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תשע "ד תזריע פרשת דרעוין רעואדא "ח 
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עעעעררררללללתתתתֹוֹוֹוֹו:::: א'-ג')ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר י"ב, (ויקרא §©¨§¨

הקב"ה המלכת הוא למלכים ר"ה בניסן באחד

לגאולה זוכים  ועי"כ העולם בכל

במשנההנה  ע"א)כתוב ב' ראש (ר"ה בניסן באחד

למלכים  יהודיאהשנה של התכלית כל דהנה ,

זה  עפ "ס הק' אוה"ח כמ"ש זכר להוליד  בהוא

שהוא  עבודתו ידי על זכר להוליד  האדם שצריך 

אדם  כל כי זכר , בבחי ' שיהיה המשיח מלך  בחי '

בחי ' עי "כ  ולהוליד  אמיתיים ליחודים לזכות  צריך

_________________________

ואז א . ע "א), ב' השנה (ראש  למלכים השנה ראש  ניסן כי בניסן, הוא המלאך  חיזוק ועיקר וז"ל: ה') סי' (תנינא לקו"מ  עי'

בחינת  יתברך , השם של הרצון נתחדש  ואזי שלהם, ההתמנות  המלאכים לכל נותנין ואז ואחד, אחד כל של ההתמנות כל נתחדש

שמחה  להמלאכים יש ואז  יתברך , כרצונו שלהם ההתמנות לכולם נותנין אז כי שמיא", בחיל עבד "וכמצביה ד'): (דניאל

שהיו  הראשון, אדם חטא לתקן היה מצרים גלות  שעיקר ידוע  וזה נגאלו', 'בניסן כי הגאולה, זמן הוא בניסן אז  כי ונתחזקין.

כנ "ל, המלאך חלישות  ידי על הוא והחימום כ'), פרשה רבה בראשית ע "ב, י"ח (ערובין וכו' שדין והוליד אותו מחממין שדים

תיקון  בחינת  שזה המלאך, כח  נתחזק  שבניסן נמצא  אז , הראשון אדם חטא ונתתקן נגאלו ובניסן מצרים, גלות  היה זה ומחמת

מלאכים, בחינת צבאותי" את "והוצאתי ז'): (שמות  שכתוב וזה כנ "ל, מצרים גאולת בעת  בניסן שנתתקן הראשון אדם חטא

בניסן, הוא שמיא" בחיל עבד "וכמצביה בחינת הרצון התחדשות  עיקר כן ועל כנ"ל. ונתתקנו נתחזקו אז כי בניסן , ונגאלו שיצאו

נותנין  השמחה ידי על כי השמחה, ידי על הרצון לחדש יכולין השנה בכל גם אבל כנ"ל. שלהם וחיזוק  תיקון זמן הוא אז כי

היום  באותו שמיא", בחיל עבד "וכמצביה בחינת: הרצון נתחדש כאלו בהמלאכים שמחה נתעורר ואזי כנ"ל, בהמלאכים חיזוק

היה  בניסן ואזי שלהם, חיזוק  עיקר הוא ואזי בניסן, הוא הרצון התחדשות  עיקר אבל היום, באותו שלהם ההתמנות קבלו כאלו

כנ "ל. המלאך כח  ונתחזק שנתתקן מאחר לגמרי, הנ"ל הטומאה שיתבטל ראוי

כי ב. ה') נ "ד (ישעיה דכתיב הנביאים בדברי אשה שנקראת  מצינו אשר ישראל כנסת  על הכתוב ירמוז עוד הק ': האוה"ח  וז "ל

כריתות  ספר איזה א') נ' (ישעיה וגו', לי וארשתיך כ"א) ב' (הושע וכתיב נעורים, ואשת ו') פסוק (שם וכתיב עושייך, בועלייך

לצדקה, לכם זרעו י"ב) י' (הושע  אומרו דרך  על טובים, ומעשים מצוות הזרעת פירוש  תזריע' כי 'אשה הכתוב אומר ועליה וגו',

בחינות  מיחסת והתורה הנקבה, מבחינת עליונה בחינה היא הזכר בחינת  כי דע פירוש זכר. הולדתה תהיה פירוש זכר', 'וילדה

(סנהדרין  ז "ל מאמרם והוא עליונות , הדרגות שתוליד ודאי תזריע, ישראל כנסת אם כי הכתוב והודיע  הזכר, בבחינת העליונות 

על יזכו ישראל אם הגואל בביאת  ה' יפליא אשר הפלאות הפלגת  עוצם בין צ"ז -צ"ט) להבדיל ויכוין הכשרים, מעשיהם ידי

ואותה  גוי', מקרב 'גוי ל"ד) ד' (דברים הכתוב אמר גם ועריה, ערום ישראל שהיו מצרים של שעברה לגאולה העתידה הגאולה

כל  שעל לצד העתידה הגאולה אבל זכר, בבחינת  זו טובה ואין שהיה, מה והיה וגלו הבית  נחרב כי עמד לא תכליתה גאולה

(דברים  דכתיב התורה ועסק הגלות אורך  באמצעות  כן פי על אף  ראויים, יהיו שלא יהיה לו ישראל, זכות  באמצעות  תהיה פנים

לנצח. ועמדה זכר בבחינת הגאולה תהיה פנים כל על זרעו', מפי תשכח 'לא כ"א) ל"א



לנפשך  חכמה דעה ד

כח  ידי  על זכר  בבחי ' שהוא משיח של האור 

יחוד  ענין הוא משיח נשמת באמת  כי  היחודים,

דהיינו למלכים, השנה ראש  בניסן ובאחד  קוב"ה,

כמ"ש  העולם כל על הקב"ה את להמליך  שצריך 

ישראל הגדול )בעבודת  שכל ג (לשבת להוליד וצריך  ,

הגלות כל באמת  כי הקב"ה, את להמליך איך  זה

הקב"ה  את להמליך איך זה שכל שחסר  מחמת הוא

שהוא  לגאולה גולה בין  ההבדל כל וזה רגע, בכל

של  אלופו הקב"ה המלכת על המרמז  א' באות

ורגע. רגע בכל עולם

ע "י  הק' השכינה להשיג מתחילים  ניסן מר"ח

מהגלות  לצאת  הכח  שהוא ויחודים  תפלות 

של והנה השכל את שנקבל תלויה הגאולה

של  השכל שהוא לכם' הזה 'החודש 

וכמ"ש  בניסן , אותו  להשיג ומתחילים הק ' השכינה

את להשיג מתחילים ניסן שמר "ח ישראל בעבודת 

כנגד  ניסן י ' עד  ומר "ח אדנ"י, שם שהיא השכינה

כנגד  פסח ערב עד  ימים ד' ואח"כ  דאדנ"י, י' אות

כנגד  יום נ' שבועות עד  ומפסח דאדנ"י, ד' אות

כנג  ושבועות  דאדנ"י, נ' כיאות דאדנ"י , א' אות ד 

של  אל"ף אות בחי' שהוא עליון  הפלא נתגלה אז

הקב"ה  את  עליו  ממליך  ובזה אדנ"י , הקדוש  שם

שמקבלים  השכל והוא העולם, כל אדון  שהוא

אדנ"י שם כנגד שהוא שבועות, עד בניסן מאחד

הק '. השכינה שהיא

כאשר והשגה  האדם, אל מאד  קרובה היא זו

יכול  ויחודים, בתפלות  עצמו  מרגיל

הבריאה  של מההסתר כמימרא ברגע לצאת 

לכם. הזה החודש ענין והוא הקב"ה, את ולהמליך

אמרו מ"מ פשוט, דבר  לכאורה שהוא אף ואמנם

ע"א)חז "ל כ"ט עד (מנחות  משה נתקשה זה על

עמוק , דבר והוא וכו'. באצבע הקב"ה לו שהראה

ואפילו עת, בכל השכינה אחר לרדוף צריך הנה כי

החודש  במקום יכול מ"מ האדם, ליד  ממש  שהיא

בגמ' כדאיתא לבם' היה 'החרש  שיהיה לכם הזה

ע"ב) קמ"ז גורם ד(שבת  בלב שיש השטות כי  ,

של  ללבו  קרובה שהיא אף  הק' השכינה את לשכוח

הק' השכינה סוד  את תופס  האדם כאשר  אך  אדם,

בקל  יכול הרי  דבר , בכל עולם של אלופו שהוא

עד  ניסן ומחודש  השלמה, האמונה את  להשיג

_________________________

(סנהדרין  ז "ל כאומרם משיח , חבלי יכונן שנים ז ' כי הזכר, בחינת להשיג ה' יעשה אשר תיקון רמז כאן - וגו' וטמאה ואומרו

המיסר, הוא הטמא הוא כי הטומאה, לבחינת היסורים ייחס  'וטמאה' אומרו והוא ולזקקם, ליסרם וכו' בא דוד שבן שבוע  צ"ז )

ז"ל  ואמרו עשור', או ימים אתנו הנערה 'תשב נ"ה) כ"ד (בראשית  אומרו דרך  על שנים, שבע פירוש ימים' 'שבעת  ואמר

כי  ערלתו, בשר ימול השמיני יום בהתחלת  שנים, שבע עבור שאחר פירוש וגו', השמיני וביום שנה, ימים ע "ב) נ "ז  (כתובות 

וידוע  שמיני, בשנה יהיה וזה הארץ', מן אעביר הטומאה רוח 'ואת ב') י"ג (זכריה דכתיב מהעולם הערלה בחינת  ה' יעביר אז 

עכ"ל. וכו', הקליפה שהיא הערלה בחינת הוא

בזה,ג . הרמז נראה העולם. כל על הקב"ה את שתמליכו לומר רצה למלכים, השנה ראש  בניסן באחד ישראל: העבודת  וז"ל

צריך  ימים ד' פסח ערב עד ומעשרה אדנ "י, השם של י' מאות  מאדנות  קדושה עליו לקבל צריך בו עשרה עד בניסן שמאחד

ובשבועות  אדנ "י, הקדוש  שם של נ' אות  נגד יום חמשים שבועות עד ומפסח אדנ"י, הקדוש השם של ד' מאות  קדושה עליו לקבל

עד  בניסן מאחד העולם כל אדון שהוא הקב"ה את  עליו ממליך ובזה אדנ "י, הקדוש  שם של א' נגד והוא עליון הפלא נתגלה

עכ"ל. שבועות,

אימשיך ד. להתם, איקלע  ערך בן אלעזר רבי מישראל. השבטים עשרת  קיפחו דדיומסת  ומיא דפרוגייתא חמרא חלבו רבי אמר

רבנן  בעו לבם', היה 'החרש  אמר לכם', הזה 'החדש למיקרא בעא בספרא, למיקרי קם אתא הדר כי תלמודיה, איעקר בתרייהו,

שחבריך  אחריך , תבוא שהיא תאמר ואל תורה למקום גולה הוי אומר נהוראי רבי דתנן והיינו תלמודיה, והדר עליה רחמי

עכ"ל. תשען, אל בינתך  ואל בידך , יקיימוה



תשע"ד תזריע פר' השל"ס

הק' השכינה את להשיג המסוגל הזמן  הוא שבועות

אלו, בימים המתגלה אדנ"י  שם סוד הוא בפשיטות ,

באמונה  עוסקים שלא מחמת הוא השכחה כל כי

התפלות ובכח רגע, בכל ויחודים ובתפלות 

עת, בכל הק' בתורה מונחים להיות  צריך והיחודים

כולל  והוא דא"ס, במלכות הק ' השכינה שורש כי

והצדיקים  הק ', התורה שהוא ב"ה א"ס  קו  סוד

הק' השכינה את  שבועות עד ניסן  מר"ח תופסים

הנפש  את גואלים הם וממילא אדנ"י, שם בסוד

מונחים  שאין הוא הגלות עיקר כי מהגלות,

עת. בכל באמונה

לזכותולכן אלו בימים עתה להתכונן  צריך 

ולהכנס  פסח, בליל הנשמה לגאולת  להגיע

נכלל  ובזה שלמה, ואמונה ויחודים לתפלות לגמרי

התורה  כל כי  השבועות , חג של התורה קבלת כל

שלא  צריך ולכן והיחוד , האמונה דרכי השגת  היא

ועי"כ  עת, בכל ויחודים מתפלות דעת  להסיח

הק '. התורה את להשיג יכולים

שהם בתפלות כלולים  להיות צריכים היחודים 

מים סוד והוא לבך כמים  שפכי בבחי' מים בחי'

שלנ"ו

מצה והנה בחי ' נעשה מצה אכילת  ידי על

עם  ללחום צריך  כי הסט"א, עם ומריבה

שלנו, מים עם אותה שאופים המצה ידי  על הסט"א

כי ע"ה, שלנ"ו גי' שעולה יכ"ש  נג"ד  שם סוד שהוא

השם  ובעיקר  האש בחי ' שהוא בכח דאנא זה שם

שם  שהוא ש 'מים, כ 'בוד  נגד"י סוד שהוא השלישי

שמות וג' הוי "ה, דשם ו ' אות כנגד  השלישי

אותיות ג' כנגד  שהם בכח דאנא יה"וראשונות

כידוע יה"ו שם שהיא הטיפה ה"ס הוי"ה (עי'דשם

ט"ז) שער יה"וע"ח בסוד יהונתן של חצים הג' וה"ס 

בגי ' כן  כמו שעולה יש"י ב"ן דו "ד  סוד והוא נת "ן ,

נגדי בסוד  משיח של האור והוא יכ "ש, נג"ד  שם

נג"ד  כמאה"כ הגאולה של השם שהוא שמים, כבוד

נפלאות. אעשה עמך כל

נג"ד ומי  שם בסוד  שלנ"ו , מים של השכל שמקבל

בבחי ' שמים, כבוד נגדי בחי ' שהוא יכ "ש

עת בכל מונח להיות  דהיינו לבך , כמים שפכי

הוא  שלנ"ו מים וסוד  יחודים, עם בתפלות

צריכים  שמים' כבוד  'נגדי בחי ' שהם שהיחודים

שפכי בבחי ' מים עם גם אלא באש רק  לא להיות 

של  באופן  גם להיות צריכים היחודים כי  לבך , כמים

של  האור והוא לבך , כמים שפכי בבחי ' תפלה

עת בכל עוסק  כאשר  כי  יש "י , ב"ן  דו"ד בסוד משיח

שזה  תפלה, של באופן  הם היחודים וגם בתפלות

השלישי השם כנגד שהוא הוי"ה דשם ו ' אות סוד

התפלה  בחי' שהיא הק ' והשכינה בכח, אנא של

כן  וכמו  יחודים, עם גם כלולה להיות  צריכה

בבחי ' תפלות  של באופן  גם להיות  צריכים היחודים

בחי ' והתפלות יוסף בחי ' הם היחודים כי שלנו , מים

גם  שנעשים באופן  מזדככים התפלות וכאשר  דוד,

שהוא  י ', מלא דויד  בחי ' נעשה יחודים בבחי '

מים  ונעשה דוד, בחי' עם יוסף בחי ' התכללות

הוא  הגלות  כל כי  יש"י, ב"ן  דו"ד בגי' שעולה שלנ"ו

בכל  ויחודים בתפלות דבוק האדם שאין  מחמת 

בתפלה  דבוק  להיות  האדם יכול תמיד לא אך עת ,

במחשבה  תפלה בבחי' לעסוק צריך  ולפעמים בפה,

להיות גם צריכים היחודים אך יחודים, בחי ' שהוא

תפלה. בחי' עם כלולים

להגיע יהודי כל ומכריח  ממשכן הקב"ה

אדר  בכ"ה וה"ס והתפלה  האמונה  לאמיתת

השקלים על ממשכנים

ראש והנה שהוא ניסן  א' ענין  כי  עולם, הרת  היום

אדר , בכ "ה כבר  מתחיל למלכים (כמו השנה

השנה  ובראש  העולם, בריאת התחיל שבו אלול  בכ "ה

האדם) נברא שבו לבריאה השישי יום והתחלתהוא ,

שולחנות שיושבים אדר  מכ"ה היא המלוכה

המלוכה  מתחיל אז כי השקלים, על וממשכנים

וחלק  שייכות  לו שיהיה אדם כל וממשכנים

צרי יהודי  כל כי שייכותבקרבנות , לו  שיהיה ך

אותו ממשכנים ובהכרח והתפלה, הקדושה לדרכי
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וכל  והיחודים, התפלה לעבודת שיכנס  השמים מן

למשכן  היא תכליתם האדם, על העוברים הענינים

הקדושה  לדרכי  להכנס אותו  ולהכריח אותו 

של  הזה הדעת  שיקבל דהיינו התפלה, ולעבודת

כ'בוד  נגד "י  שהוא יכ"ש  נג"ד דשם ו ' אות  בחי '

האמונה, ושל ישראל ארץ של הסוד  ויקבל ש'מים,

תפלות ידי  על רק  אפשר אי  ישראל ארץ לכבוש  כי

שלנו, מים בבחי ' להיות צריכים והיחודים ויחודים,

לבך . כמים שפכי בבחי' תפלה בחי' עם גם שיהיו

שהיא  ישראל  ארץ לירושת זוכים  התפלה ע"י

שהם התפלה  דרכי י"ב בסוד התפלה סוד עיקר

בתפלה הנכללים  והיחודים  השמות  כל

חז "לוהנה ע"א)אמרו צ"ז בא (סנהדרין דוד  בן  אין 

בלקו "מ  כמ"ש  הכיס  מן  פרוטה שתכלה עד 

ז') שהם ה(סי' והאפיקורסוס  הקלי ' של הסוד  כי 

בדרך  הכל ותולים הניסים של באמונה כופרים

התפלות של הסוד  כל מבטלים הם והרי  הטבע,

ארץ  בחי' הוא האמונה סוד  והעיקר האמונה, ושל

_________________________

כ ה. אמונה, חסרון בשביל אלא אינו הגלות  עיקר כי דע, וז"ל: המאמר. המשך  כל מיוסד זה שעל לקו"מ לשון בזה מו נעתיק 

אמונה" ידיו "ויהי י"ז): (שמות  שכתוב כמו תפלה בחינת הוא ואמונה אמנה", מראש תשורי "תבואי ד'): השירים (שיר שכתוב

הטבע, משנה והתפלה כן, מחייב הטבע  כי מהטבע , למעלה התפלה כי מהטבע, למעלה נסים בחינת וזה בצלו'. 'פרישן ותרגומו:

כרצונו. דבר לחדש  ובידו מחדש  שיש שיאמין אמונה, צריך  ולזה נס , דבר וזה

ושם  אמונה", ורעה ארץ "שכן ל"ז): (תהלים שכתוב כמו ישראל, בארץ אלא אינו נסים, בחינת תפלה, בחינת אמונה, ועיקר

ט"ו), (שם אדע" "במה אברהם כשפגם זה ובשביל השמים", שער "וזה כ"ח): (בראשית שכתוב כמו התפלות, עליות  עיקר

בחינת  הם כי מצרים, ירדו ובניו יעקב ודווקא מצרים. גלות היה תפלה, בחינת  אמונה, בחינת  שהיא ארץ בירושת  פגם ובזה

לקראתו", נסים "ומצרים י"ד): (שמות  שכתוב כמו הנסים, הפוך הוא ומצרים בגלות. אותם והוריד התפלה, נוסחאות עשר שנים

הגלויות  וכל כפי", את  אפרוש העיר את כצאתי "והיה ט ): (שם שכתוב כמו התפלה, מקום שם ואין הנסים, מקום שם שאין

לגלות. יורד הוא ישראל, בארץ בתפלה, באמונה, וכשפוגמין לישראל, מצרים שהם שם על מצרים בשם מכנים

להם  שאין האפיקורסים שיכלו היינו הכיס ', מן פרוטה שתכלה עד אלא בא דוד בן משיח  'אין צ"ז .): (סנהדרין חז"ל שאמרו  וזה

ע "א), י' (תענית  תחלה' שותה ישראל 'ארץ כי ישראל, בארץ הנסים עיקר כי הטבע . בדרך  הנסים כל ומכסים בנסים, אמונה

תהום  אל "תהום מ "ב): (תהלים וזה העולם. תמהין נסי דבר שעל א'), (רות העיר" כל "ותהם לשון: שהם מהתהומות ושתיתה

הנסים, מכל שכלול ומלאך  תתאה. תהומא בחינת שהם תתאין נסים ויש עלאה; תהום בחינת  שהוא עלאין, נסין יש כי קורא",

"ואמונתך  פ "ט ): (תהלים שכתוב כמו אמונה, בחינת עגולים, בחינת שהוא כ"ה:), (תענית  לעגלא דמיא התהומות , משני

פירוש: וזה הנסים, כללות והוא תפתח", שפתי "אדני נ"א): (שם שכתוב כמו תפלה, בחינת  שהוא שפותה ופריטא סביבותיך ";

הטבע. בדרך מכסים שפותה, דפריטא במלאך  הכלולים הנסים, כלליות המכסים אדם בני יש  כי הכיס'; מן פרוטה שתכלה 'עד

אמנה". מראש  תשורי "תבואי שכתוב: כמו בזה, תלוי הגאלה עיקר כי משיח , יבוא אז  בעולם, אמונה ותתרבה זאת  וכשתכלה

י"א) (ישעיהו וכו' ואמונה" מתניו אזור צדק "והיה קצח:): (בלק  בזהר כמובא אמת, ידי על אלא לאמונה לבוא אפשר אי אבל

אמת ': בה אתחבר כד אתקריאת , 'אמונה שם: ואמרו אמונה. הינו צדק , הינו

כמו  אמת, בו נחקק  עצתם מהם שמקבל ידי ועל עצתם, בדרך וילך לצדיקים התקרבות  ידי על אלא לאמת  לבוא אפשר ואי

בחינת  הוא מהם שמקבל העצות כי תודיעני". חכמה ובסתם "בטחות אמת  חפץ כשאתה חפצת ", אמת "הן נ "א): (תהלים שכתוב

הנחש  עצות  נשואין, לשון ג') (בראשית השיאני" "הנחש בקליפה נישואין בחינת  הוא מרשעים, עצות וכשמקבלין וזווג, נישואין

שם), רש"י עיין קמ "ו. (שבת  זוהמתן פסקה סיני הר ובמעמד זוהמא, בה הטיל נישואין ידי ועל נישואין, בחינת  הוא שקבלה

'הכליות  כי נשואין, בבחינת עצה נקרא ולמה בקדושה, נישואין להם והיתה פ "ב:), יתרו (זהר דקדושה עטין תרי"ג קבלו שם כי

ועצת  וכו', זרע ממנו מקבלין כאלו מאדם, עצה כשמקבלין נמצא הזרע. כלי ההולדה, כלי הם וכליות ס "א.), (ברכות  יועצות'

"אשרקה  י'): (זכריה שכתוב כמו הגאולה, בחינת שורק" נטעתיך  "ואנכי ב'): (ירמיה פירוש  וזה אמת : זרע  כולו הוא הצדיק

הצדיקים  עצת  ידי על הנ "ל), נטעתיך" "ואנכי הפסוק  סיום בירמיה (שם אמת" זרע  "כולו ידי: על מה, ידי ועל ואקבצם", להם
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כמ"ש  ל"ז)ישראל, אמונה,(תהלים ורעה ארץ שכן 

הפגם  לתקן  צריך ושם התפלות , עליית  הוא שם כי

אדע', 'במה של הענין שהוא הארץ ירושת  של

ובניו יעקב וירדו מצרים, גלות  נגזר זה שעל

נוסחאות י "ב סוד שהם שבטים י"ב שהם למצרים

היפוך  מצרים בחי ' שהוא לגלות  וירדו  התפלה,

כוללים  התפלות כל כי האמונה. והיפוך  הנסים

עצמו מרגיל האדם וכאשר הק ', ושמות יחודים

בי "ב  לעסוק  שיוכל השי"ת  לו עוזר  התפלה, בדרכי

וכל  הק ' האר"י של היחודים כל שהם התפלה, דרכי

י "ב  הכולל שלם פרצוף  בחי ' שהוא התפלה, סודות 

יצירה, דספר  פשוטות  י"ב בחי' בסוד אלכסון , גבולי

הקשורים  היחודים דרכי בכל דבוקים הצדיקים כי

התפלה. דרכי לי "ב

דבוקים כי שיהיו  הוא הגלויות של התכלית כל

תראינה  'ועיננו  לבחי ' ויגיעו  בתפלה,

מהי "ב  ה' אות כנגד הוא ניסן וחודש  מלכותך ',

מלכות בסוד בשיחה ה' אות והמליך  אלכסון , גבולי

והיחודים  האותיות כל כי  שבע"פ, תורה פה

מה  וכל ובקשות, לתפלות  להתהפך צריכים

וכאשר  תפלות, בחי' להעשות צריכים שלומדים

בבחי ' יהיו הלימודים וכל והיחודים השמות  כל

ארץ  השגת  ובחי ' הגאולה בחי ' הוא תפלות,

ישראל.

מהתורה לקבל צריכה  האמונה  שהיא התפלה

התקרבות  צריך לאמת  ולהגיע אמת שהיא

לצדיקים

לקבל דהנה  צריכה והיא אמונה נקראת  התפלה

בזוה"ק  דאיתא וזהו  אמת, הנק ' מהתורה

ע"ב) קצ"ח לאמונה,(בלק להשפיע צריכה דהאמת 

רק  לאמת  לבוא אפשר  ואי הנ"ל, בלקו"מ וכמ"ש

כי עצתם, בדרך  וללכת לצדיקים התקרבות  ידי  על

עבודה  שהוא נראה לצדיקים התקרבות  שענין אף

ענין  כל דבאמת  לדעת  צריך  מ"מ עצמה, בפני

ולאמונה, לתפלה להגיע הוא לצדיקים התקרבות 

עבדו. ובמשה בה' ויאמינו  כמ"ש

מ"מ ובאמת אך  האדם, אל קרובה התפלה

בתפלה  דבוק מלהיות רחוק  האדם

הרבה  ואומר רבות  שעות  שמתפלל אף  כי באמת ,

הדבקות לו  שיש מוכח אינו  עדיין  תהלים,

גולה  בבחי' שהוא זמן כל כי  התפלה, של האמיתית

מהמוחין  עדיין רחוק  הוא הרי נשמתו, את גאל ולא

לבקש  צריך  והאדם התפלה, של האמיתיים

ויצא  התפלה, של המוחין ידי על שיגאל מהקב"ה

עולם  של והגלות היסורין  ומכל  עלמא דהאי מחיזו 

של  הדעת  ויקבל אותו תגאל והתפלה הזה,

שהוא  שמים כבוד נגדי מבחי' ויהנה הק ', השכינה

יכ"ש . נג"ד דשם ו ' אות בבחי ' היחודים,

_________________________

של  השכל טפי מקבל הוא כי כנ"ל, הגאלה תבוא זה ידי ועל אמת, בה אתחבר כד אמונה, נקראת  זה ידי ועל לאמת . תבוא

השכל, טפי המח , טפי לקבל שאזכה תודיעני" "חכמה בכליות; בטוחות " חפצת אמת  "הן וזה: ממנו. שמקבל עצה ידי על הצדיק

אמת". זרע  "כלו נקרא השכל הטפי כי לאמת , אזכה ואז  מהם, שאקבל עצה ידי על

בתקונים  כמובא לניאוף שמירה ציצית כי ניאוף , מבחינת  רשע , של מנישואין הנחש , מעצת ניצול האדם ציצית מצות  ידי שעל ודע 

כי  ראו" לא אביהם "וערות ציצית. בחינת  זה ט') (בראשית  שניהם" שכם על וישימו השמלה את ויפת שם "ויקח  י"ח): (תקון

כנען", "ארור (שם): שכתוב כמו ארור, הוא בעבירה, נש דבר גופה דמחמם הרע, יצר דהוא חם, אבל עריין. על מכסה ציצית 

בחינת  וזה הנחש : מזהמת הנחש , מעצת שמירה הוא ציצית , היינו והשמלה הבהמה". מכל אתה "ארור ג'): (שם שכתוב כמו

נחש, של מנישואין שנשמר פורת , לבן זכה זה ידי על החרכים", מן "מציץ לשון ציצית , בשביל עין" עלי פורת "בן מ"ט ): (שם

שאמרו  כמו בעינים, תלוי הניאוף  ועיקר ורבו". "פרו לשון: זווג, לשון "פרת", וזה: דקדושה. לזיווגא וזכה הסט"א, של מזווג

(במד  שכתוב וכמו עיניו', אחר הלך  'שמשון ט ':): ציצית (סוטה ושמירת עיניכם", ואחרי לבבכם אחרי  תתורו "ולא ט"ו): בר

לקו"מ . עכ"ל אמת , זרע כלה שהוא מצדיק, העצות לקבל ויכול הנחש , מעצת  שמירה הוא עינים, בחינת  שהוא
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נישואין  לבחי' זוכים התפלה  של  הדבקות ע"י

הנגעים של  מהבדידות ויוצאים דקדושה 

גאולה נעשה ומגולה 

הנחש ועל  מעצת  האדם ניצול ציצית מצות ידי 

עין  לבחי' לזכות  ויכול הנ"ל, בלקו"מ כמ"ש 

, עין  עלי פורת  בן בסוד  ציון , ה' בשוב יראו  בעין 

ליהנות לזכות הוא הציצית  של הקדושה עיקר  כי

בחי ' לבחי ' זוכה ועי"כ התפלה. של מהמוחין

כל  לו שיתן הקב"ה על סומך  כי  דקדושה, נישואין

ענין  והוא שותפות , שהוא נישואין  ענין וזה צרכיו,

צריכים  ותחתונים לתחתונים צריכים עליונים

התחתון , עם העליון  השתתפות  וזהו  לעליונים,

עליו ויסמוך אליו יתפלל שהאדם רוצה והקב"ה

של  המוחין מקבל האדם וכאשר  ודבר, דבר בכל

מהבדידות שיוצא היינו  הגלות , מן ויוצא התפלה

בבחי ' שהוא יחיד , עצמו  היה שמרגיש  'החרש 

כאשר  אך לעצבות, אותו  מכניס והבדידות  לבם'

דקדושה  נישואין  לבחי' וזוכה התפלה סוד מקבל

ומקבל  והציצית , הטלית של הסוד שהוא כביכול

לכם, הזה החודש  בבחי' הק' השכינה של הקדושה

הנה  אדנ"י, שם של הסוד  לקבל עתה שמתחילים

היה  החרש  ומבחי' הבדידות מן יוצא כך  ידי  על

האמונה  סוד  שהוא הציצית  סוד  והוא לבם,

הנחש  מעצת  ניצול כך  ידי  ועל הק ', והשכינה

השיאני, הנחש  בסוד  דקלי ' נישואין בחי ' שהוא

וכאשר  ח"ו , היצה"ר  עם האדם של השייכות שהוא

שכם  על וישימו סוד הוא הנה ציצית במצות  דבוק

מ'לכותו כ 'בוד  ש 'ם ר "ת  שהוא זה שניהם, כל  (עי'

שם) מעצתבלקו"מ להנצל הקדושה עיקר  וזה ,

לחפש  צריך ולא האדם אל קרוב ממש והוא הנחש,

לובש  הרי  אדם כל כי לים, מעבר השכינה את 

ובלבבך  בפיך מאד  אליו  קרוב והוא ציצית ,

של  למוחין  הציצית  ידי על נכנס  וכאשר  לעשותו,

לפעמים  תפלה, בדרך  ליחודים ונכנס אמונה

הוא  ח"ש  חשמל, בסוד בשתיקה ולפעמים  בדיבור 

כך , ולפעמים כך ולפעמים דיבור, הוא מ"ל שתיקה

בבחי ' הם יחודים וגם מוחין, מיני הוא הכל כי

רבינו כמ"ש ח"ש בבחי' שהוא אלא דיבור 

תפלות של ובדרך  בדיבור  הוא ולפעמים הבעה"ת ,

בפשטות. ובקשות

הוא ועי "כ בגלות הוא כאשר כי הגולה, מן  יוצא

מ"ט גי' שהוא חולה שעה"פ בחי ' (עי'

ויחי) בנך פרשת  הנה אבינו  ביעקב כתוב ואמנם ,

בחי ' כי  המטה, על וישב ישראל ויתחזק אליך בא

הוא  הרי  יוסף  שבא וכיון האדם, אל קרוב הוא יוסף 

שהוא  חולה מבחי' ויוצא המטה, על ויושב מתחזק

שהוא  א' אות  מקבל כי גאולה, לבחי' הגלות  בחי '

ידי על והוא גאולה, מגולה ונעשה עולם, של אלופו 

עין . עלי פורת  בן  יוסף פורת בן  של הכח

הקדושה לדרך להגיע  יהודי כל ממשכן הקב"ה

ולא  דרור מר ידי על נעשה  וכשזוכה  והאמונה

מרירות  בבחי' מרור ידי על

אמונה,והעיקר שכולה הק ' מהתורה הכל לקבל

להגיע  עת בכל במחפשים בתנאי אך

חודש  מגיע עתה והנה והיחוד, האמונה אל ידה על

ואין  השקלים, על שממשכנים לדעת וצריך  ניסן,

להאדם  השמים מן  ממשכנים כי  להנצל לאדם עצה

פסח, דליל המרור  ענין וזה הנכון . לתיקון שיגיע עד

בחי ' שהוא דרור  מר  בחי ' להיות יכול שהוא

מרו להיות ויכול חרות , ובחי ' בבחי 'בשמים ר

לבדו יכנס אם כי באדם, תלוי  והכל מרירות ,

לא, אם אך דרור , מר  בבחי' יהיה ותפלה לאמונה

ח"ו לזה להגיע ויצטרך  אותו  ממשכנים בהכרח אזי

עניני של המרירות כל שהוא מרירות , ידי על

כי מו"ת , גי' ומרו"ר האדם, על שעוברים העולם

זה  הרי  האלקי , האור  בלי  העולם בזה חי  האדם אם

אין  אחד  ושום האדם, ממשכן והקב"ה מיתה, בחי '

שלבסוף  תשמעון , עקב והיה וכמ"ש  להנצל, יכול

אך  לתשמעון, אחד  כל שיגיע מוכרח עקב בבחי '

אם  בידו הבחירה כי  אותו, שיכריחו לחכות  חבל

של  מרור  ידי  על ח"ו או  דרור, מר ידי על להגיע

מרירות. בחי '
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רק  והבדידות מהמרירות  לצאת  עצה  שום אין

בבחי' התפלה ודבקות  לאמונה  כניסה  ידי על 

לענג  הנגע  המהפך אלקי ענג

התורה וביום  כי ערלתו, בשר  ימול השמיני

בסוד  כאחד  להתקשר צריכים והתפלה

כי א"ז, שעולה שמיני בחי ' שהוא משה, ישיר א"ז

צריך  אך  ואמונה, ליחוד  מכניסה עצמה התורה

השמות כי ובקשות , תפלות עם התורה לקשר

עם  אותם לקשר וצריך תורה בחי' הוא והיחודים

מילה, ימי  ח' סוד  ישיר, א"ז סוד והוא התפלה, בחי '

כי הקלי ', ולהרוג אלו  למוחין להכנס ומוכרחים

אז  בבחי' קדושים למוחין  נכנס האדם אין כאשר

שהוא  ח"ו, לנגע מענג נופל הוא הרי  ה', על תתענג

לדעת נכנס אין אם כי עלמא, דהאי מרירותא ענין 

בסוד  תפלות  בדרך  יחודים ולבחי ' התפלות, של

בדד  בבחי ' בדידות לבחי' נופל הוא הרי  שלנו, מים

בזה  לגמרי  בדד עצמו ומרגיש למחנה, מחוץ ישב

יכולים  הם מה כי חברים לו  עוזר ולא העולם,

שחברים  לו  עוזר  הקב"ה שלפעמים אלא לעזור,

הוא  הרי  ח"ו  האמונה מאבד  כאשר אך לו , יועילו

עם  שייכות  לו אין  כי  למחנה, מחוץ ישב בדד  בבחי '

ואז  רוצח, כמו הוא כי  קין כמו הוא והרי  השכינה,

שנמצא  מקום ובכל בארץ, יהיה ונד  ונע בבחי ' הוא

ואין  ישב, בדד  בבחי' והוא מקומו  את מרגיש אין 

לרוץ  ומחפש  שם, שנמצא מקום בשום מרוצה

ומה  מקום, בשום מנוח מוצא ואין לשם ולרוץ לכאן 

מחוץ  ישב בדד  מרגיש והוא ונד נע הוא שעושה

למחנה.

יעזור כי  לא ובאמונה בשכינה דבוק  שאין זמן  כל

עצה  אלא למקום, ממקום לחפש  עצה שום לו

זוכה  אמונה ידי ועל האמונה, שהוא יש  אחת 

על  הנכון  המקום שימצא הוא, ברוך המקום לברוך

והחברים  הנכון  המקום לו  יתן  שהקב"ה ידי 

לאדם, המקום נותן  הקב"ה ורק דבר , בכל הנכונים

נותן  הקב"ה רק כי  ישראל, לעמו  תורה שנתן  ברוך

את השמים מן ממשכנים ולכן  לאדם, התורה את 

כדי מרירות מיני  כל לו  נותנים ולפעמים האדם,

ואף  התפלה, של הנכון  לדעת  להגיע עצמו  שיכריח

מאד , טוב דבר הוא זה וכל וכו ' לשדות שהולכים

אלא  לשדה, ללכת לזה לחכות  צריך  לא באמת אך

לדבקות להכנס איך לדעת  מצב בכל מיד צריך

לפנימיות ולהכנס העולמים, כל לבורא ולפנות

דבאותו פי ' ברצונו ', חיים באפו רגע 'כי הדעת,

ברצונו, לחיים להכנס יכול 'אף' שמרגיש  רגע

ומצב  מצב בכל כי  ולתפלה, לאמונה ולהכנס

אליו ופונה הקב"ה על חושב אם האדם על שעובר

מיד  הוא הרי תפלה, בדרך וליחודים לתפלה ונכנס

ברצונו'. ל'חיים זוכה

רו"תוזה  ס "ח שהוא בחרוסת מרור טבילת  סוד

הוי "ה  אהי"ה שמות  הם ס "ח כי  האר"י, כמ"ש 

מכל  לפטור יכולים והם דתפלין  מוחין  שהם אהי "ה

אם  הר עצמו  הסדר  בליל אף  אחד וברגע המרירות ,

הרי ית "ש , אלקות  עליו ומקבל לבורא פונה אין 

מיד  יכול באמת אך ח"ו , רשע בן בבחי' להיות  יכול

מוחין  בחי ' אהי"ה הוי"ה אהי"ה לבחי' לפנות 

מיד  ולהכנס המרור  ולטבול חרוסת  בסוד  דתפלין

ממתיק  ועי"כ לבוראו , ולפנות האמונה לפנימיות 

ברצונו. חיי "ם בבחי' המרירות 

אלווהנה  וכל ניסן, בימי  עתה מתחלת הגאולה

המרירות מרגישים שהם נגעים הבעלי 

ואין  נגעים, בחי ' שהוא הזה, העולם של הגדולה

דאלקות, והמוחין  והביטול התפלה כח את להם

עצה  להם ואין נגעים, בבחי ' מרגישים הם הרי

לו אומר אין הכהן והנה הכהן ', אל 'ובא רק  אחרת

מחוץ  ישב בדד לו אומר אלא מהבדידות  לצאת 

יותר  יכנס הרי  לו  הועיל מה כן  ואם למחנה,

אלא  לבדידות , ילך  אם שחורה ומרה לעצבות

שיפנה  האמת  את  להכיר  שצריך  הוא הענין 

ויבין  הבדידות  שירגיש  הרפואה זהו כי  לבורא,

יכול  ואז  ית ' לבורא לפנות  אלא עצה שום לו  שאין

הבית ואמר  מהבדידות . ולצאת  להתרפאות 

שמסייעין  היינו  אותו , מסייעין  ליטהר הבא ישראל
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חברי לו ששולחים בזה כאשר לו  ולכן טובים, ם

ויצא  טוב וחברים טוב מקום ימצא להטהר  יבוא

הוא. ברוך המקום ברוך בבחי' מהבדידות ,

השכינה עם  להתקשר הוא התפלות  תכלית

התפלה בעצם בעולם גדול  הכי חיות ולהרגיש 

כולה התורה  לכל  יזכה  ועי"כ והיחוד

עד והעיקר והתפלה השכינה עם עצמו  לקשר

צריך  אלא ולשליש, למחצה ולא הסוף,

מתפלל  שאפי ' ויש לשכינה, אמיתי כבוד  לתת

ואין  שחורה ומרה בעצבות הכל אך רבות שעות 

להרגיש  שצריך דהיינו  כראוי , השכינה מכבד 

ובלא  חיים, הנותנת והיא הגאולה היא שהתפלה

בחי ' הוא אלא השכינה את מכבד אינו הרי זה

הכי חיות להרגיש צריך  אלא בעפרא, שכינתא

הקב"ה  עם שמדבר  התפלה בעצם בעולם גדול

דבר  שום ואין וכסף זהב כמו  והוא ה', את  ומיחד

בהאי האמיתי  העונג זהו רק  כי בעולם, אחר

צריך  ואין עצמו  התכלית  שזה מבין וכאשר  עלמא,

הכבוד  בתכלית השכינה ומכבד אחר, דבר  שום

מי חיל אשת  בבחי' התכלית  הוא שהאמונה שיודע

הוא  הרי  ובתפלה באמונה מונח הוא וכאשר  ימצא,

תפלה  בכל בזה ומתענג כולה, התורה כל תכלית

ויודע  הש "ס, וכל התורה כל כולל הוא כאלו

התורה, כל כמו  שהוא ואמונה תפלה של הקדושה

ויזכה  הפרטי , לשכל גם אח"כ ממילא יגיע ועי"כ

גי ' של"ל יחסד לא ושלל בבחי ' התורה לכל בפועל

ש"ס .

של וה' אלו הקדושים לימים עתה שמגיעים יעזור

המלכות, שמחפשים למלכים השנה ראש

התכלית ועיקר  התורה, כל שהשיגו כמו הוא ועי"כ

לכל  ולזכות השבועות, בחג תורה למתן להגיע הוא

תכלית שזהו ויחוד , אמונה של בדרך התורה פרטי 

להדבק  שנזכה יעזור וה' הללו , הק ' הימים כל

ולשמוח  הק ', ובשכינה וביחוד  באמונה באמת 

ידי ועל פסח, של הגדה ידי על הנשמה ולגאול

והכל  הסט"א, כל עם ומריבה מצה לעשות המצה

שיהיו והיחוד , האמונה שהוא שלנו  המים בכח

ועי"כ  תפלות , עם והיחודים יחודים עם התפלות

ה' בשוב יראו בעין  שעין  עד הסט"א מכל ניפטר

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון 



לעולם  יאמינו בך יא וגם

לעולם ' יאמינו  בך 'וגם מאמר

שני חלק 

לח"א נוספות והערות הוספות )א(תיקונים

כתב  היכן שביארו האחרונים מגדולי ג'

החזקה ביד העיקרים  יג את  הרמב"ם

במש "כ ה'א] המאמר)בהערה של  שיש (שבח"א

בספרו הרמב"ם מדוע לעיין 

כ "כ  מעתיק אין  החזקה יד  ספר  שהוא העיקרי

האמונה, עיקרי י "ג ענין  את  מש "כלהדיא (עיי"ש

בענין בזה) שדנו  האחרונים מגדולי ג' מצינו הנה .

רבי הרמב"ם, על המשנה המרכבת  ה"ה זה,

ובספר  הרמב"ם, על אבן טורי  בספרו  רוקח אלעזר 

המים ובסוףבארות סלוצקי של רבה שאנג'י יצחק (לר'

קל ) בית מחכמי .ימיו

אחר ,והנה  לדבר ביסוד כיוונו שלשתם

עיקרי י"ג ענין  את כתב שהרמב"ם

אלא  תשובה, מהל' בפ "ג החזקה ביד האמונה

אחר באופן וכתבם סידרם להדיא ששם כותב (שאין

הם  מה היינו חיובי, באופן כתבם ולא עיקרים, י"ג שהם

שהכופר  שלילי באופן רק בהם, להאמין שצריך  העיקרים

הן) שומע אתה לאו ומכלל  לעוה"ב, חלק לו אין ,בהם

לעוה"ב, חלק להם שאין  "אלו  שם, הרמב"ם וז "ל

ובביאת בתורה והכופרים אפיקורסים, מינים,

ומפרש  כותב ואח"כ  המתים". ובתחיית המשיח

'האומר  הם, [ואלו  מינים הנקראים חמשה שיש

מנהיג לעולם ואין אלוה שם עיקר שאין נגד (שזה

אובהא' שנים הן  אבל מנהיג שם שיש והאומר ,(

הב'יותר עיקר אחד ג (נגד רבון  שם שיש  והאומר  ,(

תמונה ובעל גוף שהוא הג 'אבל עיקר וכן ד(נגד ,(

לכל וצור הראשון  לבדו שאינו  עיקר האומר  (נגד 

להיותההד ' כדי וזולתו  מזל או כוכב העובד  וכן  ,(

העולמים רבון  ובין  בינו  ה'מליץ עיקר כל ו (נגד  ,(

שנקראים  שלשה מין '], הוא אלו  מחמשה אחד

כלל  נבואה שם שאין  'האומר הם, [הלא אפיקורסים

האדם  בני ללב מהבורא שמגיע מדע שם ואין

הו' רבינו ז (עיקר משה של נבואתו והמכחיש (עיקר ),

_________________________

ובמציאת א . המחכימות, בהערותיו זה מאמר בעריכת רבות וסייע שטרח על שליט "א, ש "א רבי להרה"ג ותשו"ח  ייש"כ ברכת 

מקומות. מראי

לכל ב. ויעשה ועושה עשה לבדו והוא הברואים. לכל ומנהיג בורא הוא שמו יתברך  שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני

המעשים.

ויהיה.ג. הוה היה אלהינו. לבדו והוא פנים. בשום כמוהו יחידות ואין יחיד הוא שמו יתברך שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני

כלל.ד. דמיון שום לו ואין הגוף. משיגי ישיגוהו ולא גוף . אינו שמו יתברך שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני

אחרון.ה. והוא ראשון הוא שמו יתברך שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני

להתפלל.ו. ראוי לזולתו ואין להתפלל. ראוי לבדו לו שמו יתברך  שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני

אמת.ז. נביאים דברי שכל שלמה. באמונה מאמין אני
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האדם חהז' בני  מעשה יודע הבורא שאין  והאומר ,(

ה-י' הן ט(עיקר אלו משלשה אחד כל ,(

בתורה  כופרים שנקראים ושלשה אפיקורוסים'],

פסוק  אפילו ה' מעם התורה שאין 'האומר [ה"ה,

אפילו  מפיאחד  אמרו  משה אמר  אם אחת  תיבה

בתורה כופר זה הרי  הח'עצמו  הכופר י (עיקר וכן ,(

מגידיה  והמכחיש פה שבעל תורה והוא בפרושה

ובייתוס צדוק כדלהלן)כגון חדש  והאומר (עיקר ,

וכבר  אחרת במצוה זו  מצוה החליף  שהבורא

כגון  ה' מעם היתה שהיא אע"פ זו  תורה בטלה

הט'יאההגרים  כופר יב(עיקר אלו  משלשה אחד  כל ,(

במשיח  הכופרים ב' עם וביחד בתורה'],

יב ובתחייה"מ עיקרים אלוידויג יג (שהם הם הרי  ,(

שכתב  האמונה עיקרי  י "ג שהם י"ג, יחד  כולם

האחרונים  ג' דברי כללות זהו חלק , בפרק  בפיה"מ

הנ"ל.

ועונש, דשכר מעיקר הרמב"ם  בשינוי צ"ע

בתושבע"פ האמונה לעיקר 

אמנם  והוא ב] זה, בענין  עיון מקום יש עדיין

שכתב  המשנה מרכבת  דברי  ע"פ 

האמונה  עיקר  את  החזקה מהיד  השמיט שהרמב"ם

ועונש  שכר  משום טו של או  טעמים, ב' בזה [ופירש

לקבל  ע"מ שלא מאהבה השי "ת את לעבוד  דמצוה

תשובה בהל' הרמב"ם כמש"כ  וטעם פרס, ה"ד, (פ"ה

בשכר  להאמין צריך  מאהבה העובד אפי' הלא צ"ב זה

ותחייה"מ ועונש ) במשיח דהאמונה משום או  ,

ועוה"ב  עוה"ז ועונש, שכר  של זו  אמונה את  כוללת 

העיקרים) בספר תמורת(כמש "כ  הרמב"ם ומנה ,[

שבע"פ בתורה האמונה את זה לא עיקר  (שבפיה"מ

תושבע"פ  אמונת כלל  אלא בפ"ע לעיקר זו אמונה מנה

שבתושב"כ האמונה המרכבתטז בעיקר ומסיים .(

בשכר  האמונה עתה נכללת  שממילא המשנה

רוחניים שבכתב)ועונש בתורה מפורשת (שאינה

בתושבע"פ  האמונה להדיא בכלל  מתפרש (שבה

רוחניים) ועונש שכר המשנה שיש המרכבת עכ"ד  ,

ועונש  דשכר  העיקר  שכנגד כתב אבן  טורי  [ובספר 

הבורא  שאין  דהאומר היד בספר הרמב"ם כתב

דבריו ובאמת אפיקורוס, מיקרי בנ"א מעשה יודע

מעשה  יודע הבורא שאין האומר  דלכאו' צ"ב,

אך  האמונה, בעיקרי  ה-י ' עיקר כנגד הר "ז בנ"א

שס"ל  וי"ל ועונש , דשכר  הי "א עיקר נגד  אי "ז 

_________________________

ולבאים ח. לפניו לקודמים לנביאים. אב היה ושהוא אמתית . היתה השלום עליו רבנו משה שנבואת  שלמה. באמונה מאמין אני

אחריו.

אל ט. המבין לבם יחד היצר שנאמר. מחשבותם. וכל אדם בני מעשה כל יודע שמו יתברך  שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני

מעשיהם. כל

השלום.י. עליו רבנו למשה הנתונה היא בידינו עתה המצויה התורה שכל שלמה. באמונה מאמין אני

הגר.יא. בני לישמעאלים כוונתו אולי

שמו.יב. יתברך  הבורא מאת  אחרת תורה תהא ולא מחלפת  תהא לא התורה שזאת שלמה. באמונה מאמין אני

שיבוא.יג. יום בכל לו אחכה זה כל עם שיתמהמה. פי על ואף  המשיח . בביאת  שלמה. באמונה מאמין אני

נצחים.יד. ולנצח  לעד זכרו ויתעלה שמו יתברך  הבורא מאת רצון שיעלה בעת המתים תחית  שתהיה שלמה. באמונה מאמין אני

מצותיו.טו. לעוברי ומעניש  מצותיו לשומרי טוב גומל שמו יתברך שהבורא שלמה. באמונה מאמין אני הי"א: עיקר

הסוכה טז. מתבנית היום עושים שאנו וזהו הגבורה מפי ג"כ המקובל התורה פירוש  כן "וכמו הח') (ביסוד שם הרמב"ם ז "ל

והמאמר  בשליחות  נאמן והוא לנו אמר והוא למשה הש "י אמר אשר התבנית  בעצמו הוא וזולתם ותפילין וציצית  ושופר ולולב

עכ"ל. מלבי". לא כי האלה המעשים כל לעשות  שלחני ה' כי תדעון בזאת משה ויאמר שנא' מה הוא הזה היסוד על המורה



לעולם  יאמינו בך יג וגם

בנ"א, מעשה הבורא שיודע הזה שהעיקר להטו "א

שום  בה שאין בעלמא לידיעה הכוונה שאין  ודאי 

הנעשה נפ "מ, כל  הש"י שיודע ודאי סתם (דידיעה

ועשה  עשה לבדו ש'הוא הא' מעיקר וכמובן בעולם

המעשים') לכל ידיעה ויעשה שהיא הכוונה אלא ,

דשכר  העיקר  נכלל וממילא ועונש, שכר  לשלם ע"מ

בנ"א]. מעשי ידיעת בעיקר ועונש

קבלה לרמב"ם  שהיה הנ"ל  משינוי ראיה קצת

עיקרים יג בתורה שיש קדמונית 

והנה בעיקריג] הרמב"ם ששינה זה משינוי 

למש "כ  חלק  בפרק  ממש "כ האמונה

החת"ס  למש "כ ראיה קצת  מזה יש  היד, בספר

שנו) סי' שהיתה (חיו"ד  המאמר  של בח"א שהבאנו 

עיקרים יג בתורה שישנם קדמונית (וכמ"שקבלה

וכו') מדה"ר י"ג  כנגד  שהם הק ' כשבא השל"ה וע"כ  ,

בתושבע"פ  האמונה למנות שיש למסקנא הרמב"ם

בפ"ע האמונה כעיקר שכלל חלק בפ' שכ ' כמו (ולא

שבכתב) בתורה באמונה להוציא בתושבע"פ הוצרך  ,

ועונש דשכר האמונה באמונה עיקר (ולכללה

באמונה  או ותחייה"מ דמשיח באמונה או בתושבע"פ

וכנ "ל ) בנ"א מעשי העיקרים דידיעת שישארו כדי  ,

חז"ל  בידי קבלה שהיתה מה כעין  [והר "ז י"ג במנין 

בגמ' כדאי ' בתורה מצוות תרי "ג כגשיש  דף (מכות 

מצוותע"ב) אלו בראשונים הרבה נחלקו וע"כ  ,

במנין  שיוותרו כדי  המנין מן להוציא או  למנות

תרי"ג].

על משרע"ה  בעליונות האמונה נכלל איך צ"ע

היד  שבספר בדבריו הנביאים כל

והנה  ג'ד] לדברי  הרי דידן  לענין  בנוגע

את הרמב"ם  כתב הנ"ל האחרונים

הז ' האמונה אב עיקר הוא שמשרע"ה (האמונה

וכו') ולחכמים דמיקרילנביאים היד בספר  במש"כ 

רבינו", משה של נבואתו שמכחיש  "מי אפיקורוס

הדגיש  לא היד דספר זה בלשון  הלא צ"ע לכאו ' אך

להאמין  הוא האמונה שעיקר בפיה"מ מש"כ  את 

הנביאים ואבי גדול הוא לפניו שמשרע"ה (שהיו

אחריו) בפר'ושיקומו זו  אמונה בחובת שהאריך ,

שרק  משמע לכאו ' היד ספר  בלשון ואילו  חלק,

אפיקורס , מיקרי  לגמרי משרע"ה נבואת המכחיש

לשאר  שמשווהו  אלא נבואתו מכחיש  אינו  אם אך

אפיקורס  מיקרי  לא שבפרקנביאים דבריו נגד  (וזה

כנ "ל ) כותב חלק  היד  בספר  מקומות  [ובכמה ,

מהתורה הלכות שעוקר  מי על בהל 'הרמב"ם (כגון

וה') ה"א פ"ט שם ה"ג , פ"ח "מכחיש יסוה"ת שהר "ז

ברמב"ם  זה שלשון ומוכח משרע"ה", של נבואתו 

בדבריו שכופר  היינו משרע"ה" נבואת  "מכחיש

איך  צ"ע וא"כ נביאים, לשאר  במשווהו ולא לגמרי

על  משרע"ה בעליונות חלק דפרק  העיקר נכלל

החזקה]. ביד  הרמב"ם בדברי נביאים שאר 

משרע"הקוש בנבואת דהכופר הנצי"ב ית

השמים מן בתורה בכפירה נכלל 

ונראה שהקשה ה ] מה בהקדם בזה לפרש 

בספרו זצ"ל מוואלאז'ין הנצי"ב

הספרי  על הנצי"ב ו)עמק  פסקה שלח שהקשה (פר'

משה, של בנבואתו  דכופר הז ' העיקר  לכתוב למ"ל

בתורה  הכופר של העיקר  הרמב"ם כבר  מנה הלא

האומר  א' בפסוק ואפי ' השמים, מן שאינה

בעיקר  נכלל וא"כ  אמרו, עצמו מפי שמשרע"ה

בנבואה  ניתנה התורה שכל הח' האמונה

משרע"ה, בנבואת האמונה השמים) מן  למשרע"ה

ונפרד נוסף  לעיקר  הרמב"ם מנאו  הקשה ואיך (וכן

מה  שם עיין ה' אות  ה סי' אבות חסדי בספר זו קושיא

בזה) והמכחיש שפלפל וז "ל, מתרץ שם [והנצי"ב ,

שמודה  מיירי כרחך  על – משרע"ה של נבואתו 

בפ "ע, מנאו  למה – לא דאי  – בתורה מקום מכל

התורה  שרק שמאמין  אלא בתורה, כופר היינו 

של  נבואות  שאר מכחיש  אבל הפלא, צד  על נתנה

עכ "ל. התורה זולת  משה נבואת או  הנביאים,

באומר  שמיירי כוונתו ואולי  צ"ב, ותירוצו

משרע"ה, ע"י  שלא השמים מן  היא שהתורה



לנפשך  חכמה דעה יד

מיקרי אינו אך  משרע"ה של בנבואתו כופר ומיקרי 

ע"פ  הנצי"ב קושית  לתרץ ונראה בתורה]. כופר 

דמכחיש  הרמב"ם בדברי לפרש  צריך  דבע"כ  הנ"ל,

נביא  שהיה שמכחיש מיירי  משרע"ה של נבואתו 

לשאר  משווהו אלא הנביאים, כל מעל מיוחד

ע"י השמים מן  ניתנה שהתורה וסובר נביאים,

הנביאים, שאר  ע"י הנביאים ספרי  שאר כמו  משה

עליונה  היא משרע"ה נבואת  דבאמת כפירה, והוי 

והמשוה  נביאים, דשאר  נבואות  לשאר ערוך באין 

של  נבואתו שמכחיש נקרא נביאים לשאר נבואתו 

בריבוי להדיא מבואר  בתוה"ק שהלא משרע"ה,

משרע"ה, נבואת  מעלת מקומותפסוקים (בד '

'ושמי  הק' מהאבות  גדול שמשרע"ה וארא בפ' בתורה,

מכל הוא שגדול בהעלותך  בפ' להם', נודעתי לא הוי"ה

לדבר  יראתם לא 'ומדוע ושבדורו לפניו שהיו הנביאים

נביא' קם 'ולא הברכה וזאת  ובפר' וגו'', במשה בעבדי

כמוהו) נביא אחריו הדורות  בכל יקום שלא ,היינו

משרע"ה. נבואת שמכחיש נקרא בזה והחולק

שכוונתולפ "ז שיבין המעיין  על סמך  הרמב"ם

נבואת שמכחיש  "מי באמרו  דבריו 

כל  על משרע"ה עליונות  שמכחיש  היינו משרע"ה"

חלק )הנביאים בפרק מובן (וכמש "כ  אין  דבלא"ה ,

בפנ"ע זה עיקר מונה למה כתב כנ"ל כבר (הלא

נקרא  משרע"ה ע"י השמים מן בתורה דהכופר

[וכן אפיקורס) מרבני, ספרים בכו"כ אח"כ מצאנו 

שליט"א  וייס הגר "א כגון כן , לפרש שכתבו זמנינו 

ב', אות הברכה וזאת פר ' אשר  מנחת בספרו

זמנינו]. ממחברי  ספרים ו' ובעוד

בכלל נקבעה  הרי הרמב"ם  בו  חזר אם אף 

שבפיה"מ כדבריו  הלכה ישראל

והאמת הנ"לו ] בהערה כתבנו ה'כבר  (הערה

המאמר) של אחד בח"א יבא שאם

ממש "כ  היד  בספר בו  חזר שהרמב"ם לטעון 

לטעון  אחד יבא אם הרי  בעניננו , וכגון  בפיה"מ.

להדיא  הרמב"ם כתב לא היד שבספר  שכיון

אבי היה שמשרע"ה היא האמונה שמחובת 

זו , אמונה מחיוב בו  שחזר  ש"מ (וירצה הנביאים

בכמה  החזקה ביד הרמב"ם ששינה מהא טענתו לחזק

הנ "ל ) המשנה המרכבת וכדברי חלק מבפרק  ,דברים

שם זו טענה על כתבנו  אין כבר שהדבר ממה (חוץ

בפרק כ "כ  בדברים שהאריך ממה שיחזור כלל מסתבר

הנ "ל ) האחרונים גדולי ג' דברי נגד גם והוי חלק,

י "ג  אמירת  ענין  ישראל בכלל נקבע שלמעשה

הכלל  בבחי' והר"ז  בסידורים, הנדפס  כפי העיקרים

המנהג', אחר הלך  בידך  רפויה שהלכה  מקום ד'כל

מנהג  בעניננו, וה"נ ההלכה, קובע שהמנהג היינו 

בפרק  כהרמב"ם דהלכה זה בענין  הכריע ישראל

האמונה  חובת את העיקרים י "ג בין  מנה ששם חלק

כנ"ל. הנביאים אבי הוא שמשרע"ה

זה לעומת - המקובלים בשם  החת"ס במש "כ 

הרמב"ם לדעת  הסכימו  אחרים מקובלים

במש "כ ב)ז] הערה הרדב"ז (שם בשם

שמב)בתשובתו סי' (ח"א

והחת"ס  אמונה, ראש  בספרו  אברבנאל וממהר "י 

שנו) סי' ס"ל (בחיו"ד שכולם המקובלים דעת  בשם

עיקרים היא התורה פוסקשכל עצמו הרמב"ם (שהלא

הוי  השמים מן שאינה מהתורה אחת  באות  הכופר שאף

אות מכל עיקרים הי"ג  אלו מיוחדים במה וא"כ  אפיקורס,

בה) להאמין שיש בתורה"ק שנביא אחרת  לפני  הנה ,

זצ"ל  מבריסק הגר"ח של הידוע ביאורו את בזה

זה כדלהלן)בענין בדבריו לבאר שיש נקדים (ומה ,

על  חולקים שהם המקובלים בשם החת "ס  שמש "כ

אולי עיקרים, היא התורה שכל וס"ל העיקרים י "ג

יתכן  וכן הנ"ל, להרדב"ז  היא דהחת"ס כוונתו 

כמובא  כן  שסבר שמשמע להמהרש "ל דכוונתו

מטה בספר  מב)משהבשמו  –(סי' שניהם [שהם

כדחזינן  גדולים מקובלים – והמהרש"ל הרדב"ז

בקבלה ספרים יש וספר שלשניהם להרדב"ז, דוד (מגן

עם  שבת של  זמירות וכן להמהרש "ל , טהור זהב מנורת

קבלה) פי על  הרבה שמיוסד המהרש"ל אך פירוש  .[

הקבלה  מגדולי  הרבה שמצינו  לציין  יש מאידך



לעולם  יאמינו בך טו וגם

כפי העיקרים, י"ג לענין שהסכימו  והחסידות

הק' מהשל"ה כבר אל "ףשהבאנו האותיות  (שער

ואמונה) אמת  העיקרים – י"ג ענין את שמקשר

עוד  לציין יש  וכן וכו ', הרחמים מדות  י"ג לענין 

רימונים  בפרדס  הרמ"ק רבינו  דעת  למשמעות 

ט) לאמירת(א, הילדים חינוך  ענין את שמפרש

משה' לנו ציוה 'תורה ופסוק  ישראל' 'שמע פסוק 

אלו בפסוקים העיקרים נכללו איך  ומבאר ,יז וגו',

בענין  כהרמב"ם סובר  שהרמ"ק  משם וחזינן 

החסידות מגדולי  שרבים מצינו וכן  העיקרים.

רגילים  להיות  חסידיהם את  הרבה הדריכו 

פנחס  באמרי  כמ"ש  העיקרים י "ג באמירת 

זי "ע  מקאריץ מוהר"פ  אצל יחמהרה"ק  ובפרט ,

היו וסלאנים לעכאוויטש קארלין צדיקי גדולי 

עיקרים  הי "ג אמירת  ולחזק  להזהיר  ,יטמרבים

מבוטשאטש הגה"ק  מש "כ סי'וע"ע אברהם (אשל

_________________________

משהיז. ונבואת  השמים מן תורה וענין והאחדות האל מציאת בענין שם, הרמ "ק ע ז "ל הדת ורוב יודע קרי הנער בהיות כי

וק"ש  תורה מלמדו אביו לדבר יודע מב) (דף סוכה במס ' ז"ל כאמרם דברים של פשטם לו ויגלו בהם יחנכוהו ואמי אבי קרוא

להיות  האלה הפסוקים בב' שבחרו והנה כו'. ישראל שמע וק"ש כו' משה לנו צוה תורה ואמרו היא מאי תורה בגמרא ושאלו

התורה  עיקרי פנות רוב כלולים בהם השגחה כי ואפי' משגיח בהיותו עוד ה'. והיינו האל מציאות  כלול ישראל שמע  בפסוק .

בן  שם פי' שזהו הויות כל ומהוה ויהיה הוה היה והוא כלו העולם כל מצד מחויב מציאותו היות עם כי אלקינו. פי' וזהו פרטית 

בכל  כוללת השגחתו היות יוכרח  ומזה באדנות. קריאתו פי' שזהו ותחתונים עליונים העולמים כל רבון היתו ועם בכתיבתו. ד'

לכוין  האדם שצריך  יג) דף (ברכות בגמרא בארו וכבר האחדות. מכריח אחד ה' בנו. בפרטיות משגיח  פי' אלקינו עכ"ז  העולם,

עוד  אחד. בזמן מתחלפים במקומות  ימצא לא שהגשמ ' גשם שאינו הוכרח  וזה רוחות , ובד' ומטה מעלה מלך  שהוא אחד במלת

כלול  משה לנו צוה תורה ובפסוק  בעה"י. בפ"ה ד' בשער וכלים עצמות בשער נבאר כאשר וכו' המנוי כאחד לא פי' אחד פי'

ה' כי יעקב קהלת  מורשה באמרו ועונש שכר כמפורסם. משה לנו צוה תורה וזהו משה ונבואת  ונבואה השמים מן תורה עיקר

לשוטט יתחיל הנער יגדל כאשר כי מטעם האלה פסוקים שני באמרם כוונו וזה תותו. והנחילם ישראל את  צדקו למען חפץ

שכלו  לפי מעט מעט התורה פנות  בענייני ויכניסוהו יגידונו והם ועניינם. טעמם וזקנו לאביו וישאל האלו במלות  במחשבתו

שאת . יוכל העיקריםכאשר במציאות הנמצא עכ"ל.זהו וכו'.

בזה"ל,יח. כתב סה) אות  התפלה נוסחאות  היום סדר (שער השלם פנחס ולא באמרי בשבת רק ז "ל הרב אומר היה " "יגדל
אבל בחול  כן, נוהגים היו הגדולים אנשים ז"ל הרב של המדרש  שבבית  שמעתי ז"ל הלוי זאב בנימין רבי הרב מורי ומפי .

רבי  הרב מורי על אבל מפיו. שמעתי כך  הקטנים, כאנשים נוהג הנ "ל ורבי מורי והיה בחול. גם אומרים היו הקטנים האנשים

אליו  ושלח "יגדל", ואמר בחול העמוד לפני שהתפלל ז"ל בורליווקר ליב לרבי [בערשיד] בקהילתנו ששמע העידו ז"ל רפאל

עכ"ל. בחול. לאמר שלא

ז "ל, הרב בשם כתב, קמו) אות  האדם תורת  (שער פרנסה ושם לו יהיה ואז יום בכל עיקרים "ג  י לומר  לאחד וכן שציוה .

גדול  עני ונעשה עיקרים הי"ג לומר פסק  ואח "כ עשיר, ונעשה פרנסה לו היה יום בכל עיקרים הי"ג שאמר זמן כל היה,

ע"כ. ז"ל]. רפאל [ממוהר"ר

נסי  קודם להם שאמר ז "ל זאב בנימין רבי בשם בזה"ל, ג) אות הבוקר השכמת  (שער שם אשאיר עוד אני ישראל לארץ עתו

טובה מתנה אחר לכם דבר  מפיכם  שיצא  קודם  בהשכמה עיקרים  "ג י לומר  ע"כ.שתזהרו וכו'. עצה שהוא

לאומרם יט. וצריך  האמונה עיקרי י"ג שהם מאמין אני באמירת הענין וזהו בזה"ל, כתב לידר) רש "א (מהרה"צ אשל נטעי בספר

שיחזרו  לאנשים הרבה אומר שהיה זי"ע מסלונים מאטיל רבי מהרה"ק ושמעתי ויותר, יותר האמונה בנו להשריש כדי יום בכל

ענין  עוד מאמין, אני על אתם וחוזר ילדים לוקח  היה זי"ע  מלכוביץ' מרדכי רבי שהרה"ק והוסיף  מאמין, אני על פעמים הרבה

והיה  מאמין אני הי"ג את שאומר אחד חסיד פעם שראה זי"ע מלכוביץ' נח רבי הרה"ק על שמסופר כמו מאמין אני באמירת יש 

מאמין  "אני אומר אני הנה ההוא החסיד לו ואמר בזה, כך כל ומתעמק חושב אתה מה נח  רבי ושאלו בזה, במחשבתו טרוד נראה

ואני  וכו'", מחשבותם וכל אדם בני מעשי כל ויודע וכו' הברואים לכל ומנהיג בורא הוא שמו יתברך שהבורא שלימה באמונה



לנפשך  חכמה דעה טז 

כדבריתצב) שלא יגדל לומר מנהגו  טעם לבאר

.כהאריז"ל 

הק'אבל  זקני לפי שגם להבין  צריכים באמת 

כוונתם  כל והמהרש "ל, והרדב"ז  החת "ס 

היא  התורה שכל לדעת  שצריכים לחומרא, רק היא

פשיטא  אך עיקרים, י "ג אותם רק  ולא ועיקר  אמונה

דהלכות בפ"ג הרמב"ם שפסק  למה מודים הם שגם

מינים  של שגדר  א' אות לעיל המובא תשובה

כמו העיקרים בי "ג שכופר מי  הוא ואפיקורסים

'עיקרים' שלשון  להחמיר כוונתם ורק  שם, שביארנו

העיקרים. י "ג על רק  ולא התורה כל על שייך 

הרמב"ם  למה להסביר  יש החת"ס לדעת  ולפיכך

שמי רק  וכתב 'עיקרים' הלשון השמיט החזקה בי "ד 

ולא  ואפיקורס , מין נקרא אלו בענינים מאמין שאין

פשוט  ולכן 'עיקרים'. בלשון בפיהמ"ש כלשונו כתב

אלו, עיקרים י "ג וללמוד לומר ענין  יש לחת "ס  שגם

מאמין  שאין  שמי  ברמב"ם מבואר עכ "פ דהרי 

שהחת"ס  אלא ואפיקורס , מין  נקרא אלו  בענינים

במסקנת שלהלכה לומר באו והרדב"ז והמהרש"ל

שמי רק  עיקרים י"ג זה אין החזקה ביד הרמב"ם

אך  ואפיקורס , מין הוא אלו  בענינים מאמינים שאין

עיקרים. היא התורה כל

אמונה שבענין הידועים  מבריסק הגר"ח  דברי

שייך  שוגג לא

וכדי  זו ח] קושיה ודעימיה)לתרץ במה (דהרדב"ז

אות מכל העיקרים י"ג ענין  מיוחד 

כופר)שבתורה נקרא בתורה אות בכל הרי(שהכופר

הי"ד  זצ"ל וואסערמאן הגר "א זה בענין מש "כ ידוע

מאמריו בקובץ זצ"ל מבריסק הגר "ח רבו בשם

א) אות  בדעות  שיבוש  הרמב"ם (מאמר "דעת ,

מין  הוא בהגשמה כתב כאדהמאמין  והראב"ד  .

_________________________

שקרים  דובר אני הרי כן עושה איני ואם טוב יותר הרבה להתנהג צריך הייתי הרי בזה מאמין באמת  אני שאם לעצמי חושב

האמונה  ויתקע  שיכניס  האדם צריך  מאמין אני שבאמירת  אמת וודאי זה נח  רבי לו השיב מאוד, אותי מטריד זה ודבר חלילה

תמיד  השייך  ענין כן גם וזהו כדבעי, לאמונה באמת  שיזכה שמתפלל אמונה, על תפילה ענין גם בזה יש  אך שיכול, כמה בלבו

באמת. מאמין להיות  שיזכה עולם של לרבונו ולהתפלל לבקש תמיד צריך  הוא אמונה לאדם כבר שיש  שכמה המדריגות, ובכל

שתהיה  שצריך אלא מכוחה מתים להחיות  יכול היה שלימה אמונה לאדם היה שאם זי"ע מנעשכיז מרדכי רבי הרה"ק אמר וגם

ע"כ. גדולה. מדריגה כבר וזהו שלימה אמונה באמת 

ממילא כ. כי פה, פתחון אין שוב מהנכון נטיה בו יהיה שלא קצת רחוקה בדרך גם הלשון לפרש  מקום שיש  כל שם, הא"א ז "ל

לכפי  בסתמיות ושהוא כשרות חזקת  עליו יש אדם וכל דיבור וכל בהחלט . ברורה גמורה בראיה אם כי הנכון נגד להכריע אין

שאני  יגדל בנוסח וכ"ה וכו', ישראל בני מעם רבים מנהג או חז"ל תקנת פי על עושה שהוא במה להנכון להנטותו שאפשר מה

מכמונת  בית בכל נאמן שהיה אחר ארוך, פירוש עליו כתב הקדוש  משל"ה הקדוש  שמים שערי שבסידור כיון לאומרו נוהג

ו  בסידור הגהות נתן ימיו ובסוף כידוע ז"ל אר"י אם כתבי כי זה אין לאמרו, שלא כ' ז"ל האר"י שבשם וגם בזה, הגיה לא

לשונות  בלי הקבלה פי על בנקל יותר לפרשם שיש שירים להם ויסדו שם, לאמרו קבוע מנהג היה לא הכי שבלאו במקומותיו

פי  על רק  שכוונתינו ואנו הנ"ל. הקדוש בסידור כמ"ש  להנכון, להטותם שצריכים דיוקים יש ההוא ובשיר אפי, לב' דמשתמעו

ואנו  נכונים, היותר פירושים וכדומה הנ"ל הקדוש  בסידור מ"ש כפי וכוונתינו טוב, היותר צד על הנכונים ופירושים הנטיות 

עכ"ל. אופן. בשום כלל פה ופתחון גמגום שום זה על אין ז"ל, עולם עמודי קדמונים חז"ל מנהג פי על כן עושים

אבל כא . אחד רבון שם שיש והאומר וכו' מינים הנקראים הן חמשה וז"ל ה"ז) תשובה מהל' (בפ"ג הרמב"ם למש"כ כוונתו

גדולים  וכמה מין לזה קרא ולמה א"א וז"ל הראב"ד ע"ז  וכתב עכ"ל. מין. הוא אלו מחמשה אחד כל וכו' תמונה ובעל גוף שהוא

[ותמה  עכ"ל. הדעות. את  המשבשות האגדות בדברי שראו ממה ויותר במקראות  שראו מה לפי המחשבה בזו הלכו ממנו וטובים

הנוסחא  שעיקר ואפשר ממנו', וטובים 'גדולים תמונה ובעל שהוא לאומרים יקרא איך קדוש  פה על לתמוה ויש וז "ל, הכס "מ בזה

לשונות  תפיסתו מצד גוף היותו המאמין הוא כן האמונה שעיקר אע "פ א"א וז"ל, ממ"א) (פ "ב העיקרים בספר שכתוב כמו



לעולם  יאמינו בך יז וגם

האגדות מפני  בזה טעו וטובים שגדולים

מו"ר  כבוד בשם ושמעתי הדעות. המשבשות

כי הרמב"ם, בדעת מבריסק זצ"ל הלוי הגר"ח

וא"א  מאמין  אינו  מ"מ דהא שוגג, שייך לא בכפירה

משמו ואומרים אמונה. בלא ישראל בכלל להיות 

איז בזה"ל אאפיקורוס נעביך איז וואס "דער 

אאפיקורוס" שהריאויך מוכרחין  דבריו  ולכאורה

לך  ואין מוטעין , הם ע"ז  עובדי וכל הכופרין כל

חייב  והוא למולך, בנו מהמקריב יותר  מוטעה

מיתה".

שזה הגר"ח בדברי וואסערמאן הגר"א ביאור

לרעה לבו מנטיית  נובעת כששגגתו

וממשיך קשה ט ] "אבל בזה, להקשות הגרא"ו 

ג"כ  בעריסה המוטל תינוק  דהא

ותינוק  ישראל, בכלל הוא ומ"מ אמונה לו  אין 

ואין  שגגתו  על קרבן  מביא העכו"ם לבין שנשבה

כמומר  ס"ט)דינו  פטרי '(שבת  רחמנא דאנוס  ומוכח ,

למעלה המבואר  לפי  וי"ל אמונה, בחסרון  כי גם

מצד  האדם ודעת מוכרחין האמונה  יסודי 

האדם  רצון ורק  לכפירה מקום תתן לא עצמה

בדברים  לטעות שכלו את מטה עול לפריקת

זדון  עולה  שגגתו  וע"כ ומוכרחים .פשוטים 

ופטור  שוגג הוא ע"ז  לעבוד  מותר האומר אבל

התורה, ברשות שעושה שסבור  כיון  ממיתה

האגדות "מפני הראב"ד  כונת היא שזו  ואפשר 

מדעת אינה שטעותן היינו הדעות" המשבשות

האגדות לדעת דעתן  שמבטלין מפני אלא עצמן,

בכפירה. גם שגגה דחשוב מותר , אומר בכלל וזהו 

אין  הלל ר ' דאמר מהא שמקשין מה בזה ותתישב

ואיך  חזקיה, בימי  אכלוהו שכבר  לישראל משיח

שהריאפשר ח"ו , ישראל מכלל יצא הלל שר ' לומר 

שר' ניחא, המבואר  ולפי  הדת , מעיקרי באחד כפר

והוי הכתובים בהבנת שטעה מפני כן אמר  הלל

יוסף  רב קאמר  ומשו "ה כשוגג, ודינו  מותר כאומר

כי הרמב"ם ודעת הלל. לר ' מריה ליה שרא התם

מפני ולא עצמן מדעת  באה הגשמה בענין הטעות

היו לא צלולה, דעתן היתה אילו כי האגדות ,

לישב  דרך  מוצאין והיו  אותם מטעות  האגדות 

עכ "ל. הדעת. נגד יהיו שלא האגדות  דברי

אפיקורס  אינו בתומו  באמת  השוגג

והיינו בדעתי] הגר "ח דברי  מבאר  שהגרא"ו

האמונה  עיקרי שבענין הרמב"ם

משום  זדון , עולה אדם של ששגתו  הסתם מן תלינן

שכלו את  מטה עול לפריקת האדם כש "רצון שרק

ולדברי ומוכרחים", פשוטים בדברים לטעות

העיקרים  בענין  שיש מיוחד  דבר  הר "ז הגר"ח

דינו בהם השוגג אף  שבסתמא בהם שאמרינן 

וואסערמאן  הגר "א מדברי  ומוכח ומשמע כמזיד ,

רצונו מחמת שלא ומוטעה שוגג היה שבאמת שמי

רב  על וכמש"כ  אפיקורס  אינו  הרי  עול לפריקת 

מותר  כאומר והוי הכתובים בהבנת שטעה הלל

מודה  הרמב"ם גם הרי  ולדבריו כשוגג, ודינו

הוא  שהשי"ת  וסברו  שטעו  שאלו הראב"ד  למש"כ 

והאגדות הפסוקים מלשונות  שטעו  מחמת גוף 

נטיה  בדעתם היתה ולא צלולה דעתם שהיתה (היינו

שהבינו  מחמת  רק  היה שטעו מה וכל  עול , לפריקת 

והאגדות ) הפסוקים מלשונות  דינם בשוגג  אין  ,

נטיית מחמת בזה שטעו אלו ורק כאפיקורסים,

כאפיקורסים, דינם עול לפריקת שמחדשהלב (אלא

יש האמונה עיקרי שבעניני הרמב"ם בדעת הגר"ח

הרצון  מחמת  מגיע בהן שהשיבוש בסתם לתלות

להרמב"ם) כאפיקורס נידון ובזה עול  [וע"ע לפריקת ,

_________________________

בעל  בזה הדיבור הרחיב וכבר כוונתו, היתה זאת נוסחתנו לפי וגם עכ"ל. מין, לקרותו ראוי אין כפשטן והמדרשות  הפסוקים

אות  מהדו"ה (דב"ת  זי"ע  מלובלין החוזה הרה"ק  מאמר ע "פ בזה לתרץ ושמענו (הכס "מ). עכ"ל הנזכר. בפרק העיקרים ספר

הראב"ד  כתב וע "כ זה, בענין שטעו צדיקים הרבה עדן מגן הוציאו הנ "ל דבריו הרמב"ם שכשתב קדשו ברוח  וגילה שאמר כ)

עכד"ק ]. עדן בגן למקומם חזרה אותם שיכניסו פעל ובזה ממנו') וטובים ('גדולים זו חריפה לשון



לנפשך  חכמה דעה יח

מגילה  עמ"ס יעקב שארית בספרנו  זה בענין  מש"כ 

קכו) בדבר (סי' שטועה מי  אפיקורס נקרא שלא .[

בספר  כדאיתא בפוסקים עיונו  פי על בשוגג הלכה

אל"ף  כ"ה)תורת  מכתב ד' משאפראן (חלק  מהרה"ק 

ד' בהוריות הגמ' עפ "י  מסאטמאר האדמו "ר  בשם

ע"א.

תתנ"ג ועי' עמוד תשע"ג החכמה בים מש "כ עוד

הרמ"ק  לרבינו  נערב אור מספר  שמובא מה

בדרך  הוא אם בקבלה, טעות עושה דאם ז"ל,

טעות עשה אם ואפילו כלל, נענש אינו  לימוד

שאינו במה והאמין הנעלמים מהדברים באחד

נקרא  אינו הזה, בעולם עונש  שיקבל אעפ "י  הגון ,

בעוה"ז  רק  עונש  ויקבל לעוה"ב, ויזכה ח"ו  רשע

רק  זה וכל מטעותו , עצמו טעותלטהר  עשה אם

פסק  כמו  בודאות  כהבנתו  שפוסק  דהיינו  להלכה

עי "ש . כלל, נענש  אינו לימוד  בדרך  אבל הלכה,

שעושה  דמי ליה שפשיטא מדבריו  יוצא ועכ "פ

נקרא  לא לימודו  ידי  על התורה בסודות  טעות

ח"ו. אפיקורס 

כל לידע חיוב יש האמונה עיקרי י"ג בענין

מצות  (מלבד האמונה  מצות  לקיים עניניהם

ידיעה "ת )

עוד הגר"חיא ] בשם בנו מצינו  שאמר (כמו

שערי  תורני במאסף  כמובא משמו הגרי"ז

תשכא) – האמונה תורה עיקרי  בין חילוק עוד שיש

אינו אם התורה חלקי  שבשאר התורה, חלקי לשאר 

התורה  ידיעת במצות  רק לו חסר  אותם יודע

יש  האמונה עיקרי  בענין אך הארץ, עם ונקרא

שציונו הצווי  מחמת  אותם לדעת  לדאוג חיוב

האמונה במצות וגו'השי"ת  ה"א אנכי (מצות

האמונה) עיקרי כל בה יודע שנכללים שאינו  ומי  ,

האמונה מצות  בקיום לו חסר  בקיום אותם רק (ולא

התורה) ידיעת כופר מצות  נקרא אינו שעדיין  אף  ,

עול  לפריקת  רצונו  מחמת  בהם משתבש  שאין  כ"ז 

לו יש  בהם ידיעה לו שחסרה זמן כל מ"מ כנ"ל,

כנ"ל. האמונה במצות חסרון

שתהא  שאפשר החת"ס מדברי הראיה ביאור

האמונה עיקרי בעניני בחז"ל  מח'

במש "כ יט)שםיב] אות  חת"ס (סוף שו "ת בשם

שנו) סי' אין (יו"ד עתה שהאומר 

הלל רבי כדעת  לישראל דףמשיח סנהדרין (שבגמ'

ע"ב) והוכחנוצט וכו ', התורה בכלל כופר הוא הרי 

מח' של ענין  שייך האמונה עיקרי  בענין  שאף מזה

חז"ל, שכ 'בין  זמנינו מספרי בא' שראינו כמו (ודלא

עיקרי  בענין החכמים בין מח' שתהא שייך שלא

כמאן ,האמונה) ההלכה נפסקה לא שעדיין זמן  ויש ,

כדעת האמונה בענין  לסבור  אחד כל יכול ובזה

מהצדדים  כא' ההלכה שנפסקה אחר  אך  רבותיו ,

עתה  והמאמין  השניה, כהדעה להאמין  יותר  אסור

שדברי בזה העירונו אמנם ככופר . דינו  יהא כן 

הוי הלל כרב היום שהסובר  הכוונה אין שם החת "ס 

שהלא  המשיח, דביאת בעיקר  שכופר משום כופר 

וס"ל  הרמב"ם על חולק שם בתשובה עצמו  החת "ס 

ה  מעיקרי  המשיח ביאת  את  למנות  [וזל"ק דאין  דת ,

גאולתנו שיהי ' להאמין  אופן  בשום לי א"א אך שם,

החומה  תפול היסוד  יפול ושאם הדת מעיקרי  אחד

גורמים  חטאינו  ח"ו  היו אלו ושנאמר חלילה,

לר"ע וכדס "ל עולם גירוש  אותנו (סנהדרין שיגרש 

ע"ב) ק"י לעולם,דף  נדחים שהם השבטים בעשרת 

או השמים מלכות עול לפרוק  הם רשאים זה המפני

חלילה, רבנן מדברי אפי ' יו "ד  של קוצו  לשנות 

ולשבוע  הארץ פרי  לאכול ה' נעבוד  לא אנחנו 

כל  ועל ועכ"פ  חפצתי , אלקי  רצונך  לעשות מטובה,

ואין  וחפצו כרצונו עמנו  יעשה אנחנו ד ' עבדי אופן

כיון  אך בנין . שום עליו  לבנות יסוד ולא עיקר זה

ושם  ובנביאים בתורה להאמין הכל יסוד  שעיקר 

האזינו ובפ ' נצבים בפ' האחרונה גאולתנו נאמר

שם רמב"ן  מ')כמ"ש ל"ב א' בדברי(ל' מזה והרבה

הרי הלז  הגאולה על שמפקפק מי  כן אם נביאים

עכל"ק ]. והנביאים. התורה האמנת  בעיקר  כופר 



לעולם  יאמינו בך יט וגם

הלל  כרבי עתה שהסובר  שם החת"ס מסיים אלא

רבים  אחרי דכיילי  התורה בכלל כופר  הוא "הרי

דלא  ואמרו ישראל חכמי עליו שרבו  כיון להטות

והיינו אחריו ", להמשך  ראוי אדם אין שוב כוותיה

שציותה  התורה במצות  כופר  הלל כרבי שהסובר 

עצמו החת "ס  לשיטת וא"כ להטות, רבים אחרי

המח' היה לא עמו שנחלקו  וחכמים הלל רבי הרי

האמונה מעיקרי  פירושי בא' בענין מח' (אלא

שבתורה) מח' ככל  לענין הפסוקים שהראיה אלא .

האמונה)הנ"ל בעיקרי בחז"ל מח' שתהא היא (ששייך 

בביאת שהאמונה שס "ל הרמב"ם דשיטת אליבא

רבי שנחלק מצינו ובכ"ז  הדת , מעיקרי היא המשיח

בזה שמבאר הלל כמו בזה, רש"י שמבאר לביאור (ואף 

לפסק אפיקורס הוי כן היום שיסבור מי הרי החת "ס,

בעיקריהרמב"ם) מח' של אפשרות  שיש וש "מ ,

וכדברי האמונה הרוב כדעת  תהא זו במח' (וההלכה

הנ "ל ) .החת"ס

למשרע"ה להשוות איסור אין אחד פרט 'לענין

שהכל מבינים  אם  – ממנו' למעלה  ואפילו 

זה גם  למשרע"ה  שהיה וגם דמשרע "ה, מכוחו

בשורש הפרט

במה העצמיתיג] למעלתו  בנוגע שהארכנו 

מין  כל מעל משרע"ה של והמהותית

שם האדם שהעתקנו חלק  פר' בפיה"מ הרמב"ם (וכלשון

ד ) אדמו"ר באות לכ"ק  שמצינו  מה לציין יש

להגה"צ  במכתבו  שכתב מליובאוויטש מהרמ"מ

זצ"ל סגל הלוי זרחיה ר' ח"ו הנסתר בלקו"ש  (נדפס

(254 רמ"ב עמ' סו"ס יו"ד בשו"ע "להערתו  וז "ל,

מסנהדרין  אותו', מלקין כמשה היית לא 'אם (דף 

בתיע"ב) כבר  ליה כיון כבה לדזיו  קשיא, לא -

אחד שמדמה ופרט בענין הוא,רק אפשרי וזה ,

וכמנחות כו' למעלה ע"ב)ואפילו כט היה (דף  ולא

מליובאוויטש  אדמו"ר שכ "ק היינו, ע"כ . וכו '", יודע

בשו"ע הנפסק  רמ"ב)מפרש לחבירו(סו"ס שהאומר

שהוא  משום אותו מלקין  כמשרע"ה היית אילו

כמשרע"ה, להיות  שא"א משום למשרע"ה, בזיון 

אפשר  אחד פרט בענין  שבכ "ז מחז "ל מוכיח וע"ז 

סנהדרין בגמ' המובא כפי  כמשרע"ה, (דףלהיות 

ע"ב) רבינולא משה כשל זיוו שהיה עוקבא מר  על

שייך  אחד  וענין פרט שלענין מוסיף  ואף ע"ה,

מדברי ראיה לזה ומציין  ממשרע"ה יותר אף להיות 

מנחות  שהראה הגמ' בגמ' איתא שם ע"ב, כט (דף

ידע  ולא ודורש יושב עקיבא רבי את למשרע"ה הקב"ה

קאמרי) .מאי

מליובאוויטש אדמו "ר כ"ק  בראיות  לדון  יש 

והנה הנ"ל,יד] בראיות  לדון יש שבאמת  אף

היה  לא עוקבא שלמר ודאי  שהלא

כמשרע"ה אור  בפניו)ממש להסתכל בנ"י יכלו (שלא

משרע"ה  של זיוו  מעין שהוא אורו זיו את ציינו  ורק

מנחות מגמ' שמביא הראי' וכן השמש, מול כנר 

כט) אומרים,(דף  הם מה משרע"ה ידע (ומפרששלא

פרטים) ידיעת  על קאי מה שזה שוב לציין יש אמנם ,

בזה הבאנו  יד )שכבר  הרמ"ע (באות  דברי  את

שכתב עג )מפאנו סי' קשיטה מאה בזה"ל,(מאמר

כי  אחרים במקומות  בארנו ר"ע "וכבר מהיות לא

כחוט  אפי ' בעולם דבר בשום  ממשה גדול

לר"ע השערה נגלו למשה נגלו שלא דברים אמרו

ו) יט, כמלא (במד "ר אפי ' עליו עדיף  שלמה ולא .

_________________________

בתיה כב. שגידלתו רבינו כמשה פניו עור שמקרין למי בתיה בן שהוא כמשה בתיה. כבר ליה לדזיו שם, בסנהדרין רש"י ז"ל

חכם, שהיה שם על ליה לדזיו הוא, נאמן ביתי בכל יב) (במדבר דכתיב בית , בן שהוא כמשה, ביתיה כבר אחר לשון פרעה, בת 

והעלה  אחת באשה עיניו שנתן תשובה, בעל עוקבא מר שהיה הגדה בספר ומצאתי פניו, תאיר אדם חכמת  ח) (קהלת  וכתיב

ונתרפא, לשלום ופטרה יצרו וכבש לו, נתרצית  דוחקה ומתוך ממנו ללות נצרכה לימים היתה, איש  ואשת  בחולי, ונפל טינא לבו

להכי  נמי הכא ב), (נו, שבת במסכת צוציתא נתן ר' ליה קרי כך שם ועל השמים מן בראשו דולק נר היה לשוק  יוצא וכשהיה

האור  שם על הכי ליה ע"כ.כתבו עליו. זורח שהיה
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מאמרם ג )נימא, משה.(שם זה מהימן ויחכם

דרשהו וכפשטן כמשמען הללו דברים של ואמתן

עכ "ל והעתקנוהו משם". אלם ביונת  בזה כמש"כ (היינו

(37 בהערה המאמר בסוף הרמ"ע להלן דברי ולפי

למשרע"ה  היה הפרטים בידיעת  דאף נראה מפאנו

השלימות  בהעלם)כל אצלו שהיו הבאנו(אלא וכן  ,

המאמר)כבר  של האמצעי(בח"א אדמו"ר דברי

זה בענין  הוי"ה בארוכה שם בחי' הוא (שמשרע"ה

וכו  צדקינו למשיח הכתר ובבחי' שאין ')העצמי וודאי ,

נראה  אלא זה, כל על חולק מליובאוויטש  אדמו"ר

כל  ידיעת  למשרע"ה היה לכו "ע שודאי  לפרש

הדבר  טעון עדיין  שהיה אלא בשורש , הפרטים

עתו , בא עד 'דברים העלם מפאנו הרמ"ע (וכלשון

השגתו  לחולשת  לא משה בידי להתפרש זמנן הגיע שלא

עד העלם טעונים שהיו מציאותם ושורש  לטבעם אלא

לו  שנאמר במה ונכלל  נרמז הכל  ואעפ"כ עתם בא

אדמו"ר מסיני') כ "ק דברי  את  גם לפרש יש  וכן ,

מעלה  לר "ע שהיה דהכוונה הנ"ל מליובאוויטש 

אצל  בשורש  כלולים שהיו הפרטים גילוי  בענין 

מכח  הכל אח"כ שמתגלים מה כל וגם משרע"ה,

וכדלהלן . משרע"ה

זה לענין פשוטות  ראיות  כמה

ויש  זה,טו] לענין  ראיות  כמה (דישלהביא

היו  שלא פרטיות מעלות של  מציאות

משרע"ה) אצל נון בגילוי בן ליהושע שיש  כדאשכחן  ,

משה  על פרטית מעלה להם שהיה הארץ באי ודור 

לארץ  להכנס  זכה לא שמשרע"ה ע"ה, רבינו 

בארץ,(בחייו)ישראל התלויות  המצוות  כל ולקיים

לארץ  להכנס  זכו  הארץ באי ודור נון  בן  ויהושע

להדיא  וכדאשכחן מצוותיה, כל ולקיים ישראל

ע"ב)בגמ' לב דף זכותא (ערכין היה שליהושע

בדברי אי ' וכן למשרע"ה, היה שלא מה דאר "י 

ז "ל ע"ב)חכמינו קיט דף  יברך (פסחים לא שלעת"ל

נכנס  שלא זה חסרון  מפאת  הכוס על משרע"ה

נון  בן שיהושע לומר שאסור אלא ישראל, לארץ

ממשרע"ה, בעצם במעלה גדולים הארץ באי ודור 

מ"מ  לארץ להכנס זכה לא שמשרע"ה שאף 

לאין  משרע"ה נעלה והכללית העצמית  במעלתו

דכניסה  זו  ומעלה לארץ שנכנסו אלו  מכל ערוך

עצמית מעלה ולא בעלמא פרט בחי ' היא לארץ

פרטית מעלה שישנה לומר  ששייך וחזינן וכללית,

[ויש  משרע"ה, אצל בגילוי כן  היה שלא לאחד שיש

לאדם  שיש פרטית מעלה כל שאף  ולהדגיש  להוסיף 

הכל  מ"מ משרע"ה אצל זו מעלה היתה שלא אף

של  הנ"ל במשל והיינו ממנו , נובע והכל בכוחו 

הכל  לאר "י  שנכנסו  אלו  כל הרי לאר "י , הכניסה

הוציאם  שהוא וזכותו משרע"ה תפילות  בכח הוא

שלגבי והיינו  וכו', לארץ לכניסה והכינם ממצרים

יותר  נביא שיש  לומר  אסור הנבואה מעלת 

שכ "ז  ולתרץ כן  לומר היתר יהא ולא ממשרע"ה,

הנבואה  מעלת לגבי  כי משרע"ה, של בכוחו  הכל

או שזכה אדם שאין כפשוטו ולהאמין  לידע יש 

כמשרע"ה, נביא להיות החכמה יזכה מעלת (ולגבי

שיש לומר מותר האם הפוסקים שנחלקו הבאנו הרי

בביאור  מש "כ  לח אות לקמן ועיין ממשרע"ה, יותר חכם

זו) .מח'

ממשרע"ה ' יותר בסתר  צדקה הנותן 'גדול

ויש  זהטז] בענין עוד פרטיותלציין (שבמעלות

רבינו') ממשה 'יותר הלשון לומר מותר

ב"ב במס ' חז "ל ע"ב)לשון ט אלעזר (דף רבי 'אמר 

בסתר  צדקה העושה רבינוגדול ממשה יותר

האף  מפני  יגורתי  כי  כתיב רבינו במשה דאילו 

יכפה  בסתר מתן  כתיב צדקה בעושה ואילו והחמה

נהיה  שלא מבין  אחד  כל שודאי  כנ"ל והיינו אף',

ועצמותו במהותו  גדול בסתר  צדקה שנתן זה אדם

וע"כ  בעלמא, פרטית מעלה הוי אלא ממשרע"ה,

שמוכח  כיון ממשרע"ה' 'יותר  הלשון לומר מותר

מסוימת פרטית  מעלה על היא שכוונתו לכל

יותר  לגדול בעצמותו  האדם את  עושה שאינה

לומר)ממשרע"ה אסור .(שזה



לעולם  יאמינו בך כא וגם

שלא  העולם  גדולי אצל שמצינו פרטיות  מעלות 

משרע"ה אצל  היו

ונוסיף מעלותיז] שמצינו מקומות לציין

לומר  אפשרות  שיש  פרטיות 

הנה  משרע"ה, אצל היו  ושלא באדם שישנם עליהן 

במדרש  ג )עיין  פי"א, רבה גדולי(דברים שאמרו 

ענה  כולם ועל הימנו , גדולים שהם למשה עולם

עד  מהם גדולה העצמית  מעלתו  שבכ "ז משרע"ה

על  עלית  ואת חיל עשו  בנות  'רבות בו שנאמר 

זש"ה הברכה וזאת המדרש, וז "ל לא)כולנה', (משלי

ואת מהו כולנה על עלית  ואת  חיל עשו  בנות  רבות 

מן  יותר שנתעלה על במשה מדבר  כולנה על עלית

כיצד ממך הכל גדול אני למשה  אומר אדה "ר 

הקב"ה  של בצלמו שנא'שנבראתי  מנין

ב) א"ל (בראשית בצלמו  האדם את  אלהים ויברא

לך  שניתן  כבוד  אתה ממך  יותר נתעליתי  אני משה

שנאמר  ממך מט)ניטל ילין (תהלים בל ביקר  ואדם

מנין  הוא עמי הקב"ה לי שנתן  הפנים זיו  אני אבל

לד )שנאמר לחה.(דברים נס  ולא עינו כהתה לא

שניצלתי ד"א ממך גדול אני  למשה אמר  נח

המבול ממך מדור  יותר  נתעליתי  אני  משה א"ל

את להציל כח בך  היה ולא עצמך את  הצלת  אתה

דורידורך  את והצלתי  א"ע הצלתי  אני  אבל

שנאמר  מנין  בעגל כלייה לב)כשנתחייבו  (שמות 

למה"ד  לעמו. לעשות דבר  אשר  הרעה על ה' וינחם

קברניטין  שני  בתוכן  והיו  בים שהיו ספינות לשתי 

ואחד  ספינתו את הציל ולא עצמו את הציל א'

לאותו לא מקלסין היו  למי  ספינתו ואת  א"ע הציל

א"ע  אלא הציל לא נח כך ספינתו ואת א"ע שהציל

על  עלית ואת  הוי  דורו ואת א"ע הציל משה אבל

ד "א ממך כולנה. גדול אני למשה אומר  אברהם

ולשבים לעוברים זן אנישהייתי משה א"ל

ערלים  אדם בני  זן היית  אתה ממך  יותר  נתעליתי

את אלא עוד ולא מהולים אדם בני זן  הייתי  ואני

במדבר . זן  הייתי ואני  בישוב זן  אמרהיית יצחק

גבי  על צוארי  שפשטתי  ממך גדול אני למשה

השכינה פני  את וראיתי  אניהמזבח משה א"ל

השכינה  פני  ראית שאתה ממך יותר נתעליתי

דכתיב מנין  עיניך כז)וכהו זקן (בראשית  כי  ויהי 

מראות מראות מהו  מראות עיניו  ותכהינה יצחק 

פנים  השכינה עם מדבר  הייתי אני אבל בשכינה

שנאמר מנין  עיני כהו  ולא לד )בפנים ומשה (שמות

פניו. עור  קרן כי  ידע אני לא למשה  אמר יעקב

אותו ונצחתי המלאך עם  שנפגשתי  ממך גדול

בפירבורין  המלאך  עם נפגשת  אתה משה לו  אמר

והן  שלהן  בפירבורין  אצלן עולה ואני שלך 

שנאמר  מנין ממני  סח)מתייראין מלכי(תהלים

רבות שלמה אמר לפיכך  וגו' ידודון  ידודון  צבאות

הואיל  הוא ברוך הקדוש אמר וגו' חיל עשו בנות

וזאת ישראל את יברך הוא הכל מן  ונתעלה

מכללות וחזינן המדרש. לשון ע"כ הברכה,

שאף  כנ"ל שהכוונה המדרש דברי  משמעות 

פרטיות, מעלות  עולם מגדולי  להרבה יש שבאמת

והלא  למשרע"ה, העולם גדולי אלו שטענו  מה שזה

בפועל  היו שלא אמיתיות  הם אלו ממעלות  חלק

כפיו יציר שהוא אדה"ר  מעלת כגון  משרע"ה, אצל

שפשט  ע"ה אבינו יצחק מעלת או הקב"ה, של

שנלחם  ע"ה אבינו יעקב ומעלת המזבח ע"ג צוארו 

במעלת מ"מ וכו ', וניצחו פנים אל פנים מלאך  עם

בנות רבות  בבחי' כולם, על עולה משרע"ה העצם

חיל פרטיות )עשו  כולנה (במעלות על עלית ואת

העצם) הנ"ל.(במעלת המדרש  כדברי

דמשיחא  דעקבתא דדור הפרטית  מעלתו

לעומתו עניו  נהיה  שמשרע "ה

ונעתיק מוהרש"ב יח] מכ"ק  פלא דבר  בזה

דחגמליובאוויטש ב' (מאמר

תסד ) עמ' עטר"ת  שנת שנא'השבועות  וזהו וזל"ק,

כי כו', אדם מכל מאד  עניו  משה והאיש  משה גבי 

דור  שיהי' וראה אדה"ר של ספרו ראה משה

אלקית, השגה בהם יהיה שלא משיחא בעקבות 

כלל  להשגה נחשבת  אינה שלהם שהשגה והיינו

למאומה, נחשבת  שאינה משה השגת  לגבי  ובפרט

יהיה  רק ולב, במוח אמיתית עבודה יהיה שלא וגם



לנפשך  חכמה דעה כב 

במסירות יהי ' זה וגם ממש, בפועל המצות  קיום

ונפש  בגוף ועיכובים מניעות כמה שיהיו  נפש 

מונע  כל נגד  ויעמדו  והסתירים העלמות בריבוי

את וראה כו ', נסיון ובדרך  במס "נ המצות  ויקיימו

פנימיות מבחי' דוקא שבזה התחלה הנעיצות 

בעצמו השפלות בתכלית היה כו ', א"ס ועצמות 

כו ' ממנו הרבה גדולים שהם הזה היתרון מפני

אשר  העם רגלי  אלף מאות  שש ג"כ  אמר  ובדורו 

דוקא  הוא שבקרבו אנכי  בחי ' דגילוי בקרבו  אנכי

ובאמונה  בפועל המצות בקיום העם רגלי ע"י 

הנעיצת והכיר שראה במה וביותר כו', פשוטה

כו', משיחא דעקבות בדור שבסוף התחילה

רבוא  לס ' ראש  שהיה דמשה הוא הענין  [ופנימיות

ביאת זמן עד  שיהיו הנשמות  לכל היינו  נשמות 

כו', הנשמות  עיקרי בס"ר  שנכללים בב"א משיח

דוקא  בדורו  כמו  ע"כ מהרגל מקבל שהראש וכנ"ל

קבל  כמו "כ  אנכי מבחי ' הוא קבל העם רגלי מבחי '

הוא  ולהיותו  כו', משיחא דעקבות מדור גדול יתרון

דוקא  הוא הכיר  ע"כ מהרגל שמקבל הראש בחי '

הי ' בכ"ז  הסתכל וכאשר כו ', הרגל שבבחי' היתרון

מפני עניו  שהי' וזהו  כו'], בעצמו  השפלות  בתכלית

המובן  עכל"ק. כו'. דוקא שבסוף התחלה נעיצת

בחינה יש  שאף פרטית מדבריו מעלה  שיש 

מעלת  מעל דמשיחא עקבתא דור לדורינו

בגוף משרע "ה  וההסתרים המניעות  גודל מצד  ,

בנ"י ובכ"ז  האלקית , ההשגה מיעוט ומצד ונפש,

במסי"נ, המצוות ומקיימים הנסיונות  בכל עומדים

וענוה  בשפלות  משרע"ה נהיה זו  מעלה שמשום

דמשיחא. דעקבתא דור חשיבות  מפני בעצמו 

ע"ה, רבינו  דמשה מכחו זה שגם פשוט שזה אע"פ

בהעלם. בו זו  מעלה ונכלל

האנושי', מין 'מבחר הוא משרע"ה  שדייקא הא

האדם ' מין כל מן 'מבחר

ויש  דברייט ] את הנ"ל ע"פ  ולפרש שוב לחזור 

חלק )הרמב"ם ביאור (בפרק  ביתר 

הוא  שמשרע"ה לידע האמונה שמיסוד  והדגשה,

מצינו אם שלכאו' האדם', מין כל מן  'הנבחר דווקא

יותר  להיות שייך  שבהם פרטיות  ומעלות  דברים

באר"י ממשרע"ה התלויות מצוות  קיום בענין (כגון

שמשרע"ה וכנ "ל ) שכמו  לומר הטועה ח"ו יכול הרי 

הרי הנבואה במעלת  האדם' מין מכל 'הנבחר  הוא

אחר  צדיק איזה דיש  נימא מן שהואה"נ 'הנבחר

האדם' מין  ממשרע"ה)כל פרטית(ואף  במעלה

ח"ו שאסור דהאמת  נראה אך אחרת, מסוימת

מין  'מבחר  האדם' מין  כל מן 'הנבחר  אלא כן , לומר 

ח"א)האנושי ' במאמר שהבאנו הראשונים ,(כלשון

ואין  למשרע"ה דוקא השייך  מיוחד תואר  הוא

זולתו,

זה בענין פנימי ביאור

והביאור זהכ] בענין דייקא הפנימי  מדוע (היינו

האנושי) מין מבחר נקרא משרע"ה

בספריו אבולעפיא הר "א בזה כמש "כ (בספר הוא

הצירוף ) ובספר המעלה החשק היא הנבואה שמעלת  ,

המעלות, כל תכלית  והיא שישנה, ביותר הגדולה

בחי ' היינו  הכתר , ספי ' בבחי ' היא דהנבואה

כל  שורש  שזה הנברא על השי"ת  אור  השראת 

שבעולם כלהמעלות  שורש היא הכתר שספי' (כמו

כולם  המעלות  כל כך  ממנה, משתלשלים שכולם הספי'

האדם) על השי"ת  אור מהופעת וע"כ משתלשלים ,

בשורש  הרי  ביותר  הגדול הנביא שהוא משרע"ה

שבעולם המעלות בכל ביותר  הגדול כלהוא (שכנ"ל

– הנבואה ממעלת  משתלשלים כולם שבעולם המעלות

המעלות ) כל  נובעים שמזה ה' אור הופעת מבחי' ,היינו

כנ"ל. האנושי ' מין 'מבחר הנקרא הוא דייקא וע"כ

נגלה ע"פ  זה  בענין ביאור תוספת 

וי"ל  ע"פ כא] הנגלה בדרך  בזה ביאור תוספת 

הרמב"ם ה"א)מש "כ יסוה"ת מהל' (פ"ז

נהפך  הוא הרי הנביא על הנבואה שכששורה

מעלה  אינה שהנבואה והיינו אחר , איש  למהות

את לגמרי ההופך  דבר היא אלא ופרטית, חיצונית



לעולם  יאמינו בך כג וגם

בענין  וע"כ  לגמרי, אחר איש מין  להיות  האדם

איש  להיות  האדם את  ההופכת הנבואה מעלת 

לכו "ע  בזה בנ"א, משאר לגמרי בעצמותו  נעלה

וממילא  ביותר , הגדול הנביא הוא משרע"ה

הצדיקים, שאר מכל נעלה מעלתו  בעצם משרע"ה

'איש  היותו בענין ביותר  הגדול שהוא היינו 

ביותר  אלקי איש להיות שנהפך  היינו האלקים'

את הופכת שהנבואה שהיות הצדיקים, מכל

הגדול  הנביא הרי  אחר , איש להיותו  ביותר האדם

רק  [וע"כ ביותר  הנעלה האלקי  האיש  הוא ביותר 

שתה  ולא אכל לא שממ"ת מצינו  משרע"ה אצל

מפאנו  מהרמ"ע שהבאנו כפי ימיו  חקור כל (מאמר

כד-כה) סי' העתים במאמר ועי' פ"ט ח"ג וכ"מ דין

ה"ו)ברמב"ם יסוה"ת מהל ' שפרש (פ"ז שכתב

בנ"א  צרכי  מכל שאר כג משרע"ה לגבי  משא"כ ,[

האדם  מהות  את  הופכות שאין  פרטיות  מעלות

בזה  הנבואה, מעלת  כמו  כ"כ  נעלית  למהות

לזכות אפשר  ואף כמשרע"ה. להיות אפשר

גם  [אך משרע"ה, בגילוי  להם זכה שלא בדברים

משרע"ה, של מכוחו הוא הכל שכ "ז לידע יש  בזה

משרע"ה  על ח"ו  ולהתנשא להתגדל א"א וע"כ 

יתנשא  ואיך  מכוחו , שהכל כיון  זו פרטית  במעלה

עילתו]. על העלול

מהביאור וביאור והשתלשלות תוצאה הוא זה

אור  שדייקא והיינו  קבלה, שע"פ הנ"ל

בכוחו שיש הוא עליון , היותר האור שהוא הכתר

ביותר  התחתון  הגשמי הגוף את  ולהפוך לירד

ביותר, ועליון  אלקים' א"קל'איש שעולם (וכפי

הבי"ע) תחתית  עד  היורד  הוא הכללי הכתר ,שהוא

היותר  המעלה היא הנבואה שמעלת  כנ"ל והיינו

אחרת בריה למין האדם את  הופכת  שהיא חזקה

הרמב"ם וכלשון  ה"א)לגמרי, יסוה"ת מהל ' (פ"ז

בדעתו יבין מיד  לנבואה שכשזכה הנביא לגבי 

אור  היא שהנבואה והיינו אחר', ל'איש שנהפך

ומשנהו האדם על ושורה שמתלבש אלקי

לגמרי  אחרת  בפיה"מ למציאות הרמב"ם (וכלשון

אנושי  מגדר לגמרי יצא לגמריכדשמשרע"ה ונהפך ,

משה  נקרא ז "ל חכמינו ובלשון  כמלאך  להיות 

אלקים'), ולמעלה מחציו  האלקים 'איש ע"ה רבינו 

_________________________

לכוין כג. צריך  ואינו עליו שורה ונבואה לובשתו הקודש רוח שיחפוץ זמן כל אלא כן אינו רבינו 'משה שם, הרמב"ם וז"ל

לה ולהזדמן השרת דעתו כמלאכי ועומד  ומזומן מכוון הוא  ה'שהרי יצוה מה ואשמעה עמדו שנאמר עת  בכל מתנבא לפיכך

כשהנבואה  הנביאים שכל למדת הא עמדי עמוד פה ואתה לאהליכם לכם שובו להם אמור לך  שנאמר האל הבטיחו ובזה לכם

לאהלו  חזר לא רבינו ומשה מנשותיהם פורשין אין לפיכך  העם כשאר כלם הגוף צרכי שהוא לאהלם חוזרים מהם מסתלקת 

עור  וקרן לעולם ההוד מעליו נסתלק  ולא העולמים לצור דעתו ונקשרה לו הדומה ומן  לעולם האשה מן פירש  לפיכך  הראשון

כמלאכיםפניו עכ"ל.ונתקדש .'

הוא כד . כן אינו רבינו ומשה ומתמוגגין ונבהלים יראים הנביאים "כל ה"ו), יסוה"ת מהל' (פ "ז הרמב"ם לשון את כאן ונעתיק

רבינו  משה של בדעתו כח  היה כך  חבירו דברי לשמוע נבהל אדם שאין כמו כלומר רעהו אל איש  ידבר כאשר אומר שהכתוב

זמן  כל אלא כן אינו רבינו משה שירצו עת  בכל מתנבאים אין הנביאים כל שלם, עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין

כמלאכי  ועומד ומזומן מכוון הוא שהרי לה ולהזדמן דעתו לכוין צריך  ואינו עליו שורה ונבואה לובשתו הקודש  רוח שיחפוץ

לכם ה' יצוה מה ואשמעה עמדו שנאמר עת , בכל מתנבא לפיכך  לכםהשרת שובו להם אמור לך שנאמר הא-ל הבטיחו ובזה
עמדי עמוד פה  ואתה  כלם לאהליכם  הגוף  צרכי שהוא לאהלם חוזרים מהם מסתלקת כשהנבואה הנביאים שכל למדת הא

מנשותיהם  פורשין אין לפיכך  העם הדומה כשאר ומן לעולם האשה  מן פירש לפיכך הראשון לאהלו חזר  לא רבינו ומשה
כמלאכים ונתקדש פניו עור וקרן לעולם ההוד מעליו נסתלק ולא  העולמים  לצור דעתו ונקשרה משמע לו ומדבריו עכ"ל. "

(מאמר  מפאנו הרמ "ע  כמש"כ לכאו' שזה בנ "א, דרכי גדרי מכל לגמרי הוציאו עמדי' עמוד פה 'ואתה למשרע"ה אמר שכשהש "י

האנושי. מגדר לגמרי ממש  שיצא והיינו כאוכל, נראה היה ורק כלל אכל לא ימיו סוף  ועד שממ"ת פ "ט ) ח"ג דין חקור



לנפשך  חכמה דעה כד

המעלה  היא הנבואה מעלת שדוקא מובן ובזה

מין  ל'מובחר  האדם את  ההופכת  היחידה

שמעלת והיינו  האדם', מין כל מן 'נבחר  האנושי ',

אחר  לאדם האדם את ההופכת  היא הנבואה

האלקים)לגמרי איש  – אלקי על (אדם כשדנים וע"כ 

לגבי רק הרי בעצמותו האדם ומעלת מהות

נביא  להיות  אז  שזכה המדבר בדור משרע"ה

הגדול  'האדם שהוא לומר ניתן עליו  ביותר  הגדול

או ביותר' הנעלה האלקים 'איש  או ביותר '

לגבי'הצדיק משא"כ  וכדו', ביותר ' הגדול האמת 

מהות את מהפכים שאינם פרטיות מעלות שאר 

הנבואה, מעלת כמו אחרת  למהות כ"כ  האדם

מסוימת פרטית  מעלה בבחי' תמיד הם ע"כ

עצמית ) יותר מעלה שהיא הנבואה מעלת (בערך 

יותר  נעלה לאדם המעלה בעל את עושה שאינה

ח"ו. ממשרע"ה יותר ונשגב

בנוגע חז"ל ודברי הפסוקים מדברי הקושיא

ע"ה המלך לשלמה

הנה  שהארכנוכב] אותבמה המאמר של  (בח"א

ה'אנייג ) בנוסח המקורית  שהגירסא

'אב  הוא שמשרע"ה היה שבסידורים מאמין '

ופירשנו שם, כמ"ש  בחז"ל בכ "מ הוא וכן לחכמים'

החכמים גדול הוא שמשרע"ה בזה (כפי הפשט

הנביאים) גדול  רבים שהוא נתקשו  זה בענין והנה ,

שלמה  לגבי ובחז "ל בנ"ך דאי' מפורשים מדברים

להדיא ביה דכתיב ע"ה יב)המלך ג , 'הנה (מלכים-א

ונבון חכם לב לך היה נתתי לא כמוך אשר

כמוך  יקום  לא ואחריך ממאמר לפניך קשה וכן ,'

ע"ה  המלך  שלמה על עה"פ  שאשכחן חז"ל

יא) ה, האזרחי(מלכים-א מאיתן  האדם מכל "ויחכם

הגוים  בכל שמו ויהי מחול בני ודרדע וכלכל והימן

בפסיקתא מחז "ל הביא שם וברש "י  (פר'סביב",

חוקת ) פר' ותנחומא במד "ר וכן מכל פרה 'ויחכם

וכו', והימן  האזרחי מאיתן  משה האדם זה  הימן

לגבי בחז"ל לזה דומים מאמרים עוד  ומצינו וכו '.

השנה בראש  הגמ' כדברי  ע"ה, המלך  (דףשלמה

ע"ב) שעריכא נ' אמר חד  ושמואל רב הגמ', וז"ל ,

אחד  חסר  למשה ניתנו  וכולן  בעולם נבראו  בינה

למצוא  קהלת בקש מאלקים מעט ותחסרהו שנאמר 

קול  בת יצתה כמשה להיות  קהלת בקש חפץ דברי 

עוד  נביא קם ולא אמת  דברי יושר  וכתוב לו ואמרה

במלכים  קם לא בנביאים אמר  וחד  כמשה, בישראל

בגמ' הב' דעה לשון  מפשטות חזינן ע"כ . קם,

לא  כמשה עוד בישראל נביא קם דולא שהפסוק

אבל  קם אינו דבנביאים המלך, שלמה על קאי

המלך  שלמה שזכה הכוונה ובפשטות  קם, במלכים

כמשה שבגמ')להיות ב' כבר כה(לדעה [אמנם

חז"ל  בדברי גירסא היתה שלהרמב"ם כתבנו 

ממשה' ולא – האדם מכל פוסק כו 'ויחכם וכן  ,

כפשוטה  מח' שיש  נימא ואם זו, כגירסתו הרמב"ם

למעלה  שאין  כהדעה הלכה הרי  המימרות  בין 

ני שלהלן אלא יסתרוממשה, שלא המאמרים ישב

באמת].

_________________________

בינה כה. שערי נ ' לגבי איירי הגמ ' שהלא לחכמה, נבואה בין לחלק  שאין ראיה גופא זו מגמ' מביאים שיש  ראינו אגב, ובדרך

בישראל  נביא קם דלא הפסוק מחמת  להשיגם שהע"ה יכול היה לא בגמ ' א' ולדעה נבואה), (ולא חכמה של השגות  בבחי' שהם

החכמ דהשגת  ומוכח אין כמשה, ג"כ בינה השערי שהע"ה שהשיג שסובר הב' מ"ד ואף  וכו', נביא קם דלא בפסוק  נכללת ה

אין  שלכו"ע  וש"מ קם במלכים אבל קם לא דבישראל בקרא מחלק אלא החכמה, להשגת נבואה בין נביא קם דלא בקרא מחלק

לחכמה. נבואה בין בזה לחלק 

סמך כו. להסמיך ויש דורו, מבני דהיינו  – האדם מכל ויחכם הפסוק  שמפרש  בזה הרמב"ם לשון את הבאנו המאמר של ובח"א

ביה הוו דחכמתא עלאין דדרגין 'שלמה הסולם) בדפוס  קמ  אות  בא (פר' הזוה"ק  מלשון דראלזה בני כל מכל על ויחכם דכתיב

האדם'.



לעולם  יאמינו בך כהוגם

שהיתה שלמה חכמת את  המבארים ראשונים ד'

ביושר  העם  בהנהגת  או  הטבע חכמת  בעניני

האמת ) חכמת – האלקית  בחכמה  (ולא וכדו'

והנה  יסוד כג] שמחמת ראשונים בכמה מצינו 

למעלה  שאין  הפשוט והעיקר

שלמה  חכמת  ממעלת  להפחית  כתבו ממשרע"ה,

היתה  בה ורק  העיקרית  חכמה שאינה ע"ה, המלך

הקודם  במאמר כנ"ל והטעם שהע"ה, חכמת גדולה

במקראות דברים שכשיש  הראשונים שסברו

האמונה  לעיקר כסותרים הנראים חז"ל ובאגדות

ולהדחק  אוקימתא לעשות עלינו  הרי  שבידינו ,

שלא  כדי הכל חז "ל, ובדברי  המקראות  בפשט

שאין  בידינו  המקובל האמונה מעיקר  לשנות 

מעלה בשום ממשרע"ה שסברו למעלה (היינו

שמעיקר  הקודם במאמר שהבאנו הרמב"ם כשיטת 

ולא  ממשרע"ה למעלה אין בחכמה שאף הוא האמונה

הנבואה) במעלת  .כז רק 

זה בענין אברבנאל  והר"י הרד"ק פירושי

וז"ל מפרשיכד] הראשונים מרבותינו  אחד 

הרד "ק ה"ה הנ "להנ"ך , (עה"פ

יב) ג , בחכמתבמלכים-א רבינו משה "אפילו 

היה  האלקות בחכמת אבל כמוהו היה לא הטבע

ע"כ. ממנו", יותר שמעלתחכם כוונתו (ולכאו'

בעצם, אמיתית חכמה אינה הטבע בחכמת החכמה

אך התורה, בחכמת כלולה הטבע חכמת  שכל  וודאי

נשארה  וע"כ  לגלותה, חפץ ולא בה חפץ לא משרע"ה

ע"ה  המלך שלמה ואצל ובהעלם, בכח זו חכמה אצלו

בידיעתה  שחפץ בגילוי הטבע חכמת  ידיעת היתה

לגלותה) אברבנאל.וחפץ בפירושווהר"י

השלישי)לנביאים בשער שם, א כמה (מלכים כתב

פירש  השלישי  ובדרך זה, ענין  לפרש  דרכים

ממשרע"ה  חכם שהיה הנ"ל, הרד"ק  כפירוש 

אריכות והועתק  והמדינה, הבית  הנהגת בידיעת

בהערה  .כחלשונו

_________________________

אלא כז. מהם, יותר שהתחכם הפירוש  שאין וכתב כפשוטו, שלא האדם' מכל 'ויחכם הפסוק  פירש  הק ' האלשיך רבינו והנה

בכל  שנאמר משה זה מהימן וכו' האדם מכל ויחכם ארז"ל "והנה שם), לנביא הצובאות מראות  (בפי' וזל"ק  מכוחם, שהתחכם

שידע  אחר כי ועוד האדם, בני מכל ויחכם באומרו כללם ולא אלו פרטים כל פרט למה לב לשים וראוי וכו', הוא נאמן ביתי

והלא  ממשה יותר ידע  יתכן איך  כי ועוד וכו', כלם על עולה הוא כי הנז ' שאר כל וגם תלמידיו דעה דור נכללו ממשה יותר

זה  על אמר שלמה אך לישראל ללמד ולא אליך  יהיה שהסוד אליך ויקחו בפסוק בפי' ז"ל כמ"ש משה ידעו אדומה פרה סוד

אחשבה אך  ממני, רחוקה והיא אחכמה אםאמרתי כי יותר , לשון פירושו אין כו' האדם  מכל כו' מחכמת זאת מ "ם כי
חכמה סוג מאיזה מיני מפרשת כל הכולל קדם בני כל חכמת  מסוג בין שלמה חכמת ותרב ואמר מהן, סוג כל לפרט וכיון

כל  טבע  שהשיג כאדה"ר הטבע  חכמת היא האדם חכמת ומכל ולהטי', כישוף מיני כל הוא מצרים חכמת ומכל חצוניות  חכמות 

איצטרולוגיא, היא האזרחי איתן מחכמת וגם לכל, שמות קרא ע"כ כי כל הנמצאים הוא משה, הוא הימן, מחכמת ידע וגם
העליונים , סודות עד  ה ' תורת הפסוקחלקי בדבריו מתורץ אין עדיין אך עכל"ק . וכו'. ומכלכל וזהו כיוסף  חלמין למיפשר וגם

להלן. שנביא האחרים כתירוצים האלשיך יבאר שבזה וצ"ל וכו', לב לך  נתתי ד'הנה המפורש 

המגיד  מרבו ששמע מה שמביא וגו') שלמה חכמת ותרב במלכים (עה"פ זי"ע מלובלין החוזה להרה"ק זאת זכרון בספה"ק  וע "ע

משה  הלא ממשה, יותר שלמה חכמת ותרב כתיב וכאן ממני רחוקה והיא אחכמה כתיב ("הלא דידן קושיא לתרץ ממעזריטש

בלק . פר' אמת  דברי בספרו וכ"כ הנ "ל האלשיך ביאור כעין ומתרץ וכו') חכם" נקרא

שיובן כח. ראוי אין הנה בנבואה, מדרגתם כפי בנביאים החכמה שהיתה שנודה שאף  הוא השלישי והדרך  אותם וז "ל, על זה

ר"ל שלמה, בהם נשתלם אשר הנבואה הידיעות מעסק רחוק היה זה שכל והמדינה, הבית הנהגת שיתרו ידיעת תראה הלא ,

בלתי  הנביאים ושאר משה להיות זה והיה העם, והנהגת  השרים מנוי מנהג  שלמדו עד המשפט , הנהגת בענין משה את תפש 

צורותיהם  והשגת ונפסדים ההווים הדברים בידיעת  כן גם ולא האלה, השפלים בדברים נפשם את  ומטרידים מתעסקים

ותנועותיהם  ומספרם והכוכבים הגלגלים טבעי בידיעת ולא נביא, שהוא במה הנביא אליו שיצטרך  ממה אינו זה כי ומהיותיהם,



לנפשך  חכמה דעה כו 

שחכמת  – והמאירי ופרח  הכפתור פירוש

ביושר  העם  הנהגת בענין מיוחדת  היתה  שלמה 

וכעין ופרח כה] כפתור בספר מצינו זה

הפרחי אשתורי זי "ע לרבינו 

מב)שכותב האדם (בפר' מכל משרע"ה שבח וז"ל,

אפשרות שאין  כלומר האדמה, פני  על אשר 

ולא  בדור לא תלוי אינו  וזה כמוהו שימצא באדמה

שכתוב  ממה להקשות ואין העולם, מחלקי  בחלק

יב) ג , א אשר (מלכים ונבון  חכם לב לך  נתתי  הנה

שהרי כמוך , יקום לא ואחריך לפניך  היה לא כמוך

עקרה  רבע"ה משה וחכמת  רבים החכמה מיני

ישראל  ובין  בינו  ית ' לאל היה שליח כי  באלהית,

ומיתרון  ותורותיו, חקותיו  מצותיו להודיעם

במפורסמות כך כל להשקיף  יכול היה לא הדביקות 

אבל יוכיח. ע"ה אליו  יתרו שלמה ועצת חכמת

תלם  על האלהים  חקי  להעמיד עקרה ע"ה 

העם  להנהיג ואמת במשפט מלך ולהיות

הצדיק ביושר יוסף  על הלשון  כזה נאמר ולזה .

לט) מא, וכן(בראשית  כמוך , וחכם נבון (דברים אין 

ו) פיד, על ואף הזה. הגדול הגוי ונבון חכם עם רק

ז"ל שעשו עד במושכלות גם פ"גשחכמתו  (ידים

ע"ה מ"ה) רבינו  משה על אבל קדשים, קדש  ספרו

עמו. וגבורה וחכמה עצמו  מושך נביא קם לא

ז "ל מה)והרמב"ם פרק ח"ב שאין (מו"נ  כתב

מה  ידעת וכבר  ישעיה, כמדרגת  שלמה מדריגת

הגיע  שלא ידעת  גם הקודש. ברוח ומדבר נביא בין 

משה  אדוננו  הנביאים אדון לנבואת  נביא יגיע ולא

עכ "ל. הספר . בפתיחת שביארנו וכמו  ע"ה

_________________________

באלה  הידיעה שאין לפי שלמה, חכמת  כללה זה כל אשר הטלסמאות  ומעשה בהם, יפעלו ואיך  השפלים בדברים וכחותיהם

כמו  מהם השיג שהוא לפי שלמה, שהשיגם האופן באותו הנבדלים חכמת בידיעת  לא וגם לנבואה, ומתיחסת מצרנית  הדברים

כדי  ועבודתו שרותו ואופן מהם ואחד אחד כל הנהגת ואופני הדברי', שאר ועל האומות  על ומנויים פעולתם התחלפות  שזכרתי

בדברים  ידיעתו היתה לבד אשר הנביא אל ידיעתם שתצטרך ממה אינם כלם האלה והדברים אומתו, על ממנו השפע להוריד

באמצעות  האומה על יתברך ממנו השפע הורדת ואופן ישראלית, לאומה ובפרט  לברואיו הנהגתו ואופן יתברך, אלו המיוחדים

הישראלית, האומה לענין ומיוחסים ההשגחה שלוחי שהיו הצד מאותה היא בנבדלים אליהם הנאותה והידיעה הקדושות, הספירות 

יב, (במדבר משה באדננו נאמר זה ועל נבואותיהם, מדרגת  כפי הנביאים חכמת  היתה זה בכל אשר ובנסים, בנבואה ואמצעיים

נבראו  בינה שערי חמשים אמרו הנביאים, בשאר ממנה ולמדו משה חכמת  ז "ל חכמים שבחו כאשר ולכן הוא, נאמן ביתי בכל ו)

שהחמשים  וידוע מאלקים, מעט ותחסרהו ו') ח ' (תלים שנאמר מאחד, חוץ למשה נתנו וכלם ע"א) ל"ח  דף פ"ד (נדרים בעולם,

המצרנית  הזאת  החכמה ועל הקבלה, חכמי שזכרו כמו הספירות , בחכמת  שיש  עליונות היותר מההשגות  הם שזכרו בינה שערי

והעושר  החכמות  שאר על כי וגומר, ה' אני כי אותי וידוע  השכל המתהלל יתהל בזאת אם כי כ"ג) ט' (ירמיה הנביא אמר לנבואה

מפשט מבואר חכמה, לבב ונביא יב) צ, (תלים אמרו ואמנם בנבואה, הכרחיות  שאינם לםי וגומר, חכם יתהלל אל אמר והגבורה

נביא  ואז  הודע כן ימינו למנות לשם מתפלל המשורר שהיה העולם, בזה האדם מענין אם כי הנביא, מתארי ידבר שלא הכתובים

שחשבו, כמו התאר שם לא פעל, המקום בזה נביא תיבת ויהיה החכמה, לבנו אל ונמשיך נביא ר"ל חכמה, נפרש לבב וכאשר

הנה  שזכרתי. העליונה הידיעה והיא שבה, והלב החכמה פרי שהוא חכמה לבב פירש יהיה השם, נביא על נביא, פנים כל על

בנבואה  מדרגותם כפי שלמה מדרגת על הנביאים מעלת שגדל שנאמר ראוי התורה ובחכמת האלקיים הדברים בחכמת כן אם

באמרם  ז"ל חכמים כוונו הידיעות  אותם ועל עליהם, שלמה חכמת  גדלה והתבונות החכמות מיני בשאר אמנם מדרגתו, על

שעל  לפי דעה, דור שהיו המדבר מדור מיוסף ממשה מאברהם הראשון מאדם האדם, מכל ויחכם חקת) פר' (תנחומא בדרש ,

שפירש  [ועיי"ש עכ"ל . כמוך. יקום לא ואחריך  לפניך  היה לא כמוך אשר ונבון חכם לב לך  נתתי הנה אליו נאמר האלה הידיעות

חכמה  שלגבי אלו במהלכים שסובר (היינו לחכמה, נבואה בין שמחלק נראה הראשונים דרכים ולשני זה, בענין דרכים ג' עוד

החכמה  עצם לגבי ולא החכמה, התגלות לגבי כוונתם נראה כן הסוברים אלו דכל פירשנו וכבר ממשרע "ה, יותר להיות  אפשר

שהם  הנביאים בין אך החכמים, בין היינו לפניו כשלמה חכם היה שלא הפסוק  לשון מפרש  הרביעי בדרך אך בכ"מ ), כמש"כ

משלמה]. גדולה שחכמתם ודאי לגמרי אחרת מהות 



לעולם  יאמינו בך כז וגם

אבות )המאירי רבינוגם  עמ"ס כתב (בפירושו

ענין  ג"כ  אצלי והוא וז "ל, הנ"ל, כפירוש

השנה ראש  במס' ז "ל ע"ב)אומרם כא בנביאים (דף 

והוא  שלמה, ומנו קם, במלכים אבל קם, דלא הוא

העם, להנהגת מיוחדים שניהם והמלך שהנביא

עמו בהנהגת  להמלך שצריך  מה שכל ואמר 

בו, שלם ע"ה המלך שלמה היה ובמשפט ביושר 

העם  בהנהגת  לו שצריך למה משה שהיה כמו

משה  במדרגת שלמה שהיה לא האמתות, והדעות

בכוונת [ונראה עכ"ל. מלבדו . עוד  אין  חלילה,

המלך  ששלמה והמאירי, הפרח הכפתור  דברי 

שחזינן  כמו במיוחד העם הנהגת  לחכמת  הוצרך

בפסוקים  כמפורש מהשי "ת ביחוד ע"ז ,כטשביקש 

דעה  כדור כ"כ , נעלה היה לא שדורו היות 

אך  ביותר, זו חכמה קיבל וע"כ דמשרע"ה,

היות זו לחכמה דורו להנהגת הוצרך  לא משרע"ה

אליו כ "כ באו  ולא גדולה במעלה דורו  בני שהיו 

שהע"ה,למשפטים בימי  אצלו כמו  נשארה (ע"כ

היתה  ע"ה המלך שלמה ואצל  ובהעלם בכח זו חכמה

].בגילוי)

שלבו - שלמה  חכמת שמעלת יקר הכלי תירוץ 

משרע"ה אך החכמה  השגת את לימדו  בעצמו

הנבואה מכח  ויותר הכל  השיג

עוד ה"ה כו ] האחרונים מן מאחד ביאור מצינו 

יקר  עה"פ הכלי  בפי' לניאדו (להר"ש 

של הנ "ל ) שהחכמה בידינו עלה וז"ל, שכתב

הנבואה  אל בשיקול להיותה מחוייבת  אינה הנביא

וכן  הנבואה על החכמה תגדל לפעמים כי  בשוה

שהיה  הקדש  רוח על חכמתו שגדלה  בשלמה היה

עכ "פ  אבל החכמה על תגדל הנבואה ולפעמים בו 

הנבואה  אל להכנס  תקוה ופתח מוסד יסוד  החכמה

האמת ודרך  הקבלה היא הזאת החכמה כי

חכם  בחלוקת חז"ל במ"ש שהוכחתי כמו  והסודות

ובזה  כו'. למשה נמסרו בינה שערי  נ' רב דאמר 

נתתי הנה כדבריך  עשיתי  הנה אומ' לנו  יתבאר

כי לפניך היה לא כמוך אשר  ונבון חכם לב לך

האדם  מכל נתחכם מעצמו הוא שלמה של הלב

האדם  מכל נתחכם הנבון  ולבבו  דעתו  בשיקול

מלבו, שיבין  נמצא לאחריו ולא לפניו  היה שלא

בכל  שידע  שנאמר  הונח לו ע"ה  משה  כי

יקשה  לא הכי אפילו ויותר  שלמה חכמת

שלא  לפי לפניך היה לא כמוך אשר  למ "ש

כמוהו, היה אם  ההשגה בשיעור הכתוב דבר 

מה  כל בנבואה  השיג שמשה אפשר  כי

ויותר הנבון לבבו  בסיבת שלמה  שהשיג 

בהווה  אלא דבר  לא הכתוב אבל ממנו ,

מלבו והתבונן שהתחכם והתחכמותו מלבבו

משה , של מלבו  ואפילו האדם, מכל יותר 

ממנו יותר ידע הנביאים אדון ע"ה  משה אבל

מלבו , לא הנבואה  מתתמדרך היתה בזה כי 

לא  כמוך אשר וחכם נבון לב לשלמה לתת  אלקים

_________________________

לך:כט. אתן מה שאל אלקים ויאמר הלילה בחלום שלמה אל ה' נראה "בגבעון ה-טו) ג, א, (מלכים הפסוקים לשון ונעתיק

החסד  את לו ותשמר עמך  לבב ובישרת  ובצדקה באמת  לפניך הלך  כאשר גדול חסד אבי דוד עבדך עם עשית אתה שלמה ויאמר

אדע  לא קטן נער ואנכי אבי דוד תחת עבדך את  המלכת  אתה אלקי ה' ועתה הזה: כיום כסאו  על ישב בן לו ותתן הזה הגדול

ובא: עמך צאת  את לשפט שמע לב לעבדך ונתת מרב: יספר  ולא  ימנה  לא  אשר רב עם  בחרת אשר  עמך בתוך ועבדך
הזה  הכבד עמך את לשפט יוכל מי כי לרע טוב בין אלקים להבין ויאמר הזה: הדבר את  שלמה שאל כי ה' בעיני הדבר וייטב :

הבין  לך ושאלת  איביך  נפש שאלת  ולא עשר לך  שאלת ולא רבים ימים לך  שאלת ולא הזה הדבר את  שאלת אשר יען אליו

לא  אשר וגם כמוך : יקום לא ואחריך לפניך  היה לא כמוך אשר ונבון חכם לב לך  נתתי הנה כדבריך  עשיתי הנה משפט : לשמע 

הלך  כאשר ומצותי חקי לשמר בדרכי תלך ואם ימיך: כל במלכים איש  כמוך היה לא אשר כבוד גם עשר גם לך נתתי שאלת

ויעש  שלמים ויעש עלות  ויעל ה' ברית ארון לפני ויעמד ירושלם ויבוא חלום והנה שלמה ויקץ ימיך : את והארכתי אביך דויד

ע"כ. עבדיו". לכל משתה



לנפשך  חכמה דעה כח

והתחכמותו הלב בינת  באיכות ר"ל לפניך, היה

שיהיה  ר "ל כמוך, יקום לא ואחריך לבו , ורוחב

ההשגה  באיכות  ולא וחכם, נבון  מהלב זה מסוג

לא  האדם מכל בויחכם שנתפאר מה וכן  עצמה

בשיעור  לא כדפרישית בהתחכמות  אלא התפאר

בע"ה. בזה ארחיב ויחכם בפסוק  ובסמוך ההשגה.

עכ "ל.

לחכמה שהע"ה  שזכה  – זה  בענין הזוה"ק דברי

לעלות  זכה  ולא – המלכות שהיא התחתונה 

כמשרע"ה

וכן המקובלים כז] רבותינו  בדברי מצינו 

וז"ל  זו, קושיה על וביאורים תירוצים

ע"א)הזוה"ק  רכג דף פנחס הא (רע"מ אמר  שלמה ,

דאיהי עלאה, בחכמה אשאל משה, איהי  בינה

והיא  אחכמה אמרתי כתיב, מה מדרגיה, לעיל

לשלמה, חכמה נתן וה' כתיב והא ממני . רחוקה

לעילא, מתתא לסלקא ובעא זעירא, חכמה

נש  בר לית  לבינה דאפילו בגין מניה, דאתרחיקת

לעילא  כ"ש  ממשה, בר לסלקא, דיכיל בעלמא

חכם  דילה מסטרא עלאה, חכמה דאיהו  מניה,

על  דרשא, בארח דאוקמוה ואע"ג מנביא. עדיף

הזוה"ק . עכ "ל לתורה. פנים שבעים אדומה, פרה

של  היא בינה הרי  אמר שלמה שם, הסולם בי' [וז "ל

למעלה  שהיא עליונה חכמה על אבקש משה

והיא  אחכמה אמרתי כתוב, מה משה, ממדרגת 

ושואל  עליונה, חכמה לו נתנה לא כי ממני, רחוקה

לשלמה,(הזוה"ק ) חכמה נתן וה' כתוב (ומשיב)והרי 

רצה  והוא המלכות , שהיא תחתונה, חכמה היא זו

תחתונה  חכמה מן דהיינו  למעלה, מטה לעלות

נתרחקה  והיא עליונה, חכמה להשיג רוצה היה

שיוכל  בעולם אדם אין  לבינה שאפילו  משום ממנו ,

שהיא  מבינה, למעלה שכן כל ממשה, חוץ לעלות

מנביא, משובח חכם שמצדה, עליונה, חכמה

והיא  אחכמה אמרתי הכתוב שהעמידו ואע"פ 

שלא  אדומה, פרה על דרוש , בדרך ממני  רחוקה

זה  שגם לתורה, פנים ע' הנה טעמה, להבין יכול

הזוה"ק  דברי  לנו  הרי  ע"כ]. הכתוב. בסוד מונח

'אמרתי הכתוב את  שמבאר מללו ברור  אשר 

לשלמה  ניתנה שלא ממני' רחוקה והיא אחכמה

התחתונה  חכמה אלא העליונה, חכמה המלך

ממשה  למטה הוא שהע"ה שע"כ  המלכות, שהיא

ע"ה. רבינו 

בזה מפאנו הרמ"ע  ביאור

והרמ"ע דומה כח] ביאור  ג"כ כתב זי "ע מפאנו 

הראשונים  לביאור הדומה בזה

פ"ג ) אלם יונת האדם (במאמר מכל ויחכם "גם וז "ל,

בשלמה יא)האמור  ה, א, מהימן (שם)וכתיב(מלכים

ע"א)ודרשו  טו דף אלא (ב"ב הכונה אין  משה, זה

הנמצאות סתרי  הטבע בחכמת  שלמה שהשיג

הנשר  סובב בעולם משוטט שהיה במה לאחד אחד

אך  הבין  ולבבו שמע ובאזניו  בעיניו  וראה כנודע

התורה  ספר מתוך הכל יודע היה משה אדוננו 

דרך  במוחשות לראות  הוצרך  ולא בראשית  בסתרי

כדכתיב ח)פרט יב, פי '(במדבר יביט, ה' ותמונת 

האופן  על ולנמצאות  לתורה הכוללת  התמונה

מביט ית ' לאותה שהשם הוא גם משה זכה בה

אין  אלמא ושעתו. מקומו  לפי  השגתו בכדי ההבטה

ההיא". ההבטה נגד  כלום חשובה שלמה חכמת

דחכמת כהראשונים שמפרש  [היינו עכל"ק .

בזה  שאף  אלא הטבע, בחכמת  היתה שהע"ה

שהע"ה  ידע לא שבאמת  מפאנו הרמ"ע מוסיף 

הנסתרות כל ידע ששהע"ה אלא ממשרע"ה, יותר 

ובאזניו בעיניו חושית  ושמיעה ראיה ע"י שבטבע

וכו', נשר ע"ג רכוב בעולם מטייל שהיה ע"י 

תורה  בספר  אלקית  הבטה ע"י הכל ידע ומשרע"ה

והחכים  שראה שמה והיוצא בראשית, בסתרי

פרטים  רבוי  של באופן במוחש  ע"ה המלך  שלמה

בעיניו ורואה הנשר עם בעולם משוטט כשהיה

משרע"ה  והשיג הביט כ"ז  וכו' הטבע חכמת ומבין

שהש "י כפי הכוללת  בתמונה התורה ספר  מתוך

בה]. מביט



לעולם  יאמינו בך כט וגם

זה בענין ה 'לשם ' ביאור

והלשם ואחלמהכט] ו)שבו סי' תירץ (שם

הנ"ל  להראשונים דומה תירוץ

תתאה) בחכמה היתה שהע"ה שמבאר (שחכמת  אלא

פנימיות  ע"פ הח"ת  כוונותענין  ידיעת על  (דהכוונה

והחיצונים) על הטומאה שאמרו מה "אמנם וז "ל, ,

מאיתן  אדה"ר  זה האדם כו' האדם מכל ויחכם פסוק 

יוסף  זה וכלכל משה זה והימן  אברהם זה האזרחי 

הנה  ע"ש  ד' סי' וכנ"ל המדבר  דור  זה ודרדע

סוד  בכל להתחכם ע"ה שלמה נכנס  כי  הוא הכוונה

במציאותם  החיצונים ידיעות  עמקי  ובכל הדעת  עץ

יותר  עוד  ענינם ובכל ושימושיהם וכחותיהם

נכנס  וכן  אדה"ר, זה האדם שאמרו וזהו מאדה"ר 

והכניס  שליטתם ובמקום במקומם עצמם בהם וירד 

מאברהם  יותר  עוד  הזה הנורא בהנסיון עצמו  את 

ירידת ענין שזהו ב' סי' כ ' ענף  וכנ"ל ע"ה אבינו

אברהם  נחית דקא למצרים ע"ה אבינו אברהם

שאמרו וזהו ע"ש  שם שכתבנו  כמו  דלהון  לעומקייא

את שלמה התקרב וכן  אברהם, זה האזרחי  מאיתן

בהם  ולהתבונן ולהסתכל עמהם לעסוק עצמו 

יותר  עוד הזה הנורא בהנסיון  עצמו  את והכניס 

הקב"ה  לו  שאמר מה הענין זהו כי  רבע"ה ממשה

לעיל  שכתבנו  וכמו  בנחש  ואחיזתו  פרעה אל בא

וכן  משה, זה והימן  שאמרו וזהו  ע"ש ג' סי ' כ' ענף

בהנסיון  ונכנס ע"ה המלך  שלמה בהם השתמש

כל  במצרים בהיותו הצדיק מיוסף יותר  עוד  הזה

ועכ "ז  לבדו  אז והיה ואחיו יעקב ביאת דקודם הזמן 

שנאמר  זהו  כי בצדקתו ונשאר הזה בהנסיון  עמד

וזהו שם ג' בסי' כ"ז  שכתבנו וכמו חי  יוסף  עוד 

ע"ה  המלך שלמה נכנס וכן  יוסף , זה וכלכל שאמרו 

חושך  ובהרי  במדבר שהוא להם המיוחד במקומות

בזה  עוסק והיה מהם ולמד  עמהם ועסק  עצמן

כנ"ל מאד  ג )הרבה סי' זה נכנס (ענף  והרי  ע"ש,

כי המדבר  מדור  יותר הרבה הזה הנורא בהנסיון 

של  מקום שהוא במדבר  הליכתם כל ענין  היה זה

לעיל שכתבנו וכמו  ושלטנותיה ד )הס "מ סי' כ  (ענף

לנו והרי המדבר, דור זה ודרדע שאמרו  וזהו ע"ש,

הזה  הנורא בהנסיון עצמו  את שלמה הכניס כי

בזה  והעמיק  ושנים ימים בזה ועסק  מכולם יותר 

משפטים בפר ' שמבואר  וכמו ע"ב)הרבה קיב (דף

פנחס  ע"כ .(רל "ג )ופר' הגדולה". חכמתו על סמך כי

מ"ש ומסיים כי  עכ"פ  לנו  נתבאר  "והרי  דבריו,

כי הוא הכוונה כו ' האדם מכל ויחכם

אלו מכל יותר הזה הנורא בהנסיון ונכנס  התחכם

סמיכת הוראת הוא וכן כנ"ל, שם שחושב הקדושים

שלמה  חכמת  ותרב ה', א' מלכים שם הכתובים

מכל  ויחכם מצרים חכמת  ומכל קדם בני מכל

קדם  בני בחכמת שהתחכם ור "ל כו ' האדם

עולם  סוד  כל בידיעת שהוא מצרים ובחכמת 

כל  ידיעת  ובעומק  קדם בני  חכמת  שהוא התוהו 

ובעומק  קדם בני  חכמת  שהוא התוהו  עולם סוד

כשפים  במעשה והחיצונים הקליפות כל ידיעת

ושימושיהם  הטומאה שמות  וכל שדים ומעשה

וע' ג', ב' סי ' וכנ"ל קדם והררי  מצרים חכמת  שהוא

ונכנס  התחכם הנה א', ורי "ב א' ר "ח בלק פ' זוה"ק

וכן  ע"ה אבינו ומאברהם מאדה"ר  יותר  בזה

הם  אשר המדבר  ומדור הצדיק  ומיוסף  ממשרבע"ה

ושלמה  דברינו, ככל וכנ"ל בזה ונתנסו  נכנסו כולם

והיה  מכולם, יותר  בזה ונכנס התחכם ע"ה המלך

ה' הגין הנה ועכ "ז בזה. ושגה כלל ברשות  שלא זה

עכל"ק . וכנז'". לשלום ג"כ מזה ויצא ונפטר  בעדו

שבה וסיכום שהע"ה מעלת  שכל הלשם דברי

באמיתות אינה ממשרע"ה יותר  החכים

זעירא  בחכמה אלא העליונה, האלקית החכמה

לעיל ) שהובא ברע"מ הזוה"ק  עץ (כלשון חכמת  שהיא

ג"כ  היינו  וכו ', החיצונים כוחות ידיעת – הדעת

היא  שהע"ה שחכמת הנ"ל, הראשונים דרך  כעין

עומק  מסביר שבדבריו אלא הטבע, חכמת ידיעת

אלא  לבדה, הגשמית  הטבע חכמת  שאי"ז הענין ,

והכישופים  והחיצונים הקלי ' כוחות  כל ידיעת

הדעת עץ חכמת  פנימיות שהיא וכו', והשדים

מצרים) וחכמת  קדם בני שמבאר (חכמת  אלא ,

שהע"ה, של נוראה מעלה זה בענין  שיש  בפנימיות 



לנפשך  חכמה דעה ל

להחזיק הזה הנורא בנסיון שעמד באריכות שם (וכמש"כ

שלא  מה הקלי' היכלות לתוך  כשנכנס אף באמונתו

וכו') אדה"ר זה נורא בנסיון .נכנסו

פסוקים שאף  חזינן ע"ה  המלך שלמה מענין

וכדו ' אוקימתא בהם ועושים  נדחקים מפורשים

הפשוטה היסודית  מהאמונה  לסטות לא כדי

ממשרע"ה למעלה שאין והמקובלת

והנה  הראשונים ל] מש"כ  שראינו אחר 

הנ"ל  והמקובלים והאחרונים

הקרא  שדברי  שאף  שהע"ה, חכמת על בתירוץ

שהש "י ביותר והברור  המפורש באופן  מללו  ברור

אשר  ונבון  חכם לב לך נתתי  ש"הנה לשהע"ה אמר

בכ "ז  כמוך", יקום לא ואחריך  לפניך  היה לא כמוך

שאין  הנ"ל והאחרונים הראשונים מדברי למדנו

אוקימתא  לעשות  אלא כפשטן, הפסוק דברי לפרש

בפסוק ) מסויים כדוחק  שלא (הנראית  כדי זה וכל

הנביא  הוא שמשרע"ה האמונה מעיקר ח"ו לסטות 

א"כ  יקום. ולא קם לא שכמוהו  ביותר  הגדול והחכם

הדרך  הוא שכן שכל הדרך  ללמוד אפשר ודאי מזה

שנמצא  ובמדרשים באגדות חז"ל מאמר כל לגבי 

לעיקר  כסתירה לכאו' הנראית  משמעות איזו בהם

לדחוק  זו בדרך  נלך  ג"כ שבזה הנ"ל, האמונה

חז"ל  המאמר בדברי מסוימת אוקימתא ולעשות

שמשרע"ה  האמונה עיקר  מעצם ח"ו  לסטות  ולא

מלבדו עוד ואין  החכמים וגדול הנביאים גדול

הנ "ל ) המאירי כלל (כלשון בדרך שהלא ק"ו, והדבר  ,

של  בדרך אותם מפרשים הפסוקים לשונות את 

כאן  זאת ובכל פשוטו', מידי יוצא מקרא 'אין 

שהע"ה  על בפסוק המפורש  את לפרש  נדחקים

מאמרי כל לגבי  י"ל שכן וכ "ש כפשוטו , אינו שהוא

וכדו' ובזוה"ק ובמדרשים באגדות מש "כחז"ל (כגון

וכו') ר"ע לגבי מש"כ או ואביהוא נדב לגבי שבהם חז"ל

כפשוטם  אינם שדבריהם לומר  דוחק שום אין ודאי 

שלא  כדי  וכדו', מסויימת בהבחנה מדברים אלא

ישראל  בכל המקובלת הפשוטה מהאמונה לסטות 

כנ"ל. התורה נותן ממשרע"ה גדול  שאין

בחכמת  שהפליגו  נראה חז"ל מאמרי מריבוי

התורה בחכמת אף שלמה 

אמנם שכל לא ] כנ"ל שנראה לידע יש  האמת

והמפרשים הא  הראשונים שפירשו 

שהע"ה, חכמת  מכבוד שפוחתים הנ"ל פירושים

תגדל  שלא כדי  וההכרח, הדוחק  מפני  רק  זה היה

ע"ה רבינו  משה מעלת מעל שהע"ה (שזה מעלת

כנ "ל ) האמונה עיקר הנ"ל נגד  ביאורים כל באמת אך ,

ריבוי ושל הפסוקים של הפשוטה כמשמעות  אינם

מאוד  והגדילו שהפליגו ז"ל חכמינו ודברי מדרשי

האמת בחכמת אף  שהע"ה של חכמתו מעלת 

במדרשים  כדאשכחן  הקדושה התורה ל שהיא

_________________________

י ל. רבי ג), יט, (במדבר רבה המדרש  כתיב ז "ל ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי בחכמה נסיתי זה כל ז ) (קהלת פתח צחק

כחול  ישראל בני מספר ויהי שנא' ישראל כל כנגד חכמה לו נתן אמרי רבנן כחול מהו לשלמה חכמה אלהים ויתן ד) א (מלכים

שנתנבא  מצינו ולא המקראות כל על חזרנו נחמני בר שמואל ר' אמר ד) א (מלכים משל אלפים שלשת וידבר וכו'. וגו' הים

(משלי  אמר דאת  כמה טעמים ושלשה שנים בו יש שאמר ופסוק פסוק  שכל מלמד אלא פסוקים מאות  לשמנה קרוב אלא שלמה

אין  שיריו ומשל משל כל על טעמים וחמשה אלף ופסוק  פסוק כל על משל אלפים שלשת אמרי ורבנן כתם וחלי זהב נזם כה)

מה  מפני שלמה אמר אלא העצים על לדבר לאדם אפשר וכי העצים על וידבר ד) (מ"א משל של שירו שירו, אלא כאן כתיב

עצמו  שהשפיל כיון בצרעת  לקה כארז  עצמו שהגביה ע"י ובאזוב ארז  בעץ שבנמוכים ובנמוך  שבגבוהים בגבוה נטהר מצורע

ניתרת  בהמה מה מפני אמר אלא ועוף בהמה על לדבר לאדם אפשר וכי העוף ועל הבהמה על וידבר אזוב ידי על נתרפא כאזוב

ה' ויצר א) (בראשית  דכתיב האדמה מן אומר אחד כתוב ועוף היבשה מן נבראת שהבהמה על אחד בסימן והעוף סימנין בשני

קפרא  בר יעופף ועוף  חיה נפש שרץ המים ישרצו (שם) אומר א' וכתוב השמים עוף  כל ואת השדה חית  כל האדמה מן אלהים

הרמש  ועל דנונא לחספניתא דמיין דתרנגולא רגלוהי כן פי על אף אמר שמואל רבי בשם אבין ר' נבראו שבים מרקק  אומר



לעולם  יאמינו בך לא וגם

דרגתו,לאובזוה"ק  על ונוראות  עצומות הפלגות 

התורה  בחכמת אף שהע"ה בחכמת  מאד  שהפליגו

האמת חכמת היתה – שחכמתו מדבריהם נראה (שאין

וידיעת המלוכה בהנהגת או הטבע בחכמת  רק 

_________________________

ושאר  חייב בהן והחובל הצדן בתורה שכתוב שרצים שמנה מה מפני שלמה אמר אלא הרמש  על לדבר לאדם לו אפשר וכי

אין  ודגים שחיטה טעונין ועוף חיה בהמה מה מפני אלא כן לומר אפשר וכי הדגים ועל עורות להן שיש  מפני פטור שרצים

שחיטה  שטעונין הדגים על בצור גיבוריא כפר איש  יעקב הורה וגו' להם ישחט  ובקר הצאן קרא מהדין אלא שחיטה טעונין

אף  שחיטה טעון עוף מה יעופף  ועוף  חיה נפש שרץ המים ישרצו מהכא לו אמר הורית  מגן ליה אמר ואייתי' שלח חגי ר' ושמע 

מנן  ליה אמר טב הורית לא ליה אמר לקי דאורייתא מילי דאמר נש בר אמר דילקי ארבעוניה להו אמר שחיטה טוענין דגים

אמר  אסיפה טעונין ואלו שחיטה טעונין אלו להם יאסף  הים דגי כל את  ואם להם ישחט  ובקר הצאן יא) (במדבר מהכא א"ל

בשבת  שנמול בן והוליד הנכרית  על הבא ישראל בר על בצור גיבוריא כפר איש יעקב הורה בקילטא טבא דהוא חביטך חבוט 

להו  אמר אבותם לבית  משפחותם על ויתילדו א) (שם דכתיב ליה אמר לך  הא  מנא ליה אמר ואייתיה שלח  חגי רבי שמע 

לגבך  אתי אי א"ל לי מודע את  מנן ליה אמר טב הורית  לא לו אמר לקי דאורייתא מילי דאמר נש בר ליה אמר דילקי ארבעוניה

לא  או השבת  את עליו מחללין דכיפוריא ביומא  או דשבתא ביומא דמגזריניה מנת על יהודאי למהוי בעינא ואמר עממיא בר

נכרת  ועתה י) (עזרא כתיב א"ל הא לך ומנא לו אמר בלבד ישראל בת  של בנה על אלא השבת  את עליו מחללין אין והלא

ומאי  לו אמר יעשה וכתורה (שם) כתיב א"ל מלקני את הקבלה מן א"ל ה' בעצת  מהם והנולד נשים כל להוציא לאלהינו ברית 

הבא  בנך מאחרי בנך את  יסיר כי (שם) למה בם תתחתן ולא ו) (דברים כתיב רשב"י בשם יוחנן רבי מדאמר א"ל תורה זו

על  שלמה אמר בקילטא טבא דהוא חביטך  חבוט  לו אמר בנה אלא בנך קרוי הכושית  מן הבא בנך  ואין בנך  קרוי מישראלית 

המד"ר. עכ"ל ממני. רחוקה והיא  אחכמה אמרתי ז) (קהלת  ופשפשתי ושאלתי חקרתי אדומה פרה של ופרשה עמדתי אלה כל

[ובמדרש  י-יא), או' (חקת  ישן ובתנחומא ט ), יד, (פרשה כהנא דרב רבתי פסיקתא מא), (ז, קהלת  רבה במדרש  גם הוא וכן

חכמת  את  שפרשו המדרש  דברי מכל וחזינן לשונות ], שינוי קצת יש  מקום [בכל (שם)]. הביאור ובמדרש חקת), (פר' הגדול

וכו'. הטבע חכמת  לגבי רק  ולא התורה חכמת לגבי שהע"ה

וגו'. תמצא מאין והחכמה כ) כח , (איוב חנילאי, בר תנחום רבי דרש  בזה"ל, אי' א) (פרשה משלי שישב ובמדרש  שלמה  זה
אחריה  ומבקש משוטט והיה  ובינה, חכמה רוח המקום  לו שיתן כדי יום  ארבעים ג,בתענית א (מלכים הקב"ה, לו אמר .

ונתת  (שם) שנאמר בלבד, חכמה אלא זהב ולא כסף  לא ממך  שואל איני עולם, של רבונו לפניו, אמר לך. אתן מה שאל ה)

לך  ותשאל וגו' וכבוד נכסים עושר שאלת ולא לבבך עם זאת היתה אשר (יען לו, ואמר הקב"ה השיבו וגו'. שומע  לב לעבדך

והיה  יום ארבעים בתענית שישב ולפי במתנה). לך נתונים יב), א, ב הימים (דברי לך נתון והמדע החכמה וגו' ומדע  חכמה

יא) (שם וכתיב, לו דבר כאשר לשלמה חכמה נתן וי"י כו) ה, א (מלכים דכתיב הוא הדא שכרו, הקב"ה קפח  לא חכמה, מבקש 

(ישעיה  דכתיב אברהם, זה האזרחי, מאיתן לי. אדם בינת ולא ל) (משלי ביה דכתיב הראשון, אדם זה וגו'. האדם מכל ויחכם

לרגלו. יקראהו צדק ממזרח  העיר מי ב) הוא מא, נאמן ביתי בכל משה  עבדי כן לא ז) יב, (במדבר  דכתיב משה , זה .הימן,

המדבר  דור זה דרדע , הטף. לפי לחם אביו בית  כל ואת  אחיו ואת אביו את  יוסף  ויכלכל מו) (בראשית דכתיב יוסף, זה כלכל,

יא), ה, א  (מלכים סביב הגוים בכל שמו ויהי עון. אותו על הקב"ה לו שמחל המדבר דור זה מחול, בני ביותר. דעה בני שהיו

ע"כ. סופו. ועד העולם מסוף  שיצאתה חכמתו זה

שכתב לא . השירים שיר במעלת גדולה  אריכות ואילך) ע "א קמג דף  תרומה ופרשת ואילך, ע "ב יח דף  שמות (פר' בזוה"ק עי'

שיר  אמר המלך , שלמה שבא "כיון הסולם), בעל בתרגום שם, תרומה (בפרשת קדשו מדברי קצת ונעתיק ע "ה. המלך  שלמה

בשירה  עלו לא שירה, שאמרו כולם שלו, השלום שכל העליון למלך אותו אומרים העליון עולם שגדולי למעלה, עליון שהוא

עמודי  העליונים שגדולים למה ההיא בשירה שעלה המלך , משלמה חוץ אומרים, העליונים שמלאכים ההיא שירה אלא  לומר זו

הנבואה  במדרגת  שעלה משה, תאמר, ואם עליונות. במרכבות המלך שלמה תחתונות , במרכבות  העולם בני כל אומרים, העולם

השירה  וראה, בוא יותר, עלה ולא התחתונות , במרכבות  היתה שאמר ההיא ששירה העולם, בני כל על הקב"ה אל ובאהבה

בשירה  עלה משה כשלמה. בשירה שעלה אדם היה ולא המלך, כשלמה שירה אמר לא אבל למטה, ולא למעלה, עלה משה שאמר



לנפשך  חכמה דעה לב 

בלבד ) הראשונים החיצונים שכל נראה וע"כ ,

יש  הסוד  פנימיות  שע"פ  מודים הנ"ל והאחרונים

פשטות ע"פ גם שיתאים ביאור  לבאר  מקום

מרבינו כדמוכח חז"ל מאמרי  ופשטות  הכתובים

על  שיחלוק  מי  אין שבודאי להלן שיובא האר"י

לטעות יבואו שלא כדי  הוא שכתבו מה וכל דבריו,

שלמה  שחכמת שנראה דברים של פשוטם פי  על

ח"ו. בשורש גם משה מחכמת  יותר 

בזוה"קובפרט להדיא אשכחן  דףשכן מות  (אחרי

ע"א) הוציא סד  ע"ה המלך ששלמה

ג' "ת "ח הזוה"ק, וז"ל עילאה' 'בחכמתא הק' ספריו 

וכלהו לעלמא, שלמה אפיק דחכמתא ספרין

קהלת חכמה, השירים שיר  עלאה, בחכמתא

ספרים. ג' עבד  אלין, ג' לקבל דעת, ומשלי  תבונה,

לקבל  קהלת הוא, הכי חכמה כנגד  השירים שיר

אתחזי, במאי דעת . לקבל משלי הוא, הכי תבונה,

וסיפא  רישא אינון, גווני בתרי קראי  אינון כל אלא

כליל  דא קראי, מסתכלי  וגד אתחזייא, גווני תרי 

דדעת. לקבליה שקיל ב"כ  בדא, כליל ודא בדא,

עכל"ק .

המשל ע "פ זה בענין שנראה הפנימי הביאור

הק' מהספי'

והביאור שכתב לב ] מה פי על בזה י"ל

המאמר,בקיצור  של  (בח"א

עוד קם 'לא במאמר הקבלה בעמקות הרבה והרחבנו

כמשה') בישראל  הספירותנביא מענין  המשל ע"פ 

חכמה  יותר  קץ אין יש  הכתר שבספירת  הק',

החכמה רבינו מבספי' לשון בזה שהבאנו (כפי

בענין לבהאריז"ל ובכ"ז  החכמה,התגלות) אור 

של  התגלות  יותר החכמה בספי' שיש  לומר  ניתן

הכתר  שספי ' משום הכתר , מבספי' החכמה אור 

קבלה  וע"פ  גילוי, לידי באה ואינה ביותר נעלית

הכללי האור  ועצם שורש  היא הכתר שספי ' ידוע

נמצאים  שכולם הי"ס כל הכל, את בעצם הכולל

שנמצאים  ממה קץ אין  נשגב באופן  בו , וגנוזים

להתגלות הכתר אור  יכול שאין  אלא בי "ס ,

אך  הגדול, אורו  לקבל הכלים להם שאין  לתחתונים

לתוך  האור הצמצום ענין את יש החכמה בספי '

להמשיך  זה ידי על שיכול עד  החכמה דכלי הא' כלי

וה"נ  התחתונות , לספי ' בגילוי  החכמה אור ולרדת

מפאנו מהרמ"ע עפמש"כ  בעניננו, לבאר  יש 

_________________________

במצרים, וגבורות נסים להם ועשה ישראל, את  שהציל העליון, למלך והודאות  תשבחות  לתת היתה שלו והתשבחה למעלה, שלו

המלכה  שיתראו בהמלכה, אותן ולקשט העלמות  לתקן השתדל דוד אחר. באופן שירה אמרו בנו ושלמה המלך  דוד אבל הים , ועל

מצא  שלמה שבא כיון והמלכה. העלמות כל וקישט שהתקין עד אליהם, ותשבחות  שירות באלו השתדל כן ועל ביופי, ועלמותיה

אותם  לחבר כדי ביניהם אהבה דברי והכניס  המלכה, עם לחופה להכניסה והשתדל ביופי, שלה והעולמות  מקושטת , המלכה את 

בעולם  המלכה את  זווג משה העולם. כל על עליונה בתשבחה שלמה עלה וע "כ שלמה. באהבה אחד בשלמות שניהם ויהיו יחד,

קודם  לחופה החתן והכניס  למעלה, שלם בזווג המלכה את  זווג שלמה, בתחתונים, שלם בזווג הזה בעולם שתהיה למטה, הזה

כיון  הזה בעולם לבדה המלכה את  משה הביא איך  תאמר, ואם שבנה. המקדש  בבית  הזה, בעולם שניהם הכניס כך  ואחר הזווג,

ירדה  במשה שנזדווגה כיון שלמדנו, כמו משה כלת היתה והיא במשה, בתחילה אותה זווג הקב"ה וראה, בוא פרוד, נראה שהרי

אדם  היה לא אבל בפרוד, היתה לא ולעולם לכן, מקודם היתה שלא מה הזה, בעולם ונתתקנה הזה, עולם של בזווג הזה, בעולם

בתחילה, שלמעלה הזווג התקין שהוא המלך, משלמה חוץ למעלה זווג ודברי וחביבות אהבה שיביא אדם, שנברא מיום בעולם,

הקב"ה  לה שאמר מיום מעלה, של הזווג התקינו שהם בנו, ושלמה דוד אשריהם להם, שהתקין בבית יחד אותם הזמין ואח "כ

ע"כ. המלך". שלמה כשבא חוץ השמש , עם שלם זווג נזדווגה לא עצמך, את ומעטי לכי ללבנה

ודעת לב. ותבונה החכמה על קץ לאין גדול כתר הרי כי יומו בן תינוק דעת  על יעלה לא זה "ודבר טו"א) קו (דף  בע "ח זל"ק

ע"כ. היו". כלא אצלו ונחשבו



לעולם  יאמינו בך לג וגם

פ"ב) אלם יונת הזוה"ק(מאמר דףבשם פנחס (רע"מ

ספי 'רכג ) בבחי ' לעולם הוא ע"ה רבינו שמשה

ע"פ  י "ל ובזה שמתחתיו, המדרגות  לכל הכתר

המקרא  לשון בפשוטי שמצינו שכיון זו הבחנה

שהע"ה  על ז "ל חכמינו בלשונות ובהפלגות

נראה  הרי  ממשרע"ה, אף האדם מכל שהחכים

הוא  ע"ה המלך ששלמה הפנימית  הכוונה לפרש

וחז"ל  בפסוקים כמ"ש והיינו החכמה, ספי ' בבחי '

שעשה  המשלים אלפי שלשת  בענין שהפליגו

ידו שעל הכלי , בחי ' הוא המשל שענין  שהע"ה,

את הוריד ששהע"ה והיינו  החכמה, אור  מתגלה

שעל  עד  רבים כלים בתוך הק ' התורה אור  חכמת

שלא  מה ישראל לכל החכמה אור  נתגלה ידם

בכח  הכל בכ"ז  אך משרע"ה ידי על נתגלה

'למשה' אותיות  הוא ע"ה המלך  ששלמה משרע"ה

סופכ"ח) ק "ש  שער וההתפשטות(פע"ח ניצוץ והוא

היא  היא שהחכמה והיינו משרע"ה, דנשמת 

מעלה  ואי"ז הכתר, דספי ' הא' והכלי  התפשטות 

משרע"ה  על השערה וכחוט זה הוא כי  בעצם

מפאנו) הרמ"ע בבחי '(כלשון הוא ששהע"ה והיינו  ,

החכמה  שספי' כמו  דמשרע"ה גילוי  וגמר המשך 

הכתר  דאור  גילוי  לחכמה היא כתר בין החיבור (וידוע

וה"נ הוי"ה, דשם י' באות  יחד  נרמזים ששניהם

אותיות למש "ה חזק  חיבור להם יש  ושהע"ה משרע"ה

הגנוז  אור את גילה ששהע"ה היינו שלמ"ה,

.)לג דמשרע"ה 

במה היא שהע"ה  שחכמת האריז"ל ביאור

ביהמ "ק ) (בבנין פב"פ  השכינה  לייחד שזכה

ובדברי הליקוטיםלג] בספר יתרו האריז "ל (פר'

וגו') משה אל ויאמר עה"פ יח סי'

בחכמה  שהע"ה שחכמת שפירש ג"כ נראה

במשה  שמצינו כמו  וזל"ק, ואלקית , אמיתית

כמשה, בישראל עוד נביא קם ולא שנאמר 

האד  מכל ויחכם נאמר פי 'ובשלמה וכו' מהימן ם

למשה  שחסר  מצינו וכן  ממשה, יותר  שנתחכם

היה  משה ע"י  שנעשה שהזווג ופי' משלמה, ל' אות

וא"ת  פב"פ, שלמה וע"י  'ואלאב"א הכוונה (לכאו'

שמשה תאמר') אלא ממשה, יותר שלמה שזכה

גדול  וכח בגלות הקליפות  בעמק מצאה ע"ה

מצאה  שלמה וכשבא אב"א, ותיקנה הוציאה

וזה  פב"פ  החזרת  אם כי חסרה היתה ולא מתוקנת

רבינו שמבאר [היינו  עכל"ק. וכו'. יעשה קל בדבר 

בענין  היתה ע"ה המלך  שלמה שחכמת האריז"ל

שמשרע"ה  פב"פ, וזיווגה השכינה תיקון של פנימי 

פב"פ , ייחדה המלך  ושלמה אב"א, לזווגה רק זכה

שבנה  שהמשכן וביהמ"ק , המשכן בענין הכוונה (ולכאו'

שהע"ה  שבנה וביהמ"ק  אב"א זווג בבחי' הוא משרע"ה

פב"פ) זווג מחמתבבחי' אלא אי"ז באמת  אך ,

ע"י מתוקנת כבר ע"ה המלך שלמה שמצאה

של  השלמה אלא חסר  היה ולא לו שקדם משרע"ה

קל דבר שהוא בספרים פב"פ  הידוע כהלשון (והיינו

ענק ') ע"ג ].לד'כננס

_________________________

מעלת לג. שלגבי וס "ל החכמה למעלת הנבואה מעלת  בין שחילקו והפוסקים המפרשים אלו של הכוונה ג"כ שזו מובן ובזה

היינו  האמונה, בעצם מח' אי"ז  אך  ממשרע "ה, חכם ע"ה המלך ששלמה חז "ל ודברי הפסוקים לשון כפשטות לומר מותר החכמה

האריז"ל  רבינו מדברי (כנ"ל קץ אין שאת ביתר בעצמו למשרע"ה יש בגילוי ע"ה המלך לשלמה שיש  מה שכל מודו שכו"ע

מודו  שכו"ע ג"כ וי"ל וכו', העצמית  חכמה  – העצמי האור עצם שהיא התורה עצם את  יש אצלו שהלא הכתר) לספי' בנוגע

דבר  היה שלא באופן דורו בני לכל החכמה אור לגלות  זכה ידם שעל משל) אלפי (שלשת  כלים ריבוי לעשות  שהע "ה שזכה

פגם  יש האם היינו בו, לטעות שיכולים בלשון להשתמש  מותר האם הלשון לגבי המח ' שכל אלא דמשרע"ה בדור בגילוי זה

כיון  משרע "ה בכבוד פגם בזה שאין או שהע"ה מעלת נעלה שבה הגילוי לענין כשמתייחסים ע "ז ) (שמנדין משרע "ה בכבוד

משהע"ה. נעלה משרע "ה שבעצם יודעים שכולם

אליו לד . ה' וידבר משה אל ויקרא וזל"ק, זה, בענין ויקרא) פר' ריש  הקודש עבודת (בספרו וואלי הרמ"ד שכתב מה ועיין

שזכה  זה הוא ומי הקדושה. השכינה עם להזדווג כמו אשה ילוד אל וכבוד וגדולה יקר שאין ידוע , כבר הנה לאמר. מועד מאהל
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ידו,וכל ועל ע"ה רבינו  משה של מכחו  הוא זה

שהיה  מה נשלם שלמה ידי  על שבפועל אלא

וכמו משה, של מכחו זה וגם משה, מזמן נעלם

אחרים. במקומות שביארנו 

דכבר והביאור הוא, האריז"ל דברי  בעמקות 

יחידי חמשה ענין באורך ביארנו 

גם  והנה הכתר, סוד הוא רבינו  ומשה הדורות ,

שהוא  והז"א זו"ן, בחינת בו  יש בעצמו  הכתר

משה  הוא דכתר עליונות  ספירות  הט' בחינת

הוא  דכתר מלכות  בחינת שהיא והנוק' עצמו ,

ניצוץ  לו היה המלך  דשלמה ונמצא שלמה, בחינת

עמוקות ובמגלה בתיקו "ז  כמבואר  משה מנשמת

בעצמו שהוא שלמה ולכן  הבא. באות המובא

בחי ' שהוא משה של עבודתו  השלים משה, נשמת

כי שבמשה, הראשון  שרשו מכח והכל הפנים,

הוא  שלמה ושורש  הכתר בחי' בסוד רבינו משה

רבינו משה דנשמת  הכתר דבחינת  מלכות  מבחי '

האורות בין הפכיים ערכים יסוד פי ועל ע"ה.

נמשך  תחתון  הכי הכלי  שמתגלה ידי  על לכלים,

ונמצא  העליונות, בספירות  עליון  יותר  אור עי "כ 

שהביא  ידי על הוא הפנים השלים ששלמה דמה

בכל  הפנים בחי ' נשלם ועי "כ  תחתון  היותר הכלי

נמשך  דהפנים האור דגם לפי "ז  ונמצא ספירות , הי '

עליונות ט' בבחינת  שהוא משה נשמת ידי על

הגרמ"מ  מדברי גם יוצא זה וענין  דהכתר .

ז""ל ט"ו)משקלאוו דף דמהימנותא שכתב (רזא

ושורש  שבכתב תורה בחי' הוא משה דשורש

בח  עי "ש .שלמה תושבע"פ, י'

זה בענין עמוקות המגלה ביאור

ונעתיק  עמוקותלד] המגלה דברי את זה בענין 

ל ) איתא (אופן בזה"ל, שביאר

עד )בזוהר  רק (ויקרא בימיו להשיג זכה לא שמשה

ויקרא, של זעירא א' סוד והוא זעירין אתוון  בסוד

כדאיתא  ממשה אחד  ניצוץ לו שהיה שלמה ובימי 

כשבנה  למש"ה שלמ"ה אתוון  נתהפכו  בתיקונים,

הוא  ר"ל נבנה מסע שלמה אבן  אז המקדש בית

נשמע  לא ברזל כלי  כל ולכן  רברבין  אתוון  סוד

בזמן  שנתבטל הקליפות  סוד שהם בהבנותו 

החילות אתה משה אמר  וע"ז  ביהמ"ק , שנבנה

התורה  אותיות  על דייקא את  עבדך את  להראות 

חלקים, ב' על האותיות שנחלקים תי"ו  ועד  מאל"ף

י "א  גדלך  את ז "ש לחסד , י"א לדין , מהם י "א

של  אותיות י"א החזקה ידך  את חסד , של אותיות 

זעירין , אתוון במלכות  הם אותיות כ"ב ואלו דין,

רברבין  אתוון דתמן בינה למדת רמז  אל מי אשר 

גדולות עם קטנות חיות מספר ואין רמש  שם בסו'

קד ) רמז (תילים יתירה בה' נא אעברה התפלל לכן 

_________________________

נש  בר לאזדווג ארעא ארח  דלאו ובגין אשה. ארש כך ואחר בית  שבנה כמי בתחלה. המשכן את  שהקים נאמן עבד הלא לכך ,

בא' משה" אל "ויקרא וז "ש רשות . נתינת  שהיא הקריאה, אל המתין נעים חתן לפיכך רשות , לו נותנת כן אם אלא אתתיה, עם

מעשה  ידי על אבל זעירא. חכמה דאתקריאת הכלולה הכלה סוד תתאה, דרגא ההוא אלא שאינו - הקורא הוא מי ללמד זעירא,

דירית  מלכא שלמה דא ובגין אחרון', ואני ראשון 'אני בסוד דדרגין, שירותא עד ההגדלה בתכלית ומתגדלת הולכת העבודה

הר  באשלמותה, האחרים סיהרא אל כן היה שלא מה דוקא, אלי אלי' היא וגדולה השמש  תחת  חכמה ראיתי זה 'גם שאמר י

למשה, שלמה בין שיש ההפרש ואמנם המקדש . בית שנבנה עד אורותיה מכל נתמלאה ולא צרכה כל עלתה לא כי שקידמוהו,

בבחינת  בה זכה נאמן עבד אבל האדם. מכל חכם להיות לבו את  להרחיב בלבד, השראה בבחינת אלא בה, זכה לא שלמה כי

למטה. ודוגמתו הז"א סוד היה כי לו, שגרם הוא ושרשו סרוחה, מטפה שנולד למי כמוה שאין גדולה מעלה שהיא ממש , זיווג

אנוש  אוקיר בסוד אוקי"ר, אותיות הם ויקר"א הזהר, בספר אמרו וכבר זיווגה. את  המבקשת  ככלה לו קוראה השכינה ולכן

דשכינתא  לזיווגא שיזכה כמו אשה ילוד אל וכבוד וגדולה יקר שאין שכתבנו, במה יפה מובן שהוא אופיר, מכתם ואדם מפז 

בההוא  רעים כביכול שהיו רעהו, אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים עמו לדבר נזקק הקדוש המלך  זה בשביל שהרי ממש ,

עכל"ק . דשכינתא. זיוגא



לעולם  יאמינו בך להוגם

ואח"כ  הארץ את  ואראה שבשם, ראשונה ה' על

שרצה  הארץ את  לראות  ביקש  למה טעם נתן 

הזה  הטוב וההר  המקדש  בית בבנין  לראות 

בימי רברבין  אתוון  בעולם נתגלו  שאז והלבנון

רב  הקב"ה השיב נבנה, מסע שלמה אבן שלמה,

בשעת שיהיו רברבין אתוון להשיג רוצה אתה לך,

דרגא  ג"כ שהוא שלמה ע"י שנתגלו  המקדש  בנין 

בימי שנתגלו  רברבין  אתוון  לך  רב וז "ס דמשה

דילךשלמה דרגא ג"כ דמשה הם  דרגא שלמה כי

עוד , אלי  דבר תוסף  אל עתה אבל שלו וניצוץ

דייקא. את לעיל שאמרנו  יהושע את  צו מטעם

שזכה  מפרש  עמוקות דהמגלה והיינו עכל"ק .

משרע"ה, אליהן זכה שלא רברבין , לאתוון  שהע"ה

וע"ז  משרע"ה, ניצוץ שהע"ה שהיה מחמת והכל

שישיג  רברבן האותיות  שגם למשרע"ה ה' אמר

והביאור  דילך, דרגה ג"כ  שהם לך' 'רב הם שהע"ה

גילוי את  מגלים רברבן שהאותיות  כנ"ל נראה בזה

בהעלם  קודם וגנוזה טמונה שהיתה החכמה אור 

דמשרע"ה. זעירין באותיות 

ראובני  והילקוט מישרים המגיד דברי

והא פינחס לה ] פ ' להב"י  מישרים במגיד דכתב

נביא  קם ולא דמש"כ  המגיד  לו שאמר 

אך  כמשה קם לא שנביא היינו  כמשה בישראל

בילקוט  ומובא עקיבא, ר' ומנו כמשה קם חכם

שלמה  לגבי  גם כן  לומר מקום היה ולפי"ז ראובני .

המגיד  דברי דגם כתבנו  כבר  אך  ע"ה. המלך

שייך  השרשית  בחכמה דאף  לפרש  אין מישרים

מקומות הרבה נגד זה דהרי  ממשה, יותר  להיות 

החכמים, אבי היה רבינו שמשה שכתוב בחז"ל

לפרש  צריך  אלא הנז"ל. הרמב"ם של העיקר וכנגד

החכמה  ספירת  דהיינו המגולה החכמה על דכוונתו

אמנם  רבינו, ממשה יותר  שהיה לומר שייך  בזה

מכולם  גדול משה שהיה בודאי השרשית  בחכמה

אלא  המגולה החכמה גם השרשית  בחכמה ונכלל

השרשית דחכמה הוא והענין  בהעלם. שהוא

כל  בה ונכלל שבכתר חכמה בחי' הוא רבינו דמשה

אלא  במאור , אור  ע"ד  המגולה החכמה ספירת 

שמגלה  המגולה החכמה בספירת מעלה שיש

בסוד  שבכתר הנעלמת  החכמה של האור  בפועל

ל"ב. אות כדלעיל לאותיות מאור  הגילוי

הוא  המלך דשלמה בספד"צ הגר"א דברי

דבריאה חכמה בחינת 

ועי ' לספד "צלו ] הגר"א ל ')ביאור  דף  ד' (פרק 

חכמה  היאא שלמה דחכמת שכתב

זעירא  י ' שם: וז "ל דבריאה חכמה שהיא תתאה

חכמת והוא כנ"ל. שבבריאה חכמה והוא סיהרא

סיהרא  שלמה חכמת  ותרב זעירא חכמה שלמה

והמלך  וז "ש כידוע ההיא חכמה והוא באשלמותא

שנקרא  דיסוד בדרגא בזוהר אמרו  ברוך  שלמה

צדיק  לראש  וברכות  י')ברוך יסוד (משלי והוא

בסוד  והוא בנוקבא ששלמה כידוע דנוקבא

דהתכלית באורך  ועי"ש עכ "ל. כידוע, בשכ "מלו 

מעלת ענין כל וזה בריאה, עם אצילות ליחד  הוא

ליחד  שהוא הפנים, לסוד שזכה המלך  שלמה

מכחו והכל שלים, שמא בסוד בריאה עם אצילות 

היה  רבינו  דמשה הנ"ל האריז "ל כדברי  משה של

והיינו הפנים, השלים המלך ושלמה האחור בחי 

בריאה  עם דאצילות הכולל היחוד סוד שהשלים

שלים. שמא שהוא אלהי"ם הוי"ה בסוד 

זי"ע וואלי הרמ "ד ביאור

וז"ל  זהלז] בענין  וואלי נכון הרמ"ד כסא (בפי'

ג ) א, זהולמלכים האדם, מכל ויחכם ,

אבינו. אברהם זהו  האזרחי , מאיתן הראשון . אדם

מ  זהו  הצדיק .והימן , יוסף זה וכלכל, ע"ה. רבינו  שה

רז "ל, שפירשו כמו דעה, דור  זהו  מחול, בני  ודרדע

יתירה  חכמה לו  ומרבה מושך שהיה הוא, והסוד 

למשכילים, כידוע הנשמות  עיבור  בסוד הנזכר  מכל

והנשמות לכך, ראוי היה הדור וגם האיש  שגם לפי

רשב"י של בדורו  שהיה כמו  ומסייעות, מתעברות

תמלא  כי משיח של בדורו  שכן  וכל ארחיה, לפום



לנפשך  חכמה דעה לו 

דרכנו ולפי  מכסים. לים כמים ה' את דעה הארץ

היתרון , מ' היא וגם מן . במקום היא "מכל" של המ'

כן  ואם בו, כלול היה הנשמות  באותן הנחלק כל כי

סביב, הגוים בכל שמו  ויהי מכלן . יותר חכם היה

ניתוספו ולכן האומות, לכל היה חכמתו שגילוי

וכל  שלמה. של בימיו מאד  הרבה לישראל גרים

גדול, יותר  יהיה החכמה שגילוי  המשיח בימות שכן

'העם  שנאמר  כענין בזה, תלוי  העולם ותיקון 

סומין  בחזקת והכל גדול', אור ראו בחשך  ההולכים

מדבריו וגם עכ "ל. עיניהם. את יגלה שהקב"ה עד

אף  היא המופלגה שלמה שחכמת  שמפרש נראה

עיבור  בכח הוא שהכל אלא התורה, בחכמת

מה  בגילוי אצלו  יצא ועי "ז  בו, משרע"ה נשמת

משרע"ה. אצל ובהעלם בכח טמון שהיה

הרפורמים רשעות  שכל מהר"י הגיונות דברי

האמונה בשורש חסרון מחמת  שר"י

החכמים ' 'אבי גם  שמשרע "ה

במש"כ בנשמ"ח לח] הנדפס למאמר (בתיקונים

ז) אות  ויקרא שאחד פר' שהטעם

האמונה הקדמונים מעיקרי שבסידורים נוסח (לפי

בארוכה) שם כמ"ש  האמיתי הנוסח הוא שהוא

החכמים' 'אבי  ג"כ הוא גדולשמשרע"ה (היינו

גדול שהוא שהכוונה הנביאים' ד 'אבי דומיא החכמים

לחכמה הנביאים) נבואה בין נחלק שאם משום ,

ממשרע"ה) גדולים להיות יכולים שבחכמה הרי(ונאמר

התורה את  ולעקור ח"ו אחד לבוא עי"ז (שיטען יכול

בארוכה  התניא כמש "כ  מנביא' עדיף  'חכם שהלא

להשיג שיכולים הנבואה ממעלת  גדולה החכמה שמעלת 

ע"י  להשיג שאפשר ממה יותר גבוהים במקומות  ידה על 

בחכמה נבואה) גדול שהוא עצמו על ויאמר ,

משרע"ה, ממצוות לשנות  יכול ובזה ממשרע"ה

ג"כ  הוא שמשרע"ה להאמין  האמונה מעיקרי וע"כ 

החכמים שמשרע"ה אבי  מהזוה"ק שם כמ"ש  (והיינו

שורש 'עצם אצלו נמצא וא"כ הכתר, ספי' בבחי' הוא

אין  שהיא שבכתר, החכמה בבחי' הכל , שמעל  החכמה'

כמש "כ החכמה, שבספי' החכמה מאור גדול שם קץ

בע"ח  האריז"ל ממה להבשם קטן קטע בזה נעתיק ,(

הגר "י  הגיונות  בספר בזה רצו שכתב )לו (עמ'

וכן  וז "ל, זה, בענין  שלם במאמר הרבה שהאריך 

בחכמת גם כמשה להיות אפשר  כי שלמה, חשב

נביא  קם שלא הקרא נגד  זה אינו ובכ "ז התורה,

שעלה  בזה הראשון  הי ' רבינו משה כי  כמשה,

גבי על כננס  הם ותלמידיו התורה, לקבל למרום

ב"ק  שיצאת  עד כמשה, להיות  רצה ולזאת הענק,

שגם  כמשה, בישראל עוד נביא קם ולא ואמרה

וכו'. כמותו , חכם להיות א"א משה של עצמו  מצד

לאמונה  גדול עיקר  והוא מאד, נחוץ זה ענין והנה

שהוא  מי  דעת  על יעלה ח"ו אם כי התורה, במצות

המלך, שלמה כדעת חכם לומר, להיות שאפשר 

לעקור יכול התורה, בהבנת רבינו, כמשה

מצות, כמה  לבטל עי"ז יכול ב"ד  אין קיי"ל שהרי 

ובמנין , בחכמה הימנו גדול אא"כ  חבירו ב"ד דברי 

משה  דברי לבטל שלמה של ב"ד יכול הלא וא"כ 

צורך  לפי אותם ולפרש  מצות, בכמה ח"ו  רבינו 

ביותר  או כמשה גדול שלו  ב"ד אם והשעה, העת 

מחזיק  אחד  כל כי האנושי, טבע וידוע ממשה,

כמה  לבטל יוכלו  ובזה כשלמה, גדול לחכם עצמו 

שעושים  כמו החיים צורך  לפי אותם לשנות  מצות,

עכ "ל. וכו'. בזמנינו , הרפורמים

_________________________

ודעת לה. ותבונה החכמה על קץ לאין גדול כתר הרי כי יומו בן תינוק  דעת  על יעלה לא זה "ודבר טו"א) קו (בדף שם וז "ל

היו". כלא אצלו ונחשבו

קב לו. 'משנתו עליו כתב דורו, לחכמי בתארים מאד ממעט שהיה זצ"ל מראגאטשאוו שהגאון זצ"ל, קאנטראויץ יעקב מהג"ר

הש "ס דברי כל עצום לגאון מפורסם בילדותו עוד היה 'אשר לספר בהסכמתו כתב זצ"ל פיינשטיין משה הג"ר ואחיינו ונקי'.

נפלא'. מחדש גם והיה ממש בלשונם בפיו שגורים היו התוס' דבורי וכל ופרש"י



לעולם  יאמינו בך לז וגם

משא"כ  ממשרע"ה , למעלה אין 'בעצם '

בגילויים

במה יא)שכתבנולט ] אות המאמר של (בח"א

שהוא  צדיק על לומר שייך  שלא

משרע"ה  גלגול שהוא היות  ממשרע"ה יותר  גדול

יורדבעצמו  אין שבגלגול  מהאריז"ל  שם שהבאנו (וכמו

עצם  ולא הקודם, מגלגולו הצדיק  מנשמת  ניצוץ אלא

שהניצוץ  לומר וא"א הקודם, שבגלגול  הצדיק  נשמת 

הקודם) הצדיק נשמת  מעצם ולבאר גדול  להוסיף  יש .

העצם מדרגת  לגבי רק שזה הניצוץ שוב (שכנ"ל

גדול להיות יכול משורשו)בעצם אינו לגבייותר אך  ,

ענין  ולבאר  לומר  ניתן בזה הרי  הגילוי מדרגת 

ניצוץ הנ"ל הוא השני בגלגול שהצדיק שכיון (היינו

שלא  מה לגלות הכח לו יש  הרי הקודם לצדיק והמשך

לו) לקודם הרשות תמיד היה הוא כן שהלא ,

הולך  שהדבר  הוא שהסדר  הגילויים, במדרגת 

מענין  בזה שהבאנו וכפי  לדור, מדור  ומתגלה

ולכל  מזו, זו שמשתלשלות הק ' ספי 'הספי'

שהיה  מה לגלות  כח יותר יש  יותר  תחתונה

היינו ממנה, והגבוהה הקודמת  ספי ' אצל בהעלם

בספי ' ונעלם גנוז שהיה מה מגלה החכמה שספי'

וכו'. הכתר 

שכתב ובזה הק' האוה"ח רבינו  דברי  לבאר  יש 

לשון  תהיו , "קדושים וז "ל: קדושים בפרשת

שער  כל כי זו, למצוה הפסק  אין  פירוש עתיד,

הכנסת בגדר ישנו עדיין יכנס  אשר  מהקדושה

להדרגות שיעור אין  כי ממנו, למעלה אחר  שער 

השם. את ליטול הרוצה לכל המזומנת  הקדושה

ומשה  מזו, למעלה זו הנביאים ממדרגות ולמד וצא

גדולה  הדרגה להיות שיכול ואולי גביהן, על עולה

המעוטר  משיחנו  מלכנו  מדרגת  והוא ממשה,

ה' רוח עליו ונחה מפסוק  כמובן  עטרות , בעטרי

ב)וגו ' יא משה (ישעיה כי ז"ל רבותינו  ולדברי  ,

בפירושן  שהארכנו  וכמו העתיד, הגואל הוא שהיה

וגבול  שיעור  אין  כן אם במקומן , דברים של

אין  זו  מצוה כי  תהיו אמר לזה הקדושה, להדרגות

להיות זו מצוה בגדר ישנה ותמיד הפסק, לה

עכ "ל. קדושים",

י"א)כתבועוד מ"ט שאנו(ויחי בעיניך יקשה ולא

וחלק  משה בימי  חלק הכתוב, דברי  מחלקים

הקדוש  הזוהר  דברי ידעת הלא כי המשיח, בימי

קכ ) את(שמות  גאל אשר הגואל הוא משה כי ט

לגבולם  בנים וישיב אותנו יגאל הוא אבותינו

ט)דכתיב א ר "ת(קהלת  שיהיה, ה'וא ש'היה מ'ה

הלא  באומרך זה דבר בעיניך  יקשה ולא "משה",

המלך  דוד של מזרעו יהודה משבט המשיח מלך

דכתיב המשיח מלך עצמו דוד  וי"א לז ע"ה, (יחזקאל 

היאך כד ) וא"כ  כמשמעו, עליהם, מלך דוד ועבדי

לך  יש לוי . משבט הבא משה, שהוא אומרים אנו 

מי "ב  כלולה היא ע"ה משה נשמת בחינת  כי  לדעת

ע"ה, ענפים היו  ריבוא הס' כל כי ישראל, שבטי

תמצאנו ולזה הוא, במשה דוד של שבטו וענף 

וחכם  ונביא ולוי  וכהן  מלך שהיה מדבר בארץ

ולעתיד  שבקדושה הענפים כל כולל שהיה וגבור,

שבמשה, המלכות שורש בעולם תתגלה לבא

ינון  והוא דוד, והוא המשיח מלך  עצמו  שהוא

עכ "ל. ושילה,

נב)כתבועוד לב אל (דברים תבוא לא ושמה וז"ל:

וגו לא הארץ ושמה שאמר אחר  קשה .'

וגו', הארץ אל ולומר  לחזור מקום מה תבוא

ז "ל אומרם דרך על פ"ב)ויתבאר  שעתיד (דב"ר

ואמרו לבא, לעתיד האבות  עם לארץ ליכנס משה

ק "כ )בזוהר הארץ (ח"ב אל ישראל את יביא הוא כי

חש  תבוא לא ושמה ה' כשאמר  ולזה גאולתם, בבא

הארץ  ביאת לו שמחליט נשמעים הדברים שיהיו

וגו ' נותן אני  אשר הארץ אל אמר  לזה ועד , לעולם

מה  ועיין לעתיד , יתן אשר  אל ולא עתה פי'

בפסוק כ"ה)שפירשתי  ג' עכ "ל.(לעיל  נא, אעברה

שהוא ומשמע  המשיח דמלך האוה"ח מדברי 

בפסוקים  כמבואר בגופו  דוד של מזרעו 

משה  נשמת בו יהיה גופו  בתוך  אבל וברמב"ם

וכן  שיהיה, ה'וא ש 'היה מ'ה בסוד  ממש ע"ה רבינו 
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דמלך  ואתחנן על עמוקות מגלה ספר  בסוף כתב

בהרבה  וכ "ה רבינו משה לנשמת יזכה המשיח

כל  כלול היה רבינו  דבמשה כיון והטעם מקומות.

נכללה  דוד  נשמת גם הרי ישראל, נשמות רבוא ס'

בנשמת שנכללה דוד  של בחינה ואותה במשה,

בחינת בסוד  והוא המשיח מלך בעצמו הוא משה

דמשה  לעיל שביארנו  מה פי ועל שבמשה. מלכות 

הספירות כל כלול ובכתר כתר  בחינת הוא רבינו 

כל שרשי הוא דהכתר ובכ"מ ע"ב ק "ו דף  ח"א ע"ח (עי'

שבנשמת מלכות בחינת הוא המשיח ומלך  המוחין,

ממש. רבינו משה והוא משה

הגרמ"מובזה  דברי ע"ס יתבאר  (דרושים

רע"ח) דף בזה"ל:ההשתלשלות שכתב

כן  כולו , העולם כל כלל הוא הראשון שאדם וכמו 

והוא  בו כלולים ישראל נשמות  כל הוא רבינו משה

ע"ס  הן  ספירות  עשר אבל וכו', קדמון אדם נקרא

הקו מראשית  ישר אדם כולל פרטו  כלומר דיושר,

א"ס  לאור  הדבוק הקו ראשית  דהיינו  הקו , סוף עד

משיח  הוא הקו  וסוף בשרשו , רבינו  משה הוא

בחינת הוא הקו דראשית והיינו עכ"ל. וכו', צדקנו 

וכמשנ"ת. מלכות בחי' הוא הקו וסוף כתר

משהועי' ויואל מ"ח בספר  דף שבועות  שלש (מאמר

הרמב"םע"א) מש "כ על מהלכותששואל (פ"ט

למשה תשובה) קרוב גדול נביא יהיה המשיח דמלך

תולדות פ ' תנחומא במדרש מבואר  דהרי  רבינו ,

מאד  וגבוה ונשא ירום עבדי  ישכיל הנה עה"פ

ותירץ  רבינו, ממשה גדול יותר  יהיה המשיח שמלך 

לו יהיה שמשיח תימן  באגרת הרמב"ם עפ"י שם

שיכול  וכו' ודאין מורח להיות בלא מדרגה לשפוט

[ופשוט  זו, מדרגה רבינו למשה היה ולא עדים,

בהעלם  אבל בגילוי  זו  מדרגה לו  היה שלא שכוונתו

בזוהר  דמבואר הנ"ל מפאנו הרמ"ע כדברי לו היה

המשיח, מלך  לבחי ' גם כתר בחי' הוא רבינו דמשה

רבינו, במשה בהעלם נמצא זו מדרגה דגם ובע"כ 

למעלה  המשיח אצל זו  בחינה היה דבגלוי אלא

הק' האוה"ח דברי  עפ "י  תירץ ועוד  רבינו ] ממשה

בעצמו רבינו  משה הוא המשיח שמלך הנ"ל,

נשמת המשיח מלך של גוף  בתוך שיהיה דהיינו

במלך  כלול שיהיה שכתב [ועי"ש ממש, משה

עצמו האוה"ח בלשון אך ודוד , משה נשמת  המשיח

מלכות בחינת הוא במשה הכלול שדוד מבואר 

ומסיים  ממש ] משה נשמת שהוא משה שבנשמת 

שאמר  מה לפרש  אפשר זה דלפי שם משה בויואל

יהיה  אז  גם אם כי הנבואה, על גם ממשה ונישא

כמשה, נביא קם ולא הכתוב נגד אינו משה

הזוהר , ספר לפניו היה לא עדיין  ז"ל והרמב"ם

עכ"ד .

פשיטא וצריך דזה משה' ה'ויואל דברי לבאר

על  לחלוק  לו אסור המשיח מלך  דגם

השורש  הוא ע"ה רבינו  משה נבואת עצם כי משה.

מפאנו מהרמ"ע לעיל כמבואר מהכל, ולמעלה

כמ"ש  הוא דבריו  שכוונת אלא האמצעי, ואדמו "ר 

משה  של שהגילוי  במקו "א האמצעי  האדמו"ר

מלך  של והגילוי סתימאה מוחא בסוד  הוא רבינו 

של  הנבואה של הגילוי  ובזה ברדל"א, הוא המשיח

בבחינת גבוה יותר גילוי  הוא המשיח מלך

נבואת משורש  למטה הוא זה כל אך הגילויים,

ולכן  וכו ', א"ק  בסוד למעלה ששרשה רבינו  משה

מעשה  שום ולחדש רבינו  משה על לחלוק  אפשר אי 

המצוות.

עוד וע "ע שכתב קהלת  על יואל דברי  בספר 

קם  ולא הכתוב דמאמר לומר  דיתכן תירוץ

התיקון , עולם שיהיה עד  רק נאמר  וגו ' נביא

אפשר  גדול, התגלות  שיהיה לעתיד משא"כ 

שנתגלו ממה גדולות יותר מרריגות עוד שיתגלו

חז "ל שאמרו וע"ד  בסיני  י"א)אז א' דתורה (קה"ר

דלעתיד  תורה נגד  הבל היא בעוה"ז  למד  שאדם

באמת שלעתיד יתכן ממילא משיח, של ותורתו

על  מידי קשה ולא כמשה, גדול להיות  אפשר יהיה

ונשא  גדול יהיה המשיח שהמלך התנחומא דרשת

עוד  נביא קם ולא למאה"כ  סתור  זה דאין  ממשה

גאולה,וזהו על רק  נאמר דזה כמשה בישראל



לעולם  יאמינו בך לט וגם

יתרון  מה הכתוב על ז "ל מאמרם כוונת  אפשר

תחת השמש, תחת שיעמול עמלו בכל לאדם

השמש  מן למעלה לו  אי  דבעוה"ז השמש  לו, יש 

מרע"ה  מעלת  על יתרון אין השמש תחת שהיא

אז  השמש מן  למעלה בחי' שהוא לעת "ל משא"כ 

גדול  יהיה המשיח המלך  דמדריגת יתרון  יש 

עכ "ל. בתנחומא, כמ"ש מרע"ה ממדרגת

שזהווהנה י"ל תנחומא ממדרש שהביא  מה

חז "ל נביא)שאמרו קם ולא עה"פ ילקו"ש  (ע'

והיינו קם, באומות  אבל בישראל נביא קם ולא

משה  היה עכשיו  ועד התהו, עולם בחי ' הוא דבלעם

דקדושה  התהו  עולם אבל סתימאה מוחא בבחי '

אורות בסוד דעקודים מלכות  וכולל ברדל"א הוא

ממשה  גבוה הוא ולכן דתיקון , בכלים דתהו 

בסוד  משה יתעלה לעתיד אך בגילוי, דעכשיו 

הגילויים  לגבי  זה וכל ברדל"א. למעלה שהוא משיח

למעלה  רבינו  משה נבואת  דשורש פשיטא אך

מעשה  שום על לחלוק  יכול לא אחד  ושום מהכל

והרמ"ע  הזוהר בשם בארך שביארנו  כמו מצוה

הגלויים  לענין דרק  האמצעי והאדמו "ר  מפאנו

הוא  שהיה מה משה בסוד המשיח מלך  יתעלה

משה  נבואת בחי' יהיה תמיד בשורש  אך שיהיה,

הגילויים. לכל הכתר  בחי ' סיני  בהר 

על לומר מותר האם הפוסקים בין המח' ביאור

כמשרע"ה בחכמה שגדול אחד

ובזה החכמה,מ ] מעלת בענין ויתפרש יובן

שהבאנו בפוסקים מח' בזה שמצינו 

לבין  רמב סי' הט"ז בין יא, הערה המאמר של (בח"א

שם) הד "ט המלך עיקרי שלמה על לומר  מותר אם  ,

לבאר  יש הנ"ל ולפי  ממשרע"ה, חכם שהיה ע"ה

ודאי החכמה מעלת  שורש  דבעצם בזה, המח'

יש  שאצלו  החכמים' 'אבי  הוא שמשרע"ה לכו"ע

גילוי בענין  ואילו  ובשורש , בעצם התורה כל את 

ומשלים  אותיות בתוך להכניסה החכמה אור 

איסור  אין  דלכו"ע נראה ישראל לכלל ולפרשה

ממשרע"ה, יותר  המלך שלמה עשה שזה לומר 

אלפים  שלשת אמר המלך ששלמה בנ"ך כמ"ש 

בחז "ל ואי ' ע"ב)משל, כא דף שעשה (ערובין

שעשה  שם כדאי ' התורה, חכמת בענין  המשלים

ולהשיגה, לתפשה שיוכלו  לתורה אזנים שהע"ה

לפרש  יש ועפ "ז כן , משרע"ה שעשה מצינו  לא וזה

על  כשאומרים הלשון עצם על רק היא המח' שכל

מעלת על הכוונה האם ממשרע"ה חכם שהוא אחד

חכם  שאין  כן , לומר  איסור  הוי שזה בעצם' 'חכם

בדווקא  אינו זה שלשון או ממשרע"ה, יותר בעצם

זה  לשון לפרש מקום יש  אלא העצמית , חכמה על

חכם והיינו החכמה, גילוי  הפעולה על שם על

[ועיין  לאומרו, איסור אין וזה החכמה, שמגלה

כמשה' בישראל נביא עוד קם 'ולא במאמר

דברי כל את  בארוכה זה יסוד ע"פ  שביארנו

הדורות יחידי  צדיקים במעלת  זי "ע הראב"נ הרה"ק 

גילה  שמשרע"ה הגילויים, במדרגת זעג"ז ,

הרשות קיבל ורשב"י 'נפש', בדרגת  התורה"ק 

עד  וכו ', 'רוח' שבמדרגת התורה"ק  סודות לגלות

במדרגת כולנה על העולה צדקינו משיח מעלת 

יותר  ישראל לכל התורה סודות את  שיגלה הגילוי 

הצדיקים שלא מכל המדבר בדור ממשרע"ה (ויותר

כ "כ ) לגלות  ].הורשה

לאחרים לאומרם הרשות – עקיבא לרבי נגלו

במש "כ כח)שםמא ] חז"ל (אות דברי בפירוש 

ו) יט, נגלו(במד"ר שלא 'דברים ,

שניתן  היא שהכוונה עקיבא', לרבי  נגלו למשה

פירוש  שמצאנו  ב"ה לבנ"י, לגלותם הרשות לר"ע

שבע באר  בספר ממש  האלקי זה המקובל  (לתלמיד

זי"ע) סרוג  יסוד מהר"י ששמע מדבריו  קצת  ונראה

סרוג הר"י מרבו  מרבינו תירוצו הם דבריו (שסתם

חז"להאריז"ל ) מאמר  סוד  תבין ובזה וז "ל, (תנחומא ,

יד ) פסוק "ר ח, לר'חקת  נגלו  למשה נגלו שלא דברים

ר"ע זה עינו ראתה יקר וכל זרעקיבא כמו  והלא

מדרגתנחשב מן גדולה יותר  ר"ע מדרגת  שהיה

נגלו שלא דברים לפרש  אפשר היה וכבר משרע"ה
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לר"ע  נגלו בנבואה אם כי  ושכלו  עיונו מכח למשה

בכך , עצמו טרח שר"ע לפי ושכלו  עיונו  מכח

שלא  דברים  פירושו הכי  האמת לפי אמנם 

לר"ע, נגלו לאחרים לאומרם למשה  כינגלו

ולכך ר "ע של נפשו מחלק היו דברים לא אותן

לאחרים לאומרם למרע"ה  רשות ענין ניתן וזה

נחמני  בר  ע"א)רבה פו דף בין (ב"מ למכריע שנבחר 

הדור  חכמי  מכל יותר  מעלה של לישיבה הקב"ה

נפשו מחלק ההיא הלכה פסק  כי ספק בלי  והוא

על היה. קבלתי  אשר בגו דברים עוד לי  ויש

בלחישה עולם פה  של כבשונו דברים שאר  בכלל

דצניעותא ספרא מפי בפירוש  שמעתי  אשר 

ז"ל  סרוק ישראל כמהר "ר מורי  הגדול המקובל

הקבלה  מלכי  מלך ידי על מים יצק אשר

לוריא  יצחק מהר"ר  החסיד הרב האלהי הקדוש

ז"ל סתרים אשכנזי  במגילת  בכתובים המה הלא

השלם  החכם ידי  על ת"ל רבים בו  זכו וכבר  שלי.

הוא  כי  מנטובה מק"ק  ז "ל מפאנו עזרא מוהר "ר

אות ידי מכתיבת  אצלי  שהעתיק הראשון היה

שקבלתי מה ולאחרים לעצמו  בתיבה תיבה באות

ולמשמרת למזכרת לי  היותם למען  לי וכתבתי 

[ונראה  עכ"ל. וכו' השכחה התגברות  לעת 

מפאנו מהרמ"ע זה בענין  שהבאנו  שהדברים

פ"ב  אלם ביונת זה ענין הדברים לז (שמבאר אלו הם

בספר  שכנ"ל מפאנו  עזרא מר' הרמ"ע שקיבלם

וכידוע  סרוג, הר "י  מכת "י העתיקם שבע באר

האלו]. מכתבים הם מפאנו  הרמ"ע שכתבי 

זו בגמ' המהר"ל  ביאורי ג'

ונעתיק  על מב ] המהר"ל ביאורי  ג' את  בקיצור

זו פס"ג )גמ' ישראל  תפארת (בספרו

יהיה וז"ל, שאיך מאד התימה  מן המאמר בזה 

משה  מן במדרגה  גדול יותר  עקיבא רבי 

ע "ה  רבינו משה  יודע  יהיה  ולא ע"ה  רבינו 

שדבר ותלמידיו עקיבא רבי  שאמר  מה  להבין

מאד  זר נראה  פרטיים זה  שהם ומפני  וכו'. .

היה  השגתו ע"ה רבינו  ומשה התורה מן  היוצאים

פרטי ולא כללי אדם היה משה כי  התורה בכללות 

בכללי השגתו  היה וכן ישראל כל כמו  היה שקול כי

דברים  על שמורים התגין  נבדלים כי בפרטי  לא

וכו ' הכללית , מה"ת א')פרטיים ביאור ואמר (ע"כ .

ע"ה  רבינו למשה היה לא כי  קאמרי  מאי ידע שלא

לדקות התורה מן  נבדלים שהם התגין אל שייכות

ועוד  שבארנו, כמו התורה אל לו  שיש כמו  השגתן

רבינו משה ידע לא כי שאמרו  מה תתמה אל כי

עקיבא  רבי  מדרגת כי ח"ו  ותאמר  קאמרי מאי ע"ה

אבל  כך  לומר ח"ו ע"ה רבינו  משה מן יותר  היה

ע"ה  רבינו למשה היה שלא ענין על נאמר  הכל

ע"ה  רבינו  למשה היה כי ספק ואין התגין, אל חבור 

אליהן  חבור  לו  היה שלא רק התגין  אל השגה כן  גם

_________________________

חתומה לז. תורה למטה זו דוגמא ומעין ית '. לזולתו בה עסק אין נעלם אצילות  בסוד אחד שם כלה התורה "וכאן שם, וז "ל

בהיותו  הדברים פרטי לפניו לגלות לו הוצרך  לא כי לבדו משה ונגש  ע "א), ס  דף  (גטין הניזקין בפ ' לקיש בן שמעון כר' ניתנה

יעויין  פרט דרך עקיבא לר' נגלו ומקצתם בם, כל יחסר לא כצורתו התורה ספר מתוך רב בשלימות שבע"פ  בתורה אותם משיג

להתפרש  זמנן הגיע שלא דברים כגון ברמז  ואם בפירוש אם ע"ה רבנו ממשה כלום נכחד ולא ח), חלק  (סוף  דין חקור מאמר

משה עתםבידי בא  עד  העלם טעונים  שהיו מציאותם  ושרש לטבעם  אלא השגתו, לחולשת ונכלל לא  נרמז  הכל כן ואע"פ  .

מאי  ידע הוה לא מעלה של בישיבה וחבריו ר"ע  של תורתו במרום לו שהראו שעה שבאותה אמת בסיני, לו שנאמר במה

לדון  ויש  מאד, נעלם בפשיטות היו שם ודבריהם לעולם באו לא עדיין פרק באותו הם כי תתמה ואל ע"ב), כט  (מנחות קאמרי

ואמוראין  תנאין קמו ע"א) רמג דף (פנחס  מהימנא וברעיא שנברא. קודם במרום וישיבתו עצמו למשה שעור אין עד ק"ו משם

משיח  לא עלך  כתר דיהא נש  בר ולית  מישראל וחד חד לכל כתר אנת  וכו' ישראל לכל שקול הוא אנת מהימנא רעיא ואמרו

בזה", ודי נביא בכלל חוזה כי ידוע והדבר מלך , ולא צדיק  ולא נביא ולא תם ולא גבור ולא חסיד ולא מבין ולא חכם ולא

עכ"ל.



לעולם  יאמינו בך מא וגם

עצמה. התורה אל חבור  ע"ה לו  שהיה כמו לגמרי

כי וכו', כלל, ע"ה רבינו  למשה פחיתות היה לא וזה

אין  עצמה מהתורה נבדלים דקות שהשגות  במה

אל  בשלימות שייכות  המורגש  בעולם שהוא למי 

מאת נבדלים והם השגות  אל אותם מוכן היה ולא ו

ומעלת שמדרגת עקיבא לרבי היה כן ולא התגין,

היה  וכאלו  המורגש  הזה בעולם היה לא עקיבא רבי

סרקו כאשר הזה עולם ממציאות לגמרי מסתלק

כלל  הזה עולם לו אין כן  ואם ברזל במסרקות בשרו 

ההשגות אל לגמרי  שייכות  עקיבא לרבי  היה ולכך

המורגש  מעולם נבדלים השגתן לדקות אשר  ההם

כיון  לך יקשה ואל וכו'. הטעם. עיקר זה ודבר  הזה,

מסיני למשה הלכה שהם ההשגות  משיג שהיה

כי אמרנו שכבר התגין , השגות  השיג לא למה

המורגש  מעולם רחוקים לדקותן התגין השגות 

על  לעמוד דהיינו  התורה אל מוכן  שהיה ומשה

התורה  נגלה ואליו התורה השגות אמתת

נבדל  שהוא דבר  אל מוכן  היה שלא רק בשלמות ,

הדקין  ההשגות  והם התגין עליו שמורה התורה מן

בהם  יש כי  בתורה שהם ההלכות  שהם כמו

נדרשים  ההלכות  ואלו  דקים, וחלוקים דקים הבדלים

זה  ודבר  וכו'. האותיות, על שהם הדקין  התגין  מן

היה  כאילו  עקיבא רבי  כי למעלה שבארנו  כמו

הזה  בעולם חלק לו ואין  הזה עולם מן לגמרי  מסולק

התגין  אל שייכות לו יש ולכך המורגש  עולם הוא

כן  ולא המורגש , מעולם הנבדלים השגת הם אשר 

בעולם  שולט היה שהוא השלום עליו  רבינו משה

ולא  שהתבאר  כמו  המורגש  בעולם עיקר והוא הזה

המורגש  בעולם חלקו  שאין  עקיבא רבי ידי על

עקיבא  רבי השגת כי וכו '. ממנו. נבדל היה וכאלו 

הוא  בתגין ההשגה גודל כי הסדר מן חוץ יוצא הוא

שהיא  התורה אל שייך  לא וזה הסדר  מן חוץ יוצא

עליו רבינו  משה היה לא ולכך  יתברך השם סדר

בסדר  הם אשר השגות  אל אם כי מוכן  השלום

עולם  מסדר אינו  אשר  עקיבא רבי  אבל העולם,

אליו ברזל במסרקות  בשרו  סרקו  כאשר הזה

וכו'. הסדר. מן היוצאים ההשגות  אלו ראויים

לרבי היה שלא לך  שאמרנו כמו  האלו  והדברים

המורגש  בעולם מלכות הרוגי  הם וחביריו  עקיבא

היה  ולפיכך  סופם שהיה כמו מאתו מסולק שהיו רק 

אבל  המורגש, לעולם ראוים שאין  השגות  משיג

לו נגלו לא כן  גם המורגש בעולם חלקו שהיה משה

עולם  מן מסולקים שהיו וחבריו  עקיבא לרבי אם כי

דבר  על מורים התגין  כי  הדבר כלל המורגש,

רבינו למשה היה לא ולכך  הזה עולם מן שנבדל

עקיבא  לרבי אם כי התגין  השגות  אל חבור  ע"ה

וכו ' הזה. עולם מן מסולק  ב')שהיה ביאור ואם .(ע"כ

להחסיר ראוי אין כי נפשך תרוה לא אלו בכל

לא  אשר  ע"ה  רבינו  משה  ממעלת מדרגה  שום

כמוהו משה קם  למדרגת  היה זה דבר  כי לך דע ,

מקבל  היה ולכך בשלימות השגתו שהיה ע"ה רבינו 

התגין  השגות ואילו  כן, גם תמימה שהיא התורה

אין  עליונה השגה על באים שהתגין גב על אף

לפי מעט מעט רק בשלמות ההוא בדבר  ההשגה

רבינו משה אבל קטן , הוא התג ולכך ההשגה עלוי

אל  מוכן  היה לא לכך שלימה השגה אל מוכן ע"ה

שתהיה  הזה העולם מדרגת ואין  התגין  השגות 

דק  תג רק כאן אין לכך בשלימות  השגות  אותם

ע"ה  רבינו ומשה מועטה, השגה על מורה מאד

מסודרת התורה איך  בשלימות  ההשגות  כל לו היה

ומצד  עולם אל התורה סדר אשר יתברך  השם מן

אין  אשר  התגין  השגות על לעמוד  אפשר  אי הזה

בשלימות  בהן ג ')ההשגה ביאור עכ "ל.(ע"כ 

בשבועותהמשך בל"נ יתפרסם המאמר 

אי "ה  הקרובים


