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א'-ג') א', (במדבר

 úåòåáùä âç éðôì øáãîá úùøô  úàéø÷ ïéðò

 ááåñ úâøãîì íãå÷  ò" ë àìîî  úâøãî ãåñá

ò" ë

 äðä סמוך שנה בכל קוראים במדבר פרשת 

כמ"ש  ועצרו ' 'מנו וסימנך  לשבועות ,

ס"ד )בשו"ע תכח במדבר (סי' פר ' להסמיך  שיש

שנקרא  השבועות  חג לפני  ישראל, בני מנין  שהוא

הפסקה  שיהא כדי  לזה הפשוט [והטעם 'עצרת',

חג  לבין  התוכחה שבה בחוקתי  פר ' בין זו בפרשה

ותחול  וקללותיה, שנה שתכלה להורות השבועות,

דפרשת הוא, הענין ופנימיות וברכותיה]. שנה

של  המדרגה הוא ישראל בני מספר  ששם במדבר 

של  המדרגות  פרטי  כל שהוא עלמין, כל ממלא

עולים  השבועות  בחג ואח"כ  ישראל, נשמות 

באחדות נכלל שהכל עלמין כל סובב למדרגת 

פשוטה.

ïéðòäå הם ה' עבודת  מדרגות כלל דהנה הוא,

שהם  וכתר , חכמה בינה מדרגות  בג'

עלמין כל עלמין(בינה)ממלא כל וסובב ,(חכמה),

כלא  קמיה כולא של המדרגה שהוא אלקות ועצם

עלמין (כתר)חשיבא על ממלא מדרגת כן  וכמו  .

נקרא  עלמין כל סובב ומדרגת 'אדם', מדרגת  נקרא

לא  כי  עה"פ באדרא וכמבואר אדם', 'לא מדרגת 

אדם  בחי' ראו  שהנביאים וזהו להנחם, הוא אדם

האדם  בסוד  עלמין כל ממלא של המדרגה שהוא

ומזה  יחזקאל, במרכבת  הנזכר  הכסא על היושב

אדם' 'לא הנקראת העליונה במדרגה והשיגו  עלו 

למעלה  ואמנם עלמין, כל סובב של המדרגה שהוא

מדרג  עוד יש של מזה המדרגה שהיא שלישית ה

ביה. תפיסא מחשבה דלית  אלקות' 'עצם

 ïéçåîä úåèùôúä  íéîéìùî  úåòåáù  ìéìá

íéëùîð íâå äéçäå  äîùðä éôåöøôã é"äðã

äãéçéä  óåöøô ìëã ïéçåîä

äðäåהאר "י בדברי  מבואר  העומר  ספירת בימי 

השבועות ) דחג ח' בז'(דרוש שנמשכים

חו "ב  שהם מוחין  של מדרגות ז ' דספירה שבועות

עד  המוחין נתפשטו  לא ועדיין  וחג"ת, דדעת  וחו"ג

עד  המוחין התפשטות  נגמר שבועות  ובליל הנה"י ,

דףהנה"י ובנה"ש השבועות, חג דרוש  ריש  שעה"כ (עי'

ע"ד ) התפשטותל"ו דמלבד שם מבואר  ועוד  .

מדרגה  עוד  נמשך  שבועות בליל בנה"י המוחין

דיחידה המוחין  שהוא כתר  של (הנמשכים עליונה

דא"א) בימימרישא שנמשכו המוחין מדרגות  כל כי  ,

בליל  בנה"י המוחין התפשטות  וכן  הספירה

וגדלות ראשון גדלות של במדרגה הם שבועות,

והחיה  הנשמה דפרצופי המוחין שהם שני

כל  ואחר  דזו "ן , והחכמה הבינה לפרצוף  הנמשכים



לנפשך  חכמה דעה ד

דפרצוף  שלמים מוחין עוד שבועות  בליל נמשך  זה

וצריך  דזו"ן. הכתר  לפרצוף הנמשך  דיחידה העליון

כתר  של אלו מדרגות  ב' בין  השייכות מה להבין 

שבועות ליל של העבודה שהוא  ונה"י 

 éãé ìò ÷ø 'ä  úãåáò ìòåôì àéöåäì øùôà éà

äàãåä ïåçöéð íäù é"äðä  úåâøãî

 êùîðä ïåçèéáä çë êéøö  äæìå  úåøù÷úäå

 ïåéìò øúëî

ïéðòäå אהבה הם החג"ת  מדרגות  דהנה הוא,

שיש  אחר  גם ואמנם ודבקות , ויראה

דכאשר  מוכרח אינו  ודבקות, יראה אהבה לאדם

כו"כ  יש  כי רצונו  כפי לעשות יוכל למעשה יגיע

ואין  למעשה, העבודה פועל להוציא מניעות 

יראה  אהבה שהם חג"ת  של המדרגות לזה מספיק 

מדרגות של המוחין לקבל צריך אלא ודבקות ,

כי וההתקשרות. וההודאה הניצחון  כח שהם הנה"י 

את לנצח הניצחון  כח צריך המניעות על להתגבר 

הלל  למוהר "ר הרימון בפלח וביאר ההסתרים, כל

מדת ידי דעל השירים, שיר על ז"ל מפאריטש 

מדרגת בחי ' שהוא הניצוח כח מקבלים הביטחון

כח  שאת ביתר  מקבלים הביטחון גודל דכפי  הנצח,

והניצחון  אינו המלחמה הלבב ורך  הירא דאיש (כמ"ש

למלחמה) לצאת  פועל יכול  להוציא יכולים ועי "כ  ,

'בעבור  אומרים אנו  זה ועל למעשה. העבודה

ומדרגת חיים'. חוקי ותלמדם בך  שבטחו אבותינו

הכתר  ממדת נמשך העליון  (כמבואר הביטחון 

בה' בטחו במאמר צדק הצמח לאדמו"ר הזוהר בביאורי

וארא) פרשת בריש עד  .עדי

äæáå ה ב' בליל מבואר  הנתקנות מדרגות 

כדי כי  והנה"י , הכתר  שהם שבועות,

הביטחון  כח את  צריך הנה"י למדרגת  להגיע

את לפועל להוציא האדם יכול ועי "כ  עליון , שבכתר 

אך  בנה"י, הוא בפועל ה' עבדות עיקר כי  העבודה,

'אל  בכוונת  בשעה"כ וכמ"ש הכתר , במדת  תלוי  זה

'גומל  ידו ועל הכתר, בחינת  שהוא דעמידה עליון'

הנה"י  תיקון  שהוא הכל', קונה טובים (עי'חסדים

ע"א) ול "ד  סע"ד ל"ג .שעה"כ 

 úðéçáá àåä úåòåáù  ìéìã øúëä úâøãî

íéëìî 'á ãåñá ' ÷åðã  úéòéáù  äâøãî

äæì êéøö ïéà äæå ãçà øúëá íéùîùî

 äðäå באר "י פ"ב)איתא ל "ו שער דהמדרגה (ע"ח

מדרגה  שהוא המלכות  של גבוהה הכי

בקומתם  שוים שזו "ן  המדרגה הוא דידה, שביעית

מלכים  ב' בבחינת  שוים וכתרה שכתרו  באופן

לעתיד , אלא זה אין ואמנם אחד , בכתר  משמשים

בנו. לשלוט יכולה ולשון  אומה כל אי זו  במדרגה כי

חכם בתורת איתא ע"ג )ואמנם האר "י(ק "ל  דמש"כ 

בבחי ' היינו לעתיד רק היא שביעית שמדרגה

דפנים עילאין)המוחין דאו"א מוחין אך (שהם ,

דאחור  המוחין  דישסו"ת )בבחינת מוחין יש (שהם

דהיינו בערכין, שביעית  מדרגה בחי' ג"כ  עתה

ובזה  מדרגות , ז' ג"כ  בה יש האחור קומת  בפרטות

בגמר  והוא שביעית, למדרגה אף להגיע שייך 

שבו שבת  ערב מנחת בכל כמו דאחור  המוחין

עפי"ד  החול דימות המוחין  דפרטות הכתר נמשך 

מוחין הרש"ש  בכללות הנקראים דישסו"ת מוחין (שהם

דאו"א  מוחין שהם קודש דשבת  המוחין לערך  דאחור

דפנים) מוחין הנקראים ובר"חעילאין ביו "ט וכן  (עי',

באופן  הוא דשבת דהיחוד וע"ב ע"א ע"ו דף שעה"כ 

באופן  הוא ור"ח דיו"ט והיחוד לזכר, טפלה שהנוק '

ואכמ"ל ) וכו' שוים .ששניהם

 øáãá  äéåìú ïéàù  äáäà ñ"ä úéòéáù  äâøãî

 éë  äæì êéøö ïéà  äæ ïëìå íöò úå÷áã ãåñá

äìá÷å  äòôùäá éåìú åðéà

 äðäåשם בתו"ח עוד  ע"א)מבאר קל "א (דף 

הוא  אחד בכתר מלכים ב' של דהמדרגה

וכמ"ש  לזה, צריך אין וזה לזה צריך אין שזה

ח במבו "ש  סע"א)(ש"ב ט' דף פ"ז הם "ב ואז  בזה"ל:

ולא  ממנה גדול הוא לא הגדולים המאורות  שני



תשע"ו  במדבר פר' השל"ס

עכ "ל. כלל, לזה זה צריכין  ואינן  ממנו, גדולה היא

בבחינת הוא זו  במדרגה דהיחוד  בזה הסוד ועומק

ענין  לעולם דהנה בדבר , תלויה שאינה אהבה

ומקבל  משפיע אחד  שכל הוא שניים בין  אהבה

משלים  אחד  שכל באופן דין , מן  דין ומקבלים

'אהבה  נקראת  זו  אהבה ואמנם להשני , החסרון 

לכל  הצורך מחמת שהיא דהיינו בדבר' התלויה

אך  מהשני , קבלתו ידי על החסרון להשלים אחד

היינו לזה, צריך אין  וזה לזה צריך  אין  זה כאשר

אמיתית גמורה באחדות שהם מאד  גבוהה מדרגה

'אהבה  בחינת  והוא בעצם, אחדות  של באופן

זה  שצריכים מחמת אינה כי  בדבר' תלויה שאינה

כי עצמם, מחמת גמור ביחוד  הם אלא לזה,

פשוטה  באחדות  הם והרי ממש , אחד הם בשורש 

בטלה  אינה זו ואהבה וגילויים, השפעה מחמת  ולא

מחמת רק  הוא החיבור  כל כאשר אך  לעולם,

בטל  וכאשר  בדבר , תלוי  זה הרי ומקבל משפיע

קשר  בחי' יש כאשר משא"כ  אהבה, בטלה דבר 

תלוי בלתי ממש אחת  כנשמה הם הרי עצמי 

אחר . בדבר 

ìù ïôåàá  úåéäì  äëéøö ìàøùé úåîùð  úåãçà

 ãçà áìá ãçà  ùéàë øáãá äéåìú ïéàù  äáäà

 úéòéáùä  äâøãîã íöò  úå÷áã ã"ò

äæîå האהבה שלמות להיות צריך  כן  דכמו  נלמד 

יהיה  שלא זה, עם זה ישראל בנשמות

אחד  וכל מעלה ולשני חסרון  לאחד  שיש מחמת 

התלויה  אהבה זה כי להשני, החסרון משלים

להיות צריך  אמיתית  ישראל אחדות אך  בדבר ,

אחדות מחמת  והוא בדבר , תלויה שאינה באהבה

ממעל  אלוה חלק  הוא יהודי  כל כי  בשרשם, עצם

אחדות שהוא ב"ה א"ס מאור  הוא ובשורש ממש,

נהגו שלא עקיבא ר' תלמידי  ענין וזה הפשוטה.

שלהם  ההתקשרות  שהיתה והיינו  בזה, זה כבוד

האחדות השיגו ולא אמצעים מחמת  זה עם זה

'כבוד ', הנקראת הק' השכינה מחמת  ביניהם

בה  נכללים וכולם ישראל נשמת שורש שהיא

ויראו בעצם באחדות  הם הרי זה באופן כי כאחד ,

הנקראת הק' השכינה מענפי שהוא בשני  אחד  כל

כבוד .

ïëìåבו שנעשה השבועות  לחג מגיעים כאשר

מלכים  שני בבחינת היחוד  שלמות 

בבחינת שלם יחוד  שהוא אחד בכתר  משמשים

להיות צריך  כן  כמו  בדבר , תלויה שאינה אהבה

ההר , כנגד  ישראל שם ויחן כמ"ש  ישראל, בנשמת

תלמידי של הפגם נתקן  ועי"ז אחד, בלב אחד  כאיש

שלא עקיבא בזה.ר' זה כבוד  נהגו

 úçà  úáá  äèîìå äìòîì àåä íé÷éãöä úâøãî

 úâøãîã äèåùôä úåãçàá  íúå÷áã úîçî

 çëä íéìá÷î 'íãà àì'  úâøãî é"òå øúëä

' íãà'  úâøãî  úà ï÷úì

äðäå מסובב לקבל צריך עלמין  כל ממלא מדרגת 

מהמדרגה  מקבלת  מדרגה כל כי עלמין, כל

לקבל  שצריכים נה"י  דרך  על והוא ממנו, שלמעלה

כי עינים, בסגירת  תלויה ההשגה ולכן מחג"ת ,

הוא  הרי  עלמא בהאי  מסתובב האדם כאשר

הנה"י, מדרגת בחי ' שהוא עלמין כל ממלא במקום

החג"ת מדרגת  בחי' שהוא מהסובב לקבל יכול ואין

עלמא, דהאי מחיזו  עיניו  שעוצם ידי על רק בערכו ,

לקבל  יכול ואז עיניו, שעוצם התפלה בעת  והוא

בתכלית הוא הכל הצדיקים אצל ואמנם מהסובב,

מסתובבים  כאשר  אף  אצלם בשוה והכל האחדות 

אינם  המדרגות  בין  הקשר אצלם כי  עלמא, בהאי 

אצל  אלא סיבות , מחמת  שהוא אנשים שאר  כמו

הוא  המדרגות כל בין  הקשר  ענין הצדיקים

למעלה  להיות יכולים ולכן  עצמי , התקשרות

כתר , של המדרגה בכח והוא אחת בבת  ולמטה

דבוקים  הצדיקים כי  היום כל שיתפלל ולואי וזהו 

אנשים  עם מדברים כאשר וגם היום, כל בתפלה

בכל  דבוקים הם אלא שנראה, מה כפי  כלל אינם

אלקות לעצם הביטול מחמת הפשוט באחדות עת 

עת. בכל



לנפשך  חכמה דעה ו 

äðäå בכח הנה"י להתתקן מתחיל שבועות בליל

הכתר  מדרגת שהוא עצם של המדרגה

מגלה  אדם' ה'לא מדרגת ואז  זה, בלילה הנמשך 

הספירה  ימי  דבפרטות  ואף 'אדם', מדרגת  את 

נמשכים  שבהם הראשונים שבועות ד' נחשב

שבועות וג' אדם', 'לא למדרגת  דחב"ד המוחין

'אדם', מדרגת הם דחג"ת  המוחין שהם אחרונים

בערך  אך החב"ד, בערך  החג"ת בחי ' הוא זה כל

עיקר  זה הרי  שבועות , בליל הנמשך  הנה"י  מדרגת 

לפועל  ההוצאה שהוא 'אדם', הנקראת  המדרגה

שהוא  עליון כתר  הארת  צריך  ולזה 'אדם', דמדרגת

הכח  מקבלים ידו ועל אדם', ד'לא המדרגה שורש 

שהוא  'אדם' דמדרגת התיקון  ולהמשיך  לגלות

דבקות של המדרגה הוא הכתר  וכח הנה"י , תיקון

הביטחון  כח מקבלים ידו  ועל אלקות, בעצם

הנה"י מדרגות לפועל להוציא ויכולים והניצוח

'אדם'. מדרגת  של  התיקון  שהוא

 úâøãîî  úåìòì àìéòì àúúî  äãåáòä êøã

 úâøãîì  ë"çàå  ò" ë ááåñ  úâøãîì  ò" ë àìîî

 úùøô íâ  íéàøå÷ åæ  äðùáù ñ"äå  úå÷ìà  íöò

 úåòåáù íãå÷ àùð úùøô íâå øáãîá

 íðîàåלעלות הוא לעילא, מתתא העבודה דרך 

עץ  הוא אדם בחי ' כי אדם, ללא מאדם

שהוא  החיים עץ הוא התורה ועיקר  הדעת,

בארץ  קוראים זו  בשנה והנה אדם. לא של המדרגה

בחוץ  אך שבועות, קודם נשא פרשת גם ישראל

קודם  בלבד במדבר פרשת  רק  קוראים לארץ

וקדושים  אחרי  פרשיות מחברים אין [ולכן שבועות,

הקריאה  שיצא כדי  ובחוקותי , בהר  פרשת  או 

כמ"ש  במדבר בפרשת  לשבועות  הסמוכה

הוא  במדבר פרשת דהנה הענין , וביאור הפוסקים].

ממלא  בבחי' הבינה מדרגת שהוא ישראל בני  מנין 

אותו וקוראים 'אדם', מדרגת בחי ' והוא עלמין, כל

השבועות בחג שאח"כ כדי שבועות , קודם לעולם

ואמנם  אדם, לא למדרגת  אדם ממדרגת יעלו

שקוראים  מעלה תוספת יש  ישראל בארץ זו בשנה

נשא  פרשת  ובשבת שבועות, קודם נשא פרשת גם

למדרגת עלמין  כל ממלא ממדרגת  עולים כבר 

כמה  באורך  חדתין בנשמתין  [עי עלמין  כל סובב

החכמה  במדרגת הוא נשא פרשת  למה טעמים

לשבועות מגיעים כאשר ואח"כ ואכמ"ל], וכו '

עצם  מדרגת  שהוא עליונה יותר  במדרגה עולים

לארץ  בחוץ משא"כ הכתר . מדרגת  בסוד  אלקות 

אין  ולכן  עליונה, כה למדרגה לעלות הכח את  אין 

שבועות קודם במדבר פרשת  אלא לעולם קוראים

עולים  בשבועות ואח"כ כ"ע, ממלא בסוד  שהוא

כנ"ל. כ"ע סובב למדרגת 

 àìîî 'éçá àåä äìâðá  äøåúä ãåîéì úìéçú

 àåä  äøåúä úåãåñ ãåîéìå äòéîù 'éçáå  ò" ë

äâøãîä úåîìùå äéàø 'éçáå ò"ë ááåñ 'éçá

 úáá  äéàøå äòéîù àåäù  úå÷ìà  íöò àåä

 úçà

ïëå מדרגא לעלות שצריך  התורה בלימוד הוא

לומדים  ותחילה לעילא, מתתא לדרגא

ואח"כ  כ"ע, ממלא מדרגת שהוא התורה נגלות

מדרגת שהוא התורה סודות ללימוד מזה עולים

לעלות הוא המדרגה תכלית  אך עלמין, כל סובב

אחד  דבר הם והנסתר  שהנגלה למדרגה עוד 

התורה  נגלות של המדרגה דהנה עצמי . בחיבור

בחינת שהוא הש "ס, כלשון שמע' 'תא בבחי ' הוא

סודות של והמדרגה בבינה, שהוא שמיעה

בכל  הזוה"ק כלשון  חזי' 'תא בבחי ' הוא התורה

אך  בחכמה, שהוא ראיה בחינת  שהוא מקום,

אלקות, עצם של העליונה במדרגה שהם הצדיקים

חשיבא, כלא קמיה כולא של המדרגה שהוא

עצמי ביטול של כזו  בדבקות תורה לומדים

והנסתרות הנגלות מתחברים ועי"כ לאלקות ,

נאמר  זה ועל הארץ, על השמים כימי ממש כאחד 

שמיעה  שהוא וגו ', אזנך ' והטי  וראי בת 'שמעי

אחת. בבת וראיה



תשע"ו  במדבר פר' ז של"ס

äìâðä øáçì àåä øúëä  úâøãî úéìëú

 çëá ãçàë ìòåôá  íéùòîä  íåé÷å øúñðäå

 úå÷ìà  íöòá úå÷áã

 äæå שור כי ולויתן , הבר  שור  של המדרגות  ב'

ולויתן  כ "ע, ממלא בבחי ' המעשים הוא הבר

ולעתיד  עלמין, כל סובב בבחינת היחוד  הוא

מלחמה  שיש  וכמ"ש כאחד, המדרגות  ב' מתחברים

שור  את  שוחט הלויתן ולבסוף ללויתן הבר  שור בין 

הצדיקים  סעודת בסוד שניהם ומתייחדים הבר

עם  להתחבר צריכים היחודים כי דלעתיד .

צריך  בפועל בעבודה עוסקים כשאר ואף  המעשים,

כאשר  גם ומאידך  גדולים, הכי ביחודים דבוק  להיות 

גם  מקושרים להיות  צריך  עליונים ביחודים דבוקים

למטה. היחוד לפועל ולהוציא בפועל, בעבודה

אהבה  בדרך רק מקושרות  המדרגות אם ואמנם

בטלה  דבר בטלה שאם הרי בדבר  התלויה

המדרגות, לחבר  מצליח אין  כאשר  דהיינו האהבה,

רק  לומד ואינו  הנגלה בלימוד  מצליח שאין  כגון

לעסוק  יכול ואין בנסתר עוסק וכאשר נסתר,

הרי בפועל, במעשים לעסוק יכול שאין או  בנגלה,

שאין  מחמת וזה המדרגות, בין  החיבור שמתבטל

דבר  בטל וכאשר בדבר , התלויה אהבה אלא לו 

תלויה  שאינה לאהבה זוכים אם אך האהבה. בטלה

אין  הרי אלקות, לעצם הביטול שהוא בדבר ,

מתקשרות המדרגות  כל כי לעולם, בטלה האהבה

ומתחברים  השרשי , אחדותם עצם מצד כאחד 

קיום  ועם הנסתר לימוד עם הנגלה לימוד אצלו 

אחד  בין סתירה שום שאין באופן בפועל, המעשים

בכח  עליון כתר  של המדרגה שלמות  והוא לשני,

כאחד . המדרגות כל המיחד  עצם  דבקות 

 úìá÷á  úåéäì êéøö  úåòåáùä âçá  äãåáòä

 ïôåàá íéùòîáå  äøåúá  óéñåäì ð"éñîá  äøåúä

ìåèéáìå  úå÷áãì íéùòîä ïéá  äøéúñ  äéäé àìù

 àãçë ïéàå éðà 'éçáá øúëä  úâøãî é" ò àåäå

äðäå חג של הקדוש  ליו"ט מגיעים כאשר 

השתוקקות יש  אחד מצד  הנה שבועות ,

התורה  קבלת  אחד כל ומקבל לאלקות , גדולה

שיוכל  עד התורה, בלימוד  והוספה נפש במסירות 

שיעורים  ולהוסיף  במעשיו להוסיף ממש  בפועל

יתברך , ה' בעבודת ומעשים התורה, בלימוד

העבודה  לפועל להוציא להצליח אפשר  אי ואמנם

הביטחון  כח שהוא הכתר בכח רק  למעשה,

בכל  דהנה בך. שבטחו אבותינו בעבור  כמש "א

מרגיש  המעשה, לפועל להוציא שרוצים דבר 

שלא  שהוא מרגיש  כי  שבזה, הישות  את ה' העובד 

בין  סתירה לו  נעשה ועי "כ  וכו', שקר והוא לשמה

המעשים  בקיום התורה לקבלת  באלקות הדבקות

התורה  קיום וקבלת  תורה שיעורי בהוספת  בפועל

שנמצא  מחמת  הוא זה כל אך כראוי . והמצוות

ולכן  אב"א, עומדת שהמלכות במקום למטה

לישות להכנס  לו וקשה בזה הסתירה מרגיש

הביטול  את  סותר  זה כי  המעשים, לפועל ולהוציא

באמת אך  'אין', בבחי ' השלמה הדבקות במציאות 

הדבקות למדרגת השבועות  בחג לעלות  צריך

בין  סתירה כלל יהיה שלא באופן  אלקות, בעצם

הוצאת לענין במציאות, והביטול הפנימי הדבקות

של  הישות הגדלת בבחי' שהוא בפועל המעשים

מדרגה  לבחינת  עולים בשבועות  כי  האדם,

בבחינת העליון  היחוד שהוא המלכות  של שביעית

בין  כלל סתירה אין  זה ובאופן  אלקות, עצם

שהוא  להז "א והישות , האני שורש  שהוא המלכות 

לקבל  יכולים זה ובאופן  והביטול, האין שורש 

להוציא  גם ומאידך הדבקות בתכלית  התורה

סתירה, שום ללא התורה וקבלת  המעשים לפועל

ואין  אני  שהוא הכתר מדרגת בכח הוא זה וכל

שהוא  הנה"י  תיקון להשלים יכולים ידו  ועל כחדא,

לדבקות סתירה ללא בפועל המעשים הוצאת

לאלקות. ולביטול

'äåהקבלת כל לפועל להוציא שנזכה יעזור

שהוא  הכתר מדרגת שנקבל ידי על התורה

שתהיו תלכו בחוקתי אם וכמ"ש  אלקות, עצם

הכוונה  דאין  מוהרנ"ת  שכתב כפי  בתורה, עמלים



לנפשך  חכמה דעה ח

הדבקות, של עמל אלא הגשמי, פועל של עמל רק 

באופן  אדם ולא אדם בחי ' דבר  בכל לחבר  וצריך 

קבלת ובזכות  ממש, כחדא ואין  אני שיהיה

ועין  מלכותך תראינה לועיננו  נזכה הק ' התורה

של  העין בין סתירה יהיה שלא באופן יראו , בעין 

בעין  עין אלא כ"ע, סובב של לעין כ "ע ממלא

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 



תשע"ז  בחקתי בהר פר' ט של"ס

בחקתי פרשת דרעוין רעואדא "ח  תשע"זבהר
תשע"ז בחקתי בהר  פר ' של"ס

ללללעעעעםםםם:::: לללליייי ּתּתּתּתההההייייּוּוּוּו וווואאאאּתּתּתּתםםםם ללללאאאאללללההההייייםםםם ללללככככםםםם ווווההההייייייייתתתתיייי ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככככככםםםם כ"ו,ווווההההתתתתההההּלּלּלּלככככּתּתּתּתיייי (ויקרא §¦§©©§¦§£¤§¨¦¦¨¤¥Ÿ¦§©¤¦§¦§¨

י"ב)

íéðåúçúá äøéã  ä"á÷ì äéäéù  äàéøáä úéìëú

 úåìéöàì  åìòéù ãò ò"éá  úåîìåò úà  åëëæéå

 úå÷ìà  ìù  äâøãîì

 éúëäìúä בגן עמכם אטייל פירש"י: בתוככם

מזדעזעים  תהיו ולא מכם כאחד  עדן

לכם  והייתי ת "ל ממני, תיראו  לא יכול ממני ,

תנחומא במדרש  איתא והנה עכ"ל. (נשא לאלהי "ם,

וכמוט"ז) בתחתונים, דירה לו  שיהא הקב"ה נתאוה

וצריך  הבריאה, תכלית  דזה הבעה"ת  שמביא

דירה  לקב"ה שיהיה זה תכלית מהו להבין 

בתחתונים.

ïéðòäå כמ"ש לבוא דלעתיד  השיר שזהו  הוא,

החג, התקדש כליל לכם יהיה השיר 

ומרובע משולש  כפול פשוט שיר סוד  (עי'שהוא

ח') סי' ובתנינא מ"ט, סי' הוי "ה לקו"מ שם בסוד  ,

באצילות, י ' אבי "ע, עולמות בד' המתפשט בריבוע

בעשיה. יהו"ה ביצירה, יה"ו בבריאה, י "ה

ולהעלותם  העולמות  כל לזכך הוא והתכלית 

וחיוהי איהו של במדרגה שיהיו  עד לאצילות ,

אצילות של המדרגה שהוא בהון , חד וגרמוהי

תחילה  ויעלו  יזדככו והעולמות אלקות , שכולו

מיוחדים  והכלים האורות  ששם אצילות למדרגת 

אלקות שכולם סע"א)באופן  י"ז דף ח"א ע"ח כי(עי' ,

לאצילות ויעלו העולמות  יזדככו לבוא לעתיד

האלקים  הוא הוי"ה כי לדעת הראת אתה ויתגלה

כמו חושית בראיה זה את ויראו מלבדו, עוד אין 

אלקיך , הוי"ה אנכי שנתגלה תורה במתן  שהיה

הבעה"ת  פל"ו)וכמ"ש  .à(לקו"א

_________________________

בתחתונים.א. דירה לו להיות הקב"ה שנתאוה הוא הזה עולם בריאת  שתכלית  מארז "ל זאת מודעת והנה שם: הבעה"ת וז"ל

היה  העולם שנברא קודם כי הענין, ביאור אלא בשוה. עלמין כל ממלא ית' הוא כי ומטה, מעלה בחי' ית' לפניו שייך לא והנה

המקבלים  אל הוא שהשינוי רק  ית ', לפניו הוא כן עתה וגם העולם, בו שברא הזה המקום כל וממלא ומיוחד יחיד ית' לבדו הוא

שאפי' רז"ל וכדפי' וחי, האדם יראני לא כי כדכתיב ית', אורו ומסתירים המכסים רבים לבושים ע "י שמקבלים ית ', ואורו חיותו

המסתירים  הלבושים ריבוי ע"י למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות  השתלשלות ענין וזהו כו'. רואין אין חיות הנק' מלאכים

הסתר  בענין ממנו למטה תחתון שאין במדרגה התחתון והוא ממש , והחומרי הגשמי עוה"ז  שנברא עד ית ', שממנו והחיות  האור

עוד. ואפסי אני לומר ממש  ה' נגד שהן וסט "א קליפות מלא שהוא עד ומכופל, כפול וחשך ית ' אורו

ית ', פניו מאור ירידה ולהם הואיל העליונים עולמות  בשביל אינו למדרגה, ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות  תכלית  והנה

לנהורא, חשוכא ואתהפך ס"א אתכפיא כד ית ' לפניו רוח נחת להיות  ית ' ברצונו עלה שכך  התחתון, עוה"ז  הוא התכלית אלא

מהארתו  החשך מן אור ויתרון עז  ויתר שאת  ביתר כולו  עוה"ז כל של והסט"א החשך  במקום ב"ה סוף אין ה' אור שיאיר

במציאות. יבטלו שלא ב"ה א"ס  אור ומעלימים המסתירים פנים והסתר לבושים ע "י שם שמאיר עליונים בעולמות

שלא  לבא לעתיד שכרם לקבל בצדיקים כח  נותן שהקב"ה וכמארז "ל וכח  עוז שנקראת התורה את  לישראל הקב"ה נתן ולזה

ולבוש] בכנף ממך יתכסה שלא [פי' מוריך  עוד יכנף  ולא כדכתיב לבוש  שום בלי לעתיד הנגלה ה' באור ממש במציאות יתבטלו



לנפשך  חכמה דעה י 

äáéúëä  úåéúåà  úðéçá íä  úåìéöàã  íéìëä

ä÷é÷çä úåéúåà úðéçá  íä ÷"àã íéìëäå

 øåà 'éçáá úåæåðâä ñ"éäå øáòì øáòî  åðéàù

ä÷é÷çä úåéúåà íä íåöîöä  íãå÷ù ñ"à

 øáòì øáòî

äðäå מעבר בו חקוק הכתב שהיה הלוחות ענין 

במוהרש"ב מבואר פ'לעבר, תרס"ו (המשך

תרס"ז) האותיות,áנשא בענין מדרגות כו"כ שיש

דבר  שהוא דיו, ע"י  שנעשה הכתב אותיות  דיש

הקלף ,ב  עם הדיו מתאחד  הכתיבה וע"י  עצמו פני

דבר  שהוא דיו ע"י שאינו  החקיקה אותיות  ויש

אך  טוב, האבן  בעצם חקיקה הוא אלא עצמו, בפני

מעבר  שאינה חקיקה האחד מדרגות , ב' יש בזה גם

ולא  האבן בעצם הם החקיקה שאותיות  דאף לעבר,

_________________________

לאור  לך  יהיה ה' כי וגו', יומם לאור השמש  עוד לך יהיה לא וכתיב וגו', יראו בעין עין כי וכתיב מוריך , את  רואות  עיניך  והיו

(הגהה: מתחילתו. נברא שלכך הזה, עולם בריאות ושלימות  תכלית הם המתים כשיחיו ובפרט  המשיח שימות  ונודע וגו'. עולם

כדכתיב  תורה מתן בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם ז"ל ). מהאר"י תורה בלקוטי כמ "ש  השביעי באלף עיקרו שכר וקבלת

רואים  הקולות' את  רואים העם 'וכל כדכתיב חושיית , בראיה ממש  הראת  מלבדו, עוד אין האלהים הוא ה' כי לדעת  הראת  אתה

ושומעין  למזרח  מסתכלים רז"ל ופירשו הנשמע , וכדפירשו את  ולמטה, ולמעלה רוחות  לארבע  וכן כו', אנכי יוצא הדבור את

פנימית  שהיא התורה, כללות  שהן הדברות  בעשרת ית ' רצונו גילוי מפני והיינו כו', עמהון מיניה מליל דלא אתר דלית  בתיקונים

כמארז"ל  ממש  במציאות בטלים היו ולכן חיים, תורת לנו נתת  פניך באור כי כמ "ש  כלל פנים הסתר שם ואין וחכמתו, ית' רצונו

עוז  שנקראת  תורה טל והוא המתים, את  בו להחיות  שעתיד בטל להן הקב"ה שהחזירה אלא כו', נשמתן פרחה דיבור כל שעל

כו'. מחייהו תורה טל בתורה העוסק  כל כמארז "ל

ה' אור גילוי לקבל ויוכלו והעולם, הגוף גשמיות יזדכך  שאז  הימין קץ עת עד והעולם, הם ונתגשמו החטא גרם שאח "כ רק

וגו', לאורך גוים והלכו כדכתיב כן, גם האומות  חשך  יגיה לישראל ההארה ומיתרון עוז, שנקראת התורה ע"י לישראל שיאיר

ובסעיפי  הצורים בנקרת לבוא וכתיב וגו', יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה וכתיב ה', באור ונלכה לכו יעקב בית  וכתיב

עכ"ל. וגו', ארצך תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר והופע  וכמ"ש וגו', גאונו והדר ה' פחד מפני הסלעים

בפני ב. מהות  הדיו הרי הכתיבה אותיות  וז"ל: לעניננו, הנוגע בקיצור שם מלשונו  מעט  ונעתיק  באורך , מהרש"ב בדברי עי"ש

הרי  אחר, מהות שהן ומאחר אחד, כדבר ונעשים מתאחדים הם הרי הקלף , על בדיו האותיות כשמציירים ורק  מהקלף, עצמו

שהעצם  הוא הגילוי אם כי המסיר, לבוש אינו וממילא אחר, מהות  כאן אין הרי החקיקה, אותיות  אבל וכו', לבד לבוש  כמו הם

הכלים  בין ההפרש  למעלה יובן זה מכל והדוגמא וכו'. לבד הבהקה העדר רק הוא החקיקה במקום קצת שמחשיך ומה מתגלה,

מציאות  בבחינת הם הרי דאצילות  הכלים דהנה א"ק , בחינת  או וא"א, דעתיק ספירות דעשר להכלים דאצילת ספירות  דעשר

שזה  הוי"ה שם בחינת  הוא והאור בהכלים, הן נמחקים, שאינן שמות שארי וכן אלקים דשם ידוע דהנה הוא והענין מה, דבר

בחינת  שהן היינו מה, דבר ומציאות  מהות בבחינת  הם שהכלים ענין וזה וכו', הוי"ה שם הוא שבהם שהאור הכלים בכל שוה

קמת  ולהשיג לידע יכולים אנו ולכן האור, מן אחר ומציאות מהות  בבחינת הם והרי וכו', ספירות  בחינת  שהן מה וזהו כו', כחות

בשום  שאינו הוא הפשיטות  וענין פשוט , הוא דהאור כלל, יודעים אנו אין האור אבל וכו', שלמטה הכחות  מקרי והם הכלים, ענין

האור  את  מלבישים שהכלים ההתלבשות ענין ולזאת מזה, זה נבדלים מהותים ב' הם וכלי דאור מזה ומובן וכו', כלל מציאות

ה  אותו, מאיר ומגלים הוא זה ידי ועל הקלף, על מסתיר והוא מהקלף, עצמו בפני דבר הוא שהדיו הכתב, אותיות כדמיון הוא רי

ספירות  בהעשר הוא כן וכמו וכו', עליו שמסתיר עי"ז  הקלף את  מצייר והוא בהדיו, הוא האות ציור דעיקר בהקלף , האור את 

האור  התלבשות  אופן ולזאת  האור, מן אחר מהות הם הרי מ"מ  ממש , אלקות  הם והרי ח "ו זר מהות  שאינם הגם וכו'. דאצילות 

האור  על מסתיר הכלי בהכלים, המתלבש והאור וכו', האור עצמות בחינת לא בהכלים מתלבש  האור הארת שרק  הוא בהם,

והרי  וכו', הכלי מהות כפי אם כי פשיטות  בבחינת שהוא עצמו מהות כפי לא הכלי, מהות  כפי רק נראה שיהיה אותו ומגביל

הכתיבה. אותיות כמשל זה



תשע"ז  בחקתי בהר פר' יא של"ס

מקום  להתמלאות יכול מ"מ כדיו, אחר דבר  ע"י 

החקיקה  אותיות הוא ב' ומדרגה בדיו , החקיקה

שיכול  מקום כלל שם שאין  לעבר מעבר

האבן . מעצם הם האותיות וכל בדיו , להתמלאות

_________________________

טוב, באבן החקוקים אותיות כמו משל דרך  על הם הרי דא"ק, ספירות העשר כן וכמו ואריך, דעתיק  ספירות  העשר משא"כ

וכו' ממש  הסתר זה שאין אלא האותיות, במקום כך  כל טוב האבן בהירות אין ומ "מ טוב, האבן לבד אחר דבר מהות  שאינן

והענין  לבד. הבהקה העדר אם כי המחשיך, דבר כאן אין מ"מ  הרי קצת , משחיר האותיות  שבמקום החקיקה אותיות  וכמו כנ"ל,

אור  עצמות מבחי' עצמו בפני דבר ומהות  יש  בבחינת אינן הרי דא"ק , ע "ס  שכן וכל ואריך , דעתיק  ספירות עשר דהנה הוא,

כמו  והסתר חשך בחי' מהם שיהיה לומר שייך  אינו וממילא וכו', ניכרת מציאות בבחינת  אינן דא"ק דע "ס  וכמשנת "ל א"ס,

וכ"ש  הא"ס  מעולמות  נחשבים ואריך  דעתיק  וכידוע  א"ס, אור בעצמות עדיין בתכלית  מיוחדים הם שהרי וכו', אחר מהות מאיזה

אבל  וכו' מתעלם העצם שאין כזה באופן היא בהם א"ס האור התלבשות  לזאת  אחר, מהות  בבחי' שאינם ולהיות  וכו', א"ק  בחי'

והיינו  כך, כל בהירות בבחי' מאיר שאינו רק א"ס, האור על להסתיר חשך בבחי' אינם מ "מ אבל וכו', לבד מיעוט  בבחי ' הוא

שהכלים  דמאחר ממש , בגילוי מאיר הוא הרי בכלל, דכתר בכלים כן וכמו דא"ק בכלים המתלבש והאור מיעוט, בחי' כמו שהוא

המתלבש  ממש  האור מהות בחי' ממש בגילי ידם על ומאיר האור על כלל מסתירים אינם הרי האור מן אחר מהות  בבחי' אינם

מהות  את מגלים הם הרי ומהותו, מגופו הן המגלים שהאותיות  דלהיות העצם, את  מגלים עצמים שאותיות  מה וזהו בתוכם,

וכו'. בתוכם המתלבש האור ועצם

הכלי  אדרבה וא"ק , דכתר בע "ס  משא"כ כנ "ל, וכו' הכלים כמהות  נעשה האור הרי דאצילות, בע "ס  דהנה בזה, ההפרש  וי"ל

הוי"ה  שם ידי על אדנ "י משם היא ההנהגה באדנ "י הוי"ה דבשילוב השילובים, ב' כענין שזהו וי"ל וכו', האור במהות  היא

ומבואר  הוי"ה, משם היא ההנהגה הרי מקום מכל אדנ "י, שם פעולת כן גם שיש הגם בהוי"ה, אדנ "י ובשילוב וכו', בו שמתעלם

אור  מגילוי ניזון ויהיה אלקות, כן גם יהיה הגוף אבל אדנ"י, שם מצד שזהו גוף, כן גם שיהיה לעתיד כמו שזהו אחר במקום

גילי  בו ויאיר אלקות , יהיה אדנ"י שמשם שהגוף  וזהו האור, כמהות הם שהכלים כנ"ל והיינו וכו', לעתיד בגילוי שיאיר א"ס

וכו'. בגילוי בו שיאיר א"ס  מהאור ניזון שיהיה א"ס  אור

שהיה  האותיות  חקיקת כמו והב' כנ"ל, טוב האבן על האותיות חקיקת  כמו האחד חקיקה, מיני ב' יש גופא החקיקה באותיות והנה

שבלוחות  וסמ"ך ומ "ם וכו', כתובים הם ומזה מזה עבריהם משני וכמ"ש וכ', לעבר מעבר החקיקה בהם שהיה הברית בלוחות

שאינה  דבחקיקה בזה העניןהוא אך וכו', יותר ניכרים והאותיות  מהאבן חסר כזה באופן דלכאורה והגם וכו', עומדין היו בנס 

ולהיות  בדיו  להמלאות הן יכולים אחיזה, מקום להם שיש האותיות  הנה וגם קצת , אחיזה מקום לאותיות יש  הרי לעבר, מעבר

המחשיך  שהוא טוב, האבן עם זולת  זר דבר בחי' שהוא ממש ודבר יש  בחי' בהם שיהיה והיינו ממש , הכתב אותיות  בבחי' ניכרים

וכו'. זר בדבר המקום למלאות אפשר ואי אחיזה, מקום איןלהם הרי לעבר, מעבר כשחקוקים משא"כ שלו, הבהירות זיו ממש 

לעבר  מעבר שאינה חקיקה כעין והיינו החקיקה, אתיות  הםכמו ואריך  דעתיק דע "ס  לעל נתבאר דהנה למעלה, יובן מזה והדוגמא

עדיין  אינן עצמן החקיקה שאותיות והגם וכו', זר ודבר בדיו להתמלאות  עתידים הם זה ומשום וכו', אחיזה מקום להם שיש

בהם  שיש ומאחר וכו', בדיו כשיתמלאו הכתיבה באותיות נפרד ודבר יש  לבחי' לבא הן עתידין אבל כנ"ל, כלל ודבר יש  בבחי'

וכו'. העצמות  מבחי' נחשבים אלא לעצמן, מהות בבחי' שאינם אלא היש , מבחי' לגמרי אינםמופשטים הם גם ליש , הכנה ענין

התגלות  והתחלת המציאות , אפשריות בבחינת  הוא מ "מ ממש  מציאות בבחי' שאינו ואף  דבריאה אדם בחי' הוא דא"ק  (עיש "ב

אותיות  בחי' עדיין הוא זה וכל המציאות , התגלות  בחי' והוא דכללות, יצירה בחי' שהן וא"א עתיק  ובבחי' בעקודים הוא הכלים

בחי' כערך  והוא ממש , מציאות בבחי' שהם דאצילות הכלים בחי' הוא המציאות ענין עיקר אך לעבר, מעבר שאינם החקיקה

הכתיבה). אותיות  כמשל הם ושם דכללות , עשיה

שלפני  א"ס  באור היינו ממש, במאצילן הגנוזות  ספירות בעשר הוא למעלה מזה הדוגמא לעבר, מעבר החקיקה ענין אמנם

עלות  בבחי' שהן כמו הספירות  שורש  בחי' היינו וכו', עילאה בטהירו גליפו גליף  דמלכא הורמנותא בריש בזהר וכמ "ש  הצמצום,

המציאות  אפשר בבחי' לא גם וכלל, כלל המציאות  ענין שייך אינו הצמצום דלפני וכלל, כלל מציאות בבחי' שאינם וכו', הרצון

וכו'. שבו הגבול כח בחי' רק  מש , האור בחי' הם אם כי וכלל, כלל ח"ו עצמו בפני מהות  בבחי' אינם שהאותיות  לפי והיינו וכו',
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ïéðòäåוגרמוהי איהו דאצילות דהכלים הוא

עם  מתאחד האור  ושם בהון, חד וחיוהי 

הכלי  כמו נעשה שהאור  דהיינו  (פירושהכלי ,

הגם  לבוש , בבחי' שהוא הכלי ידי על  רק האור שמתגלה

בהון) חד וגרמוהי איהו בסוד באצילות  אלקות  ,שהכל

והאורות ספירות  י' בהם שיש  דאצילות  דרגא והוא

יותר  היחוד  דא"ק בכלים אך הכלים, עם מתאחדים

והיינו האור , כמו  נעשה שהכלי באופן  גדול

שהוא  באדנ"י הוי"ה שם נכלל דבאצילות

אדנ"י שם נכלל ובא"ק הכלי , עם האור  התאחדות

יהיה  וזה האור , עם הכלי התאחדות  שהוא בהוי"ה

עם  שיתאחד לבוא דלעתיד  הגוף  מדרגת  בחי '

שנכללים  האור  עם דא"ק  דהכלים יחוד ע"ד  הנשמה

אלא  להכלי, מציאות שאין  באופן להאור. ובטלים

אותיות הוא זה מכל ולמעלה האור. בדרגת נעשה

והוא  בלוחות , שהיה כמו לעבר מעבר החקיקה

ספירות עשר שה"ס  מא"ק  שלמעלה המדרגה

שלפני א"ס באור  דהיינו במאצילן  הגנוזות

כמו עמוקים דברים הם הענינים אלו  וכל הצמצום,

מוהרש "ב. שם שהאריך 

åëìäå éúéîàä ùéä  äìâúð  óåñ  íé  úòéø÷á

 ãåñá ãéúòìã  äâøãîä ïéòî íéä êåúá  äùáéá

ùîî àãçë ïéàå éðà

äðäå ממלא שיתגלה כדי  העולם את  ברא הקב"ה

כלא  קמיה וכולא עלמין  כל וסובב עלמין  כל

הוא  הוי "ה כי לדעת  הראת אתה כמ"ש  חשיבא,

גם  יהיה לבוא ולעתיד מלבדו, עוד  אין  האלקים

ימא  קריעת שיהיה סוף ים קריעת  של הסוד

ונשמחה  ל'נגילה ונזכה בזוה"ק, כמ"ש  דאורייתא

וכמ"ש  ו')בו ', ס"ו בנהר (תהלים ליבשה ים הפך

וכמ"ש  בו. נשמחה שם ברגל ט"ו)יעברו י"א (ישעי'

לשבעה  והכהו  רוחו בעים הנהר  על ידו והניף

דכמו הוא והענין  דעתיק. ז"ת סוד שהוא נחלים,

ביבשה  הלכו ישראל ובני  ליבשה ים הפך  בקרי "ס 

אני שהם אורות  ב' גילה הקב"ה דהנה הים, בתוך

והאני אניואין , שהוא בי "ע נעשה בהשתלשלות 

בביטולים  עת בכל אותו  לזכך  וצריך הנפרד,

ולבטלו ההשתלשלות, סדר  כפי  לדרגא מדרגא

את לקחת  השם עבודת עיקר  שהוא עת, בכל להאין 

על  עת  בכל אותו  ולהעלות  נפרד , האני שהוא בי "ע

את שמעלים עד לדרגא, מדרגא ביטולים כו "כ  ידי 

המדרגה  ומתגלה שמזדכך עד למעלה למעלה האני 

האני שאין ומתגלה הים, בתוך  ביבשה הלכו  של

בשם  נכלל אדנ"י  ששם היחוד וע"ד  לאין , סתירה

ית', הבורא מציאות  רק שהכל ומתגלה הוי"ה,

את מגלה האדנ"י אך הפשוט, אור  הוא והכל

להיות הקב"ה נתאוה סוד  והוא שאת ביתר  ההוי"ה

התחתונים  ידי  על דדייקא בתחתונים, דירה לו 

ומתגלה  הנפרד, האני  את  ומזככים מעלים כאשר

עד  הוי"ה שם התפשטות  בסוד הוי "ה דשם הריבוע

באין . האני  שנכלל באופן  העשיה,

 êøãá äãåáòäå ïéà ãåñá ìåèéá êøãá  äãåáòä

 úåâøãîä  úéìëúå éðàä êåëéæ ãåñá úå÷÷åúùä

 ãåñá ùîî ãçàë úåãåáòä 'á úåãçàúä àåä

 àãçë ïéàå éðà

ïéðòäå,בעבודה מדרגות  ב' יש דלעולם הוא,

השתוקקות שהוא חוזר, אור בסוד  האחד 

האני זיכוך  בסוד לעילא, מתתא המדרגות וזיכוך 

בכח  הביטול שהוא ישר  אור בסוד והב' הנפרד,

ישר  אור  בכח הביטול ובאמת  האלקי, האין 

אחד  ענין באמת הם חוזר  אור  בכח וההשתוקקות

יתברך , עצמותו  לגלות שהוא אמיתית  אחת  והשגה

אור  בסוד גבוה הכי  בביטול לדרגא מדרגא ונכללים

ואין  אני  בסוד  חוזר, אור  כלול עצמו  ובזה ישר,

בין  באמת  הבדל ואין ויבשה, ים סוד שהם כחדא,

חוזר , ואור ישר אור  וב"ן מ"ה שה"ס  המדרגות  ב'

וכאשר  יתברך, עצמותו לגלות אחד ענין והכל

ומתאחד  ומבוטל בטל והכל לאין האני  מזדכך 

הבדל  ואין  ב"ה, א"ס אור שהוא יתברך  לעצמותו 

שום  אי  איך  לגלות  באים ושניהם ליבשה ים בין 

סוף  ים בקריעת שהיה וכמו  יתברך, בלעדו  מציאות 

הים. בתוך  וביבשה ביבשה, הים בתוך 



תשע"ז  בחקתי בהר פר' יג של"ס

 éë  ìà÷æçé  äàø àìù äî  íéä ìò äçôù  äúàø

 ãéúòìã äâøãîä ïéòî éúéîàä  ùéä äìâúð

 úåùéìç àìá äùî úàåáð ã"ò  äàåáðä äéäå

 óåâä

äðäå שפח דראתה בחז "ל מה איתא הים על ה

ומבואר  בוזי, בן  יחזקאל ראה שלא

הזוהר בביאורי בשלח)הבעה"ת דהנה (פרשת

ביטולים  של שלמות עבודות צריכים היו  הנביאים

נפלו נתנבאו  וכאשר הנבואה, למדרגת  שהגיעו עד

הרמב"ם  כמ"ש  וכו ' גדול במורא כחותיהם ונחלשו 

לא  רבינו  משה ואמנם חלק, בפרק  המשניות בפי'

חשמ"ל  למדרגת נזדכך  כבר גופו כי  לזה, צריך היה

ורעדה  רתת השיגו  לא נתנבא וכאשר דאצילות,

הוא  וזה וכו ', דביקותו חוזק לגודל פנים, בשום

ראתה  והנה הנביאים. לשאר משה בין ההבדל

אף  בוזי, בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה

על  השפחה מ"מ הגדולים, מהנביאים היה שהוא

שאר  כמו  היתה ולא הים על ללכת  יכלה הים

בעת ולעמוד ללכת  יכולים היו שלא נביאים

את צריכה היתה שלא פלא זה והרי  התנבאותם,

הוא  והטעם לנבואה, להגיע הנביא של העבודה כל

בסוד  אלקות עצם נתגלה סוף ים בקריעת  כי

ואין  אני של המדרגה ונתגלה הים, בתוך  היבשה

ממש . כחדא
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äðäå הדבקים ואתם הוא ה' עבודת תכלית עיקר 

בכל  וצריך  היום, כולכם חיים אלקיכם בה'

העולמות, ובכל העבודות בכל לעסוק  ורגע רגע

ובכל  העבודות בכל עת  בכל עוסקים והצדיקים

הזמנים  שבסדר אלא והזמנים, המועדים מדרגות

את זמן  בכל לגלות והזמן המקום כפי  סדר  יש 

לעבודה  להכנס לומדים ומזה שלו , העבודה

עליונים  ליחודים ולהכנס מהזמן, שלמעלה

הוא  העבודות  דכל הוא והעיקר מהזמן, שלמעלה

ולבטל  יחידה, חיה נשמה לזו "ן  מוחין להמשיך

דמחית אבנא האי של המדרגה עד דבי "ע הפירוד

כל  להחריב וצריך  הק ', השכינה שהוא לצלמא,

בי"ע, עולמות  של הפירוד שהוא זרה, העבודה

לאדם  שמפריע מה וכל וכבוד , תאוה קנאה שהם

וצריך  ית', הבורא יחוד את ומסתיר  עת  בכל

איהו של המדרגה עד לאצילות  בי "ע את להעלות

מדרגת עד  לעלות ושוב בהון, חד  וחיוהי  וגרמוהי

סוד  והוא האורות, כמו נעשים הכלים ששם א"ק

הרדל"א  ששם ולמעלה דא"ק שמטבור  המדרגה

דקדושה  האני שהוא ברדל"א, הגנוזה המלכות ושם

שום  לכלים אין ושם שאת, ביתר  האין את  המגלה

למטה  ואמנם הפשוט, באור  נכללים אלא מציאות 

י מרובע משולש  כפול פשוט שיר אתבסוד ש

שהוא  המצוות , את  העושים מרובים של המעלה

והוא  העשיה, עד  המתפשט דהוי"ה הריבוע

וצריך  מלמטה, חוזר באור השתוקקות של העבודה

ישר  אור בסוד הביטול של העבודה גם בזה לכלול

יתברך . יחודו לגלות  אחת  בבת  נכלל והכל

 äæå כמ"ש עדן בגן  עמכם אטייל של המדרגה סוד

עדיין  באצילות  כי  זעזוע, בלא שיהיה רש "י 

דאצילות, הכלים בחי' שהוא זעזוע של בחי ' יש 

להיות חוזרים הכלים ששם ברדל"א משא"כ 

כתוב  ולכן  זעזוע, של בחי' אין שם כהאור,

כל  וכמ"ש  ממני תזדעזעו  ולא בתוככם והתהלכתי 

הזוהר . בביאורי  שם צדק הצמח זה

 úåøåãä éãéçé ìù éùéîçäå éòéáøä éåìéâä ãåñ

 øåàáå ä"éåä íùã  ä"å úâøãî àåä øùé øåàá

íéãåçéä àåäù 'é  ìù åöå÷å 'é  úâøãî àåä øæåç

 ç"åà ìù  äòåðúä  íäá ììëðå  äçåðî êøãá

 úå÷ìà  íöòì éùøùä  ä"éåä íùî  äéìòä àåäù

äðäåיחידי חמשה ידי על התורה גילוי  בסדר 

אור  בבחינת  והה' הד ' הגילוי  הנה הדורות

של  הגילוי  שהוא הוי "ה, דשם ו"ה כנגד  הוא ישר,



לנפשך  חכמה דעה יד

סודות את שגילו  הלקו "מ, הק' ורבינו הק ' הבעש"ט

הדרך  גילה והבעש "ט האחרונים, לדורות התורה

ויראה  דאהבה המדות שהוא הוי"ה דשם ו ' אות  של

שהוא  אחרונה ה' של הדרך גילה ורבה"ק ודבקות ,

זה  כל אך וההתבודדות . הקב"ה עם הדיבור  ענין 

הוא  חוזר אור  בבחי ' אך  ישר , אור  בבחי' הוא

י', של וקוצו י ' כנגד  הם והה' הד' שהגילוי להיפך

הוא  הבעש"ט של דהגילוי  וכתר , חכמה כנגד שהם

ביטול  בדרך  והוא י', אות בסוד  היחודים דרך

של  והגילוי החכמה, מדרגת  שהוא מנוחה ובדרך 

של  התנועה בסוד שהוא ש"י קוצו  כנגד הלקו"מ

שהוא  בהיחוד, הנכלל חוזר אור בחי' שהוא היחוד

ארץ  של והסוד  ביחודים הנכלל הדיבור  בחינת

הוי "ה  לשם הביטול הוא הבעש "ט דרך  כי ישראל,

גם  בזה לכלול צריך אך ישר , אור  בדרך  השרשי

י', של קוצו  כנגד  שהוא היחודים של חוזר האור 

א"א) למדרגת  המזדככת בינה הדרך (בסוד שהוא ,

לעצמות. ולחזור  השרשי  הוי "ה משם לעלות 

äæå שצריך סוד ומרובע, משולש כפול פשוט שיר 

בכל  ולעלות המזוככים, בי "ע עולמות  לקחת 

הכלול  דיבור לבחי ' העליונה מהמחשבה עת 

חוזר  אור נעשה ידו שעל התנועה, שהוא במחשבה

הגשמי דיבור ידי  ועל יתברך, לעצמותו  לחזור

בסוד  ויראה אהבה ידי ועל אחרונה, ה' כנגד  שהוא

לב' חוזר  באור  ולעלות  לחזור צריך הוי"ה, דשם ו '

כח  והוא י ', של וקוצו  י ' של העליונות המדרגות

הוי "ה  משם עת  בכל חוזר  באור  לעלות התנועה

והוא  ית ', לעצמותו  השרשי הניצוץ שהוא השרשי

כח  שהוא מרובע, השיר  שהוא אחרונה ה' של הכח

עת בכל ולהפוך  חזור, באור לעלות  התנועה

לביטול  מתשוקה וללכת  ליבשה, והים לים היבשה

ליבשה  ים הפך  שיהיה עד  לתשוקה, ומביטול

עת בכל צריך כי הים, בתוך ביבשה והליכה

מהוי "ה  ולעלות ולחזור  השרשית  להוי "ה להתבטל

על  המורה הניצוץ כח שה"ס  לעצמותו , השרשית 

העבודה  שעיקר  ואף חוזר , ואור  תנועה של בחי '

חוזר  אור  גם זו בעבודה נכלל מ"מ ביטול, הוא שם

והכל  הביטול, במקום הנכללת  ההשתוקקות שהוא

שההשתוקקות למטה כמו ולא אחד, ענין הוא

בבת נכללים שניהם אלא הביטול את מבטלת 

הוא  הזעזע כי זעזוע, צריך אין שם ולכן  אחת ,

את תבטל שלא התשוקה את להחזיק שצריך 

בבת נעשים והביטול התשוקה שם אך  הביטול,

זעזוע. בלא אחת

ùìçðå ï" îì é" çðøðä  äìåò àèéîøåãä  úòùá

 ïéòî äùòð ïéçåîä úøæç é"ò ë" çàå  óåâä

ùåã÷  óåâá äîùð 'éçáá  íéúîä  úééçú

äðäåבתחילת הדורמיטא שבעת  ברש"ש  איתא

חצות , עד  אלא הלילה יושנים כאשר רק (ואינו

הוא  שלו מהמוחין נחלש  אם ישן האדם אין כאשר אף 

דורמיטא) דאף כמו חצות  בהקדמת שם וכתב ,

למ"ן  עולים שלו הנרנח"י שרשי  ישן אינו  כאשר

לה  יש  הנשמה פנימיות כי וכו ', חצות  קודם

ואז  מ"ן , מעלה והיא חוזר , אור בסוד  השתוקקות 

בי"ע, של הפירוד  לסבול לו קשה כי הגוף נחלש

להחזיר  חצות אחר ברכות  הח"י לומר  צריך ולכן

ברכות ח"י ענין  והוא הגוף, את ולחזק  הנרנח"י

דוד , נקראת הק ' השכינה כי  חי, ישי בן סוד שהוא

ושרשו חי  נקרא היסוד  כי חי , נקרא ישי בן ודוד 

ישי ובן התורה נגלות בחי ' הוא דוד כי  בחכמה,

שאול  אצל הנמצא עטה"י שהוא דדויד  הי ' הוא

בחי ' הוא הגוף כי  התורה, סודות  והוא המלך,

צריך  והגוף  התורה, סודות  בחי ' והנשמה הנגלה

ידי על הוא להזדכך הגוף  של התשוקה וכל הנשמה,

האור  סוד  ויגלה לאין האני  שיחזור באופן להזדכך 

מזה  ולמעלה ברדל"א, הגנוזה המלכות  עד  חוזר

עם  השרשי  והביטול כביכול, לעצמות  החזרה בסוד

ומ"ד  מ"ן בסוד אחת  בבת  הם השרשית התשוקה

לילה  ובכל ההזדככות . בתכלית  האני  מזדכך  ושם

נחלש  הגוף שתחילה המתים, תחיית מעין  נעשה

מ"ן , בסוד למעלה הנרנח"י  עולה כאשר  ומתבטל



תשע"ז  בחקתי בהר פר' טו של"ס

חוזרים  ואח"כ הנפרד, הגוף לזכך התשוקה שהוא

תחיית ע"ד הנרנח"י  וחוזרים חצות אחר המוחין

עם  שיתאחד  הנפרד הגוף  את  לתקן המתים

הנשמה.

 éàå על רק בפועל האלו  הענינים כל להבין אפשר

רבינו משה כי  אמת, לצדיקי  התקשרות  ידי 

שמע  כמ"ש ישראל לכלל היחוד  דרך  המלמד הוא

וגו' לאמרי ישראל בהקדמה האמצעי האדמו"ר (כמ"ש 

הבעה"ת ) בשם בה'בינה הדבקים לואתם ולהגיע ,

ליחודים  להכנס וצריך  היום, כולכם חיים אלקיכם

יצחק  ר ' את שלקח רשב"י  בסוד י', של וקוצו י ' של

להכלול  וצריך  יחידה חיה קץ סוד הוא יצחק כי  עמו ,

זה  וכל עצמות, עד שחוזר דיצחק  חוזר  אור  בהיחוד

חוזר  באור חוזרים שעי "כ  למטה, ה' ו' ידי על נמשך 

בעין  ועין מלכוך  תראינה ועיננו  י', של וקוצו לי '

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 


