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 úåøàáä  úøéôç úãåáòá  ìéçúä  åðéáà  íäøáà

 êéùîä ÷çöéå '÷ä  úåëìîä ïå÷éú àåäù

äøåú éùîåç 'ä ãâðë  úåøàá 'ä øôçå  äãåáòä

 íòè' ו בבחי' ואלה בתיבת הפרשה התחלת 

ראשון ענין  על הק')מוסיף אלשיך  ,(עי'

צדיקים  ל"ו וה"ס ל"ו  בגי' עולה אל"ה דהנה

על  מוסיף וו' הבארות, בחפירת תמיד שעוסקים

כי אברהם, של הבארות  חפירת שהוא ראשון  ענין 

ויצחק  הבארות , חפירת בעבודת  התחיל אברהם

סוד  והנה הבארות . חפירת של העבודה המשיך

חפירת ענין  וכל הק', המלכות בחי ' הוא הבאר

מדרגות, בכמה המלכות  תיקון  ענין הוא הבארות 

הוא  לחפור אבינו אברהם שהתחיל הבאר ובחי'

תיקון  של הראשונה המדרגה שהוא דב"ן  ב"ן  בחי '

סתמו פלישתים ואמנם באר , הנקרא דנוק ' יסוד 

ואח"כ  ע"ה, אבינו אברהם שחפר הבארות את 

ג' וחפר אביו של הבארות  בחפירת המשיך יצחק 

עוד  חפר ואח"כ  ורחובות , שטנה עשק שהם בארות 

ב' עוד  שחפר איתא ובחז"ל שבע, באר שהוא באר

חמשה  כנגד בארות חמש  סה"כ  שהם בארות 

הה' בחי ' הם מה להבין  וצריך תורה, חומשי 

בחינת והשלים אבינו  יצחק  שחפר  בארות 

ע"ה. אבינו אברהם אביו שחפר  הבארות

íéðåòøæ 'ä äá  íéòøåæù äùù ìò äùù äâåøò

 àåäù åðéáà íäøáà øôçù ïåùàøä øàáä ñ"ä

'÷åðã ï"áã ï"á 'éçá

 äðäåצבי בעטרת דף איתא תרומה  זוה"ק (על 

הספר בדפי ואילך  רט"ז  מדף ע "ב , קל"ו

המשנההנדמ"ח) מ"א)בסוד פ "ג  ערוגה (כלאים

זורעים  טפחים, ששה על טפחים ששה שהיא

רוחות בארבע ארבעה זרעונים, חמשה בתוכה

טפח, גבוה גבול לה היה באמצע. ואחד  הערוגה

גבול  כל על שלשה עשר, שלשה בתוכה זורעין

על  ששה ערוגה דסוד ע"כ . באמצע, ואחד  וגבול,

הק' השכינה של הבאר  בחי ' סוד הוא טפחים ששה

וב' צירין  מב' הנעשה דנוק' ביסוד סתומה ם' שה"ס 

בע"ח כמבואר  פ "ג )דלתות ל"ח  ציר à(שער  וכל ,

_________________________

נבנית א. שמהם האבנים סוד  שהם אתוון, כ"ב הם שבעיסתן השאור כולם האברים כל הלא כי הוא, הענין שם: ע "ח וז"ל
בה  ונתן המלכות  כשנצטיירה ואמנם כפולות . וחמשה אותיות כ "ב  שהם אותיות, כ"ז בתורה ששיש ידעת וכבר הבית,
נרשמים  דדכורא אתוון כ "ב  זה דרך ועל רשומן, נשאר ושם שלה ביסוד  אותיות  הכ"ב ונחתמו האירו הנה אותיות, הכ "ב 
גם  אתוון, מכ "ב  כלולה יוצאה הטפה ומשם בזוהר, כנזכר אותיות  כ "ב  וי"ש ההוא במקום וישכב  שכתב  כמו  שלו ביסוד 
צורתה  ד' צורת כי והוא וכו', שבאשה דלתות נעשין אתוון הכ "ב  מן ואמנם וכו'. דידה אתוון כ "ב  נרשמין דנוקבא ביסוד 
הוא  האשה שברחם הדלתות  ואמנם הד '. שאחורי עוקץ הוא י' ואות  ומחברם, ווי"ן הב ' באמצע הוא הי' כי ווי"ן, וב' י'
ווי"ן  לב ' קיום אין כי עליו, סובבת הדל "ת  שכל  הדל "ת  ציר סוד הוא ווי"ן ב' שבין י' ואות שבארנו, הדל"ת זאת סוד
נרשמו הנוק' ברחם כי ש', באותו שיש קוין ג' שהוא ש', גימטריא וצי"ר ווי"ן, ב ' סובבין שעליו  הציר שהוא י' באות  אלא
וכמבואר  שרים חפרוה באר וז"ס  ש', צורת חג"ת שהם עליונים מהאבות אליה נמשך  וזה כנודע, חג"ת  שהם קוין הג' כל



לנפשך  חכמה דעה ד

האבות  שהם והנדיבים שרים ע"י נעשה המ"ן ואמנם וכו'. בור ולא באר הנקרא מ"נ  המעלה שבה היסוד  סוד  והוא שם,
נעשה  מהם חג"ת , שהם הרמה יד הגדולה יד חזקה יד שהם עליונים הידים מן וכו '. ש' צורת  שהוא חותמם בה שחקקו 

וכו '. י"ד ש' שהוא שדי שם
הענין  וסוד ציריה עליה נפהכו  כי וכן בטני דלתי סגר לא כי כמ"ש באשה יש דלתות  וב ' צירין ב ' כי לענין ונחזור שם:
וב' צירים ב ' יש ולכן בע "ה כמ"ש כפולין הם האתוון אלו והנה א'. וציר דל"ת נעשין הם הנ "ל  אתוון כ "ב  שאלו הוא
הרי  וכו '. הולד יצירת של יום מ' סוד הם ואלו  המשרה לםרבה של ם' כזה סתומה ס ' צורתם יהיו  יחד וכשתחברם דלתות 
עצמו , הכלי אינו  המ"נ  כי המ"נ, נתונין זה כלי ובתוך  הולד, את  בתוכו  המקבל  הכלי סוד  שהם שברחם דלתות סוד  ביארנו
יש  ולכן המ"נ, הם מנצפ "ך  אותיות  וה' דלתות, הם אותיות הכ"ב כי באופן הכפולות. מנצפ "ך  אותיות ה' סוד  הם אבל
נצטייר  הולד בציור ואח"כ  דמנצפ "ך , ה' אלו  הם מ"נ מעלה וכאשר הכפולים, מנצפ "ך  ה' לאלו אותיות  כ"ב בין הפרש

אתוון  הכ"ב כל שבה ע "י ה"ג סוד  הם מנצפ "ך  אותיות  ה' ואלו  הנ "ל , סתומה מ' כנגד יום מ' עד הולד  ציור אין לכן ,
כנ"ל. חותם וזהו דז"א חמות הנקרא מבינה לה נמשכין שהגבורות וידוע  שם, ונרשמות שלה ביסוד  שיורדין

מאחורי  עוברים היו  כי ז"א, ע "י  וכ"ז הה"ג, בה ונתנו בה המוחין נמשכו  מתחלה כי והענין דלתות ב ' הם איך נבאר ועתה
הם  והמ"ן והציר הדל "ת  אלו כל  כי המנצפ "ך , שהם והמ"נ א' וציר א' דל"ת שלה ביסוד נרשמו ואז אליה, ולחוץ ז"א
ז"א, מאחורי המלכות  כשננסרה והיא אחרת , בחי' לה יש עוד ז"א. ע "י המלכות  שקבלה מנצפ"ך של וה' אתוון הכ "ב  סוד
ונכנסין  ראשו , על לחוץ ויוצאין מז"א המוחין הסתלקות סוד  שהוא בארנו ושם הנסירה, ענין ר"ה בתפלת כתבתי וכבר
ידו על  מקבלת  כשהיתה מתחלה כי מאחוריו , דז"א הנוקבא ננסרת  ואז מאחוריו , הנוקבא בראש מוחין עם אמא של  הנה"י
הנסירה  בעת אז ואמנם הז"א. מן ונפרדת  ננסרת היא עצמה מאמא המוחין כשלוקחת עתה אבל  אב "א , עמו  דבוקה היתה
לוקחת  ועתה מחיצות, ע"י האור תמצית היה מתחלה כי קץ, אין עד  מבתחלה גדולה יותר בהארה ב ' פעם המוחין לוקחת
מנצפ "ך וב ' צירין וב' דלתות  ב' לה יש ואז התורה, אותיות כ"ז אותן ב' פעם לקחת וחוזרת  לתקן נגמרת ואז עצמן, המוחין

שם. ע"ח  עכ "ל  וכו ',
שנמשכים  דאחור מוחין ידי על בתחילה הוא הנוק' בנין סדר הנה בע "ה. המאמר המשך  שיובן כדי בקיצור הענין וביאור
באלפא  הנוק' בנין וה"ס  אב "א, דבוקה באחוריו נבנית ועי"כ  החזה, נקב דרך  דחלקה מהמוחין אליה מאיר והוא להז"א,
הנקרא  הראשון, חותם שהוא ראשון ודלת ציר לה ונעשה ביסודה אתוון הכ"ב כל  נכללים בנינה ובגמר דאטב "ח, ביתא
גבורות  ה' ניתן הראשון זה ודלת ציר ובתוך  שבה, ביסוד  שהוא שבה ציון בנקודת  בתחילה ניתן זה חותם ואמנם ירושלים,
דאימא  דצלם המוחין ונכנסין הדורמיטא בסוד מהז"א המוחין מסתלקים ואח"כ  דב"ן. ב "ן בחי' נקרא זו  ומדרגה מנצפ "ך ,
נכללים  הנסירה ובגמר וננסרת, ז"א ידי על  שלא מאימא דאחור המוחין עצמות מקבלת ועי"כ הנסירה, בסוד הנוק' בתוך 
והחותם  ביסודה, ניתן והוא ציון, הנקרא השני החותם שהוא שני ודלת ציר לה ונעשה ביסודה, מאימא שקיבלה אתוון הכ "ב 
וחותם  מנצפ"ך. גבורות ה' עוד ניתן זה חותם ובתוך שלה, מלכות לבחי' שהוא למקומו  נדחה ירושלים הנקרא הראשון
בחי' והוא סתומה, ם' בה נעשה דמ "ה וב"ן דב"ן ב"ן שהם החותמות  ב' ידי דעל ונמצא דמ"ה. ב "ן מדרגת נקרא השני

המלכות של הכלי חיצונתיקון הכלי)(בבחי' וניתן יות  דכלי יחוד  בסוד מזדווגים ושם או "א לחיק זו "ן עולים הנסירה ואחר .
מוחין  להם ונמשך למקומם זו "ן חוזרים דכלי היחוד  ואחר דב "ן. מ"ה נקראת  זו  ומדרגה בעלה, בה דשביק רוחא ההיא בה
בכל  עי' דמ"ה. דמ"ה המדרגה בחי' שהוא השלם היחוד  נעשה בנינם ובגמר הפנים, בצד המלכות  נבנית  ואז דפנים, חדשים

ואכמ"ל. ק"ך  סימן דוד  בחסדי זה
פלישתים  סתמום ואמנם דב "ן, ב "ן בסוד ראשון ודלת  הציר בחי' שהוא הבאר בחפירת התחיל  אבינו  דאברהם מו "ר ומבאר
הבארות  וב' ורחובות, שטנה עשק שהם בארות  ג' וחפר יצחק חזר ואח"כ  כ "ע , ממלא ללא כ"ע  סובב מדרגת ידי על היה כי
מלחמה  זה על  היה ואמנם דמ"ה, וב"ן דב"ן ב "ן בחי' והם החותמות , ב' שהם הדלתות  וב' הצירין ב ' בחי' הם הראשונות
שהוא  דב"ן מ"ה של השלישית  המדרגה בחי' והוא רחובות, שהוא הג' באר חפר ואח "כ בשלמות, נתקן ולא הפלשתים עם
במדרש  איתא ואמנם רע, יגורך לא שם אשר או"א בחי' למעלה נעשה זה יחוד כי מלחמה היה לא ובזה דחיק, היחוד
הב "ן  של  התיקון להשלים בארות ב' עוד  וחפר חזר רחובות , שהוא הג' באר שחפר דאחר מו"ר ומבאר בארות, ה' שחפר



תשע"ו  תולדות פר' השל"ס

כ"ב  בסוד כ"ב שעולה ווי"ן וב' י ' אות  ה"ס  ודלת 

מנצפ "ך  גבורות ה' בה ניתן  ושם דאורייתא, אתוון 

על  שמרמז  ערוגה סוד וזה בע"ח. עי"ש וכו '

לרוות מים אפיקי  על תערוג כאיל בבחי ' המלכות 

בסוד  טפחים ששה על ששה וסוד בחסדים, צמאונה

ו ' פעמים ו ' וה"ס  ודלת, ציר בכל שיש ווי "ן  ב'

שהם  ודור, דור  שבכל צדיקים ל"ו בבחי' ל"ו שעולה

הק ', השכינה של הבאר  את החופרים הצדיקים

וסוד  הי"ת , בעבודת האמיתית הדרך למצוא

הרמב"ן  שביאר כמו המקדש  בית  כנגד הבארות 

בתי ג' כנגד  שהם יצחק  שחפר  בארות ג' בסוד

ה' בסוד זרעונים חמשה בה וזורעין מקדשות ,

פעמים  ה' אח"כ יומשך ידם שעל מנצפ "ך גבורות

פב"פ . בהיותה בראשית דמעשה אור

äðäåחפירת בעבודת התחיל אבינו  אברהם

ואל"ה  הפרשה מתחיל ולכן  הבארות,

שהתחיל  החפירה שהוא הראשונים על מוסיף 

העולה  ו ' פעמים ו' הערוגה בסוד אבינו אברהם

אבינו אברהם שחפר  הראשון הבאר ובחי ' אל"ה,

דנוק' היסוד  בתיקון ראשונה מדרגה בבחי ' היה

ראשון , ודלת  ציר בסוד  דב"ן, ב"ן  בחי' שהוא

הבאר  את עמוק יותר  לחפור  יצחק  המשיך  ואח"כ 

שני. ודלת ציר  שהוא דמ"ה ב"ן  בבחי '

ò" ë ááåñ ìù éåìéâä êéùîä åðéáà  íäøáà

ò" ë àìîî ìù éåìéâä êéùîä åðéáà  ÷çöéå

 àåä  ò" ë àìîî àìì  ò" ë ááåñ ìù êøãäå

 ï"áã ï"á 'éçáá  äëåîð  äâøãî

 äðäã כל סובב של הדרך מגלה אבינו אברהם

ממלא  של הדרך מגלה אבינו ויצחק עלמין ,

עלמין  דסוד כל שרה חיי חכמה  בדעה  לעיל היטב (עי'

המדרגה  בבחי' עילאין  או"א כנגד ושרה אברהם

בבחי' ישסו"ת כנגד  ורבקה  יצחק וסוד  כ"ע, דסובב 

דימין קוין ב' והם עלמין , כל ממלא של המדרגה 

היחוד  שהוא  האמצעי קו כנגד אבינו ויעקב  ושמאל ,

עצם) דבקות בסוד  וסובב  כ"ע דממלא  שסובב ואף  ,

שלא  זמן כל מ"מ כ"ע, מממלא גבוה יותר הוא

המדרגה, בשלמות  הסובב אין הממלא נתגלה

רק  הוא אבינו  אברהם שחפר הבאר  טעמא ומהאי

החזיק  [ולא דב"ן, דב"ן  הראשונה מדרגה בבחי '

צריך  היה ואח"כ פלישתים, סתמום כי זה באר

אביו אברהם שחפר  הבארות  ולחפור  לחזור יצחק 

כדלהלן ].

 ïéå÷ 'â íä  äâåøòá íéòøæðä íéðåòøæ ' ä ãåñ

 úåèøôáù  íöòå ááåñå àìîî  íäù ú"âçã

íäù ï"åæì íéëùîð íäå  åðéáà íäøáà úâøãî

ä"åð 'éçá

 äðäå הראשונה בזריעה התחיל אבינו אברהם

ב"ן  של המדרגה והוא העליון, השדה של

בחי ' שה"ס  ששה על ששה ערוגה בבחי' דב"ן 

כ"ע  הסובב בחי ' לגלות  העוסקים צדיקים הל"ו 

אלקי בסוד  ימין  קו  בחי' כנגד והוא בעולם,

יכולים  ששה על ששה בערוגה והנה אברהם,

כי באמצע, ואחד  רוחות בד ' ד' זרעים חמש  לזרוע

הדרך  והוא אור , פעמים ה' בסוד הם זרעים ה'

אברהם  של בדרך נכלל ולכן  הדרכים, כל הכוללת 

של  הדרך  גם בפרטות בו נכלל כי  זרעים ה' אבינו

שהוא  יצחק של והדרך  כ "ע, סובב שהוא אברהם

האמצעי קו  שהוא יעקב של והדרך  כ"ע, ממלא

טיפין  ג' הם ובכללות  אלקית, עצם בסוד המיחדם

גווני ג' שהם ויפת חם שם בסוד קוין ג' כנגד 

צריכים  אלו בחי ' ג' אך חג"ת , וכנגד הקשת ,

ה' הם והרי  זו "ן , שהם והוד נצח לבחי' להמשך 

זרעים  הה' שהם אור פעמים הה' כנגד  בחינות 

המדרגה  הוא זה וכל הנ"ל, בערוגה שזורעים

_________________________

דמ"ה  היחוד  השלים אבינו יעקב  ואח "כ פלשתים, עם המלחמה עליהם שהיה הראשונים בארות הב' של  דמ"ה והב"ן דב"ן
בקיצור. הענין תוכן זה הבאר. פי מעל האבן הסרת בסוד  דהגאולה השלם להיחוד  השורש שהוא דמ"ה
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עבודת התחלת  והוא דזו"ן, היחוד  של הראשונה

והוא  אבינו, אברהם בבחי ' אמונה עם שמתחיל ה'

וזה  רוחות, הד' כל הכולל האמצעית הנקודה

הראשון . הבאר

 ï"á 'éçáã éðù øàá øåôçì óéñåä åðéáà ÷çöé

 çôè  äåáâ ìåáâ äì  ùéù äâåøò ãåñ àåäå  ä"îã

íéòøæ â"é  äá  íéòøåæù

ë"çàå ב"ן שהוא הב' באר חפר אבינו  יצחק 

ששה  על ששה בבחי' גם והוא דמ"ה

הראשונים, על מוסיף ואל"ה סוד  וזה טפחים,

שהוא  דמ"ה ב"ן  בסוד  עמוק  יותר באר  הוא ואמנם

המדרגה  של הגילוי  והוא שני, ודלת ציר בחי '

ורבקה  יצחק  של המדרגה שהוא עלמין, כל דממלא

של  המדרגה עם משתמשים והם ישסו"ת , כנגד 

עלמין , כל הממלא את לגלות  כדי עלמין כל סובב

ואל"ה  וזהו  דור בכל צדיקים ל"ו בחי' בזה גם ויש

שניה  מדרגה והוא אברהם, בן יצחק  תולדות 

בחי ' הם אלו  בחי ' ושני  ששה, על ששה בערוגה

ב"ן  בסוד דלתות  וב' צירין ב' שהם וירושלים ציון

דמ"ה. וב"ן דב "ן

 äðäå טפח מחיצה גם נעשה השני  הבאר  ידי על

על  שמונה כמו  ונעשית הערוגה, מסביב

ג' שהם זרעונים, י"ג לזרוע יכולים ובזה שמונה,

הי "ג  שהוא באמצע וא' ורוח רוח בכל זרעים

הב"ן  ממתק דמ"ה הב"ן  בחי ' כי  הי"ב, כל הכולל

הפ "ר  ידי  על המתמתקים דינים הש "ך בסוד  דב"ן ,

דוכרין , הם והש "ך נוקבין  הם שהפ"ר  ואפי ' דינים,

דינים  הש "ך סוד  כי הש "ך, את ממתיק  הפ"ר  מ"מ

עלמין , כל סובב של הגילוי  כנגד הם דכורין שהם

של  הגילוי  כנגד הם נוקבין שהם דינים והפ "ר

על  כי עמוקה יותר  מדרגה והוא עלמין, כל ממלא

של  המדרגה עמוק  יותר מתגלה כ "ע הממלא ידי 

ידי על גדולה יותר  המתקה נעשה ולכן  כ"ע, סובב

שרים  חפורה באר וה"ס דמ"ה, דב"ן  השני  הבאר

ויצחק , אברהם כנגד ידים ב' בסוד האבות  שהם

של  המדרגות ב' שהם ויצחק אברהם ידי  דעל

דרך  בחי' שהוא המלכות כלי נעשה וממלא סובב

בסובב  הדבקות ידי על הי"ת  בעבודת  אמיתית

המגלים  צדיקים הל"ו בחינות ב' בכח וממלא

אלו. דרכים ב' בעולם

ì"ðä äâåøòä úåçåø 'ãá íéòøåæù  íéòøæ á"é

 ãâðëå  úåìç á"é ãâðëå ú"åéåä 'â ãâðë

ìëáù íéðåòøæ 'â íéîòô 'ã ñ" äù â"ã  úìéëà

 çåø

ïéðòå הנ"ל הערוגה רוחות בד' זרעים י "ב

הויו"ת ג' כנגד  שהם שם בעט"צ מבואר 

אלו הויו "ת ג' ממלאים וכאשר ימלוך , מלך דמלך 

ג' ורוח רוח ובכל יודי"ן, י "ב בהם יש  הרי ביודי"ן

וכל  זרעים, י"ב שהם ג' פעמים ד ' הם והרי  יודי"ן

י "ב  על בוצעים דתחילה שבת  בסעודת נרמז  זה

הויו "ת, ג' בסוד  שהם אלו זרעים י"ב כנגד  חלות

הג' שהם ג' פעמים ד ' שה"ס  דגים אוכלים ואח"כ 

הוא  וסוד הערוגה. רוחות בד' שזורעים זרעים

שהם  הים לדגי  שבמזל"א הויו "ת מג' להמשיך

וכו', הארץ בקרב לרוב וידגו  הצדיקים נשמות 

מטל  האלקים לך ויתן  נאמר זה ועל עיש "ב.

ומשמני סוד השמים כי  ותירוש . דג"ן  ורוב הארץ

המדרגה  והוא המלכות, בחי ' הוא אלקים לך ויתן 

מגבורה  שהוא השמים מט"ל הנמשך דב"ן ב"ן  של

טלא  נמשך שמשם סתימאה שבמוחא דעתיק 

בחי ' שהוא ותירוש  דגן  רוב מקבלים ואז  דבדולחא,

ב"ן  של המדרגה שהם ד ', פעמים ג' שהוא ד"ג

דרעים  ג' בה לזרוע שיכולים הערוגה בסוד דמ"ה

דאברהם  טיפין הג' סוד שהם רוחות, הד ' בכל

רוח  דכל והיינו  רקיע. מים אור בסוד  יעקב יצחק 

וסובב  ממלא כנגד  שהם זרעים ג' בה יש ורוח

ג' שהוא דג"ן וזהו מדרגה, אותה דפרטות  ועצם

הנקודה  על משפיעים והם רוחות  שבהד' ד' פעמים

הכוללת הי"ג בחי ' שהוא ן ' אות  שה"ס  האמצעית

הי"ב. כל



תשע"ו  תולדות פר' ז של"ס

 øúéá  äìâúî  ò" ë àìîî  ìù éåìéâä éãé  ìò

íéèøôä  ìë  úòéãéá éë ò"ë ááåñä úàù

 àúåòøá ïéîìò ìë ááåñ 'éçá âéùäì  íéìåëé

 àáìã

äðäå באר בסוד  בתחילה העבודה עיקר זה

ב"ן  של המדרגה דאחר שרים, חפורה

של  במדרגה בכללות  האמונה בחי ' שהוא דב"ן 

ב"ן  של למדרגה להכנס  צריך עלמין, כל סובב

של  במדרגה בפרטות האמונה שהוא דמ"ה

תפיסה  מחשבה לית  א"ס  כי  עלמין , כל ממלא

בה  אין  בלבד סובב מצד הדבקות  ולכן כלל, ביה

ולית בלבד  בכללות  אמונה שהוא שלמות 

אך  אמיתית , דבקות  ואינה ביה, תפיסא מחשבה

כל  שהוא עלמין כל הממלא בחי ' שמגלים אחר

עי"כ  לתפוס יכולים הק', והשמות המדרגות פרטי 

תכלית כי  דלבא, ברעותא עלמין כל סובב בחי '

ואף  ב"ה, לא"ס  ידו  על לעלות כדי הוא שם כל

שעולה  ידי על מ"מ ביה, תפיסה מחשבה דאין

בסובב  דלבא ברעותא להדבק יכול לסובב ממלא

וכל  הפרטים כל ידיעת  ידי על דייקא ולכן כ"ע.

בא"ס  אמיתית לדבקות להגיע יכולים השמות 

הוא  האמונה שלמות  באמת כי דלבא. ברעותא

על  הוא לזה להגיע הדרך אך עלמין, כל בסובב

הכלי שהוא עלמין , כל ממלא של הפרטים ידי 

לפחות צריך ולכן כ "ע. סובב של לדבקות להגיע

שכולל  דמ"ה וב"ן  דב"ן ב"ן  של המדרגות  ב'

האמיתית הדרך  התחלת  והוא וממלא סובב

הי "ת. בעבודת 

óàåוימינו ראשי תחת  שמאלו של סוד  שיש

ואח"כ  תחילה הוא שהשמאל תחבקני ,

והימין  כ "ע ממלא בחי ' הוא השמאל והרי הימין,

אמת, דשניהם הוא הענין כ "ע. סובב בחי '

ציון  למקום תחילה נכנס  דב"ן  ב"ן  שהוא דירושלים

ציון  בחי ' נתקן ואח"כ דמ"ה, דהב"ן המקום שהוא

למקומו דב"ן ב"ן  בחי' ונדחה דמ"ה, ב"ן שהוא

ירושלים ומלכות שהוא יסוד בסוד  החותמות  ב ' (והם 

רק דנוק') כי לסובב, קודם הממלא אחת בבחינה כי .

אחת בבחי' אך  הסובב, מתגלה ממלא ידי על

להכנס  תחילה שצריך  כנ"ל לממלא קודם הסובב

לבחי ' לרדת  ואח"כ  ימין , קו  בסוד סובב לבחי '

ממעלה  של דרכים ב' והם שמאל, קו שהוא ממלא

הוא  הדרך ובכללות  למעלה, ממטה או  למטה,

הוא  הדרך  מדרגה כל בפרטות אך  למטה, ממעלה

כבר  כמשנ"ת למעלה חיי ממטה בפרשת  (לעיל

כדישרה) עת בכל צריך  מדרגות  ב' אלו  ועכ"פ  .

להיות דהיינו  הק', השכינה עם שייכות שיהיה

שהכלא  ולדעת  כ "ע סובב בבחי' ב"ה בא"ס דבוק

בכל  ולהתדבק  ביה, תפיסא מחשבה ולית לקות 

ב"ה, א"ס  הוא שהכל ויהיה הוה היה בבחי' הוי"ה

המדרגות פרטי לכל להכנס צריך  מאידך  אך

הארץ  ועל ממעל בשמים הקב"ה בהם שמתגלה

מתגלה  ששם הכבוד מכסא למעלה דהיינו  מתחת,

כפי ועולם עולם בכל הכבוד  מכסא ולמטה יותר ,

מדרגתו.

 øçàå ä" îã ä" î úâøãî àåä ïåùàø  úéá

 ãåñ àåäå ï"áã ä" î  úâøãî ÷ø øàùð ïáøåçä

 éãé ìò íéòøæðä ïéçéôñä ãåñá éìëã ãåçé

 øåæçéù äìåàâì äðëää àåäå  íé÷éãöä úåîùð

ä"îã  ä"î úâøãî

äðäå שפע היה בעולם המקדש בית שהיה זמן  כל

הק' התורה המשכת  שהוא הנבואה

שהוא  דוד  בן  משיח של האור והוא בהתגלות ,

היחוד  שלמות והיה דמ"ה, מ"ה של המדרגה

הגנן  הנה הגלות  באורך החורבן  אחר אך  למעלה.

הכלים  שהם הללו  והערוגות  דיליה, בגן  נמצא לא

שהוא  התבואה שיצמיח הגנן  להם אין  לאלקות 

ואמנם  ית "ש , אלקות שישיגו  הקדושה התורה גילוי 

אף  עת  בכל שגודלים הספיחין  של הצמיחה סוד יש 

את ואין  המקדש בית נחרב כי  בגינה אינו שהגנן 

דמ"ה, מ"ה של המדרגה שהוא הנבואה של האור 

סוד  שהוא יוסף בן  משיח בחי' ידי  על ואמנם
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ב  את  הוא לוקח דב"ן , מ"ה של חי 'המדרגה

בסוד  אותם ומצמיח נולדו  שכבר הנשמות 

שכבר  הזרעים מחמת  צומחים שהם ספיחים

שיוולדו ספיחין  בסוד  להעלותם ויכולים נזרעו ,

התורה  שתתגלה כדי אמת  הצדיק  כי  מחדש ,

הנה  תצא, מאתי  חדשה תורה כמ"ש החדשה

הצדיקי של התורות כל את הצדיק מלקט תחילה

בעולם  נמצאים שכבר  הנשמות  בחי' שהוא אמת 

שהוא  העליון  לגן  נכנס  שהצדיק  ובכח מקום, בכל

יכול  שאין  ואף דמ"ה, וב"ן דב"ן הב"ן  בחי '

דמ"ה, המ"ה בחי ' שהוא חדשים פרות להצמיח

מ"ה  של המדרגה שהוא הספיחין  סוד מצמיח מ"מ

סוד  והוא אחר, באופן  מחדש  אותם ומצמיח דב"ן ,

התורות שהוא בעולם נמצאים שכבר  הנשמות 

אמת והצדיק נמצאים, שכבר  הצדיקים של

כל  את  מחדש מצמיח עולם עומדת  שהתורה

ליקוטים. בסוד התורות 

íé÷éãöä úåîùð éãé  ìò íéòøæðä ïéçéôñä ãåñ

 úåøåãä é÷éãö  ìë  ìù úåøåúä éèå÷éì àåä

ìà  íøù÷ì  úîà é÷éãöä éãé  ìò  íéùãçúîä

 ïåéìòä ãåçéä

ïéðòäåפרי מכל בסוד מפאנו הרמ"ע כמ"ש הוא

כל  ללמוד  שצריך  תאכל, אכול הגן עץ

הצדיקים  ואמנם הצדיקים. כל של התורות 

בלבושין  התורה להלביש צריכים היו הראשונים

דלאו צולמא בבחי ' דבי"ע לבושים שהם נוכראין

עיקר  ועתה הבור, בתוך  יוסף  בחי ' ליה, הגון 

זרוע  אור בסוד בזוה"ק  כמ"ש  אמת הצדיקי  עבודת 

חקלא, מחצדי הנקראים הצדיקים שהם לצדיק

אותם  ולהעלות  תורה הסתרי  לקחת  שהוא

אותם  ולקשר  אותם, ולגלות  נוכראין מלבושין 

אחד , נעשים התורות כל שם אשר  היחוד במקום

עתה  לנו  שאין דאף הקודש , רוח של המדרגה והוא

יש  מ"מ דמ"ה, מ"ה של המדרגה שהוא נבואה

מ"ה  של המדרגה שהוא הקודש  רוח של מדרגה

דבר  באותו מדברים הצדיקים כל באמת כי  דב"ן .

שמלבישים  נוכראין הלבושין מכח אך  ענין, ובאותו

שהתורה  נראה הצדיקים, של התורות  על

בין  מחלוקות  שיש  ונראה ולכאן לכאן מתפשטת

הצדיקים  של התורות  שמעלים ידי  על אך הצדיקים,

הולכים  הנחלים כל איך  מתגלה היחוד למקום

אחד . למקום

ä"î úâøãî àåäù  äàåáð  äéä ïåùàø  úéáá

äùòð ïáøåçä øçàå àìî ãéåã ãåñá  ä"îã

 àåäù ï"áã  ä"î ãåñá óñåé éãé ìò ãåçéä

ùãå÷ä çåø úâøãî

ïëìå כ "כ להם שיש כיון  הגדולים הצדיקים

עת בכל ה' את ועובדים לקב"ה תשוקה

שהגנן  אף  לכן  וירושלים, ציון של בקדושה ודבוקים

שהוא  הנבואה אור ואין  בהגן , נמצא אינו

מב"ד  של המדרגה שהוא דמ"ה מ"ה של המדרגה

בבחי' דפב"פ  היחוד  שלמות  שהוא מלא דויד (בסוד

דמ"ה) בן מ "ה  משיח בחי ' ידי על תיקון  יש מ"מ ,

ידי על הנעשה היחוד שהוא דב"ן , מ"ה בסוד  יוסף 

הנבואה  שפע כי יוסף . בחי ' שהם הצדיקים נשמות 

לגלות כדי אך  תצא, מאתי  חדשה תורה סוד הוא

הצדיקי של הליקוט להקדים צריך חדשה התורה

נמצאים  שכבר הנשמות לוקחים שהם אמת ,

וב"ן  דב"ן  ב"ן שהוא העליון לגן  ונכנסים בעולם,

שאי ואף  קיימות, כבר  שהם הערוגות  שהם דמ"ה

לזרוע  יכולים מ"מ חדשות, אילנות לנטוע אפשר

קיים  שכבר  מה את  לקחת שהוא ספיחים, בסוד

דב"ן , מ"ה של המדרגה והוא שוב, אותם ולזרוע

ומחדשים  בעולם נמצאת שכבר התורה שלוקחים

הצדיקים  של הליקוטים בחי ' סוד והוא אותה,

הדורות צדיקי של התורות  כל את שמחדשים

אותם  לכלול ליה, דהגון לצולמא אותם ומעלים

כל  מתייחדים ועי "כ  היחוד , במקום באצילות 

בין  מחלוקת  שום שאין  ומתגלה כאחד, התורות 

הצדיקים.



תשע"ו  תולדות פר' ט של"ס

ä"î ãâðëù úéùéìùä øàáä ÷çöé øôçù øçà

 úåøàáä ï÷úì  úåøàá 'á ãåò øôç ï"áã

ä"îã ï"áãå ï"áã ï"áã  íéðåùàøä

 äæå וחפר חזר  שתחילה אבינו יצחק  עבודת היתה

המדרגה  שהוא אבינו אברהם של הבאר את 

המדרגה  בסוד שניה באר חפר  ושוב דב"ן, ב"ן של

שהם  הראשונות בארות  הב' והם דמ"ה, ב"ן  של

שהיא  השלישית  באר  חפר ואח"כ ושטנה, עשק 

ואמנם  דב"ן . מ"ה של המדרגה כנגד הנהר רחובות

חומשי ה' כנגד בארות  ה' שחפר  בחז"ל איתא

אור  גילוי  היה הבארות חפירת  ענין  כל כי  תורה,

באר  חפר  כאשר  ואמנם הקדושה, התורה

כל  שוב בה נכלל דב"ן מ"ה כנגד  שהוא השלישית 

ודב"ן  דב"ן  דב"ן  מדרגות הג' שהם בארות  הג'

ה' שחפר  בחז"ל דאיתא וזהו  דב"ן, ודמ"ה דמ"ה

תורה. חומשי  ה' כנגד בארות 

ïéðòäåלגלות היה הבארות חפירת דכל הוא,

חומשי חמשה ענין  שהוא התורה אור 

נכלל  והכל יצחק, שחפר בארות  ה' כנגד  תורה

דב"ן  דמ"ה היחוד  שהוא דכלי  היחוד  של בהמדרגה

נשמות ידי  על הנעשה לצדיק זרוע אור בסוד

הוא  אבינו  יצחק  כי  כנ"ל. ספיחין בסוד  הצדיקים

שהוא  התכלת בסוד היום, כל א"ל חסד בסוד

דב"ן  מ"ה של המדרגה סוד  והוא (פירוש:התכלית ,

הנעשה  דבינה דחכמה  המוחין סוד  הוא דהתכלת 

מתלת  הנעשה  א "ל שם בחי' והוא דחכמה מבינה 

שהוא  ב"ן  דשם החיה אור  בחי' בסוד  וא' יודי"ן 

ט"ל שער  בע"ח כמבואר לצדיק זרוע דאור  המדרגה 

שם) השמש ובהגהת כ' ואות  י"ז  אות  זכה פי"א  כי ,

ורוב  השמים ט"ל של הברכה של הקדושה להמשיך

והבשר  דלעתיד והיין הדגן  שהוא ותירוש , דגן 

השחוק  של הסוד לגלות  התחיל יצחק כי דלעתיד ,

תולדות, הנעלם במדרש  כמ"ש  לבוא דלעתיד והיין 

הבר  דשור  דלעת"ל הסעודה להמשיך  התחיל והוא

היחוד  סוד הוא הלויתן  כי המשומר , ויין ולויתן

חז"ל  שאמרו  וכמו א"ל, שם בחי ' דב"ן  מ"ה בבחי '

על  הולך וגו' השמים מטל האלקים לך דויתן

הקודש  רוח של המדרגה והוא הקדושה התורה

ב"ן  דשם הי' וסוד  דב"ן, מ"ה של המדרגה שהוא

סוד  המיחדים הצדיקים נשמות  של הבחי' הוא

הנשמות מחדשים והם לצדיק, זרוע דאור  היחוד

התורות לקיחת ענין שהוא ספיחים בסוד הישנות

האצילות בלבושי אותם ולהלביש הצדיקים של

כנ"ל.

'éçá éãé ìò íéð÷úð ÷"à éá÷òáù ïéöåöéð 'éä

ä"î àåäù  ÷éçã ãåçéä ãåñá á÷òé úéøàù

äðéëîä  äèéîùä ñ" äå ïéçéôñ ãåñá ï"áã

äìåàâä 'éçá àåäù ìáåéäì

 äðäå נקראים א"ק שבעקבי  קדישין  ניצוצין הי '

על  רק  להתברר  יכולים ואין  יעקב, שארית

שצריכים  ניצוצין  הי ' שהוא עקב י' בסוד  יעקב ידי 

בע"ח כמ"ש דמשיחא בעקבתא דף להתברר (ח "א 

ע"א) ואין י"ז אלהי"ם פעמים ב' הוא עק"ב כי  ,

האור  שהוא דיעקב הי' ידי  על רק  להתברר יכולים

שמלקטים  ידי על הקודש, לשון  בבחי' אצילות  של

י ' בחי ' מהם ועושים נמצאים שכבר  האורות  כל

דאצילות לבושים להם ונותנים דיעקב, י ' בסוד

הברכות בחי ' והוא ליה, דהגון  צולמא בבחי '

הנעלם  היחוד  של הכח בזה קיבל כי  יעקב, שקיבל

זו"ן  עולים שבו דחיק היחוד סוד שהוא מאד  ונגנז 

מ"ה  נמשך שבו דכלי היחוד  בסוד  עילאין לאו "א

ואי דיליה, בגן  נמצא לא הגנן באמת כי  דב"ן .

שהוא  דמ"ה דמ"ה השלם היחוד לעורר אפשר

חדשה  תורה בחי' דהיינו חדשות, נשמות  בבחי '

המעוררים  הצדיקים ידי על אך תצא, מאתי

שהוא  בשמיטה, שצומח מה בחי' שהוא הספיחים

הוא  היובל כי  יובל, כמו  היחוד שלמות  לא עדיין 

והשמיטה  דוד , בן משיח בבחי' דמ"ה מ"ה בחי '

דחיק  יחוד  ובחי' דב"ן  מ"ה בחי' הוא בערכו 

הספיחין  סוד בו יש ולכן יוסף, בן משיח בבחינת

ידי על המתגלה לצדיק זרוע דאור היחוד  בסוד



לנפשך  חכמה דעה י 

אמת הצדיק  שהוא בזוה"ק , ספרא דר' בריה

שהם  הקודמים הצדיקים של התורות כל המלקט

גדול  הכי  האור ולוקח נולדו , שכבר  הנשמות בחי '

שכבר  הדורות צדיקי של התורות  בכל הנכלל

שהוא  להם, דהגון בלבושים אותם ומחדש  נולדו ,

דב"ן  ב"ן שהוא הדגן ובחי' הברכות  לקיחת  בחי '

צדיקים  הל"ו  ידי  על שהוכן  הכלי שהוא דמ"ה וב"ן 

דב"ן  המ"ה בחי' וממשיך והנגלים, הנסתרים

דמשיחא  עקבתא בחי' ולתקן  עקב י' בחי' לעורר

הגאולה  ומכינים מעוררים שעי"כ

 ãåçéä êéùîäì  úéòéáù éàöåîá  äãåáòä

 úåøåúä ìë èå÷éì ãåñá úàù øúéá ïéçéôñäã

 øåàá  ùãçî  íãéìåäìå úåøåãä é÷éãö  ìù

äìåàâä  úà íéøøåòî  ë"éòå ïåéìòä ãåçéä

äîìùä

 äæå של האור בבחי ' להכין  הי"ת  עבודת עיקר

בער "ש  התבשיל טעימת בסוד יוסף בן  משיח

הוא  השישי אלף  בסוף ועתה קודש , לשבת להכין

את טועמים שאז  לשבת סמוך  שבת  ערב בחי '

של  המדרגה את ומכינים שבת, של התבשילים

כי לחירותנו, גדול בשופר  תק"ע סוד  וזה מב"ד,

הוא  ותק "ע תורה, סתרי של האור הוא גדול שופר 

דב"ן , וב"ן  דמ"ה ב"ן דבחי ' מנצפ"ך  פעמים ב'

לעורר  דב"ן  המ"ה בחי' בהם להמשיך  וצריך 

שופר  הקול לעורר  להתחיל צריך  כי גדול, השופר 

ידי על גדול דהשופר הגלות, בסוף  עתה כבר 

הסודות כל לקבץ ומתחילים תורה סתרי שלומדים

אותם  ומולידים הדורות  שבכל הצדיקים כל של

שביעית במוצאי  העבודה וזה ספיחים, בסוד שוב

שהו הספיחים של הקדושה של לקחת  הקדושה א

בסוד  לצדיק זרוע אור של הסוד  שהוא השמיטה,

כל  של התורות כל עם להתקשר והוא דחיק , יחוד

צדיקים  מל"ו הן הקדושה, עיקר  שהם הצדיקים

התורות ובפרט שבחו"ל, צדיקים מל"ו  והן שבאר "י 

בסוד  מחדש אותם ולהוליד  הדורות , יחידי  של

המדרגה  שהוא עקב י ' ובבחי' דב"ן דמ"ה היחוד

המדרגה  והוא אצילות , מדרגת שהוא י' אות  של

יכולים  זה אור  ידי  ועל מב"י , בבחי' הקודש  רוח של

של  המדרגה שהוא דמ"ה מ"ה של לאור  לזכות

בניכם  ונבאו נאמר שעליו  מב"ד בחי ' שהוא נבואה

בפועל  המשיח מלך  של המדרגה שהוא ובנותיכם,

דוד  בן משיח בסוד  לעולם הנבואה שתחזור

דידן . במהרה

äæå הסוד כי וישת , יין לו ויבא ויאכל לו ויגש סוד 

ואפר  עפר סוד הוא דב"ן  וב"ן דמ"ה ב"ן של

פ"ר , א' והאפר  פ "ר, יי"ן  שהוא פר  ע' הוא והעפר

להעלות דב"ן וב"ן  דמ"ה ב"ן של המדרגות והם

הדגים  ובחי ' חלות י "ב ידי על והפ"ר , הש"ך 

ג' סוד  שהוא לויתן , בסוד  שהם בשבת שאוכלים

הד' של י "ב בחי ' והם הנ"ל בעט"צ כמ"ש ד ' פעמים

הנקודה  לבחי' זוכים ועי"כ הנ"ל דהערוגה רוחות

והיינו הפנימי , היחוד  שהוא הי "ג שהוא אמצעית

הזרע  בבחי' הי "ג שהוא הפנימית דהנקודה

דב"ן , דמ"ה היחוד סוד  הוא הערוגה שבאמצע

ב"ן  של המדרגה שלוקח אלא חדש, דבר ואינו 

הערוגה, של רוחות  הד' שהם דב"ן וב"ן דמ"ה

שכבר  הנשמות חידוש  בסוד  כאחד  אותם ומיחד

כי בהתחדשות , היחוד אל הכל להעלות נזרעו ,

עפר  בבחי ' שהיו  הקדושים האבות  סוד  לקחת צריך

אשר  שדה כריח בני  ריח ראה נאמר זה ועל ואפר,

ה', ברכו

 ñ" ä äâåøòä  òöîàáù  úéòöîàä  äãå÷ðä

 úå÷áã 'éçá àåäù ï"áã ä" îã éîéðôä ãåçéä

 ñ" äå ãçàë ááåñå àìîî  úåììëúä éãé ìò  íöò

 ïé÷éùðã ãåçé ãåñá ïúéåìä

 äðäå שאחר וזהו היין, על אלא שירה אומרים אין 

כריח  בני ריח ראה לו אמר יין  לו  שהביא

שמאל  שמנקב החוטם של האור סוד  והוא שדה,

דמלכא  האור  ממנו  שנמשך דא"א, דחוטמא

ועיקר  דעתיקא. ה' אות  יש בחוטמא ושם משיחא

האור  שהוא הפנימית הנקודה שיהיה הוא העבודה



תשע"ו  תולדות פר' יא של"ס

מכל  עמוק הוא חיק היחוד  ענין כי החוטם, של

למעלה  נעשה ולכן  אבות  זכות לזה שצריך עמוק 

שמות, כמה לכוון  פשוט דבר ואינו  או "א, בחיק 

להיחוד  ולזכות פנימי איש  להיות צריך  אלא

בסוד  הריח ענין  והוא האמונה, שהוא הפנימי 

ג' בסוד  קדישין  תפוחין חקל שהוא שדה ריח

זרעים  הג' שהם טיפין הג' בסוד  התפוח גווני 

המדרגות כל אחר אף כי שבערוגה, רוח בכל

עוד  יש טיפין, הג' שהוא ועצם סובב דממלא

הלויתן  בסוד  מהכל שלמעלה פנימית  נקודה

הלויתן  סוד והוא דב"ן, דמ"ה היחוד  גורם שהוא

היחוד  הגורמת  פנימית  דהנקודה הדבקות שהוא

לו, וישק כמ"ש  הנשיקין סוד  והוא דב"ן , דמ"ה

יחוד  בחי ' הוא דב"ן מ"ה בסוד דחיק  היחוד כי

נשיקין  בחי ' רק  שהוא דרעותא יחוד הנק' דג"ר 

הל"ו בחי' שהוא ל"ו וישק  וזהו  דכלי , יחוד בחי '

אך  דכלי, היחוד  בבחי' עיקר  שהוא ואף  צדיקים,

בסוד  דמ"ה מ"ה הוא השלמה התכלית מ"מ

סוד  שהוא בהכנה תלוי הכל אך  הנבואה,

כי פנימית, הכי  הנקודה לזה שצריך הגעגועים

את אין  אך מסביב מסביב מסתובבים אנשים

לזכות לעלות  לדעת  צריך  כי  הפנימית, הנקודה

כלל  היחוד להמשיך  אפשר  אי  במקומו כי אבות

בתכלת הדבוק  הצדיק ורק  פשוט דבר ואינו 

הנעשה  דבינה חכמה סוד שהוא התכלית  שהוא

כי ואין  דאני  החיבור סוד  והוא דחכמה מבינה

אין  ואם אין בחי ' זה אין  הרי  לפעול רוצים אם

סוד  צריך  ולזה האני  בחי ' חסר  הרי  לפעול רוצים

כאחד . הבחי' ב' ליחד  איך

 ãåñ éë íéøçàì  íøñàå íéçéôñä øéúä é"áùø

 àãçë ïéàå éðà 'éçáá àåä ï"áã  ä"îã ãåçéä

 ÷øã øéúäì éðù ãöîå øåñàì êéøö ãçà ãöîã

 êéùîäì  ìåëé ïéàë àåäå úåéðôä êëæîù øçà

 éðà 'éçáá ãåçéä

éë, הספיחין התיר דרשב"י  בירושלמי איתא הנה

שאכל  אחד  על ברוגז היה אעפ"כ  אך 

והענין  התיר . שהוא אף אסר לאחרים כי  הספיחים,

שיהיה  לזכות  יכול אסור  שהוא שיודע מי  דרק הוא,

אפשר  שאי  כחדא, ואין  אני  בחי' והוא מותר , לו 

כי אחת, בבת  ולמטה למעלה שהוא זה את להבין 

אפשר  ואי  ואין , אני בבחי ' עליונים יחודים יש 

לצדיק  להתקשר  עבודתנו  עכ "פ אך  זה, את להשיג

ב"ן  של המדרגות ולעורר זו בעבודה שעוסק  אמת 

לגעגועים  ולהכנס דב"ן, ומ"ה דמ"ה וב"ן  דב"ן 

ואינו הצדיקים, כל של התורות כל וללקט גדולים

ו ספיחים, להתיר  פשוט מהצד דבר לעמוד צריך

להתיר  גם לזכות  יכולים ואז אסור , שזה ולדעת 

היחוד  שהוא הספיחים דבחי' היחוד  לבחי ' ולהגיע

דב"ן . דמ"ה

 éë הוא שאותה פנימית  נקודה לו יש  אדם כל הנה

מה  היטב היטב לבדוק וצריך  תמיד, מבקש 

יחקור  וכאשר  באמת, שמבקש הפנימית  הנקודה

בכו"כ  ה' את שעובד  ואף פניות , כו "כ  ימצא בזה

הנקודה  של התכלית מה לחפש  צריך  עבודות,

הנקודה  וצריך מבקש, הוא שאותה הפנימית

עליה  שנאמר  המלכה אסתר בחי' של הפנימית

אדנ"י שם בסוד הק' השכינה שהוא לבת  לו  ותהי 

בסוד  בתקפה הק' לשכינה זוכים דכאשר  במלואו,

גדולים  רחמים לעורר יכולים אז  האדנ"י , מלוי

יעקב  של בשידוכים ולהצליח אבינו  ליעקב לזכות

יושב  יעקב ולכן  דמ"ה, דמ"ה היחודים שהוא אבינו

מעל  האבן שמסיר משיח של לאור  וזוכה הבאר  על

הבאר . פי 

 åäæå לחנוכה שמכינים אלו  קדושים ימים עבודת

הל"ו לקחת דב"ן , מ"ה של האור שהוא

ל"ו בסוד  צדיקים ל"ו  של והתורה הש "ס מסכתות 

בדבקות יהיה שלומד  מה שכל וצריך דחנוכה, נרות 

תפלות לקשר צריך  לימוד  ובכל ויחודים, שמות עם

כפי לפעם ומפעם לשעה משעה ולהפסיק ובקשות ,

שכן  וכל הק ', הבעש "ט שאמר  כמו  מדרגתו

הדורות, יחידי של הספרים בכל שלומד הסודות 

הם  הספיחין סוד כי היחוד , אור לבחי' הכל לקבץ
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השתוקקות ידי ועל לצדיק , זרוע אור של הסוד

השלם  להיחוד  נזכה דב"ן , מ"ה בחי' של האמיתית

בעין  ועין  מלכותך, תראינה ועיננו דמ"ה, דמ"ה

ברחמים  צדק גואל בביאת ציון , ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äðä שהוא הרמב"ן כתב יצחק שחפר בארות הג'

כנגד  ראשון בית כי  מקדשים בתי ג' כנגד

ב' כנגד  והם ממלא, כנגד שני ובית  כ "ע, סובב

השלישי ובאר  דמ"ה, וב"ן  דב"ן ב"ן  של הבארות 

דמ"ה  היחוד וכנגד השלישי בית  כנגד  רחובות

בארץ, ופרינו ה' לנו הרחיב עתה כי  וכמ"ש  דב"ן ,

נכנסו ועי "כ  דב"ן , מ"ה דבחי ' היחוד  התחלת  שהוא

אח"כ  חפרו ולכן הראשונים, בארות הב' אף לתקן

שיש  זמן כל כי ראשונים, הב' לתקן  בארות ב' עוד 

דעשק  אחיזה בו יש  דמ"ה וב"ן דב"ן  ב"ן  רק 

שהוא  קיימא, בתמרירותה תמ"ר בסוד ושטנה,

בארות הב' שהם תמ"ר, העולם ש"ך  הב'

בחי ' רחובות בחי ' הוא הג' הבאר  אך  ראשונות ,

הערוגה  של האמצעית  הנקודה בחי' דב"ן, מ"ה

הד "ג, שהוא ד ' פעמים הג' נתקן  ועי "כ  י"ג, בסוד

התורות כל לקיחת שהוא וגו' האלקים לך ויתן וזהו 

דנקודה  בהיחוד אותם לכלול הצדיקים כל של

היחוד  ובכח דג"ן , מד "ג נעשה ועי"כ האמצעית,

דמ"ה  דמ"ה היחוד להשלמת מכינים דב"ן דמ"ה

ליעקב  ניתנו אלו ברכות ולכן הגאולה, שהוא

הגאולה  בבחי' דמ"ה דמ"ה היחוד גמר  בחי ' שהוא

השלמה.

äòã'התורות כל שלוקחים היינו לנפשך ' חכמה

'נפשך' בחי ' שהם הצדיקים כל של

'והיא  ועי"כ 'חכמה', בחי' לאצילות אותם ומגביהים

מדעת הנמשך המשומר יין  שהוא לראשך ' כתר

מגבורות הנמשך חיק דיחוד  הטיפה בסוד  דעתיק 

מצות נצור המשומר . יין בחי ' שהוא דעתיק  דדעת 

ש' סוד  קודש שבת  כי  קדשך , שבת שמור  קדושך

בחי ' כל כי טיפין, ג' חיצין הג' סוד  הוא והש ' בת ,

זרעים  הג' שהם טיפין  הג' בסוד  הוא הערוגה

קודש  ובשבת שבערוגה, רוחות  מהד ' רוח שבכל

שהוא  שמיטה בחי' גם נקרא ושבת היחוד, סוד  הוא

מ"ה  שהוא היובל בערך  דב"ן דמ"ה יחוד בחי '

ליל  בסוד הבחי ' ב' כולל שבת באמת  אך דמ"ה,

דב"ן  מ"ה בחי' הוא שבת בליל כי  שבת , ויום שבת

בחי ' הוא שבת  ליל קבלה דעפ "י  הרמב"ן  כמ"ש 

גמר  בסוד  שבת  דליל דכלי  יחוד  בחי ' והוא נוק ',

ובשבת דב"ן , מ"ה בחי' הנק' דישסו "ת המדרגה

דאי הוא והעיקר דמ"ה. מ"ה של המדרגה ביום

כי השמחה, ידי על אלא ליחודים להגיע אפשר

עושים  ולכן  ב"ן, שם סוד  הוא בת  נולד  כאשר

להיחוד  הב"ן לקשר שחרית  בשבת רבא קידושא

עליונים  ליחודים ההשתוקקות ולעורר דמ"ה, דמ"ה

של  האור שהוא תצא מאתי חדשה לתורה שנזכה

צדקנו, משיח של האור  והוא בשלמותו, שבת

ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה ועיננו 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון 
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חדתין  נשמתין
תשע"ח  לך לך פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú êì êì 'øô ìò åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìçà

ä"òøùî úîùð –––– êúåéîéðôì –––– êì êì

øîàéå [à êöøàî êì êì íøáà ìà ' ä

 ìà êéáà úéáîå êúãìåîîå

.'åâå êàøà øùà õøàä הרבה המובא על דיבר

זי "ע  מוהרנ"ת ג"ע בזה כתב וכן בספה"ק,

ה"ז ) שבת הל ' היינו(ליקוה "ל לך ' ש 'לך

.áלפנימיותך 

øàéáåנשמת שפנימיות  המובא ע"פ  בזה

צדיק  – משרע"ה נשמת היא האבות

בבחי ' היא הק ' האבות ג' דנשמת  [וכידוע האמת 

היא  משרע"ה נשמת ואילו  דחג"ת, המדות ג'

ועפי"ז  המדות], כל פנימיות  שהיא – הדעת בבחי '

נסיון  שהוא מארצך', לך  ד 'לך בענין לפרש  האריך

שיטות)הראשון  עם (לכמה  שקשור  דאאע"ה,

הדבקות מדרגת  שהיא הגדולה והעליה התכלית

בענין  לדרגה מדרגה ההילוך ע"י באוא"ס, הגמורה

כדלהלן . הדבקות 

 ïéàù  äðåéìòä äâøãî –––– ÷áãú åáå  úåöî

äðîî äìòîì

 äðäã [ áהזוה"ק דברי ע"ב)ידועים פב דף  (ח"ב

למדרגת לבוא המצוות כל דתכלית

עיטין  תרי "ג הם מצוות התרי "ג [שכל בה' הדבקות

הדבקות – בו ודבקת מצות לקיום ידיהם על לבא

שהי ית' בו מדרגה הגמורה הכתר, מדרגת בבחי ' א

ממנה, למעלה שאין הל 'העליונה הרב  שו"ע (ועיין 

ה"ה) סוף פ"ד  כנגד ת"ת ת "ת חז "ל שאמרו  שאף 

ממנה  גדולה הדבקות  מצות מ"מ ].â כולם

 ÷áãéì àéä  äåöîäù ì"æç ïåùì úåèùô

íéîëçá

 àìà [â חז"ל דברי ידועים הדבקות שבענין 

ע"ב) קיא דף  אפשר (כתובות וכי

הדבק  אלא הוא, אוכלה אש והלא בשכינה להדבק 

חז"ל  לשון  מפשטות  ומשמע ובתלמידיהם, בחכמים

יש  המצוה לקיים וכדי בעצמו  בהש "י  לידבק שא"א

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שילךב. האדם את שמזהיר לך לך שבעולם אדם לכל בזה שמרמז לאברהם יתברך  השם שאמר וזהו שם, מוהרנ "ת  ז"ל 
הנשמה רק הוא אני שנקרא מה האדם עצם כי א)לעצמו , חלק לקוטי כב סימן חותם בתוך חותם בהתורה שכתוב וכן (כמו ,

כידוע. האדם עצם שהוא הנשמה על  הכונה עקר לך . או אתה לו ואומרים לנכח האדם עם שמזהרת כשמדברים וזהו
בכלם העולם, בזה דרכיך וכל ונסיעתך הלוכך שכל נשמתך למקור  הינו לעצמך, לך שתלך לך לך האדם , את התורה 

נשמתך למקור  הינו בעצמך לך לילך הינותכון  דיקא. מארצך מארצך, וזהו  כנ "ל , עמו שמדברים האדם עצם עיקר שזה
צריך אתה כן פי על אף משם. לצאת שקשה לך שנדמה לשם שירדת וגשמיות  ארציות לאיזה שלך  וגשמיות  ארציות מתוך

עכל "ק. וכו '. כנ "ל  וכו ' לנשמתך לך  לילך  דיקא ארצך מתוך לילך  להתגבר

יראת ג . חכמה ראשית כמ''ש אליה וקודמת ת ''ת ממצות  גדולה היא ואהבה ביראה האמיתית הדביקות ומצות שם, הרב ז"ל 
ע"כ. ה'.
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המצוות בספר  הרמב"ם [וכ"פ  בחכמים, לידבק

חז"ל  דרשת ע"פ  המצוה שפירשו שם ובחינוך 

יוסף  האמרי  הרה"ק כ' ועפי "ז  בחכמים, דהדבק

ואנשי החסידים מנהג שורש  שזה זי"ע מספינקא

ולאכול  הצדיקים לשולחנות לילך מעשה

תדבק ]. ובו  מצות לקיים כדי שזהו  וכו' ממאכליהם

íòä ïåîäì íä  åìà  ì"æç éøáã

 íðîà [ã ראשונים כו"כ מש"כ  ידוע האמת 

מצוה  מתחלקת שבאמת  ואחרונים

מדרגה  העולה סולם בבחי' והוא דרגות , לב' זו

בתחילת שנמצאים אלו  ולכל העם שלהמון  לדרגה,

הדבקות על להם לצוות א"א שלהם, עבודה"י 

בעצמו  הצווי(כביכול )בהש "י  קאי עליהם וע"כ ,

זה בענין מקמאי חד  וכלשון  בחכמים, (ה"ה לידבק 

יד) מצוה  הבתים לידבק ספר  אפשר וכי  אמרו  "וכן 

על  חקרו  שהם הכונה אוכלה, באש ולידבק במרום

שלימות אל לבא שירצה שמי וראו  המצוה, תכלית

לעבור  צריך יתעלה, בשם לידבק רצ"ל זו מצוה

לבד , בנפש וישאר  גופני  לכליון  הכונה אש, דרך

 éôë ,ïåîäì  åæ äåöî øñîú  íàù ì"æç  åàøå

 ìà  åàåáé äìòúé íùá  ÷áãäì äúðååë

 íúòã  ùáúùé  åà  åúåîéå äòéø÷äמסרו לפיכך 

להמון  שתקובל בדרך  משרע"ה קבלת ע"פ  המצוה

כאשר  כי תכליתה שישיגו בדרך בה ושינהגו

ידריכום  חיבור מיני  בכל החכמים עם יתחברו

כאלו הכתוב עליו  מעלה אמרם וזהו  ישרה, בדרך

וכו'. בשכינה נדבק

 ÷áãéì íúååöî ùà íôåâ ìëù íéîëçä

äîöò ' ÷ä äðéëùá

 ë" àùî [ä מוטל עליהם הרי בעצמם לחכמים

לידבק  שהיא המצוה קיום עיקר 

קשה (כביכול ) אין  [ואצלם בעצמה, הק' בשכינה

אש  והלא בשכינה לידבק  אפשר  וכי  הגמ' קושית 

בגמ' נאמר  החכמים על שהלא הוא, (חגיגה אוכלה

ע"א) כז  יכוליםדף  והם אש , גופן לפי שכל אחד  (כל

שנקראת דרגתו) עצמה, הק' בשכינה (יומא לידבק 

ע"ב) כא  הק'דף השכינה שאוכלת אש, אוכלה אש 

כביכול  במהותה ונכללים למעליותא החכמים את 

רביז"ל קכט)כדברי  סי' קמא  ארץ (ליקו"מ  עה"פ 

הריקנאטי כתב וכן יושביה]. עקב)אוכלת  (בפר '

בסוד  ענין יש כי  פירושו  תדבק, ובו וטעם וז "ל,

היא  כי אף בשכינה, לידבק שאפשר איבריו , טהרת

י "י, נר נקראת  הטהורה הנשמה כי אוכלה אש

ועלויה  דיבוקה ובה השכינה, מאש והודלקה

עכ "ל. ותשוקתה,

 ÷áãéì åëæù íéîëçá  åðééä 'íéîëçá ÷áãä'

'÷ä  äðéëùá

 äæå [åהיינו בחכמים, הדבק  הגמ' כוונת גופא

לידבק  בעצמם שזכו  האמיתיים בחכמים

שלומדים  החכמים על הכונה [דאי  הק' בשכינה

ובכ "ז  בשכינה, לידבק  עדיין זכו  ולא לבד תורה"ק 

התורה  אל שמתקרב היות הדבקות  מצות  מקיים

בהש"י, דבקות  ג"כ היא והתורה החכמים, שלמדו 

וידבק  תורה"ק  בעצמו שילמד  עדיף לכאו' בזה הרי

כוונת ובע"כ בהש "י , שלומד  התורה דרך בעצמו 

שזכו השלמים בחכמים היינו בחכמים הדבק הגמ'

הק' בשכינה הדבקות  של הגבוהה למדרגה כבר 

עצמה].

ò"éæ äàìôää øåàéá

ïëå [æזי "ע ההפלאה בעל צו)ביאר  דף (כתובות 

ניתנה  התורה כי  הוא הענין  ויראה וז"ל,

תדבקון , ובו מצות  על מצווים וכולם ישראל, לכל

כולכם  חיים אלוקיכם בה' הדבקים ואתם כאמור

בתורה  העוסקים הת"ח כי קושייתם יהיה וע"ז  וגו',

הוא  בזהר , כמ"ש חיים, אלוקים דברי והם תמידי,

בחלקו בנפשו  מתדבק הוא כן  אם חד , ואורייתא

העם  יתר אבל כידוע, נשמתו שורש שהוא בתורה,

בתורה, העוסק אפילו או זו, למעלה מגיעים שאינם
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צרכם, כל עדיין  שמשו שלא התלמידים מן  והוא

הוא  בה, שעוסקים אף  התורה, אור ישיגו לא אשר 

נאמר  זה על אך  נשמתו , בשורש שידבק הנמנע מן

על  והוא מאד , חזק  שהחבל כמי  נחלתו , חבל יעקב

בנימא, נימא דביקות ãçà ידי  ìë ìàøùé ïë

åùåîùá ,åðîî íëçå  ÷éãöá  ÷áãúî

åìòéå  å÷æçúé  éë ãò  äæá äæå ,åéìà úå÷éáãå

'ä úìçð ìáçá  íìåë מה וזה תדבקון, ובו  ,

ובו ישראל לכל שאמר  במשרע"ה חז"ל שאמרו 

ת "ח  דביקות  ע"י לא אם הנמנע מן  והוא תדבקון

עכ "ל. כנ"ל.

 é" ùäá úå÷áãä úåöîá  íéðåùàøä úåðåùì

 ÷éúòðå [ç ראשונים של לשונות כמה בזה

הדבקות ואחרונים מצות (שביארו

כפשוטה) הקמח בהש"י בכד בחיי  הרבינו וזל"ק ,

יראה) ובו(ערך תעבוד  תירא אלוקיך  ה' את וז "ל, ,

האדם  יגיע יראה ממדת  תשבע, ובשמו תדבק,

החשק  למעלת ויגיע והענווה, השפלות  למעלת 

ובו אומר  ואח"כ וכו ', תדבק ובו  זהו יתברך בסיבתו

האדם  יגיע והשפלות הענווה מתוך כי תדבק

 ÷ùçä àåäù úå÷áãä úìòîì אמר שעליו  ,

ואפלטהו, חשק  בי  כי  ùåç÷ הכתוב ìë  éë

 òâø åðîî ãøôú àì ÷åùçá ä÷áã åúáùçî,

מחשבתך  שתדביק כלומר  תדבק  ובו  שאמר  ואחר 

עכ "ל. וכו'. תשבע ובשמו  אמר  וידיעתו  בהשגתו בו 

 ÷áãéì øùôàå øùôàù ò"éæ äøåà éøòùä éøáã

åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàå äðéëùá

 éøòùáå [ èשסמך אורה גיקאטליה, (להר"י

ח) שער  עליו, האריז "ל  רבינו

אלוקיכם, בה' הדבקים ואתם שנאמר וז"ל, כתב

תירא  אלקיך ה' את  פשוטו , מידי  יוצא המקרא ואין

תדבקון , ובו תעבודו  ואותו תדבק, ובו  תעבוד  אותו 

 ÷ôñ  éìá ïå÷áãúלו אפשר וכי  חז "ל שאמרו ומה .

בשכינה, להדבק  øùôàåלאדם øùôàגילו והכל ,

מי הוא וידוע בת "ח, אדם שיתדבק שאמרו במה

ספירה  דיבוק סוד  וזהו הוי "ה, למודי ת"ח הם

הגורם  כל כי  ספק, בלי בתשיעית עשירית 

הוא  הרי  יסוד, בספירת ישראל כנסת להתאחד 

כאחד  ושניהם ביסוד , נדבקת והיא בה, נדבק 

פשוטו. מדי  יוצא מקרא ואין בהוי "ה, נדבקים

עכ "ל.

ìãåâá úå÷áãá ò"éæ  äéôòìåáà à"øä éøáã

 ÷ùçäå äáäàä

øöåàáå [é גנוז אבולעפיה עדן אברהם (לרבי

בשערי  מדבריו המהרח"ו שמביא 

כידוע) וז "ל,קדושה כתב , ÷áãäìå øù÷éäì êéøö

åúáäà  éøù÷ åøúåé àìù  éî úáäà éìáçá

åúìåæ àì  äìòúé íùä àåäå ,å÷ùç é÷áãå

הדבקים  ואתם בתורה נאמר  זה ועל פנים, בשום

ובו אומרו  ענין והוא היום, כלכם חיים אלקיכם בה'

לידי מביאה ההיא הדבקות  כי תדבקון, ובו תדבק,

השם  כבחיי לאדם עד  חיי והיא הכונה, תכלית

עכ "ל. בו, שדבק 

 úìòî àéä úå÷áãä úåîéìùù éèàð÷éøä éøáã

äàåáðä

 ò"òå [ àéהריקנאטי ויחי)בפירוש  שכתב (פר'

מתפשטת המחשבה כי  ודע בזה"ל,

נפסקה  היא שם וכשמגעת  מוצאה, מקום עד ועולה

המים  מעיין  והמשל עוד , לעלות  יכולה ואינה

לבל  חפירה תחתיו  תעשה אם ההר  מן היוצא

ולא  המקור  מקום עד המים יעלה מימיו  יתפשטו 

יכולת שאין  בדבר  לחשוב ההורס כל לכך יותר ,

באחד  נמלט אינו ולעלות להתפשט במחשבה

או גופו  בנין  ולהרוס  מוחו לבלבל או  דברים, משני

שאינה  במה להדביקה המחשבה, כפיית מרוב

לשרשה, ותשוב ותנתק נפשו  תעלה להשיג, יכולה

אל  ממך  במופלא י "ג. חגיגה רז"ל אמרו זה ועל

מעלין  היו הראשונים החסידים כן ועל תדרוש,



לנפשך  חכמה דעה טז 

המשכת היתה וכן מוצאה, מקום עד מחשבתם

ומדביק  לבו  ומכוין מתבודד הנביא שהיה הנבואה

צופה  היה הנביא דבקות  וכפי  למעלה, מחשבתו 

והיו תדבקון, ובו זהו  להיות, עתיד  שהיה מה ויודע

עכ "ל. ובדבקותם, במעלותם חלוקים הנביאים

 úå÷áãä ãåñá ò"éæ å"çøäî éøáã

éøòùáå [áé למהרח"ו שערקדושה סוף (ח"ג 

הכל רביעי) ועיקר  וז"ל, כתב

יחטא  לבלתי  רגע בכל תמיד יתברך  יראתו  הוא

שכתוב  כמו עיניו  נגד השם שישים ידי על וזה

בו, מחשבתו להדביק ויכוין  תמיד, לנגדי  ה' שויתי 

תדבק , ובו  בו ולדבקה סוד וזהו  רגע, אפי ' יפסיק  לא

קדושה בשערי [ושם ה')עכ"ל. שער דרך (סוף ביאר 

בכח  העליונים לעולמות  והעליה הדבקות

ומתפשט  מאד אורך  ענף כעין  שהיא המחשבה

והיות האדם גוף עד  העליון באילן הדבוק מהשורש 

מחשבתו אור  עולה שורשו  אל לעלות חושק  האדם

ונעשים  ומתדבקים לנפשו אשר העליון  השורש עד

זה  "והבן קדשו, בלשון  ומסיים בזה ומאריך אחד

עניני כל בטלת שאל"כ  הוא, ריק  דבר  לא כי היטב

והרעים" הטובים האדם והרהורי התפילות כונת 

עכל"ק ].

 úå÷áãä âðåò  ìãåâá à"åæçä éøáã

 íééñðå [âé החזו "א מרן  של הנפלא בלשונו 

ט) אות  פ "א ובטחון "כאשר (אמונה

יתברך , מציאותו  אמיתת  לראות  האדם שכל זכה

נעימה  ונשמתו  קץ, אין  גיל שמחת בו נכנס  מיד 

ה' בנועם לחזות השכל, עם משלים והדמיון עליו,

העדינה  ונפשו עברו, חמקו  בשרים תענוגי וכל

העכור , מגוף  פירשה וכאילו בקדושה, מתעטפת 

בערכי האדם ובהעלות  שמים, בשמי  ומשוטטת

לאדם  אפשר כי  חדש, עולם לפניו  נגלה אלו , קודש 

מזיו וליהנות  לרגעים, כמלאך  להיות  הזה בעולם

âðåòהקודש, ãâð , ñôàë äæä  íìåò éâåðòú ìëå

 êøáúé åøöåéì íãàä úå÷éáã ìù הטמיר הכח .

היוצר  שנתן הטמירים מכוחות  אחד  הוא הלזה

ליוצר  הגבר  קשר על מעיד זה וכח האדם, בנשמת

ולדבקה  בוראו  את לעבוד נברא ואשר היצורים, כל

עכ "ל. בו "

 àéä  íéîëçá  úå÷áãä  úåöîù  íéãøçä ùåãéç

 â"éøúä ïéðîî äðéàå äåöîä  óðò øãâá  ÷ø

(í"áîøä ïåùì úåèùôë àìã)

øôñáå [ãéטפי,(פ "ט)חרדים חידוש אשכחן 

לשנים, הדבקות  מצות  שחילק

כתב  י' דבאות והיינו המצוה, וענף  המצוה עיקר

האהבה  שהיא כפשוטה בהש"י הדבקות ענין 

עשה  מצות [וז "ל, לשכינה מעון ושיהא הגמורה

תדבק  ובו שנאמר יתברך, בו  כ)לדבקה י, ,(דברים 

אפילו ממנו עוד  יפרד שלא האהבה תוקף  היינו 

בשתים, והדביקה האהבה חלק  והכתוב רגע,

כ)שנאמר י, לשמוע (שם  אלהיך ה' את  לאהבה

הלבבות חובת בעל הרב וכתב בו. ולדבקה בקולו 

ה') אהבת  לשער  אהבה (פתיחה היא הדביקה שענין

דבק  אוהב ויש שנאמר כמו  השלם והלב הנאמנה

בחומש  הרמב"ן  לשון  וזה כב)מאח. יא , ובו(דברים

תפרד  לא תמיד יתברך  השם זוכר שתהא תדבק

ובשכבך  בדרך  ובלכתך בביתך ממנו מחשבתך

ובלשונו, בפיהו אדם לבני דבריו שיהיו עד  ובקומך 

באנשי ויתכן ה'. לפני  הוא אבל עמהם, איננו  ולבו

צרורה  בחייהם גם נפשם שתהא הזאת המעלה

ע"כ , לשכינה, מעון בעצמם הם כי  החיים, בצרור

תרי"ג ) ממנין (ממנין שהוא ע"ז  וכותב עכ"ל]. .

דברי את הביא י"א ובאות  מצוות, התרי "ג

בחכמים, לידבק היא שהמצוה והחינוך  הרמב"ם

מצוה  ענף  רק  שהוא ע"ז  י "ל ãוכתב וכוונתו ,

_________________________

רמב "םד . לשון שם, ה"ב)ז"ל מדעות ללמוד(פ"י כדי ובתלמידיהם בחכמים הדבק זו , מצוה בפירוש חכמים אמרו  כך



תשע"ח  לך לך פר' דא"ח יז ליקוטי 

בבוכ "ע, דבקות היא המצוה שעיקר  ומחדש שסובר 

הדבקות ע"י אלא הש"י לדבקות  להגיע שא"א אלא

לצדיק)בחכמים התקשרות חסידות  בספרי ,(שנקרא

המצוה. ענף רק  שזה החרדים לזה קורא וע"כ 

ïééòå] שמביא תדבק' 'ובו  הנפלא בספר  בכ"ז 

מדברי ועצום נפלא ליקוט זה בענין 

ובהדרכים  בהש"י, הדבקות  במהות הראשונים

שזוכה  והדברים הדבקות ובעונג אליה, להגיע

בהש"י]. הדבק  אליהם

íåé÷á  úåâøãîä øãñá äéìòä –––– ' åâå êì êì

 ÷áãú  åáå úåöî

ô" òå [åèהדבקות דמצות הנ"ל, הקדמות  כל

המצוות דכל התכלית (בחי'היא

דהמצוות) שמקיימים כתר אשכחן זו דבמצוה וכן ,

לדרגה  מדרגה המדרגות בסולם עליה ע"י  אותה

עי"ז  שזוכים עד  וצדיקים לחכמים בדבקות  [מקודם

זה  שצווי  מורנו פירש הרי בשלימות] תדבק' ל'ובו

המדרגות בסולם העליה בבחי' הוא וגו' לך' ד'לך 

דבקות בחכמים הדבקות  במצות  מדרגות  ג' והם

משרע"ה – האמת במצות בצדיק א ' דרגה (שהיא 

.הדבקות)

 úåâøãî 'áá –––– êúåéîéðôì êì êì

 åðééäå [æè הוא לך ' ד 'לך הציווי דפנימיות כנ"ל

להדבק  – הדבקות מצות לקיים

שיזכה  עד  המצוות, כל תכלית – ובצדיקים בחכמים

נשמת את למצוא לפנימיותך, – לך לך  לקיים

דבו המדרגה תכלית  שהיא שבפנימיותו  משרע"ה

ימשיך  ומשם בחכמים, דדבקות  א' בדרגה תדבק,

שהיא  עצמה, הק' בשכינה לדבקות ויזכה אח"כ

עמוקה היותר לפנימיותך ,הפנימיות  – לך' (ד 'לך 

משרע"ה  בנשמת הדבקות  על  זה  קאי בתחלה

יותר בדרגה  ואח"כ אאע "ה , דנשמת שבפנימיות

– עצמה הק ' בשכינה  הדבקות על זה קאי גבוהה 

כדלעיל ) הדבקות תכלית .שהיא 

ì"åçáù ÷éãöáù  úå÷áãá úåâøãî 'â

ùøéôå [æé מארצך לך ד 'לך הקרא ברמז 

אל  אביך , ומבית  וממולדתך

ג' על קאי דהפסוק  הא' דחלק  אראך ', אשר  הארץ

עליו ועתה שבחו"ל, בצדיקים דבקות של דרגות

של  לדבקות  שיגיע עד  לדרגה מדרגה להתעלות 

הצדיק  נשמת  אראך ', אשר  הארץ (משרע"ה)'אל

שבאר"י.

(å"ç) ïéàù  íéùáùîä  åìàì äìåâî äçëåú

ì" çø  íéø÷åòå øåãá íééúéîà  íéìåãâ  íé÷éãö

 êåðéçäå í"áîøä  úòãì ' ÷áãú  åáå'ã 'åàã  ò"î

 ãåòå

 ùøéôå [çéשנצטוינו הראשונה דמדרגה בזה

מדאו' והחינוך בה הרמב "ם  (לשיטת 

ראשונים) החיים ועוד הצדיקים אל ללכת היא ,

הרמב"ם  לדעת כנ"ל המצוה פשט [שהוא

מאהבה  מגולה תוכחה להוכיח יש  ומכאן ודעימיה],

שנפלו לאלו שכוונתם מסותרת זכות  לכף  לדונם  (ויש

רצויים) אינם ודיבוריהם מעשיהם  אך בשיבוש לש"ש

זו דאו ' מצוה לעקור והחינוך גדול הרמב "ם  (לשיטת 

כל ודעימייהו) שהיום דעתם בשיבוש  באמרם ,

וכאילו זל"ז, חברים בבחי' וכולם זל"ז שוים ישראל

בישראל (ח "ו) אמיתיים וצדיקים חכמים אין היום

לקיים  וצריך שאפשר  הק ', השכינה עליהם ששורה

תדבק, ובו של דאו ' מצוה מדברי בהם (שכנ "ל 

אצל דייקא מקיימים  זו מצוה  והאחרונים הראשונים

_________________________

חכם  תלמיד  עם ולשתות  ולאכול חכם לתלמיד  בתו וישיא חכם תלמיד  בת  שישא שישתדל אדם צריך לפיכך ממעשיהם,
בשכינה, דבק כאלו  בהם המתדבק בו , ולדבקה שנאמר חבור, מיני בכל עמהם ולהתחבר חכם תלמיד עם פרקמטיא ולעשות 

ע"כ, דבריהם את בצמא שותה והוי רגליהם בעפר מתאבק והוי  חכמים צוו מצוה)וכן ע"כ.(ענף  .
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בעצמו  להיות  שזכה שבדור החי אמיתי וצדיק  חכם

לשכינה) אמיתית שדבריהם מרכבה ומלבד  ,

['ראה  רבים חז"ל מאמרי  סותרים המשובשים

ושתלן  עמד  מועטים שהן  בצדיקים ìëá הקב"ה

' øåãå  øåã,(ע"ב לט דף  בו(יומא שאין  דור  לך  'אין ,

ויעקב' יצחק ז )כאברהם נו, ב"ר  דור (עי' לך ו'אין  ,

פני המקבלים צדיקים וששה שלשים בו  שאין

יום' בכל ע"ב)שכינה מה דף  דור (סוכה לך ו'אין  ,

מתקיים  שהעולם צדיקים וחמשה ארבעים בו שאין

ע"א)בהם' צב  דף השמש (חולין ובא השמש  'וזרח ,

של  שמשו זרחה עלי  של שמשו כבתה שלא עד

הרמתי' ע"ב)שמואל לח דף עומד (יומא  והעולם ,

יסוד  וצדיק  שנאמר  שמו וצדיק  אחד עמוד  'על

ע"ב)עולם' יב דף  כאלו(חגיגה  מימרות  עוד וכן ,

זו וטעות  בשיבוש כנ"ל הרי  חז"ל], בדברי לרוב

לדעת המצוות  מתרי"ג אחת  מצוה לעקור  באו 

שכנ"ל  ובפרט ראשונים, ושאר  והחינוך  הרמב"ם

המצוות. דכל והתכלית הכתר היא זו מצוה 

ì"åçáùå íééçä íé÷éãöá  úå÷éáãá  úåâøãä 'â

ë"òå [èé היא וגו' לך לך  של המצוה תחילת 

ללכת דאאע"ה והעליה ההליכה

שהיו החיים בחכמים לידבק כדי  מארצו ולצאת

ועבר )בימיו מארצך'),(שם  לך  היא ('לך  זו  ומדרגה ,

ב"ן  דשם אחורים ובבחי' הקבלה)כנגד  ,(בלשון

ישראל. דשמע דיניקה מוחין  כנגד  והיא

íùîå הגדולים וצדיקים בחכמים לידבק  יתעלה

שע"י והיינו  הקודמים, שבדורות

אל  עי "ז  לידבק זוכים שבדור החי  בצדיק שנדבקים

הקודמים, שבדורות  הצדיקים שהם רבותיו 

והם  אליו, הם ומתגלים בהם דבוק החי שהצדיק 

והם  הקודמים, שבדורות  הצדיקים כללות  בבחי '

משרע"ה  נשמת – האמת  צדיק תלמידי בגדר  כולם

אלקינו דה' דיניקה מוחין  כנגד  והם חו "ל, בדרגת 

בהליכה  נרמז  וזה דקר"ש , א' בפסוק ה"א,

ד 'ממולדתך '.

 íùîå תלמידי שבבחי' צדיקים  שבשאר  (מהדבקות

שבחו"ל ) משרע "ה  – האמת  להתעלותצדיק יזכה ,

משרע"ה  נשמת  האמת  הצדיק  בנשמת  לידבק

חו"ל ) וכנ"ל,(שבדרגת לך  לך  – בפנימיותו  הגנוזה

אביך') דב"ן ('ומבית דו"ק מוחין מדרגת  כנגד והוא ,

מוחין  - דאימא דו "ק  מוחין בחי' שהוא דב"ן 

שכנגד  – דבריאה מוחין  בחי' שהוא שמע דקריאת 

בבחי ' אר "י  של ההתחלה דרגת  וזו חו"ל, דרגת 

שלציון  רביז "ל וכמ"ש אר "י , של ברתא' יסד 'אבא

אר"י. קדושת בחי' יש בחו"ל הבעש"ט

ä"òøùî úîùð –––– êàøà øùà õøàä ìà

 é"øàáù

íùîå [ë, אראך אשר  הארץ אל לבא יזכה

נשמת בדרגת הדבקות  בחי ' שהוא

הגבוהה  בדרגתו משרע"ה – האמת  הצדיק

דנשמת האמיתי שמקומו  בכ "מ [וכמש "כ שבאר "י ,

ובאר "י רי"ב בחי ' "בחו"ל – באר"י הוא משרע"ה

משרע"ה  נשמת  בדרגת  הרי  ובכללות  רב"י], בחי '

דב"ן  דב"ן ג"ר דרגת  הוא אר"י (ובמיוחד שבכל

ובמערת  הרשב "י כציון שבאר "י הקדושים במקומות

האור להתגלות  מיוחדים מקומות  שהם וכו' המכפלה 

משרע"ה) נשמת גמר של  בבחי' הוא אר "י  וכללות  ,

המוחין  שהם הפנים תחי ' שהוא דאח' מוחין

דשמו"ע.

íéìùåøéáù ä" òøùî  úîùð ìù  úåâøãîä 'â

 ÷"äéò

ë"çàå [ àë לאר "י אשרכשהגיע הארץ ('אל 

למדרגתאראך') לעלות יש 

בנשמת הדבקות  בחי ' שהוא הפנים, פרטות

שיש  עיה"ק, בירושלים העיקרי  שבמקומו  משרע"ה

ד 'ואעשך  הברכות ג' נאמרו שע"ז מדרגות , ג' בזה

העליה  על שמרמז  ברכה', והיה ואברכך גדול לגוי

הצדיק  שבנשמת  הדבקות  בענין המדרגות בסולם

א) מדרגות, ג' בזה שיש עיה"ק , שבירושלים האמת 



תשע"ח  לך לך פר' דא"ח יט ליקוטי 

מלכי קברי  מקום – ציון בהר משרע"ה נשמת  מקום

דוד  הרבית אל 'עלה עה"פ  קל  דף  רות בזו"ח  (וכמ"ש

ציון ) הר  על דקאי דב"ן העברים' ב"ן  בבחי' והוא ,

פר' בזוה"ק  כמש "כ המערבי  בכותל ב) דפנים,

[ושניהם  דפנים, דמ"ה ב"ן בחי' והוא משפטים,

וכמש "כ  – גדול' לגוי 'ואעשך בברכת כחדא נכללים

הם  המערבי  וכותל ציון דהר המדרגות שב' בכ"מ

יוסיף  ומשם ג) ופנימיות], חיצוניות בבחי' א',

האמיתי למקומו לפנים, יותר  ויכנס  ויתעלה

במקום  הקדשים, בקדש משרע"ה דנשמת והפנימי

מאירה  זו שדרגה משה, ר "ת  ה'כרובים ש 'ני  דמ'בין

להרעתה להכנס  רשות לנו שאין  הגלות (בזמן

שבאותוהבית) החי  האמת  צדיק  של בביהמ"ד ,

בבחי ' הדור, אותו  של משרע"ה ניצוץ – הדור

– הגדול המקדש  בית  כנגד  המכוון  מעט מקדש

דב"ן , מ"ה דרגת  כנגד והיא הקדשים, קדש  מקום

'ואברכך' ברכת  כנגד  שדרגה [והיא מרומז (ולהנ "ל 

למקום  הקדשים קדש ממקום  ונמשכת נברכת זו

– החי האמת הצדיק  של  הביהמ "ד  של  מעט מקדש

דור ) שבכל משרע "ה  ].ניצוץ 

ä"òøùî  úîùðá  úå÷áãä úåîéìù úéìëú

åúîùð êåúá  äæåðâù

íðîàå [ áëהדבקות ותכלית  השלימות  תכלית

שזוכה  היא משרע"ה בנשמת

פנימיותו, בתוך  הגנוזה משרע"ה לנשמת להגיע

בשלימות קיים ובזה דמ"ה, מ"ה דרגת  כנגד  שהיא

הדבקות מצות שהיא הדבקות  מצות של הא' דרגה

שמצא  עד  פנימיותו  לתוך להגיע כשזכה בחכמים

דעתו בתוך  הגנוזה משרע"ה נשמת  את  שם

האריז"ל וכמ"ש  ו')הפנימית, דף רשב "י (מאמרי 

ואבר  אבר  בכל מלובש  שמשרע"ה רביז "ל וכ "כ

רמ"ח)מבנ"י, בגימ ' עינים (מחוק "ק  המאור וכמ"ש ,

תרומה)בכ"מ את(פר' איש  ידע 'ולא נאמר שע"ז 

בדעת ונקברה נגנזה משה שנשמת היות קבורתו ',

היינו ברכה', 'והיה נאמר [וע"ז  מישראל, אחד  כל

נשמת שהיא האמיתית הברכה את  שמוצא

אצלו]. גנוזה משרע"ה

 ÷éãöá  úå÷áãäî úéìëúå ø÷éò úåùòì ïéà

 ãáì

 íðîà [âëבחכמים הדבקות מצות  (נשמת קיום

ידה משרע"ה) על לבא כדי  רק היא

המצוה שלימות הדבקות(כנ "ל )לקיום שהיא

ח"ו לעשות  שאין במקו "א וכמ"ש  בעצמו, בהש"י

בזה  שאדרבא בצדיק , מהדבקות  ותכלית  עיק 

שכל  התכלית , להיפך בצדיק  הדבקות  נהפכת 

כדי אמצעי בבחי' רק הא בצדיקים הדבקות  תכלית

עומד  'אנכי  ובבחי ' בהש"י, להדבק  יבא ידו שעל

ובבחי ' ה', דבר  את  לכם להשיב וביניכם ה' בין 

רביז "ל ד)דברי אות חדשים  סיפורים ע"ע (חיי"מ 

חכם התורת וכמ"ש שדכן , בבחי ' מט שהוא (דף

וע"ג ) הבחינה ע "ב  את יום בכל להעלות  שצריך

הנשמות דמחצב משרע"ה)העליונה (נשמת

ב"ה. בא"ס  נדבק ועי "ז  הספי ' למחצב

 é" ùäá úå÷áãá  úåâøãîä 'â

äæáå [ãë(עצמו בהש"י הדבקות  ג"כ (בדרגת יש

מדרגות  שהם ג' וכח "ב , חג"ת  (דנה"י

- מעשיות מצוות  קיום  ובשעת  שע "י הדבקות  בבחי'

הש"י  אהבת מצות קיום  ובשעת שע"י והדבקות  נה "י,

חג"ת . – לשמה התורה "ק  ובלימוד  כדבעי ויראתו

באלקות  התבוננות  המוחין , שע "י בה' והדבקות

כח"ב) - הגמור  וביטול  לאלקות, [הנרמזותוביטול

ומקללך  מברכיך  ד 'אברכה הברכות  ג' בהמשך 

האדמה']. משפחות  כל בך ונברכו אאור

äâøãîî  úåìòì êéà ãîìì í"áîøä  úëøãä

 úâøã ãò é"ùäá úå÷áãä ïéðòá äâøãîì

ä"òøùî

øåòéùáå [äë זה בענין  הקריא בליקו "מ

בה' הדבקות בדרגת  (דעליה 



לנפשך  חכמה דעה כ 

למדרגה) העבודה ממדרגה היסוד ספה"ק מדברי

] הרמב"ם לשון  את  בזה סנ "א)שמעתיק ח"ג  ,(מו"נ 

בענין  ומאריך שעוסק  הק' מספרו  החלק  שהוא

הדביקות, לדידןמצות שאסור החקירות בחלק (ולא

בה) ועוד לעיין  השו "ע תחי' הרמ"א והעתיקו  ,

את שמלמד הק '], הבעש "ט מתלמידי  ספה"ק  הרבה

למדרגה ממדרגה לעלות  במדריגותהאדם

דהדבקות המדרגה שתחילת בהש "י , הדבקות

בשעת דבר מכל המחשבה לפנות  עצמו  להרגיל

ותפילה רבות')קרי"ש  שנים בידך ואח"כ ('שיתחזק  ,

בתורה"ק  וישמע יקרא אשר שכל לדרגה יעלה

וכו ' ונפשו לבבו  כל בזה ממדרגה äישים יעלה וכן ,

כאשר  שאפילו  השלימה לדרגה שיגיע עד למדרגה

כולו יהיה גופו  בצרכי ומתעסק בנ"א עם יספר 

היא  שזו וכותב בלבו, ב"ה הש "י  עם ההיא בעת 

משרע"ה ועבודת מי דרגת וכל  בשלימות לזה (שזכה 

מדרגת  דרגה ניצוץ  הר"ז דרגה איזו זה בענין  שמשיג

משרע"ה) .ועבודת

' äîùì  äøåú'ã 'éôá  úåòãä 'ã

ïéðòáå [åë התורה לימוד ע"י בהש "י  הדבקות 

הנ "ל )הזכיר פירש (בשיעור שכן

ללמוד (סופ "ה)בתניא לשמה, דתורה ענין שזהו

וזהו בהש "י , ידה על לידבק  כדי  התורה"ק  את 

והזכיר  לשמה. דתורה במהות  האריז"ל כפירוש 

היינו לשמה דתורה רש"י שיטת  את גם בזה

הרא"ש  שיטת  ואת  לקיים, ע"מ (המובאת ללמוד

החיים) ופלפול בנפש לקח להוסיף כדי שהוא

כוונתו בתורה"ק , הרא"ש שאף מחדש חבר  (והר"י

כנפה"ח) דלא העבודה כהרמב "ם  היסוד אך  ,

ראש  הרמב"ם כדעת בזה שההלכה מאריך

הקל  אהבת  מפני  היא לשמה שתורה הפוסקים

לדברי דומה הוא הרמב"ם [ופשט בה, שציוה

נשמתו עי"ז לדבק  כדי  שלומד והתניא האריז"ל

מחמת הוא בהש"י לידבק שהרצון – בהש"י

בו לידבק שרוצה עד להש"י הגדולה אהבתו

לגמרי].

_________________________

מלשו "ק,ה. קצת  הגדולה ונעתיק התכלית לזאת שתגיע עד והלימוד, ההרגל תכונת אל להישירך אתחיל .ומכאן
ה'כונה' מן לך יספיק ולא ותתפלל , שמע' 'קריאת כשתקרא דבר מכל  מחשבתך  שתפנה - לעשות שתתחיל מה תחילת
אחר  תתחיל  רבות , שנים בידך  ויתחזק זה על  וכשתרגיל  ראשונה'. ב'ברכה ובתפילה ראשון', ב 'פסוק - שמע ' ב 'קריאת
בידך זה וכשיתחזק שתקרא. או  שתשמע  מה להבין  נפשך  וכל  לבבך  כל שתשים ותשמענה, ב'תורה' תקרא אשר כל כך ,
ה'ברכות' עד הנביאים, דברי משאר שתקראהו מה בכל פנויה לעולם מחשבתך להיות  עצמך תרגיל  אחד , זמן כן גם

בהם, מחשבתך ותהיה העבודות  אלו  לך וכשיזדככו  ענינו. ולבחון בו  שתהגה מה בהם תכון נקיה כולם, שתעשם, בעת 
מחשבתך תשים דבר וסוף  מאכלך . במותרי או  בצרכיך מחשבתך מהטריד  כן אחר הזהר העולם, מעניני בדבר המחשבה מן
בעת  או  הקטנים בניך ועם אשתך  עם ספרך בעת  או  במרחץ, היותך בעת  או שתיתך, בעת  או  אכלך  בעת דעלמא' ב 'מילי
הממון  מעניני אליו  שתצטרך  מה בכל  בהם לחשוב לך  המצאתים ורחבים רבים זמנים אלו - אדם בני המון עם ספרך
כמו - עושה שאתה במה אלא מחשבתך תטריד  לא התוריות העבודות  מעשה בעת  ואמנם הגוף. ותקנת  הבית והנהגת 
הנכבדים  בעיתים מחשבתך מלשום מאד  הזהר מטתך , על הקיצך ובעת אחר, מבלתי לבדך  שתהיה בעת  אבל שבארנו.
אשר  האמיתית הדרך על לפניו ולעמוד האלוה אל להתקרב - והיא השכלית, ההיא בעבודה אלא אחר בדבר ההם
החכמה  מאנשי לה עצמו  שיכין מי אליה להגיע אפשר אצלי התכלית זאת הדמיוניות . ההפעלויות דרך  על לא הודעתיך,
עם  מספר בו  שיהיה לענין שהשיג במה ושמחתו האמתיות  מהשגת אדם מבני איש בהגיע  אבל  ההרגל . מן הדרך בזה
שגופו פי על  ואף - בלבו תמיד לפניו  והוא ית ', האלוה עם יהיה ההיא בעת  כולו ושכלו - גופו  בצרכי ומתעסק אדם בני
וגו'" דופק דודי קול  - ער ולבי ישנה "אני הענינים, לאלו  נשאו אשר השיריים במשלים שנאמר הדרך על אדם, בני עם
"ונגש  עליו , הנאמר ע "ה, רבנו ' 'משה מדרגת  שהיא אומר רק הנביאים, כל  מדרגת  שהיא אומר איני המדרגה זאת  -
הרמב "ם. עכ"ל וכו'. עמדי" עמוד פה "ואתה לו , ונאמר יי", עם שם "ויהי בו, ונאמר יגשו", לא והם יי, אל  לבדו משה



תשע"ח  לך לך פר' דא"ח כא ליקוטי 

 úéìëú  íò äøåù÷ ––––  ä"òààã 'àä äåöî

 é" ùäá úå÷áãä -  úåâøãîä

ô" òå] [æë'ד 'לך ונסיון מצות דקיום הנ"ל כל

לדרגה  מדרגה עליה בבחי ' הוא

הכלל  קיום בזה דיש מומתק הדבקות , במצות

במחשבה  מעשה וסוף בתחילתן, סופן  דנעוץ

המצוה  שהיא לך' ד'לך  זה דצווי  והיינו  תחילה,

ומחובר  קשור לאאע"ה, הש "י  שציוה הראשונה

הדבקות מצות  שהיא המצוות  כל וסוף  לתכלית

במצותו שתיכף היינו , מהזוה"ק , לעיל כמ"ש 

מארצו בגשמיות  לילך הש"י לו שציוה הראשונה

העליה  זו מצוה בפנימיות  נגנז וכו', לאר"י

מדרגה  הדבקות  מצות  – המצוות  כל בתכלית

כנ"ל. לדרגה

 à"àå  úåâøãîä åìà ìë  úåìòì êéøö òåãî

åáø÷áù ä" òøùî õåöéðá óëéú  ÷áãéì

ìàùå [çë היותר הדרגה שאם התלמידים אחד

היא  הצדיק  נשמת בהשגת  גבוהה

ידבק  א"כ בתוכו , הגנוזה משרע"ה נשמת השגת

ואמאי בו , הגנוזה משרע"ה בנשמת  תיכף האדם

הנ"ל הדרגות כל אחר  ולדרוש  לחפש  (לידבק צריך

העליונים  בצדיקים  לידבק ידיהם  ועל  החיים בצדיקים

וכו') שבחו"ל  משרע "ה  בנשמת  ידיהם וענה ועל  ,

תיכף  לקפוץ שא"א בעבודה"י  הדרך  כלל שבדרך 

להתעלות וחייבים ביותר , העליונה למדרגה

הרבה  לילך יש  וע"כ  למדרגה, ממדרגה בעבודה"י 

מצות ולקיים החיים הצדיקים רגלי  בעפר להתאבק 

תדבק הדבק ובו  הרמב"ם ופסק  חז"ל (כדרשת

אליובחכמים) שיתגלו ויזכה עי"ז שיתעלה עד 

העליונים הצדיקים הצדיק נשמות דבוק (שאליהם 

בדרגתוהחי) משרע"ה נשמת  אליו שיתגלה עד 

שלבסוף  עד לדרגה מדרגה יעלה וכך  וכו', שבחו"ל

של  והנורא הק' ניצוץ אליו  יתגלה יזכה אם

שזו בעצמו , נשמתו  פנימיות  שבתוך משרע"ה

נהיים  ובסוף  דמ"ה, מ"ה של ונוראה עצומה דרגה

הש "י עליו  שמתגלה אחד לסולם המדרגות כל

התמונה  ספר  [עיין עליו' נצב ה' 'והנה בבחי '

ב]. תמונה בהקדמת

 ñ' ì÷òé 'ø ÷éæééà 'øî òåãéä  äùòîä

 ùéå [èë'מר הידוע המעשה את  לזה להסמיך 

מביתו שנסע יעקל'ס  ר' אייזיק 

הגשר  תחת  שם לחפור פראג לעיר שבקרקא

אוצר  בחלומו)למצוא ראה לבסוף (שכך  מצא ועי"ז ,

הדרך  היא וכן ביתו , בתוך  גנוז האוצר את 

גילוי אחרי  ולדרוש לחפש  הרבה שצריך בעבודה"י 

עבודה"י שלאחר  עד  הצדיקים שמגלים אלקות 

יזכה  בחכמים, הדבק  – תדבק ' 'ובו של אמיתי 

ניצוץ  של והדבקות  אלקות  הגילוי את למצוא

עם  יחד הוא נדבק  שעי"ז עצמו  בו  הגנוזה משרע"ה

שהצדיק  זי"ע מהראב"נ [כמבואר בהש"י. הצדיק

שלו אברים הם בנ"י וכל והש "ץ, הראש בחי ' הוא

לשכינת יחד כולם מקושרים הצדיק  עם וביחד

עוזינו].

 óëéú é"ùä  úà àåöîì ìåëé ñðåà  ìù ïôåàá

åùôðå  åáì  ìëá é"ùä øçà ùå÷éáá  åîå÷îá

 íðîà [ìזו בדרך לילך לו כשאפשר  שכ"ז  סיים

הדרך  שזו הנ"ל, העליה סולם של

יכול  ואינו שאנוס  מי  אך הש"י, בה שבחר הרגילה

שיכול  גבוהה דרך ישנה אה"נ אזי זו , בדרך ללכת

ונפשו לבו  בכל הש"י את שידרוש ע"י אליה להגיע

את ולמצוא עליונה היותר  לדרגה שהוא במקום

ובבחי ' תיכף, נשמתו שבתוך משרע"ה ניצוץ

'ובקשת  הש"י, כיíùîהבטחת  ומצאת  ה"א את

שנאמר  וכמו  וגו ', נפשך ובכל לבבך  בכל תדרשנו 

ע"ה המלך  חזקיה על טו)בחז"ל ד, (איכ "ר

ביכלתו שאין להש "י  אמר חולה במטתו שכששכב

על  שוכב 'אני בביהמ"ק , להתפלל ולילך לקום



לנפשך  חכמה דעה כב 

עושה' ואתה ממיטתå מטתי  תפילתו הש"י וקיבל ,

אל  לילך הוא צריך  האדם כשבריא וה"נ חליו,

בבחי ' כשהוא אך  ביהמ"ק , בבחי' שהם הצדיקים

אזי הצדיקים, אל לילך  ביכולתו שאין ואנוס  חולה

חולים ביקור  מצות  לקיים אליו באים (כעיןהצדיקים

למקומינו  השכינה שיורדת חנוכה נר  כוונת לגבי דאי'

חולים) ביקור בבחי' למצוא למטה  עי"ז יכול ואז  ,

משרע"ה  נשמת שע"י  אלקות הגילוי את  במקומו 

תיכף . עצמו שבתוך 

 éøá÷ íå÷îá éçä  ÷éãöä  úà ùôçì êøã ùé

íé÷éãöä

ïëå [ àì העליה דסולם הדרך  לגבי ג"כ  הוא

את קודם למצוא יש שלכתחילה הנ"ל,

הדור שבאותו החי האמת  שמתפללהצדיק  (כמו

אותו  למצוא תפילות, בליקוטי בכ"מ מוהרנ"ת  ע"ז 

ד' בתפילה כגון וכו', הק' מפיו תורה  לשמוע ולזכות 

הרבה) ועוד  לב ובתפילה  יג , יעלה ותפילה ידו ועל ,

בזה  גם הרי  וכו ' העליונים בצדיקים להתדבק

של  הפוכה דרך  יש אונס של שבמצב אשכחן

בן  כלב אצל כדאשכחן היינו למטה, מלמעלה

המרגלים  שרצו סכנה של במצב שהיה יפונה

משרע"ה, – החי  האמת  צדיק מאמונת לנתקו 

קברי למקום לילך זו נוראה סכנה במצב והוצרך 

'אבותי מהם לבקש העליונים צדיקים שהם האבות

והיינו מרגלים', מעצת שאנצל רחמים עלי  בקשו 

רחמים  עליו שיבקשו  העליונים מהצדיקים שביקש 

החי האמת בצדיק האמונה את ויאבד יתנתק  שלא

לו(משרע"ה) שאין וסכנה אונס שבמצב והיינו ,

הולך  למעלה ממטה הרגיל בדרך ללכת יכולת

למטה. דמלמעלה בדרך 

 úàøùä éáâì íéòåãéä à"øâä éøáã øåàéá

ìçø øá÷á äðéëùä

ïëå [ áì בתקו"ז הגר"א דברי את  בזה פירש

ו') עיקר (תיקון  בדור צדיקים שכשאין 

ובפרט  הצדיקים בקברי  היא השכינה השראת 

שאין  הכוונה מה מאד תמוה ולכאו ' רחל, בקבר 

דברי(ח "ו) את לעיל הבאנו  כבר הלא בדור, צדיקים

יצחק  כאברהם צדיקים בו שאין  דור  לך שאין חז"ל

צדיקים  ל"ו בו  שאין דור  ואין  וכמשרע"ה, ויעקב,

בו שאין דור  לך  ואין יום, כל שכינה פני  שמקבלים

[ורביז "ל צדיקים, קצב)מ"ה אות  הר"ן כתב (שיחות

יש  בע"כ כך  דור בכל נמצא שהש"י שכמו  בזה

דור  בכל שבכל,æ צדיקים בצדיקים  שהאמונה  (והיינו

דור בשום משתנה שאינה הש"י לאמונת שוה  דור

_________________________

ואסא ו. דוד הן ואלו  זה תבע  לא זה שתבע  מה היו  מלכים ארבעה תבל  יושבי וכל ארץ מלכי האמינו  לא המדרש, ז"ל
אמר דוד  וחזקיהו י"ח )יהושפט  הה"ד (תהלים כן עושה אני הקב "ה א"ל וגו ' ואשיגם אויבי ל')ארדפה א' ויכם (שמואל

בזיקין  בלילות  לו מאיר הקב"ה והיה אחד  ויום לילות לשתי אמר ריב "ל  למחרתם מהו למחרתם הערב  ועד  מהנשף דוד
דכתיב הוא הדא הברקים ועל הזועות  ועל הזיקין על תמן דתנינן כמה י"ח )וברקים עמד(תהלים וגו ' נרי תאיר אתה כי

שנאמר עושה אני לו  אמר עושה ואתה אותם רודף  אני אלא להם להרוג כח בי אין ואמר י"ד)אסא ב' אסא (ד"ה וירדפם
יהושפט עמד מחנהו  ולפני ה' לפני אלא כאן כתיב אין אסא לפני מאד הרבה שלל  וישאו מחנהו  ולפני ה' לפני נשברו  כי וגו '

שנאמר עושה אני הקב"ה לו  אמר עושה ואתה שירה אומר אני אלא לרדוף ולא להרוג לא כח  בי אין אני כ')ואמר (שם

וגו ' ותהלה ברנה החלו אלאובעת  שירה  לומר  ולא לרדוף ולא להרוג לא כח בי אין אני ואמר  חזקיהו ישןעמד  אני

עושה אני הקב"ה לו אמר עושה ואתה  מטתי י"ט)שנאמרעל ב' במחנה (מלכים ויך ה' מלאך ויצא ההוא בלילה ויהי
ע"כ. וגו'. אשור

צדיקים ז. עכשו  נמצאים שיהיו להאמין רוצים העולם שאין זה מענין לברכה זכרונו עמו  דברתי אחת פעם שם, רביז"ל ז"ל
כן. גם צדיקים שיש להאמין צריכים יתברך בהשם מאמינים אם ואמר, ענה הראשונים. בדורות  כמו מאד במעלה גדולים

ודור דור  בכל בודאי צדיקים  נמצאים כן כמו בודאי נמצא יתברך  שהשם כמו עכל "ק.כי מאד . והבן  .



תשע"ח  לך לך פר' דא"ח כג ליקוטי 

האדם  לגבי הוא הגר"א  בדברי הפשט  אלא  ח"ו],

שיעשה  שעצתו שבדור  הצדיקים למצוא  זוכה שאין

שעל כנ"ל, האבות לקברי שהלך  יפונה  בן  כלב  כמו

הצדיק  – במשרע "ה  לאמונה לחזור  יזכה ידיהם

ושם  רחל לקבר  לילך  עצתו כך שבדור, האמת 

רחמים  שם  ולבקש השכינה השראת  למצוא 

איננו) כי בניה  על  שמתפללת  (כמו עליו ,שתתפלל

שבדור  האמת  הצדיק  עלשימצא שהתפללה (כמו

שנעלם  היינו הק', אחיו כשמכרוהו הצדיק יוסף 

לתקן התפללה והיא  שבדור  הצדיק  קדושת מהם

.זאת)

íé÷éãöä ìò ò"éæ àðøîà÷î  ÷" äøä éøáã

íúìéôú íéøçàîä

øáéã [âì מקאמרנא הרה"ק מדברי בארוכה

זו בפרשה ע"ב זי "ע צב (דף

קדש בדפו"י) הקדוש  מרן  ששאל כמו וזל "ק, ,

משיח  את  טוב שם בעל ישראל רבינו קדשים

בעת תדע בזאת  והשיב מר קאתי  אימתי 

מעינותיך  ויפוצו בעולם ויתגלה למודך  שיתפרסם

המה  גם ויוכלו והשגת אותך שלמדתי  מה חוצה

כל  יכלו  ואז כמותך ועליות יחודים לעשות 

זה  לכל ושורש וישועה רצון עת ויהיה הקליפות 

תורה  ולימוד והכנעה וביטול ישראל אהבת 

בני תשגה ולמה הצבור  עם ולהתפלל לשמה

להתפלל  ושטותים זרות חכמות  לך לבקש בזרה

עתים  משנה להיות היום חצות אחר שעות שלש 

הוא  כי  כך , למדנו  לא הקדוש ומרן  זמנים ומחליף

ישראל, באהבת בצבור החמה בנץ המתפלל הי 

בעליות והולך כמרן קדוש  שהוא מי  אפילו  כי

אי שלמעלה עולמות ורואה ועולמות  נשמות 

את כולל אז ואין  בביטול אלא לעלות לו אפשר

והוא  שבפחותים כפחות  זוכה שיהיה הלואי  עצמו 

לו יהיה אם כי  דעלמא כעפרא עצמו בעיני  בטל

בריה  שום מן במעלה יותר שהוא מחשבה איזה

תחתונה  למדרגה נדחה יהיה תיכף  שבישראל

רחוקה  בדרך תלך בני ולמה לחוץ אותו ודוחפין 

משונה  להיות  דישראל דזרעא מאורחא רחוק

בצבור  החמה בנץ להתפלל שזוכה מי כי  ומשנה

העולמות כל בוקעת  ותפלתו המוחין  מאירין  אזי

עכ "פ  היום כמונו חלש  ודור מלהטות לוהט באש

בנץ  קצרה ותפלה בתפילין ק "ש לומר יזהר

שעה  קודם יתחיל התפלה סדר ואח"כ החמה

רביעית שעה קודם ש "ע שיגמור  כדי  שלישית 

אם  בחורף בין  בקיץ בין  צעהן  זייגער  שהוא

לעיר  ונוסע בדרך  שהוא כגון  אונס אירע לפעמים

סדר  להתחיל יוכל אם יראה בעשרה שם שיתפלל

על  ימתין  אז רביעית  שעה קודם בצבור התפלה

בזמן  ואתיא קדמה דשכינתא כיון צבור  תפלת 

מאריך  שהוא אע"פ רביעית  שעה בתוך  תפלה

השכינה  האורות יסתלקו  לא חצות  עד  בתפלתו

העומד  אבל תפלתו  מסדר והמלאכים והנשמות

ותפלתו הוא נדחה רביעית שעה אחר  להתפלל

לא  אם כלל ימתין  ולא ביחידות  בדרך  יתפלל ולכן

להתפלל  יכול גדול אונס לו ואירע חלש  שהוא

אחר  שחרית המתפלל אבל חצות  עד  שחרית

בני בעצמך תדמה ואל הוא עבריין  היום חצות

 éì  äî êë åììôúäù  íé÷éãöå íéùåã÷ åéä éë

 íéëàìîì  åîöò úåîãúäì  äéåøö éðá  íëìå

 òâø ìëá íééç  íéäìàá  íé÷áãä  äìòî  éôøù

 äîéùðå äîéùð ìëáå.עכ "ל בזה. ודי 

êéøàäåעמ"ס לבאר יעקב  בשארית  כבר  (מש"כ

ע"א) כו דף שהצדיקים ברכות  שבודאי ,

נשימה  בכל בשה"י  דבקים שהיו  האלו  הגדולים

היה  הרי חצות, אחרי  לאנסם והתפללו ונשימה

ופסק  ופוסקים בש"ס  התורה"ק  דרכי ע"פ  זה

זי "ע  חיים הדברי בתשובת  בזה וכמש "כ השו"ע,

תמז ) עמ ' ברכות  עמ "ס  יעקב בשארית  שכל (הובא  ,

דבריהם  בכל נהגו  הק' בעש"ט תלמידי  הצדיקים

מהשולחן  אחד  מדבר  סרו ולא הפוסקים ע"פ

בל"נ  ונשלים בארוכה בזה [וביאר עכל"ק . ערוך

הבעל"ט]. בשבוע
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ìò àîåé 'ñîá ' îâä éøáãá úåçö êøãá øåàéá

 éìúåë éøçùî éëî  ä"òààã àúåìö

øîàå [ãì דרך בכעין עתה להוסיף שיש

כנ"ל צח  שאשכחן שמכיון ות

גדולים  צדיקים שהיו מקאמרנא הרה "ק בדברי 

ונשימה  נשימה בכל לה' דבוקים שהיו ונוראים

מתפללים  הרי(לפעמים)והיו חצות  אחרי  שחרית 

הגמ' דברי את  עפי"ז לפרש  כח אפשר  דף (יומא

מכיע"ב) דאברהם צלותיה ספרא רב 'אמר 

כותלי', שעה משחרי חצי אחרי מנחה בזמן  (היינו

היום) ברכותמחצות מגמ' ידוע והנה ע"ב), כו (דף 

תפילת הינה בפשטות דאברהם שצלותיה

אברהם שחרית, וישכם כדכתיב  תיקנה  (שאאע"ה

אלא  עמידה  ואין  שם עמד אשר המקום אל  בבוקר

בזה תפילה) הביאור  מה בפשטות  קשה וא"כ ,

וברש "י כותלי, משחרי  מכי דאברהם שצלותיה

היינו דאברהם שצלותיה פירש  ביומא שם

הקשו שם ישנים ובתוס' שלו , המנחה תפילת

ואמאי אע"ה יצחק  תיקנה המנחה תפילת הלא

שאחר  א) תוס' ותי' דאברהם, צלותיה נקרית

גם  אותה מתפלל היה אע"ה יצחק  שתיקנה

שם)אברהם בברכות תוס ' דאאע"ה (וכ"כ ב) ,

שלא  אלא יצחק שתיקנה קודם עוד  מנחה התפלל

ביתו לבני אאע"ה לב "ב ,תיקנה גם  תיקנה (ויצחק 

אע"ה) יצחק ע"ש מנחה  תפילת  נקראת ,וע "כ 

הפשט  ע"פ הם הראשונים דברי  כל ואמנם

צריך  וע"כ בהשכמה שחרית התפלל  (שאאע"ה

על קאי דאאע "ה  שצלותיה  הגמ ' לשון את  לדחוק 

שלו) המנחה .תפילת 

ìåëé àìå  íééåäã  úåôåâä àôåø  äéäù í"áîøä

 éàôåø  íé÷éãöä  ù" ëå  äîëùäá  ììôúäì

ìàøùé úåîùð

êà [äì הגדולים שצדיקים מקאמרנא להגה"ק 

לעבודה"י  בבוקר  שהשכימו  (כמו אף 

בבוקר ) שהשכים  עסקואאע "ה  למעשה מ"מ

שהיו גבוהות ובעבודות ישראל נשמות  בריפוי 

הרמב"ם  על דאיתא [וכעין  בהם לעסוק מוכרחים

הרבה  לעסוק  צריך בבוקר  שמיד עצמו על שמעיד

עד  וכו ' והשרים המלך  אנשי  כל בריפוי שעות 

מאוחרת בשעה ביחיד  שחרית להתפלל שהוכרח

ישראל  שארית  בספה"ק אי ' וכעי "ז  הרבה,

ד"ה  ע"ב יב דף ההתקשרות  לשער  (ליקוטים 

'מחנה הצדיקים) בבחי ' שהם הגדולים הצדיקים על

ועסוקים  ישראל מעל הדינים כל שמוחים היינו  דן '

והמתקת ישראל נשמות ריפוי של בעבודה"י 

נשמה  ועליות יחודים ע"י  מעליהם הדינים

אנוסים  שהם עד  בביתם ביחידות שעושים

חצות אחר  שחרית  כנ "ל )להתפלל השלמה ,(בכונת 

כן לפרש  יש עפי "ז  צחות)הרי  דברי(בדרך  את

בבוקר  שהשכים אף  אאע"ה שגם הנ"ל הגמ'

בתורה"ק כז )כמש "כ יט, אברהם (בראשית וישכם

על  שהשקיף נאמר  הפסוק בהמשך הרי בבוקר,

הכבשן , כעשן  עשנה עלה והנה וירא סדום פני

שיש  הדינים תוקף  גודל את שראה היינו 

בדרך  אאע"ה שעסק  לומר  יתכן וא"כ  להמתיקם

עד  להתפלל עמדו שלא הנ"ל, הגדולים הצדיקים

בעבודת הדינים כל ולהמתיק  למחות שגמרו 

צלותא  אאע"ה התפלל לבסוף וע"כ  וכדו', היחודים

דצלותיה  הגמ' לשון כפשטות המנחה בזמן דיליה

שחרית)דאברהם וכו'.(היינו

 ÷"äøåúáù íéàèçä ìë  úåéîéðô øåàéá

éùðàå [åì.ãàî 'äì  íéàèçå  íéòø  íåãñ

הנקרא  קדם קבלה ספר  שיש אמר 

ק  ספר [שהוא האלקות  המיוחס מערכת קדום בלה

והרמ"ק  התוס ', מבעלי  גרונדי  בר "י  פרץ לרבי

וכן  ממנו, מעתיק  הק' השל"ה וכן  ממנו מביא

בפ "ט ושם חסידות ], ובספרי באריז "ל (שערמובא

החטאים ההריסה) שכל לבאר  מאד  מאריך

בלבד , א' מיסוד  שורשם בתורה"ק  הנזכרים

במלכות, רק  הממלא שדבקו  אור בחי' הק ' (שכינה 

ושורה  המתגלית האלקות אור  דרגת – עלמין  כל

הז"אבתחתונים) בלי  הסובב , אור  – העליון (אור 



תשע"ח  לך לך פר' דא"ח כהליקוטי 

העולמות) בתוך מתלבש שאינו – עלמין ,כל 

עיניו שיתן  צריך שהמתפלל נאמר  שע"ז ומפרש 

הק')למטה למעלה(בשכינה  העליוןולבו (באור

.הסוכ"ע)

ìâòä àèçå äâìôää àèç øåàéá

ùøôîå [æì הנזכרים מהחטאים הרבה בזה

מדבריו, קצת  ונעתיק  בתורה

בארץ, שם להם לעשות  שרצו היה הפלגה שחטא

שנקראת מהמלכות  עיקר  לעשות  שרצו ומבאר 

ולעורר  לקחת  העגל ע"י  כיוונו  העגל חטא וכן  שם,

שבתוך  המצומצם האלקי  האור את העגל ע"י 

שממנה הבריאה – שבמרכבה שור  פני בבחי' (שהיא 

והצמצום) הגבורה מדת למטה .משתלשל

íåãñ àèç øåàéáá

 éáâìå [çì ענין את  רק שם מבאר  סדום חטא

מלח, לנציב שנהפכה לוט אשת 

משום  מדה, כנגד מדה שנענשה ומפרש 

ואמנם  מלח, שנקראת שכינה אחורי שהסתכלה

חטאם  קשור איך  מפרש לא סדום חטא עצם את 

חזק  שדבקו  שכיון מורנו  בזה ופי' הנ"ל, לעוון

קשים דינים שם שיש  דמלכותא בהמלכות  ('דינא

לאכזריותדינא') לבסוף  ליפול אותם הביא זה ,

ולהתאכזר  אורחים להכניס שלא קשים ודינים

כנגדם.

 àìà ø÷éò ãåçì  úå÷÷åúùääî úåùòì ïéà

 é" ùäì ìåèéá íò ãçéá

óéñåäå [èì נפ"מ הרבה יש זה שבענין

שאין  וכגון  ג"כ, בעבודה"י 

ענין  את  בעבודה"י והיסוד  העיקר לעשות 

מ"מ  ונשגב, גדול דבר שהוא אף לבד , ההשתוקקות 

את מגביר  ההשתוקקות  ריבוי הרי  לבד כשהוא

ועצבות למ"ש שנופל עד  האדם אלא (ה "י)ישות

ההשתוקקות את  לקשר  חלק צריך מצד  (שהיא 

לשוב  שמשתוקקת  שבאדם האלקית הנשמה 

להש"י,לשרשה) הביטול אל ותשוב יחד שתהא ,

ממכ"ע  מדרגת  המציאות עיקר לעשות שאין (כמו

הסוכ"ע) דרגת אל הביטול  בצירוף  רק  .לחוד

 úå÷áãäî ø÷éò  úåùòì àìù øäæéì êéøö

 úáøé÷ì ïëãù øåúá àìà ãåçì ÷éãöäá

 é" ùä úå÷áãå

íééñå [ î לעיל מש"כ  לענין ג"כ  נוגע זה שדבר

ה' דבקות מצות  קיום בענין באריכות 

וצדיקים בחכמים הדבקות  הרמב"ם ע"י  (כפסק 

לעשותוהחינוך) שלא הרבה ליזהר צריך  שמ"מ ,

ההריסה  שורש  זה כי  מהצדיק , מציאות  מדאי

הנ "ל ) האלקות  מערכת ספר כדברי(כלשון  אלא ,

זי "ע הליקו"מ ד)רביה"ק  אות  חדשים סיפורים (חיי"מ 

היינו שדכן , להיות  שתפקידו לו שנתנו  עצמו  על

וביניכם', ה' בין  עומד  'אנכי להיות הצדיק שתפקיד 

לעשות ואין להש"י, ישראל נשמות  את  לשדך

תמיד  לזכור  אלא נפרדת, מציאות  מהצדיק

להביא  בלבד ודרך אמצעי רק  הוא שהצדיק 

יחודולקיר  ולהשגת  להש"י, וביטול ודבקות  בה

גדולה  וישות מציאות ועושה והמגביר ית"ש,

באופן  ח"ו , בצדיק תלוי הכל כאילו  מהצדיק

שרק  לבדו , הש "י  ביד רק תלוי  שהכל ממנו שנשכח

[והצדיק  המעשים, לכל ויעשה ועושה עשה הוא

והש "י אליו שמתפלל להש "י  נאמן  עבד  רק  הוא

ברצונו כן כשעולה ומקבלה תפילתו  את אוהב

בכוחו דבר  לפעול הצדיק בכח אין  אך  הפשוט,

בתפילתו רק  כוחו וכל ח"ו, העצמי  וברצונו

תפילתו מקבל כלל בדרך והש"י להש"י, שמתפלל

החטאים  כל שורש ח"ו  זה הרי הפשוט], ברצונו 

ה"י  הנ "ל )והפגמים האלקות במערכת  ,(כמש"כ 

אין  אך לשכינה, מרכבה הוא שהצדיק שאף והיינו

לבטלה  אלא עיקר  הצדיק  של זו מדרגה לעשות 

תלוי שבידו  הרבש "ע אל היינו הז"א, אל ולקשרה

זה  ועמוק  רחב ענין  בכל ועיין הצדיק , ביד ולא הכל



לנפשך  חכמה דעה כו 

לצדיק ' זרוע 'אור  תשע"ב במאמר החכמה  ים  (שבס '

תשכב-תשנב) בהרחבה עמ ' לאור  יצא ואח"כ 

לצדיק ' זרוע 'אור  בשם הנפלא קיום בספר  (בענין 

בצדיקים) דבקות ע"י תדבק ובו .מצות

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



סנהדרין - הש"ס כז ביאורי

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

÷ìç ÷øôá úåøòä

ע"א  צא דף 

äàîåè ìù íù  åéðáì  ä"òàà øñî êéà

.'îâ [à ÷çöéì  åì  øùà ìë úà íäøáà ïúéå

 ïúð íäøáàì  øùà íéùâìéôä éðáìå

' ø øîà úåðúî éàî 'åëå úåðúî íäøáà

.äàîåè  íù  íäì øñîù ãîìî àãà øá äéîøé

כאן  בח"א והמהרש"א שדים. ומעשה כשוף ופרש "י 

לעיל  כמ"ד  אזלא כאן דהסוגיא צ"ל דלפירש"י כתב,

ע"ב) נו דאם (דף בכישוף, שימוש איסור  אין דלגויים

הכשילם  איך  נח, לבן אף  דאסור שם כמ"ד נימא

כל  את אאע"ה קיים והלא האסור , בדבר אאע"ה

תתן  לא עור ד 'לפני איסור בזה ויש  התורה,

מכשול'.

íéàîèä éãéì ùãå÷ úåîù  ä"òàà øñî êéà

ùéå [ áהדעת של הפירוש  בזה ולציין  להוסיף

התוס ' מבעלי ו)זקנים כה, (בראשית

המפורש  שם של הק' שמות  להם (שם שמסר 

המפורש àע"ב) שם להזכיר שיוכלו ומפרש ,

איך  צ"ע ואמנם להם, יזיק  ולא הגוף  בטומאת

הגבוהים  הקודש שמות  את אאע"ה ימסור 

ולהשתמש  לחללם שיבואו  טמאים לידי והנוראים

הק '. השמות בקדושת בזה ולפגום בטומאה בהם

אבועלפיה  אברהם ר ' רבינו דברי  ע"פ  ליישב ויש

ג )זי"ע חלק שפר , אמרי תיבת(בספרו שמפרש

שם' 'פלג על שמרמז שמסר á'פילגשים' היינו  להם ,

השמות כל את ולא הק ', משמות  וחצאים חלקים רק 

הכשילם  לא אחד שמצד מובן ובזה בשלימות, הק'

_________________________

פי'א . להם מסר בטומאה שמות חלק בפ' אמרו  מתנות אברהם נתן לאברהם אשר הפלגשים ולבני שם, התוס ' בעלי ז"ל 
הגוף בטומאת המפורש שם להזכיר יכולין  אותושיהו ומזכירין בשם שבקיאין ישמעאלים יש היום וגם להם יזיק ולא

עכ"ל. בטומאה.

טהורה ב. שהיא הנפש אליו  והתחברה ומטמא  טמא והגוף ההויה המחבר שהוא מפור"ש כולו  השם סוד והנה שם, ז"ל 
סוד ותבין הטהורים. את ומטמא הטמאים את מטהרת  ולמה פרה אפר וסוד  העגל  סוד  תבין הסוד  זה וכשתבין ומטהרת .
חי  בעודנו  בנו  יצחק מעל  וישלחם מתנת  אברהם נתן לאברהם אשר הפילגשים "ולבני סוד , עניין ומהו  וטהרה טמאה כל

קדם". ארץ אל שם קדמה פלג בו כל שפירשו כוחות סוד והוא טומאה. של שמות  להם ומסר להם שפלג מלמד בתי'
כי  לו  אין שהוא כמו כלומר ליצחק. לא אשר כל את  אברהם ויתן נאמר יצחק  על אבל  וכשדאי. ואשף  חרטום וכל  כישוף 
המיוחד . השם זה לו  מסר יצחק כן ורביה פריה שם שד "י א"ל משם ויובן אותיות ארבע  בין שם והוא המפורש שם אם
והיחו "ד השלו "ש סוד  והוא בנ "ך. בן שם שהוא ע "ב  בן משם ודעהו, וד "ם בש"ר שם סוד והוא ורב"ו  פר"ו  ש"ר כל וסוד 
שהם  אל "ה פעמים ג' גאל "ה סוד  והוא שמו בידיעת המתים את  להחיות הקב"ה שעתיד ט "ל רמז אח"ד אח "ד  אח"ד כמו 
שלשים  וכל פר"ת. ושמו  משמש הוא אשר שלשים בסוד  והבינם ודעם אל"ה פעמים ו ' שלם. הוא כי רי"ו של השם חצי

הם. שלשה
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מסר  אלא טומאה, של שמות להם מסר  ולא אאע"ה

אף  שני ומצד  קדושים, שמות רק  להם

כ "כ  פוגמים אין בטומאה בהם כשמשתמשים

ולא  שמות חצאי  אלא הם אין  שהלא הק ', בשמות 

הק '. השמות  בעצם פוגמים

' äàîåè íù' '÷ä úåîùì  úàøå÷ 'îâäù àä

àìà [âהיות טומאה שם לזה קוראת שהגמ'

בבחי ' ג"כ הוא קדוש שם שחצי

להשתמש  שא"א בו, להשתמש  שאסור טומאה,

הק' השמות תיבות  של – הקדושה בשלימות  אלא

שסבר  י"ל אולי  שמות  חצאי להם שמסר  [ואאע"ה

החצי להשלים שיצטרכו  עי "ז , בתשובה להחזירם

ועי"ז  שילמדם אע"ה ליצחק עי "ז  ויפנו  להם שחסר

עומ"ש, ממנו  ויקבלו  נהפך יבואו  שאצלם (אלא

בבחי' כראוי שלא בו כשהשתמשו טומאה שם  להיות

יכשלו  ופושעים  בם  ילכו צדיקים ה' דרכי 'ישרים 

].בם')

 úéùòî  äìá÷á  úåùîúùä øåñéà

ùéå [ãבזה קדוש לציין  שם  בחצי (שהשתמשות

טומאה) בגדר האריז"ל הוא  דברי  את 

יד  דף  רוה"ק שער וע"ע ו, שער  ח "ג קדושה  (שערי

בקבלה ע"א) השתמשות  של האיסור  בגודל

משום  ג"כ הוא בזה האיסור  מטעמי שאחד  מעשית 

תחילה  בכוונה ששיבשו [ואי' משובשים, שהשמות

ראוי שאין  מי  בהם ישתמשו  שלא כדי השמות  את 

השתמשות של הנ"ל האיסור  כעין  והיינו  להם],

שמות. בחצאי 

 úéùòî  äìá÷á ùåîéùä øåñéà ïéá  ÷åìéçä

íéùåã÷  íéãåçé  íéãçééî åéäù íé÷éãöä êøãì

 ÷éúòðå [äתלמידי דרך בענין  מש"כ  כאן 

שהיו זי "ע הק' הבעש"ט

ויחודים  כוונות  ע"י  גדולות  ישועות ממשיכים

מקלויזנבורג  הרה"ק דברי את בזה והבאנו  קדושים,

תשל "ח)זי"ע בראשית פר' חומרש"י ,(שיעור 

הק ', מדבריו חלק ונעתיק זה, בענין  הרבה שהאריך 

äøéöé וז"ל, øôñá úåùîúùää ïéðòì áåùð

 íéùåã÷ä úåîùáå לומר בדעתי  עלה שעתה ,

אחר , המשתמש חילוק בין  שם  מחלק  (שבתחילה

וכדו' בנ"י להצלת  נצרכת  פעולה לפעול הק ' בשמות

נסיון לשם הק' בשמות  השתמשות לבין דשרי,

שהוא  פעולתם  השמות  פועלים  אם לראות  בעלמא

ח "ו) חמור השמותאיסור את שמבטא מי בין  ,

במחשבה, בהם שמהרהר  מי  ובין בפיו הקדושים

 úåîùá  ùîúùäì øåñéà  ùéù  åðéöîù äîù

åéôá  íúåà àèáîù  éîá ÷ø åäæ íéùåã÷ä,

לפי החסיד יהודה רבי  תלמידי  נענשו  שלכן  ויתכן

בפיהם הקדושים השמות  את  הזכירו (ראה שהם

וראיתי  ד "ה  קלה  סי' ח"א ובועז  יכין â( ìáà בשו"ת

 ïåâäå éåàø àåäå , äáùçîá  íúåà  øäøäîá

 êëì באופן ובטהרה בקדושה בהם ומשתמש  ,

כזה באופן  øåñéàהראוי , ïéà מה לכך להסמיך  יש  .

בפוסקים ד"ה שמצינו  ע"ב לח  דף  סוכה  רש"י (ראה

שו"ע  עד , ד"ה ע"ב כא  דף ברכות  תוספות  אומר, הוא 

ס"ז ) קד  סי' עשרה או"ח  שמונה תפילת שהמתפלל

ישתוק  קדושה, אומר הציבור  שליח את  ושומע

מדין  חובתו  ידי וייצא הש"ץ שאומר  למה ויכוון 

שומע  דין  שמועיל שלמרות  דהיינו כעונה, שומע

_________________________

אחת ג. בלילה והלכו שלמדו , הקדושים השמות  את לנסות שרצו  החסיד  יהודה רבי תלמידי על  נורא מעשה מובא שם
רבם  ראה בבוקר פגע , שום בלי וניצלו  הקודש בשמות  והשתמשו במדבר, רעות וחיות וליסטים ואריות  דובים למקום
לאותו יחזרו אם אלא תקנה להם ואין הבא, לעולם חלקם את  איבדו  זה שבמעשה להם ואמר עשו, אשר כל את עליהם
השמות  את  הזכירו  ולא רעות החיות  למקום והלכו  התלמידים כן עשו  ואכן הקדושים, השמות  את  יזכירו  ולא סכנה מקום
אבריהם  את להביא החסיד יהודה רבי שלח ובבוקר והפנים, הידים אם כי מהם נותר ולא וטרפום, החיות עליהם ובאו

ע"כ. כפרתם. שמיתתם עליהם ודרש המדרש לבית
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נחשב  זה אין אך חובה ידי יציאת  לגבי כעונה

שמצינו מה בבחי ' וזה התפילה, בשעת הפסק

ע"ב) לט דף הקב"ה (קידושין אין  רעה מחשבה

הקב"ה  טובה מחשבה אבל למעשה מצרפה

מהרהר  רק שאדם שמה דהיינו למעשה, מצרפה

ולכן  לרעה, ולא לטובה רק  לפעול כח בו יש בלבו 

אין  אבל כעונה שומע מדין חובתו ידי שיוצא אף

בתפילה  הפסק  .ãזה

'÷ä  úåîùá  úåùîúùä ìù øåñéà ïéà øåäøäá

ïéòë" [å,לעניננו לומר  יש  ïååëî זה ÷øù  éîù

 áìä  øåäøäá íéùåã÷ä úåîùä úà

 íäéúåéúåàá  íúåà äâåä  åðéàå ãáìá שיש אף ,

ומי לטובה, לפעול כח øôñáבהם ïéáîå  òãåéù

øåäøäá  íéøåöé àåøáì ìåëé àåä  äøéöé

 ãáìá úåîùäמקום מכל , ìù øåñéà äæá ïéà

 úåîùá úåùîúùä לפרש לי  נראה ובזה .

בצלאל אצל לב)הכתוב לה, áåùçìå (שמות

úåáùçîוהיינו ובנחושת , ובכסף  בזהב לעשות

שבהם  אותיות  לצרף בצלאל היה שיודע כאמור

את שהרהר בלבד  ובמחשבה וארץ, שמים נבראו

בלי המשכן , כלי כל את עשה הקדושים השמות 

דיבור  שום בלי ואף מעשה .äשום

äæ ïéðòá  íé÷éãöî úåéùòî

êéùîîå [æ,קדשו בלשון הנ"ל הגה"ק  שם

 íé÷éãö ìöà  åàø ïë úîàáå"

 úåîùä úà  íééúôùá àèáì  íéëéøö  åéä àìù

 íéùåã÷ä הלב ובכוונת במחשבה אפילו  אלא ,

גם  ללמוד  שיש כפי פעולתם. את פעלו כבר בלבד

זי"ע, משינאווא הרה"ק  דו"ז אצל שהיה מהמעשה

מופת מעשה מספרים החסידים את פעם ששמע

ò" éæ על æðàöî  ÷"ä÷æ åéáà כשנסע אחת  שפעם ,

ופלא  נס  ובאורח דרכים שודדי עליו  התנפלו בדרך

הרה"ק  נענה רעה, כל לו שיאונה בלי מידם ניצל

מכל  עושים היום של החסידים ואמר , משינאווא

אצלכם  נחשב זה גם וכי מופת, של סיפור דבר 

ìù מופת, íùä úà  éáà ïååéë  éàãååá àìä

êøãä úìéôú(כא אות  דפרקא אגרא וכך (ראה 

הוסיף  מידם. àååàðéùîניצל  ÷"äøä גם ואמר,

כזה, מעשה פעם היה צעיר  אברך  בהיותי  אצלי 

'רעקרוטען' עלי התנפלו הדרך (אנשי שבאמצע

אל הילוכם שבדרך אדם , ופראי וריקים פוחזים  צבא

היו  בו אחד  יום  להם  נתנו שנים כמה  למשך  הצבא 

רוחם) על העולה ככל  באכזריות ומכים  ואחד שודדים ,

אותי והכה מאד ועבה גדול מקל בידו נטל מהם

להמית, כדי  בה שיש ועצומה גדולה מכה כוחו בכל

ìù אולם  ùåã÷ä íùä úà  éáìá éúðååéë éðà
_________________________

"ד . וכותב , התפילה וממשיך בשעת קדושים שמות ולייחד לכוון מותר גם זו זה מסיבה ואין בהם, ובקי שיודע למי ,
המגן  שהסתפק כמו כדיבור, הרהור נחשב  תפילה שלגבי אף על התפילה, בשעת  כהפסק סק"ב)אברהםנחשב  קא (סי'

דמי כדיבור לאו הרהור שלהלכה דאע"ג חובתו , ידי יצא אם בלבו שהתפלל ס"ג)במי סב סי' או"ח שו"ע  שאני (ראה
דגמרינן ע "א)תפילה, ב דף  יג)מדכתיב(תענית  יא, עיקר (דברים כן אם תפילה, זו  שבלב  עבודה איזו לבבכם בכל ולעבדו 

מקום מכל  עיי"ש. מחשבות , יודע והקב "ה הלב בכוונת  כהפסק תלוי נחשב התפילה  בשעת השמות כוונת ובבחינת אין  ,
למעלה. כנדפס ממשיך ואח "כ ע "כ . למעשה. מצרפה הקב "ה אין רעה מחשבה

עסקה. דבר על המפורסמת  המחלוקת  תלוי היה שבזה יתכן אבל  בפצותי, "יראתי וכותב, הקמיעות וממשיך ,כתיבת
אם  הנודעת  במחלוקת נחלקו ובכן בפיו , אותם שהוגה במי רק הוא בשמות השתמשות  איסור חומר שכל  נתבאר שהרי

בכתב  עדות  ולגבי בכתב שבועה לגבי בזה האריכות כידוע  דמי, כדיבור לאו  או דמי כדיבור יעקב כתיבה שב שו"ת (ראה

דברי  שו"ת  רכ-רכז, סי' יו"ד חת"ס שו"ת  ל, סי' מהדו"ק  רעק"א שו"ת  סו, סי' יו"ד מהדו"ק ביהודה נודע שו"ת מט, סי' יו"ד

יז ) סי' יו"ד ח "א סברוחיים קמיעות  לכתוב  האוסרים ואילו  כדיבור, אינה שכתיבה סברו קמיעות  לכתוב  שהתירו ואלו  ,
למעלה. כנדפס ממשיך ואח "כ ע "כ . הקדושים. בשמות  השתמשות של איסור בהז יש ושוב  דמי, כדיבור שכתיבה



לנפשך  חכמה דעה ל

 íà  éë  äîåàî éúùâøä àìå êøãä úìéôú

øåøôâ  íéôùôùîù  åîë ãàî ì÷ ùåçéî

["ì'áòååù à èéî èáééø ïòî  éåå  éåæà"],

זה ממעשה גם למדנו ãáìá עכד "ק. øåäøäáù

 úà ìåòôì íéùåã÷ä úåîùä çëá ùé

 íúìåòô של איסור אין כזה שבאופן וכאמור ,

בשמות. השתמשות 

ìò"את שיודע שמי  למדנו  האמור מכל פנים כל

כמו יצירה בספר ובקי בראשית  מעשה סוד

נבראו שבהם אותיות לצרף  יודע שהיה בצלאל

ופגע  מזיק משום מתיירא אינו  הוא וארץ, שמים

בכתוב הרמז  וזה ו)רע, קיח, היינו(תהלים לי , ה'

אזי  הקדושים, השמות  את  לכוון  יודע àì שאני

 úà ïååëì òãåéä éë ,íãà  éì äùòé  äî àøéà

 úåéçå íéèñéì íåù ïéà  íéùåã÷ä úåîùä

åéìò èåìùì íéìåëé ,÷éæîå ãù íåùå ,úåòø,

הקב"ה  שאמר  וכמו  יוצלח. לא עליו יוצא כלי  וכל

הנביא יח)לירמיה א, היום (ירמיה נתתיך הנה ואני

כל  על נחושת ולחומות ברזל ולעמוד מבצר  לעיר 

זיעוכ "י הק ' הבעש"ט מרן  על ידוע וכן  הארץ.

ולא  לבבו יירא שלא מותו לפני  לו ציוה שאביו 

לבדו. מהקב"ה רק  אלא בעולם נברא משום יפחד 

 çëá  åéäé åéìééçå çéùîä êìî  úåîçìî  ìë

'÷ä úåîù éãåçéé

äðäå" [çכתוב י)מקרא כח, כל (דברים  וראו 

כי  הארץ ä 'עמי íù עליך נקרא

שכאשר  בזה, הכוונה לפרש ונראה ממך , וירא

שיודעים  ישראל צדיקי  של כוחם את רואים הגויים

בקרב  ישועות  ולפעול הקדושים בשמות  להשתמש

שיש  ממש ובפועל בחוש  רואים הם הרי הארץ,

מלך , ישראל אלקי ה' כי  ויודעים לבירה מנהיג

רע  כל לעשות שלא עליהם היהודים פחד ונופל

בענין  הרבה עוד  [ומאריך  עכד"ק  ישראל". לזרע

בינינו נמצאים היו  זכינו שאלמלא וכותב זה,

והיו הק ', שמות לכוין היודעים יהודים רבבות 

כרצונם, וארץ שמים מערכות לשדד יכולים

המשיח  מלך של מלחמותיו  יהיו זו שבדרך ומאריך 

העולם  אומות  נגד  המלחמות  שילחמו הק ', וחייליו 

עיי "ש ]. הק' בשמות  הכוונות ע"י

 øäøäîì  äôá øîåà ïéá éîéðôä  ÷åìéçä øåàéá

 áìá

 ùéå [ è ע"פ הנ"ל החילוק לבאר  עוד  להוסיף 

בדיבור  הק ' השמות  שכשמזכיר הסוד,

העשיה עולם כנגד  הוא הדיבור (ששניהם הרי 

תתאה) ה ' – המלכות  ספי' כנגד ועשיה וע"כ דיבור  ,

הקלי', למקום האלקי האור את  להוריד  אסור

ממנו  תחתון שאין  התחתון מקום  התחתון (שעוה "ז

וטומאות) קלי' החיצונים המלא  לאחיזת  בזה וגורם ,

בקבלה  להשתמש  אסור  [וע"כ האלקי , באור 

 ãéøåîù  íåùî øåñéàäù æîåøîù –––– úéùòî

 íìåò àåäù ,ãåøéôä íå÷îì  é÷ìàä øåàä úà

 ÷ø  íéãåçé ÷éãöä ãçééîá ë"àùî ,[äéùòä

 íìåò ãâðë äáùçîäù òåãé ' ÷ä  åúáùçîá

 äæá ïéàå , òø êøåâé àì  íùù –––– '÷ä ' éöàä

.éøù ë"òå ' éì÷ä úæéçà

ע"ב  צא דף 

 øåà àäéã  ÷åñô  íéé÷úé éúî 'îâá úåòãä 'á

' åëå äîçä øåàë  äðáìä

.' îâ [à äðáìä äøôçå áéúë éîø àãñç áø

 úåàáö 'ä êìî éë  äîçä äùåáå

øåàå äîçä øåàë  äðáìä øåà  äéäå áéúëå

 àì , íéîéä úòáù  øåàë íéúòáù äéäé äîçä

.àáä íìåòì ïàë çéùîä úåîéì ïàë àéù÷

 úåîéì äæä íìåòä ïéá ïéà øîàã ìàåîùìå

 àéù÷ àì ãáìá úåéìâ ãåáòéù àìà çéùîä

.äðéëù  äðçîá ïàë íé÷éãö äðçîá ïàë

ובושה  הלבנה וחפרה בזה"ל, כתב הק ' וברש"י

והיתה  וכתיב כהה, אורם שיהא משמע - החמה

- המשיח לימות  כאן החמה. כאור  הלבנה אור 
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החמה, כאור הלבנה אור  והיתה השיעבוד כשיכלה

מרוב  החמה ובושה הלבנה וחפרה לבא ולעתיד 

בדוכתא  - דאמר ולשמואל צדיקים. של נגהם

לעולם  ואידי  אידי  וכו ', הזה העולם בין  אין  אחריתי

מזיו וחפרה - שכינה במחנה כאן אלא הבא.

הלבנה  אור והיה – הצדיקים במחנה כאן השכינה.

וכו'.

' åëå  äðáìä øåà ë"àå ––––  ìàåîùë í"áîøä ÷ñô

ì" úòì

 äðä [ áמהל 'הרמב"ם ופי"ב תשובה  מהל' (פ "ט

העוה"ז מלכים) בין  דאין כשמואל פוסק

ולפ "ז  בלבד, מלכויות שעבוד אלא המשיח לימות 

קיי"ל דששמואל )להלכה אליבא  הכא  הגמ' (כתי'

כאור  הלבנה אור  יהא לא עדיין  המשיח דבימות

כמו יהיו אלא וכו', שבעתיים החמה ואור החמה

שתאיר  הפסוק  יקוים בעוה"ב לעת "ל ורק  בזה"ז ,

וכו', שבעתיים החמה ואור  החמה כאור הלבנה

יהא  ששם עד השכינה אור כ"כ יאיר שכינה (ובמחנה

השכינה) מזיו החמה' ובושה  הלבנה .'וחפרה 

 éøáãá  íéòùøäå íéèåùä ùåáéùå  úåòè

ìàåîù

 äðäå [â הם שמואל שדברי שדימו שוטים היו

ממעלת מאד הפחיתו  ובזה כפשוטם,

כמש "כ  ביותר, חמור דבר [שהוא המשיח, ימות 

בפיה"מ מ"א)הרמב"ם פ"י עיקר (סנהדרין לגבי 

יתרון  לו  שיהיה ש"יאמין  המשיח דמלך האמונה

מה  כפי מעולם שהיו  המלכים כל על וכבוד ומעלה

עד  ע"ה רבינו ממשה הנביאים כל עליו שנבאו

ע"ה, åìöàמלאכי  èòîúð  åà åá ÷ôúñäù  éîå

 äøåúá øôë åúìòî בפירוש בתורה בו שיעד ,

עי"ז  וכן וכו '"], נצבים אתם ופרשת בלעם בפרשת

כתב  שע"ז המשיח, לימות הצפייה אצלם פחתה

החזקה היד  בספר ה"א)הרמב"ם מלכים מהל' (פי"א 

והנביאים  התורה דברי  בכל ככופר  דהוי [עד å ג"כ ,

רשעים שר"י)שהיו שמואל (הציונים  דברי שע"פ 

רב  דהערב הטמא שלטון הקמת לעצם קראו האלו 

דהרי דגאולה, אתחלתא בבחי' ח"ו שהוא באר"י,

גדר  שהוא גלויות, שעבוד  מידי בזה יוצאים כביכול

שמואל ע"פ המשיח הגדול )ימות  שיבושם  ,(לפי

 úåîéá úåâìôåî úåáåè  åéäé  ìàåîùì  óà

íàøåá úòã  åâéùé ìàøùé ìëå  çéùîä

êà [ã,שמואל דברי  הבנת ביסוד  טעו באמת

הטובות לכל מודה שמואל דודאי 

כל  כמש"כ  המשיח ימות של והנוראות המופלגות

גופיה הרמב"ם וכמ"ש  ה"ד-ה)הנביאים פי"ב  (שם 

וכל  הרבה מושפעת הטובה תהא המשיח שבימות

דעת בשלימות  שישיגו עד  כעפר מצויין המעדנים

_________________________

ומקבץ ו. המקדש ובונה הראשונה לממשלה ליושנה דוד מלכות  ולהחזיר לעמוד עתיד  המשיח  המלך שם, הרמב"ם ז"ל 
האמורה  מצותה ככל ויובלות שמטין ועושין קרבנות  מקריבין מקודם כשהיו בימיו  המשפטים כל וחוזרין ישראל  נדחי

ובמשה בתורה בתורה אלא כופר הוא בלבד  נביאים בשאר  לא לביאתו מחכה שאינו מי או בו מאמין  שאינו מי וכל
השמים רבינו בקצה נדחך יהיה אם וגו ' וקבצך ושב ורחמך  שבותך  את אלהיך ה' ושב שנאמר עליו  העידה התורה שהרי

בלעם  בפרשת  אף הנביאים כל  ידי על  שנאמרו הדברים כל  כוללים הם בתורה המפורשים הדברים ואלו ה' והביאך וגו '
מבניו שעומד  האחרון ובמשיח צריהם מיד ישראל את שהושיע  דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים בשני נבא ושם נאמר
מיעקב  כוכב  דרך  המשיח מלך זה קרוב  ולא אשורנו דוד  זה עתה ולא אראנו אומר הוא ושם באחרונה ישראל את שמושיע
וקרקר  בחבל וימדדם מואב  את ויך  אומר הוא וכן דוד  זה מואב  פאתי ומחץ המשיח מלך זה מישראל  שבט וקם דוד  זה
וגו ' לעבדים לדוד אדום ותהי שנאמר דוד  זה ירשה אדום והיה ים עד מים ומשלו  בו  שנאמר המשיח  המלך זה שת בני כל

צי  בהר מושיעים ועלו  שנאמר המשיח  המלך  זה וגו' ירשה ע"כ.והיה וגו'. ון
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וכו ' כשמואל,æ בוראם הרמב"ם שפוסק אף  וזה ,

לשמור  שיחזרו המשיח דימות גדר  דעצם וחזינן 

קלי ' מטומאת ולהיפך בשלימות  התורה כל את 

התורה  קיום ואת האמונה את שעקרה מדינתם

בנ  נשמות  היא מרבבות טומאתם קלי' וכל "י ,

להביא  שסבורים המשיח מלך כנגד  מלחמה בבחי '

שנבחר  צדקינו  משיח ללא הגשמי  בכוחם גאולה

הש"י]. ע"י

 øúåé çéùîä  úåîéáù áâùðä úå÷ìàä éåìéâ

 ú"îî

øúåéáå [ äהתניא דברי  את לציין (פל"ו)יש 

אלקות הגילוי בגודל שמאריך 

תורה  ממתן יותר המשיח, בימות  כתב çשיהא וכן  ,

ע"א)בסידור ט דף  התפילה  זה (שער  מכל וחזינן ,

אנו שע"ז המשיח, ימות של העצומה המעלה גודל

ובכל  לב בכל ומשתוקקים ומקוים ומייחלים מצפים

בביאת העולמות  בכל שמים כבוד לגילוי רגע

בב"א. צדקינו משיח

ìàåîù ïåùì æ"éôì á"ö

àìà [å שאין שמואל לשון  צ"ע באמת כ "ז שלפי 

שעבוד  אלא המשיח לימות העוה"ז  בין

ימות בין יהיה ונורא נפלא חילוק והלא גליות ,

לעוה"ז מלכויות)המשיח שעבוד  .(מלבד 

_________________________

שירדוז. כדי ולא העולם כל  על שישלטו  כדי לא המשיח ימות והנביאים החכמים נתאוו  לא שם, הרמב"ם לשון לך  הא
יהיה  ולא וחכמתה בתורה פנויין שיהיו  כדי אלא ולשמוח  ולשתות לאכול  כדי ולא העמים אותם שינשאו כדי ולא בעכו "ם

תשובה. בהלכות שביארנו  כמו הבא העולם לחיי שיזכו כדי ומבטל  נוגש ולא להם רעב לא שם יהיה לא הזמן ובאותו
כעפר מצויין המעדנים  וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה  ותחרות קנאה  ולא אלא מלחמה  העולם כל עסק יהיה ולא 

שנאמר  האדם כח כפי בוראם דעת  וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד ה' את לדעת
ע"כ. מכסים. לים כמים ה' את  דעה הארץ מלאה כי

והנה ח. בתחתונים. דירה לו  להיות הקב "ה שנתאוה הוא הזה עולם בריאת  שתכלית  מארז"ל זאת  מודעת  והנה שם, ז"ל 
היה  העולם שנברא קודם כי הענין ביאור אלא בשוה. עלמין כל ממלא ית' הוא כי ומטה מעלה בחי' ית' לפניו  שייך לא
אל  הוא שהשינוי רק ית' לפניו הוא כן עתה וגם העולם בו שברא הזה המקום כל  וממלא ומיוחד  יחיד  ית ' לבדו הוא
וחי' האדם יראני לא כי כדכתיב ית ' אורו  ומסתירים המכסים רבים לבושים ע"י שמקבלים ית ' ואורו  חיותו  המקבלים
ריבוי  ע"י למדרג' ממדרגה וירידתם העולמות  השתלשלות ענין וזהו כו' רואין אין חיות  הנק' מלאכים שאפי' רז"ל וכדפי'
תחתון  שאין במדרגה התחתון והוא ממש והחומרי הגשמי עו "הז שנברא עד ית' שממנו  והחיות האור המסתירים הלבושי'
ואפסי  אני לומ' ממש ה' נגד שהן וס "א קליפות  מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך  ית' אורו  הסתר בענין ממנו למטה
מאור  ירידה ולהם הואיל העליוני' עולמות  בשביל אינו  למדרגה ממדרגה וירידתם העולמו' השתלשלו ' תכלית והנה עוד.
ואתהפך ס "א אתכפיא כד ית ' לפניו רוח נחת להיות  ית ' ברצונו  עלה שכך התחתון עו"הז הוא התכלית  אלא ית ' פניו
אור  ויתרון עז ויתר שאת  ביתר כולו  עוה"ז כל של  והס"א החשך  במקום ב"ה סוף אין ה' אור שיאיר לנהורא חשוכא
שלא  ב "ה א"ס  אור ומעלימים המסתירים פנים והסתר לבושים ע"י שם שמאיר עליונים בעולמות  מהארתו  החשך  מן
שכרם  לקבל בצדיקים כח נותן שהקב "ה וכמארז"ל  וכח עוז שנק' התורה את  לישראל  הקב "ה נתן ולזה במציאות. יבטלו 
שלא  [פי' מוריך עוד יכנף  ולא כדכתיב לבוש שום בלי לעתיד  הנגלה ה' באור ממש במציאות יתבטלו שלא לבא לעתיד 

מ  לאור יתכסה השמש עוד  לך יהיה לא וכתיב וגו ' יראו  בעין עין כי וכתיב  מוריך את  רואות  עיניך  והיו ולבוש] בכנף מך 
וגו '. עולם לאור לך יהיה ה' כי וגו ' בריאות יומם ושלימות תכלית הם המתים  כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע

מתחילתו נברא שלכך הזה ז "ל)עולם מהאר"י תורה בלקוטי כמ "ש  השביעי באלף עיקרו שכר היה (וקבלת כבר וגם 
ממש  הראת מלבדו עוד  אין  האלהים הוא ה ' כי לדעת הראת אתה כדכתי' תורה  מתן בשעת זה מעין  לעולמים 

חושיית  .בראיה 
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 æ" ôì ' îâä 'éôå áøòä ìò  ìàåîù éà÷ã 'éúä

 à" å÷îáå [æ לתרץ מובא חסידות בספרי 

אל  רק הם שמואל שדברי 

בזוה"ק  וכדאשכחן רב, ע"א הערב כו דף  ח"א (עי'

ע"ב) קכב דף וח "ב  קדישא ואילך , בתניא ומובא

ע"ב)באגה"ק  קמה דף  רב (כו, שהערב בארוכה

צדקינו משיח בביאת הגמור  לתיקון תיכף  יזכו לא

אז  יצטרכו אלא אלקות , לגילוי תיכף יזכו  ולא

וכו', להזדכך כדי  הנגלית בתורה הרבה לעסוק

כיון  לשמואל, מקשה כאן שהגמ' צ"ל זה ולתי '

ימות בין חילוק  אין רב לערב הרי  שלשמואל

א"כ  בלבד, גליות שעבוד אלא לעוה"ז  המשיח

שבעתיים  יהיה החמה דאור קרא לאוקים א"א

ימות שבתחי ' כיון  כי המשיח, בביאת תיכף 

עדיין  הזדככו  שלא רב ערב ישנם עדיין  המשיח

שבעתיים  שתהא החמה אור  את  לסבול יוכלו  לא

רב  לערב ואף לכולם כן  החמה תאיר  כן  (שכשיהיה

יתכן ) לא  שלשמואל וזה  הגמ' מתרצת וע"כ ,

אין  ברמב"ם [אמנם לעת "ל. רק זה פסוק  יתקיים

רב, הערב על רק  קאי שמואל שדברי משמע

המשיח  שבימות בנ"י לכל בספרו  פוסק  שהרמב"ם

נוהג]. כמנהגו  עולם יהא

íìåòáù  úåøúñää ìë ìù  úåéåìâ ãåáòù

à"å÷îáå [ç, נוסף תירוץ מובא בחסידות 

כל  על מרמז  גלויות  ששעבוד 

שעבוד  והסרת  בגלות , שישנו אלקות  ההסתרת

של  הטומאות וכל הקלי ' כל הסרת היינו גלויות

אלקות לגילוי  שיזכו עד  בנ"י  יטהרו  וממילא הגויים,

מחמת רק הם שבישראל הטומאות [שכל בתכלית,

בבחי ' הגויים, גלויות  בתוך בגלות  שנמצאים

מעשיהם']. וילמדו בגוים 'ויתערבו 

 âäðîë –––– âäåð åâäðîë íìåò ïåùì øåàéá

 úòãä  õò àèç éðôì åúééøá

íðîà [è מה הרמב"ם בדברי צ"ע עדיין

בימות שלדעתו שכתב הלשון 

אלקות התגלות וכי נוהג', כמנהגו  'עולם המשיח

בשם  נקראת תורה מתן  מזמן יותר  בעולם

מ"ת שבזמן  מחז"ל ידוע [והלא נוהג', 'כמנהגו

יתכן  ואיך  ונתבטל הגשמי  העולם כל דמם

שאת ביתר  אלקות  הגילוי שיהא המשיח שבימות

ח"ו], כמנהגו לנהוג הגשמי  עולם ימשיך ממ"ת 

ישראל  בנצח המהר "ל כמש "כ הוא בזה והביאור 

שהיה (פ "נ ) דבר  שכל מודה שמואל שאף

אדה"ר  חטא קודם הבריאה להוליד בראשית  (כמו

שנבראה) א' ביום שהולידה  כחוה יום יחזור בכל  זה

שיש  מובן ועפ"ז  לשמואל, אף  המשיח בביאת

נוהג' כמנהגו ש'עולם הרמב"ם בדברי  לפרש

חטא  לפני  העולם את ה' שברא בזמן כמו היינו 

וע  הדעת, הארץ עץ מן הטומאה רוח יתבטל "כ

וכוונת אדה"ר , חטא לפני כמו המשיח בביאת

המשיח  בימות  עדיין יהא שלא לומר רק שמואל

את הש "י  בו שברא הטבע היפך  שהם דברים

הזה, טבע העולם ישתנה תחייה"מ בעת (ורק

חטא הבריאה) ע"י שהתקלקלו הדברים כל אך ,

[וקושית המשיח, בביאת תיכף יתוקנו אדה"ר 

א"א  שלשמואל המהר "ל, לפי  מובן  דידן  הגמ'

אור  ד 'והיה קרא יתקיים המשיח שבימות לומר 

זה  כי  שבעתיים', החמה ואור  החמה כאור הלבנה

בבריאת היה לא שעדיין העולם בבריאת  שינוי

שבעתיים]. החמה אור העולם

ìù  úå÷ìà éåìéâ  ìãåâì ì"æéøàä éøáãî øå÷î

 çéùîä úåîé

ùéå [ é גודל על בעה"ת  רבינו לדברי  מקור  לציין

מדברי המשיח, ימות של אלקות  גילוי 

האריז "ל וטו"ב רבינו  בסופו טו"א יז דף  (ע "ח 

וגו',למעלה) עבדי  ישכיל 'הנה שיקויים שם שכותב ,

צדקינו) משיח על –(דקאי רגליו על הצלם על ויכה

ואז  בי"ע עולמות  שכנגד הקלי' את שיכה היינו 

קרא  ויקויים יתבטלו דעשיה וארץ דעשיה שמים

תבלה', כבגד  והארץ נמלחו בעשן  ד"כשמים

בתוכם  אשר  הזיתים הר על א"ק  רגלי  בהגלות
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ואור  החמה כאור  הלבנה אור  יהיה ואז הא"ס

עכ"ל  הימים שבעת כאור שבעתיים יהיה החמה

גילוי מגודל האריז "ל מדברי  וחזינן  האריז"ל.

לגמרי אז שתתבטל עד המשיח ימות של אלקות 

העשיה  עולם מקום ויעלה הגשמית העשיה עולם

באצילות. ליכלל

í"áîøä ìò  ÷åìçé  ì"æéøàäù øîåì äù÷

ò"öå [ àéדבריו שלכאו ' האריז "ל דברי  בסיום

אומרת דלשמואל שמואל, לפי אינם

דקרא להדיא דידן וכו')הגמ' יהיה  הלבנה (דאור

ואילו לעוה"ב, אלא המשיח בימות יקויים לא

המשיח, ימות על זה פסוק  כותב (ודוחק האריז "ל

ודלא  כשמואל  קיי"ל לא  דלהאריז "ל  לומר 

.כהרמב"ם)

 çéùîä  úåîéá éðù  ìáù  ùé  ìàåîùì  óà

íìåòä òáè  åá  äðúùéù

 ì"öå [áéמהרמ"מ בזה אדמו"ר  כ "ק  (כמש"כ

דוכתא) בחדא  זי"ע ,מליובאוויטש

ימות של נוסף שלב שיש  מודה שמואל דאף 

בראשית, במעשה שינוי  יהיה שבו (ושלב המשיח,

בשם  להקרא  כבר  יכול  המשיח ימות של  זה שני

באלף  עדיין יהא  שהוא שאף  היינו הבא, עולם

כבר בו יטעמו מ"מ המשיח, ימות  של השישי

אלף  של  הבא  עולם  של  הבריאה משינוי טעימה 

שבת) ממאכלי בעש"ק  טעימה בבחי' ובזה השביעי, ,

יהא  לא שלשמואל ועו"מ כאן הגמ' דדברי  מובן 

עולם  של ברייתו מטבע המשיח בימות  שינוי

כנ "ל ) הבריאה של (מזמן הראשון בשלב היינו

בימות שיקויים האריז"ל ודברי המשיח, ימות 

זה  וכו ', שבעתיים החמה ד'אור הפסוק המשיח

המשיח ימות  של השני  השלב על כברקאי  (שהוא

עוה"ב) גדר  ממעשה כמו שינוי בו  שיהא ,

בראשית.

ע"א  צב דף 

 áùéù èåùô ìàåùì à"øâä úáåùúî äùòîä

åøåòéùá

.' îâá [à äøåú ãîìîä ìë úùù áø  øîà

 á"äåòì  äãîìîå äëåæ æ" äåòá

. äøåé àåä íâ  äåøî øîàðù זי "ע הגר "א רבינו

ברבים  שיעורים ללמד  רגיל היה לא חייו ימי ברוב

בחדרו ומסוגר  סגור  תמיד יושב שהיה דרכו אלא

מספר  ורק ולילה, יומם בתורה"ק והוגה ולומד  הק'

רשות להם שנתן  זכו  עולם גדולי תלמידים

בביתו, היתה להסתובב אך  תורה. ממנו וללמוד

בביהמ"ד  ברבים שיעור  שמסר  שזכו  תקופה איזו 

איזה  היה ופעם דברים, כמה ועוד  וספרי  ספרא על

זה  בשיעור אותו ששאל השיעור  משומעי  יהודי

בלימוד , קשה שאלה בקבלה)איזו שאלה  איזה ,(אולי

תשובה  לך  לענות רשות  עתה לי אין  לו  וענה

לך  אענה אני הבא בעולם אך  זו, שאלה על בעוה"ז 

בעוה"ז  פה ממילא היהודי אותו  ונענה שאלתך , על

אזכה  איך אך  כבודו  של בשיעורו  ויושב זוכה אני 

במקומו העליון בעולם להכנס הפשוט היהודי אני 

שכל  הגר"א וענה מעלתו , רום של הגבוה והיכלו

גם  עמי יהא בעוה"ז  בשיעור  אצלי שיושב מי 

העליון . בשיעור

 øéñçäì øåòéùá  íéòåá÷ä íéôúúùîì øåñà

åðîî

ïëå [ á שישנה ישיבה שכל לאברהם בחסד אי'

גבוה  רוחני עולם כנגדה יש הרי בעוה"ז

בעולם  בביהמ"ד  בשיעור יושב שהיה ומי  בעוה"ב,

שכנגדה  הרוחני בהיכל לעתיד ג"כ  ישב הזה

היה  שדרכו  למי  התלמידים א' [ושאל העליון  בעולם

יזכה  היכל באיזה מדרשות  בתי  וכמה בכמה לילך 

גם  לילך  שיזכה מורנו  וענה העליון, בעולם לשבת

שבהם  המדרשות  בתי  שכנגד ההיכלות  לכל שם

להיכל  נכנסים שבו הזמן  ועיקר הזה], בעולם היה

הרב  היה שבו הקבוע בזמן הוא הרב של העליון

העליון  בעולם וכשמתעורר  השיעור בעוה"ז  מוסר
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ומוסר  התלמידים שם אליו  מתקבצים זה דזמן  ענין 

הקבועים  למשתתפים אסור  וע"כ שיעור, להם

הרב. משיעורי  להחסיר בשיעור 

ä"ø  ÷" äøäì  ò"éæ ñ"úçä éðé÷æ ïúðù äçëåú

ò"éæ àééîìà÷î

 äéäå [â מקאלמייא הלל ר ' הרה"ק  עם מעשה

זקיני של המובהק  תלמידו שהיה זצ"ל

שמרוב  פעמים כמה והיו  זי "ע, החת "ס  מרן 

לשיעורו מלהכנס  החסיר  בתורה"ק התמדתו

החת"ס  לו  וקרא החת"ס, ורבו  מורו  של הקבוע

פעם  כל על הדין את  ליתן  אתה עתיד  לו ואמר 

שיעור  כל שעל לשיעור , מלבוא שהחסרת

הבא, בעולם והפסד  חסרון  לך יהא שהחסרת

הצדיק  לשיעור  מלהכנס  שהחסיר  יום כל שכנגד

לשיעור  עלמא בהאי  גם ליכנס יוכל לא בעוה"ז 

בגמ' גוונא כהאי [ואשכחן  יח דהצדיק  דף (ברכות 

בעולם ע"ב) לישיבה ליכנס  יכול היה שלא לוי  לענין

נכנס  ולא בחוץ ישב שבו הזמן  כנגד  העליון

זה  להסמיך  יש ועוד אפס, דרבי  לשיעור  בעוה"ז 

שכל  בימים', בא זקן 'ואברהם עה"פ  הזוה"ק לדברי 

לנשמתו נצחיים לבושים הם בעוה"ז  האדם ימי

יום  באיזה חסרון שכל מובן וממילא עלמא, בהאי 

שכנגדו הרוחני ביום והיזק חסרון הוי  עלמא בהאי 

העליון ]. בעולם

ò"âáù úåìëéääå úåáéùéä ãåñ

óàå [ã הדברים בדיוק מבינים אנו  שאין 

שיש  למעשה לידע צריך  אך  האלו,

כנגד  שהיא העליון בעולם רוחנית  ודרגה בחינה

אומרת שהגמ' שכמו  בעוה"ז, הנמסר  השיעור 

גם  וילמד שיזכה בעוה"ז  המלמד  לגבי  כאן 

הלומד  לגבי הוא כן  הרי  העליון , בעולם

הוא  אף שיזכה בעוה"ז, בשיעור  והמשתתף

שאף  והיינו העליון, בעולם גבוהה מאוד  למדרגה

יש  מ"מ שלו , הפרטי  ג"ע כבר  להשומע שיש

נעלה  והוא שבג"ע, וההיכלות הישיבות סוד

של  הקבוע [ובזמן א', כל של הפרטי  מג"ע

הפרטי מהג"ע לעללות  המשתתף זוכה השיעור 

הישיבה  שכנגד  שבג"ע הגבוה להיכל להכנס  שלו

השיעור ]. ושמע למד  בה

 úáéùéù ò"éæ àðøîà÷î  ÷" äøäî  äìá÷ä

 úøçáåîä àéä é"áäå í"áîøä

êøãáå [ä מהרה"ק הקבלה נזכיר אגב

רבותינו לגבי  מקאמרנא,

התחתון ג"ע של שבישיבות  והב"י (שהם הרמב"ם

דהתורה"ק) הנגלה הם בתורת שלהם הישיבות  הרי 

ועליונות. מובחרות  היותר  הישיבות

óàå תורה בפועל לימד לא שהרמב"ם שאי'

סגור  היה אלא בישיבה לתלמידים בעוה"ז 

היד  הגדול חיבורו  את  כ' ושם המדרש  בבית

שלהחזקה, לים  בהקדמה המהרש"ל טענת (שזו

ולא  כהרמב "ם  פסק  מדוע הב "י על חולין  עמ"ס שלמה

התוס  בישיבה)כבעלי שלימדו נחשב ' מ"מ ,

שעד  ישראל, כלל כל של לרבי  חיבורו ע"י  הרמב"ם

כולה  התורה בכל הלכה לדעת הרוצה כל היום

כ "ק  בזה שאמר  וכמו  החזקה, היד את הוא פותח

ספר  שום שאין זי"ע מליובאוויטש הרמ"מ אדמו"ר

ההלכה  תמצית  את  שמקיף הראשונים מרבותינו 

הישיבה  וע"כ הרמב"ם, כמו כולה התורה בהלכות 

ביותר  העליונה הישיבה היא התחתון  בג"ע שלו

בישיבה  ביחד נמצא  שהב"י הנ"ל מהרה "ק  (ומקובל

שניהם) שם על הישיבה  ונקראת  הרמב"ם וכבר עם .

התניא  בעל רבינו והן הליקו "מ רביה"ק  הן אמרו

יבא צדקינו  אז (בב"א)שכשמשיח הפוסק  עיקר

הרמב"ם. יהא

' ìòèä êøã  øåòéù òîåùä

 íåéäëå [ å'הטעל דרך שיעור  לשמוע שאפשר

במקום  בפועל ישיבה ע"י  שלא וכדו ',



לנפשך  חכמה דעה לו 

בשיעור  שישב שמי בזה לומר נראה הרי השיעור ,

בסוד  השיעור  לשמוע לעת "ל גם יזכה הוא בפועל

פה' אל פנים)'פה דרך (במדרגת השיעור  והשומע ,

השיעור  לשמוע לעתיד גם יזכה וכדו' הטעל'

דאח'. מוחין של  אחרת במדרגה

 àéáì ïåòîù 'ø  íò ìáå÷îì äæçúîá äùòîä

ò"éæ

.' îâ [æ' åëå  äøåúä ïî íéúîä úééçúì ïéðî

 õ÷ì êì äúàå' àëäî  øîà  éùà áø

.ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå çåðúå מעשה יש 

ספרמענין  בשם  פז, כתם הספר  בהקדמת  (המובא 

ע"א) קמד דף  שמיני, פר ' תק"ן , ליוורנו ברוך  מקור 

זי "ע לביא שמעון רבי הגדול (שחיברמהמקובל

אשריך  נמשחת  יוחאי 'בר ישראל  בכל  הנודע השיר

אומר וכו') והיה מקובל, איזה לעירו פעם והגיע ,

מאד  העיר  אנשי וכל נשמתו גלגול איזה אחד  לכל

שמעון  ור ' וכו ', פדיונות לו והביאו  ממנו, התפעלו 

העיר )לביא רב  שגם (שהיה  ואמר  זה מכל שמע

אל  לביא שמעון ר ' והגיע אליו , לבא רוצה הוא

לדעת רוצה אני  שגם לו ואמר  ההוא המקובל

והסתכל  וכו ', שלי  התיקון  עי"ז ולדעת שלי , הגלגול

איש  דניאל גלגול אתה לו  ואמר המקובל עליו

לביא  שמעון ר' זאת  כששמע ותיכף  חמודות,

תצא  שייגעץ – רשע המקובל על לצעוק  התחיל

שמעון  ר ' תגובת על כולם ותמהו מהעיר, תיכף 

עתה  שקראנו בפסוק  שכתוב שהיות והסביר  לביא,

לקץ  לגורלך  ותעמוד – ותנוח לקץ לך  'ואתה בגמ'

האריז "ל לנו גילה הרי הגלגולים הימין ', (שער 

כ"ב) זה הקדמה בפסוק  בשורה קיבל שדניאל

מנוחה  לו יהא בפטירתו  משכבו  על שינוח שמזמן

שוב, יתגלגל לא המתים, תחיית זמן  (ונרמזעד

גלגולים) רעת לך  לא  ר "ת 'לגרלך ' הוא בתיבת ואם ,

מוכיח  זה הרי דניאל של גלגול שאני  עלי אומר 

מהעיר  תיכף שיצא ציוה וע"כ שקרן, סתם שהוא

ליהודים. דמיונותיו למכור  ויפסיק

äöòäå à"ðá éìåâìâ íéìâîù íéðø÷ùî  úåøéäæ

äæì

íðîàå [ç מגלים שהיו שקרנים הרבה היו 

הקודמים גלגוליהם (כביכול )לבנ"א

וע"כ  דבריהם, לפרוך  יוכל לא שאיש בידעם בשקר,

אם  כי  נשמה גלגול של זה בענין דבר  לשמוע א"א

של  בדברים פעמים הרבה אותו שבדקו ממי 

אמיתותם, ולראות אותם לבדוק  שאפשר העוה"ז 

המשניות  בפי' הרמב"ם למס'וכמ"ש  (הקדמה 

בכמה ברכות) אותם בודקים שהיו הנביאים לגבי

ונערו שאול ששאלו  כמו  העוה"ז , בעניני  בדיקות 

היו וכן וכו', האתונות היכן  הנביא שמואל את 

שהגוים  כמו  בשאלות הנביאים את  בודקים

למכשפים  שלהם השטויות  כל את שואלים להבדיל

את גם קטן  דבר כל שאלו וכן הכוכבים וחוזי

שלהנביא המפתחות  היכן  וכדו')(כגון  שנאבדו ורק י ,

חזקת מקבל היה המבחנים אלו בכל עומד  כשהיה

מוכרחים  היו  שלא שאף  [והיינו אמת. נביא

להם  מותר  והיה התשובה, תמיד לידע הנביאים

מה  אלא יודע אינו שנביא יודע, איני  לענות

כעת עליו  שורה שאין  ואפשר שידע, רוצה שהש "י 

הנבואה שורה רוח היתה משרע "ה  על  (שרק

עת) בכל אלא הנבואה בנבואה עתה עונה ואינו ,

עונה  היה אם אך  לטעות , לו  מותר ובזה מסברתו,

ה' ה'')בשם אמר  'כה בתשובתו היתה (שאמר 

ללא  לגמרי בשלימות  להתאים חייבת תשובתו 

שאם  ארצה, ה' בשם שאומר  מדבריו דבר שיפול

והיו שקר נביא שהוא סימן  הר"ז  מדבריו  דבר  יפול

להרגו]. צריכים

 åéäå] הנבואה ללימוד שלימות  ישיבות בזמנם

חבל אצלו שהיו הנביא  שמואל  לגבי (כדאי'

שהיה  אחד היה  ולפעמים הנביאים, בני וכל  נביאים 

אף  נבואה רוח  לקבל  יכול והיה  לשם מתקרב  אף 

המלך) שאול  אצל כן שהיה כמו כלל מאליו בדרך  אך  ,

רוח  לקבל ותנאים הכנות להרבה צריכים היו

נבואה].
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å"ìùú úðùá øðôâ  î"ø ö"äøäî äùòîä

.'îâ [ è.ïéîéä õ÷ì êìøåâì ãåîòúå הנה

כותב האריז "ל ר "פרבינו (לקו"ת 

תשל"ומקץ) בשנת  הוא הימין  מעשה èשקץ ויש ,

ר' הגה"צ הגדול המקובל עם עמדי שהיה מענין 

שנה  כל בבואו  להכירו שזכיתי  זצ"ל פרידמן  לייב

בישיבת ומנוחה נופש  לעשות שבועות לכמה

שלו)גייטסהעד הדאטשע  היתה איש (שזו [והיה ,

והיה  ספרים, הרבה וחיבר  פלא, ואיש מעם מורם

בקי היה וכן בע"פ, דצניעותא ספרא בכל בקי

מקאמרנא  מהרה"ק הברכה היכל של בחומש 

והחזיק  זי "ע, הסולם בעל רבינו ובקבלת זי"ע,

שקירבו זי "ע הח"ח מרן  של לתלמיד  בעיקר  עצמו 

ואמ  שעה חצי  ידו את  ואחז  הרבה, עליואליו  ר

בקיבוץ  והתפלל שלי ', 'אתה בבחרותו  כבר 

עם  הרבה והתפלפל בר"ה, ברסלב דחסידי 

להכשירה  דהאריז "ל הפוכה צ' אות  בענין  החזו"א

הצדיק') 'צדקת  ספר  ע"ז  עצמו(וחיבר  על וסבר .

ויוסף  ע"ה המלך  שאול נשמות ניצוצי בו שיש

שאול  על ה'' בחיר  'שאול ספר  וחיבר  ע"ה הצדיק

כלום  ללא גייטסהעד  לישיבת  מגיע והיה המלך],

לו  לקנות דאג  עזריאל  ר' הישיבה  ממשגיחי (ואחד

התבודד  שם  בישיבה חדר מקבל והיה  צרכיו כל

לו  לתת משמשו היה  ובחור ולילה, יומם  שם  ולמד

במנין, לתפילות  רק  מחדרו יוצא והיה  וכו', אוכל 

בארה"ק  כאן  אך  סגור, היה כי עמו דיברתי לא  ושם

שונות  מעשיות ממנו ושמעתי לבקרו, כמ"פ  באתי

ישראל גדולי על  מופלאות  שונות  הגדרות  (וגם 

.שאכמ"ל )

 ö" äøä ãñéù  úéðåîää íéðäë  úëøáä ïéðòî

ì"ðä

 íòôå [é צדיקים הל"ו לי  שיגלה ממנו  שאלתי

הוא  מהם שאחד  לי ואמר  שבדור,

מענדל  לר ' והלכתי זצ"ל, גפנר  מענדל ר' הרה"צ

עליו גפנר  לי אמר פרידמן  לייב  שר' לו (ואמרתי

ושתק) וצחק צדיקים  מל "ו באריכותשהוא לי  וסיפר  ,

בכל  ההמונית  הכהנים ברכת את שתיקן הטעם

הרוקח  דברי  [ע"פ  המערבי , בכותל מועד  של חולו

התורה תצוה על בפר' למהר )é (בכת "י שאפשר

כהנים  מאות שלש ע"י  הגאולה חבלי על ולהקל

בהר  כן  לעשות היום שא"א והיות  וכו ' הזיתים בהר

המערבי], הכותל על היום שהכוונה החליט הזיתים

ר"א  הרה"ק וביניהם ישראל, גדולי ג' עמו והסכימו 

לאמת כיוונתם שאמנם לו שאמר זי "ע ראטה

אל  הכח מן  זאת  להוציא לבסוף  תצליח ואתה

בחיים  זאת לראות  אזכה לא כבר אני אך  הפועל,

לעשות חיותי . הצדיקים  אותו שהזהירו לי  (ואמר

וכשלא  שמו, פרסום  ללא ההמונית כהנים  הברכת

כהנים) הברכת  אחר כמ "פ ניזוק כראוי בזה  .נזהר

å"ìùú  úðùá äìåàâä éìáç  úì÷ä ïåéñð ïéðòî

ïëå [àé לקרב שאפשר חלום לו שהיה לי סיפר 

תפילה  ע"י הגאולה חבלי את  ולהקל

רב  על השפיע והוא הקדשים קדש מול יום בכל

ביהמ"ד  שם לפתוח ז "ל גץ יהודה מאיר  ר ' הכותל

מקובלים  מנין  שם  ומתפללים  היום  עד (הקיים

.בכוונות)

_________________________

ו 'ט. וכללות תש"ל . הוא שס "ה, וב "פ ימים, שס "ה שנה בכל כי ר"ל , תש"ל. גימטריא ימים, שנתים הנה שם, זל "ק
למעלה. הימין קץ נקרא והוא תשל"ו , גימ' וס"ה תרע"א עולה ומלואו פשוט אדנ"י כמנין תשל"ו  גימ' שס"ה שס"ה אותיות

ע"כ.

מהכתוב י. לבד סיני, במדבר משה אל  ה' ובוידבר בויקרא, שמות , בואלה אהרן הוזכר פעמים מאות שלוש שם, הרוקח ז"ל
אומרים  והיו  הזיתים בהר עומדים כהנים ש' היו  ואם וכו', ספרים בשלושה אהרן פעמים מאות  ג' יש הדברים, בואלה

ע"כ. משיח. בא היה כהנים ברכת 



לנפשך  חכמה דעה לח

øôéñåהמסוגלת שנה שהיא תשל"ו שבשנת 

אדמו"ר  כ"ק  לו  שלח לגאולה

כל  את  להקדיש  יש זו  שבשנה זי"ע מקלויזנבורג

בביהמ"ד  ונסגר  המשיח, ביאת  על רק התפילות 

ופעם  הגאולה, על התהילים כל יום כל לומר  הנ"ל

שם נכנס שם סגור  סגורכשהיה היה כי נס (בדרך 

בעברית המנעול ) לו ואמר כושי, איזה הקלי', (כדרך 

עברית) וקיבל לדבר ונעלם, דבר ' שום לך יועיל 'לא

אינו הס"מ עם שלהתחיל הבין כי  גדול פחד  מזה

יהושע  החלקת להרה"ק  לשאול ושלח פשוט, דבר 

האדמו"ר  [שגם זה בענין לשאלו זי"ע מביאלא

בקבר  נשים כנס לעשות  שליח אליו שלח מביאלא

החלק "י ענהו  וכשלא הגאלה], על להתפלל רחל

מיוחדת פעולה כל להפסיק שעליו מזה הבין  דבר ,

המעשה  [וסיפרתי הגאולה, החשת בענין  זו בשנה

בפחד  הק' מפיו  ששמעתיו  כפי  בזכרוני  המונח

שראיתי אף ישראל לכלל למסרו  עלי  וכך  ורעדה,

כל  הרי  אך המעשה, בזה נוספות  גירסאות שיש

שבהשגחה  ,וכיון פרטית בהשגחה הוא דבר 

סימן  זה הרי זו, בגירסא המעשה זוכר אני  פרטית

שינוי]. שום בלי  ישראל לכלל להעבירו  עלי  שכן 

òâø ìëá é"ùäá úå÷éáã ––––  äòã  åá  ùéù  íãà

.'îâ [áé äðáð  åìéàë äòã åá  ùéù  íãà ìë

.åéîéá  ùã÷îä  úéá הדעה שענין 

בהש"י הדבקות ענין לא ,הוא שמות  רש"י (כמש"כ

הקודש) רוח היינו שדעת  להיותג, די שאין  והיינו 

ובקי גדול החכמה)חכם ספי' הבנה (בבחי' בעלי או 

הרבה ומתבוננים שמעיינים ספי'גדולים (בבחי'

להיותהבינה) הוא העיקר אלא העיקר, לא זה כי  ,

שלא  – הדבקות של הפנימית נקודה – דעת  בעל

לידע  די ולא מהש"י, לרגע דעת  ספרילהסיח כל

הבנה  בר והוא הק ' הבעש "ט תלמידי  של החסידות 

זכה  שלא זמן כל אך היטב, להסבירם ויכול גדול

לנקודה  להגיע זכה לא בהש "י  לדבקות להגיע

ללא  החכמות  ריבוי  מכל לאדם יש  מה כי  העיקרית ,

שהיא  והתכלית להעיקר  ידם על להגיע שזכה

בית לו יש ית ' בו  לדבקות  שזכה ומי הדביקות ,

בראשו  בית המקדש נבנה  שכאילו כאן  הגמ ' (כדברי

בימיו) שהביא המקדש המקדש  בית  תכלית  שהלא ,

צריכה  התורה וכל בהש"י, לדבקות בנ"י את 

שלומדים  שע"י לדבקות , האדם את להביא

בקדושה  ועבודה"י, ויר"ש  תשובה מתוך התורה"ק 

מוצא  ב"מקור  להדבק כוונה ומתוך  ובטהרה,

מז )התורה" בסי' הידוע הב"ח ידה (כלשון  על זוכים

הכל. תכלית  – בהש "י  לידבק

äòã  åá ïéàù éî  ìò íçøì ïéà òåãî øåàéá

.' îâ [âé íçøì  øåñà  äòã åá ïéàù  éî ìë

.' åëå åéìòבו שאין למי  פתו  הנותן כל

על  הכוונה לפרש יש  וכו'. עליו באין  יסורים דעה

כמו כלל, בהש"י ודבקות  דעת בהם שאין אנשים

עדייןהמשוגעים לו יש נורמאלי עדיין  שהוא (שמי

בהש"י) דבקות קצת  לרפאותלכה "פ צריך  ואותם ,

נורמאלים  אותם ולעשות וקמיעות  שמות  ע"י 

ובקמיעות במקלות  בהש"י, לדבקות  ולהכניסם

בליקו "מ רביז"ל כלשון  הק ', א בשמות סי' )àé(קמא

והשמות יחו"ת , אותם מלמדים [שהמקלות

להיות חוזרים ועי "ז  ליחו"ע מביאים והקמיעות 

בהש"י]. שידבק  נורמאל

_________________________

התורה,יא . ידי על הוא הרע היצר של הכנעתו שעקר הינו  וכו', אהי"ה עלה דחקיק באלותא ליה ומחינן שם, רביז"ל ז"ל
וי"ו  ורחבן וי"ו ארכן הלוחות, כי ואו. בחינת היא והתורה הוא. ברוך  הקדוש של שמותיו כולה יד.)שהיא בתרא .(בבא

צורת  הוא והוי"ו  וי"ו , בחינת  שהיא התורה, בחינת  שמות, הינו  וכו ', אהי"ה עלה דחקיק מקלות דהינו  אלותא, בחינת וזהו 
האדם  את  לעשות שרוצה הרע היצר את מכניע  היא הקדושה שהתורה הינו  יתברך, השם של שמותיו  כלה והיא מקל ,

לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו  משגע, הוא עברה בעל  כי ושלום. חס ממש, ג.)משגע עברה (סוטה עובר אדם 'אין
שעוסקין  התורה ממש כן כמו שמות , עליהם ולשום להכותם צריכים שהמשגעים וכמו שטות'. רוח בו נכנס כן אם אלא
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 ÷æçúî åðåöø åì  íéðúåðù é" òù òâåùîá éøééî

åðåòâùá

åìàùå [ãéלו ליתן אסור מדוע סו"ס התלמידים

דגן  שטעם [ובפרט עליו , ולרחם פת

הגמ' וכדברי  דעת  לאדם ע"א)נותן מ  דף  (ברכות 

טעם  שיטעום עד  ואימא אבא קורא התינוק שאין

שע"י כזה במשוגע מיירי  שהכא לפרש  ויש דגן ],

יתחזק  צרכו , וכל פת לו ונותנים עליו  שמרחמים

לרפאותו הרוצים לקול ישמע ולא לא בשגעונו  (כי

לרפאותו, שיתן ומדוע שגעונו לפי מאומה  לו חסר 

יבין עליו, ירחמו ולא  פת  לו יתנו כשלא  משא "כ 

החפצים  לאלו יתנגד ולא  להתרפאות שצריך

חיצוניתלרפאותו) רחמנות עליו לרחם ואסור  ,

פת, לו מרפאים וליתן  שאין  גשמיים דברים  (ושאר

שהוא אותו) העיקרי  הדבר  את  מאבד  הוא שבזה ,

רפואתו. שזה באמת , צריך 

ïëå]ודבקות דעת  בו  שאין  הכוונה שפירשו יש 

האכילה על ולברך קונו  את  (שאפי'להכיר

דעת  אף  אין ולו בעליו', אבוס  וחמור קונהו ידע  'שור 

כזאת) שלא פחותה כשיודע פת לו ליתן ואסור  ,

בשו "ע כמובא עליה ס"ב)יברך קסט ].(סי'

 é" ä íéøçà ì÷ì÷îä  ìò  íçøì ïéà

 ì"éåòå [åèמי על קאי דעה בו שאין  מי  דכל

על  שמשפיע עד קדושה, בו  שאין 

לאחרים  יזיק שלא לרחקו יש  ובזה לרעה, האחרים

אכזריות הוי עליו  הרחמנות  כי  עליו, לרחם ואסור 

הש "י שאמר  בתורה"ק  שמצינו וכמו  אחרים, לגבי 

ישמעאל, את  לגרש שרה בקול שישמע לאאע"ה

אי ' וכן וג"ע, בע"ז  וכפרש "י  מצחק, שהיה היות 

רב  הערב על שריחם משרע"ה לגבי מהאריז"ל

הש"י)ברחמנותו  ציווי יצא (ללא ועי "ז  וקירבם

העגל  לחטא וגרמו ישראל, כל על לרעה שהשפיעו 

לו שאמר  וכמו  ממדרגתו , משרע"ה ירד ועי "ז  וכו ',

שקירב, רב הערב היינו עמך' שחת כי רד  'לך הש"י

שמי כאן הגמ' דברי בכלל הם היו שבאמת  והיינו

דעה בו  עלשאין לרעה להשפיע  שיכול  כנ "ל  (היינו

מובא האחרים) וכן ולקרבו, עליו  לרחם אסור

נב) עמ ' וח "ו סט  עמ' ח "א  איש מהחזו "א (מעשה 

ה"י, האחרים שמקלקל ישיבה בחור לגבי  למעשה

כזה באופן  בישיבה להשאירו  לו שא"א לדאוג (ויש

הוא) גם  שיתוקן  באופן  פרטי .לטיפול 

 éøáã  åòîùéù ã"îäéáá  íéáùåéä  åîéé÷ êéà

 úåìéìá  íúéáá  äøåú

.'îâ [æè éøáã  åá ïéòîùð ïéàù úéá ìë

. åúìëåà ùà äìéìá  äøåú ומשמע

הת "ח  מאלו וצ"ע בבית , תורה לילה כל ללמוד שיש

והיו לביתם השבוע כל חוזרים היו  שלא והצדיקים

גמ' קיימו איך לשבת  משבת המדרש  בבית יושבים

ללימוד  מסייעתו שבבית שהאשה שכיון  וי"ל זו,

בביהמ"ד  התומך תורתו  כזבולון היא  (והרי

התורה ביששכר ) לומדת היא כאילו  לה נחשב הרי  ,

כאילו שכר  לה שיש שאף  [וצ"ע בלילה, בבית

לא עדיין סו "ס  מ"מ תורה, דבריåòîùðלומדת 

בלילה]. בבית  תורה

 ø÷ùä  úîçî íìåòá  äàîåèä çåø ìë

.' îâ [æé ãáåò åìéàë  åøåáéãá óéìçîä ìë

.æ" ò חמור דבר באמת הוא שהשקר

קל, דבר שהוא העם להמון שנראה כמו  ולא מאד,

גילה זי"ע מקאריץ פנחס  רבי פנחס והרה"ק (אמרי

כו) אות  ואמונה אמת  אצל השלם, חמור  יהא שאם

צדקינו, משיח יבא תיכף עריות כמו שקר  אדם בני 

מחמת  הוא שבעולם הטומאה רוח שכל  כ' (ובמקו"א

_________________________

בו , שנכנס  שטות  והרוח  השגעון את האדם מן ומגרשין הרע היצר את ומכניעין מכין שבזה ושמות , מקלות  בחינת הוא
עכל "ק. וכו ', שמות ' עליה דחקיק באלותא, ליה 'ומחינן בחינת 



לנפשך  חכמה דעה מ 

מן הטומאה  רוח תסתלק לשקר  וכשיפסיקו השקרים 

הארץ) מן אעביר  הטומאה  רוח  ואת  ויקויים .הארץ,

åðéáøî äðåîàä éø÷éò' àîèä ñøèðå÷

íñøåôî àîè ìéëùî é" ò áúëðù 'è"ùòáä

ïåéëå [çé ששקול שקר  איסור בחומר  דאיירינן

שכתבנו מה לגבי  בזה נוסיף כע"ז,

על  שליט"א מורנו השערת שעבר, בשבוע

הבעש"ט  מרבינו  אמונה 'עיקרי  הנקרא הקונטרס 

שכולו אמר  קצר זמן  מורנו בו  שעיין שאחרי  הק',

ושקר  מזויף גם נראה שהוא  שקר  ממש הוא  (וכאן

ה "י) ואפיקורסות מינות  דברי שנכתב ע"ז , שמריח ,

מפורסם  חוקר ע"י לנו נשלח וכו', משכיל ע"י 

חסידות  ני"ו)בעניני מ . מ. צ. הדבר (פרופ ' שאמנם ,

קונטרס  ונכתב שנתחבר  ספק ללא ונתברר  נחקר 

טמא משכיל ע"י שר"י)זה ר. ה . שנודע (מ. ,

והטמאים המגונים בהם)במעלליו ,(שאכמ "ל

ירא  אנשים ע"י  בטעות  כמ"פ  כבר שמים והודפס י

לפרסם  רבה מצוה וע"כ  הטמא, מקורם ידעו  שלא

בקריאת יכשלו שלא תמימים להציל זה נורא זיוף 

זה. קונטרס

ùéù ––––  ùãç é" úëî øäæéì  íé÷éãöä  úøäæä

 é"øù  ú" ù  úëî  úôñåú íäá  ùéù  ùåùçì

êøãáå [ èéבטעות שנכנס  דבר עוד נוסיף אגב

ידעו שלא קדמונים לספה"ק 

כל  הזהירו  שכבר שר "י , ש "ץ מכת טמא שמקורם

שמדפיסין  מכת"י  ליזהר צריכין שמאד הגדולים

ש"ץ  מכת  תוספת  בהם שיש  לחשוש שיש  מחדש ,

מוהר "י כ"ק  וכמ"ש  כת "י, בהרבה ידם ששלחו 

יואל דברי  בשו"ת  קל "ט)מסאטמאר  סי' וז "ל,(חו"מ .

ראצפערט  זלה"ה מהרש"א הה"צ ממחו ' ושמעתי

דברי בעל מצאנז הקדוש מרן  אביו  בשם שאמר 

בתוך  דברים הרבה עירבו הש "ץ שכת זלה"ה חיים

אם  ושאלתיו בעיני לפלא זה והי ' ז"ל, האר"י כתבי 

לי ואמר ז"ל הקדוש אביו  כן שאמר  בבירור  זוכר 

זלה"ה. הקדוש מפיו שמע שכן  ברור  שזוכר

 êëì  ùåçì ïéà ì"æéøàä éáúëî é" úë äæéàá

 áåùå" [ë ממהר"ם חכמים במשנת  ראיתי 

הדברים  באמצע שכתב ז "ל חאגיז

דאפילו גורמים הם ועונותינו וז"ל, תקנ"ח באות

ספרים  של רובם ונתקלקלו  לנו  אין זה בדורנו ספר

האר "י ספרי  בהעתקת גם קולמוס, ונתקלקלה

להשגיח  צריך ולכן  זרים, יד  בהם דשלטו מצאתי

וגורעין  שמוסיפים אחד  בדיבור  כי  פרטית השגחה

תמיד  מזכיר  אני אין  לזאת אי  המשמעות , משנין

רק  יד  שבכתיבת  ספרים מדברי  דבר  שום במכתבי 

שהם  והתיקונים הזוה"ק  מס' לבד  מקום, מורה

דאין  אצלנו  ונתקיימו  נתפרסמו  כבר אשר  אותם

אלא  עכ "ל, יתברר בניקל כי לזיוף בהם לחוש 

שערים  ושמנה ופרע"ח חיים העץ כי  שנראה

ולמדו הנז "ל הרח"ו תלמידי ע"י  שנסדרו וכדומה

רוה"ק  אשר  וקדושים גדולים דורות כמה בהם

אלו הפסק, בלי יום בכל תמיד מדרשם בבית הופיע

תיכף , מתברר היה בהם זיוף איזה באמצע ח"ו הי '

שלא  כת "י ע"י  האחרון בדור  מחדש  הנדפס  אבל

לידע  יוכל מי המקובלים רוב עין  שזפתו 

יוכל  מי  המקובלים והמעתיקים הכ "י  השתלשלות 

בו שנעשה מה והמעתיקים הכ "י  השתלשלות לידע

ע"י אח"כ וגם החכמים ליד שבא טרם עוד 

יותר  זאת ועוד שיבושים שכיחי  שונים מעתיקים

מהירים  שהיו שר"י ש "צ לכת  לחוש  שיש

מקום, בכל דבריהם לערב כתבתבמלאכתם והנה

עלה  רב ערב וגם נאה מליצה כתב שהחיד"א

לאמתו אמת דבר אלא מליצה זה אין  אבל אתם,

וכבר  האר"י, כתבי בתוך  נתערבו  רב שהערב

משום  ללמוד  שאין  זלה"ה החיד "א אותנו הזהיר

שם  שחשב הספרים אותן זולת  האר "י  מכתבי  ספר

נגד  תמוהים לדברים ראי' משם להביא ומכש"כ 

אלא  בזה לטפל אף כדאי  היה ולא והאמת, ההלכה
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שם  שגם דבריו לבאר  כתבתי דמילתא שלרווחא

השבועה. ח"ו להתיר ורמיזה רמז  שום אין 

עכל"ק .

ùåáéùä ïéðòá ò"éæ àðøîà÷î  ÷" äâä éøáã

 éúáø  úåìëéä é÷øôä êåúá ñðëðù

ïëå [àëהיכלות פרקי ספר  בלשון זה דבר  אירע

באוצר  המשכילים ע"י  הנדפס  רבתי 

שלא  דברים לשם שנשתרבבו  [פל"ג]. המדרשים

ובזמנם  לשם, שהכינסוהו  שר"י ש "ץ כת ע"י  כדת 

האחרון  בזמן  נדפס טעות  עפ"י רק בדפוס, היה לא

כת שהוסיפו הדברים נוספו  ששם יד כתבי עפ"י

הקדוש  רבנו  אלו  דברים על וכ "כ שר "י . ש"ץ

חי זוהר בס ' לגבי מקאמרנא נד דף  סוף בשלח  (פ'

כת  ע "י שנוספו היכלות  שבפרקי הנ"ל הוספות 

גיותניא הש"ץ) על גאה גאה אלו  ידי  ועל וז"ל ,

המתגאים  כל ומבטל ומשבר הוא דיליה וגאותה

כמו בעיקר שכופרין  עד  לקליפות  אותם ודוחה

רבבות אחריו  שהטעה הידוע לטמא שאירע

משכא  ומינות  גאוה ידי  על לו  היה זה וכל מישראל

שחזרו אע"פ  ישראל גדולי כמה שנלכדו עד טובא

כידוע  שלו  מינות  רושם בלבם להם נשאר 

אע"פ  בספריהם לעיין מאד מזיקים והם ומפורסם

המינות את  מאד ומסתיר צדיק עצמו  שעושה

נתגלה  רואיו לעיני שמסתיר אע"פ  שבלבבו

נראים  נוראים דברים שיעשה משיח על שכתוב

ירקב  שם על שכונתו לכל שגלוי  ע"ש  מכוערים

אמר  וגם טמיא שחיק צב"י  שבת"י  שק"ר  רו"ח

יעשה  שמשיח הזוהר  מן מקומות מכמה שנראה

הזוהר  דברי  להפוך  דרך היה כך מכוערים דברים

אני ונשבע ר "ל מינות  אל ושקרים רעים ברמזים

נמצא  שלא צבאות ביהו"ה אחד  באל חי  באל

קדמונים  בימים קבלתי וכבר  מזה רמז  בזוהר

וכעת מלדבר  שתקתי  אעפ "כ וכו ' הזה שאיש

חיים  באלהים כופר שק"ר  רו"ח דרך שנתעורר

הנ"ל  הבל בדברי  א"ע ותלה אני צדיק  ואומר

חזקו אחיי  ומעתה וכו' היה שזה להודיע הוכרחתי 

כל  ובקיום שלימה ובאמונה ותפלה בתורה ואמצו

רשב"י כדעת  ואהבה וביראה מצות  דיקדוקי 

שבעת אור מרן  וכדעת  החי האר"י מרן וכדעת

טוב, הריב"ש אליעזר  בן ישראל רבינו  הימים

בוראינו את  לעבוד ינון  ביאות עד נלך ואחריהם

והארכתי  אמת טהור  צעריבלב מרוב מדאי  יותר 

עכל"ק . משתיקה. טוב בזה ודי 

ãçàå העתיק מהקדושים אחד  של מהספרים

אלו, היכלות  פרקי דברי בטעות

מזידיטשוב  מהרי "א הקדוש לרבנו  וכשהביאוהו

בספרים. כמובא לארץ, השליכו  זי"ע

 ïå÷éúì ìèéôà÷  úôñåä ïéðòá ø÷ùä éøáã

 éììëä

øîàå [ áë השקר על גם למחות  שיש  מורנו 

להוסיף  שיש כאילו  ופרסמו שזייפו

שדבר  קאפיטל, איזה רביז"ל של הכללי התיקון על

על  ח"ו כלל עלה ולא מעולם, נברא ולא היה לא זה

זאת שפירסם מי ביד מורנו מחה וכבר הדעת,

בתיקון  להתערב שאין  תרעו ', אל ש'בנביאי 

הנ' משער גבוה, מעל גבוה שהוא דרביז "ל

שינוי. בו  לעשות  שיכול בעולם אדם ואין  דקדושה,

את שהסתירו  צדיקים שהיו למה קשר  לזה [ואין

פרקי ח"י בתוך  או התהלים כל בתוך הכללי התיקון

במקו"א)תהלים, בזה  לעשות(שכ ' כיונו  לא שהם ,

קצת להסתיר רק  רביז"ל, של התיקוה"כ  בסוד  שינוי

ואכמ"ל]. ישראל, כל בקרב התיקוה"כ  שיתקבל כדי 

בושים  ואין לספרים, זיוף נכנס  איך ורואים

ויכול  חי שעדיין  מי בשם אף לשקר ומפחדים

להכחישם.

 éàãåå שנדפסים עלומים מכת "י להזהר שיש כמה

להכחישם, שיכול מי שאין  קדום צדיק  ע"ש 

מזויף , שהוא ונוטה איסור  בחזקת  הוא הרי  שודאי

בספר  וכן הנ"ל, טמא קונטרס  בנידון  שהיה וכמו 

הגה"ק  זקני ע"ש  מכת "י שנדפס עולם' 'שם הטמא

החכמה  בים באריכות כמש "כ זי "ע אייבשיץ הרר "י 
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וכשמסר  זה, בספר כלל להסתכל שאין  תשע"ה

זצ"ל  שפירא משה ר ' להגה"צ זה ספר מורנו 

שאין  אמר  שורות כמה כשקרא מיד לבדקו בעש"ק 

הטומאה  הרגשת  מגודל בו לקרוא להמשיך  ביכלתו

ה"י. בו  שהרגיש 

åæ 'îâë å÷ñôù ï"áîøå ã"áàøë  äëìä

.'îâ [âë ãéúòù íé÷éãö  åäéìà  éáã àðú

 ïéøæåç ïðéà ïúåéçäì ä"á÷ä

.'åâå ïåéöá  øàùðä  äéäå øîàðù ,ïøôòì וכן

הראב"ד  ה"ב)פוסקים תשובה  מהל' והרמב"ן (פ"ח 

הגמול ) חב"ד (שער וחסידות קבלה ספרי כתבו וכן

ועוד) צדק  כשיטת(צמח [ודלא ההלכה, היא שכן

שם)הרמב"ם תשובה  תחיית(בהל' שאחר  שסובר 

צדק  והצמח לעפרן ]. ישובו  קרח המתים פר ' (אוה "ת 

ואילך) תרסה אלפיעמ ' נ' לחיות  שישארו  כותב

אסור  אח"כ  שיהיה ובמה הגוף , בתיקון  יובלות

לפנים  מה להתבונן  האיסור  בבחי ' יותר להרהר 

[ולהרמח"ל לאחור , שלו)ומה הגאולה (במאמר 

'מה  בכלל הוא העשירי האלף שאף שסבר נראה

במקו"א וכתבנו  לאחור', ומה נח לפנים פר' (נשמ"ח

יכנסוש"ז ) יובלות  אלפי הנ' אלו  שכל שי "ל לבאר 

של  הימים שיתארכו  ע"י שנה אלפים העשר  בתוך

האחרונים]. שנה האלפי  ד'

 úåîé åðé÷ãö  çéùî íâù ì"æéáø éøáã øåàéá

ë"ùîå [ãëערה)רביז "ל אות  שהעולם (חיי"מ

לא  המשיח שבביאת סבורים

עצמו צדקינו משיח שגם האמת אך יותר, ימותו

המתים, תחיית לפני  דהיינו הכוונה י"ל ימות ,

להדיא הגמ' ע"ב)וכדברי  קנב  דף  בין (שבת שיש 

של  רגע שלא זמן איזה תחייה"מ לזמן  המשיח ימות 

עפר  'ואל מצות לקיים כולם יצטרכו  שבו מיתה

אחרי אך ימות , צדקינו משיח אף זה וברגע תשוב',

לעפרם  יחזרו לא שוב לתחייה"מ שוב שיקומו 

כאן . הגמ' כדברי

 úòã áåùéá áåøèðééå à"éø ö" äâä øåàéá

í"áîøä

'åàëìå [äë'הגמ דברי על הרמב"ם יענה מה

אינם  שהצדיקים כאן, המפורשים

אליהו ישראל ר' והגה"צ לעולם, לעפרן  חוזרים

שי "ל  הרמב"ם, שיטת  לתרץ אמר  זצ"ל וויינטרוב

מכיון  שלרמב"ם אלא לראב"ד  מודה הרמב"ם שאף 

גשמי מגוף לגמרי , אחרת למהות  הגוף  שיתהפך

מהנשמה  [ויותר  נשמה כמו מאיר  מזוכך לגוף 

זיכוך  מרוב הגוף מן  ניזונת  הנשמה שלעת "ל כדאי '

בעלה  עטרת  מלכות  לדרגת שיתעלה הגוף 

מיתת בבחי ' הרמב"ם לזה קורא הרי ואכמ"ל],

מת לי  ומה באדמה ונטמן הגוף מת  לי  שמה הגוף ,

אחרת למציאות  במהותו  שמתהפך ע"י הגוף 

ו הגוף . מיתת  נקרא זה שגם לגמרי , כוונתרוחנית

שחלק  הגשמי, הגוף ישאר  שלא לומר  הרמב"ם

צ"ל  זה [ולפשט ימות כאילו  שבגוף  הגשמי

יהא  עדיין המתים תחיית ימי בתחילת  שלהרמב"ם

קצת, גשמי המתים הגוף  שקמים הגמ' דברי (ובבחי'

למציאותבמומן ) הגופים יתהפכו אח"כ ורק ,

הגופות]. שמתו נחשב ואז חדשה רוחנית

ע"ב  צב דף

åìà  íééôðëá íìåñä  ìòá øåàéá

.' îâ [ à ãéúòù  íéðù ïúåà øîàú  íàå

åîìåò úà ïäá ùãçì ä"á÷ä

 íé÷éãö ,àåää  íåéá  åãáì 'ä áâùðå  øîàðù

 íééôðë  íäì  äùåò  ä"á÷ä ,ïéùåò ïä  äî

.' åëå  íéîä éðô ìò ïéèùå  íéùðë

åðéáø בדרך זה ענין  מפרש זי"ע הסולם בעל

שיתגלה  כיון הגמ' שקושית פנימי,

כל  כבר  תתבטל שכאילו עד  אלקות  כ "כ לעתיד

ומתרצת אז , העבודה"י תהא מה א"כ  הבחירה

מלשון  הוא שכנף כנפים, להן  עושה שהקב"ה הגמ'

הסתר  מורך')איזה עוד יכנף 'ולא  היינו(מלשון ,

כדי וזאת קטן הסתר בחי' איזה הש "י  להם שיעשה
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שכ' וכמו  עבודה"י, בחי' איזו עדיין  להם שיהא

יהא  שלעת "ל הגלגולים ספר  על אהרן הבני 

כל  ותהא הדק, מן דק  ונעלה גבוה באופן  עבודה"י 

היחודים. בסוד  לעת"ל העבודה

 é"øàá ÷ìç åì  äéä àì á"áéøù àä øåàéá

.' îâ [ á éðà  øîàå åéìâø ìò á"áéø ãîò

íäéðá éðáî שהחיה מתים  (של

àáà יחזקאל ) éáà éì çéðäù ïéìéôú  åììäå

. íäîדברי את  חדש אור  בספר פירש ועפ "ז

פסחים בריש  ע"ב)התוס ' ג עלה (דף לא שריב"ב

קרקע  לו שאין ומי  קרקע, לו היתה שלא היות  לרגל

יהודי לכל הלא קשה ולכאו' לרגל, מלעלות  פטור

יורשי מאבותיו ירושה ישראל, בארץ קרקע יש 

אלא  באר"י, אמות  ד' לכה"פ אחד לכל ויש  הארץ,

שהחיה  מתים של בניהם מבני היה שריב"ב שכיון

ממצרים  שיצאו  אפרים מבני  היו שהם יחזקאל

היה  לא ע"כ  הארץ מיורשי היו ולא הזמן  קודם

באר"י. חלק  שום לריב"ב

 ÷"îäéáì  òéôùîä àåä úîàä  ÷éãö

 ùéå [âבאמת סיבב מדוע פנימי ביאור  להוסיף 

יעלה  לא בתירה בן יהודה שרבי  הש"י

המקדש , יש לבית  מ"מ כנ "ל , פטור היה שמדינא (אף 

פנימי) עומק  הידוע בזה המעשה ע"פ  בזה וי"ל ,

ריג ) דף הראשונים החסידים  שכשרצה (תורת

לארץ  לעלות זי"ע מהארדאנקע נחמן  רבי  הרה"ק 

לו הראה זי "ע הק' הבעש "ט רבו  בחיי  ישראל

וקדש  המקדש ובית  ירושלים את בחזיון  הבעש"ט

לוáéהקדשים  ואמר שם, היה לא הקודש  ארון אך  ,

והכוונה  במעז'יבוז , הוא שהארון הק ' הבעש"ט

הקדש  הארון  בחי' הוא בעצמו  הק ' שהבעש "ט

הוא  האמת  שצדיק והיינו במעז'יבוז , נמצא והוא

המשפיע  והוא המקדש , בית  כל של הפנימיות  בחי '

ביהמ"ק . קדושת לכל

 ÷éãöî ë"â  ìá÷î ÷"îäéáì  òéôùîä  ìåãâ ïäëä

 øåãáù úîàä

ïçëùàãëå] [ã שלא שבזמן  גופא בביהמ"ק

כשמעון  צדיק  גדול כהן היה

השראת בכל חסר  היה העבודה את  שיעשה הצדיק

כנ"ל  והיינו  ביהמ"ק , של הניסים ובכל השכינה

את המשפיע הוא דור  שבכל האמת שהצדיק 

כהנים  כשהיו  ואף  ביהמ"ק, של השכינה השראת 

הם  גם הרי בביהמ"ק  העבודה את שעשו  גדולים

וכדאי ' הדור, שבאותו  האמת מהצדיק  כוחם קיבלו 

זי "ע מקאז'ניץ הק ' ישראלמהמגיד  (עבודת 

ואבטליון ליוהכ"פ ) שמעיה שאמרו הגמ' על

דאהרן' עובדא עבדינן ש'אנן  שם âé להכה"ג והביא ,

שכל  שאמר  זי "ע ממעזריטש הגדול מהמגיד 

_________________________

ביקש יב. לא"י לעלות  העז שבחפצו  מהורדנקא נחמן רבי הק' הבעש"ט בית ונאמן תלמידו עם הסיפור ידוע  שם, ז"ל
בטבילה  נחמן רבי וענהו  בטבילתו ראה מה הבעש"ט  שאלו וכשחזר למקוה מקודם שילך  לו ואמר הק' מהבעש"ט רשות

הקדשי  קודש את ראה וברביעית  הבית  הר את  ובשלישית  ירושלם עיה"ק את ובשניה א"י כל את  ראיתי אר ראשונה ם
ע"כ. במעז'יבוז. נמצא הוא אם הקדוש ארון את  לראות  רוצה אתה איך הק' הבעש"ט לו  ענה ראה, לא הקודש ארון את

יומאיג. מסכת בגמרא שם, מקאז'ניץ המגיד  ע "ב)זל"ק קא (עא הוה המקדש מבית  שיצא אחד  גדול בכהן מעשה ת"ר
לסוף  ואבטליון, שמעיה לבתר ואזלו לדידיה שבקוה אתי קא דהוו ואבטליון לשמעיה חזיונהו  כד אבתריה, עלמא כולי אזלי
לשלם  עממיא בני ייתון ליה אמרי לשלם, עממיא בני ייתון להן אמר גדול , דכהן מיניה לאפטורי ואבטליון שמעיה אתו 
שלום  רודפי דאהרן עובדא דעבדי ופירש"י דאהרן. עובדא עבדי דלא לשלם אהרן בני ליתי ולא דאהרן עובדא דעבדו
שהיה  הכהן נגד בהם שהיו  טובים מעשים מכל  יותר ההיא טובה המדה בלשונם דנקטו  שנא מאי תמוה והדבר עי"ש.
אלישע  בן ישמעאל רבי על  זלה"ה מהד"ב  הגאון מורנו  דברי פי על  לבאר ונראה ושנאה. קנאה צד  איזה בו שהיה בימיהם

וכו' ברכני בני ישמעאל  לו ואמר צבאות ה' י"ה אכתריאל וראה קטורת להקטיר ז .)שנכנס הגם (ברכות ישמעאל  שרבי .
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בביהמ"ק  כה"ג אלישע בן  ישמעאל רבי  עבודת 

הצדיק  שהיה הקנה בן  נחוניא ר ' של בסיוע היתה

הדור ], שבאותו  האמת

 é"øàî äìòîì  ä" òøùî

ë" òå [ ä יצטרך לא שריב"ב הש "י  שסיבב י"ל

היה  שהוא היות לביהמ"ק , לעלות 

שבדור האמת הצדיק וכמרומזבחי ' מב "ד  (ובבחי'

'יהודה') פטור בשמו שיהא סיבה הש "י  סיבב ע"כ  ,

הביהמ"ק  בעצמו  שהוא להראות  לביהמ"ק מלעלות

וכו') בתוכם הקדושה ('ושכנתי המשפיע והוא ,

ששלחו כמו שבירושלים לביהמ"ק שבחו"ל ממקומו 

ע"ב)לו ג  דף ומצודתך (פסחים  בנציבין 'את  לריב"ב

לרמז בירושלים', לזה פרוסה להסמיך  [ויש הנ"ל על

זי "ע מפאנו הרמ"ע דברי  את  עשרה עוד  (ספר 

טז ) פרק  ב  חלק  - דין חקור  מאמר  - מאמרות

לאר "י להכנס שרצה שמשרע"ה כמ "פ, שהבאנו

בעלמא  מעבר  בדרך  אלא דבאמתãéאי "ז  ,

נכנס  שכשהיה אלא מאר"י, למעלה הוא משרע"ה

לקוה"ק נכנס  היה –לאר"י האמיתי מקומו (ששם

מש"ה) ס "ת  תהי'ה קדשי'ם פותח קוד 'ש היה ומשם ,

הוא  ריב"ב וה"נ לג"ע, ומכניסם לבנ"י  הרקיע

מביהמ"ק ]. למעלה

òáåë) íéðåéìò íéãâá íò áåçøá  äëéìää ïéðòá

(äôéìçå

.' îâ [å á÷òé ïá  øæòéìà  éáø éáã àðú

 äðùé ìà  äðëñä úòùá  åìéôà

.'åëå åìù úåðáøä ïî  åîöò úà  íãàשהיו]

רש"י], לכבשן . כשהושלכו  תפארתן  בבגדי  לבושין 

האדם, בבגדי גדולה שמירה כח שיש  לדעת  ויש

אות וכידוע האדם תורת שער השלם  פנחס (אמרי

ועוד) אורותקסו עליו נמשכים האדם בגדי שע"י 

יש  [ולפ"ז  שמירה של אורות שהם המקיפים

_________________________

ונשאו הרימו והוא בימיו שהיה התנא הקנה ידי על אם כי נפלאה, להמראה זכה לבד  בזכותו  לא החכמים, גדול  שהיה
בקדושתםבקדושתו הש"ץ להרים הצדיקים הדברים כדרך אלו אמר הצדיק מורנו ובודאי ע "כ . אלה לכל זכה ידו ועל  ,

ואבטליון  שמעיה בימי שהיה הכהן מסתמא כי לומר נראה שכלנו פי ועל דבריו  פי על  אכן עליו. שהופיע קדשו  רוח  פי  על
מסתמא כהוגן, כך  כל היה ולא שני ואבטליוןבבית  שמעיה  ידי על אם  כי הכיפורים ביום  קדשים  לקדש לעלות זכה  לא

המדרגה  לזאת ונשאוהו הרימוהו והם  הדור  ראשי אז עבדושהיו הם כי עליהם, יתגאה שלא גדול לכהן השיבו ולכן .
עכל "ק. ידיהם. על היה היום העבודה שעיקר פירוש דאהרן, עובדא

לכסא יד . קדושה תשמישי להם היו משה של ידיו אלא בארון ליגנז הוצרכו לא בעגל  סרחנו  ולולא שם, הרמ"ע  זל"ק
שם לגור אפילו  או  להשתקע לא יופי מכלל  ולציון לארץ ישראל  כל  בקרב  לאלתר עמהם ליכנס  יקרם ומושב שהרי כבודם

ישראל ארץ ממעלת יותר הרבה  המדבר  ודור משה  מעלת בזוהרגדלה  כלו כמבואר שכבר  הארבעים בסוף ואפילו
עיני  תמיד כטעם בה  עיניו ליתן המעבר רק שאל לא ואראה נא אעברה משה התחנן  העם  מקרב למות המדבר  דור 
החרב  להט ואת הכרובים  את משם  הסר עדן גן  שערי עד להגיע מאד חפץ היה ומשה  סודו ליודעים בה  אלהיך ה '

אמונים שומר צדיק לגוי החיים עץ דרך עדות לפתוח ולוחות לעילוי מעילוי לפנינו  ילך  ע"ה רבינו  שמשה זכינו  ואלו  .
תורה  דקדוקי כחו  כפי רואות ועיניו בהם ולהתבונן להסתכל  רשאי היה הקרב הקרב ותיק תלמיד כל  אז הנה ידיו  שתי על
המסור  תורה בעמל  שחלקנו אמרנו כן על  היא אחת יתברך  לפניו ושועתנו  בסיני. למשה נאמר שהכל עליהם חרותים
דואג  של כתורתו יגעל  ולא ימאס לא הלוחות על  חרות תמימה ה' בתורת  וכמוס נתון יהיה בה ולהשכיל להבין לשכלנו
ושרשך רבנן בבי משמיה שמעתא לימרו דלא מאהל ויסחך יחתך דאתי לעלמא ליתי דלא לנצח  יתצך אל  גם ביה דכתיב
שהוא  לו מובטח  הלוחות על חרות  מפיו  היוצא בכל  בחייו  לראות שיזכה ומי רבנן. בני ליה ליהוו  דלא סלה חיים מארץ
ראתה. עינו כאלו  בזה יבושר לשמה בתורה העוסק כל  הברית  לוחות  שנגנזו  ועכשיו מלך פני באור וקיימים חיים ותורתו

ע"כ.



סנהדרין - הש"ס מהביאורי

הגמ' בלשון קצת הסכנה åìéôàלדקדק בשעת 

שצריך  הסכנה בשעת אדרבא הלא וכו ', ישנה אל

בשמירת יותר  ליזהר  יש שמירה, תוספת אז

הבגדים  בענין שמזלזלים כאלו  וישנם הבגדים],

ואין  פשוטים אנשים שהם עצמם על ואומרים

של  ברחובה ומסתובבים וחליפה, לכובע צריכים

בגדים  ללא רוחנית סכנה מקום שהוא עיר 

שאלו להם ונראה לבד , בציצית אלא עליונים,

וחליפה)הבגדים שאין (כובע  קטנים דברים הם

יש  העליונים בגדים האם ושואלים צורך, בהם

זה  בכלל והאם דרבנן , או דאורייתא מצוה בהם

ולהתפלל  ללמוד רק  הוא העיקר והלא חיוב,

יודעים  ואינם לא, ותו ומעש"ט מצוות  ולעשות

מהס "מ, שמצילים שמירות  הם הבגדים שאלו

הם  כאילו  נראים יהדות מלבושי של הבגדים וענין

בגבהי נוגע שרשם באמת  אך  קטנים דברים

אנשים  כאילו  שהם ע"ע שאומרים ומה מרומים,

עליונים)פשוטים לבגדים צריכים אין  הרי(וע "כ  ,

בפשיטות שמתנהג מי הוא פשוט איש 

בכל  ישראל בני עם פשוטי שנהגו כמו ובתמימות ,

ללכת שלו, והאבא הסבא נהגו  וכן  הדורות ,

וממנהג  אבותיו  ממנהג והמשנה עליונים, בבגדים

אי"ז  הדורות , במשך  שנהגו והיראים הכשרים

להיפך . אלא פשוט שמתנהג נקרא



לנפשך  חכמה דעה מו 

מוהר"ן  חיי

(ç úåà 'åëå ùèéøååàðì åúòéñð) çð÷ úåàà

 åúåàá êåúá  äáøä ãîì úåòåáùä  âç

 ìëàî ïéáå ,úéøçù ìù äãåòñä

 ïçìåùä ìà ìëàîä åèéùåäù íãå÷ ìëàîì

.[àøãàä æà ãîìå] êë êåúá ãîåì  äéä

 úåòåáùä âçá àøãéàä íééñì íé÷éãöä âäðî

ïë [ àהשבועות בחג ללמוד הצדיקים מנהג היה

ומובא פר 'אידרא, הלכות חי איש (בן

ד  אות היה )áבמדבר  שנותיו  שרוב החיד "א על

רבא האידרא בין שבועות  בליל (שבזוה"ק לומד

נשא) זוטאבפר ' האידרא האזינו)ובין  (שבפר '

תיקון  ואח"כ  יו"ט ליל סעודת עושה [שהיה בעמידה

עד  הלילה במשך  זמן עוד  נשאר  והיה שבועות ליל

מקאמרנא  והרה"ק האידרות], שני  ללימוד  הנה"ח

ללימוד  שבועות בליל זמן לו  שאין  ע"ע כותב

האידרא  לומד היה ותמורתם הנ"ל, האידרות 

משפטים)דמשכנא שבפר' קצרה  אידרא ,(שהיא 

משום  האידרות  הצדיקים לומדים שהיו  והטעם

למד  ורביז"ל התורה, סודות  כל את  כוללים שהם

ונראה שביום, יו "ט בסעודת  (ממעשה האידרא

האקדמות  משבח רביז"ל כשדיבר אחרת  )â ושיחה 

יו "ט  בתפילת  כ"כ  מאריך  היה לא שרביז "ל

מאד שבועות שהאריכו צדיקים הרבה כדרך  (ולא 

זו  יו "ט )ãבתפילה סעודת שכשאכל שם וכמובא ,

_________________________

תשע"ח .א. לך  לך  פר' וערש"ק ליל נאמר

אשריוב. זקנתו בעת גם מעומד האדרות שתי זו  בלילה ללמוד  ז"ל חיד"א רבינו של מנהגו נודע  וכבר שם, הבא"ח  ז"ל 
עכ"ל. חלקו . ואשרי 

רנו)ז"לג . אות  הר"ן בטוב,(שיחות  כך כל ורגילים משוקעים שהם מחמת שישראל  ואמר, מאד. מאד אקדמות  את  שבח ,
שיודע  מי ואמר, בשבועות. שאומרים אקדמות  של  הזה הקדוש השבח  גדולת  מעלת שבח  את  כך כל מרגישין אין כן על
מאד . גדול  וחדוש נפלא דבר הוא הידוע , בנגון אותו  לזמר העולם שרגילין כמו  שלו הנגון עם אקדמות של השיר מעלת 

חשק של שיר הוא שאקדמות ואמר הנגון. עם מאקדמות  תבות איזה קצת לומר שם והתחיל הבערגיר של בהמעשה (עין

חשק) של משיר בשבועות,מדבר כנהוג השכם בבקר שחרית תפלת  אחר בשבועות  סיפר זה כל  הסעודה . אצל יושב והיה 
הקדוש  השיר  ממעלת עמנו דבר  ואז אקדמות, החזן וזמר  שני, פעם  הכנסת בבית התפללו וכבר  חלב. מאכלי של

ע"כ.הזה  מאד. במעלתו  והפליג

שעות ד . כי"א השבועות חג תפילת לוקח היה זי"ע  מגיד  הקאז'ניצער שאצל  ברוך שארית  בספר כג'כמובא רבה (ואהבה

שעה) שעות רבעי י"ב השבועות חג תפילת לקח  רב  הראפשיצער שאצל אי' מאין החכמה ובספר שעות , שתי רבה (ואהבה

הנפש ) כלות  עד בבכיה געו שכולם עד משם זז  הצדיקים,שלא עבודת בספר כמובא שעות כעשר התפילה לקחה הבנ "י ואצל  ,
שעות, שש אורכת  היתה שבועות  של  הלחש שתפילת מזידיטשוב  העט"צ דודו  על  מעיד  מקאמרנא מהרה"ק חי ובזוהר
וגעו הארץ על שכבו הקהל  וכל  שעות , משש יותר לבדם דשבועות  דזמרה הפסוקי לפעמים לקח  מצאנז הדב "ח ואצל

לאברהם)בבכיה זכור בספר דהוי (כמובא זו  בתפילה שלו האריכות גודל על אחד כשתמה זי"ע  מזידיטשוב  [והעט"צ .



מוהר"ן מז חיי

שבביהכנ"ס  השני שהמנין בשעה זה היה שביום

באקדמות. אחזו

øçàå èòî ìëàå ÷ñôå ,ìëàîä  åèéùåä êë

 íòô ìëá  äéä ïëå ,åãåîìá  ÷ñòå øæçå

 ìëá  øáåñ  äéä àåäå .ìëàîå ìëàî ìë ïéá

 íä ìáà , øçà ìëàî åðúé àì áåùù ,íòô

 ïéá ãîåì  äéä àåäå ,íéìëàî äîë ãåò  åðúð

 äðò  äãåòñä  øçà .ì"ðë ìëàîå ìëàî ìë

øáåñ  éúééä  éðà éë ,éîò  íéçëåúî  íä , øîàå

 íäå ,ìëàî ãåò  åðúé àì áåùù  íòô ìëá

 íä  äðäå .íéìëàî ãåò íòô ìëá íéðúåð

 äéäéù  äöåø  éúééä  éðà  éë , éîò  íéçëåúî

 úåìåãâ íéöåø íäå ,ãåîìá äãåòñä  íåéñ

 íéùðà ùé éë , äìéëàá  äãåòñä  íåéñ äéäéù

 çë íäì äéäéù ìéáùá  íéìëåàù íéèåùô

 íäå ,äìòîá  íéäåáâù  íéùðà  ùéå ,ãåîìì

 éðàå ,ìåëàì êéà úòã íäì  äéäéù  éãë  íéãîåì

 äãåòñä  íåéñ äéäúù , åèåùôë  äöåø  éúééä

 äãåáò úðéçá  åäæù ,äìéëàä  øçà ãåîìá

åðééä ,íéãîåì êë øçàå íéìëåàù , äèåùô

 íä ìáà ,ãåîìì çë íäì  äéäéù  éãë  íéìëåàù

 íòô ìëá  íéðúåðå úåìåãâá éúåà íé÷éæçî

, äìéëàá  íåéñä  äéäúù  íéöåøå ìëàî ãåò

øçàå  íéãîåìù  ääåáâ äãåáò úðéçá  åäæù

 íäì  äéäéù éãë  íéãîåìù åðééä ,íéìëåà êë

.ïáäå ,ìåëàì êéà ìëùå çîå úòã

äìéëàäù íé÷éãöäî äìá÷ä äîéàúî êéà

ì"æéøàä éøáã èùô íò äìéôúäî  äìåãâ

úîàáå [ áספרי בהרבה ומקובל מובא זה דבר 

צדיקים ומהרבה (כדלהלן )קודש 

מהתפילה  יותר גבוהה שהאכילה בחי ' שיש

פשט  לפי שהלא פלא, הדבר  באמת אך  והלימוד ,

האריז "ל רבינו  ע"ב)דברי עט  דף  ב  דרוש ש"מ (ע"ח

ואילו הפנימי , במחצב הם והלימוד  התפילה הרי

עם  מתאים זה ואיך החיצוני, במחצב היא האכילה

מצדיקים שישנה פירוש)הקבלה שהאכילה (ללא 

מהתו "ת. גבוהה

ìòî  äìéëàä úùåã÷ù  íé÷éãöî  úåøå÷î

äìéôúäå  äøåúä  úãåáò

ïééöðå] [â הנ"ל לקבלה מצדיקים מקורות מקצת

קדושת  מעל האכילה (שקדושת

בספה"קהתו"ת) אשכחן שכן (בית ,

מהרצ"ה  הרה"ק בשם  וילך  פר' ריש אברהם-סלאנים

זי"ע) לאכול מרימינוב  שאסור בהא פנימי  ביאור 

ואין  בקודש  דמעלין  משום שהוא התפילה לפני

בכוחו יהא שעי "ז  קודם להתפלל יש וע"כ מורידין ,

בקדושה  ולאכול בקודש אצל äלעלות שכנ"ל ,

למעלה  היא בקדושה האכילה מעלת הצדיקים

ראטה  הר"א הרה"ק  הביא וכן  התפילה, ממעלת 

אמונים שומר  עצות בעל מאמר  הטהור  (שלחן 

פ"י) זי "ע האכילה מפרמישליאן מענדל מהרה"ק

טבריה) בעיה"ק מענדלי(הטמון ר' הה"ק 'כי ,

_________________________

ולהמשיך בביתו  שהשאיר ביתו בני ומצב  אליו שבא אחד כל  של מצבו לבדוק צריך  זו  שבתפילה לו  ענה דציבורא, טירחא
ופתאום  בבית  שנשאר לבנך לפעולישועה ג"כ צריך  הייתי עבורך  שכן הנ "ל  לשואל קדשו ברוח  וגילה ישועתו, א' לכל 

ברכות עמ"ס  יעקב שארית בספר ועמש"כ  ישועה], עבורו  לפעול והוצרכתי סכנה של למצב  שנו)הגיע זה.(עמ' בענין

דרגתה ה. אכילה ענין הרי שהקשה ז"ל מרימנוב  הירש ר' הרה"ק בשם אומר הי' ז"ל  הק' אבי שם, אברהם הבית  ז"ל 
י  כי היה הראוי מן וא"כ  הקודש טהרת על  אוכל אם מתפלה יותר ותי'גבוהה התפלה לפני גמרא)אכלו  של מעלין (בנגון

האכילה  בקדושת תלוי העיקר וע "כ  לפיהו, אדם עמל וכל באכילה, תלוי האדם של  גופו  קיום עיקר כי מורידין, ואין בקודש
עכל "ק. וכו '. אכילתו בעת לו שיש הדעת ובישוב



לנפשך  חכמה דעה מח

לפני הלך לא ז "ל הבעש"ט תלמיד  מפרמישלאן

למקוה  בכ"פ  הלך אכילה לפני ורק למקוה התפלה

היינו גדולה', יותר עבודה שאכילה הטעם ואמר 

ללא  לקבל א"א האכילה של הגבוהים המוחין  שאת

ובמקו"א מקוה, ברכות טבילת עמ"ס יעקב  (שארית

ע"א) מח הם דף  האכילה דקדושת  הק ' שהמוחין כ'

הכתר  שמכוונים מאור אל"ף  אות בכוונות (כנרמז

האכילה) בכוונות  העליון הרבה  האור  שהוא

הגשמיים  התחתונים אף  לקדש  ויורד ].å המשתלשל

אלו כל מתאימים איך כנ"ל קשה זה כל ועל

רבינו דברי  פשטות  עם מהצדיקים המימרות

הנ"ל. האריז "ל

äãåáòä 'éçú ìà úëééù íé÷éãö ìöà  äãåòñä

äàáä

øàáîå [ãמרבינו דאי' ע"פ התו"ח רבינו 

פורים בכוונת (שעה"כ האריז"ל

א) דרוש פורים  אותיותענין הם ושתיה' ש'אכילה

שהאכילה  בזה שנראה שת-י -ה', 'אכל-י-ה

העליונה, דרגה שהיא הג"ר  אל שייכים והשתיה

הוה  והשתיה שהאכילה שאף התו"ח ומבאר 

והתפילה  התורה של החיצוניות אי "ז  בחיצוניות 

היא  והשתיה האכילה אלא עכשיו, למדת  שכבר

של  והתפילה התורה של המוחין  של החיצוניות 

תפקידם  והשתיה שהאכילה בפשטות  [כמובן  אח"כ

אח"כ ], ללמוד  שעתיד ותפילה לתורה כח ליתן

היא  והתפילה הלימוד  שאחר  שהסעודה מובן  ולפ "ז

כל  כי  למד , שכבר  והתפילה מהתורה יותר גבוהה

האדם  כי  לה, שקדמה מהעבודה גבוהה עבודה

עת, בכל למדרגה ממדרגה תמיד  ועולה מתעלה

העבודה  של לחיצוניות  כבר  שייכת שהסעודה וכיון

הבאה)הבאה והתפילה דהתורה  הרי(חיצוניות 

מפנימיות גבוהה יותר הבאה מדרגה של חיצוניות 

הקודמת. העבודה

íéùðà  íúñì íé÷éãö ïéá  äæ ïéðòá  ÷åìéçä

äàøðå [ä של הפשט ע"פ  שבאמת  בזה לפרש

האריז"ל רבינו  באמת דברי הוא  (וכן 

בשיחה) כאן  רביז "ל  כמש"כ  אנשים סתם הריאצל ,

החיצוניות היא והתורה התפילה שאחר הסעודה

נמוכה  יותר  והיא שלמדת , והתפילה התורה של

סתם  שדרך משום [ואולי  והתפילה, מהתורה

והתפילה, מהתורה כשמתעייפים לאכול אנשים

של  וחיצוניות הגמר כעין  היא האכילה וע"כ 

אצל  אך והתפללו], למדו שכבר והתפילה התורה

גדולות יותר  וכוונות  עמקות עם שהולכים צדיקים

הנ "ל ) התו"ח מיירי שעליהם פורים  כונות  הרי(שהם  ,

התחלה  היא שלהם שהסעודה להיפך  הוא אצלם

גבוה  יותר  במקום שהיא אח"כ של המדרגה של

מקודם, שעשו העבודה לומדים מכל הצדיקים (וע "כ 

הקודמת  שמדרגה  לאכול, איך  דעת להם  שיהא כדי

שאחריה) הבאה הגבוהה למדרגה  ההכנה  וע"כ היא ,

שגמרו נחשב זה הרי  האכילה כשגומרים הצדיקים

רצו שאנשיו רביז "ל אמר  וע"כ יותר , הגבוה בדבר 

היותר  העבודה שהיא באכילה הסעודה שיגמור 

כנ"ל. הצדיקים אצל גבוה

_________________________

העץו. פרי בספר מש"כ נציין ויצא)עוד פר' החת "ס , תלמיד מודרן מהרצ"ה (מהגר"י מהצדיק שמעתי בזה"ל ,ועד "ז
בהיות כי והיינו  עבודה', אחריה שאין כל  תמה עבודה 'איזה חז"ל  דברי בזה לפרש זי"ע העבודה מזודיטשוב שלימות

שלימותה  תכלית תהי' בגשמיי' א"א בעסוקו אכן שאחריה, לעבודה צורך  בלי מיד נעשה והבירור התיקון כל  שיהיה
אליו, להתקרב משתוקקים הם הנה"ק אז כי ועבודה בתורה תחלה גופו שמקדש מה ע"י רק זו למדרגה בזה לבוא "כ וא

הגשמיי  אל הכנה הוא הרוחניי עכל "ק.האופן וכו '.
רוכלים אבקת זצ"ל)ובספר לוריא רבי (מהגר"מ  מהרה"ק בעצמו ששמע מחותנו ששמע בירושלים זקן מרב  ששמע הביא

בתפילתי, פועל  שאני מה באכילתי לפעול שאוכל  מתפלל  הייתי בצעירותי "לשעבר אמר אשר זי"ע  מזידיטשוב  הירש צבי
ע"כ. הטהור. עכ"ל להיפך", ב"ה מתפלל  אני  והיום



מוהר"ן מט חיי

 âäðîë  äìéëàä  úòá ú"áã úáùçî úìòî

íúìéëà úòá  ùãå÷ éøôñá ïééòì  î"åñç

ïéðòáå [ å מישרים המגיד הנה האכילה קדושת

ושינון מלימוד  שנברא  הק ' (המלאך 

הב "י) דרבינו להב"יהמשניות  (באזהרות אמר

לאייר כ "ז שבת  ליום אור  ד "ה  וסייגים  ותקונים 

סיני) מדבר האכילה בפרשת בשעת שיכוין 

נחשב  שאוכל מה כל ואז  במשניות , במחשבתו 

של æ כקרבנות והחשיבות  המעלה גודל מזה וחזינן  ,

הזהירו [שהמגיד האכילה, בשעת  בדב"ת מחשבה

המיוחד  התורה חלק היה שזה משניות על במיוחד

כשחושב  הך דהיינו נראה אך  המגיד, ושל הב"י  של

וע"כ  דב"ת], ושאר  חז "ל דברי  שאר או  גמ' בדברי 

בספר  לעיין מעשה ואנשי וחסידים ה' יראי  מנהג

הרבה  להחשיב ויש  ושתיה, אכילה בשעת קודש 

לדרגת שזכה מי  שרק  הסוברים כאלו  ולא זה מנהג

הזוכה  הוא האכילה, כוונות – הק ' השמות  כוונת

האכילה  נחשבת  אצלו  ורק האכילה לקדושת 

דב"ת מחשבת של הדרגה את  ומבזים כקרבנות ,

עבודה  שהיא יודעים ואינם האכילה, בשעת

ולשמוח  להחשיב זאת שעושה לאדם ויש  עצומה,

זו קדושה בעבודה בעת הרבה בדב"ת עיון (של

בעצמוהאכילה) שעושה העבודה את  [והמבזה ,

שעושה  היחוד  שנפגם גורם זה אותה, מחשיב ואינו 

לגמרי ח"ו  ליפול עלול שלבסוף  עד בשלימות, ואינו 

ח"ו, בעש"ט עי"ז בספר  בזה  נוראים דברים  (עיין 

ז אות  פנחס  פר' ע"י)çעה "ת  נעשה שהיחוד  ,[

אכילתו לפני לחשוב צריך שהאדם השמחה,

קרבנות עתה להביא רוצה שהוא גדולה בשמחה

חטאת וקרבן  שלמים וקרבן עולה קרבן הש "י , לפני

הש"י, לשם כוונה באכילה שיכוין  ע"י  וזה וכו ',

או במשניות  האכילה בעת במחשבתו ויעיין  וילמד

העולמות שכל עצומים, דברים גורם ובזה בגמ',

בזה. שמחים

ì"æéøàä åðéáø  äìéâù ' ÷ä  úåîùä úðåë ïéðòá

 åðéáøå [æמדרגות לגלות  אמנם הוסיף האריז "ל

כונות ע"י האכילה בקדושת גבוהות

ע"י העליונים בעולמות המאירים הק ' שמות 

המשל  את בזה להזכיר  יש  אך האכילה, קדושת 

הי"ד זי "ע מפיסעצנא הרה"ק  (מבוא שאמר

ואילך  ע "ב  כא דף פ "ג  שכששואלים )èהשערים 

_________________________

לפני ז. וזבחים כקרבנות אכילתך ויחשב במשניותי תהרהר אכילה בשעת  וגם בתורתי ומחשבותיך הרהוריך ויהיו  זל"ק,
ע"כ. הקב"ה.

נחשב ח. ואין לכלום, חשוב  ולימודו תפלתו שאין בלבו ונחלט  עצמו , את מבזה כשאדם באדם, כן גם הוא וכן שם, זל "ק
דעת  בלי כמו כך  אחר הולך  זה ובשביל וגרועה, פחותה למדרגה ממדרגתו נופל כזה אדם עובד , שהוא עבודתו  בעיניו 

לזה ורמז נדמה, כבהמה ונמשל  שמו , יתברך בעבודתו  שכל  טו)וחסר כשנבזה (בתהלים לומר, רצה נמאס , בעיניו  נבזה
והוא  בעצמם, מתפארים לפעמים וחסידים צדיקים כמה זה ובשביל נמאס, הוא בעצמו  אז עובד , שהוא עבודתו בעיניו 
בפני  בעצמם מתפארים ממדרגתם, ונפלו יתברך השם בעבודת  כך  כל  התלהבות להם שאין עצמם את כשרואים זה, מטעם
לר' התלמידים ששבחוהו  מה טעם כן גם וזהו  גדולה, יותר ויראתו , יתברך השם אהבת  להם באה זה ומחמת אדם, בני

בפניו  ע "ה יוחאי בן מקומות )שמעון בהרבה ועוד ע"א, דפ "ז יתרו ע "א דל"ח  בא ע"א, דקנ "ו ויצא בזוה"ק  שיהיה (עיין כדי
במדרגות  עצמו להשפיל  מוכרח היה הרשב "י בוודאי כי גדולה, יותר ויראה לאהבה זה בשביל ויבא גדולה, התפארות לו 
עצמו להשפיל  היה מוכרח  ובודאי העולם, כל סובל  היה כמותו  גדול  אדם בודאי כי מכולם, ניצוצות  התחתוניםלהעלות

פירוש  וזהו  הכל, לסבול התחתונים התפארות במדרגות התלמידים לו ונתנו לפניהם, יבא ואשר לפניהם יצא אשר הפסוק
ע"כ. ויראה. באהבה יתברך, השם להתפארות  יבא זה ידי שעל

ויחודים,ט. בכוונות  לבדה במחשבה היתה וההמשכה העבודה עיקר החסידות התגלות  קודם שם, מלשו"ק מקצת  לך הא
גם  בעבודה הוא שלה העיקר החסידות  התגלות ואחר ממרום, אור להמשיך  בעבודתם יכלו הגדולים הצדיקים רק לכן



לנפשך  חכמה דעה נ 

שלנו המדרש בית  של מקומו  היכן (למשל )לאחד 

אהלי ברח' הוא הביהמ"ד  שמקום הנשאל ועונה

המקום  את  לזכרון לעצמו  השואל וכותב ,18 יוסף 

כשיביט  או  זו  בכתיבה האם הנייר , גבי על הנ"ל

ודאי זה, למקום מגיע כבר המקום כתב שבו בדף 

ברגליו זה למקום למעשה להגיע צריך אלא שלא,

הק' השמות  שכל הצדיקים הסבירו  וה"נ בפועל,

ללמד  הם האריז"ל שגילה העליונים שבעולמות

מכוון  שרק מי  אך  להגיע, צריך  אליו המקום היכן

ראיה  מזה אין  לבדם, הק' השמות של האותיות  את 

כל  אלא בפועל, העליונים למקומות ידם על שיגיע

של  המלכות  בבחי ' הוא לבד האותיות כוונת

הענין )הכוונה אל הכניסה תחילת .(היינו

'÷ä úåîùä úðååë øàùéù ïôåàäå éàðúä

äùåã÷ä êøã êåúá

 íðîàå [ç,גדול דבר ג"כ האותיות זה (לכוין

הכוונה) של  המלכות  שהם אך בבחי' ,

המלכות, בבחי' רק שזה יודע שהאדם בתנאי

הוא  שכאילו  בגאוה ח"ו האדם כשנכנס ולאפוקי 

בהם, ומתגאה כוונות  מכוין  שהוא בדרגה כבר 

גאוה  בעל של כאלו  מכוונות צוחקים שבשמים

כוונות שמכוין ומתגאה שחושב שחושב (במה 

לבד) הקודש אמיתיותשמות  כוונות אינם ובאמת 

מביא  ק' שם כשכל רק הם אמיתיות  שכוונות  כלל,

שלא  ומי לה', וביטול דבקות של לדרגות אותו 

של  האותיות רק  ומכוין  לה' ולביטול לדבקות מגיע

עושה  שלא יודע לכה"פ  אם אזי בלבד, הק' השמות 

האמיתי, העבודה ערך לפי  היינו  – כביכול כלום

קשר  איזה [לקבל עי "ז  להתקשר שרוצה ורק

של  האמיתית העבודה עם ונגיעה ושייכות 

בכלל  עבודתו  נחשבת עדיין אזי הצדיקים]

נפרד  ונהיה בזה הוא מתגאה אם אך הקדושה,

אדרבא  אזי  וכו '] יכולים והוא אני  [ש 'אין  מה' עי "ז 

הק' בשמות  שמתגאה בשמים קטרוג עליו יש 

לעצמו המלך  כתר  ליטול שמתגאה בבחי' [שהוא

ח"ו].

 ïåëð åááì ïéàå  ù"ø÷ã íéãåçéå úåðååë ïéåëîä

íåé÷î êôéä éåä é" ùä  ìà ìåèéáì úîàá

ù"ø÷  ìù  äåöîä

ë" ùîëå [ è בספה"ק האמצעי  האדמו "ר  כ"ק 

בינה ההקדמה)אמרי (בסוף

ואין  בקר "ש ויחודים שמות של כוונות שהמכוין

רק  חפץ אלא הש"י אל ובתמים באמת  נכון  לבבו 

הסודות שמשיג לומר  ומדרגות  במעלות לעלות

בעל  שהוא בהם שמתגאה היינו קר "ש, של והרזין

מהענין  להיפך הדבר  הוי אזי  שמות  ומכוין  מקובל

קר "ש  ענין é של וכל גאוותו, ע"י  מה' ח"ו שנפרד  ,

הלב  כוונת  את הכוונות  שיביאו  כדי הוא הכוונות 

_________________________

האיש  ויכוין ישיג אשר בהם התלויים הקודש שמות  עם הספירות  בענין והכוונות  ההשגות  וכו'. הגופנית  וגם החושית 
מה  וכו', עלאיות  ומדות ספירות  שהם בקרבו שנמצאות  בהמדות  וכו ' בפועל גם בהם יפעל כאשר רק תפעלנה – בדעתו

הכוונות , מכוין לבד  במחשבתו  ורק במדותיו , מתעורר כשאינו כן לאיש שאין יועיל ומה לבדן , המחשבות לו תועלנה מה
נמצא  לארץ בחוץ בפועל אם בירושלים שהוא האורות,שיכוין  המשיכה הישראלי איש שבכל  כיון – החסידות וכו '.

רק  מכוונים, לבד  העליונים שבעולמות הענינים לא שמכוונים הכוונות  לכן עליונות, ספירות גילתה וגופיהם בחושיהם אף 
עכל "ק. נמצאים. ונשמות העליונים אורות  ממשיות בו גם כי הישראלי, איש שבקרב  גם

ואחדי. אחד כל לב בתוך ויוקלט  שיקבע הפשוטה ה' אות  שהוא ממש אלקי בקרבי, אלקי אין כי על זה וכל שם, זל "ק
דוקא, דלבא ורעותא בכונה ולבו  במוחו אחד בה' לדבקה יכולתו  כפי איש איש שמע, דקריאת  עליון יחוד  במצות מישראל 
רוח אייתי רוח אזי באחד , נפש במסירות יאסוף  אליו  ונשמתו ורוחו לבו  אליו ישים וכאשר למדותיו, ולא דוקא אליו 
ואיש  איש לכל  דשמו"ע  ברכות בח "י חדש אור בתוספת להאיר ממש ב "ה א"ס עצמות  אור גלוי ימשיך  כו ' רוח ואמשיך 
עד הנוגע  דבר וכל  ומזוני חיי בבני בגשמיות גם רבים רחמים בבקשת ומרירות בהכנעה נפשו על  ויבקש יתפלל אשר
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את כיון  אם ובבחי ' ית ', בו ולדבקות  לה' לביטול

ומדה  בה', ודביקות ביטול – הכוונות ענין  וזה ליבו,

באופן  הק ' בשמות לכוין שהזוכה מרובה טובה

על  ולהתבטל להדבק כדי שמים לשם היינו  הראוי 

גדולה, בחשיבות הכוונות  הוי  אזי בהש "י  ידם

הדבר  קיל ושתיה האכילה של שבכוונות [ובפרט

דקר"ש  מכוונות דבתו"ת(ותפלה)יותר והיינו ,

התו"ת מעיקר להפריע הכוונות  לפעמים יכולים

אך  כנ"ל, בהש"י והדבקות הביטול נקודת  שהם

ללא  ואדרבא זה, חשש מצוי אין ושתיה באכילה

האכו "ש , בתאות דבוק  שיהא מצוי  הכוונות 

החידושי כן  וכמש "כ מזה, לצאת יעזרוהו והכוונות

זי "ע  הק' היהודי  בשם ואזי àéהרי"מ (כשחושב ],

האכילה) בעת  הק' בדב"תשמות  שחשב נחשב

מהם, גדולים דב"ת  לך שאין  האכילה והם בעת

האכילה, בעת משניות  שחושב מזה יותר גדולים

ותפילה  תורה של חיבור  הם הק' השמות שהלא

ש"זיחד נח  פר ' בנשמ "ח  בזה  .)áé(כמש"כ

äæ ïéðòá éåàøä øãñä

êà [é זו שדרגה הראוי)היות באופן  כוונות (של 

דא, סביל מוחא כל שלאו  גבוהה דרגה הם

לחשוב  שהיא המלך בדרך  קודם להתחיל יש ע"כ

ללמוד  וגם הסעודה, בעת  ובגמ' במשניות בדב"ת,

לכוין  גם שיוכל עד  בשעה"כ , הכוונות תורת  את 

כמה  בזה ויעשה הדב"ת , עם יחד  כוונות איזה

_________________________

מכל  שיובן וכמו  וכו', וכלל כלל ברכות  בח "י בתפילה ה' רצון יפעול  לא בק"ש לבו אליו  ישים לא אם אבל  וכו', הנפש
לקרב  וישתוקק יחפוץ אשר לכל שכתבתי ישראל  דשמע  זה שבחיבור הענינים כל תמצית  הכוללת בפתיחה יבואר אשר
ותבונה  דעת  ויוסיף  חכם וישמע  תתאה, ויחודא עילאה ביחודא אלקות ביחוד  שמדברים הדברים בפרטיות  נפשו ולדבק
דוקא, הפשוטה אחדות  והוא אחד מקום אל עולה הכל באמת ואם הכוות , פרטי כל  האריז"ל  וכתבי בזהר ביגיעתו  למצוא

לא  כי המקובלים , בין  הנהוגים  ויחודים שמות כונות ומדרגות במעלות לעלות אחת ולא בכונה  אם  כי באלה , ה ' חפץ
דוקא ית' עצמותו אמתת אל נפשו לקשר רבים)לבד חשבונות בקשו והמה ישר האדם את עשה האלקים כי אמר זה ,(ועל

לבבו ואין כו' לי רזי לי רזי לומר לבד  הקבלה שע"פ  והיחוד  הכונה עומק אל  לבא רק שמגמתו  יש ה', דורש לבבות  וכל 
לבד , ית' לעצמותו  ובתמים באמת דוקא נכון אליו שהוא "ש שבק הזאת המצוה  עיקר היפך זה  איש ונמצא ימצא ואם ,

ע"כ  כו '. מאתו  ונעלם נסתר דבר כל  ואין ולב כליות וחוקר יודע  לבות בוחן ה' הלא בזה כיוצא בכל עצמו את  שמטעה
כערכי  לאנשים אך  לאמתו, באמת הדל ערכי ידעתי אשר ושלמים לרבים להוכיח הלום עד באתי כי אנכי שמי הגם אמרתי

האמת להודיע  אני לחשוב מחוייב רק המה , אחד  לה ' שלא פרטיות בכונות עצמם להטעות ונפלאות בגדולות ילכו שלא
ה' אחדות בה  ישכון  הדרך זו ולא לבד , נפשם  להשביע רבים  עצמוחשבונות הרגשת והעדר הבטול  בבחי' דוקא שהוא

עכל "ק. וכו '. כידוע, וכל מכל 

הרי"מיא . בליקוטי אכילה)הובא אכילה (ערך  בכוונת  אחד  כל עצמו את להרגיל  מצוה היה זי"ע הקדוש היהודי בזה"ל,
ע"כ. כרעבתן. יאכל שלא פועל  יהיה פנים כל  שעל 

האריז"ל יב. מרבינו  בהדיא שאי' הבאנו  רוה"ק)שם אמר (בשער וע "כ  התורה"ק, שלימות בבחי' הם הק' שהיחודים
היינו התורה"ק, מן למעלה והם התורה"ק עצמם הם שהיחודים היות  תורה ביטול  איסור חשש ביחודים שאין למהרח "ו 
ממנה  כשעושים התורה שלימות  שזו  ותפילה, דתורה החיבור שלימות בחי' הם שהיחודים והיינו  התורה"ק, שלימות  בחי'

רביז"ל דברי ובבחי' קמה)תפילה. אות הר"ן הם (שיחות  היחודים עסק כל  וה"נ ומעשים, תפילות  מהתורה לעשות שיש
מהתורה"ק שעושים התורה"ק)בבחי' בבחי' שהם הקב"ה של וממשיכים (שמותיו שמורידים היינו תפילות, בבחי' שיהיו  ,

התפילה, עבודת  ענין שזה בתחתונים למטה הש"י אור את  הגשמיות פעולות בכל  אפי' שמייחדים  הק' היחודים עסק ע "י
התניא בעל בזה ועמש"כ  גשמים, ולהוריד  חולים לרפאות בתחתונים למטה עד  הש"י אור את  התפילה (קו"א שמורידה

קנה) ע"כ.עמ' התומ"צ. שאר מעל  התפילה מעלת  שזו
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רבינו דרגת [כמו  גבוהות, דרגות בזה שיש שיכול,

כוונות כל את  לעיסה בכל לכוין  חכם התורת

אדם, לסתם וגבוהה קשה דרגה שזו  האכילה

בדבר  לעשות צריך וע"כ  גדול], דעת  לזה שצריך 

התחלה, הזה בדבר ולעשות  שיכולים, כמה זה

רבינו של הכוונות ענין  תחילה ללמוד היינו 

עדיין  שבאמת הלימוד  אחר אף  ולדעת  האריז"ל,

הם  הכל שאצלנו הדברים, אלו  מכל רחוקים אנו 

באמת הם הכוונות אלו  שכל ולדעת  אותיות , בחי '

ובכ "ז  באמת , מזה רחוקים ואנו גבוהות מדרגות

בשעת בלימוד  שמכוונים שיכולים מה עושים אנו 

עם  ויחד היסוד , שזה כפשוטה, בתורה"ק האכילה

יכלתינו כפי לכה"פ הק ' בשמות  גם מכוונים זאת

לבד) הק' אותיות בדרגת  נגיעה (אף ובתורת 

רצונינו ולגלות  ולהראות  והתקשרות והתחלה

הצדיקים, של האכילה קדושת לדרגת לזכות

בהש"י. גדולה בדבקות  שאכלו 

 úåéúåà  úðååëã äðåúçúä äâøãî  úåæáì ïéà

'÷ä úåîù

 úîàáå [àéבדבקות לאכול לזכות אופן יש 

השמות כוונת  ללא אף  בהש"י

בדרך  הוא הש "י , שגילה העליה של הדרך אך הק',

אבינו יעקב וכמו לדרגה, מדרגה העליה סולם של

השמימה, העולה הסולם, את  במראה שראה ע"ה

באותיות כוונות  של השלב גם יש הסולם ובדרך 

מדרגות את  לבזות  ואסור הקודש  שמות  של הק'

ג"כ  להם יש  התחתונות  שהמדרגות  התחתונות ,

ולזכות לעלות שאפשר ואף בשמים, חשיבות

הק' האותיות כוונות בלי אף  בהש "י  של לדבקות

שנתחיל  היא ה' בה שרצה הדרך  אך השמות 

דרך  האוכל בעת בהש"י לדבקות ונגיע ונעלה

רק  שהם ואף  הק ' שמות של הק' האותיות  מדרגות

אסור  מ"מ העליה, הסולם של התחתונות  מדרגות

הכניסה  שהם התחתונות מדרגות  את לבזות  ח"ו 

העליה. המשך לכל והיסוד

 úåèåùôä úåãåáòá àöîðù  ò"à  ÷éæçî ÷éãöä

 åîëå [ áé ש גופא זו בשיחה אמר 'éðà שרביז "ל

 äéäúù , åèåùôë äöåø éúééä

åäæù ,äìéëàä øçà ãåîìá äãåòñä  íåéñ

 êë  øçàå íéìëåàù ,äèåùô äãåáò úðéçá

 çë  íäì  äéäéù éãë íéìëåàù  åðééä , íéãîåì

'ãåîìì שהוא עצמו  את  מחזיק  שהצדיק  והיינו ,

הפשוטות בעבודות  והולך  ערכו)נמצא וכאילו(לפי

שלא  הצדיק ונזהר בגדלות, ולא בקטנות נמצא

בגדלות עצמו את ולהחזיק  גאוה בעל ח"ו  להיות 

[אלא  הפשוטות , מדרגות  את  ח"ו  ולבזות

אוכל  ועוד עוד  לו שנתנו  החסידים של שהנשמות

באמת נמצא שהצדיק האמת והרגישו  השיגו  הם

הגבוהה]. במדרגה

 é" äãåáòá  úåøéúñ íåù ïéà

 åðëøàäå [âé סתירה שום אין  שבאמת  במקו"א

התחתונות המדרגות בין 

העליונות, וכללמדרגות  חשיבות , יש דרגה  (שלכל

ובמקומו) בזמנו נצרך  סתירה א ' שום שאין  וכמו ,

כל  בין  סתירות שום ואין לנסתר , נגלה בין 

לראות עבודה"י עיקר  וזו  בעבודה"י, השיטות

אחד ' ענין  התורה 'שכל אמת , (תוספתא שכולם

מ"ה) פ"ז אחד ,סנהדרין הוי "ה שם היא התורה וכל ,

הקבלה תורת  של הפנימיות  כל (כמש"כ וזה

החכמה') 'ים שבספר  האוצ "ח  לביאור ,בהקדמה

היחוד , סוד את שמגלה הפרצוף  סוד  את שמגלה

אמת הוא ששם מקומו  את  יש דבר  שלכל ומראה

ונכון .

–––– äìéëàä  úòá úåéäì  äëéøöù äçîùä

äðéëùä úàøùäì  úòééñîå äàéáî

 ìöàå [ãé באה השכינה השראת  עיקר  הצדיקים

רביז"ל  [כדברי השולחן עריכת  בשעת

סב)בלקו "מ סי' גושי(קמא  האוכל 'לעת  עה"פ 
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שעיקר âé הלום' בשמחה, לאכול צריך וע"כ  ,[

לנו משפיע והש"י האכילה, בשעת  באה השמחה

מקומות בהרבה [כמובא האכילה בעת שמחה

בדברי וכן  ולשמוח', ולשתות 'לאכול קהלת בספר

המדות  בספר  ג )רביז"ל אות  שמחה 'והמאכל (ערך

ולהרחיק  הלב לשמחת גדולה סיבה הם והמשתה

שורה  השכינה שאין משום וזה ודאגות'], העצבות

האכילה  בעת מגיעה והשכינה שמחה, מתוך אלא

אז  שנעשה היחוד , עיקר  נעשה ואז  הצדיקים של

בפנים פנים קובה"ו  בתורה יחוד רביז"ל (כמש"כ 

קדושתהנ "ל ) של נמוכה שבמדרגה מי ואף ,

בקדושה  אוכל אם קובה"ו  יחוד עושה ג"כ  האכילה

האכילה  לפני  תשובה לעשות וצריך ערכו, שלפי 

ואינו ואבי "ע א"ק של גבוהה למדרגה זכה שלא על

גופא  האכילה בשעת  אך  גבוה, יחוד  לעשות  יכול

הש "י את לעבוד עתה שזוכה בשמחה לאכול

שיכול  כמה ויחשוב האכילה, קדושת  בעבודת 

לאכול  שזוכה וישמח הק' ושמות  דב"ת  בכוונת

יחוד  ג"כ  ולעשות ומדרגתו  ערכו  לפי  בקדושה

עצמו מדרגת את לבזות ולא דרגתו , לפי קובה"ו 

שאסור  [וכנ"ל הצדיקים, ערך לפי  קטנה שהיא אף

הקטנות מדרגות  והמבזה הקטנות , מדרגות  לבזות 

משא"כ  מטה מטה ויורד  מהם אף  יפול ח"ו 

עולה  בעבודה"י קטנה אף  מדריגה כל המחשיב

הק ']. מהבעש"ט בהערה  כנ"ל מעלה מעלה

äðéëùä  úàøùäì  úåëæì 'à  ìëì êøãä

 úå÷÷åúùäì  äåàúä  úà  úåìòäìå  åúãåòñá

 é" ùäì

ìëå [åèלהשראת ערכו  לפי לזכות יכול אדם

ע"י סעודתו בשעת  הק' השכינה

שנעשה  הק ' השכינה השראת בגודל בעתשמאמין 

בדרכי לילך באמת  ורוצה הצדיקים אצל האכילה

שיודע  האכילה מתאות  לצאת  ורוצה הצדיקים

כמש "כ  מהש"י אותו מפרידה הבהמית  שהתאוה

הצדיקים  אל עצמו  ומקשר  נפרד', יבקש 'לתאוה

ולילך  כמותם להיות שאזכה יתן מי  שמשתוקק  ע"י 

הצדיקים  בדרכי  לילך  ומשתוקק  הק ', בדרכיהם

כמותם  לאכול ורוצה העוה"ז, בתאוות  שמואסים

ע"י ולידבק הניצו "ק  את להעלות כדי  רק שאוכלים

תאות עדיין יש  שאצלינו  ואף חי , בקל האכילה

הוא  התאוה כח לנו נותן שהש"י מה הרי  האכילה,

התאוה  כל את  שנעלה כדי  שזה גדול דבר  ג"כ

זו תאוה לנו  שולח שהש"י והיינו  לאלקות , לתאוה

לנו ושולח שנפלו, ניצו"ק הרפ "ח חלקי גופא שהיא

לאלקות, לתאוה אותה שנעלה כדי הש"י אותה

שיש  גדולים, דברים בזה יש שולח שהש "י  מה שכל

היינו דא"ק , וס"ג ע"ב עד שנפלו  רפ"ח את להעלות

שהתאוה  לידע יש הבהמית התאוה שכשמגיעה

ואנו חטאינו  ע"י שנפלו ניצו "ק  מהרפ "ח היא

הרע  חלק  נגד ומתגברים עליהם בתשובה חוזרים

הטוב, בחלק  רק לידבק ורוצים שבתאוה,

שזוכים  עד  הש"י ומייחדים באלקות ומתבוננים

והשתוקקות לתאוה התאוה שמתהפכת עי "ז 

הבירורים. כל ונעשים להש "י ,

 äðòå] בין קשר שאין  התלמידים אחד  לשאלת

התניא  בעל למש "כ זו  קדושה עבודה

פכ"ח) בהעלאת(ריש לעסוק  שוטה יהא שלא

והמחשבות של ãéהמדות גבוה יותר  ענין שזה ,

הצדיקים, שורש (שאכמ"ל )עבודת כל בודאי אך ,

הבהמית נפש  תאות עם להלחם הוא התניא ספר

_________________________

בבחינת יג . באפין, אפין ושכינתה הוא בריך קדשא יחוד נעשה ישראל, של אכילתם ידי שעל דע, ב)זל"ק, "ויאמר (רות
הלם', 'גשי האכילה ידי על היינו  דיקא, האכל ' 'לעת הלם". גשי האכל  לעת  לרות  ושכינתה בעז הוא בריך קדשא יחוד  .דא

מ"ד)בחינת '(בראשית  יהודה" אליו במלכא'"ויגש מלכא תקרבתא ר"ו)דא דף ויגש עכל "ק.(זהר .

אל יד. בכוונה בתפלה או  בתורה העבודה בשעת זרות מחשבות  ושאר תאוות  הרהורי לו נופלים אם ואפילו שם, זל "ק



לנפשך  חכמה דעה נד

אתכפיא) בבחי' הבינוני עבודת  את(שזו ולהעלות 

לאלקות, לתאוה התאוות השבועה כל קיום (שזה

לקיים  צריך  אחד שכל צדיק  תהי אותו שמשביעין

יד) בסו"פ  התניא  כמש"כ זו, ].שבועה 

 àìà ø"äöéä  úà éøîâì ÷éúîäìå çöðì à"à

 ÷"äøåúä  çëá

 ì"æéáøå [æè בלימוד האכילה עת בכל עסק 

שרוצה  מי ובאמת  התורה"ק ,

הרי לגמרי, העוה"ז  תאוות מכל ולהתנקות לצאת 

חז"ל אמרו ע"ב)כבר  ל  דף  יצר (קידושין 'בראתי 

משל  בגמ' שם [ואי ' תבלין' תורה לו  בראתי הרע

האכילה  תאות  שהכנעת  במשל שמרומז  וי "ל ע"ז,

'תנו שם חז "ל כלשון התורה"ק  בכח היא במיוחד

משל  חיים כסם תורה נמשלה תם סם ושמתם רבנן 

רטיה  לו והניח גדולה מכה בנו את שהכה לאדם

בני  לו  ואמר מכתו ìò על  åæ  äéèøäù ïîæ ìë

 êúàðäù  äî  äúùå êúàðäù  äî ìåëà êúëî

ואם  מתיירא אתה ואין בצונן  בין  בחמין בין ורחוץ

הקדוש  כך  נומי מעלה היא הרי מעבירה אתה

הרע  יצר בראתי בני לישראל להם אמר הוא ברוך

בתורה  עוסקים אתם ואם תבלין  תורה לו ובראתי

תטיב  אם הלא שנאמר בידו  נמסרים אתם אין 

נמסרים  אתם בתורה עוסקין אתם אין ואם שאת

שכל  אלא עוד ולא רובץ חטאת לפתח שנא' בידו 

אתה  ואם תשוקתו  ואליך שנאמר  בך  ומתנו  משאו

בו'. תמשל ואתה שנאמר  בו מושל אתה רוצה

ביצה"ר  ה' מלחמת  להלחם שצריך שבודאי ע"כ],

היצה"ר  במלחמת שיעזרהו  הש "י  לפני  [ולהתפלל

המלחמה  וע"י  לו, יכול אין  עוזרו הקב"ה שלולא

[ולהמתיק  לנצח א"א אך הש "י ], עוזרו והתפילה

שמי לבד, מלחמות בכח לגמרי] היצה"ר את 

וסיוע  כח ללא היצה"ר  וינצח שילחם שחושב

יצה"ר  בא אחד יצה"ר  כשמנצח הרי התורה"ק 

היצה"ר  את ולהמתיק  לנצח שיכול אדם ואין  שני,

כל  לנצח שרוצה ומי התורה"ק, כח ללא לגמרי

[וכלשון  התורה"ק, בכח בו כשנלחם רק  זה היצה"ר 

במס"י היצה"ר (פ "ה)הרמח"ל שברא הש "י  שאם

מי אין  התורה ע"י  שהיא היחידה רפואתו  על מעיד 

אחרת רפואה למצוא חלקיåè שיכול כל ללמוד ויש ,[

_________________________

וגם כרגע . מהן דעתו יסיח  אלא אליהן לב כי ישית  כנודע זרה המחשבה של המדות בהעלאת לעסוק שוטה יהי אל
לצדיקים  אלא ההם דברים נאמרו לולא שנופל מי אבל  אחרים. משל כ"א שלהם זרות מחשבות להם נופלים שאין

בקרבו לבו יפול אל אעפ"כ  אך  למטה. מקושר עצמו והוא למעלה יעלהו איך השמאלי בחלל  שבלבו  הרע מבחי' משלו 
בכוונת  כחו  בכל אומץ ויוסיף  יותר יתחזק אדרבה אלא רבה בשמחה להיות  שצריך  העבודה בשעת  נבזה עצב מזה להיות 
מלחמה  העושה השמאלי שבחלל  מהקליפה היא זרה המחשבה נפילת כי לבו  אל  בשומו  יתירה ושמחה בחדוה התפלה

עכל "ק. שבו . אלהית  נפש עם בבינוני

מזאת טו. האדם שירפא פנים בשום אפשר אי זו, רפואה אלא זו למכה ברא לא הבורא שאם הוא, פשוט והנה זל "ק,
היצר  הנה כי בחטאו . כשימות לבסוף  טעותו ויראה טועה, אלא אינו זולתה, להנצל  שיחשבו  ומי הרפואה, זאת  בלתי המכה
התחבולות  כל יעשה ואם עליו. ושולט בו  ומתגבר הוא הולך האדם של  ידיעתו ומבלי מאד, באדם הוא חזק באמת הרע 
כשימות  אלא חליו  בתגבורת  ירגיש ולא ידע לא שכתבתי, כמו  התורה, שהיא לו  שנבראה הרפואה יקח ולא שבעולם
מבלתי  והוא, זה. סם שיקח לו ואמרו חליו והכירו ברופאים שדרש לחולה דומה, זה למה הא, נשמתו . ותאבד  בחטאו 
ודאי, ההוא החולה ימות הלא הסמים, מן במחשבתו שיעלה מה ויקח  ההוא הסם יניח הרפואה, במלאכת  ידיעה לו  שתקדם

הזה. הדבר שהרפואה כן הזהירנו והוא שבראו, בוראו אלא בו המוטבע ובכחו הרע היצר  בחלי שמכיר מי אין כי
ויחיה  זולתה  שיקח מה  ויקח יניחה  איפוא מי  התורה . היא אחר לו מדרגה עליו  ויגבר ילך החומריות  שחושך ודאי ,

לבקש  לבו על יעלו לא דברים הרהורי שאפילו גדול  הרחק האמת  מן ורחוק ברעה שקוע  שימצא עד יבין לא והוא מדרגה
שיביאהו התעוררות  בו  יתחדש מאליו  סוף  סוף  הנה ואזהרותיה, ציוויה דרכיה, בראותו  בתורה עוסק הוא אם אך האמת .



מוהר"ן נהחיי

בפרד "ס דרזין )התורה"ק  ולילה (ורזי יומם בהתמדה

וחזקה  עצומה תאוה מקבל ועי "ז  פנוי , רגע בכל

כל  ללחום יכול ועי"ז לתורה"ק , חזקה ותאוה להש"י,

שבעולם  היצה"ר כל נגד  שיהפכוæè הזמן [עד  ,

מהמגיד  אי ' וכן לטוב, ממעזריטש לגמרי הגדול

תבלין  שהתורה חז"ל שנקטו במה הכוונה שזו זי"ע

אותו והופכת  אותו  שממתקת  היינו ליצה"ר ,

הזמן æé לטוב  כל למד  זו  בשיחה רביז"ל ולכן  ,[

מקבלים  התורה"ק שע"י  האידרא, את בסעודה

הק' השכינה שתבא וזוכה לאכול איך גדול דעת

השכינה  והשראת היחוד נעשה ויהא בשולחנו 

האכילה, של אף הגבוהה היא  הצדיקים  אצל (שכנ "ל 

עצמם) והתפילה  מהתורה  הקבלה גבוהה [ובלשון ,

זוכים  הז "א, שהוא התורה"ק  לימוד ע"י הרי

הנוק' את  העוה"ז )להעלות  שורשה (עניני אל

עטרת 'מלכות בחי' מהז"א, שלמעלה העליון

הגנוזה  המלכות  שהיא העליון לשורשה עד בעלה',

היא  גדולה היותר  המדרגה דבר כל שסוף  ברדל"א,

וע"כ  הק', השכינה שהיא ברדל"א, הגנוזה המלכות 

כנ"ל  היא השכינה השראת  עיקר הצדיקים אצל

האכילה]. בעת

 ïéðò àåä äìéëàä  úùåã÷á ïåùàøä øáãä

 ïéðäðä úåëøáá äðååëä

åðàå [æéבזוה"ק שאי ' לך לך בפר ' (פר 'עתה

ע"ב) עז דף ל"ך לך  ל"ך  שמרמז 

מאה) המאה (בגימ ' [שהם ברכות , המאה ענין  על

אותו כששולח א' לכל הש "י  שמסור  מפתחות

שם  כמ"ש  לך' 'לך לו אומר  העליון מעולם

ע"ה, אבינו  אברהם דרך היתה שזו  הזוה"ק],

העולם  כל את  והחזיר הבריאה כל את שתיקן

הש "י את  לברך  שלימדם ע"י  בהש "י  לאמונה

עבודת ויסוד ושורש  תחילת  שזו  האכילה, בעת 

חז"ל  ותקנת  פשטות  ע"פ  האכילה ותיקון  וקדושת

בברכה  להש"י ולהודות לברך  אחד  לכל שתיקנו 

מעמך  שואל אלקיך  ה' ו'מה האכילה, על בכוונה

יב)וגו ' י, חז"ל(דברים ודרשו ע"ב), מג  דף  (מנחות

המאה  ענין שזהו מא"ה', אלא מ"ה תיקרי 'אל

דבר  הרי  שאוכלים ובזמן  יום, שבכל ברכות

הנהנין  מברכות ברכה כל לעשות הוא ראשון 

המילות, פירוש  בכוונת לכה"פ גדולה, בכוונה

הק' האר"י ע"ב)[וכדברי  ח  דף הקודש רוח  (שער

הנהנין  ברכת  ע"י היא רוה"ק  השגת שעיקר 

_________________________

ז"ל שאמרו  מה והוא הטוב. הדרך רבתי)אל  דאיכה מחזירו(פתיחתא שבה שהמאור שמרו , ותורתי עזבו  אותי הלואי, ,
עכ"ל. למוטב.

ישמע 'טז. ובאזניו בעיניו  יראה 'פן בפסוק זאת  והפשטורימז הסוד לימוד על ושמיעה)(שמרמז  ראיה ורפא – 'ושב  ואז ,
חז"ל  במאמר זאת  רימז וכן התורה"ק, לימוד ע "י אלא רפואה שאין – ע "א)לו' נח  דף –(ברכות ירושלים' זו  'והנצח

לגמרי. היצה"ר מנצחים זה שבכח  מירושלים' ה' ודבר תורה תצא מציון 'כי בכח אלא יצה"ר את  לנצח  שא"א שמרמז

לחייםיז. אורח בספר כתב אלקים)כן ה' ויאמר ד"ה בראשית  פירוש (פר' אמר זללה"ה בער דוב מו ' קדישא בוצינא הרב  ,
ע "ב)הגמ' ל תבלין,(קידושין משימין בבשר כי לנמשל, דומה המשל אין והלא תבלין, תורה לו ובראתי הרע  יצר בראתי

האדם  וצריך  העיקר, הוא הרע שהיצר כן, שהאמת  ואמר התבלין. הוא שהתורה אמר וכאן התבלין, ולא הבשר, והעיקר
יומא במס ' ז"ל  שאמרו פירוש שזהו ואמר הרע. מיצר הנמשך בהתלהבות השי"ת ע "ב)לעבוד סט יצרא (דף  בידם כשמסרו

ויו "ט , בשבתות כגון הש"י, לעבודת  מעצמם מוכנים שהם עתים יש דהיינו אשתכח, לא יומא בת  ביעתא אפילו דעבירה
התלהבות  להם היה לא דעבירה יצרא בידם כשמסרו  ר"ל, – תפילה לשון "בעותא", לשון ו "ביעתא" אדם, הכנת בלי
גרם, שהיום יומא" בת  "ביעתא וזהו  מעצמם, מוכנים והם מלמעלה בא שהקדושה ויו "ט  בשבתות שהם תפילות ואף  כלל ,
לעבודת  היצר התלהבות שיקח  העיקר, הוא שהיצה"ר באמת ונמצא כלל. התלהבות שום להם היו  שלא מפני אשתכח, לא

לחיים. האורח  עכ "ל  ודפח"ח. בקיצור עכ"ד  תבלין, כמו  ובאמת  דרך , המורה הוא והתורה הש"י,
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שבו, והסיגים המאכל תיקון  עיקר  שהוא בכוונה,

זוכים  מהסיגים המאכלים שנטהרים ועי"ז

דבקותçéלרוה"ק  של כוונות  יוסיף  שיכול ומי ,[

ששואל  הראשון  הדבר  שזה ברכה, בכל בהש"י

שואל  ה"א 'מה הנ"ל הפסוק [וכדברי  מעמך, ה'

שאח"כ  שאף  מא"ה, אלא מ"ה תיקרי אל – מעמך'

דברים הרבה עוד הפסוק  מה מונה ישראל ('ועתה 

מעמך שואל  אלהיך êé÷ìàה ' ' ä úà  äàøéì  íà éë

êéäìà ' ä úà  ãåáòìå  åúåà  äáäàìå  åéëøã  ìëá úëìì

åéú÷ç úàå åéúåöî úà øåîù  êááì ìëá('מ"מ וגו ,

הדברים  שאר  את  וגורר שמביא הראשון הדבר 

בכוונה]. ברכות המאה ענין  הוא

 éôì äøîàð  ìàøùéî 'à  ìëì –––– åéäú  íéùåã÷

åúâøã

ë"çàå [çéדעת עם לאכול יש  האכילה בעת 

מדרגתו כפי טהורות  ומחשבות

עומד, הוא לפי בה כ"א וכו' דב "ת  במחשבות  (כנ "ל 

אחד מדרגתו) לכל ואמר ישראל לכל דיבר  שהש"י ,

בחז"ל כדאי' תהיו', ה)'קדושים כד , קדושים (ויק"ר 

לכל  אומר  שהש"י היינו נאמרה, בהקהל – תהיו 

בקדושה, שלך מדרגה יש  לך שגם מישראל אחד

הצדיקים, של המדרגה את לך  שיש  אמרתי  ולא

אני מדרגתך ולפי  שלך , מדרגה יש לך שגם אלא

המדרגה  לפי  שגם היינו קדוש , שתהיה לך אומר 

ויש  וירידה, נפילה אצלך שנחשבת  מדרגה יש  שלך 

והש "י ועליה, להתגברות  אצלך שנחשבת מדרגה

וחזק  גבור שתהיה שרצוני מישראל א' לכל אומר 

ולעלות תמיד  להוסיף עליה, של בדרך  תמיד שתלך

במשהו, ואפי' יותר, גבוהה במדרגה יותר קצת

לה יש אחת כוונה אם ואפי' ולמשל גדולה, מעלה

בברכת המילות  פי' כונת  כיוונת לא עתה עד

חשבת לא היום עד ואם לכוין, תתחיל הנהנין 

לאכול  מעתה תתחיל האכילה בעת תורה בדברי 

בעת בדב"ת  ולחשוב קדוש, בספר  עיון עם

בעת הש"י על חשבת לא עתה עד  ואם האכילה,

הש "י עם ולדבר  עליו  לחשוב תתחיל האכילה,

לחשוב  תתחיל ולכה"פ  האכילה, בעת  בו  ולידבק 

האכילה. בעת קדוש  שם איזה

ò"éæ à÷ðéôñî óñåé éøîàäî äùòîä

åúåøéòöá

 åîëå [èé יוסף מהאמרי מעשה שהיה

פעם  שישב זי "ע מספינקא

האמרי והיה זי"ע מזידיטשוב הרה"ק של בשולחנו 

שלו, עבודה"י  בתחילת והיה צעיר  אברך  יוסף 

אחד  שם איזה של מהאריז"ל, כוונה איזו אז ולמד 

האריז "ל, שלימד הק ' מהשמות פשוטה וכונה

וכדו' אדנ"י הוי"ה שילוב בגימ' כוונות ['מאכל' (או

מהם  שנהיה עד אלפי"ן ריבוי של  כוונות שהם  מנוח

למ "ד , אל"ף  למ"ד (אל "ף עילאין , נהורין  ש"ע 

בקדושה) האכילה בעת האמריהמאירים  והכניס ,[

ותיכף  האכילה, בעת  לראשו  זה קדוש שם יוסף 

העט"צ אליו שולחנות פנה על  שם  מסובים (שהיו

חסידים) פה מאות  זה מי עליו ואמר  בו  והביט

קדושת מיד שהרגיש  גדול, רבי  כמו לאכול שזוכה

הק ', שם של הקדושה לחזקו המחשבה (ורצה

הק') עבודתו .בתחי'

äùåã÷á ïè÷ èøô  ìë áéùçîù  íãàä

äâøãì  äâøãî ãéîú äìòúî é" äãåáòå

 äæîå [ëאחת מחשבה שאפי' רואים המעשה

שנמצא  אברך  של קדוש שם של

_________________________

ברכת יח. בכל וזהירות  האדם כונת ע"י תלויה הקודש. רוח אל  האדם השגת עיקר כי ז"ל . מורי לי אמר גם שם, זל"ק
אותם. האוכל באדם. בהם ומתדבקים החומריים. במאכלים הנאחזות הקליפות. אותם כח  מתבטל ידם שעל לפי הנהנין.
לקבל  ומוכן זך . ונעשה שלו. החומר ומזכך  ההם. הקליפות  מהם מסיר הוא בכונה. הנאמרות שעליהם. הברכות וע"י

עכל "ק. בזה. מאד  והזהירני קדושה.



מוהר"ן נז חיי

עבודתו , ברפיון )בתחילת הק ' השם  את  ,(וחשב 

משהו שכל לה, יש גדולה חשיבות כמה

עבודה  זה הש "י  בשביל שעושים בעבודה"י 

מה  להשיג וא"א כדוגמתה, שאין ונפלאה גדולה

אכילה  של כאלו בעבודות ובפרט כוונתו, פועלת 

שעושה  עבודתו את  מחשיב שאין  מי ושתיה

לגמרי ח"ו ונופל מתייאש  בסוף הרי מדרגתו לפי

מה  כל יחשיב אם ולהיפך  האכילה, מקדושת 

עד  ויתעלה שיתעלה דבר  סוף  זה בענין  שעושה

הצדיקים למדרגת זי"ע שיגיע יוסף האמרי (וכמו

ונורא) מופלג  צדיק  להיות  אח"כ  .שזכה 

בקדושה עליה של האלו שזוכים שהעבודות (עד

וקדוש) רוחני לאיש ההולכים ליהפך דברים הם

ושנים, ימים של עבודה שזו במתינות , מאד

כל  שמחשיב והאדם במהירות, הולכת ואינה

עולה  בו  ומתחזק לו שיש  קדושה של קטן פרט

ג"כ  הוא קדושה של שמשהו לדרגה, מדרגה

להתחזק  יש  קדושה של קטן דבר כל ועם גבוה,

גבוהה  קדושה לך  שאין מפני  שהאם הסוף, עד

במשהו תתחזק לא הגדולים הצדיקים כמו

אדרבא, חמורה, טעות  זו  לך, שיש קדושה

בזה  ותשמח לך  שיש  קדושה משהו  בכל תתחזק 

ובזכות זה את  ותחשיב כך, על להש "י  ותודה

יותר  למדרגה הזמן  במשך  תזכה גופא זה

בדרגת ותשמח תתחזק  בנתיים אבל גדולה,

מחשבות לחשוב כגון  לך , שיש האכילה קדושת 

וכשתחשוב  וכו ', האכילה בעת הק' ושמות דב"ת

שלא  [ובתנאי  הזמן  במשך  הרבה תתעלה זאת

למדרגות כבר שזכית  לסבור  בגאוה תלך 

הצדיקים  וכל וכנ"ל]. הצדיקים של האמיתיות 

ממדרגה  עליה של הזאת  העליה בדרך הלכו

מגיע  וראשו ארצה מוצב סולם למדרגה,

תעלני", למדרגה "ממדרגה (לשוןהשמימה,

זי"ע) מליז'ענסק  הרר"א  הרה"ק על תפילת ללכת 

ולידע  ח"ו, קטנה מדרגה שום לבזות  ולא סולם

אצל  הרבה חשובות הקטנות המדרגות  שאף 

הש"י.

íãé ìò øåæçì úåðåéìòä úåâøãîä ìë úéìëú

–––– ' äá  äðåîà ––––  úéùøùä  äâøãîì úàù øúéá

' åâå à" ä éëðà

øúåéáå [àë היותר המדרגות  אחרי שאף

אל  תמיד לחזור  צריך  גדולות 

השרשית מדרגה פשוטה, הכי  המדרגה

שהיא  בהש "י , הפשוטה האמונה שהיא והראשונה,

הבעש"ט  רבינו [וכדברי הכל. ותכלית הכל תחילת 

ומאמין ], נער  הריני המדרגות כל שאחרי  הק'

א  'שש  עלכדכתיב רב',êúøîàנכי  שלל כמוצא

יהיה  ו'לא 'אנכי' של הדיברות על קאי ש'אמרתך '

עי"ז  להגיע כדי  רק  הם העליונות המדרגות וכל לך',

לך ', יהיה ו 'לא ב'אנכי ' ובהירה חזקה יותר לדרגה

ה') יחוד .(גילוי

äëæð æàù ––––  î"äééçúì àáì äéìòä íìåñ  ìë

 úàù øúéá à"ä éëðàì áåù

 ìëå [ áë רפב"י שגילה העליה כ)סולם דף  ,(ע"ז 

וזהירות זהירות  לידי מביאה תורה

נקיות, לידי מביאה וזריזות  זריזות , לידי  מביאה

לידי מביאה וטהרה טהרה, לידי  מביאה ונקיות 

וקדושה  קדושה, לידי  מביאה ופרישות  פרישות,

חטא, יראת  לידי מביאה וענוה ענוה, לידי מביאה

מביאה  וחסידות  חסידות , לידי מביאה חטא ויראת

תחיית לידי  מביאה הקודש ורוח הקודש, רוח לידי 

המתים, לתחיית להגיע הכל תכלית  הרי המתים,

דומה  'ואין שב"ק  בתפילת אומרים אנו  זה שעל

המתים  שבתחיית  המתים', לתחיית מושיענו לך

'יקימנו לך', דומה ש'אין ולצעוק  לעמוד  יזכו

המתים (בתחייה"מ) בתחיית  שנזכה – לפניו ' ונחיה

לחזור  המדרגות כל תכלית  שזו ית ' לפניו  לחיות 

במתן  שראינו  מה את  לראות  שאת  ביתר  שוב

כל  תכלית שזו  וגו ', אלקיך ' ה' 'אנכי תורה

ביתר  דלעת"ל האמונה גילוי [וע"י התורה"ק ,

– סתימאה דעתיקא תורה להשגת  נזכה שאת

הגילוי ע"י  סודותיה, וכל התורה"ק  פנימיות השגת

וכדאי ' ממ"ת, יותר  שיהא דלעת "ל המופלג אלקות 



לנפשך  חכמה דעה נח

ע"ש  וזל"ק , פיהו' מנשיקות  'ישקני  עה"פ  ברש "י 

פנים  אל פנים עמהם ודבר תורתו  להם שנתן

שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם דודים ואותם

øàáì  íäéìò ãåò òéôåäì åúàî íéçèáåîå

 íéìçîå äéúåðåôö øúñîå äéîòè ãåñ  íäì

 åøáã  íéé÷ì  åéðô.פיהו מנשיקות ישקני וזהו 

נזכה  שלעת"ל בסידור  התניא מבעל  אי' וכן עכ"ל.

במ"ת שזכינו  ממה שאת ביתר  אלקות èéלגילוי 

לזה  יזכינו  והש "י  ה"א], אנכי  אמירת  בעת 

בב"א. ומיד  תיכף ברחמים

_________________________

הרב יט. ע "א)ז"ל יט  דף התפילה כמ"ש (שער דייקא, בתחתונים דירה לו להיות  כדי עוה"ז בריאת  תכלית  כי בהיות אך ,
כי  וגו ', יחדיו  בשר כל  וראו ה' כבד  ונגלה כמ"ש יתב ' ויחודו אחדותו גילוי בבחי' דייקא, הארץ כל  את ה' כבוד  וימלא

נשמתן, פרחה דיבור כל  שעל  תורה במתן זה מעין שהיה וכמו וגו', יראו בעין המתיםעין ותחיית המשיח לימות אבל

קץ  לאין  גדולה  יותר הארה  לקבל לסבול יוכלו "ז עוה חומריות שכל שיזדכך והשגתם, בשר כל  לעין גילוי בבחי' ,
עכל "ק. וגו '. לו קוינו זה אלקינו הנה ואומר עד"מ באצבע מראה  השגתו  לפי אחד



מוהר"ן נט שיחות

מוהר"ן  שיחות

 ä" ìø ïîéñ

øáë ã" î ïîéñ "àðéðú  éèå÷ì"á  øàáî

 ãàî øéäæä , äëøáì åðåøëæ åðáøù

 éë , øáã íåùá úåøúé úåøîåç øéîçäì éìáì

 íò àéðåøèá àá àåä êåøá ùåã÷ä ïéà'

 äøåúä äðúð àìå (.â äøæ  äãåáò) ' åéúåéøá

:æà øîàå .' åëå (: äë úåëøá) úøùä  éëàìîì

 äåöî åîöòì  øçáéù  íãà ìëì éåàøù àúéàù

 íé÷éå äáøä ÷ã÷ãé äåöîä  äúåàáù ,úçà

, íé÷åã÷ãäå úåøîåçä ìë  íò äåöîä  äúåà

 êéáà' :(:çé÷ úáù) àøîâá åðéöîù ïéòëå

 äúåàá íâ ïë éô ìò óàå .' åëå 'éôè  øéäæ  éàîá

 úåèùå ïåòâù ìù úåøîåçá ñðëé ìà  äåöîä

 ìëá ïåòâù éìá  äá ÷ã÷ãé  ÷ø ,úåøåçù  äøîå

 ïéà úååöîä ìë  øàùá ìáà .úåøîåçä

 úà  íé÷ì äëæðù éàåìäå .ììë  øéîçäì ïéëéøö

 íåù  éìá  ùîî ïèåùôë äøåúä úååöî ìë

:úåøîåç

 íâå äéä àì çñôá úåøúé úåøîåçä ïéðòá

øúåé ÷ã÷ãì  íéáøîä ìò ììë  íéëñî

.úåìåãâ úåøåçù äøîá  íéñðëðå  éàãî

åðéùðàî ãçà  ùéà éë æà  åæ äçéùá êéøàäå

 ïéðòá úçà  äìàù  äëøáì  åðåøëæ åì ìàù

 æàå . âäðúäì êéà çñôá  äøîåç  äæéà

 äæ ïéðòî  øáãì äáøäå .ãàî åðîî õöåìúä

 úåøúé úåøîåç øçà ùôçì ïéëéøö ïéàù

 íâ  åîöòá àåäù  øîàå . íéìåáìáå ïåòâùå

åéäù ãàî  äæ ïéðòá òå÷ù äéä  øáë ïë

.ãàî ãàî úåøúé úåøîåç åúòã ìò  íéìåò

 íéîä ïéðòá úåáùçî áùåç  äéä ãçà  íòôå

 íéîá åäùî  äæéà ùé àîù ùùçù çñô ìò

 éîé ìë ìò íéî åì ïéëé íàå .ïéáàåùù

 áèåä àì  äæ íâ ,úö÷ ïéâäåðù  åîë çñôä

 áøòî  íéîä áèéä øîùì äù÷ éë ,åéðéòá

åéðéòá áèåä àìå .çñôä éîé ìë ìò çñô

 íéàöåéå íéòáåðä ïéòî éî  ÷ø íéî íåù

 ìáà .úò ìëá íéùãç  íéî íéàáå íéëìåäå

 àì áùåé  äéä  äëøáì  åðåøëæ àåäù  íå÷îá

 ìò  òñðì  åúòãá  äéäå , äæë ïéòî íåù äéä

 êë ìë .äæë ïéòî éî íù  ùéù  íå÷îì çñô

 úåøåçù äøîå úåøîåçá  ñðëð íé÷åã÷ãå

 ïéà éë äæî õöåìúî àåä åùëò ìáà . íéøúé

åìôà ,úåøúé úåøîåç  øçà ùôçì ïéëéøö

:çñôá

êéøàäåø÷ò  éë æà äáøä  åæ äçéùá

 úåîéîú àåä úîàá  äãåáòä

 íéùòîå  äìôúå  äøåúá úåáøäì úåèéùôå

 úåøîåç à÷åã  ùãçì ùôçì  éìá íéáåè

.íéðåîã÷ä  åðéúåáà êøãá êìéì  ÷ø .úåøúé

 æà  øîàå .úøùä éëàìîì  äøåúä äðúð àìå

 ÷åã÷ãä úåîëç  íìåòä åáæò  äæ ìéáùáù

 ïéëéøö ïéà ÷åã÷ã éë .ììë åá  íé÷ñåò íðéàå

øúåé åîöò ìò  ÷ã÷ãì ïéëéøö ïéà éë ,ììë

 äæá êéøàäå .úåøúé úåøîåç  ù÷áì  éàãî

 áåéç äéäéù  øáã íåù ïéàù æà øîàå .ãåò

 íàå ìëåé - ìëåé  íà  ÷ø .'åëå åàì  íàå à÷åãá

 úàæ øàáî  øáëå  äøèô àðîçø ñðà -  åàì

: øçà íå÷îá



לנפשך  חכמה דעה ס 

 àìà  úååöîá ÷ã÷ãì ïéàù ì"æéáø øîà àì

 ãîìù øçàì  ìùëð àîù ïîæä ìë ùåùçì àìù

 áéèéä àéâåñä

íðùé,זו שיחה פשט את מבינים שאינם אנשים

צריך  אולם  המילות; פירוש  את ואפילו

מסויים; עניין על רביז "ל אמר זו שיחה שאת לדעת

רב  להיות  אמור היה מוהרנ"ת שבתחילה והוא

אחרת בעיר  לפועלפוסק  הדבר יצא  לא  שבסוף  (אלא

רביז "ל ) אצל  להישאר מוהרנ "ת שרצה משום ;משום

יוכל  כיצד  חושש שהוא לרביז"ל מוהרנ"ת ואמר 

שיודע  שכיון רביז "ל לו  השיב ההלכה; את  לפסוק 

לפסוק  שרוצה כפי  שסובר אחד  פוסק  אפילו  שיש

פיו. על לפסוק ויכול לסמוך , מי  על  לך יש 

ùéå לרביז"ל יש  חדשה ששיטה זו משיחה שהסיקו 

ע"פ  לפסוק אפשר  דין  שבכל הפסק , בכללי

הזהיר  וכבר  כן, מלומר  ח"ו אולם אחת ; שיטת 

ערוך .àרביז"ל  השולחן  ע"פ  רק  לנהוג מאוד מאוד 

השו "ע  שלמד  שאחר הייתה רביז "ל כוונת כל אלא

לו שעלה כפי  לפסוק  ורוצה היטב והפוסקים

משום  בפסק, יכשל שמא יחשוש  שלא בסוגיא,

יכול  לפסוק  שרוצה כפי סובר אחד פוסק  אם שאפי '

בדיעבד . כך על לסמוך  כבר

,âåäðì êéøöù éàãå ïéãä ø÷éòî ïäù  úåøîåç

 ïä íà âåäðì êéøö úåøîåçä øàù úà óàå

 ïä  íà íìåà , úå÷éáã úôñåúì  úåàéáî

 ïäá âåäðì øåñà úå÷éáãì úåòéøôî

íöòìå אין בחומרות , הנהגה לגבי העניין

כל  את  שהנה כפשטן; הדברים

הפוסקים  ובגדולי בשו "ע המובאות החומרות

אפי ' להקל וח"ו למעשה הלכה לנהוג חייבים

חומרות של עניין  שיש  אלא בזה. אחד מדקדוק

לנהוג. ראוי  אדם  כל לאו  שבהם יתירות

 äðäù ה"ע שחומרות  יששכר בבני  מובא כבר 

שכפי מוצאים אנו ולכן  מקיף , אור 

הפוסקים  התחילו כך  הקבלה חכמת התגלות 

והטעם  שלפניהם, מהדורות ויותר  יותר להחמיר 

שמירה  שמהווה מקיף אור הם שהחומרות  הוא

אחיזה. לקלי' יהיה שלא

ìòåריבוי שהחמירו גדולים צדיקים היו  כן

חיים  ר ' להרה"ק  שמצינו  וכפי  חומרות ,

החמיר  שלא חומרא היה שלא ע"ע שאמר  פאלאג'י

מצא אותה - זל "ז  שסותרות  חומרות  ב' היו אם (ואף 

שתיהן ) את להחמיר שיוכל  הדרך  מצינואת וכן  ,

שכל  צדיקים ובעוד אבוחצירא משפחת  בצדיקי

ריבוי את להמשיך  בכוחם היה הצדיקים אלו 

הנ"ל. המקיפים

íìåà רביז"ל בדברי הרבה מבואר  ובדבריáכבר 

יהיה  צריך אור  המשכת שלכל מוהרנ"ת 

אור  ריבוי יש הרי  כלי אין  ואם אותו , לקבל כלי

שהיו הצדיקים רק  וממילא פגם; אלא תיקון  שאי"ז

יתירות, חומרות להם הזיק  לא גדולים כלים להם

וכן  דביקות , תוספת להם הביא זה אדרבה אלא

רביז "ל, שאומר כפי אחת  במצוה אדם כל אצל הוא

שינהג  החומרות  המצווה, אותה את  מחבב שאם

אדם  כל אם אולם דביקות . לתוספת אותו יביאו  בה

_________________________

ענהוא. לא מוהר"ן, ליקוטי בספר דבר לו שיפרש רבנו את  מאנ "ש אחד פעם 'כששאל שם: וז"ל קלא, א' שיש"ק עי'
רצונך כפי ספרי את  לקמט  הנך 'יכול  לו : אמר רק כלום כלבבך )רבנו פירושים בו קטן (לומר בסעיף תפגע אל אולם

עכ"ל. ערוך ', שבשולחן

המלך,ב. בפרשת שכתוב  'וזה נו: תורה באמצע בליקו "מ י"ז )וזל"ק יאריך(דברים למען חייו ימי כל בו  וקרא עמו  והיתה
וזה, כנ "ל . החיים את קורא הוא התורה עסק שע "י היינו  דייקא, בו וקרא חייו. ימי כל  בו וקרא וזה, ממלכתו . על ימים
מהש"י, החיות  את לקבל  א"א וצמצום מדה בלא כי במדה. לקבלם צריך החיות, את  כשמקבלין כי דייקא, חייו  ימי חייו . ימי
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גדולי דברי מעיקר לא שהם יתירות בחומרות יכנס

לדביקות האדם את להביא במקום הרי  הפוסקים,

היפך  שזה ולנערווי "ן  אור לריבוי  יכניסו זה לקב"ה

והקדושה. הדביקות 

íìåàאותו תביא שהיא האדם שרואה חומרא כל

שכל  בה, לנהוג שמחויב ודאי - לדביקות

בהשי "ת. הדביקות היא העבודה ותכלית עיקר

בעבודת שנכנס מי  כל את מאוד  מבלבל זה ועניין 

צדיקים  שהיו ה' מעובדי  הרבה והיו  באמת , ה'

אם גדולים  מסתפקים היו  תפילתם לאחר פעם וכל

וכדו ' בהם כיוונו והאם שצריך , כפי  המילים אמרו

מכל  ונפלו  בכלל, בדביקות להתפלל הפסיקו ולבסוף 

אמת לצדיקי  האמינו  שלא מחמת והכל ה' עבודת 

וכבר  יתירות; לחומרות להיכנס  שאסור שאמרו 

מקאריץ  פנחס ר' הרה"ק  ששמע â מביא שהדיבור 

אותו הציל יתירות  חומרות כנגד מהבעש"ט

בילדותו.

 âåäðì ì÷äì êéøö ï"éååøòðì  íãàä ñðëðùë

 éøîâì  ìåôé àìù éãëá  äàãéçé  úèéùë

åúãåáòî

 äðäå ולשיגעון לנערווי"ן שנכנס  מרגיש אדם אם

וכן  חיים הדברי  פסקו כבר  עניין, באיזה

והסטייפלער  פיינשטיין משה הרבה ãהג"ר ועוד 

שעת בגדר נכנס כזה שמצב הפוסקים מגדולי 

כשיטת אפילו להקל לאדם מותר שאז  הדחק 

ואברכים äיחידאה  בחורים אצל העניין  ומצוי .

וכדו ' חומרא באיזו נכנסים שפעמים ה' עד å עובדי 

_________________________

התורה  כי התורה. עסק ע"י זוכין וזה במדה, החיות  לקבל צריך  ע "כ  הנר, כיבוי גורם השמן ריבוי כי אור, ריבוי מחמת
כמ"ש הזה. הדבר של החיות נגבל  הזה שבהשם הדבר, של הכלי הוא והשם הוא, ברוך הקדוש של שמו (בראשית היא

לד ;ב') ה, ושם ב; ב, תפילין הלכות  בליקוטי וע"ע עכ "ל . דבר', כל של  והחיות הנפש נגבל  שבהשם שמו, הוא חיה נפש
מקומות. הרבה ובעוד מג; ה, השחר וברכות 

שמא ג. מורא לאדם לעשות  היצר כוונת שזה שעושה דבר בכל יתירים בדיקדוקים ירבה 'ואל מו: הריב"ש בצוואת  איתא
אמרי  בספר כתב  כך ועל  יתברך '. הבורא לעבודת גדולה מניעה היא ועצבות לעצבות אותו להביא כדי זה בדבר יוצא אינו 

מב)פנחס  ה', עבודת  בדקדוקים (שער ירבה אלא הריב "ש צוואת  בספר שכתוב  כמו  לילך אתה צריך לי אמר פעמים 'כמה
עכ"ל. בילדותי]', אותי החזיק זה -] בילדותי  דערהאלטין מיך  האט דאס עייש, וכו'

הוא ד. כולה התורה שכל לזכור 'צריך  רפה: ב, חלק דאיגרתא בקריינא מכתב מתוך  הסטייפלער של דבריו לך והא
שחושש  יאמר ואם הא, אמר הא דאמר מאן ופוסקים ערוך  שבשולחן הקולות  את אמר החומרות  את  שאמר ומי מהקב "ה
מתחבולת  והוא תורה של גדר פורץ הוא ובאמת ובזהירות , במצוות מהדר שהוא לו דומה ערוך בשולחן שכתוב  ממה יותר
וראינו ידוע וכן ר"ל, תורה עול  לפריקת  אח "כ דוחהו  ועי"ז כבר למשא עליו  שתהיה עד העבודה עול עליו  להכביד היצר
בענייני  מתוחים שעצביו  עצמו  שמרגיש איש וכלל . כלל לחוש אין דין ש"פ מה ובודאי ירחמהו, ה' כאילו מעשיות  כמה
בדוק  וזה ההוראה של  טעמם וכלל כלל  שיחקור מבלי חכם הוראת  ע "פ הנהגתו כל להניח הוא צריך התורה, שמירת 
ואח "כ  נוראה למחלה ליפול יכול ח "ו  דאל "כ  יעשה, וכן פסוקה הלכה רק הטעמים כלל ידע  לא שהוא שמוכרח ומנוסה

עיי"ש. אלו , בעניינים מכתבים הרבה שם ועוד עכ "ל ; ח "ו ', הק' התורה שמירת מכל ליפול

זה.ה. בענין הפוסקים בדברי שהאריך ט  ט , סימן ח "א החכמה ים בשו "ת וע "ע 

לא ו. שמא שחוששים אלא דביקות , ריבוי משום ולא ק"ש של ראשון פסוק באמירת רב  זמן שמאריכים ה' עובדי וכגון
כל  המילות  פירוש האדם כיוון לא שאפי' שפסק רעק"א של  שיטתו את לדעת הם וצריכים הראויות ; הכוונות בכל  כיוונו
וכידוע, המילות בפירוש לכוין צריך הדין שמדין אף שמו"ע , של  ראשונה בברכה וכן דיו; עומ"ש עליו לקבל  שרוצה שכיון
להתפלל  שרוצה כיון אם אפילו בדיעבד  יד "ח  שיוצא הפוסקים שיטת  את  לדעת  צריך חומרות  לריבוי בזה שנכנס  הרואה

קולות. הפוסקים שכתבו  עניינים ושאר בתפילה, נקיות בענייני וכן בלבד ;



לנפשך  חכמה דעה סב 

ההלכה  את אפילו לקיים להם שקשה כדי 

שלמה ,æ בפשטותה  התפארת שכותב כפי (ובפרט

השמים  מן  מסבבים  יתירות  בחומרות  שמרבה  שמי

ויותר ) יותר  בזה  להורותשיכנס  גדולה מצווה כן על ,

עי"כ  שרק יחידאה, דעת  ע"פ  אפי' כנ"ל להקל להם

שורשו זה שעניין משיגעונם; להוציאם אפשר

מי ואשרי בזה. ללחום מצוה וע"כ  דימינא, בקלי'

גמורה, אמת  שהוא הזה הפסק את לרבים שמורה

רבים. להציל יכול ועי"כ

óàå מתבודד היה שפעם אמר הק' הבעש"ט

הלולקע  את עישן כך  כדי ותוך בדביקות 

והגיע  חלב, של לנרות  הסמוך במקום אז ועמד 

גם  בו  נכנס העשן שע"י ואמר  לבלבלו  הס"מ

לבלבלו שרוצה שמחמת הבעש"ט לו  אמר מהחלב.

תמיד  לעשן מעתה עצמו על מקבל הוא הרי בזה,

שאף  כנז ', בזה וטעמו  חלב. של לנרות  בסמיכות 

הלכה  שע"פ  כיון זה, את שאוסר פוסק  יש  שאולי 

את מבלבל שזה במקום כך לנהוג צריך  - מותר זה

מהדביקות. האדם

óàå ליטא ממדינות  ישראל מגדולי להרבה מצינו

אחר  בסגנון  הדברים אותם את ,çשכתבו

ביטול  עוון שחמור יחזקאל החזון  בעל שכ ' ומצינו 

לידי שמביאים החומרות שאר  מכל יותר  תורה

ומשקל  דעת לאדם שיהיה וצריך  תורה. ביטול

דבר . כל לנהוג מתי  לדעת  ה' בעבודת אמיתי

óàåיתירות שהחומרות  בפסח, חומרות  לגבי 

כל  אלא סתם, הנהגה אינם בפסח

אמר  הק ' הבעש"ט ואפי' בזה; נהגו  הצדיקים

יתירות, בחומרות  השנה כל לנהוג שאין שאפי '

החומרות כל את להחמיר צריך  בפסח מ"מ

כמנהג  נהג שבתחילה אף רביז "ל מ"מ יתירות,

שהדורות ראה זמן  לאחר מ"מ הק', הבעש"ט זקנו 

זו לעבודה להיכנס  לאנשים וקשה נחלשו,

לנהוג  אין  בפסח שאף  רביז"ל אמר בשלימות,

יתירות לגבי בחומרות אמורים  הדברים (ואין

שאלה  כבר יש שלגביהם כמנהג שנתקבלו דברים 

סוף  ללא  יתירות  החומרות  לגבי אלא  נדר , של 

ה') עובדי להכין שמוסיפים של החומרא לגבי  ואף .

גדול  מקום שיש הפסח, חג לכל פסח לפני  מים

מכניס  שזה כיון  מהפוסקים, כידוע בזה להחמיר 

שאין  רביז "ל אמר  ומר"ש  לעצבות האדם את 

בזה. להחמיר 

íãà ìë áéåçî  äùåã÷  úôñåú  ìù  úåøîåçá

 úôñåúì úåàéáî  åìà úåøîåç  äáøãàå ,âåäðì

 úå÷éáã

íðîàחומרות לגבי  מדבר רביז"ל שאין ודאי

כל  החמירו  שבזה וטהרה, קדושה בענייני

וטהרה  קדושה בענייני האדם וכשמחמיר הצדיקים;

ואפילו ונגיעה שייכות לו שיש מובהק  סימן  הוא

הבעש"ט  של החסידות  ודרך  תורת  עם במקצת

הק '. ותלמידיו 

êéøöåגדרי אינם הדברים מן שהרבה לדעת 

הם  אלא חושבים, שאנשים כפי חסידות

הפרדה  מענייני  הרבה כמו  הדין; מעיקר  אסורים

החסידות בדרך  ההולכים אמנם העינים. ושמירת 

ולא  אלו , ענינים בכל להחמיר ביותר  מקפידים

רק  לא ובזה המקילים; הפוסקים על כלל בזה סמכו 

אלא  מהדביקות , מבלבלות  לא שהחומרות 

גם  ועכ "פ לדביקות . ומביאות  מוסיפות  הם אדרבה

לידי שמביאות  לחומרות  הצדיקים כיוונו לא בזה

שיגעון .

_________________________

אחרונים.ז. בדורות ובפרט  נפש, פיקוח עד  להגיע  יכול  ה"ז הנערווי"ן של זה לעניין שהנכנס  שכתב פיינשטיין להגר"מ ועי'

זצ"ל.ח. הסטייפלער בדברי לעיל  עי'
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àáåîåא -לז רביז"ל )è(שיש"ק  עם דיברו  שפעם

בפסח, שמורה מצה של החומרא לגבי

בה, נהג רביז "ל ואף  ישראל, כלל ברוב בה שנהגו

מצה  נקרא זה הברית ששמירת רביז "ל לו ואמר 

דברים  שיש  אלו שבעניינים בזה, והביאור שמורה.

יקל, שהאדם הס "מ רוצה הדין מעיקר שאסורים

עיקר  באמת  קדושה לאדם יהיה שלא ובזה

וללחום  להתחזק  צריך בזה כן  ועל מלחמתו,

גדולה. בקדושה קדוש האדם שיהיה ה' מלחמות

 úåìâìå íé÷åìà ä"éåä ãçééì àåáì íãàä êéøö

 éçù áöîì  òéâäìå , úåéîùâá 'éôà ú"éùä  úà

äëéøö  äãåáòä  î"îå ,ò"â  ìù  íééç æ"äåòá

äìåãâ äòéâéå ìîòá úåéäì

äðäå'ג שכולל נ"ר  יחוד  את מכוונים בחנוכה

אלוקים, הוי"ה אקי "ה, הוי"ה יחודים:

שמונה  הם אלו יחודים והנה אדנות; הוי"ה

תשע  שהוא אלוקים הוי "ה יחוד  מלבד אותיות 

בזוה"ק ומובא רכט .)אותיות . הוי "ה (ח"ב שיחוד

לגלות היינו  שלים', 'יחודא הנקרא הוא אלוקים

הטעם  וזהו  בגשמיות ; אפי ' הוי "ה שם את 

מדברים  כשהפסוקים בראשית ספר שבתחילת

אלוקים' 'הוי"ה כתוב עדן בגן אדה"ר מענייני 

הוא, והטעם התורה, בכל כתוב שלא מה

כפי בעולם הקב"ה את  ליחד  היא שהתכלית 

גן  של חיים בעוה"ז גם ולחיות  עדן, בגן שהוא

והאנשים  הארץ". על השמים "כימי  עדן 

בעוה"ז  חייהם ונערווי "ן  חומרות בריבוי שנכנסים

גיהנום. של חיים הם

 àäå גן של חיים בעוה"ז  לחיות שצריך  דאמרינן 

ה' שעבודת  לזה כלל סתירה זה אין  עדן 

שטועים  שיש  וכפי ויגיעה, בעמל להיות  צריכה

מצד  שמגיעה חמורה טעות  וזוהי כך, לחשוב

לטירחה  הכוונה אין ויגיעה שעמל משום הקלי',

הקב"ה, ששונא הסט"א של שחורה ומרה ועצבות 

כמ"ש הקב"ה שאוהב עמל אדרבה כו,אלא (ויקרא

עמלים ג ) 'שתהיו ופירש "י  תלכו" בחקתי "אם

כ" להיכנס האדם שצריך עד בתורה', ה' בעבודת כ 

שבעולם  היגיעות כל את לקב"ה לעשות שירצה

לצדיקים  שמצינו וכפי  העמל, בתכלית ולעמול

שנוהג  ומי לקב"ה; סופיות אין יגיעות  שהתייגעו 

ביותר  גדולה ולאהבה לשמחה מגיע הוא הרי כך 

בתוה"ק  ומתייגע עמל שלא מי  ולהיפך  להשי"ת ;

שמחה  לו ואין  כלל, התורה לאור  זוכה לא הוא

אמיתית.

ìîòä úà øù÷ìå ìåìëì àéä äãåáòä úéìëú

ìëá  úåëæì êëáå ìàîùäå ïéîéä úà  äçåðîäå

 úåøåàä

äðäåהתכללות שיש ע"י  רק היא הקדושה עיקר 

שמקשר  ע"י  והוא העקידה, בסוד  הספירות 

בספירת ששורשו בעבוהי"ת  העמל את  האדם

המלכות בספירת ששורשה עומ"ש  וקבלת הבינה

רואה  אם אולם בחכמה; ששורשה המנוחה עם

כלל, מנוחה בו שאין  עמל בתוך  נכנס  שהוא האדם

צריך  שיגעונו, מחמת  לחיות  יכול שאינו כדי עד

משום  דקדושה, ספירות מעשר  שיצא לדעת  הוא

עמל  שכל כנז ', בזה, זה נכללים הם דקדושה שהי"ס

אור  וכל החכמה, מנוחת עם רק  היא הבינה

של  העול וקבלת  הבינה, כלי  עם רק הוא החכמה

שבז"א  עילאה יחודא לעבודת  מקושרת המלכות 

בפנ"ע. ולא

ú"éùä בין החיבור שהוא הדעת, לסוד יזכינו

ושמאל, ימין בין  לגבורות, החסדים

_________________________

רבנוט. נגע  שמורה; שאינה מצה השולחן על מונחת והיתה שמורה, מצה מענין רבנו לפני כשדברו  'פעם שם: וזה"ל
עצמו רבנו  שמורה'. מצה איז הברית  שמירת - 'מצה שמורה. מצה זה - הברית  שמירת  שמורה, שאינה מצה ואמר: במצה

עכ"ל. שמורה, מצה רק לאכול נוהג היה
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העצבות לבין  דקדושה העמל בין להתבלבל שלא

דקלי'; למנוחה דקדושה המנוחה ובין  ומר "ש;

תקרובתא  שה"ע יהודה" אליו  "ויגש לסוד  ושנזכה

בזוה"ק  כמ"ש  במלכא, רו מלכא דף  ח "א  זוה"ק (עיי'

אוכמא ע"א) נהורא שנקרא יהודה לסוד  גם היינו ,

שנקרא  יוסף לסוד  וגם בעבוהי"ת , העמל שה"ע

והמנוחה  החיות  האור  שה"ע חיוורא נהורא

ולקשר  לחבר לקרב היא האדם ועבודת  בעבוהי"ת ,

ולא  אוכמא, הנהורא עם חיוורא הנהורא את 

בלבד  מהם באחד האדם בחומרות שיחפוץ (כגון 

ולא  אוכמא הנהורא עבודת  את רק שתופס יתירות

חיוורא) הנהורא  עבודת בצד את רק  רוצה שאם ,

בסטרא  דבוק שאינו כיון לקלי', יוצא הכל הרי  אחד

בב' תופס שהאדם ע"י אולם בשלימות; דקדושה

לו ומאירים וחזק , גדול לאור  זוכה יחד  העבודות

לנר  שנזכה יעזור  השי"ת  השנה; לכל חנוכה נרות 

ברחמים, צדק גואל בביאת אור, ותורה מצוה

אמן . ממש , בימינו  במהרה


