




תשע"ו  ואתחנן פר' ג של"ס

תשע"וואתחנן פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ואתחנן  פר' של"ס
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 ñðëäì  íà  ä"á÷ì  äùî ïéá î" åîä ïéáäì ùé

íöò àåä äùî úøáñ éøäå  ìàøùé õøàì

äøåúä

äøáòà אשר הטובה הארץ את  ואראה נא

והלבנון , הזה הטוב ההר  הירדן  בעבר

בית זה והלבנון ירושלים, זה הטוב ההר  פירש "י 

התפלל  רבינו משה דהנה להבין  צריך  המקדש.

ואתחנ"ן  כמנין העולמים כל לבורא תפלות  תקט"ו 

רבינו משה והנה ישראל, לארץ להכנס שיזכה כדי 

לנו צוה תורה כמ"ש  כולה התורה כל כולל הרי

שיכנס  הוא טוב הכי שהדבר הבין ובודאי  משה,

לו אמר ומ"מ תפלות, כ"כ  התפלל ולכן  לאר"י,

הזה, בדבר עוד עמי דבר תוסף אל לך  רב הקב"ה

נכנס , היה אחת  תפלה עוד  מתפלל משה היה ואם

רב  ופירש "י  עוד , יתפלל שלא לו אמר הקב"ה אך

כמה  והתלמיד  קשה כמה הרב יאמרו שלא - לך

רב  לך שמור  מזה הרבה לך רב ד"א ומפציר. סרבן

של  ההו"א מה להבין וצריך עכ "ל. לך , הצפון  טוב

האמת אם והרי להכנס, כמומשה יכנס  שלא הוא

כדאי שכן הבין משה למה א"כ  הקב"ה, לו  שאמר 

עניני כל והרי  זה, על כך כל והפציר  לאר"י שיכנס 

כדאי שכן  הבין  ואם התורה, עצם הוא רבינו  משה

שצריך  שאומרת התורה שכל זה הרי  שיכנס ,

טוב  שיותר  אמר  שהקב"ה רואים ומ"מ להכנס ,

בין  המו "מ היה מה זה ענין להבין  וצריך  יכנס, שלא

להקב"ה. משה

 çë àåäù ï" îä ùøåù àåä úåìéöàã ñ" åî

 àåäù ã" îä  ùøåù àåä àúìâìâå  úå÷÷åúùää

 ãçà  ìëá  úãçåéî àúåéìòî  ùéå ìåèéáä çë

íäî

ïéðòäå בראש יש רישין  תלת דהנה בזה,

גולגלתא  סתימאה מוחא והם האצילות,

והוא  השבירה, שורש  הוא מו"ס והנה ורדל"א,

ונקרא  ההשתוקקות, כח שהוא מ"ב שם שורש 

רוצה  והקב"ה למעלה, שממטה העבודה בחינת

סוד  שהוא השתוקקות  של מהעבודה תענוג לו  ויש

העולה  ההשתוקקות דהיינו מ"ן, העלאת 

במו "ס . ושרשו  מ"ב שם סוד  והוא מהתחתונים,



לנפשך  חכמה דעה ד

עולם  שורש  והוא הגלגלתא הוא השניה והמדרגה

הדר , מלך  הנקרא החדש מ"ה שם שה"ס  התיקון

המ"ה  סוד  עצמו שהוא רבינו משה של האור  והוא

והוא  ע"ב, שם סוד והוא התיקון, דעולם החדש 

בגלגלתא  ושרשו למטה, ממעלה של האור בחינת

משה  בסוד  ביטול של המדרגה והוא הגר "א, כמ"ש 

של  התענוג שהוא אבא יסוד  בחי ' שהוא רבינו 

ביטול )הביטול בחינת ואבא  תענוג בחי' הוא .(יסוד 

äðäåהשתוקקות של בעבודה מעליותא שיש  אף 

הרבה  נהנה מ"מ זו , מעבודה נהנה והקב"ה

ההשתוקקות ידי  שעל אלא הביטול, מעבודת  יותר 

הביטול  כח ידי  ועל שלם, יותר  לביטול מגיעים

הביטול  שכלול ואף ית ', הבורא הוא שהכל מתגלה

קס"א  קפ "ד עולה מש "ה כי מהשתוקקות , גם דמשה

ופנים  קפ"ד , העולה דאבא ע"ב דשם אחוריים שהם

דאבא  מיסוד משה שורש  כי דאימא, קס "א דשם

של  התענוג גם כולל הוא והרי דאימא, ויסוד

יסוד  הוא עיקרו  אך  אימא, יסוד שהוא ההשתוקקות 

הראיה  ושל הביטול של התענוג שהוא דאבא

האמיתית.

 äðäå הוא משה של התלמיד שהוא יהושע

כל  לעולם כי  ההשתוקקות , של הבחינה

מ"ד  בחי ' הוא דהרב ומ"ן, מ"ד  ה"ס ותלמיד רב

בחי ' הוא והתלמיד ביטול, ובחינת חכמה ובחינת 

מעלת וזהו השתוקקות , ובחינת בינה ובחינת  מ"ן

המ"ן  כח הגברת  שהוא יהושע כניסת

להכנס  רצה רבינו משה ואמנם וההשתוקקות.

כדי ישראל כלל כל את עמו ולהכניס  ישראל, לארץ

שהוא להעלו במו "ס  רק  דבוקים יהיו שלא אותם ת

שהוא  לגלגלתא אותם להעלות אלא ההשתוקקות ,

גלגלתא  פנימיות  עיקר כי ביטול, של המדרגה

דרדל"א  חכמה כי דרדל"א, חו"ב בהם מאיר ומו"ס

במו"ס  דרדל"א ובינה הגלגלתא, בפנימיות גנוז 

ז"ל הגר"א דחו"גכמ"ש האר"י שכ' ע "ד  (והוא

שרשי  הם  והחו"ב  ומו"ס, בגלגלתא  מלובשים דעתיק 

.החו"ג )

 úåìòäì éãë ìàøùé õøàì ñðëäì äùî ïåöø

ìåìëìå ìåèéáä  úâøãîì ìàøùé  ììë  úà

ìåèéáäá  úå÷÷åúùää

ïëìå שכלל כדי תפלות  תקט"ו  רבינו משה ביקש 

שהוא  החכמה למדרגת להגיע יזכו  ישראל

שהוא  למטה ממעלה של והמדגה העליונה הראיה

העבודה  גם בודאי  שצריך  ואף ביטול, של המדרגה

כלול  שיהיה רבינו משה רצה מ"מ השתוקקות, של

העבודה  יהיה שלא והיינו בהביטול, ההשתוקקות 

כי ממ"ד , כלול שיהיה אלא בלבד  מ"ן בבחי ' רק 

'תא  בבחינת הראיה הוא העבודה תכלית עיקר

הוא  נגלה כי שמע', 'תא שהוא שמיעה רק  ולא חזי'

בכל  בש"ס  הלשון ולכן שמיעה, ובחי' מ"ן בחי '

שהוא  חזי' 'תא הוא ונסתר  שמע', 'תא הוא מקום

מקום  בכל הלשון  ולכן מ"ד, בסוד  ראיה בחי '

לעולם  כלול להיות וצריך  חזי', 'תא הוא בזוה"ק

לעולם  צריך  כי וס "ג, ע"ב סוד שהם המדרגות  משני

נא  אעברה משה ביקש ולכן  שמיעה, וגם ראיה גם

אוזן  שהם ודיבור  ריח שמיעה מספיק  דלא ואראה,

שהוא  העליונה הראיה העיקר  אלא פה, חוטם

שהוא  אח"פ  בחינת  רק שיהיה ולא המ"ד , מדרגת 

העבודות כן וכמו הראיה, בערך  בלבד מ"ן בחי '

גם  וצריך  בלבד , תפלה בחי ' הוא אח"פ של

ראיה, בחי ' ע"ב בחי' שהוא תורה של המדרגה

'תורתו בבחינת התורה שתהיה הוא ווהתכלית

תפלה, בבחי ' תהיה שהתורה באופן  אומנותו',

תפלה  בחי ' שהוא ההשתוקקות כח שיוכלל דהיינו

מ"ד . ובחי ' תורה בחי ' שהוא בהביטול מ"ן , ובחי'

 øéáâäì éãë  äìéçú òùåäé ñðëéù  ä"á÷ä ïåöø

ìë  åð÷åúé  ë"éòå à" ìãøì åìòéå ï"îä çë

ìàøùé úåîùð

æ" éôìå,אמת היא משה סברת  דודאי להבין  יש 

דמדרגת לביטול להגיע הוא דהתכלית 

שיכנס  אלא הקב"ה, עמו  הסכים לא ולמה חכמה,

ואיתא  והשתוקקות , מ"ן  בבחי' רק שהוא יהושע

צדק ואתחנן )בצמח התורה שהקב"ה (אור דהטעם
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יש  מ"מ כי  אמת , שהוא אף משה דברי קיבל לא

המדרגה  והוא החדש , ממ"ה עליונה יותר מדרגה

רצה  והקב"ה מהגלגלתא, שלמעלה הרדל"א של

של  המדרגה שהוא הרדל"א של למדרגה שיגיעו

כלה  של לסוד  שיגיעו  ורצה בעלה, עטרת מלכות 

שהוא  כמות  כלה של למדרגה רק  ולא וחסודה נאה

צדק) בצמח .(עיש"ב 

ïéðòäå עדיין ומ"ן  מ"ד של במדרגה דהנה הוא,

יש  כי והתיקון , הבירור שלמות הגיע לא

זה  ועל ומ"ד, במ"ן עדיין נתכללו  שלא נשמות 

את לתקן  וצריך  שמענו', לא ולרביע 'לשליש נאמר

המדרגה  ידי על הוא לזה והדרך  ישראל, נשמות כל

עולם  הוא ששרשה הרדל"א, של העליונה

ולרביע  לשליש  חז "ל דברי יתפרש  ובזה המלבוש ,

עולם  שהוא דאלב"ם 'אל' ידי  על כלומר 'לא'

לתקן  יכולים ידו  שעל כלומר  'שמענו ' אז  המלבוש ,

המ"ד  בתיקון  נכללים שאינם הנדחות  הנשמות  אף

רצה"כ  בדברי וכמבואר  ומו "ס . דגלגלתא ומ"ן 

הגמ' דברי ע"ב)בסוד  ק"ד רשומות(סנהדרין  דורשי

סוד  ופירש הבא, לעולם באין  כולן  אומרים היו

של  דקות דקי  היודעים הם רשומות ' 'דורשי 

גם  שיתוקנו  רוצה שהקב"ה ויודעים הסודות ,

תחילה  שיכנס  הקב"ה רצה ולכן  אלו, נשמות 

כח  את  יותר  להגביר  כדי  ישראל, לארץ יהושע

בזה  ויתוקנו הרדל"א עד  לעלות  יוכלו  ועי"כ המ"ן,

ישראל. נשמות  כל

òùåäéå  úî äùî ããéîå ããìà  úàåáð ãåñ

ìàøùé õøàì ñéðëî

äæåואמרו במחנה שנתנבאו ומידד אלדד סוד

מכניס ויהושע מת י"א משה במדבר רש"י (ע'

שייכים כ"ח) ומידד  אלדד  דסוד  הק ' באר "י  ואיתא ,

אלהי "ם  שם בסוד העליונים, הדדים של למדרגה

ומ"י אלדד , שורש והוא ימין  בדד  א"ל המתחלק 

אות הוא ובאמצע מידד, שורש והוא שמאל בדד 

ד  ולכן ה' עי"ש. וכו ' החלב נמשך  ומהם אלקים

ויהושע  מת  משה של זה ענין  השיגו ומידד אלדד 

הימין  מקשרים הם עליונים הדדים כי  מכניס,

דא"א  דנה"י תתאין מפרקין  למעלה והם והשמאל,

בע"ח כמבואר רוחות  הד ' נמשכים (שערשמהם

פ "ח) הרוח.כ"ט באי רוחות  מארבע בסוד

ïéðòäåהגר"א בדברי מבואר  דהנה (תיקו"זהוא,

ע"ב) מ"ה נמשך דף כאשר יחוד דבכל

שאחר  כלומר  המ"ן , את המ"ד מבטל המ"ד

יתגבר  לעתיד  אך המ"ן, כח נפסק המ"ד  שנמשך

כך  כל האהבה שלהבת  ותהיה המ"ן כח כך כל

מים  בסוד המ"ד , ידי על לכבותה יוכלו  שלא גדולה

לא  ונהרות  האהבה את לכבות  יוכלו  לא רבים

את דעה הארץ מלאה של המדרגה והוא ישטפוה,

אלדד  טענת היה וזה עי "ש . מכסים, לים כמים ה'

כל  שיהיה באופן  המ"ן  כח להגביר  שצריך ומידד 

והוא  המ"ן, את לבטל המ"ד  יוכל ולא גבוה כך 

שהוא  בשוה, שוה והנוק ' שהדכורא למקום העליה

ישראל  נשמות כל יתוקנו ועי"כ לרדל"א, העליה

שאת ביתר העולים והמ"ן ההשתוקקות  תוקף  בכח

שיהושע  נתנבאו  ולכן נמוכות , היותר מהנשמות 

המ"ן  כח עי "כ  שיתגבר כדי  ישראל, לארץ יכניס 

הרדל"א, של למדרגה עד עי "כ  ויעלו  הנשמות  של

היו ישראל לארץ מכניס היה משה אם משא"כ 

הרי זו ובבחינה הגלגלתא, מקום עד  רק  עולים

הנשמות. כל יתוקנו  ולא המ"ן  את  ינצח המ"ד 

 éúùåã÷ ìù äâøãîä àåä äùî ïåöø úåéîéðô

ìåèéáä  úâøãî àåäù íëúùåã÷î äìòîì

 à" ìãøä  íå÷îáù ïåéìòä

 íðîàå, עמוק יותר  היה הפנימי רבינו  משה רצון 

אף  הרי  יותר , עוד  בעומק  כי הוא והטעם

לעולם  מ"מ בשוה, שוה של העליונה בבחינה

קדושתי בסוד מהנוק ', למעלה הזכר בפנימיות 

ביטול  של מדרגה יש ולעולם מקדושתכם, למעלה

אך  ה'אני ', ממדרגת שלמעלה עליון היותר  ו 'אין'

שבמדרגת בחיצוניות  הפשוטה ההתגלות מ"מ



לנפשך  חכמה דעה ו 

שהוא  בשוה, שוה של המדרגה הוא הרדל"א

בע"ח הנזכרת השביעית פ "ב)המדרגה ל "ו ,(שער 

זו בחינה הורידו  שהם ומידד  אלדד טענת  וזהו 

לתקן  שצריך  וטענו  נבואה, בבחי ' למטה באתגליא

מחמת נמשך שזה ואף הנדחים, הנשמות  את אף

של  והאור עליה, לצורך  הוא ירידה כל מ"מ עוונות,

כל  כי  הגלגלתא, של מהאור גבוה יותר הרדל"א

חו "ב  'הארת' רק בהם יש  והמו"ס הגלגלתא

עתיק , פנימיות חכמה פנימיות בחי' והוא  דרדל"א,

ושם  דרדל"א, חו "ב עצם הוא עצמו  ברדל"א אך

הק' השכינה שהוא התכליתים תכלית  עיקר

וביטול, מהשתוקקות  למעלה והוא ברדל"א, הגנוזה

ביותר , גדול הכי  הביטול שהוא אף למעלה שם כי

הוא  ושם שאת, ביתר  כליון  בחי ' שם נכלל מ"מ

זה  את להגדיר  אפשר ואי  אתידע דלא רישא

שהוא  המשיח מלך  של האור הוא ושם בפירוש,

רבינו. משה עצמו

 úîàáåהתקבלו רבינו משה של התפלות  כל

וזהו נתקבל, לא בחיצוניות  ורק  בודאי,

למדרגה  אותו שהעלה היינו ואראה' נא 'אעברה

עד  אותו שהעלה היינו אלי  שמע ו 'לא' גבוה, יותר 

עולם  המלבוש  סוד 'אל' של העולם שהוא הרדל"א

למעלה  אותו שהגביה עיניך ' נא 'שא וזהו האלב"ם,

וחזקהו יהושע את  וצו העליונה, הראיה למדרגה

בתיקונים  הנ"ל הגר "א שביאר  כמו וכו', ואמצהו

ומכבה  המ"ן  על גובר המ"ד  שלעולם הוא שהטבע

לבוא  לעתיד  אך המ"ן, של ההשתוקקות כח את 

יכבה  ולא האהבה את  לכבות יוכלו  לא רבים מים

הפסק , בלי וילך יתגבר המ"ן  אלא המ"ן, את המ"ד

לתחיית לך ' דומה 'ואין צדק  הצמח כתב ומ"מ

מ"מ  אלקות , עצמות  עצם שיתגלה אף כי  המתים

מקדושתכם, למעלה קדושתי  של מדרגה יש  לעולם

אמיתית במנוחה שיהיו ואף חיל, אל מחיל וילכו

יהיה  לעולם מ"מ אלקות , עצם מבחי ' יצאו  ולא

אף  ולכן  למעלה, קדושתי של  עליונה יותר מדרגה

שביעית מדרגה שנקרא גבוהה הכי  המדרגה

יש  מ"מ לזו , צריך אין וזו בקומתם שוים ששניהם

מצד  כי למעלה, קדושתי של גבוהה יותר מדרגה

שייך  מ"מ למטה, ממעלה זו  למדרגה קוראים אחד

בסוד  למעלה ממטה של מדרגה בחי ' שם לקרוא

שברדל"א. הכליון במדרגת הנכלל הנפש כלות 

' äðåéìòä  äðåë' àø÷ð à"ìãøä ìù äâøãîä

ìåèéáäå úå÷÷åúùää úåâøãîî äìòîì àåäù

íéðåúçúá äøéã ìù  úéìëúä àåäå

 äðäå ה הוא 'הכונה שם הנקראת מדרגה

ממדרגות למעלה שהוא העליונה'

נעשה  זו שבמדרגה והצדיק והביטול, ההשתוקקות 

הכונה  כפי מעשיו  וכל ממש , לשכינה מרכבה

השתוקקות של התנועה כפי  דוקא ואינו  העליונה,

מכוון  ותנועה תנועה בכל אלא ביטול, של או 

מדרגה  נקרא כללי  ובאופן העליונה, לכונה מעשיו 

של  המדרגה גם שם שנכלל אף  למטה' 'ממעלה זו

המדרגות. תכלית והוא למעלה', 'ממטה

 ùéå כל בודאי  נתקבלו  שבפנימיות להבין

עומק  שהוא ע"ה, רבינו  משה של התפלות 

שלמעלה  העליונה הכונה של בעבודה המכוון 

של  התכלית אמיתת והוא וביטול, מהשתוקקות 

זה  ועל בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאוה

לקדש  אסור  סוד וזה התכלית , זה כי קטרוג שום אין 

להיות צריך  והקידושין שיראנה, עד האשה את 

בן  משיח גי ' הוא כד"ת וסוד וישראל, משה כדת 

וראה' עינך  נא 'שא בסוד  שיראנה' 'עד וצריך  דוד,

ש"א  וזהו  העליונה, למרכבה הראיה את  להגביה

ד' שהוא א'דם, נ'שר ש'ור א'ריה תבות  ראשי נ"א

חי ישראל מלך  דוד הוא והעיקר  המרכבה, פנות 

המשיח  מלך עצמו הוא כי  רבינו, משה שהוא קיים

מלא  דויד של המדרגה והוא משיחין, מתרין  וכלול

יתלבש  משה נשמת כי רדל"א, של המדרגה שהוא

יהיה  רבינו  ומשה במהרה, שיתגלה המשיח במלך

יהיה  והוא שיהיה, הוא שהיה מה בסוד אחרון גואל

במדרגה  שהוא בתקפו רבינו  משה ויתגלה הגואל



תשע"ו  ואתחנן פר' ז של"ס

וגלגלתא, מו "ס  של המדרגה רק  ולא רדל"א של

כאחד , המדרגות  כל הכולל הרדל"א במדרגת  אלא

וגלגלתא  מו "ס  של מהמדרגה למעלה שהוא באופן

מדרגת כי  וביטול, השתוקקות של המדרגות  שהם

דע"ב  ע"ב של המדרגה הוא והביטול ההשתוקקות 

למעלה  הוא התכלית  עיקר אך דא"ק , דס "ג וע"ב

בורא, בניצוץ הנכלל נברא הניצוץ שהוא מזה

המדרגות מכל כלולים יהיו  ישראל נשמת וממילא

במדרגה  והן  הגמור ביטול של במדרגה הן כאחד ,

המ"ד  ענין למטה כי  הגמור, וכליון  השתוקקות  של

לכבות יוכלו  לא רבים מים לעתיד  אך המ"ן, מבטל

יהיה  ולכן  המ"ן , את המ"ד יבטל ולא האהבה את 

ואמצהו וחזקהו  יהושע את וצו ולכן תמידי, היחוד

הבחינה  שישאר  היינו  וכו ', העם לפני יעבור  הוא כי

אך  ההשתוקקות, של המדרגה שהוא מו"ס של

מלכות בסוד שהוא למעלה השורש כפי יהיה

בעלה. עטרת

 éãë øåòô  úéá  ìåî  ì"åçá øàùð åðéáø äùî

 ë"éò  úåìòì  åìëåéù ï"îä  çë  úà øéáâäì

 ïéøúî ìåìëä  äùî ãåñá à"ìãøä  úâøãîì

 ïéçéùî

ïëìå, פעור בית מול בחו"ל נשאר  רבינו  משה

כי מו "ס , של הסוד לגלות כדי שם ועומד 

עבודת של הסוד  מגלה והוא השדרה, חוט סוד הוא

שהוא  ואף פעור, בית  מול עומד ולכן  הבירורים,

דרדל"א  בינה של הבחינה מצד אחור  של בחי '

של  המדרגה גם רצה רבינו  ומשה שבמו"ס,

אעברה  ביקש ולכן דרדל"א, חכמה ששם גלגלתא

הוא  שהעיקר  לו  אמר הקב"ה אך  וכו ', ואראה נא

הוא  ושם הרדל"א, של המדרגה שהוא מזה למעלה

המדרגה  עם ביחד שהיא' כמות  'כלה של המקום

הכי ביטול גם שם נכלל כי וחסודה', נאה 'כלה של

והסוד  הכליון , סוד  גם בו  יש  ומ"מ שאפשר , גמור 

כי במנוחה, הוא אך  תנועה עת  בכל שם שיש הוא

הכי והכליון  גדולים הכי השעשועים שם שיש אף

למעלה  הוא שם ולכן במנוחה, הוא הכל מ"מ גדול,

ולכן  העליונה, הכונה רק שהוא המדרגות  מכל

הראיה  במדרגת  להתעסק  שצריך  שאמרו הצדיקים

שיהיה  צריך  מ"מ שיראנה, עד  לקדש אסור בסוד

ב"ן  משי"ח גי' שהוא וישראל, משה כד "ת  הקידושין

נשמת בסוד ודוד משה התכללות  בחי' דהיינו  דו"ד,

תראינה  ועיננו המשיח, במלך המתלבש  משה

גואל  בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  ועין מלכותך 

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק 

 êùôðì äîëç äòã

äòã' כתב חבר  הגרי"א הנה לנפשך ' חכמה

על  דרושים שבדרך התורה שסודות 

מ"ד  בסוד והוא הזוהר , ספר בחינת  הוא הפרשיות

תיקוני של הסודות  משא"כ  הדכורא, מדרגת  שהוא

והוא  העולמות, בנין  סדר  שעל הדרושים הוא זוהר

מביא  והוא הנוק', מדרגת שהוא מ"ן בחי '

ענין  שהוא הבורא, אל אמיתית  השתוקקות 

ההשתלשלות. סדר כל השגת של הרוחני  המראה

דס"ג  וע"ב דע"ב בע"ב הדבוקים הצדיקים והנה

הנה  דא"ק, השרשי  ומו "ס  גלגלתא סוד שהוא

מחד  סכ "ד עד מרכ "ד העולמות לראות הוא העיקר

צריך  ומאידך דס"ג, ע"ב של המדרגה והוא גיסא,

המדרגה  והוא הפרשיות סדר  על הדרושים ללמוד 

סדר  של הדרושים לחבר וצריך  דע"ב, ע"ב של

כלל  אמנם העולמות, של הסודות  עם הפרשיות

סדר  שעל הסודות רק משיגים אינם האנשים

את והרג הזכר  את סירס  ענין והוא הפרשיות

על  אך  הנקבה, של המדרגה משיגים שאין הנקבה,

הראיה  עם הפרשיות דרושי  שמחברים ידי 

תחיית נמשך ההשתלשלות, סדר של העליונה

השלם. ליחוד מגיעים ועי"כ לנקבה, המתים

 äðäå, מכניס ויהושע מת  משה אמרו ומידד אלדד 

כדי המ"ן בחי ' יהיה שהעיקר  רצו הם כי

לבוא  לעתיד  אך  ישראל, נשמות כל שיתוקנו

ישראל  נשמות  וכל בתשובה יחזרו  כולם כאשר

שכולם  אמרו  רשומות  דורשי סוד שהוא יתוקנו ,
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ואף  בקדושה, יכללו  וכולם הבא, לעולם נכנסים

בתשובה, יחזרו שיהיה מי  יהיה הנדחות הנשמות 

בחי ' והוא אדומה, פרה של הסוד  יודע רבינו  ומשה

האלף  כל ויתקן  למשה, אותיות שהוא שלמה

ויזכו ציון  ה' בשוב יראו  בעין  שעין  עד  עלמין ,

הקב"ה  נתאוה של באופן מצוות  התרי"ג כל לקיים

ה' בשוב יראו  בעין  ועין  בתחתונים, דירה לו להיות 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון 
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תשע"זבלק פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז בלק  פר' של"ס
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ּבּבּבּביייידדדדֹוֹוֹוֹו:::: ררררממממחחחח ז')ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח - כ"ה (שם ©¦©Ÿ©§¨

ìù  åøåà  íò  íçåìå 'éì÷ã  úòãä àåä íòìá

íòìá  úöò ìèéáå ñçðéô ãîò åãâðëå çéùî

äðä המלך כנגד  דקלי' דעת  סוד הוא בלעם

בלע  מלך שהוא שמתו מלכים מז ' הראשון

האריז"ל פ "ד)כמש "כ ח' שער הוא à(ע "ח  והדעת

דתהו דדעת גבורות  בחינת  והוא הו "ק . כל נשמת

הגר "א ע"ד)כמ"ש  ב' דף פ"א  דבעולם á(ספד"צ

ולכן  דדעת . הגבורות  רק  הדעת  מבחי' יצא התהו

רבינו משה כנגד  והוא עליון ' דעת 'ויודע בו כתוב

חז"ל  שאמרו  וכמו  דקדושה, הדעת  שה"ס  ע"ה

אבל  קם, לא דבישראל כמשה, נביא קם ולא עה"פ

לבלעם  כח יש ולכן בלעם. ומנו  קם העולם באומות 

והוא  הרדל"א, ועד  הכתר  עד ולעלות להתגבר 

מסוכנת, שלו הקלי ' ולכן משיח, של האור  עם לוחם

כמבואר  פינחס  של הכח הוא כנגדו העצה ועיקר 

בלעם. עצת כנגד עמד  שהוא הפרשה בסוף

 ïéã úðéçáá äìôú ììôúîä ÷éãöä ñ" ä ñçðéô

ìàøùé  ììë  úà äáåùúá øéæçî ë"éòå

ïéðòäå הקודם בשבוע נתבאר דהנה הוא,

לצדיק  בהתקרבות השלישית  דהבחינה

ודרך  אמת  עצת ולקבל הצדיק לפני הוידוי הוא

בלקו"מ כמבואר מהצדיק  ד')בעבודה והנה (סימן ,

צדיקים  ולקברי אמת לצדיק הולכים כאשר

ומתקשרים  לקב"ה בתשובה לשוב ורוצים ומתודים

הצ  כאשר  שמתודים להצדיק , הוידוי  שומע דיק 

ערכו, כפי להצדיק  ירידה בחי ' איזה נעשה לפניו 

המדרגה  עם ומתחבר  הדברים ששומע במה

_________________________

ע"כ א. אשר דקליפה דעת  בסוד  והוא כשארז"ל  בלע הוא בלעם כי הודעתיך וכבר דעת  זה בעור בן בלע  שם: ע"ח  וז"ל 
עליון  דעת ויודע הענין זהו והנה שבז"א דאבא עליון דעת בחי' שמשה לפי בישראל  כמשה העולם באומות  שקול  היה
פרשת  ושם ויצא, פ ' שעה"פ באורך ועי' עכ"ל. באריכות, במ"א אצלינו  כמבואר זה דעת מהסיגי שיצא בבלעם הנאמר

בלק.

באד"רב. כמ"ש דעת הוא הראשון ומלך  שם: בהגר"א ע "א)וז"ל דבגיניה (קל"ה כו' גזירת  הוא תאנא בעור בן בלע 
שם כמ"ש הדעת והוא כו ', אלפין אלף ע "א)מתקטרן תליתאי (קל"ו מחללא ושם כו', אלפין אלף נפקין תליתאי בחללא

ואמרו כידוע , הדעת  מסוד  שהוא משה נגד עליון, דעת  ויודע שאמר הדעת  כנגד  בעור בן בלעם והוא כו'. אלפין אלף נפקין
ברכה) פרשת  סוף והוא (ספרי בלעם. ומנו  קם העולם באומות  אבל  קם דלא הוא בישראל כמשה, בישראל  נביא קם ולא

ומלך , מלך בכל ר"ל כלל , אתבסמו לא ומנהון אתבסמו מנהון באד "ר כמ"ש אתבסם, דלא הראשון מלך  מכח יצא בקליפה
בא"ר  כמ"ש דגבורה מסטרא אלא היה לא שאז לפי הה"ג, כל קיבוץ ובו - הגהה יסוד. עד  מחסד בו"ק מלכים הו ' ושאר

עכ"ל. כו ', גזירת הוא וזש"א דנוק'. בסטרא ובא"ז
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ואח"כ  אצלו , המתודה אדם אותו  של הפחותה

האדם  את  מתקן ועי"כ זה על תשובה עושה הצדיק

וזה  עליה. מהירידה ונעשה אמת , עצת  לו ונותן 

בלקו "מ המבואר דין בבחי' התפלה (תנינא סוד

ח') חז"ל â סימן ואמרו  ויפלל פנחס ויקם הפסוק  על

מ"ד) ונמצא (סנהדרין  קונו , עם פילולין שעשה

נעשה  ועי "כ  עליה, לצורך ירידה בזה שנעשה

חדשים  שעשועים ונעשה עצמיים שעשועים

עי "כ  למדרגה ממדרגה עולה לקו"ה והצדיק (עי'

כל באריכות  ומובא  כ "א  אות  ה"ה מתנה הל' חו"מ

זו) פרשה על  חדתין בנשמתין  .הענין

 ÷éãöä ñ" ä øåòô  úéá  ìåî  äùî  úøåá÷ ãåñ

íúåà  äìòîå úåìåôðä  úåîùðä íå÷îì ãøåéä

 ïéã úðéçáá  äìôú é"ò

 úîàáå נקבר משה בחי' אמת  שהצדיק מה

צריך  הצדיק  כי פעור, בית כנגד

שאמר  וכמו  יהודי, כל של הירידה למקום לרדת 

כאשר  כי  כפי, אפרוש העיר את  כצאתי משה

בבחי ' תפלה אז מתפלל הנה ויורד , יוצא הצדיק

לרחמים  ועולה הקדושה למקום עולה ואז  דין,

בו שנאמר  פינחס סוד  וזה קץ, אין פשוטים

דקריאת תבות רמ"ח שהוא בידו ' רומח 'ויקח

בזוה"ק  כמבואר נכנס ãשמע העיר  מן וכצאתי  ,

ועושה  דין בבחי ' תפלה ומתפלל העליון ליחוד

להתודות, שבא אדם אותו עם ביחד  תשובה

עולה  תלמוד ששגגת ז"ל חכמינו  שאמרו וזהו 

הנקרא  הצדיק  שהוא תלמוד ' 'שגגת דהיינו  זדון ,

הנה  שגגה, בחי' הוא ואצלו  אמיתי  חכם תלמיד

יהודי אותו של הזדון  שמעלה זדון' 'עולה עי "כ 

העבודה  וזה בתשובה, ולחזור  להתודות שבא

להחזיר  נפש  במסירות ימיו  כל הצדיק  של

ישראל נשמת בנשמ"ח בתשובה באורך (ועי'

זו) .בפרשה 

_________________________

שםג. לקו"מ ג')וז"ל  ב' בא (אות מזה כנ "ל , ח"ו נפגם כשהדעת כן ועל  כנ"ל, ותחנונים רחמים היא התפלה עיקר כי :
התפלה  ואז ותחנונים, רחמים בבחינת להתפלל  אפשר אי אזי והדעת, הרחמנות כשנפגם ואזי כנ"ל, ניאוף  תאות ח"ו
שהם  דינים מבחינת  היא הסט "א יניקת עיקר כי ח"ו, התפלה את  בולעת הסט "א אז דין בבחינת וכשהתפלה דין, בבחינת 

ח "ו . אותה ובולעין  דין בחינת  שהיא זו  בתפלה ח "ו  נאחזין הם כן ועל  כידוע , אלקים בחינת  דקטנות  מוחין
מעשה  על  שקנא בעת פינחס כמו דין, בבחינת תפלה להתפלל  שיוכל גדול  כח  בעל צריכין אז דין, בבחינת כשהתפלה ואז

שכתוב  כמו ק"ו)זמרי רז"ל (תהלים ודרשו ויפלל ", פנחס "ויעמד מ"ד): תפלה (סנהדרין היינו  קונו ', עם פלילות 'שעשה
בחינת שהוא זמרי מעשה על קינא כי דין, ל"א)בבחינת  שצריכין (איוב עוון שהוא היינו פלילים", עון והוא זימה הוא "כי

בבחינת  התפלה שאז ח "ו  נאוף  תאות פגם כשיש כי ויפלל ', פנחס 'ויעמד בחינת  פלילים בחינת שהוא דין בבחינת  תפלה לזה
שהי  בעת כמו דין בבחינת  תפלה שיתפלל גדול כח  בעל צריכין אז ח"ו, אותה בולעת  והסט"א שהוצרךדין זמרי מעשה ה

דין. בבחינת  תפלה להתפלל פינחס 
בבחינת  שהם התפלות  תמיד  בולעת היא כי אותה, לבלוע  רוצה הסט "א ואזי דין, בבחינת תפלה מתפלל  כח הבעל  כשזה כי
בבית  עומדת  היא התפלה זאת  אזי דין, בבחינת  שהיא כח הבעל  של התפלה זאת  לבלוע  רוצה כשהיא ואזי כנ "ל , דין

בבחינת  שלו , מ"א)הבליעה עומדת (שם היא עז, מטה בחינת  שהוא הנ "ל , כח  הבעל של  התפלה היינו  עז", ילין "בצוארו :
של  הקדושות  כל  ולהוציא להקיא מוכרח  שהסט "א היינו  הקאות, ליתן מוכרח הוא ואזי שלו , הבליעה בבית בצוארו לו 

בבחינת שבלע, והתפלות והרחמנות  כ')הדעת  שבלע,(שם הקדושה כל ומוציא מקיא שהוא די ולא ויקיאנו", בלע  "חיל  :
עצמות  ומקיא שמוציא היינו אל ", יורישנו  "מבטנו  בבחינת: ממש, שלו החיות  עצמות  ולהוציא להקיא מוכרח הוא גם אף 

עכ"ל. וכו ', ממש חיותו 

ובדרושי ד. ע"ב, כ "א דף  דקר"ש ה' דרוש שעה"כ ועי' ע"א, רל "ז פינחס  זוה"ק ועי' ע"א, מ"ט  ע"א, י"א תיקו "ז עי'



תשע"ז  בלק פר' יא של"ס

 äðäå בספר ואיתא הדעת, קלי' כנגד הוא בלעם

נתיבות בל"ב עולמו ברא שהקב"ה יצירה

דעת, בינה חכמה שהוא וסיפור, וספר  בספר חכמה

כלי שהם המלכות  בבנין  כלים ג' כנגד  גם והם

מדרגות ג' כנגד  והם פנימי , וכלי אמצעי וכלי  חיצון

[שנתבאר  דב"ן ומ"ה דמ"ה, ב"ן דב"ן, ב"ן  של

הקודמים] בשבועות  חכמה בדעה .äבאורך

 äðäã של הסוד  הוא דדעת  הגבורות ענין  עומק

התפלה  שיתגלה כדי  כי בו , פוגעים קנאים

בן  משיח חיבור שהוא פנחס  סוד  אמת  הצדיק  של

האריז "ל כמ"ש דוד בן  משיח עם (ספריוסף

פינחס) פ ' ב'å הליקוטים כוללים פנחס דאותיות 

ופינחס  מב"ד, הוא וח"ס מב"י  הוא פ"נ המדרגות

מדרגות ב' שיש אפילו  כי המדרגות, ב' מיחד  היה

שיש  ומריבה מצה בחי ' שהוא זה עם זה הסותרים

בלקו "מ כמ"ש אמת צדיקי  ה')אצל באמתæ (סימן 

פינחס  בבחינת  אמת  והצדיק  ביניהם סתירה אין 

החסדים  עם הגבורות  ומחבר  המדרגות, ב' מיחד 

ענין  וזה בלקו "מ. כמש "ש אהבה עם יראה שהם

_________________________

אות  דקר"ש תבות  לרמ"ח  מחברים דכאשר ושם שם ומבואר ע"א. נ"ח  דף  י' בדרוש ושם ע"ג, נ"ז דף ט ' דרוש הלילה
שם)ו ' המבוארים אופנים וכו '.(בכמה אותם והורג  המזיקין עם נלחם ובזה רומ"ח  נעשה

והם ה. נ "ר, העולה אדנ"י הוי' אלקים הוי' אהי"ה דהוי"ה היחוד שהוא קברם על  נר שיהיה הקפידו שהצדיקים ענין וזה
האור  מאיר הצדיקים של הנר ידי ועל זו "ן, שהוא ודיבור דקול  היחוד מתגלה ועי"כ  וסיפור, וספר ספר של  מדרגות  הג'

העולם. בכל  שלהם

עליוו. שנאמר דוד, בן משיח  והוא פנחס , מן ח "ס  בגימטריא חיי"ם היינו פנחס  שם: האריז"ל  כ"א)וז"ל חיים (תהלים
שהם  מנצפ "ך  מאותיות שהם יוסף בן משיח  היינו ופ"נ  כפולה. שהיו"ד ש', אות מלבד  משיח אותיות וחיים ממך , שאל 

והיינו  משיחין. ותרין משה ביאור והיינו  ט"ו)גבורות. ט "ז  משה (משלי - מלך יוסף. בן משיח  - פני חיים, מלך פני באור
ה')כמד"א ל"ג זוה"ק(דברים ועי' עכ "ל . וכו' משיחין תרין דוד , בן - חיים מלך. בישורון ע "ב)ויהי נ "ז  .(ח"ג

אחרנין,ז. סטרין שיגרשו  כדי אלא זה אין השלמים, הצדיקים בין שיש ומריבה מצותא  כל  כי ותאמין שם: לקו"מ וז"ל
פירוש ט"ו)וזה שבין (משלי מריבות  שומע כשאתה ומריבה, תלונה לשון תלין" חכמים בקרב  חיים תוכחת  שמעת "אזן :

נאמר זה שעל מוחך, בטפי שפגמת  על תוכחה אותך  משמיעין שזה תדע  ב)הצדיקים, ולא (משלי ישובון לא באיה "כל 
חי  ארחות  חכמות ישיגו  היינו  קנה שנעץ ותדע וכו ', גבריאל ירד  בחינת חמץ, בחינת  דמותא בסטרא דבוק שאתה ים",

המריבה  ואין הצדיקים, שבין מריבות  לך נשמע היה לא מוחך, נפגם היה לא אם ובודאי חכמתך, בים נעוצים חיצוניות 
ליראה  פגומה, מחכמה פגום מקול רעה מיראה ותשוב  לה"א, מחי"ת  למצה, מחמץ לחיים, ממות שתשוב כדי בשבילך, אלא
ויתעבד בגולגלתך קולך יפגע  אזי אטום, יהיה שלא חמץ מבחינת מוחך את וכשתשמור טובה. לחכמה טוב לקול טובה

פירוש וזה שמחה". לב "ולישרי שכתוב  כמו לשמחה תזכה ואז שבלבך, עקמומיות ויתפשט  פ "א)רעם "אענך(תהלים
רעמים. נעשה זה ידי על  מוחין, בחינת מצה, בחינת זה מריבה' 'מי סלה", מריבה מי על אבחנך  רעם בסתר

שכתוב כמו  בימינא, שמאלא בחסדים, הגבורות  לשתף  שצריך  כ)ותדע התגלות (תהלים עיקר כי ימינו", ישע  "בגבורות :
שכתוב כמו החסדים, ידי ק"י)על  וזה (שם רעמים, שיתעבד כדי היראה, עם האהבה לשתף צריך  וכן לימיני". "שב :

ככספא חורא מוחא דימינא, ע')מסטרא בחינת (תקון דאברהם בקר דא בקר" "לפנות  החכמה ים היינו  הים" "וישב  וזה ,
אוהבי" מ"א)"אברהם וזהו(ישעיהו בגלגל". רעמך "קול בחינת  היינו גבורות , דא "לאיתנו " ח'), השירים רבים (שיר "מים

פירוש וזהו וכו '. לימיני" "שב  שכתוב כמו האהבה ידי על  התגברות עיקר כי האהבה", את  לכבות  יוכלו כ"ט)לא (תהלים

שכתוב  כמו חכמה, דא 'כבוד' חסד , דא 'אל' הכבוד", ג)"אל  רעמים,(משלי בחינת דא 'הרעים' ינחלו ", חכמים "כבוד
ותתגבר  רעמים מהם שיתעבד חכמה, בבחינת בכבוד שיפגעו  כדי אהבה עמהם לשתף צריך רעמים, בחינת הגבורות היינו 

עכ"ל. וכו ', לימיני" "שב  שכתוב  כמו  אויביך  על
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מעשה  שראה בפינחס הנאמר כן  מורים ואין  הלכה

הלכה פ "ב)ונזכר  ואין (סנהדרין  הלכה ענין כי  .

הגבורות לעורר צריך  היה כי הוא, כן מורים

החסדים, שסותרים לפעמים שנראה ואף דדעת ,

זה  אין  באמת מ"מ כן , מורין  אין  בפשטות  ולכן

הבורא, רצון להבין  עמוק  דעת לזה וצריך סותר ,

הצדיק  שהוא בו פוגעין  קנאים של הבחינה והוא

וראה  הבורא רצון  שזהו שיודע פינחס  בחינת אמת 

הלכה. ונזכר מעשה

ìàøùéá  íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë

 äðäå'בגמ ע"א)איתא ל "ב לא ç(נדרים כי

דכל  בישראל, קסם ולא ביעקב נחש

נחש לו באות המנחש  נחש ל 'א  כי שדורש (היינו

נחש) ל 'ו דהיינו מכניסין ו' מנחש שאינו  וכל ,

יכולין  אין  השרת מלאכי  שאפילו  במחיצה אותו 

שאינם  ישראל כלל מעלת וזהו בתוכה. ליכנס

הולכים  ואין ובלק, בלעם כמו  וקוסמים מנחשים

דבר , איזה בדווקא רוצים שכאשר הגויים בדרך

אלו והם בכח, זה את להמשיך  מכריחים

המחשבה  בכח להתחזק הגויים בדרכי  ההולכים

בו, שחפצים מה בכח להשיג ולהתעקש  והרצון 

ו וכישוף , נחש  של דרך  ישראל שהוא דרך זה אין

אבינו אברהם אצל כמ"ש בתמימות ההולכים

תהיה  'תמים וכתיב תמים' והיה לפני  'התהלך 

קסמים  בדרך  הולכים אין וכן אלקיך ', ה' עם

ורוצים  האדם של הנפש שפותחים אותם שהם

הנקראת החכמה כמו  המדמה מנפש  להמשיך

דרכי הם הדרכים אלו  כל כי וכדומה, אחד' 'מח

הפוגמת בלעם דקלי' דעת  בחי ' והוא הגויים

דקדושה ומובא בדעת  זו בפרשה  השילוח מי (עי'

עיש"ב) רק בנשמ "ח  להם יש ישראל כלל אך  ,

בדרך  הולכים ואין העולמים, כל לבורא ביטול

כל  אלא שרוצים, מה כל בכח להמשיך  עקשנות

באופן  וביטחון באמונה רק  הוא העקשנות ענין 

באמונה  ומתעצמים ית ' לבורא שמתבטלים

בכל  להבורא ביטול בדרך  והכל ותפלה, וביטחון 

רמ"ח  שהוא רומח עם רק  ומשתמשים עת ,

דקר"ש . תבות 

ìàîùäå ïéîéä ãçéì  äùåã÷ã úòãä ñ"ä ñçðô

íé÷éãöä ïéá  ú÷åìçî  íåù ïéàù  úåìâìå

ø÷éòäå,דקדושה הדעת  ולחזק  להגביר  הוא

והשמאל  הימין ליחד הדעת שהוא

האדם  וכאשר  וח"ס, פ"נ שמחבר  פנחס  כמו

דעת מקבל פנחס בחי' באמת  לצדיקי  מקושר 

ושמאל  ימין  הם והקסמים הנחשים כי  דקדושה,

או וכח, דרך  איזה הוא שעקשנות  וחושבים דקלי ',

ומי הדעת, בלבול הוא זה וכל כח, הוא דמיון 

העיקר  כי מהקדושה, רחוק הוא זה בדרך שהולך

ורומח  רמ"ח בבחינת  היחוד  עבודת  רק  הוא

מקבל  הקדושה בדרך  שהולך ומי שמע, דקריאת 

אצל  סתירה שאין ורואה דקדושה, אמת דעת

אלא  זה, את  זה סותרים אינם ולעולם אמת  צדיקי

והב' ימין בחינת דהאחד זורע, וזה חורש  זה

השני את  מחזק  האחד  ואדרבה שמאל, בחינת

לפעמים  נראה כאשר  וגם בזה, זה ונכללים

פנחס  ולכן כלל. סתירה זה אין  באמת הפכיות ,

ו 'אין' הלכה שהוא דאף  ידע זה, ענין  שהבין

הביטול  שהוא ל'אין' נכנס כאשר  הנה כן , ¦©מורים

זו, כהלכה למעשה להורות  מתי יודע אז הגמור ,

הלכה. אותה כפי  מעשה ולעשות 

_________________________

גבר ח. עם תתחסד  חסיד  עם שנאמר עמו מתמים הוא ברוך  הקדוש עצמו המתמים כל  יצחק רבי אמר שם: הגמ' וז"ל
לאב  והיית  וכתיב  תמים, והיה לפני התהלך  שנאמר לו , עומדת שעה עצמו המתמים כל הושעיא רבי אמר תתמם, תמים
מדה. כנגד מדה משום אלא כתיב , אל"ף בלמ"ד והא ביעקב, נחש לא כי שנאמר נחש, לו המנחש כל  רבי אמר גוים. המון
בתוכה, ליכנס  יכולין אין השרת  מלאכי שאפילו  במחיצה אותו מכניסין מנחש שאינו אדם כל זירא דרבי בריה אהבה תני

עכ"ל. וגו ', בישראל קסם ולא ביעקב  נחש לא כי שנאמר



תשע"ז  בלק פר' יג של"ס

 éë ולא מצה בסוד  הוא הצדיקים בין המחלוקת  כל

שהיה  ופנחס שם, בלקו"מ וכמ"ש  חמץ בבחי '

רואה  האין , בעולם דבוק  והיה קדושים מוחין ¦©לו 

הולכים  הצדיקים שכל ורואה השכינה, עומדת היכן

הרשע  בלעם קלי' להכניע יכול וממילא אחת , בדרך

והוא  דקדושה, הדעת  כנגד הוא מלחמתו שכל

שכל  דקלי ' דעת נמשך  שממנו דתהו דעת  מבחי '

הדעתענינו כי  דקדושה, הדעת  בלבול לעשות הוא

דקדושה  הדעת אך לבד , גבורות מבחי ' יצא דתהו 

בריש  המבואר התיקון  דעולם דמתקלא רזא הוא

היחוד  וכח דדעת  החסדים סוד  שהוא ספד"צ,

ישראל  שכלל ידי  ועל כאחד . החו"ג לחבר  והמיזוג

החכמות שהם והקסמים הנחשים מכל מתרחקים

אלקי את  'דע של לדעת  לזכות מתחילים החיצונות,

ספרים  הג' לכל צריכים ובאמת ועבדהו', אביך 

אך  דקדושה, החב"ד בסוד  וסיפור ספר ספר  שהם

ההוצאה  שהוא ה'סיפור' שהוא הדעת  הוא העיקר

בין  מחלוקת שאין מתגלה ושם הקדושה, של לפועל

הצדיקים.

äîìùä äçîùì  íéëåæ  úòãä úåøùé  éãé  ìò

äâøãîä  íò á÷òé  ìù  äâøãîä øáçìå úååöîá

ìàøùé  ìù

 äî דהעיקר ישראל, משכנותיך  יעקב אהליך  טובו 

י ' יעקב סוד  רוה"ק  הוא ודעת לדעת , להכנס

ולחבר  עקב, בחי ' הכל של הסוף שהוא עקב,

הרוה"ק  לקבל וצריך ישראל, עם יעקב של המדרגה

בלקו "מ כמ"ש הסוף בבחי ' ה')והנבואה סי' ,è(שם

_________________________

שם ט. לקו "מ לידע וז"ל אנחנו  יכולין עושים שאנו  המצוות ידי על  דין, גזר לאחר בין דין גזר קודם בין ידעינן איך  אבל :
הבא, עולם שכר בשום רוצה שאין עד  כך  כל גדולה בשמחה המצוות  כשעושין ודוקא דין. גזר לאחר דין גזר ק,דם בין

לברכה זכרונם חכמינו כמאמר זאת , מצוה בשכר אחרת  מצוה הוא ברוך הקדוש לו שיזמין רוצה הוא ד)אלא 'שכר (אבות
בעצמה. מהמצוה נהנה הוא כי מצוה' מצוה

הדבר  זה וכו' המטות  ראשי אל משה "וידבר רש"י כפרוש נביאים, שאר נבואת לבין רבנו משה נבואת  שבין החלוק וזהו 
"כה" בחינת  כי הדבר", ב"זה שהתנבא משה עליהם נוסף  ה'" אמר ב "כה נתנבאו  הנביאים כל  רש"י פרש ה'", צוה אשר
בעבודת  יש נביאות  בחינות  השתי ואלו המאירה. אספקלריא בחינת  הוא הדבר" ו "זה מאירה, שאינה אספקלריא הוא
בשכרה, הבא עולם לו נותנין היו לא אילו בעצמה מהמצוה נהנה שאינו  הבא, עולם בשכר המצוה העושה אדם יש הבורא.
המצוה  עושה הוא כן מרחוק, דבר איזה שרואה אדם כמו  מאירה, שאינה אספקלריא "כה", בחינת וזה אותה, עושה היה לא
נ'שא  ב 'רנה י'בא של  תבות  ראשי כי נביא, בשם נקרא שכר ושילום הזה, עולם אחר היינו רחוק, לעת  הבא שכרה בשביל 

שכר שילום על  נרמז הזה בפסוק ושם קכ"ו)א'למותיו, בעשייתה,(תהלים שמצטער הזרע" משך נושא ובכה ילך "הלוך
ראשי  א'למותיו  נ'שא ב'רנה י'בא של תבות  ראשי המצוות, שכר כשיקבל לעתיד שישמח אלמותיו" נשא ברנה יבא "בא
כל  משמח  שהוא בעצמה, במצוה רוצה אלא המצוות , בשכר רוצה שאינו הדבר", ב "זה שמתנבא נביא אבל  נבי"א. תבות
שכר  שילום היינו  נביא, בחינת וזה בעצמה. בהמצוה שלו  הבא שעולם נמצא שכר, מין בכל שממאס  עד בעשייתה כך 
מהמצוה  נהנה הוא כן כמו וברה, יפה בראיה מקרוב דבר הרואה אדם כמו המאירה, אספקלריא בבחינת  הדבר" "זה בבחינת 

עיניו . נגד ושכרו  בעצמה,
יכול  הוא בשבילה, הבא עולם שכר בשום רוצה שאין עד  כך , כל גדולה בשמחה המצוה שעושה הזאת , במדרגה שהוא ומי
קומת  הן אדם, קומת  הן הקומות , כל  את  מחיין והם שלמה, קומה הם המצוות כי דין. גזר לאחר דין גזר קודם בין לידע 

שכתוב  כמו מהמצוות , החיות מקבלין הן נפש שנה עולם כי שנה, קומת  הן ל"ג)עולם, באמונה",(תהלים מעשהו  "וכל 
קי"ט)וכתיב הוא (שם ברוך הקדוש וכשמעשה המצוות , עם פשוט  אחדות הוא הוא ברוך והקדוש אמונה". מצותיך  "כל

שכתוב כמו בהם, ומתענג בהם משמח הוא ברוך הקדוש אזי וכסדרן, ק"ד)כתיקונן בעל (שם כמו במעשיו", ה' "ישמח 
כי מלאכ  בהמצוות, מלובשת היא הוא ברוך הקדוש של  והשמחה בה, מתענג הוא  אזי יפה, הוא והכלי כלי איזה שעושה ה

הקדוש  בשמחת  נכנס  הוא שבמצוה, בהשמחה כשנכנס נמצא בעצמה, מהמצוה בשמחה המצוה שעושה ומי אחדותו, הם



לנפשך  חכמה דעה יד

להשיג  המאירה לאספקלריא להגיע שזוכה עד

שהוא  רא"ש , ל"י  אותיות  שהוא ישראל מדרגת 

ישראל  'ישמח בבחינת  בפועל השמחה אור 

רק  המצוות  שמחת  רואה בתחילה כי בעושיו',

את יקבלו  כאשר לעתיד כן שיהיה דהיינו  מרחוק,

י ' בבחי ' הדעת  אור  התחלת  והוא המצוות , שכר

עיקר  אך  העקב, שהוא הסוף  על שמסתכל עקב,

עכשיו, כבר  במצוות שמחה לו שיש הוא השלמות 

כבר  מקבל כאלו עצמה במצוה השמחה שהוא

ידי על כי המצוה, עצם שהוא השכר, כל את עתה

הנ"ל. בלקו "מ וכמ"ש  במצוה דבוק הוא הרי  ¤©¤המצוה

êøãäåבבחינת עצמה בהמצוה לשמחה להגיע

המדרגה  שהוא בעושיו' ישראל 'ישמח

הוא  המאירה, אספקלריא של ומדרגה ישראל, של

כמ"ש  שבלב עקומומיות  המפשט רעמים ידי על

בבחינת להיות לזכות יכול ועי"כ הנ"ל, בלקו"מ

צריך  הלב לישרות  להגיע וכדי שמחה', לב 'ולישרי 

של  הקדושה ולקבל חיצוניות  מחכמות להתרחק

אמת מחלוקתé צדיקי  שאין שלום של הדעת ולקבל ,

לשלמותבין  לזכות  ויכול לבו  מישר ועי "כ  הצדיקים,

דנהרא. ולאספקלריא במצוות  האמיתית השמחה

éë של הגילוי הוא יהודי של העבודה כל באמת

בזוה"ק  והנה ע"א)הבורא, קפ"ו דההוא (ח"ג 

להריח  ידע לא אך  קר"ש , קראו שלא הריח ינוקא

קר"ש , קראו  לא ולכן  וכלה חתן  בשמחת שעוסקים

לא  ינוקא ההוא באמת  דאיך  בספרים ואיתא

כמו וכלה חתן  בשמחת שעוסקים זה ענין  הרגיש

ענין  ביאור אלא קר "ש, קראו שלא להריח שידע

יותר  ביחודים שעסקו מקמארנא הגה"ק כתב

והנה  וכלה, חתן  שמחת ענין שהוא מקר"ש  גבוהים

והיינו סבא, המנונא ר ' של בנו  היה ינוקא אותו 

בחי ' שהוא בלבד  דיחידה ו "ק  של במדרגה שהיה

כמו והוא היחידה, מדרגת שהוא המנונא ר ' של בן

בחינת שהוא דדעת  בגבורות  ששרשם הצדיקים

בחסדים  ששרשם שהצדיקים להם נראה קר "ש,

כל  באמת אך בהיחוד , מספיק עוסקים אין  דדעת 

שאת, ביתר היחוד לגלות  רק  הוא הזאת הפלוגתא

המעלה  גודל בסוף נתגלה הינוקא ידי  על ואדרבה

_________________________

בחינת וזה במעשיו , שמשמח הוא קמ "ט)ברוך בעושיו".(שם ישראל  "ישמח :
שכתוב כמו  הוא, ברוך הקדוש משמחת  נגרע  בודאי אזי נפש, שנה בעולם ודין צער איזה כשיש ו)נמצא "ויתעצב (בראשית 

שכתוב  וכמו לבו", מו.)אל  לידע (סנהדרין בודאי יכול  השמחה, בתוך  שנכנס  וזה וכו ', מראשי' קלני אומרת  מה 'שכינה
יודע  כי הדין, נגזר מהקומה חלק איזהו על לידע יכול  גם דין, גזר לאחר הוא אם דין גזר קודם הוא אם השמחה ענין לפי
ראשי  על  נגזר שהדין יודע בראש, התלויים מצוות היינו  המצוות , ראשי בשמחה לעשות יכול  אין אם המצוות . קומת  לפי

המצוות. קומת  בשאר וכן נפש, שנה עולם 
לברכה זכרונם רבותינו שאמרו  טז .)וזהו  ביצה ועין הבא,(מכילתא; עולם ותענוג שמחת היינו  בשבת ', מאחד זכרהו  'בשבת

[וזהו ] נפש, שנה עולם נבראו  שבהם המצוות , מעשה בחינת  שהן המעשה, ימי בששת ירגיש שבת , בחינת (דברים שהוא

הבא,כ"ד) עולם בשכר המצוות  יעשה שלא השמש" עליו תבוא "ולא בעצמן, מהמצוות שכרו  שיהא שכרו", תתן "ביומו :
שכתוב כמו בלב הוא השמחה ועיקר מותו. אחר שמשו ביאת  אחר ד)שהיא ללב (תהלים אפשר ואי בלבי", שמחה "נתתה

שכתוב כמו  לשמחה, יזכה ואז לב, ישרות לו שיהא שבלבו עקמומיות שיסיר עד  אלא צ"ז )לשמוח  לב (שם "ולישרי
עכ"ל. וכו ', שמחה"

את י. יחמיץ שלא מחמץ זרות. וממחשבות חיצוניות מחכמות המוחין את  לפנות  צריך אבל וז"ל : הנ "ל  לקו "מ בהמשך  עי'
אטום  דמוחא כשגלגלתא אבל רעם, ממנו  יתעבד  במחו, ויפגע הקול את כשיוציא כדי ובתאוות , חיצוניות  בחכמות  חכמתו 

שכתוב  כמו  י"א)בטומאה, שכתוב (ויקרא כמו הקול תוצאות  שממנו  יראתו ישמור גם נשמע. קולו אין אזי בם", "ונטמתם
וזה חיצונית, יראה לו יהיה שלא גבורותיו", ג)"ורעם פרק  וכו ',(אבות  חכמה אין יראה אין אם יראה'; אין חכמה אין 'אם

לעיל. כמובא וכו' מצה בבחינת  שהוא הצדיקים בין  המחלוקת  ענין דבריו  בהמשך  ועי"ש עכ"ל.



תשע"ז  בלק פר' טו של"ס

כי מקר"ש , גבוה יותר  שהוא וכלה חתן  שמחת  של

עצמו. היחוד שמחת הוא

 úòãä  ìáìáì  íòìá 'éì÷ øáâúî øåãå  øåã  ìëá

 úåãåäìå  íéøãâ úåùòì êéøöå  äùåã÷ã

 ãåçéäå  äùåã÷ä êøãìå  íé÷éãöì

äæå נחש מבחי' להתבלבל שלא העבודה עיקר

הדורות בכל קורא וזה בלעם, רצון שזה וקסם

הוד  בבחי ' פוגם וזה כאלו, מדברים בלבול שיש

שהנוק' צריך כי דאטב"ח, ק"ץ ידי  על הנבנה דנוק'

להיחוד  מודה אינה וכאשר להיחוד , תודה

הפגם  נגרם ואז  דנוק ', שבהוד הגבורות  מתגברים

הי ' יתוקנו לעתיד  אך  הצדיק, דיוסף  טיפין  הי ' של

יודו ישראל שכלל דהיינו דנוק ', ההוד ויתוקן טיפין 

הצדיקים  כל באמת כי  הפשוט, האחדות  סוד לגודל

אביך  אלקי  את 'דע של הענין לגלות רק רצו

שום  כלל אין  ולעולם דרכו, לפי אחד  כל ועבדהו '

להתרחק  וצריך  הצדיקים, בין  אמיתית פלוגתא

ונכנסים  ה' לדרך  שנכנסים ידי על והוא הקלי ' מכל

של  הדעת שהוא השלם, היחוד של אמת לדעת

הקדושה. עיקר  והוא ית ', בהבורא תמידית דבקות

' äå בכל צריך כי  ועוד , עוד  להתחזק  שנזכה יעזור 

הקלי ' מכל להתרחק יותר להתחזק  שנה

להפיל המת ומנסים שעה ושעה יום יום חדשות 

אמת לצדיקי  להודות וצריך הצדדים, מכל האדם

לחשוב  ולא ישראל, לכלל חדשים גדרים שמביאים

הוא  הקדושה ועיקר  נכון , אינו  כי גדרים, צריך  שלא

כל  ולקבל לצדיקים להודות  שהוא דנוק' הוד 

הצדיקים שעושים זו הגדרים בפרשה  נשמ"ח (עי'

וכו') מזה וגדר  מזה  גדר ענין  כך בביאור  ידי ועל ,

ניצוצין  הי ' שתיקן  בנימין כמו להמלכות כלי  נעשה

דהיינו יוסף , שם על בניו י' שמות שקרא ידי על

של  הפגם לתקן התחיל ובזה להניצוצין כלי  שעשה

כלי. להם היה שלא ניצוצין הי'

ïëìå גדרים מיני כל לעורר צריך אדם כל

שיכול  ובמקום בביתו אחד וכל להקדושה,

אליו, הקרובים לאנשים לעורר  צריך לעורר

יותר  שמירות לעשות  בנפשו לפעול צריך  ותחילה

כל  להשפיע שיכול פועל וממילא להקדושה, גדולות

האדם  וכאשר  וחבריו, לתלמידיו או בביתו  אחד

הנה  בידו , רומח בבחי' בהיחוד  יותר  דבוק עצמו 

אחד  שכל יעזור  וה' לאחרים. להשפיע אפשר  עי "כ 

עד  בהיחוד ויותר יותר דבוק  יהיה מדרגתו כפי 

עד  בהקדושה, גדרים עוד  ולהשפיע לפעול שיוכל

גואל  בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  לעין  שנזכה

אמן . בימינו  במהרה צדק 



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדתין  נשמתין
תשע"ז ים דבר פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú  ïåæç - íéøáã úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

à" ááåú úôö  ÷"äéòá ò"éæ ì" æéøàä åðéáøã  àìåìéä

åöø àìù  åéãéîìúå ì"æéøàäî òåãéä äùòîä

 ÷"äéò íéìùåøéá úáù úìá÷ì åîò êìéì

äìà [à ìë ìà äùî  øáéã øùà íéøáãä

.'åâå ìàøùé בעל לכבוד  פתח

המובא  הידוע המעשה עומק לבאר  זי "ע ההילולא

המלך לב)בעמק  פרק טז עת(שער היה וכן וזל"ק , ,

החטא  שגרם אלא זלה"ה, האר"י בימי אחד  רצון

אחת שפעם המעשה, היה וכך  עמו , לילך  רצו שלא

זלה"ה  האר "י  יצא כלה להכנסת סמוך  שבת בערב

לבן , בגדי  ד' לבוש  צפת , לעיר חוץ תלמידיו  עם

בסוד  השבת לקבל כדי ומכנסים. ושופיצא הילראק

לי"י הבו  לדוד  'מזמור מתחיל השדה, נצא דודי  לכה

[כנראה  השבת, לקבלת מיוסד ופזמון אלים', בני 

אלקבץ  הר"ש  שחיבר  דודי' 'לכה פזמון  על הכוונה

מלך ', 'י "י ומזמור  השבת', ליום ו'מזמור זי"ע],

הרב  אמר משוררים שהיו ובתוך נאה. בניגון

קודם  לירושלים שנלך  רצונכם חבירים, לתלמידים,

היא  וירושלים בירושלים, שבת ונעשה השבת,

פרסאות. וחמשה מעשרים יותר מצפת רחוקה

וקצתם  בכך , שומעים אנו  התלמידים קצת  השיבו 

כיון  לנשינו, אותו  ונודיע מקודם נלך ואמרו השיבו 

חרדה  הרב נתחרד לביתינו ' מקודם 'נלך  שאמרו ,

בנו היה שלא לנו, אוי  ואמר לכף  כף  והכה גדולה,

בפה  משיבים כולכם הייתם שאלמלא להגאל. זכות

היו תכף גדולה, בשמחה לילך  רוצים שאתם אחד

עומדת השעה היתה שעתה ישראל, כל נגאלים

לאיתנו הגלות חזר בדבר שמאנתם ומתוך  להגאל,

עכ "ל. הרבים. בעונותינו 

ì"æéøàä éãéîìú  äì  åëæù äìåãâä  äâøãä

øàéáå [ áדרבינו ומקום בזמן  דהנה בזה

צפת בעיה"ק בשבתו האריז"ל

החסד  כמש"כ  אר"י עיירות מכל זך אוירה [שכידוע

יגלאברהם נהר ג  הזך )á(מעין אוירה ומסוגל ,

התגלות אז היה העליונה], החכמה סודות  לקניית

ונשגב  עצום באופן בתחתונים אלקות וגילוי  רוה"ק

עד  הק', היחודים דרכי הק ' תלמידיו  לכל ולימד

את להרגיש  הקדושים האריז "ל תלמידי  כל שזכו

חב"ד  חסידות בלשון  הנקרא במוחש, הש "י  דבקות

שם) ובנסמן ה' אהבת ערך חב"ד  הערכים ספר (עי'

במורגש ". "דבקות 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שם ב. כחשבון כ "א עולה במ"ק צפ"ת  והנה הכולל  עם צפ"ת  כמו כ "ב  עולה במ"ק נצח לנצח , רומז צפ"ת  שם, זל"ק
המציל  מקלט מערי א' היא ולפיכך  הכתר, משם גמורים רחמים של מדות בי"ג בה הדר עם שמתנהגים לרמוז אהי"ה
סוד בה להשיג ומזומנת  מוכנת  שצפת לרמוז התורה אותיות  כ "ב  כחשבון כ "ב  המלה ועם כ "א במ"ק צפ"ת  וגם נפשות
עכל "ק. תורה. אין קמח אין אם בסוד קמ"ח  בגי' נצ"ח  וגם צפת  כאויר ישראל ארץ בכל זך אויר ואין תורה של עומקה



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח יז ליקוטי 

' ùâøåîá  úå÷éáã' ä  íå÷î

äðäå [âההרגשה אלקותמקום שם (שנרגש 

בלשון בהרגשה) הנקרא מקום הוא ,

ולמטה' 'מחזה פרצוףהקבלה עמידת  מקום (ששם

בקבלה) כידוע הקטנה נעליתרחל דרגה יש אך ,

לאה  פרצוף עמידת  מקום והוא מההרגשה,

היא  בהש "י  הדבקות ששם ולמעלה, מחזה העומדת 

בהרגשה, יורדת  שאינה יותר  נעלית  דבקות

מורגש '. שאינו  'דבקות  חב"ד ובלשון

òìñä  úàëä àèçã éîéðôä øåàéá

 äðäå [ãזי "ע מקאמרנא מהגה"ק (בהיכלאי'

משרע"ה הברכה) הכאת חטאת בענין

של  הדרך  על מרמזת  האבן שהכאת ומבאר לסלע,

וזיווגי הכאת ע"י נעשים שהם הק', היחודים

העליון  הצור  נפתח דעי "ז  דהיחודים, הק ' האותיות 

משרע"ה  שהכה וע"י  העליונים, המים את להשפיע

דרך  אך  היחודים, דרך  את עי"ז לבנ"י  לימד  להסלע

לנשמות אלא נפש, לכל שוה אינה הק' דהיחודים זו

דאצי')גבוהות  רחל (נשמות שמבחי' לנשמות או 

למב"י) השייכות  שמעולמות(נשמות  נשמות  רוב אך  ,

היחודים  מדרך רחוקים שהם איך מרגישים הבי "ע

מקאמרנא  הרה"ק כ' דבר של שלאמיתו [אע"פ

ויקהל ) פר' הברכה לצדיקים (היכל  התקשרות שע"י 

יחודים  לייחד מישראל אחד כל משום â יכול והיינו  ,[

[וכדאיתא  לאה לבחי ' שייכים דבי"ע נשמות שרוב

ומהרה"ק וישב פרשת אור תורה התניא (מבעל 

קבלה) ספרי ועוד  זי"ע היה מקאמרנא אדה"ר  שחטא

חלק  וע"כ לאה פרצוף בבחי' שהיתה חוה ע"י 

הבי "ע  עצמות  ממנה ונהיה נמשך  לאה מפרצוף 

אחרי  מאצי' לאה פרצוף  כמעט יורדת  אין עתה (וע"כ

פ"א) בירידתה כ "כ  נשמותשנפגמה רוב וע"כ ,

וע"ז  לאה], לבחי' השייכות נשמות  הם שמבי"ע

אל  דיבר  שלא על למשרע"ה הש"י טענת היתה

דרך  על מרמז הוא הסלע אל בפה שדיבור הסלע,

נפש  לכל שייכת זו  שדרך  להש "י , בפה התפילה

רביז "ל ק )[וכדברי סי' תנינא מעלת(ליקו"מ על

מישראל  אחד  לכל שייכת זו שדרך ההתבודדות

קטן ]. עד  מגדול

 êøã ––––  óñåé ïá  çéùî ìöà  äðùéù äúéîä 'éçá

íéãåçéä

åðééäå [ äהשייכת דרך שהיא היחודים שדרך

גזירת יש מב"י בבחי ' הרי  למב"י,

חיות מרגישים אין בנ"י  נשמות  שרוב המיתה,

שאין  מב"י מיתת בבחי ' וזה היחודים, בדרך

בדרך  משא"כ בדרכו , שיש  אלקות החיות מרגישים

לפי יהודי  כל הרי  דמב"ד דרך  שהיא בפה התפילה

שיח  כששופך דקדושה חיות להרגיש יכול ערכו 

הש "י שאמר  וזהו בתפילתו, הש "י  לפני  בפיו 

יב)למשרע"ה כ , בקולי(במדבר שמעתם לא 'יען 

מדבר  היה שאם היינו ישראל', בני לעיני להקדישני 

בפה  התפילה עבודת  את  מלמד היה הסלע אל

ישראל, כל אצל הש "י  מתקדש  והיה בנ"י , אצל

חיזוק  מקבלים היו  וכולם זו לעבודה שייכים שכולם

רואים  כשהיו  להש "י , בפה שלהם התפילה בעבודת 

הסלע  ופותח הסלע אל בפיו  מדבר שמשרע"ה איך 

מימיו. להוציא פיו

' òìñ' ä ìà øåáéãì 'øåö'á äàëää ïéá  ÷åìéçä

øàáîå [å בפעם שע"כ מקאמרנא הרה"ק

ו)הראשונה  יז, בשלח שאז (בפר'

'והכית נאמר הסלע, להכות  למשרע"ה הש "י  ציוה

øåöá,ההכאה שם וניכרת  שנרגש בצור שהכאה ,'

כנגד  כנ"ל שהוא ולמטה רחל פרצוף  בחי ' על מרמז 

_________________________

למשה ג. הראוי קדושה של דבר כל  כי וכו '. וביחודים הקדושים בשמות  בקי להיות עצמך  תרגיל  בני ולכן שם, זל "ק
ויתקשר  יחודים, לייחד  יכול דעשיה רוח ומכ "ש דעשיה נפש אלא לו שאין מי אף  וכו ', כמוני שבפחותים לפחות ראוי רבינו

עכל "ק. כו ' הצדיקים עם יחודו ויתעלה הצדיקים עם עצמו 



לנפשך  חכמה דעה יח

ששם  הצור, הכאת דרך שהיא היחודים דרך בחי '

כמו במורגש , דביקות  בבחי ' חזקה, הרגשה יש 

ששייך  שמי  והיינו הנרגשת, בחוזק  הכאה

להוציא  להצליח וזוכה היחודים לדרך  בנשמתו 

והקדושה)המים האור שפע להמשיך ע"י(היינו

גדולה  דבקות מרגיש  הרי  הק' דהיחודים ההכאה

מוחשית  לבחי'בהרגשה שייכים שהיחודים (כנ "ל 

ההרגשה) מקום שהוא ולמטה מחזה בפעם רחל  אך ,

להכות, ולא לדבר  למשרע"ה הש"י שאמר הב'

מקום  על מרמז שסלע צור , ולא סלע נאמר

הוא  ששם ולמעלה, מחזה לאה פרצוף עמידת 

דרך  כנגד והיינו  במורגש , שאינו דבקות  בחי '

זו בדרך  אך  בהש"י, עי"ז שנדבקים בפה התפילה

במורגש  כ"כ  הדבקות  ניכרת  אין  בפה דהתפילה

בדרך במורגש  הדבקות  ומורגשת שניכרת  (כמו

–היחודים) דלשמה עבודה בחי ' היא דלאה ודרך  ,

כשאין  אפי ' להש"י ולהתפלל לעבוד  שמים, לשם

משרע"ה  היה ואם בהרגשה, הדבקות  מרגישים

בעבודת מתחזקים ישראל כל היו הסלע אל מדבר 

מרגישים  כשאין אף  להש"י, בפה התפילה

בתשובה  כולם לחזור זוכים היו  ועי "ז  במורגש,

ולבנות לאר"י ליכנס  משרע"ה יכול והיה שלימה,

הנצחי. ביהמ"ק 

 é"áîå ã"áî –––– úåòåáùäå íéøãðä ïéðò

ãåò [æשהבאנו מה את  זה לענין להסמיך יש 

שעבר  בשבוע מטו"מ)בנשמ"ח (פר'

מהימנא קטו-קטז)מהרעיא דף משפטים פר' (ח"ב

שסוד  והנדרים, השבועות סוד את שמפרש 

הוי"ה, דשם אחרונה בה' ואחוז  קשור  השבועות

הוי"ה, דשם ראשונה ה' לאות  קשור הנדרים וסוד 

זי "ע צדק  הצמח ביאור בלקוהבאנו  פר' התורה (אור

שם) הזוה"ק דברי על  תתקט בין עמ' שבאמת

אחרונה  ה' לאות  שייכים הנדרים ובין השבועות

הוי"ה היא דשם הוי"ה דשם אחרונה ה' אות (שהלא

הנדרים  ובין השבועות בין והרי פה-מלכות , כנגד

בפה) בן נאמרים משיח בבחי ' הם שהשבועות אלא ,

שאף  דוד , בן משיח בבחי' הם והנדרים יוסף ,

הוי"ה דשם אחרונה בה' אחוזים (דשניהם ששניהם

הק ') שכינה – המלכות  לספי' שמכוונים שיייכים וכמו ,

ד 'אחד' הק ')בד' השכינה הפרצופים (שכנגד  ב' על

ולאה ומב"ד )דרחל מב"י לאחד ,(שורש שמתאחדים

משום  מיתה גזירת  עליו  יש שמב"י  אשכחן  ובכ "ז

החיים  שורש אל להתעלות עצמו  בכוחות שאין

הכח  יש למב"ד ורק  הוי"ה, בשם ראשונה ה' באות

הוי "ה  דשם ראשונה ה' מאות  חיים ולשאוב לעלות

הבינה) השייכים (ספי' דהשבועות  הביאור  וזה ,

דשם  אחרונה ה' לאות רק שייכים מב"י לבחי '

לאות עולים ולא שם רק  נשארים דהם היינו  הוי"ה,

מב"ד  לבחי' השייכים הנדרים משא"כ ראשונה, ה'

שכנגד  ראשונה ה' לאות להתעלות  בכוחם יש 

לנ' הנדר  שעולה נ-דר , בתיבת וכנרמז  הבינה,

בינה. שערי 

––––  ùôð ìëì ïôåà äæéàá êééùù  íéøãðä ïéðò

 úåòåáù  ë"àùî

 åðàáäå [çדרכו שהיתה דהע"ה לגבי שם

נדרים  ידי  על הש"י בעבודת

ללמוד  שיש  להלכה נפסק  וכן לנדור , רגיל שהיה

כדאי ' בעבודה"י, נדרים לידור  דהע"ה של מדרכו

ס"ז)בשו"ע רג סי' במשנה(יו"ד וכדאי ' פ"ג, (אבות 

מרביז"ל מי"ג ) אי ' וכן  לפרישות, סייג שנדרים

ע"י להם שזוכים טובות ומעלות סגולות כמה

ראוי שאין אי ' כלל שבדרך  שאף [והיינו הנדרים,

לבא  שעלול מחשש נדרים לידור כערכנו לאנשים

מכשול נדר,לידי בלא טובות  קבלות  רק עושים (אלא

הנדר) מבחי' הארה איזו ג "כ  ישנה טובות  ,שבקבלות 

רביז "ל בדברי מבואר נז)מ"מ סי' קמא (ליקו"מ

באופן  הנדר אור  לקבל כדי נדרים לידור  עצה

בע"פ  ומקובל מכשול, לידי יבוא לדור)שלא (מדור

כשאוחזו לצדקה פרוטה נדר  שידור  לזה שהעצה

הנדר  סגולת מסייע ובזה מיד, נדרו  ויקיים בידו 

מאמונת שנפל למי  בעבודה"י , ענינים לכמה

לגבי משא"כ ועוד], מכעס ולהנצל חכמים



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח יט ליקוטי 

אף  השבועה חומר מהמדרש  שם הבאנו  שבועות

לינאי שהיו  עיירות שאלפיים באמת , כשהיא

וכדאי ' אמת, שבועת  בעוון  כולם נחרבו  המלך

היראה  שבדרגת  מי  שרק  בחומש ברש "י 

לאמת, לישבע לו  מותר והדביקות  והעבודה

שהיא  היחודים שדרגת הנ"ל בחי' מכ"ז  גם וחזינן 

שוה  אינה השבועה בחי ' כנגד שהיא דמב"י  דרגה

שהיא  בפה התפילה דרגת  משא"כ  נפש , לכל

הרי הנדרים, בחי' כנגד  שהוא מב"ד, בחי ' כנגד 

מישראל. נפש  לכל השוה דרך  היא

 úå÷éáã úâøãì  åéãéîìú  úåìòäì äöø  ì"æéøàä

 úùâøåî  äðéàù  äàìéò

 äðä [è המעשה יתבאר  הנ"ל, כל ע"פ 

דהנה  והתלמידים, דהאריז"ל

שבדורו יוסף בן  משיח כידוע שהיה האריז"ל

תכין' לתוכה מהרה עבדך דוד 'וכסא בכוונת  ,)ã(שעה"כ

שהיו עד  הק' היחודים דרכי  הק ' לתלמידיו  ולימד

יחודים, לייחד  דהאריז"ל בזכותו מצליחים כולם

הכח  כולם שאיבדו האריז"ל פטירת לאחר (משא"כ 

מהרח"ו) מלבד ביחודים לדבקותלהצליח כולם וזכו  ,

כנ"ל, ולמטה מחזה רחל שבבחי' במורגש, גדולה

עיר  – עיה"ק  לירושלים להעלותם רצה והאריז "ל

היא  ששם ולמעלה, מחזה לאה עמידת מקום דוד,

עבודת שבבחי ' עילאה, ה' לשם – לשמה העבודה

במורגש , שאינו  הדביקות  דרך  שהיא היש, ביטול

הכאת דחטא הפגם לתקן האריז "ל רצה ובזה

הסלע.

 ÷éúîîä ––––  äîùì  äøåú ãåîéì ïôåà øåàéá

äàì éðéã

 éë [ é"משרע ניצוץ היה שהאריז "ל ידוע ה הלא

ועוד ) בערכו, הגדולים בשם החיד "א (כמש"כ

מדרך  תלמידיו את  האריז "ל מעלה שהיה ובזה

היחודים דרך שהיא במורגש, בחי'הדביקות  (שהיא

הצור) הכאת ריבוידרך  דרך שהיא דלאה לדרך 

הדביקות הרגשת  ללא אף  לש "ש, בפה התפלה

כנ "ל ) הסלע אל הדיבור דרך היה (שהיא בזה הרי ,

בדור  בנ"י  את  העלה שלא מה את ומתקן  משלים

אח"כ  היו האריז "ל [שתלמידי  דלאה, לדרך המדבר 

משלימים  והיו בנ"י  לכל דלאה זו  דרך את מלמדים

ללמד  המדבר בדור משרע"ה גמר  שלא מה את 

אותם  ללמד האריז "ל ורצה דלאה], דרך את לבנ"י 

בזמנים  ואף המצבים בכל לש "ש עבודה"י דרך את 

בחי ' שהוא במורגש , דביקות  שום שאין ובמקומות 

בבחי ' ג"כ  שזהו ולמעלה, מחזה לאה עם הזיווג

ע"י לאה, דיני המתקת לשם – לשמה תורה עבודת 

תענוג  מורגש  שכשאין  אף  לש "ש, התורה"ק  לימוד

כשאין הדביקות, אף לש "ש  התורה"ק כשלומדים (היינו

לאה  עם יחוד  עושים בזה הדביקות תענוג מרגישים

דיניה) .ונמתקים

äæì  íéãéîìúä áåøéñ íòè

êà [ àé התענוג אל התרגלו שכבר  התלמידים

שמרגישים  היחודים בדרך שיש  הגדול

במוחש  במורגש  ודביקות אלקות  גילוי  בזה

את לשאול שצריכים אמרו גדולה, ובהתגלות

בדרך  להשאר  חפצו שהם מרומז שבזה נשותיהם,

_________________________

הלכנוד. אשר א' יום למוז"ל  ואבטליון שמעי' פי' אשר זו  כונה לכוין צריך תכין בתוכה מהרה עבדך  דוד וכסא שם, זל"ק
להתפלל  לכוין ויום יום שבכל  תפלות  בג' אלו במלות  לכוין שצריך עצמם הם א"ל ושם קבריה' על להשתטח חלב  לגוש
ונודע  כו' לו נתת  ממך  שאל  חיים פסוק על רז"ל כמ"ש רשיעא ארמילוס ע "י ימות ולא שיחיה יוסף בן משיח  על  לשי"ת 
מתפללין  אנו  ועליו  כו' יוסף  בן משיח יתקטיל  דלא בגין מכתשין כמה סביל  דמשה ע"ב דרע "ו תצא פ' בר"מ הזוהר מספר
היתה  שכוונתו  הבין האריז"ל  שכשנפטר המעשה ע"ז מהרח"ו סיים ובמקו "א עכל "ק. תכין. בתוכה מהרה עבדך  דוד וכסא

עצמו . על



לנפשך  חכמה דעה כ 

הנשים, דרך  שהיא שייךההרגשה ההרגשה (שענין

אצל ההרגשה ענין טהרה בהל' כדאי' הנשים לבחי'

ששייכת ולמטה, דמחזה רחל בבחי' אשה שסתם הנשים,

ההרגשה) נתקן לבחי' שלא הגאולה נתעכבה ובזה ,

הסלע. הכאת  חטא

 øåòô úéá  ìåîù  ÷éãöä úîùð  íå÷î  úìåâñ

 úåù÷ä 'éì÷ä íò äîçìîì

ãåò [áé שנראה מה בפרטות  יותר  לבאר  הוסיף 

דייקא להביאם האריז"ל למקום שרצה

שיש  הפנימי  החילוק עמקות וביאר  המערבי , כותל

נשמת בהם שמתגלית הק ' המקומות  כל בין 

בחו"ל, הצדיק  נשמת בחי ' ישנו  שהנה הצדיק,

ובבחי ' פעור, בית  מול משרע"ה קבורת  בחי' שהוא

רביז "ל משרע"ה)ציון ג"כ (ניצוץ שהוא – באומאן

פעור בית סוףמול הוא שבאומאן רביז"ל שאמר (כמו

שורש היה באומאן ושם הקדושה, גבול וקצה

בחיי"מ) כמובא דההשכלה נגנזוהאפיקורסות  ששם ,

ההבלא  בחי' ישנה הצדיק שבעצמות  יוסף, עצמות

מקום  הוא ושם ביותר , הנמוכה בחי' שהיא דגרמי 

עם  המלחמה מקום דהיינו פעור , עם המלחמה

ח"ו שנפל למי  זה מקום מסוגל וע"כ הקשות , הקלי'

עד  בי"ד, ומיתות כריתות  של חמורות  לעבירות

נפשו חיות  עצם כידוע שנפגמה אמונתו (ונפגמה

האמונה) בעצם פוגמים בקדושה חמורות  ,שעבירות 

שם  לחדש מסוגל דהצדיק  דגרמי  ההבלא ובמקום

נפשו, חיות  שורש

åøáñù  ú"ðøäåî éãéîìú úòãá øåàéáä

 é"øàî  óà ïàîåàá  õåáé÷ì àáì áåéçäù

ë" òå [âéמוהרנ"ת מתלמידי  כו"כ היו 

הכרוז  שבכלל שסברו ותלמידיהם

יעדר  לא מאנשיו שאיש  להכריז רביז"ל שציוה

ליסע  שיש בזה ג"כ נכלל ר"ה על אצלו מלהיות 

מאר"י, אף  לאומאן  הק ' ר "ה במאמר לימי  (כמובא

כה  אות  א ענף אהבו' והשלום שגם )ä'האמת  ובודאי ,

הזוה"ק  דברי  על נחלקו לא הרה"קהם (שמביא

ז') באות  הנ "ל  מהימנא ברעיא והוא שעיקר הראב"נ

_________________________

וקדושים ה. חסידים הרבה עוד היו  למעלה, עליונים רבנן הנך  כל דלעומת הוא אמת כי נכחד  לא איברא, שם, מש"כ  נעתיק
בקדושת  להתכלל  להתם מהכא ליסע  החיוב ישראל מארץ דגם שסברו  רבה"ק, ענין על נפשייהו  מסרי ימייהו  כל אינהו  דאף
רבנן  הנך כל  כדברי להו סבירא לא כלומר, להו, שמיעא ולא באומן, אשר הק' גופו גניזת במקום הנעשה הק' הקיבוץ

ישראל בארץ שהיה קארדונער ישראל  מוה"ר להגה"ק שבמכתבו  ז"ל , מטעפליק אלתר מוה"ר הגה"ק וכגון (שארית דלעיל ,

לב) מכתב עצומות,ישראל מניעות לו  יש הזאת  בשנה ז"ל אדמו "ר ציון על  לנסוע שגם מבין אני מכתבו  "מכתלי לו  כתב 
הק  ציון על  להשתטח עכ"פ  עתה ויבא המניעות  כל על יתגבר שאעפי"כ  לעוררהו  באתי זצוק"ל אך אדמו"ר של והנורא דוש

שבאם  הגלגול מענין ז"ל  רבינו שאמר ממה שדיבר בעת  ז"ל  מוהרנ"ת שאמר מה לכם גם ידוע  הלא מזה, גדול דבר שאין
היה  שאם מוהרנ"ת סיים ואעפי"כ  העולם, בזה עצומה בסכנה להיות  יתגלגל  שלא לו יועיל דא מיר מיט עקט האדם יאמר
בדיבור  כשיעמיק בקדקדו  מוח  לו שיש ומי להתגלגל, גם מרוצה היה אדמו"ר ציון על  להשתטח גם יזכה  שכשיתגלגל  יודע 

הגלגול ". מסכנת הרבה קטנה היא לארץ בחוץ להיות הסכנה כי ובפרט וד"ל , שלו , הציון גדולת מעט  יבין הזה
בשש"ק  דאיתא עובדא וכהך ז"ל, מוהרנ "ת  בהגה"ק ז"ל  יצחק במוה"ר ז"ל מיכל מוה"ר להגה"צ סבירא הוי זה דרך ועל 

תלג) סי' רסח .(ח"ד בח"ה שם הנזכרת העובדא  מתוך  וכמוכח  באומן, שדרו  מאנ "ש להרבה ליה סבירא הוי וכן ,
תרפ"ג בשנת ז"ל בארסי שמשון למוה"ר במכתבו ז"ל  ליאבאונע געציל אליקים מוה"ר צ')ואף ישראל כתב (שארית 

דער  אז ז"ל  הבעש"ט מאמר נא יזכור ישראל ], בארץ [שהיה וועקסליר נ "י שלמה לר' בפר' אנ"ש לכל  שלום בתו"ד,
דעת  היתה וכן באומן. דרבינו  קדשו  לציון בדייקא שיסע לו  לרמוז וכיון ע"כ. ברמיזא, לחכימא ודי מעזיבוז, אין איז ארון

צדיק. שערי בספר נמי וכמבואר טהורות, אמרות  בספרו כמובא ז"ל  שטערנהארץ אברהם מוה"ר
לזכות  כדי ובנפש בגוף  רבות ביגיעות  להתם מהכא ליסע וטרחו רב  מעשה דעבדי וטובים גדולים מהם לאיזה מצינו  ואף

צדיק שערי בספר המובא וכגון גניזתו, במקום הנעשה הק' בהקיבוץ ו')להשתתף  הותיקים (מכתב החסידים "שאנ "ש



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח כא ליקוטי 

ולא  המערבי  בכותל הוא הצדיק נשמת מקום

י "ל  אלא שבחו "ל, פעור בית שמול ציונו  במקום

שורש  שהיא השנה שבראשית הוא בזה שדעתם

הנפש  חיות שורש לחדש  לרדת צריך  השנה

פגם  שלא מי  ואף דהצדיק, דגרמי ההבלא במקום

ערבים  ישראל כל הרי בי "ד , ומיתות בכריתות  ח"ו 

בית מול הצדיק  נשמת למקום וכשיורד לזה, זה

לשם, שנפלו  לנשמות  התיקון  ממשיך  פעור,

בכריתות שנפלו מישראל שישנם שע"י  ובפרט

השפעה  איזו  בע"כ משפיע הרי "ז  בי "ד , ומיתות 

בנ"י נשמות כל על גם זה לרעה קשורים שכולם ,

השנה  בראשית  לעסוק אחד כל על יש  וע"כ  בזה,

זה. בתיקון 

 ÷éãöä úîùð íå÷îá ãçåéî ïå÷éú ùé  ò"åëì

ì"åçáù

ïëå [ãéאלו שאף הנ"ל בקונטרס  שם הבאנו

שאין  שסברו מוהרנ"ת  תלמידי  מגדולי

לאומאן מאר "י  לר "ה לצאת  שהבאנו חיוב (כמו

ששמע  זצ"ל בענדער רלוי"צ מהרה"צ שתח"י מהטעי"פ

הדעה  היתה שכן זי"ע הראב"נ  מרבו פעמים הרבה כן

בברסלב) הדורות  במשך יותר והפשוטה הריהמקובלת  ,

בהתקשרות הצורך  את בדבריהם הזכירו בכ"ז 

שבאומאן  הקיבוץ אל הראב"נ å שבלב הרה"ק  וכן  ,

בביאוה"ל קנה)זי "ע דבריו(מאמר בתוך אתæ מזכיר 

העיקרי ממקומו  עת  בכל רביה"ק  נשמת ירידת 

פעור  בית  מקום אל הקדשים, בקדש  שבאר "י 

_________________________

להיות  לאומן מכאן ממש נפש במסירות תמיד נוסעים היו  הקודש, ארץ ערי ובשאר צפת ובעיה"ק ירושלים בעיה"ק שישבו 
וכו'". ילדותו  מימי עוד זוכר שהוא שטערנהארץ אברהם ר' לי וסיפר הקדושים. השנה ראש בימי אנ"ש כל עם ביחד  שם
הנמל  עיר היה ושם תר"ע , שנות בסביבות ביפו  דר שהיה ז"ל  פרידמן העשיל שמואל מוה"ר הנעלה החסיד  אישתעי וכן
וכמה  כמה על  מעיד  שמואל  תולדות הנקרא שרשם תולדותיו ובספר לארץ, לחוץ לצאת האניות  מפליגות היו משם אשר
שנה  בכל  בשמותיהם אותם שמונה שם עיין השנה, ראש על  לאומן ההם בשנים נוסעים שהיו קדישא מארעא עליון חסידי

ושנה.
זצ"ל  הורוויץ שמואל מוה"ר הגה"צ מלשון לדקדק יש ס"ג)וכן פרק ח"ג שמואל תלמידי (ימי שלומינו  אנשי דמנהג ,

נוסע. היה ליסע  שיכל דמי והרי במירון, להתקבץ לאומן השנה ראש על לנסוע יכלו  שלא בצפת  שהיו  הזקנים מוהרנ "ת 
שמואל  ימי בספר עוד  פח )ועיין פרק  שלמה(ח "א ומוה"ר ז"ל  הורוויץ שמואל מוה"ר השתוקקות ז"ל מגודל קאוולער

ליפעל לייב הירש ממוה"ר נודע  זה דרך  ועל דרבינו, הק' בציונו  השנה בראש להיות  ישראל מארץ של ליסע בצילו (עיין

ביסורים.רבי) מדוכא בעודו האחרונה בשנתו  לאומן ונסע  בנפשיה, עובדא שפירא שמואל  מוה"ר עביד  וכן ,
צדיק  שערי בספר עוד דהגה"ק (הנ"ל)[ועיין ז"ל, קעניג גדליה מוה"ר מהגה"צ קודש אגרות  והוא לאחרונה, הנדפס

ליסע  מאד נפשו מסר תובב "א, עיה"ק בירושלים פה זקנותו  לעת  שנתיישב  ז"ל  נפתלי מוה"ר בהגה"ק ז"ל אפרים מוהר"ר
דרבינו]. קדשו לציון ושנה שנה בכל מהכא

במכתבו. שכתב ז"ל , במוהרנ "ת  יצחק ממוה"ר שם ח )הבאנו  מכתב בסופו לתרופה להיותכל (עלים תזכו אתם בזה"ל ,
בשם, השנה ראש על  הקדוש הקיבוץ בין מפהימיכם שלי ונשמה רוח בנפש ביניכם  אהיה  אשר ואנכי הקדושים בזכות 

שם עוד  כתב וכן ע "כ . המה, ז )בארץ ונשמתי ,(מכתב רוחי בנפשי שלנו הקדוש להקיבוץ מפה עצמי נתקשרתי ,ואנכי
ע"כ. שלנו'. להקיבוץ הקדוש בזכותו עצמי קשרתי השנה ראש בערב  האריז"ל  של  הקדוש ציון על  שהייתי ובפרט

במכתבו  כתב  ז"ל  מטולטשין מוהר"נ  לתרופה)הרה"ק עלים ספר בסוף  בצל (הנדפס יושבים אתם אשר אשריכם בזה"ל ,
קדישא, והנוראארעא הקדוש ציון בעפר  להתאבק ומתגעגעים  משתוקקים קדושת ומסתמא שורש ומצא חפר אשר

ע"כ. וכו'. ישראל ארץ
באגרת  כתב מוהרנ"ת, תלמיד שהיה מטבריה יהודה בר נתן מוה"ר ה')הגה"ק צדיק תליא,(נתיבות  בחביבותא אנן בזה"ל, ,

ע"כ. השנה. ראש על  ז"ל  רבינו  של  הקדוש ציון על  שיתאספו הקיבוץ עם אחד  קיבוץ כולנו אנו  כי

בית ז. תביא אדמתך  ביכורי ראשית הכתוב  סוד שזה האריז"ל, בשם ז"ל  מורנ "ת  מדברי שמעתי "וכן שם, ראב "נ  ז"ל
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והירודות הנפולות  הנשמות  בתיקוני  שם לעסוק

נשמת במקום מיוחד תיקון  יש שלכו "ע והיינו כנ"ל,

את בתשובה הצדיק מחזיר ששם שבחו"ל הצדיק

לתוך  ומחזירם הקדושה לגבול מחוץ שנפלו  אלו 

הקדושה. גבול

äâøã 'éçáá ì" åçáù  ÷éãöä  úîùðã ïå÷éúä

ùâøåîä úå÷éáãã  äðè÷ä

äðäå [åè הוא בחו"ל, הצדיק  נשמת של התיקון 

הבריאה  עולם של הדבקות בחי'

אבא  דיסוד  אור  ובבחי ' דאח', תיקון  בחינת שהוא

בע"ח, כמבואר באח' ע"ג )שמאיר ל "ז דף ל "ב (שער

במדרגה  המורגש ' 'דביקות ג"כ זו  דרגה ונקראת

רח"ל  שנפלו  שנשמות והיינו  והיסודית, הקטנה

היסורים  את  במוחש  מרגישים ועוונות לחטאים

שנפלו החיות ואיבוד  והמר "ש העצבות  ואת

לעצמם  להחזיר מבקשים והם חטאיהם ע"י  אליהם

היסודית הדביקות  והרגשת החיות הרגשת את 

אף  [והיינו העוונות , של מהרע שיצאו ע"י  בהש"י,

גדולה  בדרגה אינם ה"י  לחטאים שנפלו  שנשמות

המורגש דביקות היחודים של שע"י לעיל (שהזכרנו

ולחזור וכו') מהרע לצאת מחפשים שהם מה מ"מ ,

דביקות דרגת לבחי' נחשב הר"ז  הקדושה, לגבול

שהם  איך ובפועל בחוש מרגישים שהם המורגש,

העוונות, ע"י  החיות  ולאיבוד ולחושך  לרע נפלו

דהקדושה, והשמחה החיות לתוך לשוב ורוצים

דרגה  היא מ"מ מצומצמת דרגה שהוא שאף 

מרגיש  מישראל נפש  שכל האדם, בנפש מורגשת

בתשובה  וחוזר  מהרע כשיוצא אלקות חיות בפועל

הקטנה  דרגה בבחי' זה נקרא וע"כ  להש"י],

המורגש . דדביקות 

úîåòìå הוא ישראל שבארץ הצדיק  נשמת זה

שכתב  כמו  דאיתכסיא עלמא בבחינת 

במכתבו זי "ע קארדינער ישראל ר' הרה"ק 

שארץ  והיינו  ב'. מכתב ישראל שארית שבספר 

ולמעלה  מחזה דרגה שהוא לאה, בחי ' הוא ישראל

לגלות שרצו צדיקים ויש הרגשה. מן למעלה שהוא

במורגש הדביקות הצדיקבחי ' מדריגת (שהוא

לארץ) בחי 'שבחוץ לגלות  שרצו  צדיקים ויש

כמו נצרכים ושניהם מורגש , שאינו הדביקות 

במעשה  האריז"ל ורבינו הנ"ל. במכתב שכתב

דביקות לאה, של עליונה בחינה לגלות  רצה הנ"ל

העולמות לתיקון  נצרך  היה שזה מורגש, שאינו 

ההוא. בעת השגתו  לפי 

 úîùðã ïå÷éú –––– ' ìàøùé  òîù'ã ãåçéå ïå÷éú

ì"åçáù ÷éãöä

ùéå [æèזו דרגה הצדיקלהמשיל נשמת (דתיקון

ישראל'שבחו"ל ) 'שמע לכוונת

ד 'מוחין  תיקון  אל מכוונים ששם שבקרי"ש,

המורגש  דדבקות  הקטנה דרגה שבבחי ' דיניקה',

דקרי"ש  שיחוד וכידוע מישראל, א' לכל השייכת 

חמורות עוונות על אף  המכפר  דמסי"נ יחוד הוא

שמחזיר  שבחו"ל  הצדיק  נשמת  של  התיקון (בבחי'

בס' מהחיד "א כן כדאי' בנ"י, נשמות את בתשובה

מאמרי  יששכר בבני ומובא ז' דרוש אחדים דברים

מ) ד , לבחי 'תשרי שייך  מישראל אחד  כל וע"כ  ,

דקרי "ש  מוסרים יחוד שבישראל  קלים שאף  (וכדחזינן

וגו') ישראל  ד'שמע פסוק  באמירת  ומתים ,נפשם

החיות, דשורש  התיקון  בבחי' הוא דקרי "ש  שיחוד 

אחד  לכל שייכת זו  שהרגשה האמונה, שורש 

מישראל.

_________________________

נפלאה  בעליה לשמים עולה כמוהו  ומי אלקיך , ה' בית אל הוא הגדולות, הנשמות  והתעלות שהסתלקות וכו', אלקיך  ה'
כנ"ל כזאת , לארץ שבחוץ זרה  ועבודה  פעור בית מול שבקבורתו הירידה  לתכלית הזה בכח ויעלה ויורד  שיוציא עד  ,

ובחבורתו פסוק על  הקדוש בזוהר שכתוב  כמו  הנ "ל , והנחשק הנחמד ומקומו  לארצו  להביאם ישראל נפשות לכל גם
ע"כ. וכו', לנו. נרפא בגלותא עמנא דאיתחבר 



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח כג ליקוטי 

 éãéîìú  äéìà  åëæù äâøãä 'ãçà'ã ãåçé

ì"æéøàä

ë"àùî [æéשזכו הגדולה במורגש ' ה'דבקות

וכן  האריז"ל, רבינו  תלמידי אליה

תורת בלימוד  הדביקות ע"י עתה אליה זוכים

על  השתטחות וע"י האריז"ל רבינו ותורת רשב"י 

שזוכים  הדרגה היא ובצפת , במירון  הק ' ציונם

התשובה עשיית אחרי  היניקה אליה דרגת (שהיא

ישראל ') המורגש ד 'שמע דביקות  בחי' שהוא ,

חיות בתוספת  היינו ולמטה, מחזה רחל של בדרגה

ועסק  הקבלה לימוד  ע"י בעבודה"י , מורגשת  גדולה

גדולה  דביקות עי"ז שניתוסף עד  הק' היחודים

נפש  לכל שוה אינה זו ודרגה בעבודה"י , מורגשת

רחל  שמבחי ' לנשמות או גבוהות לנשמות אלא

שבקרי"ש  ד'אחד ' הפנימית  כוונה בחי' היא כנ"ל,

דקרי"ש ) דמסי"נ יחוד נשלם 'ו"ק (ששם מתקנים שבו  ,

דביקות של הדרגה בחינת  וזו דגדלות' דמוחין 

השלם בני במורגש של המורגש הדבקות בחי' (שהוא

וכנ "ל ) יחודים המייחדים .העליה

 é"ðá úðòè  ìò ä" òøùî äðòù  äáåùúä  äî

íúëøáî  òøåâù

óéñåäå [çé התיקון מעלת  את בחי' בעוד  לבאר

שבחו"ל, שבאומאן  רביז"ל ציון  של

אבותיכם  'ה"א עה"פ בפרשתינו רש"י דברי ע"פ

כאשר  אתכם ויברך  פעמים אלף ככה עליכם יוסף 

נותן  אתה למשרע"ה בנ"י שטענו לכם', דיבר

'אשר  הקב"ה הבטיחנו שכבר  לברכותינו , קצבה

'זו משרע"ה להם וענה וגו', למנות איש  יוכל אם

לכם', דיבר  כאשר  אתכם יברך  הוא אבל היא משלי

שכבר  שכיון  משרע"ה תשובת תמוהה ולכאו '

בברכתו הרי  שלו, מזו מרובה ברכה הש "י  הבטיחם

הש"י, מברכת  גורע בנ"י)לכאו' שטענו ומה (כמו ,

יש  האם וכי משלי', 'זו משרע"ה להם ענה תשובה

לבנ"י ולהשפיע לברך  עצמי  כח למשרע"ה ח"ו 

של  ברכתו  כח כל והלא הקב"ה, מאת שלא

והלא  ה' מאת הברכה להם להמשיך היא משרע"ה

וכנ"ל. מזו מרובה בברכה בירכם כבר הש "י 

'éì÷äîå äøéáùäî  ìéöîù íåöîöä úìòî

øàéáå [ èé א"ל בגימ' ש 'משה' הידוע ע"פ בזה

על  מרמזים אלו ששמות שד"י,

הבריאה  דעולם ששם [כידוע דבי"ע, הצמצום

הבי"ע) ואי '(ראשית  א"ל-שד"י], השם הוא

הידועה  הקדומה השבירה מטעמי  שא' מהאריז"ל

להאורות הצמצום בחי ' היה שלא מחמת  הוא

מועטים)הגדולים וכלים מרובים אורות .(בבחי'

ïëå שהם הפיאות , ב' ע"י היא הקלי ' שהכנעת אי '

הצמצומים  בבחי ' שהם הראש , מיצרי בב'

מקאמרנא  מהרה"ק אי ' וכן הקלי ', את  המכניעים

באר זי "ע משה הואיל  עה"פ דברים ר"פ הברכה (היכל 

שאי"ש וגו') וגו ', הצילנו מצרי 'איש הפסוק  על

שמות שהם הנ"ל שד "י  ד-א"ל  ר"ת על מרמז 

וצמצום)הצמצום, מיצר על  המרמז – מצרי' 'איש ,(וזהו

הקלי', מיד  מציל זה וצמצום מיצר שדוקא לרמז 

שמרמז  במצרים', מצרים ד 'סכסכתי הפסוק ובבחי'

המצילים  הם דהקדושה והצמצום המיצר  שדייקא

דהקלי'. המיצרים שער מידי חיים בעץ כל  שכתב (כמו

ג ') פרק  .כ "ו

'é"ãù ì÷'ã  íåöîöä úâøã ,'éìùî  åæ' øåàéá

äæå [ëשאני משלי', 'זו משרע"ה כוונת  הוא

והורדתי בברכה, צמצום שעשיתי 

פעמים, אלף  ברכת לדרגת  סוף דאין ברכה מבחי '

דרגה  היינו שלי , דרגה משלי , הוא זה צמצום הרי

הצמצום, דרגת שהיא 'משה', שבגימ' שד"י' ד'א"ל

עם  להלחם שבכוחו  לטובתכם הוא זה שצמצום

יוכל  זה צמצום וע"י הברכה, המונעים הקלי'

שאת ביתר  בכם להתקיים ויוכל הכלי  להבנות

ביחוד  שאף דאי' מה מובן [ועפ "ז הקב"ה. ברכת 

'קל  כונת אל אף  לכוין יש  דשב"ק  דמנחה הגבוה
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אף  ונצרך  שמועיל הצמצום, בחי' שהוא שד "י '

הג  כנ"ל].במקומות  בוהים

'éçáá  ì"åçáù  ÷éãöä úîùð  íå÷î úìòî

íåöîöä úìòî

, åððéðòáå [àë התיקון מעלת בחי' הר "ז

שבחו"ל, הצדיק  דנשמת

דגרמי הבלא דקטנות , מוחין בחי ' היא ששם

עם  הלוחם הצמצום בחי' והיא הצדיק , שבעצמות 

ומקושרים  המערבי  שבכותל אלו  אף  וע"כ הקלי',

שבאר"י, הצדיק  נשמת עיקר של הגבוהה לדרגה

בזה הידוע הראב"נ קנה)[וכלשון  סי' (ביאוה"ל 

הקודש  במקום היא הצדיק  נשמת  מקום שעיקר 

צריכים  משה], ס "ת  תהי'ה קדשי 'ם קד'ש  במקום

בחי ' שהוא שבאומאן  רביז"ל ציון אל להתקשר ג"כ

הקלי ' עם שלוחם שבחו"ל, הצמצום (וכמו מעלת

בהערה) לעיל  אף שהבאנו המערבי  בכותל [משא"כ  .

בליקו "מ  אי' מ"מ הצדיק , נשמת  מקום עיקר שהוא

רי"ט) סי' הש "י(קמא שקרע אמרתו' 'בצע עה"פ 

הביהמ"ק  שהוא הלבוש בחי ' את  ביהמ"ק בחורבן

בחי ' את  שם וחסר  האור , להחזיק  הלבוש  שהיה

הצמצום].

 ãåã  úéá éëìî úøåá÷ íå÷î –––– ïåéö øä  úìåâñ

äðäå [ áë ושל חו"ל של אלו  דרגות  לעומת 

פרצוף  עמידת  בבחי ' שהם הגליל

בבחי ' היא עיה"ק ירושלים הרי ולמטה, מחזה רחל

ראשונה  ה' למקום לעלות בכוחה שיש  לאה פרצוף 

הרי גופא ובירושלים וכנ"ל, חיות משם ולהמשיך –

מקאמרנא הרה"ק  דברי כמ"פ  (בפרשתהבאנו 

פי  על  טובא מקומות ובכמה העגלות  בסוד  הנשיאים

צבי  עטרת  בספרו מזידיטשויב מהרצ"ה הגה"ק  דברי

ע"א) קפו דף  ציון וישב הר  למקום (מקום שמתחלק

דוד ) בית  מלכי המערבי,קבורת  הכותל ולמקום

הוא  דוד, בית מלכי קבורת ציון  הר שמקום והיינו

הדרך  לקנות המקום שם ומסוגל לאה, פרצוף מקום

ודיבורי תפילות ריבוי  ע"י  החיות ולהמשיך לקבל

פרקי ריבוי ובאמירת בפה, להש"י התבודדות

לש"ש  הדביקות )תהלים הרגשת  ללא ובבחי '(אף ,

דב"ן  דב"ן נמוכים)מוחין מוחין עולים (שהם אך 

לה' שעולים הנדרים דרגת  בבחי' גבוה, למקום

המלך ', 'חיי  הנקרא מקום עילאה, בינה עילאה,

להמשיך  עולים להש"י בפה הדיבורים ע"י וה"נ

עילאה. מהבינה חיות 

 éáøòîä ìúåëä íå÷î  úìåâñ

ìúåëäå [âë שם שנמצאים מקום הוא המערבי

ולאה, כתר רחל בתוך לאה (עקבי

שערים) פתחי בספרו חבר מרי"א כדאיתא דרחל

גילוי יש  המערבי  שבכותל העבר  בשבוע וכמש"כ 

המקדש )דדהע"ה בית  יסודות בן (שבנה שלמה עם ,

ביהמ"ק )דוד כל  ובבחי '(שבנה בקבלה), ב"ן (הנקרא

מסוגל  המערבי  שהכותל היינו דמ"ה, ב"ן  עם דב"ן 

היחודים, לעסק  והן בפה, והתבודדות לתפילות  הן

התפילות, שע"י מורגש שאינו  הגבוה דביקות  היינו 

היחודים, עסק  שע"י  המורגש  דביקות  עם ביחד 

נפש  לכל השוה דרך  בכלל זאת  שיהא שיזכו  באופן

מישראל.

äìôú é" ò ïéçåîä êåëéæ –––– äàìå  ìçø ãåçé 'éçá

íéãåçéä úâøãì àéáîù äôá

 åðééäå [ãë היחודים שדרך ביארנו  שלעיל שאף

לכל (לכאו')נראית  שוה שאינה

ללא  ביחודים לעסוק  שרוצה מי רק זהו נפש ,

להש"י, התבודדות  ובדיבורי  בתפילות  שמרבה

אם  הק', מהיחודים חיות  לקבל  להצליח יכול  אינו (שאז

ומחזה  שמרחל המיוחדת נשמה או גבוהה נשמה אינו

זה) לענין השייכת דהע"ה ולמטה, של הדרך ע"י אך  ,

וכמו בפה, להש "י  ובדיבורים בתפילות  שהרבה

רביז "ל צו)(ליקו שלימדנו  סי' תנינא לכה"פ "מ לדבר 

שלו בלשון  בדיבורים להש"י יום בכל אחת  שעה

מישראל, נפש כל אליו שמסוגל דבר שזה להש"י,



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח כהליקוטי 

יתייחדו ואז שלו  המוחין יזדככו זאת  וכשיעשה

גם  כן שעושה אחד  כל ויוכל ולאה רחל פרצופי 

היחודים  בעסק דקדושה גדולה חיות ולקבל להצליח

שם  שיש  המערבי  בכותל היחוד בבחי' וזה הק',

הנ"ל  היחוד בחי' היינו  כנ"ל, ולאה רחל בין היחוד

דבי"ע, נמוכות  נשמות בבחי' שנשמתו מי  שאפי '

שמרבה  ע"י  הרי  היחודים לעסק שייך  שאין

רחל, פרצוף  עם מתחבר  להש"י תפילה בדיבורי 

ונהיים  הגדולה רחל בבחי' לאה, למקום רחל ועולה

ומתעלה  נפש , לכל השוה תפילה בבחי' היחודים

ולמטה  מחזה רחל מדרגת היחודים דרגת גם

היחודים  שנהיים היינו ולמעלה, דמחזה לדרגה

התפילה. בדרגת  היחודים ונחשבים לאה, במקום

יחוד , של נוספת בחי ' בליקו"מ ב' בתורה עוד [ועיין 

והיינו מהיחודים, כוחה מקבלת  שהתפילה

נוקבא  החוטם למקום עולה שבפה שהתפילה

יוסף , בן  משיח תפילת  בחי' שהיא ד'פרדשקא',

יוסף ' פור "ת  'בן  היחודים)בבחי' שמות  כל  ,(שבגימ'

מהיחודים  כוחה הזאת  הגבוהה התפילה שמקבלת 

דשב"ק מוסף תפילת  בבחי' וזה (שהתפילה עיי "ש ,

שבמוסף ) התורה מפסוקי הכח דרגתמקבלת  שהיא ,

הגדולה]. רחל

íä  íé÷éãöä  ìù íéãåçéäù  ì"æéáø éøáã øåàéá

äìôúäã  úåìîä ùåøéô

ë" òå [ äëאת להעלות האריז "ל רבינו  רצה

שהוא  שב"ק קבלת  בזמן  תלמידיו

הכותל  למקום השב"ק, עם החול דימות היחוד זמן 

שבזה  ולאה, דרחל היחוד מקום שהוא המערבי,

היחודים  של במורגש הדביקות  דרגת את יתקנו

ולמטה מחזה בדרגת  רק יהיו שלא אין שלהם (שזה

וכנ "ל ) נפש  לכל בחי 'שייך עם ויתייחדו  יתעלו אלא

הגבוהה  בדרגה היחודים יהיו  ועי"ז לאה, פרצוף 

מרביז"ל שאי' מה [ובבחי' תנינא דהתפילה (ליקו"מ

קכא) למיסי' אלא בתפילה יחודים לייחד שאין

דהתפילה, המילות פי ' בבחי' אצלו  שהיחודים

לנוכח  הש "י  הכרת בחי' היינו המילות שפירוש 

האמצעי אדמו"ר האמונה)כמש"כ  שער (בתחילת 

היחודים  שעלו שזכה ומי המילות, פירוש עיקר שזה

איך  ביחודים מרגיש התפילה, מדרגת  אל אצלו 

כנגדו לנוכח הש "י  בהכרת היחודים כל שנעשים

ע"י לתחתונים ית "ש  יחודו אור  גילוי  את  וממשיך 

בפה  שנאמרת התפילה בדרגת  וכמו  היחודים, עסק 

וזה  נגדו], לנוכח עומד  שהש"י הכרה מתוך להש"י

תלמידיו את לזכות האריז"ל רבינו  שרצה מה

פי ' בדרגת שלהם היחודים שיהיו  זו לדרגה לעלות

דהתפילה הגדולה המילות  רחל  – ולאה רחל  יחוד  (בחי'

להם הנ "ל ) להשפיע בנ"י  כל את מתקנים היו  ובזה ,

מחזה  רק נשארים כשהיחודים שכנ"ל זו , דרגה

מיוחדות לנשמות  רק  שייכים הם הרי  ולמטה

יחוד  כשנהיה משא"כ  האריז"ל, תלמידי כנשמות

ע"י התפילה, לדרגת  היחודים ומתעלים ולאה רחל

אפשר  הרי התפילות , ריבוי  שע"י  המוחין זיכוך

ולהביא  ישראל נשמות לכל זו דרך ולהשפיע ללמד

כנ"ל. זה ביחוד  התלויה השלימה הגאולה את בזה

 ÷åñòì íéøæåç  úåìãâã ïéçåîì ïéìåòùë  óà

 úåðè÷ã ïéçåî ïå÷éúá

' áå [ åëוירושלים דציון אלו וב"ן דרגות דב"ן (ב"ן

ברכה דמ"ה) בכוונת  אליהם מכוונים

בכוונת הרש "ש בסידור  וכדאי ' דשמו"ע, ראשונה

– דב"ן ב"ן  כנגד  שהוא שמו ' ד'למען  תיבות

ותיבת דמ"ה 'äáäàá 'ירושלים, ב"ן כנגד  שהיא

ציון  –çשעלו אחרי שאף בכוונות אשכחן  ואמנם ,

דקטנות, למוחין  שוב מתקשרים דגדלות למוחין

וכו ' גואלם עליון  לא-ל ד 'תהילות בכוונת  וכדאי'

_________________________

ואח "כ ח. היסוד , מקום שהוא ציון במקום עדיין הוא החיצון, חותם שהוא ירושלים של  החותם הוא שמו' ש'למען ואע"פ 
וכמובן בת  לחוץ, הנכון למקומו  החיצון החותם נדחה – הפנימי חותם – ציון בחי' שהוא דמ"ה ב "ן כשמקבלים 'באהבה' יבת

ח"ן. ליודעי כ"ז



לנפשך  חכמה דעה כו 

שם  שמכוונים וכו', שירה' ענו לך ישראל ובני  משה

בכל  זאת  ומכוונים דקטנות, למוחין  שוב להתקשר 

דשמו"ע ראשונה ברכה בכלהמשך עמקות (וביתר

ישראל עמו את ד'המברך  היחוד סיום עד השמ"ע

הבחי 'בשלום') וזהו  דקטנות , דמוחין  ותיקון  לדחיית  ,

כשנ  שאף  לעיל עיקר שהבאנו במקום מצאים

המערבי, ובכותל שבאר"י הצדיק  נשמת

שבחו "ל  שבאומאן  החיצון מקום אל ג"כ  מתקשרים

שאלו [וכ "ש כנ"ל. ג"כ הבחי ' זאת שנצרך

שבחו"ל, באומאן החיצון במקום הנמצאים

למקום  שאת ביתר  להתקשר  לכוין  שעליהם

העיקרי במקומו שהוא הצדיק , נשמת  של העיקרי

עיה"ק ]. בירושלים והנצחי

 ÷øåæù  ä"òøùî  úîùð –––– éòéáøä øéìèòá

íå÷îì íå÷îî úåìå÷ä

øùé÷å [æëזה המערבי ענין בכותל (שנמצאים

שמול הצדיק נשמת  מקום אל  ומכוונים

להיפך ) וכן שבאומאן פעור המעשה בית  אל ,

קולות להשליך בכוחו  שהיה הרביעי  דהבעטליר

נשמת – הצדיק  בכח יש וה"נ למקום, ממקום

משרע"ה משרע"ה – הרביעי בעטליר בחי' (שהוא

הרביעית ) מדה – הנצח במדת התיקונים האחוז לזרוק

ומאר "י לאר "י  מחו"ל למקום ממקום והקולות 

רביז "ל וכדברי דהלחם)לחו"ל, מעשה ש'יש (בסיום

וכו', כן' גם שם הוא כאן  כשהוא אחד  שהם שנים

דנשמת המקומות ב' על דקאי במקו "א שפירשנו

אחד . שהם שנים שהם ובאר "י , בחו "ל הצדיק 

 úåøá÷ä  úéáìå  íé÷éãöä éðåéöì äëéìä ïéðòá

 è" åéå úáùá

óéñåäå [çë הקדום המנהג שידוע מה לבאר 

שבר"ה  דרביז "ל, הק' בקיבוץ

[וכדאי ' רביז"ל, לציון  עולים היו לא עצמו 

ה)מהאריז "ל דף היחודים על (שער להשתטח שאין

מהפוסקים  ויש ור "ח, ויו"ט בשבת הצדיקים קברי 

אברהם) ומגן בו לבית(כל  לילך שלא שהוסיפו 

כחודש  תחנון  בהם אומרים שאין  בימים הקברות

לציון  והלכו בכך שהקילו  מהחסידים ויש וכדו ', ניסן

לציון  שהלך כהמנח"א וביו "ט, בשב"ק אף הצדיקים

ביו "ט  דיליה ההילולא שחל תשובה הדרכי  אביו

האמרי ציון על לילך גור חסידי  נוהגים וכן  דסוכות

שמביא  וכמו  שבועות , ביו "ט דיליה שהילולא אמת 

צ"ו)המנח"א אות א' מהדורא תורה בשם (דברי ,

עולות שהנפשות שאף זי"ע מלובלין  החזוה

ואצל  שם, נשאר דגרמי ההבלא חלק  עכ"פ  למעלה,

כמו גדול שהוא החלק בזה די  הגדולים הצדיקים

נשמות , אףשאר  בקדושתו נשאר שהמקום (ובפרט

התפילות שם ומתקבלים שם, אינה הצדיק כשנשמת 

ואכמ"ל ) בערב ביותר, רק רביז"ל לציון  הלכו  אלא ,[

הק' הקיבוץ היה עצמו ובר "ה השנה, ראש 

בחי ' שהוא הצדיק , שם על הנקרא בביהמ"ד 

בזה  [שהאריך הצדיק של והישיבה ביהמ"ד 

של  ביהמ"ד מעלת  בגודל מקומות, בכו "כ  מוהרנ"ת 

אנ"ש  מגדולי במקו "א גם שהבאנו וכמו הצדיק,

ובכ "ז  המערבי , בכותל מתבודדים היו לילה שבכל

דייקא  להתפלל לחזור הקפידו  שחרית  לתפילת

הצדיק ]. שם שעל בביהמ"ד 

äìåàâä ïéðòáù 'äøéëæå  äãé÷ô'ã ïéðò

øàéáå [ èë' דאי מה ע"פ בענין  עומק  תוספת 

זי"ע הגאולה)מהרמח"ל (במאמר

פקידה  הנקראות דרגות  ב' הגאולה בענין  שיש

ספי ' שבחי' – דמב"י  לאור שייכת  והפקידה וזכירה,

ספי ' שבחי ' דמב"ד לאור שייכת  והזכירה היסוד ,

הצדיק , של הביהמ"ד  מעלת  מובן ועפ"ז  התפארת,

שהוא  הצדיק , רוח ומקום הצדיק, תורת  לימוד  מקום

אות כנגד  שהוא גופא, – התפארת ספי ' בחי ' כנגד 

ולאה  דרחל דמדרגות  והיינו  הוי "ה, דשם ו '

הוי "ה  דשם ההי"ן ב' בחי ' שהם לעיל שהזכרנו 

עליונה) לה' שעולה ולאה תחתונה, ה' הרי(רחל- ,

רוח  דמלכא, גופא – הו ' עם להזדווג צריכים שניהם

דהצדיק . בביהמ"ד  ושורה שנמצא הצדיק



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח כז ליקוטי 

 ÷éãöäã ÷"îäéáã ãåçé

ãåçéäå [ ì דמ"ה יחוד הוא דהצדיק שבביהמ"ד

הזכר  ע"ש היחוד שנקרא היינו  דב"ן ,

דוכרא) שבבחי' – הוי"ה דשם ו' עד (אות הו ' [ועולה ,

קוצו עד מעלה שבהד'למעלה הלולב כמו  יו "ד  של

למעלה, שעולה הוי"ה דשם ו ' על שמרמז מינים

ראשית עד  שעולה האדם שבגוף השדרה חוט וכמו 

האדם]. שבראש המוחין

øåàäå הוא במעלה הגדול דהצדיק דביהמ"ד

דביהמ"ק האור ביהמ"דבבחי' דכל (כידוע

הצדיק שם על ביהמ"ד  וכ "ש  מעט, מקדש  בית  נקרא

במעלה) –הגדול דז "א האור האיר בביהמ"ק  ששם

לנו', היה מ"ה ה' 'זכור  עה"פ הק ' מהבעש "ט וכדאי'

של  האור את שהפסדנו הוא ביהמ"ק  חורבן  שעיקר 

מ"ה הק ' ספי'שם כנגד שהוא – אלפי"ן במילוי (הוי"ה

והתפילותהז"א) הקיבוץ ע"י  זוכים בר"ה ובפרט ,

הגדול  הצדיק  אל ובהתקשרות  הצדיק של בביהמ"ד 

דהתפארת, הפנימיות בבחי' שהוא משרע"ה (שבבחי'

וחיצוניות פנימיות  שער חיים עץ (עיין מהאריז"ל  כידוע

ע"ג ) פ"א דיעקב דף  פנימיות  בחי' הוא רבינו  שמשה

בחי ' ה'זכירה' בחי ' לעורר תפארת ), – אבינו

שפועל  הצדיק רוח – דב"ן  מ"ה בחי ' – התפארת

ששאר  שמה שאמר מרביז "ל [וכדאי' היחוד. את 

עד  הנוראים הימים בהמשך פועלים הצדיקים

בר "ה]. כבר הוא פועל היחוד ענין את  שמע"צ

 àèç ï÷úì –––– äùî øáéã øùà íéøáãä  äìà

òìñä  úàëäã

ä" òøùîå [ àì כן גם עסק פטירתו  לפני 

הסלע, הכאת דחטא בתיקון 

כל  אל משה דיבר אשר הדברים ב'אלה נרמז  וזה

ד 'להקדישני התיקון  בהמשכת  שעסק ישראל',

כח  גודל את לבנ"י  שלימד ע"י ישראל', בני  לעיני

שדיבר  הק ' דבדיבורים דקדושה, הדיבורים ומעלת

מתוך  מדברת  ששכינה איך  בנ"י כל ראו  אליהם

דקדושה, הדיבור כח גודל וראו משה, של גרונו 

וכדאי ' התפילה, כח גודל מעלת  למדו ומזה

הק' נח מהבעש "ט פרשת התורה על בעש"ט (עיין

צ"ו) אות התפלה פיועמוד  את  פותח שכשיהודי 

תפתח', שפתי 'אדנ"י  באמירת הש"י לפני  להתפלל

וכן  גרונו ', מתוך  מדברת 'שכינה לבחי ' זוכה הרי

מרביז "ל קנו)אי ' סי' קמא שדיבורי(ליקו"מ

בבחי ' הם קונו לבין בינו  אדם שמדבר  ההתבודדות

בו שמדברת והשכינה .èהרוה"ק

_________________________

וכו 'ט. לי ברא טהור לב שם, נ"א)זל "ק ודוד(תהלים רוח-הקדש בחינת הוא קונו, לבין בינו שמדברים מה כי
בחינת  הוא בחינתו לפי אחד כל וכן  תהלים ספר  מזה  יסד  מאד, גדולה מעלתו שהיה השלום, עליו המלך,

שכתוב רוח-הקדש  כמו כ"ז ), לבי"(תהלים לי "אמר  ובשליחותך', בשבילך  'לך - רש"י: שפרש כמו  לבי", אמר "לך :
פעם  בכל לבקש תמיד, לחדש וצריך  הקדש רוח- בחינת והוא ממש, יתברך השם דברי הם אומר, שהלב הדברים שכל
להשם  לבו  ובוער שמתלהב  על -ידי הוא, הלב וטהרת הלב  טהרת  צריך לזה, ולזכות  חדשים רצויים ודברי בתחנונים
זה  נגד לבו , נטמא שמזה ושלום, חס רעה, לתאוה או  לעברה ונבער שנתלהב נגד כי הלב נטהר על-ידי-זה יתברך,

יתברך להשם לבו  ויבער שיתלהב  שמגרש צריך  האש טבע כי הטמאה רוח  מגרש על-ידי-זה הלב, חמימות  ידי על (כי

(דהינו  למעלה שזורין מה שמדליקין ידי על שרפה הקני שיורה מה סבת  זהו כי היסודות, לחכמי שנתברר כמו האויר,

נתברר הפילוור) ועוד  שרפה, הקני את בהם שמלאו הדברים את  דוחה הוא והאויר האויר, בורח  האש, כח על -ידי כי
שהם  הרוחות מגרש יתברך , להשם שבוער שבלב החמימות על -כן האויר, מגרש שהאש והכלל , דברים מכמה בחוש

שכתוב  כמו  לבו, יטהר זה ידי ועל  לבו) נטהר זה ידי ועל הטמאה, רוח את שמגרש הינו  ל"א)אויר, "כל (במדבר :
בחינת  שהוא חדשים, דבורים פעם בכל לדבר זוכה אזי הלב , טהרת לו וכשיש באש" תעבירו באש יבא אשר דבר
בחינת  שהם חדשים, דבורים לחדש שיזכה בקרבי, חדש נכון ורוח אזי אלקים, לי ברא טהור לב  וזהו  הקדש: רוח -
שאנו כמו חמימות, מעורר תנועה כי תנועה ידי על הוא יתברך , להשם וחמימות  להתלהבות  ולבוא כנ"ל רוח -הקדש



לנפשך  חכמה דעה כח

òøä ïåùì  ÷áà –––– íéøáãä ' ä"ìà'

 ÷"äôñáå [áì אנך ברישחומת (להרחיד"א

ברמז פרשתן) לפרש  אי'

שנתן  ה'רע, ל'שון  א'בק ר "ת  הוא הדברים, שאל"ה

לה"ר  דאבק  פגם על מוסר  תוכחת משרע"ה להם

את האדם פוגם שעי"ז האדם בפה שפוגם החטא (שהוא

תפילתו, בשעת  בפיו לשרות  השכינה תוכל  שלא פיו כח

אחת ) בכפיפה והקלי' הנחש עם שורה השכינה ,שאין

חז"ל וכדברי ישראל', כל 'אל ע"א)וזהו קסה דף (ב"ב

תוכחת ליתן יש  וע"כ  הרע, לשון  באבק  שכולם

את לזה להסמיך  [ויש  ישראל, לכל זה ענין על מוסר

מגור  אמת  האמרי  בעל הרה"ק  של הידוע מכתבו 

ספה"ק  את  בקביעות ללמוד לחסידיו  שציוה זי"ע

פעולה  בנפשו הרגיש  הוא שגם וכותב חיים, חפץ

אצל  שאף  וחזינן  ח"ח, הספר לימוד  אחרי  לטובה

בשקידתו ידוע שהיה אמת  כהאמרי  מופלג צדיק

והיה  התורה"ק  ללימוד  רגע כל ובניצול העצומה

בחי ' אצלו  גם שייך  בכ "ז בשיחה, מאוד  ממעט

לפי לה"ר מאבק  השמירה בענין  חיזוק  תוספת 

דרגתו].

äðéëùä  ìò  òøä ïåùì ÷áà àèç ïå÷éú

 ô"òå [âì עתה עסק שמשרע"ה הנ"ל ביאור

מדרך  לעלות  איך לבנ"י ללמד

הצור דיחודים)דהכאת הסלע (דרך אל דדיבור לדרך

התפילה) תיקון (דרך בבחי' ג"כ שזה לרמז  יש  הרי  ,

פר' בזוה"ק אי' שהנה הרע, לשון דאבק  דחטא

לעסוק  לאדם בכלל שא"א שאומר  שמי  שלח

הוא  הרי האדם, מכוחות למעלה שזה בעבודה"י ,

ועפ "ז  הק', השכינה על לה"ר ומדבר  רע שם מוציא

דבר  היא היחודים שעבודת  שאומר  שמי  מובן 

השיי לעסוק גבוה שיכולים לצדיקים בעיקר ך 

איזה  שייך  ואין  בה, ומצליחים היחודים בעבודת 

בבחי ' הרי "ז  מישראל, נפש לכל שבעבודה"י  ענין 

הרע לשון דאבק  כללפגם שייך  שאין (שכשאומר

גמורה, ולה"ר רע שם הוצאת הוא הש "י את  לעבוד

_________________________

כשאדם  וכן התנועה ידי על הבא החמימות  מחמת השעוה ימס  אזי שעוה, בראשו ויתחב  חץ יזרק אם בחוש, רואין
מזיע  הוא תנועתו על-ידי והנה, הנה ואחר-כך הולך ושקטה, נוחה המחשבה מתחלה כי מהמחשבה, הוא התנועה (ועקר

לילך, כשרוצה ואחר-כך לישב מחשבתו היה מקומו, על כשישב מתחלה הינו למחשבה ממחשבה להתנועע המחשבה מתחלת

עצמו, לכסות  צריך ישן כשאדם כן ועל חמימות  מוריד כן ועל-ידי לילך, לחשב הראשונה ממחשבה להתנועע  מחשבתו מתחיל

חמימות ) לו אין ושקטה, נוחה שהמחשבה מחמת ובתורתוכי יתברך  הבורא בגדלת  חושבת כשהמחשבה ברוחניות, כן וכמו
ומתנועע  יסודהקדושה, חמימות עקר וכן יתברך  להשם לבו ובוער חמימות , מוריד התנועה על -ידי למחשבה, ממחשבה

מקבל  גלגל  כל  וכן לגלגלים, וסמוך  האויר מיסוד  למעלה הוא האש יסוד כי הכוכבים מתנועת שמקבל  מה הוא האש,
על -ידי  או יתברך , השם לעבודת אדם בני שמקרב על-ידי הינו הרבים, שמצדיק על -ידי על-כן הימנו  שלמעלה מגלגל
כמו יתברך, להשם והתלהבות  חמימות גם-כן מוריד  על-ידי-זה הרבים, מצדיק נקרא זה שגם זכות, לכף אדם כל שדן

י"ב)שכתוב  לאחר (דניאל חמימות להוריד ויוכל ממנו , שלמעלה ממה החמימות  מקבל והוא ככוכבים הרבים ומצדיקי :
שמביא  אף  שלמעלה, ממי החמימות  מקבל שאינו מי אבל למטה ומורידים מלמעלה, שמקבלים הכוכבים כמו גם-כן,
וגם  מתקרר עצמו  שהברזל למים, שמשליכין המלבן הברזל כמו  מתקרר עצמו  והוא שעה, לפי רק הוא לאחר, חמימות 
מפיו הענין זה שמעתי לא כי כסדר יפה נכתב לא כאן עד להתלהבות ולבוא [מן שעה: לפי רק הוא שנתחמם המים
באריכות  אלו הקדמות  מבארים שם כ"א, בסימן וסתים טמיר עתיקא בהתורה לעיל  עין הענין ועקר בעצמו  הקדוש
וכו ' נרות השבעת קדשת על -ידי הקדוש, הדעת  להשגת  שזוכה ידי על דהינו בלב, חם מוליד  השכל  שתנועת והכלל,

שם עין שם שכתוב  כמו יתברך, להשם הלב להתלהבות זוכה ידי-זה על- שם, זוכה כמבאר הלב התלהבות ידי ועל-
פעם בכל חדשים דבורים לדבר זוכה  ואז  כנ "ל לבו מטהר ועל-ידי-זה כנ"ל, שטות רוח הטמאה  הרוח לגרש

כנ"ל]. ממש הקדש רוח בחינת שהם  עכל "ק.שמתבודד ,



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח כט ליקוטי 

כעבודת בעבודה"י גבוהים ענינים שישנם וכשאומר

אבק בבחי' ה"ה לצדיקים רק שייכים שהם היחודים

ומעלתלה"ר) כח את  לבנ"י משרע"ה לימד וכאן ,

נפש  לכל שייכת  בודאי שהיא דקדושה, הדיבורים

רביז"ל  [וכמש"כ  בו, שנמצאת מקום בכל מישראל

עח) סי' קמא, הבנים'(ליקו"מ 'אם בחי ' הוא שהדיבור

וכ "כ  בו , שנמצא מקום לכל האדם עם שהולך

זי "ע מפשיסחא הרר "ב סו"פ הרה"ק  שמחה (קול

אדם תצוה) כל כבר יכול דקדושה הדיבורים ומכח ,[

הרי שבעבודה"י, הגבוהות אף הדרגות לכל לזכות

השכינה. על הרע לשון דאבק  הפגם תיקן  בזה

'àåä  ì÷ øáã äøåúä ìë êééç'

 ì" ðëå [ãì הדרך את  ילמדו שבנ"י  ידי שעל

ובדיבורים  בתפילות להרבות 

ויראו היחודים, לדרך  בקל ג"כ יזכו בזה הרי  להש"י,

נפש , לכל שוים היחודים שגם שמזדככים עי "ז  (וכנ"ל

ולאה, רחל יחוד  שנהיה עד  התפילות  ריבוי ע"י המוחין

לכל שוים היחודים אף  ונעשים לאה למקום רחל ועולה

וכנ "ל ) דהתפילה המלות  פי' כמו היחודים ונהיים ,נפש ,

התפילות שע"י מרביז"ל התקשרותוכדאי ' (עם

התפילה) בשעת  לכל לצדיקים לזכות אדם כל יכול

אדם  כל שיראה באופן העולמות , שבכל הטובות 

קרובים  כולם דהצדיקים הגבוהות המדרגות שאף 

'חייך  במדרש חז"ל וכדברי  להשגתו, וקלים אליו

הדבר  אליך  קרוב כי הוא', קל דבר  התורה שכל

ד 'בפיך' בדרך  המדרגות  לכל שתכנס  ע"י מאוד ,

לעשותו'. ל'ובלבבך  להגיע תזכה ועי "ז 

íéðåâä'å  íéáå'è äðî' ú ––––  å"èú äåöî

àì [ äì.èôùîá  íéðô åøéëúמל"ת על דיבר

שאינו דיין  למנות שלא שבפרשתינו 

[מצוה  והגונים טובים דיינים רק  למנות אלא הגון ,

ט'ובים  ת'מנה וסימנך מצוות, התרי "ג במנין  תט"ו

הסמ"ע דברי את  בזה והזכיר  ס"קו 'הגונים]. ח' (סימן

בידיעתא') ושלם גדול הדיין שיהא הן  בזה שנכלל

מחמדים התורה כולו שהוא במה להסתפק  (ושלא

טובות ) בשלימותובמדות  להסתפק שלא מאידך והן ,

שלם  גם הדיין שיהא צריך  אלא התורה, בידיעת

איתא  כן [ועל כראוי , והנהגותיו  במדותיו ומתוקן

רמ"ג )ברמ"א סימן דעה בראשונים (יורה דעות  שיש 

דדהבא  דליטרא קנס לענין בזה"ז  ת"ח דיין שאין

כ "כ  הת "ח שיהא מצוי שאין  בכבודו , שפגע למי 

לת "ח  הנצרך כפי והנהגותיו  במידותיו  שלם

בש"ס ]. כמובא המידות  בשלימות  להתנהג

 àøîî ï÷æã íâôá ñ"úçä ìù  òåãéä åøåàéá

øùé÷å [åìזקינו של הידוע הביאור  אל זאת 

שופטים החת"ס פר' עה"ת (חת"ס

בזדון  יעשה אשר והאיש  ממרא )é עה"פ דזקן הפגם על

שהוא  בסברו הסנהדרין  לקול לשמוע רוצה שאינו 

בד' סגור הוא שהלא התורה"ק בידיעת  מהם גדול

_________________________

ויראו .י. ישמעו העם וכל וגו' אלקיך ה' את  שם לשרת העומד  הכהן אל שמוע  לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש וזל"ק,
צ"ע  וביותר ולו, להם מה העם כל  אבל מחלוקת ירבו  שלא ישראל לגדולי ואזהרה מוסר זהו העם דכל שייכות  מאי יל "ד
הפרשה  תחלת  כדכתיב השופט אל  או הכהן אל סתם אמר ולא אלקיך  ה' את  שם לשרת  העומד  הכהן אל  כאן האריך  מ"ט 
תפלתם  קודם א' שעה שוהין היו הראשונים חסידים אחז"ל ונלע"ד  ההם, בימים יהי' אשר השופט ואל הלוי' הכהנים אל 

מאליהן משתמרת תורתם הם שחסידים כיון ומשני משתמרת, מתי  תורתן ופריך ע "ב)וכו ' ל"ב בתחלת (ברכות והנה .
אנו הצדדים שני יאמרו שלא שבימיך שופט  אלא לך  אין פרש"י ההם בימים יהי' אשר השופט  אל שיעלו  הזהיר הפרשה

אין הזהיר כן על כלום נגדנו חשובים אינם שבירושלים אלו  הלא יכריע  מי בדבר וצוה מחולקים שבימיך  שופט אלא לך
בעל  אני שיאמר לא אי הזה, הזקן ימרה טענה באיזה מפיהם, ושמעו עלו שכבר עתה אך  - פנים כל על ועלית וקמת
אחת  שעה שוהין מעשה ואנשי חסידים מצאתים וחבריו  הזה והכהן ולילה, יומם בה ומעיין בתורה עוסק א' מלאכה
כיון  יאמין ולא עלי, ויכריעו שיבואו  משתמרת מתי ותורתם יחשו לא הלילה וכל  היום כל קרבנות  ומקריבים ומתפללין



לנפשך  חכמה דעה ל

ולילה  יומם בתורה והוגה הלכה של אמות

הסנהדרין  משא"כ הפרעות , שום ללא בשקידה,

הבית שבהר  הגזית  בלשכת  בירושלים שנמצאים

שאדרבא  האמת  אך וכו', הפרעות  ריבוי יש שם

המקדש  אצל דייקא הסנהדרין שישבו  שצריך 

הכהנים  עבודת את  תמיד  הסנהדרין שיראו

עובדה"י, חברת בריבוי  תמיד  ויהיו בביהמ"ק ,

ויוסיפו היראה דרכי בקניית תמיד יוסיפו  שעי"ז

והמעשים, המדות  בתיקון שלימות תמיד

אמיתתה. על התורה"ק להשגת  מזכה זו  ששלימות 

ä"ò ïäëä ïøäàå  ä"òøùîã  äìåãâ ïéøãäðñ ' á

êéîñäå [æì ד את  הרעיא לזה של הפלא ברי

ע"א)מהימנא נ דף ויקרא (פר'

ע"ב  של גדולה סנהדרין ב' שיש  שם שאיתא

אהרן  של וסנהדרין משרע"ה של סנהדרין דיינים,

מרגליות ראובן ר ' הגאון בזה [ועמש "כ ע"ה, הכהן 

הים מרגליות סנהדרין)בספרו  מסכת  להתאים (על 

הש"ס  דברי  עם הרעיי "מ דברי  מצינו את (שלא

ע"ב) של סנהדרין ב' של זה דבר ולענינינובש"ס ,[

השלימויות ב' את הנ"ל הזוה"ק  בדברי מרומז

בסנהדרין , היושבים לדיינים להיות  הנדרשות 

שכל  משרע"ה דרגת שהיא בתורה"ק  שלימות

ושלימות משה', 'תורת  שמו  על נקראת התורה

החסד  איש הכהן  אהרן  דרגת  שהיא טובות  במדות 

חסידך ') לאיש  ואוריך  ורודף ('תומיך שלום אוהב ,

וכו'. הבריות  את אוהב שלום

åìéàëù íé÷éãöäî äîë  ìöà äàøðù ïéðò

åñòë

øéëæäå [çì מקאמרנא הרה"ק דברי  את  בזה

בשם  שמביא בפרשתינו  זי "ע

מזלאטשוב  הרי"מ הרה"ק  בן  וואלף זאב ר' הרה"ק 

אצל  נראה היה שלפעמים מה את  שמבאר זי"ע

ח"ו להם וחסר  כעס  איזה להם שיש כאילו הצדיקים

בלקו "מ  רביז"ל בזה [ועמש"כ  המדות בשלימות

ק סי' שהיו)àé(קמא הצדיקים דכל האמת  אך  ,[

זיככה  בהש "י  שהדבקות  בודאי בהש "י  דבקים

היו הצדיקים כל שע"כ  המידות , כל את  אצלם

הגדול  מהמגיד  וכדאי ' טובות , במידות  מלאים

שענין  לכל', ה' 'טוב עה"פ זי "ע ממעזריטש 

המדות כל של לזיכוך  מועילה בהש "י  הדביקות 

ומתהפכים  תיקונם מקבלים שכולם האדם, שבנפש

צדיקים  אצל שראו ומה בהש"י, הדביקות  ע"י  לטוב

נראה  היה עינים שלמראה ענינים כאלו  לפעמים

משפה  רק  זה היה הרי  וכדו ', ח"ו ככעס  כחסרון,

את מפרש ובזה וכדו ', דינים המתקת  לצורך ולחוץ

ענקים' הם אף  יקראו 'רפאים שבפרשתינו הפסוק 

_________________________

שמוע  לבלתי בזדון יעשה אשר דקאמר והיינו האמת . אל  ההלכה ומכוונים משתמרת ותורתם בקרבם ה' רוח הם שחסידים
לשמוע, שלא בזדון לזוד  טענה לו  יהי' משו "ה בשרותו וטרוד  לשרת ועומד הואיל  אלקיך ה' את שם לשרת העומד  הכהן אל 
הזקן  זה של במיתתו  כן על  תורה, בני אינם עליון קדושי שיאמרו  העם שארית  ישראל  בעיני ה' עבודת  מקיל  זה והנה

עכל "ק. מקצה. העם לכל נוגע  שזה ישמעו העם וכל  נאמר

בהם יא. שיש הראות , בחוש רואין אנו ומדוע ה', ובתוכם קדושים כלם ודור דור בכל אשר הצדיקים הנה שם, זל "ק
עם, המון עם נוחה וטבעו  מזגו  ואין אמת, צדיק הוא אשר ויש לכל  המה  וטובים מאד , טובה וטבעם מזגם אשר צדיקים
וממנה  דרך, המורה היא כי התורה, מאור לוקח הוא הצדיקים צדקת שכל  ידוע הנה וקפידה כעס  ממנו נראה ולפעמים
צדקתו אזי בתורה, השגתו  לפי בשוים כן גם ומעשיו התורה, ממאור גדול  מאור השיג אשר הצדיק והנה צדקתו  לקחה
מאד גדלה שהשיג התורה חכמת אור אשר והצדיק הבריות  עם נוחה דעתו לפיכך ונחת, בשובה מתישבים שניהם ותורתו
המון  עם ומעורבת  הבריות , עם נוחה דעתו שתהא אפשר ואי התורה, של  הקדושה האש בו מרתחת התורה אזי ממעשיו ,

לברכה זכרונם רבותינו  שאמרו  וזה הנ "ל  הצדיק כמו ד)עם בה,(תענית  מרתחא דקא אוריתא דרתח מרבנן צורבא 'האי
עכל "ק. כנ"ל, מאד  תורתו  שגדלה לפי



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח לא ליקוטי 

ר' הצדיק  מאת  ששמעתי כמו וזל"ק, זאב וגו ',

מזלאטשוב  מיכל יחיאל ר' המגיד  הקדוש  בן  וואלף

נפשות רופאי הצדיקים הם לנו רפאים כידוע (והוא

ידי  על  הנשברים כלים י"א עם ש"כ פ"ר ר"פ תיקון בסוד 

והבן) הדר מלך  הם הצדיק  אף יחשבו רפאים סוד  והם

תעניק  העניק כד "א כענקים יחשב שלהם וכעס  אף

שמים  לשם שלהם כעס ידי  על שהצדיקים לו 

וברכות שפע ונמשך הדינים כל (וענקים ממתיקין

שהוא  אברהם זה בענקים הגדול האדם לגרגרותיך 

וברכה) ופרנסה וחיים שפע המושך והמאבים הראשון

בקדקדם  מח להם ואין  הדעת של הכרע להם שאין

להבין  מוח להם שאין  כעסנים אמים להם יקראו

להמתיק  גדולות  רשימות  עושה הצדיק  דברי  שכל

סמוך  במרחץ היותו בעת שאמר עכד "ק הדינים כל

דברים. ש"ק  על זצ"ל אבי  עם אצלו והייתי  לעירינו

עכל"ק .

 ÷ñôä éëøã 'â

øáéãå [èìבב"י שמצינו הפסיקה דרכי  ג' על

מש "כ  [כידוע ובמהרש"ל ברמ"א

וגדולי השו"ע פסק הרי  באגרותיו החזו"א

הסנהדרין  פסקי בבחי ' הם וכו ' האחרונים

ועל  עליהם שקיבלו  בנ"י ולפ"ז  הגזית, שבלשכת

השו"ע פסקי  את לעולם ולשמור לקיים (וגדולי זרעם

שאחריו) המצוה הפוסקים בחי ' בזה מקיימים הם הרי 

בכל  השלמים והגונים כשרים דיינים מינוי של הנ"ל

וכנ"ל].

 é"áäã  ÷ñô êøã

êøã [î, יוסף הבית  רבינו של שכידוע הפסק 

להב"י) דין (מהקדמתו בית  כעין  עשה

תמיד  ופוסק והרא"ש, הרמב"ם הרי "ף  שלשה, של

כנגדכוותייהו  שהשתוו כהשנים פוסק  שנחלקו (ובמקום

דייקא השלישי) הב"י בחר  מדוע להבין  יש  והנה ,

מגדולי הרבה מתוך  האלו  הפוסקים בשלשת 

רמב"ן,הראשונים התוס', בעלי מאות  וכל (ר"ת

וכו') ר"ן הנ"ל,רשב"א, שלשה כנגד  רבים הם שהיו

הב"י בהם שבחר מפרשים בדורינו  ספרים [וכמה

בכל להלכה חיבורים שכתבו ברוב)היות  הלכות(או

התוס' מבעלי שגם ע"ז  הקשו אך  התורה,

בכל  הלכות ופסקי ביאורים ישנם וכו ' ומהרשב"א

התורה]. הל'

äæá ' ÷ä ä" ìùäã àìôä øåàéá

åðéöîå [àî'הק בשל"ה פלא דבר  בזה

שהרי"ף  הב"י שסבר  שמבאר

רוב  משאר  יותר חריפים היו והרא"ש והרמב"ם

שיחידים  כוותייהו פסק וע"כ הראשונים, גדולי 

הרוב  כנגד אף ומכריעים דוחים ביותר החריפים

המהרש"ל למסכת[ואמנם שלמה של ים (בהקדמת

כתובות ) ומסכת קמא וס"ל בבא הב"י, על ותמה חולק 

דעימיה)שר "ת  התוס' יותר (ובעלי חריפים היו 

ס"ל  שהמהרש "ל לבאר במקו "א וכ' מהרמב"ם,

פלפול  – הבינה בדרך שהוא התוס' דבעלי דעיון 

העיון  מדרך  גבוה וכו ', דבר  מתוך דבר והבנת

בעומק  החכמה דדרך  העיון  שהוא ספרד דחכמי 

ספרד  דחכמי שעיון  סבר  הב"י  אך  הפשט, ובהירות 

בהירות בעומק – החכמה דספי ' העיון בחי ' שהוא

פסק  ולכן התוס', דבעלי  מהעיון נעלה הפשט,

כוותייהו].

'÷ä  ä"ìùä éøáãë  òîùî  ùéà ïåæçäî  íâ

ïëå [ áî כביאור ג"כ  שס"ל מהחזו "א משמע

שאף  אמר שהחזו"א הנ"ל, השל"ה

רק  שהוא יוסף הבית מחיבור בפשטות  שנראה

הרמב"ם  הרי"ף פסקי  ומסכם וכמקצר  מעתיק

מעיין  הב"י  היה דאמת  אליבא וכו ', והרא"ש

את החזו"א [והוכיח סוגיא, כל של העיון  בעמקות 

העזר  באבן בב"י מקום מאיזה דהב"י  עיונו דרגת 

קידושין) בהלכות את(כמדומה יוסף  הבית גילה ששם

הב"י ראה כלל שבדרך אלא ועמקות ], בעיון כוחו 

להלכה  שהיוצא בסוגיא ועמקותו עיונו אחר



לנפשך  חכמה דעה לב 

ג' כדעת הוא העיון  מתוך  ב')למעשה גדולי(או

שמצינו מה החזו"א מיישב ובזה הנ"ל, הפוסקים

הנ"ל  כהכלל שלא הב"י  שפסק  מקומות בכמה

הבודדים  שבמקומות והיינו  חיבורו, בריש  שכתב

הפוסקים  כגדולי שלא עיונו  מתוך  להב"י  יצא הללו 

הנ"ל.

 à" îøäã ÷ñô êøã

êøã [âîà"îøäã  ÷ñôäמקומות ברוב לפסוק

אשכנז  בני  שנהגו המנהג ע"פ 

מקום  שכל לרמ"א שס"ל במקו "א בזה [וביארנו

שיכולים  מובהק  כרב דינו  המנהג הרי מנהג שיש

לקולא  ואף רבים, נגד  אף כמותו לפסוק תלמידיו 

רבו ככח המנהג כח גדול וה"נ בדאורייתא,

].(ואכמ"ל )המובהק

ì"ùøäîäã  ÷ñô êøã

êøã [ãîì" ùøäîã  ÷ñôä להדיין שיש שס"ל

של  העמוק והפלפול העיון לפי  לפסוק

וס"ל שקדמוהו, הראשונים כנגד ואף  (כנ "ל )עצמו ,

דחכמי מהעיון  גדול אשכנז  חכמי של שהעיון 

השו"ע, פסקי כנגד  כוותייהו פוסק וע"כ ספרד ,

עיונו על לסמוך  שאין דס"ל או  הב"י  [משא"כ 

או המקובלים, הראשונים גדולי  כנגד  העצמי 

ס"ל  הב"י שגם והחזו "א השל"ה בשם לעיל כמש "כ

על  רק לסמוך ולא בעצמו , לעיין  שיש כמהרש"ל

שברוב  אלא שקדמוהו, הפוסקים מגדולי הליקוט

שההכרעה  שלו העיון אחרי  להב"י יצא מקומות

ג' כאלו  היא והעמקות  העיון  מתוך ב')היוצאת  (או

הנ"ל]. הפוסקים גדולי

äëìä ÷ñô øôñ øáçì  ì"æéáø ïåöø øåàéá

øéëæä [äî שהיה שאמר  רביז"ל דברי את

הלכה  פסקי  ספר  לחבר  ברצונו

בזה  ופירש  הפוסקים, שבין  במח' תמיד להכריע

דהע"ה  של הגבוהה הדרגה לגלות רצה שרביז "ל

מקום, בכל כמותו  שהלכה עמו' 'וה' בו  שנאמר 

במסכת שאשכחן  עצמו  על רביז "ל שאמר  [וכמו 

ע"א)גיטין  ל "ד  כנחמן (דף והלכה כנחמן  'והלכה ג"כ

צדיק  שערי  בשו"ת  וכמש "כ כנחמני ', והלכתא

ע"ה  המלך  דוד  נשמת הוא הוא רביז "ל שנשמת 

רביז"ל  שרצה והיינו  מקום], בכל כמותו שהלכה

שלא  עד כ "כ, ברור  באופן ההלכה בהירות לגלות

יודע  הצדיק  שלפעמים והיינו מח', יותר תהיה

טעמו ולפרש  לגלות  יכול שאין אלא כמותו  שהלכה

ששאלו בש "ס דאשכחן הא על וכדאי ' לאחרים,

לבאר  ואי ' רב', ו'שתיק  שיטתו על קושיות  לרב

לבאר  בכוחו  היה לא אך עמו, שהצדק רב שידע

הדרגה  בחי' וזה עליו, נחלקו  וע"כ לאחרים, זאת

עם  היחוד בחי ' עדיין  שאין ולמטה מחזה דרחל

כשמגביהים  אך  לחלוק, לאחרים אפשר וע"כ לאה

יחוד  ובחי ' הגדולה רחל לבחי' לאה במקום רחל

בירור  נהיה והיה שב"ק, דמוסף יחוד  ורחל, דישראל

שהוא  אחד  במקום ברורה הלכה של באופן  ההלכה

הגאולה, קירוב בזה מתעורר והיה דלעת "ל, דרגא

א"צ  כבר  הליקו"מ, שיש שעכשיו  רביז "ל סיים אך

וקירוב  האלקות גילוי נהיה שעתה והיינו  זה, לספר

הליקו "מ ע"י  שכשילמדו הגאולה רביז"ל (שאמר

דגאולה) אתחלתא הר"ז ספרו את כבר בעולם וא"צ ,

ההלכה. דבירור הנ"ל לדרך

 øå÷çì ãéô÷î äéä àìù ì"æéøàä  åðéáø âäðî

 áåøéòä ïéðòá

øéëæä [ åîרבינו ההילולא בעל מנהג את 

העיר  לעירוב בנוגע האריז"ל

הכוונות  בשער כדאי' סדר צפת , מדרושי א' (דרוש 

ז"ל שבת ) מורי  נזהר היה העירוב בענין וזל"ק,

הנוהגים  כאותם שלא ע"ש בכל זו  מצוה לקיים

בכל  מערב והיה בזה וכיוצא לשנה משנה לעשותה

לחם  על חצרות עירובי  ערובין  מיני  שני  שבת ערב

ליל  ובסעודת שני לחם על מבואות  ושיתופו  אחד

מבואו ' שיתופו  של בפת המוציא  אומר היה שבת

המוציא  אומר  היה שבת של שחרית  ובסעודת 



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח לג ליקוטי 

העירו ' סדר  בענין ואמנם חצירות  עירובי של בפת

ואומר  העירוב ברכת הפת  על מברך היה בתחילה

מזכה  היה ואח"כ  כו' לן שרי יהא ערובא בדין

כי גדול אחד  אדם ידי  על החצר לבני  ההוא הלחם

לאחרים  יזכה ואח"כ לעצמו  שיערב צריך  תחילה

 úáù  íåé úéøçùáù ì"æ  éøåîì éúéàø äðäå

 ð"ëäáì  åúéáî ùîåçäå 'éìèä  åîò êéìåî äéä

לעיר  מחוץ אשר הטבילה לבית  מוליכו היה וגם

וחושש  מקפיד היה ולא הנודעת  אותה ת "ו צפת

מבואות כל בשיתוף שנעשה העירוב בענין  לחקור

היו אם הטבילה לבית נעשה אשר או  ת "ו צפת

עכ "ל. לאו. או כהלכתן נעשין 

 áåøéòá  ì÷äì íé÷éãö  ë" åë úâäðä øåàéá

 íðîàå [æî על לסמוך הקיל האריז "ל רבינו

ההם  בימים צפת  של העירוב

בעירוב  שהקילו צדיקים היו אך קטנה, עיר  שהיתה

שישים  שם שהיו וורשא כעיר גדולה בעיר אף

עירוב, הרי "ם החידושי  שם התקין ובכ "ז ריבוא,

ס' כשיש והלא עירוב מועיל אין דאו' שלרה"ר (אף 

דאו') רה"ר בפשטות הוי בעיר על ריבוא בזה וסמכו  ,

להקל שונות  רקסברות  היא דאו' דרה"ר (כגון

סברות ) ועוד לעבר, מעבר ביושר מפולשין .ברחובות

אמר  זי "ע מקלויזנבורג חיים השפע [ואדמו "ר 

ב' תיקן ע"ה המלך  ששלמה פלא דבר  שמצינו 

גדול  חילוק  ומצינו ועירובין , ידים נטילת  תקנות,

נט"י שלגבי התקנות, אלו בב' הצדיקים בהנהגת 

חומרות על חומרות  מוסיפים הצדיקים שמן היו (אף 

להקל ) נט"י ספק  סומכים הדין היו  עירובין  לגבי  ואילו  ,

שנט"י פנימי בדרך  בזה וביאר המקילים, דעות  על

ובזה  עצמו  את  מקדש שאדם הקדושה על מורה

היותר , ככל עצמו  את  ולקדש להוסיף  לאדם ראוי 

על  מורה עירובין משא"כ לך , במותר  עצמך  קדש

צריך  ושם שמתאחדים, ישראל נשמת בין  החיבור

כמה  להתאחד  שיוכלו כדי  שיותר  כמה להקל

שאף  והיינו  בנ"י , נשמות שאר  עם שיותר

ע"י להתנתק  שלא נזהר עצמו את  מקדש כשהצדיק

נשמות כל עם מהאחדות  והפרישות  הקדושה

בנ"י].

 àåáéø 'ñ ïðéòáã ì"ñù íéðåùàøäá øåàéá

íéáøä úåùøì

øàéáå [çî הידועה המח' בשורש פנימי  ביאור

ע"י נהיית  הרבים רשות האם

שבעינן  או לחוד, אמה ט"ז בן תנאירחוב עוד 

בשם  [וביאר  ריבוא ששים שם שיהיו דאו' לרה"ר 

לחדש  להראשונים מנ"ל שהקשה יציב דברי שו"ת 

בסתמא  שהלא בש"ס , כלל נזכרה שלא גדולה קולא

הרבים  שדרך כמ"פ  ובגמ' במשניות אשכחן דש "ס

קולא  בש "ס מקום בשום נזכר ולא אמה, ט"ז  היא

ריבוא  ששים ברה"ר  שיהא שבעינן כזו גדולה

כלל ) מצוי שאינו דבר כזה (שהוא שתנאי יתכן ואיך  ,

לא  שהראשונים שתירץ עיי"ש בש "ס, כלל יזכר לא

דרה"ר  מהות פירשו אלא נוסף  תנאי  חידשו

שבש"ס ].

äøéáùá  ùøéôàô í"øäîå å"çøäî 'çîá

äîåã÷ä

øàéáå [èîתלוי דהפלוגתא הפנימי  שיסוד

ומהר"ם  דמהרח"ו  בפלוגתא

שבראשית הקדומה השבירה בענין  פאפירש,

שבעולם, הרה"ר  למציאות גרמה שהיא הבריאה,

הפירוד  מקום הקלי ', מקום הוא רה"ר דענין  וכידוע

הקדומה, מהשבירה נהיה שזה בגילוי, מאלקות 

מהרח"ו  ע"א)והנה יא דף חיים רק (אוצרות  מבאר

ז' כנגד  שזה שברה"ר , אמה ט"ז של הענין  את 

ו ' על מרמז ו ' י"ו , הם דט"ז שנשברו, המלכים

ספי ' על מרמז י ' וכן שנשברו , דהו "ק  המלכים

המלכות )העשירית המהר"ם (ספי' אך שנשברה.

מוסיף האריז"ל תלמידי שאר  בשם (ומובא פאפירש

ו) אות  שם שבאוצ"ח שלימה איפה בהגהות  ,זאת

לששים  מלכים הז' את  שברה הקדומה שהשבירה

דשיטת הפנימי  שורש  וזה ניצוצות, ריבוא



לנפשך  חכמה דעה לד

בה  שיש  בעיר  אלא מדאו' רה"ר שאין  הראשונים

השבירה  בחי ' התגלות ישנה שאז  ריבוא, שישים

נקרא  אז  רק  וע"כ  ניצוצות, ריבוא לששים שהיתה

מדאו'. רה"ר 

ìãåâ éôë ïå÷éúä  ìãåâ –––– íé÷ìà äùò æ" òìæ

äøéáùä

øàéáå [ ð התיקון שגודל אלקים, עשה שזלע"ז 

פאפירש  ומהר"ם השבירה, גודל לפי 

השבירה בענין  לששים שהוסיף  השבירה (להרבות

ניצוצות ) שהוריד ריבוא התיקון, בבחי' ג"כ  הוסיף

הבנה  בתוך הקבלה חכמת  שע"י  התיקון  האור 

יותר  יורדת  פאפירש דהמהר "ם שהקבלה והרגשה,

נוספים  ובגילויים יותר ובביאורים בהבנה למטה

זה  לעומת וגם השבירה שצמצם המהרח "ו  מקבלת

ע"י הרי  הנ"ל בענין [וגם הקבלה בגילוי  צמצם

לששים  השבירה בענין שהוסיף  פאפירש המהר"ם

מתקן  שהוא דעירובין בתיקון יותר ניתוסף ריבוא

לבחי ' הריבוי  את העירוב שמתקן  השבירה, את 

לששים  השבירה תוספת  ע"י  ודייקא אחדות ,

דעירובין  בתיקון להרבות  היכולת  ניתוסף  ריבוא,

בה  שיש  בעיר אף עירוב לעשות עפ "ז שיכולים

ששים  בה שאין זמן  כל אמה, ט"ז  בני רחובות

כנ"ל]. ריבוא,

ùàø ìù ïéìéôú øù÷ íå÷îá  íé÷ñåôä ' çîá

ãåò [àð'מח ע"פ נוספת  הפוסקים מח' ביאר 

המקובלים, מח'דברי לבאר זה (שענין

קשור  התורה דפנימיות סודות ע"פ בנגלה הפוסקים

המקדש ) אצל  סנהדרין להשים שיש לעיל ,להמבואר

במקו "א הבאנו  ש"ז)דהנה בהעלותך  פר' את(נשמ"ח

של  תפילין  קשר  מקום בענין בזמנינו הפוסקים מח'

הקדום שמנהג מעדותראש, שם שהבאנו (כמו

יצחק ) התחתונה המנחת עצם על למטה להניחו  היה

זילבער  הגר"ב ואילו  לפנים, כמ"פ שנכפפת  (ועוד 

אחריו) גבוה שנמשכו למקום הקשר  חלק  את העלו

מול  בערך  שהוא לחוץ הבולט העליון  העצם על

במח' זו פלוגתא שתלו [ויש לפנים, העינים מקום

].(ואכמ"ל )ראשונים

 àçìåãáã àìèã íå÷îá à"øâäå ì"æéøàä 'çîá

 ùéå [ áð בקבלה דאשכחן להא זו  מח' לקשר

העצם  מקום הוא תפילין של שהקשר 

עצם  שהוא מפאנו  הרמ"ע שביאר לוז שנקרא

ומשם  – לאה פרצוף  עמידת  [ששם התחתון ,

וקשור  – הימנה שלפנים רחל פרצוף על הכניסה

ימ  דכ "א ענין  עם זה וכדאי 'דבר  המצרים בין י 

פה בליקו "מ סי' עמידתה )áé(תנינא זו לוז  והנה ,[

אלא  דבדולחא', 'טלא בקבלה הנקראת הבחי ' כנגד 

_________________________

לבית-יב. נכנסין ואחר-כך  ראשונה, נקבא שהיא בערף , שהיא לאה לבחינת  רומזים הם לוזים, הנקראים אגוזים שם, זל"ק
בית-אל  קראו יעקב  בחינת: שהוא פח )המקדש, רש"י(פסחים שפרש א)וזהו וזהו(שופטים אל  לבית  נכנסין לוז שדרך ,

מ) שהם (ישעיה שבועות  שלשה וזהו  אל לבית נכנסין שעל -ידה ערף , בחינת  שהוא קדקד, גימטריא נחמו נחמו " "נחמו :
הביצה  כי באב , בתשעה המפסקת בסעדה ביצה לאכל נוהגין זה בשביל לוז באילן וכנגדו המצרים, שבין יום ואחד עשרים

לברכה זכרונם חכמינו , כמאמר יום, ואחד בעשרים ח )נגמרת  שם)(בכורות  תוספות  מולד(עין תרנגלת  ואחד: לעשרים ת 
בשעת  הגוף בנין יתחדש וממנו  הגוף, כליון אחר שישאר אדם, בערף  שיש לוז העצם וזהו לוז באילן וכנגדו  וכו', יום

נאמר הגוף  על כי כנ "ל , נחמו' 'נחמו בחינת  נחמותינו , עקר וזהו ג)תחית-המתים עת (רות  שהוא הבקר", עד  "שכבי :
לאה היא והנה בבקר והנה כ"ט)התחיה, של (בראשית כונתו  שכל ובשביל  הגוף נתבנה  שעל-ידה הנ "ל , לוז עצם -היינו

אחיו " נזיר "ולקדקד יוסף: דהינו  רחל , בבני נאמר רחל, בשביל היה מ "ט)יעקב  כתיב (בראשית  ובבנימין ל"ג), :(דברים
הנ"ל  לוז בחינת  זה וכתפיו  קדקד  רחל לבחינת  לבוא יכול ראשונה, שהיא  לאה בחינת  שעל-ידי רמז, שכן" כתפיו  "ובין

עכל "ק. להנ"ל. רמז נחמו, שבת  ראשי-תבות : ש"נ גימטריא ערף
לאה בתוך הנמצאת  רחל  בחי' שיש אנ "ך )והיינו  שער ע "ח משה(עיין כלת ונקראת  פנימיות , ובשער הנוק ', תיקון שער (עיין



תשע"ז  דברים פרשת דא"ח להליקוטי 

טלא  מקום בענין  במקובלים פלוגתא דאשכחן 

שייך  דבדולחא דטלא אי ' דמהאריז"ל דבדולחא,

שטלא  אי ' מהגר"א ואילו  סתימאה, מוחא לבחי '

הגולגלתא לבחי ' שייך  מהמקומותדבדולחא א' (וזהו

ואכמ"ל ) האריז"ל  על חולק שהגר"א לכאו' ,שנראה

אמת, ששניהם יוצא התניא בעל מדברי [ואמנם

דהטלא  והג"ר  דבדולחא, בטלא וו"ק ג"ר  בחי ' שיש

במו"ס, למטה והו "ק  בגולגלתא, זאתלמעלה (ומובא

זאת שמביא היחוד בשער זי"ע מפאריטש הלל ר' בדברי

התניא) ].מבעל

 à"øâä  úèéùî êùîð øòáìéæ á"øâä ÷ñô

 àçìãåáã àìèá

æ"éôòå [âð מקושר שהיה זילבער שהגר "ב י "ל

שמקום  שס"ל הגר "א לתלמידי

ע"כ  בגולגלתא, למעלה הוא דבדולחא הטלא

של  תפילין שקשר  להלכה שפסק  מזה נשתלשל

שורש  שיש  שכיון  והיינו בגולגולת, למעלה ראש 

זה  הרי  בגולגלתא, למעלה דבדולחא דטלא ג"ר  של

שיותר  לאה פרצוף  של השורש  מקום בבחי '

עם  שקשורים ישראל כלל רוב משא"כ למעלה,

למטה  הוא דבדולחא שטלא שס "ל האריז"ל, רבינו 

[וכבר  למטה. הקשר  מניחים וע"כ  מו"ס במקום

לבאר בהעלותך )הארכנו פר' בנשמ"ח דעתינו(שם

בזה]. למעשה

 úåìâðá é÷áù éîì ÷ø ––––  íñå÷ ' ìäá  ÷åñôì  çëä

äøåúä éøúñå

øáéã [ãðמההלכות שהם קוסם, הלכות  בענין

לפסוק  שיכול במיוחד בהם שמודגש

בנגלות בין שבקי  מי  רק  תורה של לאמיתה בהם

שכדי במקו "א [וכמש"כ  בסתריה, ובין התורה

לידע  צריך  וכדו' וקסמים כישוף עניני בכל לפסוק 

שכשהיו וכדאי ' הדברים, אלו פועלים איך 

בהל' פוסקים לידע הסנהדרין  צריכים היו  אלו 

כראוי אלו  דברים וידיעת וכו ', הכישוף  חכמת

שע"כ  מליצה בדרך  וכ ' תורה, בסתרי  רק  נתבאר 

שלדעתינו בשריר' 'בדיקה של הרפואה טומאת

'מח  בשם היום נקראת  דקוסם, ולאו טומאת היא

למי זאת  להתיר  הטעות שנמשכת  לרמז אחד',

נגלות – הבינה מח שהוא אחד, במח רק  שבקי 

תורה], סתרי  – החכמה מח עם יחוד  ללא התורה,

דיינים  למנות שיש הנ"ל להלאו גם קשור וזה

התורה  בנגלות  הן  הבקיאים דיינים היינו הגונים,

מקאז 'ניץ  המגיד וכמש"כ  התורה, בנסתרות והן 

הקנה) ספר על לזכות(בפירושו אפשר  כך  שרק ,

תורה. של לאמיתה להורות 

íñå÷ã åàìá èåðôéä øåñà ïéà éàîà

äðä [ äð בארוכה מש "כ ע"פ  שהקשו  יש 

ים  שבשו"ת  זה בענין (בתשובות 

הנפש החכמה) לעורר  כדי מעשה עשיית  שכל ,

דקוסם, בלאו  נכלל נעלמות, עתידות ולגלות  לידע

הפוסקים התירו איך קשה בשו"תא"כ לנר (הערוך 

משה) האגרות וכן התורה, על  מהרש"ם ציון, ,בנין

היפנוזא של (היפנוט)עשיית  זה שבמצב ידוע הלא ,

גילוי מהנפש  ולהוציא לגלות  יכולים היפנוזא

דקוסם, לאו משום זאת אסרו לא ואמאי עתידות,

 úåãéúò éøáã ãáì  åòáèî òãåéá øåñéà ïéà

øàéáå [åðשם עפמש"כ  שבים בזה (בתשובות

הנ "ל ) והלאוהחכמה האיסור  שכל

ידו על לבא בכונה מעשה לעשות  רק  הוא דקוסם

ברמב"ם איתא אך  עתידות , גילוי  וכן (במו"נ )לידי 

זצ"ל  פישר יעקב ישראל ר' הגאון למעשה פסק

שיעשה  ללא עתידות  נפשו  לו מגלה שבטבעו  שמי

_________________________

רחל וחיצוניות ) שנקראת  ולמעלה, שמחזה היחודים למדרגת להגיע  יכולים תפילות, בבחי' לאה שהיא ללוז הכניסה וע "י ,
דלעת"ל. הגדולה



לנפשך  חכמה דעה לו 

איסור  בזה אין לזה, נפשו לעורר  ומעשה פעולה

התירו לא הרי  ההיפנוזא ובענין דקוסם, ולאו

וכל  עתידות, גילוי  לשם זאת  לעשות  הנ"ל הפוסקים

לרפואת זאת שעושים במקום רק הוא ההיתר

ההיפנוזא  כלל עשו  שלא היות שרי  שזה האדם,

גילו אחר לשם דממילא שבאופן אלא עתידות , י

הנפש  יודעת היפנוזא של למצב האדם שנכנס

הוספת ללא ועתידות, ידיעות מיני  כל מעצמה

שהאדם  אחרי וע"כ לזה, חדשה פעולה או מעשה

מטבעו היודע כאדם עתה הוא הרי  זה במצב כבר 

אסרתו לא שבזה מעשה, פעולת  שום ללא עתידות 

כבר  נמצא כשהאדם וה"נ עתידות, מלגלות  תורה

לשאול  התורה עכשיו אסרה לא ההיפנוזא במצב

נוספת. פעולה עשיית  שום ללא עתידות  גילוי  ממנו 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


