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תשע"זנח פרשת דרעוין רעואדא "ח 
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åëôùð  ë" ôòàå  ìåáîä ãøé àì ìàøùé  õøàá

 úåðååò  ìù íâôä  úîçî  ìåáîä  éîéî íùì

 øåãä

äðä ובארץ ישראל ארץ בחינת  הוא הצדיק 

איש  שהיה נח ולכן  המבול, ירד לא ישראל

איתא  ואמנם המבול. מן  וניצול לתיבה נכנס  צדיק

פכ"ג )בחז "ל דר"א  לא (פרקי ישראל שבארץ דאף

הארצות משאר  המימות  כל אבל מבול ירד

ע"ד  הוא, והענין  ישראל, לארץ ונשפכו נתגלגלו

יוסף  יעקב תולדות  בספר אות המובא (בראשית 

הפסוקàב') ב')על י "ב  גמר (תהלים כי ה' הושיעה

לו יש  דהצדיק  אדם, מבני אמונים פסו  כי  חסיד

דהיינו אדם, מבני  אמונים שפסו מחמת ירידה

אף  בדורותיו, צדיק  שהיה נח ולכן הדור , מחמת 

ישראל  ארץ בחי' ע"ד  היה מ"מ המבול ממי שניצל

דהיינו הארצות, משאר המים לשם נשפכו  שעכ "פ

בארץ  גם חסרון  איזה היה הדור עוונות מחמת 

בכו"כ  וקושי צער  סבל בתיבה נח כן  וכמו ישראל,

הדור . עוונת  מחמת  דברים,

äìòîìù ãåçéä úâøãî àåä äáéúä ïî à"ö

 úà  ìéöäì ìåëé  çð  äéä  ë"éòå  äáéúä  úâøãîî

åøåã

 äðäå חדש בזוהר ע"ב)איתא כ"ג  הנעלם á(מדרש

לבכות התחיל התיבה מן  נח יצא שכאשר 

לנח  הקב"ה ואמר  שמם, העולם כל את  שראה

_________________________

וכו'א. לכך ראוי דורו  שאין אלא שכינה עליו שתשרה הקטן שמואל היה ראוי שם: התולדות  ע "ב)וז"ל מח  והקשו(סוטה .
פוסטנר  מוהרי"ל  החסיד  שביאר דרך על ושמעתי לכך. הראוי על שכינה השראת  לעכב  דורו ענין מה שלמים, וכן רבים

אדם מבני אמונים שפסו  לפי חסיד, גמר כי ה' הושיעה ב')פסוק י"ב גיסא,(תהלים לאידך דילמא לו  ואמרו בחלום ובאו ,
וכו' אמונים פסו  לכך חסיד שגמר ועוד)לפי שמות פרשת  הגורמים (עיין שהם פשעם, הת"ח  לעמי הגד יובן ובזה ודפח"ח. ,

חכם  תלמוד  של השגגות  כן אם זדונות , שיעשו  עם להמוני גורמים חכמים התלמידי של  השגגות כי לירד , עם להמוני
שגורמין  חכם לתלמיד נעשה שלהם הזדונות הארץ עמי הגורמים שהם תאמר, יעקב ולבית זדונות. עם להמוני להם נעשה

עכ"ל. לשוב, לבו ויכנע  בזולתו, ולא בעצמו הסירחון יתלה אחד כל והשתא שגגות , להם

עליו ,ב. לבכות  והתחיל  חרב העולם כל  וראה התיבה, מן כשיצא לנח  הקב "ה השיב  מה ת "ר שם: הנעלם מדרש וז"ל
דאמרית  בזמנא ולא דא אמרת  כען שטיא רעיא הקב "ה, השיבו בריותיך . על  לרחם לך היה רחום, נקראת רבש"ע  ואמר
כו ' לנח ה' ויאמר כו ', בשר כל לשחת  כו' המבול את  מביא הנני ואני כו', גופר תבת לך  עשה דכתיב  רכיכא, בלישנא לך 
דשמעת  ומכדין עלמא, על רחמין דתבעי בדיל לך, ואמרית  עמך  אתעכבית האי כולי הזה, בדור לפני צדיק ראיתי אותך  כי
פומך פתחית עלמא, דאתאביד  וכען ואשתזבתא. תיבותא ועבדת  דעלמא, בישותא בלבך  עאל  לא בתיבותא, את  דתשתיזיב
הטהור  העוף  ומכל הטהורה הבהמה מכל  ויקח  דכתיב וקרבנין, עלוון הקריב כך, נח  דחזא כיון ותחנונין. בעיין קדמי למללא

במזבח . עולות  ויעל 



לנפשך  חכמה דעה ד

בכית לא ולמה עתה, עד היית  היכן  שטיא' 'רעיא

על  שהתפלל אבינו אברהם כמו ולא וכו ', בתחילה

הדור  כל על נפשו  מסר  ע"ה רבינו משה וכן סדום,

מספרך . נא מחני אין ואם כמ"ש  עליהם והתפלל

המבול מי מפני  הפסוק  על ברש "י  איתא ז ')ועוד (ז '

מאמין  ואינו מאמין היה, אמנה מקטני  נח אף

נכנס ולא המבול, שדחקוהושיבא עד  לתיבה

המים.

ïéðòäå של לתיקון  הגיע רבינו משה דהנה הוא,

כמ"ש  מספרך  נא מחני בסוד נח מי

האמונה,â האריז"ל  לשלמות נכנס היה נח ואם ,

מן  צא מאה"כ וזהו הדור, את להציל יכול היה

היחוד , סוד  שהוא ואדנ"י  הוי "ה עולה צ"א התיבה,

שהוא  התיבה, מן  צ"א של ליחוד נכנס היה נח ואם

כל  את  להציל יכול היה התיבה, מענין  למעלה

והאמונה. היחוד  שלמות ידי  על העולם

_________________________

דכיון  כאברהם, עליו  התפלל  ולא דורו  על  הגין לא נח נח. ובין אח "כ לישראל  שהיו הצדיקים בין מה וראה בא יוחנן, א"ר
ששאל  עד הקב"ה כנגד דברים והרבה וכו ', ויאמר אברהם ויגש מיד רבה, כי ועמורה סדום זעקת  לאברהם הקב"ה דאמר
ובנותיו ובניו ואשתו לוט  עם בעיר י' שהיו  אברהם וחשב בשבילם, הדור לכל שיכפר צדיקים, עשרה שם ימצא שאם

יותר. התפלל לא ולכן וחתניו,
מהו משה', 'ויחל  ביה כתיב מה הדרך, מן מהר סרו  חטאו , ישראל  למשה הקב "ה שאמר כיון הדור, כל  על  והגין משה בא

משה הניח  לא אמרי, רבנן חלחלה. שאחזתו  עד  שהתפלל  מלמד  ומן 'ויחל ', העוה"ז מן עליהם נפשו  שנתן עד להקב "ה
משה  לולי להשמידם ויאמר מהכא, יוסי א"ר כתבת. אשר מספרך  מחני אין ואם  חטאתם, תשא אם ועתה דכתיב העוה"ב,
הקב "ה, עמו התעכב  ונח בהם. לשלוט הדין מדת  הניחו ולא דורם, על הגינו הצדיקים כל וכן לפניו . בפרץ עמד בחירו
העולם  כל ונאבד התיבה ועשה רחמים, עליהם ביקש ולא השגיח  ולא רחמים, עליהם יבקש שמא דברים ריבוי ליה ואמר

עכ"ל. וכו ',

עה"פג. בראשית סו "פ  שעה"פ  ג')עי' ו' ועשרים (בראשית מאה ימיו והיו  בשר הוא בשגם לעולם באדם רוחי ידון 'לא
כנודע  צירופים ק"ך שהם אלהי"ם שם צירופי כמספר והוא שנה, ק"ך  שחיה מרע"ה על  נאמר זה כי דע גם וז"ל: שנה'

פסוק על  חז"ל כמ"ש דורו, בני על להתפלל  רצה ולא משה, היה נח כי ודע ט ')וכו '. נ "ד כי (ישעי' וגו ', לי זאת  נח מי כי
ק"ך להם נתלה בזכותו  עכ "ז עליהם, התפלל  שלא אעפ "י ואמנם נח. מי שמו על  נקראו ולכן המבול , מי שיבאו  גרם הוא
וזה  הבל, זה ובשגם שנה, ק"ך  ימיו והיו  בשר הוא בשגם וזש"ה מרע"ה. של שנותיו כמנין בתשובה, יחזרו אולי שנה
מחוי  מלשון 'מחני' ונקט  נא, מחני אין ואם באמרו עליהם להתפלל  וחזר נח  עוות  אשר תיקן משה וע "כ  כנודע. משה,

עכ"ל. וכו ', בתחלה עוות אשר לתקן הדור על בתפלה היו ימיו  וכל היקום', כל  את  'וימח במבול  הנזכר
הליקוטים בספר נח )וע"ע פרשת כולם,(ריש המקבל  יסוד  הוא נח  כי ודע , וז"ל : וכו' הקשת גווני ג' שהם נח  בני ג' בענין

ונח גנים. מעיין נק' ולזה תחתון, הגן שהוא ולמלכות העליון, הגן הוא לבינה ומשקה ז"א, יסוד  עד היורד  אבא יסוד והוא
אבא  יסוד  בחינת  הוא מרע"ה כי ודע , מנוחה. מלשון נח נקרא ולזה ז"א, בתוך הנכנס אבא יסוד של זאת בחינה הוא
ובתיבת  זפת , המבול  בדור נח בתיבת  בתיבה. שניהם נכנסו  ולזה למטה, בבחינתו  זה ביסוד  נתעלה ונח  סופו . ועד  מראשו
ביאור, משליכים היו מהם ולזה פגימות . השני לתקן שבא המבול , דור כנגד  וזפת  הפלגה, דור כנגד חמר וזפת. חמר משה

כ"ט) י"ד וזמ"ש (שמות  לבנים. במקום בבנין אותם בונים היו ומהם ע "ז, עבדו ועדיין המבול מדור שהיו  חומה, להם והמים
י"ח )פרעה ה' בני (שם על התפלל  שלא על  פגם שנח ולפי הפלגה. דור ננד שהיו לפי לבנים בה קרי תתנו, לבנים ותוכן

ואמר עליהם. נפשו  ומסר לתקן מרע "ה בא ל"ב)דורו , ל"ב בסוד (שם נא, מחני אין ואם חטאתם תשא ז 'אם (בראשית 

מ"שכ"ג) ג "כ  וזהו  היקום. כל את  י"ב)וימח  ל"ג אמר (שמות  בסוד ואתה בעיני, ח"ן מצאת  וגם בשם ידעתיך (בראשית ת

ח') ואמרו' למשה הקב "ה השיב לזה ח "ן. מצא י"ד)ונח  ט ' כדמיון (דברים גדול, לגוי אותך  ואעשה ואשמידם ממני הרף 
נאמר ולזה אבא. יסוד ומשה אבא, ליסוד  לבוש זעיר, יסוד הוא יוסף אמנם י"ט)נח . י"ג עצמות (שמות את  משה ויקח 

עכ"ל. אזלין, כחדא ויוסף  משה בזוהר וזמ"ש זעיר, יסוד תשלום עד  אבא יסוד שמגיע  לפי עמו, יוסף 



תשע"ז  נח פר' השל"ס

 àùéá àãáò  òéðëäì àåä ÷éãöä úãåáò ø÷éò

åîë  ìàøùé  úîùð  ììë úà  äáåùúá øéæçäìå

î"òø  äùî

éë צריך אין  מתפלל כאשר  הצדיק באמת

העולם, כל על אלא עצמו  על רק להתפלל

הנער' את  ערב עבדך  'כי ביהודה שכתוב וע"ד 

בלקו"מ ס"ה)וכמ"ש  השדה (סימן  בעל בענין 

רבינו ומשה וכו', הנשמות כל בתיקון המתעסק

בחינה  לו יש יהודי  כל ובאמת השדה, בעל היה

ולא  אחרים לאנשים לדאוג שצריך ערכו, כפי  כזאת 

להחזיר  היה דרכו  רבינו  ומשה לעצמו , רק 

שנח  שאמרו וזהו ישראל, נשמות  כל את  בתשובה

ואת עצמו את רק  הציל ולכן היה, אמנה מקטני

שיכול  באופן צ"א של ליחוד  נכנס לא כי  בניו

לא  האדם כי  העולם. כל את  בתשובה עי"כ להחזיר

את לתקן אלא שלו ביצה"ר רק  עסוק להיות  צריך

אלקות לגלות הוא היחוד ועיקר  שבעולם, הרע כלל

נשמת כלל של היצה"ר  ולהכניע העולמות בכל

ידי על כי כולם, את בתשובה ולהחזיר  ישראל

יחזרו קטן  ועד מגדול כולם ישראל נשמת שכלל

העולם, בכל יתברך מלכותו יתגלה אז בתשובה,

בלקו"מ. שם המבואר  השדה בעל ענין וזה

äðäå לקשר כדי ולפנים לפני הכה"ג נכנס  ביו "כ 

שהוא  שתיה באבן ישראל נשמת  כלל את

הכולל ע"א)שכל וסי' ג ', אות ס "א  סי' לקו"מ וזה (עי' ,

רק  עסוק  להיות צריך  לא האדם כי  העבודה, עיקר

עבדא  להכניע צריך אלא שלו , הפרטי ביצה"ר 

ישראל  נשמת  שכלל באופן הסט"א שהוא בישא

תיקו"ז  על אמת בשפת כמ"ש  בתשובה, יחזרו

ח"א  תקו"ז  על מקאזניץ המגיד  פירוש בסוף  (נדפס 

שפ "ה) רבינועמ ' משה על חדש זוהר תיקוני בשם

רק  דיליה, בישא יצרא להכניע אישתדיל דלא ע"ה

מרדכי ענין וזהו וכו '. למלכא בישא עבדא להכניע

עליו  שנאמר ד')הצדיק  ט ' בכל (אסתר הולך  'ושמעו 

הקריאת הוא ד 'שמעו' בספה"ק ופירשו המדינות'

ומגלה  שנמשך  היינו  המדינות, בכל הולך  שלו שמע

המדינות. בכל יתברך  יחודו

íéãåçéä  úãåáòì ñðëäì êéøö  íéãòåîä éøçà

 éîé ìù øåàä ñ"äå ïîæå  íå÷îî  äìòîìù

íéùåã÷ä íéîéä ìù  äãåáòä øîâ íäù äëåðçä

äæå על שמרמז  בפיה' טרף זית עלה 'והנה סוד 

בתיקו "ז  כמ"ש חנוכה של י"ג )האור ã(תיקון 

ישראל  על כ"ה שריא בפיה טרף  זית  דעלה ומיד

דאינון  דיחודא, אתוון כ"ה אינון ואלין  בכסלו , בכ"ה

כ "ה. חנ"ו חנוכ"ה איהו  ודא וגומר, ישראל שמע

של  האור  שהוא הצדיק  יוסף של האור  והוא

קודש  האש  שהוא להבה יוסף בית  בסוד  היחודים,

בחי ' שהם העליונים היחודים והוא היחודים, של

בלקו"מ כמ"ש עוה"ב ב')שעשועי סי' והוא ä(תנינא

_________________________

שם ד. ברוך דאינון יומין ועשרין לארבעה דחנוכה, יומי תמניא הוד  ואיהו  וכו ', בהודאה תמינאה שם: זוהר תיקוני ז"ל 
דיחודא, אתוון כ "ה אינון ואלין בכסלו , בכ "ה ישראל  על כ "ה שריא בפיה טרף  זית  דעלה ומיד ועד, לעולם מלכותו כבוד 
דנצח בגין השביעי, בחדש התיבה ותנח  ביה, איתמר נצח אבל  כ "ה. חנ"ו  חנוכ "ה איהו  ודא וגומר, ישראל שמע דאינון

דעלמא אומין מתגברין מילה ברית  ישראל נטרין לא כד מאד , גברו והמים וביה צדיק, נח  רמיז הזדונים)ביה המים ,(דאינון
ספירן  לעשר עשיראה מלכות דאיהי דמילה, י' דא העשירי החדש עד  וחסור, הלוך  היו והמים בהון איתמר ליה נטרין וכד

ברית ) דאיהו בענן נתתי קשתי את איהו עכ"ל.(ודא וכו ',

שםה. לקו "מ א')וז"ל  וכו '.(אות  ולהלל ' להודות אלו  חנכה ימי שמונת  'וקבעו  שכתוב : כמו  הודאה ימי הם חנוכה ימי :
ולהכיר  יתברך הגדול  לשמו ולהלל להודות  הבא, עולם שעשוע עיקר זה כי הבא, עולם שעשוע  בחינת זה הודאה וימי
אליו סמוכים ביותר, יתברך אותו  ומכירין שיודעין מה כל  כי יתברך , אליו  וקרובים סמוכים זה ידי שעל יתברך , אותו

תודה' מקרבן חוץ בטלין הקרבנות  'כל בבחינת: כולם, לעתיד  יתבטלו הדברים כל שאר כי פרשה ביותר, צו רבה (מדרש

כ"ז ) פרשה אמור שכתוב ט , כמו  יתברך , אותו  ולדעת ולהלל  להודות והודאה, תודה בחינת  רק לעתיד  ישאר שלא (ישעיה ,
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המדרגה  שהוא המלבוש דעולם העליון היחוד  בחי '

היחודים  אש בחי' והוא עצמיים, שעשועים של

והזמן . המקום מן  למעלה שהם

ïéðòäå אמר נח תיבת  של המדרגה דאחר  הוא,

המדרגה  שהוא התיבה מן  צ"א הכתוב

ענין  כי התיבה, מבחי' שלמעלה היחודים של

התפלה תיבות  סוד  הוא מהבעש"ט התיבה (כידוע

עי' וכו' התפלה תיבות שהוא  התיבה את  בוא בסוד

נח) פ ' עה"ת בעש"ט גבוה באורך  יותר  מדרגה ויש  ,

ופורים  חנוכה של האור  והוא התפלה, עבודת מכל

תורה  בחי' והוא הקדושים, הימים אחר  שבא

כבר  האר "י  פשט פי שעל אף כי סתימאה, דעתיקא

בשמחת נמשך  וכבר  תורה, שמחת אחר  הכל נגמר

סוכות של המדרגות כל של הכתרים (כמ "ש תורה

וההקפות) ד "ה  ע"א מ ' דף אין בנה "ש ולכאורה ,

מ"מ  תורה, שמחת  נגמר  שכבר אחר עתה המשך 

והוא  מזה, גבוהה יותר  מדרגה שיש  לדעת  צריך

ולמעלה  המקום מן למעלה שהוא דכתר  כתר  בחי '

מהתיבה, גבוהה שיותר המדרגה והוא הזמן , מן

קוראים  תשרי  דחודש  המועדים אחר  מיד  ולכן

'והנה  בפסוק  חנוכה של האור  נזכר  שבו  נח פרשת

דנרות השמן של האור  שהוא בפיה' טרף זית עלה

להכנס  מיד צריך כי הנ"ל, בתיקו "ז  כמ"ש חנוכה

מהמקום  שלמעלה יחודים של גבוהה יותר למדרגה

חנוכה. של האור בכח מהזמן ולמעלה

 åäæå הרי "ם החידושי  קודם å שאמר דהמועדים

דבדיחותא  מילתא כמו  הם הלימוד זמני 

הלי קודם רבה בגמ'שאמר כדאיתא ל 'מוד  (שבת

תשריע"ב) דחודש  העבודה דכל לפרש  יש ועפי "ד  ,

הלימוד  לצורך דבדיחותא ומלתא הקדמה כמו הוא

דעתיקא  לתורה הכניסה שהוא תשרי, חודש  שאחר 

ועי"כ  מהזמן , ולמעלה מהמקום שלמעלה סתימאה

דהמועדים. והיחוד  התיקון גמר  עיקר  נעשה

 âåâ ìù  äîçìî 'éçá ïééãò  ùé úåëåñ éøçà

 ñ"éúòã  äøåú 'éçáá  íéãåçéä éãé  ìò  ÷øå âåâîå

äîçìîä çöðì  íéìåëé øúëã øúë 'éçáá

äæå של העבודה כל דאחר  התיבה, מן צ"א סוד 

כל  בבחי' התיבה בחי' שהוא תשרי חודש 

אי הנה הקדושים, הימים של התפלות  של תיבות

זה  ועל העבודה, את  זה עם לגמור  עדיין  אפשר

ב')נאמר יהגו(תהלים  ולאומים גויים רגשו למה

הוי "ה  על יחד נוסדו  ורוזנים ארץ מלכי  יתיצבו ריק,

באים  ומגוג דגוג בחת"ס ואיתא וכו '. משיחו ועל

אין  הצדיקים דאפילו  הוא, והענין סוכות. לאחר

של  הקלי' ויש  תשרי, דחודש  העבודה לגמור  יכולים

וכמו ישראל, כלל של העבודה המבלבלים הגויים

מ"מ  המבול, שם ירד שלא שאף  ישראל בארץ

המשך  וזהו  העולם, בכל שירדו המים לשם נמשך 

וכו ' קדשי' הר  ציון על מלכי  נסכתי  'ואני  שם הפרק

של  מדרגה יש  כי וכו ', ילדתיך היום אני אתה בני 

ואי וזמן, ממקום שלמעלה סתימאה דעתיקא תורה

הק' השכינה ידי  על רק  עבודה שום לגמור  אפשר

היחודים  של לקדושה ולהכנס השבת , קדושת  שה"ס 

בחי ' והוא מהזמן, ולמעלה מהמקום שלמעלה

של  מהמדרגה למעלה שהוא דכתר כתר מדרגת 

נגמר  לא זו ובבחינה תורה, דשמחת הכתר

להמשיך  צריך אלא תורה, בשמחת העבודה

למעלה  שהיא גבוהה יותר במדרגה וליחד ולעלות 

חנוכה  של האור  ענין  והוא והזמן, מהמקום

ולכן  הקדושים, הימים אחר  מיד  להתנוצץ שמתחיל

יום  של החותם גמר הוא דבחנוכה בספה"ק  איתא

_________________________

עכ"ל.י"א) וכו ', הבא עולם שעשוע כל שזה מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי :

שאיתאו. מה פי על הוא הקבועים, הלימוד  זמני קודם הם וסוכות  דפסח הא הרי"ם: החידושי ע "ב)וז"ל ל' רבה (שבת 
זמני  קודם שהם וסוכות  פסח השמחה שחגי באימתא. יתיב לסוף רבנן, ובדחו דבדיחותא מילי אמר בשמעתא דפתח  מקמי

דבדיחותא  מילתא בבחינת  להלימודים מועיל  הקבועים, הלימוד 



תשע"ז  נח פר' ז של"ס

י"א)הכיפורים אות  ז' סי' לקו"מ בספר (עי' ואיתא ,

אז  מפסוק היוצא אזבוג"ה שם סוד  בענין קרניים

ארמילוס  את  מכניע זה דשם וכו ', משה ישיר 

א' יום שהוא השנה ראש  הוא א"ז וסוד הרשע.

ח' שעולה א"ז בחי ' הוא חנוכה וכן  הז', בחודש

הגה"ק  מביא ומכאן  חנוכה, ימי  ח' בסוד

החתימה  שגמר  ראיה אלעזר  במנחת ממונקאטש

בחנוכה. הוא

 øçàù íéîé 'â ã"ò  íä íéãòåîä éøçàù íéîéä

 úáùä  úùåã÷ íäá øéàîù úáùä

äæå אהי "ה שמות על המיוסד שבת  קדושת  ענין 

המאירים  מרגלאן  הז ' יוצאים שמהם יה"ו

ה' אות  והנה הק'. האר"י כמ"ש  קודש , בשבת

קדושת בחי ' והוא המלכות הוא דאהי"ה אחרונה

אה"י אותיות  ג' הם השבת שלפני  ימים וג' השבת,

אותיות ג' הם השבת שאחר ימים וג' דאהי"ה,

הוא  אהי"ה שם דסוד  הוא והענין  יה"ו.

והם  שבת , לקדושת  ישראל כלל של ההשתוקקות 

קודש , לשבת  שמכינים השבת שקודם ימים הג'

מחמת הנמשכת  הקדושה הוא יה"ו ושם

שאחר  הביטול הוא דיה"ו  והיינו  ההשתוקקות ,

שאחר  הימים בחי' והם האהי"ה, של ההשתוקקות 

כולם  יוצאים ויה"ו  אה"י של אלו ושמות  השבת,

שבאמצע  המלכות  סוד שהוא דאהי"ה אחרונה מה'

בשעה"כ  סע"ד)כמ"ש יורדים (ס"ה אה"י  דאותיות 

בה' יה"ו אותיות עולים ועי"כ דאהי"ה אחרונה לה'

וכו', מרגלאן הז' מהם יוצאים ועי"כ אהי "ה, של זו

שהם  המועדים שאחר  הימים בחינת  הוא וכן  עי "ש .

בהם  שמאיר השבת שאחר ימים ג' בחינת דרך  על

לפנימיות להכנס  ויכולים השבת , קדושת הארת

השבת. אחר  המאיר יה"ו שם מבחינת היחוד 

'éçáá íéãåçé àåä äáéúä ïî à"ö  ìù äâøãîä

äìôúä  úåáéúî äìòîìù ÷"ä÷

 åäæå ז"ל מקמארנא הגה"ק בדברי  על æ דאיתא

ע"א)הגמ' כ"ו פתוחין (פסחים היו לולין 

את 'משלשלין שבהן הקדשים קדשי  בית  בעליית 

מבית עיניהם יזונו שלא כדי בתיבות' האומנים

וכאשר  הצדיקים, הם דהאומנים הקדשים, קדשי

להתפלל  יכול אינו גדולה לדבקות הצדיק  נכנס 

משלשל  הקב"ה ואז האור , גודל מחמת וללמוד

הגדול  מהאור  אותם שדוחה היינו בתיבות , אותם

יזונו שלא כדי והתורה, התפלה תבות לתוך

גדול  אור  הוא ששם הקדשים, קדשי  מבית עיניהם

והתורה. התפלה תבות  מבחי' שלמעלה היחוד  של

בכניסתו בדיבור  מתפלל היה לא גדול הכהן  ולכן

החיצון  בבית לקה"ק מחוץ רק  הקדשים לקודש 

בגמ' ע"ב)כדאיתא נ"ג הוא (יומא  קה"ק  מדרגת כי ,

התפלה. מתיבות למעלה

ïéðòäåעת בכל באמת  לעסוק שצריך  דאף  הוא,

התיבה, של בענין התיבות  שהוא

להמשיך  צריך מהתיבה אך והתורה, התפלות

שלמעלה  ליחודים ולהיכנס התיבה, מן  צ"א בבחי '

הימים  שאחר  ופורים חנוכה ענין  והוא מהתיבה,

תפלות בריבוי עסקו הקדושים בימים כי הקדושים,

_________________________

הברכה ז. היכל כ"ה)עי' ה' את (ואתחנן 'משלשלין ז"ל  אמרם על מניקלשבורג שמעלקא רבינו הקדוש אמר והענין וז"ל :
עיניהם  יזונו  שלא 'כדי ותשבחות , ושירות  ותפלה תורה ודבורי האותיות הם 'בתיבות ' קדושים צדיקים היינו  האומנין',
באור  עצמם על השכינה וזיו  נפלאה הארה ממשיכין למאד, עצמן וזיככו שקדשו  צדיקים כי והענין הקדשים'. קדש מבית
שימשיכו הגדול , מהאור אותם לשחות  אותן' ו 'משלשלין דבור, שום לדבר יכלו  שלא עד נפלא, חיות  עליהם השופע  סוף אין
האור  מצומצם ושם תורה, של  ותיבה אות  שבכל אלהות נשמות בעולמות עצמם לדבק  ותפלה, תורה 'תיבות' דרך האור זה
יחיאל  ר' להקדוש שאירע  כמו האור מגודל  נפשם שתצא וקרוב  כך , כל  הקדשים' קודש מבית עיניהם יזונו א 'ל  ואז מעט ,
ובשער  ט"ז. משנה פ"ב  אבות על  חסד נוצר וע"ע עכ"ל. עילאה, ברעו  נסתלק שלישית סעודה בעת מזלאטשוב  המגיד מיכל

ה'. פרק פילול  ט ' שער חיים מים באר לבעל התפלה
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מהם  גבוהה יותר מדרגה יש אך תיבה, בבחי ' שהם

מתיבות שלמעלה הקדשים קודש בחי' שהוא

בבחי ' ביחודים הפנימית  הדבקות  והוא התפלה,

התיבה. מן  צ"א

 úåéúåàî  úéùòðä äîåúñ 'í àåä  äáéúä ãåñ

 úåùòì àåä äãåáòä úåîéìùå  çð ìù 'ð ' ç

 úéáä çúôá äëåðç øð úøåöë 'ú  úåà  íäî

äðäå שהוא ונח סתומה, ם' הוא התיבה סוד

סתומה ם' ה"ס וח', נ' (פירוש:אותיות

דאות  בפתח למטה בשכיבה נ ' אות  מחברים  כאשר 

סתומה) ם ' נעשה  והח'ח' הנ' מחברים וכאשר  ,

ח') דאות  השמאלי ברגל הנ' שמעמידים  (באופן

בלקו"מ שביאר וע"ד  ת ' אות א')נעשה אך ç(סי' ,

הח' שיקשר להיות  צריך  היה נח של העבודה עיקר

רגל  יציאת  ללא ת ' אות שיהיה באופן  והנ'

בזה  כמ"ש ימין לצד  הת ' רגל שיכנס  אלא השמאל,

בפתח  חנוכה נר  ענין  שזה עדן , גן  שערי בספר

רגל  בצד העומד  חנוכה הנר ועם ח', צורת  שהוא

התיו רגל כבחי' הוא מבפנים, הפתח של השמאל

שהוא  הנ' לקחת הסוד  ידע נח כי  ימין. לצד  הנכנס 

אותם  ולחבר  התורה, כח שהוא והח' התפלה כח

מלכי נסכתי 'ואני של הסוד ידי על אותם ולהשלים

כל  המשלימים היחודים שהוא קדשי', הר ציון  על

העבודה  להשלים אלו בימים עתה וצריך העבודות,

הצדיק  של העבודה ועיקר הקדושים, הימים של

את בתשובה שיחזירו כאלו ליחודים להכנס הוא

אמיתי ליחוד  נכנסים כאשר כי  ישראל, נשמת כלל

בתשובה, לחזור ישראל נשמת  שמתחילים פועל זה

נתתי קשתי 'את  כמאה"כ הקשת  גווני  ג' ומתגלה

הק' בזוהר  ואיתא גוונים, ג' לה יש  הקשת כי בענן

לרגלי תצפי נהירין  בגוונין הקשת תחזי  כאשר

דמשיחי.

 âåàãì àåä éãåäé  ìë  ìù  äãåáòä úéìëú

 é" ò ìàøùé úîùð  ììë úà  äáåùúá øéæçäì

íéùåã÷ä íéãåçéä  ìù  íéîå ùà

 äðäå בכל מתלבש מהימנא רעיא רבינו משה

ולא יהודי הפסוק  בביאור עינים  מאור (עי'

יהודי) כל  של בלב גנוז  הוא כי קבורתו, את  איש ,ידע

'רעי להיות  שלא לראות רק וצריך  ולעסוק שטיא' א

של  בעבודה להתעסק  אלא שלו, העצמית בעבודה

_________________________

והנ'ח. הח ' ונתקשר ונתחבר ח ', בחינת שהיא החכמה מן חיות  נ ', בחינת  שהיא המלכות  מקבלת ואזי שם : לקו"מ וז"ל
שכתוב כמו הרשעה מלכות  ונתבטל נופל  ואזי נופל , זה קם וכשזה החמה. כאור הלבנה אור י"ד)ונעשה ישרים (הושע  "כי :

במלכות  שדבקים הצדיקים זה ידי על התורה, היינו  ה', דרכי ידי על  היינו  בם", יכשלו ופשעים בם ילכו צדיקים ה' דרכי
שנופל  הרע , היצר בחינת הרשעה, מלכות  בחינת בם" יכשלו  "ופושעים זה. ידי על כח ומקבלים נתחזקים הם דקדושה,

כנ"ל. התורה, ידי על ונכנע
ואין  חן, להדברים שאין מחמת הוא הבקשות, נתקבלין שאין מה עיקר כי והבקשות, התפלות  כל  נתקבלים זה ידי ועל 
שיכנסו חן, להמבקש שאין מחמת בלבו , הדברים שיכנסו  מקום בלבו אין כאילו ממנו , שמבקשין זה של בלב  נכנסין
ועל  חן, ונעשה כנ"ל והח ' הנ' ונתקשרין נתחברין זה ידי שעל  התורה, ידי על אבל ממנו . שמבקשין זה של  בלבו  הדברים

התורה נקראת ה)כן שמדבר (משלי מי כמו  ובקשותיו , דבריו  נתקבלין ואזי חן, דברי הם שדבריו  זוכה ואזי חן", "יעלת  :
ממנו . שמבקשין זה דהיינו  המתבקש, בלב הדברים שנכנסין חן, דברי

לשון  שהוא ת"ו , בחינת  נעשה זה ידי על ח"ן, בחינת ונעשה והנו"ן החי"ת ונתקשרו  שנתחברו  ידי על  היינו ת ', בחינת  וזה
שכתוב  כמו  ורשימה, י"ט)חקיקה הבקשה,(יחזקאל לקבל המתבקש בלב מקום ונרשם נחקק החן ידי על כי ת "ו, והתוית  :

ויקבל  בלבו דבריו שיכנסו  כדי ממנו, שמבקשין זה בלב מקום חקק הח"ן שבחינת נמצא דבריו . נתקבלו החן ידי על  כי
ור  והחקיקה וזהובקשתו, כנ "ל . ת "ו בחינת זה ט)שימה בחינת (קהלת היינו דייקא , נחת נשמעים", בנחת חכמים "דברי :

עכ"ל. כנ"ל:, בקשתו  ונתקבל דבריו  נשמעים ואז נח"ת , אותיות נעשה זה ידי ועל  הנ"ל, והת ' הנ"ל חן



תשע"ז  נח פר' ט של"ס

יחזרו ישראל נשמת  שכלל ולדאוג הכולל, היחוד

של  האור  שהוא קדושים ליחודים ולהכנס בתשובה,

להחזיר  הוא התיקון  גמר עיקר כי  ופורים, חנוכה

של  ההכנעה וכח ישראל. נשמת כלל בתשובה

מרובע, משולש כפול פשוט שיר  ידי על הוא הקלי'

אך  פשוט, שיר סוד שהוא לבן בגדי ידי על והעיקר 

הכפול  ידי על רק פשוט לשיר להגיע אפשר אי 

שהיה  הכה"ג של לבן הבגדי  וכמו ומרובע, משולש

היה  זהב הבגדי  בצירוף ורק זהב, בגדי גם צריך

לבן . הבגדי  ידי על היחוד לפשיטות  הגיע יכול

àö צ"א של כח יש תיבה בכל כי התיבה מן

התיבה  מן לעלות  אדנ"י  הוי"ה יחוד שהוא

ללמד  שבא רבה"ק אמר וכבר  עליונים ליחודים

בששון  מים ושאבתם כמ"ש ביחודים חדשה דרך

דצדיקייא  מבחירי חדתי אולפן  ותקבלין  כתרגומו 

של  מדרגת עוד יש נח של התיבה בחי' אחר כי

חנוכה  של האור  ענין והוא מהם שלמעלה יחודים

הכוללים  היחודים כי  הקדושים הימים אחר שבא

את אלא הפרטיים היצה"ר  את  רק  לא להכניע הוא

השדה. בעל של  הדרך  והוא בישא העבדא

 úîàáå בתשובה להחזיר שצריכים היחודים

בחינות ב' בהם יש ישראל נשמת  כלל

שהם  בחי ' ב' בו ויש  כתר דבחי ' יחודים הם הרי כי

בבחי ' יחודים יש  כי  ומים אש בחי ' והם וא"א עתיק

שצריכים  יחודים יש  כי מים, בבחי' יחודים ויש  אש

נפש  מסירות של כחות יקבלו ישראל שכלל לגרום

של  והבחי ' א"א, של האורות  בחי' אש, בחי ' שהוא

עליונים  יחודים בחי' והם מים, של בחי ' הוא עתיק

ובמנוחה  העולמים כל לבורא הגמור  כליון  בבחי '

מוחלטת.

åäæåנח"ת שהם נשמעים, בנחת  חכמים דברי

אש  חנוכה בחי' של הללו  ביחודים שיש דאף

בדרך  שהוא נחת בבחי' באים הם מ"מ חזקה, כ"כ 

השחוק  סוד  הוא המקדש  הבית  וענין מנוחה,

לנשמת אמת הדעת  להביא וצריך דלעתיד ,

משה  של הארה באדם מתלבש וכאשר  ישראל,

משה, מנשמת  הארה בו יש  ת "ח שכל כמ"ש  רבינו 

להחזיר  זו בעבודה לעסוק  אחד  כל צריך ולכן

בקרבנו שיכניס  יעזור וה' ישראל כלל את  בתשובה

עצמו על האדם רק לא ולרחם טהור  לב טהרה רוח

מן  לצ'א ולהכנס ישראל נשמת כלל על אלא

הקדושים  הימים של התיקונים ולהמשיך התיבה

גואל  בביאת ציון את  ה' בשוב יראו בעין  שעין עד

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק 

 êùôðì äîëç äòã

äòã' שהוא ח' אות חיבור  הוא לנפשך' חכמה

נפש , בחי ' מלכות  שהוא נ' אות  עם חכמה

אות עם נ' אות  חיבור ידי דעל לראשך ' כתר 'והיא

מדרגת והוא ימין  לצד  הרגל עם ת ' אות נעשה ח'

'נצור  עצמם. ונ' ח' אות ידי על הנעשה הכתר

שהם  יחודים יש  כי קדשך' שבת  שמור קדושך  מצות

לגמור  קשה כי מהזמן , ולמעלה מהמקום למעלה

של  העבודה כמו וזמן, מקום בחי ' שתחת העבודה

הולכים  כאשר או זמן , בחי ' שהם הקדושים הימים

בזה  להיות  ויכול מקום, בחי' שהוא קדוש למקום

צריך  ולכן  גויים', 'רגשו בחי' של אחיזה עדיין 

שהוא  שבת קדושת לבחי' אלו  ימים אחר להכנס 

אחרונה  ה' כי מהזמן , ולמעלה מהמקום למעלה

קדושת סוד  הקדושה השכינה שהוא דאהי"ה

שאחר  הימים שהם היה"ו עם הן מצטרפת השבת,

שבת. שקודם הימים שהם האה"י עם והן השבת,

àåäå ליחודים להכנס  שהוא התיבה, מן צ"א סוד 

וזמן , מקום בחי ' שהוא מהתיבה שלמעלה

ולהכניע  העבודה לגמור  הכח והוא אחיזה, אין ושם

אחר  הבא חנוכה של האור  וזה בישא, העבדא

ועל  כאחד, ומים אש  בחי ' שהוא הקדושים, הימים

לגמור  יכולים חנוכה בחי ' של היחודים קדושת  ידי 

של  המדרגה והוא הקדושים. הימים של העבודה

בחינת הוא חסר  דוד כי  וקיים, חי ישראל מלך דוד

למעלה  שהוא וקיים חי  הוא מלא דויד אך  התיבה,

מזמן . ולמעלה ממקום



לנפשך  חכמה דעה י 

àúéàå'ע"ב)בגמ נ"ב  ארבעה (סוכה  ה' ויראני 

אמר  חרשים, ארבעה נינהו מאן  חרשים,

משיח  חסידא שמעון רבי  אמר  ביזנא בר  חנא רב

לבאר  ויש  צדק . וכהן  ואליהו  יוסף בן ומשיח דוד בן

חודש  של העבודה כלל הוא חרשים דארבעה

וכהן  דיו "כ , הפנימי  חותם סוד  הוא דאליהו  תשרי,

החיצון  חותם סוד הוא נח בן שם שהו  צדק 

בחי ' הוא יוסף בן ומשיח דאחור דהושע"ר , המוחין 

המוחין  בחי' הוא דוד  בן ומשיח ועשי "ת, דר "ה

הימים  אחר ואמנם עצרת, ושמיני  דסוכות דפנים

מהמקום  שלמעלה למדרגה לעלות צריך טובים

היחודים  שהוא מלא דויד בחי' והוא ומהזמן,

צא  בסוד מהמקום שלמעלה דכתר  דכתר הפנימיים

הד' כל הכולל הפנימי  היחוד  והוא התיבה, מן

הנ"ל. חרשים הארבעה של מדרגות

'äå היחוד של לאור  יזכו  ישראל כלל שכל יעזור 

נסכתי ואני  מזמן , ולמעלה ממקום שלמעלה

עם  להתקשר  וצריך  קדשי , הר ציון על מלכי

וה' נח, התהלך האלקים את כמ"ש הק ' השכינה

הגמור  בתיקון  יוכללו ישראל נשמות שכל יעזור 

בעין  לעין ונזכה שמחה, מתוך גמורה ותשובה

ברחמים  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן .



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח יא ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ח  הסוכות חג דא"ח ליקוטי

 ç"òùú  úåëåñä âçá åøîàðù ùãå÷  úåçéùî  ÷ìçà

 äëåñ  éðéðò

 êëñä ìòî  úåàðì ïéãñ  ñøô  ïéðòá
 ïéã ìò  äøùë  äúåàðìã è÷ðã  ç"ø éøáãá ÷åéã

 øùðä éðôáã

øáéã [ àסוכה במס' המשנה ע"א)על י (דף 

או החמה מפני סדין עליה דפרס 

רב  אמר בגמ' ע"ז  ואי ' פסולה. הנשר מפני  תחתיה

לנאותה  אבל הנשר  מפני  אלא שנו  לא חסדא

לדייק יש ולכאו' ע "י כשרה, זו בסוגיא (ונתעורר

שליט"א) רב"ז  דינוהרה "ח  חסדא רב נקט מדוע ,

כשרה) ולא (דלנאותה הנשר ' ד'מפני הבבא על רק

החמה' מפני  עליה ד 'פירס  הבבא ג "כ על (דבזה

כשרה) לנאותה סדין  עליה פירס דאם  .נימא 

 ÷ø éà÷  äøùë  äúåàðìã ïéãù òîùî  í"áîøá

 êëñä úçú ïéãñä ñøôùë

úîàáå [áברמב"ם סוכה אשכחן  מהל ' (פ"ה 

ולא הי"ז ) המשנה מלשון ששינה

המשנה)כתב סדין (כל ' עליה äîçä דפירס éðôî

בגד  עליה דפרס  בסתם כתב אלא äìòîìî פסולה,

הבגד  דבפרש מלשונו  קצת  ומדויק פסולה,

פסולה  תהא ותמיד  כוונתו , מה חילוק  אין מלמעלה

הנשר| דמפני בכוונתו, חילוק יש תחתיה  בפרס (ורק

כשרה) ולנאותה  עליה פסולה פרש הרמב"ם, [וז "ל ,

äìòîìî ãâá הנשר מפני  תחתיה שפרש  או

סיככה  אם וכן כשרה לנאותה כדי  פרשו  פסולה

וכלים  מגדים ובמיני  פירות  במיני ועיטרה כהלכתה

כשרה. לנאותה כדי  בסכך  בין  בכתליה בין  שתלויין 

בפירוש  הרמב"ם בלשון  מצינו  וכן  עכ"ל].

הסכך  פרש  ואם וז "ל, הסוכה úçúהמשניות , גג

מפני ואומר שפרט מפני  כשרה היא הרי  לנוי

הוא  דלנאותה שהיתר  שמדגיש וחזינן  עכ "ל, הנשר 

הסכך . מתחת  דייקא

 ì"éåàå רב מדוע הנ"ל דיוק  דייק  שהרמב"ם

על  רק כשרה דלנאותה דינו  כתב חסדא

ומזה  החמה, מפני  עליה בפירס ולא הנשר מפני

פסולה, גווני  בכל עליה דפרס  דייק 

äëåñä ìòî éåðä ñøô ïéá ÷åìéçä úøáñ øåàéá

äéúçú  åà

øåàéáå [â שייך שאין  י"ל הרמב"ם סברת

הסדין  כשפירס דלנאותה ההיתר 

את לנאות  העולם רוב דרך דאין  הסוכה, מעל

הסכך , מעל לסוכה מבחוץ סדין פריסת  ע"י הסוכה

מעל  מצויר  בסדין סוכתו לנאות  שכיון  מי  אף וע"כ 

לנוי נחשב ואי "ז  אדם, כל אצל דעתו  בטלה הסכך

הסוכה. ופוסל הסוכה

æ"éòëå הסכך מן שרחוקים סוכה נוי לגבי אשכחן 

רב  בר  ורבה חסדא כרב דקיי"ל טפחים ד '

משום (בע"ב)הונא הסוכה את הנוי  שפוסל שס"ל

שפורס  סדין  כמו לסכך  הנוי  בטל ואין החוצץ אהל

חוצץ, דאינו לסכך  שבטל הסכך  מתחת  לנאותה

הסכך  לנאות  דרך דאין כנ"ל הטעם י"ל בזה וגם

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה יב 

בכה"ג  בטל אין וע"כ  טפחים ד ' מהסכך  הרחוק  בנוי

הסכך . אל הנוי 

 éîìùåøéáù äòãäî  í"áîøä øå÷î

ãåòå [ã דמקור די "ל מו "ר  הוא הוסיף הרמב"ם

הירושלמי  ה מלשון  דף  ה "ד , פ"א  (סוכה 

שלנאותה ע"א) חנניה רבי  דעת אשכחן ששם

הירושלמי [וז "ל מלמעלה ולא הצד מן  רק כשרה

הדא  חנניה א"ר כשירה קיטיות בה תולה תני שם,

עכ "ל]. פסולה. מלמעלן  הא הצד מן  אמר דאת

שם הירושלמי במפרשי  וקרבןוהנה משה  (פני

דין העדה) על חולקת  זו  שדעה שפירשו  נראה

סדין  שיש שכל זו לדעה וס"ל כשרה, דלנאותה

מתחתיו)מלמעלה ובין  הסכך מעל  הסדין (בין פוסל

הסוכה עלאת שבירושלמי זו דעה  חולקת (ולדבריהם

הלכה  אין וא"כ כשרה שלנאותה בבלי דגמ ' סתמא 

בירושלמי) זו שהרמב"ם כדעה הכלל ידוע אך ,

לבבלי, הירושלמי  בין  להשוות  תמיד משתדל

שיוכלו באופן  ביניהם מח' שאין דרך  ולמצוא

כהירושלמי שכוונתáלפסוק הרמב"ם פירש  וע"כ ,

הסכך , מעל דוקא היינו מלמעלה שפוסל זו דעה

דלנאותה היתר אין  בין (כנ "ל )שבזה מח' אין  וא"כ  ,

לנאותה  שהכשיר  הבבלי  שגם לבבלי הירושלמי 

פוסק  וע"כ מעליו, ולא הסכך  מתחת  דוקא היינו 

בירושלמי. זו  כדעה הרמב"ם

 â" îôä éøáãá äæ ùåãéç  åðéöî

óàå [ äמי הרמב"ם במפרשי מצאנו לא שלע"ע

מ"מ  הרמב"ם, בדעת  להדיא כן  שיבאר

ולא  מלמטה רק כשרה דלנאותה זה יסוד עצם

הפמ"ג כן שצידד מצינו משב"זמלמעלה תרכט (סי'

כב) ולא אות הוא בטל לנאותה וכל וז "ל, שכתב

דוקא  ואפשר  נגדו, כשר  סכך  דנטיל כמאן  אמרינן

פסול, לנאותה אף  למעלה הא כשר  הסכך תחת

כן  שכ' הרי  עכ "ל. וכו', מתחת  לנאותה וסתם

עצמו מסברת  הדיוק הפמ"ג הביא  שלא (אף

לכך) .מהרמב"ם

äæ ïéðòá éîéðôä øåàéáä

øåàéáå [å שכיון מורנו  ביאר זה בענין  הפנימי 

רק  הוא ד'לנאותה' היתר  שכל

הסכך , אל הנוי של הביטול חוצץ מחמת אין  (וע "כ 

להאדם) הסכך בין כשהנויהנוי רק  שייך  זה והרי ,

אל úçúîהוא עצמו  הנוי שמכניע שמרמז  הסכך

הסכך , אל דהנוי וההכנעה הביטול אחר ואז הסכך,

באופן  הסכך, אל קישוט תוספת  להוסיף הנוי יכול

הוא כשהנוי אך הסכך, את  מבטל ìòî שאינו 

היפך  הר"ז  מעליו, ועומד  שמתגאה בחי ' שזה הסכך

ישות בחי' שהוא הנוי  ואז  הסכך , אל הביטול מבחי '

הגילוי את ומחשיך ופוסל הסכך את בגאוותו מבטל

הסוכה. של אלקות

æ"øäå]נשמות של שהתפקיד במקו "א כמש"כ 

אל  להתבטל הישות בבחי' שהם קין 

הישות ואז הבל, שבבחי' הביטול שבבחי' הצדיק

והיתה  הצדיק  אל נוי ועושה מפארת  היתה שלהם

והיתה  דהצדיק הביטול בתוך  הישות נכללת

והיה  הקדושה, בתוך  להכלל תיקונה בזה מקבלת

בבחי ' שזה הצדיק , שמאיר  האלקי  מאור  לקבל יכול

שכשר ]. הסכך  שמתחת שלנאותה הסדין

 íàä éîìùåøéå éìáá ' çîä  ïéðòá
 äëåñä  úééùò ìò íéëøáî

 éîìùåøéäå éìááäã ïéçåîä 'á øåàéá

øáéã [æהירושלמי בין שיש  הידועה המח' על

עשיית על ברכה מברכים האם לבבלי

דבירושלמי הסוכה, ה"ג )ובניית דברכות (פ"ט 

_________________________

וע"ע ב. ,127 עמ' א אות ב סי' הפוסקים כללי ח"ט חמד שדי י, ואות  ח  אות  התלמודים שני כללי ח "ב מלאכי ביד  עי'
כהירושלמי. לפסוק הרמב "ם של שדרכו  מפורסם' אחד 'ספר בשם שהביא נה סי' חחו"מ  אבנ "ז



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח יג ליקוטי 

ואילו הסוכה, עשיית על ברכה לברך שיש  מחדש 

מנחות  בגמ' ע"א)בבבלי  מב  מברכין (דף שאין אי'

עשי אבנ"ז על [ובשו "ת הסוכה, תנט)ית הביא (סי'

מפירש"י השתא)ראיה ד "ה  ע"א ח  דף שאף (מכות  ,

בעצם  מה"ת  ומצוה מצוה, דהכשר ס"ל הבבלי 

על  לברך  שאין  להבבלי  שס "ל אלא הסוכה, עשיית

ובביאוה"ל  המצוה, גמר זה שאין  משום עשייתה

אפילו) ד "ה  תרנו עשית(סי' דעצם זו  דלשיטה כתב

סוכה  יקנה אם חובתו ידי יצא לא מצוה היא הסוכה

לטרוח  עצמו הוא צריך  אלא מחבירו, מוכנה

בעשייתה].

 ùøéôåבמקו "א בארוכה עפמש"כ  ים בזה (שו"ת 

כח , עמ' תשסו החכמה ים  יט , סי' החכמה

תלט) עמ' הרמ"ז תשסז  שבסוף בשם (בהגהותיו

ב') אות  שערים  המוחין מבוא  בין שהחילוק 

ב' בבחי ' הוא דהבבלי  למוחין דהירושלמי

ופרצוף  לאה פרצוף  בקבלה הידועים הפרצופים

–â רחל  דאתכסיא עלמא בבחי ' הוא לאה שפרצוף ,

עלמא  בבחי ' רחל ופרצוף המחשבה, עולם

הידוע  ע"פ  שם [וביארנו הדיבור , עולם – דאתגליא

לאה שפרצוף  דבינה)בקבלה מלכות אין (שהיא 

מלכות - רחל פרצוף משא"כ האצי ', מעולם יוצאת 

בירורים, לברר לבי "ע לילה כל יורדת  - התחתונה

 ð"äå שהוא באר"י, עוד  נתחבר ירושלמי  תלמוד

בבלי תלמוד משא"כ האצי ', עולם בבחי '

פרצוף  ירידת  בבחי ' שהיא בבל אל בירידה נתחבר 

שכ' בקונטרס  [ועיין בירורים, לברר הבי"ע אל רחל

הרבה  דהרמ"ז זו  דרך  ע"פ  מו "ר  שפירש  במקו"א

לבבלי]. הירושלמי  בין מח'

äðåá íà  ÷åìéç ïéà äåöîä  äùòî  úìåòô ïéðòì

äåöîä úðååë ïéðòì  ë"àùî  åîöòá

åððéðòáå [çהבבלי דעת  שלפי עתה, פירש

– רחל דפרצוף  מוחין שהוא

נקבע  שם הרי המעשה, עולם – דאתגליא עלמא

והלא  בפועל, המצוה עשיית פי  על רק  המצוה

סוכה  לבנות  דוקא א"צ בפועל המצוה מעשה לקיום

מעשה  בה לקיים יכול בנויה סוכה לו  יש  דאם

לשיטת וע"כ  בשלימות , סוכה דישיבת המצוה

שום  דאין הסוכה, בבניית מצוה שום אין  הבבלי 

אם  בין סוכה דישיבת המצוה מעשה בקיום חילוק

ועומדת, בנויה שהיתה או  בעצמו  הסוכה בונה

בעצמו, הסוכה בבניית וברכה מצוה שום אין וע"כ 

עולם  – דלאה מוחין כנגד שהוא לירושלמי משא"כ 

מלכות המחשבה הוא לאה  דפרצוף המוחין, (עולם

מוחין ) - מהג "ר  שהוא מקיום דבינה  חלק  הרי  ,

המצוה  לעשות  ג"כ  הוא סוכה דישיבת המצוה

_________________________

שם,ג. הרמ"ז ברחל ז"ל  ובבלי ירושלם . סוד היא כי בלאה , הוא ירושלמי תלמוד מהחזה סוד  בוכ "ו, שם סוד  שם כי ,
ניצוצות  לתקן הצדיקים, אותם וזכו  שקועות, ניצוצות  כ"כ היו לא הגלות . בתחילת  הנה כי בבל. גימטריא שהוא ולמטה,
הקושיות. שהם ותבן קש בסוד הפסולת, מתוך  הסולת  ולהוציא בירורין, לברר התלמוד, סוד  הנה כי לאה, בסוד  גדולות ,

הקלי' כח גברה כי השעבוד, צרת  תקפה ואח "כ ממנה, הניצוצות  בקחתינו להכניעה, שהוא לילית, גימטריא תלמו "ד  ולכן

שהוא  בבלי, תלמוד  זה הושיבני במחשכים שאמרו  וז"ס כנז', בבל"י בסוד  רק עליונה, בבחי' עוד לברר יכולים היו  ולא

המעש"ה. דיני לברר עשיה, סוד  הם כי הכלי, פנימיות בסוד  הם ב' אבל מהירושלמי. תחתונה יותר עשיה)במדרגה ,(ס "א
מאוד , במאוד  הקלי' יד  אזלת  שבזה עד  ניצוצות, כמה ונתבררו  הימים שרבו ואחר וקד "ם. ק"ל קס"ו קפ "ד  גי' הוא וכן

הרמ"ק  והתחיל אורה, שערי קצת נתגלו  הש"ל בשנת ואח"כ  משיחא. עקבות  בסוד הרגלים, בחי' רק לנו נשאר לא כי

דבר  לא הא', הבחי' משיורי ר"ל התוהו , מעולם נשמתו  עדיין שהיה כיון אבל האמת , בחכמת הפנימיות בסוד  לדבר ז"ל
בבא  הוא העיקר כי דרכו, עפ "י עסק שום לנו  אין ולכן הפנימיות, של  בחיצוניות דהיינו בלבד, הנקודות  מסוד אם כי

זלה"ה, האר"י ראשינו  עטרת  הקדוש הרב  שורש היה משם כי הפנימיות, של  הפנימיות  סוד והוא החדש, מ"ה בשם התיקון

עכל "ק. עליה. ולהשפיע  השכינה לתקן עליון בכח  וקיימים חיים ודבריו 



לנפשך  חכמה דעה יד

דהמצוה  המוחין  ולגבי  ומאירים, טובים במוחין

אדם  בין דהמצוה במוחין  גדול חילוק  שיש  בודאי 

שבזה  כפיו, ביגיע הסוכה ובנה בעצמו ויגע שטרח

המוחין  ומזדככים מתעלים בעצמו בבנייתה שעמל

אח"כ  הסוכה ישיבת מצות  את  לעשות  ויוכל שלו

סוכה  שמצא ממי  יותר  בהרבה גבוהים במוחין

כלל. עליה עמל ולא בה טרח שלא בנויה

 úåðáì  åãéô÷äù  ò"éæ  íé÷éãöî úåéùòîä

íîöòá äëåñä

 åîëå [ è ר"נ מהרה"ק  המעשה שידוע

זי"ע תרלח)מטולטשין א' (שיש"ק 

בבניית הרבה סוכות ערב כל ויגע טרח שפעם

גבוה  רוחני וטעם מוחין  להרגיש זכה ועי"ז הסוכה,

זאת שכשסיפר המעשה [וסיום הסוכה במצות

ניסה  לא זה שעדיין לו אמר  זי"ע מוהרנ"ת  לרבו

צועקים  אם זוכים עלאין  מוחין איזה טעם ולא

סוכה  טעם הטעימיני  סוכות בערב הרבה ],ãלהש "י 

נוע"א בספה"ק אי ' קדושים)וכן שצדיקים (סו"פ 

לבנות צריכים אינם לגמרי הם מזוככים שכבר

לטרוח  צריכים בנ"א שאר  אך הסוכה, בעצמם

בעצמם  הסוכה ולבנות  למצוה בהכנה ,äבעצמם

לקבל  לזכות ויוכלו  ומוחם גופם מזככים שעי"ז

להירו וע"כ  דהסוכה, הק' עולם המוחין שכנגד  שלמי

המוחין )המחשבה לבנות(עולם  מצוה יש  הרי 

שיבנה  שעי "ז  ברכה, עליה ומברך  הסוכה בעצמו 

המצוה  בקיום להתעלות יזכה הסוכה בעצמו 

מהרבה  מובא [וכן כדבעי , ובמוחין במחשבה

סוכתם  את בעצמם לבנות  שהקפידו צדיקים

הסכך  את  בעצמם לסכך ישראלולכה"פ קדוש (בס '

ובלוח  זי"ע, מוויז'ניץ  ישראל האהבת נהג שכן  אי'

בעלזא  בית  אדמו"רי נהגו שכן  הביא  ביומו יום דבר 

שיוכלוזי"ע) המוחין ומזדככים מתעלים שעי"ז ,

וכנ"ל]. כדבעי המצוה לקיים

_________________________

שכעת ד . זצוק"ל למוהרנ"ת מטולטשין נחמן רבי אמר הסעודה, בעת  הסכות חג של  ראשון טוב  יום בליל פעם שם, ז"ל
"אולם  לו, ואמר זצוק"ל  מוהרנ "ת  לו נענה הסוכה, בקדושת  אחר טעם טועמים הסוכה בבנית היום כל משך שהתיגע אחר

בקדושת  כך אחר טועם היית  טעם איזה וכי סוכה", טעם הטעימני עולם של "רבונו היום כל  לצעוק עדין נסית לא זאת 

ע"כ. הסוכה",

כרםה. כי תעולל  לא וכרמך שם, הנוע"א לאדם זל"ק מוכיח  והפסוק בענביו  המשומר ליין רמז עליון לדביקות  מרומז

ויונק  כעולל  להיות מדרגתך את תעזוב  לא פירוש תעולל לא * העליון הדביקות שהוא כרם במדריגת לכשתהיה לו  ואומר

האדם  כי פירוש תלקט לא כרמך ופרט כך  וכשתהיה * ומעלה מעלה לעלות  תראה אך לו  אדם בינת  ולא מאיש בער אשר

הוא  ברוך הבורא בדביקות מקודשים האיברים שיהיו טובים במעשים ולייגען טבין בעובדין וגידיו איבריו  לקדש צריך

למען  הגוף  ובכל בידים העבודה במצות נצטוינו  ולזה יתברך  האל רוממות במחשבת  כלל יעכבו  שלא ומזומנים ולעבודתו 

הוא  וההטבה לברואים להטיב העולם נברא ולזה בו  לדבקה הוא והעיקר האמיתי הבורא לעבוד מוכן שיהיה גופנו  התקדש

לך לטוב  כו' בו ולדבקה כו' ישראל  ועתה כמש"ה אליו כברלקרבם הגשמיים  אבריו וכל בעבודתו נגמר וכשהאדם 
ממש  בגופו המצוה לעשות כלל צריך אין  אז  כלל מהם מניעה  שום  בלי באמת בו לדבקה לעבודה  ומוכנים  מקודשים
ההיא  המצוה  לקיים צריך אלא מקודש גופו כבר  כי בעבודה גופו לייגע כדי ממש בידיו סוכה לעשות למשל דהיינו

אבריו לקדש עדיין שצריך מי ידי על המצוה המעשה  ותעשה  בסוכה אינולישב גופא הטחינה לפסח  חיטים לטחון או

* פרטיות לשון פרט  נקרא המצוה של  המעשה והעבדות  העבודה בלא ההיא המצוה קיום אם כי גמור צדיק ידי על צריך

כבר  לזה צריך  אינך  כי שבה הפרט  תלקט לא כנ "ל  לדביקות המרומז כרם במדריגת  כשאתה פירוש כרמך ופרט היא וזו 
יתנהגו הם צרכם כל  עדיין אבריהם נתקדשו  ולא לעבודה הנכנסין ממך השפלה המדריגה הם אותם תעזוב ולגר לעני *

עכל "ק. היום. נכון עד ואור הולך  העליון הדביקות  אל שיבואו כדי כך



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח טו ליקוטי 

 äëåñä éöòá äìéòî  øåñéà  ïéðòá
'åãëå íéîùâ íéãøåéùë äá íéáùåéùë

ô"ôöøâäå è" åé âðåòä  úéùå÷

øáéã [éטוב יום העונג סי'מקושיית  (חאו"ח 

הסוכה מט) בתוך לשבת מותר  איך

זו בסוכה לקיים עתה וא"א גשמים כשיורדים

בגמ' אי ' והלא סוכה, ט)מצות  דף  שעצי(סוכה 

זאת [וילפינן  שבעה כל למצוותן  הוקדשו  סוכה

חג  מה ימים', שבעת לה' הסוכות ד 'חג מקרא

מעילה  איסור  בחי ' בהם ויש  לה'], סוכה אף  לה'

וליהנות למעול מותר  איך וא"כ הימים, ז ' כל

סוכה, מצות בהם מקיימים כשאין  הסוכה מעצי 

זצ"ל הגרצפ "פ מקשה קודש)ועוד היאך (מקראי

מחוץ  הסוכה שעושה מהצל ליהנות מותר

ביום  ההולכים דרכים העוברי [היינו לסוכה,

הסוכה  ליד ועוברים בחזקה זורחת  שהחמה

איסור  הוי  הלא לסוכה], שמחוץ מהצל ונהנים

מהקדש . הנאה

ïéàå],דבריו בפנים לבדוק  תח"י הספר  עתה

להבין  בתחילה העולם נתקשו וע"כ

מעילה  דין בו  שיש בביהמ"ק אף  דהלא קושייתו 

בגמ' כדאשכחן  מבחוץ, מצילו ליהנות מותר

ע"א) כו דף בצל (פסחים ישב זכאי  בן יוחנן שרבי 

שם  בגמ' ע"ז  ואי ' כולו, היום כל ודרש  ההיכל

כוותיה)דלרבא לתוכו(דקיי"ל דהיכל משום הטעם

ה"נ  וא"כ  שבחוץ, מצילו  ההנאה נאסרת ואין עשוי ,

ברמב"ם אשכחן  אמנם כן, י"ל סוכה (הל 'לגבי 

ה"ה) פ"ה  של מעילה מצילו ליהנות שמותר שכ'

שס"ל  ומשמע במחובר, מעילה שאין משום היכל

לקרקע  מחובר  הביהמ"ק היה לא שאם להרמב"ם

לתוכו, עשוי שההיכל ואף  מצלו , ליהנות אסור  היה

אסור  במעילה מ"מ בכך , הנאתו  דרך  הוי ולא

קושיית ואולי הנאתו , כדרך  שלא אף לרמב"ם

מקשה  וע"ז  הנ"ל, הרמב"ם לשיטת היא הגרצפ "פ

מחוברת שאינה הסוכה מצל ליהנות מותר איך 

לקרקע].

äæá é"ä÷ä øåàéáå 'éú

'éúå [àéיעקב הקהילות ז )בזה סי' (סוכה

הוא  סוכה מעצי  הנאה שאיסור

הנאה  ורק למצוותן  נתייחדו שהם משום

שאסרה  הוא ממצוותן  הסוכה עצי את שמוציאה

הסוכה  שתהא היא סוכה שמצות והיינו תורה,

הימים, שבעת כל כביתו  ונחשבת אצלו מיוחדת

בהם  ומשתמש הסוכה מעצי לוקח אם וע"כ 

כגון  הסוכה, למצות  מתאים שאינו לשימוש 

תבשילו, תחת  ומבעירו  הסוכה מדופן עץ שלוקח

לביתו ולשמש מלהיות הסוכה עץ את  שהפקיע

איסור  בחי' זהו  אחר, לשימוש  בו  ונשתמש 

ממצוותן , שהפקיען  הסוכה בעצי שמעל מעילה

בה  מקיים ואין  פסולה כשהיא בסוכה כשיושב אך

והוציא  הפקיע לא זה בשימוש  מ"מ סוכה מצות

שאדרבה  כביתו, לו להיות מלשמש סוכה העצי 

בביתו  שמשתמש  כמו  בסוכה שיש משתמש  (אלא 

המצוה , חובת ידי עכשיו יוצא שאין  צדדי טעם

את  בזה והפקיע  הוציא  לא אך הגשמים , מחמת 

כביתו) לו להיות לשמש ומצוותם  מיעודם  ,הצעים

שמבחוץ, הסוכה מצל שנהנים דרכים העוברי וכן

בנ"א  שרגילים הבית  כשימושי נחשב ג"כ זה הרי

מצ  שעומד ליהנות בחי ' [ויש מבחוץ, הבית ל

ברמב"ם דאי' וכמו לזה, אף (בהקדמתו הבית

המשניות) גדול לפירוש ארמון יהיה שלפעמים

מקירות אחד מצל א' חסיד  שיהנה כדי שנבנה

שהיה å הארמון  מעשה קודש בספרי  מובא וכן  ,

_________________________

האדם.ו. לשגעון דומה שגעון, בעולם שאין חרב . העולם נשאר המשתגעים לולי האומר, אמר טוב ומה שם, הרמב "ם ז"ל
עובר  והוא הששי, סוף עד  הישוב, גלילות  משבעה השני, הגליל  מתחלת  נוסע והוא ההרכבה, ודל  הנפש, חלוש שהוא

דינרים. שירויח  כדי ולרמשים, השדה לחיות  בנפשו ומסתכן והקיץ, החורב בזמן תלאובות  בארץ והולך  החורף, בזמן ימים
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רוחו בעיני הק ' הבעש"ט שראה בפועל ],æ כעי"ז

הסוכה. בעצי  מעילה נחשב לא זה וע"כ

äæ ïéðòá éîéðô øåàéá úôñåú

åðøåîå [ áéפנימי וביאור  נופך  בזה הוסיף 

רביז"ל דברי  פי  (ליקו"מ על

רסו) סי' הוא קמא  סוכות  אחר שתיכף  שביאר  ,

תורה  שהיא çשמחת מהבינה יוצאת התורה כי ,

נעשו לסוכה שנכנסו  ידי על כי  סוכה, בחינת

יוצאת מהסוכה כי  תורה בחינת בעצמם

התורה.

 äæáå נסע 'ויעקב הפסוק את  רמז בדרך  ביאר

ב'בלי ר"ת שבי"ת  בית', לו  ויבן סוכתה

_________________________

לו לבנות  אומנים, על  אותם לחלק יתחיל חלק, מהם לו  ויהיה השלם, נפשו  כח  בהם שמכר הזהובים, מן כלום כשיקבץ

מה  חייו משנות  נשאר שלא יודע , והוא רבות. שנים שיעמוד קיר, עליו  להקים כדי ואבנים, בסיד  הארץ טבור על  יסוד

הם  אבל  גמור, וסכלות הוללות הם העולם תענוגי כל וכן כזה. ושגעון שטות היש הגמא. מן עשוי בנין לבלות  בהם שיוכל 
כ  הארץ. עם חכמה, לו  שאין מי ע"ה, חכמים קראו  כן ועל  העולם. לישוב הארץ.סבה לישוב אם כי נמצאו  לא לומר,

ואחרים  בה, ייגע  לא בעולם, שוקט  והוא וכסיל שוטה רואין אנו שהרי איש, יאמר ואם לארץ. שמם מיחסים הם לפיכך 
שמנוחת  יחשוב. כאשר הדבר אין ונבון. חכם איש בעסקיו  המשתמש שיהיה ואפשר בעסקיו , ומתעסקים אותו  עובדים

רכושו או ממונו  ברוב נח, שהוא ואע "פ לו , לתתו  הבורא חפץ אשר לאיש ההוא, הטוב  ומכין עובד כן כמו ההוא, הכסיל 
להם. הדומה וכל המלכים, שיעשו  כמו  חשוב , כרם ולנטוע יופי, כליל  ארמון לבנות לעבדיו הארמוןיצוה שיהיה ואפשר

להנצל  סבה לו ויהיה ההם , הקירות מן קיר בצל אחד  יום ויחסה  הימים , באחרית יבוא חסיד , לאיש מזומן ההוא
שאמר כמו כז )ממות. ילבש ,(איוב וצדיק הנקרא יכין צרי, ממנו לעשות א', יום יין, כוס  ההוא הכרם מן יקחו  או  .

הטבע, בה העביד אשר וחכמתו , הקב "ה מנהג וכן האפעה. נשכו  אשר ושלם, תמים איש המות  מן בו  וימלט טריאקה,
ע "ה חכמים ביארוהו  הענין וזה אומן. אמונת  מרחוק, ע "א)עצות  נח  דף הבית,(ברכות הר על  עומד  היה זומא בן כי אמרו ,

הרמב "ם. עכ"ל בדורו. יחיד ע "ה היה כי לשרתני, אלה כל  שברא ברוך ואומר, לחוג, העולים ישראל רואה והיה

החייםז. ארץ ליברזון)בספר שראה (להגר"ח כזה מעשה על  ז"ל  הבעש"ט  שחק שפ "א בזמננו שמענו וכבר בזה"ל, הוסיף 
למרחקים אלגביש ברוה"ק מאבני אחד  חסיד  נצול אחת ובשעה  השלימהו  ולא שנים ט"ז ארמון  בנה אחד אשר

הבנין נפל החסיד אותו משם  יצא ופרנסה וכאשר  אמונה במאמר ראטה ר"א הרה"ק הביא וכן ע"כ. ומפורסם. ידוע  והוא

א) פרק בסוף המובאת  אומנים (באגרת  ורבבות אלפים כמה מפואר בנין שנים כמה שבנו  ז"ל  הבעש"ט מרבינו שידוע  כמו  ,
שרבינו וידוע הבנין נפל החסיד זה שניצל ותיכף העת  באותו  שהי' סערה ומרוח  הארץ מרעש אחד  חסיד להציל בכדי

ע"כ. לתלמידיו. וסיפר זאת ראה ז"ל הבעש"ט

'אמא ח. בחינות  סכה כי כראוי, סכה במצות נזהרין שאינן ידי על  הוא זמנן, בלא וחיות בהמות שמיתות דע  שם, זל "ק
בנין' על ג)דמסככא דף תקרא"(תקונים לבינה "אם בחינות  ב), בהמה,(משלי לגדר אדם גדר שבין ההבדל  בחינות  וזהו 

לברכה זכרונם רבותינו שאמרו  י)כמו  בינה,(ברכות  במקום דדים לה שעשה גמוליו", כל תשכחי ואל  ה' את נפשי "ברכי
ל  אדם גדר שבין ההפרש וזהו  למטה, בהמה מדדי יונקת הבהמה בינה,אבל במקום שהוא אדם מדדי יונק שהאדם בהמה,

אזי  סכה, במצות  כשפוגם כן ועל למטה, שהם בהמה מדדי יונקת  הבהמה אבל סכה בחינות  תקרא" לבינה "אם בחינות 

של  משפע שיונק נמצא משם, ויונק בהמה, דדי לבחינת נופל  ואזי סכה , בחינות  בינה, במקום שהם אדם דדי מבחינת נופל

הוא  כן בסכה שפגם הּפגם ּולפי השפעתם, את מהם שנוטל  ידי על מתים, הם זה ידי ועל  חיותם, את  יונק כן ועל ¨§©¦§הבהמה,
סכות עשה ולמקנהו ּבחינת וזהו והחיות, הּבהמֹות  מית ֹות  ּגֹורם כן וכמו הּבהמֹות , ׁשל  השפע  את נוטל וכן (בראשית נפילתו , ¤©§¥¥¦©§¥§¦©

לברכהל"ג) זכרונם רבותינו שאמרו  כמו  להם, מזיק בבנין העוסקין גם כנ"ל. מקנהו  בשביל  הוא הסכה יא)כי 'כל (סוטה
שכתוב  כמו  בית , לבנות לו  ראוי ואזי הבנין לו  מזיק אין ואזי ושכל , בחכמה הבית לבנות  צריך כי מתמסכן', בבנין העוסק

כ"ד) ימלאו",(משלי  חדרים ובדעת יתכונן ובתבונה בית יבנה צב)"בחכמה סנהדרין השפע )(עיין להכניס מקום  לו יש  (כי



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח יז ליקוטי 

זוהר, ת'יקוני שלי 'רושלמי  השרשיים  הספרים (שהם 

ונסתר ) נגלה – תושבע "פ הסוכה כל  שתכלית  והיינו ,

וצריכה  התורה, לשמחת  האדם את להביא הוא

הבית תהיה שהתורה"ק  האדם אצל לפעול הסוכה

הרוחנית הסוכה את האדם שעושה שע"י שלו,

עיקר  שזה כנ"ל, שלו הקבוע הבית  כמו  שתהא

הקבוע  ביתו כמו הסוכה שתהא הסוכה מצות

וצרכיו, ותשמישיו  חפציו  כל את בה ומכניס  לגמרי,

התורה"ק  שתהא עצמו  אצל פועל (שהיא בזה

מליקו"מ) כנ"ל הבינה  שהיא מהסוכה ,היוצאת

כל  שיעשה בבחי ' הקבוע, ביתו  כמו אצלו  נחשבת

הקבוע  ביתו כמו קבע, ותורתו  ארעי  עוה"ז  עניני

איך  ולידע להרגיש  ויזכה צרכיו, ולכל לדירתלו  לו 

העולמות שבכל הטובות  כל את  כוללת  שהתורה"ק

הידוע  הק ' האוה "ח  בה,)è(כלשון  דכולא בה והפך 

להרגיש  – חיי' ימי  כל ה' בבית ל'שבתי  [וזוכים

ימי כל שלי הבית  תהא ה' בית שהיא שהתורה"ק

מהסוכה  ועשה בסוכה' יצפנני  'כי שקיים ע"י  חיי

ימים, ז' לביתו שפירש שתהא החת"ס בדברי (ועיין 

אף  היינו – חיי' ימי כל ה ' בבית  ד'שבתי קרא

אז מקיים מ "מ  עיר, של ברחובה בחוץ  כשנמצא

בתורה "ק , שם  אף במחשבתו והוגה  בדרך ובלכתך

שיושב  ונחשב  התורה של  הרוחני האור  אותו ומקיף

דהתורה"ק) הרוחני בית  ה ', בית  בתוך  אז ].גם

 ä"ò åðéáà íäøáàã àæéôùåà

 ìò ä÷òöù  àúáñ  àéääã äùòî  ïéðòá
 äá çâùà  àìå ïîçð  áø
äæ äùòîá íé÷åéã äîë

øáéã [ à'הגמ ע"א)על לא  דף  ההיא (סוכה  על

'כולהו גלותא ריש  על שצעקה סבתא

גזולה' בסוכה דיתבי  גלותא רבנן הריש עבדי (שגזלו

הסוכה) מהם ובנו סבתא  מההיא אשגחוקורות  ולא ,

ואין  עבדים שי "ח לאביה שהיו אשה וצעקה בה

דא  היא פעיתא נחמן  רב וענה בה, משגיחים אתם

מה  המפרשים ודייקו  בלבד, עצים דמי אלא לה ואין

שי "ח  לאאע"ה שהיו בדבריה שהזכירה הוא

מדוע  צ"ע וכן לטענתה, זה שייכות  ומה עבדים,

_________________________

בחכמה  הבית לבנות לו ראוי היה כי בחכמה שפגם על ענשו זה כי מתמסכן, כן ועל לו, מזיק אזי שכל , בלא כשבונה אבל

בזויה" המסכן "חכמת  בחינות  החכמה, פגם בחינות שזה שמתמסכן, ענשו כן ועל  ט)כנ"ל הסכה (קהלת  ידי על  כן ועל

בחינת  וזה כנ "ל . וכו ' בית" יבנה "בחכמה בבחינת בית  לבנות  יכול  זה ידי על כנ "ל  לבינה אם בחינת  שכל , בחינת שהיא

שם) אחד,(בראשית הם וסכות  שבועות  כי שבועות , בחינת וזה כנ"ל. בית " לו ויבן סכותה נסע יוצאת "ויעקב  התורה  כי
שכתוב כמו סכה  בחינת שהיא א)מבינה כנ"ל.(משלי סכה בחינת שהוא לבינה" "אם בחינת  אמך", תורת תטש "ואל

בעצמם  נעשים בסכה, שנכנסו  ידי על נמצא התורה יוצאת משם סכה מבחינת  כי תורה, שמחת  הוא סכות אחר תכף  כן ועל 
דבראשית, בית  הינו בית , בחינות  בראשית, שהוא התורה מתחלת  ואז כנ "ל , התורה יוצאת  משם כי התורה, בבחינות

סוון בחינת  וזהו כנ "ל . בית " לו ויבן סכותה נסע "ויעקב  סעיף בחינות  קכו סי' אה"ע בש"ע  מבואר כן כי ואו ביוד סיון (צ"ל

משרש  אינה הוא"ו כי ויעקב של יו"ד הוי"ו היינו סיון ר"ת  סוכותה נסע ויעקב כי פעמים שני סיון ענין מרומז זה בפסוק ור"ל ז '

כנ"ל) סיון וג"כ ר"ת ויבן סוכותה נסע  וכן היו"ד גם עמה לצרף  צריכין ע "כ תבות התיבה ראשי תורה מתן זמן הוא שאז

כנ "ל  וכו ' בית לו  ויבן סכותה נסע  י ויעקב כל מלעיני ל' מבראשית  בי"ת כי התורה זו לב בית ' 'לו ר"ת  כלל (לב היינו שראל

עכל "ק.התורה) .

תבואט. כי בפר' יא)זל "ק כו, ז"ל(דברים כאמרם התורה, אל  הטוב בכל  במאמר ירמוז גם מ"ג), פ "ו טוב (אבות  ואין

בעיניהם  יחשב ולא אחריה ומתלהטים משתגעים היו  התורה טוב ועריבות  במתיקות  מרגישין אדם בני היו שאם תורה, אלא

עכל "ק. שבעולם. הטובות  כל כוללת  התורה כי למאומה וזהב  כסף  עולם מלא
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כראוי לה ענה ולא ר"נ בה אשגח לא באמת 

ישראל בר  לכל בכבוד  אותה להתייחס  כינה (ומדוע 

שיצטרכו'פעיתא') הש"י סיבב מדוע לדייק יש  וכן ,

גזולות, מקורות שעשויה בסוכה לישב רבנן  כולהו 

מריש . תקנת  מיוחדת, בתקנה להכשירה וצריכים

íâ  ùîùì àæìòá éø"åîãà  úâäðä  íòè

 úåàéøä  úåìàù  ÷åñôì úåðáøá

 ùøéôå [ áשמובא מה בהקדם ויקהלבזה (עי'

ויקהל, פר' ח "א  גורדון  להר "מ משה 

ב ועו"ס) צדיקי  מקפידים מהנהגת  שהיו בעלזא ית

דוקא  יביאו ב'ריאות' סירכות  של השאלות שאת

בכוחא  הרבה מתאמצים היו והם לפניהם

יכלתם כפי הבהמות להתיר  היו דהיתרא (וע"כ

'רבי', ולא 'רב ' בשם  האדמו"רים בבעלזא נקראים

שאלות  שעונה רב של בתפקיד  משמשים  שהיו לרמז

בתקו"זבהלכה) עפמש"כ  בזה ופירשו  כא ,, (תיקון

ע"א  נז הם )é דף בריאות שישנם שהסירכות 

בנ"י  של בתפילות  הסט"א אחיזת  (מחמת מחמת 

שבתפילה) והפניות זרות היוהמחשבות וע"כ

בכוחא  ומתייגעים טורחים הנ"ל הצדיקים

שפסקו ובזה הריאות  את  להכשיר  דהיתרא

שתפילות למעלה ג"כ  פוסקים כשרה שהריאה

את פוסלת הסט"א אחיזת  ואין כשרים הם בנ"י 

בנ"י. תפילות 

ìò âøè÷ì  åàáù  íé÷éãöäî úåéùòîä øåàéá

äìñôìå íúëåñ

äðäå [âרביז "ל בדברי  סי'אשכחן  קמא (ליקו"מ

"כי)àéמח  תפילה בחי' ג"כ היא שסוכה

יש  ובזה אחת ", בחי' היא בכח ותפילה סוכה

רבנן  דכולהו  סוכה על הסבתא שצעקה לפרש

על  הסט"א שמקטרג קטרוג בחי ' שזה גזולה, שהיא

והרבנן  שהצדיקים כשרות, שאינם בנ"י  תפילות 

הרי סוכתם על שיש  והקטרוג בנ"י  כל ראשי הם

אשכחן  וכן  בנ"י, כל תפילות על קטרוג בחי' הוא

לקטרג  שבאו גדולים צדיקים כמה אצל מעשיות

הצדיקים  והתחזקו  פסולה שהיא סוכתם על

וכדאשכחן  סוכתם, ח"ב להכשיר עה "ת  (בעש"ט

א) אות הק'סוכות  הבעש"ט רבינו אי 'áéעל וכן ,

_________________________

לון י. ושחיט דחקלא, כבעירן יהא מיתתהון צלותין, בלא דאכלין דחקלא כבעירן דעובדייהו  ואלין שם, התיקונים ז"ל
מאי  יקומון, נבלתי אתמר ועלייהו נבלה, ואתקריאו לון, שחיט קא פגום בסכין אלא עוד ולא מדה, כנגד מדה המות מלאך 
בידיהון  דאתייהיבו וכיון ונבלה טריפה המות, סם פגימה ואיהי אתקרי, ודאי פגום סכין אחר, אל  סמא"ל  דא פגום סכין

יקומון, נבלתי דא ובגין עונשייהו, קבילו יורדות כבר רגליה אתמר  ועלייהו דילה , רגלין אינון המות דסם סירכאן  וכל
סירכות ח"י ואינון  וגומר , ברכאן)מות כתיב(נ "א עלייהו ח'), כאשר (בראשית ח "י כל  את להכות  עוד  אוסיף  ולא

דתסתרך אתר דבכל  חיה, ואינה טרפה דתסתרך אתר בכל וורדא ולעולם וכו', דצלותין, ברכאן ח"י דמצלין לאינון עשיתי,

ע"כ. קטילת . דילה בחובין נש בבר

שכתוביא. כמו  סכה, בחינת והיא שם, קל"ט)וזל"ק שמתפללין (תהלים מה התפלה כח בחינת  והיא אמי". בבטן "תסכני
וכו ' תאמרנה" עצמותי "כל ל"ה)בכח, שכתוב(תהלים כמו  סוכה, בחינת והוא י). כי (איוב תסוככני". ועצמות "בגידים

העולם  נברא שבהם מאמרות ועשרה העולם. נברא שבהם דבראשית , דעבדא אתון כ "ח הם בתבות , מכניס שאדם כח 
ה') פרק וזה (אבות הוא. ברוך  הקדוש של הדבורים עצמן הם בכח, מדבר שאדם והדבורים אלו. אתון מכ"ח  כח מקבלין ,

נ"א)בחינת  מעשיו "(ישעיה "כח  והם ה', דבר עצמם הם כי בפיך ", דברי קי"א)"ואשים נברא (תהלים שבהם והמאמרות .
שכתוב כמו חסד , בחינת הם פ"ט)העולם, חבוק,(תהלים בחינת  סכה, בחינת  הוא והחסד  יבנה". חסד עולם אמרתי "כי

ימין יד חבוק יד , צל בחינת  שהיא סכה, בחינת שהיא כסיתיך", ידי "ובצל אזי בפיך", דברי "ואשים ריד וזה פינחס  (זהר

עכל "ק.ע "ב) וכו '

במחנינויב. אז היה מעזבוש בפה תורה של  אהלו שתקע  בעת עלינו  יגן זכותו  הקדוש טוב שם הבעל רבינו  שם, ז"ל 



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח יט ליקוטי 

בהקדמת מעשה מסקאליע מהרה "ק  לחם משנה (בס '

ע"ב) ו דף  המחבר זי "ע בן  מקאמרנא הרה"ק על

הפנים  לשיטת  פסולה שסוכתו  לטעון שבאו

סק"גâé מאירות תרכז סי' שע"ת ולכאו ')ãé(עי' ,

שיש  בסוכה הצדיקים שישבו  הש"י סיבב מדוע

כנ"ל  הוא הביאור אלא כשרותה, על לפקפק  מקום

מחמת הוא הצדיקים בסוכות  שיש פסול שהחשש

בנ"י תפילות על שישנם היא הקטרוגים (שסוכה 

מליקו"מ) כנ "ל  התפילה שמתאמצים בחי' וע"י 

בזה  פועלים סוכתם להכשיר  ופוסקים הצדיקים

בנ"י. תפילות את  להכשיר

 úåîéìùá äúò  úåìéôúä ïéàù àúáñä âåøè÷

ä"òàà úìéôúë

æ" éôòå [ã צעקה שהסבתא לפרש  יש

ע"ה  אבינו אברהם שלזקינה

לאאע"ה  שרק קטרגה שבזה עבדים, שי "ח היו

התפילה של הראשון מייסד שהוא (כי זקינה

התפילה  שחרית תפילת  תיקן אע"ה אברהם

כמרומז הראשונה) התפילה, שלימות  לו  היה ,

תפילה, אלא שיחה אין כי עבדים בשי"ח

אאע"ה  של תפילה – השיח שהיה [שמחמת

שי "ח  לו שיהיו שזכה מזה השתלשל בשלימות

ידי שעל חפציו, כל לו ויעשו שישלימו עבדים

רצונו], לו  ועושים אותו  משמשים כראוי התפילה

היא ופסולה גזולה שהיא זו  בסוכה (ואולי משא"כ 

גזל שעוון  בנ "י תפילות  על  לקטרג בזה  רימזה 

אותם) ופוסל  אותם  והשיג מעכב הבין נחמן ור' ,

על  המקטרג העליון  למקטרג מרכבה עתה שהיא

הקטרוג, לבטל כדי  בה השגיח לא וע"כ  בנ"י ,

אותה  ביזה אף בקטרוגה כשהמשיכה וא"כ 

דא') היא הסט"א ('פעיתא  את  להכניע אופן שיש ,

ובזה  אותה, שמבזים ביזוי ע"י וקטרוגיה

_________________________

הסוכה אשר ואמרו להבעש"ט , הסוכות  בחג והלכו ז"ל , הבעש"ט  מתנגדי  גדולים פי רבנים על כשרה אינה הבעש"ט  של

את  פתח  כך ואחר רגעים איזה על  ידו על  ראשו והניח  כשרה, הוא סוכתו  אשר עמהם התווכח  ז"ל  והבעש"ט  תורה, דין

הפנים, שר מט"ט נאום כשירה בעש"ט ישראל  הרב של זו סוכה בו, כתוב  והיה קלף, מחתיכת פתקא בה ונמצא ידו 
אפרים], מחנה דגל [בעל ז"ל מסדילקוב הקדוש הרב  הוא ז"ל, טוב שם הבעל נכד  אצל בירושה נשאר הזאת  והפתקא

החולה, של מראשותיו תחת הפתקא להניח ציוה ז"ל , הדגל לבעל והלכו  ליצלן, רחמנא חולה איזה נזדמן כאשר והיה

משך ובכל  ונתרפא, ר"ל  חולה כל של הכר תחת הפתקא שהניחו  שנים, שתי היה וכן תיכף , החולה נתרפא כן עשו  וכאשר

הפתקא, ונעלם חולה איזה אצל  הפתקא אחת פעם שהניחו נזדמן כך  ואחר בעיר, שם אדם שום נעדר לא שנים השתי

למות הילודים כי זאת , ניחא שאין השמים מן לו שנתגלה זה, על  הדגל בעל  ד')ואמר פרק זה (אבות על התפלל  כן על 
בעיניו שראה ז"ל  הדגל נכד  יוסקי מוהר"ר הצדיק הרב  מפי ששמעו אמת מאנשי ושמעתי הפתקא, בחזרה מאתו  שיקח

ע"כ. ז"ל . הדגל  בעל זקינו אצל הפתקא

מעשה יג . היה זצ"ל  [מקאמרנא] רי"א הקדוש אא"ז שבחיי בכאן לרמז הכותב  אני ומוכרח בהקדמתו , שם המחבר בן ז"ל 
ונשמעו פסול  הסוכה גאון אותו דעת  שלפי ואמר הסוכה על חשש לו נראה והי' בשנים רך כו' הקדושה לסוכתו  שבא

פסולה  שהיא שלי הסוכה על  לומר שיוכל  הוא מי ואמר מאד והקפיד מקאמארנא זצ"ל  רי"א הגה"ק אא"ז לאזני הדברים

שהסוכה  לו ואמר ז"ל מאירות  פנים בעל  הגאון זו בלילה אליו שבא אמר למקוה שהלך קודם דסוכות  א' ביום ובבוקר

המקוה  מן לביתו וכשבא למקוה הלך ואח"כ  להכשיר. ופסק בחייו בו חזר כבר להחמיר מספרו שנראה ומה כשרה שלו 
שלי  שהסוכה דרקיע  במתיבתא פסקו עתה השם ברוך ואמר ראשו והרים שעה כחצי ידו  על  ראשו  והניח  הסוכה אל נכנס 

ע"כ. וכו'. כשרה

תשובותיד. פסקי החשוב בספר יעי' בו, חזר ומה הפנמ"א פסל  מה הנידון להבין יג)והחפץ אות  תרכז  בארוכה (סי' שהביא

הענין. כל



לנפשך  חכמה דעה כ 

את להכשיר  פעל הסוכה את נחמן ר ' שהכשיר

ישראל. בני  תפילות 

ò"éæ  õéùôàøî  ÷"äøäã àìôä âäðî øåàéá

 äæáå] [ äהמובא את לפרש אות יש נפתלי (אהל

רב ג ) זי "ע שהרה"ק מראפשיץ נפתלי  י 

ובלימוד  הסוכה בעשיית השנה ימות כל עוסק  היה

סוכה  שלו)åè מס ' עוה"ב מסכת  מובא (שהיתה אך  ,

ח"ב  זי"ע  מפשעווארסק מוהר "י מהרה "ק  אורות (י"ג

זי"ע) מקאלשיץ  הגה"ק בשם  קנט בחג עמ ' שאח"כ

צירופים  הרבה בה שיש בסוכה יושב היה הסוכות 

כדי וכדו' עקומה' ו'דופן  כ'לבוד' שונים היתרים של

שע"י שחפץ הנ"ל ע"פ י "ל והטעם להכשירה,

שאלות עליה שיש שנראה אף  סוכתו את  שיכשירו 

שיש  בנ"י  תפילות  כל בזה יתכשרו  בכשרות ,

קטרוגים]. עליהם

ù" ÷áøå ê"áðâ  úëåñ  úøùëä ïéðò

äæáå [ å'בגמ שמכשירים מה גם ה מובן  (דף

שהם ע"ב) רקב"ש , וסוכת  גנב"ך  סוכת 

סוכות  מיני כל על עליהם (תפילות)מרמזים שיש 

בסוכותם והקלי' הגויים ואחיזת  (תפילתם)קטרוגים

צל  לשם עשויים כשהם כולם את  מכשירים ובכ "ז

וביאר  להש "י ]. טהור  הלב שפנימיות [שמרמז סוכה

שם בליקו"מ שמוזכר  שמה מח)שי "ל (בתורה

דיבורים  שאינם הדיבורים שע"י התורה בהמשך 

סכת נוצרים סכת שנתעורר גורם אזי  קדושים

וכו ' הגמ'(עיי"ש)עכו "ם דברי  על שמרמז  י"ל ,

אחיזת בה שיש סוכה שהיא הנ"ל, גנב"ך דסוכת 

וכנ"ל. אותה מכשירים בכ"ז  אך העכו "ם,

äáåè  äãå÷ð ìëáå äìôúá äçîùä é"ò

 úåðåøñçä ìë  úà íéð÷úî é"äãåáòá

øàéáå [æ הצדיקים מבטלים ידה שעל הדרך  את

תפילתם, על שישנם הקטרוגים את

בסיפו"מ רביז"ל והתם)עפמש "כ דהחכם  (במעשה 

גומר  לו(התם)ש "כשהיה היה הסתם ומן  המנעל

בשלמות, האמנות  יכול היה לא כי קצוות , שלש 

אותו משבח והיה בידו  המנעל לוקח היה כנ"ל

אשתי אומר , והיה ממנו  מאד מתענג והיה מאד,

המנעל  מתוק כמה הזה! המנעל ונפלא יפה כמה

הזה! המנעל וצוקיר  דבש  של מנעל כמה הזה!

שארי מה מפני כן  אם אותו, שואלת  והיתה

מנעלים, זוג בעד  זהובים שלשה נוטלים רצענים

טאלער  חצי  רק  לוקח וחצי)ואתה זהוב השיב (הינו ,

שלי !, מעשה וזה שלו, מעשה זה בזה, לי מה לה,

לחשב  נתחיל הלא מאחרים, לדבר  לנו למה ועוד,

העור  ליד , מיד  זה במנעל מרויח אני  וכמה כמה

דברים  ושארי בכך, וכו ' והחוטים הזפת  בכך, הוא

מרויח  אני ועתה בכך , לאפקיס  בכך , בזה כיוצא

מיד  כזה רוח לי  אכפת ומה גדולים, עשרה ליד מיד 

ומבואר  תמיד", וחדוה שמחה מלא רק והיה ליד .

כראוי, אינה התפלה ש "ואם המעשה בסוף  שם

שע"י היינו והבן ", קצוות, בשלשה מנעל הוא

שלא  אע"פ בתפילתו  שמח הקדוש התם שהיה

תפילתו את  מבזים כולם שהיו  ואע"י  כראוי , היתה

לשמוח  תמיד התחזק  הוא בכ "ז ולמטה, למעלה

זכה  ע"כ  שבעבודתו, טובה נקודה בכל הרבה

דברי [ומעין החסרונות  כל את  ולתקן לבטל לבסוף

צ)רביז "ל סי' קמא  בה'(ליקו"מ אשמח 'אנכי עה"פ

הארץ' מן  חטאים ].æè יתמו 

_________________________

היה טו. ובאמת בתורה. סוכה מצות מן היא נשמתו  כי מרופשיטץ נפתלי רבינו  על אמרו דורו שצדיקי שמעתי שם, ז"ל
למד אחד יום בסוכה, יתד נועץ הי' א' ביום שלו , בסוכה עבודה איזה עושה הי' יום וכל  סוכה, במצות השנה כל עוסק

לדבר  שבא עד  דיבוריו וסיבב סוכה, השם מזכיר הי' החמה מימות  יום כל ועכ "פ חייו . ימי כל משפטו הי' וכה סוכה, במס '
ע"כ. מהסוכה.

אנכיטז. שם, הארץזל "ק מן חטאים יתמו בה' ק"ד)אשמח  באין (תהלים הן לאדם, שבאים החסרונות  כל כי ידוע , הנה .



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח כא ליקוטי 

 ñðëäì  úåàéð ïîæ éåä âçá íéîùâ  íéãøåéùë

íò  çîù  äéäù ùåã÷ä íúä úãåáò êøãì

äúåà åæéáùë  åúãåáò

 àîåéáå [ç,קדישא כהנא דאהרן  דאושפיזא

היה  יכול ולא גשמים אז  שירדו

כשרה בסוכה זה ביום שחרית  (כפי להתפלל

הסוכה  בתוך התפילות  כל  את זו בשנה  שהתפלל 

המקובלים) כמנהג  שחריתשבביהמ"ד אחרי אמר ,

קיתון ש  לו ששפכו נחשב האם בכה"ג מח' יש

בפיה"מ  הרמב"ם מלשון שדייקו  [שיש בפניו ,

בליל  הגשמים כשיורדים רק  הוא פניו על שקיתון 

א', דליל חובה אכילת  לקיים יכול ואין  דהחג ראשון 

פוסקים בשאר  זכרוןאך ובשו"ת  סקל "ט (בכור "י

והרמ"א) הפוסקים מדברי שכ "מ  קפג סי' כתבויהודה

שאף  וסיים ימים], בשאר דייקא פניו  על קיתון דהוי 

שביזו פנינו, על קיתון עלינו  ששפכו  נחשב אם

כראוי, שלימה עבודתינו שאין  מלמעלה, אותנו 

שמח  שהיה התם לעבודת עתה להכנס  עלינו מ"מ

ויש  שלימה, היתה שלא אף עבודתו  עם הרבה

זי"ע ראב"נ הרה"ק בדברי הרבה (חכמה להתחזק

ז ) אות יא  סי' סיפו"מ ע"יותבונה  התם שזכה

והשלימות המעלה "לתכלית הזאת  השמחה

כביכול  ה' בתמונת ולהביט בפנים פנים לנבואת

המנהיגים" כל על מנהיג שנראה æé ולהיות  [וסיים .

עבות דרך היא דהתם זו שעבודה ראב"נ מדברי 

דאהרן  ביומא אותנו מלמד והקב"ה משרע"ה,

משרע"ה, דעבודת הגבוהה הדרך את כהנא

להשיג  יכולים היו לא בעצמו  משרע"ה דאת וכידוע

ולמליץ]. לפה לו להיות  הוצרך ואהרן 

 úåëåñá ì"úòì áùéì äëæðù äìéôúä øåàéá

 ïúéåì ìù åøåò

øàéá [ è מן ביציאה שאומרים התפילה את 

בסוכת לעת"ל לישב 'שנזכה הסוכה

העשויה  סוכה כשרה איך  ולכאורה לויתן', של עורו 

מגידולי להיות  צריך  הסכך הלא הלויתן , מעור 

זו בסוכה שיקיימו הכוונה אין  ובפשטות  קרקע,

לעונג, חופה בבחי' זו  סוכה תהא אלא סוכה, מצות

בה  ונהנה ומתענג בחופה, יושב וצדיק צדיק שכל

השכינה  המח'çéמזיו ע"י  נוספת  בדרך  בזה ופירש  ,

_________________________

כל  נשלמו אזי באלקיו , עצמו את  שמשמח  ידי על  הוא והתקון כידוע . מהשכינה ונחסרו ניצוצות  שנפלו השבירה, מחמת

שכתוב  כמו  החסרונות . הינו החטאים, כל ונשלמו יתמו  בה', אשמח  אנכי וזה הניצוצות. כל ונתעלה מהשבירה, החסרונות

א) א, עכל "ק.(מלכים השכינה. בחינת  העליונה, ארץ הינו  הארץ, מן חטאים". שלמה ובני אני "והייתי

וזל "ק,יז. הראב"נ שם ביכלתו ומסיים ויש יש עליו שעובר איך כאו"א כי דעת למען  ז"ל אדמו"ר  לנו סיפר זה וכל
הזה  בדרך הוא גם ילך אם זה  לכל התיקון לזכות עולם של  האתעדל "ת  הוא הוא הזה  והישן החדש הנורא הדרך  אשר

והזעקות  הבכיות  וכל  בעושיו  ישראל ישמח הוא מזה והאתעדל"ת במעשיו ה' ישמח  אות שיקוים ה"ו הודאה בלק "ה (עיין

עוצם כד) באמת  בלבבו שירגיש לזה שיזכה בעבור הוא הכל העולם בזה לעשות  האדם שצריך  והתיקונים התשובות וכל

בו ויתענגו ישמחו  ביותר ית ' אותו  שישיגו שכל והחסידים הצדיקים כל של העוה"ב  יהי' שעי"ז הזאת והשמחה הגילה

המשכת  ע "י הוא וישועות  הצלות  מיני כל  היום וגם אותו , ולהשיג לדעת בו , יתאחדו  יותר בו ישמחו יותר אשר וכל ביותר

באהבתו ולשמוח  הק' בדבריו  הרבה מזה כמובא לטובתו  הם מאורעותיו  שכל  ולהאמין לידע  הזה האחרון והסוף מהקץ הדעת 

לזכיות  עוונותיו נהפכים מאהבה תשובה העושה שכל  חז"ל אמרו אשר וע"ז טובה ונקודה נקודה בכל ערב ועד  מבקר ית '

ע "ש  הנ"ל ה"ו  הודאה ובהל' ה"ג, פ"ו בלק"ה בזה כמובא ולשמחה לששון בעצמו ואנחה היגון שמהפכין ע"י והעיקר

אעפי"כ  ואעפי"כ  שעבר, מה עלינו  כבר אשר אחרי ויותר ביותר שמחתינו  גדלה אחר שבאופן זה בענין שמבאר מה היטב

ע "ש. כאלה יקרות נקודות  כזה וערפל ענן חושך בעוצם חטפנו  אנחנו  גם

ב"ביח. בגמ' ע "א)כדאי' עה לצדיקים (דף  סעודה לעשות הקב "ה עתיד  יוחנן א"ר רבה אמר הגמ', וז"ל  זה, ענין כל 
ואין  וישתו  ויאכלו  גדולה כרה להם ויכרה שנאמר סעודה אלא כרה ואין חברים עליו  יכרו  שנאמר לויתן של מבשרו 



לנפשך  חכמה דעה כב 

לקנות [לגבי קרקע לגידולי  נחשבים דגים האם

רק  במע"ש לקנות שמותר  דגים, שני מעשר  בכסף

הפנים דבמראה ה"ג )גידו "ק , פ "א מע "ש (ירושלמי

נקנים  דדגים הרמב"ם דדעת מע"ש כתב בכסף

נקחין אינן שדגים כתב ולא  בהלכותיו השמיט  (ולכן 

מע "ש) בעירובין בכסף  הגמ' דמסקנת והא כז, (דף

אבייע"ב) לדעת  רק הוא קרקע גידולי אינם דדגים

כן  להלכה להרמב"ם קיי "ל ולא ברש "יèéשם, אך  .

חגיגה) כי ד"ה ע"א יא  דף דדגים (סוכה  בפירוש כתב

לעת "ל  של הסנהדרין  ואולי קרקע]. גידולי אינם

עור  אין  כידוע וכן  לגידו "ק , נחשבים שדגים יפסקו 

במשנה כדאי ' טומאה מקבל מ"א)הדג פ "י (כלים 

וע"כ  המת, באהל מצילין ועורו הדג דעצמות 

בזה  לקיים אף  הלויתן של עורו  את  לעת"ל יכשירו

מדאו ' סוכה ישיבת  סי'מצות  יעקב  ביכורי (וע "ע 

זה) בענין שדן ד  אות  לקיש תרסז ריש  לפי [ובפרט ,

ע"א) יא דף קרקע (סוכה  בגידולי  לסכך  דבעינן  דיליף 

מקבל  שאין  דבר אד 'מה הארץ', מן  יעלה מ'אד

מקבל  שאין דבר  סוכה אף הארץ מן וגידולו טומאה

ממש  אינו  האד  גם הרי הארץ', מן  וגידולו טומאה

ובכ "ז  ואילנות, כעצים הארץ מן  ממש  ויוצא גדל

גם  זו דלדעה יתכן  וא"כ קרקע, לגידולי  הוא נחשב

קרקע]. לגידולי  להחשב יכולים דגים

 ãâðë ö" òîùå éòéáùä  óìà ãâðë úåëåñä âç

 éðéîùä  óìà

øáéã [éבגר"א המובא (בפירושו מענין 

אלף  ד"ה ע "א  יא דף לספד"צ

וי"ט  י"ח פתח  שט  דף  שערים  בפתחי ועיין  השביעי,

בזה) שביאר  שבעים מה  בה שיש  הסוכות שחג ,

אלף  כנגד זה העולם אומות ע' כנגד  קרבנות

העולם  לאומות התיקון  עדיין  יהיה שאז  השביעי 

לך  כי תבל יושבי כל  וידעו יכירו אז (שיתקיים

יקבלו  אז שישארו הגויים  שכל  וכו' ברך  כל תכרע 

לעבדים) ישראל לבני וישמשו שמים מלכות  ,עול 

אלא  בו  מקריבים שאין עצרת  שמיני כן שאין  מה

השמיני אלף  על רומז  ישראל עם כנגד אחד קרבן

ישראל  בני אלא בעולם כלל ישארו לא כבר שאז 

בארוכה  [וכידוע כלל. הגויים ישארו ולא לחוד ,

המקובלים לד בדברי  דף  פ"ה  לספד "צ  הגר"א  (בי'

בהקדמה) מנוחה  ברית  בשם ענין טו"ג שהזכירו

עלמא דהוי  שנים אלף  סנהדריןעשר שבגמ ' (אף 

'שית  – שנים אלפי ז' רק מוזכר לא ע "א  צז  דף 

הנגלה  בתורת זהו חרוב', וחד  עלמא  הוי שני אלפי

עשר מוזכר  הקבלה  בתורת  אך הז "ת, שכנגד 

הג"ר, כנגד אלפים  ג ' תוספת היינו שנה אלפים 

ואכמ"ל ].

_________________________

בו ועושין אותו  מחלקין והשאר השמיעני לקולך  מקשיבים חברים בגנים היושבת  שנאמר חכמים תלמידי אלא חברים

אהב  לעשק מרמה מאזני בידו כנען שנאמר תגרים אלא כנענים ואין כנענים בין יחצוהו שנאמר ירושלים בשוקי סחורה

בעי  לצדיקים ואי סוכה לעשות הקב "ה עתיד  יוחנן א"ר רבה ואמר ארץ נכבדי כנעניה שרם סוחריה אשר מהכא אימא ת

ראשו דגים ובצלצל שנאמר צלצל  לו  עושין זכה לא סוכה לו  עושין זכה עורו  בסוכות  התמלא שנא' לויתן של מעורו

שנאמר  קמיע לו עושין זכה לא ענק לו עושין זכה לגרגרותיך  וענקים שנאמר ענק לו  עושין זכה לא צלצל  לו עושין זכה

גוים  והלכו שנאמר סופו  ועד העולם מסוף  מבהיק וזיוו ירושלים חומות על הקב"ה פורסו  והשאר לנערותיך ותקשרנו 

סוכה רש"י ועי' ע "כ . זרחך . לנוגה ומלכים המשיח )לאורך  לימות ד"ה ע "ב ב ולמסתור (דף לעונג לצל יהיו  סוכות  'אותם
שכר  לשם אלא סוכה מצות  לשם הלויתן דעור הסוכה שאין חזינן הגמ' לשון ומפשטות  לצל '. אינה מצוה סוכת אבל

ועונג.

בחידושיו יט. סופר בחתם קמג)ועי' דג (שבת ראש על הוא הערוך  פירוש לפי וספוג קרקע, גידולי הוה לא דספוג שכתב

הרמ"א כדהביא שבים, גדול  עי"ש )אחד  י"ח  סעי' שכ נזר(סימן באבני ועי' נג). סי' אינם (או"ח  שדגים בפשטות  שכתב

בזה. לו אחרת  שיטה שהרמב "ם הזכירו  ולא קרקע , גידולי



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח כג ליקוטי 

'÷ä  íéâçäá í"ìöã ïéðò

ãåò] [ àé ויוהכ "פ דר "ה שהחגים לבאר האריך 

שצ' ם' ל' צ' כנגד  הם ושמע"צ וסוכות 

ולפי המקיפים. ב' הם ול"מ פנימיים, מוחין  הוא

הכתר  בסוד הוא ששמע"צ ע"א מ דף  הנה"ש  דברי 

וכן  ל', בחי ' הוא שהסוכות  ממילא מובן  ם', שנקרא

ד 'ופרוס  הסוד אותו  הוא שסוכות  באריז "ל מפורש 

ל', בחי' שהוא שבת , דליל שלומך ' סוכת  עלינו

צ']. בבחי' הם ויוהכ"פ  דר"ה מובן  וממילא

íéùåòù 'äøéëî øòáåùèéãøá' ïéðò øåàéá

 ú" çîù éàöåîá

øéëæäå [ áéצדק הצמח שאלת  את  (אוה"ת בזה

תשסז ) א ' עמ ' ח"ד מדוע דברים

[הלא  לגויים, ולא לבנ"י רק  הוא שמע"צ באמת 

ודרגת עולם הוא שבשמע"צ מכיון  אדרבה לכאו'

בשמע"צ  שאין עד  ועליונים גדולים יותר  רחמים

באופן  האור כל את שמקבלים שמרמז  מצוה, שום

קיום  ע"י  מ"ן בעליית  צורך ללא חנם מתנת

חינם  במתנת חלק אין  לגויים מדוע וא"כ המצוות ,

המנהג  ביאור בהקדם מו"ר בזה וביאר זו ], עליונה

שבמוצאי החסידות  קהילות  בהרבה שעושים

'בארדיטשובער  הנקראת מכירה עושים שמח"ת

מבראדיטשוב מכירה' הרלוי"צ הרה "ק  זאת (שהנהיג 

הרבה זי"ע) הון  ששוים יקרים דברים בה ומוכרים ,

זה  מנהג של והפנימיות  ביותר, קטן כסף בסכום

שמבאר  וכמו הגויים, מעל בנ"י של מעלתם לבאר

ישראל  עבודת  ספרו בסוף זי"ע מקאז 'ניץ הרה"ק 

וגו') במשפט  רשעים  יקומו לא  כן על עה "פ ,(לר "ה

שהש "י ישראל, אלקי  דייקא נקרא שהקב"ה הא

הכל  מקבלים שהם בנ"י , של בדרכם דייקא בוחר 

המשפט  ז "א ëבדרך על מרמז ש'ישראל ' (וכידוע 

המשפט) הנהגת המשפט שהוא  דרך  מתוך  ודייקא ,

וכמו קץ, אין  פשוטים רחמים לקבל אח"כ עולים

_________________________

תהליםכ. שם, מקאז'ניץ הרה"ק ד-ה)ז"ל  מדרש (א, הידוע מן דהנה במשפט . רשעים יקומו  לא כן על  כו ', הרשעים כן לא

א) השמים (ב"ר את  אלהים ברא ראשית  שנקראת התורה ובשביל ראשית  הנקראים רצונו  עושי בשביל  בראשית בתיבת 

העולם  לברוא הפשוט  ברצונו כשעלה ותמונה, דמיון שום ולא ביה תפיסה מחשבה לית  אשר סוף  האין דהיינו הארץ. ואת

כאתערותא  ויתנהג ישראל  אלהי ויקרא מעבודתם רוח  נחת  ויקבל  התורה את רצונו עושי שישמרו  כדי היה הרצון עיקר

ועל  תורה, דברי ולעשות  לשמור למטה התחדשם פי על  לטובה המערכות  הנהגת  ויחדש דלעילא, אתערותא כן דלתתא

כאב  אלוה, אחזה מבשרי למשל  ולשמחה, לטובה ונהפוך רח "ל גזירה איזה שהיה הגם המערכה סדר להשתנות  יוכל ידם

ברצונו כביכול נמי וכן לבנו, אהבתו  מחמת הקטנה דעתו  לפי הקטן בנו  במדת  ומתעולל  ומתנהג הגדול משכלו  שמשתנה

יחיה, באמונתו  צדיק אם כי בסודו לעמוד  אין אשר אמונתינו הפשוט כל וזהו ישראל. אלהי ונקרא עולמו ברא שלזה
בראשית, חלקים, שבעה והם שבעה, עמודיה חצבה יתברך  מקום של  רצונו  שהיא והתורה אחר, במקום באורך כמ"ש
כלול  אחד וכל  דברים, ספר כך  ואחר הספר, סוף עד ואילך ומשם בנסוע , ויהי בנסוע, ויהי עד  במדבר ויקרא, שמות,

אומו שבעים וסוד העולם כל  סוד  וזהו שבעים. עולה כנודע  ממנה.מעשר המתפשטים כל ת הכופרים, הרשעים  והנה
במדה  מדה הנהגת ח"ו שתתבטל דהיינו ישראל, אלהי בבחינת לכפור מגמתם  על עיקר  תתפשט כל  אדון ושפעת ,

לעילת  ייחס  אין כי העבודה, סדר לפי התחדשות  בבחינת ולא וכוכבים, המזלות מאז שסידר כמו המערכה בסדר הנבראים

חלילה  שתתבטל  כדי ישראל  של  גנותן להזכיר שרוצים זה דרך  על  השנה בראש הקטרוג ועיקר ישראל . בעבודת  כל על

ברוב  הקב"ה ובתפלות ובשופר בתשובה מעשינו בכשרון אנחנו  אבל  רצונו, עושים שאינם כיון ישראל אלהי הנהגה זאת 

יודן  רבי אמר במדרש וז"ש מלך , ישראל אלהי ה' באפו  נשמה אשר כל ויאמר מלכותו  בר"ה להתחדש מתעורר רחמיו 
זה  ובשביל  כנ"ל, אור עמודי שבעה בשורשם הם אשר שבעים, עולה כ"ן פירוש בראשית, במעשה כן יהי אמרתי אני

לאלהי  הוא משפט  מדת  כי במשפט , רשעים יקומו  לא כן על  בזה, כופרים הרשעים כי כן, לא אומרים ואתם העולם, בראתי

עכל "ק. כנודע. יעקב



לנפשך  חכמה דעה כד

רביז"ל קה שמבאר סי' לי "ג )àë(לקו"מ בנ"י שעולים

הנהגת מתוך  דייקא דא"א הגדולים הרחמים מדות 

ענין  וזהו הקטנים, הרחמים בחי ' שהוא הז"א

הרחמים, מדות י "ג לפני שמזכירים הוי"ה' 'הוי"ה

הראשונה  בהוי"ה נרמז  שהוא דז"א הוי "ה שמתוך 

הקטנים הרחמים על הנהגת שמרמז  עדיין  (שנקרא 

י "ג המשפט) שורש שהוא דא"א הב' להוי"ה עולים

דאריך הרחמים –מדות  הב ' הוי"ה  לדרגת  (השייכים

הגדולים) .רחמים

íééôåñ ïéà  úåøåà  ìá÷ì é"ðá åëæé  ì" úòì

åìéàëå  íäì  íééåàø íðéà åìéàë áùçðù

åìëåé àì  íééåâä êà ,íðç úðúîá  ìëä  íéìá÷î

äæî  ìá÷ì

 íééåâäå [âéוחיות שפע ולקבל לינוק רוצים

אין  הפשוטים מהרחמים תיכף 

הפסוק  על זי "ע אייבשיץ הרר"י מאא"ז [וכדאי' קץ

שהם  הכתר אור על מרמז  שאף עמים' חובב 'אף

חיות לקבל רוצים שהעמים הגדולים הרחמים

ובדרך  ישראל בעם בחר  שהקב"ה א"א, וזה משם],

אלא  הפשוטים מרחמים לקבל שא"א התורה,

דרך  – התורה דרך – הז"א בדרך אליהם כשעולים

רחמים  על שמרמז  בשמע"צ וע"כ  המשפט,

לא  שהם הגויים אל מקום כבר  אין  ביותר  העליונים

הז "א, דרך  את  עברו שלא לזה לזכות יכולים

הצד  צדיקים')יקיםמשא"כ  כולם  מקבלים ('ועמך ,

חינם ממתנת ואתחנןלעת "ל ר "פ  ברש"י (וכדאי'

הטובים  במעשיהם לתלות לצדיקים שיש שאע "פ

חינם) מתנת אלא מבקשים  הרחמים אינם  שלעומת ,

שום  אין  הרי לעת "ל בנ"י שיקבלו  קץ אין והאוא"ס

מוגבל )מצוה שהוא  ודם  בשר  להיות(של  שיכול

וכמו חנם, מתנת כמו  הר "ז ערך  ולפי  תמורתה,

גדולה  אחוזה למשל שמוכרים הנ"ל מכירה במשל

הר "ז  נחושת, פרוטות בכמה דינרים מליונים ששוה

בערך  כלל הנקנה דבר  שאין חינם מתנת  בבחי '

שסו"ס  מכירה בשם נקרא ובכ "ז הקונות , מעות

_________________________

גדוליםכא . ורחמים פשוטים רחמים יתברך השם אצל יש כי שם, כנ"ל)זל "ק הקדוש  בזהר שכתוב למשל,(כמו והנה .
מאד רב והון עצום בעשירות ומפלג מאד גדול  עשיר הוא והשני פשוט , עשירות  לו יש אחד עשירים, שני בעיר כשיש

לבקש  להתקרב יכול אינו והוא רב . לסך  העולה גדולה, לישועה אחד אדם והצרך עשירותו . להעריך  אפשר אי אשר מאד

שהוא  פי על אף  הקטן, העשיר זה אבל  אליו. לבוא לו  אפשר אי הגדול  להעשיר כי במעלה, הקטן להעשיר אם כי מבקשו ,

כי  האיש, זה של  משאלותיו למלאת  ביכלתו אין כי ממנו, מבקשו לקבל יוכל  לא כן פי על אף יכלתו , בכל לו  לעזר רוצה

יכול  שבקל  הקטן העשיר לזה שילך  כך. שיעשה ישועה, הצריך האיש לזה היעוצה עצה כן על מיכלתו. גדולים משאלותיו 

לרחם  חפץ שאתה יודע ואני גדולה, לישועה נצרך  אני הנה לו, ויאמר אליו, שיבוא אליו. רחמים ולעורר אליו, להתקרב 

שלך הרחמנות זאת  יהיה עלי, לרחם רוצה אתה הלא כי ממך , מבקשי כן על משאלותי, למלאות  ביכלתך  אין אבל  עלי,
למלאת  יכול  הוא הגדול , עשירותו לעצם כי משאלותי, שימלא ממנו רחמים לבקש מאד הגדול להעשיר תלך שאתה עלי,
בזה, עלי תרחם אליו . לבוא יכול  אתה אבל  כזה, גדול לאיש ולבוא לכנס  יכול איני שאנכי רק כפלים. בכפלי משאלותי,

ממ  הוא כן כמו בשלמות. ישועתי צרכי כל בודאי תושיעני ובזה משאלותי, שימלא עבורי ממנו  שאנולבקש כביכול , ש

צרכינו כל להושיענו רחמים יקבלו  ומשם הגדולים, הרחמים אצל רחמים שיעוררו פשוטים, הרחמים אצל  מבקשים

הינו מתפלל ', הוא ברוך שהקדוש 'מנין לברכה, זכרונם חכמינו , שאמרו  הוא, ברוך הקדוש תפלת  בחינות וזהו בשלמות.

לעורר  אם כי כח  בנו  אין אנו כי הגדולים. הרחמים ומעוררים ומתפללים  מבקשים פשוטים הרחמים בחינות שכביכול 
הפשוטים  הרחמים מדת  וכפי גבול, להם יש הרחמים אלו  אבל  אנפין. דזעיר סתם רחמים בחינות שהם פשוטים, הרחמים

השם  אצל בתפלתנו מעוררין שאנו  סתם שהרחמים לבקש צריכין אנו כן על  לנו. להושיע אפשר אי ושלום, חס  האלו ,
זה  ידי ועל משם, רבים רחמים עלינו נמשך שיהיה הגדולים, הרחמים ויעוררו יתפללו  בעצמם הרחמים שאלו  יתברך,

וכו '. מאד ונוראים נפלאים דברים הם כי היטב , והבן כנ"ל. הוא ברוך  הקדוש תפלת בחינת  וזהו  בודאי, ישועה לנו  יהיה

עכל "ק.



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח כהליקוטי 

בחינם, קיבל ולא שקנה, מה תמורת הקונה שילם

ותענוגים  אורות להשגת לעת"ל בנ"י  כל יזכו  וה"נ

דרך  את ע"ע שקיבלו  מחמת והכל סופיים, אין 

לו יש מישראל אחד  וכל המשפט, דרך  – התורה

מצוות  מצוות איזה מלאים ישראל  פושעי (אפי'

הרחמים כרימון ) לקבל לעת"ל יעלו זה שמתוך

במתנת הכל כאילו שנחשב עד קץ, אין הפשוטים

מצוה שום עשיית  וללא מ"ן  עליית ללא (כמו חינם,

אלא  מיוחדת מצוה שום בפועל עושים  אין  שבשמע"צ

בנ"י  שאנו ששמחים היינו התורה  עם שמחים  רק 

הז "א) דרך – התורה  בדרך הגויים מאמינים אך  ,

ברחמים  רק  וחפצו התורה את  קיבלו שלא

הפשוטים  ברחמים חלק  להם אין לבד  הפשוטים

דלעת"ל.

,åð÷æá  ò"éæ éìàôùî  ÷" äøä  úòåáù øåàéá

 çéùîä úàéá éðôì  äáåùúá  åøæçé àì é"ðáù

 äæáå [ãé הסבא מהרה"ק  דאי ' מה את  גם פירש

זי "ע דף משפאלי  תנינא  קדישין  (עירין 

ע"ב) בתשובה כג  ישובו לא שבנ"י בזקנו שנשבע

יעכב  שלא הש "י  לפני  טען  וע"כ  המשיח ביאת  לפני

המשיח  ביאת את  פסק áëעוד נגד זה הלא ולכאו' ,

ה"ה)הרמב"ם תשובה  מהל ' הבטיחה (פ"ז שכבר 

גלותן  בסוף  תשובה לעשות  ישראל שעתידין  תורה

נשבע  שדייקא מורנו ופירש  נגאלים, הן  ומיד

בנ"י יעשו  שלא שכוונתו  לרמז  בזקנו, הנ"ל הרה"ק 

לעורר  זו תשובה שיכולה וגמורה שלימה תשובה

דיקנא, תיקוני  י"ג של הגדולים הרחמים את  תיכף 

כמו המשיח ביאת  לפני בנ"י שיעשו התשובה אלא

תשובה  תהא ברמב"ם כמובא תורה שהבטיחה

[כמרומז  הגדולים מפשעים לכה"פ  שיפרשו קטנה

ביעקב', פשע ולשבי גואל לציון  ד'ובא בקרא

הגדולים  מפשעים הגאולה לפני  בנ"י שישובו 

טמא  מכשיר  ששובר  אחד  שכל במקו "א כמש "כ

את שכולל ביותר  הגדול מפשע תשובה עושה בזה

לפשעי תיקון הוי ובזה העולם, דימות  הפשעים כל

הזו התשובה את יחשיב שהש "י  אלא הדורות ], כל

את זו תשובה בכח ויביא שלימה, לתשובה

עלהגאולה בתשובה  ישובו הגאולה  ביאת אחר  (ורק 

שלימה) לתשובה  שיזכו עד כדרך שתובה  והיינו  ,

הרחמים  את  מעוררים קטנים דרחמים הנ"ל

יש  מדוע שא"כ הנ"ל הרה"ק  טען  וע"כ  הגדולים,

יחשיב  שסוכ"ס  שכיון המשיח ביאת את לעכב

שלימה  כתשובה הקטנה התשובה את הש"י

קטנה  פעולה  איזה  מתוך שעולים  לעיל  מש"כ  (בבחי'

הגדולים) אתלרחמים תיכף להביא הש"י יכול הרי 

שעשו הקטנה התשובה את  ולהחשיב הגאולה

שלימה. תשובה היא כאילו  בחי ' באיזה בנ"י

 ä"ò åðéáà  ÷çöéã àæéôùåàá

 ÷çöé ãâðëù)  íéøáù ïéá øù÷ä ïéðò øåàéá

 ïåçèáä  úãîì (ä"òà

 ùøéô [ à(הדברים בליקו "מ (בתוך  המובא את

ס) סי' בחינת(קמא זה ש"'שברים',

בח  קמ "ו)ינת בטחון , אלקיו'".(תהלים ה' על 'שברו 

לענין  שברים תקיעת  בין  השייכות מה צ"ב ולכאו '

יליל  ילולי בחי ' הוא שברים בפשטות [הלא הבטחון 

שברו שמחליף ורביז "ל לבטחון, מתקשר  זה ואיך

בשי"ן  לשברו  בטחון לשון  שהוא שמאלית  בשי"ן

מדברי מקור  אמנם לו  יש שבר , לשון  שהוא ימינית

ע"א)הזוה"ק קצח  דף ויקהל זה (פר ' פסוק  שדורש

על  עצמם ששוברים הצדיקים על ימנית בשי"ן

_________________________

בזה כב. משיח  בענין שאמר זיידיא השפאליר בשם אומרים שהעולם מה זי"ע] מרוז'ין מהר"י [הרה"ק אמר שם, ז"ל 
ואני טין', תשובה ניט  וועלין יהודים דיא אז בארד  מיין בא דיר שווער איך ניט  קימסטי וואס פאר 'משיח (הרה"קהלשון

ואח "כ מרוז'ין) הגאולה תהי' מקודם אך  זיידיא, השפאליר על ח "ו  חולק אני אין רק תשובה, ישראל יעשו שבוודאי אומר

ע"כ. וכו'. תשובה יעשו 



לנפשך  חכמה דעה כו 

בין âë הש "י והשייכות  הקשר צ"ב עדיין  סו"ס אך ,

ע"פ  בזה ופירש הבטחון ], לענין השברים ענין 

היא  שברים דתקיעת התקיעות  בכוונות  הידוע

באמת מצינו  ע"ה אבינו וביצחק אע"ה, יצחק  כנגד 

מרמז  אבינו  יצחק  הרי גיסא שמחד והיפוכו , דבר 

והגבורה הדין מדת  בחי' יצחק')על ומאידך ('פחד ,

השומע  'כל והשמחה, הצחוק ענין עם נקרא יצחק 

שבת בגמ' אי' וכן  לי ', ע"ב)יצחק  פט דלעת "ל (דף

כל  את מבנ"י שימתיק  הוא ע"ה אבינו יצחק דייקא

שיטען  ע"י הדין מדת של הקשים והגבורה הדין

בגמ' עיי"ש צחוק  בחי ' כמו שנראים .ãëטענות

 ÷éúîäì  ìëåé ä" ò  åðéáà  ÷çöé à÷ééãã àä

ì" úòì  íéðéãä

ãçàå [ á שאין הידוע ע"פ  בזה, מהביאורים

בשרשם, אלא נמתקים הדינים

מים  הבאר בשם בזה הביאור  במקו"א וכמש"כ 

כו חיים ג, דברים ואתחנן , הזהרת)äë(פר' שכל

_________________________

אלא כג. שברו  תקרי אל שברו , אלא בטחונו , ולא תקותו אמר ולא שברו, אלהי"ו, יהו "ה על  שברו  שם, הזוה"ק ז"ל
אמר דאת כמה אלהי"ו, יהו "ה על  וכלא תבירו , על תבירו ולאתברא גרמייהו, לתברא לצדיקייא להו דניחא (תהלים שברו ,

כג) היום,מד כל  הורגנו  עליך ח )כי סט ע"כ.(תהלים .

ליה כד. מיבעי ה' אמר ה' יאמר ליה מיבעי נא בואו  נא לכו  ה' יאמר ונוכחה נא לכו  דכתיב  מאי רבא דרש שם, הגמ' ז"ל 
אצל  עולם של  רבונו לפניו ויאמרו אתכם ויוכיחו  אבותיכם אצל נא לכו לישראל הוא ברוך  הקדוש להם יאמר לבא לעתיד 

בקש  ולא תריד כאשר והיה עשו את  שבירך  יצחק אצל  עלינו  רחמים בקש ולא תדע ידוע  לו  שאמרת אברהם אצל נלך מי

אמר  ה' יאמר עכשיו נלך מי אצל  עלינו רחמים בקש ולא מצרימה עמך ארד  אנכי לו  שאמרת  יעקב אצל  עלינו  רחמים

אמר  נחמני בר שמואל  רבי אמר ילבינו , כשלג כשנים חטאיכם יהיו  אם בי עצמכם ותליתם הואיל הוא ברוך  הקדוש להן

לעתיד שמך מעולם גואלנו  אבינו  ה' אתה יכירנו לא וישראל ידענו  לא אברהם כי אבינו אתה כי דכתיב  מאי יונתן רבי

ה  לו יאמר ליה לבא אימר אמר שמך קדושת  על  ימחו עולם של רבונו לפניו  אמר לי חטאו בניך לאברהם הוא ברוך  קדוש

על  ימחו  עולם של  רבונו  לפניו  אמר חטאו בניך  ליה אמר עלייהו  רחמי דבעי אפשר בנים גידול  צער ליה דהוה ליעקב 
ולא  בני עולם של רבונו  לפניו אמר לי חטאו בניך  ליצחק לו אמר עצה בדרדקי ולא טעמא בסבי לא אמר שמך קדושת 

של  שנותיו כמה  חטאו כמה ועוד  בניך ולא בני עכשיו בכורי בני להם קראת לנשמע נעשה לפניך  שהקדימו  בשעה בניך

דל  וחמשה עשרין להו  פשו  דלילותא וחמשה עשרין דל  חמשין להו פשו עלייהו ענשת  דלא עשרין דל  שנה שבעים אדם

עלי  פלגא לאו ואם מוטב  כולם את  סובל  אתה אם ופלגא סרי תרתי להו  פשו  הכסא ודבית ומיכל  דצלויי ופלגא סרי תרתי

ואמרו  פתחו קמך  נפשי קריבית הא עלי כולם לומר תמצא ואם עליך שאתם (כי)ופלגא עד יצחק להם אמר אבינו  אתה

אתה  ואומרים למרום עיניהם נשאו מיד בעינייהו  הוא ברוך הקדוש יצחק להו ומחוי הוא ברוך  להקדוש קלסו  לי מקלסין

ע"כ. שמך. מעולם גואלנו  אבינו ה'

לכבודי כה. שנוגע מה אלי רק הוא אמת  שדברך  הגם פירש וגו'. עוד אלי דבר תוסף  אל  לך  רב אלי ה' ויאמר שם, זל "ק
חז"ל  כמאמר לך  רב באמת  כי וגו' תוסף  אל מקום מכל ספרי)ולמעני רש "י הצפון (לשון טוב  רב לך  שמור מזה הרבה

לא  אשר דבר דקצת  קצת לפניו עושה כשהבן ולפעמים יתירה וחיבה באהבה בנו  את  האוהב האב  המשל בדרך והוא וכו'.
הוא  אז הזה. כדבר עוד  לעשות  שלא עצמו את וישמור מאוד  זה על  יתחרט  שבנו רוצה והאב בנו. גדולת מעלת  לפי כן

יקר  לבושי כמו לפניו  המונח  הנפלא החשוב הדבר לו  לתת  שלא בכעסו  ונשבע זועפות . פנים לו ומראה הבן נגד כועס 
מהם, יותר הרבה ונפלאים נוראים חשובים דברים לו  שיתן הוא האב  בדעת ובאמת וכדומה. ספיר נופך  טובות ואבנים

הזו הטובה על נפש במר ובוכה לצעוק מתחיל הבן והנה עשה. אשר על שיתחרט בכדי בנו לפני אם כי זאת  עושה ואינו

וכשרואה  ממנו. טוב אין בוודאי בזה לו  גוזם שאביו  מאחר סובר וגם עמו. יעשה שיותר לבו  על משים אינו וזאת  שאבד .
לא  עין מאוד , נפלאות בטובות  להטעימך אם כי לעונש כוונתו  היתה לא שח "ו  לו מגלה אז באמת. נתחרט  כבר כי האב 
אינם  הם כי בעצמך  ותראה בהם ותמשמש לפניך המונחים האלה הדברים את  נא קח  כי לדברי אות נותן והנני ראתה.
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שחפץ  לבנו האב אהבת  גודל מתוך מגיע העונשים

בהזהרות ומזהירו לו  המסוכן דבר בנו  יעשה שלא

האב  ורוצה הבן שחטא ואחר  ע"ז, עונשים על

ע"י העונש ולבטל להמתיק  אופן  יש  להענישו 

ל  שהיה האהבה הרגשת את  בעתשמעוררים אב

הזו האהבה וכשמתעוררת העונש , על שהזהיר 

שלמטה  ע"ה אבינו  יצחק דייקא וה"נ העונש, בטל

ולגלות לשרשו לעלות  יכול הדין  בחי ' על מרמז 

הדין  ובשורש אהבה, של ממקום נובע הדין שכל

נובעים  הדינים דכל וכידוע מתוק , בבחי' הכל

הצמצום  כל והרי הראשון , מהצמצום ומשתלשלים

הוצרך  שע"כ להטיב ורצון אהבה מתוך  היה

העולמות לברוא שיוכל כדי הפשוט אורו  לצמצם

לעת "ל  יכול אע"ה יצחק דייקא וע"כ להם, ולהטיב

נובעים  הדינים שכל ולגלות העליון לשורש  לעלות

הצחוק  עולם את ולגלות  אהבה של ממקום

דלעת"ל.

 øúåé  ä÷åîò  úåððåáúäì àéáî øáù  ìë

 úôñåð äâøãì àéáîù áéèäì ' úé  åðåöøá

 ïåçèáá

åððéðòáå [â שהוא שברים שכל ג"כ , מובן

ודין  צער עניני גנח, גנוחי בחי'

אבינו יצחק  במדת  הרי  האדם, על העוברים

ית "ש , באלוקותו  וההתבוננות  הבינה מדת  שהיא

וההסתרות הדינים כל ואף להטיב, שברצונו

משורש  מגיעים שהם באמונה לעומק מתבונן

להטיב הטוב דרצון  שהצמצום העליון (כנ"ל

ההטבה) להביא  הפשוט  הרצון  מחמת ,משתלשל 

הדין  ששורש  יצחק, את  הוליד אברהם ובבחי'

השייך  להטיב הפשוט הרצון מחמת הוא דיצחק

נהפכים  זו בהתבוננות הרי אאע"ה, למדת

נוספת לדרגה ידם על וזוכה והצער  השברים

דרגה  והשבר הדין  מתוך  שמכיר ה', על בבטחון 

עולה  כך  ומתוך להטיב ורצונו ה' חסד של נוספת

השבר  כל וממתיק  בה', לבטוח נוספת בדרגה

הבטחון , ענין אלקיו', ה' על ל'שברו שנהפך  עד

בהש "י יותר עמוקה להתבוננות  מביא שבר וכל

הבטחון . במדרגת נוספת לדרגה שמביא

 úãî –––– 'áäæ' ìù øäá êìîä úá  úàéöî øåàéá

ä"òäãå  ä"òà ÷çöé

ãåò] [ã בסיפו "מ א' מעשה מענין אז דיבר

המלך, בת אחר (היינו מהחיפוש 

הק') בשכינה  הדבקות  אחרי שיש החיפוש ואמר ,

והתחדשות בהתחלה שנה כל אחריה לחפש 

נתהפך  לב בכל מחדש מחפשים לא ואם חדשה,

ח"ו שינה לבחי' שנפלהשנה במעשה  שם (כמובא

הגדולשינה) אנשים הג' ואלו לשני, שאמרו לים

בבחי ' היו  כלל בנמצא אינו  שבודאי למלכות 

בליקו "מ סו)המבואר  סי' כדי(קמא  הם שהמניעות

לבסוף  אותה שמצא בזה והסביר החשק , להגביר 

מדת ענין  על מרמז זהב זהב, של בהר

בשם  זאת  שנקרא אע"ה, דיצחק ההתבוננות

השמאל'זהב' קו – יאתה' מצפון ד'זהב  (כידוע

אע"ה) ענין דיצחק על ב'זהב' נרמז וכן ,

כידוע  דהע"ה, של בפה להש "י  ההתבודדות

דו"ד, בגימ' להש"י ד'זהב' מתבודד היה  (ודהע "ה 

יהודה) הרי – המלך בהרים בת דמציאת והיינו  ,

ובגדלותו, ית "ש  באלקותו ההתבוננות  ע"י  היא

החיבור  דע"י  בפה, הש "י  עם ההתבודדות  בעת 

יחדיו  שניהם והתבודדות)של זוכים (התבוננות

מלך , הבת מה למציאת  בבחי' הוא  שניהם (שחיבור

זאת  עם  'מי עה "פ מ "ט  בתורה  רביז"ל שהאריך 

אימא  – בינה – עילאה ביתא 'מי' עליית עולה',

מדת  – תתאה  ביתא  – 'זאת' עם ביחד עילאה ,

_________________________

לפנ  ונשבע חשובים הקב"ה לו  גיזם מריבה, במי קרהו  אשר בעת  הנה ע"ה רבינו  במשה וכן וחשובתך . גדולתך לפי יך 
אחר  ולזה מזה. יותר הרבה לו לתת  טובתו בשביל  היה יתברך  וכוונתו הירדן. את  יעבור שלא בספר ונחתם ונכתב  בכעסו

ע"כ. וכו'. ישראל, ארץ מנתינת יותר מאוד  הרבה שכרך  באמת פירוש לך רב  לו אמר בתפילה משה שהרבה



לנפשך  חכמה דעה כח

היו"ד המלכות) מקבל שדוי "ד  בכ"מ מש "כ [ומעין ,

מלא דויד  המוחין )ונהיה שבשעת(שלימות ע"י 

בפה להש"י דהע"ה)התפילות  של עוסקים (מדתו

בחי ' שזה ית ' דשמותיו ביחודים ג"כ  מחתא בחדא

הצדיק  ליוסף  תורה השייכת  בתחי' רביז "ל  (כמש"כ 

יחודי  כל  על בגימ' מרמז יוסף , פור "ת דבן  בהגהה ב'

וכו') דעסמ"ב ית' היו"ד שמותיו דוד מקבל ובזה ,

הצדיק ]. דיוסף

 àðîéäî àéòø äùîã àæéôùåà –––– ì"æéáøã àìåìéäá

íééçöð  íä úîàä ÷éãöä éðå÷éú

øáéã [àשתיקוני להאמין  שיש  מהאמונה

וקיימים  נצחיים הם האמת  הצדיק 

של  טעותם היתה שזו בלקוה"ל וכמבואר  לעד,

חיפשו מיד  משרע"ה שמת שכשסברו רב הערב

שתיקוני האמת ידעו ולא זהב עגל לעשות 

זהב  עגל לחפש וא"צ נצחיים, המה משרע"ה

ח"ו. משרע"ה תמורת

 ïå÷éúå  úàåôøì  åëæé  ÷éãöäã øåáéçä ãåîéìá

ùôðä

 é" òå [á זוכים האמת הצדיק של בחיבור  העסק

וכמש "כ  הנפש ותיקון לרפואת 

משיח  חבורת על [דקאי לנו ' נרפא 'ובחבורתו 

זה  שדרשינן רפואה], לבנ"י  תהא שבזכותו  צדקינו

משיח, משה שבבחי ' האמת  הצדיק של החבור  על

ותיקון  לרפואה יזכו  הק ' וספריו בחיבורו  שבלימוד 

בחז"ל מש"כ  ובבחי ' ע"א)השלם, קיא דף  (סנהדרין 

ממשפחה  ושנים העיר כל את מציל מעיר  שאחד 

המשפחה כל את ומגוגיצילו  גוג (ממלחמת 

הרמ"ק דלעת"ל ) בזה שערשדרש  תיקו"ז  יקר (אור

קכ-קכג ) דף  ג כרך  ז  סי' על ח  קאי מעיר  שאחד 

נשמות על קאי ממשפחה ושנים משרע"ה, נשמת

ממנו. שמקבלים ומב"י  מב"ד

íéðè÷äå  íéìåãâä úåãåñ –––– ãéîìúå ïáã ïéðòá

 ÷"äøåúáù

øáéãå [âרביז "ל ז )מדברי  סי' תנינא על (ליקו"מ

דקאי למו' חליפות אין  'אשר הפסוק 

בן  – תחתיו משאיר  שהצדיק  ההשארות ב' על

ע"א)ותלמיד קטז דף בתרא בבא בגמ ' ,(כדדרשינן

הזוה"ק דברי ע"פ זאת משפטים)ופירש  שיש (פר'

שיש  שמרמז  וקטנות  גדולות אותיות בתורה"ק 

וסוד  גדולים סודות בחי 'בתורה"ק שהם קטנים, ות

שמבחי ' נשמות  ויש  ו "ק , של וסודות  ג"ר של סודות 

סודות ג"ר, של סודות  בעיקר נתפש  שאצלם ג"ר

לדרושי זאת [והמשיל אלקות  עצם בעניני  העוסקים

אלקות], עצם בעניני שעוסקים עמוקים חב"ד

עליון דעת של סודות שלמעלה ובבחי ' סודות (בחי'

בתורתמהסכך) שמשיגים ו "ק  בחי ' של נשמות ויש  ,

התחתון דעת שבבחי' הסודות  את (סודות הצדיק 

דהלולב) סודות  ובבחי' מהסכך  הרבה שלמטה והיו ,

הקטנים. הסודות בבחי' שדיברו  צדיקים

 é"øàá ––––  ÷éãöä  íå÷îã úåîå÷îä 'á øåàéá

ì"åçáå

åæå [ã שנקבר משרע"ה אצל שהיתה הבחי ' ג"כ 

הק' גופו  את  המלאכים והעלו בחו"ל,

ראובני בילקוט [כדאי' לאר"י המכפלה למערת

התמונה, ס' בשם אנך איתא בחומת (והביאו

אליעזר רבינו בשם שרה חיי פר ' מהרחיד"א

ר "ת  ה 'מכפלה ש'דה מ'ערת  בפסוק  שרמז  מגרמייזא 

קבורתומשה) אחר משרע"ה את העלה שמלאך

אצל  וכן המכפלה], במערת באר "י  לקבורה בחו "ל

מהראב "נ ג"כ  מובא קנה)רביז "ל סי' (ביאוה"ל 

קדש  למקום נשמתו  עלתה בפטירתו  שתיכף

מקומו, עיקר  הוא ששם משה, ס"ת תהיה קדשים

דמקום  הבחי' שב' שבחו "ל, למקומו  ג"כ יורד ומשם

דרגות ב' על מרמזים ובאר"י בחו"ל הצדיק

הגדולים  סודות  הצדיק , בתורת  הטמונים דהסודות
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שבבחי ' שבחו"ל הצדיק  שמקום הנ"ל, והקטנים

הקטנים  סודות  על רומז  ליה הגון  דלא צולמא

סודות על מרמז שבאר "י  ומקומו  ו "ק , שבבחי'

הג"ר . שבבחי ' שבתורתו הגדולים

 ïåâä àìã àîìåöá øá÷ð ä" òøùîã  àä øåàéá

äéì

éàãåù [ äסודות כולו הוא בעצמו  משרע"ה

ואעפ "כ  אלקות, עצם גילוי  גדולים

ליה הגון  דלאו בצולמא קבור דף משרע"ה (רע "מ 

ע"א) של רפ שהסודות מרמז  שזה בחו "ל ונקבר  ,

ובאותיות בלבושים בתורה"ק  מלובשים משרע"ה

דרכם  תיכף נראים שאין  וכו', מעשיות של פשוטות 

בזוה"ק  ע"ז  דצווח וכמו  הגדולים, (פר 'הסודות 

ע"א) קנב  דף כאילובהעלותך התורה"ק  כל שנראית 

ח"ו מעשיות  ספר גדוליåë היא של הספרים כל וכן ,

סודות גילו  שבאמת הדורות יחידי הצדיקים

שאין  באותיות מלובשים הם אך  ונוראים עצומים

וגילוי שבהם, הגדולים הסודות תיכף דרכם ניכר

שפה  – חו "ל של בשפה ודיברו שבהם, אלקות עצם

ו "ק . של סודות  – תחתון  דעת  – קטנים סודות  של

 é"øàì íúøéèô øçà  íé÷éãöä åìòù àä

êà [ åאת המלאכים לקחו שכנ"ל האמת

למערת לאר"י והעלוהו משרע"ה

המערבי לכותל לאר "י  עלה רביז"ל וכן  המכפלה,

עצומה  עבודה שע"י והכוונה הכרובים, שני  ובין

הגנוזים  הנוראים הסודות  את  להשיג לזכות אפשר

_________________________

דהדיוטי,כו. ומלין בעלמא ספורין לאחזאה אתא אורייתא דהא דאמר נש בר לההוא ווי אמר, שמעון רבי שם, הזוה"ק ז"ל 
אפילו דעלמא, מלה לאחזאה אי מכלהו , יתיר ובשבחא דהדיוטי במלין אורייתא למעבד  יכלין אנן דא בזמנא אפילו  הכי דאי

כל  אלא גוונא, כהאי אורייתא מנייהו  ונעביד  אבתרייהו נזיל  הכי אי יתיר, עלאין מלין בינייהו  אית דעלמא קפסירי אינון

לתתא  ישראל אתקלו, מתקלא בחד תתאה ועלמא עלאה עלמא חזי, תא עלאין. ורזין אינון עלאין מלין דאורייתא מלין

בהו, כתיב  עלאי מלאכי לעילא, עלאי ד)מלאכי קד רוחות ,(תהלים מלאכיו עלאה)עושה באתר דנחתין (האי בשעתא

דנחתין)לתתא, גב על למיקם (אף  יכלין לא עלמא, דהאי כגוונא בלבושא מתלבשי לאו  ואי עלמא, דהאי בלבושא מתלבשי ,
כמה  אחת  על בגינה, וקיימין כלהו עלמין וברא  להו  דברא אורייתא כך , במלאכי ואי עלמא. לון סביל ולא עלמא, בהאי

ספור  האי דא ועל  למסבל. עלמא יכיל  לא עלמא, דהאי לבושין בהני  דמתלבשא לאו אי עלמא, להאי דנחתת  כיון וכמה

ולא  רוחיה, תיפח אחרא, מלה ולא ממש, אורייתא איהו לבושא דההוא דחשיב  מאן איהו , דאורייתא לבושא דאורייתא,

דוד אמר כך  בגין דאתי, בעלמא חולקא ליה יח )יהא קיט לבושא (שם דתחות מה מתורתך, נפלאות  ואביטה עיני גל 
דאורייתא.

יתיר, מסתכלין לא שפירא, לון דאתחזי בלבושא נש לבר חמאן כד  טפשין ואינון לכלא, דאתחזי לבושא אית חזי, תא

דאקרון  אורייתא פקודי ואינון גופא, לה אית אורייתא גוונא כהאי נשמתא. דגופא חשיבותא גופא, לבושא דההוא חשיבו

דאיהו לבושא, בההוא אלא מסתכלי לא דעלמא טפשין עלמא, דהאי ספורין דאינון בלבושין מתלבשא גופא האי תורה, גופי

בלבושא  מסתכלן לא יתיר, דידעין אינון לבושא, ההוא תחות דאיהו במה מסתכלי ולא יתיר, ידעי ולא דאורייתא, ספור

בנשמתא, אלא מסתכלי לא דסיני, בטורא דקיימו אינון עלאה, דמלכא עבדי חכימין לבושא, ההוא תחות  דאיהו בגופא אלא

ממש אורייתא דכלא עקרא הכי (ולעלמא)דאיהי חזי, תא דאורייתא. דנשמתא בנשמתא לאסתכלא זמינין דאתי, ולזמנא

לע  גופא,נמי דא ישראל  וכנסת  לבושא, אינון אלין וחיליהון שמיא לנשמתא, ונשמתא ונשמתא, וגופא, לבושא, אית ילא

אורייתא  דאיהי ישראל  תפארת דא דאמרן נשמתא לנשמתא, גופא איהי  דא ועל  ישראל, תפארת  דאיהי לנשמתא דמקבלא

אלא  איהי לאו  דאורייתא דאמרי חייביא לאינון ווי בדא. דא אחיד  וכלא קדישא, עתיקא איהו  דא לנשמתא ונשמתא ממש,

לא  חמרא יאות , כדקא באורייתא דמסתכלי צדיקייא אינון זכאין יתיר, ולא דא בלבושא מסתכלי ואינון בעלמא, ספורא

ועל  לבושא, תחות  דאית במה אלא לאסתכלא בעי לא דא ועל  דא, בלבושא אלא יתיב לא אורייתא כך  בקנקן, אלא יתיב

עכל "ק. אינון. לבושין ספורין, אינון וכל מלין אינון כל דא



לנפשך  חכמה דעה ל

הליקו "מ  ללמוד לזכות  אפשר וכן התורה"ק, בתוך

אלקות עצם גילוי של סוד  הגדולים, סודות בסוד

האותיות. ובתוך בין  הגנוז 

 àìîé  åðáù (ì"æéáø ïëå) ä" òøùî äöøù àä

åîå÷î

 åæå [æ, לבן התלמיד בין  והחילוק העבודה עיקר

בחז "ל כז,שאי' במדבר  ברש"י שהובא  (כפי

מקומוטז ) את  ימלא שבנו  רצה ,æë שמשרע"ה

יותר , עליון  תיקון  על מרמז  משרע "ה שרצון ובודאי

שימלא  בן ממשרע"ה נשאר  ולא זכינו שלא אלא

זוכים  היינו שאם רביז"ל על אי ' וכן מקומו, את 

חיותו בחיים אפרים שלמה ר ' הק' בנו נשאר והיה

לתיקון  זוכים היינו מקומו  את  למלאות זוכה והיה

מרמז  הבן שבחי ' בזה הפנימי והרמז  השלם,

הטמונים  הגדולים הסודות  את לגלות זוכים שהיינו

שבבחי האמת , הצדיק  בדברי דהג"ר וגנוזים האור  '

הבן  וכמו הצדיק, ותורת בדברי הגנוז האלקי

משא"כ  דהאב, והג"ר מהמוחין ויוצא שמשתלשל

הגנוז  דהג"ר האלקי האור את לגלות זכינו  כשלא

לבן  זכינו שלא נשתלשל מזה הצדיק  בתורת

הצדיק . מקום את שימלא

íéðè÷ä  úåãåñä  ìà íâ ïîæä ìë øáçúäì  ùé

êãéàîå [çהסודות הם שהעיקר אף  גיסא

להתחבר  כל צריך  מ"מ הגדולים,

בהתמדה  ולהגות  הקטנים, הסודות  אל גם הזמן  כל

בלימוד  וכן  התורה"ק ונגלות בחיצוניות  ושקידה

שרק  הצדיקים, דדברי  האותיות  בפשטות ושינון

הגדולים, הסודות את  להשיג אפשר  זה ידי  על

אל  החזרה ע"י שדוקא הסוכה לגבי  האריז"ל וכמ"ש

הפנים. אל זוכים האח'

åéãéñç  ìë íò é"øà  ìà áåùì äöø  ì"æéáøù àä

 ì"æéáøå [ è לשם ולעלות לאר "י עוד לשוב רצה

הראב"נ  [וכמ"ש חסידיו , כל את 

שרצה  השעה], שנטרפה היות לזה זכינו שלא שם

הסודות גילוי  את לגלות  כבר  שיזכה לפעול

עבודתינו וזו אלקות, עצם גילוי בבחי ' הגדולים

לאר"י, אותנו  להעלות אותנו  לזכות רביז"ל שרצה

להיות לזכות  הצדיק  בתורת לעמול שעלינו והיינו

בן , בבחי ' הנכלל מוהרנ "ת תלמיד  לזה  שזכה (כמו

כדלהלן ) תלמידים זי"ע להיות כולנו  ג"כ  שנזכה ,

הגילוי כוונת אמיתת  ומשיגים רבם לדעת היורדים

לבחבורתו נזכה ובזה בהם, שטמון  אלקות עצם

לנו. נרפא

 øåòéð  òùåäé 'øå ïùé à"øã àä øåàéá

øàéáå [éבליקו "מ שם מש "כ את סי'בזה (תנינא 

ור'ז ) ישן אליעזר ר' שהיה סוד  שזה

ניעור  על çëיהושע מרמז שר "א רביז"ל שם שכתב ,

ר "ת שהוא כן, שנקרא משרע"ה של בנו אליעזר

_________________________

לבנותיו כז. צלפחד  נחלת תן המקום שא"ל  משה ששמע כיון - ה' יפקד  שם, רש"י שאתבע (במ"ר)ז"ל שעה הגיע אמר

מש  שלא שמושו  שכר ליטול יהושע  הוא כדאי לפני. במחשבה עלתה כך לא הקב"ה א"ל גדולתי. את  בני שיירשו צרכי

שלמה שאמר וזהו  האהל. כז )מתוך  ע"כ.(משלי פריה. יאכל  תאנה נוצר 

ומעין כח. שמדבר זה על  יראה נופל  אזי שבדור, החכם שחדש חדוש, מאיזה ומדברים כשמעינים כן ועל שם, זל"ק
בחינת  בא ואזי הפרנסה, את המלכות מקבל  שמשם החכמה, ים ונתגלה נתעורר אזי החדוש, את  כשחוזרים כי בהחדוש.

שאמרו כמו היראה, מקור היא מלכות  כי במלכות , היא היראה ועקר פרנסה. להמשיך ג)המלכות  פרק 'אלמלא (אבות 
כדי  יראה, לו שיהיה צריך  כי ביראה, תלוי הכל כי החדוש, זה שחדש החכם של  היראה נתעורר ואזי מלכות '. של מוראה

משם  לקבל  המלכות  בחינת  בא שאזי החדוש, את כשחוזרים כן ועל  כנ"ל. דבריו שיתקימו וכדי נשמעין, דבריו שיהיו

בהחדוש. שמעין זה על יראה נופל כן על  הנ "ל , החכם של  יראה נתעורר זה ידי ועל  כנ"ל, יראה בחינת  הוא ומלכות פרנסה,



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח לא ליקוטי 

הסודות בבחי' וזה ז'ולתך , א'לקים ר'אתה ל'א ע'ין 

בבחי ' אלא להשיגם שא"א אלקות , עצם גילוי של

יהושע  ור ' ישן, ר "א בבחי ' הגשמיות התפשטות 

שנקרא  משרע"ה של תלמידו  השגת  בבחי' ניעור

הקטנים  הסודות השגת על שמרמז  יהושע,

ניעור . בבחי ' גם  להשיגם שאפשר

_________________________

רבי  נזדעזע  נעור. יהושע ורבי ישן, אליעזר רבי והיה בספינה, באין שהיו יהושע  ורבי אליעזר ברבי מעשה פרוש, וזה

שמא  לו , אמר בים. ראיתי גדול מאור לו, אמר נזדעזעת. מה מפני יהושע , זה, מה לו , אמר אליעזר. רבי וננער יהושע,

שחר" כעפעפי "עיניו  שנאמר, ראית , לויתן של  ע "ב)עיניו  עד בתרא ותלמיד .(בבא בן בחינת זה יהושע ורבי אליעזר רבי .
י  לא 'כי בחינת וכו', חמית מה בחינת מה, בחינת  שהשגתו בן, בחינת  זה אליעזר ראתה רבי לא "עין בחינת האדם', ראני

שזה  וכו', יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין תבות , ראשי אליעזר כי אליעזר, רבי בחינת  וזה כנ"ל. וכו ' זולתך" אלקים

שזהו ה'", את  "ואראה בחינת  כבודו ', הארץ כל  'מלא בחינת  הוא שהשגתו תלמיד , בחינת זה יהושע  רבי כנ"ל. בן בחינת

עפר" שוכני ורננו "הקיצו בבחינת כנ "ל , עצמן יתיאשו שלא ולהקיצם, לעוררם שצריך מטה, דרי של ההשגה בחינת

יקומון  נבלתי מתיך  "יחיו  תבות  ראשי הוא יהושע כי יהושע , רבי בחינת וזה כבודו '. הארץ כל  'מלא כי להם ולהראות

עפר". שכני ורננו הקיצו 
ששמו ותלמיד  אליעזר שמו  שהיה בן לו היה כן על  כנ"ל, ותלמיד בבן מאיר שהוא הדור, חכם בחינת שהוא רבנו ומשה

במדרש כמובא הנ "ל , הגדול  אליעזר רבי בחינת  הוא משה בן אליעזר כי י"ט)יהושע. פרשה "ושם (במדבר, פסוק על 
ברבי  מעשה וזה, כן. ונתקים חלציו, מיוצאי אליעזר רבי שיהיה זה, על בקש רבנו משה כי המיחד'. 'האחד אליעזר" האחד 
של  נהורין ש"ע בחינת  שהם הנ "ל , מקיפים בחינת  הינו  בכתבים, כמובא ש"ע, מה הוא מעשה וכו '. יהושע ורבי אליעזר

מהלכין  היו  ותלמיד, בן בחינות  שהם יהושע , ורבי אליעזר שרבי הינו  בספינה, באין שהיו  וזה כנ "ל . מה בחינת הפנים, אור

וטמונין  ספונים שהם המקיפים בחינת וטמון, ספון לשון ספינה, בחינת וזה המקיפים. אורות  מתגלין ששם החכמה, בים

כל, כנ"ל)מעין ליראיך , צפנת  אשר טובך  רב מה בחינת  הם בחינת(כי וזה ל"א). סחור (משלי לשון סוחר" כאניות "היתה
כנ"ל. ספינה בחינת  שהם מקיפים בחינת סחור,
נעור יהושע ורבי ישן, אליעזר רבי והיה שנה .וזה  בחינת הוא בן, בחינת שהוא אליעזר רבי השגת 'עין כי בחינת ,

כנ"ל. וכו ' חמית' 'מה בחינת  מה, בחינת וכו ', ראתה' מטה,לא דרי בחינת תלמיד , בחינת שהוא יהושע רבי השגת אבל
נעור בחינת והיה הוא וזה עפר". שוכני ורננו  "הקיצו  בחינת כבודו", הארץ כל "מלא בחינת, ה'", את  "ואראה בחינת ,

כנ"ל. נעור, יהושע  ורבי ישן, אליעזר רבי

להראות  בתלמיד . בן לכלל  צריך כי בתלמיד, בן כלליות בחינת  זה אליעזר רבי ננער אליעזר. רבי וננער יהושע , רבי נזדעזע

שהוא  אליעזר שרבי הינו  אליעזר, רבי וננער וזהו, כנ "ל . יראה לו  שיהיה כדי התלמיד, של ההשגה בחינת  בן לבחינת 

בחינת  זה דיקא, מה יהושע, זה מה לו אמר כנ "ל . נעור בחינת שהשגתו תלמיד , בבחינת  נכלל  כנ"ל, שנה בחינת  בן, בחינת

כי  בבן, תלמיד כלליות בחינת  זה כנ "ל . מה בחינת  שהוא בן, בחינת  של  בן,השגה בבחינת  נכלל שיהיה צריך  התלמיד

וזה כנ"ל. יראה לו שיהיה כדי מה, בחינת י)שהוא כי (דברים דיקא, 'מה' ליראה". אם כי מעמך שואל אלקיך  ה' "מה
יהושע  רבי את  הביא אליעזר שרבי הינו יהושע זה, מה וזה, כנ "ל . יראה לו  שיהיה כדי מה, בבחינת  נכלל  שיהיה צריך

מאור  לו , אמר נזדעזעת. מה מפני כנ "ל . בבן נכלל תלמיד , בחינת  שהוא יהושע, רבי שיהיה כדי מה, של השגה לבחינת 

בחינת, מלכות, בחינת  זה לויתן וכו', ראית לויתן של עיניו  שמא לו, אמר החכמה. בים גדול  אור שראה בים ראיתי גדול 
שבחינת  מה דהינו  לויתן. של עיניו  שראה לו, שהשיב  הינו כנ "ל . וכו' ישברון" אליך  כלם בו , לשחק יצרת  זה "לויתן
לויתן, בחינת  ומלכות, פרנסה, על  ומצפין תלויות עיניהם שכלם עולם, באי כל  של הבטחונות  כל  ומקבץ מלקט  מלכות

יראה, עליו נפל  כי יהושע , רבי נזדעזע זה ידי ועל פרנסה. משם לקבל  החכמה לים עמהם ונכנס הבטחונות  אלו כל מקבץ

זה  ידי ועל  כנ "ל , לויתן של  עיניו בחינת  שזה פרנסה, לקבל שבא מלכות , בחינת נתגלה ששם החכמה, בים שנכנס מחמת

עכל "ק. כנ"ל. היראה מקור הוא מלכות כי יראה, נופל



לנפשך  חכמה דעה לב 

'éçáì  úåìòì äëæéù –––– ú"ðøäåîì  äëéîñä ãåñ

 ø"â 'éçááù íéìåãâä  úåãåñä âéùäì ïá
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òåãéå [àé זו ז )שבתורה סי' הסמיך (תנינא 

מוהרנ"ת תלמידו את  רביז"ל

אחריו, מקומו  וממלא ג "כ למנהיג הסמיכו (וכן

יהושע') את 'קרא  ו' הסמיכה בתורה כוונת  ועיקר ,

לעלות שיזכה היה למוהרנ"ת רביז "ל שהסמיך 

ויזכה  בבן, הנכלל תלמיד בן, לבחי ' תלמיד  מבחי '

באותיות וטמון  הגנוז  דהג"ר האלקי האור להשיג

בסודות באמת  שמתעמק אדם כל וכן הק', תורתו 

ביתר  אח"כ שנתגלו  כמו האמת  הצדיק שגילה

שיש  לדור , מדור האמיתיים התלמידים ע"י  שאת

משיגים  שהם החיים אמיתיים תלמידים דור בכל

בתורת הגנוזים אלקות  דגילוי  הגדולים הסודות  את 

התניא  בעל וכמ"ש  מהם, זאת  לקבל  ויש הצדיק,

וגו ' ישראל דשמע סודות  על האמצעי והאדמו "ר 

שצריכים  דהג"ר , סודות דיחו "ע, הסודות שהם

ד  בסוד מפה òîùלקבל השמיעה בסוד  ישראל

מהצדיקים  דייקא אותם שמקבלים היינו  לאוזן,

ניצוצי נתלבשו  שבהם שבדור , החיים האמיתיים

דור , בכל בפר 'משרע"ה הידועים האריז "ל  (כדברי

למענכם') בי ה ' 'ויתעבר  הפס' על  [וכ "כ ואתחנן  ,

אור  בכוכבי זי"ע מו)הראב"נ אות  וסיפורים  (שיחות

תלמיד  לבחי ' נחשב רבי"זל שכלפי מוהרנ"ת לגבי 

אך  כלום, מגרמיה ליה דלית  לבנה פני  יהושע, –

ונתעלה  עלה שבדורו ישראל נשמות כלל כנגד 

שם  ממשיך  וכן בעצמו , רבינו משה פני  למדרגת 

מטולטשין  הר"נ הרה"ק אביו לגבי  ג"כ הוא שכן

ומובן  מוהרנ"ת, לרבו  יהושע בבחי ' היה שג"כ 

נתע  ג"כ  שזכה שאח"כ דורו בני כל לעומת  לה

הוא  דכן ומובן  משרע"ה, ניצוץ בו  מעובר להיות 

דור ]. שבכל האמיתיים התלמידים בכל

 øåã ìëáù  äëéîñä øåàéá

 åäæå [ áé שיש שמי דור , בכל שיש הסמיכה בחי'

בבחי ' הוא הגדולים סודות את  אצלו

בבחי ' הוא הקטנים סודות  את אצלו  שיש  ומי הבן,

בין  עת בכל ולבקש  לחפש צריך יהודי וכל התלמיד,

הקטנים  הסודות את  ובין  הגדולים הסודות את 

הצדיק  הסודות שבדברי אל  לבא  שא "א  (וכנ"ל

הקטנים) בסודות אחיזה ללא  צריך הגדולים אחד וכל ,

הגדולים  הסודות  את  מקבל שאם בנפשו לידע

הסמיכה  את  מקבל מהצדיק , אלקות  דהגילוי

קדושת את מקבל ואם דהצדיק , הבן דקדושת

מדרגת את  מקבל דהצדיק הקטנים הסודות 

זה  בענין לעלות תמיד וצריך דהצדיק , התלמיד

וצריך  קץ אין עליות בזה שיש  למדרגה, ממדרגה

המלך , בת אחרי שנה בכל בחיפוש לעסוק תמיד

השינה  בבחי ' בר "ה דורמיטא יש שנה שבכל

המלך , בת  אחר  כשביקש למלך  השני  על שנפלה

אחרי לחפש חדש בחיפוש להתחיל שנה בכל וצריך 

הגדולים  הסודות – מלך  הבת  ומציאת  השגת

באופן  – האמת הצדיק  שמגלה אלקות  והגילוי

חיפוש . אחר  בחיפוש  אחריה לבקש ויש חדש ,

 úá øçà  ùôçîù úåëìîì éðùä ïéðò øåàéá

 êìîä

 éðùäå [âé המלך)למלכות בת אחר (שמחפש

הקטנים  הסודות  בבחי' הוא

סודות – המלך בת את למצוא אפשר  שדרכם

בלימוד  והשקידה הלימוד  שע"י וכנ"ל, הגדולים

הצדיק דתורת דהחיבור אמנם האותיות  (שהם 

של אופן  ליה, הגון דלאו דצולמא  באופן כנ"ל נכתבו

תחתון ) והשקידה דעת ההתעמקות  ע"י  אך  ,

תלמיד  בבחי ' להיות  זוכים שבזה בהם, והחיפוש

למצוא  לבסוף  זוכים למלך, המשנה בחי' הצדיק,

המלך . בת  את

 ÷éãöäî  äëéîñä âéùäì  óåãøì ùé ãçà ìëì

äîëçä íéáù íéæîøä  úà  ìá÷ìå

ïîæáå [ãéשמיחידי רביז "ל דהילולת זה קדוש

שחל  דמשרע"ה ניצוץ הדורות



תשע"ח  הסוכות חג דא"ח לג ליקוטי 

מהימנא  רעיא ע"ה רבינו דמשה באושפיזא

הגר"א  דרבינו יא"צ ג"כ כבר הוא ועתה קדישא,

הדורות שבכל הצדיקים מגדולי  ג"כ שהוא זי"ע

דיליה  [והילולא התורה סודות את  וגילו  שמסרו

לפי מהימנא רעיא דמשרע"ה באושפיזא ג"כ חלה

להתעורר  יש הרי אשכנז ], דבני האושפיזין סדר

הגדולים  סודות  אחר  ולרדוף  ולחפש מהשינה

והתלמיד , הבן השגת  אחר ולרדוף הקטנים, וסודות

בבחי ' מהצדיק, לקבל שצריך הסמיכה את ולקבל

רביז"ל וכמ"ש  עליו', ידיו  את  משה (בתנינא 'ויסמוך 

הנ "ל ) ז  אחד סי' וכל החכמה, שבים רמזים שיש 

והיינו החכמה, שבים הרמז  את לחפש צריך

בתורה"ק  שקוע ולהיות  ולהתעמק  לעמול שצריך 

החכמה) ים היא  את(שהתורה"ק שמקבל עד ,

וזה  בתורה"ק, שיש  אלקות  השראת  ואת  הרוה"ק

ואפי ' יהודי, לכל לדורות ונשאר נמצא הוא הדבר 

לנו ואין פנים בהסתר  נמצאים שאנו הגלות בזמן 

מצרים  ביציאת שהיה כפי  אלקות  גילוי עתה

את אך קיים, היה שביהמ"ק ובזמן  תורה ובמתן

הש "י מגלה ובה מעמנו , הש "י  הסתיר לא התורה"ק 

רמזים  התורה"ק דרך  לנו ושולח אלינו, פניו 

נפשותינו, לתיקון אלקות  והשראת  וגילויים

נשמות את  שגואל האלקי האור נמצא ובתורה"ק

בזוה"ק  שנמשלה התורה פנימיות ובפרט בנ"י ,

ע"ב) קנג דף נשמות(רע"מ את  שמציל נח לתיבת

יש  וע"כ אותנו, שתציל התיבה והיא מהמבול, בנ"י 

הרמזים  את ידה על לקבל התורה"ק  אחרי  לרדוף 

והשראת האלקי  האור  גילוי שהיא הסמיכה ואת

שבתורה"ק . השכינה

 èøôáå הוא דסוכה שאי' הסוכות  בחג עתה

סוכים  שבנ"י  ברוה"ק', 'סוכה מלשון 

השואבה  בית שמחת של ובזמן  ברוה"ק , עתה

כל  שיזכה יה"ר  הקודש, רוח שואבים היו שמשם

והתלמיד , הבן  ולהשגת  שבתורה"ק , לרוה"ק אחד

של  באורות  להכלל האמיתית לסמיכה ולזכות 

ציון  ה' בשוב יראו בעין  שעין  עד האמת צדיקי

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת



לנפשך  חכמה דעה לד

תשע"ח ת  ראשי ב פר' שב"ק דא"ח  טי ç"òùú ליקו  úéùàøá ' øô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçèë

 àøá úéùàøá' éøçàù úåáéú â"éä ïéðò

' íé÷ìà

 úéùàøá [ à úàå  íéîùä úà íé÷ìà àøá

.' åâå õøàä מהמובא דיבר

ע"ב)בגר"א ז דף בראשית פר ' אליהו שיש (אדרת 

שבתורה  הראשון אלקים תיבת  בין תיבות י "ג

אלקים') ברא שאח"כ ('בראשית  אלקים תיבת  עד

וגו')íé÷ìà ('ורוח  י "ג מרחפת על מרמזים שהם

השכינה  אל שמאירים דהכתר הרחמים מדות 

אלקים) בשם  הזוה"ק(הנרמזת בריש וכמש"כ  (ח"א ,

ע"א) א עלים דף  י "ג לה שיש שושנה ואחריì לגבי  ,

תיבות ה' עוד יש הב' אלקים אלקים שם תיבת (עד 

סביב הבאה) שישנם תקיפים עלים ה' על לרמז 

הנ' על מרמזים שהם שם, בזוה"ק  כדאי' השושנה

הרחמים  מדות  י "ג את  שמקיפים בינה שערי 

דהכתר .

 á àä  ìò àéáì ïåòîù 'ø  ÷" äøä øåàé

 ïë äðéà  åðéðîæã äðùåùäù

äðäå [ á פז כתם לביא בספר  שמעון ר ' (מהרה "ק 

מקשה זי"ע) שם הזוה"ק  על בביאורו 

כן מצוי  אין דימינו  י"גשבשושנה סביבה (שיהיו

תקיפים) עלים  ה ' ומסביבם  וזל"ק ,עלים  שם ומתרץ ,

והחסירם  העודפים השושנים לשאר לבך תשת  ואל

– חיצוניים וחמש פנימיים י "ג רצוני , – המניין מזה

בעלי יושביה תחת  וחנפה הארץ זנתה כי

הכחות וערבו  הרכיבו אשר  הנכריות , העבודות

מינו שאינו  באילן אילן  והרכיבו  וערבו  במעשיהם,

מפירותיהם  רבים זנו אשר  עד האדמה, בצמחי  וכן

האדם. בני  ובנו עשו  אשר והערוב ההרכבה לסבת

חז"ל שאמרו מה ידעת ח)וכבר כח , "למה (בר"ר

ובני שזנו", לפי חטים, מיני  והם זונין שמם נקרא

מיני בכל מספר לאין הרכבות מיני  עשו האדם

בעלי שושנים היום שנמצאו  עד  והעשבים, הפירות 

שידעו חז "ל אמנם מכוון . מספר בלא רבים פרחים

– השלום עליו  שלמה דבר  בה אשר  השושנה סוד

פרחים  י"ג לה ויש  אישה, תחת  זנתה לא אשר  היא

י "ג  סוד  אשר  רחמים, של מדות  עשרה שלוש  כנגד 

מצויירים  והם – משם נדרשת  שהתורה מדות 

עכל"ק . האמיתי" הזאת בשושנה

ì" éåòå]' דאי מה ע"פ  דבריו, כעין  אחר  בדרך

האדם  חטאי שע"י  בכ "מ בחז"ל

הבריאה סוטה)נתקלקלה מס' סוף  וה"נ (עיין ,

אדם]. בני  חטאי ע"י השושנה ונשתנית  נתקלקלה

_________________________

למעשה.כט. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

כתיב ל . פתח, חזקיה רבי שם, הזוה"ק ב)ז"ל השירים ישראל ,(שיר כנסת  דא שושנה, מאן החוחים, בין (בגין כשושנה

שושנה) ואית שושנה מה דאית ורחמי, דין בה אית ישראל  כנסת אוף וחוור, סומק בה אית החוחים בין דאיהי שושנה מה ,
דהכא  אלהים אוף  סטרהא, מכל לה דסחרין דרחמי מכילן תליסר בה אית ישראל כנסת  אוף עלין, תליסר בה אית שושנה

זמנא  אדכר אמאי אחרא, זמנא אדכר ולבתר לה. ולנטרא ישראל  לכנסת  לסחרא תיבין תליסר אפיק דאדכר, משעתא

כתיב  דא רזא ועל  תרעין חמש ואינון ישועות, אקרון חמש ואינון לשושנה דסחרין תקיפין עלין חמש לאפקא בגין אחרא,
יג) קטז  כגוונא (תהלים יתיר, ולא אצבען חמש על  למהוי אצטריך  ברכה של כוס ברכה של כוס  דא אשא, ישועות כוס 

אלהים  עד  תניינא מאלהים ברכה, של כוס איהו  דא ושושנה אצבען, דחמש דוגמא תקיפין, עלין חמש על דיתבא דשושנה

ודא  זרעא, בה ואפיק בשושנה דעאל  ההוא בברית, ואתכליל  ואתגניז דאתברי, אור ולהלאה מכאן תיבין. חמש תליתאה

ע"כ. וכו'. בו  זרעו אשר פרי עושה עץ אקרי



תשע"ח  בראשית פר' שב"ק דא"ח להליקוטי 

 ïëå íéðå÷éú â"é  úåëìîì ïéà àìäù àéùå÷ä

 úìéôúá 'åëå  ìàòîùé 'øã àúééøá ïðéøîà êéà

äéùòä

êà [â הנ"ל מהזוה"ק דמשמע הא על להקשות יש

המלכות)שלשושנה עלים (שהיא י"ג ישנם

ידוע  והלא תיקונים, י "ג יש  שלמלכות  שמרמז

האריז"ל רבינו  ברכת מדברי  בכוונת  (כמובא 

אין כהנים) [שלנוק' תקונים ששה רק יש  שלנוק '

התיקו רק לה יש וע"כ דדיקנא שאין שערות נים

'ואמת ' 'אפים' 'וחנון ' כתיקון שערות, בהם

ד' רק יש שלרחל זי "ע מהגר"א ואי' 'וחטאה',

למלכות תיקונים ו ' שיש האריז"ל ומש "כ תקונים,

תיקונים, ט' יש ולז"א ללאה, בכ"ז )היינו ],(ואכמ "ל 

בכתר קושיא (א"א)ורק וכעין דיקנא, תיקוני  י "ג יש 

שעה היפה מקשה שעה"כ)זו אשכחן (בסוף איך 

העשיה עולם בתפילת תחילת שאומרים חלק  (היינו

וכו') דקרבנות ברייתא התפילה  הנוק' כנגד שהיא

נדרשת התורה מדות בי "ג אומר ישמעאל דר '

הרחמים  מדות י "ג כנגד  שהם בזה שמכוונים בהם,

דיקנא) תיקוני תיקוני(י"ג י"ג את אין  בהנוק' והלא ,

דיקנא.

 úåãî â"é  úéìëúù éòöîàä ø"åîãàã øåàéáä

 úà  íäá øéàäìå ï÷úì øúëäã  íéîçøä

 úåëìîä

øîàå [ãהאמצעי אדמו "ר  בשם בזה הביאור

שם הזוהר  בתחילת בביאורי (שם 

מדות)àìהזוהר י"ג אין עצמה שבנוק' שאף  ,

שיש  כהנים ברכת  בכוונת אשכחן מ"מ הרחמים,

אנפין , דאריך  דיקנא תיקוני  י"ג כנגד  יודי "ן  י "ג בה

דז"א דיקנא תיקוני ט' כנגד ווי"ן ט' בה (הנק'ויש 

שבשם) תיקוניו' שש  כנגד  ההי "ן  שש  בה ויש ,

הוי"ה)הנוק' שבשם  תתאה  ה' ומכוונים (הנקרא  ,

דהרחמים  תיקונים הי "ג מן  להאיר  כהנים בברכת 

דז "א, תקו"ד הט' אל שיאירו  א"א של הגדולים

והיינו דהנוק ', תיקונים הו' את  ויתקנו יאירו ומשם

על  ולהאיר  לתקן הרחמים מדות  י"ג כל דתכלית 

הרחמים  מדות  גודל גילוי  [שע"י  המלכות , את ידם

בכל  ית"ש מלכותו תיקון  עי"ז יתגלה הש "י  של

עול  את תבל יושבי כל ויקבלו  העשיה, העולם

ית ' רחמיו  גודל בהכירם עליהם ית "ש  מלכותו

עלים, י "ג בשושנה שיש הביאור וזה (וכןעליהם],

ישמעאל דר' ברייתא הנוק ' שכנגד  העשיה בעולם יש

הרחמים) מדות י"ג בה  שהמלכותשיש משום ,

מדות י "ג של ההארה ע"י  לבסוף ונתקנת  מקבלת

מהכתר שמקבלת .(א"א)הרחמים,

øåàéáìå]קאי התורה דריש אלקים הרי הנ"ל

התחתונה מלכות היא על (שכביכול 

הוציא  שהמלכות ברתא ' יסד ו'אבא מאין , יש נבראת

– בראשית  שנקראת  החכמה ממדת  ובראה  הש"י

בתרגום) כמש"כ ע"יבחכמתא  לבסוף  שנתקנת  ,

שהם  שאח"כ התיבות  י "ג מלמעלה עליה שמאיר

דאריך ]. תקו "ד  י "ג

 éåìéâ  ìò éà÷ íé÷ìàã àø÷ ùøôì  úôñåð êøã

 ñ"àåà éåìéâ –––– ñ"àã úåëìî

íðîà [ä ענין לפרש נוספת  דרך  שישנה אמר

שמעוןהנ"ל, ר ' בדברי לרמז יש (וכן 

_________________________

ומ לא . וזל"ק, שם מביאורו  שורות  כמה באריךונעתיק הן דיקנא תיקוני די"ג ידוע  הנה כו ' עליון תליסר בה אית שושנה ה

רזא  כדמסיים המ"ל בנין על  הרמז הוא המאמר שהמשך  לפי הוא הטעם במ"ל דרחמי מכילין י"ג כאן שמזכיר ומה דוקא,
גבורות  מבחי' שהן דא"א ת "ד י"ג בה נמשכו  שמתחלה ואמר מהי"ג ההשתלשלות  אופן לסדר ומתחיל  כו' גליפא דשעא

ה' והיינו  כו' אצבען דחמש ה"ג ואח"כ  כו ' תניינא אלקים ורוח  עד  דבראשית קמא מאלקים שיש תיבין י"ג והן כידוע,
החסדים  מקום שבכל  ואע"פ  וכו', לצדיק הזרוע  מאור חסדים הי' ואח "כ כו' תליתאה אלקים ויאמר עד  תניינא מאלקים תיבין

החסדים, שיקדמו בהכרח  אז לביתה טרף ונותנת  המ"ל נבנה כבר שכאשר לפי קודמים הגבורות כאן לגבורות קודמים

עכל "ק. וכו '. בעז"ה. לקמן יתבאר הדבר וטעם קודמים הגבורות שנבנית קודם מדבר כאן ואמנם



לנפשך  חכמה דעה לו 

שם  על )áìלביא קאי התורה דריש  שאלקים ,

הראשון  הגילוי על היינו  העליונה, הכי  מלכות 

סוף אין דאור  הגילוי הש"י מלכות שגילה (הנקרא

אלקים) בשם ג "כ נקראת  וע"כ ג"כ דא"ס  [ונקרא ,

הפשוט הוי "ה מחשבה בשם דלית העצמי (הוי"ה 

כלל ) ביה  בסוד תפיסא  אלקים ג"כ דנקרא אלא ,

הצמח  כ' זה ולביאור האלקים']. הוא ד'הוי "ה

ויקרא)צדיק  אוה "ת  ברא (בספר דבראשית  ,

הש"י (אלקים שברא  הא ' בביאור כמו הכוונה אין

בגילוי  הנפרדת התחתונה המלכות  מדת את 

הוצאה מאלקות) על להשתמש  גם אפשר אלא ,

ברא, בלשון הגילוי  אל דא"ס מהעלם (דמלכות

העליון במאציל גנוזה היתה  האוא"ס שהיא 

הוציאה  והש"י במציאות ', שאינה  'במציאות

בלשון לקרוא  אפשר  ג "כ ולזה  הגילוי, אל  מההעלם 

.בריאה)

 øãñä éôè  ù"à  åæ êøãì

êøãìå [å שיורד שבקרא, הסדר טפי  א"ש  זו

גילה  כל שקודם למטה מלמעלה

מלכות שהיא השרשי, אלקים מדת  את  הש"י

הי "ג  על נרמז שאח"כ  תיבות  בי"ג ואח"כ  דא"ס ,

ויוצאים  משתלשלים שכולם דהכתר תיקונים

יא מהרדל"א דף הרש"ש בלשון המוחלט' (מ'אפס 

יורד )âì ע"א  ומשם הנ"ל, הא' מגילוי  היינו  ,

הבינה  ספי' שהיא הב' אלקים מדת  ומשתלשל

שמסביב  תקיפים עלים ה' – תיבות  ה' לה שיש

לביאור  [משא"כ הנ"ל, בינה שערי נ' השושנה,

התחתונה  במדה קרא פותח הרי  הא' ומהלך 

התחתונה)ביותר המלכות  ממשיך (מדת ומשם ,

שערי לנ' ויורד  וחוזר  דהכתר העליונות למדות 

כסדר  ולא למטה דמלמעלה כסדר לא ואי "ז  בינה,

למעלה]. דמלמטה

 äëìä  øáã

 úáéúã ãå÷éðá àøå÷ ìòáä  äòèù äðòèä

(äàéø÷ä øçà  úàæ ï÷úì êéàä  äöòäå) ' çúôì'

 úáùá [æ קריאה"ת מפטיר )אחרי קריאת  (לפני

התלמידים  מחשובי אחד עורר 

קרא קורא חטאת(לטענתו)שהבעל לפתח במקום

שינוי(בשו"א)לפתח(בפת"ח)רובץ בזה שיש וטען  ,

במ"ב כדאי' לחזור יש  שבזה קמב משמעות  (סי'

יעשה סק"ב) כגון  עי"ז משתנה שהענין  שבניקוד

יעשה(בפת"ח) [אמנם (בציר"י)קרא אותו מחזירים

אלא  הפרשה כל סוף עד  זה מפסוק  שוב לחזור א"צ

_________________________

והנקודה לב. האלכסון, גבולי י"ב  והם שם, וזל"ק אלכסון, גבולי י"ב שבתוך האמצעית  נקודה היא שהמלכות  שם במש"כ

סוד הם החיצוניים עליון והחמשה י"ג, הם והנקודה בהם. מצטרף  יתברך  יהו "ה אשר הויות י"ב כנגד  י"ג הם האמצעית

שהי"ב  שי"ל בזה, והאריך עכל"ק. וכו'. האלקים עשה זה לעומת  זה כי הה"א קליפת  שהם ונקודתם הארבע, הקליפות

וזו "ן ואו"א ואריך  דעתיק הפרצופים ו' בסוד  הם אלכסון העולמות )גבולי כללות הי"ג (שהם ונקודה חוזר, ואור ישר באור

כל  שעשויה ם', אות בענין בזוה"ק כדאי' נעלמת והיא הנ "ל , דא"ס העליונה מלכות כולם, שורש – הרדל"א היא הנעלמת

מופיעה  שאינה נעלמת  נקודה יש ה-ם ובאמצע  הנ"ל, אלכסון גבולי י"ב  שכנגד נקודות י"ב הוו  וביחד  נקודות, מג' שבה צד

בתורה. כלל 

נברא לג. אחד  ניצוץ בכח נתלבש הניצוץ וזה אלהות בחי' שהוא א' ניצוץ ונתפשט  נמשך סוף  האין מן כי כתב  שם, זל"ק
גדול  ודקות בהעלם הי"ס כל שורשי בה יש יחידה וזו יחידה נקרא והיא מאד מאד דקה נשמה והוא הארתו  עוצם מכח 
אתם. אלהים אמרתי ואני אלהיכם לה' אתם בנים נאמר הנז' הניצוץ ועל ממנו דקות יותר לנאצלים להיות  אפשר שאאי

לדרגא  מדרגא לה לאשלפא דבעי דכולא נשמתא דחיי נשמתא והיא המרכבה הם הם האבות  אברהם. מעל אלהים ויעל 
האפס זולתי עוד  אין מהתוהו  למעלה אשר ובוהו תהו  הנק' הם האלו  בחינות  וב' ע "ש בהקדמה במ"א אצלינו  כמבואר

עכל "ק. המחשבה. תפיסת  בו שאין הא"ס  שהוא המוחלט 



תשע"ח  בראשית פר' שב"ק דא"ח לז ליקוטי 

ללא  פסוקים שני  עוד עם לבד  זה פסוק לקרוא יש 

בפסק"ת דאי' וכמו ב)ברכה, אות  קלז ע"פ (סי'

הביאוה"ל מחזירין )הכרעת  ד "ה  קמב  שאפי '(סי'

יש  הקודש  לארון הס"ת והחזירו  הקריאה כשגמרו

עם  שטעו הפסוק  שוב ולקרוא הס "ת ולהוציא לחזור

רק  הטעות  שהיתה דבכה"ג אלא פסוקים, שני  עוד 

אות, או  תיבה בדילוג ולא משמעות  בשינוי

לברך  שאין  כהחיי"א לנהוג הביאוה"ל הכרעת 

הקריאה על בחסרוןהברכות  הטעות  היתה  (ואם

ויקרא  נוסף  עולה יעלו הקריאה , גמר  אחר ונזכרו אות 

בברכה) פסוקים  ב ' עוד  עם  זה  היופסוק  [ואם ,

היתה  הרי  הקריאה גמר  לפני  השאלה מעוררים

אחד  עם בו  שטעו  הפסוק לקרוא מדינא אפשרות 

שאוחז  היכן ויקרא ידלג ואח"כ לתורה, העולים

בו, שטעו הפסוק  עם פסוקים שני  אפי ' וא"צ עתה

בה, שנמצא מהפרשה לעולה קורא הלא (ובזה כי 

ברכה  עם  אף זה  פסוק קוראים שהיו מרויחים  היו

ולאחריה) בשעה"צלפניה  כן וכמובא קמב , (סי'

יהא סק"ג ) שלא דמילתא דלרווחא שם כ ' אלא ,

יקרא  שעושים השינויים הציבור  לעיני כ"כ  ניכר

הוי שזה דידן  בנידון  אך ואילך , בו  שטעו  מהפסוק 

גד  דציבורא לנהוג טירחא אפשר היה לכאו' ולה

ובנידון  כנ"ל, לעשות  סגי דמדינא השעה"צ כמ"ש 

הפרשה  כל קריאת אחרי  השאלה שעוררו  דידן 

לקרוא  עצה היה אם לעיין  יש  המפטיר  קריאת לפני

מרויחים  היו  שבזה המפטיר עליית  עם יחד זה פסוק 

שא"א  או ולאחריה, לפניה ברכה זה לפסוק שיהא

לעליות השייך פסוק  המפטיר עם לקרוא

בשעה"צ כעי "ז  שדן מה עיין – קלזהראשונות (סי'

].סק "ו)

ìò êåîñì  ùéã éàãå  úåòîùî éåðéù ÷ôñá

 ç"áä

 äùòîìå [çשינוי דהוי ברור שאי "ז  מורנו  אמר 

בפת "ח  'לפתח' בין משמעות

שינוי ספק שהוי ובכה"ג בשו "א, ל'לפתח'

הב"ח שיטת על לסמוך  יש  קמב)משמעות , (סי'

שאעפ "י בטור  המובא המנהיג בעל כשיטת שפוסק

המשמעות המשנה אות חסרון של טעות שטעה

לאהרן  קרא שאם במדרש  שאי ' כמו בדיעבד , יצאו

יצא, שמשנה ארון  אף  ניוקד  בשינוי (וכ"ש

לדידיה) מעכב שאין  דהכיהמשמעות הב"ח וכותב .

שכ' הביאור את הב"ח [ודוחה המנהיג כבעל נהוג

בה  שאין בטעות  מיירי המנהיג בעל שדברי הב"י 

שכל  בסתם כ ' המנהיג בעל דהלא ענין שינוי

שבשינוי אף וא"כ קריאה], ידי יצא בה שטעה

לחזור  שיש המ"ב כמש"כ  קיי"ל ודאי  משמעות 

משמעות שינוי  דהוי ברור שאין בכה"ג מ"מ עליה,

הוא  שכן  שחזינן [וביאר הב"ח. דעת על לסמוך  יש 

כ "כ  מקפידים שאין מקומות  בהרבה ההנהגה

התיבה  בראש לפת "ח שו "א בין ומחליפים בדקדוק

הב"ח  מש "כ על שסומכים ובע"כ  לב, שימת ללא

המנהיג כבעל עלמא הב"ח שנהוג שם סיים (אמנם 

שמדקדק  מי למנות  לכתחילה  וראוי לכתחילה דאי"ז

היטב) ].בכ"ז 

åæ  ú" äàéø÷áù äùòîì äëìä ïéðò ãåò

ãåò] [ èאגב)נזכיר שלא (בדרך למעשה הלכה

הקריאה שיעצרו מו"ר (כמו רצה

חומשים) בהרבה  לקרוא שמובא הוחל 'אז בתיבות 

שפירש "י כמו טוב שאינו דבר  דחשיב ה'', בשם

שמות ואת  האדם שמות את לקרוא שהתחילו

וכן  אלילים, ולעשותן  הקב"ה של בשמו  העצבים

הגיבורים  'המה בתיבת  הקריאה לעצור נתן לא

השם', אנשי  מעולם פירש"י אשר ע "פ (איבע "א 

בשמות  שנקבו או שממון , אנשי היינו השם דאנשי

אבדן ) בפסוק ע "ש להתחיל שלא מחמת  איבע"א ,

בארץ']. האדם רעת רבה כי ה' 'וירא הבא

äæ ïéðòî ãåîìì  ùéù éîéðôä æîøäå ãåîéìä

øîàå [ é ההשגחה גלגלה פרטית שבהשגחה

לפסוק  יצטרכו  בראשית שבשבת 

ב'ית ר"ת שהוא הב"ח, כשיטת  למעשה הלכה



לנפשך  חכמה דעה לח

על  מרמז שג"כ  קמב, בסי' שהוא ובפרט ÷í ח'דש ,

 á רביז"ל בשם לעיל מש "כ על רמז שזה ית,

לשמוח  תורה, לשמחת  לבא הסוכות כל שתכלית 

כל  ואת  הקדושות  כל כוללת  שהיא בתורה

שבעולם בה')הטובות  דכולא  בה  והפך  בה  ,('הפך 

ששם  האדם של ביתו  בבחי' היא והתורה"ק

בתורה"ק  וכך  צרכיו , וכל חפציו  כל מונחים

האורות וכל הטובות  וכל הדרכים כל נמצאים

ובעוה"ב  בעוה"ז דהאדם ונר "נ לגוף שנצרכים

ביתו כמו קבע תורתו  את  לעשות ויש לנצח,

ויעקב  שזהו  לעיל כמש "כ וזה לדירתו , לו הקבוע

זוכים  הסוכות שעי"ז בי "ת לו ויבן  סוכתה נסע

[וכנ"ל  התורה"ק אל חדשה כניסה היינו חדש  לבית

שרשי ת 'יקוני -זוה"ק , י 'רושלמי  ב'בלי ר"ת שבי"ת 

ונסתר ]. בנגלה תושבע"פ

äøåú ãåîéì é"ò ÷"äøåúáù úåøåàä  ìë éåìéâ

 ç"áä  åðéáø äìéâù êøãá ––––  äîùì

äðäå [ àéוהקדושות האורות  כל לגילוי

זוכים  בתורה"ק הגנוזים והטובות 

לידבק  שמכוין  לשמה, תורה לימוד ע"י  בעיקר

בקדשו גילה כידוע שזה בה, הגנוז האלקי באור 

מז  בסי ' הידועים בדבריו  הב"ח שהיוãìאדונינו  ,

הב"ח  דברי את  יום כל לומדים שהיו  צדיקים

ארלנגר  אריה חיים ר' הרה"צ אמר וכן האלו ,

עיקר  שזה שלו המצוה בבר  שליט"א למורנו  זצ"ל

תמיד  להתעלות  חייו  ימי  כל האדם עבודת 

רבינו שלימד  בדרך לשמה התורה"ק בלימוד

שם. הב"ח

íãàä éàèç  úà ï÷úì ÷"äåúä çë  ìãåâ

äîéìù  äáåùúá  åøéæçäìå

÷" äøåúäå [áéאת ומחזירה לגמרי מתקנת

מחטאיו, בתשובה האדם

שסובר  דהב"ח, זו  בהלכה גם שמרומז  וכמו 

מרמז  שזה בדיעבד , יוצאים בה שטעה דקריאה"ת 

המכשולות את  אף  לתקן התורה"ק כח על

יחזירו שבה המאור  ובכ"ז  היצה"ר, ע"י  שנכשלים

טעויות עם נקראת שהתורה"ק  שאף והיינו למוטב,

ג"כ  מחטאים, כראוי  נקי כשאינו  כשלומד  היינו 

האדם  את  לתקן  כוחה שגדול היינו  בה, יוצאים

מחטאיו. ולהוציאו

 ãåîéì  ìù ïôåàá úåìòúäìå ÷æçúäì åðì ùé

 úéá –––– äùãç  äøåú ìù ïôåàá  äîùì  äøåúä

ùãç

äæå [âé העליונה ההשגחה שגלגלה הרמז 

הב"ח על חדש)שנסמוך שבסי '(בית 

בית)קמב שעשה (קם  הק' הבעש"ט שאמר  [וכמו 

בנידון  הב"ח על לסמוך  אפשר  האם חלום שאלת

הב"ח  מעלת מגודל לחיוב לו  וענו בחו"ל ],äìחדש

_________________________

תחלה לד. בתורה ברכו שלא על  כזה ורם גדול  בעונש להענישם מלפניו  כזאת יצא למה טובא לתמוה ואיכא שם, זל "ק
ורוחניות שהו בעצמות נשמתינו שתתעצם כדי בתורה עוסקים שנהיה היתה מעולם ית ' דכוונתו  ונראה קלה, עבירה לכאו' א

שהיתה  ית ' לשכינתו והיכל מרכבה המה היו הזאת  הכוונה על  בתורה עוסקים היו ואם וכו' התורה מוצא מקור וקדושת

ובזה  מכבודו מאירה היתה כולה והארץ דירתה קובעת השכינה היתה ממש ובקרבם המה ה' היכל כי בקרבם ממש השכינה

כי  בתורה עסקו שלא זה חוק שעברו עתה אבל אחד, המשכן והיה מטה של פמליא עם מעלה של  לפמליא קישור יהיה

ולהתדבק  להתעצם נתכוונו ולא חכמתם להראות להתגאות  מו"מ לצורך  הדינים לידע  להנאתם הגשמיים דברים לצורך אם

עשו בזה הנה מיתתם אחרי גדולה למדרגה נשמתם שתעלה כדי בארץ למטה השכינה ולהמשיך  התורה ורוחניות בקדושת

ואבידתה  חורבנה גורם היה וזה קדושה בלי בגשמותה נשארה והארץ למעלה לה ועלה הארץ מן השכינה שנסתלקה פירוד

הטהור. בלשונו  עוד  שמאריך עיי"ש וכו'

אמורלה. פר' עה"ת בעש"ט  ו)עי' אותו(אות וענו הדין, איך  הזה בזמן חדש על בחלומו  שאל  טוב  שם הבעל בזה "ל ,



תשע"ח  בראשית פר' שב"ק דא"ח לט ליקוטי 

התורה"ק  בלימוד להתחזק בשבילנו  חיזוק הוי וכ "ז

– á ירושלמי יותר ú בלי דרגה של באופן  קו "ז ,

עד  הב"ח רבינו שלימד  כמו  לשמה דתורה עליונה

בתורה"ק  יותר  ועליונה חדשה לדרגה שנזכה

בית בבחי ' תורתנו שתהא חדשה תורה בבחי '

 ùãç. אכי "ר

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

זלה"ה  הבעש"ט עמד  ובבוקר הב"ח , לכבוד  זה צריך שהיה מחמת יום ארבעים הגיהנם את ציננו  הב"ח  פטירת שלאחר

ע"כ. עליו. לסמוך כדי שמתיר הב "ח כדאי ואמר ושתהו , החדש מן שכר להביא ושלח



לנפשך  חכמה דעה מ 

מוהר"ן  חיי

 æð÷  úåàà

íãå÷ óë ìà óë  äëä ì"ðä äòéñðä  òñðù

øáã ìéçúî  íåéä øîàå , äçîùá

. ùãç

ãéîù [à, חדש דבר  מתחיל לאר"י כשנוסעים

לגמרי, חדשה השגה הוא שאר"י

לפני ואף גדול, ופלא חידוש  הוא רביז"ל ענין  שכל

נעשה  באר"י רביז"ל שהיה אחר אך  לאר "י , שהלך 

לגמרי. אחר  ענין חדשות פנים

 éæàå ïâðîù éî  åîë íéîåã  åðçðà øîà

.ïéã÷øî  íìåòäå

 äáøä [ áבספרי לומדים אנשים פעמים

הקדושים  בספרים או  רביז"ל

הדורות יחידי צהדיקים גדולי של (כספרי הגבוהים

ותלמידיהם) הק' הבעש"ט  ורבינו האריז "ל  ,רבינו

מעוררים  ולא אליהם מדברים הספרים ואין

תורה  חידוש  שאיזה להיות  יכול ולפעמים אותם,

מספרים  יותר אותם יעורר  מדורינו אחד של

האמת אך  הגדולים, הצדיקים של הקדמונים

וגדולי והקדמונים הראשונים של שהספרים

ענין  הם הצדיקים, גדולי  ספרי ובפרט הדורות 

רביז"ל  כאן כמש "כ הוא בזה והמשל לגמרי , אחר

בחי ' שהוא גדול ניגון  בחי ' הצדיקים בתורת  שיש

לאלו החמישים משער הנמשך  רוה"ק של אור 

אותם  ומכבדים הצדיקים בקדושת  שמאמינים

לכה"פ  או  לשמוע זוכים עת , בכל  אחריהם ורצים

מרקדין  הם ועי"ז הניגון, מזה התנוצצות לקבל

הניגון . מזה

 éîå,ïåâðä úà òîåùå ïéáî åðéàù היינו)

צדיקים) מאמונת  äàéìô שרחוק  àéä

,ïéã÷øî  íä  äîå åéøçà íéöø íä äî åéðéòá

 íéöø íúà äî ìò íìåòä  ìöà  äàéìô àéä êë

 íúàå ïâðì ìëåà  éðà ,éëøãî áåùàùë . éøçà

.ã÷øì åìëåú

øçàå áàìñàæá  äéäå ,ùèéøååàðì òñð êë

 ãåòå ãàøááå àðáåãáå àäøèñåàáå

,åðîî  íéòãåé åéä àìå ùôçúðå ,úåîå÷î øàù

 éåñéëá  íéîòôìå éåìéâá  íéîòôì  ÷éãöäù

 äéäå ãàøáá íéìåãâä  íéãéâðä ìë úéáá  äéäå

.ãçàå ãçà ìëì ÷ñò  åì

íé÷éãöäù [âהיות העשירים עם עסק  להם יש

בליקו "מ רביז "ל סי'שכתב (קמא 

ב) סי' תנינא  הרבה יז , תחתם יש  שהעשירים

כמש"כ נשמות אורות הרבה עם קשר גם להם (ויש

מאורות  הוא  הממון  ששורש במקו"א  רביז "ל 

בתיקונם.הגבוהים) לעסוק  הצדיקים שצריכים ,

ñðëðùëåúàø÷ì  øéòä ìë  åàá ãàøáì

 ììë  åðåëúð àì  íä  éë  ùåøô]

 àìéîî ÷ø ììë åðîî  íéòãåé  åéä àì  éë  åãáëì

,[é"ùäî êë ïîãæð
_________________________

תשע"ח .א. נח  פר' וערש"ק ליל  נאמר



מוהר"ן מא חיי

äæå [ãבלקו"מ נו)כמבואר  סי' שהצדיק (קמא 

להיות וא"צ העולם, כל על מושל האמת 

יודעים áבגילוי ישראל בני  של הנשמות  אלא ,

אך  העולם כל על מושל שהצדיק האמת 

אך  מזה, בגילוי  כולם יודעים לא העולם בחיצוניות 

מזה  להתגלגל יכול מזה יודעות  שהנשמות  מכיון 

מושכת שהנשמה הצדיק  לקראת יצאו שכולם

ולא  כלל ממנו  ידעו לא בחיצוניות  אך  לזה, אותם

לכבדו. כלל נתכוונו

éúòîùå íäù  íäéúååàú ìù  ä÷òöä ìå÷

,'åëå ïåîî íé÷òåöå  íéåàúî

 ïîæ åúåàá ,ïäéúååàúî äìåãâ  ä÷òö  äéäù

åðçðàå , åúâåæ  äøèôð úåòåáù áøòá

åðì øîàå úåòåáùä  âç ìò  åéìà åðöá÷úð

.ì"ðë  äøåú

øîàå [äאז זוגתו)רביז "ל את(כשנפטרה

ה' 'ויבן  הפסוק על ודיבר  ס"ז  תורה

סוד  שהוא וגו ', לקח אשר  הצלע את  אלקים

הנפש  הסתלקות על רביז "ל שם ודיבר  האשה,

לאדם, שבא חדש כבוד על וכן  הכבוד לתוך

בארוכה. עיי "ש  לאדם חדשה נפש שבאה שמרמז

רביז "ל שם ז )ודיבר  אות  שם (בסוף של הסוד על

המלכות את  ומעלה שמתקן השם שהוא – בוכ "ו 

ומגן ') ומושיע  עוזר  'מלך על  אותו ,(ומכוונים

הוי "ה  שם בו היינו  כ"ו', 'בו על מרמז שבוכ"ו

כו) יש (שבגימ ' דבר  שבכל יודע שהאדם שע"י  ,

את וממתיק  המלכות את בונה עי"ז הוי"ה, שם

יום  בוקר  ויהי  ערב 'ויהי ועושה לאור, החושך

כבר  יתהפך רביה"ק שבזכות  הש"י ויעזור  אחד',

בב"א  יאיר  כיום לילה ויתגלה לאור  החושך

אמן . ברחמים

_________________________

שורר ב. שהוא יש מלכות . בחינות לו  יש כן בחינתו , לפי אחד וכל מלכות, בחינת  מישראל אחד  בכל  יש כי שם, זל"ק
"שרי  בבחינות  לו . שיש המלכות  בחינת  לפי אחד  כל  העולם, כל  על  מושל שהוא יש וכן ביותר, מושל שהוא ויש בביתו ,

עשרות " ושרי חמשים ושרי מאות ושרי י"ח )אלפים באתגליא (שמות היא אחד , בכל שיש הזאת  המלכות ובחינות  .
בחינת  כפי באתגליא, האנשים אלו על  מושל שהוא בחינתו, לפי אחד לכל שיש הממשלה הינו  באתגליא, ובאתכסיא.
נראה  שבאתגליא שאף דהינו באתכסיא. מלכות  בחינת בחינתו לפי אחד לכל  יש גם כי הוא, ובאתכסיא כנ "ל . שלו המלכות
הם  נשמתם כי האנשים. אלו על  מושל הוא גדול , ובהעלם באתכסיא זה כל  עם האנשים, אלו על  ממשלה שום לו  שאין
ושרי  אלפים, "שרי בבחינת  בחינתו  לפי אחד  לכל היא באתכסיא, מלכות של  הבחינה זאת  וגם תחתיו . ונכנעים תחתיו ,
הדור, כל על  מושל הוא גדול, ובהעלם באתכסיא כן פי על  ואף ממשלה, שום לו  אין שבאתגליא אחד ויש וכו'. מאות"
שהוא  רק אליו . וכפופים נכנעים וכלם ומלכותו , ממשלתו תחת  כלם הם נשמותיהם כל  כי הדור. צדיקי כל על  ואפלו 

בבחינות גדול , א)בהעלם בהעלם (מלאכי זה כל על אלילים, עבודת  עובדים שהם שאף לשמי". ומגש מקטר מקום "בכל 
מלכות  של הבחינה זאת כן כמו גדול . בהעלם שהוא רק יתברך, אותו  ועובדים יתברך, אליו  נכנעים כלם הם גדול 
ונכנעים  תחתיו כלם והם עליהם, מולך הוא גדול, בהעלם זה כל  עם ממשלה, שום  לו אין שבאתגליא שאף  באתכסיא,

עכל "ק. וכו '. אליו


