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ג'-ה') כ"ו,

 à" ìãøì äéìòä àåäù ' å øñç áéúë éú÷çá

 úåëìîä ãåñá ' ÷ä  äðéëùá  ììëð  ìëäù ïôåàá

 ñ"àã

íà.בתורה עמלים שתהיו  פירש "י  תלכו  בחקתי 

ווי"ן  ב' חסר  בחקתי הברכה בהיכל וכתב

שהם  ומלכות  יסוד וחקה חק  אחדות  על להורות

דהיחוד  הוא והענין חד. ואינון אחד באחדות נכללין

גדול  הכי ביטול והוא משה, מדרגת  הוא גבוה הכי

בקודש  משה ושורש רוח, שפל הוי  מאד מאד בבחי '

מש"ה  תבות  ראשי  ה'כרובים ש 'ני  מ'בין  הקדשים

נשא) סו"פ בבעה"ט היחוד (כמ"ש  שלמות הוא ושם ,

מאיר  שם והנה ביטול, של ביותר  הגבוה במדרגה

שהוא  שם הגנוזה המלכות בבחי ' הרדל"א אור 

בחי ' הוא ו ' כי  ו', חסר  בחקתי סוד וזה דא"ס , מלכות 

הרדל"א  בסוד  העליון  ליחוד  עולים וכאשר הדכורא

הגנוזה  המלכות שהיא הק' בשכינה הכל נכלל

ו'. אות  נזכר לא ולכן ברדל"א

 ïéáî  íéùîçä øòùá åðéáø äùî  úæéðâ ãåñ

ìù áìä  úåéîéðôá  äìâúîå  íéáåøëä éðù

ìàøùé úîùð

 äðäå ויקבור כתבו  הברכה וזאת  פרשת  בסוף

את איש ידע ולא מואב בארץ בגי  אותו 

שם  הברכה בהיכל וכתב הזה, היום עד קבורתו 

אור  שהוא שעש "ע עולה בג" אות "ו ויקבו "ר  דגי'

עליון  שביל מואב' 'בארץ משה, דדעת  הפנים

מואב' 'בארץ החמשים, שער  דאבא יסוד דמשה

מוא"ב  של אין  ממש, ארץ התחתונה מדרגה ארץ

שא  וכמו  שערים, מ"ט בגי' רבישעולה הקדוש  מר

בחזיון  צבי רבינו  דודי למורי מזלאטשוב מיכל

עליה  בכל עולין כשאנו  עדן  בגן אנחנו גם לילה,

הבעש"ט  מרן  שאמר  כמו  חדשה, ארץ על אנחנו 

מ"ט  עוד  לילך  חדשה התחלה החמשים ששער

ותחתונים  למטה הם לו נדמה עליונים עשרים

הוא  והענין עכ "ד. מלמעלה, הוא כאלו לו נדמה

כאשר  ולכן  הן ', שער במקום גנוז ע"ה רבינו  דמשה

שהוא  קבורתו  את  איש  ידע דלא למקום מגיעים

הכרובים, שני  מבין  הן ' שער  בסוד  רדל"א, בחי '

רבינו משה ובאמת משה. נשמת  שם מתגלה

סוד  כי  ישראל, דנשמת הלב בפנימיות מתגלה

יחוד  בסוד דאו "א היחוד מקום הוא הלב פנימיות 

ונתיב שהוא שביל דא"א חג"ת על  מלבישים או"א (כי

האצילות ) דכללות הלב זוכה במקום האדם וכאשר  ,

ניצוץ  לבחי ' להגיע יכול הלב, לפנימיות  להכנס 

ישראל. של לבם בפנימיות  הגנוז משה בחי'

 áöçîã ÷"àã  ÷éúòá åðéáø  äùî úâøãî

ääåáâ éëä äâøãîá åãâðë ùéáìîä  úåîùðä

 úåøéôñä áöçî  ìù

 äðäåונשמת אלקיכם, לה' אתם בנים כתיב

זו"ן מיחוד נולדו  ע"ג,ישראל ג ' נה"ש  (עי'



לנפשך  חכמה דעה ד

וע"ב) ע"א ל"ד מחצב ושם גילה שהקב"ה ואחר ,

מלביש  זה הרי דכללות  בריאה הנקרא הנשמות 

דרגין כל סוף עד דרגין כל ט'מריש דף  רחה"נ (עי'

ע"ד ) ל "ג  ודף לנקודה ע"ד , מקושר  רבינו ומשה ,

עתיק  הנקרא הנשמות במחצב ביותר הגבוהה

הכי המדרגה על ומלביש  הנשמות , דמחצב דא"ק 

שורש  סוד  וזה הספירות, במחצב שכנגדו  גבוהה

אתם  בנים נאמר שעליו ב' בניצוץ הצדיק  נשמת

בע"ח כמ"ש אלקיכם פ"א)לה' מ"ב וכל (שער ,

ישראל  לנשמת  להמשיך  הוא הצדיק  עבודת 

חיים  אלקיכם בה' הדבקים ואתם של המדרגה

ולדעת לדבקות  אותם להביא דהיינו  היום, כולכם

האמצעי האדמו "ר  כמ"ש וגו ' ישראל דשמע עליון

הבעה"ת  בינה)בשם אמרי ספר וירא (הקדמת  וזהו ,

כמ"ש  הויו"ת  י ' עולה ס"ר  דבחי' לראות, סר כי  ה'

דפסח)בשעה"כ  א' עליון (דרוש דדעת חו"ג סוד והוא

בע"ח ע"א)כמ"ש ח' דף  סופ"ב כ "ה .(שער

 ãò úåâøãî 'äá åðéáø  äùî éåìéâ úåèùôúä

íéãåçéå úåìôú  àåäù äâøãîä úéìëú

 äðäå כמ"ש בחי ' בחמש מתגלה רבינו  משה

הכללים שער  ע"א)בע"ח ט' דיסוד (דף 

של  אחרונה והבחי' מקומות , בה' מתגלה דאבא

אחרונה  ה' אות  בבחי' הוא רבינו  משה של הגילוי 

שהוא  י ' ד ' מאותיות כלולה ה' אות והנה דהוי "ה,

יוסף  ובחי' תפלות הוא דוד  ובחי' ד'וד, י'וסף בחי '

אחרונה  ה' באות  נכללים ושניהם יחודים, הוא

בחי ' של האחרון  הגילוי  משה.שהוא

åäæåהלל מוהר"ר  מדברי  בדא"ח שהבאנו  (לעיל 

בעומר) ולעשותדל "ג  הזוהר  להפשיט שצריך 

ולעשות האר "י  כתבי  ולהפשיט האר "י  כתבי  ממנו 

תפלות שנעשים עד חסידות  ולהפשיט חסידות  מזה

ענין  וזה יחודים, שנעשים עד התפלות  ולהפשיט

ה' כנגד ויחודים תפלות שהם אחרונים גילויים הב'

של  המדרגות כל התגלות  שלמות והוא אחרונה,

מדרגות ב' כלול ושם אחרונה, ה' עד הוי"ה שם

כי ודוד, יוסף בחי ' ויחודים תפלות שהם וי' ד ' בסוד

וחכמה, בינה שהוא ושוב רצוא יש  מדרגה בכל

עייל  להיות  שצריך  באדרא רשב"י שאמר וזהו 

שעולה  הוא והעיקר ושוב, רצוא ענין  שהוא ונפיק 

מטי ולא מטי  של למדרגה ושוב רצוא של ממדרגה

זה  ובאופן  במאור, אור של למדרגה מזה ולמעלה

תפלה  כי  היחודים, עם התפלות  מיוחד  להיות  צריך

דבוקים  והצדיקים ושוב, רצוא בחי ' הוא ויחודים

אלא  ושוב ברצוא רק ולא ושוב, ברצוא עת  בכל

הוא  ויחודים תפלות סוד כי במאור , ובאור במול"מ

וו"ק  הג"ר  בפרטות  יש מדרגה ובכל וג"ר , ו"ק בחי '

לדרגא  מדרגא לעלות וצריך  מדרגה, אותה של

ידי על ושוב רצוא בדרך מדרגה דכל וג"ר  בו "ק 

ויחודים. תפלות 

 áåùå àåöøá íéãåçéå úåìôú øåáéç éãé  ìò

 éúëìäúäå' ãåñá  íéðåéìò  íéòåùòù íéùòð

' íëëåúá

äæå בגן עמכם 'אטייל - בתוככם' 'והתהלכתי  סוד 

והתנועה  שעשוע, הוא תנועה כל כי עדן',

של  התנועה שהוא ושוב רצוא ידי  על נעשית 

נעשה  ומזה תפלה, עם ויחוד יחוד, עם תפלה

עבדו ובמשה בהוי "ה ויאמינו וזהו  שעשועים,

עבדו משה לבחי' הוי "ה משם שמובא שעולים (כמו

עי"ש ) כ"ג בהערה ה'' רוח עליו 'ונחה ועיקר במאמר ,

בסוד  האחרון הכלי מקבלים כאשר הוא ההמשכה

מה' האחרון הגילוי של המדרגה שהוא אחרונה, ה'

המדרגות בב' ונכלל הדורות , צדיקי  ה' של הגילויים

שכל  תלכו ' בחוקותי  'אם וזהו  ויחודים. תפלות של

הוא  בזה וההליכה ויחודים, תפלות נעשית התורה

בבחינת ושוב רצוא ידי  על הנעשה התנועה סוד

כי בסוד שעשועים, הק' השכינה בבחי' נכלל הכל

תורת שהוא דרזין לרזין מגיעים וכאשר  התפלה,

ידי ועל ויחודים, תפלות  מהכל נעשה החסידות ,

בה' ויאמינו של הקדושה מתגלה הגמור  ביטול

וכו'. משה ישיר  אז עבדו ובמשה
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äùî 'éçáã äðåøçàä äâøãîä éåìéâ éãé  ìò

 óåâä óà ï÷úì íéìåëé íéãåçéå úåìôú àåäù

ì"îùçì åúåà êåôäìå ïåöéçä

÷îåòå לתקן הוא התיקון גמר  דהנה הוא הסוד

וצריך  העיגולים, סוד שהוא החיצון  הגוף 

בתפלות דבוקים כאשר  ורק לחשמל, אותו להפוך

שדבוקים  וקיים, חי  ישראל מלך  דוד  בבחי' ויחודים

שהוא  בשבועות  המתגלה עליון  כתר של בקדושה

החיצון , הגוף את לתקן  יכולים עי"כ החמשים, שער 

בחר  כי מתקיים ואז  לשובע. לחמכם ואכלתם וזהו 

בחי ' האמיתי  היחוד  את  שמעוררים בציון ה'

של  מדרגה עד היחוד ומתגלה שביעית  מדרגה

לית כי  לברכה מתהפך התוכחה כל ואז ירושלים,

המתים  תחיית עיקר  וזה עתיקא בהאי שמאלא

מן  המתים לתחיית  מכאן משה ישיר  אז  כמ"ש 

של  המדרגה ידי על הגוף  יזדכך כאשר כי  התורה

תחיית של הבחי' הוא ויחודים, בתפלות ושוב רצוא

גמר  סוד  וזה החיצון, הגוף תיקון  שהוא המתים

ידי על שהוא רבינו, משה של המדרגה התפשטות 

ואז  עליון כתר עד  עולה העליון  משה ששורש

שהיא  האחרונה המדרגה עד  גילוייו מתפשט

הגוף  אפילו  לתקן  יכולים ועי "כ  ויחודים, תפלות

החיצון .

äðäåנחית שמיא מן  וקדיש  עיר נקרא רשב"י 

בחי ' שהוא אש  של מלאך  הוא ועיר

של  האור רק לא הוא רשב"י  ענין  ועיקר  גבורות

אש  של מלאך  בסוד הוא רשב"י ענין  אלא חסדים

דרשב"י בהדלקה בגדים שורפים ולכן חשמ"ל בסוד

והוא  דחשמ"ל, לאש הלבושים שמהפכים להורות

שכל  באופן  אומנותו  שתורתו  רשב"י של המדרגה

להפוך  הכח והוא ויחודים, תפלות נעשית  התורה

לחמכם  ואכלתם וזהו  לחשמ"ל, והבגדים הגוף 

דבוק  כאשר כי  'לשובע' תורה, של לחמה שהוא

בחי ' עד להגיע יכול הויו"ת  ג' שהוא העליון  בלח"ם

פסוק  על הברכה בהיכל וכמ"ש  עליונים שעשועים

עי "ש . זה

ïëìå,ש "ם עו "ן  וכן  מ"ש עו "ן  אותיות  הוא שמעון

עקיבא  ר' כמו אינו  רשב"י של הדרך כי

הוא  אלא ברזל, של במסרקות הגוף  לסרוק שצריך 

ידי על והוא המתים, תחיית בבחי' הגוף תיקון

שמיוחדים המ  באופן  ויחודים תפלות  של דרגה

מבחי ' לעלות צריך כי  במאור, אור בבחי' כאחד 

קה"ק , בפנימיות  שהוא מחשבה לבחי ' ודיבור קול

ודיבור  קול לבחי ' שוב לרדת  ודיבור ומשם דקול  (פי'

לא  ובקה"ק יחודים בחי' הוא ומחשבה תפלות  בחי' הוא

יחודים) בבחי' במחשבה רק בדיבור תפלה .היה

 æà' ì íéëåæ åãáò  äùîáå ä"éåäá åðéîàéå é"ò

íéòåùòùä  ìù äòåðúä ãåñ àåäù ' äùî øéùé

íéãåçéäå  úåìôúä é" ò äùòðä

 äðäå ונעשה מהקדושה יוצא הגשמי  הגוף  כאשר

להחזירו הוא העבודה עיקר  הנגוף  גוף 

בה' ויאמינו  ידי  על הוא לזה להגיע והדרך לקדושה,

גבוהה  הכי  למדרגה העליה שהוא עבדו, ובמשה

התורה, גילויי ה' בסוף  המתגלה רבינו  משה של

המדרגה  והוא ויחודים, תפלות  של המדרגה שהוא

להגיע  המדרגה תכלית שהוא משה ישיר אז של

של  האמיתי והניגון  השיר  שהוא להוי"ה לאשירה

הגוף  של והזיכוך  מרובע, משולש  כפול פשוט שיר

סוד  ידי על ויחודים תפלות  ידי  על הוא הנגוף 

השירה. בחי ' והוא להיחודים התפלות בין התנועה

ננגף  הגוף כאשר כי  לכהנים שניתן החרם ענין וזהו 

הצדיק  שהוא לכהן אותו  מביאים חרם, בחי ' שהוא

הנגוף . הגוף  לתקן  יכול והוא אמת

 åäæåשבכחו הן' דשער במקוה שבועות  מעלת

הלחם  שתי סוד וזה הנגוף , הגוף  לתקן 

שאינו ואף  אותו , שמקריבים בזוהר שכתוב

בבחי ' אותו  ששורפים הכוונה אלא כפשוטו ,

ויחודים  בתפלות עת בכל שדבוק  מי כי חשמ"ל,

נמשך  מזה ואין ' 'אני  בבחי' תפלה ואני  בסוד

הנגוף . לגוף  התיקון 



לנפשך  חכמה דעה ו 

'äå בסוד יוחאי בר הנקרא רשב"י בזכות  יעזור

שעל  היה ענינו כל כי י'חידה ח'יה שהוא ח"י

למעלה  למעלה לעלות המוחין שהוא ח"י  ידי 

שהוא  כהן סוד  וזה הכלי  שהם הגבורות  אף  ולתקן 

עתיק  פנימיות  חכמה ופנימיות  עילאין או"א בחי '

וזה  המלכות תיקון שהוא ברתא יסד  ואבא

אבא  מדרגות  את שגילה אדר"ז  של המעלה

מה  וראה עיניו רשב"י  שפתח שם וכתוב ואימא

העינ  פתיחת  סוד  כי המלכותשראה סוד הוא ים

כי של הדרך  גילה ורשב"י  עינים, פתח הנקראת 

כל  להמתיק איך הדרך  שהוא בציון , ה' בחר

לועיננו שנזכה עד ויחודים, תפלות  ידי  על הדינים

במהרה  צדק גואל בביאת  מלכותך תראינה

אמן . בימינו 

øîåòá â"ìá øîàðä ç"àã êåúî

íéãåçéä úåéîéðôã êøãä ãîìì é"áùø ïéðò  ìë

 ïåçèéáå äðåîàá úå÷áãá éåìúä

 áúë והוא לנגדי  ה' שויתי  או"ח ריש  הרמ"א

'כל' דזהו  כתב והגר "א הצדיקים, מעלת

והמצוות התורה כל כלל דהנה הצדיקים. מעלת 

שם  סוד מפרש הזוה"ק וכל ב"ה, הוי "ה שם הוא

בשם  מובא והנה המדרגות. כל הכולל ב"ה הוי"ה

דכאשר  שאמר ז "ל מפאריטש הלל מוהר "ר

לסודות מגיעים הזוה"ק  דברי  ומפשיטים מעמיקים

בדברי המכוון פנימיות שמפרש  האריז "ל, כתבי 

מגיעים  האר"י כתבי  מפשיטים וכאשר  הק', הזוהר

האריז "ל, בכתבי המכוון עומק  שהוא לחסידות ,

וכאשר  לתפלות , מגיעים חסידות מפשיטים וכאשר 

והיינו להתבוננות , מגיעים התפלות מפשיטים

היא  השרשית הפנימית  התפלה כי ליחודים,

שכתב  ה' מבית היוצא מעין  בסוד  מהתורה למעלה

ח')בלקו"מ היחוד à(סימן הוא התפלה ופנימיות

שהוא  קה"ק  בסוד  מהדיבור שלמעלה והאמונה

ותפלה. דיבור מבחי' למעלה

äðäå,היחודים ענין ללמד  הוא רשב"י ענין כל

שמות לדעת פירושו יחודים ואין 

ואין  הגמור, חיצוניות  הוא זה שכל וכו ', וגימטריות

האמונה  כפי תלוי  הכל אלא היחודים, מדרגת  זה

כל  וזה היחודים, תכלית שהוא והדבקות והביטחון 

ודבקות אמונה לאדם שמלמד  הזוהר  ספר  ענין 

ויחו "ת, ביחו "ע הדבקות כפי  תלוי  והכל וביטחון ,

באמונה  שמונח כמה תלוי  ה' עבודת  כל ובפשטות 

ובזה  רשב"י, עם שייכות  לו יש זה דכפי וביטחון ,

דמעלת לשני , אחד  צדיק  בין  ההבדל עיקר כל תלוי 

_________________________

ישראל א . ונשמות גן, נקראת  התורה כי אוריתא', דא 'גן כט :) י"ד (תיקון זהר בתיקוני שכתוב כמו והענין שם: לקו"מ  וז"ל

(שיר  שכתוב כמו חכמה, דא ממעיין הוא גדלים, הם ומאין בגן. דאתרביאו ודשאין עשבין בחינת  הם בהתורה ומבינים המעיינים

"ומעיין  ד') (יואל שכתוב כמו מהתפלה, הוא המעיין, בחינת  שהוא והשכל החכמה מקבלין ומהיכן גנים", "מעין ד) השירים

הוא  תפלה כי הפועל. אל מכח  מביא בחינת והוא תפלה", בית  ביתי "כי נ"ו) (ישעיהו שכתוב כמו התפלה, הוא יצא" ה' מבית

בכח, בריאה בחינות והוא הטבע, לשנות  כרצונו לעשות  בידו אשר מחדש  שיש שמאמין הוא תפלה כי העולם, חידוש  בחינת 

בחינת  היא והתורה כנ"ל, החכמה מעיין יוצא שמשם התפלה בחינת  שהוא עשית", בחכמה "כלם ק"ד) (תהלים שכתוב כמו

איזה  על וכשמתפלל העולם, נברא בהתורה כי פועל, לשון אמן אמון", אצלו "ואהיה ח ) (משלי שכתוב כמו בפועל, בריאה

"ומעיין  לעיל כנזכר בתפלה, שהוא החכמה התעוררות בחינת  והוא בכח, בריאה בחינת והוא העולם, חידוש בחינת הוא דבר,

הפועל, אל יוצא ושם התורה, אל החכמה הוא המעיין נמשך  ומשם כנ"ל, החכמה נתעורר שם כי התפלה, זה יצא", ה' מבית

משקה  שהמעיין גנים, מעיין נעשה זה ידי ועל החכמה, התגלות  הוא בהתורה כי ותבונה", דעת "מפיו ב) (משלי שכתוב כמו

ועיש "ב. עכ"ל וכו', כנ "ל ודשאין עשבין אתרביאו זה ידי ועל הגן,



תשע"ו  בחקתי פר' ז של"ס

יותר  דבוק אשר  כפי הוא גדול היותר הצדיק

ניכר  שאינו אף השני מהצדיק  וביטחון באמונה

מבחוץ.

ïëìåממנו לקבל הוא לרשב"י  שנוסעים ענין  כל

רשב"י כי  והיחודים, והאמונה הביטחון  כח

נ'חית  ש'מיא מ'ן  ו'קדיש  ע'יר  שמעו"ן)הוא (ר"ת 

והדבקות היחודים אש  והוא אש , של מלאך שהוא

וכאשר  של בקב"ה, מכחו מקבלים לצדיק  הולכים

וביטחון , אמונה הוא דרשב"י כחו  ועיקר  הצדיק,

שמות לדעת רק  ולא היחודים, עבודת עיקר וזה

הוא  העיקר  אלא השמות , על ולהסתכל וגימטריות

הדבקות שהוא היחודים של הפנימית העבודה

וביטחון . באמונה

äùî  úîùð éãé ìò äøåúä ééåìéâ ' ä úéìëú

 ãò äøåúä úåãåñ  úà èéùôäì àåä  î"òø

íéãåçéå úåìôú íéùòðù

øàáðå ז"ל מפאריטש  הלל מוהר "ר דברי יותר 

גילוי ענין  בכ"מ משנ"ת  ועפ"י הנז"ל,

שכתב  כפי  הדורות  יחידי  חמשה ידי  על התורה

משה  הוא הראשון  הגילוי  דהנה ז"ל, מוהראב"ן

מפשיטים  וכאשר התורה, נגלות  גילוי  והוא רבינו ,

הגילוי שהוא התורה לסודות  מגיעים התורה נגלות

בת שמעי מאה"כ סוד והוא הרשב"י , דתורת 

שמיעה  שהם בתורה מדרגות  ב' יש  כי  וראי ,

ולכן  שמיעה בחי' הוא התורה ונגלות וראיה,

הוא  התורה וסודות שמע', 'תא בכ "מ כתוב בש"ס 

חזי', 'תא בכ"מ כתוב בזוה"ק  ולכן  ראיה, בחי '

שמיעה  בחי ' שהם התורה בנגלות להעמיק  וצריך 

לראיה  אותם ולהפוך אותם להפשיט שזוכים עד

וצריך  הנסתר , בחי ' שהוא חזי' 'תא בבחינת

רבינו משה כי הזוהר, לבחי' הנגלה כל את להפוך

פנימיות ללמד  רשב"י בסוד שנית  ירד  ע"ה

צריך  ואח"כ הזוהר. ספר גילוי  שהוא התורה

שמגיעים  עד אותם ולהפיט הזוהר  בדברי להעמיק 

שמביא  וכמו האריז"ל, קבלת  של לגילוי  בזה

בעה"ת  מדברי האמצעי ספר האדמו"ר (בהקדמת 

הזוהר) עד ביאורי בעמקות זוהר ללמוד שצריך

כל  כי  האר"י, כתבי מזה ונעשה אותו שמפשיטים

היה  והבעה"ת האר"י, דברי  הם הזוהר דברי 

ללמוד  עדיף כי  הרבה, בזוהר  אחד  בדף מתעמק 

מזה  שנעשה עד בו  ולהעמיק  בזוהר  אחד  דף 

התורה. של השלישי הגילוי וזהו האר "י , כתבי 

כתבי את  להפשיט צריך האר "י  כתבי ואחר 

של  הגילוי שהוא חסידות , מזה שנעשה עד  האר"י

דצדיקי הרביעי הגילוי בסוד הק' הבעש"ט

שער  בהקדמת  מוהרא"ס שהאריך וכמו הדורות ,

מזוהר  בשמים הנחת דעיקר  והאמונה היחוד

עד  מזה מגיעים כאשר רק  הוא האר "י  וכתבי

עד  החסידות את להפשיט צריך ואח"כ חסידות .

לעשות צריך  תורה מכל כי תפלה, מזה שנעשה

ה' עבודת דעיקר בכ"מ בלקו"מ כמ"ש  תפלה

שורש לעש  היא התפלה כי  תפלה, מתורה ות 

והוא  כנ"ל, ה' מבית  היוצא מעיין  בסוד  התורה

אחר  ואמנם רבה"ק . של החמישי  הגילוי  ענין 

שנעשה  עד התפלות  את להפשיט צריך  התפלה

יחודים  מזה שנעשה והיינו התבוננות  מזה

ויחודים  תפלות של אלו  מדרגות וב' עליונים,

שבו האחרון  הגילוי שהוא החמישי  בגילוי  נכללים

הגאולה. תלוי 

 àåäå  ä÷éðéä ïîæá àåä äæéçàî äøéîùä ø÷éò

 àúìéî àéìú à÷éúòáã  óåñ  íé  úòéø÷ ãåñ é"ò

äðäå' בחי הוא פסח דליל ל"ט דף התו"ח כתב

ושבועות יניקה בחי ' הספירה וימי עיבור 

ימי הם העומר שספירת  ענין  וזה גדלות, בחי '

ימי רק  למה להבין  וצריך  באר"י, כמ"ש הקטנות 

פסח  ליל והרי פסח ליל ולא קטנות  ימי  הם העומר 

מימי קטנות יותר שהוא עיבור  מדריגת  הוא

אלא  באר"י כתוב כן ולא יניקה, בחי ' שהם העומר 

הוא  הענין  אלא גדלות . בחי ' הוא פסח שליל

שאימו ממה שאוכל עובר בחי ' הוא דבעיבור 

בזה  ואין  סופו, ועד  העולם מסוף וצופה אוכלת 



לנפשך  חכמה דעה ח

היניקה  זמן שהוא הלידה אחר  אלא הקטנות  אחיזת 

ולהתתקן  לעלות  וצריך הבהמית , נפש עם ויוצאים

מאד  צריך  היניקה בזמן  ולכן  לאצילות, ולחזור  שוב

שהוא  מילתא תליא בעתיקא נאמר זה ועל שמירה,

מאחיזה  להנצל צריך שהיה סוף, ים בקריעת

העומר . דימי בקטנות

 úâøãî àåä  åãáò  äùîáå  ä"éåäá åðéîàéå

 ïéà íùå íéãåçéå úåìôú é" ò à" ìãøá úå÷áãä

ò"éá ãò ãøåéù  ÷"à úâøãî ãåñá  äæéçà íåù

äðäå עיגולין של במדרגה הבריאה בתחילת

כלל  אין  שם דא"ק גלגלתא ובחי' קדמאין

הוא  והענין ולמטה. דא"ק מע"ב ורק  אחיזה שום

למטה  אף  לרדת  יכול א"ק מדרגת שהוא דרדל"א

בי"ע, עד לרדת  יכול אין דאצילות  א"א אך לבי "ע

משם  למעלה כי עבדו  ובמשה בה' ויאמינו  וזהו 

בנים  נאמר  שעליו  נברא הניצוץ סוד הוא הוי"ה

בע"ח כמ"ש  אלקיכם לה' פ"א)אתם מ"ב וזה (שער ,

אחר  דהיינו  עבדו , ובמשה בה' ויאמינו סוד עומק 

שורש  בסוד עבדו ובמשה סוד יש בה' ויאמינו

שיש  חב"ד בספרי  כדאיתא א', וניצוץ ב' ניצוץ

למעלה  כי  הוי"ה, משם שלמעלה דבקות  בחי '

בה  שאין  הוי "ה בחי ' יש  אותיות  בו שיש מהוי"ה

אותיות.

 äæå סתרא' זוטא אדרא בריש  הרשב"י דברי  סוד

של  האור שהוא ואזדמן ', אתתקן  סתרא גו 

הרדל"א, של האור בסוד מא"א שלמעלה עתיק

של  זו בבחי' הוא הצדיקים של ה' עבודת  ועיקר 

סוד  שהוא דצניעותא ספרא בסוד סתרא, גו  סתרא

של  העבודה שהוא עתיק , פנימיות חכמה פנימיות 

הוי"ה, על תתענג הוי"ה)אז משם למעלה ,(כלומר:

לתפלות להתהפך צריכה התורה שכל הענין וזה

מכל  וצריך יחודים, מזה שנעשה עד ולהתבודדות 

ואח"כ  סודות  ממנה לעשות שלומדים ותיבה תיבה

אתתקן  סתרא גו סתרא וזהו יחודים, ואח"כ  תפלות

אמונה  של למחשבות הכל להפוך צריך  כי  ואזדמן ,

ויחו "ת. יחו"ע בבחי ' וביטחון 

ïéðòäå,שבירה בבחי' נמצאת  התורה כי הוא,

לדרגא  מדרגא להתבוננות  להכנס  וצריך

ואח"כ  היש, ביטול שהוא דישסו"ת  מוחין  בבחי '

במציאות, ביטול שהוא עילאין  דאו"א במוחין

רצון  שהוא דא"א במוחין  בעצם)ואח"כ ביטול  ,(בחי'

שעולים  עד  וכו', תענוג שהוא עתיק  ואח"כ 

ותענוג  העצמי רצון  ולבחי' דא"ק , קדומה למחשבה

לקבל  שצריך  דבראשית  ב' סוד והוא העצמי ,

וזהו החכמה, שהוא ב' דאות  הפנימית מהנקודה

ולהכנס  התורה להפשיט שצריך סתרא גו  סתרא

ויחודים  לתפלות  שמגיעים עד  סתר, תוך לסתר

וי ' תפלות, בחי ' הוא חסר דוד  כי דוד , סוד  שהוא

בהתפלות. הנכללים יחודים בחי ' הוא מלא דדויד

äðäå ספרא של פרקים ה' הוא הזוהר כל כללות

כמ"ש  תורה חומשי  ה' כנגד  דצניעותא

לדעת וצריך  כולה, התורה כל כולל וזה שם, הגר"א

דאבא  יסוד כי רדל"א, ושל דאבא יסוד  של הסוד

במציאות מביטול תענוג תענוגהוא נקרא יסוד  (פי'

התענוג הוא דאבא יסוד ולכן במציאות ביטול הוא ואבא

במציאות ) מביטול בביטול  תענוג הוא ורדל"א ,

'בעתיקא  סוד הוא סוף ים קריעת  סוד  והנה העצמי ,

בתיקונים ואיתא מילתא', כ"א)תליא תיקון (ריש 

ימא  קריעת שהוא סוף  ים קריעת  עוד  יהיה דלעתיד 

התורה  ויגביהו  ואנוהו אלי זה ויראו דאורייתא,

מ"ט  דף  התו "ח שכ ' וזהו  ויחודים. תפלות לבחי '

וכו שם הרש "ש דברי  על מילין ' לאלוה 'עוד  'ע"ד

מילין , לאלוה בבחי ' תהי' שהתורה שצריך  דהיינו

דעתיק  הז "ת  שהוא סוף הים את לקרוע וצריך 

הרדל"א. שהוא הפנימית הנקודה עד לעלות וצריך 

 éãé ìò  ÷ø àåä íéðô  úðéçáì  òéâäì êøãä

 èéùôäì úéîéðôä  úòãä àåäù àì÷úîä

íéãåçéå úåìôúå  úåãéñç 'éçáì äøåúä

àðàú במתקלא דשקיל ספרא דצניעותא ספרא

שקל  בחי ' שהוא הדעת את צריך  כי

חכמת כל אלו פרקים בה' גילה ורשב"י הקודש 



תשע"ו  בחקתי פר' ט של"ס

והעיקר  המרובה, את המחזיק  מועט בבחי ' הקבלה

גילה  שהקב"ה להבין זאת  לנקודה להגיע צריך

סדר  והוא הדורות צדיקי  ה' ידי  על התורה

חלקי כל את  לקבל וצריך  התורה השתלשלות 

נגלה  ללמוד צריך  כי  צדיקים, הה' בחי' מכל התורה

להגיע  ואח"כ  וחסידות, האר"י וכתבי  זוהר וללמוד

עד  ויחודים תפלות  תהיה התורה שכל למדרגה

ובתחילה  דדויד , י ' בסוד  היחוד  בנקודת  נכלל שהכל

חסידות, שהוא דעת מהתורה ולעשות להכנס  צריך

בת שמעי לבחי ' מזה שעולים עד דאבא, יסוד  בחי '

אלי ל'זה וזוכים יחודים, התורה מכל שנעשה וראי 

צריך  אך  דאורייתא, ימא קריעת  בבחינת ואנוהו '

המתקלא. סוד  שהוא עמוק  דעת זה לכל

åäæå מתקלא הוה דלא 'עד ספד"צ בריש שאמר 

דעת בלא כי  באפין ', אפין משגיחין  הוו לא

לא  היא התורה ואם בפנים, לפנים להגיע אפשר  אי 

להגיע  אפשר אי  ויחודים, תפלות  ולא חסידות 

של  הגילוי את צריך ולזה בפנים, פנים לבחינת

את להביא אפשר אי זה ובלא ורבה"ק , הבעש"ט

דא"א  בחוטמא והנה בפנים, פנים לבחי ' העולמות 

סוד  שהוא והפה ועטה"י, יסוד  שהם נקבים ב' יש 

וחיין  חיין סוד ושם מהחוטם לקבל צריך  התפלות

התורה  נעשה ומזה החוטם, נקבי ב' שהם דחיין 

לך  אחטם ותפלתי  בסוד ב')תפלה סי' לקו"מ ,(עי'

סוד  וזה כולו, היום כל האדם שיתפלל ולואי  וזהו 

דהיינו רשב"י , על הנאמר אומנותו  תורתו 

תורתו אינו  זה ובלא תפלה, כולה נעשית  שהתורה

דמה  ישראל' 'שארית בספר שכתב [וזהו  אומנותו,

בבחי ' היו  כי מאוחר התפללו  שם בעל שתלמידי 

שמי בשעה"כ ומש "כ אומנותו , שתורתו  רשב"י 

שהתפלל  היינו התפלל לא אומנותו  שתורתו

כמ"ש  לכתחילה כן  לעשות  אין ובודאי מאוחר ,

היו אומנתם תורתם שהיה הצדיקים אך , רבה"ק 

מאוחר ]. מתפללים

ïéëìîå'אשתכחו לא וזיוניהון  מיתו קדמאין

שלא  אותם כי אתבטלת' וארעא

על  עובדים אין  חייהם וכל לשמה תורה לומדים

מנקודת מתרחקים הם הרי אומנתו, תורתו 

שמחפשים  בצדיקים רק בוחר והקב"ה התכלית,

כל  את לעשות  לאדם נותן הסט"א ולפעמים היחוד,

האמיתית, מהנקודה שיתרחק  והעיקר העבודות

רוצה  כאשר  שהסט"א מקאזניץ המגיד כמ"ש 

בכל  להצליח לו  נותן מהצדיק  האדם להרחיק

עי"כ  כי מהצדיק, שיתרחק והעיקר  העבודות

תורתו של למדרגה מגיע ואינו מהתכלית  מתרחק

היחודים. מדרגת שהיא אומנותו

 úòãä ÷îåò é" ò àð÷éãä ãåçéá  äéåìú  äìåàâä

 úåùòì åçëáù ïåöøä çöîá øéàîä  ÷éúòã

ä"ò  åðéáø äùî  úâøãî àåäù ììåëä ïåéãô

äðäå ההוד גבורת בחי ' ההוד סוד שהוא רשב"י 

שרשב"י והיינו החסד  גבורת וממתיק עולה

עד  התורה לימוד  וענין  עקיבא ר' מדרגת  ממתיק

להגיע  הכנה רק הוא הסודות  כל את  בו שרואים

וזהו ויחודים, לתפלות  להגיע שהוא להתכלית

כמ"ש  לייחד מנת  על דהיינו לעשות  מנת  על ללמוד 

כל  את ודאי  שצריך ואף ההיכלות בביאורי הגר"א

החיצון  המעשה אינו העיקר אך  כפשוטו המעשה

על  לסמוך  אפשר  ואי היחוד לדבקות  להגיע אלא

שהוא  מה את לתפוס  צריך  אדם כל אלא אדם שום

שמרם, כבבת יחודך  דורשי כמ"ש לעשות יכול

ולהסתכל  הרש"ש  סידור לקחת  הכוונה אין ויחודים

כוונת נקרא זה אין  כי וכד', הדיקנא יחוד על

ואף  נוגה, קלי' מבחי' טעות  כולו  אלא ויחודים,

צריך  אך  יהודי , כל של עבודה כל אוהב שהקב"ה

תפלתי ואני  כמ"ש עמוק  דעת דבר בכל שיש  לדעת

וגו'. רצון  עת ה' לך

úîàáå לא אך הדיקנא, ביחוד  תלויה הגאולה

הג' על להסתכל שהוא שמבינים כמו

אלא  וכו ', הדיקנא יחוד בכוונת  בסידור הויו "ת

רבינו משה שהוא הכולל פדיון לעשות  הוא העיקר

עיקר  כי בלקו"מ, כמ"ש לרצו "ן  שמ"ד  בין העומד 



לנפשך  חכמה דעה י 

מצח  סוד  הכולל פדיון סוד הוא רבינו  משה סוד

דעתיק  התענוג שהוא דעתיק , יסוד  גנוז שבו הרצון

מה  בכח דא"א בדעת ומאיר במצחא המאיר 

ענין  וזה דעתיק, ומג"ר דעתיק  מדעת שמקבל

וזה  דעתיק ג"ר של התענוג להם שיש אמת  הצדיקי

הרצון , מצח בסוד במצחא המאיר החדש  מ"ה סוד

שהוא  דעתיק יסוד סוד  שהוא מהרח''ו  ומבאר 

החדש  מ"ה וזהו דא"ק מ"ה סוד  השרשית  תפארת

כי היחוד , ידי  על המתחדש המ"ה לקחת  דהיינו

דא"ק  מ"ה וסוד  הק' התורה הוא היחודים עיקר

בז"א  ששרשה התורה בחי ' שהוא דא"ק  ז"א שהוא

הק' התורה כח והוא הכולל תפארת  שהוא

תורתך  לולא בבחי ' הק' התורה מחדשים והצדיקים

שעשועים  בבחי ' מתחדשת שהתורה שעשועי

התורה  שמחדשים אמת  צדיקי דרך  וזהו  עליונים,

עצמיים. שעשועים ידי  על



השבועות  חג על דא"ח יא ליקוט

חדתין  נשמתין
השבועות חג על דא"ח ט ליקו

 úåòåáùä âç ìò ç" àã èå÷éìà

'á) 'íìåòì åðéîàé êá  íâå' | úåòåáùä âç éðôì (àùðå)  øáãîá ' øô úàéø÷ ïéðò

 úìéâî | (íéùåøã 'á)  äøåú ïúî éùåøã |  äðëä  éðéðò | ( åæ äðùá  åôñåð  åìà íéøîàî

øâ ,ò" éæ '÷ä è" ùòáä ïøî ,ä" ò êìîä ãåã åðéðåãà ö"àé - àìåìéäã àîåé | úåø

 úøùòå  äøåú ïúî  éðéðò | ì"öæ øåâî úîà éøîàäå ,ã"éä  íäøáà ïá íäøáà  ÷ãöä

 úìéëà |  äøåú ïúî ïîæ - úåòåáùä âç | úåòåáùä âçá  äîìùä éîé | úåøáãä

| úåòåáù ìéì ïå÷éú ïéðò | íçìä  éúù ïéðò | úåòåáùä  âç úåìéôú | áìç  éìëàî

 íéøåòð úåéäì | 'íëì'  éîð ïðéòáã –––– úåòåáù úãåòñ úìòî | úåòåáùä  âç úìòî

 íéàðúä  øèù ïéðò | úåòåáù ìéìá

úåòåáùä âç éðôì (àùðå) øáãîá ' øô úàéø÷ ïéðò

' åøöòå åðî' ò"åùá ïîéñä

øáéã [àבשו"ע ס"ד )מהמובא תכח שיש (סי'

חג  לפני  במדבר  פר ' להסמיך

הפסקה  שיהא כדי לזה הפשוט והטעם השבועות,

חג  לבין  התוכחה שבה בחוקתי  פר ' בין זו בפרשה

וברכותיה השבועות  שנה ותחל  וקללותיה שנה (תכלה

– חדשה התחלה בבחי' ג "כ  הוא השבועות  שחג –

דמי) שנולד  כקטן בנ"י היו התורה ואי 'שבקבלת  ,

שם) מרמז (בשו"ע ש'מנו' ועצרו" "מנו הסימן ע"ז 

צריכה  שהיא בנ"י נמנו שבה במדבר  פר' על

העצרת  לפני  .('עצרו')להיות

ì"åç éðá  òåãî  íéáø åù÷úðù àéùå÷ä áåùé

 é"øà éðá íò ú"äàéø÷á  úååúùäì íéøäîî ïéà

é"ôòå [áמהרי"ט בתשובות  מיישב סי'זה (ח"ב

מדוע ד ) רבים בו  שנתקשו הדבר 

חו "ל  בני מתחברים אין זו  כשנה היא כשהקביעות

בפר' אלא שב"ק של הפרשה בקריאת אר "י  לבני 

מסעי יו"ט ,áמטות שחל  הפסח בחג  החל  (שהפירוד

אר"י, בני של  מות  אחרי פרשת  בשב"ק שש "פ של  שני

חדשים, מג' יותר של זמן שהוא מטו"מ פר' עד ומאז

כידוע, אר"י מבני חו"ל בני של  בשב"ק הקריאה שונה

ולהשתוות לחזור יכולים היו הלא מתקשים ורבים

בני  של קדושים פר' בשב"ק תיכף  היינו הא', בשבוע

- מות אחרי לחבר חו"ל  בני יכולים היו ישראל  ארץ

כן) עושים אין ומדוע אר"י, בני עם ולהשתוות  ,קדושים

הרי דידן  בשנה שהנה הנ"ל, ע"פ היא והתשובה

'מנו של הענין  כראוי כ "כ מקיימים אין  אר"י בני 

השבועות לחג במדבר  פרשת  סמוכה שאין ועצרו '

השבועות  חג שלפני א')באר "י , ביום קוראים (החל

הפירוד  חו"ל לבני  השאירו  וע"כ נשא, פרשת

'מנו של הענין יתקיים אצלם שלכה"פ כדי מאר"י

פר' בין אצלם הפסק יהא שלא בשלימות , ועצרו '

המהרי "ט  מדברי  וחזינן השבועות. לחג במדבר 

_________________________

חדשות.א. בו נוספו וכעת  שנתיים לפני כבר נדפס הקונ '

בזה.ב. שהאריך מה צא סי' ח"ו הלכות משנה בשו"ת ועי' במהרי"ט, עיי"ש



לנפשך  חכמה דעה יב 

להיות לכתחילה שצריך עמוק וטעם ענין שיש

השבועות  חג לפני  סמוך  דוקא במדבר  (ולא פרשת 

קריאת אחר להפסיק  הנ"ל הפשוט הטעם מפני רק 

חו"ל דבני פירוד  להשאיר צריכים היו לא שלזה התוכחה,

דוקא) במדבר בפר' פנימי טעם שיש  אלא וצ"ב מאר"י, ,

הענין .

 ñðåàá äúéäù äøåúä úìá÷ äìç êéà

øîàå [â אש החדש בספר מש"כ  בהקדם מורנו

שליט"א  דרוק  הרי"מ מהרה"ג תמיד 

מורנו של [זקינו שלמה החמדת דברי  ע"פ שמקשה

מורנו וסיפר  ווארשא, העיר  רב שהיה שליט"א

זצ"ל  קרייזווירטה הגר "ח השתתף שבחתונתו 

של  בגדלותו  ומכיר  יודע העולם שאין לו  ואמר 

בגאונותו גדול החמד "ש היה ובאמת החמד"ש ,

דעת והחוות  הגרעק "א בדורו)כמו  שמבאר (שהיו ,[

יג ) סי' באונס (חו"מ מעשה איזה  עושה שכשאדם

אליו  כלל המעשה מתייחס  לגבי אין רק  לא (היינו

מקרא  כדילפינן אונס מעשה על  מענישים שאין עונש

אין  הפעולה עצם אף  אלא וגו', דבר תעשה לא דולנערה

כעשייתו) כלל  .נחשבת

äðäå הר בנ"י על השי "ת כפה תורה במתן 

פה  התורה מקבלים אתם אין  שאם כגיגית

באונס  התורה קבלת  והיתה קבורתכם (כדאי'תהא

לאורייתא') רבה מודעא 'מכאן ע"א פח דף שבת  ,בגמ'

שבנ"י נחשב איך  הנ"ל המהרי"ט לדברי ולכאו '

אין  אונס ובכל באונס, הכל היה הלא התורה קבלו

האנוס . לאדם המעשה מתייחס

îøä éøáã éô  ìò 'éúä,äùåòî èâ éáâì  í"á

åðåöø úåéîéðô  äìâúð ñðåàä é" òù

 íðîà [ãהרמב"ם דברי מהל 'ידועים (בפ"ב

ה"כ ) שבי"ד גירושין מעושה גט לגבי 

התורה  כצווי  הגט לכתוב המגרש את  שכפה

הגט, כשר אני , רוצה שאמר עד  בשוטים והלקוהו

הרי תורה ע"פ  לגרש הוא שמחויב שכיון  משום

השי"ת צווי  לקיים חפץ לבו שבפנימיות  ,â ודאי 

כדבר  נחשב הר "ז אני' 'רוצה בפיו כשמוציא וע"כ 

מחמת זאת  שאומר  לכל שברור  אף אמיתי 

אותו שמלקים מוציאה המלקות בפה (שאמירתו

בלבו) המוסתרת  האמת  .ומגלה

 ô"òåקבלת שגבי  לומר מקום יש  הרמב"ם דברי

לבם  בפנימיות  שבודאי תלינן התורה

רק  היה והאונס  התורה, לקבל בנ"י  כל חפצים

לדון  יש אך  בפיהם. הפנימי  רצונם ויוציאו שיגלו 

דהלא  תורה, מתן  לפני  הרמב"ם דברי שייכים אם

יהודי לכל שיש  הפנימי הרצון  על מיוסד  הרמב"ם

זה  פנימי  רצון  ולכאורה התורה, דברי את לקיים

במתן  עליהם ישראל קבלו שכבר  מחמת רק הוא

אך  התורה, דברי כל את ולקיים לשמור  תורה

קבלת לגבי  זה ענין שייך  שאין לטעון יש  לכאורה

שרצונם  הוכחה שום אין  שעדיין עצמה, התורה

שעם  האמת ואמנם התורה, את לשמור  הפנימי 

כבר  נטוע ויעקב יצחק אברהם בני  שהם הק ' בנ"י 

הרצון  הק' מאבותיהם בירושה נפשם בעומק 

שמסרו כאבותיהם השי "ת רצון לקיים הפנימי 

של  האונס  חל באמת וע"כ  ה', רצון לקיים נפשם

_________________________

זמן ג. ובכל מקום בכל ישראל של דין בית  לגרש  רצה ולא אשתו את  לגרש אותו שכופין נותן שהדין מי שם, הרמב"ם ז"ל

ולחצו  לך  אומרין שישראל מה עשה לו ואמרו עכו"ם הכוהו אם וכן כשר גט והוא הגט ויכתוב אני רוצה שיאמר עד אותו מכין

גט זה הרי שיכתוב נותן והדין הואיל שכתב עד אנסוהו מעצמן העכו"ם ואם כשר זה הרי שיגרש  עד העכו"ם ביד ישראל אותו

לעשות  ונדחק  שנלחץ למי אלא אנוס  אומרין שאין ישראל ביד בין עכו"ם ביד בין אנוס  הוא שהרי זה גט בטל לא ולמה פסול

לעשות  או מצוה לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל נתן או שמכר עד שהוכה מי כגון לעשותו התורה מן בו מחוייב שאינו דבר

לעשותו שאסור מדבר שנתרחק עד או לעשותו שחייב דבר שעשה עד והוכה עצמו עבירה אנס הוא  אלא ממנו אנוס זה  אין
ולהתרחק  המצות כל לעשות הוא  רוצה  מישראל להיות רוצה  שהוא מאחר לגרש רוצה  שאינו זה לפיכך הרעה בדעתו

לרצונו  גרש כבר אני רוצה ואמר  יצרו שתשש עד  שהוכה וכיון שתקפו הוא  ויצרו העבירות עכ"ל.מן וכו'. ,



השבועות  חג על דא"ח יג ליקוט

הפנימית האמת  את גילה רק  שהוא התורה, קבלת

כפה  לא [וע"כ  בנפשם ומושרשת נטועה שהיתה

אם  אף כי התורה, לקבל האומות  שאר  את השי"ת 

כדברי כלום, בזה מועיל היה לא אותם כופה היה

מכיון  האונס  הועיל בנ"י אצל ורק הנ"ל, המהרי"ט

בנפשם, ומושרש נטוע כבר היה זה פנימי שרצון 

אל  הכח מן זה פנימי  רצון  וגילה הוכיח והאונס

רבה הפועל מודעא מכאן הנ"ל בגמ' דאי' (ומה

האמת אך  כן, לטעון בנ"י יכולים שהיו היינו לאורייתא

וידוע  גלוי כי כלום, זו בטענה שאין שמיא קמיה הגלוי

הפנימי  רצונם את  וגילה הוציא שהאונס השי"ת לפני

אונס) דין כאן אין ה וממילא מבאר  ועפ"ז  גרי "מ ].

של  הקריאה ע"י  מתגלה זה שענין  שליט"א דרוק 

בפר' שהנה העצרת , חג לפני  במדבר פרשת

אבותם', לבית  משפחותם על 'ויתלדו  אי ' במדבר 

אבותיהם  אל זה במנין בנ"י  שהתייחסו  היינו 

הפנימי הרצון נתגלה וממילא ויעקב, יצחק אברהם

דרוק . הרב עכ "ד התורה. את  לקבל בנפשותם שיש

åðî'  íòè äæå ïéðîä é" ò à÷åã  äìâúî äæ ïéðò

' åøöòå

óéñåäå [äהענין לבאר  לביאור מורנו (שהלא

של הענין כ"כ מבואר אין עדיין הנ"ל

דייקא) המנין 'מנו' ענין שדווקא י"ל שבאמת  ,

הנקודה  את המגלה הוא בנ"י  את  שמונים

רש "י וכדברי יהודי, בכל שיש האלקית  הפנימית

חיבתן  "מתוך  הוא המנין  שענין  במדבר פר ' בתחי'

בזה  שמבאר  וכמו  שעה", בכל אותם מונה לפניו 

זי "ע מלובאוויטש הרמ"מ אדמו"ר ח"ח כ"ק  (לקו"ש

במדבר) איזור"פ יהודי בכל שיש מגלה שהמנין

הגדול  בין  חילוק  אין  שבה כזו  גבוהה אלקית נקודה

שבפחותים הפחות לבין אין שבגדולים (שהגדול

מאחד, פחות נמנה אינו והפחות  מאחד, יותר נמנה

שבה  פנימית  נקודה שיש  מתגלה המנין שע"י והיינו

יהודי, בכל  שיש אלוקית  נקודה שהיא לגדול שוה הקטן

המנין) ע"י המתגלית החביבות  ברש "יוזאת  ואי' ,

מנאן  ממצרים שיצאו  שתיכף הפרשה בתחילת 

שכתוב לז)וכמו  יח, ישראל (שמות בני ויסעו

לבד  הגברים רגלי אלף  מאות  שש סכתה מרעמסס

שנה  עשרים מבן דהיינו רש"י שם וכמש"כ  מטף,

ביציאתם  תיכף  מנין  שהיה מרש"י ומשמע ומעלה,

בפסוק )ממצרים להדיא כ"כ מפורש  שאינו ומנין (אף ,

הנמצאת הפנימית  האלקית  הנקודה את  גילה זה

לעשות רצונו שודאי  ממצרים, שיצא יהודי  בכל

התורה  קבלת מעשה חל המנין  ע"י  וע"כ קונו , רצון

הראוי מן וע"כ לקבלה, בנ"י  את  השי "ת שאנס 

במדבר  פרשת  את השבועות  חג לפני סמוך לקרוא

קבלת וחלה הועילה המנין מכח שרק זה, ענין  לרמז 

השבועות. חג של התורה

 é"øà éðáì ïåøñç ùé åæ  äðùáù ïëúé êéà

' åøöòå åðî'á

 ô"òå [å לומר יתכן איך מורנו הקשה הנ"ל כל

ח"ו חסרון  איזה ישראל ארץ לבני שיש 

שתמיד  יתכן, זה שאין  שודאי  חו "ל, בני  לעומת

רו ומעלה ענין שבכל הפשוט שבעולם הכלל חנית 

שלימות ביתר המעלה אר"י לבני שיש להיות צריך

בני שמקיימים יוצא הנ"ל ע"פ  ואילו חו "ל, מבני 

ועצרו ' ד'מנו זה ענין פנימי)חו "ל ענין כנ"ל (שהוא

יתכן . לא וזה אר"י, מבני בשלימות יותר 

 éëøã 'â –––– é" äãåáòá  íéìùäì ùéù  úåâøãä 'â

' ä ãåçé  úåâøã 'â  íéìâîä ìåèéá

'éôå [æ בהרבה שביאר  מה בהקדם מורנו  בזה

השי"ת עבודת שכל ודרושים מאמרים

הדרגות הג' להשלים לזכות  היא פנימיות ע"פ

או כתר , חכמה, בינה, הקבלה, בלשון  הנקראות

הנשמה דרגת  אחר (חכמה)חיה(בינה)בלשון 

נברא (כתר)יחידה שהאדם מהאריז"ל [וכדאי' ,

הנפש דרגת  עם שהם (ז"א)והרוח(מלכות )ונולד

להוסיף  עבודתו  ועיקר  המדות , דרגת  – הז"ת דרגת 

ג' שהם המוחין  דרגת  – הג"ר  דרגת את לעצמו 

נקראים  החסידות  ובלשון הנ"ל], הנוספות  הדרגות



לנפשך  חכמה דעה יד

בענין  והשגות  מוחין ג' שהם אלו  ובחי' דרגות ג'

ה' יחוד לגילוי זוכים שעי "ז  להשי "ת (שגילוי הביטול

מגלה  השי"ת שאין הביטול, דרגת  לפי תלוי ית"ש יחודו

אליו) שבטל מי על אלא המוחין יחודו [שעיקר ,

יחוד  התגלות  ענין הוא – הג"ר  דרגת – הרוחניים

הזה  בעולם עתה נעלם ה' יחוד של זה שדבר ה'

רק  בעוה"ז  מאיר שעתה היינו ימים, בו ' שנברא

עבודת ועיקר  המדות, ו ' שהם – ימים הו' ענין 

את להש"י ביטולו ע"י  ולהשלים להאיר האדם

– הג"ר  אור – דלעת "ל אור  – שב"ק  של האור 

השי "ת]. דיחוד אור  שהוא

ùéä ìåèéá –––– äðéáä  úãåáò –––– ú"åçé  úâøã

ìåèéá –––– ò" åçé  úîåòì (øåà øöåé úëøááù)

ò"åîù úìéôúáù  úåàéöîá

åðééäå [çדרגת מגלה שהוא היש  ביטול דרגת

ספי ' כנגד שהוא – תתאה יחודא

דרגת שמגלה במציאות  ביטול ודרגת  הבינה,

ודרגת החכמה, ספי ' כנגד  שהוא עילאה יחודא

'עצם  של היחוד את מגלה שהוא בעצם' ה'ביטול

בביאור  ויש  הכתר, ספי ' כנגד והוא אלקות '

דרושי של עצום ריבוי כראוי זה ענין ם פנימיות 

דרושיו בחסידות ברוב מורנו גם בזה שמאריך  (וכמו

הש "יומאמריו) את שהעובד בכ"מ שמבואר  וכמו ,

את שכלו  ראיית  מתוך שכליים, ויראה באהבה

ומהללים  מתבטלים שכולם מרום צבא עבודת 

בברכת ואומרים שמתארים וכמו  להש"י, ומודים

מהללים  והשרפים המלאכים צבא כל איך  אור יוצר

בחי ' הר "ז וכו ', ויראה באימה להש "י  ומתבטלים

הבריאה  עולם – הבינה דרגת  של הביטול דרגת 

והיראה  האהבה ענין  את שמרגיש בחי ' שהוא

יש  בחי' נקרא שכ "ז בלבו , גדולה בהתפעלות

הוא  הרי  דקדושה היש  הרגשת  ומתוך  דקדושה,

היש  ביטול בחי' והר "ז ויראה באימה לה' מתבטל

בביטול  האדם כשעומד היחוד דרגת  ואילו הנ"ל,

רואה  ואין עצומות  בעינים בשמו "ע מריה קמיה

מבטל  אלא עלמא, דהאי  חיזו  את הגשמיות  בעיניו 

להש"י כולו העולם כל כלאת  על לפניו (שמתפלל

היחוד מתגלה ובזה וכו', פרנסה כרפואה שבעוה"ז שפע

ית ') מאתו רק מגיע השפע האדם שכל  זוכה זו  ובבחי' ,

והוא  כלום, מגרמיה ליה שלית עד  עצמיותו  לביטול

קונו, לפני ואביון  לה כעני  דלית המלכות  ספי' (בבחי'

כלום) הקודש ',מגרמה אל אהרן יבא 'בזא"ת  ואז ,

לעלות זוכה לו  אשר וכל עצמיותו ביטול שמתוך 

'כח  בחי' החכמה אור  – יחו "ע אור  עליו  שיאיר  עד

– בשמו"ע המאיר  האור  שהוא מה' 'ונחנו מה'

האצילות , עולם דרגת – עילאה יחודא (כידוע דרגת 

האצי') בעולם .ששמו"ע

'ãçàë  äéìòå  úéá' –––– øúëä úâøã

 íðîàå [ èאלקות בעצם הביטול – הכתר דרגת 

בני "ראיתי נאמר עליה כביכול,

אליה, זוכין  סגולה יחידי  שרק  מועטין ", והן עליה

ב'בית שחי  החסידות  בלשון הנקראת הדרגה והיא

ובעוה"ב  עלמא בהאי שנמצא היינו כאחד', ועליה

עין  'כי לבא לעתיד  על הנאמר  ובבחי ' אחת, בבת 

בעינים  יסתובבו שלעת"ל היינו  וגו'', יראו בעין 

דהאי פתוחות מחיזו העינים שעוצמים כבשמו"ע (ולא

הזה עלמא) עולם מציאות את אחת  בבת  ויראו  ,

שלא  הרוחני, עולם עם ומאוחדת  בטלה שהיא איך 

עולם  למציאות  כלל הזה עולם יסתור שלא רק 

יגלו עוה"ז  מציאות  מתוך  אדרבא, אלא הרוחני ,

מהבית כהעולה העליון, דעולם היחוד  את ויראו

העליה(עוה"ז) העליון)אל הרוחני היתה (עולם וזו  ,

ומעי החטא, לפני הראשון אדם היתה דרגת זה ן 

הק ' הבעש"ט רבינו צדקדרגת הצמח כן (כמש "כ 

עליה'זי"ע) 'בני "ראיתי רשב"י  אמר זו  דרגה שעל

העליה  אל פתוחות' 'בעינים כביכול לעלות  (שיכולים

כנ "ל ) העליון מועטין ".דעולם והן

' åëå ú"åçéå ò" åçé ïéðòá úôñåð äðçáä

( úåðçáää 'á ïéá øåáéçäå áåìéùäå)

úîàáå [ é ויחודא עילאה דיחודא זה בענין יש 

הבחנות, כמה אלקות  ועצם תתאה
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שייך  תתאה שיחודא מבארים אחרים ודרושים

הנוקבא שמים)לדרגת מלכות  עילאה (קבלת  ויחודא ,

הז"א לדרגת  ודבקות )שייך ויראה ועצם (אהבה ,

חכמה  בינה – ראשונות  הג' לכל שייך  אלקות 

מרבינו וכתר , כמבואר הערכין ענין בקבלה (וכידוע

הו"ק לעומת  הג "ר כל  נחשב שבערכין חכם, התורת

הבינה  נחשב עצמו שבג "ר אלא אלקות, עצם בבחי'

וכו') היחו"ת בבחי' החכמה ההבחנותלעומת  ושני  ,

עם  קשורה שהבינה וכידוע זב"ז, קשורים הנ"ל

עילאה ה' – הוי "ה דשם ההי"ן [שני (בינה)המלכות

תתאה דז"א (מלכות )וה' נוק ' – הנוק' ב' בבחי ' ,

דחכמה(מלכות ) ונוק' המובא (בינה), ובבחי' ,

ד )בלקו"מ אות  מט, סי' 'מי(קמא זאת(בינה)עה"פ 

עילאה(מלכות ) דביתא התקשרות עם (בינה)עולה',

תתאה הביאור (מלכות )ביתא באריכות  עיי"ש –

בשם  נקראים שניהם וע"כ  העבודה], דרך ע"פ

אותיות [שני  הז"א עם קשורה החכמה וכן יחו"ת ,

ו ' י' אותיות  שהם הוי "ה שבשם המשפיעים

נעשה  שמיו"ד הווי "ן , ביחוד  כידוע זל"ז הקשורים

אורייתא בחי ' ו')ו ', – וע"כ (י')מחכמה(ז"א נפקת ],

אלקות עצם ודרגת  יחו"ע, בשם שניהם נקראים

הכתר  לדרגת  באמת  נכללשייך  זו"ן שלעומת  (אלא

כנ "ל ) אלקות עצם בדרגת  הג "ר .כל

äøúëå åøúë' ì íéëåæ  úåòåáùä âçáù àä

 ÷"áùá ë"àùî 'íéåù

 äðäå [àé הרש"ש מרבינו  לז אי' דף שלום (נהר

ישנה ע"א) השבועות חג שביום

משתמשים  מלכים 'שני הנקראת הגבוהה הדרגה

ש 'כתרו אחד', שוים',(דנוק ')וכתרה(דז"א)בכתר 

רק  בשלימות שתהא דרגה באמת  היא שזאת 

ורק  זו  דרגה בחי ' כלל אין בשב"ק ואפי ' לעתיד,

בזה  שמבאר וכמו זו , דרגה לבחי' ישנה ביו"ט

חכם התורת  ע"ג )רבינו קט לזכות(דף  א"א שבשבת

שב"ק  של הגבוה במקום שם תהא שאם זו , לדרגה

לדרגת ותשתוה תעלה שהנוק ' הזאת  השלימות

וכיון  הגאולה, כבר  לבא צריך בזה הרי הז"א

לעליה  בשבת לזכות  א"א הגלות בזמן אנו  שעדיין

שהוא  טובים הימים של הזמנים בפרצוף ורק  זו,

יכולים  שם שב"ק מדרגת יותר  נמוכה בדרגה

חכם בתורת וכמ"ש זאת , לדרגה יד )לזכות שכל (דף

שבדרגת שב"ק  לעומת הבינה, בדרגת  הוא היו"ט

היא  ששב"ק  ד  בדף  עפמש"כ  וביותר  החכמה,

אוא"ס . בבחי'

 è" åéá  íéëåæù  úåîéìùì é"äãåáòá  óñåð øåàéá

 ÷"áùá  äéìà úåëæì à"àù

ùéå [ áé ע"פ העבודה, בדרכי בזה עוד  לבאר 

הוא  שב"ק שענין  במקו"א משנ"ת 

ששם  הרדל"א עד העולה חכמה פנימיות בבחי '

שורש  בבחי ' שהוא השרשית המלכות  גנוזה

פנימיות בבחי' הוא יו"ט ואילו  העליונה, האמונה

עבודת בבחי' שהיא דאריך , כתר  עד העולה הבינה

במקו"א)הבטחון היא (כמשנ "ת  שהאמונה אף  והנה ,

ממנה בשרשה וגבוהה הבטחון  (שהבטחון שורש

האמונה) ותוצאת  פרי היא הוא שהאמונה וכנ"ל ,

יש  מ"מ אריך, פנימיות והבטחון  עתיק פנימיות 

מלזכות הבטחון לשלימות  לזכות קל שיותר בחי '

הק' האבות אצל וכדאשכחן  האמונה, לשלימות

'בעבור  אומרים שאנו  כפי  הבטחון לשלימות  שזכו

נענשו ואהרן  משה ואילו  וכו ', בך  שבטחו אבותינו

דרגתם לפי  האמונה לשלימות  זכו  שלא לא על ('יען

בי') כאן האמנתם ואין עמוקים, ביאורים בזה ויש 

מלכים  לב' לזכות  א"א בשב"ק וע"כ  מקומם.

לזכות ביותר  שקשה א', בכתר משתמשים

אפשר  ביו "ט משא"כ העליונה, האמונה לשלימות

שבמקומות דרגה שהיא הבטחון  לשלימות לזכות

יותר  האמונה)נמוכים כמו במקיפים ולא האדם ,(בלב

במה  נרמז  וזה בה, לשלימות לזכות  אפשר ועי"ז

מרביז"ל  ואי ' – הכתר  אור מאיר  שבשבועות  שאי'

כד ) סי' קמא –(לקו"מ המתנה לשון הוא שכתר

לו)כדכתיב הכונה (איוב מה ולכאו' זעיר', לי  'כתר

ע"פ שכתר  הכוונה אלא המתנה, של אור  הוא

ה', לישועת בבטחון הצפייה היא שהמתנה הנ"ל



לנפשך  חכמה דעה טז 

שמאיר  כנ"ל, באריך  דכתר פנימיות  שזה

אבותינו כמו תורה, למתן זוכים ועי "ז  בשבועות,

לעשות חיים חוקי  'ותלמדם זכו  ועי"ז בך, שבטחו

שלם']. בלבב רצונך 

ä"òäùå ä" òäã ìöà 'ãçà øúëá  íéëìî 'á'

 ùéå] [âéבעוה"ז)רמז זה(בתחתונים (דב'לענין 

בחג אחד  בכתר המשמשים מלכים

בנוהשבועות ) שלמה את  דהע"ה שהמליך בהא ,

ביתר  נתגלה זה וענין  בנ"ך, כדאי' בחייו למלך

שתיכף  דהע"ה בו שנפטר  השבועות  בחג שאת

כבר  שנמשח למשיחה, שלמה בנו  שא"צ כולם ידעו 

השבועות בחג נתגלה וא"כ  אביו , בחיי למלוכה

אחד , בכתר  מלכים שני  של זה ענין  ההיא בשנה

כחדא' ובן 'אב משרשו ובבחי ' נמשך זה (שענין

כנ "ל ) הש "י עם כחדא הם שבנ "י ולהמבואר בעליונים ,

ועצם  ויחו "ע יחו "ת של דרגות  ג' שיש  שיש  לעיל

מתגלים  שכולם לדבר  רמז  י"ל הרי אלקות ,

שדרגתו דהע"ה בפטירת  – יחו "ת בשבועות,

בתחילת – יחו"ע יחו "ת-בינה-תשובה, בבחי '

בבחי ' שדרגתו  ביום, בו  שהע"ה מלוכת 

משרע"ה  דרגת  היא – אלקות ועצם יחו"ע-חכמה,

כדלהלן ]. השבועות  בחג שמתגלית

 é" äãåáòá 'íéåù äøúëå åøúë' ïéðòá øåàéáä

ãçàå [ãé'שוים וכתרה 'כתרו בענין הביאורים

כלל  זוכים השבועות  שבחג הוא,

המלכות )ישראל לספי' המרכבה גדולה (שהם לעליה

'פנים  בדרגת ישראל כלל נהיים שכביכול עד

במדרגתם  כ "כ שמתעלים עמכם, ה' דבר בפנים'

'פנים  בבחי' הקב"ה מול לעמוד  כביכול שיכולים עד

השוים  הכרובים ב' וכמו  זל"ז , השוים בפנים'

מאד  כלה 'תואר של הדרגה וזו זב"ז, ומתאחדים

הענין  מרמז [ובעבודה"י  השבועות, בחג נתעלה'

בחג  זוכים שאליה האמונה דרגת תיקון  על

האמונה שנהיה הנוק ')השבועות  בדרגת(דרגת

הז"א  דרגת  אל שמשתוה עד  כ"כ  חזקה בהירות

ממוהרנ"ת המובא בבחי' הגילוי, בחי ' שהוא

ההקדמה) לפני אהע"ז חי (לקוה"ל  איש  (עודומהבן 

יחזקאל ) מראות קונטרס חי הפסוק יוסף של שהר"ת

המרכבה) בהפטורת השבועות בחג  "נ'פתחו(הנקרא

אמונ"ה, הוא א'לקים" מ'ראות  ו'אראה ה'שמים

שתפתח  זוכים האמונה ועליית וחיזוק  תוקף  שע"י

ובבחי ' זל"ז, ומשתוה הגילוי, דרגת את  האמונה

שזכו האלקים' הוא הוי"ה כי לדעת  הראת 'אתה

הוי "ה  שם אצלם שנשתוה תורה, במתן  בנ"י  לכך 

הגילוי) אלקים(דרגת האמונה)לשם שנתעלו(דרגת  ,

הגילוי לדרגת  האמונה שעלתה עד באמונתם כ"כ 

כנ"ל]. לכתרו  שוה כתרה בבחי'

äìá÷å äòôùäá  äéåìú  äðéàùë äáäàä ø÷éò

 æ" ìæ

äðäå [åè זוכים השבועות  חג שבכל אף אמנם

לכתרו', שוה 'כתרה לבחי ' כנ"ל

שמתאחדים  וההשתוות האחדות בחי ' שהוא

הרי כביכול, קוב"ה עם באהבה כנס"י ומתחברים

ואחדות, אהבה של הבחנות  ב' יש עדיין  עצמו  בזה

בדבר  התלויה 'אהבה המשנה בלשון  הנקראים

אהבה  שסתם היינו בדבר', תלויה שאינה ואהבה

היא  הרי זל"ז  הקשורים וחברים ידידים ב' בין 

השפעה  ענין  על אהבתם שמיוסדת  בדבר', 'תלויה

מן  דין מקבלין  בבחי ' לזה, זה שמשפיעים וקבלה,

היא  מזולתו אחד  כל שמקבל זו וקבלה והשפעה דין,

דרגת אי "ז  אך  ביניהם, ואחדות אהבה הגורמת 

שאינה  אהבה כשהיא רק  אלא אמיתית , אחדות 

עצמית ואחדות אהבה אלא צדדי  בדבר  תלויה

הוא  בן שכל עצמי, קשר שהוא ובן , אב כאהבת

שנתחלקה  אחת  נשמה כמו  אביו , מנשמת  חלק

אמיתי קשר וזה שאףלב', דהע"ה אצל שמצינו (וכמו

וכו' בני בני בני ז"פ עליו בכה להרגו אבשלום בנו שרצה

מחמת רק שזה לג"ע, גיהנום מדורי מז' העלהו ועי"ז

לסתור  שיכול דבר שאין לבנו, אב בין שיש העצמי קשר

זה) עצמי .קשר



השבועות  חג על דא"ח יז ליקוט

äáäà úìéôúá  äøåú ïúî éðôì äãåáòä ø÷éò

' åëå äáø

 äæå [æèעצמינו להכין שצריכים העבודה עיקר 

זו רבה אהבה לעורר תורה, מתן  לפני 

זי "ע מרימנוב מענדלי  ר ' מהרה"ק (ילקוט [וכדאי'

רצ) עמ' בהכנה מנחם בנ"י עסקו  תורה מתן שלפני 

הרצ"ה  ומהרה"ק רבה, אהבה תפילת  ע"י  רבתא

אחר  בנוסח אי ' זי "ע המים (בארו מרימנוב ת

'והאר לשבועות ) התפללו  מ"ת  לפני  הימים שבג'

שאנו וכמו  במצותיך ', לבנו ודבק  בתורתך עינינו 

יום  כל רבה אהבה בתפילת  עצמנו  מכינים

קבלת בחי' שהוא וגו ' ישראל שמע לאמירת 

בחז"ל כדאי' יום כל של הפרטית (ירושלמי התורה

ה"ה) דברכות דיברה פ"א כנגד  הוא ישראל ששמע

כדי יום], בכל ה' אותנו  שמשמיע אלקיך', ה' ד'אנכי 

שיתגלו וההשתוות  והאהבה היחוד שיהא שנזכה

העצמי קשר  התגלות בבחי ' השבועות  בחג

שאינה  האהבה בבחי' הוא בריך לקודשא שבינינו

ה'כתר' בדרגת  הבחי ' אחת  והיא בדבר , תלוי 

הוא  הכתר  בחי ' שכנ"ל השבועות בחג המתגלית 

הרי זו דרגה וכשמתגלה אלקות , עצם דרגת בחי '

בבחי ' ית' אליו  קשורים בנ"י שאנו ג"כ מתגלה

בדבר  התלויה האהבה מחמת  רק  ולא עצמי', 'קשר

התומ"צ. קיום שהיא

 úéâéâë øä  úåôëì ú"éùä êøöåä äîì  íòè

' òîùðå  äùòð'  åðò àìäå

àåäå] [æéשהקשו למה נוסף  וביאור טעם

הקב"ה  הוצרך למה בספה"ק 

מרצונם  ענו כבר  הלא כגיגית הר עליהם לכפות

ונשמע' ועוד )'נעשה נח פר' רבה במדרש בזה ,(עיי'

נגלית ונשמע נעשה שבאמירת  הנ"ל ע"פ והביאור 

בנ"י בעם בוחר שהש"י בדבר, התלויה האהבה

כשכפה  אך התומ"צ, לשמור ע"ע שמקבלים מחמת 

לעיל  הובא כבר  הלא כגיגית, הר  עליהם ה'

הפנימית האלקית הנקודה את לגלות בא שהאונס

בנ"י בלבבות שיש הועילהנעלמת  לא זאת  (שלולא

מהרמב"ם) כנ"ל כלום היא האונס זו  אלקית  ונקודה .

הש "י עם לבנ"י שיש ושורשי  עצמי  קשר  בבחי '

ממש , ממעל אלוק חלק  – עמו' ה' חלק 'כי בבחי '

ובן , כאב הקב"ה עם עצמי הקשר בבחי ' שהיא

תלויה  שאינה 'אהבה בחי' אלקיכם, לה' אתם בנים

בדבר '].

 é" ò é"ðáì é"ùäã  äáø äáäà éåìéâì äðëä

 æ" ìæ ìàøùé  úáäà

ãçàå [çé היא זו אהבה לגילוי לזכות מהדרכים

על  העומר  ספירת  בימי  העבודה

והיא  בתורה, גדול כלל שהיא ישראל, אהבת  מצות

חז  כדברי אחת רגל על התורה כל ובימיבבחי' "ל,

דתלמידי פגם תיקון בענין עוסקים העומר  ספירת 

מחמת והיינו בזה, זה כבוד  נהגו  שלא עקיבא רבי

בכל  שיש הפנימית  הנקודה אצלם נתגלה שלא

שהיא  'כבוד ' בשם זו אלקית  נקודה שנקראת יהודי,

שהשי"ת יהודי , בכל הגנוזה האלקי  הכבוד  נקודת

נקודת אצלם נתגלה שלא וכיון בקרבו , שוכן 

איש  כבוד  נהגו לא כן  על הגנוזה, האלקי  הכבוד

לתקן  הספירה בימי ע"ז מתאבלים וכשאנו ברעהו,

נקודת אצלינו  שתתגלה פועל זה הרי  זה, פגם

אחד  בכל שיש האלקי שם הכבוד  ל'ויחן זוכים (שעי"ז

שנה  בכל המתעורר אחד בלב אחד  כאיש – ישראל'

מאחדת זו פנימית  נקודה שכשמתגלית  תורה, מתן לפני

אחד ) כאיש  ישראל את  שבחג היא זוכים ועי "ז  ,

העצמית בנקודה השי"ת  עלינו  שיתגלה השבועות

אהבתנו רבה אהבה של הזאת  האלקית  הפנימית

כביכול  אתנו השי "ת מאוחד שבה אלקינו , ה'

קודם  שגילינו שבזה בדבר , תלויה שאינה באהבה

רעהו, עם כבוד בנהיגת  דילן באתערותא זו נקודה

חבירו עם אחד  שהוא בעבודתו מגלה אחד וכל

מעלה  כלפי מעורר  בזה עצמי , קשר בבחי '

השי"ת גם עלינו שיתגלה דלעילא אתערותא

עמנו ומתאחדת השוכנת  שכינתו  עלינו  וישרה

שאינה  עצמית ואהבה בקשר זו, אלקית  בנקודה

בדבר . תלויה



לנפשך  חכמה דעה יח

 àåø÷ì íéôéñåîùë åæ  äðùá  úàù øúéá  äæ  ìë

äùåã÷ä ïî  íéùøåâîä –––– ïåùøâ éðá ,àùð 'øô

øåæçðå [ èé הנ"ל פנימי  דענין שי "ל לעניננו ,

דייקא  שלימות  ביתר מתגלה

חג  קודם שבתות ב' כשיש ישראל בארץ זו בשנה

שבעצם  שאף והיינו ונשא, במדבר פר ' העצרת,

כבר  מתגלה ישראל בני  את שמונים המנין 

השי "ת אצל ישראל של חיבתן חביבותם ('מתוך

שעה') בכל  אותם הפנימיתמונה נקודה גילוי שבבחי '

ביתר  נתגלה זה ענין מ"מ וכנ"ל, יהודי בכל שיש

חג  לפני  לקרוא כשמוסיפים ושלימות שאת

הא') - בחי' בכמה נשא, פר ' את  אף השבועות

בספה"ק שדרשו מה יחזקאל -שינאווא כידוע (דברי

ועו"ס) זי"ע מרימנוב הרצ"ה בניבשם נשא הפסוק על

את אף לרומם לנשא שיש  בזה שנרמז  – גרשון 

ח"ו כאילו נראה שבחיצוניות  הנפולות הנשמות 

לנשאות וצריך  לגמרי , הקדושה מן  נתגרשו  כבר 

העליון  לשרשם ולחברם אותם ולמנות אותם אף

ב'לגולגלותם') שאת(המרומז ביתר  נתגלה ובזה ,

אוהב  שהשי "ת בדבר  תלויה שאינה האהבה ענין 

כשיש א  אף אלא לכך  סיבה כשאין  רק  שלא עמו, ת 

הקדושה  מן שנתגרשו  אלו  כמו  ח"ו  לרחקם סיבה

הרי והאחדות, החיבור היפך שהם דברים בעשותם

ענין  שאת  ביתר מתגלה אותם אף  כשמנשאים

בדבר תלויה שאינה שהבאנו האהבה המשל (כמו

לבנו  מאב בדבר תלויה שאינה האהבה שעיקר לעיל

להרגו) אחריו רדף כשבנו דהע"ה אצל  .נגלתה

ä"áå÷ã àùéøá  äøèò  íäù é"ðáì  íéðô úàéùð

ìåëéáë

('á [ë כהנים דברכת ענין  זו  בפרשה יש  וכן

שכתב  אליך' פניו  ה' 'ישא בה דכתיב

זי "ע  מזידישטוב רצ"ה שבנ"יãהרה"ק  זה בפסוק

רוצה  וכשהמלך עולם, של מלכו  של הכתר  הם

ויש  לראותו , פניו לישא צריך  בכתרו להביט

כתפו על בנו  המושיב לאב זה ענין עוד  להמשיל

בפני להסתכל וכדי מהאב, למעלה הבן ונעשה

השי"ת וה"נ למעלה, פניו  להרים האב צריך  הבן,

זה  משל [וכעין  מעליו , לבנ"י כביכול מעמיד 

בחז"ל  מצינו  כתפיו  על בנ"י את  נושא שהקב"ה

ברש "י  ח)המובא יז, אהבה (שמות דרגת  ג"כ  וזה ,[

חג  כל של הרגילה מהמדרגה גדולה יותר 

ביתר  הוא וכאן  לכתרו', שוה ש'כתרה השבועות

'מלכות של עליונה היותר הדרגה בבחי ' שאת

בראש  כעטרת  נמצאת  שכנס"י בעלה' עטרת

קוב"ה – .(כביכול )בעלה

'øôá úæîøðä é"ðáî ãéçé  ìë  úãåáò  úåáéáç

åæ

('â [àë ביותר הארוכה הפרשה זו  פרשה וכן

הוא  הפרשה אריכות  שעיקר בתורה,

נראה  בזה שגם הנשיאים, קרבנות כפילות מחמת 

ה' שמחשיב הש "י , אצל לכנס "י  שיש יתירה חיבה

אף  מישראל, אחד  כל של פרטית עבודה כל

לעבודת לגמרי שוה שעבודתו נראה שבחיצוניות

חשיבות בפרטות  אחד  לכל יש  מ"מ אחרים

עצמו בפני אחד של קרבנו שכופלים עד  מיוחדת

חשובה  שעבודתו ישראל מבני אחד כל על ללמד (וזה

ממש ) יחידי הוא כאילו הקב"ה .לפני

åæ 'øôá ã" å÷ú â"é –––– àáø àøãéàä éåìéâ

('ã [ áë בה שגילה הפרשה היא נשא פר ' גם

הי "ג  של התורה סודות כל את  רשב"י

י "ג  הם דיקנא התיקוני שי "ג רבא, באידרא תקו "ד 

שרחמים  בנ"י על השי"ת  שמרחם הרחמים מדות 

האחדות את  שאת ביתר מגלים אלו גדולים

_________________________

אמרד. מקאמרנא, הרה"ק צבי ז "ל רבינו הק ' לישא דודי צריך  בכתרו, להביט רוצה וכשהמלך המלך, של כתר הם ישראל ,

שמות, חלק חי זהר ספר בתחי' (בתשובתו עכל"ק . כתרו. הם ישראל כי כתרו, לראות אליך ', פניו ה' 'ישא כך  לראותו, פניו

לא). דף נשא פר' החיים באוצר ומובא



השבועות  חג על דא"ח יט ליקוט

חביביו בניו עם להשי "ת שיש  (י"גוההתקשרות 

ונמשכים  נובעים הרחמים מדות  י"ג שכל אח"ד בגימ'

בניו) עם להש"י שיש השרשית .מהאחדות 

åæ äðùá é"øà éðá  ìù äðåéìòä  äâøãä

é"ôòå [âëזו בשנה שבאר"י מובן זה כל

במדרגה  הנ"ל הדרגות ג' מתגלים

פר' דלהלן , בהבחנה שנה, מבכל יתר  גבוהה

נשא  הבינה, דרגת הרגיל, המנין  דרגת – במדבר 

החכמה גילוי שבאיד"ר)– התורה סודות  ,(גילוי

אלקות. עצם – לדרגה שבועות  לזכות  א"א (ובחו"ל 

וכנ "ל ) לאר"י משתוים אין וע"כ  זו, בשנה גבוהה וע"כ  ,

בחג  שאת ביתר מתגלה ישראל בארץ כזו 

מבכל  יותר אלקות עצם ודרגת בחי ' השבועות

הנ' שער גילוי ובבחי' עצם שנה, – הכתר (דרגת 

שנה.אלקות ) מבכל יותר  גבוהה בדרגה ,

 âçá  äðù  ìëáù éèøôä ã" äò àèç ïå÷éú

 úåòåáùä

 úîàáå [ãëברש "ש ע"א)איתא לז שבכל (דף

הדעת עץ חטא מתקנים שבועות

זו  שנה של בפנימיות  הזמנים' חטא ב'פרצוף (ותיקון

בשבועות ) ונגמר מפסח מתחיל  שנה דכל  ,דעה"ד

והיינו השנה], ימות  בכל מתקנים הימים [ובפרצוף

שהיא  בשבועות הנגלית אלקות  עצם הגילוי  שע"י

עה"ד  חטא לתיקון  זוכים כנ"ל, הכתר  (שלדרגת 

זו) ליל שנה [ובעבודת  אלקות  להסתר  שגרם

היום  ובעודת דאח' כתר מתקנים והמקוה שבועות

ימי שכל והיינו  דפנים], כתר מתקנים וכו ' בשחרית

בהם  שאין קטנות ימי  נקראים העומר ספירת 

אור  בו שמאיר  השבועות ובחג אלקות, גילוי  דרגת 

לה', יוודע אחד יום אלקות, שמגלה הכתר ספי '

ספיה"ע  ימי  עבודת כל את ומעלה משלים הר"ז 

שהלומד זצ"ל מוואלאז'ין מהגר"ח דאי' מה (ובבחי'

לשמה  אחד רגע לומד ובסוף לשמה שלא הרבה תורה

הכל ) ומעלה .מתקן

çéùî éåìéâ úåòåáùä âçá äðù  ìëáù

æ" ôìå [äë שבכל משיח גילוי של שהאור  מובן

השבועות בחג נמצא (שביאתשנה

עה"ד ) חטא בתיקון תלויה השבועותהמשיח ובחג ,

כמעט  עה"ד חטא נתקן תורה מתן  של הראשון 

אמרתי לגמרי 'אני כדכתיב המיתה גזירת  מהם (שבטלה

וכו') אתם' 'כיאלקים של בנסיון  עומדים היו ואם

מן  בירידתו שתיכף זוכים היו  לבוא' משה בושש

מכניסם  והיה משרע"ה, אצל משיח לגילוי  יזכו  ההר

בירושלים, הקדשים לקודש לאר"י תיכף ומעלם

להם  פותח ומשם בידו  הלוחות עם לשם נכנס  שהיה

לתיקונה  הבריאה את  ומביא העליונים העולמות כל

מפאנו)השלם מהרמ"ע כ"ז מתעורר (כדאי' עתה ואף ,

בחג  שנה כל של הפרטי המשיח תיקון  בחי '

'התכללות של הידוע הכלל מכח וע"כ  השבועות,

חטא  של הפרטי שתיקון  לזכות  אפשר  והתקשרות '

ויגלה  יעורר  השבועות  בחג שנה כל המתגלה עה"ד

תורה, מתן  בעת  שהיה הכללי המשיח תיקון את 

זו בשנה תשע"ו)ובפרט היובל (שנת  שנת ג"כ  שהיא

כבר  שנזכה ביותר  מסוגל זה כל הרי הנ', שנה –

יוודע  אחד 'יום בבחי' השי "ת עלינו  שיופיע זו בשנה

לבנ"י, והשרשית העצמית אהבתו בגילוי לה'',

המקווה  גאולתינו  להתנוצצות נזכה זה שמתוך 

בתיקו "ז  כדאיתא גדולים ע"א)ברחמים נה דף  כא (תי'

אכי "ר . גלותא', מן יפקון ש'בשבועות 

'íìåòì åðéîàé êá íâå'

 çúôä àåäù 'íìåòì  åðéîàé êá  íâå' ïéðò

äøåúä úìá÷ì ùøåùäå

óéñåä [à לעיל שנתבאר  מה ע"פ  לבאר מורנו

הוא  השבועות חג של הגילוי שענין 

ביתר  יובן  בזה הרי  אלקות' 'עצם – הכתר דרגת 

על  בנ"י אל דיבורו בתחילת השי"ת  דברי  עומק 

אליך  בא "הנני התורה, להם ליתן  אליהם ירידתו

בך  וגם עמך בדברי  העם ישמע בעבור  הענן בעב



לנפשך  חכמה דעה כ 

מה  ע"פ  הוא בזה הפנימי  והביאור  לעולם". יאמינו 

זה  פסוק על שנדפסו במאמרים באורך  שנתבאר

בארוכה  נתבאר שם לעולם', יאמינו  בך ד'וגם

ה'עצם' דרגת  הוא משרע"ה נבואת גילוי שדרגת

דכתר', 'כתר  ממנה,דרגת  למעלה שאין  דרגה

מפאנו הרמ"ע בשם שם שהובא יונתוכמו  (מאמר

סופ"ב) הזוה"קאלם ע"א)בשם רמג דף  פנחס ,(רע"מ

מהימנא, רעיא ואמרו, ואמוראין  תנאין  קמו וז "ל,

מדות מכל ממולא ישראל, לכל שקיל הוא אנת 

קדוש  אין  ביה דאתמר ההוא שרייא, בך  ודאי טבין ,

אלקינו , ìàøùéî,כה' ãçå ãç ìë ìò  øúë úðà

 àì ,êìò øúë àäéã ,àùð øá êúìá ïéà éë

 çéùîä àìå ,ãéñç àìå ,ïéáî àìå ,íëç àìå ,

 êìî àìå ,÷éãö àìå ,àéáð àìå , íú àìå ,øåáâ.

דאבוהי, בדיוקנא ברא דקב"ה, בדיוקנא הוא אנת 

לה' אתם בנים בהון דאתמר דישראל, כגוונא

פקודין  דלית דמארך , פקודין  אשלים אלקיכם,

ושכינתיה  קב"ה ביה יתעטר  דלא דילך, מאלין 

ע"כ . ומדה. מדה בכל עלאה, בכתר ותתא, עילא

 êééù ïéàù úå÷ìà  íöò 'éçáá ä" òøùî úàåáð

 éúéðù àì ä"éåä éðà 'éçáá íééåðéù  äá

øúåéáå [ áנבואת שמעלת  שם שנתבאר  כפי

הנביאים כל מעל (ואףמשרע"ה

צדקינו) משיח אותומעל קרע שלא ומסך  דרגה שאין

זה  בעיקר חלק  בפרק  הרמב"ם וכלשון  ,å משרע"ה

שאין  ה'עצם' דרגת  בחי' היא משרע"ה שדרגת

שינויים שום בה שום שייך  לשנות  לעולם א"א (שע"כ

מהתורה) שניתי דבר לא הוי"ה אני  ובבחי ' (שכל,

גילוי  שהם האורות  גילוי בבחי' רק שייכים השינויים

ה'עצם' בדרגת אך  דרגות, הרבה יש  ובזה הסודות,

אין  שם הגילויים כל  את  ובתוכה בעצמותה כוללת  שהיא

שינויים) שום כל שייך שאף  הנ"ל במאמרים  ונתבאר  ,

משרע"ה  ניצוצי בהם שיש הדורות  יחידי הצדיקים

האריז"ל ) ניצוץ (כלשון ג"כ  שהוא צדקינו  משיח וכן 

ואלי)משרע"ה הרמ"ד בבחי '(לשון רק  כולם הרי 

אינם  אך  ממנו , אורם המקבלים למשרע"ה, בנים

משרע"ה עצם מהאריז"לבבחי ' המקור שם (כמובא

העצם) דרגת אינו להתגלגל היורד  שבבחי 'שכל  [אלא ,

הגנוזים  האורות  התגלות  בחי' שזה הסודות גילוי 

ויותר , יותר לדור  מדור ניתוסף בזה העצם בתוך

מכולם, יותר  האורות יגלה צדקינו  שמשיח עד

האמונה  ויסודי  משרשי וזהו  באורך ], שם כמבואר

לפניו שהיו לנביאים אב הוא שמשרע"ה לידע

ד 'ו זה מקרא ג"כ  נלמד שזה אחריו , בך ושיבואו גם

עה"פ  הרמב"ן כמש "כ לעולם', .æ יאמינו

ä"òøùîá  äðåîà é"ò äøåú ïúîì  äðëää

 åäæå [â תורה שבמתן  שכיון תורה למתן  ההכנה

הר "ז (כביכול )נתגלה אלקות , עצם דרגת

משרע"ה, בנבואת האמונה ע"י  לזה ההקדמה

בדרגת היא נבואתו שדרגת  מהכל, למעלה שהיא

_________________________

בכ"ז ה. 'נשיא', רק להדיא זה נכתב שאין לגירסא (ואף גרסאות. בחילופי הסולם בעל הביא וכן פאנו, הרמ "ע  גירסת  היא כן

הזוה"ק). בדברי משיח  גם נכלל

מלפניו ו. היו אשר הנביאים כל של אביהם הוא כי שנאמין והוא ע"ה רבינו משה נבואת  השביעי, העיקר בתחילת הרמב"ם ז"ל

שהשיג  מה מכל יותר יתברך  מידיעתו השיג אשר האדם מין מכל הנבחר היה והוא במעלה, תחתיו הם כולם מאחריו קמו ואשר

שימצא, או שנמצא אדם שום ישיג במעלת או ונכלל המלאכותית המעלה עד האנושות מן התעלותו הגיע "ה ע הוא  וכי
ונתבטלו  למעט רב בין חסרון שום לו נתערב ולא גופני מונע מנעו ולא ממנו ונכנס קרעו שלא  מסך נשאר לא  המלאכים 

בלבד שכל ונשאר המשתוקק המתעורר כח ונבדל והשגותיו והחושיות הדמיונות הכחות עליו ועל ממנו נאמר הזה העניין

עכ"ל. וכו'. המלאכים מן אמצעיות בלא הש"י עם מדבר שהיה

"באמור ז. י) ד, (בדברים שנאמר כמו אחרים, מפי שיאמינו ולא בדברי, נביאים עצמם הם ויהיו דברי העם ישמע בעבור וזל"ק ,

ואם  הדורות, בכל לנצח יאמינו בכך  וגם הימים", כל אותי ליראה ילמדון אשר דברי את  ואשמיעם העם את  לי הקהל אלי ה'



השבועות  חג על דא"ח כא ליקוט

כנ"ל שינוי שייך אין שבה אלקות עצם כן ובחי' (ועל 

עצם  בחי' שהיא משה בתורת  שינוי לעולם שייך אין

שינוי) בה שאין ישראל אלקות בני  כשזכו ורק ,

תורה  למתן זכו עי "ז  במשרע"ה זו גדולה לאמונה

מלכינו, את לראות  רצוננו ואמרו בנ"י  שטענו [שאף 

הכל  מהש "י , הדברות  את בעצמם ג"כ  לשמוע וזכו

משרע"ה, על קודם השי"ת  שהופיע מה בכח היה

עומד  משרע"ה את  תורה במתן ישראל כל וראו 

בפנים  פנים השי"ת  אליו שמדבר  ואיך ההר בראש 

איך  בנבואתם שהשיגו  עד ביותר  הגבוהה בדרגה

אלקות ' 'עצם גילוי בדרגת היא משרע"ה שנבואת 

שינויים  בה שייכים ואין  הימנה, למעלה שייך  שאין

שניתי]. לא הוי "ה אני בבחי'

 õåöéðì  ìàøùé ìë  åëæ ä" òøùîá  äðåîàä é"ò

åúâøãîî

é"òå [ã כל זכו ע"ה רבינו במשה האמונה

מדרגה  התנוצצות ג"כ  לקבל ישראל

בספה"ק  כמ"ש  זו, פר'גבוהה עינים (מאור

של תרומה) קבורתו את  איש  ידע שלא הא על

של  הפנימית שנקודה לרמז בא שזה משרע"ה,

אחד  כל בדעת  ונטמנה נגנזה משרע"ה

בפנימיות יהודי  כל אצל שמאיר מישראל,

אלקות עצם ממשה נקודת שמקבלים נקודה (שזו

ע"ה) אתרבינו איש ידע ולא נאמר  וע"כ

נתיב  – הרדל"א במקום היא שקבורתו קבורתו ,

עצם  בחי' הנ', שער שהוא עיט, ידעו  לא

יהודי, כל לב בפנימיות ומסתתר  הנעלם אלקות 

נקודת ולמצוא לבקש צריכים ישראל ובני

משה  נקודת  שהיא בלבם, הטמונה האלקות 

בשלימות תתגלה לבוא ולעתיד  ע"ה, רבינו 

מרביז "ל עב)כדאי ' סי' תנינא שנקודת(לקו"מ

נקודת שהיא אחד  כל של והביטול השפלות

המתים  בתחיית  תקום היא שבו , משרע"ה

בימינו במהרה לבא לעתיד  בשלימות ותתגלה

אמן .

 äðëä  éðéðò

äøåúì  äîã÷  õøà êøã –––– øáãîá 'øô

øîà [ à תורה לומר  נהגו  שלא צדיקים שהיו 

טעמם  ופירשו במדבר , פר' בשב"ק 

קדמה  ארץ שדרך ארץ דרך  בבחי ' היא זו  ששבת 

רביז"ל  דברי  עפ"י דבריהם מורינו ופירש לתורה,

ע"ח)בלקו"מ תורה בבחי '(ח"ב הוא לאר "י  שהדרך

פשוט  אדם כמו  הפראסטיק  של בבחי' העבודה

בבחי ' היא במדבר  פר ' וה"נ תורה, אומר שאינו 

לאר "י הדרך  בחי' שהיא התורה לקבלת הדרך

וזהו הפראסטיק פשוט אדם כמו להיות יש שבה

ארץ לאר"י)"דרך  הדרך לתורה",(היינו שקדמה

תפלה  מתורה לעשות בחינה שיש  סיים ואמנם

היינו תפלה, גימ' ארץ' ש 'דרך העט"צ וכדברי 

תפלה של בבחי' התורה התורה לומר ע"י (לעורר

השומעים  נשמות ולהעלות ולקשר כנס"י על רחמים

התפלה) עבודת שבבחי' אצל להשי"ת  שהיה וכמו ,

שהיה  שב"ק בליל תורה שאמר זי "ע רב הבעלזער 

המולד  ליל בו,(ניטל )בו  לומדים שאין  שהמנהג

_________________________

העליונה  למעלה שהגעת  באזניהם ושמעו בעיניהם ראו שכבר מיד, יכחישוהו דבריך כנגד חלום חולם או נביא בקרבם יקום

עבדי  כן לא בו. אדבר בחלום אתודע אליו במראה ה' נביאכם יהיה "אם ו-ח ) יב, (במדבר שכתוב מה ממך להם ויתברר בנבואה

וידעו  האש מתוך  דברי ישמעו כי עמך , בדברי העם ישמע  בעבור אמר ולכן בו". אדבר פה אל פה הוא. נאמן ביתי בכל משה

האדם" את  אלקים ידבר כי ראינו הזה "היום כא) ה, (דברים שאמרו מה וכן לעולם. בך  וגם בדברי ויאמינו עמך  מדבר ה' שאני

עינינולומר בראיית הדבר  אצלנו נתקיים אתה,הנה קרב ומעתה האלקים חפץ היה למעלה כאשר שהגעת בך שידענו
ועשינו,הגדולה  מפיך  ושמענו ה' יאמר אשר כך  ושמע  הנביאים, כל על העליונה היא  כי נבואתך נאמנה עכ"ל.שכבר .
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תפלה, היא שלנו  שהתורה רב הבעלזער  ואמר 

במדבר . פר ' של התורה לומר יש  זו ובבחי '

 ú"î  íãå÷ àøåî úìèäå àúåçéãáã àúìéî

ãçà [á יש הלימוד קודם שהרי  מורינו את  שאל

במילתא  לפתוח לתלמידיו המלמד לרבי 

חז"ל כדברי ע"ב)דבדיחותא ל ' ומהו(שבת ,

לפני לבנ"י  השי"ת  שאמר דבדיחותא המילתא

וענהו  צחות )מ"ת , השי"ת(בדרך  שאמר  שמה

לאו ואם מוטב התורה את מקבלים אתם אם לבנ"י 

קבורתכם תהא ע"א)שם פח דף בבחי '(שבת  זהו 

את לקבור  באמת  א"א שהרי דבדיחותא מילתא

שלא  ובודאי הבריאה, תכלית  שהם ישראל כלל

בבנ"י ח"ו לקיים שבעולם צד  שום להשי "ת היה

שזה  אלא כפשוטו, קבורתכם תהא שם של זה דבר 

אלו במילים [ואמנם דבדיחותא, מילתא בבחי' היה

בגמ' שנאמר  מה גם השי "ת קיים ל )עצמם דף  (שם

התלמידים על אימה להטיל הרב שם שצריך (והגמ'

דפתח  מקמי הא ומתרצת  הענינים ב' בין סתירה מקשה

דפתח) לאחר הא ב'בשמעתתא קיים והקב"ה ,

מטיל  זה דבר  שבחיצוניות מחתא, בחדא הענינים

ד  מילתא הוא ובפנימיות בדיחותא,אימה,

 äøåú  ïúî  éùåøã

à ùåøã

 úðéúð  úîçî ' ÷ä  úåîùá  úåùîúùäì  çëä

 éãâðì ä"éåä éúéåù íåé÷ ïôåàå ––––  ÷" äøåúä

 ãéîú

øæç [à שבספה"ק לשבועות  הדרוש על מורינו 

יוסף א')אמרי  האמרי(דרוש  שם שדן 

מורינו ופלפל הק ', בשמות השתמשות  בנידון יוסף 

תשע"ב, נשא פר ' בנשמ"ח [נדפס זה בדרוש הרבה

בין  הקשר מה מהתלמידים א' ושאל משם], קחנו

השבועות לחג הק ' השמות בענין דרשהעסק (שע"כ

וגם  זה בענין השבועות בחג שלם דרוש יוסף האמרי

בזה) עתה עוסק  בפשטותמורינו קודם מורינו וביאר ,

הק' בשמות להשתמש הכח לצדיקים שיש  דזה

וכו') נפשות והצלת  רבה מצוה מחמת(לצורך זהו 

שכל  הק', תורתו את  במתנה הש "י  להם שמסר

גם  שביאר [וכמו הקב"ה, של שמותיו כולה התורה

בשם  תמיד , לנגדי  הוי "ה שויתי  לענין  מורינו

ה' שויתי מצות  מקיימים שה"ה הק ' הבעש"ט

מורינו בזה הוסיף  הרי הקב"ה, של שמותיו בשאר 

הקב"ה, של שמותיו כולה התורה כל דבאמת  עתה

הוי"ה בשם נקראת התורה היא וכל דתורה (כידוע

הוי"ה) שם שלה שהשם ז"א - בכל בתפארת  וע"כ  ,

לידבק  שמכוין  ע"י  בהש"י עצמו  אדם שמדבק אופן

מצוות קיום ע"י או התורה"ק לימוד  ע"י  ית ' בו 

בהש "י האמונה מצות  בכח או  שבתורה"ק, הש"י

בכ "ז  הרי  משרע"ה, מתורת  בידינו המקובל כפי 

תמיד , לנגדי  הוי "ה שויתי  מצות פשט עפ "י  מקיים

שקיום  פח סי' שלמה בחכמת מהגרש "ק  שם (והבאנו

שרי  דזה האמונה מצות ע"י היא בביהכ "ס שויתי מצות 

שם) כמבואר בביהכ "ס דרכים אף הם אלו שכל ,

והלבישו שלו, אוא"ס את  כביכול ה' צמצם שבהם

ידם, על ית' בו  עצמינו לדבק  שנוכל לבושים, בתוך

בהש "י עצמם לדבק הסוברים מהגויים ולאפוקי 

שאפשר  לסבור הגשמה בחי ' שזה תורה, ללא

ללא  ביה תפיסא מחשבה דלית בהש"י עצמו  לדבק 

התורה"ק  לבושי  בתוך האוא"ס  הש "י  שילביש 

יותר ]. ואכמ"ל והמצוות,

'éçáá ' ÷ä  úåîùá  ùåîéùã éåàøä ïôåàä

 øúëä ìà úåòåáùã  äéìòä

íðîàå [ áפנימיות ביתר  הענין  מורינו  ביאר 

השתמשות של אופן דיש הנ"ל (עפ"י

הצדיקים) הלכו זו שבדרך  תפלה, בדרך  הק' ,בשמות 

שבועות של והמעלה הענין  הרי קבלה עפ"י דהנה
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דנשמות העליה דבשבועות דפסח, יו"ט מעל

כתר עד  היא היתה (אריך )ישראל בפסח משא"כ ,

החכמה ספי ' עד רק הבחי '(או"א)העליה ב' וזהו  .

בכח  דההשתמשות  הק', בשמות  בהשתמשות  שיש

החכמה, ספי' בבחי' הוא עצמם הק' בשמות  שיש

המוטבע  בכח ושימוש  נפקת, מחכמה שאורייתא

והכח  האור גילוי  בבחי' היא עצמם הק ' בשמות 

שהיא  בתורה שגנוז  החכמה ספי' של האלקי

בשמות להשתמש הב' ודרך הקב"ה. של שמותיו 

בבחי ' הוא תפלתו  שתתקבל סיוע בתור הק'

ז"ל  רבינו וכמ"ש  הכתר, אל מהחכמה העליה

ז) אות ח' תורה מעיין (לקו"מ שהיא שהתורה ,

דהתפלה, העליון  מהשורש יוצאת החכמה

היא  ה' שבית  יצא, הוי"ה מבית ומעיין  וכדכתיב

וע"כ  תפלה, בית ביתי  כי  כדכתיב התפלה

ית ' שמותיו את התורה)כשמעלה בחי' אל (שהם

הכתר , אל מהחכמה העליה בחי ' הוי  התפלה

היא"צ  גם וע"כ  שבועות , של והעליה הדרגה שהיא

השבועות, בחג היא ע"ה המלך דוד  אדונינו  של

מהחמשה  לעשות  דהע"ה של עסקו כל היה שזה

היינו תהילים, ספרי החמשה את  תורה חומשי 

שלימות שזהו התורה"ק  קיום על להתפלל

ומעש "ט, תשובה תורה שתכלית (וכמו התורה"ק,

מוהרנ "ת ) בזה מהחכמה שהאריך  העליה בחי' שזהו 

וכנ"ל. הכתר  אל

ùåîéùá  úåòåáùá à"ìãøä  ìà  äéìòä øåàéá

 ãáìá äðéëùä  êøåöì '÷ä úåîùá

ãåò [âבדברי שכנ"ל שאף מורינו  ביאר 

של  דהעליה אשכחן  האריז"ל

האדמו"ר  כ"ק  בדברי הרי  אריך עד  היא שבועות

ישנה  שבשבועות טפי איתא זי "ע האמצעי 

הרדל"א אל דעתיק )העליה פירש (ג"ר ובעניננו  ,

לאלישע  מותר היה היאך נוסף בדרך  מורינו  בזה

הק' בשמות  הגאונים)להשתמש  מקבלת (כנ "ל 

האיסור  הוי  שבזה מאחרים, נהנה שהיה ובפרט

שד' מהאריז "ל דאי ' אלא מהירושלמי , כנ"ל טפי

שולחן  דכסא הדרגות  בבחי' הם התפלה חלקי

והנה  השכינה, תיקוני  ד' שהמה ומנורה, מטה

בגמ' לה ילפינן  מאחרים נהנה היה שאלישע הא

אלו לאלישע עשתה השונמית  שהאשה הד'מהא

והביאור  ומנורה, מטה שולחן דכסא תיקונים

אל  מרכבה להיות  זכה שאלישע בזה הפנימי 

מה  וכל כלום, לגרמיה נהנה ולא השכינה,

אליה, מרכבה שהיה השכינה לצורך  היה שנהנה

בשמות להשתמש לאלישע מותר  גם בודאי  וע"כ 

כבר  שיכול בדרגה שהוא מחמת דאדרבא הק',

שזכה  ע"י  הקדושה, בתכלית  מאחרים ליהנות 

הקבלה  וכל השכינה, אל בתכלית מרכבה להיות 

אל  שפע בזה להשפיע אלא לעצמו כלל אינו  שלו

גם  להשתמש לו מותר גופא מה"ט הרי השכינה,

בשמות דהשתמשות האיסור שכל הק', בשמות 

המלך , בכתר  עצמו  לצורך להשתמש  הוא הק'

השכינה  לצורך  היה שעשה מה כל אלישע אך

אל  העליה בחי' וזהו  עליו, השורה ה' וכבוד 

הק' והמלכות  דקדושה האני  ובבחי ' הרדל"א,

ה'לגרמיה' בחי' כל בטל שבזה ברדל"א, הגנוז 

הפגומה, והקבלה והישות האני  לגמרי שבטל

אלא  כלל לגרמיה אינו וההנאה הקבלה שכל

ה'. לכבוד 

á ùåøã

 øáã àðéãî äøåúì íéëàìîä åëæ àì òåãî

 àøöî

êéøàä [ãהרבה רבא מורינו בקידושא (בדרוש

'קרעפיל הנקרא – החלב בסעודת

משרע"ה תורה') ניצח איך  הידועה הקושיא בענין ,

הלא  השמים', על הודך  'תנה שבקשו המלאכים את 

שהם  מצרא' דבר 'דינא של טענה יש  למלאכים

הרוחנית התורה אל יותר  וקרובים יותר , רוחניים
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בזה  והקריא הגשמי , בעוה"ז  הנמצאים בנ"י מאשר 

נופך )הרבה שחיברו(בתוספת המועדים' 'שערי מס'

שליקט  זי "ע מליובאוויטש מהרמ"מ אדמו"ר כ"ק 

א) מספה"ק , זו קושיא על תירוצים ה' והביא שם

דבר  דינא אין  ובבנים למקום, בנים נקראים שבנ"י

יורדים  בנ"י  לפעמים שהרי קשה ע"ז אך  מצרא.

כשהם  וא"כ  עבדים, למדריגת בנים ממדריגת

ח"ו. התורה לקבלת ראויים אינם עבדים במדרגת 

דינא  ליכא ובמתנה במתנה, ניתנה שהתורה ב)

קבה"ת שלפני  שכיון קשה זה תי' ועל מצרא. דבר 

המ"ד  להוריד כדי  מ"נ, להעלות  בחי'צריכים (שזה

מ"ת ) לפני בנ"י שעשו כמכירה ההכנה תהוי  א"כ ,

בנ"י וה"נ תשלום, תמורת החפץ מקבל שהקונה

מקבלים  זה ובעבור  והשתוקקות  כיסופים מעלים

ג"כ ה  שהעלו שהמלאכים יקשה שוב א"כ תורה,

ג) לבנ"י. יקדמו  השמים', על הודך  'תנה ובקשו מ"נ

אלקים, ולמעלה מחציו – האלקים איש שמשרע"ה

אך  המלאכים. מן  הק' להשכינה יותר הוא קרוב

התורה"ק  לקח לא משרע"ה שהרי  ע"ז  יקשה

קשה  שוב א"כ לבנ"י , למוסרה כדי  אלא לעצמו 

ד ) המלאכים. מן  יותר  מהשכינה רחוקים הם שבנ"י

ושורש  הכבוד , כסא מתחת חצובות  בנ"י  שנשמות

גבוהים  יותר  והם האצי ', דעולם מזו"ן נשמתם

המלאכים מן והיצי')בשרשם הבריאה מעולם .(שהם

כשהם  התורה קבלו לא בנ"י שהרי  יקשה וע"ז 

למעלה, בשרשם שהם כפי  גופים, בלא נשמות 

ונצטמצמה  נשמתם שירדה כפי קבלוה אלא

וודאי זה שבאופן בעוה"ז , גשמי  בגוף ונתלבשה

שהתורה"ק  ה) המלאכים. מן  יותר  רחוקים שהם

בתניא כמש"כ  מטלטלין, בחי' שהתורה (פ"ד )היא

ליכא  ובמטלטלין וכו', לעולם מעולם ונסעה ירדה

זה, תי' על קשה אך בקרקע. רק מצרא דבר  דינא

שהיא  דא"ס  מלכות  בבחי' היא התורה"ק  דבאמת

מעולם  התורה ונסעה שירדה ואף קרקע, בחי '

רק  אלא התורה בעצם שינוי  זה אין וכו' לעולם

על  ומכסים שמעלימים וכיסויים לבושים בחי '

ניתנה  בשבת דלכו "ע הא יומתק  [ובזה התורה"ק .

מלכות בבחי' דהתורה"ק דכיון  לישראל, התורה

דשבת ביומא לינתן ביותר  מתאימה דא"ס 

בכמה  דאשכחן הא גם מורינו וביאר  מלכתא,

אלא  אסורות  שאין  דעות  שישנם בשב"ק מלאכות 

קרקע עפ "י(ואכמ"ל )בגידולי  בזה הפנימי  שהביאור 

וגם  המלכות  ספי' כנגד היא ששב"ק שכיון  הנ"ל,

נתפש  ע"כ  המלכות , בבחי ' כידוע היא קרקע

בשב"ק ]. דהשביתה קדושה יותר קרקע בגידולי 

ì"ðä àéùå÷ ìò  ùèéååàáåéìî ø"åîãà 'éú

õåøéúäå [ä ע"פ הנ"ל אדמו "ר  בזה שמתרץ

שאם  מצרא דבר בדינא הלכה

שם  לבנות כדי הקרקע לקנות  רוצה מהקונים אחד

ע"י שבנ"י  בעניננו, וה"נ לאחר, קודם הוא בית,

ית ' לו שיהיה עי "ז  פועלים התורה "ק שמקבלים

לשכינה  ומדור בית  בחי ' שהוא בתחתונים דירה

יכולים  שאינם למלאכים קודמים הם ובזה הק',

בדברי נכלל וזה בתחתונים, ודירה בית לבנות

וכו', לכם יש  ואם אב כלום למלאכים משרע"ה

הרוחנית, התורה לקבל רצו  הם הלא קשה ולכאו '

אתם  שאין  כיון אלא בזה, משרע"ה להם תירץ ומה

אין  ממילא וכו', ואם אב לכם ואין  בתחתונים דרים

את הרוחנית התורה ע"י  לפעול יכולים אתם

העלי הכונה הקב"ה תכלית  דנתאוה שהיא ונה,

בתחתונים. דירה לו להיות 

äìâð øåùé÷ é"ò  äðéëùì  ú"éáå  äøéã ïéðòá

 øúñðå

êéøàäå [ åי 'רושלמי ב'בלי  ר"ת שבי "ת בזה

'בית ' שזהו"ע זוהר , ת 'יקוני 

והתיקונים  היחודים של העליונים אורות  שמקשרים

ובירושלמי, שבבבלי התורה, נגלות  לבושי  בתוך

ודירה  כלי יהיה הגשמי העולם שכל פועלים ובזה

חיותו מקבל שהעולם השכינה, לאור  ומדור 

האורות בתורה"ק וכשמחברים מהתורה"ק ,

אל  האורות  שהם אורייתא סתרי  היינו  והכלים,
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בעולם  גם נהיה התורה"ק , נגלות  שהם הכלים

עם  דאצי' האלקיים הרוחניים דהאורות החיבור

לו נהי ' ועי "ז  דהבי "ע, הגשמים והלבושים הכלים

בתחתונים. דירה ית'

 æ" å÷ú ãåîéì úìòîá

øàéáå [æ לקשר האיך  הדרך  מרומז  שבתקו"ז

שהפליג  וכמו  הנגלות, אל הסודות 

הרבה  גבוה שהוא זוהר  התיקוני  מעלת  על רביז"ל

על  ביאור הוא הליקו "מ כל וכן הזוה"ק , ממעלת 

על  קאי  פז ' כתם ש 'ראשו  מהרמ"ק  אי' וכן  התיקו"ז,

חלקי שאר  על קאי  תלתלים' ו'קווצתיו התקו "ז ,

באריכות, במקו"א מורינו בזה וביאר הזוה"ק,

תיקון  הוא ותיקו "ז  הז "א, תיקון  הוא שהזוה"ק 

אחר  לחפש הדרך ללמוד  העיקר, שזה השכינה,

מקום  בכל ולגלותה בתחתונים השוכנת  השכינה

הקישורים  בענין  הביאור וזהו בו , שמסתתרת

שהכל  כידוע, הבנה קשי  שהם זוהר שבתיקוני

ממקום  והולכת  מסתתרת שהשכינה מחמת 

לחפש  איך  המוחין  מקבלים זוהר  ובתיקוני  למקום,

בזה  ית ' לו ולעשות מקום, בכל השכינה ולמצוא

בכ"ז . ואכמ"ל בתחתונים, דירה

íéøøåòî  äæáù íéøåáéç äáøä úééùò úìòîá

 æ" å÷éúä àåäù ììåëä øåáéç  úà

øéëæäå [ç הגר"א של חידושו מורינו בזה

תיקו"ז  של שהמחבר  זי "ע, מוילנא

מש "כ  קאי  וע"ז  מהימנא, רעיא רבינו  משה הוא

של  חבורתו על דקאי לנו ', נרפא 'ובחבורתו בפסוק 

גואל  ראשון  גואל משה שהוא צדקינו , משיח

חיבו מלשון חבורתו  לדרוש  ויש וספר ,אחרון , ר 

התקו"ז  שהוא רע"מ, של הספר  חיבור  על וקאי 

ולתיקונם  לרפואה בנ"י  כל יזכו ידו  שעל כנ"ל,

בנ"י ע"י שיוצאים החיבורים שכל ואמר  השלם.

גדולה  מצוה שהוא חבורים בחיבור  העוסקים

שכל  רביז"ל מזה שדיבר כמו  בהם להרבות 

לעורר  כדי הוא הכל וכו ', לעולם צריכים הספרים

שהוא  רע"מ של הכולל החיבור של האור ולהמשיך 

הנגלות לחבר נוכל שמכחו  כנ"ל, זוהר התיקוני 

בי "ת ולעשות ת 'יקונים)והנסתרות י'רושלמי (ב'בלי

בב"א. הק ' השכינה אל

úåø  úìéâî

øáéã [àרות מגילת  קוראים שאנו  הטעם מענין

כתבו שכבר  השבועות (המג"א בחג

על ועוד ) בזו "ח שאי ' ואמר זה, על טעמים הרבה

ובתיקו "ז  ל"א)רות  הי '(תיקון בסוד הוא שאלימלך

ומחלון  ראשונה ה' בסוד היא ונעמי  הוי"ה השם של

דהשם ו -ה בחי' הם אשתו  הרוח ורות (שבבחי'

דבקדושה) הנפש והנפש בבחי ' הם וערפה וכליון 

ובנה"ב דבקלי' דבאמתוהרוח קבלה עפ"י בזה (וביאר

ולאה  דישראל היחוד בסוד הם וערפה כליון הרי בשורש

אלא  ורחל, יעקב יחוד שבסוד ורות  ממחלון שגבוהים

כליון  בחי' נפלו לאה בבחי' היה אדה"ר שחטא שמכיון

וכו') מהקדושה וירדו לאה עם היחוד  שכנגד ,וערפה

בהקדם  רות , את  יבם דבועז הענין עפ"ז  וביאר

פורים בכוונת  בהאריז "ל המובא דףהסוד (שעה"כ 

ע"ב) איש ק "ט מנות  המשלוח שכונת שם שאיתא

וביאור  דז ''א, ליסוד  דאבא יסוד  בבחי ' הוא לרעהו

י ' כנגד הוא דאלימלך  מהזוה"ק  כנ"ל דהנה הענין 

אבא בחי' שהוא הוי "ה שם בועז (חכמה)של והנה ,

אלימלך  של אחיו  בן  אחיו היה היה בועז אבי (ששלמון

אלימלך ) של של  מדרגה לאותו נחשב והאח

הנה"י שבבחי' האח בן  שהיה בועז  וא"כ  אבימלך ,

שמרמז  בועז נקרא וע"כ אבא, יסוד  בחי ' הוא הרי

דגופא תוקפא שיסוד עוז , שבו  היסוד (שתוקףעל

היסוד ) במדת קדושתו לפי בעבודה"י והנה האדם ,

שהוא  הוי"ה דשם ו' כנגד  היה כנ"ל הוא הרי  מחלון 

הז"א דז"א)בחי' יסוד  בחי' מחלון שהיה (היינו



לנפשך  חכמה דעה כו 

בבחי ' הר "ז במקומו  בועז  ובא מחלון וכשנפטר

אבא דז"א(בועז)שיסוד  יסוד  במקום ,(מחלון)מאיר

האור  והתגלה שיורד פורים של הסוד  בבחי ' וזהו 

מנותהגב  משלוח כוונת  גם וזהו  אבא, יסוד של וה

דז''א  דיסוד רעהו נהיה דאבא דיסוד  לרעהו, איש 

דאבא  ליסוד  מרכבה נהיה בפורים הצדקה הגבאי (וכן

דז''א) יסוד  אל  מרכבה צדקה שהגבאי השנה כל  כמו ולא

דשלף  רות  במגילת  הפסוק  של הסוד בבחי ' וזהו 

סוף  באריז''ל כ ''ז כמבואר  לרעהו , ונתן  נעלו איש 

הכוונות. שער

äðäå [áבמקו''א האריז ''ל בדברי  דףאי' (שעה''כ 

ע''א) שהאור לב' חז ''ל דברי  בביאור 

מסוף  האיר  העולם בריאת שבתחי ' העליון  האלקי

ומבאר  לצדיקים, הקב''ה וגנזו סופו  ועד העולם

דאבא  דיסוד הגבוה האור  על קאי דזה האריז''ל

העולם  מתחילת שנקרא דז ''א הו ''ק  בכל שהאיר

בתוך  היינו לצדיקים הקב''ה גנזו ואח''כ  סופו, ועד 

האריז'''ל  שם ומבאר צדיק , הנקרא דז ''א היסוד 

מהאורות  ואכמ''ל )שחלק הכ''ל  הגנוזות(כמנין

נשארות אורות טו ''ב אך  ממנו , יוצאים דז ''א ביסוד 

שאלו מו''ר וביאר  עיי ''ש , דז''א, ביסוד  שם גנוזות

האורות, עיקר  הם ביסוד הגנוזות  אורות הטו ''ב

הוא  שטו''ב בזה ומרומז  היחוד , עיקר  תלוי  שבהם

היוצא  הדעת שם שהוא אהו''ה הק ' השם בגימ'

ומחבר  המייחד ה'ארץ ו 'את ה'שמים א'ת מהפסוק 

גמור  יחוד אין החול בימות  וע''כ לארץ, השמים

גנוזות החול שבימות  משום העליונים בעולמות 

אמר  ואמנם היחוד, תלוי  שבהם אורות  הטו''ב אלו 

אורות הטו''ב אלו  יוצאים שבשב''ק  שאיתא

ואמנם  למעלה, יחוד  יש  בשבת וע''כ הגנוזות

מתלמידי יצחק תולדות  מספר  שמשמע הוסיף 

ותיקין  שמתפללים שאלו  שי''ל זי ''ע הגר ''א תלמידי

החול  בימות  אף היחוד בחי' מעוררים בזה הרי

השם  בחי' מעורר והלילה היום בין שמחבר (דותיקין

לילה  דהיינו וארץ שמים שמקשר אהו''ה, הנ"ל הדעת

קובה''ו) יחוד  ומעורר בימותויום, גם עי''ז ועושים

בשב''ק , כמו  אורות הטו ''ב אלו  המשכת  בחי ' החול

עשיתי בעיניך והטוב עה''פ  ברכות בגמ' וכדאי'

בזה  שהכוונה לתפלה גאולה סמך המלך  שחזקיה

שיש  שמרומז  שם, בתוס ' כמבואר  ותיקין  שהתפלל

בחג  וע''כ ותיקין, בתפילת האורות טו ''ב גילוי 

מתפל  היחוד של גבוה זמן  שהוא לים השבועות 

המסוגלת ותיקין  תפילת  ישראל מכלל גדול חלק

היחוד, אל לסייע במיוחדביותר קשור זה שסוד  (וכנ ''ל

הוא  שבועז לרות, בועז של היבום בו שמאיר לשבועות 

מקום  בועז וכשנוטל שנגנז, דאבא דיסוד  האור בבחי'

אבא  דיסוד  האור שמתגלה היינו לרות ומייבם מחלון

דז''א) .ביסוד 

íðîàå [â יותר היה הוא ש "טוב" בחז ''ל מצינו 

מבועז  היבום אל שלקרוב אחיו (שהיה

היה  שג ''כ שלמון של  בנו שהיה בועז של  ודודו אלימלך 

אבימלך ) של שהריאחיו הנ''ל עפ''י בזה וההסבר ,

דז ''א, ביסוד  הגנוזות  הארות בטו ''ב תלוי  העיקר

יותר  היה טו''ב שנקרא אלימלך  של אחיו והרי 

היה  שהוא [ובפרט אורות הטו''ב אלו אל מקושר 

כנ''ל אבא שבבחי' אלימלך  של (שאלימלךאחיו

כידוע) אבא שהוא הוי"ה דשם בי' נקרא מרומז והוא ,

מאור  שנגנזו  אורות הטו''ב אצלו  שיש  ש ''מ טוב

טוב  יגאלך  "אם בועז  אמר  שע''ז אלא דאבא],

דרך  העבודה לגמור  יצליח שאם היינו  יגאל",

וגו ' לא "ואם המעולה, דרך  הרי''ז והיחוד  התפלה

רבינו דברי עפ''י זאת  וביאר  אנכי ", וגאלתיך 

שגנזו הנ''ל חז ''ל מאמר שפירש  הק ' הבעש''ט

הבעש''ט  ואמר לעת''ל, לצדיקים להאור הקב''ה

בתורה''ק האלקי האור את  גנז (והיינו שהקב''ה

דז''א, ביסוד שהוא הגנוז למקום קורא שהאריז''ל

דשם  הו' שכנגד בתורה''ק האור שנגנז מגלה והבעש ''ט

דז''א) יסוד  ג''כ  נקראת  שהתורה וכשהצדיקים הוי''ה,

מגלים  בהש''י בדבקות  התורה''ק בלימוד  עוסקים

והרי בתורה''ק , וגנוז  הטמון  האלקי האור  את  עי ''ז 

תורה, אלא טוב שאין  טוב, נקרא ג''כ התורה''ק 

בסוד  יתן  לעמו  עוז  ה' בסוד עוז  נקראת [והתורה
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בסוד  אבא ויסוד בחכמה שורשה והתורה ע"ז , ב"ו 

לרמז  אבא] יסוד  הוא שמשה משה, לנו  צוה תורה

וזהו הנ''ל, הגנוזות אורות הטו''ב בה וגנוז  שטמון

שלא  היינו טוב יגאלך  לא שאם בועז שאמר  מה

והיחוד  התפלה בדרך  היחוד  לגמור יגמר בחי' (שזה

בהם  שמתגלה וכנ''ל  ותיקין ובתפלת  בשב''ק  היחוד 

וארץ  שמים שמקשר הדעת  בשם שמרומז אורות הטו''ב

הגנוז  באור והגלות החשכות את להאיר ויום ולילה

כנ''ל ) לגמור ואוא"ס שנוכל היינו אנכ''י, וגאלתיך

התורה''ק לימוד  ע''י דעשרתהיחוד  באנכ ''י (שמרומז 

ולהאיר הדברות ) היחוד, לגמור  אפשר  ידה על שגם

הגנוז , שבאור הדעת  באור  וכדו ' החשכות כל את 

אחר שלומדים תורה גמר שכל הוא התפלה

בלקו"מ וכמבאור תפלה אותו של (תורה השלימות 

ז') אות בכח ח' האור  המשכת  הוא שהתפלה

וסיים  בפועל, האור  המשכת הוא שלאח''כ  והתורה

חג  השבועות בחג רות מגילת  קוראים שע''כ לבאר

נזכה  ה' בדבקות  התורה''ק  לימוד שע''י  לרמז  מ''ת 

הדרך  שזהו  העולם ותיקון העליון היחוד את  לגמור 

[ולפיכך  כנ''ל, אנכ ''י  וגאלתיך שבבחי ' בועז של

תפילת לאחרי מיד  רות מגילת לקרוא נוהגין

הוא  שתורה להראות התורה קריאת לפני שחרית

בתפלה  השלימו  שלא שמה התפלה של הגמר

בועז  ענין  וכל התורה] ע''י בפועל להשלים אפשר

אבא) בכוונת(יסוד כמבואר הגואל סוד שהוא

הגואל, הוא אבא שיסוד  גואלם עליון  לאל תהילת 

תורה  בו שניתנה השבועות  שחג בתקו''ז וכדמשמע

משרע''ה  ע''י  השלימה להגאולה המסוגל יום הוא

גואל  הוא ראשון גואל שיהיה ה'וא ש 'היה מ'ה

במהרה  זי ''ע] ממונקאטש מהגה''ק  [כמבואר אחרון,

תיכף  מגולים וחסדים גדולים ברחמים ויגאלנו  יבא

אמן . ממש , בימינו במהרה לאלתר  ומיד

 æòåáì  úåø úà  äçìùù éîòð  úøáñ øåàéá

äùåã÷ä êøãá àìù ' åàëì

øàéá [ã עד "שכבי לרות  בועז דברי  את

חז"ל וכדפי' וגו ', כג,הבוקר " (ויק"ר

ולכאו 'יא) וכו ', בה יגע שלא ליצרו שנשבע בזה

וכו', כזאת בדרך  אליו שהלכה כרות צדקת  על צ"ע

צריך  שבועז ברוה"ק ידעה שנעמי פירש אלא

שכל  נעמי  וידעה משיח, נשמת את  מרות להוציא

ישר  באופן  לעשותם א"א לגאולה הקשורים ענינים

והעלמות סיבובים מיני  כל לעשות ומוכרחים

מהס "מ וענין ולהסתירם ובנותיו דלוט מענין (כידוע

ועוד ) ותמר לבועז דיהודה רות  את שלחה וע"כ 

הקדושה  דרך היפך שנראה באופן היחוד שיעשה

וביאר  מהס"מ, הענין עי "ז  להעלים כדי דהתוה"ק 

שבועז  אלא שלה ברוה"ק  נעמי  צדקה שבאמת

יותר גבוהה בדרך את(וכדלהלן)הלך בועז  ועשה ,

בועז  שהיה טוב", מזבח שמוע "הנה של הענין 

הכתר  הקבלת(וכדלהלן)בדרגת דרגת עם הקשורה

כתר  [שבבחי ' התורה לציווי כפשוטו  והשמיעה עול

לספי ' החיזוק היא [שהשבועה ונשבע מלכות ]

דמס' לפ"א בביאור כמש"כ  עול והקבלת  המלכות 

ג"כ  צודקת  שאת  שאף שלך נדרים] (שהיא במהלך 

כדלהלן) החכמה גבוהה דרך  יותר דרך  יש  לי אך  ,

ובבחי ' נאה יותר באופן  משיח של אורו  את  להביא

טוב. מזבח שמוע הנה

'éôñ øåà 'éçáá  ÷" äåøá äâéùäù éîòð  úøáñ

äîëçä

øéáñäå [ äעפ "י בקודש  כדרכו הענין  קצת

ספי ' שדרגת הק ', הספי' דרגות

כל  עם התורה ששומר הצדיק דרגת היא הבינה

הפרטים  [שכל ודקדוקיה והלכותיה פרטיה

הכלים  בבחי ' הם התורה דהלכות והצמצומים

שעושה  היא הבינה וספי' דהתוה"ק, האלקות  לאור 

שעכשיו לבועז שטענה ונעמי להאור], הכלים את 

בהשגת זה היה התוה"ק  הלכות על לעבור  צריך

שמותר  נבואה, בחי ' מעין  [שהיא שעליה רוה"ק

הלכות על לעבור  אמיתי רוה"ק  לבעל וכן לנביא

הרמב"ם כפסק  שעה בהוראת מהל 'התוה"ק (פ"ט

ה"ג ) הבנ"ייסוה"ת כתב וכעי"ז נביא, לגבי 

לו) אות  וע"ט מרע סור לס' מהרצ"א לגבי(בהוספות



לנפשך  חכמה דעה כח

וכמש "כ  תפלה, זמן  שאיחרו רוה"ק  בעלי  הצדיקים

ברכות למס ' בביאור ע"ב)בזה יג  שהרוה"ק (דף [

[רוח החכמה ספי' דרגת  דחכמה ùãå÷ä היא -

דרגת היא שדרגתו  דיוסף  דרך שהיא קודש ], איקרי

בכ "מ. כמש "כ החכמה

 øúëä  úâøãì äîëçä  úâøãî äìò æåòá

æ" òå [ å שייך אני  גם אמנם שאף  בועז, לה טען 

בזוה"ק  [כדאי' דמב"י  כי לסוד פר' (ברע"מ

ע"ב) רפ ספי 'תצא על דקאי עוז' 'בו  סוד  הוא דבועז 

העוז)היסוד עליתי(שבו כבר  מ"מ מב"י], בבחי' –

הכתר ,(דמב"י)מהחכמה דרגת  כבר אל בועז (שהיה

אריך ) לדרגת  כבר וזכה כולל בזקנותו כבר  והכתר

כלול  כבר  שאני  והיינו דהחו"ב, השלימות  ביחד 

דרך  שהיא דיוסף  דרך שעפ "י  שאף  משיחין , מתרין 

בהסתרה  אלא משיח של אורו  להביא א"א החכמה

מפשטות היפך  שנראים ובדרכים ובסיבובים

כשמתאחד  דהכתר , השלימה בדרך אך  התורה,

דיוסף דדוד(חכמה)דרך דרך  אפשר (בינה)עם אז  ,

שום  ללא גלי  ובריש בעוז משיח של אורו  להמשיך

התוה"ק . הלכות  מפשטות  סטיה

 éðîî  íìù øúåé àåäù 'áåè êìàâé' æòåá éøáã

 óñåé úâøãá

 ùøéôå [æ יגאלך ש "אם בועז  לה שאמר מה שזה

קרוב  לרות  שהיה חז"ל ופירשו טוב"

זה  ש"טוב" מורינו  ופירש  טוב, שנקרא מבועז יותר 

טוב שנקרא הצדיק יוסף  טוב דרגת כי צדיק  (אמרו

י') ג ', אתישעיהו אם שממ"נ בועז לה אמר  וע"ז

דיוסף בדרך ללכת  שכנגדסבורה החכמה (דרך

ההלכה) שלם פשטות שיותר  אחר מישהו יש  הרי

'טוב' נקרא ששמו עד  הצדיק יוסף בדרגת  ממני 

כבר  שאני גבוהה יותר שלי  הדרך אך  יגאלך , והוא

ובזה  הכתר דרגת  אל ועליתי  ביחד  ודוד  מיוסף כלול

ובלי בעוז משיח של אורו  להביא יכול כבר  אני 

באופן  ללכת  רוצה שאני  לרות אמר  ובועז  הסתרה,

התורה  למצוות  לשמוע וכו' שמוע הנה של

הכתר דרגת  עם קשורה שהיא (בבחי'בפשטות

כנ "ל ) מלכות דנעמי.כתר החכמה דרגת שמעל

 óàå –––– ùîî äàåáð –––– ÷éúòã øúë  úâøã

äøåúä úåîéìù éåä  äøåúä ãâðë  äàøðù

 íééñå [çונעלמת גבוה יותר דרגה יש שאמנם

ממש  נבואה שהיא דעתיק , כתר  של

החכמה) דרגת  כמו רוה"ק  רק עושה (ולא אפי ' שאז  ,

התורה, קיום ממש  הוי  התורה היפך  הנביא

כעי"ז  [כמש "כ התורה שלימות  זהו  שאדרבא

בהר  הנביא אליהו  לגבי ברכות למס' בביאור

בחוץ קרבנות  שהקריב כרתהכרמל חיוב (שהוא

אדם) עי"ז בסתם ודוקא נבואה, עפ "י  כן ועשה

כ "כ  גבוהה בשלמות  אלוקי  אור  וגילה הוריד 

כולם  שצעקו גמורה בתשובה ישראל כל שהחזיר 

על  העובר  שנביא וכנ"ל האלקים", הוא "הויה

אור  בבחי ' הוא גמורה נבואה עפ"י מהתורה מצוה

וזהו לעת "ל, לאגליא דעתידא דעתיק  מהתורה

יחודא  בבחי' האלקים" הוא "הויה כולם שצעקו 

עפ "ז  וסיים אלקים], דהויה בחיבור דלעת"ל שלים

שיש  שלו  אמיתי ברוה"ק משיג שכשהצדיק  דהיינו

התורה הלכות  פשטות על עתה (וכנ "ללעבור 

שאמנם מהבנ"י) החכמה, דרגת בבחי' זה נחשב

התוה"ק  מצוות  כל ששומר הצדיק מעל גבוה הוא

לא אך  דרגתבשלימות בבחי ' שהוא לרוה"ק זכה

עדיין  בזה הצדיק  זכה לא סו "ס  אך הבינה, ספי '

הצדיק  אם אך  וכנ"ל, הכתר  דמדרגת  לשלימות

מצוות קיום ממש  הוי  גמורה בנבואה זאת  מקבל

לשמוע התורה מצוות  מהתרי"ג גמורה מצוה (דהרי

לנבואתו) לשמוע מחויב עצמו הנביא וכן נביא לקול 

- התורה מצוות  דקיום שלימות  דזהו ואדרבא

וכנ"ל. דעתיק  תורה

äôøòå ïåéìëã ïå÷éúä ïéðòá

øàéá [è' שלכאו וערפה, כליון בענין  באריכות

לא  הרי רות  במגילת המבואר ע"פ 



השבועות  חג על דא"ח כט ליקוט

וערפה  בנים, בלא מת כליון  כי תיקון , להם היה

לכאו ' וא"כ נתיבמה, ולא אביה בית לגילולי חזרה

אי ' וכן  זה, בענין  וחושך  הסתר בחי' נשארה

לא)בתיקו "ז  ספי '(תיקון כנגד הוא שאלימלך

הבינה  ספי ' כנגד היא ונעמי דהוי"ה, י' – החכמה

– ונוק' ז"א כנגד הם הם ורות  ומחלון  דהוי "ה, ה' –

א"כ  היצה"ר, כנגד הם וערפה וכליון דהוי "ה, ו "ה

תיקון . להם היה ולא וערפה כליון  נפלו לכאו '

êà,זה בענין ופנימית  עמוקה בחי ' לבאר  יש 

שחטאה  ראשונה חוה בסוד  היא שערפה

עצמות נהיה זה וחטא שמנפילה אדה"ר, בחטא

אי ' וכן  הירידה. תכלית היא כי  (שער הבי"ע,

יהודה) אריה גור עה"פ ויחי פר' שכליון הפסוקים

חטא  שלא ואונן  ואונן, ער של גלגולים היו ומחלון

שחטא  ער  משא"כ  מחלון, ע"י תיקון לו  היה כ"כ 

אונן  של והתיקון כליון , ע"י  תיקון  לו  הי ' לא יותר 

וער  דוד, בן  משיח ממנו  שיצא פרץ, ע"י היה

בעיני 'רע עליו  שכתוב עד  הקדושה בפגמי שחטא

המתקן  שהוא יוסף בן משיח ע"י  יהיה תיקונו ה'',

החכמה  אור  זריחת  על שמרמז  וזרח הקדושה, פגמי

הקדושה, פגמי  את המתקן  מב"י  בחי ' כנגד הוא

ד )ואי ' יא, ע"ז ,(לקו"מ ב"ו  אותיות  הוא שבועז 

של  גבורתו  באה שבזה ברי"ק, שמירת  על המרמז 

שבועז  והיינו גבורתו, כאיש כי  בעבודה"י , האדם

דרגת עד לעלות  שבכוחו יוסף , בן משיח בבחי ' היה

אריך . שבדרגת  מהמסי"נ גבוה יותר  שזה עתיק ,

 ïå÷éúì  íéëåæ –––– äôøò  ìù  äìéôðä é" ò à÷ééã

ùôðä  úåìë –––– ïåéìëã

øåàéáäå [é שב ה'בזה על להתענג זוכים עתיק

כלות עד כ"כ  וגבוה עצמי  תענוג

כל  לתקן  אפשר זו התענגות ובכח הנפש ,

בחי ' שהם ביותר הגדולות  והנפילות  ההסתרות 

ע"י דייקא זוכים הזאת  הנפש  ולכלות  הנ"ל, 'ער'

זוכים  ידם שעל עוה"ז , של והחושך  ההסתר גודל

ועיף  ציה בארץ בשרי  לך כמה נפשי לך  ל'צמאה

בתניא כמבואר מים', עד (פ"ז)בלי  כי להיות וז"ל,

הסט"א, היא וצלמות, ציה בארץ נפשו  היתה הנה

נפשו צמאה ולזאת בתכלית, ה' פני  מאור  ורחוקה

ז"ל  כמאמר הצדיקים, נפשות  מצמאון עז  ביתר

ובזה  עכ "ל, כו'", עומדים תשובה שבעלי  "במקום

נהיה  שממנה ערפה, של הנפילה ע"י שדייקא מובן 

החשך  גודל בחי ' שהיא כנ"ל, דהבי "ע עצמות

היינו דכליון , לתיקון זוכים עוה"ז , של וההסתר 

הסתר  מכל שהופכים וכנ"ל לאלקות, הנפש לכלות 

לאלקות, וצמאון והשתוקקות  מ"נ העלאת

äæå,הבי"ע לעצמות  שנהפכה מערפה נהיה

וכשאדם  והחשכות , ההסתר  מקום שהוא

ולהדבק  הבי"ע של מהסתרה לצאת רוצה

נהפך  עצמה וההסתרה שמהחשך זוכה בהשי"ת ,

הבחי ' וזו  לאלקות , הנפש ולכלות  להשתוקקות 

יוסף  בן  משיח בחי ' שהוא שבועז  לעיל המבוארת 

רק  בועז יבם שבפועל שאף כליון , את אף  מתקן

דרגת בבחי ' שהיה דהע"ה יצא שממנה רות , את 

לבחי ' כשעולה הוא דוד  של השלימות מ"מ אריך,

דויד  בן משיח כשיתעלה היינו ביו "ד , מלא דוי "ד 

אז  עתיק , לבחי' שיזכה היינו דמב"י יו "ד  עם ויתכלל

יתהפך  ובזה הנפש, בכלות  ה' על להתענג נזכה

הנפש  כלות לדרגת  הבי"ע, עצמות  כל אף ויתוקן 

כנ"ל. כליון של התיקון שזהו  באלקות ,

 æòåáî äëùîðù ÷"äìùä úîùð ïéðòá

øáéã [ àé,' הק השל "ה נשמת  מענין מורינו 

הידועה  התפילה את שאמר  [אחר 

השלה"ק  שתיקנה הבנים' על האבות 'תפילת

בפתיחת אז אמרה ומורינו  סיון , בער"ח לאמרה

ארון  בפתיחת השבועות בחג אמרה וכן  הארון

ואח"כ  הדברות דעשרת  קריאה"ת לפני  הקודש 

פתיחת בעת השנה כל לאמרה מורינו הנהיג

מהחיד "א שאי ' ואמר בערךהארון ], י' מערכת (שה"ג 

הדורותוז השל"ה) בסדר  כתב ע"ג )"ל, קנט (דף 

בעל  שהגאון מסלוצק ליב ר ' החסיד  בכתב שמצא



לנפשך  חכמה דעה ל

חוץ  ווי "ן  רות פסוקי כל ולכן  רות נשמת  היה של"ה

בא"ה  ישעי "ה הוא ההם הפסוקים ור "ת  משמונה,

סופר , טעות והוא עכ "ד. הלוי  אברהם בן ר"ת

ל'וי, א'ברהם ב'ן ר"ת והוא בא"ל, לומר : וצריך 

בתורה, וגדול זקן  רב מפי  שמעתי ואני  פלא. והוא

שמואל  מוה' החסיד  להרב אמר  שהמגיד  שקיבל

בק "ק  תושב כשהיה פראיישדורף  מק"ק 

וכו ' 'וילפת' רות אליו  כשבאה דבועז אייזנשטאט,

בחיד"א) סנהדרין(עיי"ש בגמ' בזה [ועיין  יט , (דף

אלא ע"ב) החיד"א כדברי להדיא נזכר  לא ושם

ונרמז  של"ה, הרב נשמת והוא הדברים], שורש 

ידעת וכבר שמעתי. כאן  עד כנזכר , רות  בפסוקי 

יותר  הנ"ל דנשמת זצ"ל האר"י רבינו שכתב מה

טעים, וטעמא וגדולות, בהמשךמעולות  (עיי"ש

ואכמ"ל ) חיד "א.דבריו דהרב עכל"ק 

'' åâå  åøåúú àìå'ã åàì øåàéá

øàéáå [áé במקו "א שהאריך מה ע"פ בזה

ומהבני התניא מבעל שאי' שכמו

תתורו 'ולא עבירה הרהורי  איסור לענין  יששכר

דוחהו והאדם אדם של לאונסו  הבא שהרהור וכו ',

ואדרבא  איסור שום בזה אין  ממחשבתו  תיכף 

קיום  שבכל תתורו, דלא ל"ת מצות בזה מקיים

בזה  נסיון  לידי כשבא שרק  הוא הכלל ל"ת מצות

קיום  ובכל ל"ת, מצות שקיים נחשב אז  ומתגבר

הג"ר , של גבוהים אורות ממשיכים ל"ת  מצות

מקיום  שממשיכים האורות מכל יותר  גבוהים שהם

בתקו"ז  כדאי ' דהו "ק , אורות שהם התורה מצות כל

שס"ה  עם י"ה וגו', זכרי וזה לעלם שמי 'זה עה"פ

היינו, זכר "י , גימ' רמ"ח עם ו"ה שמ"י , גימ'

להג"ר קשורים לאוין שם (י"ה)שהשס "ה וכותב ,

ח"ו,(פכ"ז)התניא לעצבות מזה ליפול לו  שאין

דוחה  והוא באונס הרהורים לו שנופלים כשרואה

שמקיים  לשמוח לו יש שאדרבא תיכף , אותם

ממעשה  הכא חזי' וכן  וכו ', תתורו דולא המצוה

שום  אצלו היה לא ובודאי  הדור  גדול שהיה דבועז

לפני חטא על  רות  הצדקת  עוברת  היתה לא ודאי (וכן

לבועז) מכשלת  היתה ולא וכו' היה עור שלא ובע"כ ,

ח"ו , איסור  שום זה פה בענין יהא שלא רות  (וידעה

ח"ו) של איסור הק ' נשמתו  בזה נמשכה ואדרבא

מרביז"ל אי ' וכן הכללי)השל"ה, התיקון (בהקדמת 

הדומה ענין  בענין לגבי  שיש הנורא הפגם שכל לו 

ח"ו. הרהור ע"י כשבא הוא זה

äæ ïéðòá  íéøáãä  úð÷ñî

ìôìôå] [âé בקיצור ונזכיר זה, בענין  קצת 

במקו"א)ובר"פ  בארוכה (ויבואר

האג"מ כדברי דלא לכאו ' סוףשזהו ח"ב (אהע"ז

יד ) דלא תשובה איסור לגבי  שרק מדבריו שנראה

ולא  וכו' במחשבתו שנלחם מה אונס מיקרי תתורו 

שסובר  שמשמע דבועז , דוילפת הנ"ל ענין  לגבי 

מקורו ולכאו ' כשנלחם, אף  אונס  מיקרי  לא שבזה

יבמות הגמ' סוע"ב)מדברי  נג  לדעת,(דף  אלא דאינו 

הפוסקים דברי מסתימת  הוכיח אך  (הש "ךעיי "ש ,

דלא  סקל"ה, שם הרב ושו"ע סקכ"ז קפד סי' ביו"ד

בזה) הטבעים שנשתנו באונס מסתבר זה שכשדבר 

בנידוי שאינו  וודאי חטא מיקרי לא ברצונו שלא

בזה, חז"ל המקור שנידו כשיטת דלא המה (ודבריהם

, בהנ"ל ואוסר חולק שאמנם יאיר חות  להרב חיים

ביבמות ואכמ"ל ) הגמ' דברי ואת ע"ב), נג  יש (דף

הכוונה, לדעת , אלא דאינו  הגמרא שכוונת  לפרש

למסור  ומחויב אליו  דמתייחס מעשה הוי דע"כ 

עולם  כקרקע ואינו  גויים, אותו כשכופים ע"ז נפשו 

כלום, עושה אינה דהיא היות נפשה למסור  שא"צ

הוי עדיין מ"מ דידיה מעשה דהוי  אף בענינינו  אך

על  אף נפש למסור  מחויב דבג"ע אלא אונס בגדר 

שאם  נראה היה הדברים במסקנת  ואמנם אונס .

אף  ואסור כמכוין  הוי פסי "ר  של למצב עצמו מכניס

והשועה"ר  הש "ך ודברי  באונס , והוי ברצונו שאינו 

לידי שיבא פסי "ר  הוי  שלא באופן  מיירי  הנ"ל

הנ"ל בטוח מכשול שלא זמן כל בזה אף  אוסר (והמקו"ח

מכשול ) לידי יבא באופן שלא מיירי שאוסר  והאג"מ ,

ואכמ"ל]. פסי"ר, של
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íåéä åúåàá øèôð æòåáù àä

øàéáå [ãé'דאי תרח)הא רמז שבועז (ילקו"ש 

שבזיווג  היום, באותו תיכף נפטר 

העליון  אדם בחי' דמטי , אורות  המשיך זה גדול

מטי, דלא אורות לבחי ' והעלה עלה ומיד הנ"ל,

ה  ופטירתו  הנ"ל, אדם' לא 'כי  השלמה מבחי ' יתה

הנ"ל העליון ליחוד  חטא ועלי ' תיקון אחר לעת "ל  (ורק

יחד ) בשלימות  מטי ולא דמטי הבחי' תהא .אדה"ר

 úøåú ùøåù –––– ÷"äìùä  úøåú ïéðòá øåàéá

 è" ùòáä

øàéáå [åè'הק שנשמתו שכמו  זה, בענין עוד 

ללא  אור מבחי ' נמשכה השל"ה של

אורות מתגלים השלה"ק של הק' בתורתו  ה"נ כלי,

דהנה  החסידות, של האור  שורש שהם גבוהים,

צדיקים כו "כ  ביד  קבלה שיש  במקו "א (שאין נתבאר

בעצמו) זאת השיג  אחד  כל אלא בינם שרבינוקשר

עיה"ק  אל ממעזבוז ' הק' גופו  הועבר הק' הבעש"ט

ע"ז  ונוסף  האריז "ל, רבינו ציון ליד תובב"א, צפת

זצ"ל  קעניג גדליה ר ' הגה"צ קבלת בפרטות  יותר 

דרבינו הק ' רגליו  בין הוא המדויק שהמקום

הק' גופו  נטמן  ששם דהרמ"ק, הק' לראשו האריז"ל

הבעש"ט  שתורת בזה והביאור  דהבעש "ט,

והלא  האריז"ל, לתורת הרמ"ק  תורת בין  מקשרת

הק' השל"ה הוא להדיא זו  עבודה שעשה הראשון 

בספרו.

,åðééäå הקדושה בעבודה דהגורן זו  דבלילה

נגד  שנשבע בועז , שעשה והנוראה

בחז"ל וכדאי' ז)יצרו  ו, רות נמשכה (מד"ר עי"ז הרי

השורש  וזה כנ"ל, הק' השל"ה של הגבוהה נשמה

יחוד  שהוא ורות , דבועז  היחוד  של דג"ר  ג"ר

שהיא  הק ' השל"ה תורת נמשכה ומזה דמשיח,

הרמ"ק , לתורת האר"י תורת  בין חיבור כנ"ל

אך  הבעש "ט, דתורת  התכלית הוא זה שחיבור 

אח"כ  נעשה שזה והלבושים, הכלים בהם אין עדיין 

החסידות. בתורת 

øéëæäå התניא שספר בחב"ד שמקובל מה

וסופרים ספרים ע"פ (כלשון שנתחבר 

ספרו) בשער התניא בעל  לספר הרב ג"כ היא הכוונה ,

מהרמ"מ  אדמו"ר בכ"ק  מעשה מובא [וכן  השלה"ק ,

באפשרותו שיש שאלו  שאחד  זי "ע מליובאוויטש 

שם  לו נותנים שאין  מסוים במקום תורה ללמד

יבחר  ספר ובאיזה חסידות, מספרי  ללמד  רשות

שם  שילמד  וענהו החסידות , לספרי  ביותר הדומה

האורות המשיך  שהשלה"ק  ובי' הק '], השל"ה ספר

המשיך  הק ' והבעש "ט כנ"ל, כלים ללא דחסידות

התניא  ובעל מקיף, בסוד  הכלים לתוך האורות

אורות פנימיים, באורות  זאת לגלות זאת  הוריד 

פנימי.בכלים באופן

øéëæäåשרבינו בחב"ד המקובל המעשה

הס"מ  הוריד  זי"ע הק ' הבעש"ט

נשמת שהיא חסידות  של המפתח ממנו להוציא

התניא באריכות )בעל המעשה והכוונה (ומובא ,

באופן  לאורות הכלים עשה התניא שבעל כנ"ל,

כנגד  דרזין רזין  בבחי ' הוי חסידות  ולכן  פנימי ,

שכשמורידים  והיינו לעשי ', אף שיורד  הא"ק

עשי', בבחי' שהם הכלים אל התורה דרזי  האורות

שעפ "ז  ואמר א"ק , – הכתר אור  בזה ממשיכים

שיהיו שמתפלל השל"ה בתפילת מש "כ על הוסיף 

'מארי בניו  שיהיו  גם הוסיף  והוא  דרזין ', 'מארי  בניו

דרזין '. רזין

'áåè êìàâé  íà' ÷åñôä øåàéá

ïéðòáå [æè כביכול מושרשים שבנ"י זה

הפסוק  בי' אלקות , בעצמות 

יגאלך  לא ואם טוב יגאלך  'אם רות במגילת  הנאמר

יזכו שאם דלעת "ל, הגאולה על מרמז  שזה אנכי',

התורה  על שמרמז טוב, מבחי ' הגאולה תהיה בנ"י 

תורה', אלא טוב אור 'אין שהוא עילאין או"א (ועל

בחי' טוב, הנקראת בתורה"ק  הגנוזה עילאה החכמה

בתורה"ק, וגנזו – לגנוז טוב, כי האור את  אלקים וירא

זי"ע) הק' מהבעש"ט יהיוכידוע שלא לאו , ואם ,
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מבחי ' הגאולה תהי' טוב, מבחי' לגאולה ח"ו ראויים

המתאחד  ית ' שמו  למען אעשה', למעני 'למעני 

בעצם  מושרשים שאנו  שרשנו  מבחי' היינו  בשמנו,

'אנכי'. אגאלך וזהו וכנ"ל, כביכול אלקות

 àìåìéäã àîåé

 ò"éæ ' ÷ä è" ùòáä ïøîå ä"ò êìîä ãåã åðéðåãà ö"àé

 ì"öæ øåâî  úîà éøîàä  ø"åîãàå ã"éä íäøáà ïá íäøáà ÷ãöä øâ

 ÷"áùä  úåãåòñ ä"òäã ìëà êéà

äðä [ à'בגמ ע"א)מבואר ל  דף  המלך (שבת  שדוד

יהיה  מתי לו שיודיע מהקב"ה ביקש ע"ה

הקב"ה  אבל לו, לומר  הקב"ה רצה ולא מותו יום

בי יהיה שזה ימות  יום באיזה לו  השבתהודיע ום

המלך  דוד  היה קודש שבת בכל והלאה ומאז  קודש ,

פומיה  פסק ולא השבת  יום כל במשך  תורה לומד 

במי לשלוט יכול אינו  המות  דמלאך  מגירסא,

דוד  למד שאם התלמידים א' ושאל תורה, שלומד

המלך  דוד  קיים איך א"כ השבת  יום כל המלך

שי "ל  מורינו וענה שבת, של סעודות  השלש לאכול

[ואמנם  במחשבה. תורה למד  הסעודות שבשעת 

בשב"ק  סעודות  ג' אכל שלא האומרים יש 

כסעודת וגם שבת, לכבוד סעודה עשה ובמוצש"ק 

זו סעודה נקראת וע"כ  בחיים, שנשאר  על הודאה

שמו]. על

 øåáéãë áùçð ïåéòá ãåîéì

 áåù [á פסק לא בגמ' שאיתא התלמיד  שאל

 äéîåô תורה שלמד היינו מגירסא,

שבת סעודות  לאכול שייך  לא וא"כ בפה,

תורה  שלימוד מורינו  וענה תורה, דברי ולדבר

ממש  דיבור כמו  שנחשב י "ל בעיון  במחשבה

שאין  שפוסק ת"ת  בהל' הרב בשו"ע כדמשמע

ובכ "ז  בדיבור, רק  במחשבה ת"ת  יד "ח יוצאים

וי "ל  בפיו, הדב"ת מלהוציא פטור  בעיון  הלומד 

הרבה  משתמש  בעיון  שכשלומד בזה הביאור

כדיבור  זה נחשב וע"כ  הנה"ב, כח את  ומתיש 

וע"כ הנה"ב, כח מתישה שאינה סתם מחשבה (משא"כ 

הרוח  כח עם משתמשים שלדבר כדיבור, נחשבת אינה

שם  פל"ח, וריש (פל "ז בתניא בזה ועיין דהנה"ב ממללא

משתמש שאין משום דמי כדיבור לאו הרהור שע"כ כתב

הנה"ב) בתניא בכוחות דאי ' מה גם פירש  ובזה ,

קנב)בקו "א עליונים (עמ' ביחודים התפלה שכוונת

עביד  דלא הרהור כמו ואינם דיבור, כמו  פועלים

במסי "נ  היחודים מייחדים שהצדיקים היות מידי ,

והוי התפלה בכוונת  נפשם כח בכל ומשתמשים

הנ"ל. בעיון  כלימוד 

' ä  úøéæâ  ìò íëçúäì ä" òäã äñéð êéà

ãåò [â, המלך דוד כוונת  היה מה התלמיד שאל

דהלא  הקב"ה על להתחכם רצה האם

וענה  השבת, ביום שימות בפירוש לו  אמר הקב"ה

לו שיש  המלך חזקיה שאמר  מה ידוע דהלא מורינו

על  מונחת חדה חרב שאפי ' דוד  מזקינו  קבלה

וא"כ  הרחמים, מן  יתייאש  אל אדם של צוארו 

ואמר  מהתפלל, התייאש לא המלך  שדוד בודאי 

שדוד  דאפי ' זו , קבלה של המקור  הוא כאן  שאולי 

אעפ" השבת ביום שימות מהקב"ה לא קיבל כ

ואח"כ  הגזירה, לבטל והשתדל מזה התייאש 

שקיי "ל  לרעה, כנבואה נחשב שזה שי"ל הסביר

רעה. נבואה שתתבטל שאפשר 

äøéæâä  ìèáì ä" òäã  ììôúä  àì òåãî

 áåùå [ãמצינו לא למה א"כ  התלמיד שאל

הקב"ה  התפלל המלך  שדוד 
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שהתפלל  המלך חזקיהו כמו הגזירה שתתבטל

שמכיון  מורינו  וענה שנים, ט"ו  לו והוסיפו  להקב"ה

בעצמו מהקב"ה הנבואה זאת קיבל המלך  שדוד 

בלקו "מ  רביז "ל שכתב דין גזר לאחר בבחי ' הר"ז 

א) אות ה להדיא (סי' להתפלל א"א הגז"ד  שאחרי 

בסיפו"מ, ולהסתירה התפילה להלביש  יש  אלא

תורה, הלימוד בתוך  התפלה הסתיר דוד  וה"נ

אומנותו  תורתו שהיתה רשב"י על דאי' מה (בבחי'

תורה  ע"י זאת  פעל  לגשמים וכשהוצרכו מתפילה ופטור

התפלה) של  האור היה שבתורתו שאל שאמר ושוב ,

ובפרט  תפילתו, התקבלה לא למה דא"כ  תלמיד

שבתות הרבה כ"כ  התייגע שלשוא נראה דלכאו '

הועיל  לא ולבסוף  וכו', מגירסא פומיה יפסוק  שלא

גדולה  שיגיעה לומר  מסתבר אינו  וזה כלל, זאת לו 

כל  תצליח ולא פירות  שום תשא לא דהע"ה של

דכיון  שאוי "ל מורינו וענה בזה. הרבה השתדלותו

כל  מאז השבת ביום שימות לו אמר שהקב"ה

המלך  דוד על מתוחה הדין מידת הוה השבתות

שדהע"ה  מחז"ל ידוע דהלא ביאור , וביתר  שימות,

מאדה"ר  קיבל אלא עצמו , מצד  חיים לו היו  לא

שלא  האמת  אך  וכו', הצדיק  ומיוסף הק ' ומהאבות 

במתנה  בב"א השנים כל שקיבל שסוברים כמו

תמיד  צריך דהע"ה היה באמת  אלא וכו', מאדה"ר 

אלא  וכו '', ממך שאל 'חיים בבחי ' חיים על לבקש 

חיים  ועוד עוד  מקבל היה התמידית, בקשתו  שע"י

ידוע  ואמנם הק', והאבות  אדה"ר של משנותיהם

חדש  עולם בחי ' הוי שבוע הק 'שכל באוה"ח (כדאי'

בראשית ) שקיבל פר' החיים נגמרו שבת  בכל וע"כ 

דבוק  להיות  להתאמץ שוב צריך והיה דהע"ה

חדשים  חיים לו  להמשיך השבת כל חיים בתורת

המלאך  בא היה שב"ק שבכל ויתכן נוסף , לשבוע

אז  נגמרה הלא כי נשמתו ליטול לנסות  המות

חיים  בתורת  התגברותו בכח שדהע"ה אלא חיותו,

עד  בו , לשלוט יכול היה ולא אותו מגרש  היה

אותו עיכב והקב"ה העולם מן להיפרד  זמנו  שהגיע

להמשיך  יוכל שלא לבלבלו המות למלאך הכח ונתן

בלימודו.

 éç ãåã ìöàå ,úî àì øîàð á÷òé  ìöà òåãî

íéé÷å

ãåò [ä חז"ל שאמרו  מצינו למה התלמיד שאל

ע"ב) ה דף תענית  אבינו(בגמ' שיעקב

המלך  דוד אצל משא"כ  שלילי , בדרך מת " "לא

חז"ל ע"א)אמרו  כה דף  ר"ה "חי(בגמ' המלך  דוד 

אבינו שיעקב מורינו ותירץ חיובי , בדרך  וקיים"

המלכות מידת  הוא המלך ודוד  תפארת מידת הוא

שהוא  מחשבה בחי' הוא ת"ת  שהוא יעקב ולכן

המלך çëá בחי' דוד מת ' 'לא רק בו נאמר  ולכן  ,

בחי ' הוא מלכות דוד ìòåôá שהוא אצל ולכן ,

" íéé÷å כתיב éçבימינו במהרה בפועל הוא שזה "

אמן . ויגאלנו  יבא

 ïåéñá 'æ åà 'å  íåéá ä" òäã úøéèô ïîæ

øæçå [ å ההילולא דיום הא עפ "ז לבאר והוסיף 

בחג  הוא ע"ה המלך דוד  דאדונינו רבה

בירושלמי כדאי ' ה"ד )השבועות, פ"ב ,(ביצה

רבה רות  ב)[ובמדרש  אות ג' שנפטר (פרשה אי'

הבבלי כדברי  וזהו בשבת, להיות  שחל בעצרת

ל ) דף  בשב"ק,(שבת נטו שמת  יז חגיגה בתוס' (אמנם

בשבת מת  האם לירושלמי הבבלי בין מחלוקת  לעשות 

בחול ) להיות  שחל  בעצרת  הדבר או אין ואמנם ,[

חג  חל בחודש  תאריך באיזה במקורות, ברור

מסתימת הלא א' דמצד שתא, דההיא השבועות

סתם  הלא דהע"ה, מת  שבעצרת הירושלמי לשון

נקבע  שכבר  אחר  הירושלמי [בזמן  העצרת  חג

בנימוקי אשכחן  ואמנם סיון, ו' ביום הוא הלוח]

ע"ב)הגרי "ב סח דף  ישראל (פסחים ממנהג שהוכיח

אז  כי שבועות , של שני ביו"ט רות מגילת  לקרוא

חסרים  החדשים שני  היו בעצרת דוד שמת  בשנה

הראיה) עפ"י וע"כ (כשקידשו סיון  בז' עצרת  אז  והיה

סיון  בז ' היא"צ ח"ו נקבע צבי נחלת  בקובץ מובא (וכן

מר' ששמע רח"מ בשם ז"ל  ברנשטיין הר"מ מכתבי

וכ זי"ע, אהרן הבית  מאביו כן ששמע מקארלין ן אשר

זי"ע) מליואבוויטש  האחרון אדמו"ר כ"ק בדורינו ,סבר

בכ"מ מש "כ ע"פ  י "ל זה בעין (ומקורו וההסבר 



לנפשך  חכמה דעה לד

ועוד ) הרמ"ד  ותלמידו היה מהרמח"ל ע"ה המלך  שדוד

שיום  י "ל א' מצד וע"כ  הבינה, ספי ' בבחי ' בשרשו

דתורה  תורתנו זמן  שהוא דידן  השבועות  חג

שבבחי ' המלך  דדוד דהילולא יומא הוא דהבריאה

פשטות ע"פ בגלוי  הנראה רק  זה אך  הבינה, ספי '

ידוע  בפנימיות  אך הנ"ל, בירושלמי  חז"ל דברי 

דרגת אל לבא הצדיק זוכה הפטירה דבעת

פטירתו בעת שזכה משרע"ה לגבי  כדאי ' שלימותו 

– ז' יום דרגת בבחי ' שבכתר, שלימותו  אל לעלות

מסתבר  וע"כ  החטא, דקודם תורה – דאצי' תורה

הצדיקים  כמאמר  לחודש  ז' ביום פטירתו דזמן

הנ"ל.

äðåøçàä äìåàâä äéåìú äæáù 'åâå óñåé úåîöò úà  äùî ç÷éåã ïéðò

åîöòá ä"á÷ä é" ò  ì"æéáøå è" ùòáä úøåá÷

øáéã [æ הבעש"ט רבינו בקבורת שמצינו  מהא

זה  ענין בחי ' רביז "ל ובקבורת  זי "ע הק'

אצל  שהיה הענין  בבחי' הקב"ה ע"י  קבורה של

מהרה"ק  מובא הבעש"ט שאצל משרע"ה,

תקכ"ז)ממונקאטש אות ושלום חיים שקיבל (דרכי

קבורתו שהיתה בקודש  למעלה ורבותיו  מאבותיו

בשו "ע כנפסק עממין ע"י  דשבועות א' (סי'ביום

ס"א) הבעש"ט תקכ"ו פטירת שהעלימו כהאומרים (ולא

ישראל ) ע"י לקברו שיוכלו כדי דשבועות ב' יום ,עד

שהיות בזה פנימי ביאור ביאר [ובמקו "א

לתקן  וצריך  הבריאה כל בתיקון עוסק שהבעש "ט

כמו לבנ"י  לעבדים המה שיהפכו  הגויים את  אף

אך  העממין , ע"י  קבורתו היתה ע"כ  לעת"ל שיהיה

שזה  כדלהלן] בזה פנימית  יותר בחי ' גילה עתה

את קבר בעצמו שהקב"ה האמת להראות כדי 

שהגויים  יתכן  שלא מבין  אחד  כל הרי  כי הבעש"ט,

שהקב"ה  היא שהאמת ובע"כ  הבעש"ט את  יקברו

קברו. בעצמו 

ìöàåלהדיא מובא קסט)רביז"ל ח"ב (שיש "ק 

כאילו בשר לעיני  נראה שהיה שהקברן 

שלא  שיודע בפירוש  אמר רביז "ל את  את קבר הוא

רביז"ל הוא  את לקחת  שכשרצה רביז "ל, את  קבר

אותו שסנור  גדול אור  פתאום ראה בקברו  ולהניחו 

ראה  האור  וכשנסתלק כלום לעשות  יכול ולא

להדיא  אי ' [וכן  בקברו , ומונח שוכב שרביז "ל

וכו ' באויר פורחת מטתו  שהיתה הרשב"י  בקבורת

ע"ב) רצ"ו דף  האזינו פרשת  זוטא האדרא ,(זוהר

כעי"ז היה האריז "ל אצל גם שטבלומסתמא (כדאי'

עצמו) את אנוהוא צריכים שאין להורות כדי וכ "ז [

הדורות יחידי הצדיקים העברת עבור  לדאוג

ע"י היתה שקבורתם שכמו  לאר"י, בחו "ל הקבורים

ע"י תהיה לאר"י העלאתם גם כך בעצמו  הקב"ה

בעצמו. הקב"ה

åîëåמליאדי מהרי"ד סידור  בספר  בדרוש דאי'

הצ"צ) לגבי(נכד  שופר  תקיעת  לפני בדרוש

בחז"ל דאי' ע"ב)הא ט' שקיבל (סוטה שהשכר 

שבקבורת יוסף בעצמות  שהתעסק  על משרע"ה

שם  ומבאר  בעצמו , הקב"ה התעסק משרע"ה

טיפל  בעצמו שהקב"ה שזה בזה הפנימיות 

מהדרגה  גבוהה יותר  דרגה היא משרע"ה בקבורת

עיי"ש עמו" יוסף  עצמות את משה "ויקח (ומובן של

בפשטות ) גם .זה

åîöòá ä"á÷ä é" ò ÷éãöä úåîöò  úàìòä

 åðééäå [ç זצ"ל ראב"נ מהרה"ק שאי' שאף

מקומות ) ובעוד יא סי' שכמו(ביאוה"ל 

את משה 'ויקח של הענין ראשונה בגאולה שהיה

תלויה  אחרונה גאולה כך  עמו', יוסף עצמות

שבבחי ' דרביז "ל ציון בקדושת  בנ"י  בהתקשרות

דעתו את  יקשר יהודי שכל היינו וכו ', יוסף עצמות

א') שבכל  משה ניצוץ בחי' ציון (שדעת לקדושת

יתקיים  ובזה הק', ציונו  על להשתטח ויבא רביז"ל,

שם  וז "ל עמו , יוסף  עצמות את משה ויקח בחי '



השבועות  חג על דא"ח להליקוט

עד  ישראל נפשות  את  זה מכל ולגאול ,"ולהוציא

ועומד  תלוי  לעומקה, התורה לתבונת  שישובו 

לא  מצרים שבגאולת כמו כי ומשה, יוסף בבחינת

על  רק  אותנו  לגאול ע"ה רבינו למשה אפשר  היה

כל  עכשיו, גם כן  וכו ', יוסף  עצמות עמו שלקח ידי 

ידי על יהיה ישראל לגאולת דוד בן משיח כח

הנסתלק  שהוא ואפרים, יוסף בן  משיח עצמות

עכל"ק . וכו' המאירה האל"ף אור  בפלא ונסתתר

שצריך  הו"א של מקום יש  לכאו' הרי  עפ"ז  וא"כ 

כמו לאר"י דרביז"ל יוסף עצמות את  להעלות

היא  האמת אך יוסף, עצמות  את  משרע"ה שהעלה

י האחרונה שבגאולה דהעלאתכנ"ל זה ענין  תקיים

בשר  ע"י  ולא בעצמו  הקב"ה ע"י הצדיק  עצמות

משה. דויקח מדרגה גבוהה יותר דרגה שזה ודם,

 êà ,ì"æéøàä ãéì ïåîè è" ùòáäù ùéù  äìá÷ä

äîå÷îî  äææ àì 'à äùåã÷

äðùéå [è לעלוב חסידי אצל הבעש "ט על קבלה

שכבר  סלונימער  מר "מ מקובל וכן 

האריז "ל, לצד טמון  והוא לאר "י , הקב"ה העבירו 

אביו בשם זצ"ל קעניג גדליה הר ' מבן  קיבל [ומורינו 

הק' וראשו  להרמ"ק האריז "ל בין הבעש "ט שטמון

לעבר  נוטות  ורגליו  האריז "ל למרגלות דהבעש "ט

ענין  שזהו באריכות בזה מורינו וביאר הרמ"ק ,

ואכמ"ל]. להאריז "ל הרמ"ק בין  לקשר  דהבעש"ט

àìàברוחניות הכלל שבכ"ז  ע"ז  מורינו  שהוסיף 

והיינו ממקומה, זזה לא ראשונה שקדושה

שם  שנקבר הראשון  שבמקום הקדושה שנשארת

משם,(מז'בוז') הק' גופו  כשעלה אף בשלימות 

דרך  דוקא להבעש"ט להתקשר צורך יש  ולפעמים

בחו"ל שם שנטמן  הראשון בזה מקום להעלות (כדי

ואכמ"ל ) חו"ל  שבבחי' אלו ].את 

íåìùáà ãéì  êåîñ '÷ä ç"äåàä ïåéöù àä

øáéãå [éאלא שוב נשנה ולא כבר מזה (וכתבנו

בו) שנתחדש  דבר של בשביל  שהאור 

בירושלים, כבר מאיר ורביז "ל והאריז "ל הבעש"ט

דהאוה"ח הק' הבעש"ט בציוניהם אור מאיר (ששם

ובעש"ט  דדוד, רוח - אוה"ח זל"ז, קשורים שהיו וכידוע

וכו') דדוד  האריז"לוהרש "שנפש  אור מאיר (ששם

יד ורביז"ל ) מעל קבורים שהמה עתה והוסיף  ,

קבור אבשלום ג"כ האם ומח' בחיים, אבשלום (שבנהו

עוסקים שם) הנ"ל המעלה גדולי שהצדיקים משום

רח"ל  שמרדו  מבנ"י  חלק  מעל הדינים בהמתקת 

אביו בדוד שמרד  אבשלום כמו  שבשמים, באביהם

עסק  שדהע"ה וכמו וכו ', אביו את  להרוג שרצה עד

כדברי פעמים ח' בני  בני באמרו דאבשלום בתיקון

ע"ב)חז"ל י' גהינום (סוטה מדורי  מז ' שהעלהו עד

הנ"ל  הדורות יחידי  צדיקים כך  לג"ע, והביאו 

דהאב  דעתיק  העליונים רחמים לעורר  עוסקים

ולהעלותם  כאבשלום בו שמרדו  בניו על העליון

ללא  בנ"י כל שיהיו  עד ולתקנם תחתית משאול

כגאולה  ולא לגאולה, ראויים הכלל מן יוצא

וכו', מחמשה אחד וגו ' עלו " ש"וחמושים ראשונה

הצדיקים  טוענים האחרונה בגאולה משא"כ 

בגלות שנים אלפי הרבה כ"כ  שאחרי להקב"ה

עתיק  רחמי של באופן  הגאולה שתהיה מוכרח

לאחד  תלוקטו  ואתם נדח אף  ממנו  ידח שלא באופן

ישראל בני  י"ב)אחד  כ "ז הצדיקים (ישעיהו כמליצת ,

שבבחי ' יהודי שאף  שמענו לא ולרביע לשליש זי"ע

ברחמים  וכו', להגאל חייב יהודי  ורביע שליש

הבעש"ט  רבינו  בזה שפעל כמו ופשוטים גמורים

בב"א. הדורות יחידי צדיקי ושאר הק '

äìéôúä  úåîéìù úâøãáù  íé÷éãöä 'á

åðúøåú ïúî âçá  íúøéèô

ãçà [ àé הענין מהו  למורינו  שאל מהבחורים

בבחי ' שהיו הצדיקים גדולי  ששני

ע"ה  המלך דוד אדונינו ה"ה התפלה, דרגת  שלמות 

ורבינו תפלה" "ואני  בתהילים עצמו  על שהעיד

הק' הבעש"ט מרן הימים שבעת  עצמו אור  (שהוא

דדהע"ה) הנשמהנפש לו עה"תשאמרה (בעש"ט

כח) אות  התפילה הם עמוד שהשיג מדרגותיו  שכל



לנפשך  חכמה דעה לו 

ההילולא  ושניהם התפלה, בכוונת  שהתעצם ע"י 

וענהו דייקא. תורתנו מתן ביום חל דידהו  רבה

הכי השלמות היא שזו להראות  דייקא שזה מורינו

עם  היחוד בתכלית  כשהיא התורה בלימוד  גדולה

התורה  שניתנה עצמו  במ"ת וכמו  התפלה, בחי '

שעמידה  עמכם", ה' דיבר  בפנים "פנים בבחי '

כמו ובזיע ברתת  וביראה באימה ה' פני לנוכח

השלימות הוא וכן התפלה, בחי' היא היא במ"ת 

דהע"ה  לנו  שלימדו  וכמו  הק' התורה דלימוד 

לנוכח  ה' בהכרת תורה"ק  ללמוד  שיש והבעש "ט

בתוך  עצמו את השי "ת שמגלה באוא"ס ובדביקות

חז "ל כדברי ע"א)התורה קה דף  מ"ת(שבת  על

וכדברי י'הבית כ'תבית נ'פשי  א'נא נוט' דאנכ "י 

ד ')רביז "ל ל"ג, ח"א שאהב (לקו"מ האהבה "ומחמת 

מזה  עמו אותו ויאהבו  בו  שידבקו  ורצה ישראל את 

במדות אלקותו את  הלביש הגשמי העולם

וללמוד  בפועל זאת  לקיים איך הזה ודרך התורה",

דהע"ה  אותנו  לימדו השי"ת  בדבקות  התורה כן 

התפלה  ובחי ' התורה בחי ' לאחד  איך והבעש "ט

שחיבר  בתהילים וכמו היחוד, בתכלית  שיהיו

ותפל  תורה חיבור  שהוא וכמודהע"ה בתכלית, ה

באוא"ס  בדבקות התורה"ק  ללמוד  הבעש "ט שלימד

התורה"ק אותיות  ובביאור שבתוך  בהרחבה (ועיין

מ"ח) י"ח- אותיות  ואתחנן פר' עה"ת וביום בבעש"ט

להשפיע  הכח שאת  ביתר להם יש  שלהם היאצ"ט

כל  שיזכו ישראל לכל שלהם הק ' הדרך  וללמד 

מסיני, כנתינתה התורה"ק את  ללמוד ישראל

האלקי אור  ולהשגת  לזה כולנו שנזכה ויה"ר

הבריאה  בכל השי "ת יתגלה שעי"ז שבתורה"ק

בביאת שבתורה"ק האלקי האור בגילוי  תלוי שזה

אמן . לאלתר תיכף  ברחמים גוא"צ

íäøáà ïá  íäøáà  ÷ãö øâä ö"àé

åøéëæä [áé צדק הגר של היאצ"ט את לפניו 

הידוע, מוילנא אברהם בן  אברהם

צדק  הגר  עם קשור  כ"כ  היה שהגר "א הא וביאר

וכו')הזה הק ' בשמות אף  להצילו היו(שרצה אח "כ וכן

והסביר  שניהם, על אחד  ואהל זה ליד זה קברם

רביז "ל דברי יד ')עפ"י הענין (לקו"מ את שמבאר 

בתורה"ק  לעלות  שיש  תחילה בתורה ברכו  שלא

שעי"ז  נשמתו  ושורש תחלת  אל לשמה שלומדים

נשמתו שמשורש ישראל לפושעי הארה מגיע

אצל  היה וכן  עיי "ש , עי"ז בתשובה אותם ומחזיר 

העלה  הגר "א שלמד לשמה התורה שע"י  הגר"א

נשמתו משורש שהיה הגר של קדוש הניצוץ את 

בקצרה  [והזכיר להתגייר  אותו והביא הגר "א של

שבשעת הגר "א שאמר קבלה שמובא שאף 

הגר  של המסי "נ ידי  על שנעשה  הגדול ה' הקידוש

לטומאת המביאה מלך ' דה'בת  הקלי ' נחלשה צדק 

להקל  מהגר"א מקור שום אין מ"מ בשינה הידיים

ולא  נט"י בלא אמות  ד' בהליכה למעשה כן  בשביל

למורינו שאמר כמו זה, משום בכך שהקילו אלו כמו

מקבלה  ידע שאביו  שאעפ "י  זצ"ל הגרשז"א של בנו 

למעשה  זה משום הקיל שהגר "א ס "ל היה לא זו

ונזהר  החמיר  שהגר"א כמה וכידוע ד "א בהליכה

להקל  האחרון  בזמן שנתפרץ כמו ולא זו, מטומאה

וכו ' הרשב"א סברת על ולסמוך ד"א הליכה בענין 

שהיה  המ"ב וכולל הפוסקים כל הסכמת  נגד  שהיא

בזה, לאיסור פסק ובכ "ז הגר "א תלמידי  מתלמידי

זה, בענין  שמקיל הגר"א מתלמידי ספר  שום ואין

באויר  הפורחים שמועות על נשענים בזה והמקילין

את והזכיר  עליהם], לסמוך  דין פי  על שאסור 

הפסוק את שפירש צדק מהגר  ה'הווארט את  הללו 

יגדיל  שכ "כ שכיון חסדו, עלינו גבר כי  וגו' גוים כל

יהא  לא כבר לעת "ל חסדו  את  ה' עלינו  ויגביר 

בגלות הגויים לנו  שעשו הצרות כל לנו  נחשב

מה  על כ "כ בגויים שינקום מה' נדרוש  ולא לכלום

גם  כעי"ז [ואמר  לה' הגויים יהללו  וע"ז לנו שעשו 

כך  על בהם ינקום אם ששאלוהו שהרגוהו לאלו 

עם  ושיחק  קטן  שכשהיה שכמו  להם והמשיל

לעצמו וסבר  מהחול, שבנה הבנין לו והרסו  חביריו

ויענישם  בהם ינקום אז  הפריץ הוא ויהא שכשיגדל

מזה  שכח כשגדל ואח"כ כך , על ויהרגם שצריך  כמו

הגוף  שריפת  אצלו  יהא למעלה כשיעלה כך  לגמרי,



השבועות  חג על דא"ח לז ליקוט

הקטנים  הילדים של חול של בנין  כהריסת  ששרפו 

לכלום]. נחשב יהא ולא

 ÷"äéò  íéìùåøéá  úåòåáùä âçá àöîðä úìòî

ù÷éá [âé,אמת אמרי ספר לפניו  שיביאו  מורינו

הילולא  שלפני  השבת היא זו  ששב"ק

דידיה ה'תש"ח)רבא השבועות  בחג  ואחד (שנפטר .

ששבת העיר  תהילים ספר בידו שאחז  התלמידים

הספה"ק  מחבר  פטירת שקודם השבת  גם היא זו

נפטר  הוא גם התהילים מחבר  דדהע"ה הזה,

המעלה  דמלבד  ואמר מורינו נענה בשבועות.

פה  השבועות  חג את  לחוג בע"ה שנזכה הכללית 

וכידוע  מלך, של פלטרין תובב"א, ירושלים בעיה"ק 

לירושלים" מעלין קי:)ç"הכל ענין (כתובות  יש  עוד ,

רק  ולא בירושלים, השבועות  בחג להיות  מיוחד

דכתיב הפשוט ב)מהטעם ד , מיכה ג , ב, "כי(ישעיהו

ענין  תורה מתן  לחג יש וא"כ  תורה", תצא מציון

להיות ענין שיש מטעם גם אלא בירושלים, מיוחד

של  ציונו  נמצא שבה בעיר  צדיק של הילולא ביום

בחג  להיות מיוחדת מעלה יש וא"כ  הצדיק,

של  הק ' ציונו  נמצא שבה בירושלים השבועות

נקראת זה שם שעל ובפרט זי"ע, דהע"ה אדונינו

מש "כ  וכידוע דוד ", חנה "עיר בשם העיר  כל

פ"א)התניא והאמונה היחוד דבר (שער כל של ששמו

ירושלים  וקדושת הרוחנית, פנימיותו  על מוכיח

דהע"ה. של לקדושתו שייכת 

ä"òäã ïåéö úìòî

áâàå [ãé כמה דיבר שמורינו  נזכיר  אורחא

אודות שונות בהזדמנויות פעמים

דדהע"ה  דהע"ה, של הק ' ציונו של הנשגבה מעלתו

כ "כ  סמוך הק ' שציונו  שזכה הרועים מז' היחיד  הוא

דוד ,èלביהמ"ק  בית  מלכי  כל שם עימו  טמונים וכן 

יהושפט, אסא, רחבעם, המלך , שלמה הצדיקים

ואף  ויאשיהו. חזקיהו  יותם, עזריה, אמציה, יהואש,

ציון  של והמדוייק המכוון המקום יודעים אנו שאין

חגיז  המהר "ם בעדות לנו די מ"מ דהע"ה, אדונינו

מסעי  אלה טז)בספרו  עצם (עמוד  על האריז"ל בשם

קדמוניים  מקורות מכמה ידוע וכן בכללות. המקום

הזה  הקדוש במקום להשתטח היה העולם שמנהג

תלמיד  שמספר  וכמו  כן , נהגו  הצדיקים גדולי ואף 

צבי מגזע משה אהרן  ר' הרה"ק  מלובלין  החוזה

לו שנתנו  מיוחדת בזכיה שזכה במכתבו ,

שהיה  הציון שעל לבנין להיכנס  רשות הישמעאלים

שבעל  האחרונים בדורות  ידוע וכן ידיהם, תחת אז

והריי "צ  ממונקאטש והמנח"א אמת האמרי

מויז 'ניץ  חיים והאמרי  מזוויהל והר"ש  מליובאויטש

הזה, הקדוש במקום השתטחו  זי "ע צדיקים ועוד

לאמירת מנין השואה בשנות ייסד  אף  זי"ע והריי"צ

_________________________

כמה ח. לזה וכתבו דימינו החדשה ירושלים על אף  קאי דזה פוסקים כמה בשם הבאנו תשע "א וירא פר' חדתין נשמתין ובקונ'

ג' שבתוך השכונות וא"כ הוי, פרסי תלתא קמייתא דירושלים (עה:) ב"ב בגמ ' רבב"ח מדברי דבריהם על שם והוספנו טעמים,

הבינו  תרלג) סי' ח"ב (שו"ת  והרדב"ז (פ"ו) ופרח שהכפתור להוסיף  ויש  קמייתא, ירושלים חומת  בתוך היו הבית להר פרסאות 

הג' שעיקר ו' סעיף  ציון מבשרת מאמר ירושלים חבת  בספר ועיין דרבב"ח , מחזיונות  אגדתא שהיא ולא כפשוטה, דב"ב זו גמ'

קמייתא. ירושלים בכלל הן ירושלים צפון שכונות  וא"כ צפון, לצד נמשכו פרסי

נתקדש ט. לא הבית , להר ציון הר של הרבה קירבתו אף דעל תרלג) (סי' הרדב"ז  מש"כ הבאנו הנ "ל חדתין נשמתין ובקו'

קבר  שם לכרות שיוכלו בכדי הוא ציון הר את  קידשו שלא הטעם ואולי שני, מעשר שם לפדות ומותר ירושלים בקדושת לגמרי

לקברם  יכולים היו לא ציון הר את מקדשים היו ואם מתים, לקבור אסור בירושלים דהלא המקדש , למקום סמוך דוד בית למלכי

התוספתא  ומפרש הרדב"ז בזה ודן בירושלים, היו דוד בית  וקברי הנביאה חולדה דקבר אי' הי"א פ"א ב"ב בתוספתא (ואמנם שם

ואכמ"ל). הוה, פרסי תלתא קמייתא דירושלים הנ"ל ב"ב גמ' עפ"י



לנפשך  חכמה דעה לח

להמתיק  מנת על דהע"ה בציון התהילים ספר כל

הגזירות ד 'תתלד )עי "ז  אגרת יג  קודש ,(אגרות 

האדמו"ר  חתנו  שולח היה אליו  היחיד והמקום

ושמות קויטלאך  זי "ע מליובאויטש  האחרון

דהע"ה. לציון היה חותנו , ציון מלבד  להזכרה,

 èøôáå  ä"òäã øá÷  ìò  äáéùé  úî÷ä  úåëæ

äìéìä úåöçá

 äåöîå [åè הזה הק' המקום מעלת גודל לפרסם

ולהרמת זה. על הציבור את ולעורר 

להרמת שייכות  בודאי  יש  זה הקדוש  המקום קרן

בכל  ומקווים מצפים אנו  לה משיחא, מלכא דוד  קרן

במיוחד  לוחמת  שהסט"א מובן וע"כ  שתבוא, יום

מיני בכל זה המקום קדושת  את  ולהעלים להסתיר 

על  פעמים מספר דיבר  ומורינו  ואכמ"ל. אופנים

שעל  הישיבה להחזקת  המסייע של העצומה זכותו 

בזמן  ללימוד  ובפרט דהע"ה, של הק ' קברו 

בישראל  ייסד  שדהע"ה הבוקר, עד  הלילה שמחצות 

לעסוק  בנ"י  את ללמד והשתדל חצות קימת את 

כהנא  דרב בפסיקתא וכדאי ' בלילות, בתורה"ק 

ז) נשאו(פיסקא הלילה בחצות קם  דהע"ה שכשהיה

המלך  דוד אם בעצמם ק "ו  ישראל מעם הלומדים

לעסוק  קמים היו  הם ואף  עאכו"כ, אנו  בתורה עוסק

ועוסקים  יושבים ישראל כל ונמצאו בתורה"ק ,

ידו על בר בתורה אי' הוא (וכן שדהע"ה זי"ע מח"ל 

חצות תפילת שהיא החסידים תפילת  את  שתיקן

אתהלילה) לחזק  הזכאים השליחים שימצאו  ויה"ר .

עד  מחצות  דהע"ה ציון  על והתפילה הלימוד

עצומות ישועות שימשיך  גדול תיקון שזה הבוקר,

ושאר  דהע"ה דבודאי ישראל לכל וכלליות פרטיות 

ברו"ג. לכט"ס  בעדנו  ימליצו  דוד בית מלכי

íéøåîæ'î 'é äðéú'ð äçéè'ù –––– í"éðù

óéñåðå [æèמורינו עוד שגילה מה בזה עתה

זה עדיין)בענין נדפס מה (ולא ע"פ ,

ע"ה המלך דוד  של ציונו שענין  (שהוא שהאריך

קעניג גדליה רבי הגה"צ כמש"כ רביז"ל נשמת בעצמו

צדיק ) שערי רביז"ל בספרו אור השראת מקום הוא

בחי ' שהוא שבחו "ל מקומו  לעומת  פנים, בבחי '

הידועים  הראב"נ דברי יסוד  ע"פ [והוא אחור ,

קנה) סי' ובחו"ל,(ביאוה"ל  הצדיק  נשמת שמקום

בחי ' הוא שבחו "ל וכו ' באר "י  הוא מקומו ועיקר 

ע"פ  בזה עוד  וגילה רב"י ], בחי' הוא ובאר"י רי"ב

תירא  ד'לא קרא שדורש  במקו"א הראב"נ דברי 

שהרמז  שנים', לבוש  ביתה כל כי  משלג לביתה

לשנת סמוך האריז "ל מפטירת  לירא לנו  שאין  בזה

תיקון  גמר להביא האריז"ל צריך [שהיה של"ג,

שנתיים  ונפטר  התיקון  שיסיים זכינו ולא העולם,

שנת להיות  צריך הי' של"ה שבשנת זמנו  לפני

עמק  בס ' כ "ז וכמש"כ  דניאל בספר כמרומז  הקץ

התיקון  על מרמז  שנים', לבוש ביתה כל 'כי  המלך],

הגלות, תיקוני את יסיים תיקונו שבכח רביז"ל, של

ציונו על הכללי תיקון  אמירת של הידוע תיקון והוא

תלוי ' זה שבסוד לצדקה, פרוטה בנתינת הק',

משה  'ויקח הפסוק על הראב"נ שאמר כמו הגאולה

בגאולה  גם הוא שכן  עמו', יוסף  עצמות את 

בנ"י, של הדעת בהתקשרות התלויה האחרונה

משה) הארת  היא הוא (שהדעת יוסף , עצמות עם ,

שהוא  'שנים', בתיבת נרמז זה ותיקון  רביז "ל. ציון

ש'טיחה לצדקה)נ'תינה(השתטחות )ר "ת  י '(פרוטה ,

הכללי)מ'זמורים הראב"נ.(תיקון עכ "ד .

 úåîå÷î éðù –––– íéðù àìà  íéðù éø÷ú ìà

 ë"äå÷éúì  íéìâåñîä

äðäå [æéחז"ל דרש ע"א)ידוע יז דף  (סנהדרין

שנ  אלא שנים תקרי ים','אל ¨©

יחידי  הצדיקים שני על בזה הרמז הבאנו (ובמקו"א

ורביז"ל הק' הבעש"ט האריז"ל, אחר שקמו הדורות

סלע  יפוצץ כפטיש  תורה ודברי תיקוניו, את  שגמרו

לגבי  ה'שנים' לפרש  שיש  אנפין, וכמה לכמה ויתפרשו

הנ "ל ) הכללי שני"ם,תיקון של זה שתיקון  והיינו, ,

וכו') נ 'תינה בשני(ש 'טיחה, לעשותו הראוי  מן 

ואחור  פנים בחי ' ובחו"ל, באר"י היינו  מקומות,



השבועות  חג על דא"ח לט ליקוט

רבי הגה"צ דברי  ע"פ הם הדברים ויסוד  כנ"ל,

בכתי"ק  להדיא כן שכתב זצ"ל ועקסלער  שלמה

עמ' אהבו' והשלום 'והאמת  בקונטרס שהבאנו (כפי

הנצחימ-מא) התיקון לעשות יכולים שבודאי

ארץ  קדושת  "כי  ישראל, בארץ גם רביז"ל שגילה

כן  ועל אחת , בחינה הם הצדיק וקדושת  ישראל

קדושת עליו וממשיך ישראל בארץ כשהוא

זה  ידי  על הקדושה תורתו  לימוד  ידי על הצדיק

וילמוד  עליו ויסמוך קברו , על בא כאילו הוא

יש  בודאי  הקדושים בדרכיו  וילך הקדושים ספריו 

ולא  חלקם ואשרי אשריהם שיסמוכו, מה על להם

שם  שבכתי"ק ואף אכי "ר ". בו , החוסים כל יאשמו 

אך  לזה, במיוחד  המסוגל המקום הגרש"ו פי ' לא

בכל  התיקון  לעשות  היה שמנהגו  שם הבאנו  כבר 

שמענו כאשר ע"ה, המלך דוד בציון ער"ה

ע"כ  נאמנות  פב)עדויות  עמ' שם וכ "כ (עי' ,

הצדיק  שם בספר  וכ"כ  חייו , ימי  תולדות בקונטרס 

והיינו בשבוע. ד' יום כל כן  לעשות  הי' שמנהגו

הן  ביותר , הענין  מסוגל דהע"ה בציון ששם

דהע"ה נשמת רביז"למבחי ' נשמת  עצמו (שהוא

שנשמתכנ "ל ) הראב"נ בשם מש"כ  מבחי ' והן ,

קד 'ש  כמרומז הקדשים בקדש היא משה-משיח

הגילוי הוא ציון  ובהר  מש "ה, ס"ת תהי 'ה קדשי'ם

כמו שבקוה"ק, הפנימי הציון  של החיצוני 

בארוכה כן פב)שהבאנו עמ' הנ"ל (בקונטרס

מזידיטשוב הרה"ק  וישב)מדברי  פר' (עט"צ

מקאמרנא נשא)והרה"ק  פר' הברכה זכי"ע,(היכל 

קודם  רשב"י  של האחרונים דבריו  יסוד ע"פ

עי "ש . פטירתו,

 á" åçå  äîëçã á" åçì äðéáå äîëç  úå÷ìçúä

äæá äùòîì  äãåáòäå ––––  äðéáã

äæáå [çé' בבחי דהנה הנ"ל, 'שנים' ענין  פירש

לחו "ב  מתחלקת  לבדה חכמה

לחו "ב  מתחלקת  לבדה בינה ובבחי ' שבחכמה,

שברחל,שבבינה, ולאה רחל שיש  התו"ח מש "כ  (וכעין

במקו"א) כמש"כ שבלאה ולאה הריורחל  ובעניננו  ,

שהארכנו כמו  ובינה, חכמה בחי' הם וחו "ל אר"י

ואילך )בזה פד  עמ' הנ"ל בארץ (בקונטרס גם וע"כ  ,

ואחור  פנים של הבחינות ב' יש עצמה ישראל

ואחור  פנים של הבחי' ב' ישנם ובחו "ל שבפנים,

רביז"ל  בציון  מצינו  שבחו"ל והיינו , שבאחור,

וחיצוני, פנימי  חלקים לב' נתחלק האחרון שבדור 

שם, החיצוני בחלק היא והצעקה העבודה ועיקר 

הפנימי הבנין)ובחלק  באור (שבתוך העבודה ישנה

בחי ' והיינו  ומנוחה, בהשקט הדעת וישוב החכמה

לב' התיקון נתחלק ישראל ובארץ שבבינה, חו "ב

בכותל  היינו שבפנים, ואחור פנים בבחי' חלקים,

החכמה, אור  – פנים בחי' אורו המערבי מאיר (ששם

ביהמ"ק ) שבנה הע"ה שלמה ישנה של דהע"ה ובציון ,

שהארכנו כמו  בינה, בחי ' שבפנים, אחור בחי '

לעבודת המקום מסוגל המערבי שבכותל במקו"א

ע"ה  דוד המלך ציון מקום ואילו  וכו', היחודים

ואכהמ"ל. התשובה. לעבודת  מסוגל

úåøáãä  úøùòå äøåú ïúî éðéðò

 úéøéùòä äøáéãä  ìò øåáòì àìù  úåøéäæ

 øàåôî ã"îäéá  úééàøá

 äëéìäá [à גדול ביהמ"ד  ליד עברו  זכר  לשלום

מהתלמידים  אחד ונענה ומפואר

עם  שלנו הביהמ"ד את להחליף  מתאוה שהוא

חשש  זה הלא מורינו תיכף בו וגער  הזה, הביהמ"ד 

בעשרת העשירי הדיבור  על ח"ו עבירה של

הרמב"ם שלדעת  שאף  [וביאר  מהל 'הדיברות  (פ"א

ה"י) ס"י)והשו "עגזו"א שנ "ט דלא (חו"מ הלאו

להשיג  להשתדל בלבו  בגומר  רק הוא תתאוה

תאוה  בסתם ולא אליו  שחומד  הדבר  מחבירו 

אף  שעובר שסוברים פוסקים קצת  יש מ"מ שבלב,

להשתדל  בדעתו  גמר  שלא אף  בלבד התאוה על

זה דבר  ל,להשיג כללים, חמד בשדי דבריהם (ראה
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קל ) לחמוד סו"ס שלא חסידות ממדת הדעות ולכל

לחברו שיש  מה בלב אפילו סי'כלל חו"מ (ערוה"ש

ס"ח) ].שנ"ט

 úåðåøçàä  úåøáã ' äá 'ä  íù øëæåî ïéà òåãî

øáéã [ á שליט"א רנד"ק  הרה"צ עם מורינו

מהגר"א  דאיתא הלוחות בענין 

'ושמעתי  י, ה, שה"ש על הגרשוני בעבודת  (הוב"ד

מוילנא') החסיד הגאון שבחמש מדודי הא לבאר

ה' פעמים חמש מוזכר  הראשונות הדיברות 

מוזכר  אין  השניות  דיברות בחמש  ואילו אלוקיך 

הגויים  היו שבאמת הגר "א ומבאר ה', שם כלל

עוסקים  הם היו ואז התורה, לקבל ג"כ צריכים

הדברות שבבחי ' שבתורה החיצוניות חלק בתיקון

וכו')האחרונות  תרצח בעיקר (לא עוסקים היו  ובנ"י ,

דברות שבבחי ' שבתורה הפנימיות  בחלק

וגו')הראשונות אלוקיך  ה' בה'(אנכי היו כן היה ואם ,

הויה שם הראשונות  הפנימיות )דברות (שבבחי'

אלקים שם האחרונות  דברות  (שבבחי'ובה'

אתהחיצוניות ) לקבל סירבו שהגויים מכיון אך ,

ובין  הפנימיות תיקון את בין  בנ"י קיבלו  התורה

חלק  כלל להם אין  והגויים החיצוניות, תיקון את 

זה בתיקון  בענין כמש"כ לבנ"י להתבטל תיקונם (אלא

בא) לפר' הדא"ח התיקון ברשימות  שכל ומכיון ,

יש  הפנימיות  בבחי' שהם בנ"י ע"י  עכשיו  נעשה

בין  הפנימיות  כנגד  שהם הראשונות דברות  בה'

ע"י שבנ"י היות אלקים, שם את  ובין  הויה שם את 

התיקונים  כל את עכשיו  עושים שלהם הפנימיות 

דפנימיות  תיקון  הויה)בין  דחיצוניות(שם תיקון ובין

אלקים) דברות(שם דה' החיצוניות ותיקון  ,

בבחי ' נעשה שהוא בשם כ "כ עולה אין  האחרונות

ותיקון  בחיזוק כ"כ  מתחזקים שבנ"י שע"י  ממילא,

הפנימיות תיקון  שהוא הראשונות הדברות

דברות הה' כל את  גם ממילא ומתקנים מיטהרים

בשם האחרונות לגמרי נכלל אלקים דשם (ובבחי'

.הויה)

äùåã÷ã ïåöøä ïéðòá  ò"éæ  íé÷éãöî  úåéùòî

 ã" åé ìù åöå÷ àåäù

ãåò [â חיים הדברי  מהרה"ק  סיפור  מורינו  הזכיר

בליל  להכריז אמר שפעם זי"ע מצאנז 

לטיש  לבוא יעיז  לא אחד  שאף התפלה אחר שב"ק 

ונכדו וכו', חמורות  יענש שיבוא ומי שבת  ליל

ההכרזה  שמע ולא בביהמ"ד היה לא יו"ט הקדושת 

הרה"ק  אמר בסעודה ואז הק', זקינו לשולחן  והלך 

של  וקוצו יו"ד, של בקוצו  נכלל הויה שם דכל מצאנז

יו"ד  של שקוצו  הרנד"ק  וביאר  עכד "ק, אני  זה יו"ד

דאריך ], כתר [בבחי ' דקדושה הרצון  על מרמז 

כשהיה  זי"ע מהתולדות המעשה הרנד"ק  והזכיר

לומר  מהמגיד וביקש  זי "ע ממעזריטש  המגיד אצל

קודם, תורה יאמר  שהתולדות אמר והמגיד תורה,

המגיד  ואמר הרצון ", זה "העיקר התולדות ואמר 

מה  יותר לי  אין  כבר  מהרצון  יודעים אתם שאם

יו"ד  של בקוצו נכלל הויה שם דכל והיינו לכם, לומר 

בענין  הביאור  גם וזהו כנ"ל. דקדושה הרצון שהוא

אור  שבבחי ' מאוד עליון אור אז שהאיר  מ"ת ,

כת"ר  ישנם הדברות שבעשרת  כמרומז הכתר,

והשתוקקו שבקשו ע"י  בנ"י זכו ולזה אותיות ,

רצון  של החזק  ובכח מלכנו ', את  לראות 'רצוננו 

את המשיכו  שלהם הקדושה והשתוקקות  וכסופין

בחי ' במ"ת , שנתגלה דכתר הנשגב האלקי  האור 

עמכם, ה' דבר בפנים הכתר פנים דרגת בחי' (שהוא

– החצוצרות  ב' בחי' בפנים דפנים ענין שם שיש  דאריך

צורות חצאי ב' כביכול  וכנס"י שקוב"ה צורות, חצאי ב'

זי"ע, הגדול המגיד  דברי יסוד עפ"י במקו"א בזה כמש"כ

.ואכמ"ל )

 úåðåùàø úåçåì ïéðòá  úåðçáäå 'éçá äîë

 úåðåøçàå

ãåò [ãהראשונות הלוחות  של מהדרגות דיברו 

כמה  בזה שיש השניות, והלוחות 

דלוחות א) ובאריז "ל, בזוה"ק כמובא הבחנות

דלוחות ב) חכמה, שניות  ולוחות כתר הראשונות 

דלוחות ג) בינה, השניות  ולוחות חכמה הראשונות 



השבועות  חג על דא"ח מא ליקוט

[ודיברו תבונה השניות ולוחות  בינה הראשונות 

העיקרית]. היא הבחנה איזה זה בענין  בלחש  קצת

íé÷éãöä éìåãâ ã" ò äøåúä  úìá÷

 úçéúôá [ ä המובא הנוסח אמר הארון

הרש "ש שבועותבמחזורי (של

באהבה ויוהכ"פ) מחדש התורה שמקבל לומר

והכל  וכו ' אליו הנלוים כל ועל זרעו ועל עליו גמורה

והוסיף  וכו ', והאריז"ל והרשב"י  משרע"ה ע"ד

רבינו וע"ד  אליעזר  בן ישראל הרב ע"ד מורינו

כו"כ  עוד  בלחש  הוסיף  ואח"כ  פייגא, בן נחמן

בלחש , שאמרם היות  הם מי  נשמע ולא צדיקים,

שלמה  בן אליהו ר' דעת על מתוכם נשמע ורק

ברוך (הגר"א) ב"ר זלמן  שניאור  ר' דעת (בעלועל

בן התניא) יחיאל אייזיק  יהודה יצחק  הרב דעת  ועל ,

סנדר מקאמרנא)אלכסנדר  .(הרה"ק

 ú"î ïéðòá í"áîøä éøáãá äøéúñ

øîà [å,תורה מתן בענין סתירה מצינו  שלכאו '

החזקה  שביד דבריו  בין  הרמב"ם בדברי 

נבוכים שבמורה נבוכים, שבמורה (ח"ב לדבריו 

יהיה פל "ג ) ולא ש 'אנכי חז "ל דברי את הר "מ הביא

שאר  שאת בזה ופירש שמענו ', הגבורה מפי  לך

קול  אלא הקב"ה מפי  הדיבור שמענו לא הדיברות 

החילוק  בכלל מזכיר  אין  היד  ובספר  קול', 'זולתי  –

אלא  הדיברות , לשאר  הראשונות דיברות ב' שבין

כולם על ה"א)כותב התורה מיסודי בזה"ל,(פ"ח

ולא  ראו  שעינינו סיני  הר  במעמד  בו האמנו "ובמה

והלפידים  והקולות  האש אחר ולא שמעו  ואזנינו  זר 

אליו מדבר  והקול הערפל אל נגש  [משרע"ה] והוא

וכן  וכך . כך  להן אמור לך  משה משה שומעים ואנו

לא  ונאמר  עמכם. ה' דבר  בפנים פנים אומר הוא

ומנין  הזאת. הברית את ה' כרת  אבותינו  את 

שהיא  לנבואתו הראיה היא לבדו סיני הר שמעמד 

אליך  בא אנכי  הנה שנאמר דופי בו  שאין אמת 

בך  וגם עמך בדברי  העם ישמע בעבור  הענן בעב

המצוות  ובספר עכ"ל. וכו'. לעולם, א)יאמינו  (מצוה

יהיה  ולא 'אנכי הנ"ל חז"ל דברי  את הר"מ מעתיק

שמענום'. הגבורה מפי  לך

 øàùì  úåðåùàøä úåøáã 'á ïéá ÷åìéçä øåàéá

 úåøáãä

øîàå [æ היד בספר  גם לפרש שיש  אפשר  בדרך 

אחר , באופן הדיברות  בין  חילוק שיש 

הקב"ה  עמנו  דיבר הראשונות  הדיברות  ששני 

שהקב"ה  איך  שמענו  הדיברות  ושאר בפנים, פנים

אמור  לך  לו ואומר  רע"ה, משה עם אותם מדבר 

הדיברות. שאר להם

êéøöå ההר בתחתית שהיו ישראל שבני לומר 

מפי הראשונות דיברות ב' ששמעו אחר

מלמטה  וצעקו לסבול בכוחם שאין  הרגישו הגבורה

עמנו אתה 'דבר ההר  בראש שהיה משה אל

יישמעו הדיברות  ששאר  פעלו ובזה וגו ', ונשמעה'

הקב"ה  אותם דיבר  שלא יותר , נמוך  באופן להם

שמעו והם משה עם דיבר אלא להדיא, אליהם

הפסוק  הר"מ שמביא מה וזהו  עמו , שמדבר  הדיבור 

יאמינו בך  וגם עמך  בדברי העם ישמע 'בעבור 

נ  זה שפסוק  מפרשים שחז "ל בתחילה לעולם', אמר 

מלכנו', את  לראות 'רצוננו בנ"י  שאמרו  לפני

קוב"ה  מפי  לשמוע שרצונם בנ"י כשבקשו ואח"כ 

מ"ת והיה וכו ', הגבלה מצות  להם נתן בעצמו 

ישמע  'בעבור של הנ"ל מדרך  יותר גבוה באופן

הנ"ל, פסוק הר "מ העתיק ולמה עמך', בדברי  העם

שב' הדרגות, ב' במ"ת שהיו מבואר  הנ"ל לפי אך

דבר  בפנים 'פנים של באופן  היה ראשונות  דיברות 

עמכם', הגבלה)ה' למצות  צריכים היו ואח"כ (ולזה ,

לדרגה  שוב ירדו לסבול בכחם שאין  כשצעקו

לפי ' [ויל"ע וגו'. העם ישמע 'בעבור של הראשונה

רק  או  נשמתן, פרחה הדיברות  בשאר  גם האם זה

הגבורה. מפי ששמעו  הראשונות  דברות  בב'

על מיל י"ב לאחריהן שחזרו שם בגמ' המימרא (שלגבי

שהיה  להדיא ובספרי במכילתא מצאנו ודיבור דיבור כל
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הראשונות, דיברות בב' רק ולא הדיברות  עשרת בכל  כן

שצעקו  במה שפעלו אפ"ל נשמתן' 'פרחה לגבי אך 

שלא  נמות ' פן וגו' ונשמעה עמנו אתה 'דבר ובקשו

דיברות ) בשאר נשמתן עוד  ובמו "נפרחה כתב (הנ "ל ),

דיברות בב' רק היתה נשמתן  שפריחת  להדיא

בכ"ז ]. וצ"ע הראשונות ,

å" ÷ä êøåôù  íéäåîúä 'ñåú éøáã øåàéá

ä"òøùîã

øáéã [ç'בתוס המובא הפלא דבר  על מורינו

פז) דף הגמ'(שבת  דברי על שכותב

שנשא  הלוחות, את  כששבר  ק"ו משרע"ה שעשה

אמרה  מצות  מתרי "ג א' שהוא פסח ומה מפסח ק"ו

כאן  כולה התורה בו, יאכל לא נכר  בן וכל תורה

[וביאר  הלוחות, שבר ע"כ עאכו"כ, מומרין  וישראל

חטאו רב הערב רק שלכאו ' שאף אגב, בדרך

אלא  מומרים, ישראל כל נקראים ואמאי בעגל,

מחו שלא מכיון הרי  זל"ז , ערבים ישראל דכל דכיון

מה  ע"פ ובפרט מומרים, ג"כ  נקראים רב בערב

על  בנ"י שקיבלו  שהערבות באחרונים שהוכיחו 

מן  לגבות שיכולים קבלן, ערב בבחי' היא הרשעים

בחז "ל וכדאי' תחילה, עי'הערב ע"ב לג  דף  (שבת

שם) וציונים תחלו,בהגהות  וממקדשי  עה"פ

והיינו מחו, שלא הצדיקים מן  מתחילה שהפורענות

והיינו קבלן , כערב להיות  שקיבלו  הערבות  מחמת 

וגיירם  שקירבם מכיון  הע"ר על אף  הערבות שחלה

כדאי'משרע"ה נשמתו הארת  מחלקי שהיו (היות

עליהם].מהאריז"ל ) אף הערבות חלה ולכן  ,

 äðäå ק "ו בזה"ל,על התוס' כתבו דמשרע"ה הנ"ל

בפסח  אסור מומר  דאם גמור , ק"ו 'אי "ז 

להם  מליתן  למנוע לו היה לא מ"מ קרבן שהוא

דברי ולכאו' עכ "ל. בתשובה', ולהחזירם התורה

פגם  למצוא לתוס ' לו  מה כי תמוהים, התוס'

זה  לק"ו הקב"ה שהסכים ובפרט משרע"ה, במעשי

הק"ו. את התוס' פורך ואמאי  הלוחות , ולשבירת

 àöîù õéðæà÷î ãéâîä éøáãá åðéöî æ"éòë

äæå ––––  åúòãî 'à  íåé  äùî  óéñåîã àäá  íâô

äåîú

 äåùäå [èלדברי האלו  התוס ' דברי  מורינו 

שהבאנו זי "ע מקאזניץ המגיד

יום  הוסיף  דמשרע"ה הא לגבי  שכתב במקו"א,

שבפשטות ידו, על הקב"ה והסכים מדעתו , אחד

כהוגן  בזה עשה שמשרע"ה הספרים כל למדו

כתב  שרביז "ל כך כדי [עד בזה, הש"י לדעת  שכיון

קצ)בלקו "מ תורה של (סוף הבחירה עיקר הי' שזה

היה  לא ואם מדעתו , אחד יום להוסיף משרע"ה

העבודת אך כלל], התורה ניתנה  היתה לא מוסיף 

א' יום שהוסיף בזה חסרון שיש כתב ישראל

במדריגה  רק התורה ניתנה זה שע"י  מדעתו ,

ע"ה  רבינו משה כי  שם, וזל"ק שבת, של גבוהה

יום  כי  קודש שבת  ביום התורה שנקבל רוצה היה

שיקבלו כיון  היה וכוונתו  ונשא ומרומם הוא קדוש 

ישמרו זאת הנפלאה בקדושה התורה את ישראל

שדרש  וזה עולמים ולעולמי  לעולם אותה ויקיימו

השביעי אלף כי  עמו לילו מחר מה ומחר היום

כמ"ש  מחר  כב)נקרא ומחר (עירובין לעשותם היום

ודבוק  החיבור יהיה ואז  לעתיד  דהיינו שכרם לקבל

לילה  בבחינת  אפילו תמיד  דודה עם ישראל כנסת 

לילו יהיה מחר אבל המוחין  ירידת  זמן  כעת שהוא

לילו היום גם לעשות  ורצה היחוד  יפסוק ולא עמו 

גורם  שהיום קודש שבת  על הענין המשיך ולכן עמו 

הבורא  דעת  אמיתת על עמד לא האמת אבל לזה

מחשבותי ולא וחי  האדם יראני לא כי  ב"ה

ו ' ביום התורה לתת  רצה הקב"ה כי מחשבותיכם

יהיה  לא ואז  כן גם החול שתתקדש כדי החול מימי

דבריו שגם ובודאי עכ"ל. וכו ', אופן  בשום ירידה

גדול, ביאור צריכים זי"ע מקאזניץ המגיד  של הק'

משרע"ה  בהנהגת פגמים ח"ו לחפש  לנו  מה

ובודאי לדעתו , המקום דעת כשהסכימה

מו לימוד הוא דבר איזה לנו  מגלים סר שכשצדיקים

פגם  להטיל ח"ו ולא הבאים, הדורות למען השכל

עצמו. משרע"ה בהנהגת בקדשים ומום



השבועות  חג על דא"ח מג ליקוט

––––  åðà  åðéøåãì õéðæà÷î ãéâîä éøáãî ãåîéìä

äòåèë  äàøðù óà ÷éãöä éùòîá ïéîàäì

øàéáå [ é השכל והמוסר דהלימוד  בזה מורינו

הנ"ל  המגיד מדברי  ללמוד  לנו שיש

שעלינו חכמים, אמונת  של הגבוה הענין  לגבי  הוא

כשמואל  בדורו  יפתח ודור, דור  כל לחכמי  להאמין 

תמיד  ומכוונים טועים שאינם וכו ', בדורו

המגיד  לנו הוסיף  וע"ז עליון, לדעת  במעשיהם

שהמנהיג  את "ל שאפי ' השכל מוסר מקאזניץ

המקום  לדעת  לאמיתה באמת  כיוונו לא והצדיק 

מסכים  הקב"ה מ"מ במעשיהם, בחינה באיזה וטעו

דעת לפי שיתנהלו הדברים את ומתקן ידם על

שצריך  השלם התיקון  זה באופן גם שיצא הצדיק

בחז"ל שאי' מה מבחי ' ע"א)לצאת כה דף אתם (ר"ה

משנה  שהקב"ה מוטעין, אפי ' אתם שוגגים אפי'

הסנהדרין  פסק  לפי הזמנים את  ומחליף  עתים

ומאיר  לדבריהם ושומע יו "ט, הוי  מתי  שקובעין

טעו אם אף  שלהם, הפסק לפי  בזמן  היו "ט אורות

צדיק  שכל בדורו, וצדיק  מנהיג כל לגבי  וה"נ בכך .

ובא  שנתגלגל משרע"ה ניצוץ היא שבדור ומנהיג

מהאריז "ל כדאי ' דור וזרח בכל עה"פ קהלת  (בסה"ל

ויש השמש ) שבסנהדרין, כמופלא דינו  ומשרע"ה ,

ואפילו שוגגים אפילו אתם של הדין במעשיו 

הסנהדרין . על שנאמר  מוטעים

ì" çøù  åìàì óà  åðéøåãá  úåçåìä øåáùì ïéà

íéøéùëîá úåùîúùäá ––––  ìâòä úà  íéùåò

ì" çø  íéàîè

éáâìå [ àéשבאו עוד, י "ל הנ"ל התוס ' דברי

השכל  ומוסר לימוד  ללמדנו התוס '

מהנהגת ללמוד לנו  שאין  בשבילנו, ההנהגה לגבי 

שמשרע"ה  שאף  והיינו , הלוחות , לשבור  משרע"ה

שאין  שעה, לפי  נבואה בבחי' הם מעשיו  כל עצמו 

הק "ו את  כשפורכים ואף ח"ו, ופגם טעות  שום בהם

תוס' בא אך  ח"ו , נפרך  לא עצמו  המעשה מ"מ

שלנו  הדור  כלפי  אנשים (למשל )ללמדנו  שהרבה ,

הידועים  האסורים המכשירים לטומאת רח"ל  נפלו

רח"ל, העגל מעשה פגם בחי' הוא שלהם שהפגם

היינו הלוחות, לשבור  אין  שבימינו תוס' קמ"ל וע"ז 

אלו במכשירים שמשתמש  שמי  בחי ' שיש אף

לכל  כמומר  הוא נחשב שיטות  לכמה הרי  במזיד

יש  אלו שבמכשירים במקו "א כמש"כ  התורה,

לעבירות והמומר החמורות , עבירות דג' אביזרייהו

שעובר  מי  ח"ו  ה"נ לכה"ת, כמומר  נחשב אלו 

ישראל  גדולי  כל תקנת  על ובמזיד נפש בשאט

מגדולי יש כבר  הטמאים, במכשירים ומשתמש 

ועדות נבילה ששחיטתם בכה"ג שפסקו ישראל

[ואמנם  לכה"ת , מומר  כדין פסולה שלהם קידושין

חומרתם  יודעים שאין  בשגגה, העם שלכל י "ל

יכפר  ית' וה' מגיעים, היכן עד הדברים של הנוראה

בתשובה, כולם להחזירם טהור  לב  להם ויתן  בעדם

ומטומאתם]. מהם לפרוש 

 úåøåà  íòåðî íîéòèäìå íéòåèä úà ãîìì ùé

åãéîùéå  åëéìùéù ãò äðåéìòä äîëçä

íîöòá íéàîèä  íéøéùëîä

äæå [ áé לאנשים שאף הנ"ל התוס' מדברי ילפי'

הלוחות לשבור  לנו אין  מ"מ כאלו ,

לא  שעדיין  בא' יודעים אם שאף  היינו, בעבורם,

לשבור  היינו הזה, העגל את  לשבור לנו יציית

תורה  ללמדו עלינו מ"מ הנ"ל, הטמאים המכשירים

למשרע"ה  שהיה התוס ' כדברי  בתשובה, ולהחזירו 

כי לע"ז , מומרים שהיו אף התורה להם ליתן

למוטב, תחזירם שבה המאור התורה"ק  בלמדם

את שנלמד ע"י  שבפרט במקו "א שביארנו  וכמו 

אורות בחי ' שהם וסתריה, התורה רזי  העם

מזולל  יקר  להוציא נוכל בזה העליונה, החכמה

דטומאה  הנ' בשער  הנופלים את תחתית , ומשאול

לאורות דזלע"ז  בחי ' שהם הנ"ל, המכשירים של

כידוע  הם הראיה שפגמי  היינו העליונה, החכמה

כדאי ' החכמה , אורות  דףכנגד  פ"א אח"פ שער (ע"ח

ע"א) וכדאי 'יח החכמה, ספי' כנגד הם שהעינים

אין  לפעמים וע"כ  העדה', 'עיני נקראו  שהחכמים

ספי ' כנגד שהוא לבד הנגלית  התורה בלימוד  די



לנפשך  חכמה דעה מד

המכשירים  מטומאת  האדם את  להוציא הבינה

החכמה  מאורות  אותם נטעים אם בודאי אך  הנ"ל,

בהם  יקוים ודאי  התורה, ורזי סתרי של העליונה

ובין  לחושך אור  בין  ויבחינו  ה', טוב כי וראו 'טעמו 

כל  מדעתם וישמידו יזרקו לטהרה, טומאה

יותר  יזדקקו  לא כי ומטמאים, הטמאים המכשירים

זי "ע  מויטעבסק הרמ"מ הרה"ק שכתב כמו  אליהם,

אליהם  שנופלים החטאים שכל הארץ, פרי בספרו

התענוג, מעולם נשמתם ששורש  מפני הם בנ"י 

לחיפוש  נופלים דקדושה תענוג להם וכשאין

להתענג  כשזוכים אך הטינופת , במקום התענוגים

כל  אצלם נמאס ממילא מטובו, ולשבוע ה' על

הסט"א, מצד  שהם והדמיוניים המדומים התענוגים

תענוג  בהם ואין אדם, בפני  כקוף בבחי' רק הם כי

בעניננו וה"נ תענוג. של חולף דמיון אלא אמיתי 

עמוק  רח"ל נפלו שכבר  רבים אצל ומנוסה שבדוק 

אותם  שקירבו  שזכו וע"י  האלו, טומאות  לתוך

אור  שהיא הצדיקים תורת אור את  והטעימום

הטינופת מכל פרשו ממילא העליונה, החכמה

לגמרי. אצלם ונמאס  הזאת 

 úåãéñçå äìá÷á ãåîéìá òåá÷ øãñ ãñéì

'÷ä úåáéùéá

 åæå [âéבדורנו ה' רצון  וזה האמיתית  הדרך 

הישיבות בכל שיכניסו  לגאולה הסמוך 

דרך  התורה"ק, פנימיות  של קבוע לימוד סדר  הק'

לחפש  ילכו שלא ישמרו שבזה והחסידות, הקבלה

בבורות אסורים וסיפוקים מאופל אורות  ח"ו 

דזה  מספיק, אי "ז  אמנם החושך, ובהרי  נשברים

גם  ילחמו  הנ"ל הלימוד עם יחד אם רק מועיל

לא  ח"ו  ובאם הנ"ל, הנוראות  קליפות  נגד  בהדיא

החסידות כל ילמדו אם  אף  זה נגד בהדיא ילחמו

ועושה  בספינה כהנוסע זה הרי  שבעולם, והקבלה

הרה"ק  כמש "כ ח"ו , יטבע שסוכ"ס  בקרקעיתה נקב

לא  עיניו שומר שאינו שמי  זי "ע הרש"ב אדמו"ר

שלימוד  אלא ה"י, החסידות  לימוד  כל לו יועיל

שע"י הנ"ל, בהמלחמה לנצחון מועיל החסידות 

אור  אמיתי, לאור  יזכו  וחסידות  קבלה שילמדו

החכמה  באור נפשם ויספקו  ישמח, צדיקים

פגמי כל לתקן הכח יקבלו ועי "ז  האמיתית,

היערות זקיני  כמש"כ  הגאולה תלוי  שבזה הקדושה

זי"ע תקע)דבש  בברכת א תיקונים (דרוש ובזכות  ,

שע"י בזוה"ק  כדאי ' דא, מגלותא לצאת  יזכו  אלו 

העליונה  החכמה מאורות  טעימה בנ"י  שיטעמו 

ער "ש  של הטעימה בבחי ' דלעת"ל, אורות  שהם

על  ימשיכו בזה זכו', חיים 'טועמיה שבת ממאכלי

את דעה הארץ שתתמלא הגאולה אור את עצמם

בב"א. ה'

 úåøáéãä 'é  úòéîùì åðá àéáä àìù éîì äöò

ìàù [ãé הצליח שלא אחרי  התלמידים, א'

עשרת לשמיעת הקטן בנו להביא

מהרמ"מ  אדמו "ר  כ"ק  כתקנת הדיברות 

ד' לשמיעת הקטנים אף  להביא זי"ע מליובאויטש

ובזכהדיברות , בעדינו, ערבים בנינו חז"ל ות(כדברי

התורה"ק ) קבלנו הקטנים א"ל הבנים תקנתו , מה א"כ 

הק ', הבעש "ט מתלמידי  אחד דברי  ע"פ  מורינו,

קורא  היה התורה קריאת שמע ולא אנוס שכשהיה

לבנו יקריא ה"נ החומש , מתוך הפרשה ביחידות 

החומש . מתוך  הדיברות עשרת  של הקריאה

 âçá åøîåàì âåäðä 'úåîã÷à' ä èåéô úìòî

 úåòåáùä

øîà [ åè בכל שמקובל מה בענין  מורינו

כבר  שהילדים ישראל תפוצות 

כהכנה  רות  ומגילת  האקדמות את  לומדים

צריכים  הגדולים שגם האמת אבל לשבועות,

רבתא  כהכנה רות  ומגילת  האקדמות את ללמוד 

האדמו"ר  כ "ק דרבו מורינו וסיפר השבועות, לחג

התפלל  שפ "א לו העיר זי "ע מקרעטשניף

לשמוע  למנינו בא ולא החמה בהנץ בשבועות

מהאקדמות קטעים עבורו  וחזר  האקדמות,

מאד  שהי' קודש, אש בלהבת המיוחד  בנוסחו 



השבועות  חג על דא"ח מהליקוט

גם  שהפליג וכמו  האקדמות, ענין אצלו חשוב

הר "ן  בשיחות  כמש "כ האקדמות , במעלת  רביז"ל

רנו) ואמר (אות  מאד מאד אקדמות  את "שיבח

כך  כל ורגילים משקעים שהם מחמת שישראל

מעלת שבח את כך כל מרגישין  אין כן על בטוב

שאומרים  אקדמות של הזה הקדוש השבח גדלת

של  השיר  מעלת שיודע מי ואמר , בשבועות.

לזמר  העולם שרגילין  כמו שלו הנגון עם אקדמות

גדול  וחדוש  נפלא דבר  הוא הידוע בנגון אותו 

מאקדמות תבות  איזה קצת לומר והתחיל מאד.

חשק . של שיר הוא שאקדמות  ואמר  הנגון . עם

של משיר מדבר שם הבערגיר, של בהמעשה (עי'

שחריתחשק ) תפלת  אחר בשבועות  ספר  זה כל .

אצל  יושב והיה בשבועות כנהוג השכם בבקר 

בבית התפללו וכבר חלב מאכלי  של הסעודה

דבר  ואז  אקדמות החזן וזמר שני . פעם הכנסת 

במעלתו והפליג הזה הקדוש  השיר ממעלת עמנו 

עכל"ק . מאד ",

úåòåáùä âçá äîìùä éîé

 ìàù [à הידוע המאמר על התלמידים מן אחד 

הא  שביאר זי "ע הרי"ם החידושי של

שזה  נשא פר ' היא בתורה"ק  הארוכה שהפרשה

וכו', בשבועות  מ"ת  של האור ירידת מחמת 

מאור  התנוצצות  בבחי ' ה"ה מעוברת [ובשנה

בפשטות והרי זה], בשבוע שיקראו  דמ"ת

שהתורה"ק הא  מחמת  היא זו פרשה של ריכות 

מה  ולכאו' הנשיאים קרבנות על פעמים י"ב חוזרת

מורינו וענה שבשבועות . למ"ת זה דענין  הקשר

דחג  ההשלמה ימי  ז' בענין  שביאר  מה עפ"י

במדבר)השבועות  פר' של  חדתין בנשמתין (ונדפס

בעצמו הנ' שער של שערים המ"ט כנגד שהם

השבועות  בחג השבועותשנתגלה שבחג  שם (כמובא

שער  שבבחי' למטה, מלמעלה בבחי' הנ' שער מתגלה

המ"ט  משלימים ההשלמה ימי ובז' הנ ', דשער הנ '

עיי"ש ) הנ' דשער בלקו "מ שערים מרביז"ל אי' והנה ,

ע"ג ) תורה מ"ט (ח"ב יש השבטים הי "ב שבשמות 

עיי "ש , התשובה שערי מ"ט כנגד שהם אותיות 

בארוכה  רבה במדרש  איתא שהרי שפיר אתי ובזה

המעלות כנגד  הקרבנות הקריב שבט נשיא שכל

שבטו  של שמפרשהמיוחדות איך במדרש (עיי"ש 

כסף קערת של הענין אצלו אשכחן בפרטות שבט שבכל 

וכו') ומאה שלשים הנשיאים אחת בקרבנות וא"כ  ,

את הפועל אל מהכח להוציא הנשיאים כיוונו 

ושבט, שבט כל של והמיוחדות  הפרטיות  המעלות

זו מעלה הרי לאחד  שיש  פרטית מעלה כל והנה

לשוב  בעדו שמסייע ושער  פתח בבחי' היא

עניניו  בכל וכללהשי"ת  זל "ז קשורים התומ"צ (שכל 

בה, הכלולות מצוות  התרי"ג  כל  בתוכה כוללת  מצוה

יכול אחד וענין במעלה טפי וזהירות  התחזקות וע"י

הענינים) בכל  להשי"ת  לשוב שלו השער עי"ז לפתוח

שגילו הנשיאים קרבנות שכל שפיר אתא ובזה

הינם  שבט כל של המיוחדות  מעלותיו את  בהם

שער  בכללות  נפתח שבשבועות מ"ת, של תוצאה

אח"כ  יכול ועי"ז הנ', שער שהוא הכללי  התשובה

שקשורה  שלו הפרטית  המעלה את למצוא אחד כל

לו יש  זו  מעלה שבכח מהשבטים אחד  לאיזה

השי "ת. אל לשוב השער  לפתוח היכולת

 âç úøàä 'éçá –––– àùð 'øôáù éåãéåä  úåöî

 úåòåáùä

íééñå [ á הנשיאים לפר ' כהקדמה שע"כ מורינו

מצות של הפרשה בתורה נאמרה

הרמב"ם [כדברי  התשובה מצות  שהיא (ספר הוידוי 

תשובה) הלכות ובריש ע"ג  עשה מצות המצוות 

הוידוי ממצות התשובה מצוות  שנלמדת 

בחי ' היא התשובה שמצות  ואכמ"ל], שבפרשתינו 

התיקון  שהוא הנזיר  פר ' [וגם הנ"ל הכללי הנ' שער 

הסוטה הנשיאים)לענין  לפר' אלו פרשיות  (וקודמים

התשובה מצות בבחי ' ג"כ שב היא (שהנזיר



לנפשך  חכמה דעה מו 

כדאי  וכו' שראה על בפרש"י)בתשובה שעל ' וכדאי ' ,

שער  הארת שבבחי' הכתר  הארת  מאיר הנזיר

וכ "ז  ראשו "], על אלקיו  נזר  "כי  בקרא וכדאי ' הנ'

שער  הארת  בו שהאיר השבועות  חג הארת בבחי '

המ"ט  כל לפתוח התורה יורדת  ואח"כ  הכללי הנ'

הי "ב  של הנשיאים בקרבנות  הפרטיים השערים

הדרך  למצוא יוכל בפרטות אחד  שכל כדי  שבטים

השי"ת אל דרכו  לשוב שלו המיוחדת  הפרטית

תהילים  באמירת  הרגילות  שע"י בלקו "מ [ועיי "ש 

המיוחד  הפרטי התשובה שער למצוא ג"כ  זוכים

רגיל  יהיה לתשובה לזכות שרוצה "מי וז "ל לו 

מסוגל  תהלים אמירת כי תהלים, באמירת 

בחינת הם תשובה שערי המ"ט ואלו  לתשובה,

יה, שבטי  עשר שנים בשמות שיש אותיות מ"ט

אותיות ממ"ט אות לו  יש  ושער שער  כל כי

ואף  שמך  את  ליראה חפצים הכל והנה השבטים,

יש  כי  תשובה, לעשות זוכה אדם כל לאו  כן  פי  על

מי ואפילו לתשובה, כלל התעוררות  לו  שאין  אחד

אל  להגיע זוכה אינו  לתשובה התעוררות  לו  שיש

אם  ואפילו לו , השיך תשובה של והשער האות

סגור , תשובה של שהשער להיות  יכול לשם מגיע

ידי ועל לתשובה, זוכה האדם אין  זה כל ומחמת

התעוררות שום לו  שאין  מי אפילו  תהלים אמירת 

זוכה  וגם תשובה, לעשות  מתעורר  הוא לתשובה

לו השיך  ואות השער אל להגיע תהלים ידי על

תהלים  ידי על שזוכה נמצא השער , ולפתוח

בחינת וזה תשובה, א')לעשות  כ "ג , ב' (שמואל

זכרונם  רבותינו ודרשו  על", הוקם הגבר "נאם

ע"ב)לברכה ט"ז קטן של (מועד  עולה 'שהקים

בחינת ידי  על כי ישראל זמרות ונעים תשובה',

על  שיסד , תהלים ספר דהיינו ישראל, זמירות  נעים

תהלים  ידי  על כי  תשובה של עולה הוקם זה ידי 

כנ"ל לתשובה נקרא זוכין  שע"כ ז"ל כוונתו (ונראה

שעל שעול שכמו תשובה, של  עולה הקים המלך  שדוד 

וכו', השדה את  לחרוש  בע"כ הפרה את מוליך  הפרה

התעוררות שאין מי שאפי' העול  כמו הוא התהילים כך

לשוב  התהילים של  העול אותו מוליך  התשובה אל  כלל 

השי"ת ) לברכה אל  זכרונם רבותינו , שאמרו וזה ,

ע"ב) ד ' זרה לאותו(עבודה ראוי  דוד היה 'לא

וכו', ליחיד' תשובה להורות כדי אלא מעשה,

המלך , דוד ידי על התשובה הוראת שעיקר  נמצא

תהלים  ספר  הוא המלך  דוד של התשובה ועיקר 

עד  הקדש וברוח מאד גדול בהתעוררות שאמרו 

את למצוא יכול שהוא מה כפי  ואחד אחד  שכל

תהלי ספר  בתוך  ידיעצמו על לתשובה ולזכות ם

עכל"ק  כנ"ל" תהלים בדברי אמירת  עוד (ועיי"ש

באריכות ) .קדשו

 úåòåáùä âçá íéìäú  ìë úøéîàì óñåð  íòè

äðäå [â נפתח שבשבועות  הנ"ל מורינו  לדברי

צריכים  ועדיין  הנ' דשער  העליון  שורש

ובצירוף  עצמו , שבו הפרטיים שערים מ"ט לפתוח

למ"ט  הפותח הוא שתהילים הנ"ל רביז"ל דברי 

ואנשי חסידים שנהגו  המנהג יומתק  השערים,

בחג  תהילים ספר  כל לומר  מבנ"י  הרבה מעשה

דדהע"ה)השבועות הילולא יום דהוא ,(ובפשטות

שער  שהוא הנ' שער  אור מאיר שבשבועות שהיות

לפתוח  תהילים בו  לומר  מוסיפים הכללי  התשובה

הנ"ל. הפרטיים השערים המ"ט גם עי"ז

øîà [ã דהוסיף הא על אחד  ספר איזה בשם

מדעתו אחד  יום ע"א)משה פ"ז (שבת

סעודת לעשות  מקפידים שאין לאלו מקור  שמכאן

יום  או  לפניו יום אלא היום באותו  צדיק  של יאצ"ט

אחד  יום משה דהוסיף  מהא שחזינן לאחריו ,

ליום  הרוחניים הדברים סגולת לדחות שאפשר 

לזה  מסמיך זי ''ע ממונקאטש  והרה''ק  אחד,

לפניה  שמקדשת  שבת  בחינת  הוא שהצדיק 

שלאחריה  בלילה הסעודה שעושים [ואלו ולאחריה,

שהלילה  הקדשים בבחי' שצדיקים ע"ז  מתרצים

היום]. אחרי הולך

øáéã [äמגילת לקרוא הסגולה מענין בקצרה

בשבועות  השירים מרמ"ע שיר (כדאי'

שבועות ) ליל בתיקון הק ' ובשל"ה øéùש מפאנו



השבועות  חג על דא"ח מז ליקוט

íéøéùä( עה''כ)'גימ ïúç הוא  øúëרות ומגילת  ,

כלה. כתר בחי' הוא בשבועות  שקוראים

ãåò [ å אחד מבוגר  בחור  על מורינו (שהיה סיפר 

הר"י  אדמו"ר כ"ק אצל מהיושבים

זי"ע) לחג מפאשווארסק  לאומן  פעם שנסע

אל  שם שניגש  למורינו אח"כ  וסיפר השבועות,

התנאים  שטר את קולות  בקולי שם וקרא הק' הציון

לכנסת הקב"ה נאג'ארה בין  הר"י שחיבר ישראל

סגולה  הרי"ז שמסתמא שסבר זאת ועשה זי"ע,

אחרי כשחזר שתיכף  פעל ואמנם זיווגו , למצוא

ואמר  ההגון. זיווגו  למצוא זכה מאומן  שבועות

אחד  שכל בסעודה שנכחו הבחורים לכל מורינו

הנ"ל. סגולה בתור  הכתובה משטר  קצת יקרא

äîìùää éîé ' æ  ìëá  åðééçäù

øáéã [æיעקב החק  שיטת של הפלא (סי'מחידוש 

סק"א) וגם תע"ג שם הבאה"ט [הביאו

ברכת אמר שלא שמי  סק "ה] בשעה"צ שם המ"ב

ימי הו' כל הברכה לומר  יכול בשבועות שהחיינו

שיטת את  בזה והזכיר שבועות. שאחרי השלמה

דיסקין  אחרון המהרי"ל קונטרס דיסקין מהרי"ל (שו"ת 

נ "ד ) אות  ה' שהיותסי' יעקב, החק  דברי  על שחולק 

החג  השלמת מצות לקיים זוכים אנו  אין  שבימינו

שהחיינו ברכת  להשלים שייך לא חגיגה קרבן לגבי 

אצלינו והם השלמה בימי קדושה שום בימינו שאין

על  להקשות  בשעה"צ המ"ב מסיק  [וכן חול, ימי

ובשם  עליו , שמקשה הא"ר  בשם ומביא יעקב, החק

כן ]. לנהוג אין  דלמעשה הפמ"ג

äîìùä éîé 'æ  ìë åáø éðô  úìá÷ä  úåöî íéé÷ì

óéñåîå [ç מקום היה שלכאו' דיסקין  המהרי"ל

בימי קדושה יש  שבימינו לומר 

בחז "ל שאי' הא לגבי ע"ב)השלמה ט"ז שחייב (ר"ה

פוסקים  שלהרבה ברגל, רבו פני להקביל אדם

כ "ז  סוכה בערל"נ [כמובא בזה"ז אף נוהגת  זו  מצוה

זכר "י שו "ת י "ז , סי' או"ח סופר שבט שו "ת ע"ב,

ראשונים  מהרבה שהוכיחו  ועו"פ י' סי' או "ח

ומוכח  בסתם הזה הדין שהעתיקו והרא"ש  ומהרי "ף 

וסוכה  ע"א קנ"ב שבת בגמ' וכן  בזה"ז, אף  שנוהג

האמוראים  שהיו  מוכח ע"א ג' וחגיגה ע"ב י '

זו מצוה מקיימים החורבן  ידוע שאחרי  (ואמנם

זה  דין השמיטו שהטושו"ע מפרש  צ"ד  סי' או"ח שהנוב"י

רבם  פני שקיבלו אלו וכל הבית , בזמן רק שהחיוב שס"ל 

המוסר) מצד היה שלכאו 'בזה"ז שאף  מורינו וביאר  ,[

רבו  פני  לקבל חייב בגמ' ומה ìâøá אי' תיתי, יכי 

אלא  ההשלמה, בימי זה חיוב לקיים שאפשר 

דבש  ביערות  מש"כ  עפ "י  בזה דרושהביאור  (ח"א

כ "ג )ובמלבי "םי"ב) ד ' ב' בקבלת(מלכים שהחיוב

ה' פני  לראות לרגל העליה תמורת  הוא הרב פני

דיסקין  המהרי "ל שמצדד  מה מובן וע"כ  בביהמ"ק ,

ימים  הז ' כל השלמה לה יש  רבו  פני שהקבלת  שי"ל

הראיה  למצות ימים הז ' כל השלמה שיש  כמו

יש שלנו שלש"ס יש ד"ה ע"ב ו' חגיגה בתוס' (כמש"כ

לראיה) גם ז' כל דיסקין השלמה המהרי"ל דוחה וע"ז ,

השלמה  בימי  שהחיינו לומר  אין שבכ "ז וכותב שם

יצטרך  שלא כבודו  על למחול הרב שיכול שכיון

הרב  פני הקבלת הוי לא ברגל פניו  לקבל התלמיד

שהחיינו. עליה לומר  שאפשר  כ "כ קבועה מצוה

äîìùä éîéá éáøòîä  ìúåëì äéìò

êéîñäå [ èלזה רבו מורינו  פני קבלת מצות (שיש 

תשלומין) ימי שבעה מה בכל

משוש  בספרו  שליט"א דבליצקי הגר"ש  שהאריך 

לירושלים  לעלות  קדום ישראל מנהג שיש הארץ כל

כן  [כמובא רגלים בג' המקדש למקום  להתקרב

הרב ס"א)בשו "ע קי"ז מהמדרש (סי' ברור ומקורו

ג ') ט' ח' ופרשה ב', ט"ו א' פרשה רבה ומובא (שה"ש

ע"א)בר"ן  י' היום (תענית נוהגים שכן שכותב

אף כן שנהגו מקורות הרבה עוד  שם הגרש"ד (ומציין

ובמהרי"ט  פ"ו ופרח בכפתור כדאי' אחרונים בדורות

שמעיד ומהחת"ס ר"א סי' ח"ג וברשב"ץ קל "ד  סי' ח"א

שם  האריך ט' אות  אר"י מערכת בשד "ח כמובא ע"ז

הנ "ל בספר ע"ז ומסיים ועוד], זה מנהג לשבח השד"ח



לנפשך  חכמה דעה מח

בששת זאת ישלימו וכדו' לירושלים חוץ שגרים שאלו

עיי"ש. שבועות  של  השלמה ימי

ìåçîì áøä  ìåëéù êëá  äî

êà [é,צ"ב דיסקין המהרי"ל דדברי מורינו  הקשה

הוא  רבו פני  דקבלת  הנ"ל לשיטות  דלכאו'

הרב  פני הקבלת אין  הלא לרגל, העליה תמורת

לצורך  זו  חובה אלא ע"ז  למחול שיוכל הרב לכבוד

מקבלים  שהיו מה מעין  בזה שיקבל התלמיד

ע"ז  שייך  מה וא"כ  בביהמ"ק , ה' פני בקבלת ישראל

[וגם  זו  חובה מהתלמיד  להפקיע הרב מחילת ענין 

זצ"ל  עפשטיין הגר"פ  בשם להקשות  מובא

קצ"ד ) עמ' ח"א סוף החכמה בצל שו"ת  על  (בהערותיו

פני ראיית על גם מ"מ למחול הרב שיכול שאפי '

שיכול  אף  שהחיינו מברכים יום ל' לאחר  חבר

למחול]. החבר

äåöîå éîåé éðîéîì  äåöîù àäá éîéðô øåàéá

 éòåáù éðîéîì

øéáñäå [àé החק בשיטת פנימי ביאור  מורינו

חז"ל  דברי ידוע שהנה יעקב,

ע"א) ס"ו ימים (מנחות  בז ' להשלים שיכולים שהטעם

מצוה  ישנו  העומר  ספירת  שבמצות דכיון  הוא

מדברי ויוצא שבועי, למימני  ומצוה יומי  למימני

השבועות חג נהיה יומי  למימני שמהמצוה חז"ל

נהיה  שבועי  למימני  מהמצוה אך  אחד, יום שהוא

שלם שבוע בבחי' השבועות  שבו חג השבוע (היינו

השבועות ) דחג החגיגה קרבן מורינומקריבים וביאר  ,

הם  ימים המ"ט ספירת שהנה בזה הפנימי  הביאור

אל  השערים המ"ט דרך  ולהיכנס לעלות כידוע

השבועות, בחג שמתגלה העליון  החמישים שער 

העליון  האור עליהם שיאיר  בנ"י זוכים ובשבועות 

בעצמו הנ' בשער באמת אך  הקדוש, הנ' דשער

מלמעלה  אותו  שמשיגים שלם, פרצוף ג"כ  יש 

למטה.

 øòù ìù íéøòù è" îä íéâéùî  äîìùä éîéá

äèîì äìòîìî 'ðä

øàéáå [áé שאף הקבלה עפ"י בזה הביאור

הרי לשבועות  ולעלות שלהגיע

למעלה מלמטה בבחי' היא כשנולדהעליה (וכמו

יותר  וכשזוכה נפש בחי' רק  לו יש שבהתחלה האדם,

וכו', נשמה מקבל  יתיר וזכה הרוח, בחי' ומשיג עליו נוסף

יורד שם הרי בעצמה מדרגה לכל ומגיע כשזוכה אך 

בבחי' עצמה זו למדרגה השייכת ההארה עליו ומתגלה

שקודם  השגה איזו האדם כשמשיג  וכמו למטה, מלמעלה

(בחי' המבריק  כברק התנוצצות בבחי' ההשגה מאירה

ולרוחבחכמה) לאורך בה מתבונן בינה)ואח"כ  (בחי'

דחג  הנ' שער  למדריגת לבוא כשזכינו וה"נ וכו ',

עלינו ויורד  העליון  האור  עלינו  מתגלה השבועות

בעצמו השבועות  שבחג והיינו  למטה, מלמעלה

הנ' שער בחי ' הנ', דשער  העליון חלק  בנ"י  משיגים

יום  שהוא דשבועות  היו "ט בבחי ' וזה הנ', דשער

בבחי 'אחד  שהוא יומי, למנות  מהמצוה שנהיה

לה'" יודע הוא אחד  ז')"יום י"ד בחי '(זכריה אך ,

ע"י הם בעצמו  הנ' שער של שערים המ"ט השגת

השבועות מנין  שממצות השבועות, מנין  מצות

משיגים  שבהם השלמה דימי  השבוע מצות  נהיה

מנין  דמצות  והיינו בעצמו  הנ' דשער שערים המ"ט

שבוע השבועות  כל  גמר של ימים בז' אותה (שמקיימים

הספירה) ימי שערים מהמ"ט המ"ט את לגלות  הם

השלמה  ימי  בז ' שמתגלים בעצמו  הנ' שער של

בעצמו  השבועות בחג ימי [וא"כ מז' הוא (שגם

שערים השלמה) מהמ"ט שערים ז ' זו בבחי ' משיגים

הנ' דשער  הנ' שער הארת  בו שמשיגים מה מלבד

כנ"ל].

äìéôúä éðôì äãé÷òä 'øô  úøéîàì íòèä

 ÷"áùá  äøîàì ïéàùå

øîàå [âé המגלה זה שחידוש בהא רמז  מורינו 

אף  השלמה ימי הז ' קדושת  את

דברי עפ "י  יעקב", ה"חק  ע"י נתגלה בזמנינו 

צבי עטרת  בספה"ק זי "ע מזידטשוב (פרשתהרה"ק 



השבועות  חג על דא"ח מט ליקוט

ע"ב) קי"א דף העקדה בהר פר' אומרים שאין  שכותב

פר' לאמירת הפנימי  דהטעם שם ומבאר בשב"ק ,

אל  מקום קביעות  ענין  לעורר  הוא העקידה

להתגלות קבוע מקום להשכינה שיהא הקדושה,

לקבוע הקדושה שיש ע"ב ו' ברכות  חז"ל דברי (ובבחי'

לתפילתו) שע"ימקום שכמו דבריו מורינו וביאר ,

הקבוע  מקום להיות  המוריה הר נתקדש העקידה

פר' בקריאת ה"נ השכינה להשראת לדורות 

ומכינים  זו בחי ' מעוררים התפלה לפני העקידה

שיהא  בו מתפללים שאנו המקום את בזה וקובעים

אאע"ה  [בזכות  בתפלה השכינה להתגלות מקום

לתפילתו מקום קובע המקום שהיה מ"אל (כדילפינן

שם") עמד קבועה אשר היא שכבר  בשב"ק וע"כ  ,[

חז "ל כלשון ע"ב)בקדושתה קי"ז ששב"ק (פסחים

זה  ענין בשב"ק לפעול אי"צ וא"כ  וקיימא" "קביעא

שב"ק  יום שכל השכינה להתגלות המקום ולקבוע

שם  ומבאר השכינה, להתגלות  ומוכן וקיים קבוע

ש" íé÷å עוד   òéá÷" גימ' " óñåé á÷òéאו] "

àîé÷å ש" àòéá÷" גימ' הוא " óñåé á÷òé" עם)

והיסוד הכולל ) הת"ת  לספי ' המרכבה כידוע שהם [

השפע  להשפיע וקיימים הקבועים הספי ' שהם

ישראל המלכות )לכנסת .(ספי'

 éîé  úùåã÷  ìù ì"ðä  ùåãéç  äìâúðù àä

 á÷òé ÷çä é"ò à÷ééã  äîìùää

é"ôòå [ãé שענין הנ"ל הרה"ק מדברי  היוצא

בתוך  הקדושה והשראת קביעות

ויוסף , דיעקב לבחי' קשור ומקום דזמן  העוה"ז גדרי 

הז' כל שהחיינו  דאמירת הנ"ל דהחידוש  הא מובן 

והשארה  קביעות  שיש  מגלה זה שחידוש ימים,

[דיו "ט  הזמן  גדרי  בתוך  השבועות חג לקדושת 

עוה"ב  הארת  בה שמתגלה יום בבחי ' הוא בעצמו 

מתגלה  החול ימות  שהם ההשלמה בימי אך  כידוע,

והמקום  הזמן  גדרי  בתוך  דהיו"ט הקדושה שנקבע

בהשגח"פ  זה חידוש נתגלה וע"כ העוה"ז] של

לו שיש  ספרו  בשם שמרומז יעקב" ה"חק ע"י דייקא

הצדיק  יוסף לבחי' קשור ש'חק ' ויוסף, ליעקב קשר

וכדאי ' לחק " יוסף  אותה "וישם בפסוק כמרומז 

בחי ' הוא שחק יעקב ובקהילת  הכינויים בערכי 

שם" בשארו "חק בבחי' שהוא (עיי"ש )היסוד ומכיון ,

את מגלים שהם והיסוד  התפארת  לספי ' קשור היה

קיום  שיש  שמחדש  זה הוא ע"כ הקדושה קביעות

ההשלמה. ימי  כל השבועות  להארת וקביעות

 ã"áî –––– àâìôå øñé÷ é" ò äâðää àäú  ì" úòì

 é"áîå

óéñåä [ åè,ההשלמה ימי בענין ביאור  מורינו

זי "ע ברמח"ל דאי' מה (קנאתעפ "י 

שני) חלק צבאות בגמ'ה' שאי ' הענין  (סנהדרין לבאר

ע"ב) "קיסר צ"ח ע"י  ההנהגה תהא המשיח דבימות

המשיחין  ב' שהם הרמח"ל בזה ומבאר  ופלגא",

דוד  בן  בבחי '(קיסר)משיח שיהא יוסף  בן ומשיח

למלך  שבגילוי(פלגא)משנה במקו"א בזה [וכמש "כ

שהוא  שבכתר אריך כנגד  שהוא בראש " דוד  "בן

שהוא  אף  יוסף בן ומשיח שבכתר, הגלויה בחי '

שבכתר , מעתיק  ששרשו ממב"ד  גבוה בשורש 

ואמנם  נעלמת, בחי ' היא שבכתר עתיק מ"מ

בהעלמה  ומשפיע מב"ד מעל מב"י בהעלמה

בראשלמב" מב"ד ובגילוי אמר ד  בתחלה (וע"כ 

נטייל ישי ובן ואתה אני - מב"י שהיה - לירבעם השי"ת 

באופן  זאת לשמוע כשרצה אך ישי, לבן והקדימו בג "ע

בן  להיות  צריך בגילוי הרי בראש שהוא מהשי"ת גלוי

בראש ) ואכמ"ל].דוד  ,

ìòåôáù úåéùòî  úååöî íåé÷ 'éçá –––– ã"áî

 êà äøåúä ãåîéì –––– é"áî ìòî  äàøð éåìéâå

 êôéäì éåä ùøåùá

 äðäå [æè בשורש הרי בראש  דוד שבן  אף כנ"ל

וכמו מב"ד, מעל מב"י ובהעלמה

ולימוד  מצוות התרי"ג קיום בענין  גם שרואים

שייכים  למעשה מצוות  התרי "ג שקיום התורה"ק ,

קיום  בחי' המלכות בחי' כנגד  שהוא דדוד  לבחי '

והשגת התורה ולימוד  בפועל, מעשיות המצוות 



לנפשך  חכמה דעה נ 

יוסף  לבחי' שייך התורה התניא אור בעל  כן (וכמש "כ 

ויגש ) פר' אור תורה שבספר הריבמאמרים ובגילוי  ,

התורה"ק  מלימוד  להפסיק  שיש בפועל ההנהגה

ונראה  אחרים, ע"י  לעשותה שא"א מצוה לכל

אך  מתורה"ק , יותר  גבוהות שמצוות  בגילוי 

ותלמוד  ממעשה, גדול שתלמוד  וגמרו נמנו  בשורש 

והמשפיע  השורש שהוא כולם, כנגד  תורה

שמב"י כמו מעשה, לידי המביא שהוא להמעשה,

קיום  ששורש  והיינו  למב"ד , המשפיע הוא בשורש 

דלימוד  ושורש  דאריך , בכתר הוא המצוות 

בחי ' הוא שעתיק דעתיק , בכתר הוא התורה"ק 

מעשיות מצוות  בגילוי בפועל וע"כ הנעלמת ,

האמת יודעים בהעלמה אך  התורה, ללימוד דוחות

ממעשה. גדול שתלמוד  וגמרו שנמנו

'éçá äîìùää éîéå –––– ã"áî 'éçá úåòåáùä âç

 é"áî

åðéðéðòáå [æé בן משיח שבבחי ' שה'קיסר' י "ל

עצמו, השבועות  חג הוא דוד

כל  גם זה [ומעין  שבועות  שאחרי השלמה והימי 

ה'פלגא' בסוד  הם כדלהלן] מ"ת  שאחרי  יום המ'

מצדיקים  דאי ' מה מתבאר  ובזה דמב"י , בסוד היינו 

נשא)זי"ע פר' יוסף  בפרדס ועיין הרי"ם שמצינו(חי'

נשא, בפר ' תורה ריבוי  שיש  ובזוה"ק  במדרש

יוסף  לבחי' השייכת בחי ' היא החידו "ת ריבוי  שענין

בזה  [וכמש "כ בתורה הוספה מלשון  יוסף  הצדיק,

מסקנת שענין  בחוקותי בהר  פר' בדא"ח גם

תפילה  בדרך  הדבקות  חלק וכן  שבתורה ההלכה

וחלק  דהע"ה, לבחי ' שייך  התורה לימוד בשעת

יו לבחי' שייך  והיחודים והחידו "ת הצדיק העיון  סף

התניא) בעל מדברי הענין שזכינו(ומקור אחרי וע"כ  ,[

בדבקות התורה"ק עצם לקבלת  השבועות  חג ביום

בבחי ' הוא שזה ובזיע ברתת וביראה ובאימה ה'

יוסף  של להאור  אח"כ לזכות  אפשר  דהע"ה, דרך

נשא, ובפר' השבועות  דחג ההשלמה בימי הצדיק

בהם  שמאיר מ"ת שאחרי יום המ' בכל זה מעין (וכן

שמות פרשת  (זוהר חז"ל כדברי מ"ת  של האור בתוקף 

ע"ב) ט"ז מ"תדף שאחרי  ימים מ' על שנאמר 

במסיבו " שהמלך "עד י"ב)הפסוק א', ),(שה"ש

בלימוד  להוסיף  במיוחד  אלו  ימים כל ע"כ  ומסוגלים

בחידו"ת ולהוסיף  ולהרבות התורה"ק ובעיון 

דמב"ד . ה'קיסר ' שאחרי  דמב"י ה'פלגא' שבבחי'

 ïðáøã úååöî 'æ ïéðò øåàéá

óéñåäå [çé פלא דבר עפ"ז  לבאר שיש מורינו 

הרמ"מ  בכתבי המובא והפלא

זי "ע וכן משקלוב בתחילתו רות  מגילת על  ציון (מנחם

ע"ב) פ"ה דף  הספר שסוף בליקוטים אדירים מים ,בספרו

מצוות שי "ז  שיש זי"ע הגר "א מרבו  שקיבל שמביא

שהלא  ומופלאים, סתומים הדברים ובאמת  דרבנן,

הלל, [שהן דרבנן מצוות  ז ' רק שיש  יודעים אנו 

שבת, נר  חנוכה, נר ברכות , עירובין , מגילה,

שבח ר"ת בנ"י  שמ"ע וסימנך  ידיים ,(הלל )נטילת 

נרות  ברכות , עירובין , וחנוכה)מגילה, ,(דשבת

של  גזירה וכל תקנה כל מונה שהגר"א וצ"ל ידיים)],

שביקש  מורינו וסיפר  דרבנן . מצוה כמו  חז"ל

כהן  יהושע ר' הרב תלמודא דכוליה מארי מהגאון 

מדרשינו)שליט"א בבית  לספור (מגי"ש יכול שאולי 

שמונה  המנין  ולכוין  ולמצוא הש"ס  בכל ולבדוק 

לעסוקהגר "א שהתחיל  כשנה לפני הנ "ל  הרב לו (ואמר

הגר"א) שמנה למנין הגיע לא ועדיין הזה מנין .ולחפש

–––– 'àâìô' å , úååöî ø"úë àúééøåàã –––– 'øñé÷'

 ïðáøã úååöî é" ù

ùéå [èé הנ"ל ענין  עפ "י  הענין עומק  לבאר 

דהתרי "ג  י "ל שהנה ופלגא, דקיסר 

דרבנן מצוות הז ' עם רב מצוות תיקנו נן (שאותם

ההמה  מצוות ז' שנהיו עד  גמורות  כמצוות  שיהיו להדיא

קדשנו  אשר עליהם שמברכים התורה ממצוות כחלק 

יורוך" אשר ככל לעשות "ושמרת מצות מדין במצוותיו

וגו') תסור" בחי 'ו"לא כנגד והמה מצוות , כת "ר  הם

הקבלה  עפ "י  באמת הוא וכן  מב"ד, ובבחי ' ה'קיסר '

בגולגלתא  הוא הבינה בספי' שהוא דדוד  ששורש



השבועות  חג על דא"ח נא ליקוט

מצוות התרי"ג ענין מושרש  ששם הכתר  שהוא

קל"א  עמ' תניא [עיין  ליו "ח כידוע שבתורה

בגולגלתא  הן  המצוות - אנפין באריך "שלמעלה

דשערי דבפלוגתא האורחא היא בלבנונית 

וכל  שבז "א], דאורייתא אורחין  לתרי "ג דמתפלגא

בבחי ' הרי"ז ולתקן לגזור  רבנן  שהוסיפו  מה

חידו"ת המוסיף יוסף  שבבחי' התורה על ההוספה

דפלגא  והיינו ה'פלגא', בבחי ' הרי"ז וע"כ וכנ"ל,

מצוות דהז ' אלא ש "י , המה הנ"ל מצוות דתר"ך 

המצוות בין  המחבר הממוצע בבחי' המה מדרבנן

מב' בו  יש  ממוצע וכל רבנן שהוסיפו  להוספות  דאו'

לכאן  המה נמנים וע"כ כידוע, מחבר  שהוא הבחי '

כנ"ל  מדרבנן מצוות שי "ז  ביחד והרי "ז  ולכאן,

מהגר "א.

äøåú éøåáãì  åðééä úåéô 'á äöøù é"áùø

 úååöîä éøåáãìå

óéñåäå [ë שנתבאר מה שעפ"י אח"כ מורינו 

בהכתר , עליונים שרשים ב' שיש 

ולתורה, מצוות מצוותלתרי "ג התרי"ג  (שורש

דעתיק ) בכתר התורה ושורש דאריך , יש בכתר ,

הוינא  "אילו  שאמר  הרשב"י  דברי עומק  לפרש

דאיתייהיבת בשעתא דסיני טורא על קאים

רחמנא  קומי  מתבע הוינא לישראל, אוריתא

דיהוי חד פומין  תרין  נשא לבר להדין  דאיתברי 

חזר  צורכוי , כל בה דיתעביד  וחד באוריתא לעי 

ביה  קאים יכיל עלמא לית הוא חד אין מה ומר 

אחת על תריי  הוון  אילו דיליה דילטוריא מן

וכמה" ה"ב)כמה פ"א שבת פירוש (ירושלמי ,

מהשי"ת מבקש היה תורה במתן היה שאם

ואחד  תורה לדברי  אחד  פיות שני  לאדם שיעשה

פה  כשיש  שאם בו ניחם ואח"כ דיבורים, לסתם

הגונים  שאינם דיבורים הרבה כ "כ מדברים אחד

די "ל  בזה ופירש  פיות, שני היו אם כ"ש 

לדיבורים  ואחד  לדב"ת  אחד  פיות בשני  דהכוונה

שכיון  רשב"י  וסבר  המצוות , לקיום שנוגעים

מיוחד שורש מצוות לתרי"ג (בגולגלתא)שיש 

מיוחד  שורש  סתימאה)ולתורה הרי(בהמוחא ,

נפרד  פה שיהא למטה גם שיתגשם כדאי 

קיום  של לדיבורים נפרד ופה תורה לדיבורי 

שיהא  שצריך  מזה רשב"י ניחם ואח"כ  מצוות ,

ידברו שניהם שאת  להמצוות  התורה בין איחוד

בפה  שמדברים התורה שדברי  הפה, באותו 

דיבורי על ושומרים ומגינים הפה את  מקדשים

דיבורי וכן בטלים, לדברים יהפכו  שלא המצוות 

שלא  התורה דברי  על ומגינים שומרים המצוות 

לשמה. שלא לתורה יפלו 

 äøåú  ïúî ïîæ - úåòåáùä âç

åðéúøåú ïúî âç  äæ ïéàù à"âîä  úéùå÷ áåùé

(ïåéæ 'æá  äðúéðù)

øáéã [àהמג"א תצ"ד )מקושיית  הידועה (סי'

בסיון  שבז' יוסי  כר ' דקיי"ל דכיון

השבועות בחג אומרים אנו  איך  א"כ תורה ניתנה

מורינו בזה וביאר  תורתנו , מתן  זמן סיון  ו ' ביום

בכוונת מהאריז"ל אי' דהנה הפנימיות ע"ד

וכו ' לכבודו  ש 'בראנו א'לוקינו  ב'רוך  על התפלה

הבריאה  דעולם האש על דקאי  בא"ש  ר"ת שהוא

משם  אשר הבריאה בעולם אנו  עתה הנה "כי

בפר' בזוהר  וכנזכר  לנו שניתנה התורה נמשכת 

מופיעה בראשית המדוייקת והלשון ע"ב, כ"ב (דף

ע"ב) ד ' דף  בהקדמה אורייתא בתיקו"ז אית  וז "ל

מן  וגם וכו', דבריאה אורייתא ואית  דאצילות

רז"ל  מ"ש בסוד ישראל נשמות נמשכו הבריאה

ע"ב) כ "ט דף  צו פר' מהימנא הנשמות(רעיא כל

הנקרא  החלק  משם כי הכבוד , כסא מתחת  חצובות 

אלקינו ברוך  באמרנו נרמז וזה åðàøáùנשמה,

מן  והבדילנו  וכו' הבריאה עולם סוד שהוא לכבודו,

הטוב  מן נשמתינו  שברא מה בסוד התועים



לנפשך  חכמה דעה נב 

ונתן  התועים, מן ע"י  והבדילנו הבריאה שבעולם

מעולם  לנו שניתנה התורה היא אמת תורת  לנו 

בכאן  ולכן לציון הבריאה ובא אשרי בתפילת (היינו

הבריאה) בעולם לבנושהיא שיפתח מתפללים אנו 

בכוונה  זה כל לכוין  וצריך  הבריאה, שמן בתורתו 

האר"י רבינו  עכ "ל מ"ט גמורה" דף הכוונות  (שער

באותע"ב) התורה פותחת  שע"כ איתא [ובמקו"א

עתה  שנתגלתה כמו שהתורה לרמז  דבראשית , ב'

דעולם  התורה היא הבריאה בלבושי  לפנינו 

דעולם הבריאה הא' עולם אחרי הב' עולם (שהוא

באופ האצי') התורה פנימיות תתגלה ולעת "ל ן ,

שהיא  כמו התורה שזהו בגילוי  אלקות  שהיא

האצי']. בעולם

'éçááù äðéáä éùåáìá  äøåúä äøàùð  åðìöà

'æ  íåéá  äðúéðù 'éöàã  äøåú àìå ,ïåéñ 'å  úâøã

åá

äæáå [áשאנו בהא פנימי ביאור לבאר  יש

ו ' ליום תורתינו " מתן  "חג קוראים

ספי ' כנגד  הוא הבריאה עולם כידוע דהנה סיון ,

-הבינה יצירה בינה, - בריאה חכמה, - (דאצילות

מלכות ) - עשיה ספי 'ז"א, בין החילוק  וכידוע ,

דאצי')החכמה הבינה(תורה ספי ' (תורה לבין

אל דבריאה) ומבריק שיורד האור היא שה'חכמה'

שהאדם  מה היא וה'בינה' למטה, מלמעלה האדם

ולהרחיב  להתבונן  למעלה מלמטה מתייגע

החכמה  בהארת לו שנתגלה בהאור  ולהעמיק

והנה  למעלה, מלמטה שעולה האש בבחי ' והרי "ז 

בעצמו מ"ת  סיון)ביום ז' ביום לר"י כל (שהיה היו  אז

התורה  כל אליהם והתגלה נביאים ישראל בני 

וקיבלו למטה מלמעלה שיורד העליון  האור  בבחי '

היא  התורה שכל שראו באופן  התורה כל במ"ת 

אך  דאצי ', תורה ובבחי' אלקות כולה בעצם

התורה"ק  אצלינו  שתישאר זכינו לא לדורות 

זו השגתבמדרגה למדרגה שוב שנחזור לעת"ל (עד 

שאת ) ביתר זו במדרגה נשארה התורה"ק  היום אלא

כנ"ל  הבריאה בלבושי מלובשת התורה אצלינו

הק '. מהאר "י 

 ú"îì àúáø äðëäá ìàøùé å÷ñò ïåéñ 'åá

äøåú'  úâøã àåäù ' äáø äáäà' úøéîàá

' äàéøáã

äðäå [â בהכנה ישראל כל עסקו סיון  ו ' ביום

לקבלת עצומה ובהשתוקקות רבתא

האש  בבחי ' היא זו  והשתוקקות והכנה התורה,

כמו דהתורה מובן  ובזה למעלה, מלמטה העולה

שיש  הבריאה דעולם התורה שהיא לפנינו  שהיא

התורה"ק  ועמל ביגיעה בה ולעיין  בה להתייגע

ליום  שייכת למטה מלמעלה העולה האש שבבחי'

התורה  לקבלת בהכנה בנ"י עסקו שבו סיון  ו '

קודש  באש  ג"כ שהיא רבתא ובהכנה בהשתוקקות 

דאי ' מה עפ "י  עוד [ויומתק למעלה דלמלמטה

שלפני הזמן שכל זי"ע, מרימנוב הרמ"מ מהרה"ק 

רבה" "אהבה תפלת בנ"י והתפללו אמרו מ"ת 

התפלה  האריז "ל מכוונת  ידוע והנה עכד "ק,

הבריאה  בעולם ג"כ היא רבה אהבה שתפילת 

ה  על  בו ולבקש  להתחנן מרבים דאנו י"ל שגת(וע"כ 

שכן  וכנ"ל הבריאה מעולם שהיא שלפנינו התורה וקיום

דוקא  בתורתו לבנו יפתח בקשת  על האריז"ל מבאר

אתה  ובברכת  הבריאה, בעולם שהוא גואל' לציון ב'ובא

התורה  רזי להשיג  לכוין אי' שבאצי' שבשמו"ע חונן

דאצי') תורה בחי' שהם התחננווסודותיה שבנ"י וע"י  ,

זכינו רבה אהבה בתפלת מ"ת  לפני וביקשו 

אצלינו  לכה"פ וכו')שנשאר שנכשלנו אחרי (אף 

שאנו מה מיושב וע"כ הבריאה], דעולם התורה

כמו התורה היינו - 'תורתנו ' מתן זמן  אומרים

ע"י היא הבריאה עולם בלבושי היום לפנינו שהיא

[ובספר  כנ"ל סיון  ו ' ביום ע"ז  בקשתם בנ"י  שפעלו 

מפרש  זצ"ל הבושם הערוגת לבן מרקחים מגדלות 

הכנה מלשון תורתו מתן  'זמן ' "זימן תיבת  (ע"ד

ע"א) י' ביצה - לבנים" וצא יומתק שחורים ועפ "ז ,

דתורה  תורתנו  מתן  דזמן  מורינו, ביאור יותר 



השבועות  חג על דא"ח נג ליקוט

בנ"י לזה שעשו  והזימון  ההכנה ע"י היא דבריאה

סיון ]. בו'

 úãå÷ð ––––  òîùðå äùòð ––––  ú" î  úãå÷ð ø÷éò

ìåèéáä

ãçà [ãשיעלהו ממורינו  ביקש  מהתלמידים

וענהו כראוי, מ"ת  לקבל שיוכל

של  הנקודה את  ולתפוש לקבל שצריך שהעיקר 

שענו מה בחי ' שהיא להשי "ת והביטול עול הקבלת

הידוע  המעשה לו  וסיפר ונשמע, נעשה בנ"י 

הר"א  למשמשו  שקרא זי "ע מזוויעל הר "ש מהרה"ק 

שנה  שכל לו  ואמר  שבועות בליל זצ"ל רוט

אם  בנ"י  נשמות  את  בשמים שואלים בשבועות

ישראל  ונשמות התורה בקבלת  וחפצים רוצים

בואו למשמשו הרה"ק ואמר ונשמע, נעשה עונות 

נעשה  עמם ונקרא בנ"י לנשמות  עתה ונצטרף

שאי ' מורינו ע"ז  שסיים [וכמדו' עשו וכן ונשמע

שעות תשע היו  השחר  שמעלות  דר"א בפרקי

בשעה  בערך  היה מ"ת זמן  וא"כ  וברקים קולות

מחדש  שנה כל מתעורר מ"ת  והלא אחה"צ, שלוש

במיטתם  נחים בנ"י  רוב הנ"ל שעה של הזה ובזמן

שבועות ) דליל הק' בנ"י(מעבודת שנמצאים ועי"ז ,

להשי"ת ביטול בחי ' שהוא מנוחה של במצב

כל ומסלק  להשי"ת  נשמתו האדם מפקיד  (שבשינה

לה') פשוטה באמונה עצמו ומבטל  הוא המוחין אז הרי 

ואומרים  להשי "ת אז  שעונים ע"י  מ"ת  של הזמן 

עצמם  שמבטלים ענין  שהוא ונשמע נעשה

כנ"ל]. להשי"ת 

 ÷"áù –––– ú"î øçà  äðåùàø  äåöî

ãçà [ä היתה מה מורינו את  שאל מהתלמידים

אחרי בנ"י  שקיימו  הראשונה המצוה

תורה  ניתנה בשבת שלכו "ע שמכיון וענהו  מ"ת ,

[וזהו שב"ק, שמירת היתה הראשונה המצוה הרי

המצוה  היא ששבת קודש', למקראי  'תחלה בחי '

הידוע  ועפ"י המצוות], כל לפני  שקיימו  הראשונה

לכל  היסוד הוא שבתחלה הא' שדבר בכ"מ

המצוות. לכל יסוד הוא ששב"ק מובן הרי ההמשך ,

מצות יש האם מח' הוי  שביוהכ "פ שאף וסיים

אמור  לפר' בדא"ח שהביא וכמו  לחצאין יוהכ"פ 

יעקב הישועות  סק"א)שיטת תר"ח סי' שאין (או"ח

עד  דמערב יוהכ"פ  באמצע למתגייר יוהכ "פ מצות

דהמתגייר  דודאי בשבת  אך כתיב, דוקא ערב

השבת של החלק  לשמור  מחויב שבת  באמצע

היה  הראשון  החצי  שאת  אף שנתגייר שאחרי 

שבנ"י הדעות לפי  דכוונתו  וביאר לשמור, לו אסור

לדידהו צ"ל וממילא נח, כבני דינם היה מ"ת  עד

כדאי' השבת על נצטוו במרה שכבר  (סנהדרין שאף 

ע"ב) עד נ "ו בשלימות השבת שמרו לא בפועל בכ"ז 

שב"ק . לשמור מותר לישראל רק שהרי מ"ת אחרי

ציצית ע"י זה בענין שיש העצות  דרכים פרשת  (ועיין

ואכמ"ל ) וכדו', .ברה"ר

 ú"î ïîæá íéìòðä úöéìç

ìàù [åהתגלות דבתחלת  התלמידים מן אחד

של  נאמר  סיני  בהר למשרע"ה הש"י

במ"ת צווי אשכחן לא ואמאי וגו' רגליך  מעל נעליך 

מורינו וענהו  מנעליהם, לחלוץ ישראל לכל

אור  שבבחי' העליונה נבואה היה דמ"ת שהנבואה

וכת"ר הכתר  במ"ת  בנ "י שקיבלו הכתרים (ובבחי'

הדברות ) שבעשרת בנ"יאותיות  כל בו  זכו וע"כ

לכולם  ומאיר  יורד הכתר  שאור גדלם עד  מקטנם

הוצרכו לא וע"כ  ממש למטה עד  מאיר  שהכתר 

ששל  הזוה"ק  ומשמעות המנעלים, בו להוריד 

אצל  רק הוא הפרישות בבחי ' רגליך  מעל נעליך 

לענין  יצטרך לא המשיח מלך אך משרע"ה,

אצלו, יתקדש  הגמור  החיצוניות  שאף הפרישות

שאף  במ"ת  המנעלים לחלוץ שאי"צ בחי ' וזה

הורידו שבביהמ"ק והוסיף  נתקדש, החיצוניות 

העבודה שבבחי' שביהמ"ק הוא (אמא)המנעלים

שבמ"ת  התורה אור לעומת חיצוניות ,(כתר)בחי'

ב  שנכנסים שהצדיקים סיים לקודש ואמנם פנימיות

וכנ"ל  המנעלים, עם לשם המה נכנסים הקדשים

המנעלים. להוריד אי"צ שם הגבוהה  שבדרגה



לנפשך  חכמה דעה נד

 áìç  éìëàî úìéëà

 úåòåáùä âçá  ç"áá éðéðòá àìå÷ä øå÷î

 ìàù [à הנועם כוונת  מה מהתלמידים אחד 

הידוע עלאלימלך  משפטים (פרשת 

וגו') גדי תבשל דלא השבועותפסוק ש'בחג שכותב

חז "ל לנו  הפוסקים)התירו אחר (היינו להמתין שלא

וענה  השנה', ימות בשאר כמו  השיעור הגבינה

בכלבו  שיש הל 'מורינו  בבאה"ט ומובא ק"ו (סי'

להקל שבועות ) נוהגין שיש גדולה יותר קולא

וכ "ש  הבשר  שאחרי בהמתנה אף  בשבועות

הגבינה שאחרי  בהמתנה הקילו זו (שאין שלשיטה

החלב) אחרי שעה להמתין שמזהיר צורך הפמ"ג [ואף  ,

שבועות סק"ו)בהל' בא"א תצ"ד להתיר (סי' שאין

ו ' השנה ימות בשאר  כמו  אם כי  כלל בשבועות

ג"כ  קשה גבינה אחר או  בשר  אחר  דוקא שעות 

בחלב בשר  בהל' עצמו בדברי  מ"ז אשכחן  פ"ט (סי'

שעה סק "ג ) חלב אחרי  להמתין המחמירים שאף 

מברכים  מ"מ והדחה קינוח על לסמוך  ולא

רכה  וגבינה חלב סעודת  על ברכהמ"ז בשבועות

שמותר  שמקילים היינו אח"כ, בשר  לאכול כדי 

הבשר , אכילת  להתיר  כדי  במיוחד ברהמ"ז  לברך 

סבר  כן ואולי בשבועות  רק  כן שמקיל שהבינו  ויש

נקט)הנוע"א, דמילתא אורחא דהפמ"ג  י"א ](אך 

וכן  בעצמו  זי "ע שהרר "א שמענו  שלא אמר  ואמנם

בדיני קולא בשום בפועל ח"ו יקילו  הצדיקים כל

טעם  למצוא רק  כן וכתב בשבועות, גם בחלב בשר 

בכך . שהקילו לאלו 

 éöç  úðúîäá ì÷äì íìåòä âäðî  ìò äàéìô

 áìç éìëàî éøçà äòù

øéëæäå [á ממתינים שרבים שמה אגב דרך 

רק  חלב אכילת אחרי  השנה בכל

בפוסקים  אמיתי מקור  לזה אין  באמת  שעה חצי 

הל' ברוב לאורם הולכים שאנו המפורסמים

זה, מנהג התפשט איך  גדולה פליאה וזה התורה,

בשו "ע במחבר  כנפסק דגמ' מדינא סי'(יו"ד שאמנם

ס"ב) חלב פ"ט אכילת אחרי להמתין כלל א"צ הרי

באכילה  הפה והדחת וקינוח הידיים נקיון  ומספיק

מנהג  והנה יפה. המקנחים בדברים ושתיה

הזוה"ק דברי  עפ "י  הוא משפטים ההמתנה (פרשת 

ע"א) קכ"ה יוסף דף בבית קע"ג )המובא סי' (או"ח

וביאר  בזה, מחמירים שיש ס"ב פ "ט סי ' וברמ"א

הזוהר, עפ"י שזה י "א אות  שם בהש "ךהגר"א (ועיין

ואכמ"ל ) סקט"ז וחלב שם בשר לאכול שאוסר

מוזכר  שם והרי  חדא,, ובשעתא חדא בסעודתא

משעה  בפחות להקל תיתי מהיכי  וא"כ  חדא שעתא

הק' בשל"ה [וכ "כ ח')שלימה אות  נ"מ שבועות  (מס'

שנדחקו ואף שכנה"ג] וכ "כ שעה להמתין

סי'באחרונים ראובן ומטה יג' סי' יו"ד ח"א (מהרש"ג

ועוד ) העולם קפ"ו שסוברים הזה מנהג לתרץ

שלימה  שעה על הכוונה אין  חדא ששעתא

יונה ברבינו  ד"ה כדאשכחן  דברכות פ"ה (ריש 

וכן חסידים) שלימה שעה אינו  שבש "ס שעה שרוב

בחת"ס קצ"ט)אי ' סי' חאו"ח כותב (שו"ת החת "ס 

בא  לא לדינא בש"ס  שנאמר שעה שאף למסק '

שעה  לענין ורק  שעה, כפירושו  לפרש אלא לסתום

עיי "ש , דוקא לאו  דשעה אמרינן מעשה בסיפור

ליישב  רק  שניסו  הנ"ל האחרונים מדברי וניכר 

עומדת מקומה על הנ"ל הפליאה ועדיין  המנהג,

מצאנו [ואמנם הזה, מנהג ונתפשט נהיה מהיכן

מ"ב  ר"מ דבסי ' מהא העולם למנהג סמך מביאים

מפורש  ומקורו  וכו', בנה האשה תניק  שלא סקנ"ד

ע"א)מהזוה"ק  י"ט דף חדא (ח"ג  'שעתא אי' ושם

שבזוה"ק  חדא שעתא שלשון  וחזינן  מילי', כתרי

דבריו כנים אם אף אך שלימה, שעה אינו עצמו 

השיעור  שהוא דקות ל"ו  לחכות יש לכה"פ  הרי

מרן  כשיטת מיל בב' לדינא נוקטים שאנו הקטן 

שבשעת שם בזוה"ק  שכתב שכיון י "ל אך  הב"י ,

אחד מיל אף לחכות  אפשר  היותר צער  לכל (שהוא

מינוט) שעתא כ "ד  נקרא מיל שיעור  שאף  ש "מ

הזוהר חדא, כשמפרש דרק די"ל ראיה אינו באמת (אך 



השבועות  חג על דא"ח נהליקוט

בזהר  חדא שעתא סתם אך שלימה, שעה דאינו להדיא

שלימה) שעה ].הוא

 úåéîéðô  ô"ò ç"áá øåñéàä ïéðò øåàéá

øéáñäå [âבשבועות שהקילו  לאלו פנימי טעם

שמבאר  מה עפ"י בחלב בשר בדיני

זי "ע אותמוהרנ"ת ה"ד מה"ח היוצאים דברים (לקוה"ל

לערב מו) האיסור  בחי' הוא בחלב בשר  דאיסור

שהבשר  והיינו והידיעה, ס הבחירה ומק(שהוא

ומשפט) דין בחי' על הבחירה שמרמז ענין על מרמז

הדין  מקור  הטוב)שממנה בהיפך  ח"ו ,(כשבוחרים

וחיוור לבן  שהוא בבוקר והחלב "להגיד  ר"ת  (והוא 

פיחסדך") שעל העליונה הידיעה ענין  על מרמז

ואין  לחסדים, הדינים כל מתהפכים הידיעה גילוי 

שם  שמבאר וכמו לידיעה הבחירה בין  לערב

כשעומד  היינו  הבחירה עדיין  לו  שכשיש בארוכה

המעשים לעשות )לפני שלא או לעשות  צריך (שצריך 

ולבחור  השי "ת לו שנתן הבחירה בכח להשתמש

שעושה  ואחרי  השי "ת, כרצון  ברע ולמאוס בטוב

הידיעה בסוד  להשתמש  יש לא המעשים (ועי"ז

ולא  לעשות, שזכה הטובים במעשים ח"ו להתגאות

שנכשל הטוב היפך של  מהמעשים ולהתייאש  להישבר

ח"ו) והידיעה בהם דהבחירה הדברים ששני  ואף ,

מורינו בזה שביאר  וכמו  מוחלטת, אמת  שניהם

"נמנע  הוא שהשי "ת בסוד  שזה זי"ע הצ"צ בשם

ממנו)הנמנעות" הנמנע דבר יכול,(שאין כל שהוא

וגם  הידיעה גם שיהיו הפשוט ברצונו  שעלה וכיון

הפכים דברים שהם אף  ית 'הבחירה (בידיעתו

המציאות ) שנישמחייבת שיהיו רצה השי"ת  מ"מ

שניהם  שישמשו  יהיה שכן  השי"ת  וקבע ההפכים

בפועל  לערב אין  לנו מ"מ והבחירה, הידיעה ביחד 

להאמין  צריכים שאנו שאף ביחד, שניהם את 

הכל  הש "י  שאצל האמונה בסוד  ולהאמין  בשניהם

יש  לנו  מ"מ כנ"ל הנמנעות נמנע והוא יכול

וכנ"ל  הראוי  בזמנו  אחד  כל עם בפועל להשתמש

במצות לעסוק  שכשצריכים נוספת בהבחנה [וכן

להשתמש  יש  ווידוי  חרטה של תתאה התשובה

שבחר  על ולהתחרט ולהתוודות  הבחירה, באמונת

הידיעה  אמונת  אל לעלות  ואח"כ הטוב, בהיפך

התשובה  שאחרי עילאה תשובה בבחי' שהיא

ואכמ"ל]. לזכויות הזדונות  המהפכת התתאה

 âçá  ç"áá éðéãá àìå÷äì éîéðô íòè øåàéá

 úåòåáùä

æ" òå [ãקצת בפוסקים שיש במה הרמז י "ל

בב"ח, בדין השבועות  בחג קולות

הנ' שער  להשגת  בנ"י זוכים שבשבועות  שהיות

מהדרגה  התנוצצות  אז  יש הרי הכתר  ולבחי'

דרך  שיש  זי"ע הק' הבעש"ט רבינו  שלימד הגבוהה

החיים דעץ הדרך  בבחי' כלגבוהה כתר (הנקראת

הבחיהכתרים) היינושמאחדים והידיעה רה

ידה  על לבחור הבחירה כח בכל שמשתמשים

וחפצים  שבוחרים העליונה בידיעה בתכלית

הבוחר  על ותשרה ותופיע תתגלה שהיא ומבקשים

זו גבוהה דרך  והארת  השלם, לתיקונו  ותביאו  בה,

ואמרו בנ"י  [שבחרו  השבועות  בחג מתנוצצת 

ה' שיכפה שרוצים דעתם גילו  ובזה ונשמע נעשה

בידיעה] הבחירה בבחי ' שזה כגיגית  הר  עליהם

הבב"ח  קצת  שמקרבים ע"י  זאת מרמזים וע"כ 

כנ"ל.

 ïéëñá äúì ïåîéì êåúçì àì  åðéøåî  úãéô÷

' åëå  úéáìç

 àéâåñîå [ ä של קפידתו אודות  לדבר  נכנסו  זו 

לימון  עם להשתמש שלא מורינו 

עבורו) שעושים חלבית(לתה בסכין הלימון  חתכו  אם

יומה) בת שאינה שעות(אף  שש  בתוך  הוא אם

וקפידתו מנהגו שמקור  מורינו  ואמר  בשר , לאכילת 

בהל' הפמ"ג של המפורשים מדבריו היא זו

סק"ו)שבועות  א"א תצ"ד צנון (סי' "לאכול וז"ל

י "ל  שעות ששה תוך בשר  אחר  חולב בסכין שחתך

והטעם  עכ "ל, צ"ו " וסי' פ"ט סי' יו "ד  עיין דאסור 

עם  שביחד  חריף  לדבר הלימון  שנחשב כנ"ל בזה
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טעם  מהסכין ומפליט מוציא דסכינא הדוחקא

שאינו לטעם ונחשב בו, הבלוע החלב של הממשות 

חריף  דדבר  החלב מבליעת  מעל"ע שעבר אף פגום

מנהג  ליישב שצ"ע אמר  ואמנם הטעם, את  משביח

בכוללים  שהרי בזה, נזהרים אין  שכנראה רבים

בסכין  הלימון חותכים שאחה"צ ביותר מצוי

בסעודת בשר שאכלו  האברכים ואין חלבית

זה. לימון עם להשתמש שלא נזהרים הצהריים

äæá ì÷äì íìåòäì êîñä

øîàå [å על החולק  מיהו  עדיין  מצא שלא מורינו

תשובה  שמצא אלא להדיא, הפמ"ג

זי "ע קלוגר  שלמה ר' הגאון טוטו"דבדברי  (שו"ת 

סקמ"ב) פ"ט סי' בדרכ"ת המובא קפ"ג סי' ח"א תליתאי

תבשיל  בשר  אחר  לאכול שם מתיר שהגרש"ק 

שם  וכותב יומא, בת חלב של בקדירה שנתבשל

ולית דבר עמא וכן  להיתר פשוט שהדבר  הגרש "ק

גיחוך  לידי  שמביאים כאלו  לחומרות דחש  מאן

ההיתר) טעם בארוכה שמותר (ועיי"ש  כמו ולכאו' ,

בן  חלב של טעם בודאי  שקיבל התבשיל לאכול

חריף  הדבר אכילת להגרש"ק  להתיר  יש  ה"נ יומא

חלב  של טעם החריף הדבר  שקיבל אף  בשר אחר

שעד  סיים אך  בסכין , שהדרכישהיה בזה צ"ע ין

את וגם הפמ"ג את גם מעתיק הנ"ל תשובה

את הדרכ "ת  שם מעתיק וכן קלוגר הגר"ש 

שלום י"ט)המשמרת ס"ט סוף  ג"כ (בשפ"ד שמעתיק 

שכן  שלום המשמרת  ע"ז ומסיים הגרש "ק, את 

דבר  שהוא בצנון שרק הנ"ל הפמ"ג דעת  נראה

שלום  ומהמשמרת  מהדרכ "ת  וש"מ החמיר , חריף

לדברי הגרש"ק  מדברי  סתירה שאין שסוברים

שהגרש "ק  הנ"ל פוסקים שהבינו והיינו הפמ"ג,

שנפלט  חלב טעם לבליעת בנוגע רק מיקל

חריף  בדבר  ולא לתבשיל, ונכנס  מהקדירה

מובן  החילוק  וביאור  מהסכין , חלב טעם שמפליט

דבריו בסוף שם מהגרש"ק  שמשמע מה לפי

משא"כ  עיי"ש, נטבנ"ט דהוי  גם היתרו שמפרש 

נ"ט בר נ"ט אמרינן לא חריף דאףבדבר (והיינו

אסרו  שלא משום להתיר מאריך התשובה דבתחילת

טעם  ולא חלב ממשות רק  שעות הו' בתוך  לאכול  חז"ל

גם  להתיר יש לכאו' זו שלסברא חלב, דבליעת  קלוש 

דהיתרו  מפרש  דבריו בסוף  למעשה אך דהפמ"ג , בהא

דהפמ"ג ) בהא ליתא וזה כנ"ל נטבנ "ט דהוי משום ,ג"כ

בזה  להקל העולם סמכו  מה על כנ"ל צ"ע וא"כ 

כותב  מספריו  שבא' שטרנבוך הגר "מ בשם [ואמר 

בתחילת הדרכ "ת  שם שמעתיק  מהרעק "א לדייק 

שהרעק"א  שטרנבוך  הגר"מ מזה ומדייק דבריו,

אמר  אך  העולם, סמכו ע"ז  ואולי הפמ"ג על חולק 

חולק  שרעק "א הוכחה אין לכאו' שלדעתו  מורינו

לומדים  שמסתמא וסיים היטב] עיי "ש  הפמ"ג על

הוא  המהרש "ק בדברי  האמיתי דהפשט העולם

היתר  דבעינן דבריו בסוף  ומש "כ אופן, בכל להתיר

למילתא. לרווחא רק  הוא נ"ט בר  דנ"ט

úåòåáùä âç úåìéôú

 âç úìéôúá åúåëéøà  ìò ö"èòä øåàéá

äæá éîéðô øåàéáå –––– úåòåáùä

øáéã [à בחג בתפלה האריכות  מענין

המנהג  כן שהיה כמו  השבועות ,

חג  בתפלת מאוד  להאריך  צדיקים הרבה אצל

צבי העטרת מהרה"ק המעשה וסיפר השבועות,

שמו"ע, תפילת שעות שש בשבועות  שהתפלל

מאריך  איך מחוצף חסיד  איזה אותו  שאל ואח"כ 

העט"צ  וענה דציבורא, לטירחא חושש ולא כ"כ 

ואני חסידים מאות כמה לשבועות  אלי  הגיע שהרי 

של  הפרטיים הצרכים כל על להתפלל לדאוג צריך

אחד  ג"כ כל יש לך  שהרי הנ"ל לשואל ואמר ואחד,

בבית חולים ילדים ברוה"קשני  הנ "ל  הרה"ק ידע (וזה

מקודם) זאת לו אמר הוצרכתישלא עליהם וגם

היה  בודאי שבאמת מורינו וביאר להתפלל,

באריכות פנימיים סודות הרבה עוד הנ"ל להרה"ק 
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זי "ע  דב"ח בעל הרה"ק  שאמר וכמו  בשמו"ע, שלו

הטעם  ואת  טעמים הרבה לו יש  שעושה דבר שכל

האמיתי שהטעם והיינו כלל, מגלה אינו  האמיתי 

ה' רצון  שזהו שיודע לאלקות  המרכבה בסוד הוא

משתלשלים  החיצוניים הטעמים וכל רגע, באותו 

דהמרכבה  הפנימי  הטעם ואת הנ"ל, הפנימי  מטעם

נשאר  הוא אותו שמגלים אחרי  שאף לגלות א"א

בחג  בתפלה האריכות סוד הרי  ובעניננו  סוד,

אריך  הנקרא – דהכתר  מוחין  בסוד  הוא השבועות,

נמשך  המ"ת  שכל אריכות, בחי ' היינו אנפין,

אינו זה דבר  ואמנם תורה, כתר  – הכתר  מהארת

לפי הצדיק ענה וע"כ  העם, פשוטי להשגת  מובן 

להבין  יכול שענה הזאת שהתשובה השואל, דרגת 

ותשובה  הנ"ל. כהמחוצף נמוכה שבמדרגה מי  אף

נמשכים  ומזוני  חיי  בני  עניני שכל אמת , ג"כ  היא זו

ומזוני חיי  דבני חז"ל כדברי הכתר , מהארת ג"כ

היינו במזלא, אלא מילתא תליא בזכותא לאו 

הכתר . הארת שהיא העליון, מזל הארת 

 úåòù 'âî øúåé äìôúá êéøàäì íé÷éãöä úöò

ìàùå [ á' אי שהלא מהתלמידים אחד

המוחין  להחזיק  שא"א מהאריז"ל

בספר  ודאי ' רצוף  שעות  מג' יותר  הגבוהים

מג' יותר  בתפלה ידיו  להגביה שאסור  הבהיר 

מורינו וענה בשמו"ע, כ"כ  האריך ואיך  שעות ,

שהצדיקים  זי "ע מנדבורנא הר "מ הרה"ק  בשם

קצת נחים שעות ג' שאחרי עצה מוצאים

מ"ש  ובבחי' מחדש  שעות  הג' מנין  ומתחיל

קצת יתפללו נעילה שקודם הריב"ש  בצוואת 

תי ' ועוד בגדלות, אח"כ  שיתפללו  כדי  בקטנות 

המשרתת עם דיבר  שהקדו "ל במקו "א מ"ש עפ"י

בסוד  שזה צדיקים ופירשו  ותפילין, טלית  עם

במילי נהג שרב הגאונים בתשו' מש"כ 

בטלה  שיחה שח שלא מהם ואחד  דחסידותא

ברמב"ם)מימיו, גם דהלא (ומובא קשה ולכאו '

דברים  ח"ו דיברו לא האמוראים דכל בודאי 

לדבר  יכול שהיה היה רב שמעלת  אלא בטלים,

ולייחד  בטלים כדברים בחיצוניות  שנראים דברים

כן  לעשות יכול שהיה והיינו גבוהים, יחודים בזה

האר "י מדברי ע"ז  גם קשה ולכאו ' היום כל אף

שעות, מג' יותר המוחין להחזיק שא"א הנ"ל

ה  עצת  עפ "י  כנ"ל צ"ל באמצע והתי ' הפסקה

דגדלות למוחין עולים דקטנות מוחין  שע"י  בבחי '

מחדש .

 íçìä  éúù  ïéðò

 õøàä ïî íçìå  íéîùä ïî  íçì ––––  íçìä éðù

øéëæä [ à זי "ע הרי"ם החידושי של הווארט את 

שהוא  הלחם דשתי ענין  שמבאר 

השמים מן לחם בחי ' הארץ,(מן)כנגד  מן ולחם

הרר "ז  שהרה"ק  המובא המעשה אל זאת וקישר

ולאסוף  לגבות למסעות  הולך  כשהיה מאניפולי

לכל  שנכנס לפני ברוה"ק  אומר היה צדקה כספי

והמגיד  זה, בעיר יגבה מעות  כמה עיר 

בדרגה  אינו  שהוא ע"ע אמר זי"ע מטשערנוביל

כמה  לעיר שנכנס  לפני לומר יכול ואינו גבוהה כ"כ 

אחרת בדרגה הוא אבל זו, בעיר יקבל מעות

קיבל  מעות  כמה בדיוק הוא יודע מהעיר  שכשיוצא

אחרי שיודע בזה הדרגה מה צ"ב ולכאו' זו, בעיר 

ששמע  אמר  אלא גבה, מעות כמה מהעיר שיוצא

לפני ברוה"ק שמשיג שהצדיק  שכמו בזה הביאור

אצלו מאיר הרי  יגבה מעות כמה לעיר הכניסה

ההשגחה  את  בחוש  ומשיג שמכיר  האמונה אור 

המדויק  הסכום מראש  עבורו שקוצבת העליונה

שהיתה  היא השני  הצדיק  דרגת  הרי  עליו , שנגזר

שאף  ובהשגחה באמונה בהירות דרגת אותה לו 

אך  לעיר  שנכנס  לפני  ברוה"ק  ההשגחה השיג שלא

את שקיבל מה בכל ברור  השיג בעיר  שהיה אחרי

דשני הענין וזהו העליונה, וההשגחה האמונה אור 

ואנו הארץ, מן  הלחם את  להניף שיש  הלחם
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לחם  שהוא המן  אל הארץ מן  הלחם את מאחדים

האמונה  את  ולראות  להכיר  שנזכה השמים, מן

באותה  הארץ מן הלחם עסקי  כל בתוך וההשגחה

כל  לבנ"י כשירד האמונה הכרת  של ובהירות  דרגה

השמים. מן  הטף לפי  הלחם יום

äöîå  õîç ïéðò øåàéá

 äòåãé [ á בזוה"ק שהק' דףהקושיא תצוה (פר'

ע"ב) אביו,קפ"ג  לרשב"י  ראב"ש 

אוכלים  אנו איך חמור  כ"כ  דבר הוא החמץ דאם

עוד  להקשות להוסיף  ויש  עיי "ש , חמץ השנה כל

לקבלת לבוא היא יצי"מ תכלית  דהרי זה, כעין

דשתיהת אשכחן ובשבועות בשבועות, ורה

בזה  וביאר צ"ב. וזה דייקא, מחמץ היו הלחם

מצה  לתיבת  חמץ תיבת  בין  דהחילוק ידוע דהנה

האות גג עד עולה שהיו "ד  דמצה, ה' באות  הוא

ממצה  ונהיה ח' לאות  ה' מאות נתהפך ועי"ז

בארוכה, ספה"ק  בהרבה מש"כ  עוד וידוע לחמץ,

הגאוה  על ומרמז מורה ועולה התופח שהחמץ

עצמו, את  ומנשא האדם את שמגביה שבלב

תופחת שאינה והמצה לב, גבה כל ה' שתועבת

מורה  בה, שנתנו ממה יותר  מעצמה ומוסיפה

אל  ובטל ומכיר  שיודע הביטול על ומרמזת

מה  וכל כלום, לעשות עצמו  בכח שאין  האמת 

כוחו את בו ומשפיע שנותן ה' מכח הוא בו  שיש

השופע  ורצונו  ה' לכח עצמו  מבטל רק והוא ית',

תוכל  ה' רצון של העליונה שהכוונה כדי  עליו

דרכו. להתגלות 

 ã" åéä  ìòî  ú" ìã  äöîäã 'ä ïéðò øåàéá

øàéáå [â נרמז לה' דהביטול זה ענין דהנה

י ' האות בבחי' הקטנה כידוע (האות 

האותיות ) על מכל מורה הויה דשם י' דאות כידוע

החכמה ביטול )ספי ' - מה - כשהאדם (כח והנה ,

שאין  לה', הביטול בענין  במחשבתו  הרבה עוסק

הבריאה  וכל ה' אור מבלעדי  מציאות  שום

ולשרות להתגלות  יכול וכו', ית ' מאורו  שופעת

יש  דבזה אלא החכמה, מספי ' גבוהים מוחין עליו

עליו שישרו  הגבוהים המוחין  שמרוב חשש 

ממנו ותתבטל מעבודה"י , עי"ז לבסוף יתרפה

מריבוי ויפסיק ודל, ריק שהוא הדלות  הרגשת 

כי לעני "תפילה שבבחי ' בפשטות לה' התפילות 

המצה, של ה' באות נרמז שכ "ז וגו ', יעטוף"

היו "ד  שמעל הדל"ת מאות  מורכבת  (היינו שהיא

דאות בכ"מ וכמש"כ י', מעל  מד' מורכבת ה' דהאות

דהד ' והיינו יוסף , על מרמזת  י' ואות  דוד על מרמזת  ד '

שמביאה  ה' לפני והדלות השפלות  בחי' על  מורה

מורה  והי' וכו', בתחנונים ולתפילות לה' להשתוקקות

להשגת שמביא לה' והביטול  החכמה נקודת ענין על 

לבד המוחין) שהחכמה לעיל המבוארת  הבחי' וזו ,

לשבירה, להביא יכולה ומתגברת כשמתעצמת

לאבד  יכול דחכמה המוחין השגת שמרוב היינו 

בחי ' וזה ה', לפני והשפלות  הדלות הרגשת 

וע"כ  ה', לפני המתועבת וגאוה ההתנשאות

הק' המוחין  לקבל כשהתחלנו יצי "מ בתחי'

יש  שמקודם חמץ, דאכילת החמור  באיסור  נאסרנו 

עד  כ "כ תעלה שלא דהחכמה הי' את לשמור

הביטול  ויתהפך הד ' של הדלות את  שתבטל

על  גדולה שמירה בפסח ועושים לחמץ, דהמצה

לכל  בונים שבזה השמירה המצה את השנה

בה  תהיה שלא החכמה על ששומרת  דהבינה

הנ"ל. שבירה

 çñôä âçá  äàìã ìåèéá ïéðò øåàéá

 ìàùå [ãבדברי והלא התלמידים מן  אחד 

יש  הפסח שבימי מבואר האריז "ל

לאה, של המוחין  את ואין רחל של המוחין את  רק 

בחכמה  שורשה שרחל במקו"א מורינו ביאר והלא

בבינה שורשה ו"כונן ולאה ברתא, יסד אבא (בבחי'

ואכמ"ל ) בתבונה" האריז"ל שמים מדברי  חזינן  וא"כ

ואיך  דהחכמה, המוחין בחי' את  רק  יש שבפסח

על  שמירה לעשות הוא הפסח ענין  שכל פה מבאר

היא  החכמה על השמירה בפשטות  והלא החכמה
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דהבינה האור במוחין על  השומר הכלי (שהיא

ששרשם דהחכמה) דלאה מוחין מתבטל בפסח והרי

בפסח  המתבטלת  שלאה מורינו ותירץ בבינה,

לאה, של המות מרירות  בחי ' שהוא לאה, דיני  היינו 

רחל  על שמירה לאה נעשית בפסח אדרבא אלא

על  השמירה שהם פסח של החומרות כל סוד שהוא

ואף  כלל, מיתה בחי ' של מרירות  בהם ואין רחל,

דרור  דמור בסוד  נעשה הצדיקהמרור מרדכי (ובסוד 

.ואכמ"ל )

íäéìò äìâðå äðåò íçì ––––  äöîã  íéðéðòä 'á

íìàâå ä" îî

 åäæå [ ä שהיא המצה בפסח אוכלים שאנו  מה

שאומרים  וכמו דייקא, עוני לחם

רומזת שהמצה וכו ', עניא לחמא ה"א בהגדש "פ

א' שמצד ביחד, הענינים ב' על מחתא בחדא

אבותינו של בציקם הספיק שלא על המצה מרמזת 

וגאלם, הקב"ה ממ"ה עליהם שנגלה עד להחמיץ

החכמה  אור  בבחי' גדול אור עליהם שהאיר  ע"י 

שאכלו עוני  הלחם על המצה מורה ומאידך הגדול,

שומרים  שאנו  והיינו וכו ', במצרים אבותינו

שקבלנו, דהחכמה הגדול האור את  המצה באכילת 

ואנו והעוני , הדל"ת  בחי' את החכמה תבטל שלא

ובנינו אנו הרי  עצמינו  שמצד  מחתא בחדא זוכרים

שם  שאכלנו במצרים לפרעה היינו  משועבדים וכו '

אכלו די  עניא לחמא הא שבבחי' עוני לחם

לשמור  זוכים שאנו  ובזה וכו ', במצרים אבהתנא

ונשמרים  נזהרים שאנו  ע"י  בקדושה החכמה את 

המצה  ואוכלים בפסח חמץ שמץ חשש מכל

מקבלים ב  אנו  שעי "ז  הפסח ימי  כל במשך  קדושה

עי"ז  יכולים ובשמירה, בקדושה החכמה אור את 

ה"א  מאות הארה ולקבל לעלות  אח"כ לזכות

יוסף  שאמר  זרע" לכם "הא [שבבחי ' דעתיקא

בשלימות החכמה לספי ' המרכבה שבבחי' הצדיק

כמש "כ  שבעתיק  החכמה לשורש  שעלה עד

במקו"א]. בארוכה

ìò æîøî (äðùä ìëãå)  úåòåáùä âçã  õîç

ä"áå÷ã äùåã÷ã  äåàâäå  ùéäì  äáëøî

 äæáå [ å כבר יכולים הפסח שאחרי  מה מובן

החימוץ  ששם המקום אל להגיע

בחי ' על מורה אינו  החמץ של והתפיחה

המה  שבנ"י אלא הנברא, של והגאוה ההתנשאות

בשבועות ולכן  השי "ת, של האמיתי  להיש  מרכבה

שתיקנו שאחרי  דייקא, מחמץ הלחם שתי מביאים

תסתור  שלא באופן  החכמה בחי ' את  ושמרו

של  והשפלות  הדלות  הרגשת  את  החכמה ותבטל

אור  את לחזק כבר יכולים עצמו , מצד  הנברא

הגמור  אין  לבחי ' הנברא שיהפך  עד כ "כ החכמה

ששם  יומין  דעתיק  מכתר הארה עליו ותשרה

העולמים" לחי  והגדולה "הגאוה בבחי ' היא הגאוה

וע"כ  כל, על המתגאה גאה" גאה "כי ובבחי'

הגאוה  על שמורה דייקא בחמץ המצוה בשבועות

חמץ) באכילת  השנה כל מותרים בנ "י כל שבאמת(וכן ,

ג"פ  בגימ' הוא שלח"ם הלחם, ע"ש  נקרא חמץ כל

דהחכמה, גבוהים שורשים ג' על שמרמז  הוי"ה,

החכמה, אור  קבלת  בתחילת שבפסח אחרי  שעתה

הדלות בצירוף  שתישאר  בקדושה אותה שמרנו 

השנה כל יכולים בשבועות )כנ"ל, ע"י(ובפרט לעלות 

הגמור  האין  מתאחד שבכתר הכתר, אל החכמה

שבבחי ' השי "ת, של האמיתי היש עם דהנאצל

הוי "ה  ג"פ  בו  יש א' שמצד  השנה כל של הלחם

החכמה) חימוץ (שבבחי' ג"כ  בו יש שני ומצד ,

גאוה  שבבחי' דהשי "ת האמיתי היש על שמורה

הנ"ל. גבוה איחוד בחי ' והיינו ויש ,

 àåäù  úåòåáùä âçáù íçìä éúù  úâøã ïéðòá

ì" úòìã ãåçéä 'éçáá

øáéã [æ ענינה שמופיע הלחם שתי  מענין

צ"ה  מס ' שכידוע צה, בדף  במנחות 

שהיחוד  מצדיקים כידוע דלעת"ל, היחוד על מרמז 

צ"ה, שבגימ' "יהי "ה-אדנ"י " יחוד  הוא דלעת"ל

כברזל  שקשה אדם קושיא הקשה בגמ', שם ואי'

ת"ח  כל  ע"א ז דף תענית  הגמ' לדברי תוס' שם (ומציין
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אינ כברזל  קשה ת"ח)שאינו המעלה ו זאת מה ופי' ,

שדבוק  אדם על שהכוונה כברזל, הקשה אדם של

כידוע  'ברזל' בכינוי נתכנית שהשכינה בשכינה,

ל'אה, ז'לפה ר 'חל ב'להה ר "ת  שברז "ל מהאריז"ל

מרכבה  שהיה אע"ה, יעקב של נשותיו  ארבע

עוה"ז  של בנסיונות לעמוד שכדי  הק ', לשכינה

היינו מימות' הזיבן  את 'לעבור  הסיפו "מ ובלשון 

וקשיים, נסיונות הרבה בו שיש העולם את  לעבור 

וע"י הברזל, שהיא הק' להשכינה דבוק להיות  צריך

כעמודא  עלמא בהאי "תקיף  להיות  כח מקבלים זה

פ"ו)דפרזלא" האהבה שער בר"ח הובא זוה"ק  .(כלשון

 é" ùø éøáã  ìò 'ìæøáë  äù÷  íãà' úéùå÷

 àìù íçìä éúù úéôàá  åæøãæð íéðäëäù

åöéîçé

 äðäå [ç ולחם הלחם שתי שאת במשנה שם אי '

רב  ומפרש  בפנים, אופים היו הפנים

ממש , עזרה במקום הכוונה דאין היו אשי  (שבזה

ואפייתן  שרת, בכלי מתקדשים היו שהלא בלינה נפסלים

ועיו"ט) מע"ש  במקום היתה הכוונה בפנים אלא ,

בזריזות אותם יעשו  זריזים שהם שהכהנים זריזין 

נוב"י  בשו "ת ואי' יחמיצו, טו)שלא סי' (חאו"ח

הגאון  ה"ה כברזל, קשה שהוא אדם לו  שהקשה

חדש ', ה'אור  בעל זצ"ל מקעלין קאליר  אלעזר  רבי

היו הלחם השני  דהלא תמוהים הדברים  שלכאו '

שלא  כדי  בזריזות  לאפותם צריך מה וא"כ חמץ,

כי יחמיצו, רש "י, דברי על  היא הקושיא שעיקר (עיי"ש 

באופ"א, הכוונה ולפרש לדחוק  אפ"ל  היה הגמ' בדברי

שכן  מוכח רש "י בדברי אך החת "ס, בדברי וכדלקמן

פשט פירש ) ע"פ תירוץ לו שאין הנוב"י , לו  וכתב ,

הקושיא  חומר  שלפי  אלא זו  חזקה קושיא לתרץ

הוכרחתי כטועה רש "י  עינינו למאור  לשוות שלא

שני עם שהתנהגו דיחוי , בדרך שעה לפי לתרץ

בין  לחלק  שלא המנחות שאר  עם כמו הלחם

מצה, באות  כולם המנחות ושאר  היות המנחות,

עמה  התנהגו חמץ שבאים הלחם בשתי  גם ע"כ

בחת"ס [ועי' מצה, הם קכה כאילו סי' חאו"ח (שו"ת 

ע"א) קלא דף  לשבת  הנוב"יובחי' תי ' על שכותב ,

להוכיח  מאריך  אלא כלום, תירץ לא שממש 

לחם  על אלא קאי  לא שם הגמ' דברי  כל שמעיקרא

בפנים  אפייתם שהיתה הלחם שתי אך  הפנים,

במשנה) ממש (כדאי' בפנים אפייתם שהיתה או 

הקודש, כמו במקום לינה פסול של החשש אין (שבהם

בחוץ בלחה"פ) נעשים היו הלחם שתי  שאף או ,

הזריזים  הכהנים שיהיו כדי זריזים, במקום

קשה, לא רש "י  על ומ"מ היטב, אותה מחמיצים

על  רק  קאי  לחמץ שלא רש"י שכתב מה דכל

לחה"פ ].

- ' íéáòá åãøéù íéèéç' ' îâä úéòáéà øåàéá

äðùä ìë  õîç ïéðòá ÷"äåæä 'éá ô" ò

øàéáå [è בהקדם פנימיות, ע"פ  הענין  מורינו 

בגמ' ע"ב)האיבעיא סט (מנחות

הלחם, לשתי הם כשרים האם בעבים שירדו חיטים

הכוונה  הלחם בשתי  דכתיב 'מושבותיכם' האם

השמים  מן חיטים וא"כ  חו "ל, מחיטי יבואו שלא

הכוונה  מ'מושבותיכם' או  מחו "ל, שאינם כשרים

מן  וחיטים דווקא, ישראל ארץ מחיטי  שיבואו

אינם  עדיין עליון , ממקום שמגיעים אף השמים

מארץ  הבאים חיטים קדושת לדרגת מגיעים

בתיקו. הגמ' ונשארת ישראל.

øåàéáäå ע"פ הוא פנימיות, ע"פ זו  באיבעיא

שמעון  ב"ר אליעזר  ר' שהקשה מה

רשב"י בדרוה"פ לאביו האריז"ל  רבינו גי' הוא (כן

ע"א  מ דף  בא פר' בזוה"ק ולפנינו טו"ד, פא דף דף  דרוש

לר"ש ) ר"י קושית על הוא מרמז בפסח חמץ דאם ,

כל  אותו אוכלים איך  א"כ  וסט"א, וע"ז  יצה"ר 

הזוה"ק בזה דן  אריכות וביתר  דףהשנה, (תצוה

העשויותקפג ) שבועות  של הלחם שתי  על שמקשה

לקבל  בנ"י זכו בשבועות אדרבא, דהלא מחמץ,

בתורה, שעוסק  מי  אלא חורין  בן לך ואין  התורה,

וא"כ  מיצה"ר, חורין בני התורה ע"י בנ"י שנהיים
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מחמץ  העשויה מנחה מביאים בשבועות דוקא איך 

יצה"ר , על המרמז 

õøúîå בן לו שהיה למלך במשל הזוה"ק  שם

משתוקק  היה אחד יום ונחלה, יחיד

החולה)לאכול אל  המסוכנים בן (מאכלים יאכל אמרו 

שיאכל  וטרם רפואה, מאכלי  רק  המלך  של

מזון  שום ימצא ולא יראה לא ויתרפא הרפואות 

ההיא  הרפואה שאכל כיון  בבית, אחר  ומאכל

מחליו) כל (והתרפא יאכל ואילך  מכאן המלך אמר 

ישראל  כשיצאו כך  לו , להזיק  יוכל ולא שרוצה מה

האמונה, של והסוד  העיקר  יודעים היו לא ממצרים,

ולא אמ  המצה, של רפואה בנ"י  יטעמו  הקב"ה ר

כיון  החמץ, שהוא אחר  מאכל בביתם אז יראה

ולדעת לבא וזכו הרפואה שהיא המצה שאכלו 

ראוי והלאה מכאן הקב"ה אמר האמונה, בסוד

להזיקם, עוד  יכול אינו  כי אותו  ויאכלו  חמץ להם

עד  יותר , החמץ שמתעלה השבועות  בחג וכ "ש

המזבח ע"ג שנשרף  קרבן בחי' ממנו  (והיינו שנהיה

שתי  עם הבאים המזבח אש  על הנשרפים הכבשים שע"י

המזבח) ע"ג נשרפים עצמם הם כאילו נחשב ,הלחם

ברפואת בנ"י מתדבקים זה שביום מחמת  שזהו 

החמץ נתקן ועי"ז היצה"ר)התורה, לגמרי(שהוא

כנ"ל  במקדש ולבא להתעלות  אף ראוי  שהוא עד

הזוה"ק . עכתו"ד

 úåòåáùáå - äùåã÷ì  òééñî  äðùä ìëá  õîç

äùåã÷ä ìà çøëåîå õåçð

ïðéæçå [ é כל במשך  שהחמץ הזוה"ק מדברי 

מבחי ' ויוצא מתמתק השנה ימות 

חדוותא  של בחי ' שמביא הקדושה, אל ומסייע הרע

לפלפולא  וההתלהבות  הכח שמביא דשמעתתא,

בזוה"ק כדאי ' ע"א)דאורייתא, קלח דף תולדות  (פר'

כל  ולכן  דשמעתא. חדוותא הי' לא היצה"ר  שלולי 

נתרפאו שכבר ע"י בחמץ, בנ"י  מותרים השנה

הקדושה, אל למסייע החמץ להם ונהפך  בפסח,

את בנ"י בו  שקיבלו הק' שבועות בחג ובפרט

יותר . החמץ מתעלה ואז  התורה

äðäå החמץ השנה ימות  שבכל מהזוה"ק משמע

כבר, מזיק  לחדוותא אינו הוא מסייע (ואף 

מוכרחדשמעתתא) הוא אין ואפשר אך (שמותר

חמץ) ללא השנה ימות כל  נתקן לחיות בשבועות אך

להביא  שחיוב ונחוץ, מוכרח שהוא עד כ"כ  החמץ

מחמץ. דוקא בביהמ"ק הלחם שתי

íéáòá åãøéù  íéèéçã 'éòáéàä  úåîéðô øåàéá

åà àéôëúà øãâá éåä  úåòåáùá õîç íà

 àëôàúä

àìà [àéדשתי החמץ האם לחקור יש  שבזה

שנכנע  אתכפיא בגדר  הוא הלחם

כ"כ  הטוב תחת  מרכבה לגמרי  בבחי' שנהיה (עד

להביאו) ומוכרחים אתאפכא להטוב בגדר  שהוא או ,

לפרש  יש  וזה טוב, עצמו להיות ממש  שנתהפך 

מן  שירדו  חיטין  לגבי בגמ' האיבעיא פנימיות שזהו 

הלחם, שתי  מהם להביא אפשר  האם השמים

מחיטים  דוקא להיות צריכים הלחם השתי  שהנה

שבכוחה  השכינה על מרמז שאר"י אר "י , של

רביז"ל וכדברי  לטוב, הרע את  תורה להפוך (לקו"מ

הופכתקכט) שאר"י יושביה, אוכלת  ארץ עה"פ

כמו כאר"י, קדושה להיות  בה היושבים מהות

נאמר  ואם האדם, למהות ונהיה שמתעכל מאכל

לטוב, ממש החמץ שיתהפך  הלחם בשתי  שבעינן

אך  ממש , אר"י מגידולי  החיטים שיהיו  בעינן  לזה

בחי ' יהיה הלחם דשתי שהחמץ בכך  שדי  נימא אי 

צריך  ואין להטוב, נכפפים שיהיו היינו, אתכפיא,

החיטים  יהיו  אם אף  כשרים לזה אתהפכא, לבחי '

החמץ  שרק  הרע, יצא מהם שגם השמים, מן

עבודת כלפי הרע בבחי' הוא לארץ שבחוץ

וע"כ  רע בבחי' אינו  שבעבים החמץ אך ביהמ"ק ),

הלחם. לשתי  מותר  בני הא כל  מותרים שבחו"ל (אף

ביהמ"ק לגבי מ"מ השנה, ימות  בכל  חמץ לאכול חו"ל

חו"ל של  החמץ בכח אין יותר, מזוכך  להיות צריך ששם

הוא  הנ"ל וביאור לטוב, טפל  להיות  אפי' או להתהפך 

חיטים  על  קאי הגמ' דדברי שמפרש  דרש"י אליבא

לר"ת וקשה וז"ל תוס' שם ומקשה מהאוקיינוס, שנבלעו
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שהיו  בשביל  הלחם לשתי הותרו וכי לארץ מחוצה דאי

וכי  מאר"י ואי וליכא, בעינן ממושבותיכם מ"מ בעבים

רש"י  שיטת לתרץ ויש עכ"ל, וכו', כך  ידי על הן נאסרין

וע"ז  הרע, בבחי' שהיא בחו"ל, שגדלו בחיטים דמיירי

כנ "ל אתכפיא בחי' מספיק  האם כנ "ל  דגמ' האיבעיא

שבעינן  או לעבים, שעלה ע"י דחו"ל  הרע ונכפה שנכפף

באר"י  החיטים שגדלים ע"י דוקא שזהו אתהפכא בחי'

כח  מקבליםה ישראל ארץ בתוך  שבגדילתם דוקא,

ממש. טוב למהות להתהפך

æ"òå דלא באיבעיא בתיקו , הגמ' נשארה

הרמח"ל מדברי כידוע (קלח איפשטא,

פ"ו) פתח חכמה הם פתחי שבקדושה, הספיקות  שכל

אמת הם הצדדים ששני  דעתיק, ספיקות בבחי '

לטוב  מתהפך אינו שהחמץ דרגה שיש  היינו ונכון ,

לגמרי מתהפך  שהחמץ מזו  גבוהה דרגה ויש ממש,

לטוב.

 øúëá  íéùîùî  íäéðù  úâøã ùé  íàä øåàéá

 úåòåáùä âçá 'à

 äæáå [ áéהאריז "ל רבינו מש"כ  (שער יתפרש

טו"ב) 112 עמ' פ"ב הירח מיעוט ל"ו

הדרגה  הגלות  בימות  מצאנו לא שמעולם

אחד , בכתר משתמשים מלכים ב' של העליונה

היו לא זו לדרגה ראשון בבית אף  זכינו שאילו 

עוד , כלל בנו לשלוט ולשון  אומה שום יכולים

ברש"ש  ואילו  לעת "ל, רק  תהיה זו לז ודרגה (דף 

השבועותע"א) שבחג שכתב פלא דבר  מצאנו 

נתעלה  שהנוק ' שוים, וכתרה כתרו לבחי' זוכים

הז"א, עם ממש  שמשתווה עד  (וודאי בשבועות 

האריז"ל מדברי לדבריו נעלם מקור איזה להרש "ש  היה

לנו) ידוע הנ"ל,שאינו ע"פ הדברים וביאור  ,

החמץ  אל להתייחס  איך דרגות ב' יש  שאמנם

שאין  א' דרגה בשבועות, הבאים הלחם שבשתי

בשבועות אפי ' ובזה לטוב, ממש מתהפך  החמץ

ב' ודרגה שוים, וכתרה כתרו  להיות זוכים אין 

לטוב  מתהפך שהחמץ ממנה, וגבוהה נעלמת 

כ "כ  המלכות  שמתעלית  הבחי' היא ממש,

וכתרה  כתרו  לבחי' להגיע שזוכה עד  בשבועות

הרש"ש . כדברי  שוים

 õéîçäì àìù  íéøäæð åìéàëù é"áåðä øåàéá

'éçáì úåéîéðôá êôäúðù æîøì  íçìä éúù

äöî

øåæçðå [âéתירוצו פנימיות  לפרש  דיש  לעניננו,

עם  שהתנהגו  שמפרש  הנוב"י , של

אפיית במקום אותה שאפו  מצה, כדין הלחם ב'

כדי יחמיץ שלא שיזדרזו זריזין ובמקום המצה,

את לגמרי  דוחה והחת"ס המנחות, בין  לחלק  שלא

חמץ, הלחם שתי כבר  שהיו דכיון  (משעתדבריו,

וכו') להתנהג הלישה ותמוה זר  דבר אנו  עושים איך

פשט  ע"פ  ואמנם מצה, היתה כאילו  באפייתה

ע"פ  לפרשם יש  אך הנוב"י , דברי מובנים אין  לכאו'

ב' של שהחמץ שכיון  הנ"ל, טעם מחמת  פנימיות 

לגמרי שנכלל עד  כ"כ  גבוהה בקדושה עולה הלחם

ממש, כמצה ונהיה בבחי'בטוב, שף  דרגה (ויש 

כנ "ל ) היתה אתהפכא כאילו  עמה להתנהג יש  ,

שלא  כדי כאילו זריזין  במקום אותה לאפות  מצה,

מרמזים  שבזה בעצם, חמץ שהיא אף תחמיץ,

עד  כ"כ  והיצה"ר החמץ מתמתק שבשבועות 

כדין  עמו  להתנהג יש  וע"כ  טוב, היצר כמו  שנהיה

מצה.

 úøåúì äìâðä úøåú  úàååùä æîøð  äæ øåàéáá

 ãåçé 'éçá  ì"ðä ïîæã ãåçé 'éçá àåäù øúñðä

ì" úòìã

æ"ëå [ãé,צה דף שבמנחות  הגמ' בדברי  מרומז

דלעת"ל, היחוד  על מרמז  זה שכנ"ל

התנוצצות הארת בחי ' ישנה השבועות  שבחג

לי'ה, נתעלה הזו"ן, שהוא שהו'ה דלעת "ל, היחוד

היחוד  על מרמז  שזה ליהי'ה, נתעלה הוי'ה ושם

הנ"ל  הגמ' בדברי  נרמז  וכן  שוים, וכתרה דכתרו 

ע"פ  אלא לפרשו שא"א כ "כ מתעלה שהנגלה
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אין  שלדבריו הנוב"י  על וכמש"כ  התורה, פנימיות 

רק  הוא בדבריו היחידי והביאור  פשט, פי  על ביאור

שהנגלה  נרמז שבזה וכנ"ל, התורה פנימיות ע"פ

בחי ' עם ומשתווה נתעלה הנוק ' בבחי' שהוא

הלחם  שתי  של סוד  שזה הז"א, בבחי ' שהוא הנסתר

של  הלחמים שתי  שמשתוים השבועות, שבחג

בשבועות וכן והמצה, החמץ ונסתר , נגלה תורה,

שחיבר  המע"ה, דוד אדונינו  של דהילולא יומא הוא

שוה  בחי' ג"כ  וזה כאחד , ותפילה תורה בתורתו 

היחוד  על מרמז  זה שכל הנ"ל, לכתרה כתרו

מן  יפקון שבשבועות זה, ביום שמתעורר דלעת"ל

ברחמי  כא)גלותא תיקון בב"א.(תיקו"ז ,

úåòåáù  ìéì ïå÷éú  ïéðò

 ãåòå)  úåòåáù  ìéìá úåéðùî ãåîéì ïéðòá

(ò" îøäî íéùåãéç

øáéã [ à בליל המשניות  לימוד מענין  בקצרה

ברקת שהטור שאף  שמצא שבועות

שאז  שבועות  בליל המשניות לימוד  כידוע אוסר

הרה"ק  רבינו וגם וכו' במטרוניתא היחוד זמן 

שנתפרסם  עתה מ"מ דעתו עפ "י  אוסר מקאמרנער

קרוב  יותר הרמ"ע שנחשב מפאנו  הרמ"ע כתבי 

האריז "ל אותו לדעת  שלימד  סרוג  מהר"י הם (שדבריו

תלמיד שהיה אף ברקת  הטור משא"כ  האר"י דעת

עצמו) דעת  הרבה כותב מ"מ והרמ"ע המוהרח"ו

א"כ  שבועות , ליל בתיקון המשניות  לימוד מעתיק

בו חוזר  היה מקאמארנא הרה"ק  שגם מסתבר

מתרץ  הרי  אגב [ובדרך וצ"ע. הזה, מאיסורו 

בה  שנשאר  הקושיא את שם מפאנו  הרמ"ע

שהיו הזוה"ק  של הפלא דברי  על בצ"ע המהרח"ו

מתרץ  והרמ"ע המזבח, על הלחם שני את מעלים

ללכת שיש  שם כותב וכן עיי"ש, הקושיא, שם

עלוה"ש  לפני שעה רבע שבועות  ליל להמקוה

במהרח"ו]. כן  מפורש שאין

ìéì ïå÷éúá "ïéøé÷é  íéìéîá ïéøúë ïåäì ãéáòð"

íéðôåà 'áá  úåòåáù

 äòùá [ á אזמר" הזמר  המסובים שניגנו 

האריז "ל, מרבינו בשבחין"

"נעבד  לתיבות  במילין (נעטר)כשהגיעו כתרין להון 

הווארט  את והזכיר  הזמר  מורינו  הפסיק  יקירין ",

משינווא יחזקאל הדברי לשבת )של יחזקאל  (בדברי

וכבידות  קושי מלשון  כבדים"דיקירין  משה ("וידי

יקרין) יב"ע תיבותתרגם אמירת  שכאשר  והיינו ,

ובכבידות בקושי הולכת  והתורה התפילה

הקושי, למרות כראוי  לאמרן ומתחזקים ומתאמצים

כתרים  נקשרים שאומר ותיבה תיבה מכל אזי

מסי"נלבוכ"ע בבחי' היא וההתחזקות (שההתאמצות

הכתר) ספי' .שכנגד

øîàå לחג במיוחד שייך זה שווארט מורינו

שבועות ליל תיקון  דבאמירת  השבועות,

מהאריז"ל כדאי' דהזו"ן הכתרים (שעה"כמשלימים

לשבועות ) קושידרוש  יש  בנ"א להרבה והנה ,

וכשמתאמצים  שבועות , ליל תיקון  באמירת 

בודאי האריז"ל, כתקנת לאמרו ומתחזקים

ומשלימים  לבוכ "ע כתרים מילה בכל שפועלים

דהזו "ן . הכתרים

íéðåéìò úåøåàáå  ÷ùçá úåòåáù  ìéì ïå÷éú

 øòöå  äòéâéá  äúøéîàî àôéãò

ãåò [â,מעולה יותר באופן מורינו פירש

יוקר  לשון כפשוטו , היינו דיקירין 

מתיקון  תיבה שכל שזוכה שמי כלומר וחשיבות ,

מאוד , עד  אצלו היא וחשובה יקרה שבועות ליל

והתעלות דבקות של אורות  בה מאיר  והוא

יקירין  מילין שבאותם בודאי  נעלית , ה' וקירבת 

פועל  הקדושים המוחין בהארת  הנאמרים

דעבודה"י יותר , נעלה באופן הכתרים השלמת
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מעולה, עבודה היא קדושים ובמוחין  בחשק 

יגיעה  מתוך  מעבודה"י פחותה שאינה ובודאי

ומעין  ממנה. ונעלית  גבוהה היא ואדרבה וצער 

הידועים הט"ז  כה)דברי  סי' (תהילים עה"פ (אה"ע

ב) שבתקכז, מאחרי  קום משכימי  לכם "שוא

"יש  וז"ל שנא" לידידו  יתן כן  העצבים לחם אוכלי 

בתורה  ועוסקים מעיניהם שינה מנדדין ת "ח

להם  שיהיה כדי הרבה שישנים ת"ח ויש הרבה,

י ובאמת בתורה, לעסוק  לב וזריזות חזק וכלוכח

בשתי ועוסק מצטער  שזה מה אחת  בשעה ללמוד 

ע"כ  בשוה, שכר להם יש שניהם ובודאי שעות ,

שאתם  לכם בחנם דהיינו לכם' 'שוא אמר

בלילה  שבת ומאחרי בבוקר ומשכימים מצטערים

לידידו ה' יתן 'כן כי בחינם, זה שנתם, וממעטים

מוחו שיחזק כדי הרבה שישן  מי  דהיינו  שנה',

אותו כמו  בתורה חלקו הקב"ה לו נותן  בתורה

אחר  הולך  הכל כי  עצמו , ומצער  בשינה שממעט

עכ "ל. המחשבה"

 êéøàå  ÷éúò –––– íéøúëä 'áã ãåñ

 ùøåùáå [ãהללו הבחינות ב' העליון

ב' בבחי ' הן בעבודה"י 

ב' בחינות  שהם ואריך , עתיק  שבכתר , הבחינות 

שורש  הוא דאריך במ"ת, בנ"י שקיבלו  הכתרים

העבודה  בחי' משתלשלת  וממנה במסי"נ העבודה

ובעמל הבינה)ביגיעה עבודת הוא (בחי' ועתיק  ,

התענוגים ה'")שורש על  תתענג  וממנה ("אז

ובמוחין  ועונג באור עבודה"י  בחי ' משתלשלת

החכמה) אור שכר (בחי' יש דלשניהם הט"ז ומש"כ  ,

ב' ובבחי ' הכתרים השואת  בבחי' הוא בשוה

שוים)החצוצרות  צורות חצאי שבפנימיות(ב' שאף  ,

גבוהה  והחכמה מאריך  גבוה עתיק ובהעלם

זל"ז  אותם משוים בגלוי אך  (ולפעמים מהבינה,

בראש "מי ובבחי' אריך  מעלת יותר מגלים בחיצוניות

ושורש מאריך , דוד בן משיח (ששורש בראש" ישי בן

ואכמ"ל ) מעתיק, ].מב"י

 úåòåáù ìéì ïå÷éú  úîìùä

øçà [ ä שלא התלמידים א' אמר רבא קדושא

שבועות, ליל תיקון אמירת  עדיין סיים

היה  זי "ע הרש"ב אדמו "ר  שכ "ק מורינו לו  ואמר 

השני, יו"ט בליל גם הימים בב' ל"ש  התיקון  אומר 

והיה  התיקון , לגמור  מספיק היה שלא אלא

והיה  השבועות חג אחר  באמירתו  ממשיך

תמוז -אב, בחדשי לנפוש  יוצא כשהי ' רק  מסיימם

מדברי הוא ההשלמה ענין שמקור וביאר

שכיון  תפילה זמן לגבי  הידועים, הק ' הבעש"ט

ושם  אח"כ, להמשיך אפשר בזמנה שמתחילים

לחוש  יש ולכתחילה הפוסקים במחל' תלוי הדבר 

מודה  הק' הבעש "ט גם כי  בזה, החולקים לדברי 

אך  הפוסקים. כהכרעת בזה לנהוג יש  דלכתחילה

ודאי בזה רוחני, ותיקון  מנהג רק שהוא בעניננו

מרא  שהוא הק' הבעש "ט כדברי להלכה נקטינן

בליל שהתחיל שכיון העולמות, כל חג דתיקון 

כך  אחר אף  ולגמור להשלים יכול  השבועות

וכנ"ל.

 ïå÷éúä  ìë  íééñì ìåëé  åðéàù éîì äöòä

êà [å להתאמץ יש  התנ"ך  לימוד  שלגבי  אמר

שבועות, בליל לגמרם האפשר  ככל

שבתיקון) הלימודים שאר אח"כ  אמר (וישלים וע"ז ,

והמלאכה  קצר שהלילה שרואה שמי  חידוש 

ויאמר  יקצר  בלילה התנ"ך  לסיים יוכל ולא מרובה,

בתורה, פרשה שבכל אחרון  ופסוק  ראשון פסוק רק 

נביא, לילובכל אחר בשלימות שוב שיאמרם (וכדאי

כנ "ל ) השלמה בתורת  לומר שבועות , שיכול מי אמנם ,

דרך  על יסמוך  לא וכסדרו , בשלימות התיקון כל

מדעתנו, חדשות  דרכים להמציא לנו שאין הנ"ל

שזה  ואמר  כזאת , דרך  ספה"ק בשום כן  מובא שאין

'חכמות ' לעשות  שאין רביז "ל שאמר  מה בבחי '

בשו "א  ביכלתו  ואין אנוס שהוא מי ורק בעבודה"י 

כן , לעשות  עבורו  להקל יש באמירה, להרבות 

שיאמר  תפסת', לא מרובה 'תפסת  בבחי ' שהוא

הנ"ל. באופן  לכה"פ 



השבועות  חג על דא"ח סהליקוט

úåòåáùä âç úìòî

 àåä ,'éì÷ä úèéìù  åá ïéà øîåòì á" î  íåé

 éðá é"ðá  åéäðù úòä - úåòåáùã è" åé  úìçúä

 ø" äöéî ïéøåç

 àúéà [ à היום של דספירה שלמה, מדרש  בספר

גדול  יום הוא לעומר ] מ"ב יום [היינו 

וביאר  זה. ביום לקלי ' אחיזה שום בו  ואין ונורא,

בעץ  דאיתא מה לפי  הוא כוונתו דפשטות  מורינו

יג )חיים פרק  אריך] [שער יג ענין (שער ונבאר וז "ל: ,

נ' ענין  כי  נודע הנה הב'. הפן  יובן וממנו א', הפן 

הנ"ל, מ"ב ענין  שהוא לפי בבינה, שיש  שערים

מ"ב  שבהם שמות ז' שהוא ולפי  בבינה, שיש

נ' שער  ויש  מ"ט, הרי  עצמן שמות ז ' ועם אותיות ,

נ' הרי  שבהם. עליון כתר והוא המ"ט, כל הכולל

אם  תתמה אל ובזה כ"ב. תיקון כנזכר  בינה, שערי 

בט"ס  הם המ"ט וכל כתר , לבדו  הוא הנ' שער 

כל  כולל הוא הרי  כי - עליון כתר והנ' אחרות ,

שערים והנה (כולם)המ"ט פרטי. שער  חלק ואינו  ,

אשר  שמות, הז ' כללות בענין  עתה נדבר לא

מ"ב עמהם בשם נדבר  אבל נ'; הכולל ועם מ"ט הם

שערים. מ"ב והם אותיות, מ"ב שם שהוא עצמו ,

והנה  שערים. מ"ב הכוללים י"ס אל נחלקים והנה

שער (עליון)כתר שהוא העליון , שער הוא שבהם

ט"ס  אמנם שערים; המ"ב כל הכולל המ"ב,

המ"ב  כל כוללת  מהם ספי' כל אין  - תחתונים

שערים  המ"א כל כוללת מהם ספי ' כל רק שערים,

עכ "ל. לבד .

éøä כתר בחי' א', בחי': שלשה דיש מבואר

השבע  יש  ואח"כ  מ"ב; ביום כבר שנגמר

עליון , כתר  יש ואח"כ מ"ט; ביום שהוא כוללים

לנו הרי דשבועות. ביו"ט שהוא  הנ', ביום שהוא

מ"ב  ביום כבר העומר ספירות  גמר של ענין דיש

של  והתחלה הכנה כבר והוא הכוללים]. [בלי 

חורין  בני ישראל נעשו  השבועות [שבחג שבועות

המות  בשמו"ר ממלאך  כמבואר חוטאין, היו לא (אם

כ ) כג , כשיטת],משפטים אינו דכ"ז מורינו אמר (ואמנם

ואכמ"ל ) לז, דף  בנה"ש  .הרש"ש

 çéùîä úàéáì  ìâåñî  íåé àåä  úåòåáù

äðäå [ á הזוהר בתיקוני  כא)איתא (תיקון

משיח  ביאת  זמן הוא דשבועות 

השנהé צדקנו ראש  במסכת דמבואר ואפי' (יא .

יש ע"א) הרי  ליגאל,- עתידין ובניסן נגאלו  דבניסן 

הגאולה, התחלת יהיה דפסח דיו"ט דהיינו לומר 

[ובודאי דשבועות ביו "ט יהיה משיח ביאת וגמר 

כוונת אלא שיבא, יום בכל לו  אחכה לקיים צריך

מאוד  מסוגל יום הוא דשבועות  דיו"ט הזוהר

מ"ב  יום שהוא היום והנה צדקנו ]. משיח לביאת

כבר  הוא הרי שלמה המדרש  ולפי לעומר ,

הזה  היום גם לכן שבועות,- יו "ט של ההתחלה

שבת הוא שהיום ולמרות  משיח; לביאת מסוגל

השבת, ביום בא משיח דאין חז"ל לנו  ואמרו  קודש ,

אייבשיץ  יהנותן ר ' הרבי  הרה"ק  כתב כבר הרי

_________________________

ד י. דמשה בזכותא יפקון ובשבועות א', עמוד נה בדף לירושלם,וז "ל, ויתכנשון תורה, ספר לון וגלי רחמי, תורה מתן איהו

שופ"ר  זמנא בההוא לשכינתא. קנו ירושלם קנו מאן קנו,- יעיר כנשר וביה בנוי, על ורחמי הרשעה, מלכות היבשה ותראה

החסדים  מכל קטנתי ביה דאתמר דההוא מזרעא דאינון וישראל דעלמא, דאומין ממשלה אתהפך  קט "ן, זקף  קדמ "א מהופ"ך 

דאיהו  דאמצעיתא עמודא דדרגיה משה לימין דמוליך בגין גלותא, מן אסתלקו בימינא גדו"ל, זק"ף ביה ואתמר ואזדקף , אסתלק

וברחמים  לקיימא בגינייהו, וטרח  בינוניים, על אפים ארך דאיהו הוא בריך  קודשא מאריך  ביה טרח "א, מארי"ך וביה שבועות .

אז  זמנא בההיא פסח. דהיינו לימינא דאזיל בשבועות , ידיה על אורייתא דאתייהיב דההוא ידא על יפקון וביה אקבצך . גדולים

ישראל  נפקו כד דקדמיתא כגוונא יקר ענני בשבעה ואסתחר בממוניה.- שלם בגופיה, שלם שלם, יעקב ויבא ובסכות משה, ישיר

עכ"ל. וגומר. מצרים מארץ צאתך כימי לקיים ממצרים,



לנפשך  חכמה דעה סו 

ק"י)זיע"א סי' משיח (פלתי כאשר רק  הוא זה דכל ,

'אחישנה', בבחי' יבא כשמשיח אבל 'בעתו ', יבא

גם  ולכן  קודש. השבת ביום גם לבא יכול הוא הרי

במהרה  צדקנו  משיח לביאת  מסוגל הוא הזה היום

אמן . ממש בימינו

 ÷éúò  úâøãì  úåòåáùä âçá äéìòä ïéðòá

øáéã [âהמובא חב"ד מענין  (תורתבספרי

שיג ע' ותרכ "ז רכט, ע' תרכ"ו שמואל

ולכאו 'ועוד ) עתיק , לבחי' עולים השבועות שבחג ,

[וא' האריז"ל, בכתבי מקור לזה מצאנו  לא

שגם  במקו"א שכתבנו מה לגבי אמר מהתלמידים

שני של הבחינה ישנה שבשבועות  הרש"ש  לדברי 

לזה  גם מצינו  שלא א', בכתר  משתמשין מלכים

האריז"ל, רבינו בדברי להדיא ברור  מקור

אך  זו , בחי' תהא לעת"ל שרק משמע הק' שבדבריו 

שבת לערב מנחה בכונת  בפע"ח באריז "ל מצינו

הקטרוג, קודם שהיתה למקום אז  עולה שהמלכות

ואכמ"ל]. א', בכתר  מלכים ב' היו שאז 

 ïéìéôú éáâì  ùèéååàáåéìî ø"åîãà ùåãéç

 ÷éúò 'éçááù  ú"øã ø"ùåîùã

øàéáå [ã אדמו"ר כ"ק  שחידש החידוש ע"פ  בזה

שתפילין  זי "ע מליובאויטש  מהרמ"מ

דרבה אצבעיים)דשמושא על דר "ת(אצבעיים

עתיק , בדרגת  הם דהראב"ד , תפילין הנקראים

מהאריז"ל שאי ' מה ע"פ  לזה שער ומקור  (שעה"כ 

ו) דרוש  התפילין כנגד דרושי הם דרש"י שתפילין

ותפילין  חכמה, כנגד  הם דר "ת  ותפילין  בינה

רבה אצבעיים)דשמושא על הם (אצבעיים דרש"י

אריך , בחי' כנגד  שהם והיינו כאחד , שניהם כוללים

כאחד(כתר)שאריך ובינה חכמה מדברי כולל (ע"כ

שכמוהאריז"ל ) עפי "ז  הנ"ל אדמו"ר כ "ק וחידש  ,

בשמו"ר  כך לאריך, מבינה עולים דרש "י שבשמו "ר 

מש "כ  ידוע שהרי לעתיק , מחכמה עולים דר "ת 

המלכים בשער  האריז "ל ע"ג )רבינו  נא דף  ח"א (ע"ח

הוא  החכמה ושורש  באריך, הוא הבינה ששורש

של  תפילין  דהיינו  דרש "י  ששמו "ר  כמו א"כ  בעתיק,

עולים  דרש "י  פרשיות עם אצבעיים על אצבעיים

בשמו"ר  כך באריך, שהוא שורשה אל מהבינה

בעתיק . שהוא שרשה אל מהחכמה עולים דר "ת 

å÷ã ïå÷éú øîâ –––– úåòåáùä âçáã ïáåî æ"éôò

 ÷éúòì  íìåò ––––  çñôá äîëçä

æ"ôòå [ä איתא שהלא בענינינו, ג"כ  מובן

קודשמהאריז "ל מקרא שער פע"ח (עי'

כ סופ"ד ) שהוא הסוכות חג בסוד על הגבורה נגד 

החיצוניות, ובחי ' הבינה בחי ' שהיא שמאל, קו  קין,

בקו דהיינו הפנימיות, בחי ' החסד בבחי ' הפסח וחג

מהרש"ש  אי' והנה החכמה, קו – לגהימין (נה"ש 

כל ע"ג ) של דכללות  זיווג בו  שיש  תורה שמחת על

אריך , כנגד שהוא כוונתו ולכאו ' השנה, חדשי  י "ב

והשלמה  המשך הוא עצרת ששמיני  שכיון  והיינו

בו עולים הרי כנ"ל, הבינה שבבחי' הסוכות  לחג

לאריך, שמוש"ר מהבינה דתפילין הנ"ל העליה (בבחי'

עסקנודרש"י) השבועות  חג שעד שהיות יובן א"כ

א"כ  החכמה, בחי' שהיא הפנימיות  בתיקון

שהוא  שורשה אל מהחכמה עולים בשבועות

בעתיק .

 âç àåä äðùá äåáâä  íåéä úåéîéðôá

( ú"çîù íåéî óà  äåáâù) úåòåáùä

ë"àå [ åדברי פשט שע"פ שאף  יוצא לפ "ז

נראה  הרש"ש  ורבינו מפאנו  הרמ"ע

עצרת, בשמיני  הוא השנה בימי גבוה הכי  שזמן

כנ"ל  היינו  השנה, ימי דכללות  זיווג ישנו  שאז 

הרי ובהעלמה בפנימיות מ"מ לאריך , בו  שעולים

עולים  שבו ביותר הגבוה היום הוא השבועות חג

הנעתקת בחי ' היא שעתיק  שכיון  אלא לעתיק,

האריז"ל  רבינו בדברי להדיא זה נזכר  לא ונעלמת

והרש"ש .

øàéáåשבועות שבליל הרש"ש  מש"כ  עפ"ז 

זה  יתכן ואיך  אריך, קומת  בכל עולים



השבועות  חג על דא"ח סז ליקוט

נמצאים  עדיין המקוה לפני שבועות בליל הלא

הכולל  חב"ד  חג"ת בחי ' שהיא דצל"ם, ה-ל"ם לפני

ה-ל"ם, לפני אריך קומת  לכל עולים ואיך  אריך, של

ליל  שבתיקון  הנ"ל האמצעי אדמו"ר דברי ע"פ  אך

דעתיק  והצ' דעתיק , דנה"י אור ג"כ מאיר  שבועות

אריך  בחי' לכל זוכים עי "ז  דאריך, חג"ת  חב"ד  היא

אחת. בהבחנה

íìåòá  íéøúñä ïéàù úåìâì úåòåáùä âç ïéðò

êéøàä [æהשבועות חג של הסוד שזהו  הרבה

שאם  בעולם, הסתרים שאין לגלות 

'אם  של הבחי' ישנה ואז טוב, הרי  כסדר  הכל הולך 

הבחי ' ישנה אזי  כסדר , הולך לא ואם טוב', יגאלך 

'אנכי בחי ' שהיא הנ"ל, 'אנכי ' בחי' יותר  הגבוהה

מ"ת, בעת  השבועות בחג שנתגלתה אלקיך' ה'

ובשום  קוץ בשום אתרמיז  ולא שאנכי , מי  אנכי

כביכול. אלוקות עצמות  בבחי ' שהוא אות,

äå÷îå  úåòåáù  ìéìáù íéðéãä  ú÷úîä ïéðò

ù"äåìòá

ïéðòáå [ç בחג הרבה עסק ההסתרים דתיקון זה

כגון  אופנים, וכמה בכמה השבועות 

שבועות, בליל ער להיות הענין את  שביאר מה

להפוך  היינו לימים, הלילות להפוך  שהכוונה

קודם  שחרית  בטבילת ובפרט לגילויים, ההסתרות 

שאז  דצפרא, קדרותא זמן שהוא במקוה, עלוה"ש 

מגלים  דייקא אז  והחשכות , הקדרות מתגבר 

בטבילה  שנתגלה הנ', שער  של הגדולים הרחמים

בלקו"מ רביז"ל שכתב כמו  נו)זו, וזה (תורה וז"ל, ,

מקוה  בחינות שהיא שבועות, של המקוה בחינת

מחמשים  העליון שער  שהוא החמשים, שער של

בינה שבועות )שערי  בכונות שמובא שהוא (כמו

עליון  חסד בחינת עליון, ודעת  שכל בחינות 

בכל  מושיע המקוה כן ועל כנ"ל. גדולים ורחמים

שכתוב כמו  י"ד )הצרות , ישראל (ירמיה "מקוה

שמושיע  עליון, חסד הוא כי  צרה" בעת  מושיעו

הטומאות, מכל מטהר המקוה כן  ועל הצרות  מכל

שכתוב ל"ו)כמו  מים (יחזקאל עליכם "וזרקתי

וכו ' עוון ' בלא יסורין 'אין כי  וכו ' וטהרתם" טהורים

נ"ה) הצרות(שבת  מכל שמושיע המקוה כן  ועל ,

ומכל  הטומאות מכל מטהר  הוא היסורים, ומכל

שער  של מקוה בחינת מן , בחינת  וזה החטאים.

דעת, בחינת  המן כי  גדול, דעת בחינת  שהוא הנון ,

עכ "ל.

øàéáå, מ"ן בחי ' שזה בלקו "מ שם מש "כ עוד

דעת בחי ' שהיא הנ', שער של מ'קוה

ביאר  הנ"ל דרכו ועפ"י עיי "ש , וכו ' גדול

ומכל  ההסתרות  כל את  הופכים שבשבועות 

היינו מ"נ, העלאת  בחי ' כולם שיהיו  החשכות

וצמאון  השתוקקות  עושים הסתרה שמכל

האור , לקבל כלי  הסתרה מכל ונהיה לאלוקות,

הכלים. בונים המ"נ שבהעלאת  כידוע

íéîëç  úðåîà –––– 'íìåòì åðéîàé êá  íâ'ã ïéðò

 úåòåáùä âçá  úéìâúîä

ìàù [ è שהוסיף מה מענין  התלמידים א'

וניתנה  מדעתו  אחד יום משרע"ה

ו ' יום במקום בסיון ז' ביום לר"י התורה תורה

על בס  ועומדת  תלויה היתה הבריאה כל והלא יון ,

וא"כ  חז"ל, כדברי  סיון  ו' יום שהוא השישי" "יום

שצריך  התורה בתחילת במפורש  כבר  שנכתב

משרע"ה  זאת  החליף  איך השישי  ביום מ"ת  להיות 

בענין  יששכר  בבני  המובא עפ "י  לו וענה ז', ליום

את ומכניס  הזמנים את מחליף שהקב"ה הקיצים

אחרית לשנה הצדיקים שגילו  הקץ שנת של האור 

יום  של הרוחני האור את  הכניס  משרע"ה וכך

דברי את בזה והזכיר סיון, ז ' ליום והעבירו  השישי

הלקו"מ רבינו  של קצ)הפלא סי' זה (קמא, שבענין

היה  ואילו משרע"ה, של הבחירה כל תלוי היה

התורה, ניתנת  היתה לא ו ' ביום בטעות  בוחר 

הצדיק  דעת  ע"פ  ניתנה התורה שכל מזה וחזינן 

דברי לפרש דעתו  על משרע"ה שסמך  האמת ,



לנפשך  חכמה דעה סח

ומחר  היום הש "י  לו [שאמר  כפשוטו  שלא השי"ת 

ע"פ  זאת  ופירש  השישי ], יום בתורה להדיא אי ' וכן

כל  שורש וא"כ השי "ת, דברי  בפנימיות השגתו 

שהם  להאמין חכמים, דאמונת ענין  הוא התורה

שנראה  כדברים אף התורה בדברי האמת  משיגים

וכמש "כ  כדבריהם שלא התורה דברי  פשטות לנו 

נז)רביז"ל תורה לו(בסוף שיהיה העיקר  כן על וז"ל,

מאד  מהם לירא בכבודם, ולהזהר חכמים, אמונת

בתורה  מפורש  שאינו  דבר  מהם לו נראה אם ואף 

ושלום, חס  עושים, שהם לו ונדמה דעתו , לפי כך 

הם  שבודאי להאמין  צריך הוא התורה, כנגד 

להם  נמסרה התורה כי  התורה, פי על נכונה עושים

יכנו", "ארבעים בתורה שמפורש  רואים שאנו  כגון

כ"ה) מלקות(דברים ותשע 'שלשים אמרו, והם

עי"ש )דוקא' ע"ב כ "ב פי(מכות  על יודעים הם כי 

שצריך  להם, שנמסר מה כפי  והמדות , הדרשות 

להאמין  צריך כן  על מלקות  ותשע שלשים דוקא

עליהם, לסמוך רק ודעתו, שכלו  ולהשליך  בחכמים,

עכל"ק . כנ"ל. לדרשה התורה נמסרה להם כי

 é" ò øåã  ìëá äìâúîù  ì"æéáø øåà ïéðòá

 øåã ìëáù  íééçä  íéãéîìúä

óéñåäå [ é שהוא חכמים, אמונת  בענין  לבאר

שנתגלה  השבועות חג מתיקוני א'

אמונת – לעולם' יאמינו  בך ד'וגם האור  בו 

הגדול שבועות לענין זאת  וקישר  (תקצ"ה)חכמים,

של  הראשון שתלמיד כידוע, מוהרנ"ת  אצל שהיה

ובעוה"ב  בעוה"ז רבינו  גבאי שמעון ר ' רביז"ל

בצפת"ו) שעכשיו(הטמון נתן  רבי  על אז הכריז  ,

בעצמו  רביז "ל שהוא רואה סימן אני  ח"ב (שש"ק

וז" תמידתש "ח, אמר רביה"ק תלמיד  שמעון ר' שם, ל

אני  כעת  רבנו, תלמיד  שהוא מוהרנ"ת על  חשבתי

אז  גיקלערט האב איך בעצמו. הרבי הוא שהוא רואה

רבי  דער גאר איז ער אז זעה אך  תלמיד, א איז ער

אות ובינה חכמה אור כוכבי וע"ע שם, עכ"ל אליין,

ע"ז לט) שמחה מה עם זה מתאים איך ולכאו' ,

כרביז "ל, אליו שמתייחסים כשראה מוהרנ"ת 

מורינו ותי ' דחציפין ', 'כלבין מוהרנ"ת  ע"ז  וצעק 

נון  בן  כיהושע לבנה' 'פני בחי ' היה שמוהרנ"ת

חמה', 'פני  בחי' שהי' משרע"ה כמו ולא כן שהי'

מוהרנ"ת את  להשוות  התלמידים כשרצו וע"כ 

ומחה  צעק חמה', 'פני  ג"כ  הוא כאילו לרביז"ל

שממנו רביז"ל אמר  שכבר  דחציפין ', 'כלבין ע"ז

משיח  שרק  צדקנו , משיח עד חדשות יהיו  לא

בחי ' של גבוהה בדרגה שוב יהיה צדקינו

כרביז"ל חמה' 'פני בחי' ניצוץ משרע"ה (שהיה

הר"נ משרע"ה) הגה"ק  כתב כבר גיסא מאידך אך  ,

לחכמה בפרפראות  ס"ח)מטשערין  סא (תורה

ידעו שלא מוהרנ"ת , על שהיתה ההסתרה בגודל

המנהיג  שהוא רביז"ל מתלמידי  גדול חלק

אליו להתבטל שיש נון  בן  יהושע בבחי' האמיתי 

[וז "ל, ידו על דייקא רביז "ל אור  את ולקבל לגמרי

ג"כ , המאמר בזה רביז"ל שרימז  מבואר , נמצא

היה  באמת כאשר  ז"ל, נתן להר"ר  סמיכה בחי '

מאד  הרבים את  וזיכה אמיתי , ישראל מנהיג

שעיקר  וכמעט ז"ל. רבינו של פטירתו  אחר

וכמבואר  ידו, על רק  הוא ז"ל רבינו של ההשארה

זה  ענין  ז"ל רבינו  ביאר  לא ואעפי "כ  במ"א,

נמצא  וכנ"ל. ז"ל אליו  הכמוסים מטעמים מפורש ,

עדיין  ז"ל, רבינו  של פטירתו  שאחר  מבואר ,

היינו לאנ"ש , הכולל מנהיג בחי ' איזה נשאר 

שהזקנים  מובן שממילא רק  ז "ל, נתן הר"ר 

של  התקרבות קודם מכבר  ז "ל לרבינו  המקורבים

עליהם  לקבל להם קשה היה בודאי  ז "ל, נתן  הר"ר 

גם  שארז"ל וע"ד  למנהיג, ז"ל נתן  הר"ר  את 

פני אמרו  שבדור זקנים ממש, ויהושע משה לענין 

וכו', לבנה כפני יהושע פני  חמה כפני משה

להר "ר  וגם בפירוש , ביאר  לא ז"ל רבינו  כי  בפרט

והמנהיגות, השררה לקבל קשה היה ז "ל נתן 

אך  ז "ל. רבינו מקורבי זקני  על קצת ולהשתרר

השי "ת, אל להתקרב הרוצים הנעורים לבני עכ"פ 

נאמן  לרועה ז "ל נתן הר "ר היה בוודאי  אליהם

עכ "ל]. אמיתי , ומנהיג



השבועות  חג על דא"ח סט ליקוט

 àåäù  ú"ðøäåî ìò ïåòîù 'ø æéøëäù  äî

–––– åîöòá  ì"æéáøäðáìä éðô àåäù åðééä

ì"æéáøã øåà íéìá÷î åëøãù

 äðäå [ àé לבטלים בשלימות  גילה מוהרנ"ת

זהו שהלא רביז "ל, אור  את  אליו 

אור  את  לגלות  הוא לבנה', 'פני  דמדרגת התפקיד

אור  לקבל א"א החמה כשמתסלקת ובלילה  החמה,

שמעון  ר ' זכה ולזה הלבנה, ע"י אלא החמה

לו שנתגלה שזכה עד  כ "כ מוהרנ"ת אל שנתבטל

היתה  וזה בשלימות , רביז"ל אור מוהרנ"ת  ע"י 

בעצמו, רביז"ל הוא שמוהרנ"ת  שרואה כוונתו 

האמיתי לבנה הפני הוא שמוהרנ"ת (ולא היינו

התלמידים) אור שאר את  בשלימות  אצלו  שמקבל

כשאר  ולא שמעון ר ' זאת  והשיג דרביז "ל, החמה

אל  להתבטל זכו שלא רביז "ל מתלמידי  זקנים

זאת . להם נתגלה לא וע"כ  בימותמוהרנ"ת  (וכן

ואמרו  ביהושע שזלזלו הזקנים אצל פגם היה משרע"ה

אינו  שיהושע כלימה', לאותה אוי בושה לאותה 'אוי

בתכלית אותו מכבדים היו שאם האמת  אך משה, בבחי'

שמצינו  כמו משרע"ה, אור את  להם מאיר יהושע היה

בזה) עליהם תביעה שהיתה דבר בחז"ל זהו  וכן  ,

פני אור לקבל תמיד שיש לדור מדור  הנמשך 

שבבחי ' בעוה"ז  החי  התלמיד ע"י  העליון הצדיק

רביז"ל  אור  נמשך  דייקא ידו  שעל לבנה, הפני

גוא"צ. ביאת עד לדור מדור

–––– ïåéìòä ï" ìéàä úåøéô  ìò íéðåãð  úåòåáùá

 ïåéìòä ãåçéä úåìâúä

øáéã [áéפירות על נידונים שבשבועות  הא על

העליון  יחוד על מרמז  שאיל"ן  האילן ,

איל"ן)כידוע, בגימ' אדנ "י הוי"ה ובחג (שילוב ,

ירדו לא עליונים של הגזירה שבטלה השבועות

היחוד  והתגלה למעלה, יעלו  לא ותחתונים למטה

ותחתונים וראו דעליונים ותחתונים עליונים (נבקעו

יחידי) יחוד שהוא בחי ' שוב נתעורר  שנה ובכל ,

שנידונים  האיל"ן , פירות על דנידונים וזהו  זה, עליון

למטה בפועל שיתגלה התוצאה (פירות )כמה

העליון הנ"ל.(איל"ן)דהיחוד 

'ïåéìòä ïìéà'å ïåéìòä íãà' éðéðò øåàéá

øàéáå [âéמהאריז"ל שאי' מה פר'בזה (שעה"מ

לכוין )ואתחנן  יש  מצוה שבכל

ונתקשו העליון, ואילן העליון  אדם להשלים

זי"ע המפרשים ראטה הר"א הרה"ק  בזה נתקשה (וכן

ואילן בספרו) ז "א, על הכוונה העליון אדם שהלא

ומה  הז"א, שהוא חיים עץ על הכוונה ג"כ  העליון

על  קאי העליון שאדם וביאר  ביניהם, יש  חילוק

הזו"ן  יחוד  על הכוונה העליון  ואילן  בעצמו , הז"א

כנ "ל ) אילן שבגימ' אדנ "י, היחוד (הוי"ה ובבחי' ,

בבחי ' הוא שהכסא הכסא, עם היושב דהאדם

שכשיושבים  בקדשו שדיבר רביז"ל וכדברי  הנוק ',

דרגת ששלימות  היינו  אדם, נקראים הכסא על

עם  האדם דזו "ן , היחוד אצלו  כשמתגלה הוא הז"א

דזו"ן  זה יחוד  שכשנשלם עוד  בזה וביאר  הכסא,

'כי הנקראת  הגבוהה הבחי' שניהם על מתגלה הרי

וכשנשלם  נהי "ם, חג"ת הם שהזו"ן  היינו אדם' לא

נהי"ם דחג"ת הז "ת  האדם יחוד  – המלכות עם (הו"ק 

כנ "ל ) הכסא הג"ר ,עם – החב"ד מעליהם מתגלה

העליונה  דרגה והוא השלישי, השותף  בבחי ' שהוא

אדם'. לא 'כי  הנקראת אלקות  בגילוי  יותר 

äøéôñäã  íéðåùàøä  úåòåáùä 'ã ïéáù  ÷åìéçä

íéðåøçàä 'âäì

øéëæäå [ãéהרש "ש הגהת  את  (שנדפס בזה

ועכשיו  העומר, ספי' שער בשעה"כ 

מכת"י  ולא שלום הדברי או הרד"מ מכת"י שהוא נתגלה

עוסקים הרש "ש ) החמישי  שבוע עד  הספירה שבימי 

עוסקים  ואילך ומאז  אדם', לא 'כי של בתיקון

והיינו עיי"ש. הכסא', על היושב 'אדם של בתיקון

עוסקים  הראשונים שבועות  שבד' הנ"ל עפ"י

שבועות ובג' אדם, לא כי הנקרא הג"ר בתיקון

ואילן  העליון אדם הנקרא הזו "ן  בתיקון  האחרונים

כנ"ל. העליון
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 é" äãåáòá ïéðòä øåàéá

øàéáå [ åèהבחינות ב' ג"כ ישנם שבעבודה"י 

אדם', ו'לא 'אדם' של הנ"ל,

היינו אדם', יהא ד'לעולם מובא כלל שבדרך 

של  באופן להיות  צריכה הכללית  דהתנהגות

שם  שיקדש  באופן שיתנהג האדם, מן לו  תפארת

לחבירו, אדם בין בעניני הטובה בהנהגתו  שמים

ע"א)[כגמ' פו דף הרמב"ם(יומא (יסוה"תוכפסק 

הי"א) אתפאר ],פ"ה בך  אשר  ישראל לבחי' שיגיע

גבוהים  מסוימים ענינים ישנם לפעמים ואמנם

כגון  וביאר  אדם', לא 'כי של לדרגה קשורים שהם

בשמירת כגון קדושה, בעניני  התנהגות  עניני

צורך  שיש  קדושה הנהגת  עניני  שאר או עינים

זאת שנראה אף  מסי "נ בבחי' לקיימם לפעמים

הנהגת לפי מתאים שאי "ז  אדם', לא 'כי כהנהגת

של  הנוקבת  אמירתו  ובבחי' הטבעית, האנושות

זי"ע מקאצק –הרה"ק  מאמרים אוצר בס' (עי'

מסאכטשוב  מאדמו"ר ששמע שכתב תשי"ט,

עליו  מצוין שהיה ויקרא חומש היה שבסאכטשוב

חמיו) בשם זאת  אמרא האבנ"ז דמיהם בכת "י עה"פ 

מתחילה  הפרשה בזה"ל, תהיו  קדושים – בם

עס  זאל בליט בם', 'דמיהם וגומרת  תהיו קדושים

עכ"ל, זיין , איהר  זאלט קדושים (=בדם קאסטען,

תהיו) וקדושים לכם .יעלה

'íëì'  éîð  ïðéòáã –––– úåòåáù  úãåòñ  úìòî

ù"åëà åá ïéàù ë"äåéë àåä  úåòåáù ' åàëì

øáéã [ àדבעצרת הגמ' דברי  בענין  מורינו

לכם נמי דבעינן  מודו דףכו "ע (פסחים

ע"ב) בארוכה סח שדיבר מה ע"פ והקשה ,

בחי ' שהוא דלעת "ל האור מאיר שבשבועות 

לכאו ' וא"כ שתיה, ולא אכילה לא בו שאין עוה"ב

אכילה  ללא כיוה"כ  להיות צריך היה השבועות חג

התיקו"ז דברי את  בזה והזכיר דףושתיה, כא, (תי'

ע"ב) יום נז אלא עינוי יום יוה"כ  אף שלעת "ל

וודאי מוחלפת  תהיה לא התורה שזאת  ואף תענוג,

בגשמיות ושתיה אכילה תהיה לא לעתיד אף

כן , להיות  צריך לכאו ' הי ' בשבועות  וה"נ ביוהכ"פ ,

ושתיה. אכילה ללא ה' על ברוחניות שיתענגו 

 úåøåà  úôñåúì äìéëàä éåä  úáùã 'â äãåòñá

 ãáìá íéãåçéå

øàéáå [ á זי "ע הרש"ב כ"ק  דברי ע"פ  בזה

אדמו"ר  כ "ק ביאר  אריכות  וביתר

שבסעודה  שביארו זי"ע, מליובאויטש הרמ"מ

היות ושתיה, מאכילה ממעטים שב"ק של שלישית 

לא  בו  שאין  עוה"ב בחי' כנגד היא זו שסעודה

עולים  דשבת  שבמנחה כידוע וכו', שתי ' ולא אכילה

כידוע  וכן דלעת "ל, אדם בחי ' שהוא הדיקנא עד

אחד  'אתה מתפללים דשב"ק  מנחה שבתפילת 

וכדאי ' דלעת"ל, היחוד על שמרמז  אחד' שג'ושמך

אתה  – בראשית  שבת  כנגד הם דשב"ק  תפילות 

– דלעת "ל שבת משה, ישמח – מ"ת  שבת קדשת,

להבין  צריך בזה גם ולכאו' אחד, ושמך אחד אתה

לא  בו שאין  עוה"ב בחי' כנגד היא זו סעודה אם

סעודה, כלל בו עושים למה א"כ שתי', ולא אכילה

סעודה  היא שלישית  שסעודה בזה, והביאור 

שרואים  וכמו ותיקונים, אורות  לתוספת  שאוכלים

ב' בסעודה אוכל אדם כלל שבדרך  ג"כ בגשמיות

ג', בסעודה כלל לאכילה צריך שאינו עד שבעו כדי 

הנפעלים  והתיקונים מצוה לשם היא ס"ג כוונת  וכל

החיות תהיה שלא שלעת "ל האור  על מרמז וזה אז,

יהיו ושתי' האכילה כל אלא והשתיה, מהאכילה

אורות. ותוספת ותיקונים עליונים יחודים לשם

 úåøåà  úôñåúì  äìéëà –––– úøöò  úãåòñ

 äæáå [â בחג האכילה ענין  ג"כ מתבאר

עבור  אכילה שהיא השבועות ,

מחמת נמשכת  החיות עצם ואין אורות , תוספת 

מודים  'הכל הגמ' בדברי  מרומז וזה האכילה, אותה



השבועות  חג על דא"ח עא ליקוט

זה  שביום בזה שרמזו  לכם', נמי בעינן דבעצרת 

האלקי אור  מהתגלות  החיות  עיקר להיות  צריכה

ואח"כ  זה, קדוש  ביום שנתגלה התורה ואור

תוספת בתורת  להוסיף ('נמי')לעשות  כדי הסעודה

של  החיות עצם אך החיות. על ותענוגים אורות

הם  'כי  הק' מהתורה היא השבועות בחג בנ"י 

פרחה  שע"כ זה, ביום אותה מקבלים שאנו חיינו ',

והחזיר  תורה, מתן  בעת ישראל בני של נשמתן

דיברות, הי ' עם יחד נשמתן  את לבנ"י  הקב"ה

היא  בנ"י  של חיותם שכל נתגלה שבזה

ונתבטלה  פסקה הקודמת שחיותם מהתורה"ק ,

התורה. בכח נשמתם  אליהם שבה ועתה

íçìä 'á ãâðë  äãåòñä úðååë

úãåòñá [ã לכוין שצריך  מורינו דיבר  היום

כוונות שאר  כל על בנוסף 

הלחם, שתי כנגד שהיא נוספת  כוונה האכילה,

ברש"ש  ע"א)כדאי ' לז שלום תפילות(נהר שבדר "כ ,

בתפילה  מזכירים אין  והכא תקנום, קרבנות במקום

באכילת זאת  ומשלימים הלחם, שתי קרבן

שזה הסעודה. בשו"ע הרמ"א בדברי זה מרומז (וכן

ב  חלב מאכלי לאכילת  שיצטרכו הטעם כדי השבועות  חג

חזינן  הלחם, שתי לזכר ונפרדת נוספת  סעודה לאכול 

הלחם) שתי כנגד  היא החג  .שסעודת

äðåùàøä  åúâäðäá  íäá íéâäåðä íéøáã äîë

åúð÷ñîå åúøæçë àìå  ù"ùøäã

çáéùå [äמצפת"ו טוילה הרב של הסידור  את 

נה"י של הכוונות סידר  שהוא

בצורה  שבועות ליל של הכוללים ונה"י  הפרטיים

שהוציאו הסידורים כל משאר יותר  לכוונם שנקל

הכוונות את עשו  למה מספיק טעם שאין בימינו ,

היום  לכוין נוהגים שאנו  בזה והזכיר קשה. בדרך

אף  וכו' קובו "ץ שורו"ק חירי "ק  הפרטיים בנה"י 

ע"פ  לכוין  שצריך  היר"א כעדות  בו חזר שהרש"ש 

מכוונים  הפרטיים שבנה"י והתקשרות התכללות

חג"ת  הפרטיים חב"ד שבנה"י נה"י חג "ת  חב"ד  (או

ואכמ"ל ) עוד וכו', שיש  והזכיר המנהג, כן אין אך  .

הרש "ש  וחזרת  כמסקנת בהם המנהג שאין  דברים

דבינה, ו "ק  כוונת  וכגון הראשונה, כהנהגתו אלא

אע"פ  במנחה, ולא בשחרית זאת שמכוונים

הארץ בזמרת  כמבואר בו חזר  (בריששהרש "ש

התו "ח ספרו) דברי  משמעות ע"פ בזה והביאור ,

מקומות  הנענועים בכמה לענין ע"ב נא בדף  (כגון

בענין  ק "ש  לענין וכן השחר, ברכת  לגבי ע"ב קלח ובדף

בד ' או מחצבים בג' הכוונה אם הרש"ש סתירת

הרש"ש ,מחצבים) בדברי  אמיתיות  חזרות  שאין 

חיים, אלקים דברי  הם הראשונים אף דבריו  שכל

עליונים, יותר במדריגות עלה ימיו  שבסוף אלא

ועפ "ז  דלעת"ל, לבחי ' ששייכים אורות להשיג

השיגו תלמידיו אך דברים, כמה אצלו  נשתנה

אותם  ע"פ עתה להתנהג ראוי  העולם כלל שאין

השייכים  אורות כנ"ל שהם ימיו  שבסוף  החידושים

[ולענין  הראשון, כדרך לכוין צריך ועדיין  לעת "ל,

עוד  יש  בשמיטה כוונה לגבי הרש "ש  שחזר החזרה

ואכמ"ל]. כחזרתו , נוהגים שאין אחרים טעמים

äìéìä úãåòñ úðååëá

ìàùå [åסעודת של הכוונה מהי מהתלמידים א'

לומר  מקום שיש מורינו  וענה הלילה,

אפשר בזה)בדרך מקובלי(וילע"ע קושית ע"פ  ,

מתקנים  אנו העומר בספירת  שהלא שהקשו  זמנינו 

אנו פנימי ואור  המקיף, אור תיקון  הספירה ע"י 

וכו' יחזיר הוא 'הרחמן אמירת ע"י  (כדאי'ממשיכים

ובמשנ"ח  טו"ג , פא דף יא דרוש ספיה"ע דרוש בשעה"כ 

מ"א) פ"ח העומר הספירה מס' שהרי בזה והקשו ,

אך  האח', של חגת"מ חב"ד  פרצופי רק  מתקנת 

אין  הרי  שבועות  בליל שמתקנים האח' של נה"י 

פנימיות נתקנת ומתי 'הרחמן ', אמירת  שם

זה  שתיקון י "ל דאולי מורינו חידש  וע"כ דהנה"י,

וצ"ע. הלילה, בסעודת נעשה

ìàùåשתי כונת לכוין מספיק  האם התלמידים א'

מורינו וענה הסעודה, בתחילת זו  הלחם



לנפשך  חכמה דעה עב 

התו"ח דברי ע"א)ע"פ מב כוונת(דף  לכוין  שיש 

מן  זו בכוונה וה"נ כזית , כל באכילת האכילה

וכזית. כזית  בכל לכוונה הראוי 

 éðôì –––– ú"î  íåéá é"ðá  åìáè éúî úåòãä 'á

 úåòåáùä âç  úãåòñ íãå÷  äéøçà åà ú"î

øáéã [æ בענין בחז"ל המובאות  הדעות מב'

דעה  שישנה מ"ת , ביום בנ"י  טבילת

ס"ל  אחרת  ודעה התורה, קבלת  לפני  עצמם שטבלו

שבו טרם הדיברות  העשרת  שמיעת אחרי שטבלו

היו"ט)לאהליהם סעודת אלו(לאכילת דעות ב' וקישר  .

הק' הבעש "ט תלמידי  אצל שהיו המנהגים ב' עם

לטבול  נהגו שרובם יום, בכל הטבילה בענין  זי"ע

השחר , תפילת  לפני בבוקר בקימתם השכם (או

זי"ע) מוהרנ "ת  כמנהג הזמנים בשני או הלילה, ,בחצות

זי"ע מפרימשליאן מענדל ר ' הרה"ק (מתלמידי אך 

בעש"ט) תלמידי בחלקת  בטבריא קדשו וציון זי"ע ,המגיד 

לפני אלא התפילה, לפני  לטבול הולך  היה לא

הרה"ק  הלך  לא מדוע התלמידים א' ושאל אכילתו,

ע"פ  מורינו  וענהו התפילה, לפני למקוה הנ"ל

יוסף  האמרי אביו  על יצחק החקל בהקדמת  המובא

בה  עסוק  שהיה בלילה חתונה לו  שכשהיה זי"ע

כה  קדושה מרגיש  היה והכלה החתן לשמח הרבה

מתפלל  שהיה עד זו נעלית מעבודה בנפשו  גדולה

וה"נ  במקוה, טבילה ללא שחרית היום באותו 

החו"כ  לשמח ליל כל מתעסק  היה הנ"ל הרה"ק 

קובה"ו)העליונים למקוה (יחוד הוצרך לא וממילא

לטבול, הולך  היה האכילה לפני אך התפילה, לפני

קרבא  עת  היא שאכילה שכיון הביאור ובפשטות 

סכנת בזה ויש  גשמיות  בעניני להתעסק  שיורדים

ע  ממדרגתו  המקוה נפילה להקדים צריך  "כ 

העמוק  הביאור אך  והגנה. שמירה בעבורו  שתעשה

שאחר  שהאכילה חכם התורת דברי  ע"פ  בזה

עצמה מהתפלה יותר גבוהה (ואכמ"להתפילה

הענין) זובביאור גבוהה שלעבודה יובן וממילא ,

המקוה. של הסיוע בעינן  דאכילה

äìéëàä ïéðòáù  úåâøãä 'á

' áå [çהרי אדם דלסתם אמת , הנ"ל הביאורים

שלא  סכנה ושעת  ירידה בבחי ' האכילה

יפול  שלא המקוה של השמירה צריך ולזה יתגשם,

האכילה  הוי הצדיקים ואצל האכילה, ע"י בעבודה"י 

גבוהה  ויותר הקרבנות  עבודת  בחי ' גבוהה עבודה

התפילה תקנום,מעבודת קרבנות במקום (דתפלה

ממש ) כקרבנות הוי הצדיקים אצל וצריך והאכילה ,

זו. גבוהה לעבודה דהמקוה סיוע

 úåòåáùä âçá ì"æéáø  úãåòñá  äùòîä

øéëæäå [è חג שבסעודת רביז "ל דברי את בזה

כל  במשך לומד  היה השבועות 

ועוד  עוד לפניו  מגישים היו הזמן  וכל הסעודה,

היה  בכוונתי  שאני  רביז "ל ע"ז  ואמר  אוכל, מנות

סתם  של הרגילה כדרך  אוכל, מנה כל אחרי  ללמוד 

והיינו ללמוד, כח לו שיהא כדי שאוכל בנ"א,

ומטרת מאכילתו, גבוה לימודו  הוי אדם שבסתם

אותי מחזיקים החסידים אך ללמוד , כדי אכילתו

והצדיק  מהלימוד, גבוהה האכילה שאצלו לצדיק

הנצרכים  הגבוהים המוחין לו שיהיו  כדי  לומד 

עוד  הזמן כל לי מגישים הם וע"כ האכילה, בשעת

האכילה. עבור  הלימוד שיהא אוכל מנות 

úåòåáù  ìéìá íéøåòð  úåéäì

 æ" ò åîöò øòöì ïéàå - íâåô  åðéà  íãøðä

ïéðòá [àשבועות בליל שנעורים (שכנ "למה

וההסתרות הלילות  הפיכת ענינה

בליל לימים) לישן איסור שום אין שבאמת אמר  ,

מקיים  שבועות בליל שישן מי  ואדרבא שבועות,

אמת שהאמרי [וסיפר טוב, יום עונג מצות בזה

שלא  שהענין  שסבר  שבועות , בליל ישן  היה זי"ע

בעבודה"י, יסודי  ענין  הוא הקבוע, מהסדר לשנות 



השבועות  חג על דא"ח עג ליקוט

כח  הנקרא הכתר  מספי' הנמשך  אור הוא שהסדר 

מסדרוהמסדר  לשנות רצה לא בשבועות  וע"כ ,

יזכה  לו הרגיל בסדר להשאר  שיתאמץ ועי"ז הרגיל,

ואדרבא  דשבועות], הכתר לאור ג"כ בדרכו  הוא

אלא  ביו "ט, עצמו לצער  מותר איך קושיא הוי

במקו"א שביארנו כמו  הוא בזה (בתשובה דהביאור 

תשעג ) החכמה בים הנדפסת ענבים במיץ שמחה לגבי

המעלות גודל והאריז "ל הזוה"ק  לנו שגילו  שאחרי 

בלילה  שנעורים ע"י  אליהם שזוכים והנפלאות

אצלו נהיה בראשו שעיניו  החכם ממילא זה, קדוש 

מצות ומקיים זה, בלילה ער  להיות העונג עיקר

מה  אך  ער. בהיותו  שמתענג במה טוב יום עונג

ודאי זה מזה ומצטערים בע"כ  שנרדמים כאלו  שיש

טוב  יום עונג מצות בזה שמקלקלים נכון, אינו

לא  כנ"ל והרי  דאורייתא, מצוה שהיא שלהם,

מי על פגם לשון  או איסור  לשון מקום בשום מצאנו 

זוכה  ניעור להיות  שזוכה שמי  אלא זה, בלילה שישן 

ונפלאה. גדולה ולמעלה ונשגב, עצום לתיקון 

íéðéãä ú÷úîä –––– øåòéð úåéäì éîéðôä ïéðò

øîàå [á שעיקר זי "ע הסולם בעל בשם בזה

בחי ' הוא זה, בלילה ער להיות הענין

ובחי ' הסתרה בחי' היא שהשינה הדינים, המתקת 

ועיקר  וחסדים, רחמים בבחי' הוא ער  אדם כי דין,

וחסדים  רחמים בבחי ' זה בלילה להיות העבודה

אלו של הטעות  מובן  ג"כ ובזה דינים. בבחי ' ולא

שינה  עליהם נופלת אם ומתמרמרים המצטערים

הנ"ל, והענין הכוונה היפך שזה השבועות , בליל

יקבלו ובאם דינים, בבחי ' הם והעצבות שהמרירות

שאף  באהבה, הש "י  עמם שמתנהג ההנהגה

ג"כ  בזה הרי בשמחה, ג"כ זאת מקבלים שנרדמים

שנעורים  ע"י הנעשים הדינים המתקת  בחי ' יעשו 

שבועות. בליל

íéåìéâî  äìòîìù íöò  úå÷áãá 'ä  ìò âðòúäì

ïëå [â שנרדמים יש שלפעמים מה לגבי ביאר 

שלא  שבועות, של  שחרית  בתפילת 

אלקות בעצמות  בזה יתדבקו אלא ע"ז יצטערו 

מאת מושגח והכל לטובה שהכל האמונה וחיזוק

השבועות בחג שמגלים הנ"ל, בבחי ' גם שזהו  ה',

בחי ' מגילויים, למעלה שהוא אלקות, עצמות בחי '

ה  מבחי' למעלה שהיא עצם, שע"ידבקות דבקות

כתיב וע"ז  בתפילה, יד )הכוונה יום (זכריה 'והיה

ערב  לעת והיה לילה ולא יום לא לה' יודע הוא אחד

בחי ' הוא הקדוש  השבועות שחג והיינו , אור ', יהיה

להתעסק  זה קדוש  יום של ענינו  עיקר  שאין יום' 'לא

יום, שנקרא הז "א כנגד שהוא התורה"ק בלימוד

להתעסק  היו "ט נקודת עיקר  שאין  לילה' 'ולא

אלא  לילה, שנקרא הנוק ' כנגד שהוא בתפילה

זה  חג נקודת שעיקר לה'' יודע הוא אחד יום 'והיה

נקודת עצם גילוי  אלקיך', ה' 'אנכי של גילוי הוא

לעת 'והיה מהכל. למעלה שהוא האמונה ושורש

על  ה' על וההתענגות העריבות  שמרגישים ערב',

יזכו עי"ז אור ' 'יהיה הכל, שורש שהוא אלקות עצם

והתפילה. התורה לאור 

åèåùôë íéé÷úî  ÷åçéø 'éçááù ì" åçá à÷ééã

åðúøåú ïúî âçã ïéðò

ïëå [ã שהם חו"ל בני  אצל שמצינו  מה בזה ביאר 

בו שניתנה ביום יו"ט שחוגגים זוכים

בסיון  שבז' יוסי  כר' קי"ל אנן  שהלא לישראל, תורה

בני א"כ  הידועה, המג"א וכקושיית  תורה, ניתנה

המדויק  ביום זה אין  סיון, ו' ביום יו "ט החוגגים אר"י

מה  [והזכיר חו "ל, בני משא"כ תורה, מתן של

את 'מחליף  בסוד  בזה התירוץ לבאר שרגיל

בסיון , ז' ביום התורה נתן שהקב"ה שאף הזמנים',

א"כ  סיון , ו' של האור  את זה יום בתוך  הכניס

וכן  תורתינו , מתן יום הוא סיון  ו' יום גם בפנימיות 

שרצון  שכיון זי "ע והשפ "א הקדו"ל תי' בזה ידוע

אף  הרי  סיון , ו' ביום התורה את ליתן היה הקב"ה

מ"מ  סיון, ז ' ביום התורה ניתנה ההיא שבשנה

ביום  מ"ת  של האור שנה בכל נתעורר  לדורות 

בזה  לציין  נוסיף  אך לישראל, ליתנה הקב"ה שרצה

הגרי"ב בנימוקי פשט ע"פ שתי ' סח מה דף (פסחים



לנפשך  חכמה דעה עד

היותע"ב) חו "ל שבני  הנ"ל ע"פ בזה וביאר עיי"ש],

להם יש הרי בחוץ, מסוימת )שנמצאים בחי '(בבחי'

אר"י, מבני יותר לאלוקות  והכיסופים ההשתוקקות 

המכוון , ביום תורה מתן להם שנמשך זוכים ע"כ

מאמר  על זי"ע התולדות  דברי  את  בזה והזכיר

ע"ב)חז "ל קי דף  כמי(כתובות דומה בחו "ל הדר כל

אך  דומה, רק שזה התולדות וביאר אלוק, לו  שאין

שהוא  גופא דבזה אלוק , לו יש אדרבא באמת 

לו שאין כמי  דומה שהוא ע"ז  בנפשו  מתמרמר

עצמות של הגילוי  שאת ביתר  ממשיך בזה אלוק ,

וסבור באר"י שגר ומי  כנ"ל. כביכול, שכבר אלוקות 

שיש  כמי  'דומה' הוא הרי הקדושה לתכלית  הגיע

אלוק , לו  שאין  כמי  ח"ו  הוא הרי באמת אך אלוק, לו 

סובר  שהוא במה מהקדושה רחוק  הוא שבאמת

והמובחר  האמיתי והדרך לקדושה. הגיע שכבר

השתוקקות ולהרגיש באר"י להיות  בזה והשלם

זכה  לא כאילו  בחו"ל, עדיין  שהוא כמו וכיסופים

הקדושה. אל להתקרב עדיין 

 íéàðúä  øèù ïéðò

äåáâä  íúøéçáå  ìàøùé úåîùð  ùøåù ïéðòá

'úé åãåçéì ìåèéáá

 úàéø÷á [à נאג'רה הר "י  של התנאים שטר

מבוגר  א' בחור על סיפר זי "ע,

הר "י הרה"ק  בצל מסתופף בהיותו שהכירו  ביותר 

לנסוע  לו  האיר  והשי "ת זי "ע, מפשעווארסק

בשבועות  דרביז "ל קדשו  לציון  שלא לשבועות (אף

ברסלב) חסיד  שטר היה את  הציון על קרא ושם

ע"ע  רחמים בזה לעורר גדולים בקולות  התנאים

זווגו למצוא זכה אח"כ תיכף ואמנם לשידוך , לזכות

ה' ברך  ולזרע בישראל נאמן בית  ולהקים ההגון 

עומדת שהיא כנס"י על שם במש "כ וביאר כ"י,

יכולה  איך להבינו , קשה הוא ולכאו ' עצמה, מצד

ששורש  בזה הבי ' אלא עצמה, מצד  ח"ו לעמוד 

כביכול, אלקות עצם מצד הם ישראל נשמות 

במקו "א  וכמש "כ חד , כולהו וקוב"ה ישראל ובבחי'

נשמות אצל שיש  הבחירה כח ענין שורש שזה

הוא  כיבכול נשמתם ששורש היות  ישראל,

הבחירה  כח את  יש  ית' שלו אלקות , מעצמות

תפעל'. ומה תעשה מה לו יאמר  'מי כי האמיתי

äòéãéå äøéçá –––– ' òîùðå  äùòð'

øáéãå [ á שהבחירה זה, ענין  על מורינו

להיות צריכה בנ"י  של האמיתית

שרשם  לגלות  לבחור היינו  בידיעה, הבחירה

במקום  מושרשת שנשמתם איך  הנ"ל העליון

והיינו להש "י , לגמרי  בטלים הם ששם העליון

לבחור  היא והעליונה האמיתית  שהבחירה

ית ' לו  ולמסור  הכל, ינהיג שהוא הקב"ה בהנהגת 

מלכות שום לעצמו לקחת  ולא ההנהגה כל את 

בחי ' וזהו  למאד, עד  עמוקה עבודה וזו ושררה,

בוחרים  זה שביום השבועות , בחג שמתגלה עתיק

לגמרי ית' אליו להתבטל קדושו עם ביטול ישראל ,

ונשמע'. 'נעשה בבחי' ית', ליחודו הגמור

'éäé äøåúä ãåîéì ìëù –––– úåòåáùá  äìá÷ä

åãåçé  úåìâì

øáéãå [â שמקבלים ית ' ליחודו  הביטול בענין

כל  שאף הק ', בשבועות  עלינו אנו

במטרה  להיות צריך  בזמנינו  עתה התורה"ק  לימוד

הנוע"א  דברי  [בבחי' ית' יחודו את בתורה"ק  לגלות

– לאמר האלה הדברים כל את אלקים וידבר עה"פ

דברי כל של תכלית שזהו אלקיך , ה' אנכי

זי "ע  מקאזמיר הר"י מהרה"ק ידוע וכן התורה"ק ,

שמע  לאמר כתוב 'ובתורתך התפילה על שאמר 

התורה]. כל שזהו  אחד', ה ' ה"א ישראל

 ãåçéä  úåìâì –––– ùãçì  åðì ùéù ú"åãéçä

 ÷"äøåúá

øîàå [ã לחדש לנו שיש האמיתיים שהחידו"ת 

זה  בענין  רק  הוא בתורה"ק  עדיין 



השבועות  חג על דא"ח עהליקוט

כבר  באמת שהלא בתורה"ק, המתגלה דהיחוד 

שכל  בספרים, נדפסו  שלא חידו"ת  אין כמעט

באחד  כבר  מובא מסתמא בתורה"ק נכון חידוש 

חלקי יחוד  של זה בענין אך הקודש , מספרי

חסידות התורה"ק פנימיות  עם הנגלות  התורה"ק ,

ולחדש , להוסיף רחב מקום יש  עדיין בזה וקבלה,

הדרך  כללות  הק ' הצדיקים לנו  פתחו שכבר שאף 

והרה"קבזה, שלו בלקוה"ל זי"ע מוהרנ "ת  (וכגון

וכדו') הק' בספריו גדול מקאמרנא ריבוי  נשאר  מ"מ

נתבארו לא שעדיין התורה"ק  בנגלות  חלקים של

ולא  מרובה והמלאכה התורה"ק, פנימיות ע"פ

להשתדל  ממנה, ליפטר חורין בן  וא"א לגמור עליך 

התורה  חלקי  לכל ליתן  הזאת הקדש בעבודת 

הנ"ל. ודרך  בעבודה  יחוד של  תמונה

 éúéîàä  ú" åãéç –––– ãåçéä éåìéâ

øéëæäå [ ä זי "ע מוואלז'ין הגר "ח דברי את  בזה

שמתברר  עד  בסוגיא מעיינים שאם

אף  חדו "ת, מקרי הראוי באופן  הסוגיא ומתלבן

הבהירות עצם מ"מ חידושים, ממש  חידש  שלא

בענינינו וכ "ש חידוש, הוי  הראוי  והליבון 

היחוד , באור  התורה"ק  את  ומאירים שכשלומדים

ודאי שזה התורה פנימיות אור בה שמגלים ע"י 

צורתה  בזה שמחדשים אמיתיים, חדו "ת מיקרי

לה'תורה  ההכנה וזהו  התורה"ק , של ותמונתה

היחוד  תורת על שהכוונה תצא', מאתי  חדשה

שזו  לעת "ל, התורה,שיתגלה כל של הפנימיות 

צורתה  כל בזה שנתחדש  כיון חדשה, מיקרי  ומ"מ

כנ"ל. התורה"ק של

 ë"áùåúì øå÷î àåöîì ìàøùé éìåãâ âäðî

ô"òáùåúá

øîàå [å מנהג שהיה שזה שי"ל צחות  בדרך  בזה

עולם גאוני כו"כ הגאון אצל (כמו

ועוד ) לפיהצפע"נ מהתנ"ך  פסוקים מזכירים שהיו 

בתלמוד , המה שמוזכרים שכששאלום המקום (היינו

המקום  אלא בתנ "ך , מקומו ענו לא זה פסוק  כתוב איפה

וכו') וירושלמי בבלי בש "ס לעורר שמובא ג"כ  שזה ,

יחוד  תושבע"פ , עם תושב"כ  יחוד היחוד, בחי '

שבבחי ' הנ"ל, ונסתר דנגלה יחוד  שבבחי ' דזו "ן ,

ונשמע' ד'נעשה דנעשה יחוד  בלקו"מ מרביז"ל (כדאי'

ונסתר) נגלה על  מרמז שתיונשמע קרבן  שבבחי' ,

ונסתר)הלחם נגלה – תורה של  .(לחמה



  

  בית המדרש וישיבת תורת חכם

  בנשיאות כ"ק מרן הגה"ק שליט"א

  שישו ושמחו בשמחת תורה 

  בנהורא שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזהדר ן בשירה ובזמרה להודות ולהלל לבגיל ורנ

לומדי ומתפללי בית מדרשנו וכל מע"כ הננו מתכבדים להזמין את כל קהל הקודש 
 לשוש אתנו משוש לכבוד השי"ת ולכבוד תורתוהע"י המסתופפים בצילא קדישא 

  הקדושה המשמחת לב ועינים מאירה

  בשמחת הכנסת ספר תורה
  לבית מדרשנו הקדוש

  תורת חכם

אוהב שלום שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה דהרב החסיד הנעלה רודף צדקה וחסד 
רחים ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה, 

  צורבא מדרבנן ואיהו גופיהרבנן ומוקיר ודחיל רבנן 

  כמוה"ר יעקב מנחם בן מוה"ר צבי זאב זללה"ה

  שנלב"ע ביום י"א סיון תשנ"ט

  תנצב"ה

  כ"ק מרן עטרת ראשנו ותפארתנוה"ה  דין אבא דמלכא

  אדוננו מורנו ורבינו הגה"ק שליט"א

   5:30 בשעה זיו יוסףמרחוב הבעל"ט  חמישי ביום תהלוכת הספר תורה תצא

  18אהלי יוסף לעבר היכל בית מדרשנו ברחוב 

 בזאת ונשיש נגילעליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה הכתובה מסיני, ובכן 
ב בשמחת גילו צדיקים והרנינו כל ישרי לשמחו בה' ו ,ואורה עוז לנו היא כי התורה

  , עדי כי מלך ביופיו תחזינה עינינו בביאת גואל צדק במהרה דידןהתורה

 מערכת ים החכמה –רבנן ותלמידיהון  –הנהלת המוסדות 

 


