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ìàøùé  úîùðì ïåéìò úòã êéùîä ïäëä ïøäà

äìòîìù  ä"éåä íù éôë äãåáòä àåäù

íåöîöäî

ùòéå' אהרן של שבחו להגיד  פירש "י  אהרן ' כן

עפ "י מקמארנא הגה"ק  ופי ' שינה, שלא

יסוד  בחי ' הוא הכהן שאהרן הק ' האר "י  דברי 

והיינו וכו ', באח' העומדת  למלכות שמאיר  דאבא

לנשמת תחתון  דעת  להמשיך  נצטוה דאהרן

עד  המלכות להעלות הוסיף הוא אך  ישראל,

הוא  תחתון  דעת כי עליון, דעת ולהמשיך הכתר

ויש  עולם שיש דהיינו  חי , שהתחתון כמו שחיים

ולמטה, מהצמצום של המדרגה והוא נברא, בחי '

הכניס  הכהן  ואהרן הפשוטה. הדרך  שהוא

בחי ' עליון, דעת של העבודה את  ישראל לנשמת

והוא  ואבי "ע, דא"ק מהצמצום שלמעלה הוי "ה שם

הבורא, מצד  הבורא את  עובד  שהנברא איך כפי 

הכוונה  לפועל להוציא כדי  הוא עבודתו וכל

העליונה.

ìë ÷"àã íåöîöäî  äìòîìù úåîìåòá

 øúåé úåìâì éãë  íééîöò  íéìåèéá àåä  äãåáòä

íéðåéìòä íéòåùòùä

 äðäã, דא"ק הצמצום שקודם העליונים בעולמות 

עבודת וכל והתיקון, השבירה בחי' אין 

לגלות כדי עצמיים ביטולים רק  הוא שם הנברא

הכהן  ואהרן  עצמיים, שעשועים בחי ' שאת ביתר

כפשוטו, שלא שהצמצום להבין עליון דעת המשיך

שהוא  יתברך , מצידו  שהוא איך  כפי ה' את  ולעבוד

שבחו מגיד  וזהו העליונה. והכוונה היחוד גילוי  רק 

ה'לא' עולם שהמשיך דהיינו שינה, שלא אהרן של

העל  סוד שזה המלבוש, דעולם ב"ם א"ל אתשהוא

ואף  עליון, דעת להמשיך  דנוק' הכתר  עד הגבורות

מ"מ  תחתון , דעת כפי גם העבודה לעשות  שצריך 

כל  אז עליון , בדעת מתחילה מתחילים כאשר

לגמרי, אחר באופן הוא תחתון  דעת של העבודה

ארץ  של העבודה ודרך הקדושה השגת  סוד  וזה

את אחר  באופן  הממשיך  עליון  דעת שהוא ישראל,

אל  ודברתם סוד  והוא תחתון, בדעת  העבודה

וכו'. הסלע

 áöçî 'éçá àåäù ø"âá äúéä àì äøéáùä

íöò úåìâì  ÷ø àåä äãåáòä ìë  íùå úåøéôñä

 úàù øúéá  úå÷ìà

ïëìå לבאר הנהר רחובות  ספרו התחיל הרש"ש 

אלא  בכללות היתה לא שהשבירה

נשברו, לא דכללות  דזו"ן שהג"ר  דהיינו  בפרטות,

פרצוף , דכל דפרטות  בז"ת רק היתה השבירה וכל

זו "ן , פרצופי כולל הפרצופים דכל דכללות הג"ר  אך

סוד  הם הג"ר  דהנה הוא, והענין נשברו. לא

דכללות והג"ר נשברו, לא והם המדרגות, פנימיות 

ושם  דכללות, הפנימיות  בחי ' הוא המדרגות כל של

שבירה. היה לא



לנפשך  חכמה דעה ד

 äðäå דהג"ר העולמות , כל בכללות  הוא כן כמו

מחצב  בחי ' נקרא העולמות  דכללות

מהרח"ו כמ"ש שבירה, שם היה שלא הספירות

קדושה שערי הרש "שבספר  שגם חכם תורת  (ועי'

הספירות במחצב גם שבירה שהיה ומש "כ  לזה, מודה

ואכמ"ל ) וכו' הנשמות דמחצב ספירות  בבחי' ,היינו

הנשמות מחצב הנקרא דכללות  הו"ק  בערך 

העבודה  דכל ונמצא שבירה, היה שם ורק בערכו ,

שאת. ביתר  אלקות  עצם לגלות רק  הוא בג"ר

המלבוש  עולמות הכולל הג"ר נחשב כללות  ובכללי 

עולמות הם הכולל והו"ק דא"ק, הצמצום שקודם

ולמטה שמהצמצום ואבי"ע דודא"ק  בחסדי (כמ"ש

שהם  ורוח נפש מדרגת הוא א"ק דכללות ע"ו אות 

יחידה  חיה נשמה שהם שלו והג"ר דיליה, ויושר עיגולים

עי"ש ) ומלבוש  קדמון ואויר אק"ס עולמות וזהוהם ,

העבודה  זהו  כי  שינה, ש 'לא' אהרן של שבחו להגיד 

שאמר  אחסר 'לא' רועי ה' בסוד ה'לא' עולמות  של

שהוא  משה של העבודה הוא ושם ע"ה, המלך דוד

ענו משה והאיש בסוד  הגמור  בביטול עניוות  בחי '

וגו'. מאד 

äìòîìù  úåîìåòä 'éçáá àåä  äùî úàåáð

' ìàøùé éôìà úåááø' íå÷î àåäå íåöîöäî

 à" ìø ù"é ãåñá ìàøùé  úîùð ùøåù àåäù

ùåáìîä íìåòáù

 äæå משנאיך וינוסו  אויבך ויפוצו ה' קומה סוד

של  מהחטא לצאת רוצים אם כי מפניך,

כל  הנה וגו', בשר  יאכילנו  מי שאמרו  המתאוננים

שלמטה  בבחי ' הוא בשר , בבחי ' שחיים זמן 

שהוא  גם מהצמצום והוא והתיקון , השבירה מקום

באספקלריא  שנבואתם הנביאים שאר של הבחי '

משה  כי רבינו, משה דרך כפי ואינם נהרא, דלא

בהם  שאין  העולמות של במדרגה הוא רבינו 

דנהרא  אספקלריא בחי' סוד  והוא ותיקון , שבירה

דעת בחינת שהוא בו, אדבר  פה אל פה ובחי'

הוא  שם כי  התאוה, קברות  סוד הוא ושם עליון,

בזה  והעבודה הרוח', מן  'ויאצל סוד 'אצלו' בחי '

בבחי ' הכל בזה להכניע ואפשר  מאד , עמוקה היא

אויביך '. 'ויפוצו

 åäæå,ישראל אלפי רבבות  ה' שובה יאמר ובנחה

ומקום  הגמורה, המנוחה מקום הוא שם כי 

נפשות חיבור מקום שהוא ישראל, אלפי  רבבות 

בעולם  ישראל שורש שהוא רל"א י"ש בסוד ישראל

אלו ובעולמות  שבו, שערים ברל"א המלבו "ש 

ותיקון , משבירה למעלה פנימית  עבודה מתגלה

המנוחה  בעולמות והנה רל"א, י"ש משורש אלא

החיבור  שהוא ישראל' אלפי  'רבבות סוד הוא שם

ישראל. נשמות  רבוא ששים של הפנימי

 úåîìåòá  ÷åáãå ïåéìò úòã  åì ùéù éî

äçëù  íìåòì åì ïéà  íåöîöäî  äìòîìù

 ÷"åä íå÷îì ãøåéù úòá óàå  úå÷ìàî

åäæå ø"âä úåîìåòá  ÷åáã àåä  äøéáùäå

'àðøè÷úà àøéè÷ ãçá' é"áùø úâøãî

åäæå קטירנא 'בחד זוטא באדרא רשב"י  שאמר 

ביה  אחידא ביה נשמתי אתקטרנא,

העליון  ביחוד  דבוק עת בכל היה רשב"י כי  להיטא'.

שלמעלה  בעולמות דבוק היה כי  ומצב, מצב בכל

גילוי רק  הוא שם העבודה כל אשר  מהצמצום

הוא  השבירה במקום למטה כשנכנס  ואף  אלקות ,

עבודתו וכל שבירה בהם היה שלא בעולמות דבוק

דהנה  העליונה. הכוונה כפי  ה' את ליחד הוא

שבירה, היה ששם כלים בחי ' הוא העוה"ז מציאות 

בחי ' כנגד  והוא השבירה, עת  בכל לתקן  וצריך 

השכחה  את  עת בכל לתקן וצריך  ו"ק, ובחי ' נגלה

עבודה  הוא זה וכל אלקות , גילוי ידי  על אלקות של

אף  רשב"י  משא"כ  מאירה, שאינה באספקלריא

מבחי ' כלל נפרד אינו  הנגלה למקום יורד  כאשר

גם  הוא הכלי, למקום כשנכנס וגם תורה, הסתרי

עליון , דעת  מצד  הכלי  משיג כי אור , של במדרגה

שלמטה  העולמות  בבחי ' עוסק כאשר וגם

דבוק  הוא הרי  דכללות, הו"ק בחי ' שה"ס  מהצמצום

באופן  מהצמצום, שלמעלה העולמות בפנימיות 
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הוא  שהכל כלי , ושל 'אני ' של בחי ' בכל שרואה

מהדבקות נפרד אינו  ולכן  אלקיכם, ה' אני  בחי '

עת. בכל היחוד  בשלמות

ùéä úåìòäì àåä  íéðåúçúá äøéãä úéìëú

íâå àøåáä  ìù éúéîàä 'éðà' ä 'éçáì ãøôðä

íé÷åáã  úåéäì êéøö äìâðá  íé÷ñåòùë

'÷ä è" ùòáä êøã éôë úå÷ìàá  úåéîéðôá

 äðäã בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה נתאוה

בחי ' שהוא הו"ק בחי ' למקום הירידה הוא

ה'אני ' בחי ' הוא שם כי והסתר, שבירה ומקום זו"ן

הנפרד  היש  ברא שהקב"ה התכלית וכל הנפרד,

לאין  ולהכנס  לאין , היש  אח"כ  להחזיר כדי הוא

הבורא  של האמיתי היש  לגלות  שזוכה עד  הגמור 

העבודה  ובאמת  אלקיכם', הוי "ה 'אני סוד  שהוא

להפריד  אפשר  אי  שם ראשונות , לוחות  בבחינת

והוא  מים, מים תאמרו  אל בסוד לאין היש  בין 

נגלה  כשלומדים אף ולכן  כחדא, ואין  אני  בבחי '

התחתון , ה'אני ' בחי ' שורש שהוא ו"ק בחי' שהוא

כשלומדים  ואפילו בקב"ה, דבוקים להיות  צריך

להפסיק  שלא צריך משפט בחושן  עמוקות סוגיות 

שהוא  שבירה של בדרך ללמוד  ולא מהדבקות,

בבחי ' והפירוד הגשם מציאות  עם רק להתעסק

מהצמצום. שלמטה העולמות 

 äðäåרשב"י של הדרך  המשיך  הק' הבעש"ט

מ"מ  נגלה של העבודה גם שיש  שאפילו

דבר  בכל להיות צריך אך בחיצוניות , רק הוא

אלקות, גילוי של באופן חיים באלקים בדבקות

הירידה  אלא שבירה, של כלי  אינו  הכלי ואז 

ואור  מטי ולא מטי בבחי' הוא הכלי לבחי '

ישראל  נשמת שורש  של הבחינה שהוא במאור ,

לרדת צריך שהצדיק  ואף  רל"א, י"ש בבחי '

מיד  חוזר מ"מ היש , למקום לחיצוניות לפעמים

וזהו רל"א, י"ש לבחי' היש להעלות לפנימיות 

אפילו ולכן הסלע, אל ודברתם של הבחי '

בתיקו "ז , כמ"ש מרשב"י הסתתרה הק ' שהשכינה

בפנימיות דהרי בחיצוניות , רק זה היה לא מ"מ

עת ובכל ימיו , כל אתקטרנא קטירא בחד היה

ביה  'נשמתי  בבחי' הדבקות  בתכלית  היה

להיטא'. ביה אחידנא

 ÷åáã àåä êùåçå øúñä íå÷îá óà úîà ÷éãöä

'úéùåë  äùà' 'éçáá úå÷ìà  íöòá

 åäæå האד מכל מאד ענו משה היינו'והאיש  ם'

מהאומות אפי ' שבעולם ההסתרות  מכל

הסתר  בכל משה, בחי' אמת הצדיק  כי  והקלי ',

ונכנס  ויותר , יותר מתבטל הוא הרי עליו  שעובר

מיני כל עובר הצדיק על שגם ואף אלקות, לעצם

עת בכל נכנס הוא אך ערכו , כפי וחושך הסתרים

כי אלקות , בעצם ולדבקות  לפנימיות  יותר 

והצדיק  הגוף , של החיצוניות מבחי ' נמשך  השבירה

שורש  ומקום המנוחה מקום שהוא לפנימיות נכנס 

בסוד  אלקות  עצם של העבודה ושם ישראל, נשמת

בחי ' שהוא רבינו, משה של לקח כושית  אשה בחי '

אלקות, בעצם דבקות  של המדרגה בבחי' שחרות

יום  בבחי ' חושך , ובורא אור יוצר  נאמר זה ועל

דהיינו לילה, ולא יום לא שהוא לה' יודע הוא אחד

אלא  והסתר , לילה בחינת של שחרות  כלל שאין

אלא  אינה הלילה שחרות  ואף יום, בבחי' הוא הכל

יום. בבחי' גם שהוא עצם דבקות  בחי '

ø÷éòäåזו לעבודה להכנס  בתחילה שצריך  הוא

אין  לעולם בפנימיות  כי בפנימיות ,

במקום  נמצאים לפעמים בחיצוניות אך שבירה,

להמתיק  מיד  יכולים תמיד ולא השבירה

בפנימיות עת בכל דבוק  הצדיק  אך  החיצוניות ,

למעלה  עצם בדבקות עת  בכל הוא עכ "פ ושם

להכנס  לעולם שמקדים ידי ועל השבירה, מבחי '

ולהכיר  פנימיות , ובחי' עליון דעת לבחי ' תחילה

והצמצום, מהשבירה שלמעלה העליון היחוד  עוצם

הוא  שבחיצוניות  בעת גם להתקיים יכול עי "כ 

מהדבקות מתבטל ואינו  והסתר , שבירה בבחי '

מצב. ובכל עת בכל הפנימית 



לנפשך  חכמה דעה ו 

äçìöäì  úò ìëá íéåàúîä  íä íéððåàúîä

 êøöåä ïëìå 'ä úâäðäì  íéìèá  íðéàå úåøåàå

ìù ïåéìò  úòã òéôùäìå åçåøî ìéöàäì äùî

 úå÷ìà  íöòá úå÷áã

 äðäåטענות להם שיש אותם כל הם המתאוננים

טוב  יותר  היה שפעם שלהם, ה' בעבודת 

מתאוננים  הם והיום והצלחה, אורות  להם והיה

יאכילנו מי  תאוה התאוו  וזהו  אורות, להם שחסר

אורות מיני כל שהם וכו ', הדגה את וזכרנו  בשר 

ועתה  ה', בעבודת הצליחו כאשר  פעם להם שהיה

כאשר  קלי' בחי ' וזה וכו ', כל' אין יבשה 'נפשנו 

באמונה  דבוקים ואין ובחיצוניות  בו"ק רק  מונחים

שפעם  הללו הדיבורים וכל אלקות, ובעצם פשוטה

לתפוס  מצליחים ולא יבש  הכל והיום טוב היה

מתאוננים  בחי ' הוא זה כל הנה ה', בעבודת  אורות

הקב"ה  אמר  זה ועל מעלה, כלפי טענות ח"ו  שיש

היה  כי  זקנים, לשבעים הרוח מן להאציל למשה

דרך  וללמד  רבינו, משה של מהרוח להמשיך צריך

הוא  שהעיקר  אמיתית, ה' עבודת  ודרך  היחוד

כפי עליון דעת  של לעבודה להכנס וצריך  ביטול,

והגוף , החיצוניות של המציאות ולבטל הפנימיות ,

לטובה, הוא האדם על שעובר  מצב שכל ולהאמין

הדבקות מקום שהוא המנוחה למקום ולהכנס

ולא  חושך, בבחי ' ובין  אור  בבחי' בין  אלקות בעצם

שעה. ובכל עת בכל עליון  דדעת מהיחוד להפרד

 éôë á"åçã ãåçéä  íå÷îì ñðëð êìîì éðùä

ìë àìà ïå÷éúå äøéáùäî äìòîìù  úåîìåòä

 ïëìå ãåçéä éòåùòùá  úåòåðú  íä úåâøãîä

 êìî úáä úà àåöîì  óåñáì äëæ

äæå שהלך מסיפו "מ, א' בסיפור למלך השני  סוד

לשביל  נכנס ותחילה וראה מלך  הבת  לחפש 

השביל  חיבור  מקום שהוא וכו' הצד  מן אחד

נשא, פרשת חכמה בדעה לעיל כמשנ"ת והנתיב

וכמה  מבצר שראה שם הסיפור המשך ואח"כ 

נאה  היה והמבצר  סביבו, שם עומדים היו  חילות 

מתירא  והיה החילות, עם מאד ומסודר  ומתוקן

מישב  והיה לכנוס, יניחוהו  לא פן  החילות, מפני

להמצר , והלך  הסוס  והשאיר  ואנסה, אלך  עצמו 

הולך  והיה כלל, עכבוהו ולא אותו מניחים והיו 

וראה  אחד  לפלטין  ובא עיכוב, בלי לחדר  מחדר 

וכמה  שם חילות וכמה בעטרה, המלך  שם שישב

מאד , ויפה נאה שם והיה לפניו , בכלים משוררים

עד  וכו', כלל שאלוהו לא מהם אחד ושום והמלך 

וכו'. מלך הבת את שם שראה

ïéðòäå צ"ר עם מ"ב הוא המבצר  דסוד  הוא,

ובינה, חכמה בחי' בחי'שהם הוא (דמ"ב

בחי' הוא וצ"ר גבורה, בבחי' הוא מ"ב ששם כידוע בינה

צ"ר) בחי' שהוא דאבא יסוד  בסוד  נכנס חכמה ותחילה ,

מטי למקום ונכנס הצד  מן אחד  לשביל למלך השני

הכלים  ושם שבירה, אין  ששם הכתר , של מטי  ולא

מטי בבחי ' ואין  אני בחי ' הם אלא האור היפך  אינם

סתירה  הוא והחושך  שהכלי  באופן ולא מטי , ולא

כל  שם מהצמצום שלמעלה בעולמות כי  להאור ,

בבחי ' הוא וכאשר ותנועה, שעשוע הם המדרגות

אור  בחי ' הוא וכאשר אלקות, לעצם נכסים חושך

שני ובאמת השכינה, ראיית של לתענוג נכנסים

ה  שזה המדרגות תנועות ב' הם אלא ענין , אותו ם

אותו הם ומשיח משה כי השעשועים, עושה עצמו 

שהוא  חושך  בבחי' הוא אחת עבודה אלא עבודה,

אלקות, בעצם דבקות בחי ' שהוא כושית, אשה

אין  אך  האור , בגילוי דבקות  בחי' הוא משיח ובחי'

למטה, כמו ותיקון שבירה בבחי' אלו  מדרגות  ב'

בבחי ' עצמיים ושעשועים תנועה רק הוא הכל אלא

משה  של כושית אשה בחי' וזה כחדא, ואין אני 

המשיך  עי"כ עצם, לדבקות שנכנס  ידי שעל רבינו 

האור  גילוי בחי' שהוא המשיח של המדרגה

העליון .

 äðäå שהוא המבצר למקום הלך  למלך  השני

מ"ב  בחי ' והחכמה הבינה חיבור מקום

אך  ותיקון שבירה בחי' הוא בחיצוניות  ולמטה צ"ר

את בחיצוניות  מצא לא שעדין  אף  למלך השני

ובפנימיות היחוד , לעבודת  נכנס  מ"מ מלך  הבת 



תשע"ה  בהעלתך פר' ז של"ס

למצוא  לבסוף זכה ועי "כ  אלקות , בעצם דבוק היה

תענוג  של הדבקות אף  ולהשיג מלך  הבת את 

הקדושה. השכינה בראיית

 ñðëðå  íéøåñé úòùá ÷æç  åîöò ìèáî øùàë

äøåú éùåãéçì ë" çà äëåæ  íöò úå÷áãì

äáåèì äéä ìëäù  äìâúîå

 àúéàå חזק עצמו  לבטל שצריך ס "ה סי' בלקו"מ

למקום  ולהכנס  יסורים לו יש  כאשר

ולא  מטי  של המקום שהוא מהיסורים שלמעלה

יסורים  לו שיש בעת עיניו  עוצם וכאשר  מטי ,

אח"כ  זוכה וכו ', החיצוניות  של המצב מכל ומסתלק 

ונמצא  הענין . כל בלקו "מ עי"ש וכו' תורה לחידושי 

על  ואדרבה מאד, גדולות טובות הם היסורים שכל

בשעת אף  אלקות  בעצם לדבקות שנכנס  ידי 

חטא  וזהו  תורה, לחידושי לבסוף זוכה היסורים,

הוא  הדרך  ועיקר זה. ענין הבינו  שלא המתאוננים

בחי ' מהשבירה שלמעלה למקום תחילה להכנס 

בפנימיות לגמרי  עצמו ולבטל ראשונות לוחות 

ומקום  החיצוניות בחי ' גם לתקן יכול ואז לקב"ה,

השבירה.

 àúéàå לביטול זוכה שאין מי  דאפילו במוהרנ"ת

שעה  לפחות  אך הגדולים, הצדיקים כמו 

ביטול, של בחינה באיזה להכנס  יכול אחת 

של  המדרגה ועם הפנימיות עם ולהתקשר

את לתקן  יכול לחיצוניות חוזר כאשר  ואז הצדיקים,

המשיך  שהוא מאד ענו  משה והאיש  וזהו  השבירה,

ביטל  זה ובכח הביטול, של האור את  ישראל לכלל

תורה. למתן וזכו והקלי' הסט"א כל

' äåקבלת של המשך  שהם אלו בימים יעזור 

שהוא  זה לביטול להכנס שנזכה התורה

אהרן  של העבודה לבחי ' ונזכה תורה מתן  שורש 

אף  התורה לקבלת עי"כ ונזכה שינה שלא

גואל  בביאת מלכותך תראינה ועיננו  בחיצוניות 

. אמן  בימינו  במהרה צדק 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã וצריך ו"ק בחי' הוא נפש כל כי  לנפשך חכמה

הג"ר  בחי ' שהוא החכמה מבחי' להמשיך

בחי ' אל הצמצום מן  שלמעלה העולמות שהוא

שאחר  העולמות שהוא הו "ק  בחי' שהוא הנפש 

הנה  כי לראשך' כתר ל'והיא זוכים ואז הצמצום,

וגלגלתא  סתימאה חכמה של כתר של המדרגה

מטי בחי' הוא שם שהכל רבינו  משה של הדרך הוא

מתגלים  שבו קדשך ' שבת 'שמור  מטי. ולא

של  הדרך ידי  ועל המלבוש, של העליונים העולמות 

גם  יזכו עי "כ  הגמור , ביטול של הדרך  שהוא אלב"ם

כי אח"כ, שזוכים תורה חידושי  שהוא לחיצוניות 

אפילו עת בכל לאלקות חזק  עצמו לבטל צריך

עד  בגשמיות, עסק  או  הנגלה לימוד באמצע

אלקות להרגיש שבו הפנימית  לנקודה שנכנסים

החיצוניות, אפי ' לתקן הכח נמשך  ועי "כ  דבר , בכל

בשר  כל על רוחי אשפוך בנו  שיתקיים יעזור וה'

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה ח

חדתין  נשמתין
תשע"ו פקודי פרשת  דא"ח טי  ליקו

úåòåáùä âçá ç"àãî  úåàøôøôà

úåø úìéâî

 úåùéà íùì  íäéúåùð  åøééâúð êéà

øáéã [ à חדש בזוהר  שאי ' מה צו על דף  (רות

של ע"ב) לבריה פדת  רבי  שאל וזל"ק,

מה  מפני  שנתגיירה, כיון רות , סוכו . איש יוסי  רבי

דשם  שמעתי , כך ליה, אמר  אחר. בשם קראוה לא

רות. שמה קראו למחלון , וכשנשאת לה, היה אחר

למחלון  כשנשאת דהא זה. בשם עלתה ומשם

אח"כ  והכתיב לו , אמר  זמן . לאחר  ולא נתגיירה,

הרבה  וכו', אלקי  ואלקיך אלין תליני  באשר 

עליה. קבלה וכלן דתנינן, נעמי , עשתה התראות

האי, כולי השתא לה למה קודם, נתגיירה ואם

אלא  גויה, והיא מחלון, שנשאה ח"ו לו , אמר

עמדה  בעלה אימת ובחזקת  נתגיירה, כשנשאה

ערפה  בעליהן, שמתו כיון  זה. בענין  וערפה, היא

דכתיב, בטעמה. עמדה ורות  לסורחנה, חזרה

ורות אלקיה ואל עמה אל יבמתך שבה הנה

שמת כיון  בתחילה. שהיתה כמו  בה, דבקה

שמעת לו , אמר בתורה, דבקה ברצונה בעלה,

שמה. גילית ליה, אמר בתחילה. שמה מה

עכל"ק . וכו '. רות  לשמה קרא מחלון , כשנשאה

שנשאו וכליון שמחלון  הזוה"ק  מדברי  וחזינן 

גיירום  מואביות, נשים שהיו וערפה רות  הנשים

זו בגירות פגם שהיה שם שמשמע אלא קודם

אישות, לשם אימתשהיתה 'בחזקת  הזוה"ק (וכלשון

עמדה') לכתחילה,בעלה ראויה גירות  שאי"ז ,

שהיו וכליון מחלון  על לומר  יתכן  איך  ותמה

הדור  וגדולי צא צדיקים דף בתרא בבא בגמ' (כדאי'

אישות.ע"א) לשם נשים שיגיירו

 ï÷úì  íéìåëé ïéà  íé÷éãö óàù 'øä íìòä' 'éçá

äúò

øàéáå [áחסידות בספרי מש "כ ע"פ  (מבעלבזה

הסולם  בעל  האמצעי, אדמו"ר התניא,

נקודתועוד ) היינו  הרע' 'העלם הנקראת בחי' שיש

ולהרגיש  עליה לעמוד  מאד  שקשה הנעלמת רע

לסלק  עתה יכולים אינם הצדיקים אף זו ובחי ' בה,

לבוא, דלעתיד לתיקון  שייך  שזה לגמרי , מאיתם

הל"ב  בחי' על המרמז  האבן  לב את יסיר שהש "י 

דינים)דינים לש "ך  הרפ"ח הרע (בין העלם בחי' שהם

ומצילם (ואכמ"ל ) חסידיו רגלי שומר  הש"י ואמנם .

הבאים בדברים יכשלו  שלא כלל מחמתבדרך 

מחלון  אצל שהיה מחמת כאן  אך הרע, העלם

הבצורת בשנות לחו "ל שירדו  הפגם (שזה וכליון 

שם) בתרא בבא בגמ' כדאי' הגון שאינו דבר ע"כ היה

ונכשלו מלעילא והשמירה דשמיא הסייעתא איבדו 

נשותיהם  את שגיירו  שהגיור בעצמו  הרגישו  שלא

אישות לשם ולא היה מהם מאוד  נעלם היה זה (שדבר

בו) .הרגישו

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ו  פקודי פרשת דא"ח ט ליקוטי 

 ãàî àøéù ' ÷ä è" ùòáä åðéáøî äùòîä

åì  åðúéù ãåáëäî

ãåò [â כשדיבר הרע" ד "העלם זה ענין  הזכיר 

איש  מרבינו  ומימרות  מעשיות וסיפר

הק ' הבעש"ט מרן  דהילולא האלקים יומא (לכבוד 

דיליה) בשבחיקדישא המובא המעשה וסיפר  ,

נ )הבעש "ט דק "ק (עמ' אהרן מר ' שמעתי  וז "ל,

[בעהמח"ס  דקהלתינו הרב לפני שסיפר  מעזבוז

בראד  לק"ק  הבעש"ט נסע אחת  פעם חן] תשואות 

חרד  ובלילה לבראד, סמוך אחד במקום ולן 

ר' שהעיר עד נקשן לדא דא וארכבותיו הבעש"ט

לו אמר הקשה, קול מחמת  משינתו סופר צבי 

וכו ' רבו  אליו שבא לו וסיפר  הפחד, זה מה הסופר 

אם  גדול כבוד לך ויעשו לק "ק תבא אתה לו ואמר 

הנה, עד  לך שהיה מה כל תאבד תתחזק  לא ח"ו 

אליו באו  בראד  לק "ק וכשבא מאוד , עד  ונתחרדתי

התחיל  והוא כבוד, במלבושי פניו להקביל הנגידים

אותם  ולהכות  אותם ולהחליק  הסוסים עם לשחק 

עד  לך  דע ועתה הסוסים, עם המשחקים כדרך  בידו 

עכ "ל. הבעש "ט. של חטא יראת  מגעת  היכן 

øàéáå שלא היה הבעש "ט חשש  שעיקר  ג"כ  בזה

בדקות ישות של השפעה בו תכנס 

שבדרך  וכנ"ל הנ"ל, הרע העלם מבחי' שמקורה

זו מבחי' ינזקו שלא הצדיקים את  הש "י  שומר  כלל

הרע, שביכלתם דהעלם כל שעושים מכיון (דהלא

עליהם  ומגין שומר הש "י הרי הגלוי, מהרע להנצל 

ממנו) להנצל העצמי בכוחם שאין מדבר אלא שינצלו ,

בסכנה  שהוא רבו  אותו הזהיר  שעתה שכיון

לו אין  שעתה לו שהודיעו שהכוונה חשש מיוחדת

העלם  מבחי' להנזק  הוא ועלול זו מיוחדת  שמירה

הרע.

íéñåñä íò ' ÷ä è" ùòáä  ÷çùî øåàéá

øàéáå [ã ששיחק במה  הנ"ל במעשה עוד

לבזות הסוסים עם  הק' הבעש "ט

היש' 'ביטול דרגת  בבחי ' הוא זה שענין  עצמו ,

העצמי הביטול ודרגת הבינה, דרגת  שהוא

לאין  היא גבוהה תמיד  להבעש "ט שהיתה באלקות 

היש  ביטול מדרגת יותר בעצם ערוך ביטול (שדרגת

דהכתר) ביטול  בחי' היא הבעש "ט דרגת אלא שהיא ,

בענין ועסק ממדרגתו  עתה ירד  ביטול שהבעש "ט

אתערותא  ועשיית השתדלות  בחי' שזו  היש 

ליפול  שלא דלעילא לסייעתא לזכות  דלתתא,

הפשוט  וביאור  שלו , האמיתית הביטול מדרגת 

נסיון  שבשעת בספה"ק  מש "כ בבחי' הוא זה לענין 

הגבוהות מדרגותיו  ממנו  נוטלים הרי  הצדיק  של

העונש  יראת  בדרגת עצמו הצדיק מחזיק  ואז 

חוזר  זה שמתוך וכדו ', שמים מלכות עול ובקבלת 

ירד  כאן  וה"נ הגבוהה, למדרגתו שוב אח"כ  ועולה

נמוכה במדרגה לעסוק דרגתו)הבעש "ט של (לפי

העצמית לדרגתו ויעלה יחזור  שמשם היש ביטול

ממש  כאין  ביטול – הגמור  ביטול דרגת שהיא

הבעש"ט  דרך  היתה שזו בארוכה במקו"א (וכמש"כ

העליון  לשורש  דרכה ולהכנס הבינה מדרך לעלות 

הכתר) ספי' שהוא .דהבינה

 ãåáëä  úìá÷ ïéðòá ' ÷ä è" ùòáäî  óñåð  äùòî

 éåàøë

øàéáå [ä בעש"ט בספר  שמסמיך  מה הנ"ל ע"פ

ז)עה"ת אות נשא זה (פר' לענין

בא  אחת  פעם בזה"ל, שם כמובא אחר מעשה

ואמר  גדול כבוד לו  ועשו אחד, למקום הבעש"ט

לאחד , כשמכבדים כי  תדעו  הבעש"ט, להם

ראוי הוא אם העליון , בעולם במעשיו מפשפשים

המכבדים  רעה לו עושים ולכאורה כבוד, לאותו 

חכמה  יתברך השם לו שנתן מי  באמת אך אותו ,

בתשובה  מהרהר אותו, כשמכבדים מיד  בלבו ,

טובה  לו  עושים וממילא במעשיו , בעצמו  ומפשפש

עכ "ל. תשובה. לידי  אותו שהביאו  אותו המכבדים

אלו מעשיות  ב' בין  השייכות  מהי  (הלא ולכאו'

בענין  הבעש"ט שעסק ראינו לא בראד  דק "ק  במעשה

שכיון התשובה) הנ"ל, ע"פ  הוא הביאור אך ,

הנ"ל  היש ביטול בדרגת  הבעש "ט עתה שהשתמש 
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את כן גם פתח בזה הרי כנ"ל, הבינה דרגת  שהיא

הבינה  לספי ' שייכת ג"כ שהיא התשובה דרך

כידוע.

ãåò] ע"פ וכו ' וכליון  דמחלון  הנ"ל בענין  הקשה

להב"י  מישרים במגיד וישב)המובא (פרשת

ספי ' כנגד הוא וכליון  החסד ספי ' כנגד  הוא שמחלון

מהאריז"ל אי' נשותיהם לגבי ואילו  (טעמי הגבורה,

תצא) כי פרשת היא המצוות  מחלון  אשת  שרות 

קשה  ולפ "ז לאה, בחי ' כנגד וערפה רחל, בחי' כנגד 

שהיא  רחל בחי' את הגדול האח מחלון  נשא איך 

נשא  הקטן  האח כליון  ואילו הקטנה, אחות  בחי '

ולכאו ' הגדולה, האחות בחי' שהיא לאה בחי ' את 

להיפך שיהא הראוי שתירץ מן  מה השומע הבין (ולא

בל" בעז"ה ויושלם – הבא)ע"ז בגליון ]נ

 æòåáå áåèã úåâøã øåàéá

ãåò [å'טוב' יגאלך אם לרות בועז ממאמר דיבר

הפלוני שהגואל חז"ל בזה ודרשו יגאל,

'טוב'. שמו  היה מבועז יותר לרות קרוב שהיה

øîàå האלקים וירא עה"פ  חז"ל דברי  ע"פ בזה

האור  על נאמר שזה טוב כי האור את

העולם  מסוף בו רואים שהיו  בראשית ימי  דשבעת 

של  הגבוהה דרגתו היתה שזה וביאר סופו, עד

מסוף  שרואים הצדיקים בדרגת  שהיה זה פלוני 

סופו. ועד  העולם 

øàéáå הצדיקים מדרגת  על מרמז  ש'טוב' בזה

ונמצאים  מימיהם חטאו שלא הגמורים

וגלגל  סבב הש "י  ואמנם הגמור, הביטול בדרגת 

ייבמה, בועז  ודוקא רות , את לייבם טוב ירצה שלא

בעלי דרגת  על מרמז  'טוב' לעומת שבועז

נפילתם  לאחר  אף  בהש "י  המתחזקים התשובה

חז"ל  שדרשו  וכמו  אלקיו', בה' דוד  'ויתחזק  בבחי '

ע"ב) יט דף  'וילפת',(סנהדרין בבועז הנאמר  עה"פ

מהספה"ק  זה בענין  מש"כ  במקו "א הבאנו (לגבי וכן

הגדולים  שם עיי' ממנו, אז שיצאה הק ' השל "ה נשמת 

ואכמ"ל ) שצט אות י' מערכת גדולים חלק ,להרחיד "א

בחז "ל עה"פ)וכדאי ' ברש "י הובא בועז (מד "ר, שקפץ

בועז  שהתחזק  היינו  וגו ', ה' 'חי ליצרו (ב"ו ונשבע

לוע"ז) שהיתה והפגם הנפילה בחי' אחר (לפי אף

אחר דרגתו) עוד יפול שלא יצרו  נגד ונשבע וקפץ

מלובלין  החוזה הרה"ק פי' [ומעין  הראשונה, נפילה

ואחרי לבבכם אחרי  תתורו ולא עה"פ  זי"ע

הקים áעיניכם  שהוא שדהע"ה הש "י  סבב וע"כ ,[

על  שמרמז מבועז  דוקא יצא תשובה של עולה

ולא  יצרם נגד  המתחזקים דבע"ת  ובחי' דרגת 

הגמורים. הצדיקים דרגת על שמרמז  מ'טוב'

' íöòá  íù' å 'øåàîá øåà' ìåèéáäã  úåâøã ' á

ãåò [æ פנימי באופן הענין מענין ביאר  (שהוא

להמכתבים  בהמשך במו"מ עתה שעוסק 

זה) בענין החכמה ים בספר הנדפסים שי "ל הארוכים ,

של  הביטול בדרך  היתה 'טוב', של להש"י שהביטול

במאור ' הנכלל חב"ד )'אור  חסידות  ואילו(בלשון ,

יותר  גבוהה בדרך היתה בועז של הביטול דרגת 

אחד' ושמו 'הוא בבחי' ועצם' 'שם דרגת  שהיא

מרביז "ל בחסידות )[כמובא בהרחבה ששמו(ומבואר

כל  את  כולל הוא מסוימת בבחי' הרי האדם של

מסוימת פרטית מעלה כמו השם שאין האדם,

כשקוראים  משא"כ זה, מסוים פרט רק שמגדירה

_________________________

שמעתי,ב. ממורי לט ) טו (במדבר לבבכם אחרי תתורו ולא בזה"ל, זי"ע  מזידיטשוב הר"צ מהרה"ק  וע "ט  מרע סור בס' כתב כן

היה  שלא לבבכם אחרי לך יארע  אם הבורא מן קשרך תתיר לא לבבכם, אחרי לך  מותר יהיה שלא לבבכם, אחרי תתורו לא

ויתכפר  הרחמים מבעל רחמים תבקש  אמנם עבודתך. תעזוב לא זה כל עם לאחור, הלב ונזור וידך, ברשותך  לבך פעם באיזה

עד  הלב באומץ וחרטה וידוי תשובה יעשה ח "ו הברית  פגם מן לידו עבירה דבר בבא אפילו ואמר, הוא. וסלח טוב רב כי לך 

כפי  כחו בכל עושה אשר אחר ממנו, צדיק  שם נאבד ולא הברית  נוטר נקרא הרחמים, דלתי על והקיש בקרבו לבו וישבר דכא,

תקפד) אות  תשובה ערך זכרון אבני בס' (הובא עכ"ד. לעשות שיוכל מה



תשע"ו  פקודי פרשת דא"ח יא ליקוטי 

לאדם מתכוונים בשמו בעצמותו,לאדם שהוא כמו

ושמו דהוא כתיב וע"כ שהוא, מה כל בשמו ונכלל

שהאדם אחד , הזולת, כלפי הוא השם ענין כל  (ומאידך 

שהשם  מבואר וע"כ  שם, לו שיהא צריך אין עצמו כלפי

הזולת כלפי הוא ענינה שכל  המלכות, ספי' בבחי' הוא

בעצמות שהם המדות  כשאר ולא עם, בלא מלך שאין

אלא  ממש האדם עצמות השם שאין מזה וחזינן האדם,

בכ"ז) להאריך ואכ "מ בלבד , חיצוני ענין .בבחי'

 àöåéå לאין הגבוה ביטול הוא דבועז שביטול

להנ"ל  סתירה [ואי "ז  דטוב מביטול ערוך

ודרגת גמורים דצדיקים דרגה היא ד'טוב' שדרגה

קיי "ל  שהלא תשובה, דבעלי  דרגה היא בועז 

צדיקים  אין עומדים תשובה שבעלי  שבמקום

לעמוד, יכולים דודגמורים ד 'בן בהא מהא גם (כידוע

כדהע"ה  דבע"ת דרגה על  מרמז דוד  שבן בראש ',

בן  משיח מעל  בראש  שהוא תשובה של  עולה שהקים

גמורים) דצדיקים דרגה שהוא – ].יוסף

åðîî àöé  ë" òå  úñôúð äðéà æòåáã äâøã

åð÷ãö çéùî

 íðîàå [ç שדרגה שכיון  הנ"ל ע"פ ביאר 

דרגה  בבחי' הוא דבועז  דביטול

ג"כ  בבועז מצינו  ע"כ כלל נתפסת  שאינה גבוהה

שכל  התורה, בדרכי  כ "כ נתפסים שאינם מעשים

ודרכי גדרי  לפי אינם בשדה רות  עם דיבוריו

בכה"ג  תיכף  לברוח שדרכם הצדיקים של התורה

וכו', בדיבור ח"ו  להאריך  ולא נסיון  סרך  (וכנ "למכל

אחד שמצד  נתפס, שאינו דבר שהוא ועצם' ד'שם מענין

הוא  ענינו שכל בלבד, חיצוני דבר בבחי' הוא השם הרי

מאוחד השם הרי ומאידך  וכנ "ל , בלבד הזולת  כלפי רק 

בשמו  לאדם שכשקוראים עד העצם, עם בתכלית

וכנ "ל ) עצמותו כל את  בזאת שדווקא כוללים ומובן ,

דוד  בית  מלכות ויצאה נשתלשלה בועז ידי על

ענין  הוא צדקינו דמשיח ענין שכל צדקינו, ומשיח

מתגלגלים  משיח עניני  וע"כ לגמרי , ונסתר  נעלם

במדרגתם  השגה שאין גבוהים צדיקים ע"י 

ורותובמעשיהם בועז ותמר, יהודה מעשה (ובבחי'

.וכו')

' éàå] הענין להסתיר  כדי  שזה לזה טעם עוד

הקשור  ענין בכל כחו בכל שנלחם מהס "מ,

שסובר  אותו  מטעים זה ובאופן צדקינו , למשיח

כפגם  בחיצוניותו  הנראה שממעשה יתכן  שלא

צדקינו]. משיח של הנשגב האור  יצא

' äø÷î ø÷éå'ã ÷åñôä ïåùì øåàéá

ïéðòáå [èמחשובי אחד  הסמיך  זה

מרומז  שהדבר התלמידים

מקומות  בב' רות  ההסתר במגילת  גודל  (שמרומז

משיח) עניני על לשדה שיש  רות הליכת  בתחי' א) ,

בשדה  ותלקט ותבא 'ותלך בפסוק כתוב בועז 

לבועז  השדה חלקת מקרה ויקר הקוצרים אחרי

פלא, דבר  והוא אלימלך', ממשפחת  אשר 

אין  שכידוע מקרה, לשון  זה לענין  קורא שהפסוק

מושגח  דבר  וכל כלל, בעולם מקרה שום

צדיקים  של ענינים שכן  וכל פרטית, בהשגחה

לכל ונראית יותר גלויה ההשגחה (מדה שעליהם

עליהם  נגלית  בגילוי, בהש "י דבקים שהם היות במדה

כל ) לעין תקותההשגחה שכל זה בענין  וכ "ש ,

בו תלויים ישראל דבועז בית  זה מיבום (שיצא

צדקינו) משיח של  אורו זה ורות דבר  היה שבודאי

כותב  זה על ודייקא ביותר, הגבוהה בהשגחה

מקרה', 'ויקר של באופן כאילו שהיה הפסוק 

שכל  כנ"ל, הביאור אלא דרשני , אומר והדבר

לעולם  להשתלשל צריכים ומשיח הגאולה  עניני

הדבר  יראה שבחיצוניות כזה באופן דייקא

כלל  ניכר יהא לא ובחיצוניות בעלמא, כמקרה

גליא, לא לפומא מליבא ובחי ' הענין  (הן גודל

והן  כנ "ל , דס"מ בישא עינא בו תשלוט שלא מחמת 

ענינים  הם אלו שענינים הנ "ל  הפנימי טעם מחמת 

בצורה  לעולם לרדת  צריכים וע"כ  כל , מעין נעלמים

.נסתרת )



לנפשך  חכמה דעה יב 

 éîòð  íò úåðëùä úåçéùã  íé÷åñôä øåàéá

(á [ éבלידת רות  מגילת בסוף  זה ענין  חזינן  כן

נעמי אל הנשים 'ותאמרנה שם שמובא לבועז  רות 

שמו ויקרא היום גאל לך  השבית לא אשר  ה' ברוך

שיבתך  את ולכלכל נפש  למשיב לך  והיה בישראל.

לך  טובה היא אשר  ילדתו  אהבתך  אשר כלתך  כי

ותשתהו הילד  את נעמי  ותקח בנים. משבעה

שם  השכנות  לו ותקראנה לאומנת . לו  ותהי  בחיקה

אבי הוא עובד  שמו  ותקראנה לנעמי  בן יולד לאמר

פסוקים  באים מה מובן  אין ולכאו' דוד'. אבי  ישי 

ללמדנו אמירתאלו כל לידע לנו נוגע מה (שלכאו'

אמו  ולא השם לו קראו ושהן לנעמי, השכנות ופטפוטי

נעמי) זקנתו או מרמזים רות  שהפסוקים לפרש ויש ,

דרות, בנה בלידת הש"י שעשה ההסתרה גודל לנו 

של  שמילד  דעתו  על העלה ולא סבר  לא אחד  שאף 

אמיתית, תועלת איזו  תצא זו  גיורתגיורת  (שבן

תקוה  לו אין כלל  בדרך  הרי שיגדלו מי ואין נפטר שאביו

אתגדולה) לחזק  השכנות הנשים הוצרכו  וע"כ ,

לך  יהא שהוא זה מילד  תועלת  לך שיהא נעמי 

וכ  שיבתך את  ולכלכל נפש  והשכנותלמשיב ו ',

לו שיקרא מי שאין כאסופי זה לתינוק התייחסו 

הש "י שהסתיר ההסתרה גודל וחזינן הן , אלא בשם

טובה  תקוה שום לו  אין  כאילו  שיראה זה, תינוק  על

הנ"ל. טעם מחמת והכל

íåöîöä íãå÷ù íåöîö' ïåùìä øåàéá

'ïåùàøä

êøãáå] [àéב'אגב של  זה עמוק  ענין (שהזכיר

ביטול בביטול, שיש הגבוהות דרגות 

כפי  – בעצם שם של יותר הגבוה ביטול במאור, אור של

שתמיד זה בעניין ובמכתביו בשיחותיו לבאר שמאריך

שתמיד הביטול , בחי' יש ביותר הגבוהות בדרגות  ואף 

ישנו  ותמיד  מקדושתכם, למעלה קדושתי של  הענין ישנו

הקבלה  ספרי בכל  המובא הפשוט הכלל ונשאר

לא  ממש  בעצמותו שהוא כפי ית ' ומהותו שבעצמותו

אסור  שם הרי לזולת  עצמו לגלות  שרצה הערך לפי

ערוך שאין כלל , ביה תפיסא מחשבה ולית  כלל  לדבר

ואכמ"ל ) כלל , המובאתאליו הלשון את גם ביאר  ,

שקודם  'צמצום בחי ' שישנו חב"ד חסידות בספרי

עצמם  סותרים הדברים ולכאו' הראשון ', צמצום

הצמצום  על שהכוונה הפשוט והתי' וביה, מיניה

ואינו ותלמידיו סרוג הר "י  בספרי המרומז הקדום

בע"ח המוזכר מוזכר  הראשון הצמצום קודם (והיינו

מהצמצום בע"ח) שהנה זה בענין העמוק והביאור ,

בחי ' רק  ונשאר  האור סילוק בחי ' היה בע"ח המובא

מהצמצום  ואילו שם, כדאי ' בלבד  מהאור  רשימו

האור  עצם אף נשאר  הע"ח של הצמצום שקודם

כפשוטו, שאינו ידוע דע"ח הצמצום על שגם שאף (היינו

מצדינו  סוכ"ס אך  וכו', מצדינו רק  הוא הצמצום כל אלא

בצמצום  משא"כ רשימו, רק  ונשאר האור סילוק  בחי' יש 

כפשוטו' 'שלא בבחי' יותר שהוא דע"ח צמצום שקודם

זו  בבחי' וע"כ הצמצום, אחר אף האור שנשאר עד 

שצמצום  הראשון' ל 'צמצום דע"ח הצמצום רק נחשב

יותר  ואכמ"ל  כצמצום, כלל לעומתו נחשב אין לו הקודם

].בכ"ז)

 à÷ééã äåöîä ïîæáù  äåöîì  äðëää ïéðò

ãåò [áéשכבי ה' 'חי  בועז  שבועת  מענין דיבר

מצוה  זה בענין שהיה שאף הבוקר', עד

יבום של עדרבה דוד  בית מלכות  שושלת  מזה (שיצאה

חז"ל דברי וידועים בב"א, ויגאלנו שיבא צדקינו משיח

דבר  לדחות הסכנה גודל  וחזינן בועז נפטר אח"כ שיום

גדולה  מצוה דוחה היה שאם היה מצוה נוסף ליום זו

זו) נצחית  זכות  לגמרי הבוקר מפסיד  עד מקום מכל ,

זה בענין כלום פעל להתחיללא משנתו תיכף  קם (ולא

וכדו') זו עמוקה בסוגיא שיש לעיין הלימודים ואחד ,

בספה"ק  מש"כ  הוא בענין ללמוד  דברי לנו  (עי'

הר"י  זקינו בשם לג  עמ' אורייתא כללי קונ' ישראל

ועוד ) כח, סי' יו"ד סופר מכתב זי"ע, עה"פ מקוזמיר

שזריזין  חז "ל מזה שלמדו  בבוקר, אברהם וישכם

אברהם  השכים לא מדוע ולכאו ' למצוות , מקדימים

הבוקר  כדהע"ה)קודם לילה בחצות מזה (כגון ולמדו  ,

מהמצוה  חלק  היא למצוה שההכנה בספה"ק



תשע"ו  פקודי פרשת דא"ח יג ליקוטי 

המצוה  בזמן  הוא ההכנה זמן  עיקר ולכן עצמה,

עצמה.

äåöîäã ÷"å –––– äðëää

øàéáå [âéרבינו דברי  ע"פ הענין  פנימיות 

חכם ע"ב)התורת נה שענין (דף 

זמנה  וע"כ דהמצוה, הו "ק  בחי' הוא למצוה ההכנה

בהנהגת הביאור [וזה עצמה המצוה בזמן הוא

מאחרים  שהיו  בעש "ט מתלמידי צדיקים כמה

ענין  שמקיימים אומרים והיו  המצוה, בקיום הרבה

הכנתם  את  שמתחילים במה מקדימים דזריזין

ע"פ  בזה והביאור המצוה, זמן בתחי' תיכף  למצוה

מהמצוה, חלק  ממש  היא למצוה שההכנה הנ"ל

הכנתו המתחיל וע"כ דהמצוה, ו "ק  בבחי '

כאאע"ה  למצוות מקדימים זריזים קיים בהשכמה

לחבשו הקדים ולא בבוקר  חמורו  לחבוש  שהשכים

וכנ"ל]. לילה בחצות

 àìù –––– 'à  íåéá ä" òøùî äìåò  äéä êéà

äîëùäá

 äæáå [ãé זי "ע צדיקים אצל שמצינו מה ביאר

לעולמות נשמה עליית  שעשו

כותב  רש"י והלא בהשכמה, שלא אף העליונים

יש  ולכאו ' בהשכמה, עליותיו  שכל משרע"ה לגבי 

בהשכמה  הוא נשמה עליית  של שהזמן  מזה ללמוד 

בהשכמה, שלא עלייתם צדיקים עשו ואיך  דייקא,

לעשות התחילו  הנ"ל שצדיקים הנ"ל ע"פ  ומובן

נחשב  וע"כ  בהשכמה, נשמתם לעליית  הכנה

בהשכמה עצמה העליה היא שעשו  שההכנה (וכנ"ל

הפעולה) עשיית  תחילת  אצל ממש גם פירש ובזה ,

אמר  לא א' שביום בחז"ל שאי' עצמו  משרע"ה

ומשמע  דאורחא, חולשא משום מידי  ולא להם

כבר  עולה משרע"ה היה דאורחא חולשא שלולא

קשה  ולכאו ' ישראל, לעם ה' דבר לשמוע א' ביום

עולה  היה ואיך  היו , בהשכמה עליותיו כל הלא

א' זה ביום ביום והגיעו מרפידים שנסעו עד (שמסתמא

מההשכמה) רב זמן עבר כבר סיני, והתירוץ למדבר ,

שמתח  שכיון  הנ"ל כבר ע"פ התחילה היום ילת

סיני  למדבר לביאתם מרפידים ההכנה (שנסיעתם

ונסיעתם  סיני, למדבר לבא מההכנה חלק  היתה

בהשכמה) היתה עולה מרפידים היה אם הרי ,

עלייתו שהיתה נחשב היה גם א' ביום משרע"ה

העליה  אל בהכנה שהתחיל היות בהשכמה

וכנ"ל. בהשכמה

 õ÷ä ïéðòì æîø

[åè ד 'חי(ובדרך הנ"ל הפסוק  על מורנו אמר  אגב

פה  שמרומז הבוקר' עד שכבי הוי"ה

הגר"א  מרבינו  המקובל הקץ של השנים בגימטריא

גמר  שנות  עד תש "ס משנות  מתחיל שהוא –

וה"נ  וכו', רב הערב מלכות של שנה השבעים

לשנים  בגימטריא רמזים למצוא אפשר זה בפסוק 

עם  הפסוק של הגימטריא מחשבים אם אלו ,

אלא  הגימטריא, דרכי  של דרכים בכמה האותיות 

השייכים  ברמזים בדיוק ולפרש  להאריך שאין

קיצין  מחשבי של רוחן שתיפח כידוע הקץ, לעניני

וכו ').

 àäéù áëòî 'éðéò  ìâ'ã åæ  äðååëá à÷ééã òåãî

äøåúä úìá÷  úðùáë äúåòéá÷ù äðùá

ãåò [æè'הק הבעש "ט דברי  מענין דיבר

לחג עה"ת בבעש"ט (המובאים

א) אות רק השבועות  מיוחדת כוונה לכוין  שאמר 

תורה, מתן  של השנה כקביעות שבועות כשחל

כשחל  טוב] שם [הבעל נר"ו ממורי  קבלתי  וזל"ק,

פי על שקדשו  בזמן  התורה שקבלו ביום שבועות

יוסי  ר' לדעת  זיי"ן ביום או ע"ב)ראיה, דפ"ו (שבת

היוצא  שם הדברות  עשרת  אמירת  בשעת שיכוין 

קי"ט)מפסוק שם (תהלים [בשילוב וכו' עיני גל

כזה: ב"ה], ä מ åט ä ע ä é תåיä ל ä é וåב ä ג é הוי"ה

 éי ä הåת ä) é בä ב å וä(] é נ ä נåו ä[ éי ä פå ר ä éו ä לåת ä

 é א ä אå ך ä. עכל"ק .



לנפשך  חכמה דעה יד

'åàëìåשבועות עניני  בכל שהלא צ"ב הדבר

מתן  של וההשפעה האור  מתעורר

זו, קביעות כפי שאינה בשנה אף שנה בכל תורה

כוונה  ששייכת אמרינן זו כוונה לגבי  דווקא ומדוע

מתן  של כהשנה השנה קביעות כשחלה רק  זו

תורה,

 ÷"áùã ãåñì  úåëééù êéøöù è"ùòáä úðååë

'÷ä  äðéëùá  úå÷áã ––––

øàéáå [æé הוא הבעש "ט דרבינו ענין שכל

כוונת ואין דרזין, רזא בבחי '

זו שכוונה שבודאי כפשוטן , עניני הדברים כל (כמו

שרבינושבועות ) אלא שנה, לכל גם שייכת

של  לסוד  דוקא שייך  זה שענין לנו מרמז הבעש"ט

קבלו שבו  בזמן או  שייכת זו  כוונה וע"כ שב"ק ,

לחודש  בז ' או שב"ק  ביום דהיינו ר'התורה (לדעת

התורה) קבלו שבו על יוסי מרמז  גם לחודש  ז' שכל

הדבוק  שרק  והיינו השביעי , יום – השב"ק אור 

ספי ' – השביעית ספי ' בחי' שהיא הק' בשכינה

זו. בכוונה ליכנס  יכול שב"ק של האור  המלכות,

 øúëä ìà  äðéáäî  äéìò ––––  äæ ãåçé úåéîéðô

øàéáå [çéמיוסדת שהיא זו כוונה ענין פנימיות

בשילוב  הוי"ה, פעמים ח' כוונת  על

וזהו מתורתך', נפלאות  ואביטה עיני  ד 'גל הפסוק 

הבינה דספי' לענין  השמינית )רמז  שדרכה (ספי'

ספי ' שהוא האמיתי  הנ' לשער לעלות  אפשר

דנ' ענין על ג"כ לרמז  יכול נ' דסתם והיינו הכתר,

משערי הנ' שער שמתוך  אלא הבינה, שערי 

דשביל  ליחוד  דרכו להתחבר אופן ישנו  הבינה

שעולים  ובינה דחכמה העליון  יחוד  בחי' ונתיב,

הכתר  לספי ' ספי'דרכו  שהוא העליון הנ' (שער

ענין הכתר) ג"כ יש  שבו  דשב"ק בחי' ג"כ  עצמו  וזה ,

יחוד  ענין  ג"כ  יש שבו דשב"ק  דהכניסה הנ"ל, יחוד

הבינה דרך הוא דשב"ק  דהכניסה דלילהנ"ל, (כידוע

הבינה) בחי' הוא ומתייחדים שב"ק  נוגעים ומשם

החכמה החכמה בבחי ' בחי' 'קודש ' – שב"ק  ענין (שכל 

קודש ) ספי 'דאיקרי אל בשב"ק  עולים זה יחוד  ודרך  ,

השבת לאור כנ"ל שייך הנ"ל יחוד  וע"כ הכתר,

ה  השכינה השכינה (אור ומעלה הנ"ל כל  המייחדת ק'

הנ "ל ) המדרגות  בכל האדם את  .הק'

(çô óã úáù) äøåúä  úìá÷ã àéâåñá

 àáøã  åòáöàî íãä úàöåä ïéðò

'îâá [ èé ע"א)שבת פח צדוקי(דף ההוא אי ',

בשמעתא  מעיין  דקא לרבא דחזייה

בהו מייץ וקא כרעא תותי דידיה אצבעתא ויתבה

פזיזא  עמא א"ל דמא, אצבעתיה מבען  וקא

בפחזותייכו אכתי לאודנייכו  פומייכו דקדמיתו

מציתו אי למשמיי  לכו איבעי' ברישא קיימיתו,

דסגינן  אנן  א"ל קבליתו, לא לא ואי קבליתו

הנך  תנחם, ישרים תומת  בן  כתיב בשלימותא

בוגדים  וסלף בהו כתיב בעלילותא דסגן  אינשי 

פר' בסוף שאי' מה ע"פ  בזה רמז  וביאר  ע"כ. ישדם.

על  וזרק הדם חצי את  משרע"ה שלקח משפטים

בחז"ל ואי ' ע"א)העם, ט דף נכנסו(כריתות  שבנ"י

וע"כ  הש"י, עם בברית  עליהם זו  דם בזריקת 

על  המעשה הגמ' מביאה התורה דקבלת בסוגיא

שאחת ללמדנו  התורה, על מדמו  שהקיז  רבא

להקיז  כשזוכה הוא בפרטות  התורה קבלת  מדרכי

מה  בבחי ' התורה, על נפשו  במסירות מדמו

שממית במי  אלא מתקיימת התורה שאין  שאחז "ל

שהדם  מסי"נ בחי ' היא דם הוצאת  וכל עליה, עצמו 

פלגא. קטלא לי מה כולה קטלא לי ומה הנפש , הוא

'ñåú  ìëáù ãåçéä ïéðòá  äâùäì  íéëåæ êéà

 ñ" ùáù

ïéðòáå [ë, התורה"ק דברי על גדול דעמל זה

בהבנת עמלות ביותר  לזה מסוגלים
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את בזה והזכיר  וכידוע, הש "ס, על התוס ' דברי 

זי "ע מצאנז חיים הדברי הרה"ק  (אמרותמאמר 

סז) עמ' מקלויזנבורג תוס'צדיקים-אדמו"ר שבכל

הק' שמות של יחוד  יש אחד â שבש"ס  ושאל ,

ושייכות השגה לקבל אנו  זוכים איך התלמידים

זה גבוה זה לענין  גבוה בדבר האמונה שבעצם (וכמובן

בחי' איזה ומקבלים זה, מענין במקיף הארה מקבלים

התלמיד שרצה אלא שבש "ס, התוס' בקדושת הרגשה

רק ולא פנימי באופן זה לענין שייכות לקבל איך  לידע

ומקיף ) דאמונה  התוס'באופן לימוד  שע"י לו  וענה ,

שבפשט  הסוד לבחי' שמתקשרים עד גדול בעומק 

בהם  ונרגש  שניכר הגרעק"א מחידושי לזה משל  (ואמר

הגר"ח  של הדקים בחידושים הוא וכן שבפשט, הסוד  בחי'

דרכו) וממשיכי ענין מבריסק שיש כידוע הרי ,

שעי"ז והתקשרות ', עם 'התכללות הקשר לו נפתח

ולזכות לעלות  יכול ועי "ז  שבסוד ' 'פשט בחי '

התוס' דברי  בתוך וגנוז  הטמון  והיחוד  הסוד ולמצוא

והיחוד ) הסוד  לעמקות  לעלות  יכול  שבסוד .(שמהפשט

 úðáäå  úåðååëä ïéðòá òîùðì  äùòð úîã÷ä

äìá÷ä ãåîéì

ãåò [ àëבנ"י שהקדימו מה בענין דיבר

רמז  מכאן  שיש לנשמע, נעשה

ענין  להבנת  כראוי  נכנסו  לא שעדיין לאלו 

יכולים  שהם דרך  יש  ובכ "ז הקבלה, פנימיות 

לעסוק  להתחיל היינו  לנשמע, נעשה להקדים

ה'פועל  בחי' [שהוא בפועל היחודים בעבודת 

הגר"א  כדברי הקבלה לימוד מכל למעשה' יוצא

היינו שהמעשים מחכמתו , מרובים מעשיו  על

שיהיו אפשרות שיש  ג"כ  מזה וחזינן  היחודים,

מהשגת מרובים היחודים היינו  המעשים

ל'נשמע' לבסוף יזכה המעשה ובזכות  החכמה],

הענינים  הבנת  פנימיות  להבין ולבו מוחו  שיפתח

זצ"לכדבעי  שרעבי מרדכי ר' הרה"ק  דרך  היתה (וזו

והיחודים  הכוונות לעבודת  תלמידיו מכניס שהיה

הענינים  בהבנת  המהלך כל שהבינו קודם עוד בתפלה

.כדבעי)

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

זקה"ק ג. מפ"ק ששמע אאמו"ר מכ"ק  שמעתי שם, חיים ז "ל דברי זי"עבעל יחוד [מצאנז] יש תוס ' של דיבור כל שעל
פר' ררעוין (רעוא עכד"ק . יחודים ב' תוס' כל על יש  חגיגה ושבמס ' היחוד, את לייחד יש התוס ' דברי כוונת  על לעמוד ובכדי

(21 עמ' תשנב ניסן ב'צאנז' מובא תשכח  שמות 



לנפשך  חכמה דעה טז 

àגדול פלאונשמתי פלאאיש אני 

áåúë מוהר"ן רנ"ו)בחיי  "שמעתי(אות  –

ונשמתי פלא איש  אני שאמר : בליפוויץ

מהו וגם כאן. הלשון  כפילות וצ"ב גדול." פלא הוא

"נשמתי " ובין  "פלא", שהוא "אני " בין החילוק

גדול"? "פלא שהיא

 ì"éå יותר הוא הצדיק  של הגשמי  שהגוף  בהקדם,

על  אמרו  אחרים. אנשים של מנשמות  קדוש 

היה  שלו  שהגוף  זי"ע מליזענסק אלימלך  ר ' הרה"ק 

גם  אנשים. אלף של הנשמות כמו  שהיה מזוכך  כ"כ 

כמו קדוש שלו שהגוף אמר  זי"ע מגיד הקאזניצער 

גדולים  צדיקים כמה היו ואכן  אחרים. של נשמות 

לקדש  שנים כמה של גדולות  עבודות ע"י  שזכו

גופם. את ùåãéçולטהר  äéä ì"æ åðéáø ìáà

åì úåàìî éðôì ãåòù ,ì"ðä ïéðòá àìôåî

 éøîâì ùåã÷ øáë åôåâ  äéä åééçì  äðù  íéøùò,

כשהם  רק  הזאת למדרגה שזכו  אחרים צדיקים כמו

בימים. באים היו

 éðà"רבינו של שגופו  הגוף , מצד  זה – פלא" איש 

בחי ' על מרמז 'אני' מאד. קדוש  היה ז"ל

הגוף בחי' שהיא הגנוזה מלכות , למלכות (מקושר

–ברדל"א) גדול" פלא הוא "ונשמתי ועי "ז  .

יותר  עוד ולהשיג להתעלות יכולה שלו שהנשמה

ויותר .

äðäå יחודים יחודים: מיני  ב' שיש  לדעת צריך

ממטה  שהם הבעל-שם-טוב, בדרך

ממעלה  שהם האריז"ל, בדרך  ויחודים למעלה.

שבזוה"ק  היכלות הפרקי כל שייכים áלמטה.

שזהו למעלה, ממטה יחודים של הראשון למהלך

מלאכים הוא בחי ' היכלות  פרקי של העסק  (כל

שם  שכתוב כמו והיכל, היכל  כל של  הקדושים במלאכים

של בזוה"ק ) השני  המהלך  את לנו פותח וזה .

דהיינו האריז "ל, דרך שהוא למטה ממעלה היחודים

נשמות "שמע בחי' שמע, קריאת ע"י נעשה (וזה

עבודת ואריך, דעתיק יחודים שהם ישראל...אחד",

.ההתבוננות )

åäæåנסתרות עם התורה נגלות של הקשר  ג"כ 

הוא התורה. ה' תורת  של העיקרי  החלק 

מבלי ולהבינו להשיגו  א"א אבל הנסתר . חלק

ממטה  הולך הנגלה חלק  ג"כ. התורה נגלות

ממעלה  שהולך  הנסתר  חלק  משא"כ  למעלה,

למטה.

àåäåימי øîåòäענין  úøéôñ ל"ב יש כי  .

בינה. שערי חמישים ויש החכמה, נתיבות

א"א  אבל החכמה. נתיבות  ל"ב הוא שבהם העיקר

הבינה. שערי  לחמישים שייכות  בלי  אליהם להגיע

רשב"י, הילולת בעומר , ל"ג עד  הספירה מתחילת 

אחד  נתיב החכמה, נתיבות  ל"ב כנגד יום ל"ב יש 

הספירה. ימי עיקר הם ואלו  יום, שבכלבכל (הגם

שערים, נ ' וגם נתיבות ל "ב גם מתקנים הספירה תקופת 

הוא  החכמה נתיבות ל"ב של  התיקון זמן עיקר אעפ"כ

הספירה.) של  הראשונים ימים ל "ב ועכ "ז באותם

ביחד  שכולם הספירה, ימי  שאר כל גם צריכים

_________________________

שליט "א.א. הרבי בבית שב"ק , ליל תשע "ו. בהר-בחוקתי פרשיות

הוא ב. היכלות  פרקי ספר פקודי). סוף עד כמעט  (רמה. פקודי ובפרשת מה.), עד (מא: בראשית  בפרשת  הזוהר: היכלות עיין

אייזנשטיין. המדרשים באוצר ונדפס גדול, כהן ישמעאל לר' מיוחס  מדרש 



גדול  פלא ונשמתי פלא איש יז אני 

שערי נ' ע"י ורק  בינה. שערי לחמישים מקבילים

למעלה)הבינה ממטה נתיבות(בחי' ל"ב אל זוכים

למטה)החכמה ממעלה .(בחי'

 äæå' בחי éàçåé øá ïåòîù ' øå  øîåòá â"ì

 ò" éæעמודי תר"ך  יש שבכתר  לדעת יש הנה .

"כתר")אור מבאר â (גימט' זי"ע הגר "א רבינו .

הג"ר  עד  עולה המלכות ספירת  קודש  שבת שבכל

נתיבות (כח"ב) ל "ב לוקחים ואם . äîëçä'נ עם

אורותäðéáä שערי תר "ך עם אז øúëäוביחד  ,

וגימטריה  אותיות  שהוא תש"ב, יש הכל סך 

" úáù לכל המלכות  עליית  הוא השבת ענין כי ."

כאמור . הג"ר ,

 äæå" הגר"א: דג"ר ,úáù לשון נהורין מנין  .

ולכן  עבד , של הוא החול וימי בכסא, ומקננן

אין  שבת  אבל שפחה, של הלילות וששת  תעבוד,

שעולין  הע"ס , כל שכולל שביעי , ג' רק  ולילה, יום

שביעי." ונקרא לשביעי , [ערךזו "ן  הגר"א (ליקוטי

ãשבת ])

 äî– 'שבת שם, כתב מה הוא לענינינו  שנוגע

היא  שבת שגימט' כלומר  דג"ר ', נהורין  מנין 

ל"ב  עם בינה שערי  נ' שהם הג"ר , כל של חשבון

הכתר , של אור  עמודי  תר"ך  עם חכמה נתיבות

י "ל  פרטות וביותר אליהם. עולה המלכות שספירת

דישסו"ת חג"ת  חלק  בז"א נכנס  שב"ק  שבליל

ליכנס (בינה) דישסו"ת  חב"ד גם נגמר השבת , ביום .

עילאין  או "א ובאים במנחה (חכמה)בז"א ואח"כ  .

וכו ' אנפין  לאריך  מגיעים ושל"ס  שבת  .(כתר)של

 íåé בר שמעון  ר ' הילולת יום הוא בעומר ל"ג

בדרגת היה הקדוש  רשב"י זצ"ל. יוחאי 

הג"ר  להשגת  זכה והוא החול, בימי  אפי' השבת

ביחד , ובינה חכמה כתר של האורות תש"ב ולכל

השיג  שהוא ובגלל 'שבת '. בגימטריה שהם כנ"ל,

לא  כלל, להתענות צריך  היה לא אלו, דרגות  כל

האידרא  בדברי  כמבואר בחול. לא ואף  בשבת

ע"ב)זוטא רפ"ח דף דברים הקודש  וזל"ק :(זוהר ,

àúaLa" ּדהּוא ּדמנחה, ּדצלֹותא ּבׁשעתא §©§¨§©£¨¦§¨§¦§¨§

את ּגלייא  מתערין , ּדינין ּדכל ¨§©§¦¦¨§¦¦¦¨§¨¦עיּדן 

רחמין  ואׁשּתכחּו ּדינין , ּכל ואתּכפיין מצחא, ¦£©¨§§¦§¦¦¨¨§©§¦§¨§¦©האי 

ּדינא, ּבלא ׁשּבת אׁשּתכח ּכך  ּובגין עלמין . ¨¦¨§¨©©§§¦§¨¦§¦§¨§ª§ּבכּלהּו

ּדגיהּנם  אּׁשא ואפי ּלּו לתּתא. ולא לעי ּלא ¨¦¥§¨¤¦£©¨©§¨§¨¥§̈לא

אשתכך )אׁשּתקע חּייבּיא.(ס''א ונייחין  ּבאתריּה, ¦§§©§©§¥§©§¦©¨©¨

ּבׁשּבתא. ּדחדּו נׁשמתא אּתֹוסף  ּדא ¨§©§¥§¨§§¦©¦¨©§ועל

 éòáe ּדׁשּבתא," סעּודתי  ּבתלת למחּדי נׁש ּבר  ¨¥©¨§¤§¥¦§©§¨¥§©§¨

ּכללא  וכל מהימנּותא, ּכל ¨¨§¨§¨§¥§¨¨§ּדהא
_________________________

ספירה ג. במציאות "...עוד וז "ל: שלישי) פרק  ח  (שער רימונים בפרדס עליהם דיבר הרמ"ק  הכתר, של אור עמודי תר"ך  בענין

הוא  הא"ס  אם בשער שבארנו כמו ההתגלות  ראשית החכמה נקרא התעלמותה שמרוב עד ההעלם תכלית נעלמת  היותה עם זו

אל  הראשון והמגלה כת "ר. כמנין אור עמודי תר"ך זו בספירה היות  מנביאינו שקבלו וזקנינו חכמינו לנו גלו עכ"ז פ"ג. הכתר

מילולך, ראש שהם אור עמודי ועשרים מאות בשש  אקראך  שם וז "ל: הנחמדה בתפלתו הקנה בן נחוניא רבי הוא הזה העניין

מבפנים  מלאים והם הגוף , בתוך כנשמה זה בצד זה ועומדים הספירות , בכל החיות יתמשך  ומהם מעלתך, לרום תיקון שהם

דבריו. בהמשך  עיי"ש  וכו'." וכו' ובחיצון ומבחוץ

עמודי  תר"ך יש הכתר, בספירת  כי נודע , הנה – וגו'" יראתי שמעך שמעתי "ה' ב): ג, חבקוק  (ספר הפסוקים בשער עוד ועי'

בימינו  בא"א, באחיזתם שוים שניהם או"א כי כנודע, בבינה. אורות וי"ש  בחכמה, אורות  י"ש ונחלקים כתר. כמנין אור,

גורמים  העונות וכאשר תרומה. בפרשת בזוהר כנזכר תחתיה, אשר בחג"ת  מתחלקים שבאימא, אורות  הי"ש  ואותם ובשמאלו.

ביושר, באבא אשר הראשונים י"ש בו נרמזו הזה, הפסוק בר"ת ולכן י"ו. בגימטריא והם קר"י, נקרא אז  הקליפות, בהם ונאחזים

שחבקוק ולפי הנקבה. של ביש הוא הקליפות, אחיזת  מקום כי 'יראתי. 'שמעך  ר"ת בהפוך , שבאימא והי"ש  'שמעתי. 'יהוה בר"ת 

יראת." שמעך כמ "ש  מאד, ירא היה שבנוקבא אלו יש מן

קח.ד. בא"י בלהגר"א גם מובא



לנפשך  חכמה דעה יח

לסּדרא  נׁש ּבר ּובעי אׁשּתכח, ּביּה ¨§©§¨©¥¨©§§¦¥¨§¥§¦ּדמהימנּותא,

ּולמחדי ּדמהימנּותא, סעּודתי ּתלת ּולמיכל ¥¥§¨§¥§¦¥¨§©§©¥§¨ּ̈פתֹורא,

§ּבהּו.

 øîà",ּדהכא אּלין לכל עלי אסהדנא ׁשמעֹון , רּבי ¨©¦¦¦§©§©§¨¨©§¨¦¥§¨¨

סעּודתי, ג' אּלין ּבטילנא לא יֹומאי מן  ¥¨§¥¦¨§¦¨¨¨¦¨§ּדהא

ּבׁשּבתא. לתעניתא אצטריכנא לא ¨§©§¨¦£©§¨§¦§§¦¨¥¦§ּובגיניהֹון

ׁשּכן  ּכל אצטריכנא, לא אחריני  ּבי ֹומי  ¥¤¨¨§¦§§¦¨¥¦£©¥§¦£©ואפי ּלּו

למהימנּותא  זכי ּבהּו, ּדזכי  ּדמאן  ¨§¥§¦¥¨§¥¨§©§¨§©§ּבׁשּבתא.

סעּודתא  וחד, ּדמטרֹוניתא. סעּודתא חד, ¨¨§©§¨¦§©§¨¨§©¨¨¥§ׁשלימתא.

קּדי ׁשא, ּדעּתיקא סעּודתא וחד , ק ּדיׁשא. ¨¦©¨¦©§¨¨§©§¨¦©¨§©§ּדמלּכא

ּבהּו יז ּכי עלמא ּובההּוא סתימין. ּדכל §¥§¦¨§¨©§¦¦§¨§¨¦§סתימא

אתּכפיין  ּדינין  ּכל אתגלייא, ּכד  רצֹון  האי ¨§©§¦¦¦¨¨§©§¦©¨©¥¦§לאּלין .

¥§§¦מּׁשּולׁשליהֹון ."

øáñääå הן שב"ק של סעודות השלש כי  הוא

ועתיקא. ז"א, נוק ', – מדרגות הג' כנגד 

מאלו סעודה שום מעודו ביטל לא ז "ל שרשב"י  וע"י

הכח"ב  בחינות לכל זכה הוא שבת, סעודות הג'

אורות תש"ב שלימות שהם בשבת , שמאירים

להתענות הצורך  לו  היה לא ואז "שבת". בגימט'

קדושת בבחי ' קודש  היו חייו ימי שכל בחול, אפי'

נהירין  התש"ב כל ועם הג"ר  שלימות  עם השבת

בשב"ק . äשמאירים

_________________________

פסח ה. של הראשונה בלילה לעצרת . פסח בין התקופה ענין ג"כ שזהו הנ "ל כל ע "פ להוסיף  נראה אפשר בדרך  הכותב: אמר

בפרצופי עוסקים אנחנו הספירה ו בינהובימי ראשון) וגדלות  השבועות חכמה(קטנות  חג וביום בליל כנודע. שני) וגדלות  (קטנות

בפרצוף  הוא וע"כ הכתר העסק "שבת", גימטר' תש "ב הוא כח"ב, אורות  כל כולם, וחשבון סתימאה). וחכמה אוירא (גולגלתא,

ׁשּבת ֹות  ׁשבע  הּתנ ּופה עמר את  הביאכם מּיֹום הּׁשּבת  מ ּמחרת  לכם "ּוספרּתם התורה, לשון ומובן השבת. לבחי' שייכים אלו ¨©©¤¨§©¤Ÿ¤¤£¦£¦¨©©©¢¨¦¤¨¤§©§ימים
פסח  של הראשון טוב ליום שקרא טז ), טו, כג: "(ויקרא וגו' יֹום חמ ּׁשים ּתס ּפרּו הּׁשביעת  הּׁשּבת מ ּמחרת  עד ּתהיינה. ¦¦£§§¦¦¦§©¨©©©¢¨¦©¨¤§¦Ÿ¦§ּתמימת

אורות  תש "ב לשלמות  שייכת  זאת  תקופה שכל משום והוא שבתות ". "שבע  כתב שבועות " "שבעה לומר במקום וגם שבת . בשם

עלמא  "ודכולי וז"ל: ע"ב, פ "ו שבת בגמ ' כדאיתא השבת , ביום היה בעצמו תורה מתן שיום מצינו ועוד שבת . גימט ' הג"ר, של

את  זכור העם אל משה 'ויאמר התם וכתיב כ-ח), (שמות  לקדשו' השבת יום את 'זכור הכא כתיב לישראל. תורה ניתנה בשבת

עלייה  יש  השבועות חג שהוא החמישים ביום כי יום." של בעצומו כאן אף יום של בעצומו להלן מה ג). יג, (שמות  הזה' היום

בשבת  ניתנה והתורה השבת בחי' והוא "שבת ", הוא אורותיהם שחשבון הכח "ב כל לנו ויש הג"ר, כל ונשלם הכתר למקום

וא"ש. לכ"ע,


