא

דשמאל, הג"ר  להמשיך  בכח ורוצים למטה ממעלה

ואף  לקב"ה, לגמרי בטלים שהם הצדיקים כמו ולא

נותן  והקב"ה גזירות  שגוזרים המופלגים הצדיקים

גוזרים, הם כאילו  לשון עם  להשתמש רשות  להם

כל  וזה לגמרי , לקב"ה ביטולם גודל מחמת הוא אך

ישות הוא שהכל בלעם כמו ולא הצדיקים, דרך

וכל  שרוצים, מה בכח להמשיך שאפשר וחושבים

בחירה  לתת כדי  הוא בעולם הכישוף כח ענין 

הוא  הכישוף כח כל כי  בטומ', ולא בקדושה שיבחרו

הקדושה  לו היה רבינו  משה משא"כ  וגיאות, ישות

ענין  עם משתמש  בלעם אך  גמור , וביטול אין  של

גדולה. יותר  ישות  לעצמו  להמשיך כדי הביטול

 øëéð  åðéáà íäøáàì  íòìá ïéá ìãáää

 úåñâá  åà äåðòå ìåèéáá íä íà  íéãéîìúá

 çåøä

äæåדענינו מזה, וגדר  מזה גדר הכתוב פירוש 

כפי הקדושים שמות לכוון הוא בקדושה

רחמים, דין  חסד קוין בג' שהוא העליונה המרכבה

ג'דולה ר "ת  גד "ר והכל (חסד )וזהו  ר'חמים, ד 'ין 

וכמו דקדושה, 'אין ' בחי' שהוא גמור  ביטול בדרך

דהיינו מתפלל, אתה מי  לפני  דע האר"י שכתב

חכמה  של המדרגה והוא בינה, שהוא 'מי' לפני

של  תלמידיו  בין ההבדל וזהו  מי, 'לפני' שהיא

כי הרשע, בלעם של לתלמידיו  אבינו אברהם

אבינו אברהם כי בהתלמידים, ניכרת  ההבחנה

ההבדל, את לראות קשה עצמו  ובלעם עצמו 

יש  של בצורה גם מדבר שהצדיק נראה ולפעמים

הביטול  בחי ' להדיא ניכר ולא וכו ', גזירות וגוזר 

דתלמידי התלמידים, אצל הוא ההיכר אך  שלו,

של  ותלמידיו וגסות, בישות כולם הם בלעם

למדים  ומזה וענוה, בביטול הם אבינו  אברהם

להשי "ת, ביטול שכולו  אבינו  אברהם מדרגת 

הרוח  גסות להם שאין  תלמידיו אצל ניכר  והדבר

בלעם. של כתלמידיו 

 àåä ïéò áåè ìù êøãá  íéëìåä ìàøùé ììë

 úåìì÷ä ìù íéôåøéöä ìë íéëôäîå êøåáé

íéîçøå úåëøáì

ïëìåטובו 'מה הוא ישראל לקדושת  הסימן

כלל  כי ישראל', משכנותיך  יעקב אהליך 

_________________________

היוצא  נהר דאיהו מתפארת  לעילא ההיא קאמינא פתורא באיזה תדע כלומר הנהר, על אשר אמר להכי תתאין, עלמין מתזנין

והיינו  ותפארת, ממלכות להו דאתי דישראל סיוע לבטלא יכיל הוה עילאה, פתורא מההוא יניק  דבלעם דכיון בלק וחשיב מעדן,

מסאבא  דרגא ליה דרמיז קדישא דרגא תחות איהי כלומר עמו, בני איהי מלכות , דאיהי ארץ כלומר עמו, בני ארץ דקאמר

עכ"ל. עילאה, לדרגא דרמיז  בדרגא דביק  דאת וגומר, מבורך תברך אשר את  ידעתי ולהכי בלעם, ביה דמדבק



תשע"ו  בלק פר' השל"ס

דקדושה בדעת  דבוקים הוא ישראל דטו"ב (פירוש :

כידוע) הדעת  שם שהוא אהו"ה אהליך שם טובו  ומה ,

במאמר  בזוה"ק כמ"ש  יבורך  הוא עין  טוב ענין הוא

ברהמ"ז , לברך צריך עין  שטוב זו, בפרשה הינוקא

האמיתי עין הטוב הוא חד שכולו  העליון העין  כי

בסוד אחת עין שהוא דא"א פקיחא עינא (פירוש 

בהאי  שמאלא לית כי ימין, בעין שמאל עין התכללות 

באדרא) כמ"ש  כל עתיקא עם שמנסה אף  בלעם ולכן ,

כלל  אך ולקללם, ישראל את  להזיק שלו הצירופים

מצטרפים  ממילא גמור, בביטול שהם כיון  ישראל

ישראל, כלל על החולקים מכל הצירופים כל

שום  אין כי ברכות, ונעשים הדיבורים כל ומצטרף

גמור  בביטול דבוקים שהם מחמת ישראל נגד כח

גולם בחי' שהוא חכמה של המדרגה גי'שהוא (גל "ם

עתיק חכמ"ה) פנימיות  שהוא חכמה ופנימיות  ,

'היולי ' פ"א)נקרא מ"ב שער בע"ח ושם (כמ"ש

שיכול  גולם בחינת הוא כי הצירופים כל מהפכים

מתהפכים  הקללות  כל ושם אופן , לכל להתהפך

הקב"ה  את רק מחפשים ישראל כלל כי  לברכות,

לבדו. לה' בלתי עושים דבר  ובכל

 ÷éúîäì êøãäå íéðéò 'á ãâðë áà æåîú éùãç

ìåèéáä àåäù 'ïéò áåè' éãé  ìò  åìà íéùãç

 ÷éúò  úåéîéðô äîëç úåéîéðôã

 äðäå עינים ב' כנגד הם ואב תמוז אלו חדשים

ע"ד ) צ' בשעה"כ עיני(כמ"ש נאמר זה ועל

דקדושה, טוב לעין לזכות  וצריך מים, יורדה עיני

ומבוטלים  שבטלים ידי על המקדש בית  ולבנות 

בכל  התפלה בעולם דבוקים להיות וצריך לא"ס,

להכנס  ולא ה', חסדי רק  הוא שהכל ולדעת עת ,

ולהכנס  לי, לעזור מוכרח שהקב"ה לחשוב בכח

בכל  בביטול רק  ללכת  צריך אלא כזאת, לישות

עתיק , פנימיות שהוא חכמה לפנימיות  ולהכנס עת ,

זה  היה בכח, לפעמים שהלכו  הצדיקים אפילו ולכן

של  ובמדרגה גמור, ואין  בביטול שהיו  בצירוף רק 

ביתך' אבוא חסדך ברוב 'ואני וזהו  כחדא. ואין אני 

לבקש  וצריך  חסדך, ברוב להיות  צריך דהכל

'למעני כמ"ש  שמו  למען  רק  שיעשה מהקב"ה

קץ, אין רחמים שיומשכו ולבקש אעשה', למעני 

כל  מתהפך  לישראל שיש הגדול הביטול ומרוב

והגויים  שהרשעים הדיבורים וכל הצירופים

טובים  לצירופים הכל מתהפך עלינו , מדברים

בעין  עין  של אלקות לגילוי יתהפך והכל ולברכות ,

ציון . את  ה' בשוב יראו 

ïëìåשאינו שולחן , לערוך מגיעים כאשר צריך 

אדם  של שולחנו  אלא ושתיה, האכילה רק

כמ"ש  להיות צריך והכל עבודות, הרבה כולל

של  כוס וענין השולחן , סדר בענין בזוה"ק  הינוקא

ומבטלים  ומהפכים ימין  ביד  הכוס שנותנים ברכה

כמ"ש  הארץ ברכת ב' בברכה ובעיקר  הדינים, כל

הדינים  כל שיומתקו שנזכה יעזור וה' בזוהר . שם

עתיק  מרחמי גדולים חסדים ויומשכו ישראל, מכלל

ענין  וכל ומזוני, חיי  בבני צריך  אחד  שכל ענין  בכל

ברוחניות פרטות  בפרטי  צריך  אחד  שכל וענין

ה' בשוב יראו  בעין לעין  שנזכה עד  ובגשמיות ,

בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת ציון,

אמן .



לנפשך  חכמה דעה ו 

תשע"זשלח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז שלח פר ' של"ס

אאאאנננניייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכננננעעעעןןןן אאאאררררץץץץ אאאאתתתת ווווייייתתתתררררּוּוּוּו אאאאננננׁשׁשׁשׁשייייםםםם ללללךךךך ׁשׁשׁשׁשללללחחחח ּלּלּלּלאאאאממממרררר:::: ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאלללל הההה'''' ¦£¤£©©§¤¤¤Ÿ§©§¨£¨¦§¨ª¥¤¤¥©§©וווויייידדדדּבּבּבּברררר

בבבבההההםםםם:::: ננננׂשׂשׂשׂשייייאאאא ּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשללללחחחחּוּוּוּו אאאאבבבבתתתתייייוווו ללללממממּטּטּטּטהההה אאאאחחחחדדדד אאאאייייׁשׁשׁשׁש אאאאחחחחדדדד אאאאייייׁשׁשׁשׁש ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ללללבבבבנננניייי ¤¨¦¨Ÿ¥¦§¥¦§¨¥¦¤¨¦¤¨§©¥£Ÿ¨¦§¨Ÿננננתתתתןןןן

ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל בבבבנננניייי רררראאאאׁשׁשׁשׁשיייי אאאאננננׁשׁשׁשׁשייייםםםם ּכּכּכּכּלּלּלּלםםםם הההה'''' ּפּפּפּפיייי עעעעלללל ּפּפּפּפאאאאררררןןןן ממממּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאתתתתםםםם ¥¨§¦¥§¥¨¦¨£¨Ÿ¨¤¦¦§©¨¨©¦ª©§¦©ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשללללחחחח

א'-ג')ההההּמּמּמּמהההה:::: י"ג, (במדבר ¥¨

 úåâøãî âéùäì éãë  íéìâøîä çìù åðéáø äùî

äùåã÷ä äðéëùä àéäù  äðåéìòä õøàä

 é" ùøáå מצוה איני אני 'לדעתך ', לך שלח הק '

ישראל  שבאו  לפי שלח, תרצה אם לך 

א')ואמרו כמו(דברים לפנינו אנשים נשלחה

נמלך  ומשה וגו', כולכם אלי  ותקרבון  שנאמר 

שנא' טובה שהיא להם אמרתי  אני  אמר  בשכינה,

ג ') חייהם (שמות  וגו', מצרים מעני אתכם אעלה

המרגלים  בדברי לטעות  מקום להם נותן שאני

ישראל  ארץ ענין הנה עכ"ל. יירשוה, לא למען

הק ', השכינה שהיא העליונה הארץ על מרמז 

כל  להשיג כדי  המרגלים שלח ע"ה רבינו  ומשה

עינים  במאור  כמ"ש  העליונה השכינה ,àמדרגות 

דעת בזה שישיגו היינו  לדעתו , אותם שלח ומשה

_________________________

העליונה א . ארץ בחי' המושכלות בדרך מרגלים של הפרשה כל בזוהר שפירש מה דנודע שלח): פרשת (ריש  עינים המאור וז "ל

דרך  הוא ידה שעל הבא, עולם של והכלי החומר הוא ישראל שארץ ידוע  כי אחת, בדרך הן והפנימיות הפשוט  באמת  כי יעו"ש.

הדר  וכל אלוה, לו שיש  כמי דומה ישראל בארץ הדר כל ז "ל כמאמרם לארץ, בחוץ העובד מן נקל היותר הבא לעולם מבוא

ההיא, מדינה של השר ידי על אצלם לירד צריך השפעתם כל הם בטהרה ע"ז  עובדי לארץ שבחוץ ישראל כי וכו', לארץ בחוץ

שוכנין  שהן השר דרך עוברת ההיא, השפע  להשפיע  יתברך  הוא שיסכים אחר מקום מכל ב"ה, מהבורא מבקשים שהן אף כי

ישראל, ארץ בחי' פנימיים החיים ארץ העליונה לארץ לזכות  השלימה שעבודה ונמצא ז"ל, האר"י בכתבי כמ "ש  והבן במדינתו

וכו'. במושכלות תבין הפשוט  מן לכן ישראל, בארץ הנקל הדרך  הוא

להשיג  ושכלך  הפנימי כחותיך כל לך  שלח בודאי משה בחי' שהוא דעתך בחינת  להשיג בכדי ר"ל 'לדעתך', לך  שלח וזהו שם:

הרע  ודוחה הטוב שבורר בודאי לדעתך , שנקרא לבחי' שבא ידי על כי לעצמו, רע  חלק בורר אדם וכי וזהו כאמור. במושכלות 

בבחירה  לאדם שהנחתי הוא שזה לפי שלח ' תרצה 'אם רק  ישונה, שלא כך  דוקא שיהיה שאגזור ר"ל לך', מצוה 'איני אך  והבן.

יתברך, האל רצון כפי שיהיה הגזירה היתה ואם גו', הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה ט"ו) ל' (דברים שנאמר כמו

רע  בחי' שום היה ולא טוב, כולו כך דוקא שיהיה מצוה היה יתברך  הבורא חפץ היה אם באמת כי לבחירה, נחשב היתה לא

שיהיה  האל וגזר שצוה צווי בחי' זה והיה טוב, לעשות מוכרח האדם היה יתברך  הבורא רצה אילו הוא זה צווי בחי' כי בעולם,

עשיית  שיהיה כך, דוקא שיהיה ולגזור לצוות רצה לא יתברך  שהוא אך בחירה, יהיה שלא באופן טוב לעשות ההכרח דוקא

יתברך  שצוה אף  להטיב, דוקא מוכרח  ואינו לו, פותחין כמ"ש יעשה רע  לעשות יחפוץ שאם לבחירה, זה הניח  לכן הכרחי, הטוב

לאדם  יהיה שלא הכרחית  גזירה ולא עצה נתינת  שהוא בו אומרים שאנו האמור ממש צווי בחי' זה אין מקום מכל בחיים, ובחרת

אל  לשמוע  ירצה לא שאם בבחירה זה שהניח  רק  הכרחי, צווי בחי' שיהא יתברך  הבורא צוה לא זה צווי ובחי' אחרת, ברירה

הו  בריך  הקודשא של מעשיו שסתר סתור וזהו שלח '. תרצה 'אם וזהו ההיפוך , לעשות יוכל שבלתי עצתו האומרים אותן כי א,



תשע"ז  שלח פר' ז של"ס

הארץ  שהיא הק ' השכינה דרכי וישיגו דמשה,

העליונה.

 ï"áã ï"á úåâøãî 'áá äìéçú  úéðáð  äðéëùä

 ã"áîå é"áî äøéëæå äãé÷ô ñ" äù ä" îã ï"áå

 äðäåמדרגות מד' נבנית הקדושה השכינה

דב"ן , ומ"ה דמ"ה, וב"ן  דב"ן , ב"ן שהם

דמ"ה האחרונים)ומ"ה בשבועות שנתבאר ,(כמו

בחינת הוא דב"ן ב"ן  ראשונה מדרגה והנה

בחינת הוא דמ"ה ב"ן  שניה ומדרגה פקידה,

ברמח"ל כמ"ש  הגאולה)זכירה ובכל á(במאמר

פקידה  הוא הגאולה של ראשונה דמדרגה צדיקים,

וילחם  תחילה שיבוא יוסף  בן  משיח בחינת והוא

משיח  והוא זכירה הוא שניה ומדרגה ה', מלחמות

_________________________

הבחירה  ונתן ורע, טוב מעורב העולם שנעשה הוא ברוך  הקודשא של מעשיו סותר כן אם כאמור, מרע טוב להוציא אפשרי

בוניך  אלא בניך תיקרי אל בניך וכל כמאמר בונים חכמים תלמידי נקראו שלכך בשבירה, שהיא הסתירה בונין שיהיו בכדי

עכ"ל. וכו', סתירה בבחי' ח"ו שנאמר סותרין והן וכו',

מצרים ב. בגאולת ומצאנום זמנים, שני נמצאו לגאולה כי דע  בדילוג: הגאולה במאמר שם הרמח "ל מלשונות  מזעיר מעט  נעתיק 

הכתוב  שאמר והוא בראשונה, במצרים היה הפקידה זמן וכו', בימינו במהרה להגלות בעתידה יהיה שכן לנו ונודע  בבל, ובגאולת 

בזמן  המתתקן הוא לבד הראשון שהקלקול ותדע הפקידה, זאת היא מה לך  ואומר אלקים, וידע בניישראל את  אלקים וירא

בריתו, את אלקים ויזכור נאקתם אלקיםאת  וישמע כתוב ושם בזכירה, רק איןתקונים הקלקולים ושאר לגמרי, לא  וגם הפקידה,

המדרגות  בכל לרדת והתחיל מלפניו כח יצא אז ישראל ואת השכינה את לגאול היחיד המושל לפני החפץ בעלות  כי והאמת

ונגלה  המאור זה ירד אז הגואל', 'המלאך  בתורה הנקרא הצדיק  עד השלם השורש  מן הנמשך  כח בהגיע  וכו'. למדרגה ממדרגה

מן  נתחבר שלא ראשון חיבור נעשה ואז  ההוא, היום ועד ישראל גלות  מיום לה ניתן שלא כח לה ונתן זוגו, בת שהיא לשכינה

הזכירה  וגלוי לך , שאמרתי כמו היסוד ידי על שהפקידה ותדע  פקידה. נקרא למה לך  אפרש כן ואחר הנה, עד שאמרתי היום

בהגיע  העתידה. לגאולה חיל לעשות  כח  לקבל הפעולות  בשתי דוד בן ולמשיח יוסף  בן למשיח כח  נמצא ולכן התפארת, עלידי

פנים  הסתר עוד היה ולא שאמרתי, כמו הגלות  מפני בראשונה הנעשית  הסתימה נפתחה אז השכינה, עם שנתחבר הזה הצדיק

וכו'. כבראשונה

ועל  העפר, מן השכינה קימת  והיא בתחלה, שהבאתי בפסוקים נתבארה הראשונה והפעולה וכו', רבות  לפקידה נמצאו ופעולות 

ואפלה  חושך רק היה לא כי הקימה, זאת היא מה לך ואומר ירושלים, שבי קומי מעפר התנערי וכן קמתי, נפלתי כי כתוב כן

והגיע  הקליפות, שהן לעפר נפשם שפלה כן ועל תמיד, יום בכל המתגברת והצרה היגון ברוב מנחם להם היה ולא לישראל,

אע "פ  בעצמה, מתחזקת  והיא הזה, העפר מן השכינה וקמה מנחם, להם נמצא אז שזכרתי, כמו הצדיק להתחבר הזה הזמן

אור  לקחה עתה כי בצערה, כביכול ומתבוססת  עצמה משפלת כבראשונה אינה ואבל יצאה, לא דעיין עי הקלי' בין שהיא

השר  כל ואת  העמים כל את להראות הגלוי, רק ממנה חסר ולא בימינו הממלכה במהרה הזכירה בעת שתראה ממשלתה את  ים

וכו'.

הגבעות, על מקפץ ההרים על מדלג בא זה הנה דודי קול בפסוק נכלל והוא בפקידה, שנעשה מה אחר סוד עוד לך אפרש ועתה

מימים  מעושקות הן נשמות  כמה כי מאד, גדול סוד ותבין היטב הענין זה לך  אפרש  עתה  אך וכו', מאד ועצום גדול סוד והוא

אתהן  יתנו בל כנגדן המתגברת  הטומאה התגברות  רוב מפני הזה היום עד משם יצאו לא אשר האלה ההרים בקצבי קדמוניות

תצאנה, בפקידה אליהן האור שברבות אלא היום, עד לצאת יכלו לא אם תצאנה ואיך גאולתנו, טרם לצאת  עתידות והן לצאת ,

הנשמות  ילקחו שם ובהגיעו ההנה, הנשמות שם נמצאו אשר הגבעות  כל ועל ההרים כל על שאמרתי הצדיק  מדלג יהיה אז כי

וכו'. משם תצאנה ההוא ובכח  מאד, גדול וכח  ממנו אור

הפקידה  נמצאת תכשל, לא ו תטעה שלא האמת  על העמידך  למען מעטים בדברים עתה עד לך שאמרתי מה כל לך אכלול ועתה

תקבל  ושם עםהמלכות , ויתחבר הצדיק ירד כן ועל האור, וסתירות  הפנים הסתר והוא  הגלות, מן אשר הראשון הקלקול תיקון



לנפשך  חכמה דעה ח

בית את ויבנה ישראל נדחי יקבץ והוא דוד  בן

המקדש .

ìëì  òâåð  åð÷ãö çéùîá åøîàðä úåâøãîä  ìë

 úåëæì êéøöù  úåâøãîä íäù ' ä  úãåáòá íãà

åùôð  úìåàâå ' ÷ä  äðéëùä âéùäì  íäá

ïéðòäåבחינות ב' שיש ברמב"ם דאיתא הוא

'בחזקת הוא האחד  צדקנו, במשיח

והבחינה  ה', מלחמות  שילחם המשיח שהוא משיח'

ישראל  נדחי יקבץ שהוא ודאי' 'משיח הוא השנית 

אלו שכל לדעת וצריך המקדש . בית  ויבנה

בכללות דכמו  עת, ובכל אדם בכל שייך  המדרגות

במדרגות אדם בכל בפרטות  הוא כך  הגאולה, ענין 

מדרגת בחינת שהוא שבו , הפרטית הנפש גאולת

מדרגות כפי אדם, כל בנפש  הנתקן הפרטי  משיח

ובמאור  בלקו "מ כמ"ש לדרגא, מדרגא העבודה

הוא  המרגלים ענין כל וכן ספה"ק. ובשאר עינים

שהוא  ישראל, ארץ בחינת  להשיג איך  הדרך

לו יש אדם וכל הק ', השכינה של העליונה הקדושה

ישראל  ארץ לבחינת  להגיע איך  פרטית עבודה

נפשו. גאולת  שהוא

 ï"áå ' ä  úîçìî  íåçìì  äãåáòä àåä ï"áã ï"á

 àåäù ìàøùé éçãð  õá÷ì äãåáòä àåä  ä"îã

 àåä ï"áã ä" îå  äáåùú é"ò ïéöåöéðä ïå÷éú

ùã÷îä úéá ïéðá  ìù  äãåáòä øîâ

äæåהרמב"ם ה"ד )לשון פי"א יעמוד (מלכים ואם

במצות ועוסק בתורה הוגה דוד  מבית מלך

ויכוף  פה, ושבעל שבכתב תורה כפי  אביו כדוד 

מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך  ישראל כל

והצליח  עשה אם משיח, שהוא בחזקת  זה הרי  ה',

זה  הרי ישראל נדחי  וקבץ במקומו  מקדש ובנה

ה' את לעבוד  כולו  העולם את  ויתקן בודאי, משיח

שפה  עמים אל אהפוך  אז כי  שנאמר  ביחד ,

אחד , שכם ולעבדו  ה' בשם כולם לקרוא ברורה

עכ "ל.

ïéðòäåבחינת הוא ראשונה דמדרגה הוא

ה', מלחמות שילחם יוסף בן משיח

האדם  עבודת והוא דב"ן , ב"ן של המדרגה והוא

כנגד  שלוחם ידי  על דב"ן ב"ן  של הקדושה לקבל

קשה  עבודה והוא פקידה, בחינת והוא הקלי',

לארץ  באו  כאשר  והמרגלים הקלי', עם להלחם

ב"ן  מדרגת של העבודה קושי את  ראו ישראל

מלחמת ללחום יוכלו ואיך הקלי ' גודל ראו  כי דב"ן ,

_________________________

את  ויכין יתקן והמשיח משם, ותצאנה כן כמו תאמצנה במחשכים השקועות  הנשמות  כל ואז  העפר, מן ותקום ועצמה כח ממנו

היות  והוא למעלה, פרשתיהו לא כי גם המשיח, בתקוני נכלל והוא הזמן , זה בתוך  נמצא אחר דבר ועוד גואל. להיות עצמו

גדולה  אליו ואמונתם ואהבתם רועם אל העם כל תאות  נמצאת זה ידי ועל למשיח, שמזמנים בעטרה נקשרות ישראל כל נשמות

החוצה. נגלה ולא ולפנים לפני זה וכל הימים, כל והמנוחה השלוה קיום יהיה וזה מאד,

תרד  בזכירה כי שלם. הדבור להיות קצר במאמר כן כמו פה אותה ואכלול הזכירה מן אומר ועתה הפקידה מן דברתי הנה ועד

המלך  ובהגלות  וכו'. מאדום בא זה מי נאמר הענין זה ועל בסתר, ולא בגלוי הכל יהיה ואז  השכינה, על ותתגלה כן גם התפארת 

אלקינו  הנה ההוא ביום ואמר בפסוק כן גם נתבאר וזה סיני, הר על שראוה כמו ישראל כל לפני המרכבה תראה אז  שכינתו, אל

נאמר  שכך  בראשם, והמלכות  והמלך לפניהם, הולך  והמשיח הגלות, מן ויצאו ישראל יקומו והלאה ומשם ויושיענו, לו קיוינו זה

לה  תקבע ושם בה, בחר אשר ירושלים ועד צבי ארץ אל הגיעם עד אחת  בחברה ילכו וכן בראשם, וה' לפניהם מלכם ויעבור

ובעברם  והמלכות  המלך  ובקום עוד. תפסוק  שלא והנחלה תמצא אשר המנוחה והיא עולמים, בבית דירה עמה והמלך השכינה

וישראל  לפניהם, ויאבדו יחתו ויבושו, ישברו הגוים וכל השרים כל כי לפניהם, ויעמוד יגש  לבו יערב הוא מי בניהם, לפני

מאשר  כפלים כפלי מתוקנים הגלות קלקולי כל ונמצאו והלאה, הזכירה ראשית מאחר כלים יהיו ישראל יסורי וכן חיל, עושה

יותר. להאריך וא"א גדול באורך עוד ועי"ש  וכו'. בראשונה מקולקלים היו
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שח"ו אמרו  זה ועל הקשות, הקלי' כל עם עמלק

דהיינו כליו , משם להוציא יכול אינו הבית בעל

גודל  מחמת  הכלים שבירת בחי' לתקן אפשר שאי

שם. שראו  הקלי ' כח

äâøãîåנדחי קיבוץ ענין הוא דמ"ה, ב"ן השניה

בחי ' והוא המשיח, מלך  ידי  על ישראל

והו דוד, בן  להשיג משיח אדם כל של העבודה א

הניצוצין  כל תיקון  בחי' שהוא דמ"ה ב"ן מדרגת 

התשובה  עולם שהוא בינה של האור  ידי על

נה"י  כניסת ידי על נעשה דמ"ה דב"ן השני (דחותם

התשובה) עולם שהוא במלכות  ומדרגה דבינה ,

בית בנין בחינת והוא דב"ן , מ"ה הוא השלישית 

ודאי, משיח בחי' נעשה ועי"כ השלישי , המקדש

בנין  לבחי' להגיע האדם של העבודה תכלית  וזהו 

המקדש . בית 

äùî úîùð 'éçá àåä éàãå  çéùî úâøãî

 úéáä  äðáéå ãåãã äéøáá  ùáìúúù åðéáø

 ãøéù  ùà  ìù ùã÷îä úéáä áéáñ éùéìùä

íéîùä ïî

åäæå משה נשמת שהוא ודאי  משיח מדרגת

בריה  שיהיה המשיח במלך שיתלבש רבינו

וכל  והלקו"מ מקמארנא הגה"ק כמ"ש  דדוד 

משה  נשמת  יהיה המשיח שפנימיות הצדיקים,

מש "ה, ר"ת שיהיה ה'וא ש'היה מ'ה כמ"ש 

משה  נשמת יתלבש  כי  דוד , בחי ' הוא ובחיצוניותו 

בנין  שיהיה השלישי  בית  יבנה והוא דדוד . בבריה

מן  שירד  אש של המקדש בית  ענין  והוא נצחי ,

סביב  בנין המשיח מלך יבנה ומ"מ השמים,

שיהיה  הבנין  והוא הרמח"ל, כמ"ש  אש  של המקדש

שהוא  רבינו משה ידי על שיבנה כיון  לעולם קיים

שהוא  דב"ן  מ"ה של המדרגה והוא המשיח. מלך

בדוד שיתלבש  משה של שבחינתהעבודה (באופן

דב"ן, מ"ה עד  המלכות של  מדרגות  ג' כל  כולל  דוד

מ"ה  בחי' הוא בו שיתלבש משה פנימיות  ובחינת

.דמ"ה)

ä"îã ï"áå êìîä ãåã ïåéö 'éçá àåä ï"áã ï"á

'éçá àåä ï"áã  ä"îå éáøòîä  ìúåë 'éçá àåä

äùîã  úòã àåäù  ÷éãöä ìù ùøãîä  úéá

ùã÷îä úéá  úà äðåáä

äðäå קנה המלך  שדוד  ציון הוא דב"ן  ב"ן בחי'

דוד  בבחינת גניזתו מקום הוא ושם אותה,

יוסף  בן משיח בחי' והוא וקיים, חי ישראל מלך

דוד  בן משיח התחלת מדרגותשהוא דכל  (פירוש,

המלכות, שהוא בדוד מדרגות  בעצם הם המשיח

סוד והוא יוסף, בן משיח בחי' הוא בדוד ראשונה ומדרגה

הראשון  חותם סוד והוא יוסף, ובחי' יסוד  בחי' שהוא ציון

בתחילה  שנעשה ירושלים הנקרא החיצון חותם שהוא

ציון) בחי' שהוא היסוד  ב"ןבמקום ובחינת  הוא , דמ"ה

המערבי  חותם כותל שהוא השני חותם בחי' (והוא

המלכות ) למקום ירושלים חותם נדחה ידו ועל  ,הפנימי,

המקדש  בית  ובחי' משה בחי' הוא דב"ן מ"ה ובחי'

של  מדרשות ובתי כנסיות  בתי  ענין והוא השלישי,

הבית את  כביכול בונים שהם האמיתיים הצדיקים

את יבנה שהוא דמשה דעת נמשך  ששם השלישי,

השלישי. הבית

'éçá àåäù äùî  úòã àåä 'êúòãì' êì êìù

ìò äùîã úòãä åìáé÷ áìëå òùåäéå ï"áã  ä"î

íäì äéäù øåîâä  ìåèéáä éãé

åäæå היה כי  לך, מצוה איני אני  לדעתך, לך שלח

כי דמשה, הדעת עם המרגלים לשלוח צריך

דמ"ה  וב"ן דב"ן  ב"ן  של התיקון  לגמור אפשר  אי 

דמשה  הדעת שהוא דב"ן מ"ה של המדרגה עם רק 

הדעת קיבלו  שהם וכלב יהושע וזהו  ע"ה, רבינו 

בטל  שהיה דמשה התלמיד הוא ויהושע דמשה,

משה  כמ"ש  דמשה, בדעת  לגמרי ונכלל ומבוטל

לו שקרא וזהו ליהושע, ומסרה מסיני  תורה קיבל

וכלב  מרגלים, מעצת יושיעך  י "ה - יהושע משה

הביטול  של הקדושה לקבל כדי  אבות, לקברי  הלך

של  בקדושה נכלל זה ובכח אבינו , אברהם של

יש  אבינו  אברהם כי דאבא, יסוד שהוא רבינו  משה

ובכח  ברוך, לכלל ולהכניסו  ארור  להוציא הכח לו 
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משה  של הקדושה קיבל אבינו  אברהם קדושת 

לאלקות. הגמור הביטול שהוא רבינו 

 ÷"àã øåîâä ìåèéáä úâøãîáù íé÷éãöä

åðåöø íúòãá  íéîéé÷îå íéæîøä  íéðéáî

 ãáò 'éçáá  äîìùä  íúåðîàð çëá êøáúé

 ïá  äùòðù

ïëìå אלא הענין, בפירוש הקב"ה לו  אמר  לא

הוא, והענין לדעתך , לך  שלח לו אמר 

נאמן  ביתי  בכל כמ"ש נאמן  עבד  היה רבינו דמשה

א"ק  של המדרגה והוא הבעה"ת , שביאר כמו הוא

אין  א"ק שבבחי' הצדיקים ולכן נאמנות , ענין שהוא

העובדא  וכידוע לרמז, אלא בפירוש  לומר יכולים

ועבודת קארלינער, שלמה ור ' הק' המגיד  עם

בנים  וכמ"ש  ודעת , מטעם למעלה הוא הביטול

שאין  נאמנות הוא בן דבחי' אלקיכם, לה' אתם

היה  רבינו  ומשה לאביו, רוח נחת  לעשות רק  רוצה

והוא  תלמיד , של מדרגה וגם בן של מדרגה גם לו 

נכללים  כי עבד, שנעשה ובן  בן, שנעשה עבד  בחי '

עמוקים, דברים והם אחת , בבת  המדרגות  כל אצלו 

נאמן  לבבו את  ומצאת בבחינת הנאמנות שהוא

מה  יודעים א"ק של במדרגה והצדיקים לפניך,

צריכים  איך הרמזים ומבינים רוצה, הקב"ה

וכלב  יהושע ולכן נעלמים, דברים והם להתנהג,

תלמיד , בחי ' היה ויהושע זו, מדרגה גם קיבלו 

בן , בחי ' עי"כ ונעשה או"א, שהוא י "ה שם וקיבל

גם  נעשה אבינו מאברהם הביטול שקיבל כלב וכן

המדרגה  להמשיך יכולים היו זה ובכח בן, במדרגת 

מ"ה  בחי ' הוא עצמו רבינו  ומשה דב"ן . מ"ה של

דוד  בחי' שהוא דב"ן במ"ה שיתלבש  (ונכללדמ"ה

בחי' כי דב"ן, וב"ן דמ"ה ב"ן של המדרגות גם ממילא בו

כלים, הג ' כל הכולל  המלכות של הכלי הוא דדוד  בריה

דדוד ) פנימי הכלי שהוא דב"ן מ"ה הוא .והעיקר

ïéðòäå מצוה אינו  שהקב"ה דברים שיש  הוא,

בן  כי בנאמנות, שיעשו רוצה כי  מפורש,

מה  ואף  אביו, רצון יודע לאביו, נאמן באמת שהוא

כרצון  הוא עושה במפורש , אביו לו  אומר שאין

בנאמנות אלא נגמר אינו  שהכלי  הסוד וזה אביו,

היחוד  גמר  שהוא דב"ן  מ"ה של המדרגה שהוא

תלמיד  שהוא רבינו משה של הבחינה והוא דכלי .

של  המדרגה והוא תלמיד, שנעשה ובן  בן שנעשה

ונוק' בן , בחי' הוא דכורא דעתיק ונוק', עתיק

לו היה רבינו ומשה עבד, בחי ' הוא דעתיק 

אחד , בכתר  משמשים מלכים שני של המדרגה

ופנימיות דלעתיד, המקדש בית יבנה הוא ולכן

שהוא  דוד הוא ובחיצוניות דמ"ה, מ"ה הוא משה

לבוא. לעתיד המקדש בית יבנה והוא דב"ן , מ"ה

 øåîâä  ìåèéáäå  úåðîàðä  åì ùé åðéáø äùî

äæåðâä  úåëìîä  úåìâì  ìåëé àåä ïëìå  ÷"àã

 ãéúòìã ùã÷îä úâøãî àåäù à"ìãøá

äðäåרבינו למשה מתקשרים היו  המרגלים אם

להצליח  יכולים היו  ויהושע כלב כמו  באמת

בחי ' הוא רבינו  למשה הביטול ענין כי  בשליחותם,

לו היה רבינו ומשה עתיק, פנימיות  חכמה פנימיות 

עד  קדמון , אחד  יחיד  בחי ' עד הביטול מדרגות  כל

לגמרי בטל שהיה במציאות , שאינה מציאות  בחי '

לגלות יכול היה ולכן  ית"ש, לבורא למלעה למעלה

דוד , הוא שבחיצוניות בעלה עטרת  מלכות  סוד

הגנוזה  המלכות והוא משה, הוא ובפנימיות

שמו שהוא דא"ס מלכות בחי' שהוא ברדל"א

שמו לגלות  הוא רבינו משה עבודת ועיקר  יתברך .

המדרגה  והוא דא"ס, מלכות  בחי ' שהוא יתברך ,

והוא  ציון , את  ה' בשוב יראו  בעין  דעין  דלעתיד 

התורה  והוא המקדש , בית  בנין  וסוד  ירושלים סוד

והוא  בעולם, יתברך שמו גילוי שהוא לבוא דלעתיד 

בכל  וכבודו  יתברך  שמו שיתגלה התכלית  עיקר

רבינו דמשה הביטול מדרגת גודל ובכח מקום,

במציאות, שאינו  מציאות בבחי ' לגמרי שבטל

לגלות יכול ממילא קדמון, אחד יחיד  בבחי '

החיצון  מלכות  סוד שהוא ברדל"א, הגנוזה המלכות 

בית ענין  והוא מהפנימי, יותר גדולה שהיא

המלובש  דמ"ה מ"ה בחי ' והוא דלעתיד , השלישי
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רבינו, משה של נאמנותו בכח והכל דב"ן. במ"ה

לגלות ויכול דמטרוניתא בעלא נעשה זה שבכח

העליונה. המלכות

àìéîîå חטא לתקן הוא העבודה עיקר 

לעורר  לעבודה ולהכנס  המרגלים,

דמ"ה, וב"ן דב"ן ב"ן שהוא והזכירה הפקידה

דב"ן , מ"ה שהוא גבוהה היותר  למדרגה ולהכנס

של  באור  ולהכלל עבדו , ובמשה בה' ויאמינו בכח

לבורא  נאמנות  של העבודה והוא אמת, צדיקי

לך  שלך  וזהו דב"ן , מ"ה של המדרגה שהוא יתברך ,

של  הדעת  וקיבלו  נאמנים היו וכלב ויהושע לדעתך,

דבר  הוא הנאמנות  ענין כי  בנאמנות, רבינו משה

ולכלול  ובן, עבד של המדרגה והוא מאד, גדול

בן , שנעשה ועבד  עבד  שנעשה בן  בבחי' המדרגות

לפניך  נאמן לבבו את לומצאת  שנזכה יעזור וה'

צדק  גואל בביאת ציון  את  ה' בשוב יראו בעין ועין

אמן . בימינו  במהרה
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חדתין  נשמתין
תשע"ז חקת  פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú ú÷ç úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

äîåãà äøô  úåöîáù  äðéëùä éðå÷éú ïéðò

úàæ [à. øîàì 'ä  äåéö  øùà äøåúä ú÷åç

הזוה"ק דברי  את  פרשתן)הזכיר (בריש

הק' השכינה על מרמז  'זאת' דכתיב שהיכא

על  הכוונה 'וזאת' דכתיב והיכא זאת, שנקראת

יחדיו , והנוק ' דשם הז "א ו' – ו' באות  נרמז (שהז"א

כידוע) פרה הוי"ה בפר' מדוע עפי"ז מובן ובעניננו  ,

דתיקון  דענין ידוע דהלא זאת, דייקא כתיב אדומה

בה  [שנאחזים השכינה לתיקוני קשור  אדומה פרה

נרמזים  שהם מוות  יורדות רגליה בבחי' הדינים

ממנה  ולהפריד להמתיקם ויש דהפרה, באדמומית

הפרה  עם הנעשות  הפעולות כל ע"י  הדינים כל

וכו') מטהרת(שריפתה היא הרי  שלבסוף  עד 

ידה  על ונדבקים הטומאה, אבות  אבי  מטומאת

מאסו 'אבן ובבחי' החיים, בחי  – החיים בעץ

פינה' לראש  היתה התכלתהבונים מצות  (ובבחי'

– הדינים בבחי' היא שלמטה המלכות , בבחי' ג"כ שהיא

בראשית (זוה"ק  לכולא' ושצי 'דאכלי כליון, מלשון תכלת

ע"ב) נא על דף עולים ה' מצות  בה וכשמקיימים ,

בכסא  ידה על ולהזכר לעלות  התכלית  אל ידה

הכבוד ].

äáëøî  íäù  íé÷éãöä ïéðòá úåâøãîä 'â

'÷ä  äðéëùì

óéñåäå [á ביאור בהקדם פנימי ביאור  בזה

של  שמו  נזכר  לא מדוע למעליותא

שבפרשתינו הבאר  בשירת מש "כמשרע"ה (וידוע

אך ידה, על  שנענש  מחמת חסרון בבחי' שזה רש"י בזה

ותיקון) טובה של ביאור גם דבר בכל למצוא וי "ל צריך  ,

זי "ע  אלקבץ שלמה ר ' הרב מש"כ  ע"פ  בזה

להב"י  בסוף בתשובתו הלוי)(הנדפסת  ברית ספרו

הזוה"ק  מאמר את  לו  שיבאר הב"י  [ששאלו 

ע"ב) כא דף הצדיקי(בראשית קבורת בענין המדבר

הק ', בארץ באריכותאמת הזוה"ק  שמבאר (עי"ש

הק ' גופו שהעלו שזכה אע"ה יעקב בין החילוקים טעם

בלבד שעצמותיו שזכה יוסה"צ לבין באר"י, ליקבר

עצמותיו  ולא גופו לא משרע"ה ואילו באר"י, יקברו

בארוכה) כ"ה עיי"ש  אלקבץ הר"ש  שם ומקשה ,

י ' בהקדמת ומתרצם הזוה"ק, מאמר על קושיות

בארוכה עיי"ש קצתיסודות  ונעתיק עמודים, (כעשרה

ביסוד מדבריו) בארוכה אלקבץ הר"ש  שם ומבאר ,[

שהמה  הצדיקים בענין מדרגות ג' שיש  הראשון 

לשכינה. מרכבה

(à העליון מעולם הק ' מהשכינה הנשפע שהשפע

שעל  עצמו "שמכין התחתון הצדיק דרך  עובר

נקראו זה "ומפני  אלינו", הזה השפע יושפע ידו 

ארץ, ירשו  צדיקים סוד וזה השכינה, פני  הצדיקים

הטובים  מעשיו ע"י עצמו מכין  התחתון  הצדיק  כי

יסוד  העליון  והצדיק  ועולה, מתקשטת  העטרה ואז 

הצדיקים  "כל אצל יש  זה וענין בה", משפיע עולם

ערכו " לפי אחד דרכו כל נשפע שבעולם צדיק  (שכל

השכינה, שמשפעת  מההשפעה שיעור איזה לתחתונים

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח יג ליקוטי 

השכינה  השפעת  עוברת שדרכו צינור הוא צדיק  וכל

העולם) בני .לשאר

(áשאמרנו זו כי  מזו גדולה מעלה עוד  יש  "אמנם

עצמו מכין  התחתון הצדיק היות רק  אינה

סבה  והיותו  אלינו, הזה השפע יושפע ידו לשעל

אמנם  העליון, מהצדיק שפע אליה לשיושפע

התחתון  הצדיק  היות היא הלא מזו  הגדולה המעלה

אל  ההוא השפע ידו  על ויושפע העליון , דמות 

כי דמטרוניתא בעלה נקרא הזה והצדיק  השכינה,

הזה  הצדיק  כן  אשתו, את ומפרנס  זן שהבעל כמו

השכינה". אל רב שפע משפיע

(â זכה לא מזו  גדולה מדריגה שלישית יש  "ועוד

זכה  זכותו מרוב כי  משרע"ה, אם כי אליה

נסתרת והיא השכינה, ובסיס  ומכון מעין להיות 

הגוף , בתוך  כנשמה 'כביכול'] צ"ל [אולי  כ"י בתוכו

הגוף  כענין  א', דבר  הכל והיא הוא כי באופן

ביאר  וכבר  א', ואדם היא יחד  חבורם כי והנפש,

האורה  בס' גיקטיליה יוסף  ר' הדבר  לזה דומה

אך  'הרק אצל אורה], שערי  לספר  כוונתו  [כנראה

הוא  כי במשה, רק  למשה, אמר  ולא ה'' דבר  במשה

בתוכו, מדברת  והיא השכינה, ומכון ומעון בסיס

'והאלקים  אצל ע"ה רשב"י  האלקי  כתב לזה ודומה

עצמו מפי  'משה וכן  משה, של  בקולו  - בקול' יעננו

הענין , זה עומק שמבאר  עיי"ש וכו '. אמרן '",

שהוא  נאמר לא משרע"ה על שע"כ  מבאר (ובתו"ד 

המרכבה, הן האבות  על  שנאמר כמו לשכינה מרכבה

משה  אלקי עליו נאמר ולא מהם, למעלה היה הוא 'כי

"וה  ומסיים וכו'', אברהם שתי כאלקי בין אשר הזה בדל 

אל הזוכה כי ובשמתם והשלישית השניה המעלות  אלו

הזה  התואר תמצא ולכן האלהים, איש יקרא השלישית

שתוף היא לזה דומה לזולתו שתמצא ומה במרע"ה,

בעלי, עוד  תקראי ולא אישי תקראי ופסוק בלבד, השם

אני  כי לעומק לירד ועליך  דברים, של פשטן על ועודך

ליסוד זה ודי בה, לשקועים רק למתחילים, זה כתבתי לא

הרש "א. עכ "ל  הראשון".

ììëéì äëåæ ÷"äøàá  åôåâ øá÷ðùë úîà ÷éãöä

åééçá  ä"òøùî  åîë '÷ä  äðéëùá

êéùîîå [â בארוכה שם לבאר אלקבץ הר "ש

הצדיקים ששאר  (מלבדשאף

לגמרימשרע"ה) להכלל זו עליונה למדריגה זכו לא

אמת צדיק מ"מ השכינה, אע"ה)בתוך  יעקב (כמו

זוכה  הוא הרי  באר "י  ליקבר  גופו  שעולה כשזוכה

הצדיק  וזוכה השכינה, בתוך לגמרי להכלל בזה

משרע"ה  שזכה למה באר"י בקבורתו האמת 

את בה שמבאר מה שם לשונו  ונעתיק  בחייו ,

אר "י  השלישי)מעלת כי(ביסוד חשבו  "רבים וזל"ק,

ישראל  בני  עם בהיות היא הלא ישראל ארץ מעלת 

להם  זה ונמשך בהעדרם, מעלתה ושתעד בתוכה,

ב"י שמירת מפני  רק אינו עניינה כי  שחשבו למה

בתוכה  המצות  שמירת שתהיה לא בה, המצות

כי דע אבל בידם. טעות  וזה למעלתה, נמשכת 

היתה  היא כי ממש, בעצמותה הוא א"י  שלימות

על  מטר הנותן  וכענין בבריאה הראשונה הנקודה

החבר  ביאר  וכן  השתיה, אבן  וכענין ארץ, פני

האבות אליה שנשתוקקו  עד  הארץ משלמות  לכוזר 

כי רבה הוראה וזו גלולים, מלאה היותה בעת 

פירות מגדלת ארץ שיש וכמו בעצמותה שלמותה

והאבנים  והזהב הכסף מוצ' ויש  מזולתה, יותר 

כל  כן  מקום, זולת  במקום ומרגליות  טובות 

נקראת ולכן  הזאת, מהארץ נמשכים השלמיות

השלמיות, שאר  וכן בה, צומח שהצדק הצדק עיר 

הארצות, כשאר איננה בעצותה קדושתה והארץ

להרע  בידה שיש  עוד  בה, יש אלקי דבר אבל

הארץ', 'ותקיא הארץ', תרצה 'אז וזהו  ולהטיב,

בשרו כי זוכה בה והקבור  עליה, הנז ' הדברים ויתר 

הקדשים  קדש הוא אשר  ההוא העפר אל יתהפך 

ביסוד  שרמזנו  עה"ד משכנה את דורשת  וכשהנפש

כל  אמרו וע"ז  וקדוש, טהור במקוה הוא הנה הב',

למה  המזבח תחת  קבור הוא כאלו בא"י הקבור

הקבור  נמצא כמזבח, הטומאה לדחות  שבטבעה

כאל  המל',בה במדת  ומתעלם מתעלה הוא ו

בה  היושבים וכן למטה היושבים למעלת ולעלות 



לנפשך  חכמה דעה יד

דברים  יסובבוהו  ולילה יומם טהור באויר יושב

עכל"ק . וכו '. קדושים"

' äéáùåé  úìëåà õøà'ã ïéðò

øàáîå [ãאבינו יעקב זכה מדוע עפי "ז  שם

בארה"ק , גופו להקבר לעלות  ע"ה

לזה  הוצרך לא משרע"ה כי  משרע"ה, לזה זכה ולא

במותו שיזכה ליעקב ו'ראוי  בחייו , לזה זכה כבר כי

לזה', זכה כבר ומשה בחייו זכה שלא מה

ùéåרביז"ל מש "כ את  הק' לדבריו (ליקו"מ להסמיך

קכט) סי' יושביה',קמא, אוכלת  'ארץ עה"פ

בחינת הוא ארץ כי  יושביה אכלת  ארץ וזל"ק,

שכתוב כמו ל"ז)אמונה, ורעה (תהלים ארץ "שכן ,

שהיא  לארץ, כשנכנס כי  יושביה, אכלת אמונה",

שנתהפך  היינו אצלה, נאכל אמונה, בחינת

שהוא  בו, ומאמין  להצדיק כשדבוק היינו למהותה

הצדיק  למהות  ונתהפך  להצדיק  נאכל ארץ, בחינת

הכח  כן  גם לה יש  בעצמה, ישראל ארץ וכן  ממש,

לברכה זכרונם רבותינו אמרו  כן  ועל (כתובותהזה

עוון'קיא) בלא שרוי  ישראל בארץ היושב 'כל ,

'ארץ  היא כי  עון', נשוא בה היושב "העם שנאמר ,

ונתהפך  אצלה, נאכל שם שהיושב יושביה', אוכלת 

אמות ארבע 'המהלך  אפלו  כן ועל הקדוש  למהותה

כמו הבא' עולם בן  שהוא לו מובטח ישראל, בארץ

כן  גם וזהו  שם, לברכה זכרונם רבותינו  שאמרו 

אחר במקום המבואר  ק"א)ענין  בסימן על (לעיל 

שכלל  בשרי " את לאכל מרעים עלי "בקרב פסוק ,

דלא  רעין  תרין שיקרבו  רוצה כשאני שם, הענין 

היינו בשרי, את  לאכול צריך אני מתפרשין ,

'לאכל' בשרי', את 'לאכל וזהו , החומר, להכניע

שתתהפך  הבשר , תאכל שהנפש  שצריך דיקא

ה)למהותה השירים תרין (שיר היינו רעים", "אכלו  ,

הקדושים, המוחין שהם מתפרשין , דלא רעים

הגוף , את יאכל הקדוש והדעת  שהמח שצריכים

הקדושה, הנשמה למהות  יתהפך שהגוף דהיינו

והדעת  המח אחר)שהוא במקום שזהו(כמבואר

וזהו כנ"ל לנזון נתהפך  שהמזון  אכילה, בחינת

רועה  תהיה שאתה היינו אמונה", ורעה ארץ "שכן

להאמונה  נאכל שתהיה היינו  האמונה, את ומזין 

עכל"ק . וכו '. לנזון שנתהפך  המזון בחינת כנ"ל,

 òîùîå רב להפוך מדברי ארה"ק  שטבע יה"ק

למהותה בה הנמצאים כל (ולהנ "לאת 

שהיא  הק' בשכינה נכללים בזה הרי הרש "א מדברי

אר"י) מתחילתמהות שם שמוכח כמו האמת אך ,

זו בתורה רבינו  בבחירתáדברי  הדבר  תלוי  ,

למנוע  והסט"א היצה"ר ויכול האדם, ובדרגת

בחוש , כנראה אר "י  למהות מלהתהפך האדם

זה ענין  ששלימות מובן וליכללועפ "ז (להתהפך 

אר"י) ע"י הק' השכינה בקבורתבמהות  רק  נעשית 

אר "י  עפר בתוך הצדיק  היצה"ר גוף ממנו (כשבטל

תפקידה  לעשות אר"י מטבע למנוע שיכול מה ואין

בדרגתהנ "ל ) בחייו כבר  שהיה הצדיק  שרק  [וצ"ל ,

ליהפך  באר"י בקבורתו זוכה הוא לשכינה מרכבה

שלא  אדם סתם משא"כ  לגמרי , מהשכינה לחלק

באר"י]. בקבורתו זו דרגה לשלמות  זוכה

 éøîâì  ììëäì  ìàøùé  ìë åëæé  î"äééçúá

'÷ä  äðéëùá

êéøàîå [ äאלקבץ הר"ש  עוד  (ביסודשם

המתים,הרביעי) תחיית  בסוד

_________________________

והאמונה ב. מאד טוב כן גם הוא כלל, ממנו מקבל שאינו אף  להצדיק , כשמקורב י"ג) (במדבר יושביה אכלת  ארץ שם, זל"ק

כגון  צומח אוכלת כשהחי כגון לנזון, נתהפך  שהמזון האכילה טבע כי יתברך, השם לעבודת מועיל בהצדיק, שמאמין לבדה

מקום  ולכל למדבר החי נתהפך החי, אוכל כשהמדבר למדבר, מחי וכן מעיה בתוך כשנכנסין לחי, העשבים נתהפכין עשבים,

למח, נתהפך  להמח  הנכנס מהמזון החלק  כגון לשם שנכנס ממש  האיבר למהות  נתהפך  להאיברים, שנתחלק המזון לשם שנכנס 

עכ"ל. וכו'. האיברים. לשאר וכן ללב, נתהפך ללב והנכנס 



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח טו ליקוטי 

[שיהיו ישראל בני כל יזכו המתים תחיית שבזמן

שזכה  למה לבא צדיקים'] כולם 'ועמך  צדיקים כולם

השכינה  תהיה ההוא "ובזמן בחייו , משרע"ה

בהמשך  וכתב הבריאה", בזמן שהיתה כמו למטה

אשר  יסודותיו כל פי על הזוה"ק מאמר את  ביאורו

שכינה  עיקר  "כי הדברים, בתוך  שם וכתב יסד,

שאז  לפי המתים בתחיית וזה בתחתונים היא

כמו עתה היתה ובמשה וכל, מכל  הזוהמא תיפסק

באופן  ההוא בזמן הצדיקים לשאר שתהיה

הגוף ". בתוך כנשמה משה בתוך  מנהרת  שהיתה

עכל"ק .

 é"øàì ñðëäì  ë"ë åùôð  ä"òøùî øñî  òåãî

äðäå [ å אלקבץ ר"ש  הקדמות  לפי צ"ב לכאו '

בחייו כבר  זכה שמשרע"ה הנ"ל,

השכינה, בתוך לגמרי בנ"י להכלל כל לזה שיזכו (מה

צדיקי  רק  עתה לזה שזוכים ומה בתחייה"מ, לעת "ל  רק 

אר"י) עפר בתוך  בקבורתם מסר האמת  מה על א"כ  ,

להכנס  שרוצה בתפילות כ"כ  נפשו  משרע"ה

לדרגת בחו "ל אף זכה כבר  הוא לכאו ' והלא לאר"י,

בתוך  להכלל כבר  שזכה יושביה' אוכלת  'ארץ

ארץ. שנקראת  הק ' השכינה

íù øëæð àìù àä ìò  î"éøä éùåãéçä øåàéá

îäåöú 'ôá  ä"òøù

 ì"éå [æהחידושי הרה"ק של הביאור  בהקדם בזה

נזכר  שאין  דאי' הא על זי "ע מגור  הרי "ם

'מחני שאמר  מחמת  תצוה בפר ' משרע"ה של שמו

וזל"ק  מספרך' תצוה)נא פר' הרי"מ ואתה (ליקוטי ,

במדרש  איתא וגו', ע"א)תצוה רמו פינחס זוה"ק  (עי'

נא מחני  ע"ה רבינו  משה שאמר  לב,מפני  (שמות 

ח"ולב) וכי  ופלא, זו. בפרשה שמו נזכר לא לכך  ,

כלל  על רחמים שביקש בזה חטא נדנוד היה

חז"ל  דרש פי על בזה, הפירוש  לומר ויש ישראל.

ע"א)בב"ק מים (סא ישקיני מי ויאמר  דוד ויתאוה

לה' אותם ויסך וגו', טו,טז)מבור  כא ב' ,(שמואל 

למות עצמו  המוסר  כל דגמ', משמיה דאמרינהו

והטעם  משמו, הלכה אומרים אין  תורה דברי  על

ומחדש  עצמו  המייגע חכם תלמיד  כל כי  בזה,

מהתורה  מה בצד  חוצץ גוף  הוא מקום מכל תורה

שזכה  הלכה על שמו  נזכר לכך  בעצמותה, הק'

דליתא  כמאן הוא נפשו המסור  כן  שאין מה פלוני ,

אפשרות, בכל הק ' בתורה נדבק  חיותו  וכל ממש,

גוף  שום בלי עצמה הק' התורה מזה נעשה לכך 

ע"ה, רבינו  משה גבי היה וכן äéäù כלל.  íâä

åéöçî àø÷ð  íå÷î ìëî ,úå÷éáã àìî ãéîú

ùéà  äèîìå( ד יא øåáò(דב"ר  åùôð øñîùëå ,

,åìåë ÷áãéäì äëæ ,àð  éðçîá ìàøùé ììë

 äøåúä àåä  ÷ø ùéà úðéçáá àø÷ð àìù

ùîî  äùåã÷ä ואתה תצוה, ואתה נאמר  לכך ,

א)הקרב כח, הקדושה.(שמות  התורה ממש  שהוא ,

עכל"ק .

äéìà  úåëæì  ä"òøùî äöøù  ìåèéá ìù 'ã äâøã

 é"øàì åúñéðëá

ïðéæç [ç דרגה שיש הרי "מ החידושי מדברי

הרש"א רביעית  שמנה הדרגות  ג' (מעל

היא לעיל ) הרש"א שמנה הג' שדרגה והיינו  ,

הק' שהשכינה האלקים', 'איש משרע"ה שנקרא

נקרא  עדיין  סו"ס אך בגוף , נשמה כמו  גופו  בתוך

זכה  נפשו מסירות ע"י תצוה ובפר' 'איש ', בשם

התורה  הוא 'רק איש בבחי ' נקרא שלא כולו  להדבק 

שישנו הגמור  שהביטול והיינו  ממש', בעצמה הק'

כלל, בשם משרע"ה עולה שאין  הוא תצוה בפר '

שמו, הזכרת ללא תצוה, 'ואתה' עליו נאמר  אלא

לארץ  לעלות רצה שמשרע"ה לפרש יש ובזה

השכינה  בתוך יותר עליונה בדרגה להכלל  ישראל

בפר' כמו  התורה בכל אף נעשה שהיה עד הק'

התור  בכל אף  שמו נזכר  היה שלא אלא תצוה, ה

כמו ממש ', הקדושה התורה 'הוא בבחי ' כולו  היה

תצוה. בפר '



לנפשך  חכמה דעה טז 

 éøîâì ä" òøùî  ììëðå æîøð øàáä úøéùá

íùá  ììë äìåò ïéàù ãò øàáä êåúá

 ô"òå [è למעליותא הטעם לפרש יש  הנ"ל כל

ע"ה  רבינו משה של שמו נזכר שלא

השכינה  על מרמזת שהבאר היות  הבאר, בשירת

נתן -ערכי תורת בספר [עיין  כידוע, הקדושה

באר  ערך  ערך â הרמ"ק  יעקב קהלת  בספר וכן  ,

נענש ã'באר' ע"ה רבינו שמשה אף  הרי  ,[

ישראל,(כביכול ) לארץ להכנס יזכה שלא ידה על

כן  גם הוי  עצמו  הוא הרי  עונש שכל האמת  הרי

נתקן  העונש ידי על שבפנימיות  והיינו תיקון,

נכנס  היה שאם שכמו להיות , צריך  שהיה התיקון

לגמרי נכלל היה ישראל לארץ ע"ה רבינו משה

בשם  עולה היה שלא עד  הק' השכינה בתוך

הבאר  ידי על שנענש  עתה הרי  כנ"ל, לגמרי

גופא  זה בעונש  הרי  ישראל, לארץ להכנס  שלא

היינו הק', השכינה בתוך להכלל זכה ג"כ כביכול

השכינה  על מרמזת  שהיא הבאר קדושת בתוך

בהדיא  נזכר לא הבאר בשירת וע"כ  הקדושה,

בה, נכלל בעצמו  שהוא ע"ה רבינו משה של שמו

בפ "ע. בשם עולה אינו  כבר שהוא עד

íéðå÷éúì êééù  äîåãà  äøô  úåöî  úåîéìù

ì" úòìã

 é" ôòå [ éלגבי גם לפרש אפשר  זו הקדמה

שהיא  שאף  אדומה, פרה מצות

המצוה  שלימות  מ"מ בזמנם נהגה שכבר  מצוה

מלך  שיעשה העשירית בפרה דייקא תהא

הרמב"ם  [וכלשון אמן , בימינו  במהרה המשיח

ה"ד ) אדומה פרה מהל' ונתקשוäבזה (פ"ג ,

לעווין,המפרשים להגרש"ד הקדש  טהרת  בספר (עי'

קכא) סי' חחו"מ יציב דברי מקור ובשו"ת למצוא

נוספות פרות  יהיו  שלא ידע מהיכן הרמב"ם,

לקיים  אפשרות יש  דלכאו' המשיח, ביאת  לפני

הגלות , בזמן אף  אדומה פרה מה מצות (ועיי"ש 

בזה) כאן שתירצו כמש"כ  מובן פנימיות  וע"פ  ,

אדומה פרה מצוה עשירי דשלימות במנין (שנרמז

השלם) מנין דייקא],שהוא צדקינו למשיח קשור 

שייכת אדומה פרה מצות  ששלימות  והיינו

שבביאת והיינו  לבוא, דלעתיד להתיקונים

עצמם  את  ישראל בני כל יטהרו המשיח

מציאות תיבטל זה ידי  שעל עד מת  מטומאת

בני כל יזכו  זה ידי  שעל מהעולם לגמרי המיתה

_________________________

החופרים ג. העם ונדיבי שרים שהם העליונות  הספירות  ידי על המקושטת בחינתה והיא באר נקראת המלכות ח), (אות שם ז "ל

ע"כ. כ"ה). דף י"ג כרך  ט' סי' אחרי פר' יקר (אור ע "ש בשדה הזה הבאר

גם ד . אדנ"י, הוי' אלהי"ם הוי' גי' וילך , סוף בזוהר כמ"ש פא"פ, מזדווגת כאשר המלכות  נקרא באר הערך, בתחילת שם זל"ק

ומזוני  חיי בני ומזוני, חיי בני לישראל משפעת  היא גם ג"א, עם באלב"ם דוד גי' גם ב"ן, אלקים אדנ"י גי' גם קנ"א. ב"ן גי'

אלין  עם עם נדיבי כרוה בסוד אבהן ע"י מאמא שמקבלות הידות  שהן חו"ג, החזקה, יד הגדולה יד גי' ג"א עם באר גם באר, גי'

באורך. עוד ועיי"ש עכל"ק. וכו'. שלה. המ "נ והם אבהן

כל ה. את  חולקין היו חלקים ושלשה למחנה מחוץ והניח שנאמר בעזרה להניחו מאפרה כלום מכניסין אין שם, הרמב"ם ז"ל

ממנו  מקדשין הכהנים היו המשמרות  לכל שמתחלק  זה המשמרות  לכל מתחלק  ואחד המשחה בהר ואחד בחיל ניתן אחד אפרה

למשמרת  ישראל בני לעדת והיתה שנאמר ומוצנע מוכן היה בחיל שניתן וזה ממנו מזין ישראל היו המשחה בהר שניתן וזה

עד  זו במצוה משנצטוו נעשו אדומות  פרות  ותשע  בחיל ששורפין ופרה פרה כל מאפר מצניעין היו וכן ממנו שמצניעין מלמד

המשיח  המלך יעשה והעשירית הבית חורבן עד מעזרא ושבע  עזרא עשה שנייה רבינו משה עשה ראשונה בשנייה הבית  שחרב

ע"כ. אכי"ר. יגלה מהרה



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח יז ליקוטי 

בתח  לקום [שבאתדל"תישראל המתים, יית

מת מטומאת  עצמם ישראל בני כל שמטהרים

עץ  חטא תיקון  מתעורר  אדומה הפרה ידי על

המיתה  שתתבטל עד  למיתה, שגרם הדעת

בתחיית ישראל כל ויקומו  העולם מן  לגמרי

לנצח]. המות ובלע המתים,

 éøîâì  íéììëðù æîøì ,äøåúä ú÷åç ' úàæ'

'÷ä  äðéëùá

åðééäå [ àé היא אדומה פרה מצות  שפנימיות 

ישראל  בני  כל עולים ידה שעל

בטל  שהכל שמתגלה שמרמז  ואפר, עפר  לבחי '

השכינה  של גילוי רק  הוא העולם וכל ומבוטל,

ע"ה הקדושה אבינו דאברהם הגמור הביטול (בחי'

ואפר') עפר 'ואנכי עצמו על הדינים שאמר וכל ,

העולם של בפרה וההסתרות מרומזים (שהיו

וחסדיםאדומה) לרחמים הפרה נהפכים מימי (בחי'

בניאדומה) נשמת  את מעלים הפרה שמי  ,

מלא  החלל כל שהיה העליון  השורש  אל ישראל

ישראל  בני  כל ונכללים סוף, אין  האור  במימי

סוף דאין שורשבמלכות  העליונה מלכות  (שהיא

תתאה) כל דהשכינתא מתבטלים זה ידי שעל ,

זו מצוה ידי  שעל והיינו  הדינים, וכל הטומאות 

שהם  העליון , בשורשם ישראל בני  נכללים

מני ['העמוסים הקדושה. מהשכינה חלק  כביכול

ממש '], ממעל אלוק  'חלק  עמו ', ה' חלק 'כי  בטן',

'וזאת', ולא 'זאת' דייקא נאמר זו במצוה וע"כ 

שהז"א הדרגא על מרמז 'וזאת ' (ו)שהנה

הצדיק  של הדרגה בבחי' והיינו ב'זאת ', משפיע

אל  ומשפיע דמטרוניתא' 'בעלה להיות שזוכה

הדרגה  על מרמז  אדומה פרה אך  הק', השכינה

עם  א' להיות הצדיק שנכלל יותר העליונה

את אז  מזכירים ואין  בגוף, כנשמה הק' השכינה

של  המעלה זו  עליונה בדרגה מתגלה כי הז"א,

בעלה, עטרת שהיא שאין המלכות , מה (ובבחי'

לגמרי  כשנכלל בשם ע"ה רבינו משה את מזכירים

כנ "ל ) השכינה היא בתוך  המצוה ששלימות לרמז  ,

לדרגה  ידה על ישראל בני  כל לבסוף כשיגיעו 

זו. עליונה

ìåèéáä  çëî  úëùîð äîåãà äøô  úøäè  ìë

ìàøùé  ìëì  úàæ òéôùîù  ä"ò åðéáø  äùîã

äæáå [ áéחכמינו בדברי  שמצינו מה מובן

ו)ז "ל יט, פרה (במד "ר שסוד 

אני 'לך  ע"ה, רבינו  למשה רק נמסר אדומה

לערב  צריכים שהיו אי' וכן  פרה', טעמי מגלה

מאפר  הדורות במשך  שעשו  הפרות  אפר  בכל

אי ' וכן  משה, שעשה הנ "ל )הפרה (במדרש

קיים  עדיין  משרע"ה שעשה הפרה שאפר

העשירית הפרה אפר בתוך  ממנו ויערבו

שהיות מובן הנ"ל וע"פ צדקינו , משיח שיעשה

הגמורה  ההתכללות ענין הוא אדומה פרה שסוד 

השכ  רק בתוך  זכה זו  שלדרגה כנ"ל, ינה

נתגלה  אדומה פרה סוד ע"כ בחייו , משרע"ה

ישראל  לבני  שיש  הכח וכל למשרע"ה, רק 

של  האפר  מכח רק הוא אדומה פרה לעשות 

לבחי ' זכה משרע"ה שרק  ע"ה, רבינו משה

הגמור בחי'הביטול על  מרמז האפר (שבחי'

כל הביטול ) לבסוף  יגיעו ומכוחו השכינה, בתוך

יערב  צדקינו שמשיח זו, למדרגה ישראל בני 

היינו ע"ה, רבינו  דמשה מאפר שלו  פרה באפר 

דהביטול  זו דרגה את  צדקינו משיח שיקבל

בארוכה  [כמש "כ ע"ה רבינו  ממשה הגמור 

צדקינו, ומשיח משרע"ה בענין  במאמרים

ספי ' כמו  ממשרע"ה מקבל צדקינו  שמשיח

ומכח  הגנוזה], הכתר מספי' המקבלת  החכמה

עד  ישראל בני לכל צדקינו  משיח זאת יאיר זה

לעלות זו  למדרגה לבא כולנו לבסוף שנזכה

השכינה  בתוך לגמרי  ולהכלל העליון , לשרשינו 

אכי "ר . במהרה הק '



לנפשך  חכמה דעה יח

é" ð á÷òé äãåäé ãìåðä êøä ìù äìéîä  úéøá øçà àáø àùåãé÷á

à" èéìù øòâøòáöøéåå  éåìä  äîìù 'ø ç" äøä  ïá

'ë àìäå íåøîì è" ìæ àéáðä  åäéìà  äìò êéà

'áåùú øôò ìàå'

øéëæä [ à הלב הרה"ק של הנפלא מאמר  את 

רבא  דהילולא יומא [שחל שמחה

המילה  ברכת את  שמפרש  תמוז ], ז' בשב"ק  דיליה

בריתו למען  משחת שארינו  ידידות להציל 'צוה

בחיד "א מש"כ  ע"פ  בבשרינו', שם הביא אשר  (כן

החיד"א) בדברי לע"ע מצאנוהו ולא לברי"מ, שמחה בלב

בסערה  זל"ט הנביא אליהו  עלה איך שמקשה

של  הבורא גזירת את לקיים צריך  הלא השמימה,

הנביא  שאליהו  החיד "א ומתרץ תשוב', עפר 'ואל

שהטמינו במה תשוב' עפר  ד 'ואל הגזירה קיים

כבר  ובזה עפר, בתוך ערלתו את  שלו מילה בברית 

שעיקר  [והיינו  תשוב', עפר 'ואל גזירת  יד "ח יוצאים

הקלי ' חלק  שהיא בערלה נאחז עה"ד דחטא הפגם

דחטא  הפגם ביותר נתפש שבו האדם, שבגוף

בעיקר  קאי תשוב' עפר  ד'ואל הגזירה וע"כ  אדה"ר ,

הערלה]. על

'úéøáä êàìî  åäéìà'á óñåð øåàéá

 äæáå [á ד 'צוה הבקשה שמחה הלב פירש

שאנו היינו  משחת ', וכו ' להציל

שתתבט  כבר שנזכה המיתה מבקשים גזירת כבר  ל

כבר  ויבלע יבטל שבימיו  [שיזכה התינוק  מזה

אשר  בריתו 'למען  למות], יצטרך  ולא לנצח המות

ברית מצות מקיימים שאנו שבזה בבשרינו ', שם

לצאת אפשר בזה בעפר, הערלה וטומנים מילה

בגזירת יותר  צורך  ואין  תשוב' עפר  'ואל יד "ח

שנקרא  נוסף  ביאור  [וזה האדם  גוף  על המיתה

מצות בזכות  שדייקא הברית ', 'מלאך  הנביא אליהו

תשוב')הברית  עפר 'ואל  בו אליהו(שקיימו יכול היה

למות]. נצרך  שלא למלאך  לההפך 

 øôòá  äìøòä úðîèäá  äìåâñä

ãåò [âנוספת סגולה שיש העולם מאמר הזכיר 

מאמר  ע"פ  בארץ, הערלה בהטמנת 

דברו', ירוץ מהרה עד  ארץ אמרתו  'השולח הכתוב

חז"ל דברי  ידועים הנה ע"א)כי קל דף  עה"פ (שבת

אמרתך ' על אנכי  קסב)'שש קיט, שמרמזת(תהלים ,

שהיא  [משום המילה מצות  על 'אמרתך ' תיבת 

לישראל, האמירות כל לפני  שניתנה יחידה אמירה

בה  כשנזכר דהע"ה בה שש שהיה ברש "י ], עיי"ש

במנחות כדאי' וכו' המרחץ בבית  ממצוות ערום (כשהיה

ע"ב) מג 'השולח דף  הפסוק  גם לפרש  יש  ובזה ,

בתוך  הערלה הטמנת על שמרמז  ארץ', אמרתו 

היינו דברו ', ירוץ מהרה ש 'עד  זוכה ועי"ז העפר ,

בשמים. במהרה תפילותיו שיתקבלו 

'áåùú øôò ìàå' íéé÷ àéáðä åäéìà

'÷ä  äðéëùä êåúá ììëðù - úåéðçåøá

øùé÷å [ã לעיל עפשמ"כ  לפרשתינו, זה ענין

פרה  מצות ששלימות בארוכה

ישראל כל יזכו ידה שעל הוא (בתחייה"מ)אדומה

נוסף  תי' י "ל ובזה הק', השכינה בתוך  לגמרי להכלל

תשוב', עפר  ד 'ואל קרא הנביא אליהו  קיים איך 

בנשמ"ח כמש "כ ש"ז)וזהו  אחו"ק שאליהו(פר'

שבקרא, והסוד  הפנימיות גילוי לדרגת  זכה הנביא

עפר' ד 'ואל הקרא לפרש  אפשר  והסוד שבפנימיות

והיינו עפר , שנקרא המלכות  ספי' על זאת  דמרמז

עה"ד  חטא את  לתקן שאפשר רמז  בזה שיש

לעולם) המיתה את לסוד (שהביאה וישוב שיכנס ע"י

ויטמין  שיכנס  היינו המלכות , ספי' שהוא העפר 

הק' האמונה אור  בתוך לגמרי  סודעצמו (שהיא

עפר) הנקראת החטא המלכות  פגם עי "ז  שיתקן  עד 

על  הסתרה הוא חטא [שכל בשרשו הדעת דעץ

נחבאו החטא אחר שתיכף כדאשכחן  אלקות , גילוי 



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח יט ליקוטי 

הידיעה  מהם ונעלם ה' מפני ואשתו  האדם

בן  תינוק  לכל מאתהפשוטה להסתר  שא"א יומו 

האמונה  אור  ממנו  נסתרה החטא שע"י  והיינו ה',

להתחזק  היינו  – העפר אל הכניסה וע"י  הפשוטה,

עפר)באמונה החלל (הנקראת  את מתקן  היה

בגשמיות למות  צריך היה לא ואז מהחטא שנהיה

שנכנס  זל"ט הנביא אליהו עשה וכן כפשוטו ],

דואל  קרא שקיים עד כ "כ חזקה ולאמונה לדבקות

במציאות, לביטול שזכה ברוחניות , תשוב עפר 

האמונה  – העפר בתוך  ונכלל ואיננו שנסתלק 

ע"כ . השמימה. בסערה עמה ועלה הק', והשכינה

הנ"ל, שמחה הלב לביאור זה ביאור לקשר  [ויש

ע"י שדייקא טוב', ועשה מרע 'סור  בבחי' שהוא

הערלה מרע)הסרת הגשמי,(סור בעפר  וטמינתה

טוב  ועשה בבחי ' הגוף שאר את לזכך לזכות  אפשר

שכינה  – הרוחני העפר בתוך הגוף כל שיכלל עד

הק '].

 úåöî  úåîéìùá  åîéé÷ ä" òøùîå àéáðä åäéìà

äúéîä  íäî äìèáúðå ––––  äîåãà  äøô

åðééäå [ äלקדושת כבר  זכה הנביא שאליהו 

בחייו  אדומה פרה (כמו מצות 

בחייו) לזה זכה משרע"ה שגם לעיל  וזכה שביארנו

הוצרך  לא וע"כ  הק ', השכינה בתוך  לגמרי להכלל

להכלל  זכה כן  שגם משרע"ה על [וכן  למות

בחז"ל נאמר  בחייו הק' ע"ב,בשכינה יג דף (סוטה

ע"ב) לז דף  ח"א וימתזוה"ק  ורק  משה', מת  ש 'לא

מיתה, בו  נאמרה דילן דמסטרא היינו משה, 'שם'

וקיים  במרום, ומשמש עומד אלא באמת , מת  ולא

השכינה  בתוך שנתכלל במה תשוב' עפר 'ואל ג"כ

וכנ"ל]. עפר  שנקרא הק '

 êåúá  ììëðù –––– äìéìá ÷"äøåúä ãåîéì ïéðò

'÷ä  äðéëùä

 ùéå [å הגדולה המצוה את ולהזכיר  לציין

בהקמת שעוסק  הבן, אבי בה שעוסק 

בלילות תורה של שבביהמ"ד )עולה חצות  ,(בכולל

מסייע  בלילה התורה לימוד שענין  שידוע וכמו 

בתחי ' שנופלת  הקדושה, השכינה להעלאת ביותר 

התורה  ובלימוד וכו', בירורים לברר לבי"ע הלילה

לעלייתה  מסייעים לילה חצות אחר הקדושה

בספר  באריכות מש "כ ועיין  הנשגבים, ולתיקוניה

יעקב כוללשארית  ללומדי חיזוק בדברי ברכות  (עמ"ס

אל חצות ) עולה בלילה התורה לימוד שכל ,

שנכלל  בבחי' וזהו לשמה, כלימוד ונחשב  השכינה,

התור  הק ',הלימוד  השכינה בתוך  שבלילה ה"ק

דלעתיד  תיקון – אדומה דפרה התיקון בבחי' שזה

כנ"ל. לבוא

ì" úòìã ïå÷éúä  úéìëú  ìò æîøî 'á÷òé äãåäé'

' äìòá  úøèò  úåëìî'ã äìâúéùë

ë"ùîòå [æשיוכללו דלעת"ל שבזמן  לעיל

השכינה  בתוך  ישראל בני 

שהיא  הק' השכינה של המעלה יתגלה הקדושה

[וכן  בעלה', עטרת  'מלכות ובבחי' הכל, שורש 

וקיום  התפילה שורש  מעלת  זה ידי על יתגלה

כמו התורה, לימוד מעל שהם מעשיות המצוות 

המלכות בבחי' חב"ד ], חסידות  בספרי שהאריכו 

ברדל"א הגנוזה שלהעליונה העליון שורשם (שהיא

העעל"ט כנס"י) בשבוע שי"ל בנשמ"ח [עיין ,

ומעלה  זה], לענין  מהאריז"ל המקורות שהבאנו

גם  נרמזת בעלה עטרת  מלכות של זו  עליונה

כידוע  יעקב', 'יהודה הנולד, הרך  התינוק  בשם

ישראל )ש 'יעקב' גם הז"א (שנקרא על מרמז

אמת תתן – ע"ה אבינו יעקב של מדתו (שהיא

התינוק ליעקב) ובשם המלכות, על מרמז ויהודה ,

התיקון  נרמז יעקב לפני יהודה שמקדימים

חיל' ש 'אשת לבוא לעתיד  שיתגלה והתכלית 

גבר ',(מלכות ) תסובב ו 'נקבה בעלה' 'עטרת

פינה' לראש  היתה הבונים מאסו  'אבן  בבחי '

אמן . ברחמים בימינו במהרה



לנפשך  חכמה דעה כ 

 ò"éæ  øåâî 'äçîù áì' ìòá  ÷"äøä ö"àé

ùåøãì ò"éæ  äçîù áìä ïéëäù èøàååä

äìòî  ìù  äáéùéá

øéëæä [à שמחה הלב של הידוע המאמר את 

זה  מאמר  על [שאמר זו, פר ' על

למעלה  פטירתו  אחר שידרוש המאמר  שהוא

מכבדים  למעלה ועולים שנפטרים שהצדיקים (כידוע

של שבישיבה הצדיקים לפני וחידוש  דרשה לומר אותם

זו,מעלה) בפר ' שנפטר  ולפלא עצמו , שהכין (היינו

השבוע  מפר' ווארט הצדיקים לפני לומר קדשו ברוח

ייפטר) ].שבה

 éîã ïéðòá  í"éøä éùåãéçä øåàéá úìéçú

äçîù áìä é" ò øåàéáä úîìùäå , äáéøî

÷"ìæå [ á(תשמ"א חקת  מי(בפר' חטא בענין ,

מהחי ' הזכות בספר  אי ' מריבה,

שנחשב  במה לעיין  חוצפה הוא כי הגם ז "ל הרי"ם

לאנשים  אפשר שאי  ובודאי ואהרן , למשה חטא

שעשה  מאחר עכ "ז חטא, שזה כלל להרגיש כמוני 

תור  מזה להתבונן השי"ת  רשות ניתן  לנו, ונתנה ה

תורה  פירושי  מתגלים דור  ובכל מישראל אחד  לכל

לזאת וכו', להנהגתם הצורך וכפי  הדור כפי 

אמר  שהשי "ת וכו' ית ' ה' חנן אשר אכתוב

דיבור  על שייך  זה מה לעיניהם, וכו' ודברתם

כתוב  אמנם הלשון, זה שייך בהכאה לעיניהם,

שע"י הנשמע את שראו הקולות  את  רואים

למעלה  לבוא זכו לנשמע נעשה שהקדימו 

וכו ' גבוה שהוא וכו ' לראות החושים מהתחלקות

התחיל  הנה בכתי"ק, יותר  מזה נמצא ולא ע"ש,

מחוסרי הדברים ונשארו סיים ולא הענין  לפרש

הבנה.

 í" áîøäå קח שצוה מאחר  הקשו  הרמב"ן  וכן 

בו שיכה במשמע יש  המטה את

הזה  המטה מה מפני  בלבד בדבור רצונו היה ואלו

כי מהכאה יותר בדבור גדול הנס ואין  וכו', בידו 

מ"ש  עפ "י  וי "ל ע"ש, וכו' הסלע אצל שוה הכל

חוטר  ית  סב וגו', המטה את קח בפ' יונתן  בתרגום

ותומון  אחוך ואהרן אנת כנישתא ית וכנש  ניסיא

הינון  כד ומפרשא רבא בשמא כיפא ית תריכון 

לחודך  אנת מחי לאפוקי יסרב ואין מוהי  ויתן  חמיין

לכן  וכו ', מיא להון ותהנפק  דבידך בחוטרא ביה

חקוק  הי ' המטה על והנה המטה, את  ליקח נצטוה

הרם  ואתה הכ' על בזוה"ק כדאי ' המפורש , שם

וכיון  קדישא שמא רשים בי' די וגו ' מטך את 

ומקמי ' מיני' יערקון קדישא שמא מחיא דיחמון 

להשביע  להזדקק  שלא רצו  ואהרן ומשה וכו ',

והיו המפורש , השם את  בפיהם ולהזכיר  הסלע

עליו אשר  המטה את לסלע להראות  שדי  סבורים

לא  וכאשר  מים, יתן  וממילא המפורש  השם חקוק

שעל  השם את  שהראהו  אחר גם מים הסלע נתן 

במטה, והכהו  שנצטוה כפי משה עשה המטה,

ית ', רצונו הי' כן  לא äùîù אולם ' éä ïåöøä  éë

 òéáùäì íäéôá  ùøåôîä íùä åøéëæé ïøäàå

 òìñä úà רבא בשמא כיפא ית  תריכון  ותומון ,

את יראו  ישראל ובני  חמיין, הינון כד ומפרשא

את רואים העם וכל תורה במתן  שהי' כמו הקול

ואהרן  אתה העדה את והקהל כתיב ולכן הקולות,

נצרך  שהי' וגו ' לעיניהם הסלע אל ודברתם אחיך 

ביוה"כ  גדול כהן  בעבודת כמ"ש הכהן לאהרן בזה

המפורש  שם שומעים כשהיו  וכו ' והעם והכהנים

וכו', גדול כהן מפי  יוצא éä'שהוא ïàë  íâ ïë

 íäéôî àöåé íùä úà  åàøéù ú"éùä ïåöø

 àøá  ÷ôúñäì àìå äèîä ìòù  íùä úéé,

יוצא  המפורש  השם כולם רואים היו [שאילו 

לעיני להקדישני  וז"ש  גדול, השם קידוש הי ' מפיהם

ז"ל  הרי"ם החי' נתכוון  שלזה ואפשר  ישראל], בני 

קול  המים, על ה' קול זה והרמז הנ"ל, הזכות  בס'

וכדאי ' המים, על ולשמוע לראות  השם שם של

בגימ' מים הים, על המפורש  שם שראה תנא בחד

עכל"ק . השמות. ב'



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח כא ליקוטי 

 ïééðòá àéôòìåáà à"øä éøôñ  ìò ääéîúä

'÷ä úåîù úøëæä

êéîñäå [âלומר לזה לצדיקים לפעמים רשות  (שיש 

המפורש ) סולם שם בספר מש "כ את 

אבולעפיה  הר "א תלמיד  שחברו  ספר שהוא עליה

אף אמת , שקבלתו עליו האריז"ל רבינו סמך  (שכידוע

ואכמ"ל ) עליו חלק בדורו הר"א שהרשב"א דהנה ,

שמות אמירת של ענין  בספריו מזכיר  אבולעפיה

אי ' והלא בזה, הרבה ותמהו  השגה, לקבל כדי הק'

ע"א)בגמ' צ דף השם (סנהדרין את ההוגה שכל

תרדיון  בן  [ור "ח לעוה"ב חלק לו  אין  באותיותיו 

באש בשריפה ע"ז יח נענש דף ע"ז בגמ' (כדאי'

יש ע"א) שבזה לימוד בדרך היה ששם ואף ,

ולהורות, להבין  השם את  להגות  שמתירה ברייתא

בדרך  שאף מחמת היה דהעונש הגמ' מתרצת 

בפרהסיא, השם את  להגות אסור  בינו לימוד  (ורק

מותר) עצמו ],לבין

'÷ä úåîù úåâäì ÷éãöì úåùø  úðúéð íéîòôì

ùøôîå [ãשכוונת הנ"ל עליה סולם בספר בזה

השגה  שקיבל לצדיק  רק  היתה רבו 

את להגות רשות  לו  שניתנה משמים, מיוחדת

מקור  מזה וחזינן  מסוים, לצורך הק ' השמות 

שלפעמים  הנ"ל, שמחה הלב לדברי ואסמכתא

את להגות  משמים וצווי  הוראה הצדיקים מקבלים

מה  את מורנו  פירש [ובזה לצורך  בפיהם הק ' השם

על  לו  שסיפר  שליט"א דורנו מצדיקי  מאחד שקיבל

ורבו  זצ"ל )מורו הקודם דור רבני שיש (מגדולי שאמר 

הק' השם את  להגות שיוכל גדולה השתוקקות לו 

לדבר  צדיק שישתוקק  יתכן איך ולכאו ' באותיותיו ,

ח"ו , בגמ'איסור  שאי' דהע"ה אצל כעי"ז מצינו (ואמנם

הפנים  מלחם לאכול שהשתוקק  ע"ב, צה דף מנחות

בשמואל ככתוב הפנים מלחם והאכילוהו בולמוס ואחזו

ו-ז) כא, שיקבל א' שהשתוקק  כנ"ל הכוונה אלא ,

והיתר  אתהוראה להגות  לו  ויורו שירשו  מהשמים

וכנ"ל]. באותיותיו הק ' השם

åúåãìéá  åðøåî äàøù àìô  äùòî

øôéñå [ä,זה בענין  פלא מעשה מורנו 

פ"א  הגיע שבילדותו

תינוק  שהיה יהודי  למד , שבו  ל'תלמוד-תורה'

בתחנונים  וביקש  מתומ"צ, כלום ידע ולא שנשבה

לחזור  ברצונו  כי  תומ"צ מקיימים איך  שילמדוהו 

ומורה  מדריך  שום לו ואין שלימה, בתשובה

קודש  אש בו נכנסה איך  אצלו וביררו  שילמדהו,

שלימה בתשובה לחזור כזו  גדולה (כי והשתוקקות 

לכך ) מורה שום לו היה לא שמצא הלא וסיפר ,

ששם  אבולעפיא הר "א של ספר  באונברסיטא

בעולמות גבוהים מראות לראות  עליה דרכי  כותב

ורצה  קדושים, שמות  מיני כל אמירת ע"י העליונים

בנפשו זאת  גמור לנסות  איסור הוא שכמובן (מה

כן  ועשה שנשבה תינוק  היה שהוא אלא לדכוותיה,

נכנסה בתמימות ) השמות  כל אמירת  וכשגמר  ,

שלימה  בתשובה לחזור עצומה קודש  אש בקרבו 

לעלות [וזכה ומצוות  תורה עול קבלת ע"ע ולקבל

האמיתיים  עליונות  במעלות הק' שמות  אמירת  ע"י 

שיש  וחזינן  עוה"ב], לחיי תחתית משאול שעלה

אדומה  פרה של הבחינה הקודש שמות  באמירת 

טהורים, מטמאת הק 'שהיא השמות  את  (שההוגה

לעוה"ב, חלק  לו שאין עליו נאמר לכך הוראה לו כשאין

כך ) על לשריפה נידון תרדיון בן נתקיים ור"ח ומאידך ,

שנשבה  תינוק  שאותו טמאים, לטהר הק ' בשמות 

בתמימות הק' השמות  ידיעתשהגה ללא (באונס

שבדבר) עוה"ב.האיסור לחיי  ידם על וזכה נטהר 

 ç"øáù  íéîé úåëéøàì äìåâñä øå÷î

êøãáå [å בסידורים שנדפס  שמה הזכיר אגב

אחרי לומר  ימים לאריכות  כסגולה

רצון  יהי כן  ויחייני  ישמרני 'זבדי "ה בר "ח הלל

אמן  חי  כל נפש בידו  אשר חיים אלקים מלפניך

המקובל  מדברי  הסגולה של הראשון [ומקור  סלה',

צמח האריז"ל )הר"י השמים'(תלמיד מן 'לחם בספרו

יודע  קדוש  איש  של אחד  'בסידור כן  כתוב שראה

המקובלים  מסידורי  בהרבה גם ומובא האמת ',



לנפשך  חכמה דעה כב 

ועוד )הקדמונים אשר ר' קאפיל , ר' שבתי, הוא (ר' וכן  ,

הקודש ע"ב במחברת  מג דף  ספר å (למוהרנ"ש, בשם (

חסידיםיש  במשנת  גם והובא פ"ב ן, חודש  ראש (מס'

ו) ].משנה

åðéøåã éîëç äæá åù÷úðù úåéùå÷ä

äðäå [æמדברי בזה שהקשו דורינו  מחכמי  יש 

ה"א)חז "ל דברכות  פ"ט שאם (ירושלמי

ולא  למיכאל לא יצווח לא צרה האדם על באה

הה"ד  מיד, לו עונה שאני יצווח לי  אלא לגבריאל

במדרש  הוא וכן ימלט, ה' בשם יקרא אשר כל

ג ) אות פ"ד  מכניסי(שוח"ט בקשת המתירים [ואף ,

את שיעלו למלאכים אלא התירו  לא רחמים

לא  אך  הש"י, לפני  בעדו  רחמים ויבקשו תפילותינו 

מדברי שהקשו יש  וכן  בעצמם], מהם בקשה התירו

בשבועות ע"ב)הגמ' לה 'אל (דף שהפסוק  שמוכיחה ,

שם  הוא למצער  לנוס  שיוכל לוט שביקש  אדנ"י ' נא

מהמלאכים ולא הש "י  מאת  וביקש  (ואינו קודש,

לוט  פרשת  בתחי' הנאמר נא' סורו אדוני נא כ 'הנה

חול ) ולהחיות,שהוא להמית  בידו  הש"י רק  שהלא ,

למלאכים  לפנות שאין  פשוט שדבר  מהגמ' וחזינן 

חיים דבר בבקשת  על  הממונים האלו המלאכים (ואף

להחיות זה דבר על ממונים שהיו דלוט המלאכים כמו זה

יש אלא בידם שאי"ז אליהם לפנות  אין מ"מ נפשו, את 

לבדו) להש "י בגלל לפנות  הנוסח ששינו בדורינו [ויש  ,

מגדולי אי' הנ"ל נוסח כנ"ל אך אלו, קושיות

הקדמונים]. המקובלים

 é" ùäì àìà  ììë êàìîä ìà äù÷áä ïéà

êà [ç שאין יבין הנ"ל בנוסח שהמדייק האמת 

הש "י אל אלא המלאך, אל כלל הבקשה

את שישלח ית ' מלפניו רצון שיהי  ממנו שמבקשים

הנ"ל וכמו המלאך  החיים, על הממונה המלאך  (שהוא

מלאך שיש  המג "א בשם סק"ג תרה סי' במשנ "ב שמצינו

החיים) על  שם הממונה [שהזכרת שליחותו , לעשות  ,

התפילה, לקבלת מועיל הדבר  על המונה המלאך

לשמה' 'תורה בספרו חי  איש  הבן בזה שביאר  וכמו 

תנב  אשרæ (סי' הבקשה שמסיימים ומה .[(åãéá

על  ולא חיים אלקים הש"י על קאי חי כל נפש 

נוכח  בלשון  שפותח להקשות [ואין  כפשוט, המלאך

'êéðôìî אשר' נסתר  בלשון  ומסיים וכו ' אלקים

åãéá שמשתנה הברכות בכל הדרך הוא שכן  וכו ',

ומובא  נסתר, ללשון  נוכח מלשון  הברכה באמצע

להש "י כשמתקרבים שתיכף  מרביה"ק בזה הביאור

ואכמ"ל]. ונעלם, רחוק שהוא איך מיד רואים

íéëàìî úåîù úøëæä øåñéàá

 äîå [ èאמירת איסור מענין זה בענין  שדנו

האריז"ל  כמש"כ  מלאכים, שמות

ע"ב  יא דף שמות פר' שכאן ç(שעהמ"צ האמת ,(

_________________________

זה ו. פסוק יאמר הלל אחר היינו למוסף  שחרית בין ר"ח  בכל תאמר ימים יאריך  למען ישן בספר כתוב מצאתי שם, זל"ק

אלקי  מלפניך  רצון יהי כן ויחיי"ני. ישמר"ני זבד"יה בכל אברהם את בירך  וד' בימים בא זקן אשר ואברהם עולם ומלך חיים ם

ע"כ. פעמים. ג' יאמר וכן אמן. ח"י כל נפש  בידו

וכן ז. הדין, על וזה ההצלחה, על וזה הפרנסה על זה אחר, דבר על ממונה אחד כל והמלאכים השמות הנה, שם, הבא"ח ז "ל

ואם  תמיד, שליחותו לעשות  ורוצה כך, על המאציל שמינהו מאחר להשפיע, ותאותו חפצו הנה ומלאך שם וכל הדרך, זה על

זה, מלאך  או זה שם למען תעשה אומרים ולכן בזה. צער לו יגיע ישפיע, ולא יעמוד אחרת סיבה או העונות ידי על ח "ו

ידו  על ונמשך  עליו ממונה שהוא הזה הדבר של השפע להשפיע מתאוה שהוא הזה, הקדוש השם של ורצונו תאותו שתתקיים

עכ"ל. וכו'.

שם,ח. הכתוביםזל"ק אותם אפילו המלאכים  של או הקדש משמות שם  שום  בפיו מלהוציא נזהר  זלה"ה  מורי היה גם
זוכר  וכשהיה  טי"ת מ"ם  אומר היה מטטרו"ן זוכר  כשהיה  זה כדרך אלא  הדרוש באמצע אותם  זוכר  היה  ולא  בספרים



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח כג ליקוטי 

מהאחרונים  כמה וכמ"ש זה, לחשש ליכא בעניננו

בתנ"ך  הנזכר  אדם של שם הוא זבדי"ה שהלא

ירושלמי  בתלמוד  וכן מקומות, מס'בכמה (ריש

סוטה) מס' וריש האריז"ל ברכות  שם כתב  ובכה"ג ,

מלשון  [וכן המלאך, שם להזכיר  שמותר  להדיא

שדייק  כמו  בפה השם שיאמר מוכח הרב סידור

זי"ע]. מליובאוויטש  מהרמ"מ אדמו "ר  כ"ק  בזה

äôá  íùä øéëæäì àìù âäðîì íòèä

íðîàå [ é, בפירוש השם לומר  שלא מורנו  מנהג

בדברי וכ"כ  במחשבה, לכוונו  אלא

שנזהרו(עפג 'ין)שלום המקובלים' 'רבותינו בשם

במחשבה  אלא בפה הנ"ל השם להזכיר  שלא

שם  ולא קדוש שם שהוא שסברו שמפרש [עיי"ש

אמנם  בפה, הק' השם מלהוציא נמנעו  וע"כ  מלאך,

של  שם שהוא יותר נראה הנ"ל הנוסח מלשון

הש "י  של ולא יהי מלאך  'כן להש"י פונים אח"כ  (שרק 

וכו') מלפניך מלהזכיר רצון שנמנעו  נראה ויותר  ,

לדמות לטעות  יבואו שלא כדי בפירוש השם

המלאך אל בתפילה מי שפונים אף שבאמת (אף

עשו  מ"מ המלאך אל  ובקשה פניה בו אין בפה שאומר

זה) מחשש והרחקה ].גדר

 éìåôåøèñåàî ù"øä  ìù èøàååä  ìò àéùå÷ä

 ã"éä ò"éæ

 ìàù [ àé הווארט על מורנו את  התלמידים אחד 

מאוסטרופולי ר "ש  הרה"ק של הידוע

ידעתי ' לא ואנכי  הזה במקום ה' יש 'אכן עה"פ זי"ע

וז"ל ) ויצא פר' ריש  יוסף פרדס בס' בשם (הובא "ואיתא

כעת יעקב כי ז"ל מאסראפאליע ר "ש הקדוש  הרב

שגם  לו נודע הכבוד כסא שראה הסולם מראה ע"י 

חקו אריה צורתו שחקוק  ידע עתה ועד שם, קה

אולם  הזה. במקום ה' יש  אכן  וז "ש אכ"ן , נשר כרוב

ידעתי". לא זה יעקב, נשר  כרוב אריה ר"ת אנכ"י

ש 'אדם' ידוע בפשטות שהלא קשה ולכאו ' ע"כ.

דא'נכי)שבמרכבה א' באות על (הנרמז מרמז  אינו

שד' ידוע הלא כי  דהע"ה, על אלא אע"ה יעקב

חגת"ם, ספי ' ד' כנגד  הם שבמרכבה (חסד,פרצופים

מלכות ) תפארת, המקובלים גבורה, וע"פ  ,èהרי

אדם- תפארת, נשר - גבורה, שור- חסד, – אריה

המלכות ספי' שכנגד אדם פרצוף וא"כ  מלכות ,

על  ולא המלכות , לספ'י המרכבה דהע"ה על מרמז 

שבמרכבה  נשר  בפרצוף  נרמז שהוא יעקאע"ה

העופות, מלך שהוא [דנשר התפארת . ספי' שכנגד

התפארת, ספי ' על מרמז  והאויר ברוח, העפים

_________________________

בזה  כיוצא  וכן מ "ם סמ "ך אומר  היה  צוה סמא "ל ומלאכיותיו שליחותיו על והשליטם מסרם כשהקב"ה לפי הדבר וטעם .

שמזכירים  המלאך בשמוע  תיכף  והנה עקיבא. דר' באותיות  כנזכר לו נזקקים שיהיו בשמו וישביעם האדם כשיזכרם תיכף אותם

רואה  אם ואף  כנזכר שבועתו להשלים מזדקק שיהיה כדי אותו משביעים אם לשמוע לאחוריו ונרתע  נבהל הזה בעולם שמו

אחד  ופעם עליו. ומקטרג בו ומתגרה שמו במזכיר ומתקנא שמו בשמיעת ונבהל נרתע עכ"ז אותו משביעים שאינם אח "כ

המלאכים  להזכיר אסור למה כן ואם תמיד אותם מזכירים אנו וכיוצא ואלהים אדנ"י שמות  הרי כי זלה"ה למורי שאלתי

ואם  גילולים מלאה היתה שהארץ לפי בזוהר ופירשו כו' מלאך ולא אני מצרים בארץ ועברתי בסוד לי והשיב הנבראים.

ח"ו. טומאה מקבל ואינו בפניו עומד דבר ואין הוא אוכלת אש יתברך  הוא אבל הזוהמה באותה יתלבש  שם המלאך  ירד

אינן  יתברך  שמותיו אבל כנודע  וקלי' חומר בחינת בו יש אשר העולם באויר הזה הקול מתלבש  המלאך שם בהזכרת ולכן

ומעלתו. קדושתו מרוב להעלימו צריך השמות  כל על גדול כי אף ההוי"ה שם אבל להזכירם, מותר לכן טומאה מקבלין

חשש  בהם  ואין להזכירם מותר גבריאל מיכאל כגון בשמותיו הנקראים אדם  בבני נמצאים שהם המלאכים  שמות אמנם
עכל"ק .איסור .

רבים.ט. ועוד פי"ג, כ"ג שער עה"כ שער בפרדס רמ"ק  עי'



לנפשך  חכמה דעה כד

הרוח, יסוד כנגד מים-חסד,שהוא היסודות , (מד'

עפר-מלכות ) רוח-תפארת, ].אש -גבורה,

äáëøîáù øùðä  óåöøôù ÷"îøäî øå÷î ùé

 úåëìîä 'éôñ  ãâðë

' éúå [áéכמו סובר  מאוסטרופולי  שהר"ש  מורנו 

במקו "א הרמ"ק  הגרמ"י שכתב הביא (כן

שני  מדור המרכבה פירוש לס' בפי' זצ"ל  וויינשטאק 

מקומו) איה חיפוש  עדיין וטעון שהאדם פ"ה,

התפארת  ספי ' כנגד הוא יעקב שבמרכבה (מדת

שבמרכבה אע"ה) הנשר  פרצוף כנגד  הוא ודהע"ה ,

המלכות ששלימות דאי' ע"פ בזה, הביאור  [אוי"ל

המע"ה, שלמה בנו אצל נתגלתה (שאצלו דדהע"ה

המלכות ) שלימות – באשלמותא סיהרא ואי 'היתה ,

כח  ונתגלה ובתחתונים, בעליונים שמלך  עליו

נשר  על רוכב שהיה ע"י  הבריאה כל על שליטתו

מלכותו שתחת המקומות לכל אותו לוקח שהיה

בחז "ל]. כדאי '

äáëøîá  íé÷áãðù é"ò äøô éîã äøäèä ø÷éò

äðåéìòä

øùé÷å [âéלמצות פרשתינו , עם זה ענין מורנו 

מינים  שהד' שי"ל אדומה פרה

ד' כנגד  הם אדומה, הפרה אפר לתוך  שמכניסים

עם  שמערבים שהמים והיינו במרכבה, הפרצופים

החסד  ספי ' כנגד  הם בבחי'האפר  שמים (כידוע

והשניחסדים) הגבורה, ספי' נגד  הוא ארז  והעץ ,

בגדים  לצבוע אדום צבע ממנה שמייצרים תולעת 

עשב  שהוא והאזוב התפארת, ספי' כנגד  מפוארים

[וכן  המלכות  ספי ' כנגד לאדמה, הדבוק וחלוש  דק 

ספי ' כנגד אדום בו  שצובעים תולעת  שהשני  י "ל

וכידוע  התפארת, ספי ' כנגד ארז  והעץ הגבורה,

והיינ  החיים], עץ – הז"א על מרמז עץ ושסתם

במרכבה  שנדבקים ע"י  היא הטהרה שעיקר 

בכל  נדבקים אנו חטאת ממי  ההזיה וע"י העליונה,

בעצמינו שזוכים עד העליונה המרכבה פרצופי 

בתוך  להכלל שזוכים עד לשכינה, מרכבה להיות 

לגמרי  הק' בארוכה)השכינה בב"א.(כנ "ל 

é" ð äùî ãìåðä êøä ìù äìéîä  úéøáá
à" èéìù ãéåàã  íééç 'ø ç" äøä ïá

 úàáåîù  íéàéáðä  ìë ìò ä" òøùî úìòî

 úåðåøçàä  úåéùøôá

 äðä [à משה ע"ש  נקרא הנימול הרך התינוק 

שהלא  טוב, מה בעתו  ודבר ע"ה, רבינו 

בתורה  שקראנו האחרונות  הפרשיות בכל

כל  מעל ע"ה רבינו משה מעלת  התורה"ק מדגישה

משה  מעלת  בה נזכר  בהעלותך  בפר ' הנביאים,

הנביאים כל מעל ע"ה הק ')רבינו  האבות 'לא (ומעל

פה  אל פה הוא, נאמן ביתי  בכל משה עבדי  כן 

יביט', ה' ותמונת  בחידות  ולא ומראה בו אדבר 

ש 'כל  השמיני העיקר  נתגלה בה קורח ובפר'

רבינו למשה המסורה היא בידינו  המצויה התורה

ח"ו, מעצמו דבר  אומר ע"ה רבינו  משה ואין ע"ה',

שעיקר  חלק  לפרק  בפי' הרמב"ם בזה שמבאר  וכמו 

ע"ה  רבינו  משה על חלק  ולכן  קורח ידע לא זה

דברים  לומר  ע"ה רבינו  משה שיכול בסברו 

לא  'כי נתגלה קורח את  האדמה ובבליעת  מעצמו ,

אניé מלבי ' ש 'לך חזינן  חוקת , פר' בפרשתינו וכן ,

משה  זולת אחר לשום ולא פרה', טעמי מגלה

ע"ה. רבינו 

_________________________

רבינו י. משה ע "י הנתונה הזאת  התורה כל כי שנאמין והוא השמים, מן התורה היות השמיני. היסוד שם, בפיה"מ  הרמב"ם ז "ל

דבור השאלה דרך  על שנקרא בענין יתברך  ה' מאת  כולה אליו שהגיעה כלומר הגבורה, מפי כולה שהיא היאך ע"ה ידוע ואין



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח כהליקוטי 

 úîàä  ÷éãöá úåøù÷úä àåä é"äãåáò ø÷éò

 úåéùøôáå [ á והחן והיופי הפאר  מתגלה אלו

היחיד  האמת  צדיק של האמת

הוא  עבודה"י  ועיקר ע"ה, רבינו משה – במעלה

בדברי כדאיתא האמת , בהצדיק התקשרות

ז "ל רמז חכמינו בשלח פר' בילקו"ש  הובא (במכילתא,

שכל ר"מ) עבדו ', ובמשה בה' 'ויאמינו עה"פ

שאמר  במי  שמאמין  כמו ישראל ברועה המאמין 

ישראל  לבני שיהא רוצה שהש "י  העולם, והיה

ישראל  בני  שזכו  ידי ועל ישראל, ברועה אמונה

ים  לקריעת  זה ידי  על זכו  האמת בצדיק  לאמונה

המילה  מצות  את  ג"כ מזכירה סוף  ים וקריעת  סוף,

בחז "ל קיד )וכדאי ' פ' שוח"ט ראה (מדרש 'הים עה"פ 

ראה יוסף של ארונו  – ראה מה עלוינס ' (שנאמר

החוצה') ויצא 'וינס ש יוסה"צ וארונו על , מרמז יוסף ל

המילה. קדושת  ענין

 ÷éãöä øàô  úà øéúñäì ÷ìîò  úîçìî ø÷éò

 úîàä

'éàå [âט)ממוהרנ"ת אות  ה' שבת  לבאר (לקוה"ל 

חז "ל כי דברי פר' סוף  תנחומא (מדרש 

כלפיתצא) וזורקן  מילות חותך שהיה עמלק  על

קדושות מיני  כל שישנם פלא, ביאור  ומבאר  מעלה,

וזורקן  הקטנות  הקדושות  כל לוקח ועמלק קטנות ,

כדי וזאת  גדולה חשיבות מהם שעושה מעלה, כלפי 

הצדיק  של האמיתית הקדושה את  עי "ז  להסתיר 

עם àéהאמת שלוחם עמלק טומאת  עיקר וזהו  ,

דאורייתא אנפי  ומחשיך משרע"ה ('תורתקדושת 

_________________________

והמצות  הספורים הימים מאורעות כל כותב והוא לו שקוראין סופר כמו היה הוא וכי לו, שהגיע ע "ה משה היה אלא הגיע 

ושמע  אלהיך ה' אנכי ובין פלגש  היתה ותמנע  מהטבאל אשתו ושם ומצרים כוש  חם ובני בין הפרש ואין מחוקק, נקרא ולפיכך

ספרם  משה והספורים הפסוקים אלה שכמו שאומר וזה אמת. וקדושה טהורה תמימה ה' תורת והכל הגבורה מפי הכל כי ישראל,

דברי  ושאלה וקליפה לב בתורה שיש  שחשב לפי הכופרים, מכל יותר פנים ומגלה כופר ונביאינו  חכמינו אצל הוא הנה מדעתו,

ז"ל  חכמים אמרו השמים מן תורה אין צ) (סנהדרין ענין וזהו ע"ה, רבינו משה מאת  ושהם בהם תועלת  אין והספורים הימים

דבר  כי וזהו צט:) (סנהדרין עצמו, מפי משה אלא הקב"ה אמר שלא זה הפסוק  מן חוץ הגבורה מפי התורה שכל המאמין הוא

הושג  ולא אותם שמבין למי ופלאים חכמות  בהן יש התורה מן ודיבור דיבור כל אלא הכופרים, ממאמר ויתר הש "י בזה ה'

עיני  גל שהתפלל יעקב לאלהי משיח דוד בעקבות להלך  אלא  לאיש  ואין ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה חכמתם, תכלית

הסוכה  מתבנית  היום עושים שאנו וזה הגבורה מפי ג"כ המקובל התורה פירוש כן וכמו קיט), (תהלים מתורתך  נפלאות ואביטה

והמאמר  בשליחותו, נאמן והוא לנו אמר והוא למשה הש"י אמר אשר התבנית  בעצמו הוא וזולתם ותפילין וציצית ושופר ולולב

לא  כי האלה המעשים כל לעשות  שלחני ה' כי תדעון בזאת משה ויאמר טז ) (במדבר שנאמר מה הוא הזה היסוד על המורה

ע"כ. מלבי.

(תנחומא יא . רז"ל שדרשו וכמו דייקא, 'ויזנב' וכו' אחריך" הנחשלים כל בך "ויזנב יח ) כה, (דברים שכתוב וזה שם, וזל"ק

האמת  הצדיק כי אליו, טפלים הם כי זנב, בבחינת  הם הצדיק כנגד עם ההמון כי מעלה. כלפי וזורקן זנבות חותך  שהיה שם)

האמיתי  בית  ראש שהוא הזה לצדיק וטפל זנב להיות טוב בודאי אבל זנב, בבחינת הם אליו הטפלים והקטנים הראש , הוא

רז"ל  שאמרו וכמו לשועלים', ראש  תהי ואל לאריות זנב 'הוי יד) ד, (אבות  במשנה שאמרו וכמו אחר. במקום ראש  מלהיות

כמו  לך ', וישתחוו לשחוור הדבק מלך  מלך 'עבד מו) (שבועות אינשי וכדאמרי טהור', לטהור ומחובר 'הדבוק  ה) טז, (בר"ר,

מעלה  כלפי וזורק הזנבות חותך בתחבולותיו ועמלק  כו'. ישראל לארץ שסמוך  פרת נהר לענין יח ) טו, (בראשית  שפירש "י

מזנב שעושה שמהפך דהיינו מעלה, כלפי וזורקן האמיתי, בית מהראש מהצדיק ומרחקם וחותכם במעלה קטנים שלוקח לראש,

ולהעלים  להסתיר בשביל הכל הצדיק על שיחלקו בלבם ומכניס  מאוד, שמם ומגדיל למעלה, למעלה אותם ומגביה ראשים מהם

עיי"ש. עכל"ק וכו'. וכנ "ל האמיתי בית הראש שהוא הזה הצדיק שם
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של משה') האמת  והחן הפאר היופי גודל שמסתיר ,

האמת. הצדיק

ìàøùé  ìëì äðåîàä  äìâî ä" òøùî

ø÷éòå [ãכמו הוא ע"ה רבינו משה גדולת 

הצדיק במרדכי  ניצוץ שנאמר  (שהיה

'ושמעו 'משרע"ה) המדינות', בכל הולך  'ושמעו 

ה' ויחוד שהקרי "ש  שמע', 'קריאת מצות  על מרמז 

שמגלה  המדינות , בכל הולך  האמת  הצדיק שמגלה

בכל  ישראל דשמע ה' יחוד  את האמת  הצדיק

זי"ע)העולם מנאדבורנא הר"מ מהרה"ק  כן וכן (כדאי' ,

'שמע  נאמר  שע"כ  זי "ע מבעלזא מהרה"ק  אי '

קריאת אומר שכשיהודי אחד ', ה' ה"א ישראל

האמונה  אור  בזה משפיע הרי  חדרים בחדרי  שמע

ע"ה  רבינו  משה של בכוחו  והכל ישראל, בני  לכל

ישראל ) שמע ישראל  בני לכל  שאמר זה שהוא (שהוא ,

את ומשפיע שרועה – מהימנא רעיא נקרא

בזה  שהבאנו [וכמו  ישראל בני  לכל האמונה

האמצעי האדמו"ר וביאור  קושית את  במקו"א

].áéבזה 

'úé åãåçé éåìéâá äçîùä 'ãò çîùà'

ïëå [ ä בזוה"ק ע"א)אי ' רנח דף  פנחס פר' (רע"מ

וד' ע' שבקרי "ש  הגדולות  אותיות על

על  קרי"ש באמירת  שמעידים עד, תיבת שהם

'שמע' מתיבות ונשאר  העולמות, בכל ית' יחודו

על  היא השמחה שעיקר  'אשמח', האותיות  'אחד'

'אחד  הוא שהש"י הש "י  ביחוד מתבונן  שהאדם ידי 

במציאות' ואחד ויחו"ע בשליטה דיחו"ת  ענין (שהוא

זי"ע) הרמח"ל  .בלשון

_________________________

שהמצוה יב. ע"ב) כא דף  השער פתח בינה (אמרי זי"ע האמצעי אדמו"ר כ"ק מש"כ ש"ז ), תצוה פר' (נשמ"ח בזה מש"כ נעתיק 

בכל  לקרותה אחד' ה' ה"א ישראל 'שמע  מצות  היתה לאהליכם' לכם 'שובו הש "י להם שאמר אחרי לבנ"י שניתנה הראשונה

לבנ "י  לומר למשרע"ה הש "י שאמר שאחר ואתחנן בפר' הפסוק  מלשון האמצעי האדמו"ר זאת  ומדייק  וגו', ובקומך בשכבך  יום,

ממשיך  אח "כ ותיכף  וגו', המצוה כל את  לך  ואדברה עמדי עמוד פה ואתה למשרע "ה ואמר הש "י המשיך לאהלייכם לכם שובו

מהפסוקים  ומשמע וגו', ישראל 'שמע  במצות  תיכף וממשיך  וגו' אתכם ללמד אלקיכם ה' ציוה אשר וגו' המצוה וזאת משרע "ה

שראו  שכיון בפשטות מובן בזה [והביאור מ"ת, אחר לבנ"י ללמד הש"י שציוה הראשונה המצוה היתה ישראל' 'שמע  שמצות 

לאהליהם  לשוב להם שאמר אחרי תיכף  נצטוו הרי וגו' האלקים הוא ה' כי וכו' הראת  אתה כדכתיב ית ' יחודו התגלות את במ"ת

את  במ "ת  עתה שומעים כאילו ישראל שמע  באמירת לכוין שיש  בפוסקים וכדאי' היחוד, אמונת את  ב"פ  בפה יום כל לקרוא

במ"ת]. ששמענו זו שמיעה כנגד מכוון ישראל ששמע אלקיך', ה' 'אנכי של הראשונה הדיברה

[אף  תורה במשנה דייקא המצוה זו ונזכרה מ"ת, אחרי תיכף  ישראל שמע פר' נכתבה לא מדוע  אדמהאמ"צ לפ"ז  מקשה ואמנם

חומשים  בד' לכה"פ  או תורה מתן בפר' להיות צריכה היתה מ "ת  אחר תיכף  וניתנה היהדות  יסוד שהיא זו מצוה שלכאו'

בתוס' עי"ש  ע "ב, לא דף (מגילה הגמ ' כלשון אמרו' עצמו מפי 'משה שכביכול תורה משנה מדרגת גבוהה שדרגתם הראשונים

ע"י  הוא כדבעי ה' יחוד מצות לקיים לזכות היחידה שהדרך לדורות  ללמד שהוא אדמהאמ"צ בזה ומבאר מעצמו)], משה ד"ה

והמוחין  וההשגה הדעת  בהם ומכניס ישראל נשמות  של הצאן את  ומשקה שרועה מהימנא', 'רעיא שהוא למשרע "ה, התקשרות

שנשמתו  משיתיהו' המים ש'מן משרע "ה נשמת שרק במקו"א וכמש "כ ה', יחוד ענין את  בשכלם ולקבל לקלוט שיוכלו עד

פני  על מרחפת – משיח -משרע "ה של רוחו הוא – אלקים ורוח וכו' ובוהו תוהו היתה 'והארץ בחי' – התוהו מעולם נמשכת

הפנ והחלל הצמצום קודם שהיו האוא"ס מימי – יחו"ע המים' של הדעת  את  וללמד להחדיר משרע "ה נשמת  ביכולת  וע"כ וי,

כמו  היחוד דרגת  דיחו"ע , דרגה הוא – אחד ה' וגו' ישראל ששמע  ואילך ) ע "ב קלג דף  (ח "ב מהזוה"ק [כידוע  זולתו שאפס

נכתבה  וע"כ חב"ד], בדרושי בכ"ז שמאריכים וכמו העולם משנברא שינוי) (ללא הוא ואתה העולם נברא שלא עד קודם שהיה

לכוחו  להתקשר צריך היחוד מצוות  לקיים שכדי ללמד אמרו, (כביכול) עצמו מפי שמשה תורה במשנה ישראל שמע  פר'

ע"כ. עצמו. דמשרע"ה



תשע"ז  חקת פרשת דא"ח כז ליקוטי 

 à"èñä òéðëäì  úëñî íåéñá ïéðòä  ìãåâ

 ä" áå [åשאבי ג"כ זוכים המילה בברית  שפה

קשור  ג"כ שזה מסכתא, סיום עשה הבן

הסט"א הכנעת  מילה לענין  דברית ענין (כמו

הסט"א) הכנעת על  המרמזת  הערלה בו ,שכורתים

מ'סכתא  ס 'יום ר "ת  הוא שסמא"ל בספה"ק וכדאי'

האדם  למנוע מתאמצת  שהסט"א ל'עשות, א'ין 

הכנעה  יש מסכת סיום וע"י שלימה, מסכתא לסיים

בשנים  זוכה הבן שאבי  וב"ה להסט"א, גדולה

אצלינו מסכתות  סיומי  הרבה לעשות האחרונות

הסט"א, המכניע נשגב דבר וזה בביהמ"ד,

 æ" ìæ íéøùå÷îä ' äøåúå úéøá'ã øåáéçä

úéøáå [æ,יחדיו המצומדים דברים ב' הם ותורה

מעכבים  שניהם שהזכרת  שאי' כמו

בחז"ל וכדאי' המזון, ע"ב)בברכת  טז דף (מגילה

זו 'וששון ' תורה, זו  אורה' היתה 'ליהודים עה"פ

מזכהו תורה עול עצמו  על המקבל שיהודי  מילה,

בברי "מ  מברכים וכן  הברי"מ, מצות לקיים הש"י

שברית וכו ', לתורה יכנס כן  לברית  שנכנס כשם

זוכים  התורה"ק  לימוד  שע"י  זל"ז , משפיעים ותורה

הידועים הרמב"ם וכדברי  מהל 'לקדושה, (פכ"ב

הכ"א) אלא איסו"ב מצויה עריות מחשבת  שאין

החכמה  מן  הפנוי הקדושה âé בלב שמירת  ע"י וכן  ,

על  ברמז  בספה"ק כדאי ' התורה"ק , לזכירת זוכים

חז "ל ע"ב)דברי כ דף וזכור'(ברכות 'שמור עה"פ

בשמירה שישנו ברי"ק )שכל בזכירה (שמירת ישנו

התורה"ק ) בספה"ק (זכירת אי ' וכן פר', ישראל  (ישמח

ועו"ס) ע"א קא דף  וגו 'ויגש תתורו  'ולא הפסוק  על

הקדושה) וגו '(שמירת  תזכרו ' ל'למען  זוכים ועי "ז 

התורה"ק ) .(זכירת 

 óåøéöá íäùë äùåã÷äå äøåúä  úåîéìù

ìëä ùøåùå ãåñé –––– äðåîàä úãåáò

ø÷éòå [ç הוא והמילה התורה של השלימות 

וששון  לאורה ידם על כשזוכים

הנ "ל ) חז"ל  התורה (כדברי שלומדים ע"י וזהו ,

והחיזוק  העבודה בצירוף הקדושה ושומרים

כל  ויסוד  התורה כל יסוד שהיא האמונה, במצות

אמונה')המצוות  מצוותיך על ('כל  שמתגלה באופן ,

את לאדם מביאה שהיא ה', דיחוד הענין  ידיהם

שמתגלה  כנ"ל, עד ' 'אשמח השמחה שלימות

בהירותל  הקדושה ושמירת התורה ע"י  אדם

המעשים  לכל ויעשה ועושה עשה שהש"י ההכרה

שלימות [שזו  לטובה הכל הש "י  שעושה מה וכל

רק  הש "י  פעולות  שכל והיינו אחד , שה' האמונה

בחז"ל וכדאי' הטבה, של אחת דףלתכלית  (פסחים

ע"א) וגו',נ  אחד ה' יהיה ההוא ביום עה"פ 

שיתגלה  והמטיב, הטוב הכל על יאמרו  שלעת"ל

ה' דהתגלות  השלימות  שזהו לטובה הוא שהכל

זו ל'אורה האדם זוכה הק ' האמונה וע"י  אחד].

האמונה  ע"י שזוכה היינו  מילה', זו  ול'ששון תורה'

הששון  ואת  התורה שבתוך האורה את  לקבל

המילה. שבתוך 

 àåä íãàä ìò øáåòù  äî  ìëù äðåîàä é"ò

ìë ïéòì  íéãñçä  íéìâð  äáåèì

' éàå [ è( פ"ג ההונאה שער היא (אוצ"ח ש'מילה'

האחדות שמתגלה י "ה, מ"ל אותיות 

הג"ר עולמות של י-ה)הפשוט באותיות  (שמרומזים

מגולים חסדים המילה מהאריז"לוממשיכה (כדאי'

המילה) באמונה בכונת נכנס  שהאדם מה שכפי 

עושה  שעשה היחיד השליט הוא שהש "י  ובשמחה

ממשיך  הרי לטובה, והכל המעשים לכל ויעשה

_________________________

עריות יג. של מעלות  והם גדולים גורמין שאלו עגבים ומדברי השכרות ומן השחוק  מן להתרחק  ינהוג וכן שם, הרמב"ם ז "ל

בחכמה  דעתו וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמו יפנה אמרו זאת  מכל גדולה יתירה לטהרה גורם זה שמנהג אשה בלא ישב ולא

באהבתה  עת בכל ירווך דדיה חן ויעלת  אהבים אילת אומר הוא ובחכמה החכמה מן פנוי בלב אלא מתגברת  עריות מחשבת  שאין

עכל"ק . תמיד. תשגה
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שהש "י מה שבאמת  מגולים, חסדים בזה ומגלה

והטובה  החסדים פעמים אך  לטובה, הכל עושה

הטובות שיתגלו רוצה והש "י  ונעלמים, נכסים

והתורה  המילה ע"י וזה כל, לעין לחוץ והחסדים

י"ה, מ"ל נהיה ועי"ז ה', ביחוד  אמונה של באופן

חוצה. ויוצאים החסדים שמתגלים

é"ùäå לתורה הנימול הרך  שיתגדל יעזור 

להיות ויזכה טובים, ולמעשים ולחופה

וכן  ברית  הבעל ויזכה אמיתי , ות"ח אמת צדיק

הענינים  בכל מגולים לחסדים בנ"י  וכל כולנו נזכה

רויחי, ומזוני חיי , בני, אליהם, צריכים שבנ"י

לאלתר  שתומ"י הישועות  ולכל דשמיא, וסייעתא

מדות י "ג שהם בריתות  הי"ג לגילוי  נזכה

ציון' ה' בשוב יראו בעין ל'עין  ונזכה הרחמים,

בימינו במהרה גדולים ברחמים צדק גואל בביאת

אמן . ממש

äìéî  úéøáä  úòùá ïéìéôú úçðä ïéðòá

øéëæðå] [é האם למורנו  הבן אבי ששאל מה כאן

מילה, הברית בשעת תפילין  להניח

שמנהגו מורנו שיחי')וענהו  בניו מילת  היה (בשעת 

זי "ע מזידיטשויב צבי העטרת תזריע,כדעת (פר'

קבלה  ע"פ מעשיו שכל  מסאסוב מוהרמ"ל  נהג ושכן

מניקלשבורג הרר"ש המילה זי"ע)מרבו שבעת שס "ל ,

אין  וע"כ ור"ח, במועדים כמו  הכתר  הארת  מאיר 

שמרגיש  אדם לסתם אמנם בתפילין , אז  להיות 

עדיף  ראשו , על מונחים כשהתפילין יתירה קדושה

הפוסקים בכל המובא הפשוט כמנהג לנהוג (וכן לו

ובבא"ח  זכי"ע, מצאנז חיים והדברי יששכר הבני נהגו

בדבר) נשגב סוד  שיש  לבוש כתב הבן  שאבי ,

בנו מילת בעת ושאר בתפילין  והמוהל הסנדק  (וגם

נעשית כשהברית התפילין יחלצו שלא ראוי הציבור

הציבור  שכל הפוסקים בלשון כדאי' לתפילה, סמוך 

כה) סי' סוף  בפסק"ת בזה עיין הברית  בעת .בתפילין
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