




תשע"ז  שמות פר' ג של"ס

תשע"זשמות פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז שמות  פר ' של"ס
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ä"éäà øùà  ä"éäà íùá åîù  úà íúç ä"á÷ä

'úé åîù úøëæäá  ùàá åôøùé àìù éãë

 àúéà ומובא עקיבא דר' אותיות  במדרש 

שמות)באריז"ל פ ' שהקב"ה à(שעה"פ 

אשר  אהי"ה בשם עולמו  ואת  שמו  את חתם

שמו המזכיר כל הזה, החותם שאלמלא אהי "ה,

למשה  הקב"ה גילה ולכן  באש , נשרף היה יתברך 

כדי אהי "ה, אשר  אהי"ה של הזה החותם בתחילה

ע"כ . יתברך , שמו  אח"כ בשמעו משה ישרף  שלא

'é úðéçáá äéäú äìåàâäù äöø åðéáø äùî

 àì êà äøåúä  úåéîéðô éåìéâ àåäù ú"åéåä

íäù ä"éäà 'é  úðéçáá àìà  äìåàâä äúéä

 ãáìá äøåúä  úåìâð

äðäå' הק באר"י דף איתא דפסח  א' דרוש (שעה"כ

סע"ד) שגלותע"ט חשב רבינו דמשה

כמ"ש  הוי"ה בשם תלוי  מצרים וגאולת מצרים

לרא  ס "ר כי  ה' י 'וירא כמספר ס "ר שעולה ות

מצרים  וגאולת  גלות שאין  הקב"ה לו ואמר הויו "ת,

_________________________

אשר א. אהי"ה בשם עולמו , ואת שמו  את  חתם הקב "ה כי עקיבא, דר' באותיות  במ"ש יובן אפשר גם שם: שעה"פ  וז"ל 
הקב "ה  לו גלה וע"כ באש. נשרף  היה יתברך, שמו המזכיר כל  אהיה, אשר אהיה שהוא הזה החותם שאלמלא אהי"ה,
אהי"ה  תאמר כה ואמר שמו, את הזכיר ואח "כ יתברך, שמו  אח"כ  בשמעו  משה ישרף שלא כדי הזה, החותם בתחלה

עכ"ל. בעצמו , השם שהוא אליכם, שלחני
עקיבא דר' אותיות מדרש ה')וז"ל שנאמר (אות  הכבוד , כסא שעל המפורשות שמות  כל נחתמו שבו השם חותמות  ואיזו :

שם  שכל  השם. חותמות אלו  דר לדר זכרי וזה המפורשות, שמות אלו לעולם שמי זה דר, לדר זכרי וזה לעולם שמי זה
כל  המפורשות, שמות  אש כעמודי לו  סביב וסביב האש, כסא על  יושב והקב "ה כנוי, לו  ויש שם לו  יש שבמרכבה ושם
גדודי  של עצומות  מערכות אש, שרי של  רבות חיילות ועמהן אש, מראות  בתוך ואחד אחד כל  אש, חופת בתוך  ואחד אחד 
לארץ  שמגיעין וכיון באש, העולם את לשרוף  ויורדין אש, כולו  ורקיע רקיע כל מתמלא בהן, משתמש שאדם ובזמן אש,
מכעסן  עומדין מיד  אהיה', אשר 'אהיה בטבעת וחתומין שמים בכנפי ארץ וכנפי ארץ בכנפי קשורים שמים שכנפי ורואין
משתמש  כשאדם העולם, רוחות ארבע  בחותמו חתם לא שאלמלא האדם, אותו  ועם העולם כל  עם רחמים במדת ונוהגין
מתוך אהבה מתוך בסנה למשה שנתגלה וזהו ה', נאום כאש דברי הלא שנאמר אש, מתמלא כלו  העולם כל  מיד בהן,
וכו ', ויעקב  יצחק אברהם ברית  ומתוך  האמונה ומתוך הצדקה מתוך  השפלות מתוך הישרות  מתוך  הענוה מתוך הרחמים

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה ד

שנה  רד"ו היה הגלות  ולכן  אהי "ה בשם אלא תלויה

הויו "ת. י ' כמספר  ולא אהי "ה שמות י ' כמספר 

האמצעי האדמו "ר  שמות)וכתבו ריש חיים  (תורת

מקמארנא ה'והגה"ק וירא  עה "פ הברכה  היכל  (עי'

לראות  ס "ר אוצ"ח)áכי על האש"ל  בהקדמת  ועי'

הבירורים  ביררו  במצרים היו  ישראל כלל שכאשר 

שיתבררו רצה רבינו  ומשה הקדושה, התורה של

ב"ה, הוי "ה שם סוד שהוא התורה סתרי גם ויתגלו

כמספר  הויו"ת  י' שהוא לראות ס "ר כי ה' וירא וזהו 

שם  בסוד מצרים גאולת שאין  הקב"ה לו ואמר ס"ר ,

נגלות שהוא אהי "ה שם בסוד  אלא ב"ה הוי"ה

סתרי שהוא הוי "ה שם לגלות כדי אך התורה,

הגאולה  עד  הגלויות בירורי עוד  צריכים התורה

כי רבינו , משה ידי  על תהיה היא שגם השלמה

אחרון  גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו  משה

מש "ה, ר"ת שיהיה ה'וא ש'היה מ'ה כמ"ש 

ויגלה  משיחא, מלכא דוד בנשמת נשמתו  ותתלבש 

בסתרי תלויה הגאולה כי הק ', התורה נסתרות  לנו 

יתלבש  כי המשיח מלך יהיה רבינו  ומשה התורה

רבינו משה ואז  משיחא, מלכא דוד בנשמת  נשמתו 

עין  סוד  והוא ס"ר , העולה הויו"ת  י' סוד לנו יגלה

עולה  עי"ן פעמים ב' כי ציון, ה' בשוב יראו  בעין 

עי"ן  דהיינו  סובב, ושל ממלא של הגילוי והוא ס"ר ,

שה"ס  התורה סתרי ויתגלו דסובב, ועי "ן  דממלא

ב"ה. הוי"ה שם

ìåôë èåùô øéù ìù øåøéáä ìéçúä  íéøöîá

 ãéúòìã ïåâéðä àåäù òáåøîå ùìåùî

 íðîàå של הבירורים התחיל כבר  עצמו במצרים

בזוהר  ואיתא הגאולה, סודות  (עי'כל

ע"ב) נ"א  דף כ"א תיקון  הגאולה תיקו"ז של דהשיר

מרובע, משולש  כפול פשוט שיר  של הסוד הוא

החג התקדש  כליל לכם יהיה השיר  לקו"מ וה"ס  (עי'

מ"ט) והוא סי' דלעתיד האמונה של השיר  שהוא ,

ניגון  שהוא הגאולה, תלוי  שבו  כולה התורה כל סוד

ריבוע  שה"ס המלכות של השיר  והוא האמונה של

שהוא  דב"ן ע"ב של הבירורים שהוא דב"ן  הוי"ה

המלכות י,בחי' כזה: פשוטה  הוי"ה דריבוע  (פירוש:

משולש  כפול פשוט  של מדרגות  הד' הם  יהוה, יהו, יה,

ע  בריבוע  זו והוי"ה והוא ומרובע, ע "ב , כמספר  ולה 

ניצוצין, שברפ"ח  הרביעי הע"ב שהוא  דב"ן  ע "ב  סוד 

שהיא  דהיינו המלכות, של  המלכים  בירורי כנגד והוא 

_________________________

ומסודב. ס"ר מסוד שלימה גאולה זמן שהגיע חשב כי טעה כי לקו"ת  עיין וא"ו  מלא לראות  סר שם: הברכה היכל וז"ל 
ואז  דדכורא דעת יצא במשיח  ולעתיד  דנוקבא דעת אלא יצא לא במצרים כי טוב  הריב "ש מרן בדברי ועיין עליון, דעת 
באורך ועי' עכ"ל. והבן, בעי"ן עי"ן פעמים ב' ס "ר בסוד משה שטעה וזהו ציון, ה' בשוב  יראו  בעין עין ה' כבוד ונגלה
העתידה, בגאולה שיהיה דדכורא ודעת  מצרים בגאולת  שהיה דנוק' דעת ענין באורך ותשע "ד תשע"ב החכמה ים בהקדמת 

עי"ש. וכו ', לראות  ס "ר כמספר הויו"ת  י' בסוד  או  אהי"ה י' בסוד  הגאולה בין ההבדל עצמו  דזה שם ונתבאר
יוסף יעקב  תולדות  בספר הדברים ויש ומקור פרשת גלות לח )(שלהי ענין כי ממורי, ששמעתי כמו  וז"ל: הבעש"ט  בשם

משה  שבא עד וכו ', בראשית  מעשה תמיד  בטובו  המחדש אחד בורא שיש להכריע  שידעו הדעת מהם שחסר היה מצרים
ביציאת  שנתגלה זה דעת בחינת אמנם תמיד, המחדש אחד בורא שיש בעולם נתפרסם שעשה הנסים ידי ועל הדעת, בחינת
אותיות  שיראו  מוריך , רואות  עיניך שיהיו והיינו המשיח, בימות  לעתיד יתגלה דדכורא דעת אך  דנוקבא, דעת  היה מצרים
שומעת  ואוזן רואה עין חז"ל שאמרו  וזהו וכו '. מצוחצחות  עולמות  שהם עיניהם לנגד ומתפללים שלומדים והתפלה התורה
מצרים  יציאת  שתאמר זכיתי ולא וכו', שנה שבעים כבן הריני עזריה בן אלעזר רבי 'אמר הגדה בעל  שאמר וזהו  וכו'.
כי  נראים, עליונות ועולמות אורות  שאין בלילות , מצרים יציאת  שנקרא העולמות חידוש לפרסם שיכול  ר"ל, בלילות ',
בן  שדרשה 'עד העולמות, חידוש פרסום שהוא מצרים יציאת שתאמר אפשר שאי זה גורם לילות  הנקרא הקליפות חושך
כי  להראות, אפשר שאי מה מצרים יציאת פירסום להראות יכול  היה ואז הקליפות , לשבר הדרשה סגולת  כי וכו ', זומא'

עכלה"ק. ודפח "ח , וכו', המשיח  לימות יהיה זה תכלית כי חכמים שאמרו וזהו  בעין, עין נראה יהיה לעתיד אם



תשע"ז  שמות פר' השל"ס

המלכות) של  ב"ן  דמלוי ההוי"ה של פשוטה  ,הוי"ה 

פשוט  שיר שה"ס  המלכות בבירורי תלויה והגאולה

ומרובע. משולש כפול

ùåáìîä ìù  íéðåéìòä úåîìåòá äéåìú  äìåàâä

 ïåøçà  ìàåâ àåäù  äùî  úîùð ùøåù  íùù

 äðäåהכי בעולמות  דבוק  היה רבינו משה שורש 

המלך  בעמק כמש"כ  א'העליונים, (שער

ס') חלקתâ פרק  שם כי לו  ראשית  וירא הפסוק על

הכי בראשית רבינו  משה דשורש  ספון, מחוקק

הכי עולמות  והנה המלבוש , עולם שהוא עליונה

וא"ק  קדמון ואויר המלבוש עולם שהם עליונים

א"ק פנימיות  שהם ולפי סתימאה אחת , דעה (לפי

מא"ק) למעלה  הם אחרת הג"ר דעה סוד  והם ,

של  העולמות  והם האמיתיים, הג"ר  שהם דכללות

שער  סוד  הוא ושם הגאולה, תלוי  ובהם רבינו משה

שערי ון ' חכמה נתיבות  ל"ב ה"ס  ושם החמשים,

במלבוש  התורה אותיות  שורש  שם כי בינה,

כ"ב  סוד  הם חכמה נתיבות  ל"ב וסוד העליון,

ספר  בריש  כדאיתא ספירות  וי' התורה אותיות 

ראה  רבינו  שמשה התמונה בספר ואיתא יצירה,

היה  רבינו ומשה הקדושה, התורה אותיות  את  שם

והגאולה  הק ', התורה שורש  שהוא זו בתורה דבוק

כבר  זה לגלות רצה רבינו  ומשה זו , בבחינה תלויה

רק  בשלמות כן יהיה לא אך  מצרים, בגאולת

בעולמות תלויה היא כי  העתידה, בגאולה

מא"ק  למעלה או  א"ק  פנימיות  הנקראים הנעלמים

פנימיות) בחי' עצמו הם (שזה אלו ועולמות  ,

דא"ק  הרדל"א הם כי  ואין , אני  סוד  של העולמות 

הג' שהם דא"ק דעתיק ג"ר  בחי' שהם האמיתי 

מא"ק שלמעלה ע "ו)מדרגות  כלל דוד  חסדי ושם (עי'

ואין . אני  סוד  אמיתת הוא

äðäåאני בחי ' נקראים דקדושה דבי "ע היכלות

אין , נקרא האצילות  ועולם דקדושה,

האצילות ידי על מזדככים בי"ע העולמות וכאשר 

ואין  אני  הנקראים העליונים העולמות  עד  עולים

לו, ראשית  וירא בסוד רבינו משה דבוק ושם כחדא,

התגלות כביכול שהוא השרשי הוי "ה שם הוא ושם

התגלות בחי' והוא מצידו, שהוא איך כפי הקב"ה

שהקב"ה  עצמיים שעשועים בסוד  וביה מניה

שם  ואין וביה, מניה באורו משתעשע כביכול

פשוטה. אחדות  הכל אלא כלל, לחוץ יציאה

åøåà  íùåø øàùð  ùåáìîä íìåòáù íåöîöá

ìåáâá  ìåáâ éìáä åá  ììëðå 'é  úåà ãåñá ' úé

äðäå בדרך מהרח"ו  בלשון  מבואר  הצמצום סוד 

את והסתיר  האור  את סילק  שהקב"ה משל

זה  כל אך כביכול, פנוי וחלל פנוי  אויר  ונשאר  אורו 

הצמצום  אך במהרח"ו, המוזכר  דא"ק בצמצום הוא

שהוא  משה ובויקהל המלך בעמק  המבואר 

_________________________

מחוקק ג . חלקת 'שם העולמות , כל ראש שהוא לו ', ראשית 'וירא שנאמר האור, זה ראה רבינו  ומשה שם: המלך  עמק וז"ל 
כ"א)ספון' ל"ג המלך(דברים בעמק וע "ע  עכ"ל. פלא, ענין והוא לו , השיגו לא אבל  נ"א), פרק א' חזי (שער 'תא וז"ל:

מההוא  דאתהני משום טעמא מאי שתה' לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים הוי"ה עם שם 'ויהי  כתיב ,
דאסתכל  ממה דמשה, באנפוי לאסתכלא יכלין הוו  לא עמיה, נחית לא נהירותא וההוא מתמן, דנחית  גב  על ואף זיווא.

ספון' מחקק חלקת שם 'כי אמר, לכן לשונו. כאן עד שמשא', כהאי נהירין אנפוי ואשתארו תמן, הוה כד (דברים בקדמיתא

כ"א) חלק ל"ג והוא וטמון, ספון שם האותיות, של והשיעור הגליפו  דהיינו מחקק', 'חלקת  נקרא המלבוש שעולם כלומר ,
עיט' ידעו לא 'נתיב  שנאמר כמו  ע "ה, רבנו  משה השיגו שלא החמשים הנתיב  הוא וזה ע "ה, רבנו משה של (איוב ההשגה

ז') הורמנותא כ"ח  'בריש בהתחלתו, בהזוהר רמוזה היא הזאת והחקיקה ואחור. פנים רל "א פעמים ב' גימטריא ונתי"ב ,
עילאה' בטהירו  גליפוי גליף א')דמלכא ט"ו בראשית  שמעון (זוהר רבי נוטריקון ברי"ש במלת  הנרמז ע"ה הרשב "י פירוש ,

בסוד והנקרש הנגלף החקיקה, דין של והשולטנות ההורמנות  אל השיגו שניהם ע "ה, רבנו  משה ניצוץ והוא יוחאי, בר
הנ  עכ"ל.עיגול , וכו ', דעה דור היה ודורו ע"ה, רבנו  משה מנשמת ניצוץ היה נשמתו כי עילאה'. 'טהירו קרא



לנפשך  חכמה דעה ו 

כתב  שם המלבוש, בעולם שהוא יותר, בפנימיות 

יתברך  אורו  רושם נשאר הצמצום, נעשה שכאשר 

בלי ע"ד והוא הצמצום, אחר שנשאר  י' אות  בסוד

קודם  שהיה יתברך אורו  כל דכביכול בגבול, גבול

ועל  זו, י' באות  עתה הכלול רושם ממנו  נשאר  לכן 

הבלי כל כך בהמשנה, כלולה הגמרא שכל דרך

שנשארה. י' האות של בגבול עתה נכלל גבול

דמה  האמצעי לאדמו "ר  היחוד  בשער  ואיתא

הוא  שרשו הצמצום, אחר  קו  המשיך  שהקב"ה

שלא  ואף  הצמצום, אחר  שנשאר  זו  י' אות מבחי '

האדמו"ר  לנו גילה מ"מ בע"ח, להדיא נזכר

והיינו המלך , בעמק מש"כ  עפ"י זה ענין האמצעי 

הסובב  א"ס  אור  מבחי ' נמשך  הקו  דבפשטות אף

דקים  דברים והם הנ"ל, י' אות מבחי ' שרשו  מ"מ

ועמוקים.

 úâøãî íäå  ÷"à  úåéîéðô  íä ùåáìîä úåîìåò

ìù ïéæøã ïéæø  úåéîéðô àåäù  äãéçéä úåéîéðô

äøåúä

äðäåפנימיות הם דהמלבוש  העליונים עולמות

הם  ואבי "ע א"ק  עולמות ה' כי היחידה,

בחי ' רק  הוא א"ק אמנם דנרנח"י, מדרגות  ה' כנגד 

עולמות ה"ס  היחידה ופנימיות  היחידה, חיצוניות 

נרנח"י בסוד העולמות מדרגות  ה' והנה המלבוש ,

מדרגו ד' שהם התורה חלקי ה' כנגד דפרד "ס הם ת 

במדרגת ואמנם דרזין, רזין  הוא היחידה ומדרגת

הוא  שלה דהחיצוניות  מדרגות, ב' בה יש היחידה

שה"ס  א"ק  פנימיות  הוא והפנימיות  א"ק , חיצוניות 

ואק"ס , קדמון ואויר  המלבוש  דוד עולם חסדי (ולדעת

ולדעת  הכוללים, ג"ר והוא  מא "ק  למעלה הוא  ע "ו סי'

א"ק) פנימיות שהוא  אלא  א "ק  בכלל  הוא  אך הגר"א  ,

הק ', התורה של השרשים שורש  סוד הוא עכ"פ 

של  הסוד  הוא ושם ראשונות, לוחות בחינת  והוא

הוי "ה  ריבוע בסוד מרובע משולש כפול פשוט שיר

שעבדו פרך  עבודת ידי  ועל יהו'ה. יה'ו י 'ה י '

היה  כאלו, קשים בבירורים ועסקו במצרים, ישראל

של  הסוד בזה והתחילו הבירורים, לתקן הכח בהם

מרובע. משולש  כפול פשוט שיר

äîëç  ìù äâøãî àåä íåöîöä ãåñ úåéîéðô

 ãåñá äðéá ìù  äâøãî  åúåéðåöéçå 'é úåà ãåñá

 ïéãä ùøåù

äðäå' הי של הסוד  והוא פשוט, שיר הוא י' אות 

מכל  עמוק והוא הצמצום, אחר  הנשאר

זו י' אות  בסוד להדיא דיבר לא שמהרח"ו  כד  עמוק 

האור  שנסתלק  רק וכתב הצמצום, אחר  שנשאר

שמדבר  המלך בעמק  אך הצמצום, ידי  על כביכול

י ' אות על יותר  בגילוי  מדבר  גבוה, יותר  בצמצום

גבול  בלי התכללות בסוד האור רושם והוא זו,

אלא  הצמצום, סודות  בכל באמת  והוא בגבול,

סוד  בפשטות  ולכן להדיא, בזה דיברו  לא שלמטה

מהרח"ו כמ"ש  ודין בינה של מדרגה הוא הצמצום

בסוד  הדין  שורש  סוד הוא שהצמצום מבו "ש  בריש

סוד  בפנימיות אך וכו ', מים בשעלו מדד  מי 

אות בסוד  חכמה של מדרגה באמת  הוא הצמצום

שהוא  מהרח"ו ומש"כ  הצמצום, אחר שנשאר  י '

על  והוא שבו, ההסתר בחי' מצד  הוא בינה בחי '

וביקהל  המלך בעמק  ואמנם דחכמה, בינה דרך

אחר  הנשאר הי' מסוד  להדיא דיברו משה

סילוק  בחי ' אינו  הצמצום סוד  הרי ולפי"ז הצמצום,

שהוא  י' אות של גילוי  בחי ' גם בו יש  אלא ודין ,

נכלל  ושם אלקות, התגלות בו ויש אור , של רושם

בהעלמה  נקודה שהוא אלא בגבול, גבול בלי  בחי '

מהרח"ו. בה דיבר  לא ולכן 

øáëåחמאי ור ' גאון  נסים ור' גאון  האי ר' גילה

אחר  אור של שורש שנשאר  זה סוד גאון 

גילוי מזה שנמשך  שם וכתב י', אות  בסוד  הצמצום,

ותכלת ירוק , ואור  התכלת  אור  שהם אורות  ב' של

התכלת סוד  שהוא מלכות  בחי ' כי  חכמה, בחי ' הוא

והמגיד  בינה, בחי' הוא הירוק ואור בחכמה, שרשה

כי ירוק לבחי' נחשב כתר שגם כתב מקאזניץ

בא"א. שרשה הבינה



תשע"ז  שמות פר' ז של"ס

'ã  íä òáåøîå ùìåùî ìåôë èåùô øéù

 úåîìåòä  úåìùìúùäá úåâøãî

äâøãîå סוד הוא פשוט שיר שה"ס  ראשונה

הוא  היו"ד וזו דהצמצום, היו "ד  נקודת

שיש  שרשי  חושך  שיש הגאונים בדברי הנזכר

היא  היא הנקודה וזו אור, של נקודה של בתוכו

קוצין  ג' בסוד נקודות  מג' כלולה היא והנה היו"ד,

הצמצום, בסוד חושך סביבה א' נקודה י ', דאות 

דרך  ועל הגבול ונשאר גבול הבלי  דנסתלק  והינו 

ב' נקודה סילוק . שענינו  מהרח"ו שכתב הצמצום

וע"ד  אור נקודת בסוד הי ' אות  שנשאר  מה הוא

גילוי יש  היו"ד זו ותוך מהרי"ס, בקבלת שכתב

שבו המשניות  ע"ד  בגבול הכלול גבול דהבלי

בדי בין שכינתו צמצם וע"ד הגמרא, כלולים

הוא  החושך, שהוא הסילוק דזה ג' נקודה הארון.

הנקודה  תוך  להאיר  שיוכל מ"ן העלאת  סוד

שסודו דהצמצום והיינו הסובב, מאור הנשארת 

מ"ן  )העלאת הרז"ל מדברי ומקורו קס"ו, הוא (תו"ח 

בסוד  זה וכל היו"ד. תוך הסובב המשכת  לצורך

הנ"ל. בחינות ג' בו שנכלל פשוט מאמרי השיר  (עי'

ענין להבין ד "ה  וכן ס"ז , דף  קצרים מאמרים אדה"ז 

.הצמצום)

äâøãîåהקו סוד הוא כפול שיר שהוא שניה

למעלה  והנה הצמצום, אחר  שנמשך

אלא  קו  בלשון  מדברים לא המלבוש  בעולם

המלבוש , נעשה י ' אות  שנשאר  הצמצום דאחר 

בא"ק  שלמטה הקו  ע"ד הוא הענין  בעומק  ואמנם

גילה  כבר  זה וענין  הצמצום, אחר שנמשך

נמשך  הקו שבאמת  האמצעי  והאדמו"ר הבעה"ת 

בחינה  וכלל הצמצום. אחר  שנשארה י' מהאות

הוא  כי  כפול, שיר של השניה מדרגה הוא זו

כמ"ש  מ"ב בשער המבוארים הניצוצין ב' כולל

שלו הרש"ש םבדברי מרן  מדברי (וכדמוכח 

ל "ד) דף  ובנה"ש ע "ב  ט' דף  סוד ברחה "נ והיינו  ,

בהקו. נכללים ושניהם נברא וניצוץ בורא ניצוץ

ניצוץ  בחינת גם נתגלה שבו  כפול שיר  סוד וזה

י"ד נברא אות האמצעי לאדמו"ר היחוד  שער  (ועי'

.ט "ו)

äâøãîå'ג הוא משולש שיר שהוא שלישית 

קדושה  הגאונים בלשון הנקראים גוונין 

מקאזניץ  להמגיד  ישראל בנר כמ"ש  חסידות טהרה

גאון  האי ר' דברי על קר "ע ז"ל שהוא  השני (בשם 

שמאל שט"ן ) ימין  קוין ג' סוד שהוא חג"ת ע"ד והם

וא"ק  קדמון  אויר מדרגת סוד  והוא ואמצע,

והוא  המלבוש, קיפול אחר שנתגלו  סתימאה

בחינת שהם ואבי"ע א"ק לערך  דכורא מדרגת 

משולש  שיר בחי ' נקרא ולכן  דכללות , המלכות 

מט"ט  בלשון גם ונקרא חג"ת , סוד ע"ד  שהוא

דשם  ו' אות סוד  הוא ובפרטות ואבי"ע, א"ק בערך 

שהם  מדרגות ב' בו ויש  מוהרש"ב, כמ"ש הוי"ה

קדמון  שהאויר ויל"פ הו ', וגוף  הוא"ו  שבראש  היו"ד

הוא  סתימאה וא"ק חג"ת , ע"ד  והוא הו ' ראש הוא

ו"ק  בחי ' הם ובכללותם נה"י, ע"ד שהוא הו' גוף 

מט"ט. וסוד  הדכורא מדרגת  בחי' שהם

ìëå] ושורש הדיקנא, בסוד  היחידה סוד  הוא זה

שהם  ראשונות הויו "ת בב' הוא הדיקנא

והם  באתב"ש , הוי"ה בסוד  מצפ "ץ שמות  ב'

תיקוני הי "ג שורש  והם דא"א פאות  בב' למעלה

שבעולם  ההתגלות בחי' הוא כן  וכמו דיקנא,

בבחי ' והוא ויחידה, כתר  בבחי ' שהוא המלבוש 

הראשונה  ההתגלות דכל בגאונים ואיתא דיקנא,

של  מלכות ע"ד והוא ב"ש , בא"ת  תיקו "ד  י "ג ה"ס

בסוד  הוא ולכן  בתחתון, כתר  שנעשית העליון

וכן  המלכות , של ביתא אלפ"א שהוא אתב"ש 

הרי כתר  בחי' המלבוש  ואם המדרגות, בכל הוא

בחינות ג' הם והרי מלכות. יש ממנו שלמעלה

זה  וכל דיקנא, תיקוני  והי"ג ההויו"ת  ב' שהם

הכלולים  בחינות  ג' שהם משולש  שיר  בסוד נכלל

הדיקנא]. בסוד 

äâøãîå סוד הוא מרובע שיר שהוא רביעית

בכללות גם והוא למטה, ישראל נשמת

שכולם  המלבוש, עולמות לערך  ואבי"ע א"ק סוד



לנפשך  חכמה דעה ח

המלכות, בחי ' בסוד  אחרונה ה' בחי' נקראים

שיר  התפשטות  וגמר  שם, ישראל בנר וכמבואר 

הדירה  בסוד  בעשיה למטה הוא מרובע

של  הגדולה המעלה בזה ומתגלה בתחתונים,

המצוה, את  העושים מרובים בסוד ישראל נשמת

שיר  בסוד  הוי"ה השם כל שלמות  מתגלה שם דרק

יהיה  הזיכוך שאחר האני  התגלות  והוא מרובע,

שלמעלה  הגוף שורש בסוד מהכל, למעלה

. מבחי' שרשו  כי מהנשמה,

íéòåùòù ãåñá ïéðååâ 'é  íä ãéúòìã ïåâéðä ãåñ

 øùôà éàù  äðåùàø  ä"éåä ñ" äå äéáå  äéðî

ìá÷ì  íéìåëé  äéðùä  ä"éåä éãé ìò êà  äâéùäì

äðåùàø ä"éåäî äîìòäá

äðäå פשוט שיר ידי  על המתגלים ספירות  הי '

י ' בחי ' הוא הנה ומרובע משולש  כפול

ח"גגוונין זוהר עי' כידוע, נגינה  מיני העשרה (והם

ע"ב) לגלותרכ "ז יכולים אין  העליונה בהוי "ה והנה ,

באותיות כמ"ש מזה להשרף  אפשר כי  שלה האור 

הוי "ה  לשם לבוש  עושה הקב"ה ולכן  עקיבא, דר '

אנו כי שלמטה, השניה הוי"ה של המדרגה ומתגלה

שהכל  הנ"ל העליונה המדרגה להבין  יכולים אין 

בהעלמה  מקבלים אנחנו מ"מ אך  וביה, מניה

כפול  פשוט שיר של התורה שהוא זו  מתורה

הבחי ' שהוא זו  מתורה ומקבלים מרובע, משולש

מניה  עצמיים ושעשועים עילאין גווניין שהכל

דפסיק  מדות  י"ג שקודם הוי"ה הוי "ה סוד וזה וביה.

לשניה, ראשונה הוי"ה בין דהיינו בגויה, טעמיה

שאין  העליונה הוי "ה בין הפסק יש כי  הוא, והטעם

שניתנה  השניה להוי"ה להשיגה יכולים אנו 

להשגה.

ìëå משולש כפול פשוט שיר של אלו מדרגות ד '

השורש  כי העליון, מ"ב בשם שרשם ומרובע

י "ג  א"ב סוד  שהוא אבגית "ץ שם בסוד  מ"ב שם של

ת "ץ  ועי "כ  הרחמים מדות לי "ג אב פירוש : ת "ץ,

מדות י "ג ידי על כי הקלי ', כל נתיצת  שהוא

מדרגה  והוא הקלי', לכל לנתוץ אפשר הרחמים

שיר  בסוד מ"ב דשם יכולים ראשונה ועי "כ  פשוט,

מדרגה  שהוא שט"ן , קר "ע בשם השטן לקרוע

ש 'מים  כ'בוד לנגדי ולהגיע כפול, שיר  בסוד שניה

ושוב  משולש, שיר  סוד  שהוא יכ "ש, נג"ד  שם בסוד

שיר  בסוד מ"ב דשם אחרונים שמות הד ' להביא

מרובע.

íéìåëé áìä  ú÷òöå úéãéîú äáåùú é"ò

äìâúéù ãò  úîìòðä  ä"éåäî  íéîçøä êéùîäì

òáåøî øéù ãåñá  ìàøùé úîùð úìòî

ø÷éòå,לקב"ה בתשובה לשוב הוא העבודה

לב  בכל הצעקה הוא התשובה ועיקר

דרשתיך ליבי בכל בדעה כמ"ש שנתבאר (כמו

עי"ש) ויחי פרשת  דא"ק חכמה  העולמות  ולחפש ,

פנימיות שהוא ראשונות לוחות של התורה שהוא

אלקות, הכל איך  המלבוש של התורה והוא א"ק,

פשוט  שיר סוד רק והכל עילאין , גוונין  רק והכל

י ' אות  לפתוח וצריך  מרובע, משולש כפול

בגבול, גבול בלי סוד הוא ששם הנ"ל, השרשית 

הסובב, א"ס לאור  מקושר  בפנימיותו זו  י ' אות כי

בחי ' כי הסובב, א"ס אור להמשיך ידו על ויכול

לפנימיות מקושר הרי  חכמה בחי' שהוא זו  י '

ולכן  עתיק , פנימיות חכמה פנימיות בסוד  עתיק,

עתיק  בחי ' שהוא הסובב מא"ס להמשיך  יכול

דכללות.

éë שהוא הסובב א"ס מאור גילוי  להמשיך צריך 

סוד  שיתגלה עד  קץ, אין  פשוטים רחמים

בסוד  ישראל נשמת  התגלות שהוא המרובע

חכם, התורת  כמ"ש המצוות  את העושים מרובים

שכל  הסוד  הוא ושם מרובה, הבית ברכת  ובסוד 

בתכלית, מזדכך  והגוף זכויות, נעשים העבירות

כי מהנשמה, גבוה יותר  הגוף  איך  מתגלה ואז 

כנגד  הוא מרובע שיר  סוד  שהוא מרובים סוד

על  והוא מהכל, למעלה שהוא ומתגלה הגוף, בחי '

אבותינו בעבור  תמידי ביטחון  ידי ועל תשובה ידי 



תשע"ז  שמות פר' ט של"ס

דבקות ידי  ועל חיים, חוקי ותלמדם בך שבטחו

יכולים  הלב מפנימיות  תמידית  והצעקה השרשי

ישראל  וכלל קץ, אין  פשוטים רחמים להמשיך

ומשה  במצרים, זה ענין  להמשיך התחילו כבר 

עי"ן  פעמים ב' שהוא לראות  ס "ר כי ידי על רבינו 

העצמי התענוג סוד והוא ס "ר, גי' עי "ן 

והכל  עילאין , גוונין  שהכל עצמיים דשעשועים

ידי על לזה והכניסה וביה , מיניה יחוד  הוא

לעולמות האדם מכניסים אין  כי  תמידית, תשובה

שער  סוד הוא כי  תמידית, תשובה ידי  על רק  אלו 

הכה"ג  רק  לשם להכנס  אפשר שאי החמישים

לקה"ק . הנכנס

 ÷áãäì àåä í"éááåùä éîéá  äáåùúä úéìëú

 úåîùð úåîìåò ãåñá äøåúä úåéúåà ùøåùá

íééîöò íéòåùòùì òéâäìå  úå÷ìà

äðäå של הקדושים הימים לנו  נתן הקב"ה

שצריך  אמר הבעש "ט ובאמת  שובבי"ם,

התיבה, אל בא בסוד באותיות  להדבק  לעולם

כי בתמידות , אלו לעולמות  להכנס  שצריך  והיינו

והקב"ה  האותיות , של השרשיים העולמות  הם

והם  בינה, שערי  ון ' חכמה נתיבות  הל"ב גילה

חכמה  נתיבות הל"ב כי בהאותיות , הדבקות שרשי

כמ"ש  התורה אותיות  וכ"ב ספירות  י ' סוד הם

בט' מתחלקות  התורה אותיות  וכ "ז יצירה, בספר

שהם  בכ "ר דאי "ק  ביתא אלפא בסוד  דז "א ספירות

פנימי כלי דז "א, ספירה בכל שיש  כלים (אחדים)ג'

אמצעי  חיצון(עשיריות)וכלי הם (מאיות)וכלי והרי  ,

אותיות ז "ך וה"ס  כלים ג' אחד שבכל ספירות ט'

בכ"ר . אי "ק  בסוד  התורה

äðäå יש תיבה ובכל אות  שבכל ביאר הבעש "ט

שם  סוד והוא אלקות , נשמות  עולמות

ספירה, בכל שיש כלים הג' ובחי' אות , שבכל הוי"ה

אות כל הנה האותיות , ידי  על האדם עולה וכאשר 

עצמיים, שעשועים של לדבקות  אדם להביא יכול

שעשועים  בחי ' עד  ולהגיע מאלקות  ליהנות 

תמידית, תשובה צריך לזה להגיע כדי  אך עצמיים,

ביום  מתחיל אינו ולפנים לפני כה"ג כניסת  וענין

ידי על השנה בהמשך להתחיל צריך אלא כיפור,

ענין  כי השובבים, בימי  שכן וכל עת, בכל התשובה

ואף  יותר, לחטוא לא להחליט רק אינו התשובה

אלא  התשובה, תכלית  זה אין  אך  צריך , ודאי  דזה

ללמוד  הן הרבה, ללמוד  טוב' 'עשה הוא העיקר

בפשטות, לימוד  להוסיף והן טהרה, הלכות 

קדושה  המלמדים התורה בחלקי ללמוד  ובפרטות 

ובפר  לפנימיותוטהרה, להכנס צריך פרטות  טי 

בבחי ' שבתורה באלקות ולהדבק התורה אור 

התורה, של דרזין לרזין  ולהכנס  ראשונות, לוחות 

בכל  בתמידות  כן  להיות שצריך  הבעש "ט וכדברי 

להדבק  שצריך שלומדים, מהתורה ואות אות

אחד  וכל אות , שבכל אלקות  נשמות  בעולמות 

אצלו שנקרא מה ענינו  וכפי  כחו כפי  צריך

ב' הוא שלו  שהתמידות אדם יש  כי  בתמידות ,

כחו כפי אחד כל ועכ "פ יותר, ויש ביום פעמים

לדבקות להכנס  שלו  בתמידות צריך  ועניניו

רק  הוא המציאות  כל איך ולראות הפנימית,

האמיתי הביטחון למדת ולהכנס  ית', הבורא

הקב"ה  ואיך  ית', הבורא הוא הכל איך לראות 

ושם  הטוב, לתכלית  עת  בכל העולם את מנהיג

מעיין  ספר בריש כדאיתא פלא"י המלאך מתגלה

פלאות, פלאי שהוא אלף  אות  סוד  והוא החכמה,

אלקות. גילוי  סוד

øùàëå שלא צריך פנים, הסתר רואה האדם

ושוב  להתפלל אלא כלל, מזה להתפעל

והוא  הישועה, של התחלה שרואה עד להתפלל

שוב  צריך אך  י', אות  כמו והוא גדול, דבר כבר 

עד  להרפות ולא ועוד עוד  ולהתפלל להמשיך

אלקות שיגלו רוצה הקב"ה כי הגאולה, שגומרים

והקב"ה  בתחתונים, דירה בסוד  בתחתונים ית"ש

בתחתונים, למטה עד  הישועות כל שימשיכו רוצה

לעסוק  וצריך בתחתונים, אלקות עי "כ  ולגלות 

חלקי ה' כל שהם ה', לשם שהוא לשמה בתורה



לנפשך  חכמה דעה י 

משה  גניזת מקום וסוד  דרזין, ורזין פרד"ס  התורה

שערי ונ' נתיבות  ל"ב שהם לבנה בסוד  הוא רבינו 

והוא  ישראל של מושיעין הוא רבינו ומשה בינה,

ה'וא  ש 'היה מ'ה בסוד אחרון  וגואל ראשון גואל

מתחיל  זו, בעבודה שנכנס  כמה אחד וכל שיהיה,

תשובה, של האור  והוא משיח, של אורו להמשיך

תשובה  ועיקר  בתשובה, אלא נגאלין  ישראל ואין

כי התורה, חלקי  ה' לכל לשוב שהוא ה', תשוב הוא

דבוק  הוא אם הנה ח"ו , בחטא אדם שנכשל אף

ומהפך  ומתקן  תשובה עושה מיד הרי  הק ', בתורה

ידי ועל וקם, צדיק  יפול ושבע לזכויות , העוונות

למתן  האדם זוכה באלקות תמידית התבוננות

יתרו פ' הלוי  בעבודת  כמ"ש עת בכל תורה

והאמונה  התורה בפנימיות דבוק  האדם דכאשר 

סיני. הר במעמד  כמו הוא הרי

' äåבעבודת נתחיל עתה שכבר  לכולם יעזור 

בלוחות תמידית  לדבקות  ולהכנס  התשובה,

ולחפש  אלקות, ולחפש  שניות , ולוחות ראשונות 

ולהוסיף  הק ', בתורה דאלקות עצמיים השעשועים

לשמוע  ובפרט התורה, בלימוד  בפשטות גם

וטהרה  בקדושה ולהוסיף טהרה, בהל' שיעורים

בתשובה  לחזור  הוא נהי"ם מדרגות  כי וחסידות,

שהם  התורה בחלקי  ולהוסיף הענינים, בכל למעשה

שיזכו עד  ומרובע, משולש  כפול פשוט שיר  כנגד 

העוונות שכל במקום עמוק עמוק למעלה לעלות

בשוב  יראו בעין  שעין יעזור וה' לזכויות . מתהפכים

השרשי, העליון הוי"ה משם נישרף  ולא ציון, ה'

אלא  להשרף ולא ערכנו, כפי שם להכנס אלא

ונזכה  מרפא, השמש בחי ' ידי  על להתרפות  אדרבה

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת אמיתית לגאולה



תשע"ח  ויחי פר' יא של"ס

תשע"ח ויחי פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ח  ויחי  פר ' של"ס

אאאאתתתתככככםםםם ייייקקקקרררראאאא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאתתתת ללללככככםםםם וווואאאאּגּגּגּגיייידדדדהההה ההההאאאאסססספפפפּוּוּוּו ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר ּבּבּבּבננננייייוווו אאאאלללל ייייעעעעקקקקבבבב ¤§¤¨§¦¤£¥¤¨¨¦©§§¨¥¤Ÿ¤¨¨©Ÿ£©¨§¦©ווווּיּיּיּיקקקקרררראאאא

אאאאבבבבייייככככםםםם:::: ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל אאאאלללל ווווׁשׁשׁשׁשממממעעעעּוּוּוּו ייייעעעעקקקקבבבב ּבּבּבּבנננניייי ווווׁשׁשׁשׁשממממעעעעּוּוּוּו ההההּקּקּקּקבבבבצצצצּוּוּוּו ההההּיּיּיּיממממייייםםםם:::: ¤¦£¥¨§¦¤§¦§Ÿ£©¥§§¦§§¨¦¦¨©¦£©§ּבּבּבּבאאאאחחחחררררייייתתתת

א'-ב') מ"ט (בראשית

ìëéä úâøãîá õ÷ä  úåìâì  äöø åðéáà á÷òé

åá éë ÷"ä÷ ìëéäì  äðéëùä ä÷ìúñðå ïåöøä

äìåàâä éåìú

é"ùøá ונסתלקה הקץ את לגלות  יעקב בקש  הק '

ז"ל  חבר  מוהרי"א ופירש  שכינה, ממנו

ס"ד  עמוד הזוהר  היכלות  על  בהגר"א  על (בהגהות

בנדמ"ח) בסוד ס "ה  הקץ את  לגלות  יעקב דבקש

דרגא  הוא שם כי הרצון , שבהיכל דנשיקין  יחוד

הרצון  כמוס  ונשאר  השכינה ממנו  ונסתלקה דיליה,

הגאולה  שעיקר  לגלות יעקב שרצה והיינו  הנעלם,

היינו שכינה, ממנו  ונסתלקה בדבקות, תלויה

להורות קה"ק, להיכל עלתה הק' שהשכינה

הרצון , היכל של הדבקות  לה מספיק אין שהגאולה

המשיח  להביא כי  קה"ק , היכל של הדבקות אלא

אבינו יעקב מדרגת  מספיק  אין הקץ סוד שהוא

היכל  של המדרגה צריך  אלא הרצון , היכל שהוא

קה"ק .

 óñåé  úà äàø øùàë  íçðúä åðéáà á÷òé

åîà  ìçøã  åøéôùë äéìéã åøéôùã

ïéðòäåבזוה"ק איתא דהנה ע"ב הוא, קט"ז  (ויחי

היה ) למצרים בא אבינו  דכשיעקב

היופי וראה הצדיק יוסף את שראה עד בעצבות,

ניחם  וזה אמנו , דרחל שופריה מעין שהיה שלו

באורך  צדק  להצמח הזוהר  בביאורי  ועיין  אותו ,

ק"ע) עמוד  ממנו(עי"ש נסתלקה הק' השכינה דהנה ,

והעיקר כל גדול, בצער היה ולכן  שנים, הרבה כך

ראה  כאשר  אך מיעקב, יוסף שנפרד מחמת היה

של  היופי  מעין  שהיה הצדיק יוסף  של היופי  את 

צער  לו  היה לא כאלו בעיניו שהיה עד  נתנחם, רחל

שהם  במצרים שחי  שנים הי"ז  סוד והוא מימיו ,

דברים  והם הדעת , שם שהוא טו "ב כמספר 

עמוקים.

íéðåúçúá äøéã  ä"á÷ì äéäéù  äàéøáä úéìëú

 úå÷áãî  äìòîìù  íöò  úå÷áã éãé  ìò àåäå

ùâøåîá

 äðäã להטיב הוא הבריאה תכלית עיקר 

ית "ש , אליו  מרכבה שיהיו  לנבראיו

דנתאוה  תנחומא המדרש בכ "מ מביא והבעה"ת

עיקר  והוא בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה

בכל  בדבקות  מדרגות  כמה יש  דהנה התכלית.

מספיק  אין באמת אך  גילויים, של בחינות מיני

באהבה, מדרגה שהוא הרצון  היכל של הדבקות

כמ"ש  אהבה, מהיכל גדולה יותר  אהבה שהוא ואף 

דהיכל  האהבה דמעלת ההיכלות בביאורי  הגר"א

הוא, אהבה היכל של מהאהבה יותר  הרצון

אחרת אהבה שום לו  שאין היינו  הרצון דבהיכל

מספיק  אינו  עדיין זה כל ואמנם לקב"ה. רק 

קה"ק  היכל של הדבקות  צריך  אלא להגאולה,

הגילויים, שמחמת אהבה ממדרגה למעלה שהוא

נתאוה  של לדבקות  הגיע לא אבינו יעקב ולכן



לנפשך  חכמה דעה יב 

ידי על רק  בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה

רחל, של היופי  מעין שהיה יוסף של היופי  שראה

היה  ולכן  דנוק ', כתר בחי' שהוא עטה"י  סוד והוא

דבקות יראה אהבה בחי ' והוא דרחל, שפירו  מעין 

השנים  בכל באמת כי  גבוהה, יותר  במדרגה

כפשוטו, היה לא בודאי  שכינה ממנו  שנסתלקה

עמוק  יותר  שהוא עצם בדבקות  אז  שנדבק  אלא

היכל  מבחינת והוא גילויים, ידי שעל מהדבקות

אחר  רק זו דבקות  של הגילוי  נשלם לא אך  קה"ק ,

מעין  שהוא יוסף של היופי ונתגלה יוסף  את שראה

הדירה  של הגילוי  ענין  והוא רחל, של היופי

שלבתחתונים האמיתי האני של הגילוי (שהוא

ברדל "א) הגנוזה העליונה  המלכות בסוד  ית ' ,הבורא

תלוי שאין והגאולה, הקץ אמיתת הוא ושם

שאינו האמיתי בדבקות אלא המורגש  בדבקות

קה"ק . בהיכל שהוא במורגש 

 õéöäù ìáä  ìù íâôä  úîçî ïéöåöéð 'éä  íâô

 ãøôðä éðà 'éçáá  ìôðå äðéëùá

äðäå והוא דיעקב הי ' סוד  הוא דיוסף  ניצוצין  י'

א"ק , שבעקבי ניצוצין י ' והוא השמאל קץ

השכל  באמת כי  קה"ק , היכל של מהנקודה והוא

הוא  שתיה, האבן סוד  שהוא קה"ק של העליון

הש  הי 'שורש  דהנה ההמתקות, כל של רשים

דיעקב  י ' אות  מבחי' שהוא מיוסף שנפלו ניצוצין 

הקדשים. קודש  של המדרגה שאיבדו  היינו  אבינו,

וכמו בשכינה, שנסתכל במה חטא שהבל אחר  כי

ולא  לרחל האורות כל שהמשיך  האר"י שפירש

יעקב  של המדרגה ואיבד ליעקב, החסדים המשיך

דאבא  יסוד  דאור  אורות  הי"ז המשכת  שהוא

הכל קונה בכוונת האריז"ל ע"א כמ"ש ל "ב (דף

במה וע"ב) דהפגם במקו "א שהארכנו וכמו  ,

לגמרי שנכנס הוא דרחל האורות כל שהמשיך 

לו היה שלא וכיון  המלכות , של האני לבחי '

בבחינת נפל ליעקב, ההולכים דהחסדים השמירה

הנפרד . האני 

ä"éåäá äøåúä é÷ìç ' ä âéùäì úéìëúä ø÷éò

 áåùá åàøé ï"éòá ï"éò ãåñá  úîìòðä äðåéìòä

 ïåéö 'ä

äðäã פשט של מדרגות  הד ' והם לפרדס, נכנסו ד'

לשם  מקושרת  התורה כל כי  סוד , דרוש  רמז 

בעין  עין הכתוב בסוד  פנים, ב' לה ויש  ב"ה, הוי"ה

מדרגה  ויש הויו"ת , ה' הוא דעי "ן  ציון , ה' בשוב יראו 

גבוה  יותר והוא הויו"ת  ה' גם שהוא עי"ן של עליונה

של  בחי ' ב' שהוא עתה, הק ' התורה שרואים ממה

הוא  דרזין רזין  של המדרגה כי וסובב, ממלא עין ,

יחיד  שהוא עליון , יותר  ואבי"ע וא"ק עליונה, הוי"ה

עתה  של התורה ידי על והצדיקים קדמון, אחד

שהוא  סתימאה דעתיקא העליונה התורה רואים

חלקי ה' יש באמת  כי המלבוש, עולם של התורה

הויו"ת ה' כנגד  והם דרזין, ורזין  פרד"ס  התורה

י', של וקוצו הוי"ה אותיות  בד ' ושרשם עי "ן , העולים

הוי "ה  בבחינת הם התורה חלקי  ה' כל ואמנם

להוי "ה  להגיע צריך ומזה כ"ע, דממלא התחתונה

חלקי ה' כל את שם ולהשיג כ"ע דסובב העליונה

הנעלמת העליונה בבחינה הה'התורה כל (וכללות 

דרזין ) רזין בחי' הוא העליונה  דהוי"ה התורה  .חלקי

äøéöéä 'éçá àåäù æîøá  åðîèð ïéæøã ïéæøä

 äðäå שם יצירה, כנגד שהוא רמז של במדרגה

בחי ' שם מתגלה כי  אור , יוצר סוד הוא

נעלם, רמז בדרך  הוא אך דרזין , דרזין העליון האור 

של  המדרגה והוא רבו , כשם ששמו מט"ט בסוד

הסוד  והוא ז "א, ושל יצירה של מדרגה שהוא יוסף 

להם  שיש  הצדיקים ולכן בעתיקא, האחוז  ז"א של

ידי על רק  לגלותו  יכולים אין דרזין  דרזין  התורה

ענין  כי  קבורתו', את איש ידע 'לא ולכן  רמיזה,

של  המדרגה שהוא דרזין  רזא הוא רבינו משה

זה  את  לגלות  אפשר ואי  רעוא, שכולו  קה"ק  היכל

המדרגה  מגלים רמזים ידי על ורק כלים, לזה אין  כי

אור , יוצר סוד והוא היצירה, בבחינת  למטה הזאת

הם  המלכות , בבחי ' שהם והעשיה הבריאה כי

חושך  האני בבחינת שמתגלה  התחתונים בבי"ע (כי



תשע"ח  ויחי פר' יג של"ס

חושך) זה  הרי נפרד, מתגלה בבחינת ביצירה ורק  ,

בסוד  ביצירה מתגלה האצילות  כי  האור בחינת

במט"ט המתלבש כי ז "א בנטיעות , קיצץ אחר (ולכן

ורצה  הרמז, בחינת שהוא  היצירה למקום  נכנס הוא 

ידי  על  ונפל וגילוי, אור  בבחינת דקדושה האני להשיג 

ר ' ואמנם הנפרד, האני לבחינת  שם אשר  הנחש

דהיינו  זרק, וקליפתו אכל ותוכו מצא רמון  מאיר 

המתגלה  האור בבחי' בקדושה דמט"ט ט"ט שהשיג

.ביצירה)

ùàééîå æîøá  äæåðâä äøåúá æçàð ùçðä

íéæîøäå  íéèøôä éåáéø âéùäìî  íãàä

íé÷éãöä éøôñá íéáåúëä

ïéðòäå,בשכינה שהציץ פגם שהבל דכיון הוא

של  החטא בכח אדה"ר  נשמת ונפגם

ניצוצין  הי ' ולכן אדה"ר , מחטא נמשך  שהוא הבל

ענין  נעשה ולכן א"ק, בעקבי נמצאים אבינו  דיעקב

אהבה  שהוא השישי  היכל אלא מבינים שאין זה

ואין  במורגש, דבקות בבחינת  דבקות  יראה

קה"ק  של העצמי דבקות של המדרגה מבינים

שהוא  בתחתונים, דירה של המדרגה שהוא

לגלות יעקב וביקש קה"ק , של האמתית  הדבקות

הקץ  לגלות כדי כי שכינה, ממנו  ונסתלקה הקץ

שהוא  קה"ק, היכל של למדרגה להסתלק  צריך

הצדיק  דיוסף שפירו בסוד הצדיק  יוסף של המדרגה

הוד  בחי ' שהוא הימין  קץ הוא ששם עטה"י שהוא

בהוד  איהי בסוד  דרחלדקדושה כתר ה "ס  יוסף  (כי

בהוד) המדותהעומדת להשיג הוא התכלית כי ,

לפרד "ס  ולזכות  העצמי , דבקות יראה דאהבה

פרדס "ן  מדרגות ה' ידי דעל יראו , בעין  עין  בבחינת

יראו ראשונה, הוי "ה שהיא החיצוניות בבחינה

סוד  והוא העליון , השני  העי "ן  שהוא השניה ההוי"ה

איש  ידע ולא של הסוד  והוא שתיה, אבן בסוד  קה"ק 

קבורתו. את 

ïéðòäå הצדיקים של הרמזים משיגים לא כי הוא,

כל  מצטרפים ואין  יצירה, בבחי ' שהם

הצדיקים, בדברי שכתובים הרמזים של הצירופים

ההוי "ה  של הפרד"ס  שהם והסוד  הדרוש וכן

כדי הבחינות  כל צירוף משיגים אין התחתונה,

דרזין , הרזין  ולהשיג העליונה, ההוי "ה ממנו  להשיג

הרמז , כנגד עומדת הסט"א שהוא הכלב ולכן

פרטי כל של הצטרפות משיגים שאין באופן

הוא  הצירוף כי  הצדיקים, של התורות  של הרמזים

בעתיקא, אחוז  ז "א בסוד  השרשים שורש  במקום

'לא' של המקום שהוא ברדל"א גנוז  רבינו  ומשה

שאין  האומר  הנחש  הוא ושם קבורתו , את איש  ידע

והיינו העצמי, העליון הדבקות להשיג אפשרות 

של  והפנימיות הקשר  להשיג האדם את  שמייאש 

בספרים. הכתובים הרמזים ריבוי

éë מתגלה העליון בדבקות שדבוק  מי  באמת

הק' התורה לומד כאשר  כי הזו, הדבקות  לו

שהוא  האמיתי, הקץ לו מתגלה עצמי בדבקות

כי באהבה, שמו למען  בניהם לבני גואל מביא

שמו 'למען העצמי בדבקות  תלויה הגאולה

נסתלק  ולכן המורגש, בדבקות  ולא באהבה'

הקץ, את  לגלות  ביקש  כאשר  השכינה מיעקב

דרחל. שפירו שהוא דיוסף שפירו לזה צריך כי

רק  הוא האמיתיים הצדיקים של הדיבורים כל כי

רמז , בדרך  רק  לגלות להם אסור  כי  רמז  בדרך

משה  תורת  ונגנז קבורתו, את  איש  ידע ולא וזהו 

כל  לצרף לזכות וצריך ליה, הגון  דלאו  בצולמא

שיתגלה  עד  הצדיקים של הרמזים וכל הגילויים

הקדשים קדש של נשמת האור  פנימיות (שהוא 

ה'כרובים  ש'ני מ 'בין הגנוז  ישראל בארץ משה 

מש"ה) שיכול ר "ת העצמי, התגלות  ויתגלה ,

דעתיקא  התורה ידי  על ישראל נפשות לפדות

סתימאה.

ìëéä ìù  äâøãîä úà  úåëøáá æðâ  åðéáà á÷òé

 ÷"ä÷

äðäå הבין קה"ק, להיכל השכינה שנסתלקה אחר 

קה"ק , של המדרגה לגלות שצריך  יעקב



לנפשך  חכמה דעה יד

דרחל, שפירו  מעין  דיוסף  שפירו  של הגילוי  שהוא

וזהו השבטים. את  שברך  בברכות  זה את  וטמן 

ולבן  מיין עינים 'חכלילי ליהודה יעקב שאמר 

עד  להתבונן  הוא העיקר  כי  מחלב', שיניים

עד  חיוורתא, גו  חיוורתא המדרגות כל שנעשה

ואח"כ  העליון, הלובן שהוא הרדל"א שמשיגים

כי עין' עלי פורת בן יוסף פורת  'בן  ליוסף  אמר

בן  בבחינת  להיות  צריך  יוסף על ההסתכלות 

העי"ן  ידי על לראות  צריך  כי עין, עלי  פורת

חלקי ה' שהם דפרדס "ן הויו "ת ה' שהוא התחתון 

בחינת שהם הנגלים ואבי"ע א"ק  בבחינת  התורה

העליון  העי"ן ידם על ולראות  עלמין , כל ממלא

חלקי ה' שהם העליון  דפרדס "ן הויו"ת  ה' שהוא

ואבי "ע  א"ק  שהוא דרזין רזין  דבחינת התורה

שהוא  סתימאה דעתיקא התורה שהוא הנעלם

שהוא  עין ' 'עלי  וזהו  העצמי, דבקות של התורה

העליון . העין

êéøöå האמיתיים דבקות יראה לאהבה להכנס

דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה בסוד 

רגע  בכל האדם על שעובר  מה כל כי בתחתונים,

בדרך  ללכת  וצריך  פרדס"ן , ממדרגות לאחד  שייך 

הרצון  היכל של במדרגה רק  ולא אבינו, יעקב

צריך  אלא נשיקין, בסוד הנגלה הדבקות  שהוא

היכל  של העצמי  לדבקות להסתלק עת בכל

לפנימיות מהחיצוניות  מדרגה מכל ולעלות קה"ק ,

שהוא  דיוסף לשופרא שמגיעים עד דפנימיות,

דרחל שופרא כתרמעין  שהוא עטה "י (בסוד

בכל דנוק') הקב"ה שיתגלה התכלית והוא ,

שלא  וצריך בתחתונים, דירה בבחינת  העולמות 

כך  כל נעלמת  הק ' שהתורה ממה להתפעל

אור  התנוצצות שהוא דהיינו רמזים, בבחינת

הצדיקים, של השכליים בכל התקשרות בלא

חסד  כי בשלמות, הוי"ה שם רואים אין וממילא

המדרגות, כל של הסדר שהוא הכתר סוד

אותו ומייאש האדם את  מטעה הנחש וממילא

כאשר  אך והרמזים, הפרטים ריבוי  על מלעמול

השכל  מן למעלה אלקות בעצם דבוק האדם

אחוז  שז"א בכח לעתיקא ז"א מבחינת  ועולה

הנמשך  ההסתר לו מפריע אין ואז בעתיקא,

והגילוי הסדר  כפי שאינם הרמזים פרטי מריבוי

הנכון .

 úåëæì  íéìåëé úåððåáúää  ìîò éåáéø éãé  ìò

 ñ"éúòã  äøåúä ìù éîéðôä ãåñä âéùäì

åäæå,'לסבול שכמו ויט טוב כי  מנוחה 'וירא

השרשי האור  שהוא המנוחה רואה דכאשר 

החכמה  של המנוחה ורואה בעתיקא, אחוז  דז "א

עתיק  פנימיות חכמה פנימיות בסוד האמיתית

לעמוד  שיכול לסבול' שכמו 'ויט אז  הרדל"א, שהוא

עת בכל ועולה ברמז , התורה גניזת  של בסבל

התורה  אור  שתתגלה כדי כי  לקה"ק , בהסתלקות 

שכמו 'ויט בבחינת  עת בכל להיות צריך  הק'

לאורות המכוסים מאורות  להכנס יכול ואז לסבול',

המגולים.

ø÷éòäåבמלכות זו מדרגה שיתגלה הוא

דוד בן משיח תחילת בבחינת  (כי

בבחינת  בעטה "י הוא יוסף  בן  משיח  בסוד הגילוי

צריך  ואח "כ  רחל, שפירוד  מעין  שהוא דיוסף  שפירו

בסוד  עצמה  דרחל  שפירו בבחינת  למטה שיתגלה 

דוד) בן מב"ד משיח בחי' שהוא ליהודה שאמר וזהו ,

דהיינו מחלב', שיניים ולבן מיין  עינים 'חכלילי 

חיוורתא, גו  חיוורתא בבחינת  העליון ללובן להכנס 

שוב  שמתבוננים ידי דעל הבעש "ט שגילה וכמו 

אור  שהוא האותיות  שבין האורות  מתגלה ושוב

עד  הק' התורה על נפשו למסור וצריך  א"ס,

של  העבודה והוא מחלב', שיניים 'ולבן שיתגלה

מגלה  יוסף בן משיח כי דוד, בן  משיח שהוא יהודה

העליון , הוי"ה שם לראות  עין' 'עלי הוא שהעיקר 

דירה  בבחינת  למטה שיתגלה צריך ושוב

דוד בן  משיח בסוד האני בתחתונים גילוי (והוא 

למטה) יתברך  הבורא של .האמיתי



תשע"ח  ויחי פר' טו של"ס

 ãåñá äøåúä éèøô ìë  úâùä àåä  úáù úùåã÷

 úà âéùîä êìîì éðùä ãåñá ïåéìòä ä"éåä  íù

 êìî úáä

äæåמהר "י בקבלת  כדאיתא שבת  קדושת  סוד 

הויו "ת, כ "ז בגימטריא עולה דשב"ת סרוג

כ "ז  שמתגלה דהיינו  העבודה יסוד בעל ופירש

התורה מנצפ "ך)אותיות  וה ' אותיות כ"ב (שהם 

וזהו שלמה, הוי "ה שם נעשה ואות אות  שכל באופן

הוא  קודש  שבת  כי שב"ת. בגי ' העולה הויו"ת  כ"ז 

התורה  מן אות  שכל ומתגלה הק ' השכינה של גילוי 

מתגלית התורה כל כי שלם, הוי"ה לשם מתהפך

הרדל"א  של הרמז שגילו  הצדיקים תורות ברמזי 

בזה  מתבוננים וכאשר  בעתיקא, אחוז  ז"א בסוד

מחלב' שיניים 'לבן  אות  מכל נעשה ושוב, שוב

ומנצפ"ך , אותיות  כ"ב כנגד הויו "ת לכ "ז ומתהפך 

שהוא  חיוורתא הכל שנעשה השבת  קדושת והוא

השכינה. של העצמי  ביטול

ïéðòäåתבות ראשי דשב"ת  ראבר"ן  כמ"ש הוא,

השני סוד  הוא כי המלך , וב"ת  למלך ש 'ני 

הנמצא  רבינו משה בחי' האמת צדיק  שהוא למלך

מלך הבת  א')במקום מעשה בסיפו"מ ,(כמבואר

ב"ת, ש ' אמת וה"ס הצדיק  שהוא ב ' ניצוץ  סוד  (והוא

השכינה  שהוא  א' בניצוץ  הנכלל  למלך, השני בחי'

המלך) בת הנקראת  למעלה בשרשה כל הק' כי ,

בהאי לתקן  האדם שצריך  הפרטים וכל הרמזים

ויכול  הצדיקים ספרי שלומד ידי על הוא עלמא,

שנראה  ואף  נשמתו , לתיקון  זה ידי על להגיע

מיני וכל בעלמא רמזים רק שהם הצדיקים מדברי 

הפרטים  כל של והיחוד הקשר משיגים ואין פרטים,

נפש  במסירות  שילמד ידי  על מ"מ והרמזים,

בספרי ושוב שוב ויתבונן  ויעמול לה' ויתפלל

חיוורתא, גו החיוורתא פתאום לו  יתגלה הצדיקים,

שם  מגלה שהכל איך הרמזים כל התקשרות  וישיג

ההוי "ה  להשיג ויזכה עין ', 'עלי בבחינת  ב"ה הוי"ה

של  התורה שהוא דעתי"ס התורה שהוא הפנימית

התורה  והוא הקדשים, קדש  בבחינת  אמת  צדיקי

העבודה  שהוא הקץ, את  לגלות יעקב ביקש  של

בארץ  הצדיק בחינת והוא הבורא, של עצמי 

שהוא  הכרובים, שני מבין  משה גניזת בסוד  ישראל

ויראה  אהבה הוא העיקר כי דעתי"ס, התורה

שהוא  תענגו, אלא תענו תקרי אל בבחינת עצמית

שהוא  שבתון, שבת  של העצמי  עונג בחי '

ית ' בבורא אמיתי בדבקות  עליונים השעשועים

להשיג  שנזכה יעזור וה' התכלית . שהוא רגע בכל

בתשובה  רגע בכל ית' הבורא ורצון הק' התורה

גואל  בביאת  ציון ה' בשוב יראו בעין ועין  שלמה

אמן . בימינו  במהרה צדק 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòãפנימיות הוא החכמה עיקר לנפשך, חכמה

הוא  הידיעה ותכלית  הרדל"א, שהוא חכמה

'ולא  בבחינת משה, קבורת ענין  שהוא נדע שלא

הוא  בזה הפנימית  והמדרגה קבורתו ', את איש  ידע

זוכים  וכאשר  הכרובים, שני  מבין  משה גניזת 

בלב  משה גניזת ה"ס דעתי "ס  התורה להשיג

ולא  בפירוש  עינים המאור  כמ"ש  ישראל נשמת

כמ"ש  ישראל בנשמת  שנגנז קבורתו את  איש  ידע

רבינו, משה קדושת  השבת קדושת והוא במקו"א.

ממנו, רחוקה והיא אחכמה אמרתי  נאמר זה ועל

צריך  ובשבת עולם, של מקומו  שהוא העיקר  והוא

שבת קדושת  דעיקר  הרמ"ז כמ"ש לרדל"א, להגיע

גילוי הוא דשבת כתב חכם ובתורת עתיקא, הוא

המדרגה  הוא שהקץ חשב אבינו ויעקב א"ס , אור 

קה"ק  הוא אלא כן  אינו באמת אך הרצון, היכל של

הידיעה  תכלית שהוא ממני, רחוקה בחי' שהוא

הגאולה. תלוי  ובזה נדע שלא

åäæåחיצוניות לא אך  לנפשך , חכמה דעה

שהוא  לראשך ' כתר  'והיא אלא החכמה

קדושת והוא עתיק, פנימיות  חכמה פנימיות 

הידיעה  תכלית  שהוא קדשך ' שבת 'שמור השבת

עיקר  כי לתורתו , מקום הקובע כל וזהו  נדע, שלא

שאין  גורם הנחש אך קודש , שבת  בחי' הוא המקום



לנפשך  חכמה דעה טז 

הוי "ה  משם מדברים הם כי  הצדיקים דברי מבינים

הוא  בחיצוניות  אך  הפנימי , האור  מצד ב"ה

פרטי בין הקשר מבינים ואין רמזים בבחינת

הגון  דלאו בצולמא משה קבורת בסוד  הרמזים

שבת שמור  ידי  על אך הנחש, גוף מצד הוא כי ליה,

שהוא  מלך  לבת  המקושר  למלך השני שהוא קדשך 

האברים, תואר  והוא דרחל, כשפירו דיוסף שפירו 

היופי ומתגלה שלמה לקומה הפרטים כל שמצטרף

הימין  קץ שהוא האמיתי קץ תלוי שבזה הפנימי 

ה' בשוב יראו  בעין שעין  עד  השמאל, לקץ המתקן

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון

אמן .



סנהדרין - הש"ס יז ביאורי

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 à"ò åö óãì äîìùäå êùîä

(øáòù òåáùá ñôãðù)

'÷ä äðéëùä ïéðòá ï"áîøäå  í"áîøä 'çîá

 ãåáë àéä '÷ä  äðéëùäù  äøåøáä  äòøëääå

 é÷ìà øåà ––––  ìöàð

' îâ [àà. àø÷î àìîìà  åäáà  éáø øîà

 áéúëã åøîàì øùôà éà áåúë

 éøáòá  äøéëùä øòúá 'ä çìâé àåää íåéá

 íâå  íéìâøä øòùå ùàøä úà  øåùà êìîá øäð

 éîãàå àåä êéøá àùãå÷ àúà  äôñú ï÷æä úà

 éëìî  éáâì úìæà éë ì"à àáñ àøáâë  äéì

åäééðáì  åäðéúéúééàã áøòîå çøæî

 àåää  åäì  øîà  åäì úøîà éàî  åäðéúìè÷å

 éëéä äéì øîà áéúé éîð àãçô àåääá àøáâ

øîà  éðùéà éàîá êùôð  éðùå ìéæ ì"à ãéáòð

 àëéäî àðà êééæâéàå àøôñî  éì éúééà ìéæ  äéì

 ìæà éúééàå àúéá àåääì ìåò ì"à éúééà

 äéì  åîãéàå úøù  éëàìî åúà åäðéçëùà

 éì åáä ì"à àúééù÷  éðçè à÷ ååäå éøáâë

 ïúéðå àúééù÷ã àåéøâ ãç ïåçè ì"à àøôñî

 äéì  åáäéå àúééù÷ã àåéøâ ãç ïçè êì

 éúééà ìéæ ì"à êùçéà àúàã ãò àúøôñî

 äéì çôð à÷ã éãäá àøåð éúééàå ìæà àøåð

 äéùéøì äééæâ ìæà äéð÷éãá àøåð  äéá éìúà

 ï÷æä úà  íâå áéúëã  åðééä åøîà äéð÷éãå

.äôñú

 ùéåאור ביהל שהגר"א כט להוסיף ע "ד  כח  (ח"ב

שהוא ע"א) זה מעשה לגבי בהדיא כותב

להשיגם  עתה שקשה העמוקים התורה"ק מסודות 

הגוןáכראוי דלאו בצולמא קבור  שמשרע"ה (היות

שם) לעיל  כמש"כ קצתליה  ביאור להוסיף  יש וע"כ ,

פלוגתא  אשכחן דהנה זה, עמוק  בענין היכולת כפי 

מה  לגבי  הק ',בראשונים השכינה ענין ות 

_________________________

ע"ב.א. צה בדף  הגמ' תחילת 

מפשעינוב. מחולל והוא אתמר ובגינך כו ', תמן ימות דלא רחמי בעי הוה קבורה ההוא ובגין שם, מלשונו  קצת  נעתיק
בחבורה  לנו  נרפא ובחבורתו כו' בגיא אותו  ויקבור בך דאתמר דליך, בקבורה דישראל ופשע חובה בגין חול אתעבידת 
ומזלי, ככביא בכל ביסהרא הוא נהיר בליליא דאתכנש דאע "ג דנהיר כשמשא הוא דאנת  לנו, נרפא בגלותא עמנא דאתחבר
דאתבקע  עד גניזו שרשיהין תחות לאילנין דאשקי כמבועא בגניזו  אשתקיין ומנך וקבלות הלכות מארי בכל  נהיר את הכי
פורקנא  מטא וכד  מבועין תחות  החורף  בימי דאזיל כשמשא הכי אוף  דאנת חוצה, מעינתיך יפוצו  הה"ד באתגליא, מימוי
גנוז  והוא אהסוד שהו  מסיני, למשה הלכה תורתו  הוא משה סוד כי והענין כו '. ממבועין לעילא בקיץ דאזיל  כשמשא תהא

כמו  בש"ס  שהן הגדות  והן כל ברמז גנוז ובהן  בטלים  דברים כמו "ו ח הנראה  לפי שהן וסנחריב "ח דרבב המעשים 
דאורייתא, רזין כל משה תורת והתורה  מחולל האורה וזהו לו, ניתן ולא הדברים באלו הסוד  יגנז שלא משה שבקש וזה

ולעתיד כו ' לו תאר לא נבזה וזהו למענכם, בי ה' ויתעבר כמ"ש בפשעינו , והוא חול של דברים חול שנעשה מפשעינו 
ע"כ. וכו'. לעתיד  שיתגלה חדשה התורה וזהו  שבתוכו הסוד  יתגלה



לנפשך  חכמה דעה יח

נה)שהרמב"ם פרק ח "א  הק'(במו"נ שהשכינה ס"ל

נברא אור כמו היא מאלקות הנפרד אור  שהוא  (היינו

ואף  מאלקות , בגלוי שנפרדים  בי"ע עולמות כל

ואינם  נפרדים  הם בבי"ע ביותר  הקדושים  המקומות

לשון עיין  מקומות , בהרבה  כמ "ש באלקות  מאוחדים

בהערה  הרמב"ן )â הלשם אך עה"פ, א, מו, ויגש (פר'

יצחק) אביו לאלקי זבחים על ויזבח בתוקף  חלק  ,

המקובלים כל הסכימו  וכן  בלשם הרמב"ם, (עיין 

בהערה) לעיל המצוין ואחלמה הק'שבו שהשכינה

ספי ' – אלקי אור שהיא היינו  נאצל', 'כבוד  הוא

דהאצי ' הספי' שכל מהזוה"ק וכידוע דאצי ', מלכות 

בתוכם המתאחד  אוא"ס עם באחדות  ("איהו הם

בהון") חד  וגרמוהי הספי 'וחיוהי כל נקראים וע"כ ,

מלכות – הק ' השכינה וה"נ 'אלקות' בשם דאצי'

אלקות, וה"ה באוא"ס  מאוחדת היא (וכןדאצי'

כהרמב"ם) דלא בישראל  הרווחת  הדעה .ãנתקבלה

 úåùáìúä ãåñá  íå÷î  äì  ùé í"áîøä úòã

 àøáð ãåáë êåúá ' ÷ä äðéëùä

 àìà [á ישראל חכמי בין מח' בכל שכידוע

ואלו 'אלו  של הסוד יש האמיתיים

בהקדמתו היעב"ץ מבאר  ועפ "ז חיים', אלקים דברי 

יעקב בית בדפו"י)לסידור ע "א  ח דף  א -ל בית (סולם

אמת הדעות התקו"ז äששני  מדברי  ומביא ,

_________________________

הלשםג . ד)ז"ל אות ז  סי' ה' דרוש ח "א התהו עולם ממש (דרושי שכינתו  שם שורה אשר בהמקום גם הנה עכ"ז אבל ,
היחוד ע "ד חד כולו  עמהם להיות בהם מתייחד  אינו  כי ח "ו  וכלל כלל  אלהות  אינם הם הנה עצמן המקומות  אותן הנה עכ"ז
שכינתו שורה שם אשר העדות ולוחות והכרובים והכפורת  הארון כמו  קדשים, קודש שהם הדברים ואפי' באצילות, דא"ס
ביחוד הקב"ה בהם מתייחד  אינו הנה עכ "ז ית "ש, קדושתו אור שורה שם אשר בידינו  אשר כולה התורה כל וכן ית "ש,
אורו עיקר אמנם וכו ', ערכו, לפי בכ"א שם ששורה רק אלא באצילות , שהוא וכמו ממש, חד  כולא עמהם שיהיה גמור
ושכנתי  מקדש לי ועשו וכמ"ש הקדשים, קודש בבית  ושוכן ושורה שמתפשט אלא ולמעלה, מאצילות רק באמת הוא
אלהינו , רגלי ולהדום כו ' מנוחה בית  לבנות כ"ח , א' בד "ה וכמ"ש רגליו, הדום בשם רק המקדש הבית  נקרא ולכן בתוכם,
וכן  מעונך, שמת עליון שכתוב  וכמו באצילות , למעלה הוא אורו  שעיקר משום והוא אכבד , רגלי ומקום ס ' בישעי' וכן

זה  בענין שהאריך עיי"ש ע"כ. מרומים. בגבהי עוזו, ושכינת  .יסדו

ואחלמהד . שבו ד)ובלשם אות  ז סי' ה דרוש  ח"א התוהו עולם שם,(דרושי וז"ל  מדבריו, מקצת ונעתיק זה בענין האריך
השם  שהוא אלהינו והוא ממש, אלהותו שורה שם הנה מערבי בכותל  עתה גם וכן הקדשים קודש בבית הנה כי והיינו
הרמב "ם  על  שם שהשיג במה ישראל ויסע בפסוק ויגש פ' רמב"ן וע' קדשו, בהיכל והוי"ה וכמ"ש שם, השורה ב"ה הוי"ה

במורה שאמר סד)ז"ל, כה כא יט  פ' המשכן,(ח"א את מלא ה' וכבוד  ישראל בני בתוך  ושכנתי כגון כבוד , או  שכינה שענין ,
אור  כבוד  או  שכינה הנקרא הדבר שיהיה ושלום וחס  ואמר, ז"ל , הרמב"ן זה על ומתרעם נברא, אור על הוא הכוונה
ה' וכבוד בפסוק הרב של כדעתו נברא כבוד שהוא יאמר ואם כו ', כו ' הרב  חשב כאשר יתברך  הנכבד מהשם חוץ נברא
דברים  רבותינו  ובדברי זרה, עבודה כעובד נברא, לכבוד  והמתפלל והמברך  ברוך , בו  יקבעו איך וזולתו, המשכן את  מלא
ל'. פ' התכלית  חלק ז"ל גבאי להר"מ הקודש בעבודת  עוד  וע ' ע "ש. עכ"ל יתברך האל  שהוא השכינה שם על  יורה רבים

ע"כ. כו'.

כבודוה. במקום המתגלה ולא המתגלה, לאורו  המסתתר אורו  דומה שאינו  הוא, הענין וקוצר שם, לשונו מקצת לך  הא
השתלשלות  הוצרך  לכן אמצעי, בלי והופעו שפעו לקבל  מוכנים בלתי במקומות  לחול למרחוק האור להתפשטות  בעצם,

ורע  טוב  הבחנת לתכלית חמרם כובד  מחמת למטה שירדו בטבע  ה')העולמות  (תקונה בוכים אינון אנן (ומש "ה דאמרין
בתיוקנים כמ"ש נברא וכבוד  נאצל  כבוד ואות  מקום, בכל  עמהם נמצא כבודו  אבל  מלכא), קדם למיקם שגם בעינן (באופן

בהחלט) הקודש ועבודת  ז"ל הרמב"ן השגת עליו חלה לא מעצמו, זאת  בהשכלתו צדק  נבוכים הכובדהמורה ניצוץ אמנם ,
ניצוצו שולח  מ"מ שניתי, לא ה' אני איתמר תמן דבאצילות  אע "ג נברא הכבוד  תוך  ובכבודו בעצמו ויורד  מתפשט הנאצל



סנהדרין - הש"ס יט ביאורי

בתוך' מתלבשת נאצל' 'כבוד שהיא הק ' שהשכינה

הק' לשכינה שקורא הרמב"ם וע"כ נברא', 'כבוד

בו, שמתלבשת  הלבוש שם על הוא נברא' 'כבוד

לעיל למש"כ  מתאים זה דבר שנדפס והנה (במאמר 

הקודם) מלבישבשבוע  ברצונו)שהש "י  כן (כשעולה

עד  שונים ומחזות בלבושים הק' השכינה אור את 

לשמעון  או  משלים מיני בכל לנביאים שידמה

לב  עטוף כזקן  לקוה"ק כשנכנס  ולסנחריב הצדיק נים

הכא) ענין (בגמ ' כל זה שהרי  סבא', 'גברא כסתם

מתלבשת מ"מ אלקות  שהיא שאף  הק ' השכינה

הנברא כבוד לבוש בתוך  היינו נברא ' (ש'כבוד 

יכולה  וה "נ מאלקות , בגלוי הנפרד הבריאה  מעולם 

הנ "ל ) לבושים  מיני בכל  .לתהלבש

 éåðéù àìå 'ïìéã àøèñ'î ÷ø íä  íéåðéùä  ìë

å" ç '÷ä  äðéëùä íöòá  úîàá

àìà [â הלבושים ענין שכל להדגיש  יש  זה שעל

במציאות אמיתי שינוי  שום עושה אין

ללא  באוא"ס  מאוחדת  שנשארת ח"ו, הק ' השכינה

שינוי נהיה ידו  שעל הוא הלבוש  ענין  וכל שינוי,

להתגלות יכולה הלבוש שע"י היינו דילן ', מ'סטרא

מצומצם, לבוש בתוך שנמצאת כיון  לנבראים,

איזה  כביכול לקבל המצומצמים הבנראים ויכולים

היא  שבו הלבוש  ראיית ע"י ממנה התגלות 

פועל  הלבוש  אין  באמת  אך  ומתלבשת , מתכסית 

בזוה"ק וכמ"ש שינוי, שום עצמה (באידרא בה

הרש"ש  לרבינו המערב  חכמי בשאלות  ומובא  קדישא

סט) אות ע"ג  לא  דף  הויבנה"ש דילן  "מסיטרא שרק 

בזוה"ק  אי ' וכן ע"א)שניאן", רכה  דף פנחס על (פר '

דתפיס  מאן ולית  עלמין בכלהו תפיס "איהו הקב"ה

חסידות בכתבי  ואי' להאדמו"רביה", בינה (אמרי

טו"ב) ד  דף  השער פתח  קאיהאמצעי זו שמימרא ,

הק ' השכינה על כנ "ל )גם דאצי' מלכות  שאין (ספי' ,

לית בעצמה היא שכנ"ל היות בעצם בה דתפיש  מי 

מחשבה  דלית  באוא"ס מאוחדת וע"כ  שינויים, בה

שיש  התפישה כל כנ"ל אלא כלל, ביה תפישא

בה  פועלים שאין  בלבושיה רק  היא לנבראים

חכם והתורת שינוי, ע"ג )עצמה קמד בה (דף  מבאר 

מחצב  מצד  ולא הנשמות מחצב מצד השינוים שכל

דכל  בתו "ח בכ"מ המבואר  עמוק ענין [והוא הספי '.

ולא  דנשמות', 'אצילות  מחמת  הוא השינוי

הסולם  בעל רבינו  הקדמת  ועיין  האמיתי , באצילות 

השינויים  וכל בבריאה, הוא הזוהר  שכל להזוה"ק,

האריז "ל )באצי' ובכתבי בזוה"ק הכונה (המבוארים

שהאצי ' ולא האצי', משיגות דבריאה הנשמות איך 

הם  השינויים דכל וכנ"ל שינוי, איזה בה יש עצמה

מהדעת למעלה שזה להבין  א"א וכ"ז  דילן , מסטרא

'רזא  בבחי ' בזאת  ולהאמין לידע יש רק 

דמהימנותא'].

íé÷ìàä àåä ' äù  òãéì –––– äøåúá  úéòéáø äåöî

'÷ä  äðéëùá íééåðéù ïéàå ––––

à"øâäå [ã אור טו"ד)ביהל ה לבי(דף ג"כ מביא

'אזעירת הק' שהשכינה דאי' מה

רק  ג"כ  שזהו  קטנה, כנקודה עצמה ומשוית גרמה'

כלפינו עצמה å בהתגלות  מלבשת דילן  (שמסטרא 

וכו') קטנה  נקודה  היא כאילו באמתבדמות אך

בזוה"ק  ע"ז  נאמר  דילה ע"א)מסיטרא יב  דף (ח"א

רביעאה' שהיא 'פקודה שבתורה רביעית (מצוה 

( האלקים הוא ה ' כי לידע  לידע מצוה  בזה שנכלל

_________________________

השפעתם  והשגחתם התחתונים קיום לצורך  ונוצר נברא כבוד יקר בלבוש ומתלבש מציאותו  ואמתת  ממהותו הנמשך 
ע"כ. וכו'. בפנימיותם כולם את מחיה הוא כי והנהגתם,

האמונה ו. ולצייר לידע  צריך  בבריאה גרמה דאזעירת  בתר נוק'. ואלקים ז"א  הוא ה' כו'. למנדע  רביעאה פקודא שם, זל "ק
דידן  מסטרא אלא לילה ולית  דידן מסטרא אלא יום דלית בא"ר וכמ"ש מצדנו , הכל  הענינים וכל אחד, שהכל  בלבו הזאת 

ע"כ. וכו'. כו'. ה' יהיה ההוא ביום והיה כו' ה' על יו"ד א' יום
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הק' בשכינה אמיתיים שינויים שאין הנ"ל ענין 

דאצי ' שמלכות שאף שניתי , לא ה' אני  בבחי '

הבריאה בלבושי  עצמה בתוך מלבשת נאצל  (כבוד

כנ "ל ) נברא אלא כבוד  שינוי עצמה בה פועל אי "ז  ,

כנ"ל מצידינו  רק הם השינויים יכולה כל (שעתה

בהם) שהתלבשה הלבושים ע"י אלינו .להתגלות 

íâ ë"òå –––– íééîä  úåòè ùøåù àéä  åæ  äùáìä

òð áéøçðñåæ äùáìä é"ò äãî ãâðë äãî ùð

íðîàå [ä המינים כל של הטעות שורש זה

ע"ז  ועבדו אלקות שגישמו  ועוע"ז,

באמת  שהיא גשמית  למציאות  בגילוי אלקות  (שקראו

מאלקות) בגלוי כיון נפרדת  נובעת טעותם ושורש  ,

הק' שהשכינה אלקות)שהשיגו  מלבישה (שהיא 

וסברו מצומצמים, לבושים בתוך  כביכול עצמה

שעי"ז  עד ח"ו, עצמה באלקות  שינוי  פועל שהלבוש

כאן , בגמ' גם מרומז  זה וענין  אלקות, לגשם נפלו

חזקיה  עם להלחם שבאה הקלי' הוא שסנחריב

ע"י הענישו וה' משיח, לעשותו הש "י  שרצה המלך

השכינה  בו שהתלבשה סבא' 'גברא של דמות 

זה, שבעונש  מדה כנגד המדה לפרש ויש כנ"ל,

הגשמת של זו קלי' היתה שבסנחריב י"ל שהנה

נח אלקות  דהתיבת לנסר  שהשתחוה בגמ ' (כדאי'

נח) את שהציל אלקות  שהוא נענש שסבר וע"כ  ,

הנ"ל בצורה מדה כנגד הוא במדה עצמו (שהחטא 

הוא  הנ "ל  והגשמה  ע "ז לחטא  שהגורם  וכיון  המעניש

היה  העונש גם ע "כ  דהשכינה , הנ"ל התלבשות

זו) שגישם בצורה שסנחריב שכמו  להוסיף ויש  .

המלך  חזקיה עם להלחם שבא הרשע הוא אלקות 

סנחריב  שקלי ' היינו  משיח, לעשותו  הש "י  שרצה

צדקינו, משיח נגד  זלע"ז  הוא אלקות שמגשם

רמז  גם וזה בעולם, האמיתית  האמונה את שיגלה

הנוצרים  של הקלי ' שהיא המינים קליפת כלפי 

דקלי ' כתר שבבחי' הקלי ' שהיא (כידוע ימש"ו

המינים) ברכת  הקלי 'מכוונת  שהיא אלקות, שגישמו 

דיסקין  ממהרי"ל [כדאי' צדקינו  משיח עם שלוחמת 

זר' ישב לא כסאו 'על ההפטרה בברכת  לכוין 

המכוונת הקלי' שהוא האיש אותו קלי' להכניע

בו מגולגל שהיה וכדאי ' צדקינו, משיח קדושת כנגד 

ע"ה  המלך  דוד כנגד  דקלי' אדמוני  הרשע, עשיו 

דקדושה]. אדמוני 

äàîåèä ïéá ÷åìéç ùé ïìéã àøèñî  óà

äùåã÷ì

ïëå [åבתניא קוראת(פכ"ב)אי' שהסט"א

ע"ז  מעצמה ועושה אלקים, ,æ לעצמה

_________________________

ב ז. ב "ה מקו' של דבורו  בתורה ונקרא ב"א כלשון דברה שהתורה רק שם, לפי זל "ק אדם של  כדבורו  ממש דבור שם
מהם  להבראות  שונים ממינים מינים ועצומים רבים בצמצומים לתחתונים החיות  והמשכת  ירידת  דרך  הוא כך שבאמת
ולהבראות  להתהוות  שיוכלו עד העליונים פנים והסתר הצמצומים ועצמו  גברו  וכ"כ שונים ממינים מינים רבים ברואים
נקרא  ולכן המדרגות וירידת  פנים בהסתר ית ' פיו  ורוח  ה' מדבר וקיומם חיותם ולקבל  וס "א וקליפות טמאים דברים גם
דבר  הנותן כאדם אחוריים ופי' דקדושה אחוריים מבחי' אלא פנים מבחי' אינה וחיותם שיניקתם מפני אחרים אלהים
פנימיות  הוא פנים בחי' למעלה כך  אותו משנאתו ממנו  פניו מחזיר כי כתפו  כלאחר לו שמשליכו  ברצונו שלא לשונאו 
היא  והטומאה הס"א אבל  דקדושה מסטרא אליו הקרוב לכל חיות  להשפיע  ה' חפץ אשר האמיתי וחפצו העליון הרצון
כתפוי  בתר דשדי כמאן כ "א ח"ו בה חפץ אשר האמיתי וחפצו  הרצון מפנימית  חיות  לה משפיע  ואינו  שנא אשר ה' תועבת 
דרצון  אחוריים בחי' נקרא וזה לס "א דאכפיין לצדיקי' טוב שכר וליתן הרשע  את  להעניש כדי רק ברצונו שלא לשונאו 
הס"א  על  כלל שורה שאינו ולפי העולמות  כל את  המחיה החיים מקור הוא פנים בבחי' העליון רצון והנה ב "ה. העליון
והטומאה  המיתה מקום היא לכך  מלמעלה עליה מקיף  אלא ממש בתוכה מלובש אינו העליון רצון של אחוריים בחי' וגם
ממש  גלות בבחי' הוא שלמעלה דקדושה אחוריים מבחי' לתוכה ומקבלת שיונקת וחיות אור מזער מעט כי ישמרנו  ה'
כי  הקב"ה ממ"ה של  באחדותו  וכפירה ממש ע "ז שהיא אחרים אלהים בשם נקרא ולכן הנ"ל השכינה גלות בסוד  בתוכה
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והתלבשות מציאות  ענין ומרגישה שמשיגה היות 

ואין  אותם השכינה ניצוץ שמחיה בתוכה, השכינה

ואינה  עמם כלל מתאחדת השכינה שאין יודעים

הלבוש  כל אלא ידם, ועל מהם ומשתנית  מתפעלת 

מה  עוד  להוסיף יש  וכן כנ"ל, דילן  מסטרא רק  הוא

בתניא כה)שאי' ובאגה"ק מסיטרא (בכ "מ  שאף 

הטומאה, לצד  הקדושה צד בין  חילוק  יש דילן

השכינה  שורה דילן מסטרא הרי הקדושה שבצד 

ומשכן  השראה ובסוד פנימי אור  בבחי ' ומתלבשת

מציאות כל בסט"א משא"כ  הקדושה, לבושי בתוך

גלות בסוד  רק  הוא שבתוכם השכינה ניצוץ

שאין  פנימי, אור  ולא מקיף  אור ובבחי' השכינה,

להתלבש  הפנימי  ורצונו בחפצו  כלל ה' חפץ

גלות בסוד רק  אצלם ונמצא הסט"א, בתוך ולשרות 

מקום השכינה השארת ומחמת  החטאים (מחמת

וכו') .לבחירה

äçìéâ  ù" úé  åúå÷ìà  úà  íùéâù áéøçðñ

åðîî øéñäìå åòéðëäì  åéúåøòù  úà  äðéëùä

ì"ðä  íéçåøñä ïéçåî

áéøçðñå [æ עם התקשרות לו שיש סבר 

סוברת השכינה שהסט "א  (כנ"ל

בתוכם) ושורה מתאחדת גודל שהשכינה בנ"ך כדאי'

כל  את  שמנצח איך סנחריב שהתפאר  ההתפארות 

אך  ואיתו , עמו שהשכינה וסבר  הנה, עד  מלחמותיו

אותו, הכניעה ובזה שערותיו  את  גילחה השכינה

מותרי מבחי' הסט"א טעות שכל כנ"ל רמז  שזה

המוחין )המוחין מותרי הם ממוחין (שהשערות  היינו

מוטעין  במוחין  הסט"א שמוסיפה כנ"ל מיותרים,

גם  כאילו שתהא השכינה התלבשות  על שמוסיפים

אלקות לגשם שאפשר שסוברים עד  דילה מסטרא

מחמת ח"ו  ח"ו אלקות שהוא וכו' צמצום על (לומר

שהשכינה  האמת  יודעים  ואין  השכינה , בו שמלובש

משתנה  ואינה  הלבוש, עם באמת  מתאחדת  אינה

ואחיזה  תפישה שום  אין  וא "כ  הלבוש, ע "י באמת 

עם  שייכות שום לשכינה ואין  עצמה בשכינה 

הגשמה .

 ïéðò  úåìâìå äðéëùä ãåñî  íéáøá øáãì øúåî

å"äáå÷ ãåçéã

óàå [çעמוקים דברים הם אלו  (שנראה שכל

הקבלה) ללימוד  רק שייכים  אך כאילו ,

היעב"ץ כתב לסידורו)באמת  בהקדמה  שזהו(שם 

ה' עבודת  השכינהçעיקר סוד לגלות (שענין,

_________________________

כנשר  עצמה מגביה ואדרבה הקב "ה קדושת  לגבי כלל  בטילה אינה בתוכה גלות  בבחי' הוא דקדושה וחיות שאור מאחר
ע "ז  ושרש עיקר כי ממש כע "ז שקולה הרוח  שגסות  רז"ל אמרו ולכן עשיתני ואני לי יאור וכמאמר עוד ואפסי אני לומר
דאלהיא  אלהא ליה דקרו בגמ' כדאיתא לגמרי בה' כפירה ולא מקום של מקדושתו  נפרד  עצמו  בפני לדבר שנחשב מה הוא
בטלים  שאין מאחר ב"ה מקום של מקדושתו עצמם את  מפרידים ובזה עצמו  בפני ודבר ליש עצמם מחשיבים הם שגם אלא
כפירה  זו והרי בזה"ק דפרודא טורי נקראי' ולכן כנ"ל ית' לו  שבטל מה על אלא שורה עליונה קדושה אין כי ית' לו 
תמיד . ליש מאין אותם ומהוה כולם את  המחיה ולרצונו ית' לו באמת  ובטל  חשיב כלא קמיה דכולא האמיתית באחדותו 

ע"כ.

לתכלית ח. שנגיע עד  ימשך  זה ומנהג בפנימיות . השגה להם ואין החיצון בלבוש רק מבינים אינם והפתאים שם, ז"ל
והתפשטות  כבודו הכל ויכירו  המבדילים העננים כל ויבקעו המכים ויקראו  החצונים מלבושיו  הקב "ה שיתפשט התיקון
מדותיו שהן שמותיו  ובין ית' בינו  הבדל שאין לכל ונודע שלם, היחוד ויהא מקום בכל עליהם השופע  האמתי עצמותו 
להתגלות  פנינו על טובו  כל  להעביר שירצה ית ' השרשים שורש השמות  נשמת בחי' ונעלם טמיר ההוא בכח  יהיה וזה בעצם,

הקדושה. בהשפעתו "י יותר ע והנפש הלב מן העולים רוחניים  אדים להעלות וברכותינו תפלתינו תכלית כל וזה
הם , ריק דבר לא כי והמחשה  והדבור הקול עם  מהגוף היוצאים וזכים דקים  חומריים קיטורים הם מרכבת אבל

לידע  לבחירתו שהונח  אלא מכוחו, באדם נפחו ואשר ממעל  אלוה חלק האלהי הניצוץ שהיא הנפש פעולת בכח נעשים
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התורה) ובנגלות בש"ס אף  מוזכר  היינוהשכינה  ,

יפעלו ידה שעל ה' עבודת כל תכלית שזה

שתתגלה  עד  הלבושים כל ולקרוע להסיר

הק' השכינה שהיא העולמות  דכל הפנימיות 

אחד . ושמו אחד  ה' בסוד  ית' בו  שמאוחדת

ברבים מזה לדבר  הקבלה ומותר מסודות  (ואינם

ברבים) מהם לדבר אסור בירור שהיה לברר  ,

שכמו אחד , ושמו  אחד  שה' ולגלות האמונה

גם  כך  ואחיזה, תפישה שום אין  עצמו שבהש "י 

להחיות שירדה ית' אורו  שהיא בשכינתו 

ואין  שינוי  שום אין עצמה בה הרי  התחתונים,

וכנ"ל. ואחיזה תפיסה שום בה

 à"ò æö óã

íéàîèä  íéøéùëî –––– úåðæì äéäé ãòååä  úéá

 é" ä

.'îâ [ à ãåã ïáù øåã øîåà äãåäé 'ø àéðú

.úåðæì  äéäé ãòååä úéá  åá àá

חכמים  שתלמידי  מקום הועד . בית וברש"י,

בעוו "ה  הדבר ונתקיים תורה. ללמוד  שם מתוועדין 

ה  בכל ע"י שמלאים הארורים הטמאים מכשירים

של  מקומות  ויש  שבתורה, החמורות עבירות  הג'

ללמוד  שם מתוועדין שת"ח מדרשות ובתי ישיבות 

בבחי ' בהיכל, הצלם לשם שמכניסים ויש תורה

בנחלתך  גוים כלבאו  את המכשירים  (שכוללים 

אומות) הע' וגו'.טומאות  קדשך היכל את  טמאו  ,

לפני ע"ע שרימז  דיבר זי "ע מוהרנ"ת של [וביא"צ

וכמו ע"ה, הסופר  לעזרא בנשמתו  שקשור  פטירתו 

והדריכם  בנ"י  את טיהר  ע"ה הסופר שעזרא

כך  נכריות, הנשים את  ולזרוק  לפרוש איך ולימדם

ביאת שלפני  גילה פטירתו לפני זי"ע מוהרנ"ת 

על  מרמז שזה פסול', ה'טרייף יתרבה המשיח

קץ  אין בבחי' ריבוי בהם שיש  הטמאים המכשירים

אחד  שדף שמקוה מוהרנ"ת  וסיים פסול טרייף של

מרמז  שזה הכל, על תיקון יהא רביז"ל תורת של

ותלמידיו רביז"ל לדברי והציות  ההתקשרות  שע"י

משרע"ה  ניצוץ הסופר עזרא בבחי' שהם הק'

להתגבר  יזכו דקדושה, הנ' משער  שהם דור, שבכל

את ולזרוק ולפורש דטומאה, הנ' שער  קלי ' על

המכשירים  שהם ימינו של הנכריות  הנשים

מיני כל שמסנן  פילטער היום שיש [וסיים הטמאים

וצריך  הגון , פילטער זה ורק  שבעולם התמונות

למי זה פילטער  עם במכשיר  רק  להשתמש

ובמקום  פרנסתו  לצורך גמור בהכרח שמוכרח

ליכשל  שאפשר  מכשיר  אך בלבד, הפרנסה ולצורך 

הלאו עי"ז רח"ל ולעבור  אסורה, תמונה בראיית  בו 

ה"י, עיניכם' ואחרי לבבכם אחרי תתורו  'ולא של

פרנסה, לצורך אפי ' כלל בו להשתמש  היתר  אין 

לצורך  דאו' לאוים על לעבור הרבנים התירו ולא

ולא  ממונו  כל למסור  חייב שהאדם ח"ו, פרנסה

בשו"ע]. כדאי ' שבתורה"ק  אחד לאו על אף לעבור 

äôöåç  ìò úåáéúðäå à" ÷òøâä éðé÷æî äùòîä

äæ øáã íéé÷úð êéàå àçéùîã àúá÷òá

.' îâ [á ãåã ïáù øåã  øîåà éàøåäð 'ø àéðú

 íéð÷æ  éðô  åðéáìé íéøòð  åá àá

.' åëå  íéøòð  éðôì  åãîòé  íéð÷æåמזקיני מעשה יש 

נערים  כמה לפני ביחד שעברו  והנתיבות הגרעק "א

וריקים) הנערים (מנוערים נעמדו ולא שם שישבו 

בזה  שנתקיים לרעק"א הנתיבות  ואמר לכבודם,

יסגי', חוצפא דמשיחא 'בעקבתא של הסימן כבר 

הרעק "א כאן )וענהו הגמ' דברי שבעקבתא (ע "פ

ואם  הנערים, לפני  לקום הזקנים יצטרכו דמשיחא

שנתקיים  יאמרו הנערים לפני הזקנים יקומו  לא

יסגי חוצפא דמשיחא שבעקבתא (שיסברו הגמ'

הנערים) בפני הזקנים  קמו שלא היא שחוצפה .הרואים

_________________________

ע"כ. וכו'. לו  וטוב  באמת  חייו  שהוא ומקורו  לשרשו ישתוקק אם כנ "ל  ולהבחין
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 éúòîùå שנתקיים שליט"א גדול ת"ח מדרשן

אדמו "רים  שנהיו בכאלו זה ענין

עצמם  והם אבותיהם יחוס  בזכות  רק ומנהיגים

לביהמ"ד  הם וכשנכנסים מנוערים, נערים בבחי '

שהוא  בנ"א אומרים בפניהם הזקנים קמים ולא

אלו, נערים בפני הזקנים קמו  שלא חוצפה

íé÷éãöä éðá  ãåáéëã ïéðòá  úåëæ ãåîéì

 íðîàå [â הנ"ל בענין זכות לימוד למצוא יש

יחוס  להם שיש אלו את (שמכבדים 

בלבד) נערים  בבחי' עצמם שהם  אף  ע"פ אבות  ,

המדות  בספר רביז "ל אות דברי ח"א צדיק (ערך 

הצדיקים,קעח) בני  את  שמכבדין כבוד  ידי ש "על

משיח", שיבוא יתברך השם אצל רצון  נתעורר 

אינם  עצמם הצדיקים שבני בזה הביאור  ולכאו '

אותם  שמכבדים ע"י זאת ובכל לכבוד , ראוים

ועי"ז  אבותם, זכות  את ומעוררים מזכירים

צדקינו משיח להביא הש "י  אצל רצון  מתעורר 

עתה  ונזכר שנתעורר הגדולים הצדיקים בזכות

רביז "ל למש "כ מקושר והדבר  קמא זכותם, (ליקו"מ 

יד) הק ',סי' השכינה העלאת היינו  הכבוד  שהעלאת 

תלויה  שבזה והיינו  ה', יראי  את שמכבד  כפי  הוא

י "ל  זה ועל ה', יראי את  שמכבד מה כפי הגאולה

הכל  הרי הצדיקים בני  את שמכבדים שזה כנ"ל

כיבדו כאילו  בזה נחשב וע"כ  אבותם  לכבוד נעשה

השכינה  העלאת נהיה ועי"ז עצמם, הצדיקים את 

הגאולה. וקירוב

 ãåáë éàãåá àåä íééúéîàä íéãéîìúä ãåáë

åîöò  ÷éãöä

ù"ëå [ã הצדיקים תלמידי  את  כשמכבדים

דבזה  רבותיהם בדרכי  שהולכים

והרה"ק  עצמו, הצדיק  כבוד הוי  שכיבודם ודאי 

לחכמה בפרפראות  מאריך  ו מטשערין  (בתורה 

סא) ובתורה ח  סמיכה ובתורה  קיבל שמוהרנ"ת

ולא  כראוי  כיבדוהו שלא פגם והיה מרביז"ל,

לקבל  יכלו  לא ועי "ז  הנהגתו , את  הזקנים קיבלו 

במקו "א  באריכות  וכמש"כ  כראוי , רביז"ל אור את 

אלא  העליון  שבעולם הצדיק אור את לקבל שא"א

וכמש "כ  שבעוה"ז , החיים הגדולים תלמידיו  ע"י 

זי"ע הוא הראב"נ ה' אני הליקוטים , (ביאור 

א') -פליאה  י"א  אפשר שמי-סימן  אי "מהצדיק ,

וע"י כידוע", לדור מדור  תלמידיו ידי  על רק לקבל,

שאין  נמשך  מזה מוהרנ"ת  בכבוד שפגמו 

האמיתיים  התלמידים את  גם כראוי מכבדים

השלם, התיקון  ומתעכב נדחה ועי "ז  דור, שבכל

כמש "כ  הצדיקים בקירבת  הגאולה שתלויה

קנא)רביז "ל אות  צדיק  ערך המדות  וכ "ז (ספר ,

הסופרים  ש'וחכמת לעיל הגמ' בדברי  ג"כ נכלל

שכולם  הצדיק  תלמידי  על זאת שמרמז  תסרח',

דרביז"ל  התלמידים ראש [כמו  'סופרים', נקראים

כמו הסופר, עזרא בבחי ' שהיה מוהרנ"ת ה"ה

לאור  כלים שעושה תלמיד כל ה"נ ע"ע, שאמר 

התורה  אותיות שכותב כסופר  נחשב הצדיק

באותיות הגנוז האלקי לאור  כלים בזה ועושה

התורה"ק ].

 úåéèøôä ìë àäúå –––– ñéëä ïî úåéèøôä  äìëú

 úåéììëä  ìà  éìë

.' îâ [ ä.ñéëä ïî  äèåøô  äìëúù ãò à"ã' אי

הרקח יין 'ישמח בספר הספר  בשם  (נדפס

כאן ) הגמ ' על זי"ע  מאוהעל להרה "ק  ששמע משה'

בחלום  זל"ט אליהו שגילה אחד  שפירש èמחכם ,

לטיבותא, לסימן ולהפכו זה ענין  לתקן  שאפשר 

צרכים שהגאולה  על להתפלל שיפסיקו בזכות תהא

_________________________

בחלום,ט. ז"ל אלי' שגילה אחד חכם בשם אחד פירוש שמעתי כבר הכיס, מן פרוטה שיכלה עד  בא דוד בן אין שם, זל"ק
הלב  כיס היינו הכיס , מן פרטיות, היינו פרוטה כי כי זה דרך על כפשוטו  נראה ולי והבן. תליא, בכיסא דאינש דלבא ,

עכל "ק. כנ"ל. הלב מחשבות  כל  יהיו  ה' לעבוד  רק עליו , הומה הלב  יהיה שלא הלב , כיס  מן תכלה כמשמעה פרוטה



לנפשך  חכמה דעה כד

ועל  הכלל על רק  אחד כל יתפלל אלא הפרטיים

מן  פרטיות , – הפרוטה שתכלה וזהו  השכינה, גלות

הלב מן היינו  – הלב')הכיס  אין ('כיס ואמנם ,

על  להתפלל שלא כפשוטו  הנ"ל במאמר  הכוונה

אחד  לכל דאו ' ומ"ע חיוב שהלא הפרטיים, צרכיו

שתכלה  הכוונה אלא הפרטיים, צרכיו על להתפלל

לבדם, הפרט צרכי בבקשת  ישארו  שלא – הפרוטה

שיהיו הפרטים מצרכיו  לעשות  אחד כל על יש אלא

היינו הכלל, על לבקש יתעורר  ידם שעל כלים כמו

באופן  האדם מתעורר  הפרטיים וצרכיו  עצמו  שעל

את לקחת  לו  ויש לבו , מקרב עליהם להתפלל טבעי 

הכלל, לצרכי ג"כ  ולהפנותה הזאת  ההתעוררות

על  להתעורר  כלי  שיהיו  עצמו מצרכי  יעשה ועי"ז

הכלל. לצרכי  הוא ידם שלה  הישועה באותה  (ובפרט

שמתעורר בהתעוררות לבקש יכול  עליה  צריך,

הנצרכים  אלו כל על  גם  יבקש עצמו על לבקש

זו) .לישועה

 ÷ìç  ììëä  äéäð ììëä ìò  äìéôú éåáéø é"ò

åðîî

øàáúîå [å זצ"ל לאפיאן הגר"א מדברי  עוד

הרבה  מתפלל שהאדם ידי שעל

הכלל הכלל )על על  הוא משפיע לבסוף (ובזה  זוכה

מ"ע  בזה ומקיים ממנו , חלק כמו נהיה הכלל שכל

הגאולה  תלויה זו  שבמצוה כמוך ', לרעך ד'ואהבת 

לחורבןהשלימה שגרמה חינם דשנאת התיקון  (שזה

הנ"ל ביהמ"ק) חז "ל בדברי ג"כ  ומרומז נכלל וזה ,

שתכלה  שיזכה היינו הכיס, מן פרוטה דתכלה

אלא  מהכלל, הנפרד  פרטי אדם ואינו הפרטיות ,

ממנו. חלק הוא שהכלל הכלל, עם הוא מאוחד

 á"ò æö óã

 úà àéáäì ,' õ÷ä úà  úåìâì á÷òé ù÷éá'ã ãåñ

 é" ùäá úå÷áãä é"ò  äìåàâä

.' îâ [ à ïéà 'åëå äãåäé áøì åäéìà äéì øîà

 äùîçå íéðåîùî úåçô  íìåòä

.àá ãåã ïá ïåøçàä ìáåéáå úåìáåé לא הנה

ומ"מ  כפשוטם, הנביא אליהו  דברי  שיתקיימו זכינו

ריקם, שבים אינם זל"ט הנביא אליהו  שדברי בודאי 

סוד  שהוא הנביא, אליהו  בדברי  סוד שיש  ובודאי

שדברנו מה ע"פ בזה לפרש ויש ואמיתי, נצחי 

דרעוין  ברעוא תשעח)בארוכה ויחי דברי(פר' על

הקץ  את לגלות  ע"ה אבינו  יעקב שביקש חז"ל

יעקב  שסבר  וביארנו  שכינה, הימנו ונסתלקה

– התפארת  ספי ' בסוד תלויה שהגאולה אע"ה

היינו התפארת , כנגד כביכול עצמו  אע"ה שיעקב

בדבקות תלויה שהגאולה אע"ה יעקב שסבר

שבלב ויראה באהבה  דספי'המורגשת  ענין (שזה

כל התפארת) של הפרטית  שהגאולה בודאי  אמנם ,

עת, בכל בהש"י הדבקות  ענין בחיפוש  תלויה יהודי

לב  בכל ה' לאהבת  לזכות עבודה"י  תכלית היא שזו 

בהש"י. גדולה בדבקות  מאד ובכל נפש ובכל

–––– ' äáäàá åîù ïòîì' äðåëá äéåìú  äìåàâä

 ãáìá ' ÷ä äðéëùä êøåöì  äãåáò

êà [á הגאולה שאין לרמז שכינה ממנו נסתלקה

לבדה  התפארת בספי ' תלויה הכללית

כדאי') הרצון בהיכל  תלויה (שנמצאת  הגאולה אלא

שהוא  הקדשים, קדש  היכל שהוא הגבוה במקום

וניכרת מורגשת שאינה עליונה דבקות בבחי '

ויראה  אהבה - התפארת  דרגת שענין שאף לחוץ,

בדרגה  מ"מ גדולה, דרגה היא המורגשת בדבקות

וזה  לה', הצמאה נפשו  לרוות  היא העבודה כל זו

לעיל  כמש"כ  אלא השלימה, הגאולה לענין סגי  לא

כוונתו תהא שלא הכיס, מן  פרוטה שתכלה עד על

למען  תהא בבקשתו  כוונתו כל אלא עצמו, עבור 

להש "י אהבתו מרוב שמשתוקק  הק ', השכינה

דירה  ית ' לו ותהא העולמות בכל הש "י  שיתגלה
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לרמז  שכינה', הימנו 'נסתלקה וזהו בתחתונים,

עבור  להיות  צריכה הגאולה שבקשת וללמד 

רק  שכוונתו זמן וכל עצמו, עבור  ולא השכינה

השכינה, סילוק של בחי ' בזה יש  הרי עצמו עבור 

לגלו אתשא"א ולהביא בתחתונים השכינה את  ת 

שם  [ופירשנו עצמו, עבור  של  זו בכוונה הגאולה

הזוה"ק דברי את  גם ע"א)בזה רטז  דף  ויחי (פר '

את שראה עד מנוחה ראה לא אע"ה שיעקב

דיוסף  דרחל é שופרא פנים לקלסתר דומה שהיה ,

תלוי שהכל שהבין  היינו הק ', שכינה – אמנו 

הק ']. השכינה אודות  בכוונה

 úå÷áãì äëæéù ãò ' ÷ä äðéëùá úå÷áãä

äá äùâøäá

 íðîà [âוודאי ח"ו, טעה לא אע"ה שיעקב ודאי

דיעקב  דרגה עם גם קשורה שהגאולה

והיינו המורגש, דבקות  – התפארת ספי ' – אע"ה

מן  פרוטה שתכלה 'עד  על לעיל שפרשנו כעין

אצלו תהא הכלל אודות שבקשתו שצריך  הכיס',

כוונתו שתהא צריך בעניננו, ה"נ עצמו , צרכי  כמו

כ "כ  בנפשו  נוגעות  הק ' השכינה אודות  בבקשתו

הק' השכינה אודות בבקשה הרגש  לו שיהא עד

ויראה  באהבה הצמאה נפשו לרוות  כשמבקש  כמו

אף  להרגשה שיזכה והיינו  המורגש, ודבקות 

על  והרצון  הבקשה שאף  מורגש , שאינו בדבקות

עליונה  דבקות  שהיא בתחתונים השכינה התגלות 

אצלו תהא כלל, בדרך האדם בלב מורגשת  שאינו 

במורגש . אף

' åàâìî äùîå øáìî á÷òé'

ïéðòå [ã הבא מורגש  שאינו דדבקות  זה

ד'יעקב  בענין  מרומז הוא במורגש

מלגאו' ומשה ע"א)מלבר כט  דף  יג , תיקון ,(תיקו"ז 

רק  היתה ע"ה רבינו משה ועבודת  דדבקות היינו 

ברעיי "מ וכדאי ' הק', השכינה התגלות (פר 'עבור 

סוע"א) רפא  דף  תצא  עצמוכי משרע"ה שמסר

קודשא  לגבי דילי "דעובדין  השכינה תיקון  עבור 

דאשתדל  כברא לגביה יהון  ושכינתיה הוא בריך

מגרמיה  יתיר  לון דרחים ואמיה, אבוי  בתר  בהון 

הוה  ליה דהוה מה וכל ונשמתיה, רוחיה ונפשיה

ואמא, דאבא רעותיה בהון  למעבד לאין, לון חשיב

מלגאו', 'משה בבחי ' וזהו  בהון ", לון ולמפרק 

פנימי דבר  הוא בשכינה דמשרע"ה זו  שדבקות 

זו, גדולה בדבקות  והרגשה השגה שאין ונעלם,

במורגש  אף זו עליונה דבקות ונתגלית וכשיורדת

אע"ה יעקב דרגת  היא שזו  –בלב, הלב  (דרגת

המורגש) דבקות  – יעקב תפארת בבחי' זה הרי  ,

בלב  אף ונרגש  שמתגלה מלגאו , ומשה מלבר

מורגשת שאינה והעליונה הפנימית  דבקות  מלבר

הנ "ל )דמשרע"ה דרעוין ברעוא מדברינו חלק  .(כ"ז 

ä"òøùîã äðù  ë"÷ ãâðë íìåòáù úåìáåé ë" ÷

 ô"òå [ äדברי של הסוד  ברמז לבאר  יש הנ"ל כל 

עלמא  דהאי  ידוע דהנה זל"ט, אליהו

יובלות ק "כ שנה)הוא אלפים  כנגד (ששת והוא ,

מאה  ימיו 'והיו  בבחי' שנה, ק"כ  שחי משרע"ה

העולם קיום ימי שכל שנה', אלפים ועשרים (ששת

משרע"השנה) נשמת  בזכות  חיות  (שימיו מקבלים

שמשפיעה  האמת  דהצדיק שנה – שנה  ועשרים מאה

העולם) ימות  של  שנה ליובל .זכותו

 êøãá  åðé÷ãö  çéùî úàéáå íìåòä ïå÷éú

ä"òøùî úãåáò

 ô"òå [å השלם שתיקון בזה מרומז  הנ"ל

משרע"ה, בעבודת  תלוי  דהגאולה

_________________________

הוו ,י. בצערא דיעקב יומוי כל  שמעון, רבי אמר אלא שנה, עשרה שבע טעמא מאי שנה, עשרה שבע שם, הק' הזוהר ז"ל
כאילו בנפשיה אשתלים הוה ביוסף  מסתכל  יעקב  כד  קמיה, קאים והוה ליוסף  דחמא כיון בקדמיתא, לון אעבר בצערא

ע"כ. ביומוי. צערא עליה אעבר דלא כמה בגרמיה דמי והוה דרחל , לשפירו  דמי דיוסף  דשפירו  דיוסף , לאמיה חמא
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[וכמש "כ  הק ', השכינה עבור  רק תהא כוונתו שכל

בספר  בארוכה כתב וכן בארוכה הע"ח בהקדמת 

ומסקנתו הגלות  אריכות אודות שחקר הברית 

כל  אלא השכינה, תיקון אודות  מכוונים שאין  משום

בזוה"ק  ע"ז  שצווח כמו וכו', לגרמיה רק העבודה

הנ "ל הע "ח  בהקדמת  העולם )àé(כמובא  קיום וע"כ ,[

_________________________

וויטאל יא. יוסף  הרב לא"א בן ויטאל  חיים באלפי הדל  מעיר. הצעיר אמר וזל "ק, שם, הקדמתו  מתחילת  קצת  ונעתיק
נושענו . לא ואנחנו קיץ כלה קציר עבר כי תמהים. ומחשבותי משתומם. ישבתי כחי תשש לכח  שלשים בן בהיותי זלה"ה
אלף  היום זה הנחרב  מקדשינו. בית  לחרבן למכתינו  ארוכה עלתה ולא לבשרנו . מזור אין למחלתינו. עלתה לא רפואה
יותר  שנים וד' ת"ק שהם ערב  צללי נטו  וגם שנים אלף  שהוא הקב "ה של  אחד  יום היום פנה כי לנו אוי שנים וד' ות"ק
נחרב  כאלו  בימיו בה"מ נבנה שלא דור כל  ארז"ל  אשר את ונודע  בא. לא דוד בן ועדיין הקצין כל וכלו  הב'. היום מחצי

וגלו קיצינו  נתארך וע "מ זה מה ולדעת  לחקור פני את  ואתנה ואנינה בימיו . לי און ומצאתי ישי. בן בא לא ומדוע  תינו .
מאי  וגו ' מרחפת אלהי"ם ורוח כתב תנינא וז"ל ע "ב . ע "ז דף ל' תיקון התיקונים בס' הובא א' ממאמר דוי. ולבי בקרבי
דאשתכחת  שכינתא בגין באורייתא דמתעסקי אינון על  נשיב רוח  האי בגלותא נחתת דשכינתא בזמנא בודאי אלא ורוח
לגבי  ואתערו  קומו לבא אטימי עינין סתימין בחוריהון דשינתא דמיכין אינון הכי וימא קלא אתעביד  רוח  והאי בינייהו
וגו ' עונך  היש נא קרא כגון קרא. אומר קול דמלה ורזא בינייכו  ואיהו  ביה למינדע סכלתנו  בלא לבא לכון דאית  שכינתא
לגרמייהו דעבדי חסד כל  השדה כציץ חסדו  וכל  חציר. דאכלי כבעירה אינון כלא חציר. הבשר כל אקרא מה אומרה והיא
דגרמי  מאן לון ווי משיח. של רוחו  איהו דא ישוב  ולא הולך רוח המה בשר כי ויזכור מ"כ זמנא ובההוא דעבדי. הוא
וגרמין  הקבלה בחכמת לאשתדלא בעאן ולא יבשה לאורייתא דעבדי אינון דאילין לעלמא יתוב ולא עלמא. מן ליה דיוזיל 
בעלמא. ואבדן והרג ובזה וחרבא עניותא דגרמי  לון ווי יבשה בי"ת  ואשתארת מינה יו"ד דאיהו  דחכמה נביעו  דאסתלק
ויראת  דעת רוח  וגבורה. עצה רוח חו "ב. רוח  ואיהו רוה"ק . ואיהו  דאתמר כמה משיח של רוחו  דאיהו דאסתלק רוח  והאי
את  תעוררו ואם תעירו  אם ירושלים בנות אתכם השבעתי הקב"ה אמר ובג"ד אור. יהי אלהים ויאמר תנינא פיקודא ה'.
שלש  ותחת שפחה איהי לק"פ ע "מ ואהבה ויראה פרס. לקבל  ע "מ ולא פרס בלא רחימו  דאיהו  כו' שתחפץ עד האהבה

עכ"ל. גבירתה תירש כי ושפחה ימלוך כי עבד  תחת  וגו'. ארץ רגזה
מבואר  שפשטו היות  עם וכו' לגרמייהו דעבדי חסד  כל באורייתא דמשתדלי אינון כל ואפי' דבריו בתחילת  מ"ש והנה
לק"פ ע "מ בתורה עסקם אשר תורה בעלי קצת אצל  בה לחתוך  קרדום נעשית  התורה  אשר בעו "ה זה בזמנינו  ובפרט 
ודומים  הארץ בכל נודף  וריחם שמם להיות  סנהדראות ודיני ישיבות. ראשי מכלל  להיותם וגם יתירות והספקות 
לנו ונעשה הכתוב  אח "כ מ"ש היא מעשיהם סיבת  ועיקר בשמים וראשו  מגדל  הבונים. הפלגה דור לאנשי במעשיהם
יש  מונים שחמשה והארץ. השמים תולדות  אלה פסוק על  וז"ל  ע "ב  כ"ה דף  בראשית בפרשת הזוהר בס ' ככתוב שם.
ואינון  השם אנשי מעולם אשר הגבורים המה אתמר דעלייהו  גבורים כת הנקרא הוא מהם מינים הג' ומן רב בערב 
ס "ת  בהון ושוין וב"מ כנסיות  בתי בבנין שם לנו ונעשה וגו ' ומגדל  עיר לנו  נבנה הבה בהון דאיתמר דאילין מסטרא
לשמה  שלא בתורה העוסק כל  בגמרא אמרו  הזאת  הכת על והנה וכו ' לון למעבד אלא לשמה ולא רישיה על  ועטרה
עסקם  כל כי באמרם וענוה תימה מראים האלה האנשים ואמנם העולם. לאויר יצא ולא פניו  על  שלייתו  שנהפכה לו נוח

לשמה. הוא בתורה
זוכה  לשמה בתורה העוסק כל  כללות לשון באומרו  הוא כך שלא עליהם העיד  ע"ה ר"מ  התנא הגדול החכם והנה
לטרוח הצטרכו בלתי מאליו המתגבר וכמעיין והולך  פוסק שאינו כנהר ונעשה תורה רזי לו  ומגלים וכו' הרבה לדברי
זה  ומי כהלכתה לשמה בתורה עוסק שאינו יורה זה הנה הסלע  מן התורה מימי של טיפין טיפין ולהוציא בה ולעיין
לפרש  אפשר שלכאורה אע"פ  האמנם ופחיתותו . חסרונו  ורואה הזאת  המשנה בראותו דמעות עיניו  יזלו  לא אשר האיש
חכמים  התלמידי כל  בכללות  ולא עסקינן בשופטני וכי לומר מאד  מאד קשה דבר עכ "ז זה. אופן על המאמר לשון
עבדי  לגרמייהו דעבדי חסד כל באורייתא דמשתדלי אינון כל ואפי' כללות  דרך  אומרו  ע "ז והראיה בתורה העוסקים
חסדו וכל  אלא וחסדו  נאמר שלא השדה כציץ חסדו וכל  דורש מקרא שהרי ומשבשתא יתירה היא כל  דמלת  לומר ואין
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וחיות שתיקון להורות משרע"ה כשנות  יובלות  ק"כ 

כל  שתהא משרע"ה עבודת  בדרך תלוי העולם

ול  מגלותא שכינתא "למיפרק  ביתהכוונה תברא

דילה". האסורין 

äéåìú äìåàâä –––– àîìò éåä úåìáåé  ä"ô

ùâøåîáå úåìâúäá äðéëùá  úå÷áãá

æ" òå [æיובלות שפ "ה הנביא אליהו שהוסיף י "ל

לרמז  בה הנביא שאליהו עלמא, הוי

ב  גם תלויה היינוäôשהגאולה לחוץ, התגלות –

שאינו בדבקות והתגלות  הרגשה שתהא כנ"ל

– אע"ה יעקב דרגת כנגד  הוא ו'פה' מורגש,

'אמת בכונת וכדאי ' המורגש, דבקות – תפארת

מדת שהיא הרצון  היכל הבריאה שבעולם ויציב'

האהבה  שהרגשת היינו בפה, נמצאת  התפארת

שבפה, בנשיקין  לחוץ ומתגלית  יוצאת  שבלב

האהבה  שתהא שצריך  הנביא אליהו שגילה והיינו

אף  שתצא עד  חזקה, כ "כ השכינה אל וההתקשרות 

הבאה  מורגש  שאינו  דבקות בבחי' בפה, בהתגלות 

במורגש . אף

åà íéøåô 'éçáá äìåàâä ––––  åôåñá åà åúìçúá

 çñô

íåéñå [çואיני' זל"ט הנביא אליהו דברי

יש  בסופו', או  בתחילתו אם יודע

רביז"ל דברי  משמעות ע"פ  תנינא לרמז (ליקו"מ

עד) והיינוסי' מפורים, ההתחלות  כל שעתה

וסופה  בפורים מתנוצץ הגאולה אור  דתחילת

לחודש בי"ד שחל ופורים העולם)בפסח, (לרוב 

חסר  ד 'דוד' אור  על י"ד)מרמז  גימ ' ופסח (דוד  ,

דשלמה  דרגה על מרמז לחודש ט"ו ביום שחל

היה המלך  והוא  מאאע"ה הט"ו דור (שהוא

לחודש  טו יום דרגת באשלמותא  סיהרא  בדרגת

במילואה) אז  דוי"ד שהלבנה דרגת  על ומרמז  ,

ביו "ד  את מלא אצלו שהיה ע "ה  דוד בן  (ששלמה 

חכמה  – ביו"ד  מלא דויד  על מרמז החכמה אור

.קדומה)

 ãåã ïá äîìù  åà ãåã åðé÷ãö  çéùî

åäæå [ èבדגמ"א או)כדאי' ד"ה בהר  על (פר '

יגאלנו ' דדו  בן או  דדו  'או הפסוק 

_________________________

משום  השדה ציץ אל ההוא בחסד  דומים הם לשונה על חסד  תורת הנקראת  בתורה העוסקים הת"ח  כל  כי לרמוז
ותחת  שפחה איהי לקב"פ  ע"מ ואהבה ויראה באומרו  מאחריתו ראשיתו יובן הנז"ל לשון ביאור אבל  עבדי דלגרמייהו

ארץ. רגזה שלש
עזר  לו אעשה לבדו  האדם היות  טוב  לא קב"ה אמר ובג"ד ע "ב . כ "ז דף  בראשית  בפרשת  בס"ה במ"ש יובן והענין
טהור  דהיתר מסטרא בגלותא לון עזר איהי ישראל  זכו  ואי דשכינתא שפחה ואיהו  נער דההוא איתתא משנה דא כנגדו 
משה  אתקבר ובג"ד  עלמא מן יתמחון רב  דערב  עד  יחודא דלית וכו ' אסור פסול דטמא מסטרא כנגדו איהי לא ואי כשר
מתפרשא  ומטרוניתא ומלכא למשה קבלה דאיהי מטרוניתא על דשלטא משנה איהי דיליה וקבורתא קדישא מארעא לבר
ערב  דא לחם ישבע כי ונבל משנה דא ושפחה ידיעה עבדה  דא ימלוך  כי עבד תחת  ארץ רגזה שלש תחת  ובג"ד  מבעלה

רב.
שם  כי קבלה נקראה אז האצילות  בעולם ובהיותה אבי"ע עולמות  ד ' בכל  ונמצאת כלולה הק' תורתינו כי מבואר הנה
אדם  עור ע"ג שהוא החיצוני המלבושים בחי' שהוא כתנתי אם פשטתי מלשון פשט  הנקרא הלבושים מכל  מופשטת היא

ועוס יושב הקב"ה שם אשר האצי' בעולם ואמנם פשט . מלת עיקר וזהו  לפעמים מעליו  כנזכר המתפשט  בתורה ק
העולם  בריאת על לרז"ל  הנדרש וגו' אמון אצלו  ואהיה וכמש"ה ואדום צח דודי פ ' על  המתרגם בדברי וגם במדרז"ל
אתונו וכמעשה חרי דבני כמעשה ולא אדה"ר כמעשה לא כי ספק ואין עולמות ובורא בתורה מביט הקב"ה שהיה
עולמות  בהם ובורא העולם שנברא קודם שנה אלפים הקב "ה בהם משתעשע היה כפשוטם בהיותם בהם וכיוצא דבלעם

עכל "ק. וכו '



לנפשך  חכמה דעה כח

מ"ט) כ"ה, דודו(ויקרא בן או  דודו  או וזל"ק,

יגאלנו.

 ùé פלוגתא איתא דהנה רמז בדרך  בזה לפרש 

ע"ב)בגמרא צח דף משיח (סנהדרין יהיה מי

וזה  דוד, בן אמר וחד הוא בעצמו דוד  אמר חד

כי בתורה האלו הדיעות שני שמרומז לומר יש 

לפרש  יש  וזה דוד  אותיות  והוא חסר  דדו כתיב

דוד  בן היינו דודו בן  או בעצמו  דוד היינו דדו או 

וזהו עכל"ק. סלה. אמן בימינו במהרה יגאלנו

דוד  בבחי' הגאולה תהא האם דעתיק מספיקות

מלא. דויד בבחי ' או  חסר 

äàáä úå÷áã ––––  çñô  úãåòñå íéøåô  úãåòñ

ùâøåîá

ïéáå [ é פורים בסעודת מתגלה בפסח ובין  בפורים

שאינו הדבקות  דרגת  פסח ובסעודת 

העונג  שהרגשת  הנ"ל, במורגש הבאה מורגש

מהקדושה  הוא שהעונג שמורגש באופן  שבסעודה

הדבקות התגלות  בבחי' הוא שבסעודה, האלקית 

מדרגות ב' יש גופא שבזה אלא במורגש, אף  בהש"י

שאינו הנביא אליהו אומר שבזה ופסח פורים של

בתחילתו  הגאולה אם בסופו (פורים)יודע (פסח)או 

ידיעה. בהם שאין  דעתיק  מספיקות  שזהו וכנ"ל

 à"ò èö óã

 ïåéìòä áìä ãåñá  äéåìú  äîéìùä  äìåàâä

.' îâ [à éáìì ïðçåé ø"à  éáìá  í÷ð íåé éàî

. éúéìéâ àì  ééøáàì  éúéìéâ הגה"ק

כותב זי "ע הברכה מקאמרנא דפו"י (היכל  בראשית

ע"א) לז  צדיק דף שכל בזוה"ק, המובא הקץ לגבי

אבר  לאיזה קשור  צדיק שכל משום הוא קץ שגילה

השכינה  הזמן áéמאברי הוא מגלה שהצדיק והקץ ,

רשב"י וע"כ האבר, אותו תיקון  ונגמר  שנשלם

_________________________

שיתמהמה יב. פי על  ואף משיח, בביאת  שלימה באמונה מאמין אני עשר שנים עיקר והיסוד שם, מקאמרנא הרה"ק זל "ק
חכה  יתמהמה אם שיתאחר יחשוב ולא שיבא להאמין והוא המשיח, ימות וברמב "ם שיבוא, יום בכל לו אחכה הכי אפילו
קיצין  מחשבי של רוחן תיפח  אומרים וחכמים ביאתו , זמן להוציא במקראות  סברות לו  יעשה ולא זמן לו ישים ולא לו ,
עד רבינו ממשה הנביאים כל  עליו  שניבאו מה כפי מעולם, שהיה המלכים כל על וכבוד ומעלה יתרון לו  שיהיה ושיאמין
מזרע  דוד  מזרע אלא מלך שאין הזה עיקר יסוד ומכלל  בתורה, כפר מעלתו  אצלו שנתמעט או  בו  שהסתפק ומי מלאכי,
מה  הקדוש רבינו  הרב דברי לפרש אנו וצריכין עכ"ל. נביאיו ובדברי בהשי"ת כפר זאת המשפחה על  החולק וכל  שלמה,
ולשון  מעלה, של  שאלה לישועה צפית לקיים צריך האדם שכל פירש שיתאחר, יחשוב  ולא שיבא ולאמת להאמין שכתב 

ישראל איש צריך  כן ושונא, אויב  יבוא שלא ורגע  עת בכל  ורואה מביט שצופה כמו  נתתיך , צופה לשון לצפות צפית
לישועת  וצופה  עליו הומה  לבו יהיה עת ובכל המשיח, מלך רגע באותו יבוא אולי ועת זמן  בכל לבבו ובשכיות בעיניו

עין בהרף ד ' ישועת כי איחור ד', של  מחשבה שום לו יהיה לא לכן ישראל, ישועת  של עין הרף רגע  אותו  הוא אולי
תפעול  בודאי רגע  בכל ד' לישועת וחכיות  צפיות ידי ועל לו, חכה יתמהמה אם ד' לישועת יצפה רגע  ובכל  חלילה, הזמן
הקב "ה  גם כי רגע , בכל  ומצפין מחכין לו, למחכה יעשה זולתך  אלהים ראתה לא לעין תזכה זה ידי ועל  הרבה, למעלה
בודאי, הגאולה את  ותקרב  הדין מידת  תמתיק ובצפיותך ובחכיותך  מעכבת, הדין שמידת  אלא ומחכה, מצפה עליון מלך 

כי בינה להשכילך יצאתי וריעי ואחיי בניי הנה זמן לו ישים ולא שכתב ומה למבין. זמןודי זוהר  בדברי שתמצא מה 
שמעון רבי אלהי מרן  רבינו הרב ובודאי "ר  ת שנת וכגון שהיה  מה שהיה  "ח ת שנת כגון  וקץ לא ועת יוחאי בן 

מכסהו  "ה הקב רשות, לו נתן  מי הקודש ברוח שכתב פי על אף זמן לו ליתן  תורה  מדברי עיקר על חלילה יעבור
מגלהו  וכיוצא ואחר  הלב  הוא וכפורת ארון כגון האדם, אברי וציור העולמות כל  ציור הוא המקדש שבית בני דע אלא ,

בונה  כי ובירושלים, המקדש בבית  בונה ככה נשמתו , בשורש התלוי כל  עם נשמתו  אברי כשמזכך  וצדיק צדיק וכל  בזה,
התלוין  נשמתו אברי כל  יזדככך זו שבשנה קדשו  ברוח ורואה אבר באיזה תלוי כשהצדיק ולמשל  וזמן, עת בכל ד' ירושלים



סנהדרין - הש"ס כט ביאורי

דהשכינה העינים לבחי' גילה (כביכול )ששייך

זמן  בכל אמנם העינים, תיקון  נשלם קץ באיזה

זמן  הוא השכינה מאברי  אחד של תיקון שנשלם

דוקא  תלויה הגאולה למעשה אך לגאולה, מסוגל

גיליתי', 'ללבי בגמ' כאן וכדאי' הלב, אבר בתיקון

לגלות יכולים אינם בלב התלויות  הנשמות  ואותם

ספי ' כנגד שהוא ע"ה אבינו יעקב וכמו הקץ,

שכשבקש  נאמר עליו הלב, בחי ' שהוא התפארת

הקץ את  תלויה לגלות שכנ "ל  האמיתי הקץ (שהוא 

בלב) דוקא  הקץ הגאולה שאת ממנו, נסתמה

לגלות. אופן  בשום אסור  האמיתי

 áìä ïå÷éú ––––  íðç úàðùã ïå÷éú

 ùéå [ á מקאמרנא הרה"ק  דברי  את  להסמיך

הגר "א אסתרלדברי  מגילת  על (בביאור

ותכלת) כרפס חור הפס' על  הרמז  יומא בדרך  גמ' על

ע"ב) ט  בית(דף  שבזמן הגמ' דברי את שם שמבאר

היתה  ובכ"ז  חמורות, עבירות בג' חטאו  ראשון 

שנתגלה  היות בלבד , שנה שבעים קצרה גלותם

קיצם  נתגלה בלב âé עוונם פגמם היתה שלא היינו ,

שם  בגמ' וכדאי ' בחיצוניות רק  היה הפגם כל אלא

עם  שלם לבם שהיה ראיה וזה בטחון , להם שהיה

בגלות אך  ובמהרה, קל התיקון  היה וע"כ ה',

_________________________

הגמרא  רמז זה סוד  ועל הזיכוך, בתכלית  הנזדככין במידותיו בימיו  המקדש בית נבנה ככה נשמתו אברי שנזדככו  וכשם בו ,
שרשי  לכל  פרטיות אלא כלליות, גאולה אינו  אבל  גאולה יהיה זו  שבשנה קדשו  ברוח  צופה ולכן וד "ל. בימיו  חרב  כאילו
בזה  ודי השכינה, בקומת  בזה וכיוצא בחשבון בריכות עיניך  המקדש בבית נתקן אזי בעינים תלוי הוא אם נשמתו,

עולם של  כבשונו סוד הם כי לידע למשכילים, יכול הגאולה  סוד  קדשו ברוח לראות כשזוכה בלב, תלוי שהוא ומי
כלליות  אברים גאולה  לכל כלליות גאולה יהיה שלא זמן כל  כך  עליהם מלך והוא אברים כל צער מרגיש שהלב  כמו  כי ,

ישראל, לכל כלליות  גאולה שיהיה עד  בלב התלוין הנשמות  לאותן פרטיות  גאולה אפילו יהיה לא ולכן צער, מרגיש הלב
כלליות  אמיתית גאולה של ורגע זמן הכלליות  גאולה לידע יכולין הגאולה זמן קדשם ברוח כשצופין בלב  התלויין אותן ולכן
יודע  והלב  פרטיות , אלא אינו  קדשם ברוח  צופים שהם פי על  אף גליתי, לא ולאברי גליתי ללבי סוד וזהו העולם, לכל 
דברים  כי למבין ודי הלב , סוד הקודש בארון תלוי גאולתינו  איחור זמן כעת ולכן הגוף , כל  צער מרגיש הלב  כי הכלליות 

אלפים, לכסות טפח  וגליתי ים, מני עמוקים עולם של כבשונו הם לא רמים יוחאי בן  שמעון  שר ' לנו ידוע זה  ולכן 
כלליות  לגאולה  אמיתי לקיום  דבריו בעיניך חלילה יהיה לא לכן עליונים, בעינים אלא בלב, קומה  בשיעור  תלוי ,היה
אסור  לזה הגאולה זמן עיקר ויודע בלב  תלוי שהוא מי כי בשרשו , התלוין נשמתו  נצוצי כל  מבירור אלא מדבר היה לא כי
פרט אלא הכלליות , מגלה שאינו כיון לגלות , מותר אברים בשאר תלוי שהוא מי אלא יגלה, והוא כיסה הקב"ה כי לגלות,

"ח נשמתו, תר שנת בין  "ר ת שנת בין  עת בכל בה  עומד שאתה  רגע אותו ביון חילוק שום  בעיניך יהיה  לא בני ולכן 
תר "נ שנת בין  "ך תר שנת כיוצא בין או ת"ר לשנת דוקא צפיה שום בלבך שיעלה ובאם אלם לשון וקרן נאמר אז אשר

הרי והורינובו , שקבלתי מה אמיתים לך גליתי מתוקים אוצרות כבר כי מאוד הזהר לכן הזה, ובעיקר בהשי"ת  כפרת
עכל "ק. מהשמים.

טהרה יג. זימן ובחזיר גרה, מעלה בפנים טהרתן סימן ראשונות שבג' טמאות , חיות  הד ' על טעם ואמרתי שם, הגר"א ז"ל 
ואמרו הקדמונים, רומים גלות על  רמז והרביעית  מלכיות , לד' רמז טמאות  חיות שד' במדרש שאמרו  ט ')בחוץ, (יומא

אלא  כו ' במצות  שעסקו  אחרונים אבל במקום, בטחונם שתלוי אלא היו  רשעים כו' ש"ד  ג"ע ע"ז בהם שהיה ראשונים
אחרונים, של  מכריסן ראשונים של  ציפרנן טובה ואמרו  וכו ', חנם שנאת ששקולה ללמדך  חנם שנאת  מפני חרבה מה מפני

במקום, בטחונם שתלו  שאיתא כמו בפנים, צנועין היו  הראשונים כי בלב,והענין הוא שהכל חנם שנאת בהם היה  ולא
וכו' "ע וג "ז  ע מבחוץ הרעים ולכךומעשיהם  בהם, היה  חנם שנאת אבל כו' טובים ומעשים תורה להיפך  ואחרונים ,

טומאה  וסימן מבפנים טהרה סימן ראשונות  מלכיות  בג' לפיכך כו ', אחרונים אבל  קצם נתגלה עונם שנתגלה ראשונים אמרו
וכו '. להם הציע  לבנה מילת  שאמרו  וזה הצבועים, מידת וזהו וכו ' טלפיו  פושט  חזיר ואמרו  בהיפוך. אחרונים אבל מבחוץ,

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה ל

הלב, קלקול שהוא חינם, שנאת  שבעוון  האחרון

וזה  ובפנימיות, בלב התיקון  עתה שיהא צריך  ע"כ

תלוי הגאולה שסוד  מקאמרנא הרה"ק לדברי קשור 

הלב. בתיקון 

 áìá éøîâì íéøúñåîä íéãåçé –––– éúéìâ éáìì

ãåò [â,זי"ע מצדיקים מובא דידן בגמ' פשט

הצדיק  צריך  הגאולה את להביא שבכדי

לאברי ואף  אחד, לאף  ידוע יהא שלא יחוד  לעשות 

זה יחוד  ידוע יהא לא בעצמו  כשארהצדיק (ולא 

מתנענעים  היחוד  הצדיק  שכשעושה יחודים

של הרוחני אש מקדושת אבריו כל ומתרגשים

בפנימיהיחוד) עמוק וגנוז  טמון  היחוד  יהא אלא ,

מרוז'ין  הרה"ק  על למשל וכמובא לבד , לבו  פנימיות 

שתהא  באופן  הש"י את לעבוד  יכול שהיה זי"ע

והן  הצדיקים משאר הן לגמרי מוסתרת עבודתו

צריך  צדקינו משיח את להביא וכדי  מהסט"א,

ונעלמים נסתרים יחודים כאלו יהא לעשות  (שלא

מהסט"א) קטרוג שום .עליהם

íé÷éãöî ìåãâ  ú" òáã  í"áîøä  ÷ñåô òåãî

íéøåîâ

.' îâ [ã ïðçåé ø"à àáà øá àééç éáø øîàå

 éìòáì àìà åàáðúð àì  íéàéáðä ìë

 äúàø àì ïéò íéøåîâ íé÷éãö ìáà äáåùú

åäáà ø"àã åäáà éáøã àâéìôå êúìåæ íéäìà

 íù ïéãîåò äáåùú  éìòáù íå÷î (áø  øîà)

 íåìù  íåìù  øîàðù  íù ïéãîåò ïðéà  íé÷éãö

 éàî áåø÷  øãäå  ÷åçø àùéøá áåø÷ìå ÷åçøì

 áåø÷ áåø÷ éàîå àø÷éòîã ÷åçø ÷åçø

.àúùäãå àø÷éòîã הגאון ביאור  את  ונזכיר

הרמב"ם פוסק  מדוע זצ"ל מהל 'מראגאטשאוו (פ "ז 

ה"ד) תשובה תשובה  דבעל רב אמר אבהו  כרבי 

יוחנן  כר' דהלכה הכלל כמו ולא גמור, מצדיק גדול

קידושין  בגמ' שאי ' ומבאר רב, ע"ב)כנגד מט  (דף

אפי ' צדיק  שהוא מנת  על האשה את  שהמקדש 

הרהר  שמא מספק  מקודשת גמור  רשע הוא

שסתמא  הרמב"ם הוכיח ומכאן בדעתו, תשובה

דאילו גמור , מצדיק גדול שבע"ת פוסקת  דגמ'

אמאי מבע"ת  גדול גמור  שצדיק יוחנן  ר' לדברי 

הגדולה  מדרגה שרוצה פירשה היא הלא מקודשת 

כרבי שהלכה בע"כ  אלא דייקא, גמור צדיק  של

הסכ  אם וע"כ גמור, מצדיק גדול שבע"ת  ימה אבהו

גדולה  למדרגה שתסכים כ "ש גמור, צדיק  לבעל

בע"ת. של יותר 

 úâøãî éôì  åúèéùì ãçà  ìë  åäáà 'øå ïðçåé 'ø

åîöò

à"å÷îáå [ä שהוא לשיטתו  יוחנן  שר ' פירשנו 

בגמ' כדאי ' גמור צדיק  (עי'היה

ע"א) פד דף  מציעא ובבא  ע "א  כ  דף ברכות 

הצדיק , דיוסף  שופריה מעין  יוחנן דר' ששופריה

צדיק  – הצדיק יוסף  בקדושת קדוש שהיה היינו 

רבי משא"כ עדיף , גמור  שצדיק  ס"ל וע"כ  גמור ,

מהאריה"ק  כדאי' בע"ת בבחי' שהיה  (ספראבהו

א) סי' בראשית  פר' אבהוהליקוטים רבי דברי על

פטירתו  לפני ב)שאמר  סב, אמרתי(ב "ר 'אני ע"ע

בע"ת עבודת בבחי' עבודתו שהיתה יגעתי ' לריק

שבעלי אמר  ע"כ וכו ', ברי "ק  בתיקון העוסקים

כנ"ל. קיי "ל והכי  עדיפי תשובה

ìåòôì ìåëé  åðéà äáåùú ìòáäã àéùå÷ä

 ÷"äåø  úåìâìå íéúôåî

ïéðòáå [åהנ"ל קידושין את גמ' (דהמקדש

גמור צדיק  שאני ע"מ האשה

בדעתו) תשובה הרהר שמא  הקשה מקודשת  ,

בכוחו יש אמיתי  גמור צדיק הלא הרי "ם החידושי 

ניסים  ישועות ולפעול ומופתים אותות לעשות 

רוח  לו יש  וכן וברכותיו, בתפילותיו ונפלאות

תשובה  שהרהר גמור רשע ואילו  וכו', הקודש 

לו אין  וכן  ישועות  לפעול יכול אין בפשטות  בדעתו 

מספק , האשה מקודשת  אמאי  וא"כ וכו ', רוה"ק



סנהדרין - הש"ס לא ביאורי

שהאשה  אדם כל בלב ומובן מסתבר  לכאו' הלא

נפלאות כוחות  לו שיש אמיתי  גמור  צדיק רצתה

מסכימה  שהאשה הו "א יש  ואיך  גמור , צדיק  של

תשובה  עתה שהרהר  גמור ברשע ומתרצית 

ספק  רק  היא שהאשה התירוץ [ובפשטות  בדעתו ,

זו לאשה מספיק  שאולי  בספק ונכלל מקודשת ,

אף  גמור , צדיק בתור  בשמים הבעל ונחשב שנקרא

גמור ]. צדיק  של הכוחות  לו שאין

'à  òâøá øùôà éúéîà äáåùú øåäøä é"ò

 úåâøãîä  ìëì  óà  úåëæì

õøúîå [æ שהיה מעשה ע"פ  הרי"ם החידושי

מקארלין  שלמה רבי  הרה"ק עם

בתשובה  פעם התעורר בחור  שכשהיה הי"ד, זי"ע

ונוראה  עמוקה כ "כ היתה ותשובתו  שלימה,

בבת וקיבל העוונות כל על לו  מחלו אחד שברגע

לידע  אמת , צדיקי  של המדרגות כל את  אחת 

דרגה  שיש  וחזינן ומופתים, ישועות ולפעול ברוה"ק

אחת בבת להגיע שיכולים בתשובה גבוהה

בחזיון  אי' [וכן  גמור, צדיק  של המדרגה לשלימות

צא)מרביז"ל אות  ראשו(חיי"מ  שכשהשליך 

הק' אבותיו כל אליו  חזרו  גדול במרירות לאחוריו

המדרגות לא ,ãéוכל שם המעשה כל  שכפשוט  (ואף 

מ"מ  ח"ו, חטא שום במציאות היה ולא  חזיון  אלא  היה 

אמת  הוא הזה  הנורא  מחזיון היוצא השכל  המוסר

שמתקן נורא  תשובה הרהור של מציאות  כזו שיש

_________________________

בביתייד. יושב הייתי חלום ברסלב פה תק"ע  כסלו שם, בו)ז"ל  יושב שהוא הקטן בבית  נכנס(היינו אדם שום היה ולא

שם  היה ולא המדרש ולבית  הגדול  לבית ויצאתי אדם. שום היה לא שם וגם השני, לחדר ויצאתי בעיני. תמוה והיה אצלי,
זה  ומתלחשים עגולים עגולים אדם בני שעומדים וראיתי לחוץ ויצאתי החוץ. אל לצאת  בדעתי וישבתי אדם. שום כן גם
נגדי  העזו  קצת  כנגדי, כן גם היו  שלי האנשים ואפלו  וכיוצא. נגדי פנים מעז וזה בי משחק וזה ממני מתלוצץ וזה זה, עם
היתכן  כזאת עשיתם איך  והשיב זאת. מה אותו ושאלתי מאנשי לאחד וקראתי כנ "ל . וכיוצא ממני בסוד  התלחשו  וקצת
אנשים  איזה ויקבץ שילך  הנ"ל האיש את  ובקשתי עלי, מתלוצצים הם  מה על כלל  ידעתי לא ואני כזה. דבר שתעשו
אחרת, מדינה לאיזה עצמי להפליג עצמי וישבתי לעשות מה בעצמי וישבתי עוד . ראיתיו  ולא מאתי והלך  שלומנו  מאנשי
לישב  עצמי וישבתי הנ"ל. יודעים שם גם כי מזה ודברו אדם בני כן גם שם עומדים שהיו  כן גם שם והיה לשם ובאתי

ח אלי ונקבצו יער מאכל באיזה דבר לאיזה צריכים וכשהיינו  שם וישבנו ליער עמהם והלכתי שלומנו  מאנשי אנשים משה
לאו והשיב הרעש נשקט אם אותו שואל והייתי צריכים, שהיינו מה לנו וקנה הנ"ל מהאנשים אחד  שולחים היינו וכיוצא,
והלכתי  עמי. לדבר דבר איזה לו  שיש ואמר אותי, וקרא אחד זקן בא שם יושבים שהיינו  בתוך מאד. חזק הרעש עדין כי
זקנך ונגד  נחמן רבי זקנך  נגד אבותיך בפני מתביש אתה אין ואיך  כזאת  תעשה האתה ואמר ענה עמי. לדבר והתחיל  עמו 
אתה  מה וכו ' ויעקב  יצחק אברהם הקדושים ומהאבות  משה מתורת  מתבייש אתה אין ואיך  לברכה, זכרונו טוב שם הבעל 
סובר  אתה וכי תעשה. ומה חלש איש ואתה יכלה שלך  המעות  הלא תמיד  כאן לישב  יכול אתה האם כאן, שתשב סבור
אתה  מי ידעו ואם מעות . לך יתנו  לא כי שם להיות  תוכל  לא אתה, מי שם ידעו  לא אם נפשך ממה מדינה, לאיזה שתפליג
השיב  הבא. עולם לי יהיה כזה, מגורש שאני כן שהוא מאחר לו  השבתי מזה. ידעו  שם גם כי שם להיות  תוכל לא כן גם
לך -לך , לו , השבתי כזה. חטא עשית  כי שם, להטמן מקום לך  יהיה לא בגיהנום אפלו לך , שיהיה סבור אתה הבא עולם לי
יושב  ובהיותי הנ"ל. הזקן מאתי והלך  לכם, לכו יסורים לי עושים אתם עכשו לבי, על ותדברו  אותי שתנחמו  סובר הייתי
לעיר  ששלחנו הנ "ל  לאיש וצויתי הלמוד את  לגמרי לשכח  יכולים כזה רב זמן כאן יושב  שאני מאחר עצמי ישבתי שם
בודאי  כי להביא, אפשר שאי והשיב  ספר. הביא ולא העיר אל  והלך  לנו , ויביא ספר איזה שם שיבקש צרכינו  בשביל 
לי  אין וגם ונד  נע  שאני על גדולים יסורים לי והיה ספר. למצא אפשר אי ובהצנע  הספר, צריכין מי בשביל  לגלות אסור
מה  אותו  ושאלתי זרועותיו , תחת  ספר ונשא הנ"ל הזקן ובא חזר כך  אחר לגמרי. הלמוד  את  לשכח  יכולין כי ספר, שום
ופתחתי  הספר את להניח איך כלל ידעתי ולא אותו  ולקחתי לי, ונתן הספר לי תנו  לו אמרתי ספר. והשיב נושאים אתם
יסורים  לי והיו  לא, כלל  כלל בו ידעתי לא כי אחר, וככתב  אחר כלשון בפני דומה והיה כלל , בו  ידעתי ולא הספר ¦את 



לנפשך  חכמה דעה לב 

כל אליו שחוזרים  עד  לגמרי, הכל את אחד ברגע 

וכנ "ל ) בשלימות  ].המדרגות

 é÷åìéç ìëì ö"à éåàøë  äáåùúá øäøäîä

äøôëä

ùéå [çשופטים במפרשים פר' דכלה  אגרא  (עי'

ועוד  ישראל, שמע  אליהם ואמר עה "פ

אי 'רבים) דהלא הנ"ל, בגמ' אחרת קושיא שהקשו

יומא ע"א)בגמ' פו כפרה,(דף חילוקי ד' דבעינן

בהרהור  תיכף מוחלין אין חמורות  דלעבירות 

עשה)תשובה על שעובר למי רק בעינן (אלא אלא

איןיוהכ "פ יוהכ"פ  אף בי"ד ומיתות (ולכריתות 

לגמרי) שתירצו מכפר  ויש נב , סי' מישרים  (דובב 

על )ועוד  אף  מוחלין  שלחתן  מכאן  והוכיחו 

בדבריו דפועל [והיינו  ומיד  תיכף חמורות עבירות

הקידושין  שחלין כאחד, באין וידו  גיטו  בבחי '

תיכף ], העוונות כל לו  המוחלין  חתן עי "ז  ונהיה

מיירי דהגמ' הנ"ל הרי"ם החידושי  דברי ע"פ  אך

לפעול  אף עי"ז [שיכול כ "כ  גבוה תשובה בהרהור

בחיד"א  אשכחן  הרי כנ"ל] לרוה"ק ולזכות  ישועות 

יח) אות ת', מערכת קדמות העושה (מדבר לגבי ,

כפרה  החילוקי  לכל שא"צ מאהבה תשובה

ביותר  החמורות אף  העבירות  כל לו  ומתכפרים

ומיד . תיכף 

'ïâ' å 'ïãò' ïéðò

.'îâ [ èùé÷ì ùéø 'åë  äúàø àì ïéò  éàî

 íìåòî ïéò  äúàø àì ïãò äæ øîà

 ïâ  øîàú  íàå ïâá øã ïëéä  íãà øîàú  íàå

 ïãòî àöåé  øäðå øîåì ãåîìú ïãò àåä

.ïâä úà úå÷ùäì'ה'בינה בחי' הוא ד 'גן' והיינו 

החטא, קודם אדה"ר  השיג שאותה שבתורה"ק,

שעליה  שבתורה"ק ה'חכמה' אור  חלק  הוא ו 'עדן'

בדברי [ועיין זולתך', אלקים ראתה לא 'עין  נאמר

זי "ע הליקו "מ ח)רביה"ק  סי' 'ומעין (קמא  עה"פ 

התפילה  אור  על קאי  שעדן  שמפרש יצא' ה' מבית

התפילה  ע"י כי  זולתך, אלקים ראתה לא שעין

שום  לנו  אין  הטבע מן ולמעלה הטבע, משנה

דאורייתא', 'גנא הגן  בבחי' היא והתורה תפיסה,

התפילה  מכח יוצאן  ].åè והתורה

_________________________

קרא  ושוב  ממי. יפרדו הם גם אולי זאת  להם שכשיתודע עמי שהיו  הנ"ל האלו מהאנשים גם מתיירא והייתי מזה. גדולים
בגיהנם  אפילו הא בושה. לך אין איך  כזאת  עשית איך  כנ"ל, לדבר שוב והתחיל עמו  והלכתי עמי לדבר הנ"ל הזקן אותי
השיב  לו . מאמין הייתי העליון עולם מבני אדם כזאת לי אומר היה אם לו  אמרתי כנ "ל . שם להטמן מקום לך יהיה לא

היה  ואז הידוע , לברכה זכרונו  טוב שם הבעל  של  המעשה דעתי על  ובא משם. שהוא דבר לי והראה משם , סבור אני
הבא. עולם בלי יתברך השם את  אוהב  אני ואמר הבא, עולם לו  שאין כן גם לברכה זכרונו טוב  שם את הבעל  והשלכתי

שאמר למעלה  הנזכרים  כל אלי ונתקבצו אלי באו כך, ראשי את השלכתי וכאשר  מאד . גדול במרירות לאחורי ראשי
והאבות  זקני היינו מהם , להתבייש הזקן הפסוקלי לי ואמרו וכו' ד)וכו' ואמרו(ישעיה ולתפארת". לגאון הארץ "ופרי

ובני שלי האנשים כל  לי והביאו בכם. מתפארין נהיה אדרבא, הנ"ל)לי, בעת  בתחלה ממני נפרדו בני גם לבי (כי על ודברו
מהנ"ל. ההפך כאלו כולה דברים התורה  כל על פעמים  מאות שמונה שעבר אדם היה  אם ראשי את שהשלכתי מה 

טוב  היה בודאי כי לכם  לספר רוצה  איני הטוב ושאר  לו מוחלין היו בודאי כזה במרירות ראשו את משליך היה  .אם
ע"כ.

זהרטו. בתקוני שכתוב כמו  והענין, ע "ב)וזל "ק, כט י"ד, ישראל (תקון ונשמות  גן, נקראת  התורה כי אוריתא', דא 'גן
שכתוב  כמו חכמה, דא ממעין, הוא גדלים, הם ומאין בגן. דאתרביאו  ודשאין עשבין בחינת הם בהתורה ומבינים המעינים

ד) השירים שכתוב (שיר כמו  מהתפלה, הוא המעין, בחינת שהוא והשכל החכמה מקבלין ומהיכן גנים". ד)"מעין (יואל

שכתוב כמו התפלה, הוא יצא" ה' מבית  נ"ו)"ומעין כי (ישעיהו הפועל . אל מכח מביא בחינת  והוא תפלה". בית  ביתי "כי
בחינות  והוא הטבע , לשנות  כרצונו לעשות  בידו  אשר מחדש שיש שמאמין הוא תפלה כי העולם, חדוש בחינת  הוא תפלה
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íéáøá åøéáç éðô  úðáìä øåñéà øîåç

.' îâ [é éô ìò óà  íéáøá åøéáç  éðô ïéáìîäå

 ïéà íéáåè  íéùòîå  äøåú åãéá ùéù

.àáä  íìåòì ÷ìç åì שלמעלה דבר הוא זה ודבר

ויעשה  ויתפלל וילמד ישב שאדם שיתכן מהשגה,

חלק  לו  יהא ולא ימיו, כל טובים ומעשים מצוות 

פני שהלבין  היות  רח"ל, נצחים לנצח לעוה"ב

אחד  יהודי בייש אם אף ולכאו ' ברבים, חבירו 

בגמ' וכדאשכחן  מחילה, ממנו ביקש  ולא ברבים

ע"א) נט  דף פניו(ב"מ שהכלימו דהע"ה שונאי  לגבי 

חלק  לו יש א"א על שהבא  להם ואמר  ברבים,

חלק  לו  אין ברבים חבירו  פני  והמלבין  לעוה"ב,

זה. חמור מעוון ה"י  לעוה"ב,

 ïá àåäù åì  çèáåîù  íéøáã åãéá ùéù éî

ì"ðä  äøéáò ãâðë á" äåò

 íðîàå] [ àéהקה"י מרן  דברי  את בזה נציין 

רבינו זי "ע פניני בספר (מובא

אחד הקה "י) שמצד אדם של דינו  יהא מה ששאלוהו

עליהם  שאי' בגמ' פה המובא כגון  עבירות  על עבר

מצוות בידו  יש  שני ומצד  לעוה"ב, חלק לו שאין

שהוא  לו  שמובטח עליהם שנאמר  כאלו  ומעש "ט

יום בכל הלכות  השונה כגון העוה"ב, דף בן  (מגילה 

ע"ב) במ"בכח  ג"כ  שנפסק ותיקין המתפלל או  (סי',

סק"ח) האומר נח  וכל עוה"ב, בן  שהוא לו  שמובטח

יום בכל לדוד  בן (ג "פ )תהלה שהוא לו  מובטח

ע"ב)העוה"ב ד  דף אמות(ברכות ד' ההולך  וכל ,

העוה"ב בן  שהוא לו  מובטח ישראל (כתובות בארץ

ע"א) קיא  מברך דף  רבא שמיה יהא אמן והעונה ,

העוה"ב בן  שהוא לו ע"א)מובטח נז דף ,(ברכות 

ועוד .

õøéúå להיפך והן  טובה הן פעולה שמכל הקה"י 

וקטגורים, סניגורים מלאכים נבראים

פנים  מההלבנת  שנבראו הקטגורים והמלאכים

עומדים  מעלה שהלבין  של בי"ד לפני וצווחים

לעוה"ב, חלק  לו  אין  של החמור בעונש לחייבו 

שנבראו הסנגורים המלאכים עומדים ולעומת 

וכו ' לו  שמובטח עליהם שנאמר טובים מהמעשים

_________________________

שכתוב כמו בכח, ק"ד)בריאה והתורה (תהלים כנ "ל ; החכמה מעין יוצא שמשם התפלה בחינת שהוא עשית ", בחכמה "כלם
שכתוב כמו  בפעל, בריאה בחינת  ח )היא וכשמתפלל (משלי העולם. נברא בהתורה כי פועל , לשון אמן, אמון" אצלו "ואהיה

כנזכר  בתפלה, שהוא החכמה התעוררות בחינת והוא בכח , בריאה בחינת והוא העולם חדוש בחינת  הוא דבר, איזה על
ושם  התורה, אל  החכמה הוא המעין נמשך  ומשם כנ"ל, החכמה נתעורר שם כי התפלה, זה יצא", ה' מבית  "ומעין לעיל .

שכתוב  כמו הפעל , אל ב)יוצא גנים,(משלי מעין נעשה זה ידי ועל  החכמה, התגלות הוא בהתורה כי ותבונה", דעת  "מפיו 
לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזהו כנ"ל. ודשאין עשבין אתרביאו זה ידי ועל הגן, משקה ע "ב)שהמעין לב (ברכות

שנאמר וכו ', לב' כאב לידי בא בתפלתו י"ג)'המעין תק (משלי מאי לב ". מחלת ממשכה שנאמר "תוחלת  בתורה, יעסק נתיה,
שהיא (שם) התורה, אל  שבא עד הפעל, אל  יוצא ואינו בכח הוא עדין בהתפלה כי שאמרנו, זהו באה". תאוה חיים "ועץ

הגן, את  להשקות מעדן יצא ונהר דכתיב , והינו הפועל. אל מכח שיוצא ידי על  בקשתו, נעשה ואזי בפעל , בריאה בחינת
ראשים. לארבעה והיה יפרד  זכרונםומשם רבותינו, שאמרו כמו ," ראתה לא "עין  עדן  כי התפלה, בחינת הוא עדן 

ע "ב)לברכה לד בחינת (ברכות [שזהו  כנ "ל  הטבע  משנה תפלה ידי על  כי הטבע, מן למעלה שהוא תפלה בחינת  שזהו ,
מבית  "ומעין כנ "ל . מהתפלה, הינו מעדן  יצא ונהר והיינו, תפיסא]. שום לנו  אין מהטבע למעלה כי ראתה", לא "עין עדן
התורה, שהוא הגן אל מהתפלה החכמה מעין נמשך  וכאשר גנים". "מעין כנ"ל, התורה הוא הגן את להשקות  יצא"; ה'
של  בעמקה ללון זוכה ואזי בהתורה, ומשכילים ומבינים בהגן שגדלים כלומר ישראל, נשמות  ודשאין עשבין אתרביאו אזי
הרע  נפרד זה ידי על כי יפרד, ומשם וזהו  כנ "ל . מהרע הטוב מפריש ובזה וכו ', הטהור והמתר, האסור הדין, לברר הלכה
הארבעה  של הטוב  שרש שהם הוי"ה, אותיות ארבע הם ראשים לארבעה והיה ואזי הטוב , רק נשאר ולא יסודות  מהארבעה

עכל "ק. וכו ' כנ "ל  יסודות



לנפשך  חכמה דעה לד

יותר  שרב והצד הנ"ל, הקטגורים עם נלחמים והם

חבירו פעמים על הרבה המצוה שעשה  (כגון

אחת) פעם  בכוחווהעבירה  חזק יותר שהוא מי או 

העבירה  לעומת  ובשמחה  בחיות  המצוה שעשה (כגון 

בתשובה  ע"ז  שהרהר או חשק  ובלי כוונה  בלי שעשה 

וכדו') המקטרג מנצח].והחליש הוא הרי 

 øáòù  úîçî é" äãåáòî  åùéìçî ø" äöéäù éî

å" ç á" äåòì ÷ìç  åì ïéàù  ì"ðä 'éáò  ìò

íðîà [áéהאלו בעבירות שנכשל מי  אף 

לעוה"ב  חלק לו  שאין בגמ' המובא

שאין  לו  באמרו  מעבודה"י מחלישו והיצה"ר רח"ל

לחזור  שבידו מלבד הרי  ח"ו , עוה"ב כבר  לו 

מהש "י  מחילה ולבקש  מעשיו ולתקן  (ולית בתשובה

תשובתו  גמר לא אם אף דאתאביד תשובה הרהור

בזוה"ק) כדאי' דבריבפועל את בזה לציין  יש  עוד  ,

הר"ן  מח)השיחות צריך (אות  הוא כך  וכל וזל"ק,

את לעבוד  מרוצה להיות מוכרח שהוא עד להתחזק

כי פרס. לקבל שלא מנת  על חייו ימי כל תמיד  ה'

לחיי יזכה שהוא שרחוק להאדם נדמה לפעמים

אף  יתברך, מהשם התרחקותו גדל לפי  הבא עולם

בעבודת שיוכל מה לעשות  מרוצה יהיה כן פי  על

לו שיהיה לו  נראה אם ואפילו  הבא. עולם בלא ה'

הוא  שיהיה איך  יהיה ושלום, חס כן גם גיהנום

מה  כל ה' בעבודת  תמיד שלו את  לעשות מחויב

ותפלה  תורה או  מצוה איזה ולחטף  לעשות שיוכל

יעשה. בעיניו הטוב וה' äî וכיוצא, ïéòëå

 ÷éãö  øëæ áåè  íù ìòáä  íùá íéøôñîù

 ãò ãàî ãàî  åúòãá ìôð úçà  íòôù , äëøáì

ñç àáä íìåò åì  äéäé àì  éàãåáù  åì äîãðù

åîöò úà úåéçäì  äîá  åì äéä àìå  íåìùå

 àìá êøáúé íùä úà áäåà éðà , øîàå ,ììë

 éà èåùô ùéà åìéôà  íãà ìëå .àáä íìåò

 ìåëéùë íà éë úîàá  øùë ùéà úåéäì  øùôà

.ìéòì øëæðä ìëá ãåîòì צריך אחד  ביום ואפילו 

פעם  בכל ולהתחיל פעמים כמה עצמו את לחזק 

לילך  הימים ברבות  יזכה אשר עד  כנ"ל מחדש 

ע"כ . אמן . כסדר ה' בדרכי

äøåú ìåèéá ïååòî úåøéäæä  ìãåâ

.' îâ [âé äéä 'åë äæá ' ä  øáã  éë êãéà àéðú

åðéàå äøåú ãîåìä øîåà  øéàî éáø

 éàøåäð éáø 'åë äæá 'ä  øáã àåä äæ äãîìî

.÷ñåò  åðéàå  äøåúá  ÷åñòì øùôàù ìë  øîåà

ברמב"ם להלכה זו דעה תלמוד ונפסקה מהל ' (פ"ג

הי"ג ) סכ "ו ובשו "עתורה רמו סי' ויש )æè (יו"ד  ,

דרשה  שנדרש זי "ע מוואלאז'ין מהגר "ח מעשה

נפש  בסו"ס  ונדפסה תקע"ב בשנת סליחות (לפני

גדולה החיים) בתשובה הציבור  מאוד ועורר

[והתאונן  תורה, ביטול חטא על גדולות בבכיות

היות הבא לעולם חלק לו שאין עצמו על שחושש 

בתורה], עוסק  אינו  עצמו להפסיק שהוא נצרך  (והיה

עי' הקהל, אצל  שהיו הבכיות  מרוב  פעמים  ג ' הדרשה 

"וכפי  שהביא  רעא סי' או"ח  ח "ב  והנהגות תשובות

פרצו  כולם  שם  שהיו בתים  הבעלי לדור  מדור  המקובל 

בקול זצ"ל  מוולוזין הגר"ח  של דבריו כששמעו בבכייה 

לעילוף ") קרוב הגיעו מהם שכמה עד  נורא .בכי

ìåèéá ïååò ìò äìéçî ù÷áì  ùé 'åëå  åðì çìñá

äøåú

íðîà [ãéהתניא דברי את  בזה (באגרת נציין 

בכל התשובה) חז"ל תיקנו  כן  שעל

סלח ג"פ  לומר ביטול יום עוון על דקאי וכו ' לנו

ביטול  ועל יום, בכל ממנו  ניצול אדם שאין  תורה

לכוין  יש  וע"כ  לו , שמוחלין  עד  משם זז  אין  מ"ע

ולהרהר  מחילה לבקש  תפילה בכל לנו  סלח בברכת 

_________________________

וזנחוטז. תלמודו  והניח העולם להבלי ופירש ושנה שקרא או עוסק ואינו  בתורה לעסוק לו  שאפשר כל שם, השו"ע  ז"ל
ע"כ. בזה. ה' דבר כי בכלל  זה הרי



סנהדרין - הש"ס להביאורי

תורה דביטול החמור עוון על (ונראה בתשובה

ממנו  בפורק רק  מיירי הגמ ' דברי הנ "ל  דלהתניא 

חושש  ואין  נפש בשאט תורה ומבטל ת "ת  מצות

תשובה) ע"ז  ולעשות מחילה כלל ע"ז  .לבקש

ע"ב  צט דף

åðéáøã àáéìà íéãâðúîäå  íéãéñçä ' çî øåàéá

ò"éæ éç  ùéà ïáä

.' îâ [à ìîòì  íãà ìë øæòìà  éáø  øîà

 ãìåé ìîòì  íãà éë  øîàðù àøáð

 ìîòì  íà àøáð  äô ìîòì  íà  òãåé  éðéà

åäéô åéìò óëà éë  øîåà àåäùë àøáð  äëàìî

 íà òãåé  éðéà ïééãòå àøáð äô ìîòì øîåà éåä

 àì øîåà àåäùë  äçéù ìîòì  íà äøåú ìîòì

 ìîòì  øîåà  éåä êéôî äæä  äøåúä øôñ ùåîé

.àøáð  äøåú של הפלא דברי  את  כאן  לציין יש

וז "ל, זו, גמ' על יהוידע בן בספרו חי איש  הבן  רבינו 

נ"ל  מלאכה. לעמל או  פה לעמל אם יודע ואיני 

ראשי יולד  לעמל אמרו, רשומות  דורשי כי  בס"ד 

ויש  ל'למד , מ'נת  ע'ל ל'למוד  הוא לעמ"ל תבות 

ל'עשות, מ'נת ע'ל ל'למוד ר "ת  לעמל דורשים

לכן  ממעשה, גדול תלמוד  סבר  דמר  בזה, ופליגי

לכן  גדול, מעשה סבר ומר  ללמד, מנת  על דורשים

אם  מדבריהם מקום ומכל לעשות, מנת על דורשים

מצוה, מעשה לידו ובאה לתלמידים תורה מלמד

ויעזוב  הלימוד  את המצוה תדחה ליה סבירא מר

לא  ליה סבירא ומר  המצוה, ויעשה התלמידים

פה  לעמל אם אמר  ולזה הלימוד , את  המצוה תדחה

או ללמד, מנת על דדרשינן בפה הלימוד שהוא

המצות עשיית של מלאכה הוא מלאכה לעמל

אכף  כי אומר  כשהוא לעשות, מנת  על דדרשינן 

הלימוד  דהיינו נברא פה לעמל אומר הוי  פיהו, עליו

דרשינן  זה ולפי בפה, שהוא לאחרים התורה של

ועדיין  ל'למד  מ'נת  ע'ל ל'למוד תבות  ראשי לעמל

פירוש  שיחה, לעמל או  תורה לעמל אם יודע איני

וגם  בפה, הוא התורה ולימוד  פיהו  אומר  הכתוב

ראשי לעמל נמי ודרשינן בפה, היא תפלה זו  שיחה

להתפלל, ר"ל ל'שיח מ'נת  ע'ל ל'למוד åðééäåתבות

 íéæðëùà úåòéã ïéá  ùéù ú÷åìçîä ïéðò

åðéáø ïåàâä ïîæá  íéãéñç  íéæðëùàì  íéùåøô

 ìàøùé éáø ãéñçä áøäå ì"æ àðìéååî  åäéìà

 ì"æ áåè íù ìòá החסידים אשכנזים דעת  דלפי ,

העקדה  פרשת מן התפלה כל שיתפללו צריך הוא

מפיהם  יוציא שלא גדולה בכונה לשבח עלינו  עד

צריכין  כך ידי שעל ואע"פ  כונה, בלי  אחת תיבה

בשלש  היום שעות רוב ויעבור ביותר  להאריך

דבר  אם כי התורה לעסק  זמן ישאר ולא תפלות,

התפלה, שיחת הוא העיקר  כי  בה, לן  לית  מועט

שלא  כדי  ממוצע בדרך  להתפלל הפרושים ודעת 

מרובה  זמן להם וישאר בתפלה, הרבה זמן  יאריכו 

הפרושים, כדעת  ומסיק  התורה, עסק בשביל

הוי מפיך , הזה התורה ספר ימוש  לא אומר  כשהוא

עכל"ק . נברא. תורה לעמל אומר 

 à"øâä  úèéùá íéôñåð  úåøå÷î

ïðéæçå [áתלמידי שלפי  הבא"ח מדברי

בכוונה  להתפלל יש  הבעש "ט

לא  שהוא כותב וע"ז  היום, רוב ואפילו גדולה

הרבה  זמן  להאריך שלא הגר"א ושיטת  כדברי

הרד "ל דברי את  לציין  יש וכן (בהקדמה בתפילה,

הזהר ) קדמות ארוכותלספרו כונות לכוין  שאין  ,

לכוין  ומותר  תורה, ביטול איסור משום בתפילה

אדם  לבן  התיבות  דאמירת הזמן  בכדי  רק  כוונות 

חבר  הגרי"א בדברי אשכחן  וכן דף רגיל, וצינה  (מגן 

ע"א) כוונותכ בתפלה לכוין  שאין הגר "א בשם

החיים הנפש  האריך  וכן  ב)העמוקות, שא"א (שער 

ממילא  בוריים, על הכוונות כל את בתפלה לכוין 

במחשבתו ויצייר המילות  פירוש את  רק  יכוין

כח  ידה על להוסיף  ולכין  באותיותיה התיבה אותה

עצמו [והגר "א וכו'. למעלה פרי שיעשה הקדושה

הכל  לכוין  יכול שהיה עד כ"כ  הכוונות  בכל בקי היה

אך  אדם, כל של ובזמן כסדר אמירה כדי  תוך

הנהיג  לא גבוהה במדרגה היו שלא לתלמידיו 



לנפשך  חכמה דעה לו 

כוונות  עם להתפלל מדרשו  בבית בזה מנהג (עיין 

הגר "א) תורת ].בספר 

'÷ä è" ùòáä éãéîìú  úâäðä áåùé

äðäå [â דעמל זו  בגמ' הנ"ל הבא"ח לביאור

התפילה, עמל על קאי  (ואשכחןשיחה

ה"ה  הק' הבעש"ט  מתלמידי א ' בדברי אף זה לפי'

קדושת  ח "א  צדיק  פרי זי"ע , מלובלין  צדוק ר ' הרה"ק

א) מאמר ע"ב,שבת כו דף  ברכות  בגמ' וכדאשכחן  ,

אלא  שיחה אין בשדה' לשוח יצחק  'ויצא הפסוק  על

היא  הגמ' דמסקנת  הבא"ח כותב הרי וכו ', תפילה

היות בתפילה להאריך שאין הגר"א, כדעת 

את בזה לציין  יש  אך תורה, לעמל נברא שהאדם

זי"ע ממוהרנ"ת  דאי ' ג -ד מה אות ה"ה ר"ח  )æé (הל '

_________________________

בחינה יז. שהיא  תפלה ויש להתורה, טפלה והיא מהתורה למטה שהוא תפלה יש תפלות , בחינות  שני יש כי שם, זל"ק
וכו '. ורפואה וחיים ובנים פרנסה דהינו צרכיו , על  שמתפללין תפלה יש כי מהתורה, גבה היא וגם ממש. התורה עם אחת
מתכון  ואינו גופו  צרכי על  שמתפלל  מי בודאי כי להתורה, וטפלה מהתורה למטה והיא שעה. חיי נקראת התפלה וזאת
אינה  בודאי התפלה זאת גופו , ולצרך  להנאתו  וכו' ומזוני חיי בני, יתברך  ה' לו שיתן מתפלל הוא רק התורה, בשביל  כלל 
בחינת  והיא רעות  תפלות אדם לכל  שיש לברכה זכרונו רבנו שכתב  רעות תפלות בחינת  והיא יתברך. ה' לפני חשובה
בכל  לאדם יתרון ומה עובר כצל  וימינו וריק הבל חיינו  ימי שכל  בחוש ונראה ידוע זה כי קרה. רחמנא אמחתרתא גנבא
ומרגליות  טובים אבנים ולא זהב  ולא כסף  לא לאדם לו מלוין ואין הכל  יקח  במותו לא וכו' כסף  כעפר יצבר ואם עמלו.
שמתפלל  מתפלתו יתברך לה' רוח הנחת ומה חיים. לו  למה האמתי, האחרון התכלית על מסתכל  שאינו  מי כן - ועל  וכו'.

וכו ' וממון פרנסה יתברך ה' לו  כלל,שיתן לפניו טובה אינו שמבקש מה שכל  ומבין יודע  יתברך וה' בטנו . תאות למלאות 
לצלן. רחמנא לרעתו , לבעליו שמור עשר בחינת  הוא שלו והעשירות  הפרנסה בודאי התכלית על  מסתכל  שאינו מאחר כי
תגר  קורא כאלו תפלות ועל  כלל. טובה אינה בודאי היא התורה קיום כונת בלי לבד  הגוף  לצרך  שהיא שהתפלה נמצא,
הגוף  לצרכי שהיא כזאת  מתפלה נחת יתברך לה' ואין וכו '. מזונא לן הב חיי, לן הב  הב, הב  ככלבין צווחין הקדוש, בזהר
לעשות  שיזכה כדי כונתו  וכל ומזונא חיי בני על שמתפלל דהינו התורה, קיום בשביל  בתפלתו מתכון המתפלל כשזה אם כי
כזאת, מתפלה רוח נחת יתברך לה' יש בודאי זה בשביל  באמת כונתו ואם באמת. ומצותיו  תורתו ולקים יתברך  רצונו
הגוף. צרכי בשביל  שהתפלה מאחר כי להתורה, וטפלה מהתורה למטה בודאי היא כזאת  תפלה כן - פי - על  - אף  אבל
להתפלה  ואין כנ"ל וכו' בקבר ומחר בכאן והיום וצרכיו  הגוף לו  למה כי כנ"ל, כלום אינה עצמה בפני זאת שהתפלה נמצא,
נמצא, התורה. קיום בשביל  הגוף צרכי על בתפלתו  שמתכון מה דהינו  התורה, ידי - על אם כי וקיום חיות שום הזאת 
התורה  את לקים שיוכל כדי הגוף  צרכי על מתפלל הוא רק התורה, הוא העקר כי להתורה, טפלה בודאי כזאת שתפלה

מהתורה: ולמטה להתורה טפלה היא כזאת  תפלה בודאי כן - ועל
מניחין  לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו ביותר, בה להאריך  שלא לברכה זכרונם רבותינו  הקפידו כזאת  תפלה ועל 
שעה, חיי היא הגוף צרכי בשביל כזאת  התפלה אבל התורה, שהוא עולם, חיי הוא העקר כי שעה. בחיי ועוסקין עולם חיי
בהטפל, ולהאריך  עולם, חיי שהוא העקר, להניח אין בודאי כן - ועל התורה. בשביל עולם חיי בשביל אותה  שצריכין רק
חס מות ירדות רגליה בבחינת תהיה שלא החיצונים, בה יתאחזו שלא גדולה שמירה צריך  כזאת  ותפלה שעה. חיי שהוא
להתאחז  אחרא הסטרא תוכל  בקל  התורה, בשביל  שכונתו רק הגוף של  הגשמיים צרכים על שמתפלל מאחר כי ושלום,
הוא  מלכות , בחינת  שהיא כשהתפלה, כן - ועל כנ "ל . פסולה תפלתו  שאז  בעצמו , הגוף  צרכי בשביל  כונתו  להטות בו 
בלא  כי עצמה, בפני פרצוף לה אין כי אליה, וטפלה להתורה דבוקה שהיא באחור, אחור בבחינת היא אזי זו, בבחינה
צריכה  כזו  תפלה כי כנ "ל , החיצונים יתאחזו שלא באחור אחור בבחינת להיות וצריכה כנ"ל. כלל ענין לה אין התורה

צרכי  בשביל  התפלה שכל מאחר מאד . מהחיצונים כנ"ל.שמירה התורה קיום בשביל שמכון רק הגוף ,
ועבודתו ד ' ליראת  לזכות  תפלותיו שכל דהינו  בעצמו, נשמתו  צרכי על  רק מתפלל  כשאדם היא השלמה התפלה עקר אבל
וכמו וכו '". חיי ימי כל ד ' בבית שבתי אבקש אותה ד ' מאת  שאלתי "אחת  השלום, עליו  המלך, דוד  שאמר כמו יתברך.
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שבת  במס' הגמ' דברי  ע"א)לגבי  י שהיה (דף 

שמניח  חברו לו  ואמר בתפילה שהאריך אמורא

מוהרנ"ת ומבאר שעה, בחיי  ועוסק  עולם חיי

בתפילה  כשמאריך רק שזהו שם מפירש "י ומדייק

במאריך  אך  הגשמית, ורפואתו פרנסתו על לבקש 

ג"כ  התפלה הרי התומ"צ קיום על לבקש  בתפילה

ומעשים  תשובה – תורה תכלית  ואדרבא עולם, חיי

התומ"צ  קיום על התפלה נחשבת וא"כ טובים,

ממנה ויותר  עצמה התורה התכלית כלימוד (שהיא

התורה) חילדלימוד אשת בבחי ' נוק'), – (תפילה 

בעלה ז "א)עטרת – את(תורה "ק  לציין יש  וכן  ,

האריה"ק  ע"ב דברי  כד דף  רוה"ק שעסק )çé(שער 

את לציין  יש  וכן  התורה"ק, כלימוד נחשב היחודים

הרב השו "ע ה"ה)דברי פ"ד  ת "ת  מצוות(הל' שקיום

תורה  תלמוד  ממצות גדולה בה' ולכן èéהדבקות  ,

בתפילה, שעות  ט' האריכו  הראשונים חסידים

כל  בתפילה שהאריכו הק ' הבעש"ט תלמידי  וא"כ 

פרנסה  על בבקשה האריכו  לא בודאי  היום,

האריכו וכן  רוחניות  בקשת על אלא ורפואה

מצות – התורה"ק  מצוות  בזה לקיים כדי  בתפילה

בגודל  האריכו וכן וכו ', בה' ודבקות  ויראה אהבה

כלימוד  תפלתם נחשבת ובזה ויחודים, כוונות 

_________________________

שם. עין דרקיע, בכותא ואנחיה לסלתאי ושקלית  חנה", בר בר "רבה מאמר על יד) בסימן לברכה זכרונו  רבנו  שכתוב
שזה  התורה, את לקים רק שמבקש מאחר התורה, קיום עקר היא כזאת  תפלה אדרבא, לתורה, טפלה אינה כזאת ותפלה
שהיא  התפלה, הינו תתהלל, היא ד' יראת אשה בחינת וזה המעשה. אלא העקר הוא המדרש לא כי התורה, שלמות עקר
התפלה  וזאת התפלה. שלמות  עקר זה כי תתהלל, היא יתברך , ליראתו לזכות ד ' יראת  בשביל כשהוא חיל , אשת  בחינת
אלא  העקר הוא המדרש לא כי התורה, את  לקים הוא התורה בלמוד  הכונה עקר כי ממנה, וגבה התורה עם שוה היא
בקומתם. שוים שניהם והתפלה שהתורה נמצא, התורה. את ולקים ד ' את  ליראה שמבקש בתפלתו כונתו וזהו המעשה.
בחינת  שהיא התפלה, דהינו  ד ', יראת  חכמה ראשית בחינת בעלה, עטרת חיל אשת  בבחינת  יותר, גבה התפלה גם ואף
כזאת  תפלה כי התורה. שהיא מהחכמה, למעלה הוא כי חכמה, ראשית היא היראה על  שמתפלל מה דהינו ד', יראת אשה
כי  כנ "ל , וכו' העקר הוא המדרש לא כי זאת, תפלה ידי - על  שזוכין  המעשה היא התורה עקר כי התורה, קיום עקר היא
יכולין  תפלה ידי - על  אבל  שמים, מיראת  חוץ כידוע , שמים שנקרא אנפין זעיר בחינת  התורה שהוא שמים, בידי הכל
שמים  ליראת  לזכות תפלות שכלו  השלום, עליו  המלך , דוד  שיסד  תהלים ספר כל בחינת  שזהו שמים, ליראת  לזכות

עכל "ק. וכו ' יתברך ולעבודתו

יום,יח. יעזבם אם גדול  נזק לו גורם הנה מליחדם, ונמנע הנודעים הייחודים לייחד  התחיל אשר האיש כי דע  גם שם, ז"ל
ואין  גדול התורה שעסק תאמר ואל ממנו  ויתרחקו יבדלו באדם להתדבק שרוצים הנשמות שאותם ויגרום יעזבוהו, יומים
ויחוד התורה עסק ונקרא העליונים, העולמות  מייחד  הוא כי התורה, מעסק גדול הוא הנז' הייחודים ענין כי לבטלו , ראוי
להמשיך לבד  כונתו תהיה שלא וצריך  היחוד, מן יחדל ולא לחוש אין היטב  הנשמות  בו  יתגלו  שלא ואע"פ  ביחד, הוא והכל 

ע"כ. העליונים. העולמות לתקן אלא היא הנשמה את  אליו

היויט. שלא עליהם אמרו לא וחביריו  רשב''י ואפילו שם, שהיא ז"ל  עשרה שמונה לתפלת אלא לתפלה מלימודם מפסיקין
שהן  אע ''פ  וערבית שחרית  ק''ש לברכות היו מפסיקין אבל  עולם חיי היא והתורה שעה לחיי ותחנונים רחמים בקשת
ואפילו למעלה כמ''ש לעשות מנת על שלא שלמד נמצא מפסיק אינו  שאם סופרים מדברי מצות לשאר וכן סופרים מדברי
אחת  ושעה יום שבכל  תפלות  משלש י''ח  תפלת בכל  שלימה אחת שעה שוהין היו  הראשונים שחסידים אמרו  י''ח בתפלת 
אף  תורה לביטול חוששין היו ולא ביום שעות ט' שוהין ונמצא תפלה כל  אחר שלימה אחת  ושעה תפלה כל  קודם שלימה
מגיעים  שהיו  עד אמיתית ודביקות עזה ואהבה ביראה ב ''ה הכל  לאדון דעתם מקשרים שהיו מפני כולם כנגד  תורה שתלמוד 

הגשמיות אליה להתפשטות וקודמת ''ת ת ממצות גדולה  היא ואהבה ביראה האמיתית הדביקות ראשית ומצות כמ''ש
ע"כ. ה'. יראת  חכמה



לנפשך  חכמה דעה לח

ממנה)התורה"ק  האדם (ויותר נברא כן  שעל

תפילה  הוא עבורו האדם נברא שלא שיחה' [ו 'עמל

מצוה  שהיא שאף  ורפואה, כפרנסה גשמיות לצורך

עבורה  האדם נברא ולא התכלית זו  אין מ"מ דאו',

בארוכה]. מוהרנ"ת  שם וכמש"כ 

 àäé è"ùòá éãéîìú êøã  ô"ò âäðúîä ïéðî

ò"åîù ãò  ú" åè úçðäî  äòù  ô"äëì

 ùéå [ã דרך ע"פ להתנהג שרוצה שמנין לידע

תפילתם  שהיתה הבעש "ט תלמידי 

שעה  לכה"פ שיהא להיות  צריך כנ"ל, באריכות 

שמו "ע, עד  טו"ת  חלק מהנחת החול  (ובימות 

כוונות  עם  שלוקח תפילין  להנחת יורד מהשעה 

דק') במקו"אכעשר  ביארנו וע"כ יעקב , (שארית 

ברכות) הוא עמ "ס  טו"ת  הנחת שזמן  שדעתינו

ירושלים אנשי  של הקדום בכף כמנהג (המובא 

סקי"ח) יח  סי' הנץ החיים  קודם שעה שהוא

לחומרות וברורים קדומים מקורות  [ואין  החמה,

בירושלים  האחרונים בדורות שהחמירו  הגדולים

הרמ"א שלשיטת  ובפרט טו "ת, זמן  (סי'לאחר 

לנה"חנח) כבר נחשב הנה"ח קודם (לפי'משעה

דוד) משיכיר הבית  לזמן כבר  שנחשב וכ "ש

בזמןלכו"ע, להחמיר שרוצה  למי אפשרות (ויש

בלי  להתפלל  שיתחיל דהלוחות, בזמן  טו"ת  הנחת 

לפ ויניחם לפני טו"ת  דק ' חמישים  – שאמר  ברוך  ני

העקדה הנה"ח) פר ' להתחיל אפשר ועי"ז ,[

במתינות ולהתפלל הנה"ח לפני דק ' כחמישים

שלהתפלל  קר "ש, וברכות ופסוד "ז קרבנות

[ובאמת הבעש"ט, דרך כלל אינו במהירות

אי ' הריב"ש  טז )בצוואת אות  קה"ת על (בדפו'

קודם  מתפלל היה התפילה שרוב הבעש "ט רבינו 

התארכה ëהנה"ח  פעמים שהרבה והיינו  ,

אך  משעה, יותר הרבה הבעש "ט אצל התפילה

מתחילת שעה יהא שלכה"פ  להנהיג יש כנ"ל

שמו"ע]. עד  התפילה

 êøòá åðééä  ç" äðä ïîæã  íé÷ñåô  ë" åë

ïëå [ä שאשכחן הנץ, תפילת בענין לידע יש

הרמב"ם מקיצי בתשובת (בהוצאת 

(469 עמ' תשך שנת  הנץ נרדמים  של הזמן  שדיוק 

דעת על שמתקבל מה כפי  אלא מחויב, אינו  החמה

פוסקים  בכו"כ אשכחן וכן  הזמן, אותו  כפי  המתפלל

הנה"ח  ברגע בדיוק  להיות  א"צ ותיקין  שתפילת 

דבי תנא [בספר הנה"ח, בזמן  בערך שיהא די אלא

דהבא"ח רבו  מאני  הר"א מהרה"ק  (בסופו אליהו 

(3 הערה פ"ב  יעקב בית ק"ק מכת"ימנהגי בתשובה

ז "ל הטוב הרי "ח להרב הבא"ח)שכתב ,(ה"ה

היינו הנה"ח, קודם דק ' כמה להתפלל היה שמנהגו

בתשובתו שם וכתב בערך , היינו  דנה"ח דס "ל

יוצאת  מתי השמש על המסתכלים (כפי שאלו

_________________________

שמע,כ . לקריאת קרוב  עד  התפלה רוב  יהיה דהיינו, החמה, הנץ קודם בחורף  בין בקיץ בין התפלה להיות  יזהר שם, ז"ל 
וסימנך  בנקל] [הדינין לבטל  יכולין עדיין אז כי ממערב, מזרח כרחוק הנץ לאחר הנץ קודם בין והחילוק הנץ, (תהלים קודם

השמש יט) כשכבר כלומר מחימתו, אלא מחמתו תקרי אל  מחמתו, נסתר ואין וכו' כגבור  ישיש מחופתו יוצא כחתן והוא ,
הוא, גדול  כי בעיניך , קטן זה דבר יהא אל  כן על חמה, ממלאכי הבאים מהדינים נסתר אין אזי הארץ על שםיצא ובעל

ביחיד . מתפלל היה  מנין לו היה  שלא עת כשהיה  ולפעמים זה, על גדול מדקדק היה ע"כ.ז "ל
אברהם אשל ס"א)ובס' פט  סי' או"ח זי"ע מבוטשאטש קדושים דעת  בעל מוהר"ר (מהרב בשם שכתבו  מה לשונו, וזה כתב

לזה רמז וכתבו  בתפלה, החמה הנץ עד  להמתין שלא קפידא ע "ה טוב שם בעל  וירא)ישראל  הארץ (בפ' על  יצא השמש
להקדים  נכון מקום מכל  השמש, אחר דווקא להתפלל כתב  וישלח פ' הקדוש שבזוהר גם הנה כידוע , צוערה בא ולוט 

שם הקדוש בזוהר שכתב  וכמו היום, אור וקודם החמה, נץ קודם ע "א)בעותין קעח השמש (דף  הנ "ל  אזהרה כוונת וזו ,
להתעצל  שלא וכן כידוע, התפלה דקודם ובעותין השחר, בברכות אז להתחיל החמה נץ אחר עד  להתרשל שלא וכו', יצא

עכ"ל. וכו ' החמה נץ קודם מלקום



סנהדרין - הש"ס לט ביאורי

המנהג ) וכן שהיה ח"ו , השמש  אל כמתפלל נראה

והנהגות  דינים בספר טז )אי ' אות בשם (פ "ד

התפילה  את לצמצם שרגילים מה בזה"ל, החזו"א

ליה  ניחא הוי לא הנה"ח את לכוין  כדי השעון  לפי

תפלתו עושה כעין שזה ואמר בזה, ז"ל [להחזו"א]

שאיחר  מפרש  להגרח"ק שיחה ובדרך עכ"ל. קבע.

מובא וכן  דק', וג' ז "ל )ב' מחתנו ישראל קדוש (בספר

לפני דק ' כעשר שהתפלל זי"ע סאלי  הבבא על

הנה"ח  לפני  להקדים ראוי אין שלדידן  אלא הנה"ח,

אך  בדיעבד, רק שתפילתו חשש יהא שלא כדי 

ג"כ  שס "ל סאלי הבאבא מהנהגת  ללמוד  אפשר

כנ"ל]. בערך הוא שהנה"ח

,ùîùä úàéöé ìò ìëúñäì  ì-à  úéá âäðî

äìéôúá úçà  äðåë  äçåã ïéà æ"ëáå

 íðîàå [å היה א-ל בית שמנהג לציין  יש  בכ"ז 

מתי לבדוק הגג על אדם לשלוח

תיכף  ביהמ"ד  באי כל נעמדים והיו  השמש יוצאת 

על  קפידא של סוד יש ואמנם השמש, יציאת  ברגע

כלל  [ובדרך א-ל, בית כמנהג הנה"ח, נקודת

דברי ע"פ  זה בסוד  לנהוג משתדל הריני בשמח"ת

זי "ע מפארשיסחא בונים ר' בספרי הרבי  (כמובא

גור ) אתאדמו"רי מתקן בציבור  שמח"ת שתפילת

השנה]. ימות  כל של התפילות  כל

æ"ëáå,א-ל בית ממקובלי  פארירא הר"א כותב

שהקפידו א-ל בית חכמי  לשיטת  שאף

כונה  שום לבטל אין  מ"מ הנה"ח, רגע על כ"כ 

בבית התפילה מתחילים היו  וע"כ הנץ, רגע מחמת 

כל  את  שיספיקו  כדי הנה"ח, קודם שעה א-ל

לבטל  לא מאוחר להתחיל אירע אם אך הכוונות ,

הנה"ח. מעלת בגלל אחת כונה אף 

òâø úîçî øåáéöä úìéôúì åúìéôú úîã÷ä

 õðä

 éáâìå [æ א-ל בית  כמנהג שנוהגים אלו

יום  בכל שמו "ע לעמוד  שמקפידים

שהבעל  במנין  נמצא אם הרי הנה"ח, ברגע

כך  על מקפיד אין  הנ "ל )תפילה הפוסקים  (כריבוי

באופן  הנה"ח ברגע לשמו"ע לעמוד  עצתו הרי

לכל יראה ולא יבלוט בקולשלא יכריז שלא (כגון 

ישראל ') גאל ה ' אתה  ד'ברוך  בכוונתסיום ויאריך  ,

שפתי שיש תפתח''אדנ"י הכוונות בסידור  (עי'

כוונות) ריבוי זה כולם בפסוק  שיעמדו עד  ,

תפילה  עמהם יתפלל ואז שמו "ע ויתחילו 

במ"ב דאשכחן וכעין  סקל "ה)בציבור, סו (סי'

לא  תפתח שפתי א' של מועטת דבהקדמה

הקדמה. חשיב

óàå הציבור מקודם שמו "ע להתחיל רוצה אם

להתפלל  שרוצה מוצדקת סיבה מחמת 

ובכוונה לשמוע במתינות הציבור עם  (ולגמור

וכו') בפסק "ת קדושה 190)עיין  הערה צ  שמביא (סי'

במקדים  איסור בכך שליתא שס "ל פוסקים מהרבה

לבזות כוונתו  שאין דניכר  הציבור קודם תפלתו

הצבירו, עם מתפלל מתפלתו וחלק הציבור, את 

להתחיל  שמקדים אע"פ  בציבור תפילה הוי  ושפיר

א'לפניהם בברכה  שלו אריכות עיקר אם (וכ"ש

הציבור עם  ומשתוה הכוונות , עיקר  ששם בשמו"ע ,

עם  כהתפלל  נחשב שפיר  יותר  שבזה  א' בברכה

.הציבור )

êàאדם הנה"ח)סתם רגע על  תמיד  מקפיד (שאין

הש"ץ  לפני  התפלה תחילת  יקדים שלא עדיף

איסור  של לחשש  יכנס שלא כדי הציבור ולפני 

בשו "ע כמובא הציבור לפני תפילתו צ מקדים (סי'

הגר"א ס "י) בשם 35 בהערה בזה דרשו  במ"ב [עיין 

כה) אות החדש רב  תפילת(מעשה לצורך  שאפי'

שלימות לצאת בכדי  וכן  זה], איסור קיים ותיקין 

הפמ"ג שכ' בציבור סק"ב)תפילה א "א  קט שזהו(סי'

כל  עם יחד שמו"ע כשמתחיל לכתחילה הידור 

מקאמרנא  הרה"ק  דעת לציין  יש וכן הציבור,

'כולם  בזה"ל, שכתב ס "ה צ סי ' הטהור, בשלחנו

להתפלל יחד ìéçúäì יעמדו   íéã÷äì  øåñàå

'ïè÷ òâø  åìéôà øåáéöä íãå÷ ììôúäì. ע"כ
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בהנה"ח, שהתפללו  אלו אף  הבעש "ט תלמידי ורוב

הנה"ח רגע על דגש  הניחו לא (וכמובא בכ"ז 

הנ "ל ) הק' אריכותמהבעש"ט  על דגש הניחו אלא ,

בכוונה. התפילה
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שלומך  סוכת עלינו ופרוס

 à ÷ìç

øòùáכניסת כי מבואר ע"א. ס"ט דף הכוונות 

רישא  בתוך  דאו "א דל' המקיפין מוחין

ולהדחות לירד  דאימא ליסוד  גורמים היו דז "א

נתמעט  היה ועי "ז  הנה"י , למקום החג"ת  ממקום

גדול  גירעון שזה מה ורחל, יעקב עמידת מקום

אלא  הזיווג שאין  שבת בליל עתה בפרט אצלם,

לצדדין  דאימא יסוד מחיצות  נפרסים ולכן  בהם,

נפרסים  הנה"י למקום למטה ירדו אשר  ותחת 

הם  נשארים ועי"ז דז "א, גופא לצדדי  ונמשכים

נתמעט  ולא לנה"י יורדים ואינם בחג"ת במקומם

יעו "ר . עמידת  מקום

 äðä המוחין כניסת  בעניין שנסתפק לרח"ו מצינו 

ועלייה  גידול גורם זה האם שבת בליל דל'

כמו ממקומו  למעלה ויעלה רגליו יעקור  שעי"ז לז"א

הרש "ש  מד' ביארנו שכבר (ואף מוחין  כניסת  בכל

הוא  כן  מ"מ כפשטן  אלו עקירות  שאין  ע"ד ח' בדף 

כזו הסתכלות יש  הרש"ש  לפי וגם רח"ו לשון  לפי

אמרינן  אי שנסתפק ע"א ס "ד בדף והוא ואכ "מ).

שירדו או "ד  המוחין, אלו לקבל כדי ז"א שיעלה

לומר  דא"א וכתב יעלה, לא והוא לראשו ויכנסו 

דאין  וקי"ל שבת בליל לז"א עליה יש  דא"כ שיעלה

וע"כ  בלבד . לנוק' אלא שבת בליל לז"א עליה שום

באים  המוחין אלא עולה הז "א דאין  רח"ו הסיק

חזר  ע"ג ס"ז  בדף  אמנם במקומו. לראשו  ויורדים

המקיפין , למקום ועולה מתגדל ז "א שראש וכתב

נשארים  שלו  דהחג"ת עולה, אינו  שגופו אלא

במקומם.

øàåáî דצלם דל' המקיפין לקבל זו  דעלייה א"כ 

הרגילים. העליות מכללי  ומחולקת  שונה

שעולה  זמן דבכל ע"א ח' בדף  לרש "ש מצינו דהנה

ממקומו עולה מאו"א או  משיסו "ת מוחין לקבל ז"א

שתחתיו, והעולמות  שעליו , העולמות וכל הוא

מאי וצ"ב ממקומו , ועולה נעקר ז"א אין כאן ואילו 

עליה. גורמת  המוחין קבלת שאין הכא שנא

ì" éå הז"א עולה כאשר  דדוקא בזה הביאור 

המוחין  צל"ם כל שמקבל שלמה במדרגה

הכא  משא"כ אצלו, עליה נחשב אז שעליו , מפרצוף 

י "ל  המ' ללא בלבד ול' דצ' מוחין אלא קיבל שלא

דעתדעדיין  היה הכי  ומשום לעליה, נחשב אי"ז

עולה  הז"א שאין  דנחשב ס"ד , בדף  - בתחילה רח"ו

למקומו, ובאין יורדין שהמוחין ורק  כלל ממקומו 

נגדל  ז "א שראש רח"ו מסקנת וס"ט ס "ז בדף  אמנם

עולה. אינו  שגופו אלא ועולה,

 äðäå ע"ב נ"ב בדף חכם' ה'תורת  לרבינו מצינו

לקבל  הז "א שעולה ועליה עליה דבכל שס "ל

עליה  כמו זה נחשב מועטת בעליה ואף  מוחין

וכל  הוא ממקומו  ז"א ועולה שנעקר  גמורה

זו סוגיא בענין  והביא ועליו , שתחתיו העולמות 

כי "דע בזה"ל: שכתב המבו "ש  לשון את דו'פרוס '

בכל  כי שוים, והגדלות והיניק העיבור ימי  כל לא

וגדל  הולך למדריגה ממדריגה ז"א נעתק מהם זמן 

מוחין  ידי שעל דאףבהתגדלות  משמע מעט" מעט

הביא  כן  ועולה, ממקומו  הז"א נעתק כבר  מועטין

כן . להוכיח הרב בדברי מקומות  מעוד  התו"ח

כבר  המוחין  של חלקית בכניסה דאף  א"כ  מבואר 

ותחתיו. שעליו העולמות ולכל לז"א לעלייה נחשב

כניסת את  לראות איך הסתכלויות  ב' לנו שיש הרי

הראש  רק רח"ו  פשט לפי שבת, בליל דל' המוחין



לנפשך  חכמה דעה מב 

אמנם  העלומות, ולכל דז "א גופו  לכל גידול ואין גדל

ועקירה  עליה הרי "ז  המבו "ש  לשון  ע"פ  התו"ח לפי

לז "א. גמורה

 ùéå ומשתלבים נכונות  ההבנות  ב' דבאמת לומר

משתמשים  אנו  מתי  לידע שיש  אלא כאחד

מקום  יש  ובזה וכדלהלן, ההגדרות , מן  אחת  בכל

נדחין  דל' המוחין  שבכניסת רח"ו מש "כ להבין 

צריך  והיה ממקומם, למטה דצ' המוחין  ויורדים

ותמה  לנה"י . שבחג"ת ממקומו  לירד  דאימא היסוד 

כניסת דלצורך רח"ו  מש"כ  "דלפי וז"ל: היפ "ש בזה

ראש  למעלה ועולה מתגדל ז "א של ראשו כבר  הל'

למה  זו  ודחיה המקיפין  את  בתוכו ומלביש ומקבל

ליישב  ונדחק עכ"ל. ידיים" רחבת  והמקום

יכלו ולא זה את זה סותרים והפנימיים שהמקיפין 

העקודים  בשער שמצינו  ע"ד יחדיו , לשבת

זה  ומבטשים מכים והמקיפין  הפנמיים שהמוחין 

עיין  אמנם יחד. לעמוד  יכולים אינם וה"נ זה, את 

דבריו. שדחה ששון בשמן

éôìå התו "ח עפ"ד  דהנה הענין להבין יש האמור

הל' בכניסת  הרי לז"א גמורה עליה שיש 

חב"ד  קנו  ומעתה הל' למקום ז"א של ראשו נתגדל

החב"ד  למקום החג"ת עלו  וכמ"כ חדש, מקום דז "א

מקומם  וזה הישן , חג"ת למקום הנה"י  וכן הישן

דצלם  שהצ' ערכין, לשינוי  גורם וזה מעתה.

פנימיים  למוחין ונחשב דז "א גופו בתוך  המתפשט

כפי נה"י חג"ת  בחב"ד  מתפשט הוא אצלו ,

עומדים  שהחב"ד  דהיינו החדש , מקומם הגדרת 

במקום  והחג"ת הל', מקיפי  קודם שהיו במקום

מקום  ואילו החג"ת, במקום והנה"י הקודם, החב"ד

ענין  פירוש  שזהו  בשם, עולה אינו הישן  הנה"י 

ולפי"ז  במק"א. שביארנו  כמו מקום, בכל עקירה

שמקומו דאימא יסוד  שגם לכאו ' להיות  צריך  היה

שליש  הת"תעד  במקום יהיה הו  אף  דז "א, ת "ת

החדש .

 íðîà לא שעדין דכיון  לומר  יש גיסא מאידך

לא  עדיין דצל"ם דמ' המוחין גם נכנסו 

שעדיין  כלומר  חדש , כצ' להחשב הצל"ם כל נהפכו 

בכמה  כמבואר  לפנימיים המקיפים נהפכו  לא

הופכים  שלם צל"ם כניסת  שבגמר מקומות

נכנסו שלא עתה אמנם פנימיים, להיות  המקיפין

עליהם, מקיף  שם עדיין  בלבד  דל' מוחין אלא

עדיין  דז "א האמיתיים דהמוחין א"כ נמצא

אשר  דאימא יסוד וכן  עומדים, הם הקודם במקומם

למקום  עלתה לא דז "א המוחין  עומדים בתוכו

החדש .

 äàøðå על מסתכלים שאנו חידוש יש  שכאן

הנראות הסתכלויות בב' ז"א של מצבו 

של  וגופו  הכלים לגבי  גיסא מחד זו , את זו  כסותרות 

חדש  מקום וקונה כעולה אותו רואים אנו ז"א,

המוחין  לגבי  אמנם המבו"ש, בשם התו"ח כדברי

מחשיבים  אנו  דאימא יסוד  בתוך  הנמצאים דז "א

מ' שחסר כיון  חדשים מוחין די באו אל שעדיין כמי

שבתוכו דאימא יסוד  את  רואים אנו  וע"כ דצלם,

במקומו שעומד  כמי חו "ג חו"ב דז "א המוחין

ממקומם  עלו  לא דז "א שחב"ד  אמרינן  וע"כ  הקודם,

לגביהם  נחשבים אינם דצל"ם דל' והמקיפין הקודם

בעלמא. מקיפין  כמוחין  אלא

àöîð וקנה עלה הז"א של שגופו שאף לפי"ז

דאימא  היסוד מקום מכל חדש, מקום

דאימא  דיסוד  מעתה לן יוצא עלה, לא שבתוכו 

ת "ת, בשליש ויסתיים החב"ד  במקום שיעמוד תחת

הנה"י, בשליש ומסתיים החג"ת  במקום הוא עומד 

מחמת מקומם שמתקצר  ורחל ליעקב גורם וזה

מן  ויניקתם בהיות  דאימא, יסוד  תחת  עומדים שהם

הם  גם ע"כ דאימא מיסוד  להם הבאים המוחין

ובזה  דאימא. יסוד מקום ע"פ  מקומם קובעים

ודו "ק . היפ"ש  קושיית נתיישב

æ"òå למשוך שלום, סוכת ופרוס של ההלכה באה

שירדו תחת  לצדדים היסוד  מחיצות את

אנו דז "א הנה"י הלכות שמצד בזה והטעם למטה,

ראוי ומעתה ממקומו לגמרי ז"א שעלה מתחשבים

החג"ת במקום שהוא חדש  מקום להם לקנות  לנה"י 
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לרשותם  להיכנס  דאימא ליסוד ראוי ואין  הישן,

יסוד  מחיצות  את פורסים כן  ומחמת ומקומם,

בחג"ת וישארו הנה"י למקום ירדו שלא דאימא

לבד .

 á ÷ìç

 úåððåáúää éëøã ãâðë àîéàã ãåñé  úñéøô .à

' ä  úãåáòá

øòù מבואר ופרוס. בענין  ע"א. ס"ט דף  הכונות

דאימא, יסוד התרחבות  יש שבת  בליל כי

לפי הגשמי המשל בהפשטת  ענינו  לבאר ויש

ספירת עילאה אימא הנה ה', עבודת לדרכי  הנוגע

ה', ביחוד  ההתבוננות עבודת  כנגד  היא הבינה

וגבורות, דחסדים עיטרא נמצא דאימא יסוד ובתוך 

לצורך  אף  והגבורות  בלבד  ז"א לצורך  החסדים

והיינו דז"א, בדעת הוא דאימא יסוד  ומקום הנוק ',

של  הראוי  באופן להיות  צריכה שההתבוננות 

אהבה  ממנה להוליד שיבוא עד בזה דעתו העמקת

ב'תניא' כמבואר  מוהרא"ס àויראה שהאריך כמו

אינו אם בחסידות  ומתבונן  המעין דאף  בהקדמותיו

מן  הוא רחוק עדיין ויראה אהבה מזה להוליד  בא

בכדי הוא אביך ' אלוקי את  'דע עניין  דכל התכלית,

שמתוך  איך ולחפש  לבקש  וצריך  ל'ועבדהו ' שיביא

באהבה  קונו את  לעבוד יבוא וההתבוננות הלימוד

.áויראה 

ø"åîãàäå בקונטרס מחב"ד  האמצעי

שצריך  האריך  שלו ההתפעלות 

התפעלות לא אלוקית, התפעלות בנפשו לקבוע

מסר  זה עניין  שעל וכתב בשר, חיי של חיצונית

זה  עניין  ללמד  ה'תניא' בעל האדמו"ר נפשו 

חיצונית בהתפעלות  להסתפק  שלא לתלמידיו ,

לידי לבוא יכול בתוה"ק  ומתבונן  שהלומד גרידא,

ריבוי התורה, חידושי  מעצם עצומה שמחה

הקבלה  בלימוד וכן  והקיפם, עומקם הידיעות 

את ומבין הקדושים שמות  ריבוי  בזיכרונו שאוחז

שבהם, הגימטריות  חישובי ודרכי העניינים מהלך

בלבד , הטבעית  הנפש  שמחת  היא זה כל אמנם

להגיע  בכדי להיות  צריך ועבודה הלימוד ותכלית 

אלוקינו ה' לנו נתת פניך באור כי אלוקית, לחיות 

חיים, מלך  פני מאור החצובה חיים תורת

דביקות מתוך להיות  צריכה והשמחה ההתפעלות

ואף  ה'. וקירבת בתורה האלוקית  הנפש 

הנפש  עבודת את גם וקירב בזה הקיל שמוהרא"ס 

וכניסה  שער  של בגדר היה זה כל הטבעית,

המדמה  נפש  כוח דרך עובר שהפתח ה', לעבודת 

יניח  שאח"כ היא התכלית אמנם הטבעית,

פנימית להתפעלות דרכו  ויאחז  זו התפעלות

מלמעלה  מתפשטת הוא שלבסוף ובוודאי אלוקית.

ורק  האדם, של והטבעית  הבהמית לנפש עד  למטה

_________________________

חוה"א. את  ידע  "והאדם מלשון הוא "והדעת פ"ג: ד)בסוף דעתו(תהלים שמקשר והתחברות, התקשרות  לשון והוא ,
ונבון  חכם שהוא מי אף  כי דעתו. מסיח  ואינו  הוא, ברוך סוף אין בגדולת בחוזק מחשבתו  ויתקע  מאוד , וחזק אמיץ בקשר
ואהבה  יראה בנפשו יוליד  לא ובהתמדה, בחוזק מחשבתו  ויתקע  דעתו יקשר לא אם הנה הוא, ברוך סוף אין בגדולת 
ויראה  וענפיה אהבה פירוש, וגבורה, חסד  כולל  והוא וחיותן. המדות  קיום הוא הדעת  כן ועל  שוא. דמיונות  אם כי אמיתית,

וענפיה".

גם ב. כן כמו סוד, דרוש רמז פשט  לבושין בארבע הוא התורה גוף "וכאשר : ג' אות  פ"ז ח"ב  העבודה' ב'יסוד [ראה
'מה  וזהו  ולהבינו, בדברים להטעימו יכולו  שאינו מה הסוד ועיקר ליראיו , ה' סוד  כתיב ע"כ אלו , לבושין ד' בו יש הסוד
כמו הדברים יודעים הם גם כי שמים הירא על  תמהים אדם שבני ר"ל , אדם', בני נגד  כו' ליראיך צפנת אשר טובך  רב 
בזה.] עוד שם ועיין ה' את  וידעת באמונה לי וארשתיך  כמאה"כ ההכרה ניתנה אליו  כי מתפעל , והוא מתפעלים ואינם הוא



לנפשך  חכמה דעה מד

ראוי אין הבהמית הנפש מן  מתחיל  שכאשר 

בזה. להישאר

ùéå על רומז  הז"א מדת  דהנה בזה עוד  להוסיף 

הבינ  ומדת  ההתבוננות,אותיות , על ה

כוח  של שילוב על מורה בז "א דאימא יסוד  וכניסת 

או אופנים ב' בזה ויש האותיות, בתוך  ההתבוננות

שבת ליל ע"ד  או וארוך צר שהיסוד החול ימות  ע"ד

הדברים, בביאור  קצת  להרחיב ויש  רחב, שהיסוד

לעסוק  שיכולים האדם בני  רוב אצל מוצא אתה

ושינון , שקידה של באופן  התורה לימוד  בעבודת 

עניין  שזה התורה, תיבות אמירת של בריבוי

הוא  עדיין  אמנם תורה, בחי' שהוא בז"א הדבקות

והתבוננות, העמקה בלא דאימא, מוחין  בלא

ע"ד  בקיצור  או דרכים ב' יש  המוחין  כניסת  ובדרך 

לידי מיד  ולבא לתרץ להקשות  התוס' לימוד

שיסוד  החול, דימות המוחין דרך  על וזה מסקנא,

דאימא  יסוד ע"ד בהתרחבות  או  וארוך . צר  דאימא

מחב"ד  שהאדמו"ר ע"ד  שבת , בליל שמתרחב

שלומדים  שהגם לאנשיו  מוכיח היה זצ"ל הריי "צ

זה  אין העיון , בעומק  ארוכים חסידות  מאמרי

בהם  ולהרחיב שורות  כמה לקחת אלא העיקר,

הדעת העמקת  ידי על שהוא באריכות ההתבוננות

מרחיבו ואח"כ  כראוי, שמבינו  עד  אלוקי בשכל

קודם  ומתפעל המתבונן כמו  אותיות, בריבוי

זה  ענין הוא מוצא התפלה בעת  ואח"כ  התפלה,

אצלו מקבלת  שהשיג שההשגה ותיבה, ענין בכל

התפלה, אותיות של כלים בריבוי  ומתלבשת חיות 

בעצמו, ענין לאותו שונים ואופנים גוונים וריבוי 

הקשרים  ריבוי  מחמת  עצומה שמחה לו באה ועי"ז

חיות תענוג ומתמלא זה, לעניין  בנפשו שנקשר 

תענוג  על שמורה דבינה, ה'יסוד' עניין שזה קודש ,

ההתבוננות. מן  הנולדת והתקשרות 

ìéìáå יסוד התרחבות  של מיוחד חידוש  יש  שבת 

למטה  ומתפשט יורד  ואינו  למעלה דאימא

נחשב  כלל שבדרך  [ואף  החול כבימות צר  באופן

עסקינן  הכא אבא, יסוד  לגבי  כרחב דאימא יסוד 

נחשב  הא ולגבי  ז"א, רחב בכל שבת  בליל ביחס 

הרה"ק  של דרכו  היא האחד  ה' עובדי כצר ] בחול

רב  זמן  אחד  בדיבור להעמיק זיע"א וזה â מקליסק

בימות שהוא ע"ד  דאימא היסוד ענין על מרמז 

בדבר  ההתבוננות  העמקת שהוא וארוך , צר החול

ענין  כל של ומחיקה הדעת  הסחת  של באופן  אחד,

דאימא  יסוד להרחיב צריך שבת בליל אמנם זולתו.

ההתבוננות דרכי  ע"ד ההתבוננות , ריבוי  שהוא

לריבוי דווקא הכוונה אין  אמנם חב"ד, חסידות  של

אלא  פרטים, ריבוי של בהתפשטות הלימוד

ע"ד  מקום, בכל עצמו העניין  אותו  את  שימצא

של  עניין  איזה בחיות ותופש  מחשבתו  שהמעמיק

תיבות בכל אותו  למצוא יכול אלוקית, השגה

לאותו וכלים אותיות  של ריבוי לו  ויש  התפילה,

עצמו. עניין

 éðô  ìò  úáù ìéìá  ìçøå á÷òé ãåçé  úìòî .á

ìåçáù ø" åòé ãåçé

øàåáî הייחוד שבת  בליל כי  הכוונות בשער 

ב' שיש אלא בחול, כמו  ורחל ביעקב

לעיל  מבואר  האחד, לחול, שבת ליל בין  חילוקים

בהוד , ורחל בנצח עומד יעקב בחול כי  ע"א ס' בדף 

שבת בליל משא"כ  היסוד, על גם עומדים ואינם

ע"ד  הוא זה חילוק וביאור  הנה"י . כל על שעמדים

דביחוד  הגופני , ליחוד דנשיקין  יחוד בין החילוק

מתפשט  ואינו לבד ורעותא במחשבה הוא הנשיקין

תוספת יש גופני  ביחוד משא"כ  ממש, פועל לידי 

עד "ז  למטה. עד ומתפשט יורד שהייחוד מעלה

_________________________

היינוג. נ"ע ממזריטש המגיד  הרב  אדמו"ר אצל  בהיותנו  ורעי אנכי "והנה ל"ז: מכתב  הארץ' ב 'פרי מכתבו  כמובא
עד וטהרה בקדושה אותו שומרים והיינו  דיינו, זה אחד דיבור לשמוע  אלא באנו  לא אם כי רב , זמן אחד בדבר מסתפקים

שנית ". דיבור בא עת



שלומך  סוכת עלינו מהופרוס

יורד  ואינו לבד  והוד  בנצח הייחוד החול בימות 

בפועל, הייחוד  מקום ששם היסוד  עד  ומתפשט

והחילוק  ושלם. גמור שהייחוד  שבת  בליל משא"כ 

יעקב  מקבלים שבחול זה, בדרוש  מבואר השני

דאימא  יסוד מדופני  הבוקעים גבורות ריבוי ורחל

ובוקעים  דז"א, גופא בתוך  ומתפשטים ויורדים

גבורות של ריבוי  שיש נמצא אליהם, ויוצאים

ע"י שבת בליל משא"כ  בייחוד , המשתתפים

ירדו שלא החוצץ מסך נעשה דאימא יסוד  פריסת 

בכוח  נפעל שהייחוד נמצא למטה, הגבורות

הייחוד . על גבורות  ריבוי  השפעת ואין החסדים

ùéå ע"ש הוא שבת  ליל דהנה זה, ענין לבאר 

"זה  ע"א ס"ד  בדף  כמבואר  המלכות, מידת

סוד  הוא לילה כי  בלילה, ושמור ביום זכור  ענין  סוד

יעקב  כי  ונודע עלייתה". זמן  הוא אז  כי הנקבה

ע"כ  לז"א, ביחס  נוק ' נחשבים הם שניהם ורחל

ורחל  דיעקב הייחוד שייעשה צריך  שבת בליל

ותיקונה. עלייתה זמן הוא שאז מושלם, באופן

העולמות ובריאת  הצמצום עניין כל כי נודע והנה

שיבואר  כפי המלכות מעלת  לגלות  בכדי תכליתן

המלכות ניתקנת  שבת  בליל עתה והנה להלן,

הגמור  התיקון דרך על הבא' עולם 'מעין של באופן

מרמזים  שבת בליל הנעשים התיקונים ענייני וכל

וכפי לבא לעתיד  שיעשה השלם התיקון על

שיבואר .

ìù 'éðà'ä  úåëìîä  úãéî  äìâúî úáù ìéìá .â

 àøåáä

äðäã י "א דף חיים בעץ כתוב הצמצום במהות

מנא  בא פר ' בזוהר דאיתא ע"ד שהוא ע"ד

דאיהו  נשאר é'בעיגולא הצמצום שאחר והיינו  ,

שנשאר  הרשימו  שהוא החלל בתוך  יו"ד אות כעיין 

שהביא  ה' אות  בהגוב"י  שכתב וכמו האור, מן

כי "ונעל"ד  השמ"ש : של כת "י מספר רח"ו  לשון

נשאר  הדין העלם שורש  שהוא האמצעי  הנקודה

אל  ונתצמצם נסתלק החסד  ואור  במקומו, שם

בבחינת נשארת היא האמצעית והנקודה הצדדים,

חסד  בלחי יחידה בהיותה ואז  נתפס... שאינו אויר

אור  חזר ואח"כ ונתהוו , הכלים שם נתגשמו  אז

העולמות " ושאר  א"ק  בחי' ונעשה לתוכם החסד 

החלל  בתוך  נשאר הצמצום שאחר מבואר  עכ"ל.

הדין . שורש  שהוא הראשון  האור מן רשימו

לגלות כדי הצמצום מטרת כל היה שזה ובאמת

המלכות מידת  את לגלות  כלומר  הדין , שורש את 

שם: בע"ח כמ"ש  סוף . באין ונעלמת גנוזה שהייתה

כדי הדינים שורש  לגלות  הוא הזה הצמצום "ענין 

נקרא  ההוא וכוח בעולמות אח"כ  הדין  מדת  לתת

כתב  וכן קורדינותא". חיטי כמו  דקרדינותא בוצינא

עי "ש . ע"ב א' דף במבו"ש באורך 

äðäå הבורא של 'אני ' בחינת  היא המלכות מידת

'אני "וזהו  פ "א: סוף שמ"ב בע"ח כמ"ש

והוא  ראשון הוא הכתר  כי אחרון' ואני  ראשון 

של  מלכות בבחי' כי אנ"י, והוא אי "ן  והוא אחרון,

שהוא  אנ"י ונקרא אחרון הוא בו  אשר מאציל

שהוא  בו  אשר  הנאצלים שורש ובבחינת  המלכות ,

שהוא  אי"ן ונקרא הראשון  הוא כתר  בחינת

הוא  הבורא של ה'אני' עניין והנה אני". אותיות 

מידותיו עניין  שהוא הנבראים כלפי מציאותו גילוי 

שורש  בהעלם וגנוז נעוץ ושם הבורא, של

לגלות בכדי  הצמצום, תכלית  היה וזה המקבלים,

בריש  כמבואר הנבראים כלפי ושמותיו מידותיו

ה'אני ' היה הצמצום קודם בתחילה והנה חיים. עץ

הגבול  כוח בגדר  יתברך  באורו  גנוז  הבורא של

סוף  'מציאותãשבאין  ובגדר  הראשונים, כלשון -

_________________________

בהם ד . שדיברו לשונות  לתפוס הורשנו  מקום מכל סוף , אין באור השגה לנו  ואין כלל, ביה תפיסה מחשבה שלית ואף 
"דייק  הרמ"ז בשם ע "ג י"א לדף  בהגוב "י וכמ"ש בלבד  באורו  אלא כלל בעצמותו מדברים אנו  שאין גם ומה הראשונים,
הדברים  כל כך  להחיותו הגוף בכל  מתפשטת אורה רק מקום מחזקת שאינה הנשמה כדרך  והוא  עצמותו  לאפוקי 'אורו '



לנפשך  חכמה דעה מו 

הגבול  מציאות  הייתה ולא במציאות ', שאינה

החסד  אור  את  וסילק שצמצם עד  כלל, ניכרת

גבול, הבלתי  כוח שהם עליונות הט"ס שהוא

כוח  הגבול, כוח ונתגלה לבדה המלכות  ונשארה

הבור  של שהם ה'אני' איך  הבורא מידות  שהוא א,

התורה  קיום ידי  על ואח"כ מידה. לפי משוערים

סוף  אין  האור  קו את  וממשיכים שבים והמצוות

חוזרת ואז  הפנוי , והחלל הצמצום מקום לתוך

להיות כבתחילה סוף  לאין ולהתבטל לשוב המלכות 

בתחילת חיים' ה'עץ בלשון  כמבואר 'אין' בבחי '

אותיות ד' בן  שהוא הגדול השם הנה "כי  הספר

וקיומו הנצחית  הוויותו הוראות  על כן נקרא הוי"ה

קיום  ובזמן הבריאה טרם ויהיה הוה היה לעד

äéäù הבריאה äî ìà  åëôäúä éøçàå ובלשון ."

ומזדככים  עולים והפרצופים שהעולמות  הרש "ש

כמ"ש  במאציל' ש 'נדבק  עד מדרגה אחר מדרגה

ע"ב  י "ג .äבדף 

íðîà כל ללא שהייתה למה שתחזור הכוונה אין

תהיה  שלא מעלה ותוספת שינוי 

מה  דא"כ  כבתחילה, כלל ניכרת  מציאותה

אלא  העולמות , ובריאת  הצמצום מכל התועלת 

ובזה  כחדא', ואין 'אני  בגדר  תהיה שאז  הכוונה

אף  דהיינו סוף, אין  באור קישוט תוספת  נעשה

מקום  מכל 'אני ' בגדר קיימת  מציאותה שתהיה

בין  הזה הייחוד  [ובגדר  'אין', בגדר ותתבטל תשוב

ואי האנושי השכל מתפיסת למעלה הוא לאין אני 

על  והנה מתכונתו ]. על להבינו עליו  לעמוד  אפשר

כאשר  הנפרד , ''אני' עד  העולמות השתלשלות ידי 

הם  נעשים עי "ז  אין, לגדר  ולהתבטל לעלות חוזרים

הבורא  של ה'אני' מציאות את  לגלות  כלי בגדר 

את מגלה ה'אני' וגילוי עוז , וביתר שאת ביתר

הבורא, של העצמי  אורו  את  ר"ל הגמור ה'אין '

עוז , וביתר  שאת  ביתר  לבורא הגמור  הביטול והוא

כוח  ידי על כי  ל"ו  בפרק  התניא בעל שכתב מה וזה

אור  השפעת שהם שבגשמיות  והמצוות  התורה

עוז  ה' בצדיקם יתקיים עי"ז הגבול, לתוך  הא"ס

לעתיד  לראות  ועוז כוח בהם שינתן יתן, לעמו 

קודם  היה שלא מה בתחתונים יתברך כבודו  בגילוי 

ה'תניא'å לכן  בעל כוונת שאין  להעיר  שיש  אלא .

_________________________

בדרך נקטו שהראשונים אלא כלל, ביה תפיסה מחשבה לית באורו שגם ובאמת עכ"ל. מעצמותו " המתפשט  באור הם האלו 
אלו . לשונות משל 

בה ה. שהיו  ממה עליונה יותר למדרגה ונכנסים ועולים מעולה יותר בירור ההיא בעת נבררים אתמול של "הבירורים
לשבוע  ליום מיום עולים כי העולמות בכל  נעשה עד"ז וכן יותר, ומזדככים יותר אחת מדריגה המאציל  אל ומתקרבים
נשלמה  יום שבכל עד העליון המאציל  עד  ליובל ומיובל ליובל ומשמטה לשמטה ומשנה לשנה ומחדש לחדש ומשבוע

ו תיקון ולהזדכך להתתקן המאציל  אל הסמוכה  אחת  במאציל "מדריגה ונדבק שלם זיכוך

ולהם ו. הואיל  העליונים עולמות  בשביל אינו למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות  השתלשלות תכלית "והנה שם: וז"ל 
ס"א  אתכפיא כד  ית' לפניו  רוח  נחת להיות  ית ' ברצונו  עלה שכך התחתון, עו "הז הוא התכלית אלא ית ' פניו  מאור ירידה
ויתרון  עז ויתר שאת ביתר כולו עוה"ז כל  של והס"א החשך  במקום ב"ה סוף אין ה' אור שיאיר לנהורא חשוכא ואתהפך 
שלא  ב"ה א"ס  אור ומעלימים המסתירים פנים והסתר לבושים ע "י שם שמאיר עליונים בעולמות  מהארתו החשך  מן אור
שכרם  לקבל בצדיקים כח נותן שהקב "ה וכמארז"ל וכח  עוז שנקר' התורה את לישראל  הקב"ה נתן ולזה במציאות . יבטלו 
שלא  [פי' מוריך עוד יכנף  ולא כדכתיב לבוש שום בלי לעתיד  הנגלה ה' באור ממש במציאות יתבטלו שלא לבא לעתיד 
לאור  השמש עוד  לך יהיה לא וכתיב וגו ' יראו  בעין עין כי וכתיב  מוריך את  רואות  עיניך  והיו ולבוש] בכנף ממך  יתכסה
עולם  בריאות  ושלימות  תכלית  הם המתים כשיחיו  ובפרט המשיח  שימות  ונודע וגו'. עולם לאור לך  יהיה ה' כי וגו' יומם

הגהה מתחילתו: נברא שלכך  ז "ל)הזה מהאר"י תורה בלקוטי כמ "ש  השביעי באלף  עיקרו שכר היה (וקבלת כבר וגם :
בראיה  ממש הראת  מלבדו עוד אין האלהים הוא ה' כי לדעת  הראת אתה כדכתי' תורה מתן בשעת  זה מעין לעולמים
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כפי העוה"ז  מציאות בתוך יתברך  אורו שיתגלה

בגשמיותה לעניינו עתה מי שנראית שיש (כמו

ח "ו) בזה , תזדכך שטעה  הגשמית  שהמציאות אלא

כשיושלמו "כי  ב' בדף הרש"ש  כמ"ש  ותתעלה

עבדי ישכיל הנה נאמר אז הבירורים כל להתברר

נמלחו כעשן השמים ואז  מאד, וגבה ונשא ירום

תבלה". כבגד והארץ

àöîðאת לגלות  בכדי הצמצום תכלית  שכל

אני לא אמנם 'אני ' בבחי' המלכות

המשכת שנשלמה קודם עתה שהוא כמו  הנפרד

הבורא, של אני אלא הפנוי , החלל לתוך א"ס  האור 

אלוקיכם. ה' אנכי 

äðäåהאצילות עולם של הכתר  ספירת  כי נודע

וכתב  אנפין, ואריך  יומין  לעתיק  נחלק

סוף  דאין  מלכות בגדר  היא יומין  דעתיק האר"י

הנאצלים  שורש  הוא אנפין ואריך  'אני', ובבחי'

כי פעמים, כמה נתבאר  וכבר 'אין ', בשם ונקרא

שורש  שהיא יומין , בעתיק שורשה הבינה ספירת 

היא  ובשורשה מתערין , דינים מני' הנפרד לאני 

וספירת הבורא, של ה'אני' במידת נעוצה

הביטול  ענין שהיא אנפין באריך  שורשה החכמה

שהמוחין  שבת בליל כן על  'אין'. בבחי ' לבורא

עתה  הבינה, ספירת שמאיר  דשיסו "ת ל' שבהם

התנוצצות שהיא המלכות מידת של הזמן הוא

השבת ביום משא"כ הבורא, של ה'אני ' מתיקון

'אין' בבחי ' עיקרו  אז החכמה מספירת שהמוחין 

ממעלת כ"כ  גילוי  אז ואין  לבורא, הביטול

המלכות.

äðäå בליל הוא המלכות גילוי של הזמן עיקר 

הוא  והייחוד עלייתה, עיקר  שאז  שבת 

בחי ' 'אני ' שבבחי' השכינה היא רחל ורחל, ביעקב

גדלה  ובזה 'אין', בבחי' שהיא לאה משא"כ  נפש ,

שבת שבמוסף דאף השבת, יום על שבת ליל מעלת 

קדושת עיקר שזה עילאין  באו "א ונוק ' ז"א עולים

למדרגת 'קודש' לבחי' המלכות  שעולה השבת,

'אין ', בבחי ' העבודה עיקר אז  אמנם חכמה,

בליל  משא"כ בא"ס, בטלה המלכות  איך מתגלה

מעין  של הזמן  עיקר אז ביעו"ר שהיחוד שבת

משיח, של מאורו התנוצצות  לבא, דלעתיד 

תישאר  אמנם בא"ס להיכלל המלכות שתחזור

כחדא. ואין  אני של באופן  'אני' בבחי '

 ë"àùî ,ãøôðä 'éðà' ì ìåôéì  äðëñ  ùé ìåçá .ã

 úáù  ìéìá

íâäå,ורחל ביעקב הוא הייחוד החול בימות שאף

של  מרוחו  התנוצצות  יש אז  שגם נמצא

בנצח  דאיהו  בשלמות  היחוד אין  אמנם משיח

גם  ומה היסוד , עד השפעה ואין  בהוד  ואיהי 

ג"כ  זו  ומסיבה גבורות , ריבוי  מתוך  נעשה שהייחוד

הגבורות מתרבים שכאשר וכן  עונג, בלא הייחוד 

אף  וע"כ הנפרד, ל'אני ' אחיזה מקום שיש גרמא דין

מכל  המלכות  עניין מתגלה יעו"ר של יחוד  שבכל

של  התיקון מעין בזה אין החול בימות  מקום

העולמות שמזדככים שבת  בליל משא"כ לעתיד,

עבודות וכמה כמה ועושים ממדרגתן, ועולים

קודש  בין  להבדיל נוגה קליפת תיקון  של בער"ש 

שלא  שלום סוכת פריסת  של התיקון  ונעשה לחול,

_________________________

אנכי  יוצא הדבור את  ושומעין למזרח מסתכלים רז"ל  ופי' הנשמע  את רואים הקולות את  רואים העם וכל  כדכתיב  חושיית 
ית' רצונו גילוי מפני והיינו  כו' עמהון מיניה מליל דלא אתר דלית  בתיקונים וכדפי' ולמטה ולמעלה רוחות  לארבע  וכן כו '.
נתת  פניך  באור כי כמ"ש כלל פנים הסתר שם ואין וחכמתו ית ' רצונו  פנימית שהיא התורה כללות שהן הדברות בעשרת 
להן  הקב"ה שהחזירה אלא כו' נשמתן פרחה דיבור כל שעל  כמארז"ל  ממש במציאות בטלים היו ולכן חיים תורת לנו
שאח "כ  רק כו' מחייהו  תורה טל בתורה העוסק כל  כמארז"ל עוז שנקרא תורה טל  והוא המתים את  בו להחיות שעתיד בטל 
שיאיר  ה' אור גילוי לקבל  ויוכלו  והעולם הגוף גשמיות  יזדכך שאז הימין קץ עת עד  והעולם הם ונתגשמו החטא גרם

עכ"ל. עוז". שנקראת  התורה ע"י לישראל 



לנפשך  חכמה דעה מח

שלם  והיחוד הקדוש , בייחוד  לגבורות אחיזה תהיה

של  גילוי  יש  אז  בייחוד , ומנוחה עונג ויש היסוד, עד

ותעלה  ה' את דעה הארץ שתימלא דלעתיד  מעין 

פינה. לראש  המלכות

 äðäå'מל מוחין  הז "א מקבל שבת  בליל כי  נודע

מקבל  'נשמת' בתפלת ש"ק  וביום דישסו "ת

האר "י עפ "ד במקו"א מבואר  וכבר דישסו"ת . מ'

ויחידה, חיה בחינות  הם אלו  מקיפין  ב' כי  והרש"ש 

דישסו"ת החכמה בחי' הוא שבת  בליל כי  נמצא

נודע  והנה דישסו"ת , הכתר  בחי ' הוא שבת וביום

מקבלת המלכות כי נמצא ברתא, יסד  אבא כי

נוספת סיבה זהו ע"כ  אשר דאבא, ממוחין השפע

עדין  אמנם שבת . בליל המלכות מדרגת לשלימות

ביום  תהיה שהיא האמתית החכמה מדרגת  אי "ז 

בלבד  דישסו"ת  חכמה אלא מוסף , בתפילת ש"ק 

שע"י הנולד  את הרואה חכם איזהו  בבחי ' והוא

בנועם  לחזות  למרחוק  להביט אפשר  זו  חכמה

לבא  לעתיד  שתשתלם איך וגדלותה השכינה

אין . אני בגדר סוף  באין ותיכלל

 úòã ãöî  úåððåáúä ìò  äøåî êñîä  úñéøô .ä

 ïåéìò

íðîà מרחוק" בגדר להיות צריכה זו  הסתכלות

מוחשית, השגה של אופן לא לי", נראה ה'

'דעת בבחי' המושג מן שלמעלה במה כמביט אלא

הסוכה, של בסכך  הנרמז הדעת בחינת ע"ד עליון',

ע"ד  הם שלום' סוכת  'ופרוס שכוונות האר"י כמ"ש 

פפירש  מאיר  שרבי  כך  כדי  עד הסוכה, סכך עניין

לשבת מצוה אין מדוע ג' אות  בהגוב"י  תמה

של  בסודן נכלל ג"כ וזה עי "ש . שבת  בליל בסוכה

ואין  למעלה דאימא יסוד  לפרוס שיש  דברים

דאימא  יסוד דעניין למטה, ולהורידו להמשיכו

להוריד  אין  שבת  בליל ועתה התבוננות , על מורה

המושג  תחתון' 'דעת  בבחי ' למטה ההתבוננות

בגדר  עתה להתבונן  לנו  דאסור  הנברא, יבשכל

שלו ההשגה שכוח כיון לעתיד, המלכות  תיקון

של  בחטא ליפול ונוכל כראוי , מזוכך  אינו  עדיין 

ה'אני ' להרגשת  וחשיבות  מקום לתת  הגשמה

יעקב  קומת מיעוט של הפגם עצמו וזה הנפרד,

זה  אשר  ביחוד, גבורות  ריבוי  של ושיתוף ורחל

חובה  כן על הראשון . אדם של החטא היה עצמו 

להשאיר  למעלה, דאימא יסוד  את להעלות  עלינו

מושג, באינו  אמונה של בגדר  ההתבוננות  את 

והשגתנו, מדעתנו  שלמעלה למה ביטול של באופן

ב'אין' ובטל נכלל ה'אני ' איך מרחוק ולהביט לחזות 

אחיזה  מקום כל לתת שלא כחדא, ואין  אני  בגדר 

הנפרד . ל'אני '

äæå צלתה להיות  הסוכה שצריכה מה עניין מה

לראות מצוה שיש  אף מחמתה, מרובה

שמנצנץ  העליון האור על מורה שזה הכוכבים

מכל  דורותיכם. ידעו למען – מקיף באופן  ומאיר

ההשגה  למקום למטה זה אור להמשיך  אין מקום

השבירה  סיבת  זה אשר אור, ריבוי של באופן

ישיבת עבודת  דרך כל כן על חושך, לריבוי  ומביא

דהיינו מקיפין , מוחין של באופן  היא הסוכה

שנראה  עצמו , האדם מעיני אף נעלם שהשכל

בכל  דירתו כדרך עניינו  כל ועושה ויושן כאוכל

הזה, במקום אלוקים שיש שיודע הגם השנה, ימות 

שאי כך כל גבוה דעת זה הרי ידעתי. לא ואנוכי אך

בכל  מסתכל שהוא והגם בידיעתו . לאחזו אפשר

הכוכבים  ורואה עליו כנפיה הפורסת השכינה עת 

בכך  ומכיר  יודע הוא אמנם המסך, מן  שלמעלה

מן  למעלה – המסך מן שלמעלה במה שמסתכל

הלולב  עבודת כמו  ואי"ז עליון '. 'דעת  בגדר המושג

ואוחז  שמשיג התחתון עבודת  בכוח בהדיא שמכיר 

עד  וממשיכו עלמין  כל הממלא האלוקי  האור  את 

העולם. רוחות  שבכל השכינה למקום

,íãâðëå , úøöò éðéîùã ãåçéá  úåâøã éðù .å

. úîùðá úáù  íåéå , úáù ìéì

øòùáå דחג זיווג כי כתב ע"א קד דף הכוונות

עצרת ובשמיני  בו"ק הוא הסוכות
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ו ' בתוך  נכללים אלף דאות  יודין  שתי  באופן  ביסוד 

כתב æ שבאלף  ע"ג צ"א דף הכוונות  בשער  והנה ,

חיצוניות ניתקן עצרת  ושמיני  סוכות  עד  מר"ה כי

העולמות, פנימיות  ושבועות  ובפסח העולמות ,

בדברי  מבואר אמנם ע"ג ל"ג דף בנה"ש הרש"ש 

דכלולת הכוללים זו"ן של יחוד עצרת בשמיני שיש

מחג  גבוה יותר עצרת  שמיני ובזה חודש, הי "ב כל

בשעה"כ  למש "כ סותר  שאי "ז  ונראה השבועות,

שבתוך  המבואר  ע"פ והוא דחיצוניות , הייחוד שאז 

וי "ל  פנימי, היותר  הפנימיות ונעלם נגנז החיצוניות 

ו ' באות  האלף  של היודין בהתכללות גם נרמז  שזה

נשארת העולמות חיצוניות של היחוד שמצד  שבו,

כל  של הפנימי  הייחוד מצד אמנם בשלימותה, הו '

שמצינו ע"ד הו ' בקיעת של מהלך יש השנה

חלקים, לב' הא' של הו' שנחלק  האכילה בכוונת

רבי המקובל הגה"צ נפשי  ידיד אלו  בסודות והאריך 

חג  בענין  בספרו  שליט"א ארלנגר משה יצחק 

הקדמונים  המקובלים דברי  ע"פ השבועות

שתחת החלק מתגלה האלף של ה'ואו ' שבבקיעת

הא', בתוך ונעלם הגנוז סוף  אין  אור בחי' הכתב

הייחוד  כאשר  עצרת בשמיני  דדוקא י"ל דרכנו ולפי 

בתוכו נגנז  המלכות  בחי' העולמות  בחיצוניות הוא

י "ל  ועד"ז  דא"ס. העליונה המלכות סוד  בהעלם

דליל  בנשמת, שבת ליום שבת ליל שבין  החילוק

דחיצוניות היחוד הסוכות חג ע"ד הוא שבת

ביום  אמנם דל', במקיף  עומדין  דעדיין  העולמות ,

גילוי הרי"ז המ' מקיף  הז"א שמקבל ב'נשמת' שבת

שבליל  שמצאנו ע"ד  המלכות , פנימיות של

של  סתומה מ' לאות  רומז  שהמקוה שבועות

תיקון  בתיקו "ז  באריכות  כמבואר  המשרה לםרבה

המ' בקיעת  של מהלך מצינו  אמנם לח. דף  י "ט

מ' האות  שנבקע המשרה לםרבה של סתומה

שבתוכו הוולד הולדת  המ'çלצורך  שבקיעת וי "ל ,

הוא  שאז  עצרת שמיני של הפנימי ביחוד  נעשה

האור  בגילוי  הא' של הווין בקיעת  ע"ד  הלידה, עת 

בזיווג  שיש  המדרגות ב' וכעיין  שבתוכו . סוף  אין 

ש"ק , של מהדרגות  ב' הם כך  עצרת  שמיני  יום של

הוא  שבת דליל בנשמת . שבת  ויום שבת ליל

בו, הגנוז הפנימיות  מתגלה שבת  וביום בחיצוניות 

סוף . דאין מלכות סוד  שהוא

 ìòå,למקום והודאה שבח כולה 'נשמת' תפלת כן

עמידת ששם ההוד  ספירת כלל שבדרך

ואין  בנצח נכלל שההוד כ "כ, גילוי  לה אין המלכות 

בהוד  שעמידתה המלכות  שאין ידו, על תיקונו 

בנצח, שמקומו  ז "א מכוח אלא להתקיים יכולה

כהיום  להשיגה אפשר אי  בבורא השמחה שעבודת

יתברך  רצונו ונסתר נעלם שעדיין  בשלימות,

ונגלה, נראה האמתי הטוב ואין לבריותיו , להיטיב

עבודת ידי על אלא ה' בעבודת לעמוד  אפשר  ואי

הביטו כוח ידי  על וכן והמלחמה, הנשפע הניצחון ל

שמאל, קו  על משפיע ימין  שהקו  הנצח, מספירת 

אמנם  בלילות , באמונתך להחזיק אפשר ומכוחו

ליום  שיר מזמור הבא, עולם מעין  מתגלה ש "ק ביום

שיש  עליון, לשמך ולזמר לה' להודות טוב השבת

וביום  בחיצוניות עדיין  שבת  בליל למלכות , עליה

_________________________

כל ז. בו  שנכללו  אחר היסוד בבחי' הוא עצרת  חג ח' זווג אבל בלבד ו "ק בסוד  הזווג הוא אז הסוכות חג ימי ז' כי ודע 
א' דאות  גדפוי שהם הו "ק כי ו' בחי' נעשה הזווג בעת  כי א' באות תצוה בפ' בס "ה מ"ש וז"ס  ו' נקרא היסוד ולכן הו"ק

ני  ואין שבאלף ו' תוך  ונכללין ומתטמרין שבה יודין תרין סוד הם א'כזה יום הוא עצרת ח ' ולכן לבדה ו' אות רק אז כרת
קצוות: ז' בסוד ימים ז' הם וסוכות  פסח  אבל  עצמו  בפני חג היותו עם בלבד 

המשרה ח. לםרבה של ם' כזה סתומה ס' צורתם יהיו יחד  וכשתחברם דלתות וב ' צירים ב' יש פ"ג של "ה בע "ח כמבואר
סתומה  מ' צורת הוא אז בתוכה הוא והולד  סתומה היא שלה היסוד נקודת  וכאשר הולד יצירת  של יום מ' סוד הם ואלו

משם. יוצא הולד ואז נפתחין סתומה ם' צורת  ונעשו בזו  זו  דבוקות שהיו דלתות  הב' ואותן רחמה נפתח וכשיולדת 



לנפשך  חכמה דעה נ 

הנשמה  כל ועי "ז  ב'פנימיות ', אף  בנשמת ש"ק 

שמתגלה  המלכות תיקון  שלמות שהוא י "ה, תהלל

אמנם  ה'אין ', בתוך  נכלל שהוא שהוא איך ה'אני '

אך  לעת "ל, עד  יהיה לא בשלמות  שהגילוי כמובן

מרחוק  של באופן בזה להתבונן  אפשר כבר עתה

לי. נראה ה'

 ãøôðä 'éðà' ä ú÷çøä - úáù áøò úãåáò .æ

 äðäåמאחיזת פחד יש ה'אני ' גילוי של מקום בכל

אני להיות  ה'אני' שנשתלשל החיצונים,

של  עבודות  הרבה יש  שבת בערב כן על הנפרד,

שלא  שבת' 'תחום בסוד הקלי ', מן  והבדלה הרחקה

חכמה, אין יראה אין  ואם הקודש, למקום יתקרבו 

אי החיצונים מן והפחד  היראה מקדימין  אין  אם

הוא  קודש  כל קודש, שבת לקדושת לזכות אפשר

שהוא  לולב, בנטילת  מצינו  עד "ז וכן בחכמה,

להיזהר  שיש  אני ', בחי' תתאה, היחודא עבודת 

שמרבים  כיון  דייקא, ה'סוכה' בתוך  הלולב ליטול

המקיפין  האורות  מן שמירה צריך  ה'אני' בעבודת 

הקידוש  בעת שבת  בליל עד "ז וכן הסוכה. של

שלא  וישמעל עשיו  קליפת  להכניע שמכוונים

המחלוקת מן  הזהירות הקדוש, ביחוד  יתאחזו

יחוד  שבת קבלת בעת ה'שלום' ועבודת  בער"ש ,

שבבחי ' הנשמות כאחד  שיתקשרו  ויה"ו, אה"י 

זה  שכל החסדים, שבבחי' הנשמות עם הדינים

בעת הנפרד לאני אחיזה כל יהיה שלא הכנות 

יתערב  שלא בש "ק, הגאולה אור מגילוי התנוצצות

בשמחתנו. זר

äðäå'ש'חנוכה בעש "ט תלמידי  בספרי  èאיתא

ומתגלה  עצרת  שמיני  של הייחוד  גמר הוא

למשיחי, נר  ערכתי בבחי ' הגנוז האור  מן הארה בו 

בנהר  המובאר  האר"י בדרוש  המבואר  ע"פ וי"ל

ביצים  י "א משקלו שיהיה צריך  "השמן מ' דף  שלום

י"א, שמספרם הקלי ' בתוך  שקוע היה זה שהוד

י "ג  הוא ביצה אדנ"י, א"ל שהוא צ"ז עולה בצה

שערות, י "ו מספרם מהדרהמים אחד כל דרהמים

הויות, ח' שהם שעורות  ושמונה מאתיים הכל שהם

שברישא  מ' באים שהם אותיות  ל"ב בהם שיש

לשניים, חלוקה הא' של הוא"ו פירוש, דעתיקא,

מבואר  עכ "ל. למטה". וי "ו למעלה י "ו והם

מן  ונעשה א' האות  בקיעת עניין  מגלה שבחנוכה

שרומז  שם כמבואר הויות  ח' של אותיות  ל"ב הא'

כדברינו והוא חנוכה, נרות  של השמן  למשקל

שמיני של היחוד  אור  מגילוי המשך  הוא שחנוכה

הא' שבקיעת  משיח, של מאורו  והתנוצצות עצרה

ה'אני ' כוח ידי  על שמתגלה א"ס האור לגילוי מרמז 

בחנוכה, ה'הוד ' תיקון סוד וזה המלכות . של

בהוד , העומדת המלכות של כוחה אז  שמתגלה

יש  שאז ולהלל, להודות  חנוכה ימי שמונת  וקבעו 

של  שגדול האור שמתנוצץ ההודאה כוח את 

ויתכללו שידבקו  לבריותיו  להיטיב הבריאה תכלית

ואין . אני  בסוד  עמו

 â ÷ìç

 úåøåáâä éáâìå íéãñçä éáâì ñåøôå éðå÷éú .à

 à"æã

øàåáî תיקונים כמה ס "ט דף הכוונות בשער 

יסוד  פריסת  ע"י  שבת  בליל הנעשים

את להבין  ובכדי  דז"א, גופא רוחב בכל דאימא

בסידור  הכל' 'קונה בכוונות לעיין  יש  שעה"כ  דברי 

וג' ב' דרוש  כ "ה שער חיים בעץ ומקורו הרש "ש

כי נודע הנה בקצרה: נקודות  כמה ונביא עי "ש .

ת "ת, שליש עד דז"א בחזה מקומו דאימא יסוד 

ע"י והנה ז"א, של וגבורות  חסדים נמצאים ובתוכו 

חסד  ספירות לשניים, ז"א נחלק  דאימא יסוד 

יסוד  בתוך מכוסים דת"ת  עליון ושליש  וגבורה

והוד  ונצח התחתונים ת"ת  שלישי  וב' דאימא,

עומדים  בתחילה והנה דאימא, ליסוד  מחוץ מגולים

_________________________

החנוכה ט. ימי פרוס קודם תשע "ח כסליו בחודש  נאמר השיעור
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באופן  דאימא, יסוד  בתוך  והגבורות  החסדים כל

והגבורות היסוד לפי קרוב למטה שהחסדים

המגולים, החסדים קודם יוצאים ואח"כ  למעלה,

יוצאים  אחריהם ומיד  היסוד , עד  במרוצה ויורדים

את ממתיקים והחסדים דז"א, ליסוד ג"כ הה"ג כל

החסד  גבורת  את ממתיקים בירידתן הגבורות,

הנצח  גבורת את ובעלייתן ת "ת, ושליש והגבורה

באור  המגולים החסדים עולים עוד ת "ת, וב"ש  והוד

את ומגדילים דאימא יסוד לתוך  ונכנסים חוזר

ואח"כ  אותם, ומכפילים ששם הסתומים החסדים

ע"כ . דז "א. חב"ד  את להגדיל אלו חסדים עולים

äðäå שלום סוכת  דפריסת  בתיקון שעה"כ  דברי

דאימא יסוד  שנפרס  שבת , ועולה בליל

תיקונים  כמה בזה יש דז"א. גופו רוחב בכל לעמוד 

נחלקים  הם ככלי  באופן אמנם בשעה"כ , כמבואר

הגבורות לגבי שייך אחד תיקון  חלקים, לשני

שקודם  בזמן דהיינו דאימא, יסוד  בתוך העומדים

שעדיין  דז "א גופא בתוך החו "ג להתפשטות 

נדלקות והם דאימא יסוד  בתוך הגבורות  עומדים

לאחר  גם זה ענין שייך  וכן  חומם, ומתחזק שם

החסדים, ע"י  והמתקתם דז "א בגופא התפשטותם

היסוד  מפי היוצאות  שהגבורות בשעה"כ  כמבואר

וצר  דק הוא הפה אותו כי מועט, דבר אלא אינם

בתוך  למעלה לעולם נשארו הגבורות  ועיקר מאוד ,

בוקעים  הם הגבורות ריבוי  ומחמת דאימא, יסוד 

דז"א  גופא בתוך  ויורדים דאימא, יסוד מחיצת  את 

מן  למטה העומדים ורחל יעקב של מקומם כנגד 

דז"א  גופא מחיצת את בוקעים ושוב היסוד ,

ומבואר  שם. העומדים ורחל ביעקב ופוגעים

ומקבלים  פב"פ  שם עומדים ורחל יעקב כי  בשע"כ 

גדול  חיסרון  בא ומזה החזקות , הגבורות  שפע את 

ואכן  קשות, גבורות  אותם בכוח יהיה שזיווגם להם

נעשה  שבת בליל עתה אמנם החול, בימות  הוא כן 

דאימא  יסוד שנפרס  ופרוס , באמירת  לזה תיקון

את ומעכב המרחב כל את  ותופס דז "א גופא בתוך

את בוקעים ואינם לרדת , יוכלו  של הגבורות

רחב  מקום שם להם שיש  כיון היסוד מחיצת

הקודם. בשיעור כ"ז  כמבואר  בשעה"כ. כמבואר

äðäåבאמירת הוא המסך  פריסת  שזמן אע"פ 

ורחל, יעקב נבנו  לא שעדיין הכל, קונה

העתיד , שם על הוא זה שתיקון  הש "ש כתב

יהיה  לא בפב"פ , ויעמדו רחל יעקב יבנו שכאשר 

היחוד  על הגבורות  ריבוי השפעת של חיסרון  להם

אחד.. תיקון  הוא זה כל שלהם.

ãåò שהוא שעה"כ  בהמשך  המבואר תיקון יש

ומתפשטים  היורדים החסדים לגבי  נוגע

כמבואר  החסדים התפשטות  לעת  השייך  בז"א

המגולים  החסדים שיורדים הכל' 'קונה בכוונת

לב' הם נחלקים חוזר , באור  לעלות וחוזרים ליסוד 

מקיף  והשני דאימא יסוד בתוך  נכנס האחד חלקים,

"והנה  ע"ב: ס"ט בדף כמבואר דאימא. ליסוד מוץ

כי נודע הנה כי  והוא אחר תיקון  בחי ' עתה עוד  יש 

דאימא  היסוד  מן  ומתפשטים החסדים כשיורדים

לעלות כשחוזרים כך ואחר  דז "א, היסוד  עד

כנודע, ז"א את להגדיל כדי  למעלה ממטה הארתם

לב' מתחלקים למעלה ממטה בעלייתם הם הנה

תוך  ליכנס  שחוזר מה היא האחת הבחי ' בחי ',

מגדילים  הם ועי"כ מבפנים, דאימא עצמו היסוד 

בפנים... שם העומדים הסתומים החסדים לאותם

מתפשט  אשר הארה של החלק  היא הב' הבחי '

שיש  החלל באותו דאימא יסוד לצדדי מחוץ ועולה

מאירים  הם גם ועי"כ דז"א לגופא דאי ' היסוד בין 

יסוד  שבתוך  הסתומים בחסדים גדולה הארה

זו ובחי ' מתחברות הנז' בחי' ששני באופן  דאימא

זו ובחי' פנים מצד  הסתומים בחסדים מאירה

ביחד  שתיהן ידי ועל חיצון  מצד בהם מאירה

ז "א. נגדל ועי "כ  הנז' החסדים את ומאירין מגדילין ,

 ãåñé ò÷áð íéãñçã î" åàäå ô" åàä éãé ìò .á

 àîéàã

 äàøðå בסידור הרש "ש לדברי  המקור שמכאן

"להעלות שכתב: הכל' 'קונה בכוונת



לנפשך  חכמה דעה נב 

הנזכרים החסדים ת"ת אור ושליש והוד הנצח (חסדי

המגולים) החסדים העליונים – לחסדים דז "א, מיסוד 

דז "א, שבחזה דאימא יסוד  שבתוך  (או"פדחג"ת 

דאימא , היסוד  ע "ג שלהם  ואו"מ היסוד לתוך שלהם

דאימא) היסוד  נבקע  החסדים ועי"כ מתרבים ועי"כ

שכתב  במה והנה ונכפלים". דחג"ת  הנזכרים

נהר' ה'עלי ע"ז כתב דאימא יסוד  שנבקע הרש "ש

בדברי נזכרה שלא עושה, זו  מה זו  "בקיעה נ"א דף 

הפסוקים  בשער החיפוש  אחר ראיתי  שוב הרב...

שמות  ע"ג )פרשת  כ"ב נודע (דף  והנה וז"ל, שכתב

יסוד  כלי  מחיצות  בלי  המגולים החסדים בירידת כי

היסוד  עד ונופלים גדולה במרוצה יורדין הם דאימא

לעלות חוזרים בחוזק  שם נפילתם ומכח דז "א,

אורות ולהיותם דאימא, היסוד  עד  למעלה ממטה

דאימא  היסוד  כלי  בוקעים עתה הם מגולים

הם  המכוסים החסדים שאר גם ואז בתוכו, בהכנסם

אורות הם החסדים כל כי  נמצא עתה, מתגלים

ידי על כי שכתב בהדיא לך  הרי  עכ "ל. מגולים

עכ "ל. דאימא. יסוד נבקע דחסדים או "ח עליית

 äðäåנתבאר הגם הפסוקים שבשער  הדבר שנכון 

יסוד  נבקע החסדים אורות  עליית ידי  שעל

שנכנסים  ידי  שעל אלא שם כתב לא אמנם דאימא,

נתבאר  לא אך אותו , בוקעים היסוד כלי  בתוך

אורות, ב' שיש ידי  על שהוא בסידור עוד  מש"כ 

ועל  לו, מחוצה ומקיפים דאימא יסוד בתוך  פנימיים

ואף  דאימא, היסוד כלי  נבקע יחד התחברותם ידי 

עליית לגבי ע"ב ט' דף בע"ח לזה דוגמא שמצינו 

כי "והענין  שכתב: דז "א הכחב"ד  למקום החסדים

אור  בחי ' בהם יש הנה שם החסדים אלו בעלות

או"פ  ואז בידך, זה כלל ושמור פנימי , ואור מקיף

והדעת המוחין בפנימיות ונכנס עולה שלהם

מבחוץ  ומקיפם עולה שלהם והאו "מ מאוד , ומגדילן 

המוחין  אור  מתרבה ובזה דתבונה נה"י למחיצות 

מקבל  עצמו  ז"א וגם ומחוץ, מבית  מאוד מאוד 

אין  אמנם דתבונה" נה"י מחיצות בלי מהם הארה

לג"ר , החסדים עליית לגבי אלא אמורים הדברים

במקום  החסדים לעליית  מקור  מחפשים ואנו

הדין  שהוא ולהשוות לדמות שאפשר  ואף החג"ת ,

לא  מפורש מקור מקום מכל לחג"ת, בעלייתן 

הרש "ש  של הטהור  שמקורו וי"ל בע"ח, מצאנו 

איך  היטב שנתבאר  בסוגיין שעה"כ מדברי 

בזה, זה ומאירים ומקיף  לפנימי האורות שנחלקו 

זה  דאימא, יסוד שנבקע נתפרש  לא שבסוגין והגם

ב' את חיבר והרש"ש  שעה"פ  מדברי  למדנו

האורות ב' הצטרפות שע"י  וכתב יחד , הסוגיות 

דאימא  יסוד נבקע ומקיף , פנימי .é יחד,

ùãç øåà àåä øæåç øåàä .â

 äðäå דף ח"ב לע"ח השמש  בהגהות הרש"ש  כתב

המגולים  החסדים כי  הע"ח דברי על ד'

דז "א, היסוד  עד גדולה במרוצה יושר דרך  יורדין 

באור  הכנסתן  ומכוח במרוצה ירידתן  אחר  אמנם

חוזר" אור בסוד תכף  לעלות חוזרין  במרוצה ישר

"לבד הרש"ש : ע"ז הוא כתב לבד חוזר  שהאור  (ר"ל,

כנזכר העולה) ביסוד  נשאר שלהם הישר אור אבל

עם  דפו "ח ובע"ח עכ "ל. ג'. דרוש בסוף  לקמן 

ע"א  ט' לדף ציין שהרש "ש כתב מכת"י  הוספות 

לקמן  מ"ש  עם לומר  "ואפשר שכתב רח"ו  בהגהת 

לגמרי ועולין חוזרין ביסוד  היורדים החסדים אין כי

ומשם  שם נשארים עיקרן אמנם משם ומסתלקין 

נתבאר  למעלה". שלהם חוזר אור  בחי ' עולה

ועולה, החוזר  שהאור  רח"ו, מדברי  מדייק  הרש "ש

_________________________

ומקיף,י. פנימי האורות ריבוי שע "י  הנז' הע "ח מלשון דאימא יסוד  לבקיעת  הע "ח בדברי משמעות איזה למצוא יש [עוד 
שכ "ה  חיים שבעץ בזה לציין יש עוד  דאימא. היסוד  לבקיעת רומז שהוא דאימא, נה"י מחיצות בלי מהם הארה הז"א מקבל
ומקיפים  עולים שהחסדים כתב ג' ובאות  דאימא, יסוד בתוך  דחסדים האו "ח  שנכנסים כתב ב ' באות החו "ג, בכללי ב ' דרוש

מבחוץ.] וגם מבפנים גם עולים שהאורות  אמת  ששניהם בכת "י הג"ה שם מצויין זצ"ל עטיה הרב  ובמהדורת מבחוץ.



שלומך  סוכת עלינו נג ופרוס

שהוא  דז"א, ליסוד שירד עצמו  האור אותו  אינו

בתוך  נשאר היורד האור אלא ועולה, חוזר  עצמו 

והוא  חוזר אור הנקרא אחר  אור  ויש  היסוד, כלי

היפה  בדברי גם נתבאר וכן למעלה. עולה אשר 

אור  שכל הוא שכללא שכתב ט' דף  בע"ח שעה

וכן  חוזר , ואור  ישר אור ואו "מ, או"פ בחי' לד ' נחלק

הד' לאלו המגולים החסדים באורות כאן מצינו

דז "א, ליסוד  ירד  שלהם ישר האור  אורות , מיני

שלהם  האו "פ  וכן  וחב"ד , לחג"ת עולה חוזר  והאור

מחוץ  שלהם מקיף והאור  דאימא, יסוד  בתוך נכנס 

ישר  שארו מדבריו  מבואר עכ"ד . דאימא. ליסוד 

הרש"ש . וכדברי  אורות, מיני ב' הם חוזר ואור

àìà חיים העץ לשון  דבפשטות  חידוש , בזה שיש 

בדף  שכתב עצמו  האור  אותו שהוא משמע

ועולין  חוזרין דז"א ביסוד כשיורדין  "ואז ע"א: ו '

הזורק  שכל הטבע בדרך  כנודע לעילא מתתא

למעלה  חוזר הוא גדולה במרוצה למטה מלמעלה

וזה  בארץ שהכה גדולה ההכאה תוקף  מכוח

עצמו הוא שירד  עצמו  אור  שאותו  ומשמע פשוט"

ע"פ  גם המשל ליישב ויש ההכאה. מכוח עלה

היה  שלא חדש  אור  חוזר  האור  שאין  והוא האמור ,

לפגיעת קודם גם דלעולם קודם, בעולם כלל

בתוך  ונבלע נכלל חוזר האור  היה ביסוד  החסדים

בשם, עולה היה לא שבתחילה אלא ישר  האור 

עצמו. בפני  חוזר אור  בתור  ונתגלה יצא ועתה

הם  חוזר ואור  ישר שאור  הרש "ש מדברי ונודע

שעיקרן  הנז' רח"ו לשון  משמע וכן  וו "ק , ג"ר בגדר 

ביסוד  שנשאר ישר שהאור  והיינו ביסוד, נשאר 

שנתפשט  אור הוא החוזר ואור  ושורש  עיקר הוא

מעיקר  שנתפשט ו"ק שהוא כאמור  והוא ממנו ,

המשל  לשון  פשטות לבאר יש  ועפי"ז בג"ר. שורשו 

ועולה  שחוזר בכוח הנזרק  לדבר בע"ח שנקט

די "ל  בארץ, שהכה ההכאה תוקף  מכוח למעלה

ונגנז  טמון  שהיה החוזר האור על קאי שהמשל

הכה  שהוא המשל נאמר  ועליו  הישר , אור  שבתוך 

דף  חיים העץ בלשון  גם וראה ההכאה. מכוח וחזר

החסדים  שירדו  אחר  "והנה שכתב: ב' אות  ע"ב ו '

בהם  המכונסת הארתן  נתפשט כי  נגדלו למטה

האמור  ולפי נתגלות" ועתה גדול ובצרות  בכח

ישר  האור בתוך נגנז  שהיה חוזר  לאור הכוונה

למעלה. לעלות  וחזר  נתגלה ועתה

äðäåמלשו דייק אחד  הרש"ש :חכם סידור ן

דב' דחסדים חוזר ' אור 'כפל "להעלות

ישר  שהאור  בזה שהכוונה ונו "ה" ת"ת  שלישי

נכפל  ביסוד ונכנס דאימא מיסוד  יצא כאשר

המקורי החלק אור, חלקי ב' עתה ויש  לשניים,

בדרך  רק שירד ישר, אור  נקרא והוא ביסוד  נשאר 

ונתחדש  הנכפל השני  והחלק  כלל, עלה ולא ישר

איזה  שיש  ואף חוזר. אור  נקרא והוא העולה הוא

לפי"ז  אמנם הסידור, מלשון  זה למהלך  משמעות 

שהכה  עצמו אור שאותו  חיים העץ לשון לנו ידחק

ולפי ההכאה, מכוח ועלה שחזר עצמו  הוא ביסוד 

לא  ביסוד  שהיכה והאור  אורות  מיני  ב' הם דבריו

נראה  יותר לכן  שנתחדש . אחר אור אלא ועלה חזר 

עליו ישר האור  בתוך  מתחילה כלול היה שהאו"ח

כפל  בסידור ומש"כ  ועלה. וחזר ביסוד  שהכה נאמר

נכפל  עצמו  חוזר שהאור הכוונה החוזר  אור 

בירידתו. ונתרבה

íðîà שמיד והוא הדרכים ב' ליישב שיש י"ל

דאימא, יסוד  מפי הישר  אור  ביציאת

גלוי, במקום היותם מחמת  האורות  נתרבו תיכף 

טמון  שהיה חוזר  האור  הפועל אל הכוח מן ויצא

פ"ג  העקודים בשער  המבואר וע"ד בתוכו, וגנוז

מתגלה  שאינו  והגס העב אור בחי' באור  שיש

הכא  כמ"כ ממנו , נפרד הוא אח"כ אמנם בתחילה,

וביציאותו היושר , האור  בתוך כלול היה חוזר  האור 

החסדים, אור  נכפלו ובזה נתגלה המגולה למקום

פועל  לידי יוצא ועתה חוזר האור ניכר לא שקודם

האור  אורות , מיני ב' לפנינו  נמצאו  ומעתה וניכר ,

שהאורות וזמ"ש שהתגלה, חוזר  והאור ישר,

והוא  אור ' 'כפל קרוי שנתגלה חוזר והאור נכפלים,

שהאור  א"ש והכל החג"ת . לחסדי  ומגדיל עולה



לנפשך  חכמה דעה נד

ומכוח  דז "א ביסוד והיכה שירד הוא שנכפל החוזר

ועולה. חוזר  הכאתו

––––  äøéáùä  ùøåù ïå÷éúá 'äòù  äôé'ä éøáã .ã

 ú"âçì é"äðä ïéáù ' çîä

äðäå בכמה טובא האריך שעה היפה הרב

הנה"י חסדי דעליית זו  בסוגיא מקומות ,

הבוכים  התחתונים מים סוד הם הנה"י  כי  ומבאר 

ועתה  מלכא, קמי  למהוי בעינן  אנן  ואומרים

עד  לעלות  שחוזרים זה עניין ניתקן בעלייתם

שער  חיים בעץ דהנה שיבואר . וכפי הג"ר למקום

שהיה  הקלקול כל מתחלה "כי כתב: פ "ה השבירה

רוצין  והיו  כנודע דינין הם שנה"י מפני  היה בז"ת

רוצין  והיו חג"ת  שהם הרחמים על להתגבר  הם

ולכללם  להלבישם כדי האמצעים מקום עד  לעלות

תוך  נתונין  בהיותן  הרחמים יתבטלו ובזה בתוכם

היפ "ש  וביאר יתבטלו " ולכן בזה àéהדינין שהכוונה

כלולים  היו  החג"ת  מלכי  מלכו  כאשר  שבתחילה

_________________________

שהביטול יא. שכתב במה מאד עד  שקשה אלא עוד ולא החתום, הספר כדברי שהם מפני לפרשם צריך  רז"ל  דברי וז"ל:
העולם  לאויר יצאו  לא הנה"י עדיין בחג"ת הביטול  כשהיה והלא החג"ת, את להלביש רוצים היו שהם הנה"י מפני היה
וכן  בחסד  כלולים כולם אותם נתן הדעת ואח "כ בדעת  כלולים כולם היו  המלכים אורות כשיצאו הוא כללא שהרי דלעילא
רז"ל  לנו  שנתן כעיקר הטעם שמלבד הוא הענין אבל  בחג"ת. כלולים כולם נה"י מלכי היו  יציאתם שבעת  באופן השאר
ונשבר  לסובלם יכול  החסד  כלי היה ולא החסד  בכלי ונכנסו בחסד כלולים כולם יצאו כי והוא במלכים השבירה היתה למה
בוכים  תחתונים מים שהיו  שמים לשם שהוא מחלוקת  והוא אחר טעם מפרש השתא עוד  רז"ל. בדברי כמבואר השאר וכן
כלולים  האורות כל  והיו החסד וכשמלך  בחג"ת להיות בוכים תחתונים מים שהם הנה"י דהיינו  מלכא קודם למהוי בעינן אנן
בכלי  הוא ולמלוך החסד על  לגבור רוצה והיה החסד כמו ימין קו  מצד  היותו מצד עליו  לגבור רוצה הנצח  אור היה בתוכו

כש  וכן להשבר. החסד לכלי גרם שהמחלוקת  עד ביניהם ונורא עצום מחלוקת והיה בתוכו החסד  ולהתכלל  מלךהחסד מלך 
מלך את בתוכו ולהתכלל  שם למלוך  שמאל קו  היותו מצד ההוד  מלך רוצה היה האורות  שאר כלולים ובתוכו  הגבורה
היותו היסוד  אור והיה בתוכו  כלולים האורות שאר והיו  הת "ת  כשמלך  וכן הגבורה. כלי נשבר מחלוקתם ומפני הגבורה
הת"ת  כלי נשבר כך שמפני עד ביניהם המחלוקת וגבר הת "ת  אור את  בתוכו  בו  ולהתכלל  בתוכו למלוך רוצה אמצעי קו
למהוי  בעינן אנן אומרים שהם מפני לש"ש זה וכל  שישברו חג"ת דמלכי לכלים גרמו מחלוקתם מפני דנה"י אורות ונמצא
שהיו כך היה שאם מפני כך העליון המאציל ברצון עלה ולא העליון. למאציל יותר קרובים למהוי ורצונם מלכא קודם
עלה  שלא וכיון הדינים בתוך  מתבטלים הרחמים היו חג"ת מלכי אורות  את בתוכם וכוללים חג"ת  בכלי מולכים נה"י מלכי
הם  גם שלהם בכלים נה"י מלכי שמלכו  ואח"כ  אלו . ולא אלו  לא מלכו ולא חג"ת  כלי נשברו  כך  שמו ית' הפשוט  ברצונו 
שמחלוקת  ודע  ואלו . אלו הם גם ונשברו  שיתקיימו לכליהם אפשר אי הראשונים לכלים שבר גרמו שהם כיון כליהם נשברו
ביניהם  שלום עשה העילות עילת  שאז ז"א פרצוף  נתקן וכאשר הפרצופים ותיקון העולמות  תיקון עת  עד ביניהם נמשך  זה

כי והוא שוים ואלו אלו  ושוי ביניהם רקיע  חד שנכנסו(נותן)ופריש אחד ויום שנים ט' בן היותו  עד ונגדל  ז"א נתקן כאשר
וב' והוד נצח  חסדי ב ' ויצאו החסדים ונתפשטו  שלו  החזה עד  דאימא יסוד הגיע  וכאשר דאימא בנה"י מלובשים המוחין בו 
מכים  היו  דאימא היסוד  בתוך וכשנכנסו למעלה מלמטה להעלות וחזרו ז"א של  היסוד  עד וירדו מגולים הת "ת  חסד  שלישי
לדעת  שליש וחצי לחכמה דחסד  חסד  חצאי שני שעולים עד  הארתם ומגדלים המכוסים הת"ת חסד  ושליש חו"ג בחסדי
כל  ומגדלים הכתר עד  עולים הת"ת חסד  שלישי חצאי ושני לדעת שליש וחצי לבינה הגבורה חסד שלישי ב' עולים וכן
הכתר  עד  הגיעו חג"ת חסדי ונמצא ג'. דרוש הצלם דרושי בשער רז"ל  בדברי מפורש זאת  וכל שלו  הכתר עד  ז"א פרצוף 
שלהם  חוזר באור דז"א הנה"י חסדי אורות  עלו  דאימא יסוד נה"י לכותלי מבחוץ וגם דאימא נה"י כותלי בפנים זה וכל 
ונמצא  כו '. עיניך זו בהקדמה שים המתחיל  וי"ד י"ג בדרוש שם רז"ל בדברי מפורש כאשר דז"א הכתר עד והגיעו  והגדילו 
ביניהם  ואין העילות  לעילת שוים ושניהם הכתר עד עלו  כולם כי לטובה שוים כולם נה"י ואורות חג"ת  אורות  ואלו  אלו 

בזה: ודי דאימא נה"י כלים כותלי שהיא רקיע  חד  אלא מפסיק



שלומך  סוכת עלינו נהופרוס

מלכי שרצו  מלחמה עמהם ועשו  הנה"י מלכי  בהם

מלחמתם  ומחמת החג"ת  של בכלים למלוך  הנה"י 

הנה"י מלכי מלכו  כאשר  ואח"כ  החג"ת, כלי נשברו 

לחג"ת שבירה גרמו  שהם מחמת  הם גם נשברו 

זו שהיה היפ "ש וביאר  אלו. ולא אלו לא מלכו  ולא

תחתונים  מים הם שהנה"י  שמים לשם מחלוקת 

התחתונים  המים ובכו עליונים, מים הם והחג"ת

להיות שביקשו מלכא, קמי  למהוי  בעינן  אנן

העליון  ברצון  עלה כך  לא אמנם למאצילם, קרובים

יותר  הם שהחג"ת  הרחמים, על הדינים שיגברו

הנה"י. מן רחמים

áúëå עד ביניהם נמשכת זו  שמחלוקת היפ"ש 

הוא  דאימא שיסוד  העולמות  תיקון עת

החג"ת בין  ומפסיק ז"א של גופו בתוך  העומד  רקיע

למטה  העומדים הנה"י ובין ממנו  למעלה העומדים

אז  חוזר  באור הנה"י  חסדי עליית  ובעת ממנו ,

הנה"י וחסדי החג"ת  שחסדי  ביניהם. שלום נעשה

על  עולים דתרוויהו  מלכא קמי  למהוי  שניהם עולים

בתוך  עומדים שהחג"ת  אלא החב"ד, למקום

מחוץ  עומדים והנה"י  דאימא יסוד מחיצות 

כי ביניהם שלום נעשה ואז  דאימא נה"י  למחיצות 

ואין  העילות , לעילת בקרבתם לטובה שווים כולם

דאימא. דנה"י כלים מחיצת  אלא ביניהם מפסיק 

עכ"ד .

 é" äðä éãñç íéìåò  íàä ù" ùøä  úòã øåøéá .ä

 à"æã ã"áç íå÷îì

 äðäå עד הנו"ה חסדי שעולים היפ"ש  שכתב מה

הרש "ש  בדברי לעיין  יש  דז "א, חב"ד למקום

לשון  בפשטות  דהנה זה. למהלך מסכים הוא האם

ומכפילים  לחג"ת עד עולים שהנה"י  משמע הסידור

העולים  הם החג"ת  חסדי  וכפל החג"ת, חסדי  את 

עלו עצמן  הנה"י  שחסדי נזכר ולא החב"ד , להגדיל

לחג"ת אלא עלייתם שאין  ומשמע לחב"ד. עד

כתב  להכפילם לחג"ת עליית  אחר והנה בלבד,

דחסדים  או "ח שהוא הכפל ולהוריד  "לחזור בסידור:

לנצח  להורידם דישסו"ת  ליסודות שעלו  הנז ' דנו"ה

יורדים  לחג"ת שעלו אחר שמיד  משמע דז "א" והוד

דז  בנו "ה עוד למקומם בינתיים שהפסיק ולא "א,

בדברי משמע וכן דז "א. חב"ד למקום עד עליה

מ"א  דף  בח"א חיים לעץ השמש בהגהות  הרש "ש

יורדים  הם לחג"ת הנו "ה חסדי שעלו  דאחר שכתב

ירידתן , טעם שם וביאר  דז"א, והוד  בנצח למקומם

בנו"ה. למקומם יורדים לחג"ת  שעלו  שאחר ומשמע

åìéàå שלב הרש"ש  בדברי חסר  היפ"ש  דברי לפי

שסיימו שאחר לומר לו  שהיה נוסף,

לרדת ששבים קודם החג"ת, חסדי את  להכפיל

לחב"ד , החג"ת מן עוד עולים והוד , בנצח למקומם

מדהשמיטו, לומר נראה היה ראשונה ובהשקפה

ס "ל. דלא ש "מ

íðîà מפורש לשון  הביא שהיפ"ש  נעשה מה

ז' בדף  י"ד כלל ב' דרוש בשכ "ה מהאר "י 

וז"ל  דז "א לחב"ד עד שעולין להדיא דאיתא ע"ג

שמזיווגם  שבו חו"ב הם דאו"א והוד נצח "כי הע"ח:

מהם, למטה הדעת äèîìî יצא èùôúîå øæåçå

ø"âá  äìòîì אליהם לבוש בסוד שהוא אלא ,

ע"ב  ו' בדף  חיים בעץ עוד למצוא יש  [וכן  מבחוץ".

לכן  וכו' למטה החסדים שירדו אחר "הנה ב' אות

רישא  לגדל דאימא ביסוד נכנסים לעלות כשחוזרין

כוח  או"א נתנו בתחילה "כי א' עמוד  ושם דז "א".

כדי וגם אחת, פעם הגבורות למתק  אלו בחסדים

עליה" בדרך שבו הכתר עד  הז"א את  להגדיל

עצמן  שהם הנה"י  חסדי על דקאי  משמע ובפשטות 

משמע  וכן דז "א. לכתר עד  דז "א בחב"ד עולים

המסך  פריסת ידי  שעל בסוגין  שעה"כ בדברי 

שע"י וכתב המסך  מן  למעלה הנו "ה חסדי נשארים

דז"א  במוחין  למעלה עד לעלות  שיעור  בהם יש כן 

גדול]. באור  ההוא המקום כל  ומאירים

áåùå דף ההקדמות' ב'שער  מפורש  לשון  מצאנו 

הנה  כי  שתדע, צריך  "עוד  וז "ל: ע"ד  ע"ה

המגולים  התחתונים החסדים של האורות אלו 

הנה  כי בחי', ב' בהם יש כנזכר, למעלה העולים



לנפשך  חכמה דעה נו 

היסוד  בתוך קצתו ונכנס  מתחלק , ההוא האור 

ועולים  חוזרים שם ודרך שיצאו, ממקום דאימא,

והרי וכתר , ובינה בחכמה למעלה עד  בפנימיותו,

עולה  הנז', האור קצת  ועוד  פנימי . אור  בחי ' זה

הכלים  כל אל מחוץ, מקיף אור  בבחי' למעלה

חלל  עצם לבין בינם קוים, בג' דאימא, דנה"י

בחי ' יש  כי  זה, כפי  ונמצא עצמו. דז "א הגלגלת 

מקיף  אור בסוד  דאימא, ליסוד  בחוץ מגולה דעת

גמור  וגלוי  ממש , הגדלה היא עתה והרי כנז', שבו

לכן  כי כנזכר, בתחלה סתום שהיה הדעת, אל

שהוא  אע"פ בדעת , גם הזה האור  עליית הוצרך

שענין  ובודאי  יצא. וממנו  הזה, האור של השורש 

דאימא, הנה"י שבתוך  בחו "ב גם הוא מקיף , אור 

יתבאר  זה ובטעם ג"כ . זו הגדלה שייך בהם וגם

האורות אלו  כי והיא, אחרת, קושיא תירוץ

והנה  כנזכר, להגדיל לעלות  שחוזרים המגולים

חזרו הרי  דאימא, נה"י תוך  אל שנים כשנכנסים

ועם  להגדיל. כח בהם ואין הראשון, להעלמם

מבחוץ. בגלוי  מקיף  קצתם כי יתורץ, הנזכר  הטעם

הנגלה, החצון אור  ואז או "פ . בסוד נכנס וקצתם

שנכנס  שלהם אוה"פ עד  דנה"י הכלים דופני  עובר 

הפנימיים, עצמם המוחין  אורות עד וגם עתה,

לאין  הארתה ומתרבה אלו , עם אלו  אורות  ומכים

מפורש  שהוא וכיון עכ"ל. נגדל". כן וע"י קץ,

ע"ז  יחלוק  שהרש "ש מסתבר אי "ז  האר "י  בדברי 

כתבו. שלא אף

 ãò  íéìåò  ä"åð éãñçù ä"ãùä áøäì  åðàöî .å

 ã"áçì

ïëå שעה"כ על בהגהותיו השד "ה להרב מצינו

עולים  הנו"ה שחסדי  היפ "ש  כדעת  שדעתו

טבילת כוונת  שמבאר  דז "א. חב"ד  למקום עד

פ"ט  דף בשעה"כ  שכתב שבועות  בליל המקוה

שבאשמורת זו טבילה כונת בענין  "ואמנם ע"ב

ג"כ  שבה הכתר בחי' להמשיך  שיכוין  הבוקר...

בב' ותכוין  הזו , הטבילה ע"י  יהיה וזהו  כנז '

ודס"ג  דע"ב שבהויה הראשונות י "ה אותיות 

ג"כ  ותחבר  ע' בגימ' והם ה"י יו"ד ה"י יו"ד שהם

ל"ז  מ"ו  שהם ס"ג דע"ב הויות  מילויי שני  עמהם

הסר  קנ"ג בגי' הכל ויהי ' פ"ג בגי' והם כנודע

בגי ' וישארו  הנז ' השמות  ב' של כוללים ב' משם

עתה  טובלת  שהיא ותכוין מקו"ה כמנין  קנ"א

ולא  עכ "ל. כנזכר" שבה הכתר לקבל הזה במקוה

כיצד  זו, כוונה טעם מה שעה"כ בדברי נתבאר 

בזה  להביא י"ה עם יחד  ול"ז  מ"ו  שמות רומזים

בדרך  נעל"ד  "נ"ב השד "ה: וכתב הכתר. את 

ששני ברכות מאה בכונת מש "כ ע"פ  אפשר

ועיין  דס"ג, מילוי ל"ז  הם המגולים, ת "ת שליש

הם  ל"ז מ"ו  י"ד, כלל החו"ג בכללי  כ "ה בשער 

שלהם  חוזר אור שעולה המגולים ונה"י  בש"ת

וד  דע"ב י "ה שהם או "א לחו "ב דמצד דמוחין ס"ג

וגם  דאימא, יסוד  בקיעת ידי על הארתם ומגלין

וממשיכים  דז "א, כתר עד שלהם או "ח עולה חו "ב

דברי ע"פ דבריו ביאור עכ"ל. ז"א. לראש אותו 

"בכללות ע"א ט"ו  דף בנה"ש המובאים האר"י

מהבריכה  מוחין  להמשיך יכוין  ברכות מאה

שיכוין  דהיינו  לז"א עילאה אימא העליונה

דאימא  בנה"י המתלבשים המוחין  להמשיך

ועוד  ח"ג כחב"ד דז "א ספירות בו ' ומתפשטים

עליון  בשליש  דאימא היסוד  עטרת מתפשט

גימ' שעולה מי' כלולה ספירה וכל דז"א דת"ת 

יכוין  ועוד  סתומים האורות הם כאן  ועד  ס"ג

שלישי בב' ומתפשטים בגילוי המוחין  להמשיך

ס"ג  מילוי  כמספר ל"ז שמספרם דז"א ובנה"י ת "ת

בתוך  מתלבש  שאבא וידוע מאה". גימ' ול"ז וס "ג

המגולים  האורות שבמקום א"כ נמצא אימא,

דאו "א  המוחין מילוי  יש ת "ת  שלישי וב' בנו "ה

אלו אורות ועולים ע', בגי' עולים וביחד  ל"ז מ"ו 

למקום  עד הכל' 'קונה כוונת  ע"ד חוזר, באור 

ב' שהם וס"ג ע"ב שם שורשי  ששם דז "א המוחין

כל  של הגי ' נצרף כאשר  יודין, במילוי  י "ה שמות 

מקוה. למספר יעלו כוללים ב' ונוריד  השמות 

הכתר  למקום או"א של או"ח עולין  ועי"ז

ז "א. לראש  הכתר  וממשיכים



שלומך  סוכת עלינו נז ופרוס

ä"ãùäå החו "ג בכללי הע"ח מדברי שנסמך  ציין 

חסדי שעולין  הוכיח משם י"ד אות 

כדברי ממש והרי "ז  החב"ד , למקום עד הנו "ה

ונודע  הרב. בדברי  זה למקור הוא אף  שציין היפ "ש

דרכו לפי  המכוונים מגדולי  היה השד"ה שהרב

דבר  מפרש היה שלא ובודאי  הרש "ש של בקודש 

ראי ' לן  הרי  הרש"ש , דרך  ע"פ שלא בכוונות 

היפ "ש  לדברי מסכים הרש "ש שאף בדעתו  ברורה

חסדי שעולים הע"ח דברי בפשיטות וכדמוכח

הזכיר  לא שהרש "ש ואף  החב"ד . למקום עד הנו "ה

לא  הא הכל, קונה בכוונת  בסידורו  להדיא זאת

שהשמיט  מופרשות  כוונות וכמה כמה שיש תברא,

דל  להוכיח בזה ואין  לו הידועים מטעמים הרש "ש

כונוות שיש ביארנו  ובמקו "א אלו. לכוונות  ס"ל

וזירוז  העולמות תיקון של גבוה לשורש הנוגעות 

להיות שלא אלו כוונות השמיט שהרש"ש  הגאולה

ואכ "מ. השעה את דוחק

íéî  úåìòì  ù"ùøä éøáãá æ"éòë åðéöî .æ

íéðåéìòá  íøáçì  íéðåúçú

 ùéå כעי"ז שהזכיר הרש"ש  בדברי  אף למצוא

מים  עם תחתונים מים לחבר  כוונה שיש 

מן  למטה עומדים התחתונים שהמים עליונים,

לבקוע  ויש ממנו, למעלה עליונים ומים הפרסה,

למעלה, תחתונים מים להעלות כדי  הפרסה

בכונת ע"ג י"ט דף  בנה"ש  עליונים. במים ולחברם

לאו "א  הם המים עיקר "כי בתו"ד כתב ידים נטילת

זו"ן  שהם התחתונים ומים עליונים, מים ונקראים

כנודע, לי "ה מלביש  שו "ה ודע תמציתם... מקבלים

בזו"ן  מתלבשים דאו "א נשמתא ודא גופא דא

י"ה. שהוא לנשמה ו "ה שהוא הגוף  עולה ובנטילה

ועל  לבד ... גופו  ישאר  י"ה עם ו "ה תחבר לא ואם

ובדף  עכ"ל. מים". מים תאמרו  אל אמרו המים אלו 

נפשו להעלות "יכוין  כתב: השלג בכוונת ע"א מ"ז

וע"י כנודע ו"ה עם שיתחברו  ע"י מ"ן בסוד ורוחו

מן  למעלה האורות מתרבים לבינה מ"ן העלאת 

הדיקנא  מצינורות הנמשכים האורות בסוד  הפרסה

מיין  עם עילאין מיין  ומתחברין  הפרסא ונבקע

הפרסה  ה"ס  הו ' אות  כי  הו "ה בסוד הוא ואז תתאין 

הא' ציור  בסוד  הנזכר  מיין  מיין  תרין  ה"ס ההי "ן  וב'

מתחברין  ועי "ז  באמצעיתא, ו' למטה וי ' למעלה י '

זיווג  ונעשה א' פרצו ' ונעשים ותבונה בינה יחד 

של  האורות מתרבים כן וע"י  השלג... ע"י העליון

ג' וסוד  עילאה דיקנא מסוד הבאים הפרסא

אהי "ה  דג' אלפין שלשה סוד דאימא ראשונות 

ויוצאים  ובוקעים ועולים ההי"ן אלפי"ן יודי "ן  במילוי 

לקבל  תתאין מיין  ועולין  יהו "ה סוד  הפרסא דרך

שיש  הרי  עכ"ל. באו "א" ישסו"ת  ונכללים עילאין,

הפרסה  שהוא עילאין, לאו"א ישסו"ת  בין פרסה

מלבישים  שאו"א כידוע א"א, של גופו  שבתוך 

הפרסה, מן  למטה וישסו"ת  הפרסה עד לא"א

ומים  עליונים מים בשם אותם מכנה והרש"ש 

תחתונים  מים לעלות כוונה ויש תחתונים,

ו "ה  לזו "ן  ביחס הוא וכן הפרסה, ולבקוע לעליונים

מים  לעלות שיש  שבהשם, י "ה או "א לגבי שבשם

מים  תאמרו ואל או"א, עליונים למים זו "ן  תחתונים

שיש  עליונים, ממים תחתונים מים להפריד מים,

גוף  את לזכך לעליונים, תחתונים מים להעלות

בפרסה  ממש  עד "ז וכן נשמה. עם לחברו להעלותו 

ואופן  לחג"ת , נו "ה לחבר שיש ז"א של גופו שבתוף 

שניהם  שעומדים היפ"ש  שביאר  כמו חיבורם

וחסדי בפנים החג"ת חסדי דז"א, חב"ד  במקום

שוים  ושניהם מבחוץ, עליהם מלבישים והוד  הנצח

חד  אלא ביניהם מפסיק ואין  העילות, כל לעילת

וכדברי דאימא נה"י  כלים כותלי  שהוא רקיע

הח  שחסדי הנו "ה היפ"ש . וחסדי  בפנים עומדים ג"ת 

מבחוץ. מלבישים

 é" äðä éëìî ïéá 'íåìù' ––––  úåîìåòä ïå÷éú . ç

 ú"âç éëìîì

 äðäåלמלכי הנה"י מלכי  בין שלום נעשה בזה

שעדיין  ואף  השבירה, שורש ונתקן  החג"ת,

נה"י למחיצות בפנים שאלו  ביניהם חילוק  איזה יש 

סיבה  אין כבר מקום מכל מבחוץ, ואלו דאימא



לנפשך  חכמה דעה נח

בקרבתם  לטובה שווים שכולם כיון למחלוקת ,

האדמו"ר  בשם ז"ל אמו "ר  שאמר  וע"ד  למאציל.

אחת כל האבנים שנחלקו על אמת ' ה'אמרי מגור 

הקב"ה  עשאן  ראשו, את צדיק  יניח עלי  אומרת 

היה  עדיין  בזה, דעתם נחה מדוע וצ"ב אחת , לאבן

זמן  שכל אלא הראש, מקום היה היכן לחלוק  להם

יש  אחד, בגוף מאוחדים שאינם הפירוד שמונחים

כאשר  אמנם דעות, וחילוקי למחלוקת מקום

אחד  כאיש הם ממילא אחת , למציאות מתאחדים

כאשר  הכא וכמ"כ הדעות. חילוקי ופסקו  אחד  בלב

זה  והאירו  אחד למקום והחג"ת הנה"י המלכי  עלו 

פסקה  כבר למאציל, בקרבתם והשוו  לזה

בשלום  יבוא מקומו על אחד וכל המחלוקת,

ùãå÷  úáù ìéìá  äìâúîä 'íåìù' ä  úãî .è

øàåáîהדרוש סע"א)בסוף ס"ט הנה (דף  כי 

בחי ' כל כי שלום נקרא דאימא היסוד 

ההוא  שהיסוד  מתפללים ואנו שלום נקרא היסוד 

בליל  כי מכאן ללמוד  יש  וכו'. מחיצותיו יתרחבו

והוא  השלום, מדת  של מיוחדת  התגלות  יש  שבת

סוכת שבפריסת  העולמות, לתיקון המיוחד  העת 

החג"ת ומלכי  הנה"י מלכי  מתחברים שלום

שורש  ונתקן אחד בלב אחד  כאיש יחד  ומתוועדים

ואף  ביניהם. שהיה במחלוקת שהוא השבירה

זה  ענין נפעל הכל' 'קונה בכוונת תפלה שבכל

חוזרים  שמיד בקביעות , זה אין  אמנם כמבואר,

ומשם  דז"א והוד  בנצח למקומם הנו"ה חסדי אורות

שבת בליל עתה אמנם לנוק'. מוחין  להעשות 

למאוד  אורם שמתרבה וכן  בקביעות, שם נשארים

עתה  "ונמצא בשכה"כ כמבואר  לזה, זה ומאירים

מן  למעלה נשארות וההארות  הנצוצות אלו כל כי

לעלות שיעור בהם יש ועי"כ בקביעות המסך 

ההוא  המקום כל ומאירים דז"א המוחי' עד  למעלה

ובכל  דאימא שביסוד  הסתומים החסדים כל שהם

בתחלה  כן  היה שלא מה גדול אור דז "א המוחין

היא  זו  הארה ענין וגם הזה המסך פריסת טרם

הזה  המסך  פריסת  ע"י עתה כי שבת תוס' מכלל

כן  היה שלא מה בז"א וגדול נפלא אור  ניתוסף

אחרים". בזמנים

ãåò'הז בגילוי  שבת בליל השלום ענין את  מצינו

ליה"ו אהי"ה השמות  בין  והייחוד  מרגלאין

וכן  שבת. קבלת בעת  העולמות בעליית שמכוונים

בכל  דהנה שבת . ליל של הקדישים ד' בעת  אח"כ

אה"י בין אלו  שמות  בין  מחלוקת  יש  השבוע ימות 

היפ "ש  שכתב כמו  לנה"י החג"ת  בין שהוא ליה"ו

תיקון  לעת עד עתה גם קיימת  זו שמחלוקת

המחלוקות לרוב השורש הוא וזה העולמות ,

הגבורה  שמשורש נשמות בין  שהוא שבעולם,

החסד  שמשורש  נשמות  לבין והקפידה, הצמצום

שפת איש  יבינו לא אשר והרחמים, ההתפשטות 

שיבואו אפשרי בלתי כמעט פעמים והרבה רעהו,

רוחו עליהם תנוח כאשר רק ביניהם, הסכמה לידי 

שלום, של עליונה דעת לעולם ירד שאז  משיח, של

בעת ישראל בנשמות  לשכון יורד  הדעת  וזה

שלום  שנעשה מכוח השבת , קדושת כניסת

עם  הח"ג שמזדווגים שבת קבלת בעת במרומיו

הז' הם הלא חדשים, אורות מזיווגם יונולד  הנה"י 

ע"י וכן השבת, תפילות  בכל שמאירים מרגלאין

חוזר  באור הנה"י אורות עולים המסך  פריסת 

עם  ומתאחדים שם ונשארים המסך  מן למעלה

סיבת ניתקן שבזה שם, אשר  החג"ת אורות

בכל  שלום ונעשה העולמות , של והקלקול השבירה

ידי שעל והקלקולים, השבירות כל ותיקון העולמות 

בליל  שלום סוכת  בפריסת במרומיו  שלום שנעשה

כל  ועל עלינו שלום שיעשה למטה נשפע שבת,

עוה"ב  ומעיין משיח, של מאורו  ומתנוצץ ישראל.

הגמור  התיקון מאור  התנוצצות  מנוחה, שבת  יום

אמן . בימנו  במהרה שיהיה

 äðäå כל יזדמנו אילו  דאינשי , בפומיהו מרגלא

שם  ויתוועדו  אחד  לפונדק הדור צדיקי

יבא  מיד הלבבות באחדות  קביעות  של בישיבה

מלך  את לזה צריך יחד  לזמנם שבכדי אלא משיח,

משורש  צדיקים שיש טעמא והיינו  בעצמו, המשיח



שלומך  סוכת עלינו נט ופרוס

הוא  כאחד  והתאחדותם החג"ת  משורש  ויש הנה"י 

שבת בליל עתה והנה השלמה. הגאולה של תיקון

הגמור  התיקון  מן  הארה שמתנוצץ העת  הוא

כ  על הבא. עולם מעיין  בחצרותבבחי' נהגו ן 

שבת בליל להתוועד  הבעש "ט מתלמידי החסידים

העת שהוא חי, לקל ולזמר  לשיר הלבבות בקירוב

זה  ענין לתיקון  מהרביáéהמיוחד  ושמעתי .

איש  מפי  איש  בקבלה הוא זה שמנהג מקרטשנוף

זיע"א  הקדוש מהבעש "ט בקודש למעלה עד 

,é"äðä  íò ú"âçä ãåçéá íéðåéìò íéòåùòù .é

 ã" îå ï" î

ùéå באור הנה"י  חסדי עליית  דענין  בזה להוסיף 

אור  בחי' שהם החג"ת חסדי  עם ויחודם חוזר

עליונים, עשעועים של נפלא ענין בזה יש ישר,

נהורין  ש"ע מאירים שלם יחוד שיש עת בכל דהנה

ענין  והוא י "ג, פרק א"א בשער כמבואר

פרק  מ"ג שער  חיים בעץ מבואר והוא השעשועים,

ענין  זהו  והמ"ד המ"ן  כאחד מתאחדים שכאשר ג'

אחד  עמוד  שיש  מקום, בכל הנזכרים השעשועים

גווני ג' שהם המ"ד יורדין  שבו  היסוד  עד  הדעת מן

מוחין  ג' "כי וז "ל המ"ן  בו  ועולין  יה"ו , שם הקשת 

אלפין  בחינת הז"א כן כי באלפין מלא יה"ו  סוד  הם

הנשמות אל המזון יורד  ומשם ט"ל גימ' והם

הם  והמצות המזון הוא התורה כי הארץ שבג"ע

הרקיע  ובזה במקומו , כמ"ש זה והבן  הלבושים

והוא  חדא עמודא נמשך ממנו הדעת סוד  שהוא

שבו יסוד  מבחי ' הדעת  מן היורד השדרה חוט סוד

היא  הגן קרקע עד ונמשך אמצעיתא פתחא שהוא

ג' ובו  תדיר  הנשמות  ויורדין  עולין  ומשם מלכות 

ג' מחג"ת  הכלול איקרי  קשת היסוד  כי קשת  גווני 

מאותן  בא' עולה הנשמה שורש וכפי אילין  גוונין 

אז  ובשבת ירחא בריש שהוא הזווג ובעת  הגוונין 

בג' להאיר ונגלין  שבדעת מחג"ת  נהורין ג' מתגלין

בו עולין ואז  העמוד  שהוא קשת  דבההוא גוונין 

דנוקבא  דעת  הרקיע זה אל  מ"נ בסוד  הנשמות 

שם  ומתענגים ומאירין  מ"ד טפת  מקבלים ומשם

עי "ש . בזוהר. תמיד  הנזכר האמיתי השעשוע וזה

המשכת סדר  שביאר ע"ג ל"ה דף  בנה"ש  גם וראה

שם  שהיא למלכות ומ"ה ס"ג מע"ב דיה"ו הטיפה

רוח  מאש כלולה שהטיפה והיינו  מ"ן. המעלה ב"ן

העפר . יסוד שכנגד  הנוק ' עם ומתחברת עפר  מים

החג"ת שמתייחדים שבת בליל כאן  עד"ז  וכן

הז' בסוד ומ"ד מ"ן  של חיבור הרי"ז והנה"י

עליונים. שעשועים בזה ונעשים מרגלאין

_________________________

שב יב. אמרה מאחז"ל זצ"ל: מקוברין משה רבי מהרה"ק רי"ג עמ' אבות ' וב'תורת  בספה"ק בזה דיברו  הקב "ה וכבר לפני ת
ויושבים  בשב"ק, מתכנסים שיהודים מה ר"ל, זוגך , בן יהיה ישראל כנסת  הקב"ה לה אמר נתת לא ולי זוג בן נתת  לכולם
השומר  כמחז"ל  כללי תיקון הוא "שבת ה: פרק ג חלק - העבודה יסוד ובספר קודש. לשבת  זוג בן זהו  יחד גם אחים בשבת 
אהבת  בו  והעיקר הברית , לפגם גדול ותיקון לו מוחלין ועבו "ז מינות  שמץ ואפילו עונותיו כל על לו מוחלין כהלכתו שבת
שמחה  ומעוררים המצות כל וחיבוב השבת  ובחיבוב  ה' ויראת  באהבה לזה זה ומעוררים ביחד היושבים ה' יראי חברים
שבת  עונג וע "י יתרים. ודברים חול דברי שום בשבת  ידבר שלא דבר ודבר דמלכא, בהלולא כמו  ותשבחות  בשירות ועונג
בש"ק  לישב  רגיל  יהודי איש "אם בשמו: מביא ריד  עמ' אבות ' 'תורת ובספר עכ"ל. מאהבה". לתשובה לזכות  אדם יכול 
והוא  נחים גיהנום חייבי שכל ש"ק כשמגיע  בגיהנום, זיכוך  צריכים רוב שע"פ  פטירתו אחר גם אז יחד , גם אחים בשבת 
ואין  בשבת , בעוה"ז בה רגיל שהיה רעים למסיבת  לילך לו  שמניחים ברי שבת, בכל כהרגלו  מבקש, אנכי אחי את אומר

לגיהנום. ולחזור במוצש"ק מהם לצאת כבר לו נותנים לא שידידיו ספק



לנפשך  חכמה דעה ס 

מוהר"ן  חיי

 âé÷ úåà
(é úåà 'åë åúáéùéå åúãéì  íå÷î)à

øçà.ìàøùé õøàì ò÷ååéãòååãòîî òñð êë

åúá íò êãúùð ìàøùé õøàî åàåáá

ùåã÷ä ãéñçä ïåàâä áøä ãåáë  íò ,ìéãà

åðåøëæ áã íäøáà áøä åðøåî ,íñøåôîä

ùãå÷ úìä÷ã ïéã úéá áà áøä , äëøáì

 áùé ìàøùé õøàî åúàéá  øçàå , ÷éðìòîç

.ò÷ååéãòååãòîá úö÷  øúåéå  äðù êøòá ãåò

 úìä÷ì  òñð ìàøùé õøàî  åàåáá óëú  íâ

 íñøåôîä ïåàâä ãéñçä áøäì , éãàì  ùãå÷

ùåã÷å ÷éãö  øëæ ,ïîìæ øåàéðù áøä åðøåî

 õøà éùðà ïéðòî  äáøä åîò øáãå , äëøáì

 äëøáì  åðåøëæ  åðáø úåéä úòá  éë ,ìàøùé

 àåä äéäéù ,íù åéðô  åøçù ,ìàøùé õøàá

 äîë ùé äæ ïéðòáå ; íù äëøáì  åðåøëæ

åúòéñð úòá åéìò  øáòù äî øôñì úåéùòî

 äéä íâ .íùî åúøéæçáå , íù åúåéäáå , íùì

 íãå÷ íéîé  äùîç 'æéëñðî  ùåã÷ä áøä ìöà

 éë ,ìåãâ ïåæôçá  åéìà òñðå ,ì"ðä áøä úøéèô

 íééçá åàöîì  éãë  åúòéñðá æôçðå èåäì äéä

. åúå÷ìúñäì êåîñ åéìà àáù , äéä ïëå , åúåéç

ùåã÷ä áøäì äéäù , äçîùäå äáäàä ìãåâå

øùôà éà ,äëøáì  åðåøëæ  åðáø úàéáî ì"ðä

 ìò ìèåî  äéä ì"ðä áøä  éë ,ììë øòùìå  øôñì

 íñøåôî  äéä øùàë ,ãàî ãáë éìçá éåã  ùøò

øâñåî ìèåî  äéä  íéôåöø äðù  éöçå ,ìë  éôá

,ùîùä  øåà íåù  åëåúì  ñðëð  äéä àìù  øãçá

 úåööåðúä åìôà ìåáñì åì øùôà äéä àì éë

 ìåëàì ìåëé  äéä àìå ,åîå÷îî ææ àìå ,ùîùä

 ìù çéøä ìåáñì ìåëé äéä àì éë ,ìéùáú íåù

 äîë áèåøä åì ïðñì íéçøëåî  åéäå ,ìéùáú

 ïéàùø åéä àì  åúéá ìëáå , åìëàù íã÷ íéîòô

 ìåáñì ìåëé  äéä àì  éë ,ìéùáú  íåù  ñéðëäì

 ïéøåñéá ìåãâ äìåç  äéä éë ,äæá àöåéëå ,çéøä

,åìöà àáùëå .ãàî ãáë úàìåçå  íéìåãâ

 ìù  ùéàä àáùë óëúå . ùîî åúåà äéçä

åðáøù , åúåà  øùéáå äëøáì  åðåøëæ åðáø

 äçîù àìîúð , åìöà àåáé  äëøáì  åðåøëæ

øîàå ì"ðä áøä. ùîî  åúåà  äéçä àåäù

åìá÷å  åìöà  äëøáì åðåøëæ åðáø àá êë øçàå

 éìá  äìåãâ äáçå  äáäàáå ãàî ìåãâ ãåáëá

 éôëå .ãàî  äáøä ãçéá  åøáãå ,êøòå øåòù

 íù  åøáãù , åîò  íù  äéäù ùéàäî  òîùðä

 íééúîà íé÷éãö ìù úåðåéæçå úåàøî ïéðòî

 êàìîäî  åøáãå ,'åëå íéâéùîå íéæåçù  äî

 áøä äåö êë  øçàå . äæá àöåéëå 'åëå è"èî

 óà ,à÷éã  åúéáá åøåáò äãåòñ åùòéù ùåã÷ä

 ìéùáú  íù ñéðëäì  íéàùø åéä àìù éô ìò

.äøåùä úì÷ì÷î äáäà ïë éô ìò óà ,ì"ðë

åðåøëæ åðáøå ,åøåáò  äìåãâ äãåòñ  íù  äùòå

 íéøä ì"ðä ùåã÷ä áøäå ,ùàøá áùé  äëøáì

ùåáìîá  ùåáì úéáä êåúì  ñðëðå  åîöò

,"è÷éèùéâ ïãìéâ" ìù ,"èàìç" ïéøå÷ù ,ïåéìò
_________________________

שבקול א . בהקלטה נשמעים שאינם השיעור אחרי הוספות הרבה בו  [ונוספו  תשע"ח . סוכות ערב  וערש"ק ליל נאמר
הלשון].



מוהר"ן סא חיי

åðáø ãåáëì ïçìåùä ìöà íìöà áùéå ñðëðå

 í÷ àì øùà  äðù  éöç äæ øùà ,äëøáì  åðåøëæ

,ïçìåùä ìöà áñäì  ñðëð àìå  åúèîî

ñðëð äëøáì  åðåøëæ åðáø áøä ãåáë ìéáùáå

 íãå÷  íéîéä  åéä æà éë ,åúàìåç ó÷åú êåúá

 íù äéä  äëøáì  åðåøëæ åðáøå .åúøéèô

,ì"ðä áøä  øéöôäå . ùãå÷ úáù  éúáåùî

åðáø  äöø àìå , ùãå÷ úáùá  åìöà ìëàéù

,ãàî åá øéöôä êë  øçàå ,äëøáì  åðåøëæ

åðáøì çìù ì"ðä áøäå .íù ìëàù äîåãîëå

, íéîåãà äøùò ïåéãô ìò  äëøáì  åðåøëæ

 çøëåî àåäù , äàåø äéä  äëøáì åðåøëæ  åðáøå

,'åëå ' åëå  øùôà  éà äæ ìáà , åðåîî ìë ÷ìçì

åðáø  øæçå ,÷ìúñäì çøëåî àåäù ïéáäå

. åúå÷ìúñä  íãå÷ åúéáì  äëøáì  åðåøëæ

øîàù ,ãçà  ùéàî  éúòîù ÷àùèðéîéø÷á

 áøäì  ùîùî  äéä àåäù , åéáà  éôî  òîùù

 äëøáì  åðåøëæ åðáø  äéäù úòá ì"ðä 'æéëñðî

 ìåãâ ãåáë  åá âäð 'æéëñðî áøäù , øôñå , íù

 úà  äåì ì"ðä  åúåùéìç íöåòáå ,ãàî ãàî

 òåñðì  åúéáî àöéù úòá äëøáì  åðåøëæ åðáø

 äéåìäî ì"ðä áøä øæçùë ,êë øçà .åëøãì

 äæá øîàå  äðò ,äëøáì åðåøëæ åðáø úà äåìù

 éáøù àìà àîìòì àðéúà àì àìîìà" ,ïåùìä

 ìàæ êéà" –––– ! "ééã , éìù ïúôî ìò  òéñôé ïîçð

 ïîçð ' ø æà øàð ïéøòåå ïéôàùàá èéð øäòî

 æéà ,ìòååù àéã ïéèòøè  øòáéà øéî àá ìàæ

 íâ æà  äéä ,ì"ðä áøäî  åáåùá ." âåðéâ êéåà

 éáö áøä  åðøåî ,íñøåôîä ãéñçä áøä ìöà

,åðîåìù  éùðàî  òîùðä éôëå .÷éìàî äéøà

,úåðåéæçå úåàøî ïéðòá  äéä íäîò  å÷ñò ìëù

 úåàøîä ïéðòì íéëñî åúòã äéä àì éë

 íò íéìåãâ íéçåëå  åì åéäå ,íäìù úåðåéæçäå

 ìåãâ íñøåôî äéäù ,'æéëñðî ùåã÷ä áøä

åîò çëåúð äëøáì  åðåøëæ åðáøå ,äæ ïéðòá

 ïéðò áèéä òãֹו  é éðéàå ,äæ ïéðòá äáøä¥©

 äëøáì åðåøëæ åðáøù ,ììëä êà ,íéçåëåä

 úåðåéæç úåàøì ïéëéøö êë àìù , øîåà äéä

åéìà çìù 'æéëñðî áøäå . íéàåø íä øùàë

 êåúì àáù  íãå÷ù ,åì  åøîàú ,úçà íòô

 êëå êëå ,è"èî êàìîä úà éúéàø ,øéòä

 áøä  øîàù ,éúòîùù  äîåãîëå .åéúéàø

,ùîî äéàøá è"èî úà  äàøù ì"ðä ùåã÷ä

 ïéàåø êë àìù  øîà äëøáì åðåøëæ  åðáøå

ù äîåãîëå .åúåà áøä ïòè úçà  íòô ãåò

,åîöòá  äëøáì åðåøëæ  åðáø íò ì"ðä ùåã÷ä

 äëøáì  åðåøëæ  åðáøå ,éúéàø êëå  éúéàø êë

 àì , åðáø  íäì  øîàå , äæ ìò  íéëñäì äöø àì

 äæå ,êëå êë  åéúéàø  éðà ;è"èî úà ïéàåø êë

 äîë äæ ïéðòá äéäå .è"èî úéàø úîàá àåä

 éúéëæ àìå ,åìöà  äæ ìëá éúééä àì êà ,íéøáã

 ÷ø , äæ ïéðòá  øáã ùåã÷ä åéôî  òåîùì

,'æéëñðî áøä ìöà äéäù ,åðîî  íúñ  éúòîù

 ïéðòî æà òîùù  íéøçà úåéùòî  éì øôñå

 áøä , ÷äáåî  åáøì ì"ðä áøä úåáø÷úä

ùåã÷å  ÷éãö øëæ ,ìëéî áøä åðøåî ùåã÷ä

 áøä ìöà  äéäùë , åáåùá êë  øçàå . äëøáì

 ìë úà ÷éìàî áøä  òîù øáëå ,ì"ðä ÷éìàî

 ïéðòî 'æéëñðî áøä íò  åéçåëåå åéúåðòè

 òîùðå íñøåôî øáãä  äéä  éë ,úåàøî

 ìöà  äëøáì åðåøëæ  åðáø àáùëå , íúåáéáñá

 áøä  íâ äéä ,ùãå÷ úáù ìò  ÷éìàî áøä

 ïéðòî  äãåòñ ìëá  äáøä  øáãî ÷éìàî

 úáùá  äãåòñå äãåòñ ìëá øîàå ,úåàøî

,úåàøî ïéðòî  åéä  íìåë  íéøåôñä ìëå ,äøåú

åðåøëæ åðáøå .úîàá  äàåø àåäù  òéãåäì

, éøîâì åì ÷úùå ììë  äæ ìò  íéëñä àì  äëøáì

 ììôúä ,÷éìàî ùåã÷ä áøäì  ñðëðù  íãå÷ éë

,'åëå  åîò  âäðúäì êéà áùéúäå êøáúé íùäì

,êë  øçàå ,úáùä ìëá éøîâì åì  ÷úù ïë ìò

 áøä úéá êåúá  åøãçì  ñðëð ,úáù éàöåîá

åðåøëæ  äéøà  éáö åðøåî áøä  åéìà àáå ,ì"ðä

 íúà ïéà ïéãò , åì  øîàå åîöòá  äëøáì

 úôåî íëì ïúà ,äàåø  éðàù  éì íéðéîàî



לנפשך  חכמה דעה סב 

øîåì  íòôä ãåò ìéçúäå .äàåø  éðàù êúåç

,åì áéùä æàå . äàåø àåäù åì çéëåäìå äøåú

åàø àìå  äáëøî äùòîá  ùåøãì  åôö äáøä"

 íðåøëæ  åðéúåáø åøîàù åîë ," íäéîéî  äúåà

.äëøáì

 è"èî êàìîî  ì"æéáø ééåìéâ ø÷éò

ìë [ à עמוקים דברים כמובן  הם האלו  הדברים

זה  וגבוה עמוק בענין  [והארכנו וגבוהים

ובאופן  החכמה], ים של מהקדמות באחד  במקו"א

עיקר  האריז "ל שרבינו  פעמים כמה דברנו  כללי

זל"ט  הנביא מאליהו  שקיבל ממה היו  שלו  הגילויים

ממה  היו  גילוייו  עיקר  הק ' הבעש"ט ורבינו כמובא,

ע"ה השילוני אחיה המובהק מרבו  שלשקיבל (רבו

זל "ט) הנביא  יעקב אליהו התולדות בעל כמש"כ 

גיוסף  אות בלק  לרבינו)á(בפר ' שהיה שבודאי [אף ,

הרה"ק  כמש"כ  תמידי, אליהו  גילוי  גם הבעש"ט

זי "ע עה"ת מקאמרנא הבעש"ט  בהקדמת (מובא

ולג ) כז מאחיה אות  היו גילוייו ושורש עיקר  מ"מ ,

בזה  הק' ממכתביו  באריכות כמפורסם השילוני,

וב' ח "א  התמים  בחוברת רביז"ל )â (שנדפסו ואצל ,[

גדולים  גילויים ג"כ  לו שהיו זו משיחה נראה

מהראשונים וכמובא מט"ט, הק' (ר "א מהמלאך 

ראשונים) ועוד  עליונים אבולעפיה גילויים שיש ,

חב"ד  חסידות  בכתבי  ומבואר מט"ט, מהמלאך

של  העליון הנשמה שורש  מבחי' הוא זה שגילוי

עם  קשורה שהיא שבנשמתו, היחידה בבחי ' האדם,

מט"ט, העליון  .(ואכמ"ל )המלאך 

íðéàù  óà  íééúéîà íé÷éãö  ùé øåã  ìëá

 úåøåãä éãéçéî

 äðäå [á ויכוחים היו  שלרביז"ל זו  בשיחה מובא

תלמידי מגדולי  א' עם זה בענין 

ג"כ  שהיה זי "ע, מנעשכיז הרה"ק ה"ה הבעש"ט

שיש  [עד  מאד , הגדולים האמיתיים מצדיקים

בעלזא)מקורות בית  צדיקי לסיים (מנהג שכשרוצים

שהרה"ק  במימרא מסיימים טוב בדבר לימוד

יוד ' 'גוטער  היה אמת)מנעשכיז צדיק  ],(היינו

שהענין  שוב, תמיד  לחזור  וצריך כמ"פ  ודברנו

הדורות יחידי  המופלגים הצדיקים של המיוחד

ורביז "ל ) הק ' והבעש"ט  האריז "ל  ורבינו ,(כרשב "י

אמיתיים  גדולים צדיקים שאין  לשלול ח"ו בא אינו

ממש  דור  בכל מנעשכיזנוראים הר "מ (שהרה"ק

מהם) אחד  היה בוזי"ע שאין  דור שאין  שבודאי  ,

עומד  ובזכותם שעליהם חיים אמיתיים צדיקים

[כגון  ומדרשים חז "ל בדברי הרבה וכמובא העולם,

חולין ע"א)בגמ' צב שהעולם (דף צדיקים מ"ה

סוכה ובמס' עליהם, מה)מתקיים צדיקים (דף  ל"ו

דור  ואין יום, בכל שכינה פני שמקבלים דור שבכל

ואין  כיעקב, בו  שאין  דור  ואין  כאברהם, בו  שאין

כשמואל  בו  שאין דור ואין כמשה, בו  שאין דור

ז ) נו, ודרא (ב "ר דרא בכל דמשה ואתפשטותיה ,

ע"א) קיד דף סט , תיקון הצדיק (תיקו"ז  יש דור שבכל ,

_________________________

שם,ב. השלוני זל"ק והיה אחי' ע "ה, המלך  דוד של דינו  מבית  ואח "כ מצרים מיוצאי והיה ע"ה, רבינו  ממשה שקבל ,
הנביא, אלי' של "ה רבו זלה מורי של ע"כ.ורבו .

משם,ג . אחד  מכתב פט)ונעתיק באות גאון (הנסמן הק' הסחיד הרב או"נ  כבוד  מעזבוז. תקי"ג מקץ ג' ב"ה שם, וז"ל  ,
פולנאה. בק"ק נ"י הכהן יוסף  יעקב מ' לי יקיר כבן לבבי בקירות  לי נצמד  וצדיק

נתגלה  שנה ובאיזה יום באיזה לו לגלות אותו הבטחתי כי כ "ה את  והצדק רב , הון כל  כעל ושמחתי קבלתי גי"ה אדש"ה
בעיר  תךפ"ד בשנת  אלול  ח"י ביום שנים וא"ו ך' לי מלאות ביום אני לגלותו , העת בא ועתה השילוני, אחי' מורי אלי
לעיני  עד  התוה"ק גמרנו  וכאשר בראשית  פרשה הי' הראשון הלימוד רשות , לי אין איך אלי, נגלה הלילה, כחצות  אקופ 

ונגלתי. וא"ו  ל' בן הייתי ישרא"ל כל
ממעזבוז  בע"ש אליעזר במוהר"ר ישראל  דו"ש ידידו  ורבו מורו דברי



מוהר"ן סג חיי

כמ"ש  הדור , אותו  של משרע"ה בחי ' שהוא

ה'האריז "ל 'ויתעבר עה "פ ואתחנן פר ' הלקוטים (ס '

למענכם' והנוראים )ãבי האמיתיים הצדיקים וכל ,

מקבלים  וכו ' אלפים שרי בבחי' שהם הדור  שבאותו

כן בתורה (בהעלם)גם רביז "ל כמש "כ ממנו ,

תחזה' עב)ד 'ואתה סי' תנינא  רביז"ל (ליקו"מ וכ "כ ,

נו) סי' קמא  מלכות(ליקו"מ לו  שיש צדיק שיש

הדור  בני כל על  הצדיק äבהעלם על קאי וזה ,

_________________________

מיתה ד. היה לא ובזה רב ערב לקבל  רוצה היה לא שקב"ה לפי עיבור בסוד  משה בא דור בכל כי דע  שם, האריז"ל  זל"ק
נוגעים  שהיו ובפרט בקדושה להכניסם הוא טוב  כי בחשבו  קבלם והוא וכו' חירות  הלוחות על חרות רז"ל כמ"ש גלות  ולא
מ"ש  וז"ס  לישראל  קלקלו ואדרבה לתקנם רצה ולזה ברגליך  אשר העם כל וכתיב בקרבו אנכי אשר העם כמ"ש קצת  לו 
משה  לבוא הוצרך  ולזה מהם הדור רוב ועתה לישראל שיחת  פי' שיחת  אלא נאמר לא נפחת וכו ' עמך  שיחת כי רד לך 
יבוא  שלא משה התפלל  תפלות כמה והנה וכו', רב  ערב יטעום שלא לתקנם ישראל  שרש שהוא לפי שנה לנ' א' בעיבור
ערב  עם והי' לי גורמים אתם כי למענכם דור כל בעיבור בא שאני למענכם בי ה' ויתעבר וז"ש נענה ולא דור כל  בעיבור
אלי, שמע ולא תוספאה. רבה כענין עיבור, חדשי לי"ב  רמז ב"י, ומלת  אתכם. לתקן למענכם ופי' ישראל עם מדבר או  רב 
אליהו שיבא לרב, יצטרך  דור בכל אח"כ  נביאים, של  רבן היה בתחלה כי וכו'. לך  רב אלי ה' ויאמר תפלתו . נתקבלה שלא
כמ"ש  מזה, קצת  בו נתקיים זמן באותו  שגם ומצינו, פיו . יפתח  לא כאלם יהיה ובתחלה הדור, בו יתנוצץ וגם וילמדנו. ז"ל

ממנו שנסתמו פירוש, בד"ת . וכו ', ולבא לצאת עוד אוכל לא וזהורז"ל  ממנו, ללמוד ליהושע  צריך והיה התורה, מעינות
מש"ה וז"ס  יהושע . והוא רב , לך  יש שכבר לך , רב י"ח )ג"כ  ונתתי (דברים א"ל. ר"ת  אחיהם, מקרב  "להם  "אקים נביא

וז"ש בגלוי. עמו  וידבר שיצונו  יותר, יעלה ואח "כ מקרבו , דברי ממנו נובעין שיהיו  בפיו, לט)דברי דומיה,(תהלים נאלמתי
עליו , שבאים היסורין הם נעכר, וכאבי תורה. אלא טוב ואין מטוב, החשתי אלם. להיות  עלי גזר פי' י"ה, דו"ם פירוש
פירוש, מראהו. מאיש משחת כן רבים, עליך  שממו כאשר ואמר וכו '. ושממה, שמ"ה משה יהיה בתחלה כי רז"ל , כמ"ש
מדברת, הפרשה כל  ועליו  העם, כאחד  בא הדורות  באלו אך אז. שקרן פניו, קירון זה ותוארו, מראהו משה, זה מאיש

כמ"ש ה', זרוע עליו נגלה שזהו אפשר פירוש, נגלתה, מי על  ה' וזרוע וכו ', האמין מי ל"ד)ואמר החזקה,(דברים היד ולכל 
לגבי  רשעים וקראום הללו, דורות  של  בגופן עיבור, בסוד נפשו נתקברה וגם שנכנס פירוש, קברו , רשעים את  ויתן ואמר
ישראל, כל  כנגד משה שקול ובודאי הדורות. לכל שזוכה כיון כולם, כנגד  שכר שיטול פירוש ברבים, לו  אחלק לכן דידיה,
יקבלו צדיקים ושאר ממש, מהקב "ה חלק יקבל שלל, יחלק עצומים ואת  וכו'. הרבים את  וזיכה זכה  משה שדרז"ל וכמו

ידו  דור)על בכל המתגלגל רבינו משה ניצוצי דרך יקבלו הצדיקים כל וז"ס(פירוש  דור. בכל  נפשו למות הערה  אשר תחת  ,
הדורות, חטא לימחל נגמר ידו על  כי נשא, רבים חטא והוא נמנה, פושעים ואת בא. הוא דור שבכל הפסק, בלי משה משה

עכ"ל. גדולים. פי' רבים, שהן וחוה, אדם וחטא

שורר ה. שהוא יש מלכות . בחינות לו  יש כן בחינתו , לפי אחד וכל מלכות, בחינת  מישראל אחד  בכל  יש כי שם, זל"ק
"שרי  בבחינות , לו . שיש המלכות  בחינת לפי אחד  כל העולם, כל  על  מושל שהוא יש וכן ביותר, מושל שהוא ויש בביתו ,

עשרות " ושרי חמשים ושרי מאות ושרי י"ח )אלפים באתגליא (שמות היא אחד , בכל שיש הזאת  המלכות ובחינות  ,
בחינת  כפי באתגליא, האנשים אלו על  מושל שהוא בחינתו, לפי אחד לכל שיש הממשלה הינו  באתגליא, ובאתכסיא.
נראה  שבאתגליא שאף דהינו באתכסיא. מלכות  בחינת בחינתו לפי אחד לכל  יש גם כי הוא, ובאתכסיא כנ "ל . שלו המלכות
הם  נשמתם כי האנשים. אלו על  מושל הוא גדול , ובהעלם באתכסיא זה כל  עם האנשים, אלו על  ממשלה שום לו  שאין
ושרי  אלפים, "שרי בבחינת  בחינתו  לפי אחד  לכל היא באתכסיא, מלכות של  הבחינה זאת  וגם תחתיו . ונכנעים תחתיו ,

וכו'. שבאתגליאמאות" אחד  כל ויש על מושל הוא גדול, ובהעלם באתכסיא כן  פי על ואף ממשלה, שום  לו אין 
הדור צדיקי כל על ואפלו רק הדור, אליו. וכפופים נכנעים וכלם ומלכותו, ממשלתו  תחת כלם הם נשמותיהם כל כי .

בבחינות גדול, בהעלם א)שהוא זה (מלאכי כל על אלילים, - עבודת  עובדים שהם שאף  לשמי". ומגש מקטר מקום "בכל
מלכות  של  הבחינה זאת כן כמו גדול . בהעלם שהוא רק יתברך , אותו ועובדים יתברך , אליו  נכנעים כלם הם גדול בהעלם
ונכנעים  תחתיו כלם והם עליהם, מולך הוא גדול, בהעלם זה כל  עם ממשלה, שום  לו אין שבאתגליא שאף  באתכסיא,



לנפשך  חכמה דעה סד

דיבר  בעצמו ורביז "ל דור], שבכל משרע"ה שבבחי'

הר "ן בשיחות  קצב)מזה נמצא (סי' שהש "י  שכמו

אמיתיים  גדולים צדיקים ישנם בודאי כך  דור בכל

ודור  דור דעתå בכל את  גם להחשיב יש וא"כ ,

וצריך  דבריו , בכוונת ולהעמיק  מנעשכיז  הרה"ק 

עמו לרביז"ל שהיו  הויכוחים מהות  מעט להבין 

מט"ט. המלאך  של הגילוי  בענין 

íé÷éãö øåã ìëá  ùéù ïéîàî ïéàù éî

äøéôë æ"øä  íééúéîà

éàãåå [â צדיקים שיש  מאמין שלא שמי

זה  הרי  דור, בכל נוראים אמיתיים

ואם  הנ"ל. חז "ל מאמרי  בהרבה גדולה כפירה

כל  בשו "ע, אחד  מסעיף  לסור שלא הזהיר רביז"ל

הצדיקים  מאמונת לסור  שלא ליזהר שיש  כמה שכן

אצל  המקובלים היהדות  מיסודות שהוא דור , שבכל

תיקוני מעיקרי והוא הדורות, בכל ישראל כל

הבעש"ט רבינו ע"י  שנתגלה (כמובא הנשמות 

לצדיקים) התקשרות  שער  ישראל ע"פ בשארית וכן ,

ממצוות שהיא בו ' 'ודבקת מצות קיום הרי נגלה

שבתורה המצוות עיקריות כל  שתכלית  הזוה"ק (ע"פ 

לדבקות) להביא  הרמב"ם הוא ע"פ מקיימים

החיים  הדור  בחכמי דייקא ראשונים ועוד  והחינוך 

העליון  מהיו "ד  לקבל אפשר ואי  דור, (היינו שבכל

העליון ) שבעולם  התחתון ,מהצדיקים היו"ד ע"י אלא

ואכמ"ל  התחתון, שבעולם החיים הצדיקים שהם

זה  יסודי בענין .æ יותר 

_________________________

ע"כ. וכו'. אליו.

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

בודאי נמצא יתברך שהשם כמו ודורכי דור  בכל בודאי צדיקים  נמצאים כן ע"כ.כמו מאד. והבן .

במקו"אז. זה בענין שנכתב  מה נעתיק הענין כראוי)ולחשיבות  ותוקן הוגה לא הדורות (ועדיין דיחידי בענין בפשטות שגם ,
רביז"ל  של  מהמאמר הוא הדורות דיחידי והגילוי הענין ששורש רעט)עצמם, סי' היו(חיי"מ לא רשב "י עד  שממשרע"ה

וכו' האר"י חדשות  עד שקט  העולם היה כמפורסם, חדוש  שהיה יוחאי, בר שמעון רבי מן שאמר, בשמו, שמעתי שם, (זל"ק 

בר  שמעון רבי ידי על שנתגלו כמו חדשות  נתגלו לא לברכה זכרונו האר"י עד יוחאי בר שמעון שמרבי היינו לברכה, זכרונו

כאלה  חדשות  שיגלה מי נמצא שלא לגמרי, חדשות גילה והוא כמפורסם, חדוש  שהיה לברכה, זכרונו האר"י שבא עד יוחאי,

עד  חדוש , בלי שקט  העולם כן גם היה לברכה, זכרונו טוב שם הבעל עד לברכה זכרונו האר"י ומן לברכה. זכרונו האר"י עד

כן  גם היה עתה עד לברכה זכרונו טוב שם הבעל ומן חדשות. וגילה נפלא חדוש  שהיה לברכה, זכרונו טוב שם הבעל שבא

שבאתי  עד הנה, עד לברכה זכרונו טוב שם הבעל שגילה ההתגלות פי על רק  מתנהג העולם והיה כזה, חדוש בלי שקט העולם

ע "כ) וכו'. לגמרי נפלאות  חדשות  לגלות מתחיל אני ועתה דור אנכי, בכל היו רשב"י זמן עד  משרע "ה שמזמן בודאי והלא ,
להתקשר  צריכים הדור בני שהיו הגדולה, כנסת אנשי וכל הנביאים וכל  נון בן מיהושע ואמיתיים נוראים צדיקים הרבה

מקדושתם  ולקבל  היואליהם [שביניהם הדור, אותו של  האמיתי הצדיק שהוא משרע "ה דנשמת ניצוץ דור  בכל היה וכן ,
שלוחים בהל ' אותם מכנה שמוהרנ "ת  הנביא, ואלישע הנביא אליהו וסל"ד)ג"כ  וסכ"ב סי"ט האמיתי',(ה' 'רבי בשמות

שבועות  בהל' כן כותב וכן האמת ', 'הצדיק האמיתי', הרבי סל"ד)'הצדיק האמת (ב הצדיק אז היה 'שהוא הנביא ירמיה על 
קרחה בהל' מוהרנ "ת  עליהם שכותב  ואסתר' 'מרדכי היו  וכן סי"ז )שבדור', בצדיק (ג' ודור דור בכל  נתלבש רבינו משה 'כי

שבדור, יתוםהאמיתי דור  אין  ות "חכי רבו כבוד ובהל ' ע "ה', רבינו  משה בחי' ואסתר מרדכי היו  הדור באותו (ג'ואז

בהצדיקיםס"ו) כח  נתן 'כי גדולים כהנים ובניו מתתיהו  על הדורכותב  שבאותו וכ "ג האמיתיים  ובניו  מתתיהו שהם
וכו'],

זה בזמן היו רשב"י)וכן עד שהעיד(שממשרע"ה רשב "י, של רבו יוסף  בן עקיבא רבי התנא [וביניהם גדולים תנאים ריבוי
נמנה  אין הדורות  יחידי של  שבענין שאף  זה מכל  ומובן רשב"י], מתלמידו  בעצם גדול שהיה האריז"ל רבינו בפירוש עליו



מוהר"ן סהחיי

מיוחד ענין הוא הדורות  יחידי של זה שענין משום הוא הנ "ל , הנוראים הצדיקים מכל  אחד  שום רשב "י עד ממשרע "ה
כדבסמוך ,

מ"מ  הדורות, יחידי מענין חדשות היו  שלא שאף האריז"ל, עד  שמרשב "י הזמן לענין ג"כ  ממש הוא שכן כפשוט  מינה ודון
מהם היא שבידינו  שבע"פ  התורה שכל נוראים צדיקים דור בכל  להחיות היו  יכול שבהם שקטן הק' האמוראים כל (ה"ה

ע "ב) י דף (ע "ז חז"ל כדברי עדמתים רשב "י שמזמן הדורות  וכל  הק'), הראשונים וכל והגאונים סבוראי רבנן ואחריהם ,
המדבר  שבדור למשרע "ה להתקשר להם סגי היה ולא שבדורם, הדור לראשי להתקשר דור כל צריכים היו  האריז"ל זמן

הדור שבאותו  והשופט מהמנהיג דור בכל  לקבל צריכים היו אלא בלבד , בדורו)ולרשב "י כשמואל בדורו כל (יפתח  וכן ,
המאות  והשרי האלפים משרי שהיה מובהק רבי לו  שהיה מליקו"מ)א' בו ',(כנ"ל 'ודבקת מצות ברבו  לקיים צריך  היה

המובהק, לרבו תלמיד  כל כדין כראוי אליו ולהתבטל  ולכבדו בשלימות , דבריו  בהעלם ולקבל  או בגילוי קיבל המובהק (ורבו 

הדור) אותו של רביז"ל ממשרע"ה עד  הבעש"ט מזמן וכן הבעש"ט , עד האריז"ל  מזמן ג"כ הוא  שכן יובן ומזה אז , (שהיו

וקדושתם) בגדולתם רביז "ל הרבה שהפליג הק' הבעש"ט תלמידי ,כל
צריך מ"מ משיח , עד חדשות יהיו  לא שממנו  ע "ע  שאמר שאף צדקינו , משיח זמן עד  רביז"ל  מזמן ג"כ הוא שכן ומובן

האמית  לצדיקים דורלהתקשר שבכל  הדורות )יים יחידי מנשמות ומקבלים עד(שיונקים ע "ה רבינו משה שמימות  וכמו  ,
חיים  צדיקים יש דור בכל  כי דור, שבכל  האמיתיים לצדיקים להתקשר צריכים שהיו ודאי ומ"מ חדשות, היו לא רשב "י
דמשה  אתפשטותיה חז"ל כמ"ש הדור, אותו  של משרע"ה בבחי' שהוא אמיתי צדיק דור בכל  יש וביניהם נוראים, אמיתיים
אליו , ולהתקשר ממנו לקבל  צריכים הדור ובני הדורות , מיחידי ובפרט  שקדמוהו  הצדיקים מכל  שמקבל  ודרא, דרא בכל 

הוא) מי יודעים אין אם חסידי (אף  כל  אצל  המקובל  המנהג הוא וכן הדורות, וליחידי הקודמים לצדיקים מקשרם והוא
התפילה, לפני לומר שבדורנורביז"ל  האמיתיים הצדיקים כל עם עצמי מקשר  האמיתיים הריני הצדיקים עם (היינו

הר"ן) בשיחות  כן להתקשר רביז "ל שציוה כמו שבדור, עפר החיים שוכני הצדיקים כל עם ההתקשרות  מוסיפים ואח "כ ,
וכו '. הננמ"ח הק' רבינו  עם ובפרט

להנהיג  אחריכם שהשארתם 'ההשארה את למצוא עמנו רביז"ל שיגמור רביז"ל פטירת  אחרי מוהרנ"ת שמתפלל מצינו  [וכן
באמת ', רוצים שאתם כמו במקומכם ישראל  ז )את  תפלה ח"ב תפילות בלקו"ת (לקוטי מוהרנ "ת  מתפלל  וכן לג), ,(ח "ב

לפניך" שהזכרתי האלה האמיתיים מהצדיקים כח מקבל  אשר עתה העולם של בית  הראש הוא מי באמת לידע "שנזכה
ב'רכה  אחריו הבעש "ט  'והשאיר ברמז  רביז"ל ואת  בהדיא הבעש "ט  קודם, שמזכירם הלקו"מ  הק' ורבינו הבעש "ט  רבינו (שהם

שמחה) בן נחמן (ר"ת ש'עשועיו שם נ 'טע  שמזכיר מקומות בהרבה כן מתפלל וכן וכו '), הק' חלציו יוצאי מצבתו  קודש זרע 
המעשה  ואת  בה נלך  אשר הדרך את לנו  שיורה הזה שבדור האמת  לצדיק להתקרב  שנזכה ומבקש רביז"ל  פטירת  את 

נעשה ד')אשר מבקש(בלקו"ת  י"ג)וכן הזה (בתפלה בדור עכשיו גם יש ובדאי יתום הדור אין כי הבטחתנו כבר 'רבש"ע 
אמת  הצדיקי את לנו  ולהראות  לנו  לגלות  אותנו ותזכה וכו', הכח זה להם יש אשר בעולם, אמיתיים צדיקים נמצאים
כשמזכיר  נ "ו תפלה בח"ב  וכן הרבה, להש"י כן מוהרנ "ת  מתחנן ל' בתפלה וכן אליהם', להתקרב אותנו ותזכה הזה שבדור
איך ותלמדנו  שתורנו וכו ' רחמיך  לעורר 'נזכה רביז"ל הסתלקות על ההספד שע"י שם ומבקש רביז"ל, פטירת את שם

הזה' שבדור האמיתיים הצדיקים את  ולמצוא ולחפש זו)לבקש בקשה על כמ "פ  שם מובא (וחוזר עצמו  מוהרנ"ת לגבי והנה ,
מהראב "נ  אור וסיפורים)בכוכבי הדור(שיחות של משרע "ה בבחי' עצמו  הוא נהיה רביז"ל פטירת  רביז"ל שאחר כלפי (ורק

כיהושע ) בחייו נחשב ,היה
תמיד שיזכה עצמו  עבור וכן אותו , וימצאו שיחפשו  תפילות  להם שתיקן דורו בני עבור היו  הנ "ל  תפילותיו  שכל  וצ"ל 
אחרי  ולדרוש לחפש תמיד  צריך  עצמו  הצדיק שאף  בו , שמעוברת  משרע"ה נשמת  אחרי תמיד  ולמצא ולדרוש לחפש

לפנימיותך , – וגו ' לך  לך בסוד בו , המלובשת נשמתו זה)פנימיות פסוק על מוהרנ "ת  ,(וכמ "ש 
הרי  הדורות יחידי ובערך כלפי מ"מ הדור, אותו של משרע "ה בחי' דור בכל  יש הדור בני כל ערך לעומת  שכנ"ל ואע"פ 
ואף  הצדיקים וכל דאילנא גופא הם הדורות שהיחידי וכנ"ל יהושע , בבחי' רק הוא דור שבכל  משרע "ה בחי' שהוא הצדיק
גופא  – הדורות יחידי שהם רבם את מגלים שהם ממנו, ותלמידים ענפים רק הם דור שבכל משרע"ה שבבחי' הצדיק
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 àìà [ã של שהענין  בכ "מ כבר פירשנו כבר

הדורות  רביז "ליחידי בדברי (המרומז 

זי"ע) הראב "נ הרה "ק  בכתבי בארוכה ומובא ,הנ "ל ,

גופא  שהם מופלגים צדיקים של מיוחד ענין הוא

הצדיקים  שכל משרע"ה, נשמת שורש  של דאילנא

נמשכים  הענפים של הגילויים וכל מהם, ענפים הם

הדורות ליחידי שיש  והיינו השרשים, דרך ויונקים

של  הגילויים את  להמשיך מיוחד  ותפקיד  ענין 

הגדולים  הצדיקים שכל לעולם, התורה סודות 

הצדיקים  וכל האלו  מהגילויים יונקים דור  שבכל

[וכבר  הדורות , יחידי של הגילויים של הגמר הם

שאף  ורשב"י  ר"ע לגבי מהאריז"ל לעיל הבאנו 

סודות גילוי  של הענין מ"מ מרשב"י , גדול שר "ע

כנ"ל  וחזינן  לרשב"י , דייקא נמסר לעולם התורה

בע  הוא הדורות  יחידי של המיוחד גילוישהענין  נין

עד  שמרשב"י והיינו לעולם], התורה סודות 

וכו ' והאמוראים התנאים כל שהיו  אף האריז"ל

היו לא לעולם התורה סודות  של הגילוי  בענין מ"מ

חדשות.

 úøåúå , ì"æéøàä  úøåúì äðëäë ÷"îøä  úøåú

 è" ùòáä  úøåúì ì" çîøä

êåîñáå [ äרבינו את  היה האריז"ל לרבינו

של  וסיכום ליקוט שעשה הרמ"ק

וזהו הראשונים, רבותינו של הקבלה תורת כל

התורה  בסודות החדש גילוי  שנתגלה שלפני  משום

הרמ"ק  רבינו את הש"י שלח האריז "ל רבינו של

עד  שנתגלה התורה סודות כל את כראוי  שיסכם

רבינו האריז "ל, של החדש להגילוי הכנה כעין  (וזה

אתהאריז "ל ) היה הבעש"ט לרבינו בסמוך וכן  ,

של  הגמר שהוא תלמידיו שכתבו הרש"ש  רבינו 

כעין  עשה ג"כ והוא האריז "ל, רבינו של הגילוי 

האריז"ל רבינו של מהגילוי וסיכום (וזה תמצית 

הק') הבעש"ט  רבינו של החדש לגילוי הכנה .מעין

 ê"ëñä  úåîìåò –––– ùåáìîå  ÷"éåà ñ"÷à úåîìåò

åðøáãå [ å החדשים הגילויים מענין  כמ"פ

רבינו של התורה"ק  בסודות

שהמשיכו זי "ע, הליקו"מ הק ' רבינו ושל הבעש"ט

בארוכה  וביארנו  ונוראים, חדשים נפלאים אורות

ביאור  עתה ונוסיף  שבזה, הגדר את  מקומות  בכמה

_________________________

שנעשה  צדיקים ויש בגלוי, הדורות יחידי את שמגלים דור שבכל מהצדיקים כמה שישנם גדולים, רזין בזה ויש דאילנא,
הדורות, יחידי הגדולים הצדיקים אל שמקושרים צדיקים שיש בחיי"מ מרביז"ל  וכדאי' נעלם, ובדרך ממילא בדרך אצלם

הדורות. ליחידי מקושרים שהם כ"כ בגלוי עליהם ניכר שאין אף שלהם , ועבודה"י והיראה האהבה דרך
מהראב"נ אי' יא)וע"כ סי' בכל (ביאוה"ל לחפש יש וע "כ  דור, שבכל התלמידים דרך אלא הדורות  ביחידי להשיג שא"א

וכ"כ  האמת. הצדיק  של  והרוה"ק התורה את  להשיג להגיע  יכול שדרכו הצדיק של האמיתיים הגדולים  התלמידים את  דור
יא-יב)בליקוה"ל  אות ה, שלוחים רבינו(הל' משה של  האמיתיים תלמידים שהם דור בכל  רבים או  אחד נמצא שבודאי

אחריהם. לחפש שצריכים ע "ה
בתיקונים ומהגר"א מלקוה"ל  י)ומשמע  למצוא (תיקון זוכה ואינו  עוונותיו  מחמת  מהאדם ונגנז נסתר פעמים שהרבה

הצדיקים לקברי והליכה העליונים להצדיקים ההתקשרות  ע "י בדיעבד ואז שבדורו, האמיתיים בקבר הצדיקים (ובפרט 

כלב רחל) אצל שמצינו  וכמו התחתון, להצדיק גם להגיע לבסוף  עי"ז יזכה העליון לצדיק התקשרות  בזה שמקיים מלבד  ,
החי הצדיק אל בהתקשרות פגם אצלו  שכשהיה יפונה העליונים(משרע "ה)בן הצדיקים אל  האבות )ברח זכה (קברי ועי"ז

ביתר  העליון הצדיק אל  להתקשר יחזור התחתון הצדיק את  אח"כ  שימצא וע "י שאת, ביתר משרע "ה אל  ולהתקשר לחזור
החי  התלמיד  אחר תמיד  לחפש היינו רב' לך  'עשה אז שאמר מוהרנ "ת , של ההסתלקות  במכתב  גם זה ענין ומרומז עוז.

הצדיק  גם שהוא ימצא שעי"ז עד  העליון הצדיק של הק' לספרים שיתחבר היינו חבר', לך 'וקנה מוצא אין ואם שבדור,
שאת. ביתר העליון הצדיק של  האור את  יקבל  שדרכו החי, התחתון הצדיק את 
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מצות – סוכה במצות  עתה עוסקים שאנו  ע"פ בזה

על  ביאור  זי "ע מהגר"א שמובא מה וידוע סכך,

האריז"ל  רבינו של הגילוי  בהקדם סכ "ך, תיבת 

מוהרח"ו  בכתבי הע"ח)שגילה שתחילת(ריש

הנקרא  העליון בעולם הוא העליונים העולמות 

בעולמות להדיא מהרח"ו מדבר  ואין  א"ק ', 'עולם

[שהיה  סרוג מהר"י בכתבי אמנם זה, עולם שמעל

אצלו, מהרח"ו  ביאת קודם האריז"ל תלמידי  גדול

המהר "י היה לא כבר  להאריז "ל מהרח"ו  וכשבא

האריז"ל  שהזהרת למעשה נקטינן  שע"כ  שם, סרוג

קאי לא המהרח"ו זולת תלמידיו בכתבי לעיין שלא

רבינו מגלה ואכמ"ל], סרוג מהר"י כתבי  על

עולמות ריבוי  א"ק עולם מעל שיש  האריז"ל

כלליים  עולמות  בג' כולם נכללים ובכללות נעלמים,

אויר  ב) סתימאה, קדמון  אדם א) מא"ק , שלמעלה

את בעומק שלומד ומי המלבוש. עולם ג) קדמון ,

חסידות ספרי ובפרט הבעש"ט תלמידי קבלת  ספרי

מוהרש"ב חב"ד  כ"ק של  העמוקים בספריו (ובפרט

להבין זי"ע) היא הבעש"ט תורת  שכל ויבין יראה

בא"ק  רק  לא הקבלה תורת  כל את ולהסביר 

אלא  מהרח"ו, בכתבי  האריז"ל שגילה כמו  ואבי"ע

שכל  איך  ב'אלקות ', הקבלה כל את  לגלות

אלקות. מגלים העולמות 

 êåúá 'ä  úãåáò éåìéâ –––– è"ùòáä  úøåú éåìéâ

 úå÷ìàä

 åðééä [æ כל את בעיקר  דיבר  האריז "ל שרבינו

את יש ששם האצילות , בעולם גילוייו 

הספי ' כל ואת ב"ן , מ"ה ס "ג ע"ב הק ' השמות 

משלים  הרבה גילה והבעש "ט וכו', הק ' והפרצופים

שגילה  המשלים שאין  להבין יש  אך  באלקות ,

ח"ו, בעלמא וסברות הבנות של בחי ' הבעש"ט

הלשם טוען כבר  סי'שע"ז ה דרוש ח "א  הדעה (ספר

טו"ב) נז  דף  ח אות רבינוז דברי את  שמפרש שמי 

דברי את  שמפרש כגון  הבנה של באופן האריז"ל

של  הנהגות על מרמזים שדבריו  האריז "ל רבינו 

של  מהגילוי יותר  ונמוך פחות  גילוי זה הרי הש"י,

מעולם  מדבר  האריז "ל כנ"ל שהלא האריז"ל, רבינו 

ובאצי ' עסמ"ב, הק ', וספי ' שמות  הכל ששם האצי '

'איהוי של באופן  באוא"ס הק' הספי' מתאחדים

דברי את שמפרש  ומי  חד', וגרמוהי  וחיוהי

הוא  הרי הש"י של הנהגה של באופן האריז"ל

בגילוי נפרד  עולם שהוא הבריאה מעולם מדבר 

רבינו של מהגילוי פחות  גילוי  והוא מאלקות ,

הק ' הבעש"ט רבינו משא"כ שמבארהאריז "ל, (כמו

בארוכה) זי"ע  הרש"ב  הגבוהים כ "ק  בעולמות  מדבר 

רבינו בארוכה בה שדיבר האצי ', עולם שמעל

הק' מהרח "ו)האר "י  אלא(בכתבי מפרש , הבעש "ט

באוא"ס , – באלקות  העולמות כל שנמצאים איך 

הגבוהים העולמות בג' ואוי"ק ,והיינו  (אק"ס,

א"ק ומלבוש) שמעל בהם הנ"ל וגילה  דיבר  (שכבר 

כנ "ל ) סרוג  מהר "י לתלמידו קצת והבעש"ט האריז "ל  ,

הגבוהים  בעולמות  הק ' תורתו  כל את  וגילה דיבר

וצריך  היטב, זה ענין  להבין עמוק  ענין וזה ההם,

זאת. להבין  כדי  עמוק  בעיון  חסידות הרבה ללמוד

 èøôáå זי "ע מפאריטש  הלל ר ' בזה ביאר 

האריז"ל  רבינו  דברי  ע"פ  זה שביאר

י "ג  בתחי' שאומרים הוי"ה שם ב"פ את שפירש

א) על מרמזים שהם הרחמים הוי "ה מדות שם

רבינו בהם שדיבר  ואבי"ע א"ק – התחתון 

קדמון  אויר אק "ס – העליון  הוי "ה שם ב) האריז"ל,

וכל  הק ', הבעש "ט רבינו  בהם שמדבר ומלבוש

שיש  מה שכל איך  להסביר  הם חסידות  ספרי

התחתון  האריז "ל )בהוי "ה בהוי "ה (גילויי גם יש

הבעש"ט)העליון שכל (גילויי איך להסביר  היינו ,

נמצאים  האריז"ל רבינו  בהם שדיבר העולמות 

שבבחי ' הנ"ל העליונים בעולמות  היינו  באלקות 

כאלקינו אין בכונת  הרש "ש בסידור  [עיין אוא"ס ,

כולהו האצי ' עולם שמעל העליונים העולמות  שכל

א"ס], שגילוי מיקרי  בטעות  כמה שסברו כמו (ולא

שמדבר האריז "ל  מגילוי נמוך יותר במקום  הבעש"ט

שמדבר שמחמת  אדרבא  אלא וכו', מעבודה"י רק 
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יכול יותר, גבוה במקום התורה"ק סודות  ומגלה 

בפועל, בעבודה"י למטה  עד  יותר הענין להוריד 

.ואכמ"ל )

'á õåöéðå 'à õåöéð ãåñ

 ùéå [ç בהסתר האריז "ל רבינו  שגילה פרט עוד 

פט)גמור בדף זאת(בע"ח גילה והרש"ש 

בנה"ש י"א)להדיא למעלה (דף  שהיא מדרגה שיש ,

שהוא  הניצוץ', 'סוד  נקראת  והיא העולמות מכל

בקבלה מאוד  עמוק הרבה ענין  להבין  (שצריך 

זה) סוד עומק להבין  כדי בקבלה  ובאופן הקדמות ,

האריז"ל  כתבי  בריש  שלומדים שכמו הכוונה כללי

עשה והמשיך (כביכול )שהש "י  באוא"ס  צמצום

מלובשים  שעליו אוא"ס קו הפנוי החלל לתוך  הש"י

'פנימיות של הנורא הסוד  יש הרי העולמות , כל

גבוה  היותר  שורש  שהוא הניצוץ', 'סוד שהוא הקו',

ישראל', 'נשמות  ב'')של 'ניצוץ נקרא  והוא (והוא ,

במקום  השכינה גילוי  שהוא גבוה יותר  מניצוץ בא

ביותר א'')העליון  'ניצוץ בשם שלפי(ונקרא  והיינו ,

שורש  של מושג יש הרש "ש וקבלת  האריז"ל קבלת

עם  מאד  עליון  במקום שמתאחד ישראל נשמות 

א')השכינה בניצוץ ב ' ניצוץ  יחוד  ענין .(שהוא 

 ÷éãö  úåâøãîå ãåñ øåàéá –––– î" å÷éì ÷"äôñä

'áä  õåöéð –––– úîàä

 éîå [ è רביז"ל של הק' בספר  בעומק  שמתבונן 

ענין  שכל יראה מוהר"ן , ליקוטי –

העליון  סוד את לבאר הוא ליקו "מ של הפנימי 

נשמות שורש  – ב' דניצוץ סוד  שהוא דהצדיק ,

נוע"א  בספה"ק  אמנם שמצינו  הנ"ל, ישראל

אך  הצדיקים, כללות  ממדרגות  הרבה ג"כ שמדבר

הצדיק  ממדרגות  הק' ספרו  בכל מיירי  הליקו "מ

הר"נ  הרה"ק  וכמש"כ  משיח', 'משה שבבחי'

בכללים  הראב"נ הרה"ק  וכ"כ  זי"ע מטשערין 

כוונתו בליקו "מ צדיק שמוזכר מקום שכל  לליקו "מ,

משיח, משה שבבחי' הדורות, יחידי הצדיקים על

של  מהמדרגות מדבר  ליקו"מ הספה"ק שכל והיינו

שמיח  האמת  משה הצדיק שבבחי' הדורות  ידי 

מהמדרגות לידע אחד  לכל נפ "מ מאי  ולכאו' משיח,

האמת. הצדיק של הגבוהות

 øåà ,óé÷î øåà –––– äøåúä úåãåñ éåìéâ øãñ

íéôé÷î úåøåà ,éîéðô

 àìà [ é בהם יש התורה שסודות להבין  שצריך 

הסדר  את  לנו יש  ראשית גילוי, של סדר

שמבאר  בזוה"ק שכתוב וכמו  רשב"י  לנו שגילה

כל  של הסדר  את 'מקיף' של באופן  רשב"י 

גילה  ואח"כ הכל, שורש באמת וזה העולמות ,

העולמות סדר  כל את בפנימיות  האריז "ל רבינו 

ואבי "ע, א"ק  – האריז "לבפרטות  לנו גילה (וזה 

זל "ט  אליהו שנקרא  – זל "ט הנביא מאליהו שקיבל 

פנימי') איך 'אור לנו  גילה הק' הבעש "ט ואח"כ  ,

מא"ק  שלמעלה העליונים בעולמות  הקבלה מתגלה

בבחי ' נקראים האלו  העליונים שהעולמות  ואבי"ע,

ע"י הבעש "ט תורת  ונתגלה מקיפים', 'אורות

בסוד  שהוא מרומז  הק' שבשמו  השילוני  אחי "ה

המקיפים, האורות  סוד  שהוא יחידה החיה

בלשון  נקראים ההם הנ"ל העליונים שהעולמות

אורות של עולמות  סכך', של 'עולמות  הגר "א רבינו 

אלקות. שהכל שמגלים מקיפים

' åçåìùáî øúåé åá  äåöî'ã ãåñ

 äðäå [àé של סוד  הנקרא ונורא גבוה סוד יש 

שמגלה  מבשלוחו ', יותר בו  'מצוה

זי "ע מוהרנ"ת ג"ע תחילת בזה שלוחין הל' (לקוה "ל

באלקות,)çה"ד  להתבטל  שיכול רק לא שהצדיק ,

_________________________

שםח. עין חותם, בתוך  חותם במאמר לברכה זכרונו רבנו  שכתב  מה פי על שם, כב)זל "ק נעשה (בסימן בחינת  יש כי ,
וצריך תורתו נעשית  כך ואחר ה' תורת היא בתחלה ותורתו . ה' תורת  ותפלה, תורה ונסתרות, נגלות בחינת שהם ונשמע 
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בראשית  שבא עד  היטב. זה כל שם עין וכו', וכו ' יותר גבה ונשמע נעשה בחינת  יש דרגא בכל  כי וכו', לדרגא מדרגא לילך
אז  סוף באין כשנכלל כך  ואחר וכו '. וכו ' ממש ה' תורת  בחינת  היא הנשמע  ושם האצילות  תחלת שהיא הבריאה, נקודת
מנין  לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו  כמו התורה, מקים בעצמו  יתברך ה' כי ה', תפלת היא והנשמע ה' תורת הוא הנעשה
שאמרו כמו מתפלל , הוא ברוך הקדוש וכן וכו ', חולים  מבקר הוא ברוך שהקדוש מנין תפלין, מניח הוא ברוך שהקדוש
שם. עין וכו ', ממש ה' ותפלת  ה' תורת בחינת  היא והתפלה התורה אזי סוף , באין כשנכלל  ואזי לברכה, זכרונם רבותינו
והתפלה  התורה שיהיה עד סוף  באין להכלל  העליונה זו לבחינה לבוא לזכות  האחרון והשלמות  התכלית  עיקר זה והנה
יתברך , ה' תפלת  שהיא מלפני רצון יהי בבחינת  היא התפלה ואזי לזה שזוכה מי אשרי כנ"ל ה' ותפלת ה' תורת  בחינת שלו 
שזוכה  מי כי דיקא, 'אזכיר' ' שמי את  אזכיר אשר המקום 'בכל  בחינת וזה בברכות לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו 
בעצמו יתברך  שה' נמצא יתברך , בו שנכלל  מאחר יתברך  שמו את כשמזכיר נמצא ה ', תפלת  דהינו כזו , תפלה לבחינת 
בחינת  שזהו כביכול, יתברך , שמו את  מזכיר בעצמו  יתברך שה' נמצא, יתברך, בו  שנכלל  מאחר יתברך, שמו  את  מזכיר
זו בחינה בשביל הוא האדם בריאת  עקר והנה כנ"ל. דיקא 'אזכיר' שמי, את אזכיר אשר המקום בכל  וזהו  כנ"ל ה' תפלת
אפשר  אי אבל  ממש, ה' ותפלת ה' תורת בחינת ותפלתו , תורתו  שיהיה עד יתברך  בו להכלל  שיזכה התכלית  לזה שיגיע 
במה  בזה תלוי התורה קיום ועקר בחירה לו  שיהיה כדי העולם בזה האדם את  לברא רצה יתברך ה' כי מיד , לזה לבוא
שהאדם  ומאחר בחירה. לו שיהיה כדי עכור וחמר גוף בתוך העולם בזה האדם את שלח זה ובשביל  בחירה להאדם שיש
הגוף  נתבטל שלא זמן וכל  הגוף  בתוך והמצוות התורה לקים בתחלה צריך הוא גשמי, וחמר גוף בתוך הזה בעולם הוא
סוף, באין בשרשו , נכלל לא עדין כי ותפלתו , תורתו  בבחינת הוא שמקים והתפלה והמצוות  התורה כל  אזי לגמרי והחמר
ונכלל  יותר הגוף  את  פעם בכל ומבטל  לדרגא מדרגא פעם בכל יוצא הוא ה', את  ועובד התורה את יותר שמקים מה וכל 
תורת  לבחינת  זוכה ואזי סוף  באין לגמרי ונכלל  לגמרי הגוף  שיתבטל  התכלית אל לבוא שזוכה עד  סוף, באין בשרשו יותר
ותפלת  ה' תורת  הם שמקים והתפלה והמצוות התורה כל נמצא סוף באין בשרשו כשנכלל  ואזי כנ"ל ממש ה' ותפלת  ה'
שנכלל  קדם אבל  כנ "ל , יתברך  בו שנכלל מאחר עושה שהוא המצוות עושה כביכול , בעצמו , יתברך  שה' נמצא, ממש. ה'
כמו שליחותו, ועושה שמצוה השליח כמו  שליח בבחינת הוא ואזי המצוות עושה בעצמו  האדם אזי כנ "ל  לגמרי יתברך  בו 
התורה  לקים יתברך  שליחותו  לעשות העולם לזה נשתלח  זה בשביל כי יתברך, הבורא שליחות ועושה מצוה הוא ממש כן
שמוכיחין  מוסר ספרי בכל  כמובא שליחות, בשם מכנה העולם בזה האדם של העבודה כל  כי עליהם, מצוה שהוא והמצוות
לעשות  השלמות תכלית  זה אין שבאמת פי - על - ואף  דבר'. לשולחו  ישיב  ומה פקדה ליום יעשה 'מה האדם את ומזהירין
ואזי  יתברך  בו  נכלל  שיהיה רק הוא התכלית עקר כי המשלח, שליחות שעושה השליח כמו  שליחות  בבחינת ה' עבודת 
עושה, שהוא המצוות וכל  ממש ה' תורת הם המצוות  ומקים שעושה מה שכל  מאחר כלל שליחות  בבחינת  שלו  העבודה אין
שיקים  בהכרח  כן פי על אף כנ"ל, התכלית עקר וזהו  כלל שליח בבחינת שאינו נמצא, אותם. עושה בעצמו יתברך ה'
אם  כי יתברך , בו  להכלל הנ"ל עליונה לבחינה מיד  לבוא אפשר אי כי שליחות, בבחינת  בתחלה והמצוות התורה האדם
היה  אם העולם ובריאת  התורה לקיום מקום היה ולא מיד  בו  נכלל היה אם כלל בחירה יהיה ולא לגמרי החמר יתבטל כן
הזה  העולם נברא זה בשביל  אשר בחירה שיש ידי - על הוא התורה קיום שעקר מאחר כן - ועל בתחלה. בו  נכלל  הכל
שליחות  בבחינת  הוא ואזי המצוות, בעצמו  האדם מקים ואזי הגוף עם המצוות האדם יקים שבתחלה בהכרח כן - על  הגשמי,
אזי  שליחות , בבחינת  הגוף  עם יתברך  מצוותיו  שמקים ידי - על כך - ואחר כנ"ל יתברך  הבורא וצווי שליחות שעושה
נחשב  כנ "ל  וצווי שליחות בבחינת  הגוף  עם אפלו  ה' מצות  מקים שהאדם מה כל  כי יתברך , בו  להכלל  זה ידי - על  זוכה

ואחר לעלא אתער דלתתא באתערותא כי עושה, בעצמו יתברך ה' כאלו  כן - ועושה גם המצוות  שמקים זה ידי - על  כך -
כנ"ל. אותם עושה בעצמו  יתברך ה' עושה שהוא המצוות כל ואזי יתברך  בו  להכלל זוכה זה ידי - על  יתברך, שליחותו
יתברך בעצמו והמצוה המשלח בבחינת  רק כנ "ל  וצווי שליחות  בבחינת  המצוות  לעשות לבלי לזכות התכלית עקר וזהו 
נשמע, בחינת  שהם תורה, דברי בחינת  שהם וכו ' משה' אל ה' 'וידבר של העבודה בחינת וזה ממש. ה' תורת  בבחינת 
התורה  קיום בחינת שהוא ממש, ה' תורת  בחינת  הוא וכו' וידבר של  העבודה כי היטב. שם עין הנ "ל , במאמר שם כמבאר
בחינת  שהוא וידבר, של העבודה בחינת  וזהו כנ "ל , המשלח בחינת  שהוא יתברך, בעצמו  והמצוה המדבר של  והמצוות



לנפשך  חכמה דעה ע

הביטול עולם – האצי' עולם  של  הדרגה  של  הבחי' (זה 

לכל לאלקות) מרכבה נעשה שהצדיק  אלא ,

ע"ד)העולמות  לג  דף ברש"ש ואף (כמבואר 

להכנס  ויכול האצי', מעולם גבוהים יותר  לעולמות 

היינו הניצוץ', 'עבודת של הגבוהה ה' עבודת  לתוך

השורש  אל מרכבה שנעשה עד  ועולה שנכנס

ישראל נשמות  של ביותר ב')העליון  (ניצוץ 

השכינה עם א')המתייחד  הנקרא (ניצוץ  ובסוד ,

נחשב  זה גבוה במקום שכביכול ואין', 'אני 

הש "י אותם עושה הצדיק  שעושה שהמצוות

תפילין  מניח שהקב"ה חז "ל דברי  בבחי' בעצמו ,

אין  בבחי ' הוא הצדיק זה גבוה [שבמקום וכו ',

מי שכביכול עד  הק' השכינה אל ומרכבה הגמור 

הק' השכינה היא זה במקום עבודה"י  את  שעושה

בו 'מצוה של הסוד  מקיים ובזה כביכול, בעצמה

בעצמו  ית ' ידו על שתיעשה  המצוה  ששלימות (היינו

הק') השכינה מבשלוחו– עבודה "י יותר (שהיא 

שם  נפרד שהאדם נמוך  במקום הרגיל בדרך 

של שליח בתורת  רק המצוה  ועושה הק ' מהשכינה

הכוונות הש"י) בשער  מהאריז "ל וכמ"ש (דרושי ,

שנעשה הלילה) נחשב כראוי  הכוונות  כל שהמכוין 

סוד  הוא זה ענין ובאמת  ממש], ידו על התיקונים

כראוי)עמוק לבארו המקום כאן אלא (שאין  ,

כל  סובב זה עמוק  סוד  שעל לידע יש  שלעניננו ,

עבודה"י את להסביר רביז"ל, ספרי וכל הליקו "מ,

נמצאת שהיא איך האמת, הצדיק  של הגבוהה

ב' וניצוץ א' 'ניצוץ של והשרשי  הגבוה במקום

לצדיק  מקושר  שהוא איך  כפי אחד וכל הנ"ל,

הזו, הגבוהה לעבודה"י  פנימי  קשר מקבל האמת 

לגמרי, אחר ענין עבודה"י  כל נהיה זה ידי שעל

הקבלה  תורת כל של הפנימיות  הוא זה וענין

גבוה. יותר באופן 

'ïéàå éðà' ãåñá é"äãåáò –––– ì"æéáø úøåú

åðééäå [ áé שכל איך גילה הק ' שהבעש"ט שכמו

ולימד  באלקות עוסקת  הקבלה תורת 

עצמו על להשרות  האדם זוכה איך  הק ' הבעש"ט

שכל  איך הבעש "ט וגילה אוא "ס, – ית "ש  אלקותו

יחו"ת – ה' יחוד של תורה היא הקבלה תורת

ביטו – אין בבחי' הוא שהכל ואיך  ל ויחו "ע,

_________________________

לעשות  המצוה האדם עבודת  הוא בעצמה, המצוה של  העבודה כי ממש, ה' תורת  בחינת  יתברך , בעצמו  המדבר של העבודה
יתברך , בעצמו  והמשלח  בהמשלח  השליח  כשנכלל  זוכין שזה ממש, ה' תורת  בחינת  היא וידבר של  העבודה אבל שליחותו,
המדבר  של  העבודה שהוא ממש, ה' תורת שהיא וידבר, בחינת  של העבודה מתקים ואזי והמצוות התורה מקים כביכול ,
שיהיה  בהכרח  כי התורה, בכל  כמותו אדם של  שלוחו בחינת וזה הדברים. והבן כביכול , יתברך , בעצמו  והמשלח  והמצוה
כנ"ל, בחירה שיהיה בהכרח  כי כנ"ל, דיקא שליחות  בחינת ידי - על  הוא והמצוות התורה קיום עקר כי שליחות, בחינת
משרש  משתלשל השליחות  בחינת  עקר כי כנ "ל , שליחות בחינת שיתבטל התכלית עקר כי מבשלוחו , יותר בו  מצוה אך
האדם  נשתלח זה בשביל  אשר יתברך, שליחותו לעשות  מצוה שהאדם מה יתברך הבורא של שליחות שהוא השליחות
לקים  ההכרח זה ובשביל גשמי עולם שיהיה שבהכרח  ומאחר יתברך  מצוותיו  שהם יתברך  שליחותו  לעשות  העולם בזה
אדם  של שלוחו  בחינת  לחברו  אחד בין גם שליחות  בחינת נשתלשל  מזה כנ"ל, בתחלה דיקא שליחות בבחינת  המצוות 
לשולחיו נאמן ציר בחינת שליחותו  עושה וכשהשליח המשלח, כמו השליח בחינת  שיהיה האדם נברא זה בשביל כי כמותו ,
בבחינת  שליחות  בבחינת המצוות עושה כשהאדם אפלו  כי עושה, בעצמו  המשלח  כאלו ונחשב  בהמשלח השליח נכלל
- ועל לעלא אתער דלתתא ובאתערותא גבה צרך העבודה כי עושה, בעצמו יתברך  ה' כאלו כן - גם נחשב  כנ"ל תורתו 
כשנכלל  כך אחר אך  כנ "ל , יתברך בו  נכלל זה ידי - על  שליחותו, ומקים יתברך  מצוותיו האדם שעושה בעצמו  זה ידי
שיתבטל  התכלית עקר כי מבשלוחו, יותר בו  מצוה בחינת וזה כנ "ל . לגמרי שליחות בחינת  נתבטל אז יתברך  בו  לגמרי
כנ"ל  והבחירה העולם יתבטל כן לא אם כי שליחות  בחינת  שיהיה בהכרח  כן פי על  אף אך כנ"ל, לגמרי השליחות בחינת

ע"כ. וכו'.
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חב"ד , חסידות בספרי בארוכה וכמבואר לאלקות ,

גבוה  במקום עושים איך ללמד  רביז"ל בא ע"ז  הרי

בתוך  נמצא כבר אתה שאם עבודה"י , את זה

ה'אין ', בעולם כבר אתה אז אלקות  שהכל ההשגה

בסוד  עבודה"י את  שם עושים איך לידע צריך אז

את לשמוע שצריך  רביז"ל אמר וע"ז ואין', 'אני 

האדם  נמצא לא שאם היינו  שלו, התורה של הניגון

אזי אלקות של האלו  הגבוהים בעולמות בעצמו 

רביז "ל, של התורות  של הפנימיות את להבין קשה

הרבה  עם הק ' תורותיו את  דיבר  שרביז "ל

הק' דבריו  עומק  את  להבין קשה ולכן הסתרות 

מאד , גבוה במקום מדברים שכולם איך ולראות

יכול  אוא"ס  של בעולמות שחי מופלג צדיק ורק

בודאי [ואמנם רביז"ל דברי  פנימיות קצת  להבין 

ולכל  העולמות  לכל גם שייכים רביז "ל שדברי

בעצמו]. ע"ז שהזהיר  כמו  הדרגות  ולכל הבחינות

ùáìåîä é÷åìà äæçîå  äàøî ––––  ÷éãöä  úøåú

ì"æç øîàî  åà ÷åñô ìò

 äðäå [âéהמראות את שרואים הק ' הצדיקים

שהם  הק' התורה הרי  העליונות ,

רגילים, בנ"א שסתם ממה להיפך  הם מגלים

ועי"ז  דב"ת לחשוב בנ"א של הפשוטה שהרגילות 

אצל  אך וכו ', אותם ומסבירים חידו "ת מחדשים

שמסביר  וכמו להיפך, הוא הסדר האמת הצדיקי

מראה  רואה שהצדיק  זי"ע מהומיל הר"א הרה"ק 

האור  את  ומצמצם מוריד ואח"כ אלוקי, ואור

שומע  וכשאדם התורה"ק , פסוקי  את פיו על ומפרש 

האור  את בפנימיות  מקבל מהצדיק  התורה את 

בחי ' וזה תורתו , בתוך  הצדיק וגנז  שהשיג האלקי

בליקו"מ שמובא רעט)מה סי' הצדיק (קמא שתורת 

[וכן  למעלה, הרבה ורחבה מלמטה קצרה היא

וגילוי שלמאמר  קנט, תורה בסוף  בלקו "מ מובא

פסוק  או חז"ל מאמר  באיזה מצא לא עדיין  זה עליון

הכלל  על ללמד  וזה הזאת , ההשגה את להלביש 

על  הלבשות הם בליקו"מ התורות ששאר יצא, כולו 

רביז "ל, שראה עליונים וחזיונות  ומראות השגות 

כגון  מקומות מכו"כ להדיא ונראה מוכח וכן

בחיי"מ הנזכר והנורא הנפלא פג )מהמראה (סי'

היא  הנשגבה התורה שכל כ ' לתורה השייך 

רביז"ל  שראה הנורא הרוחני  המראה על הלבשה

תורות הרבה אצל להדיא הוא וכן  שראה, במקום

נאמרו  וחזיון מראה איזה על עלשידוע ללמד (ויצאו

כולו) ].הכלל

ùåáìîä íìåòáù ïåùàøä è"èî êàìî

 ô"òå [ãé הויכוח עומק ולבאר לבא יש  הנ"ל כל

שהנה  מנעשכיז, להרה"ק רביז"ל בין 

אור  של גילוי  הוא זל"ט אליהו של הגילוי  כנ"ל

כנ"ל, האריז "ל שגילה ואבי"ע א"ק  של אור – פנימי 

אורות של גילוי הוא השילוני  אחיה של וגילוי

ומלבוש  ואוי"ק אק "ס עולם של אורות – מקיפים

של  שהגילוי  לידע ויש  כנ"ל, הק' הבעש"ט שגילה

הקבלה  בתורת בה שיש מדרגה הוא מט"ט המלאך

ומדרגות  בחינות  שמו כו "כ  מתחלק שמט"ט (וכדאי'

וכו') עולמות  לכמה סרוג בעצמו ממהר"י ואי ' ,

בעולם  נמצא ביותר והעליון הראשון שהמט"ט

שלהמלבוש  עולמות  מהג' העליון  העולם  (שהוא 

הנ "ל ) מקיפים אורות – הסכך  נקרא עולמות  ושם ,

סנהדרין  בגמ' כמוזכר  פסקנית, רוח בשם המט"ט

ענין  את יש  המלבוש  [שבעולם שם הגר"א בהגהות

של  בחי' שזהו  לשנים, וקיפולה המלבוש  פסיקת של

הנ"ל, פסקנית שרוח רוח שם כותב  שרש"י (ומה 

מקאמרנא  הרה"ק ע"כ כותב  גבריאל , זה פסקנית

בשם  אחרת  בדרגה  ג "כ נקרא  שמט "ט  אמת  ששניהם

ואכמ"ל ) שיש גבריאל  עצום סוד  יש אופן  ובכל ,[

מט"ט  מלאך  שהוא המלבוש  בעולם מט"ט מלאך

ביותר . העליון  במקום

'êøáúé íùä úà  ù÷áì' éãë  ÷éãöäì  äòéñð

äðäå [ åèואמר גילה מנעשכיז  (כמובא הרה"ק 

את  עה"פ  תבוא  כי בפר' ושמש במאור

מפ "ק) ששמע  האמרת, הצדיק ה' אל שכשהולכים ,
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ללמו איך  לידע בכדי  שהולכים איך יש  או  תורה, ד

הדרגה  אך  מדריגות , לראות  או  להתפלל

את 'לבקש  כדי  הצדיק את ללכת היא המובחרת 

אלקות, גילוי  מהצדיק לקבל היינו  יתברך ', השם

הרי ותפילה, תורה בשביל לצדיק  הולך  אתה שאם

השלימות, זו  שאין ואבי "ע א"ק של בדרגה עדיין זה

לימוד  בשביל לצדיק שהולך  גדול  דבר  ג"כ  שהוא (אף 

בלבד) בגשמיות  ישועות  בשביל  ולא  עבודה "י ,דרכי

לנסוע  הק ' הבעש "ט שלימד  השלימה הדרגה אלא

עולמות בתוך להכנס איך  ממנו  להתלמד  לצדיק

הבעש"ט  תלמידי  כל של הלימוד  וזה אלקות, של

את ללמוד  היינו אלקות, בתוך להכנס  איך ללמד

הק' הבעש "ט של הדרך  שזהו  ה'אין ' של ההשגה

האדם  את להכניס  הבעש"ט  שדרך כנ "ל  (וזהו

אלקות) של הגבוהים  .לעולמות 

' åá äåöî' –––– 'ïéàå éðà'  úãåáò

æ" òå [æè שהוא מנעשכיז  להרה"ק  רביז "ל אמר

ענין  בכל עמוקה יותר  השגה המשיך

' של השגה שהיא מט"ט, ראיית היינוéðà של ואין ',

ה  של של äãåáòההשגה עולמות  בתוך שעושים

מבשלוחו, יותר בו  מצוה כנ"ל שנקראת אלקות ,

לא  המצוות  שעושים עד  באלקות  כ "כ שנכנסים

יותר  בו מצוה אלא הש "י , של שליח בתורת

כנ"ל. מבשלוחו 

 úëøá éáâì æðëùàì ãøôñ âäðî ïéá  ÷åìéçä

 ø" ùú

ïéðòáå [æéמאיז 'ביצא הרה"ק מסביר  (כמו זה

התכלת  בעל הרה "ק  נכדו שהביא 

תפילין ) הנחתו בשעת  זקינו לו שאמר אתזי"ע

אשכנז , למנהג ספרדים מנהג בין  שיש החילוק

של  תפילין  על ברכה לברך  שלא הספרדים שמנהג

הוא  בזה והביאור לברך, האשכנזים ומנהג ראש ,

של  שהתפילין שכיון הספרדים שטעם הנ"ל, ע"פ

שאתה  שייך איך וא"כ האצי' לעולם שייכים ראש 

מאליו הכל נעשה שם והלא ברכה שם תעשה

מנהג  אך שם, שלך  לברכה וא"צ אלקות , שם שהכל

נוהגים)האשכנזים אנו על (וכן  ברכה לעשות 

במקום  אף עבודה אף שיש  הנ"ל בבחי' וזה תש "ר,

'אני בסוד  שם מרכבה להיות  אלקות, של הגבוה

שלואין ', ל'אני' מרכבה נהיים  בנ"י שנשמות  (היינו

להש"י  לגמרי ולהתבטל  השכינה , שהיא הבורא 

זולתו) שאפס ולגלות הגמור 'אין ' בבחי' .ולהיות

äéúçúù  äâøãä –––– ääåáâä äâøãä  úîåòì

 úîà  äðéà åìéàë

äæå [çé ללמד להוסיף רביז"ל שבא שי"ל מה

מגדולי שהיה מנעשכיז להרה"ק 

אל  שבאים לימד  הוא וכנ"ל הק ', בעש"ט תלמידי

שזו כנ"ל היינו יתברך ', השם את 'לדעת  הצדיק

כנ"ל  אלקות  בתוך  להכנס ללמד הבעש "ט דרך

שיש  ולימד רביז"ל בא וע"ז  'אין ', של הדרגה שהיא

גבוהה  היותר הדרגה שלפי  דרגה, תוספת  ע"ז

היינו אמת , אינה כאילו  הקודמת הדרגה נחשבת

חכם  בתורת שאי' וכמו כנ"ל, ואין' 'אני של הדרגה

אמת אינה כאילו  נחשבת ו "ק  של מדרגה שכל

הג"ר . של גבוהה היותר  דרגה לעומת  הגמור

äùãç äâùäì íéëåæ ïåîîä ìë úðéúðá

íéîé úåëéøàìå

æ" òå [èé כל את נותן היה שאם רביז "ל אמר

להמשיך  יכול היה לרביז "ל ממונו

היה  לרביז "ל נפשו  בכל מתבטל שאם דהיינו לחיות 

עבודתו כשגומר שצדיק  לחיות , להמשיך יכול

ישנה  הרי להסתלק  זמנו  ומגיע בעוה"ז  והשגתו

ע"ע  שיקבל ע"י חדשים חיים עליו  להמשיך דרך

שהצדיק  הש"י, בה לעבוד  חדשה והשגה עבודת 

בעבודה"י, יותר  ולעלות  תמיד לעלות  צריך

הימנה  להתעלות  יוכל שאינו  לדרגה וכשמגיע

חדשה  דרגה משיג אם מלבד  להסתלק , צריך  יותר ,

היה  ואם יותר , להתעלות  יוכל שבה בעבודה"י 



מוהר"ן עג חיי

השגה  לקבל יכול היה לרביז "ל ממונו כל נותן

רביז "ל. של הגבוהה

óàåממונו כל מנעשכיז  הרה"ק  נתן  לא שלמעשה

הגבוהה  מהדרגה במקיף השיג מ"מ לרביז"ל,

לעוה"ז  לבא לו כדאי  שהיה אמר  שע"ז רבזי"ל, של

שהשיג  היינו שלי , מפתן על יפסע נחמן שרבי 

שהשיג  הגבוהה מהדרגה התנוצצות  במקיף

רביז "ל.

åðééäåתלמידי את  והוכיח דיבר  שרביז"ל

השגה  שיש  הזמן כל הנ"ל בעש "ט

שהם ממה יותר גבוהה מנעשכיזבמט"ט (הרה"ק

מאליק) כפיוהרה "ק  במט"ט השיגו  שהם השיגו,

באלקות להכנס איך  הבעש"ט רבינו  אצל שלמדו 

הגבוהים הבעש"ט ,בעולמות רבינו דרך  שזו (וכנ "ל 

במדרגה  שמט "ט  וכנ"ל מט "ט  ראיית  נקרא ג "כ וזה 

המלבוש) בעולם הוא ללמדם הגבוהה בא ורביז"ל ,

הניצוץ. עבודת של יותר הגבוה סוד את

ùåáìîå  ÷"éåà  úåîìåò –––– ê"ë ,ñ" ÷à –––– 'ñ

 äúòå [ë,' הק הסוכות  חג לפני  נמצאים אנו

ו'סכך' הסכך, שם על נקרא שסוכות 

של  העולמות  שהם כנ"ל המקיפים אורות  סוד  הוא

העליונים  עולמות ג' שהם וכנ"ל הק ', הבעש"ט

א"ק , שמעל נרמזים הנ"ל איך  הגר "א שמבאר  (וכמו

אק "ס בסכ"ך) עולם על מרמזת  ס ' שאות והיינו  ,

סתימאה) קדמון  כמו(אדם  א"ק סביב כעיגול שהוא

של  עולמות יש זה ומעל עגולה, אות שהיא ס ' אות

ב' כמו מרובע בבחי ' ששניהם ומלבוש  קדמון אויר

כ"ך  גדולהאותיות טלית  כמו הוא המלבוש (שעולם 

ונתקפל נחלק  ואח"כ ארוכה, ך ' האות  כמו ארוך

.לשנים)

 ê"ëñ úåîìåò øåà øéàî åá âçä ––––  úåëåñä âç

'÷ä è" ùòáä  úøàä ––––  ì"ðä íéðåéìòä

ìëå [àë הארה קצת  בסוכות  מקבל אחד 

הסכך , של הנ"ל העליונים מעולמות

רביז"ל  של שהיא"צ הש "י  גלגל פרטית ובהשגחה

צדיק  של יא"צ שבכל הסוכות, חג בתוך  ג"כ נמצא

שהנה  זה, ליום הצדיק  קשור  איך פנימי  סוד בזה יש 

היתר  הרוחני והיחוד הזווג הרש"ש  שע"פ ידוע

נמצא  השנה ימות  כל של הכללי  הזווג שהוא גבוה,

רבינו דברי פשט שע"פ  והיינו  הסוכות, בחג

ושבועות פסח של והזיווג שהיחוד  נראה האריז"ל

סוכות , של מהיחוד רק גבוה הוא  סוכות  של (שהיחוד

דפנים  יחוד שבבחי' ושבועות  פסח לעומת  אח' בבחי'

מבחי 'וכו') סוכות  של שהזווג הרש "ש  מגלה אך ,

היותר  זווג הוא חדשים, הי "ב כל של הכללי  יחוד

בתוך  להכנס צריכים ואנו  עליון , והיותר כללי

וכמו אלקות, בתוך  לגמרי להכנס היינו  הסוכה

הסוכה  בתוך לגמרי נכנס  שאתה בסוכות  שרואים

והכל  ושותה אוכל שאתה המצוה בתוך נכלל והכל

כאילו עושה ולא ישן כשאתה אף  מצוה, נחשב

מרמז  שזה דאורייתא, למצוה נחשב זה הרי  כלום,

שה' באלקות, הגמור הביטול אל בסוכות  שנכנסים

את דרכך  כביכול עושה [וה' הכל, את עושה

והש "י כלום כאילו עושה ולא ישן  שאתה המצוה,

בבחי ' דרכך  פועל שהש "י  למצוה זאת  לך מחשב

הגילוי בחי' שזה הנ"ל], מבשלוחו  יותר בו  מצוה

הסכך  לבחי ' קשור  שהוא הק' הבעש "ט רבינו של

הנ"ל.

 úìéèð ïéðò –––– úåëåñä âç éîéá  ì"æéáø ö"àé

 úå÷ìà éåìéâ êåúá é"äãåáò ,äëåñá áìåì

 àìà [áë ליטול מצוה יש הסוכות ימות  שבתוך

כמש "כ  דייקא, הסוכה בתוך  הלולב

האריז"ל עבודה "י רבינו ריבוי יש הלולב (ובנטילת 

כידוע) כוונות ריבוי הצדיק של  על מרמז  שהלולב ,

עד  הצדיק  שעולה יפרח', כתמר  'צדיק  וכדכתיב

הלולב  כמו הנ"ל ב' ניצוץ של העליון  לשורש 

של  היא"צ על רמז שזהו  למעלה, עד לגובה העולה

איך  רביז"ל שלימד הסוכות , חג ימי שבתוך  רביז"ל

באלקות, הביטול בתוך עבודה"י  כל את  לעשות 

העבודות כל ואת המצוות כל את  שעושים
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הגמור  הביטול בתוך ואין ', 'אני  של באופן  שבעולם

מבשלוחולאלקות יותר  בו שמצוה באופן  ,

העבודה "י  כל את  ועושים  הש"י אל לגמרי (שבטלים 

שעושה  הוא בעצמו שהש"י כביכול  שנחשב  באופן

כנ "ל ) האדם  דרך  העבודות כל אתאת  ולהשיג ,

לקבלם  יש אלא א"א הללו  הגבוהים המוחין

האמת, הלולב ,מהצדיק  אל  המינים  כל  חיבור (שז "ס

הצדיק  - לולב ', נטילת  'על  שמו על כולם שנקראים

.האמת)

 é" ùäå של הספה"ק את  שנלמד ע"י שנזכה יעזור

להתנוצצות להגיע האמת  הצדיק 

בתוך  להכנס  האלו , ההשגות אל ולהתקשרות 

רבינו שלימד אלקות  של עולמות  בתוך – הסכך

היחודא  השגת בתוך  ולהכנס ולחיות הבעש"ט

הש "י אור  בתוך  ולחיות  תתאה ויחודא עילאה

לעשות ואעפ"כ  עלמין , כל וסובב עלמין  כל הממלא

בתוך  התכללות  של באופן  עבודה"י כל את 

השלם  באופן  עבודה"י  עיקר שזה הק', השכינה

מקושר  להיות העליון , הניצוץ לסוד  להגיע והנעלה,

הנכלל  הב' הניצוץ שבראש הצדיק  נשמת  בתוך

עבודה"י עיקר נעשית ממילא ועי"ז השכינה, בתוך

כל  ע"י  עי"ז מתגלית  הק' והשכינה השכינה, דרך

עבודה"י פנימיות כל שזה האדם, שעושה עבודה"י 

דירה  ית ' לו ולעשות בעולם, השכינה את לגלות

עבודה"י, של הענין נקודת  כל שזו בתחתונים,

זה, כל את  ולעשות  ולשמור ללמוד  שנזכה ויה"ר

דבר  ג"כ הוא בעצמו  אלו בדברים שהדיבור  שאף 

ללמוד  שנזכה לקיים, ג"כ שנזכה הלואי מ"מ גדול,

לשם  רק שלנו עבודה"י  ענין  כל שיהא לעשות , ע"מ

נזכה  זה ידי ועל העולמות , בכל השכינה גילוי 

בב"א. ברחמים הגוא"צ לביאת



עהברית 

ברית 

 äìéîä  úéøá úãåòñá ç"àã

à" èéìù âééååöðññåð ñçðô 'ø ç"äøäá é" ð ìàøùé ìåîéðä êøä ìù

êøä [ àבשם נקרא שם)הנימול רבינו(ועל 

הק' שרה)הבעש "ט בן והוא (ישראל ,

הק' הבעש "ט רבינו זכות לעורר גדול זכות

וקיימים חיים אנו  בעש"ט שבזכותו בהקדמת (כדאי'

מטשערנאביל מרדכי ר' הרה "ק  בשם סד אות  עה "ת 

הגואל ביאת  עד בעולם תשובה הרהור שכל זי"ע,

הק') הבעש"ט מכח במהרה הוא נגאל ובזכותו ,

הדורות יחידי שכל במקו "א [וכמש "כ ברחמים

יצאו הזוה"ק לימוד שע"י רשב"י  בדברי נכללים

צדקינו משיח אמר וכן  ברחמים, מהגלות

וכו']. חוצה מעיינותיו  כשיפוצו  שיבא להבעש "ט

øîàå] [áלו שהאיר שליט"א למורנו  הבן  אבי

השבוע  פרשת  תחילת ע"פ  זה שם

ישראל', – בני שמות כאילו 'ואלה לעצמו (ופירש

בחירי"ק) בני שאי 'כתוב  ואמר  מורנו והסכים ,

בקריאת הקודש רוח הבן לאבי  שיש מהאריה"ק

לכתחילה  שיש  בספה"ק שאי' שאף והוסיף בנו , שם

בר"ה  שנולד שמי  אי' מ"מ זקיניו , שם על לקרוא

הזמן  שעתה היות  וכדו ' יצחק בשם לבנו  יקרא

בזמן  זכותו  עתה שמאיר הצדיק ע"ש  לקרוא גרמא

יש  וה"נ זקיניו, שם קריאת  את  אף דוחה וזה זה,

רוה"ק  בבחי ' זה הרי כנ"ל לו  האיר שאם לומר 

הצדיק ]. ע"ש לקרוא יש  שעתה לו  שהאיר 

øù÷å [â שמתחילים השבוע לפרשת  הדבר

השובבי "ם בפרשיות (פרשיות לעסוק

העתידה) לגאולה  הקשורה  מצרים עם גאולת  ובפרט ,

זי "ע  הראב"נ מהרה"ק סוד וכדאי' שמות , פרשת

שנים  של הסוד עם קשורה הבעש"ט נשמת  שסוד 

סודות הרבה זה בענין ויש תרגום, ואחד מקרא

בא  הק ' שהבעש "ט בזה מהביאורים ואחד שאכ "מ,

הארציות בחי ' שהוא ה'תרגום' בחי' כל את  לתקן

נוגה)והגשמיות דקלי' וסוד  בחי ' אל (שהוא  ולקשרו ,

את ולהעלות  לקשר  היינו מקרא', ה'שנים

שירד  שאחרי  והיינו ית "ש , אלקותו  אל הגשמיות

זו ירידה הרי  בגשמיות , ונתלבש הרוחניות אור 

[כדאי ' ומקורו לשורשו שוב להעלותו  כדי  היא

גשמיות, מרוחניות  היינו  – יש מ'אין ' עשה שהש "י 

ה'אין '], אל היש  את ולהעלות לחזור בנ"י ותפקיד 

קודם  היה שלא מה קישוט תוספת  נהיה שעי"ז

הפשוט) אוא "ס  רק התרגום (כשהיה  שעתה וכמו ,

מקרא שנים אל קישוט תוספת (ש'תרגום'הוא

עד  העכו"ם  לשונות כל והעלאת תיקון על  מורה

הקדושה) אל קישוט מהתרגום  .שנהיה

ïéðòå [ã ולענין מילה, ברית  לענין קשור  זה

בפרשיות בו שעוסקים הברי "ק  תיקון

שבענין  וקם', צדיק יפול 'שבע וכדכתיב האלו ,

הברי "ק  'צדיק')שמירת  שבע (מדת  של ענין  בו יש

ירידות , של ענין  צדיק , גמורים יפול בצדיקים (ואפי'

ערכם  שלפי בדקות ושוב רצוא בחי' אצלם  שיש אי'

צדיק) יפול  שבע  לבחי' ג "כ היא נחשב התכלית וכל ,

כלי נפילה מכל ולעשות  עליה, – מהירידה לעשות 

יותר , גדולה תשובה לעליה בעלי גדולים  (בבחי'

גמורים) מצדיקים  ושוב'יותר 'רצוא לגבי וכדאי' ,

בעליה  הרצוא שיהא כדי הוא ה'שוב' ענין  שכל



לנפשך  חכמה דעה עו 

הנפילה  שאין  מתברר שלמפרע עד  גדולה, יותר 

ומתברר  מהכל נהפך  אלא נפילה, בשם כלל עולה

צדיק  יפול שבע וכדכתיב העליה, סדר  הוא שכ "ז

קם  שתיכף  הצדיק  של והדרך הסדר  שהוא וקם,

לי. אור ה' קמתי נפלתי  כי  וכדכתיב מנפילתו ,

ïëå [ ä דידן בפר ' יוסף יעקב מהתולדות אי'

שינוי את שמפרש  הפרשה בריש 

ישראל 'בני בפסוק ובסוף íéàáä הלשון מצרימה',

ישראל  שבני  ומפרש באו', וביתו 'איש  הפסוק 

הם  הרי ישראל, בשם שנקראים הצדיקים על מרמז 

בתוך  היינו מצרים, בתוך ברגילות  'באים' תמיד

באים  וע"כ  ושוב, רצוא תמיד שמקיימים הירידה

שהם  'יעקב' משא"כ הווה, בלשון מצרימה תמיד

שם  נשארו למצרים כשיורדים הפחותים האנשים

לשון  'באו' בשם הירידה שנקרא עד ארוך לזמן 

.àעבר 

åäæå [ åידי על הגבורות להמתיק המילה סוד 

ממותק  יותר  עי "ז  שנהיה עד  החסדים,

שגבורות עצמם, מהחסדים געשמאק  ויותר

מחסדים  אף געשמאק יותר הם לגמרי  ממותקות 

יותר  געשמאק  שהוא מלח עם לחם וכמו עצמם,

ועושה  בעבודה"י  העוסק וכן מלח, ללא לבד  מלחם

הכל  שנהיה עד  יותר , גדול ל'רצוא' כלי 'שוב' מכל

עד  האורות התחדשות עושה בזה מהעליה, חלק

שאינו שהתענוג התענוג, התחדשות  שנהיה

התמידי. להתענוג קישוט ומוסיף מחדש תמידי 

'éàå [æשם)בחז "ל וברש"י ע "ב  יז  דף  שיש (מכות 

כרשב"י שיהא שנולד תינוק כל לברך 

_________________________

בתחלה א . התוארים, שינוי וי"ל באו . וביתו איש יעקב את  מצרימה הבאים ישראל  בני שמות ואלה וזל "ק, שם, זל "ק
כלל. שחר לו אין באו  וביתו איש ג' עבר. לשון כך  ואחר הווה לשון משמע  הבאים ב' יעקב. תואר כך ואחר ישראל תואר

שבארתי מה לפי לי קדושים)ונראה פרשת ויקהל, פרשת דערכין(עיין ע "ב)ש"ס  שיודע (טז  הזה בדור יש אם אני תמה ,

מבני  אמונים פסו כי חסיד גמר כי ה' הושיעה פסוק ביאור פיסטנר מהרי"ל המנוח  מהרב ששמעתי וכמו יעו"ש. להוכיח 

ב)אדם יב, שמא (תהלים בחלום לו  ונאמר אחדות, מצד  לזה מושך  שזה אדם, מבני אמונים שפסו לפי חסיד  גמר דלכך  ,

וכו ' אדם מבני אמונים פסו  לכך  חסיד  שגמר לפי איפכא, הוא ועוד)הפירוש בראשית, פרשת זה (עיין פי ועל ודפח "ח .

ועוד)בארתי בחקותי, פרשת  ועיין שם, בראשית חטאתם(פרשת יעקב ולבית  פשעם לעמי הגד  הפסוק נח,פירוש (ישעיה

חכמיםא) התלמידי שהם לעמי כי ע "ב), לג המוני (ב"מ שהם יעקב ולבית אדם, מבני אמונים שפסו גרמה פשעם כי הגד 

שביארתי וכמו  בחבירו , ולא בעצמו  והחסרון החטא יתלה אחד שכל באופן חסיד, שגמר גרמה חטאתם כי תאמר (עיין עם

ועוד) קדושים, עמיתךפרשת את  תוכיח  הוכח הפסוק יז )פירוש יט , את (ויקרא כשתוכיח  הוכחת עצמך  את  שאתה הוכח  ,

פרשה  ביארתי וכאשר ורחימו , בדחילו  דבריו שיהיה גדולה מעלה וזה עצמך , על  אם כי חטא עלי"ו  תשא ולא עמיתך,

אדומה ג)פרה סי' פקודי וירדו(פ' ישראל , הנקרא חסיד  שגמר מצרימה הבאים ישראל  בני שמות  ואלה יובן  ובזה יעו"ש.

וכנ"ל. כן גם ישראל  שלימי ירדו יעקב ועם יעקב, הנקרא עם המוני גרמו  שהם יעקב את  תחתונה, מדריגה שהיא מצרימה

וביתו איש וז"ש ביתו, נק' כי עם, המוני כן גם ירדו איש. הנקרא ישראל  מחסידי הירידה מצד  כי איפכא הוא ולפעמים

שאי  ויורד, עולה נקרא האדם כי לי, נראה ב' קושיא לבאר כדי אך ג'. קושיא ידי על א', קושיא מבואר ובזה וק"ל. באו 

ממצרים אברם ויעל וכמ"ש ונפיק, דעייל  יש כי זה, בענין סוגים ב' שיש רק תמיד , א' במדריגה לעמוד  (בראשית אפשר

א) ממורי יג, ששמעתי וכמו  ר"ל  לעלות, יכול  ואינו היורד  ב ' סוג כן שאין מה תחתונות . מדריגות  כל עם ועלה שירד  ,

והיה  הגזלנים בגזילת מרגיש היה שזה פקח, היה ואחד ושוטה, שכור היה א' סכנה, במקום שהלכו  אנשים ב' על  משל 

לבוא  רגילין שהיו  ר"ל מצרימה, הבאים ישראל בני שמות ואלה וז"ש ודפח"ח. וכו' זה בדרך שיזהרו  לאחרים מזהיר

ועלו וחזרו ונפקו מצרימה, דעלו בזה  שהורגלו אצלם  תמיד  ההווה דבר איש שהוא יעקב , הנקרא סוג כן שאין מה ,

עכל "ק. וק"ל. משם  הוציאם ה' שבחמלת עד  מצרימה, באו  והצורה החומר וביתו איש כי עדיין עלו  שלא באו, וביתו



עז ברית 

משרע"ה) שזכה (ניצוץ התינוק  את לברך יש  וכן  ,

דניצוץ  בסוד  ג"כ  שהוא הק ', הבעש "ט ע"ש  להקרא

של  מושיען בו שנולד  זו בפרשה ונולד משרע"ה,

נשמות שורש  מהימנא, רעיא משה – ישראל

בזמן  ונולד אורה, כולו  הבית  שנתמלא ישראל

לצדיק  זרוע ד 'אור  בתיקון ישראל בני שעוסקים

שמחה' לב הברי"ק ולישרי  לתיקוני קשור זה (שפסוק

מהכוונות) שהש "יכידוע ומסוגל ועוזר  מסייע שכ "ז ,

באור  נכלל ויהא וטהור  קדוש התינוק  שיהא יעזור 

הוראות ומורה אמת  צדיק ויהא הק' הבעש"ט של

בישראל.

ïîæáå [ç כל אל יומשך הברית  סעודת

הרחמים  מדות  י "ג המשתתפים

המילה) ברית  על  שנכרתו בריתות  לי"ג ,(הקשורים

רוויחי, ומזוני חיי דבני הברכות כל תלויים שבהם

ב'מזלא' התלויים הגונים, מדה"ר )ושידוכים ,(י"ג

ויחודים  וגמ"ח ועבודה"י  לתורה"ק  כולם ויזכו 

אלו קדושים ד' שכנגד  והעבודה"י הרוחניות (שהם 

הנ "ל ) וכו' חיי זרוע הבני ד'אור השלם ולתיקון 

וכל  הק' הבעש"ט של באורו ולהכלל וגו', לצדיק

בזכותם  ליגאל שנזכה זי "ע הק' הדורות  יחידי

אמן . ממש תומ"י ברחמים


