




תשע"ב  ואתחנן פר' ג של"ס

תשע "ב ואתחנן פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ב  ואתחנן פר ' של"ס

עעעעבבבבּדּדּדּדךךךך אאאאתתתת ללללההההרררראאאאֹוֹוֹוֹותתתת ההההחחחחּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת אאאאּתּתּתּתהההה הההה'''' אאאאדדדדנננניייי ללללאאאאממממרררר:::: ההההההההוווואאאא ּבּבּבּבעעעעתתתת הההה'''' אאאאלללל ¨§§©¤§©§¨¦©¨©¨Ÿ£Ÿ¥¦©¥¨¤©©§¤̈וווואאאאתתתתחחחחּנּנּנּנןןןן

ייייעעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּוּוּוּובבבבאאאאררררץץץץ ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשממממייייםםםם אאאאלללל ממממיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההחחחחזזזזקקקקהההה יייידדדדךךךך וווואאאאתתתת ּגּגּגּגדדדדללללךךךך ¤£©¤£¤¨¨¦©¨©¥¦¤£¨¨£©¨§¨¤§¨§§¨¤אאאאתתתת

ּבּבּבּבעעעעבבבברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּטּטּטּטֹוֹוֹוֹובבבבהההה ההההאאאאררררץץץץ אאאאתתתת וווואאאארררראאאאהההה ּנּנּנּנאאאא אאאאעעעעּבּבּבּבררררהההה ווווככככגגגגבבבבּוּוּוּוררררתתתתךךךך:::: ¤¥§¤£¨©¤¨¨¤¤§¤§¨¨§§¤¨¤Ÿ§¦§¨¤£©§ככככממממעעעעׂשׂשׂשׂשייייךךךך

אאאאלללליייי ׁשׁשׁשׁשממממעעעע ווווללללאאאא ללללממממעעעעננננככככםםםם ּבּבּבּביייי הההה'''' ווווּיּיּיּיתתתתעעעעּבּבּבּברררר ווווההההּלּלּלּלבבבבננננןןןן:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּטּטּטּטֹוֹוֹוֹובבבב ההההההההרררר ¨¥©¨Ÿ©¦§©¥¦§©©§¤§Ÿ¨§©§¤©©¨¨¥§©©ההההּיּיּיּיררררּדּדּדּדןןןן

ייייההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע אאאאתתתת ווווצצצצוווו ההההּזּזּזּזהההה:::: ּבּבּבּבּדּדּדּדבבבברררר עעעעֹוֹוֹוֹודדדד אאאאלללליייי ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוססססףףףף אאאאלללל ללללךךךך ררררבבבב אאאאלללליייי הההה'''' ©Ÿ¤¥©©¨§©¤©¥¥©©¨¨©¤§©¤§ª©ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר

ההההאאאאררררץץץץ אאאאתתתת אאאאֹוֹוֹוֹותתתתםםםם ייייננננחחחחיייילללל ווווההההּוּוּוּואאאא ההההּזּזּזּזהההה ההההעעעעםםםם ללללפפפפנננניייי ייייעעעעבבבברררר ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי וווואאאאּמּמּמּמצצצצההההּוּוּוּו ¤¨¨¤¨¦§©§¤©¨¨¥§¦Ÿ£©¦¥§©§¥§©§ווווחחחחּזּזּזּזקקקקההההּוּוּוּו

ּפּפּפּפעעעעֹוֹוֹוֹורררר:::: ּבּבּבּבייייתתתת ממממּוּוּוּולללל ּבּבּבּבּגּגּגּגייייאאאא ווווּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשבבבב ּתּתּתּתרררראאאאהההה:::: כ"ג-כ"ט)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ג', (דברים £¤¦§¤©¥¤©¨§¥§

äðä כמ"ש לארץ בחוץ גנוז  נשאר  רבינו משה

תיקוני בי"ג הוא וסודו  בגי"א' אותו 'ויקבור

היא  'בגיא' דתיבת זוהר  בתיקוני כמ"ש דיקנא

תיקוני לי"ג אב שהיה כלומר  י "ג א"ב אותיות 

כיàדיקנא  פעור, בית  מול בגי"א ונשב סוד והוא ,

נקודת במקום המאיר דאבא יסוד הוא רבינו  משה

כדי פעור , בית בסוד דחורבה נקודה שהוא האחור 

כדאיתא  פעור  קלי ' תתגבר  שלא ולשמור להגן

מ"ד )בחז "ל סו"פ דר"א פרקי שביאר (עי' וכמו  ,

ה')האריז"ל פרק  ל"ב שער הוא (ע"ח רבינו ומשה ,

בחו "ל  נקבר  ולכן  עת, בכל פעור  קלי ' את  המכניע

לעיל  באורך  שנתבאר וכמו פעור , בית  מול

.áבכ"מ 

'éçáå ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àåä ïá úâøãî .à

ìë àìîî 'éçá ãéîìú úâøãîå äøåúä éæø

 úåâøãîä éðù íäå  äøåúä  úåìâð 'éçáå ïéîìò

 õøàì õåçå  ìàøùé  õøàã

 äðäå'ע"א)בגמ קט"ז בתרא אין â (בבא אשר 

תלמיד , אמר וחד בן  אמר  חד  למו חליפות

בלקו "מ ז')וביאר תורה מדרגות,ã(תנינא שני דיש 

'איה  בסוד  סובב האחד מדרגת  והוא כבודו ', מקום

_________________________

תשע"ב.א. ומסעי מטות תשע"א, ואתחנן תשע "א, מסעי חכמה בדעה לעיל בזה מש "כ עי'

באורך.ב. תשע"ב בהעלותך חכמה דעה עי'

כתיב ג. עברה, עליו מלא הוא ברוך  הקדוש  ליורשו בן מניח  שאינו כל יוחאי בן שמעון ר' משום יוחנן רבי אמר שם: הגמ ' ז"ל

יהושע  ורבי יוחנן רבי אלהים, יראו ולא למו חליפות  אין אשר ההוא. היום עברה יום התם וכתיב נחלתו, את  והעברתם הכא

דין  יוחנן רבי דאמר תלמיד, דאמר יוחנן רבי תסתיים תלמיד, מניח שאינו כל אמר וחד בן, מניח שאינו כל אמר חד לוי, בן

יהושע  רבי והא בן, אמר לוי בן יהושע רבי תלמיד אמר יוחנן ומדרבי תלמיד, דאמר יוחנן דרבי תסתיים ביר, דעשיראה גרמיה

זכר, בן בלא להולך רב אמר יהודה רב ואמר להולך, בכה בכו דכתיב בני, בלא דשכיב מאן לבי אלא טמיא לבי אזיל לא לוי בן

אדרבי  יוחנן דרבי קשיא בן, אמר יוחנן רבי תלמיד דאמר הוא לוי בן יהושע ומדר' תלמיד, דאמר הוא לוי בן יהושע  רבי אלא

עכ"ל. דרביה, הא דידיה הא קשיא לא יוחנן,

זה ד. אין עליונים, בעולמות שעולה במקום ומתדבקת עולה והנשמה להסתלק זמנו כשמגיע ואפילו ד': אות שם לקו"מ  וז "ל



לנפשך  חכמה דעה ד

הארץ  כל 'מלא והב' בן, בחי ' והוא עלמין , כל

בחי ' שהוא עלמין כל ממלא מדרגת  שהוא כבודו'

התורה  נגלות שהם בתורה הבחי ' שני  והם תלמיד,

לארץ  להכנס  רצה רבינו  משה והנה התורה. ורזי

עיקר  ששם התכלית עיקר בודאי זהו כי  ישראל

נגלות בחי' הוא לארץ חוץ בחי' כי  אלקות , השגת

ורצה  רבי בחי ' הוא רבינו  ומשה ריב, בחי ' התורה

ארץ  שהוא ישראל, ארץ בסוד התורה רזי לגלות

עצמות בחי ' האמיתי  היחוד שם שמתגלה חמדה

פירושו לארץ בחוץ רבינו  שמשה זמן וכל אלקות ,

בי "ג  גניזתו והוא ונעלמת , מכוסה הרז  שתורת 

ותורתו בגי"א, אותו  ויקבור  בסוד דיקנא תיקוני 

הרמז  תורת שהוא ליה הגון דלאו  בצולמא גנוזה

תשע"א) ומסעי מטות  חכמה דעה לעיל  ולא (עי' ,

כי החורבן, כל מגיע ומזה האמיתי . הסוד מתגלה

בצולמא  גנוז  התורה סודות  בחי' שהוא רבינו  משה

נעלם  התורה סודות  אמיתת כי  ליה, הגון  דלאו

הוא  התורה סודות היום שלומדים מה ואף ונכסה,

נגלות בחי ' כמו  שהוא דהסוד החיצוניות רק 

כי ונגנז , נעלם הסוד  אמיתות אבל בלבד, התורה

סתימאה  דעתיקא תורה ה"ס  האמיתיים הרזין 

מאתי חדשה תורה בסוד  לבושים בלא תורה שהוא

ונגנז . נעלם והוא תצא,

 äðäå השגה ישראל לכלל שיהיה רצה רבינו משה

וחד  בן אמר  חד בסוד  התורה, רזי בפנימיות 

המדרגה  הוא תלמיד  בחי ' הנה כי תלמיד , אמר

כל  שמלא איך  לגלות  שצריך  עלמין , כל דממלא

כבודו רזיäהארץ בחי' אך פנימיים, אורות בבחי' ,

כל  סובב של המדרגה והוא בנים בחי' הוא התורה

_________________________

כן. גם למטה תהיה למעלה שהיא שבעת היא הנשמה של השלמות עיקר רק  למעלה, דבוקה רק הנשמה שתהיה ושלמות  תכלית

רבותינו  שאמרו כמו למעלה, שנסתלק  בעת כן גם למטה דעתו שישאר כדי תלמיד, או בן ברכה אחריו שישאיר צריך כן על

הבן  גם הרב, דעת  מקבל התלמיד כי תלמיד, אמר וחד בן אמר חד למו" חליפות אין "אשר קט "ז ): בתרא (בבא לברכה זכרונם

ודעתו. שכלו ממנו שיקבל כן, גם תלמיד בחינת שיהיה בן להשאיר והעיקר ושלום, חס רשע בן כשנשאר מעלה אין בודאי

עיקר  זהו כי לבד, בתלמיד גם די כן על בעולם, דעתו שישאר כדי הוא שעיקר מאחר כי לבד, בתלמיד די דאמר מאן ולאידך ,

למעלה. עולה כשהנשמה ההסתלקות בעת  גם הזה בעולם דעתו שישאר השלמות 

השפל  הזה מעולם שאנחנו רק הוא יתברך השם של והשעשועים התענוגים שעיקר יודע הוא יתברך , בידיעתו קצת  שיודע  מי כי

מקרוצי  עפר מגושי תהלה "ואבית שכתוב: כמו יתברך, השם של והשעשועים התענוגים עיקר וזהו יתברך, שמו ונקדש נגדל

עיקר  כן פי על ואף יתברך, אותו עובדים שהם עליונים, ועולמות ואופנים וחיות שרפים לו יש יתברך השם כי וכו', חומר"

כשעול  שלו, והשעשוע שישאר התענוג כדי תלמיד, או בן אחריו להשאיר צריכין כן ועל הזה. השפל עולם של העבודה למעלה ה

נשאר  ממש בעצמו הוא כאילו נחשב תלמיד, או בן ידי על למטה דעתו כשנשאר כי השפל. הזה עולם בבני שיאיר למטה, דעתו

וכו'. בעולם

ואזי  אצלו, תלמיד בחינת חברו נעשה זה ידי שעל בחברו, שמים ויראת דעת  להכניס בזה לעסוק  אחד כל צריך  כן על שם:

בזה  קיים ממש  בעצמו הוא כאילו נחשב ויהיה בחברו, שהכניס הדיבור בזה יתלבש  אזי הסתלקותו, זמן ויגיע  ימיו כשימלאו

יש  אזי אחריו, תלמיד או בן כשנשאר נמצא תלמיד'. אמר וחד בן, אמר 'חד למו" חליפות אין "אשר שכתוב: כמו העולם,

וכו'. כנ "ל תלמיד או בן ידי על אחריו דעתו שנשאר מאחר חליפין, לו יש כי היינו למו, חליפות

זכרונם  רבותינו, שאמרו כמו בן, בחינת  הוא התלמיד וגם כנ"ל, תלמיד כן גם הוא הבן כי חד. כולו הוא ותלמיד בן ובאמת

התלמיד  של הגוף את  עשה כאלו נחשב כי עשאו' כאלו תורה, חברו בן המלמד 'כל יט): בדף גם שם ועין צ"ט : (סנהדרין לברכה

עמו  שלמד ידי שעל נמצא אדם, דמות  רק  היה ולא דעת  בו היה שלא מאחר כלל, אדם בשם נקרא היה לא מקודם כי כן, גם

עכ"ל  בן, בחינת  הוא התלמיד גם כן על ממש, עשאו כאילו נחשב כן על אדם, נעשה זה ידי על דעת, בו והכניס  תורה

וארץ,ה. שמים בחינת  התחתון, ועולם העליון עולם דהיינו מטה, דרי ויש מעלה דרי יש כי וז "ל: ז ' אות ז ' תורה שם לקו"מ  עי'

פשפשת ' מה חמית  'מה בחינת 'מה' של השגה בחינת שזה יתברך , בידיעתו כלל יודעים שאינם מעלה לדרי להראות  הצדיק וצריך 



תשע"ב  ואתחנן פר' השל"ס

היחוד  סוד לגלות  מקיפים, אורות  בחי' עלמין ,

של  הגילוי  והוא ביה, תפיסה מחשבה דלית העליון

עצמות של הגילוי שהוא כבודו', מקום 'איה בחי '

השאיר  לא רבינו ומשה ונגנז, נעלם שהוא אלקות 

במגלה  כמ"ש  ישראל ארץ בחי' שהוא בנים בחי '

וצריך  בנים, בחי ' הוא ישראל שארץ עמוקות

תורת 'זכרו בסוד משה תורת  שיתגלה לראות 

'זה  בבחי ' התורה, רזי גילוי שהוא עבדי' משה

זמן  וכל בישועתו ', ונשמחה נגילה לו  קיוינו הוי"ה

כל  הרי  בן, בבחי ' ולא תלמיד  בבחי' רק  שהגילוי

הגילוי וחסר  כבודו, הארץ כל מלא בבחי ' רק  הגילוי 

של  הסוד  להשיג אפשר  ואי כבודו מקום איה של

לו". קיוינו  ה' "זה

ìë ááåñä  úåìâì êéøö ïéîìò  ìë àìîî é" ò .á

 ãçàë ïáäå ãéîìúä úåììëúä 'éçáá ïéîìò

 úéàøå ãåñá  íéðôä øåà âéùäì  íéìåëé  ë"éòå

åàøé "àì" éðôå éøåçà  úà

íðîàå והתלמיד הבן התכללות הוא העיקר

שהתלמי באופן  בן ,כאחד, בבחי ' יהיה ד

כל  הסובב את לגלות  צריך  עלמין כל הממלא כי

קיוינו הוי"ה "זה של למדרגה שמגיעים עד עלמין ,

הנעלם במדרש  וכמ"ש  ע"ב)לו ", קל"ה תולדות (פ'

יסגי וכדין בלבהון, ליה למנדע צדיקיא עתידין

דהיינו בעינא, ליה חזו כאלו בלבהון סוכלתנו 

אחורי את  וראית  בסוד  אלקות גילוי לראות  שיוכלו 

המתהפך  דאלב"ם "לא" ידי  על כי  יראו , לא ופני 

"אל" ידיå לשם על כי  הפנים, אף יתגלה אז 

אף  ישיגו  עלמין כל ממלא בחי ' שהוא האחוריים

יתגלה  ועי "ז  עלמין , כל סובב בחי ' שהוא הפנים

ונשמחה  נגילה לו  קיוינו  הוי "ה זה של ההוי"ה

בישועותו.

 íðîàå שכל באופן  התורה סודות גילוי  ענין 

התורה  סודות להתגלות  יזכו ישראל

עמלק  במחייית תלוי  אלקות , בעצם לדבקות  ויגיעו

בעין  לעין לזכות  וכדי  דאורייתא, אנפין שמחשיך 

הלבושים  שיסתלקו  צריך  ציון, את  ה' בשוב יראו 

ענין  והוא הק', התורה סודות עומק  את  המסתירים

וארוך . עמוק 

_________________________

אדם  בני שהם עפר שוכני יש כי כבודו' הארץ כל 'מלא שאדרבא מטה, לדרי להראות צריך ולהפך כבודו'. מקום 'איה בחינת 

ורננו  "הקיצו בבחינת  ולהקיצם לעוררם הצדיק  וצריך  יתברך , ממנו מאד רחוקים שהם להם ונדמה התחתונה, במדרגה המונחים

מיאשין  יהיו שלא ולעוררם ולחזקם כבודו", הארץ כל "מלא כי יתברך אליו סמוכים והם עמם שה' להם ולגלות  עפר", שוכני

כבודו". הארץ כל "מלא כי אליו וקרובים יתברך השם אצל הם עדיין כי ושלום, חס  עצמן

העולמות: שני ומקים אוחז שהוא היינו וארעא', בשמיא 'דאחיד ובארץ" בשמים כל "כי בחינת  להצדיק  שיש  'כל' בחינת וזה

כבודו", הארץ כל "מלא בבחינת  מקים הוא התחתון ועולם כבודו', מקום 'איה בחינת 'מה' בבחינת  ומקים אוחז  הוא העליון עולם

קצת. יותר בבאור זה ענין כן גם שמבאר שם ס"ח בסימן עוד ועין עכ"ל.

ענו. לפרש הנה אפשר ושם דאלב"ם, ביתא דאלפא "אל" לשם "לא" שמתהפך  המלבוש  עולם סוד עפ "י "לא" תיבת לפרש  זה ין

אופנים  ובכמה מו"ר, בדברי מקומות בהרבה שמבואר כמו אלב"ם בסוד חיובית לבחי' מתהפך שהוא לא של שלילית בחי' כל

י') פרק  ט "ז  (שער המלך  בעמק והוא עד"ז . שפירשו מהקדמונים מקומות בשני להדיא כן שמצא להוסיף מו"ר אמר שונים,

זאת  ועל שם: וז "ל הפרנסה, שממנו נהורין ש "ע סוד שהוא א"ל לשם מתהפך לא שתיבת  אחסר, לא רעי ה' הפסוק שמפרש

הקדוש  השפע  הוא ינהלני, מנוחות מי על וגו' אחסר לא רועי ה' שנאמר הפרנסה, במזמור שלום עליו המלך דוד התפלל ההארה

חסד  נקרא ולזה הדין, ממדת פחד אין כי מנוחות, מי נקרא ונוקביה זעיר על המזלות אל דאריך  מרישא היורד נהורין הש "ע של

הש "ע  ומן וכו', מתפשט  ואינו תכף  שם נמתק  הדין אלא החסד, מדת  אל מתנגד הוא אשר הדין ממדת מחלוקת שם ואין עילאה,

עולים  במילואיהם שניהם אשר שאמרנו, ס"ג שם של 'אל' ושם דאלהים, 'אל' שם וסודו ההזנה, כח  יורדת  דאריך הללו נהורין

עכ"ל. הזה', היום עד מעודי אותי הרועה 'האלהים שנאמר 'אל' היפוכו 'לא' ומלת  אחסר, לא רועי ה' שנאמר נהורין, ש "ע

עיקר  לעשותו דהיינו באב, תשעה לעקור רבי ביקש  כי דבריו, על עוד ונוסף וז "ל: מסעי פרשת  ישראל בעבודת מצאנו ועוד



לנפשך  חכמה דעה ו 

äðåéìòä ä"éåää  úà úåìâì äöø  åðéáø äùî .â

 ïéò ãåñá íåöîöäî  äìòîì ùåáìîä  íìåò  ìù

 ïåéö 'ä áåùá åàøé ïéòá

äðäãהרי שבנבראים, מובחר  שהוא רבינו משה

בחי ' אלא עבירות  כלל אינם שלו העבירות

שהקב"ה  הענין  ומהו השגה, מכל למעלה שבדק דק 

תקט"ו שהתפלל רבינו  משה של תפלתו קיבל לא

בזה  יש אך בתפלתו . הרבה פעל ובודאי  תפלות,

התורה  שורש דהנה להבין צריך  כי  עליונים, דרכים

בבחי ' היא בידינו , עתה שהיא איך  כפי הק'

הוי "ה  שם בסוד  ולמטה, שמהצמצום המדרגה

אותיות ד ' שהם ואבי"ע א"ק  עולמות  הכוללת 

הצמצום  שמן  ההוי"ה בבחי' י ', של וקוצו  הוי"ה

זו, מהוי "ה למעלה עליונה הוי"ה יש אך  ולמטה.

הצמצום, מן למעלה בבחי' הגנוזה ההוי"ה שהיא

עצמות בבחי' ע"ה רבינו  משה השגת  ששם

בעולם  שהיא זו  העליונה ובהוי"ה אלקות ,

סתימאה,æ המלבוש  א"ק הוא הבינה בחי ' שם

מצד  כתר הוא והמלבוש  חכמה, הוא קדמון  ואויר 

הנגנז  העיגול סוד מזה ולמעלה אנפין, אריך

הראשון  הצמצום שהוא גבוה מעל גבוה והנעלם

הצמצומים, מכל למעלה ונגנז שהוא הנעלם

העליונה  שבהוי "ה עתיק בחי ' של הראשון העיגול

הנעלמת.

 äðäå שם ישראל לכלל לגלות  רצה רבינו משה

שהוא  הגנוז עולם של העליונה זו הוי"ה

להגיע  שיוכלו וביה, מיניה שעשועים של עולם

שיוכלו ציון ' את ה' בשוב יראו בעין  'עין  למדרגת 

והצמצום  צמצום, של מציאות שאין  איך  לראות 

רק  הוא לכל שהכל איך  ולהכיר כפשוטו , שלא הוא

ההוי "ה  שהוא עתה של התורה כמו ולא הוי"ה, אור 

אלוקות, הגילוי  ונגנז שנעלם הצמצום שתחת 

ההוי "ה  בבחי' אלא למטה, נפרד עולם ורואים

דא"ק . מהצמצום שלמעלה העליונה

 øåáòì êéøö íéðåéìòä  úåîìåòì ñðëäì éãë .ã

 ñðëäìå  äâåðä úàå 'éì÷ 'âä  úà íåìùá  äìéçú

íéúò úåùç íéúò ãåñá ì" îùçä ãåñì

 úåììîî

 äðäå,מהצמצום שלמעלה לעולמות להכנס  כדי 

ידי על הוא הק ' לתורה כניסה כל הנה

ג' דהנה מוהרנ"ת, שהביא כמו המרכבה סודות 

ית', ה' עבודת  דרכי לגמרי  מבלבלים הטמאות קלי'

בחי ' שהם מתלקחת, ואש  גדול ענן  סערה רוח והם

עד  אלו, קלי' הג' לעבור וצריך  וכבוד , תאוה קנאה

להזהר  העבודה הוא ושם סביב, לו לנוגה שמגיעים

הוא  הנוגה במקום ושם שבנוגה, הטעותים מכל

זו"ן  על המקפת מאימא הנמשך  החשמ"ל סוד

מלבו "ש  בסוד עליהם חשמ"ל )ומגינה כמ"ש (גי'

הבינה,çהאריז"ל  מצד ההתגלות  ראשית  והוא ,

שהוא  בחשמ"ל תחילה לעבור צריך  התגלות ובכל

החשמ"ל  דרך להבין עמוק  סוד  והוא בינה, בחי '

_________________________

רחמיו  ועל במלכותו, בשבת  ושמחים ומתאמצים מתחזקים אנו מאד עד לנו שצר הגם דהיינו השי"ת. מלכות  גודל ולהראות 

בימים  לב וטובי שמחים שאנו מאשר לפניו תענוג ויותר עיקר הוא הענין וזה במהרה, נדחינו שישוב בטוחים אנו המרובים

ואמר  הקץ. את ולגלות  ולעקרו, באב תשעה את  לדחות  בכוחו היה זה, ותענוג עיקר מהתעוררות ולכן לטובה. ונראים הנגלים

לא  עדיין אבל גואי. בבתי אי"ן בחינת  שהוא ל"א בבחינת  לו הודו שהחכמים פירוש  חכמים, לו הודו ולא ידחי, ואידחי הואיל

הגנוזה  והשמחה אי"ן בחינת לגלות  הצדיקים כח ויגדיל ה' שיושיענו עד הקץ, ולגלות בראי לבתי השמחה לשלשל בכחם היה

גואי, בתי של העליון אין בחי' שהוא 'לא' שבבחינת  חכמים לו הודו ולא מש"כ שפירש  והרי עכ"ל. אמן, עמנו ה' ישמח ואז 

וכו'. חיובי לענין הדבר מתהפך שם דאלב"ם העליון לא דבבחי' בכ"מ  מו"ר שמפרש ע"ד ממש והוא חכמים, לו הודו כן שם

דכ ז. ע "ו) (סימן דוד חסדי מהם עי' ולמעלה דא"ק, ויושר עיגולים כללות  שהם בלבד ורוח  נפש בחי' הם ואבי"ע א"ק עולמות ל

עי"ש. מא"ק, שלמעלה המלבוש עולם של מדרגות הג' והם ויחידה חיה נשמה שהם מדרגות ג'

ע"ד.ח. כ"ב ודף  ע "ד, י"ב דף  ובנה"ש  ע"ד, עד ע "ב ב' דף  ובשעה"כ ופ"ב, פ "א מ "ט שער ע"ח  עי'



תשע"ב  ואתחנן פר' ז של"ס

עתים  חשות עתים מ"ל ח"ש  אותיות שהוא

סוד  הוא ומ"ל השתיקה סוד  הוא ח"ש כי ממללות,

שהוא  השתיקה לסוד  להכנס  לדעת וצריך הדיבור ,

על  הנאמר  בסוד ח"ש  הנק' בחי' והוא מקיפים בחי '

ידי דעל במחשבה" עלה כך  "שתוק  עקיבא ר'

המקיפים  להשיג יכולים .èהשתיקה

_________________________

לארץ ט. כך  כל משתוקק רבנו משה היה כן ועל וז "ל: פ"א) אות  ו' הלכה הפת  ובציעת  לסעודה נט "י הלכות  (או"ח לקו"ה עי'

והתקשרות  כלליות שהוא הנ "ל הדעת  בהארת שעסק  האמיתי הראשון הרבי הוא משה כי מאד, זה על בתפלות  והרבה ישראל

ובית  ישראל בארץ הוא העולמות וכלליות הדעת  עקר כי המקדש , ובית ישראל לארץ כך כל מתלהב היה כן על העולמות ,

וכמו  ישראל, לארץ יבוא שלא עליו נגזר זה ידי שעל מריבה מי שהם המחלוקת ידי על היה העכוב עיקר אך  וכנ "ל. המקדש 

סיג  בחינת  זה וכו' דבר' תוסף  'אל הזה. בדבר עוד אלי דבר תוסף  אל לך רב בחינת וזה וכו'. למענכם בי ה' ויתעבר שכתוב,

הנ "ל. שתיקה לחכמה

לארץ  לבא הוא יזכה לא מדוע  זה. ענין להשיג מאד לו קשה היה רבנו משה ואפלו ולהשיג להבין אפשר אי זה ענין באמת  כי

בתפלתו  פעל שהוא זה על מאד משה שהתפלא בזה הרבה במדרשים וכמובא כאלה, תפלות ברבוי בקשתו פעל ולא ישראל,

שגיאה  איזה אם כי כלל חטא שלא בעצמו והוא הרבה, באמת חטאו שהם מה פעם כל ושלום, חס יכלו שלא ישראל כל להציל

במדרש  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו וכו' חכם' יהולל העושק 'כי שכתוב: כמו ידם על היה זה וגם מריבה, במי דקה

החלות  אתה פסוק על לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו ישראל, לארץ שיכנס  לפעול תפלות  כך כל לו יועילו לא שמות , רבה

השיב  כן על וכו', בך הייתי תופס  וכי וכו', לי הניחה ועתה שאמרת להתפלל למדתי ממך  שאמר שם רש"י בפרוש  ומובא וכו'.

הוא  כי הזה, בדבר עוד אלי דבר תוסף  אל בחינת  שתיקה, בבחינת זהו באמת כי דבר'. תוסף  אל לך  'רב הוא, ברוך הקדוש לו

כן  ועל כנ "ל. מאד ונשגבה עליונה בבחינה 'מה' בבחינת היה משה כי להשיגם, אפשר שאי מאד מאד הגבוהים מקיפים בחינת 

מיתת  על לו שהשיב במחשבה, עלה כך שתוק בחינת  שהוא הנ "ל שתיקה בחינת  דבר, תוסף אל בחינת הוא עמו שנעשה מה

שם. עין הנ "ל, בהתורה שמבאר כמו זאת בבחינה היה עקיבא רבי ענין גם כי עקיבא. רבי

שמוכרח  על שמוכיחם מקומות  בכמה וכן וכו'. הזה העם לפני יעבור הוא כי ואמצהו וחזקהו יהושע את  וצו לזה, מיד שנסמך  וזה

ש  מה לזה נסמך בעבורם, התאנף להסתלק וה' זאת , בפרשה לקמן שכתוב כמו ישראל, לארץ יכניסם שיהושע  יתברך ה' הבטיחו

דעים  תמים נפלאות זה כי הרבה, במקומות וכן וכו', חזק אותו לפניך  עובר הוא יהושע וכו'. עברי לבלתי וישבע  דבריכם על בי

לארץ, ישראל את להכניס ליהושע  כח  היה זה ידי על ולעילא, לעילא משה הסתלקות ידי על דייקא כי כלל, להשיג אפשר שאי

בחינת  ביותר מטה בדרי להאיר יכול הוא יותר, עליונים מקיפים לבחינת יתרה למעלה עולה שהצדיק  מה שכל מבואר כבר כי

על  הכל, מן גרוע שזה שלהם והמחלוקת התלונות רבוי ובפרט ישראל, של הפגמים רבוי מעצם כן ועל כבודו'. הארץ כל 'מלא

הסתלקותו, ידי על אם כי כבודו הארץ כל מלא כי הנ"ל, הדעת  התגלות עקר ששם ישראל לארץ להכניסם אפשר היה לא זה ידי

ברעוא  שנסתלק  ממש הסתלקות ידי על אם כי כלל, העולם בזה להשיג אפשר שאי כך  כל גדולה לעליה לעלות מוכרח היה כי

הארץ  כל מלא הארת  בחינת יהושע לתלמידו להאיר יכול היה דייקא זה ידי שעל עד מאד, מאד העליון מ"ה בבחינת דרעוין

הנ "ל. בהתורה שמבואר כמו יהושע  בחינת  התלמיד השגת שהוא כבודו,

פעמים  שתי נתקיים שכבר כמו אדמתו, מעל יגלה גלה וישראל הבית  ויחרב העוונות  כשיתגברו שאפלו לדורות פעל ובזה

האחרון  בקץ משיח בעקבות  גם נוראים צדיקים ימצאו כן פי על אף  כל, מעין מאד ונפלא סתום האחרון וקץ הרבים, בעוונותינו

דבר  שהבעל פי על ואף כלל, בעולם יאוש  שום ושאין כבודו' הארץ כל 'מלא כי בישראל ויאירו מאד, עצומות השגות  שישיגו

שיהיה  המחלקת  ברבוי ובכלליות  ואחד, אחד כל על בפרטיות שיתפשטו כמו  ויתגברו יתפשטו וחיילותיהם אחרא והסטרא

רבותינו  שאמרו כמו משיח, של חבלו עיקר שזה הרבים, בעוונותינו עכשיו שנתקיים כמו חכמים, התלמידי בין גדולה קטגוריא

הקדוש  דעתם הארת  ידי על לגאלנו ויחיש ימהר כן פי על אף  קי"ח , שבת ברש "י ומובא קי"ב דף בכתבות לברכה זכרונם

על  אף  העולם, מן להסתלק משה בחינת אמת  הצדיקי מוכרחים שיהיו עד כך  כל אחרא הסטרא שתתגבר פי על אף  כי בעולם,

מכל  והמרה הגדולה הצרה היא הצדיקים והעלמת הסתלקות כי לששון, אבלם ויהפך  והגאולה הישועה תהיה זה ידי על כן פי

לטובה  יתהפך זה גם אבל וכו'. המקדש  בית כחרבן כפליים צדיקים של סלוקן קשה לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו הצרות ,
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ïéðòäåללכת שרוצה האמיתי שהצדיק הוא, בזה

מבלבל  הס "מ הנה ה', עבדות  באמיתות 

בג' ובוקע הבלבולים כל את שובר והצדיק אדם, כל

לעבור  צריך ואח"כ בהם, ועובר הטמאות  קלי'

נוגה  מקלי' הנמשכים השגעונות  כל ולשבור 

וטמא  טהור  ופסול כשר  בסוד האדם, את שמבלבל

שמגיע  עד  האמת דרך לברר וצריך ואסור, מותר

זה, במקום לעמוד  פשוט דבר ואינו החשמל, לסוד

'שתו סוד  הוא שם שהוא כי  במחשבה' עלה כך ק 

שרוצה  הצדיק  את בוחנים כי דחשמ"ל, ח"ש בחי '

הטמאות, קלי ' בג' בשלום עובר  אם לקב"ה, להגיע

ואח"כ  נוגה, בקלי ' עובר  אם אותו בוחנים ואח"כ 

החשמ"ל, בחי ' בענין הקדושה מצד  אותו בוחנים

קשה. ומבחן  עמוק  ענין הוא ושם

ä÷éúùä ãåñá é÷á úåéäì êéøö  ÷éãöä .ä

 úëìì  úåðéúîä çë àåäù  ì"îùçã ù"ç 'éçáá

ìë úçà úáá ñåôúì àìå àâøãì àâøãî

 øåà éåáéø 'éçáá  äùåã÷ä

äðäãהי"ת את לעבוד  רוצה צדיק כל בודאי 

שהוא  שתיקה, של סוד יש  אך  בתכלית,

להוציא  מיד להצליח תמיד  אפשר שאי  הענין 

האדם  שרוצה המדרגות וכל הקדושה כל לפועל

שהוא  והשתיקה, המתינות  סוד לזה וצריך להשיג,

שאמר  כמו  מדרגה, אותה של למקיפים להכנס 

הארץ  מעל מהרה 'ואבדתם הפסוק  על הבעה"ת 

והיצה"ר  במהירות, ללכת  רוצה האדם כי  הטובה',

ברגע  הקדושה לכל ולהגיע לתפוס שצריך  אומר 

שיתפסו רוצה אינו  הקב"ה כי  נכון, ואינו  אחד,

אור , ריבוי  בחי' הוא כי הקדושה, כל את  אחת  בבת 

ותפלות השתוקקות שהוא כלים, ריבוי  וצריך 

בעבודת ללכת וצריך  הלבוש, בחי ' שהוא ואמונה

ועוד  קצת עוד פעם ובכל למדרגה, ממדרגה ה'

בעוד  ולהתקדם דקלי ', הכתר  את לשבור קצת

בבת מצליחים שלא ולדעת מדרגה, ובעוד  משהו

המדרגות. כל את לתפוס אחת

 éë כל ויתפוס שילך האדם את מבלבל הס"מ

הוא  מצליח אינו וכאשר אחת, בבת הקדושה

הי"ת דרכי  היודעים הצדיקים אבל ונופל, מתייאש 

המבחן  וזה לדרגא, מדרגא המתינות  בדרך  הולכים

ועומדים  בחשמ"ל עוברים אם הצדיקים של הגדול

הגר "י שכתב וכמו והמתינות , השתיקה בסוד

לפני הצדיקים את הרבה שבוחנים גיקיטליא

שם  והמבחן  העליונים, להיכלות  אותם שמכניסים

אח"כ  ורק ח"ש , בסוד לשתוק קודם שצריך הוא

ממללות, עתים חשות עתים בסוד מ"ל, בסוד  לדבר 

ז "ל מוהרנ"ת שביאר  לסעודה וכמו נט"י הל' (לקו"ה

פ"א) אות  ו' הלכה הפת  שניובציעת  עיבור  סוד וזה ,

כי למענכם' בי ה' 'ויתעבר סוד  שהוא דגדלות,

סוד  השתיקה סוד  שהוא עיבור בחי' תחילה צריך

בסוד  מ"ל סוד  שהוא לדיבור  שמגיעים קודם ח"ש,

מי ברית בבחי ' מ"ל.הגילוי  בחי' שהוא לה

íéìåâéò 'éçá  íä ë"äåéå áàá øùò  äùîç .å

 úéùøùä  äðéá ãåñ àåäå  íéîøëá  úåìåç ãåñá

íéìåâéò ãåñá àéäù ñ"÷àã

äðäå בתענית ע"ב)איתא כ"ו ימים (דף היו  לא

ויום  באב עשר  כחמשה לישראל טובים

וחולות יוצאות ישראל בנות שבהם הכיפורים

בחי ' הוא בכרמים' 'חולות וענין  וכו '. בכרמים

באב  ט"ו  שהם הללו  טובים הימים שני כי  עיגול,

_________________________

יאירו  דייקא שמשם עד כך , כל ונשגבים גבוהים מקיפים לבחינת  יעלו וכו', ולעילא לעילא הסתלקותם ידי על דייקא כי ולנחמה,

להאיר  שהתחילו מה ויגמרו שיפעלו עד לדור מדור וכן יהושע, בחינת  שהם לתלמידיהם כבודו' הארץ כל 'מלא בחינת ביותר

מרבוי  כי כנ "ל, הגאלה תבוא זה ידי שעל באמת , יתברך לה' וישובו כבודו, הארץ כל מלא כי הכל שידעו הנ "ל, דעת בעולם

כל  כמובן העולם. בזה בגוף  מלובשים כשהם לשם לעלות  אפשר שאי כך , כל גדולות  לעליות  לעלות  הוכרחו והעוונות  הפגמים

עכ"ל. וכו', הקדושים משיחותיו זה כל כמובן
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הבינה  מדרגת  והוא עיגולים, בחי' בסוד  הם ויוה"כ 

אלא  עיגול ענין  אינו  למטה הבינה  כי  העליונה,

ס' מ' סוד  וכידוע מרובע, שהוא מ' בסוד  היא

ותבונה בינה שהוא פ"דדאפרסמון ט"ו שער (ע"ח

בסוד ופ"ו) אבא בחי' הוא שם בינה שהוא והס ' ,

אך  אבא, בכללות  הנקראים עילאין ואימא אבא

שהוא  מ' בחי ' הוא למטה הבינה שהוא התבונה

אך  הזה, שבעולם התורה מצד הבינה חיצוניות 

בשם  שהוא למעלה שהוא הנעלמת התורה מצד

מא"ק  למעלה היא הבינה ששם העליון, הוי"ה

בחי ' והוא ממנו , שלמעלה מה בערך  זו "ן  הנקרא

מהם  ולמעלה זו "ן , בחי' שהם דא"ק  ויושר עיגולים

סוד  הוא ושם סתימאה א"ק שהוא בינה הוא

בחי ' גם היא השרשית  דהבינה ונמצא עיגולים,

בינה  בחי ' שהוא הכיפורים יום ולכן עיגולים,

בכרמים.é השרשית חולות  בסוד עיגול בחי ' הוא

 úàéøá ìù íìòðä  ùøåùä àåä áàá å"è .æ

 úøéöé íãå÷ íåé  íéòáøà ãåñá àéäù íìåòä

ùåáìîäî  äìòîìù ïåîã÷ä ìåâéòä ñ" äå ãìåä

úîàáå באב עשר חמשה הוא השרשים שורש 

יום  ארבעים שהוא יששכר  בבני  כמ"ש 

בסוד  והוא אלול, בכ "ה העולם בריאת קודם

תחילת שהוא הולד , יצירת  קודם יום ארבעים

למעלה  שלמעלה הצמצום סוד והוא המחשבה,

הצמצום  שהוא המלבוש, שבעולם סתרים בסתרי

נעלם  שהוא המלבוש מעולם שלמעלה הראשון 

הקדמון  עיגול שהוא העליון  עיגול בחי ' והוא ונגנז ,

ויש  הראשון , צמצום אותו קורים ויש ונגנז , נעלם

הוא  כי  כלל, צמצום בחי ' שם נקרא שאין אומרים

ז "ל, מהרח"ו בו  שדיבר מהצמצום למעלה למעלה

לדבר  אסור שכמעט למעלה ונעלם נגנז  והוא

כזה. גבוה במקום

ïëìå ונגנז נעלם הוא באב עשר  חמשה סוד 

בחמשה  סעודה עושים היו לא ולכן  לגמרי ,

הריטב"א וכמ"ש  באב, ע"ב)עשר  ל' (תענית 

בשבת רק  סעודה לעשות  היה הישן דהמנהג

חמשה  כי עצמו , באב בט"ו ולא באב ט' שאחר 

עיגול  בסוד  מאד, ונגנז נעלם הוא באב עשר 

מעולם  שלמעלה הראשון  הצמצום שהוא הקדמון 

השגה  קצת להיות  יכול קודש בשבת ורק המלבוש ,

הזה. היום בגדולת 

äðåáú ñ"äù úåéðù úåçåì 'éçá àåä ë"äåé . ç

 úåðéúîäå  ä÷éúùä ãåñå ì" îùçä ãåñ íùå

'éçá àåä áàá  å"èå ñ" ÷àã  ìåâéòä 'éçá àåäå

 ë"åé  úùåã÷  ùøåù àåäù ïåîã÷ä  ìåâéòä

 úåðåùàø úåçåì 'éçáá

 äðäå הקדוש ליום השורש  הוא באב עשר  חמשה

שהוא  עיגול, בחי ' גם שהוא הכיפורים דיום

בינה  בחי' סוד הוא יו"כ כי סתימאה, א"ק  בבחי '

שניות לוחות  סוד  החשמל, סוד שהוא העליונה

לוחות כי  בינה, בחי ' שהוא תבונה בחי ' שהם

באבא  הנכללת  עילאה אימא בחי ' הם ראשונות 

לוחות אך  חכמה, בחי ' שהוא אבא בכללות  ונקרא

סוד  ולכן תבונה, בסוד הם כי  בינה בחי ' הם שניות

התורה  כל אין  שם שניות  לוחות שהוא כיפור יום

בסוד  הוא אלא בשבועות, כמו  אחד ענין כולה

דהיינו ממללות, עתים חשות  עתים שהוא חשמ"ל

התורה, כל את לתפוס אחת  בבת אפשר שאי

ותחילת מ"ל, ולפעמים ח"ש לפעמים וצריך 

מ"מ  אך  שתיקה, שהוא ח "ש בסוד  היא העבודה

שהוא  בקדושה קורח בחי' בסוד  עיגולים בחי ' הוא

בסוד  עיגולים סוד  שהוא יפרח', כתמר' צדיק' סוד

שלא  כך טען והוא קדושים, כולם העדה כל כי

הוא  זה ענין של העליון בשורש  אך  בקדושה

_________________________

דא"ק .י. בינה בחי' שהוא דא"ק  העליונה אזן בבחי' הוא הכיפורים דיום ע"ד, ריש ל"ח  דף  ובנה"ש פ "ה, אח"פ  שער ע "ח עי'

תשס"ח. החכמה בים האיתנים' 'ירח  במאמר באורך ועי'
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אלא  הפכיות, סובלת  אינה שהיא הבינה במדרגת 

עתים  ולא מזה, למעלה שזה או קדושים שכולם או 

התכללות ענין בה אין כי  כך , ועתים כך 

ה'. עבודת  תחילת וזהו  הפכיות , בבחי' והתקשרות 

 äðäå הקדמון עיגול הוא באב עשר חמשה סוד

ותלבש  בסוד דא"ס  מלכות בחי ' שהוא

בסוד  הצדיק  מרדכי סוד  הוא ושם מלכות , אסתר

הכל  איך  שמשיג הצדיק  מרדכי  שהוא לבת לו  ותהי 

מאד , ונגנז  נעלם זו  בחי' אך הפשוט, אחדות הוא

לוחות בבחי ' יו"כ קדושת שורש  בחי ' והוא

ראשונות.

ä÷éúùä ãåñá  ì"åçá øàùð  åðéáø  äùî .è

äæå ì" î ãåñá é"øàì ñéðëä òùåäéå ù"ç 'éçáá

òùåäé éãé  ìò äùî úñéðë  úìçúä  åîöò

ïëìå יום בחי' בסוד  לעולם היא העבודה תחילת

וסוד  אק"ס  של הסודות דרך  שהוא כיפור 

עתים  בבחי' במתינות ללכת  צריך  כי  החשמ"ל,

יהושע  את וצו סוד וזה ממללות, ועתים חשות 

ללחום  יכול אינו רבינו משה כי  ואמצהו, וחזקהו

בפועל  להלחם לצאת צריך היה יהושע רק  בעמלק,

רבינו, משה הוא הלוחם עיקר  שבאמת אף  בעמלק,

ח"ש  בבחי ' להיות צריך היה רבינו  משה בפועל אך

ולכן  מ"ל, מסוד קשה יותר והוא שתיקה, שהוא

סוד  שהוא ח"ש  בסוד לארץ בחוץ נקבר  רבינו משה

ר' כי במחשבה, עלה כך שתוק עקיבא בר' הנאמר

דשמע  היחוד  סוד על מצטער היה ימיו כל עקיבא

השתיקה, סוד  הוא ושם היחוד, סוד שהוא ישראל

ונשב  סוד הדיקנא, של העליונים מקיפים בחי' והוא

לו יש  אמת והצדיק דיקנא, תיקוני י "ג שהוא בגי "א

מעט  מתגלית שהקדושה איך  כפי המתינות  כח

מעט.

ïëìå והוא כיפור , יום בסוד הם שניות לוחות 

בסוד  עמלק  מלחמת של העבודה התחלת

היה  רבינו  משה כי  ואמצהו , וחזקהו יהושע את וצו

יהושע  כי  מ"ל, בסוד ויהושע ח"ש  בסוד  ללכת  צריך

רבינו משה אך  ישראל, לארץ להכניס  צריך היה

לארץ  נכנס  ולא השתיקה שהוא ח"ש בסוד  היה

מתינות של העבודה צריך  היה אלא ישראל,

בבת הקדושה כל את משיגים אין  כי  ושתיקה,

תחילת עצמו  הוא לארץ יהושע כניסת  אך  אחת ,

משה  בסוד ישראל, לארץ רבינו  משה של הכניסה

את לאט לאט מכניס  שיהושע מכניס , ויהושע מת 

ממשה  חלק  הוא עצמו  יהושע כי עצמו, רבינו  משה

אמר  חד  למו, חליפות  אין אשר בסוד עצמו, רבינו 

כבן , נעשה עצמו  שהתלמיד  תלמיד, אמר  וחד בן

המתלבש  רבינו משה של והנה"י הלבוש  בחי ' והוא

להגיע  שיוכלו  ולבושים כלים נעשה ואז ביהושע.

הסוד  שהוא באב עשר חמשה של האמיתי לסוד

בישועתו', ונשמחה נגילה לו  קיוינו  ה' 'זה של

סוד  הוא המ"ל כי ומ"ל, ח"ש של בדרך ללכת וצריך 

התורה  שכל הבעה"ת רבינו  שאמר  וכמו הלבושים,

להתורה  ולבוש משל בבחי ' רק הוא עתה של

השרשית. האמיתית 

" åé 'éçá ïéîìò  ìë àìîî é"ò .é ááåñä íéìâî  ë

 úåéðù úåçåì ñ"äå áàá å"è 'éçá ïéîìò  ìë

 úåðåùàø úåçåì 'éçáì  íéøæåçù

äæå'דנוק יסוד  בחי' שהוא באב עשר חמשה סוד

שהוא  הראשון  השרשי  העיגול על המרמז 

הכיפורים  ליום שורש והוא ראשונות, לוחות בחי '

עצמם  שניות  הלוחות כי שניות , לוחות בחי' שהוא

על  כי ראשונות , לוחות בחי ' להיות לחזור צריכים

עד  עלמין , כל הסובב מגלים עלמין כל ממלא ידי 

רבינו משה שביקש וזהו  השרשי . העיגול שמתגלה

הוי "ה  שם שיתגלה הוי'ה" אל "ואתחנן ע"ה

ונשמחה  נגילה לו  קיוינו  הוי"ה זה בסוד השרשי,

שהיו מיוחסות משפחות הד ' סוד  והוא בישועתו ,

אדנ"י דשם אותיות  ד ' כנגד  שהם בכרמים חולות 

ואומרים  אלקות, גילוי  אמיתיות המגלים השרשי

בחי ' השרשי חכמה שהוא עיניך' נא שא 'בחור 

חכמה, בחי ' שהם ראשונות  לוחות בסוד  ראיה,

התכלית כי בינה, בחי' שהם שניות לוחות בערך 
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אחד , ברגע אפשר  שאי אלא לזה, להגיע הוא

מדרגת כפי  לדרגא מדרגא לזה להגיע וצריך 

העולמות.

øáòúéåשני עיבור סוד הוא למענכם בי  ה'

סוד  שהוא סתימאה, קדמאה דאדם

את תחילה צריך  כי  המתינות , בסוד  החשמל

לחכמה  עולים הבינה ידי ועל השרשית, הבינה

החשמ"ל, סוד שהוא שני עיבור  סוד  והוא ולכתר ,

העבודה  עיקר  זהו כי ח"ש , בסוד המתינות  סוד

עתים  שהוא חשמ"ל בסוד  המתינות  כח את שיהיה

אחד  ברגע אפשר אי  כי ממללות, עתים חשות 

ה'. עבודת כל להשיג

åðéà à"à 'éçáá øúë 'éçá àåäù êìîä ãåã .àé

ä÷éúùä ãåñá àåä éë  íéðôìå éðôì ñðëäì ìåëé

ìåëé  äîëç 'éçá àåäù â"äëä  ÷øå  ù" çã

ì"î ãåñá ñðëäì

 éãëåראשונות לוחות  של לסודות  להגיע לזכות 

שלמעלה  השרשי החכמה שהוא

לבושים  הוא מלכות אסתר ותלבש כי מהמלבוש ,

על  לבוש כביכול הוא המלבוש סוד  כי  אסתר , על

מדרגת שהוא הקדמון, העיגול כביכול שהיא אסתר

בסוד  פורים לבחי ' מגיעים כיפור  יום ידי  ועל פורים,

הוא  כיפור יום כי  תתענג"ו, אלא תתענ"ו תקרי אל

תענוג. בסוד  ופורים עינוי  בסוד

äðäåלפני כה"ג כניסת ענין הוא כיפור ביום

מלך  דוד  ואפי' הקדשים, לקודש ולפנים

לפני להכנס  לו מותר  היה לא וקיים חי ישראל

שבת, בגמ' כדאיתא לו הותר  הכה"ג ורק ולפנים,

יכול  היה לא מ"מ מהכה"ג, יותר  היה שדוד אף  כי

והצדיק  חשמ"ל, בסוד  הוא יו"כ בחי ' כי להכנס ,

של  השרשים שורש  שהוא המלך  דוד  שבבחי' אמת 

ורק  ח"ש , בסוד להיות צריך  הוא העליונה, המלכות 

בפועל  יכול הוא רק ולכן מ"ל בסוד  הוא הכה"ג

המלך . דוד ולא כיפור  ביום ולפנים לפני  להכנס 

íéô÷åîã  íéøåôå ãåã ãâðë íéæøôã  íéøåô .áé

 àåäù ãåã ïá  äîìù ãåñá àåäå òùåäé ãâðë

 ãéîìúä  úåììëúä ãåñá ïéçéùî ïéøú ãåçé

 éðôì ñðëäì  ìåëé ãåã óà åæ 'éçááå  åîöò áøá

íéðôìå

 äðäå סוד וזה האמיתית , ההתגלות הוא בפורים

כנגד  אדר י"ד כי  וט"ו  י"ד פורים ימי  שני 

המלך  דו"ד )דוד כמספר עולה כנגד (י"ד  אדר  וט"ו

הקודש  במחברת כמ"ש  המלך  הפורים שלמה (שער

בנדמ"ח) ע"א קכ"ג דמשה דף המדרגות ב' כנגד והם ,

מימות חומה מוקפים סוד הוא ט"ו  וסוד ויהושע,

שלמה  בחי ' בסוד  התלמיד  סוד שהוא נון , בן  יהושע

המלך דוד בחי ' עצמו  הצדיק  כי דוד , משה בן  (ובחי'

הזר רבינו) כי ולפנים לפני  להכנס לו הותר לא ,

לו הותר חכמה בחי' שהוא הכה"ג ורק  יומת , הקרב

בסוד  כתר בחי ' שהוא המלך  דוד  אך להכנס ,

בפורים  משא"כ להכנס , לו  הותר  לא א"א מדרגת 

שלמה  בחי' שהוא פורים שושן לסוד מגיעים כאשר

כאחד , שלמה עם דוד התכללות שהוא דוד, בן

י') עם מלא דויד בחי' שהוא עתיק  מדרגת וכמו(בסוד ,

בן  יהושע מימות  חומה מוקף  בסוד  יהושע בחי' כן 

שהתלמיד  באופן במשה התכללותו  בבחי' הוא נון ,

דאק "ס  העיגול התכללות  בסוד עצמו , ברב נכלל

מוקף  בחי ' סוד  הם ששניהם קדמאין  בעיגולין 

חומה.

 óåñ ãåñá øãàá å"èì ùøåù àåä áàá  å"è .âé

òéâäì íéìåëé  ë"éòå  äìéçú  äáùçîá  äùòî

íéøåô  úâøãîì øåôéë  íåé úâøãîî

äðäå מעשה סוף בסוד  הוא באב עשר בחמשה

עשר  חמשה ידי על כי תחילה, במחשבה

ממד  אח"כ להגיע יכולים כיפור באב יום רגת 

בסוד  באדר  עשר  חמשה בבחי ' פורים  למדרגת 

בבחי ' מלך  שהוא שלמה סוד  שהוא פורים, שושן 

דוד , שהוא מא"א שלמעלה עתיק בסוד  והוא ט"ו ,

פנימיות בסוד עתיק עד לעלות  צריך  שלמה כי

דוד  ואז  תתענג"ו , בסוד  עתיק , פנימיות חכמה



לנפשך  חכמה דעה יב 

התכללות בסוד לקה"ק  בשלמות נכנס המלך

מתאחדים  והתלמיד  שהבן  בסוד  ברב, התלמיד

מוכרחים  אך ממש, אחד  ונעשים האחדות בתכלית

עבודת כי חשמל, בסוד ולבושים מתינות  עם ללכת

אחד  ומצד  מתינות , עם סוף בלי להתחיל צריך ה'

הסוף  עד  מצליחים אין שני ומצד  מ"ל, בסוד להצליח

רבינו משה כמו  המתינות, סוד  שהוא ח"ש  בסוד

בסוד  יכניס שיהושע עד ח"ש  בסוד  ומצפה שמחכה

בסוד  החשמ"ל סוד  שלמות  שיתגלה עד  התלמיד,

בי ה' ויתעבר  בסוד לדרגא מדרגא ויעלו  הלבושים,

כיפור  דיום הקדושה וע"י  שני , עיבור  סוד  למענכם,

דפורים. הקדושה לשלמות  לבסוף  להגיע יכולים

 àåäå,למענכם בי  ה' ויתעבר שני עיבור  סוד 

שהוא  יו "כ  בבחי ' לאק"ס  העליה בחי' שהוא

דפורים, 'תתענגו ' לסוד  שיגיעו  עד 'תתענו', בבחי '

שהוא  באב, עשר  בחמשה בשורש  מתגלה אשר 

הפנימי היסוד בסוד קדמאין, העיגולין סוד כנגד 

ישראל  ארץ סוד  הפשוטה, אחדות בחי' שכולו  דנוק'

אף  כי הגמור, בחיבור בתכלית היחוד  עולם שהוא

תורה  בסוד לבושים בלי  תורה הוא שהתכלית 

לבוש  שהוא החשמ"ל סוד מ"מ סתימאה, דעתיקא

דלבושיה  קמצא האי בסוד  וביה מיניה בבחי' דק 

עולים  החשמ"ל של הדק לבוש ידי ועל וביה, מיניה

מיניה  לבושיה סוד ומתגלה קדמאה, אצילות  לבחי '

היחוד . אמיתת לגלות יכולים ואז וביה,

äìòîìù  ä"éåää  úâøãîì úåìòì øùôà éà .ãé

ä÷éúùä ãåñá éðù øåáéò éãé  ìò ÷ø úåìéöàî

ìåìëì êéøö  ä÷éúùä ïîæá íâ êà ù"ç 'éçáá

 ñéðëî  òùåäéå  úî  äùî ãåñá ì" î 'éçá  úö÷

 àìéîîåעת בכל שצריך  אף  ה', עבדות  עיקר 

שלמעלה  הוי "ה לשם ולהשתוקק לבקש

מקום  איה בסוד  ה' עבודת שלמות שהוא מאצילות ,

מהצמצום  שלמטה ההוי"ה בחי' ידי  ועל כבודו,

ההוי "ה  את  אף  לגלות  כבודו  הארץ כל מלא בסוד

שהנסתר  באופן מהצמצום, יהיה שלמעלה והנגלה

כאחד  ותלמיד בן של הגמור  חיבור בסוד  אחד,

תחילה  לעבור צריך  מ"מ אך  השלמות. בתכלית

ויתעבר  בסוד השתיקה סוד  שהוא שני , עיבור בחי '

מדרגות על לדלג אפשר אי  כי  למענכם, בי ה'

שני עיבור  לסוד תחילה להכנס צריך ולכן  הקדושה,

בכל  אך  השתיקה, לכחות ולהכנס חשמ"ל, שה"ס 

ח"ש  בסוד שהוא שאף לדעת צריך שתיקה

בזה  לכלול צריך  מ"מ חשות , עתים שה"ס  דחשמ"ל

ולא  ממללות , עתים בסוד מ"ל של בחי' איזה גם

אלא  יצה"ר, עצת  זה כי  וכל, מכל לגמרי לשתוק 

וללכת עכ "פ, משהו בעוד להתקדם עת  בכל צריך

פסיעה. ועוד פסיעה עוד 

äæå שהוא דהגם יהושע, את משה ששלח הסוד 

את שלח מ"מ להכנס , יכול היה לא עצמו

היה  כבר בזה אשר  ישראל, לארץ שיכנס יהושע

מת משה בסוד  רבינו למשה אף  כניסה תחילת 

בעוד  להתקדם לעולם צריך  כי מכניס , ויהושע

לכלול  אלא גמורה, לשתיקה להכנס ולא מדרגה

זה  כי חשות , העתים בחי ' עם ממללות עתים בחי '

את שוברים ועי "כ  החשמ"ל, סוד  אמיתת עצמו 

עוד  מתקדמים רגע שבכל ידי  על דקליפה, הכתר

ובכל  מצב בכל מדרגה באותו נשארים ולא פסיעה

צריך  ושבוע שבוע ובכל ויום יום בכל ולכן  עת ,

תוספת איזה ובעוד  מדרגה איזה בעוד  להתקדם

כל  לפועל ולהוציא לגמור  אפשר  שאי אף  בחינה,

לגמרי. הקדושה

äàìéò  äáåùú àéä  úéúéîàä  äáåùúä .åè

äáåùúä àéä  äæì  äðëää êà ë"åéå  úáù 'éçáá

 áàá å"èî  ìéçúî àåäå ìåçä éîé 'éçáá è"èîã

 äúòåלדרכי לזכות  צריך אלול חודש  שמגיע

הוא  האמיתית שהתשובה ואף התשובה,

עם  להתחיל צריך  מ"מ קודש , שבת של התשובה

ימי ששת סוד שהוא מט"ט של התשובה בחי '

האמיתית לתשובה להגיע אפשר  אח"כ  ורק החול,

הוא  קודש שבת של התשובה כי  קודש, שבת של
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החול  ימי ששת  צריך  אך  הפשוט, אחדות בסוד כולו 

בחמשה  מיד  ולכן  מט"ט. בחי' בסוד לשבת  שיכינו 

מט"ט, לבחי' תחילה להתקשר צריך באב עשר 

ימי ששת בחי ' של התשובה בעבודת ולהתחיל

הוא החול, באב ט"ו של היו"ט כל הרי בחיצוניות  (כי

שבת ) במדרגת  ואינו החול  להגיע בימות  שיוכלו כדי ,

התשובה  מדרגת  עד  הקדושים ולימים לאלול אח"כ

תחילה  וההכנה פורים, ושל כיפור יום של עילאה

בחי' שהוא מט"ט בסוד  דלוחותהוא העבודה

את וראית  בסוד אח' ובחי ' בינה, בחי ' שניות

ופסול  כשר וטמא דטהור הו "ק  הוא ושם אחורי ,

וכו ' טמא ופעם טהור  פעם שהוא ומותר, אסור

כי לשבת, ההכנה והוא החול , ימי ששת  בסוד

רצה  בסוד  שהוא שבת לבחי' להגיע העיקר

מט"ט מבחי ' שיוצאים יצירה)והחליצנו בחי' (שהוא

אצילות. למדרגת 

 éîéðôì ñðëð  ÷éãöä è"èî  úâøãîá íâ .æè

äãåáòä  íéìùîå è"èîã è"è ãåñá úåéîéðô

 úéîéðôä äãåáòä àåäå øúñðå íìòð ïôåàá

äáùçîä íìåò 'éçáá áàá å"èá

ïëìå טובה וחתימה לכתיבה להגיע רוצים אם

יו"כ  בבחי ' התשובה לשלמות  ולהגיע

בסוד  פורים לבחי ' וביותר שבתון , שבת  שהוא

שלמות שהוא תתענגו , לבחי ' תתענו מבחי ' העליה

וכולו טוב וכולו  טהור כולו שיהיה באופן  התשובה

באב  עשר  בחמשה מיד להתחיל צריך הנה כשר,

כח  והוא מט"ט, בחי ' שהוא החשמ"ל בעבודת 

שנראה  מוחלטת שתיקה לא אך השתיקה, עבודת 

רק  הוא זה כי כלל, העבודה לפועל מוציא שאינו 

שהוא  מט"ט של הגמור  בחיצוניות הנראה כפי 

ט"ט  שהוא מט"ט של הפנימיות אך  רימון , בחי '

חוזר ואור ישר אור סוד  ישר שהוא באור ספירות  (ט'

והוא  דמטטרו"ן, ט"ט ה"ס חוזר באור ספירות וט'

מאיר  ר' וה"ס רמו"ן, אותיות הוא וחיצוניותו פנימיותו,

זרק ) וקליפתו אכל  תוכו מצא ו"ק רימון סוד  הוא שם ,

הגדולים, המאורות שני  בסוד  דב"ן  וו"ק דמ"ה

יכולים  פנימיות  פנימי בבחי ' מדרגה דבכל והיינו

ואור  ישר  אור שם וליחד העבודה להשלים כבר 

מתחילים  שבחיצוניות  אף באב בט"ו ולכן חוזר.

נגמר  והוא חשמ"ל של הדרך  שהוא מט"ט, בבחי '

פורים  ולסוד שבת  לסוד מגיעים כאשר ביו "כ  רק 

יש  מ"מ תורה. בשמחת זוכים אם להתגלות שיכול

בסוד  פנימיות בפנימי  המחשבה בעולם התחלה

בחמשה  כבר  ויכולים תחילה, במחשבה מעשה סוף

פורים, של העבודה גמר  עם להתקשר באב עשר 

כנ"ל. קדמאין העיגולין  שורש  בסוד

 à÷ééã úáùá íéùåò åéä áàá  å"è úãåòñ .æé

äáùçîä úåéîéðôá ñðëäì íéìåëé æà éë

äàîéúñ à÷éúòã ãåçéä úåîìùì

 æå äלעשות נוהגים שהיו בריטב"א מש "כ סוד

באב  בט"ו  ולא באב ט' שאחר  בשבת  סעודה

נגמר  עשר  חמשה סוד כי  החול, בימות  עצמו 

לנקודה  להכנס  יכולים אז אשר  שבת בקדושת 

שהוא  התכלית  בבחי' נמצאים כבר  ששם הפנימית

בחי ' ע"ד  שהוא שבת, עונג בבחי ' הקדושה שלמות 

של  מתתענו עליון יותר  שהוא פורים של תתענגו 

לפועל  מוציאים לא שבחיצוניות  ואף  כיפור, יום

פנימיות שהוא המחשבה בפנימיות מ"מ העבודה,

שלמות והוא בהתכלית , כבר  נמצאים שם מט"ט

הוא  שבחיצנויות שאף הצדיק של הקדושה כח

לפועל  מוציא כבר הוא בפנימיות  מ"מ בשתיקה,

בבחי ' חוזר, ואור ישר אור בסוד  הסוף  עד  הקדושה

של  והגנוז הנעלם הזיווג שהוא וביה מיניה זיווג

סתימאה. עתיקא

 øáã  ìëì äðëääå  äìéëàä éðôì äëøáä ãåñ . çé

 úåéîéðôì  äáùçîá äñéðëä àåä æ" äåò éðéðòî

 úåìòì ë" çà íéìåëé ë"éòå ïå÷éúä  úåîìù

íéøåô  úùåã÷å úáù úùåã÷ 'éçáì è"èî 'éçáî

 åîëå ניגשים כאשר הזה עולם מעניני  דבר בכל

בקדושה  עצמו  להכין צריך תחילה אליו 



לנפשך  חכמה דעה יד

לעשות תחילה צריך ושתיה באכילה וכגון וטהרה,

שם  ולעלות  הכנה, בסוד  הברכה בכוונת היחוד

בשורש  היחוד בחי' ולגמור ובדקות , בפנימיות 

אך  לגמרי , מטוהר  עדיין  הוא אז  כי הכנה, בבחי '

מציאות יש כבר  הרי עצמה האכילה בעת אח"כ

וחשמ"ל  מט"ט בחי' בסוד  הוא ושם עוה"ז , של

טהור  פעם ממללות, עתים חשות  עתים שהוא

לבחי ' מגיעים דבר  של בסופו  ורק טהור, לא ופעם

שבת, עונג בסוד דקדושה אכילה סוד שהוא שבת

אך  זו , מדרגה לתכלית  להגיע יכול אדם כל לא אך

וברכה  הדעת  בישוב האכילה קודם עצמו  מכין  אם

האכילה  בחי' כבר הוא עצמה הברכה הנה בכוונה,

ויש  בשלמות, הקדושה להמשיך  יכול ואז בשורש ,

ויוכל  מט"ט, בחי ' שהוא עצמה לאכילה הכנה לו 

בבחי ' האכילה קדושת לשלמות להגיע לבסוף

קודש . שבת אכילת 

 ãåñáå è"èî úâøãîá  íéàöîðù ïîæá óà .èé

 ãåñá  äâøãî ãåòá ãéîú íã÷úäì êéøö  ù" ç

äùåã÷ä êøã àåäå õøàä ïî åðùøâà èòî èòî

 úéúéîàä

 äðäå הכנה לעשות להתחיל צריך אלו  בימים

ושם  הכנה, בחי' שהוא המחשבה בעולם

ולתפלה  לתורה בהכנה הן לשלמות  להגיע צריך

ב  והן  כאכילה ולמצוות, גשמיות  לענינים הכנה

בבחי ' כראוי  עת בכל עצמו מכין  וכאשר  ושתיה,

כאשר  לפעמים נופל שבפועל אף  המחשבה, עולם

יכול  אינו  עדיין בפועל כאשר  ואף  מט"ט, בסוד  הוא

צריך  הכנה בבחי' מ"מ בשלמות , הקדושה לקיים

להשבר  צריך ולא לשלמות , בפנימיות להכנס 

זה  כי בעבודה, בפועל מצליח אין  לפעמים כאשר

דרך  והוא ממללות , עתים חשות  עתים חשמ"ל סוד

בעוד  להתקדם צריך עת ובכל האמיתית, הקדושה

מדרגה. ובעוד  פסיעה ובעוד משהו 

'äå שיותר כמה לתכלית להגיע שנזכה יעזור

ולתפלה  לתורה שההכנה והעיקר במהירות ,

לאכילה  ההכנה וכן  הסוף , עד יהיה ולמצוות

עד  כראוי  תהיה גשמיים ענינים ולכל ושתיה

קדשים, קודש להיות צריכה הכנה כל כי הסוף,

ולזכות באב ט"ו של הקדושה לקבל יכולים ואז 

מעט  מעט להתקדם והעיקר  שבת , לקדושת לבסוף

של  התכלית אל להגיע שנזכה עד ויותר , יותר 

לעיגול  להגיע שנזכה מלכותך', תראינה 'ועיננו 

בסוד  מלכות ', אסתר  'ותלבש בסוד  הקדמון 

אלא  תתענ"ו  תקרי אל בבחי ' פורים מדרגת 

בהאי מלכותך  תראינה לועיננו  ונזכה תתענג"ו ,

צדק  גואל בביאת ולאלתר  ומיד תיכף  שעתא

אמן . בימינו  במהרה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .ë

äòã סוד הנה לראשך, כתר והיא לנפשך חכמה

מעשה  סוף  בסוד  הוא באב בט"ו השידוכים

מיוחסות משפחות סוד והוא תחילה, במחשבה

מיוחסות הם משפחות  הד ' כל באמת  כי  בישראל,

ויעקב  יצחק אברהם בני כולם כי  העניות, ואפי '

חיים, באלקים שדבוקים האמיתי היחוס  להם שיש

שמו. יתברך  אלקות  עצמות בעצם

äòã בסוד עתיק  בחי ' דהחכמה לנפשך חכמה

וצריכין  עתיק, פנימיות  חכמה פנימיות

כתר  והיא נפש. בחי' העניות המשפחות עד  להאיר 

עתיק  עד  תגיע שהחכמה הוא העיקר כי לראשך

להוי "ה  להגיע באמת  צריך כי כתר, בחי ' שהוא

הי ' לפנימיות  שיגיעו עד  מהצמצום, שלמעלה

נצור  הראשון . הצמצום של העיגול שהוא העליון

סוד  עיקר  כי  קדשך , שבת  שמור קדושך  מצות

באב  עשר  בחמשה גם אך יו "כ , בחי' הוא השידוך

לבחי ' והכנה הקדמה בסוד שידוכים עושים היו

כי תחילה, במחשבה מעשה סוף  בסוד והוא יו"כ,

והוא  המלך , שלמה בחי' סוד  הוא באב עשר  חמשה

סוף  בסוד  אך יו"כ, אחר  שבאה המדרגה באמת 

בעומק  ההכנה סוד  שהוא תחילה, במחשבה מעשה

כבר  נכנסים בזה העבודה, שבתחילת המחשבה



תשע"ב  ואתחנן פר' טו של"ס

צריך  בהכנה כי  האחרון, תכלית עד באב בט"ו 

התכלית. כל לכלול כבר 

øåöð צריך כי  קדשך , שבת שמור  קדושך מצוות

לקדושה  להגיע לחכות וציפיה שמירה

מט"ט  בסוד ההכנה עבודת הוא ובתחילה שבת,

בסוד  המתינות סוד  וצריך החול, ימי  בששת 

וצריך  כיפור , יום בחי ' של העבודה שהוא חשמ"ל

ידי על ורק סתימאה, לעתיקא להגיע מתינות

ללוחות להגיע יכולים יו "כ  בחי' שניות  לוחות 

וכמו סתימאה, דעתיקא תורה שהוא ראשונות 

לארץ  וכניסתו  מ"ל, ח"ש בדרך  שהלך רבינו משה

מכניס , ויהושע מת משה בסוד מעט, מעט ישראל

ה', בעבודת מעט מעט להוסיף עת בכל צריך ולכן

אך  עבודה, בעוד  ולהתקדם מדה עוד ולשבור 

האחרון , התכלית עד  להיכנס  כבר צריך  במחשבה

בשוב  יראו בעין  ועין מלכותך תראינה שועיננו עד

בב"א. צדק  גואל בביאת ציון  ה'



לנפשך  חכמה דעה טז 

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

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

ò" éæ ïéìáåìî  äæåçä åðéáøã  ö" àé

åúøéèôì  ú"çîùá '÷ä  äæåçä  úìéôð ïéá øù÷ä

 áàá  äòùúá

øáéã [ à שרצה הידועים זי"ע החוזה דברי  על

הגאולה  הבאת  אודות בקדשו לפעול

בארוכה  המעשה כל כידוע אז àבזמנו  ואמר ,

יהא  שמח שמח"ת לנו  שיהא נזכה שאם לחסידיו 

לזה, זכינו  ולא שמח באב תשעה (וכידוע לנו 

בת"ב  ונפטר הידועה נפילתו היתה שבשמח"ת

והשייכותשאח"כ ) הקשר  את זה ממעשה ורואים ,

ג"כ  וכידוע תורה, שמחת ליום באב תשעה יום בין 

המהרש "א ע"ב)מדברי  ח דף הימים (בכורות שכ "ב ,

הימים  כ"ב כנגד  הם באב תשעה עד  בתמוז שמי"ז

שמח"ת עד באב áשמר"ה ותשעה יום, כנגד  יום ,

תורה, שמחת כנגד בקריאתהוא קוראים (וע"כ 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

'והנה ב. בזה, מש "כ זי"ע  ממונקאטש מהרה"ק  תנג) אות שבת  יום סעודת  (סדר ושלום חיים דרכי ספר מלשון קצת  ונעתיק

הקץ  זאת  בשנה להביא גדולים וביחורים רחמים בבקשת הקרושים ימים על הדור צדיקי כל עצמם הכינו תקע"ה שנת לפני

תשרי  י"ג (תקע "ה) ההוא בשנה והנה ישראל, בגאולת טוב באב ט ' גם יהי' אז טוב תורה שמחת  יהי' שאם אמר מלובלין והרבי

לעורר  תורה שטחת ליל על עצמו והכין מזה ידע  ולא חזון כל ממנו נסתם החוזה מלובלין והרבי מקאזניץ, המגיר לחה"ה נסתלק 

מאור  בעל הה"ק ותלמידיו מקאוניץ שהמגיד וחשב הדין ימי אחרי זכאים ישראל שכל רצון עת  שאז  ואמר הקץ על ולהרעיש

כשנכנס הנ"ל ש"ת  ליל ויהי תורה. בשמחת  בעבודתם לעוזרים לו יהי' ברעזאן אבדק"ק  היילפרין הירץ מה"ר והח "ק  ושמש 

הראשון  בחדר למחברתו צוה מעט  להנפש  והרחוב) השוק  לצד יוצא והחלון עלי' וע "ג גבוה עליון (שהי' לחדרו מלובלין הרבי

תורה  שמחת  לכבוד וריקוד מחול כך בתוך  עשו טוב יום על שהי' והחסידים שיתעורר, עד אותו לשמור רק  מהבית  לצאת שלא

והלכה  הציווי ושכחה ביתה בפתח דופק ילד ובכיית  צעקת להרבנית  שנדמהה סיבה פתאום ונעשה עצומה, בהתלהבות הרחוב על

הארץ  מעל גניח  גנוחי קול פתאום שמעו הרחוב על שהי' וחחסירים בביתו איננו מלובלין הרבי והנה ובשובה חדלת, לפתוח 

אותו  ושאלו בשוק  הארץ על מונח  אדם תמונת כי וראו ליל, בחשכת  יוצא אנחה קול זה מה ועל זה מה לראות  והלכו מתחת

הארץ  על ומושכב נפל הקדוש רבם זה הוא שכן לראות מאוד וחדרו מאטיל' בן יצחק יעקב 'אני דקה דממה בקול והשיב הוא מי

זכה  מקארוב שמואל ר' _וחה"ק בראשו וזה בנופו וזה ברגליו ישאהו זה מי גורל ועשה ורוממוהו ואחזוהו רעש נעשה ומיד

אילו  כי ואיננו אותו לקח כבר מקאזניץ הקדוש שהמגיר ממנו העלימו מדוע  ואמ ' נאנח מלובלין והר' לחדרו והביאוהו  בראשו)

לולא  בי לפגוע  רצו הנה ועתה הגאולה, עבור מרום בשמי מסוכנים בדרכים כך  כל הקורה בעובי נכנס  הייתי לא זאת ידעתי

כי  מעצמי עצם נשאר הי' לא הוא ואילמלא ארצה בנחת להורידו טליתו כנף ופירש  ולסעדני לסמכני עדן מגן שבא הק ' המגיד

והגיד  מלובלין הרבי של הזה החדר של קדשו להיכל נכנס בלובלין שהי' בעת (ורבינו הנ"ל, החלון ררך לחוץ הבע"ד אתו הפיל

בשעת  החלון כל פתוח  הי' לא כי משם אויר לשאוף פתוח  שהי' לשוק  פונה שהי' הלז  החלון והראה תהלים מזמורי איזה שם

אמר  ועוד מלובלין) הרבי נפל ומשם החלון דרך אדם נכנס אינו הטבע  דרך שע"פ  מאוד קטן והחלון החלון מקצת רק  הנפילה

הקרוש  היהורי גם (כי זו נפילה לידי בא הי' ולא בעבודה גדול מסייע לו הי' קיים הקדוש  היהודי הי' שאם מלובלין הרבי אז 

הדברים. סיפור כל גדולה באריכות עיי"ש  עכ"ל, וכו'. חה"מ . תקע"ד זה לפני בשנה נפטר



תשע"ו  דברים פרשת דא"ח יז ליקוטי 

לדעת הראת 'אתה - היחוד פסוקי את  ת "ב של התורה

שמח"ת של  היחוד  שהוא וגו'', האלקים הוא ה' כי

.כידוע)

'çîù áàá äòùú' 'éçá ùé åæ  äðùá

äðùáå [á ואוכלים בשב"ק  חל  שת "ב כזאת

בחי ' זה הרי  בו ושמחים ושותים

שמח' באב הנ "ל )'תשעה החוזה בשנה (כלשון וע"כ

שנה מבכל הגאולה אור יותר  מאיר (ובכפרט כזו

לגאולה) המסוגלת שביעית מוצאי שנת – זו ,בשנה

ביקש  על זי"ע מלובלין  החוזה הרה"ק  מאמר  [וידוע

שיבא  לפעול היינו בשב"ק , שחל ת "ב לעקור  רבי

לגמרי ת "ב וידחה כזאת בשנה ].â משיח

äæåçä úçìöä  òøôîì  äìâúé ö"àåâ  úàéáá

åéúåìåòôá ' ÷ä

øéëæäå [â שאף במקו "א, כבר  מש"כ 

פעל  שלא נראה שבחיצוניות

על  נפשו מסירות בכל זי"ע מלובלין  החוזה

שום  של טוב רצון שום שאין האמת  אך הגאולה,

ח"ו, לריק  ההולך הצדיקים גדולי של וכ "ש יהודי

טבא  רעותא 'לית - ע"ב קנ דף  ח"ב הזוה"ק (כלשון

בעין דאתאביד ) עין  נראה בב"א הגאולה וכשתבא

בפעולו הק ' החוזה והצליח פעל ורצונותיוכמה תיו

בזה  והזכיר דהגאולה, עליונים אורות  להמשיך הק'

כתולעת פועל שהצדיק הספה"ק  דברי את 

נראה  אין  חוץ וכלפי מתוכו  בעץ המכרסמת

אך  שלם, בחיצוניותו העץ נשאר  כי דבר , שפעלה

התולעת ע"י  העץ כירסום ונגמר  היום כשמגיע

ומתברר  אחת  בבת העץ כל נופל אזי מתוכו,

השנים, כל בכרסומה התולעת  שפעלה איך  למפרע

פעולתה, מבחוץ כלל ניכר היה לא עתה שעד  אף

כל  במשך ישראל כל פעולות  לגבי  בעניננו , וה"נ

אלו פעולות שכל הצדיקים, פעולת וכ "ש הדורות 

ויפעלו. ופועלים ופעלו  נצחיים הם

íìåòì íìåòî ãéîú äìòúîå äìåò é" äãáåò

ãåò [ãהעובדה"י שהאדם החוזה מרבינו הזכיר

לעולם, מעולם תמיד ומתעלה הולך

שכתב  הלקו"מ מרביה"ק  דב"ק את  לדב"ק  והסמיך 

שנפלו שחושבים הרבה טועים שחסידים

חדש  לעולם שנכנסו  שהיות  האמת אך ממדרגתם,

יכולים  ואין  עדיין רגילים אין  החדש בעולם הרי

שסו"ס  נפילה, זו  אין אך  וכו' כראוי  שם להתפלל

מהחוזה  וכנ"ל תמיד , ומתעלה עולה ה' העובד 

זי"ע.

 õ÷ ––––  å"ñøú úðù úìåâñ 'øè÷úú ï"éååá'

ò"éæ àååàðéùî  ÷"äøäã

ãåò [ä ע"פ השלימה, לגאולה הזמן בסגולת  רימז

לפני זי"ע משינאווא הרה"ק  של דב"ק 

ההיא שנה על שעורר תרס "ו  (תרס"ו)שנת

ענין  פעמים שלש בה שיש  לגאולה היא שמסוגלת

תשובה  דרכי  בעל [והרה"ק  שש מספר  של

שלא  קורא קול תרס"ו בשנת הוציא ממונקאטש

ח"ו בנ"י יתייאשו שלא כדי  אז הגאולה תהא

וכו ' תתעכב אם הידוע ãמהגאולה ע"פ והיינו ,[

ספי ' שכנגד השישי  באלף באה שהגאולה הטעם

_________________________

רבה ג. הושענא עד שמר"ה יום שהכ"א כמו כי בליבון, שוין תולדותיהן ג"כ יום כ"א שיעורים שני הנה כי שם, המהרש "א ז"ל

הצרות  כי עונות , ליבון תולדות היה באב ט' עד בתמוז  מי"ז  פורעניות יום כ"א ימי גם כן עליהם, וכפרה עון ליבון תולדות

ע"כ. וכו'. מכפר הגלות  כמ "ש  מכפרין ויסורין

מגילה ד. (עי' ידחה ונדחה הואיל ואמר בשבת  שחל באב תשעה לעקור רבי "ביקש  מסעי), (פר' ישראל עבודת  בסה"ק  הובא כן

שחל  ע "י הקץ ולגלות ועיקר, כלל באב תשעה צרת  לעקור שרצה פירושו, אמר יצחק  יעקב מו"ה אלקים איש הצדיק  ע"ב), ה

עכ"ל. הקץ", את לדחוק  אין כי חכמים, לו הודו לא ולכן לגמרי, ידחי ואידחי והואיל הקדוש, יום בשבת



לנפשך  חכמה דעה יח

היסודהיסוד , בכח שיש  – המלכות אל משפיע (שהיסוד 

השלימה) בהגאולה שמים מלכות התגלות את  ,לפעול 

פעמים  כמה של צירופים בה שיש בשנה הרי

אז  לפעול היסוד ספי' כח בו מתחזקת שש, מספר

של  הזמר  בתיבות  ג"כ זאת  ורימז  הגאולה, את 

והיחוד  הקשר היינו תתקטר' 'בווין האריז "ל רבינו 

הווי"ן בשנת  שמתחזק  הנ"ל,(תרס"ו)דקוב"ה

ùéå] משינאווא דהרה"ק דבה"ק ע"פ להוסיף

הכח  בתוקף התגלה תרס"ו שבשנת  שכיון 

הרי הצדיק , יוסף של הכח שהוא היסוד ספי ' של

זו  ש (תשע"ו)בשנה אחר  שנים ועשר  מאה נה שהם

זו, שנה סגולת  של והגמר  הכח בבחי ' הוא ההיא,

שנים, ועשר  מאה היו ע"ה הצדיק יוסף שחיי  שכמו 

היסוד  דמדת  התגברות  של הכח ג"כ יוסףהרי  (מדת 

לסוף הצדיק ) עד נמשכת  ההיא בשנה שנתגלתה

זו], שנה

'éçá 'æ úåà ô"â ìù øåáéç –––– äàáä  äðùá

'ïéùéðëã ï"éðéæ'

ë"çàå [åהבעל"ט הכח (תשע"ז)בשנה מתגלה

השביעית, מדה המלכות , ספי' של

הבאה  בשנה שיש דוד , בן  משיח של הכח בחי '

שבע מנין פעמים ג' של ג"כ (777)צירוף ומרומז  ,

'וזינין  האריז"ל של הזמר בהמשך  זו שנה סגולת 

אותיות כל התאספות  על זה לפרש  שיש  דכנישין ',

אנו נמצאים וא"כ הבעל"ט, בשנה שיש  ג"פ זיי "נין

היסוד דמידת  אור של החיבור בזמן  (בחי'עתה

יוסף ) בן ועשר משיח המאה בגמר בתוקף  המאירה

המלכות דמדת האור  עם הצדיק , דיוסף  הנ"ל שנה

דוד ) בן משיח והר "ז (בחי' הבאה, בשנה המאירה

אליו ויגש  ויהודה, יוסף  המלכים דב' היחוד בבחי '

תקרובתא  יחדיו, נועדו  המלכים הנה כי  וגו', יהודה

גאולה דסמיכת  יחוד  ובבחי' במלכא, (יוסף )מלכא

משיחין (יהודה)לתפילה דתרין חיבור  בחי ' ,

הגאולה  את  זה כל ידי  על לפעול ביותר המסוגלת 

ותגל  לבינו  וישמח עינינו יראו ברחמים, השלימה

אמן . בקרוב בישועתך  נפשנו

äåä ïåùì –––– äúçîùá  äàåøå  äëåæ

øáéã [æחז "ל דברי ע"ב)על ס דף בתרא כל (בבא

ורואה  זוכה ירושלים על המתאבל

לוי הקדושת רבינו  בזה שמדייק (עלבשמחתה,

איכה) עתה מגילת שכבר הוה, לשון  הוא שזוכה

ההתאבלות ע"י זוכים הגלות ימי בתוך

אור  ע"ע להמשיך המקדש לבית  וההשתוקקות

מהשמחה  עתה כבר שנמשך עד  מביהמ"ק חוזר

לבא  ההתאבלותäדלעתיד מסוגלים וע"כ  ,

כל  ע"ע להמשיך המקדש לבית  וההשתוקקות

התורה"ק  השגת וכל ההשגות וכל החסדים

דלעת "ל  ,å והרוחניות 

 êåúá  óà úå÷ìà  íù  ùéâøäì  ÷" îäéá úìòî

 æ" äåòä

óéñåäå [ç בקבלה הידוע ע"פ בזה פנימי  ביאור 

עצמות על מלובש  האצי' שעולם

סוף  על מלובשים בי"ע עולמות ואילו דאוא"ס , הקו

בלשון  שנקרא למטה היורד  דאוא"ס  הקו  הארת

עצמו לדבק  הרוצה כלל בדרך והנה א"ק', 'עקבי

על  תשובה לעשות צריך אמיתית  בדרגה בהש"י

וכו', התורה"ק  בעסק נשמתו כל ומכניס  עוונותיו,

_________________________

תרס"ו).ה. (כסלו יוסף  וילקט  בקובץ נתפרסם

בזה ו. המחשבה אחר נמשך  האדם כחות  כל הוא, הכלל בשמחתה. ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל שם, הקדו"ל זל"ק

בקדושה  ועצמותו מחשבתו אז ירושלים על ומתאבל בקדושה חושב האדם כאשר ונמצא האדם. עצמות  כל נמשך  חושב שהאדם

לבוא. לעתיד יהיה איך ירושלים משמחת  קצת דהיינו קצת , בשמחה עתה ורואה מזדכך  האדם אז הזדככות , לשון הוא וזוכה

עכל"ק .



תשע"ו  דברים פרשת דא"ח יט ליקוטי 

לעולם  הבי"ע מעולם נשמתו ומעלה שמנתק עד

האמיתית והדבקות היחוד  מקום הוא ששם האצי ',

שהוא  בעוה"ז בהש "י  אמיתית דבקות אין אך בה',

הנוראות ממעלות  אחת  היתה וזו  הפירוד, עולם

בגלוי בביהמ"ק  שהאיר בחי' שיש  המקדש בית  של

היה  וע"כ בבי"ע, אף המלובשים א"ק רגלי הארת

אלקות לביהמ"ק בבואו להרגיש אדם כל ביכולת

בי "ע  בבחי' כשהוא אף  בהש"י דבקות  שם ולקבל

וכדברי האצי', לעולם עצמו  והעלה ניתק  שלא

שם  לאכול לירושלים כשעלו  בנ"י  שכל התוס'

בנ"י כל שנתעלו  והיינו יר "ש, מזה קיבלו מע"ש

עוה"ז . מציאות בתוך  אף  במוחש  יר "ש שהרגישו 

המעשה  על זצ"ל כהנמן  הגרי "ש  שפי' מה [וידוע

משיתא במדרש )ביוסף להיכנס (המובא רצה שלא

אחר חפץ להוציא המנורה)שנית  שהוציא (אחר

וקשים, גדולים ביסורים נפשו ומסר  המקדש  מבית

בשפלות שהיה אדם זכה איך  הגרי "ש  והקשה

המקדש  מבית  כלים להוציא מוכן  שהיה כזו נוראה

לבית שנכנס שכיון ותי ' לתשובה, להתעורר 

ונשמתו רוחו על השפיעה המקדש קדושת  המקדש

ה']. קידוש  של נוראה לדרגה זכה וע"כ 

 øåà íéëéùîî úå÷÷åúùääå úåìáàä é"ò

ì" úòìã

äâøãîìå [èהתאבלות ע"י ג"כ  זוכים זו

עד  לביהמ"ק  והשתוקקות

ע"ע  להמשיך  שיכול עד בשמחתה, ורואה שזוכה

בבחי ' תחתון עדיין  כשהוא אף  בהש"י הדבקות

עלמא, מהאי  עצמו וניתק הוציא ולא הבי"ע עולם

בהש "י עצמו לדבק דביהמ"ק אור  בכח יכול ובכ "ז

בו נמצא שהוא מצב שמוצא בכל הדבקות  (ומכח

אח"כ יזכה למטה במקומו אף  הש"י עם א"ע ומדבק

האצי', עולם עד  דאוא"ס הקו במדרגת  ולהתעלות  לעלות 

עה"פ ואכמ"ל ) הידועים הק' הבעש "ט דברי בבחי ' ,

בכל  תדרשנו כי  ומצאת  ה"א את  משם 'ובקשתם

אכי "ר . נפשך' ובכל לבבך

 ÷"äéò  íù úà  åðúðù íé÷éãöä  äòáøà

' íéìùåøé'

øáéã [ é' שאי 'ירושלים', הק ' העיר  שם מענין 

קהלת לך )משהבספר  בזה"ל,(פר'

הנ"ל הר "ש מאוסטרופלי בשם ר"ש  הרה"ק (ה"ה

כתיב הי"ד ) כן כי  שלם, לירושלים קרא צדק  מלכי  ,

ואברהם  ירושלים, והוא שלם, מלך צדק ומלכי 

יראה 'יראה')קרא ה' א'(בהר שמן  יעקב והתפלל ,

ותיבת ירו יראה תיבת  מן  ותעשה ו' יעשה ה'

ונעשה  אליהו נתן  יוד  ואות  ירושלם הוא שלם

לאחר  אבל בשלוותה כשעמדה זה וכל ירושלים.

ונתנו מירושלים ו ' אותו  לקחו  ירושלים שנחרבה

ועכשיו צר ', פרש  'ידו כתיב מתחלה כי  לצור 

צור  נתמלאה לא הגמרא אמרה ולזה צור, קרינן 

הו') היטיב.(היינו ודוק  ירושלים של מחורבנה אלא

עכל"ק .

ä"éåä íùã ' é ––––  ä"òà íäøáà

øàéáå [àé' י אות כנגד  הוא שאאע"ה בזה

ספי ' – הוי "ה שם של ראשונה

דיראה  [וכידוע עילאה דיראה דרגה שהיא החכמה,

חכם  איזה החכמה, דרגת שהיא – ראיה מלשון

העדה, 'עיני' נקראו  החכמים הנולד , את  הרואה

וע"כ  עילאה], יראה דרגת  כנגד החכמה ספי ' וע"כ 

יראה בשם לעיר ומלשון קרא דהחכמה ראיה (מלשון

כנ"ל]. הך  דהיינו עילאה יראה

ä"éåä íùã äðåùàø 'ä ––––  ÷ãö éëìî

éëìîå [ áéאות כנגד  הוא נח בן שם שהוא צדק

שהיא  הוי "ה, שם של ראשונה ה'

[וכמש "כ  השלימות ענין את  בה שיש הבינה, ספי '

ספי ' כנגד  שהוא ביו"ט דייקא מדוע לבאר  במקו"א

השמחה מצות  את  יש  שבדרגתהבינה, בשב"ק  (ולא

שמחה) מצות מדאו' בה שאין החכמה היותספי' ,

ד  על היא זוששמחה שדרגה השלימות , רגת

דקדושה, יש בחי ' ביותר , הבינה לספי ' שייכת 
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דרגת ולא הביטול דרגת  היא שב"ק  משא"כ 

'שלם'. בשם לעיר  קרא וע"כ ואכמ"ל], השלימות 

ä"éåä íùã 'å –––– ä" òà á÷òé

 á÷òéå [âé' ו אות כנגד כידוע שהוא ע"ה אבינו

הוי"ה החיבור דשם בחי' הוא (שידוע

הוי"ה) דשם ראשונה וה' י' אתדאות חיבר  הוא הרי  ,

והפכם  אחד, לשם צדק ומלכי דאאע"ה השמות שני

הוי"ה, דשם ו ' אות כנגד שהיא העיר בשם ו ' לאות

התפארת מדת יעאע"ה, לימודשכנגד (בחי'

אות היא שוא"ו ו' באות  שמרומז בדבקות , התורה"ק 

ו') כאות צורתו הס"ת  וכן .החיבור

ä"éåä íùã äðåøçà 'ä –––– àéáðä  åäéìà

åäéìàå [ãé'ה אות  כנגד  שהוא ע"ה הנביא

כידוע  הוי "ה, בשם אחרונה

בן  שם שכנגד ב"ן , בגימ' ה"ה)שאליה"ו  ו"ו ה "ה (יו"ד

אות הוסיף הוא המלכות, מדת  של הק' השם שהיא

בזוה"ק  הידוע ע"פ העיר, לשם ע"ב)י ' רנו דף (ח"ג

דספי ' הפנימיות  שחיות  ברתא', יסד ד'אבא

אליהו הוסיף  ע"כ  החכמה, מספי ' היא המלכות 

לרמז  ירושלים, תיבת  בסוף י ' אות  את זל"ט הנביא

לספי '(חכמה)שהיו"ד הפנימית החיות הנותנת היא

ירושלים)המל' דתיבת ם באות ששם (הרמוזה [ונמצא .

וכדאי ' הק', הוי "ה שם כנגד הוא ירושלים עיה"ק 

בב"א]. הק' הוי "ה בשם הק' עיר  תקרא שלעת"ל

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



שבת  כא הלכ'

שבת  הלכ'

 úøéîàá äëàìî úåùòì øúåîù  ò"åùä ÷ñô

ìòáå)  úåëìîå  íù àìá ãáì  ìéãáîä êåøá

(øäåæä éøáãë øåñàì øéîçé ùôð

øáéã [àלפני במוצש"ק  מלאכה עשיית בדין 

הכוס, על הבדלה היה עשיית (והדבר 

הבדלה  עושים שאין חזון דשבת למוצש"ק במיוחד  נוגע

המאמר) בסוף עמש "כ  ת"ב, במוצאי אלא הכוס ,על

נפסק  ס"י)שבשו"ע רצט לעשות(סי' שמותר

לחול  קודש בין המבדיל [ברוך ] שאמר אחר  מלאכה

שהמשנ"ב אלא ומלכות, שם מביא (סק"מ)ללא

משה  בדרכי  כמ"ש  יעשה נפש שבעל המג"א בשם

בזוה"ק  אי ' וכן  או "ז  במדבר)בשם להדליק (פר' שלא

מותר  הכנסת  חזן  אבל קדושה, סדר  אחרי עד  נר

ברוך  שאמר או בתפילה שהבדיל אחר  נר להדליק

עכ "ד  בחושך שיושבין  הציבור  כבוד משום המבדיל

ודברי שיטת  את  כלל המ"ב מזכיר [ואין  המשנ"ב.

בהקדמה ע"ב)הזוה"ק יד  דף  שם (ח"א שמפורש 

נפיק  כד  נורא לאדלקא הוא יאות  "שלא להדיא

בצלותא דמבדלי עד àñåëá שבתא  éìãáîå"à,

הכוס  על הבדלה לעשות  צריך  דלהזוה"ק  והיינו

קדושא  באמירת די  ולא האש , שמדליקים לפני

במדבר)דסדרא בפר' המג"א (כמש "כ  העתיק וכן ,

גדול  עונש  כתב בראשית  "ובזוהר  דבריו  בריש

ועיין  הכוס ", על שהבדיל אחר עד  להדליק שלא

הזוה"ק , בדברי  בזה הסתירה בישוב (ואח'לקמן 

מותר  ביהמ"ד  ולשמש לחזן שרק  הוא בזה מהתירוצים

לאחר) ולא דסידרא קדושה אחר לההבדלה נר ].להדליק 

 ÷"äåæä éøáã  ìë úà íéàúäì 'øùéä áöî' øôñ

 ñ" ùä éøáã  íò

øîàå [á'הישר 'מצב הנקרא פלא ספר  שישנו 

ר' בשם גדול גאון  היה שמחברו

_________________________

השני,א. עצמו, את שמקלל מי אחד לעצמם, רעה הגורמים הם "שלשה אלו, זוה"ק דברי על הסולם בעל תרגום את  ונעתיק

דסדרא, לקדושה ישראל שבאו מטרם שבת במוצאי הנר את שמדליק  מי השלישי, כזית. בהם שיש  פירורים או לחם שזורק  מי

ואותם  שבתות, שמחללים לאותם בגיהנם יש  אחד מקום כי זמנם, הגיע שלא עד הגיהנם אש להדליק  גורם הוא האש  באותו

ינצפך  צנוף וגו'. גבר טלטלה מטלטלך ה' הנה לו, ואומרים זמנו, שהגיע מטרם הנר שהדליק למי מקללים בגיהנם הנענשים

בתפילה, מבדילים שישראל מטרם השבת , כשיוצא הנר את להדליק ראוי שאינו משום ידים. רחבת  ארץ אל כדור צנפה

הצבאות  אלו כל הכוס , על שמבדילים ובשעה עלינו, שולטת השבת  וקדושת הוא, שבת  ההוא, הזמן עד כי כוס, על ומבדילים

ונתקדש  השבת  כשנכנסה כי עליה. ממונה שהוא ולעבודתו למקומו שב ואחד אחד כל החול, ימי על הממונים המחנות אלו וכל

שיוצא  ואע"פ  למקומם. שבים אינם יוצא שהשבת  השעה ועד משליטתו, הוסר והחול בעולם, ושולט הקודש נתעורר היום,

שנתמנו  והמחנות מסתלק, הקודש  אז לחול, קדש  בין המבדיל בא"י ישראל שאומרים השעה עד למקומם, חוזרים אינם השבת,

שיהיו  עד שולטים אינם זה כל ועם עליו. הפקד אשר משמרתו על ואחד אחד כל למקומם, וחזורים מתעוררים החול, ימי על

העולם  על ושולטים כולם, באים האש, ומיסוד האש, עמוד שמסוד משום האש, מאורי נקראים שכולם הנר, אור מסוד אורות 

דסדרא, קדושא שיגרמו עד מחכה, הוא אם אבל דסדרא. קדושא ישראל שגמרו מטרם הנר את מדליק כשאדם זה וכל התחתון,

הצבור, שאומרים הברכות  כל את ההוא האדם על מקיימים והם הקב"ה, של הדין את עליהם מצדיקים שבגיהנם הרשעים אותם

ע"כ. וגו'". בשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך  השמים. מטל האלקים לך ויתן



לנפשך  חכמה דעה כב 

וקראו חב"ד  חסיד  אביו  [שהיה דובער  זלמן  שניאור 

הוא  אך  האמצעי, אדמו"ר ובנו  אדמוה"ז שם על

וקשור  וילנא בעיר מו"ץ והיה חסיד  היה לא עצמו 

הגר"א  כדרך  היא לימודו  שדרך עד הגר "א לרבינו 

ראיות ע"פ  השו "ע על לחלוק שאפשר שסבר

מיוסד  הנ"ל וספרו וכו'], וראשונים מש "ס והוכחות 

מ  שנראים הסתירות כל את  הזוה"ק ליישב דברי 

כל  את ליישב בא ובספרו  בש"ס , חז"ל לדברי 

סופרים  מטפחת בספרו  היעב"ץ שהקשה הקושיות

הש"ס  לדברי הזוה"ק  בין שיש הסתירות  ,áעל

הגר"א  של הידועים דבריו ע"פ  היא ספרו  ודרך 

הזהר) על  הגר"א לפי' מוואלאז'ין הגר"ח (הקדמת 

להש "ס הזוה"ק  בין  מח' שום אין (מלבדשבאמת

הש "ס במקו"א) דברי להתאים הדרך למצוא ועלינו ,

ואחד  זל"ז , כלל יסתרו  שלא הזוה"ק דברי  עם

שם שדן ג )הדברים תשובה הנ"ל (ח"א בענין  הוא

זה  בענין לפסוק  שיש ולהוכיח לטעון שמרבה

מלאכה  לעשות  שאסור הזוה"ק כדברי  הדין  מעיקר

וטוען  ומלכות , בשם הכוס על הבדלה אחר עד

[ואדרבא  בש "ס סתירה כלל לזה שאין  בארוכה

וחלק  הזוה"ק, כדברי בש"ס  גדולה משמעות  ישנה

ג"כ  כן פירשו  הפוסקים ראשוני וגדולי מהראשונים

כדלהלן ]. כן ופסקו בש "ס

ìëù  äàøé  äëìää  äøå÷îá  óñåé úéáá ïééòîä

 âäðîä ìò ãñåéî øúéää

 íãå÷å [â נקדים הנ"ל ספר דברי  תמצית  שנביא

ההלכה  במקור  המעיין גם שבאמת 

יוסף  ס"י)בבית  רצט הידוע (סי' הכלל שלפי  יראה

פסקי אחרי תמיד  שהולך  בהקדמתו  הב"י שכתב

ילך  עצמם הם וכשיחלקו והרא"ש , הרמב"ם הרי"ף

להיות צריך היה זה כלל לפי  הרי מהם שנים אחר

על  שיבדיל עד מלאכה לעשות  שאסור  ההלכה

הרי"ף  דעת  את  שם מביא הב"י  דהלא הכוס,

שואל,הסובר בפרק שבת  ובמסכת י' פרק  פסחים (במס'

וכ "כ הרי"ף  בדעת אלו מקומות בשני הר"ן וכמש"כ

הרי"ף ) בדעת שבת למס' בחידושיו שאסור הרשב"א

וכעי"ז  הכוס, על שיבדיל עד  מלאכה שום לעשות 

פי על שאף  הטור , בדברי המובא ברא"ש אי '

שיבדיל  עד במלאכה אסור בתפילה שהבדיל

_________________________

שנכתבו ב. היות מ"מ  כידוע , וכו' הזוה"ק בענין קשים דברים ישנם א' שבחלק שאף  זה, ספר בענין דברים בכו"כ מורנו דיבר

ולהחרים  לאסור הדורות גדולי אבו לא ע"כ ש "ץ בכת הידועה מלחמתו לצורך  טהורה היתה כוונתו שכל היעב"ץ ע"י שמים לשם

ישנה  שני בחלק שעתה לזה והסמיך  בזה), שהאריך  שם הישר מצב בספר עי' שם, דבריו את למעשה כולם שדחו (אף זה ספרו

דבר  שם יכירום רואיהם שכל הריז "ל רבינו כתבי כל את  ועצומים מופלגים ושבחים בדברים מאוד שמשבח  אלקים אריכות  י

דברי  שכל הזוה"ק דברי לכל הסכמה נותן עצמו בזה הרי וא"כ וכו', נשמות  גילוי ע"י וכולם האנושי, שכל מהשגת למעלה חיים

עליהם. מיוסדים האריז "ל

שמורה  שודאי הדברים בין שם וכותב כדרכו, חריפים בדברים נבוכים מורה ספר נגד בספרו שם מש "כ פי על בזה עוד וביאר

להכחיש  היעב"ץ יכול שאיך כפשוטן, דבריו כוונת אין שודאי החיד"א זה על וכותב הרמב"ם, יד מתחת כלל יצא לא נבוכים

המו"נ בדברי הרבה החוקרים שטועים איך  שכפי כוונתו אלא נבוכים, מורה הספר מחבר הוא שהרמב"ם לכל שידוע  מה

האמונה  כנפי תחת ולהכניסם הנבוכים להורות שהיתה הרמב"ם כוונת  (היפך מהאמונה עי"ז  ויוצאים כדת שלא דבריו ומפרשים

המשובשת  ולהבנתם המו"נ , דברי את כלל מבינים הם שאין היינו הרמב"ם, כלל כתבו לא בו שטועים כזה מו"נ  הרי האמיתית ),

וכו', הזוה"ק  בענין היעב"ץ מש "כ גם עפי"ז  מתפרש וה"נ  הרמב"ם, ידי תחת כלל יצאו לא כאלו משובשים דברים הרי בדבריו

בספרו  כותב ואיך  הזוה"ק, כדברי ולפסוק  להביא מרבה עצמו היעב"ץ וגם צבי, החכם ה"ה היעב"ץ אבי דהלא בזה שהקשו

סריקי  בוקי בו ותלו הזוה"ק דברי את ששיבשו הטמאה הכת  לגבי שמיירי כנ "ל ג"כ הכוונה בע "כ אלא וכו', הזוה"ק  שאין הנ"ל

בלשון  רק והיינו רשב"י, ע"י כלל נכתבו לא בהם שטועים שבזוה"ק האלו שהקטעים כנ "ל לומר צריך  דבריהם ולעומת  וכו',

המו"נ . לגבי כנ "ל בלבד מליצה



שבת  כג הלכ'

úåëìîå íù úøëæäá קודש בין  המבדיל בא"י

ואע"פ  הבה"ג. מדברי הטור  הביא וכן  לחול,

כוס  בלא אף זה נוסח לומר שיכול ס "ל שהרא"ש

הנ "ל ) כהרי"ף  לנהוג (ודלא לנו א"א בזה מ"מ ,

הזכרת ספק  שהוא שם הב"י שכתב כמו  כהרא"ש

ידי לצאת הרוצה למעשה וע"כ  לבטלה, שמים שם

מעשיית להמנע צריך  והבה"ג הרא"ש  שיטת 

על  שרק  הכוס, על הבדלה שיעשה עד  מלאכה

לנו יש וא"כ ומלכות, בשם המבדיל לומר  יכול הכוס

ראשונים והרא"ש )ב' הסוברים (הרי"ף הנ"ל מג'

המבדיל  בא"י שיאמר  עד  מלאכה לעשות  שאין

וכנ "ל )וכו', הכוס על  אלא כהיום לעשות א"א ,(שזה

 øáåñù äéèðå ––––  í"áîøä úèéùá é"áä ÷ôñ

 ó"éøäë

 úîàáå [ãשיטת גם היא שכן  צד  ג"כ יש

שם  הב"י  וכמש "כ הרמב"ם,

שהבדיל  שאע"פ כהרא"ש ג"כ פוסק  שהרמב"ם

שיבדיל  עד  מלאכה לעשות  לו אסור  בתפילה

הב"י שכתב אלא לחול, קודש  בין  המבדיל ויאמר

שם  לומר  צריך  אם הרמב"ם בדברי נתבאר שלא

שכתב  הכלל לפי אך  הב"י . עכ "ד לאו, או ומלכות

עצמו  זרעים)הרמב"ם לספר שנמשך (בהקדמתו

הרי "ף  פסקי  אחרי  דיניו פסקי בכל ('ואין כמעט

עשר  עד יגיעו לא מועטות בהל' אלא בהם עליו תפיסה

חולק הלכות  מעשר בפחות שרק היינו פנים', בשום

הרי"ף ) על  בעניננוהרמב"ם שגם מסתבר  הרי  ,

בשם  הבדלה דבעינן כהרי"ף הרמב"ם יסבור 

מלאכה עשיית  להתיר כדי עלומלכות  רק א"א (שזה

הב"י) כמש"כ לבטלה ברכה ספק מחמת והיינוהכוס .

דלהרי"ף  כהרי "ף , לגמרי סובר  הרמב"ם שאין שאף 

כן  סובר  אין ובזה הכוס, על הבדלה מדינא בעינן 

בעינן , בפלוגתא דלמעט בודאי אך הרמב"ם,

שלכה"פ  כהרי "ף  יסבור  הרמב"ם שגם שמסתבר 

הרא"ש , וכשיטת  ומלכות , בשם הבדלה בעינן 

מג"א [וע"ע להרי"ף, הרמב"ם דומה רצט שבזה (סי'

יז) להתיר ס"ק דכדי  הרמב"ם בשם שמעתיק 

ומגיה  הכוס ', 'על הבדלה שיעשה בעינן  מלאכה

הרמב"ם  דהלא אלו, תיבות ומוחק המחה"ש בזה

הנ"ל  ובספר הכוס, על צריך דאין להדיא כתב

בדברי אחר  נוסח היה שלמג"א לפרש רוצה

להנ"ל  אך דחוק, זה אך  כנוסחתינו , שלא הרמב"ם

על  להבדיל צריך  אין  עצמו שלהרמב "ם שאף  יוצא

שיטת ידי  לצאת  הרוצה הרי  לדידן מ"מ הכוס,

להנ"ל  דהא הכוס, על להבדיל יצטרך  הרמב"ם

בשם  הבדלה דבעינן  ג"כ להרמב"ם שס"ל נראה

יוכל  לא לבטלה ברכה ספק שהוא ולדידן  ומלכות,

הכוס ]. על אלא ומלכות בשם  הבדלה לומר

åì  äéä  òåá÷ä  ììëä éôìù áúåë åîöò é"áä

íåùî  ÷ø äæî  äèðå ,úåìãáä 'á ïðéòáã ÷åñôì

 âäðîä

 úîàáå [ä ולענין" וז "ל כתב שם הב"י אף

והרא"ש  דהרמב"ם כיון הלכה

אסור  בתפילה שהבדיל פי על שאף  מסכימים

דסוגיין  אלא למינקט, חזי  הוה הכי  מלאכה, לעשות 

ש  וכיון  כוותייהו  דלא בתפילה דעלמא הבדילו

והאחרונים הגאונים וכדברי  מלאכה (היינו עושין

הגאונים  בשם כן שכתב הב"י שהעתיק המ"מ כדברי

דמיוהאחרונים) שפיר  הוא דרבנן  דמידי  וכיון 

היה  הדין  שמעיקר  והיינו לקולא", כוותייהו למינקט

לא  לבד בתפילה חוננתו  אתה דאמירת לפסוק  לו 

מלאכה עשיית להתיר  הבדלותמהני  ב' בעינן (אלא

ומלכות ) בשם המבדיל  ודברוך  שיצא בתפילה אלא ,

שלו  הקבוע דין  הבית מן  הרמב"ם הב"י הרי"ף  (שהם

בשם והרא"ש ) המ"מ ה"ה אחרים כפוסקים ופסק

שכן  שראה משום וכו ' והאחרונים הגאונים

שהב"י חידוש זה בדבר  ויש המנהג, התפשט

המנהג  מחמת שלו הקבוע מהבי "ד  לקולא משנה

כשהוא  להמנהג להתייחס שיש  כותב הב"י (שבהקדמת

שם  מזכיר לא אך שלו, הקבוע  הבי"ד  כנגד לחומרא,

הנ "ל הקבועים הפוסקים ג' כנגד  להקל  אף  שאפשר

כוותיהו) דלא מנהג .כשיש
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ìéãáîä êåøá éðäîã é"áä  ÷ñô  íâù ì"ö 'åàëì

 âäðîä  úîçî àåä ãáì

øúåéå [ å והיכא" הב"י  שם שמסיים במה יש  פלא

על  לסמוך  נראה בתפילה הבדיל שלא

בלא  לחול קודש  בין המבדיל שאומר רש "י  דברי 

ספק  וגם הוא דרבנן  דמידי כיון  השם הזכרת

הוא" לבטלה שמים שם המחבר הזכרת פסק (וכן

כנ "ל ) רש "יבשו"ע על שסומך הוא הפלא ובזה ,

לא  פירושו שכידוע כרש"י לפסוק הרגילות  כלל זה (שאין

חולין) ממס' חוץ הלכה, לפסק להיות גדולינכתב כנגד  ,

הב"י פוסק  שכוותייהו  - והרא"ש הרי"ף הפוסקים

בעינן  מלאכה עשיית  להתיר דכדי שס"ל - תמיד

את אפילו אין  זה ענין [ולגבי  ומלכות בשם הבדלה

שהם  הנ"ל, והאחרונים הגאונים בשם המ"מ דברי 

ומלכות שם שהזכיר  בתפילה, בהבדיל מדברים

מלאכה  לעשות התירו  וע"כ  חונן, אתה בברכת 

בתפילה  הבדיל בלא אך אחרת, ברכה צריך ואין

'ברוך  אמירת על לסמוך  שהתירו מצינו לא כלל

וכן  ומלכות , שם ללא לבדה לחול' קודש בין המבדיל

אם  שאף  המרדכי  בשם ד ' אות הד"מ שם הביא

בתפילה  הבדיל לא אם שמו "ע והתפלל ברכו  שמע

בהדלקת אסור  חוננתנו אתה לומר  ששכח היינו 

מדבריו ג"כ ונראה הכוס, על שיבדיל עד הנר

ומלכות בשם הבדלה איזו  בעינן שלכה"פ  שסובר 

התירוץ  צ"ל ולכאו ' הכוס ], על או  בתפילה או 

משום  הוא רש "י  כדברי הב"י  שפסק  שהטעם

שראה  היינו הקודמת , ההלכה לגבי  שכתב הטעם

רש"י כשיטת  לנהוג כן המנהג שנתפשט (אףהב"י

כרש"י) פוסקים אין כלל .שבדרך 

íåëéñìå ì"ðä  äëìää ìë 'åàëìù àöåé

ברוך באמירת  מלאכה עשיית (להתיר

ומלכות ) שום ללא ñôä÷ המבדיל   éììë ãâðë àéä

íéìéâøä,והרא"ש הרמב"ם כהרי"ף תמיד  (שפוסקים

אסרו) בודאי רובם äëìä וכאן  äøöåð 'åàëìå ,

 é"ùøë  åâäðù  íìåòä âäðî úîçî ÷ø  åæ

.ì"ðë

 é" ùøéô  íò àéâåñä  ú÷úòä

 äúòå [æ תשובה מדברי וסיכום חלק  נעתיק

הנ"ל, הישר  מצב (שמוכיח מס'

הרי"ף, כשיטת  יותר שמשמע עצמו מהש "ס ומדייק

כפירש"י) ודלא הזוה"ק רש "יוכדברי דברי שהנה ,

המבדילהנ"ל ברוך באמירת מלאכה לעשות  (שמתיר

שבתלבד ) במס ' קנ )הם בגמ'(דף אי' ששם

והא (סוע"ב) אבדיל דלא ואע"ג מחשיכין "אבל

לאדם  לו  אסור ראב"י  משום אנטיגנוס בן אר"א

דאבדיל  וכ "ת  שיבדיל, קודם חפציו שיעשה

המבדיל  שמואל אמר יהודה רב והאמר  בתפלה,

על  דאבדיל וכ"ת הכוס, על שיבדיל צריך  בתפלה

בר  נתן  ר ' תירגמא איכא, מי  בשדה כוס  הכוס

אבא  ר' א"ל שנו . הגיתות  בין דרבא קמיה אמי 

בין  המבדיל הכי אמרינן  במערבא אשי  לרב

בי הוינא כי אשי  רב אמר צורכין ועבדי ' קודש 

לחול  קודש  בין המבדיל אמר  הוה כהנא רב

רש"י ופי' שם. הגמ' עכ "ל סילתי . â" òàåומסלתי '

 ìéãáà àìãדקתני מתמה דמתני' אסיפא ,

בלא  המחובר  מן לקוצצן בידו  פירות ומביא

åðùהבדלה. úåúéâä ïéá.בשדה כוס  דאיכא ,

 ïéëøåö ' éãáòå הכוס על מברכין אנו ואח"כ ,

אבדיל  דאי וכש "כ דהבדלה גמורה ברכה

על  ומבדיל וחוזר צרכיו לעשות מותר  בתפילה

éúìéñ הכוס . ' éúìñîåרש "י עכ "ל עצים חוטבין ,

שם.

íéàðúä  ìò íéàøåîàä éðåøçà  íé÷ìåç é"ùøôì

 øå÷î íåù àìì íéàøåîàä éðåùàøå

åðééäå [çהסוגיא סוף הרי רש"י (רב שלפירוש

מערבא  בשם אשי לרב שאמר אבא

כהנא) רב מנהג  על שהעיד אשי רב דברי וכן אמרי,

מביאה  הסוגיא שבתחי ' הסוגיא, תחילת  על חולקים

התנאים דברי  ראב"י)הגמ' בשם אנטיגנוס בן (ר"א

האמוראים ראשוני  דברי  שמואל )וכן אמר יהודה (רב

על  שיבדיל קודם מלאכה לעשות  שאסור  שסוברים

לפ "ז מעמידה והגמ' אמי הכוס , ב"ר נתן ר' (בשם
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דרבא) בשדה קמיה שנמצא שמיירי המשנה את 

בהמשך  ותיכף כוס, שם שמצוי  הגיתות  שבין

הדין  את הגמ' הופכת  ומביאה (לפרש"י)הסוגיא

האחרונים האמוראים כהנא דעות ורב אבא (רבי

הש"ס) מסדר אשי רב בימי התנא שהיו על לחלוק

מקום  בכל כוותיה והלכה ונקי  קב שמשנתו  ראב"י,

סב) שמואל (עירובין אמר  יהודה רב על לחלוק וכן 

שלא  ולהקל האמוראים, וראשוני מגדולי שהיו 

וזה  ברייתא, או  ממשנה ראיה שום ללא כדבריהם,

שזה  רש "י  פירוש על הנ"ל בספר  שהקשה א' קושיא

תמוה. נראה

ìò éîìùåøéå éìáá ñ"ùä é÷åéãî  úåäéîú  ë" åë

 àéâåñá é"ùøô

ïëå [èזאת לכתוב צריך  הגמ' שהיתה שם תמה

מח', של שר'בלשון  להדיא לכתוב (היינו

יהודה  ודרבי דראב"י הקודמות  הדעות  על  חולק  וכו' אבא

וכו') שמואל כלל אמר נראה אין  הגמ' ובלשון ,

מוסיף  ובפרט סופה, עם דסוגיא רישא שחולקים

הסוברים  אמוראים ריבוי עוד שאשכחן  להביא שם

בתפילה  שהמבדיל שמואל אמר יהודה רב כדעת 

הכוס  על שיבדיל מפרשתצריך בשבת (שהגמ'

שהבדיל קודם מלאכה לעשות שאסור דהיינו זו מימרא

הכוס) ברכות על  במס ' אמוראים ריבוי הם (דףהלא

המבדיל ל "ג ) שם שאמר  יוחנן  כר' סוברים שכולם

הכוס , על שיבדיל צריך בר בתפילה שמן רב – (ה"ה

בנימין  ר' רבא, יוסף, רב רבה, אבא, בר חייא ר' אבא,

צור) דמן יעקב בן שמעון ור' יוסי, ר' יפת , ואיך בר ,

הנ"ל  שבת בגמ' האמוראים אחרוני שיחלקו יתכן 

כולם  שפסקו  להם הקודמים האמוראים ריבוי כל על

יוחנן . כר'

èøôáå הוא דרש "י  ההיתר עיקר  שהלא קשה

בדברי הגמ' אמרינן àáøòîבפירוש

דארעא  מרא הוא יוחנן  ר' הלא וכו ', הכי

דבבל )(דדישראל מערבא בגמ'היינו הסובר  והוא ,

על  שיבדיל צריך  בתפילה דהמבדיל הנ"ל ברכות

שהיה  שבת  דמס' מסוגיא מוכח [שכנ"ל הכוס,

על  מורה זה שלשון  הש "ס חכמי  בידי  קבלה

הכוס , על הבדלה קודם מלאכה עשיית  איסור 

מלאכה  עשיית שהתירה המשנה על מדמקשו

זה  לדין שנקט שמואל אמר יהודה רב מדברי 

ממש  זה עלבלשון  שיבדיל צריך בתפילה (המבדיל 

].הכוס)

ãåòåבירושלמי אי' להדיא שהלא שם מקשה

ה"ב) סוף  בשם (פ"ה יהודה רב זעירא ר'

אמרה  בתפלה אומרה בכוס  אמרה שמואל

כאן  שעיקרה אמרה מלתי ' בכוס  אומרה בתפלה

[ופי ' בהבדלה לחתום וצריך  אבהו  וא"ר כו' וכאן

ה' אתה ברוך  הכוס  על בהבדלה לחתום החרדים

ב"ר  אנטיגנוס בן  ר"א כו'] לחול קודש  בין  המבדיל

ינאי בר ר "א בשם úøîåàינאי  úàæ שאסור

הירושלמי. עכ"ל שיבדיל. עד מלאכה לעשות 

מלאכה  לעשות שכדי ג"כ פסק שהירושלמי  היינו ,

על  והבדלה בתפילה הבדלה לתרווייהו, בעינן 

מה  על הוא דרש"י ההיתר שעיקר  וכיון  הכוס,

לפ "ז  יוצא הרי  מערבא, בדברי  כן שמפרש 

מהמובא  להיפך מערבא מנהג מביא שהבבלי

גדול. דוחק הוא וכ"ז  בירושלמי,

 ó"éøä úèéùì  úáù 'ñîã àéâåñá èùôä

 ìëîå [ é הזוה"ק שיטת  את  הנ"ל בספר מחזק זה

שהרי"ף  שנראה והיינו  הרי"ף, ופסק 

הרי"ף  לדברי אלא כרש "י , שלא הסוגיא מפרש

על  תחילה להבדיל יש  מלאכה לעשות  בכדי לכו"ע

לחזק  באו אשי  ורב אבא דר' צ"ל ולדבריו  הכוס,

הבדלה  בלא דלדעתו  אמי  בר נתן דר' להתרגמא

הגתות בין אלא מלאכה לעשות  אסור הכוס  על

אשי לרב אבא ר ' וא"ל להבדלה, יין  שם דיש שנינו 

קודש  בין המבדיל דאמרי  הכי  עבדי  במערבא דגם

הכוס על ההבדלה חתימת  דהיינו כו' (כמובא לחול

בהבדלה) לחתום שצריך  אבהו רב בשם הנ"ל בירושלמי

בי הוינא כי דגם אשי  רב ואמר  צורכן , עבדי  ואח"כ 



לנפשך  חכמה דעה כו 

כו ' לחול קודש  בין המבדיל אמר  הוה כהנא רב

מוציא  הי ' והוא הכוס  על ההבדלה חתימת דהיינו

לכולנו, הכוס  על דילן בהבדלתו גירסא מפרש  (ובזה

דיל הוה שבגמ' כהנא רב בי הוינא כי אשי רב אמר ן

ממנו  לצאת  כהנא רב אצל שהיה היינו המבדיל אמר

כנהוג ) הכוס על  הבדלה סילתי,חובת  מסלתין  ואח"כ  ,

סדר  כל למנות אשי  ורב אבא ר ' הוצרכו ולא

בסידור  [וגם זה. דבר  ידוע הי ' דכבר  ההבדלות 

סדר  מבוארים דכבר  משום הזכירו  לא הש"ס 

דחולין  ובפ "ק שם פסחים ערבי בפרק  ההבדלות 

הכוס . על ההבדלה חתימת את  הזכירו אלא שם]

על  ההבדלה דקודם א' תרתי , לאשמעינן  ובאו

[שאמרו בתפילה הבדילו  שכבר  אע"פ  הכוס

הדעת בחונן  כו' חוננתנו  אתה נוסח כעין  בתפילה

קודם  מלאכה שום עשו  לא בכ "ז כמנהגינו ]

הכוס על הנ "לההבדלה בנוסח חותמין (ששם

לחול ') קודש בין להשמיענוד'המבדיל באו  וב' ,

מנעו לא הכוס על שהבדילו  לאחר ומיד  שתיכף

עצים, כחטיבת גמורה מלאכה גם מלעשות  א"ע

זה) חידוש בביאור שם .(ומאריך 

ùåøéôìåסוגית כל הרי  הנ"ל הגמ' בדברי זה

שאין  הזוה"ק  כדברי היא הש "ס

לא  היינו הכוס , על שיבדיל קודם מלאכה לעשות 

יהודה  ורב ראב"י  בשם הסוגיא דתחילת מבעיא

ודאי דרבא קמיה אמי  בר נתן ור' שמואל אמר

לכו "ע, כן  לפירש"י)שס"ל מכל (ואף כנ"ל מוכח וכן  ,

מבעיא  לא וכן כנ"ל, ברכות  במס ' אמוראי 

האמוראים  אף אלא כן, ס "ל בירושלמי  שהסוגיא

לפירושו ס"ל הנ"ל דשבת  שבסוגיא האחרונים

הזוה"ק . כשיטת  ג"כ  הנ"ל

íééñîå'בגמ האמת פשוט אצלי "וזהו  שם

תורה  של לאמיתה הזאת שבת דמס '

להדיא  בזה שהקדימני למי כה עד  ראיתי שלא מה

כן". הישר)לפרש  מצב הספר מלשון ועיי"ש (ע"כ ,

בכ"ז  דבריו  אריכות תמציתכל רק  (והעתקנו

.מדבריו)

íàä ÷"äåæä  úøéúñ áåùéá  äîç éøäæä 'éú

äùåã÷  úøéîàá éã åà ñåëä ìò äìãáä ïðéòá

 àøãñã

ïéðòáå [ àé הזה"ק בדברי שקשה הסתירה

הזוהר עצמם מפרשי הקשו (וכן

חמה) והזהרי להמתין המקדש -מלך  בעינן  האם

די או הכוס על הבדלה עד  מלאכה מלעשות 

חמה  והזהרי  הציבור, של דסידרא קדושה באמירת 

אזולאי) הזוה"ק (להר"א מלשון  ומדייק בזה תירץ

קדושה  אחר  להדליקו מותר הנר היינו  ד'שרגא'

אש  להדליק היינו  נורא' 'ולאדלקא דסידרא,

עד  להמתין צריך וכדו ' הכוס ,לתבשיל על שיבדיל

מלך המקדש עליו  בוזאגלו)ומקשה שתירוצו(להר"ש

מאן  על כתב דבריו בריש בזוה"ק שהרי  דחוק

לאדלקא  דגיהנום לנורא שגורם שרגא דאדליק 

להדלקתàøåðבהאי  קורא שהזוה"ק  וחזינן וכו',

ואין  נורא, הדלקת בשם השרגא

שרגא  הדלקת בין  הזוה"ק  בלשון  לחלק  נראה

נורא. להדלקת

 êìî  ùã÷îä éöåøéú 'á

ë"òå [ áé,תירוצים ב' עצמו מלך המקדש תירץ

שכתב  דסידרא קדושה דאחרי  א)

היה  שכן  הכוס  על הבדלה אחר עד הכוונה הזוה"ק

אמירת אחר תיכף  בביהכנ"ס  להבדיל דרכם

קדושה  אחר מדליק  אם נמי  "אי ב) דסידרא. קדושה

אבל  אותו מקללים ואין  הדין  את  עליהם מצדיקים

בגין  ושז "כ הכוס  על שיבדיל עד ימתין àìã למצוה

úåàé מן למצוה ופי ' כסא על דמבדיל עד  וכו'

המק "מ. עכ"ל המובחר ".

 ú÷ìãä éáâì ÷ø ãçåéî øúéä ùéã óñåð áåùéé

 àøãéñã  äùåã÷ éøçà  äìãáä øð

øôñáå [âé ולהוכיח לדייק מרבה הנ"ל

פסחים שבמס ' קגמהעובדא (דף 

דיוקיו) כל ואכמ"ל שהתירוע"א, מיוחד היתר שיש
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ביהכנ"ס לשמש כמו חז"ל שהיא בבית  לאשה (או

על שמש ) שיבדיל קודם להבדלה הנר להדליק  ,

היעב"ץ בזה שהקשה וכמו  ספרו הכוס , (בתחי'

סופרים) הזוה"ק מטפחת כדברי  היא ההלכה דאם

הבדלה קודם נר  להדליק אדם לכל (כנראה דאסור 

הזוהר) דברי הכוס מראשית על יבדיל איך  א"כ

לכן  הנר , על הבדלה קודם לברך צריך  דהא בחושך

דהוא  רז "ל תקנו האדם של דלהמשרת  לומר צריכין

אבל  הכוס, על הבדלה קודם נר  להדליק  לי' שרי 

על  הבדלה זמן הוא דאז קדושה סדר  לאחר דווקא

ואתה  שלאחר  כנסיות בתי  בהרבה כמנהג הכוס

הכוס  על מבדילין דסידרא] קדושא [דזהו כו ' קדוש 

והדו"דתיכף. המעשה כל באריכות  שם מפרש (ועפ"ז

הנ "ל ) פסחים .שבגמ'

æ"ôìå יש שרגא דלאדלקא הזוה"ק  דברי  מיושבים

הקהל לשמש מיוחד  לאשה היתר (או

שישרתו) מי כשאין עצמו לו או הנר המשרתת  להדליק 

עד  הזוה"ק  ומש"כ  דסידרא, קדושא אחרי להבדלה

בצלותא ישראל ñåëä דמבדלי  ìò éìãáîåקאי זה

אסור  שלהם הקהל, כל על או עצמו  הבית  הבעל על

אחר  עד  מלאכות שאר  לעשות  וכ "ש נר להדליק

בתפילה  שהבדילו  מה מלבד  הכוס, על גם שיבדילו 

תקנת היתה שכן חוננתנו , אתה באמירת מקודם

והזוהר  וירושלמי  בבלי מהגמרא הנראה לפי  רז "ל

הלכותינו. מקורי  המה שכולם הק '

åàø àìù úîçî é"ùøå íéðåàâäã øúéää  ìë

 ÷"äåæä éøáã

ù"ééòå [ãé הרבה שמאריך  התשובה בהמשך 

והפירוש  ההיתר  שכל שהיות

ומדברי הגאונים מדברי  נובע להתיר הגמ' בדברי 

אחריהם)רש"י את(שנמשך ראו  לא שהם כיון  הרי 

עמרם  ורב גאון  יהודאי  רב דגם הרי  הזוה"ק  דברי 

בראשית הזהר  לדברי רואים היו  אילו  עצמם, גאון 

ברור  אלא כן  כותבים היו שלא הוא וודאי הנ"ל

עי"ז  מעמיקים היו  כי להיפוך , כותבים שהיו הדבר 

והמדרשים  והירושלמי בהבבלי  הגדולה לדעתם

כדברים  והוגן  כראוי זו  לההלכה לאור  מוציאים והיו 

באופן  הש"ס  מפרשים היו  ולא בזוה"ק, המפורשים

בחסדי שזכינו  אנו וא"כ  הזוה"ק, לדברי  שיסתור 

רבינו הקדמונים וגדול הזהר , ס ' לדברי הי "ת

דברי לידו שהגיעו משום ואולי נמי  הכי  פסק אלפסי 

כן . לפסוק  לנו  יש  הרי הכי, פסק  הללו הזהר

ìò ÷ìåç ÷"äåæäù åøáñ  åøéúäù  íé÷ñåôä  ìë

íäéðéá 'çî ïéàù à"øâäî  ììëì  ë"àùî ' îâä

øàáîå [åèדברי את  שראו  האחרונים שכל

הוא  ההלכה את שינו  ולא הזוהר 

דהזהר  שסברו  הפשוטה הרבים בדרך  שהלכו  מפני

הזהר , לגבי כהגמ' וההלכה הגמ', על פליג

תפילין הלכות ריש במג"א סק "כ )וכמבואר  כ"ה (סי'

על  חולק שכשהזוה"ק גדולים והרבה הרדב"ז בשם

שהשריש  מה לפי  אנו  משא"כ כהגמ', הלכה הגמ'

אמר  והוא מווילנא, הגר "א הגדול רבינו  בלבבינו

עם  אופן בשום מחולק  אינו שהזהר  גאונו  בהדרת 

כאשר  בגמ' או  בזהר הפי' יודעין  שאין  ורק  הגמ'

מוואלזין  חיים רבינו  הגאון תלמידו בשמו  לנו העיד 

הריזי " הזהר, ס ' על הגר "א לפירוש  בהקדמתו ע

שניהם, להתאים הדרך למצוא להתאמץ עלינו

כדברי לפסוק יש בעניננו, כמו  הזו  הדרך וכשנמצא

שכנ"ל  כאן  ובפרט לו, סותרת  הגמ' כשאין  הזוהר,

לזוה"ק  מסייעים וירושלמי בבלי  הגמ' דיוקי אדרבא

הפסק  בדרכי הרגילים הכללים ע"פ אף  שכנ"ל [וכן

הב"י]. בדברי  וכנ"ל המנהג, לולא כן לפסוק לנו  היה

ענין  ג "כ  בהם ויש  לחומרא הם הזוה"ק  שדברי (ובפרט

להקל. ולא זה לכל  לחוש שיש שודאי וכו', קללות חשש

äáåùúä éøáã íåëéñ

ë" òå [æè קיצור" למעשה להלכה שם מסיים

לכל  דאסור  הנ"ל דברינו מכל היוצא

הכוס  על הבדלה קודם נר להדליק  גם ישראל בר

משרת הוא ואם בתפילה הבדיל שכבר  פי  על אף



לנפשך  חכמה דעה כח

או ביהמ"ד  [כשמש  הקהל אצל או בעה"ב אצל

או בעלה אצל כמשרתת  שהיא אשה או בהכ"נ]

התירו אזי ומשרת  אשה לו  אין עצמו האיש  אם

על  הבדלה קודם גם להבדלה נר  להדליק  רז"ל להם

או שבתפילה ההבדלה על א"ע ויסמכו הכוס,

גם  הדין  דהוא וממילא כוס, בלא המבדיל באמירת 

משרתים  המה אלא משרת  להם שאין לאותם

הבדלה  לזמן  סמוך דווקא אבל לעצמם או לאחרים

הקהל  אותו  כל של דקדושה סדרא לאחר  דהיינו

בה  שיגע שם תשובתו על ומעיד בתוכם". שהוא

מי לכל לכן ונפשו גופו וביגיעת כוחו בכל בעיון

ראשו על גחלים כי לדחותה ימהר  לא לידו שתגיע

ואמתות הנ"ל] בזוהר  המבואר [לפי חתה הוא

לשפל  [גם למורשה היא יעקב קהלת  לכל התורה

עכ"ד . כמוני ]. בשפלים

äãåòñá  íé÷éãöä âäðîá ö"èòä ÷"äøä 'éú

 úéùéìù

 íðîàå [æéזו תשובה דברי כל על מו "ר  הוסיף 

מזידיטשוב  ר "צ מהרה"ק שאשכחן 

אצל  שהיה המנהג על שדן  הזוהר  בית  שר זי"ע

הרבה  מאריכים שהיו הבעש "ט מתלמידי  צדיקים

הלילה, לתוך  שעות כמה עד  שלישית , בסעודה

הדב"ת אמירת  ואחרי  וזמירות , דב"ת באמירת 

דולקים נרות  לפניהם מכניסים היו היה אז (שעד 

נרות ) בלא הדב"ת  ושומעים זה יושבים איך ולכאו' ,

ואף  הנר  הדלקת שאוסר  הזוה"ק  דברי עם מתאים

הרה"ק  בזה ומיישב דסידרא, קדושה לפני  לשמש 

דבר  שכל כדיהנ"ל נר להדליק  שאוסר הזוה"ק  י 

הצדיקים  אצל שייך אין הגיהנום ידו  על ידלק  שלא

בתורה  שעות כמה ג' בסעודה להאריך שעסקו  הק'

כל  את  בזה להמתיק וכיוונו  ותשבחות  ושירות

זה  ידי על נדלק  שאין ובודאי במסי"נ, הדינים

,â הגיהנום 

äæ ïéðòá àðøîà÷î ÷"äøä éøáã

ãåò [çé הגה"ק אחיינו  ג"כ בזה שדן מצינו 

זי "ע  הברכה ההיכל בעל מקאמרנא

חי  זוהר ע"ב)בספרו  יד דף הזוה"ק והוא (הקדמת  ,

שמוציא  למי רק  מיירי הזוה"ק דברי  שכל מפרש

רוב  השלימו לא בזמן צאה"כ , בעת תיכף  השבת

מיהר  ההוא והיחיד  מעריב, תפילת  סדר  את  בנ"י 

כל  מקבל ובזה הנר  והדליק במהירות  הבדלה ועשה

בדברי ג"כ מפרש  והוא גיהנום, מחייבי הקללות 

והיינו הנ"ל, בסתירה בהמק "מ הב' כתי' הזוה"ק

שלא  מצוה הוי  דסידרא קדושה בנ"י  שכשעשו 

אין  אך  הכוס , על שיבדיל עד  עדיין  מלאכה לעשות 

לשון  רק הזוה"ק כתב דהא דהזוה"ק, קללות בזה

יאות ' מקאמרנא ã'דלא הרה"ק מדברי  ונראה ,

עם  הזוה"ק דברי את ולהשוות  להתאים שבא

_________________________

במוצאי ג . הנרות  שמדליקין הקדושים רבותינו אצל נוהגים שראיתי מה בעיני נראה ופשוט (שם), זי"ע  מזידיטשוב הרה"ק  זל"ק

ושירות  בתורה שבת קדושת  בתוספת  בלילה שעות  כמה עד שלישית בסעודה מאריכין הם כי הטעם, המזון , ברכת קודם שבת

אינם  הם ובודאי הרצון מצח  מן ישראל על טובות  בהשפעות  עליון רצון להמשיך  לה' במס"נ  הדינים כל להמתיק ותשבחות

שלא  כהלכה המזון ברכת  קודם הנר את  להדליק צריכים והם ר"ל. דגיהנם נורא לאדלקא גרמא ח "ו ידיהם על שיהיה זה בכלל

עכל"ק . עיניו. בו ונותן נא) (ברכות כנאמר בכוס  ויסתכלו ויראו בחושך  יברכו

דשבתא ד. במפקא שרגא דאוקיד מאן בזה"ל, שכתב ע"ב) יד דף בהקדמה הזוה"ק  (על זי"ע  מקאמרנא מהרה"ק  חי בזוהר ןעי'

המנהג  אין הספרדים חכמי כל בין וכן הזוהר בימי כי הצבור מתפללין ששם בבה"כ היינו דסידרא לקדושה ישראל מטו  לא עד

חכמי  בין אפילו וכן ערבית ומתפללין לביה"כ הולכין לילה של ביה,ש  ובהתחלת  מבע "י אוכלין אלא הלילה עד בס"ש להאריך 

להא  שנתפשט בכל אשכנזים אעפ "כ אבל בעש"ט ישראל רבינו נורא אלקי הקדוש  מרן נהג וכך הרבה, הלילה עד בס "ש  ירך

בביתו  היחיד שהקדים ואע"פ  בביהכ"נ  ומבדילין מעריב השמשות בבין להתפלל שהולכין עם המון אשכנזים ביה"כ יש  עיר

העושה  קדוש  ואתה הקדושה של הסדרים ישראל השלימו שלא עוד כל במהירות בכוס ואף  בתפלה והבדיל ביחידות  להתפלל



שבת  כט הלכ'

שהתירו הפוסקים רש"י)שיטת לעשות(כשיטת

לבד המבדיל ברוך  אמירת אחר ללא מלאכה (אף

הכוס) על  הבדלה וללא  דסדרא קדושה ולדבריואמירת ,

שכבר  באופן  מיירו זאת שהתירו  הפוסקים הרי

בנ"י כבר שהתפללו  מצאה"כ זמן איזה עבר

דסידרא הגיהנום)קדושה בזה מותר (שמדליקים ובזה

ברוך  באמירת מלאכה לעשות הדין מעיקר

דרבנן  מצוה להזוה"ק שישנה אלא המבדיל,

בתפילה  הבדלה אחר  עד  מלאכה מלעשות  להמתין

הכוס , הזוה"ק )ועל קללות בזה אין איסור (אך  משא"כ ,

לפני הנר להדליק שממהר במי מיירי הזוה"ק

ח"ו מקבל שבזה דסדרא קדושה בנ"י שאמרו 

הנ"ל  הרה"ק ופירוש לדברי  וא"כ  דהזוה"ק. הקללות 

ולדבריו הרי "ף , כשיטת  לפסוק מהזוה"ק מוכח אין 

אחר  מלאכה לעשות שמותר העולם מנהג מיושב

כוס  וללא ומלכות שם ללא המבדיל ברוך  אמירת 

הזוה"ק  איסור על עוברים מקיימים שלא שאין (אלא

הכוס) על  הבדלה עד ממלאכה לפרוש  דהזוה"ק  .המצוה

 á"ú äá  ìçù ïåæç ÷"ùöåîá  úåøéäæ

íðîà [ èé שנה של חזון  דשבת  שב"ק במוצאי 

לדברי ולחשוש  להזהר  יש  הרי  זו 

תיכף  מלאכה לעשות שאין הנ"ל בצאה"כ הזוה"ק 

רוב  של דסידרא קדושה אחרי עד  לכה"פ  ולהמתין 

מקאמרנא)בנ"י  הרה"ק על (כביאור לסמוך ולא ,

לבדה המבדיל דסידרא)אמירת  קדושה בזמן (קודם

מוציאים  החסידים אף  זו  בשב"ק  דהלא צאה"כ,

האיסור  אצלם חוזר  ואז צאה"כ, בזמן  השב"ק 

זו שבשב"ק  בודאי אך  הזוה"ק  בדברי  וההזהרה

על  הבדלה עד  מלאכה בעשיית להמתין א"צ לכו"ע

[ויש  הזוה"ק , מיירי  לא שבזה ת"ב, במוצאי  הכוס

שכמו הנ"ל, דהחסידים להיתר  אסמכתא בזה

לפני אף  מלאכה לעשות מותר  לכו "ע זו  שבשב"ק

עשיית חז"ל אסרו  ולא תיקנו  ולא הכוס , על הבדלה

עד  ארוך זמן כשיש הכוס  על הבדלה עד  מלאכה

קדושה  ישראל רוב כבר אמרו זה שבזמן  הבדלה,

שיש  שב"ק  מוצאי  בכל החסידים לגבי ה"נ דסדרא,

האיסור  נוהג אין  הבדלה עד ארוך זמן אצלם

הנ"ל]. דהזוה"ק 

 ÷"äåæä ïåùì ïéàù ì"ö ì"ðä ÷"äøä éøåàéáì

åèåùôë ùøôúî

åðééäå [ë מזידיטשוב הרה"ק שלביאור 

בדברי שאי ' שאף צ"ל וקאמרנא

הבדלה  אמירת  אחר  עד שבת  קדושת  שיש  הזוה"ק

את מדרבנן  שיש כפשוטה הכוונה אין הכוס על

[שא"כ  הכוס , על הבדלה עד השבת  קדושת עצם

להמתיק  שעות כמה האריכות  מועיל היה לא

מזידיטשוב)הדינים הרה"ק  מועיל (כתי' היה לא וכן 

בנ"י רוב ע"י  דסדרא קדושה הרה"קאמירת  (כתי'

הזוה"ק מקאמרנא) שכוונת  לדבריהם צ"ל אלא ,[

הבדלה  עד השב"ק מקדושת  ואור בחי' שישנה היא

הבדלה  לעשות מדרבנן מצוה שיש  היות הכוס , על

וקדושה  אור  איזה נמשך  ידה על הרי  הכוס  על

שכתב  הנר הדלקת  איסור אך  השבת, מקדושת 

כן  מחמת  אינו עשייתהזוה"ק איסור מחמת  (שאינו

סובר  אין שלדבריהם הכוס, על  הבדלה קודם מלאכה

הנ "ל ) כהרי"ף איסור הזוה"ק הוא האיסור אלא ,

להדליק  שגורם מחמת  דייקא הנר  בהדלקת מיוחד

להרה"ק  מהני וע"ז  הזמן , קודם הגיהנום אש בזה

_________________________

והי' כך כל במהירות  להבדיל למהר לו הי' שלא אותו שמקללין אלו  הקללות  כל עליו מקבל שהבדיל אף כזה במהירות  מלאכה

בצלותא  ישראל דמבדלי עד נורא לאדלקא יאות  דלאו מסיים ואח "כ בזה, עליו חולק ואין הזוהר כוונת  זהו השבת על להוסיף לו

יאות  לא דסדרא קדושה אחר עד שהמתין אף  היינו עלנא שליט  שבת וקדושת הוא שבתא זמנא ההוא דעד בגין כסא על ומבדלי

אבל  גיהנם, חייבי מן קללות עליו ואין גמורה מצוה והוא הכוס , ועל בתפילה יבדיל אלא מלאכה ולעשות  לחול קודש בין לומר

לאדלקא  דגיהנם לנורא דגרים אותו מקללין הכוס ועל בתפלה שהבדיל אע "פ דסדרא קדושה ישראל שלימו לא עד מלאכה עושה

עכל"ק . בברכות . אותו מברכין וממתין השבת על מוסיף  הוא ואם הזמן קודם במהירות 



לנפשך  חכמה דעה ל

קדושה  בנ"י  רוב כבר  שאמרו  מה מקאמרנא

הגיהנום)דסידרא אש  את  כבר בזה ,(שהדליקו

להמתיק  שמכוונים מה מהני מזידיטשוב ולהרה"ק

שלישית  דסעודה באריכות אין הדינים (שבזה

הנר) בהדלקת  הגיהנום הרה"ק מדליקים שגם והיינו  .

שיש  הנ"ל, דהגר "א הכלל בדרך הלכו  הנ"ל

אלא  הגמ', דברי  עם הזוה"ק דברי את  להתאים

פסק  להתאים איך  לראות  בענין  הלכו שהם

קדושה  קודם מלאכה עשיית שהתירו  הפוסקים

לדברי יסתור שלא הכוס על הבדלה וקודם דסידרא

הנ "להזוה"ק , כפירש"י בגמ' הפשט את  (שהשאירו

לגמרי) כפשוטו שאינו בזוה"ק ופירשו הפוסקים, .וכפסק 

êéîñäå] מבריסק הגרי"ז  וביאור מדברי  עוד  לזה

ואכמ"ל זה בענין בעז"ה זצ"ל (ויושלם

הבא) בשבוע ].בל "נ 



האריז"ל  דרבינו הילולא לא מאמר

האריז "ל  דרבינו  הילולא  מאמר

(êùîä)

 äðäå [à מה להדיא מהרח"ו בכתבי  מובא לא

היה  שע"ז  האריז"ל שגילה הסוד  היה

בן הקטרוג שפטירת  העבר בשבוע כבר (והעתקנו

ברחם  הנחש הכשת  של  הסוד גילוי על  היה האריז"ל

וכו') דשש"פ סוד  שהוא מובא האילה המלך בעמק  אך  ,

בשני הזוה"ק  דברי ביאור של הסוד  גילוי על שהיה

נח)מקומות פר' ובזו"ח מצורע פר' שבסוף  (בתוספתא

הזוה"ק וז"ל דאיילתא, עוזלין  תרי  הני  (בפר'של

הסולם) בעל מתרגום יוסימצורע ורבי  אלעזר רבי ,

לרבי יוסי רבי אמר ללוד. מאושא הולכים היו  חמיו,

ויעקב  שכתוב, מה מאביך שמעת אולי  אלעזר ,

שהיו בעוד יודע. איני  לו  אמר וגו '. לדרכו  הלך

ההוא  קול שמעו  לוד , של למערה הגיעו הולכים

שהיה  הרצון  לפני  עשו אילה עופרי  שני שאומר,

לפניו. יעקב שפגע הקדושה מחנה היו ואלו  לי . נוח

רבון  ואמר , בנפשו , והסתער  אלעזר, רבי  התרגש

שומע  אני  נשמע, שלא לנו  טוב דרכיו, כך העולם

שאמר , ההוא קול ושמע נס , לו  קרה יודע. ואיני 

אביו, צורת  וראה פניו על נפל היו, ויצחק  אברהם

שאלתי אבי , לו  העופרים)אמר ב' לי,(על והשיב

מלבן  כשניצל ביעקב שפגעו היו, ויצחק  שאברהם

נפגשים  הצדיקים לכל אלא בלבד, הוא זה ולא וכו '.

מלאכים  והם להצילם. הצדיקים נשמות אליהם

באותה  חי היה יצחק  וראה, ובוא עליונים. קדושים

הכבוד  לכסא נלקחה הקדושה נשמתו אבל שעה,

כהו ומאז המזבח. על שנעקד  בשעה רבונו , של

יצחק  ופחד  וגו ' לולא שכתוב, היינו מראות. עיניו 

ע"כ  לי. בזו"חàהיה הוא וכן נח). קצת(פר' עם

וז"ל הסולם)הוספה בעל שם,(תרגום אנו  מה א"ל ,

להשתעשע  עליונים, מלאכים הם ואתה אני  א"ל

ראה  קם, שהיה בעוד  קם, המשיח, מלך  דוד  עם

שפניו אלעזר)חמיו , ר' א"ל (של כשמש. מאירים

של  זיוו  היקר באור  או שמעת , חדש דבר חמיו,

הצדיקים  הם אשרי  אלא לא, א"ל הסתכלת, משה

שנאמר , עליונים, קדושים מחנות אותם, ששומרים

דרכיך  בכל לשמרך  לך יצוה מלאכיו  ע"כ .áכי .

_________________________

אפשר א . אלעזר, לרבי יוסי רבי אמר ללוד, מאושא אזלי הוו חמוי, יוסי ורבי אלעזר רבי הק', בלשונו הזוה"ק דברי גם ונעתיק 

קלא  ההוא שמעו דלוד, למערתא מטו אזלי, דהוו עד ידענא. לא ליה אמר וגו', לדרכו הלך ויעקב דכתיב, מאי מאבוך, שמעת

אלעזר, רבי אתרגיש קמיה, יעקב דערע  קדישא משירייתא הוו ואינון לי, דניחא רעותא קמאי עבדו דאיילתא עוזלין תרי דאמר,

קלא  ההוא ושמע  ניסא, ליה אתרחיש ידענא. ולא שמענא נשמע, דלא לן טב אורחוי, כך  דעלמא, מאריה ואמר בנפשוי, ואסתער

דערעו  הוו ויצחק דאברהם ואתיבונא שאילנא, אבא ליה אמר דאבוי, דיוקנא וחמא אנפוי, על נפל הוו. ויצחק  אברהם דאמר,

צדיקייא, לכל אלא בלחודוי, היא דא ולא הוה, רברבן ממלל פום סבתך, וסב פתקך , פוק ברי ליה אמר מלבן אשתזיב כד ליעקב

נשמתיה  אבל שעתא, בההיא הוה קיים יצחק חזי, ותא עלאי קדישי מלאכי ואינון לשיזבותיה, קדמוהי מערעין דצדיקייא נשמתהון

ופחד  וגו' לולא דכתיב, היינו מחיזו, עינוי אסתמו ומכדין מדבחא, גבי על אתעקד כד דמאריה, יקרא בכורסייא אתנסיבת  קדישא

עכל"ק . לי. היה יצחק

חמא ב. קם, דהוה עד קם, דדוד, מלכא במשיחא לאשתעשעא עילאה, מלאכי ואת אנא א"ל, תמן, אנן מה א"ל שם, הזו"ח  ז "ל

אינון  זכאין אלא לא, א"ל אסתכלת . דמשה זיוא יקרא בנהירו או שמעת, חדתא מלה חמוי, א"ל כשמשא. נהירין דאנפוי חמוהי



לנפשך  חכמה דעה לב 

äðäå [á וזה" הנ"ל הסוד על כותב המלך  העמק 

גנוז  והוא אליו, זכינו  לא עדיין הסוד 

בא  עת  עד מגלה ואינו חיים הר "ר מורנו כבוד  ביד 

הקב"ה  המלכים מלך  של רבינוâ דבריו  אלא ,"

_________________________

עכל"ק . דרכיך . בכל לשמרך ל"ך יצו"ה מלאכי"ו כ"י שנאמר עילאי, קדישי משרייתי להון דנטרין צדיקיא,

הגיע ג. היכן ועד האר"י, של פטירתו סיבת  לך  אכתוב הנה פ "ו), שלישית (הקדמה המלך , העמק  לשון את  בזה שוב נעתיק

מאמר  מפרש  והיה מצרים, גלות סוד בשדה להם דרש אחת שפעם ז "ל, חיים הר"ר מורנו כבוד בשביל האר"י, של נפשו מסירת 

הקב"ה  לידתה זמן וכשתגיע נתעברה, שהיא לאחר אחת , אילה שיש המדבר ב], רמ"ט  [במדבר פנחס בפרשת הזוהר של אחד

בפרשת  הרשב"י אמר לכן בדבר, גדולה סכנה שיש מפני סודות, לגלות יכול איני בכאן ז"ל, האר"י אמר אחד. נחש לה מזמן

הסכנה, מן נפשו מפחד הוא שגם להיות ב'], נ "ב שמות  [זוהר דייקא' מלה ובהאי ה', את תנסה ולא תשאל, לא מלה 'בהאי בשלח

' דכתיב המקום, מזה ברח ע "ה רבנו משה ע"ה,וגם להאר"י בוש , עד בו הפציר חיים ר' והחכם ג'], ד' [שמות מפניו' משה וינס

הסוד, לו וגילה לו, לגלות  מוכרח והיה חיים, הר"ר מורנו כבוד ממנו שישאל ממה דבר שום יעלים שלא עליו, שגזרו להיות 

לתלמידיו  לו אמרו האמת , דיין ברוך ואמר ראשו, על בידו האר"י הכה הסוד, מלומר שסיים לאחר לאל. תהילה אצלנו כתוב והוא

שהגיע  כיון הסוד. לכם שגליתי בעבור ימים, ז' קודם משה בני שימות  הגזירה יצאה עתה להם אמר מורינו, אדונינו האי מאי

הוא, היכן משה בנינו לאשתו ושאל ע"ה הרב והלך הרב, עם הרב של לביתו חיים הר"ר מורנו הלך  השדה, מן ובאו ערב, לעת

מורנו  וכבוד הנער, אל יצחק  רבי הלך  מיד במטה. והשכבתיו עליו, כבד שראשו לי ואמר הספר, מבית  שבא שעות  ב' זה אמרה

עוד  [עיין האלקים איש  כדבר הנער וימות  ימים ז ' עברו לא אש, כמו שורף שהיה וראה ראשו, על ידו ושם עמו, חיים הר"ר

מנהגי, מכם שאמנע  תיראו אל להם ואמר התלמידים אחר שלח  אבילות, ימי ז' לאחר י"ב]. דרוש העומר ספירת הכוונות  בשער

רזי  כל אתכם מללמוד אתכם אעזוב ולא ידי אניח  לא בעצמי, אני וגם בני, כל לי ימותו אילו משה, בני של פטירתו בעבור

כי  מאוד, עד גדולה שמחה התלמידים וישמחו בחכמתכם, כולו העולם כל את תאירו  למען בשלימות , אתכם לתקן כדי התורה,

יותר  ועוד ישראל'. כל בקרב ובניו הוא לעולם המלך  אדונינו 'יחי ואמרו ורגליו ידיו לו ונשקו לפניו, נזופים הם כבר כי חשבו

התוספתא  הבנת ז"ל להאר"י ז "ל חיים הר"ר מורנו כבוד ששאל נזדמן האלה הימים שאחרי ז"ל, האר"י עשה ופלא, הפלא מזה

פרשת  בזוהר מובא והוא הוו... ויצחק אברהם דאמר קלא ושמע לי... דניחא רעותא קמאי עבדו דאיילתא אורזילאין 'תרין של

העולם, ולכל לי וגם לך ויונעם לך , אפרשנה שלא בכאן, אותי שתניח  חיים, רבי בחייך  ז "ל, האר"י לו אמר ע"ב. נ"ה דף  מצורע

אותה  אגלה שאם ראה האר"י, לו ואמר וחזר  לי, שתגליהו אתה מוכרח לו אמר אותו. שאגלה רוצים ואינם בכאן גדול שסוד

על  ישאלני, שרצונך מה כל ממך , למנוע  שלא ומצווה מוכרח אני אבל בך, מתרה ואני גדולה, חרטה עליו שתתחרט סופו לך 

פנים, כל על לי אותה שתפרש רוצה אני ואמר, ז"ל חיים הר"ר מורנו חזר התוספתא. זו לך  מלפרש  שתניחני מזהירך  אני כן

עונש  מחמת שנה, באותה האר"י שימות הגזירה יצאה שכבר אמר אותו שגילה ואחר סודה, לו וגילה התוספתא לו פירש  אזי

מענישים  היו ולא לך , מגליהו הייתי לא כך  כל בי מפציר היית לא שאם ההיזק . זה לך גרמת  בעצמך ואתה הסוד, זה לך  שגליתי

אלא  ביתי, בני על ולא עלי חש אני אין ואכן לדברי, לבך  ליתן רצית לא ואתה פעמים, כמה לך רמזתי וכבר השמים, מן אותי

תיקוניכם. שלימות  בלי אתכם אניח  איך מצטער, אני אליו עליכם זכינו לא עדיין הסוד  הר"ר וזה  מורנו כבוד ביד גנוז  והוא ,

שואלים  היינו לא הלואי ואמרו לבם אל התלמידים נתעצבו אזי הקב"ה, המלכים מלך  של דבריו בא עת עד מגלה ואינו חיים

של  החצר באותו עצמן, בפני והטף  להנשים חדרים ותקן חבירים, העשרה לאלו אחד, הסגר ז"ל האר"י עשה כך  אחר דבר.

שגם  עד ונמשך  לבעליהן, אותו הגידו והנשים שבת , בערב הנשים בין אחת קטטה נפלה חדשים חמשה לסוף עצמו. ההסגר בית 

ובאותו  ואחוה, אהבה שלום תמיד ביניהם שיהיה והאהבה, האחוה על אותם מזהיר היה תמיד ע"ה והרב נתקוטטו, החבירים

התפילה  זמן כל וישב וזעף, מר הכנסת  לבית וחזר שבת , לקבל החבירים עם יצא ערב ולעת בעונות . דבריו על עברו היום

התפילה  הקהל שסיימו לאחר לעשות. מנהגו כן היה לא כי מאוד, נבהל סגנון באותו אותו כשראה חיים הר"ר ומורנו באנינות ,

שראיתי  מפני ע "ה, האר"י לו אמר נפש , ובמר באנינות  הזאת  התפלה זמן כל ראיתיך למה רבינו לו, ואמר אליו, חיים רבי הלך 

בעונותינו  דין גזר נחתם שכבר נראה מכאן כ"ה] י"ב א' [שמואל תספו' מלככם גם אתם 'גם הפסוק, זה ואמר סמאל, שבת בקבלת

לקטרג, כניסה בית  לו היה לא ביניהם שלום שהיה זמן שכל החבירים, בין היום שנעשה קטטה בעבור אלא נחתם ולא הרבים,



האריז"ל  דרבינו הילולא לג מאמר

הסוד  מגילוי רמז קצת  מגלה קדשו  ברוח הרש "ש

נהר  הק ' בספרו  והוא זה בענין  האריז "ל שגילה

ע"א)שלום כט בענין (דף  מאד  שמאריך  אחר 

אלקים  שמות  צירופי דהק"כ  והמתקת  הדחיות

מוחין  והמתקת הדינים המתקת  עבודת  שהם

כוונות הכל' ב'וקונה כידוע שמכוונים דקטנות,

כל  המתקת  מענין למאוד עד  ועמוקות עצומות 

ודחייתם  אלקים שמות  של והדינים הגבורות

דהני המאמר לסוד זאת  מקשר  והרש"ש  למטה,

שהוא  זה סוד  על וכותב דאיילתא, עוזלין תרי 

שידע  מזה מוכח ולכאו' לקצר, שאמרו במקום

גילוי על האריז "ל שנפטר  הנ"ל הקבלה הרש "ש

זה  מובא אין  הלא זאת , ידע מהיכן  ולכאו' זה, סוד

הראיות אחת  שזו אלא מהרח"ו , בכתבי  כלל

ואף  סרוג, מהר "י  קבלת  על חלק לא שהרש"ש 

לא  מהרח"ו, כתבי  רק למד  שלא הרש"ש  שנשבע

מקובלים  שאר כתבי לשלול אלא כוונתו היתה

על  המיוסדים כתבים אך  האריז "ל, גורי  ושאר

סרוג דר"י קודם גילויי  האריז"ל תלמידי גדול (שהיה

מהרח"ו) רבינוביאת הזהרת  היתה לא עליהם

ללמדם שלא לזה האריז "ל הוכחות  עוד  (והבאנו

בחוברת ) הנדפס ראיה בשיעור זו  שאין [ואע"פ .

כתבים  הרבה היו שלהרש"ש  לדחוק  שיש מוכרחת

מכתבים  זאת  ידע ואולי לנו, שאין  מהאריז"ל

שבידו].

 ÷" ìæå [â ומשם)הרש"ש ד "ה טו"ב בזה (שם ודי  ,

להרחיב  אוכל לא כי  הענין פשט לפי 

הנהו סוד  הוא זה בענין כי  הצורך ככל הדיבור בו 

מצורע  דפ ' בתוספתא הנז' דאיילתא עוזלין  תרי 

סדר  כשאכתוב ובע"ה לקצר. שאמרו במקום והוא

ממילא  לבבי עם כאשר והעמידה הק "ש כונת 

אשר  גדולים רבים עניינים עם זה ענין  יתבאר

שיעזרני בטחתי עליון  ובחסד ראתה לא עין עדיין 

ית ' ה' שיאמר  לי  יעמד מורי  וזכות שמו כבוד  ע"ד

אכי "ר . החסד  במדת עמנו ויתנהג לצרותי די

לנו גם זאת  גילה כבר  שהרש"ש  ואחרי עכל"ק .

מזה. לדבר מותר

ïîå [ãרבינו של לשו"ק את  להקדים הראוי

בע"ח פ"ג )האריז "ל דקטנות  מוחין (שער

דקטנות מוחין המתקת  של הענין גדלות בענין 

כנ "ל ) הכל ' 'קונה דכונת  הענין ע"ז (שהוא שכותב ,

לזכירה  ו 'יזכה קץ' אין מעלתו ש'גדול האריז"ל

כי ודע שם, וזל"ק  התורה', רזי  לכל ויזכה בתורה

דקטנות האלקים להוריד  במעשיו כח שבידו מי יש 

עד מר  לדחותן שיוכל מי  ויש הגרון עד דז "א ישא

כח  כל והנה הנ"ל. המדרגות  כל סדר כפי וכן החזה

אלו דקטנות  ממוחין  לו  נמשך באדם שיש שכחה

שימשיך  ע"י למטה מעשיו ע"י להורידן  שיוכל ומי

מז"א  ויסלקם דקטנות  אלקים וידחה דגדלות מוחין

כל  ויבין  בתורה נפלאה זכירה לו יהיה אז  לגמרי

אלקים  רק בדכורא הוא זכור  כל כי  התורה רזי 

ואמנם  זכור  בסוד  דדכורא ההארה מונע דקטנות

לא  ודאי  זהו  הבריאה עד מנוקבא גם שיורדים מי 

כתקונן . התורה רזי לו ויתגלו לו  שכחה שום יהיה

והורדת דחיות  בסדר האריז "ל שם ומאריך עכל"ק .

ממדרגה  האצי ' בעולם אלקים צירופי  הק "כ  ודחיית 

הדינים)למדרגה ופוחתים מתמעטין ירידה (שבכל 

יורד  כאשר עליון  דבר כל כי 'והענין  הק', ובלשונו

מובחר  והיותר ומתברר  מתמעט רק  יורד  כולו אין 

והשאר  למטה לירד  יכול אינו  כי  למעלה נשאר שבו

וזך  מובחר  היותר  בכאן  וכן למטה ויורד  נופל

והשאר  דגדלות  המוחין  עם למעלה נשאר  ורחמים

בראש  יורדין  'אח"כ  האריז"ל ומסיים למטה'. יורד 

שירדו לפי כי לבד  שליש  הם ושם הבריאה

לבד  ה' ונשארו ב"ש נתמעטו אז לבריאה מאצילות 

ברא  בראשית וז"ס  אלקים של אותיות ה' זהו אמנם

_________________________

למר  'וחיי החברים, חמשה וגם ראשינו, עטרת ורבינו מורינו מעלה של בישיבה נתבקש שנה באותו הרבים, בעונותינו היה וכך 

עכל"ק . וכו'. שביק '.



לנפשך  חכמה דעה לד

אלקים  ז "ס גם בבריאה הוא אלקים כי  אלקים

לשם  וכוונו ורמזו  בתקונים כנזכר הכס"א גימטריא

סוד  שהוא הכסא סוד  הוא הבריאה הלא כי  זה

אחר  ירידה שום אין  ולמטה ומשם כנ"ל אלקים

ראש  אלא יותר  לירד להם  א"א באצי' ששרשם

מי ואשרי  כלל אחרת  ירידה יורדין  ואינן הבריאה

קץ', לאין  מעלתו  גדלה כי כאן עד  להורידן  שיוכל

עכל"ק .

êøãáå] [ä שדייק נסתר מצדיק שמענו  אגב

'שיש  שכותב שם האריז "ל מלשון 

וכן  בקטנות , אלקות להוריד  במעשיו ', כח שבידו מי 

להורידן שיוכל 'ומי שם åéùòîממשיך  é" ò למטה

ע"י ההמתקה מספיק  שאין  הכוונה ופירש וכו ',

לזה  טובים מעשים צירוף צריך  אלא הכוונות 

מדות י"ג על  חז"ל בדברי המפרשת השיטה (ובבחי'

ש שהכוונה ïéùåòùëהרחמים וכו ' הזה כסדר לפני 

רק  ולא הש "י  של הרחמים במדות  בנ"י  שמתנהגים

ואמנ  היגמה"ר), מה אומרים פי על בזה י "ל ם

שמעשיו כל על הגר"א דברי  את  במקו "א שהבאנו

ממש  נחשב היחודים שעסק  מחכמתו, מרובין 

י "ל  וא"כ ממש, פעולות  שהם טובים כמעשים

בהמתקה  ג"כ  נכללת  הכוונות שע"י  שהמתקה

מעשיו , מה שע"י ידוע הרחמים מדות  הי"ג בענין (וגם

את שמונה האריז"ל  משיטת  ספה"ק בכמה שהוכיחו

לקיים  לאדם א"א והלא המדות , מי"ג שהיא 'א-ל ' מידת

י"ג ותפילת  באמירת  שסגי מזה ומוכח א-ל , מדת  בעצמו

' בזה ופירשו הרחמים, לעורר הרחמים ì-à'מדות 

לנו  ].ãוכו 'øîåì הורית

ô" òå [å אל רמז  איזה למצוא נחזור הנ"ל כל

תרי דהני הזוה"ק  בדברי  הנרמז הסוד

_________________________

י"י ד . ויעבר בפסוק  יוחנן ר' שדרש מה דהנה לבבי, עם אשר את  לך אגיד והנה ד-ה), אות ב' מאמר (אלול יששכר הבני וז "ל

דקדקו  מהקדמונים הרבה הנה וכו', להם מוחל אני הזה כסדר לפני בני יעשו אם ואמר ציבור כשליח הקב"ה שנתעטף  מלמד וכו'

בדרכיו, והלכת  מצות והוא ע "ב] קלג [שבת וכו' חנון הוא מה וכו' רחום הוא מה ית "ש כמדותיו ממש יעשו היינו יעשו בתיבת

בעל  הגאון הקדוש הרב והנה מוחל. והקב"ה רחמים של מדות י"ג בעטיפה פיהם במו יקראו היינו יעשו ס "ל מהקדמונים והרבה

ש  הפיוט  נוסה ג"כ בזה פירש  הפלאה יש ספר הקדמונים פלוגתת דהנה והוא, עשרה, שלש לומר לנו הורית א"ל לעיל כתבנו

היינו  יעשו לומר אפשר דאי בעטיפה, פיהם במו יקראו רק היינו וכו' לפני בני יעשו אם כפשוט, היא דהכוונה להוראה להכריע 

על  וכו', אל איש לא וכו', א"ל הוא מה למימר לך  אית  מאי הראשונה במדה א"כ וכו', רחום הוא מה הללו כמדותיו יתנהגו

עשרה, שלש  לומר לנו הורית א"ל שאומרים וזהו סגי, בעלמא באמירה כפשוטו היא דהכוונה להוראה נשמע  א"ל מדת  מן כרחך

תוספת. בקצת  עכ"ד עונותיהם, מוחל הקב"ה בעלמא ובאמירה עשרה, שלש  לומר ישראל לכל הוראה יוצאת  א"ל מדת מן רצ"ל

של  הבי"ד יפסקו כאשר רק  בשמים הלכה פסקינן ולא היא בשמים לא התורה עפ "י להלכה אצלינו המסופק  דהדבר ידעת  וכבר

מזה  א-ל, שם שהוא מדות הי"ג התחלת  מן עשרה, שלש  לומר לנו הורית  א-ל הראשונות , על נחזור ועתה וכו'. יקום, כן מטה

זהו  והנה אל, איש  לא כי וכו' אל הוא מה לומר אפשר דאי סגי, בעלמא דבאמירה מזה דמוכח עשרה, שלש לומר לנו הורית 

כדברי  נפרש  אם אבל הנס, שם על הטובה שקרא רש "י דברי כפשט  הוא וכו' אל לו ויקרא ביעקב נפרש  אם דוקא גמורה הוכחה

לקדמותו  הנ "ל ההלכה של הספק חוזר הנה בתחתונים, אל ואתה בעליונים א-ל אני לו אמר אל, ליעקב קראו שהקב"ה המדרש

יוחנן  ר' דברי והנה אל, להיקרא האדם שיוכל מציאות  דיש  כיון וכו' אל הוא מה ממש יעשו וכו' לפני בני יעשו אם לפרש  ונוכל

זמן  כל והנה כנ"ל, פירושים ב' סובל והנה מסיני, מקובלת הלכה הוא הנה וכו' כסדר לפני בני יעשו אם הקב"ה אמר במאמרו

בדורו  ז"ל רש "י לזה לעיל, כמו"ש הוא בשמים לא כי מעלה של בבי"ד הלכה פוסקים אינם מטה של בבי"ד ההלכה נפסק  שאינו

משום  המקרא, כוונת דוקא זה שיהיה כוונתם אין אל, ליעקב קראו שהקב"ה אל לו ויקרא בפסוק  רז "ל דברי אשר להלכה פסק

רמז  איזה בהטמון הוא ז "ל ודבריהם אל), אתה העולם ועד העולם מן כנה"ג אנשי שתקנו (וכמו אל להיות לאדם אפשר דאי

בעלמא  באמירה הכוונה וכו' בני יעשו אם מסיני המקובל המאמר פירוש כרחך על ולפי"ז  וכו', כפטיש  התורה כי כנודע  בסוד

מדות  הי"ג בעלמא באמירה דאפילו מטה של בבי"ד להלכה שנתקבל מה למעלה ויקיימו ישראל, של לעונותיהם מוחל הקב"ה

עכל"ק . וכו'. אמן הרחמים למדת  הדין מדת  לנו ויהפוך ופשעינו וחטאינו לעונותינו ויכפר ויסלח ימחול הרחמים אב רחמים של



האריז"ל  דרבינו הילולא להמאמר

בזוה"ק  שם שאי' דאילתא, מצורע)עוזלין פר' (סוף

– אלקים מלאכי בו ויפגעו  לדרכו  הלך ויעקב עה"פ

עשיו  מיד ולהצילו ללוותו  באו באו שכולם (שע"כ 

שהוא  מעשיו ליפרע דינים בעלי שהם אלקים מלאכי

דקלי') והדין הגבורה הזוה"ק מצד  שם ומבאר ,

ואח"כ  יחיד בלשון אלקים' 'מחנה כתוב שבתחילה

שני – מחנים ההוא המקום שם ויקרא כתוב

הדין , מצד אחד  מחנות  ב' בו שפגעו  אלא מחנות,

שמאלו מצד הדין מלאכי  והיו הרחמים, מצד  ואחד 

שנכללו בו' 'ויפגעו  וזהו  מימינו , רחמים ומלאכי 

האמצע  בקו  היה שהוא אע"ה, ביעקב – בו שניהם

את הזוה"ק מביא ואח"כ בו, שניהם שנכללו 

מאושא  שהלכו  חמיו  יוסי ור' מראב"ש  המעשה

לעיל )ללוד הגדול (כמובא הסוד מה עדיין וצ"ב ,

אלו. הזוה"ק בדברי  הנרמז 

 éìåàå [æ הרש "ש בדברי  הענין שנרמז  י"ל

הענין  אמיתות  אי"ז שבודאי  [ואע"פ

פרפראות בסוד  רק  והכל חרדל כגרגר  אפי'

עליון  ו'בחסד  הזה הסוד על שמסיים לחכמה]

מורי וזכות  שמו כבוד  דבר על שיעזרני  בטחתי

עמנו ויתנהג לצרותי  די  ית ' ה' שיאמר לי  יעמד 

לרמז  הרש"ש  שכיוון  ונראה אכי "ר ', החסד  במדת

מעשיו יעקאע"ה שניצל מיירי שההמתקה (שע"ז

הנ "ל ) אלקים הזוה"ק דיני  כל המתקת  בחי' שהוא

להנצלהקשים שיש הקשים הדינים בחי' הוא (שעשיו

לשמה מהם) בתורה העוסק וצדיק  צדיק  כל וכן

ללחום  וצריך  אבינו יעקב של ניצוץ בו ונתלבש

בבחי ג"כ ונקרא דקטנות, הדינים ויעקב להמתיק '

אע"ה, דיעקב ה' עבודת  בדרך  שהולך  לדרכו הלך

כנגד  שהם בטחתי ', – עליון 'חסד בענין תלוי  הכל

ליעקאע"ה  שנתגלו  ויצחק אברהם של הבחי' ב'

אברהם, בחי ' – עליון' 'חסד והיינו מעשיו, להצילו

עמוד  ג"כ כידוע הוא ואאע"ה החסד, עמוד  שהוא

ממלכות היא האמונה ששורש האמונה, ושורש

ברדל"א עליון)הגנוזה חסד  בתיבת  ו 'בטחתי '(הנרמז ,

לבחי ' שזוכה עד בהש "י  כ "כ שבוטח יצחק, בחי' –

וכמו הצחוק , האמונה פרי הוא שהבטחון בספה"ק (ואי'

אאע"ה) בן הוא .שיצחק 

ì" éå [ç הם העליון בשרשן  הבחינות  אלו שב'

הנמצאים  הנוראים הניצוצות  ב' בבחי '

הפנוי החלל לתוך הש"י שהמשיך האוא"ס  äבקו

הרש "ש מרבינו  יא)וכדאי ' דף  מן (נה"ש  'כי וז "ל,

בחי ' שהוא א' ניצוץ ונתפשט נמשך  סוף האין 

נברא  אחד ניצוץ בכח נתלבש  הניצוץ וזה אלהות,

מאד  מאד  דקה נשמה והוא הארתו עוצם מכח

הי"ס  כל שורשי בה יש יחידה וזו יחידה, נק' והיא

לנאצלים  להיות  אפשר שאי  גדול ודקות בהעלם

בנים  נאמר הנז' הניצוץ ועל ממנו דקות יותר 

ויעל  אתם. אלהים אמרתי אני  אלהיכם לה' אתם

המרכבה  הם הם האבות אברהם. מעל אלהים

לאשלפא  דבעי דכולא, נשמתא דחיי, נשמתא והיא

בהקדמה  במ"א אצלינו כמבואר  לדרגא מדרגא לה

אשר  ובוהו תהו הנק' הם האלו בחינות וב' ע"ש.

המוחלט  האפס  זולתי עוד , אין  מהתוהו למעלה

וב' המחשבה תפיסת  בו שאין הא"ס שהוא

בחי ' הנק ' והם הכולל כתר בחי ' נק' אלו  נצוצות 

הכולל  דהוי"ה היו"ד קוץ והם שבכתר  ואריך עתיק

עכל"ק . דהוי"ה. אותיות הארבע כל שורש ובו

הנוראים  הניצוצות  ב' ישנם יו "ד  של דבקוצו  והיינו

א' ניצוץ שהם השרשיים, ואריך  עתיק בחי ' שהם

דשכינה  העליון שורש  בחי ' שהוא אלקות  בחי' -

דא"ס  מלכות - ביותר העליונה מלכות בחי' ,å הק',

_________________________

הניצוץ ה. שם שיש  דק', 'צינור בשם הקו נקרא שלכך  זה, נורא סוד שגילה ע"ג) כ (דף הרש "ש מנכד שלום דברי בספר עיין

וזהו הדק , הנ"ל, הניצוצות  יש  דא"ק  עתיק שבתוך (ע"ב) לד ובדף אוא"ס, קו מלובש  דא"ק שבעתיק  ע "ב) ט  (דף  ברש"ש  וע"ע 

הלילה). לחצות הרש"ש  בתפילת (וע "ע הנ"ל, שלום לדברי מהמקורות א'

ע "א).ו. פט (דף ח "ב ע"ח  ועיין ע"א) יא (דף  בנה"ש  כמובא
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דכל  העליון שורש – נברא ניצוץ – ב' וניצוץ

ישראל. נשמות

 åðàáäå [è במאמר הרמח"ל דברי  את במקו "א

עולים  להש "י  הקווי שע"י הקווי 

היחוד  הנהגת  שהוא – אוא"ס  הקו  להנהגת 

ניצוצין æ דלעת "ל  תרי  בחי' יש  הקו בפנימיות ושם ,

וי"ל הנ"ל, הנוראים ניצוצותהקדושים שב' ג"כ 

הרש "ש  דברי  בהמשך  ג"כ  מרומזים אלו נוראים

האריז "ל, רבינו שהוא – לי' יעמוד  מורי 'וזכות 

שהוא  למשרע"ה הקשור הדורות מיחידי  שהוא

בחי ' – הב' ניצוץ בחי' והוא ישראל, נשמות שורש 

למלך ', א')ה'שני מעשה בסיפו"מ רביז"ל ,(כלשון

שורש  בחי ' שהוא הדורות  מיחידי הצדיק  שהוא

על  ה' 'שיעזרני הרש"ש  שם ומש"כ  ישראל. נשמות 

א' ניצוץ הק', השכינה שהיא – שמו ' כבוד דבר 

כנ"ל  אלקות בחי' .çשהוא

 ì"éå [ é הסוד בחי' גם שהוא הרש "ש לנו  שרימז 

הזוה"ק  בדברי  האריז "ל רבינו  שגילה

לדורות הדרך  איך  לנו מגלה שהזוה"ק  הנ"ל,

הדין  מדת  בחי ' כל שהם דעשיו  גבורות  את  להכניע

שם  צירופי ק"כ  וכל דקטנות  המוחין  וכל הקשה

העליונה  וההתקשרות  העליה ע"י  וכ "ז אלקים,

הנ"ל, העליונים ניצוצין ב' עם לכלדהצדיק  (וכן

שהיא  עבודתו ועם הצדיק עם להתקשר העבודה יהודי

כנ "ל ) השרשי והבטחון האמונה עבודת מה בחי' וזה ,

במלחמה  אע"ה יעקב אז שעסק  הזוה"ק שמאריך 

הקשים  והגבורות הדין  מדת  ולהמתיק  עשיו עם

עשיו עם יעקאע"ה שמלחמת  בחז "ל [ואי' דעשיו,

_________________________

תפלה ז. ידי על עליונים לשפעת מצפים התחתונים שכל בתקוה הבריאה ראשית  קויתי, לישועתך  שם, הק ' מלשונו קצת נעתיק

קו  וזה ב"ה, א"ס  קו בו שיכנוס  לצפות  אם כי עשוי הצמצום אין תקוה אלא ראשית אין אלקים ברא בראשית כתיב שיר או

בטחונות  הם בהשתדלות בטחונות שאר וכל בהשגחה שבוטחים אמת של הבטחון שהוא אמת  תקות וכו'. ותשוקה, קיווי לשון

לו, חכה יתמהמה ואם ויכזב, אל איש לא קווי, יבושו לא אשר ה' אני כי וידעת שנאמר אמת, בטחון הוא בה' ובטחון שקר, של

שהוא  יקו"ק השם לזה ה', קויתי לישועתך וזה אפשר, אי זה לעד, תאבד עניים תקות הבא, לעולם הוא הזה בעולם אינו ואם

דייקא, לישועתך אלא מלאך ידי על לא אמצעי בלי עולה תפלתו המקוה וכל כינוי שום ולא התקוה, שתהיה צריך הכל ראשית

משא"כ  המשפט  קו ההתפשטות סוד הוא הקיווי ממש, ה' עד ועולה ונוקב הבוקע קו הוא כי שליח, ידי על לא לנוכח שמדבר כמו

בלי  בשמחה תמיד המקוה שלם. השם שיהיה בזמן יקו"ק קוים, לעשות קויתי, לישועתך וזה צד מכל סתום דבר הוא העיגול

יתמהמה  אם ואפילו תמיד, מקוה הוא כי מצטער אינו מקוה אבל תרופה, לו שאין וחושב ואנחה ביגון הוא תמיד המצטער כי צער

נאמר  מקוה שהוא ומי לה' מקוה שאינו על ונענש מהשם רחוק ונשאר מת  מיד מקוה שאינו ומי אותו מחיה התקוה נמצא מחכה,

וידעת  שנאמר יבוש לא טובים מעשים מעט  לו שיש אע"פ  המקוה ה'. קויתי לישועתך דייקא ה' לי אור ה' בחשך  אשב כי גם בו

כל  ומעביר עליו מתגלה השם כי תקוה לו יש טובים ממעשים דל שהוא ומי תקוה לדל יש  כי וזה קוי יבשו לא אשר ה' אני כי

וזה  הארץ עון את ומשתי התקוה וסוף  שיגאלו באמונה ובוטחים הגלות  באורך  ישראל כל תקות מגודל התיקון סוף  וזה פשעים

יוצא  בגהינום נכנס  אפילו המקוה תקוה אמונה אחת על והעמידה חבקוק בא בו שבוטחים המלך  כבוד זהו כי קויתי לישועתך

כנשרים  אבר וזה המקוה אותו מעלים עליונים מלאכים וכמה עליו מאיר יקו"ק  אבר, יעלו כח יחליפו ה' וקווי שנאמר ממנו

מה  חטאת  אם פגם בו עושה שאין עליונה במדריגה הוא כי ממש , ישראל מקוה טהרתו היא ותקותו למעלה עמו ומסתלקים

בוקע  ממש הוא המקוה כן ה', עד ישראל שובה ונאמר לו יכלה לא והס "א מקורו, אל שב ממש שהוא התשובה סוד וזהו תפעל,

במקום  החסד, ה' עם כי ה', אל ישראל יחל וזה ה' קויתי לישועתך  וזה הכבוד כסא תחת  לעלות  וסדק  נקב ועושה תקותו בקו

מתחזק הוא הדינים כנגדו כשמתגברים מותו לאחר כן לה', בחייו שקיוה וכמו מעכב פגם ואין חסד, מתגלה יקו"ק  שמתגלה

לא  המות אחר כן בחיי קויתי אלא אקוה לישועתך  אומר אינו קויתי, לישועתך  וזה ברגע ומסתלק בו ונקשר ה' עד בתקותו

עכל"ק . וכו'. הקוים יבושו

ואכמ "ל.ח. ע "א) מט (דף חכם תורת עיין



האריז"ל  דרבינו הילולא לז מאמר

בביאת ותגמר הגלות  שנות  לכל מלחמה היא

אל  אבא כי  'עד  יעקאע"ה שאמר וכמו  המשיח,

מושיעים  'ועלו הפסוק  על דקאי  שעיירה' אדוני 

שנתגלו עד וגו''], עשיו  הר  את לשפוט ציון  בהר

על  מרמז  א' מחנה מחניים, מחנות, ב' ליעקאע"ה

שם  שכתב וכמו הב', ניצוץ בחי ' שהוא יצחק , אביו

בחי ' בעוה"ז , עדיין  חי היה שיצחק  שאף הזוה"ק

שרשו בבחי' ליעקאע"ה התגלה בכ "ז הזמן , תחת

למעלה  הזמן כל את אע"ה יצחק שמקשר  העליון

כמו ובפרט ח"י , ק"ץ – יצחק  ובבחי' הזמן  מן

נסיון  את עבר אע"ה שיצחק  הזוה"ק שם שמרמז

כשהוא  אף  וע"כ למעלה, נשמתו  אז ופרחה העקדה

זו לבחי' מרכבה הוא הרי  אליוèחי  התגלה וכן .

אחר  רב זמן כבר  שהיה האמונה, עמוד אאע"ה

היינו הא', ניצוץ לבחי ' מרכבה כבר  היה פטירתו 

א'. ניצוץ בחי' האמונה, שורש  – הק ' בשכינה

בשם  העעל"ט בשבוע בנשמ"ח הבאנו [וכבר

שאם  להב"י הארוכה באגרתו  אלקבץ ר "ש הרה"ק 

נכלל  היה לאר"י משרע"ה נכנס שהיה זוכים היינו 

נהיה  והיה עצמה, הק' בשכינה חיותו  בחיים אף

עצמה המטרוניתא בעלא כביכול רק (ולא

הנ "ל ) ב' ניצוץ למלך' 'שני בחי' – ].דמטרוניתא

åæå [ àé כל המתקת  של העבודה הדינים עיקר 

המשכת עד  להש"י הקווי עבודת  ע"י

ב' ישנם ששם דאוא"ס  הקו  של היחוד  הנהגת 

ויצחק  אברהם אמונה-בטחון, שבבחי' הניצוצין 

בחודש  ביהמ"ק בנין  של עבודה וזו ר "תá"àכנ"ל,

האמת לצדיקי התקשרות בכח וזה ב'טחון, א'מונה

הדורות, ליחידי ובפרט דור , בבחי'שבכל (שהם

אמת צדיק  שהוא שבדור נשי"א שכל  כידוע, יעקאע"ה

עמוד א'בינו, י'עקב ש'ל  נ 'יצוץ ר"ת הוא שבדור,

הנ"ל האמת ) עליונות בעליות  הצדיקים שעולים ,

בפועל.

ë"ùîëåהיינו – לי ' יעמוד מורי  'וזכות  הרש "ש

האריז"ל  לרבינו  ההתקשרות  בזכות

יהודי) כל של מורו הוא וכן דהרש"ש מורו (שהוא

קו עד הנ"ל עליונות  בעליות  בפועל שעלה

א' וניצוץ ב' וניצוץ הגמור האוא"ס  קווי ידי (על

ובטחון) באמונה היחוד הנהגת והמשכת  שזה להש "י ,

והגבורות הדינים כל מעלינו להמתיק לנו  יעמוד

'ובחסד  הנ"ל הרש "ש וכלשון משיח דחבלי הקשים

שהיא  דאאע"ה השרשי חסד  על המרמז  - עליון'

אאע"ה  שכיוון דאאע"ה, השרשית האמונה מדת

לעשות במיוחד  וכיוון  העולם, כל עם שעשה בחסד 

בכל  האמונה שפרסם הק', השכינה עם חסד 

החסד  במדת  וכיוון שלו, החסד  מדת ע"י העולם

אמונתו נקראת  וע"כ הק ' השכינה עם להיטיב שלו

על  בקרא וכדאי ' הק', השכינה עם וצדקה חסד 

שמחשיב  לצדקה', לו  ויחשבה בה' 'והאמין אאע"ה

כמעשה  אאע"ה של האמונה מדת את הקב"ה

השרשי חסד  על המרמז  ית', עמו וחסד צדקה

- 'בטחתי' המרומז דאאע"ה, אע"ה יצחק (בחי'

כנ "ל ) הבטחון ב'במדת בחי' שהם ובזכותם ,

שמו ' כבוד  ע"ד 'יעזרני הנ"ל העליונים ניצוצות

העליון) בשרשה הק ' השכינה אל התקשרות עד (כנ"ל ,

לצרותי ', די  יתברך ה' הדינים 'שיאמר  כל (המתקת

הקשים) היינווהגבורות החסד ', במדת  עמנו 'ויתנהג

ובחסדים  באהבה הגאולה את ג"כ הש "י  שיביא

_________________________

הספי'ט. במחצב נכלל הנשמות ומחצב דצדיקים זה ענין ובכל מט), (דף  חכם ובתורת זי"ע  הרש"ב מאדמו"ר הקבצו מאמר עיין

הצדיק שנעשה לא אך ית"ש , הבורא רק מציאות שום שאין ידם על שנתגלה דהיינו המרכבה בסוד והוא עמוק  וענין סוד הוא

בים  ארוך מאמר (עיין בכ"מ, בזה והארכנו היחוד, לגלות  הצדיקים ענין אדרבא רק היחוד, היפך ח"ו ישות  מציאות  איזה עי"ז

ושכחו  מהצדיקים, נפרדת  מציאות שעשו מינים הרבה וכן ממט"ט , נפרדת מציאות  שעשה אחר טעות היתה שזו זה בענין החכמה

ביד  כגרזן רק  הספי' כל ואפי' הצדיקים וכל ית "ש, ומיוחד יחיד אחד עולמים כל מהבורא חוץ בעולם אמיתי כח  שום שאין

ואכהמ "ל. באלימה, הרמ"ק  ובדברי בזוה"ק  כמובא החוצב



לנפשך  חכמה דעה לח

חז"ל  דברי על בספה"ק וכדאי' דאאע"ה, בזכותא

הגלות שחתימת  אברהם', מגן  בא"י  – חותמין  'בך

והאמונה, החסד  עמוד  אברהם בזכות  תהיה

אבותינו נגאלו  האמונה שבזכות בחז "ל וכדאי'

ובאהבה  ברחמים ליגאל עתידין  ובזכותה ממצרים

אכי "ר . בימינו במהרה רבה



מוהר"ן לט חיי

מוהר"ן  חיי

 ä÷  úåàà

(á úåà åúáéùéå åúãéì íå÷î)

ïî ãò , äåöî øá  äùòðå ìãâúðù ãò ,åúãéì íåé

ùã÷ úìéä÷á äéä ìëä ,äôåçì åúñéðë

íéä  ïî äôèî úåçô úö÷ øàåáî øáëå ,' æåá' æî

 åúåðè÷  éîéá , íéîéä åìàá íâù ,åúãåáò ïéðòî

ïéàåùðäå .'åëå êøáúé åúãåáòì øøåòúä , ùîî

íò êãúùð  íùî éë , ò÷ååéãòååãòîá åéä åìù

,äàøéáå  äøåúá íñøåôîä ãéâðä  éðáøä úá

äéä åðúåçå . äëøáì åðåøëæ  íéøôà éáø åðøåî

äéä åáöçî øå÷î ,ñçåéîå ãàî ãáëð  ùéà

òá÷ù ãò ,øáãä ìâìâúð êë øçà êà , áàìñàæá

íäù  íéøôë øàùáå  ïéèàéñåà øôëá åúáéùé

íéøôë ÷éæçî äéäå , ò÷ååãòååãòî ìù áåùéäî

íé÷éãöä ìë ïéá  áåè íùá íñøåôî äéäå ,ì" ðä

ùéà  äéä éë ,åìöà åðñëàúð íìåëù íéîñøåôîä

 åðéáø ìù åúåîç  àéä ,åúùà íâ .ãàî áåùç

äëæå ,ãàî  äøùë  äùà  äúéä ,äëøáì åðåøëæ

íåéá  óëúå . äëøáì åðåøëæ åðéáø  íò ïúçúäì

 ÷÷åúùî  äéä , äôåçäî åúàéöé øçà , äôåçä

íò óëéú øáçúðå ,'åëå êøáúé íùäì òâòâúîå

 úãåáòá ÷ñåò äéä  æàîå ,øòá  éáøá  ïåòîù éáø

íùä úãåáòá çøèå òâéå .ì" ðä  íéøôëá  íùä

òñåð  äéäå .'åëå  ùôð úåøéñîáå  äìåãâ äòéâéá

' æåá' æîî  òñðå øæçå ,' æåá' æîì íé÷øôì íùî

íéùðà íò  íé÷øôì øáãì åëøã  äéä  íâå .íùì

 úà êéùîäå ,ãàî íøøåòî  äéäå , íùä úãåáòá

.ãàî õøîð úå÷÷åúùäá êøáúé  íùäì íáì

òâéúîå äðòúî äéäù ,íéðùå  íéîéä úåáøáå

 øåòéù  éìá úåããåáúäáå  íùä úãåáòá ãàî

 øôëá áùåé äéä ïééãò  àåäå ,øôñî  ïéà úåðåéñðå

 úö÷ åìéçúä êë êåúá ,åðúåç  ïçìù ìò ì" ðä

 ìò  áùåé åúåéäá  íâ ,úö÷ åéìà áø÷úäì  íéùðà

 åéøåòð éîéá  äéä ìëäå .ì"ðä øôëá åðúåç ïçìù

æéøæ  äéä éë ,äðù  íéøùò ïá åúåéä íãå÷ , ùîî

,ùîî åúåðè÷á ìéçúä  íâå ,åúãåáòá ìåãâ

.ìéòì øëæðë

 øáã  ìë úìéçúá é"äãåáò ø÷éò

ø÷éò [ à, דבר כל של ההתחלה היא עבודה"י 

מצוה  הבר  [בזמן החיים תחילת 

וקדושה  מנוחה בספה"ק וכדאי ' הנשמה כשמקבל

הזכות מגודל מצוה בר לבחור לאמרו  רגילים שאנו

אחר והסייע  ימים במ' שמתאמץ למי דשמיא תא

בעבודה"י הישרה בדרך  ללכת מצוה ],áהבר 

דהימים  העבודה גודל בחי ' [שזה השנה תחילת 

_________________________

תשע"ו א. מנ "א ר"ח  מסעי פר' שישי ליל נאמר

כפי ב. היום כל למחרת וללמוד בקולי לשמוע  נסה בני, ממך אבקש  יב), סי' הראשון התורה (שער וקדושה מנוחה הספר ז "ל

תסב  ועצתי התורה, וקדושת הבורא גדלות  תשיג ואז גדול, בחשק היום כל ללמוד לך  יעזור וה' להתגבר), קל אחד (יום עצתי,

התורה  למאור תזכה ואם ולמחרתו. עשר ארבעה שנת תחילת בליל אם כי להטריחך  בקשתי אין זאת  בכל גדול. וסיפוק  עונג לך 

יום  ארבעים עד הזו בהנהגה תתמיד ואם לפניך, הבאים בימים גם כן להתנהג לבבך  בטוהר תתרצה בודאי היום, בזה וקדושתה

הנאמרים  המעלות כל בך  לצמוח  ויתחילו ותבונה", דעת  מפניו חכמה יתן ה' "כי – ה' יראת  תבין שאז  בטוח תהיה הולד, כיצירת 



לנפשך  חכמה דעה מ 

תלוי שבזה שנה שבכל שמע"צ עד  מר "ה הנוראים

הרבה  [כדאי' היום ותחילת  כידוע], השנה כל הרבה

אדמתך  ביכורי 'ראשית  הפסוק על בספה"ק  מזה

כל  ההשכמה עבודת בחי' שהיא ה"א', בית  תביא

תלויה  בזה מרובה שבמדה השו"ע, בריש כדאי' יום

פה  שמאריך  מה וזה היום], כל עבודת  הצלחת 

לרביז"ל  שהיה בעבודה"י המסי "נ מגודל בחיי"מ

מצוה. הבר  אחר חייו שני  בתחילת  תיכף 

 úò  ìëá  äìçúä úåùòì êéøöå øùôà

íðîà [ á העבודה התחיל לא אם שאף לידע יש 

השנה, בתחילת חייו, בתחילת  כראוי

את ותופס  נזכר כשהוא הרי היום, בתחילת  או 

עכשיו כאילו זה, ברגע להתחיל וצריך  יכול עצמו 

'יום  בחי' שזה בספה"ק  [וכמ"ש  חייו, תחילת הוא

יום  על היא שהכוונה בחז"ל, הנזכר  דעתו ' על עמדו

יום  באותו כאילו  עבודה"י  בו להתחיל שזכה מסוים

בשיחות כמובא הרבה כן  עושה היה ורביז "ל נולד ,

מחדש ].â הר "ן  עבודתו תמיד  להתחיל הק ' מעבודתו 

äòéâ'é  äìéô' ú äðåî'à –––– é"úà ' äì  åìãâ

êéøöå [âבעבודה"י מאוד  להתייגע

יגעת שיעור , בלי ובהתבודדות 

בהשי"ת לדבקות  לזכות  שכדי תאמין, ומצאת

חזקה  ולאמונה רבות, ולתפילות רבה, ליגיעה צריך

ר "ת את "י' לה' 'גדלו הפסוק את ע"ז  ורמזנו ורבה.

י 'גיעה. ת 'פילה, א'מונה,

÷" äøäåתלמידי שכל מביא זי "ע ראטה ר "א

למדרגתם  הגיעו לא הק ' הבעש "ט

לקיים  כדי  נפשם שמסרו  מסי "נ ע"י  אלא הגבוהה

_________________________

ד), שער החיים נפש בספר כתוב זה (כל הבא ובעולם הזה בעולם ושמחה לנחת  שתזכה ותדע  ו'), פרק (אבות  חכמים שנו בפרק 

כתב, טו) סי' (שם ולהלן ע"כ. תלך. בדרך  תדריכך  היא עליך , יאירו נשמתך  אור ניצוצי כי מאחר, ה' דרך ללמוד תצטרך ולא

אלקיך  ה' כי דע שהורתיך, כמו רצופים ארבעים בלמוד וזכית מצוה, בר שנעשית מהעת מעברה להשמר זכית  אם בני בן ואתה

כי  וחנית חרב ידי על שמירתך  אין ולכן בספרו, המובאים גדולות  ראיות  עם מואלאזין, חיים רבנו החסיד הגאון כהבטחת עמך ,

עכל"ק . וכו'. כלל, דאגה ובלא מועטת , טרחה שום בלא לך  מזמנת  ופרנסתך  ישמרוך, הם יג) סי' לעיל (עיין ומלאכיו לבדו ה' אם

מאד.ג. וקדוש  זריז  שהיה בילדותו לו שהיה והקדשה היראה גודל מענין הרבה סיפר בזה"ל, כתב מח) (אות הר"ן בשיחות 

אחד ביום פעמים כמה מתחיל שהיה  כך ואמר ואחר יתברך  השם את יעבוד שמעתה כשר איש להיות מתחיל שהיה היינו

וכו' כשר איש  יהיה השעה שמאותו אחר פעם היום באותו והתחיל וחזר וכיוצא אכילה לתאות  ונפל מזה נפל עצמו היום באותו

פעם  שבכל התחלות  כמה לו שהיה פעמים כמה ממנו שמענו וכבר אחד. ביום פעמים כמה היה וכן מחדש והתחיל וחזר ונפל

או  עבודה מאיזה שנפל מחמת  ושלום חס ליפול עצמו יניח לבל ה' בעבודת מאד גדול כלל וזהו ה'. את לעבד מחדש  התחיל

היום  כאלו מחדש פעם בכל ויתחיל האפשר בכל עצמו את יחזק  זה כל עם ושלום. חס שנפל למקום שנפל או בכונה מתפלה

יתברך . להשם להתקרב מעבודתו התחיל נפילות וכמה כמה ושלום חס לו שיהיה דהינו פעמים, כמה כן יהיה  אם ואף
זה  כל עם ולהתקרב יתברך, באמת  כשר  איש להיות אפשר אי זה  ובלא  פעמים  וכמה כמה אפילו מחדש פעם בכל יתחיל

באמת. יתברך עכ"ל.להשם 

מתחיל  אני היום יאמר, קונו, לבין בינו כשמתבודד ההתבודדות , בשעת  האדם שיאמר שטוב אמר, וז"ל, תלז) (אות  חיי"מ  ועיי'

חצי  כמו היא שההתחלה אומרים, המחקרים ואפילו ההתחלות, אחר הולכין ההמשכות  כל כי התחלה, פעם בכל ויעשה בך . לדבק

יהיה  עכשיו טוב, מקדם היה אם נפשך, ממה כי כנ"ל, ויאמר התחלה פעם בכל יעשה נפשך  ממה נמצא המעשה. כל של דבר

וז"ל, כתב תקיח ) (אות  ושם ע"כ. חדשה. התחלה לעשות ומוכרח צריך  בודאי טוב, היה לא מקודם ושלום חס ואם יותר. טוב

יתברך, להשם מאד הלב מתלהב השם, עבודת בהתחלת אז , כי ההתחלה, של הלב הוא שעקר שאמר, זה בענין בשמו שמעתי עוד

הקדוש  שהצדיק ואמר, ההתחלה. של יתברך להשם והשתוקקות  בהתלהבות הרבה זמן שיאריך  ולהתאמץ, להשתדל מאד וטוב

ע"כ. רב. זמן ההתחלה של הלב עם הלך כי גדולים, צדיקים כמה נגד מאד גדול חידוש זה בענין היה לברכה זכרונו זוסיא רבי



מוהר"ן מא חיי

ובכל  נפשך  ובכל לבבך בכל ה"א את  'ואהבת

יחידה  חיה הנשמה בכל הש"י את לאהוב מאדך ',

ומאודך ) נפשך , לבבך , את(שכנגד  לעורר וצריך  ,

על  נפש מסירות  נקודת שהיא – ה'מאד ' נקודת

למאומה. מגיעים לא מסי"נ שבלי הש"י, עבודת

 ÷"äøåúä  úâùäì  ð"éñîå  ìîòá êøåöä  ìãåâá

ïéðòå [ã נצר וכדאי 'המסי "נ התורה, להשגת  ך 

של  דרכה היא 'כך  באבות במשנה

ועל  תשתה במשורה ומים תאכל  במלח פת תורה

עמל, אתה ובתורה תחיה צער וחיי  תישן  הארץ

בעולם  אשריך  לך, וטוב אשריך  כן  עושה אתה אם

ולהרבות לעמול יש וכן  הבא', לעולם לך  וטוב הזה

חז"ל  וכדברי התורה, לימוד שעות בריבוי  בישיבה,

ע"ב) ע דף להן (נדה אמר ויחכם אדם יעשה 'מה

כן  עשו הרבה אמרו  בסחורה, וימעט בישיבה ירבה

שהחכמה  ממי  רחמים יבקש  אלא להם, הועיל ולא

ותבונה, דעת מפיו  חכמה יתן ה' כי שנאמר שלו

סעודה  שעשה ודם בשר למלך  משל חייא ר ' תני

קמ"ל  מאי  שלפניו , ממה לאוהביו ומשגר  לעבדיו 

הגמ'. דברי ע"כ סגיא'. לא הא בלא דהא

 éã ïéà äøåú ãåîéì úåòù á"éá óàù  ÷åéãä

 ã" òééñ àìì

' éàå [ä'ע"ב)בגמ לב דף חסידים (ברכות 

שעות תשע מתפללים היו הראשונים

נעשית, האיך תורתן א"כ  הגמ' ושואלת  ביום,

תורתן  הם שחסידים שמתוך  הגמ' ומתרצת

בספה"ק  והקשו מתברכת , ומלאכתם משתמרת

צריכים  היו  לא הראשונים חסידים בפשטות  הלא

בדורות אפילו  שהרי ביממה, שעות מב' יותר לישן

יותר  ישן היה שלא הגר"א אצל מצינו האחרונים

בהקדמת בניו  שהעידו [כמו ביממה שעות  מב'

שעה  וחצי  בלילה שעה חצאי  ג' ישן  שהיה השו"ע

השינה, בשעת  תורה דברי  רוחשין ושפתיו  ביום,

הברכה  ההיכל הגה"ק  על גם כן ממש ומובא

זי"ע נשמתמקאמרנא ניצוץ גם בו שיש  ע"ע (שהעיד

ט'הגר"א) של התפילה אחרי נשארו עדיין  וא"כ ,[

ללימוד  הפחות לכל שעות כי "ב עוד שעות 

צרכים)התורה"ק  לשאר שעה עוד נפחית  וא"כ (אם ,

ומדייקים  נעשית ', האיך  'תורתן  הגמ' קושיית מה

תורה  לימוד  שעות  בי"ב די  שאין זו מגמ' בספה"ק

ע"ז  קשה ועדיין כראוי, התורה"ק  כל לידיעת  לזכות

נצרך  שעות י"ב הלומד  ואף נעשית ', האיך  'תורתן

ס"ד  של לתוספת  וכו')עדיין  הם שחסידים ,(מתוך 

להשגת הנצרכת  הנפש מסירות גודל מזה [וחזינן 

הרמב"ם דברי בבחי ' – תורה של מהל 'כתרה (בפ"ג 

ה"ו) תורה ת "ת  של לכתרה לזכות  הרוצה ]ãעל

 ãåîéì  úåòù é" ç ìò âøåáðæéåì÷î ÷"äâä éøáã

äîîéá

éúåãìéáå [ å אדמו"ר מכ "ק שיעור שמעתי 

בירושלים  פה זצ"ל מקלויזנבורג

כל  על תורה של לכתרה לזכות  שכדי  ואמר  עיה"ק 

במיוחד )יהודי חלשים ומזגו ראשו ח"י(שאין ללמוד

לשינה  שעות ארבע חישב [ומסתמא מעל"ע, שעות 

התורה"ק , ללימוד  השאר וכל לתפילות  ושעתיים

שאכ"מ) חידוש  יותר בזה להוסיף (והוסיף  נראה ואמנם ,

כדאי ' בריותיו  עם בטרוניא בא הקב"ה שאין שודאי

כוחו, לפי  אלא מהאדם מבקש הקב"ה שאין  בחז"ל,

בכל בו  נאמר המסי"נ בחי ' לפיêãåàî ואף  מסי"נ ,

היה  מעל"ע שעות ח"י של זה ששיעור  האדם, ערך 

שנחלשו בדורנו  אך הקודמים, דורות  וערך  כח לפי

_________________________

ישים ד . ולא אחרים לדברים דעתו יסיח לא תורה בכתר מוכתר ולהיות  כראוי זו מצוה לקיים לבו שנשאו מי שם, הרמב"ם ז"ל

תישן  הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך  כאחת והכבוד העושר עם תורה שיקנה לבו על

והשכר  שכר הרבית תורה הרבית ואם ממנה ליבטל חורין בן אתה ולא לגמור הדבר עליך  ולא עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי

עכ"ל. הצער. לפי



לנפשך  חכמה דעה מב 

להיזהר  שיש הדור מגדולי  מובא והגופים הנפשות

הקודמים  דורות  מעשי  את  דעת  בלי לחקות  שלא

ערך  לפי המסי "נ ענין  נצרך שעדיין  ודאי אך  וכו ',

– ומצאת  'יגעת הנ"ל חז "ל כדברי וזהו הדור].

שהקב"ה  תאמין ', אל – ומצאת  יגעת  לא תאמין,

ובעבודה"י, בתורה"ק  ישראל בני שיתייגעו חפץ

שתהיו – תלכו בחקותי  אם עה"פ חז "ל וכדברי 

צבי האקדמות  את  שמסיימים וכפי בתורה, עמלים

אוהב  שהקב"ה וכו ', בלעותא דילעון  ורגיג וחמיד

ית'. עבורו בניו שעושים ומסי"נ יגיעות

 ú"éùä  úà àåöîì úåëæì ð"éñî

 éôëå [æלהשגת נפש ומסירות יגיעות שנצרך

תורה' של הנ "ל )'כתרה הרמב"ם ,(כלשון

לזכות ומצאת', 'יגעת בבחי ' ומסי"נ יגיעות צריך  כך 

לבבך úàöîåל' בכל תדרשנו  כי אלקיך ה' את

אי ' וכעי "ז  במסי"נ, ה' את  לבקש שיש נפשך ', ובכל

'יגעת על 'úàöîå בספה"ק על שמרמז  ' úàöîå

שביקש  באאע"ה, שנאמר  לפניך ' נאמן לבבו את 

אליו שנגלה עד  נאמן  ובלב במסי "נ השי"ת  אחר

לנצח. בו  ולהדבק ית' אותו  למצוא וזכה הבירה בעל

 úåéäì äëéøö  äðéà ð"éñîù è"ùòáä éåìéâ

äòéâéå éùå÷á

 àìà [ç נפש מסירות צריך שבודאי שאף

וחידוש  גילוי יש  זאת  בכל בעבודה"י

הוא  נפש  שמסירות  שגילה הבעש"ט רבינו  של

לעורר  דרך  ויש  האדם שבנשמת  היחידה בחי '

ידה  שעל בהש"י, חזקה אמונה ע"י  אותה

שעד  והיינו שבנשמה, היחידה כח את  מעוררים

עבודה  נפש המסירות עבודת  היתה הק' הבעש"ט

של  בעבודות  הקודמים בדורות  עוסקים והיו  קשה,

מסי "נ  לבחי' לזכות  כדי  וכו ' ותעניות סיגופים

אור  להאיר  התחיל הבעש"ט ומזמן בעבודה"י ,

התיקון , עולם התחלת בבחי' דהגאולה חוזר

הרי בעולם, בשלימות  האמונה לעת"ל שתתגלה

זוכים  בהש "י  גדולה אמונה שע"י הבעש "ט גילה

שהדבוק  קשה, דבר הנפש מסירות תהיה שלא

קושי כלל מרגיש  אין  חזקה ובאמונה הש"י ביחוד

צריך  אין האמונה ותוקף  חוזק  שע"י במסי"נ,

קשות עבודות שהם וכו', וסיגופים לתעניות

רוח  'מקוצר  עה"פ  רביז "ל וכדברי ומרות

קשה' ענין äומעבודה נהיה האמונה ע"י אלא ,

שא"א  שודאי שאף והיינו  אחר, באופן  המסי"נ

במהרש"א  שכתוב וכמו מסי "נ, בלי להש"י להגיע

ע"ב) ו דף  מגילה כי(בח"א 'האמנתי הפסוק על

לאמונה  להגיע שכדי  מאד ', עניתי  אני  אדבר 

אמרתי 'ואני מאד, ולהתייגע להתענות  צריך

בחפזון  להש"י להגיע שאפשר שהאומר – בחפזי '

כן  שאומר האדם' 'כל הרי מסי "נ, ללא ומהירות ,

שצריך  שודאי שקר , שהוא 'כוזב', הוא הרי

נפש  .å מסירות

_________________________

קשות ה. עבודות דהינו לתענית, צריכים הם כן על אמנה, מקטני הם שהעולם ידי שעל דע , פו), סי' תנינא (לקו"מ  רביז"ל ז "ל

אך  ג), זרה (עבודה בריותיו' עם בטרוניא בא הוא ברוך  הקדוש  'אין כי דבר, בכל יתברך השם לעבוד שאפשר ידוע , בודאי כי

אפילו  שמד 'בשעת  עד:), (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו מה בבחינת  הוא קשות , לעבודות  לפעמים שצריכין מה

מתגברים  והם שמד, שעת שהוא מחמת אך  זה, על שיהרג ראוי אין שבאמת שאף  נמצא יעבר', ואל יהרג דמסאני אערקתא

זרה  והעבודה קל דבר על אפילו נפשו למסר מוכרח הוא כן על ושלום, חס לכפירות  ולהביאו דת על להעבירו דייקא ורוצים

"מקצר  בבחינת  הם אמנה והקטני כלל, רוח  שום בהם שאין בהם" רוח  יש  אין "אף קל"ה), (תהלים בבחינת הם והכפירות

ואף  קנה), סי' א (בלקוטי במקו"א כמובא רוחו, מאריך  בחינת שהיא שלמה, אמונה להם שאין דהינו ממוצע, כמו שהוא רוח ",

להם שאין לגמרי, כופרים אינם כן פי ו),על (שמות וזהו רוח מקוצר בחינת קצרה ורוחם ממוצע, כמו הם רק  כלל, רוח שום

קשות  לעבודות  צריכין זה ידי על כנ "ל, אמנה קטני שהם מחמת רוח ", "קוצר בבחינת  שהם שמחמת  קשה" ומעבדה רוח "מקצר

כן  כמו קל, דבר על אפילו ממש נפשם למסר אפילו צריכין לגמרי, אמונה קלקול שהיא השמד שבשעת  כמו כנ"ל ולתעניתים



מוהר"ן מג חיי

 ú÷åùúå åðåöø ìë  úøéñî åðééä ùôð  úåøéñî

' ä ãåçéá åúðåîà  ìãåâá  åãáì é"ùäì  åáì

àìà [ èלנו שגילה נפש  דמסירות שהדרך 

אליך  ש'קרוב באופן היא הבעש"ט

מאד  'מאד ')הדבר שנקרא המסי"נ בפיך (בחי'

שהכל  כלל, קשה דבר  זה שאין לעשותו ', ובלבבך 

אחרי ובחיפוש  רגע, כל ובתפילה באמונה תלוי 

מתפלל  שאם עת , בכל הש"י עם והחיבור  הקשר

באמונה  ומתהלך  להש"י הרף בלי  תמיד האדם

הפסוק  בבחי' רגע, בכל הש"י אחר ובחיפוש חזקה

היא  הפסוק  כוונת  שפשטות  ימצאונני', משחרי  'כל

בגמ' רבה ודרש בהש"י, דבקות  אחר  החיפוש על

ע"ב) כב דף אתה (עירובין במי - כעורב 'שחורות 

מהר"מ  וכתב כעורב', עצמו שמשחיר במי  מוצאן 

תולדות )פאפריש לפר' ב' דרוש  אורות טל  שזו(בספרו

ה  כוונת  'כלגם שמשחיר éøçùîפסוק ימצאונני '

החיפוש  על נפשו  שמוסר  והיינו דב"ת , על עצמו 

חיזוק  וגודל לרוב והיינו  בהש "י , דבקות אחר

היינו נפשו, למסור כח לו נותן  וזה בהש "י , אמונתו 

על  נפשו  לבו  וחזק ותשוקתו  רצונו  כל את  למסור

יתקיים  ודאי ואז הש"י, דבקות אחר  החיפוש  ענין 

תהיה  זו ומסי "נ בה', לדבקות  שיזכה 'ימצאונני ', בו 

והרי האמונה, וחוזק  גודל מחמת קושי  שום בלא

מרגיש  שאין  אליו  מאד קרוב היא אצלו  המסי"נ

נפשו כל מוסר  אלא נפשו , במסירות קושי  כלל

קושי. שום בלי  להש"י לבו וחשק  רצונו 

 úååàúä éìòáî ãåîìì –––– 'éðîëçú éáéåàî'

íéìáäì  íùôð  íéøñåîä

éë [ é, נפש מסירות  בחי ' שייך  אדם לכל באמת

ישנה  רח"ל הקלי' בדרך  ההולכים אלו ואף

ה"י, תאוותיהם עבור מסי "נ של בחי ' אצלם

להבלים  רצונם וכל מציאותם כל את שמכניסים

נפשם  ומוסרים רח"ל, שלהם השפלות והתאוות 

שמדה  תחכמני, ומאויבי  ויגיעה, קושי  ללא לזה

בכל  רצונו כל את שיכניס ומי מרובה, טובה

הש"י, אל רק  ותשוקתו  רצונו כל שיהא המעל"ע

ע"י בניקל זוכים ולזה דקדושה, נפש מסירות זו  הרי

עת. בכל להש "י והתפילה האמונה

äéøàë úåøáâúä çëá  ÷" îäéá úåðáì

ïéðòå [ àé עתה במיוחד נצרך  המסי "נ

שאי ' אב, בר "ח אנו  כשנמצאים

רנט)בחז"ל אות  ירמי' אריה (ילקו"ש עלה רב "אמר 

זה  אריה עלה אריאל, את והחריב אריה במזל

אריה, במזל מסבכו, אריה עלה דכתיב נבוכדנאצר ,

אריאל  והחריב החמישי, בחדש ירושלים גלות  עד

א) כט על (ישעיה דוד, חנה קרית  אריאל אריאל הוי 

יבא  אריאל, ויבנה אריה במזל אריה שיבא מנת 

ביה דכתיב הקב"ה, זה ח)אריה, ג שאג (עמוס אריה

אריה, במזל יירא, לא יב)מי  לא והפכתי(ירמיה

אריאל ויבנה לששון , ב)אבלם קמו בונה (תהלים

יכנס". ישראל נדחי ה' המדרש )ירושלים ,(עכ"ל

צריך  ביהמ"ק  את  לבנות  שכדי  חז "ל מדברי ורואים

במסינות כארי"ה להתגבר  שיש אריה, של כוחות

נבוכדנצר  קלי' מכניעים ובזה בעבודה"י , נפש 

של  התגברות  של כח לו  שהיה ביהמ"ק  את שהחריב

המעכבות מהקלי ' היא דנבוכדנצר  זו וקלי' אריה,

את היום היה עד  שנבכודנצר ואף ביהמ"ק, בנין 

ראשון  בית שחורבן  אי ' מ"מ הראשון , בית המחריב

השני. בית חורבן של השורש גם הוא

 øúëä ãò  äìåòä ––––  ä"òàé ãâðë 'âä ÷"îäéá

'éàå [ áé לך,בספה"ק לך  פר' דכלה אגרא (עי'

ועוד ) נח פר' ישראל מרומז אהבת  וכן 

אע"ה, יעקב כנגד הוא השלישי שבית בזוה"ק

אע"ה  אברהם כנגד  הוא ראשון  שבית  והיינו

ותומים  דאורים החכמה אור האיר הראשון (שבביהמ"ק 

_________________________

קטני  שהם צדיקים אפילו יש כי אמונה בקטני בחינות כמה ויש  כנ "ל, קשות עבודות  לעשות צריכין באמונה, ופגם קטנות כשיש

עכל"ק . וכו'. לצדיקים' גרם 'מי קטנות " ליום בז  מי "כי פסוק, על מח:) (סוטה לברכה זכרונם רבותינו, שדרשו כמו אמנה,



לנפשך  חכמה דעה מד

אברהם') 'מגן מכוונת  כידוע אאע"ה כנגד  שחכמה ,וכו'

אע"ה יצחק  כנגד שני הדין ובית  מדת  בו (ששלטה

וכו') דברים ה' בו חסרו כנגד וע"כ הוא שלישי  ובית  ,

ספי ' כנגד אע"ה שיעקב וידוע אע"ה, יעקב

הכתר , ספי ' עד  האמצע בקו  העולה התפארת

ברכות כוונות ועפ "י  בז "ת , אחיזתו ע"פ  [שזהו 

הרי הדעת ספי ' כנגד  הוא שיעקאע"ה הנ"ל אבות

מוכיח  והר"ז  הכתר], חיצוניות  היא דדעת גם ידוע

המקדש  בית את לבנות  שכדי הנ"ל על ג"כ

שהוא  העליון , הכתר  לסוד  להגיע צריך  השלישי

אינה  נפש המסירות  וכנ"ל נפש , מסירות סוד

אלא  ויגיעה, קושי של באופן  דוקא להיות  צריכה

באופן  המסי"נ תהא ה' ביחוד  האמונה חיזוק  ע"י 

ה'' על תתענג 'אז  שבכתר)של עתיק  .(בסוד 

 äúòå כל וחייב צריך אב, לחודש  נכנסים שאנו 

כל  אלו , בימים אריה בבחי' להיות  יהודי 

ביהמ"ק  את  לבנות  הזאת בעת  לבנות  חייב אחד

ולא  האמונה, בדרך  ללכת צריכים ואמנם השלישי,

אחרונה ה' של האמונה בדרך שנלך (ספי'די

ה'המלכות ) של באמונה בהתבוננות  די  לא וכן 

הבינה)ראשונה המקדש (ספי' בתי [ששני

אלא  ואכמ"ל], אלו, ההי "ן  ב' כנגד  היו  הראשונים

יו"ד  של קוצו  של ממש נפש  מסירות אנו  צריכים

הנ "ל ) הכתר יעקב (ספי' של הסוד ידי על נפעל שזה ,

האמונה  חיזוק  לתוך  נכנסים שאנחנו אע"ה,

שלמעלה  ובטחון אמונה סוף , בלי בה' והבטחון

ה'. יחוד  גודל בתוקף  ודעת מטעם

ìù äãåáòä  ùé åðéøåãá ç" ú èøôáå éãåäé ìëì

ì"ðä êøãá ÷"îäéá úåðáì  çéùî

 ìëå [âé' קלי נגד  כאריה להתגבר חייב אחד

זכר  אריה אריה, על שרוכב נבוכדנצר 

בגמ' כדאי' בראשו , ונחש  משוגע אריה דף– (שבת 

ע"א) יהודה קנ  רב אמר  לי ", הוספת יתירה '"ורבו 

זכר  ארי על שרכב מלמד אבא בר  ירמיה רב אמר

חית את  וגם שנא' מה לקיים בראשו תנין  וקשר 

לעבדו ' לו נתתי כנגד æ השדה להתגבר  יכול ומי  ,

לפטור  יכולים אנו שאין  האמת אך  כזו , קשה קלי'

על  שלמה באיפה וכמש "כ זו , מעבודה עצמינו

ע"ב)האוצ"ח יח הגר"א(דף  הזוהר וכ "כ בי' אור (יהל 

ע"ב) קכה ולכל דף ת"ח לכל יש  משיח של שבדור 

בדור  יהודי וכל המשיח, למלך לסייע העבודה יהודי

של  אור איזה בו  מתלבש ת"ח ובפרט הזה ובזמן

של  קוצו  של אור דקדושה, אריה של ואור משיח

של  מסי "נ של כוחות בחי ' העליון, הכתר  אור  – יו"ד

של  הרע עם ללחום אחד  כל יכול ובזה אריה,

ע"י שלו , דקלי' והנחש האריה ועם נבוכדנצר 

מהקוצו ובפרט הק ' הוי "ה שם מכל כוחות שמקבל

המסי "נ  בחי' הק', הוי "ה שם כל את הכולל יו"ד של

ה'. ויחוד  האמונה על ממש 

é"ùäåאת אלו  בימים עלינו לקבל שנזכה יעזור 

מסי "נ  יו "ד , של קוצו של זו  נוראה קדושה

לגאולה  ונזכה הש"י, ויחוד אמונה על ממש

בב"א. השלישי המקדש בית ולבנין ברחמים

_________________________

שמצאתי ו. האמנתי גו' מאד עניתי אני אדבר כי האמנתי בקרא פירשו ועד"ז  כו'. יגעתי אדם לך  יאמר אם שם, המהרש"א ז"ל

עכ"ל. תאמינו. ולא כוזב, אדם כל יגיעה, בלא בחפזי, כשאמרתי אבל בזה, מאד ויגעתי  שעניתי אדבר כי

דנעשה ז. עצמו, בראש י"ל ועוד וז"ל, המהרש"א וכתב אפסר', כמין ארי של בראשו גדול נחש  גדול תנין 'שקשר ופירש"י,

דף  מגילה (עי' מסובכו אריה עלה שנאמר כמו נבוכדנצר של מזלו הוא כי ארי על שרכב בו והכוונה לראשו, כתר כמין תנין לו

של  וכוחו מזלו שהוא הקדמוני נחש על רמז הוא ראשו שעל ותנין אריה, שמזלו אב בחודש ע"י הבית  נחרב וע "כ ע "א), יא

וכתבנו ע "י, נחרב שני בית  אשר הם עשו כאחת החורבנות על דשני החורבן וסוף  ראשון בבית נבוכדנצר ע "י החורבן תחילת

נהרות  על קלו) (פרק  בתהלים לעתיד במפלתם נזכרו וכן שני, בבית  עשו של זרעו זכור בבלידי וגו' ונפץ שיאחז  אשרי וגו'

לבני עכ"ל.אדוםה' .


