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ו'-ז') כ"ה, (ויקרא

האכילה ידי על  הוא הרצון הארת עיקר

ברצון  יתברך אליו מאד ויכסוף שישתוקק

ידיעה שום  בלי מופלג

פועלים במוהרנ"ת איתא  שכירות  הל' חו"מ (לקו"ה

ה') אות ב' בחינתהלכה הם ויובל דשמיטה

והוא  לאכלה', לכם הארץ שבת  'והיתה כמ"ש  שבת

אין  כי  הפקר , הכל כן ועל הרצון, הארץ בחינת

ולכן  העולם. בכל פשוט רצון רק כלל צמצום שום

הארץ  עיקר כי לבהמות , אפילו  לאכול להניח צריך

הרצון  לו  שיאיר דהיינו האכילה, ידי  על הוא הרצון

יתברך  אליו מאד ויכסוף וישתוקק  האכילה בעת 

מה  כלל ידע שלא ידיעה, שום בלי  מופלג ברצון

בלקו "מ וכמ"ש רוצה, ז')הוא סימן ידי(תנינא ועל .

בבהמה, ואפילו  הרצון  הארץ מתגלה האכילה

ממש , הרצון הארת  בבהמה שייך שאין  ואע"פ 

בשעת הרצון  הארת שמתגלה מאחר  אעפ"כ 

איזה  להשתלשל יכול בבהמה אפילו כן  על אכילה,

ויובל  בשמטה כן  ועל וכו', הרצון  הארת של בחינה

מתבטל  אז  כי  בשדה, עבודה שום לעבוד  אסור

בחינת שהוא שבת  בחינת  הם כי  לגמרי  העבדות 

הרצון . הארת 

נשמות  עולמות  כנגד ורעותא מילולא עובדא

במציאות  ביטול  היש ביטול וכנגד אלקות

בעצם וביטול 

על והנה החיים באוצר  מקמארנא הגה"ק  כ '

העומר פאר מצות  ברוב מחדש עתה (ונדפס

עובדא והדר) דברים ג' על מיוסד ה' דעבודת

מוחין , יניקה עיבור כנגד  והם ורעותא, מילולא

הבעש "ט, שאמר  אלקות  נשמות עולמות וכנגד

היש , ביטול של מדרגות  ג' הם הבעה"ת ובלשון 

של  עבודות ג' והם בעצם, וביטול במציאות, ביטול

מעשים  שהוא עובדא כי  ורעותא, מילולא עובדא

ומילולא  היש , ביטול וכנגד  עולמות כנגד הוא

כנגד  ורעותא במציאות , ביטול כנגד  דיבור שהוא

גד  באורך באוצה"ח ועי"ש בעצם, כל ביטול ול

היטב. באר הענין 

מנחת  כמו שהוא השעורים מן בא העומר קרבן

ישראל נשמת טהרת  את הבודק  סוטה

בזוה"ק והנה  ע"ב)איתא צ"ז העומר (אמור דקרבן 

מנחת דרך  על הוא  שעורים ממנחת הבא

בזה  כי בהמה, מאכל שהוא משעורים הבאה סוטה

שנבדקת חיל אשת בסוד שהם ישראל כלל נבדקים

השבועות בחג ואח"כ העומר, בימי  טהרתה

על  המורה חטים מנחת  שהוא הלחם שתי מקריבים

ולכן  קוב"ה. עם ישראל כנסת של היחוד שלמות 

וכו'. נפה בי"ג מנופה העומר  קרבן להיות צריך 

בדיקה והענין הוא העומר  ספירת  דבימי הוא,

כי הסוטה, בדיקת ע"ד יהודי כל של

ועתה  תלת, גו תלת  עיבור בבחי' היו במצרים

ישראל  כלל שרוצים היניקה, זמן  הוא העומר  בימי

אם  האדם את  בודקים ואז ה' לעבודת  להיכנס



לנפשך  חכמה דעה ד

מילולא  עובדא שהם העבודה דרכי מחפש  באמת 

ביטול  באמת מחפש  אם אותו ובודקים ורעותא,

ואם  במציאות , ביטול באמת מחפש  ואם היש ,

ליחודים  ולהגיע בעצם ביטול באמת מחפש 

קדושים.

ואז דהנה  העיבור , בחי' תיקון  הוא פסח בליל

קרבן  של המעשים שהם בעובדא עוסקים

מילולא  בחי' בזה נכלל כן וכמו מצה, ואכילת פסח

דברים  עליו שעונים עוני  לחם בסוד  הדיבור שהוא

באים  הגדולים המוחין כל פסח בליל ואמנם הרבה.

תיקון  שהוא הספירה בימי ואח"כ דלעילא, מסטרא

דלתתא, מסטרא ה' את  לעבוד צריך  היניקה, בחי '

בחי ' סוד שהוא ישראל נשמת  את  בודקים ואז 

לעבוד  צריך  ולכן הנ"ל, בזוה"ק הנז ' חיל האשת

מילולא  עובדא של המדרגות כל על שאת ביתר

דיבורים  של לעבודה להכנס  וצריך  ורעותא,

הספירה. ימי מ"ט  בכל היחוד  ולעבודת קדושים,

דסוד ועי ' הנ"ל, אמור הזוה"ק  על צבי בעטרת 

תלת היו דבמצרים משום הוא שעורים קמח

אלקים, שמות בחי ' דקטנות מוחין  והם תלת  גו 

בגי ' שעולה אלהי "ם פעמים ט' הם תלת גו  ותלת 

ולכן  בשרשם, דינם למתק  כדי שעורי "ם, קמ"ח

אלקים  ג' בגי' שעולה ברחי"ם אותם לטחון  צריך

כידוע לגרו"ן אלהי"ם)היורדים שמות  ג' גי' ,(גרו"ן

את מנפים ולכן  בשרשם, הדינים להמתיק ועי"כ

ואז  נפה בי"ג שעורים סל"תהקמח קמ"ח נעשה

נפ"ה  י "ג וסוד יעק "ב. יצח"ק אברה"ם בגי ' דעולה

וכו'. קמ"ח במפר  עולה

שהוא כי  דקטנות במוחין הוא העבודה תחילת 

בכמה  הוא ה' עבודת  וכל דמיון, בבחי '

שמות בבחי ' שהוא העבודה עניני  לדמות שיכולים

בעבודה  מתחילים כאשר אך  דקטנות , אלקים

בלבד , דמיון  ובבחינת גלות  בבחי' שהוא אפילו 

האמת לדרך מעט מעט להכנס יכולים עי"כ הנה

בימי העבודה כלל וזהו לגדלות, בסוף ולהגיע

לנפות צריך  ולכן למדרגה, ממדרגה הספירה

בגי ' שעולה נפה בי "ג העומר  של שעורים הקמח

המציאות. בכל הבורא יחוד להרגיש שהוא אח"ד ,

שה "ס  סתומה לם' להכנס הספירה בימי העבודה 

ב"ה הוי"ה שם  ורוח  רוח בכל ולראות  המקוה 

זוהר והנה  בתיקוני  סע"ב איתא ל"ח דף י"ט (תיקון

ע"א) שיש אל"ט סתומה ם' הוא המקוה דסוד 

ובכל  רוחות ד ' הם והרי צד , בכל נקודות  ט' בה

נקודה  יש סתומה הם' ובתוך נקודות, ט' אחד

נקודות מהט' אחד  כל המשלמת שהיא אמצעית

סוד  שהוא נקודות ארבעים הם והרי נקודות, לעשר 

נטהרת זה ובמקוה מקוה, המי של סאה ארבעים

מ"ט  כנגד  שהם הספירה ימי במ"ט המלכות 

ועי ' ובשכמל"ו. וגו' ישראל דשמע אותיות 

_________________________

אתפתח א. וכד סתים, דקמ "ץ ומדה דאנפין, ופן דפן ומדה בעגולא, ועינא עינא דכל ומדה דשפה, מדה איהי י' שם: תיקו"ז וז"ל

קומה, אתקרי עלאה אימא לגבי לעילא סליק  וכד שנין. מאה ה' אזיל ק"ו האי דבהון דה', ברזא אצבעין בחמש  אתפתח  קמ "ץ

העומר, ספירת איהי תתאה ושכינתא דרישא, גלגלתא דאיהי לגלגלת , עומר דאיהי עלאה, שכינתא דא בעמר וימדו דמלה ורזא

(נ "א  מ"ט  הא שבתות  ושבע  שבוע , דכל דשיתא יומין ותרין ארבעין בהון דאית שבתות, שבע  דאינון יומין שבע  מני דבה

אתדכיאת  דבהון ועד, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אחד, ה' אלקינ"ו ה' ישראל שמע טהור, אנפין מ "ט דאינון דמטטרון)

ואינון  קומה, דמקוה אתוון אינון דהכי קומה, שיעור ואיהו ה', ישראל מקוה דאיהו דילה, במקוה בעלה, לגבי תתאה שכינתא

אתדכיאת  דביה דמקוה, שעורא איהו סאין, לארבעים אשתלימו דאמצעיתא בנקודה סטר, לכל נקודין תשע  ם' דא ברזא סתימא ם'

אתחברת  ובהון דאורייתא, דכיו פנים מ"ט  בהון לאשלמא דדכיו יומין שבעה למנאה צריך  דאתדכיאת וקדם לבעלה. אתתא

פקודין  רמ"ח דאיהו רח"ם דתרוייהו וחיבורא דאדם, פרצופין דו דאינון דשבועות , ביומא פה דבעל ואורייתא דבכתב אורייתא

המלאה  בבטן כעצמים דעשה פקודין כל מתקרבין דשבועות  חיבורא בהאי רחם, כל פטר בכור כל לי קדש  דמלה ורזא דעשה,

עכ"ל. וכו',



תשע"ה  בהר פר' השל"ס

הקודש בנדמ"ח)במחברת  ע"ב ל' עפי"ז (דף שביאר 

מ' סוד  הם נקודות דהארבעים בכ "מ, המקוה כוונת

יודי"ן  ט' ה"ס  המקוה של והמים המקוה, של סאה

והם  מי "ם, שעולים עסמ"ב הוי"ה מלואי בד ' שיש

עי "ש . וכו', המקוה רוחות שבד' הנ"ל היודי "ן  בסוד

עיקר והענין שזה האדם של הטהרה דעיקר  הוא,

לזכות כדי הוא הספירה, ימי  של העבודה

בחג  החמישים שער  של במקוה אח"כ  להכנס 

סתומה  לם' להיכנס הוא בזה והעבודה השבועות,

רוח  בכל ולראות  רוחות, הד' בכל נקודות ט' שהם

כנגד  עסמ"ב הוי"ה מלואי ד' שהם הקדושים שמות 

צריך  שפונים צד  בכל כי ם'. האות  של רוחות  הד'

כל  מבורא דעת להסיח ולא הוי"ה, שם לראות 

ומצב. מצב בכל העולמים

מלואי  ד' כנגד סתומה  ם ' של רוחות  ד' סוד

צד  ובכל  העבודה  דרכי כלל  שהם  עסמ "ב הוי"ה

ורעותא  מילולא עובדא כנגד נקודות ט'

עול דהנה  קבלת  והוא מלכות כנגד  הוא ב"ן  שם

שהוא  ו"ק כנגד מ"ה ושם שמים, מלכות

בינה  כנגד ס"ג ושם ודבקות, ויראה דאהבה המדות 

ע"ב  ושם היש , וביטול ה' ביחוד  התבוננות שהוא

ראיה  בכח במציאות ביטול שהוא חכמה כנגד 

הוי "ה  שם לראות  צריך ומצב מצב ובכל אלקית ,

ענין  וזה בחינה, אותו של ה' לעבודת  ולהכנס  ב"ה

ם' שהוא המקוה סוד  שהוא סתומה לם' הכניסה

סתומה.

נקודותוהנה  ט' לה יש זו  סתומה שם' מבואר 

שהם  חב"ד חג"ת  נה"י  כנגד והם צד בכל

עובדא של מדרגות  הג' (חג "ת )מילולא(נה"י)עצמם

מדרגה (חב"ד )ורעותא ובכל ורוח רוח בכל כי  ,

של  מדרגות הג' בכל ה' את  לעבוד  צריך  ומדרגה

בימי העבודה עיקר  והוא ורעותא. מילולא עובדא

צד , בכל הוי"ה שמות  לד' להכנס שהוא הספירה

מלואי ד ' כי לדרגא, מדרגא בזה להכנס  וצריך 

כלל  שהם אבי"ע, עולמות  ד ' כנגד הם הוי"ה

עבודות ד' כנגד שהם כנ"ל, ה' בעבודת המדרגות

בכללות הוא כן וכמו  ספירות, עשר  כנגד המכוונות 

הד' שהם אבי"ע, עולמות  ד ' כנגד העולמות 

והתבוננות, ויראה, ואהבה עול, קבלת של עבודות

במציאות. וביטול

שער  כנגד ם' שבאות  הפנימית  הנקודה 

דליל המקוה  של  הטהרה שהוא החמשים

שבועות 

לנקודה ואמנם  להכנס  צריך זה כל אחר 

בחי ' שהוא מ' אות  של האמצעית 

אות וכשתצרף היחוד , נקודת בחי' הקדשים קודש 

הוא  הפנימית , הנקודה שהיא י' אות  עם עצמו  ם'

כל  עם מצטרפת  האמצעית  זו נקודה כי  י "ם, בחי '

סאה  מ' נעשה ועי "כ  רוחות  הד ' שבכל נקודות  הט'

הספירה  ימי המ"ט כל והנה כנ"ל. המקוה של

נקודות ט' שהם מ' האות  של רוחות  מהד ' נמשכים

הנקודה  הוא דשבועות החמשים שער אך רוח, בכל

כי המקוה, של הטהרה העושה היא ורק הפנימית,

הטהרה  כח והוא סאה, למ' המקוה את  עושה היא

הם' שבתוך  הפנימית  בנקודה דייקא התלוי 

הפנימית הנקודה ענין  מה להבין  וצריך סתומה.

העבודה  דרכי  כל כוללים רוחות  שהד ' אחר  הזאת

וביטו והתבוננות  ויראה ואהבה עול קבלת ל,של

נקודה  של התוספת  ומה ה', עבודת  כל כלל והוא

הטהרה. תלוי  ובה הכל תלוי  שבה האמצעית

ואימא  אבא כנגד הם ורעותא מילולא עובדא

שהיא  אמצעית  הנקודה  הוא התכלית אך וז"א

בכליון  הביטול שה "ס ומלכות כתר כנגד

לרדל "א  שעולה 

נשמותוהנה  עולמות  של מדרגות  הג' ענין 

מבאר  ורעותא מילולא עובדא וכן אלקות ,

אבא  של מדרגות  ג' כנגד  שהם הנ"ל החיים באוצר 

מדרגות ב' עוד  נשאר  ואמנם וז "א, ואימא

שב' שם ומבואר ומלכות, א"א שהם באצילות 



לנפשך  חכמה דעה ו 

הנקודה  סוד  הם ומלכות  כתר  של אלו מדרגות

מדרגות. הג' כל  תלוי שבהם האמצעית 

ביטול והענין הוא העבודה שעיקר דאפילו הוא,

בעצם, וביטול במציאות  וביטול היש

רק  לא להגיע הוא ה' עבודת כל תכלית  מ"מ

כלי יהיה בעצם שהביטול אלא בעצם, לביטול

מדרגת הוא בעצם ביטול כי  בכליון, הביטול לבחי '

ושם  עתיק. מדרגת הוא בכליון  והביטול א"א,

כתר  בסוד ברדל"א הגנוזה המלכות  את יש בעתיק

שהם  ומלכות  דכתר  מדרגות  הב' סוד  וזה מלכות ,

היא  אשר  סתומה הם' שבתוך הפנימית  הנקודה

הכל. תכלית 

בשעת  שמתעורר והכיסופין הרצון הארת

שהוא  כליון של  העליונה  המדרגה ה "ס האכילה 

שברדל "א  העצמי תענוג

הנ"ל וזה בלקו "מ שכתב הרצון  הארת סוד 

כי האכילה, בשעת  אליה להגיע שיכולים

תענוג  הוא ששם כליון  של העליונה המדרגה הוא

שמגיעים  ידי  על והוא הרדל"א, מדרגת של העצמי 

כלום, יודע שאינו  גדולים כך כל כיסופין  של למקום

גלגלתא  בסוד והאמונה הרצון התכללות הוא ושם

שהט' הוא הטהרה עיקר  כי  מהרדל"א, המקבלת

יקבלו עסמ"ב מילואי ד ' סוד  שהם צד  שבכל נקודות 

סוד  וזה האמצעית , מהנקודה הטהרה כולם

שביאר  לכם נמי דבעינן  מודים הכל בעצרת

היא  שהכונה זקינו  בשם ז "ל מקרעטשניף  האדמו"ר

'דבעינן' וזהו  בשבועות, הגאולה קץ על לבקש 

ק "ץ. בגי ' עולה לכם' 'נמי  תפלה מלשון

והוא  המלכות  למקום ירידה הוא האכילה  שעת 

כתר ה בסוד עליון כתר עד משם לעלות כח 

מכ "ע מלכותך שה "ס מלכות 

שעתדהנה ומגיע ה' לעבודת נכנס  האדם כאשר 

תענוג  בהם שיש  מצוות  ושאר אכילה

שבת אכילת כמו  מצוות  בהם שמקיימים אף  גשמי,

הנמשך  גשמי  תענוג בהם שיש כיון  אך  וכדומה,

האדם  מפריד  הוא לכאורה הדעת , עץ מחטא

ורעותא, ומילולא בעובדא שעוסק ואפילו  מהקב"ה,

בגשמיות, לעסוק  מגיע כאשר יעשה מה יודע אינו

יורד  באכילה עוסק דכאשר  הוא הסוד עומק ואמנם

שמים  לשם ומכוון מתקדש ואם המלכות למקום

ידי על ומחפש  זו, במצוה בוראו רצון  לעשות 

התענוג  לשורש להגיע האכילה של התענוג

המלכות בחי ' ידי  על דייקא יכול דאלקות, הרוחני 

בסוד  ברדל"א, הגנוזה במלכות שרשה עד  לעלות

בבחי ' לביטול ולהגיע עולמים, כל מלכות  מלכותך 

האמונה. של האלקי תענוג ולשורש כליון

יותר  עליה  לצורך היא עה "ד חטא של הירידה 

עד  שמעלה הפנימית  הנקודה בכח גדולה

נקודות  הט' כל את לטהר הכח שהוא הרדל"א

ברכאן והנה וק ' רקיע מים אור הוא היחוד סדר 

פ"ה) ט"ל שער ע"ח שכל (עי' לדעת וצריך  ,

אינו הדעת  עץ חטא מחמת שנעשה הירידה

שהקב"ה  כמה שעד  לדעת צריך  אלא ח"ו, לרעתנו 

אותה, ולהעלות המלכות  למקום ירד שהאדם מצוה

יש  אז דייקא, המלכות  למקום יורד  כאשר הנה

עי"כ  שמתקשר  בראשה, מלכות  כתר  של הסוד

מצוות על שומר ואם הקדשים, קודש  לנקודת

אדרבה  אז  שצריך, ממה יותר יורד  ואינו  התורה

שרשה  עד  גבוה יותר  לעלות  יכול המלכות ידי על

שברדל"א. העליון

כיוזה  וגו', לאכלה' לכם הארץ שבת  'והיתה סוד

קה"ק  הפנימית לנקודה להגיע הוא העיקר

שמפריע  ענין  וכל רדל"א, בחי' דרעוין רעוא בחי '

ידי על הנה עלמא, בהאי ה' בעבודת  לאדם

של  נקודות הט' ומעלה דבר  בכל ה' רצון שעושה

יזכה  לבסוף הנה הנ"ל, העבודות כל שהם עסמ"ב

חטא  לתקן יכולים ובאמת הפנימית, לנקודה

צדיק  בחי ' עד למעלה יותר  עוד ולעלות אדה"ר 

הפנימית הנקודה ידי על הוא העיקר אך דמעיקרא,



תשע"ה  בהר פר' ז של"ס

עור  כתנות  מהפכים וכאשר  הקדשים, דקודש

באר "י דאיתא הסוד הוא אור , לכתנות  שיש בחזרה

וזה  מהפנימיות , גבוה יותר שהחיצוניות בחינה

להיחוד . לכליון להגיע שהוא התכלית עיקר 

של לטהרה  להכין הספירה  ימי עבודת תכלית

החמשים שער שה "ס שבועות דליל המקוה

הפשוט  אחדות של הדעת בסוד

ומכינים והנה שבועות  של הק' היו "ט מגיע כאשר

והמקוה  הגדול להיחוד  הספירה בימי  עתה

בחינת החמשים שער  שהוא שבועות ליל של

אחדות של הגדול הדעת  הוא האמיתית הדעת

מתאחדים  המשתנות שפעולות  באופן הפשוט

ה'לל  מ'חלוקת ר"ת מש "ה בסוד  הפשוט באחדות 

ואף  בלקו "מ, כמ"ש  הפשוט באחדות שנכלל ש'מאי

מילולא  עובדא הוא אלו  בימים העבודה דעיקר 

לקב"ה  ודיבורים טובים מעשים שהם ורעותא

העבודה  דרכי  בכל ולעלות עת, בכל יחודים וליחד

הט' בחי' שהם ולאצילות  ולבריאה ליצירה מעשיה

אך  כנ"ל, סתומה הם' של צדדים הד ' שבכל נקודות 

שהוא  החמשים, בשער  תלוי  שהעיקר לדעת צריך

שהוא  המ', של הפנימית  נקודה שהוא קה"ק , נקודת

יודע  ואינו כלום צריך שאינו להיחוד, הגמור הכליון 

בבחי ' ית ' בבורא להכלל רק  ורוצה כלום

הרצון  ובכח דמלכא, בגופא לאשתאבא

מצוות וז ' מצוות התרי "ג שורש  ששם שבגלגלתא

לעלות צריך  משם כולה, התורה כל שכולל דרבנן

דמלכא. בגופא לאשתאבא בכליון

נמשך כי הרי העוה"ז  של המציאות  כל באמת 

עולמים, כל מלכות ומלכותך  מהמלכות ,

השיעור  כפי  הזה עולם לעניני נכנסים וכאשר 

גשמיות, בהם שיש בהמצוות מהקב"ה שמצווים

לעלות למטה המלכות  מבחינת  יכולים עי"כ הנה

מלכות כתר בסוד המלכות בשורש  למעלה עד

של  גמור  כליון להם יש  הצדיקים כי בראשה,

כולה, התורה מכל היוצא שהוא עת, בכל האמונה

של  הכח ממנו שמקבלים הפשוט לרצון  ועולים

והכל  הכל, לתקן יכולים ידו  ועל הפשוט, אחדות 

של  המקוה שהוא לה', יודע הוא אחד ביום נכלל

באחדות נכלל שהכל דשבועות החמשים שער 

כאש  לבעור אלו  בימים צריך ולכן ית"ש. הפשוט

מכל  ולצאת הק ' לתורה זו בשנה לזכות  ולהשתוקק 

ית ' לבורא רוח נחת  רק  ולעשות עוה"ז  תאוות

שהוא  ישראל אלקי בה' כאחד יתאחדו  ושכולם

עמו. ה' חלק כי  של הקדושה

וצריך והנה  המדרגות  מכל כלולה התפלה

המצוות לעשיית  לזכות  להתפלל

נכלל  זה וכל באלקות , ולהכלל לצדיקים ולהתקשר

בבחי ' הגמור ליחוד  להגיע הוא והעיקר  בתפלה,

יהוידע, בן  בניהו של היחוד  סוד  שהוא מקבציאל,

המדרגות כל וקיבוץ התכללות  ענין שהוא

שבועות דליל היחוד  והוא כאחד, המתאחדים

החמשים. שער  בבחי' המדרגות כל שמתיחדים

דכתר  ט"ס בחי' נתקן הספירה  מימי שבוע בכל 

דליל במקוה  הנמשך העליון לכתר הכנה שהוא

שבועות 

שנשאר וה ' הספורים בימים שנזכה יעזור

לשבועות, כראוי להתכונן  שנזכה לשבועות 

ואיתא  הכנה, ללא לשבועות  להכנס  אפשר אי כי

כבר  מתחיל הספירה מימי שבוע שבכל ברש "ש

והוא  שבועות , שליל המקוה של מהמדרגה קצת

של  דכתר  הט"ס  שנמשך שבוע דכל שביעי בליל

שבועי, לממני  המצוה בסוד שבועות דליל המקוה

שיש הספירה מימי ולילה לילה בכל  הוא התו"ח (ולדעת 

ובליל דכתר, ט"ס בחי' והוא שבועי, לממני מצוה גם בו

שבועות דליל  ובמקוה דכתר, דכתר ט"ס הוא שביעי

דכתר) דכתר אדרא כתר בריש  אמר רשב"י והנה .

הסיח  לא כי  אתקטרנא' קטירא בחד ימי 'כל זוטא

בזכות ורק  מדבקות, חייו  ימי בכל רגע אף  דעתו 

באדרא  שם שאמר  כמו הגילויים לכל זכה זה

בהתרחקות שפגמו  מה כל לתקן  וצריך זוטא.



לנפשך  חכמה דעה ח

כל  ולתקן הדעת , עץ חטא מחמת  מהבורא

חירות שהוא הגדול ליובל שנגיע עד  הזמנים

יראו בעין  ועין מלכותך, תראינה ועיננו  הגדול,

במהרה  ברחמים צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן . בימינו 

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

נשמת'דעה של הבדיקה הנה לנפשך' חכמה

עיקר  האם היא אלו בימים ישראל

לו שיש או ית ', לבורא רק  הוא האדם של התשוקה

שהוא  לנפשך ' חכמה 'דעה זרות , אחרות  תשוקות

שהוא  אחד בתיבת בקר "ש הנמשך  חכמה בחי '

בכוונת כמבואר  להמלכות , הנמשך  החיה בחינת

בסוד  למלכות  נר"ן  ממשיכים שמע שבתיבת  קר "ש

חכמה  בחי' ממשיכים אחד בתיבת ואח"כ  הכלי,

הוסיף  הרש"ש  ואמנם להמלכות. חיה בחי ' שהוא

חכמה, וגם כתר  גם אחד  בתיבת להמשיך בסידור

תל  דהעיקר הוא דהוא והסוד  הכתר  בנקודת  וי 

עיקר  והוא הנ"ל, מ' אות של האמצעית  הנקודה

שהוא  אחד, בתיבת  אז הנעשה דכלי  היחוד  תכלית

המלכות. של ההשתוקקות  כח

התשוקה והענין האם האדם את שבודקים הוא,

וזהו דייקא, החמשים לשער הוא שלו 

הוא  הם' של רוחות הד' כי  לראשך', כתר  'והיא

הנר "ן  בחי ' כן  וכמו צדדים, הד' בכל נקודות בחי '

שמקבלת והחיה בשמע המקבלת  המלכות של

אך  המ', של רוחות  הד ' בחי ' כנגד הוא באחד

בתיבת כתר בחי' גם לה להמשיך  הוסיף הרש "ש

הנקודה  בחי' סוד והוא היחידה, בחי ' שהוא אחד

לראשך ', כתר  'והיא סוד וזה הנ"ל, הפנימית

בסוד  הפנימית  לנקודה להכנס  התכלית  שהוא

הד' כל את ולטהר לתקן  ועי "כ  הכתר , נקודת

קדושך  מצות  'נצור נרנ"ח. כנגד שהם רוחות

הוא  הדעת  עץ של התיקון כי  קדשך ', שבת  שמור

בחי ' בסוד  קה"ק לנקודת  רק היחוד תשוקת להפוך

וגו', לאכלה הארץ שבת  והיתה בחי' והוא שבת,

ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה ועיננו 

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון

אמן .



תשע"ו  אמור פר' ט של"ס

תשע"ואמור פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו אמור  פר ' של"ס

ללללאאאא ללללננננפפפפׁשׁשׁשׁש אאאאללללההההםםםם וווואאאאממממררררּתּתּתּת אאאאההההררררןןןן ּבּבּבּבנננניייי ההההּכּכּכּכההההננננייייםםםם אאאאלללל אאאאממממרררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאלללל הההה'''' Ÿ¤¤¤¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨©§¨£¥¤§¤¤Ÿ©ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר

ּבּבּבּבעעעעּמּמּמּמייייוווו:::: א')ייייּטּטּטּטּמּמּמּמאאאא כ"א, (ויקרא ¦©¨§©¨

שאין  דהכאה יחוד ה "ס בעמיו יטמא לא לנפש

מדת  ע"י א"א במקום  למעלה  אלא לעשותו 

הביטחון 

על פירש "י  גדולים להזהיר  ואמרת  אמור

אברהם  מגן בספר ואיתא הקטנים.

אמור ) פרשת  גדולים א(ריש 'להזהיר רש"י דמש "כ

בדרכי הגדולים שהאנשים היינו  הקטנים', על

כל  את לכבד  צריכים המה השי"ת  עבודת 

מרומז  וזה ולתקנם. להעלותם שבעולם, הברואים

ת "ח  בגימ' הכולל שעם 'הקטנים' 'על' ב'גדולים'

_________________________

גדולים א. להזהיר ואמרת אמור פירש"י וגו'. אלהם ואמרת  אהרן בני הכהנים אל אמר משה אל ה' ויאמר שם: אברהם מגן וז"ל

העבודה  תכלית כי הוא והענין וגו', חכם איזהו אומר זומא בן א) (ד, אבות  בפרקי המשנה נקדים קיד.), (יבמות הקטנים על

במדותיו  הדבק  אלא הוא אוכלה אש והלא בו לדבק אפשר וכי יא.) סוטה (עיין רז "ל שדרשו מה לבחינת  האדם שיבוא היא

ידי  ועל בגחלת, הקשורה כשלהבת יתברך  בשמו וכלולים ב"ה הוי"ה אותיות מארבעה הנאצלים והספירות  המדות  והם וכו',

על  הקדושים, הספירות לדרכי המתנגד דבר מלעשות עצמו את ושומר עמהם השי"ת את ועובד והספירות המדות מתקן שהאדם

שמו. יתברך  באלהותו דבוק  הוא זה ידי

בחינת  הוא המים יסוד ב"ה, הוי"ה אותיות  ארבעה נגד מכוונים המה האדם, שבגוף עפר מים רוח אש יסודות הארבעה כי ונודע

זעיר  פרצוף  שבשם ו' אות בחינת  הרוח יסוד בינה, מוח שבשם ראשונה ה' בחינת הוא האש  יסוד חכמה, מוח  שבשם י' אות 

חוש  כי פרצופים, הה' בסוד שהם חושים ה' בהאדם יש  כן וכמו מלכות. פרצוף  שבשם תתאה ה' בחינת העפר יסוד אנפין,

ב"ה, הוי"ה אותיות ארבעה בסוד הם טעם ריח  שמיעה וראיה שביו"ד, העליון קוץ שבסוד עליון כתר פרצוף  בסוד הוא המישוש 

(שמות  שכתוב כמו השכינה, השראת עליו ממשיך הוא שבו החושים כל ומתקן יסודות מארבעה הנמשכים המדות המתקן והאדם

שכתוב  וכמו מישראל ואחד אחד כל בתוך שוכן שהקב"ה מלמד בתוכם אלא נאמר לא בתוכו רז"ל ודרשו בתוכם ושכנתי ח ) כה,

השם  שהוא העצם בהשם דבוק  שהוא ה) יג, (דברים תדבקון ובו לבחינת ובא ישראל, בני בתוך שוכן ה' אני לד) לה, (במדבר

וכו'. שבעולם ההויות  כל המהווה ב"ה הוי"ה

שמרומז  בבחינה להיות צריך  שעבודתם עובד, פירושו כהן כי ה' העובדי הם הכהנים אל אמר הכתוב לביאור נבוא ובזה שם:

שמיעה  ראיה ובבחינות שבשם יה"ו אותיות ג' בסוד שהם האלו יסודות  השלשה שיתקנו ר'וח מ 'ים א'ש נוט' שהוא אמ "ר בתיבת

ולהחיות, להמית  המלכות ביד כי נה.) (שבת תחיה ת ' תמות  ת' בסוד שהיא המלכות למדת  מרומז הנוסף  ת' אות 'ואמרת ', ריח ,

שבסו  העפר יסוד לתיקון מרמז הקטנים וזה על גדולים להזהיר שפירש"י וזה הבריות , את  המכבד כנגד שהיא שבשם תתאה הה' ד

מרומז  וזה ולתקנם, להעלותם שבעולם הברואים כל את  לכבד צריכים המה השי"ת  עבודת בדרכי הגדולים שהאנשים היינו

ג) טז, (ויקרא הכתוב בסוד שידוע כמו המלכות  מדת  בסוד שהוא 'זאת' כמנין ת"ח בגימ' הכולל שעם 'הקטנים' 'על' ב'גדולים'

ואפילו  שבעולם, נפש שום ויבזה יטמא שלא תתאה דרגא בחינת היא נפש  יטמא, לא לנפש  וזה הקדש , אל אהרן יבוא 'בזאת '

זה  ידי ועל לתקנם, בכדי אותם גם יכבד יתברך מעבודתו שנתקררו עוממות  גחלים מלשון שהוא 'בעמיו' בבחינת שהם אותם

ב'עמי'ו  י'טמ'א ל"א ל'נפ 'ש  של וס"ת בר"ת  שמרומז  ואדנ"י הוי"ה ויחוד ב"ה הוי"ה שבשם אותיות  הארבעה בכל היחוד יגרמו
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כמ"ש  המלכות מדת בסוד שהוא 'זאת' כמנין

ג ') ט"ז ופירש (ויקרא הקדש . אל אהרן יבוא 'בזאת'

היא  דנפש  בעמיו ', יטמא לא 'לנפש הכתוב המשך 

שום  ויבזה יטמא שלא והיינו תתאה, דרגא בחינת

'בעמיו ' בבחינת  שהם אותם ואפילו  שבעולם, נפש 

מעבודתו שנתקררו עוממות גחלים מלשון שהוא

זה  ידי  ועל לתקנם, בכדי אותם גם יכבד  יתברך ,

הוי "ה  שבשם אותיות הארבעה בכל היחוד יגרמו 

כלומר : בהכאה, ואדנ"י הוי"ה יחוד של באופן ב"ה,

פעמים  ה' נ', פעמים ו' ד', פעמים ה' א', פעמים י '

צינורות ש"פ  כנגד ש "פ בגי' עולה זו  והכאה י ',

של  תבות  וסופי תבות  בראשי זה יחוד  ונרמז

כי ש "פ, בגימ' שעולה ב'עמיו' י'טמא' ל'א' ל'נפש '

צינורות הש "פ שיפתחו גורמים הזה יחוד ידי  על

כל  על והברכות הטובות  כל המשפיעים עילאין

עכ"ד . ובגשמיות , ברוחניות  ובפרט בכלל ישראל

בדרך והענין יחודים של בחי' יש  הנה הוא,

יטמא  לא 'לנפש נאמר זה ועל הכאה,

שיש  באופן  יחודים לעשות  אפשר  אי  כי  בעמיו',

מריבה. במי  הסלע הכאת סוד דרך  ועל אחיזה,

רצה  הראשון שאדם מקמארנא מהגה"ק  ואיתא

אך  העולם, כל את  בתשובה ולהחזיר  יחוד  לעשות 

דקטנ  אלקים של אחיזה מזה וכמ"ש נעשה ות,

סופ"ה)האר"י כ "ח שער ויבוא ב(ע"ח חז"ל מש "א על

זרה, עבודה לעבוד  דוד  שביקש הראש עד  דוד

עד  שעלו דקטנות  במוחין החיצ' אחיזת סוד  דהיינו

שצריך  מפניו ' משה 'וינס הוא הדרך אך הראש ,

יכולים  ושם א"א, במקום הגמור  היחוד למקום לנוס 

החיצונים, אחיזת  ללא דהכאה יחוד בחי ' לעשות 

'מה  כמאה"כ הגמור לביטחון שנכנסים ידי על והוא

מילתא, תליא בעתיקא בזוה"ק ואמרו  אלי ' תצעק 

למדרגת שיסעו היינו ויסעו, ישראל בני אל דבר 

קדישא שם)עתיקא ובבהגר"א סופ"ד  ספד "צ .(עי'

הלשם בזה שהאריך  קל"ז)וכמו  דף  ח"ב (דע"ה

נגאלו ולכן  בא"א, הוא הביטחון מדרגת דשלמות

שעי"כ  והביטחון , האמונה בשכר  ממצרים ישראל

וכו', קדישא דעתיקא הניסי  אור עליהם המשיכו

עי "ש .

עם ישראל נשמת  את  בודקים  הספירה  בימי

ע "י  דא"א ליחוד לעלות  וצריך דקטנות מוחין

הרדל "א  שבמקום  הגמור הביטחון

בזוה"קוהנה איתא ע"א)איתא צ"ז עה"פ (אמור

הבא  העומר קרבן דענין  וגו ' לכם וספרתם

והיינו סוטה, קרבן  דרך על הוא שעורים ממנחת 

נשמת שה"ס  חיל האשת  את  אלו בימים שבודקים

טהרת מתברר  ובזה הסוטה, בבדיקת  ישראל

וכו'. השבועות לחג עצמם המכינים ישראל נשמת

ממחרת לכם 'וספרתם הכתוב דביאור  הוא והענין

לעמוד  ועי "כ  שבת  קדושת  את לקחת  היינו  השבת'

אלו בימים כי  הספירה. ימי  של ובטהרה בבדיקה

מוחין  מיני  כל עם ישראל נשמת  את  בודקים

הוי "ה  יחוד  בסוד זה את להמתיק  וצריך דקטנות,

יחוד  לעשות אין  אך  דהכאה, יחוד  שהוא באדנ"י

שהוא  ביטחון  בכח אלא וקטטה, מלחמה בדרך זה

דהיינו מפניו ' משה 'וינס  וכמ"ש א"א, של במדרגה

_________________________

עילאין  צינורות הש "פ שיפתחו גורמים הזה יחוד ידי שעל י', פעמים ה' נ ' פעמים ו' ד' פעמים ה' א' פעמים י' כמנין ש"פ  שבגימ '

אמן: בימינו במהרה רויחי ומזוני חיי בני וגשמיות ברוחניות ופרט בכלל ישראל כל על והברכות  הטובות  כל להשפיע 

והם ב. מוחין שם אין היום באמצע והנה תפלה, בכל מוחין לחדש צריכין אנו החורבן אחר עתה כי ידעת וכבר שם: ע "ח וז "ל

בסוד  המוחין שמתמלאין שטות , רוח בו נכנס  אא"כ חוטא אדם אין וזהו אלקים, ג' סוד שהם כנ "ל חר"ן ונקרא הדינין בסוד

אלקים  סוד הוא הזה בראש כי לאלהים, שם ישתחוה אשר הראש  עד בא דוד ויהי בדוד שנאמר וז"ס קשה. דין של אחרת  רוח 

את  להחריב ורצה לאלקים שם ישתחוה אשר וזהו אלקים, של מוחין ג' הם ושם רא"ש , גימטריא שהוא כנ"ל במילוי ברבוע 

עכ"ל. ע "ז, לעבוד דוד בקש כמשארז"ל למקומם אלו להחזיר העולם



תשע"ו  אמור פר' יא של"ס

לביטחון  ונכנס  קדישא עתיקא למדרגת שנס 

בינה  במדרגת הוא למטה הכאה בדרך  דהיחוד  (פירוש 

הכאת ע"ד והוא מלחמה, בדרך  ונעשה אחיזה יש  ושם

הבינה  שורש שהוא בא"א למעלה אך כנ "ל , הסלע

ללא  הביטחון מדת ידי על  דהכאה יחוד  לעשות  אפשר

.אחיזה)

בלקו "מוזהו  נ"ו)שכתב ראשיג (דימן דמש "ה

שהוא  ש'מאי, ה'לל מ'חלוקת  תבות 

יותר  מאד גדול דעת שהוא שמים לשם מחלוקת 

ישראל  כלל את  הוציא משה ולכן שלום, של מדעת

היה  מתוקן  הדעת  היה שלא במצרים כי ממצרים,

יציאת ידי ועל שמים, לשם שלא מחלוקת בבחינת

מחלוקת של עליון לדעת  זכו  משה בכח מצרים

מלשון  שהוא מצה אכילת  סוד והוא שמים, לשם

עי "ש . וכו ', ומריבה מצה

בכח  היינו השבת ' 'ממחרת  לכם וספרתם 

או בו  שמאיר שבת צריכיםקדושת  א"ס ר

בימי  ואדנ"י דהוי"ה  העליון ליחוד להכנס

הספירה

בגי 'וזה  שעולה בהכאה ואדנ"י דהוי "ה היחוד סוד

עמו את המברך  בסוד האותיות, עם שלו"ם

דתפלת היחוד מקום הוא ששם בשלום ישראל

שנסים  מפניו ' משה 'וינס הוא לזה והעצה העמידה.

ש "פ  בסוד לעשות  מפליא של היחוד  למקום

בדרך  לא אך  ואדנ"י , דהוי "ה היחוד שהוא צינורות 

ויחוד  הגמור  ביטחון  בדרך הכאה אלא קטטה

השבת ' ממחרת לכם 'וספרתם וזהו  הגמור .

יכולים  ועי "ז  השבת דקדושת  האור  שלוקחים

הספירה, בימי הקטנות  של הנסיונות בכל לעמוד 

ללא  ביטחון בדרך  קדושים ליחודים מהם ולהכנס

חיבור  שהוא והגוף  הנשמה חיבור  וכמו אחיזה.

לעשות ' 'מפליא של הכח ידי  על אך  מאד , קשה

להמתיק  צריך  והגוף , הנשמה חיבור כח שהוא

מקמארנא הגה"ק וכמ"ש דקטנות. (היכלהמוחין

אמור) פ' פ"ו,הברכה פעמים ג' הוא 'גוף' דתיבת

דקטנות, מוחין ג' שהם אלקים שמות  ג' דהיינו

ונטען , טוען  ידי על שלא הקטנות  להמתיק  וצריך 

יטמא  לא לנפש  של בדרך  ולא ביטחון, בדרך  אלא

ע"ד  ודעת , מטעם למעלה ביטחון  אלא בעמיו,

העשיה  עד  עצמו ומפיל תחנון  כשעושה הצדיק

בדרך  היחוד  עושה כי עי"כ נטמא אינו ומ"מ

מלכות שהוא השרשי במלכות ודבוק  ביטחון,

ותבואי בסוד  בעתיקא הוא הגמור  ביטחון כי דא"ס ,

בחי ' הוא למטה דביטחון ואפילו  עדיים, בעדי

בביאורי צדק הצמח כתב כבר אך שני , קטנות 

עד )הזוהר  עדי בה' 'בטחו במאמר וארא פרשת (ריש

_________________________

זה ג. באמת  כי שלום. של מהדעת  יותר מאד, גדול דעת  באמת  שהוא שמים, לשם שהוא מחלקת  יש  אך שם: לקו"מ  וז "ל

שנעשו  עד משם זזו 'לא בסופה" והב "את  ל:): (קדושין לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו כמו גדול, ושלום אהבה היא המחלקת,

שבאמת  הינו להתקים', סופה שמים לשם שהיא 'מחלקת  ה): פרק  (אבות לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה לזה'. זה אוהבים

כי  משה, בחינת וזה כנ "ל. בסופה" והב "את  כ"א): (במדבר שכתוב כמו אהבה, בחינת להתקים', 'סופה וזה: כנ"ל. אהבה היא

בחינת  שהם הלל. שמאי מחלוקת תבות  ראשי הוא משה כן ועל שמים. לשם מחלקת  בחינת שהוא הדעת, בחינת  הוא משה

"וידעתם  ט"ז) (שמות  שכתוב כמו הדעת, ידי על הגאלה עקר כי משה, ידי על מצרים גאלת  היה כן ועל שמים. לשם מחלקת

וכו'. ידעו" "למען כ"ג): (ויקרא וכו', אתכם" הוציא ה' כי

" מ "א): (ישעיה שכתוב כמו מחלקת , בחינת היא מצה כי ממצרים. שהוציאו מצות, דהינו עוגה, בחינת יהיו וזה מצתך  אנשי

זה  כי שמים, לשם מחלקת היה לא בודאי בגלות , הדעת שהיה במצרים כי דיקא. 'שהוציאו' ממצרים', 'שהוציאו וזהו: כאין".

בגלות, הדעת  היה ששם ממצרים, שהוציאו מחלקת, בחינת  שהיא שהמצה, הינו ממצרים', שהוציאו 'עוגה וזה: כנ "ל. בדעת  תלוי

שהיא  גדול, דעת  בחינת  שהיא מן, טעם בהם היה מצרים, הגלות  מן המחלקת  בחינת  שהוציאו לאחר כי מן. טעם בהם טעמו

עכ"ל. וכו', כנ"ל שמים לשם מחלקת  בחינת
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מלכות ששם ברדל"א למעלה הוא הגמור דביטחון 

דא"ס .

ובה וזה וקיימא קביעא שהיא השבת קדושת סוד 

התו"ח כמ"ש א"ס ע"א)מאיר ד' דהמעלה (דף 

ויוצאים  הא"ס אור שמתגלה משום הוא שבת של

רבים  בירורים ומתבררים החול ימי מתוך

וזהו עכ "ל. ובאיכות , בכמות פנימיות ממדריגות 

שבת קדושת  של הכח שלוקחים השבת ' 'ממחרת

תלויה  שהיא המועדים מקדושת למעלה שהוא

שבת משא"כ  התחתונים, ובעבודת  ישראל בכלל

אור  בה ומתגלה העליונים מצד וקיימא קביעא

בעבודת להצליח יכולים שבת  קדושת  ובכח א"ס,

הספירה. ימי ובעבודת המועדים

אמרות  ה ' אמרות  ה "ס הכהנים אל אמור

שהוא לא טהורות 'לנפש ועי"כ  הכתר מדת 

דקטנות  במוחין אחיזה יהיה שלא בעמיו ' יטמא

העומר  בימי המתעוררים

במדרש וזה  ואיתא הכהנים' אל 'אמור מאה"כ

ז') כ"ו רבה שהיה ד(במדבר המלך דשאול

האוב  לבעלת הלך וכאשר  בישראל ראשון מלך

עמי אתה למחר  לו  ואמר שמואל, את  והעלה

הלך  ומ"מ וכו', במלחמה שיפול כלומר  במחיצתי ,

והמלאכים  הדין, מדת עצמו  על וקיבל למלחמה

ואמר  המלך שאול של מהקדושה נתפלאו  עצמם

וכו'. בעולמי  בראתי  בריה איזה ראו הקב"ה להם

ובניו הוא בשמחה ניגש  המלך דשאול והיינו

נפל  ולא במלחמה, שיפול שידע אף  למלחמה

הבין  כי  למלחמה בשמחה הלך  אלא לעצבות

מלך  וכי אמרו  והמלאכים ה', רצון היה שזה

ואיתא  הענין. כל עי "ש  וכו' בחרב ידקר בישראל

שם, המדרש  על מזידיטשוב מהרי "א בפירוש

וכו ' טהורות  אמרות ה' אמרות מאה"כ  דזהו 

כתר . של מדרגה שהוא

בישראל והענין ראשון מלך  ענין דבאמת הוא,

הדין  תכלית זה הרי  בחרב שידקר

עם  כאלו דינים להמתיק צריך אך ההסתר, ותכלית 

טהורות, אמרות ה' אמרות  הנקרא הכתר  מדרגת 

ה' אמרות בסוד הכהנים, אל 'אמור ' סוד וזה

ועי"כ  הכתר , מדרגת שהוא טהורות  אמרות 

בזמן  הדינים אחיזת  שאין בעמיו' יטמא לא 'לנפש 

אם  ישראל כלל את בודקים אלו  ובימים הקטנות .

כמ"ש  קודש שבת של הקדושה ולקחת לעמוד  יכול

של  במבחן ולעמוד  השבת, ממחרת לכם וספרתם

שבת וענין שם, בזוהר כמ"ש חיל האשת  טהרת

בעבור  נאמר זה שעל הגמור  הביטחון  הוא קודש 

ידי על כי  חיים, חוקי  ותלמדם בך  שבטחו אבותינו

יום  ובכל הק ', לתורה לזכות יכול הגמור ביטחון

של  מהקדושה חלק מקבלים העומר ימי מהמ"ט

הגה"ק  וכן התו "ח, כמ"ש  החמשים שער 

ע"א)מקמארנא צ"ב אמור חי ויום (זוהר יום שבכל

החמשים, משער אחד  חלק מאיר הספירה מימי

בימים  המתעוררים דקטנות  המוחין לקחת  וצריך 

פ"ו, פעמים ג' שהוא הגוף מחמת  שהוא אלו 

למעלה  אלקות  לעצם ידם על להגיע כלי  ולעשותם

ודעת. מטעם

_________________________

ויתן ד. בעמלק  אפו חרון עשית ולא אלהיך ה' בקול שמעת לא אשר אלא זה הוא ברוך הקדוש לך  עשה חנם לא המדרש : וז"ל

אתה  מחר הדין מדת עליך מקבל את  ואם משתזיב, את ערקת אין אמר מיערק , ואין א"ל פלשתים, ביד עמך  ישראל את גם ה'

קומתו  מלא ויפול שאול וימהר שנאמר נתיירא שמואל דברי את  ששמע כיון במחיצתי. עמי יוחנן רבי אמר עמי מאי עמי, ובניך

ונצח, לקרבא נחית את למחר לי אמר להם אמר שמואל, לך אמר מה ועמשא אבנר לו אמר שמואל, מדברי מאד ויירא ארצה

למלאכי  הוא ברוך  הקדוש קרא שעה באותה לקיש ריש  אמר למלחמה, ויצא בניו שלשה נטל רברבין, מתמנין בניך  אלא עוד ולא

מראית  מפני עמו בניו מוליך  אינו המשתה לבית הולך  אדם שבעולם בנוהג בעולמי, שבראתי בריה וראו באו להם ואמר השרת

עכ"ל. וכו', בו שפוגעת  הדין מדת על ושמח  עמו בניו ונוטל שנהרג ויודע  למלחמה יוצא וזה העין,



תשע"ו  אמור פר' יג של"ס

הביטחון  עבדות  הוא 'לעצמכם ' לכם וספרתם 

עצמו של  העבודה לנקודת להגיע האמיתי

חבירו עבודת לו יפריע  שלא באופן

הלכה במוהרנ"תואיתא פסח הל ' או"ח (לקו"ה

כ"ב) אות לכם הט' וספרתם עה"פ

עליו עובר  יהודי  כל דהנה השבת , ממחרת

האדם  מבלבלים דקטנות והמוחין שונים ענינים

ואם  ממנו  יותר לחברו שיש  הגדולה לו  ומפריע

הרי ממנו גדול יותר שהשני ממה האדם נשבר 

שהוא  והקדושה הביטול היפך  וישות  גאוה זה

שיפריע  ולא ולהתבטל השני של מעבודה ליהנות 

כל  שבודקים הבדיקה וזה השני , של הגדולה לו 

לו יש  אם הוא והבדיקה אלו בימים יהודי

שלו לנקודה להגיע יכול אדם שכל בא"ס הביטחון

שהוא  שבת של הקדושה לו  יש  ואם שלו  ולתכלית 

והוא  דא"ס הגמור  היחוד  של האמיתי  הביטחון

לעצמכם  לכם וספרתם וזהו החמשים שער  בחי '

לעצמו  לספור צריך  אחד  הט"ז שכל שיטת (וידוע

כתוב  כי העומר בספירת  אחר להוציא אפשר אי שלכן

לעצמכם) לכם לווספרתם יש אדם כל באמת כי ,

ואין  שלו , והעבודה שלו  והענין  שלו  הספירה

ולא  השני , של העבודה על להסתכל כלל צריך

אדם  של ומדרגה עבודה שום לו  להפריע צריך

שלו בעבודה שיצליח לביטחון להכנס רק אחר,

בחינתו. כפי

משער  הארה  מאיר הספירה  מימי יום  בכל 

עם להשתמש  יכולים  ועי"כ דכתר החמשים

אלקות  לעצם  לעלות  כלי לעשותו הקטנות

'ממחרתוהנה של זו  לקדושה לעלות הדרך 

אות בכל דבאמת לדעת צריך  השבת '

היחוד  של האור מאיר העומר מספירת ואות 

דקטנות דמוחין אלקים שמות שיש  ואף  אלו בימים

עצם  עד  האדם להגביה כלים אלא זה אין  הנה

של  הכח לה יש אלקים הנק ' המלכות  כי אלקות 

להעלות הכח לה שיש  זרקא ונקרא חוזר  אור 

שעורים  המנחת וזהו אלקות, עצם בחי' עד  האדם

את שבוקדים העומר  קרבן  של הבדיקה שהוא

הגבורות שהוא המנצפ "ך ידי על והוא חיל האשת

ועל  חוזר  אור  של הכח להם ויש  שעורים דמנחת

כנגד  לעמוד  יכולים אם הבדיקה נעשה ידם

בתורת ואיתא האדם, המבלבלים הרעות  הרוחות

ממדרגת אחת בחי' מאיר ויום יום שבכל חכם

דכתר  ט"ס  דהיינו שבועות של כלהכתר  (ובסוף

דכתר  כתר הוא ובשבועות  דכתר דכתר ט"ס הוא שבוע

המדרגותדכתר) כל את להעלות  יום בכל צריך  כי 

_________________________

שהוא ה. העמר, ספירת  לספר צריך  אחד שכל דיקא, לעצמיכם 'לכם' לעצמיכם. 'לכם' לכם" "וספרתם וזהו שם: לקו"ה וז "ל

על  אף  כי הרבה, ממנו טובים גילו בני שחבריו לו שנדמה מחמת בדעתו יפל ולא שהוא מה כפי לעצמו הנ "ל התחזקות  בחינת 

אדרבא, ענוה, זה אין ושלום, חס זה ידי על בדעתו יפל אם אבל ממנו, טוב אדם כל ולהחזיק  ענו להיות טובה מדה שהוא פי

אסור  כי שזכו, למה זכו כבר וחבריו כך כל רחוק הוא ועדין יתברך  להשם עבודה איזה שיעבד לו נאה שאין גדול גדלות  זהו

כל  וכן כלל. לחברו דומה אדם אין כי מעשיו, ידי על נמשך  מקומות ובאיזה הוא מקום מאיזה יודע  ומי המקום אחרי להרהר

אותו  יפיל ואל דיקא לעצמו הימים לספר צריך וכו', שיטהרו כדי העמר ספירת בחינת שזה וזהמתו, מטמאתו לצאת  שרוצה אדם

"אחד  פסוק , על לברכה זכרונו רבנו שכתב וכעין היטב והבן דיקא לעצמיכם 'לכם' לכם" "וספרתם וזהו ושלום. חס כלל, חברו

ולא  בעולם אחד רק  שהוא תמיד שחשב ידי על היה יתברך  להשם השלום, עליו אבינו, אברהם התקרבות שעקר אברהם", היה

מהמונעים  מניעות מיני כמה שיש  כמו ובאמת  זה. ענין תנינא לקוטי הספר בתחלת עין וכו', ומבלבל ומעכב מונע  שום על הסתכל

מניעות  מיני כמה גם יש  כן וכו', וחלקלקות  ליצנות ודברי ופתויים הסתות בכמה מהאמת למנע הרוצים מתנגדים או הרשעים

מיני  כל וכנגד עניניו כפי בעצמו יבין אחד כל רק  בכתב לבאר אפשר אי זה וכל באמת . ואוהביו מחביריו אפלו הדעת וחלישות 

וזה  כנ"ל. בעולם יחידי הוא כאלו לחשב אברהם היה אחד בבחינת  הנ "ל בדרך  לילך צריכין שבעולם הדעת  וחלישות  מניעות

ועיש"ב. עכ"ל וכו', והתם החכם של בהמעשה שמובא וכמו כנ "ל. לעצמיכם 'לכם' לכם, וספרתם בחינת



לנפשך  חכמה דעה יד

דשבת היחוד אור שהוא השבת  ממחרת בחי ' עד

ודש .ק 

צריך והנה  שונים בלבולים לאדם יש כאשר

מלמעלה  נמשך הוא בלבול שכל לדעת

למעלה, לעלות  לכלי בזה להשתמש וצריך אליו

הנשים, שאומרים כרצונו שעשני ברכת וכמו 

הרצון  עד  ולעלות  לקפוץ למלכות כח שיש  דהיינו

אל  הנמשך בלבול בכל ולכן הכתר , דמדת  העליון

שעשני לבחי ' ולהכנס להתבטל צריך  האדם

שיש  המלכות בכח הכתר  עד לעלות ועי "כ  כרצונו,

מלכות. כתר  בסוד לכתר  וסלקא הקפיצה כח לה

שמ"ד  בין עומד  דמש"ה בלקו"מ דאיתא וזהו 

הדינים  כח שהוא השמד כח לוקח משה כי  לרצו"ן,

הגמור  ליחוד  ועולה הקפיצה כח ולוקח הגמורים

בימים  ולכן  כתר , של המדרגה שהוא רצון, הנקרא

צריך  בלבול, איזה ידי  על האדם בודקים כאשר אלו 

למעלה  עד קפיצה מזה ולעשות בחוזק לקחת

יחוד  לעשות יכול ושם דכתר , הרצון במדרגת 

דשם  בהכאה הוי "ה בסוד אחיזה ללא דהכאה

האותיות. עם שלו"ם שעולה אדנ"י 

טובות  לחייבים  הגומל בסוד תודה קרבן מעלת

כלי  נעשה  'חייבים ' בחי' שהוא הקטנות ידי דעל 

הטוב  לתכלית לעלות 

לעתיד וזהו יתבטלו הקרבנות  דכל בחז "ל דאיתא

ענין  הוא תודה קרבן  כי  תודה, מקרבן  חוץ

ענין  ומהו  טוב, כל שגמלני טובות לחייבים הגומל

דכל  בתשובות נזר  האבני  ומבאר טובות' 'לחייבים

בחי ' הוא הרי  וכו ' במדבר להלוך עצמו  שמסכן  מי 

עפי"ד  הוא והענין וכו'. לזה עצמו  שהכניס חייבים

המוחין  שהוא אלקים שמות הוא ד'חייבים'

לאדם  שניתן  חוזר  והאור  האש עצמו  והוא דקטנות,

הגומל  וזהו  הפשוט, לאחדות אותו להעלות  כדי 

החייבים  ידי  דעל טוב, כל שגמלני טובות  לחייבים

הדעת, שם שהוא טוב לכל מגיעים הקטנות  שהוא

כמ"ש  ח"ו בקטטה יחוד לעשות  שלא נזהר  והצדיק 

מרדכי שהזהיר  וכמו  בעמיו , יטמא לא לנפש 

תעשה  שלא בנפשך  תדמי אל המלכה לאסתר

בשק  קטנות  בדרך שהוא בלבד נפש בבחי ' היחוד

המלך  ויושט ועי "כ  המלך  אל תכנס אלא ואפר,

נעשה  שהיחוד באופן הזהב, שרביט את לאסתר

אופיר  בכתם שהאריך  וכמו הזהב שרביט בבחי '

זה. פסוק על

לכם וה' לוספרתם נזכה אלו  שבימים יעזור

האמיתי לתמימות ונזכה השבת  ממחרת 

שהוא  בלבד  החכם מספיק ולא כתר, בחי ' שהוא

ש  התם לבחי' צריך אלא החכמה עד מדרגת  קופץ

הפשוט אחדות דהחכם מקום במעשה סיפו"מ (עי'

יראווהתם) בעין ועין מלכותך  תראינה ועיננו  ,

בימינו במהרה צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב

לנפשך  חכמה דעה

לעשות'דעה  איך  לדעת  צריך כי  לנפשך ' חכמה

כאשר  דהיינו ל'נפשך' 'חכמה' שהוא היחוד

'והיא  הנפש . מדרגת  שהוא הקטנות  בחי' מתעורר 

הביטחון  למדת  להכנס  הוא דהדרך לראשך' כתר

מטעם  למעלה אמונה ידי  על שהוא כתר  בסוד

להמתיק  אלא ונטען , טוען בדרך ולא ודעת ,

ש "פ  סוד  שהוא הגמור היחוד ידי  על הקטנות 

להכנס  וצריך  בהכאה, ואדנ"י הוי "ה שהוא צינורות 

קדושך  מצות  'נצור  מהחכם. שלמעלה התם למדת

במדרגת ליחוד  להגיע דהכח קדשך' שבת שמור

אור  מאיר  שבו השבת  קדושת  ידי על הוא הכתר

שהוא  השבת' ממחרת  לכם 'וספרתם וזהו ב"ה, א"ס

להכנס  אלו  בימים וצריך  דעתי "ס , דתורה המדרגה

הכתר  אור שהוא שבועות  של האור  בכח חוזר לאור 

להכנס  וצריך  הספירה, מימי  יום בכל המאיר 

כל  לתקן  ועי"כ וקיימא, שקביעא שבת של לקדושה

מהקדושה  להמשך  צריך  הכל כי הזמנים, קדושת 

קדושה  שהוא קדוש דשבת הפשוט אחדות  של

בעמיו ' יטמא לא 'לנפש  ועי "כ  ודעת , מטעם למעלה

אדנ"י הוי "ה יחוד  בסוד  ש"פ  בגי ' וס "ת  ר "ת  שעולה



תשע"ו  אמור פר' טו של"ס

נותן  שהקב"ה טובות  לחייבים גומל וזהו בהכאה,

כי 'טוב', נעשה ומזה 'חייב', בחי ' שהוא גוף לנו 

טו "ב  בחי' העליון הכי לדעת להגיע יכולים עי "כ 

בגי ' העולה אהו"ה שם דהיינו  הדעת  שם שהוא

קפיצה  לעשות יכול הקטנות  ידי  על כי  טו "ב,

משה  וינס וזהו אלקות, לעצם לכלי  בזה ולהשתמש 

תראינה  ועיננו  מילתא, תליא בעתיקא כי מפניו 

הארץ  ומלאה שיתגלה ממש  בקרוב ונזכה מלכותך 

חג  על הנאמר  לה' יודע להוא אחד יום ה' את דעה

אמן . בימינו במהרה צדק גואל בביאת  השבועות



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדתין  נשמתין
בעומר ל"ג ענייני  על דא"ח ליקוטי

בעומר ל"ג עניני  על שנאמרו שעברו משנים שנלקטו קודש  משיחות חלק
רשב"י מדריגת אומעלת

קדושת  בו  שיש הרשב"י קבר מעלת גודל א.

המקדש בית

מגודל כתב זיע"א צדק הצמח אדמו "ר  כ"ק 

שבית בזמן  דכמו הרשב"י, קבר  מעלות

לקבל  כדי לביהמ"ק עולים היה קיים היה המקדש

לקבל  יכולים החורבן בזמן  כהיום כן כמו  השכינה,

וכדאיתא  הרשב"י, קבר  אצל המקדש  בית קדושת 

הקדוש ע"א)בזוהר  ל "ח דף  ב' כתיב(חלק  (שמותוז "ל,

פניל"ה) מאן ה'. האדון פני  את זכורך כל יראה

דאיהו דמאן יוחאי , בן  שמעון  רבי  דא ה', האדון

עכ "ל. דכרניא, מן דכורא

דעיקר והנה זיע"א האמצעי האדמו"ר כתב

קברי אצל לעשות שצריכים העבודה

אל  ולחזור  ובנפש בלב תשובה לעשות הוא צדיקים

הישועות כל באים ממילא כבר ועי"ז השי"ת ,

וכדו'. ורפואות

לעשותוביאור יכול אינו דצדיק הוא הענין 

שכבר  היחודים אלו  רק עדן, בגן  יחודים

אי אבל הזה, בעולם קיים שהיה בשעה מייחד  היה

והצדיק  חדשים. יחודים עוד  להוסיף לו  אפשר

ולכן  חדשים#, יחודים לעשות  מאוד  משתוקק

לתשובה  ומתעורר  הצדיק  קבר  אצל יהודי  כשבא

נעשה  תשובתו  ע"י הרי  שם, הגנוז הצדיק כח ע"י 

להצדיק , גדולה שמחה נעשה ומזה חדש , יחוד

לכן  כחו , מחמת בתשבות  מתעורר  שהאדם דמפני 

התשובה, במצות חלק  לו  יש  הצדיק כאילו נחשב

עכשיו שנתחדש יחוד  אותו ליחד  הוא גם יכול ולכן

רחמים  ומעורר  מסייע הצדיק  ולכן התשובה. ע"י 

בתשובה  שיחזורו  לקברם הבאים האנשים על

חדשים, יחודיים לייחד הם יזכו שעי"ז כדי  וכדו',

והבן .

השכינה וידוע  אנפי  המקבלים צדיקים ל"ו  שיש 

יש  אבל התפלה], בשעת  [היינו יום, בכל

ואצלם  משיח, בחי' להם שיש  הדורות  יחידי צדיקים

וכמו כלל. ביהמ"ק חורבן  ענין  כלל שולט אינו

של  משמו  נ"ע מפאריטש הלל ר' הגה"ק  שאמר 

יחידי של נשמות ישנן  כי נ"ע התניא הבעל רבינו 

התוצאות קיימות אינן דידן  שלגבי סגולה

מאלה  ואחד  הבית . חורבן של השליליות הרוחניות 

יוחאי. בר שמעון  ר ' הוא

משמיה וכן זיע"א מהאמיל מהרי"א הגה"ק העיד

חנה  בספרו  הזקן  אדמו "ר  הגה"ק  דרביה

תולדות פרשת  ע"א)אריאל מ"ז "ובפרט (דף  וז "ל,

שחורבן  נ"ע, מאדמו "ר  ביחוד ששמעתי  מה עפ"י

ישראל, בני  עם כללות  גבי  אלא אינו  המקדש  בית

הגדולים, וצדיקים ואמוראים תנאים במדריגת אבל

עכ "ל. קיים", לעולם שלהם המקדש  בית  בחינת

השכל". אל קצת  הענין "לקרב שכתב מה שם ועיין 

להגה"ק וכן הרימון  פלח בספר משמו הובא

מפאריטש  הלל ע"א)מוה"ר ז' דף  וזה (שמות 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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כן  גם יכולים היו המשנה בעלי תנאים ולכן לשונו ,

התגלות מצד  בגילוי, ומופתים אותות לעשות 

והיינו וכו', כלל הסתר  בלי אצלם עילאה חכמה

בית בזמן שנמשכו  דאצילות  מנשמות  שהיו מצד

להם  הסתיר  לא החורבן  אחר  גם ולכן המקדש,

מוהרי "א  מהמנוח ששמעתי כמו החורבן,

נ"ע, הזקן  אדמו "ר  בשם נשמות [מהאמיל] שלפני

כלל  הבית נחרב לא רשב"י  כמו כו',הגבוהות

עכ "ל. למבין ", ודי 

זיע"א וכ"ק מליובאוויטש  האחרון אדמו"ר

שמשיח  חז"ל אמרו  שהלא זה על  הקשה

שהוא  שמשיח מבואר  הרי  ולכאורה חולה, הוא

בו שולט אינו  רשב"י, נשמת  שהוא משה נשמת

יסוריים  ענין  אצלו  שייך איך  וא"כ וגלות , חורבן

אין  עצמו  מצד נמי  הכי  דאין ותירץ חולה. להיות 

חולה  הוא משיח אבל המקדש, בית  חורבן  כלל בו 

זכו לא עדיין דהם דמכיון ישראל, כלל מחמת 

זה  ומפני  כהוגן , תשובה עשו  לא ועדיין  זו , לבחינה

והקב"ה  חולה, שיהיה משיח אצל גם זאת  גורם

בימינו בקרוב שלימה לגאולה יזכו  שבקרוב יעזור 

אמן . ממש 

צדק ועל  הצמח אדמו "ר  כ"ק  דברי  מובן זה פי

לקבל  יכולים החורבן  דבזמן הנ"ל זיע"א

אצל  דהלא הרשב"י , קבר  אצל המקדש בית  קדושת 

בית חורבן ענין  כלל בו  שולט היה לא הרשב"י 

קיים, עדיין המקדש  הבית  הרי ערכו ולפי המקדש,

ולקבל  זו למדריגה להתקשר אפשר שם דייקא ולכן

בזוהר  שכתב מה שם ולקיים המקדש  בית  קדושת 

ע"א)הקדוש  ל "ח דף  ב' דא (חלק  ה', האדון פני  מאן 

מן  דכורא דאיהו דמאן יוחאי, בן שמעון רבי

עכ "ל. דכרניא,

קטנות  עניני על  להתגבר התחזקות  דברי ב.

מצב  בכל אתנו נמצא והשי"ת  והסתרות ,

תורותהכלל  שהמשיכו  הצדיקים דכל הוא

הגה"ק  רבינו כמו בעולם חדשות

שעמדו ידי  על היה הכל צדיקים, ושאר מקאמרנא

ובהסתרות נוראים, ביסורים קשים בנסיונות 

צער  לו שהיה יוחאי  בר שמעון  ר' וכמו גדולים,

י "ג  שהיה ובעת כלל, לתאר  אפשר שאי מערה

הנפילות כל של הצער  לו  היה במערה שנים

שבכל  הרשעים וכל האנשים כל של וההסתרות

עצמה  הסתיר הקדושה והשכינה הדורות ,

כל  תחת ממנו והסתיר המקומות , בכל מרשב"י 

וכדו'. אבן 

בכל ורשב "י אותה למצוא אחריה לחפש טרח

תיקון  נמשך ועי"כ מצב, ובכל מקום

זוהר , תיקוני סוד  הוא אשר המצבים בכל לדורות 

בכל  הקדושה השכינה גילה כבר שרשב"י  ומאחר 

הדרך , לנו פתח כבר להיות , ששייך ההסתרות 

מכל  לצאת  רשע וכל אדם כל יכול ועכשיו 

הקשים, הנסיונות כל על ולהתגבר ההסתרים

צר , לו  צרתם בכל הוא דאמת  גילה שרשב"י

ובכל  מקום ובכל מצב בכל אצלינו נמצא שהקב"ה

ההסתרות.

זוהר והוא  בתיקוני דאיתא כ"ב)מה ,(תיקון

בכל  מהצדיק  נחבאת  הק ' שהשכינה

שהוא, אופן  וכל אבן כל ותחת שבעולם המקומות

בכל  נכנס ז "ל שרשב"י  דאיתא הענין  והוא

לכל  ולהכנס  להגיע אפשר  שאי ומפני  העולמות 

לכל  קודם להכניס  כשמסכים רק  העולמות ,

צער  ע"י  לזה זכה ורשב"י שבעולם, הקטנויות 

לתענוג  שם ויזכה במערה ישב אם והנה מערה,

לו מה וכי בזה הצער מהו  א"כ  אלוקי , אור  גילוי 

מערה  צער ענין  אלא אחר , במקום או במערה

שבעולם  קטנויות  מיני בכל אז שנתנסה הכונה

נשמת כל של קושי מיני  וכל המדריגות שבכל

אלו כל על והתגבר  הדורות , כל סוף עד ישראל

הנרצה, בתכלית  באלקות  דבוק  ונשאר ההסתרות 

שזכה. למה זכה ובזה

הבעל וענין מרן שביאור  מה עם מקושר זה

ז"ל  דרשב"י בזוה"ק  מבואר דהנה הסולם,



לנפשך  חכמה דעה יח

ואמר  שמעון', 'שמעון  בשמו לו הקורא קול שמע

קדישא  עתיקא מינה שמע כך ? לקראו  יכול דמי

הוא  שמי הוא, המובן  ובפשוטו  ליה. דקרי הוא

כרחיך  על רבי, תואר בלא בשמו לקראו  שמבין

בעצמו. הקב"ה ודאי שזה

עמוק ,אמנם  ביאור  בזה מבאר  הסולם הבעל מרן 

הסדר , בה יש ומדרגה מדרגה בכל דהנה

אח"כ  ורק שבה, הקטנות דרגת מתגלה דקודם

אלא  בלבד, זו  שלא ואמנם שבה, הגדלות מתגלה

המדריגה  גדלות  כערך ודרגה דרגה בכל שבאמת

שתגדל  וככל שלה, הקטנות  ערך  יוקדם כך הלזו,

הקטנות דרגת תהיה כך וגילויה, בערכה המדריגה

יתירה. והסתרה בקטנות  שלה

זי "ע זה  מוהר "ן ז "ל רבינו  שגילה גדול סוד הוא

דאף  ישראל, ארץ לקדושת לזכות  לדרך  בנוגע

הרבה  מקום מכל ביותר, הגדולה הקדושה שהיא

דלאו ז "ל רבינו וביאר  לכך. לזכות יכלו  לא צדיקים

לזכות שכדי מפני  אלא לכך, ראויים שלא מפני

דרגתם. לערך  שהיא כפי  ישראל ארץ לקדושת 

ישראל  בארץ להם אין  פשוטים לאנשים דבאמת

קדושת אך  כערכם, יותר  קטנה קדושה דרגת אלא

המופלגים  לצדיקים שנגלית כפי ישראל ארץ

וכדי ביותר, נעלית הוא הינה לערכם, במעלה

יתירה  קטנות  לעבור עליהם בהכרח לזה, לזכות

לסבול  בחינתם לפי  הכח להם יש  כולם ולא ביותר ,

הקטנות. זה

לא ועפי "ז הק ' שהבעש "ט מה הענין  לבאר יש

ארץ  דקדושת  ישראל, לארץ לבוא יכול

היה  ולא מופלגה, כך כל היתה להבעש"ט ישראל

לקטנות לירד  בחינתו לפי הק' הבעש"ט יכול

היה  בחינתו שלפי  ז "ל רבינו  משא"כ  לזאת. הנצרך 

היה  לכך  לזאת , הנצרך לקטנות ולהכנס לסבול יכול

ישראל, לארץ להגיע אח"כ  כליכול שידוע (וכפי

מוהר"ן) בחיי כמבואר בזה, והעובדות וכלל הענין

הקטנות נצרך מדרגה דלכל נורא, סוד  הוא הענין 

ערכה. לפי לה הקודמת 

כוונתועפי"ז הוא דזה הסולם הבעל מרן מבאר

ז"ל  רשב"י דכששמע בזוה"ק , הענין 

הוא, בזה הכוונה שמעון ', 'שמעון בשמו  שקוראים

להיותש  שנפל עד  הגמור , לקטנות  שנופל ראה

דרך  ועל השגה כל בלא לגמרי  פשוט איש  בבחינת

לבוא  ברצונו  כשהיה נ"ע מהבעש "ט לנו הנודע

עד  כך  כל גדולה קטנות עליו שנפל ישראל, לארץ

הא"ב. את אפילו  זכר ולא ידע שלא

קדישא ובזה דעתיקא מינה שמע רשב"י  אמר

למדריגה  בואו  שקודם היינו  לי, דקרי הוא

הוא  מוכרח קדישא, עתיקא בבחי ' ביותר הנעלה

לגמרי, פשוט כאיש להיותו  הקטנות לתכלית ליפול

של  המדריגות בענייני  נוראים סודות הם זה וכל

זה. בכל והשגה הבנה לנו  ואין הצדיקים גדולי 

בעתאך לידע האדם שעל הוא, לעניינינו העולה

קטנות מיני כמה עליו עוברים  שפעמים

יודע  שאינו הפשוט כאחד עצמו ומרגיש נוראים,

כי ולידע להתחזק  לו  יש  אזי ערכו , לפי ממש כלום

הגדולה  לגדלות  השייכת  קטנות  שזה הוא הענין 

הרה"ק  שכתב דרך  ועל ערכו , לפי ביותר 

בעת דווקא ע"ה המלך דוד  דאדוננו ז"ל מקאמרנא

הימנו ונטלו בתכלית, בקרבו  ורצוץ שבור  שהיה

בן  שמעי  אותו קילל עוד  הזאת  ובעת המוחין , כל

קלל, לו אמר  ה' אמר זה כל ועם נמרצת, קללה גרא

רגל  להיות וזכה נוראה, מדרגה השיג בזה דייקא

למלך  אז  זכה כן ידי על ודייקא הכבוד , בכסא רביעי 

המשיח.

עצמווראיתי  על שמעיד  נבונים בינת  בספר

ההריגות על שראה היות דעם

אפשר  שאי השני', העולם במלחמת  וכדו ' והיסורים

והסבל  הצער  את הים מן טיפה אפי' כלל לתאר 

עצמו על מעיד  אעפ "כ ואחד, אחד  כל על שעבר 

אליו באה לא עליו , שעבר הנוראים הימים שבכל

ממנו הוסרה שכאילו המחשבה אחת , לרגע אפילו 

ידו על ושלום חס הופקרנו  וכאילו הבורא, השגחת

ולמרות הקשה הפנים הסתרת  למרות ית"ש,
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בעדינו שתפילתנו ולמרות נענינו  ולא שצעקנו 

קירבת אעפ"כ  ריקם, הושבה ישראל עם ובעד 

מסביבנו. היתה אלקים

היתה הדביקות  לא ישראל, באלוקי  הזאת 

מתוך  ולא באלוקים, הבטחון  ממידת

יכול  איך  כי להישרדות , ביותר הקלושה ולו תקוה,

שגדולים  בשעה הקב"ה, יציל דווקא שאותי  לקוות

ואפילו וכאין  כאפס לעומתם שהייתי ממנו  וטובים

כקל  לא לא רגליהם תחת עפר ואפילו  השום, יפת 

במיתות לפנינו  נספו  אלה כל להיות, ראוי הייתי

לדמיין  יכול אינו  נורמלי  שאדם ואכזריות  משונות

לחשוב  איפוא יכולתי איך בלהות, בחלום אפילו 

זכות על אפילו  להם? היו  שלא זכויות יעמדו שלי

כל  בין הלא כי לסמוך , יכולתי לא הקדושים אבותי 

שווים  שהיו  ואחיותי אחי גם היו הקדושים אלה

עצמי וזכות  להם, עמדה ולא אבות בזכות אליו

לי. היתה שלא ודאי 

גזירתהדביקות מקבלת לי באה בה' והאמונה

על  נפשי למסור מוכן  ומהיותי אלקים

בתוספות  וכדאיתא השם, ע"א קידוש לא דף  (סוטה

העושה) גדול ירושלמיד"ה ט')שמביא פרק  (ברכות

טורנוסרופוס  קמיה מתדיין הוה עקיבא רבי  וז "ל,

וחייך , וקרא שמע קריאת  שעת  הגיעה הרשע,

או אתה חרש  או סבא, סבא טורנוסרופוס  לו  אמר

תיפח  עקיבא, רבי  לו  אמר  אתה? ביסורין  מבעט

מבעט  ואינני חרש איני  הזה, הרשע של רוחיה

הזה  הפסוק  קורא הייתי ימי  כל אלא ביסורים,

ובכל  נפשך  ובכל לבבך  בכל אלוקיך ה' את  ואהבת

נפשי בכל אהבתיו  ליבי  בכל אהבתיו  מאדך ,

בפועל, בכך  נתנסיתי לא אבל ממוני , בכל אהבתיו 

לי הגיע בפועל )עכשיו ובאה (לקיים נפשך , בכל

אני לכן דעתי, הוסחה ולא שמע קריאת שעת

דילן בש "ס וכן  ומחייך, ע"ב קורא סא דף (ברכות 

נוסח) .בשינוי

ולכן וקריאת האהבה, מידת ביסוד היא שמע

אדם  שחייב זו , מפרשה לומדים אנו

הטובה על שמברך כשם הרעה על (ברכותלברך 

ע"א) נ "ד  ה'דף  עבודת  כי וכו ', את ואהבת  שנאמר

בכל  כתוב ולכן לפורענות, דאגה בלי  היא מאהבה

למדנו זה מכל נפשך . את נוטל כשהוא אפילו  נפשך

כלל  תלויה אינה יתברך  בו והדביקות  ה' שאהבת

קירבת הרגשנו  הזמן  כל לכן לרחמים, בצפיה

לומר  לרגע אפילו במחשבתנו  עלתה ולא אלוקים

פי על אף ממנו , והתרחק  עזבנו כאילו  שח"ו

שאגתי, דברי  מישועתי  רחוק רח"ל, בנו  שנתקיימה

הדהדו שעה, כל מנגד  לנו  תלויים חיינו  והיו 

ע"ה המלך דוד דברי  קל"ט)באוזנינו  אם (תהלים

הנך . שאול ואציעה אתה שם שמים אסק

בתפיולא הרבו  שלא שלא מפני מפני  ולא לה

בימי ישראל בני נענו  לא בתפילה כיוונו 

הקדושים  ישראל בני על אני ומעיד  השואה,

בימי שבשמים אבינו לפני  כמים ליבם ששפכו 

אנשי כשהיו  ותשרי, אלול בחדשי והרצון  הרחמים

משכן  מקום מדרשנו בבית  מתאספים שלומנו 

אלינו הגיעו  שכבר אחרי הקדושים אבותינו

שעשו מה מכל המזוויעות הנוראות  השמועות

דברי ואחרי  ישראל בני לאחינו  הגויים

ליבם  נקרע בפניהם, שהשמענו  ההתעוררות

שערי הבקיעו פיות מאלפי  שבאה התפילה ושאגת 

שמים.

גוואלד עמדנו  ובשאגת ובתפילה בצום היום כל

עמך , שארית על רחם עולם של ריבונו 

לפני התייפחנו אויביהם מלתעות  מידי אותם הצל

ממעמקי תחנונים תפילת תפילתנו  והיתה ה'

שהיו רבן  בית  של והתינוקות והילדים הנפש ,

הפחד  את  הרגישו  הציבור , כל עם יחד  איתנו 

עוד  כל נפשם על ומתחננים בוכים והיו הנורא,

היתה  מה לעצמנו לתאר יכולים היינו בהם. כוחם

בצרה  היו בעצמם שהם האומללים תפילת

פגם  שהיה מפני  שלא ודאי להורג, אותם כשהובילו 

שערי שננעלו  אלא נענו. לא בתפילתם שהוא כל

התפילה.
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בתקופה מתוך שאנו  וידענו לכך, ערים שהיינו

עצמנו הרגשנו  לא משיח, חבלי  של

ח"ו, השכינה למחנה מחוץ ומנודים כמרוחקים

הוא  אבל יתברך, חכמתו  עלינו גזרה שכך  ידענו 

פניו הוא מסתיר אמנם רגע, ובכל עת  בכל איתנו 

לרגע, אותנו  עוזב ולא איתנו נמצא אבל ממנו ,

באריכות. עוד עיי "ש 

רק  מרשב"י במעלה  יותר היה הראשון אדם ג.

זאת , ואלולי הקב"ה  של  כפיו  יציר שהיה  מחמת

הראשון  אדם למעלה  דומה  רשב"י היה

אור כ"ק בספרו כתב זיע"א צדק הצמח אדמו"ר

תתקע)התורה עמוד בלק וכן (פרשת  וז "ל,

ז"ל מרבינו  הלשון זיע"א)שמעתי  התניא (הבעל 

היה  הראשון  שאדם הראשון, אדם בענין  שאמר 

למעלה  הוא אדם בחינת  כי בהיכלות, הולך 

בערך  היה כי מרשב"י , וגם והאריז"ל מהבעש"ט

ברוך  הקדוש  של כפיו  יציר  היה שהרי ממש אחר

עכ "ל. ע"כ , הוא

הזקןועיין להאדמו "ר  אור (פרשתבתורה

ו') דף בלקוטיבראשית הלשון, בזה שכתב

הראשון  שאדם הענין נתבאר מהאריז"ל תורה

גם  למעלה היה אדם בחינת כי  בהיכלות  הולך היה

יציר  היה שהרי  ממש אחר בערך היה כי מרשב"י 

הלשון  כתב לא ושם עכ "ל. הקב"ה, של כפיו

צדק  הצמח שמע כן אבל והאריז"ל", "מהבעש"ט

מזקינו.

והאריז"ל ומזה הרשב"י  גדלות  רואים אנו 

שזכו עד כך כל שנזדככו והבעש "ט,

מחמת ורק  הראשון , אדם למעלת  דומה להיות 

מהם, יותר  גדול היה כפיו  יציר היה הראשון  שאדם

אדם  של מעלה באותו  הם גם היה זה בלי  אבל

הראשון .

בתראומבואר בבא מסכת  ע"א)בגמרא נ"ח (דף

באריז"ל מבואר  עוזר וכן מלך  (בכוונת 

השנה  ראש דרושי - הכוונות שער עיין ומגן, ומושיע

הכריעות#) ענין ביאור ו' גדולה דרוש יותר  היה שחוה 

בחינת שהוא שהמלכות  היינו הראשון. מאדם

בראש  ועולה המדריגות מכל גבוה שהוא האמונה

הכתוב בסוד  ח')כל ד ' פרק  השירים תבואי(שיר

הכל. בראש עולה שאמונה אמנה. מראש תשורי 

לזכות  להתפלל  יכולים  רשב"י קבר אצל  ד.

אמת  להצדיק להתקשר

לספריפעם קצת שנתקרב תשובה בעל היה

והבין  וראה הללו בספרים וכשעיין ברסלב,

לצדיק  להתקשר והחיוב המעלה הפלגת גודל

לבוא  אפשר  אי זה ובלי  הצדיק  את  ולחפש

יכול  איך  לעצמו  הרהור  השם. עבודת לשלימות

להדריכו שיכול הזה בדור  אמת  צדיק למצוא הוא

למירון  לנסוע בדעתו נתיישב לכן האמת . בדרך

עצמו על רחמים ולעורר להתפלל הרשב"י לקבר 

למשך  שם ושהה וכדו '. וצדיק  רבי  לו למצוא שיזכה

ימציא  שהקב"ה בתמרורים ובכה ימים, שלשה של

ה'. בעבודת הדרך את  לו שיורה וצדיק  רבי לו 

לחזור  בדעתו  והיה משם פנה ימים שלשה ואח"כ 

לביתו.

בחזרה אבל  דרכו באמצע שהיה בעת עוד 

לו ואמרו ביתו  בני צלצלו  לביתו ,

שלו הפרנסה בענין עקבותיו  על עלה שהממשלה

העצה  ולכן  וכדין, כדת  החק לפי  היה לא אשר 

תיקף  לברוח הוא לעשות  עליו שנשאר  היחידה

כבר ומ  יהיה זה שגם לפני עוד ישראל, מארץ יד

מאוחר .

השדה ואכן לכיון מיד דרכו ושינה עשה כן

בדרכו היה כבר קצר ובזמן  התעופה,

ואיפה  שם יעשה מה ידע שלא הגם יצ"ו, ללונדאון 

ישב  וכאשר  וכדו ', שם ויאכל ילון מי ואצל ללכת

החליט  גורלו . רועי על והתבונן באוירון מקומו  על

אלו כל שהרי הדברים, אלו  מכל לגמרי דעת  להסיח

ומרה  עצבות  של הרגשה לו גורמים המחשבות 

ושקע  בו  ולמד מוהר"ן  ליקוטי ספר והוציא שחורה,



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח כא ליקוטי 

מכל  לגמרי  ושכח ז "ל רבינו של מעיינו בתוך  לגמרי

הענין .

בספר ולצדו מעיין שהיה יהודי עוד יושב היה

ארוך  לזמן  הדרך  המשיך וכך  התניא,

עוסק  וזה תניא, אמרים ליקוטי  בלימוד עוסק  כשזה

הבעל  פנה ארוך  זמן ולאחר  מוהר "ן, ליקוטי בלימוד

לו ואמר לצידו  ישב אשר היהודי לאותו תשובה

צרות הרבה עליו  ועובר תושבה בעל שהוא מאחר

לו וקשה ישראל מארץ לברוח והוכרח וכדו',

זמן , הרבה כך  כל לבד  שלומד בלימודו להתרכז 

ביחד . אתו  ללמוד  אפשר האם בפיו שאלתו הרי

עמו ללמוד  שמסכים בחיוב יהודי אותו  לו  וענה

ללמוד  המשיכו וכך  התניא, בספר פרקים כמה

מן  תשובה בעל אותו נהנה ומאוד הזמן, כל למשך 

בטוב  ותיבה תיבה כל הסביר  אשר שלו  החברותא

ודעת. טעם

אחד והנה כל הלך  יצ"ו, ללונדאון הגיעו  כאשר 

יודע  היה לא תשובה בעל ואותו  לדרכו ,

בלונדאון  המדוברת  השפה של אחת  מילה אפילו 

ולרוע  לשאול, ומי  לעשות  ומה ללכת  איפה ידע ולא

שאלות כמה לו  ושאלו השוטרים אותו עצרו מזלו

רוצים  שהם מה מילה חצי  אפילו ידע לא הוא אבל

עד  שעות כמה למשך  הענין המשיך וכך  ממנו ,

ללונדאון . להיכנס  לו הרשו  סוף כל שסוף 

ולמיוכאשר הולכים איפה ידע לא הבנין מן  יצא

וביקש  יהודי אליו בא ופתאום לפנות,

האוטו, בתוך  הסתכל וכאשר שלו , להאוטו  שיכנס 

ביחד  עמו  למד  אשר יהודי אותו יושב ששם ראה

עליו שהמתין זה על והשתומם הנסיע, במשך 

שעות. הרבה כך  כל למשך 

פוטערפאסט ואותו  מענדל ר ' הגה"ח היה יהודי 

מכ "ק  מיוחד  מכתב קיבל אשר  זיע"א

לעיר  מהר  שיסע זיע"א מליובאוויטש אדמו"ר

אותו פגש מענדל ר ' וכאשר  'עכשיו'. יצ"ו  ללונדאון 

כוונת היה שזה הבין  הנסיעה, בשעת  תשובה בעל

מן  בחוץ עליו  המתין ולכן  יהודי, אותו שיקרב רבו,

מענדל  ר ' להגה"ח יהודי  אותו נתקשר ואכן הבנין ,

יהודי להיות  וזכה אמיץ, בקשר זיע"א  פוטערפאסט

וכו'. שמים ויראת חכם תלמיד

שיתקבל הרי שזכה איך  זה מסיפור רואים אנו 

מאוד  ונתקרב במירון שהתפלל מה תפילתו 

חכם  ותלמוד  מאוד חשוב אדם ונעשה חב"ד  לחסידי

דברים, כמה זה מסיפור  ללמוד ואפשר  וכדו'. גדול

מי וכל הצדיק , אל להתקרב שצריכים הוא והעיקר 

לצדיק  להתקרב שרוצה באמת  להשי"ת  שמתפלל

צדיק  לו ימצא שאכן  לו  מזמין  כבר הקב"ה הרי

דרך . ומורה

ויאמר וידוע  עה"כ זיע"א הרי"ם החידושי דברי 

ואשתך  אליך בא יתרו חתנך  אני  משה אל

עמה. בניה ו')ושני י"ח אל (שמות ויאמר  ופרש"י

אתה  אין אם וגו', יתרו  חותנך  אני שליח. ע"י משה,

בגין  יוצא אתה אין  ואם אשתך בגין  צא בגיני יוצא

מכאן  ללמוד לנו הרי  בניה. שני  בגין צא אשתך

יקרב  שהצדיק ולהתפלל השתדלות  לעשות  דמותר 

הדלת מאחורי  ששמע חסיד  איזה שהיה וכמו  אותו .

קונו לפני שמתפלל איך  זיע"א מלובלין החוזה של

אותו יקרב הדור ] צדיק  [שהיה מקאזניץ שהמגיד

כלל. ירחקו  ולא

מפנידהיה  זה, על להתפלל שאין  לומר מקום

ואין  בהשי"ת , להתדבק  הוא שהעיקר 

אבל  מרחיקו , או אותו מקרב הצדיק  האם נפק "מ

עשה  שיתרו לנו גילה הק ' שהתורה שחזינן כיון 

על  להתפלל שמותר  לדורות  הוראה זה הרי כן ,

או זה. מקרב שהצדיק למי גדול  חילוק יש (דהרי

באח', אח' בחי' זה הרי מרחק, דכשהצדיק  מרחק ,

ענין  שזה בפנים. פנים בחי' זה הרי מקרב וכשהצדיק

לגמרי) .אחר

דבריומענין את  בזה הזכיר להצדיק  התקרבת 

של  מלחמתו  דעיקר שכתב מהורנ"ת

הצ  מן האדם את  להרחיק  הוא היינועמלק  דיק,

את מגדלים שהם היינו מעלה, כלפי מילות  שזורק

גורם  ועי"ז למעלה, עד וזורקין  קטנות  המצות
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היהדות שורש מעיקר האדם את ולהרחיק לסתור 

את מביא אשר האמת  הצדיק  מן האדם ולהרחיק 

נפשו. תיקון לעיקר האדם

זכה ועוד כבר שאדם דלמרות לדעת  צריכין

לזכור  צריך  הוא הרי להצדיק  להתקשר 

דיש  וכלל, כלל בהצדיק  השגה שום לו  דאין תמיד

שאומרים  כמו הבדלה, מלשון  שהוא קדושות  שלש 

והספירות שהקב"ה היינו  קדוש  ושמך קדוש  אתה

מתבוננים  שאנו  כמה וכל בהם השגה שום לנו  אין 

שהוא, כל השכלה לאיזה ומגיעים בהם ומעמיקים

לנו אין שבאמת  ולדעת  מאוד  להיזהר  צריכין הרי

לגמרי למעלה למעלה והם בהם השגה שום

מה  שהוא שלישי קדוש  יש  כן וכמו  מהשגתנו ,

על  הוא שהכוונה יום בכל וקדושים אח"כ שאומרים

ולמרות כלל, השגה שום לנו  אין בו  שגם הצדיק

ישראל  מכלל אחד  וכל צדיקים כולם ועמך  שכתיב

ישראל, כלל כללית  מצד  זה אבל צדיק  בבחי ' הוא

ישראל  כלל בתוך  בפרטית  דיש לדעת צריכים אבל

במדריגה  שהם וקדושים גדולים אמתיים צדיקים

טענו ועדתו קרח ורק  מאוד , גבוה ומדריגה עליונה

מכלל  אחד שום ואין  קדושים כולם העדה שכל

נכון , אינו וזה מהשני , יותר גדול הוא אשר ישראל

הם  אשר ישראל כלל גדולים צדיקים יש  בודאי  אלא

שבכלל  אנשים משאר  ביותר  גבוה במדריגה

ישראל.

בפקיעון  הרשב"י מערת  ה.

הקדוש לפני  המקום את  מחפש הייתי  שנים כמה

את וגילה יושב היה שרשב"י  והנפלא

ולא  המקום לחפש רב זמן וטלטלנו  האידרא,

עדיין  וטרחות יגיעות  כמה ולאחר  אותו , מצאנו 

החיפוש  באמצע ופתאום בידינו , חרס  העלנו 

מן  לצאת  רק  לעשות  מה היה ולא האוטו , נתקלקל

שנעצר  מקום באותו שבדיוק  ראינו  ואח"כ האוטו,

את הרשב"י שלמד המקום היה שם האוטו,

לפלא. והיה האידרא,

יוסף ואני  ר ' הגה"ק אחד  מקובל הכרתי 

ושבוע  בירושלים גר שהיה זצ"ל וואלטעך 

ובחר  הזיתים להר  בעצמו  הוא הלך  פטירתו לפני

של  המערה אצל הלך כך  ואחר  קברתו , מקום לו 

בתוך  שם וישב בפקיעון, יוחאי בר שמעון רבי

להחזיר  מיוחד ענין לו שהיה שנסתלק, עד  המערה

הקדושה,א  המערה אותו בתוך דייקא נשמתו ת 

פלא. והוא

כ "ק ומענין התבטא אחת  שפעם לציין כדי  לענין 

רשב"י דמימות זיע"א הרש "ב אדמו "ר

שזכה  אדם היה לא נ"ע האמצעי  האדמו"ר עד

בתיבת נשמתם שיעלו זכו דשניהם כזו , לפטירה

'חייים'.

תליא  בחביבותא אנן של  האור לגלות  כדי ו.

לזה להקדים  יש ג"ר. בחי' שהוא מילתא

ו"ק  בחי' שהוא 'מחלוקת 

דמצד הנה  רשב"י של בהתנהגות סתירה מצינו 

שלום  בחי' שהוא הסוד תורה גילה אחד 

תליא  בחביבותא 'אנן  האדרא בריש שאמר וכמו 

בגמ' מבואר שני ומצד  דףמילתא', ברכות (מסכת 

ע"א) המחלוקתכ"ח כל שגרם תלמיד  שאותו

בגמרא) שם היה,(המבואר יוחאי  בר  שמעון ר ' היה

של  להנהגתו  כסתירה נראה זה הרי ולכאורה

ענין  לבאר ויש  מילתא', תליא בחביבותא 'אנן

עיי "ש . זה,

מוהר "ן והענין בליקוטי דאיתא מה פי  על הוא

ע"ה) נצחון (סימן מידת  דיש בענין

בא  מהיכן להתבונן יש ולכאורה ומלחמה, ומחלקת 

זו. מדה

מהדמים ומבואר הוא שזה מוהר "ן בליקוטי

כמו השי "ת, בהם עבד לא שעדיין

הקב"ה  מצא ולא דמים. ופרש"י נצחם' 'ויז  שכתוב

וכו' השלום אלא לישראל ברכה מחזיק  (עוקצין כלי 

ג ') והוא פרק  שלום, העושה בחינת  יש ובמחלוקת .

נוקבין . מיין  העלאת בחינת 
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בחינותלמשל, הוא קשיא, איזה לאדם כשנופל

העושה  בחינת הוא והתירוץ, מחלקת.

שלום  ולפעמים, נוקבין. מיין העלאת  והוא שלום,

נוקבין  מיין  העלאת  והוא אחר, במקום שלום עושה

בחינת כן גם הוא ותפלה, ותורה אחר . למקום

שכתוב  כמו שלום. שהוא נוקבין, מיין  העלאת 

את ובורא שלום ועושה שלום. שפתים ניב בורא

למטה, עולמות  נפלו בריאה בשעת  כי הכל,

ניצוצות. לכמה ונתפזרו  אותיות, הם והעולמות

נעשה  ותפלה, תורה של נוקבין  מיין  העלאת  וע"י

ונעשה  מהניצוצות, עכ "ל.צירוף עולם,

הוא הרי מחלוקת  דכל הקדושים מדבריו  מבואר

ו"ק  מדריגת  כמו  והוא להשלום, הכנה רק

דכתב  וכמו דג"ר , המוחין  לכניסת  הכנה שהוא

שאין  אנשים דיש  זיע"א מקאריץ פנחס  רבי הגה"ק

יתירה  אהבה להם שיש  מחמת קיימא של זרע להם

וזה  ביניהם, מחלוקת  היה לא פעם ואף  ביתם, לבני 

פנים, בחי ' הוא דהולדה ההולדה, להם מונעת

אין  אח' אין  ואם אח' בחי' שיהיה צריך ומקודם

פנים.

יעקב וזה "ויאהל הפסוק  על ויצא בפרשת לשונו

עקרה" ורחל וגו ' רחל י"ח)את כשיש (ס"ט .

דהיינו מדאי , יותר לאשתו איש בין יתירה אהבה

הקפדה שום עת  בשום ביניהם יש (בלושן שלא

אמאל") זיך  בעזיר-טאן "א הוא אשכנ "ז לפעמים אזי

השלום  גדול כי קטטה, ח"ו  ולא ההולדה, מניעת

וכידוע לאשתו  איש  ז')שבין י"א רבה רק (במדבר

בעזיר -טאן א מועטת )לפעמים זאת(הקפדה גם ואף 

ויאהב  וזהו  ההולדה. סגולת  וזהו מצוה, איזה בגין 

ואח"כ עקרה. ורחל רחל, את ב')יעקב אף (ל ' ויחר 

עכ "ל. רחל, ותלד  ברחל, יעקב

מחמתוכמו דדייקא רשב"י , אצל לומר  יש  כן 

והפנימיות הג"ר  בחי ' לגלות שרצה

מחלוקת, בחי ' לזה להקדים צריך היה לכן התורה,

את לגלות כדי  להכנה רק  היה המחלוקת כל אבל

ודו "ק . הג"ר 

הוריותועפי"ז מס' בגמ' דאיתא מה לבאר  יש 

ע"ב) י"ג שמעון (דף  שרבן  מספרת  דהגמ'

ורבי חכם, היה מאיר  ורבי  הנשיא, היה גמליאל בן

רבן  היה דכאשר  נהוג והיה דין , בית  אב היה נתן 

כולם  היו המדרש  לבית נכנס  גמליאל בן  שמעון

כשרבי נוהגים היה כן  וכמו כבודו, מפני קמים

לביהמ"ד . נכנסים היה נתן ורבי  מאיר

לעשותאמר צריכים הלא גמליאל בן  שמעון רבן

ר' של להכבוד  לי שנותנים הכבוד  בין הכיר 

נכנס  דכשהנשיא תיקון  ולכן נתן , ור ' כל מאיר  אזי

שבו, להם שאומר עד  יושבים ואין עומדים העם

אחת שורה רק לו  עושים נכנס, דין  בית  כשאב אבל

במקומו, שישב עד  מכאן  אחת ושורה מכאן 

שישב  עד יושב ואחד עומד  אחד נכנס וכשחכם

במקומו.

רביואותו  היה לא זו תקנה רשב"ג שתיקון היום

כאשר  ולמחר בביהמ"ד. נתן  ורבי  מאיר

מלפניהם  קמים שאינם וחזו לביהמ"ד נכנסו 

מה  להם, ואמרו  האי ', 'מאי  שאלו כדאתמול,

לרבי ר"מ ליה אמר גמליאל, בן  שמעון רבן  שתיקון 

והסכימו הנשיא, נגד  דבר  לעשות  לנו יש  הבא נתן 

שאין  עוקצים מס' ללמוד מרשב"ג יבקשו  שלמחר 

ומאחר  למדה, שלא מכיון בידו סדורה זו מסכת 

הפסוק  סמך על מנשיאותו , לו  יורידו  ידע, שלא

ב) קו תהלתו,(תהלים כל ישמיע ה' גבורות ימלל מי

לפני לדרוש היינו ה' גבורות למלל נאה למי 

רק  היינו  תהלותיו , כל להשמיע שיכול מי הציבור,

ומכיון  כולה, התורה כל וללמד  לדרוש שיכול זה

ראוי הוא אין לכן  עוקצין , מס' יודע הנשיא שאין

יהיה  אני  ואז הנשיאות, מן ונעבירו הנשיא, להיות 

הנשיא. ואתה דין  בית האב

שמע ממשיך קרשי  בן  יעקב דרבי  לספר הגמ'

ביניהם, נתן  ור ' מאיר ר' שדיברו מה

לידי רשב"ג יבא ושלום חס  דלמא לעצמו, אמר

בן  שמעון  רבן של מאחוריו  ויתיב אזל ולכן בושה,

פעמים, כמה ושנה וחזר  עוקצים מס ' ולמד גמליאל,
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מס' וגורס לומד  שהתלמיד  איך רשב"ג וכששמע

שאלה  איכא ושלום חס דלמא לעצמו , אמר  עוצים

נתן  ולכן זו , מס' תלמיד  אותו  לומד  ולכן בביהמ"ד 

קרשי בן  יעקב רבי של לימודו  את לשמוע דעתו 

המסכת. וחזר ששנה

רוצים ולמחר שאנו נתן, ור ' מאיר  ר' אמרו

להם  פירוש  ואכן עוקצין, במס' ללמוד 

שלמדתי לא אם להם אמר  ואח"כ המסכת, כל

א"כ  ברבים, אותי  מביישים הייתם המסכת וידעתי 

מביהמ"ד . להוציאם צוה ולכן לעונש , אתם ראויים

מחוץ הגמרא כשהיו אירע מה מספרת 

על  קושיית  כותבים שהיו לביהמ"ד,

ידעו ואם הבימה"ד , לתוך זורקים והיו  פתקא

ומה  מתורצת , היו הקושיא על תירוץ החכמים

נתן  ור' מאיר ר' היו בפנים, מתורצת  היו  שלא

אותו זורקין  והיו פתקא על התירוץ את  כותבין

ביהמ"ד . לתוך 

זה אמר אין  מבפנים' ואנו מבחוץ 'תורה יוסי רבי 

בחוץ  יושבים חכמים תלמידי שאלו  ראוי

בפנים  יושבים מפיהם תורה הלומדים ואנו

אכן  גמליאל, בן שמעון רבן להן  אמר לביהמ"ד .

יאמרו שלא אותם, נקנוס  מקום מכל אבל נכניסם

כאשר  בשמם אותם יזכירו  ולא משמם, הלכה

כל  על ולכן  אמרו , שהם הלכה בביהמ"ד  אומרים

ולר' אומרים', 'אחרים יאמרו  מאיר, ר' שאמר  מה

האמיתי. בשמם ולא אומרים', 'יש נתן

נתן וממשיך ור' מאיר  לר' דהראו  לספר הגמ'

ואכן  לרשב"ג, לפייס  שילכו  בחלומם

דהוא  מכיון אזל, לא מאיר  רבי אבל אזל, נתן רבי

מורידין . ולא מעלין  לא חלומות שדברי סבר

רבי והגמ ' למד כאשר  דאח"כ בנו מספרת  (שהוא

רשב"ג ) לומד של  והיה שמעון , ר ' בנו עם

ר' שאל אחרים, בלשון  ואמר מאיר ר ' של מימרא

שותים  אנו  שמימהם הללו הם מי לאביו, שמעון

לבנו , רבי לו  אמר  לנו. מזכירים אין בני ושמותם

אביך  בית וכבוד כבודך לעקור שבקשו .אדם 

ר' לומר חזרו שאכן מבואר הגמ' בהמשך  ואח"כ 

עיי "ש . אחרים ולא מאיר

מיוצאיויש  היה דרשב"ג הוא בזה דהביאר לומר

כל  והנה המלך, דוד אדונני של חלציו 

כפשוטו, היה לא בודאי מאיר  ר' של המחלוקת 

כדי רק  היה שעשה המחלוקת שכל רשב"י  וכמו 

מאיר  ר' כן וכמו הנסתר, תורת  את לגלות

כוונתו הרי  אל"ף באות אור  כתנת כתיב שבתורתו

יו"ד  האות את לגלות  כדי ורק אך  היה המח ' בכל

שהוא אביך דדוד בית התרין כבוד יתייחדו ועי"ז

מוהר "ן  הליקוטי  מדברי  וכנ"ל גמור, ביחוד משיחין 

ג"ר . בחי ' שהוא להשלום הכנה רק הוא דהמח'

שע "י  משובח היותר הדרך גילה רשב"י ז.

מכל לצאת אפשר התורה בפנימיות  לימוד

ויסוריים הצרות 

לומר אד כ"ק  רגיל היה זי "ע מסאטמער  מו "ר 

הקרא בביאור בעלזא צדיקי (תהלים בשם

יב) ומתורתך צד  י -ה תיסרנו אשר  הגבר  אשרי 

האדם  יכול איך  דרכים שני  בזה דיש  תלמדנו .

אשר  הגבר  אשרי  בבחי' שיהיה או לתיקונו, להגיע

וצרות יסוריים לו  שיהיה ע"י  היינו ה, י- תיסרנו 

להגיע  דרך  יש או  גופו. לזכך יזכה עי"ז וכדו'

תלמדנו', 'ומתורתך  ע"י  השם עבודת  לשלימות

יסורים  של חילופין יהיה התורה יגיעת  של והצער 

רח"ל. אחרים וצרות

משהוכמו  ויקהל בספר  איתא דבריו כן  (והובא

טוב  ועשה מרע סור ספר על מהרצ"א בהוספת

ה') העולם אות התיקון גודל שמבאר  דלאחר

הרוגי העשרת של נפשם מסירות ע"י שנעשה

רשב"י שגם שם כתב בראשם, עקיבא ור' מלכות 

וכדחזינן  ה' קידוש על נפשו  למסור  צריך היה

אמר  שרשב"י אלא להרגו , הקיסר אחריו  שרדף 

כל  ולצאת  משובח', היותר  דרך אמצא 'אני 

התורה, בפנמיות לימוד ע"י  עליו  שנגזר היסורים
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הסוד , תורת שם וגילה להמערה ברח מיד ואכן

משובח  יותר  דרך  שזה היחוד  רזי  סוד שגילה וע"י

דאורייתא, רזין  ע"י  והקליפות  הדינים כל ומכניע

נתקיים  שאצלו ה'. קידוש על ליהרג הוצרך לא עי "ז 

תלמדנו'. 'ומתורתך בבחי' הקרא של השני  החלק 

שתורתן  וחביריו  יוחי בן שמעון רבי ח .

אומנותן 

שבתאיתא מסכת ע"א)בגמרא י"א דרשב"י(דף 

התפלה, מן הם פטורים לשון וחביריו  (וזה

מפסיקין  בתורה עוסקין שהיו חברים תניא הגמרא

לא  יוחנן רבי אמר לתפלה מפסיקין ואין שמע לקריאת 

שתורתן  וחביריו יוחי בן שמעון רבי כגון אלא שנו

בתוספותאומנותן) רבי)והקשו  כגון ד "ה הרי(שם

בגמרא ע"ב)מפורש  ל "ג  דף שרשב"י(שבת  להדיא

מלבושיו לובש והיה במערה, בהיותו  מתפלל היה

רק  הוא הגמרא דכוונת תוס' ותרץ התפלה, בשעת

שמע. לקריאת 

הרי "ף ועיין על יונה דמס'ברבינו  קמא (פרק

ביני) אלא ד "ה מתפלל ברכות  היה  דרשב"י 

תפלה  שהרי תדע וז "ל, בשנה, אחת פעם רק 

כמו הלימוד  מפני  החכמים גדולי מבטלין היו עצמה

אלא  מתפלל היה לא יוחי בן שמעון שרבי שמצינו 

הא  ובספר  לשנה. א')שלמשנה אות ט' (מערכת 

חז"ל  שאמרו מה עפ "י  יונה, רבינו דברי מפרש

שתורתו מפני לתפלה מפסיק היה לא דרשב"י

יונה  רבינו דכוונת לומר  צריך וא"כ אומנתו ,

הוא  הכוונה בשנה, אחת  יום מתפלל היה שרשב"י

תורה, בתלמוד  היום אותו  שאסור באב, תשעה על

שמותר  הרעים דברים שיש  ואף  התפלל, כן על

שום  בלי  ספר  מתוך  בלימוד דווקא היינו  ללמוד ,

פי על פה בעל לומד שהיה רשב"י  משא"כ חידוש ,

כזה  לימוד  הרי  בידם, המסורה הקבלה סברות

נקרא  לא הפחות  לכל ועל רעים, בדברים גם אסור

להפסיק , יצטרך  שלא אומנותו תורתו  אב בט'

מבואר  דהלא בדבריו  לעיין  יש אבל עכתו "ד .

בזוה"ק ע"א)להדיא יח היה (ויקרא שרשב"י דמשמע

באב. ט' שם כתב ולא ויו "כ , השנה בראש מתפלל

דברים והנה  שיש שאע"פ  החיים בכף איתא

אבל  באב, בתשעה ללמוד  המותרים

באב, בט' תורה ביטול איסור  שום אין  אעפ"כ 

ללמוד , שרוצים לאלו  רק  ללמוד , מחויבים [מחמת 

יש  ולכן וכדו '] החורבן  מעניני ללמוד  התיר להם יש 

ולכן  תורה ללמוד  'מחויב' אז  היה לא דרשב"י  לומר 

לתפילה. מפסיק היה

קטןובתוספות כאן)מועד ד "ה ע"ב ט' מביא (דף 

הירושלמי  ה"ב,בשם פ"א (ברכות

ה"ב) פ"א שבת  במס' כן מתפלל וכמו היה לא דרשב"י 

דזה  כיון כלל, שמע' קריאת קורא היה לא 'וגם כלל,

שינון . מפני  שינון מבטלין ואין  שינון , וזה שינון 

על  הגהות אורות  ניצוצי  בספרו  בחיד "א ועיין 

ב')זוה"ק אות  קפח דף  תשא כי הרבה (פר' שמביא

מתפלל. היה שרשב"י מזוה"ק  מקורות

לשאול ליפול אפשר תורה לימוד בלי ט.

תחתית 

כך הרי  כל היו וחביריו  שרשב"י איך ראינו

פטורין  שהיו  עד  התורה בלימוד  דבוקים

תורת בישיבת  מהמשגיח שמעתי והנה מלהתפלל.

בגמ' דאיתא מה דביאור קיב.)אמת כשהיה (פסחים

שמעון  רבי לו אמר האסורין  בבית  חבוש  עקיבא

אמ  תורה, למדני רבי  יוחאי, אמר בן מלמדך , איני ר

אבא  ליוחאי אומר  אני  מלמדני  אתה אין  אם לו 

איך  לתמוה יש ולכאורה עיי "ש . למלכות , ומוסרך

עקיבא. ר' לרבו  כאלו דברים לדבר לרשב"י  אפשר

תורה אלא  לומד שאדם זמן דכל המשגיח, ביאר 

טובות במידות ומתנהג אדם בגדר הוא הרי

לימודיו את  עוזב שהאדם ברגע אבל וכדו',

בשאול  ליפול עלול הוא אזי  הקדושה, בהתורה

דאם  רשב"י  שאמר מה הוא וזה  ממנו , ולמטה תחת

מדחי ליפול אני  עלול הרי  תורה, מלמדני  אתה אין 
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ר' אותך  למסור  שיבא ירידה לידי שיבא עד  לדחי

עכתו "ד . למלכות עקיבא

יוחאי,וזה בר  שמעון  ר ' של גילוי עיקר  הוא

אפשר  שאי בעבורו , נאמר  אדם שנעשה

בלי דאדם התורה, לימוד בלי  'אדם' להיות ליהודי

למדריגות ליפול ועלול מים בלי דג כמו  הוא תורה

מסירות לו שיהיה צריך  אדם וכל ביותר, נמוכות

לימוד  בלי אחד יום אפילו עליו  יעבור שלא נפש 

והקיום  החיות הוא הק ' בתורה דלימוד  התורה.

להיות נפשו מסר  שרשב"י  וכמו  יהודי, של הרוחני 

כמו התורה, בלימוד הזמן כל שם במערה שנים י "ג

מסירות לו  שיהיה צריך מדריגתו, לפי אדם כל כן 

מלחמתו עיקר הוא וזה התורה. לימוד  עבור נפש 

האדם  את שעוקר הוא הראשון דדבר  היצה"ר , של

עצמו מחליש  שהאדם וברגע התורהץ מלימוד

להפיל  לפניו  פתוח הפתח כבר  אזי התורה. בלימוד

מבקשים  אנו ולכן רח"ל. אסור דבר  בכל האדם את 

הוא  עינינו, מאירת  היא לנו מגן  שתורתו  מהשי"ת 

בכל  תורה ללמוד נזכה אנו שגם בעדנו טוב ימליץ

בלימוד  פנוי  זמן כל ולנצל ביכולתנו, שיש ורגע עת 

ה' עבודת  לשלימות לבוא נזכה ועי "ז  התורה,

שיהא  עד  הרבה כך  כל ללמוד  ויש מעמנו. הנדרש

ורבא  אביי בין יש  מחלוקות כמה בזכרונו  נחקק 

וכדו'.

אחד ונזכרתי  נכנס  בעומר ל"ג שביום בסיפור 

אותו ושאל ומשיב, השואל אצל

אביי של הפלוגתות  דכל שיגיד ומשיב השואל

למנות חכם אותו  והתחיל הש "ס, בכל ורבא

נשים  מועד  זרעים סדר כל מסכתא אחר מסכתא

השואל  אותו הפסיק נזיקין  סדר ובאמצע נזיקין,

מחלוקות ל"ג שכח כבר  כאן  שעד לו  ואמר  ומשיב,

יום  שאותו  משום לו, הפריע ולא ורבא אביי של

ל"ג  עד  לשכוח רשות לו  נתן  ולכן  בעומר, ל"ג היה

פעמים.

מרדכישניומצד משה ר' הגאון  שהרב מצינו

ר' הגאון הרב את שאל זצ"ל שולזינגער

כח  לו  ואין חלוש האדם אם זצ"ל, אברמסקי  יחזקאל

תורה  תלמוד  מצות  לקיים יכול האם הרבה,

הגאון  הרב והסכים בה, לעיין  בלי  הגמרא באמירת 

מצות בזה מקיים שאכן  זצ"ל אברמסקי יחזקאל ר'

תורה. תלמוד

לאדם לו  נוח יוחאי בן שמעון רבי אמר י.

פני  ילבין ואל  האש כבשן לתוך עצמו שיפיל

ברבים חברו

וכמה הגאון כמה לספר רגיל היה זצ"ל מו"ח

שהיה  הסיפור את בעומר  בל"ג פעמים

זי"ע, מקארלין  אהרן  ר ' הגה"ק של הטהור בשולחנו 

נמנה  היה שלא אחד  חכם תלמיד  שם יושב שהיה

כיוון  הצדיק ברכת לקבל לשם ובא החסידים, בין 

והבית ל"ע, קיימא של בזרע עדיין  נושע שלא

חלק  לומר המסובין  מבין אחד  לכל כיבד  אהרן 

אותו של תורו ובהגיע הקדוש , מהזוהר מסוים

דילג  אלא הק' מהזוהר  לומר כיבדו  לא חכם תלמיד

אחריו. שישב האדם את וכיבד אותו

לוואותו  וחרה מזה מאוד נתבייש  חכם תלמיד

אם  מה בקול חכם התלמיד  ואמר  מאד,

ברכות  במסכת  חז "ל ע"ב)המאמר מ"ג  אמר (דף 

לאדם  לו נוח יוחאי בן  שמעון  רבי משום יוחנן  רבי

חברו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל

רבי של דהילולא היומא הוא היום הלא ברבים,

למה  וא"כ  המימרא בעל והוא יוחאי  בן  שמעון

ואינם  שחיבור, הק' הזוהר  ללמוד רק מקפידים

בבלי. בתלמיד שאמר מה מקפידים

להתלמיד והפטיר ושאל זיע"א אהרן  הבית

הגמרא, דברי המשך יודע האם חכם,

הבית לו אמר יודע, שאינו  חכם התלמיד ענה

שנאמר  מתמר 'ומנלן  ההמשך אומר  אני  אהרן ,

וכמו אהרן  הבית  ואמר  עיי "ש. וכו', מוצאת היא

תושע  אתה גם כן כמו בנים, שני  לה היה שתמר

הוה. וכך  בנים כבר בשני  תפס אהרן שהבית (היינו

ולכן  בזש"ק ישועה צריך  חכם תלמיד  שאותו קדשו ברוח
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צדיקים  מהרבה וכידוע שביישו בזה למענו ישועה פעל 

ואכמ"ל ) אנשים מביישים שהיה בזה ישועות  .שפעלו

למשך  במערה יוחאי בר שמען ר' למד מה  יא.

שנים י"ג

הקודש כתב באגרת התניא הבעל (אגרתרבינו

יוחאיכ"ו) בר  שמעון  ר ' של לימודו  שעיקר 

לימוד  דהלא משניות , בלימוד התורה, בנגלות  היה

לגמור  חדשים ג' או  ב' אם כי  צריך  אינו הזוהר ספר

היה  הזמן כל שאר במשך  בודאי וא"כ  כולו, את 

הטהור : לשונו את  לך  והאי התורה, בנגלות עוסק

ורוח  דרע דמסטרא ותירוצים הקושיות פלפול וגם

גם  טובא ביה דעסק ברשב"י אשכחן  הטומאה

זכה  המערה צער בזכות ואדרבה במערה בהיותו

אכל  יאיר  בן  פנחס  לר' דאמר בגמרא כדאיתא לזה

כו ' בכך ראיתני לא אילו וא"ל פירוקי , כ"ד  קושיא,

היה  במערה עסקיהם עיקר כרחיך על באמת  וגם

רבינו עד  בימיהם שהיה סדרי  ת "ר  המשניות  תורת

יכול  היה והתיקונים הזוהר ספר  דאילו  הקדוש ,

אחד  דבר אמר  לא בודאי  כי  חדשים, וג' בב' לגמור 

עכ "ל. פעמים, ב'

זיע"א וכ"ק ממונקאטש אלעזר  המנחת אדמו"ר

תורה דברי  בספרו תמינאה כתב (מהדורא

ע') בנגלתאות גם דהלא גדול, בתוקף עליו  מקשה

במשך  המשניות  לימוד על לגמור אפשר התורה

לומד  דהיה לומר צריכים בודאי  אלא קצר, זמן 

כבר  זה שעל ולכאן, לכאן  בסברות  ובעומק בעיון

כל  ללמוד  מאוד  מועט זמן  הוא שנים י "ג של  הזמן 

גם  לומר ניתן זה דרך על וא"כ  בעיון . התורה

להספיק  אפשר  שאכן  שאע"פ שבתורה, בנסתרות 

כאשר  אבל חדשים, ג' או  בב' הזוהר ספר  כל ללמוד 

גם  אפשר וכדו' ובעמקות בעיון  אותו לומדים

שנים. י"ג כל במשך בזה ללמוד

קדשווזה  גאון הדרת תורת  כבוד  במחילת  לשונו ,

לא  בנגלה גם וכי רגליו, עפר נשיקת  ואחרי 

איזה  במשך כולם המשניות  את  לגמור  יוכלו

חדושים, בכל הרבה ויסלסלו  יפלפלו  כשלא חדשים

בפירוש  ומתן ומשא והבירור  הפלפול ידי  על אולם

עתיד  ותיק שתלמיד  מה וכל וגמרא המשניות

כפל  בלי גם קץ אין  עד  הדברים יאריכו לחדש ,

בנסתר  הוא וכמובן מאוד, מצותך ורחבה הדברים

ביניהם  והענינים הפרטים ביארו  וכאשר  בודאי ,

הדברים  יאריכו  אז  ותיקונים, הזוה"ק דברי בפירוש

זמן  כלל היה לא שנים י "ג שגם עד  ראש , למעלה

דיבור  כל כי לפניהם, מעט ואדרבא הרבה,

עמוק  עמוק  החכמה בעומק  נצוצים לכמה מתפשט

עליונים מי ויחודים כמותם לב חכמי זולת ימצאנו ,

אי כן ואם וכנודע, שיעור ולאין  מספר  לאין  ונוראים

שם  שעסקו כלל ראיה שום אריא לא הא משום

שעסקו נראה בע"כ  שממילא אלא בנגלות, במערה

הנגלה בפלפולי  מהודרא גם תורה בדברי (כמבואר

ק "ג ) אות  עכ"ל#.קמא ,

שכתב ונראה  מה עפ "י  התניא, בעל דברי ליישב

רשב"י מאמרי  בשער האריז"ל רבינו 

משפטים) רשב"י(פרשת  דייקא זכה למה שמבאר

נסתרות גנזי בו  ולגלות  הזוהר ספר לכתוב

והדורות רשב"י  של רבותיו  בודאי הלא שבתורה,

יותר  הזאת  בחכמה יודעים ודאי היו לו הקודמים

מה  רשב"י  של כחו  דעיקר  האריז "ל ומבאר ממנו .

לו שהיה הוא לו הקודמים לדורות היה שלא

והעלם  כיסוי דרך  התורה סודות  להלביש היכולת

היינו להבינם, שראוי  למי  אלא יובנו  שלא כדי גדול

ולכסותו ולהלביש  התורה נסתר  לגלות  יכול שהיה

התורה. נגלות  בתוך 

שהם וזה מהם יש הצדיקים נשמות כי  דע לשונו:

האור  מן שהם ויש המקיף  אור  מבחינת 

בהם  יש  המקיף  האור  מצד  שהם אותם וכל הפנימי 

כיסוי דרך התורה וסודות בנסתרות  לדבר כח

שראוי למי  אלא יובנו שלא כדי  גדול והעלם

מצד  נשמתו היתה ע"ה רשב"י והנה להבינם,

הדברים  להלביש  כח בה היתה ולכן המקיף  האור 

יבינום  לא לרבים ידרשם אם שאף באופן  ולדורשן 
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להבינם. שראוי מי  רשות אלא לו ניתן ולכן

לרבותיו רשות ניתן ולא הזוהר ספר לכתוב

ספר לכתוב לו קדמו  אשר  לראשונים או 

יודעים  היו  שודאי  היות עם הזאת בחכמה 

הוא  הטעם אבל ממנו , יותר הזאת בחכמה 

כמוהו הדברים להלביש כח בהם  היה  ,שלא

תבין  ובזה כו' ידע דיוחאי  בריה שכתב מה וזה

כל  שאין  רשב"י  כתב אשר  הזוהר  ספר העלם גודל

עכ "ל. דבריו, להבין יכול ומוחא מוחא

המאמרים וענין בספר  שאת  ביתר מבואר  זה

ריא) עמוד  הרש"ב (תרע"א להאדמו "ר 

רשב"י, ע"י  הוא סתים בחינת וההתגלות וז "ל,

של  דתורה יסוד הם עקיבא ר ' תלמידי דהנה

שיכ  ליושנה, עטרה החזירו שהם פה, ולה בעל

עקיבא  ור' מישראל, תורה שתשתכח להיות  היה

ענינם  עיקר  אך  וכו', העטרה החזירו  ותלמידיו

דתורה, גליא בבחינת  גילוי היה משא"כ

רשב"י  ע"י  היה  דתורה  הסתים ,בחינת

ע"י שלא אצילות  מבחינת נשמה שהיה כידועי 

ו דבי"ע והתלבשות שבהלכות הסתר ידוע  לכן

ורזין  סודות בחינת ראה הנגלות,

בחינת  לגלות ענינו  כל היה וזה  דאורייתא,

הסתלקותוהסתים  יום שהוא בעומר  ל"ג ולכן ,

נקרא  תורה מתן  שיום כשם הילולא בשם נקרא

וכמו הסתים, בחינת גילוי  שם על חתונה בשם

מפני דרשב"י , הילולא בשם נקרא בעומר ל"ג כן 

עכ "ל. הסתים, בחינת  גילוי  עיקר היה ידו שעל

מצוה  הבר בענין  חודש  בזוהר  מבואר כן וכמו 

הסודות מגלה היה שרשב"י אלעזר, ר ' בנו  של

עיי "ש . התורה, שבנגלות

התניא ולפי הבעל בדברי דהביאור  לומר ניתן זה

של  עסקו  שעיקר שכתוב במה שכוונתו הוא

אין  משניות , סדרי ת"ר תורת היה במערה רשב"י 

המשניות, של הנגלה חלק שלמד  כפשוטו  הכוונה

וגנזי סודות  לגלות עוסק  שהיה הוא הכוונה אלא

ע"י הללו  סודות  ומכסה מלביש והיה התורה,

אלו רק יבינו שלא כדי הנגלה, בתורת  לימודו

מגלה  היה כן  וכמו זו , ללימוד שראויים הצדיקים

היה  וזה התורה בנגלות  שנגנז  התורה הסודות  את 

התורה, שבנגלת  ההסתר  בחינת  לגלות ענינו כל

והבן#.

הדין  מן כולו העולם כל את  לפטור אני יכול  יב.

סוכהאיתא  ע"ב)במסכת מ"ה רבי(דף אמר 

יכול  יוחאי בן שמעון  רבי משום ירמיה

מיום  הדין  מן  כולו העולם כל את לפטור אני 

מיום  עמי  בני  אליעזר ואילמלי עתה עד  שנבראתי

עוזיהו בן יותם ואילמלי עכשיו  ועד  העולם שנברא

ופרש "י עיי"ש. סופו , עד העולם שנברא מיום עמנו 

עוזיהו) בן יותם משאר (ד"ה יותר ועניו  היה, צדיק

אב  יכבד בן נאמר  ועליו אביו, בכיבוד וזכה מלכים,

א') אביו(מלאכי שהיה הימים שכל מצורע (עוזיהו),

כדכתיב הארץ, עם שופט היה ט"ו)והוא ב' ,(מלכים

מלכות(בנו)ויותם כתר עליו נטל לא וגו' שופט

אביו, בשם אומרן דן שהיה דינין וכל עכ "ל.בחייו,

היורד הנה ישר  אור  בבחי ' הוא רשב"י  של אורו

ויותם  יוסף, בן משיח בבחי ' למטה מלמעלה

אור  בבחי' הוא דוד , בית  ממלכי שהיה עוזיהו  בן

דוד , בן משיח בסוד  למעלה ממטה שעולה חוזר

עמנו עוזיהו  בן יותם שאילמלי רשב"י  אמר  ולכן

יותם  שיחתבר דע"י  סופו , עד העולם שנברא מיום

ישר  מאור  היחוד  נעשה עי"ז רשב"י , עם עוזיהו בן

עד  דרגין כל מריש  גדול יחוד  ועי"ז ביחד , חוזר  ואור

מיום  העולם את  לפטור  יכול היה ולכן דרגין  כל סוף

סופו. עד  העולם שנברא

והבעש"ט וכמו  ישר  אור בבחי ' הוא האריז "ל כן

האריז"ל  של רבו ולכן חוזר , אור בחי' הוא

של  ורבו  ישר , אור  בבחי' שהוא הנביא אליהו  היה

אור  בבחי ' היה שהוא השילוני אחיה היה הבעש"ט

מקיף . ובחי ' חוזר 

החמהוהנה  באור  הרמ"ק עלכתב האזינו (פרשת 

ע"ב) רפ"ז דף  יוחאיהזוהר בר שמען שר'



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח כט ליקוטי 

הוא  לזה והטעם השילונו , אחיה של גלגול היה הוא

פגם  של בחי ' איזה לתקן צריך שהיה מחמת 

סנהדרין  במסכת  ע"א)כמבואר  קב - ע"ב אמר (קא

נבט  בו בירבעם בו  שהיה הרוח גסות  נחמן  רב

מלכות מזרע אני  אין  הרי  דאמר העולם, מן  טרדתו

לשניהם  נחלק ישראל בכלל המלוכה והרי  דוד , בית

יהודה  שבט על שמלך דוד  בית ממלכות  רחבעם (שהיה

ישראל ) שבטי שאר על מלך  וירבעם .ובנימין,

לביתוכאשר רגלים בשלש  ישראל כלל יעלה

יהודה  מלך  שרחבעם ויראו  המקדש 

ואני  המקדש  שבבית בעזרה עומד ,(ירבעם)יושב

ישיבה  מותרת דאין  היא מסיני  למשה הלכה דהרי 

בלבד . יהודה בית  למלכי  אלא בעזרה

עומד ,וכיון ואני יושב שרחבעם העם שיראו

עבדו ואני המלך  הוא שרחבעם יאמרו 

יהודה  מלך  רחבעם אל ושבו  אותי  יהרגני  בודאי 

למורד  אחשב אני הרי בעזרה, אשב אם וגם

אחר  העם וילכו  ויהרגוני  מיד במלכות רחבעם. י

ויאמר  זהב עגלי  שני  ועשה זה על ירבעם נתחכם

אלהיך  הנה לירושלים, לעלות צריך שאין העם אל

עגל  את  וישם מצרים. מארץ העלוך  אשר  ישראל

בדן . נתן  אחד  ועיל אל, בבית אחד 

שירבעם ומבואר יהודה, רבי  בשם בגמרא שם

רשע  שישב באופן  העם את  הושיב

האם  להם: ושאל ירבעם והלך צדיק. כל אצל

אמר  כן . ליה, אמרו שאעשה מה כל על תחתמו 

אנו לו : אמרו מלך  להיות רצוני  ירבעם, להם

אומר  שאני מה כל האם להם אמר לדבר . מסכימים

אם  ואפילו  להם אמר כן . לו, אמרו תעשו ? לכם

חס  צדיק  לו אמר זרה?, לעבודה לעבוד לכם אומר 

דעתך  על תעלה וכי להצדיק , הרשע אמר וחלילה!,

אלא  זרה? עבודה יעבוד ירבעם כמו  נכבד שאדם

כל  את נקבל אם מתכוין  הוא לנסותנו  רק  ודאי 

את הרשעים מטעים היו זה דרך  על וכך  דבריו.

היו לא ושוב הדבר, על כולם שחתמו עד  הצדיקים

בהם. לחזור  יכולים

טעה וכתב  השילוני אחיה שאף בגמרא שם

לנסותם  רק רוצה שירבעם וחשב בדבר

שהיה  הנביא ויהוא הדבר. על הוא אף חתם ולכן

אחיה  של חותמו את  ראה וכאן מאוד, גדול צדיק

ירבעם  של ציוויו על חתם הוא שאף השילוני

הוא  אף ועבד  טעה, זרה, לעבודה עגלים לעשות 

עבדו ישראל כלל שרוב גרם  ומזה זרה, עבודה

זרה. עבודה

פגם הרי של שמץ היה דהיה האמור מכל לנו

עבודה  לעבוד  ליהוא שגרם השילוני לאחיה

הפעם  עוד לבוא שהצריך  האריז"ל כתב ולכן זרה,

ענין  לתקן יוחאי בר שמעון בר ' ונתגלגל בגלגול,

החמה באור  הרמ"ק וז "ל עלזה. האזינו (פרשת 

ע"ב) רפ"ז דף שחסר הזוהר במה כתוב ז"ל והרח"ו

השילוני. אחיה גבי דוכתיה רשב"י שאמר בכת"י 

אחיה  תלמיד  שירבעם לפי  זלה"ה, הרמ"ק פירש 

וקלקל  פשע אין  ואמר ואמו , אביו גזל השילוני

בגלגול  אחיה חזר  עתה לכן  שכינתא, תיקוני 

הענין  להרחיב ונוכל שכינתא, תקוני  לתקן  רשב"י 

כמו לירבעם שחתם במה חטא אחיה כי יותר 

עשה  נתגלגל ולכן  ישראל, כל טעו  בו  אשר  שארז"ל

מובן  ועפי "ז  עכ "ל. שכינתא, תיקוני לתקן ברשב"י 

בירושלמי דאיתא פ"ט)מה רשב"י(ברכות  שאמר

הדין , מן העולם לפטור יכולים השילוני ואחיה אני 

והבן .

בן  יותם עם יוחאי בר שמעון ר' בין הקשר יג.

עוזיה

חייםכתב  עץ בפרי  האריז "ל ספירתרבינו  (שער

ז) פרק הם העומר העומר  ספירת ימי  דענין

בז"א  אין האלו  ובימים דינים, ש "ך בסוד הדינין , ימי

כ "ד  מתו  הללו  בימים דייקא ולכן דקטנות, מוחין  רק 

ר' של נשמת  שורש  דהנה עקיבא, ר' תלמידי אלף

בשורשם  בהיותם גבורות החמשה מן הוא עקיבא

התפשטותן  לפני  דז"א, הדעת במקום למעלה

בו"ק#. למטה



לנפשך  חכמה דעה ל

מן מה היו  שלו, תלמידים אלף  הכ "ד כן  שאין 

חמשה  מבחי' היינו אלהים, דקטנות  המוחין 

ג"ר , בלי ו "ק  בבחי ' למטה עדיין הם כאשר גבורות

מקטרגים  היו  לכן קטנות  בבחי' היו  שהם ומחמת

שקשה  קטנות של הענין  דזה זה, את  זה ושונאים

עומד  אחד  כל אלא הזולת , של דעתו לסבול מאוד 

חבירו. ולשיטת  לדעת עצמו  להכניע בלי דעתו על

כ "ד ולכן דייקא מספרם היה ר "ע שתלמידי מובן

ק "ך  בו  יש  דאלקים דקטנות המוחין כי אלף ,

באות שמתחילין  צרופים כ "ד בו ויש צירופים,

שורשם  כולם היו תלמידים אלף  הכ"ד  ואלו  אל"ף,

ולכן  אלף , באות  המתחילין אלקים צרופי  כ "ד מן

האל"ף , צרופי  מסוד  הם כי  תלמידים, 'אלף' כ "ד היו

האריז "ל. רבינו  עכתו"ד אחד , הכל ואלף ¤¤©ואלף 

ר"ע והנה תלמידי אלף שכ "ד נמצא פשט, פי על

ישראל שמע של קטנות מבחי ' (עיי"שהיה

שלום,הכוונות ) הדברי  כתוב הסוד עומק ולפי  ,

בקר "ש הנכנס הגבורות גם אם שהוא והיה (בפרשת

[היינושמוע) ערך לפי קטנות נקראים הם שגם

רק  שהוא מחמת  אבל גדלות, באמת שהם אפילו 

ערך  לפי  קטנות  ג"כ  נקרא הוא הרי  דגדלות  ו "ק 

הוא  עדיין  אלקים ששם מחמת היינו  דגדלות]. הג"ר

הם  לכן דקטנות מוחין דחיית  היו לא ועדיין  בראש 

כשנכנס  הכל קונה בתיבת בשמו "ע ורק בקטנות .

עד  למטה הגבורות  החמש  יורדים אז  דאבא, מוחין

נשארים  גבורות החמש  מן  דשורשים היינו  היסוד ,

היסוד . עד  למטה יורדים הענפים ועצמות בראש,

המה ונראה  הם הגבורות החמש דאלו לומר ,

ר "ע תלמידי  חמש  רשב"י,בחי ' המה (הלא

יוסי) ורבי יהודה, רבי נחמיה, רבי מאיר, ואח"כ ר'

שהוא  דנוק ', לדעת  דז "א מיסוד  הגבורות הולכים

תלמידים  חמש  שע"י היינו  פה, שבעל תורה בחי '

במס' כמבואר פה שבעל תורה כל יצאו מהם הללו 

ע"א)סנהדרין פ"ו סתם (דף  מאיר , ר' משנה סתם

יהודה, רבי ספרא סתם נחמיה, רבי  תוספתא

עיי "ש .

החמשה והנה  את ממתיק חסדים החמשה

ממתיק  ישר דבאור  זה, באופן  גבורות 

חוזר  ובאור  דגבורה, תפארת ושליש  וגבורה חסד 

שם  ומבואר תפארת . שליש ושני  והוד  נצח ממתיק

הוא  הוא וזה דהוד  גבורה ממתיק דנצח דחסד

ד'הוד' גבורות  בחי ' שהוא עקיבא ר' נשמת

למטה. יורד  הענף  עצמות אשר  דגדלות,

דנצח ויש  שחסד מה הענין בפנימיות לבאר

בחי ' הוא נצח דענין דהוד, גבורה ממתיק

מוהר "ן בחיי ומבואור ז "ל, אותרבינו השמטות  (עם

רשב"י ,קפ"ט) שהוא וקדיש העיר שאפילו 

וכו '... ז"ל, רבינו מבחי ' לקבל כן גם צריך

הזוהר  של שהאור  דכדי  הוא [והכוונה עיי"ש#.

זה  ישראל, מכלל של נפש  בכל יתצמצם הקדוש 

אורו שע"י ז"ל, רבינו של אור ע"י  דייקא נעשה

יכול  מישראל נפש שכל עד  לצמצם יכולים

רשב"י]. של לאורו  להתקשר 

בגמרא ועפי "ז דאיתא מה עפ"י לבאר  יש

גיטין  ע"א)במסכת  ס"ז רבי(דף  אמר 

מדותי שנו בניי  לתלמידיו , יוחאי  בר שמעון

רבי של מידותיו מתרומות תרומות  שמדותי 

מובחר  הוא רשב"י  דנשמת לנו הרי  עיי "ש . עקיבא,

לנו הרי עקיבא, ר' רבו  של דהוד  גבורה מבחי '

להמתיק  וכדי  דהוד , גבורה בחי ' הוא רשב"י  דבחי'

אורו בחי' שהוא דנצח חסד לזה צריך דהוד , גבורה

רשב"י של אור להשיג כדי  היינו  ז "ל, רבינו  של

ז "ל, רבינו של אורו גם לזה צריכים לאמיתו, אמת 

והבן .

של והנה באורו  מלובש כשהוא הרשב"י נשמת

בן  יותם של נשמת  בסוד  הוא המלך  דוד

ומאיר  דוד  בית מלכות קבר  אצל שם אשר  עוזיה

או כן היחוד ,גם שלימות הוא וזה ז "ל, רבינו  של רו 

עמנו עוזיהו  בן יותם שאילמלי רשב"י  אמר  ולכן

שנברא  מיום הדין מן  העולם כל לפטור  הוא יכול

של  והמתקה היחוד ענין שהוא סופו. עד העולם

וכנ"ל. דהוד, גבורה הממתיק דנצח חסד 



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח לא ליקוטי 

ז"ל ויש  רבינו  כתב דהנה שאת , ביתר  לבאר 

דעיקר  מוהר "ן ליקוטי  הקדוש ספרו בריש 

הוא  שהרי  אביו, מכח בא היה רשב"י של אורו 

שהיה  ע"י נעשה שזה זרעו, מפי  תשכח לא כי  אמר

להציל  בכח יש  ועי "ז  הק ' שבזוהר  הסודות מגלה

התורה  תשתכח ולא זרעו  מפי תשכח שלא העולם

שהוא  יוחאי  מאביו בא היה זה כח ועיקר מישראל,

תבות סופי וכנרמז  רשב"י, של דחכמה מוחין בחי '

כ  הפסוק  זה אותיותוזרע י מפ ח תשכ א ל י של הם

הזוהר  של אורו  דכל לנו הרי  עיי "ש . 'יוחאי '#,

דהרי שמעון, ר ' של אביו יוחאי מכח נובע הקדוש 

יוצא  הוא שמעון ר' של דשורש  ז "ל רבינו כתב

בדניאל דכתיב ד ')ממה מ'ן (פרק  ו 'קדיש ע'יר

ועיי"ש  'שמעון'#. תבות ראשי  שהוא נ'חית ש'מיא

הוא  וקדיש ' 'עיר של דהביאור  שכתב בפרש"י

דשורש  היינו  עכ "ל. וקדוש, לעולם ער שהוא מלאך

מלאך  בחי ' שהוא וקדיש עיר  מבחי ' הוא רשב"י של

בחי ' שהוא הבינה, שורש הוא דאש  וכידוע אש , של

מכח  קיבל התורה סודות  ועיקר  התורה, נגלות

פנימיות בסוד  דחכמה מוחין בחי' שהוא אביו

כ  בפסוק  וכנרמז הם וזרע י מפ ח תשכ א ל י התורה

וכנ"ל. 'יוחאי' אותיות

לאביווהנה בחזרה לעלות  צריך היה שמעון  ר '

חוזר , אור  בסור  שהוא אורו, לקבל כדי

דרשב"י לנו הרי  אביו, למקום בחזרה עולה אשר 

פנימיות של המוחין לקבל כדי חוזר באור השתמש

שהיה  עוזיה בן  יותם אצל מצינו  והנה התורה.

בפרש "י וכמבואר  מאוד מאוד אביו את  מכבד 

סוכה עוזיהו)במסכת בן יותם ד "ה ע"ב מה שיותם (דף

בכיבוד  וזכה מלכים, משאר  יותר ועניו צדיק היה

אב יכבד בן  נאמר  ועליו א')אביו, שכל (מלאכי ,

אביו שהיה שופט (עוזיהו)הימים היה והוא מצורע

כדכתיב הארץ, ט"ו)עם ב' ויותם(מלכים (בנו),

וכל  בחייו, מלכות  כתר  עליו  נטל לא וגו ' שופט

ומחמת עכ"ל. אביו, בשם אומרן  דן שהיה דינין 

אב, כיבוד  בענין מאוד  חזק הוא עוזיה בן  שיותם

להשיג  כדי  שמעון  לר' מאוד  נצרך  היה זה וענין

אמר  לכן אביו , של ממוחין  התורה פנימיות  סודות 

הוא  יכול עמנו  עוזיהו בן יותם שאילמלי  רשב"י 

עד  העולם שנברא מיום הדין מן  העולם כל לפטור

מאוד  מסייעו  היה עוזיה בן  יותם דנשמת  סופו,

סודות ולהוריד  ולגלות כדי  אביו  של מוחין לקבל

בעוה"ז . תורה

בעומר  ל"ג שביום  האריז"ל דברי ביאור יד.

אכדט"ם שם  שהוא ב' קטנות נתגלה 

הכוונותכתב בשער האריז"ל הפסח רבינו (דרושי

יב) קטנותדרוש נתגלה בעומר ל"ג שביום

באימא, אשר  אכדט"ם שם שהוא אימא של ב'

רחמים  בחי' הוא אשר אלה-ים שם חילוף והוא

עיי "ש . חיים, אלקים בסוד

וביאוריםועיין א')בהגהות הקושיא (אות דמביא

בעומר  בל"ג דהלא חמישי הידוע יום (שהוא

החמישי) שבוע ימישל  כל של הכונות סדר  ועפ"י

שהוא  נמצא ראשון"העומר  דאבא "קטנות

ביודין  אלקים ובשער ואימא חיים עץ בפרי (כמבואר

ורש "ש ) האריז"ל ובסידור כאן הכוונות אמר  איך וא"כ 

אימא. של ב' קטנית  שהוא האריז"ל רבינו

הגה"ק ועיי"ש אלקי  המקובל תירוץ רבישכתב

זיע"א מג'אר של (הרד"ם)דוד תלמידו 

התירוץ#, הוא מה כלל מובן ואינו  הרש "ש,

הקדושים. דבריו  להבין  מאוד נתקשו והמפרשים

עיקר  דהנה הוא, שהתירוץ הק ' דבריו  לבאר ונראה

גבורה  חסד שהם 'חמש ' רק הם החסדים עיקר

רק  הם ומלכות יסוד  משא"כ הוד , נצח תפארת

הוד  עד  רק הם החסדים עיקר  ובאמת  כללות, בבחי '

ג"כ  הם דהוד, ומלכות יסוד אפילו  דהרי דהוד,

לנו הרי  דהוד , גבורה של הפרטי  כללות בבחי '

החסדים  כל ליכנס  נגמור בעומר ל"ג דביום

דקטנות.

חכםואח"כ התורה לדברי  דומה מעט (דףכתב

בדרושיל"ט) שמצינו מה עפ "י  והוא ,
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חיים  בעץ הוא מפורש וביותר  הכונות, בשער  פסח

המוחין  י"ב)שער אחד (פרק בלשון משתמש  שכאן 

וגדלות ראשון דקטנות  וכתב המקומות , שער מכל

נקרא  שני וגדלות שני  וקטנות  נה"י, נקרא ראשון 

מחמת דהוא כן, הוא למה האריז "ל ומבאר חג"ת ,

את דעתיק פרצוף לקח התיקון דבשעת  שידוע

פרצוף  נקרא ולכן  דאימא, הד"ר  ואת דאבא הג"ר

ואכמ"ל. חג"ת בלשון  ואימא אבא

רק הרי הם העומר  ספירות ימי דכל לנו יוצא

א', וגדלות א' דקטנות [היינו ו"ק בבחי'

דשבועות וכתר ו "ק  נקרא ב' וגדלות  ב' וקטנות

זו ] ערך לפי  חב"ד חכם נקרא התורת לדברי דומה (וזה

בחי' הם העומר וספירות עיבור, בחי' הוא שפסח שכתב

עיי"ש אחרינא טעמא מחמת הוא זה אבל  וחג"ת, יניקה

ואכמ"ל ) ט"ל  שממשיכין בדף דשבועות  נמצא ולפי "ז 

הוא  הכוונה העומר, מימי גבוהים יותר מוחין

דחב"ד . מוחין  ממשיכין  שבשבועות 

בחי 'וכיון יש ממילא מהמוחין נמשכין דהחו "ג

דרך  המתגלים המוחין  הארת של ג"כ 

נגמר  בעומר שבל"ג לעיל כתבנו כבר וא"כ  החו "ג,

רק  הם ומלכות יסוד דהרי החו "ג, המשכת  עיקר

הוא  כן שדכמו לנו יוצא וא"כ  כללות, בבחי '

מוחים  כל המשכת נגמר  בעומר  שבל"ג במוחין,

נה"י,דו"ק הנקרא ראשון וגדלות ראשון קטנות (שהם

כנ "ל ) חג "ת  נקרא שני וגדלות שני וכבר וקטנות 

יו "ט  של הכתר מהמשכת הארת להתנוצץ מתחיל

בחי ' שהוא זו.שבועות ערך  לפי חב"ד

דבריוהנה  בכל מבואר  פסח, מדורשי  חוץ

הם  הרי שני  וגדלות שני  דקטנות האריז"ל

בינה  שהוא החב"ד  של שמאל דצד היינו חב"ד

וחסדים  וחכמה שני , קטנות בחי ' שהוא וגבורה

זה  ולפי  ואכמ"ל. שני, גדלות נקרא הוא ימין שבצד 

דבל"ג  האמור  מכל לנו דיוצא הרד "ם, דברי מובן 

העומר , ימי של העבודה כל נסתיים כבר בעומר 

שהם  שבועות  יו"ט של המוחין  המשכת ומתחיל

דחב"ד  מוחין המשכת התחלת  והנה דחב"ד, מוחין

ב' בקטנות  בינה הוא שהוא דחב"ד שמאל צד  (שהוא

ב') קטנות הנקרא דבריוגבורה, מובן  שפיר וא"כ

נתגלה  בעומר שבל"ג שכתב האריז "ל רבינו 

אשר  אכדט"ם שם שהוא אימא של ב' קטנות 

באימא.

שאתולפי  ביתר  בזה להבין  אפשר הרד "ם דברי

ענין  בביאור  הרש"ב האדמו"ר שכתב מה

וחמשים  חכמה, נתיבות ל"ב שיש  בעומר, ל"ג

בחי ' הוא חכמה נתיבות ל"ב והנה בינה. שערי 

שערי נ' לערך  בחכמה. ששורשו התורה פנימיות 

נובע  שהוא התורה נגלות בחי ' שהוא בינה

הבינה. מספירת 

זכינווזה  שכבר  בעומר ל"ג של השמחה הוא

והוא  האור ונתגלה החכמה, נתיבות לל"ב

ואח"כ  הסוד , תורת של התורה קבלת בחי '

ולקבלת החמישים לשער  זוכים אנו בשבועות

קודם  הוא שהסוד הוא הכלל דתמיד  התורה. נגלות

שרק  זיע"א מווילנא הגר"א שאמר וכמו הפשט

בוריו, על הפשט גם יבין בוריו , על הסוד כשיבין

ברור , אינו הפשט גם הסוד, יבין  שלא זמן  וכל

שהיה  התורה קבלת  אצל שמצינו וכמו עכ"ד #,

כדכתיב הקולות  את  רואים טו)מקודם כ  וכל (שמות 

קול  ואת  הלפידם ואת הקולת  את ראים העם

היו הקולות, את  ששמעו  אחר ורק וכו'. השופר 

בחי ' הם דהקולות  וכו'. אלקיך ה' אנכי  שומעים

העשרת שמעו  אח"כ ורק התורה, סודות של הגילוי 

התורה. נגלות  בחי' שהוא הדברות 

עוד והנה  שמביא וביאורים בהגהות עוד עיי"ש

המהר"ם  הגה"ק  אלקי  המקובל תירוץ

בו ונתקשו כלל, מובן אינו זה וגם פאפריש#

דבריו דביאור ונראה דבריו . לבאר  המפרשים

הוא  לתרץ שרוצה הקושיא דהנה הוא הקדושים

חמישי שבוע דביום הספירה)(שכל  הוא שבימי

שלישי  וביום א', הספירה)קטנות  שבימי שבוע (שכל 

הארזי "ל  רבינו כתב איך  וא"כ ב'. קטנות  הוא

ב'. קטנות הוא בעומר שבל"ג
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הוא ועל  אמת  שאכן  פאפריש , המהר "ם מתרץ זה

שהוא  א' קטנות ממשיכים בעומר  בל"ג שגם

רק  הללו  דינים להמתיק אפשר  אי  אבל גמור, דין

א', קטנות כלפי  רחמים בחי ' שהוא ב' קטנות  ע"י 

ביום  ב' קטנות  נמשכה כבר  שבאמת אפילו  וא"כ 

לפני א' קטנות  להמתיק אפשר אי  אבל שלישי,

ה' ביום ממשיכים כשאנו  מיד  ולכן  שנשמכה,

נמשכה  [שכבר  ג' הקטנות  בא אזי א', הקטנות 

אפשר  אי ולכן  א'. הקטנות  את  וממתיק  ג'] ביום

ג' ביום יו "ט בעומר)לעשות ל "א כאשר (שהוא

כלל  נמתקה לא עדיין הלא ב', קטנות  ממשיכים

נמתק  שאז  ה' יום עד  ממתינים ולכן א', קטנות 

ושמחה יו "ט בחי' הוא ואז א', שאי קטנות  (היינו

והבן) נמתק, גם שיהיה בלי ממתק  להיות ועפי"ז אפשר

ל"ג  שביום שכתוב דמה האריז"ל דברי שפיר  מובן 

אכדט"ם, שם שהוא ב' קטנות נתגלה בעומר 

שכבר  ב' מקטנות  "המתקה" הוא שבל"ג הכווונה

וכנ"ל. ג', ביום נמשכה

בשער והנה  וביאורים בהגהות הוא זה כל

לי והראה א', אות  ע"א, פ "ז דף  הכונות

שליט"א  בצרי דוד  הרב מו"ר המקובל הגה"צ

שמבואר  דמה זו, תירוץ על הששון  השמן שכתב

פ"ז  דף הכונות  בשער  וביאורים ב'בהגהות עמוד

בעמוד  שם שנכתב מה הדפוס  טעות באמת הוא

בהמשך  א' בעמוד כאן  לכתוב צריך והיה ב',

א' אות א' בעמוד  וביאורים אגב להגהות (ובדרך

עדיין  הם אשר השמ"ש כצאת בכתבי דעיין כאן, אציין

ב' בעמוד  וביאורים הגהות שהביא דמה בכתובים,

יד מכתב שמביא עיי"ש [הרש"ש] השמ"ש  מדברי

הרש "ש ) דברי אינו שזה וביאורים הגהות של .הראשון

של ומבואר הראשונות  שבועות שבארבע שם

שהם  בחב"ד  הם הלא הספירה ימי 

חגת"ם, הם והלאה החמשי משבוע ורק המוחין,

בחב" שהיו הראשונות  שבועות הד ' כל היה ולכן  ד ,

אריך בבחי' שהם מחמת ביותר הדין  (לפי פועל

ואריך ונוק' עתיק הם שבועות  שהארבע הדעת  דרושי

ואכמ"ל ) אפילוונוק', היינו חרטה, שם שייך שאין

היה  סוף ים קריעת  ולכן גמורים רחמים הוא שאריך 

נצח  בבחי ' הוא שני מצד אבל אריך , ע"י דייקא

בחי ' שהוא הז "א במקום ורק ישקר, לא ישראל

משא"כ  ושינוי, תשובה של ענין  בו שייך משפט

בו שייך אין קץ לאין גמורים רחמים שהוא באריך

ר"ע  תלמידי  בו מתו  ולכן  ושינוי, וחרטה תשובוה

האחרונים  שבועות בג' אבל הדין  תוקף  מחמת 

שהוא  ז"א בחי' שהוא בגופא שהוא בחגת"ם שהם

באריך , כמו  כך כל רחמים בו  ואין  המפשט מקום

תלמידי פסקו ולכן  הדין פועל ואינו חרטה שייך  לכן 

שני פסח יום גדולות הוא וזה מלמות#. ר"ע

תשובה  לעשות שיכול החמישי  שבוע שמתחיל

וכו'.

דאריך הרי וחסרון , מעלה להם יש אחד דכל לנו 

בו שייך  אין  אבל גמורים, הרחמים מקום הוא

רחמים  בו  אין הז "א פרצוף  שני ומצד ושינוי , חרטה

וחרטה  שינוי  בו  שייך  אבל אריך  כמו  גדולים

הוא  המעלות  שני להמשיך  איך  והדרך ותשובה,

שאריך  שע"י וז"א, אריך  בין והיחוד החיבור  ע"י 

אנפין  זעיר גם הרי לז "א גדולים הרחמים מאיר 

המעלה  בו  יש וגם אריך של גדולים הרחמים מקבל

הוא  וזה והבן , תשובה, ולעשות להתחרט שאפשר 

רחוקים  הם אשר אלו  שגם שני  פסח מעלת  גדול

לה' ולתקרב תשובה לעשות  יכול ה', מעבודת 

בשבוע  שהרי אריך, של גמורים רחמים של באופן

בגופא  שהוא בחסד  הוא העומר ימי של החמישי 

אנפין  זער  מדריגת רק  זה אין  אבל ז"א, בחי' שהוא

רחמים  מאיר אנפין שאריך  באופן  אלא גרידא,

מתוך  תשובה לעשות שזוכין באופן לז "א גמורים

והבן . גומרים, רחמים

פאפריש וזה המהר"ם לדברי המשך באמת  הוא

הדין הנ"ל כאשר רק הדין, להמתיק  אפשר (שאי

אפשר  אי לפנינו הדין שאין זמן וכל לפנינו, הוא

כאשר להמתיקו) ג' ביום למה הסוד  עומק הוא וזה

תכלית עדיין זה אין ב', קטנות נמשכה כבר 
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בבחי ' בערכין  הוא ב' קטנות  שהרי השלימות,

ג' ביום ולכן  ז "א, בחי ' שהוא א' קטנות  כלפי אריך

תכלית זה אין עדיין  ב', קטנות שנמשכה

גמורים, רחמים בחי' שהוא איה"נ שהרי השלימות,

ה' ביום ורק  תשובה, לעשות  אפשר אי  עדיין אבל

להמתיק  ב' הקטנות יכול אז ב', קטנות  שהוא

או שנוכל ולהאיר באופן ולהמתיקו, א' לקטנות רו

וחסדים  רחמים מתוך  אבל בקלות תשובה לעשות 

ודו "ק . ומשפט, דין מתוך  ולא

עוזנוועל  גאון שכתב מה שאת  ביתר מובן  זה פי

משה  על שנגזר  מה בענין זיע"א# המהורנ"ת 

היה  וגם ישראל לארץ ליכנס לו  אפשר  שאי רבינו 

אל  הקב"ה לו שאמר  וכמו זה על להתפלל אסור

יו"ד  בחי' הוא רבינו משה והנה וכו', אלי  דבר  תוסף 

בחי ' שהוא התלמיד  הוא נון בין ויהושה עליונה

גודל  מחמת  רבינו  משה ולכן  תחתונה, יו"ד

שהיה  יהושע כלפי אריך  בבחי' שהיה מעליתו 

שהרי הגזירה, לבטל יכול היה לא לכן  ז "א, בבחי '

ישקר  לא ישראל נצח בבחי' שינוי שייך  אין באריך

פחות ויותר התלמיד  שהיה יהושע אבל וכנ"ל,

שמשה  ידע הוא אבל רבינו , משה של ממדריגה

כלל  תלוי אינו  רבינו  משה דהרי  נצחי , הוא רבינו 

עם  כלל שייכות לו אין  הוא דהרי הגשמי , בגופו 

הצדיק  נשמת  הוא רבינו  דמשה הגשמי, הגוף 

נצחית, הוא והנשמה הגוף , ולא שלו הנשמה שהוא

עוד  אינו כאשר  וגם מקום, בכל נמצאת  והנשמה

משה  בנשמתו , להאיר  ממשיך  הוא הגשמי  בגופו 

הכוונה  אין מכניס, ויהושע מת משה ולכן  וקיים, חי 

לארץ  נכנס יהושע ורק  בחו"ל נשאר  רבינו שמשה

נשמת את מכניס  שיהושע הכוונה אלא ישראל,

עכתו "ד . ישראל, לארץ רבינו משה

שדייקא ולפי  שאת  ביתר הענין  מובן הנ"ל

תחתונה, יו "ד  בבחי' היה שיהושע מחמת

שמאיר  וע"י  שינוי , בו  שייך אכן בחינתו לפי הרי

גם  נעשה בז"א מאיר  שאריך ע"י רבו  נשמת בו 

יותר  מדריגה ונעשה גמורים רחמים בבחי' ז"א

בחי ' יש  עכשיו  שהרי  כשלעצמו, מאריך גבוה

שינוי בו ששייך  לזה ניתוסף ועוד גמורים רחמים

ליכנס  רבינו משה גם יכול ועי "ז  ותשובה, וחרטה

ישראל. לארץ

בעומר  בל"ג בגדים  שריפת בענין טו .

בל"ג כבר בגדים לשרוף ישראל של מנהגן  ידוע

זיע"א  העליר  שמואל ר' והגה"ק בעומר#.

ארוכה תשובה כתב מלכים)כבר כבוד (בקונטרס

בספר  ואיתא בזה. לפקפק  כלל ואין זה ענין להתיר

מ  וזיכך ישועות תיקון דרשב"י  הדבר בטעם לכו 

ולכן  החטא, קודם הראשון אדם למדריגת  עד  עצמו 

הראשון  אדם כמו בזה לרמז  בגדים שורפין אנו 

ללבושים. צריכין היה שלא החטא קודם

הפוסקים ויש  גדולי  בין  מחלוקת יש דהנה להוסיף 

איסור  משום בו  יש  האם צורך שיש במקום

דיש  סוברים צינץ ומהר"ל דהמהרש"ם תשחית. בל

אם  ואפי ' בזה, צורך  כשיש  אפי ' תשחית בל איסור 

סובר  רב הטשעבינער  אבל מצוה, לקיים ספק  יש 

איסור . בו דאין

מרגלא ובענין דהיה מו"ר אמר תשחית בל

הקושיא  את  ז"ל, אביו של בפומיה

זצ"ל, גינברג שמאי  ר' הרה"ג ידידו  את  ששאל

מרן  את  בקודש לשמש  שזכה שמאי אמרי (מח"ס

התורה  בכל  בקי והיה ימיו, בסוף  אמת  האמרי אדמו"ר

בדיבוריו  אמת  האמרי של דעתו לסוף  וירד כולה,

בענוה  והתנהג תורה, דברי כולו שהיו ורמזיו הקצרים

לקברו  סמוך הזתים בהר להיקבר ז"ל  אביו וזכה גדולה,

ז"ל זאב צבי ר' הרה"צ זקינו לקבר מתחת ממש  שהוא

מופלג ) ת "ח תמידשהיה במס ' דאיתא והוא (כח.).

מדות במס ' מ"ב)במתני' הבית(פ"א הר  איש  דאם

היתה  ורשות  במקל, חובטו היה שישן , בכהן הכיר

הרא"ש  התויס ' והקשה כסותו. את לשרוף בידו 

א') פרק תמיד בל (במס' איסור  משום כאן יש  דהרי

אין  ולפיכך  הפקר . בי"ד דהפקר ותירץ תשחית.

תשחית. בל איסור כאן



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח להליקוטי 

בדבריוהרבה ז "ל אביו אם לפלפל שמאי  ר '

משום  דכי  דבריו , לבאר אלו הרא"ש

בל  איסור  על לעבור  שרינן  הפקר בי"ד הפקר

דכי לזה, זה בין  השייכות  מה ולכאורה תשחית,

כתב  שמאי  ור ' להשחיתו, שרי  הפקר דהוה משום

שלימה. מערכה זה על

הידוע ואז הקושיא עפ"י זו קושיא על עינתי

בתורה  המקור  הוא היכן  המפרשים דשאלו

בזה  דיש  ברור  הוא זה דהלא להזיק , איסור  שיש

יעקב בקהלת שנתבאר  כפי בבא 'איסור' מס' (על

קידושיןקמא) במס ' דמצינו  מהא ראיה (מב:)דהביא

פטור  וקטן שוטה חרש  ביד הבעירה את השולח

פיקח  ביד שילח שמים, בדיני וחייב אדם מדיני 

הרי עבירה. לדבר שליח דאין  מכיון  חייב פיקח

'ע  נקרא שזה להדיא ברבינומבואר ואיתא בירה'.

אבות )יונה מס' על נכלל (בפירושו להזיק  דהאיסור

משמע  הלבבות  ובחובות  תגזול. לא של בהאסיור 

מוכח  עצמו  מזה הרי  לשלם, חייבה שהתורה דכיון

גורוויץ  הגר"א שדיוק וכמו להזיק, איסור דיש

אלחנן  והג"ר גייטסהעד. ישיבת ראש שליט"א

שעורים, קובץ בספרו כותב זצ"ל, וואסערמאן

ואהבת של עשה ממצות  נלמד להזיק דהאיסור

כמוך . לרעיך

התוס'אבל של התירוץ להבין  יש  לכאורה

בו אין הפקר  בי"ד שהפקר  דמכיון הרא"ש,

אסור  'הפקר ' אפי ' הלא תשחית , בל איסור משום

על  גם קאי תשחית  בל של והאיסור להשחית ,

בי"ד  שהפקר  תירוצו  ליה אהנית מאי וא"כ  הפקר,

אם  נמי הכי דאין  לומר  צריך  בודאי אלא הפקר.

תשחית בל של איסור בו היה לא הפקר , הבגד היה

שלא  כדי [לשרפו  להשחיתו  צורך שיש מכיון 

וקושית רב, הטשעבינער כשיטת השומר ] ינמנם

ומקשה  חבירו , ממון שזה מחמת  רק  הוא התוס'

להזיק  אסור הרי בגדו לשרוף מותר היה דאיך

משום  הוא מזיק  האיסור של שהשורש חבירו ממון 

דהפקר  הרא"ש התויס' תירץ זה ועל תשחית. בל

ממון  להזיק איסור  כאן  אין וממילא הפקר , בי "ד 

חבירו.

שאל ומזה לא הרא"ש  שהתוס' רואים, שאנו

מותר  היה איך היינו : אחר , באופן  קושיתו

או תגנוב לא של איסור בזה יש  הרי בגדו  לשרוף 

הקשה  אלא וכדו', כמוך , לרעיך  ואהבת  משום

מזה, להוכיח יש תשחית , בל איסור משום דייקא

משום  הוא מזיק דהאיסור  סובר  הרא"ש שהתוס '

תשחית'. 'בל

התוס'ובאמת דמדברי בזה, שיטות ג' לנו יש

בו אין  צורך , שיש דבמקום הרא"ש

עוד  סובר רב והטשעבינער תשחית. בל של איסור 

בל  איסור בו  אין  ג"כ 'ספק ' במקום דאפי ' יותר ,

סוברים  צינץ ומהר "ל המהרש"ם ומשא"כ תשחית.

צורך. כשיש אפי' תשחית בל איסור  (ולכלדיש 

דדינא) ספיקא מצד  הוא כשהצורך  יש הפחות  ולכן

ושורפין  הרא"ש  התוס ' שיטות על דסמכינן  לומר 

מצוה  לצורך שהוא הרשב"י כבוד  לצורך בגדים

תשחית. בל איסור משום בזה ואין

לשמה וכמש "כ תורה בספרו  חי  איש  הבן 

ת ') בל (שאלה דין על בתשובה

לשונו, וזה עליה, ומגין המנהג את מזכיר  תשחית

ל"ג  בליל שהולכים ישראל מנהג כי  תדע בזה והנה

בגדים  חתיכות  מדליקים ושם למירון בעומר 

זה  על לפקפק  אין זיע"א הרשב"י לכבוד  חשובים

חשש  כאן אין מצוה לשם מתכוונים שהם מאחר

הוא. תורה ישראל ומנהג תשחית  בל

למירון  יסע לא בנו  עם החולק אב טז.

בנובענין עם הק חיים הדברי  בין המחלוקת 

בספר  מבואר  זיע"א. משינאווא הגה"ק

מאש יחזקאלמוצל דברי ספר בסוף  מובא כ ' (עמוד 

מחדש ) משינאווא הנדפס הרה"ק היה אחת  דפעם

בכמה  זצל"ה אביו  עם והתווכח לצאנז בא זצל"ה

מבחוץ  אנשים כמה ועמדו הלכה, של ענינים

חריפות סגנון  על מאוד ותמהו  זה, לויכוח והאזינו



לנפשך  חכמה דעה לו 

אמר , זצל"ה משינאווא הרה"ק  כשיצא הויכוח.

כל  בחריפות  שלי ויכוח על עלי  תמהים אתם בטח

לבוא  והוכרחתי  חלום לי שהיה תדעו  אבל כך ,

על  עומד  שאני ולהראות כך  כל אבי  עם ולהתוכה

ימיו לאריכות לאבי טובה יהיה זה כי  דעתי ,

הדין#. בעלמא ושנותיו 

הה"ק ועד א"ז  למרן לו  שהיה בענין  שם, מבואר 

זצל"ה  חיים דברי בעל רבשכבה"ג אדמו"ר

מרן  א"ז  והטהור הקדוש  הרב בנו עם ויכוח איזו 

פעם  זצל"ה משינאווא יחזקאל דברי בעל אדמו"ר

על  שאל איש  שאיזה משינאווא אדמו"ר שמע אחת 

מי זצל"ה משינאווא מרן  אז  ואמר הוא מה זה ענין 

נשמה  ושורש אבי  של נשמה שורש יודע שאינו 

הזהרו כמאחז"ל כלל זה בענין  יתערב לא שלי

תכוה. שלא וכו' בגחלתן 

וז "ל,ובספר מאוד נפלא ענין  כתב צדיק  בית

הקרובים  אחב"י לכל ידוע הנה

אף  ת"ו  נדו  לא כי צדקתם גודל את והרחוקים

אחת מקשה רק והפוסקים השו"ע מדין נימא כמלא

שומעיהם  כל בעיני לפלא היה אשר  עליהם היה

מדיני דינים בכמה מחולקים היו  ובנו שהאב מה

כן  כאשר  כמפורסם מילה בהלכות  ובפרט תוה"ק

ואה"ז  האדמה, פני  על חיי "ם היותו זמן כל היה

חיים  מוהר"ר  התורה שר הגה"ק כשנפטר 

לבנו החסידים מגדולי אנשים כמה נסעו זצוקלה"ה

לו ואמרו  זצוקלה"ה יחזקאל מוהר "ר הרה"ק 

להסת מפיושברצונם לקח ולקבל קדשו בצל ופף 

על  חולק שהיה מה על נקפה לבם שקצת  רק הק',

הקדוש . אביו

פיואזי את זצוקלה"ה יחזקאל מוהר"ר  הה"ק  פתח

בדבר  סוד יש  כי תאמינו  לא למה ואמר הק'

ענין  כל באמת הלא למשכיל, הענין  ועמוק

בסה"ק  מעיין  לכל מבואר  הק' אבי  עם מחלוקותי 

ז"ל הקדוש  להאר "י  ס"ד )הגלגולים גם (פרק  בזה"ל:

כוונת הבינותי  ולא ז"ל מורי מכ"י מצאתי זה

גמליאל  רבן אלישע בן ישמעאל רבי  וז "ל, הדברים,

ורבינו נסים רבינו  הנשיא, יהודא רבי של בנו 

החסיד , יהודה רבי  דוסא, בן חנינא רבי טודרוס,

ממנו נפל עבירה, הרהורי  תוכיח, הוכח גמ"ח,

ולא  קרח בענין  עתה ונתחיל לפניו, נפל או ספר,

אביו עם נתקוטט הוא ששי, תיקון ראות  עד  יבינהו 

ולא  למירון  לילך  ראוי אין אביו, קיללו אשר עד

נגזרה  וכבר מאוד, טוב עוזיאל בן וליונתן  לטבריא,

הקדושים  דבריו  פירוש  שיודע ומי עכלה"ק . גזירה,

זי "ע  הקדוש  אבי עם מחלוקותי  וענין טעם יודע הוא

עולם. ברום העומדים דברים שהם

אותואחר שאל הקדושים דבריו  את  הה"ק שסיים

תוך  שם עמד  אשר ומופלג חסיד  אחד אברך 

דברי פירוש  קדושתו  כבוד  יודע מאין  הבאים

ז"ל  וויטאל חיים רבי  הרב תלמידו הלא האריז"ל

ידע  ואיך  הדברים, כוונת  הבין שלא מפורש  כתב

ז "ל. מהרח"ו  יותר  כ"ק 

כיון השיב  רק יודע, הייתי לא ג"כ  אנכי  הרה"ק  לו 

וראיתי ממש  בפועל לידי  המעשה שבא

אבל  הדברים, כוונת בודאי שזהו הבנתי  ע"כ בחוש 

לו הראו  ולא רב זמן  זה מקודם שהיה מהרה"ו  הרב

כוונת הבינותי ולא כתב ע"כ  בפועל המעשה

ודפח"ח. הדברים

היה וסיפר דכאשר  הוה הכי דעבודא דגופא מו"ר 

ישראל  בארץ משינאווא אאזמו"ר מרן

קבר  על למירון לנסוע בעומר ל"ג לפני  והתכונן

מאביו מכתב בא פתאום ע"ה, רשב"י  של הקדוש 

חמורה  באזהרה מצאנז חיים הדברי  הקדוש 

לפלא  הדבר והיה למירון , יסע שלא עליו  שמצוה

דלא  שאנשי נודע כך  ואחר נסע ולא בעיניו, גדול

בדרכו להרגו אחד  ערל שכרו  הדור מרשעי מעלי 

על  טעה להרגו שרצה הערל כי  למירון , בנסיעתו

אליו וניגש לו דומה פניו  תואר  שהיה אחד איש 

בעין  עין  ראו  אז  בנס, וניצל להרגו  ורצה בו ופגע

מצאנז  חיים שלהדברי הבהירות ועיניו  קדשו רוח

לפני ניגש  זיע"אבעצמו יחזקאל הדברי זיע"אוגם

ספר , איזה איזה ליקח הספרים לארון  בעומר ל"ג



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח לז ליקוטי 

מהאר "י הגלגולים ספר  הקדוש  הספר  נפל ופתאום

הספר  כשנפל והנה והגביהו, הארץ, על ז "ל הקדוש 

שנפתח  במקום בו והביט מעצמו, נפתח הארץ על

בגלגול  היה ומי  נשמתו  שורש  בו כתוב וראה

יסע  שלא בנו עם החולק דהאב שם וכתב הקודם

אביו על חולק  שהוא עליו קאי  דזה והבין למירון ,

שבח  נתן  כך ואחר זו , מנסיעה נמנע זה כל ידי  ועל

שהצילו. להקב"ה והודיה

מירון  בהר לכהנים הליכה  בענין יז.

זיע"א כתב  אליפאנדרי  אליעזר שלמה ר' הגה"ק 

קדישא) סבא לאלו(בתשובות  מוחין  שאין 

רשב"י לקבר  לילך  נוהגים אשר  (עיי"שהכהנים

בזה) ארוכה שמואל תשובה ר ' הגה"ק  כתב ועוד .

רשב"י של דמערה קבלה לו  דיש  זיע"א העלליר 

כלל. חשש אין  ולכן  טפח פותח של באופן  נבנה

אדמו"ר  וכ"ק  משינאווא הגה"ק שני  מצד  אבל

לעלות לכהנים מאוד  התנגדו  זיע"א מסאטמער 

הרשב"י. לקבר מירונה

פעם וכ"ק שאל סיע"א ישראל  הבית אדמו "א

שליט"א מי "ק  ר ' כהן)הגה"ח איך (שהיה

שכן  לו  וענה הרשב"י. לקבר  ליכנס עצמו  מתיר

חזינן  ואכן שמותר . נזר אבני בתשובות  משמע

מירונה  שעולים הכהנים לאלו למחות שלא שנוהגין 

לסמוך . מה על להם דיש  מכיון 

רביועיין הגה"ק חיים הדברי של בנו שכתב מה

זיע"א  מצעשינוב דב ישכר שמחה

דברי משינאווא מרן אביו  של לספרו  בהקדמה

אשר  משינאווא זצ"ל מרן  כ"ק  אבי וזל"ק , יחזקאל

ומי לתקן  לעוה"ז בא הוא מה על נשמתו  שורש  ידע

לארצנו בא וכאשר  הקודמים בגלגולים היה הוא

על  הולכים שכהנים שמה ראה תובב"א הקדושה

שעפ "י מאוד  לו הרע זי"ע, רשב"י  הק ' התנא ציון

מזה  לדבר התחיל וכאשר  גמור, איסור הוא דתה"ק

ערער  ולא דורות  מכמה הוא זה שדבר  לו  אמרו

עשתונו והתחילו  כלום, בדבר  מה אדם נבוכים תיו

במה  העולם ארעיש אנכי  האם לי  אלקים עשה זאת

לו שהיה הענינים א"ע והזכיר  כמה, זה שמנהג

במחשבות והנה הנה בבית  הלך וכאשר בחו "ל

רבה  העליר שמואל רבי  הגה"ק אותו  קרא שובבים

אתנו שנמצא דבר  לכבודו  נראה לו ואמר  צפת של

הגלגולים ס"ד )בספר  הענין (פרק ראה וכאשר כת"י 

כתוב  אשר  כל את  כי  מאוד שמח הגלגולים בספר

מזה  דיבר האריז "ל אשר וראה מעצמו השיג שמה

הוא  למירון לילך  ראוי דאין  לבסוף וכתב הענין 

בן  וליונתן  רמבעה"נ, הוא ולטבריא הרשב"י  התנא

טפח  פותח דין עפ "י  עשו  ששם מאוד, טוב עוזיאל

התחיל  זה ראה וכאשר לילך , הכהנים יוכלו  למען

קברי על לילך  לכהנים דין  עפ"י שאסור לצעוק 

ראובן  יודע היה אם המדרש ואמר צדיקים,

על  מידם אותו  הציל למען  עליו  תכתוב שהתורה

נדמה  היה כי  אם היינו בידו, מוליכו  היה כתפו,

שהשבטים  נבוך היה קצת אבל כן , שנכון לראובן

אח"כ  אבל אמת, צדיק  שאינו  יוסף  על ח"ו  חשבו

הייתי אם אמר  עליו , תעיד שהתורה ראובן שראה

אמר  וכן  מוליכו , היה , כתיפו  על זה יודע

יודע  כי  עליו  העיד והוא תורה הוא הק' שהאריז "ל

מנחת בשו"ת  [וראה עכ "ל. ח"ו , טעה שלא בבטח

ס"ד )אלעזר  סי' ג' צדיק (חלק קע"א)ופי  קס"ז- (דף

זה]. בנושא מקיף  בירור

דרשב"י  הילולא שמחת  של הסוד שיודע מי יח .

למה הטעם ג"כ יודע הוא תנאים, משארי יותר

לארץ  בחוץ  גופו נשאר אלימלך ר' הרבי דוקא

הבעש"ט מצינו של הקדוש ציון  אצל פלא דבר 

שם  מרגישים מאוד פשוטים אנשים דגם

שבת כשהייתי ופעם גדול, והתעלות התעוררות

היה  שתמיד  אחד, יהודי לי סיפור 'במעזיבוז ', קודש 

ולא  תפילה, באמצע שמנגנים החסידים על מתמיה

התפילה, באמצע נכנס זה ואיך  זה מה (מכיון ידע

כל ולגמור במהירות  להתפלל  תמיד  רגיל היה שהוא

משם) וללכת התפילה ולסיים כשהגיע המילים אבל

הוא  הרי פתאום הבעש"ט של הקדוש ציונו  אצל
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בדביקות התפילה באמצע לשיר התחיל בעצמו 

לגמרי, אחר  עולם דיש הבין  ואז עצומה, ושמחה

ולשמוח  בה' דביקות ע"י  הוא אמיתת  והתפילה

בעשיו ישראל ישמח בבחי' שמו השי "ת במציאות 

במלכם, יגילו  ציון ב')בני קמ"ט .(תהלים

לארץ ואפילו  עלו אמתיים הצדיקים דכל שידוע

שכן  וכל פטירתם לאחר ישראל

יכול  איך וא"כ  ישראל, לארץ ג"כ  עלה שהבעש "ט

שם  מרגישים במעזיבוז לקברו שכשהולכים להיות 

כלל. שם נמצא לא הבעש "ט הלא גדול, התעוררות

אביר והנה  בספר הוא הללו דברים של מקורן 

ע"ה)הרועים הצדיקים (אות  דכל שם דכתב

אלימלך  ר ' רבי מהרה"ק חוץ ישראל לארץ עלו 

לי וסיפר  וז "ל, בחו "ל, שנשאר  זיע"א מליזענסק 

משעדליץ  נ"י מענדיל מנחם מו "ה וכו' החסיד  הרב

הקדוש  שחמיו  זצ"ל הקדוש רבינו  מדודו  ששמע

לו אמר  לפטירתו קרוב זצ"ל מקאצק האלקי

לארץ  משם אותם נשאו  כבר מלובלין  שהצדיקים

קברם)ישראל מבית הטהור גופם לא (רצ"ל והוא

שמקומו אליו  עוד ואמר ממקומו , אותו לסור יעזוב

מכיר  ושאינו מפרשיסחא, הקדוש היו"ד אצל הוא

זצ"ל. הקדוש היו "ד  את  אלא

אחתוידוע פעם זצ"ל הקדוש  רבינו  שהיה שבעת 

רבי הגדול המגיד האלקים האיש  קבר על

הקדוש  מאהלו  כשיצא זצ"ל ממעזריטש  בער  ר'

פה  עוד  אינו  בער ר' הרבי של הק' שגופו אמר

שהיה  האדמה ומ"מ ישראל, לארץ נישא וכבר

היא. קודש אדמת פה בה טמון 

ששמעוומאז נאמנים חסידים מפום שמעתי

בעומר  בל"ג הקדוש  מפיו  אחת פעם

דרשב"י הילולא של היו "ט לכבוד  בסעודה כשישב

שהגם  שאמר בקודש  כדרכו הטהור  שלחן בהנהגת 

לארץ  מכאן  הטהור  גופם להוביל שזכו צדיקים שיש

אלימלך  ר' הרבי  של הטהור גופו אבל ישראל

ואמר  לארץ בחוץ פה הוא עדיין  זצוק"ל מליזענסק 

שמחת של הסוד שיודע שמי  זצ"ל הקדוש רבינו 

ג"כ  יודע הוא תנאים, משארי  יותר דרשב"י  הילולא

גופו נשאר  אלימלך ר' הרבי  דוקא למה הטעם

עכ "ל. לארץ, בחוץ

כשאנשים ויש  פעמים כמה יש דאעפ "כ להוסיף 

הצדיק  אז  שבחו "ל, הצדיקם של לקברו  באים

כשבא  היינו בחו "ל הנמצא שלו  להעצמות  חוזר

זה  לפני ועושה שמים לשם הראויה בכוונה אדם

כשבא  או  וכדו', ובהתעוררות  זה לפני רבה הכנה

גדו ציבור  או גדול הצדיק צדיק  של הציון למקום ל

לפי בחו"ל גנזיתו למקום הצדיק  חוזר  אזי בחו "ל

של  רשימו  איזה נשאר דתמיד  הוא והאמת  שעה.

שבחו"ל. קבירתו במקום הצדיק 

לציון ויש כשנכנס  משה, מהישמח עצה עוד 

שיקרא  להנשמה צדקה שנודר  יאמר  הצדיק

לקברו. בא שהוא להצדיק 

בארץ ורבינו ובין  בחו "ל בין  נמצא מברסלב ז"ל

נגנז  הוא הרי  האח' בחי ' דמצד  ישראל,

הרי פנים ובבחי' פעור , בחי' להכניע כדי  בחו "ל

מזקני מאחד  ושמעתי ישראל. בארץ נמצא הוא

בהשמטות דאיתא מה הביאור  שזה אנ"ש  חסידי

מהור "ן חיי  ספר  עם בסוף  הידוע הסיפור (לאחר

ויש הלחם) שתים, שהוא אחד דיש  ז "ל רבינו אמר 

זאת מכווין היה דרבינו  עיי"ש. אחד , שהוא שתים

אח' דבבחי' שתים, שהוא אחד  שהוא עצמו , על

בארץ  הוא פנים בבחי ' אבל בחו"ל, נטמן הוא

ישראל.

הרבה ומענין אצל מצינו  הנה להזכיר  יש  הנ"ל

תורה, בבחי' היו אכילתם אשר  צדיקים

אותיות נעשה ומזה אותיות , הם שהמאכלים היינו 

גדול  אחד  צדיק  היה אשר  שידוע וכמו התורה.

כולה, התורה כל השיג אכילתו ע"י אשר  במעלה

שורש  שהוא הדברות  העשרת את שהשיג [היינו 

מכל  למעלה הם הצדיקים היינו  כולה] התורה כל

יכולים  ולכן והזמן, המקום מן  ולמעלה השגה

חדא. וברגע חדא בשעתא כולה התורה כל להשיג

זיע"א, הסולם בעל מרן  אצל פעם היה כן וכמו 



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח לט ליקוטי 

עלה  הקדוש , הזוהר על חיבורו סיים אשר  בעת 

מירון  להר ונסע לרשב"י , למירון  לנסוע בדעתו 

לקבר  הגיע כבר  אכן וכאשר  רב זמן למשך 

משם  יצא ומיד אחד  לרגע למערה נכנס  הרשב"י ,

כבר  ויכולים ואחד אחד כל על התפלל שכבר ואמר 

שבע  למשך סעודת  עשה [ואח"כ  הביתה, לחזור

כל  על פירוש לעשות  שגמר השמחה על ימים

הצדיקים  שאצל רואים אנו  כאן וגם הק'] הזוהר

ברגע  ויכולים כלל, מקום תופס  אינו הזמן  אמתיים,

למשך  לעשותו  צריכים שאחרים מה לעשות  אחד

רב כמה זמן אמל מצינו אשר הביאור זה כן (וכמו

הרה"ק כמו גדול  במהירות  התפללו אשר צדיקים

כנ "ל ) הוא שהענין מבעלזא,

להקדיםיט. בעומר בל"ג נוהגים  יש  למה טעם 

רשב"י  קבר אצל שנים  שלש לפי פיאות לעשות 

לעשותהמנהג שלא ישראל תפוצות ברוב

שלש  מלאו  לא שעדיין  לילד  תספורות

ובשו"ת הבושם, ערוגת  בשו "ת וכמובא שנים

דעניא אפרקסתא ושו "ת בריסק , (סימן מהר"מ

בבחינתקס"א) "שהוא שנים ג' לפני  לחנכו  שאין

שלוחה אילה בספר וכ"כ  כ"ו)ערלה", מובא (מכתב

הגאון  אביו בשם שווארץ נפתלי ר הגאון שהעיד

דוקא  להמתין לקפידא דמקור  זצ"ל אריה קול בעל

לכם  יהיה שנים שלש מפסוק הוא שנים שלש עד

וכן  עכ"ד  הוא, תורה ישראל ומנהג וגו' ערלים

אבל  להקדים. לזכרון שקשה ואמר  איש  החזון  הורה

אנשי נוהגין רשב"י קברי  אצל בעומר  בל"ג

שמלאו לפני  גם פיאות  לעשות  להקדים ירושלים

לזה. הטעם לבאר ויש שנים שלש

שהריוהנה  ערלה, בבחי ' היה הדעת  עץ חטא

מן  לאכול שלא הראשון  אדם הזהיר הקב"ה

שבת עד להמתין  עליו והיה תשיעית  בשעה העץ

סנהדרין  במסכת כמבואר שעות, שלש בעוד שהיה

ע"ב) לח עשרה (דף  שתים חנינא בר  יוחנן רבי אמר 

שניה  עפרו  הוצבר ראשונה שעה היום הוי שעות 

נזרקה  רביעית  אבריו נמתחו שלישית  גולם נעשה

קרא  ששית  רגליו על עמד חמישית נשמה בו 

למטה  עלו שמינית חוה, לו  נזדווגה שביעית  שמות 

לאכול  שלא נצטווה תשיעית ארבעה, וירדו שנים

האילן , סרח מן שתים עשירית נידון  עשרה אחת  ,

עץ  דחטא לנו הרי  עיי"ש. לו , והלך נטרד  עשרה

ערלה. איסור בחי' היה הדעת

כלל והנה טעם לא שהוא אמר  ז"ל שרבינו ידוע

הראשון  שאדם לפני וברח הדעת העץ מן 

שגם  עצמו  על הבעש "ט העיד כן  וכמו  ממנו, אכל

היה  בודאי כן  וכמו הדעת . עץ מן  כלל טעם לא הוא

לרשב"י. גם

היה ונראה באמת  דהנה הדברים, בביאור לומר

העץ  מן לאכול הראשון  לאדם מותר 

היינו כידוע, שבת  עד להמתין  עליו  היה רק הדעת,

היה  אזי דחכמה, מוחין מקבלים כאשר דבשבת 

בזה  דהביאור לומר  ויש ממנה, לאכול עליו  מותר

הע  מן אכלו לא הנ"ל דהם שצדיקים היינו הדעת, ץ

אצלם  ולכן  שבת לפני  דחכמה מוחין  המשיכו כבר 

בבחי ' היה כבר  שאצלם לאכול מותר  כבר היה

עץ  באכילת פגם היה לא אצלם ולכן קודש  שבת

הדעת.

בעומר ולפי"ז בל"ג נוהגים דלכן  לומר  יש 

מטרם  עוד רשב"י את פיאות לעשות 

חששו ולא להילד , שלימות  שנים שלש שמלאו

בחי ' יש הרשב"י שאצל מכיון  ערלה, איסור מטעם

כבר  שנים השלש  בתוך וגם הזמן, להקדים שאפשר 

פיאות לעשות שם להקל יש  ולכן ערלה בחי ' בו אין 

שנים. שלש  לפני

הקדוש הזוהר לימוד מעלה בגודל כ .

נח,הנה תיבות  הוא מה לנו מגלה הקדוש  הזוהר

העולם  של המבול מן להינצל יכולים שעי"ז

זה  ועל להשי"ת . ולהתקרב להזדכך ולזכות הגשמי,

הקדוש '. הזוהר 'לימוד  הוא נח דתיבת הזוהר, כתב

לקבל  זוכים עי "ז  הקדוש בזוהר  שלומדים דע"י
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ממבול  להניצל וזוכה מאוד  גדולים קדשים מוחין

עלמא. דהאי

מגדוליוחיפשתי אחד  שום מצאתי  ולא וחקרתי 

הקדוש , זוהר  לומד  היה שלא הדורות 

עד  ישראל בכלל שהיה הפוסקים גדולי כל וגם

גדולים  היה כאחד כולם השניה, העולם מלחמת 

הרבה  לומדים והיו הנסתר  בחכמת  גם ובקיאים

למד  חיים שהחפץ ידוע וגם וכדו ', הקדוש  זזוהר 

מדברי פעמים הרבה בספריו  ומביא זוהר , הרבה

בזוהר  גדול בקי  דהיה מובן  ומזה הקדוש, הזוהר

האריז"ל  ספרי כל בביתו  דהחזיק  ידוע וגם הקדוש ,

בספר  האריז "ל ספרי גם דלמד לומר רחוק  לא ומזה

מדברי  שם שמביא חיים חפץ לספר בהקדמה (ועיין

.האריז"ל )

ואתוע "י  הדרך  את  מקבל הק ' הזוהר  לימוד

בדרך  הסוד  לימוד  לקשר  איך  ההשגה

קבלה, בספרי  הרבה שלומד מי  רוב  שעפ "י  עבודה,

ע"י אבל בזה, 'העבודה' הדרך למצוא לו קשה

מאוד  גבוהים מוחין  לקבל זוכה הק ' הזוהר  לימוד

הנסתר . תורת  עפ "י  העבודה דרך  גם להבין שיזכה

בזוה וכמו  כשלומד  שנכנס כן כמו  הוא הקדוש  ר 

וזוכה  המבול, שם היה שלא עדן לגן 

זוהר  לומדים עדן בגן גם דהרי מאלקות , להנאות

בזוהר  חדשים פירושים שם ומחדשים הקדוש 

אליעזר לדמשק בהקדמה ח)וכמבואר  שכתב (אות 

זיע"א מקומארנא אליעזר  ר' עלהגה"ק' פירוש  (והוא

הקדוש ) זלה"ה הזוהר הכ"מ מאאמו "ר  וז "ל,שמעתי

ויום  יום ובכל הקדוש , זוהר שם לומדין  עדן שבגן 

יום  של חדושים דומה ואין  שונים חדושים מחדשין 

שיצא  מעת  הוא וזאת השני , יום של לחדושים זה

הקדוש  מפיו  ושמעתי  העולם, לאור  הקדוש  הזוהר

מורי) אבי לפרש (של השי "ת לי יעזור  אפשר שאמר

אחד  מיום פנים כל על אמיתי בפירוש  הזוהר דברי 

כולם  הם החידושים וכל עדן , בגן  שלומדים ממה

מעמד  נשתנה איך תבין  מזה חיים, אלהים דברי 

ורגע  עת  בכל נשתנים שהם העולמות  ומצב

הקדוש , הזהר  מאמרי נשתנו כך ההם השנויים

עכ "ל.

ואחד והנה  אחד לכל שייך הקדוש  הזוהר לימוד

יש  בישיבה ובחורים זקנים וגם דרגתו  לפי

מבין  שאינו  מי וגם הזוהר , בלימוד להרבות להם

נשגב  דבר  ג"כ  הוא הזוהר  אמירת  גם זוהר , דברי 

ללימוד  יום בכל שיעור לקבוע אדם לכל ויש  ונורא,

לטהרה  יזכה ואז הזוהר , מלימוד  דפים כמה

לו שיש  מי  וגם לו. בדומה שאינו  עליאה וקדושה

לקבוע  זמן לו ואין  תורה, חלקי בכל שיעורים כמה

דע"י לדעת  לו יש  הזוהר, בלימוד שיעור עוד 

הוא  הרי  הזוהר, בלימוד שיעור לקבוע שיתחיל

השיעורים  כל שאר לגמור ויספיק זמן ימצא כבר 

הוא  עדן גן בחי' הוא הקדוש הזוהר שהרי לו, שיש

תזכה  הזוהר בלימוד  שירבה וע"י הזמן, מן למעלה

שיש  הקבועים השיעורים שאר כל ללמוד  להספיק 

לו.

בזוהר ופעם ללמוד שהתחיל אדם אלי  ניגש

בלימוד  התחיל שכאשר  לי  ואמר  הקדוש,

פירוש  עם זוהר ללמוד  שלא לו  אמרו הקדוש , הזוהר

בו ימצא ולא בקיצור שהוא מכיון הסולם, בעל

יותר  אלא הזוהר , דברי כל יבין  דלא נפשו  סיפוק

מדבש . מתוק פירוש עם הזוהר לימוד לקבוע טוב

הוא  שהדבר  ראיתי ללמוד התחלתי כאשר  אבל

יפה  פירוש הוא אכן מדבש  מתוק  דפירוש הפוך,

מפרשי מהרבה נפלא ליקוט בו  ומביא למאוד , עד

כל  מבאר הסולם בעל מרן  של הפירוש אבל הזוהר,

עצומים  חידוש בו ויש  נפלא בעמקות  הזוהר דברי 

צורה מקבל הזוהר דברי  ומתרבה וכל חדשה

זוהר . עוד ללמוד  החיות

הסולם והסכמתי בעל מרן  פירוש  דהנה לדבריו ,

ר' על שאמר כמו  בבחי' הוא זיע"א

אותו מבינים חבריו היה לא עמקותו  שמרוב מאיר 

בעל  מרן  בפירוש  כן  וכמו דעתו, לסוף  ירדו  ולא

אין  הנפלא, פירושו עמקות מרוב זיע"א הסולם

בו. מבינים העולם



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח מא ליקוטי 

פנחס ועיין ר ' הגה"ק מאת פנחס  באמרי

זיע"א מט-סה)מקאריץ אות התורה (שער

שברא  להשי "ת והודיה שבח ליתן לו  דיש  דאמר 

בשנים  ולא בעולם ישנו  הזוהר שספר  בשנים אותנו 

הזוהר  כי  בעולם, הזוהר  ספר  מצוי  היה שלא

מתחדש  דהזוהר אמר  ועוד עוה"ב. לחיי הביאני

רק  רוח נחת  לו  דאין  ואמר  אחר, בפירוש יום בכל

ללמוד  שצריך אמר , ועוד  זוהר . לומד  או כשמתפלל

להאיר  צריך הגלות חשכת מחמת  כי זוהר , הרבה

שהוא  אפילו לימודים שאר מספיק  ואין  גדול, באור 

בזוהר  וכדאיתא שיעורים. בשאר בלימוד  מתמיד

רשב"י  ע"ב)שאמר  קכד בדרא (זח"ג מגין שהזוהר

הקדוש  הזוהר שיסיימו  מצווה משיחא.והיה דמלכא

בגשמי", הן ברוחני  הן  מסייע הזוהר "כי  שנה בכל

בעבור  אומרים אדם בני קצת  דיש  אמר ועוד

רוצים  אינם מקוה, להם ואין בכפרים שיושבין 

כשחל  דכמו אדרבא, להם אומר  ואני זוהר, ללמוד 

השבת, על לטבול צריך  אין שבת בערב טוב יום

כך  טוב, יום מקדושת גדולה מקוה צריך מה כי

בקדושת להטהר  אתם צריכים מקוה, לכם כשאין 

יום  בכל זוהר  לומר  דצריך לומר  רגלי  והיה הזוהר.

רגיל  והיה יום. בכל דפין ג' או ב' לומר  שצריך היינו 

מטרדות, להינצל טוב הקדוש  בזוהר דלימוד לומר 

הוא  וזוהר ורע, טוב הדעת  מעץ באים טרדות כי

דחיי  ב)מאילנא קכד זח"ג  גם (עין הוא הזוהר ולימוד

זוהר  שיאמר אחד  לאדם אמר ופען  לראש, רפואה

טוב  שהוא אמר גם פרנסה, לו  ויהיה יום בכל

לגיאות.

זצוק"ל וכמו ממעזיבוז  ברוכ'ל ר' רבי  הגה"ק  כן 

הקדוש , בזהור הרבה ולומד  הוגה היה

בל"ג  דרשב"י  בהילולא לישב היה בקודש  ודרכו 

מאוד . שמח והיה יו "ט, במלבושי בסעודה בעומר 

מהז  השער פתח אחת  ואמר ופעם ופתח והר

שלומד  מהתנא ופירש , הרשב"י ", האלקי  "מהתנא

נתן  אחת  ופעם ה'. את  לעבוד  האיך  האלקי  אותנו 

קען  איך רשב"י  הלשון  בזה ואמר לבבו  על הזוהר

מיר  קענסט די אין  מכיר דעך  ואתה אותך , מכיר (אני

רביאותי) הרה"ק לקח בעומר  בל"ג אחת  ופעם .

בזה  ואמר  ללבו  הזוהר  ספר  את  ז"ל ממעזיבוז  ברוך

שלנו, אמת  רבי הוא אתה שמעון  רבי  איי  הלשון

ואתה  התורה, התגלות לנו  נתן  ע"ה רבינו משה

התורה. פנימיות  לנו  נתת

רביופעם התלהב השולחן  עריכת באמצע אחת

ר' הבא "ברוך  ואמר  וקם מאוד, ברוכ 'ל ר '

ופעם  הנוכחים כל על גדולה אימה ונפל שמעון",

הניח הפסוק(הזוה"ק )אחת  על ואמר לבו (ישעיה על

טז) וישראל סג  ידענו לא אברהם כי  אבינו אתה כי

להכיר  ידענו  ממך  שמעון ר ' אתה וכו' יכירנו  לא

הוי"ה. את

נתיב כתב הק ' בספרו  ממקאמרנא הגה"ק

ל"א)מצוותיך סימן א' התורה בענין (שביל

ללמוד  עצמו  לקבוע וראוי וז"ל, הזוהר לימוד  מעלת 

ותיקון  גדול תועלת והוא יום, בכל זוהר דפים חמש

מידות קוצים ולכלות ולזככה, להאירה לנפש  גדול

מרן  נתן  וכן  ה', בנועם לזכות רעות , ותאוות רעות 

זוהר  דפין חמש שיאמר  תשובה לבעל תיקון האר"י

הקדוש  דודי  ורבי  מורי  נהג וכן יום, בכל תיקונים או 

עכ "ל. צבי, מוהר"ר 

הגה"ק וידוע זיע"א מקומארנא הגה"ק  של שבנו 

ללמוד  חפץ היה לא זיע"א, אליעזר'ל ר '

ולילה  יומם ושקד בציערותו, התורה פנימיות 

חשבון  עשה שלושים, בגיל אבל התורה, בנגלות

דודי כן וכמו  בנסתר  גדול הוא אבי הרי לנפשו ,

וא"כ  בנסתר, גדול ג"כ הוא מזידיטשוב מהרצ"ה

הסוד . תורת ללמוד בדרכם ילך  אני  שגם הראוי  מן

ממנווממחשב  וביקש אביו אצל והלך למעשה,

הסכים  ואכן  הח"ן, תורת  שילמודו 

עמו וילמוד  אליו יבא שלמחרת  לו וצוה לדבריו,

עץ  ספר פתח למחרת אליו וכשבא הנסתר, תורת

האריז"ל  דברי את  ללמוד והתחיל מהאריז "ל חיים

ברצונו כשעלה שם: דכתב הכללים שער  ריש



לנפשך  חכמה דעה מב 

להיטיב  כדי  העולם את לברוא שמו  יתברך 

למעלה  מרכבה להיות ויזכו גדולתו ויכירו  לברואיו

את וסגר עכ"ל. ית', בו ואמר להדבק חיים העץ

ומכאן  הקבלה, כל ושורש העיקר הוא שזה לבנו ,

ותלמוד  לך זה, על וביאור פירוש  רק  הוא והלאה

לבד .

דבריואכן על מאוד  מאוד הרבה ושקד הלך

מאוד  ונתעלה ולילות, ימים האריז"ל

אביו הסתלקות  ולאחר אריז"ל, כתבי  בלימוד

טוב  לו  ואמר  בחלומו, אביו אליו  בא פעם הקדוש ,

מה  אבל אריז"ל, בכתבי ובקי לומד שאתה טוב

מרבה  אתה אין  למה הקדוש , הזוהר  לימוד  אם הוא

מני ואכן  חלום. והנה ויקץ הקדוש . הזוהר  בלימוד

הקדוש , הזוהר בלימוד הרבה לשקוד התחיל אז

עפ "י הזוהר על אליעזר  דמשק פירוש לעשות  וזכה

מלובלין . הרה"ק שרצה וכמו פשט.

אליעזרוכמו דמשק  בהקדמת  יא)שכתב (אות

ששמע  זלה"ה מאאמו "ר  שמעתי וז "ל,

מלובלין , מאטיל בן יצחק יעקב רבינו קדוש  מפה

שיפרש  בעולם אחד איש  שיהיה היה הטוב שרצונו

מקום, בכל פשט פשוט פי  על הקדוש  הזוהר דברי 

שמעתי בעצמי  אני  וכן  פשט, פי  על לפרש שיכול

מליסקא  זצ"ל צבי מוה' הגאון  הצדיק מהרב ג"כ

איזה  בעיניו  לראות  נפשו  שחשקה הגר מארץ

פשט, פשוט פי על שיהיה הקדוש הזוהר  על פירוש

וב"ש  ב"ה לי  עזר הקדושי צדיקים אלו  בכח לזה

פשוט  פי  על לפרש זה בדרך  לילך  בל"נ עלי קבלתי 

שיוכל  והוא פשט, פשוט לסבול שיוכל מקום בכל

הזהר  בדברי הקדושים ישראל מבני  אחד  כל לדבק 

דביקות קניות  שעיקר  הוא ידוע כי  הזה, הקדוש 

מלימוד  בא הוא ובשמחה ממש באין ב"ה הבורא

עכ "ל. הזהר , דברי 

עוד ועיין עא)שם ישראל (באות  בני  דעו  הנה

להיות שיכול ביותר, לי אהובים הקדושים

בר  לכל זה מספיק  פירוש לעשות  זכיתי זה שבזכות 

כשהייתי והוא הקדוש, הזהר  על הקדוש ישראל

מאוד  ובכיתי  בלילה קמת  אחת  פעם שנותי, ברוב

השכינה  גלות על השי "ת לפני  ונדכה נשבר  בלב

ביסודים  דחופים שהם הקדושים ישראל וכנסת

עניני ושאר  ביתם אנשי  פרנסת של גדול ודחקות 

והחיצונים  והרשעים הרע, והתגברות גלות  עול

ובי מאוד , עד לישראל ג"כ דוחקים קמתי השני ום

על  מאתמול יותר עוד ובכיתי לילה חצות אחר

הנ"ל. הדברים

הנחתיומקודם שעה, חצי  כמו  השחר  שעלה

מיושבת דעת  לי  שיהיה כדי מעט לישן

ראיתי זו השינה ובעת התפלה, לצורך  ומנותה

שבני ושמעתי ישראל, בארץ עומד שאני  בחלום

ואמרו שחרית תפלת מתפללים הקדושים ישראל

שלהם, נעים קול לשמוע שם ועמדתי דזמרה, פסוקי 

מפואר  גדול בית וראיתי  עיני  נשאתי כך ובתוך 

בודאי זה שבית וחשבתי  גדול, פתח הזה לבית  ויש

פתח  גודל כי  וקדמונים, ראשונים מדורות  עוד הוא

מאוד , הרבה ורחבה גבוהה נראה היה זה

היטב  לראות  שם הלכתי  מרחוק זאת וכשראיתי 

הזה. חידוש ענין 

יצא וכשעמדתי  כך  בתוך לראות , בשם

מאוד , זקן איש הזת מהבית

של  פתח כפי הקדמונים בדורות כמו  ג"כ היה וגבהו

גדול  זקן  שבודאי חשבתי  אותו  וכשראיתי  הבית,

ומיד  ותיכף  מהתנאים, או מאבות  אחד הוא הזה

עלי השגיח ולא רבי רבי  אותו וקראתי  אחריו  רצתי 

עוד  הלכתי אז  לי  שומע שאינו  וכשראיתי  כלל,

משי, של הלבן בגדו  בכנף ואחזתיו במרוצה יותר 

מאד  עד  יפה משי  של לבינה בחגורה חגור היה וכן

הלך  וכן מעולם כזה וחגורה כבגד  ראיתי  שלא

ספר  כתפו  תחת  בידו  ואחז  מאוד עד נאה בכובע

עזבתי ולא בכנפו  אחזתי  ואני  הולך  והיה אחד,

הזה  קדישא סבא הלך  כך ובתוך  למרחוק, עד  אותו 

גדול, פחד עלי  ונפל דולק , נר שום בלי  אחת למערה

הסבא  עם הולך כשאני מחשבתי על עלה כך ובתוך 

לפחוד  לי  למה בגדו, בכנף  אוחז  ואני  הזה קדישא



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח מג ליקוטי 

בגדו וכנף שבת תחום לערך  עמו הלכתי  וכך כלל,

בידי. היה

פניו,בתוך וראיתי  מאירין בפנים אצלי חזר  כך

שיהיה  אדם של פנים ראיתי  לא ומעולם

שאל  אצלי פניו  את וכשחזר מאוד, עד כך  כל מאיר 

ובקשתך , שאלתך  ומה רוצה אתה מה בני אותי 

הוא  ברוך הבורא את  לעבוד  הוא רצוני לו  והשבתי

ונסיונות מניעות  כמה עלי  ועובר  לבבי , באמת 

לסבול  כח כך  כל בי יהיה לא שמא אני ומתיירא

מיר  "רבי לו אמרתי  הלשון ובזה כנגדם, ולהתגבר

וכששמע  שווער ", זייער יודישקייט דאס  אהן  קימט

תפחד  אל בני  לי , השיב ממני, זאת  קדישא סבא

על  אותי  ובירך  הקדושים ידיו שתי והגביה כלל,

בתורה  המובאים ברכות של פסוקים בהרבה ראשי 

וכשבי שעת, רבע לערך  מאריך והיה רך הקדושה,

"בני לי , ואמר מסיים היה הברכות כל בסוף אותי 

חללי כל בעד אותו תעזוב אל בידך אשר  מטך

דעלמא".

זוואחר מראה על ונתבהלתי  משנתי , הקצתי  זה

שחרית, תפלת  להתפלל והלכתי הקדושה

ורבי מורי אבי  אדוני לבית הלכתי התפלה ואחר 

לי והשיב הזה, הנורא החלום לו וספרתי זלה"ה,

שבזוהר  סבא ייבא רבי  הוא קדישא הסבא זה בני 

וכמה  כוונות בכמה כוונתי  ואני  משפטים, הקדוש 

עתה  כי  לראותו , שאזכה כדי האלה בימים שמות 

משפטים, פרשת  בסוף הקדושים דבריו  מפרש  אני 

וכמעט  אתה, רק הזה הגדול למראה זכיתי  לא ואני

חלישות זלה"ה מו "ר  לא"א היה שעה חצי כמו

שאתה  במה שמחתי  לי, השיב ומיד  ותיכף  דעת,

החלום  שבזכות להיות  יכול ואפשר זו, למראה זכית

כח  הנ"ל קדישא סבא לי  נתן לראות , שזכיתי הזה

הקדוש , הזהר על זה פירוש  לפרש שאוכל זה

וחסדיו רחמיו  ברוב הקב"ה לפני ואתפלל ואבקש

סוף  עד הקדוש  הזהר  מאמרי שאר  לפרש  שאזכה

הכתבים  שאר ג"כ  ולגמור  ברכה, האזינו פרשת

כל  עם ושנים ימים אריכות לי ויהיה ידי , שתחת 

הבורא  את לעבוד  הקדושים ישראל כל ועם ב"ב,

אמן , וטהור  וקדוש  וזך  צלול בדעת אמת  בלב ב"ה

עכ "ל.

כלל נשמת  כניסת גמר היה  בעומר ל "ג כא.

ישראל

דעניאאיתא אפרקסתא קכ "ג )בשו "ת (סימן

לישראל  ראוי  שאין החת"ס בשם שהביא

בבריתו בו  שנכנס  היום את  אם כי לידתו , יום לחוג

סופר בחתם עוד ועיין  אאע"ה. תזריע)של (פר'

מתחלת המילה שמיום הקדוש מהזוהר שהביא

הישראלי, הגוף  בתוך  להכנס הקדושה הנשמה

ל"ג  אחר עד  הראוי  מקומה על מתיישבת  ואינה

תשב יום, ימים ושלשת יום ושלשים שנאמר מה (וזהו

טהרה) אחד בדמי להבין יש שבזה החת"ס והוסיף

מחמת הוא בעומר בל"ג שמחה של מהטעמים

לא  ולכך  פסח בערב במצרים נימולו ישראל שבני

מנוח  שמצאה עד  הקודש רוח בתוכם נתיישב

הוא  בעומר  הל"ג יום וממילא בעומר , ל"ב לאחר

הטהרה. גמר שהוא ליולדת  ארבעים כמו

ע יוחאי בר הפיוט ביאור סדר כב. פי ל

הספירות 

ספירותהנה העשר  פי על מיוסד יוחאי בר הפיוט

למעלה מלכות,ממטה הוא קודש  משחת  (שמן

ספירת על רומז הוא מעלה רום מפלא אור יוחאי בר עד 

בר כתר#) האחרון החרוז להבין  יש זה לפי  והנה

לו שאין נראה זה דהלא וכו '. יולדתך אשרי יוחאי 

יוחאי בר של החרוז  אחרי  כבר הוא שהרי  פשט

מעלה. רום מפלא אור 

בסוף והענין הכוונות שמצינו מה פי על הוא

מלכות. על שרומז  כאלקינו  באין התפלה

למלכינו ונודה ז "א. בחי' הוא כאלקינו מי ואח"כ 

הוא  אתה חכמה. הוא אלקינו  ברוך בינה. הוא

וא"ק  דעתיק  ורישא דא"א כתר  על רומז אלקינו 

'אתה' אומרים ואח"כ  בו. המתלבש א"ס  ואור
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ישראל, כנסת על הוא שהכוונה ציון תרחם תקום

ואכמ"ל. הכוונות כל עיי"ש

במדריגה הרי  עולה הוא ישראל דכנסת לנו

כן  וכמו עתה. עד  שנזכרו אלו מכל למעלה

כתר  עד כבר שעולה דלאחר  יוחאי , בר בזמר הוא

עוד  עולה וכו'. מעלה רום מפלא או  יוחאי  בר בחרוז

בחרוז  נרמז שהוא ישראל נשמת על לרמוז יותר 

העיקר  הוא האמת  שהצדיק ילדתך, 'אשרי  האחרון

ישראל. נשמת  והשורש 

שמעון  רבי "אמר הגמרא דברי ביאור כג.

תרומות  שמדותי מדותי שנו בניי לתלמידיו

עקיבא" רבי של  מידותיו מתרומות 

גיטיןאיתא  מסכת ע"א)בגמרא ס"ז רבי(דף  אמר

שמדותי מדותי  שנו  בניי  לתלמידיו  שמעון 

עיי "ש . עקיבא, רבי של מידותיו  מתרומות תרומות 

שכתב ונראה מה פי  על הגמרא דברי  לבאר

על  זצ"ל מרגליות זעליג אשר  ר ' הגאון 

ירושלמי בתלמוד  דאיתא ו'הא דף סנהדרין (מסכת

ב']) הלכה א' [פרק שמעון ע"ב לר' עקיבא רבי  אמר

עיי "ש . כוחך", מכירין ובוראך  שאני  "דייך יוחאי הר

"אני " דתיבת זצ"ל מרגליות זעליג אשר  ר ' וביאור 

עולם  על רומז "ובוראך" 'אצילות', על רומז

עכתו "ד . הבריאה,

הוא ונראה 'עקיבא' דהנה הנ"ל הגמרא לבאר 

ב  א'צילות תיבות י 'צירה ראשי  'ריאה

של  תרומה בחי ' שהוא יוחאי  בר  שמעון ור ' ע'שיה.

ר' של המובחר מחלק לו  שהיה היינו  עקיבא ר'

ר' לו  אמר ולכן ובריאה, אצילות שהוא עקיבא

שאתה  כוחך  את  מכירים ובוראך  שאני דייך  עקיבא

והבן . ובריאה, אצילות  בחי' הוא

שכתב והדבר מה פי על הבנה ביתר מתבאר

במרום  אדיר בספרו  הרמח"ל שכתב

שמעון) רבי אמר תניא מאמר א' ר'(חלק  של דכחו

בסוד  הוא הזוהר  ספר של בגילוי יוחאי בר שמעון

לבינה  ישראל נשמת  במעלה היינו נח, תיבת 

להתחיל  אפשר שם ורק נח, תיבת בסוד  שהוא

עלמא  דהאי באוירא דהרי  התורה, סודות להשיג

מעולם  רק היינו הסוד, תורת  להשיג אפשר אי 

בכלל  הסוד  תורת  להשיג אפשר ולמעלה הבריאה

עיי"ש#. עכתו "ד  בפרט, הזוהר  ולימוד 

ובוראך ולכן אני עליו אמרו  שמעון  ר ' על דייקא

הוא  שהרי ובריאה, אצילות בחי' שהוא וכו '

שבסוד  הבריאה לעולם ישראל נשמת  מעלה

מ', תורה אותיות  שהוא התורה 'תרומה' (היינו

יום) בארבעים למשה בבריאה שנתנה הוא מ' ואות 

ועוד ) המקוה מכוונת רבי(כידוע אמר דייקא ולכן ,

תרומות שמדותי מדותי שנו בניי  לתלמידיו  שמעון

ע"י שרק  כלומד  עקיבא, רבי  של מידותיו מתרומות 

יכולים  הבריאה עולם ובחי ' עדן גן  לבחי ' שעולה

והבן . נח, תיבת  בסוד שהוא הרשב"י  דברי להבין 

חייםוהנה  עץ בפרי  האריז "ל רבינו  (שער כתב

ז) פרק העומר ספירתספירת ימי  דענין '

ובימים  דינים, ש"ך  בסוד הדינין , ימי  הם העומר 

דייקא  ולכן דקטנות, מוחין רק בז "א אין  האלו 

דהנה  עקיבא, ר ' תלמידי אלף  כ"ד  מתו הללו  בימים

החמשה  מן הוא עקיבא ר ' של נשמת שורש 

הדעת במקום למעלה בשורשם בהיותם גבורות

בו"ק#. למטה התפשטותן  לפני דז "א,

מן מה היו  שלו, תלמידים אלף  הכ "ד כן  שאין 

חמשה  מבחי' היינו אלהים, דקטנות  המוחין 

ג"ר , בלי ו "ק  בבחי ' למטה עדיין הם כאשר גבורות

מקטרגים  היו  לכן קטנות  בבחי' היו  שהם ומחמת

שקשה וש  קטנות של הענין  דזה זה, את  זה ונאים

עומד  אחד  כל אלא הזולת , של דעתו לסבול מאוד 

חבירו. ולשיטת  לדעת עצמו  להכניע בלי דעתו על

כ "ד ולכן דייקא מספרם היה ר "ע שתלמידי מובן

ק "ך  בו  יש  דאלקים דקטנות המוחין כי אלף ,

באות שמתחילין  צרופים כ "ד בו ויש צירופים,

שורשם  כולם היו תלמידים אלף  הכ"ד  ואלו  אל"ף,

ולכן  אלף , באות  המתחילין אלקים צרופי  כ "ד מן
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האל"ף , צרופי  מסוד  הם כי  תלמידים, 'אלף' כ "ד היו

האריז "ל. רבינו  עכתו"ד אחד , הכל ואלף ¤¤©ואלף 

ר"ע והנה תלמידי אלף שכ "ד נמצא פשט, פי על

ישראל שמע של קטנות מבחי ' (עיי"שהיה

שלום,הכוונות ) הדברי  כתוב הסוד עומק ולפי  ,

בקר "ש הנכנס הגבורות גם אם שהוא והיה (בפרשת

[היינושמוע) ערך לפי קטנות נקראים הם שגם

רק  שהוא מחמת  אבל גדלות, באמת שהם אפילו 

ערך  לפי  קטנות  ג"כ  נקרא הוא הרי  דגדלות  ו "ק 

הוא  עדיין  אלקים ששם מחמת היינו  דגדלות]. הג"ר

הם  לכן דקטנות מוחין דחיית  היו לא ועדיין  בראש 

כשנכנס  הכל קונה בתיבת בשמו "ע ורק בקטנות .

עד  למטה הגבורות  החמש  יורדים אז  דאבא, מוחין

נשארים  גבורות החמש  מן  דשורשים היינו  היסוד ,

היסוד . עד  למטה יורדים הענפים ועצמות בראש,

המה ונראה  הם הגבורות החמש דאלו לומר ,

ר "ע תלמידי  חמש  רשב"י,בחי ' המה (הלא

יוסי) ורבי יהודה, רבי נחמיה, רבי מאיר, ואח"כ ר'

שהוא  דנוק ', לדעת  דז "א מיסוד  הגבורות הולכים

תלמידים  חמש  שע"י היינו  פה, שבעל תורה בחי '

במס' כמבואר פה שבעל תורה כל יצאו מהם הללו 

ע"א)סנהדרין פ"ו סתם (דף  מאיר , ר' משנה סתם

יהודה, רבי ספרא סתם נחמיה, רבי  תוספתא

עיי "ש .

החמשה והנה  את ממתיק חסדים החמשה

ממתיק  ישר דבאור  זה, באופן  גבורות 

חוזר  ובאור  דגבורה, תפארת ושליש  וגבורה חסד 

שם  ומבואר תפארת . שליש ושני  והוד  נצח ממתיק

הוא  הוא וזה דהוד  גבורה ממתיק דנצח דחסד

ד'הוד' גבורות  בחי ' שהוא עקיבא ר' נשמת

למטה. יורד  הענף  עצמות אשר  דגדלות,

דנצח ויש  שחסד מה הענין בפנימיות לבאר

נשמת בסוד הוא דהוד , גבורה ממתיק

שהוא  דהוד  לגבורה לבוש  עושה אשר הרשב"י 

ר' של לבושו דע"י היינו  עקיבא, ר ' נשמת בסוד

וזה  עקיבא ר ' של תורתו להשיג אפשר שמעון

גיטין  במסכת הגמרא ע"א)ביאור ס"ז רבי(דף  אמר 

מדותי שנו בניי  לתלמידיו , יוחאי  בר שמעון

רבי של מידותיו מתרומות תרומות  שמדותי 

בסוד  רשב"י דנשמת כנ"ל היינו עיי"ש. עקיבא,

רבי של מידותיו תרומות  בחי' והוא דנצח חסד 

עקיבא.

ז "ל,וידוע רבינו  בחי ' הוא נצח של דענין 

מוהר "ן בחיי אותומבואור  השמטות  (עם

גם קפ"ט) צריך  רשב"י, שהוא וקדיש  העיר שאפילו

[והכוונה  עיי"ש#. וכו '... ז "ל, רבינו  מבחי ' לקבל כן 

בכל  יתצמצם הקדוש הזוהר של שהאור  דכדי  הוא

של  אור  ע"י  דייקא נעשה זה ישראל, מכלל של נפש 

נפש  שכל עד  לצמצם יכולים אורו  שע"י ז "ל, רבינו 

וצריך  רשב"י]. של לאורו להתקשר  יכול מישראל

ז "ל, רבינו  של אורו בחי' שהוא דנצח חסד  לזה

לאמיתו, אמת רשב"י  של אור  להשיג כדי היינו 

רבינו פתח ולכן ז "ל, רבינו של אורו  גם לזה צריכים

שמעון  רבי  האלקי  התנא גדלת מסוד ספרו את ז"ל

בן  שמעון רבי  הבטיח מה ומבאר ז "ל יוחאי  בן

ידו. על מישראל תורה תשתכח שלא יוחאי 

שבת  במסכת ע"ב)כמובאר  קל"ח דכל (דף עיי "ש ,

כדי וכלים לבוש לעשות הוא ז "ל רבינו של ענין 

והבן . הרשב"י , תורת  להשיג

הסולם ויש בעל מרן תורת  פי  על עוד לבאר

החכמה אור  ממשיך דהוד הוא זיע"א, (שהוד 

ברתא) יסד  ואבא נוק' לעולמותלתחתוניםבסוד (היינו

ז "א,בי"ע) בחי' שהוא בנצח להלבישו צריכים אבל

לקבל  אפשר עי"ז ורק  ולבוש, מסך עושה שהז "א

שהם  ז"ל ורבינו רשב"י  ענין  שהוא כראוי, האור 

החכמה. אור לקבל כדי  המלכות על המסך  בסוד

להורידו מותר האם בלורית לו שיש  מי כד.

העומר  בימי

ערוך איתא ב')בשלחן סעיף תצ"ג  שנוהגין (סימן

ה  בימי להסתפר והנה שלא עיי "ש . עומר,

מותר  האם רח"ל, בלורית  לו שיש  למי להסתפק יש 
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בפשטות והנה העומר , בימי  ולקוצצו  להסירו לו 

הגר"ח  הביא וכן  לגלחו, שמותר  בפוסקים מצינו

והנהגות  הוראות  בספר  שליט"א ידקנייבסקי  (פרק

ג ) בלוריתאות  לספר שהתיר  איש  החזון  בשם

ברמ"א מבואר  דהרי  ז')בספירה סעיף  תקל"א (סימן

לגלח  מותר  המועד בחול בתשובה שחזר דמי

המועד . מול חמיר  לא וספירה עיי "ש  במועד ,

מבעלזא  המהר "א אדמו"ר כ "ק נהג וכן עכתו "ד .

הספירה. בימי בלורית להוריד שמותר לומר זיע"א

קארפ  מרדכי משה הרב הגדול הגאון פסק וכן

בחג חג הלכות  בספרו וחגשליט"א העומר (ספירות

כ ') אות הספירה ימי מנהגי ז' פרק  ב' חלק השבועות

עיי "ש .

ה.אבל ר. מהר "ר מהגאון  שמעתי  שני  מצד 

לקצוץ  דאסור  ולומר לצדד דיש שליט"א

השקל המחצית שכתוב מה דהנה (או"ח הבלורית ,

ד ) ס"ק כז המגדלים סימן אותן  המעשה עלי דרע

קצת ויש  וגאוה שחץ דרך הוא כי מלבד בלרויתיהן 

איסור  בו יש  קע"ח, סימן  ביו "ד  מש"כ  עיין  איסור 

למימר  ליכא הרבה, שגדולים כיון תפלין בהנחת 

רביתייהו  כן)היינו  לעשות הדרך הוא וחוצצים,(שזה ,

היינו למימר ליכא הללו  אנשים מעשה ומשום

הוה  תפילן  שלגבי אפילו והנה עיי "ש. רביתייהו,

בודאי אבל רביתייהו, היינו אמרינו  ולא חציצה

מותר  בודאי אריכות , שערות  לו שיש  בנזיר  מודה

הם  שהשערות אמרינן ולא ראש, של  תפלין להניח

שערו, לקצוץ איסור עליו שיש דמחמת  חציצה,

מי כן  וכמו רביתייהו, היינו אמרינן ודאי בזה הרי

אריכות, שערות לו  שהיה בשעה אביו לו  שנפטר

בודאי אבלו, מחמת  שערו  לקצוץ לו אסור  ועכשיו 

איסור  לו  שיש דמחמת אצלו, חציצה השערות  אין 

גם  וא"כ  רביתייהו, היינו  בזה אמרינן שערו, לקצוץ

בזה  גם הרי שערות, לקצוץ שאסור הספירה בימי

רביתייהו. היינו לקצוץ אמרינן שרוצה למי (והעצה

דכהיום  סנדק, להיות  לחפש הוא העומר בימי הבלורית

ברית שעושים חולים בבית  או נדחים מקומות הרבה יש 

יהא  ואז הסנדק , להיות  לשלם כסף קצת עם ויכול מילה

לכו"ע) הבלורית  ולהוריד  להסתפר .מותר

שכתב אבל שמחמת לומר  לי נראה לכאורה

שערות להם שיש דאלו השקל, המחצית 

שאין  היינו הדרך , הוא שזה אומרים לא אריכות ,

ולא  אריכות, שערות  עם ללכת אדם לבני הדרך

היי בזה מחיוב אמרינן  אכן  ולכן רביתייהו, נו 

הוא  זה שבודאי  הספירה, בימי גם שערו לקצוץ

חציצה.

שלוםויש בנהר הרש"ש  דכתב זה על (דףלהוסיף 

א) עמוד  השערותלג לקצוץ שאסור  משמע

מאוד  גדולה קדושה להם שיש  מחמת העומר בימי

במ"ח  אפילו השערות לקצוץ אסור  ולכן  נזיר , כמו

במ"ח לעומר לגלח אחרים מקובלים קצת כמ"ש  (ולא

זה לעומר) ענין  לדמות יש לכאורה וא"כ  עיי"ש. ,

וכנ"ל. לנזיר 

חיים אבל עץ בפרי  דאיתא מה עפ"י ליישב נראה

ז) פרק העומר ספירת  זלה"ה,(שער מורי וז "ל,

כלל  שבועות  ערב עד  פסח מערב מסתפר היה לא

הטעם  לי ואמר  בעומר , בל"ג ולא בר"ח לא ועיקר ,

תיקון  יש כי  ידעת, כבר  כי אלו , בימים לגלח שלא

הב' תיקון  ויש נקי . עמר נקרא והוא בגולגלתא, א'

נוהגין  אנו  שאין  והטעם דבדולחא. טלא הנקרא

בסוד  דינין  הם השערות לגלח שלא אלא אבילות ,

בא' המתחלף דין , שהוא אלהים צירופי  והם אלפין,

לגולגלת, עמר  ההוא הרמז והנה כנודע, כ"ד  שהם

בשערות הוא העומר  וחשבון שהדיבור  דהיינו

שער  דכתיב שערות הוא שהעומר  ומנלן  הגלגלת .

נקי. עמר  והיינו  ו' חסר והעמר  נקי , כעמר  ראשו

עומר והנה  כי האיפה, עשירית והעומר  פסוק ז"ס 

מ"ן  אז  מן, העומר ומלא עלמין , ש "י  גימ'

מאות ארבע צדיקייא דירתון  עלמין, ת' גי' עמ"ר

גלגלת, שהוא כתר , גי' עומר  ב"פ וכן כסף , שקל

העומר  והנה בכתר. הם השערות  שהם נקי והעמר 

שהיא  פא"ה, אותיות  סוד  הוא, האיפה עשירית 
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עשירית וזהו י', מדה והיא אלהים, הנקרא המלכות 

בסוד  אלו, קוצין  סוד  דורש  היה ר"ע, האיפה.והנה

ותיות, כתרי  תלמידיו,דורש שמתו לפי ולכן

האלו בימים  להסתפר  עכ "ל.אסור ,

למה הרי טעמים שתי שכתב חיים עץ בפרי לנו 

הטעם  מביא דמקודם להסתפר , אסור

מחמת כתב ואח"כ  קדושות , שערות הם דהשערות 

עקיבא, ר' תלמידי  בפרישמתו דהכוונה לומר ויש 

הכ "ד  אלו על מתאבלים שאנו  דמכח הוא, חיים עץ

להם  מתקשרים אנו  הרי עקיבא, ר ' תלמידי  אלף

עי"ז  הללו, לצדיקים ההתקשרות ומחמת עי "ז ,

נזיר , קדושת כמו  קדושות  שלנו  שערות  נעשות 

אחד . בקנה עולים הטעמים ששני היינו

הוא הרי  קדושה להם יש שהשערות מה דכל לנו

למה  גם מובן  ועפי"ז האבילות , מחמת  רק

הספירה, ימי  בכל אבילות  נוהגים האריז"ל עפ"י

ימי כל השערות מסתפרים אנו  שאין דמחמת

מחמת נובע מסתפרים אין למה והטעם הספירה,

ימי של דהשערות  לומר  יש ולכן וכנ"ל, האבילות 

אבילות, הלכות  של ההגדרה את להם יש הספירה

לקצוץ  שמחיוב אמרינן  אבילות שאצל וכמו 

שערות עם ללכת  הדרך  זה שאין  הבלוריות 

רביתייהו, היינו בזה אמרינן  ולא כאלו, אריכות 

מחיוב  עומר  בימי גם ולכן לתפלין , חציצה זה והרי 

הבלורית. ולהסיר  שערו  לקצוץ

תשובהועיין ד ')בשערי  ס"ק  תצ"ג סימן (או"ח

הרמ"ז  באגרות וכתב ב')וז"ל סימן (סוף 

מילה  ברית יזדמן  אם אפילו ז"ל האר "י  מנהג שלפי 

לנו הרי  עכ"ל. העומר , זמן בכל להסתפר אין 

איסור  ואין כדברינו  דלא הוא הרמ"ז דשיטת

אבילות, בהלכות נובע העומר בימי  הסתרות 

מילה. ברית  לו יזמן אם להסתפר  מותר  אבל שהרי 

להסתפר  אסור  האריז"ל דלפי  הרמ"ז  כתב ואכן

בזה  מובן  הרי מילה, ברית  לו  כשנזמן  אפילו 

מחמת רק  הוא העומר  בימי הסתפרות דאיסור

איסור  מטעם ולא קדושות, הם שהשערות טעם

ודי ואכמ"ל טובא בזה להסתפר  יש ועדיין  אבילות ,

בזה.

דקדושה לנחת מסוגל  הקדוש  בזוהר לימוד כה .

וקדושים צדיקים ובנים 

סוכהאיתא מסכת  ע"ב)בגמרא מ"ה אמר (דף 

שמעון  רבי משום ירמיה רבי  אמר חזקיה

מן  כולו העולם כל את לפטור  אני  יכול יוחאי , בן

שנעשו)הדין העבירות  כל על לבוא לעתיד (פירש "י,

עתה עד שנבראתי  אני מיום יכול זכויותי (שברוב

מעונשם) ולפטרם ועוונותינם מעשיהם ואילמלילסבול 

עמי בני  עמי,אליעזר  מצטרף בני אלעזר היה (ואילו

על הדין מן כולם את לפטור שנינו זכויות היו יכולות 

שנעשו) עכשיו.העבירות  ועד העולם שנברא מיום

עוזיהו  בן יותם מ ואילמלי יהודה)(שהיה עמנו,לך

סופו. עד  העולם שנברא מיום

שמעון ואמר רבי משום ירמיה רבי  אמר  חזקיה

מועטין , והן  עלייה בני  ראיתי  יוחאי , בן 

ובני אני הם מאה אם מהן , ובני אני  הן אלף  אם

הן. ובני  אני הן  שנים אם הגמרא)מהן, ומי(ומקש 

האי כולי  הצדיקים זוטרי  כך כל הם מעטים (וכי

זו?) דרא שבמדריגה אלפי סרי תמני  רבא, אמר והא

הוא בריך  קודשא דקמיה אלףהוה עשרה (שמונה

הקב"ה) לפני ישנם צדיקים של  (יחזקאלשנאמר שורות 

לה) אלף מח עשר  שמונה הרבה סביב שיש  לנו (הרי

שמעון  ר' [ואילו זו במדריגה שהם צדיקים מאלף יותר

שנים  רק ואולי מאלף , פחות  אפילו ישנם שמא נסתפק 

הגמרא) ומשיב האבלבד ], קשיא, שמעון לא ר' (דברי

בכאלה) אמורים הם, מועטים עליה דמסתכלישבני

המאירה זוהרתבאספקלריא מחיצה דרך (שמסתכלים

ואילו) השכינה. פני את בבירור ורואים הא ושקופה

הקב"ה) לפני הנמצאים אלף עשר שמונה על  רבא (דברי

המאירה באספקלריא מסתכלי  (המחיצה דלא

אוינם  כךף  כל שקופה אינה השכינה לבין בינם החוצצת 

דרכה) ממשה לראות  .יכולים
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בר ומקשה  שמעון ר ' של מאמרו על הגמרא

המאירה  באספקלריא ודמסתכלי  יוחאי:

האי  כולי  זוטרי  עדמי הם, מועטים כך  כל (האמנם

בלבד ) שנים אלא אינם שמא שמעון ר' והא שנסתפק

צדיקי ושיתא מתלתין  עלמא פחות  לא אביי  אמר

יום בכל שכינה אפי פחותדמקבלי  בעולם (אין

יום) בכל  השכינה פני המקבלים צדיקים וששה משלושים

יח)שנאמר ל לו,(ישיעה חוכי כל (אותיותאשרי

הוו המלה) ושיתא תלתין בגימטריא (עולותל"ו,

ושש שלשים בוודאות  שישנם מבואר הרי ושש , שלושים

מאירה. אספקלריא דרך  השכינה פני שרואים צדיקים

הגמרא) משיב זה האועל  קשיא שעליהם לא (הצדיקים

אביי) בברמדבר באפקלריא דעיילי  להסתכל  (נכנסים

פחותים  אינם אכן והם רשות, נטילת לאחר רק המאירה

ואילו) וששה. יוחאי האמשלושים בר שמעון (ר'

בר וחביריו) בלא רשות,דעיילי  ליטול  בלא (נכנסים

אני  הם, שנים אם שמעון, ר' אמר ובאלה צדקם, ברוב

הם) תוכןובני כאן עד  הגמרא., דברי 

דעייליוהנה הא קשיא "לא הגמרא דברי בביאור 

ברבינו מצינו  בר" בלא דעיילי הא בבר,

בבר  דעיילי והוא, אחר , פירוש בזה שביאור  חננאל

הבני שהמה ובנו , רשב"י  על וקאי בן , היינו  בר  –

ובנו אב ולהכנס  לעלות  שזכו מועטים שהם עליה

שאינה  גדולה מעלה שזהו העולמות , בעליות יחד 

שאר  על קאי  בר בלא עיילי משא"כ הרבה, מצויה

עמם  בניהם שיצטרפו זכו שלא הצדיקים ריבוי

שכינה. פני  לקבל בעלייתם

יהודה ועל  ר ' הרה"ק אמר חננאל הרבינו דברי  פי

זי"ע מראזלא העט"צ צבי הרה"ק (חתן

זי"ע) זומזידיטשוב הגמרא מדברי לנו שיוצא

בלימוד  ובפרט הקדושה התורה בפנימיות שהעוסק 

בדרך  אחריו בניו  שילכו  סגולה הוא הקדוש, זוהר

כמוהו. הקודש

רשב"ידהרי  אצל מיוחדת מעלה דאשכחן כיון

בנו להעלות  שזכה הצדיקים כל מעל

בלימוד  ועוסק רשב"י  אל המתקשר הרי  לדרגתו,

התורה ובפנימיות הקדוש תורתהזוהר (שהוא

ומקבל רשב"י) לרשב"י  להתקשר זוכה הוא הרי 

הקודש  בדרך  להלך  שיזכו  בניו  את  לגדל מכוחותיו

אלא  הדורות , ירידת  ענין אצלם יהיה שלא באופן

כנ"ל. בבר , עיילי בבחי ' כמותו יהיו 

רוצים וגם אינם אשר  הפחותים האנשים לאלו 

שבניהם  רוצים אלא כמותם, יהיו  שבניהם

נאמרו עליהם גם מהם, טובים יותר הרבה יהיו 

הזוהר  לימוד  של כח גדול שהרי  הללו , דברים

יהיה  שלא הילדים אצל שפעול רק שלא הקדוש ,

גם  זאת פועל מקודם אלא הדורות , ירידת ענין  להם

יזכה  בעצמו שהוא בעצמו, הק' זוהר  הלומד  אצל

בניו אצל גם זאת יפעול ואח"כ  מעשיו, כל לתקן

ולא  וכדו' והיראה התורה בדרך הלכו  הם שגם

הדורות. ירידת  ח"ו  אצלם

העטרתויש  מהגה"ק  הידוע עבודא לזה לצרף

רשעים  שני אליו  שבאו  מזידיטשוב צבי

קשה  שמאוד וראה לנפשם תיקון לבקש  גמורים

מחמת פניהם על להסתכל יכול היה ולא לתקנם

כל  שקודם להם ואמר  עליהם, שהיה הטומאה גודל

זוהר  ספה"ק באמירת  בהתמדה רצופה שנה יעסקו

יחזרו ואח"כ נפשם, תיקון  להתחיל זוהר תיקוני  וגם

תיקון, להם ויתן בקרבם אליו לבם שנשבר וכמובן 

הצדיק  עצת  וקיימו לביתם וחזרו  כזאת, מתשובה

זמן . וכל יום בכל זוהר  ותיקוני זוהר  באמירת

מהרצ"ה ובאמצע  להרה"ק היה השנה

זו בעיר מילה ברית מזידיטשוב

לשם  וכשהגיע הנ"ל, רשעים שני שם שהתגוררו

מזוככים  שפניהם אנשים שני  בביהמ"ד ראה

לו וענו אתם, מי  אותם ושאל ביותר, ומאירים

לומר  עלינו  ציוה שהרבי  הרשעים אותם שאנו

לנו יתן ואח"כ שנה במשך  זוהר ותיקוני זוהר

מזידיטשוב  מהרצ"ה הרה"ק להם ואמר  תיקון,

תיקון . עוד צריכים ואינכם צדיקים כבר  שאתם

זוהר הרי לימוד כח גודל זה ממעשה רואים אנו 

כזה  לימוד  ובפרט האדם נפש לזכך הקדוש 



בעומר  ל"ג ענייני  על דא"ח מט ליקוטי 

עי"ז  שיוכלו היתה שלהם בלימוד  הכונה שכל

ויוכלו לתקנם הצדיק שיוכל הלימוד ע"י  להזדכך 

בכח  גדולה באמונה ולמדו להש"י עי"ז לשוב

הצדיק  בדברי והאמינו  הקדוש הזוהר של האלקי

אמונה  בבחי ' כולו  והתיקו"ז הזוהר  בכח שיש

לגמרי נהפכו  ועי"ז בהש"י, ודבקות  ויחודים

פועל  ואח"כ  גמורים, לצדיקים גמורים מרשעים

וגם  כמותו, יהיו  הם שגם בניו אצל גם הזוהר לימוד

גמורים. צדיקים יהיו הם

הרה"ק והנה  של הקדושים דבריו על להוסיף יש 

דגם  דמצינו  זי "ע מראזלא צבי  יהודה ר'

זה  ענין וכדאשכחן  כבנים, שנחשבים התלמידים

להיות תלמידיו את  שהעלה בעצמו, רשב"י  אצל

ההורמנא  תלמיד  לכל שנתן  רבא באידרא כמוהו 

העליונים, קדישא הדיקנא בתיקוני לדרוש  והכח

היה  והכל נוראים סודות  מעצמו גילה תלמיד שכל

ממש ', 'כמוני בבחי' רשב"י עם התקשרותם בכח

"ר' רשב"י תלמיד  אצל זה  ענין  רואים ובפרט

שעליו רשב"י מערת לחצר בכניסה הטמון יצחק "

בו ישלוט שלא ערבות עליו  שלוקח רשב"י אמר

רשב"י פטירת  עם ומיד  חייו, ימי  כל המות  מלאך

יצחק  ר' עמו  דףנסתלק ח"א הקדוש  בזוהר בזה (עיין

ע"א) לעולמותרי"ח רשב"י שעלה ממש  והיינו ,

'עיילי בבחי ' יצחק , ר' תלמידו  עם יחד  העליונים

כבנו, החשוב יצחק  ר ' תלמידו זה בן  - בבר',

אצל  זה ענין  אשכחן וכן למעלה. עמו שהעלהו

הלקוטי בעל ז "ל שאמר רבינו זי "ע (שיחותמוהר"ן 

קס"ה) אות בבחי 'הר"ן תלמידיו כל שיהיו שרצונו 

מיחידי שהוא ז"ל שרבינו היינו , ממש ', 'כמוני 

[כידוע  רשב"י לדרך  והשלמה המשך הדורות ,

שמחה' בן נחמן 'רבי  בגימ' יוחאי' בן  שמעון ש'רבי 

מוהר"ן  בחיי רביז"ל שאמר וכמו רעט)וכו', ](קפט,

תלמידיו לגבי  גם בבר  דעיילי הענין  המשיך

על  גם קאי  האילנות [והשקאת בנים הנקראים

להיות להעלותם שברצונו  התלמידים] השקאת 

כמוהו.

זווע"כ נכונה עצה קשת ישראל לבני  ללמד יש

ובפנימיות הקדוש  הזוהר בלימוד  לעסוק 

וזו התלמידים ועם הילדים עם הקדושה התורה

ותלמידיהם  בניהם את לראות  שיזכו  גדולה סגולה

בהם#. אותה שמחנכים הקודש בדרך  הולכים

דבריויש  עפ"י בבר ' ד'עיילי בענין  פנימית  מעלה

ז "ל ה')רבינו  אות ל "ג  תורה מהר"ן (לקוטי

אהבה  שהיא אחת  אהבות, מיני  שני יש כי  וזל"ק,

דאזל  יומא חסדו  ה' יצוה יומם כדכתיב שבימים,

ומדה, מדה שבכל הינו  יום, שבכל יומין. כלהו עם

וזה  ישראל, עם השי "ת של אהבתו שם יש 

האהבה  היינו  בכח, שהוא אהבה ויש  שבפועל.

הבריאה, קודם שבשמים לאביהם ישראל בין שהיה

ובמחו. בדעתו עדיין  ישראל שהיו

שכל למשל, בנו , את אוהב שהאב אהבה יש

האהבה. זאת להשיג יכול אדם

האב  ובין הבן  בין שיש והאהבה והתקשרות 

זה  ההולדה, קדם האב במח הבן  כשעדיין 

עכשו. להשיג יכולין אנו אין  והאהבה ההתקשרות

ואהבה  ובמדות , בזמן אם כי  עכשו  משיגין  אין  כי

ואינו והמדות, מהזמן למעלה היא ובמחו שבדעתו

שיתגלה  לבוא ולעתיד  לבוש. בשום מלבש

מאמר  יתקיים ואז סתימאה, דעתיקא אורייתא

ל"א)חז "ל להראות(תענית  צדיקים עתידים

יפשט  אז  כי  לו . קוינו ה' זה שכתוב כמו באצבע,

כמים  ה' את דעה הארץ וימלא לבושיו, את  הקב"ה

שהיא  בדעת, שהיא האהבה ויתגלה מכסים. לים

בתוך  השוכן  אלקותו  היינו התורה, פנימיות 

מכסה  הוא הזה הלבוש עכשו כי והמדות. התורה

וכשיתגלה  התורה. פנימיות  על היינו  אלקותו, על

כמו השלום. יתרבה אזי אלקותו, היינו הפנימיות ,

כי קדשי , הר בכל ישחיתו  ולא ירעו  לא שכתוב

שבדעת, האהבה שיתגלה דעה, הארץ מלאה

עכל"ק .

הרה"ק וחזינן לדברי  אסמכתא רביז"ל מדברי 

שענין  הנ"ל, זי"ע מראזלא הרי"צ



לנפשך  חכמה דעה נ 

ד 'עיילי ' ענין עם שייכות  לה יש  התוה"ק  דפנימיות

התורה  שבפנימיות  רביז "ל וכמש"כ  בבר',

בנ"י עם להש"י שיש  הפנימית  האהבה מלובשת 

שבשמים  לאביהם ישראל בין שהיה האהבה בבחי '

ומוחו בדעתו עדיין ישראל שהיו הבריאה קודם

פנימיות לימוד ע"י  זוכה מדה כנגד מדה וע"כ  ית',

רוחנית פנימית  אחדות אצלו  שתתגלה התורה

בבר' 'עייל לבחי ' שיזכה עד בנו, עם שלו ובגבוהה

כנ"ל.

'עייליובזה של המעלה פנימיות גם מתבארת 

בדרך  הולך  שבנו זוכה שכשאדם בבר',

ידו על מתעורר ממש, כמותו בבחי ' הקודש 

כחדא' ובן  'אב של העליון והיחוד (לשון הדבקות

י) אות סוף כב תורה האהבה רביז"ל שמתעורר היינו  .

לאביהם  ישראל בין שיש הגמור  והיחוד  הגדולה

המובא  עצרת דשמיני  היחוד בבחי ' וזהו שבשמים,

יעקב הגאון בזה שמבאר  וכמו עלבפרשתינו, (בפי'

ע"ב) נה סוכה יעקב כשישנה עין מדוע דלכאו ' ,

במקום  באמת  אלא קטנה, בסעודה די  גדולה אהבה

לסעודה, כלל א"צ גמורה ואהבה יחוד שישנו

האמיתי רעהו עם א' אוהב מהתוועדות שההנאה

שבכ "ז  אלא סעודה, הנאת  מכל ערוך  לאין  גדולה

הדרך  הוא שכן  קטנה סעודה איזו לעשות  יש 

בזה  אך  סעודה, לעשות אוהבים ב' כשנפגשים

שאין  בזה מגלים בעלמא קטנה סעודה שעושים

התוועדותם  מעצם אלא מהסעודה כלל ההנאה

עם  הש "י  של זו ואהבה יחוד ובחי ' והתחברותם,

כחדא, ובן אב בחי  כל ע"י מתגלית  בחיריו בניו

אביו. בה שחינכו הקודש  בדרך  הולך כשהבן  היינו 

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך


