




תשע"ד דברים פר' ג של"ס

תשע "ד דברים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
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 øéæçäì åéîé  ìë  íéôåñéëå ïåöø  åì  ùé ÷éãöä

 êåîñ  äçëåúä ø÷éòå áèåîì  íìåòä  ìë  úà

 øúåéá ïåöøä  åá øéàî æàù äúéîì

 é" ùøéôåדברי שהן לפי - הדברים אלה

המקומות כל כאן ומנה תוכחות 

את סתם לפיכך בהן, המקום לפני שהכעיסו 

ישראל. של כבודן מפני ברמז והזכירן  הדברים

באחד  חדש עשר בעשתי  שנה בארבעים ויהי 

למיתה, סמוך אלא הוכיחן  שלא מלמד - לחדש 

סמוך  אלא בניו את  הוכיח שלא מיעקב, למד ממי 

במוהרנ"ת  עי' וכו'. ערב למיתה הלכות חו"מ (לקו"ה

ל"א) אות ג ' ברע"מ àהלכה מהזוה"ק שהביא

כלל  את להציל ימיו  כל נפשו מסר  רבינו שמשה

וכיסופים  רצון לו  יש  ימיו  כל הצדיק  כי ישראל,

הוא  הצדיק כי  למוטב, העולם כל את להחזיר

והצדיק  לקב"ה, ישראל כלל את  להחזיר הערב

עיקר  כן  ועל חיותו, בחיים כן לעשות  ורוצה כוסף 

להכלל  מתחילין שאז  למיתה סמוך  הוא התוכחה

שהוא  מחמת ביותר  הרצון בו  מאיר ואז ברצון,

בשעת ע"ה רבינו  משה כי להסתלקות, סמוך

דרעוין  רעוא בבחי' העליון ברצון נכלל הסתלקותו

וכו'.

_________________________

שום א . ירצה שלא לו ראוי בודאי בקדקדו, מח לו יש  אם בודאי בעצמו שהאדם וכמו כמוך' לרעך 'ואהבת  שם: לקו"ה וז"ל

מחוייב  כן וכמו כלל. בעולם טובה שום אין מזה וחוץ אמתיית, טובה הוא זה שרק  יתברך, אליו להתקרב לזכות רק אחר רצון

מענין  חברו עם דיבור איזה לדבר לו אפשר אם כך  ובתוך יתברך, אליו להתקרב ישראל כל שיזכו ולכסוף להתגעגע אחד כל

לברכה  זכרונו רבנו שכתב כמו שמים ביראת חברו עם לדבר מחוייב מישראל אחד כל כי נעים, ומה טוב מה בודאי ה', עבודת

בחייך  חשיב דהוית ובגין השלום, עליו רבנו משה על מהימנא ברעיא שכתוב כמו כנ"ל. הרצון הוא העיקר אבל מקומות , בכמה

זה  בשביל משה מעלת  גודל שם שמבואר שם. עין וכו', הוא בריך קודשא תחות  עלמא כולא מהדר הוית לך  אפשר הוה דאילו

מצות  עיקר השלום, עליו רבנו משה שאפילו נמצא יתברך . לה' העולם כל מחזיר היה לו אפשר היה שאלו ימיו כל חושב שהיה

שזכה. למה זכה זה ידי ועל למוטב, העולם כל להחזיר תמיד כוסף שהיה הרצון ידי על מקיים היה תוכחה

סמוך  אלא הוכיחן לא משה שכן למיתה, סמוך אלא האדם את  מוכיחין שאין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו מה בחינה וזה

הערבות  בחינת עיקר כי כנ "ל, הרצון ידי על הוא ערבות  מצות לקיים שהוא התוכחה עיקר כי היינו וכו', אבינו יעקב וכן למיתה

הרצון  בו מאיר ואז ברצון, להכלל מתחילין שאז למיתה, סמוך רק הוא התוכחה עיקר כן ועל כנ"ל. ברצון עשיה לכלל הוא

עליו  רבנו משה כמו רצון, בבחינת ונכלל נסתלק שיהיה הוא הצדיק של ההסתלקות כי להסתלקות , סמוך שהוא מחמת ביותר

יכול  דייקא אז כן על הרצון, בחינת  בו להאיר מתחיל למיתתו שסמוך  ומחמת  כנ"ל, דרעוין ברעוא מיתתו בשעת שנכלל השלום

עכ"ל. כנ "ל, הרצון הוא ערבות בחינת התוכחה עיקר כי להוכיחם,



לנפשך  חכמה דעה ד

 ïåöøá  ììëð åúå÷ìúñä  úòùá  åðéáø äùî

åðîî êùîðù  åîéùøä çëáå ø"ãòø ïåéìòä

 úî  äùî' ãåñá ïéðòä øåîâì  íéãéîìúä  íéìåëé

'ñéðëî  òùåäéå

íðîàå בחיים לעשות  הצדיק מספיק  שאין מה

וזה  התלמידים. ע"י  אח"כ  ממשיך  חיותו,

נון  בן יהושע לארץ ענין  ישראל כלל את  שהכניס

משאיר  העולם מן שמסתלק אחר  הצדיק  כי  ישראל,

יותר  במיתתם צדיקים וגדולים בעולם, רשימו

משם  וממשיך מעלה למעלה עולה אז  כי  מחייהם,

חיותו בחיים גומר שאין מה עי "כ  אשר מקיפים,

וזהו עמו , המקושר התלמיד  ידי על אחריו  ממשיך

בכח  לארץ ישראל את  שהכניס יהושע ענין 

ויהושע  מת משה בסוד ע"ה, רבינו משה הסתלקות 

בית לבנות צריך היה המלך דוד כן וכמו מכניס,

אחר  רק הענין  לגמור יכול היה ולא המקדש,

אך  המקדש  בית  את שלמה בנה ועי"כ שנסתלק ,

מוהרנ"ת זה כל שביאר  וכמו  דוד שם על נקרא

כ ' י"ז אות  ד ' הלכה ערבית תפלת הל' או"ח (לקו"ה

.áכ"א)

_________________________

תוקף ב. כשראה משה כי שם. עין השלום עליו רבנו משה כמו העולם בעד נפשו שמסר מי שאין י"ז): (אות שם לקו"ה וז "ל

נא' מחני אין 'ואם נא'. מחני אין ואם חטאתם תשא 'אם ואמר בתכלית, עצמו וביטל לגמרי נפשו מסר העגל, את כשעשו הדין

ושלום  חס שמו למחות  ונתרצה נפשו שמסר כתבת , אשר מספרך  נא מחני וזה לגמרי, נפשו שמסר הביטול תכלית  בחינת  זה

תכלית בחינת שזהו התורה, והכנויים.מן השמות  מכל למעלה הוא שם יתברך , סוף  האין באורו ונכללין כשנתבטלין כי הביטול.

שמשם  וכנויים, בשמות יתברך  לקרותו יכולין אנו דייקא שאז  הספירות, והתהוות  הצמצום אחר הם והכנויים השמות כל כי

אחר. במקום כמבאר שמו הוא חיה נפש  בחינת והחיות , הנפש  הוא השם כי חיותם. שהם וכו' הנבראים כל של השמות נמשכין

אי  כן על סופר. אתה מה אחד לפני בחינת מהשמות, למעלה מהספירות, למעלה הוא שם סוף , האין באור הביטול בבחינת אבל

והחיות  בבחינת  משם לחוזר צריכין כן על ושלום, חס  במציאות יתבטל שלא כדי הביטול, בבחינת הרבה שם להתמהמה אפשר

הרשימו  בחינת משם כי יתברך. אלקותו התגלות עיקר שמשם מהביטול, שנשאר מהרשימו החיות  עיקר מקבלין ואז  ושוב, רצוא

העולם. סוף עד האצילות  מתחילת העולמות  כל נבראו שמהם והכנויים השמות  כל שהם הספירות , כל נמשכין משם מהביטול,

כלל, ביה תפיסא מחשבה לית  בעצמו הביטול בבחינת כי הכלים, התהוות מתחיל שמשם לעיל הנזכר מהרשימו נמשך  הכל כי

עצמו  את  מבטל הוא לגמרי, עלמא דהאי מחיזו עיניו  סותם שהוא משה בבחינת  שהוא הצדיק  אזי ושלום חס  הדין תוקף  וכשיש

אחר  הדין ממתיק שהוא רק לעיל, כנזכר ביותר הדין מתגבר משם, כשחוזר כך  אחר אבל טוב. כלו הוא ששם הביטול בתכלית

לעיל. כנזכר מהרשימו שממשיך  התורה ידי על כך 

שמקבלין  התורה  ידי על המתקה כן אחרי להמשיך  הביטול ידי על כח לי יש  אם היינו טוב. הרי חטאתם תשא אם משה שאמר וזה

שאני  התורה ידי על להמתיקו לי אפשר שאי עד כך  כל חזק  הדין שאם היינו וכו', מספרך נא מחני אין ואם טוב. הרי מהרשימו,

לגמרי  עצמי לבטל מרצה שאני היינו נא. מחני אזי לעיל, כנזכר וכו' והנביאים משה תורת כל שמשם מהרשימו, תמיד מקבל

שם  כי נא , מחני בחינת שזהו לגמרי, שם לישאר מרוצה אני רק תמיד, כדרכו ושוב ברצוא משם אחזור ולא סוף , האין באור

המסירות  ומגודל לעיל. כנזכר מהתורה למעלה הוא שם כי התורה, שהוא כתבת  אשר מספרך נא מחני וזהו מהשמות. למעלה הוא

ומחל  באמת  יתברך  ה' לו נתרצה כן על ישראל, בשביל לגמרי העולם מזה ולהסתלק למות שנתרצה אז למשה שהיה נפש 

למשה  שנתגלו רחמים של מדות עשרה שלש  בחינת וזה וכו'. הרעה על ה' וינחם בחינת בזכותו העצום הדין ונמתק  לישראל,

עיש"ב. וכו' אז 

הצדיק הסתלקות ידי על אם כי ביטול שום ידי על הדין להמתיק  מועיל שאין עד כך כל גובר הדין לפעמים כי כ'): (אות  שם

היט עצמן על ולהסתכל בתשובה מאד להתעורר העולם צריכין ואז  ושלום, חס בעוונותיהם לגמרי שגרמו מה בעולם הם היכן ב

מפני  כי מבין באין נאספים חסד ואנשי לב על שם איש ואין אבד 'הצדיק  הנביא שצעק  בחינת וזה בשבילם. הצדיק שנסתלק עד

הצדיק , נאסף הרעה מפני כי ולהבין מאד לב על לשים צריכין הצדיק, נסתלק ושלום כשחס אז  כי וכו'. הצדיק ' נאסף  הרעה

ושוב  ברצוא ביטול בשום הדין לבטל יכול היה שלא עד בעולם, שהיה הדין תוקף מפני הרעה, מפני הוא הסתלקותו שעיקר



תשע"ד דברים פר' השל"ס

 ÷éãöä ìù íéãéîìúä éãéîìúå  íéãéîìúä é"ò

 øåîâìå  äèîì  ÷éãöä úãåáò êéùîäì  íéìåëé

 úîàä  ÷éãöì  úéãéîú  úåøù÷úä  çëá  åðéðò

éë ובכח עליות, ע"ג עליות עת בכל עולה הצדיק 

לעורר  יכולים בעולם, למטה החיים הצדיקים

גומר  ועי"כ שנסתלק , אמת  הצדיק  כח ולהמשיך 

החיים  הצדיקים של העבודות בכח הענין 

להתקשר  עת בכל צריך  ולכן  עמו , המתקשרים

עד  התלמידים ותלמידי התלמידים וע"י  לצדיקים,

הצדיק  של העבודה את  גומרים הגואל, ביאת

_________________________

לשום  שצריכין אחריו, שנשארו בהדור תלוי הכל ואז  לגמרי. שיסתלק  עד כזה בביטול עצמו לבטל הוכרח רק  לעיל, כנזכר וכו'

ממנו. שנשאר הצדיק של מהרשימו אור להמשיך זוכין ואז זה. ידי על שלמה בתשובה ולהתעורר הצדיק, הסתלקות מאד לב על

על  ההמתקה עיקר ואז  הטובים, ומעשיו תורתו ידי על טובה רשימה איזה בעולם משאיר בודאי כשנסתלק וצדיק  צדיק  כל כי

ונתבטלין  נמתקין זה ידי שעל שלו, מהרשימו גדול אור ממשיכין אזי בתשובה שכשמתעוררים אחריו, שנשארו יתום הדור ידי

גדול  אור פעם בכל משם נמשך  כן על הביטול, בתכלית עכשיו והוא למעלה נסתלק  שהצדיק מחמת  כי שבעולם. הדינים כל

להמשיך  הטובים, הדור מעשי ידי על דלתתא אתערותא איזה פנים כל על צריכין אבל העולם. בזה שנשאר שלו להרשימו ונפלא

השגת  לקבל כח להם ואין קטנות  בבחינת  שהם פי על אף הטובים מעשיהם ידי על כי שלו. הקדושה הרשימו אור זה ידי על

מהרשימו  ונפלא גדול אור להמשיך הטובים מעשיהם ידי על יכולים שנסתלק, הצדיק בכח  כן פי על אף  דינים, להמתיק התורה

להתעורר  זכו לא המבול דור בימי אז  אבל בשלמות. הביטול בתכלית  הוא שהצדיק מחמת ונורא, גדול באור עתה המאירה שלו

לעיל. כנזכר וכו' מבול בחינת  הדעת ממימי שנעשה המבול שבא עד הדין גבר כן על לתשובה,

הבית, לבנות  רצה שדוד וכו', ימיך ימלאו כי והיה השלום עליו המלך לדוד יתברך ה' שאמר מה בחינת  וזה כ"א) (אות שם

התורה  השגת שלמות  עיקר כי המקדש . הבית  את בנו יבנה הסתלקותו אחר אם כי לזה, יזכה לא שבחייו יתברך ה' לו והשיב

אחת  פעם הגדול הכהן נכנס ששם קדשים], [קדשי בבית  ולפנים לפני הביטול תכלית  בחינת הוא ששם המקדש , בבית הוא

תורה  תצא משם כי התורה כלל שהם הלוחות עם הארון שתיה האבן על עומד היה ששם לעיל. וכנזכר הכפורים ביום בשנה

בכתבי  שאיתא כמו שלמה, בימי הבית  שנבנה עד נשלם לא התורה קבלת ידי על שנמשך העולמות  תקון עיקר כן ועל וכו'.

הבית  שנבנה שלמה ימי עד בפנים פנים בבחינת  נתיחדה ולא אב"א, בבחינת  אם כי השכינה חזרה לא משה שבימי ז "ל האר"י

התורה  השגת שלמות  עיקר כי המקדש, בית בנין זה לבו שמחת  וביום תורה, מתן זה חתונתו ביום בחינת וזה שם. עין וכו'

לעיל. כנזכר וכו' התורה כל שמשם ולפנים, לפני הביטול תכלית ששם המקדש, בבית הוא תורה מתן בחינת 

השיב  לעיל. כנזכר וכו' התורה השגת עיקר הביטול בחינת עיקר ששם המקדש, הבית לבנות זה תיקון לגמור שרצה דוד כן ועל

יזכה  דייקא, הסתלקותו ידי על ואז תחלה, להסתלק צריך  הוא רק  בחייו, שיתקן אפשר אי כזה ונורא נפלא שתיקון יתברך ה' לו

נקרא  באמת כן ועל לעיל. כנזכר היינו בשלמות, הזה התיקון כל ולתקן המקדש  הבית לבנות  שלו מהרשימו אור להמשיך בנו

שאינו  ומה מבחייהם, יותר במיתתן צדיקים גדולים כי ידו, על הכל כי דוד, ביתך ראה שכתוב כמו דוד שם על המקדש הבית כל

ששם  המקדש בית בנין לענין השלום עליו המלך דוד כמו לעיל. וכנזכר דייקא הסתלקותו לאחר גומר הוא בחייו, לגמור יכול

לעיל. וכנזכר העולמות  כל תיקון ששם הביטול עיקר

אל  ואמר יתברך  ה' הניחו ולא בעצמו, ישראל ארץ ולכבוש ישראל לארץ ליכנס שרצה השלום עליו רבנו במשה מצינו וכן

שם  כי התיקון עיקר שזה לישראל ולמסרה עממין מהשבעה להוציאה ישראל ארץ לכבוש כי הזה, בדבר עוד אלי דבר תוסף 

כל  להוציא בתחילה בפרט  כזאת  מלחמה ולנצח וכו'. הביטול עיקר ששם המקדש  הבית  ושם הקדושות, כל הם ישראל בארץ

מלחמה  לנצח  יכול היה לא השלום עליו רבנו משה גם כן על הכל, תלוי שבזה הקדשה אל להחזירה אחרא מהסטרא ישראל ארץ

משה  של בכחו ישראל ארץ כל את  תלמידו יהושע כבש הסתלקותו אחר שדייקא דייקא. הסתלקותו לאחר אם כי בחייו, זאת

זכה  איך  ישראל, ארץ ולכבוש  לכנוס  כח לו היה לא משה אם מנליה, חייא רבי שנה לא רבי תמוה הדבר לכאורה אשר בעצמו.

על  הכל כי בעצמו, משה כבש  הכל יהושע  שכבש  מה כל גם בודאי כי היטב, ניחא לעיל הנזכר פי על אך  לזה, תלמידו יהושע

ידי  על אם כי בחייו, לגמור יכול היה לא משה אפילו וכו', בתחילה ישראל ארץ לכבוש כזה גדול שדבר רק  דייקא, משה ידי

זכה  דייקא זה ידי על וכו', דרעוין רעוא בבחינת שנסתלק  הביטול לתכלית שזכה הסתלקותו ידי על שדייקא דייקא, הסתלקותו



לנפשך  חכמה דעה ו 

להמשיך  אח"כ יכולים שהצדיקים מה דכל אמת .

להצדיק , בהתקשרות רק הוא למטה הצדיק עבודת 

מהארי טוב החי לכלב כי מוהרנ"ת  שאמר  וזהו 

להשתמש  צריך  שמסתלק אחר  הצדיק כי המת 

ידי ועל החיים הצדיקים של העבודות  עם דייקא

דברים  והם העבודה, את  גומר  עמו ההתקשרות

זו. במדרגה להכלל ודקים עמוקים

äâøãî ìëá 'äá ÷åáã úåéäì êéøö ÷éãöä

 ïäå øæåç øåà 'éçáá úåðè÷á ïä äâøãîå

 úå÷áãä ñ"äå øùé øåà 'éçáá  úåìãâá

 úò  ìëá  ô"òáùåúá

ïéðòäå דור בכל האמיתים הצדיקים דהנה הוא,

'כל  וכמ"ש  עת , בכל חי  באל דבוקים ודור 

יה, תהלל ונשימה נשימה כל על יה', תהלל הנשמה

ומקטנות לעולם מעולם עת בכל הולך צדיק כל כי

בני מסעי אל"ה סוד  וזה המוחין לגדלות המוחין

והם  אל"ה, גי' הש "ס מסכתות ל"ו  שהם ישראל

עת בכל דבוקים הם כי הצדיקים, של המסעות 

והן  בקטנות הן  הש "ס, מסכתות בל"ו בתושבע"פ 

הם  קטנות בחי' שהם צער בזמני  דהיינו בגדלות ,

ובזמני אחור , ובחי ' ו "ק  בבחי ' ביחודים דבוקים

ביחודים  דבוקים הם גדלות בחי' שהוא תענוג

ישר  דאור  המדרגות  ב' והם פנים, ובחי ' ג"ר בבחי '

עת בכל דבוק אמת  הצדיק  עכ"פ  אך חוזר , ואור

יש  ואמנם יה, מהלל ונשימה נשימה ובכל בקב"ה,

גדולי יותר צדיקים עוד יחודים שעושים יותר  ם

ואו "ח  או"י  נכלל ששם אלקות עצם בחי' של גדולים

בכל  חי באל דבוקים הצדיקים עכ "פ אך  אחת , בבת 

וגו', משה דיבר אשר  הדברים אל"ה ג"כ וזהו  עת .

עצמו וזהו  הש "ס, מסכתות  ל"ו  כמספר  שהוא

שצריכים  ישראל, לכלל משה שאמר  התוכחה

מצב. ובכל עת בכל בתוה"ק דבוקים להיות 

äìòîî é" åà ìù êøãä äìéâ ' ÷ä è"ùòáä

äèîî  ç" åà ìù êøãä äìéâ  ÷" äáøå äèîì

äìòîì

 äðäã מחצב הוא מדרגה כל של חוזר  האור

שבכל  ישר והאור  מדרגה, שבכל הנשמות

ובכל  מדרגה, אותה של אלקות הגילוי הוא מדרגה

ליחד  וצריך אלקות , נשמות  עולמות  יש מדרגה

ואו"ח, או"י  בבחי' מדרגה בכל שיש  אלקות הגילוי 

את גילו  במעלה המופלגים הגדולים והצדיקים

הק' הבעש"ט דהנה אלו, דרכים בב' הק' התורה

אלקות הגילוי  שהוא למטה, ממעלה הדרך גילה

גילה  הלקו "מ ורבה"ק  ומדרגה, מדרגה בכל שיש

כי ומדרגה, מדרגה בכל למעלה ממטה של הדרך

והן  למעלה ממטה הן  פרט כל ליחד  באמת צריך

פרט  בכל דבוק להיות  צריך כי  למטה, ממעלה

תפוס  אך  שבו, באו "ח והן  שבו  באו"י  הן  ופרט

עם  שמקושרים ידי ועל בכולו , תפוס  במקצת

אותם  יכולים הדורות, יחידי  האמיתיים הצדיקים

ותלמידי התלמידים בכח ענינם להשלים צדיקים

של  הרשימו  להם ויש עמהם שקשורים התלמידים

בכח  ענינם גומרים ועי"כ שלהם, העבודה

התלמידים.

 êùîð éë ïåéìòä ïåöøá  åðéáø äùî  úæéðâ ãåñ

'éçá  äìâúîå àøéåàá ÷éúòã ãñçä øåà åãé  ìò

 øåà êùîð ë"éòå àçöîá  ÷éúòã úøàôúä

 àîèåçì ÷éúòã  ãåñéä

 äðäå בין שהוא משיחין , מתרין  כלול רבינו משה

בעבודה  ובין למטה ממעלה של בעבודה

מסייע  שלו  בעבודה צדיק וכל למעלה, ממטה של

קודש  שבת  סוד וזה עבודתו, לגמור רבינו  למשה

נסתלק  בו  אשר  דרעוין רעוא בחי ' הרצון  מצח וסוד 

_________________________

ארץ לכבוש דייקא הסתלקותו בכח גדול יהושע  לתיקון כי העולמות . כל ולתקן הקדושה ולהעלות אחרא הסטרא להכניע  ישראל

וכו', לעיל וכנזכר התקון  נגמר דייקא זה ידי ועל דייקא. להסתלק משה צריך היה העליונה, השדה תיקון בחינת  שזה כזה ונורא

הענין. כל באורך ועיש"ב עכ"ל



תשע"ד דברים פר' ז של"ס

בזוה"ק  כדאיתא העליון  ברצון ונגנז  ועלה ,â משה

העליון  מהצח חלק  דהיינו מצ"ח הוא סודו מצח ©¦כי

העליונות הצחצחות מדרגותãשהוא דג' וכידוע ,

נקראים  אומרים העליונות ויש  קדמון  מצוחצח צח

אופנים  ב' הם כי אמת ושניהם מצוחצח צח קדמון 

כבר וכמשנ"ת  הקדמון  אור  בחי ' לפרש  (לעילאיך 

מסעי) פרשת חכמה אתדעה מגלה המצח והנה ,

ידו ועל שם, הגנוז  דעתיק יסוד  בכח דרעוין  הרעוא

האריז"ל  בדברי כמבואר העליון  הצח מתגלה

.äבכ"מ 

_________________________

וסליקג . קשרין דקשר מאן דכולא, רעוא רצון דאיהו דא היכלא וז"ל: הרצון) בהיכל ע "א מ "ד (בראשית  בהיכלות זוה"ק עי'

היכלא  הוא האי רחימותא, נשיקי דנשיק ברחימו, משה אתכניש דא היכלא בגו בחביבותא, מיהו"ה רצון דאפיק  הוא דא הכא, לון

וז"ל: ע"ב) (פ"ח  יתרו בזוה"ק  וע"ע  עכ"ל. וכו', סטרין לכל רחימו דאמשיך  דיחודא, רוחא דרחימותא, רוחא דא רוחא דמשה.

דשבתא  ביומא אבל מתערין, דינין וכל שלטא תקיפא דינא דמנחה, דצלותא שעתא מטא כד דשבתא יומי שיתא בכל חזי, תא

רעותא  ומשתכח  מתכפיין, דינין וכל דיליה, רצון גליא קדישא ועתיקא אשתכח, דרעוין רעוא דמנחה, דצלותא עידן מטא כד

ברצון  שעתא וההיא אסתלק , בדינא דלא למנדע בגין מעלמא, קדישא מהימנא נביאה משה אסתלק רצון ובהאי בכלא. וחידו

טמירא  קדישא עתיקא מה כתיב, קברתו את איש ידע  ולא ו) לד (דברים כך  בגין ביה, ואתטמר נשמתיה נפק קדישא דעתיקא

דשבתא, דמנחה דצלותא בשעתא דאתגליא רצון בהאי דאתטמר נשמתא האי הכא אוף ותתאין, עלאין ידעין ולא טמירין מכל

זוהר  וע "ע עכ"ל. דמשה, חולקיה זכאה ביה, שלטא לא ודינא דעלמא, טמירין מכל טמיר והוא קברתו, את  איש ידע ולא כתיב

ע"א. קנ "ו יתרו

הוא ד. הגילוי שראשית  איקרי, רצון קדישא בעתיקא דאתגלי מצחא וז"ל: כ"ג) (דף  ז"ל משקלאוו למוהרמ"מ  אדירים מים עי'

מצ"ח ) (ר"ל מצח  נקרא הוא שנתגלה העליון ורצון רדל"א, סוד שהוא למעלה שאמור דצחצחצות  הגילוי שהוא מצח  ©¦נקרא

הרצון) מצח  נקרא ולכן ה' נאום חפצתי באלה כי ח'סד, צ'דקה מ'שפט סוד (וענינו מצח  וזהו הצחות, מאותן קצהו אפס  שהוא

טעמי  סוד רצון, קורין אנו העליון מהצח  הקצת  זהו רצון, אקרי מצחא האי וז "ל: כ"ו דף ועע"ש  באורך. עוד ועי"ש עכ"ל וכו',

הם  וסודם הרצון, ועיקר יסוד הם המצות  כי וכו'), חפצתי שבאלה וח 'סד וצ'דקה במ 'שפט  (שנכלל יתברך  רצונו וזהו המצות,

ה  מצחותו שנתגלה מה וזה הרצונות, כל של רצון נקרא העיקר שורש שורש עד המעשיות  התחתונות  מצות מן רצון נקרא וא

שכיסה  מצות טעמי והיינו קדישא, עתיקא של רצון כלומר אתגליא, דא רצון וכד יומין. עתיק  שכיסה המצות של השרשים

רצונו  ואז הטובות , כל של הטוב עיקר וכן הרצונות , כל של הרצון נתגלה אז עלמין, בכולהו אשתכח  דרעוין רעוא יומין, עתיק

בכל  מתפשט  שלו שהרצון האדם דוגמת  בחיצוניות , ובין בפנימיות בין האמיתי הטוב מקבלים וכולם העולמות , בכל יתברך

וזה  עליו, שמים מלכות עול לקבל הרצון והוא האמונה, אבדה האבידה את יחזיר כאשר האדם וכן שברצונו, מה שיעשו אבריו

הרצון  וזהו רשות , ונותנין ברכות, מאה סוד שמים מלכות עול עליהם מקבלים כולם אז וגופו, אבריו כל את  מנהיג יהיה הרצון

וכו', לו הראוי רצונו כפי האדם רצון ויתמלא הגנוז , הטוב מרצונו לאדם שיבוא בכדי ואחד אחד לכל ובחירה רשות שנקרא

עכ"ל.

גם ה. דאמא, בפומא ונחית  גנוז הוא שהחסד כמו כי תמצא ולכן במצח, מקומו (דעתיק) והיסוד וז "ל: פ "ו) י"ג (שער ע "ח עי'

מן  נמשך  כי רצון ונקרא בסימא, נאה טורנא האי כח  מתגלה ושם היסוד, הוא ששם במצחא הכא נחית  דרדל"א עלאה חסד

ע "ח  ע' עכ"ל. כו', נאה טורנא חד פשיט רדל"א האי דהא איקרי, רצון בע "ק  דמתגליא מצחא באדר"ז  וז "ש דרדל"א, החסד

דז"א, מצחא עד הארה ויוצא דא"א מצח ובוקע  דא"א, דדעת  מוחא תוכו אשר דעתיק מיסוד יוצאת  הארה וז"ל: פ"ז ) י"ג (שער

(שער  ע"ח  וע "ע עכ"ל. וכו', דז"א שבמצח הדינין כל מתבטלין ואז דיליה, מצחא בתוך  המוחין של בפנים דיליה במצחא ומאיר

הארה  נמשך עתיקא של הרצון המצח מבחי' ג"כ כן עתיקא, של בפנים מתפשטות  החוורתא שאותן כמו כי ודע וז"ל: פי"ג) י"ג

הוא  כי שלו"ם נקרא והיסוד הרצון, מצח נקרא ולכן דא"א, מצח תוך גנוז דעתיק  היסוד כי במ "א כמ "ש  והענין שלו, הפנים אל

דרצ"ב  באדר"ז  מ"ש ידעת גם הפנים עד וג"כ העינים, עד נמשכין ומשם במצח מתפשטין ואלו הנ"ל, נהורין שע"ו כל כולל

שלו  דעת כי בא"א, ג"כ יהיה שעד"ז  כנודע, באו"א אנפוי ואסהידו אנפוי ונהרין אנפוי אתפשטו דברישא הדעת  ממוח ז "א בענין



לנפשך  חכמה דעה ח

 íðîàå החסד לעולם דהנה להוסיף , יש

וממילא  דאמה, בפומא מתגלה

גם  מתגלה דא"א במצח הגנוז דעתיק  ביסוד 

בסוד  באוירא מתגלה ובתחילה דעתיק , החסד 

דהחסד  ונמצא במצח, מתגלה ומשם הדעת,

דעתיק  היסוד גילוי בכח באוירא מתגלה דעתיק 

דעתיק  החסד  כלל שבדרך ואף שבאוירא,

חסד  של נוסף  ענין יש מ"מ בגלגלתא, מתלבש 

באוירא  הגנוז  דעתיק ביסוד המתגלה דעתיק 

בספר  משקלאוו מוהרמ"מ דברי מתוך  הנראה (כפי

אדירים) הרעוא מים מתגלה זה ובכח ,

.å שבמצחא 

 äæáå הגר"א דעת  עם האריז"ל דעת לישב יש 

האר "י  לדעת דהנה י"גז "ל, שער (ע"ח

וגבורה פ"ו) בגלגלתא, מלובש  דעתיק החסד 

דעתיק  ותפארת  סתימאה, במוחא דעתיק 

ומלכות במצחא, דעתיק ויסוד דאוירא, בקרומא

הגר "א לדעת ואמנם בחוטמא. (ספד"צ דעתיק 

וגבורה פ"א) באוירא מלובש דעתיק  החסד 

ויסוד  במצחא, ותפארת סתימאה, במוחא

והנה  דפרדשקא. נוקבין  בב' בחוטמא ומלכות

דהיסוד  האריז"ל לדעת  דאף  ליישב, יש  לפמשנ"ת 

נמשך  הארתו הנה במצחא, מאיר  דעתיק 

החסד  נמשך וכאשר  וכיון המצח, שבתוך  באוירא

מאיר  הרי היחוד, בכח דאמה בפומא דעתיק 

היסוד  במקום באוירא הוא גם דעתיק החסד 

שם אשר הגר"א)דעתיק  שיטת  נעשה (וע"ד ועי "כ  ,

דעתיק  הגבורה עם דעתיק החסד של יחוד

תפארת בבחי ' חדש אור ומולידים שבמו"ס,

במצחא  דעתיק  התפארת מאיר  ועי "כ  דעתיק ,

ונעשה  לחוטמא, דעתיק  היסוד אור ומוריד  ודוחה

_________________________

מסוד  אנפוי ואנהירו דא"א, אנפוי עד מתפשט  הזה דעת  גם וא"כ דע "י, יסוד הגנוז  הזה הדעת  בתוך  אשר שלו במצחא הגנוז

עכ"ל. שבו, הדעת

דהא  אקרי, רצון קדישא בעתיקא דאתגלי מצחא וז "ל: במצחא שהוא דרעוין רעוא תיקון בביאור ע "ב) (רפ"ח  זוטא אדרא ועי'

דכל  רעוא דההוא) (נ "א דאיהו ובגין במצחא, דאתכליל יאה בסימא טורנא חד פשיט אתיידע , דלא לעילא סתים דא עלאה רישא

עלמין,רעוין  בכולהו אשתכח דרעוין רעוא אתגלייא דא רצון וכד רצון, אקרי מצחא האי בבוסיטא , ואתגלייא במצחא אתתקן

ואתכפיין. אתטמרן דינין וכל אשתכח, ברחמי וכולא אנפין דזעיר אנפוי ומתנהרין מתקבלין, דלתתא צלותין וכל

בכולהו  רחמין ואשתכחו דינין, כל ואתכפיין מצחא האי אתגלייא מתערין, דינין דכל עידן דהוא דמנחה דצלותא בשעתא בשבתא

ונייחין  באתריה, אשתכך ) (ס "א אשתקע דגיהנם אשא ואפילו לתתא, ולא לעילא לא דינא בלא שבת אשתכח כך  ובגין עלמין,

כללא  וכל מהימנותא כל דהא דשבתא, סעודתי בתלת למחדי נש  בר ובעי בשבתא, דחידו נשמתא אתוסף דא ועל חייביא.

עכ"ל. וכו', בהו ולמחדי דמהימנותא סעודתי תלת ולמיכל פתורא לסדרא נש  בר ובעי אשתכח, ביה דמהימנותא

בהאי  בטש לאתנהרא, מתתקן דהוה טורנא חד פשיט כד אתיידע , דלא דעתיקא דברישא סתימא רישא ע"א): (רפ"ט שם עוד

דאקרי  נהורא חד ביה ואתרשים מצחא, בהאי דא כבוסיטא וארשים ואפיק  נהורין, בכמה ואתנהיר ואתגלף, מצחא) (נ "א מוחא

רצון  ובהאי חסד, נוצר איהו ודא עלאה, חסד ואקרי בדיקנא, דמתישבא אתר ההוא עד בדיקנא, לתתא אתפשט  רצון והאי רצון,

ואכמ "ל. ע"א קכ"ט  רבא באדרא וע "ע עכ"ל. וכו', ומתכפיין דדינא מארי מסתכלין אתגלייא, כד

בפומא ו. גניז  החסד כי דא"א, מצחא שבתוך דא"א שבדעת דעתיק  ביסוד מאיר דעתיק  החסד וז"ל: מ "ז ) (סימן דוד חסדי ועי'

שלמטה  הרצונות  כל וכולל אצילות, פרצופי שבכל העליון הרצון הוא יען רעוין, דכל רעוא ונקרא הרצון, מצח נקרא ולכן דאמה,

אותיות  חסד נוצ"ר הנקרא דא"א דדיקנא הח' במזל מאירים משם דא"א, במצחא שהאירו הנזכר דעתיק  והיסוד והחסד ממנו,

וע"י  דא"א, במצחא להסתכל כח  בו יש  ועי"ז  דז"א, עיינין עד ומאיר דז "א, למצחא ומשם דאו"א, במצחא מאיר ומשם רצו"ן,

הדעת  ובתוכו דעתיק היסוד ובתוכו דא"א הדעת שבתוכו המצח מהארת מקבל יען נוק', עם להזדווג כח  לו יש הנזכר הארות 

עכ"ל. הזיווג, בחי' הם ודעת ויסוד דעתיק ,



תשע"ד דברים פר' ט של"ס

דעת דרך על שהוא חדשה התלבשות  בחי '

שממשיכים  היחוד  עבודת  בכח והוא ז"ל. הגר"א

הזיווג, בסוד דעתיק ליסוד  דעתיק החסד אור 

באופן  ההתלבשות  ונעשה חדש  אור  נמשך ועי"כ

יורד  והיסוד  דרעוא במצחא מלובש שהתפארת 

לחוטמא.

 åäæå ונגנז שעלה ע"ה, רבינו משה של הגדול הכח

דרעוין , רעוא בבחי ' העליון  ברצון  למעלה

באוירא  הגנוז דעתיק ביסוד גדול אור נמשך ובכחו 

ועי "כ  דעתיק , החסד  טיפת  שם היחוד ונמשך נעשה

נמשך  מזה אשר  במצחא התפארת בחי' ונולד

על  נעשה הענין גמר עיקר  ואמנם דרעוין. הרעוא

שהם  יהושע, בבחי' ודור  דור  שבכל התלמידים ידי 

ומגלים  רבינו משה של העבודה וגומרים ממשיכים

בכח  והכל שאת , ביתר דרעוין הרעוא בחי '

יכולים  בכחו  אשר  למטה, מהצדיק  שנשאר  הרשימו

הכניסה  בסוד הצדיק  של ענינו  לגמור  התלמידים

ישראל. לארץ

íéôúúùî ïéà íéîéä úòùúá äìéî  úãåòñá

'éçá àåäù íåéñ úãåòñá êà íéùðà 'é àìà

'éçá àåä éë óúúùäì  íìåë  íéìåëé  úøàôú

ùã÷îä úéá ïéðá

 äðäå מלובלין להגה"ק  זכרון ' 'זאת בספר  איתא

באב  בתשעה שחל שבמילה דאפי ' ז"ל,

זהו הנה יותר, ולא בלבד  אנשים י ' להזמין  צריך

להיות שצריך יסוד בחי ' שהוא מילה בסעודת רק 

שהוא  מסכת  סיום עושים כאשר  אך בצניעותא,

מלך  שהוא הק' התורה שהוא תפארת בבחי '

יכולים  אלא אנשים י' דווקא קפידא אין  הדר ,

אנשים. מי' יותר  אף בהסיום כולם להשתתף 

באמת הוא הדר שמלך דאף  עמוקים דברים והם

גוף  כי תפארת הוא בשורש  מ"מ דא"ק , יסוד 

ענין  הוא הדר  מלך ולכן  חשיבא, כחד  וברית

רק  ולעשות בצניעות  להיות  צריך שאין אחר

שהוא  סיום סעודת  כי ברית, סעודת כמו  בעשרה

מי ' יותר  יכולים תפארת בחי ' התורה של אור 

בחי ' הוא כי  כל, לעין להתגלות  ויכול אנשים,

במקום  הוא החורבן  כל כי המקדש , בית  בנין 

אין  התורה שהוא תפארת  במקום אך  הנה"י ,

ומוהר "ר  מפאריטש הלל שמוהר "ר וכמו חורבן,

הבעה"ת בשם מביאים ז"ל מהאמיל אייזיק

הצדיק  כי  המקדש, בית חורבן אין  רשב"י  שלגבי

הצדיק  בכח והכל עצמו, התיקון עולם בחי' הוא

בפומא  החסד טיפת  ממשיך  שהוא עולם יסוד 

יכול  וממילא החסד, מתגלה ידו  ועל דאמה,

התפארת להתגלות  ויכול גדול יותר  יחוד  להיות 

דעתיק  היסוד אור  נמשך  ועי"כ במצח, למעלה

לחוטמא.

 é÷éãöäî úå÷çøúä úîçî êùîð úåìâä  ìë

 úîà ÷éãöì úéãéîú úåøù÷úä éãé  ìòå úîà

'éçáá  ìë ïéòì àçöîá  úøàôúä øåà íéìâî

' äúåðáì ãéúò äúà ùàá'

ïéðòäå ה דכל שהתורה הוא בכח נגרם גלות 

נעלם  הצדיק של והאור הצדיק של

מקאזניץ המגיד  ישראל )וכמ"ש נר דהנה (בספר ,

להתקשר  יודעים שאין מחמת הוא ההסתרים כל

שם  כי  הגלות, שורש  והוא אמת  הצדיקי עם

הצדיק  בחי' והוא ביסוד ומתגלה יורד הוי"ה

והס"מ  לצדיקים, להתקשר  מוכרחים ולכן  אמת ,

ידי על אך לצדיקים, יתקשרו שלא זה על לוחם

התפארת בחי' להתגלות יכול לצדיק  התקשרות

ויכול  להסתיר , צריך  אין ושם מהיסוד, שלמעלה

רבינו משה ולכן  כולו , העולם כל לעיני להתגלות 

כל  היה וזה בתשובה, יחזרו העולם שכל רצה

אף  רבינו משה עם להתקשר לזה צריך אך ענינו,

כי בעבודתו, להמשיך  יכול ועי "כ  שנסתלק, אחר

את אף  אלא היסוד את  רק  לא מגלה הצדיק

בחי ' והוא במצח, הרעוא גילוי  בסוד התפארת

הגאולה  את מביאים ידו  שעל הוי "ה שם גילוי 

השלמה.



לנפשך  חכמה דעה י 

ä"éåää øåà  úåìâì åìà íéîéá íé÷éãöä  úãåáò

íééîöò  íéòåùòù ãåñá  çöîá äðåéìòä

äøåúä øåà úåéîéðôá úå÷áãä çëá úå÷ìàá

äùåã÷ä

åððéòå שכל אף האלו  בימים כי מלכותך, תראינה

החיצונים, ביחודים רק  עוסקים היו העולם

עסקו מלובלין  הרבי  כמו אמת הצדיקי  מ"מ

עתיד  אתה 'באש  בחי ' הפנימיים ביחודים

המזבח  לבנות  רק לא אלו בימים וצריך לבנותה',

אלא  ולמטה, מהצמצום היחודים בבחי' החיצון

הפנימי, מזבח בבחי ' דלעילא המקדש בית  לבנות

ולמעלה שמהצמצום הראשונה ההוי "ה (עי'שהוא

הרימון  פלח מדברי מטות פרשת חכמה דעה לעיל

שמות ) לפרשת דבר בהשמטות כל ולהעלות  ,

ולמטה  הצמצום כי באלקות , עצמיים לשעשועים

ההשתוקקות, דרך  שהוא השרשי, ו "ק  של דרך  הוא

בבחי ' שעשועים של דרך  הוא ולמעלה ומהצמצום

למעלה. הממטה בחי' ג"כ בו הכולל למטה, ממעלה

ø÷éòå ביסוד דעתיק  החסד לגלות הוא היחודים

המצח, בסוד דרעוין הרעוא בבחי ' דעתיק

של  השתוקקות של ביותר  העליונה הבחי ' שהוא

יסוד  מתגלה במצח ושם למעלה, דממטה הבחי '

הצחות של התענוג של החיות  שהוא דעתיק 

שממטה  החיבור לעשות  יכולים ועי "כ  העליונים,

יכול  ועי "כ  יחד , למטה ממעלה עם למעלה

בבחי ' ישראל, לכל אלא בעשרה רק  לא להתגלות 

התפארת בחי' מתגלה כי  חוצה, מעיינותיך  יפוצו

ויכולים  דרעוא, במצחא הוי"ה שם גילוי  בסוד

הבעש  דרך על לגלות  והוא העולם, לכל בחוץ "ט

כפי שיכול כמה אחד כל זו לעבודה שנכנסים ידי 

בבחי ' והג"ר הו"ק להשיג מדרגה ובכל מדרגתו,

שבו התורה בחי ' שממשיך  עד ישר, ואור חוזר  אור 

דבוק  כאשר כי במצחא, התפארת גילוי בחי ' שהוא

הש"ס , מסכתות ל"ו בבחי' עת בכל בתושבע"פ 

עד  בש"ס , שלומד ואות  אות  בכל ליחד  צריך

היחוד  אור  שהוא התורה אור  פנימיות שמתגלה

תפארת, דבחי ' הוי"ה דשם אלקות גילוי  בבחי '

יראו בעין ועין מלכותך  תראינה ועיננו  ומתגלה

צדק  גואל בביאת הימין קץ בחי' ציון  ה' בשוב

אמן . בימינו  במהרה ברחמים

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã'לגלות הסכים לא האר "י  הנה לנפשך' חכמה

היה  הוא כי  בלבד , למהרח"ו  רק הסודות

בחי ' בסוד  יסוד בחי' והוא יוסף, בן משיח בחי '

רק  בפירסום להיות יכול שאין  מילה ברית 

לברית אנשים י' רק להזמין אין  ולכן בצניעות ,

בן  משיח בחי' היה מהרח"ו  אך  אלו . בימים מילה

בסוד  כולו  העולם לכל לגלות  יכול היה והוא דוד,

להתגלה  שיכולה התורה בחי' שהוא תפארת בחי '

שיכולים  ז"ל מלובלין  הגה"ק שאמר  כמו כל, לעין 

אך  אנשים. מי' יותר אף  מסכתא לסיום להזמין

ולא  של"ב, בשנת האר"י ונסתלק  זכינו לא בעוה"ר 

אור  מגלה היה שאז  של"ה עד התיקון  לגמור  הספיק 

בכל  הק' התורה אור גילוי  בסוד  כל לעין  ההוי"ה

כי משל"ג לביתה תירא לא אמרו זה ועל חלקיה.

בחי ' הוא 'שנים' ותיבת שני "ם, לבוש ביתה כל

שני בחי' והם צדיקים, שני שהם פתח, עם שניים

ביחוד  שדבוקים ידי על כי משיחין, דתרין  הגילויים

לגלות הכח את  יש  התפארת ידי  על הנה הפנימי ,

מהצחצחות גילוי שהוא מצח בבחי' הכתר  את 

כאחד , למעלה וממטה למטה דממעלה העליונות

יכולים  תפארת בבחי' הק' התורה אור ידי  על כי

וזה  התיקון , ולגמור כולו העולם לכל האור  לגלות

כי כולנה' היו  עלי איננו  ושמעון  איננו 'יוסף  סוד

עד  הי' לגלות צריך  היה והוא עקב י ' סוד הוא יעקב

העקביים. בחי '

àéäå' אור להמשיך  יכולים דעי"כ לראשך ' כתר

'נצור  העליונות . הצחצחות שהוא הכתר

ש' הוא שבת  כי קדשך' שבת שמור קדושך  מצות

יעקב  שהוא ש ' בסוד  חג"ת חיבור  שהוא ב"ת 

ולכן  הק', המלכות שהיא בת עם אבות , מג' הכלול



תשע"ד דברים פר' יא של"ס

שבת, סעודות ג' מעולם החסיר  שלא רשב"י אמר

בעקבתא  כי הק', השכינה הוא עין  והבת

הק' התורה בכח היחוד  לגלות  צריך  דמשיחא

שהוא  אבינו  יעקב פנימיות  ולגלות תפארת , בחי '

שיהיה, ה'וא ש 'היה מ'ה בסוד  רבינו משה בחי '

ממילא  רבינו , משה שהוא מעיר אחד  ובזכות 

יתחברו, משיחין  התרין שהם ממשפחה שנים

משה, הוא פנימיותו אשר  יעקב של האור ויתגלה

צדק  גואל בביאת  מלכותך  תראינה ועיננו 

אמן . בימינו במהרה



לנפשך  חכמה דעה יב 

חדתין  נשמתין
תשע"ז מטו "מ פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú î"åèî  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

íéãùä é"ò  åùòð  íéàèçä ìëù øøáúé  ì" úòì

ïéðòá [ àשעעל"ט בשבוע שהבאנו (נשמ"ח מה

מז-מח) אותיות  פנחס דבריפר' את 

וישב האריז "ל פר' הליקוטים ובספר ע"א קיג דף (בע"ח

לח) יכולים סי' שהיו  עקיבא ורבי המלכה אסתר  על ,

המפורש )להפריד בשם השבעה את(ע"י ולהוציא

גוף  בתוך  השד ונתלבש  גופם מתוך (והלךהשד 

סרקו  ר"ע אצל  וכן לאחשורוש אסתר שבדמות השד

בו  ששלט הזה הגוף את  ברזל של  במסרקות  הרומאים

וכו') הרה"ק הנחש מש "כ את  בזה הוסיף ,

בנ"י כל כשיעשו  המשיח ביאת שאחרי מאיז 'ביצא

כל  בנ"י מתוך יתפרדו  חטאיהם כל על תשובה

שכל  למפרע יתברר ואז  בהם שהיו  השדים

ולא  שבתוכם הרעים השדים ידי על נעשו  העוונות

ישראל. בני  ידי על

 àáøã àéð÷ã äùòî

êéîñäå [á דרבא קניא של המעשה את  לזה

בגמ' ע"א)המובא כה דף  (נדרים

הנפקד  וכפר  כסף  חבירו  אצל שהפקיד  יהודי שהיה

בית וכשחפצו  למפקיד, הכסף החזיר  שכבר וטען 

הכניס  שבו חלול קנה עם הנפקד  בא להשביעו  דין

שיאחז  למפקיד אמר השבועה ולפני הכסף כל את 

בידו  הקנה את  בשעתלו בידו בס"ת  לאחוז יוכל  (למען

שהחז השבועה) לשקר הנפקד ונשבע הכסף , יר 

הקנה למפקיד  את לאחוז למפקיד שנתן שבזה (וסבר

שנשבע  לו נחשב אין השבועה בשעת בידו הכסף עם

שהיה לשקר) בקנה הכהו  כעסו  ברוב והמפקיד ,

בו טמון שהיה הכסף  ונתגלה הקנה ונשבר  בידו 

על שלא השבועה בשעת  בי"ד  שיאמרו תיקנו (וע"כ

בי"ד ) דעת על אלא אותך משביעין אנו .דעתך

 ãù ìù åîùë  ì"ðä éàîøä éãåäéä  íù

 äðäå [â ג )במדרש ו, הנפקד (ויק "ר ששם מצינו 

ומצינו תמליון , בר  היה הנ"ל הרמאי

ע"ב)בגמ' יז דף  שד ,(מעילה של שם הוא זה ששם

זה  שיהודי זאת סיבבה העליונה שההשגחה וי"ל

ענין  על לנו ולרמז להורות  שד, של בשם יקרא

[שכל  שקר שבועת  של החמורה שהעבירה הנ"ל

'לא  הדברות בעשרת הש "י  כשאמר נזדעזע העולם

שבועות  במס' הגמ' כדברי  ע"א)תשא' לט ],(דף

[ויצאה  האדם על השד התגברות  ע"י  נעשית 

שכל  כולו, הכלל על ללמד  הכלל מן  זו עבירה

השד ]. בהתגברות נעשות  העבירות

 ø÷ù  úòåáùá ïéðòä äæ æîøðù éîéðôä  íòè

 à÷ééã

ùéå [ã הנ"ל ענין  שנרמז  בזה פנימי טעם לפרש 

ע"פ  שקר שבועת של זו  בעבירה דוקא

הז "ת אל שייך  השבועה שענין בקבלה המובא

המלכות ספי' אל שייך שהשבועה וכמובא דמלכות,

שבעה) לשון שבועה – השביעית  והיינו(ספי' ,

הוי"ה, שם של אחרונה בה' פוגמת  שקר  דהשבועת

המלכות, של הבלים בז '

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  מטו"מ פרשת דא"ח יג ליקוטי 

 äðäå' בחי הם המלכות  של הבלים הז ' אלו 

שהם  שבגוף , נמוכה היותר המדרגה

דגרמא דההבלא הפנימי האור שבתוךבבחי' (הבל

נקראתהעצמות ) ולכן הגוף, חיות עצם שהם

עצם  בחי ' שהם עצמו', 'המלך בזוה"ק השבועה

הנ"ל השד עמידת  מקום הוא ששם (שהשדהחיות,

הגוף ) של והנמוך  החיצוני החלק  בבחי' ואדוק ,תפוס

יותר  ניכר  שקר שבועת של זו בעבירה דייקא וע"כ 

שבאדם. השד  מאחיזת העבירה שנמשכת 

 êàìîì ãùä óà êôäúé  äáåùúäã 'áä áìùá

ùåã÷

ùéå [ ä הנ"ל מאיז 'ביצא הרה"ק דברי  על להוסיף

התשובה  ע"י  יתגלה שלעת"ל שמש"כ 

הוא  השדים, ע"י  נעשו והחטאים העבירות  שכל

אח"כ  אך  התשובה, של הראשון בשלב דייקא

שבבנ"י השדים חלק אף  הרי יותר  בנ"י כשיתעלו 

קדוש , למלאך  השד  בחי ' ויתהפך  ויתקנו , יתהפכו 

לעת "ל  שיתהפך  עצמו הס"מ על אף  המובא [בבחי '

ואז  'שד"י' השם הפיכת  ובבחי ' סא"ל], ק ' למלאך

ולמצוות לזכויות  יתהפכו שהעוונות  .áנזכה

äòåáùä øéúäì íéëøöðä úåéðçåøä úåãîä 'â

 äæ [å.' ä äåéö  øùà  øáãä ע"פ בזה פירש 

פרשתן)המדרש לאדם (בריש  להתיר  שכדי 

ג' בידו  שיהיה צריך שבועה לעשות רשאי  שיהא

בפס ' המובאות כ )המדות י, אלקיך (דברים ה' 'את 

להשבע, תוכל ואז  תדבק' ובו  תעבוד, אותו תירא,

ושם  יג , ו, בדברים ולעיל שם, עה"פ ברש"י גם (והובא

וצ"ע) תדבק ', ד 'ובו המדה מובאת היא לא זו  ואזהרה ,

המדרש  שם שמביא וכמו  אמת, שבועת  על אף

נחרבו שכולם עיירות  אלפים ב' היו המלך  שלינאי 

אמת , שבועת ג 'בעוון  את לנשבעים היה שלא (היות

הנ "ל ) .מדות 

 úåðúî 'â íò úåøåù÷ä  úåéðçåøä  úåãîä 'â

 úåáåè

 äðäå [æ אמת תרל "ג )השפת מחדש (בפרשתן

הנ"ל  הרוחניות  המדות  ג' את ומקשר 

במדרש  שנזכרים הטובות  המתנות  ג' עם

ועושר , חכמה לגבורה שזכו גד  בני אצל בפרשתינו

האמיתית ומבא  היראה שמעלת השפ "א ('אתר

תירא') לוה"א שאין  היטב האדם שיודע ע"י  היא

כמ"ש  שמים, יראת נותן  וזה ית ', ממנו  רק  חיות 

י)חז"ל יב, וכן (בר"ר השי "ת מפחד נקרש שהרקיע

לאמיתו ה' בהם הירא שנאמר ואיוב ויוסף  (כאברהם

המדרש ) כמ"ש  אלקים בכל יראי נכללת  היראה הרי ,

היא  והיראה גופם. כל חיות  והיא בגופם, מקום

ספי ' כנגד היראה שענין [כידוע הגוף  תיקון

המלכות], שכנגד הגוף  את שמתקנת  המלכות 

היינו – הגבורה מעלת  בחי' ישנה זה וכנגד

ורק  כלל, מעלה אינה לבדה הגשמית  הגוף  דגבורת

דתיקון  הרוחני האור  עם שמקושרת הגוף  גבורת 

כנ "ל )הגוף היראה מעלת למעלה.(ע"י נחשבת

 úìòîå  äîëçä  úðúî ãâðë äøåáâä úìòî

 øùåòä úðúî ãâðë  úå÷áãä

 úìòîå [çתעבוד ')העבודה כנגד ('ואותו היא

מוסיף  שהאדם (אחר התוספת

היראה) ע"י הגוף את  דרכים שתיקן ובשכלו  בחכמתו 

_________________________

יבוקש ב. ההוא ביום נ ) (ירמיה וזה וזל"ק  ואיננו', ישראל עון יבוקש ההוא 'ביום עה"פ כב) סי' (קמא הליקו"מ רביה"ק וכדברי

מעברות  נעשה ויהיה ע"ב), פו יומא (עיין זכיות נעשין זדונות התשובה ידי ועל תשובה, כולו יהיה לעתיד כי ואיננו, ישראל עון

ממנו  לעשות כדי עון איזה עוד לוקחין איך ישראל, עונות אחר אז ויחפשו יבקשו כי העונות , אז  יבוקשו כן ועל תורה, ישראל

בחינות  שזהו התשובה, ידי על לזכיות נתהפכין העונות  ששם סוף, באין היינו באין, נכללין העונות  כל יהיו כי ואיננו, תורה.

מהעבירות  נעשה יהיה התשובה ידי על היינו בעונך ", כשלת  כי וכו', ישראל "שובה י"ד) (הושע  וזה הנ "ל, העליה' תכלית 'ירידה

עכל"ק . וכו'. כנ"ל התורה, שהוא מכשלה, בחינת 



לנפשך  חכמה דעה יד

והשכל  הנפש תיקון והוא הש"י, את לעבוד  איך 

כנגד והוא äîëçä שבאדם  úìòî.

úìòîå תדבק ')הדבקות מצות('ובו ע"י  הוא,

חז"ל  שהקשו  מה ידוע שהלא הצדקה,

הוא, אוכלה אש  הלא בה' להדבק  אפשר איך 

ע"י דוקא בהש "י  לידבק דרך שיש  השפ"א ומבאר 

של  מממונו שהוא הצדקה שע"י  והיינו ממון ,

מטבע  זאת ובכל ממנו שחוץ דבר  שהוא אדם

הממון  את האדם שנותן  וע"י בו, לידבק  האדם

הממון  את האדם ונותן  הש "י , מצוות  עבור 

בממון , מלהתדבק עצמו  ומניח להש "י  בו שנדבק

איך  [וצ"ב בהש "י , להתדבק  יכול זה ידי על

חז "ל ביאורי עם השפ"א ביאור קושיא מתאים (על

הוא) אוכלה דאש הדבק הנ "ל  או חז "ל שתי'

וב  מה בחכמים במידותיו , הדבק  או  תלמידיהם,

וכו']. רחום הוא

 êãàî ìëáå êùôð  ìëá êááì  ìëáã úåðúîä 'â

 äæáå [ èהרוחנית שמדה השפ"א מבאר

המתנה  כנגד היא דהדביקות

[שרק  כדבעי  צדקה האדם ממנו שעושה דהעושר 

משא"כ  טובה, למתנה עשירותו  נחשבת אז

כלל  אינה כדבעי  צדקה ממנו נותנים שאין  עושר

לבעליו שמור  עושר  יש  דאדרבא טובה, מתנה

צדקה  ממנו מפרישים שאין העושר  והוא לרעתו ,

הם  מדות הג' דאלו  אמת  השפת ומסיים כדבעי ]

מעלת  [שהוא לבבך  בכל áìáù כנגד äàøéä,

óåâä שכנגד  ïå÷éú שכנגד , äøåáâä úðúî,

הלב  גבורת ע"י היא האדם גבורת  שעיקר 

רביז "ל רמט)כמש"כ  סי' קמא, נפשך (לקו"מ ובכל ,[

מעלת  ä '[שהוא úãåáò ידו ùôðäשעל ïå÷éú

שבאדם, äîëçä והשכל úðúî מאדך ובכל ,[

מעלת  úðúî [שהיא ,ïåîîä ïå÷éú ,úå÷áãä

øùåòä.[

åéúåðúî  ìëù ãéîú øéëäìå øåëæì êéøö  íãàä

 é" ùä úàî

 äðäå [éהמתנות אלו  כל לקבל שזכה מי אף

שישארו שלהם הקיום הרי  טובות 

רק  זה פתאום, לפתע ממנו ילקחו  ולא אצלו המה

במתנת לו נתון שהכל עת בכל ומכיר  שזוכר  ע"י 

וידועים  ח"ו, עצמו  בכח ולא ה', מאת חינם

כשלו שלפתע עשירים על רבות מעשיות

מעשיות כו"כ ידוע וכן הרגל, את ופשטו בעסקיהם

חכמתם  את ושכחו  שאיבדו  גדולים חכמים על

ה"י. בדעתם ונשתבשו 

øéëæäå]'ר הרה"צ את זצ"ל מורנו  פריינד  אשר

זו נקודה ומדגיש  תמיד  מעורר  שהיה

ברחמי תלוי כולו שכל לזכור  תמיד צריך שהאדם

כל  בורא רק עושה והכל כלום, אינו עצמו והוא ה',

לכל  ויעשה ועשה עושה לבדו שהוא עולמים

חז"ל  לדברי  הנ"ל הרה"צ מציין  והיה המעשים,

עבודה  יעבוד שלא ע"ע התפלל ע"ה המלך  שדוד 

שלא  ה' לרחמי  זקוק  עצמו  מצד  שהוא שידע זרה,

עבודה  של שבחמורות חמורה לעבירה ויפול יכשל

ה', מאת  רחמים זה על וביקש כה"גזרה (ויוחנן

את אחת בבת  ואיבד גדולה בכהונה שנים פ' שימש

דורדיא  בן אלעזר לר' אחת בשעה הכל  ועבר הכל,

תשובה, של אחת  בשעה כה"ג יוחנן של עולמו כל שקנה

האריז"ל בדברי ].)â כמובא

_________________________

שאין ג . מיתה בשעת  בתשובה ששב במי איירי פשע. נשוי אשרי משכיל לדוד לב), סי' (תהלים הפסוקים בשער האריז"ל ז "ל

שלא  אחר וקשה וכו' מתשובה שמת  דורדיא בן ר"א כענין לבד פשע  נשוי הוא תשובתו בהרהור אלא מצוה שום לקיים זמן לו

הנעשה  לבוש לו יהיה לא אם שמה ליכנס יכל אדם שאין יתכסה במה וגם רבי שם לו בא ומהיכן לעה"ב בא האיך מעש"ט סיגל

ימיו  לסוף פגם הא' שבפעם וכמו צדוקי נעשה ולבסוף בכה"ג שנה פ' ששימוש  כה"ג יוחנן גלגול זהו אלא בזוהר כנזכר ממע "ט 

לקחו  שנים בפ' סיגל אשר המע"ט בכל כ"ג יוחנן שעשה הלבוש והנה בתשובה שב ולבסוף רשע היה ימיו שכל בפ "ב תיקן כן



תשע"ז  מטו"מ פרשת דא"ח טו ליקוטי 

åìà ìëì  íåé÷ä –––– ' ä äåéö øùà øáãä äæ

 úåáåè  úåðúîäå  úåìòîä

 äæáå [ àé נדרים בפר' כאן  מדוע לפרש יש

אשר  הדבר 'זה מודגש  ושבועות

אלו רק  הם להשבע שמותרים שאלו לרמז  ה'', ציוה

הנ"ל  הטובות מתנותיהם שכל עת בכל שזוכרים

להשבע) להם מותר ש 'זה (שבכוחם מחמת  הוא הכל ,

הכח  להם הנותן  הוא שה' ה'', ציוה אשר הדבר 

שישמרו עת  בכל מצוה אשר והוא חיל, לעשות 

ומאיר  ברור והדבר הטובות, המתנות אלו אצלם

המאירה אספקלריא בבחי ' הדבר להם זה (בבחי'

המאירה  אספקלריא על שמרמז חז"ל  שדרשו

קיום דמשרע"ה) שלהם הטובות  למתנות  יש ועי "ז  ,

כנ"ל. להישבע להם מותר  ועי "ז והעמדה

 àìà íåé÷  íäì ïéà  úåéðçåøä úåìòîä íâ

' ä äåéö øùàë

ïáåîëå [áéאלו שכל הנ"ל השפ"א מדברי 

עשיר  גבור של טובות  המתנות 

גשמיים  ועושר  חכמה גבורה על רק קאי  לא וחכם,

'אל  הפסוק  וכדברי לכלום, באמת  נחשבים שאינם

לכל  שזכה מי אף אלא וגו'', בחכמתו  חכם יתהלל

שהוא  כנ"ל היינו  באמת , בפנימיותם המעלות אלו 

התורה"ק  בחכמת  וחכם יצרו, את  הכובש גיבור

את ומחזיק  צדקה הנותן  ועשיר  ובעבודה"י,

ממונו, ע"י התורה אם מוסדות 'כי הפסוק  סיום (בבחי'

אותי') וידוע השכל המתהלל  יתהלל  אף בזאת הרי ,

אלו של והעמידה הקיום שכל לדעת עליו  הוא

תמיד  שיזכור  ע"י רק  הוא הנ"ל, הנשגבות  המתנות 

מתגאה  ואין  עליו, הגדולים ה' וחסדי  ברחמי  שהכל

אלא  ח"ו, העצמי בכוחו  הצלחתו  תולה ולא בהם

ובזה  לו , יכול אין עוזרו  הקב"ה שלולא תמיד זוכר 

והמתנות הרחמים המשך עצמו על להמשיך זוכה

בחז"ל  אי ' הרי  המתגאה [אך ה', מאת והמעלות 

מאבד  עשיר  ואם מסתלקת חכמתו  חכם שאם

ה"י]. וכו ' עשרו

 úéðçåøä ' ä çåøî úéîùâ  äçìöä  çë  ìë

äðåéìòä

øéëæäå [âé(אגב המו "נ(בדרך  דברי (ח"ב את 

אצל פמ"ה) שמצינו שכמו שמבאר

ה' רוח עליו 'ותצלח עליו  שנאמר הגיבור שמשון 

שבגוף  גשמי וכוח גבורה שאף  מזה וחזינן  וגו',

רוח  של עליונה רוחנית  השראה ע"י נעשית  האדם

גשמית הצלחה כל ה"נ הרי הגיבור , על ששורה ה'

לאדם וכדו')שיש  בעסקיו שמצליח זה (כגון הרי 

_________________________

נתנה  ר"א שעשה הרע  הלבוש  וגם כ"ג יוחנן שהוא החוטא לבוש לו שלקח חטאה כסוי וז"ש  מפ "א אליו ראוי היה רב ושם ר"א

א' בגלגול א' שבפעם טוב יותר אבל הא' החוטא לקחו העבירות של שלו כסוי כי חטאה כסוי מ"ש כיון זה אל גם כ"ג, ליוחנן

חשובים  ויש  צאני ואתנה כתיב שעליהם כצאן שהם בישראל יש כי אתם אדם כמ "ש  אדם נק ' שזה אדם אשרי בוז "ש טו היה

היה  לא ואם ישראל נשמות אלא היו לא  בו שנכללו הנשמות  כל הראשון אדם את  הקב"ה כשברא והנה אדם, שנקראים יותר

נשמותיהם  כלולין היו לבד ישראל אתם אדם וזהו או"ה ניצוצות  בו נתערבו שחטא ואחר לעולם יוצאין האומות היו לא חוטא

עשה  אשר המצות  בלבוש ומתכסה חטא לא שמעולם ראשון בגלגול אפילו עון לו ה' יחשוב לא אדם אשרי וז"ש  באדה"ר,

רמי' בו אין הלבושים בעצמו שעשה זה אבל הנ "ל, דהלבושים בחליפין רמי ברוחו יש  הראשון כי רמיה ברוחו ואין וזהו לעצמו

כ"ש  לנו עשה כחטאינו לא כי ית' דרכו זה שאין חטאתי' בכל כפלים הדין מדת  לקחה כי אמר והב' הא' בגלגול החוטא ועל כלל

הם  שהב"פ לבד חטאתיה בכל רק כפלים אין הנשמה בערך  אבל ג"כ הא' גוף  חטאת שסובל הגוף  בערך פי' אלא כפלים להפרע

מיראה  או מאהבה שב כשהוא זכיות  או שגגות  זדונות לו נעשו השב כי יומא במס ' דרשב"ל מימרא אי לפרש  עוד ואפשר שלו,

עליו  אין מאהבה השב אבל חשבון עליו יש עדיין מיראה כששב שגגות  חטאה כסוי ונעשו זדונות  שהם פשע נשוי אשרי וז "ש

שבערמה  נמצא שב לא היראה מפני לא שאם מזה גדול רמיה לך  אין מיראה שהשב רמיה ברוחו ואין זכיות , נעשה שכבר חשבון

עכל"ק . מאהבה. משא"כ שב גדולה



לנפשך  חכמה דעה טז 

הפסוק  [וכדברי לסייעו עליו  ששורה ה' רוח מחמת 

חיל' לעשות כח לך הנותן הוא כי ה"א את  'וזכרת 

נכסין ', למיקני עיטא לך  יהיב הוא 'כי ובתרגום

שהכח  ולפרש להדגיש הרמב"ם כוונת  ולכאו '

גשמי כח רק  אינו ה' לפרששנותן אפשר שהיה (כמו

הנ "ל ) הפסוק  את  לאדם בפשטות משפיע הקב"ה אלא

רוחני עליון  ואור כח העליון בשורש מקודם

לפעמו', ה' רוח 'ותחל  עליו שנאמר בשמשון (וכדחזינן

וכדו') נבואה של  אלקית  רוח של  לשון הוא ה' ,שרוח

הכח  למטה ממנה ויורד  משתלשל אח"כ שרק

הגשמית וההצלחה דברי והגבורה מעין (והר"ז

היא  בשורש  ה' שברכת כד , סי' קמא בלקו"מ רביז"ל

השכל ברכת  מצטייר ואח"כ  רוחנית שהיא השכל  ברכת

גשמי) כלי ציור שההצלחה לתוך  מזה ידע וכשהאדם ,

אלקי מאור  ומשתלשלת  נובעת  שלו הגשמית 

ליפול  שלא יותר נקל לו יהא עליו , השורה רוחני 

ויהא  וגו', ידי ועוצם כוחי לבחי ' הגשמי לבוש  ע"י 

שורשה  אל הגשמית  הצלחתו  את להעלות בנקל לו 

בהש"י]. ידה על ידבק ועי"ז  הרוחני

 ð" åî øôñ íéìåãâä  íé÷éãöä åãîì êéà

øéëæäå [ãé(במקו"א כבר שרביז"ל (מש"כ שאף 

דיברו צדיקים הרבה ועוד 

לאנשים  המו"נ ספר לימוד  נגד  יתירה בחריפות 

מתלמידי גדולים צדיקים כו"כ מ"מ כערכינו, קטנים

הק ' הרה"קהבעש"ט יוסף , יעקב התולדות (כגון

נכדו  עם יחד שלמד התניא ובעל  מקאריץ, מוהר"פ

ועוד ) השילוח המי חיים, הדברי הספר ,הצ"צ, למדו

למדוהו ולא הסוד  בדרך  ללמדו בכוחם שהיה היות 

שלו החיצוני בלבוש  נראה שהוא בדרךאיך  (שהוא

אסור) שזה השכלית  בספר החקירה בזה [וכמש "כ ,

אש קנו)נהרי  אות זי "ע (ליקו"ד  מז 'עליחאוו  מהרה"ק 

ז"ל  הרמב"ם ספרי  קדושת גודל על דיבר  וז "ל, הי "ד ,

הלכות כל וקבע חז "ל לדברי מתבטל הי ' ואיך

יודע  הי ' בודאי  תורה. משנה הק' בספרו  התורה

בשני הנאמרים הדברים של וסודן  עומקן

טהרות בהל' הלכות  איזה לנו  והראה התלמודים

תורה  בדברי הצפון  ידע לא הרמב"ם אם ואמר ,

מאד  הנראים בספרו אלו  הלכות  שיביא א"א

בדברי שאל אחד  תלמיד אנושי . לשכל רחוקים

ר' רבינו שכתב נבוכים מורה ספרו  על השגות 

בודאי רבינו לו  ענה הקודש  בעבודת גבאי  בן מאיר 

ז "ל, גבאי בן  מאיר  רבינו דברי צודקים הנראה לפי

מן  יותר עמוקים ז "ל הרמב"ם דברי  כי  תדע אבל

געוועזען  משיג האט גבאי בן מאיר ר' הללו השגות 

אבער  הנראה, מובן  דעהם לויט רמב"ם דעם אויף

מען  ווי טיפער  נאך  געוועזען  איז רמב"ם דער 

נכתבו הרמב"ם דברי  שכל והיינו עכ "ל. זעהט.

לסודות ומכוונים וברוה"ק  השכינה בהשראת 

שגם עליונים, נראה הנ"ל מז'עליחאוו הרה"ק  (ומלשון

אליהם, וכיון הפנימיים מהסודות  ידע עצמו הרמב"ם

ש נידון במקו"א)והוא בזה (שכ ' ידע לם האם שנחלקו

שלא  כהסוברים נימא אי  ואף הסוד , תורת  הרמב"ם

טעמי אל רק  כיון  והוא הסודות , הרמב"ם ידע

בכתיבתו השכינה עליו ששרתה כיון  מ"מ ההגיון,

אל  פנימיים רמזים דבריו בתוך  ומונח מרומז

הסוד)]. שע"פ  האמיתיים טעמים

äîëá  í"áîøä éøáãî  ì"ðä ïéðòì  úåúëîñà

 úååöî

ïëå [åè ממש "כ לזה וראיה אסמכתא הסמיכו 

טעם  בידו  שאין במו "נ הרמב"ם

רבינו מש "כ לזה והסמיכו  הפנים, לחם למצות

נעלם סוד  בה שיש הפנים לחם על (וכמו האריז "ל

דבתריסר  טעמי לן 'יגלי האריז"ל  דרבינו בפייט שנאמר

העליונים נהמי') נימין  דהי "ב בסוד שהוא והיינו ,

הוא  שהכתר – הכתר  סוד שהוא – דא"א דברישא

הרמב"ם גם וע"כ  ונעלם, טמיר עליו אור  (ששרתה

הק ') ספריו בכתיבת השכינה והשראת  כתב רוה"ק 

שהוא  כנ"ל ומרומז הפנים, דלחם הטעם ידוע שאין

טעם  על הרמב"ם מש "כ וכן  ונעלם, טמיר  סוד

הישנים  האדם בני את להעיר שופר  מצות

הפנימי לסוד מכוון זה הרי  הזמן , הבלי  בתרדמת

הז"א  את  ולהקיץ להעיר שהוא דהשופר  העליון



תשע"ז  מטו"מ פרשת דא"ח יז ליקוטי 

בספרי פירשו  וכן  לדורמיטא, שנכנס העליון

דהרמב"ם  ההגיון מטעמי  רבים עוד  הנ"ל צדיקים

שע"פ  הפנימיים הטעמים כנגד מכוונים שהם איך 

הסוד .

 úà  ùøôì  ååàùèàâàøî ïåàâä çúôù çúôä

 ãåñä ÷îåò  ô"ò ñ"ùä

øéëæäå [æèזצ"ל מראגאטשאוו (שהיה שהגאון 

וכמו  הרמב"ם, בתורת הרבה דבוק 

הלימוד שיטת  כדרך הוא לימודו שדרך  שאמר

יסודותדהרמב"ם) ע"פ הש "ס עמקות  את  פירש  ,

במו "נ כשר שנתבארו מנדל  הרב בזה שהאריך  (כמו

הראגאטשאווער) תורת על כתב בספרו הרמח"ל וגם ,

חכמת דרך ע"פ הש "ס עמקות את לפרש  שאפשר 

במו"נ )ההגיון הרמב"ם דרך שאין (שהוא האמת אך  ,

זו , בדרך היא שלימות ההגיון חכמת דרך  (שהלא

הגשמי  השכל על רק שמיוסדת  שלימה, שאינה חכמה

שלם) שאינו להמשיך האנושי צריך  שכנ"ל אלא ,

ע"פ  ההגיון חכמת כל את ולפרש ולהתעמק

הסוד תורת  לבושעמקות רק הוא ההגיוני (שהשכל 

הסוד ) תורת של  האמת חכמת על יוכלוחיצון ועי "ז  ,

שבש "ס  הראגאטשאווער ביאורי כל את לפרש

מפאנו הרמ"ע בזה שהתחיל וכמו הסוד, בעומק 

הגר "י וכן  הסוד, עומק ע"פ  הש"ס  סוגיות  את  לפרש

מאמרים כו "כ  כתב לאחרונה)ענגיל לפרש (שנדפסו

את למצוא דרך  יש וה"נ הסוד. ע"פ  הש "ס סוגיות 

של  והכללים ההקדמות ע"י שבש"ס  הסוד עומק 

הם  הש "ס בסוגיות  שביאוריו הראגאטשאווער,

את ידם על ולגלות ולהתעמק  להמשיך טוב פתח

דרגתהסודות בחי' איזה כבר עשה שבביאוריו (שכיון

את הראגאטשאווער שגילה הש"ס לסוגיות הפשטה

הרבה  את  המחבר הפנימי והשכל  ההגיון נקודת עומק 

פתוח  פתח זה הרי אחת , פנימית  לנקודה הש"ס מסוגיות

בנקודה  הטמון והסוד האלקי האור את זו בנקודה למצוא

דרך ע"פ בש "ס רבות  סוגיות  לבאר אפשר יהא ועי"ז זו,

הסוד ) .עומק 

ìù áâùðä  çëä àåä  íéøãðä  úåãåñî 'à

íãàä  äôá úåæåðâä  úåéúåàä

' øôá [æéíéøãð האריך זי "ע מוהרנ"ת ג"ע הנה

הפלא  ענין  לבאר  הנדרים, בסוד הרבה

היוצאות האותיות ע"י להחיל האדם בכח שיש  איך 

מותרים  שהיו  דברים על חמור  איסור  חלות מפיו 

והאותיות התיבות ע"י ועכשיו לגמרי, מתחילה

הדברים  ככל חמור איסור עליהם חל מפיו שיצאו 

והסודות מהדברים ואחד  שבתורה, האסורים

כ"ב  סודות הוא הנדרים של הגבוה מענין שחזינן 

סודות בהם שיש האדם, בפה שגנוזות  האותיות 

משתלשלת הקבלה חכמת  שכל ונסתרים רמים

דהאותיות הרמים הראשון מהסודות (שהעולם

בכתבי והע  הקבלה בתורת  עליו שמדברים ביותר ליון

כ"ב  ונצטרפו נארגו שבו המלבוש עולם הוא סרוג  מהר"י

שהוא  העליון למלבוש  שערים ברל "א התורה אותיות

בארוכה  שמבואר וכמו העולמות  דכל  הכללי הכתר

המלבוש ) עולם .בדרושי

 úåéúåàä ãåñá  äìá÷  ô"ò  íéëøã äùîç

øîàå [çéנמרץ)בזה הקבלה (בקיצור שבחכמת ,

איך  דרכים חמשה בכללות  מצינו

האותיות  סוד את  דרכים לפרש הה' אלו לחלק (ויש 

כדלהלן) אלקות נשמות, עולמות, של בחינות ,לג'

(àíéìëä êøãזו שלדרך בכ"ר , דאי"ק דרך  הוא

וכמש "כ  דהי "ס, הכלים כנגד  הם האותיות הרי 

האותיות  סוד  למאמר בהקדמה החכמה בזה (ים

העתקה) תשסח האותיותשנת  כל הרי זו ולדרך ,

דהי "ס  הכלים ג' על ג 'מרמזים יש מהספי' א' (שלכל

ספי', לכל אותיות  ג ' שהם וחיצון, אמצעי פנימי כלים,

וכו') הא' לספי' בע"ח אי"ק  באריז "ל מובאת  זו  ודרך  ,

כז) בחי '(שער כנגד היא הראשונה זו  [ודרך ,

האלקות'עולמות' על  המלבישים דהי"ס (שהכלים

החיצוניים  בי"ע עולמות  ג' על גם מרמזים דהי"ס

דרך על מיוסד התמונה ספר וגם האצי']. על  המלבישים

בו) שמעמיק (למי .זו



לנפשך  חכמה דעה יח

(á' בבחי האותיות איך úåîùðסוד  היינו  –

שנשברו המוחין  בחי' על מרמזים שהם

דמוחין) ב"ן דמוחין)ונתקנו(בחי' מ"ה והיינו(ע"י ,

על האותיות מרמזים úåøåàä מקודם êøã

åäåúã(דמוחין ב"ן שהם והיינו(שנשברו

המוחין  של הב"ן חלקי על מרמזות שהאותיות

הבריאה) בראשית הידועה בשבירה ולדרך (שנשברו ,

אותיות של לחלוקה האותיות מתחלקים הרי  זו

ג"ץ שנשברו)שעטנ"ז  הז"ת ספי' כנגד  (שהם

חי "ה בד "ק דאבא ואותיות אחוריים כנגד  (שהם

סופר 'ואימא) 'מלאכת ואותיות  כנגד, (שהם

דהכתר) דנה"י .אחוריים

(âעל שמרמזים איך האותיות  ïéçåî סוד

 ïå÷éúäã, שמתקן דהמוחין, החדש מ"ה (ובבחי'

דהמוחין) בב"ן שהיתה השבירה הדרך את  שהוא ,

הטנת "א בשער בע"ח באריז "ל (פ"ו-פ"ז המובאת

ע"ד ) כג הג"ר דף  על מרמזים אמ"ש  דאותיות 

ש-בינה) מ-חכמה, כפר "ת(א-כתר בג"ד  ואותיות  ,

הז "ת  על וכו')מרמזים ג -גבורה ושאר (ב-חסד, ,

עצ"ק )האותיות  לנ"ס חט"י י "ב (הו"ז על מרמזים

חוזר , באור וששה ישר  באור ששה – אלכסון  גבולי

ה  בבחי ' הוא זו  זה ïå÷éúä ודרגה íìåòã ÷"åושני] .

אלו  'úåîùð'דרכים ' éçá ãâðë ב"ן בחי' שהם

דהמוחין  אלקות,דהאותיות ומ"ה בבחי' עדיין (ואינם

השבירה  זמן על  מרמזים האותיות  אלו לדרכים שהלא

ע"י  ונתקנים למטה, ונפלו מאלקות האורות  שנפרדו

להכלל שחזרו התיקון גמר בזמן ורק דמ"ה, המוחין

בב' וזהו דאלקות  בחי' על האותיות מרמזים באלקות 

הבאים) ].דרכים

(ãדרךïå÷éúä  íìåòã  ø"âã'בבחי )'úå÷ìà '(שהוא

הג"ר  לבחי ' האותיות שעולים (בינה,והיינו

אלקות ) בחי' שהם כתר, מתעלים חכמה, ומקודם ,

בספר  המבוארת הדרך  שהיא הבינה לדרגת 

יששכר  הבני לתלמיד  ומועדים ר'אותות  (הרה"ק 

זצ"ל ) מפריסטיק  יצירה],יהושע ספר  על פירוש  [והוא

האריז"ל  דברי בין  לחבר  איך  הדרך סוד  גילה שהוא

דבריו שע"פ יצירה הספר  דברי  עם הנ"ל שבע"ח

הנ"ל, הע"ח שבדברי  והעמקות הסוד  מובן  וביאורו 

לבחי ' הו"ק מבחי ' האותיות  שמתעלים באופן

סוד  [והוא הבינה, לדרגת מתעלים ומקודם הג"ר,

י "ב  שם של הויות  ג' אל האותיות  שמתעלים איך 

שהוא  הבינה מעולם שמתחיל  קדשים דקודש סוד (בבחי'

(דף שלום בנהר היטב עיין דהנה מטי, ולא דמטי האור

ע"ב) מטימז ולא דמטי לעולם י"ב שם שמקשר

ואביהוא, דנדב ההשתוקקות בסוד  הנשימות בסוד

בכ"ז ]. ואכמ"ל

( ä' בחי אל שמתעלים איך  עמוק  סוד באותיות יש

העליונים והכתר  תרוייהו החכמה (שנכללים

י' באות  כחדא והכתר החכמה שנרמזים וכדחזינן כחדא

הוי"ה) שורש דשם אל האותיות שמתעלים והיינו  ,

החכמה בבחי' ערכין  לפי שנקרא (עיין הנרנח"י

ע"ג ) ט דף  הקו,נה"ש עצם שהוא הניצוץ בחי' ואל ,

ברישאוא"ס, כמוכח ע"ב ולד ע"ב ט דף  נה"ש (עיין

ואכמ"ל ) שלום דברי ג'ספר מבח'י  שמתעלים והיינו  ,[

בעצמו, הפשוט הוי"ה שם אל הנ"ל י "ב דשם הויות

אלקות דאורות בחי ' על האותיות שמרמזים והיינו

שלמעלה  האורות שהם א"ק דרגת  ובבחי ' ממש,

לבא  כדי הם הראשונים הדרכים וכל הק ', מהשמות 

האותיות שיאירו  זו לדרגה ידם על להתעלות 

אלקות. בבחי '

 úéììëä äãåáòä øãñá  úåéúåàäã  äéìòä ãåñ

 é" äãåáò ìù

 ìéùîäå [ èéהאותיות בדרכי  העליות  אלו  את

כל  של הכללי  העליה למשל

וכו', לכתר ומחכמה לחכמה מבינה התורה"ק 

הם  שבתורה"ק והמצוות התיבות שכל והיינו

בינה  שערי  דנ' מדרך הנמשכת  העבודה"י  בבחי '

ר"ת ש 'בראנו א'לקינו ב'רוך  בכוונת  האריז"ל (וכמש"כ

התורה  שהיא שלפנינו, התורה כנגד  שהוא בא"ש,

הבינה) שבסוד  שניות  דלוחות  לגילוי שכנגד ששייכת 

הם  וכולם אש , שבבחי ' בינה הבריאה, עולם
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בשמות להדבק  ידם על להתעלות ושערים דרכים

הש "י  שלשל שמותיו התורה כל  חז"ל דברי (בבחי'

להתעלותהקב"ה) היא הראשונה שהעליה היינו  ,

לספי ' הבינה מספי' שנמשכת הכללית מעבודה"י 

שכל  עת  בכל עיניו  נגד  יאירו  שאז החכמה

הש"י, של שמותיו הם והמצוות  (שהשמותהתורה

הל"ב  שענין חכמה, נתיבות ל "ב מבחי' נמשכים הק '

בינה  שערי הנ' שכל איך  בסוד היא החכמה נתיבות 

החכמה, שבסוד  באלקות אחדות של בהסתכלות  נעשים

דבוקים  אותיות  הכ"ב שכל  איך  הסתכלות בחי' שהיא

ל"ב  ביחד שהם אלקות, שהם הק ' ספירות הי' עם כאחד

אותיות שהם הק' השמות  דכל  וז"ס החכמה, נתיבות  -

הק ') דהספי' האלקות  עם יש המאוחדות  ואח"כ  ,

הויות דג' סוד אל השמות ריבוי מכל להתעלות 

החכמה) מילוי – ע"ב האריז"ל(במילוי [שכ' (שער ,

ע"ב)ר  ט דף יביטווה"ק  לנכ "ח דעיניך בסוד שהם

– הוי"ה שמות ג' האדם עיני נגד  תמיד שיהא –

הויות שג' – לנגדו  וא' לשמאלו  וא' לימינו  א'

נכ"ח  לנגד ãבגימ' שיאיר  האדם זוכה שאח"כ  עד  ,[

הארת בחי ' שהוא – הפשוט הוי "ה תמיד עיניו 

שהאוא"ס  איך עיניו נגד  תמיד  שיראה האוא"ס 

פנוי אתר  ולית עלמין כל וסובב עלמין  כל ממלא

מיניה.

 ÷"äøàì  ì"åçî äéìòî éîùâä  ìùîä

 ÷"äéò íéìùåøéìå

åìàå [ë נמשלים הנ"ל הרוחניות העליות 

שמחו"ל לעליה גשמי (שכנגדבמשל

הבינה) שאר"י לאר"יספי' – מחכים דאר"י (שאוירא

חו"ל ) לעומת  החכמה בבחי' העליה בכללות סוד והוא ,

לגילוי ועבודתו  תורתו  בכל שמתעלה הראשונה

הראשונה  העליה והיא הש "י , של הק ' שמותיו 

[היינו שבאותיות, המוחין סוד אל בכ"ר  דמאי"ק

ששם  בכ "ר דאי"ק דרך  שהוא הכלים דחיצוניות

ונפרדים, חיצוניים רבים לכלים האותיות מחולקים

ששם  והמוחין הכלים ופנימיות  חו "ל, בחי ' הוא

הספירות, די ' פנימיות עם מאוחדים האותיות 

באותיות שמאוחדים הק ' שמות בבחי ' הם וכולם

החכמה  סוד  שהוא הק ', הספי' עם הק ' דהשמות

לעלות יש  ואח"כ אר "י ], בחי' הם היחוד , סוד  שהוא

מריבוי העליה שהיא ירושלים, אל מארה"ק 

על  מרמזת שירושלים הוי "ה, שמות  ג' אל השמות 

עב)יר"ו שבמילוי הויות  ג ' זו של"ם(-בגימ' (ועליה

חיצוניות סוד אל  החכמה מסוד העליה כנגד היא

להתעלותהכתר) יש  עצמה בירושלים ואח"כ  ,

הפשוט  הוי "ה שם בחי ' כנגד  שהוא המקדש לבית

בחי ' על המרמז  העצם', 'שם כביכול  שנקרא

ברדל"א, הגנוזה מלכות  בבחי ' הכתר פנימיות 

האוא"ס  ובבחי ' הפשוט, האלקי  אור בבחי' שהוא

אלו וכל וכו ', עלמין כל וסובב עלמין  כל הממלא

הנ"ל  והעליות  הדרכים ג' כנגד הם העליות ג'

העליו [ומרומזים האותיות, 'אל בסוד בתיבת  ת 

הזה הטוב מ ï" åðáìäå'ההר היינו  ,ï" åðשערי

אל ה'á"ìבינה, אל ומשם החכמה, נתיבות

ברדל"א הגנוזה העליונה המלכות  (ג"ר שהיא

רחב דהכתר) ביאור צריכים הדברים אלו וכל ,[

מדויק  שאינו באופן  כאן  ונכתבו  ונאמרו  ועמוק

פרקים. ראשי ובבחי ' כ "כ

_________________________

עיניך ד . פקח בפ' לילה, חצות אחר בקומו שיכוין האדם אל שראוי ז "ל, ממורי שמעתי הכותב, חיים אמר שם, מהרח "ו זל"ק

כי במחשבתו, כך  ולכוין ט') (דניאל שוממותינו, "ח וראה שםפק "ה בגי' כמניןאהי בגי' שהוא קס "א,עיניךדיודי"ן והוא ע"ה,

ל  עיניך פסוק  גם האדם. אל מאד מועיל ד'),נכחוהוא (משלי "חיביטו ה נכ שם פעמים שלשה "ה בגי' ג"פ הוי לצייר צריך כי ,

ה  "ה שם נכח.הוי נקרא הצדדים גם כי לנכח , וזהו צריך, אינו לאחריו אך מלפניו, ואחד משמאלו, ואחד אדם, של מימינו אחד ,

שמות שלשה בכח הפנימים, מעשיו רואה השי"ת  כי החטא, מן עצמו ישמור "י ובזה אדנ "ה יהו "ה  ורוחו אהי בנשמתו התלוים ,

פ' וז"ס "ה ונפשו, שםוהי רמוז בפניו ובחוץ לעד בך ששם הוא והי"ה שם כי ל"א) (דברים לעד בך  "ה שם (בימין)הוי וכן

עכל"ק . שמאל. ביד וכן ימין] [ביד
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äùøôäã àùéøá úåâøãä 'â åìàì æîøä

æîéøå [ àë בריש בפסוק  הנ"ל המדרגות  אלו 

äùî הפרשה, øáãéå שמשרע"ה]

העליונה  הדרגה כנגד  שהוא הכתר  דרגת  כנגד 

הנ"ל, הפשוט הוי "ה שבביתדשם בקה"ק (ששם

משרע"ה) מקום – úåèîä]המקדש éùàø ìà שי "ב]

השבטים הנדרים)ראשי  שמתירים החכמים הם (שהם

הויות, ג' כנגד  שהוא – י "ב שם –כנגד ע"ב (במילוי

החכמה) דהתיקון מילוי ג"ר ירושלים, דרגת  שהוא ,

ìàøùéכנ"ל],  éðáì ר 'בוא ש'שים י'ש כנגד [שהם

לפני האותיות  ריבוי שבבחי' ל'תורה, א'ותיות 

עדיין  הם אלא הויות, דג' בסוד להתאחד  שעלו

דהתיקון , ו"ק  הו"ק )בבחי ' בחי' כנגד רבוא ].(דששים

 åæîøðå הנדרים במצות דייקא דרגות  הג' אלו

הנדרים  וכח סוד  דכל וכנ"ל והשבועות ,

העולים  האותיות  קדושת בסוד הם והשבועות 

הנ"ל. מדרגות הג' באלו 

íäù  íéøãðäå  úåòåáùä ãåñá î"ééòøä éøáã

 ð"áàøä éøáãì øå÷îä

óéñåäå [áë דהנדרים הפנימי בסוד לדבר

הרעיא  דברי ע"פ והשבועות

קטו-קטז)מהימנא דף משפטים פר' [ודברי(ח"ב ,

הידועים  הראב"נ לדברי המקור הם הרעיי "מ

ג ) סי' ותבונה ìúåëá ש'(חכמה ÷éãöä úøéã

éáøòîä הראב"נ מציין ולא ח"ב', בזוה"ק  כמ"ש 

מוכח  להלן  שיתבאר מה ולפי כוונתו, זוה"ק לאיזה

הללו]. הרעיי "מ לדברי  דכוונתו

'ñîá 'îâä éøáãì î"ééòøä éøáã ïéá äøéúñä

íéøãð

 äðäã [âë חלים שהנדרים ברעיי "מ שם מובא

והשבועות ממש, בו  שאין דבר על

רבים בזה והקשו  ממש, בו שיש דבר יקר על (אור

ועוד שם, הרעיי"מ על חי הזוהר וכן י, סי' הרעיי"מ על 

בברייתא רבים) למש"כ  סותרים הזוה"ק  שדברי  ,

ע"א) טו דף על (נדרים רק חלים שהנדרים להיפך ,

דבר  על אף חלים והשבועות  ממש , בו שיש  דבר 

ממש בו  שחלה שאין  אישן שלא שבועה (כגון

חל ) אינו אישן שלא נדר משא"כ [וכביאור השבועה, ,

בזה הידוע חלותהר "ן שהשבועות ד "ה ע"ב יג  דף  (שם

בנדרים) משא"כ  חפצא,וד"ה איסור הם שהנדרים

ממש , בו  שיש  חפצא דבר על רק  חלים הם וע"כ 

אף  חלה וע"כ  הגברא, על חלה השבועה משא"כ 

בביאור  זה בענין  [ועמש"כ  ממש . בו שאין דבר  על

תשסט]. החכמה בים הנדפס  נדרים דמס' פ"א על

'à øáãì  íäéðùã àðøîà÷î  ÷" äøäã 'à øåàéá

åðååëúð

õøúîå [ãëמקאמרנא הרה"ק חי בזה (בזוהר

בביאור הנ "ל ) דרכים. בב'

נתכוונו שניהם והש"ס  שהזוה"ק  כתב הראשון 

על  והשבועה החפצא על חל שהנדר  א', לדבר 

הגברא  על חלה שהשבועה שמכיון אלא הגברא,

על  חל והנדר אלקית , נשמה בו שיש האדם שהוא

על  שמסתכל הזוה"ק הרי הגשמיים, עוה"ז  חפצי

אלקית נשמה בו  שיש  לגברא קורא הפנימיות 

משא"כ  ממש ', בו שיש  'דבר  הנכבד בשם החשובה

בהם  שאין דברים הם הגשמיים הזה עולם חפצי כל

נקראים וע"כ הזוה"ק )חשיבות שאין (בלשון 'דברים

פי על שדיברו  הש"ס  חכמי  משא"כ ממש', בהם

שיש  דבר  העוה"ז לחפצי קוראים דברים של פשוטן 

ממש  בו  שאין דבר  האדם ולשינת ממש , בו 

בשמות רק ונשתנו א' לדבר שניהם נתכוונו זה (ולביאור

והגברא) החפצא לכנות  .איך 

 ïéåëúî ÷"äåæäù àðøîà÷î ÷"äøäã 'á øåàéá

 úåòåáùäå íéøãðäã ïåéìòä  ùøåùì

ãåò [ äë בדרך לבאר מקאמרנא הרה"ק  מוסיף

הסוד , עמקות ע"פ הזוה"ק דברי את  ב'

דהנדרים  הרוחני  שורש  לגבי מיירי  הזוה"ק שדברי

שבעולמות והיינו  העליונים, בעולמות  והשבועות 
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הבלים  השבעה בסוד היא השבועה הרי העליונים

המלכות דספי' החיות  דז"תשהם חיות  הבלים (ז'

שיש דהמלכות ) דבר בשם נקראת המלכות וספי ' ,

ובבחי ' הכלי  בבחי ' היא המלכות  שספי' ממש, בה

ממשות של הרוחניותמציאות העליונות  ספי' (לעומת 

אורות ) שבבחי' יותר שהם והזכות  הנדרים משא"כ ,

דהג"ר העליונות הספי ' נ 'כנגד כנגד  דר, נ ' (נדר-

העליונים) מהג "ר היא שהבינה בינה, היא שערי הרי  ,

ùîîבבחי '  åá ïéàהאורות בבחי ' הם שהג"ר  ,

מושגים  ואינם נתפסים שאינם הנעלמים הרוחניים

הנדר נקרא ממש .ïéàוע"כ  בו 

 úåéç , äòåáùä ãåñ –––– éáøòîä ìúåëä ãåñ

'÷ä  äðéëùäã

 äðäå [åë הכותל שסוד  ברעיי"מ שם אי '

השבועה, סוד כמו הוא המערבי

שהשבוע  שכמו שהם והיינו  ההבלים ז' כנגד  הוי  ה

כנ"ל המלכות דספירת  העצמית אי'החיות (וע"כ 

עצמו) במלך  שבועה בבחי' הוא ג"כ שהנשבע הרי ,

שכינתא  – השכינה מקום הוא המערבי  הכותל

הוי"ה)תתאה שם של אחרונה ה' בחז"ל (אות וכדאי' ,

ששם  המערבי , מכותל שכינה זזה לא שמעולם

כביכול. חיותה השכינה מקבלת 

ù"éø÷ã ãçàã 'ã ãâðë 'éáøòîä ìúåë'

äðäå [æë,שמע דקריאת  אח"ד  בכוונת ידוע

ספי ' כנגד היא דאחד  ד' אות  שגם

דהכותל  מובן וא"כ תתאה, שכינתא המלכות ,

שיש  בכוונות [ואי' דאח"ד , ד' כנגד הוא המערבי

דאחד  בד ' דלתי"ן)לכוין כשני החיבור (הגדולה על

ורחל לאחד )דלאה הכותל (שמתאחדים לגבי וה"נ ,

לאה  שמתחברים המקום הוא ששם אי ' המערבי

לאה  עקבי  נכנסים המערבי  בכותל ששם ורחל,

דתורה  החיבור שז "ס כ' ובמקו "א דרחל, כתר בתוך

בזה עוד לבאר ויש המערבי , שבכותל (ע"פ ותפילה

בגמ'פשט) דאי' ע"א)ע"פ נג דף  שיסודות(סוכה

ובילקו"ש  ע"ה, המלך דוד  חפרם המערבי  הכותל

קמד ) רמז ב היסודות(שמואל  בנה שהוא ג"כ  ,äאי '

ידיו מעשי  שכל ע"ה המלך לדוד הקב"ה והבטיחו 

בילקו "ש  כדאי' לעולם קיימים קמה)יהיו רמז (שם

אתה  'לא לו , שנאמר  דוד  שמע כאשר בזה"ל,

נפסלתי הרי ואמר , נתירא לשמי', הבית  לי  תבנה

בונה  אתה אם הקב"ה לו אמר המקדש , בית  לבנות

וע"כ  ע"כ, לעולם', חרב ואינו קיים הוא הרי אותו 

הוא  ודהע"ה לעולם, המערבי  הכותל נחרב לא

הבינה ספי ' ו בבחי' ליבא, בבחי'(בינה הוא דהע"ה

דז' המעשה שאחר בהוספות רביז"ל כמש "כ  הלב

המלך בעטלירס) שלמה בנאו ביהמ"ק כל ואילו  ,

החכמה, ספי' שבבחי ' האדם, מכל החכם ע"ה,

שורש  שהוא דהחו "ב החיבור  בזה ומתגלה

הנ"ל]. ולאה דרחל דהחיבור 

 úåéçä  òéôùîä 'é  úåàã àöå÷ –––– ÷éãöä  úîùð

'÷ä  äðéëùäì

äðäå [çëדהחיות דאחד ד ' בחינת לגבי אי'

הד ' המלכות )דהאות היא (ספי'

שמשפיעה  היסוד ספי' כנגד שהיא ד' דאות מקוצא

הנ"ל  ברעיי "מ אי ' וה"נ המלכות , לספי ' החיות 

בכותל  שנמצאת תתאה דהשכינתא שהחיות

עולם  יסוד  הצדיק  דנשמת  מאור  היא המערבי

הצדיק  דנשמת והיינו המערבי , בכותל שנמצאת

ד ' דאות  הקוצא בבחי ' בליקו"מ הוא רביז"ל (כדברי

ה) אות י סי' ד'-קמא לאות  החיות  המשפיעה

המערבי. בכותל שנמצאת הק ' שכינה

øåàáå יותר מבואר  שם הרעי "מ שעל החמה

משה  נשמת  על היא דהכוונה להדיא

_________________________

מקראות ה. מקיים אני כיצד הבית', לי תבנה אתה 'לא אומר אחד וכתוב בית ', לי תבנה 'האתה אומר אחד כתוב שם, המדרש ז"ל

ע"כ. משכללו. אתה שאי תבנה' אתה 'לא מיסדו, שאתה תבנה', 'האתה הללו,
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ומשפיעה  המערבי  בכותל שנמצאת  ע"ה רבינו 

מהימנא) רעיא – משרע"ה אל (נשמת החיות  את 

שזהו ומובן  המערבי , שבכותל תתאה השכינה

בכותל  דר שהצדיק  הנ"ל הראב"נ דברי  מקור

המערבי.

åùã÷ ïåéöá '÷ä  ì"æéáø úîùð  úàøùä

ä"òäãã

 äðäå [ èë והשלום האמת במאמר כתבנו  כבר 

יב)אהבו  אות  ד לדברי(ענף שבנוסף 

המערבי בכותל הצדיק שנשמת הנ"ל הראב"נ

של  הק ' נשמתו דהשראת  בזה כיוצא מצינו  הרי

דוד  אדונינו  של קדשו בציון  ציון  בהר  רביז"ל

מוהרנ"ת בדברי הרבה כמבואר ע"ה המלך

דנשמת החיבור בסוד הלכות ליקוטי בספרו

רמז  וכבר  משיחא, מלכא דוד  בנשמת רביז"ל

מלכא  בדוד  קטירא נשמתו  היות  על עצמו  רביז"ל

מוהר"ן  חיי  בספר וכדאיתא ד )משיחא, (אות 

קהלו ושארי לנאווריטש שנסע בעת  ת,"שאמר 

זה  על אדם שום ידע שלא נסיעתו מענין אז  ודיבר 

קיבל  ולא העולם, מן בהעלם נסע כי ורמז, פירוש

אז  ואמר  בדרך , מעות ד )שום ידי(ברכות ואני 

אשה  לטהר כדי ובשליא בשפיר בדם מלוכלכות 

הרי נסיעתו". ענין  שזה מרמז  היה וקצת לבעלה,

המלך . דוד  דרך על היה עסקו  דכל

 àåäåנשמת עצמה היא המלך דוד נשמת כי 

וכמובא  במעלה, יחיד האמת הצדיק 

בחד  דקטיר  טובא, בדוכתי  הלכות  ליקוטי בספר

ועל  המלך , דוד  נשמת עם רביז "ל לנשמת קטירא

וטיט  רפש  מיני בכל עצמו המשליך  הוא זה דרך

דרך  ועל שבשמים, אבינו  רצון  לעשות כדי 

מוהר"ן  בליקוטי  ד"ה דאיתא טו אות  ה סי' (תנינא

באמת ) צדיק כי שערי בספר יפה וכמבואר  (מכתב ,

שוב כו) ירדה דהע"ה שנשמת  להדיא שכתב ,

רביז "ל, נשמת הוא והוא האחרונים בדורות 

עיי "ש .

ì"ðä ãåñ  ë"â åìéâù áìñøá éìåãâî äîë

øôñáå [ìצדיק קכד )שערי  עמ' מא כי(מכתב

הרה"ג  ניהו הוא דקדושה זקן "מנהג

מוהר "ר  כקש"ת לו יאמר קדוש האמיתי החסיד

על  להשתטח מנהגו  שהיה וועקסלער  זצ"ל שלמה

רביעי", יום בכל וקיים חי דוד  המלך אדוננו  קבר 

קעניג  גדליה מוהר "ר הגה"צ שכתב מה שם ועיין 

הוא  המלך דוד  שחיבר תהלים שאמירת מדיליה,

הנורא  בהמעשה הנזכר  הקולות  השלכת סוד  עצמו 

ושוב  רביעי, יום של בהמעשה בעטלירס ז ' של

הלכות  בליקוטי כן מאותמצא ה"ה קרי"ש  הל ' (חאו"ח

ההלכה) סוף עד בזוהר יא עוד ועיין בהשמטות. (ח"א

מארות ) יהי אלקים ויאמר ד "ה ע"א ז דף  פ"ר דדוד סי'

דמדתו נודע וזאת  עכ "ד. רביעי , יום נקרא המלך

רביעי, ליום דשייכא הנצח מדת היא רבינו של

הקשר  נצחיות שלמה מוה"ר הרגיש הנראה וכפי

משיחא. מלכא דוד  לנשמת  רביז "ל נשמת  שבין 

ïëå דהגה"ח משמיה נאמן מאדם עוד  שמענו

אנ"ש  מגדולי  ז"ל ספעקטאר אלחנן  מוה"ר 

ראש  בערב ע"ה המלך דדוד הק' לציון לילך  דיש

קיבלנו וכן הנזכר . לטעם נמי והיינו השנה,

מזקינו ששמע ז"ל הורביץ הלוי עמרם ר' מהרה"ח

ציון  שמקום זצ"ל אודעסער ישראל ר' הרה"צ

בהר  ע"ה המלך  דוד ציון  במקום הוא באר "י  רביז"ל

.(ואכמ"ל )ציון

ùã÷ã  úåéðåöéçä 'éçáá àåä  ä"òäã ïåéö

 éîéðôä ïåéö –––– íéùã÷ä

÷îåòå [ àì יבואר דהע"ה דציון  הענין  סוד 

משכנו דעיקר  כמ"פ עפמש"כ 

לפני פנימה, בקודש הוא מהימנא רעיא דמשה

מש "ה, ר "ת  ה'כרובים ש'ני מ'בין וכנודע ולפנים,

מקאמרנא הגה"ק  בדברי  פר'כמבואר הברכה (היכל

מוהראבר"ן עקב) הגה"ק בדברי  ואחריו  (חכמה ,

תק ) עמוד  מעשיות סיפורי ספר בסוף בהנדפס ,ותבונה,

בפרשת מקאמרנא הגה"ק  האריך  כבר ואמנם
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על  טובא מקומות  ובכמה העגלות בסוד  הנשיאים

בספרו מזידיטשויב מהרצ"ה הגה"ק דברי פי

צבי ע"א)עטרת  קפו דף  בדבר (וישב שהאריך 

מינייהו הי  וירושלים ציון  אודות  השמועות סתירת 

ציון  דתרין שהעלה שם ועיין דין, מינייהו  והי  רחמי

קודש  הוא הפנימי  דציון  איתנייהו, ירושלים ותרין

ובית הבית  הר היא הפנימי וירושלים הקדשים,

קבורת ששם דוד עיר הוא החיצון ציון  המקדש,

ירושלים, עיר הוא החיצון ירושלים דוד , בית  מלכי

דהע"ה  דציון  למדנו, ולענינינו  באורך. לו  עיין

ממש, כחדא תרווייהו הקדשים (ששניהם וקודש 

ציון) וזונקראים הפנימיות מצד  שזו אלא ,

הצדיק  נשמת  בענין הוא וכן בחיצוניות ,

שהוא  דוד  חנה בקרית שורה נשמתו  דחיצוניות

דוד , בית  מלכי  קבורת  ששם ציון הר הנקרא

ש 'ני מ'בין פנימה בקודש  שורה נשמתו ופנימיות

ש  הפנימית ה'כרובים ציון  נקודת ממאמר שם (ע"כ 

אהבו') והשלום .'האמת

–––– (éáøòîä ìúåëä  ìòî) ä" òäã ïåéö úìòî

äàìéò àúðéëù ãåñá

ô" òå [áì הנ"ל הרעיי"מ בדברי הנתבאר 

בסוד  הוא המערבי שהכותל

בחי ' להוסיף יש תתאה דשכינתא סוד השבועה

ששם  ע"ה, המלך דוד  ציון מקום במעלת נוספת,

עילאה דשכינתא אור – דנדר  האור  (ה'מאיר 

הוי"ה) דשם בחז "לראשונה וכידוע פר', שמואל (מדרש

א) במדרש כו, שם [וכדאי' היה נדרן המלך  דדוד

אליו לילך מהר  שיזדרז הנביא לנתן  השי "ת שאמר 

בית את  יבנה הוא שלא לו  לומר  כדי זה, בלילה עוד 

לבנות עצמו לחייב נדר  שיעשה לפני  המקדש

וכידוע  הנדרים, אור מאיר  הק ' ובציונו ביהמ"ק ],

בינה שערי נ' כנגד הם דר)דנדרים דוד (נ ' וכן  ,

הבינה בספי' אחוז  ע"ה דבינה-ליבא,המלך  (כנ "ל 

בהוספות רביז"ל כדברי ישראל של לבם בבחי' ודהע"ה

בעטלירס) דהז' המעשה מעלה שאחרי הרי זו [ולדרך .

הכותל  מעל אף דהע"ה בציון ישנה יתירה

שבה  הקודמת, לדרך סתירה ואינה המערבי

קוה"ק על מרמז  המערבי  הפנימי)הכותל (ציון

בשם  שעבר בשבוע מש "כ ע"פ דהע"ה, ציון  שמעל

המערבי שהכותל זצ"ל שטערינהארץ ר "א הרה"צ

וע"כ  בפשטות , כמובן  החורבן  בחי' על מרמז  עתה

הצדיק  אור בגילוי  שם מאיר  בציון אין  (משא"כ

אור  שם מתעלם שאין בבנינו הביהמ"ק בחי' יש  דהע"ה

בכותל הצדיק ) מאיר  ובאתכסיא בפנימיות  ואמנם ,

הפנימי אור  שהוא הקדשים דקדש  האור המערבי

כנ"ל]. דציון

 óñåé ïá çéùî ééç  úà ìéöîä ãåã ïá çéùî

óéñåäå [âìפקידת ענין  במעלת  ביאור עומק

ההליכה  קודם דדהע"ה קדשו  ציון 

בחז"ל אשכחן  דהנה המערבי , נב לכותל דף (סוכה

דוד ע"א) בן  שמשיח לו ' נתת  ממך שאל 'חיים עה"פ

ואי ' שמת, יוסף  בן  משיח שראה אחר חיים מבקש 

ועוד )במקובלים שדהע"ה (הגר"א בזה שהכוונה

יוסף  בן משיח את  בזה ומחיה ומציל רחמים מבקש 

יוסף בן משיח את שראה 'כיון הגמ' מתבאר (ולדבריהם

מיתת גזירת את  קדשו ברוח מב"ד שרואה היינו שמת',

ממנה) ומצילו .מב"י

íéàöåî ä" òäãã øåàì  äáøä  íéøåù÷ä  íé÷éãö

 é"áîå ã"áîã  úåøåàä 'á úà éáøòîä ìúåëá

 äðäå [ãì שכינתא מקום הוא המערבי  הכותל

המשיחין  שני בה שנמצא תתאה

ומב"י, הגדולה מב"ד  ד ' אות  בכוונת כנ"ל (וכדאי'

מב"י  המשיחין ב' שורש ולאה, רחל  כנגד שהיא דאחד

ותלמידוומב"ד ) הראב"נ כהרה"ק צדיקים והנה ,

היו כבר בעצמם שהם זצ"ל בענדער  הרלוי "צ

הרבה  שהלכו  [ע"י דדהע"ה לדרך הרבה קשורים

לב  ושפיכת התבודדות בריבוי  דהע"ה של בדרכו

לילה, כל חצות  תיקון ובעשיית  כדהע"ה כמים

הרי ברמח"ל], כדאי ' דהע"ה תקנו חצות  שתיקון 

דהע"ה, לציון  הרבה ללכת  כבר הוצרכו  לא הם
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המערבי בכותל תיכף  למצוא בכוחם היה אלא

ולהחיות ומב"י, מב"ד ורחל, דלאה האורות ב' את 

קשורים  שהיו דמב"ד האור  ע"י דמב"י האור  את 

אליו, המערבי תמיד בכותל  באמת  נמצאים (ששניהם

.כנ "ל )

 éáøòîä  ìúåëì íéòéâî  åðëøòë  íéùðà  äáøä

 é"áî  úúéî 'éçá ïáà áìë íåèà íáìå

êà [äì קשורים שאינם כערכנו  אנשים להרבה

יעיד  החוש  הנה דהע"ה לעבודת כ"כ 

ואין  המערבי  לכותל מגיעים פעמים שהרבה

היות והיינו התעוררות , שום שם מרגישים

דשלמה  לבחי ' יותר בגילוי  שייך המערבי  שהכותל

הביהמ"ק )ע"ההמלך  אור (שבנה בבחי' שהוא

גזירת בו ששולטת דמב"י, אור שבבחי' החכמה

באור המיתה, שהיתה הקדומה השבירה (ובבחי'

מקום החכמה) הוא המערבי  הכותל שבפשוטו  וכמו ,

לכותל  האדם כשמגיע פעמים הרבה הרי  החורבן,

נשאר  ולבו  דמב"י המיתה אורות  בו שולט המערבי

כערכנו לאנשים מועיל ולזה האבן , לב בבחי' אטום

המלך  דוד לציון המעריב הכותל לפני לילך  להקדים

במקום  דדהע"ה האור את בקל מוצאים ששם ע"ה

קדשו במקום מנוחת  תהלים אמירת  ע"י (ובפרט

דהע"ה) המיתה שאמרם בו  שולט שאין  האור שהוא ,

יוסיפון  וכמש"כ  החורבן כ "כ בו שלט צד )[ולא (פרק

בהר  להסתתר  ועלו  היהודים ברחו החורבן שבזמן

דוד בעיר  דודציון שעיר הקדומים מהמקורות  א' (וזהו

דוד בית מלכי קברי מקום דידן ציון בהר היא האמיתית

הגויים  החוקרים מדעת  לאפוקי הבית , הר מעל שהיא

שהיא  השילוח, מקום ליד  דוד  עיר שקראו המתחדשים

עיר  בספר עיין דוד, עיר ולא יואב שכבש  התחתונה עיר

בכ"ז) ואכמ"ל  בארוכה, והמקדש אפשר הקדש  ועי"ז ,

להחיות המערבי  לכותל כשהולך  אח"כ  בקלות 

דמב"ד ) האור שהוא דדהע"ה האור האור (מכח את

שנמצא  ע"ה המלך דשלמה האור שהוא דמב"י,

המערבי. בכותל

 àéñëúàá 'à úåøåàä 'áì  íðùé  úåîå÷îä 'áá

 àéìâúàá 'àå

 úîàáå] [åìאת יש  הק ' המקומות בב' הרי 

ושהע"ה  דדהע"ה האורות, שני 

ומב"י) טמון (מב"ד  דהע"ה במערת  ציון בהר  דהלא

בכותל  מאידך  וכן ע"ה, המלך  שלמה גם שם

ע"י היתה ביהמ"ק  בניית שעיקר אף המערבי

ע"י היה המקום וקניית  היסודות  מ"מ שהע"ה,

האור  באתגליא מאיר דהע"ה דבציון  אלא דהע"ה,

דשהע"ה האור  ובאתכסיא שנראה דדהע"ה, (וכמו

ואין  המלך ' דוד 'ציון כל בפי המקום שנקרא בחוש 

הע"ה) שלמה את  כלל  המערבימזכירים ובכותל ,

ע"ה  המלך דשלמה האור  מאיר  ששם להיפך,

ע"ה המלך דוד של מהאור  יותר  (כדחזינן באתגליא

למנוחה  ביותר המסוגל  מקום הוא המערבי שהכותל

ע"ה) המלך  שלמה עבודת  שהוא .וליחודים

ïàëå שציון ובחי ' למטה, דמלמעלה בחי' נתבאר 

עילאה, שכינתא כנגד  ע"ה המלך דוד

סתירה  ואי "ז  תתאה, שכינתא כנגד  המערבי וכותל

הפוכה בחי' במקו"א שנתבאר דודלמה (שציון

בבחי' המערבי וכותל  דב"ן ב"ן בבחי' הוא ע"ה המלך

דמה) דמלמטה ב"ן הפוכה הסתכלות בחי ' שהיא ,

אמת , ששניהם הרי למעלה, הב' ההסתכלות (ולפי

ציון  קודם המערבי לכותל  ההליכה להקדים הסוד מובן

בסוד דהע"ה) המעמיקים ח"ן ליודעי  הענין  ומובן ,

ואכמ"ל]. באהבה שמו  דלמען

íåù  åì ïéàù ïåøçàä øåãá âäðåäù âäðîä

íåã÷ øå÷î

óéñåäå [æì פלא דבר  הנ"ל בהקדמות  לבאר 

שהונהג  המנהג בענין שאשכחן

שבשם  אחרונה ה' אות בכתיבת האחרון  בדור

רוב  אצל שנהיה המנהג לכאו' שהנה הוי"ה,

האחרון  שבדור התיקון הסופרים אחר (שהולכים

מנחם  ה"ר הידוע הסופר הרה"צ של סופרים

זצ"ל ) קדום דאווידאוויטש מקור  שום לו אין  ,
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הסופר  שטעה טעות  ע"י הדבר  נהיה [ובפשטות 

עד  כ "כ זו  טעות  שנכנסה שמכיון  אלא הנ"ל, הנודע

על  ומרמז השגח"פ בו שיש בע"כ למנהג שנהיה

כדלהלן ]. עמוק סוד 

 úåùòì êéà å"çøäîä é" úëá  íéøåéöä 'á

äðåùàø 'ä úåàá øáì  äòéñôä

äðäã [ çìבאריז "ל מח)מובא דף  ח"ב שיש (ע"ח

קטנה)בהרגללעשות ו' אות (שהיא

לבר  פסיעה הוי "ה שם של ראשונה ה' שבאות 

ה' אות שהיא הבינה שמשפיעה ההשפעה על (לרמז

הז"א) שהוא הו' אות אל הוי"ה דשם ב'ראשונה ויש ,

הפסיעה  את לעשות איך  דמהרח"ו בכת "י ציורים

הוא"ו את שעושים מצוייר  הישן שבע"ח לבר,

ה') האות  של באלכסון (הקטנה מוטית  שכולה בצורה

אחר  ציור הביאו  החדש  בע"ח ואילו ימין, לצד

ע"ב) ז דף התפילה בשער מהרח"ו מכת"י ,(שמקורו

הו ' אות  הנ "ל )שכל לצד (הקטנה באלכסון  מוטית 

שמאל.

å" çøäîã  íéøåéöä 'áë àìù åðéâäðî

 äðäå [èì הציורים כב' לעשות שלא מנהגינו 

ע"י לבר  הפסיעה עושים אלא הנ"ל

הוא"ו אות בתחתית קטנה דקה לצדנקודה (שנוטה

האות ) של קדוםהשמאל מנהג הוא זה ומנהג (שאף,

שבדורות הצדיקים כן נהגו מ"מ מקורו לנו ידוע שאין

הנוטה  זו שנקודה הסוד  ע"פ מובן גם והוא הקודמים,

ההשפעה  על מרמזת ו', אות  לצד  שהיא שמאל  לצד

הז"א) אל  הבינה השפעת ו', לאות  ה' אות ,שמשפיעה

ה' האות לגבי  הוא זה בענין  שיש הפליאה אך

בדברי כלל נזכר  לא שבה הוי"ה, שם של אחרונה

ב' בזה שמצינו  [ורק לבר, פסיעה לעשות  האריז"ל

אחרונה  ה' אות  שבתוך הרגל לעשות  האם דעות 

יו"ד, אות  הכוונות )בצורת בשער בצורת(שכ"כ או  ,

ו' חסידים)אות  במשנת לא (שכ "כ  לבר  פסיעה אך ,

בשניהם]. אשכחן 

 àì  äðåøçàä ' ä  úåàáù øáì  äòéñôä úøåö

 øå÷î äì åðéöî

 íðîà [ î לבר פסיעה לעשות  אחד מקור  מצינו

באגרות והוא אחרונה, ה' באות  אף

שלומל האריז"ל )הר "ש גורי מתלמידי אך (שהיה ,

באות לבר הפסיעה שתהא כוונתו  פשטות באמת 

בתיקון  ואילו ראשונה, ה' באות כמו אחרונה ה'

ה' לאות  חדש ציור צייר  הנ"ל דהרה"ח סופרים

ה' דהאות  שהרגל ו')אחרונה, בצורת  בו(שהוא יש

ויורדת הרגל של ימין מצד  שיוצאת קטנה נקודה

בשום  מקור לו מצאנו לא זה וציור מטה, לצד ישר

הקודמים. בדורות כן  המנהג היה ולא מקום,

øôéñå הסופר להרה"ח מכתב ששלח מורנו 

ולא  מקורו על אותו  לשאול הנ"ל הנודע

מענה לא קיבל כבר בזקנותו חולשתו שלרוב (ויתכן

לכן) קודם שנים עשרות  שצייר לציור המקור אלא זכר

בדור  ישראל למנהג הדבר  נהיה שכנ"ל שהיות

גדול. סוד  זה בדבר שיש בודאי  הרי האחרון ,

 øáì äòéñôä  ïéðòá ö"öä øåàéá

øàéáå [ àî ביאור ע"פ בקצרה מורנו בזה

צדק  בלקהצמח פר' התורה (אור

המקור  ששם שם, הזוה"ק דברי על תתקט עמ'

לבר  הפסיעה לענין הצ"צ )å בזוה"ק  שם שמבאר  ,

גזירת יוסף בן משיח על שיש הפנימי הטעם

_________________________

היא ו. עילאה מתיבתא שמ ''כ כ' זו ס ''פ  הרמ''ז ו'. באות  ומגבעות דרקיע במתיבתא ו', חסר גבעת עילאה במתיבתא שם, זל"ק 

במתיבתא  קמיפלגי בענין בהרת  בדרוש ממ ''ש  אלו בחינות  להבין ואפשר דמט ''ט. מתיבתא היא דרקיע ומתיבתא דקוב''ה מתיבתא

וע''ד  הבינה על קאי ו' חסר גבעת  והנה רקיע, מים אור בדרוש  ע ''ש  כו' דרקיע מתיבתא וכולהו טהור אומר קוב''ה כו' דרקיע

בלא  קל ג''כ נק ' ולכן ו' אות  שזהו וגילוי המשכה מבחי' למעלה שהוא ע''ב ד''ן בראשית  בזח''א משתמע דלא קלא הבינה שנק'
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המשיחין  ב' שנשמות הצ"צ שם ומבאר  מיתה,

הוי "ה  שם של אחרונה ה' האות בתוך  נמצאים

תתאה) הכח (שכינתא יש  מב"ד  שלנשמת  אלא ,

עילאה ה' האות  אל הבינה)לעלות  ולשאוב (ספי'

הכח  בה אין מב"י נשמת  משא"כ  חיים, משם

מב"י נשמת  נשארת  וע"כ עילאה, ה' אל לעלות

מטעם  המיתה גזירת בסכנת  ונמצאת חיות  ללא

לה' שעולה שמב"ד  באופן  הוא והתיקון הנ"ל.

חיות מזה ממשיך חיותו משם לשאוב ראשונה

למב"י. גם

ïéá øåáéçä  äàøð ïéà ì"æéøàä éôì ã"áî

 é"áîì

 äðäå [áî'בה כלל מזכיר  שאין  האריז"ל לפי

הרי לבר דפסיעה ענין אחרונה

מב"ד  על מרמזת אחרונה ה' דאות  מזה נראה

הד' דאות  והיינו  זמ"ז, פירוד  של באופן  ומב"י

מב"ד  על מרמזת שבה' והרגל וד )ã(ד '-העליונה ,

י')דהה' בצורת  או ו' בצורת מב"י(שהיא על מרמזת  ,

בחי' יוסף, י' באות  ובין יסוד , ו'- באות  בין נרמז (דיוסף

קדומה) חכמה החיבור יו"ד כ"כ  נראה אין זה ובאופן  ,

חיות משפיע שמב"ד איך  נראה ואין שביניהם

מב"י. את  ומציל

 ã"áî ïéá øåáéçä øëéð ì"ðä øôåñäã øåéöá

 é"áîì

êà [âî הנודע הסופר הרה"ח שצייר באופן 

הרגל  בתוך  לבר  פסיעה שעשה הנ"ל

דב' החיבור יותר נראה הרי אחרונה, דה'

בעצמה הרגל הרי זה דלציור והיינו  (אותהמשיחין,

מב"דו') על באותמרמזת האחוזה לאה בבחי' (שהוא

הוי"ה) דשם מב"י,ו' על מרמזת לבר הפסיעה ואילו  ,

הוא  מב"י בחי' שהוא היסוד  שעטרת הרש"ש (וכמ"ש 

לבר  הפסיעה וה"נ הנוק ' של דמלכות  מלכות בבחי'

ה') דהאות דהרגל המלכות  .שהיא

ìò æîøì , úåàäã ïéîé ãöá øáì  äòéñôäù àä

 é"áî  úìöäã  äìéôúä úìá÷

çéðäå [ãîאת הנ"ל הנודע הסופר  הרה"ח

לבר נשמתהפסיעה על (המרמזת 

בסוד מב"י) מב"י שנכלל שמרמז דהרגל, ימין בצד

הרגהנצח וכידוע (שמקומו שמאל, בצד הוא מב"י של יל

_________________________

ע''א  דר''י ויגש בפ' גם ו' זאת  עוד גבעות נק' שניהם והמל' שהשכינה מלבד כי גבעות בחי' כמה שיש לפי דכולא עילאה ופי' ,

ונשמות  מלאכים הנבראים פרטי על מרוממים להיותם הטעם ע''ש  גבעות ערך בפרדס כמ''ש גבעות  נק ' כו' אחרי' בתולות  בחי'

היותר  גבעה בחי' שהוא רוממות לשון נ' דכולא רמאה ופי' דכולא, עילאה גבעה נק' הבינה וע''כ כו' כללות בחי' הם כי כו' דבי''ע 

ר''פ  כמ''ש ומל' בינה גבעות  בחי' ב' היינו ו' באות ומגבעות דרקיע במתיבתא מ''ש ואמנם כו'. ההר הר וכענין כו' ונעלה גבוה

עיבור  בבחי' הוא שז''א כמו והנה סע''א. דףחמשים בראשית  ובפ' כו' נוקבי תרי ב' דרמ ''ז  ויחי ובפ' עולם גבעות  בפי' וארא

והגילוי  הלידה מזה שיהי' כדי דאצי' במל' עיבור בבחי' הוא משיח נשמת  כמו''כ אשורנו ומגבעות  כו' מראש כי ועז ''נ  אימא בבטן

וירדו  שיומשכו א''א מאו''א הנמשכים הנשמות  שאפי' דבי''ע מקור שהיא דאצי' שבמל' והלידה העיבור ע''י דוקא שזהו בבי''ע 

מתלבשת  שהמל' לפי והיינו כו' מפשעינו מחולל והוא במשיח וז''ש  כו' דנוק' בבטן ולידה עיבור בבחי' שיהי' ע''י אלא בעשי'

סובל  בה הכלול ב''ד משי''ח נשמת  גם ולכן כו' שלט אשר עת הגולה בתוך  ואני כענין כוכבים עובדי של בשרים בבל בגלות 

עוברה  כאשה כו' בשעה אפי' לפניך  צרכיהם יהיו העבור פרשת בכל שאמרז''ל וזהו ע''א דקפ''א וישב פ ' בזח ''א וע ' היסורים כל

א' דרי''ח פנחס ובפ' א' דרי''ב ויקהל בפ ' מחולל והוא מענין וע ' אברהם, אל וארא בד''ה בת''א ולידה עיבור מענין ועמ''ש כו',

והנה  בד''ה כתית  שמן מענין ועמ''ש ב', ודרפ''ב ע ''א ודר''פ ב' ודרע''ו מחולל והוא כו' כתית בשמן גבי ב' ודרמ ''ז  א' ודרל''א

להבין  יש ומזה לשבת , המגביהי סד''ה ועמ ''ש  הוי' דשם אחרונה ה' שבתוך ו' זהו משיח  דבחי' מובן (ועפי''ז  כו' זהב מנורת 

מה  לבחי' רמז צפון נק' והאפיקומן ובמ''ח בפע ''ח כמ''ש כו' האפיקומן זהו הה''א שבתוך הוי''ו אשר ממש הא לחמא הא בענין

בזה. שהאריך עיי"ש  עכל"ק . וכו'. הסה''ד) של בעה''כ כמ ''ש  צפון נק ' ומשיח  צפנת  אשר טובך רב
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בהוד ) ומב"י בנצח בדור דמב"ד  שנתקבל עתה ואילו  ,

על  שמרמז ימין  בצד הנקודה את להניח האחרון

שנתקבלה  בזה מרומז למב"ד, ששייך דנצח האור 

ונכלל  ימות, שלא מב"י על מב"ד  תפילת  בשמים

'חיים  הפסוק בבחי ' דמב"ד  הימין  באור מב"י  כבר 

לו' נתת ממך  דתרין (למב"י)שאל החיבור ע"י  ,

ברגלמשיחין  יחד נמצאים ששניהם החיבור (שנרמז

כנ "ל ) ה' בקרוב דאות נזכה זה חיבור שבזכות  ,

בב"א. ברחמים לגאולה

ì"åçáî ãçàì øòãðòá ö"éåìøä úáåùú

ä"øì  òåñðì åéìò ïëéäì ÷ôúñäù

ïéðòá [äî שעבר בשבוע שהבאנו  מה

מהרלוי "צ  שתח"י  מהטעי"פ

העולם שמכל אומר שבו  זצ"ל, (מאמריקע בענדער

וכו') [ומה ומאירופה לר"ה, לאומאן  ליסע חיוב יש 

הרבה  ששמע מה בידו קבלה ישראל מארץ שא"כ 

מארץ  לאומן לנסוע חיוב שאין  מראב"ן  פעמים

שאין  היתה שכוונתו להוסיף יש  הרי ישראל]

שם וכו')להשאר למי(באמריקע שם מיירי אין  אך  ,

ישראל, שבארץ הק ' הקיבוץ אל לבא שברצונו

דרך  בתמימי הנדפס  במכתבו בעצמו  כתב שע"ז 

נ"ה) בענין (מכתב לחבירו  תשובה לומר אפשר שאי

ממני שואל שאתה מה וז"ל, משם, ונעתיקנו ,æ זה,

בפה  אמרו וכולם שיחיו, אנ"ש  זקני  עם דיברתי 

כי לחברו, עצה ליתן  אפשר  אי שבזה úåéäì אחד 

 éà à"ááåú ÷" äéò  íéìùåøéá '÷ä  äðùä ùàø

 äæä àøåðä ïéðòä ìãåâ  øòùì  øùôà בפרט ,

ערב  נוסעים שאנו  כאלה, אוצרות לנו  שיש  כעת

ובשמעון  רחל, ובקבר  בחברון , הק ' השנה ראש 

שכינה  זזה לא מעולם אשר  המערבי וכותל הצדיק,

אי הק ', השנה בראש  יחד  ולהתפלל משם, הק'

והב' הזה. הקדוש הענין  גודל לשער  úåéäì אפשר 

øùôà  éà ïë íâ ì"æ åðéáø ìù ùåã÷ä ïåéö ìò

 äæä ùåã÷ä ïéðòä ìãåâ  øòùì אפשר אי  כן על ,

כך, עשה לחברו  לומר  äìéôúá לנו  äáøú ïë ìò

 êéðôìî  äáåè  äöòá åðð÷úå ÷òöúåוהשי"ת ,

וכן  עכ"ל. באמתך , אהלך האמת  בדרך יוליכך

זו שאלה על כן  לו שענה מאחד עדות  שמענו

לחיי פטירתו  שלפני האחרונה בערש"ק  עצמה

עוה"ב.

ùé íàä  íéøöîä ïéáã úåòåãéä úåðååëä ïéðòá

 ÷"áùá  íâ íðååëì

ìàù [ åî בענין למורנו התלמידים אחד

האריז"ל  שכתב הידועות הכוונות 

הכוונות ) המצרים (שער בין ימי בכ "א לכוונם

וכו ' אבות  דברכת הוי "ה דשם הק ' ,çבהשמות

_________________________

עיה"ק .ז. שבירושלים לקיבוץ או לאומאן, לר"ה לנסוע  האם חו"ל מבני אחד אותו ששאל

טוב ח. מנהג באב תשעה עד לתמוז  י"ז שבין ימים כ"א והם המצרים בין ענין השבועות), חג דרושי סוף  (שעה"כ האריז"ל ז"ל

היות  וטעם הבית חורבן על ממש  בכיה ולבכות הימים אלו בכל היום חצי אחר באבלות לשבת נפש בעל לכל מאד הוא וכשר

ודבר  היום חצי אחר ההיכל נשרף  זו לסבה אשר ערב צללי ינטו כי בסוד הדינין התעוררות הוא אז כי הוא היום חצות  אחר זה

החורבן  על להתאבל צריך  הלילות שאר בכל אפי' כי להזכירו צורך אין הלילה חצות  וענין האדם בנפש גדול' תועלת  עושה זה

ליזהר  צריך גם עליה. המתאבלים כל כו' ירושלם את שמחו נאמר ועליו בבכי' להוסיף שצריך  המצרים בין בלילות  ומכ"ש

וכמו  שהחיינו ברכת עליו לברך  יצטרך  שלא כדי חדש לבוש שום ללבוש ושלא חדש  פרי שום ההם בימים מלאכול ולהמנע 

אב. ובר"ח  בשבתות  נוהג זה וענין האחרוני' הפוס ' בספרי זה ענין שנזכר

ההם הימים בכל בעמיד' אלו כוונות לכוין צריך תמורת 'גם אל ההויה זו שתאיר תכוין הא' ההויה באותה אבות בברכ' הנה .

אותיות  בחילוף היוצאת  תמורת' אל זו הויה שתאיר תכוין גבור אתה של ובהויה טדה"ד והיא שלפניה אותיות  בחילוף היוצאת 

שמות  ג' והנה מצפ "ץ והיא ב"ש  דא"ת  בא"ב תמורתה אל ההויה זו שתאיר תכוין קדוש שבאתה ג' ובהויה כוז "ו והיא שלאחריו

רצה  כי ההין דמילוי אלהים בגי' היא רצה מלת  כי תכוין רצה ובברכת  הכולל. עם שי"ן בגי' הם ומצפ"ץ וכוז"ו טדה"ד הנז'



לנפשך  חכמה דעה כח

שהלא  בשב"ק , אלו  כוונות  לכוין יש  האם שצ"ע

כ"א  בכל לכוונם שיש  אי' הכוונות שער  בלשון

את גם כולל הר"ז  וא"כ המצרים, בין  דימי הימים

הכוונות בסידורי  מצינו לא מאידך אך שבתות, הג'

מורנו ותי ' שב"ק , בתפילות אלו כוונות שהעתיקו 

שבתי ר' בסידור  שמצינו  מה ע"פ  בזה שי"ל

הק' הבעש "ט בשם שם שכתב דיוהכ "פ, בכוונות 

אלא  דר"ה, הרי"ו  כוונות  גם ביוהכ"פ  לכוין שיש

לכוונם  שיש  כוונתו  ולכאו' 'בדקות', רק  לכוונם שיש

י "ל  וה"נ המחשבה, בעמקות ולא בעלמא בהעברה

דבין  כוונות  העתיקו  לא שהסידורים בענינינו ,

אלא  בשב"ק לכוונם שאין ללמדנו בשב"ק, המצרים

כנ "ל )בדקות  בעמקות ולא בעלמא .(בהעברה

 ïåâä âååéæì åðàôî ò" îøä úìåâñ

 ö"àéá [æîåðàôî ò"îøä ìù(אב אמר (ד '

שכ' הסגולה לפרסם שמצוה מורנו 

עשרה  בספר  והוא שידוך , למצוא לבחור  בספרו

פי"ז)מאמרות  ח"ד דין חיקור נמצאו(מאמר וזל"ק ,

ליעקב  כרחל אחד, לאדם, זווג מיני שני  זה לפי

ב  של שהיתה מזווגן  הנשמות  בתולדת  ממש  זוגו  ת 

נאמר זה על ישראל, וכנסת ב)הקב"ה קכא, (תהלים

אמר  דאת כמה ה', מעם יח)עזרי ב, (בראשית 

התולדות מדין שלא ואחד, כנגדו. עזר לו אעשה

דכתיב כמה לאה של כזיווגה ברחמים (תהלים אלא

א) אין קכא, נקרא העליון הפלא כי  עזרי, יבא מאין 

כתיב וכן יב)כנודע, כח, מאין (איוב והחכמה

ביה  דכתיב עולם, של צדיקו  נא יאמר  תמצא.

א) נז, אבד,(ישעי' א)הצדיק קכא, עיני,(תהלים אשא

שעליהן , שלשה ההרים, אל שעליו, מדות שתי 

והוא  כדאמרן . עזרי , יבא תלת, כליל פלא מאין ,

אמת. בשפת  וברור  פשוט נפלא יחוד  באמת 

 ìë óåñá äðååëá äæä  øåîæîä  øîåàäå

 úá åì ïéðîæî  åéìâø úøé÷ò íãå÷ åéúåìôú

.íéîçøá íàå úåãìåúá íà  åì úðâåä  åâåæ

 äðååëä  éôì ïåéìòä âååæä ìò íéîçø  ù÷áîäå

 äðòð àåäù  øáã åúåàì êéøö àåäå  åðøëæù

äìçú שושבין ולהיות מתתא לאתערא יזכה למען 

עכל"ק . לעילא.

 øåîæî éàäá ïéçéùîä 'áã ãåçé  ìò æîøä

øàéáå [çîממשמעות שמובן מורנו  בזה

עזרי ' יבא 'מאין שכוונת  דבריו

השורש  שהוא לאה עם יעקב היחוד  כנגד  הוא

עם  יעקב היחוד כנגד ה'' מעם 'עזרי וכוונת  דמב"ד ,

די "ל  מורנו הוסיף  ולפ "ז דמב"י, השורש שהוא רחל

על  מרמז וארץ', שמים 'עושה הפסוק  דהמשך

דמב"ד רחל (ארץ)ומב"י (שמים)איחוד בחי' שזהו  ,

המשיחין  ב' הכולל משרע"ה נשמת  – הגדולה

כחדא.

íéðáì  íâ ì"ðä øåîæî  úìåâñ

óéñåäå [èîבכוונות מזמור שאמירת  שנראה

לשידוך  שמסוגלת  מלבד  הנ"ל

להפקד  שצריך למי גם היא מסוגלת  הרי  הגון ,

בבחי ' הוא הבנים הולדת  שהלא קיימא, של בזרע

שאמר  ע"ה אבינו  שיעקב וכמו  היחוד , גמר

ולאה  דרחל בשידוך  הן להוושע זכה הנ"ל קאפיטל

_________________________

שהוא  הנז' השם מן כי המצרי' בין וז"ס דההין. אלהים שם שהוא יושע וממנה ליעקב היא צרה ועת  סוד והוא צרה אותיות  הם

שהם  אלו דינין בתי ב' כי ותכוין שי"ן בגי' ויהיו הנז ' אלהים של רצה עם אדני שם תוסיף גם הצרות. האלו בימים יוצאות דין

הא' ברכות בג' בהם שנתכוונ' הראשו' השמות ג' ע "י יתמתקו שי"ן בגי' העולים מצרי' ב' המצרים בין סוד שהם ואדני אלהים

שלום  שים ובברכת  אלהינו. ה' רצה ויהיו לרחמים יתהפכו צרה אותיו' ועי"כ כנז' שי "ן בגי' העולים מצפ"ץ כוז"ו טדה"ד והם

בגי' עולות  יחד שניהם שלום שים של עצמם התיבות  גם הנ "ל השינין ב' אל תכוין שלום שים של שבר"ת שינין ב' באותם

אדנ "י. ושם אלהים ושם מצפ"ץ כוז "ו טדה"ד והם תמורות וג' יהו"ה שם והם הנז ' שמות ו' כנגד ו' יתירים ועוד הנז' שי"ן שי"ן

עכל"ק .



תשע"ז  מטו"מ פרשת דא"ח כט ליקוטי 

מסוגלת כן י-ה, שבטי  י "ב בהולדת אח"כ והן 

זה קאפיטל לפני אמירת נצור' ב'אלקי שמו"ע (בסוף

הנ "ל ) בכוונות  ובפרט השני, לרצון' לבנים 'יהיו לזכות 

מלבד  הוסיף [וזאת  ע"ה, אבינו  כיעקב צדיקים

מרביז"ל המקובלת  הסגולה את  וציין  (כמו שיעץ

הרלוי"צ  כן שסיפר כמו הנשרף , בספר נכתב שהיה

זצ"ל ) מסוגלתבענדער חודש ראש ש 'סעודת ,

לערוך  יהדר בזש "ק להוושע הנצרך וע"כ  לבנים',

ברבים  חיזוק של באופן  חודש ראש  סעודת

הרמ"ע  כדברי שנזכה ויה"ר  ובהתעוררות ].

הזיווג  על רחמים מהמבקשים להיות  הנ"ל מפאנו

שושבין  ולהיות מתתא 'לאתערא ולזכות העליון

ב' ולהולדת העליון  והזיווג היחוד לעורר  לעילא'

הנ "ל )המשיחין  היחודים דב' והבנים (התולדות

בימינו במהרה גדולים ברחמים צדק גואל בביאת

אמן .

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


