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é"ùøáå: הכהן אהרן  בן אלעזר  בן  פינחס הק':

אותו מבזים השבטים שהיו  לפי

לע"א  עגלים אמו אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם

ויחסו הכתוב בא לפיכך מישראל שבט נשיא והרג

אהרן מ"ב)אחר  סוטה פ"ב את(סנהדרין בקנאו .

שהיה  הקצף  את  בקצפו  נקמתי, את בנקמו  קנאתי :

לנקום  המתחרה הוא קנאה לשון כל לקצוף. לי 

לברית לו  שתהא שלום: בריתי  את  דבר . נקמת

עמו שעושה למי  וחנות  טובה המחזיק  כאדם שלום

שלומותיו  הקב"ה לו פירש  כאן  אף  (סנהדרין טובה,

עכ "ל.שם) ,

íò íåçìì ñçðéô ìù äãåáò ùé øåãå øåã  ìëá

íéùðàá èøôáå øåã  åúåàáù  íòìá úöò

 ïá éøîæ  úîâåãë ù" ù  íéììçîä  íéáåùç

 àåìñ

äðä, פינחס של עבודה את  יש ודור דור בכל

לבבות שמטמא בלעם קלי ' הכנעת  שהוא

בן  זמרי כמו  חשובים באנשים ובעיקר  ישראל,

ומתפללים, הלומדים אנשים שהם סלוא,

כי ח"ו, מנהיגים שבבחי ' באנשים הוא ולפעמים

לפלפל, ויודע הלומד  חכם תלמיד  יש לפעמים

מותר , לו  למה שונים פלפולים מיני כל לו  ויש

הכלים  להחזיק מותר  ולו  אליו, הכוונה ואין

רק  ולא הבל, של פלפולים מיני  בכל הטמאים

לו, אסור זה אין  למה שונים  תירוצים לו  שיש

ישראל. כלל את מכשיל הוא הרי רח"ל אלא

קנאת המקנאים ודור  דור בכל אמת צדיקי  ולכן

שיהיה  וגורמים פינחס , כמו העולמים כל בורא

כי בקנאתי ', ישראל בני  את כיליתי 'ולא בחי '

הוא  הרי  פינחס כמו לה' מקנא הצדיק  כאשר

בחי ' ח"ו  יהיה שלא וגורם כביכול, נקמה עושה

הדין  מידת  את וממתיק ישראל, בני  את כיליתי 

ח"ו. ישראל כלל את תחריב שלא

 äðäå הוא איך  להבין שיש צריך  ודור  דור בכל

סלוא, בן זמרי בחי ' של הללו  כדברים

עצמם  את  שאוחזים חכמים תלמידי שהם

ומפלפלים  ספר , יודעי והם ללמוד  שיודעים

שהם  ישראל גדולי  נגד  במרידה דברים ומתירים

עם  ללכת  גלי  בריש אפי' ויכולים משה, בחי '

להכנס  ואף הרבים, ברשות הללו הטמאים הכלים

הוראת כנגד  מדרש, ובתי  כנסת לבתי  עמהם

זה  על והנה כזו. קלי' נמשך ואיך  ישראל, גדולי 

כי בידו, רומח ויקח ויפלל, פינחס  ויעמוד כתיב

אותם  כנגד אף ה' מלחמות ללחום צריך  פינחס

להתיר  ובאים חכמים, תלמידי עצמם המחזיקים

הזה, הדבר מגיע ואיך איסורים, כאלו רח"ל

דור  בכל שלוחם היצה"ר כח גודל את בזה ורואים

בכח  הוא עמו  ללחום והדרך הקדושה. כנגד ודור 

ובחי ' בידו , רומח ויקח בבחי' פינחס של הגדול



לנפשך  חכמה דעה ד

קונו  עם שעשה פ"ב פילולין ע"ב, מ"ד  (סנהדרין

.àע"א)

íéàîèä  íéìëä íò  íéùîúùîä íéùðàä

íà ù"ëå øåãä  ìù  úåøöäå úåòøä ìëì íéîøåâ

 àéñäøôá ù" ù  ìåìéç àåäù íéáøá äæ

íúååöîå  íúøåú  ìë äæá  íéãéñôîå

 äðäå ירא יהודי  להיות שרוצה למי הקדושה עיקר

רומח  שיהיה ורוצה המצוות, בכל שמים

שיעשו שעושה עשה מצוות הרמ"ח שהוא בידו 

מצוות הרמ"ח כל עם אותו  יזרקו  ולא למעלה, פרי 

הוא  דאם לדעת, צריך  ח"ו, תחתית  לשאול שלו

דין  לו יש הללו, טמאים כלים עם גלי  בריש  הולך 

תלמיד  הוא ואם בפרהסיא, שמים שם מחלל של

את מכשיל עי"כ כי  גרוע, יותר הרבה הוא חכם

ואומרים  לעצמם מתירים העם קטני  ואח"כ  הרבים,

שהאדם  רואים הרי  כי  איסור, בזה שאין לשני אחד

הללו, הטמאים הכלים עם הולך  גם הזה החשוב

ויפלל  וכתיב בידו ', רומח 'ויקח בפנחס כתיב ולכן

דין בבחי ' תפלה שהוא פילולין לקו"מ שעשה (עי'

ח') סי' הריáתנינא הרבים את  מכשיל הוא אם כי ,

לשאול  הולכים תורתו  וכל שלו מצוות  הרמ"ח כל

ומכעיס  הולך  כי לו  סלוח ה' יאבה ולא ח"ו , תחתית

ח"ו. ושכינתיה קוב"ה

 íðîàå לכל כי בחיצוניות , הוא זה כל באמת

לומר  שצריך ואפילו בשגגה, העם

מ"מ  אמיתיים, דיבורים והם כאלו, חריפים דיבורים

סלוא  בן  זימרי  עם אינו פינחס מלחמת עיקר  באמת 

וכת הס"מ עם הוא המלחמה עיקר אלא עצמו ,

וכת הס"מ כנגד  הם דהדיבורים והיינו דיליה,

א  זה דיליה, הוא פחד  כמה לדעת יהודי כל צריך  ך

ואפי ' הללו  הטמאים הכלים עם ולהשתמש  ללכת

ומחטיא  ברבים הוא כאשר שכן וכל בצינעה,

תלמיד  הוא זה אדם כאשר  שכן  וכל ח"ו, הרבים

של  הרעות והגזרות הצרות כל אשר רח"ל, חכם

שעושים  הללו  אנשים מחמת רק  הוא הדור כל

_________________________

שנאמר א. מישראל, אלף וארבעה עשרים יפלו אלו על עולם של רבונו לפניו אמר המקום, לפני וחבטן בא שם: הגמ' וז"ל

ויפלל, אלא נאמר לא ויתפלל אלעזר רבי אמר ויפלל, פינחס  ויעמד דכתיב והיינו אלף , ועשרים ארבעה במגפה המתים ויהיו

משיב  בן חימה משיב הוא, קנאי בן קנאי לו הניחו להן אמר לדחפו, השרת  מלאכי בקשו קונו, עם פלילות שעשה כביכול מלמד

מישראל, שבט נשיא והרג כוכבים לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן ראיתם אותו: מבזין שבטים התחילו הוא, חימה

הנני  אמור לכן שנאמר שלום, לו הקדם למשה הוא ברוך  הקדוש לו אמר הכהן, אהרן בן אלעזר בן פינחס ויחסו, הכתוב בא

עכ"ל. לעולם, והולכת מכפרת שתהא זו כפרה וראויה שלום, בריתי את לו נותן

בעת ב. פינחס כמו דין. בבחינת  תפלה להתפלל שיוכל גדול כח  בעל צריכין אז דין, בבחינת  כשהתפלה ואז שם: לקו"מ  וז "ל

פלילות  'שעשה מ"ד) (סנהדרין ז "ל רבותינו ודרשו ויפלל", פנחס  "ויעמד ק"ו): (תהלים שכתוב כמו זמרי, מעשה על שקנא

היינו  פלילים", עון והוא זמה הוא "כי ל"א): (איוב בחינת  שהוא זמרי מעשה על קנא כי דין, בבחינת תפלה היינו קונו ', עם

ח"ו  ניאוף  תאות  פגם כשיש כי ויפלל'. פנחס 'ויעמד בחינת : פלילים, בחינת  שהוא דין בבחינת תפלה לזה שצריכין עוון שהוא

מעשה  שהיה בעת כמו דין, בבחינת תפלה שיתפלל גדול כח בעל צריכין אז ח "ו, אותה בולעת והסט"א דין בבחינת התפלה שאז

אותה, לבלוע רוצה הסט "א ואזי דין, בבחינת תפלה מתפלל כח  הבעל כשזה כי דין. בבחינת  תפלה להתפלל פינחס שהוצרך זמרי

דין, בבחינת  שהיא כח הבעל של התפלה זאת לבלוע רוצה כשהיא ואזי כנ"ל. דין בבחינת  שהם התפלות  תמיד בולעת  היא כי

שהוא  הנ "ל כח  הבעל של התפלה היינו עוז ", ילין "בצוארו מ"א): (שם בבחינת  שלו, הבליעה בבית  עומדת היא התפלה זאת  אזי

ולהוציא  להקיא מוכרח שהסט "א היינו הקאות , ליתן מוכרח הוא ואזי שלו, הבליעה בבית  בצוארו לו עומדת  היא עוז, מטה בחינת 

הקדושה  כל ומוציא מקיא שהוא די ולא ויקיאנו". בלע  "חיל כ): (שם בבחינת שבלע , והתפלות  והרחמנות הדעת של הקדושות  כל

עצמות  ומקיא שמוציא היינו אל", יורישנו "מבטנו בבחינת: ממש, שלו החיות  עצמות ולהוציא להקיא מוכרח הוא גם אף שבלע,

מ עכ"ל.חיותו וכו', מש
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אין  שהקב"ה החטא עיקר  שהוא ברבים, זו עבירה

עליו. מוחל

ïëìå עם שייכות לו שיהיה שרוצה אדם כל

משיח  ועם אליהו , זה פינחס  ועם הקדושה,

עצמו לעורר לראות  צריך דלעתיד , והקדושה

שום  שאין  השני  על אחד  ולהשפיע חבריו , ולעורר 

הללו טמאים הכלים עם להשתמש בעולם תירוץ

בזה  שהולך  מי  וכ "ש הרבנים, ואיסור  גזירת  כנגד 

חוטא  והוא הרבים את  מכשיל הוא הרי  ברבים

הוא  אם ובפרט רח"ל, נבט בן כירבעם ומחטיא

עונו גדול הרי  שמים, יראת בעל ונקרא ת "ח

מנשוא.

 ãåäå  çöð ãâðë ïéçéùî ïéøúî ìåìë ñ"çðô

 ïéøú ãçéîä ãåñéä ãâðë ñçðéôã 'é  úåàå

 úéøáä úùåã÷ é"ò ïéçéùî

 äðäå ויקח בכח הס"מ כנגד ללחום בא פינחס

חורבן  של הפגם כל הנה כי בידו , רומח

דו "ה  היום כל כמ"ש  ההוד פגם הוא המקדש  ,â בית

מן  קצת נפגם וגם לדו "ה, שנהפך  ההו"ד שהוא

בזוה"ק ואיתא היסוד , מן וקצת נ"ז הנצח דף (ח"ג 

שהם ãע"ב) ח"ס פ"נ בחי ' לשני  מתחלק שפינחס 

שקינא  ידי  ועל והוד, נצח בסוד דגופא פלגא תרי 

פ"נ  והנה היסוד . סוד שהוא י' לאות זכה הברית על

כמו דוד  בן ומשיח יוסף בן משיח בחי ' הם וח"ס 

_________________________

קץ ג. סוד ק "ץ, עליו מוכיח ושמו הנ"ל, לטעם הוד בספירת בכאן נאחזין החיצונים כל והנה וז "ל: פ "ה) ל"ה (שער ע "ח עי'

סוד  תבין ובזה הוד. שהוא השמאלית  ירכו בכף  רק  ליעקב יכול היה לא ס"מ  גם ולכן החיצונים, שהם כנודע לפני בא בשר כל

הם  טמאים דמים שה' ביארנו כבר כי למשחית, עלי נהפך והודי סוד והוא דו"ה ונעשה נהפך החיצונים בו בהתאחז כי נפלא

נהפך  החיצונים שם ובהאחז  הה', שהוא ההוד גבורות  שהוא לבסוף  אלא אינו הזוהמא היתוך אמנם אלו, מנצפ "ך ה"ג מסוד

רז"ל  במאמר נפלא סוד תבין ובזה דו"ה. היום כל שוממה נתנני וזהו בתורה, האמורה נדה שהיא דו"ה ונעשית נדה דם ונעשה

והם  עלמא הוי שנין אלפי שית כי והענין וגו'. בעיניך שנים אלף כי כמ "ש  דו"ה היום כל וזהו שנים אלף הם הגלות  ימי כי

החמישי  לאלף סמוך היה בהמ "ק חורבן והנה לה'. שבת  שנאמר ה' עד העולה שבת  שהוא מלכות  הוא הז' ואלף יסוד, עד מחסד

נהפך  מהוד כי דו"ה, היום כל שוממה נתנני הכתוב שאמר כמו וזהו קשות, גבורו' להיותו החיצונים נאחזין בו כי הוד, שהוא

כרבא, לקי הוצא בהדי לכן דגופא, פלגי תרין הם דנו"ה דכיון ספ"ה י"ח  שער שם ועי' עכ"ל. וכו' החמישי אלף שהוא לדו"ה

וכו'. הנצח גם ממילא נפגם פגום ההוד וכאשר

תרי ד. כליל יו"ד דהאי דפינחס, אתוון ביני זעירא יו"ד אתמר והא ח "ס , פ"ן זוג תרי דמתניתין, ברזא ותנינן שם: הזוהר וז "ל

הוא, בריך  לקודשא דקני בשעתא אלא אתוון לחברא ביה אתיהיב לא דפינחס  ויו"ד וכו'. אתמר והא דמלה רזא הוא ודא כחדא,

(פי' וכו' הכא אתתקן בקדמיתא דאתעקם ובמה אחרא, ברשותא זמרי עייל קדישא ברית  את דהאי דחמא עקימא, לישרא ואתא

מיד  רחיקא, גבי קריב הוה  דמלכא שמא רחיקא, קריב הוה זמרי הכא אוף הענין). כל עי"ש  וכו' ואביהו נדב חטא בזה שתיקן

בשמיה  יו"ד אתיהיב כדין דקדמיתא, עקימא אתקין הכא העדה, מתוך ויקם הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס וירא ז') כ"ה (במדבר

הכא, שלום מאי ממש , בריתי שלום, בריתי את לו נותן הנני אמור לכן י"ב) (שם דכתיב בשלום, ואתבשר כחדא. אתוון לחברא

בריתי  את לו נותן הנני כתיב דאתתקן והשתא בקדמיתא, קטטותא אתערו כתרא בההוא בקדמיתא, חאבו כתרא בההוא אלא

אתתקן  דהא לאתחזאה היא, זעירן מאתוון דהא בשמיה, זעירא יו"ד אתיהיב כך  ובגין בשלום. עמיה תהא ממש  בריתי שלום,

ולא  מלה, האי דשאילנא רחמנא  בריך אמר ידוי, ונשיק אלעזר רבי אתא עמיה, אשלימת והא בקדמיתא, דאתעקם  אתאביד מה

עכ"ל. מנאי,

איהו  ודא עילאה, ברשימו דמתעטרא יו"ד, את  היא קדישא דברית רזא חזי תא וז"ל: ע "ב) רט "ו דף (פינחס  זוה"ק וע "ע

דאיהו  יו"ד איהו זעירא, יו"ד פינחס דא, את הכא בשמיה אתרשים ברית, על פנחס  דקני ובגין לעלמין, תדיר בברית דאתרשים

והכי  עלמא, מגו אתאביד דלא קדישא מלכא קמי שלים בקיומא קאים איהו וע"ד קדישא, עילאה יו"ד מגו דנפיק ודאי ברית 

עכ"ל. וכו' דעלמא קדישא מגו תדיר אתעביד ולא דפעור חובה מההוא נקי הוא
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האריז"ל פנחס)שפירש הליקוטים ובאמצע ä(ספר ,

הוא  דפנחס  ח"ס ענין  כי יחד, המחברם י' אות יש 

שאל  חיי"ם בו שמאמר דוד בן  משיח בסוד חיים גי '

הוד . בחי ' ומב"י נצח בחי ' הוא ומב"ד  לו , נתת  ממך

 äðäå מתחיל שבת ערב בבחי ' הגאולה קודם

בחי ' שהוא יוסף  בן משיח של האור להאיר 

שהוא  דוד בן  משיח של שמירה צריך הוא אך  הוד ,

פ"נ  בחי' שהוא דפנחס פ "נ סוד  וזה בנצח,

חיים  בסוד  ממב"ד שמירה צריך והוא דמנצפ "ך,

והנה  לו . נתת ממך אותשאל כנגד דפינחס הי'

אות כי  ומב"ד, מב"י את המחבר שהוא קודש  ברית 

מדרגות, הרבה בזה ויש  הברית, קדושת  סוד הוא י '

להזהר  הוא הברית קדושת  של הראשון היסוד אך

של  החטא בחי' שהוא אלו , בענינים ברבים מחטא

שיש  ת"ח חשובים באנשים ובפרט סלוא, בן זמרי 

של  כחטא ממש  הוא שמים, יראת  של בחי' להם

נכריות נשים לקחת כמו  שהוא סלוא בן זמרי 

הללו הטמאים הכלים ענין  שהוא רח"ל, ברבים

קישורים  מכזב שהוא צור , בת  כזבי בבחי ' שהם

מחבר  שהוא פנחס של הי ' היפך  והוא דלעילא,

ודוד . יוסף  של הקדושה

 úàð÷  úàð÷ìå åéøáç  ìò  òéôùäì áééç íãà  ìë

 àåäù íéàîèä  íéìëä  ú÷æçä ãâðë úåàáö 'ä

íéöåøéú  íåù  ìéòåî àìå åúøåúáå 'äá  äãéøî

' ä ìåìéç íå÷îá úåðåù úåðååëå

ìëå החברים בין גדול בחוזק להשפיע חייב יהודי

רואה  וכאשר ויום, יום בכל רחמנות שום בלי 

הרבנים  נגד ללכת  אותם מטעה שהסט"א חברים

שכן  וכל הללו, הטמאים הכלים עם ולהשתמש 

ה' החילול שהוא ה', חילול שהוא באופן  ברבים

שמים, כבוד  נגד  שהולכים בדור, שיש ביותר הגדול

שנכשלים  לדעת צריך בזה שנכשלים פעם וכל

העבירות מכל גרוע יותר  שהוא חמור בחטא

הרבים  את ומחטיאים חוטאים והם שבתורה,

נערים  כאשר וכ "ש הציבור  כל את  ומכשילים

שזמרי וכמו היתר, הוראת  ומורים אותם רואים

גדולים, ותירוצים וענינים כוונות  מיני  כל לו  היה

כל  לאדם שיש  ואף  מזה, לומדים הנערים מ"מ אך

נוראות הכשלות מזה נעשה הרי  תירוצים מיני

יראת גם להם שיש הילדים אותם וכל לרבים,

שיש  במה אבותיהם את לתרץ באים ומ"מ שמים,

גם  ראו כך שהרי  ואומרים הטמאים, הכלים להם

נמצאו והרי רח"ל. ות"ח חשובים אנשים אצל

יהיה  ואיך הטהורים. ישראל ילדי  את מכשילים

החיבור  ועם הק' השכינה עם שייכות כזה לאדם

ומב"ד . מב"י של

äðäå ובכל מקום בכל בסכנה נמצא יהודי  כל

של  הדור  שהוא האחרון  בדור ובפרט רגע,

אלף  בסוף  עתה דמשיחא בעקבתא הגאולה,

ונשמר  בקדושה עוסק שאין אדם וכל השישי,

ומצוותיו ותפלתו תורתו כל הרי הללו , מהדברים

מחליט  אינו אם רח"ל, תחתית לשאול יורדים

בפרהסיא  הוא אם ובפרט קדושה, בעניני  לעסוק

תיקונים  צריך הוא הרי  הרבים את  בזה ומחטיא

ועצומים. נוראים

 úåîùð  ìáìáîä  î"ñä ãâðë äîçìîä ø÷éò

 àéäù  ìàøùé úîùð úåéîéðô ãâðë àìå  ìàøùé

ììë ïåòå àèç  íåùá äöåø ïéàå íéùã÷ ùãå÷

 äðäå צור ה' ביה כי עד עדי בה' בטחו כתיב

בטחון  הוא ית' ה' עבודת עיקר  כי עולמים,

_________________________

שאל ה. חיים כ"א) (תהלים עליו שנאמר דוד, בן משיח והוא פנחס, מן ח"ס בגימטריא חיי"ם היינו פנחס  שם: האריז "ל וז"ל

והיינו  גבורות . שהם מנצפ"ך  מאותיות  שהם יוסף  בן משיח היינו ופ"נ כפולה. שהיו"ד ש', אות מלבד משיח  אותיות  וחיים ממך ,

ל"ג  (דברים כמד"א משה - מלך יוסף. בן משיח  - פני חיים, מלך פני באור ט "ו) ט "ז  (משלי והיינו משיחין. ותרין משה ביאור

עכ"ל. וכו' משיחין תרין דוד, בן - חיים מלך . בישורון ויהי ה')



תשע"ג  פינחס פר' ז של"ס

וכאשר  שיהיה, איך יהיה העולמים כל בבורא

מיני בכל אדם כל על שעובר  מה רואה הצדיק

מחמת לצדיקים שיש הצער  וכ"ש  קטנות, עניני

הצדיקים  אשר שמים, כבוד והעדר ה' חילול גודל

החטאים  וכל ה', כבוד  העדר  לסבול יכולים אין 

והם  מהמחנה, השכינה את  המסלקים הללו 

של  והצרות הצער וכל ההסתרות  לכל הגורמים

הדור  כל על שעוברים היסורים וכל ופרנסה מחלות

נמשך  זה כל איך  רואים והצדיקים ובפרט, בכלל

כנגד  עוז בכל לוחמים הם ולכן  הללו. הפגמים מכל

והס"מ  הקלי ' כנגד  הוא המלחמה עיקר  אך  זה, ענין 

נשמת פנימיות  כנגד  ולא הנשמות , את המבלבל

ית"ש  לאלקות  עצמם מבטלים והצדיקים ישראל,

העצה  וזהו האדם, עבודת עיקר זהו אשר עת, בכל

ישראל. נשמת  פנימיות של הקדושה לעורר איך

 øøåòì ìåëé ä"á÷ì  ìèáúî øùàë  íãà  ìë

 úå÷áãì  úåëæìå åúîùð úåéîéðôã äùåã÷ä

 ãò éãò ' äá  åçèá ãåñá  ùâøåîá

 äðäã כל לבורא עצמו מבטל הוא כאשר אדם כל

כפי ית "ש  אלקות לגילוי זוכה העולמים

בלקו "מ  וכמ"ש  מצב å מדרגתו , בכל אדם דכל

זוכה  לקב"ה, חזק  חזק  עצמו מבטל אם שהוא,

זוכה  שהאדם זה אלקות וגילוי אלקות, גילוי לקצת

לשון  שהוא עד" עדי בה' "בטחו  מאה"כ  ענין הוא

והענין  דעת. ולשון  עדות לשון הוא 'עד' וכן  נצחיות 

מהרי "א  ובדברי בספה"ק המבואר כפי הוא

עד )מהאמיל עדי בה' בטחו במאמר שה"ש דיש (סוף

קצת אפי' לו שיש אדם לכל ששייך דבקות מין 

כל  לבורא עצמו  מבטל הוא כאשר קדושה,

העולמים.

úîàáå חריפים דיבורים מדברים שהצדיקים אף

דיבורים  והם בקדושה, שלא דברים נגד

קודש  הוא יהודי כל בפנימיות  הרי מ"מ אמיתיים,

הקב"ה  כי  וכל קדשים, ישראל, בני  בתוך  שורה

ואין  לסט"א, שייכות  שום לו אין  בפנימיות יהודי

יהודי כל כי  שבקלים, קל אפי' חטא שום סובל

האדם  כאשר ולכן  קדושה, כולו  הוא בפנימיות 

הקדושה  מתגלה אז לפנימיות, ונכנס  לה' מתבטל

ויכול  ישראל, בני  בתוך  השורה השכינה של

כי מורגש', 'דבקות  הנקרא דבקות  בחי ' להרגיש

בהרגשה  דבקות  לבחי ' להכנס  הדרך  ללמוד צריך

דעת ענין  שהוא ועבדהו' אביך אלקי את  'דע כמ"ש 

דבקות בחי' שהוא עד , עדי  בה' בטחו  כמ"ש  ועדות

יכול  שיהודי נצחי  דבקות בחי' והוא המורגש,

עצמו מבטל כאשר  מצב ובכל מקום בכל להרגיש

של  הרגשה יש  פנימיות  בפנימי כי ית "ש , לאלקות 

זה  שאין ואף אליו , להגיע יכול יהודי  שכל דבקות

דז "א, פנימיים כלים בבחי' זה ואין הדבקות שלמות 

יורדים  שהם דז"א חיצוניים הכלים בבחי' זה אין  וכן

_________________________

השם ו. אור כי עצמו, האדם מצד הוא הכל בריאות , או פרנסה או בנים הן לאדם שיש  החסרונות כל וז "ל: קע "ב סי' לקו"מ  עי'

כן  מעשיו ולפי יתברך , השם אור עליו מגיע  שאין לעצמו, צל עושה הרעים מעשיו ידי על האדם אך  תמיד, עליו שופע  יתברך

שעומד  גשמי מדבר הוא הצל והנה הצל, נעשה ידה שעל המעשה לפי החסרון לו ומגיע  יתברך, השם אור המונע הצל נעשה

צל  ידי על ולבנה חמה לקוי וכן צל, עושה והחמה הלבנה אור נגד ואבן עץ גשם כמו ממנו), דק שהוא (היינו רוחני דבר נגד

עושה  כן מעשיו וכפי גשמיותו כפי האדם כן ועל נגדו, צל ועושה גשמיות הוא ממנה שלמעלה מה נגד בעצמה החמה וכן הארץ,

צל  עושה אינו אזי העולם, מזה כלל ואינו עצמו מבטל האדם אם אבל יתברך. השם של ושפע אור ממנו שמונע  בעצמו, צל

כמו  לכבודו, אלא ברא לא הוא ברוך הקדוש שברא מה כל כי הכבוד, הוא יתברך  השם אור ועיקר יתברך , השם אור ומקבל

כלל  שאינו הארץ", כל "מלא הוא אם היינו ו'), (שם כבודו" הארץ כל "מלא וזה וכו'. בראתיו" "לכבודי מ"ג): (ישעיה שכתוב

(איוב  תמצא" מאין "החכמה כי ינחלו", חכמים "כבוד ג'): (משלי וזה הכבוד. שהוא יתברך  השם אור מקבל אזי העולם, מזה

עושים שאינם ידי על לכבוד זוכים 'אין', שהם החכמים כן ועל וע "ע כ"ח ). עכ"ל. כנ "ל, גשמיות שום להם אין כי להפסיק , צל

קצ"ג. סי' לקו"מ
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פירוד , לבחי ' להכניסו  יכול ההרגש  ושם לבי "ע,

בחי ' שהוא דז"א, אמצעיים כלים בבחי ' הוא אלא

שאינם  אמצעיים מכלים הנמשך  פנימי  הרגש 

לבי"ע. יורדים

 é" òå  ìàøùé éðá êåúá  äøåù ' ÷ä  äðéëùä

 úåéîéðôáù é÷ìà õåöéðä øøåòì  ìåëé ìåèéáä

 ïéîìò ìë àìîî 'éçáá  åúîùð

 äðäå הנמשך בחיצוניות רק  הם הקלי' כל

נשמות בפנימיות  ח"ו  ואינם מהסט"א,

שורש  בסוד רל"א י"ש אותיות  שהם ישראל,

והם  המלבוש, שבעולם שערים מהרל"א נשמתם

עת, בכל ה' על ומתענגים ית"ש לאלקות קשורים

עם  לחם הוא הרי פילולים, דיבר  שפינחס מה וכל

יהודי כל ולכן ח"ו, ישראל כלל עם ולא הקלי',

יכול  שיהיה, מי  יהיה לקב"ה עצמו מבטל כאשר

בבחי ' מורגש  דבקות  בחי ' להרגיש  עכ"פ  לזכות

של  כח ישראל לכלל שיש  עד ', עדי בה' 'בטחו 

שוכן  יתברך  ה' כי עדות, בחי ' שהוא עד  עדי בטחון 

כל  קטנה הארה רק  שהוא ואפי' ישראל, בני בתוך

הארה  שום לבזות חלילה מ"מ מדרגתו, כפי  אחד

שתשרה  פעל כבר רבינו ומשה ליהודי , שיש

כולו הוא יהודי  וכל ישראל, בני  בתוך  הק ' השכינה

ית"ש  לאלקות  עצמו מבטל ואם בפנימיות , קדושה

אלקי הניצוץ להרגיש  יכול שיהיה מי יהיה

עלמין' כל 'ממלא של ההארה בחי והוא שבקרבו,

קדושתו לפי  יהודי וכל ישראל, בלבבות שמאיר

נקראים  ישראל כל מ"מ אך זו, דבקות יותר מרגיש

ע"ב)נמולים ל "א להם (נדרים ואין קדושים וכולם

עבירה  עובר  כשאדם ואף לסט"א, באמת  שייכות

והסט"א  השדים בחי ' אלא זה אין הרי  ח"ו ,

א  בודאי עצמו  היהודי  אך בו , שום המתלבש לו ין

כנגד  הם שלנו המלחמות וכל באמת, לזה שייכות

דיליה. וכת  והס"מ הקלי '

ïëìå,זה ענין  ולהחשיב לדעת  צריך יהודי כל

חזק  עצמו ומבטל כראוי מתפלל וכאשר

עצמו ומבטל מצוות ומקיים לומד כאשר  או לקב"ה,

האלקי האור של הניצוץ להרגיש  יכול לקב"ה,

דיחוד  הכלי בבחי ' ב"ן  שם בחי ' שהוא שבקרבו,

לקב"ה  ישראל כלל של ההשתוקקות שהוא דחיק,

של  האור  סוד והוא ישראל, לכלל הקב"ה ושל

של  האור  והוא ב"ן, בגי ' שעולה אליה"ו זה פינחס

וכמ"ש  ישראל, בני  לבבות שבתוך עלמין  כל ממלא

ל "ד ) ל "ה בני(במדבר בתוך שוכן  הוי"ה אני  כי

לבורא  נשמתם בפנימיות החיבור שהוא ישראל,

וזה  שנבראו. קודם יצירתם מתחילת  העולמים כל

עלמין . כל ממלא של הפנימי  הכח סוד 

 àåä  åúìôúá øåàå  äçîù ùéâøî íãàä øùàë

åúìôú äìá÷úðù ïîéñ

 àúéàåחסידים תשע"ג )בספר  שכאשר æ (סי'

ואור , שמחה מרגיש תפלתו אחר האדם

תפלה  שכל ואף נתקבלה, שתפלתו  סימן זה הרי

מרגיש  כאשר אך השרשים, בשורש מתקבלת 

הגיע  שהאור סימן הוא התפלה, אחר ואור שמחה

סימן  הוא רוב פי  ועל האצילות, בעולם ונתגלה

_________________________

(שה"ש ז. שנאמר וזה רצונו, לעשות חפץ ה' כי דע  פתאום, ה' אהבת  שמחת  בלבו ונפלה המתפלל אדם שם: חסידים ספר וז "ל

ה'] על [והתענג ד') ל"ז  (תהלים [וכתיב] ה', על תתענג אז  י"ד) נ"ח (ישעי' וכתיב בתענוגים, אהבה נעמת ומה יפית מה ז') ז '

בשמע  אם וישמעך . אליו תעתיר פניך אלוה אל ותשא תתענג שדי על אז  כי כ"ו) כ"ב (איוב וכתיב לבך, משאלות  לך  ויתן

לעולם  תהא האהבה שזאת מלפניך  רצון יהי כך: לבקש  יש  פי, אמרי לרצון יהיו שיסיים קודם או השמחה, בלבו נפלה קולנו

נפלה  תפלה בלא בלילה או ביום שעה) (באיזה ואם ה'. ורצון האהבה על אלא יבקש  ואל זרעי, כל ובלב בלבי ונטועה קשורה

קשורה  שנפשם בשעה והנביאים מלבו. שתצא עד אדם עם ידבר אל בהקב"ה, גילה ונפשו שמח שלבו בעוד השמחה, בלבו

ויאמר  אליך , הזה המשוגע  בא מדוע י"א) ט ' – ב' (מלכים שנאמר וזהו העולם, בזה אינם כאלו בהקב"ה, לבם עזה באהבה

עכ"ל. כו', שיחו ואת  האיש  את ידעתם אתם אליהם



תשע"ג  פינחס פר' ט של"ס

בבי"ע, למטה ממש  בפועל התפלה נתקבלה שאפי '

כדי ולפעמים שבאצילות, בשורש  הוא עכ "פ אך

אך  תיקונים, איזה עוד צריך  לבי "ע בפועל שתרד 

כי ממש, בפועל לבי"ע גם יורד  הרוב פי על

גדול, ענין הוא ישראל בלבבות  המורגש הדבקות

התפלה  אחר ודבקות  שמחה מרגיש כאשר ולכן

בה' בטחו  סוד וזה תפלתו, שנתקבלה סימן הוא

בעת ושמחה אלקות לגילוי  זוכים דכאשר עד, עדי

ובטחון  הלב חוזק מזה לקבל צריך  התפלה,

אף  להתמלאות קרובה והיא תפלתו , שנתקבלה

ממש . בפועל

 àìîî 'éçáá  ùâøåîä  úå÷áãä øøåòîù øçà

ìë ááåñ úøàä åá êéùîäì êéøö ïéîìò  ìë

äëåæ ë"éòå íìòðä  úå÷áã 'éçá úåìâìå ïéîìò

' ä ìò âðòúäì

 äðäåבטחו בבחי' המורגש דבקות  של זו מדרגה

על  כל ממלא בחי' הוא עד, עדי מין ,בה'

בכל  המתפשט ב"ה א"ס  דאור מהקו  נמשך  שהוא

עם  אחד שהיא הק ' התורה שהוא העולמות ,

ש'שים  י 'ש  נוטריקון  ישרא"ל בסוד ישראל, נשמות 

רבוא  ס' כנגד שהם ל'תורה, א'ותיות  ר'יבוא

דא"ס  הקו מאור מקבל יהודי  וכל ישראל, נשמות 

נשמתו דשורש  האלקי  ניצוץ בסוד  הקוçב"ה והנה ,

מקבל  הוא הרי עלמין, כל ממלא בחי' שהוא הזה

עצם  בחי' שהוא עלמין כל סובב מבחי ' באמת 

אלקות.

 éë חזק עצמו ומבטל שמתפלל יהודי  כל באמת 

האלקי ניצוץ בחי' מתגלה ודאי הרי  לקב"ה

זוכה  ואם כ "ע, ממלא מבחי ' הוא אך  שבקרבו,

כל  סובב בין  יחוד  בחי' שהוא לידה ובחי ' ליחוד

אלהי"ם, הוי "ה יחוד בסוד עלמין, כל לממלא עלמין 

בחי ' עם הוי"ה הנקרא עלמין כל סובב בחי' דהיינו

ועי"כ  אלהי"ם, בערכו הנקרא עלמין  כל ממלא

הדבקות בתוך מתגלה ואז  ללידה, לזכות  יכולים

עלמין , כל סובב של הנעלם דבקות  בחי ' המורגש

שהוא  עת  בכל הנמצאת  קטנה הארה רק  ולא

גם  זה בתוך  מתגלה אלא הנצחי , מורגש  דבקות

עלמין , כל סובב מבחי ' הנמשך הפנימי הדבקות

לאז  והתורה התפלה בעת  לזכות  יכולים ואז 

האמיתית הדבקות ולהרגיש  ה', על תתענג

הי "ת. עבודת תכלית עיקר  והוא חיים, באלקים

 úîàáå להכניע שיכולה הכח היא הדבקות 

דבקות להרגיש  שזוכה מי  כי  הסט"א,

כאשר  אמיתי , דבקות בבחי' העולמים כל בבורא

גדול  כח מקבל לממלא, משפיע הסובב א"ס אור 

בחי ' סוד והוא והסט"א. היצה"ר  את ולבטל להכניע

בחי ' הוא הראשון דהד ' ד', ו' ד ' אותיות  שהוא דוד

עלמין  כל הסובב א"ס דא"ס)אור מלכות ואות(בסוד  ,

היא  השניה ד' ואות עלמין, כל דממלא הקו בחי' ו '

ישראל  לנשמת האור  נמשך  שממנה הקו  סוף

השרשי דוד בחי' הוא הראשון  ד ' אות  ובחי ' למטה.

שהוא  י' אות בחי ' שהוא ליוסף  משפיע והוא

השורה  אלקי  הניצוץ של הפנימית  הנקודה

שממנו עלמין, כל ממלא בבחי ' ישראל בנשמות 

לקדושת זוכה וכאשר  ונצחי , תמידי דבקות נמשך 

עלמין  כל סובב של האור  ממשיך  הוא הרי הברית ,

עלמין . כל בממלא להשפיע

 ááåñå àìîî ãåçéì íéëåæ  úéøáä úùåã÷ é"ò

ìë  úà  òéðëäì  äçëáù  úéîéðô úå÷áã êùîðå

äàðùä  úéìëúá òøá ñåàîìå 'éì÷ä

éîå פנח"ס לסוד  זוכה הברית בקדושת שעוסק

תרין  שה"ס ח"ס  דפ"נ החיבור  שהוא

בבחי ' רק ולא אמיתי, חיות להרגיש וזוכה משיחין ,

התמידית דבקות  בחי' שהוא המורגש דבקות

_________________________

שורש ח. שהוא הנשמות ומחצב העולמות, בכל המתפשט  ב"ה א"ס אור קו ה"ס  הק ' דהתורה ע "ד ט' דף רחה"נ הקדמת  עי'

עיש"ה. וכו' הק ' התורה גוף שהוא ב"ה א"ס  קו מלובש  ובתוכם הספירות, מחצב על מלביש ישראל נשמות 



לנפשך  חכמה דעה י 

נמולים', ישראל 'כל בסוד ישראל נשמת  שבכלל

באלקות תענוג לבחי' ולהגיע יותר  לזכות יכול אלא

בחי ' שנעשה עד לממלא משפיע שהסובב ידי  על

באמת באלקות דבקות שהוא הנשמות , לידת 

לדבקות שזוכה מי כי  הקלי '. כל להכניע שיכולה

הרי חיים, באלקים תענוג להרגיש  וזוכה באלקות 

כמ"ש  השנאה בתכלית והקלי' הרע שונא הוא

י') צ"ז  לסבול (תהלים יכול ואינו רע, שנאו  ה' אוהבי

שנאת כמו  השנאה בתכלית  אותם ושונא הקלי',

ויעמוד  בסוד  אליהו זה פינחס  בחי ' והוא המות,

החיבור  בבחי' הקדושה שורש  שהוא ויפלל, פנחס 

באלקות להתבונן זוכים כאשר  כי  וח"ס , דפ "נ

נפלאה  קדושה כזו מרגישים הרי  ולהתפלל, וללמוד

וכל  הנוראות הקלי' כל עם  ללחום הכח שנותנת

לחשוב  אפילו חלילה יכולים ואין הללו , ההסתרות 

וכ "ש  העולמים, כל בורא נגד פעולה איזה לעשות 

קוב"ה  כנגד ברבים ח"ו  פעולה שום לעשות  שלא

ושכינתיה.

 ùéå כביכול דבוקים הגדולים דהצדיקים להבין 

בכל  לאלקות  עצמם ומבטלים הק ', בשכינה

והברית הקדושה שומרים והם פינחס , כמו  עת 

בכל  ושכינתיה קוב"ה ליחד יכולים ולכן בתכלית,

בנפשם, אלקות גילוי  התפלה בעת  ומרגישים עת ,

עלמין , כל בממלא עלמין  כל סובב השפעת בבחי '

בבחי ' אלקות גילוי להרגיש יכול אדם שכל אף  כי

אך  עלמין, כל הממלא מבחי ' שהוא מורגש  דבקות

הממלא, עם סובב של העליון ליחוד זוכים הצדיקים

בעצם, אלקות גילוי  שהוא לידה לבחי' וזוכים

משיח, של אורות  בבחי ' רוחניים מדרגות ומקבלים

לדוד  בסוד  הסט"א, עם הלוחמים כאלו אורות שהם

המתפללים  הצדיקים כי  אשא, נפשי ה' אליך 

ועי"כ  נשמות, להוליד זוכים אמיתית בדבקות

אל  הוי "ה נקמות אל בסוד  הקלי ' כל להכניע יכולים

כל  ומכניעים ה' נקמת נוקמים הם כי  הופיע, נקמות 

הרשעים  כל את  בתשובה להחזיר  ויכולים הקלי',

העולם. כל ואת

 úà äìòîù  äùåã÷ã ùçðä 'éçá àåä ÷éãöä

íøåâå øçùä úìéà ãåñá  úåìéöàì  äðéëùä

 ÷éãöì  òåøæ øåà ãåñá ãåçéäì

äðäå בזוה"ק ע"א)איתא רמ"ט כאיל (פינחס

תערוג  נפשי  כן  מים אפיקי על תערוג

בלשון  לפעמים נקראת  דהמלכות  וכו ', אלקים אליך 

בלשון  ולפעמים תערג' 'כאיל זה בפסוק  כמו זכר

השחר  אילת  וענין וכו '. השחר ' 'אילת שהוא נקבה

סוף  כמו  שהוא הגלות בסוף הגאולה קודם הוא

דצפרא, קדרותא הנקרא השחר , עמוד קודם הלילה

הולכת היא החיות, ולכל לה מזון צריכה כאשר ואז 

לילה  בעוד  ותקם בסוד מזון  להם להביא למרחוק

'אילת ' נקראת זאת ובבחי ' וגו ', לביתה טרף ותתן 

ונקראת והולכת  כגבור מתגברת ואח"כ השחר .

נחש  יש  ושם החושך , להר  והולכת זכר, בלשון 'איל'

וכו ' משם עולה ואז  אחריה, שהולך עקלתון אחד

זה  ונלחמים ויוצא, אחר נחש הקב"ה לה ומזמין 

וחוזרת מזון  לוקחת ומשם ניצלת , והיא בזה

דבשעה  שם, ועוד וכו '. הלילה בחצות למקומה

בשבעים  צועקת היא ללדת וצריכה שמתעברת

יענך , למנצח של תיבין  הע' סוד שהם קולות

מתוך  אחד  נחש  לה ומזמין אותה שומע והקב"ה

ועי"כ  וכו' פעמים ב' אותה ומכיש החושך  הרי

עי "ש . וכו' יולדת

 äðäå סוד נחש , דן  יהי  בחי' הוא הנחש סוד

שהוא  רבינו משה וסוד  הגבור , שמשון 

אמצע  שהוא דגחון ו ' בסוד  דקדושה הנחש בחי '

שביאר  וכמו רע"מ, משה וה"ס  התורה אותיות 

שם)הבעה"ת  צדק להצמח הזוהר והסוד è(ביאורי .

_________________________

ואפ"ל ט. נחש , נקרא משיח  גם נחש , דן יהי נמי אי הנחושת, נחש  ע"ד נחש, לה מזמן תקנ "ו): (דף שם הזוהר ביאורי וז"ל

משפיע, להיות  מקבל מהיותה מהפכה הנחש  כן כמו למקבל, ממשפיע דנוק ', ליסוד דדכורא מיסוד מהפכה לשכוי הנותן כמו



תשע"ג  פינחס פר' יא של"ס

ושם  משיחין , תרין כנגד הם והוד  נצח דהנה הוא,

להלחם  רוצים ושניהם וישמעאל, דעשו הקלי' ב' יש 

משה  שהוא הצדיק ואמנם ישראל. נשמות עם

רואה  כאשר דקדושה, נחש  בחי' שהוא רבינו 

שנשמות דהיינו בקטנות , שהיא הק ' השכינה

קטנה  במדרגה רק אלקות  גילוי  מרגישים ישראל

ידי על בפנימיות  השורה הקדושה בבחי' שהוא

בני בתוך  השורה הקדושה שהיא הביטול, גודל

פ"נ  בין  להפריד  הסט"א רוצה אז והנה ישראל,

ההסתרות כל שהוא והוד, נצח בין  שהוא לח"ס

אך  הקדושה, עם הקלי' מלחמת ידי  על הנמשכות

ובסוד  נחושת , נחש בסוד הנחש  בענין  הבקי  הצדיק

נחושת נחש בחי' והוא כמוני , אשר  איש ינחש נחש

היא  הק ' השכינה ואז הנחש , קלי' את המבטל

בבריאה  בחינתה שהוא בלבד , זכר בבחי '

הק' השכינה בחי ' והוא לעולמות, למטה שמשפיעה

ישראל. נשמות בתוך הנמשך אלקות  הגילוי  שהיא

êà השכינה ומעלה למעלה מיחד  הצדיק כאשר

אור  בסוד כביכול לה ומשפיע לאצילות הק'

נקבה, לבחי ' זכר מבחי ' נעשית אז  לצדיק, זרוע

שהצדיק  ידי  על מקבל, לבחי ' משפיע מבחי' דהיינו

הוי "ה  אהי"ה, הוי"ה בבחי' הק ' בשמות  דבוק

בסוד  נ"ר  היחוד בחי' שהוא אדנ"י, הוי "ה אלקים,

ברזא  הדבקים הצדיקים והנה דחיק. יחוד בחי '

קודש  שבת  בחי ' וסוד  היסוד , סוד  שהוא דברית

הק' השכינה להפך עי "כ  זוכים ב"ת, ש ' בבחי '

כביכול  והם נקבה, למדרגת הזכר  ממדרגת 

שהם  ידי על הק ' להשכינה היחודים משפיעים

בפנימיות אלקות הגילוי בחי' כי באלקות. דבוקים

הדבקות בחי' שמעורר הביטול, ידי על הבא הנפש 

בחי ' מצד  רק הוא המורגש , דבקות בבחי' נצחית

הכלים  בחי ' מצד משפיעה שהשכינה הדוכרא,

אשר  היניקה, מדרגת  בחי' שהוא דז "א, אמצעיים

אלקות גילוי  ישראל נשמות מרגישים ידו  על

רזא  דגחון ו' בסוד  משה בסוד הצדיק  אך בנפשם.

יחוד  בסוד  קדושים ביחודים דבוק  הוא דברית,

לבחי ' דוכרא מבחי ' הק ' השכינה להפך  זוכה דחיק,

נקבה.

ïéðòäå היא כאשר הק' השכינה דהנה הוא,

שמשפיעה  מה בבחי ' זכר  נק ' בבריאה

לאצילות למעלה אותה מעלים כאשר אך למטה,

בבחי ' נקבה נקראת  דחיק , היחוד לבחי' ועולה

ידי על חיק דבחי ' העליון היחוד מקבלת ואז  מקבל,

זרוע  דאור היחוד  מעוררים הם אשר  הצדיקים

ואותלצדיק  י"ז אות  י"א דרוש ט"ל שער ע"ח היטב (עי'

ונמשך כ ') עלמין  כל דסובב הגילוי ממשיכים ואז ,

והוא  אלקות , עצם ומבחי ' הרדל"א מבחי' היחוד

רזא  עי "כ  ומשפיעים השרשי, ודוד דיוסף היחוד  ע"י 

הי ' סוד שמעוררים ידי על היחוד  כח שהוא דברית

משיחין , התרין מיחד  שהוא לח"ס, פ"נ שבין

עצם  ישראל בלבבות שיתגלה גורמים וממילא

בממלא  המתלבש עלמין  כל סובב בבחי' אלקות ,

הרגשה  ישראל נשמות מרגישים ואז עלמין, כל

נקמה  לוקחים זה ובכח אלקות , גילוי של אמיתית

ומקבלים  כלל, הסט"א לסבול יכולים ולא מהסט"א,

_________________________

מאמר  וביאור תערוג כאיל אחרי, פ ' ח "ג בזוהר השמע "צ וביום וכו' ימים ששת סוף ים קריעת בביאור בסידור הלידה, ענין וזהו

פי"ד  נשא ברבות  כמ"ש שמשון דקדושה נחש כן וכמו גחון, על הולך רק רגלים לו אין הנחש  כי נחש , לה מזמן וע"כ הנ"ל.

שאי  מאד גבוה וירידתה שעלייתה עי"ש  ל"ט  דף  שמיני הרומשת  החיה ע"ד י"ל גחון וענין וכו'. אחד מזרק ע"פ  ע "א דר"ס

הלשון  בעל נקרא הנחש כי עוי"ל גחון. על הולך בענין ב' כ"ו בראשית מק"מ  ועי' כו', הרומשת אם כי ברגליו לילך אפשר

בדברי  הדבור על זה ענין ואפ "ל כו', ויקם אומר ותגזר כו', רשע  ימית שפתיו ברוח במשיח  וכן בסוריא, והורג ברומי אומר

בעץ  ומתלבש ע"א, דקס "ו בשל"ה כמ"ש משנה סדרי שיתא דגחון רבתי ו' וזהו מלכתא, מתניתן בפיך ' דברי 'ואשים תורה

לע" כמארז "ל ל"ת ידי על הנחש  ולדחות  כו', לבררו הנחש  שורש  ורע  טוב ינחש הדעת נחש  כי הנחש  מן חוץ מתרפאין הכל ל

עכ"ל. וכו', חוה על נחש לבא תיקון מכישה שהנחש ענין זהו צור עלי נחש דרך  שכל, פי על שלא מה ניחוש תנחשו לא
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ה' קנאת  לקנאות  פינחס של הגדולה הקדושה

הקלי'. כל עם בתכלית וללחום צבאות 

 øúëä ãâðë íéøöîä ïéáã  äðåùàøä  úáùä

 ïåéìòä ãåçéä øøåòì  íéìåëéå à" ìãøä ãåñá

 ïéîìò  ìë ááåñ úøàä êéùîäìå åæ úáùá

 ïéîìò ìë àìîîá

ïëìåזו ושבת  המצרים, בין  שהם הללו בזמנים

שהם  שבועות מהשלוש  הראשונה שהיא

שבועות הג' של הראשונה והשבת ראשין, ג' כנגד 

עתה  לעורר  וצריך  עליון , כתר  שהוא הרדל"א כנגד 

מלמעלה  המקבל היסוד  של השרשי  היחוד  סוד

לעורר  ישראל לכלל כח שיש הסוד שהוא למעלה,

שהוא  ביטול, ידי על עת בכל המורגש הדבקות

ועי"כ  יהודי , בכל שגנוז  הפנימי  היסוד בחי '

במקום  למלעה למעלה עוד  מעוררים הצדיקים

אצילות לבחי ' המלכות מעלים ובתחילה הרדל"א,

לבחי ' זכר  מבחי ' המלכות שעולה או "א יחוד  בבחי '

מלמעלה  היחוד  אור ממשיכים ואח"כ  נקבה,

הסודות של הכח שהוא דחיק  יחוד  בסוד מהרדל"א,

עם  ללחום הכח שהוא המטה, שעל קר "ש של

סוד  ואינו העליון , החרב בסוד  כידוע הסט"א,

פשוט.

äðäã והיא לילה, בכל בבי"ע הק' השכינה למטה

והגלות, ההסתר  כל על אחד מצד בוכה

אחר  הצדיקים לימוד  ידי על שני  מצד  ומזמרת

שמוכרחים  הצדיקים ידי על והנה לילה, חצות

פינחס  ויפלל בבחי ' קשים דיבורים לפעמים לדבר 

כפי שאינו  דיבורים שהם קונו, עם פילולים שעשה

הבושה  והוא ישראל, לנשמות  הראוי  הכבוד

הוא  ליהודי בזיון  כל כי השכינה, גלות של והצער 

הצדיקים  עושים בהעלמה אך השכינה, צער בחי '

כי לגמרי, אחרת בחי ' שהוא חיק , יחוד  בחי ' אז

עצמם  שמבטלים ידי על שעה באותה מעוררים

ישראל, לבבות  פנימיות בחי' של הקדושה ויודעים

הק' והשכינה למעלה, שעה באותה עולים הנה

ב"ת, ש' בחי' קודש שבת בסוד  היחודים מקבלת

בחי ' שהוא הקשת  גווני ג' כנגד קוין  בג' ש ' דאות 

הק ', השכינה שהיא לב"ת הנמשך היחוד אור 

הסט"א, ולהכניע 'אדם' של הסוד לעורר אז ויכולים

החיבור  שהוא ההוד עם הנצח של החיבור  ולעורר 

י ' אות שהוא דברית  רזא ידי  על וח"ס פ"נ של

דפינחס .

åäæå,ואנצח ניצחתי  סוד שהוא עד  עדי  בה' בטחו 

אלקות להשפיע שיכולים יודעים כי

המורגש  דבקות של הסוד יודעים כי  בזה ומובטחים

ישראל  אין  אם ואף  ישראל, נשמת שבפנימיות

הנבואה  תחזור ובודאי נביאים בני  הם הרי נביאים

פנימיים  הרגשים לו  יש  יהודי כל ועכ "פ לישראל,

אני של הפנימי מהניצוץ בתוך הנמשכים השוכן ה'

ההרגשים  כל להחשיב האדם וצריך ישראל, בני 

ועבדהו, אביך אלקי את דע בבחי' שהוא לו , שיש

השראת ענין  הוא אלא בכך , מה של דבר ואינו 

ואף  עת, בכל ישראל לבבות  בפנימיות  השכינה

ויש  ראויים, אנו  ואין  בבי "ע שאנו כיון  שבחיצוניות

זוכים  לא לכן אשר  בי"ע, בחי' מצד  עוונות לנו 

כל  דרוה"ק  נצוצין  אך  אמיתית, ונבואה לרוה"ק

האדם  שזוכה הביטול, ידי על לזכות יכול יהודי

אשר  בשורש, הק' ומהתורה נשמתו  מניצוצי לקבל

יתן  לעמו עוז ה' נאמר זה ועל לזה, שייך  יהודי  כל

שייכות לו  יש יהודי  כל כי  בשלום, עמו  את  יברך  ה'

ידי על והנה בשורש, אלקות  ועם הק' התורה עם

עלמין , כל ממלא בבחי' המורגש דבקות  של זו בחי '

ולהמשיך  למעלה היחוד לעורר אח"כ להגיע יכול

ולפעול  עלמין, כל סובב מבחי ' הנעלם הדבקות

בשלמות. הקדושה

 àåäå'ג בחי' שהוא הברית  על שמקנא בזכות 

גנ"ת בחי ' שהוא הק ' האר"י כמ"ש קנ"א

הג' שהם ת'מורות נ'וטריקון  ג'ימטריות  שהם אגוז 

וזוכה  הברית , על שמקנא ידי  על לזה שזוכה קנ"א

שהוא  דשלום, קטיעה ו' סוד  והוא הק', התורה לאור 

עיקר  תלוי  שבזה משיח של התורה השגת  ענין 
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ו ' הוא אך משיח, של התורה שיחשיבו הגאולה,

אינו הגאולה ענין  גילו שהצדיקים אף כי  קטיעה,

הו ' בסוד הו ' המשכת לגמור  וצריך  בשלמות, גילוי 

ובזה  דשלום, קטיעה הו ' ולהמשיך  ולהשלים דגחון,

שיכולים  הצדיקים ידי על והוא הגאולה, תלוי 

בכל  עצמם ולבטל אלקי "ם דהוי "ה היחוד  לעורר

ועי"כ  במורגש , אלקות  גילוי שמרגישים עד  עת 

והוד , הנצח ולחבר אלקי "ם דהוי "ה היחוד  לעורר

משיחין  התרין  חיבור ידי  על המלחמות כל ולנצח

י', אות שהוא דברית דרזא י ' אות  עם וח"ס פ"נ

ועי"כ  ב"ת , ש' קודש שבת של האור שהוא

שבעולם. הקלי' כל להשבית

' äå,הברית על לקנאות  יזכו  ישראל שכל יעזור

הכלים  מכל להתרחק להשני אחד  ולעורר

כלים  עם הולך חבירו  רואה אם וכ "ש הטמאים,

באופן  בו למחות  שאת  ביתר צריך  ברבים הללו 

שבפנימיות הקדושה בו ולעורר  דבריו, שיקבל

בודאי רוצה בפנימיות יהודי כל באמת כי  נפשו ,

נשמות גדולת בו  לעורר  וצריך  טוב, רק  לעשות 

הוא  והכל חטא, בשום רוצה אינו  שבודאי ישראל

תראינה  לועיננו נזכה ועי "כ  בחיצוניות, רק 

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת  מלכותך 

אמן . ממש

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã אומרים מילה בברית הנה לנפשך , חכמה

שארנו קודש זרע ידידות  להציל צוה

בכל  האדם על נמשכת  מילה מצות דהנה משחת,

כל  כי  לקב"ה, האדם בין  ברית שצריך  החיים, ימי

מהקב"ה  ולבקש  פינחס בקדושת להכלל צריך  אדם

שחת, מרדת אחרים ולהציל שחת, מרדת להנצל

הזה  בדור  שביכלתו מה לעשות צריך  אדם וכל

עם  מללכת מאד להזהר צריך  ובתחילה האחרון,

בן  ירבעם כמו  ח"ו  הוא כי ברבים, טמאים כלים

הוא  ואם הרבים, את  ומחטיא חוטא שהוא נבט

פי הוא בזה האיסור הרי חכם ותלמיד  שמים ירא

עון  הוא ובצינעה ביחיד ואף יותר, וכמה כמה

אותם  שכן  וכל שכן  כל אך  מאד, חמור 

הולכים  הם כי  ברבים, אלו כלים עם המשתמשים

ודור , דור  שבכל רבינו  משה בבחי' הצדיקים כנגד 

בן  זמרי  כמו להתיר  הבל של פלפולים עם והולכים

סלוא.

 ìëå אחד ולעורר המשמר  על לעמוד צריך יהודי 

שדוקרים  פילולין  דברי  שהוא ואף  השני, את

נועם, בדרכי  ושוב שוב לעורר צריך  מ"מ חרב, כמו

לזכות יכולים כך ידי  ועל פנחס , כמו זה עם ולהלחם

זכות ללמד צריך בפנימיות  באמת  כי  דחיק, להיחוד

קדושים  בפנימיות  שהם ישראל, נשמות  על

את המטעים הם דיליה וכת  הס "מ ורק וטהורים,

המורגש  הדבקות לעורר  צריך  ולכן האנשים,

למעלה  לעורר  לעלות  ועי "כ  ישראל, שבלבבות 

ועל  חיק, דבחי' העליון היחוד בכח הנעלם הדבקות

הצדיק  ואור  הק ' התורה אור שהוא דגחון  הו ' ידי 

של  הו ' להשלים צריך  רע"מ, משה בבחי ' אמת 

להפך  ויכולים קטיעה, ו' שהוא שלום בריתי

היחוד  ידי  על נקבה לבחי ' זכר  מבחי' הק ' השכינה

בתוך  עלמין כל סובב של הגילוי ולהמשיך  דחיק,

ירגיש  שלא באופן  עלמין , כל ממלא של הגילוי 

בסוד  אלא הפנימי  הניצוץ בסוד רק הדבקות

ממש . אלקות  השראת 

 äòã' אל הדעת  להמשיך  הוא לנפשך' חכמה

המורגש , הדבקות להרגיש כדי הנפש 

עד  אלקות  השראת  להמשיך לראשך' כתר  'והיא

הנמשך מרדג  אלקות  גילוי שהוא כתר, ת 

קדשך' שבת שמור קדושך מצות  'נצור  מהרדל"א,

שהוא  בת ש ' בסוד  השבת  קדושת ענין  שהוא

שיתקיים  זה בזכות יעזור  וה' העליון . היחוד  שלמות 

כראוי, יעברו הלידות  וכל צרה, ביום ה' יענך  בנו 

שאל  'חיים אלא הסתרות, לשום עוד יצטרכו ולא

אין  פשוטים רחמים שיהיה יעזור  וה' לו'. נתת ממך

הסתרות, ושום מלחמות שום יצטרכו ולא קץ,

להחזיק  שלא השני על אחד  להשפיע ולהצליח
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שזוכה  ומי בציבור, ולא ביחיד  לא הטמאים הכלים

כי כולו, הדור  כל כנגד שכר מקבל הוא הרי לזה

וזוכה  וצרות , יסורים מיני מכל אנשים אלפי  מציל

כזה  קל ובדבר  בתורה, האמורות  הברכות לכל

שמקיימים  ידי  על העולמות, לכל לזכות יכולים

זאת כנגד המלחמה שהוא במדין, ה' נקמת  נקום

בזה  חלק לו  שיהיה צריך יהודי  וכל הנוראה, הקלי'

יכול  זה ובזכות אחרים, ולעורר לקנאות פינחס  כמו

וה' שלום. לבריתי ולזכות  נוראות להשגות  לזכות

בעין  לעין  ונזכה בזה לעסוק  יזכה אחד  שכל יעזור 

ברחמים  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה
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 êà  äùåã÷ã  ìéáùäî ÷ðéìå ìåæâì  äöø íòìá

åãéá äìò àì

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

לההוא  לאתון אסטי בלעם דהא מלאכא

ויעמוד  מיד הדרך , להטותה דכתיב שבילא,

שבילא, לאסתמא הכרמים, במשעול יהו"ה מלאך

כתרין  ואינון עמין, שאר  אינון ביה יסתייעון דלא

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

אריה  ר ' פירש שביל, ולא משעל לזה שקרה

במשע"ל  תבות  דראשי  לאנציט האבד"ק  ליבוש

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

מחמת השביל זה מישראל לגזול בלעם רוצה

מהרצ"א  בגליון  שם ופירש וכו ', במשעל טעם

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

ושביל  ושמאל, ימין  לנטות שאין מזה גדר  מזה

משע"ל  לשביל קרא לכן אבא, יסוד בחי ' הוא

שהוא  ליא, עלמא בהאי  מצוה שכר ר "ת  שהוא

ולא  ימותו  סוד  כי  החיצונים, ינקו שלא כדי 

ליהנות כדי השביל לגזול שרצה היינו  בחכמה

יכול  לא במשעל מבחי ' אבל אבא, יסוד  בחי' מן

כדי עניים חכמים תלמידי זה מחמת  כי  ליהנות 

ע"כ . פרס, לקבל עלמנת  שלא עובדים שיהו 

בהאי מצוה שכר  לקבל כדי עובדים שאינם והיינו

מזה  לינק בלעם יכול היה לא ולכן  עלמא,

השביל.

 úåçë íò  úåùîúùä àåä íòìáå ÷ìá 'éì÷

äöåøù úéùòî  äìá÷ ã"ò àåäå  çëá 'îåèä

åîöòì êéùîäì '÷ä úåîù é"ò çéøëäì

åéúåðåöø

ïéðòäå ענין הוא ובלק  בלעם דקליפת  הוא,

שהוא  הטומ' שמות עם ההתעסקות 

לפעול  רוצה שהאדם מעשית קבלה ענין  ע"ד

כח  עם ומשתמש  שמות , ידי  על בכח פעולות

ביטול  ואינו רצונותיו , לעצמו להמשיך  הביטול

שחושבים  הכישוף  בעלי כמו והוא לקב"ה, אמיתי 

הקב"ה  את  להכריח כביכול שמות  ידי על שיכולים

שמות באיזה יכוונו שאם וחושבים דברים , לעשות 

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

האיסור , בחומר שנאסר מעשית  קבלה ענין  והוא

שחושבים  ידי  שעל וחושבים אדה"ר, כחטא שהוא

פעולות. לעשות או עתידות  לדעת  יכולים שמות

íéèåùô íéîçø êéùîäì àéä äùåã÷ä êøã

 øåîâ  ìåèéá é" ò 'úé åðåöøá

 íðîàå,'מופת לך 'עשה סוד  היא הקדושה דרך

תפלה, וכולו הוי"ה רחמי מעורר  דהצדיק 

משא"כ  למטה, ממעלה העליון האור  וממשיך 

במגיד  ואיתא עינים' וגלוי 'נופל הוא בלעם

ממשה àמישרים  גדול יותר  בלעם היה שבטומ'

נכנס  כי  עינים וגלוי  נופל דהיה והיינו  רבינו ,

_________________________

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

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



לנפשך  חכמה דעה טז 

'גלוי בבחינת היה אך נופל, ענין שהוא חזק לביטול

ולא  לעצמו להמשיך כדי  חכמה בחינת היינו עינים'

מנת על ולא לה' שמתבטל הקדושה בדרך  כמו

ישראל  כלל כי שמים, לשם אלא כלום לעשות 

יחודו לגלות  כדי  הוא ושכינתיה קוב"ה המיחדים

כל  על התפלות ענין  והוא העולמות , בכל ית"ש

יתן  ואם מהקב"ה, וחסדים רחמים שמבקשים דבר 

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

למעני ממנו ומבקשים רחמים, לבקש  רק הקב"ה,

אעשה. למעני 

 àåä 'éðà' úðéçáá àåäù øæåâ ÷éãöä øùàë íâ

 àãçë ïéàå éðà ãåñá øåîâ  ìåèéáá

 äæåבלי דאימא מוחין  שהמשיך אדה"ר  חטא היה

מוחין  להקדים צריך  היה ובאמת דאבא, מוחין

לעולם  להקדים צריך כי  לקב"ה, ביטול שהוא דאבא

שהוא  מקיים, והקב"ה גוזר צדיק  ענין וגם הביטול

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

שהוא  אני לבחי' שנכנסים דאף כחדא, ואין אני 

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

הולכים  הכישוף בעלי אך  לקב"ה, הביטול שהוא

דשמאל, הג"ר  להמשיך  בכח ורוצים למטה ממעלה

ואף  לקב"ה, לגמרי בטלים שהם הצדיקים כמו ולא

נותן  והקב"ה גזירות  שגוזרים המופלגים הצדיקים

גוזרים, הם כאילו  לשון עם  להשתמש רשות  להם

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

ישות הוא שהכל בלעם כמו ולא הצדיקים, דרך

וכל  שרוצים, מה בכח להמשיך שאפשר וחושבים

בחירה  לתת כדי  הוא בעולם הכישוף כח ענין 

הוא  הכישוף כח כל כי  בטומ', ולא בקדושה שיבחרו

הקדושה  לו היה רבינו  משה משא"כ  וגיאות, ישות

ענין  עם משתמש  בלעם אך  גמור , וביטול אין  של

גדולה. יותר  ישות  לעצמו  להמשיך כדי הביטול

 ëéð  åðéáà íäøáàì  íòìá ïéá ìãáää ø

 úåñâá  åà äåðòå ìåèéáá íä íà  íéãéîìúá

 çåøä

äæåדענינו מזה, וגדר  מזה גדר הכתוב פירוש 

כפי הקדושים שמות לכוון הוא בקדושה

רחמים, דין  חסד קוין בג' שהוא העליונה המרכבה

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

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

דהיינו מתפלל, אתה מי  לפני  דע האר"י שכתב

חכמה  של המדרגה והוא בינה, שהוא 'מי' לפני

של  תלמידיו  בין ההבדל וזהו  מי, 'לפני' שהיא

כי הרשע, בלעם של לתלמידיו  אבינו אברהם

אבינו אברהם כי בהתלמידים, ניכרת  ההבחנה

ההבדל, את לראות קשה עצמו  ובלעם עצמו 

יש  של בצורה גם מדבר שהצדיק נראה ולפעמים

הביטול  בחי ' להדיא ניכר ולא וכו ', גזירות וגוזר 

דתלמידי התלמידים, אצל הוא ההיכר אך  שלו,

של  ותלמידיו וגסות, בישות כולם הם בלעם

למדים  ומזה וענוה, בביטול הם אבינו  אברהם

להשי "ת, ביטול שכולו  אבינו  אברהם מדרגת 

הרוח  גסות להם שאין  תלמידיו אצל ניכר  והדבר

בלעם. של כתלמידיו 

 àåä ïéò áåè ìù êøãá  íéëìåä ìàøùé ììë

 úåìì÷ä ìù íéôåøéöä ìë íéëôäîå êøåáé

íéîçøå úåëøáì

ïëìåטובו 'מה הוא ישראל לקדושת  הסימן

כלל  כי ישראל', משכנותיך  יעקב אהליך 

_________________________

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

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

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

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

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



תשע"ו  בלק פר' יז של"ס

דקדושה בדעת  דבוקים הוא ישראל דטו"ב (פירוש :

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

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

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

האמיתי עין הטוב הוא חד שכולו  העליון העין  כי

בסוד אחת עין שהוא דא"א פקיחא עינא (פירוש 

בהאי  שמאלא לית כי ימין, בעין שמאל עין התכללות 

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

כלל  אך ולקללם, ישראל את  להזיק שלו הצירופים

מצטרפים  ממילא גמור, בביטול שהם כיון  ישראל

ישראל, כלל על החולקים מכל הצירופים כל

שום  אין כי ברכות, ונעשים הדיבורים כל ומצטרף

גמור  בביטול דבוקים שהם מחמת ישראל נגד כח

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

עתיק חכמ"ה) פנימיות  שהוא חכמה ופנימיות  ,

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

שיכול  גולם בחינת הוא כי הצירופים כל מהפכים

מתהפכים  הקללות  כל ושם אופן , לכל להתהפך

הקב"ה  את רק מחפשים ישראל כלל כי  לברכות,

לבדו. לה' בלתי עושים דבר  ובכל

 ÷éúîäì êøãäå íéðéò 'á ãâðë áà æåîú éùãç

ìåèéáä àåäù 'ïéò áåè' éãé  ìò  åìà íéùãç

 ÷éúò  úåéîéðô äîëç úåéîéðôã

 äðäå עינים ב' כנגד הם ואב תמוז אלו חדשים

ע"ד ) צ' בשעה"כ עיני(כמ"ש נאמר זה ועל

דקדושה, טוב לעין לזכות  וצריך מים, יורדה עיני

ומבוטלים  שבטלים ידי על המקדש בית  ולבנות 

בכל  התפלה בעולם דבוקים להיות וצריך לא"ס,

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

ולהכנס  לי, לעזור מוכרח שהקב"ה לחשוב בכח

בכל  בביטול רק  ללכת  צריך אלא כזאת, לישות

עתיק , פנימיות שהוא חכמה לפנימיות  ולהכנס עת ,

זה  היה בכח, לפעמים שהלכו  הצדיקים אפילו ולכן

של  ובמדרגה גמור, ואין  בביטול שהיו  בצירוף רק 

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

לבקש  וצריך  חסדך, ברוב להיות  צריך דהכל

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

קץ, אין רחמים שיומשכו ולבקש אעשה', למעני 

כל  מתהפך  לישראל שיש הגדול הביטול ומרוב

והגויים  שהרשעים הדיבורים וכל הצירופים

טובים  לצירופים הכל מתהפך עלינו , מדברים

בעין  עין  של אלקות לגילוי יתהפך והכל ולברכות ,

ציון . את  ה' בשוב יראו 

ïëìå רק שאינו  שולחן  לערוך  מגיעים כאשר  צריך

כולל  אדם של שולחנו אלא ושתיה, האכילה

הינוקא  כמ"ש להיות צריך והכל עבודות , הרבה

ברכה  של כוס  וענין השולחן, סדר  בענין בזוה"ק

כל  ומבטלים ומהפכים ימין ביד הכוס  שנותנים

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

מכלל  הדינים כל שיומתקו שנזכה יעזור  וה' בזוהר.

בכל  עתיק  מרחמי  גדולים חסדים ויומשכו  ישראל,

וענין  ענין וכל ומזוני , חיי  בבני צריך אחד  שכל ענין 

ברוחניות פרטות בפרטי  צריך  אחד  שכל

ה' בשוב יראו  בעין לעין  שנזכה עד  ובגשמיות ,

בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת ציון,

אמן .
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חדתין  נשמתין
תשע"ו בלק  פרשת  דא"ח טי  ליקו

 å"òùú  ÷ìá  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

ùåãé÷ì æâåî íéáðò  õéî

 äùò [ à מה והזכיר מוגז, ענבים מיץ על קידוש

בזה  יש אם זה בענין  בעבר כבר  שדן

לואי  שם של יתרו חשש  ופר' וארא פר' נשמ"ח (עיין

בזה) שליט"א שהארכנו הרמ"ק  שהראהו ואמר ,

נדרים הל' סק "כ )בט"ז  ריז סי' יין (יו"ד לגבי שכתב

דמי ולא בקונדיטון. שאוסר  מי  ויש וז "ל, מבושל,

שדה  בירקות דמותר מירקות  בנודר י' לסעיף

דמקרי לווי  יש נמי  והכא לווי, שם להם שיש  מטעם

כאן  משא"כ  הוא, אחר  דמין התם שאני  מבושל, יין

עכ"ל  ר "ן. הפסיד . לא שנתבשל ומפני  יין , דשניהם

מיקרי לא מוגז  ענבים מיץ שגם לפ"ז  ונראה הט"ז,

אלא  הם, ענבים מיץ מין דשניהם לואי , שם

גז בו בעתשהוסיפו שתיכף שדה ירקות (משא"כ

והוא  אחר, למין שנחשב עד טעמם משונה גידולם

שב"ק עונג  תוספת  מחמת  לקידוש יותר מהודר

המובחר  יין אחר לחפש  בשו"ע וכדאי' בו, שמקיימים

עליו) .שערב

 ïééä êåúì  íéáðò  õéî áåøéò úìòîá

ãåò [ á זי "ע חבר הר"י מש "כ מענין דיבר 

פסח) של  מר (בהגדה שהוא אמיתי שיין

בגמ' דאי ' משום החיים, עץ בבחי' סו הוא (נדרים

מיץ ע"א) ואילו מעיים, לבני בריא הוא ישן  שיין

חדש )ענבים יין או מגיתו יין בחז"ל  בבחי '(הנקרא הוא

ענבים מיץ וה"נ לעולם, מות שהביא הדעת (יין עץ

בגמ'מגיתו) ענין (שם)אי' יש וע"כ  בריא, שאינו 

וזה  מרירותו. להמתיק היין בתוך ענבים מיץ לערב

ברמ"ק מש "כ דרישותעפ "י  שה"ש קודם יקר (אור

ה דרישה המלאכים ה)בענין האיסור חקירה שעיקר

הרע  מחלק לאכול היה הדעת מעץ לאכול שלא

תאכלו שבו לא ורע טוב הדעת  עץ בקרא (וכמדויק 

בספה"ק ממנו) יש  [וכן  הותר שבו הטוב חלק אך 

רק  היה הדעת מעץ לאכול שלא האזהרה שכל

וכשמערב  הותר ] שב"ק דליל בקידוש אך  בערש "ק

מרירות את ולהמתיק לבטל היין בתוך  ענבים מיץ

הדעת שבעץ הטוב חלק  עם שהשתמש  נחשב היין

הדעת. עץ לחטא תיקון והוי דשרי ,

 ÷"áùá  íéâãä ìëàî úåáéùç

 úòá [âחשיבות אודות  דיבר  הדגים אכילת

מרמזים  שהדגים בשב"ק, הד "ג מאכל

וג' דעסמ"ב השמות ד' הק' שמות כלליות על

הרב  השו"ע מדברי וכידוע קנא, קמג דקסא השמות 

שבת  הל' סק "ד )ריש קו"א רמב משה (סי' הג"ר  בשם

הילל' ה'בית  של היללבנו בית  - אביו ספר על (בהג"ה

ריח) סי' חיוב יור"ד הוא בשב"ק  דגים שאכילת  שס"ל

כתיבי דגים וכי הרב השו "ע ע"ז  ומקשה מדאו',

שיטתáבקרא  לפרש  במקו"א מורנו בזה ותי' ,

השגת הוא שב"ק  שענין  שהיות הנ"ל הגר"מ

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

גמור ב. חיוב הוא דדגים וסיים שליש עד מצוה דהידור שליש  עד דדוקא בהג"ה כתב הבה"י של בנו הנה שם, הרב ז "ל

אין  מדרבנן וגם באורייתא דגים כתיבי מי ועוד דאורייתא חיוב השמיטו והש "ע שהרמב"ם מאוד תמוה הוא עי"ש  מדאורייתא



תשע"ו  בלק פרשת דא"ח יט ליקוטי 

יש  ע"כ  'קודש' דאיקרי  העליונה דחכמה המוחין

סברא ברכותלומר בגמ' כדאי' כדאו' דינה (שסברא

שם) צל"ח ועי' הוא' 'סברא ע"א על לה תתענג ד 'אז

כדאו', דינה קבלה בדברי  דכתיב שבת  דעונג ה''

על  המרמז  בים, שטים שהם הדגים אכילת  על קאי

ביה  דכתיב ביו"ט משא"כ החכמה, ים השגת

שמחה  על מרמז  ששמחה בחגיך ושמחת 

מצוותה  הרי  ליבא בינה בבחי' בלב המורגשת

רוב  לדעת [וזה בבשר . אלא שמחה אין שור, בבשר 

בשב"ק , בהמה בשר  אכילת חיוב שאין  הפוסקים

או"ח בנמוקי  ס"ג )אך  רעא מהספרי(סי' (פר'מביא

מחדש בהעלותך ) וע"כ  השבת ', זה שמחתכם ד 'ביום

בשב"ק ]. בהמה בשר לאכול שיש  שם

ò"éæ áåùèéãéæî éáö  úøèòä ÷"äøäã ö"àé

øùé÷å [ã מוהר"צ דהרה"ק ליא"צ זה ענין 

זי"ע שלו מזידיטשוב (שהיא"צ

תמוז) י"א – זה הזוהר ,בשבוע בית  שר  העט"צ בעל

– צבי עטרת  בילקוט המובא את  הזכיר ובתחילה

סג )זידיטשוב עמ' תשס"א העט"צ (ברוקלין שהרה"ק 

ואמר  בלק , פר ' בשב"ק  דב"ת  אומר היה לא זי"ע

בזוה"ק  המובא הינוקא דנשמת  גלגול שהוא בקדשו

לומר  וא"צ זו  בפר ' דב"ת  הרבה כבר ואמר  זו  בפר '

שמצינו מה בבחי ' שזה שם כתב טעם ועוד יותר ,

ליא"צ  סמוך בדר"כ  שנקראת תצוה בפר '

בפר' וכן  משרע"ה, שם בה מופיע שאין  דמשרע"ה

נוע"א  בעל הרה"ק  ליא"צ סמוך  הנקראת ויקהל

היה  וכן  זו , בפר ' בנוע"א דב"ת  אין  זי "ע מליזענסק 

זו  שבשב"ק העט"צ הילולא אצל ליום סמוכה שהיא

דב"ת. אומר  היה לא דיליה

øîàå](אגב ה"ה (בדרך העט"צ של שאחיינו 

חיבר  זי "ע מזידיטשוב מהרי "א הרה"ק

שבהם  הזוה"ק  ועל עה"ת שלמים ספרים כמה

ע"פ  וכו' ובזוה"ק בש"ס  חז "ל מאמרי מאות מבאר

והוא  העט"צ, דודו  בספר  המבוארים ההקדמות

מאות שפירש זי "ע מוהרנ"ת ג"ע שעשה מה מעין 

נתחדשו וכולם ובשו"ע, שבגמ' והלכות מאמרים

שזה  לקו "מ, בספה"ק  רביז"ל גילה הקדמות  ע"פ

מרוח  שנים פי' בחי ' שקיבל אמיתי  תלמיד של סימן

הקדמות ע"פ  וכו ' חז"ל מאמר  כל לפרש שיכול רבו

וביאר  שפירש  מהרי"א הלך  זו ובדרך  מרבו, שקיבל

דודו וחידושי  הקדמות  ע"פ וכו' חז"ל מאמר  כל

חידושים העט"צ הם שרובם – האריז"ל ובכתבי (בזוה"ק

ההקדמות אלו פי על  פירש והמהרי"א עצמה בקבלה

וכו') ובחסידות  בנגלה ].חידושים

íéãåçéä  úãåáò øàáì ö"èòäã ãçåéîä  åðéðò

 è" ùòáä êøãá ì"æéøàä  åðéáøã

øæçå [ä של המיוחד שענינו  ולבאר , לקשר

בנ"י של המוחין  לפתוח היה העט"צ

שגילה  בדרך שיהיו הק', היחודים דרכי  ללמדם

שבאמת שאף והיינו זי "ע, הק ' הבעש"ט רבינו 

מ"מ  האריז"ל רבינו  אצל היחודים ענין  נפתח כבר 

העט"צ  את  החושן  הקצות ששאל המעשה ידוע

בקבלה, זי "ע הק' הבעש "ט רבינו של חידושו מה

בעש"ט  בספר  כמובא הק' האר "י  רבינו מעל

נז)עה"ת  אות  עינים מאירת הגאון (בהקדמת וז "ל, ,

הרב  פי את  שאל ז"ל החושן  קצות ספר  בעל

יום  מה ז"ל, מזידיטשוב מוהר "צ קדישא בוצינא

רבו ז"ל טוב שם הבעל שנתגלה שמיום מיומים,

הוא  גם ז "ל הבעש "ט והלא בו, המחזיקים החסידים

_________________________

ידו  שאין מי ולכן המובחר מן למצוה היינו מקומות בכמה בגמרא דגים שהזכירו ומה דגים דוקא שיתקנו הנגלה בדרך טעם

גמור  חיוב לקנותו הוא מחויב הראשון אהרוג דהתם שליש עד מצוה מהידור יפה עולה דמיונו אין הוא שכן וכיון פטור משגת 

יכול  שהרי עונג מצות  הידור משום הוא הדגים חיוב עיקר הכא אבל מצוה הדור משום זה חיוב על שליש  להוסיף  צריך לכן

על  שליש עוד להוסיף  לנו ומנין מצוה הידור זה נקרא מ"מ  חשובים יותר הדגים אם ואף  חשובים אחרים בדברים ג"כ לענג

ע"כ. דבריו). העתקתי לא (ולכן ההידור



לנפשך  חכמה דעה כ 

ולא  ז "ל, האר "י  דברי ויסודי  שרשי  על התחקה

כת שתהיה עצמו ז"ל האר "י  אחרי  כזאת  מצאנו 

בשורש  הבעש"ט חידש זה ומה בו, דבקים מיוחדת

גדולה  עדה אחריו שהמשיך עד הזה החסידות 

הרה"ק  לו והשיב ועיר. עיר  בכל כתות  וכתות 

היות ונעים, נחמד משל בדרך ז "ל שפעם מוהר "צ

מלך , להם לבחור  אחת מדינה בני  הוצרכו אחת 

במדינה  ששם ממרחקים קול להם נשמע והנה

בנוי ונעלה נפלא אחד אדם שם יש מאוד רחוקה

קווצותיו רואי וטוב עינים יפה ובחכמה ובקומה

מושלם  שהוא עד נקי  כעמר  רישי ' ושער תלתלים

זולתו, למלוכה ראוי  כמהו  ואין המעלות בכל מאוד 

אפשר  היה לא לבינו שבינם המרחק  גודל לפי אך

ומעלה  מעלה כל מעלותיו פרטי להשיג כלל להם

שהוא  שמעו כלל שבדרך אע"פ  הוא מה לו  שיש

לא  ורבים נפלאות , במעלות מצויין  מרבבה דגול

לפניהם  בא אשר  עד  דבר , שורש  הבינו ולא ידעו 

בעיניו וראהו  ההוא במקום שם שהיה אחד איש 

בפני ופרט פרט כל לפניהם לתאר  יכול היה וזה

אדם  בני  קצת בלבות דבריו  נכנסו  ולכן  עצמו 

שאינם  העם מרבית  אבל דבריו, מבינים שהיו 

יכלו לא בלבדה, שמועה פי  על  הכל להבין  ביכולת

אחד  חכם הפליא אשר  עד  עדיין , הדבר  להבין 

לפני ולהראותו  כל לעין ולהציגו  להביאו  לעשות 

אליו נהרו זה ידי  ועל בו, ולהסתכל לראותו  הרוצה

וישימו באהבתו נפשם ודבקה שלמים וכן  רבים

והבינו מעצמם ראו  כי  בראשו מלכות  כתר

מובן , והנמשל המלוכה. יאתה אליו רק  כי בשכלם

פרסמו אשר הראשונים היו  וחביריו  רשב"י הנה כי

האידרות בשני  ובפרט הקדוש הזוהר  בס ' וגילו 

דבריהם  והעלימו ליראיו  ה' מסוד  מעט קדושות

דור  התיקון עולם נתגלה אשר  עד  מאוד , מאוד 

אשר  את  ולספר לפרסם בא הוא ז "ל, האר"י רבינו 

הקדושים  דבריו  כל אך ז "ל, וחביריו  רשב"י  העלימו

העליונים  האורות בעניני  הם ז "ל האר"י של

כל  כי דא סביל מוחא כל ולאו  עליונים ובעולמות

וברוחנייות למעלה למעלה בשמים הם דברים

אדונינו קם אשר  עד  יחכמו, רבים ולא העניינים

איש  הקדוש הגולה בני  כל של רבן ורבינו  מורינו

גילה  הוא עלינו  יגן  זכותו  טוב שם הבעל אלהים

בכל  הזה, התחתון  השפל בעולם גם האלהות  את 

שום  בו  שאין  התחתון , באדם ובפרט ופרט, פרט

יהיה  שלא מה תנועה, שום ולא אבר שום לא דבר ,

בכל  וכן בו, וגנוז ונעלם הטמור  אלוהיי  לכח לבוש 

מינה, פנוי  אתר  ולית בעולם, הנמצאים הדברים

כביכול, ליוצרה צורה שמדמין  הצדיקים כח וגדול

יחודים  בו  שאין  מה ודיבור תנועה שום שאין

התחתון  בארץ נברא אדם וכל ונפלאים נוראים

בעליון , ולרמוז בתחתון  לעשות ונפלאות , לגדולות

ב"ה  הש"י בדבקות עצמו  את לקשר  איך לנו והורה

שדרשו ע"ד  בטלות  בשיחות  ואפילו  פעולות , בכל

ע"ב) דכ "א חולין (סוכה שיחות זהו יבול לא ועליהו

המלך  את לנו  הביא ובזה חכמים, תלמידי  של

הוא. ברוך הקדוש  המלכים מלכי המלך  לעינינו 

.עכ"ל 

ïëå [ åוהאמונה היחוד  שערי בספר  (בפתח מובא

השערים) הקבלה ומבוא שגילוי שהא

והיא  הקב"ה, לפני  שמחה הוא האחרונים בדורות 

הוא  היחודים כשעסק  דוקא הוא עלינו, המגינה

יהיה  שלא היינו הק', הבעש "ט רבינו  בדרך

בלב  הק ' דהשמות  הק ' האותיות  על ההסתכלות 

קודש  ובאש  הגשמיות  בהתפשטות אלא  יבש 

וכו ' ודבקות ויראה .â דאהבה

_________________________

הוא ג . הגילוי ועיקר אופנו, לפום אחד כל פלאותיו וסתרי הזאת  החכמה גילו לברכה זכרונם שהמקובלים הגם והנה שם, וזל"ק 

זכרונו  והוא הקדוש , הזוהר מסתרי וגילה שערים, ופתח חכמה, תעלומות  גילה אשר לכרכה זכרונו האר"י ובכתבי הקדוש  בזוהר

ומשלים  חידות כמו הסתרות  בכמה זה הסתירו כן פי על ואף לפניו, היו אשר מכל הזאת החכמה בגילוי לעשות הפליא לברכה

בהגשמה  כפשוטן, כמעט הדברים תפסו האחרונים מהמקובלים רבים כן על אשר דבריהם, מבין ואין עזקאן, באלף וחתומים



תשע"ו  בלק פרשת דא"ח כא ליקוטי 

'éçáá úåéäì  äìá÷ä  äìåìò úåãéñçä êøã àìì

äìéìç úéùòî äìá÷å  óåùéë

àìáå [æ ליפול ח"ו אפשר  החסידות תורת

רביז"ל קכ )למש"כ  סי' תנינא (לקו"מ

בבחי ' הוא הרי  כוונות  לכוין ראוי  שאינו שמי

ח"ו שאין ãכישוף  באופן  הק' שמות  לכוין  שעלול ,

ח"ו, עצמו  ובישות בכח אלא להש"י, ביטול לו 

ימשיך  הק' שמות שיחשוב שע"י וסובר  שחושב

ח"ו עצמו  בכח ח"ו)שפע גניבה כמו וזה (והרי"ז ,

והר "ז  מעשית, קבלה של החמור  האיסור בבחי '

הדורות ובכל ח"ו , הרשע בלעם של תלמידיו  בבחי '

לה' ביטול ללא הק ' בשמות שהשתמשו  כאלו היו

בדרך  משא"כ  ה"י , כישוף  בעל בבחי' והר "ז

וכמו הביטול, ענין  את  והדגישה שדיברה החסידות 

הבעש"ט  עניני מעיקרי  שאחד  וקבלתי  ששמעתי

ביטול  היינו ביטול, של ללשון  הקבלה כל את שהפך

עול קבלת של -לה' המלכות ספי' – העשיה (עולם

טבעית ב"ן) ויראה אהבה של ביטול ,– יצירה (עולם

_________________________

שיהיו  לברכה זכרונו וויטל חיים רבי הרב ותלמידו לברכה זכרונו האר"י של כוונתו היתה לא ובודאי בעדם. יכפר השם רבה,

בהקדמתו שביאר זה מהו כן אם בסתימתן, כהוייתן ברוך הדברים הקדוש לפני  שמחה הוא האחרונים בדורות החכמה שגילוי
עלינו  המגנת והיא הסתרות הוא , בכמה והסתירם לפניו, היו אשר מכל סתם לברכה זכרונו הוא אשר הזה, בגילוי הועיל ומה ,

והראיה  האלו, בדורות  הקדושים דבריו ביאור על הקדושה כוונתו היתה ודאי אלא שעריו, באי לכל כידוע גשמי, בגוף להמשילם

אור  את  הוי"ה שהאיר עד דורות, כמה סתום שהיה היה וכן שנים, מאה אחר עד הקדוש חיבורו את  יגלו שלא אומר שגזר

והוא  לברכה, זכרונו טוב שם בעל ישראל רבי הרב מורינו האלקי הקדוש  נחית , שמיא מן וקדיש  עיר הוא הלא וקדושו, ישראל

ב  הקדושים, דבריו לבאר תעלומות התחיל וגילה לטוב, זכור אליהו אליו נגלה אשר השמים, מן עליו הופיע אשר קדשו רוח

אחזה  ומבשרי כ"ו) י"ט (איוב שכתוב כמו הגוף , עם הנפש התקשרות מבחינת  הרבה, משלים ותיקן וחיקר ואיזן הזאת , החכמה

קצת  בו שיהיה ודעת טעם במציאות השכל אל לקרב לקופה, אזנים ועשה ישראל, את  להושיע  החל לברכה זכרונו והוא אלוה,

יתברך  יחודו נתפס  ולהיות האלו, הקדושים דברים ביאור פי על תמה עבודתו לעבוד העובד יכול שיהיה בכדי והבנה, תפיסה

בהתקשרות  ויורד מטפס ועולה מטפס  להיות  יתברך  ביחודו נפשו ולקשר דיליה, שיעורא לפום וחד חד כל ואחד אחד כל בלב

אשר  עדן, נשמתם עליון קרושי הזמן גאוני הקדושים לתלמידיו הקרושים דבריו נשמעים היו כאשר יתברך, אליו העולמות 

הקרושים  דבריו לבאר ובינה, שכל ברוח  לתלמידיהם קדשם ברוח כן גם השפיעו לברכה זכרונם והם הקדושה, תורתו אור קיבלו

עכל"ק . כספירים. המאירים

זכרונו ד . רבנו והבין כדרכו, השם בעבודת לברכה, זכרונו רבנו, עם מדבר שהיה לי, סיפר שלומנו מאנשי אחד שם, זל"ק

ולא  בזה, עוד יעסק  שלא לו, ואמר מאד לברכה, זכרונו רבנו, עליו והקפיד בתפלתו, כונות  לכון קצת עוסק שהוא לברכה,

אף  פקדתו, פי על לברכה, זכרונו האר"י כתבי למד האיש  שזה פי על (אף כפשוטו המלות  פרוש יכוין רק כוונות , עם יתפלל

כמו  הוא כונות עם כשמתפלל לזה, ראוי שאינו שמי לברכה, זכרונו רבנו לו ואמר כלל) כונות  עם שיתפלל רצה לא כן פי על

סנהדרין  כד ראש-השנה עה (שבת  לברכה זכרונם רבותינו, ודרשו י"ח), (דברים לעשות " תלמד "לא נאמר בכשוף  כי כשוף,

להבין  אם כי אותם ללמד צריכין שאין להבדיל, הכונות  בענין הוא כך ולהורות ' להבין למד אתה אבל לעשות, תלמד 'לא סח)

יתברך, להשם דבקות  היא התפלה עיקר כי ואמר לזה, ראוי שאינו מי בתפלה, לכונם דהינו עמהם, לעשות לא אבל ולהורות ,

בדבורי  מאד ודבוק סמוך  הלב אזי בו, שמדברים בלשון, כשמתפללים כי בו, שמדברים לעז , בלשון להתפלל יותר טוב והיה

יכול  אדם כל שלאו (מחמת התפלה סדר הגדולה כנסת אנשי לנו תקנו כבר אך יתברך  להשם ביותר עצמו לדבק ויכול התפלה,

פרוש  לכון רק  הוא העקר אבל לנו שסדרו כמו הקדש בלשון להתפלל חייבים אנו כן על כמובא), לעצמו, התפלה סדר לסדר

יתברך. בו ומתדבקין מתקרבין זה ידי ועל ודבר, דבר כל על יתברך  השם לפני שמתפללין התפלה, עיקר שזהו כפשוטו, המלות

וזה  אומר, שהוא מה אזנו שיטה רק המלות , פירוש  בדעתו לחשב צריך אין ירושלמי, כגון תמיד הקדש בלשון שמדבר מי והנה

פירוש ע  הם וכו' לברכה זכרונו האר"י של הכוונות  כל אצלם במעלה, הגדולים האמתיים הצדיקים ואצל בתפלה כוונתו יקר

עכל"ק . הכוונות . כל כלולים שלהם המלות  שבפירוש המלות,



לנפשך  חכמה דעה כב 

מ"ה) – הז"א שכליתספי' ויראה אהבה של ביטול ,

הבינה) ספי' – הבריאה אלקי (עולם באור  (עולם ביטול

ע"ב) – החכמה ספי' – בעצםהאצילות ביטול (עולם ,

הכתר) ספי' – ספי 'א"ק  של לשון שהוא [ובלקו "מ

של  לשון  במקום 'שפלות' בלשון מדבר – הבינה

העניו – משרע"ה של הדרך וזו הך], והיינו ביטול,

ימ"ש . הרש "ע בלעם  לעומת  האדם, מכל

ìåèéáä êøã –––– úåãéñçä êøã

åæå [ç שגיל החסידות  הביטול דרך דרך את  תה

משרע"ה דרך שזו הרשע)לה', בלעם ,(מול 

המגיד  רבו  בשם התניא בעל הרב וכמש"כ 

בחי ' שהוא החכמה בספי' רק אוא"ס שהתגלות

אליו, שבטל במי אלא שורה ה' שאין  הביטול,

לצדיקים, הביטול ענין  את גילו החסידות  וגדולי

עצמו שמבטל כפי  היא לה' ביטול על שהראיה

חז"ל דברי  בבחי ' בשלח)לצדיקים, פר' (מכילתא

המאמין  שכל עבדו , ובמשה בה' ויאמינו  עה"פ

העולם  והיה שאמר  במי  מאמין  כאילו  נאמן ברועה

לאו) שומע אתה הן לצדיקים (ומכלל  ביטול שכשאין ,

עבודתו כל ואז להש"י, ביטול לו  שאין מוכיח הר"ז 

ח"ו הם השמות כוונות כל ואז  עצמו  ובכח בישות

ח"ו. לקלי ' הכל והולך כישוף  בבחי'

è"ùòáäåבעולמות העבודה כל איך  גילה הק'

האדם  ובנפש בגוף הכל העליונים

אחר , עולם על מרמז האדם מגוף אבר שכל למטה,

מרכבה, שבגופו אבר  כל לעשות  צריך  והאדם

מרכבה  העליון , לאור בטל הגוף  שיהא היינו 

על  תמיד להתפלל החסידות דרך  וזו  הק', לשכינה

אמיתיים, לחיים זוכים הביטול וע"י  הביטול, ענין 

הביטול. ע"י בקדושה נכלל דבר  וכל

 æ"áæ  åîçìéù ïúéåìäå øáä øåù ïééðò øåàéá

øéëæäå [ èבליקוטי המובא את  זה בענין  עוד 

התניא בעל מהרב פר'תורה (ריש

זב"ז שמיני) שילחמו והלויתן  הבר  שור  בענין

וזל"ק , הבר , שור את  הלויתן  שישחוט עד לעת "ל

רבה במדרש איתא בו. לשחק יצרת זה (פ'לויתן 

פי"ג ) צדיקים שמיני של קניגון  הם ולויתן  בהמות

וקורעו בקרניו  ללויתן  נותץ בהמות  כו' לבא לעתיד

כך  ולא כו' ונוחרו בסנפיריו  לבהמות  נותן  ולויתן

שוחטין  ולעולם שוחטין  ובכל שוחטין הכל תנינן

תצא, מאתי  תורה חדוש  עד  כו ' קציר  ממגל חוץ

את הלויתן שישחוט זו  שחיטה אז יתיר  שהקב"ה

הבר  שור  ענין  זה אלו ובהמות בסנפיריו , הבהמה

בהמות ע"פ נ ' סי' בתהלים יונתן בתרגום (וכמ"ש 

א') ע"ה ב' דע"ד  בב"ב ועיין כו' בר ותור אלף ,בהררי

כי הענין הבר, שור  עם דלויתן  זו קניגי  ענין  ולהבין

בסתר  שהם אותן הא' צדיקים, מיני  ב' יש 

יחודים  לייחד  הלב בכוונת  פי ' ברוחניות  שעבודתם

כשהיה  רשב"י  וכגון עליות . ובבחינת  עליונים

שבודאי שנה י"ג לקיים במערה יכול היה לא

ניזונים  היו  לא שהרי מעשיות מצות  כמה במעשה

קיים  לא א"כ  להו דאיברי  דמיא ועינא מחרובא רק 

וסוכה  ואתרוג היין  על וקדוש  בפסח מצה אכילת 

והב' וכו' זו בבחינה גם ג"כ  היה האריז"ל וכן כו'.

בגשמיות שעבודתם בגילוי שהן צדיקים אותן הם

ג"כ  שהוא בחגך ושמחת  מעשיות המצות  בקיום

הוא  והשמחה הוי ' מועדי  עליונים אורות  המשכת 

ומתגלה שנמשך  ב"ה א"ס אור  בפ'הגילוי  (וכמש"ל

וקא צו) בעובדא המצו' ע"י  הוא זו  והמשכה

בבשר  אלא שמחה אין הבית שבזמן כמארז"ל

יו "ט  בכל מביאים שהיו  שמחה שלמי מצות דהיינו

ועיקר  וכדלקמן. ביין אלא שמחה אין  ועכשיו  כו'

מ"ת ע"י ובשבועות מצה ע"י בפסח ההמשכות

א"א  זה ובלעדי  ומיניו  ולולב סוכה ע"י ובסוכות

כלל ונוני להמשיך  לויתן מבחינת שהיה רשב"י (אבל

כשהיה  ההמשכות המשיך כנ "ל  ביבשתא דאזלין ימא

כנ "ל ) כו' ועליות  יחודים ע"י איבמערה באמת והנה .

להגיע בל"א)אפשר רירען ע"י(אן ית' אלקותו 

של  רוחניות עבודה ע"י  אלא הגשמיות עבודה

אלו כדגים ימא נוני  נקראים הם הנ"ל הצדיקים

עלמא  מבחינת  הם כך עליהם מכסה שהים



תשע"ו  בלק פרשת דא"ח כג ליקוטי 

צדיקים  שהם ודור  דור  בכל וישנם דאתכסיא

ב"ה  לא"ס העולמות המחברים והם כו ' שבסתר 

עכל"ק . וכו '.

ùøéôå בשו "ע מובא שע"כ רמז  בדרך  עפי"ז

ס"ב) קעג  סי' בנט"י(או"ח הפסק  לעשות

בחי ' להראות  הבשר , לאכילת  הדגים אכילת בין 

מעל  הם שהדגים שונות  דרגות ב' שהם הבדלה

לאכילת כהכנה אינה שהנטילה והיינו  הבשר ,

היינו בבשר, הדגים יתערבו  שלא אלא הבשר ,

לזכור  שיש  להו"ק, הג"ר  בין  מסך לעשות  שיש

שהדגים העליונים)האמת  הצדיקים מעל (גדולי הם

וכו')הבשר  והרבנים הש "י עובדי המסך (גדולי בבחי'

כמה  [וסיפר הבי"ע לעולמות  האצי ' עולם שבין

בתכלית בטלים שהיו  הרבנים מגדולי  מעשיות

הצדיקים, הצדיקים לגדולי הרי שבשורש  כנ"ל (והיינו

ובעצם  בשורש  גבוהים הם הדגים שבבחי' העליונים

הבשר) שבבחי' הרבנים ההוראה מגדולי גדול וכמו ,

בתכלית יושב שהיה זצ"ל מברעז 'אן המהרש "ם

הר "י הרה"ק  רבו אצל מריה קמיה כעבדא הביטול

ג  התורה שר  בדורינו וכן זי "ע, אב"ד מטשארטקוב

הרה"ק  לפני גמור בביטול נכנע היה זצ"ל טשעבין

הר"א  הרה"ק וכשהיה זי"ע, מבעלזא הר"א

טשעבין , גאב"ד קמיה שאלה שולח זי"ע מבעלזא

היה  איך השליח אצל טשעבין  גאב"ד מברר היה

שיהא  מבעלזא הרה"ק של קדשו  רצון  נוטה נראה

מורה היה ולפ "ז המעשה הפסק , בכל  (ואכמ"ל

.שסיפר)

ìë ãáìî  äîöò éðôá ÷ìá 'øô åðî òåãî

äøåúä

øùé÷å [éדברי בהקדם השבוע, לפר' זה ענין כל

ע"א)חז "ל יד  דף בתרא שאמרו(בבא

בלעם', ופרשת ספרו  כתב רבינו  'משה בקדשם

בלק  פר' שהוציאו שנא מאי המפרשים והקשו

[וידוע  עצמה בפני למנותה כולה התורה מכלל

זי"ע החת"ס מרן זקינו שנו)מש"כ  סי' יו"ד  (שו"ת

כולה  התורה מכל היחידה שהיא בלק פר' בענין 

בלבד  משרע"ה נבואת  רק  יש äשכולה ועפ"ז  ,

_________________________

אחדה. בדבר לעורר לי ויש  שם, בלעםזל"ק מפ' חוץ ראיה  עדי בעצמנו אנחנו שאין דבר שום התורה  בכל לנו אין הנה 
יתרו  חוץ ראה שלא בחוץ ישראל מכל אחד נשאר ולא רבוא ס' לפני ונעשה עינינו ראו הכל את ומדבר מצרים מופתי כל כי

מנחילים  האבות ואין בעיניו, ראה שלא אחד נשאר לא זה זולת  מבחוץ, משה בני נשארו ע"א) קט "ז  (זבחים בא תורה מתן אחר

דרשות  בספר רמב"ן כ' כבר והפלגה והמבול עדן בגן נחש  ומעשה עולם חידוש ואפילו בעינינו, ראינו כאלו וה"ל לבניהם שקר

אל  פה דיבר והוא וגירושו ג"ע  ומעשה ואם אב בלי יחידי עצמו  ראה הראשון אדם הרי תמימה) ה' תורת דרשת (ריש  הרמב"ן

והפלגה  מבול מעשה עם הנ"ל כל ממנו וקיבל שם כשמת  יעקב הי' חמשים בן כי ע"ה אבינו יעקב של רבו נח  בן שם עם פה

לזקן  הנעשה כל הדורות ובכל מאבותיהם כן קבלו ההוא הדור וכל ואהרן משה לבניו ואמרו מלוי שמע ועמרם לבניו סיפר והוא

מי  כשגעון ה"ל מצות  סידורי כל ואמנם תורה, וספורי במעשיות  זהו להכחיש וא"א ממש  בפניהם נעשה כאילו הוא הרי זקנים

האמור  טוטפת זהו לנמר העולם והטעה מצחו על אחת  בקרן ויצא תפילין להניח והמציא אחד קם מהדורות שבאחד שיאמר

ואחריו  ע "ה רבינו משה ועמנו סיני הר על עמדנו מיום מאבותינו ראינו ולא שמענו לא זה ויאמרו העם ירגמוהו הלא בקרא

בענין  הדבר לשנות  יכול מי קרבנות  מעשה וכל מינים וד' סוכה בענין וכן דבר לחדש  לבו ימלא מי ונביאים וזקנים נון בן יהושע

נחזור  וכו'. הזה היום עד תלמידיו ותלמידי ותלמידיו ממרע "ה בעינינו ראינו כך לא אם ונביאים זקנים לפני ויום יום בכל הנהוג

בלעםלהנ"ל מפ' חוץ בעינינו ראינו כולה  התורה אליו כל שבא בלעם אחד קוסם ובין מואב מלך  בין הי' מה לנו הגיד מי

במדבר  שרויים היו וישראל בסודם, בא מי לברכה ונהפך לקלל ושרצה מזבחות  שבנה ידע  ומי הביאו ומי בא ולמה ארצו אל

ההר  מראש עליהם שמביטים מדבר יושבי ידעו מאין למרחוק המדבר אל למטה וראו הפסגה בראש  מואב בארץ עמדו הם ואם

יעץ  מה נא זכר ה') ו' (מיכה צווח והנביא הדברים נכתבו ית "ש הקב"ה מפה ורק  ידע לא מרע "ה ואפי' עליהם, ושמנחשים הזה

עכ"ל. וכו'. אחד ה' אלקינו בה' כופר הוא הרי בלעם בפ' מסתפק  רק  ובמצותיה התורה בכל המאמין והנה וגו'. בלק
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בדרך  בזה ופירש  לחוד], בלק  פר ' מנו  שע"כ לתרץ

מעלתו ניכר  בלק  דפר' זה בענין  שהנה רמז 

הרשע בלעם לעומת  משרע"ה של (להבדילהגדולה

לטומאה) קדושה בין הבדלות  אלפי ידוע אלף שהנה ,

חז"ל תשא)דברי  כי סו"פ יד פר' ולא (שמו"ר עה"פ 

העולם  באומות  אבל עוד  כמשה בישראל נביא קם

מישרים המגיד בזה ומפרש בלעם, ומנו  (ועודקם,

בדרגותספה"ק ) גדול היה ימש"ו הרשע שבלעם

והנה  הקדושה, בדרגות ממשרע"ה יותר  הטומאה

דאדון  הנוראה בדרגתו  השגה שמץ לנו  דאין  ודאי 

לדבר  רשות  לנו  שיש  אלא משרע"ה, הנביאים ואב

הש "י לעבודת הנוגעת  מסוימת הבחנה מאיזה

לדרך  הקדושה דרך בין  ההבדלה שורש  שהיא שלנו

ה"י. הטומאה

 ïåùàøä íãà àèçá úîéåñî 'éçá

 àåäå [àé התניא בעל מרבינו  דאי' מה בהקדם

בענין  מסוימת  בחי ' שפירש זי"ע

אין  שודאי  כמ"פ וחזר מורנו [והדגיש אדה"ר  חטא

עירובין  בגמ' וכדאי' אדה"ר  בחטא השגה שמץ לנו 

ע"ב) יח היה(דף גדול חסיד  פר"ח שאדה"ר (עי'

ע"ב  לח דף ע"ז )å בסנהדרין הזהרה בזוה"ק  אי' וכן ,

הבנה  שאין  שידעו לפרסם עצמו  אדה"ר שביקש 

אלא  וכו', כפשוטו אינה והיא בחטאו , א' לשום

דלהלן  ענין  לנו גילה התניא בעל רבינו שסוכ "ס

בע  דרך  עבודתללמדנו  יש כנ"ל שהנה בודה"י ],

העונג לדרך מקושרת  שהיא הק' (וכמ"שהיחודים

מצות עיקר מקיימים בו הק ' השמות כנגד הוא שהד"ג

אצלו  שיש למי הק' היחודים שטבע והיינו שב"ק], עונג

מייחדים  שבהם דחכמה ואורות  (מוחין הק' המוחין אלו

האדם היחודים) לנפש ועונג אורות מביאים שהם

המייחדם.

äæáå ליקח יכוין האם לאדם הנסיון ענין ישנו 

לעצמו והעונג ולהתענגהאורות (ליהנות

ח"ו) עצמו הנאת  עבור אלו מטרתומאורות  שכל או 

בדבקות ידם על להוסיף כדי  האורות  בלקיחת 

שאין  בדבקות, מוסיף שהעונג ית "ש , הבורא

בהקדמת וכמ"ש  בעונג, אלא בה' דבקות  שלימות

סנהדרין  רש"י בשם טל ודבק )האגלי  ד"ה נח (דף

להדבקות, נצרך  שהעונג האג"ט משם שמוכיח

מתרי "ג  דאו' מ"ע היא הדבקות  מצות והלא

האורות בלקיחת  מצוה ישנה וע"כ המצוות ,

ובו מצות  קיום עבור  הק ' דהיחודים והתענוגים

כנ"ל. תדבק

 úåøåàä úçé÷ì ––––  òùøä íòìá úìéôð ùøåù

åîöòì âðåòäå

åäæå [ áéהקדושה בין  החילוק (משרע"ה)שורש

ימש"ו)לטומאה הרשע ,(בלעם

כנ"ל  אלא לעצמו האורות  מחפש  אינו  שמשרע"ה

בלעם  משא"כ השי"ת , ורצון מצות  קיום עבור 

ע"פ  לפרש ויש עינים', וגלוי  'נופל בו נאמר  הרשע

שהיה  היתה הרשע בלעם נפילת  ששורש  הנ"ל

השגת ענין על מרמזים ש'עינים' עינים' 'גלוי

החכמה אורות  נקראים ולקיחת  שהחכמים (וכדאי'

העדה) משרע"העיני עבודתו(להבדיל )משא"כ כל

במאמר  בארוכה בזה [ועיין לבדו . לה' בלתי

מתורת לזה מקורות שהביא מאליהו  במכתב

ואכמ"ל]. הגר "א

äãåáòä êùîäì äãåáòä  úìéçú ïéá ÷åìéçä

óéñåäå [âéזה בענין  האורותשגם (דהרגשת

הנ "ל ) היחודים הבחי 'בעסק שייך 

_________________________

באו ו. נחמן ורב יצחק ור' רב פי' כו'. היה בערלתו מושך  אומר יצחק  ר' בזה"ל, שכ' ע"ב) לח  (סנהדרין חננאל רבינו בפי' עי'

ראיה  ומביאין היה, השכינה בעיקר וכופר היה ערלתו ומושך כמותינו, היה מין הראשון אדם כי אומרים המינים כי להודיע 

חס התלמוד חכמי אבל באלו, כיוצא כל פירוש וכן להם, שתשיבו מה ללמד בתשובתם זהירין הוו הפסוקים, מאלו לדבריהם

ע"כ. הדין. ליתן עתיד הפירוש זה זולתי והמפרש  פגם, בו כיוצא ועל הראשון אדם על שאומרים



תשע"ו  בלק פרשת דא"ח כהליקוטי 

א  יעסוק  לעולם והיינושל וגו ', לשמה שלא דם

בזה  אין היחודים לעסק  האדם כניסת שבתחילת

אף  שבהם והעונג מהאורות בעצמו  שנהנה פגם

בטרוניה  בא הקב"ה שאין  לעצמו , האורות  שלוקח

להיות העבודה בתחילת תיכף וא"א בריותיו עם

הק' הבעש "ט רבינו  דברי מעין  וזה כראוי . מזוכך 

חוקת ) ר"פ עה"ת  שהיא (בעש "ט הגאוה לענין בנוגע

העבודה  תחילת  על קאי  שזה טמאים מטהרת

ואינה  לעבודה"י  האדם מכניסה הגאוה שאז 

פגם  אז זוכה æ נחשבת העבודה בתחילת  ואז ,

דבקות היינו  מזוככת, שאינה בה' דבקות לבחי '

האור בה המורגש )שמרגיש ולוקחה (דבקות

חפץ  ללא בעצמו  בהי"ת  בדבקות שיחפוץ לעצמו ,

יוכל  מזה ואח"כ כלל, האורות על העונג בהרגשת 

התיקון  לדרגת ולהתעלות  בלשון לשוב (הנקראת 

נח"ר) להשפיע ע"מ לקבל הסולם שוב בעל  שירצה ,

עצמם  בהם להתענג למען  ולא האורות  בקבלת

בהש"י בדבקותו  לו שיוסיפו למען  (שאין אלא

כנ "ל ) בעונג אלא הדבקות רצון שלימות  שזהו ,

קרובו עם בו  כשנדבקים ית ' לפניו  והנח"ר השי"ת 

ית"ש  אלקותו  על עצום ובעונג גדולה באהבה

לזה. יזכנו  השי"ת 

ä"òøùî çëá –––– äìåàâä  úåøåà ––––  ÷ìá 'øô

äæáå [ãé חז"ל שהדגישו הא מתפרש 

בלק , פרשת  כתב שמשרע"ה

בה  שנאמרו  היחידה הפרשה היא זו פר ' דהנה

ברמב"ם  [וכדאי' העתידה הגאולה על נבואות 

ה"א) מלכים מהל ' עתיד (פי"א המשיח המלך  וז"ל,

לממשלה  ליושנה דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד 

ישראל  נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה

מקריבין  מקודם כשהיו בימיו  המשפטים כל וחוזרין 

מצותה  ככל ויובלות שמטין  ועושין  קרבנות

מי או  בו  מאמין שאינו מי וכל בתורה, האמורה

הוא  בלבד  נביאים בשאר  לא לביאתו  מחכה שאינו 

התורה  שהרי רבינו , ובמשה בתורה אלא כופר 

שבותך  את אלהיך  ה' ושב שנאמר עליו העידה

בקצה  נדחך  יהיה אם וגו' וקבצך  ושב ורחמך

ה', והביאך  וגו ' íéøáãä השמים åìàå

 íéøáãä ìë íéììåë  íä  äøåúá  íéùøåôîä

 íòìá úùøôá óà ,íéàéáðä ìë  é"ò åøîàðù

 íéçéùîä éðùá àáð  íùå , øîàð במשיח ,

מיד  ישראל את שהושיע דוד  שהוא הראשון 

שמושיע  מבניו  שעומד  האחרון ובמשיח צריהם,

ולא  אראנו אומר  הוא ושם [באחרונה], ישראל את 

_________________________

השם ז. לעבודת מזה לבא רמוזה הוא היכן אדומה פרה ענין על ששאלוהו ז "ל טוב שם הבעל שאמר מה נודע שם, זל"ק

מקום  מכל ובמעשה, בזמן הם שבפועל אף בשכל, נצחיות הם המצוות שכל זלה"ה טוב שם הבעל שלימד כמו תמיד, יתברך

התורה  שכל בשמו, ז"ל הבעש "ט  תלמידי כל שאומרים כמו נצחיות, ואלהותו אלהותו הוא התורה כי נצחיים, תמיד הם בשכל

בזמן  שאפילו אדומה פרה על ושאלוהו רמיזתה, מצוה מכל ללמוד שיש ושכל, חכמה בדרך זמן בכל תמיד להמצא צריכה

שמטהרת  גם ומה וכו', עשאום ומי ה') משנה ג' (פרק  פרה במס ' במשנה כדאיתא רחוקות , לעתים אלא נהג לא המקדש בית 

רחוק והוא טוב לא בדרך  מתנהג האדם אם שמתחלה הגבהות, ענין שזהו זלה"ה הבעש "ט  והשיב טהורים, ומטמאה טמאים

כן  גם שזהו הבא לעולם שיזכה בשביל או להתפארות , כמו לשמה, ושלא הגבהות, מצד הוא תיקונו התחלת יתברך, מהשם

יתברך  למענו דבר איזה שעושה עצמו את וחושב מעשיו, על שכר יתברך השם לו שישלם שראוי שחושב נסתר, גבהות 

ישאר  וח "ו לזה, לבא אפשר אי שמתחלה רק  שכר, לקבל יתכן והאיך  אנו, מה הבורא כח בלתי מצידנו ובאמת שמו,

אבל  לשמה, יבא לשמה שלא ומתוך ע "ב) ד"נ  (פסחים לשמה שלא ויעשה והתפארות בגבהות  לאחוז  לו והותר בחיצונייות ,

הטמאים  מטהרת הגבהות נמצא העבודה, תפסול ח"ו גבהות בו יתערב אם כי גבהות , סוג מכל ונקי זך להיות צריך בלשמה

ה' לפני יתועב גבהות  בהם יתערב אם שח "ו יתברך, להשם כבר שנתקרבו הטהורים את  ומטמא יתברך, מהשם הרחוקים

עכל"ק . וכו'.



לנפשך  חכמה דעה כו 

המשיח, מלך  זה קרוב ולא אשורנו דוד , זה עתה

כוכב זה דרך  מישראל שבט וקם דוד , זה מיעקב

הוא  וכן  דוד , זה מואב פאתי  ומחץ המשיח, מלך

בני כל וקרקר בחבל, וימדדם מואב את ויך  אומר 

עד  מים ומשלו  בו שנאמר  המשיח, המלך זה שת

אדום  ותהי שנאמר דוד  זה ירשה אדום והיה ים,

המשיח  המלך זה וגו ' ירשה והיה וגו ', לעבדים לדוד

וע"כ  עכ "ל]. וגו'. ציון  בהר  מושיעים ועלו  שנאמר 

ענין  כולה שהיא העתידה הגאולה שאף קמ"ל

שם  גם הרי בתורה"ק הגנוזים הק ' האורות  השגת

אורות שכל דמשרע"ה, המיוחדת  מעלתו ניכרת

ש 'היה  מ'ה בסוד הם משרע"ה מכח רק הגאולה

שיהיה.. ה'וא

 úøéîù  ÷æçì åðé÷ãö  çéùîã  úåãåñä éåìéâ

ä"òøùîã ö" îåúä

åðééäå [ åèבמעלת העיקרית  שהנקודה שאף 

'נביא  שהוא היא משרע"ה

הגאולה)המצוות ' ספר בריש  הרמב"ן ואין (וכלשון ,

ממצוות זה הוא כי  לשנות שיכול נביא שום

בך  ד 'וגם במאמרים בזה שהארכנו וכפי  התורה"ק ,

לא  בב"א שיבא צדקינו משיח שאף  לעולם' יאמינו 

משרע"ה, מתורת כלום ח"ו לשנות יוכל ולא ישנה

והבאנו וכו', מוחלפת תהא לא התורה זאת  כי

האורות וגילוי השגת  שבענין  שם במאמרים

על  נאמר בזה הרי  בתורה"ק הגנוזים הק' והסודות

וכו', ממשה וגבה מאד', ונשא 'וגבה צדקנו  משיח

חז"ל קמ"ל אף (ברמז)וע"ז הרי שבשורש  שהאמת 

הסודות ענין  שהוא הק ' האורות  השגת בענין 

יש  בהם גם בב"א, השלימה הגאולה בעת שיתגלו

היינו בלעם, פר ' את  שכתב הוא שמשרע"ה לידע

מתרי "ג  מצוה שום בה שאין זו  בפרשה שאף 

פרשתן)המצוות  בריש  הק ' השל "ה אלא (כמש"כ ,

בזה  גם הרי  לעת "ל שיתגלו  הגילויים מענין נבואות 

משיח  ע"י שיתגלו  והסודות  הגילויים שכל לידע יש 

והתנבא  שכתב בלעם בפר ' שרשם כולם צדקינו

יהא  שע"י  סוד גילוי שום שאין  והיינו  משרע"ה,

לא  התורה שזאת בפועל, המצוות בקיום שינוי

צדקינו משיח של הסודות  גילוי שכל מוחלפת , תהא

עוז  ויתר  שאר  ביתר התומ"צ קיום את לחזק יבואו 

ויראה  ואהבה דביקות  ביתר בפועל  המצוות (שיעשו

בהם) הגנוזים העליונים הסודות  [ובמקו "א כשיתגלו .

בטלות דמצוות  דאי' הא על הבעש "ט פי' הבאנו 

המצוות שיהיו  אלא ח"ו, כפשוטו שאינו לעת "ל,

באופן  אויר  נושמים שאנו כמו  ממילא נעשים

סודות גילוי  שכל הבאנו וכן עבודה, וללא דממילא

עיבור  בכח הכל יהיו  צדקינו משיח ע"י התורה

ה'וא  ש'היה מ'ה בסוד  בו שיתעבר משרע"ה נשמת

שיהיה].

íéâééñäå íéøãâä éðéðòá  úåøéäæä

øáéã [æè שעמד מזה' וגדר מזה ד'גדר ענין על

בלעם  את  להציל בנסותו  המלאך בה

גדרים  עשיית ענין  על רמז  שהוא מלחטוא,

הרשע  בלעם עושה היה שאם והיינו  וסייגים,

נופל  היה ולא נשמר  היה וסייגים גדרים לעצמו 

בענין  מקודם שהקיל אלא הטומאה, ברשת 

מהגה"ק  והביא והסייגים, והגדרים ההרחקות

להקל  היצה"ר שעיקר  זי"ע משקלאוו  הרמ"מ

לבחון  לאדם יש  ובזה והסייגים הגדרים בעניני

וסייגים  גדרים בעניני נזהר שהוא כמה עצמו 

רע. מכל ינצל שעי "ז 

ïëå במשעו "ל דהמלאך  העמידה בענין פירש

מוהר"צ  הרה"ק  שכתב הכרמים,

צבי עטרת  בספרו זי"ע דףמזידיטשוב (בפרשתן

ע"א) מ'צוה רט ש'כר ר"ת הוא במשע"ל כי 

היא  עבודה"י  שעיקר היינו ל'יכא, ע'למא ב'האי 

בלעם  כמו לא היינו לבדו , לה' בלתי  להיות 

שאין  לזכור  אלא לעצמו, האורות  שלקח הרשע

– מצוה שכר  אלא עלמא, בהאי המצוות  שכר

בהש "י לידבק  והחיבור הצוותא ענין שהוא מצוה,

המצוות. ע"י 



תשע"ו  בלק פרשת דא"ח כז ליקוטי 

äëìä éðéðòá úåðòì  åöôç àìù  íé÷éãöä éìåãâ

ãåò [æé שע"כ והבשר , דהדגים הנ"ל בענין  פירש 

הדגים  בבחי ' שהיו גדולים צדיקים היו

העליונים)הנ"ל בעולמות השטים ראיה בעלי (היינו

שולחים  היו  אלא בהלכה בשאלות עונים היו  שלא

בזה  וביאר  דווקא, הוראה מורי לרבנים השאלות 

בבחי ' היו הנ"ל העליונים שהצדיקים רמז  בדרך

רוב  מחמת  היינו בהוראה, האסורים יין שתויי 

– תורה של מיינה ושתייתם העליונה  צדקתם

רוצים  שאינם בבחי ' הם הרי  התורה, סודות 

יין, כשתויי בעוה"ז בהלכה הוראה (אףלהורות 

ולהורות הו"ק לעולם עצמם להוריד הצדיקים שיכולים

בכך ) חפצים אינם כלל  בדרך מ"מ שאף הוראה, והיינו ,

הדגים מדרגת הרי  השטים שכנ"ל העליונים (צדיקים

העליונים) העולמות  ממדרגתבכל  בשרשה גבוהה

בפשיטותהבשר ה' עובדי צדיקים – הו"ק (מדרגת

ושלמים) יראים ורבנים באמת, מ"מ ותמימות ,

לרבנים  נמסרה בעוה"ז  וההוראה ההנהגה

אמיתיים הוראה מורי  הבשר מובהקים (שבבחי'

.וכנ "ל )

 øúñðå  äìâðá  ìåãâä é"ò àåäùë ÷ñôä  úåîéìù

 ãçé

ùéå [çé' ספי בבחי ' שהיו  הצדיקים מגדולי

בו "ק , וגם בג"ר  גם שעסקו  הכתר 

שני -אור  – שניאור  שנקרא התניא בעל רבינו וכמו 

נקרא  וזה הכתר , ספי ' שבבחי ' יחד , ונסתר  נגלה –

שיש  היינו הלויתן , ע"י הבר שור  את  ששוחטים

וכמש "כ  בשלימות, יחד  הבחי' לב' שזכו צדיקים

ישראל  נר ספרו בסוף באריכות מגיד  הקאז 'ניצער 

למי נמסר  הפסק  שלימות שעיקר  הקנה, בשם

פסק  ובטל נכלל ואז יחד , ונסתר  נגלה שיודע

אל  החשיבות עיקר שניתן  הפנימיות  באור ההלכה

שחיטת בחי ' וזה שבו , הסוד שהוא ההלכה פנימיות 

כנ"ל. הלויתן אל הבר  שור וביטול

 ÷"äåæá øëæåîä  à÷åðéä  úâøã øåàéá

øáéãå [èé,הנ"ל בזוה"ק  הנזכר הינוקא מענין 

לא  שבתחילה בזוה"ק שם שיעוין

בידיו ברכהמ"ז  של הכוס  את להחזיק  בכוחו  היה

ידיו בשני לאחזו והוצרך  שניו כראוי , קטנות  (לרוב

שנים) חמש  כבן התחזק שהיה הארץ בברכת  ואח"כ 

וביאר  לבדה, ימין ביד  כראוי  הכוס  לאחוז יכול והיה

דרב  בנו היה שהינוקא מהזוה"ק הידוע ע"פ  בזה

בדרגת היה המנונא שרב ואי ' סבא, המנונא

כתר – לוחותהיחידה דרגת היתה שדרגתו (כדאי'

ו"ק הראשונים) בבחי ' הוא הינוקא בנו ולפי "ז  ,

זו בדרגה וע"כ השלימות , דרגת  אינו  שזה דיחידה

החכמה  אורות לקיחת  של הנ"ל הסכנה עדיין יש 

העבודה  שיהא כוחו  בכל להתחזק והוצרך לעצמו 

כנגד  'ארץ' הארץ, לברכת שהגיע עד כראוי,

העבודה  לעשות בכוחה התחזק ואז הק', השכינה

כנ"ל. לבדו  לה' בלתי

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כח

ואוצ"ח  רימונים  פרדס בספה"ק àáשיעור

'à øåòéù

÷"îøä [àספרו ספרי פותח בהרבה הוא (וכן

"יושב קודש ) הוי"ה דשם בר"ת

סודות כל שבאמת התחתונים", ומשגיח המרומים

הוי "ה  בשם נכללים כולם סוף  ועד מתחילה התורה

וכלב"ה הספי' כל  ונכללים נרמזים ב"ה 'הוי"ה' (שבשם

במקו"א) שהארכנו וכמו הקבלה, שבתורת ,הגילויים

דשם  בר "ת  החזקה יד  ספרו פותח הרמב"ם ואף 

כולה התורה כל שבאמת התורה)הוי "ה, נגלות (ואף 

לאמר  כתוב 'ובתורתך  היחוד, סוד לגלות  הם כולם

אחד ' ה' אלקינו ה' ישראל שמע התורה)– כל ,(שזהו

הקבלה  שכל היינו – הוי "ה שם הוא הקבלה שכל

דרך  עולמו שמנהג השי"ת  הנהגת על לימוד  הוא

הק ' ספירותיו  שלעשר קוצו – הוי"ה בשם (המרומזים

דז"א, ספירות ו'-ו' ה'-בינה, יו"ד -חכמה, יו"ד-כתר,

עם ה'-מלכות ) שמיוחד  ה' יחוד  מתגלה ידם שעל ,

ביתר  מתגלה ידם ועל פשוט, באחדות  הי "ס  כל

רביז "ל [ובלשון  ה' אחדות  ב שאת  סי' תנינא (לקו"מ

ו) המשתנותאות פעולות מתוך  המתגלית אחדות 

מה  שאף  כשמתגלה יותר , גבוהה אחדות שהיא

את מגלה האחדות  היפך  לכאו ' נראה שהיה

לא  ה' ש'אני עי "ז  ומתגלה ואכמ"ל], האחדות 

ואתה  העולם שנברא קודם הוא ו'אתה שניתי',

להלן . שיבואר וכמו העולם', שנברא אחר  הוא

 ìë [á איך ית "ש  אלקותו  לגלות  היא התורה"ק

ומיוחד" יחיד  "אחד לשון שהוא (שזהו

זה) סדר הרמ"ק ומבאר ושגור בתפילתהרגיל  וכאן ,

לעיין  ויש אחד ' מיוחד 'יחיד  הסדר כתב הרמ"ק 

'אחד  בענין הרגיל וההסבר הלשונות. סדר  בשינוי

אלקות גילוי  על מרמז  ש 'אח"ד' הוא ומיוחד ' יחיד

האצי ' עולם הספי'של ט' עם שם מתאחד (שאוא"ס

המרומזת  המלכות ועם ב'אח', דאחד )המרמז ,בד '

שהוא  אצי ' שמעל גבוהה דרגה על מרמז ו 'יחי "ד '

העקודים א"ק )עולם עולם על (או מרמז  ו'מיוח"ד' ,

בגילוי, אלקות שם שאין  הבי"ע בתוך  שאף יחו"ת ,

אף  יתהפך  שלעת"ל עד  אלקות , יש  שם גם בכ"ז 

בגילוי. אף באלקות למיוחד  בי"ע

 úîëç [â איך כללי באופן  מלמדת  הקבלה

ה' יחוד  של מציאות  את  למצוא

ויותר  יותר  האדם את ולהעלות  העולמות , בתוך

ממתיקים  ובזה ה', אחדות  במציאות בדבקות  גבוה

בקרבי אלוקי  אין  כי 'על וכדכתיב הדינים, כל

שומע  אתה לאו ומכלל האלה', הרעות  כל מצאוני

בעולם  אלקות גילוי  מביאים שיותר  שכמה הן,

את ומביאים הדינים, כל את ומבטלים מוציאים

נברא שעבורה לתכליתו  אלקותו העולם (שתתגלה

בתחתונים) ממשיכים ית"ש הקבלה לימוד ומכוח ,

ימחול  שהשי"ת  עוונות, ומחילת  רחמים של אור 

ועבירה  עוון שכל ישראל, בית  עמו  עוונות  את 

בו שמגלים סוד  כל וע"כ  אלקות, על הסתר  עושה

לעוונות תיקון הוא בספה"קאלקות לשון (ויש

נגלה) שנה בלימוד  כמו מתקנים קבלה א' יום .שבלימוד

çúåôå [ã חיים אוצרות  ספה"ק את האריז "ל

סוף  האין  מן כוללת  אחת  'הקדמה

_________________________

מוגה.א. אינו

זי"ע.ב. האריז "ל לרבינו חיים ואוצרות  זי"ע להרמ "ק רימונים פרדס בספר למתחילים החדש השיעור מתוך  קטעים



ואוצ"ח  רימונים פרדס בספה"ק כט שיעור

כל  שכתבו מה ידוע הנה אנפין '. זעיר עד

עצמותו מצד הוא ברוך  הבורא שעל המקובלים

וכו') ונבראיו לנאצליו עצמו לגלות שרוצה מה (מעל 

שאף  כלל, ביה תפיסא מחשבה לית אין בזה הרי

כל  אך הכל, את לבדו  עושה ית "ש  עצמו  שהוא

ולהתעסק לדבר שלנו הקבלה)הרשות תורת  (בלימוד

שלו שהאור  אורו , את  לגלות רוצה שה' בגילוי הוא

מתגלה  והשי "ת ית "ש , עמו באחדות הוא כביכול

סוף ', 'אין  הנקרא שלו האור גילוי דרך לנבראיו 

האין  הפשוט אורו  בגילוי  התגלה שהשי"ת  והיינו

נקטינן  מדוע חב"ד בספרי מבארים ובזה סופי,

לומר  צריך השי "ת שעל סוף ', 'אין הלשון בקבלה

אורו בגילוי  הכא מיירינן אלא וסוף, תחלה לו  שאין

השי"ת כשהתחיל כביכול תחלה לו  שהיתה ית"ש,

סופי, אין אור  בגילוי  אותו שהאיר  אותו , להאיר 

אוא"ס  בגילוי  עצמו  גילה שהשי "ת אחרי ואמנם

סוף , אין של זה בלשון להשי "ת קוראים אנו הרי

אף  הק', השמות בכל להשי "ת קוראים שאנו  וכמו 

בעצמו מגילוייו)שהשי"ת  למעלה שהוא לו(איך א"א

דרך  התגלה שהשי"ת  אחר מ"מ שם, בשום להקרא

איך  עצמו השי"ת  על מדברים אנו  הרי הק ' שמותיו 

הוא  וכן  אלו, הק' ושמות  גילויים דרך לנו שהתגלה

באור  עצמו השי"ת  שגילה הראשון הגילוי  לגבי  גם

הוא  בעצמו  שהוא אף הרי  סוף האין הפשוט

לדבר  רשות לנו יש אנו  מ"מ הגילויים, מכל למעלה

בגילוי לנו שהתגלה איך כפי  בעצמו השי"ת  על

האוא"ס .

ïëìå [äסוף אין  אוא"ס)כשמזכירים צריך (או הרי

מדברים  שאם מדברים, מה על לדעת

השי"ת על הכוונה הרי  הכל ועשה ברא שהוא

באוא"ס)בעצמו  לנו שהתגלה פועל (איך  שהוא

גדר  איזה ועושים וכשמזכירים בעצמו , הכל ועושה

סוף השי"תבאין  שעשה להלן באוצ"ח שיבואר (וכמו

וכו') באוא"ס שלוצמצום האור  גילוי על הכוונה הרי 

המובא  הרמ"ז לשון  וזהו ית "ש  בעצמותו שמאוחד

ע"ב)בע"ח יא וביאורים(דף  א)בהגהות  וזל"ק ,(אות 

שאינה  הנשמה כדרך  והוא עצמותו לאפוקי  אורו 

הגוף  בכל מתפשטת אורה רק  מקום מחזקת 

המתפשט  באור הם האלו  הדברים כל כך  להחיותו

האריז"ל  כתבי שכל כנ"ל והיינו עכל"ק. מעצמותו .

כביכול  המתשפט באורו עוסקים הקבלה וכל

הגדרות שום עושים אין  ית "ש  ובעצמות  מעצמותו ,

וכלל, כלל ביה תפיסא מחשבה שום שלית כלל,

בו שהתגלה מהגילוי רק  שמדברים מה כל אלא

ממציאותו לגלות  שרצה מה ית "ש  שגילה השי"ת ,

התגלה  אלא ובשלימותו בעצמותו  התגלה לא אך

כמו כביכול בו  האוא"ס  שכלול סופי האין  באורו 

השמש  במאור  הכלול השמש  וזיו ומשלאור (כלשון

בזה) על התניא בספרים המובא אחר  משל כמו או 

הוא  והאחד אלף , של במספר הכלול אחד  מספר

קטן  גילוי  אלא אינו אך האלף , במספר  ונכלל חלק

את האחד מספר  מבטא ואינו  האלף  ממספר

ממנו. קטן גילוי  אלא האלף מספר שלימות

ë"ùîå [å'אנפין זעיר  עד  סוף  האין  'מן האריז"ל

המלכות ) ספי' את מזכיר (ולא

עולם  על בעיקר הקבלה בכל מדבר  שהאריז "ל

ומאוחדת נכללת המלכות  ספי ' באצי ' ששם האצי '

עצמה  בפני בשם המל' עולה אין  ואז בז"א,

הדוכרא) ע"ש קרוי הכל  היחוד נקרא (שבשעת ואז ,

פורשת שהמלכות  אלא האצי', סוף  שהוא הז"א

בי"ע, עולמות  לכל שורש והיא מאצי ' ויוצאת  אח"כ

הבי"ע, עולמות  מענין האריז"ל כמעט מדבר  ואין

האצי ' עולם על בעיקרה מדברת הקבלה שחכמת 

בו ומתגלה מתאחד ית "ש  שאלקותו  עולם שהוא

שם  ית "ש  שאלקותו  הבי "ע עולמות על ולא בגילוי ,

.â בהעלם 

_________________________

ביחוד ג . ובי"ע מט "ט לכלול ולא בגילוי, ה' מתאחד ששם האצי' סוף  עד רק אחד' ב'ה' לכוין לב"י שאמר המגיד בשם ואמר

אלקות  שהכל במציאות ' 'אחד על הכוונה ש 'אחד' זי"ע  הרמח"ל שמבאר וכמו בגילוי, אלקות ממט "ט שעשה אחר טעות  היה שזה



לנפשך  חכמה דעה ל

ìéçúîå [æ הכל תחילת  כי  "דע האריז "ל רבינו

אי"ן  ונקרא פשוט אור  המציאות כל

אלא סו " פנוי אויר ושום חלל שום שם היה ולא ף

מהרמ"ז  הבאנו  וכבר סוף ", האין  אור  היה הכל

מדברים  אלא ית "ש , מעצמותו ח"ו  מדברים שאין

[עד  באוא"ס  עצמו השי"ת  שגילה מההתגלות 

לזה  קרא ושערים בהקדמות ואחלמה שבו  שבלשם

'íìåò ית"ש שאורו  אלא הנ"ל] על לרמז סוף ' אין 

וכנ"ל. ית"ש, עמו  בתכלית מאוחד

ë"ùîåאחרי היינו הכל' 'תחילת האריז "ל רבינו

בגילוי כשנתגלה הבריאה מחשבת 

ממדרגות להדיא האוצ"ח מדבר [ולא אוא"ס 

זי"ע, סרוג מהר"י בכתבי  המוזכרות יותר קדומות 

'הוא  של גבוהה היותר ממדרגה מדבר  לא וכן

אלא  בחסידות, ממנה שמדברים אחד' ושמו 

את השי "ת שגילה אחר האריז "ל מדבר  באוצ"ח

דאוא"ס בגילוי  הראשון עצמו  האמיתי (שהצמצום

בסמוך ) האריז"ל  שמזכיר העולמות  את  לגלות  כדי הוא

האור  גילוי בבחי' מעצמותו , כביכול גילוי שהוא

בפ"ע  השי "ת שגילהו עד  במאור קודם נכלל שהיה

לגילוי קרא זי"ע מליובאוויטש  [ואדמו"ר כביכול.

מבהיל, הכי צמצום אחרי  בבחי ' שהוא האוא"ס 

לעומת לחוץ המתגלה דאוא"ס  שהגילוי היינו 

אך  מבהיל, הכי צמצום בבחי' הוא ית"ש עצומ"ה

המושאל, לשון רק  הוא בזה  הצמצום (שאין לשון 

כלל ) צמצום בלשון כזה גבוה במקום ואפי 'משתמשים ,

הראשון  הצמצום אלא כפשוטו, שלא צמצום בבחי '

צמצום  ה' שעשה באריז"ל בסמוך המוזכר זה הוא

העולמות  את לגלות  כדי  באוא"ס  (ובהמשךכביכול

ואכמ"ל ) כפשוטו אינו זה צמצום שגם נבאר ].השיעורים

 àìå" [ç,"פנוי אויר  ושום חלל שום שם היה

שום  באוא"ס  להגדיר  שאסור  והיינו

הי "ס , את  כלל שם רואים שלא מדה ושום גבול

לעשות אין ובא"ס  ומדה גבול בבחי' הם שהי"ס

גבול. ואין  סוף  אין אור  הוא שהלא ומדה גבול שום

מהעולמות כלום להזכיר  המהרח"ו רצה לא ולכן

שלא  כדי  סרוג, מהר"י בכתבי  המוזכרים העליונים

באוא"ס , וגבול גדר  איזה לעשות ח"ו  לטעות  יבואו 

פי על במקו "א הרבה הארכנו הענין ובביאור 

לפירוש  הקדמתו בריש הראב"ד בדברי המבואר 

כי בנפשך מאד  והזהר  לשונו, וזה יצירה, ספר  על

על  יעלה שלא אלהים, בחכמת נצטיירו הנה אמרי

וכל  ח"ו, העלות בעילת נפשי  כח שיש  לומר  דעתך

חלק  לו אין  אלה, מכל דבר  לומר בדעתו שיעלה מי 

עכ "ל. ובתורתו, ישראל נכון באלהי  אמת כי  והוא

הוא  הרי סוף האין אור  כבחינת  הנבחן שכל הדבר 

דרגין , חילוקי מיני מכל לגמרי המושלל פשוט אור 

דרגין . חילוקי איזה בו  לתאר  וחלילה וחלילה

øáëå אדמו"ר שיבח עצמו  זה שלטעם נודע

ז"ל  מהרח"ו  את התניא בעל הגה"ק 

סתימין  עלמין  אילין  מכל כלל להזכיר לבד  שנזהר

מא"ק  לעילא דקיימי  סוף  אין עולמות  דמיתקרי

עליו העיד  וכאשר ז"ל, סרוג מהר "י  בדרושי כנזכר 

מסטראשעליע  הלוי  מהר "א הגה"ק הגדול תלמידו

כ"א ז "ל פרק הראשון השער והאמונה היחוד (שערי

ז"ל בהגהה) רח"ו  האלה'י הזכירם שלא "מה כי

לגודל  כי] יען [הוא וכו ' בספרו  האלה להצמצומים

מוחא  כל לאו אשר  העלמם, ועוצם הענינים דקות

ושלום  חס  להעריך באלה לטעות ויכולים דא, סביל

זה  קרה כאשר  יתברך , בעצמותו מהות איזה

להעריך  המתחכמים אחרונים מקובלים למקצת

פלילי עון  וזה וכו ', בחינה איזה המקומות  באלה

העם  לכל כי בעדם יכפר ה' וכו', מנשוא עונם וגדול

ויפה  כלל, רח"ו האלה'י  בזה דיבר לא לכן בשגגה.

הקדוש  אדמו"ר היה תמיד כאשר  מאוד , בזה כחו

מזה  דיבר שלא בזה אותו משבח התניא] [בעל

_________________________

ובסוד  הבי"ע), אף  אלקות הכל ובהעלם העליון מצד (אבל למעלה, מלמטה תחתון דעת בסוד האצי', סוף  עד רק בגילוי שזה

הארץ. רוחות  וד' רקיעים ז' על להמליכו בשו"ע  שכתוב כמו לכוין צריך  בשליטה' 'אחד



ואוצ"ח  רימונים פרדס בספה"ק לא שיעור

וכו', העם דלת  בעצמם וחומר קל ישאו  ומזה כלל,

גילה  ולא ספרו  הסתיר  אשר ז "ל רח"ו האלה'י אם

פי על ואף הוי"ה, בסוד עמדו אשר למבינים אם כי

יטעו שלא מחששו הקדוש  בספרו זאת  הביא לא כן 

וחומר  קל של בנו  בן וחומר וקל שכן  כל בזה,

להתבונן  וכו', הוי"ה בסוד עמדו  שלא שאותם

וכו', שהורשה במה אם כי  כאלה, עמוקים בדברים

עכלה"ק .

íðîàå [ è בעלמא ברמז רמז המהרח"ו  גם

באוא"ס  הגנוזות  הי"ס לענין

כמה  מציאות" שאינה "במציאות  הנקרא בהעלם

"וכשעלה להאציל åðåöøá שממשיך  הפשוט

כינוי הוא שב'רצונו ' ידוע שהלא וגו '", הנאצלים

הוא  'הפשוט' ואילו רצון, הנקראת  הכתר לספי '

רמז  בכאן יש אלא ספי', של גדר  מכל שלמעלה אור 

שאסור  שאף סרוג מהר"י בכתבי להמבואר  כנ"ל

לידע  יש מ"מ במציאות, מדה שום באוא"ס להגדיר

הרמב"ן  של רבו  עזריאל רבי בשערי (ו מש "כ מועתק 

בדפו"ח) ע"ב יב דף הקדמה והאמונה, וזל"ק ,היחוד

הרב  ורבו ממורו  בקבלתו כתב עזריאל ר' והרב

לברכה, זכרונו הראב"ד בן נהור סגי  יצחק רבי

לא  בו  לומר אין  סוף אין כי דע לשונו, וזה וכתב

פי על אף  מחשבה, ולא כוונה לא חפץ ולא רצון

שיראה  דבר  שום בו לומר  אין  ממנו  חוץ שאין

אצלו ואין משתנה מוגבל כל כי מוגבל, שהוא ממנו 

כאן  עד חילוף , ולא חידוש  ולא שינוי לא יתברך 

השעהיוה"א)לשונו . הוסיף (עכ "ל  אמנם .

פ"ו)השעהיוה"א ראשון רבי(בשער מדברי  להעתיק

השואל  הוסיף  לשונו "וזה וזל"ק, הנ"ל עזריאל

עשר  שם שיש תכריח הכרח באיזה לשאול

סוף  אין רק  שם אין כי לומר רצוני כי ספירות,

חסרון  מבלי  שלימות  הוא סוף אין תשובה בלבד,

בגבול  כח לו ואין גבול בלי  כח לו שיש תאמר  אם

הנמצא  שהגבול תאמר ואם שלימותו , מחסר  אתה

חסר  שהוא הזה העולם היה תחלה ממנו 

שאין  ולפי  ממנו, שהוא הכח חסרת מהשלמתו ,

כגבול  שהוא בהכרח לומר  לנו יש שלימותו  לחסר 

הספירות, הם תחלה הנמצא והגבול גבול, מבלי 

לפעול  כח להם יש ולכך החסר, וכח השלם כח שהם

הדברים  הם והחסרון  והשלימות וחסרון, בהשלמה

עכל"ק. וכו '" לדבר  דבר  בין  זה המבדילים (ואדרבא

שיכול גבול  בלי כ "כ  שהוא גבול, הבלי מכח הוא בעצמו

גבול האינו בתוך  הגבול כח היינו והיפוכו, דבר אף לכלול

ואכמ"ל ) אחת, בבת  ההפכים נושא .הנקרא

åðééäå בשכל הדברים להבין  א"א שבאמת 

וביה, מיניה סותרים הדברים שנראים

שלכן  שם והאמונה היחוד  בשער  כותב ע"ז  מ"מ

להגדיר  שיש דמהימנותא' 'רזא הקבלה נקראת 

בקבלתינו שקבלנו מה כפי  בהם ולהאמין  הדברים

להבין  שא"א אף משרע"ה, עד דור מדור  הק'

כנ"ל  להאמין  יש אלא הסוף , עד  בשכל הדברים

בבחי ' ורק  האוא"ס במציאות  ומדה גדר  שום שאין

שאינה  במציאות הגנוזות הי "ס  יש וגנוזה נעלמת 

ע"ז משל בחסידות  [והמשילו שהוא במציאות (אף

צמצומים) אלפי אחרי החלמיש משל  צור  של מאבן 

אך  אש  ניצוצי ממנה ויוצא אותה שמשפשפים

בתוך  בפועל אש  של מציאות שום אין  באמת 

גנוזה  במציאות שם האש  ישנה אלא האבן,

כלל, במציאות  אינה שכאילו  עד לגמרי  ונעלמת

ממנה  ויצא נתגלה האבן שמשפשפים אחר  ורק

קודם  כבר  שהיה למפרע נתגלה אז או אש הניצוצי 

ניצוצי ממנה להוציא הכח האבן בתוך ונעלם גנוז 

במציאות בפועל אש  הניצוצי שם היו  לא אך אש,

מ  של באופן  רק האבן , שאינה בתוך ציאות 

בפועל]. במציאות



לנפשך  חכמה דעה לב 

שו "ע  ביאורי

'á 'éñ

: äôå÷æ äîå÷á êìéì øåñà .å óéòñ

 à"ãá à÷åã øåñéàä íàä íéðåøçàä 'çîá

 äðùîáå [ àהאיסור (סק"ט)ברורה שטעם כתב

וע"כ  השכינה, רגלי  דדוחק  משום

האחרונים בשם וגר"א)מביא מג"א לילך (ט"ז דאסור

המ"ב  ומוסיף  מד"א. פחות  אפי ' זקופה בקומה

ג"כ  כלל הולך  ואינו  במקומו עומד שאפילו דפשוט

פוסקים יש  אמנם להרחיד"א אסור , ברכה (מחזיק

על ועוד ) רק  הוא שהאיסור בגמ' כדאי' הסוברים

אמות  ד ' זקופה בקומה הנ "להליכה (והאחרונים

ד"א) בגמ' גרסו לא .האוסרים

'çîä  úåéîéðô øåàéá

øåàéáå [ á ע"פ לבאר  יש  המחלוקת  פנימיות 

מקום  על מרמז  אמות שד' דאי ' מה

חכמה בראשית וכדאי' פ"ב,השכינה, היראה (שער

פ"ח) הקדושה חוץ שער ברה"ר  להסתכל אין שע"כ 

השראת מקום הוי שם אמותיו שבד' אמותיו , לד'

[וכמובא ק ')השכינה, פרק הישר ובקב שם, (בר"ח

והוא  אדנ"י], דשם אותיות  ד ' מאירים אמותיו  שבד '

ד' בהליכה דוקא הוא דהאיסור מ"ד של הטעם

המ"ד  אך השכינה, רגלי כביכול דוחק שבזה אמות

שנקטה  שמה דס "ל י"ל מד "א בפחות  אפי ' דאסר

אמות ד ' ד"א)הגמ' בגמ' גרסו הם שגם נימא (אי

השכינה  כבוד משום הוא האיסור  שטעם ללמדנו

אמותיו) בד ' להתיר (הנמצאת  הגמ' כוונת אין  אך 

אמות. מד ' בפחות  אף זקופה בקומה לילך

äôå÷æ  äîå÷ã øãâá

äðäå [â דקומה הגדר מהות ביאר לא המ"ב

הרב  השו"ע מש "כ בזה ונעתיק זקופה,

ס"ה) מעט (מהדו"ת  הראש  בכפיפת  וילך ויקום וז "ל, ,

ותלכנה  שנאמר כענין נטוי וגרון זקופה בקומה ולא

מד' פחות  ואפילו עינים, ומשקרות גרון נטויות

דוחק  כאלו  זקופה בקומה המהלך וכל אסור, אמות

כבודו, הארץ כל מלא שנאמר  השכינה רגלי

למטה  לראות  עיניו יוכלו  שלא כל הזקיפה ושיעור

שלא  בנחת  לילך זה מחמת  וצריך לרגליו בסמוך

ראשו או  קומתו  יכוף  לא ומ''מ בהליכתו, יכשל

מדא  אתיותר  שיראה בכדי  בינונית במידה אלא י 

בפניו כנגדו יותר הבא למעלה עיניו שיזקיף (בלי

עכ "ל.מדאי) .

íãàì  íéðéò 'áá êøåöä

øåàéáäå [ã מה ע"פ לומר יש בדבריו הפנימי

בספה"ק ליקוטי דאי ' בתר (ליקוטי

אש אמרי זי"ע, מנעשכיז להרה"ק  אש רשפי ס' בשם

פרשתן) בריש מאונגוואר אש שבלעם למהר"ם הא על

שיש  שם ומבארים א', עין סתום היה ימש "ו  הרשע

הבורא  גדלות  בה לראות  אחד עינים, ב' לאדם

היה  הרשע ובלעם עצמו, שפלות  בה לראות  והשני 

ולא  הבורא גדלות  רק  שראה האחת, בעינו  סתום

את עי "ז  הרגיש  ולא עצמו, דשפלות  בעין  השתמש

לשאול  עי "ז  שנפל והשפלה הפחותה מדרגתו

מחמת שהיה אדה"ר חטא על אי ' [וכעי "ז  תחתית



שו"ע  לג ביאורי

עצמו, שפלות ראה ולא הבורא גדלות רק שראה

שנברא  עצמו בשפלות מתבונן אדם שסתם

להתבונן  יכול לא אדה"ר משא"כ  סרוחה מטיפה

נברא  ולא הקב"ה של כפיו יציר  שהוא זו  בשפלות

סרוחה]. מטיפה

 ÷îòá àìå éðéñ øä ìò  äøåúä  äðúéðù àäá

æ" éòëå [ä שניתנה בחז"ל דאי ' הא על אי'

מכל  נמוך שהוא סיני  בהר התורה

ומקשה  הענוה, ענין מעלת  על להורות  ההרים

הק ' קמ)הבעש"ט אות בראשית פר' עה"ת  (בעש "ט

ולא  במישור התורה ניתנה לא למה זה לפי  דא"כ 

הענוה  שענין  הבעש"ט ומבאר  כלל, הר על

דקדושה, עזות ענין עם יחד  להיות צריך  והביטול

שהתורה  בחז "ל וכדאי' ביחד, ואין  אני בבחי '

שבאומות, עזים שהם משום ישראל לעם ניתנה

רביז "ל בזה ח וכמ"ש אות ל  סי' קמא שא"א à(לקו"מ ,(

בבחי ' דקדושה, עזות ללא התורה את לקבל

בזה  [ונזכיר  המותרת, גאוה שבשמינית שמינית

שביאר  זי "ע קלויזנבורג מצאנז  אדמו"ר כ "ק ביאור

חז "ל ע"א)מאמר  ה דף  בו(סוטה שיהא צריך  דת"ח

השמיני הפסוק  על שמרמז  שבשמינית , שמיני 

מלאה  ה' 'חסדך שהוא קיט, שבקאפיטל ח' שבאות 

מרוב  האדם יאמר  שלא היינו למדני ', חקיך הארץ

קטנים  שכשרונותי  חיי ומה אני  מי  ושפלות  ענוה

כל  את ולדעת ולזכור  להבין  אוכל ואיך  וחלושים

וכו', ים מיני היא ורחבה שארוכה התורה"ק  דברי 

דקדושה  בעזות  להתחזק עליו  זו פסולה ענוה וכנגד

להעיז  יוכל ועי"ז הארץ, שמלאה ה' בחסד  ולבטוח

לידע  למדני ', 'חוקיך מהשי"ת  ולהתחנן ולבקש  פניו 

חלק  כל את  בשלימות].ולהשיג התוה"ק  י

òéùåäì -àøåáä  úåìãâå åîöò úåìôù  úééàø

 øçà éãåäé

åððéðòáå [å לילך שאסור  עפי "ז  לפרש יש 

שרואה  לגמרי, זקופה בקומה

אין  אך  ה', גדלות ראיית  בבחי' השמים את  רק 

בהם, להכשל שיכול שתחתיו  האבנים את רואה

עצמו  שפלות את רואה שאין יכולהיינו (שעי"ז

שפלותו) ורואה מכיר אין אם מרמזים להכשל  וכן ,

הק' המלכות  שהיא הק' השכינה על האבנים

כביכול  שהיא כידוע, הבונים' מאסו 'אבן הנקראת 

לארץ  להסתכל ויש בעוו "ה בעפר  מתפלשת

הק ') השכינה על ג "כ  כביכול (שמשולה להשתתף 

השי"ת כבוד  את ולהרים להגביה ולכוין בצערה

– השכינה את מרים שעי "ז  ובמעש"ט במצוות 

כביכול מעפרה – השי"ת  לענין כבוד ג "כ  קשור (וזה

שפלותינו  מחמת בעפר מוטלת שהיא – עצמו דשפלות

עמו  בבחי' בשפלותינו עמנו להשתתף אלינו שיורדת 

בצרה) .אנכי

ïëåעצמו שפלות על למטה רק  שמסתכל מי

המזכיר  השמים את  כלל רואה שאין באופן 

על  שמסתכל מרוב אם וכן הבורא, גדלות  על

אינו ג"כ  לעברו  הבא היהודי את  רואה אין הארץ

זי "ע  מליזענסק  הרר "א הרה"ק  כדברי  וזהו  טוב,

שפלות בטויי  עצמו  על להתבטא רגיל שהיה שאף 

כידוע)נוראים וכדו' עבורו יספיק לא מ"מ (שהגיהנום

מחזק  היה אחר יהודי עבור ישועה לפעול כשבא

ביכלתי אני שרק  לעצמו  אומר והיה עצמו את 

שמרוב  שאסור  והיינו זה, לאדם ישועה לפעול

יוכל  לא עצמו שפלות  ומרגיש  הארץ על שמסתכל

עבורו. ולהתפלל אחר יהודי לראות 

_________________________

כמו א. דקדושה העזות זה ידי על אם כי התורה את לקבל אפשר שאי דקדושה, עזות  יש  כי עזות, מיני שני יש  כי שם, זל"ק 

'מפני  ע "ב) כה (ביצה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו למד', הבישן 'לא ב') פרק  (אבות  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו

(וכמו  יתן", לעמו עז  "ה' כ"ט ) (תהלים כנמר', עז  'הוי ה') פרק  (אבות  שאמרו וכמו הן', שעזין מפני לישראל תורה נתנה מה

עכ"ל. וכו' דקדושה עזות  ידי על אם כי התורה, אל לבוא אפשר אי כי קט "ז ) בזבחים וכן רש "י, שפירש



לנפשך  חכמה דעה לד

 úåéðåöéçä ïå÷éú ìò äãéô÷î '÷ä  äðéëùä

 àäå [æרגלי דוחק זקופה בקומה שהמהלך 

לבו שבפנימיות  מה מהני  לא השכינה

ענין  שעיקר  שאף כלל, הישות  ענין  אצלו אין 

לדור  יכולים והוא אני שאין  הוא הגאוה איסור 

בלב גאוה על זהו  לב)כאחד  גבה כל  ה' ,(תועבת 

אף  הוא השכינה רגלי דחיקת איסור לענין  אך

שאף  בחיצוניות , רק זקופה בקומה כשהולך 

מקפידה  הק ' השכינה מ"מ הפנימיות הוא שהעיקר 

החיצוני על חצותאף לתיקון  בהערה וכדאי' ות,

לא  אך וזל"ק, זי"ע התניא בעל מאדמו"ר בסידור

בפועל  אבלות  להראות אם כי  בלב באנינות די

מלכותו שמדת  מפני וכו ' הארץ על לישב ממש

מדת מהות  עיקר וזה מלכותו כבוד  בשם נקראת 

אין  כבודו על שמחל מלך  חז "ל כמאמר המלוכה

בראיה  הנראה בדבר אלא כבוד  ואין מחול, כבודו

בתיקון  עושים ולכן  עכל"ק . ממש , בפועל חושית

מנעלים  חליצת  של חיצוניות  פעולות ריבוי  רחל

וישיבה  שק ולבישת בראשו  מקלה אפר ונתינת

בצער  השתתפות  להראות באו שכולם הארץ על

כבודה  על שמקפדת בחיצוניות, אף  השכינה

וכנ"ל. לעין  הנראה

 àì  óã ïéùåãé÷ 'ñîá äëìääù àäá æîøä

øå÷îå [ç הוא זקופה בקומה דהליכה זה איסור

קידושין  לא)בגמ' בזה (דף  לרמז ויש ,

ממקום  נלקחת  הישראלי  איש  חיצוניות שקדושת

העליון  השורש – המלבוש  מעולם היינו מאד , גבוה

ומשם  דא"ס , מלכות  הנקרא שהוא – ביותר  הגבוה

עליונה) הכי הכי(מהמלכות  המלכות  למטה נמשך 

התחתון)תחתונה האדם גוף  חיצוניות [בבחי '(שהיא ,

יורדת שהמלכות דאי' עולמים כל מלכות  מלכותך 

אחר  בלבוש  עולם בכל ומסתתרת לעולם מעולם

צורת על להזהר יש  וע"כ  ענינו ], לפי עולם בכל

בחיצוניותו אף  השכינה רגלי לדחוק שלא האיש 

כלל ) ישות אצלו אין שבלבו חפצה (אף  שהשכינה

ל"א  בדף הרמז  וזה בחיצוניות, אף  האדם בתיקון

דעולם  השם שהוא ד-אלב"ם הק' שם על על לרמז 

במקו"א)המלבוש חיצוניות(כמש"כ נמשך  שממנו 

בתיקון  אף להזהר  צריך ולכן  האדם, גוף 

החיצוניות.

 áì åìåë –––– áìë 'éì÷

 ùéå [èכראוי המלבושים מלבישים שלא טועים

וטענתם  ושלמים, היראים כמלבושי 

רחמנא  הפנימית , העבודה היא שהעיקר בפיהם

הוא  שהעיקר שאף כנ"ל האמת  אך  בעי , לבא

בכל  נוגע היהודי חיצוניות אף  מ"מ הפנימיות ,

המלבוש  מעולם מגיעה חיצוניותו  כי  העולמות 

כותב זי"ע מקאמרנא והרה"ק פר'כנ"ל, חי (זוהר

ע"א) מה החיצוניותבשלח בתיקון  לזלזל זו  שקלי '

הוא  שהעיקר שאומר לב, כולו 'כלב', קלי ' נקראת 

בחיצוניות. עצמו  לתקן וא"צ הלב,

 óåâä  úåéðåöéç ïå÷éú –––– åéá÷ð ú÷éãá

êùîäå [é,'נקביו 'ויבדוק הוא בשו "ע הסעי '

של  החיצוניות תיקון ג"כ  שהוא

העולמות  חיצוניות  את  מתקן  שבזה (כדאי'הגוף ,

וכו') דיפנה החיוב על  בסידור שאף בכוונות  להראות ,

יש  מ"מ האדם, פנימיות – והלב המח הוא שהעיקר 

לתקנה  ויש  בה לזלזל שאסור  גדולה חשיבות  לגוף 

כנ"ל.

íîöò  å÷çãù íé÷éãöä  úâäðä íòè áåùé

 úåðôúäì

áåéçå [ àéכדי בפשטות הוא נקביו  דבדיקת  זה

באמצע  לנקביו יצטרך  שלא

שלא  יודע אם ולפי"ז להפסיק, ויצטרך  תפילתו 

אין  תפילתו  באמצע להתפנות יצטרך  ולא יוכל

בעל  וכ "כ התפילה, לפני להתפנות בדוקא ענין 

לבדוק  התפילה לפני  שהעיקר  במ"ב וכ"מ התניא

בפועל להתפנות  ואי"צ בזה עצמו, האריך  (וכן

עצמם  הדוחקים בגנות ל  אות הר"ן בשיחות רביז"ל



שו"ע  להביאורי

התפילה  לפני בדוקא גופם היוáלנקות ואמנם ,(

עשיית של זו בהנהגה שנהגו  מיוחדים צדיקים

התפילה  לפני גופם לנקות  מיוחדות פעולות

שאינו  אף גופם לנקות שיוכלו עד  מלהתפלל (והמתינו

ליפנות יכול אין אם ההלכה שמצד כנ"ל הלכה ע"פ

נקי) לגוף מדברינחשב שמשמע החיד"א וכ"כ  ,

סוד , עפ "י  תיקון  היא עצמה שהיציאה האריז"ל

שונות פעולות  עשו ולכן התפילה, לכונת  ומועיל

להתפנות. שיוכלו כדי 

 íðîà גבוהים לצדיקים הראויה הנהגה דוקא זהו 

בתפילתם  נוראים יחודים המיחדים

שלתפילתם  עליונים, לעולמות בעליות ועולים

נאמר  וע"ז  כפשוטו, נקי גופם שאין  מה מזיק

זמן  ובטלו תורתך, הפרו לה' לעשות  עת עליהם

אסור  אדם לסתם אך הגוף , נקיון  עבור וכו' תפילה

וכמו אדם, בני  אחר  כקוף  מעשיהם לחקות  ח"ו 

שנהיה  הקלקול מגודל הרבה רביז"ל בזה שהזהיר 

עי "ז .

ùîúùäì øùôà  úåéðåöéçá ùéù  ìå÷ì÷  ìëá

 úåéîéðôá áìä ïå÷éúì ãáòéãá

' éàå [ áé לאדם נזדמן  שאם הק ' הבעש "ט מרבינו

בו מתעורר  שמו"ע שבאמצע לפעמים

לי שבזה צורך  עצמו  להעמיד  שיכול באופן  פנות ,

להשתמש  עליו  הרי שמו"ע, באמצע להפסיק  אסור

ענין  לו  שלח שהש"י עצמו , את להשפיל זה ענין עם

נשבר  לב מדת בו  לעורר שמו "ע באמצע זה

לכתחילה  שאסור  בדיעבד , רק זה אך והכנעה,

כנ"ל  והיינו לבו, לשבר  כדי פסולת אצלו  להשאיר

קלקול  שמביא באופן  כ"כ  הלב את להחשיב שאסור 

החיצוניות קלקולבענין שהוא הפסולת (שמשאיר

אסור  וזה והכנעה לב לשברון לבא כדי גופו בחיצוניות

הנ "ל ) כלב קלי' מלמעלה שזהו לו מזמן כשהש "י  ורק

כנ"ל, לבו לשבר  כדי הוא בדבר אנוס  והוא זה ענין 

יכול  ולא אנוס שהוא מצוה מקיום מניעה בכל וכן

ההכנעה  לעניין בזה להשתמש  יכול הרי  לקיימה

והרצון  ההשתוקקות עי "ז  לעורר הלב, ותיקון 

וכגון  בפנימיות , תיקונים הם שכ "ז והכיסופין 

_________________________

והאריך ב. מאד האנשים מאותן והתלוצץ מאד מאד הקפיד הכסא בבית ומאריכין נקיות  בשביל זמן המבלים על שם, וז"ל

רק הוא האסור הדין פי ועל הדין מן יותר להחמיר צריך ואין השרת, למלאכי תורה נתנה לא כי והכלל זה. בענין הרבה

גם  יש  ממש לנקביו נצרך כשהוא ואפילו דיקא. הנצרך  יתפלל, אל לנקביו הנצרך  בגמרא שכתוב כמו ממש  לנקביו כשנצרך 

לעמוד  ביכול לכתחילה מתיר שהרי"ף אברהם במגן שם עין צ"ב סימן ערוך בשלחן כמובא הדחק  ובשעת בדיעבד בזה דינים כן

בחנם  ותפילה מתורה עצמו ולבטל להחמיר צריך  אין ממש לנקביו נצרך  כשאינו פנים כל שעל נמצא וכו'. פרסה עד עצמו

לפנות  בקל אפשר אם ממטתו . עמידתו אחר תיכף  בבקר להתפלל טוב רק בעלמא. ושגעון יתרות וחומרות חששות מחמת

בבית  להאריך  צריכין אין גם כלל. זה על יסתכל ולא ישגיח  לא במעיו חושש  אם ואפילו כך . ויתפלל לאו לאו ואם אפשר

והתולה  בהם תולה להיות שצריכים שלנו בביתהכסא בפרט  מזה באים חלאים וכמה הגוף  לבריאות מאד מזיק  הוא כי הכסא

מלהאריך  מאד ליזהר צריכין כן על לצלן. רחמנא מאד מזה בא "מורידין" שקורין הידוע החלי בפרט  מאד מאד מזיק  הכסא בבית 

הטעות  בזאת כן גם היה עצמו והוא הללו. בדורות כלל נאמר לא כי בזה, שחורה ומרה חומרות אחר לחפש  ואין הכסא. בבית 

על  לצלן רחמנא מחלאים נמלט  לא וגם זה ידי על סכנה לידי שבא וכמעט  נקיות  בשביל מאד זרים דברים עושה והיה מקודם

נקי  הגוף  שיהיה אפן בשום אפשר אי ובאמת  זה. על היקר זמן לבלות וחלילה שגעון שהכל ואומר יודע  הוא ועתה זה. ידי

אכל  שלא פי על אף  השבוע  בסוף  גם לנקביו צריך  הוא לשבת משבת שמתענה מי אפילו הא כי כלום בתוכו ישאר ולא לגמרי

מענין שדבר אצלו הוא גדול שדבר ואמר בהגוף . קצת  שישאר בהכרח כי ימים, כמה מאד מקודם גדול דבר מזה יוצא כי זה

הרבה  מלישב ולחזר לצאת טוב להאריך  מוכרח הוא לפעמים אם ואפילו שם. להאריך  ושלא זה בשביל זמן לבלות שלא דהינו

עכ"ל. שם.



לנפשך  חכמה דעה לו 

יכול  היה ולא אנוס שהיה במערה כששהה רשב"י 

במצב  השתמש  הרי  בחיצוניות  המצוות  כל לקיים

הפנימיות שאת ביתר לתקן אתזה חיבר (שאז

המצוות כל  אז קיים וכן הפנימיות  תיקון שהוא הזוה"ק

כמובא  פנימי תיקון שהוא יחודים של גבוהה בדרגה

שמיני) פר' בעה"ת  להרב חייב בלקו"ת  כשיכול אך  ,

נוגע  חיצוני  ענין שכל דחיצוניות , ענין בכל לנהוג

כנ"ל. העולמות  בכל

 øåñîì ùé ãîùä  úòùáù íéðåùàøä úòãá

åðéðîæá ù"ëå) ,éðåöéç éåðéù  ìò óà åùôð

(íäìù àîèä àáöì êìéì àìù ð"éñîä áåéçá

 íðùéå [âéשבשעת שסוברים ראשונים כמה

הנפש  למסור  יש  השמד  גזירת 

כערקתא  חיצוני  מנהג בדבר  שינוי על אף  להריגה

[עיין  מסוים בצבע הנעל שרוך  חוט – דמסאני 

התורה יסודי הל' שבשעת(פ"ה)רמב"ם שכתב

מהמצוות, מצוה כל על הנפש  למסור יש השמד 

נפשו למסור צריך  אין  בעלמא מנהג שעל ומשמע

הכס"מ  שם וכמ"ש  השמד , בשעת  שהרמב"ם â אף

לאו בזה שיש  באופן  דמסאני  דערקתא הגמ' מפרש

ראשונים  שאר  אך הגוי, בחוקות  תלכו  דלא

בשעת הנפש  למסור יש  בלא"ה דאף  מפרשים

וחזינן  בעלמא, חיצוני  מנהג שינוי  על אף  השמד 

החיצוניות תיקון  ענין להגיע יכול היכן  עד

תיקון  על להריגה עצמו למסור  אף יש שלפעמים

דעת בביאור  לאחרונה [והארכנו בחיצוניות. קל

בזמנינו יעבור  ואל דיהרג חיוב שיש  הפוסקים ריבוי

ששם  ח"ו, שלהם הטמא לצבא להתגייס  שלא

השינוי מלבד הפנימיות  כל את גם עוקרים

הנ"ל  ענין  על מקורות  ריבוי לנו  ויש  – בחיצוניות 

לע"ע  בידינו עלתה שלא אלא הנדפס  מלבד

ם].להעתיק 

 éåñéëá íãà ìëì  ì÷äì  ç" äëä úð÷ñîá ò"ö

 àðéãî åðéàù ––––  ùàøä

 àìå [ãé éåìéâá úåîà  òáøà êìéכבוד (מפני

ברורה.השכינה) משנה (סקי"א)עיין 

כהט"ז ח)שפוסק  ברונא (סי' ומהר "י 

להיות מדינא גמור  איסור הוי  שבזמנינו  שס "ל

לאו איסור משום בביתו יושב ואפילו  הראש בגילוי 

שאף  שפשוט כתב סקי"ז [ובשעה"צ הגוי, דחוקות 

אינו הראש שכיסוי בביאורו  להקל שנטה הגר"א

להט"ז  בזמנינו מודה מ"מ חסידות  מדת  אלא

איסור ]. שהוא ברונא ומהר "י 

 íðîàהחיים ומלקט (סקט"ו)בכף שמביא אחרי 

את [היינו  זה בענין  השיטות  כל את 

אבל  חסידות מדת  אלא הוי דלא הסוברים השיטות

תמיד , עולת  הב"ח, המה הלא - ליכא, איסורא

דסבירא  השיטות את  וכן  וברכ "י , מאמ"ר  ומחה"ש ,

מט"י, הלבוש, המה הלא – איכא נמי דאיסורא להו 

וז"ל  בזה מסיים שו"ע, וקיצור  ישי"ע אהרן , יד נו "ש ,

פנחס  פר' הזוה"ק  לדעת ע"ב)"מיהו  אינו(דרמ"ה

התלמיד  אלא הראש  בגילוי  אמות ד' לילך  אסור

יש  וכן ב', או ' רו "ח שם, מחב"ר  והביאו חכם,

בגילוי אמות  ד ' לילך  אסור  חכם דתלמיד  להורות

ממדת אדם כל ושאר הזוהר , כדעת הראש ,

עכ "ל. א'. כסברא חסידות

_________________________

אמר ג. יצחק ב"ר רבא אמר קלה מצוה מאי שאלו יעבור ואל יהרג קלה מצוה אפי' הגמרא שכתב מה ועל שם, הכס"מ  ז"ל

כגון  אחר בענין ישראל ודרך  כך לקשור כוכבים העובדי דרך  שאם הנעל שרוך ופירש"י דמסאנא ערקתא לשנויי אפילו רב

(הרמב"ם) רבינו על והתימא בעלמא. מנהג אלא מצוה בו שאין שינוי אפי' צנועים להיות ישראל ודרך  בדבר יהדות  צד שיש

שפי' כמו דמסאנא ערקתא מפרש  היה שרבינו ואפשר מנהג. לא אבל מצוה דדוקא דמשמע מצות, משאר מצוה על אפי' שכתב

שאין  כוכבים עובדי מהלכות  בפי"א כמ "ש  היא מל"ת  שזו כותי מלבוש  ילבשו שלא כדי משונות ישראל רצועות שהיו הרי"ף 

ע"כ. וגו'. בחוקות תלכו ולא שנאמר בשער ולא במלבוש לא כוכבים לעובדי מתדמין



שו"ע  לז ביאורי

 úîàáå היא סברתו  שיסוד  שאף  דבריו , על צ"ע

הפוסקים  שבכללי הידוע כהכלל דס"ל

סקמ"ב) כה סי' במ"ב שנחלקו(המובא מקום שכל

ביניהם, תכריע המקובלים דעת  הרי הפוסקים

בנימין  משאת בשו"ת  שאי ' הזוהר  ספר (סי'וכ "ש

מ"מ סב) הפוסקים, כל את  מכריע הזוהר שספר 

הט"ז  דעת  את כלל הכה"ח מביא שאין  צ"ע לכאו'

המ"ב) הגוי,(שהביאו דחוקות  לאו בזה יש  שבזמנינו

הקדמונים בזמן  נהג מקפידים שלא הגויים היו (שלא

האחרונים) כבדורות ראש גילוי אין על  להט"ז  וע"כ ,

שלא  הזוהר , דברי ע"פ זו  במח' להכריע אפשרות 

בזמנינו היה שיש החדש הלאו  הזוהר (וכמו בזמן

חיוב  שאין שמאריך  הגר"א שאף  הנ "ל  השעה"צ שכ'

בזמנינו  דמודה פשוט מ"מ חסידות  ממדת  רק  ראש כיסוי

הזוהר) כדעת  כנ"ל י"ל  ה"נ  הרי דאו', לאו דהוי להט"ז

וצ"ע.

 ïåéìòä  òáåë ïéðòá

ùéå [ åè אגב)לציין כיסוי(בדרך ענין את 

הכובע שהוא כיסוי העליון  (מלבד

בכיפה) התחתון צדיקים הראש בזה שהקפידו ,

וכמובא  ותחתון  עליון  כיסויים ב' להם שיהא

יראה  כנגד  שהוא זי "ע מקאריץ ר"פ  מהרה"ק 

עילאה  ויראה ברכה ãתתאה באמירת  ובפרט ,

כובע  על שהקפידו  צדיקים הרבה היו ותפילות

תוספת,äעליון  אז שצריך ברחוב הליכה בעת (וכן

כדאי') שבמקום שמירה חושש צדק צמח ובשו "ת ,

ברכת לברך  אסור עליון בכובע לילך שרגילים

כובע  לו  שאין  למי בתפארה ישראל עוטר 

עליון .

ù"øéå  íéãéñçì äéåàøä úåâäðúää ïéðòá

 õçøîä úéáá

ïéðòìå [æè כתב המרחץ בבית הראש כיסוי 

החיים בבית(סקי"ז)בכף  וז "ל,

כר"ש . שם. שמ"ח בו , אין חסידות מדת  אף  המרחץ

שם. שמ"ח הרב במרחץ, אפי ' מדקדקים יש  ומיהו 

יתירה  חומרא הוא כי  בזה להחמיר  שאין  ונ"ל

א"ח בן  הרב וכתב ה' או' ברכ"י פ'(נר"ו)הרבה.

עד  ראשו יכסה החצון  דבבית  ט"ז  או ' וישלח

ך' או' צא סי ' לקמן ועיין הפנימי, לבית שיכנס 

ד' הילוך  לענין מהני  שלו היד  דכסוי  שכתבנו

ראשו לכסות יש  הפנימי בבית  גם וע"כ אמות,

יש  וכן פסידא דליכא כיון אמות, ד' כשהולך  בידו 

הר"א  הרה"ק מש "כ בזה ונציין עכ"ל. נוהגין.

זי"ע ישראל )ראטה מקוה מאמר הקודש  וז "ל,(טהרת 

מלבושיו יפשוט בלבבו  נוגע השם שיראת  מי וכל

וחסידים  צדיקים קדושים שנהגו  כמו  בצניעות 

עם  ילך  ואח"כ  ומכנסים המנעלים יפשוט וקודם

עם  ג"כ ילך יתירה בקדושה רוצה ואם כותנתו 

כותנתו יפשוט ושם למים סמוך עד  קטן  הטלית

התניא בעל של בשו"ע וכן כמובא ב' סעי' ב' (סימן

עיי"ש ) בפ"מ הצדיקים הוא כל תמיד נהגו וכן 

כסילים  מפני  יבוש ולא אמיתיים, ויר "ש וחסידים

של  קורטוב נגד  נחשבים ומה הם מה כי המלעיגים

לכל  בע"ה הנהגתי וככה וצניעות , קדושה

_________________________

איש ד. וכל הפרצוף  חכמת כל יש  אדם במלבושי כי אמר בזה"ל, שכתב קעו) אות האדם תורת  (שער השלם פנחס  אמרי עי'

חלומות  שלש ע "ב) נה (ברכות  בגמרא שאמרו זה כי ממנו שמעתי גם מוחין. ב' הם כי כובע  מיני ב' ראשו על לובש ישראל

בבחינת  והם מוחין ב' באדם ויש  המוח נתברר החלומות  וע"י המוח פסולת הם החלומות כי שנשנה חלום אף  וי"א וכו' מתקיימין

ע"כ. זה. והבן שני וגדלות ראשון גדלות 

כובע ה. או דהיינו כובעים ב' ראשו על יהיו התפלה שבשעת הקפיד עוד בזה"ל, נח ) אות היום סדר (שער באמ"פ שם עי'

גם  ואפשר הלימוד בשעת גם זה על מקפיד היה ז "ל זאב בנימין שרבי לי וכדומה יארמולקיס , ב' או היארמולקע  על הגדול

ע"כ. פעמים. בשאר



לנפשך  חכמה דעה לח

שנהג  והיינו  עכ"ל. לקולי . והמקשיבים התלמידים

ויר "ש  והחסידים הצדיקים וכל ראטה הר"א

שמביא  מדקדקין  כהיש שמ"ח האמיתיים הרב

כנ"ל.

ù"îåò  úìá÷á úéöéö  úåöî äúðîð àì òåãî

äîéìù

÷åãáéå [æé.åéá÷ðברכות בגמ' ע"ב)הנה (יד

שיקבל  הרוצה יוחנן רבי "ואמר אי '

יפנה שלימה שמים מלכות  עול רש"י)עליו (-לנקביו.

ויתפלל, שמע קריאת ויקרא תפילין  ויניח ידיו ויטול

הב"ח והקשה שלימה. שמים מלכות היא (בסעיףוזו

בציצית',זה) 'ומתעטף הגמ' כתבה לא מדוע

קתני דלא "וי"ל וז"ל, תירוצים ג' הב"ח שם ותירץ

ללבוש  יכול ידיו  ונטל שנפנה קודם דאף משום ליה

לומר  יש  ועוד ח' בסי' כדלקמן ברכה בלא ציצית 

אדם  ואין היא גברא חובת  ציצית לן  דקיימא דכיון

יט  סי' כדלקמן  כנפות ד' בת ציצית  לקנות חייב

שבראש  דבתפילין  לומר  יש  ועוד  לה, קתני לא וכד,

במוח  שהיא הנשמה יתברך לבורא משעבד שאדם

מה  שמים, מלכות  עול לקבלת ענין להם יש הני וכו '

מצות כל את לזכור אלא שאינה ציצית  כן שאין

עכ "ל. ה'".

 äùéøôáåויתעטף (סק"ז)תירץ חשיב דלא "הא ,

הוא  שמסתמא לפי חדא בציצית ,

לאדם  אסור  שהרי  ידיו שנטל קודם בציצית  מובש 

אינן  שציצית ועוד  ציצית, בלא אמות  ארבע לילך 

ע"כ . נטילה". שכן  וכל נקי  גוף  צריכין 

 àéðúäå  ç"áä  úøéúñ

ìòå [çéהב"ח של האחרון ציציתתירוץ (שמצות

שמים) מלכות עול  לקבלת ענין לה ,אין

התניא ממש"כ  להקשות יש  שיש (פמ"א)לכאו'

שום  מצוות  בזה שמקיים בציצית  בהתעטפו לכוין 

מלך  עליך  עם å תשים התניא דברי מתאימים ואיך  ,

הנ"ל. הב"ח דברי

_________________________

והאהבה ו. מרע לסור שרש היא שהיראה אף כי והוא ושרשה. ועיקרה העבודה ראשית  תמיד לזכרון להיות  צריך ברם שם, זל"ק

כל  בלב המסותרת הטבעית היראה תחלה לעורר צריך  ולפחות טוב לועשה לבדה האהבה לעורר די לא אעפ "כ טוב. לועשה

ב"ה  א"ס גדולת עכ"פ  במחשבתו להתבונן דהיינו עכ"פ  מוחו או לבו בהתגלות שתהא כנ "ל הקב"ה בממ "ה למרוד שלא ישראל

ואת  השמים את  הלא וכמ "ש  עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא ואיהו ותחתונים עליונים עולמים כל מלכות  היא אשר ומלכותו

נברא  בשבילי לומר אדם חייב כי בפרט  ועליו בכלל ישראל עמו על מלכותו ומייחד ותחתונים העליונים ומניח מלא אני הארץ

נצב  ה' והנה עבד. עבודת  מיני בכל רצונו ולעשות ולעבדו עליו מלך להיות  מלכותו עליו מקבל הוא גם והוא ומלא העולם עליו

המלך  לפני כעומד וביראה באימה לפניו לעבוד צריך  כן ועל כראוי. עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט כבודו הארץ כל

לבישת  לפני כמו המצוה או התורה עסק  לפני שלו הפנאי וכפי ומחשבתו מוחו השגת  יכולת כפי בה ויאריך זו במחשבה ויעמיק

וחכמת  באותיו' מלובש הוא העליון רצון הוא עלמין כל וממלא עלמין כל הסובב ב"ה סוף אין שאור איך  יתבונן וגם ותפילין טלית

ליכלל  גופו שבתוך ממעל אלוה חלק  על דהיינו עליו ית ' אורו ממשיך הוא בלבישתו או ובקריאתו אלו ותפילין בציצית או התורה

ב"ה  א"ס  של ובינתו חכמתו בבחי' האלהית שבנפשו ובינתו חכמתו בחי' וליכלל ליבטל בתפילין פרט  ודרך  יתברך  באורו וליבטל

ולכלול  ליבטל וכן לבדו לה' בלתי שבנפשו ובינתו בחכמתו להשתמש  שלא דהיינו יביאך כי והיה קדש  בפ' פרט  דרך המלובשות 

שמוע  אם והיה שמע בפ' המלובש  חו"ג הכולל העליון דעת  בבחי' שבלבו ואהבה יראה שהן חו"ג הכולל שבנפשו הדעת בחי'

כל  מלכות היא אשר ית' מלכותו עליו להמשיך  בזהר כמ"ש יכוין ציצית  ובעטיפת  כו' והמוח הלב לשעבד בש "ע כמ"ש והיינו

בהתגלות  ופחד אימה עליו תפול לא זאת בכל אם אף ואזי מלך עליך תשים שום כענין והוא זו מצוה עלינו לייחדה וכו' עולמים

אמיתית  היא זו וקבלה שבמוחו ורצונו מחשבתו בהתגלות ית' יראתו עליו וממשיך  שמים מלכות עליו שמקבל מאחר מ "מ לבו

מחמת  שעושה המצוה או שלומד התורה הרי ית ' הקדוש  במלך  למרוד שלא ישראל כל נפשות  טבע היא שהרי ספק  שום בלי

עכל"ק . וכו'. ומלכו לאדונו העבד עבודת ככל שלימה עבודה בשם נקראות  שבמוחו היראה המשכת  ומחמת זו קבלה



שו"ע  לט ביאורי

 ïè÷  úéìèì  ìåãâ  úéìè ïéá ÷åìéçä

ì" éå [èéבמקו "א מש"כ  ציציתע"פ למס' (ביאור

ג ) הטליתפסקה בגד  לבישת במקום

מעל  להניחה יש ההלכה נגלות שע"פ בגדיו,קטן,

גדול  טלית  שרק מהאריז"ל מובא קבלה ע"פ ואילו 

בגדיו, תחת ילבש  קטן הטלית  אך בגדיו, מעל יהא

כמובא  עצמו, הלובש  האדם בדרגת  תלוי  זה וענין

זי"ע מקאריץ מוהר"פ  מהרה"ק  פנחס בזה (אמרי

כ ') אות  היום סדר שער אמר השלם אחת ופעם וזל"ק ,

לו יש שנים י "ג בן  עד  הנער  כי  חדש  דבר שהשיג

כמו בגדיו  כל על ציצית  של המלבוש  ללבוש 

לי וכמדומה גדול' 'לאבסירדיק  שקורין  המלבוש 

הפוסקים לדעת כי  לי, אמר יא)שכך ח, או"ח (שו"ע

המקובלים ולדעת בגדיו על ציצית ללבוש  (עין יש 

שם) אברהם בפנים מגן בגדיו תחת ללבוש יש 

מצד  וזה התורה חיצונית מצד  זה כי  והטעם

הוא  שבתורה נגלה ובחינת  התורה פנימית

כידוע  נע"ר סוד מבחינת  הוא סטרין שית מבחינת

ב) לז, עכ "ל.(זח"א בגדיו. על ללבוש לנער  יש  כן ועל

äìâðä éìòáì äìá÷ä éìòá  ïéá ÷åìéç

åðééäå [ë הוא הט"ג שאצלם קבלה שבעלי 

דיניקה, ג"ר של גבוהה בדרגה

ו"ק  בדרגת  הוא קבלה הבעלי  של קטן  והטלית 

בין  חילוק יש קבלה בעלי  אצל כן על דיניקה,

מתעטפים  גדול שהטלית קטן , לטלית גדול הטלית

הו"ק  שחלק  בגדיהם תחת קטן  והטלית בגדיהם, על

הנגלה)דיניקה תורת  בחיי' חלק (שהוא כבר  הוא

כדברי לפנימי  מהמקיף  כבר שהפכו  מפנימיותם,

יותר  גבוה מקיף שנמשך  מקום שבכל רביז"ל,

הט"ק  וע"כ  פנימי, לבחי' הקודמים המקיפים נהפכו 

הנגלה) תורת  בגדיהם,(שבבחי' בפנים הוא אצלם

שלהם  גדול הטלית  אפי' הרי הנגלה בעלי משא"כ 

אצלם  חילוק  אין  וע"כ דיניקה, ו "ק  בבחי ' רק  היא

מבחוץ  להיות צריכים ושניהם לט"ק, ט"ג בין 

לבגדיו.

 úåãéñç ô" ò àéðúäå äìâðä úéìòáì  ç"áä

æ" ôòå [àë נגלה לבעלי  מדבר  שהב"ח לומר יש 

קבלת בדרגת אינו הט"ק שאצלם

המצוות  עול זכירת  בגדר רק  אלא (שמטעם עומ"ש,

לבגדיהם  מחוץ הט"ק  להניח להם יש הנגלה בעלי זה

המצוות ) למילזכור מדבר  הרי  התניא בעל אך  ,

חסידות קבלה)שלומד הטלית(בעלי הוי ואצלו

ועליון  פנימי ענין שהוא שמים, מלכות עול לקבלת

שמע  פר' שמקדימים [כמו המצות כל מזכירת  יותר 

קבלת שהיא שמוע אם והיה פר ' לפני  עומ"ש  לקבל

מצוות ] להראותעול זו לדרגה בפנים הט"ק  מניח (וע"כ

עו  דקבלת פנימי ענין הוא .מ"ש )שהטלית

 â"èá àéðúäå ,÷"èá ç"áä

ãåò] [áë הט"ק לגבי  מיירי  שהב"ח לומר  יש 

משא"כ  המצוות , לזכור  כדי  שהוא

לכו "ע  שהוא הט"ג, על שם מדבר  התניא הבעל

שהשמות בקבלה וידוע כנ"ל, דיניקה ג"ר  בדרגת 

דיניקה ג"ר של דו"ק )הק' ג"ר בחי' הם (שהוא הרי 

של  השמות אלו שהם דג"ר , ו "ק  של השמות אותם

וע"כ  שמים, מלכות עול קבלת שענינה קר "ש,

ולקיים  שמים, מלכות עול לקבל כדי  הוי ודאי הט"ג

מלך . עליך תשום שום הרי מצות  הראשון (ולתי'

עומ"ש ) לקבל כדי הוא הט"ק  אף  הקבלה בעל ].בדרגת 



  

  

  

  נ"על שדקומ ןוילגה

  שודקה

  ד"יה קרמ הדוהי ןב לאכימ ברה

  ק"הסב טרפבו רתסנבו הלגנב הרותב קסע

  ל"זיראהל םייח תורצוא

  הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא דסחו הקדצ לעב

  ק"היע םילשוריל וכרדב 'ה שודיק לע גרהנ

  ו"עשת ןויס ה"כ חרק תשרפ ק"שע

  .ה.ב.צ.נ.ת


