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 ïéìò â"é äì ùé 'äðùåù'  úàø÷ðä '÷ä úåëìîä

' äå àð÷éã éðå÷éú â"é ãåñá  äúåà íéááåñä

ìò íéøîåùä úåøåáâ 'ä ãåñá ïéôé÷ú ïéìò

'÷ä  äðéëùä

àúéà בראשית הקדמת  ריש א'בזוה"ק  (דף 

בין áע"א) כשושנה פתח חזקיה ר '

והיא  וכו ', ישראל כנסת דא שושנה מאן  החוחים,

היא  כאשר  הק' השכינה שה"ס  המלכה אסתר בחי '

העולם, אומות  שהם החוחים בין בבריאה נמצאת 

על  קאי  'אלקים' ברא דבראשית בזוהר  שם ואיתא

אלקים  ומתיבת  שושנה, הנקראת  הק' השכינה

תבות  י "ג יש  השני  אלקים עד  אתהראשון  (דהיינו

על וחושך ובהו תהו היתה והארץ הארץ ואת השמים

השני) אלקים תיבת  עד תבות י"ג  הם ורוח, תהום פני

מדות י "ג כנגד לשושנה, דסחרין עלין י"ג כנגד  והם

השלישי אלקים עד השני מאלקים ואח"כ  הרחמים.

תבות ה' עוד ויאמר)יש המים פני על  מרחפת ,(דהיינו

השכינה  על השומרים תקיפין  עליון  ה' כנגד והם

הם  אלו  תקיפין עלין  דה' הבעה"ת  ומבאר הק'.

נאמר  זה ועל חסדים, ה' ידי  על הנמתקים ה"ג בחי '

להבין  וצריך שם, בזוה"ק  כמ"ש אשא ישועות  כוס

להמלכות. המאירים עלין והה' עלין הי "ג ענין

'éçáå  äùòî 'éçá ìçøå øåáéã 'éçá àåä  äàì

'á  úåøù÷úäá éåìú ïå÷éúä ìëå íéãåçé

 ãçàë úåâøãîä

ïéðòäå מכל עמוק ענין  הוא המלכות  דהנה הוא,

מדרגות שני  יש באצילות דהנה עמוק ,

ל  ובחי' ורחל, לאה שהם המלכות  כנגד של היא אה

ומבאר  הו "ק , כנגד  בחיצוניות ורחל הג"ר , בחי '

מקמארנא ע"ב)הגה"ק  י' דף בראשית  חי' (זוהר

הדיבור , בעולם דבוקים הם לאה שבבחי ' דהצדיקים

_________________________

בעה"י.א. למועד חזון ועוד כראוי, הגהה ללא נמרץ בקיצור נכתב

שושנה ב. דאית (בגין ישראל, כנסת דא שושנה מאן החוחים', בין 'כשושנה ב') (שה"ש כתיב פתח  חזקיה רבי שם: הזוהר וז "ל

בה  אית שושנה מה ורחמי, דין בה אית  ישראל כנסת אוף וחוור, סומק בה אית החוחים בין דאיהי שושנה מה שושנה), ואית 

אפיק דאדכר משעתא דהכא, אלהים אוף  סטרהא, מכל לה דסחרין דרחמי מכילן תליסר בה אית ישראל כנסת  אוף  עלין, תליסר

עלין  חמש לאפקא בגין אחרא, זמנא אדכר אמאי אחרא, זמנא אדכר ולבתר לה. ולנטרא ישראל לכנסת לסחרא תיבין תליסר

ישועות  'כוס  י"ג) קט "ז  (תהלים כתיב דא רזא ועל תרעין, חמש ואינון ישועות, אקרון חמש ואינון לשושנה, דסחרין תקיפין

עלין  חמש על דיתבא דשושנה כגוונא יתיר, ולא אצבען חמש  על למהוי אצטריך ברכה של כוס ברכה, של כוס דא אשא',

ולהלאה  מכאן תיבין. חמש  תליתאה אלהים עד תניינא מאלהים ברכה. של כוס איהו דא ושושנה אצבען, דחמש דוגמא תקיפין,

עכ"ל. וכו', בברית ואתכליל ואתגניז דאתברי אור



לנפשך  חכמה דעה ד

הנשמות והם קודש , מדיבורי  חיות  להם ויש

הם  במעשה הדבוקים והנשמות  בלאה, המקושרים

כולל  רחל שבבחי' המעשה ענין ואמנם רחל, כנגד 

וכמ"ש  מעשה ענין  עיקר  וזהו  היחודים, עבודת 

)בבהגר"א זוה"ק על אור מנת(יהל  על דללמוד

הצדיקים  ולכן  יחודים, ליחד  מנת  על היינו  לעשות 

רחל  כי רחל, בחי' כנגד  גם הם ביחודים הדבוקים

משא"כ  יוסף , של הדרך  והוא יחודים, של הדרך היא

בחי ' כנגד  והם דוד , כנגד הם לאה בדרך  ההולכים

אל  ודברתם ענין דכל חי בזוהר  שם ומבאר דיבור .

היחודים  לקשר  צריכים היו  כי  מריבה, במי הסלע

דהיינו התיקון , כל תלוי ובזה כאחד , ורחל לאה של

כאחד , ויוסף  ודוד ורחל לאה של הדרכים ב' בחיבור

משה  יוכל מריבה מי של החטא יתקנו  וכאשר 

ישראל. לארץ להכנס

 àåä äúåìòäì êøãä  ò"éáì  úãøåé  ìçø øùàë

äéìò  íéøîåùä ïéìò 'ä ãåñá øåáéãä çë éãé  ìò

äìéì  úåöçã ãåçéä ãåñá äéìà  íéãøåéå

 íðîàå' בחי הוא באצילות רחל שבחינת אף

כאשר  אך  כנ"ל, ויחודים מעשה

של  הסוד  הוא שם הבריאה, לעולם רחל יורדת 

בזוה"ק  המבואר  לברתא מאנהא אוזיפת  אימא

הנ "ל ) חי זוהר ובביאור ע"א ב' דף  בבראשית  ,(שם

בהם  שהאריך הגדולים התורה מהסודות והוא

והוא  מקומות, בהרבה מקמארנא הגה"ק טובא

לבי"ע, שיורדת ד' אות  שהיא שהמלכות הסוד

ויחוד  דהשכיבנו  יחוד  בסוד  יחוד עמה נעשה

בפע"ח המבואר  וכפי דקרשעה"מ, (שער דחיק 

וע"ג ) ע"ב ק"ז דף  פ"ג  של â ר"ח ו ' אות  שיורד 

רחל  עם יחוד  לעשות  לבי "ע למטה המלכות 

לשם. שירדה

 äðäå' בחי עושה לבריאה אצילות  שבין הפרסה

בע"ח כמ"ש  ק"ו הדיבור, דף  פ"ב מ"ז (שער

כאחד ,ע"א) באים והפעולה המחשבה דבאצילות

וכו'. עבדיו אל המדבר כמלך הוא בבריאה משא"כ 

הוא  העיקר  בבי "ע היא כאשר  הק ' השכינה ולכן

שבבי "ע  הנמוכות הנשמות ואפי' דיבורים, בחי '

בכח  והוא דיבורים, ידי על הוא ישועתם תחילת 

שעיקר  ואפי' בלילה, לבי"ע היורד ו' אות  של היחוד

לצאת אך  יחודים, הוא באצילות  למעלה רחל

דייקא, דיבורים ידי על הוא בי"ע של מהגלות

היחודים  בחי ' הן הבחינות , ב' יש באצילות משא"כ 

סוד  וזה בלאה. שהוא הדיבור  בחי' והן  ברחל שהוא

הנמשך  הישועה שהוא אשא' ישועות  'כוס

והם  לאצילות, מבי "ע לעלות שתוכל כדי להמלכות 

גבורות הה' סוד  שהם תקיפין  עלין הה' בחי '

שבחצותהיורדות  דכלי היחוד בסוד  המלכות  אל

היורדת הנ"ל ו ' אות בחי ' ממנו  שנמשך  הלילה,

כח לבי "ע, בחי' הוא ולכן דלאה, היחוד בחי' ע"ד (והוא

מבי"ע  הנמוכות הנשמות  להעלות שיכול  הדיבור

.לאצילות )

 ÷ã àåä  åáù éìëäù 'ãá' 'éçá àåä ïúùôä ãåñ

 õøàä úà  ùéçëäì  äðëñ åá ùé ïëìå ãàî

 úåëìîä ñ" äù

äðäå הוא הטעם יחד, ופשתים צמר כלאים איסור

ופשתים  צמר ולמטה מאד, גבוה שרשם כי 

שביאר  וכמו שעטנז כלאים והם סתירה, הם

שם)האריז"ל המצוות  בטעמי קדושים פרשת (לקו"ת

נתיב  בספר  מקמארנא הגה"ק  שביאר וכפי

השלישי)מצוותיך שביל סוף  אמונה דהנה (נתיב .

ילבש ', קודש  בד 'כתונת  נאמר  ועליו בד  הוא פשתן 

משא"כ  מאד , בדקות  הוא הישות  בחי' בפשתן כי

בעביות, יותר הוא שערות  בחי ' שהוא בצמר

_________________________

על ג. אופיר' 'כתם ובפירוש ואילך, ע"ג קפ"ח  בלק חי זוהר ועי' י"ח . הקדמה הגלגולים ובשער י"ז, דף הרקיע  זוהר וע"ע 

דף  תשע "ג החכמה ובים תתל"ט , דף ל' אות  י' במעשה סיפו"מ  רמזי בביאור תשע "ד החכמה ים ועי' ג', פרק ריש אסתר מגלת

תרפ"ד. תר"פ 



תשע"ו  בראשית פר' השל"ס

שהם  דא"א שערות האחד בחינות , ב' יש  ובשערות 

שערות והב' בדא, דא מסתבכין ואינם בדקות יותר 

היטב  ועי' בדא, דא ומסתבכין  תקיפין  שהם דז "א

כאשר  ולכן  הלוי, בעבודת  ז "ל מוהרא"ס בדברי 

צריך  הפשתן  בחי ' שהוא הבדידות  למקום נכנסים

שהוא  בו  הכלול הכלי בחי' לאבד  שלא להזהר 

להבין  מאד דק וענין מאד גבוה ענין  והוא בדקות,

את מכחיש  שהוא חז"ל שאמרו הפשתן  שורש 

המלכות שה"ס ע"א הארץ ק "ט מציעא בבא (עי'

פשתן  יזרענה לא מועטות לשנים מחברו שדה דהמקבל 

וכו') הארץ את  שמכחיש .לפי

ùøåù àúìâìâå íéãåçéä  ùøåù  äàîéúñ àçåî

 ãçàë úåðéçáä éðùì  ùøåù à"ìãøå øåáéãä

 àìù à" ìãøì  äéìòá  äìåãâ  úåøéäæ êéøöå

 ãåçéä  çë ãáàì

ïéðòäå כמה בה יש הקדוש  המלכות  דהנה הוא,

יש  דהנה בפנים, וד ' באחור א' נקודות,

שורש  מו"ס ורדל"א, גלגלתא מו"ס כנגד יחודים ג'

היחודים רחל )לבחי' לבחי '(בחי' שורש וגלגלתא

לאה)הדיבור  יחד .(בחי' הבחי ' לב' שורש ורדל"א ,

מתגלה  מהרדל"א הנמשך דעתיק דעת הנה כי

היה  קין והנה הנבואה, שורש והוא דא"א בפומא

שהוא  בלאה שרשו  בינה ולעולם הבינה מספירת 

לא"א  ועולה דיבור, ומשם בחי' הגלגלתא, בבחי'

הארץ  את להכחיש שלא להזהר  צריך  אך לרדל"א.

שביאר  כמו המלכות  של הפנימי הב"ן  בחי' שהוא

הנה  כי  קדושים. בפרשת  הנ"ל המצוות בטעמי 

הבדידות סוד הוא קודש , בד  בחי ' שהוא הפשתן 

צריך  אך  דרדל"א, בבדידות  ושרשו דא"א, העליון

למקום  ונכנס לרדל"א עולה כאשר  להזהר 

שורש  שה"ס  הארץ את  יכחיש שלא הבדידות ,

קין  של הפגם היה וזה ברדל"א. הגנוזה המלכות 

הנקודה  שסתר דהיינו הארץ, את  מכחיש שהיה

בנתיב  שביאר  וכמו המלכות של הפנימית

הנ"ל. מצוותיך 

äðäã פרצוף במקום הוא משה כלת  של סוד

ט' אות בחי' שהוא המלכות  של הפנימי 

כמו המלכות  של הפנימי  הכלי  בח'י  שהוא דטצ"ץ

מקומות בהרבה מקמארנא הגה"ק  שהאריך 

ט' כנגד הוא וכו' בכ "ר דאי"ק ביתא אלפא דסוד (פירוש :

חיצון  אמצעי פנימי כלים ג' ספירה שבכל דז"א ספירות 

הם  טצ"ץ ואותיות מאיות , עשריות  אחדים בחי' שהם

פנימי  בכלי הוא ט' דאות  ונמצא דז"א, דיסוד  כלים בג '

הכלי  במקום הוא דז"א דיסוד פנימי הכלי וסוד  דיסוד,

משה) כלת בחי' שהוא דנוק' דיסוד שהקריב פנימי וקין  .

שבפנימיות רוחא ההוא להעלות רצה פשתן 

את הכחיש הוא אך ברדל"א, לשרשו  המלכות 

באופן  הרדל"א של הגמור  לכליון נכנס כי  הקרקע

המלכות, של פנימי  הכלי שורש בחי' את  שאיבד

הרדל"א. של היחוד  כח את שאיבד  דהיינו 

 ïåéìëì ñðëäì àåä úåããåáúää ø÷éòù  óà

äöåøä äðéáä êøã àåäù  ùôð úåøéñîá øåîâ

íâ  äæá ìåìëì êéøö äìòîì éøîâì ììëäì

 ãåñá éìëä ùøåù ãáàì àìå äîëçã ìåèéáä

 à" ìø ù"é

äðäã למקום הכניסה הוא ילבש  קודש בד

התבודדות טבע כמו והוא הבדידות ,

עד  לדרגא מדרגא סוף  בלי האדם את שמגביה

העולמים, כל לבורא כליון של למקום שעולה

בסוד  א"א של נפש  מסירות  לבחי ' עולה ובתחילה

לגמרי לגמרי להכלל שרוצה באופן הגלגלתא,

הגמור , הכליון ששם לרדל"א עולה ומשם למעלה,

בלקו "מ צ"ט)וכמ"ש סי' שעיקר (תנינא בזה"ל:

הוא, בשלמות  קונו  לבין בינו  והשיחה ההתבודדות

עד  יתברך , השם לפני כך  כל שיחתו כשיפרש 

שכמעט  עד  ח"ו  נשמתו שתצא מאד סמוך  שיהיה

כי בגופו קשורה נשמתו  תהיה שלא עד  ח"ו, יגוע

וכסופיו וגעגועו צערו  מעצם השערה כחוט אם

רבותינו בדברי  מבואר  וכן באמת . יתברך להשם

לב  ח')רכהזכרונם של (תענית תפלתו 'אין  שאמרו :

וכו', בכפו ' נפשו משים כן  אם אלא נשמעת אדם



לנפשך  חכמה דעה ו 

שכתב  הליקוטים ביאור  ועי' עכ "ל. כנ"ל, היינו 

שכיוון  ההתבודדות ענין שעיקר  ז "ל ראבר "נ

שרוצה  כליון של באופן  מתפלל כאשר הוא הלקו"מ

באמת צריך  וכך וכו'. למעלה לגמרי לגמרי להכלל

הארץ  את  יכחיש  זו שעבודה באופן  לא אך לעשות ,

של  בעבודה שעוסק  אפי ' כי קין , של הטעות  כמו

של  העבודה גם צריך מ"מ ורדל"א, וגלגלתא בינה

הכלי ששורש באופן  דק , יש בחי ' שהוא חכמה

סוד  וזה החכמה, דאור  הביטול ידי  על מזדכך 

ישרא"ל, אותיות  שהוא רל"א י"ש של המדרגה

הביטול  בכח מזדכך  השרשי  היש  שבחי ' דהיינו

לעלות רצה בבינה, ששרשו  קין  ואמנם דהחכמה.

זרע  בסוד הבדידות  למקום ולהכנס  הרדל"א עד

באופן  אלא הביטול בחי ' עם היה לא אך  פשתן ,

המלכות. שהיא הארץ את  שמכחיש 

 åäæåצאנו מבכורות  הוא גם הביא והבל שאה"כ

סוד  שהוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע וגו '

אדמה  עובד  היה קין  כי הוא, והענין נהורין . ש"ע

בכח  לרדל"א מיד לעלות  ורצה המלכות  שהוא

לגמרי שיכלל באופן  לבדידות ולעלות א"א,

דהיינו שאת ' תטיב 'אם הקב"ה לו ואמר למעלה,

ט' אות בחי' שהוא החכמה את  גם תכלול אם

לעלות שיוכל דהיינו  'שאת ' אז  הפנימי, הכלי  שהוא

דהיינו תטיב לא אם אך  ביותר, עליונה למעלה

לרדל"א  לעלות  ורוצה לגלגלתא מבינה שעולה

מוחא  בבחי' פוגם הוא הרי היחוד, את  ולהכחיש 

סוד  את  ויודע הט' אות  את  יש אם ורק סתימאה,

שורש  הוא כי מאד  גבוה שהוא שלמעלה הצמר

לזכות יכול אז  מזוככים, שהם באופן  הכלים בחי '

צמר  בין סתירה יש שלמטה ואף היחוד , לשלמות 

ב' ליחד  צריך  בשורש  למעלה מ"מ לפשתן ,

הבחינות.

 éë ויחודים בשמות  דבקות  שמספיק  שחושב מי

באופן  גמור, בכליון למעלה דבוק ולהיות 

המוחא  בחי ' שהם והמצוות התורה שמבטל

את מאבד  ח"ו כי  גדולה, טעות הוא סתימאה,

הדעת להמשיך לעולם צריך אלא הקדושה, התורה

שהוא  צאנו  מבכורות שהביא הבל כמו למלכות 

המשכת סוד שהוא צמר, בסוד הכבשים בחי '

להעלות הוא שההתחלה אף ולכן להמלכות . הדעת

אשא  ישועות כוס בבחי' הדיבור בכח המלכות 

לאצילות עולים כאשר  אח"כ  בבי "ע, המלכות והוא

רחל  שהם ודיבורים יחודים של העבודות  ב' צריך

היחודים  שה"ס סתימאה למוחא ולעלות ולאה,

לרדל"א  שעולה עד  הדיבורים שה"ס  ולגלגלתא

בדרך  רק  לעלות  ולא כאחד , שניהם שמיחד באופן

ונכנס  ולרדל"א לגלגלתא שעולה בלבד  הבינה

סתימאה, המוחא בחי ' שמבטל באופן גמור  לכליון 

סוף . בלי  ענינים כמה משתלשל ומזה

 àåäù  ä"éåä  íù 'éçáá íìåòì øù÷úîù é"ò

 ïåéìò  ÷éãöì øù÷úîå à"æä 'éçáå ñ" åî 'éçá

 ïé÷ ìù íâôä ï÷úð ãçàë ïåúçú ÷éãöìå

 ìòå והיה בה' יבטח אשר הגבר  'ברוך  כתיב זה

מצוותיך  בנתיב שביאר  וכמו מבטחו' הוי"ה

בחי ' שנעשה היינו  מבטחו  הוי"ה דוהיה הנ"ל

וצריך  הז "א, סוד הוא דהוי "ה הוא והענין  הוי"ה,

הוי "ה  בבחי ' שהם הצדיקים כח לאבד שלא להזהר 

היחוד  ומאבד למטה, ולא למעלה רק שעולה באופן

בגילוי פגם והוא ז "א, לבחי' התקשרות שהוא

ענין  והוא לתחתונים, ההשתלשלות סוד של אלקות 

בז "א. שפוגם או במו "ס  שפוגם

 åîëå רק ומקושר אוחז כאשר הצדיקים, בענין  כן

מהצדיקים  ולא העליונים מהצדיקים

אלקות גילוי בחי' מכחיש  הוא הרי התחתונים,

עיקר  ובאמת תחתון, הצדיק ידי על הנעשה למטה

תחתון , לצדיק עליון  צדיק  בין לקשר הוא התכלית

המדרגה  מגלה התלמיד  כי ותלמיד , רב בחי ' שהם

למעלה  רק דבוק להיות אפשר ואי למטה, הרב של

ח"ו. הקרקע את ולהכחיש  עליון  צדיק  בבחי'

åäæåכי רבינו , למשה שנתבטל במה יתרו שתיקן

והנה  הבל, גלגלול ומשה קין גלגול היה יתרו



תשע"ו  בראשית פר' ז של"ס

ימין , בכתף שרשו והבל שמאל בכתף שרשו קין

אם  ענין שהוא להבל עצמו  לבטל צריך היה וקין 

של  פנימי  הכלי שהוא ט' אות  שהוא שאת תטיב

מ"מ  נכון , שאינו  סברות  לקין שהיה ואף המלכות ,

יוכל  לא כי שאת, תטיב אם הקב"ה לו  אמר

שהוא  ט' אות בחי ' עם יתקשר עם רק  להתעלות 

בחי ' לו  שיהיה דהיינו  המלכות , פנימיות בחי '

שנקודת אדם כל אצל הוא וכך  ג"כ . הביטול

זה, על תירוצים כמה ויש קשה, דבר הוא הביטול

לעמוד  מאד  שקשה ואף  האמת, יודע האדם אך

התכלית, שזהו  לדעת צריך  מ"מ זה, זה בנסיון  ועל

כי פניך, נפלו ולמה לך  חרה למה הקב"ה לו אמר

כאשר  כי  שאת , יטיב שאם לדעת  צריך  אדם כל

'שאת ' אז  הפנימית הנקודה של לסוד  עצמו יבטל

למעלה. להתעלות שיוכל

 àåäù äèîì ãåçéä øåà úåìâì úéìëúä ø÷éò

 ãåñá ìàøùé õøàì  äùî úñéðë  ìù äâøãîä

 úàëäå øåáéãä ãçéì àåäù äáéøî éî ïå÷éú

 ãçàë  òìñä

äðäå לבן בגדי  למקום נכנס כאשר אמת הצדיק 

יש  שם העליון הלבנינות  במקום שהוא

אינו אך  קודש, שבת  בבחי' תמידי  יחוד  של נקודה

דומה  הדבר למה ומשל בחיצוניות, עדיין נתגלה

שהיה  הק' מהאר"י המעשה עפ"י צדק הצמח כתב

שהשיג  הסוד  מהו  התלמיד אותו ושאל בשב"ק  ישן

סוד  לומר שכדי  הק ' האר "י  מרן לו ואמר בשינה,

הצמח  וביאר שנה, שמונים צריך עתה שהשיג זה

דהיינו חיצונים לכלים ההשגה להוריד  דכדי  צדק 

לגמרי אחרת מדרגה הוא לבחוץ הסוד לגלות

ההשגה  עצם משא"כ  שנה, שמונים לזה שצריך 

והנה  נפלא. סוד להשיג אחד  ברגע יכולים הפנימית

ובאור  הפנימי  בזיווג משה בכלת דבוק היה משה

לו שניתן ממה גבוה יותר  הרבה והוא הפנימי ,

אמת הצדיקי  הם וכך ישראל, לכלל לגלות  רשות

לגלות כלל יכולים שאין  פנימית, בהשגה הדבוקים

מן  מעט חיצונית  בחי' באיזה רק לחוץ אותם

המעט.

ïëìå היחוד בפנימיות דבוק  שהיה אף  רבינו משה

המלואים  בימי משמש  והיה משה כלת  בסוד

המדרגה  מעין  קודש בד  בחי' שהוא לבן  בחלוק 

שימשיך  באופן  הסלע אל לדבר  צריך  היה דלעתיד ,

מדרגת ולגלות  ישראל, של 'לעיניהם' הדיבור 

כאחד , ורחל לאה מיחד  שהיה באופן  למטה היחוד

ב' וליחד המטה את לקחת גם צריך  היה ולכן

היה  לא באמת  אך בהכאה, והן  בדיבור הן  היחודים

זו, במדריגה היו  לא ישראל כלל כי  לזה, אפשרות 

ואכמ"ל. הנ"ל, מצוותיך בנתיב זה כל שביאר וכמו 

עד  לדרגא מדרגא לעלות  העבודה תכלית כל וזה

כח  להמשיך  גיסא מאידך אך דהרדל"א, הכליון 

מוחא  של המדרגה לבטל ולא למטה היחוד

לארץ  משה את  להכניס יכולים ועי "כ  סתימאה,

משיח. משה בסוד השלמה הגאולה שהוא ישראל

íé÷éãöä úøåú  úåéîéðô àåäù  íé÷ìà  çåø é"ò

 úåâøãî 'âä  ìë  ìåìëìå äìòîì  úåìòì  íéìåëé

äøå'ú é"ò ãçàë à"ìãøå àúìâìâå ñ"åî  ìù

 ãåçéä  úåîìùá íéãåç'éå äìô'ú

 äðäå י "ג שכנגד  בראשית  בריש תבות הי "ג

וט' וד ', לט' נחלקים הם הנה דיקנא תיקוני 

שערות בלתי  תיקונים וד ' שערות עם הם תיקונים

ז "ל, הגר"א שביאר  כמו  הנוק ' לבחי' מרמז שהוא

כי דז"א, דיקנא תיקוני ט' על מרמז תיקונים והט'

זה  תיקונים, הד ' בחי' לה שיש המלכות  ידי  על הנה

א"א, תיקוני  בבחי' להתכלל שיוכל להז"א גורם

לי "ג  דיליה תיקונים ט' מבחי ' לעלות דהיינו

עלים, י "ג לה שיש השושנה דהנה דא"א, תיקונים

תיקוני י "ג ששם בא"א הוא המלכות דשורש  היינו 

אלקים  לרוח לזכות  דכדי הוא והעיקר דיקנא.

של  תורות בחי ' הוא המים פני על מרחפת 

זוכים  וכאשר דאורייתא, אנפין  שהם הצדיקים

וכמ"ש  אלקים לרוח ולהתקשר  הק' תורה ללמוד 



לנפשך  חכמה דעה ח

בסיפו "מ א')רבינו מעשה הרוח,(סוף  הוא שהעיקר 

שהוא  הק ' התורה של פנימית  הנקודה שהוא והיינו

לעלות יכולים זה ידי  ועל האותיות, שבתוך הרוח

וגלגלתא  סתימאה במוחא ולהכלל למעלה למעלה

אלא  הארץ, את שמכחיש באופן  ולא ורדל"א,

ונבאו נבואה לרוח עי"כ שזוכים עד הנכון , באופן

אלקות התגלות  שהוא ובנותיכם בניכם

שבין  תבות  מהי"ג אחרונה תיבה ולכן  בתחתונים,

אלקים. 'ורוח' הוא השני  לאלקים הראשון  אלקים

äðäåתת"י טוב בחי ' הם התמידיות המצוות

התורה  כי י'חודים, ת'פלה ת 'ורה שהוא

תפלה  בחי' לאה עם המתקשר  הז"א בחי ' כמו הוא

לקשר  העבודה שלמות  והוא יחודים, בחי ' רחל ועם

ממדרגה  עולים וכך  ביחד, בחינות הג' כל עת  בכל

למו"ס  ועולים הבחי ' בכל ועוסקים למדרגה

לגמרי להכלל נפש מסירות  שהוא וגלגלתא

באופן  אך העליון , לבדידות להכנס  ורוצים למעלה,

עם  הבדידות  שמקושר  באופן שהוא 'קודש ' בד  של

זוכים  ואז 'קודש' הנקרא החכמה דאור הביטול

כל  עם והתאחדות טובות ולמדות  השלם ליחוד

שנכנסים  ולא הדור , לצדיקי וביטול ישראל נשמות 

הארץ  את  מכחישים כאשר  ח"ו  רעות  למדות  עי "כ 

העליה  גודל כפי  ואדרבה הפנימית , הנקודה שהוא

יותר , לביטול גם להכנס צריך למעלה והכליון

יראו בעין ועין  מלכותך תראינה ועיננו ועי"כ

גואל  בביאת ציון  ה' בב"א.בשוב צדק 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã,' ילבש קודש  בד  'כתונת הנה לנפשך, חכמה

שם  שברדל"א העליון הבדידות במקום כי

משא"כ  בד , בבחי' הוא והכל מאד  בדקות האותיות 

יותר  אותיות בחי' שהוא צמר  בחי ' יש יותר  למטה

בז"א  למטה אך  מסובך, אינו הוא ובא"א בעביות ,

כל  הכלים ברדל"א למעלה אך  מסובך , ממש  הוא

קין  והנה העליון . בדידות בחי' שהוא דקים כך 

מבין  הוא הנוק ', חיצוניות  ולבחי' לבינה ששייך

עיקר  הם לאה עם הזיווגים שהם הדיבורים שבחי'

עד  לדרגא מדרגא בזה לעלות  רוצה והוא התכלית

הגמורה, לבדידות  ולהכנס הרדל"א, ועד הגלגלתא

ששם  ואף הדיבור, ובחי ' הכלים בחי ' מאבד  ואז 

כלת בחי ' והוא חכמה בבחי' מאד  דקים הכלים

ששרשו המלכות של הפנימי  ב"ן  בחי ' משה

שהקודש  דהיינו שבבד, הקודש מבחי ' הוא למעלה

אך  כלים, בחי ' בדקות  בה יש החכמה, שהוא ששם

ללא  בכליון  לבדידות  ונכנס הארץ את  מכחיש קין

הוא  האמיתית ההתבודדות באמת כי  היחוד , בחי '

באופן  לא אך בלקו "מ, כמ"ש הגמור לכליון להגיע

שהוא  הפנימי  הב"ן  שמאבד הארץ את  שמכחיש 

קודש , בלי  לבד ונכנס  קודש, בחי ' היחוד נקודת

אמת לצדיקי הביטול בחי' לאבד שלא כן וכמו 

טובות. המדות  ולאבד ודור דור  שבכל

 äòã' להגיע הוא שהעיקר אף לנפשך ' חכמה

דייקא  שיהיה אך לרדל"א, הגנוזה למלכות 

ששם  ואף היחוד , בכח קודש  בד  בבחי ' חכמה עם

כך  רק כי  לראשך' כתר  'והיא מאד , דק  היחודים

את מכחיש שאין  באופן לרדל"א לעלות יכולים

עתי"ס  מאיר בשבת  כי קדשך ' שבת 'שמור הארץ,

לא  אך למעלה, למעלה הגמור  לכליון להכנס וצריך 

עם  שיהיה אלא לגמרי, האותיות  שמבטל באופן

כי יהודי , לכל וגם אמת, לצדיקי ובפרט ביטול בחי '

הביטול  ושורש שבטל, למי  רק שורה הק' השכינה

בהמדות. תלוי 

' äå רבה"ק וכמ"ש  מדה"ר  י "ג שיתעוררו יעזור 

ממילא  ויחודים בתפלות עוסקים דכאשר 

שכל  יעזור  וה' ישראל, מכלל הגזרות כל בטלים

פוגמים  הם ישראל נשמות  עם שמתחילים הגויים

וה' קדשי, הר ציון על מלכי נסכתי  ואני  במש"כ 

אמיתיים, וביחודים בתפלות לעסוק  שנזכה יעזור 

ה' בשוב יראו  בעין ועין מלכותך תראינה ועיננו 

בב"א. ברחמים צדק  גואל בביאת ציון



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח ט ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז ילך  ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú êìéå úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 êìä ïàì ––––  äùî êìéå

êìéå [à.äùîבמפרשים כן נתקשו  הקשה (וכבר

פרשתן) בריש ופירש הזוה"ק הלך, לאן

שהיו בקאצק שהיה המנהג ע"פ רמז בדרך  בזה

ואנה  אנה ולהתהלך  הלימוד באמצע לקום רגילים

להתעורר  שרצו כן שנהגו  והטעם המדרש, בבית

אהבת להבת  רשפי בהתעוררות  הלימוד באמצע

לשמה  תורה בדרגת  התורה שתהא כדי  ה', ויראת

מהבעש "ט ואתחנן [וכדאי' פר' עה"ת בעש "ט (עי'

כד כח áאות ומבעל â ואות  עת  בכל כן שיעשה (

אי ' הרי(פמ"א)התניא רצופות  שעות  שכשלומד

כוונת יעורר  הצירופים שמשתנים שעה בכל פ"א

בלימודו ומהנפה"חãהלשמה פ"ז), ד אי '(שער

התעוררות מליבו שנכבית  כשמרגיש  כן  שיעשה

הלימוד  לפני  בעצמו שעורר  ה' ולזה äיראת  ,[

את בזה שמעוררים והטיול ההליכה מועילה

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

לדבקב. אפשר אי הלימוד שבשעת  פי על אף  שמו יתברך  בו עצמו לדבק  כדי שעה בכל מעט לנוח  צריך  וכשלומד שם, זל"ק

דבקותו  יבוטל ילמוד לא ואם בה למחזיקים חיים עץ והוא נשמתו מצחצחת והתורה ללמוד צריך מקום מכל שמו יתברך בו עצמו

מקום  מכל רק  מהם גרוע  הלימוד בעת  יהיה לא כן שלו, המוחין כשנופלים וכן דבוק להיות יכול אינו השינה בעת  שכמו ויחשוב

עכל"ק . יתברך . הבורא דבקות  ורגע שעה בכל עצמו ליישב צריך 

בכל ג. עצמו ליישב שמו מהבורא בלימודו עצמו מתרחק  שלפעמים לומד הוא מי לפני עצמו ליישב צריך כשלומד שם, זל"ק

עכל"ק . שעה. ובכל עת 

היא ד . ושעה שעה בכל כי עכ"פ  ושעה שעה בכל הנ"ל זו בהכנה להתבונן לו יש  רצופות הרבה שעות וכשלומד שם, זל"ק

שבס' ושוב רצוא [בסוד למקורה חוזרת שלפניה שבשעה החיות  והמשכת התחתונים להחיות  עליונים מעולמות  אחרת המשכה

שעות  בי"ב ב"ה הוי"ה שם צירופי מי"ב אחד צירוף שולט שעה בכל כי התחתונים של טובים ומעשים התורה כל עם יצירה]

עכל"ק . וכו' כנודע  בלילה אדנ"י שם וצירופי היום

הלב ה. בטהרת שמו יתברך  קונו עם מעט להתחשב ללמוד, שיתחיל קודם עת כל עצמו להכין לאדם ראוי ולזאת שם, ז"ל

יתברך  ורצונו בדבורו הקדושה בתורה עסקו בעת ולהתדבק  להתקשר שיוכל כדי תשובה, בהרהורי מעונותיו ולהטהר ה', ביראת 

הקדש. מתורת  והנהגתו דרכו ויבין יראה ואשר פה, ובעל שבכתב בתורה הכתוב ככל ולקיים לעשות עצמו על יקבל וגם שמו.

וכן  תורה. של לאמיתה לכוין דהלכתא, אליבא שמעתא לאסוקי יתברך שיזכהו להתפלל ראוי הלכה, בדבר לעיין כשרוצה וכן

הלימוד, התחלת  קודם עליו שקיבל שמו יתברך  יראתו מלבו יכבה טרם מועט, זמן להפסיק  להאדם נתונה הרשות  הלימוד, באמצע

כו' לעליה חטים של כור לי העלה לשלוחו שאמר לאדם משל ל"א) (שבת  עוד כשרז"ל ה', ביראת  מעט עוד מחדש להתבונן

שראוי  התורה, חכמת  בתבואות העסק  אמצע  על וקאי העלית, שלא מוטב א"ל, לא, א"ל, חומטין, קב בהן לי עירבת  לו, אמר

חומטין  קב אדם מערב ר"י דברי תני הברייתא אצלו סמך ולכן בידו. תלמודו שתתקיים כדי יתברך , יראתו  בתוכו לערב כן גם

שכמו  בזה, הורונו אמנם הכא, שייטי' ומאי נזיקין בס' מקומו אשר ואונאה גזל מדיני דין והוא חושש , ואינו תבואה של בכור
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אורות שבחי' והתפילה האמונה שבסוד  המקיפים

וע"כ  סביבותיך', 'ואמונתך בסוד  המקיפים,

הלימוד  ואורותבאמצע מוחין בסוד  הוא (שהלימוד 

שיהא פנימיים) הלימוד  את  להעלות  כשרצו 

בביהמ"ד  מסתובבים היו – לשמה תורה בדרגת 

אור  את  בזה להמשיך ומתפללים ומכוונים

נהיית שבזה תורתם, לתוך  והתפילה האמונה

ב'וילך  הרמז וזהו  לשמה, תורה בדרגת התורה

הדרך  פטירתו לפני לבנ"י  ללמד  שבא משה',

באמצע  והטיול ההליכה ע"י לשמה לתורה לזכות

דיבורו באמצע משרע"ה הלך וע"כ  הלימוד,

לזכות שאפשר  בלקוה"ל מבואר  וכן לבנ"י ,

על  הלימוד  באמצע כשמתפללים לשמה לתורה

דרגת – המלכות  דרגת  שהיא שהתפילה כך ,

[לשמה  לשמה, הלימוד  שיהא מסייעת  – השכינה

בלקוה"ל [וע"ע השכינה], תיקון  לשם הל '– (יו"ד 

ב) אות  ה"ג עמלים ת"ת שתהיו חז"ל דברי  על

בדרגה  התורה שיהא העמל שהוא – בתורה

].å דלשמה 

––––  ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøäî äùòîä

 úàæî  åðøåáò ãåîéìäå

øôéñå [ á מבארדיטשוב יצחק לוי רבי  מהרה"ק

לדרך  שהתקרב שאחרי  זי "ע

להתמדתהחסידו זאת הזיק לא האם שאלוהו  ת 

הבעש"ט  לדרך שנתקרב שקודם וענה לימודו,

הלימוד  ריבוי  שמתוך כדי הרבה ללמוד הוצרך

האמיתית בדרגה מזה מקצת יהא שלכה"פ  יזכה

הפנימית לעבודה"י שנתקרב ואחר  לשמה, דתורה

וכו ' התפילה עבודת  שע"י  הזה לריבוי כבר א"צ

דלשמה, בדרגה תורתו תהא שתיכף  (והיינו זוכים

החיצוני  מהלימוד  הוא בלימוד  אצלו שנתמעט שמה

ללשמה) הכנה בתור רק  מקודם אליו נצרך ,שהיה

מקצת רק  לומדים שאנו  אצלינו  שכן שמכל וסיים

הרבה  ולהתאמץ לכוין  צריכים אנו הרי תורה

המקצת עי"ז שלכה"פ  כדי ובכוונה בכח בתפילה

האמיתית בדרגה תהא לומדים שאנו  התורה

של הגדול ריבוי של  השניה האפשרות  את לנו (שאין

אנו  ע"כ  דלשמה לדרגה לבסוף ג "כ  שמביא לימוד

בסיוע  לשמה לדרגת לבא הנ"ל לעצה ביותר צריכים

כנ "ל ) התפילה .ובכח

äîùì  äøåúì úåëæì êøãä

øôéñå [âבצעירותו הרבה שחיפש  עצמו על

לשמה לתורה לבא לזכות  (כמו דרך 

שלו  מצוה בבר זצ"ל ארלנגר רח"א הרה"צ לו שאמר

תמיד שחיפשו הצדיקים כל של  העבודה עיקר שזה

הידועים  הב"ח כדברי לשמה דתורה בענין להתעלות

ברכה"ת ) המשפיעים בהל ' מגדולי לא' מכתב ושלח ,

יסוד  בספה"ק  שילמד  לו וענה ע"ז, עצה לו שיתן 

על  שנכתב זי"ע מסלאנים הר "א מהרה"ק  העבודה

העצה  לקוה"ל בספר אח"כ שמצא עד  זה, ענין 

הלימוד )הנ"ל באמצע כך  על לה' זו(להתפלל  ועצה

הרבה. לו  הועילה

_________________________

הגם  ומתן גזל במשא משום חושש  אינו תבואה הכור כל של והקיום השימור הוא עפר שהקב כיון אמנם ואונאה, כגזל שנראה

שהוא  כיון תורה ביטול משום בזה חושש ואינו ה', ביראת מעט להתבונן מהלימוד, מועט זמן ולבטל להפסיק  האדם רשאי כן -

עכ"ל. התורה. חכמת אצלו שתתקיים הגורם

התורה ו. 'אין באהל" ימות  כי "אדם ע "ב) סג (ברכות  רז"ל שאמרו כמו גדולה ביגיעה בתורה לעמול צריך  כי שם, זל"ק 

(רש"י  בתורה עמלים שתהיו מנת  על תלכו, בחוקתי אם ג) כו, (ויקרא שכתוב וכמו עליה', עצמו שממית במי אלא מתקיימת 

שיהיה  התורה עסק לברר בשביל רק  הוא בתורה הרבה ולהתיגע  לעמול שצריכין והיגיעה העמל ועיקר דיקא, 'עמלים' שם),

עטרה  יעשם ולא ח"ו, ולקנטר להתיהר עצמו תועלת  בשביל ח "ו לימודו יהיה ולא יתברך ליוצרו רוח נחת  לעשות לשמה הלימוד

עיי"ש. עכ"ל וכו'. פ"ד) (אבות וכו' בה לחפור קרדום ולא בהם להתגדל
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ò"éæ éìàôùî  ÷"áñäå äãåáòä  ãåñéäã ïéðò

øéëæäå [ã העבודה שהיסוד  המובא מענין ג"כ 

זי "ע  משפאלי  דהסב"ק  גלגול היה

הקודם) בגלגול תורה אמר שלא מה להשלים [כמו(שבא

זל"ז ], דומה דיוקנם אף שהיה הזקנים שהעידו

תשרי)שהשבוע וכבר (ו' דיליה, רבה יו"ד הוא

זכרונות בטובות מש "כ בכ"מ באריכות (סי'כתבנו 

ה'ה) תורה את  למוהרנ"ת  אמר שרביז"ל

שהוא  הצדיקים שבין המח' של הסוד את המבארת

וכו ' אחרנין סטרין לגרש  כדי  גבוה המח'æ סוד לגבי

ממעזבוז  ומהרר "ב משפאלי מהסבא עליו שהיתה

שהכוונה  שבחיי "מ הכת"י  את ביארנו וכן זי"ע,

שיחשוב  הס"מ בו  שיטעה נפשו הסב"ק  שמסר

לבא  רביז"ל נשמת  תוכל שעי"ז כדי  מאנשיו שהוא

בו  ולהתקיים בעולם, שבא ולרדת בסיפו"מ (וכמובא

זק עם וכו')הס"מ לירד הנשמה יכולה שעתה ואמר ,ן

זצ"ל  הלפרין אלחנן  ר ' מהגה"צ ששמע ואמר 

משה' 'ויואל בעל אדמו "ר  כ"ק  לו שאמר 

לשם  במח' גבוהה הכי  שהדרגה זי "ע מסאטמער 

הראב"נ  וכ "כ רביז "ל על דהסב"ק זו  מח' היא שמים

בסוד  היתה רביז"ל על שהמח' ספרו  בהקדמת 

שהיו בחז "ל שאי ' יוסה"צ, על דהשבטים הפלוגתא

עמהם  שצירפו עד זו במח' עליונים סודות  לשבטים

שכידוע  במקו"א [וכמש"כ  וכו ', הק ' השכינה

מפראג מהר "ל נשמת  היתה עלבהסב"ק  (ונקרא

מב"ד שמו) נשמת היתה היא שמרמז שכידוע (כמו

הגוי  המלך  כן לו שאמר מה מספריו באחד ע"ע המהר"ל

על המלך  להיות הוא צריך  מזלו שלפי בכוכבים החוזה

ישראל ) הפלוגתא כל בסוד  הפלוגתא שורש  והיתה ,

עי"ז  לגרום כדי  שהוא ויוסף , דיהודה החיצונית

במלכא, מלכא דתקרובתא היחוד  זכינו אח"כ (ולא

שנתקלקל עד  זו במח' למטה הסט"א אחיזת  בזמנו ונהיה

בעוו"ה) שנהיה מה ונהיה היחוד אז נגמר ולא ,המכוון

– נאה שחוק  זה מענין שיהא רביז"ל אמר  ולעת"ל

סוד  שהוא הבר , ושור דהלויתן  השחוק היינו 

מב"ד  – משיחין  דתרין הבר)הפלוגתא ומב"י(שור

יותר ].(לויתן) ואכמ"ל זי"ע, התניא מבעל כדאי '

 úàù øúéá äéìò êøåöì  ÷éãöä úãéøé

àì [ä.àáìå úàöì ãåò ìëåà הענין פי'

מרביז"ל קצט)כמובא אות (שיחהר"ן

כבר  שהגיע פטירתו לפני עצמו  על שאמר 

בגוף  עוד  להתעלות  עוד יכול לא שכבר למדריגה

הגוף  את  להפשיט צריך צריך çוכבר היה וע"כ  ,

_________________________

כשתשמר ז. הינו דקדשה. למשכנא יתקריבו דלא אחרנין, בסטרין מצותא עבדין דצדיקיא מריבה. לשון מצה כי שם, רביז "ל זל"ק

דמותא, סטרא שהיא חמץ, מבחינת  תנצל זה ידי על דקדשה, בינה' קנה חכמה 'קנה חיצונ חכמות בו יכנס שלא חכמתך את 

סטרין  שיגרשו כדי אלא זה אין השלמים, הצדיקים בין שיש  ומריבה מצותא כל כי ותאמין, דמותא. סטרא תמן מחמצת, כדאיתא

שבין  מריבות  שומע  כשאתה ומריבה. תלונה לשון תלין" חכמים בקרב חיים תוכחת  שמעת  "אזן ט"ו) (משלי פרוש וזה אחרנין,

ישיגו  ולא ישובון, לא באיה "כל ב) (משלי נאמר זה שעל מחך, בטפי שפגמת  על תוכחה, אותך משמיעין שזה תדע, הצדיקים

שבין  מריבות  לך  נשמע היה לא מחך, נפגם היה לא אם ובודאי חכמתך , בים נעוצים חיצוניות חכמות  הינו שאת  חיים", ארחות

פגום, מקול רעה , מיראה ותשוב לה"א, מחי"ת למצה, מחמץ לחיים, ממות  שתשוב כדי בשבילך, אלא  המריבה ואין  הצדיקים,

רעם, ויתעבד בגלגלתך , יהי שלא חמץ, מבחינת מחך  את וכשתשמר טובה. לחכמה טוב, לקול טובה, ליראה פגומה מחכמה

'מי  סלה", מריבה מי על אבחנך רעם, בסתר "אענך פ "א) (תהלים פרוש  וזה שמחה". לב "ולישרי שכתוב כמו  עקמ  ויתפשט 

עכל"ק . וכו'. רעמים נעשה זה ידי על מחין. בחינת  מצה, בחינת זה מריבה'

שמלובשין ח. זמן כל אופן בשום יותר להשיג אפשר שאי כזו מדרגה על עכשו עומד הוא שכבר אמר הסתלקותו קודם שם, זל"ק

לא  מעולם חייו ימי כל כי אופן בשום אחת מדרגה על לעמוד לו אפשר אי כי גופו. להפשיט  מאד מאד שמתגעגע  ואמר בהגוף 

על  שהגיע עמד עד יותר מחפש היה כן פי על אף המעלה לתכלית אפילו שיהיה עליונה מדרגה לאיזה כשהגיע  אפלו אחת  מדרגה

בתוך  אפשר שאי גבוהה למדרגה הגיע  ולבסוף  אחר. במקום כמבואר חייו ימי כל תמיד היה וכן ויותר. יותר גבוהה למדרגה



לנפשך  חכמה דעה יב 

'לצאת יכול שיהא כדי  מהגוף  לצאת משרע"ה ג"כ

הצדיקים  זוכים פטירתם שאחרי היינו ולבא',

ד 'מטי באופן בנשמתם גבוהות בעליות להוסיף 

מטי ' ולבא')ולא למטיה,('לצאת  שיורדים ע"י  ,

לצורך  ירידה שכל יותר, למעלה שוב עי"ז ועולים

שהם  הגבוהות  הצדיקים נשמות לגבי וכדאי' עליה,

כדי לעוה"ז  למטה ויורדות קץ אין  בעליות  עולות 

אי ' עש"ק  לגבי [וכגון בנ"י  נשמות להעלות  לסייע

האריז"ל משה')מרבינו  'ישמח בכוונת  (בסידור

עמה  נשמות הרבה ועוד  משרע"ה נשמת  שיורדת

קדושת לקבל בנ"י  נשמות  לעליית לסייע כדי 

ממוה  מובא וכן הוא שב"ק], שכן  בלקוה"ל רנ"ת 

האדם  אל הצדיק שיורד הצדיק  ציון  אל כשבאים

עי"ז  מתעלה ואח"כ  וכו ' תפלתו  ולהעלות לעזרו 

אי ' וכן וכו ', חדשים ויחודים צירופים עם הצדיק

קנה)מהראב"נ סי' רביז"ל (ביאוה"ל  נשמת  לגבי

ומשם  ישראל בארץ העיקרי  למקומה שעולה

פעור  בית מול בחו "ל למקומה שוב ,èיורדת

ולהחזירם  שם, שנפלו בנ"י  נשמות משם להעלות

נשמת לגבי דה"נ מזה וילפינן  הקדושה, אל

לאר "י מטי  ולא במטי  ג"כ  ויורדת  שעולה משרע"ה

הנאמר  קבורתו ' איש  ידע 'ולא בחי' וזהו  וכו ', וחו"ל

משרע"ה  נשמת על רמז  גם שזה משרע"ה, ציון  על

עת בכל ויורדת שעולה היות  מקומה, שנעלם

מקומה. משיגים שאין  עד מטי, ולא דמטי באופן

 úàöì ãåò  ìëåà –––– àì' ì"ðä éôì  ÷åñôá èùôä

'àáìå

 íðîàå [å של החטאים מפני  רק  זה שהיה כמובן

הגאולה  זמן כשיבא אך  זכו, שלא בנ "י 

בגוף  ותתלבש תחזור משרע"ה שנשמת  נזכה

בכח  היינו  – 'לא' הפסוק  יתקיים ואז צדקינו, דמשיח

המלבוש  עולם – הגבוה עולם אל (הנקרא דהעליה

האותיות מתחלפים ששם דאלב"ם 'לא' תיבת ע"ש

וגו') ב-ם א-ל האין כידוע בחי' אל העליה בכח [וכן  ,

'אוכל  עי"ז אז  'לא'], בתיבת ג"כ  המרומז  הגמור 

נשמת שיצא – הגשמי בגוף אף ולבא', לצאת 

הגשמי בגוף  מלובש  ויבא הגבוה מהיכלו  משרע"ה

_________________________

גיטאן. אויס  העמדיל דאס  גיגערין שוין וואלט  איך  הלשון, בזו ואמר להסתלק מוכרח  היה כן ועל אופן. בשום יותר להשיג הגוף 

ע"כ. שטיין. ניט מדרגה איין אויף קען איך  ווארין

הכתוב ט. הלילה, כל חשב האחרונה, בלילה ז "ל אדמו"ר שבפטירת ז"ל, מורנ "ת  במאמר זה מכל "ונזכרתי שם, הראב"נ  ז "ל

בדעתו  עלה כך  ושאחר ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות בחידושיו אז עמדו [כפי וכו', אלקיך  ה' בית תביא אדמתך  ביכורי ראשית

ה' בית אם כי זה אין הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות הסתלקות סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר

שגם  מבואר שמזה ה', לך  יעשה בית  כי הכתוב יסובב שעליו דוד, בן ש 'ל'מ 'ה'] באותיות הנמצא מ 'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו

יתברך, הבורא כבוד למשכן ציון תהיה אשר מה כל "כי וכו', יתברך" וחכמתו אלקותו בית  בעיקר הוא בעצמו ז "ל אדמו"ר

שלמטה, ישראל בנשמות שכינתו להיות כביכול ותאותו רצונו בסיבת רק  הוא הכל, [על] כבודו וכסא ומנוחתו שכינתו וזאת

ז"ל. אדמו"ר דברי מצירופי זה כל כמבואר הבית  ראש  שהוא לכולם, והראש בהמובחר והעיקר אלקינו, בית  מעדן הגדלים

שמבאר  ז "ל מהרנ"ת ודברי מדבריו זה גם [כמבואר ונשמתו רוחו חלקי עת בכל ולמצוא לחפש מוכרח  בעצמו הצדיק גם ולאשר

היתה  לא משם יצא אשר וכל לנצח, מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע  נפשו את למסור בעצמו ז"ל אדמו"ר גם הוכרח בהם].

מדבריו  כמבואר בתמידות, לארץ בחוץ להשתקע ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא לחזור דעת  על זולת

בסיפור  מהר"ן ובחיי ו] אות  ה"ד בסעודה הנוהגים דברים ובהל' ו, אות ה"ד לסעודה נט "י הלכות הלכות , [ליקוטי הקדושים

וכו' לבד ועירו בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו אבל מקומות , ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש , נסיעתו

סופי  תהיה' קדשים' קדש ' וכו'. וכו' השעה מפני הדחיה בסיבת  זולת היתה לא פטירתו כל שגם ז "ל, מורנ "ת  מפי נשמע וכן וכו'

ובא  הקודש . במקום מקומו, ועיקר לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח משה נשמת כי מ 'ש'ה', אותיות תיבות  ישראל רץ

ע"כ. רבי". לאותיות  ריב מאותיות  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י',



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח יג ליקוטי

האחרונה  מגלות  בנ"י  את לגאול צדקינו  דמשיח

בקריאה"ת קורא להבעל מו"ר [ואמר בב"א.

האזינו שבפרשת האחרון דפסוק הקריאה שיקרא

הארץ  אל תבא – לא תיבת  בין  הפסק  של בניגון

הנ"ל]. כהכוונה והיינו  וכו',

'ø éáúë ùãçä ÷ôñäî ð"áàøî äùòîä

 õéáøåä ìàåîù

øéëæðå [æ(אגב בחו "ל (דרך רביז "ל לציון  בנוגע

הנ"ל  הראב"נ [כדברי  ובאר"י

פה  ונציין וכו'] ובאר"י בחו"ל הצדיק דנשמת 

שמואל  רבי כתבי החדש  בספר  שנמצא המעשה

זה בענין  ער)[הורביץ] שאל (עמ' אחת  פעם וז "ל,

ישראל, לארץ יסע אם אברהם לר ' מאנ"ש  אחד

לו, שהסכים לחבב ובודאי  מאוד מרבה היה הוא (כי

איש ושכל  וכו' ישראל  לארץ יסעו שאנ"ש ישראל, ארץ

ישראל ) לארץ יסע כיצד ישראל האיש, זה לו והשיב ,

מרבנו, ומסתלקים מען נוסעים פארט אזוי (וויא

רעבין) פין ל אוועק  ואמר ז "ל אברהם ר ' אנה אם , ו,

כאילו אצלך נחשב ישראל לארץ נוסע כשאתה

תסע אל באמת מרבנו מסתלק דיא הנך  אז (אויב

רעבין  פין אוועק פארסטו ישראל ארץ קיין פארסט

פארין) ניט טאקי לארץ זאלסטו נוסע כשאני אצל כי ,

לרבנו נוסע אני  ישראלישראל ארץ קיין פאר איך  (אז

רעבין) צום איך בארץ פאר עיקר  הוא הצדיק [כי ,

בפרוש רבנו שאמר וכמו  נסיעתו ישראל, (חיי"מ

ו') אות ישראל,לנאווריטש  בארץ רק הוא מקומי 

לדבר  עוד  ויש  וכו'. בברסלב רועה אני עתה ולעת

עכ "ל. ישראל]. ארץ מענין אברהם מר' הרבה

 ïåéö 'éçáå è"èîå ì"àéøåðã íééìëùä 'á

 é"øàáùå  ì"åçáù ì"æéáø

óéñåðå [ç רביז"ל לדברי  זאת שהסמיך  מה

ליקו"מ) שבסו"ס שיש (בהוספות

נוריא"ל  מלאך  שע"י שכל – שכליים ב' לצדיק

הצדיק  שעולה הנשמות, עליית של השכל שהוא

ושכל  'רצוא', של באופן  למעלה בנ"י  נשמות  עם

שהוא  – מט"ט המלאך  שע"י השכל הוא השני

התורה  התחדשות  את הצדיק בה שממשיך  השכל

הצדיק  של 'ושוב' בחי' והוא למטה, ומורידה

רביז"ל é (עיי"ש של הציון של הבחי' ב' וזהו  ,(

נשמות שם שבוערות איך  בחוש  שרואים שבחו"ל

_________________________

כל י. לוקח  והצדיק רצון איזהו לו יש  ואחד אחד כל הדור לחכם הבאים אדם בני אלו שכל רצון בחי' זה ונפש שם, זל"ק

עם  הנפשות  בחזרת  ושוב הנפשות בעליות  רצוא ושוב רצוא והחיות בבחי' מבטחה עוז ויורד ואח "כ עמהם ועולה הרצונות

שהוא  משיח  דאיהו מ 'ש'ה' בשם רשים דאיהו ה'פנים ש'ר מ'ט"ט  דא ושוב נוריאל דא רצוא בזוהר שמובא וזה התורה התגלות

ושוב  הנפש שהוא רצון דא רצוא וזהב כסף  אלילי משכך  שהוא משה גי' ש'כ'כ'ה' וזה החמימות  נשתכך  ידו שעל אפינו רוח 

אבל  וראה הבט  לכאורה כפול והלשון וראה משמים הבט  נא שוב צבאות  אלקים הכתוב פי' וזהו התורה שמקבל משה דא

הנראה  הדבר ונצטייר לעינים ההכאה מחמת הראות  הכח  וחוזר הנראה בדבר מכה  הראות שכח מחמת  הראיה עיקר כי דע 

ואז  רחוק  הוא הנראה כשהדבר אבל העינים לתוך  הדבר את  מביא הראות כי הנראה הדבר את רואים העינים ואז בעינים

לעינים  הראות חוזר אין ועי"ז  הדבר על בהכאה מגיע  ואין ונעכר האויר בתוך  נתפזר הנראה להדבר הראות  כח שיגיע  קודם

ישיב  עלינו משמים שמביט ההבטה שישיב משמים הבט  נא שוב וזה ההכאה מחמת  הראות  עיקר כי רואים העינים אין ואז 

החיים  שהיא התורה היינו ושוב רצוא והחיות בחי' וזה הבטה השבת ע"י הראיה כי וראה ואז  לעיניו הראות  ישיב ההכאה ע "י

כמראה  הם העינים כי בעינים ונצטייר לעינים ונחזר הנראה בדבר הראות הכאת בבחי' ושוב לתתא מעילא הבטה בבחי' רצוא

בראשית  נקראת שהתורה וזה עין ובת  דעינא גווני תלת שהם ט'נ'ת 'א' היא והתורה כנגדם שעו דבר כל בהם שנתראה לטושה

תורה  מביא כשחכם נמצא עין בת  תמן דעינא גווני תלת הם שהאבות אבותם בית ראשי אלה ראשי בת, תמן ראשי תמן

קרובים  שאנחנו נמצא התורה אל קרובים שאנחנו וע "י כנ"ל עלינו השי"ת השגחת  של הראות  כח  שמביא נמצא לעיל כמובא

אומות  אבל כביכול הצובאות כמראות שהם בעיניו אנחנו ונצטיירים ונתראים לעיניו נחזר הראות  כח ועי"ז  הראות כח  אל



לנפשך  חכמה דעה יד

למעלה, העולה קודש אש של באופן להש "י  ישראל

השכל  דרצוא, השכל 'נוריאל' של השכל בחי' וזה

אש של באופן נשמות ואח"כ (נור-אל )דהעלאת  ,

שחוזרות 'ושוב' בחי' זהו לאר"י בנ"י כשחוזרים

רביז "ל של העיקרי  למקום במקום ויורדות  (שהוא

לעיל ) הראב"נ כלשון רב"י בחי' ובאר"י – ,הקודש

התחדשות איתה ומגלים ממשיכים זו  ובירידה

למטה מט"ט)בתורה מלאך  ע"י(ע"י שיוכלו 

התורה  בקיום להתחדש התורה התחדשות 

רביז"ל שאמר  מה וידוע כראוי, (חיי"מ והמצוות 

רנב) עבודתאות היא העבודה עיקר שאצלו  ע"ע

להוריד àéה'ושוב' רביז"ל אצל העיקר  שזה ,

שכנ"ל  למטה, בפועל התורה התגלות ולהמשיך 

של  העיקרי  למקום לאר"י החזרה ע"י  זאת  נהיה

הגילוי את להמשיך  עי "ז  שמכוונים באופן רביז"ל

בלימוד  התחדשות  ולתוך כלים בתוך רביז"ל של

התורה"ק . ובקיום

íù  åøá÷ðù íå÷îá ïîèäì  ì"æéáø äöøù ãåñä

ä"ã÷ò íéâåøää  ìë

øéëæðå [ è רצה שרביז"ל בר"ה שדיבר מה עוד 

שם  שהיה במקום באומאן ליטמן 

בסוד  שזה וביאר ה', קידוש על הגדולות ההריגות

חוצות', כל בראש  קדש אבני  (שנהרגו ד 'תשתפכנה

בסוד נמשלו שהם ישראל בני נפשות  חוצות כל  בראש 

קודש ) שכשבר האבני שבזה הסוד  פנימיות  וביאר  ,

גדולה  לעליה זוכה הרי  ה' קידוש  על נהרג ישראל

במחיצתן)ביותר  לעמוד יכולה בריה כל שאין ,(כדאי'

שורש  ששם השרשים כל לשרש שעולה היינו 

מאותיות הם ישראל שנשמות ישראל, נשמות 

בעולם  ביותר העליון במקום שנארגו התורה

התורה)המלבוש אותיות  אריגת שורש  וע"כ (ששם ,

ה' קידוש  על הרוגים ריבוי  שם שקבורים במקום

לשורש  ביותר הגדולה לעליה מסוגל זה מקום הרי

ביותר . העליון  כתר  – המלבוש  לעולם –

_________________________

לעיניו  הראות נחזר שאין נמצא בהכאה אליהם מגיע אין והשגחתו מהשגחה רחוקים הם מהתורה רחוקים שהם מחמת  העולם

הכאה  מחמת  הראות  השבת כי שוב בבחי' ואין רצוא בבחי' הראות בחצי האומות על השגחתו נמצא בעיניו נצטיירים ואין

[ל  עלמא מצטרך  הוי כד יונה דר' מעשה בתענית שמביא וזה רחוק על ולא קרוב דבר על אלא  אינו היינו והכאה מיטרא]

בחי' זה רי"ו קרירות  זה עב ריו עב בחי' זה עיבור עבורא בזוזי ואייתי איזיל אמר הוי לקחי כמטר יערוף כ"ש  לתורה

היינו  צניעא באתרא עמיקא באתרא קאי והוי כנ"ל ממון תאוות לשכך  דאזיל היינו ממון תאוות בחי' זה בזוזי כידוע חמימות

יומם  כ"ש יום אור הוא וחסד הצל מן עמוקה חמה כמראה חסד בחי' שהוא עמיקא לאתרא זכה ממון תאוות ששיכך  ע "י

ואת  כ"ש  השכל שהוא המקדש בית  שהוא צניעא אתרא וזה כנ"ל שכל לבחי' הבית  לבנין זכה החסד וע"י חסדו ה' יצוה

מכונים  הם הנפשות וכלליות חכם נפשות לוקח כנ "ל אותם להעלות הנפשות לקיחת בחי' זה שקא מיכסא והוי חכמה צנועים

בבחי' כנ"ל לתתא תורה שהמשיך  מטרא אתי ועי"ז  נפשך בצחצחות והשביע בבחי' דנחלא משקיא מתעדנים הם כי שק  בשם

עכל"ק . וכו'. מבטחה עוז  ויורד

בעבודת יא. כי כלומר, השוב. בחינת היא אצלו והיגיעה העבודה ועקר אצלו, עבודה שום אינו הרצוא שאצלו אמר, שם, ז "ל

לפעמים  מתעורר אדם כל כי שבפחותים, הפחות  אצל אפלו  אדם, כל אצל היא הבחינה וזאת ושוב", "רצוא בחינת  יש  השם

היא  הבחינה וזאת  גדול, בהתלהבות  דבורים איזה ואומר מאד לבו מתלהב שלפעמים התפלה, בשעת  בפרט  יתברך, לעבודתו

עקר  אדם בני רוב ואצל ושוב. בחינת וזה הרשימו, רק  לו נשאר ולא וההתלהבות , ההתעוררות נפסק כך ואחר רצוא, בחינת 

טבעו, זה כי אצלו, קל הוא השוב אבל וכו', לעבודתו ויתעורר לבו שירוץ דהינו רצוא, לבחינת  שיזכה הוא והיגיעה העבודה

היא  שלו היגיעה ועקר בטבעו, הרצוא זה ומחמת לגמרי, גופו ובטל שבר שכבר מחמת  להפך , הוא לברכה זכרונו אצלו אבל

עתו, בלא יסתלק ושלום חס לאו , אם כי לחיות, צריך  שהוא זמן כל כן, גם השוב שיהיה בהכרח  הוא באמת כי ושוב, בחינת 

עכל"ק . ושוב. רצוא שיהיה בהכרח כן ועל



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח טו ליקוטי

 úàìòä –––– ô"ëäåé ãò  ä"øî  úåëìîä ïéðá ïéðò

íìåòá ïåéìòä íùøùì  úåìåôðä úåéúåà

ùåáìîä

ïéðòå [é'שא ר "ה, של לנסירה ג"כ קשור זה

הנסירה  בענין  הנרמזים מהענינים

שנפלו עד ופירודם האותיות נסירת  ענין הוא

להעלות עוסקים יוהכ"פ  עד  ומר"ה למטה,

לשרשם  ולהעלותם וננסרו  שנשברו האותיות 

שאומרים  וז "ס המלכות, מדת את בהם ולבנות 

על  לרמז  – דא"ב האותיות סדר  על ביוהכ "פ הוידוי 

למטה, האותיות  והפילו פגמו  העבירות  שכל זה,

ונפלו שנשברו האותיות ומעלים חוזרים הוידוי וע"י

לקו "מ [עיין  העליון ד )לשרשם סי' מענין (קמא

בעולם áéזה  לשרשם שוב להעלותם היינו  ,[

התורה)המלבוש  אותיות  כל  שורש  וז "ס (ששם ,

על  לרמז הוידוי  בשעת לבן  בגדי  הכה"ג לבישת 

לבנה  הטלית  על מרמז  לבן  [דבגדי הנ"ל ענין 

הש "י  בה כדאי '(כביכול )שנתטעף העולם כשברא

עולם  שז "ס כשלמה, אור  עוטה עה"פ  בחז"ל

הנ"ל]. המלבוש 

øéëæðå שהרש "ש שביאר  – שבר "ה מדבריו עוד 

ר"ה עבודת כל את כלמייסד את  (וכן

בכלל ) המוחין ,עבודה"י שרשי  של גבוה במקום

שם  שאין מקום הג"ר , מקום – הראש מקום שהוא

בפשטות שלכאו ' והיינו השבירה, ענין  את  כ"כ 

וכדאי ' לעבודתינו, שייך  הג"ר  של זה מקום אין הרי

תפילין  על מברכים ספרד בני  אין  שע"כ מהאריז"ל

כזה גבוה במקום שהממשכה היות ראש, (שלשל

תש"ר) של אך המקיפים עבודתינו , ע"י שייך אין  ,

אשכ  בני שעושים מ"מ והיינו תש "ר, על מברכים נז 

שנעשים  העליונים הדברים אל אף  מרכבה עצמינו

מבשלוחו יותר בו מצוה בבחי' ידינו , על שלא

מוהרנ"ת בזה ו)שמבאר  אות ה"ד שלוחין הל ' (חו"מ

אל  מרכבה להיות  לזכות האדם שעל שהכוונה

לעשות הש "י  של שליח רק  שאינו שנחשב עד הש"י

את ודרכו  בו עשה שהקב"ה אלא המצוות ,

מרכבה  עצמו לעשות  זכה שהוא שהיות המצוות ,

שהקב"ה  נחשב שעושה מצוה כל הרי השכינה אל

שאפי ' מובן  הרי  זה ובאופן  המצוה, את  דרכו  עושה

ידינו  על באמת נעשים שאין  עליונים (כמו דברים

כנ "ל ) בתש "ר המקיפים לברך המשכת אפשר  בכ "ז

התיקון  אל מרכבה עצמינו אנו שעושים עליהם

כל  את  סידר ג"כ שהרש "ש מובן ובזה העליון,

המוחין , שרשי  של גבוה במקום העבודה כוונת

לפעול  עצמינו  מצד  כוחינו מגיע אין  שבאמת  שאף 

אלא  מ"ן להעלות בכוחנו [שאין מ"ן  עליית שם

_________________________

עבירה יב. וכל עצמותם" על חקוקה עונותם "ותהי ל"ב) (יחזקאל שכתוב כמו עצמותיו, על הם אדם של ועוונותיו שם, זל"ק

הזה  הלאו של הדבור בחינת מכניס  זה ידי ועל עצמותיו על רע צרוף  נחקק אזי עבירה, איזה וכשעבר אותיות, צרוף  לה יש 

להם  ונותן העכו"ם, בתוך אותה מכניס  הוא לדור, אחד דבר בחינת  שהוא מלכות , בחינת  שמכניס הינו הטמאה בתוך  שעבר

(שמות  לך  יהיה לא הלאו של דבור על עבר אם למשל, ונחקקממשלה רע , צרוף ובונה הדבור, של הטוב הצרוף  מחריב אזי כ')

ועל  רעה" רשע "תמותת  ל"ד) (תהלים וכתיב אלה", הטו "עונותיכם ה) (ירמיהו שכתוב כמו בו ונוקם עצמותיו, על הזה הצרוף 

שכתוב  כמו מעצמותיו, יוצא הדבור כי הודוי של הדבור מהם ונעשה עליהם, החקוקים האותיות מעצמותיו יוצא דברים ודוי ידי

לברכה  זכרונם חכמינו שאמרו דקדשהוזה מלכות מהם ובונה הרע , והצרוף  הבנין ומחריב תאמרנה" עצמתי "כל ל"ה) (שם

שבקש  יהודה" קול ה' "שמע  משה שאמר עד מגלגלין יהודה של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהלכו בשעה ע"ב) ז  (סוטה

עונותם  "ותהי שם על מגלגלין, היו עצמותיו דוקא וזה ליה הוי וכן שהתודה, הודוי ליהודה שיזכר הוא, ברוך  מהקדוש  משה

על  נתתקן מלכות  שבחינת רמז , מלכות, בחינת  זה ויהודה לדוכתיה חד כל ועלו נתתקנו, הודוי ידי ועל עצמותם", על חקוקה

הוא  חכם תלמיד וכל חכם, תלמיד לפני הודוי שיהיה צריך, כן כי הודוי, משה שזכר משה, ידי על נעשה וזה דברים, ודוי ידי

משה, לפני עכשו התודה כאלו נעשה הודוי, משה שזכר ובזה ע"ב), ק"א (שבת  קאמרת' שפיר 'משה שאמרו כמו משה, בחינת 

עכל"ק . וכו'. עצמותיו על שנחקק הרע הצרוף ונחרב מלכות , בחינת  נתתקן זה ידי ועל



לנפשך  חכמה דעה טז 

מזה  למעלה ולא משם, נשמותינו  ששורש – לזו"ן

עצמינו עושים אנו  דהג"ר), העליונות בספי '

העליונים לתיקונים לא מרכבה שבאמת לאלו (אף

הש"י  אותם שעושה נחשב יהא שבכ"ז ידינו על נפעלים

כנ "ל ) ידינו .על

íå÷îá  íãå÷î ï÷úì –––– úåòé÷úä  úåãåñî 'à

äøéáùä ìòîù

ìëå [àéר "ה טובים)עבודת  הימים להרש "ש (וכל

מקום  אין  ששם דעובי  בפרצוף הוא

השבירה  שמעל הגבוה בשורש ומתקנים השבירה,

במקום  למטה לתקן  אח"כ יורדים זה ומכח

שתוקעים  דהתקיעות , מסודות א' ג"כ וזה השבירה,

העובי  בסוד  ראשונה הכלל )תקיעה אין (ובסוד  ששם

שבבחי ' אוא"ס עד א' בתקיעה ועולים שבירה,

ותרועה  לשברים יורדים ואח"כ הגמור , היחוד

שזה  שבירה, יש  ששם האורך  ובסוד  הפרט שבסוד 

לתקיעה  עולים ושוב היחוד, אל קישוט להוסיף כדי 

מתוך  המתגלה היחוד אל שחוזרים היינו אחרונה,

היחוד  אל קישוט תוספת שהוא (כדברי הפירוד

האחדות הוא הש"י לפני החביבות שעיקר רביז"ל

המשתנות ) פעולות מתוך היוצאת .הפשוט

ò"éæ íìåñä ìòá ø" åîãà ö"àé - ô"ëäåé

øáéã [ áé מהרי "ל הרה"ק  של היא"צ מענין

בע  דיליה אשלג שהילולא הסולם ל

ספי ' של היו "ט הוא שיוהכ "פ בזה ואמר ביוהכ"פ ,

ביותר  הגבוהה אריך,הבינה - לכתר העולה (בינה

בתו"ח) כדאי' דא"ק לבינה גבוה שאף ויותר [היינו ,

מהאריז"ל  כדאי ' הבינה לספי ' קשור טוב יום שכל

ע"א) עז דף  היו "ט (שעה"כ  הוא יוהכ "פ מ"מ ,

וע"כ  ביותר ], הגבוהה הבינה דרגת  בו שמתגלה

בבחי ' ג"כ שענינו  הסולם בעל של היא"צ הוא

לאור  וכלים לבושים [שעשה ביותר הגבוה הבינה

ספי ' בחי ' שזהו האריז "ל רבינו  של החכמה גילוי 

החכמה, לאור  כלים עשיית – נתן הבינה (וכן

שפת של בשפה הקבלה ללשונות  חדשים ושמות לבושים

כדלהלן) ],הבינה

 úøåúá íðùéù íèéùåãéçäå úå÷îòä ïééðò

íìåñä  ìòá

'àå [âéתורת שכל לו  שנראה אמר  התלמידים

הרצון  ענין  על מיוסדת הסולם בעל

להשפיע והרצון  כללקבל את בארוכה מבאר (שעפ"ז

לקבל הרצון שיהא לתקן שצריך והתיקון השבירה ענין

הש"י  אצל שהיה כמו להשפיע ע"מ לקבל  – הראוי באופן

בזה) עמוקים ביאורים ריבוי ועוד  כמווכו', שזה וענה ,

ילד  בהיותו  שליט"א הגרח"ק אצל שהיה המעשה

כל  את כבר  שיודע זצ"ל החזו "א לדודו שאמר קטן 

מקום  ובכל ב' א' אותיות  כל את  כבר  ידע כי  הש"ס ,

אות כל על לענות  יודע ויבחנוהו שישאלוהו בש"ס 

ורצון  לקבל דרצון  ענין  וה"נ היא, אות  איזו 

א'-ב' בבחי ' רק הוא הסולם בעל בתורת להשפיע

עמוקה  היא תורתו  גילוי עצם אך תורתו , של

האריז"ל  תורת  כל את שמבאר ים מיני ורחבה

דברים  וישנם כנ"ל, נפלאים וכלים בלבושים

ובתורת ענינם גודל מבינים אין האריז"ל שבדברי

בעמקות חדשים גילויים בהם נפתחו  הסולם בעל

דא"ק  הב' הצמצום ענין  את נקט ולדוגמא עצומה,

בעל  שבתורת  האריז "ל רבינו  בדברי המוזכר 

את לבאר  עצומה עמקות  זה בענין  יש הרי  הסולם

הזכיר  וכן  מחודש , באופן עפ"ז  הקבלה תורת  כל

נוסף ) שכתב (נמשל  ואמצע ושמאל דימין ענין את 

מהלכים צ"א הסולם גודל (!)בעל וחזינן זה, בענין

הנפלאים  והכלים והביאורים והחידושים העמקות 

ואורות חכמת את בהם והלביש הסולם בעל שגילה

האריז "ל. דרבינו 

åëøãá êìéì ùé  åúøåúá  äðáäå  äâùä ìá÷ì

øîàå [ãé ההשגה לקבל לזכות שהרוצה

ב  בתורת  הסולם וההבנה על

כנ "ל הבינה ספי' בבחי' ועמוקה רחבה היא (שכנ "ל 



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח יז ליקוטי

התפשטותה  לגודל  הנהר רחובות  שנקראת

תורה והתרחבותה) ללמוד שיעמול הראוי מן  הרי 

עניני עם מהשייכות עצמו ולנתק לשמה,

בעל  של ועבודתו  לימודו דרך היתה שכן הגשמיות,

ברציפות תורה שלמים לילות  לומד  שהיה הסולם

תורה  של הכוונות  לפניו מונח והיה ובעמידה

שהעיד  כמו  הרמח"ל] רבינו של הגן  [יחוד לשמה

ללא  במסי"נ ימיו כל הש"י את  לעבוד  שמוכן  ע"ע

תורה  של זו גבוהה ובדרגה וכו ', אור  קבלת  שום

ספריו כל את  כתב עוה"ז  עניני  מכל וניתוק לשמה

הצדיק )הק ' תורת להשגת  זוכה הצדיק בדרכי .(וההולך

ìòáå  ù"ùøä é" ò  ì"æéøàä åðéáø  úøåú øîâ

ò"éæ íìåñä

òåãéå [ åè שזכה ע"ע הסולם בעל שהעיד מה

האריז"ל  רבינו  דנשמת  ,âé לעיבור

שאי"ז  שביאר הצדיקים, מא' מו "ר  בזה ושמע

הוא  הרש "ש שרבינו  מהמקובלים להידוע סתירה

האריז"ל  רבינו לתורת  והמבאר והיינוãéהממשיך  ,

איך  האריז"ל דכתבי  הגמר הוא הרש"ש  דרבינו

השמות בכוונות  האריז"ל כתבי כל את לסדר

בא  הסולם בעל רבינו ואילו  ובמצוות , שבתפילות

פעולת בדרכי בלבושים הכל להוריד לגמור 

עבודת בכללות  [שזהו  ה' בעבודת הנפש ועבודת

הקבלה  תורת  את  המפרשת החסידות  תורת וגילוי

אלא  הש"י, בעבודת הנפש  עבודת בדרכי

ובבחי ' שרשים בבחי' יותר הוא החסידות שבתורת 

ארוך  בביאור  הוא הסולם בעל ובתורת כללות ,

ופרטי בפרטות האריז"ל תורת כל על ומורחב

תורת בין  החילוק וכעין  בדוגמת  והוא פרטות,

דרבינו הקבלה לתורת הרמ"ק  דרבינו  הקבלה

עבודה"י האריז "ל הוא הכללי החסידות  (שגילוי

כמובא  וכו' דהרמ"ק הקבלה לדרך  ביותר המתאימה

מח  דף  הי"ד מפיאסעצנא (מהרה"ק השערים במבוא

החרסונית ) מהגניזה קדושים במכתבים כן שראה ע"ב,

וכו']. הרמ"ק לרבינו קשור הק ' שהבעש"ט

åáø úøåúá  ç" åúä  úâùä  ìò  íìåñä  ìòá éøáã

 ùéå [æèלגבי שכותב הסולם מבעל מכתב

שום  זכו  שלא הרש "ש דרבינו הגילוי

מתלמי רבינוא' מלבד  דבריו , את להבין  הרש "ש די 

רבו דעת  לסוף  שירד  היחיד והוא חכם התורת

עשה  חכם התורת  שבעל מו "ר  ביאר  [ובמקו "א

הרש "ש  בתורת  פרטים ופרטי פרטים ריבוי

דבינה בינה קץ)שבבחי' אין עד  ריבוי של  (באופן

קץ  אין עד הפרטים של הפירוט שע"י אופן  שיש

גם  וחזינן הפשוט], החכמה לאור  שוב עולים

המשך  הסולם בעל היות על רמז  זה ממכתב

וכנ"ל. הרש"ש  דרבינו

_________________________

ז"ל יג . האר"י שיטת  שיבין מי הזה, היום עד ז"ל האר"י מזמן היה לא שעדיין נאמנה, "ותדע  וז "ל, 'הסולם' לספר במבוא נדפס

גם  שנשגב עליון, ברצון אלא הטובים, מעשי מפני לא ז"ל, האר"י נשמת  לעיבור זכיתי ית ', עליון ברצון והנה וכו' שורשו על

מפני  זה בענין להאריך אוכל ולא היום, עד פטירתו מעם אדם בה זכה שלא זו, נפלאה לנשמה אנכי נבחרתי למה עצמי, ממני

ע"כ. תרפ"ז ). משנת  במכתב זי"ע  הסולם בעל (מרן בנפלאות". לדבר בזה דרכי שאין

הוא,יד. ידוע ל"ז ) (דף וזבולון יששכר מס ' הביא זלה"ה הרש"ש  רבינו בשבחי כ') עמוד זצ"ל קצין (להר"י הגן עץ פרי בס'

שוב  אבוא תזכו אם ואמ"ל ז "ל הכהן יצחק הרב תלמידו אצלו היה פטירתו דבשעת  האריז "ל, רבינו ניצוץ הוא הרש "ש רבינו

(לר' ומשה אהרן תולדות  בס' וכ"כ ע"כ. וכו' שלום רב הוא כי בבירור שידעו בדבר ספק  ואין הקבלה אתכם ללמד ואחזור

שהבטיח  מה לקיים האריז "ל רבינו בגלגול בא הוא ז "ל הרש"ש  שרבנו ע"ד) ט ' דף יצחק  אפר בקונטרס זי"ע  פרירא אהרן

האריז"ל  רבינו שהבטיח  ההבטחה כי ע"ב) דצ"ו תצוה (פ' חיים תוכחת בס ' ז "ל פלאג"י מהר"ח רבינו וכ"כ עכת"ד. לתלמידיו

כי אחרת  פעם אליכם אבוא תזכו שאם הטבילה בתוך  טובל כשהיה שלום לתלמידיו רבי רבינו בגלגול האריז "ל הרב להם בא

ע"כ. זיע"א. שרעבי
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 úøåúä  åðéáø  ìò é÷éðåìàñ ø÷éòá íëçä ãôñä

íëç

øôéñå [æéסאלאניקי מעיר הרבנים שאחד

את שובה שבת בדרשת הספיד

כמה  אצל היום עד מנהג ישנו [שכן חכם, התורת

ישראל הלוי מגדולי השבט בעל  מרן מנהג  היה (וכן

ביוהכ "פזצ"ל ) נדרי)להספיד כל  את(בדרשת

לעורר  כדי  שנה, באותה שנסתלקו  הצדיקים

שובה], בשבת חכם אותו  נהג כן ומסתמא זכותם,

הרש "ש  תלמידי גדול באמת שהיה עליו ואמר 

בזה  שליקטנו כמו המקובלים כל  כן שכתבו (כידוע

מקום במקו"א) הממלא להיות צריך  היה והוא ,

הרש"ש , רבינו אחרי  א-ל בית ישיבת  וראש

א-ל  בית מנהג מחמת  הוא כן , נהיה שלא והטעם

העמוד , לפני התפילות  כל מתפלל הישיבה שראש

יכול  היה לא בגופו חלוש  להיותו  חכם והתורת 

ע"כ  שבישיבה, הנץ בתפילת  תמיד להתפלל

שיהיה  אלגאזי המהרי"ט את  תמורתו ליקח הוכרחו

שלבעל  בזה הפנימי והביאור  הישיבה, ראש 

וכשהוא  הציבור  עם שייכות  שתהא צריך תפילה

הש "ץ להיות יכול לא גבוה תלמידי מדאי שרוב (וכמו

ש"ץ) בעצמם היו לא הק' רבינובעש "ט ואמנם ,

בסוד  שזהו  אלא הש "ץ היה לפעמים הבעש"ט

בבת ולמטה למעלה להיות  שיכול א"ק , – הכתר

האצי ' עולם שבסוד גבוה צדיק  שסתם והיינו  אחת ,

המבדיל  מסך  ויש מבי "ע נפרד האצי ' עולם הרי

כשהצדיק  אך ש "ץ, להיות לו קשה וע"כ ביניהם

מלובש  בי"ע הרי א"ק, – הכתר  אל מרכבה נהיה

כנ"ל. ולמטה למעלה  ונמצא א"ק , רגלי  על

 úîåòì íìåñä  ìòá ìù  äôùäå ïåùìä øåàéá

 ã"áç  úøåúáù ïåùìä

øàéá [çé בעל השגת דרך כללות  את  בקצרה

לשון  הקבלה לכל שנתן  הסולם,

חדשה, שפה – כדלהלן)חדשה והשפעה קבלה ,(של

ובחב"ד  השגה, של נוספת דרך היא שפה וכל

הביטול, דרכי של בשפה הקבלה כל את פירשו 

וישסו"ת וז "א מלכות של הפרצופים שה' היינו 

בדרכי(חכמה)"אואו(בינה) השגות הם כולם וכו'

ביטל  בבחי' היא המלכות שדרך להשי"ת, הביטול

דרך  הוא הז"א ודרך עומ"ש, בקבלת להש"י

הבינה  ודרך  טבעית , ויראה באהבה להש "י  הביטול

ודרך  באלקות, ביגיעה בהתבוננת  ביטול דרך היא

היא  הכתר ודרך במנוחה, הביטל דרך  היא החכמה

אלקות  בעצם אריךהביטול בחי' במסי"נ (ביטול 

שבכתר) עתיק בחי' ה' על בעונג וביטול וכל שבכתר, ,

שפת של השפה בבחי ' הוא דביטול זו שפה

–החכמה. חכמה הביטול , בחי' הוא – החכמה (שענין

כן  שקיבל  בהגה"ה בתניא וכמובא מ"ה, כ "ח אותיות

בספי' אלא מתגלה אוא"ס שאין זי"ע המגיד  מרבו

הביטול ) ענין שהוא .החכמה

ìòáå בינה של שפה הקבלה לכל נתן  הסולם

היא  ביוהכ"פ הוא שלו שהיא"צ לעיל  (וכמש"כ

הבינה) של העליונה דהשפעה הדרגה שפה שהיא

הענין  קצת  וביאר  ענין וקבלה, ביאור השלים (וכן

מבואר  שאינו הסולם בעל תורת  ע"פ ועתיק  אריך 

בדבריו) .להדיא

ìá÷ì î" ò ìá÷î –––– äøéáùá úåëìîä 'éôñ

 äðäù [èé בעל לביאור המלכות דספי ' בחי'

הדרגה  על מקודם מרמז  הסולם

פירוד  של ובבחי ' בשבירה נמצאת שהמלכות  איך 

ספי'מאלקות  ויוצאת בגלותא ששכינתא (וכידוע

של והפירוד  השבירה לתוך האצי' מעולם המלכות 

הבי"ע) על עולמות  זאת מרמז התחתון  ובאדם ,

בבחי ' נמצא שאז בעבודה"י שמתחיל לפני  האדם

ב'רצון  רק נמצא כולו  שכל היות  מהשי "ת, הפירוד

בתענוג  רק  שחפץ לקבל', מנת על 'מקבל לקבל',

רוח  נחת לעשות בעבודה"י  כלל חפץ ואינו עצמו 

מהש"י בפירוד הוא ואז ההיפךלקונו , במצב (שהוא

המגושם  האדם ואילו ולהטיב, להשפיע רק  שחפץ מהש "י

עצמו) עבור לקבל  רק  דמצב חפץ התיקון ותחי ' ,

עומ"ש  קבלת ע"י  הוא המלכות  דספי' השבירה



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח יט ליקוטי

עול  דקבלת  ענין היא בקדושה המלכות  דספי ' [כנ"ל

הרי ע"ע עומ"ש האדם שמקבל וע"י  שמים], מלכות 

לעבוד  ברצון להכנס  ומתחיל לעבודה"י  נכנס בזה

ית'. לו נח"ר בזה ולהשפיע הש "י  את 

ìá÷ì î" ò òéôùî 'éçá à"æä 'éôñ

íðîàå [ëמזוככת עבודתו אין  עדיין  בתחילה

מהרצון  עדיין  יצא שלא כדבעי 

נח"ר  להשפיע כשחפץ אף  וע"כ  שבו , הטבעי  לקבל

וזהו מהש"י, שכר  זה על שיקבל כדי רק הוא להש"י

ד 'להשפיע לה')דרגת לקבל'(נח"ר מאיתו ע"מ (שכר

היא ית ') הז "א שכנ"ל הז "א, דרגת  כנגד  וזהו  ,

ויראה  'אהבה בחסידות הנקראת  הדרגה

הטבע  את זיכך  לא שהאדם כיון וה"נ הטבעית',

אף  להש "י  עבודתו  כל הרי שבו  לקבל הרצון  של

ויראה באהבה הש"י –כשעובד  המדות ענין (שהוא

הז"א) הרצון דרגת שהוא שכר, לקבל כדי  רק  זה הרי 

כנ"ל, הקבלה של הם הטבעי  דהזו"ן דדרגות  (והיינו

באותיות הוא והחסרון הפגם שעיקר כידוע, חסרון בבחי'

הזו"ן) שכנגד  .ו"ה

òéôùäì î" ò òéôùî ––––  äðéáä  úâøã

ë"çàå [ àë הבינה ספירת  של הדרגה ישנה

ישסו"ת ) בדברי(פרצוף ע"ז  שאי'

האריז"ל פ"ב)רבינו  מטי ולא מטי שער שהיא (ע"ח

להשפיע, הרצון  היינו  הוא, חסד  חפץ כי  נקראת 

ובהתבוננות ביגיעתו שמתעלה האדם וה"נ

לקבל  ע"מ של הטבעי  מהרצון שיוצא עד באלקות 

לשם  – דלשמה בדרגה לעבודה"י  שזוכה עד

נח"ר להש "י  כלשון להשפיע פרס לקבל  ע"מ (שלא

אבות ) בריש בעבודה"יהמשנה שלימות  זו  הרי

הבינה) שבדרגת  החול דמשפיע (דימות הדרגה שהיא

להשפיע בנפשו ע"מ ושלימות  שמחה לו שיש  (היינו

בעבודה  חפץ ואינו להש "י נח"ר לעשות שזוכה בעצם

שכר) לקבל ע"מ עצמו הדרגה עבור בחי' והיא ,

המלאכים ויראה דעבודת באהבה להש"י (שעובדים

עבודתם  שמתוארת וכמו פרס, לקבל ע"מ שלא גדולה

– הבריאה עולם שכנגד אור יוצר בברכת בארוכה

כידוע) הבינה ספי' ג"כ שכנגד  דהבינה זו  ובדרגה .

שלא  מחשש לעצמו  תענוג כל מלקיחת ממעטים

המיעוט  בחי' שזהו לש "ש, התענוג לקיחת  יהא

וכו'. החול בימות יתירה ושתיה אכילה מכל

äðéáä êøãá  åðùéù ïåøñçä

 íðîàå [ áëהשלימות אלא אינה הבינה דרגת 

אך  בלבד , החול בימות  דעבודה"י

שב"ק , היא דהתכלית התכלית, עדיין אי "ז 

הבינה  שספי' החכמה, ספי ' ע"ש  'קודש' שנקראת

נגד  ודקה מסוימת  בבחי ' שזהו  שמאל, בקו היא

לברוא  להטיב היתה ית' רצונו שהלא הש "י , יו,רצון 

מהש "י  הטובה לקבל חפץ האדם רצונו וכשאין  (וכל 

להש"י) נח"ר להשפיע הטבתרק לקבל הכלי  לו אין 

וא"כ  לקבל, להחפץ אלא להשפיע שא"א הש"י,

התכלית. זו אין עדיין

î"ò  ìá÷î –––– ÷"áùã  äâøã ––––  äîëçä êøã

òéôùäì

ë" òå [âëעבודה"י של והמתוקנת  הנכונה הדרך 

שבדרגת החכמה דספי' הדרך  היא

הקבלה דתורת דרך כנגד  שהיא שב"ק , (כידוע ובחי'

– נסתרת חכמה – הח"ן תורת בשם הקבלה שנקראת

אלקית ) שחפץ חכמה היא החכמה שדרך  שמרמז  ,

האורות הקבלה בקבלת תורת בלימוד ישנו (שזה

הש"י) של  האורות גילוי בענין יותר אלא העוסקת 

של  באופן  עצמו עבור אינה זו לקבלה שהחפץ

בשביל  האורות בקבלת שחפץ אלא מהש "י , פירוד

מטובו בניו  שיקבלו  הש "י  רצון עצמו שזה שיודע

בזה  להשפיע כדי  האורות בקבלת  חפץ וע"כ ואורו,

מקיימים  שבנ"י  בשב"ק וכמו להש"י, נח"ר  גופא

ונהנים  ושמחים ושותים ואוכלים שב"ק  עונג מצות

שציוה  הש "י  מצות  גופא בזה לקיים כדי  ה' מטוב

מקבל נקרא וזה שבת, עונג מצות  (האורותעל
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להשפיעוהתענוגים) להש"י)ע"מ ודרגת(נח"ר ,

הביטול  דרגת חב"ד  בתורת הנקראת  היא החכמה

של  הפנימי לרצון שבטל היינו  להש"י, העיקרי

וע"כ  לנבראיו להטיב ה' שרוצה שיודע הש"י

ע"מ  שלא לש"ש  העבודה של מהדרגה מתעלה

דרגה  שזו  החול, בימות היה שבה כלל, פרס לקבל

היינו היש, בבחי ' היא כאמור אך  בעבודה"י  גדולה

עצמו ומבטל העצמית , העבודה דרגת של שלימות

היפך  לכאו ' שזה ותענוגים באורות לחפוץ להש"י

הש"י, רצון  גופא שזה שיודע משום העבודה, ענין 

רצון  עבור העצמית עבודתו  דרגת את מבטל וע"כ 

הביטול  שבחי ' להשי "ת אמיתי ביטול וזהו  הש"י,

כנ"ל. דשב"ק

 äðäå בעל בתורת כבר  מבואר  הנ"ל כל שורש

להדיא בתוספתהסולם כאן שנתבאר (אלא

החב"ד ) לשפת  לקשרה לבאר נופך  מו "ר  ע"ז  והוסיף ,

אין  שזה ועתיק, אריך  – הכתר  דרגת הנ"ל ע"פ

להדיא. שם מבואר 

 à"æ) –––– êéøàã øúëá –––– à"æäã ï÷åúîä ùøåù

(à÷éúòá ãéçàã

øàéáå [ãבקבלה הידוע ע"פ דףבזה (אדר"ז

ע"א) תליא רצב בעתיקא ש'ז "א

עתיקא  סתם הנקרא שבכתר  אריך  [היינו ואחיד'

במקו "א, עתיקא כמש"כ  נקרא עתיק  דרגת (ואילו

הוא åè קדישא  דז "א דרגה לעיל כמש"כ  והנה ,[(

להשפיע לקבל(נח"ר)הרצון [שזה (שכר)ע"מ

מתוקן אין  עדיין  הזו"ן אמנם שדרגת  לעיל  (כמש "כ 

שישנו  החסרון בבחי' שזה עדיין מתוקנות  אינם

שאין  וכידוע – הזו"ן ספי' שכנגד – ו"ה באותיות

וכו') שלם שורש השם שהוא שבכתר באריך  אך  ,[

רצון  שמרוב הכוונה שם הרי דהז"א המתוקן 

עת בכל ע"ע מקבל הרי נח"ר , להש"י להשפיע

לה' דרגה מסי "נ היא שבכתר אריך  שדרגת (וכידוע

יסוד דמסי"נ ) ספה"ק בכל רבות  שמובא [וכמו  ,

הרצון  ענין  על מיוסד שכולו העבודה ושורש

ע"ע  מקבל מצוא עת ובכל להש"י, נח"ר לעשות 

להש "י נח"ר  לעשות רצונו מרוב מסי"נ ,æè קבלת 

_________________________

בעתיקאטו. 'ז"א היא שם באדר"ז המדוייקת שהגירסא כ' יצחק בפחד כי לציין בעל קדישאויש גירסת  היא וכן ואחיד', תליא

וצ"ע. הסולם,

[דמסי"נ ]טז. זו העבודה מעלת "וגודל הק', מלשונו פי"א) הגדול (שער הראשון בשער מש"כ ונביא בזה מאריך  מקומות  בהרבה

בלבו  לצייר בתפלה בכ"מ  ציונים והציב מעלתה גודל ג"כ ומביא האריז"ל ובכתבי הרבה במקומות ובתקונים בזה"ק מבואר

היחוד  בפסוק מזה"ק המאמרים אעתיק ובעז "ה בשלום יבא מקומו על כ"א התפלה בפנים לטובה זכרונו יבא כאשר נפש  מסירת 

בכחו  למיתה עצמו למסור בלבו בוער ויתעלה ית' ובוראו ליוצרו ואהבתו תשוקתו גודל מפאת  לאדם באה זו ועבודה שמע של

על  תפלה של מקום באיזה הן לעד זכרו ויתעלה ית"ש  אלקותו בגודל והודאות  שבחים של מקומן באיזהו הן במחשבתו דהיינו

מאד  עצומה בשמחה לבד במחשבתו בכח רק אף למיתה זו נפש  מסירת וע "י הזה המר בגלות וב"ש ב"ה המקום כבוד העדר

בכל  ויתעלה ית ' ובוראנו יוצרנו של הגדול שמו ונתקדש  ונתעלה נתרומם אז  העולמות בכל הגדול שמו לקדש בזה וכוונתו

מתגדלים  הקדושים העליונים העולמות וכל לעפר עד מאד מאד אחרא סטרא ומשפיל מכניע ובזה ותחתונים העליונים העולמות 

ובודאי  המצות , בכל עבודתינו עיקר וזהו ויתעלה ית' להבורא ותכלית ערך  לאין גדול נ "ר בזה ועושה מאד מאד בזה ומתרוממים

הוא  לבות בוחן ויתעלה ית ' הבורא כי רחיקא בלבא ולא שלים בלבא שיהי' צריך  בכח  רק  שהיא אף האדם של נפש  המסירת 

צריך  רק כלום מועיל אינו כזו מסירה אך הגדול שמו קדושת  על למיתה עצמו שמוסר במחשבתו האדם שיחשוב פשוט  דבר כי

ויצייר  הקדושה האמונה דת על יעבור ולא משונות מיתות מיני כל עליו ויעבור בנסיון יעמוד שבודאי גמור בהחלט  בלבו שיגמור

בנסיון  ועומד המיתות של והיסורים הצער במחשבתו ג"כ ויצייר משונות מיתות מיני כמה זו ברגע  לו שעושים במחשבתו ג"כ

ועומד  זו ברגע לו שעושים שבמחשבתו והיסורים המיתות של והציורים מחשבתו ורואה לבות בוחן ויתעלה יתברך והבורא

שם. עכל"ק  בכח . רק שהיא אף גמורה נפש מסירת היא זו בנסיון
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מליזענסק  מהרר "א קטן בצעטיל הוא וכן

].æé זי "ע 

òéôùäì  î"ò ìá÷ì  î"ò òéôùî –––– êéøàã øúë

äðäå [äë עבור מסי"נ ע"ע מקבל כשהאדם

אורות נשמתו בזה מקבל הש"י

האדם  מתענג וממילא לשער, שאין  גדולים

שבכתר  אריך  שבדרגת אלא אלו , עליונים מאורות

אלא  האלו , אורות  קבלת עבור ורצונו כוונתו אין 

בהו , ליה וניחא האורות מקבל (ודלא שלמעשה

בקבלת כלל  ליה ניחא שלא שהיא הבינה כדרגת

דרגת שהיא אריך  בדרגת אך אותם, ודוחה האורות 

בפועל, עליהם ומתענג האורות למעשה מקבל  המסי"נ

נח"ר  להשפיע כדי אלא עצמם עבורם כוונתו שאין אלא

ע"מ להש"י) שמשפיע הז "א בדרגת כמו  זה והרי  ,

משפיע אריך בדרגת  ה"נ להש"י לקבל, (נח"ר

נפשו) לקבלבמסירות  ע"י ע"מ שבאים האורות (כל

מסי"נ ) להש"י,קבלתו נח"ר להשפיע כדי שזהו  אלא ,

להשפיע"]. ע"מ – לקבל ע "מ ["משפיע

äîëçäã ìåèéáäî øúåé øåîâä ìåèéá –––– øúë

úâøãå [åë ביטול' חב"ד  בלשון נקראת הכתר

דהחכמה, מביטול יותר הגמור '

יותר  מסי "נ קבלת  ע"י אורות  מקבל שבפועל

הוא  הרי  וממילא החכמה, דספי' העבודה מע"י 

שלימות בבחי ' הן הש"י, לרצון לגמרי  בטל

בבחי ' והן במסי "נ, הש"י את  שעובד  העבודה

להטי שרצונו ית ' לרצונו מאורוהביטול וליתן  ב

ית ' אורו מקבלים המסי "נ ע"י והלא לברואיו,

שאת. ביתר

 ÷éúòá äæåðâ ïåéìòä  äùøùáù úåëìî

 åìéàå [æë אל קשורה שבכתר  עתיק  דרגת 

של  בענין וכידוע המלכות , דרגת 

ברדל"א הגנוזה השרשית  דעתיק )מלכות (ג"ר

זי "ע  מקאזניץ המגיד בשם במקו"א [וכמש"כ 

הדיקנא לבחי' ליתא ישנה שבעתיק  הדיקנא (אלא

ובאריך ) השייכותבז"א ענין על ג"כ שמרמז ,

דעתיק ],(מלכות )דנוק ' דרגה עם זקן  לה שאין 

הגמור  הרצון היתה למטה שבמלכות  והיינו

לקבל )לקבל ע"מ משא"כ (לקבל  דשבירה, באופן 

דהמלכות )בעתיק  המתוקן העליון הרי(שורש 

היותר  כלי  לעשות  כדי הוא לקבל הגמור הרצון

השי "ת מטוב לקבל לקבלגדול הרצון גודל  (שכפי

הכלי) מגדיל הש "יכך רצון  שזה שידוע משום ,

לקבל  רצונו  וע"כ  מטובו, ויהנו עליו שיתענגו

לקבל לקבל )ע"מ הרצון שלימות כדי(היינו וזהו  ,

לנו להטיב שיוכל נח"ר  להש"י להשפיע

דיום  הביטול דרגת וזו  יתברך, כרצונו  בשלימות

קדישא)השב"ק דעתיקא דסעודתא שנאמר (דרגה

דעתיק  דרגה שהיא ה' על תתענג ד'אז  קרא בו 

לקבל מנת  על תתענג )[מקבל מנת(אז על

_________________________

יכול יז. ואינו מטתו על שוכב או בחדר לבדו בטל יושב שהוא ובפרט התורה מן פנוי שהוא ורגע עת בכל א), (בסעיף זל"ק 

בוער לישן  ונורא גדול אש  כאילו במשחבתו ויצייר בנפשו וידמה ישראל בני בתוך ונקדשתי של זו עשה במצות  מהרהר יהיה

הקב"ה  טובה ומחשבה הש "י קידוש על להאש א"ע ומפיל טבעו את שובר הש "י קדושת בשביל והוא השמים, לב עד לפניו

דאורייתא. עשה מצות  מקיים רק בטל ויושב שוכב שאיניו ונמצא למעשה, מצרפה

ומיד  ותיכף כנ"ל, במחשבתו יצייר גשמי תענוג להרגיש וכשיתחיל כנ"ל יכוין וזיווג אכילה בשעת  גם כתב, ג') (בסעיף  ולהלן

מהצרעת  שהוא הזה גשמי תענוג מהרגשת הנ"ל באופן ונקדשתי ל מ"עש  בעשיית ושמחה תענוג לו הי' שיותר ולבבו בפיו יאמר

חוטפין  היו שאפילו הנ"ל, באופן ונקדשתי של מ"ע בעשיית  ושמחה תענוג לו הי' שיותר לדבר וראיה יאמר וכך דחויא משכא

אך  הזה, גשמי מתענוג יותר הש "י קידוש  על א"ע  משמח הייתי קשים הענוים לו לעשות  וזיווג אכילה באמצע  רוצחים אותו

א"ע  ישטה ולא גמור באמת הלב ובפנימיות  בתוכיות לבו לוח  על תקוע מעשה בשעת  אז  ושיהי' בלבבו באמת  דובר שיהי' יזהר

עכל"ק . ח "ו. עליונה דעת כגונב להיות



לנפשך  חכמה דעה כב 

ה')להשפיע לדרגה (על מדרגה שנתעלה ויה"ר .[

ה' על להתענג כולנו  שנזכה עד  בעבודה"י 

בזה  לנצח הימים כל לנו לטוב מטובו וליהנות

אכי "ר . ובבא

 àáø àùåãé÷á

 ãáòå ïáã úåâøãä 'á –––– äáåù úáù  úùøã

øàéá [ à ד ä" éåä קרא ãò ìàøùé  äáåù'

'êé÷ìà,חובת ידי בזה שיוצא (ואמר

ישראל ) כמנהג שובה שבת  דרשת  וביאר אמירת  ,

התשובה: במצות  דרגות ב' שהם

(àïá úâøã ביוהכ "פ ואף בתענוגים, ה' עובד –

אי ' הרי עינוי- מתוך התשובה עשיית  זמן

אלא  עינוי  שום מרגישים אין  בן  שבבחי' שהצדיקים

האלקים  את  'ויחזו בבחי' השכינה, מזיו נהנים

ל  ביוהכ"פ  שנכנס הכה"ג וכמו וישתו ', פניויאכלו

וכן  אלקות, וגילוי עליונות  מראות וראה ולפנים

ביוהכ "פ, הצדיקים כל דרגת שע"כהיא (וכדאי'

אוכלים  שהצדיקים יומא, במס' מובאת ד 'מן' סוגיא

מלאכי  מאכלי שבבחי' רוחניים, אורות  ביוהכ "פ ושותים

דמן) דומיא בתקו"זהשרת וכדאי' כא), (תיקון

לעונג דיוהכ "פ עינוי  יהפך  לבא כלדלעתיד (אצל

.בנ"י)

( áãáò úâøã הצער את  ביוהכ "פ שמרגישים –

מקבל  למלך נאמן  ועבד הגוף, של העינוי ואת

את שמגלה ושמח הש "י  לכבוד העינויים כל ע"ע

הסתרה של במקומות העינוי)הש "י  מקום ,(שהוא

שנזרק  לעזאזל שעיר של העבודה בבחי ' וזה

אי' וכן אברים, אברים ונעשה אברהם מההר  (בית

לשבועות ) סלונים שהראה – הק ' הבעש"ט מרבינו 

איך  פטירתו אחר  לבנו ובחזיון  במראה עצמו 

כך  לו ואמר במסי"נ גבוה מהר עצמו  את שזורק

הש "י את  לעבוד לה'çéיש  עבד ודרגת  בחי' שזה ,

נפש . במסירות 

íåùá  åúîâåãë ïéàù  ô" ëäåéã ãåçéäå  ùåãéçä

 ïîæ

óàå [ á'ה מסלק  לפעמים בן  שבבחי' הצדיקים

הש "י את עובדים ואז  האורות מהם

בעל  אמר וכן  נאמן , עבד  כמו  נפש , במסירות 

דיליה)הסולם יו"ד שמסכים (שביוהכ "פ עצמו  על

ללא  נפש  במסירות ימיו כל הש"י את  לעבוד 

לה', נח"ר  לעשות אלא ודבקות אור  בשום הרגשה

שלא  – ה' עבד בחי' של אמיתית ה' עבודת וזו 

ית ' לעבדו אלא אורות  שום להרגיש מחפש 

במסי"נ. רוח נחת לו ולעשות 

íðîà בעבדים רק מסתפק  אין הש"י שני  מצד 

– בנים לו  שיהיו  הש"י חפץ אלא נאמנים,

ויש  – חיים מלך  פני  אור  - אורו גילוי אחר שיבקשו 

וכל  העבודות, אלו  מב' רוח נחת  מיני  שני  להש"י

כאחד , העבודות ב' אלו שיתאחדו  קשה השנה

שהשי"ת מיוחד וכח חידוש  יש  הכיפורים וביום

אלו ב' את ומחבר ומשלים העבודה את  גומר 

כדלהלן . העבודות,

ìå÷á å" ìîëùáå)  íé÷ìàä àåä ä"éåäã ãåçéä

(íø

 åäæå [âישנו ביוהכ "פ שרק מהרש"ש  כמבואר

ד'' 'נקודה הנקרא הכללי היחוד (ז"א

בבחי' ה'בן)שהוא נקודה בבחי'עם שהוא הכללי (נוק'

המצוותעבד ) [ובכל הזיו'), מצות הוא (מלבד  היחוד

היחוד  שז "ס וביה], מיניה ד ' דנקודה הזו "ן  בבחי ' רק 

[שז "ס  נעילה בסוף שצועקים האלוקים' הוא ד'הוי "ה

_________________________

לרסיסים יח. ומתרסק  גבוה מהר עצמו את שמפיל  איך  ז "ל צבי הר' לבנו אחת פעם התראה הק ' הבעש "ט  קסא), (עמ ' שם ז"ל

עכ"ל. בעוה"ז. שלו העבדות  היתה זו בבחי' הבעש "ט  לו ואמר כוכב, כמו מאיר קטן רסיס וכל
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ד ' דנקודה הנ"ל ה'(הוי"ה)היחוד  נקודה עם

רם (אלקים) בקול בשכמל"ו  אמירת  ז"ס  וכן ,[

יחו "ע  שבדרגת וגו ' ישראל דשמע היינו  – ביוהכ"פ 

הוא  – יחו"ת  שבדרגת ובשכמל"ו  דבן , דרגה הוא

וא"א  שונות דרגות  שני הם השנה וכל עבד, דרגת 

בלחש , בשכמל"ו  אומרים שע"כ לגמרי, לייחדם

משא"כ  דבן , לדרגה דעבד דרגה שוה שאינה

החמשה  ע"י דעבד  בעבודה כ"כ  מתעלים ביוהכ"פ 

בשמחה  ע"ע בנ"י  אותם שמקבלים עינויים

לעבודה  דעבד עבודה שנשתוית  עד ובאהבה,

הש "י ע"י  ביניהם גמור יחוד  ונהיה דבן  ודרגה

ד' נקודה בין  המאחד השלישי השותף שהוא

ה' בכח לנקודה זה גבוה יחוד לעשות יכולים אין (שבנ"י

השלישי) השותף  הש "י ע"י היחוד  ונעשה .עצמם

–––– éùéìùä óúåùä é" ùä  çëá  ô" ëäåéã ãåçéä

ä"òøùî é" ò íãå÷î  äìâúîå

åðééäå [ã מחשבה לית הש "י  מצד  שבאמת

את להשיג וא"א כלל, ביה תפישא

ע"י ולא הבן עבודת ע"י לא עצמו  מצד  הש"י

לדבקות זוכים ביוהכ "פ ובנ"י העבד, עבודת 

ועי"ז  מהבורא, חוץ מציאות  שום שאין העצמי 

ועבד  בן  של היחוד  שיהיה בעצמו  השי"ת  פועל

על  שמתענגים עבדי', 'משה בבחי ' אחד שנהיים

לדרגה  להגיע בנ"י של בכח לא וזה להש "י  המסי"נ

החמישים  לשער בנ"י  עולים שביוהכ"פ  אלא זו,

יוהכ"פ) על הנאמר אתכם מטהר ובפרט (ו'מי' ,

עם  עצמם את  בנ"י  שנועלים – נעילה בתפילת

אלא  לבד, עבודה"י לעשות  יכולים שלא – הש"י

מקודם  עושים שבנ"י  בעדם, העבודה גומר הש"י

לעשות, שביכלתם הש"י מה את לפעמים (שעובדים

בבחי' ולפעמים ה' ודבקות אורות שמרגישים בן בבחי'

עבודות ב' שהם באופן האורות  מרגישים כשאין עבד 

ומאחד נפרדות ) העבודה את  משלים הש"י ואח"כ  ,

ממש , אחד שנהיים ועבד בן של הדרגות  ב' בין 

האמת מצדיק  נמשך היחוד  שכל עבדי , משה בבחי '

בתקו "ז (משרע"ה) וכדאי' לכך, ח"י)שזכה (תיקון

בקוה"ק  הכה"ג בדרגת  תמיד  היה שמשרע"ה

לקוה"ק  להכנס יכל שרצה עת כלèéשבכל (וכידוע

נ יוהכ "פ לפני קדושת שנכנס הכה"ג  מקודשת  משכת 

לכל ולפנים) ההוא יחוד  נמשך  דמשרע"ה ומכוחו ,

דהוי "ה  היחוד  עליהם שיתגלה כולם שזוכים בנ"י 

אמת. אלקיכם

íéúîä úééçúã ùøåùä  ì"ðä ãåçé

øàéáå [ ä,המתים דתחיית שורש  הוא זה שיחוד

דתחייה"מ  הורש בבחי' הוא יוהכ "פ (וע"כ 

לעת "ל שיהיה וכמו ושתיה אכילה בו אין וע"כ  –

יושבים  צדיקים אלא ושתיה אכילה שם שאין בתחייה"מ

השכינה) מזיו דהגוף ונהנים ליחוד  נזכה שאז ,

עבד ) הנשמה(שבבחי' בן)עם שתחיית(שבבחי' ,

ביחוד  הגוף עם הנשמה כשתתאחד  תהיה המתים

לחיות הנשמה, למעלת  הגוף  שחוזר  עד  הגמור ,

ביד  הוא המתים דתחיית  ומפתח נצחיים, חיים

לבא  האדם בכח דאי"ז כנ"ל והוא לבדו, הש"י

'שובה  נאמר  וע"ז עצמו, מצד  זה יחוד  למדרגת 

יתחילו שבנ"י שע"י  היינו אלקיך', הוי "ה עד ישראל

דה' ליחוד  לבא נזכה יכלתם כפי תחילה בתשובה

ועבד  דבן יחוד – האלקים הוא דהוי "ה יחוד  אלקיך,

הוי "ה  בהתגלות  ונשמה, דגוף יחוד – עבדי  משה –

לו להיות הקב"ה של התאוה ויתגלה הכולל העצמי 

בב"א. בתחתונים דירה

_________________________

דלעילא יט. בית  בן תפארת , ת' אבא חכמה י' עילאה אימא ב' בית  ביתא, דההוא בן בית  כבן הוית  ואנת  שם, התיקו"ז  זל"ק

דמלכא  כברא רשו בלא עאל הוית ואנת  ברשו אלא תמן לאעלא וחוזה לנביא רשו הוה לא בית דבההוא בדיוקני', הוית ואנת

ידיען  וביומין ידיען בשעתין אלא למלכא למחמי עאלין הוו לא אחרנין דנביאיא אלא עוד ולא ליה, סתימא תרעא תמן דלית 

אהרן  יבא בזאת אלא (שם) הקדש  אל עת  בכל יבא ואל טז) (ויקרא ביה דאתמר מכולהו, עלאה דהוה באהרן דאשכחנא כגוונא

ע"כ. וכו'. למלכא למחזי עייל הוית  בעי דאנת  יומא ובכל ושעתא שעתא בכל ואנת אחרנין, כ"ש הקדש אל



לנפשך  חכמה דעה כד

('ïòîàð  ñ'èà-â') ô"ëäåé øçà íåéá

 ÷ìç éáâì à"ø úáåùúá ' îâä éøáã øåàéá

ä"òäùã á" äåò

øáéã [à'הגמ דברי ע"ב)על סו דף  ששאלו(יומא

העולם  לחיי  מהו  פלוני אליעזר ר ' את

ע"ה, המלך שלמה על ששאלו רש"י ופי ' הבא,

וברש "י פלוני , על אלא שאלתם לא להם וענה

אדם  על או אבשלום על שישאלו להם שענה פירש 

על  להם לענות  רצה שלא נראה ובפשטות  אחר,

שישאלו בקש  אותם ודחה שהמע"ה על שאלתם

אחר , אדם על אותו 

ùøéôå ידוע שהנה פנימית , בדרך הדברים

מלובלין  פ)מהר "צ אות  ב' המנחה (קומץ

המסכת לענין שייך  במסכת  שנזכר דבר  ,ëשכל

על  אליעזר ר ' את ששאלו  זו  שאלה שגם י"ל ובזה

הכוונה  לעוה"ב, חלק לו  יש  האם ע"ה המלך  שלמה

צום  את  ישראל מכל שהע"ה שביטל זה לגבי 

בחז"ל כדאי' ע"א)יוהכ "פ ט דף  אי '(מו"ק בגמ' [ושם

עשו לא שנה אותה יוחנן א"ר  פרנך 'א"ר  בזה"ל,

יו את  ואומרים ישראל דואגים והיו הכפורים ם

בת יצתה כלייה ישראל של שונאיהן נתחייבו  שמא

הבא', העולם לחיי מזומנין  כולכם להם ואמרה קול

יש  שלבנ"י  שאף להסתפק מקום היה עדיין  אך ע"כ,

לשמוע  מחויבים היו  שהם משום הוא לעוה"ב חלק

הסנהדרין  ראש  שהיה שהע"ה, צווי את ולקבל

שלמה') של דינו 'בית ע"ב כג  מכות הסתפקו(כגמ' אך  ,

לומר  מקום יש  שעדיין  אליעזר לר ' השואלים עדיין 

יש  וע"כ  בהוראתו טעות  לשהע"ה היה שבאמת

לא, או  עוה"ב לו יש אם שהע"ה על לשאול מקום

בנבואה, הוראה זו שהיתה בחז"ל מצינו  לא דהלא

מדרשה  הוראה זו  שהיתה לכאו ' משמע שם דבגמ'

לשואלים  מקום היה וע"כ  דשהע"ה, וחומר דקל

ח"ו]. זו  בהוראה טעה שאולי ולטעון  להסתפק

 àìà') á"åç ãåçéìå 'àì'  úâøãì äëæ  ä"òäù

('ìò

 äðòå [ á על להם לרמז  ברמז אליעזר  ר ' להם

– לא המלך  דשלמה הגבוהה דרגתו

והביטול  האין  לדרגת  המלך שלמה שעלה רמז שזה

עלהגמור  הרמז שהוא דאלב"ם 'לא' בתיבת  (הרמוז

בכ"מ) כמש "כ  המלבוש להם עולם לרמז  והמשיך  ,

ש'אלא' 'אלא-על', דרגת  היא שהע"ה שדרגת

'לב') חכמה (שבגימ' נתיבות  ל"ב על הרמז הוא

מאה)ו'על' הברכות,(שבגימ' מאה על הרמז  הוא

בינה שערי לנ' קשורים אבינו שהם יצחק על  (כדאי'

מאה  שמצא ה'' ש 'ויברכהו – הבינה עמוד  שורש  ע"ה

בחי' הוא שערים המאה שענין האריז"ל ומבאר שערים,

ברכות הק' ענין כל  שכידוע ברכות , דמאה השורש  ענין

ואכמ"ל ) דהבינה אורות להמשכת שייכים והיינוהם ,

היא  שהע"ה שדרגת בתשובתו אליעזר ר ' שרמז

חו "ב יחוד  כראוי לייחד  יכול שהיה (הנקרא הדרגה

ושביל ) לעוה"ב.נתיב חלק לו  שיש  בודאי  וע"כ

ìåëé  ÷" äøåúä  úåãåñ âéùîäù æ"ðáàä ùåãéç

 àø÷ã àîòè ùåøãì

óéñåäå [â האבנ"ז דברי ע"פ  בזה לפרש 

לגבי  חסד  להתורת (בתשובתו

צדיקים) קברי דרשינן טומאת  שלא שקיי "ל שאף

אך  נגלה, שע"פ הטעם לגבי רק  זהו דקרא טעמא

לכו "ע  בזה הנסתר  טעם שהוא האמיתי  הטעם

המלך  שלמה וא"כ יחוד דרשינן , לדרגת  שזכה ע"ה

_________________________

ואם כ . הוא ריק  דבר ולא בו, שבא ומסכתא בפרק  והנרצה המדובר הענין אל מאמר לכל שייכות  שיש קבלתי כאשר שם, ז"ל

מסכתא  סיום עריכת  לגבי שנשאל עד) סי' (ח "ב הי"ד מקוזיגלוב להגה"ק צבי ארץ בשו"ת  פלא דבר ועי' עכל"ק. כו', ריק

נפשי, אמרה חלקי זה "מלבד הדברים בין וכתב הצענזור השמטות  מפני במסכתא מאמרים חסרים שלכאו' לבכורות , בער"פ

עיי"ש. משם", להוציאם להצענזור שליטה היה לא להמסכתא, בעצם אלו למאמרים שייכות היה דאם



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח כהליקוטי

צום  דמצות  הפנימי  טעם השיג בודאי  כנ"ל דחו"ב

ולהתיר  דקרא טעמא לדרוש  ביכלתו  וע"כ  יוהכ"פ ,

ההיא. בשנה האכילה לפ "ז

øàéáå] חידוש לכאו' שהם האבנ"ז  דברי  את

ההידורים  כל הרי דבריו  שלפי גדול,

מטעמי וכדו ' והכה"ח הבא"ח שלומדים והחידושים

גמורות הלכות יהיו האריז "ל שגילה המצוות 

השיג  האריז "ל שהלא לכו "ע, אחד  כל המחייבות

בזה  וביאר  כן, אינו באמת  והלא וכו', הנסתר  טעם

בין  מח' שאין  והקאמרנער הגר "א דברי  ע"פ

מעומק  הנלמדת הלכה כל וע"כ לנסתר, הנגלה

נגלה  ע"פ גם כן  שיוצא הלכה היא האמיתי  הסוד

ואכמ"ל].

íåùî –––– ã"éá éëìî ìò  ÷ìçù èáð ïá  íòáøé

äðéëùá  ÷åáã äéä àìù

øîàå [ã על החולק על אשכחן  שמאידך 

ירבעם  שהוא ע"ה המלך שלמה

כדאי ' בתורה"ק הנוראה גדלותו  על שאף  נבט בן

ע"ב)בגמ' קג דף מאה (סנהדרין שונה שהיה

חלק  לו אין בכ "ז כהנים, בתורת פנים ושלושה

מלכים שלשה על במשנה כדאי ' (סנהדרין לעוה"ב

ע"א) צ בזה דף  הפנימי  שהביאור בזה ואמר ,

ולא  הק ' בשכינה ירבעם דבוק  היה שלא שכיון

וכמו השכינה לשם – לשמה תורתו היתה

דוד  בית  מלכי  על כשחלק  זאת  (שהם שהתגלה

לשכינה) עצומה מרכבה לידיעה שזכה אף הרי  ,

הגנוזה  במלכות  לידבק זכה לא מ"מ בתורה"ק 

שחלק  עד בעצמה, הק' השכינה שהיא ברדל"א

את ואיבד  דשהע"ה בן ועל ע"ה המלך  שלמה על

ה"י. עולמו

ùãéç àìå æ"ò øéúäì íòáøé êøöåä òåãî

 ã" äòùã øúéä

óéñåäå [ ä היה שלא הראיות שאחד חידוש

מדלא  הוא בשכינה ירבעם דבוק 

הדחק , שעת של והמהלכים הסודות את ידע

קשה  לכאו ' שהנה השכינה, של מהלכים שהמה

זהב  העגלי  לעשות  ירבעם צריך היה מדוע

חוטא  ולהיות  אחריהם ישראל כל את ולהטעות 

לזה  הטעם כל הלא לעוה"ב, חלק  לו שאין  ומחטיא

במלכותו למרוד  יבואו זה שללא שחשש היה

בעזרה  יושב דוד בית שמלך ישראל כל כשיראו 

ריש  בראב"ד  אי' הלא קשה ולכאו ' עומד, והוא

הימים  בשבעת  יושב שהיה הכה"ג על יומא מס'

בקודש , שהיתה פרהדרין  בלשכת  יוהכ"פ  לפני

לישב  דוד בית ממלכי שאינו למי  מותר  איך ולכאו '

מותרים במקו דוד  בית  מלכי  רק והלא הקודש  ם

בעזרה, כמלכי בישיבה דינו שכה"ג מתרצים (ויש 

חידוש ) זה אך  דוד  שהיותבית הראב"ד  ומתרץ ,

הדחק  שעת  היה שבעתשהכה"ג ישיבה ללא (שא"א

ימים) לז' להפרישו המתאים המקום היה ושם ,ימים

בישיבה הותר  הוא ע"כ בעזרה לישב דאסור (שהדין

שרי) ובשעה"ד לכתחילה במקום רק לכאו ' וא"כ ,

לכל  בזה ולהכשיל דע"ז  החמור  איסור  להתיר

בשעת נמצא שהוא לומר ירבעם יכול היה ישראל

לו הדחק שניתנה במלכותו למרוד יבואו (שלא

תורה בנבואה) מדין הסנהדרין לו  יתירו  ועי "ז  ,

בעזרה שעתלישב מחמת לישב לכה"ג  שהתירו (כמו

.הדחק )

äðéëùä éëìäîì êééù ã"äòùã øúéä ïéðò

øáñääå [ å, כן ירבעם עשה לא מדוע שי"ל

היתרים  שעניני במקו "א כמש "כ

לאלו רק  ומתגלים מובנים המה הדחק  דשעת 

של  במצב נמצאת שהיא בשכינה, הדבוקים

שהוא  למי וע"כ  הלבנה, וכמו  וחסרון, מילוי 

שעת של בחי' מיני כל לו יש  לשכינה מרכבה

ענינים  להבין  המוחין  נפתחים ואצלו הדחק 

שמצינו [וכמו  הדחק , בשעת להתיר שאפשר 

אצל  וכן לשכינה, מרכבה שהיה דהע"ה אצל

בעניני שהשתמשו וכו' ע"ה המלך  שלמה

תורה  שלומד מי  אך ואכמ"ל], דשעה"ד  היתרים



לנפשך  חכמה דעה כו 

רק  הוא שדבוק בשכינה, דבוק  ואינו  לשמה, שלא

עניני כל מופיע אין  שם הרי התורה, בחיצוניות 

הדחק דשעת ולא היתר  ע"ז לעשות שמוכרח (עד

הדחק ) בשעת  שהוא עצמו על  חז"ל לומר [וכדברי ,

ע"א) כה דף  השנה והלבנה,(ראש החמה על

מבואו, ידעה לא וירח מבואו  ידע ששמש

דינים  המה לשמש  הנמשל התורה שארחות

והלכות ענינים כ "כ בהם ואין וקבועים מסודרים

המה  הלבנה ארחות  ואילו  הדחק , שעת של

ועקלקלות עקומות  בהל 'ארחות הרמב"ם (כלשון

החודש ) שיש קידוש  השכינה הנהגת על רמז  שזה ,

ושם  מובנים ואינם התמוהים דברים מיני כל בה

היתרים  שהם הדחק , דשעת  ההיתרים מתגלים

שמתאים  מהלך  איזה השכינה שמגלה עמוקים

מסוים]. לאדם שעה לפי רק

'ïòîàð ñ'èà-â' íùäá æîøå øåàéá

äæáå [æי אחר  דיום ענין לפרש  שנקרא יש  והכ"פ 

נאמען' השם')'ג-אט'ס רמז (='שם שי "ל

אחר  יום לתפילה להשכים יש  הרי הלכה שע"פ  בזה

עליוהכ "פ, לקרטג  פה פתחון למקטרג ליתן לא (כדי

לסורם  חוזרים בתשובה שחזרו יוהכ"פ אחר שמיד בנ "י

לתפילה) הרבה ומאחרים יש  הרי במציאות ומאידך ,

קום  להשכים ביכלתם ואין מהתענית גופם שנחלש 

בנ"י של שהגוף  אותם מחזקים וע"ז  יוהכ "פ, אחר

לשכינה מרכבה ג"כ  השם')הוא 'שם וע"כ (הנקראת  ,

יש  שעתה מהשכינה הוראה זו  הרי נחלש כשהגוף 

להתיר  הדחק, שעת  של ההיתרים עם להשתמש

שיום  ברוחו ליפול ולא באונס , תפילה זמן  איחור

מדרכי זה וכנ"ל בזמנה, מתפלל אין  יוהכ "פ אחר

הדחק . דשעת תיקונים לעשות  השכינה

 äëåñ  úåëìä

 úåëåñ áøò  úìéëàá é"áåðäå à" îøä ' çî

øáéã [àהרמ"א לפסק  ס"ג )בנוגע תרלט (סי'

בערב  לאכול שאין  המהרי "ל בשם

שיהא  כדי  פסח בערב כמו  ואילך  מחצות סוכות 

ואמנם  לתיאבון, בלילה הראשון הכזית נאכל

קח)הנוב"י דף פסחים דברי(בצל"ח על חולק 

לסוכות, פסח בין  דמיון שאין וס"ל המהרי"ל

טעם, ללא מאכל היא שהמצה היות  דבפסח

כשאדם  וע"כ  עוני , לחם להיות המצה שצריכה

משא"כ  לתיאבון, המצה לאכול יכול אין  שבע

ערב דבר היא שהחלה עם בסוכות  הבצק (שנילוש

וכו') מתוקים ויהא דברים שכיחי לבסומי רווחא הרי 

סוכות, בערב יאכל אם אף  לתיאבון  לאכלה אפשר

הנוב"י. עכ"ד 

 â" îôä  úèéù ô" ò à" îøä úèéù øåàéá

äìéçúáå [ áששיטת לומר  נראה היה

היא  והרמ"א המהרי"ל

הפמ"ג הל 'כשיטת ובסוף  סקט"ו, א"א תרלט (סי'

במשב"ז) צריכה סוכה בסוכה החלה שגם שס"ל

החלה  תהיה שלא היינו עוני  לחם כמו  להיות 

בלבד ומים קמח אלא תבלין בשום (היותמתובלת

הפסח) מחג  דט"ו-ט"ו מגז"ש  דסוכות  החיוב ,שלמד

לכזית התאבון לעורר  צריכים בסוכות  גם וע"כ 

בנ"י רוב קיבלו  דלא כיון הרי  לפ"ז  ואמנם החלה,

בסוכות החלה ועושים הפמ"ג חידוש את 

שגם  נראה היה לכאו ' הרי  ומתוקה, מתובלת 

אפשר  היה סוכות בערב האכילה איסור בענין 

לבסומי שרווחא הנוב"י  וסברת  כשיטת להקל

מעתיק  שאין  מהמ"ב צ"ע ואמנם וכנ"ל, שכיחא

ה  הפמ"ג שיטת  האכילה את  איסור ובענין  נ"ל,

מביא סוכות דעת(בסקכ"ז)בערב את להלכה

איסור  שיש בעצם שמסכימים החולקים האחרונים

פסח בערב כמו  סוכות  בערב (אלא אכילה

מחצות, האכילה שאסר בזה רק  הרמ"א על  שחולקים

רק שאסור תעא בסי' קיי"ל גופא פסח בערב שאף

קיבלו  שלא מהמ"ב וחזינן מחצות, ולא עשירית משעה

שרווחא  שאף  וס"ל הנ"ל, הנוב"י סברת  את  האחרונים



תשע"ז  וילך פרשת דא"ח כז ליקוטי

התאבון  להגביר לכתחילה יש  מ"מ שכיחא לבסומי

המצוה) .לקיום

äæ ïéðòá  äìá÷  ô"ò øåàéá

óéñåäå [â,זה בענין קבלה ע"פ ביאור מו "ר 

בקבלה  המובא ע "פ קשה שלכאו '

ע"ב) קח דף דסוכות ט' דרוש  הוא (שעה"כ  שפסח

החכמה המצה)בבחי' בחי' שהוא ביטול  ואילו(בחי' ,

הבינה בבחי ' הוא המשךסוכות  הם הסוכות  (שימי

היא  דהבינה וכידוע ויוהכ "פ, דר"ה הדין דימי וגמר

הדינים) ענין שורש לכאו' דהלא צ"ב וא"כ  ,

החכמה  לספי ' ולא הבינה לספי' שייך התענית 

אסור  החכמה בבחי' שהוא שב"ק דיום (וכדחזינן

ששייך הכפורים ליום שייך הצום וענין בו, להתענות

וגו') ושב יבין ולבבו – התשובה בחי' – הבינה ,לבחי'

הנ"ל  הנוב"י  לשיטת הדברים, נהפכו איך וא"כ 

בו לאכול שאסור וצום תענית  יום הוא פסח דערב

אין  סוכות ובערב לתיאבון , המצה שיאכל כדי 

זה. ענין נוהג

'éúå שמגלה דהרש "ש הקבלה עמקות  ע"פ מורנו

מיחוד  גבוה שיותר  הכולל יחוד  בסוכות שיש 

הבינה  בבחי' שהוא אף דסוכות יחוד וע"כ דפסח,

דפסח החכמה שמעל בינה בבחי ' בינה הר "ז (בבחי'

החכמה) שמעל  לכתר לשון העולה מרביז"ל [כמובא

בבחי ' שהיה ממעזבוז  הרר "ב הרה"ק דודו על הזה

דצום  הדין בסוכות  אין וע"כ החכמה], שמעל בינה

כבפסח לעומתותענית  דין בבחי' היא (שהחכמה

הכתר) .רחמי

ãçàå] שאדרבא שי"ל לתרץ רצה התלמידים

הדק  אור בבחי ' היא המצה שענין מחמת

להשיגו שקשה שהיא דהחכמה בחוש שרואים (וכמו

אליה) תאבון אין עצמה שמצד  עוני צריך לחם הרי ,

על  ששומר  הבינה בלבוש מקודם אליה להתכונן 

שהוא  פסח בערב הצום ענין שהוא החכמה, אור 

החכמה  אור את לשמור  כדי שהוא דהבינה כלי

כזית משא"כ אליה, התאבון את  להביא דהמצה

אליה  א"צ הבינה בסוד  בעצמה שהיא דהסוכה

מקודם]. דהצום השמירה

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כח

מוהר"ן  חיי

 âé÷ úåàà

(é úåà åúáéùéå åúãéì íå÷î)

øçàåàåáá .é"øàì  ò÷ååéãòååãòîî òñð êë

 ãåáë íò ,ìéãà  åúá íò êãúùð é"øàî

åðøåî , íñøåôîä  ùåã÷ä ãéñçä ïåàâä áøä

 ÷" ÷ã ã" éá áà áøä ,ì"æ áã  íäøáà áøä

 êøòá ãåò áùé  é" øàî  åúàéá  øçàå , ÷éðìòîç

 óëéú  íâ . ò÷ååéãòååãòîá úö÷  øúåéå  äðù

 ãéñçä áøäì ,éãàì ÷" ÷ì  òñð  é" øàî åàåáá

 ïîìæ  øåàéðù áøä  åðøåî ,íñøåôîä ïåàâä

 õøà éùðà ïéðòî äáøä åîò øáéãå ,ì" ÷åöæ

åøçù , é" øàá ì"æ åðáø úåéä úòá  éë ,ìàøùé

ùé äæ ïéðòáå ,íù ì"æ àåä  äéäéù , íù  åéðô

 úòá  åéìò øáòù äî øôñì úåéùòî  äîë

.íùî åúøéæçáå , íù åúåéäáå ,íùì åúòéñð

 íã÷  íéîé ' ä 'æéëñðî  ùåã÷ä áøä ìöà äéä  íâ

 éë ,ìåãâ ïåæôçá  åéìà òñðå ,ì"ðä áøä úøéèô

 íééçá åàöîì  éãë  åúòéñðá æôçðå èåäì äéä

. åúå÷ìúñäì êåîñ åéìà àáù , äéä ïëå , åúåéç

ùåã÷ä áøäì äéäù , äçîùäå äáäàä ìãåâå

øôñì øùôà  éà ,ì"æ  åðáø úàéáî ì"ðä

ùøò ìò ìèåî äéä ì"ðä áøä  éë ,ììë øòùìå

 éôá íñøåôî äéä øùàë ,ãàî ãáë  éìåçá  éåã

øãçá øâåñî ìèåî äéä  íéôåöø äðù éöçå ,ìë

 àì  éë ,ùîùä øåà  íåù  åëåúì  ñðëð  äéä àìù

 úåööåðúä åìéôà ìåáñì åì  øùôà äéä

 ìåëàì ìåëé  äéä àìå ,åîå÷îî ææ àìå ,ùîùä

 ìù çéøä ìåáñì ìåëé äéä àì éë ,ìéùáú íåù

 äîë áèåøä åì ïðñì íéçøëåî  åéäå ,ìéùáú

åéä àì  åúéá ìëáå ,åìëàù  íãå÷ íéîòô

 ìåëé  äéä àì éë ,ìéùáú íåù ñéðëäì ïéàùø

 ìåãâ äìåç  äéä  éë ,äæá àöåéëå ,çéøä ìåáñì

 àáùëå .ãàî ãáë úàìåçå  íéìåãâ ïéøåñéá

ùéàä àáùë óëúå . ùîî  åúåà äéçä , åìöà

 ì"æ åðáøù åúåà  øùéáå ì"æ  åðáø ìù àåáé

 àåäù  øîàå ì"ðä áøä  äçîù àìîúð , åìöà

åìöà ì"æ åðáø àá ë"çàå .ùîî åúåà äéçä

 äáéçå  äáäàáå ãàî ìåãâ ãåáëá  åìá÷å

 äáøä ãçéá åøáéãå ,êøòå  øåòù éìá äìåãâ

,åîò  íù  äéäù ùéàäî  òîùðä  éôëå .ãàî

 ìù úåðåéæçå úåàøî ïéðòî  íù  åøáãù

,'åëå íéâéùîå íéæåçù  äî íééúîà  íé÷éãö

.äæá àöåéëå ' åëå è"èî êàìîäî  åøáãå

 äãåòñ åùòéù  ùåã÷ä áøä  äåéö ë"çàå

 íéàùø åéä àìù  ô"òà ,à÷éã  åúéáá åøåáò

 äáäà ë" ôòà ,ì"ðë ìéùáú íù  ñéðëäì

 äìåãâ  äãåòñ  íù äùòå .äøåùä úì÷ì÷î

ùåã÷ä áøäå ,ùàøá áùé ì"æ åðáøå ,åøåáò

ùåáì úéáä êåúì ñðëðå åîöò íéøä ì"ðä

 ïãìéâ" ìù ,"èàìç" ïéøå÷ù ,ïåéìò  ùåáìîá

 ïçìùä ìöà íìöà áùéå  ñðëðå ,"è÷éèùéâ

 àì øùà äðù éöç äæ øùà ,ì"æ  åðáø ãåáëì

,ïçìùä ìöà áñäì ñðëð àìå  åúèîî  í÷

 ó÷åú êåúá  ñðëð ì"æ  åðáø áøä ãåáë ìéáùáå
_________________________

תשע "ז.א. הסוכות  חג ערב נאמר



מוהר"ן כט חיי

. åúøéèô íãå÷ íéîéä  åéä æà éë ,åúàìåç

øéöôäå .÷"áù  éúáåùî  íù äéä ì"æ  åðáøå

 äöø àìå ,÷"áùá åìöà ìëàéù ,ì"ðä áøä

 äîåãîëå ,ãàî åá  øéöôä ë"çàå ,ì"æ åðáø

 ìò ì"æ åðáøì çìù ì"ðä áøäå . íù ìëàù

 àåäù ,äàåø  äéä ì"æ  åðáøå ,íéîåãà ' é ïåéãô

' åëå à"à äæ ìáà , åðåîî ìë ÷ìçì çøëåî

åðáø  øæçå ,÷ìúñäì çøëåî àåäù ïéáäå ,'åëå

 ÷àùèðéîéø÷á .åúå÷ìúñä íãå÷ åúéáì ì"æ

,åéáà  éôî òîùù  øîàù ãçà ùéàî  éúòîù

 úòá ì"ðä 'æéëñðî áøäì  ùîùî äéä àåäù

'æéëñðî áøäù , øôéñå , íù ì"æ  åðáø  äéäù

 íöòáå ,ãàî ãàî ìåãâ ãåáë  åá âäð

 àöéù úòá ì"æ åðáø úà  äåéì ì"ðä åúåùéìç

 áøä øæçùë ,ë"çà .åëøãì  òåñðì  åúéáî

øîàå  äðò ,ì"æ  åðáø úà  äåéìù äéåìäî ì"ðä

 àìà àîìòì àðéúà àì àìîìà" ïåùìä äæá

–––– ! "ééã , éìù ïúôî ìò òéñôé ïîçð éáøù

 æà øàð ïéøòåå ïéôàùàá èéð øäòî ìàæ êéà"

 àéã ïéèòøè  øòáéà  øéî àá ìàæ ïîçð ' ø

,ì"ðä áøäî åáåùá ."âåðéâ êéåà æéà ,ìòååù

åðøåî , íñøåôîä ãéñçä áøä ìöà  íâ æà äéä

 éùðàî òîùðä  éôëå . ÷éìàî  äéøà  éáö áøä

 úåàøî ïéðòá äéä  íäîò  å÷ñò ìëù ,åðîåìù

 ïéðòì  íéëñî  åúòã  äéä àì éë ,úåðåéæçå

 íéçåëéå åì  åéäå ,íäìù úåðåéæçäå úåàøîä

 äéäù ,'æéëñðî ùåã÷ä áøä  íò  íéìåãâ

 çëååúð ì"æ  åðáøå , äæ ïéðòá ìåãâ  íñøåôî

 ïéðò áèéä òãåé éðéàå ,äæ ïéðòá  äáøä  åîò

,øîåà äéä ì"æ åðáøù ,ììëä êà ,íéçåëåä

 íä  øùàë úåðåéæç úåàøì ïéëéøö êë àìù

 úçà íòô  åéìà çìù 'æéëñðî áøäå . íéàåø

 éúéàø , øéòä êåúì àáù íã÷ù , åì  åøîàú

 äîåãîëå .åéúéàø êëå êëå ,è"èî êàìîä úà

 äàøù ì"ðä  ùåã÷ä áøä øîàù ,éúòîùù

 àìù øîà ì"æ  åðáøå , ùîî äéàøá è"èî úà

 úçà  íòô ãåòù äîåãîëå .åúåà ïéàåø êë

áøä ïòè êë åîöòá ì"æ  åðáø  íò ì"ðä  ùåã÷ä

 íéëñäì äöø àì ì"æ åðáøå , éúéàø êëå éúéàø

,è"èî úà ïéàåø êë àì åðáø  íäì  øîàå ,æ"ò

 úéàø úîàá àåä  äæå ,êëå êë  åéúéàø éðà

 àì êà , íéøáã  äîë  äæ ïéðòá  äéäå .è"èî

åéôî òîùì éúéëæ àìå ,åìöà  äæ ìëá  éúééä

,åðîî íúñ  éúòîù ÷ø ,äæ ïéðòá øáã ùåã÷ä

 úåéùòî  éì øôéñå ,'æéëñðî áøä ìöà  äéäù

 ì"ðä áøä úåáø÷úä ïéðòî æà òîùù íéøçà

,ìëéî áøä  åðøåî ' ÷ä áøä , ÷äáåî åáøì

 áøä ìöà  äéäùë ,åáåùá ë"çàå .ì" ÷åöæ

 ìë úà ÷éìàî áøä  òîù øáëå ,ì"ðä ÷éìàî

 ïéðòî 'æéëñðî áøä íò  åéçåëéåå åéúåðòè

 òîùðå íñøåôî øáãä  äéä  éë ,úåàøî

 áøä ìöà ì"æ åðáø àáùëå , íúåáéáñá

øáãî ÷éìàî áøä  íâ  äéä , ÷"áù ìò ÷éìàî

 ìëá  øîàå ,úåàøî ïéðòî äãåòñ ìëá äáøä

 íéøåôñä ìëå ,äøåú úáùá  äãåòñå  äãåòñ

 äàåø àåäù  òéãåäì ,úåàøî ïéðòî åéä  íìåë

 æ"ò íéëñä àì  äëøáì åðåøëæ åðáøå .úîàá

 áøäì  ñðëðù  íãå÷  éë ,éøîâì åì  ÷úùå ììë

 êéà áùééúäå  é" ùäì ììôúä ,÷éìàî ' ÷ä

 ìëá éøîâì  åì  ÷úù ë" ò ,'åëå åîò  âäðúäì

åøãçì  ñðëð ,úáù éàöåîá ë"çàå ,úáùä

åðøåî áøä  åéìà àáå ,ì"ðä áøä úéá êåúá

 íúà ïéà ïééãò  åì øîàå åîöòá ì"æ äéøà éáö

 úôåî íëì ïúà ,äàåø  éðàù  éì íéðéîàî

øîåì  íòôä ãåò ìéçúäå .äàåø  éðàù êúåç

åì áéùä æàå .äàåø àåäù åì çéëåäìå äøåú

åàø àìå  äáëøî äùòîá  ùåøãì  åôö äáøä"

.ì"æ åðéúåáø  åøîàù åîë ," íäéîéî äúåà

 úåøåãä éãéçé íéìåãâä  íé÷éãöä  ìù  íäéúåáø

 äðä [ à' אי האריז"ל רבינו  שאצל כמ"פ  דברנו 

ובהקדמה  חיים לעץ בהקדמה (ממהרח"ו

זל"ט,לשעה"כ ) הנביא אליהו  היה המובהק שרבו 

איתא הבעש"ט רבינו  פר'ואצל יוסף  יעקב (תולדות 



לנפשך  חכמה דעה ל

השילוניבלק ) אחיה היה  המובהק רבו שרבו  (שהיה

לספרו  בהקדמה ברמב"ם כמובא זל"ט הנביא דאליהו

החזקה) הבעש"ט היד  רבינו אצל שגם שודאי [אף

א' בשם במקו "א כמש "כ אליהו גילוי  של הענין היה

'הנה  בנבואת  הנ"ך  כל נגמר שע"כ מהראשונים

של  גילוי  כל שמעתה לרמז  וגו ' לכם שולח אנכי

עיקר  מ"מ זל"ט אליהו  בחי' ע"י  הוא נבואה בחי '

השילוניוש  מאחיה היה הבעש "ט אצל הגילוי ורש

זו  בשיחה רואים רביז "ל ואצל כנ"ל], נראה ע"ה (וכן

בלקו"מ) מקומות  ע"יבעוד היו שלו  גילויים שעיקר  ,

שרבו היכלות בפרקי מובא [וכן  מט"ט מלאך גילוי 

מט"ט המלאך היה משרע"ה עינים של (ובאור

פז) כתם בשם כן הביא מט אות  מקאמרנא ,למוהרא"צ

מלאך  על מש "כ אבולעפיה מהר "א בכתבי  ועיין 

היחידה  דרגת גילוי  נקרא חב"ד  ובכתבי  מט"ט,

מט"ט]. מלאך  בשם

 ÷"äøä  íò ì"æéáøì  äéäù çåëéåä ïéðò

 è"èî êàìî ïéðòá æéëùòðî

 äðäå [á לרביז"ל שהיה בענין מהשיחה רואים

מאוד  גדולים צדיקים עם ויכוחים

מלאך  גילוי  של זה בענין  הק ' הבעש"ט מתלמידי

כל  [כמו גדול עומק  זה בענין שיש  וכמובן  מט"ט,

גדולות סודות בהם שיש הצדיקים שבין  מח' עניני

ובהשמטות ה' בתורה בלקו "מ רביז "ל כמש "כ

הרה"ק  מדרגת  גודל וידוע ועו "מ], סד תורה ללקו"מ

גדולים צדיקים שהיו  זי "ע מנעשכיז  מובא הר"מ (כן

בעלזא) צדיקי בשם החדש אש לגמור ברשפי שכשרצו

קבועה  באמירה מסיימים היו  טוב בדבר  שיחה

טוב יהודי  היה צדיקשהנעשכיזער היינו איד' ('גוטע

זי "ע אמת ) מצאנז הדב"ח מהרה"ק עליו  אי' [וכן  ,

קץ  את  שידעו הצדיקים מיחידי  הנעשכיזער שהיה

מופלגה הגאולה מדרגה הוא הגאולה קץ לידע (וכמובן

לתאר) עמושאין שחלק  המח' סוד מה להבין ויש ,[

מט"ט המלאך  ראיית  בענין כתבנו רביז"ל (וכבר

עיי"ש ) החכמה דים מהקדמות בא' זה .בענין

íäøáàë íééç  íéìåãâ  íé÷éãö íðùé øåã  ìëá

ä"òøùîå á÷òéå  ÷çöé

øáëå [â' ובחי דרגות  הרבה שיש כמ"פ דברנו 

צדיקים  שיש וודאי  הצדיקים, בענין 

ודור דור בכל החיים ומופלגים בחז"לגדולים (כדאי'

ודור) דור בכל מקומותששתלן בהרבה חז "ל וכדברי ,

שאין  דור  לך  שאין השמש' וזרח השמש 'ובא עה"פ

אי ' ובמקו "א ויעקב, יצחק כאברהם (מדרשבו 

ט) פר' ואין שמואל  כמשרע"ה, בו שאין דור שאין

בכל  שכינה פני  שמקבלים צדיקים בו שאין  דור  לך

ע"ב)יום מה דף  נשמת(סוכה יורדת  דור בכל וכן ,

מהאריז "ל כדאי ' בעיבור  הליקוטים משרע"ה (שער

למענכם  בי ה' ויתעבר עה"פ ואתחנן ומרביז"ל áפר' ,(

_________________________

כמ"ש ב. גלות  ולא מיתה היה לא ובזה רב ערב לקבל רוצה היה לא שקב"ה לפי עיבור בסוד משה בא דור בכל כי דע  וזל"ק ,

העם  כמ"ש קצת לו נוגעים שהיו ובפרט  בקדושה להכניסם הוא טוב כי בחשבו קבלם והוא וכו' חירות  הלוחות  על חרות  רז "ל

וכו' עמך שיחת כי רד לך מ"ש וז"ס לישראל קלקלו ואדרבה לתקנם רצה ולזה ברגליך אשר העם כל וכתיב בקרבו אנכי אשר

שהוא  לפי שנה לנ ' א' בעיבור משה לבוא הוצרך ולזה מהם הדור רוב ועתה לישראל שיחת  פי' שיחת אלא נאמר לא נפחת

ויתעבר  וז"ש  נענה ולא דור כל בעיבור יבוא שלא משה התפלל תפלות כמה והנה וכו', רב ערב יטעום שלא לתקנם ישראל שרש

לתקן  למענכם ופי' ישראל עם מדבר או רב ערב עם והי' לי גורמים אתם כי למענכם דור כל בעיבור בא שאני למענכם בי ה'

וכו'. לך  רב אלי ה' ויאמר תפלתו. נתקבלה שלא אלי, שמע  ולא תוספאה. רבה כענין עיבור, חדשי לי"ב רמז ב"י, ומלת  אתכם.

יהיה  ובתחלה הדור, בו יתנוצץ וגם וילמדנו. ז"ל אליהו שיבא לרב, יצטרך דור בכל אח "כ נביאים, של רבן היה בתחלה כי

פירוש, בד"ת . וכו', ולבא לצאת  עוד אוכל לא רז"ל כמ "ש  מזה, קצת  בו נתקיים זמן באותו שגם ומצינו, פיו. יפתח  לא כאלם

מש"ה  וז "ס  יהושע. והוא רב, לך  יש שכבר לך , רב ג"כ וזהו ממנו, ללמוד ליהושע צריך  והיה התורה, מעינות  ממנו שנסתמו

יותר, יעלה ואח "כ מקרבו, דברי ממנו נובעין שיהיו בפיו, דברי ונתתי א"ל. ר"ת אחיהם, מקרב "להם "אקים נביא י"ח) (דברים



מוהר"ן לא חיי

קצב אי' אות  הר"ן באמונה â (שיחות נכלל שזה (

שהשי"ת שכמו  שניתי' לא הוי"ה ש 'אני  הפשוטה

להנהיג  הש "י  דרך כן  הדורות בכל משתנה אינו

אינו ג"כ דור  שבכל החיים הצדיקים ע"י עולמו

משתנה.

 ïéîàî ïéàù éî ìù àøåðä  ùåáéùä  ìãåâ

ì" çø øåã ìëáù íééçä  íéìåãâä íé÷éãöá

éîå [ã החיים הצדיקים בענין  רח"ל מאמין שאינו 

ונפל  רח"ל, נורא שיבוש זה הרי  דור בכל

המקובלת הפשוטה מהאמונה עצומה לסטיה בזה

הזהיר  [ואם ה"י ישראל כל אצל הדורות  בכל

יזוזו לא אך שרוצים איך  ספרו את שיקמטו  רביז"ל

שלא  ליזהר  שצריך  כמה שכן  כל בשו"ע, א' מסעיף

שהם  ישראל כל אצל המקובלים בענינים לסטות 

הדת  והוסיפו מיסודות שקבעו זי"ע צדיקים שהיו (וכמו

בפה  לפרש האמונה עיקרי י"ג אמירת אחרי זאת 

ומופלגים  גדולים צדיקים דור בכל  שיש  שמאמינים

י"ג על מוסיפים שאין אנו ואף וכו', ויעקב יצחק כאברהם

דייקא  עיקרים י"ג  במנין נשגבים סודות שיש  העיקרים

כ ' והחת"ס הק', השל "ה כמש "כ  הרחמים, מדות  י"ג כנגד

הצדיקים  אמונת  נכללת מ"מ וכו', קדמונית  קבלה שהיא

זה, ענין לנו שגילו חז"ל  בדברי האמונה בתוך דור שבכל 

חז"ל כדברי במשרע"ה באמונה זו אמונה נכללת וכן

הנביאים  לרבות  'וגם' – לעולם' יאמינו בך 'וגם עה"פ

שבכל בהצדיקים האמונה נכללת שבזה אחריך , שיבואו

מהאריז"ל ) כנ"ל משרע"ה ניצוצי כולם שהם ].דור

 úåøåãä éãéçé  ïéðò øåàéá

êãéàîå [äהרמב"ם בדברי  (בשמונה אשכחן

צדיקים פרקים) של בחינה שיש

וכמו דורות , בכמה פעם רק באים שהם מיוחדים

הקבלה בברסלב הרבה בעיקר שידוע (שהתפרסמה

זי"ע) הראב"נ  הרה"ק  מכתבי האחרון ענין בדור שיש 

במקו "א  בזה וכמש "כ הדורות , יחידי של המיוחד

ניצוצי בבחי ' הם הצדיקים שכל שאף  בארוכה

האריז"ל  רבינו  בדברי אי' מ"מ שענין ãמשרע"ה,

בזה  וביארנו בחינות, בה' מתגלה דמשרע"ה

_________________________

טוב  ואין מטוב, החשתי אלם. להיות  עלי גזר פי' י"ה, דו"ם פירוש  דומיה, נאלמתי לט) (תהלים וז"ש בגלוי. עמו וידבר שיצונו

שממו  כאשר ואמר וכו'. ושממה, שמ"ה משה יהיה בתחלה כי רז "ל, כמ"ש עליו, שבאים היסורין הם נעכר, וכאבי תורה. אלא

בא  הדורות באלו אך  אז . שקרן פניו, קירון זה ותוארו, מראהו משה, זה מאיש  פירוש , מראהו. מאיש  משחת  כן רבים, עליך

ה', זרוע  עליו נגלה שזהו אפשר פירוש, נגלתה, מי על ה' וזרוע  וכו', האמין מי ואמר מדברת , הפרשה כל ועליו העם, כאחד

של  בגופן עיבור, בסוד נפשו נתקברה וגם שנכנס פירוש, קברו, רשעים את  ויתן ואמר החזקה, היד ולכל ל"ד) (דברים כמ"ש

שיט פירוש  ברבים, לו אחלק לכן דידיה, לגבי רשעים וקראום הללו, ובודאי דורות  הדורות . לכל שזוכה כיון כולם, כנגד שכר ול

ממש, מהקב"ה חלק יקבל שלל, יחלק עצומים ואת  וכו'. הרבים את  וזיכה זכה משה שדרז "ל וכמו ישראל, כל כנגד משה שקול

למות  הערה אשר תחת דור), בכל המתגלגל רבינו משה ניצוצי דרך יקבלו הצדיקים כל (פירוש ידו על יקבלו צדיקים ושאר

נגמר  ידו על כי נשא, רבים חטא והוא נמנה, פושעים ואת  בא. הוא דור שבכל הפסק , בלי משה משה וז"ס דור. בכל נפשו

עכ"ל. גדולים. פי' רבים, שהן וחוה, אדם וחטא הדורות, חטא לימחל

גדולים ג. צדיקים עכשו נמצאים שיהיו להאמין רוצים העולם שאין זה מענין לברכה זכרונו עמו דברתי אחת  פעם שם, זל"ק

שהשם  כמו כי כן. גם צדיקים שיש  להאמין צריכים יתברך בהשם מאמינים אם ואמר, ענה הראשונים. בדורות  כמו מאד במעלה

ע"כ. מאד. והבן ודור. דור בכל בודאי צדיקים נמצאים כן כמו בודאי נמצא יתברך 

ד"ה ד. ואתחנן (פרשת  הליקוטים בספר האריז"ל רבינו דברי נודעים הנה כמשה, נביא עוד קם ולא במאמר מש"כ בזה נעתיק

כמה  והנה וכו', לתקנם ישראל שורש  שהוא לפי שנה, לחמישים אחת וכו' עיבור בסוד משה בא דור בכל "כי בי) ה' ויתעבר

דור  כל בעיבור בא שאני למענכם', בי ה' 'ויתעבר שאמר וזהו נענה, ולא דור, כל  בעיבור יבוא שלא משה התפלל תפלות 

בא, הוא דור שבכל הפסק, בלי משה משה סוד וזה וכו', אתכם לתקן 'למענכם' ופירוש וכו', לי גורמים אתם כי - 'למענכם'



לנפשך  חכמה דעה לב 

וחוה". אדם וחטא הדורות חטא לימחל נגמר ידו על כי נשא, רבים חטא והוא נמנה, פושעים ואת

עם  בישראל לטובה בהשגחה ומביט צופה מראש  הדורות  קורא הקב"ה אכן ודור, דור בכל לבוא חוזרת  משה נשמת  כי הרי

מישראל, תורה תשתכח ח"ו שמא לחשוש  מקום שהיה עד ויותר, יותר הגלות בעומק ישראל שנשתקעו עת בכל כן ועל קרובו,

באופן  שאת  ביתר התורה גילוי רבינו משה נשמת ידי על והמשיך למכה, רפואה הקב"ה הקדים דורות, וכמה לכמה אחת והיינו

רשב"י  האלהי התנא וכמאמר ח "ו, התורה שכחת למנוע כולו הדור לכללות ומרפא רפואה המשיך ובזה הנה, עד נתגלה שלא

מוהר"ן. ליקוטי הקדוש  הספר בריש  המבואר דרך ועל מישראל, תורה שתשתכח ושלום חס  ע"ה

שיתגלה  להשיג זוכה לשמה כראוי בתורה עוסק  האדם כאשר "כי ע "ב) י"ב (דף  בראשית  פרשת רשב"י מאמרי בשער כתב עוד

מתלבש  בהיותו תורה רזי לו ומגלה אבינו, אברהם מלאכי דוגמת ויתלבש ויבא נשמתו, משורש  שהם מאותם צדיק  איזה אליו

אותו סוד וזהו כנודע , לו אשר דרבנן חלוקא שהיה בההוא התיקונים ספר בכל הרבה אחרים ומקומות משפטים דפרשת  הסבא

משה  של גלגולו הוא אשר סבא המנונא רב היה להם נגלה אשר זה כי ודע  תורה, רזי לו מגלה והיה רשב"י עם ומדבר יורד

בתיקונים". כנזכר ודור דור בכל המתגלגל ע"ה רבינו

עולם  שבאותו צדיק  נשמת בשום ויכולת ורשות כח  אין כי דע "גם ע"ג) ריש (שם  ואמר עוד הוסיף זאת  הקדמה שהקדים ואחר

משה  נשמת מן אחד ניצוץ שם יתלבש  פנימיותה אמצעית נקודה שבתוך  לא אם כנזכר, הזה בעולם ולהתגלות  ולהתלבש לרדת 

ע"ב". קמ "ד בדף  נשא אדרת בסוף  ועיין ע"ה, רבינו

הקדוש  רבינו שאמר ל"ט), אות השגתו נוראות  גדולת  רע "ט , (סימן מוהר"ן חיי בסה"ק  כתב הללו האריז "ל רבינו דברי פי ועל

"מן יוחאי מוהר"ן בר שמעון עד רבי יוחאי בר שמעון שמרבי היינו ז"ל, האר"י עד שקט  העולם היה כמפורסם חידוש  שהיה

ז "ל  חדשות האר "י גילה והוא כמפורסם, חידוש שהיה ז"ל, האר"י שבא עד רשב"י. ידי על שנתגלו כמו חדשות  נתגלו לא

עד ז"ל האר"י ומן ז "ל. האר"י עד כאלה חדשות שיגלה מי נמצא שלא ז "ל לגמרי טוב שם  בלי הבעל שקט  העולם כן גם היה

הבעש "ט שבא עד חידוש חידוש , בלי שקט  העולם כן גם היה עתה, עד ז"ל הבעש "ט  ומן חדשות. וגילה נפלא חידוש שהיה ז "ל

] אנכי שבאתי עד הנה, עד ז"ל הבעש"ט שגילה ההתגלות פי על רק מתנהג העולם והיה ז "ל כזה, מברסלב אני רבה"ק ועתה ,[

חדשות. יהיה לא משיח עד ממנו כי שאמר קדשו מפי שמענו וכן לגמרי". נפלאות חדשות  לגלות  מתחיל

נחמן  במוה"ר אברהם מוה"ר הגה"ק כתב לפה, מפה בקבלה בידו מקובל שהיה מה פי על וכן הללו, רבה"ק דברי פי ועל

המשכת  דסדר כ"ב), סימן סוף הליקוטים בביאור משם הוא וכן ל"ח, אות וספורים (שיחות אור כוכבי בספרו ז"ל מטולטשין

בעולם, חדשות  השגות גילוי ידם על ולהוריד להמשיך  השי"ת  בחר שאותם הדורות, יחידי חמשה ידי על נעשה לעולם, התורה

ידי על התורה ניתנה ע"ה דתחילה רבינו להשתקע משה  לנו, דחמיר שני בית  בחורבן האחרון הגלות לזה "בירידתנו ואח "כ ,

החורבן  קודם שנים עשר בערך  עקיבא רבי שנתעורר למכה  רפואה השי"ת  הקדים ויותר, יותר דסט"א הים ושבר הנו"ן, בשער

תלמידו כך אחר בו שנתייחד עד ע "א), כ"א (סנהדרין ידו על התורה שתנתן ראוי שהיה עד וללמד, בר ללמוד שמעון רבי
שניםיוחאי  פי בו דקדושה,שנמצא  הנו"ן שער מצד שהוא שבנסתר, התורה תבל פני על להוציא רשות  לו שניתן הוא כי מרוחו,

בספר  (עיין ידענא ואנא וכו' ידע לא ומשה ע "ב) קל"ב ח"ג (זוהר באידרא והתפאר יותר, עלה ועתה משה, מנשמת בו היה כי

בבא  ריש  חכמים סמיכת בספר כיו"ב ועוד קמ"א, דף  ב' כרך החמה אור ובספר פ"ט, דף ח "א זוהר תיקוני להרמ"ק  יקר אור

להוציאה  השי"ת גמר זאת  בכל אבל שנים, מאות  כמה בעצמה תורתו כך אחר נסתתרה הדורות קלקולי שמרוב ואע"פ  מציעא).

ברבינו נשמתו כך אחר וירדה שבאה עד והסתרתה, מתערה כך האריז "ל שנית  ואחר שבנסתר. תורה יותר ולגלות להתחיל ,

סבא ישראל ז "ל ברבינו טוב שם נשמתהבעל הקדוש ומזרעו בעבודתו. המשיך  והוא זצ"ל , נחמן רבי ורבינו כי מורינו ,

הנצחית". לגאולתנו והמוכרחים הנו"ן שער מצד הנמצאים ופנימיותה תורה סתרי הן הן ומעשיותיו תורותיו

יותר  פעם בכל העולם את מנהיג יתברך  שה' רבה"ק  דברי פי על נפלאים) ספורים חלק (סוף  אור כוכבי בספרו עוד מבואר וכן

רועה  להם ושלח רחמיו נכמרו טומאה שערי במ "ט התחתונה במדרגה שהיו "במצרים כי הנ "ל הגה"ק כתב זה פי שעל יפה,

רבינו נאמן אלמלא משה וכו' היה שראוי הסופר עזרא להם ושלח רחמיו נכמרו המקדש בית  בחורבן כך  אחר וכן לגאלם, ע"ה

קדישא בוצינא העמיד לן דחמיר שני בית ובחורבן קדמו. יוחאי משה בר שמעון משיח רבי ניצוץ התחיל כך ואחר זיע"א,

הקדוש  אתהאר"י והעמיד ומתמעטים, שהולכים הדורות  על רחמיו נכמרו כך  ואחר והחבריא זיע "א, הקדוש ואחר הבעש"ט ,



מוהר"ן לג חיי

פנימיות גילויי  של המיוחד  הענין הוא זה שענין

משרע"ה  שנשמת אף שהלא בעולם, התורה"ק 

להדיא י כדאי' ודור דור  בכל ומתעברת  ורדת 

בבחי ' הוא דורות  בהרבה מ"מ כנ"ל, מהאריז"ל

באריז"ל )אילם שם לגלות(כדאי' רשות לה ואין  ,

שניתי ' לא הוי "ה ש 'אני  [ואף התורה"ק פנימיות 

משרע"ה  שבבחי ' הצדיק וכן הצדיקים, ונמצאים

שהוא  אף  הש "י  אצל גם הלא מ"מ וכנ"ל, דור , בכל

שינויים  יש מ"מ דור , בכל ונמצא נשתנה לא עצמו 

דומה  שאין הש "י , של הגילוי  בענין לדור מדור

של  והגילוי וכדו ' המדבר  בדור  הש"י של הגילוי 

הצדיקים  בענין  וה"נ וכדו', ביהמ"ק בזמן הש"י

שינויים  ישנם מ"מ דור  בכל הם שנמצאים שאף 

רשות כמה היינו הגילויים, בענין  לדור  מדור

ישנה  ובזה דור , בכל התורה"ק לגלות להם ניתנת 

דהתורה"ק  הגילויים שענין הנ"ל (להורידהקבלה

תיבות בתוך ולהלבישו להכניסו דהתורה"ק  האלקי האור

הדורותוכו') יחידי והמה מיוחדות לנשמות  שייך 

וכו']. הזוה"ק את  שגילה רשב"י – משרע"ה שאחרי 

íéôðò 'éçáá úåøåãä ìëáù  íé÷éãöä  ìë

 úåøåãä éãéçéîù  íé÷éãöì

 éãéçéå [ å הם התורה"ק  את שמגלים הדורות

ריבוי וכל האילן, גוף עצם בבחי'

מאלו ומקבלים היונקים ענפים בחי' כולם הצדיקים

ריבוי שהיו רשב"י  בזמן  וכמו  הצדיקים, גדולי  יחידי

כל  לגלות  ג"כ זכו וכולם ועצומים גדולים תנאים

זמן  עד רשב"י מזמן וכן בתורה"ק, חלקו  אחד

האמוראים  כל צדיקים, רוב דור  בכל שהיו האריז"ל

ג"כ  גילו וכולם והראשונים הסבוראים והגאונים

עצם  לגוף ענפים בבחי ' היו כולם מ"מ תורה, הרבה

רשב"י, ע"י שנתגלה התורה, שורש האילן ,

עשה  האריז"ל  לפני שהיה שהרמ"ק במקו"א (וביארנו

התורה"ק פנימיות ביאורי לכל סיכום ובבחי' ליקוט

לשורש השייכים התורה"ק פנימיות  לגילוי השייכים

לפני  האריז"ל  תקופת בסוף שהיה הרמח"ל וכן רשב"י,

לכל וליקוט סיכום עשה הק ' הבעש "ט וגילוי ביאת 

וכו') האריז"ל  ושורש  לתורת  השייכים .הביאורים

åðéáø éåìéâ  ìòîù è" ùòáä  åðéáø éåìéâ øåàéá

ì"æéøàä

åðáúëå [æגילוי שענין לבאר בארוכה במקו"א

יחידי שע"י  התורה"ק פנימיות 

בחי ' כמו לדרגה, מדרגה עליה בחי' זה הרי  הדורות 

הרבי מכ"ק  וכדאי' לדרגה, מדרגה העולמות עליית 

גילוי לגבי שמבאר זי "ע מליובאוויטש הרש "ב

ה  הבעש "ט האריז "ל,רבינו רבינו גילוי שאחרי ק '

האריז "ל דרבינו  שגילוי  ע"י ומבאר לנו (שמתגלה

ואבי"ע,המהרח"ו) דא"ק  עולמות בענין עוסקים

האצי', דעולם גילוי בענין האריז"ל עסק  ובעיקר 

מדבר  הכל איך וגילה דיבר  הבעש"ט רבינו ואילו 

בשורש  נמצאים העולמות  כל איך היינו באלקות ,

שהמה  סוף, אין  של עולמות  בתוך  גבוה יותר 

שדיבר  האצי' עולם שמעל העליונים העולמות 

כמעט  הזכירם לא והמהרח"ו  סרוג מהר"י מהם

הע"ח)כלל, בתחי' קטן ברמז עליהם רמז וכל (ורק  ,

האלו העליונים לעולמות שייכים הבעש"ט גילויי

תורת שכל זי"ע מפאריטש הלל הרב [וכ "כ

אלקות, שהכל הגמור  יחוד בענין  עוסקת  הבעש"ט

גילוי לעומת  העליון, הוי "ה שם בחי' נקרא וזה

דהאריז "ל האצילות  בחי'דעולם עדיין יש (ששם

_________________________

את  ושלח  מאוד השי"ת  רחמי נכמרו לשקוע , הבעש"ט אור שהתחיל רבינו בימי עוד הלבבות ונתמעטו שהלכו שכבר רבה"ק כך 

אלו  בסודות  טובא שהאריך ולהלן) מ"ד (אות להלן ושם ובינה, חכמה לחלק  בהקדמה שם עוד ועיין צדקנו". משיח עד הכין

ולהלן). ל"ו (אות  וספורים שיחות  בחלק  שם ועוד זה, עם זה הדורות דיחידי הנשמות  ובהתקשרות

וכל  הליקוטים, בספר האריז"ל רבינו מדברי לעיל כמובא מהימנא, רעיא משה נשמת עצמם הם הדורות יחידי החמשה אלו וכל

רשב"י. מאמרי בשער כמבואר בתוכם שנתלבש  ע"ה רבינו משה ניצוץ התלבשות ידי על תורתם השגת 



לנפשך  חכמה דעה לד

וכו') לבי"ע אצי' בין הוי "ה פירוד שם בבחי ' שנקרא

ואכמ"ל]. התחתון,

 ÷éãöäã úåâøãî –––– î" å÷ìä  ÷" äéáøã éåìéâ

'à õåöéðá  ììëðä 'á  õåöéð –––– úîàä

ì"ðäìå [ç רביה"ק גילוי שהמשך  פירשנו

רבינו גילוי שאחרי  הליקו"מ

נמצאת הקבלה כל איך  לגלות היה הבעש"ט

וכדאי ' הניצוץ, סוד  שהוא יותר  עליון  בשורש 

ע"ב)ברש"ש  יא כל (דף  שמעל מדרגה שיש 

הניצוץ  סוד  שהוא הניצוץ äהעולמות  שנמצא ,

דאוא"ס  הקו  פנימיות נכדבתוך שמבאר (כמו

שלום) הדברי – דשורש הרש"ש הסוד  הוא והניצוץ ,

עליון היותר  במקום ישראל הב'נשמות  ניצוץ (והוא

נברא) ניצוץ ברש "ש  הנקרא מקבל – ב' וניצוץ

העליון  במקום השכינה סוד  שהוא א' מניצוץ

איך  התורה סודות כל את מגלה ורביז "ל ביותר ,

הצדיק  של ועבודה"י  במדרגות  ונמצא שייך  שהכל

ישראל  דכל נשמות ושורש  ראש  שהוא האמת 

האמת שהצדיק סז, סי' תנינא בלקו"מ רביז"ל  (כמש"כ

וכו') בראשי"ת  בחי' – בית  הראש בחי 'הוא שהוא ,

[וכן  ישראל, כל נשמות שורש הנ"ל, הב' ניצוץ

ר' שנקרא באומאן ברסלב מגדולי  מא' מכתב ישנו 

– דרביז "ל ענין לו להסביר  דיפו להרב שכתב געצי 

דלעת "ל  וגילויים בתקונים עוסק שהלקו"מ לו  וביאר

הצדיק  של מהמדרגות שמדבר ע"י זאת ומסביר 

נשמותהאמת כל  אצל לעת"ל ויתגלה שיהא מה (שכל

ישראל נשמות  שורש  הצדיק אצל  מקודם נמצא ישראל

הנ "ל ) ב' ניצוץ –.[

–––– ê" ëñä 'éçá –––– âåøñ é"øäîã  úåîìåòä 'â

íéðåéìòä íéôé÷î

åðééäå [ èפנימיות גילוי  בענין  סדר שיש

בזוה"ק  גילה שרשב"י  התורה"ק ,

הכולל, המקיף אור  בבחי' התורה"ק  פנימיות כל

הנביא  אליהו  ע"י  בפרטות לגלות התחיל והאריז "ל

גילה  והבעש"ט ואבי"ע, דא"ק הפנימי  האור זל"ט

העולמות שהם יותר  העליונים המקיפים בסוד  שוב

סרוג, מהר "י  של העולמות  שהם אלקות , של

אלו  לעולמות קורא הגר"א סרוג )שרבינו  הר"י (של 

דהסוכה סכ "ך בחי' סכ "ך, של עולמות  (שאנו שהם

הבעל"ט) הסוכות חג לפני עתה ג'עומדים והיינו  ,

אק "ס סרוג, הר"י של הכללים קדמון העולמות (אדם

דסכ"ך סתימאה) ס ' אות  בחי ' שהוא עגול ), ,(שהוא

שהוא  טהירו  הנקרא קדמון  דאויר  עולם ומעליו 

דסכ"ך  כ ' מרובע)כנגד בחי' עולם (שהוא ומעליו  ,

דסכ "ך ך ' כנגד שהוא מלבושהמלבוש  כמו (שהוא

ארוך ) .מרובע

'éçá '÷ä è" ùòáä éåìéâ éøçàù ì"æéáø éåìéâ

'àãçë ïéàå éðà' ä

 åðééäå [éעולמות הם סרוג דמהר "י  שהעולמות 

היינו סכ"ך , של עולמות שבבחי '

אלקות, שהכל איך  שמגלים מקיפים של עולמות 

_________________________

מכח ה. נברא אחד ניצוץ בכח נתלבש  הניצוץ וזה אלקות בחי' שהוא א' ניצוץ ונתפשט  נמשך  סוף האין מן כי כתב שם, זל"ק 

ו  בהעלם הי"ס  כל שורשי בה יש  יחידה וזו יחידה נקראת והיא מאד מאד דקה נשמה והוא הארתו אפשר עוצם שאי גדול דקות 

מעל  אלקים ויעל אתם, אלקים אמרתי ואני אלקיכם לה' אתם בנים נאמר הנז ' הניצוץ ועל ממנו, דקות  יותר  לנאצלים להיות 

במ "א  אצלינו כמבואר לדרגא מדרגא לה לאשלפא דבעי דכולא נשמתא דחיי נשמתא והיא המרכבה הם הם האבות אברהם.

בו  שאין הא"ס  שהוא המוחלט האפס זולתי עוד אין מהתוהו רלמעלה אש  ובוהו תהו הנק' הם האלו בחינות  וב' ע"ש , בהקדמה

ובו  הכולל דהוי"ה היו"ד קוץ והם שבכתר, ואריך  עתיק בחי' הנק ' והם הכולל כתר בחי' נק' אלו נצוצות וב' המחשבה, תפיסת

יסודות  ד' הם והם אבי"ע  הם והם טנת "א והם חבתם"ם שהם הוי"ה אותיות  ד' נאצלו וממנו דהוי"ה אותיות הארבע כל שורש

עכל"ק . וכו'. עפר מים רוח אש 
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שהצדיק  איך  לגלות רביז "ל וממשיך  בא וע"ז 

שהוא  ישראל נשמות שורש  שהוא האמת 

וע"כ  ישראל, נשמות שורש  – ב' לניצוץ המרכבה

הבריאה כל שורש עבור הוא נבראה הבריאה (שכל 

העולמות וכל  הבריאה כל  ותלויה ישראל  נשמות 

דהנעור  נ"ב בתורה רביז"ל  וכמש "כ  ישראל, בנשמות 

א'å בלילה  בניצוץ ונכלל נתבטל כביכול הוא הרי  ,(

ושם  אין , שבבחי ' באלקות הצדיק  שמתבטל היינו  –

'אני ' היינו  ואין', 'אני  בבחי' העבודות  כל את  עושה

דקדושה) יש שבבחי' וזה (עבודה"י ה'אין ', שבתוך

בהבחן  הקבלה כל פנימיות גילוי ודרגת בחי '

הקבלה  כל גילה שהבעש"ט והיינו כנ"ל, ב' דניצוץ

הם  הקבלה לימוד שכל איך  ולימד  ה'אין' בסוך

כל  את  לעלות ואיך  אוא"ס ע"ע להמשיך דרכים

ממשיך  וע"ז  דיחו "ע, לסוד  יחו"ת  שבסוד עבודה"י 

הנ"ל  הגנוז במקום שם לעשות איך ללמד  רביז"ל

בסוד  באין, הנכלל היש  בסוד עבודה"י  כל את 

יחו"ת היינו  הא', בניצוץ הנכלל הב' הניצוץ

גרידא  מיחו "ע גבוה שיותר היחו"ע, שבתוך 

במקו"א) כחדא'.(כמש"כ ואין  'אני שבבחי ' ,

 úåðåéìò  úåàøî ãåñá íãå÷î ìëä âéùî ÷éãöä

 ÷"äøåúä  úåáéúì íñéðëîå

 úîàáå [ àé כל להבין  כערכנו לאנשים קשה

הצדיקים  ורק  הנ"ל, ענין

הנ"ל  העליונים בעולמות וחיים בעצמם שנמצאים

הם  הליקו "מ שכל שאי' וכמו הנ"ל, ענין  מבינים הם

העליונים  בעולמות רביז "ל שראה עליונים מראות 

בתוך  להכניסם שזכה עד  הרבה והתייגע וטרח

התורה"ק, ולחדשתיבות להשיג רגילים שאנו (היינו

שלפנינו, התורה לימוד בדרך השכל  ביגיעת בתורה"ק 

אלקי  אור בסוד  בשורש  למעלה הכל  קודם משיג  והצדיק

מתייגע  ואח"כ  אלקות , הכל  ששם העליונים בעולמות

נאמר  זו בחי' [ועל  התורה"ק  תיבות  בתוך למטה להוריד

רעט) סי' (קמא קצרה בלקו"מ למטה הצדיק שתורת

בלקו "מ אשכחן  וכן וכו', רחבה סוס"י ולמעלה (קמא

עדיין קנט) מצא שלא שהשיג א' השגה על שכתב

התורה"ק  תיבות בתוך  דההשגה האור להכניס איך 

וכו ' חז "ל דברי  ].æ של

 úåøåãä éãéçé ìù  íäéúåáøã ïéðò øåàéá

 åäæå [ áé והמשפיעים המלמדים של ההתחלקות 

שהוא  דהאריז "ל שרבו  הדורות, דיחידי

אור  שבבחי' ב"ן - שבגימ' זל"ט הנביא אליהו

של  הפנימי האור לימד המקיפים, דהאורות פנימי 

השילוני ואחיה ואבי "ע, דא"ק והתורה העולמות 

המקיפים בסוד  כמרומז שהוא חב"ד  בחסידות (כמובא

יחידה) ח"י-חיה באותיות  שנגמר לימד בשמו ,

המקיפים  בסוד והעבודה"י התורה להבעש"ט

הנ"ל סרוג דמהר "י  האלקי דהעולמות האין (בחי'

_________________________

דהינו ו. בשרשן וידבקו ושיחזרו רצונו, יעשו שישראל כדי היה ישראל, בשביל העולם כל שברא הכוונה ועיקר שם, זל"ק 

ונכללין  מקום, של רצונו עושין שישראל מה כל נמצא הכל נברא זה ובשביל המציאות, מחויב שהוא יתברך, בו ויכללו שיחזרו

העולם  שנברא התכלית  עיקר כי המציאות  בחיוב בשבילם, שנברא העולם כל נכלל זה ידי על המציאות , מחויב שהוא בשרשם,

רצונו  שיעשו כדי כנ "ל, ישראל בשביל העולמות  כל ולקיים לברא כביכול, יתברך  השם מחויב זה בשביל ורק זה, בשביל הוא

נכללין  הם יותר, רצונו שעושין מה כל כי כנ "ל המציאות  מחויב בבחינת  העולם נכלל רצונו, כשעושין דיקא אז כן ועל כנ"ל,

שהוא  יתברך  בו ונכללין חוזרין הם יתברך , רצונו שעושין  ידי על כי המציאות , בחיוב בהם התלויים העולמות כל עם ביותר

ע"כ. כנ "ל. המציאות בחיוב בנפשם, התלויים העולמות כל עמהם נכללין ואז  המציאות , מחויב

בו ז. למצא לברכה, זכרונם רבותינו, מאמר איזהו או מקרא מצאתי לא אבל ואמר, ענה הזאת , תורה שאמר אחר שם, זל"ק

שאמר  מה אז והזכיר לברכה, זכרונם רבותינו, מאמר או מקרא באיזה אלה דברים למצא שיוכל אחד ימצא אפשר אלה, דברים

התורה, מן מקרא לו שאין וכו' אחד דור עתיד אומר שהיית  זכאי, בן יוחנן רבן מעיניך  עפר יגלה 'מי כ"ז ), (סוטה  יהושע רבי

ע"כ. התורה'. מן מקרא לו מוצא תלמידך עקיבא רבי והלא



לנפשך  חכמה דעה לו 

עבודה"יהנ "ל ) ענין  מט"ט ע"י גילה ורביז "ל ,

שהוא  הנ"ל, עליונים בעולמות  שישנם הפנימי 

הרבה  שיש  זי"ע הגר"א וכמ"ש  מט"ט, שע"י הגילוי 

המט"ט  הוא העליון  ומט"ט במט"ט, מדרגות

המלבוש , 'רוח דעולם בשם מט"ט מלאך  שם (שנקרא

בעולם  שיש  הקיפול  ענין על  לרמז כדאי' פסקנית '

וכו') לשנים ונחלק המלבוש  שנפסק  .המלבוש

 éåìéâ ãåñá –––– æéëùòðî  ÷" äøäã è"èî éåìéâ

 è" ùòáä åðéáøã

 äðäå [âé ושמש מאור  בספה"ק  ויחי מובא (פר'

ויקרא) מרדכיד"ה ר ' הרה"ק בשם

זי"ע בענין מנעשכיז רביז"ל עמו שדן הצדיק (שהוא

כנ "ל ) מט"ט שהטעם המלאך בקדשו שאמר

הלימוד  בתוך  להכנס כדי  הוא הצדיק  אל שנוסעים

באלקות להכלל של çאיך  הלימוד אמנם שזה ,

איך  שלימדו  הק ' תלמידיו וכל הבעש"ט רבינו 

העולמות בתוך  להכלל – האין  בסוד להכלל

דהמלאך  דרגה ג"כ  באמת  שזהו  הנ"ל, העליונים

ענין מט"ט הוא העליון במקום מט"ט מלאך  (שכנ "ל 

הנ "ל ) העליונים עולמות ראש – המלבוש  וע"ז דעולם ,

נעלית ועבודה דרגה שיש רביז"ל עמו  והתווכח דן 

האין , בסוד רק  לא היינו מט"ט, דמלאך בגילוי  יותר 

כל  עושים איך  ללמוד ואין, דאני  בסוד  אלא

בתוך  אף עבודה"י  לעשות  האין , בתוך העבודה"י 

באופן  האלקי , דהאין  הגמור  הביטול של העולמות 

תסתור  שלא מבעיא לא דהעבודה"י ה'אני' שבחי'

את תגלה אדרבא אלא והיחוד, להביטול ותפריע

כנ"ל. כחדא ואין  אני  בבחי' שאת , ביתר היחוד

ìù ïéìéôú  ìò  äëøá úøéîàá 'çîä øåàéá

ùàø

ë" ùîëå [ãé זי "ע מאיז 'ביצא הרה"ק כעי "ז 

לבני ספרד בני  בין  המח' בענין

ראש , של תפילין על ברכה מברכים האם אשכנז

כמו תש"ר  על ברכה מברכים אין  ספרד  שבני

של  המקיפים דהמשכת זה שענין האריז "ל שמבאר 

גילוי הוא אלא הנברא לעבודת  שייכים אין תש "ר

לברך  שייך ואין הש"י ע"י מאליו  הנמשך אלקות 

התחתון)ע"ז  עבודת  ע"י המשכה בבחי' הוא  (שהברכה

עבודה  עושים תש "ר על שמברכים אשכנז בני  אך

הנ"ל, בחי ' מעין והיינו  אלקות , של עולם בתוך  אף

באופן  האין  בחי ' בתוך אף עבודה"י  של אופן שיש

שאת. ביתר  היחוד  את  מקשטת שהעבודה"י

'éçáá  ì"æéáøì  åðåîî æéëùòðî  ÷" äøä úøéñî

 øúåé  ääåáâ äâùä ìá÷ì éãë  åúâùä úøéñî

äöøå [ åèממנו יקבל מנעשכיז שהרה"ק רביז"ל

יכול  היה ואז זו, עליונה ודרגה השגה

המט"ט  שרואה שאף  רביז"ל וטען  לחיות , להמשיך

עליו מ"מ הבעש "ט רבינו  שגילה האלקי האין  בסוד

כל  את כביכול שיבטל היינו  ממונו , כל למסור

הגבוהה  ההשגה לקבל כדי  הקודמת  השגתו 

יותר  והעליונה הקודמתהחדשה המדרגה (שנחשבת

שכל התו"ח וכמש "כ  נכונה, אינה בבחי' כאילו לעומתה

הקטנ מדרגה מבטלת יותר עליונה לעומתה)מדרגה ,ה

כשמגיע  צדיק  כי חדשים, חיים לקבל יכול היה ואז 

אך  העולם, מן להסתלק צריך השגתו  דרגת  לסוף

העליונה  ההשגה דרגת  מרביז "ל מקבל היה אם

לא  אך חדשים, חיים עצמו על ממשיך  היה יותר 

_________________________

נסיעת ח. שענין שאמר זצ"ל נשכיז  דק"ק  ור"מ אב"ד המנוח הקדוש קדישא בוצינא אלקים איש  קדוש מפי שמעתי שם, זל"ק

שנוסע  מי ומהם כראוי ורחימו בדחילו להתפלל שיוכל ללמוד שנוסע  מי מהם פנים כמה על הם הדורות הצדיקי אל אנשים

לבקש  היא העקרית  והנסיעה העקרי המכוון אינו זה כל ואולם מדרגות  ממנו ללמוד שנוסע מי ומהם לשמה תורה לימוד עבור

יתברך  מציאותו מהשגת  להוודע יוסיף  אשר וכל כלל וערך שיעור לו אין זה ודבר יתברך אלקותו ממציאות ולהוודע לידע  ה' את 

עכל"ק . וכו' ויותר יותר ה' את לבקש יום כל יוסיף ולזה כלל השיג לא שעדין לידע  יוסיף  שמו



מוהר"ן לז חיי

ובכ "ז  בפירוש , זאת  לו לומר לרביז"ל רשות  היה

כדאי לו שהיה ואמר מנעשכיז  הרה"ק זאת הרגיש

היינו מפתנו, על רביה"ק שיבא כדי  לחיות 

חיים  לו להמשיך  בא שרביז "ל במקיף שהרגיש 

ונעלים. חדשים

 é" äãåáò 'éçá –––– äëåñä êåúá áìåìä òåðòð

ìåèéáäã  úåîìåò êåúáù úîàä ÷éãöäã

ì"ðä  íéðåéìòä

ö" àéäå [æè וכל הסוכות , בחג הוא רביז"ל של

נקודה  על מרמז צדיק של יא"צ

שביארנו מה וע"פ  עבודתו, של והיסודית  הכללית 

עולמות של העצמי  האור  מאיר  בסוכות  הרי

העליונים  העולמות  ג' הנ"ל, דסכ"ך  העליונים

שיש  מהרש"ש  ברמז אי ' וכן הנ"ל, סרוג דמהר "י 

דפסח, מהיחוד גבוה שיותר  בסוכות  כללי יחוד

אלקות, שהכל העצום האור  מאיר שבסוכות היינו 

לנענע  שיש הלולב של והסוד  העבודה ישנה ובכ "ז

דייקא הסוכה בתוך  האריז"ל )הלולב מרבינו ,(כידוע

עולם יסוד הצדיק  סוד הוא כתמר שהלולב ('צדיק

כל יפרח') עשיית סוד - הניצוץ סוד את  המגלה

[יחו"ת לאלקות הביטול בתוך עבודה"י דרכי

ענין  לבאר  בארוכה במקו "א כמש "כ יחו"ע, שבתוך 

דקר "ש א' פסוק  בתוך דייקא מצוות  עול (עיין קבלת

וגו') ישר האדם את  עשה האלקים ].מאמר

 é" òå מקבלים אמת  הצדיק  ספרי שלומדים

להכנס  איך אלו , מהשגות התנוצצות

דהבעש"ט  בהיחו"ע הגמור  הביטול בתוך  מקודם

יסוד  הצדיק נשמת בתוך  להכלל ואח"כ  האין, בסוד

א' ניצוץ בסוד  להכלל ומשם הנ"ל, ב' ניצוץ – עולם

איך  להדרגה להגיע השכינה, בתוך הכל להכליל –

השכינה. גילוי  היא העבודה שכל

 é"øàá ì"æéáø éåìéâ úâøãì øåù÷ ïéðòä  ìë

 à÷ééã

äçéùäå [æéנסיעת מענין מתחילה בחיי "מ

שאר "י ישראל, לארץ רביז "ל

האמונה גילוי  השכינה, גילוי  ענין ארץ הוא ('שכן

אמונה') ז"ל ורעה דרבינו  ענין ולהשיג להבין  שא"א ,

הראב"נ  הרה"ק וכמש"כ  באר "י , אלא לאמיתתו

כך  מוהרנ"ת ללא דרביז"ל ענין  להבין  שא"א שכמו 

ענין  כל נראה שבחו"ל אר "י , ללא ענינו להבין  א"א

לכאו ' וזה בעבודה"י , ודרכים עצות  בבחי' הלקו"מ

האריז"ל  דרבינו מגילוי יותר קטנה דרגה נראה

שפירשו מקובלים על הלשם כן שטען  [וכמו וכו ',

משלים  של באופן האריז "ל דרבינו ענין כל את 

את בזה לכאו ' שהורידו  וכו ' הש"י של דהנהגות 

בסוד  למעלה גילה שהוא האריז"ל דרבינו גילוי 

ואכמ"ל], וכו', האצי' דעולם הספי' של אלקות גילוי 

והשגה  להכרה זוכים השכינה גילוי מקום באר"י אך

הגבוהה  העבודה בסוד הוא הלקו"מ שכל האמיתית

הנ"ל, ואין  אני  בסוד אלקות גילוי של הגבוה במקום

לחו "ל  מאר"י מטי  ולא מטי בבחי' הולך ורביז "ל

הראב"נ  כמש "כ שבאר "י  העיקרי למקומו  וחוזר 

קנ"ה) היינו(מאמר הנ"ל, ואין דאני סוד כן גם שזה ,

ב' דניצוץ התכללות בבחי ' בשכינה, נכלל שהצדיק 

כל  את  שם ומגלה עושה ובכ"ז  א', ניצוץ בתוך

עבודה"י כנ"ל, ואין  אני  שבבחי ' עבודה"י , דרכי

היחוד  כנ "ל )שבתוך יחו"ע שבתוך .(יחו"ת

 åðàå שאף האלו, גבוהים מענינים מדברים

וקדושים  רמים מענינים בעצמו  הדיבור

שנזכה  ויה"ר ונשגב, גדול דבר כבר  הוא אלו 

– לייחד ע"מ – לעשות ע"מ ללמוד רביה"ק  בזכות

– ולקיים ולעשות לשמור וללמד  ללמוד  ונזכה

– בתחתונים פה והעליון  הק' יחודו ולגלות 

ברחמים  ית' כרצונו  העליונה הכוונה ולמלאות 

אמן . בימינו  במהרה


