




תשע"ה  ויחי פר' ג של"ס

תשע "ה ויחיפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ה  ויחי  פר ' של"ס

ׁשׁשׁשׁשנים נים נים נים  ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע חחחחּיּיּיּייויויויו ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני  יעקביעקביעקביעקב ימי ימי ימי ימי  ויהיויהיויהיויהי ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץ ארץ ארץ ארץ  יעקב יעקב יעקב יעקב  ¦¨©¤¨©¥§Ÿ§¤¤¦§©¦§©¤§¥¨¨©§¦§¥©£Ÿ£©¦§©ויחי ויחי ויחי ויחי 

ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה:::: ּוּוּוּומאתמאתמאתמאת כ"ח )ואר ואר ואר ואר ּבּבּבּבעיםעיםעיםעים מ"ז, האספהאספהאספהאספּוּוּוּו(בראשית  ווווּיּיּיּיאמר אמר אמר אמר  ּבּבּבּבניוניוניוניו אל אל אל אל  יעקב יעקב יעקב יעקב  ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא §©§¨¦§©¨¨©¦§¨©£Ÿ¤¨¨©Ÿ¤¥¨§

יעקב יעקב יעקב יעקב  ּבּבּבּבני ני ני ני  ו ו ו ו ׁשׁשׁשׁשמע מע מע מע ּוּוּוּו ההההּקּקּקּקבצבצבצבצּוּוּוּו ההההּיּיּיּימיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבאחרית אחרית אחרית אחרית  אתכםאתכםאתכםאתכם יקראיקראיקראיקרא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר את את את את  לכםלכםלכםלכם Ÿ£©¥§§¦§§¨¦¦¨©¦£©§¤§¤¨§¦¤£¥¤¨¨¦©§ואואואואּגּגּגּגידהידהידהידה

אביכםאביכםאביכםאביכם:::: י י י י ׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  אל אל אל אל  א'-ב')ו ו ו ו ׁשׁשׁשׁשמע מע מע מע ּוּוּוּו מ"ט , (שם  §¦§¤¦§¨¥£¦¤

עברות  בג' אדה "ר חטא תיקנו האבות 

ויעקב  בי"ע  עולמות  ג' כנגד והם החמורות

היצירה עולם  כנגד שהוא ג"ע עון תיקן אבינו 

כמנין ויחי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

את הראשונים שנה בק "ל שתיקן אחר  טו"ב

ובכתבי בזוה"ק מבואר דהנה דאדה"ר . הרע בחי '

ויגש )האריז "ל ג'א(שעה"פ על עבר  הראשון דאדם

תיקנו והאבות וש"ד , ג"ע ע"ז  שהם חמורות  עברות 

ויצחק  ע"ז, עון תיקן אבינו אברהם אלו , עברות ג'

וזה  ג"ע, עון תיקן  ויעקב דמים, שפיכות עון תיקן 

של  שנים ק "ל כנגד אבינו יעקב של שנה ק "ל סוד

ויחי כתיב אחרונים שנים בי"ז ואח"כ  וכו', אדה"ר 

ג"ע  עון נתקן  כבר  כי  שנה, י "ז  מצרים בארץ יעקב

טובות. שנים י "ז  לו היה ואז אדה"ר של

עולמותוהם  ג' כנגד  הם הנ"ל החמורות עברות ג'

הג' והם וכבוד, תאוה קנאה כנגד  והם בי"ע,

מעשה, ושינוי  השם ושינוי מקום שינוי של ענינים

כבוד  וכנגד  זרה עבודה כנגד הבריאה עולם דהנה

וכנגד  ג"ע כנגד  היצירה ועולם מקום, שינוי  וכנגד

כנגד  העשיה ועולם השם, שינוי  וכנגד  תאוה

מעשה. שינוי  וכנגד קנאה וכנגד  דמים שפיכות

כנגד  הוא ע"ז  עון  שתיקן  אבינו שאברהם ונמצא

ויעקב  עשיה, כנגד הוא ש "ד שתיקן  ויצחק  בריאה,

יצירה. כנגד ג"ע שתיקן 

_________________________

והענין א . ורעים. מעט אותם קריאתו ענין מה להבין צריך  וגו', מגורי שני ימי פרעה אל יעקב ויאמר שם: הפסוקים שער וז "ל

בתיקון  התיקונין בספר ונתבאר אדה"ר. שהוא הראשון האב שם על אבות , נקראים ולכן אבות, בג' נתגלגל אדה"ר כי דע הוא,

תיקן  אברהם כי קדושים בפרשת בר"מ נתבאר גם ביעקב. ונשמתו ביצחק ורוחו באברהם נתגלגלה אדם של נפשו כי וע ' ס"ט 

נשמת  בו נכנסה אז  למצרים יעקב כשירד כי התיקונין בספר נתבאר גם ג"ע . עון תיקן ויעקב ש "ד עון תיקן ויצחק ע"ז  עון

אדה"ר.

ויעקב  וכו', תעשו לכם יאמר אשר יוסף  אל לכו בפסוק  כנז"ל הראשונים שנה ק "ל באותם זרעו בהשחתת  חטא אדה"ר, והנה

ורעים  מעט וזש"ה כנודע, ובגלות ביסורין הראשונים שנה ק "ל עליו עברו ולכן וכו', הזרע  השחתת  שהוא ג"ע עון לתקן בא

נכנסה  אז וכשנשלמו, רע. הנקרא דאדם הזרע  בהשחתת שנה ק"ל עון נתקן ביסורין רעים בהיותם כי ר"ל שנה, ומאת  שלשים

חיים  נשמת בו נכנסה כבר כי שנה', עשרה שבע  מצרים בארץ יעקב 'ויחי כתיב: ואז  אותם, תיקן כבר כי אדה"ר, נשמת  בו

שנים  ובי"ז הרע , נתקן ראשונים שנים בק"ל כי להורות  טו"ב, כמנין שנה י"ז  זה שיעור ונמשך יעקב', 'ויחי וזהו דאדה"ר,

אשר  יוסף  אל לכו בפסוק  כנז "ל הורע  השחתת ניצוצות  מתגלגלים היו שם כי למצרים, ירד לכן רע , בלי טוב היה אחרונים

עכ"ל. תעשו, לכם יאמר



לנפשך  חכמה דעה ד

יוצר  בסוד אור בחי' שהוא היצירה עולם מעלת

יעקב  של המעליותא והוא חושך ובורא אור

מט"ט  פנימיות  בסוד אבינו

יעקב והנה  שכנגדו היצירה בעולם מעליותא יש

אור  בחי ' הוא היצירה עולם כי  ע"ה, אבינו 

עו חושך ,משא"כ בחי' העשיה ועולם הבריאה לם

חושך  ובורא אור  יוצר  בכוונת  כיבוכמבואר ,

שהם  ומלכות בינה בחי' הם ועשיה בריאה עולמות 

שהוא  חוזר אור בבחי ' העבודה ושם נוק ' בחי '

בחי ' שהוא היצירה עולם משא"כ  חושך, בבחי '

שם  ביצירה, המתלבש דאצילות ז "א בסוד  דכורא

ישר , אור בדרך העבודה שהוא אור בחי ' הוא

ובעולם  בי "ע, עולמות  בג' מתחלק  מטטרו"ן דהנה

היצירה  ובעולם דמט"ט מ' אות  הוא הבריאה

ועיקר  רו "ן , אותיות  העשיה ובעולם ט"ט, אותיות 

שבו הפנימיות שהוא ט"ט בחי' הוא מט"ט שם

זרק, וקליפתו אכל תוכו מצא רמון ר"מ (בסוד 

ותוכו  רמו"ן הם דמטטרו"ן החיצוניות  דהאותיות 

ט"ט) אותיות אבינוהוא יעקב של המעליותא וזה ,

העון  תיקון  בסוד  היצירה עולם בחי' כנגד שהוא

כנ"ל. ג"ע של

ת 'פלה ת 'ורה של  העבודה  גילה אבינו יעקב

לך  אותה תת"י טוב סוד והוא י'חודים

שהוא והנה טו"ב בגי' עולה שנים י"ז יעקב ויחי 

אהו"ה הדעת שם א'תסוד מהכתוב (היוצא

ה'ארץ) ו'את  אלוה'שמים שנים בי"ז תיקן  והוא

הכתוב סוד וזה מצרים י"ט)בארץ כ"ט (בראשית 

שהוא  אחר  לאיש  אותו מתתי לך אותה תתי טו "ב

האריז "ל שפי' כמו הרשע פ'עשו הליקוטים (ספר

ת'פלה ג ויחי) ת 'ורה ר"ת הוא 'תתי ' לפרש ויש 

ובתפלה, בתורה עסק אבינו  יעקב כי  י 'חודים,

עוסקים  אין  כאשר כי  יחודים, של הדרך וגילה

הרשע  עש "ו  שהוא אחר' 'איש סוד נעשה ביחודים

הוא  עשו כי דקלי ', שלום שהוא שלו"ם בגי ' שעולה

בחי ' והוא דקדושה, שלום היפך חנם שנאת סוד

אבינו יעקב אך  מחלוקת , באמת  שהוא דקלי' שלום

אהלים  ב' ומחבר  שלום העושה והוא ביחודים עוסק

שיצאו טיפות ב' בסוד  אחיות, ב' ורחל לאה שהם

ורחל, לאה מהם ונעשה לחוץ ונדחו  מאדה"ר 

כמו ע"ה אבינו  יעקב ידי על ונתקנו  ונתקרבו 

הם  הכתפין  ב' תיקון  סוד  והוא שם. האר "י  שפירש

והבל. קין שרשי בחי '

_________________________

גדולים ב. שלהן שהנוקבא אע"פ  היצירה - בדרושים כתוב פ"א: קר"ש  (שער פע"ח  וז "ל השחר, דתפלת  א' דרוש שעה"כ עי'

יוצר  בסוד כנודע , ודוכרא רחמים כולו היצירה כי אור, יוצר נקרא לכן שבה, הנוקבא אפילו דוכרא מסוד באים עכ"ז  מהדוכרא,

הבינה, מכח  נעשה הבריאה והנה בריאה. לשון חושך  ובורא יצירה, לשון אור יוצר וזהו ונוקבא, דוכרא הם חושך, ובורא אור

נעשית. הנוקבא מכח  כי חושך , ובורא וז "ס  דינים, היא ולכן דוכרא, על שלטין דבריאה נוקבא ולכן בכורסייא, מקננא אימא היא

חושך, נקראת  סתומה להיותה הבריאה כי חושך, ובורא אור יוצר מבואר וזה המדרגות , במעלות  רק וירידה עליה אין כי דע גם

ומקום  אור, נקרא הגילוי מקום אדרבה כי למטה, ועליונים למעלה תחתונים וז "ס  אור, הנקראת המגולה היצירה מן גרועה והיא

עכ"ל. לגמרי, האור חסרון הוא שאז  בגרון, ומתעלים כשמסתלקין ובפרט לירידה, גורם אור מניעת  כי חושך, נקרא הסתום

ד'.וע"ע  פרק  מ "ז  שער ע"ח 

של ג . ורע לטוב רומז הוא טו"ב, בגי' עולה עשרה השבע  וכו'. עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי שם: הליקוטים ספר וז "ל

'לא  כ"ו) ג' (איוב עה"פ חז"ל עפ "ד [פירוש : וכו' שלותי לא חז "ל כמ"ש בצער שנה ק "ל יעקב היה כך  שנה, ק"ל אדה"ר

נחתי  ולא מלבן שקטתי ולא מעשו שלותי לא ג') פ"ד (בראשית במדר"ר כדאיתא רוגז' ויבא נחתי ולא שקטתי ולא שלותי

לתשלום  שנה עשרה שבע היה ק"ל על והמותר באורך ] פ"י מקץ תנחומא מדרש  וע "ע יוסף, של רגזו עלי בא רוגז ויבא מדינה

אותה  מתתי לך  אותה תתי טוב י"ט) כ"ט  (בראשית  שנאמר בפרשה ג"כ ונרמז  טו"ב. כמנין שנה י"ז  והם יעקב, חיי שני קמ "ז 

וביעקב  לחוץ, ונדחו הראשון מאדם שיצאו גדולות  טיפות שתי סוד הם יעקב שנשא אחיות  ושתי עשו. בחינת  - אחר לאיש 

ע"כ. נתקרבו,



תשע"ה  ויחי פר' השל"ס

פגם שהוא חנם  שנאת  מחמת  שני בית  חורבן

בכיסופין  תלויה והגאולה שלום הנקרא היסוד

ולא  נמכרתם  'חנם  בסוד הפנימי העליון ליחוד

תיגאלו ' בכסף 

ג ')כתיבוהנה נ"ב ולא (ישעי' נמכרתם 'חנם

חנם  שנאת ענין והוא תיגאלו ', בכסף 

ע"א)בגמ'כדאיתא ט' שניד(יומא בית  דחורבן

שנאת של גדול פגם יש כי  חנם, שנאת בעון היה

חנם, לשנאת מביא שהוא היסוד פגם וגם חנם,

שהוא  יסוד  של פגם שיש  הימים באחרית וזהו 

חנם  שנאת  של ופגם ואחדות , שלום בחי '

ול"א  נמכרתם חנם נאמר זה ועל ומחלוקת,

ליחוד  בכיסופין  תלויה הגאולה כי  תיגאלו, בכס "ף

הנקרא  המלבוש עולם של ולשעשועים העליון

דאלב"ם  א"ל בסוד תפלותה'לא' ג' ידי על דהנה ,

ביטלו כנה"ג אנשי  שתיקנו  מעריב מנחה שחרית

אך  סופר, חתם בדרשות כדאיתא דע"ז יצרא

היסוד  פגם לתיקון  יביא דבר  איזה לדעת  צריך

הטמאים, הכלים של הענין שהוא חנם והשנאת 

כנה"ג  אנשי  יכלו  שלא דעריות  יצרא ענין  והוא

לבטל.

על אשר האחדות ענין הוא לכם  ואגידה  האספו

הימין  קץ לתיקון להגיע יכולים  זה ידי

אשר וזהו את לכם ואגידה 'האספו מאה"כ 

ואמרו הימים' באחרית  אתכם יקרא

ז "ל ע"א)חכמינו נ"ז לגלותו (פסחים יעקב ביקש

ק"ץ  סוד דהנה שכינה, ממנו  ונסתלקה הקץ את 

בעמידה  אותו שבונים דנוק ' ההוד  בנין  הוא

אותיות ידי על בניהם' לבני  גואל 'ומביא בתבות 

בע"ח כדאיתא דאטב"ח פ"ה)ק "ץ ל"ה .ז (שער

דחול  עלמין  אלף סוד הוא שם דנוק' הוד  והנה

_________________________

ללמדך ד. חנם, שנאת  בו שהיתה מפני חרב מה מפני חסדים וגמילות ובמצות  בתורה עוסקין שהיו שני מקדש  שם: הגמ ' וז"ל

עכ"ל. וכו', דמים ושפיכות עריות גלוי זרה עבודה עבירות  שלש  כנגד חנם שנאת  ששקולה

ג').ה. נ"ב (ישעיה תגאלו בכסף  ולא נמכרתם חנם הפסוק פירוש לי נראה וזה וז "ל: קדושים פרשת  יוסף יעקב תולדות עי'

הרי  עכ"ל. וק "ל, תגאלו אז  התורה, בדרכי ויתנהג כסף  אל יכסוף שלא בכסף ולא הבית , שנחרב נמכרתם חנם שנאת  שע"י

זה  לעומת בזה שרמוז היינו מו"ר ולפירוש לכסף , יכסוף שלא פשוטו כפי פירש  הוא אך כיסופין, שהוא בכסף  ענין שפירש 

והכל  והשעשועים היחוד לעולמות  שיכסוף גשמי לכסף  במקום הכיסופין כל שיהפוך  היינו האלב"ם, עולם שהוא ל'לא' שיכסוף 

אחד. בקנה עולה

קץ ו. לבניו לגלות  יעקב ביקש  לכם', ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב 'ויקרא לקיש : בן שמעון רבי דאמר שם: הגמ ' וז"ל

עשו, ממנו שיצא יצחק  ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם פסול במטתי יש ושלום חס שמא אמר שכינה, ממנו ונסתלקה הימין

פתח  שעה באותה אחד, אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך  שאין כשם אמרו אחד, ה' אלהינו ה ' ישראל שמע  בניו לו אמרו

עכ"ל. ועד, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך  ואמר אבינו יעקב

בא ז. בשר כל קץ סוד ק "ץ, עליו מוכיח  ושמו הנ "ל, לטעם הוד בספירת בכאן נאחזין החצונים כל והנה שם: ע "ח וז"ל

נפלא  סוד תבין ובזה הוד. שהוא השמאלית ירכו בכף רק ליעקב יכול היה לא ס "מ גם ולכן החצונים, שהם כנודע לפני

ע  נהפך  והודי סוד והוא דוה, ונעשה נהפך החצונים בו בהתאחז  מסוד כי הם טמאים דמים שה' ביארנו כבר כי למשחית, לי

ונעשה  נהפך  החיצונים שם ובהאחז  הה', שהוא ההוד גבורות שהוא לבסוף אלא אינו הזוהמא היתוך  אמנם אלו, מנצפ "ך ה"ג

רז"ל, במאמר נפלא סוד תבין ובזה דו"ה. היום כל שוממה נתנני וזהו בתורה, האמורה נדה שהיא דוה ונעשית  נדה דם

עלמא  הוי שנין אלפי שית כי והענין וגו'. בעיניך  שנים אלף כי כמ "ש  דו"ה היום כל וזהו שנים, אלף  הם הגלות ימי כי

סמוך  היה בהמ"ק  חורבן והנה לה'. שבת שנאמר ה' עד העולה שבת שהוא מלכות  הוא הז ' ואלף  יסוד, עד מחסד והם

היום  כל שוממה נתנני הכתוב שאמר כמו וזהו קשות , גבורות להיותו  החיצונים נאחזין בו כי הוד שהוא החמישי לאלף 

עממין  ישלטו ולא בזוהר כמ "ש  אלו שנים רק נמשך  הגלות  אין לכן החמישי, אלף שהוא לדו"ה נהפך מהוד כי דו"ה,
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לעיל ) בהערה ומובא פ"ה ל"ה שער וסוד (ע"ח ,

יעקב  שארית  בחי' הנקראים טיפין  הי' חשורש 

עקבי בחי ' במקום שהוא העשיה תיקון בסוד

יעקב  בחי' שהוא שבעקב ניצוצין  הי ' שה"ס  א"ק

הגאולה תלוי  בהם אשר עקב י ' שער בסוד (ע"ח

ע"א) י"ז דף פ"ב ואגידה טג' האספו  הוא והעצה

של  הקלי ' ולבטל ולהתאחד  להתאסף שהוא לכם,

מאפטא בהגה"ק דאיתא וכמו חנם, (אוהב שנאת

לשבת ) שבתי ישראל איהי דשבת  רזא

שבת קדושת  ידי  דעל דאחד, ברזא דאתאחדת

על  כי וכו', דאחד  ברזא להתאחד  יכולים עצמה

שנאת של הקלי' לבטל יכולים האחדות  כח ידי 

חנם.

יצרא  ביטלו כנה"ג אנשי שתיקנו  תפלות ג' ע"י

ביחודים תלוי דג"ע  יצרא ביטול  אך דע"ז

לבי' אמר 'לך בבחי' ובהתבודדות 

טוב והנה של העבודה לגלות  רצה אבינו  יעקב

ת 'ורה ת של הדרך שהוא לך , אותה ת "י

בחי ' הג' מתקנים שאין זמן  וכל י 'חודים, ת 'פלה

אפשר  אי  דייקא, יחודים עם תפלה שהוא הללו 

תפלות ג' תיקנו  אנכה"ג כי  דעריות , יצרא לתקן

לא  ג"ע של והקלי ' ע"ז, של הקלי' להכניע והתחילו

ובאחרית בלבד, דקרובים יצרא בחי' רק  לבטל יכלו 

תפלות שצריך וללמד לתקן הצדיקים באו  הימים

בלקו "מ כדאיתא לבי' אמר  'לך  בבחי ' יחודים (עם

קנ"ו) אחד יאסי' שכל התבודדות של הדרך  דהיינו ,

_________________________

כי  אלף , גימטריא ק "ץ כי אלף, הם איך  לעיל ביארנו וכבר לבד. בהוד רק אחיזה להם אין כי שנין, מאלף יותר בישראל

להאריך. ואין חול, שהוא שלמה לך  האלף  וז "ס  דחול, יומין אלף בזוהר הנקרא הם ואלו אלף, הרי ק ' ועם תת"ק, הוא ץ'

עכ"ל.

היא ח. כי בגוים, יעקב שארית  והיה נאמר 'שארה' הנקרא העשיה) עולם (פי' זה עולם וכנגד וז"ל: פ "ה מ"ז שער ע"ח  עי'

שם  אשר בעשיה שהוא יעקב' 'שארית  נקרא אלו הקדושה שיור והנה ג'. גו ג' של ראשונה בבחינת שנשתיירו שיורין בחינת 

שהוא  האחרון הדור ואמר בסוד לך  מ "ש  תזכור ואם הקלי', שהם בגוים יעקב שארית  והיה וז"ס אחרים, ואלהים הקליפות  כל

עכ"ל. וד"ל, יותר זה הפסוק ותבין ברגלין, רגלין דמטי בחי' שהוא יעקב, שארית הנקרא

כולם,ט. הקלי' שם כי דחול יומין אלף הרי מק', כלולה אחד וכל דעשיה, בי"ס  מתלבשים דא"ק עקביים כי שם: ע"ח  וז "ל

שהוא  בעקב הניתנין אורה ניצוצי עשר הם כי עקב, י' יעקב, יסוד שהוא העשיה מעולם האור ולהתברר להזדכך ובהשתלם

וישתלם  וגו' רגליו ועמדו דכתיב הזתים הר על רגליו יעמדו ואח"כ יסגא, חוצפא א"ק היא משיחא בעקבא אז כי העשיה, עולם

מיצירה, ירום הדעת, עץ להשכיל העץ ונחמד בסוד מעשיה ישכיל מאד, וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל הנה נאמר ועליו קומתו,

שכנגד  הקלי' הם רגלוהי על לצלמא ומחת בע"ה משיח יבוא אז  א"ק . הוא אדם אותיות מא"ד מאצילות . וגבה מבריאה, ונשא

בי"ע. עולם ג'

בהעולמות י. והייחוד התיקון עושה דלתתא אתערותא בלי בעצמו השביעי שיום האזינו): פרשת  (אחרי ישראל האוהב וז"ל

בבחי' ולהתייחד להתקשר לשוב זו בבחי' שאינו מי אף כי ליוצרם. לפאר יצוריו כל יכולים הם בנקל זה ובשביל הק '. העליונים

ומתייחדים  בעצמם העולמות כל אז  שעולים הרמה ומעלתו השבת  סוד ע"י מכ"מ  והפועל, הנפעל כח ייחוד בבחי' ית ' עצמותו

שבת ', איהי דשבת 'רזא בזוה"ק  מ"ש ענין וזהו ית', בעצמותו א"ע ולייחד א"ע לבטל עמהם לכלול הוא גם יכול ית', בעצמותו

עכ"ל. ית ', בעצמותו היינו דאחד, ברזא אתייחדת דלתתא, אתערותא בלי מעצמו הוא השבת היינו

המלך יא. ודוד הקדש . רוח בחינת הוא קונו לבין בינו שמדברים מה כי נ "א). (תהלים וכו' לי ברא טהור לב שם: לקו"מ  וז "ל

כ"ז ): (תהלים שכתוב כמו הקדש, רוח  בחינת  הוא בחינתו לפי אחד כל וכן תהלים. ספר מזה יסד מאד גדולה מעלתו שהיה ע "ה

יתברך  השם דברי הם אומר שהלב הדברים שכל לבי. לי אמר ובשליחותך בשבילך  לך רש "י: שפירש  כמו לבי", אמר "לך 

הקדש. רוח  בחינת  והוא ממש,

ידי  על הוא הלב וטהרת  הלב. טהרת צריך לזה ולזכות  חדשים. רצויים ודברי בתחנונים פעם בכל לבקש תמיד, לחדש  וצריך 



תשע"ה  ויחי פר' ז של"ס

'לך  בבחי ' לבו לפנימיות  השייכים היחודים ימצא

בחי ' התבודדות  ידי על שמשיג דהיינו  לבי ', אמר

פנימיות בחי' לפי היחודים דרך  לדעת הקודש רוח

הכתר , מדרגת  שהוא השראה בדרך  והוא לבבו ,

וההשגה  הנכונים הדיבורים לו  נותן שהקב"ה

בחינתו. כפי  עת  בכל היחוד בדרך הנכונה

תפלות  ע "י היחוד לדרוש  הוא העבודה תכלית

השראה שיקבל  עד והתבודדות  ובקשות 

שמרם ' כבבת  יחודך 'דורשי בסוד עליונה 

הק'כי  באר"י שכתוב מה רק  אינו יחודים

צריך  אלא שונים, ותיקונים יחודים לעשות 

שמרם', כבבת יחודך 'דורשי של למדרגה להגיע

שעה, ובכל עת בכל היחוד ולחפש לדרוש דהיינו

עם  להתיחד צריך כי לבבו, פנימיות כפי  אדם כל

והתבודדות ובקשות תפלות ידי  על ית ' הבורא

להשיג  עליונה השראה ומקבל המוח שמזכך עד

תפלות שהוא העבודה, ודרכי היחוד דרכי

הלבנונית מגלים שהם ליחודים האדם שמכניסים

'האספו ענין וזה קץ. אין  פשוטים רחמים העליון

חנם  שנאת  של הקלי' לבטל שהוא לכם' ואגידה

בחי ' לתקן יכולים ועי"כ הלבבות , לאחדות ולהכנס

עמוקים  דברים הם ובאמת שלום. הנקרא היסוד 

ומצאת יגעת בבחי' גדולות  יגיעות  לזה וצריך 

תאמין .

של היחוד דרך לגלות ביקש אבינו יעקב

ונסתלקה מיהודה  ואמו מדן אביו שהיה שמשון

באופן  הוא האמיתי היחוד כי שכינה ממנו

מדן  ואמו מיהודה  שאביו

ששמשון והנה  לגלות  רצה אבינו יעקב

ואיתא  המשיח, מלך הוא הגיבור

אמרים ברצה"כ לקוטי וע"ע ד ' אות עקרים (פוקד 

א') משבט יהושע ואביו  מיהודה אמו שמשון כי 

שהם  המשיח להיות  צריך שניהם ומחיבור דן ,

שנסתלקה  הטעם ואמנם המשיח, של המוחין

_________________________

לבו, נטמא שמזה ח "ו, רעה לתאוה או לעברה ונבער שנתלהב נגד כי הלב. נטהר זה ידי על יתברך, להשם לבו ובוער שמתלהב

באש  יבוא אשר דבר "כל ל"א) (במדבר שכתוב כמו לבו, יטהר זה ידי ועל יתברך, להשם לבו ויבער שיתלהב צריך  זה נגד

ברא  טהור 'לב וזהו הקדש . רוח בחינת שהוא חדשים דבורים פעם בכל לדבר זוכה אזי הלב טהרת  לו וכשיש  באש". תעבירו

כנ "ל. הקדש רוח  בחינת  שהם חדשים דיבורים לחדש שיזכה בקרבי', חדש נכון 'ורוח  אזי אלהים', לי

חץ  יזרוק אם בחוש , רואין שאנו כמו חמימות , מעורר תנועה כי תנועה. ידי על הוא יתברך, להשם וחמימות להתלהבות  ולבוא

הוא  תנועתו ידי על והנה, הנה הולך כשאדם וכן התנועה. ידי על הבא החמימות מחמת  השעוה ימס אזי שעוה, בראשו ויתחב

ממחשבה  להתנועע  המחשבה מתחלת כך  ואחר ושקטה, נוחה המחשבה מתחילה כי מהמחשבה, הוא התנועה (ועיקר מזיע 

ממחשבה  להתנועע מחשבתו מתחיל לילך, כשרוצה כך  ואחר לישב. מחשבתו היה מקומו, על כשישב מתחילה היינו למחשבה.

ושקטה, נוחה שהמחשבה מחמת כי עצמו, לכסות צריך ישן כשאדם כן ועל חמימות. מוריד כן ידי ועל לילך , לחשוב הראשונה

ובתורתו  יתברך הבורא בגדולת  חושבת  כשהמחשבה ברוחניות , כן וכמו חמימות ). לו למחשבה,אין ממחשבה ומתנועע  הקדושה,

וכו'. יתברך להשם לבו ובוער חמימות , מוריד התנועה ידי על

השכל  שתנועת והכלל, באריכות . אלו הקדמות  מבוארים שם כ"א, בסימן וסתים טמיר עתיקא בהתורה לעיל עיין הענין ועיקר

זוכה  זה ידי על שם, כמבאור וכו' הנרות שבעת קדושת ידי על הקדוש , הדעת להשגת שזוכה ידי על דהיינו בלב, חום מוליד

כנ "ל, שטות  רוח הטומאה הרוח  לגרש זוכה הלב התלהבות ידי ועל שם. עיין שם שכתוב כמו יתברך , להשם הלב להתלהבות

עכ"ל. כנ "ל, ממש הקדש רוח  בחינת שהם שמתבודד, פעם בכל חדשים דיבורים לדבר זוכה ואז  כנ"ל. לבו מטהר זה ידי ועל

שכתוב  כמו בלב, האלקות  עיקר כי בשליחותך. רש "י: פירש  פני', בקשו לבי אמר 'לך וז "ל: קל"ח) (סי' בלקו"מ עוד ועי'

ק "ט) (שם בבחינת כ"ד), (שם לבב" "בר שהוא ומי מ "ט), בסימן (לעיל אחר במקום אצלנו כמבואר לבבי" "צור ע "ג) (תהלים

'לך  פני", בקשו לבי אמר "לך  וזהו ממש . ה' דברי שהוא לו, אומר שהלב מה ידי על עתידות  לידע  יוכל בקרבי", חלל "ולבי

עכ"ל. והבן, כנ"ל, ממש  ה' דברי הם אומר שהלב מה כי כנ "ל. בשליחותך '



לנפשך  חכמה דעה ח

להיות צריך המשיח באמת  כי שכינה, ממנו 

מי שאביו  והם בהיפך  וכדלהלן , מדן  ואמו הודה

עמוקים. דברים

כידהנה עד וגו ' מיהודה שבט יסור לא כתיב

כי בזוהר, כדאיתא מש "ה דא שיל"ה יבוא

אף  דהנה היחוד . כח שהוא עליון  דעת  הוא משה

מריש  העולמות  כל לנו  גילה הק' האר"י שבאמת

כל  לדעת צריך  ובודאי  דרגין, כל סוף  עד דרגין  כל

מלמעלה  העולמות  כל וליחד  ההשתלשלות  סדר

הוא  התכלית עיקר  אך למעלה, ומלמטה למטה

יגלה  שהקב"ה ולחפש ובלילה, ביום היחוד לדרוש 

שרשו כפי  היחודים של האמיתית  הדרך לנשמה

שהוא  יהודה סוד וזה מצב. ובכל עת בכל ובחינתו

דויד  בבחי' ביטול של המדרגה בסוד  להיחוד, מודה

דרך  שהוא בפנימיותו  דיוסף י ' בחי ' שכולל מלא

הפנימיים. היחודים

בזה זה  העולמות לכלול הוא העבודה  תכלית

הספירות  במחצב הנשמות מחצב שנכלל עד

א' בניצוץ ב' ניצוץ  התכללות  בסוד

ד'והענין ברא הוא ברוך הקדוש דהנה הוא,

הספירות מחצב שהם מחצבים

ומחצב  [בריאה], הנשמות ומחצב [אצילות ],

[עשיה], החושך ומחצב [יצירה], המלאכים

בחי ' [והם ז "ל למהרח"ו קדושה בשערי  כדאיתא

בשוה  לזה זה המלבישים אבי"ע עולמות  ד'

פנימיות שהם מדרגות  ד ' עצמם והם בעובי].

ובריאה], אצילות  [בחי' דפנימיות  וחיצוניות

יצירה  [בחי' דחיצוניות וחיצוניות  ופנימיות

דרגין  כל מריש  העולמות כל ליחד וצריך  ועשיה],

לדרגא  מדרגא לעלות  וצריך  דרגין, כל סוף עד

ב"ה, סוף  דאין הקו  פנימיות  עד לפנים החוץ ומן 

הרמח"ל כמ"ש הוי"ה אל קוה סוד  (דרוששהוא

הקיווי) להכנס בענין צריך הקיווי  ידי שעל

שיש  הצדיקים גילו באמת אך  הקו , לפנימיות 

לסוד  להגיע שהוא מהקו , גבוהה יותר  מדרגה

ניצוצין , ב' יש דהנה דאלקות, העליון  הניצוץ

הנק' שהוא א"א בחי' שהוא נברא ניצוץ הא'

בורא  ניצוץ והב' הקו , פנימיות  והוא ב', ניצוץ

בע"ח וכדאיתא עתיק  בחי ' מ"ב שהוא (שער

חכםפ"א) בתורת  וכתב וע"ג ), ע"ב דכלל (מ"ט

ב' ניצוץ בחי' כמו הוא הנשמות  מחצב כל

א' ניצוץ כמו הספירות  מחצב וכלל דכללות,

דכללות.

מרכ "ד כי  העולמות כל מיחד  שיהודי  אחר הנה

של  ועבודה אש  בחי' זה הנה סכ "ד עד

שהוא  דחיצוניות פנימיות  בחי ' והוא מלאכים,

ממדרגה  לעלות  צריך  אך  המלאכים, מחצב כנגד 

ישראל  נשמת שורש של לפנימיות  ולהגיע זו

הנשמות  מחצב שורש  חיצוניותשהוא (בחי'

רק דפנימיות ) הוא הבריאה, כל שמיחד  אחר אף  כי .

אלא  מלאכים, בבחי ' שהוא אש  בבחי ' עבודה

נשמות של לעבודה כך אחר  להכנס יכול שעי"כ

'לכו וכמ"ש הצדיקים, נשמות  עבודת כלל שהוא

יוסף  כי תעשו ', לכם תאמר אשר את  יוסף  אל

השמות כל כלל שהוא יוסף  פור "ת  בן  עליו נאמר

שהם  אהי"ה מלואי וג' עסמ"ב הוי"ה מלואי  דד '

כמ"ש  ע"ה פור "ת  בגימ' העולים קנ"א קמ"ג קס "א

כל  את  הכולל אמת הצדיק  בחי' והוא האריז"ל.

היחודים.

מחצב דהנה  שבבחי' הק' היחודים שמיחדים אחר 

'לכו של לנקודה להגיע יכולים המלאכים,

יוסף' פטירתו אל לפני מוהרנ"ת שאמר (כמו

מחצב כידוע) בבחי ' מחדש הכל מתחיל ואז  ,

המלאכים, ממחצב פנימי יותר שהוא הנשמות 

בכל  שגילו  אמת הצדיקי של התורות כל הוא ושם

דמחצב  קדושים יחודים כולם הם כי הדורות ,

בבחי ' חוזר  אור בחי ' הוא זה כל ואמנם הנשמות ,

מחצב  שהוא א' ניצוץ של המדרגה בערך ב', ניצוץ

ולהכנס  לעלות  שנוכל הוא והתכלית הספירות,

א' לניצוץ הנשמות  מחצב בחי' שהוא ב' מניצוץ

חכם  התורת וכמ"ש הספירות  מחצב בחי' שהוא
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מ"ט) דף ביהודה יב(הנ "ל  הנאמר הכתוב סוד וזה .

הוא  היין כי סוסה', ענבים ובדם לבושו  ביין  'כיבס

של  לעבודה להגיע כדי  ואדמימות , חוזר  אור בחי '

של  האש  ידי על רק  כי  הספירות , מחצב של הביטול

מחצב  של לביטול להגיע יכולים הנשמות מחצב

הספירות.

האצילות  עולם של התיקון לבחי' שעולים  אחרי

כל הם  ושם העקודים  לעולם  עוד לעלות צריך

אורות  בסוד תיקון של בדרך השבירה דרושי

דתיקון  בכלים דתהו

השבירה והנה דרושי כל גילה הק' שהאר "י  אף 

שכל  לכאורה נראה פרטות, בפרטי

ולא  התיקון  עולם של במחצב רק  הם הכוונות 

עולה  כאשר הוא זה כל אמנם השבירה, בעולם

אך  האצילות , עולם שהוא התיקון לעולם מבי "ע

שהוא  מהאצילות  למעלה לעלות צריך  אח"כ

שבעולם  אמר  הבעה"ת ורבינו העקודים, לעולם

שה  כיון שהוא העקודים מטי ולא דמטי העולמות ם

יש  ושם למטה, שהיתה השבירה בחי ' של שורש 

מדרגת כי תיקון, של וכלים דתהו אורות  של הבחי '

כפי השבירה עולמות  של שהוא התהו של האורות

וכמו מאד, גבוהה מדרגה הוא בקדושה, שהם

דר"ה  הרי"ו  בכוונת  שהביא ברש "ש שמצינו 

דא"ק  האורות בסוד השבירה מעולם כוונות 

כל  באמת כי  וכו'. ו' שורוק בסוד  שהאירו

זה  כל השבירה עולמות  בחי' של אפי' האדמומית

כיבס  ובחי' מיין עינים חכלילי  בבחי' אש  בחי ' הוא

של  הלבושים את  בחיצוניות  צריך  כי לבושו, ביין

הלבנונית את  צריך ובפנימיות  האש, בבחי ' יין

מחלב'. שיניים 'ולבן בבחי '

היחוד ולכן  דרכי ללמוד  צריך  האחרון בדור  עתה

כבבת יחודך 'דורשי  לבחי' ולהגיע הפנימי 

בבחי ' רק העבודה יהיה שלא והיינו שמרם'

לעבודה  להכנס אלא הק ', האר"י שגילה היחודים

לבי ' אמר  'לך  של למדרגה ולהגיע התבודדות, של

דרך  לו  שנפתח עד  מתבודד  שהאדם באופן

ורוח  השראה בחי ' והוא בחינתו , לפי היחודים

העבודה  דרכי להשיג מלמעלה לו הנמשך  הקודש 

ובחינתו ענינו כפי  שעה ובכל עת  בכל והיחוד 

קנ"ו) בלקו"מ כבבת(כנ "ל  יחודך 'דורשי  בחי' וזהו  ,

הבת של הנקודה ענין הוא 'כבבת' וסוד  שמרם',

דכד  בר "ש אלעזר  ר' שאמר בזוה"ק  וכדאיתא עין ,

דמשיחא, לרגלא תצפה נהירין  בגוונין  קשת  תחמי

קשתי כמ"ש ענן  הנק ' לתפלה מקושרת והקשת

וצריך  התפלה מקום הוא הענן כי  בענן נתתי 

הקשת. של הגוונין  להשגת  להגיע

_________________________

שלוקח יב. מדריגה ואותה אחת , מדריגה הספירות  במחצב לפנים הנשמות  מחצב נכנס ויום יום ובכל שם: התו"ח  וז "ל

מאתמול  שלקחה מדריגה ואותה הספירות , מחצב של ורחל  יעקב בחינת  נקרא היום, באותו הספירות מחצב הנשמות מחצב

אחת, מדריגה הספירות  במחצב כולם הנשמות  מחצב פרצו' ונכנסים הולכים עד"ז  וכן היום. דא"ק  עתיק  בשם נקראת 

לבחינת  הוא גם כולו ויחזור באצילות ונכנס  עולה שבי"ע  ז"ל הרב מורי כמ"ש אצילות, בשם נקראת מדריגה ואותה

לטרוח  האדם שחייב דרגין, כל סיפא עד לדרגה מדרגה נשמתא לההיא לאמשכא סוד שזה ואפשר גמור. ואחדות  אלהו"ת 

הניצוץ  המשכת שע "י הספירות , בבחינת ולהחזירם הנשמות במחצב נשמתו שורש  של האחרונה המדריגה אפילו להכניס עד

ז"ל  הרב מורי כתב וכן גמור. אצילות בבחינת ונעשה כולו השורש אותו חוזר הנשמות, שבמחצב בחינותיו פרטי בכל

הנז ' הכינויים יצדקו בערכנו א"כ אחד, הכל והם והוא הניצוץ, בחינת הם הם הניצוץ, אותו שלקחו כיון דאצילות  שזו"ן

שתפילתינו  ונק ' בהם, הניצוץ ההלבשה אחר בזו"ן גם הנז ', הניצוץ שהוא האמצעית  בחינה שהוא אלהיכם לה' אתם בנים של

מחצב  פר' כל תוך  ר"ל ז "ל. הרב מורי עכ"ל דזו"ן, מוחין תוך  לצדיקים הנמשכים בנרנח"י הוא וכן לא"ס, דאצילות  לזו"ן

הענין  כל ועי"ש עכ"ל וכו', ספירות לבחי' הספירות  מחצב וחוזר הספירות, דמחצב מזו"ן ניצוץ נמשך זו"ן הנק ' הנשמות

באורך.



לנפשך  חכמה דעה י 

מיהודה אביו  הוא המשיח  מלך מדרגת  עיקר

מדן  ואמו  מלא דדויד היחוד פנימיות  שהוא

להיחוד  המסייע  דחיצוניות האש  שהוא

בעולם והנה  שהוא היחוד  סוד  מגלה אבינו יעקב

בסוד  היחודים ובתחילה כנ"ל, היצירה

וצריך  לרעהו , ונתן נעלו איש שלף בסוד מט"ט

בסוד  שהוא מט"ט בסוד ביחודים תחילה להרבות 

עיקר  אלא הכנה רק ולא הכנה, וזה חיצוניות ,

עת בכל שהם הצדיקים ורק  בזה, תלוי  הכניסה

של  היחודים ובבחי ' מט"ט בבחי' אפי ' מיחדים

ליחודים  להכנס נותנים להם הנה החול, ימות 

יהודה  וכמו  לכם', ואגידה 'האספו בבחי' העליונים

עוסק  היה מאחיו' יהודה 'וירד של במצב שאפילו

עולם. של באורו אז 

דיהודה כי  המוחין  צריך המשיח מלך באמת

שהוא  דאימא המוחין  כי  מאימו , ודדן מאביו 

משפט, בחי ' שהוא דן משבט להיות  צריך  חיצוניות 

עוסק  היה שהוא יהודה מבחי' דאבא והמוחין 

בסוד  מיוסף  גבוה יותר והוא עולם של באורו 

מצרים  בארץ יעקב ויחי  כי בעלה, עטרת מלכות 

דבחי ' היחודים שמלבד והיינו  דחיה, מוחין  הוא

כאשר  דוד בסוד  יהודה של האש גם שם יש  יוסף 

יוסף  בפנימיות דהיינו דדויד , הי' בחי' מיוסף  מקבל

שהוא  דוד  אותיות הי ' סביב ובחיצוניות  י' בחי '

מבחוץ  היחודים להלביש יהודה של הכח וזהו  האש,

ישראל  מלך דוד  של הכח וזה במים, ומבפנים באש

עט"ב. מלכות בחי' וקיים חי 

בווזה ויש  עת  בכל להיחוד  מודה שהוא יהודה סוד 

ובחי ' דוד  אותיות בסוד  בחיצוניות אש  בחי'

המשיח  ולכן דדויד , י' בסוד מבפנים הגמור  היחוד

שתהיה  צריך ומאידך מיהודה, אביו  שיהיה צריך

המסייע  הבינה של האש בחי' שהוא מדן אמו 

צריך  ובאמת  יהודה, של היחוד לפנימיות  להגיע

בחי ' שהוא החושך מחצבי  של היחודים גם לדעת

מלאכים  בחי' הוא העיקר אך העשיה, מחצב

להגיע  והתכלית  ובריאה, יצירה בחי' שהם ונשמות

והוא  המלכה, אסתר  סוד מהכסא שלמעלה לשושנה

מדויד  יותר שהוא דוד בן שלמה בדרך יחודים בחי '

דיוסף  המדרגות שני שנכללים אף  בדויד כי  י', מלא

שהעיקר  אלא מדרגות ב' בבחי' עדיין  עם מ"מ ודוד 

אך  דדויד , דוד אותיו  הוא ובחיצוניותו  דדויד  הי' הוא

המדרגות ב' נעשים כאשר הוא דוין בן  שלמה

המדרגה  תכלית והוא בעצם, ממש  אחד  ודוד  דיוסף

של  לעבודה להגיע העבודה עיקר וזה דלעתיד .

אותה  תת"י  בטוב בקיאים כאשר  והוא שלמה

הפנימי י ' הוא והעיקר יחודים תפלה תורה שהוא

חלב, ובפנימיות  דיין לבושים בחי' אש  הוא ומבחוץ

ממש . כאחד  המדרגות  ב' שמתאחדים עד 

דכאשר וכל עת, בכל אדם לכל שייך  אלו  ענינים

ענין  ויחפש עמוק שיכנס צריך  ומתפלל לומד 

את ליחד ויוכל יפתח שהלב דהיינו  לבי' אמר 'לך

הלב, של האש שהוא מ"ב הוא לב"י וסוד  הקב"ה,

כל  ולשבור  השטן לקרוע יכולים זה שם ועם

לג  יעקב ביקש של והעיקר הקץ ההסתרות . לות 

יהודה, הוא העיקר  כי קץ, בחי' דנוק ' בהוד  תלוי 

כי שכינה ממנה נסתלקה אך בהוד, עומד  והוא

במקום  למטה הוד  של הנקודה מספיק לא באמת 

ישראל  מלך  דוד  של באופן  שיהיה צריך  אלא ההוד ,

נתקשר  אחד  שמצד  יהודה ידי על דהיינו  וקיים, חי 

מאידך  אך  עולם, של באורו עסק ועי"כ ביוסף 

בושה, ובחי' תשובה בחי' שהוא אש עם התעסק

באמת צריך  כי ובמים, באש  באנו  בחי ' הוא זה וכל

פנימיות עד להגיע ועי "כ  מחצבים הד ' כל להכיר

הפנימית לנקודה להגיע הכל ותכלית דפנימיות,

דוד . בן שלמה בבחי'

להגיע הוא השובבי"ם ימי עבודת  עיקר

על והוא לבי' אמר 'לך בבחי' היחוד לפנימיות 

פנימיות  שנפתח עד ההתבודדות  התמדת  ידי

הלב 

כיוהנה  ליו "כ  ומקושר השובבים ימי  עתה מגיע

בתשובה  עוסקים אחד  מצד אלו בימים
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האחרון  וד ' הראשון  ד ' בסוד דוד  בחי ' יהודה בחי '

עבודות דרכי  והם מקמארנא, הגה"ק שהביא כמו

של  ביחודים לעסוק  לתקן הוסיף  והרש"ש  התשובה,

ישראל  שארית  בספר  ואיתא העוונות , תיקוני 

שעיקר  לדעת צריך  אך  יו "כ , כמו  אלו שימים

יחודים, הוא העוונות  כל של והתיקונים התשובה

בחי ' אלא הרש"ש  תפלות רק  אינו  היחודים ועיקר 

תיקוני ידי  על כי שמרם', כבבת יחודך 'דורשי 

ביחודים, הצדיקים שתיקנו  השרשיים העולמות 

של  לכיסופים להגיע אחד כל צריך  עי "כ  הנה

התבודדות ידי  על וההתחלה דאלב"ם, עולמות 

לבי ' אמר 'לך  בחי' הלב שנפתח עד בפשיטות ,

של  הפנימי מהלך  להשיג יכולים ואז מ"ב שם בחי '

הקדושה. עיקר  וזה היחודים

בסוד  בלבושים  ומכוסה  גנוזה הצדיק  תורת 

המגלים התלמידים  ידי ועל  בחו"ל  קבורתו 

לאר"י  הצדיק  את  מעלים תורתו פנימיות

בלבושים כי  לדבר צריך  לארץ חוץ בבחי ' הצדיק

הלבישו התבודדות  של בעבודה שדיברו ואף 

ואיתא  חו "ל, בבחי ' לבושים מיני  בכל זה את 

יקברו לא אם שאף אמר  אבינו שיעקב במדרש

מיד  ודאי  ילך  כשלעצמו הוא ישראל, בארץ אותו 

כי אותו, קוברים היכן נפ"מ לו ואין  ישראל, לארץ

תלויה  שלו הנפש אין  אמת  הצדיק אבינו  יעקב

אותם  לזכות שרצה אלא שנקבר היכן בגוף 

ללכת יכול הצדיק  אך  לארץ, גופו  את  גם להעלות

תלוי ואינו  בחי' ובכל מקום בכל שרוצה היכן

בחו "ל  שגנוזים הצדיקים בחי' וזהו גופו , במקום

מחולל  'והוא בסוד  עוונותינו מחמת שהוא

הגון  דלאו  בצולמא טמונים הם ולכן מפשעינו',

אך  שונים, בלבושים מלובשת  שלהם והתורה ליה,

את מעלים ועי"כ לפנימיות , להכנס צריך  באמת 

כי בנו , תלוי וזה תורתם, פנימיות  ומגלים הצדיקים

ישראל. לארץ הצדיק  את  מכניסים הם התלמידים

ציון , את  ה' בשוב יראו בעין לעין שנזכה יעזור וה'

וגמר  בעינים, היתה השבירה עיקר  באמת  כי

הקדשה  'איה בסוד העינים בקדושת תלוי  התיקון

ה' בשוב יראו  בעין שעין  יעזור  וה' בעינים'. היא

צדק  גואל בביאת מלכותך  תיראינה ועיננו ציון

אמן . בימינו  במהרה

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

לגלותדעה ביקש  אבינו  יעקב הנה לנפשך  חכמה

יוסף  של בסוד  תלוי שהכל וידע הקץ את 

פעמים  ט' שהוא ק"ץ וזהו  התשיעית ספירה שהוא

בבחי ' רק שהם החול דימות המוחין והוא אהי "ה,

וזהו מהרש "ש, כידוע היסודות  עטרות  בסוד  יסוד 

דנוק' הוד  שהוא בניהם לבני גואל ומביא בחי '

נסתלקה  ולכן דבינה, מוחין החול דימות  יוסף בבחי '

בלבד  יוסף  בבחי' התיקון עיקר  אין כי  שכינה, ממנו 

מלא  דויד בחי' צריך אלא החול, ימות בחי' שהוא

שבת. בבחי' מלכות בח'י  שהוא

מיהודה כי אמו שהיה שמשון בבחי' משיח הנה

בהיפך  אלא היחוד שלמות אינו  מדן  ואביו

שיעקב  הסוד  וזה מדן, ואמו מיהודה אביו שיהיה

הבל  בחי ' אפרים כי  למנשה, אפרים הקדים אבינו

שם  ולכן היחודים, פנימיות  בבחי' להיות צריך והוא

ו ' סוד ומנשה י' סוד  אפרים כי מנשה, לפני אפרים

וכו ' ל"ב שער סוף  ע"ח ועי' התפשטות, שהוא

בבחי ' יחודים פנימיות להיות צריך באמת  כי עי "ש ,

שהוא  אימא בבחי ' דן  בחי ' בחיצוניות  ורק  אבא

ב' ניצוץ בחי ' כי  להיחוד  המסייע היחודים של האש

א'. לניצוץ האש  נותן 

לראשך ,וזהו כתר  והיא ועי"כ לנפשך  חכמה דעה

בת כי  בת ש' שהוא קודש שבת הוא והעיקר 

הוא הש' עם וביחד עין הבת  סוד הוא וזה שבת,

שעושה  חוזר  האור שהוא שבת  גי ' פסקנית  רוח

בסוד  ישר האור  הוא והעיקר  יתגלה ישר  שהאור

בחי ' דוד  בן שלמה סוד והוא מנשה לפני  אפרים

לעסוק  אלו  בשבועות שנזכה יעזרו וה' מלא. דויד 

לעסוק  ומאידך  גיסא מחד  ובקשות  בתפלות

כי ויכלתו  כחו וכפי  בחינתו  כפי  אחד  וכל ביחודים



לנפשך  חכמה דעה יב 

צריך  אחד  וכל בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה אין 

לך  ענין  להכין להתחיל וצריך מדרגתו כפי לעבוד 

וצומו גם לזה שיהיה וצריך  היהודים כל את  כנוס

אש  בחי' בחיצוניות העבודות  ב' צריך כי עלי 

את לתקן יכולים ועי "כ  יחודים בחי ' ובפנימיות

היחוד  כח את בנפש לפעול והעיקר המחלוקת 

בביאת מלכותך  תראינה ועיננו עשו קלי ' ולהכניע

אמן  בימינו במהרה צדק גואל



תשע"ו  ויגש פר' יג של"ס

תשע"וויגשפרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו ויגש פר ' של"ס
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הצדיק  ליוסף הגדולה שעיקר מתגלה  זו  בפרשה

המלך  לדוד הגדולה דעיקר מבואר ובהפטרה

ע"ב)בזוה"ק איתא ר"ו יהודה א(ויגש  אליו  דויגש

בעלמא  עילאה דעלמא תקרובתא הוא

עברו נועדו  המלכים הנה כי נאמר  זה ועל תתאה,

בסוד  ויוסף יהודה דנתחברו  והיינו וכו', יחדיו

על  דהנה דוד, בן ומשיח יוסף  בן  דמשיח היחוד

יוסף  גדולת  נתגלה ויוסף יהודה של החיבור  ידי 

להתאפק  יוסף יכול ולא וכמאה"כ וקדושתו הצדיק

כי לעמוד אחיו  יכלו  ולא יוסף מעלת  ונתגלה וגו'

ומדבר  מהול שיוסף נתגלה כי  מפניו, נבהלו 

חלומותיו, כל נתקיימו  איך ונתברר הקודש, בלשון

שהיה  הצדיק יוסף  ומעלת  גדולת  הוא זה וכל

בהפטרה  מבואר מאידך ואמנם אצילות . בבחי '

זו  פרשה כ"ה)של כ"ד ל "ו אדם (יחזקאל  בן  ועתה

שם  ואמר וגו' ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לקח

כ"ו) יהיה (כ "ה אחד  ורועה עליהם מלך דוד ועבדי

והרי וגו', לעולם להם נשיא עבדי  ודוד  וכו', לכולם

וצריך  לדוד, היא הגדולה דעיקר  בזה מבואר 

בהתחברות והגדולה הגילוי עיקר  מה להבין 

יהודה  או יוסף הוא העיקר האם ויוסף, יהודה

דוד . בחי ' שהוא

_________________________

אשתכח,א. רעותא כד דהא הכא, דמהימנותא רזא יהודה רבי אמר יחדיו], עברו [נועדו המלכים הנה כי שם: הזוה"ק  וז"ל

וכדין  בגויה, ולמכנש ללקטא ודא אוצרא, לאפתחא דא כחדא, ואזדמנן כחדא מתקשרן עלמין תרין כדין כחדא, אתעטר וקשורא

'עברו  כדין כחדא, מתחברן דכד דמלה רזא יחדיו, עברו תתאה. ועלמא עלאה עלמא קדישין, עלמין תרין נועדו, המלכים הנה כי

דא  ועל פשע', על 'ועובר י"ח) ז ' (מיכה כדכתיב כחדא, דמתחברן עד לאתכפיא אתעברן לא דעלמא חובין דכל בגין יחדיו',

בתקונא  דא רזא אמר, חייא רבי אתעברו. חובין וכל נהירין אנפין כל כדין דהא בגין אתכפרו, חובין אינון עברו יחדיו' 'עברו

נהירין, אנפין וכל כחדא כולא אתקשר כדין ליה, חזי כדקא וחד חד כל מסתפקין וכולא אתקריב, קרבנא כד דהא איהו, דקרבנא

ואתקשרו  נועדו המלכים וכדין עלייהו, ולאעברא חובין על לכפרא כחדא, ואזדמנו נועדו' 'המלכים וכדין אשתכח , חד וקשורא

אלין  אלא מלכים, דאינון דעתך  סלקא תמהו, כן ראו המה חדא. רעותא כלא ולמהוי אנפין, כל לאנהרא יחדיו, עברו כחדא,

המה  כדין חדא, ברעותא תרווייהו אזדמנו מלכים כד וכדין עליה, דאתפקדו דינא ההוא למעבד דלהון דחדוה דדינין, מאריהון

לשלטאה, יכלי ולא מעלמא, ומתעברן אתכפיין דדינא מארי דכלהו בגין נחפזו, נבהלו תמהו כן עלמין, דתרין רעותא ההוא ראו

שלטנהון. ומעברין קיומיהון מתעברין וכדין

ורזא  הנער, את  ערב עבדך  כי כד"א ערב, דאיהו אצטריך  דהכי בגין יהודה, טעמא מאי יהודה, אליו ויגש  אמר, אלעזר רבי

בגין  יהודה, אליו ויגש  דא ועל מלך , איהו יהודה צדיק, איהו דיוסף בגין כחדא, לאתקרבא אצטריכו הכי ויוסף  יהודה דמלה,

דאתקיים  ליעקב גרם בינייהו, שלמא גרם שבטין, לכלהו שלמא גרם לעלמא, טבין כמה גרם כחדא דאתקריבו דלהון דקורבא

ותתא, לעילא סטרין בכלהו אצטריך דא עם דדא קריבו דא ועל אביהם, יעקב רוח  ותחי כז) מה (בראשית  כד"א דיליה, רוחא

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה יד

שהוא  ואדנ"י הוי"ה  שילוב הוא היחוד שלמות 

הנשמה גם נתקן ובזה יחו"ת עם יחו"ע  לשלב

הגוף  וגם

בזוהר והנה ע"ב)איתא י"ח ישראל (ח"א שמע

דיחודא  רזא ובשכמל"ו  עילאה דיחודא רזא

הבעה"ת רבינו ומבאר  היחודתתאה, (שער

פ"ז) והוא והאמונה יחו "ע הוא ישראל דשמע דאף 

אדנ"י, שם ובחי' יחו "ת הוא ובשכמל "ו  הוי"ה בחי '

בח  יש  כי  בהשני , כלול אחד כל הכלול מ"מ יחו"ע י '

שילוב  סוד  וזה ביחו"ע, הכלול יחו"ת  ובחי ' ביחו"ת ,

בדברי ומבואר בהוי"ה. ואדנ"י  באדנ"י, הוי"ה

עפי"ד  ואדנ"י , הוי "ה שילוב ענין מה מוהרש"ב

ע"ב)הזוה"ק  קי"ז מלכות(תיקונים דנטיל מאן  דכל

מאן  וכל בנטיען, מקצץ איהו  ספירן  תשע בלא

בעיקר . כופר  איהו מלכות בלא ספירן תשע דנטיל

ט' בחי ' דהיינו יחו "ת בלי  יחו"ע דרך  לוקחים אם כי

כן  וכמו  בעיקר, כופר הוא המלכות, ללא ספירות

ללא  יחו "ת שהוא הט"ס  ללא המלכות  נוטלין אם

תיקון  בענין  הוא וכן בנטיעות, קיצוץ הוא יחו"ע

ללא  יחו "ע בדרך  הולך  דכאשר והנשמה, הגוף 

כיון  הגוף , ולא הנשמה רק בזה נתקן  אין  יחו"ת 

לעולם  וצריך  אני, בחי' ויחו "ת אין  בחי ' הוא דיחו "ע

השתוקקות של המדרגות ב' והם אין, וגם אני גם

'אין' של הדרך כי  שניהם, את  לעולם וצריך  וביטול,

בחי ' שהוא הגוף בזה נתקן אין כי  שלמות  אינו  לבד

בחי ' שהוא האני בחי ' גם נתקן  כאשר ורק 'אני ',

אז  ליחו"ע, יחו"ת  בין ולשלב לחבר וזוכים הגוף ,

שהוא  כחדא ואין אני  בבחי ' היחוד שלמות  מתגלה

ית'. הבורא של  האמיתי האני  גילוי 

הוי"ה אני בחי' הוא היחוד תכלית  עיקר

יחו"ע המיחד האמצעי קו  שהוא אמת  אלקיכם 

כאחד  ויחו"ת

מדרגותוהנה ג' שיש  בכ "מ במוהרא"ס מבואר

בחי ' עילאה יחודא שהם היחוד, בדרכי 

בשכמל"ו, בחי' תתאה ויחודא וגו ', ישראל שמע

קו שהוא אמת, אלקיכם הוי "ה אני  הוא ג' ומדרגה

בזה  ומתגלה כאחד ויחו"ת  יחו"ע המיחד  האמצעי 

שהוא  'אמת' בחי' והוא הבורא, של האמיתי ה'אני '

של  המדרגה הוא האמיתי  והתכלית האמצעי . קו

אלא  לזה להגיע אפשר  אי  אך  אמת , אלקיכם הוי"ה

יחו "ע  שהם שם וברוך דשמע ביחוד  שיתמיד ידי על

בזה. זה וישלבם ויחו "ת

אלקיוג' שהם המוחין קוי  ג' כנגד אלו מדרגות 

ברוך  – יצחק אלקי  ישראל, שמע – אברהם

כי אמת . אלקיכם ה' אני – יעקב ואלקי שם,

בעיקר , יחו "ע בחי' ימין לקו  להכנס  צריך  בתחילה

שמאל  לקו  להכנס ואח"כ  יחו"ת , גם בזה לכלול אך

בזה  לכלול אך  בעיקר, יחו"ת  בחי ' שהוא יצחק  בחי '

שהוא  יעקב בחי' אמצעי קו ואח"כ יחו "ע, גם

והוא  אמת , אלקיכם ה' אני  בבחי' היחוד  שלמות 

שני שמיחד  באופן  עצם דבקות של המדרגה

יחו"ת שהוא ה'אני ' בחי' ואז כאחד , המדרגות

יחו"ע. שהוא ה'אין ' בחי ' את שאת ביתר  מגלה

יכולים ועי"כ דוד בבחי' המחשבה  תפיסת עיקר

הי' בסוד יוסף בחי' את  דלבא ברעותא להשיג

בדויד  יראו 'הגנוז בעין 'עין וה "ס מלא

יחו "ע והנה בחי ' ויוסף  יחו"ת  בחי' הוא יהודה

המדרגות שני  את  לעולם צריך  ובודאי

יהודה  לחבר הוא והתכלית  ודוד, יוסף  בחי' דהם

יחו "ע  חיבור שהוא אמת , אלקיכם ה' בסוד ויוסף

של  זו  במדרגה אם לעיין צריך  ובזה כאחד , ויחו "ת

דידן , בפרשה כמבואר  יוסף  הוא  העיקר  אמצעי קו

בהפטרה. כמבואר  דוד  הוא העיקר  או

ד ')כתובוהנה מ"ו על (בראשית  ידו ישית  'ויוסף

העינים, בחי ' נתקן  יוסף בחי ' ידי דעל עינך ',

בשוב  יראו  בעין  עין  של המדרגה הוא התכלית  כי

העין  את  ומגלה מחזק דיחו"ת  דהעין והיינו ציון, ה'

יחו"ת שרואים עין ובאותה שאת, ביתר  דיחו "ע

במדרגות ואמנם יחו "ע. לראות  עין  באותה צריך

רעותא  ידי  על רק יחו "ע להשיג אפשר  אי הגבוהות 

היחו "ע  בחי' ביותר  הגבוהה במדרגה דהרי דלבא,



תשע"ו  ויגש פר' טו של"ס

להשיג  אפשר ואי ושמו, הוא בחי ' הוא והיחו "ת

ורק  כלל, ביה תפיסא מחשבה לית  כי  'הוא' בחי '

לחייב  יכולים 'שמו ' בבחי' ההתבוננו ידי על

דלבא. ברעותא 'הוא' בחי' ולהשיג מציאותו

הקצה  מן  המבריח התיכון בריח הוא יעקב ובאמת

ממדרגת נמשכת  האמיתית הדבקות  כי  הקצה, אל

העליונה  המדרגה לראות אפשר  ואי  האמצעי , קו

וזה  ויורד , ומטפס  ועולה מטפס  כאשר ברעו "ד  רק 

בחי ' הלב בחי ' שהוא וקיים, חי ישראל מלך  דוד סוד

שהוא  דוד בבחי' הוא שהתפיסה דהיינו מלא, דוי "ד 

ברעותא  להשיג צריך ובתוכו יחו "ת, של המדרגה

שבתוך  הי ' סוד  והוא יחו"ע, שהוא יוסף  בחי' דלבא

הוא  שהעיקר מבואר  בהפטרה ולכן  מלא, דויד 

הי ' להשיג באמת הוא התכלית אך  דוד, עבדי

אפשר  אי אך  דלבא, ברעותא יוסף שהוא דדויד

דיחו"ת העין ידי  דעל דוד. ידי  על רק לזה להגיע

יראו. בעין עין  בסוד  דיחו"ת  לעין  לעלות יכולים

שהוא  דדכורא בדעת  תלויה העתידה הגאולה 

דנוק' דעת ידי על הוא לזה  להגיע  הדרך אך יוסף

הי' הלב בפנימיות  ולהשיג דוד בחי' שהוא

מלא  דדויד

עתדהנה בכל מונחים הגדולים הצדיקים

וכמו דמ"ה, דמ"ה הגבוהה במדרגה

הק ' הבעש "ט וישלח,שאמר  פ' שלהי (תולדות

ט"ז) אות שמות  עה"ת  אינוובבעש"ט דהעיקר 

תלויה  הגאולה כי דדכורא, דעת רק דנוק' דעת

העולמות ראיית  דהיינו דדכורא בדעת  דייקא

והוא  נהירין, בגוונין סוכ"ד  עד  דרגין כל מריש

דדוכרא דעת  לים הנקרא בהקדמה באורך  (עי'

הענין) כל היטב באר תשע"ה והנה החכמה .

מ"מ  אך דנוק', דעת בחי' רק היה מצרים ביציאת 

מצרים, ליציאת זכר בחי ' יש  העתידה בגאולה גם

דדוכרא, דעת הוא העתידה הגאולה שעיקר  ואף 

ושם  דנוק ', דעת  ידי על רק להשיגו אפשר אי מ"מ

דעת להשיג מתוכו  לעלות שיכולים בתוכו  י' יש 

י ' סוד  והוא הגדיל' דוד כי  'עד סוד  וזה דדכורא,

מלא. דויד  שבתוך 

באמתדהנה יש  וקיים חי ישראל מלך דוד במקום

לעניננו, עתה הנוגע אך  בחינות, כו"כ

עד  העולה יסוד הוא ויוסף  בינה בחי' הוא דוד דהנה

הרדל"א  מקום הוא הגדיל' 'דוד מ"מ אך  החכמה,

עליונה  הראיה שהוא יראו', בעין 'עין נאמר ששם

דלית במקום למעלה למעלה כי  דלבא, ברעותא

שמו ידי על רק להשיג אפשר אי תפיסא מחשבה

בעל  את ברעו "ד  להשיג יכולים הרצון , שהוא

בינה, ובחי ' המלכות  מדרגת הוא שמו  כי  הרצון,

יכולים  בינה, ובחי' והשכינה המלכות ידי על ורק

ולכן  הרצון . בעל את  ברעו "ד  עכ "פ ולהשיג לעלות

ודבקות אלקות בהשגת  מונח להיות שזוכה מי  רק 

הלב  בפנימיות  ושם דמות  בחי ' יש שם למטה,

יוסף  את לתפוס אפשר  אי  אך  השרשי , יוסף מתגלה

דדויד . י ' בסוד  דוד  בפנימיות  רק לבד

ראש ,וזה  של לתפלין יד  של תפלין  הקדמת  סוד 

בחי ' שהוא יד  של תפלין ידי  על רק כי 

שהוא  ראש  של לתפלין  זוכים דוד, ובחי ' המלכות 

אך  ביניהם, להפסיק ואין יוסף, ובחי ' הז "א בחי '

המלכות. בחי ' יד של תפלין ידי  על הוא הכניסה

דיד  בתפלין  ומדרגות בחינות  כו "כ  שיש ואף 

יוסף הוא דיד  תפלין החול ובימות (בסודודראש,

דוד רחל ) הוא ראש של לאה)ותפלין  אך (בחי' ,

של  ותפלין נוק' הוא דיד  תפלין  הכולל היחוד  בערך 

של  תפלין  ידי  דעל הענין  ועיקר הז "א, בחי' ראש 

ואח"כ  הבריאה, מראות ידי על הכניסה דהיינו  יד 

דויד  שבתוך  דיוסף הי ' שהוא הלב פנימיות  ידי על

עליונות. מראות לראות יכולים

רז  חוזר השגת אור ידי על תחילה הוא דרזין ין

להשיג  יכולים  ועי"כ  היחודים עבודת שהוא

מלא  בדויד הגנוז הי' שה"ס הגנוז ישר האור

שהם דהנה  חלקים לד' נחלקת הקדושה התורה

שהוא  חמישית מדרגה יש  ועוד  פרד "ס,



לנפשך  חכמה דעה טז 

על  בעיקר הוא הסוד חלק השגת והנה דרזין , רזין 

על  בעיקר הוא הנגלה חלק  והשגת  ישר, אור  ידי 

תחילה  הוא הכניסה דרזין ברזין אך חוזר , אור  ידי 

יכולים  ועי "כ  דוד, בחי ' שהוא חוזר  אור  ידי על

על  חוזר , האור  בפנימיות  ישר  האור  ולראות  להדיג

סדר  ולכן דוד. בפנימיות המתגלה דדוי"ד י' דרך

חלקי שאר כמו  אינו  בעולם דרזין  רזין השתלשלות 

תחילה היא ההשגה שבהם התורה (בחי'סודות 

ישר) יחודים אור ההשגה עם לעשות  יכולים ואח"כ 

ישר  שהאור  דהיינו שבזה, העבודה חלק  שהוא

אפשר  אי דרזין ברזין  משא"כ  חוזר. להאור קודם

מחשבה  לית כי  ישר  אור  בדרך בתחילה להשיג

האור  ידי  על תחילה הוא הכניסה אך  ביה, תפיסא

שהוא  בנימין, בחי ' של התשוקה שהוא חוזר

והוא  רוחא, ההיא בסוד  ישראל נשמת של התשוקה

אח"כ  ורק היחודים, של חוזר האור של התשוקה

בבחי ' דרזין הרזין של ההשגה לקבל עי"כ יכולים

זה  התשוקה, ידי  דעל והיינו שלהם, ישר  האור 

יראו', בעין 'עין  דרך עד להשגה, אותו  מחבר עצמו 

דרעוין  רעוא בחי' מתגלה היחוד תשוקת  בתוך  כי

את לראות  ישר האור  שם ומתגלה דלבא, ברעותא

רזין  השגת  בבחי' נהירין  בגוונין  התורה סודות 

התורה. של דרזין 

כל ולכן את  באתגלייא לנו  השאירו לא הצדיקים

האור  בחי' לנו  מסרו ורק ישר, דאור  התורה

הרצון  שהוא דרעוין , רעוא בבחי ' חוזר

דעתיקא  העליונה התורה את  להשיג וההשתוקקות

דרעוין , ברעוא חוזר באור  שנעסוק וכפי סתימאה,

כשחר  יבקע 'אז  של למדרגה קמעה קמעה נזכה כך 

והעיקר  למדרגה, ממדרגה להשיג צריך כי אורך',

של  והתורה לנו  הנחילו  שהצדיקים האמונה ידי על

והי ' דוד , בחי ' את רק להדיא גילו  לא כי  הרדל"א,

ליחד  נזכה וכאשר  בתורתם, גנוז  נמצא דדוי"ד

העבודה  שהוא חוזר  אור בבחי' שלהם התורות 

קמעה  יתגלה עי "כ  ברעו "ד , וההשתוקקות שבזה

האור  ונשיג וקיים, חי ישראל מלך דויד בחי' קמעה

בעין  'עין  בסוד  דדוכרא דעת  בחי ' שהוא ישר

הגאולה. תלוי  שבו  הן' לשער  ונזכה יראו ',

רזין כי  בבחי ' התורה בסודות  תלוי הגאולה עיקר 

ודאי לבקש וצריך  דדכורא, הדעת  שהוא דרזין 

משיח  שיכול ולהאמין הגאולה, על ורגע רגע בכל

פוטר  זה אין  אך ורגע, רגע בכל לבוא צדקנו 

שיכולים  מה עת בכל אחד  מצד  העבודה לעשות 

גם  צריך התפלה עבודת  ומלבד בעבודה, לעשות 

דרזין  רזין בבחי ' התורה סודות  להשיג עבודה

אותו ויקבור וה"ס הגאולה, תלוי שבזה הן ' דשער

גילו לא והצדיקים דיקנא, תיקוני  בי "ג שהוא בגיא

שבו, ישר  האור  ולא חוזר באור רק דרזין  הרזין  לנו 

היחודים, עבודת  שהוא חוזר  האור  בכח צריך אך

לעשות צריך  אחד וכל בו , הגנוז  ישר  לאור  לזכות

יחודו ולגלות הק ' השכינה ולחפש בחלקו  שיכול מה

העולמות. בכל ית"ש ואחדותו

שאין  המרגלים  חטא הוא הגאולה  עיכוב עיקר

ולהשיג  ישראל  לארץ להכנס שיכולים מאמינים

הק' התורה  של  דרזין הרזין

איזה ואיתא לדעת  אפשר  שאי הברית בספר 

ואפילו הגאולה, את להביא יזכה אדם

צריך  אדם כל ולכן וכו ', לזכות  יכול פשוט אדם

להכנס  ולא אמיתית בעבודה לעסוק להתאמץ

בכל  מדרגתו לפי  אחד וכל שקר, של לעניוות

עפ "י שכן  וכל בכללות , שעושים שבעולם פעולה

לעורר  יכולים עי "כ  בפרטות, הצדיקים עבודת  דרך

בששון' מים 'ושאבתם בבחי ' שיתגלה הגאולה

דצדיקייא. מבחירי  חדתין  אולפין  ותקבלון  כתרגומו 

אפשר ואמנם שאי  ואמרו בזה פגמו  המרגלים

של  בכיה ובכו ישראל לארץ להכנס 

הגאולה, המעכב גדולה הכי העבירה והוא חנם,

הק' לתורה להגיע שייך שלא לומר הבכיה שהוא

מביא  וזה ישראל, ארץ בחי' שהוא דרזין לרזין 

הכללי החטא והוא הגאולה, ומעכב הלב חלישות

בבחי ' עת  בכל ה' את מבקשים היו אם כי  העיקרי,
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הצדיקי של הספרים וללמוד ימצאונני, משחרי  כל

עי"כ  יכולים הרי ועוד , עוד עת  בכל ולחפש  אמת 

סתימאה  דעתיקא דתורה הגנוז  האור  את  לגלות

ז"ל  הגר"א ולכן  ישראל, לארץ הכניסה שהוא

בעיקר  רצה כולה, התורה בכל וכתב שלמד 

דצניעותא, הספרא על ביאורו את ויפיצו  שידפיסו 

בי שם הסוד כי  בו וגנז ההשתלשלות  סדר  היטב אר 

השאירו הצדיקים כי  דדויד , הי' בחי ' שהוא הפנימי 

וצריך  היחוד , שורש  לתפוס איך  ודרכים רמזים

וללמוד  הצדיקים של התורות סוף בלי לרדוף 

הנה  חוזר, באור  רק מתגלה שאינו ואף  דבריהם,

בעבודת ועוסקים בזה הרבה שעוסקים ידי  על

לגלות יכולים הצדיקים, בספרי המבואר  היחודים

בשוב  יראו  בעין  עין כי  עד  ישר , האור את זה מתוך

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון ה'

אמן .

לנפשך  חכמה דעה

הוא 'דעה וחכמה דוד הוא נפשך לנפשך ' חכמה

האור  מתגלה שם דדוד חוזר  ובאור  יוסף,

ידי על כי בעין , עין להשיג יכולים ועי "כ  דיוסף, ישר

ה' בחי' אמצעי  קו כי הט"ס , את  משיגים המלכות 

ולכן  אבינו, אתה כי  נאמר  ושם אמת, אלקיכם

צריך  הנפש שבתוך לנפשך' חכמה 'דעה צריך

בתוך  גנוז  ישר דאור  הי' דהיינו החכמה, למצוא

יכולים  דעי "כ  לראשך ' כתר 'והיא חוזר , דאור  דוד

הכתר , בחי ' שהוא דרזין  דרזין התורה להשיג

היחודים  שמקדימים ידי על רק להשיגה ויכולים

ישר , האור שהוא לההשגה חוזר, האור  בחי ' שהוא

דרזין  רזין מתגלה בשבת כי  קדשך ' שבת 'שמור

לעין  נזכה ועי"כ סתימאה, דעתיקא התורה בבחי '

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה יח

חדתין  נשמתין
תשע"ו ויגש פרשת דא"ח ליקוטי

תשע"ו  ויגש  פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  אחלק

מאיז'ביצא יוסף מרדכי רבי הרה"ק יא"צ
השילוח מי בעל – זי"ע

מתלמידי  המיוחד' 'אחד המי-השילוח היה  במה 

הרר"ב 

שאל  שכתב א ] במה הכוונה מה התלמידים א'

מראדזין  העניך גרשון רבי  הרה"ק

זי "ע יעקב בית לס' בהקדמה המי נכדו  של  (מבנו

הרה"ק השילוח) מתלמידי  "המורם היה הק' שזקינו

זי "ע  מפרשיסחא" 'אחד בהרר"ב היה והוא ,

תלמידים  הרר"ב להרה"ק היו  הלא שבהם, המיוחד'

החידושי הרה"ק מקאצק, כהרה"ק עולם ענקי

מאלכסנדר  העניך הר "ר והרה"ק מגור, הרי"מ

המיוחד  השילוח המי הרה"ק היה ובמה וכו ' זכי "ע

שנבחר  זה היה השילוח שהמי מורנו וביאר שבהם,

תורת עמקות את  הכתב על להעלות משמיא

מיוחדים  תורה סתרי גילוי בתורתו שיש  הרר "ב,

הגאולה לאור  הקשורים הידיעה כידוע, אור (גילוי

היהודיוכו') שעשו  גבוה מיחוד  נובעת זו  ותורה ,

אור  בזה והורידו  זי "ע, הרר"ב ותלמידו הקדוש 

אור  כתיבת  לענין נבחר השילוח והמי  גבוה, אלקי

מיוחד  ענין  הוא הכתיבה שענין לכלים, ולהורידו זה

על  הכותב של בעצם בגדלות בהכרח תלוי ואינו 

בשורשי התלוי  ענין שזה אלא תלמידים, שאר 

בגמ' [וכדמשמע וכדו' ע"א)נשמות סז דף  (גיטין

מרשב"י גדול היה רשב"י  של רבו (שאמר שר"ע

של מדותיו מתרומות  תרומות 'מדותי ע"ע רשב"י

עקיבא') תלמידור' אבא  ורבי רשב"י  דייקא אך  ,

תורה  סתרי כתיבת לענין הצינור להיות נבחרו

שיכולים  באופן  תורה סתרי לגלות שביכלתם היות 

הסולם  מבעל אי ' וכן העלם, הצריך את  להעלים

משמיא  שנבחר  זי "ע המהרח"ו  רבינו על זי"ע

שהיו אף האריז"ל רבינו  של תורתו כותב להיות 

ממנו גדולים אחרים תלמידים האריז "ל לרבינו 

הוא  התורה דכתיבת  וענין  וכו'], אלקות  בהשגת

נבחר  ולזה עולם, לדורות האור העברת ענין 

השילוח המי ותלמידו בעיקר  יעקב הבית (ובנו

זכי"ע) מלובלין הכהן צדוק  רבי .הרה"ק 

בחי' יוסה"צ, לפני לפניו' שלח יהודה 'ואת

המצוה קיום  לפני המצוות ברכת  הקדמת

חזר מבעלב] אחת  תורה בפרשתעל  ההילולא

לפניו, שלח יהודא ואת וזל"ק, השבוע

_________________________

מוגה.א. אינו המאמר למעשה, עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

שם,ב. בונםזל"ק שמחה  רבי מורנו מתלמידי זללה"ההמורם זקיני(מפרשיסחא) אבי אדוני כבוד הגאון הוא החסיד הרב

אמן, ועכ"י עלינו יגן זכותו זללה"ה יוסף  מרדכי ורבינו מורנו של הקדוש קדשים  צאן חדר שבחדרו המיוחד אחד  היה  הוא
תשמישו רבו  כלי וכל פרנסה, מחית  בית אבותיו נחלת  ביתו ומכר עוה"ז, עניני כל עזב בידו, ועלתה כרשב"י עשה אשר ,

ומים  במלח  ופת  צר בלחם עצמו וכלכל תורה ללמוד רגליו וכתת  זלה"ה, יעקב מוהר"ר המקובל הגדול הרב מאביו לו הנשארים

חג  על לפעמים לביתו נסע  בשנה אחדים שבועות  על רק רצופים, שנים תשע  רבו של מדרשו מבית  עצמו מנע  ולא במשורה,

מחוסר  וחום קור צער, וסבל גופו לטובת כלום הביט  לא ר"ל, החזה מחלת  חולי וידוע  הכח  תש חלש גבר היה כי ואף הפסח ,

שם. מש"כ וע"ע  ע"כ וכו', החורף , בגדי
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כי וכו', שלוחי  שהם במצות זהירין  הוי בגמ', איתא

יהודא  ומדרגות המצות קיום הוא יוסף מדרגות

עליהם  מברך  המצות וכל המצות, ברכות הוא

שלח  יהודא ואת הענין  הוא וזה  לעשייתן , עובר 

עכל"ק . לפניו .

הק ',וביאר  דבריו  על קשה לכאו ' שהנה בדבריו,

שלח  יהודה 'ואת הכוונה בקרא הלא

המי הרה"ק  ואילו אע"ה, יעקב לפני היינו – לפניו '

הצדיק , יוסף  לפני – 'לפניו' מפרש  השילוח

המצוות, קיום בחי' הוא הצדיק שיוסף (וכביאורו

לפני  המצוות ברכת  בחי' יהודה  את  להקדים ויש 

המצוה) קיום – שהלא יוסף  מובן  אי"ז לכאו ' והלא ,

אפשר  ואיך  יהודה לפני במצרים היה הצדיק  יוסף 

יוסף  על – לפניו' שלח יהודה ד'ואת  קרא לפרש

הצדיק .

שהוא  לעשייתן, 'עובר' לשון הגמ' נקטה  מדוע

ראיות  וצריכים מובנת  שאינה קשה  לשון

לפרשה

וביאר דבריג] על במקו"א מש"כ  ע"פ בזה

ע"ב)הגמ' ז דף  לברך (פסחים שיש 

דאמר  הגמ', וז"ל לעשייתן, עובר  המצוות  ברכת 

עליהן  מברך  המצות  כל שמואל אמר  יהודה רב

לישנא  עובר  דהאי משמע מאי  לעשייתן, עובר 

וירץ  קרא דאמר  יצחק בר ר"נ אמר הוא, דאקדומי 

אמר  אביי הכושי, את ויעבר  הככר  דרך אחימעץ

ויעבר  מהכא, ואבע"א לפניהם, עבר  והוא מהכא

עיון  צריך ולכאו ' ע"כ . בראשם, וה' לפניהם מלכם

לשון  שהוא 'עובר' בלשון  הגמ' משתמשת מדוע

מפסוקים  ראיות להביא צריכים שע"ז רגילה, לא

לנקוט  הו"ל וטפי לעשייתן, 'קודם' הכוונה ש'עובר'

ברורה לתלמידו לשון  אדם ישנה 'לעולם (בבחי'

קצרה') 'קודם'בלשון המצוות  על לברך שיש  ,

באמת שהנה בזה הפנימי והביאור  לעשייתן,

מכל  להיפך חידוש  דבר יש המצוות  ברכת  בענין 

האריז"ל  רבינו  דברי  ידועים דהנה המקומות,

פי"ב  הכללים שער ע"ח פי"ט, השבת  שער (פע"ח

ז)עה"פועוד ) לט, איש (תהלים יתהלך ב'צלם' אך 

דהצלם, צ' אות  הנקרא פנימי אור  לאדם שיש וגו',

מ' ל' הנקראים מקיפים אורות  ב' לאדם יש וכן

האור  קודם לתקן  עוסקים כלל ובדרך  צל"ם, דתיבת

המקיפים,(צ)הפנימי  האורות את  ממשיכים ואח"כ

החול  שבימות  ושב"ק, החול ימות  בענין וכגון 

ולתקן  להאיר ממשיכים ובשב"ק  הצ' את  מתקנים

דה  המקיפים מקומות,את  בעוד  אשכחן וכן  ל"מ,

להיפך  חידוש  אשכחן  המצוות ברכת  בענין  ואילו 

דהמקיפים  הל"מ המשכת  בה שמקדימים מהרגיל,

הברכה) דהצ',(ע"י הפנימי אור  תיקון (שנתקן לפני

המצוה) .בקיום

לעשייתן ,ועל  'עובר' לשון דייקא הגמ' נקטה כן

אחר  באמת להתפרש  שיכול לשון שהוא

העשיה)עשייתן שעבר ענין (אחר לרמז כדי  וזה ,

אף  המצוה לפני המצוות ברכת  שמקדימים זה

המצוה  שאחר לדרגה שייכת  הברכה שבאמת

הצ') שמעל הל "מ בב'(דרגת גם נרמז  [וזה ,

אף  שאחימעץ כראיה, הגמ' שהביאה הפסוקים

להגיע  צריך והיה הכושי  אחרי ריצתו  שהתחיל

הכושי, קודם להגיע והצליח מהרגיל שינה אחריו 

כדאי ' מהרגיל להיפך  הוא בראשם שמלכם זה וכן

והלך  הסדר  שהפך פרעה על בשלח בפר' ברש "י 

עמו]. לפני 

ע"ה אבינו  דיעקב פנימיות דיוסה "צ ענין

וענין הנ"ל,ד] השילוח המי  בדברי גם מרומז  זה

לפניו ' שלח יהודה ד 'ואת קרא  שהנה

ידועים  מ"מ אבינו  יעקב על בפשטות  שקאי אף

חז "ל ברש"י)דברי והובא ו, פד , 'אלה (ב"ר עה"פ 

שכל  חשיבי , כחד  ויוסף שיעקב יוסף ', יעקב תולדות 

ליוסף, אירע ליעקב שאירע חז"למה שמונים (וכפי

בזה) השוואות הוא עשרות  הצדיק  שיוסף  ובבחי ' ,

הקבלה  ע"פ  וכידוע אע"ה, יעקב של הפנימיות 

הוי"ה שם של ו' אות כנגד  הוא אבינו  (מדתשיעקב
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ו'התפארת ) במילוי נכתבת ו' אות וכל ואות(ו"ו), ,

הצדיק יוסף על מרמזת שבמילוי ה'יסוד 'הו' (מדת 

מדה  – יסוד  – ו' באות  היא אף  הנרמזת  –

כנ"ל השישית ) לרמז  דתפארת  במילוי יוסף  ונרמז  ,

אבינו דיעקב הפנימית בבחי' הוא הצדיק  שיוסף

בבחי ' היא יוסה"צ מדת – הקדושה [שענין  ע"ה

אבינו יעקב מדת  – התורה"ק לימוד  של הפנימיות 

התורה"ק  שבלימוד הפנימי  ואור  ערך שכל ע"ה,

ח"ו קדושה ללא ותורה הלומדה, קדושת לפי  תלוי 

וכפי נשמה]. ללא גוף  פנימיות, ללא כחיצוניות היא

לחסידיו לומרה רגיל מגור זי "ע ישראל הבית  שהיה

יוד', א זיין  און דאוונען  און  (תלמדו 'לערנען

להתנהגות שקרא היינו יהודים, ותהיו ותתפללו

פנימיות עיקר שהוא עם בקדושה כי – היהדות 

וגו') ה' בחר ובך  אלקיך לה' אתה .קדוש 

הקדמת  – יוסה"צ לפני יהודה  בהקדמת הרמז

הפנימי  אור תיקון לפני המקיפים  אורות

וע "כ שלחה ] יהודה על לפניו'ואת  גם מרמז – '

כנ"ל, יוסה"צ שהוא דיעקב פנימיות

שבאמת שאף השילוח המי  ומרמז מפרש  וע"ז 

כנ"ל  והיינו יהודה, לפני  במצרים היה יוסה"צ

הפנימי אור  תיקון  על המרמז  הצדיק  יוסף שבאמת

דצל"ם) צ אות אורות(בחי' לתיקון תמיד קודם

דצל"ם)המקיפים כנ"ל,(ל"מ מקום בכל כדאשכחן

שלח  ומ"מ ליהודה, בפועל קדם יוסה"צ באמת  וע"כ 

עתה  שפעל היינו  הצדיק  יוסף לפני יהודה את  יעקב

בהקדמת הסדר  דהפיכת זה ענין  אע"ה יעקב

שהוא  שיהודה המצוה, קיום לפני המצוות  ברכת 

המקיפים  אורות  בחי' הוא המלכות -פה, ספי ' בחי '

גם  הם ל"מ שאותיות וכנרמז דצל"ם, דהל"מ

בבחי ' [והיינו מלל-דיבור . בחי' "מ"ל" אותיות 

הדיבור  שהיא התחתונה שהמלכות מלכות ', 'כתר

בריש  וכדאי' העליונים, המקיפים לאורות  קשורה

המקיפים  אורות נוצרו הדיבור שמהבל התניא

מדה  בחי ' שהוא היסוד מדת הצדיק  ויוסף  לנשמה]

וטמון פנימית  פנימי שהוא שבבנין היסוד (כמו

שהיא  היסוד מדת כך  הבנין, כל עומד  ועליו בארץ,

הרוחני) בנין כל עומד  ועליו ומוסתר פנימי תיקון

הפנימי  דאור תיקון על מרמז  דצל"ם והוא צ (אות 

עולם) יסוד צדיק  מדת על גם כידוע מרמז שצ' -,

לרמז  יוסף לפני  יהודה שיהא וקבע יעקב והקדים

להקדים  הסדר הפיכת של בחי' שיש  הנ"ל ענין  על

קדושים  דיבורים ע"י המקיפים אורות המשכת 

הדיבור) ענין המצוות  ברכת תיקון (בבחי' לפני ,

היסוד מדת של עצמה הפנימי  במצוה (המתקנת

הפנימי  ענין שהוא וחיבור, צוותא לשון ש 'מצוה'

אלקי  בתענוג לה' והחיבור הדבקות בחי' – דהיסוד

במצוה) לתקן המאיר דרך  שיש  בזה מהרמזים [וא' ,

קדושים  דיבורים ע"י  הפנימית  נקודה – היסוד  את 

הפנימיות]. את  לבסוף שיתקנו המקיפים אורות –

ולא  תלמוד בית  להקים יהודה את  שלח  מדוע

יוסה "צ  על  סמך

שאל  אבינוו] יעקב שלח מדוע התלמידים א'

תלמוד  בית  להקים יהודה את ע"ה

יהודה צרים,במ  'ואת  הנ"ל פסוק  על חז"ל  (כדברי

עה") ברש"י כדאי' לפניו' סמך שלח לא ומדוע ,

תלמוד  בית לו יקים שהוא יוסה"צ על יעקאע"ה

מחסורו לכל לו  שידאג יוסה"צ לו  שהבטיח כמו

בזה  שאמר הצחות  דברי [וידועים למצרים כשיבא

ע"ה  אבינו  יעקב שכשראה זי "ע מסאטמער  הרה"ק 

ערופה  עגלה פר' בלימוד  אוחז עדיין  שיוסה"צ

בלימודו, התקדם ולא הימנו, שיצא לפני  עמו  שלמד 

תלמוד  בית  להקים יהודה את  לשלוח הוצרך

אחר...].

והרש"ש הק ' דהאוה"ח הישיבות  מב' המשל 

זי"ע

וענה  הק'ז] הישיבות  ב' בענין במשל מורנו 

עיה"ק , בירושלים אחד  בזמן שהיו 

זי"ע, הרש"ש  וישיבת  הק ' האוה"ח ישיבת והיא

על  בעיקר מיוסדת  היתה הק' האוה"ח שישיבת 
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הנגלה ורקלימוד  הנגלה, תורת היום כל שם (שלמדו

הנסתר) בתורת  גם עסקו ובהסתר ואילובלילות ,

הנגלה  ללימוד  ישיבה היתה הרש "ש ישיבת

וה"נ  הנסתר , לימוד היה שהעיקר  באופן  – והנסתר 

הישיבה  במצרים, ישיבות ב' שיהיו יעקאע"ה רצה

עיקר  תהא שם הצדיק , יוסף  מסתמא לו שיקים

הנסתר  לימוד על חכים'ההדגשה 'בר היה (שיוסה"צ

הנסתר  דתורת  החכמה סודות את  אע"ה יעקב לו שמסר

ועבר) משם יהודה שקיבל לו  שיקים רצה זה ומלבד  ,

יהיה  הלימוד עיקר  שבה ישיבה היינו  תלמוד ' 'בית

הנגלה ענין בתורת  בחי' – המלכות  ספי' בחי' (שיהודה

התורה) פנימיות  לאור הכלי שהוא הנגלה לימוד – ,הכלי

– לפניו יהודה את ששלח השילוח מהמי [ולהנ"ל

לימוד  הקדמת  על ג"כ  רמז הר"ז  הצדיק , יוסף  לפני

בשו "ע כנפסק הנסתר  לימוד לפני  סי'הנגלה (יו"ד 

ס"ד ) לפנירמו ופוסקים בש "ס כריסו  קודם שימלא

הנסתר ]. לימוד

אביו ימין יד ולהניח להפוך יוסה "צ רצה מדוע

מנשה על

ושאל  הוא ח] שיוסה"צ הנ"ל ע"פ  התלמידים א'

מדוע  א"כ  הנסתר , תורת  לימוד  בחי '

ימינו יד  את אע"ה יעקב שישית יוסה"צ התאמץ

ביאר  הלא אפרים, מראש  ולהסירה מנשה ראש על

בבחי ' ג"כ  הם ואפרים שמנשה במקו"א מורנו 

הנגלה הנסתר (מנשה)תורת (אפרים)ותורת 

ש  בתניא[וכמו  כו)מבאר  הנגלה (אגה"ק  שתורת

הוא  בלימודה העבודה עיקר עוה"ז  בעניני  העוסקת

עץ  ותיקון בירור בחי' – הבירורים עבודת ענין 

והכשר  מהטמא הטהור  בירור  – ורע טוב הדעת

ושכחת נשיון – דמנשה בחי ' שזו  וכו ', מהפסול

דאור  בגילוי  עוסקת הנסתר תורת ואילו  הרע.

עולם  – החיים עץ בבחי' האצי' דעולם האלקי

וגילוי ריבוי  – אפרים בחי ' – רע תמן  דלית האצי '

הולך  היסוד שאור  המובא ע"פ  ובפרט האלקי ], אור 

למטה העולה מלמעלה המלכות  אור (לעומת

למעלה) להקדים מלמטה יוסה"צ על לכאו' הרי

הנגלה לימוד  לפני  הנסתר  רבי לימוד – רב (כמו

במקו"א) כמש"כ זו בדרך  שהלך  הקדים אבא, ומדוע ,

מאפרים. יותר למנשה יוסה"צ והחשיב

שתפארתוענה במקובלים המובא ע"פ מורנו 

שתפארת אלא האמצע בקו  שניהם ויסוד

לשמאל, יותר נוטה ויסוד  לימין  יותר (אףנוטה

נחשבת גבורות יותר בה שיש  המלכות  ספי' שלעומת 

ימין) לבחי' שיוסה"צ היסוד  שאף  בעניננו , וה"נ ,

נגלה, לעומת  נסתר בבחי' הוא הרי  יהודה לעומת

לבחי ' יוסה"צ נחשב ע"ה אבינו יעקב לעומת  אך

ימין (יוסף )שמאל יוסה"צ (יעקאע"ה)לעומת וע"כ ,

ביחד בניו שני את  נגלה הגיש  – ואפרים (מנשה

ע"הונסתר) אבינו מיעקב מרמז להתברך (שזה

שהבאנו  כמו והנסתר הנגלה שקולים יוסה"צ שאצל

הנגלה  ללימוד  ישיבה שהיתה הרש "ש  ישיבת על  לעיל

ביחד ) שהיא והנסתר ימין יד העמיד גופא בזה אך  ,

הנטיה  בבחי ' מנשה ראש  על העיקרית  היד 

לשמאל )לשמאל נוטה שהיסוד אבינו(כנ"ל יעקב אך ,

יד  העמיד  מיוסה"צ ימין בבחי ' יותר שהוא ע"ה

של  להימין הנטיה בבחי' אפרים ראש  על ימינו 

כנ"ל. התפארת  ספי'

ובתורת  חב"ד בתורת ויהודה דיוסף  ההגדרה

איז'ביצא 

ואמר חב"ד ט] שבתורת  ויהודה, יוסף  בענין עוד

בבחי ' כלל בדרך יוסף את  מגדירים

עילאה היחודא אור  – החכמה שיוסה"צ אור  (וכנ"ל

וכו') נגלה לעומת נסתר בחי' הוא יהודה לעומתלעומת 

אך  תתאה, יחודא – המלכות  ספי ' שבבחי' יהודה

מעמיד  השילוח המי  הרה"ק  ההילולא בעל בספרי

התיקון  עולם כמו והיינו יוסף , מעל יהודה את 

בעלה, עטרת להיות המלכות  שתתעלה דלעת"ל

דוד  בן בראש 'מי  בבחי ' יוסף  מעל בגילוי  דוד ויהא

דוד  'ועבדי ויגש פר ' בהפטרת וכמ"ש  בראש ',

שענין  השילוח המי וכמ"ש  לעולם', להם נשיא

ע"פ  ההנהגה הוא וענין דיוסף התורה"ק , אור
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דעהו, דרכיך  בכל בבחי ' ההנהגה הוא דיהודה

[כדאשכחן  ונבואה, רוה"ק ע"פ  ההנהגה שבבחי'

שעשה  מעשה בבחי ' שהיה ותמר דיהודה במעשה

הנהגה  שבבחי' דעהו ' דרכיך  ד'בכל דרך ע"פ יהודה

האלקית ההשראה אור שהוא כנ"ל], רוה"ק ע"פ

הכתר –דספי ' שבכתר לשרשה מתעלית  (כשהמלכות

מלכות ) כתר אור בחי' – החכמה אור  מעל שהיא ,

אברהם  רבי  הרב וכמ"ש  דיוסה"צ, התורה"ק 

גבוהה  היותר שהמדרגה בספריו  זי "ע אבועלפיה

דספי ' אלקית השראה – הנבואה מדרגת  היא

איזו הכתר  היינו מנביא עדיף שחכם חז"ל  (ומ"ש 

יותר) גדולה הנבואה מדרגת בעצם אך  פרטית, .עדיפות 

הבעש"ט [והיינו תורת כל הרי  שבכללות שאף 

– משיח של תורתו  היא ותלמידיו הק'

הק' שהבעש"ט כדאי' – דוד  בן  דמשיח אור  בחי '

גופא  הבעש"ט בתורת אך  וכו', דדהע"ה נפש היה

אור  – החכמה אור לבחי' יותר שייכת חב"ד  תורת

חב"ד  תורת  כלל בדרך מדגישה ע"כ דיוסה"צ

הרמ"מ  האדמו"ר מלבד  האדמו"רים כל  (בכתבי

המלכות ) בדרך כבר היה אתשלעומתם בעיקר ,

פולין  חסידות  ואילו יהודה, מעל יוסה"צ מעלת 

זי"ע) ותלמידיו לבחי '(הרר"ב יותר  בערכין  שייכת 

שיתגלה  כמו יהודה מעלת מדגישה וע"כ יהודה,

לעת"ל].

השבוע  פר '

דיבר הכחא ] על הגופני)מורנו  העצום (אף 

במדרש  כדאי' הק' להשבטים שהיה

פרשתן  בחז"ל )ג (ריש  אי' הלא צ"ע, ולכאו '

ע"ב) כו דף  של (סנהדרין כוחו  מתשת שהתורה

ע"פ  בזה וביאר חזק , כה כח בהם היה ואיך אדם,

חדש הזוהר לך )דברי פר' הנעלם וזל"ק ,(מדרש  ,

_________________________

אמר ג. מי כנגד וגו' לחכם תעוז  החכמה ז) (קהלת שלמה ידי על הקודש ברוח שנאמר היא זו יהודה אליו ויגש  המדרש, ז "ל

לאחיו  להם ואמר בנימין את הצדיק יוסף שתפס בשעה יוחנן רבי אמר הצדיק יוסף  כנגד אלא אמרו לא הזה המקרא שלמה

בקול  ושאג יהודה כעס מיד אבא בבית ושלום תפוס את  בנימין יהודה לו אמר עבד לי יהיה הוא בידו הגביע  נמצא אשר האיש 

מצרים  ארץ ובקשה שניהם ושאגו יהודה אצל ובא כנען מארץ וקפץ דן בן חושים ששמע עד פרסה מאות  ד' קולו והלך גדול

זה  שחל וקול יהודה אריה גור בו שכתוב יהודה זה אריה שאגת שחל וקול אריה שאגת  ד) (איוב איוב אמר עליהם ליהפך

שכיון  יוסף  של גבוריו אלו נתעו כפירים שיני אריה גור דן אמר ולדן לג) (דברים שנאמר כארי נמשלו ששניהם דן בן חושים

ובעטו  חמה נתמלאו הם אף  שכעס  יהודה שראו כיון אחיו אף  לוי בן יהושע רבי אמר כולם של שיניהם נשרו יהודה שכעס

ימחול  שמא אמר בנימין על עצמו שמסר יהודה זה טרף  מבלי אובד ליש ד) (איוב שנאמר תלמים תלמים אותה ועשו בארץ

יוסף  שראה כיון יוסף על חמה נתמלא שעה באותה לך  מביאו אני לו ואמרתי אבא את שהטעיתי עון אותו על הוא ברוך הקדוש

שילטונין  שני אמרו שילו בית  של ביהודה בו שהיו סימנין הן ומה יהרגני שמא לי אוי אמר ונבהל נזדעזע מיד יהודה של סימנין

הגבורים  שליטי כמין אומרים ויש דם את זולגות  קורע  כועס  שהיה כיון בלבו לו היתה אחת נימה לובש  היה לבושים וחמשה

ואמר  יהודה תמה מיד צרורות  של גל ועשאו בו בעט  עליו יושב שהיה אבן של עמוד אותו שעה באותה יוסף  עשה מה כולם

נאמר  לכך הוא שמים ירא זה ודאי יהודה אמר לו נשלפת ואינה מתערה לשולפה חרבו יהודה אחז שעה באותה ממני גבור זה

לשבר  למצרים ירדו מדינות כמה בעלילה עלינו באת  מתחלה לו אמר וגו' עבדיו את שאל אדוני לחכם. תעוז החכמה ז) (קהלת 

רואה  אני לו אמר ממך  כסינו לא אע"פכן אחותנו את  לישא סבור אתה או ליקח  באנו בתך  שמא מהם אחד שאלת ולא אוכל

אחיך  את כן עשית  לא מה מפני א"ל אותו ערבתי אני רואה שאתה זאת כל לו אמר כמותך פטיט באחיך יש  אתה שפטיט בך 

יהודה  ששמע כיון יוסף  טורף  טרוף לז ) (בראשית  לו ואמרת  הזקן אביך את  וציערת  כסף  בעשרים לישמעאלים אותו כשמכרת 

לו  אמר וחזר קפץ במצרים שווקים כמה וראה לך לנפתלי יהודה אמר אבי אל אעלה איך כי אמר גדול בקול ובכה צעק כך 

יהודה  אחיו לו אמרו איש  בהם נשאר ולא אחד אחד ואחד אחד כל וטלו שלשה מהם אחריב אני לאחיו יהודה אמר עשר שנים



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח כג ליקוטי

באליהו ביה פגע שמעון רבי בר  אלעזר  רבי

מעבר  והוה עמיה זעיר  ועלם חדא, דסבא בדיוקנא

סבא  א"ל גיסא להך לאעברא רבא דמייא נהרא

גיסא, באידך  ואת  דין , רבייא אכתפאי ארמי

דדרא  מארי ולא אמר דמיא, מעברא לכון  ואעבר 

אתפסך  אי סבא א"ל לאעבריננא, תיכול ולא את ,

ידי  ידי)בתרי בחד  לאידך (נ"א יתכון  ארמי  וליה לך

א"ל  באורייתא, ולעית א"ל מילא, בפלגות  גיסא

של אין. כחו  שמתשת תושיה נקראת ולא א"ל

נקר ולא א"ל ושקוייא אדם , אסוותא את

לעצמותיך  ושקוי  לשרך תהי רפאות שנאמר 

ג ) כמאן (משלי סגיאה , מאוריתא שתי  אנא אף

חילי  ואתיישר דאסוותא מאנא .דשתי

א"ל  גבך , דין רביא מאן  סא סבא א"ל אעברינון ,

סגיא  חילי סבא סבא א"ל באורייתא, ליה מליף  אנא

לא  דין  דרבייא ובגיניה דאתי ובעלמא דין בעלמא

עיילנא  ואנא בך , למינגע דגיהנם למלאכא אשבוק

א"ל  תמן. לי דאית חילי  בתקיף  דאתי  לעלמא לך

ר' מן (מילך )רבי כחד  דאתי לעלמא סגיאה [חילך]

ביה  דאשגח עד קדמוהי. דמשמשין דקב"ה שמשוי

בעובדוי חדי והוה הוה דאליהו ש"מ אמר חזייה, לא

דיוקנא  חמי הוה כד ההוא יומא ומן ליה. ודעבד

סבא  לההוא אימא אבא אבא א"ל הוה דאבוי 

סבא  ליה אימא א"ל הוה, מאורייתא סגיאין שפמין 

עכל"ק . חילך , יתיישר  ומיד  דפוקתא, סבא דקדמאי

שכשלומדים הזו"ח מדברי  תורה"ק הרבהחזינן

האדם. כח ומחזקת רפואה נקראת התורה אזי 

אבותוביאר מגן  בספר מש"כ  ע"פ בזה

רק  אדם של כוחו מתשת  שהתורה

בדרגת היינו נמוכה בדרגה התורה כשלומדים

לבד , המדות בדרגת או  עול, קבלת  דרגת – הזו"ן

של  יותר  נמוכות  בדרגות  תורה כשלומדים וכ "ש

בדרגה  תורה כשלומדים אך  לשמה, שלא תורה

או"א של לאלקות )גבוהה מחזקת(ביטול התורה

מורנו והוסיף אבות . המגן עכתו "ד  האדם כח

בחי ' שהוא או"א פנימיות  על הכוונה שעיקר 

על  להתענג בבחי ' התוה"ק שלומד  עתיק ' 'פנימיות 

עתיקה' פנימיות היא – או"א החכמה (שפנימיות 

חב"ד ) בכתבי המתים כדאי' שתחיית וכדאי ' ,

עתיק  פנימיות  בחי ' שהוא מהרדל"א (ג"ר נעשית 

בעתיק ) הוא בדרגה דרדל "א תורה"ק  הלומד  וע"כ ,

אף  והיינו  המתים, תחיית של אור מקבל זו גבוהה

כשמתאמץ  הרי כוחו  בתחילה התישה שהתורה

מקום  עד  להגיע לבסוף  זוכה הרבה ללמוד וממשיך 

או "א הנ "ל )פנימיות רדל"א – עתיק  ואז (פנימיות 

חזקים  לכוחות שזוכה – המתים תחיית לבחי ' זוכה

ושיקוי לשריך תהי  רפאות שנקראת התורה"ק  ע"י 

לעצמותיך .

הטבע ע "פ היא דראב"ע  השערות  הלבנת ענין

האדם כח מתשת שהתורה

וקישר סופרב] החתן  לדברי  זה שו (בפירו ענין 

החת"ס להגדש"פ) מרן זקינו  בשם

ברכות  בגמ' אמרו  ע"א)וזל"ק, כח בן (דף שהיה

בן  היו  כאלו שערותיו  שהלבינו  נס לו  ונעשה י "ח

המשניות בפירוש  הרמב"ם והנה שנה. שבעים

שיגע  משום אצלו , הטבע מדרך שהיה כתב,

היא  השערות  והלבנת כח, המתשת  מאוד בתורה

דבר  פשר  יודע כהחכם ומי כידוע. התשות  מחמת 

קדוש  הוא הגמ', דברי נגד הרמב"ם דברי יהיו  שלא

מדרכי הוא כן  בודאי  כי  ז"ל, סופר החתם בעל זקני 

מתנהג  שהקב"ה אלא הרמב"ם, שכתב כמו  הטבע

חסידיו רגלי כי  הטבע, מדרך  חוץ צדיקים עם

ט)ישמור ב א, כח(שמואל  יחליפו  ה' וקווי  (ישעיה .

לא) הצדיקים מ שכשזוכים מהזוה"ק כנ"ל [והיינו  .

לדרגת לעלות  זוכים אז הרבה תורה ללמוד 

_________________________

יוסף  שראה כיון להתאפק  יוסף יכול ולא שעה באותה העולם כל את תחריב מצרים את מחריב אתה אם כשכם אינה מצרים

ע"כ. וכו', מצרים את יחריבו ואל להם שאתודע  מוטב בלבו יוסף אמר מצרים את  להחריב דעתם שהסכימה
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אור  שהוא – הרדל"א אור – עתיק  פנימיות 

ואז  הטבע, מן למעלה – העוה"ז  מן שלמעלה

השעה  אם אבל התורה"ק ]. ע"י דייקא כח מקבלים

שנעשה  עזריה בן  אלעזר  בר' כמו  לכך  צריכה

הנהגת לו שטוב ה' דרך  הנהגת  לו  שטוב נשיא

דרך  באמת אז  שערותיו , שילבינו  הטבע דרך

ר' עם שהתנהג מה וא"כ ממקומו , זז לא הטבע

נס , לקרותו ראוי הטבע בדרך עזריה בן  אלעזר 

אחרים, צדיקים אצל מההרגל שינוי  הוא והנס 

דברי לרמז ויש הטבע. לדרך  חוץ עמהם שמתנהג

שהכח  כח, יחליפו  באמרו ז "ל סופר  חתם זקני  קדוש 

יחפוצו אשר  לכל ולהטותו להחליפו  בידם היא

מעליהם  יסירו  וכשירצו ילבשוהו , לו  צריכים כשהם

סופר . החתן  עכ"ל  עזריה, בן אלעזר  דר ' כעובדא

וענין  – הק ' השכינה  בכח ויוסף  דיהודה איחוד

אנפי  בכמה אלקות' נשמות  ד'עולמות 

הזוהר בפרשתנוג] ע"א)הקדוש  רה דף (ח"א

לדרוש  פתח אלעזר  שרבי מתחיל

הפסוק על טז)בפרשתנו  סג , אתה (ישעיה כי

יכירנו, לא וישראל ידענו , לא אברהם כי  אבינו,

עיי "ש . שמך , מעולם גואלנו אבינו  הוי "ה אתה

זה והרה"ק  ענין מבאר חי בזוהר מקאמרנא

שיש  הבעש"ט לנו שגילה מה עפ"י

אלקות " נשמות  "עולמות  דבר  דתיבתדבכל ,

הוא  ה' דאות  הללו , בחי' שלשה על רומז  'אתה'

בחי ' הוא ת ' ואות 'עולמות' החמשה על רומז

שעליהם ת'פארת  ישראל נשמות בחי ' שהוא

על  רומז  א' ואות  אתפאר', בך אשר  'ישראל נאמר

לא הא'לקות אברהם 'כי הפסוק בהמשך  הרמז  וזה ,

בחי ' שהיא אברהם בבחי' התכלית  שאין  – ידענו '

התכלית שאין  יכירנו ', לא 'ישראל וכן 'עולמות ',

מעולם  גואלנו הוי"ה 'אתה אלא הנשמות, בדרגת 

אלקות. גילוי  היא שהתכלית – שמך'

אתובענין לבאר יש  אלקות, נשמות  דעולמות

להתדבק  הוא והעיקר כולה, התורה כל

שלומדים  אנשים דיש  דבר , שבכל אלקות לבחי '

כאלו ויש עולמות  בחי' שהוא התורה נגלות

גם  אבל נשמות , בחי' שהוא הסוד תורת שלומדים

לאחד  הוא העיקר אלא האמיתי , התכלית  אינו זה

שמו, יתברך באלוקתו  להתדבק  ולבוא יחד  שניהם

סוף  אין  האור מתגלה שבו  קודש שבת בחי' והוא

ע"א) ד  דף  חכם בתורת  ששת(כמבואר כל דהנה ,

הנקודה  על הסובבים עיגול כמו  הם החול ימות 

_________________________

הגה"קד. בכתבי הרבה מבואר אלקות ", נשמות  "עולמות דבר בכל שיש הק ', טוב שם הבעל שגילה אלו בחי' ג' ביאור יסוד

כנגד  הם אלקות נשמות עולמות דסוד שביאר מב) (דף  כהנים ברכת מצות  על החיים אוצר בפי' נשא בפרשת ועיין מקאמרנא,

כי  (פרשת  הברכה בהיכל עוד ועיין באורך. עיי"ש וכו' כלים נצוצין אורות  סוד והם מוחין, יניקה עיבור וכנגד נשמה, רוח  נפש 

בחי' והוא הכלים בחינת  לעולם הוא דהחיצון והיינו פנימי, אמצעי חיצון בסוד הם אלו מדרגות ג' כל ויסוד ע"ד) קסא דף תבא

והבחי' באצילות , וליחדם ולתקנם מהשבירה להעלותם שהוא הנצרך  התיקון עיקר שבהם מלכים, דז ' הכלים וכמו עולמות ,

הכלים  אל הנמשכים והנרנח"י המוחין סוד והם הכלים, המתקנים האורות  בחי' שהוא דבר שבכל אלקות  בחי' הוא הפנימית

הכלים  עם שירדו הניצוצין כנגד והוא האורות , ובין הכלים בין הממוצע בחי' לעולם היא האמצעית והבחי' ולזככם, לתקנם

והלבושים  הצלמים בחי' כנגד הם הניצוצין וסוד הנכון, לתיקון ולהגיע  לאצילות לעלות  יכולים ידם ועל להתתקן, להם לסייע

יכולים הצלמים ובאמצעות  להכלים, המוחין בין הממוצע  שהם המוחין אור של מלובש בהם אשר והנרנח "י המוחין להתפשט 

התיקון, גמר עיקר שהוא אלקות נעשה שהכל באצילות , בהון חד וגרמוהי וחיוהי איהו בסוד ולתקנם הכלים לתוך  ב"ה סוף אין

תרמ "ב  מעמוד תשע"א (שנת אלקות נשמות עולמות  במאמר החכמה בים ועיין ואכמ "ל, ע "ג) ט  (דף  הנהר רחובות  היטב עיין

. והלאה)

אלופו ה. א' בסוד הכל את  מחיה יתברך  ואלקותו ת ', ישראל בכורי בני תפארת נשמות ושורש ה', מלכות עולמות  שורש  וזל"ק,

עכ"ל. עולם, של



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח כהליקוטי

לחלקו אפשר ועיגול עיגול דכל דידוע פנימית,

ימות ששת בחי' שהם שווים, משולשים לששה

ופעם  טהור  פעם שהוא מט"ט בחי ' שהוא החול

פעם  מותר פעם אסור , פעם מותר  פעם טמא,

נכלל  אינו שעדיין החול ימות  בחי ' והוא אסור,

הנקודה  הוא העיקר ואלא ית "ש , באלקותו  לגמרי

שבת נקודת  בחי' שהוא העיגול שבתוך  המרכזית 

האדם  צריך  זה ועל אלקות . בחי ' שהוא קודש 

שבכל  אלקות לבחי ' להתדבק  כוחותיו, כל להשקיע

השי "ת. עבודת  תכלית  הוא שזה דבר ,

יהודה והוא בין היחוד בפרשתנו שמצינו  מה

דכתיב מה בבחינת  ה')ויוסף מ"ח (תהלים

וכדאיתא  יחדו , עברו נועדו המלכים הנה כי

מוהר "ן ע"ט)בליקוטי  דא (סימן יהודה אליו ויגש 

ויוסף  דיהודה שאיחוד  במלכא, מלכא תקרובתא

הוא  דיוסף  המשיחין, דתרין החיבור שורש  הוא

עולמות  בחי ' הוא ויהודה נשמות (שהוא בחי'

מלכות ) כדיבחינת הוא ביניהם החיבור והעיקר ,

אדני ' 'בי אמר  שיהודה וכמו  אלקות, בחי' לגלות

נתגלה  הצדיק , יוסף עם ביחד שהתאחד ע"י דדייקא

מבואר  [ולהלן אלקות . בחי' שהוא אדני  בי  בחי '

המדרגות ב' בין החיבור  כח שעיקר  בארוכה

השכינה  אל הדבקות בכח דייקא הוא השונות

השכינה  אל שהדבקות דבר  שבכל האלקות שהיא

עפ "ז  מובן וכן המדרגות ], כל בין  לחבר  ביכלתה

בנימין , ע"י היה ליוסף  יהודה בין  שהחיבור  הא

אמנו  דרחל אור  הוא נפששבנימין  שנכנסה (כדאי'

בלידתו) מתה וע"כ  בבנימין בחי 'רחל האור שהיא

החיבור . היה ידו על וע"כ  הק' דהשכינה

בארץ וכמו  קדושים עיירות  שני  שיש לרמז  יש כן

צפת, הוא ואחד טבריה הוא אחד  ישראל

התורה נגלות  לימוד בחי ' מקום טבריה היה (ששם

בנגלות ההלכות שפסקו הסנהדרין של האחרון

יותר התורה) זך שאורה וצפת עולמות, בחי' שהוא

שהוא  התורה פנימיות  לימוד  מקום הוא אר "י , מכל

נקודה  בחי' לגלות  הוא העיקר  אבל נשמות, בחי '

בירושלים  שמתגלה אלקות בחי ' שהוא הפנימית

המערבי  בכותל שכינה עיה"ק  זזה לא (שמעולם

מפראג משם) במהר"ל מש"כ  אל הענין  וקישר ,

בארוכה) להלן שענין (המובא חז"ל דברי  לבאר

ישראל  כל על מישראל א' כל שנתחייבו הערבות 

בזה  הפנימי  והביאור  לאר "י , משבאו  דייקא הוא

צריך  חבירו אל לא' ערבות שיהיה שכדי  הנ"ל ע"פ

הוא  ששם אר "י  בכח דייקא וזה ביניהם לחיבור

כל  בין המחברת  השכינה השראת  גילוי  מקום

המדריגות.

רמז וכמו  מורנו אמר  תלמידים כן (לכמה

כדלהלן) גם הנוהגים 'אתה' בתיבת

ע"ה  המלך דוד  ציון אצל ותפלה לימוד בענין 

שהוא  ה' אות בחי ' שהוא השחר  עלות  עד מחצות

הולכים  ואח"כ עולמות , בחי ' שהוא מלכות  בחי '

שהוא  הצדיק  של המדרש בבית  ותיקין  להתפלל

ג"כ  ללכת  לזה לצרף  הראוי מן  הרי נשמות, בחי '

בין  מחבר  אלקות  בחי ' שהוא המערבי  לכותל

כנ"ל. המדרגות 

בבדידות  הש"י את שעבד יוסה"צ בענין

במצרים

סיפר בקשה ד] עם מכתב שלח בחרותו שבימי

אריה  חיים ר ' הגה"צ אל לחיזוק

עם  בחזרה מכתב אליו  ושלח זצ"ל, ארלנגער 

כתב  הדברים ובתוך  וכו' חיזוק דברי הרבה

כאשר  גם בבדידות , לבד ה' לעבוד  יש  שבתחילה

שמתגבר  ואחר  ביחד, להתחזק  וידיד חבר לו אין 

וידיד , חבר  בלי  גם השי"ת  ועובד הבדידות נסיון  על

דרך  ועל טוב. חבר לו  וממציא עוזר  השי"ת  אז

דאיתא  הא על ישראל הבית אדמו "ר  כ "ק שאמר 

יומא במסכת  ע"ב)בגמרא לח לטהר (דף הבא

ישראל  הבית וביאר  עיי "ש . אותו, מסייעין

וא  טוב. חבר  ע"י  מסייעו  מאוד שהקב"ה שקשה ע"פ 

שהעיד  וכמו  חברים, בלי  לבד השי"ת  את לעבוד 

במשך  יסורים לו שהיו עצמו  על אלישיב הגרי"ש



לנפשך  חכמה דעה כו 

ושותף . חבר  שום בלי  לבד  למד כאשר  רבות  שנים

הרוצה  לאדם עוזר  הקב"ה דבר  של בסופו אבל

חברים  לו וממציא השי"ת  את לעבוד באמת 

השי "ת. לעבודת  אותו  שמסייעים טובים וידידים

בודד וכמו  שהיה הצדיק  יוסף אצל מצינו  כן

אבל  מאוד , קשים נסיונות  לו והיה במצרים

לבד , השי "ת את לעבוד  כחו  בכל התאמץ יוסף 

כמו טוב, חבר עם להתחבר  אח"כ  זכה ועי"ז

תקרובתא  דא יהודה אליו ויגש  בפרשתנו, שמצינו 

היה  אחד וכל ויוסף  יהודה שנתאחדו  במלכא, מלכא

השי "ת. את  לעבוד  להשני  מסייע

שהקב"ה ואיתא מצב שבכל הלבבות בחובת

לצד  בזה להסתכל לו  יש לאדם מביא

חברים. לו  כשאין ובין  חברים לו  כשיש בין הטוב,

מזה  להתחזק יש  חברים, בלי  בדד  נמצא דכאשר 

אנשים  וכמה כמה יש  שהרי השי "ת, בעבודת 

שיש  מחמת  השי"ת  את לעבוד  מאוד  להם שקשה

הזמן  כל משתוקקים והם טובים, לא חברים להם

לבד , השי "ת את  ולעבוד  הסביבה מכל להתפטר

יש  שעכשיו יחשוב לבד, נמצא האדם כאשר ולכן

מן  הפרעה שום בלי  השי "ת את לעבוד הזדמנות  לו 

הסביבה.

על וכשהאדם להתרעם אין  אנשים, בין  נמצא

בין  ה' את  לעבוד  בזה שיש הקושי

המתנה  גודל על לחשוב לו  יש אדרבה אלא אנשים,

באסיפת השי"ת  את  לעבוד לו  נתן שהקב"ה

שמשתוקקים  אנשים הרבה יש דהרי חברים,

לבד , השי"ת  את לעבוד להם וקשה וידידים לחברים

יש  וזמן  מקום שבכל הוא מדבריו והיוצא עכתו "ד .

את תמיד  ולחפש השי"ת  את ולעבוד להתחזק

אהרן  הבית דברי בבחי ' דבר . שבכל הטוב החלק

ויצא) זי "ע (פר' קארלינער שלמה רבי הרה"ק בשם

שתדע  – המקום על חלוק  לבך יהא שלא הי "ד 

שם, לעבדו  אפשר  הניחך  שהקב"ה מקום שבכל

רביז"ל נו)וכדברי סי' תנינא כשיש (לקו"מ וזל"ק ,

אדרבא, כי  כלל, מקום אצלו שיך  אין לב, להאדם

כמו בלב, הוא האלקות כי וכו' עולם של מקומו  הוא

ע"ג )שכתוב השם (תהלים ואצל לבבי " "צור ,

נאמר ל "ג )יתברך -(שמות אתי " מקום "הנה ,

מקומו העולם ואין  עולם, של מקומו (כמובא שהוא

שם) ב"ר והוא שם, לב בפרש "י לו שיש מי נמצא,

לומר  לו  ראוי  אין טוב ישראלי , אין  זה שמקום

הוא  אדרבא, כי  כלל, מקום אצלו שייך אין כי  לפניו ,

עכל"ק . כנ"ל, מקומו  העולם ואין  עולם, של מקומו 

ר'[והוסיף הגה"ק  שכתב מה את  בזה לציין

צדקת בספרו זי "ע מלובלין הכהן צדוק

פב)הצדיק ממקום (אות מתגולל האדם שכאשר

את שציער בשביל עונש  הוא זה הרי  למקום,

להיות הוא עונשו  ולכן לרציחה דומה וזה חבירו ,

למקום  מגיע האדם כאשר  ולכן  קין . דוגמת ונד נע

חברים  שום לו  ואין  וכדו ' חדש לעיר או  חדש 

הבדידות, יסורי  לסבול מאוד  לו  וקשה שם, וידידים

את שציער במה לו  מתכפר שבזה לדעת לו  יש 

החדש , ממקומו  היסורים עוד לו  אין  וכאשר  חבירו ,

ההוא. ענין ותיקן שנתכפר סימן זה הרי 

פיוז"ל על אף  ונד  נע כשאדם צדוק , ר ' של

מכל  לטובתו, לכך  צריך שהוא שמדמה

ברציחה חטא ודאי קין)מקום דוקא (דוגמת ולאו

אפי ' אחוורי  כגון  דוגמתו אלא ממש  רציחה

לרציחה חז"ל ע"ב)שדימוהו  נח דף מציעא ,(בבא

הנחמים  וכן בו , כיוצא קשה צער  לחבירו  מצער  וכן

חז"ל כדרשת ע"א)באילים יג  דף נדה .(מסכת

ולפעמים  זה. תיקן כי ידע במקום ונקבע וכשנשקט

בקין שנאמר כמו מחצה מכפרת (בראשיתתפילה

טז) שאמרוד, כמו  נוד בארץ י,וישב רבה (ויקרא

חן ה) אין  וכאשר  יושביו על מקום חן כי והיינו

נתכפר  לא עדיין  שם, ונודד  כגר  והוא עליו מקומו 

מקומו חן כשאין כי עליו. מקום חן  שיהיה עד הכל

סימן  והוא במחשבה, ונד  נע הוא עדיין  אז עליו.

המחשבה, עדיין  תיקן לא אבל המעשה שתיקן

עכ "ל].



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח כז ליקוטי

אודות  ויוסף  דיהודה  בפלוגתא פנימי ביאור

בנימין 

מצינו  ויוסף ה ] יהודה בין הפלוגתא בפרשתנו

משיחין , התרין  של שורש  שהם

יחד  שניהם שנתאחדו גם מצינו ובפרשתנו

ה)וכדכתיב מח, נועדו(תהלים המלכים הנה כי 

מוהר"ן  בליקוטי וכדאיתא יחדו , עט)עברו (סימן

שאיחוד  במלכא מלכא תקרובתא יהודה אליו ויגש

המשיחין , דתרין  החיבור  שורש  הוא ויוסף  דיהודה

הי משיחין התרין בין להחיבור ע"יוהגורם ה

אצלו, בנימין  את לתפוס  רצה אחד דכל בנימין,

שלום  עשו  מלכים שהשתי  הדברים נשתלשל ועי"ז

אחד . בקשר ונתאחד  ביניהם

לסדר והנה איך אופנים כמה הק ' בזוהר מבואר 

הספירות, סדר פי על י -ה השבטי  את 

הסולם  ובעל דבריו, להבין  נתקשו  הזוהר ומפרשי 

שמחלק  הסתירות, כל שמיישב מהלך  לו  יש זי"ע

כלול  מהם אחד שכל קבוצות  לשלשה י -ה השבטי

חסד  ראובן הסדר , הם וכך שבטים, מארבע

גבורה(חכמה) שמעון  תפארת (בינה), לוי ,(דעת ),

ראשונה. קבוצה נסתיים ובזה מלכות. יהודה

יששכר  מהתחלה, הפעם עוד  הסדר מתחיל ואח"כ 

מלכות. נפתלי  תפארת, דן גבורה, זבולן חסד ,

אשר  חסד, גד  השלישית , קבוצה מונה ואח"כ 

בזה  ומבאר מלכות. בנימין תפארת , יוסף גבורה,

של  חלות י"ב כמו  הוי "ה שם פעמים שלשה שהוא

קודש. הם שבת  כולם וגד  ויששכר דראובן לנו (הרי

לחלקם  אפשר ובפרטית ימין, בקו היינו בחסד 

הוא  וגד  בחסד , הוא ויששכר בחכמה הוא שראובן

ואפשר  שמאל , בקו הם ואשר וזבולן ושמעון בנצח.

בגבורה  הוא וזבולן בבינה הוא ששמעון לחלקם

לוי  אמצעי, בקו הם ויוסף דן ולוי בהוד. הוא ואשר

ונפתלי  ויהודה ביסוד . ויוסף בתפארת דן בדעת,

מלכיות ) בחי' הם .ובנימין

טען וזה  דיהודה ויוסף , יהודה בין  הפלוגתא היה

הוא  בנימין  וגם מלכות , בחי ' שהוא דהיות

מלכותך  בסוד  אליו  שייך בנימין ולכן  מלכות, בחי '

למלכות עד עולה דהמלכות עולמים, כל מלכות 

בזה. זה שייכות  להם יש  המלכיות וכל סוף , דאין

דבנימין  דהיות  אליו, שייך דבנימין טען  יוסף אבל

היינו יוסף, של הקבוצה של הפרטית המלכות  הוא

ולכן  בנימין של והבעל הז"א בבחי' הוא שיוסף

אליו. בנימין  שייך 

אר"י  בחי' – בנימין בכח  ויהודה דיוסף  איחוד

זל "ז  ערבין להיות ישראל נשמת  המאחדת 

וסופו לאיחוד ו ] גרם דבנימין  הוא דבר  של

משיחין  שבנימין ו התרין משום וזהו  .

ישראל ארץ בחי ' שנולדהוא היחיד השבט (שהוא

ימין) בן – נשמותבאר"י כל את  אר"י שמאחדת  ,

זה  ערבים ישראל כל ולכן  אדם, קומת  בסוד  ישראל

במהר"ל  וכמבואר  אחד, גוף כמו  שהם מחמת  בזה

ב' עולם נתיבות ה בספרו ב')(נתיב פרק  תוכחה

שהם  בשביל בזה זה ערבים ישראל כל פירוש וז "ל,

עם  שאינם אומה בשום תמצא שלא מה אחד , עם

יש  שאם אחד  לאדם ודומים ישראל. שהם כמו  אחד

שהם  בעבור מרגישים שכולם מאבריו  באחד  מכה

עבירה  עובר  מישראל אחד כאשר  וכן אחד, גוף 

אחד  אדם כמו שהם ישראל כל זה בחטא מרגישין

על  נתפס אז למחות  בידו יש  וכאשר א'. עם הם כי

הלב, כמו  הראש  לאבר דומה הוא שאז  הדור כל

ממה  יוצא והוא פעולתו  פועל האבר  אותו אין  ואם

_________________________

רוחא ו. ההיא למלכות נותן שהדוכרא דהיינו בנימין, בסוד הוא דחיק יחוד ענין והנה דנוק') (יסוד מלכות  בחי' הוא דבנימין

העלאת  כח  לה וניתן עת בכל השתוקקות למלכות  יש  ועי"כ דב"ן), מ "ה (שהוא ימי"ן ב"ן בחי' שהוא דדכורא רוח בחי' שהוא

מגבורה  ונמשך  דאריך דעת הוא ששם שכן) כתפיו ובין יב] לג, [דברים שכתוב (כמו הכתפיים מבין הוא בנימין בחי' ושורש מ"ן,

משיחין. התרין ומקשר שמאחד הגבוה דעת בחי' שהוא דרדל"א מדעת שנמשך דאריך, סתימאה שבמוחא דעתיק



לנפשך  חכמה דעה כח

כל  והרי איברים, שאר  אל קיום לתת  שנברא

לקיום  אבר  אותו  שנברא במה בו תלוי המכשול

מוחה  ואינו למחות בידו שיש  מי  כל ולפיכך  הכל.

שכן  למחות, בידו  שיש כיון  איש אותו עון  על נתפס

עושה  אינו  וכאשר הכל מקיים שיהיה הש"י סידר 

לפעמים  כי  ג"כ באדם שתמצא וכמו  הכל, מקלקל

וכאב  מכה גורם זה ודבר קלקול אחד אבר  מקבל

עכ "ל. מבואר , וזה הראשי  לאבר 

נזר וכתב אותהאבני  קכו סימן דעה יורה (שו"ת

בביאור ד ) זצ"ל מפראג המהר"ל בשם

אחר  "רק לזה זה ישראל נתערבו  שלא טעם

הוא  וזה ישראל", לארץ ונכנסו הירדן את  שעברו 

והיא  לישראל, מיוחדת  ישראל דארץ מחמת 

על  אחד, כאיש  עלי ' השוכנים ישראל את  עושה

ערבים, נעשו  ישראל לארץ כשבאו דייקא כן 

.ז עכתו"ד 

א'וזה  עולם נתיבות  בספרו  המהר "ל (נתיב לשון

ו) פרק לארץ הצדקה ישראל נכנסו  כאשר כי 

כל  שהרי לזה, וראיה לגמרי , אחד  עם ישראל היו

לא  לארץ באו ולא הירדן עברו  לא שישראל זמן 

זה  ערבים ונעשו שעברו  עד הנסתרות על נענשו

זה, בעד זה ערבים ישראל נעשו שלא הרי  זה, בעד

נעשו ולא השני, עם מעורב שהוא ערב נקרא כי

שבאו עד  לגמרי אחד  עם להיות מחוברים ישראל

הוא  אחד  מקום להם והיה בארץ ביחד  והיו  לארץ

לגמרי, אחד עם הם ישראל ארץ וע"י ישראל, ארץ

אל  להם יש כי לאלהים, לכם להיות ג"כ  כתיב ולכך

עכ"ל  .חאחד,

כל היינו  של 'הפרט' נתגלה סיני  הר  דבמעמד 

היתה  והשכינה ישראל, מכלל ואחד אחד

בהעלם  היה הכלל ואילו ואחד', אחד  כל 'על חוזרת

בער  אח"כ  אבל נתגלה ובהסתר, שם מואב בות 

נצבים  אתם שכתב וכמו  ישראל, בני של "הכלל"

'כולכם' הק ')היום החיים ואור יקר בכלי ושם (עיין

זה  ערבים ישראל 'כל של הענין שורש נתחדש

בזה'.

המדברכמו דדור  רואים מקבלי שאנו  (דור

סיני) בהר לארץ התורה להכנס  זכו  לא

שבו הכללית האחדות כח נשאר לפיכך  ישראל,

זכו מואב ערבות ברית  דור ואילו  ונסתר, נעלם

בהם  שתתגלה זכו  ולכן ישראל, לארץ להכנס 

שנכרתה  הערבות  וברית  הכללית . האחדות 

ישראל  משעברו רק לתקפה נכנסה מואב בערבות 

הירדן  ע"ב)את  מג  דף סנהדרין בגמ' רק (עיין כי

שכן  לשלימות , ישראל בני של הכלליות הגיעה אז

נשמות ומקשרת המאחדת  היא ישראל ארץ

הקדוש בזוהר  וכמבואר  לאחד, דףישראל (ויקרא

ע"ב) ודאיצג  בארץ, אחד  גוי ישראל כעמך ומי

_________________________

שגלו,ז. דאף  ברור והטעם הערבות , נשאר בגלות שישראל עכשיו דאף  פשוט  זה והנה שכתב: נזר האבני דברי בהמשך ועיי"ש 

בארץ  מקומינו רק  מקומינו כאן אין כי גולים, נחשבנו אחרת  בארץ וכשאנחנו ישראל, בארץ ישראל של מקומם מקום מכל

ישראל, בארץ בפועל נמצאים אנו שאין אף ישראל בארץ כולנו כאילו חשיב עדיין כן על ישראל, בארץ לדור ומצוה ישראל

כל  של מדין נובע מחאה של החיוב כל (שהרי למומר, מחאה חיוב דאין נזר האבני מחדש זה פי ועל מקומינו. זה מקום מכל

יין  הוא ויינו כן גם הוא גוי מקום מכל אבל הוא, ישראל עדיין שחטא לאחר דאפילו אף  מומר והנה לזה) זה ערבים ישראל

דעבודה  שכתב בדרישה ועיין יע"ש , ליבום זוקק  מומר בענין  באהע"ז  בפוסקיס כמבואר בגוי' כמו במומרת פוגעים וקנאים נסך ,

פן  בארצך  ישבו דלא לאו בו שיש  פשוט א"כ כן, גם כנכרי שדינו וכיון נכרי, של זרה עבודה כמו מיד נאסר מומר של זרה

כל  עיי"ש  המומר, בעד הערבות  ופקע כלל מקומו ישראל ארץ אין ישראל בארץ לדור למומר שאסור וכיון לי, אותך  יחטיאו

ואכמ "ל. דבריו

מציאות ח. ונעשו ציבור, נעשו ישראל לארץ שנכנסו אחר דרק  שכתב ב') אות קמ"ג סימן א' (חלק פענח צפנת בשו"ת עוד ועיין

עיי" נצחית, ש.אחת



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח כט ליקוטי

אינון  ולא אחד, אקרון עמה אחד, גוי הם בארץ

.טבלחודייהו

בנימין  יענש שלא יהודה  טענת  ביאור

איתא  השילוח ז] במי זי"ע ההילולא מבעל

לאמר  עבדיו את  שאל אדני  עה"פ

והנה  כו ', הורידהו כו ' ותאמר  כו' ונאמר  כו ' היש 

טענת נגד  תירוץ שום בזה נמצא לא כי  אף

טענות הי ' זאת באמת אך  יוסף , שטען  הגניבה

החסרון  על נענש האדם אין  באמת  כי יהודה

אל  לפועל שיוציאו  עד  ענין  באיזה בו  הנמצא

איזה  ח"ו  נמצא באמת  אם אף והנה המעשה,

יושב  הי' אם מ"מ גניבה, בענין  בבנימין  חסרון 

קטרוג  ורק כזאת  מעשה לכלל בא הי ' לא בביתו 

הזה  בדבר האשם עליו  לא וא"כ לו , גרם הדרך

מצרים, לדרך  לילך היה לא ברצונו כי  עליו, שיענש

יוסף  שאמר מה שאף האמין כי  הש "י  נגד טען  וזאת 

הש"י. רצון בלתי  הי' לא בנימין את  שיביאו אליהם

על וכעין הלוי בבית  גם כתוב הללו דברים

לא  אדוני  אל ונאמר  הפסוק  על התורה

כי ידעתם אתם וגו ' אביו את לעזוב הנער יוכל

לשונו, וזה וגו'. זה את  גם ולקחתם וגו ' ילדה שנים

_________________________

וז"ל,ט. לז) עמוד תשכ"ח  ירושלים מהדורת מפראג מהר"ל (דרשות התורה על הדרוש המהר"ל שכתב מה עוד עיין  ואמנם

אפשר  שאי יחיד בלשון ישראל' 'ויחן שכתוב והוא תורה מתן לקראת הפנימית בהכנה קשורה ישראל כנסת  של אחדותה ותחילת 

'אחד'... הוא גם לאשר אם כי יאות לא אחדות דבר כל כי לגמרי, 'אחד' כן גם הם כאשר רק  'אחת', שהיא התורה לקבל לישראל

אזי  ישראל, ויחן עליו נכתב כאשר אחת, באגודה הם כאשר כי האלקים, אל עלה ומשה שכתוב מה כן גם כזה יתיישב וכבר

עד  ומחולקים נפרדים הם כאשר כן שאין מה האלקים, אל עד כך ידי על מתעלה להם, מלך  שהיה כמשה בקרבם. מושלם גם

אם  יתעלה? מי על ידיהם? על עליהם מלך  הוא אשר יתעלה איך לעצמו, אחד כל יחידים רק ואינם עליהם, אחד' 'עם שם שאין

מעלותיו, בשמים הבונה במדרש, כביכול יתברך  ה' על אמרו מזה וגדולה עם. בלא מלך  אין כי כאן, אין מלך כאן, אין עם

למטה. אחת  באגודה הם שישראל בזמן השמים, על מתעלה שהקב"ה נקרא אימתי ו) ט, (עמוס יסדה ארץ על ואגודתו

שהוא  יתברך השם עם החיבור שיהיה אפשר ואי בזה"ל, וכתב הגדול לשבת הדרוש בסוף זה ושורש  יסוד על המהר"ל וחזר

יותר  הוא שהכלל אחד... כלל להיות  אחת ... באגודה הם ישראל כאשר מתעלה שהשי"ת אחד... עם הם ישראל כאשר רק אחד,

עליהם, מתרומם כל גם מלכם, הוא אשר השי"ת אז  להם, התעלות זה שדבר אחת , באגודה ישראל וכאשר הפרט... מן מרומם

במ"ת. כבר נהייתה דבנ"י שהאחדות  נראה אלו מהר"ל מדברי ולכאו'

מבחינת  אלא אינו סיני, הר במעמד הגיעו שאליו אחד' 'עם של לגמרי' 'אחד שאותו אחר במקום ומלמדנו המהר"ל מוסיף  ברם

ישראל, בני של הנשמה מבחינת אמנם אם כי ישראל, כנסת  של וההתקשרות האחדות מלוא את חתמה לא עדיין וזו 'הנשמות ',

אחת  לאחדות  הופכת והיא האומה, את מאחדים בה' והדבקות התורה בקבלת  ונשמע נעשה בהכרזת  שמים מלכות עול קבלת  הרי

ישראל  נעשו לא לכן ישראל, לארץ בכניסה רק נעשה וזה להתאחד, כן גם זקוק  עדיין ישראל בני של הגוף  הרי אבל ה', לעם

ולא  לארץ ממש בגופם שנכנסו עד ע "א) מג דף סנהדרין בגמ ' (כמבואר הירדן את  שעברו עד המצוות  במעשי בזה זה ערבים

יש  הגוף מצד כי אחד, מקום להם והיה בארץ ביחד והיו ישראל לארץ שבאו עד  לגמרי אחד עם להיות מחוברים ישראל נעשו

כמבואר  לגמרי אחד עם הם ולכן בארץ, משכנו והגוף  ישראל, ארץ שנקראת  אחת  ארץ להם שיש  מצד גמור אחדות לישראל

ו) פרק  הצדקה (נתיב עולם בנתיבות

את וגדולה  לקבל לישראל להם שעמדה היא הקדושה הארץ קבלת  זכות כי יח) פרק  העבודה (בנתיב מהר"ל לנו מחדש מזו

שם  כי ישראל, ארץ זכות מצד התורה למעלת  ישראל וזכו הנשמה], [של תחילה במחשבה [הגוף] מעשה סוף  בחי' התורה,

אל  ישראל זוכים הארצות , מכל בקדושה  נבדלת  שהיא הארץ בשביל כי מחכים, ישראל דארץ אוירא כי התורה להיות ראוי

ישראל  ידם ועל לגמרי) הגשמיות  הסרת והיא קדושה (שהיא והתורה קדושה) היא הערלה (שסילוק המילה דהיינו אלו, דברים

אמרו  ולכך מחכים, ישראל דארץ אוירא כי התורה, להיות  ראוי שם כי ישראל, ארץ זכות  מצד והכל לגמרי, רוחניים נבדלים

עיי"ש. ותורה, ברית  הארץ בברכת להזכיר שצריך  ע "ב) מח  (דף  ברכות במסכת חז"ל



לנפשך  חכמה דעה ל

שלא  אביו של מהסירוב לספר שהרבה מה כל הנה

גם  הם, למותר  לכאורה למצרים לילך  להניחו רצה

שמענו לא ג"כ אביו, של צערו לפניו תאר אשר 

הענין  רק המשפט. במקום כאלו טענות

צער  גם מגיע הרי  מעשיו, על לגנב דכשמענישים

ו ולמשפחתו, שיענשולאביו הם חטאו  מה לכאורה

שיגיע  מהנכון  להם דגם רק הגנב, של מעשיו עבור 

השגיחו לא אשר זה על מעשיו, עבור מהצער להם

יגנוב, שלא אותו שמרו  לא ואשר  מנעוריו  עליו

פתח  על שנסקלת  המאורסה בנערה דמצינו  וכמו 

יתכן  זה אמנם גידולכם. ראו כלומר אביה בית

אבל  רוצה, אשר  כל לעשות להפקר משולח בנער

העיר  מקיר לצאת  הניחו  לא אביו אשר בכאן 

אתה  רק  גונב, היה לא בודאי  וממילא חוצה,

גם  כן ואם לכאן , שישלחנו  כרחו  בעל אותו  הכרחת 

אביו הרי  זאת  כל עם כדבריך, שהאמת נאמר  אם

לבנו, לעשותו האב על המוטל כל ועשה מפשע, חף

לו אין וא"כ כך , לידי והבאתו  הכרחתו אתה ורק

וגו'. אבי  אל אעלה איך כן  ועל כלל, לסבול לאביו

עכ "ל.

נתנאל חיים היניק  של הברית בסעודת דב"ת 

שליט"א  הרע"מ  המקובל הרה "ח  בן

הנה  שער א] בהשגת תלויה הגאולה שכל ידוע

היובל  דשנת אור  [בבחי ' החמישים,

אל  איש  'תשובו  שאז – החמישים  שנת  – העליון

אל  להשיבם ישראל נדחי  קיבוץ בחי ' – אחוזתו'

וכדמשמע  ביהמ"ק ], ובנין  ישראל ארץ – נחלתם

גאולה  היתה שלא מצרים גאולת על חז"ל בדברי 

השיג  לא דיצי"מ הגואל שמשרע"ה היות  שלימה

אל  עלה בפטירתו [ורק  החמישים שער  את  בחייו 

החמישים  שער  את אז שהשיג בו, נו"ן – נבו הר

להאריז"ל בלקו"ת  ט)כדאי ' ג, ובשל"ה (ואתחנן

ע"א)הק ' שהוא (שסט דלעת"ל משרע"ה אך  ,[

צדקינו בתיקו"ז ההיהשהמ(משיח כדאי' - שיהיה וא

ע"ב) לו דף יח דשער תי' העליון  האור  את ישיג

העליונה  והשליחות והרשות הכח ויקבל החמישים,

בעולם  ולגלותו ולהמשיכו  הזה העליון  האור להוריד 

הזה  בעולם האלקי  האור  שיתגלה ידי שעל העשיה,

כל  ויתקיימו שד"י במלכות העולם כל יתוקן

במהרה  העתידה דהגאולה העצומות נבואות 

אמן . בימינו 

עולם – הגאולה תלויה  שבו העיקרי הנ' שער

האמונה עולם  שעשועי – המלבוש

והנה הק 'ב] הבעש"ט רבינו דברי (תוי"י ידועים

פר' עה"ת בבעש"ט ומובא דברים, פר'

כג ) אות בכל משפטים שהוא החמישים שער על

טעם  זלה"ה מורי  בשם שמעתי [וזל"ק , ודרגה דרגה

שער  ולא למשה בינה שערי מ"ט רק שניתן 

חוזר  הוא החמשים שער כי  ותירץ החמשים,

למעלה  למעלה וכן  מזה, למעלה שערים נ' ומתחיל

לכאן  עולה דיובל החמישים שנת  כי סוף, אין  עד

החמישים  שער  ומ"מ עכל"ק ], ודפח"ח. וכו' ולכאן

היא  השלימה הגאולה תלויה שבו ביותר  העליון

'עולם  ג"כ  נקרא שהוא המלבוש דעולם האור 

שלא  [וידוע האמונה, שעשוי  בבחי' השעשועים'

גבהו מגודל זי "ע מהרח"ו בכתבי כלל ענינו נזכר

ממש  לגאולה הקשורים דברים עוד כמו  והעלמו

בכתבי רק  ונתבארו מהרח"ו, בכתבי נתבארו  שלא

זי"ע סרוג המלבושהר "י  דרושי בסיכום (ועמש"כ

תשס"ה) החכמה ים ].י ואכמ"ל בספר

_________________________

לעניננו:י. הנוגע  הנ "ל מדרוש סעיפים) (כמה נעתיק 

וכינוי  תואר בשום לתארו ואין כלל, תפיסה מחשבה לית  שמו יתברך ומהותו דבעצמותו הבנין כל עומד שעליו ראשון יסוד א)

עמו. המתאחדים הפשוטים גילוייו דרך בעצמותו מתדבקים אעפ "כ אבל שלילה מצד הן חיוב מצד הן

ולפני  ואא"ס  הבריאה מחשבת  נקרא ששמו דהיינו אליעזר) דרבי (פרקי אחד" ושמו "הוא היה הזה העולם נברא שלא עד ב)



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח לא ליקוטי

בסודות  עוסק  הליקו "מ שכל  עמוקה  דרך ישנה 

המלבוש דעולם

והנה עולם ג] המלבוש , עולם מדרוש  כידוע

שזה  סתומה, ם בבחי' הוא המלבוש

תיבה  באמצע שישנה סתומה ה-ם בחי '

המשיח, מלך על שנאמר המשרה', ד'לםרבה

זו  סתומה ם לבקוע וכנוסה שצריך מעוברת  (שבה

סתומה  מ-ם נהפך ואז לבקעה ויש המשיח מלך נשמת 

המפתח  שהוא באמצע ווא"ו דל "תין שני לבחי' זו

ע"ה) ד 'דוד ' אור שהוא – המ"ם את וחילק הרישפתח ,

פסקנית ' ד'רוח ענין  המלבוש בעולם שהיה ידוע

שמקובל  מה והנה לשנים, המלבוש  את  שחילקה

'ויהי של הנו "נין ב' מרמזים זו פסיקה שעל הוא

תוספת עתה נזכיר  ואמנם וגו ', הארון בנסוע

שחלוקת נוספת בחי' יש דהנה זה, בענין 

אך  ח', ח' אותיות של לחלוקה נחשבת  המלבוש 

נחשבת המלבוש  שחלוקת  נוספת דרך  ישנה

ונו"ן  מלמעלה ח' ונ', ח' לאותיות  לחלוקה

הענין  הלקו"מ ספר  בריש כמבואר  וזה מלמטה,

ח' שאות שם וכמבואר  ונ', ח' אותיות של

– החכמה אור בבחי ' העליונה בחי ' על מרמזת 

בחי ' על מרמזת – נו"ן ואות  החמה, אור 

המלכות  ספי ' – נו"ן התחתונה בשם (הנקראת

מלכות ) מלשון שמו ינון הפסוק על ברש"י ,כדאיתא

עוסק  הלקו"מ שכל עמוקה מאוד  דרך  שיש  והיינו

ועו"ס  מהגר"א וכדאי ' המלבוש, דעולם בסודות 

_________________________

מחשבת  או אא"ס  שנקרא הפשוט אורו שנגלה ע"י הוא ית ' בו השגתינו וכל כלל ביה תפיסה משחבה לית הבריאה מחשבת

אלינו  מתגלה שהוא בשביל א"ס  אותו וקוראים שמו ית' מציאותו עי"ז  משיגים עצמותו עם אחד באחדות  שהוא וכיון הבריאה

הבריאה. במחשבת  דהיינו הא"ס  באורו

והיחוד  ההעלם בתכלית  במציאות שאינה במציאות  בגניזו ספירות  עשר סוף  אין אור שהוא הפשוט באורו יש שמו יתברך  א"ס ג)

מלכות. יסוד הוד נצח תפארת  גבורה גדולה בינה חכמה כתר והם

שהתענג  וענינו וכו' חכמה ואח "כ כתר החיצון מעיגול הגנוזות . ספירות  מהעשר ומידה מידה בכל בעצמו שיער יתב"ש א"ס ד)

(רות  השופטים" שפוט בימי "ויהי בסוד לבראם שעתיד העולמות  יעמדו ששם מקום ליתן כדי ספירה כל עם כביכול והשתעשע 

כמשל  התנועה שמעורר שחוק ע "י הוא שעשוע  וכל שופט, נקראת בעצמה והמידה ומידה. מידה כל עם והשתעשע ששפט א'),

נתקיים  ואז  הדין וכח מותרות  שהוא הטחול מן בא והצחוק מתנועע , התענוג ומרוב נאה רווח  שמרוויח  במחשבתו שמצייר אדם

שע"י  נמצא חסרון, בה ניכר היה המלכות במידת והשעשועים הצחוק  שע"י (שם) בארץ" רעב מקום "ויהי נוצר אז  שעשועים

וחיסרון. חקיקה בסוד לדין

התורה  אותיות כ"ב ציור נתהוו ומזה יחדיו, ודין מחסד הכלול ושעשוע  התנוצצות בסוד לחבירו אחד האירו אורה נקודות  י)

מלבו"ש, אותיות שהוא כ"ט ) (תהלים בשלו"ם" עמו את יברך ה' יתן לעמו אותיות) מכ"ב הכלולה התורה (שהוא עוז "ה' בסוד

המלבוש. נארג אלו שמאותיות לקמן שיבואר כמו המלבוש  בחי' היא והתורה

מספר  אין עד אותיות נעשו הם וגם ולרבבות  לאלפים ניצוצות  עוד שנתנוצץ עד ותעצומות  בעוז  לזה זה אלו אותיות  והאירו יא)

וחקר. תכלית  לאין אותיות) (בסוד בחיבורא וסיים נקודות) (שהוא בפרודא שארי בסוד

זה  וריבוע הריבוע סוד שהוא קצוות  בו שיש אור של גילום הוא דאות עיגולא גו ריבוע ונעשו לאחד אחד האותיות  נצטרפו יב)

אלו  ואותיות  נ) פר' שמות  (מד"ר בטליתו הקב"ה נתעטף  העולם בריאת שבשעת בחז"ל דאיתא מה בסוד שהוא המלבוש  נקרא

קמצא  הדין סוד בעצמו ב"ה א"ס של מאורו הוא המלבוש  וכל האמצע  שבנקודת הוי"ה שם שהוא הקב"ה של המלבוש נקראות 

האמצעית. נקודה שמלביש  מלבוש  והכוונה כ"א), פר' בראשית (מד"ר וביה מניה דלבושיה

"רוח  נתעורר ב"ה הא"ס של הושחוק השעשוע כוח וע"י עיגולא גו ריבועא העיגול, תוך סתומה מ"ם היא המלבוש  צורת  יח )

אחד  נו"ן נוני"ן, ב' ונעשה לארכו המלבוש ונחלק הדין שהו"ס שם) ובהגר"א וברש"י ע"ב מ"ד סנהדרין בגמ' (עיי' פסקנית "

יציאה  בזמן (המכוונם כנודע  ועצום גדול שסודן י') (במדבר הארון" בנסוע  "ויהי פרשת של נוני"ן ב' שז "ס  הפוך  אחד ונו"ן ישר

מליסטים). ינזק לא וכו' הארון בנסוע ויהי הפסוק ואומר לדרך



לנפשך  חכמה דעה לב 

דהספר  הפנימי  אור כל נרמז ספר  שבכל

דכולה  התורה"ק  לגבי וכדאי' הספר, בתחילת 

בראשי בתיבת כביכול וכלולה הרינרמזת וכו', ת 

ונ', ח' אותיות  על הספר  בתחי ' רביה"ק כשמדבר 

המלבוש  עולם של החלוקה בחינת  על המרמזים

דעולם  בסודות  עוסק הספר  שכל רמז זה כנ"ל

המלבוש .

בעולם חלוקה העושה דה 'פסקנית ' ענין

'שבת' בגימ ' המלבוש

והנה המלבוש ,ד] בעולם הפסיקה בענין

ליכלל  התחתון  חציו והעלאת 

בחי ' שזו המלבוש  עולם בדרוש  כמבואר בעליון

עולה  שהתחתון השבת , אור  בחי' התכלית,

מפאנו  ברמ"ע כדאיתא בעליון, ע"ב ליכלל (בספרו

לב) אות  הפסיקה ידיעות  את  העושה ד'פסקנית' ,

הכוללים)הנ"ל ב' והיינו(עם שב"ת , בגימ'

המלבוש , דהעלאת  הענין  ישנו  שבשבת 

בעליונים, להכלל עולים התחתונים שעולמות

הגמ' ידוע דהלא הקושיא במקו "א (שבת[ויישבנו 

להלכה) נפסק  וכן ע"א, קיג  יש דף בשבת דאדרבא

המלבושים ולשלשל ולהוריד להאריך (כשאין ענין 

להחליף ) בגד  ואכמ"ל].לו ,

– בעליון להכלל – התחתון דחציו העלאה  ענין

רגע בכל האורות  לחדש  כדי

וביארנו  של ה ] זה שענין  אחר במקום

ליכלל  התחתון  חציו העלאת

התנועה  וענין  בחי' הוא העליון, בחציו

התענוג  שבתוך התמידית וההתחדשות

של  העליונה שתכלית והיינו  והשעשועים,

שנקרא  – המלבוש  לעולם לחזור  לזכות הבריאה

להשתעשע  כולנו שנזכה השעשועים, עולם

הזמן  כל להשתעשע לנצח, ה' על ולהתענג

להיות צריך זה ששעשוע אלא אמונה, בשעשועי

חדשות, והשגות התחדשות  של באופן תמיד

תענוג, שאינו תמידי " "תענוג של באופן  ולא

התחתון  חציו  העלאת ידי  על פועלים וזאת 

הכלי בחי' המלכות אור  בחי' – הנו "ן  שבבחי'

האור  בחי ' החי "ת, שבבחי' העליון חציו לתוך

תנועה  נתהוית זו  העלאה ידי ועל – הפשוט

וכמו הפשוט, התענוג אור  בתוך תמידית 

ומחדש  מחכים רבו  לדרגת התלמיד שכשעולה

'ויגש  בפרשתן  המובאת ובבחי' רבו, מח את 

יהודה של ההעלאה בבחי' יהודה' (אור אליו

הצדיקהמלכות ) החכמה)ליוסף  אור ידי(בחי' ועל ,

הצדיק , דיוסף  אור  וגילוי התחדשות נהיה זה

התחתונה דאות  הנ"ל העלאה ידי על (בחי'ה"נ

התלמיד ) בא אור להכלל הנו "ן  אות  העליונה - ות

הרב) אור בתוך (בחי' התנועה התחדשות  נהיה

– האמונה שעשועי  בבחי' התמידי  התענוג

היינו נהורין, ש "ע ש "ע בחי' על מרמז ששעשוע

[ובסעודה  מחדש, רגע בכל האורות  התחדשות 

היתה  שזו  לבאר הוסיף זי "ע מוהרנ"ת דהילולת

מוהרנ"ת הגדול התלמיד של מדרגתו עיקר

רביז "ל, – הגדול ברבו  לגמרי ולהכלל לעלות

הנו "ן  דאות העלאה באות(לבנה)בחי' להכלל

ידו(חמה)ח' על שיתגלה זכינו  זה ידי ועל ,

שבבחי ' דרביז "ל, הגבוהה תורתו  חידושי בעולם

להכלל  המלבוש  דעולם התחתון דחציו זו  העלאה

התחדשות נהיה זה ידי שעל העליון  בחציו

בכל  המתחדשים אמונה דשעשועי והתענוגים

כנ"ל]. רגע

שםורביז"ל  הליקו"מ)ממשיך  הענין (בריש שיש

מש "כ  ע"פ  בזה וביארנו ת ', אות  של

דעולם  העליונה הח' שבאות  עדן  גן  שערי בספר

ישראל  לנשמות פתח בחי ' שם יש  הנ"ל המלבוש 

הת ' אות  בחי ' מרמז  שלזה לשם, להתעלות 

הלקו "מ  שכל הנ"ל וע"פ הנ"ל], הפתח שבבחי'

שאמר  מה מובן המלבוש עולם בסודות עוסק

שסה)רביז"ל אות  ממקומות(חיי"מ נלקחת  שתורתו 

בכתבי שעוסקים מהמקום יותר  גבוהים



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח לג ליקוטי

בגילוייאהאריז"ל  עוסקים האריז"ל שכתבי  והיינו , ,

שראה  ממה הם דרביז"ל התורות  וכל האצי', עולם

המלבוש מעולם חזיונות בכתבי והשיג (שכנ "ל 

כלל ) מוזכרים אין דהמהרח"ו בתוך האריז"ל והלבישם ,

דלקו "מ קדמוניות,התורות  משנים הסיפו"מ (וכ"ש

דג"ר) הג "ר בחי' .שהם

התו"ח  ע "ש 'חיים ' – התינוק בשמות  הרמזים

הק' והאוה"ח

והנה  בבריתוו] עתה להכניסו  שזכינו  התינוק 

שמו נקרא ע"ה, אבינו  אברהם של

ח"נ, הם שמו  של שהר "ת  נתנאל ', 'חיים בישראל

הק' מהבעש"ט בקבלה וכדאי ' הנ"ל, אותיות בחי '

באות שמו ונכלל נרמז  אדם של שם שבכל והגר "א

והמתקה  פדיון לעשות  [וכשרוצים משמו  הראשונה

באות הנתפשים הדינים שימתיקו  מספיק  האדם על

בפרטות וגם הכל], נמתק ובזה שמו  של הראשונה

רבינו שם על נקרא 'חיים' השם הרי  דהשמות

זי "ע חכם שמו התורת על נקרא מדרשינו (שבית

לו  יש בודאי הצדיק  שם על  שנקרא שביהמ"ד  –

הזה) הצדיק  עם הוא שייכות  חכם התורת שרבינו  ,

בחי ' עשה והוא הרש "ש, דרבינו  המובהק  התלמיד

אור  בתוך  הפרטים וריבוי  דהתחדשות הנ"ל

הרש "ש, דרבינו אתהפשוט לקח דהרש"ש  והיינו

שהכניס  – פשוט אור  בחי' מהכל ועשה הע"ח כל

ועשה  חזר והתו"ח יסודיות , הקדמות בכמה הכל

האור  בתוך התנועה בחי' ועשה פרטים, אלפי  מהם

בספרו גילה חכם התורת  ורבינו  דהרש "ש, הפשוט

וכמ"ש  המלבוש, בעולם יחודים לעשות  איך  הק'

היא  והראשונה מקומות , בג' הכוונות  כל לכוין שיש

עולמות הנקראים – מא"ק שלמעלה בעולמות 

אף  לכוין יש  הכוונות שכל הנשמות, דשרשי 

פתח  והתו"ח המלבוש , של הנוראים בעולמות 

שיתגלה  המלבוש עולם את  שיפתחו  היחודים

לנו  ויאר הוי "ה א"ל נקרא בבחי' המלבוש  (שעולם

א"ל-הוי"ה  בחי' הוא וכשמתגלה א"ל הק' שם על 

כנ "ל ) לנו .ויאר

דרבינוונקרא  הקדוש  שמו  על אף 'חיים' הילד 

שכמו זי "ע מצדיקים שאי' הק ', האוה"ח

ברחמי, גלותא מן  יפקון דא שבזוהר  בזוה"ק  שאי'

בבחי ' הק ' האוה"ח נחשב האחרונים בדורות  הרי

חדשים יבהזוה"ק  כלים הק ' האוה"ח שעשה והיינו ,

האחרונים הנ "ל )לדורות הנ' אות אור (בחי' להשגת

הזוה"ק  אור – הנ "ל )הגאולה העליונה הח' ,(אור

זוכה  ודאי כאלו קדושים צדיקים ע"ש להקרא (והזוכה

נוראה) כלים לקדושה לעשות  שלנו העבודה גם וזו ,

של  אור  – הח' בתוך  – הנו"ן אות בחי ' – חדשים

זי "ע  הבעש"ט רבינו  – הקודמים העליונים הצדיקים

יחוד בבחי' הק' האוה"ח רבינו עם מחתא בחדא (שקשור

_________________________

מרומז יא. וכיוצא לברכה זכרונו האר"י של הקבלה שדרכי סבורים קצת , שכל להם שיש בספריו המעיינים אמר, שם, זל"ק 

של  הקבלה דרכי גם אדרבא, להפך, שהוא יודעים אינם והם  לשם, עד שנוגע  לספריו למעלה זאת וחושבין בספריו, כן גם

תורתו  בעצם כונתו אבל כלומר ממילא, כונתו מבואר היה רק בפרוש, סיים ולא בדבריו. כן גם נכלל לברכה זכרונם הקדמונים

ע"כ. תורתו. בדברי כן גם כלול הקדושים דבריהם שגם רק ויותר, יותר למעלה למעלה גבוה

אמר יב. זי"ע מרוזין [מהר"י] הק' אדמו"ר שאביו סיפר אחת  פעם כתב, זי"ע ) מטשארטקוב הרד"מ (מהרה"ק דוד דברי בספר

התורה  על הק' החיים האור לימוד מסוגל הזה בזמן כן הנשמה לטהרת  מסוגל הקדוש הזוהר היה הראשונים שבדורות  שכמו

ע"כ. הנשמה, את לטהר

החסידים אגדות אוצר אמר,ובס ' משטיפנשט נחום רבי בזה"ל, פ"א) אבות  פרקי (על יותר הביא מסוגל ובדורנו בימינו כי
הקדוש  הזוהר ספר מלימוד  החיים " "אור  ספר  נמצא לימוד וזה "נשמה" הנקרא הגבוה הנפש לחלק מסוגל ה"זוהר" כי  ,

היום. גם מישראל אחד בכל נמצא והוא "רוח" הנקרא הנפשי לחלק מסוגל החיים אור ספר ולימוד ערך , יקרי באנשים רק

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה לד

כידוע  דדוד  ורוח שכלים )יג נפש זי "ע, הלקו "מ ורבינו  ,

ושעשועי תענוגי להתחדשות  מוסיפים החדשים

כנ"ל. העליונים האורות 

א-ל נתן – נתנאל 

וכן [שכנ"ל ז] נתן-אל, – 'נתנאל' התינוק  נקרא

בתוך נתןרבי  הנכלל הגדול התלמיד היה

המלבוש  לעולם כנ"ל המקושר  הגדול רבו

הנו"ן  אות העלאת שבבחי' א-ל, בשם שנקרא

נתנאל  שבשם א-ל ואותיות  כנ"ל], הח' אות לתוך

שהמלבוש  כדאי ' המלבוש , עולם על ג"כ מרמזות

א-ל המלבו"שאל (בחי'נקרא עולם דצירופי ב"ם

היה  הצדיקים כל  של החיפוש  וכל  במקו"א), כמש"כ

להש כדאי'לזכות לעת"ל (שיתגלה הזה האלקי אור גת 

הישועה' ממעיני בששון מים 'ושאבתם עה"פ בתרגום

וכמ"ש דצדיקיא), מבחיראי חדתין אולפן ותקבלו

אחסר", 'לא' – רועי "ה' דדהע"ה התפילה על בספה"ק

הנרמז  המלבוש  דעולם האלקי האור השגת  על שהתפלל

מתחילים  המלבוש  עולם דצירופי (וכנ"ל 'לא' בתיבת

ביאת עד  מבקשים שצדיקים הנ"ל), דאלבם בצירופי

צירופי  (של שערים הרל"א של האורות את  הגואל

אור  עם שערים [והרל "א המלבוש ), שבעולם האותיות

שמות ד ' של  הגימ' שהוא – רל"ב בגימ' שלהם השרשי

ל 'יבא  ר'חמנא של ר"ת  (והוא ב"ן, מ"ה ס"ג ע"ב הכללים

ועי"ז  עסמ"ב, יחודי הזמן כל מכוונים שהצדיקים ב'עי),

דהרל"א  המלבוש  שבעולם העליון לשורש  עד עולים

בגנזיא  תמיד  לחפש  יזכינו והש"י ואכמ"ל], הנ"ל, שערים

האמונה  בשעשועי ולהשתעשע ה' על להתענג דמלכא

שבחיורתא, ההויות ג ' בבחי' לאדם הנצרך כל  (הכוללים

תליא  שבמזלא ומזוני, חיי בני, כנגד שהם ודיקנא, נימין

להושע  נצרכים שבנ "י הישועות כל  את הכוללים מילתא

להנצל ) שצריכים מה מכל ולהנצל  שנזכה בהם עד ,

שבגימ' הנ"ל המשרה' ד'ולםרבה ה-ם' לפתוח עי "ז 

שמו למען  בניהם לבני גואל ל'ומביא ונזכה 'גואל',

בב"א. באהבה',

שליט"א  מורנו כ"ק  תקנות

מכל והרחקה הקדושה גדרי שמירת  בעניני

ה "י  הטמאים הכלים 

עלינולקראת  הבאים הק' ת"ת  השובבי"ם ימי

לפרסם  שליט"א מורנו  כ"ק  הורה לטובה

לקולו השומעים לכל שתיקן התקנות  שוב

וזל"ק . הקודש , בצל ומסתופפים

בגדריהנני המכשולות שרבו שאחר להודיע בזה

גדרי לחזק אמרנו לכן  רח"ל, הקדושה

והסכמנו למשמרת , משמרת  עשו ע"ד הקדושה

התקנות כל על נוסף  תקנות  איזה בזה לתקן

מכבר . שנתקנו

לכך א ) מוכרח שאינו  אב בחור  כיבוד מצות (מצד

וכדו') עם ואם אפילו  כלל טלפון להחזיק לו  אין ,

הכשר .

ועד ב ) של הכשר עם רק  פלאפון יחזיק לא אברך

כשר , שאינו טל' לשאול יבקש לא וגם הרבנים,

_________________________

אמר יג . החיים אור הקדוש  ורבינו וזל"ק , ט), אות א שביל אמונה (נתיב זי"ע מקאמרנא מהרה"ק  מצותיך נתיב בסה"ק  עי'

והיה  לכתוב, אפשר אי קדושתו ורוב הקב"ה, מפי תורה שמע לילה ובכל אצילות , של דוד מרוח  שנשמתו הבעש"ט מרן עליו

רוצה  והיה דאצילות , דוד נפש  היה [הבעש"ט] הקדוש ומרן באמת, הקודש רוח  ומדריגות נשמות  וגילוי המרכבה מיורדי

גרשון  ר' הקדוש  גיסו ידי על אותו ושאל האמיתית, הגאולה ויהיה דאצילות , וחיה הנשמה ויתגלה רוח , נפש ביחד שיתקשרו

דמות  צלם את  שרואה בעת [אם] לו ויכתוב שיעיין והשיב פב"פ , הקדושה עם ויתראה לירושלים שיסע  אפשר אם מקיטב

הקדוש  ואמר עקביו, את רואה שאינו הקדוש  מרן והשיב לא, אם ודיוקנו איבריו כל את רואה הוא אם עליונים בעולמות  תבניתו

יסע  שלא השמים מן לו שאמרו אף  ונסע נפשו ומסר הזאת האגרת השיג לא ומרן טירחתו, יהיה לחנם כי עצמו את יטריח  שלא

לארה"ק). הק ' הבעש "ט  נסיעת ממעשה המשך  (עיי"ש  עכ"ל. וכו', נפשו מסר



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח להליקוטי

פל'ו להשיג יכול שאין במקום שנמצא גדול באונס

כשר  שאינו  הטל' שעה לפי לשאול יכול כלל, כשר

בלבד . המוכרחת  שיחה לשם

אדרעס ג) אימייל להחזיק  ישיבה לבחור  אסור

לידי שמביא מחמת  ואופן  פנים בשום

הטמאים. הכלים אל התקשרות

פרנסתוד) לצורך  לאימייל נצרך שאינו  אברך גם

ג' בסעיף  הנזכר  האיסור בכלל הוא גם ועיסוקו 

אימייל. להחזיק

להחזיק ה ) צורך  לו יש  אם אפילו אברך  כל

רבותיו)קאמפיוטער לכתוב (ברשות  כדי

מיני כל למנוע חייב וכיו"ב, תורה חידושי 

פילעמ'ס שם לראות בלשונם)אפשריות  .(סרטים

לאימייל ו ) או  לקאמפיוטער  הנצרך אברך גם

וכיו"ב ופרנסתו מלאכתו  (ברשותלצורך 

פילעמ'ס ,רבותיו) ולראות לקבל היתר שום לו  אין

שמחוייב  הב' התקנה בכלל נכלל הוא גם אלא

משום  פילעמס , לראות האפשריות מיני כל לנעול

בקאמפיוטער  אלא באימייל להשתמש  שאסור 

מפילעמס . החסום

האימייל ז) ידי על ולראות  לקבל שאסור  שכן  מכל

נייעס ופילעמס)שום הנעשה (חדשות מן 

להשני. מאחד  הנשלחים בעולם

שום ח) זולתו  אצל להסתכל ובחור  לאברך אסור 

מראה  סרך שום בהם שאין ואפילו פילעמס 

מראות דאיכא והיכא ח"ו , נייעס וכ "ש איסור ,

כנודע. תורה, איסורי הרבה ביה איכא אסורות

להסתכלט ) לעצמם שהתירו שיש  מה (אצלגם

בפילעמס זולתו) דרבנים קודש במראות

מזה, למנוע יראה במעשיו  המדקדק  ווידאו 'ס ,

במקום  אפילו כלל בזה להסתכל שלא יראה וחסיד 

יראה  ואפילו  מצוה, דבר  איזה לצורך שהתירו 

מזה  יקח לא בזה מקילים חשובים אחרים שאנשים

הורא  מחמתשום אלא היה שלא דפשיטא היתר  ת

מדמים  שיש ומה וכיו"ב. שעה הוראת  איזה

וא"צ  בתמונות, די שמים, יראת לידי  אותם שמביא

לצורך  לו התירו  שרבותיו  מי  ואפילו לפילעמס,

מה  וכן קודש, במראות  להסתכל מצוה של שעה

רוח  שאין  אע"פ  מצוה, של בשמחות  שהתירו  שיש

היתר  הוראת  שום מזה ילמוד  לא נוחה, חכמים

היתר  יורה לא קודש מראות  וגם ח"ו , חול למראות 

שעה. לצורך שהתירו  ממה קבועה להנהגה

בהם,י) להסתכל גמור  איסור  ונייעס  חול מראות

ט"ז  סעיף שז סימן  שבת הל' או"ח בשו"ע ועיין

ודרשו האלילים אל תפנו  דאל איסורא בזה דאיכא

מליצות לשונו, וזה מדעתכם, אל תפנו לא חז"ל

בהם  לקרות  אסור וכו' חולין שיחת של ומשלים

ועובר  לצים, מושב משום אסור  בחול ואף בשבת,

אל  תפנו  לא – האלילים אל תפנו אל משום

יצר  מגרה משום תו  איכא חשק  ובדברי  מדעתכם.

לומר  וא"צ שהעתיקן , ומי שחיברן  ומי  הרע,

עכ "ל. הרבים, את  מחטיאים המדפיסן ,

יעקב יא ) ובית ישראל, לבני  הם התקנות אלו כל

הבנות ) אלא (אלו הנ"ל, בכל המה גם יקפידו 

בתוך  מצוה לצורך  שעה לפי  קודש  מראות  שלענין

ישאל  אחד וכל מתירים, יש החינוך  מוסדות 

לרבותיו.

בכל יב ) להסתכל שאסור  לומר צריך  ואין  פשיטא

שיש  אותם ואפילו  למיניהם, אינטרנט מיני 

גמור  בהכרח לעבודתו  שנצרך מי ואף חסימה. להם

לא  הוא אף  מרבותיו , היתר וקיבל הנ"ל, להשתמש

האפשרית, חזקה היותר  החסימה עם אלא הותר

אסורות תמונות  מיני כל לחסום הוא גם ומוכרח

הנצרך  זולת  לו הותר ולא בכלל, פילעמ'ס מיני וכל

ולא  לבד  עבודתו  במקום ורק  לעבודתו, בהכרח לו 

אחר . מקום בשום

מקיימים יג) אינם שחבריו אחד יראה אפילו 

ממנו, חשובים אנשים ואפילו  הנ"ל, התקנות

עמינדב  בן  כנחשון יהיה אלא בדעתו יחלש  לא

לה' מי ויכריז בשעתם, ובניו  גדול כהן  וכמתתיהו

לא  ולאמו לאביו  האומר  שקיימו  לוי  וכשבט אלי ,



לנפשך  חכמה דעה לו 

אמרתך  שמרו  כי וגו' הכיר  לא אחיו  ואת  ראיתיו 

לה' המלחמה הם הדברים אלה כי  ינצורו , ובריתך

והוספות תקנות  מיני בכל עצמו  יחזק וכ"א בעמלק,

משיח  בביאת  ובקרוב אני, גיבור יאמר והחלש 

לראות  יזכה מיצדקנו  כי ה', בשוב בעין עין

אל  עוזנו שכינת  פני  לראות  יזכה עיניו  את שקידש

דעתידין  לבוא דלעתיד לשחוק ויזכה מציון אלהים

בלבהון . קוב"ה למחמי  צדיקייא

הרבנים והנה עיני  למראה היו  התקנות אלו 

התקנות, אלו על ידיהם וסמכו  החשובים,

נשוב  על"ט הבאה ובשנה תשע"ו, לשנת והם

אלו. בתקנות  ונעיין 

ישראל קדושת למען באעה"ח וע"ז

חי"ק

צניעותונוסיף בעניני  תקנות עוד  להביא

שליט"א  מורנו כ "ק שהורה וקדושה

הק ': ישיבתנו  של האכסניא בדירת לתלות

במ"בא) שנפסק מה לקיים יראה אחד  ב כל (סי'

רגילים סק"א) שאין מה מבשרו יגלה שלא

חליפת וכל לכסות  הרגילים מבשרו חלק שום לגלות

אין  זו  ובדירה האמבטיא, בחדר  יהא הבגדים

שרוצה  [ומי  בזה. המקילים הפוסקים על כלל לסמוך

כמה  עפ"י להקל מקום לו יש  רגליו  כפות  לגלות

הגוף  שאר  אך  הזרועות )אחרונים, צריכים (כולל

השינה]. בזמן  גם מכוסים להיות 

בדרך ב) תהא ההתנהגות  כל כללי  באופן

בדרך  ההולכים חסידים אצל המקובלת 

בעניני זלזול שום בלי  הק' הבעש "ט תלמידי

שמבואר  מה יקיים שכ "א ופשיטא וקדושה צניעות 

סוס"ג טו-טז)בשו"ע .(סי"ד

על ג) אנשים ב' ישבו שלא להקפיד  אצלינו  נהוג

אחת. מטה

למיטתוד) סמוך  וואסער  נעגיל (לכה"פ להניח

חצות ) אחר ואפי' שישן בלילה א' רואים ואם ,

לו. שיניחו  וואסער  נעגעל בלי 

בזמן ה ) קטן  וטלית הראש כיסוי על יקפיד אחד  כל

השינה.

בשו "עו) כמובא אפרקדן  לישון  ס אסור  י'(אה"ע

ס"ג ) ישתדלוכג  באונס כן  הישן א' רואים ואם ,

זאת. שיתקן  נועם בדרכי 

הטמאים ז) כלים ח"ו  פה להחזיק שאסור  פשיטא

אין  וכדו' לפרנסה פרטי  היתר  לו  שיש מי [ואף

כמש "כ  מדרשינו  בית גבולות בכל לזה היתר

בכלים  שמשתמש אחד כאן  הרואה וכל במקו"א].

לו שאין  שיודיעו  לאחראי  להודיע חייב הטמאים

כאן . לישן  להמשיך  רשות 

אליח) יפנה תיקון שצריך  דבר  איזה הרואה כל

שליט"א) מורנו שיהא (כ"ק יעזור  והש"י

אכי "ר . במחננו  השכינה  השראת

הק'לתועלת השל"ה תפילת  כאן נעתיק הרבים

הקודש  ארון פתיחת  עת בכל הנאמרת

שליט"א מורנו  כ"ק  תקנות  כפי  מדרשינו  (עם בבית

מטומאת האחרון הדור הצלת בענין שהוסיף  ההוספות 

הטמאים) .הכלים

הקדוש השל"ה  מרבינו  הילדים  חינוך על תפילה 

זי"ע

הנו "ן  שער מטומאת  האחרון דור להצלת תוספת קצת  (עם

רח"ל) בעולם המתפשט

העולם,אתה  בראת שלא עד אלקינו  ה' הוא

העולם, משבראת  אלקינו הוא ואתה

בגין  עולמך ובראת  אל. אתה עולם ועד ומעולם

הקדושה, תורתך באמצעות  אלקותך  לאשתמודעא

"בראשית", לברכה, זכרונם רבותינו  שאמרו  כמו

ונחלתך  עמך הם כי  ישראל, ובשביל תורה בשביל



תשע"ו  ויגש פרשת דא"ח לז ליקוטי

תורתך  להם ונתת  האמות, מכל בהם בחרת  אשר 

הגדול. לשמך  וקרבתם הקדושה,

ה'ועל ממך לנו  בא התורה קיום ועל העולם קיום

ורבו " "פרו  בתורתך כתבת צוויים. שני  אלקינו

בניכם". את אתם "ולמדתם בתורתך , וכתבת

אם  כי בראת  לתהו לא כי  אחת , בשתיהן והכונה

כדי עשית, אף  יצרת  בראת  ולכבודך  לשבת,

בית עמך  כל וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  שנהיה

[לשמה]. תורתך ולומדי  שמך יודעי ישראל

ואפיל ובכן המלכים, מלכי  מלך  ה' אליך  אבוא

שתחנני עד  תלויות  לך  ועיני  תחנתי ,

בנים  ישראל] [ולכל לי  להזמין  תפלתי ותשמע

בניהם  ובני ובניהם הם וירבו יפרו הם וגם ובנות .

יעסקו כלנו ואני שהם לתכלית הדורות , כל סוף  עד

ולעש  לשמר וללמד  ללמד הקדושה, ותבתורתך

והאר  באהבה, תורתך  תלמוד דברי  כל את  ולקים

לאהבה  במצותיך לבנו  ודבק  בתורתך עינינו 

שמך . את וליראה

ארכים אבינו  חיים לכלנו  תן  הרחמן אב

זוכר  הרחמים אב כמוך מי וברוכים,

כמו נצחיים, לחיים זכרנו ברחמים, לחיים יצוריו 

ופרשו לפניך ", יחיה "לו  אבינו  אברהם שהתפלל

"ביראתך ". לברכה, זכרונם רבותינו

זרעיכי שיהא מלפניך  ולחנן  לבקש באתי כן , על

זרע  עולם עד ישראל] בית  כל [וזרע זרעי וזרע

כל  [ובזרע זרעי ובזרע ובזרעי  בי ימצא ואל כשר.

[וצוה  ושמץ, פסול שום עולם עד  ישראל] בית

משחת  שארנו קדש  זרע ידידות  מ'וץ להציל (ר"ת :

ת 'בן) ח'מץ מכל ש'אור ישראל בית כל שינצלו  ,

המזיקים  המטמאים' 'כלים - הטמאים' ה'כלים

תשמרם  ה' אתה הזמן, פגעי ומכל והמשחיתים

וטוב  ואמת  שלום אך  לעולם], זו הדור  מן תצרנו 

תורה, בעלי  ויהיו  אדם, ובעיני אלהים בעיני  וישר 

מארי תלמוד, מארי משנה, מארי  מקרא, מארי

דקדושה], נ' לשער  שיזכו דרזין  רזא [מארי רזא,

מדות מארי חסדים, גומלי מארי מצוה, מארי

לא  פנימית , וביראה באהבה ויעבדוך  תרומיות,

מחסורה  די  מהם וגויה גויה לכל ותן חיצונית, יראה

קומה  להם ותן וכח, וכבוד בריאות להם ותן  בכבוד,

ביניהם, ושלום ואחוה אהבה ויהיה וחסד, וחן ויפי

חכמים, תלמידי  מזרע הגונים זווגים להם ותזמין

אשר  ככל כמותם יהיו זווגם וגם צדיקים, מזרע

ולכאן . לכאן  עולה אחד זכרון כי  עליהם, התפללתי

מצפוניאתה נגלו  ולפניך תעלומות , כל יודע ה'

הגדול  שמך  למען  אלה בכל כונתי כי לבי ,

ה' ענני כן על הקדושה, תורתך  ולמען  והקדוש

יצחק  אברהם הקדושים האבות בעבור ענני ,

דומים  הענפים להיות  בנים תושיע ובגללם ויעקב.

במרכבה, רביעי  רגל עבדך  דוד ובעבור לשרשם,

קדשך : ברוח המשורר

ההלך שיר ה' ירא כל אשרי המעלות

אשריך  תאכל כי כפיך יגיע בדרכיו:

ביתך  בירכתי  פריה  כגפן אשתך לך: וטוב

כן  כי  הנה  לשלחנך: סביב זיתים כשתלי בניך

וראה  מציון ה' יברכך : ה ' ירא גבר  יברך

בנים  וראה  חייך: ימי כל ירושלים בטוב

ישראל: על שלום לבניך

זאתאנא  ואני הפסוק , בנו  יקים תפלה שומע ה'

עליך  אשר  רוחי , ה' אמר  אותם בריתי 

ומפי מפיך  ימושו לא בפיך, שמתי  אשר ודברי

עולם: ועד  מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעך

צורי ה' לפניך  לבי והגיון פי אמרי  לרצון  יהיו 

וגואלי:

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך


