




תשע"ו  ויחי פר' ג של"ס

תשע"וויחי פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו יחי ו פר' של"ס
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ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹוייייםםםם:::: ממממללללאאאא י"ז-י"ט)ייייההההייייהההה מ"ח, (בראשית ¦§¤§Ÿ©¦

êéøö ליעקב יוסף  בין  המחלוקת היה מה להבין 

שמנשה  רצה שיוסף  ומנשה, אפרים בענין 

הבכור , מנשה כי בשמאל ואפרים בימין יהיה

אפרים  ראש על ימינו  ושם ידיו  את שיכל ויעקב

בני ידעתי ליוסף  ואמר מנשה, ראש  על ושמאלו 

וגו'. יגדל הוא וגם לעם יהיה הוא גם ידעתי

 ø÷éòá  äéåìú äìåàâäù áùç  åðéáà á÷òé

 úà  õá÷ì êéøö  úîàá êà  íé÷éãöä úôéñàá

ìàøùé  ìë

äðäå:הפרשה בהמשך  ב')מבואר  א' ויקרא (מ"ט

לכם  ואגידה האספו ויאמר בניו  אל יעקב

הקבצו הימים: באחרית  אתכם יקרא אשר  את 

ואיתא  אביכם. ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו 

ממנו ונסתלקה הקץ את  לגלות בקש  הק ' ברש "י 

ופירש  אחרים. דברים אומר והתחיל שכינה,

אישותמוהרנ"ת והלכות  ורביה פריה הל' אה"ע (לקו"ה

ד ') 'האספו 'àה' בלשון  יעקב אמר דבתחילה

'הקבצו ' בלשון  להם אמר  ואח"כ  לכם, ואגידה

שנאמר  לשון הוא דאסיפה והיינו  יעקב, בני ושמעו 

ידי שעל יעקב שחשב והיינו קרובים, של אסיפה על

צדיקים, כולם שהם לבד  הקדושים בניו  של האסיפה

אמנם  הגאולה, קץ ולקרב לגלות  יוכל זה ידי  על

מספיק  שלא בזה והבין  הימנו , נתסלקה השכינה

_________________________

וכו',א . הימים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא בחינת וזה שם: לקו"ה וז"ל

אחרים. דברים לדבר והתחיל וכו', שכינה הימנו ונסתלקה הגאולה קץ את  לגלות  שביקש רש"י בפירוש ומובא רז "ל ואמרו

עיין  זה פסוק  על הקדוש  בזוהר שכתוב (וכמו הקץ, סוד דבריו בתוך והסתיר שהעלים זה מעין היה כך אחר שדיבר מה ובודאי

וסתום  הפלאות  קץ הוא הגאולה קץ לגלות יוכל שכבר סבר גמורים, צדיקים וכולם שלימה מטתו ראה יעקב כי היינו שם),

הקדוש  הקבוץ אל כשנתוסף  הוא המעלה העיקר כי דייקא, הרחוקים קיבוץ ידי על אם כי ולקרבו לגלותו אפשר ואי כל, מעין

הקדוש, הקיבוץ אל שכן נעשה ויהי שיתוסף  יתברך  לעבודתו קרבוהו ועכשיו רחוק , שהיה כמו רחוק מתחלה שהיה חדש  נפש 

הבתים  נתרבין דייקא זה ידי ועל יתברך , גדולתו עיקר שזהו בדברינו ובפרט הקדוש , בזהר כמבואר יתברך  שעשועיו עיקר זהו

כי  הוא לקבוץ אסיפה בין והחילוק  האספו, אמר ובתחילה וכו', יעקב בני ושמעו הקבצו כך : אחר שאמר וזהו וכו', קץ אין עד

את  ואספת לך  וכן וכו', ישראל מזקני איש שבעים לי אספה כמו מזה, זה מאד רחוקים שאינם הקהל אסיפת  על נאמר אסיפה

בקצה  נדחך  יהיה אם שכתוב: כמו וכו', הארץ בקצה מאד מאד הרחוקים קיבוץ על נאמר קיבוץ שם אבל וכו', ישראל זקני

לנקבציו. עליו אקבץ עוד ישראל נדחי מקבץ וכן וכו', ה' יקבצך משם השמים



לנפשך  חכמה דעה ד

הצד  'קיבוץ',שיאסוף  לעשות  צריך אלא לבד , יקים

מאד  הרחוקים קיבוץ על נאמר  'הקבצו' דלשון 

ואריכת הגאולה דעיכוב והיינו הארץ, בקצה

כל  על יתברך  רחמנותו  רבוי  מחמת  הוא הגלות

הקיבוץ  על ויתוספו שיבואו  מאד והנדחים הרחוקים

מארץ  האובדים ובאו וכמש "כ ישראל, של הקדוש 

על  דייקא ולכן וגו', מצרים מארץ והנדחים אשור

מתחילה  שהיו  הרבה בתוספת  הקדוש  הקיבוץ ידי 

עכ"ד . לגאלנו , ויחיש רחמיו  יכמרו  עי"ז רחוקים,

 ïá çéùî ìù êøã àåä ãáìá  íé÷éãöä úôéñà

 ïá  çéùî ìù êøã àåä  íé÷åçøä õåáé÷å óñåé

 ãåã

ïéðòäåאת לאסוף שהוא אסיפה דענין הוא,

בן  משיח של הדרך הוא בלבד , הצדיקים

ישראל  כל את ולקבץ לאסוף  הקיבוץ וענין  יוסף ,

דוד , בן  משיח הדרך הוא מאד , הרחוקים אפילו 

של  הדרך  עם ללכת  צריך בתחילה באמת ואמנם

של  הדרך  עם להמשיך  אח"כ  ורק  יוסף בן  משיח

שהיה  האריז"ל אצל מצאנו ולכן דוד, בן משיח

את לימד  דכאשר  התורה, סודות גילוי  התחלת

רצה  ומהרח"ו בלבד, אותו  רק ללמד  רצה מהרח"ו

צריך  הדרך בתחילת באמת  כי לכולם, שילמד

בדרך  רק  ללמד  שלא יוסף  בן  משיח בדרך  להיות 

ונסתלק  זכינו  לא באמת ואכן ליחידים, נסתרת

כי יוסף , בן  משיח בחינת  שהיה הק' האר "י  רבינו 

כידוע. החברים בין מחלוקת  נפל

íéìâî ïéà à" ìãøäå àùéã÷ à÷éúò  ìù úåãåñä

 úåàøì 'ä  ìà  åñøäé ïô  íéìåãâ íé÷éãöì àìà

äðäåזוטא האדרא בהשמטותבתחילת  (מובא

ע"א) ש "ט דף חלה הזוהר שרשב"י מובא

מילה  רשב"י ואמר אותו, לבקר רפב"י  אליו  ונכנס

עדן , גן  של בשמים ריח ועמו  חזר ואח"כ ונעלם,

ואמר  עמו , היה מי  ראה לא אם רפב"י את  ושאל

ראוי הוא שאין  רשב"י לו  אמר  ראה, שלא לו 

שעה  באותו  הלך  רשב"י  כי יומין , עתיק  פני  לראות 

אחיה  עם המקום ובחר  עדן בגן  מקומו לבחור 

_________________________

שכולם  הקדושים בניו של לבד האסיפה ידי שעל שסבר וכו', לכם ואגידה אסיפה_האספו לשון יעקב אמר בתחילה כן ועל

ידי  על הגאולה להביא אפשר שאי הבין ואז  הימנו, נסתלקה השכינה אבל הגאולה, קץ ולקרב לגלות  יוכל זה ידי על צדיקים,

הגלות  ואריכת  הגאולה עיכוב וכל נדח , ממנו ידח לבל חושב יתברך  השם כי לבד, הצדיקים שיאסוף  דהיינו לבד, אסיפה בחינת 

ויתוספו  ויבואו, הרחוקים שישמעו עד ולחכות להתמהמה שצריכין מאד, והנדחים הרחוקים כל על רחמנותו ריבוי מחמת הוא

הגאולה  שעיקר מבין אני עתה שאמר וכו', ושמעו הקבצו - קיבוץ לשון אח "כ שאמר וזהו וכו', ישראל של הקדוש הקיבוץ על

והיה  בחינת ישראל, נדחי מקבץ בחינת נדחים, הנקראים מאד הרחוקים שיקבצו ידי על דהיינו וכו', הקבצו בחינת ידי על תלויה

שכנים  בתוספות הקדוש  הקיבוץ ויתרבה יתגדל דייקא זה ידי על וכו', והנדחים וכו' האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום

כנ "ל. לגאלנו ויחיש יתברך  רחמיו יכמרו זה ידי שעל קץ, אין עד הבתים יתרבו זה ידי שעל רחוקים, מתחילה שהיו הרבה

בחינת  שזהו המלחמה עיקר ואז עיבור, בחינת קטנות  בחינת יעקב כי אביכם, ישראל אל ושמעו יעקב, בני ושמעו הקבצו וזהו

בחינת  היינו וכו', עמו איש  ויאבק  לבדו יעקב ויותר שכתוב: כמו שרו עם וכן מבטנו, עמו לוחם שהיה עשו, בעקב אוחזת  וידו

בחינת  שהוא ממקום ואחד אחד כל לקבץ צריכים ואותם יעקב, בני בחינת נקראים הם קטנות, בבחינת שהם מאד הרחוקים

כשיתקבצו  אח"כ כי אביכם, ישראל אל ושמעו וזהו ה'. אל וישובו הקדושה תורתו דברי אל שישמעו יעקב, בני ושמעו הקבצו

נאמר: שאז  עשו, של שרו את  כשנצח המלחמה נצחון שם על שנקרא 'ישראל' בחינת נקראים אז האמת , אל ויתקרבו וישמעו

שיצטרפו  ידי על הגאולה, עיקר יהיה זה ידי ועל ותוכל, אנשים ועם אלקים עם שרית כי ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא

כלליות  על שמרמז ישראל בחינת שזהו וכו', קץ אין עד רבים בצירופים התורה אותיות צירופי בחינת שהם ישראל נפשות

י'ש  תבות  ראשי הוא שישראל קודש  ספרי בכל כמובא ישראל, נפשות רבוא ששים בחינת שהם התורה, אותיות  ריבוא ששים

עכ"ל. היטב, והבן וכנ"ל ל'תורה א'ותיות  ר'בוא ש 'שים



תשע"ו  ויחי פר' השל"ס

מהם  ולמעלה צדיקים נשמות עמו  ובאו  השילוני,

רשב"י ותמה אתו , ודיבר עמו שישב הראשון אדם

מבואר  אדה"ר והנה אותו . ראה שלא רפב"י  על

מרכבה  והוא א"ק , של המדרגה שהוא ברמ"ק 

לרפב"י רשב"י אמר ולכן  דכללות, יומין לעתיק

יומין . עתיק  פני את לראות  ראוי  היה שלא

 äðäå ביקש שאדה"ר שם הזוהר בהמשך  מבואר 

העולם, לכל חטאו את  יגלה שלא מרשב"י 

אותו הלבישה רק  שלו החטא גילתה לא התורה כי

שלא  מרשב"י  וביקש  הדעת , עץ של האכילה בענין 

דיברו כבר  החברים והרי  רשב"י  לו ואמר  יגלה,

זה דכל אדה"ר לו  אמר  חטאו, בינם בענין החברים

שאין  דרדקי כמו  הם העולם כלל אך עצמם, לבין 

אדה"ר , של כבודו  מחמת  ולא זה, ענין להם לגלות

להכשל  יכולים כי הקב"ה, של כבודו מחמת  אלא

רב, ממנו  ונפל לראות  הוי"ה אל יהרסו  פן של בסוד

שהם  הצדיקים ויכולים גבוהים, תורה סודות  הם כי

'רב' חשובים)בבחי' רבנים בחינת להכשל (דהיינו

לחברייא  רק זה סוד מגלים אין  ולכן בזה,

הם  ואלו  מהחברייא, לדרדקי ולא האמיתיים

רדל"א, של והסודות  קדישא עתיקא של הסודות 

מ"מ  אלו, סודות  בכל תפיסא מחשבה דלית ואף 

הבחי', ובכל המדרגות  בכל מתפרשת התורה

אין  אך תפיסא, בהם יש  למטה שיותר ובמדרגות 

מיוחדים. לצדיקים אלא ראוי  זה

äøåúä ïéá ãåøéôä àåä úòãä õò àèç ãåñ

' åéìà' ì 'åéúåãî' ïéá  åðééäã ä"á÷ì

 äðäãבתיקו"ז מבואר הדעת  עץ ע"ב חטא (קט"א

כתר וע"ב) בין  חושך שויא הראשון דאדם

זה  ענין  הק' באר "י  מבואר  וכן וכו', העילות לעילת

פ"ד ל "ח שער וע"ח ב', סי' בראשית הפסוקים שער (עי'

ע"א) ל"ו דף  ח' שער וע"ע ע"ג, ס"ב שהם שף ואף

בהשתלשלות שנוגע מה אך  נעלמים, דברים

לכל  ניתנה תורה דהרי  יהודי , לכל בפשטות

חטא  לתקן צריך דרגתו  כפי  אחד וכל ישראל,

אלקינו כה' מי כתיב דהנה הוא, והענין אדה"ר .

כי למדותיו', ולא 'אליו  ואחז "ל אליו, קראינו בכל

הוא  התכלית עיקר גילויים, מיני  בכל שמתגלה אף

ומי הק', התורה ידי על יתברך  בו  הדבקות

לשנים, אהבה אין  הרי  לקב"ה, התורה בין  שמפריד

הקב"ה  עם אחד היא שהתורה לדעת  הוא ועיקר 

עשיית שהוא עה"ד  חטא וענין התורה. נותן  שהוא

עיקר  שעושים היינו העילות , לעילת כתר בין חושך

של  הפגם והוא יתברך , בו  ולא בהגילויים הדבקות

התורה  ידי שעל הוא הדבקות  עיקר כי עה"ד,

התורה  בנותן  להדבק צריך  הגילויים, כלל שהוא

למדותיו. ולא אליו  בסוד

åîàå êìîä  äîìùî åéáà úåéäì êéøö çéùîä

äáéöôçîå äîìù ìù  åéçà ïúðî

 äðäåשלח פרשת בזוהר ע"ב)איתא דמלך (קע"ג

עמי בן  מנחם ששמו  נכד המשיח הוא אל

חפציבה, לה קראו ואשתו שלמה, של אחיו נתן  של

דווקא  להיות צריכה משיח של שאמו  שם ומבואר

ידוע  דהרי  פלא הוא ולכאורה שלמה, אח מנתן 

דווקא  להיות  צריך המשיח שמלך ובכ "מ ברמב"ם

דמשיח  הוא, הענין  אלא המלך. שלמה של נכד 

אמו מצד אך  המלך, משלמה באמת הוא אביו  מצד

של  אשתו  שהיתה חפציבה של נכד  להיות  צריך

בנים  לנתן היה שלא שי "א ואף שלמה, של אח נתן 

הוא  זו ומבחי' חפציבה, את  ייבם המלך  שלמה אלא

היבום  דבחי' זה ענין ביארנו  כבר משיח, של אמו 

בחי ' שהוא אחיו, נתן  של המדרגה הוא שלמה של

צריך  משיח של אביו  אך  שלמה, של הקטנות 

שהוא  המלך שלמה של הגדלות  מבחי ' להיות 

של  אשתו  שהיתה חפציבה מבני  ולא עצמו , מבניו

כי אלו , בחינות הם מה להבין וצריך אחיו. נתן 

במאור  וכמבואר ה', בעבודת אדם לכל נוגע הענין 

עם  שייכות  לו  יש יהודי  שכל ובלקו"מ עינים

אור  בחי' הוא המשיח כי  המשיח, מלך של העבודה

לו להיות אדם כל שצריך עבודה ודרך מסויים



לנפשך  חכמה דעה ו 

לו יש בפרטות  אדם וכל הזאת , הבחי ' עם שייכות

משיח. לבחי' השייך  עבודה של בחינה

ìù ãåçéä êøã úåìâì ù÷éá åðéáà á÷òé

ä÷ìúñðå  äãåäéî åîàå ïãî åéáà äéäù ïåùîù

 ïôåàá àåä éúéîàä ãåçéä éë äðéëù åðîî

 ïãî åîàå  äãåäéî åéáàù

 äðäå ברצה"כ וע"ע איתא ד', אות  עקרים (פוקד 

א') יהושע אמרים רצה לקוטי אבינו  דיעקב

הגיבור  שמשון  ענין  לגלות דהיינו הקץ, לגלות

ואביו מיהודה אמו שמשון  כי המשיח, מלך  שיהיה

המשיח  להיות צריך שניהם ומחיבור  דן, משבט

שנסתלקה  הטעם ואמנם המשיח, של המוחין  שהם

בהיפך  להיות צריך  המשיח באמת כי שכינה, ממנו 

שיעקב  בודאי ואמנם מדן, ואמו מיהודה שאביו 

וכל  בחינות כמה בזה ויש  לגמרי , טעה לא אבינו

ב' הם מה להבין  וצריך  אמת , היא בחינה

המשיח. בחי' תלוי שבהם ודן  יהודה של המדרגות

בענין  הנ"ל בזוהר המבואר  דרך על הוא ובאמת

נכד  מאביו  להיות  צריך דהמשיח עמיאל, בן  מנחם

ועד "ז  וחפציבה, נתן של נכד  ומאמו שלמה של

שיתבאר  וכפי מדן  ואמו מיהודה יהיה שאביו צריך

להלן .

 àúìâìâ ñ" åî íäù ïéùéø úìúá  äéåìú  äìåàâä

 çéùîä êìî ìù àîéàå àáàã ïéçåîäå à" ìãøå

 àúìâìâäå à"ìãøä 'éçáî  íä

ïéðòäåמדרגות בג' תלויה הגאולה דעבודת  הוא

ורדל"א, גלגלתא, סתימאה, מוחא שהם

העבודה  דהנה מאד. מאד  דקים דברים והם

שהוא  סתימאה מוחא של המדרגה הוא הראשונה

של  המדרגה והוא לקב"ה, ביטול בחי' חכמה בחי '

והוא  הגלגלתא הוא שניה ומדרגה יוסף, בן  משיח

דוד  בן משיח חסר)בחי ' הבינה (דוד עבודת  ע"ד 

מהחכמה  גבוהה יותר  במדרגה שהוא אלא

הוא  משיח של המדרגה ושלמות סתימאה,

הכולל  י ' עם מלא דויד בחי ' הוא ששם הרדל"א

דאבא  המוחין  דבחי ' ונמצא כאחד. ודוד  יוסף 

הרדל"א  של המוחין  הוא המשיח מלך  של ודאימא

והגלגלתא.

äðäã בדרך בפשיטות הוא עבודה כל התחלת

הנפש , וחשבון ובקשות בתפלות הבינה

אחיו נתן  ע"ד אימא בחי' של העבודה דרך והוא

בהתחזקות העבודה תחילת שהוא שלמה, של

ולכן  דן, שבט של הבחי ' הוא כן וכמו ובפשיטות,

ומנתן  דן  משבט להיות  צריכה משיח של אימו

של  המדרגה הוא זו בחי' ושורש  שלמה, של אחיו

המשיח  מלך  של דאבא מוחין בחי ' אך הגלגלתא,

שבט  מבחי' וכן  המלך  שלמה מבחי ' להיות  צריך

מלא. דויד  בסוד  ברדל"א למעלה  ושרשו  יהודה

 éãé  ìò äìôúì  äðëä  äìéçú àåä äãåáòä êøã

 ãåñá  äîöò äìôúä  ë"çàå ñ" åî ãåñá  äøåúä

äìôúä  ìù  íééîéðôä íéãåçéä  ë"çàå àúìâìâä

 à" ìãøä ãåñá

 äðäå בין החושך  שהוא אדה"ר  חטא ענין להבין 

מדרגת דהנה העילות , כל לעילת  כתר

כערך  הוא הרדל"א מדרגת  בערך  הגלגלתא

שהוא  עצם לערך 'מדותיו' בחינת  שהוא הגילויים

ישראל  מלך  דוד  הוא שם ברדל"א כי  'אליו ', בחינת

בחי ' שהוא ביו"ד, מלא דויד  בבחי ' וקיים חי 

בחי ' הוא דדוד  בתפלה, הגנוזים העליונים היחודים

הנעלמים  היחודים הוא מלא דדויד והי ' התפלה

אדם  חטא לתקן יכולים ועי "כ  התפלה. שבתוך 

זוכה  האדם כאשר  והיינו למעלה, למעלה הראשון 

בחי ' שהוא בהם שעוסק התפלות מתוך  להכנס 

הגנוז  י' בבחי ' היחוד  פנימיות  אל לעלות דוד,

למעלה  ממטה הוא העבודה תחילת ואמנם בדויד .

ההכנה  והוא מו "ס  שהוא ביטול ידי  על דהיינו

לי כענין  והוא התפלה לתפלה, לפני  התורה מוד 

תפלות בחי' הוא גלגלתא ואח"כ  לתפלה, כהכנה

עד  לעלות  הוא המדרגה שלמות  אך  ובקשות ,



תשע"ו  ויחי פר' ז של"ס

לעילת כתר  שבין  החושך  בחי' ולתקן הרדל"א

לעצם, הגילויים בין להפריד שלא דהיינו  העילות ,

ממנו ונפל לראות ה' אל יהרסו פן נאמר  זה ועל

בזוה"ק . לעיל כנזכר  רב

ïëìå בתחילה בעבודה להתחיל צריך יהודי כל

בחי ' שהוא התפלה, שקודם תורה בבחינת 

על  להתפלה מכינים גדולים היותר והצדיקים מו "ס ,

כי מו"ס, במדרגת הוא זה כל אך  יחודים ידי 

ותפלה  תורה נכלל דמו "ס  החב"ד בפרטות

ההכנה  עבודת בבחי ' הוא שלשתם אך ויחודים,

בחי ' היא עצמה התפלה ואח"כ התפלה, לעצם

ליחודים  נכנסים כאשר ואח"כ הגלגלתא, מדרגת 

הי ' בסוד  הרדל"א בחי ' הוא בהתפלה הפנימיים

להכנס  עת בכל צריך ואמנם מלא. בדויד  הגנוז 

ולא  התפלה אל ומהיחוד היחוד  אל מהתפלה

מעלת וזהו העלות , לעלת כתר  בין ח"ו להפריד 

אל  מהתפלה עת  בכל אותו  מוליך שהוא הרדל"א

ומטי ושוב רצוא בסוד  התפלה אל ומהיחוד  היחוד

שוב  לבך רץ 'ואם יצירה בספר  וכמ"ש  מטי , ולא

אין  אם בקרבכם ה' היש  של הסוד  והוא למקום',

קל"ז) דף  ח"ב דע"ה לשם עת(עי' בכל לקשר שצריך  ,

עצמו להכין  יום בכל צריך ולכן להאין , היש בין 

המוחא  בסוד התורה לימוד ידי  על תחילה

הגלגלתא, בסוד בתפלה לעסוק  ואח"כ סתימאה,

נפש  למסירות אותו  תוליך שהתפלה שיזכה עד

דהרדל"א  להיחוד ולהגיע הגמור, וביטול הגמור 

שבין  החושך לתקן  שהוא דאדה"ר החטא ולתקן 

העילות. לעילת הכתר

 àåä úéìëúä éë ïéîéá äéäé äùðîù äöø óñåé

 éë  íéøôà  ìò  åðéîé íù á÷òéå àúìâìâä

 ãéåã ãåñá à"ìãøä àåä ïåéìò øúåéä  úéìëúä

 àìî

 äæå דהנה אביו, ליעקב יוסף בין הפלוגתא היה

תפארת בחי ' ויעקב יסוד בחי' הוא יוסף 

כידוע  חכמה עד עולה יסוד  והנה מהיסוד, שלמעלה

במוחא  הוא יוסף שורש ולכן הכל, קונה בכוונת

בחי ' ע"ד  הם ואפרים מנשה ובחינת סתימאה,

בחי ' ואפרים בינה בחי ' הוא דמנשה וחכמה, בינה

ובחי ' התכלית הוא הימין בחי ' ולעולם חכמה,

יוסף  ולכן  להתכלית, להגיע האמצעי  הוא השמאל

בחי ' כי  בשמאל, ואפרים בימין  יהיה שמנשה רצה

רק  הוא חכמה בחי ' שהוא הגם סתימאה החכמה

הגלגלתא, שהוא להתכלית להגיע והכנה אמצעי 

סת שהחכמה התורה דהיינו  לימוד  בסוד הוא ימאה

ואח"כ  להתפלה, הכנה שהוא התפלה שקודם

בחי ' כערך שהוא ואף הגלגלתא, בחי ' היא התפלה

סתימאה, דמוחא מהחכמה למעלה הוא אך בינה

הגם  מהחכמה, שלמעלה הכתר בחי ' ע"ד הוא כי

א"א)שהכתר רצה (בבחי' ולכן  הבינה, שורש  הוא

בינה בחי' שהוא שמנשה בכתר)יוסף  יהיה (ושרשו

והיא  התפלה שהוא הגלגלתא כבחי ' הוא כי בימין

בסוד  חכמה בחי ' שהוא אפרים משא"כ התכלית,

אמצעי רק  הוא כי בשמאל יהיה סתימאה המוחא

להגלגלתא. להגיע

íðîàå גבוהה יותר  במדרגה שהיה אבינו יעקב

אפרים  ראש על ימינו הניח מיוסף ,

כנגד  שמנשה הגם כי מנשה, ראש  על ושמאלו 

עליונה  יותר  בחי' יש מ"מ הגלגלתא, בחי '

החכמה  בחי ' והוא הרדל"א, שהוא מהגלגלתא

דהגלגלתא, מהבינה שלמעלה (בבחי'דהרדל"א

מא"א  שלמעלה שבכתר חכמה שהוא שבכתר עתיק

שבכתר) בינה שהוא החכמה שבכתר סוד ואמנם ,

היחודים  סוד  שהוא דדויד  הי ' בחי' הוא שברדל"א

והיחוד  התפלה שם ובאמת  התפלה, שבתוך 

והוא  משיחין , תרין  יחוד בסוד  בתכלית  מיוחדים

רק  הוא הגלגלתא הרי זה ובערך התכלית, עיקר

הרדל"א, שהוא להתכלית  להגיע והכנה כאמצעי

מנשה  ראש על שמאלו  את  שם אבינו  יעקב ולכן

אפרים  ראש  על וימינו האמצעי , בחי ' שהוא

דדויד  י ' בסוד  עליון  היותר התכלית שהוא

שברדל"א.
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 øúë ïéá êùåç  äéäé àìù ã"äò àèç ïå÷éú

 àúìâìâä ïéá ãåçéä àåäå úåìòä úìéòì

 ãåçéä úåéîéðôì úåìôúä ïéá ãçéì à" ìãøì

äìôúáù

 ÷îåòå אדה"ר חטא לתקן צריך  כי  הוא, הענין

לעלת כתר בין  חושך  ח"ו  יהיה שלא

כערך  והוא להרדל"א, הגלגלתא בין  דהיינו  העלות,

'מדותיו', בבחי ' הגילויים בחי' שהוא א"ס בין היחוד

צריך  'מדותיו ' ידי  ועל 'אליו', בחי ' שהוא לעצם

התכלית, עיקר וזה דלבא ברעותא ל'אליו' להגיע

בחי ' הוא התפלה שהוא הגלגלתא דבחי ' באופן

שהוא  למדותיו' ולא 'אליו הוא והתכלית  'מדותיו '

הפני היחוד בסוד  להרדל"א מהגלגלתא מיהעליה

והיחודים  התפלות  וליחד מלא, דדויד  הי ' שהוא

אפרים  כלול ברדל"א למעלה כי  ממש , כאחד 

מוליכה  הק' שהשכינה באופן  ממש, כאחד ומנשה

וזה  התפלה, אל ומהיחוד  היחוד אל מהתפלה אותו 

שהוא  וגו' רע' מכל אותי הגואל 'המלאך  סוד

היחוד , לשלמות להגיע המסייעת הק' השכינה

כתר  בין  חושך  יהיה שלא אדה"ר  חטא נתקן  ועי"כ

בימין  להיות  צריך אפרים ולכן  העילות , לעילת

הגנוזה  העליונה החכמה בחי ' דדויד הי ' בחי' שהוא

דויד  כי עד  בסוד התכלית  עיקר שהוא ברדל"א

הגדיל.

ììë יוסף בחי' ששם במו "ס  שהוא דלמטה הדבר 

הרי שם הנה להתפלה, ההכנה בחי' והוא

ההכנה  אחר  שבאה התפלה הוא התכלית עיקר

זו ובבחי ' מהמו "ס  שלמעלה הגלגלתא בח'י והוא

והמו"ס  התכלית  והיא התפלה בחי' היא הגלגלתא

לפני מנשה להשים רצה יוסף ולכן ההכנה, הוא

יחודים  ובחי ' חכמה בחי ' הוא שאפרים דאף  אפרים

שהוא  הגלגלתא הוא התכלית הרי שבמו"ס,

והוא  בינה, בחי' שהוא מנשה בחי ' והוא התפלה

מחכמה  שלמעלה הגלגלתא של כתר  בחי ' ע"ד

עסק  הוא כי הסכים לא אבינו  יעקב אך דהמו"ס,

שבפנימיות היחודים שהוא עליון  היותר  בתכלית

מהגלגלתא, שלמעלה הרדל"א דהיינו  התפלה,

עיקר  שהוא בימין  הוא אפרים הרי  זו  ובבחי'

כלול  שם ואמנם מלא, דדויד הי ' בחי ' והוא התכלית

הכולל  מלא דויד  בסוד ממש כאחד ומנשה אפרים

דוד  בחי ' הם והתפלות כאחד, והיחודים התפלות

הי ' את לתפוס  אפשר  ואי דדויד , הי ' בחי ' והיחודים

דלבא  רעותא ידי  על רק  עצם בחי' שהוא דדויד

להגיע  יכול ועי"כ דדויד , להי ' המסבב דוד  שהוא

אדה"ר  חטא ולתקן למדותיו, ולא אליו של למדרגה

העלות. לעלת הכתר  שבין החושך שהוא

ïéðòäå צריך דבתחילה ה' בעבודת  למעשה

סתימאה  מוחא של בעבודה ללכת 

קודם  להתפלל וכן התפלה, קודם ללמוד וצריך 

בבחי ' כראוי , להתפלל לזכות  ולבקש התפלה

לעשות שצריך לאמור, ההיא בעת  ה' אל ואתחנן

ידי על והן  התורה לימוד  ידי  על הן להתפלה הכנה

וכל  יחודים, ידי על והן  כראוי  להתפלל שיוכל תפלה

של  המדרגה והוא להתפלה ההכנה עבודת הוא זה

תפלה  גם בפרטות שם שיש  ואף סתימאה, מוחא

להתפלה  הכנה הוא זה כל אך  ויחודים ותורה

שבמוחא  החב"ד  פרטות דרך על והוא עצמה,

כבר  הוא עצמה שחרית  תפלת אח"כ  אך  סתימאה,

להכנס  צריך  התפלה ידי ועל גלגלתא, של מדרגה

על  אך  הרדל"א, של המדרגה כבר שהוא להיחוד

אל ידי מהתפלה אותו מוליכה השכינה התפלה

מיוחדים  שניהם להיות צריך אך היחוד  שלמות 

ממש .

 àãç àúùéðë øùàë àåáì äìåëé  äìåàâä

åøæçé óåñáìå ' åôñàä' 'éçáá äáåùúá  åøæçé

' åöá÷ä' 'éçáá äáåùúá ìàøùé  ìë

äðäå בענין טעה כביכול אבינו  שיעקב מה

אלא  ח"ו, ממש  טעות אינו  שמשון

לכם  ואגידה 'האספו ' בסוד  זו, בדרך  הוא בהתחלה

חשב  יעקב ולכן בלבד , הצדיקים אסיפת  שהוא

להיות צריך  הגבור שמשון  שהוא שמשיח בתחילה
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שצריך  לו נתגלה ואח"כ  מיהודה, ואמו מדן  אביו

להיות שצריך דהיינו וכו ' יעקב בני  ושמעו  'הקבצו'

בחי ' הוא דן כי  מדן, ואמו  מיהודה שאביו בהיפוך 

צריך  ולכן מלא, דויד בחי' הוא ויהודה חסר , דוד

מדן  ואמו  התכלית, שזה מיהודה יהיה שאביו 

לדויד  להגיע אמצעי  שהוא חסר  דוד  בחי' שהוא

שהוא  עמיאל בן מנחם בחי ' דרך על והוא מלא,

דהיינו דאלב"ם אל שהוא אל עמנו של הנחמה

שם  של עולמות  שהוא המלבוש עולמות  שישיגו 

ואביו מנתן משיח של אמו  להיות צריך  ובזה א"ל,

מקושר  והרדל"א הגלגלתא למעלה שם כי  משלמה,

דוד  כי  עד  נאמר  זה ועל מלא, דויד  של באופן

היחוד  אל מתפלה האדם מוליך הרדל"א כי הגדיל,

המוליכה  הק' השכינה בסוד התפלה, אל ומהיחוד 

לזה. מזה עת בכל הצדיק את 

 äðäåחדש בזוהר ע"ב)כתוב כ"ג הנעלם á(מדרש 

בתשובה  שחוזרים חדא כנישתא דאפילו

האדם  צריך בתחילה ולכן  לבוא, המשיח יכול

בתשובה  אחרים להחזיר לחפש ולא וללמוד לשבת

חוזר  שיהיה ועכ "פ ולומד, יושב עצמו שהוא לפני

צריך  באמת כי  הרמב"ם, כמ"ש עת  בכל ללימודו

אך  בתשובה, יחזרו העולם שכל בסוף להגיע

ללמוד  לשבת יוסף  בן משיח בסוד  הדרך  תחילת 

והוא  חדא, כנישתא בבחי' בתשובה ולחזור 

זה  כל אך  וגו', לכם ואגידה 'האספו' של המדרגה

להחזיר  שהוא דוד בן  משיח לבחי' הקדמה

לקבץ  ושמעו הקבצו בסוד העולם כל את  בתשובה

אף  באמת  זה קיבוץ גם ואמנם ישראל, כל את 

התפלה  יהיה ששם צריך  האמיתי התכלית  שהוא

גם והיחוד  לומר  שייך  אף  שם ולכן מיוחד, כך כל

כי אפרים הוא שהעיקר וגם מנשה הוא שהעיקר 

ואינם  עיקר הוא אחד  וכל כך  כל מיוחדים שניהם

צריך  שם במו"ס למטה משא"כ  כלל, זא"ז  סותרים

דפרטות החכמה שהוא מנשה מבחי ' עיקר  לעשות 

המו "ס .

äáåùúá äìéçú àåä í"éááåùä éîéá  äãåáòä

 ë" çàå  úåìôúå  äùåã÷  úåëìä ãåîéìá äàúú

 àåäù  äàìéò  äáåùú ìù úéìëúì òéâäì

äìôúä ìù íééîéðôä  íéãåçéä

äðäå הרש "ש ותיקן  השובבים לימי עתה נכנסים

ואף  עוונות, ולתקן ויחודים בתפלות לעסוק 

מ"מ  תעניתים, לעשות שקשה חלוש  בדור שאנחנו

זה  על הוא התשובה ועיקר  בתשובה, לחזור צריך

לתקן  יכול דבקות  אחת רגע כי מדבקות, שרחוקים

כפשוטו, תתאה תשובה תחילה צריך אך העוונות,

אלו קדושים ימים של הכללי לתיקון  לזכות וצריך 

תשובה  לעשות  והעיקר  העוונות , כל לתקן  שבכחו 

תורה, ללמוד  ולשבת אלו, בימים בפשטות תתאה

ניצולים  עי"כ כי קדושה, עניני של הלכות וללמוד

וכבר  יודע כבר  אני  אדם יאמר ולא מעוונות,

ההלכות, על לחזור  עת  בכל צריך  כי וכו ', למדתי 

ישבו עולם גדולי באמת כי בעיון, למד אם ואפילו

פחד  מרוב ימיהם כל וחזרו וחזרו הלכות ולמדו 

ובפרט  שהוא, כל פרט באיזה ח"ו  יכשל שלא

וזה  טעות, באיזה יכשלו  שלא רח"ל, אלו  בהלכות 

והוא  לחטוא שלא לקבל שהוא תתאה תשובה ענין 

לומר  גדול ענין גם הוא ובודאי הלכה, לימוד  ידי  על

אך  זה, בענין  ולהתעסק הרש "ש של התפלות

לזכות יכולים ועי "ז  ההלכה לימוד הוא העיקר

ואח"כ  תתאה, תשובה בבחי' הוא זה וכל ליחודים,

להדבק  עילאה תשובה למדרגת לעלות  צריך

_________________________

ומאן ב. שמיא, בסייפי דהוי מאן בתשובה, כחדא כולהון להתעוררא דא יהא היאך  כן, אם עקיבא, רבי א"ל : שם הזוה"ק  וז "ל

או  כנישתא, רישי בתשובה יחזרון דאי חייך, אליעזר, רבי לו אמר תשובה. למעבד כחדא יתחברון היך ארעא, בסייפי דהוא

לחננכם. ה' יחכה ולכן דכתיב טבא, להון ויעבד יחזרון, אימתי תדירא, איסתכי דקב"ה גלותא. כל יתכנש בזכותם כנישתא, חדא

עוד. ועי"ש עכ"ל וכו', תשובה יעשו אימתי תמיד מחכה
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כי רע, מכל אותי הגואל המלאך  בבחי' בשכינה

שהוא  הכולל הרע של תיקון  של למקום להגיע צריך

הכתר  שבין  החושך  ולתקן  אדה"ר, חטא תיקון

מהגלגלתא  העליה ידי  על שהוא העילות לעילת

עצם, לבחי' הגילויים מבחי' לעלות שהוא לרדל"א,

השכינה  כי  לאליו , להכנס  מדותיו ידי על דהיינו

אל  ומהיחוד  היחוד  אל מהתפלה האדם מעלה

על  רק הוא אליו  בבחי ' היחוד  השגת כי התפלה,

לבחי ' האדם מכניסה והשכינה דלבא, רעותא ידי 

אליו. בבחי' להדבק  הרעו "ד 

åäæåבהאספו תלוי הקץ כי לכם, ואגידה האספו 

ליחד  השרשי החטא לתקן לכם ואגידה

הוא  העבודה ותחילת כאחד, היחוד  עם התפלה

ב  משיח בחי ' והוא יחידים של אסיפה בחי' ן האספו

והוא  בתשובה, החוזרת  חדא כנישתא ובחי' יוסף 

הוא  וקיבצו ואח"כ סתימאה מוחא של המדרגה

של  המדרגה ע"ד והוא ישראל כל את  לקבץ

לבחי ' חוזר הוא הסופי  התכלית ואמנם הגלגלתא,

האמיתי היחוד  השגת שהוא ליחידים אסיפה

ישראל  דכל להקיבוץ סותר אינו שם אך  דהרדל"א

המעלה  עיקר  וזה ממש . כאחד  מתיחדים ושניהם

מכין  אם גאולה בחי ' שהוא שחרית תפלת  של

הוא  יום כל יחוד עיקר כי  להתפלה, כראוי עצמו 

עצמו מכין וכאשר  אבינו, אברהם כנגד  בשחרית

מוליכה  התפלה ואז כראוי  להתפלל זוכה כראוי

גואל, לציון לובא ומגיע השלם היחוד  אל אותו 

בימינו במהרה צדק גואל לביאת  במהרה ונזכה

אמן .

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' להשים רצה יוסף  דהנה לנפשך' חכמה

העיקר  הוא ימין כי אפרים לפני מנשה

הוא  העיקר סתימאה ובמוחא אמצעי , הוא ושמאל

שענין  דאף הגלגלתא, שהוא התפלה לסוד  להגיע

הוא  התכלית  הרי יחודים, הוא יוסף וענין  המו "ס 

הוא  סתימאה שבמוחא היחודים בחי ' כי התפלה,

רצה  יוסף  ולכן  התפלה, שקודם היחודים כמו

הגלגלתא  בחי' שהוא אפרים לפני מנשה שיהיה

לפני אפרים שם אבינו יעקב אך המו "ס , בערך 

היחוד  הוא אפרים הגמור  באמת כי  מנשה

בחי ' הוא ומנשה דדויד , י ' בסוד שברדל"א

והיחוד  התפלה וברדל"א התפלה, שהוא הגלגלתא

לזה, מזה מוליכה הק' והשכינה בתכלית, מיוחדים

אי מ"מ ברדל"א, העיקר הוא דדויד שהי' אף כי

אך  עצמו, דוד  שהוא תפלה ללא לזה להכנס אפשר

היה  ומ"מ דדויד, הי ' שהוא אפרים הוא התכלית

הוא  מנשה אופן  בכל כי  ידיו , את  שיכל בדרך

אך  דדויד  הי ' הוא שהתכלית  אף  כי הבכור,

איך  והוא עצמו, בדוד הוא אופן בכל האחיזה

אל  ומהיחוד  היחוד  אל מהתפלה מוליכה שהשכינה

העילות, לעילת  הכתר  בין חושך  אין  ושם התפלה,

להעלות הכח הוא הלב דפנימיות  הרעו "ד  כי

גדול. הכי  להיחוד 

 äòã להחכמה להגיע דהעיקר  לנפשך  חכמה

אותו, מוליכה נפש בחי ' הק' שהשכינה

הרדל"א  עם אחד  הוא דהכתר לראשך  כתר  והיא

ואדרבה  העילות , לעילת  כתר  בין  ח"ו  חושך ואין

הצדיקים  ובכל רב, ממנו  ונפל של הפגם מתקנים

ממנו ונפל בבחי ' הפגם היה הדורות בהשתלשלות 

תתאה  בתשובה לחזור וצריך  זה, בענין  שהוא רב

לימוד  הוא בפשטות  והתשובה עילאה, ותשובה

שעוסקים  אף כי מו "ס , של הדרך  כמו  ותפלות הלכה

שהוא  ההלכה ללמוד  הוא העיקר  ותפלות, ביחודים

אך  המו "ס , מעל גלגלתא בחי' כעין  זו בבחי '

קוצין  ג' בסוד  מיוחדים המדרגות  כל ברדל"א

כל  ושם דרדל"א, ג"ר בחי' שהם ששם י ' שבאות 

וזהו היחוד אל נכנסים ומהתפלה מיוחדים, הג"ר

לראשך . כתר והיא

'äå וכל לתשובה. שנזכה אלו  בשבועות  יעזור 

ללכת ההלכה לימוד נדר  בלי  יקבל אחד

בהלכות ובפרט בעצמו. ללמוד או  לשיעורים

הרש "ש  של בתפלות  ולעסוק הקדושה. בעניני
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אלו. בתפלות  בעצמו לעסוק או  תפלה למניני  ללכת

קדושה  עניני כי החטאים. כל הכולל תיקון והוא

תתאה. תשובה זה וכל החטאים, לכל תיקון  הוא

דבקות שהוא עילאה בתשובה לעסוק  גם וצריך 

'ובו של האמיתי לדבקות ולהגיע הק'. בשכינה

מלכותך  תראינה ועיננו למדותיו , ולא אליו תדבק'

צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין ועין

אמן . בימינו  במהרה
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תשע"זויגש פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז ויגש פר ' של"ס
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 á÷òéå  ÷çöé  íäøáà ãâðë úåùã÷î éúá 'â

å÷å íåöîöå ñ"à øåà ñ"äù

àúéà וע"ב)בזוה"ק ע"א ר"ו יהודה (ויחי אליו  ויגש 

כי נאמר זה ועל בעלמא, עלמא תקרובתא

ויוסף  יהודה שהם יחדיו , עברו נועדו המלכים הנה

כי היא הבריאה תכלית והנה יחדיו. שנתחברו

כמ"ש  בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה נתאוה

בע"ח ואיתא תנחומא, פ"ב)במדרש  ל"ו (שער

למטה  הק ' השכינה היתה אדה"ר חטא דקודם

ושאר  אדה"ר חטא מחמת  ואח"כ בתחתונים,

בז' ועלתה נסתלקה הדורות  אותם של חטאים

יצחק  אברהם שהם צדיקים ז ' שבאו עד  רקיעים,

בחזרה  והורידו  ומשה עמרם קהת  לוי ויעקב

ידי על ירידתה וגמר  לארץ, למטה עד השכינה

המקדש . בית ובבנין  תורה במתן ע"ה רבינו משה

 äðäå דירה לו להיות הקב"ה נתאוה ענין

לי 'ועשו  הכתוב ענין הוא בתחתונים

זה  כי ואחד , אחד  כל בתוך  בתוכם' ושכנתי  מקדש

כל  בתוך תשרה הק' שהשכינה הבריאה תכלית

היתה  שבו  המקדש בית ענין והוא ויהודי, יהודי

כנגד  מקדשות  בתי ג' והנה הק '. השכינה השראת 

הק' מהמגיד דאיתא וכמו  ויעקב, יצחק אברהם

כנגד  והוא ב"ה, א"ס  אור בחי ' כנגד  הוא דאברהם

סוד  וכנגדו  הצמצום, סוד הוא ויצחק ראשון, בית

ענין  שהוא א"ס  אור קו כנגד  ויעקב שני , בית

בגבול, גבול בלי התפשטות  שהוא הנעלם תפארת

בב"א. שיבנה השלישי בית  הוא וכנגדו 

ììëì ÷øå ãáìá á" î íù ìù çëä ùé íéëàìîì

ìåèéáä àåäù á"ò  íù çë  íâ ùé  ìàøùé

 øåîâä

 àúéàå כך כל יש דהנה מקמארנא הגה"ק  בדברי 

אהבה  להם שיש  ושרפים מלאכים הרבה

בעבודה  דווקא הגדולה המעלה ומהו גדולה, ויראה

ר' בשם מקאזניץ בהמגיד ואיתא ישראל, כלל של

ואפילו העולמות  בכל מלאכים שיש גאון חמאי 

גם  יש  וכו' קדמון אויר של עליונים הכי  בעולמות 

מדרגת בכל מט"ט מלאך בחי ' ויש  מלאכים, בחי '

כמעט  ע"ה רבינו  דמשה בחז "ל ואיתא העולמות ,

התכלית ענין מה להבין וצריך מהמלאים, נשרף

מכלל  המלאכים ענין שונה ובמה המלאכים, של

כל  דהמלאכים מקמארנא הגה"ק  ומבאר  ישראל.

קודש , אש  להם יש כי  מ"ב, שם בסוד הוא עבודתם

ע"ב  שם ענין  אך  היש, ביטול של מדרגה והוא

העולה  מכב"י סוד במציאות , הביטול ענין שהוא

'בני עליהם שנאמר ישראל כלל של הכח הוא ע"ב,

עם  שייכות להם יש  ישראל כלל כי ישראל', בכורי

בפנימיות רק  שייך  וזה במציאות, ביטול ועם חכמה

בחיצוניות שהם במלאכים ולא העולמות 

להם  שיש ישראל לכלל רק שייך וזה העולמות ,

חכמה  ופנימיות  החכמה, בכח ביטול של העבודה



תשע"ז  ויגש פר' יג של"ס

של  המדרגה שהוא ורדל"א, עתיק  פנימיות הוא

כחדא. ואין  אני

 çë àåäù  äðåéìòä  úåëìîá  ìàøùé  ììë ùøåù

 ñðëäì ïåéìëä  çë  íäì  ùé ë"éòå éúéîàä  ùéä

 á" ò íù ãåñá øåîâä  ìåèéáì

ïéðòäå להמשיך יכולים ישראל דכלל הוא,

בכח  ב"ה סוף  אין  מאור גילוי תוספת

עולים  אם המלאכים משא"כ  שלהם, הביטול

כל  כי  מיד , נשרפים הם הרי  ממדרגתם למעלה

פניו יכסה בשתים נאמר  ששם מ"ב בשם עלייתם

בשתים  וענין יעופף , ובשתים רגליו יכסה ובשתים

יותר  לעלות יכולים שאינם הוא פניו יכסה

שם  של הכח להם יש  ישראל כלל ורק  ממדרגתם,

שורש  כי ברתא, יסד  אבא של הסוד  והוא ע"ב

שה"ס  שערים, רל"א י"ש בסוד  ישראל כלל

היש  שורש שהיא ברדל"א הגנוזה המלכות 

הבורא  של האני  בחי ' והוא דקדושה, האמיתי 

ודייקא  גמור, היותר האין לגלות  הכלי  והוא ב"ה,

'אני', למדת  שייכות להם יש ישראל שכלל בגלל

ישראל  כלל כי הגמור , ל'אין' לעלות הכח להם יש 

ויש  דצח"ם, מדרגות  ומכל העולמות  מכל כלולים

להכנס  הכח להם יש  ולכן והאני , היש  בחי ' להם

לאין .

óàå לכלל יש דאם להיפך , לכאורה שנראה

הגמור , לביטול יגיעו איך  היש , בחי ' ישראל

ענין  והוא דרשתיך', ליבי  'בכל כתוב באמת  אלא

ישראל, כלל של הלב בפנימיות שיש  הגמור  הכליון 

ומכל  העולמות  מכל שיותר  כליון  של אש  שהוא

מכל  מ"ב שם יותר  להם יש  ובאמת המדרגות,

העולמות כל כי  והשרפים, והמלאכים העולמות 

חלק הם כל באמת את הכוללים ישראל מכלל

להם  יש  ישראל כלל ולכן העולמות, וכל המדרגות

לכליון  ידו  על להגיע ויכולים האמיתי , היש  כח את 

גדול. היותר  לאין כך ידי  על ולהגיע הגמור 

ìàøùé  ììë ïëìå íéãåçéä  çë àåä á" ò  íù

äøéã 'éçáá êøáúé  åãåçé êéùîäì  íéìåëé

íéðåúçúá

ïéðòäåמדרגת סוד  הוא ע"ב שם דהנה הוא

להם  יש  ישראל כלל רק  כי היחודים,

הענין  את להמשיך  יכולים ועי"כ יחודים, ליחד  הכח

בתחתונים  דירה לו להיות הקב"ה נתאוה של

שהוא  הימנו למטה תחתון  שאין  במקום דייקא,

כל  את להם יש  ישראל וכלל התחתון , הזה העולם

האין  להמשיך הכח להם יש  וממילא דקדושה, היש 

ית"ש  אלקות גילוי ולהמשיך  יחודים וליחד  הגמור 

עין  בסוד התחתונה, העשיה עד  העולמות בכל

יחודים  ליחד זה וכח ציון , את ה' בשוב יראו בעין 

שמיחדים  אף  כי המלאכים, אצל נמצא אינו  כראוי

אך  ע"ב, שם בבחי' ולא מ"ב שם בבחי ' אלא אינו

ולהמשיך  המ"ן  להעלות הכח להם יש  ישראל כלל

כלל  ולכן העולם. בכל ית"ש אלקות ולגלות המ"ד

כי יעקב, יצחק אברהם אבות  לג' מקושרים ישראל

מ"ב, שם סוד  ויצחק ע"ב שם סוד הוא אברהם

המיחד  הדעת  בחי ' כנגד  שהוא כ "ב שם סוד  ויעקב

הע"ב. עם המ"ב ומחבר

 éë  íåöîöä ñ"äù ÷çöé ãâðë éðù úéá úìòî

'éçáî íìòäá íéëéùîî úå÷÷åúùää é"ò

 éùéìù  úéáá  äìâúé ë"éòå åîöò øåàîä

ìåáâá  ìåáâ éìá ãåñá øåàîä

äðäå אף ב"ה, א"ס  אור  שכנגד ראשון בבית 

שלמות עדיין  אינו אך ביטול, בחי' שהיה

הבריאה) שקודם א"ס אור שהוא (וע"ד שני  בבית רק ,

כח  דייקא בו יש  הצמצום, שה"ס  יצחק בחי' כנגד 

סוד  הוא צמצום הנה כי שלמות , ליותר להגיע

צמצום  בשעת  כי  המאור, והמשכת  האור  העלם

ההשתוקקות, גודל ידי  על הנה האור , שנעלם

ידי ועל בהעלם, שהוא אלא המאור  המשכת נעשה

שנעשה  באופן  השלישי לבית  להגיע יכולים זה כח

האור  ומתגלה להביטול, הצמצום בין  חיבור  שוב

וה  א"ס  קו בחי ' שהוא עקב, י ' בסוד יעקב משכתשל



לנפשך  חכמה דעה יד

בתחילה  כי הנעלם, תפארת  בסוד  בגבול גבול בלי 

הנה"י שעלו דהיינו  נה"י , בסוד הוא הצמצום סוד

הקו ידי ועל התו"ח, שכתב כמו החג"ת  במקום

הוא  זה וכל הנה"י, במקום הנעלם התפארת נתגלה

מתגלה  השלישי בבית  ולכן  המדרגות , של בערכין 

המאור . של הדבקות

äðäã אל גדולים במקום למשה אמר  הקב"ה

מאברהם  הוא שלך הכח כל כי תעמוד,

הביטול  מבחי' מגיע באמת הכח דכל והיינו אבינו,

מתן  למעשה אך  אברהם, בחי ' שהוא א"ס  אור של

המשכה  הוא כי  רבינו , משה ידי על נעשה תורה

הנמשך  ביטול בחינת  דהיינו  בגבול, גבול בלי של

ליבי 'בכל של המדרגה ידי על השתוקקות בכח

אברהם  מבחי ' יותר  גילוי נעשה ואז דרשתיך ',

ונשלם  הצמצום, שקודם א"ס אור כמו שהוא

דירה  לו  להיות הקב"ה נתאוה של הבריאה תכלית

בתחתונים.

íåöîöä  åá  òâô àì ïéãä  ùøåù àåäù  åîéùøä

 êéùîäì  ìàøùé ììë  ìù  úå÷÷åúùää çë àåäå

 øåàîä 'éçáî é"ò

äðäå ישראל כלל של הלב כח שהוא הצמצום כח

דברים  הם חסרון , בשעת  להשתוקק

כח  שהוא יהודה של הכח והוא ונעלמים, כבושים

להבין  וכבוש מאד  נעלם דבר  שהוא דדוד , המלכות 

שכל  מוהרנ"ת  שאמר  כמו ישראל, כלל של הלב

יהודי של הלב אך  להבין , יכולים בתורה קשה דבר 

להבין . אפשר  אי

àúéàåבעת דבתחילה שערים מבוא בריש 

החסד  אור  את  הסתיר  הקב"ה הצמצום

כח  שהוא הדין כח ונשאר  גבול, הבלי כח שהוא

מהר "ש  וביאר העיר וכבר  ב"ה, שבא"ס  הגבול

בו פגע לא הדין  כח שבאמת שמואל בתורת

החסד  אור  את סילק שהקב"ה אלא הצמצום,

לא  הדין  כח שבאמת ונמצא דין , של האור  ונתגלה

והוא  הצמצום, בו נגע ולא הצמצום בעת  נסתלק

נשאר  שהוא הצמצום, אחר  שנשאר  הרשימו סוד

בו נגע ולא הצמצום שקודם א"ס אור  מבחי '

מבו"ש  בריש  הנזכר הדין  כח סוד והוא הצמצום,

שאף  ישראל, כלל של ההשתוקקות כח והוא הנ"ל,

רק  להתגלות  יכול אין כי האור  מתגלה שאין

של  הכח מ"מ גמור , ביטול של במדרגה

שהוא  הדין, מבחי ' שהוא גדול הוא ההשתוקקות 

אומר  הבעה"ת ורבינו  הצמצום. בו  נגע שלא הכח

הוא  הצמצום בעת  שנסתלק  דהסילוק  מזה יותר 

הנה  שנשאר  הדין בחי ' ידי על אך  האור , סילוק 

גבוה  יותר בחי ' בו  המאור נמשך  מבחי' שהוא

בלי הרכבת  שהוא הקו סוד  שלמות  ואמיתת כנ"ל,

מתיחד  ידו שעל המאור גילוי בחי' הוא בגבול גבול

דירה  של התכלית  ונשלם בגבול גבול הבלי 

בתחתונים.

'êéúùøã éáéì ìëá'  ìù çëä  ùé  ìàøùé  ììëì

íéìåëé ë"éòå ï"î  úàìòä  çë  úúéîà àåäù

íìùä ãåçéä  ãåñá ã"îä êéùîäì

ïéðòäå להם יש  ישראל כלל של דלבבות הוא,

כמ"ש  ית' להבורא הנפש  כלות  של הכח

אין  היחוד  עומק  עצם כי  דרשתיך , ליבי  בכל

כי דרשתיך, ליבי בכל המקיים לצדיק אלא מתגלה

כל  עת  בכל ולראות  הדרגין  לבטל רק  מספיק אין 

הוי "ה  שיויתי  בבחי' סכ"ד  עד מרכ "ד העולמות 

להתבונן  צריך אלא מספיק, זה אין תמיד, לנגדי

עי"כ  שיכנס  באופן העולמות  פרטי  בהתפשטות 

דרשתיך , ליבי בכל בבחי ' לגמרי  עת בכל לכליון 

עת בכל שיכולים מ"ן העלאת  אמיתת והוא

ועל  הנפש , כלות של באופן בעולמות  שמתבוננים

נעשה  ההשתוקקות  כח שהוא ה'אני' בחינת ידי 

בחי ' שהוא גדול היותר  ולהביטול ישר לאור  כלי

אליו, קראינו בכל ז"ל מאמרם וזהו  המאור , גילוי 

דתיבת הק' המגיד שפירש  כמו למדותיו, ולא אליו

הוא  א"ל כלומר ו ' י' א"ל מדרגות ג' כוללת  אליו

הוא  ו ' הצמצום, סוד הוא י ' הצמצום, שקודם א"ס

כי למדותיו , ולא אליו  בסוד  נכלל זה וכל הקו , סוד



תשע"ז  ויגש פר' טו של"ס

רבינו ומשה ממש, כאחד המדרגות כל נכללים שם

ולכן  דרשתיך , ליבי בכל של המדרגה לו היה

כלל  רק  כי  ישראל, בכורי  בני של הענין  המשיך

בסוד  ברדל"א שרשם כי  לזה הכח להם יש  ישראל

ית "ש . הבורא של האמיתי  האני שהוא רל"א י "ש 

 ãéåã ãåñá  úçà äîùð íä ãåãå  óñåé ùøåù

äãåäéá ìåìë óñåé  íâù 'éðãà éá' ñ"äå àìî

äðäåהיחודים סוד  הוא מב"י)יוסף ויהודה (בחי'

הלב סוד מב"ד )הוא אמר (בחי' יהודה ולכן ,

וקיים, חי ישראל מלך  דוד  הנה כי  אדני', 'בי ליוסף 

דויד  סוד  שהוא דא"ס מלכות  הוא השרשים ושורש

אחת, נשמה הם ודוד יוסף באמת  כי יו"ד, עם מלא

הי הוא דדויד  הי' ד'ו'ד'וסוד  ואותיות סופי, אין חוד 

ישראל  כלל כי סופי, האין  הקישוט כח הוא דדויד

הכליון  להם יש  הרי היש , כח להם שיש ידי על

הגמור  האין  דייקא להם יש ולכן לאלקות , הגמור 

הכליון  להם יש  ישראל כלל כי דבר, מכל יותר 

והם  הנבראים, וכל הדצח"ם מכל יותר  גדול היותר 

יהודי, של הלב פנימיות  שהוא מאד כבושים דברים

הוא  דויד  של הי' ולכן גיליתי, לא ללבי נאמר  זה ועל

ורק  אחת , נשמה והם העליון  בשרשו  יוסף עצמו 

'בי באמת  אבל נשמות , לב' נתחלקו מטה אח"כ

י ' בסוד  יהודה בתוך  נמצא שיוסף דהיינו  אדוני '

יהודה. בחי ' שהוא דוד בתוך  הגנוז  דדויד 

 åäæå מה סתם דאינו  הנער' את ערב עבדך 'כי 

הוא  ערבות כי הנער , את  ערב שיהודה

כי לטוב', עבדך 'ערוב וכמ"ש תערובות לשון

כי ערב, היה ולכן  ג"כ, יוסף  עם מעורב יהודה

בסוד  דא"ס  מלכות והוא במלכות , שרשו יהודה

דא"ס  במלכות ושם העולמים, כל מלכות  מלכותך 

אחד  ויהודה ויוסף אחת, בבת הם ואין  אני הרי

כלל  בהם השגה שאין כבושים דברים והם בהם,

זמן  באותו  עולם של באורו  עוסק  יהודה איך להבין 

סוד  כי  ז "ל, כמאמרם מאחיו יהודה וירד  בחי ' שהיה

גדול, הכי הסוד  שהוא דא"ס במלכות  שרשו  יהודה

אמת שהצדיק והיחודים יוסף, עם אחד  דבר  והוא

כל  את  בתשובה עי"כ מחזיר  הוא בהם, עוסק

את לוקח כי ישראל, כל על  ערבות  ולוקח ישראל,

ידם  על ונכנס העולם כל של והרצונות  הכיסופים

שהוא  העבודה תכלית עיקר  וזה הגמור, לכליון 

דרשתיך , ליבי בכל בבחי ' כליון  בדרך היחודים

עץ  לך קח בסוד אחד נעשים ויהודה יוסף  ועי"כ

והוא  בהפטרה, כדאיתא בידיך לאחדים והיו  אחד

וקיים'. חי ישראל מלך 'דוד  סוד 

ìù  çëä àåäù  úòãä áåùéé àåä äãåáòä ø÷éò

 çëá ãçàë úåâøãîä  ìë úà øáçì åðéáà á÷òé

 áì ìëá øåîâä ïåéìëä

äðäå הוא העבודה דעיקר  החכמה במעיין איתא

לאדם  קשה באמת  כי  הדעת , יישוב

עת בכל כי עלמא, בהאי  באמת בדעתו  להתיישב

ומחמת אחרים ומחמת עצמו מחמת דעתו  משתנה

שיש  ידי  על רק  ואמנם מדרגות , מיני  לכל הכיסופים

באמת כי הגמור , לאין הגמור  האני בין  החיבור את 

הנמשכים  פרטיים גילויים הם החיבורים כל

אלקות, ועצם וסובב ממלא של הגילוי משורש 

היחוד  אמיתת  ידי על ורק  האמיתי, יחוד שהוא

דרשת ליבי  לבכל זוכה יהודי  ומתחיל כאשר  יך,

כמו הוי "ה שם רק  היא התורה כל איך לראות 

וכל  תמימה, הוי"ה תורת  עה"פ הק' בעש"ט שאמר 

וסובב  ממלא ויחוד  הגמור  ביטול רק הוא התורה

בכח  שנעשה ותנועה שעשוע רק הוא והכל ועצם,

סוד  שהוא הדעת ישוב יש  וממילא האלו , הביטולים

אבינו יעקב של הכח והוא הדעת , בסוד כ "ב שם

היחוד  ענין שהוא ליצחק אברהם בין  המיחד 

ע"ב. שם עם מ"ב שם של והחיבור

 åäæå שם בין  החיבור  שהוא יהודה' אליו  'ויגש 

עם  דיהודה החיבור  שהוא ע"ב לשם מ"ב

הוא  הכל והרי אדוני', 'בי  יהודה לו ואמר יוסף ,

דיוסף  הי' בבחינת בי כלול אתה וגם אחת , נשמה

ליחד  הוא העבודה ועיקר דוד, שהוא ביהודה הכלול



לנפשך  חכמה דעה טז 

העולמות כל ולראות  עת , בכל ושכינתיה קוב"ה

מצוות תרי "ג ידי  על ודייקא ויותר, יותר עמוק 

זוכים  עת, בכל התורה לימוד ידי  ועל מעשיות

ליבי בכל של באופן ממש  בפועל ליחודים להגיע

לנגדי ה' שיויתי  של הגמור הכליון  ידי  על דרשתיך ,

כל  הכולל הוי"ה השם עת בכל לראות תמיד,

ויהיה  לגמרי  עי"כ האדם שיתבטל באופן  העולמות 

כלל  כי בתחתונים, הדירה להמשיך גמור כליון  לו 

ולכן  רל"א, י "ש  בסוד היש  כח להם יש  ישראל

רל"א  סוד  והוא בתחתונים, הדירה לגלות יכולים

בשורש  התורה אותיות כ"ב שהוא שערים

אדוני', 'בי  וזהו  שבמלבוש , העליונים השעשועים

ביחד  להיות צריך  יהודה של האמיתית  התשוקה כי

ההשתוקקות דהיינו מנשמתו, חלק שהוא יוסף עם

הביטול  עם מקושר  להיות צריך יהודה של

יותר  ע"ב שם מגלה ועי "כ  יוסף , של והיחודים

יוסף  יכול 'ולא כתוב אח"כ מיד ולכן עמוק ,

עם  והתחבר  לאחיו  יוסף והתגלה וגו ', להתאפק'

אחד . עץ הם ויוסף  יהודה באמת  הרי כי  יהודה,

ïëìå שהוא שני  בית שהוא יצחק ידי  על דייקא

שהוא  הלב, בחי ' יהודה בחי ' יצחק בחי'

ידי על הנה הנורא, ההשתוקקות  של הכח

מבחי ' יותר גילוי בשורש מתגלה ההשתקוקות 

לגילוי שנזכה עד  נעלם עדיין שהוא אלא המאור ,

להפסיק , שלא והעיקר יעקב, כנגד השלישי בית של

הכליון  בכח ועוד  עוד לעלות  ורגע רגע בכל אלא

ועוד  עוד ית' יחודו  ולגלות  דרשתיך , ליבי  בכל של

הגילוי לשלמות  עי "כ  שנזכה עד העולמות בכל

השלישי. דבית

 âøåää  úå÷÷åúùää àåä  ìáä úà ïé÷ úâéøä

 úå÷÷åúùääî úåùòì  äæì ïå÷éúäå ìåèéáä  úà

ìåèéáäì éìë

 úîàáåאינו אך  לקב"ה משתוקק  יהודי כאשר 

כבחי ' זה הרי  להיחוד, ונכנס  מתבטל

ענין  כמו ח"ו  זה והרי הקו, המשכת  ללא צמצום

הוא  והבל קין כי  הבל, את  שהרג קין  וכמו מיתה,

והלל  שמאי  בחי' עם שנתיעץ אדם נעשה ענין 

להבל, כלי  להיות  צריך וקין  עמוקות , המגלה כמ"ש 

כאשר  האדם ולכן  ח"ו , רציחה נעשה זה ובלא

להוציא  מצליח ואינו ולתפלה לתורה משתוקק

של  הדרך  יודע אינו  אם הנה רצונותיו , לפועל

להבל, קין של רציחה בחי ' מזה נעשה הרי  ביטול,

צריך  ואז הביטול, את הורגת  שההשתוקקות

הזה, הדם שפכו  לא ידינו  לומר ערופה עגלה להביא

שיש  רואים כאשר הוא ערופה עגלה ענין כי

שהוא  העגלה כח לקחת  צריך בעולם, רציחה

תולעים  יוצאים זה ובכח לבי"ע, היורדת השכינה

העדה  זקני  כי  הרוצה, את והורגים ערופה מהעגלה

אור  שהוא העדה עיני  דקדושה העינים סוד  הם

בחי ' שהוא יחודים הוא העבודה ועיקר  החכמה,

צריך  אך היחוד, אל להיות צריך והכונה יוסף ,

על  ח"ו  נאמר זה ובלא דרשתיך, ליבי בכל שיהיה

כי האלו , הרעות  כל מצאוני בקרבי אלוה אין  כי

וצריך  היחוד , אל תשוקה לעשות צריכים הגבורות

שקין  באופן  ויותר, יותר לקב"ה להבטל עת  בכל

חי ישראל מלך דוד של הכח וזהו  להבל, כלי  יהיה

התשוקה  שהוא פניך ' אחזה בצדק 'אני  כמ"ש  וקיים

כמ"ש  השכינה פני לראיית שהוא ולהיחוד  להצדק 

ולבקר  ה' בנועם לחזות וגו ' ה' מאת שאלתי  אחת 

עת בכל גמור  בכליון  היה המלך  דוד כי בהיכלו ,

דרשתיך . ליבי בכל בבחי'

äôä  íò  íèåçä øåáéçá éåìú  çéùî  ìù  åøåà

 úå÷÷åúùää  çëá íéãåçéä úëùîä  éãé  ìò

äðäå נוקבא בסוד מהחוטם משיח של האור  עיקר 

אל  דחיי  רוחא משם הנמשך דפרדשקא

רבא באידרא כמ"ש  ב')הפה סי' לקו"מ והוא (עי' ,

תרפ "ז  שהוא יוסף  פורת  בן  בסוד  יוסף  של הכח

של  השמות  כלל והוא פור "ת , כמנין אורות

מלואי היחודים וג ' עסמ"ב הוי"ה מלואי ד' (דהיינו

האריז"ל ) כמ"ש פור"ת  שהוא תרפ"ז עולה וכל אהי"ה ,

צריך  ולכן ב"ה, הוי "ה שם הוא להכנס התורה



תשע"ז  ויגש פר' יז של"ס

הנפש  בכלות  ולהיות  ויותר, יותר  עת  בכל להיחוד

שהוא  תמיד  עולת  סוד  והוא ויותר , יותר  עת בכל

מלואי מג' הבאה מהתשוקה הנמשך התמיד אש

כמ"ש  תמי "ד  גי' שהוא קנ"א קמ"ג קס"א אהי "ה

עולם  של באורו  עוסק היה ויהודה האריז"ל,

עולם. של אורו שהם ופרץ זרח והמשיך

ïëìå לפורים חנוכה שבין  אלו  קדושים בימים

התחלנו וכבר  והוד , נצח כנגד שהם

ימים  כי לפורים, מכינים ועתה בחנוכה, העבודה

המיחד  היסוד  בכח והכל והוד , נצח הם אלו 

של  הכח הוא ופורים חנוכה ענין כל כי ביניהם,

ותהי הצדיק  במרדכי וכמ"ש  להיחוד, השתוקקות 

שהוא  ואסתר מרדכי  בין החיבור שהוא לבת, לו 

הביטול  והן הגמור הכליון  הן  להיחוד השתוקקות 

יש  ואות  אות בכל אמר כבר  והבעש"ט הגמור ,

מדרגה  בכל לעשות וצריך אלקות, נשמות עולמות 

פשוט  באופן  בזה וביאר  והמתקה, הבדלה הכנעה

מזידיטשוב שהם מהרי"א זו, בפרשה רבה מדרש  (על 

(עולמות ) מלכות  ,(אלקות )ג"ר(נשמות )ז"אכנגד

דעת, בינה חכמה כנגד  שהם פירש  אחר ובאופן 

עי "ש .

 óåñ éìá äãåáòäå úåððåáúää  úãîúä éãé  ìò

íéìåëé á" ò íù íò á" î íù  úò ìëá øáçì

íìùä ãåçéäì  úåëæì

ïéðòäå כל תיבה בכל לראות  שצריך הוא,

סוף  ואין סכ "ד, עד מרכ"ד  העולמות 

עמוק  יותר  בזה להכנס  שיכולים כמה זה לענין 

שהוא  בעולמות  התבוננות ידי  ועל עמוק , ויותר

כי אדוני ', 'בי  ונעשה להיחוד לבסוף  זוכים בינה,

מתחילים  ואז  החוטם, להמשיך  הכח לו יש הפה

יוסף , של הכח שהוא אורות התרפ"ז  לראות 

גבול  בלי  וצריך היחודים, וכח החוטם כח שהוא

ובכל  העולמות בכל עת  בכל ליחד ושיעור

ואין  ב"ה, א"ס  של הגילוי  ולהמשיך  המדרגות,

יגעתמפסיק  כי מבינים, אין כאשר אפילו ים

להתיגע  צריך  היחודים ובענין תאמין, ומצאת

יחוד , ענין  מהו  בכלל שיודעים עד ולילה יומם

מעשיו ובכל שעה ובכל ורגע רגע בכל ואח"כ 

היחוד . אל לכוין

êéøöåידי על הדעת בישוב עת בכל להיות 

אפשר  ואי  ועצם, סובב בממלא הדבקות

ידי על דרשתיך , ליבי  בכל ידי  על רק לזה לזכות

יהודה, של במדרגה והולכים תמיד שמחפשים

למדרגה  הולכים ושוב גדולה, להשתוקקות  ונכנסים

שני ובחיבור לגמרי , להתבטל כדי יוסף  של

ידי על דייקא כי  אמיתי , ליחוד  זוכים הללו המדרגות

מעשיות המצוות  ידי על ובעיקר והמצוות, התורה

לדירה  הקב"ה שנתאוה העשיה גמר  שהוא

יכולים  מעשיות המצוות כל יד  על ורק  בתחתונים,

הנורא  זהירות ידי  על וכן באמת , ליחד  לזכות

זה  ידי  על ופרט, פרט בכל איסור מכל להזהר 

לעין  ולזכות  שאת , ביתר הקב"ה לגלות יכולים

ברחמים  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו בעין 

אמן . בימינו  במהרה

 êùàøì øúë àéäå ùôðì  äîëç äòã

 äòã' התשוקה עיקר כאשר  הנה לנפשך', חכמה

שכל  יהודה כמו להיחוד  הוא האדם של

צריך  כי  אדוני ', 'בי  כמ"ש ליוסף  תשוקתו

העולמות כל ולראות להיחוד , תהיה שהתשוקה

התשוקה  וכל סכ"ד , עד  מרכ "ד יחודו ולגלות 

סובב, עם ממלא שהוא בעין  עין היחוד לראות 

יחודו לגלות ועי "כ  המצוות  וכל התורה כל ולקיים

מאת שאלתי  אחת  וכאשר העולמות , בכל יתברך 

תשוקה  שנעשה באופן וגו ', אבקש אותה ה'

בעולם  המיתה ענין בטל ממילא להיחוד , גדולה

הבל  את  הורג ואינו הבל עם מחובר  קין  עי"כ כי

ח"ו.

 åäæå' בחי שהיא דהתשוקה לנפשך ' חכמה 'דעה

שהוא  להחכמה להיות  צריכה הנפש

היחוד  מתגלה דעי"כ לראשך' כתר 'והיא להיחוד,



לנפשך  חכמה דעה יח

שבת 'שמור הגמור , ואין  אני שהוא דרדל"א הגמור 

בסוד  היחוד  שלמות מתגלה קודש בשבת כי  קדשך '

יראו בעין לעין נזכה שכבר  יעזור וה' ב"ת. ש'

ואחדותו ליחודו תהיה התשוקה וכל ציון, ה' בשוב

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת  שמו, יתברך 

אמן .



תשע"ז  ויגש פרשת דא"ח יט ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז ויגש פרשת דא"ח ליקוטי

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

 äùøôä éðéðò

åà ìàøùéë íðéã íà  íéèáùäå ö"äñåé 'çîá

 ð"áë

øáéã [ àספרים בכו"כ הענין מהמובא (ויסוד 

דרכים) פרשת  בספרו למלך מהמשנה

יעקב  לבני האם היתה והשבטים הצדיק יוסף שמח'

דין  להם שיש  או יוסה"צ, סבר  שכן  נח, בני  דין  יש 

ביארו [ועפי"ז הק ', האחים סברו שכן ישראל, דבני

מן  אבר  אוכלים שהם יוסה"צ שטען מה בספרים

היא  שכן  שחיטה, ללא פקועה בן אכלו  שהם החי ,

שלא  מפרכסת  מבהמה שאכלו או לבנ"י , ההלכה

אך  שנשחטה, אחר לישראל דשרי  לגמרי מתה

דבן  היתר  אין  הרי  נח כבני  שדינם יוסה"צ לשיטת 

במפרכסת היתר אין וכן  נח, בבני נוהג פקועה

שחשדם  מה גם עפ "ז בספרים פירשו וכן לב"נ,

בהערה  עי' בעריות  )].áיוסה"צ

 çð éðá  óà ììåë íãàäù øåàéá

øàéáå [ á סבר שיוסה"צ הפנימי טעם מורנו 

נח כבני  השבטים שדינם (לעומת 

ישראל ) כבני שדינם ענגיל שסברו הגר"י מש "כ ע"פ ,

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

לנכרי ב. אישות אין דקיי"ל דהא הוא, מדברינו המורם וז"ל, בזה, טו) אות  נחל (ערבי מ "ג דרוש  יהודה אפיקי בס' מש"כ נביא

ממאמר  א"א באיסור דמוזהרים קושטא עצמם נח  לבני אבל לישראל, פנויה דין לה יש נכרי דאשת ר"ל לישראל. דנכרי היינו

יש  אם אחיו, עם יוסף  בהתווכחות  תלוי פוטיפר, אשת  עם ליוסף ביאה איסור דין א"כ ויהיה חבירו. באשת ולא באשתו ודבק

דשרי  מפרכסת  אכלו ולכך ישראל, בדיני להם הקל לבלתי ב"נ  דין להם יש  עדיין או כו', לקולא בין ישראל דין יעקב לבני

אסור  דב"נ מפרכסת, לאכול ואסורים להקל, ב"נ  מכלל יצא שלא סובר היה יוסף  אבל מילתא, תליא בשחיטה דלדידהו לישראל,

(בראשית  פוטיפר לאשת אמר שיטתו, בהחזיקו הצדיק, יוסף  וא"כ דרכים). פרשת בס' (עי' ממש  שתמות  עד החי מן אבר לאכול

ולא  באשתו ודבק  במאמר ומוזהר אחר, לב"נ אישות יש  לב"נ כי לאלקים, וחטאתי הזאת  הגדולה הרעה אעשה איך ט), לט,

מגרה  שאני חייך הארץ, בבנות עיניהם תולין אמרת  אתה ז ), (פד, רבה בראשית המדרש  דברי להמתיק יש  ובזה חבירו. באשת

דבריהם  ע"פ  לנו נתבאר ולא עי"ש, עריות , באיסור אחיו את חושד היה שיוסף פירשו המפרשים והנה עי"ש . כו', הדוב את  בך 

על  חשודים שהם במשמע  אינו הארץ, בבנות עיניהם תולין מאמר כי בשגם הקדושים. אחיו על החשד זה ליוסף  לו יצא מאין

משמע  כו' עיניהם תולין לשון גם נכריות ) על מאשר אדם, של קורביות  איסור על יותר נופל עריות  תיבת  משמעות  (כי עריות

שהצענו, למה אמנם לידם. בנותיהם יבואו מתי תצפינה בגוים עיניהם כי מענינם שיער רק זמרי, מעשה עושים אותם ראה לא כי

בדיני  עצמם את להחזיק  אותם הסיתה האכילה רעבתנות לא מתה, שלא מפרכסת  אוכלים שאחיו מה בעצמו שיער יוסף כי נאמר

ידונו  אם כלומר, הארץ, בבנות  עיניהם תולין שהיו במה יוסף ) בדעת  דעתם (לפי בזה היצר ופתוי ההסתה עיקר רק  ישראל,

יוסף, אולם לנכרי. אישות אין לישראל דהא גמור, בהיתר איש , אשת  גם הארץ, מבנות  נשים לקחת מותרים יהיו ישראל בדין

איש. באשת ולא באשתו ודבק ממאמר בעל, בעולת הארץ בנות  להם אסורות  נח, בן כדין עצמו ואת  אותם שהחזיק  למה



לנפשך  חכמה דעה כ 

ג )זצ"ל אות  ח כלל א-ד  מערכת האוצר בביאור (בית

בתוס' ר"ת ע"א)דברי  סא דף  על (יבמות שמפרש ,

קרויים  עכו"ם ואין  אדם קרוים אתם חז "ל דברי 

בחז"ל מצינו  זה ולעומת ע"א)אדם, נט דף  (סנהדרין

'אדם' שסתם ר "ת  ומתרץ גויים, אף כולל שה'אדם'

ולכאו ' גויים, אף  כולל האדם אך בנ"י, על רק קאי

'אדם  יותר  משמע 'האדם' שהלא תמוה הדבר 

ומפרש  גויים, אף כולל האדם מדוע וא"כ  המיוחד',

הראשון , אדם על קאי  שהאדם ענגיל הגר "י  בזה

וכשבראו הקב"ה, של כפיו  יציר - המיוחד שהוא

אומו כל נשמות  אף בו כלולים היו  העולם,השי "ת ת

מכל  גדולים חלקים שנפלו  אדה"ר חטא אחר  ורק

נשמות כל ג"כ  נפלו  אז  הרי הקלי' אל הבריאה

בני נשמות ורק הקלי ', אל מהקדושה ויצאו אוה"ע

נשארו אדה"ר נשמת  פנימיות  בבחי ' שהם ישראל

ותיקון  העולם תיקון שכל נקבע ואז בקדושה,

ישראל, נשמות  ע"י  דייקא יעשה העולם אומות 

על  רק קאי החטא אחר  אדה"ר  דהיינו  'אדם' וע"כ 

קודם  וגדולתו  במעלתו  אדה"ר  היינו  והאדם בנ"י ,

אוה"ע. אף כולל החטא

 ø" äãà  ìù ïåéìòä  ùøåùì ãò  äìåò ö" äñåé

 àèçä éðôìù

äðäå [â דאדה"ר שופרא מעין ששופריה יוסה"צ

החטא) בחז "ל(קודם פדכדאי ' דף  (ב"מ

איקונין ע"א) זיו  היה הרי  ויוסה"צ אע"ה, יעקב על

במדרש  כדאי ' יעקב לשל דומה ח)שלו פד, ,(ב"ר

היסוד  שכח שאי' היסוד, לספי ' מרכבה הוא הרי

[וכמו השורשים, כל בשורש  למעלה עד לעלות  הוא

זי "ע  מסטראשלע הלוי  ר"א מהרה"ק כן שאי'

ע"א) ב במהדו"ח השערים ומבוא פתח (שעהיוה"א

במדת גדול כח וזה הכתר, עד  לעלות היסוד  שבכח

ע"ה  הצדיק  יוסף  וע"כ  הספי', מבשאר יותר  היסוד 

הכל, מעל ונתעלה עלה היסוד , למדת המרכבה

שאביו עד  בפועל, המלך  ונהיה הכתר  לספי ' שעלה

יוסה"צ  וע"כ  וכו '], ארצה לו השתחוו אחיו וכל הק'

הראשון שורש בחי' עד קשור עולה ג "כ  (שהוא

האחרון) נח לתכלית  בני  אף  נכללים זה שבמקום

את למול יוסה"צ שעסק  שאשכחן  [וכמו  בהקדושה

ברמ"א  שאי' הרגיל מהדין  להיפך שהוא המצריים,

ס"ה) רסג  סי' לשם (יו"ד שלא גוי  למול לישראל שאין 

וכמו הגויים בתיקון  עסק  שיוסה"צ אלא גירות,

בנ"י ע"י וישובו הגויים כל שיתוקנו  לעת"ל שיהא

חלק  הם גם שהיו  שבקדושה, הראשון  לשרשם

שדינם  סבר  יוסה"צ וע"כ כנ"ל], אדה"ר  מנשמת

נח בן  כדין יעקב דהיינו דבני  להלן שיבואר (וכמו

ש יוסה"צ להםàøîåçìשסבר נח,íâיש  בני  דין 

óñåðáשזהו ישראל), דבני דינים להם שיש למה

ולגלות לחזור יעקב דבני והעבודה התיקון תכלית

שיתוקנו לעת"ל שיהא וכמו  נח, בן  קדושת  את אף

יצור  כל ויבין פעלתו  אתה כי פעול כל וידע כולם,

הפנימי כח שהוא היסוד בכח דייקא וזה וכו '.

שיוסה"צ  [ויתכן  העליון, בשורש למעלה עד  שעולה

לא  שהם עליהם שאי ' הגבוהות  מהנשמות הוא

קודם  ממנו וברחו  אדה"ר  בחטא הדעת מעץ טעמו 

בשורשו שהוא איך  הענין משיג הוא ע"כ  החטא,

שדין  סברו הק' האחים שאר  משא"כ  החטא], קודם

אחר  אדה"ר ובבחי' ישראל, בני  כדין  יעקב בני 

ש  העולם החטא, של והחיצוני הרגיל מצב הוא

העולם, ובתיקון בקדושה חלק  נח לבני  שאין  עתה,

חלק  יש המובחרות נשמות  שהם ישראל לבני  ורק

כבני שדינם עצמם על סברו ע"כ  העולם, בתיקון

כנ"ל. המובחרות  נשמות שהם – ישראל

åúåçà àùð ïåòîùù àäá øåàéá

ãåò [ã,הנ"ל ביאור ע"פ  הק 'ביאר  (שהאחרים

כבנ"י) שדינם ע"ע ששמעון סברו הא ,

והלא  ומאם מאב אחות  שהיתה דינה, אחותו נשא

שדינם  שסברו כיון  אך  נח, לבני אסורה אחותו 

החיים בנפש  אי ' הרי פכ"א)כבנ"י  הא (ש"א לגבי

האבות ששמרו  שאף אחיות  ב' נשא אע"ה שיעקב

מותר  היה הרוחני  הצורך לעת מ"מ התורה, כל

לצורך  שעה בהוראת התורה, על לעבור  להם



תשע"ז  ויגש פרשת דא"ח כא ליקוטי

להם  שהוצרכו הרוחניים דין â תיקונים אם וה"נ ,

אינו תורה מתן קודם בנ"י דין  הרי כבנ"י, האחים

היה  דינם אלא מ"ת , אחר  בנ"י כדין  ולא נח, כבן 

במקום  מלבד התורה, כל את לשמור  צריכים שהם

עתה  להם שיש קדשם וברוח בהשגתם שמשיגים

זאת, לעשות להם שמותר התורה, על לעבור צורך

תיקון  למען  לו  שנצרך  שמעון אז  שהשיג וכיון

לו הותר  שישאנה אחותו לדינה להשבע הרוחני 

זאת.

íéèáùä éøáã  øåàéá

ãåò [ ä האחים שאמרו  מה הנ"ל ע"פ ביאר

ומת מעבדיך  אתו  ימצא 'אשר  ליוסה"צ

ענה  ויוסה"צ לעבדים', לאדוני  נהיה אנחנו וגם

נמצא  אשר  האיש זאת  מעשות לי  'חלילה להם

אל  לשלום עלו  ואתם עבד  לי  יהיה הוא בידו הגביע

בסברם  יוסה"צ אל דיברו  האחים שהנה אביכם',

בן  בדיני ג"כ ידונם הוא בודאי  וא"כ גוי, מלך  שהוא

לו אמרו וע"כ הגביע)נח, שנמצא שהם (קודם

שאשר  נח בני דיני כמו אותם שידון  למה מסכימים

על  הנהרג נח בן  כדין ומת , הגביע אתו  ימצא

יש  שהנה לעבדים, לו  יהיו  כולם וכן גניבה,

ד'אין  הדין  אין נח בן  שאצל הסוברים ראשונים

עבירה' לדבר לעשותãשליח אחר  גוי המשלח וגוי ,

אמרו וע"כ  השליח, כמו  המשלח נענש עבירה

על  הרי  מהם אחד ביד הגביע ימצא שאם האחים

שהיו תביעה, יש זוכולם בגניבה מעורבים ג"כ

לגנוב, מהם לא' ושלחו שציוו המשלחים היו שהם

כולם  הרי עבירה, לדבר שליח יש נח שבבני  ומכיון

הוי דסו"ס להרגם, שא"א [אלא להענש צריכים

להרוג  שא"א לקולא, נפשות וספק ספק , הדבר 

עבדים  יהיו שכולם נפקי , לא עונש  מידי  אך  מספק,

שלא  ויוכיחו צדקם שיתברר  עד ידו, תחת וכבושים

המשלחים]. היו הם

ë"çàå הוצרך בנימין  ביד  הגביע כשנמצא

האמיתית דעתו  ולפרש לחזור  יהודה

שדינם  בנימין , את להרוג א"א לדעתו  שבאמת

נמכרים  אלא גניבה על נהרגים שאין כבנ"י באמת 

גניבתו, עבור  לשלם הגנב ביד כשאין  עברי  לעבד

של  הערך יקר גביע עבור  לשלם בידם אין  [והכא

ואין  בו ינחש  נחש אשר מיוחד  גביע שהוא יוסה"צ

אותו שכשגנבו  יוסה"צ להם וטען לשויותו, ערוך

זה], עבור לשלם בידם ואין  הזאת מסגולתו קלקלו 

בדבריו עדיין  נשאר האחים שאר לגבי אך

עבדים יהיו  שכולם הסכים הראשונים עדיין (שבזה

_________________________

לפניו',ג. אבותי התהלכו אשר 'האלקים נח', התהלך האלקים 'את  האלקים', את חנוך  'ויתהלך וזהו שם, החיים הנפש  ז"ל

הכוחו  בעל 'אלקים', וסדרי שפירוש ומשטרם, וארץ שמים וחוקות  ותחתונים, העליונים הכוחות עניני שהשיגו היינו, כולם, ת

בכל  ומתנהג מתהלך  מהם  אחד כל היה זה וענין סדר פי ועל האדם, מעשי עניני כל ידי על והרכבתם והתקשרותם הנהגתם

יגרום  נשמתו שורש  שלפי ע"ה אבינו יעקב כשהשיג לכן נשמתו. שורש לפי העליונים התיקונים והשיג שראה כפי עניניו,

כמה  יגע ישראל, בית את  שתיהן יבנו והמה ולאה, רחל אלו אחיות  השתי ישא אם העליונים ועולמות  בכוחות  גדולים תיקונים

אחד  ג"כ וזה ומרים. אהרן משה ממנה שיצאו דודתו יוכבד שנשא בעמרם, הענין וכן לו, שינשאו להשיגם ועבודות יגיעות

עמרם  ולא אחיות, שתי לישא רשאי יעקב היה לא להם, ניתנת  היתה שאם הק', והאבות  לנח  התורה ניתנה שלא מהטעמים

העולמות  כל ותיקון סגולה עם ישראל בית  בנית  כל היה זה ובאמת  נשמתם, שורש לפי להם ראוי שכן משיגים היו אם אף  דודתו,

עכ"ל. יבנה'. חסד 'עולם אחותו, נשא קין תאמר ואם ע"ב) נח דף  (סנהדרין ז "ל מאמרם כענין ותחתונים, עליונים

ב"קד . (יש "ש המהרש "ל פסקו וכן עבירה, לדבר שליח יש שבגוי סובר קנו) (סי' הרשב"ץ בשם שפח ) סוס "י (חו"מ הב"י

(ערך  הרועים ומלא יא) סי' שלוחין (הל' אפרים המחנה ג) יג, (שכירות המלך השער ד') (חי' הנתיבות (ב) התומים נ ) סי' פ "י

לכן  שומעים מי דברי תלמיד ודברי הרב דברי לומר שייך לא שבגוי שכיון ג) יג, (שכירות  למלך  המשנה והוסיף  יב) אות  ב"נ

בגוי. עבירה לדבר שליח יש  לכו"ע



לנפשך  חכמה דעה כב 

לדבר  שליח שיש נח כבני בדין שידונם דיוסה"צ לדין

וכנ "ל ) נח בבני .עבירה

ö"äñåéå לדונם רוצה באמת  שהוא להם ענה

אשר  שרק כשיטתם, בנ"י כדין לגמרי 

עבד  לי  יהיה הוא בידו  הגביע עברי נמצא עבד  (כדין

כנ "ל ) בגניבתו אביכם,הנמכר אל לשלום עלו ואתם ,

כלל  להענש לכם שאין בנ"י  כדין באמת שדינכם

אותו, שלחתם אתם אם אף אחיכם, גניבת  על

בישראל. שאשלד"ע

ìåäî àåäù íäì äàøä äîì

ãåò [ åבחז"ל דאי' מה הנ"ל ע"פ  צג,ביאר (ב"ר

ברש"י) והובא כשנתגלה י, שיוסה"צ

מהול שהוא להם הראה ופייסם הק' (וע"ז לאחיו 

בפרש"י) כדאי' אלי' נא 'גשו להם צ"ב אמר ולכאו' ,

מהול, שהוא להם מראה שהוא בזה יש  פיוס  איזה

הרי יוסף, שהוא להם נודע שכבר  כיון  ודאי  הלא

בזה. להם הראה ומה הוא, מהול שיוסה"צ ודאי 

 ùøéôå להם בהראותו יוסה"צ שכוונת  שי"ל בזה

פריעה, ג"כ לו שיש היינו מהול, שהוא

היא  והלמ"מ נח, בן אצל נוהגת  אינה פריעה והלא

על  הרי  פריעה לו שיש  ומכיון בישראל, רק  שנוהגת 

ישראל, כבני  דין להם שיש מודה הוא שגם כרחך

לחומרא, רק  הוא נח כבני שדינם שסבר מה וכל

אצ  נעשה ובזה וע"כ ישראל, כדין  פריעה ג"כ לו

במה  עמם חולק אינו  שכבר ופייסם להם הודה

כישראל דינם דינא שמעיקר להו (וע"כשסבירא

וכו') פקועה בבן הדין מעיקר הוא מותרים שגם ,

[וכיון  כנ"ל, פריעה אצלו  נעשה וע"כ  כן , לי ' סבירא

לחומרא  רק הוא נח כבן  שדינם שסובר זה שכל

אל  רעה דיבתם שהביא ממה כבר בו חוזר א"כ

לקבל  צריכים אינם שהם כבר שמבין  אביהם,

שלו ].äהחומרא

'÷ä  íéçàä åàøáù  íìåâä ïéðòá

ãåò [æבשלה"ק מהמובא וישב)דיבר  (ר"פ

יצירה  בספר  גולם בראו שהאחים

שהיא  יוסה"צ והבין עמה, וטיילו אשה בדמות 

וביאר  עריות, על הם שעוברים וחשד נשואה אשה

בספר  שנבראת  הבין לא שיוסה"צ שי"ל בזה

לספר  בפירושו  בוטריל משה מר ' דאי ' יצירה,

יכול  אין יצירה בספר  שבוראים שגולם יצירה

בודאי האחים שבראו  זו  גולם והלא לדבר ,

מתחברים  הק' האחים היו  לא שאל "כ שדיברה,

חסרון  על מרמז  בגשמיות מום שבעל אליה,

לאשה  מתחברים האחים היו  ולא ברוחניות ,

רוחני וחסרון פגם על מרמז  שזה מדברת שאינה

גבוהה  בדרגה הק ' האחים שהיו בודאי  אלא גדול,

מר "י וכדאי' המדבר  גולם לברוא יכולים שהיו עד

לברוא  יכולים גבוהה בדרגה שצדיקים נהור , סגי

חיים  נשמת בה שהמשיכו היינו מדבר, גולם אף

בה  אין  וא"כ לדבר, אף יכולה שהיתה עד גמורה

עדיין  הכיר  שלא יוסה"צ אמנם רוחני, חסרון  שום

לברוא  יכולים שהם סבר  לא הגבוהה מדרגתם את 

עלה  לא מדברת  שהיא כשראה ולכן  המדבר , גולם

וע"כ  יצירה, בספר הנברא גולם שהיא דעתו  על

וכנ"ל. בעריות חשדם

(ö"äñåé)  äîëçä  ìà ( äãåäé)  úåëìîä ìåèéá

ùâéå [ç.éðåãà  éá  øîàéå  äãåäé  åéìà ביאר

שיוסה"צ  חב"ד , תורת ע"פ  בארוכה

החכמה מדרגת על כמוך ')מרמז  ונבון חכם ,('אין

במציאות, הביטול דרגת  מה-שהיא כח (חכמה-

מה) .ונחנו

_________________________

מהול,ה. נולד שיוסה"צ ג) מקץ פר' תנחומא (מדרש בחז "ל להדעה מתאים אינו הפריעה) להם (שהראה הנ"ל ביאור אמנם

מהול  נולד שהוא הסימן להם שהראה הכוונה מהול שהוא להם שהראה מה הרי זו דלדעה ויתכן פריעה, שייך  אין ובכה"ג

מהול. שנולד יוסה"צ שהוא ראיה וזה אח"כ) אף הדבר (שניכר
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äðäåוכמו יהודה, מעל יוסה"צ נראה בתחילה

ויהודה  המלך הוא שיוסה"צ בפרשתינו 

אליו, ובתחנונים ובהכנעה בהשתחויה ניגש 

המלכות מדרגת  היא יהודה מדרגת הרי  שבתחילה

למטה  שהמלכות יש, בבחי' בתחתונים שהיא איך 

היא  צריכה וע"כ  יש , ובבחי' פירוד  בבחי' היא

דיוסה"צ. הביטול במדרגת  ולהכלל להבטל

 øåîâä ìåèéáä 'éçá –––– 'ùàøá ãåã ïá'  ì" úòì

 øúëäã

íðîà [ èשאחרי האמת  מתגלה בהפטורה

ויהודה, דיוסף העצים ב' ה' שיחבר

עבדי ש'דוד  מתגלה אז הרי בידיך', לאחדים 'והיו 

בראש ', דוד ש'בן  חז"ל וכדברי לעולם', להם נשיא

שבאמת אדוני', 'בי  ליוסף  יהודה שאמר כמו וזה

מלא  היו"ד בחי ' הוא שיוסף בי, נמצא אדוני  אתה

יהודה בתוך  יוסף ונמצא יהודה (דוד )דדוי "ד , ואז  ,

דיוסה"צ, מהביטול גדול יותר  ביטול על מרמז 

במציאות הביטול בחי' הוא דיוסה"צ שהביטול

הביטול  בבחי' הוא דיהודה והביטול 'אין ', ובבחי'

ביטול  שנקרא דלעת"ל הביטול שהוא דרדל"א,

לגלות כלי הוא ה'אני ' בחי ' ששם היינו ואין ', ד'אני

האמיתי, האין  מתגלה ואז חזק , יותר ה'אין' את 

שהוא  דלעת"ל, הצמצום שקודם אוא"ס גילוי בבחי '

זו בחי ' ששייך דא"ס מלכות  של הגמור הביטול

דלעת"ל. הכתר  גילוי שבבחי ' ליהודה,

–––– íåöîöä øçàù 'é ìù  äâøã –––– ö"äñåé  úâøã

íåöîöä  íãå÷ù ñ"àåàì äãé  ìò  úåìòì

øåàéáå [ éמהר "י בכתבי דאי ' מה ע"פ  הענין 

הש "י שעשה הצמצום שאחרי  סרוג

האוא"ס(כביכול ) הע"ח)בגילוי בריש נשאר (כמובא ,

מרמזת זו י' שאות  חב"ד  בכתבי ואי ' י', אות  בחלל

צמצום, בבחי ' נקראת שהיא החכמה ספי ' על

החכמה) ספי' על מרמזת  הוי"ה דשם י' שאות  ,(כידוע

הכתר דספי ' מובן זו יו"ד )ולדרך  של על (קוצו מרמז

שע"י היא והתכלית הצמצום, שקודם האוא"ס בחי '

שורש  אל יתעלו יוסה"צ דרגת שהיא החכמה ספי '

אל  העליה בחי' שהיא הכתר, ספי ' שהיא החכמה

הצמצום, שקודם האוא"ס בחי ' שהוא הרדל"א,

דשמו גילוי שהיא דא"ס, מלכות  נקראת  זו ומדרגה

בתחתונים, השכינה שתתגלה התכלית  שזו ית'

שנתאוה העולמות כל הקב"ה ברא (כביכול )שלזה

שכינתו שתתגלה בתחתונים, דירה ית ' לו  להיות 

בתוכם  'ושכנתי וכדכתיב בתחתונים, והיינוית' ,'

הדרגה  עד  ית ', מלכותו לגילוי מקום העולם שיהא

מלכות גילוי כביכול הנקראת ביותר  הגבוהה

השכינה. דעצמות  גילוי  בבחי' שהוא דא"ס,

 úåîöò  åðééä ––––  ì" úòìã ' úåîöò' éåìéâ

ä"á ñ"àåà éåìéâ –––– äðéëùä

øáëå [àé מקום שכל בארוכה במקו "א בארנו

ד'עצמות ' ענין  חב"ד בכתבי  שאי'

השכינה, עצמות  ית ', שמו  לעצמות הכוונה

תפיסה, שום ועד לעולם אין  ממש ית' דבעצמותו

הדרגה  אלא מקדושתכם, למעלה קדושתי  ולעולם

העצם  גילוי היא לעת"ל שתתגלה ביותר הגבוהה

השכינה, דעצם גילוי  שהוא ית', ומלכותו דשמו 

שמבארים  כמו  והיינו דאוא"ס, מלכות  גילוי  עצם

היה  דע"ח הצמצום שלפני חב"ד  בחסידות בזה

הנקרא זי"ע)הצמצום הרמ"מ אדמו"ר (בלשון

גילוי היינו  ית ' שמו  שיתגלה המבהיל' 'צמצום

המובאים  הצמצומים באוא"ס היה ואח"ז  דאוא"ס,

לכמו נחזור ולעת "ל וכו ', ובע"ח סרוג במהר"י

אוא"ס  גילוי  הראשון, לגילוי היינו  שהיה,

ית ' מלכותו  גילוי נקרא שהוא בתחתונים,

ואכמ"ל. בתחתונים,

ì" úòì  åîëå –––– éá  ìåìë  äúàù –––– 'éðåãà éá'

 ã"áîì êìîì äðùî é"áîù

äæáå [áé דרגה על שמרמז  שבתחילה א"ש

שהוא  יוסה"צ הרי  הצמצום דאחר 



לנפשך  חכמה דעה כד

שהוא  יהודה, לדרגת  משפיע החכמה מדרגת 

ברתא', יסד  'אבא שהלא המלכות , דרגת 

ונבנית מקבלת דקדושה יש שבחי ' שהמלכות

כך  אחר  אך  הביטול, מדרגת  שהיא מהחכמה

הרי העליון, לשרשה ועולה נתקנת כשהמלכות 

ית', מלכותו את לגלות  מרכבה נהיה יהודה

הביטול, תכלית  את  שמגלה דקדושה היש בבחי '

ואין ', 'אני הרדל"א גילוי את צדקינו  משיח שיגלה

זו ובדרגה הביטול, תכלית  שהוא אוא"ס, גילוי 

שדוד דוד )נאמר  בן הכתר ,(משיח בדרגת  הוא

'בי ליוסף אומר  ויהודה דא"ס, מלכות מגלה שהוא

היו"ד  הוא שאתה בי , נמצא יוסף שאתה אדוני ',

ואין' 'אני  מלא שבדוי "ד  עמי , אחד ואתה דדוי"ד,

היותר  האין  יהודה ידי  על ונתגלה בתכלית , אחד

מקשט  דהמלכות  ש 'אני ' בתכלית , והביטול גמור ,

בתכלית, האין את  ומגלה דהחכמה ה'אין' את 

נקר  יוסף בן  דמשיח בגמ'[וכדאי ' דףא (סנהדרין

ע"ב) שנקרא צח דוד בן  למשיח קיסר' 'פלגי 

משיח  יהיה לבוא דלעתיד  שבדרגה והיינו 'קיסר ',

דוד , בן למשיח למלך  משנה בבחי' יוסף  בן

הנקראת חצי(בערכין)שהחכמה בבחי ' היא 'יש '

הגמור', 'אין  שנקרא בגימ'להכת "ר  שכת"ר (ואי'

כנ "ל והיינו דהחכמה, 'יש ' ממספר כפול  שהוא תר"ך 

' היא שביטול קיסר')éâìôשהחכמה כנ"ל וזהו ,

ומשנה  משמש יהא דיוסה"צ דהחכמה במציאות 

ויה"ר  דמב"ד ]. דהכתר הגמור  להביטול – למלך

לעורר  – יהודה' אליו' ד 'ויגש לעבודה שנזכה

תראינה  שעינינו עד  הגמור  הביטול עבודת 

בימינו במהרה צדקך משיח דוד  ידי על מלכותך 

אמן .

ìëéä  úåëìîì ùéù íéîòôì ïçëùàù àäá

äîöò éðôá

øàéáå [âéבעטרת שמובא מה זה בענין  עוד 

הזוה"ק  על בראשית )צבי  ,(פר'

בקבלה  ידוע כלל שבדרך  סתירה שמקשה

ב' שכנגד ההיכל הוא הספיר לבנת  שהיכל

בזוהר  אשכחן  ומאידך ומלכות, דיסוד  הספי '

היכלות – שב"ק  של היכלות  שישנם בראשית

ומבאר  לחוד , למלכות  היכל ישנו  ששם דאו"א,

בע"ח  באריז"ל שמשמע מה ע"פ העט"צ בזה

הגבוהים  שבהיכלות  הירח), מיעוט בשער 

בשוה שוה זו"ן ערך )שנהיה אז (לפי נהיה

עצמו. בפני היכל להמלכות 

øùé÷å מתגלה שבתחילה להנ"ל, מורינו זאת

הצדיק  יוסף  אצל רק  אצלהמלכות  (ואח"כ 

היסוד ) בבחי' שג"כ המלך הדרגה שאול  בחי' וזה

אצל  נמצאת  המלכות  הספיר , לבנת  שבהיכל

להמלכות יש  הגבוהים בעולמות  אך ביחד, היסוד 

של  האמיתית מלכות  בבחי ' עצמו  בפני  היכל

כנ"ל. ומב"ד יהודה

'' ä  úà éùôð éììä'ã ä-éåììäá  íéðååëîù àä

äãáì  ìëéä  úåëìîì -

óéñåäå [ãé יש הנ"ל העט"צ ביאור  פי  שעל

מכוונות כוונה לבאר גם

בקבלה)התפילה המפרשים בו ,(שנתקשו

בכוונת שמכוונים היצירה בעולמות שבהיכלות 

ד 'הללי בהללוי-ה מכוונים הרי דזמרה פסוקי 

לבד , המלכות ספירת  כנגד  שהוא ה'' את נפשי 

אלקינו ' זמרה טוב ד'כי  הבא בהללוי -ה כך ואחר 

שהוא  הספיר  לבנת  היכל כנגד שהוא מכוונים

כנ"ל, ומלכות יסוד ולביאור כנגד  צ"ב, והדבר

כיוונו שאמר  שבברוך שכיון  י "ל הנ"ל העט"צ

דרגת שהוא הרחמים מדות  די "ג כוונות  על

הדרגה  מקודם בזה מתעורר  הרי  הכתר,

יש  שבזה בשוה, שוה זו"ן דיחוד  הגבוהה

חוזרים  כך  ואחר כנ"ל, בפנ"ע היכל למלכות 

המלכות אין שעדיין  דזה"ז  הרגילה לדרגה

בהיכל  היסוד עם ביחד  היא ונמצאת  מתוקנת

וכנ"ל. הספיר דלבנת 
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÷"áù  éðéðò

 ÷"áùá úåéðè÷ úìéëà âäðî ìò  ù"åúä øåàéá

øáéã [ åèבתוספת שאי' שב"ק , מאכלי  מענין 

בפמ"גשבת  והובא סק "א, רצ (סי'

שם) לאכול א"א העולם רוב מנהג על להקשות ,

קטניות וכדו')מיני באנדלעך  בשב"ק ,(ארבעס,

במג"א המובא המנהג נגד  לכאו ' קלא שזה (סי'

ביום סקי"ב) קטניות  לאכול שלא מהרי"ל בשם

דומה  שקטניות לפי  תחנון, בו אומרים שאין

ביום  לאכלם אין  וע"כ המתגלגל, לאבילות 

התוספת ומיישב תחנון, בו  אומרים שאין שמחה

קטניות בשבת לאכול ישראל שמנהג שבת

עכ "ד  בשב"ק , שמת  משה של אבלו  על מרמז 

התו "ש .

äæ ïéðòá éîéðô øåàéá

øîàå [æè בענין שי "ל הפנימי שהביאור  מורנו 

התו"ש  של ביאורו באמת [שהא זה

אבלו זכר  משום הקטניות  אוכלים אין  הלא קשה,

גם  שהקשה וכמו שבת , עונג מפני אלא משה של

בפוסקים  מצינו  שלא הנ"ל, תי ' על מהרי "ח בלקוטי 

רק  אלא השבת  בכל משה של  לאבלו זכר לעשות 

הקטניות ואילו פטירתו, זמן  שלישית סעודה בעת 

השבת]. סעודות בכל בנ"י  אוכלים

äðäã לאכול לא דמהרי "ל המנהג דטעם י"ל

תחנון , בו אומרים שאין ביום קטניות 

קטנות ענין על מרמזות דקטניות מחמת הוא

בתוךהמוחין קטנים גרגרים הם (שהקטניות

גם  וכמרומז קטנים, למוחין דומים והם תרמילים

'קטניות ') בובשמם אומרים שאין  ביום וע"כ ,

לאכול  אין  ומתרחבים המוחין גדלים שאז תחנון

קטניות. בו 

î íéìëåàù àä ÷"áùá  íéëåîð  íéìëà

ïëå [æé אוכלים שאין  הפנימי טעם עפ"ז  לפרש יש

אשכנז) הוא (בני שפסח בפסח, קטניות 

תחי ' זמן  והוא מצרים, בנ"י בו שיצאו הזמן  ג"כ

בו אוכלים אין ע"כ  המוחין, מקטנות היציאה

שב"ק , לגבי  שייך  אין כ "ז אמנם כלל, קטניות

מאכלים  מיני  כל דייקא בו אוכלים שב"ק  שאדרבא

זי"ע מקאריץ ממוהר"פ  כדאי ' מאכלנמוכים (כגון

וכן  האדמה, בעומק הגדלים ושומים ובצלים התפו"א

וכן  נמוך , מאכל  שהוא בהמה, מרגלי העשוי מאכל

קטניות ) דייקא השלם אוכלים היחוד שבדרגת והיינו ,

המאכלים  את  אף  להעלות  הכח לנו  יש  שב"ק  של

בחי ' את לגלות  הכח בידינו יש  שבשב"ק הנמוכים,

בנ"י ביד  שיש בארץ', - אחד  גוי ישראל כעמך 'ומי

נמוכים  במאכלים אף ית "ש  אלקותו לגלות הכח

לגלות כלי  להיות  הקטניות  נהפכים ואז  וארציים,

בחג  החמץ לענין גם דאשכחן [וכמו יותר  היחוד את 

הלחם  שתי מנחה לקרבן אז שמביאים השבועות,

הגדלות זמן  בתחי ' שבפסח כנ"ל והיינו מהחמץ,

איסור  החמץ הוי  ואז  החמץ, את  להעלות  א"א

אז  השבועות  דחג הגמור הגדלות בזמן אך  חמור ,

וה"נ  החמץ, את  אף ולתקן להעלות מצוה הוי

לרמז  שב"ק  לעונג קטניות  לאכול מצוה בשב"ק 

ביתר  היחוד את  לגלות כלי  הקטנות  אף שנהיה

להעלות שיכול עד  כ "כ היחוד שמתגלה היינו שאת,

והנמוכים  השפלים ודברים מקומות את אף  ולתקן 

הנ"ל]. זי"ע מקאריץ מוהר"פ  וכדברי 

 ìèéð ìéì

ìèéð ìéìá ãåîìì àìù âäðîä úåéîéðô øåàéá

 ìéìá [ à והזכיר ניטל, ליל היה ויגש פר ' שב"ק 

מבעלזא  מהר"א כ"ק  דברי את  מורנו 

הק' תורתו דברי אומר  היה כזו שבשב"ק  זי"ע

ניטל )כרגיל, בליל  ללמוד  שלא היתה שדרכו ,(אף

בדרגת היא ברבים שאומר  שתורתו באמרו



לנפשך  חכמה דעה כו 

בזה וביאר  מבעלזא)תפילה, מהרי"ד שהנה (בשם

חז"ל  דברי על זי"ע הגדול מהמגיד דאי' מה ידוע

ע"א) לא דף  אלא (ברכות יפטר לא מחבירו  הנפטר 

להיות צריך  שאדם שהכוונה הלכה, דבר מתוך

מחבירו לפטור ואין בהשי"ת  היום כל ודבוק מחובר 

שאז  הלכה, לדבר אלא להשי "ת] חיבור  [מלשון

דבוק  דכשהוא הש"י, מדבקות להפרד מותר

הרב  עכ"ד  הלכה, דבר ללמוד  יכול אינו להקב"ה

ימות בשאר שכ "ז המהרי"ד ע"ז  והוסיף  המגיד ,

ליפרד השנ  אסור  הקלי' שגוברת  ניטל בליל אך ה,

מהמקומות ברבים המנהג היה וע"כ מהדבקות,

לעסוק  צריך זה שבזמן להורות  תורה"ק, למדו שלא

מהדביקות להפרד  ולא בהש"י, ובדבקות  באמונה

הלימוד  ע"כ .å ע"י .

 àéäù ––––  äùøåù  ìà  ÷" äøåúä úàìòä ïéðòá

äìéôúä

åæå [á בליל דב"ת  שאמר  רב הבעלזער  כוונת 

בדביקות היו  שאמר  תורתו  שדברי ניטל,

ע"י מהדביקות נפרד  ולא תפילה, ובדרגת

לשורשה  התורה"ק  את  העלה אלא התורה"ק ,

בלקו "מ וכדאי' התפילה, ו)שהיא או' ח סי' (קמא

כמו והענין, וזל"ק, יצא', ה' מבית  'ומעין  עה"פ

התורה  כי אוריתא', דא - 'גן  זהר  בתקוני  שכתוב

ומבינים  המעינים ישראל ונשמות גן , נקראת 

בגן  דאתרביאו ודשאין עשבין  בחינת  הם בהתורה

כמו חכמה, דא ממעין, הוא גדלים, הם ומאין

ד )שכתוב השירים גנים",(שיר ïëéäîå "מעין 

,ïéòîä úðéçá àåäù ìëùäå äîëçä ïéìá÷î

 äìôúäî àåäשכתוב כמו ד ), מבית(יואל  "ומעין ,

שכתוב כמו  התפלה, הוא יצא" נו)ה' "כי(ישעיהו

אל  מכח מביא בחינת  והוא תפלה", בית ביתי 

כי העולם, חידוש  בחינת הוא תפילה כי  הפועל,

בידו אשר מחדש  שיש שמאמין הוא תפילה

בריאה  בחי' והוא הטבע, לשנות כרצונו  לעשות 

שכתוב כמו  ק "ד )בכח, בחכמה (תהלים "כלם ,

מעין  יוצא שמשם התפילה בחינת שהוא עשית ",

בפועל, בריאה בחינת היא והתורה כנ"ל. החכמה

שכתוב ח)כמו אמן ,(משלי אמון "- אצלו "ואהיה

וכשמתפלל  העולם נברא בהתורה כי פועל, לשון

והוא  העולם חידוש  בחינת הוא דבר, איזה על

התעוררות בחינת  והוא בכח, בריאה בחינת

מבית "ומעין  לעיל. כנזכר בתפילה, שהוא החכמה

החכמה  נתעורר  שם כי  התפילה, זה יצא", ה'

התורה, אל החכמה הוא המעין  נמשך ומשם כנ"ל,

שכתוב כמו  הפועל, אל יוצא ב)ושם "מפיו(משלי

החכמה, התגלות  הוא בהתורה כי ותבונה", דעת

הגן , משקה שהמעין גנים, מעין נעשה זה ידי ועל

וכו'. כנ"ל ודשאין עשבין אתרביאו  זה ידי  ועל

עכל"ק .

 úåãîì àìå  åéìà' 'éçáá úå÷éáãá ÷"äøåú' åé

øàéáå [â היא בדבקות הנלמדת שתורה"ק הא

הבעלזער  כדברי  התפילה, בדרגת 

כה' 'מי בתפילה שנאמר  מה ידוע דהנה הנ"ל, רב

חז "ל ודרשו  אליו ', קראינו בכל דברים אלקינו  (ספרי

ז) התפילה ד , שבעת היינו  למדותיו, ולא 'אליו '

הספי ' בתוך  המלובש הש"י אל דייקא לפנות  צריך

כלל  ובדרך  עצמן, הספי' אל ח"ו  לפנות ולא הק'

מהדבקות ליפרד מותר התורה"ק  בלימוד

הלימוד  בשעת דבוק  ולהיות בהש "י , הפנימית

והענינים  ההלכות כל שהם הש"י, בלבושי 

שצמצם  ית', מידותיו  בבחי ' הם שכולם שבתורה"ק

התורה"ק , הלכות של וגבול מידה בתוך  חכמתו ה'

בהש "י הפנימית  בדבקות תורה"ק  כשלומדים אך

תפילה, בבחי' זה הרי התורה, בתוך המלובש 

ולא  'אליו  של הדרגה כזה בלימוד  שמקיימים

כנ"ל. למדותיו'

_________________________

כסדרם.ו. תמידים ובלוח  יז) סי' (ח"ה יהושע  דבר בשו"ת  הובא כן



תשע"ז  ויגש פרשת דא"ח כז ליקוטי

 õøà êøã éáâì ìôè  ú"úù  ú"ø éøáã øåàéá

øàéáå [ã תם רבינו  של הפלא דברי  את  בזה

ישנים בתוס ' ע"ב המובאים פה (יומא

תשובה) לתורה,ד "ה קדמה ארץ שדרך שם שכותב

וז "ל, מהתורה"ק , גבוהה ארץ ìéâøù שהדרך äî

 éáâì ìôè  äøåú ãåîìúã øîåì á÷òé  åðéáø

õøà êøã מ"ב)מדקתני פ"ב תלמוד (באבות יפה

וכו', עיקר ארץ דרך אלמא ארץ דרך  עם תורה

בזה  הפנימי  והביאור  פלא, דברי  הם ולכאו ' עכ"ל.

כנ"ל  היינו  תפלה, בגימ' ארץ' ש'דרך  הנ"ל ע"פ

שורש  היא שהתפילה לתורה, קדמה שהתפילה

ואי ' להש "י , הביטול הוא התפילה שענין התורה,

ז)בחז "ל יז, -(ב"ר מעלה של חכמה ש "נובלות 

ומשתלשלת יוצאת  שהתורה היינו תורה",

היא  העליונה שחכמה העליונה, החכמה מנובלות 

הפנימיות וזהו  התפילה, דרגת  שזו להש"י הביטול

הנ"ל. ר "ת  בדברי

 øáãá  å÷ñòúú ìà –––– 'êøãá åæâøú ìà'ã øåàéá

äëìä

øàéáå [ä בשם בפרשתינו  רש "י  דברי בזה

בדרך' תרגזו 'אל עה"פ  חז"ל

עליכם  תרגז שלא הלכה, בדבר יתעסקו  שלא

בדברי אי' אדרבה הלא צ"ב ולכאו ' הדרך,

ז"ל ע"א)חכמינו  נד  דף לימוד (עירובין שע"י

ינזקו שלא שמירה התורה"ק  הוי בדרך  תורה"ק 

כתיב  וכן  לראשך ', הם חן  'לוית דכתיב בדרך,

וכו'','ובלכתך אותך תנחה 'בהתהלכך בדרך ',

עצמה ע"ב)והגמ' י דף אמר (תענית  הלא מקשה

ואין  בדרך  המהלכים ת "ח שני אלעאי  ר'

לישרף, ראוים תורה דברי  ל "קביניהם הגמ' (ותי'

הגמ') דברי וצ"ב לעיוני, הא למיגרס אלא הא ,

כמו סכנה של שבזמן הנ"ל ע"פ  י "ל הביאור

אין  כזה שבזמן  וכנ"ל ניטל ליל כמו  הוי בדרך,

סכנה  שבזמן הלימוד , בשעת  מהדבקות להפרד

שיהא  צריך  אלא להגן  עצמו  בלימוד  די אין 

יוסף  להם אמר כן ועל בהש"י, בדבקות  הלימוד

הגמ' וכביאור הלכה, בדבר יתעסקו שלא הצדיק

בדרך  להכנס  שלא בעיון , ללמוד שלא דהיינו

לרדת שיכולים באופן דאורייתא בפלפולא

שלזה  בדבקות , שלא התורה"ק לימוד  לדרגת 

וצריך  טפי , שמירה אז  דבעי ' הדרך  מסוגל אין 

מתוך  גירסא של באופן בדרך הלימוד  שיהא

דייקא. דביקות

 íåéä  ùåãé÷á

 úåéùòî  éøåôéñ  ÷"äôñ ãåîéìá

 úåáåè íéðáàîù êìî ïáä 'éçáá ö" äñåé

ãîì [à מאבנים שהיה מלך  מבן המעשה

ה')טובות  שאף (מעשה ופירש ,

נתקנאה  מלך  שהבת מתחילה נראה שבמעשה

לבסוף  הרי  וכו ', הצרעת  לו וגרמה המלך בבן מאד

ונתגלה  עי"ז, דייקא נתגלה מלך  הבן יופי  כל

מאבנים  כולו מלך  שהבן הצרעת ע"י דייקא

טובות.

ùéå יוסף מכירת של הפרשה לענין  גם רמז בכ"ז 

שהם  הק' האחים מקודם בו שנתקנאו ע"י 

ויוסה"צ  המלך , בת  בחי' המלכות  אל מרכבה

יוסה"צ  עי"ז ונפל המלך, בן בחי' הז "א אל מרכבה

מלך  הבן בחי ' שזה ופוטיפר , דמצרים הקלי ' לתוך

לצרעת  הפגם שנפל בחי' יוסה"צ אצל  אז שהיה (וכדאי'

צרעת ) בבחי' שכ "ז ידיו', זרועי 'ויפוזו לבסוף של  אך  ,

הגבוהה  ודרגתו  ומעלתו גדלו  כ "ז  ע"י דייקא נתגלה

כל  ע"י  שדייקא טובות, מאבנים שכולו יוסה"צ, של

הפנימית, מעלתו שתתגלה זכה הירידות אלו 

'אשר  יוסה"צ להם שאמר זה על בשפ"א [וכדאי'

כחכם' 'יישר מלשון  'אשר ' מצרימה', אותי  מכרתם

ע"א) פז דף שבת  בגמ' שרק (כדאי' אותי, שמכרתם ,



לנפשך  חכמה דעה כח

של  הפנימית  מעלתו  להתגלות  יכולה היתה כאן 

'צדיק ']. דרגת 

 úçà  äîùð íä êìîä  úáå êìîä ïá

úîàáå [ á נשמה הם מלך והבת  מלך הבן

ויהודה  הצדיק שיוסף  כמו  אחת 

'בי יהודה שאמר וכמו אחת , נשמה באמת הם

'אנכי יהודה אמר  וכן  ממני , חלק שאתה אדוני ',

וזה  איתך , מעורב שאני תערובת מלשון  אערבנו'

ונתגלה  המלך  בן  שנתקן שאחר  במעשה, מרומז

למים, המלך  בת  נפלה אז  טובות, מאבנים שכולו

לשורשה  עולה הנוק' שהיא המלך  שבת  שמרמז

האוא"ס . מימי בבחי' שהיא גבוה היותר 

 éîéî  úà  äìâîä ,ã"áî –––– êìîä úá –––– äãåäé

 ñ"àåàä

äæå [â המלך בת  בחי ' שהוא יהודה בחינת 

דוד ) בן משיח את(בבחי' לגלות שצריך

סוף , אין האור  מימי בחי ' שהוא סוף , דאין מלכות 

מלשון  אערבנו', 'אנכי של הבחי ' יש  ושם

בבחי ' הכל נכלל סוף  אין  שבאור תערובת,

בדויד , שם ומתערב נכלל שיוסף תערובת,

כל  את  יחד  ומערב כולל דא"ס  שמלכות

מלך הבת ידי  על ומתגלה בן המדריגות , (משיח

המדרגותדוד ) כל את  הכולל דהכתר, הפשוט אור 

פשוטים  ברחמים עולם של יחידו בגילוי  כאחד 

אמן . בימינו במהרה

 äëìä  éðéðò

 é"èð éðôì ùåãé÷ä øçà  ä÷ùî äúùù éî ïéãá

ãçà [ àקידוש אחר שתה נט"י)התלמידים (לפני

מוגז  משקה שהכלרביעית  (שברכתו

ולמנהג פוסקים להרבה הקידוש  של היין בברכת  ונפטר

ואכמ"ל ) במקו"א כמש"כ הקדום אתישראל ושאל ,

בורא  ברכת  אחריה יברך  האם שליט"א מורנו 

המ"ב וכשיטת  רבות , ועי'נפשות סקכ "ה קעד (סי'

שם) לפניביאוה"ל ששותים מים שרביעית שס "ל

אחריו לברך ויש  בברכהמ"ז  נפטר  אינו הסעודה

צריךבור "נ ברכהמ"ז ובירך הסעודה גמר כבר אם (ואף 

כמש "כ הסעודה לפני ששתה המים לפטור בור"נ  לברך

החיי"א) בשם שם .בביאוה"ל 

 â" äëá ð"øåá êøáì ïéà  ÷"áùá

äðòå [á השבוע שבימות  אמנם שאף מורנו

שונה, הדין  שב"ק  לגבי  אך כנ"ל, הדין 

הרב השו "ע פסק  שכן בור"נ לברך  קעדואין (סי'

ז- סעודה ח)סעי' במקום אלא קידוש  שאין שהיות 

כמו והוי הסעודה, לתחילה הקידוש  נחשב הרי

פוטרתו, שברכהמ"ז הסעודה בתוך המים ששתה

הטהור  בשלחן פסק  לח)וכן אות ס"ה ר"א ודלא (סי' ,

ד )כהפסק"ת אות קעד אחרי(סי' ששותה שכותב

כ' והשועה"ר השבוע, באמצע כשותה דינו  קידוש

וגם  עי "ש , מהסעודה חלק הוא הכל שלדברי שם

שיודה  ואפשר  שבת לגבי דינו  כתב לא שם המ"ב

בזה.

 àáø àùåãé÷á ìàøùé âäðîî äéàø

 àéáäå [â הרבה מנהג הוא שכן  זה, לפסק  ראיה

קידושא  שב"ק ביום שעושים מישראל

ואוכלים חדקא)רבא דר' מזונות(סעודה קוגל

שתיה יין ושותים בברכת ונפטרת  שהכל (שברכתה

ואין הקידוש ) הפסקה ללא נט"י  תיכף  ונוטלים

אחרונה ברכה ובורא מברכים הגפן ועל המחיה (על 

שכ "ז נפשות ) שס "ל הסעודה קודם שאכלו מה על

הוי שהקידוש  הנ"ל מטעם בברכהמ"ז, נפטר 

וכנ"ל. הסעודה תחילת

 øãñä ìéìá ìàøùé âäðîî éîð ïðéæç ïë

äéàøå [ã ממנהג הוא המנהג, הוא שכן  נוספת 

על  בור "נ מברכים שאין ישראל כל



תשע"ז  ויגש פרשת דא"ח כט ליקוטי

לכתחילה  ואמנם פסח, בליל שאוכלים הכרפס 

למעשה  אך מהכרפס, כזית  לאכול שאין מלמדים

בפוסקים שם מובא ומ"ב סי"ח, תעג  סי' (שועה"ר

מברכים סקנ"ו) אין מהכרפס כזית אכלו אם שאף

שיטת ע"פ  ההוכחה מתחזקת  ובפרט בור "נ, ע"ז

שיעור (ועו"פ)החזו "א הרי  הדין  שמעיקר  שס"ל

של  בינוני  זית  שיעור כמו  ביותר, קטן  הוא כזית

במקו"א)זמנינו  כמש "כ  ועוד  מהגאונים מוכח (שכן

שיעור  מהכרפס אוכלים ישראל רוב לשיטתם וא"כ 

וש"מ  נפשות, בורא ע"ז  מברכים אין ובכ "ז כזית,

והיינו אותה, פוטרת שברכהמ"ז  זה על שסומכים

[ובראיה  הסעודה תחילת  הוי  שקידוש הנ"ל מטעם

שס"ל  להדעות  חוששים ששם לדון מקום יש זו

ברכה  לפניו לברך  צריך שבסעודה שהמרור 

בתוך  הבאים כדברים נחשבת  שאינה ראשונה

שעל  האדמה פרי בורא ברכת וע"כ  הסעודה,

ברכהמ"ז  יכולה וממילא אותה, פוטרת  הכרפס 

הכרפס של הבור "נ את  שם לפטור  בפוסקים (כמוכח

הצריך בסעודה דבר אוכלים שאם תליא, בהא שהא

שפוט  כמו הרי קומפוט כמו לפניו ברכהמ"ז ברכה רת

פוטרת כך  הסעודה בתוך אותה כשאוכלים אותה

קודם  שאכלו הקומפוט של  הבור"נ את  ברכהמ"ז

היות הסעודה, לפני מים בשותה משא"כ הסעודה,

לפניה  שהכל לברך  אין הסעודה שבתוך  שמים שקיי"ל

קודם  ששתה המים לפטור ברכהמ"ז יכולה אין גם הרי

הסעודה  שבתוך המים בענין גם באמת  אך  הסעודה,

לברך שצריכים דעות  שיש הראשונים מח' הוי הרי

שוים  באמת וא"כ  הסעודה, שבתוך מים על  שהכל 

להדעות חיישינן כרפס לגבי שכמו להדדי, הדברים

על בור"נ  מברכים אין וע"כ לפניו ברכה צריך שהמרור

לומר  מקום היה מה"ט ה"נ להקל , ברכות  דספק  הכרפס,

לחשוש הסעודה שלפני המים על  בור"נ לברך  דאין

ברכה  צריך  הסעודה שבתוך שהמים הפוסקים לדעת 

בכה"ג הרי כן, פוסק אין הנ"ל המ"ב שכנ "ל  ואף  לפניה,

הסוברים  הפוסקים לשיטת לחשוש צירוף , עוד שיש

המ"ב  דאף נראה הרי הסעודה, תחילת  הוי שהקידוש

כן]. פוסק היה

äúùéù 'áåè úåéäî' å ––––  ì"ðäì óñåð óåøéö

 æ" îäëøá øçà áåù

ãåò [äבספרו קארפ  הגרמ"מ מש"כ  בזה הזכיר 

בחג חג מט)הלכות  הע' פכ "ה (פסח,

מהראשונים שישנם ועודשמביא שיטמ"ק )æ (הרוקח,

בכל  וע"כ  הרשות , ברכת  היא בור"נ שברכת שס "ל

הנ"ל  פוסקים לצרף  יש בברכתה ספק שיש מקום

לשואל  אמר  טוב שמהיות  אלא אותה. לברך שאין

רביעית שוב שישתה כדאי  ברכהמ"ז  שאחרי  הנ"ל

שלא  לשיטות  לחשוש  ובור "נ שהכל ויאמר  משקה

[ואף  הסעודה, קודם ששתה מה על הבור "נ נפטר 

נחשב  לא הרי הסעודה, כל משך של רב זמן  שעבר 

נסגר  לא הסעודה שבמשך היות עיכול זמן  שעבר 

בפוסקים כן  כדאי ' תעגהאיצטומכא סי' הרב (שו"ע

ועוד ) בין ס"י גדול הפסק שעושים הסדר  ליל לגבי

ברכה  עושים לא ובכ"ז  לסעודה, הקידוש  כוס

בברכה  ונפטר  הקידוש, כוס על הגפן  על אחרונה

גדול, הפסק שיש ואף שני כוס שאחרי אחרונה

שעומדים  כיון האיצטומכא נסגר  שלא מטעם

בפועל]. שאוכלים בעניננו  וכ "ש לאכול,

ô" ëäåéá é"èðä íå÷î

øôéñ [ å שליט"א הגרח"ק  מרן  את  ששאל ממה

ויצא) פר' במוצש "ק  אצלו בענין (בביקורו

יוהכ "פ בהל' בשו "ע ס"ג )המובא תרי"ג  שיש (סי'

עד  ביוהכ "פ ידים לאיזה ליטול האצבעות , קשרי 

אחר  עד שהוא הגרח"ק לו והראה הכוונה, מקום

_________________________

ובבי'ז. מג בברכות להדיא כן ומוכח  לה, ברכות  ובשיטמ"ק  הרוקח, כמ"ש רשות בנ "ר שברכת  אומרים יש שם, הגרמ"מ  ז"ל

ולא  שלאחריו ודוחן אורז על אמרו בברייתא ולכן ובשר ביצים על אלא בנ "ר בירכו לא התנאים שבזמן ס "ו ר"ח  סי' הגר"א

ע "ש. ומיא ירק הוסיפו בתראי אמוראי ורק אחריו בירכו שלא כלום



לנפשך  חכמה דעה ל

והיינו הידים, כשקופצים הבולטות  העצמות  מקום

חיבור  שנגמר  מקום גובה עד  ליטול שיש

הנ"ל. הקשרים במקום היד לכף  האצבעות

äæ øåòéùî  úåçô  ìåèéì ø"åî úòã

íðîàå [æ ת "ח כו"כ זה בענין שאל מו"ר

זה  שמקום ס"ל מהם וכמה ומו "צים

האצבעות חילוק גמר במקום למטה (שהוא הוא

הנ "ל ) מקשרים למטה שלם כס"מ יש בערך וכן  ,

דעת נוטה וכן במים, לפחות  יוהכ"פ  לגבי  להחמיר 

נט"י  בהל' השו"ע מלשון  זאת  והוכיח (סי'מו "ר ,

ס"ד ) האצבעותקסא קשרי לשון  מובא לא ששם

יוהכ"פ) בהל' על (המובא דקאי יותר נראה זה שלשון

היד , פסת עם האצבע המקשרים הנ"ל העצמות

שם קסא)אלא חיבור (בסי' מקום 'עד  הלשון  אי'

דקאי משמע יותר  זה ולשון היד ', לכף  האצבעות

הנ"ל, האצבע גובה על ולא האצבע תחתית  על

היד  פנים על דקאי יותר נראה היד' ש'כף והיינו

היד גב על  ולא כף, כצורת ונהיה המתכופף (מקום

לכף מבחוץ) האצבעות  חיבור  הרי היד  בפנים ושם ,

למטה הוא הנ""ל )היד הקשרים כנגד למעלה .(ולא

åà  íéðôáî äæ ïéðòá  íéìëúñî  íà àåä  ÷åìéçä

 õåçáî

øîàå [ç האם תלוי  זה שענין שי "ל מורנו

האצבעות קשרי  מקום את  בודקים

יוהכ"פ) בהל ' המובא בפנים (כלשון ששם היד , מפנים

שם  אלא הנ"ל שבגובה העצמות  ניכרים אין היד 

שמתקשרים  במקום הם האצבעות  דקשרי  מתפרש 

במקום  הוא היד שבפנים היד, פסת  עם האצבעות

מבחוץ, האצבעות  התחלקות  קצה שנגד  הנמוך 

אם  משא"כ הנ"ל, עצמות  של הגובה במקום ואינו 

שם  הרי מבחוץ, האצבעות קשרי על מסתכלים

שבגובה  הנ"ל עצמות  על הקשרים יותר  מתפרש 

.çהאצבע 

 ÷"äøåúá  ä÷ñòå  äîùðä ùøåù éôì éåìú ïéðòä

 úåéîéðô  åà äìâð ––––

æ"ôòå [ èהנשמות שאלו  שי "ל מו "ר  אמר 

הנגלה  בחלק עסקם שעיקר

הרי  דהקשרישבתורה"ק במוחם מתפרש אצלם

חלק על קאי שבאצבעותéðåöéçäהאצבעות

הנ "ל ) העצמות  בגובה הוא אלו(שכנ"ל משא"כ ,

הוא  התורה"ק בעסק חלקם שעיקר הנשמות 

הקשרי שקאי אצלם מתפרש התורה, בפנימיות 

פיסת של הפנימי  בחלק נראים שהם כפי אצבעות

האצבעות חילוק גמר במקום למטה שהוא היד 

וכנ"ל.

íééñå] שהלא לשיטתו , ראיה להביא מורנו 

מקיימים  ישראל עם שכל י "ל מסתמא

הרי השו"ע, בביאור  כדעתו  נימא ואם ההלכה,

אלו אפילו  כי כראוי, ההלכה כולם מקיימים

על  עברו לא ג"כ הגרח"ק  כדעת מים המוסיפים

שאפי ' לדקדק, כ "כ צריך  אין למעשה כי  ההלכה,

יכולים  למטה הוא שהשיעור  כדבריו  נימא אם

הגרח"ק , שיעור  עד  מים יותר  ולהטיל קצת להוסיף 

בפוסקים כן שמובא ס"א וכמו תרי"ג  סי' שני (חוט

וע"ע  החזו"א, בשם רז עמ' ח"ב רבינו ארחות סקכ"א,

סי' נוראים ימים – הארפענעס להגרי"ד ישראל' 'מקדש 

נימא שכא) אם אך  זה, בשיעור  כ"כ  לצמצם שא"צ

רבים  לדעתו הרי השו "ע, בדברי הגרח"ק  כביאור 

הם  רבים כי ביוהכ "פ, נט"י יד"ח יצאו לא מבנ"י 

_________________________

לשון ח. לך  הא ולדוגמא מבחוץ, הניכרת  העצמות בליטת על משמע בשו"ע המובא אצבעותיו' 'קשרי דהלשון להעיר ויש 

תנח  רבי אמר עשרה), (שמונה כל האבודרהם שיתפקקו עד שיכרע צריך המתפלל ע"ב) כח  (ברכות לוי בן יהושע  רבי אמר ום

פ  ב"ב ע"ב, כה (תענית הגפן פקק  מלשון והוא לאחוריו, חוליותיו שבפרקי הקשרים בולטים שיהיו פירוש , שבשדרה. חוליות

ע"כ. שם). בברכות  רש "י (וראה לחוץ, בולט  שהוא שבגפן קשר שהוא ע"ב)



תשע"ז  ויגש פרשת דא"ח לא ליקוטי

יותר  מצומצם בשיעור ידיהם ליטול הנוהגים

הנ"ל]. מורנו וכדעת

 ïåùìî –––– ÷"ùöåîá ' åðúððåç äúà' øåàéá

 ïåúéç

ãåò [é הגר"מ עם מורנו  שדיבר מה עתה נזכיר

שליט"א במוצש "קגרוס אצלו (בביקורו

חסידים הנ "ל ) המשנת דברי  את  מורנו  שהזכיר  ,

חכמי ששאלוהו  בשאלות  ברש"ש  המובאים

ע"ב)המערב לא דף  שאומרים (נה"ש שמה ,

שכל  שאף לרמז חוננתנו' 'אתה תפילת במוצש "ק

הוא  השב"ק כל מ"מ קובה"ו , יחוד על מרמז  השב"ק 

דקידושין מוחין בבחי ' הנישואין ÷ùãå(שבתרק  אך ,(

הוא  היחוד  גמר שהוא עצמו החיתון בחי' שהם

שמשיח  – משיחא מלכא דדוד  זמן (ענין במוצש "ק 

מרומז  וזה דקובה"ו), והחיתון הנישואין יגמור צדקינו

הדעת ' 'מי בספר [ועיין חיתון, מלשון חוננתנו', ב'אתה

קיום  בענין עפי"ז שדן מה שליט"א ממורנו רמ סי' על 

ואכמ"ל]. במוצש"ק ת"ח עונת 

äùåã÷  íåù  ÷"ùöåîá âäåð ïéà òåãî

 åäå [ àéóéñ איך פלא, הדבר  שלכאו' מורנו בזה

קדושה  שום שאין לפי "ז  יתכן 

הלא  רגיל, חול כיום במלאכה הוא ומותר  במוצש "ק

בזה  וביאר היחוד, תכלית  הוא מוצש "ק להנ"ל

רביז "ל רמג )עפמש "כ סי' קמא שיר (לקו"מ לגבי 

צדיק  שיש דע וזל"ק , קדשים, קודש  שהוא השירים

כן  על קדושתו, לסבול יכול העולם שאין  מאד , גדול

קדשה  שום ממנו  רואים ואין  מאד , מתעלם הוא

וזה  מאד קדשתו  גודל מחמת  זה יתרה, ופרישות 

קדש  השירים ושיר קדש השירים 'כל בחינות 

ג )קדשים' פרק הוא (ידים השירים ששיר  נמצא ,

מצינו והנה הספרים, מכל הרבה יותר מאד קדוש 

ספרים, שלשה חיבר השלום, עליו  המלך  ששלמה

וקהלת משלי ובאמת השירים, ושיר  קהלת משלי,

ומצינו מאד , שמים ויראת  מוסר  מלאים כולם הם

אבל  פעמים, כמה וטהרה קדושה תיבות בהם

וטהרה  קדושה תבות  נמצא אינו השירים בשיר

אין  השירים שיר ספר שבכל ותשכח, עין  פוק  כלל,

וזה  וטהור, קדוש  תיבות שום הספר בכל שם נמצא

שום  שם רואים אינם קדושתו עצם גודל מחמת 

תכלית שהוא מוצש "ק לגבי וה"נ עכל"ק. קדושה.

קדושה. שום בחיצוניות  בו נראה ואין היחוד  וגמר 

' åàëì ––––  íùâä ãåçé –––– ö" òîùã ãåçéä  ìãåâá

 ïåùç 'æ íåé  ù" ë

ãåò [áé המגיד הרה"ק  למש"כ  זאת השוה

זי"ע ישראלמקאז 'ניץ (עבודת

בחז "ללשמע"צ) שנאמר ע"א)שמה ז דף  (תענית 

ממתן  יותר  הגשמים יום שגדול מופלגים דברים

יום  על מרמז  הכל המתים, תחיית ויותר  תורה

וא"כ  גשמים, בו להזכיר שמתחילים עצרת  שמיני 

חשון ז ' יום כ"ש  שלכאו' לפי"ז מתחילים מובן (שאז

המטר) דשמע"צ בבקשת היחוד  שנה בכל נגמר  שבו 

ההזכרה) רק  התחילה דשמע"צ (שבשמע"צ שיחוד ,

וכדאי ' הגאולה, לענין הקשור  הגשם יחוד הוא

מטר מהאריז"ל 'ונתתי עה"פ קר"ש  בכונת  (כמובא

האדמה  מעומק הניצו"ק מתעלים המטר שע"י ארצכם'

הגאולה) שבז'ומתקרבת הגשם דיחוד  הגמר וא"כ  ,

הוא  דלעת"ל שיחוד  דלעת"ל, היחוד  בחי' הוא חשון

התכלית.

ìéâø èåùô  íåé àåäù ïåùç 'æ  íåé ïéðòá

ïðéæçå [âé הנ"ל מעלתו  כל שעם חשון  ז' ביום

עושים  ואין  לגמרי  רגיל יום הוא הרי

מעלתו  גודל לענין זכר  שום תחנון בו בו (שאומרים

וסעודה) שמחה שום בו עושים י "ל ואין בזה והביאור

עם  הקשורים גבוהים דברים לגמרי להסתיר  שיש

עם  שקשור הנ"ל דהגשם היחוד גמר  וע"כ הגאולה,

מוצש "ק  לגבי  י "ל וה"נ לגמרי . נסתר  הוא הגאולה

השלם  יחוד  שבבחי' החיתון גמר  בבחי' הוא שכנ"ל

להסתיר  כדי  קדושה כלל בו אין הרי דלעת"ל,



לנפשך  חכמה דעה לב 

כן  בספה"ק [וכמובא לגמרי. הסט"א מעיני הענין 

תמוהים  מעשים ע"י צדקינו  משיח דלידת ענין  לגבי 

הוא  שכ"ז  וכו', כלתו ותמר יהודה וכן  ובנותיו, דלוט

צדקינו משיח לידת של הגבוה הענין  להסתיר כדי 

הסט"א]. מעיני 

 úîìòð íéîòôìù úîàä ÷éãö úùåã÷ ïéðòî

 éøîâì  åúùåã÷

ãåò [ãéרביז"ל למש "כ זאת קמא השוה (לקו"מ

יא) אות  לעיל הובא רמג , קדושתסי' על

שלפעמים  מאוד  במעלה הגבוה האמת  צדיק

לגמרי, קדושתו נעלמת קדושתו גודל מחמת 

האור  בו שמאיר  מאד, במעלה הגבוה שהצדיק 

הוא  הרי  דלעת"ל, היחוד אור  בחי ' צדקינו , דמשיח

פראסטיק  בבחי' לגמרי  פשוט כאיש נראה לפעמים

מצרים  כל עליו  שריננו  יוסה"צ אצל וכמו הגדול,

בקדושה שחשדוהו שפגם בגמ' אי' משרע"ה אצל  (וכן

להתגלותבא"א) לה א"א הקדושה גודל שמרוב ,

כנ"ל. והיינו  כלל, בעוה"ז  כבר

 ïéàåùéðå ïéùåãé÷ ìëá àåä ïë

óéñåäå [åè זה כל על שליט"א גרוס  הגר"מ

הוי קידושין  בכל גם הרי שבאמת

וז' והקנינים והעדים דקידושין  הדינים שכל כן ,

הוא  לחוץ, הקדושה התגלות בחי' שהם הברכות

היחוד  גמר  ענין אך היחוד, אל ההכנה בענין  רק 

להיות שצריך ח"ו , לחוץ התגלות  שום ללא נעלם

כמו היינו  והצניעות , וההעלמה ההסתרה בתכלית

לחוץ  קדושה התגלות שום בו נראה שאין מוצש "ק

וכנ"ל. היחוד  גמר  נעשה שאז  היות 

 úåãåòñ 'éçáá äùòîä éîé úùùã  úåãåòñ  ìë

äúùîä éîé úùùã

 ãåòå [æè בכל לכוין  שיש י"ל הנ"ל שע"פ  הוסיף

שהם  המעשה ימי  דששת  הסעודות

והיינוכ  ברכות , השבע ימי דז' סעודות בבחי' ולם

חכמה בראשית פ"ג )כמובא ריש הקדושה (שער

מקדושת השבוע ימות  סעודות כל את לקדש שיש

אכילת לקדש אפשר  איך ולכאו ' שב"ק, אכילת 

יש  להנ"ל אך שב"ק , סעודת  בקדושת החול ימות 

עם  שמחים אנו  המעשה ימי ששת שכל לכוין 

בשב"ק , הש "י  אותנו  שקידש  והנישואין הקידושין

להודות הם המעשה ימי בששת  הסעודות  וכל

דימות הסעודות כל וא"כ  דשב"ק , ביחוד ולשמוח

דשמחת המשתה דימי סעודות  בבחי ' הם החול

קדושים  וכולם מצוה, סעודות הם שכולם החתונה

שב"ק סעודת בהם בקדושת  נראה שאין (אף 

כוונת אחר הולך הכל מ"מ לחוץ, הקדושה התגלות

ובכוונת בהסתרה נעשים הגבוהים דדברים וכנ "ל  הלב,

לחוץ) כ "כ  מתגלים ואין הגר"מ הלב מדברי ע"כ .

גרוס .

ì"öæ àøéôù äùî ø"âä úåâøãîå  úåìòî

øôéñ [æé(השבוע הגדול,(באמצע מהגאון  ודיבר

חדרי בכל נפלא ועמקן  עצום בקי

זצ"ל  שפירא משה רבי  ונסתר בנגלה התורה"ק 

בעיון  שלמד עליו  וסיפר זה, בשבוע לעולמו שהלך 

והחסידות  הקבלה ספרי  כל חברותא את לו (והיה

ברסלב, חב"ד , ספרי חסידות, ספרי בעיון ללימוד 

וכו') עיקר איז'ביצא הוא מה אותו  ששאל וסיפר  ,

ספרא  על הגר "א שביאור  לו  וענה ספרו

קשור  והיה בקבלה, סדר  אצלו  עשה דצניעותא

לרבו קשור  היה וכן המהר "ל, תורת עם במיוחד

התקשר  ידו [שעל זצ"ל דסלר  הגרא"א המובהק 

בלימוד  עסק דסלר שהגרא"א כידוע בחסידות ,

התניא  לבעל ביותר קשור והיה חסידות , ספרי

געלדציילער  הר"מ חתנו שמביא כמו  זי"ע

שהיה  זמן שכל חותנו  לו שסיפר ספרו , בהקדמת 

בעל  אליו מתגלה היה חייו בימי ספק  באיזה נתון

שיום  ידוע ואכן  ספיקתו , לפשוט בחלום התניא

בעל  של ההילולא ביום הוא הגרא"א פטירת

טבת )התניא ].(כ"ד



תשע"ז  ויגש פרשת דא"ח לג ליקוטי

åìöà  åéäù  úåîéìùã  úåâøã 'á

øôéñå [çé,לארה"ב יחד הגר "מ עם שנסע

דהנסיעה  הבלבול כל ובאמצע

הדעת בישוב וגדולים עמוקים סודות  עמו דיבר

בביהמ"ד , כעת נמצא כאילו  ובעמקות , גמורה

הגר  בשם אז  לו  שזכוואמר  ההוכחה עיקר  שזהו  "א

את מאבדים כשאין הנכון, והדעת המשקל אל

וכן  בלבול, של ומצבים בזמנים אף  הדעת ישוב

גמ' דפי ושינן גמ' עם הדרך כל באוירון ישב

אצלו שראינו שלימות וזה רגע, כל גדולה בהתמדה

גם  יכול היה כמוהו  גדול ועמקן  מחשבה שבעל

בניצול  גמ' דפי ולשנן  בבקיאות  בהתמדה ללמוד 

בשם  אומר היה זצ"ל הלוי  השבט [ובעל רגע, כל

לו שיש מי הוא אמיתי  בתורה שגדול החזו"א מרן 

גמ' בדף בעיון לעסוק  שיכול יחדיו, השלימות ב'

לשנן  הוא יכול ומאידך  יום, ארבעים בעמקות אחד

בבקיאות]. גמ' דפי  ארבעים אחד  ביום

 éìòá ìà åîöò ãéøåäì  ìåëé  äéäù åúìòî

äáåùúä

ãåò [ èé מחשבה שבעל אצלו  מצינו פלא דבר 

למסור  יכול שהיה כמוהו  עמוק 

עצמו הוריד הת"ח, לגדולי ביותר עמוקים שיעורים

ולמסור  תשובה בעלי  בקירוב הרבה כ "כ לעסוק

לפי היהדות ביסודות פשוטים שיעורים להם

גדולה ירידה שזו  שלהם, וההבנה ערך )הדרגה (לפי

מי דייקא שבאמת במקו "א [ומבואר  מדרגתו,

לצאת כן  גם יכול הגדולה הפנימיות שבדרגת

זאת לו  שיפריע בלי  החוץ, דרגת  אל ולרדת

שאין  עד פנימי  הוא שכ "כ הפנימית, מדרגתו

הפנימית, בדרגתו פוגמת  החיצונית  הירידה

ואכמ"ל].

 ïéðá' àîèä øôñ ãâð  åðøåîã  ùãå÷  úîçìîá

' íìåò

øôéñå [ë איזה הדפיס שנים כמה שלפני  עוד 

'בנין  הנקרא קלוקל ספר מחדש  אדם

והוציאו שר"י ש"ץ מתלמידי  אחד שחיברו  עולם'

כפירה  דברי שם ומובאים אחד, מסכיל לאור 

הספר  וקרא עצמו  את המחבר והסתיר  חמורים,

זי "ע אייבשיץ הרר "י  הגה"ק  מו"ר)ע"ש של ,(זקינו

הרר "י תלמיד של כת"י  איזה שמצא שטען 

הספר  שאמנם לסבור  שטעו שהיו עד  אייבשיץ,

מורנו יצא ובזמנו  הנ"ל, הגה"ק  ידי מתחת  ח"ו  יצא

ספר  נגד  ארוך  חריף מאמר וכתב קודש  במלחמת 

ולבערו הספרים מחנויות להוציאו  ושצריך הנ"ל

בפרשתינו יהודה [וכמו ע"ז, ביעור  כדין בשריפה

חקוק  שהיה פרעה ששלח העגלות את ששרף 

הספר , להכשיר שניסו כאלו והיו  ע"ז], עליהם

מקובלים לעוד  לבדיקה הספר  (ביניהם ושלחו

הוא  אף  שהצטרף  שליט"א דבילצקי שריה ר' להגה"צ

מורנו) הספר לדברי שלחו וכן להגר"מ (להבחל"ח),

לפני  אליו  הספר והגיע בושפירא, ועיין  שב"ק,

שודאי טומאה כזו בו  שהרגיש תיכף ואמר  קצת

ש "ץ. מכת  שהוא

ïëזקינו ציון  אצל יחד עמו שערך  הטיש  על סיפר 

זי "ע חכמים עם הסמיכות  יחד  גם הטיש  (שהיה

שליט"א) מרחמיסטריווקא ענינים אדמו"ר שם ודיברו ,

תנצב"ה. איז'ביצא. מתורת עמוקים

באומאן  חנוכה שבת - מקץ פר ' נשמ"ח המשך 

 íåéä  úãåòñá

äëåðç øðì äàîè ïîùá éîìùåøéä øåàéá

øáéã [àירושלמי מהתלמוד נוסף  מאמר על

מס' בסוף  והוא חנוכה, בענין 

ה"ה)תרומות  אפשר (פי"א אם הירושלמי  שמסתפק

טמאה תרומה בשמן חנוכה נר  (שמן להדליק 

נ"ח,שריפה) בו  להדליק שאפשר הירושלמי ופושט

זרים, לענין  מיירי שהירושלמי  הפנ"מ ומבאר 

התוס' מש "כ ע"פ הוא הירושלמי  שספק  ומפרש 



לנפשך  חכמה דעה לד

מדליקין) אין ד"ה ע"א כו דף  טמאה (שבת שתרומה

מקום  יש  ועפ"ז  לזרים, כילוי של בהנאה אסור

שריפה  בשמן  חנוכה נר להדליק  לזרים לאסור

פושט  וע"ז  המצוה, בקיום ממנו  נהנה שהרי 

ניתנו ליהנות לאו דמצוות היות להיתר, הירושלמי 

הנאה. נחשב זה אין

äëøáä  çñåðá éîìùåøéäå éìááä ' çî øåàéá

øàéáå [á בהקדם זה בענין  פנימי ביאור  מורנו

הראגאטשאווער  הגאון  ביאור 

ועו"מ) ח"ג המח'(איגרות  בענין ביאור  שמבאר

וירושלמי העעל"ט)בבלי  בשבוע האם (שהבאנו

חנוכה', מצות  'על או חנוכה' נר 'להדליק לברך 

מצוה, עושה דהדלקה קיי"ל שלהבבלי  בזה ומבאר 

חנוכה  מצות לשם הדליק אם שאף בגמ' אי ' וע"כ 

לכבותו צריך  למחרת עד  היום כל ודלק  א' ביום

וע"כ  הב', יום נר הדלקת  מצות  לשם שוב ולהדליק 

ההדלקה, במעשה היא שהמצוה להדליק , מברכים

בבבלי כהצד  שסובר  י "ל הירושלמי משא"כ 

בתוס' שם אי ' זו  שלדעה מצוה, עושה שהנחה

היום  כל ודלק  הראשון ביום נ"ח לשם הדליק שאם

הב' ביום שוב להדליק ומגביה א"צ חוזר (אלא

נ"ח) מצות לשם ומניחה על ,המנורה מברכים וע"כ 

[ועפי"ז  הראגאטשאווער עכתו "ד  חנוכה, מצות

אפשר  אם בנידון הקודמים בשבועות  שמש"כ  יוצא

שכתב  מהמהרש"ם והבאנו  גוי , ע"י  נ"ח להדליק

ועפ "ז  מצוה, ההדלקה מעשה שאין  הפמ"ג ע"פ

גוי, ע"י  נ"ח להדליק  שאפשר  המהרש "ם מחדש 

רק  זהו  הנ"ל הראגאטשאווער דברי ע"פ  הנה

היא  המצוה הבבלי לדעת אך  הירושלמי , לדעת

גוי, ע"י לעשותה א"א וא"כ  ההדלקה מעשה בעצם

ואכמ"ל].

åàì úååöîã àäá í"éøä éùåãéçä øåàéá

åðúéð úåðäéì

 äðäå [âניתנו ליהנות  לאו  דמצוות  זה בענין 

הק' רש "י  דברי  דףידועים השנה (ראש 

ליהנות ) לאו ד"ה ע"א להיותכח לישראל ניתנו 'לא

ניתנו', צואריהם על לעול אלא הנאה, להם קיומם

זי "ע הרי"ם מהחידושי  ביאור בזה הרי"מ ויש (ליקוטי

שם) ר"ה גמ' הנאה על  יש  דהא לדקדק, ויש וז "ל, ,

כן  אם ממנו , ונפטר  עול עליו היה אם לאדם

היה  ניתנו צואריהם על דלעול משום אדרבה

דמשום  לפרש , ויש ניתנו . ליהנות  דמצוות הסברא

צואריהם  על דלעול משום ניתנו ליהנות לאו הכי

עוד  נפטר  איננו  מצוה עושה אדם שאם ניתנו ,

ניתנו צואריהם על לעול רק  מצוות מלעשות 

ליהנות לאו  שפיר כן  על אחרת , מצוה לעשות 

מצוה  גוררת מצוה שהרי לתרץ, יש עוד ניתנו .

מ"ב) פ"ד  כיון (אבות  מהעול נפטר  לא מעולם כן אם ,

אחרת, מצוה של ועול חיוב גורר המצוה שקיום

דברי ע"כ  אחד. רגע אפילו עול מהסרת  נהנה ואינו 

הרי"מ. החי'

ãåò הרי "ם החידושי דברי  את  בזה להסמיך  יש

שמיני) וזל"ק ,(פר' ואביהוא נדב מיתת לגבי

ותצא  אותם, צוה לא אשר  זרה אש  ה' לפני  ויקריבו

צריכין  מצוה כל כי פירוש , ה', לפני  וימותו  וגו ' אש

שבעשיית עד  גדול ובצמאון  רב בחשק לעשות  אנו 

אך  כלל, הגשמיות חיות  השארת  בלי  יהיה המצוה

לחיות שיוכל חיות שוב בו  נותנת עצמה המצוה

שכתוב כמו בעבורה, ימות ולא ה)עוד יח, (ויקרא

עשו והם מהשי "ת, ציווי  היה שלא וכאן בהם, וחי

בלי שניהם נשארו  שמים, לשם נפש  במסירות זאת

בדביקות נפשם יצא ובזה כלל, הגשמיות  חיות 

מצוה  גוררת  שמצוה הא מובן  ועפ"ז  עכל"ק . נפלא.

ניתנו) ליהנות  לאו מצוות  כל (שע"כ  שנותן  ע"י  הוא

כח  שוב המצוה בו נותנת  ועי"ז במצוה, כוחו 

אחרת. מצוה עוד גוררת שעי "ז 

äåöî â"äëá êééù ïéàù éîìùåøéá à"åää

äåöî  úøøåâ

æ"ôòå [ã שיהא הירושלמי  של ההו "א טפי מובן

בשמן  נ"ח להדליק  לזרים איסור



תשע"ז  מקץ פרשת דא"ח להליקוטי 

מחמת רק  הוא בזה ההיתר כל דהלא שריפה,

שמכניס  מחמת  שהוא ניתנו , ליהנות לאו  שמצוות

במצוה חיותו  כל וחיותהאדם מצוה עי"ז שמקבל (עד

הרי"מ) מהחידושי כנ "ל  דאין חדשה הו "א היה וע"כ ,

מצוה  שאין להירושלמי  חנוכה מצות  לגבי  זה שייך 

החיות כל להניח אין  וא"כ  ההדלקה, במעשה

שאין  שאף  הירושלמי קמ"ל וע"ז ההדלקה, במעשה

ההדלקה במעשה המצוה המנורה עיקר  שתהא (אלא

לאודלוקה) דמצוות  אמרינן  בכה"ג אף  מ"מ ,

המצוה  עיקר  שאינו  במעשה שאף ניתנו, ליהנות 

ועי"ז  המצוה, בתוך  הכח וכל החיות כל מניחים ג"כ

מצוה עוד גוררת ליהנותהמצוה לאו מצוות  (וע"כ

.ניתנו)

 øåñéàì ãöäù éîìùåøéä éøáãá óñåð øåàéá

'úåìéáç úåìéáç'  úîçî àåä

 ùéå [äשמיירי הירושלמי  בספק  נוסף ביאור 

שריפה)בכהן  משמן ההנאה לו ,(שמותרת 

האיסור  מחמת  לאסור הירושלמי שנסתפק  אלא

בגמ' כדאי' חבילות , חבילות  מצוות  עושים דאין

ע"א) ח דף סוטה ע"א, מט דף  ששריפת(ברכות  ומכיון ,

מסתפק  הרי  מצוה, היא טמאה תרומה שמן 

מצוה  זו מצוה עם ביחד לעשות  שאין הירושלמי 

מסקנת וע"ז חנוכה, נר  הדלקת של אחרת

מש "כ  ע"פ מורנו  בזה וביאר דשרי, הירושלמי 

ז)המהרש "ם סי' או"ח ח"ו לעשות(בשו"ת שמותר

אחרת  מצוה סעודת  בתוך מסכת (כסעודתסיום

האחרים יו"ט) כהפוסקים ודלא מורנו , מנהג [וכן  ,

שאסרו סוכה, עמ"ס  צופים שדה בספר  המובאים

בשמחה, שמחה מערבים דאין  האיסור מחמת בזה

יו "ט  בסעודת  נישואין סעודת לעשות שאסור  כמו

בשו "ע כדאי ' טעמא ס"א)מהאי  תקמו סי' ].(או"ח

 úååöîä  ìë úåéîéðô ,úåúëñî å" ì –––– úåøð  å"ì

øåàéáäå [ å אורה קרן  בספר  כתב בזה

בה  אין  מסכת הסיום ששמחת

דשמחת בשמחה, שמחה מערבין דאין  האיסור 

המצוות, כל שמחת  של הפנימיות  היא התורה"ק 

היא  הג"ר (שהתורה"ק  בבחי' והפנימיות והמוחין הדעת

אלא  אחרת , כשמחה נחשב אי"ז וע"כ המצוות , כל  של

של והג"ר הפנימיות גופא היא מסכת סיום שמחת

וכו') והחתן הברית שזה שמחת ג"כ  י "ל ועפ"ז  ,

חשש  שאין  הירושלמי  במסקנת  הפנימי הביאור

נ"ח  בהדלקת חבילות חבילות  מצוות  עושין דאין

הידוע ע"פ שריפה, אמרי בשמן  מקאריץ, (ממוהר"פ

מאמר  כסלו-טבת , בבנ"י, והובא סה, אות חנוכה פנחס

צ) סי' והודאה הלל  ל"וד ' נגד  הם חנוכה נרות  דל"ו

התורה, אור  הוא המנורה ואור  הש"ס , מסכתות 

שהיא  התורה"ק בבחי ' היא נ"ח הדלקת  מצות וע"כ 

האיסור  בזה אין  וע"כ המצוות , כל פנימיות 

אחד . כענין נחשב דהכל חבילות דחבילות

תשע"ז מקץ  פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú õ÷î ÷"áùá åøîàðù ùãå÷  úåçéùî êùîä
 å"öé  ïàîåàá  äëåðç úáùá ' â äãåòñá ç"àãî  íé÷øô  éùàø

 ñ" ùä úåúëñî ãåîéì ò" ò íéìá÷îù é"ò

íéâåøè÷ä  íé÷éúîî  ÷" äøåúä øåàá  úå÷áãá

 ïéîéä õ÷ìå éììëäå éèøôä íåìùì  íéëåæå

øáéã [æ,החנוכה נרות  ל"ו  פנימיות מענין 

בלימוד  תורה עול קבלת  ענין  שהוא

ישראל  בני שמקבלים הש "ס, מסכתות  ל"ו 

זרעם  ועל עליהם תורה עול חנוכה נר  בהדלקת 

הקדושה התורה בלימוד  מסכתות )לעסוק ,(ל "ו

ובאופן  שבתורה"ק , האלקות  חיפוש של באופן

בליקוטי כמבואר  תחילה, בתורה שמברכים



לנפשך  חכמה דעה לו 

ידמוהר "ן סי' הכללי,è(קמא לשלום זוכים ועי "ז  ,(

תורת  לי ל'טוב בשעתêéô וזוכים שמרגישים ,'

ע"י הקב"ה, מפי שלומדים התורה לימוד

שמייחדים  ע"י שבתורה"ק , האלקות  שמרגישים

יחוד  חנוכה, של היחוד  את  הלימוד בעת 

האלקי האור  גילוי שבבחי' דע"ב-קס"א,

מכל  ולהנצל הימין, לקץ זוכים ועי "ז  שבתורה"ק,

התורה  של שהכח הקטרוגים, ומכל הצרות 

את ואף הקטרוגים, כל את מהפך וביחוד , בדבקות

אצל  וכדאשכחן  לטובה, מהפך  הרוחני  הטבע כל

את ביטל למצרים שבביאתו בפרשה אע"ה יעקב

לימוד  בחי' הוא שיעקאע"ה הרעב, גזירת

בדביקות  אלא התורה"ק  אמת אין ליעקב', אמת  ('תתן

התורה תורה) לימוד כח שהוא יעקאע"ה ובכח ,

דבר  כל על שמקטרגים הקטרוגים כל את  מבטלים

יפות הפרות  כל את לבלוע ורוצים שבקדושה

זוכים  תורה עול ע"ע שמקבלים וע"י  המראה,

אורות להמשיך  שזוכים הימין, קץ להמשיך

היאור' על 'עומד  בבחי ' דאורותהמקיפים, מקיפים ,

ואף  הטבע, שמעל קדושים יחודים של כוחות דחיה,

_________________________

"ליראה ט. כ"ח ) (דברים שכתוב כמו ליראה, הינו לשרשו, הקב"ה כבוד להעלות צריך בעולם, שלום להמשיך שם, רביז"ל זל"ק 

(סוכה  לברכה זכרונם חכמינו אמרו חסד" "ותורת  חסד, תורת  ידי על אלא הכבוד את  להעלות אפשר ואי הנכבד", השם את 

ואודן  אתין עכו"ם דשאר 'בשעתא ע "ב) סט (יתרו בזהר כמובא כבודו, עיקר זה כי ללמדה', מנת  על תורה הלומד 'זהו ע"ב) מט 

ידעתי  "עתה יתרו דאמר בשעתא יתרו גבי כמו ותתא, עלא הוא בריך דקודשא שמא ואתיקר אסתלק כדין הוא, בריך  לקודשא

לקדושה  מחוץ שהם אדם כשבני כבודו, זהו נמצא, הוא'. בריך דקודשא שמא ואתיקר אסתלק כדין האלקים", מכל ה' גדול כי

אותם  ומכניסים וכשמקרבין מבחוץ, היו הם שגם תשובה, בעלי הן שמגיירין, גרים הן מהקדושה, לפנים עצמן את  מקרבין

שיתגלה  לבוא, ולעתיד ונבזים שפלים ישראל בני ואנחנו העכו"ם, אצל הכבוד עיקר כי בגלות, הכבוד ועכשיו כבודו, זהו לפנים,

יאמרו  "אז  ג), (צפניה אחד" שכם לעבדו כלם יטו "אז  כי וכו', ה'" כבוד "ונגלה מ ) (ישעיהו שכתוב כמו החושך, מבין כבודו

לקרב  אפשר ואי מכבודו". האירה "והארץ מ "ג) (יחזקאל שכתוב כמו אור, נקרא וכבוד ב) (שם ה'" באור ונלכה לכו בגוים

שהם  אותם להשקות שצריך חוצה", מעינותיך "יפוצו ה) (משלי שכתוב כמו תורה, ידי על אלא התשובה, בעלי עם הגרים את 

זכרונם  חכמינו ואמרו מזולל", יקר תוציא "אם ט"ו) (ירמיה וזהו תורה', אלא כבוד 'אין בה, ילכו הדרך  להם להודיע  מבחוץ,

"מזולל" כבוד, הינו יקר", "מוציא נקרא זהו כי יתברך ', השם לעבודת  אדם בני שמקרבין 'אלו ע"ב) פה מציעא (בבא לברכה

אזי  כבודו", השמים "על אזי לה, ומשבחין מודין כשהעכו"ם היינו ה'", גוים כל על "רם קי"ג) (תהלים דגלותא, מזילותא -

להם  שמאירין התורה ידי על אלא לגרים הן ישראל, לרשעי הן התשובה להתעוררות  לבוא אפשר ואי מהחושך , הכבוד נתעלה

נשמות, רבוא ששים כנגד אותיות , רבוא ששים הם התורה כי דיקא, 'חוצה' - חוצה" וכו' "יפוצו שכתוב כמו שם, שהם מקום אל

זווג  ידי ועל א) רבה (בראשית  תחלה' במחשבה עלו 'ישראל כי הוא, בריך דקודשא במחשבה למעלה שרש הנשמות לכל ויש 

זווג, בחינת  זה לזה, זה ומתנוצצים מפיו שהוציא התורה אותיות ידי על הנשמות וכשנתעוררים גרים, נשמות נבראים הנשמות

ששם  זמן כל ישראל, הפושעי גם גרים נשמות  נבראים שבמחשבה הנשמות התנוצצות של הזווג ידי ועל מזה, הארה מקבל שזה

ישראל), פושעי שנקרא מאחר עדיין, עליו פנים כל על נקרא ישראל ששם נמצא ישראל', 'פושעי נקרא (כי עליו נקרא ישראל

שאר  בין נשמתו שורש  גם התנוצץ ההתנוצצות ידי ועל עליונה, במחשבה ושרש אחיזה לו יש הוא', ישראל שחטא, פי על 'אף

זכרונם  חכמינו שאמרו וזה בתשובה. חוזר הזאת הארה ועלידי נשמתו, משורש ישראל הפושעי לזה הארה ומגיע  השרשים,

אדם, כל שצריך - תחלה' בתורה ברכו שלא מפני חכמים, תלמידי בניהם אין חכמים תלמידי מה 'מפני ע "ב) פא (נדרים לברכה

הארה  כשמביא נמצא, שרשנו שם כי תחלה, במחשבה היינו הנשמות , בשורש  תורתו בלימוד ולהאיר לברך  חכם, תלמיד ובפרט 

נשמה  ממשיך  הוא בודאי לבנו, נשמה כשממשיך נמצא הנשמות, ומתברכין מתנוצצין ידו ועל המחשבה, תחילת לתוך וברכה

נשמה  כשממשיך אז לימודו, ידי על התחלה את ומברך  מאיר כשאין אבל חכם, תלמיד יהיה בנו גם זה ידי ועל וזכה, בהירה

תחלה, בתורה ברכו שלא מפני וזה חכם, תלמיד בנו יהיה לא זה מפני - מאירה ואינה ישנה", "אני בבחינת  היא הנשמה לבנו,

עכל"ק . וכו', תחלה במחשבה עלה ישראל בבחינת  הנשמות , שורש הינו



תשע"ז  מקץ פרשת דא"ח לז ליקוטי 

הקטרוגים, כל את ומבטלים הרוחני , הטבע מעל

ולכלות השוק, מן רגל שתכלה עד הנ"ח שמדליקים

ללמוד  ע"ע שמקבלים ע"י  הדינים כל את ולבטל

זי "ע  הק' הבעש "ט דרבינו  בדרך התורה"ק 

וחוזרים  האותיות , שבתוך  האלקי באור  שדבקים

מעיבור  לעלות התורה דברי  על פעמים הרבה

כל  את לפתוח ועי "ז  למוחין , ומיניקה ליניקה

לראות יראו', בעין עין 'כי  לבחי ' ולזכות העולמות 

לימוד  בשעת וסוכ "ע דמממכ "ע האלקי האור 

עצמם  על בנ"י שמקבלים זאת ובזכות  התורה"ק ,

אלקי ודבקות אור והולך מוסיף  להיות נ"ח בהדלקת 

אחד  כל על שיומשך  נזכה עי "ז  התורה"ק , בלימוד

ומזוני חיי  בבני  הישועות לכל לזכות  הפרטי, שלום

הכללי לשלום שנזכה עד אמיתיים ושידוכים רויחי

בעין  ול'עין הקטרוגים וכל ההסתרות כל ולביטול

בב"א. ציון' ה' בשוב יראו 

'øéáùîä àåä  óñåé' ì  úåëæì êøãä

äîë [çחו"ל )מהנוכחים לבקש (מבני הרבו 

דקדושה, עשירות על ברכות  ממורנו

תורה  לומדי הרבה להחזיק  יוכלו  שעי "ז  וטענו

בחו "ל  ובביהמ"ד  דהע"ה בציון  הכוללים כל ולהקים

שאמנם  כ "ז על ואמר וכו', שליט"א מורנו  כרצון 

דרגת שמתעורר השבוע לפרשת שייך זה ענין 

הארץ', עם לכל המשביר  הוא ש'יוסף יוסה"צ,

לזכות ישראל בנשמות והתשוקה הרצון  ומתעורר

בחי ' להיות ג"כ  ולזכות יוסה"צ בדרגת  להכלל

צריך  לזה לזכות  כדי  ואמנם וכו', לכל משביר

הקדושה, ענין  שהוא יוסה"צ בעבודת  להתחזק

וסייגים  גדרים להוסיף העיניים, קדושת  ובפרט

להביא  העלולים דברים מיני מכל בהתרחקות 

הקדושה  תיקון  וע"י העיניים, ולפגם הקדושה לפגם

להיות יזכו השפע צינור  שהוא היסוד  תיקון  שהוא

הארץ. עם לכל המשביר כיוסה"צ

 àìù –––– 'êéô úøåú éì áåè'  ä"òäã éøáã øåàéá

ìò àìà  íééîùâ  óñëå áäæ éôìà ìò  ÷ø éà÷

äàøéå  äáäà

ãåò [è' בבחי להיות  די אין  שבאמת עמהם דיבר 

שע"ז  התורה, בלומדי  התומך זבולון

וכסף ', זהב מאלפי פיך תורת לי  'טוב דהע"ה אמר

של  הגשמיות לבחי ' רק הכוונה והכסף ,שאין הזהב

הקטנה  אפי ' מצוה כל דהלא קשה בזה שהלא

יפה  שהלא דעלמא, הון מכל יותר היא שוה ביותר 

בעוה"ב קורת  של אחת  הקטנה שעה מצוה (שעל 

דהע"ה ביותר) מדגיש ומה העוה"ז , חיי מכל יותר

התורה  לימוד שמצות  פיך , תורת  לי שטוב דייקא

שתלמוד  ביותר, והנישאה הרמה המצוה היא

בירושלמי  חז "ל וכדברי  כולם, כנגד פ"א תורה (פאה

טו)עה"פה"א) ג, וכל (משלי מפנינים היא 'יקרה

תורה  של מצוותיה כל שאפי ' בה', ישוו לא חפציך

התורה  מן  אחד לדבר שוות  .é אינם

 íðîàå על הנ"ל הפסוק שפירשו  בספה"ק  יש

והאהבה היראה (שנקראים מצות

וכסף -אהבה) יראה זהב-יראה שמצוות שאף  ,

והשס"ה  עשה מצוות  רמ"ח כל שורש  הם ואהבה

שהוא  פיך', תורת  לי 'טוב מצות  מ"מ תעשה, לא

אלקות להרגיש  שזוכים דהג"ר , הדבקות בחי '

דקוב"ה, מפומא התורה"ק שלומד איך  דהתורה"ק,

האהבה  ממצוות גבוה יותר  וזה פיך , תורת

דו "ק . הדבקות  שהם והיראה,

_________________________

וחד י. תורה של אחד לדבר שוה אינו כולו העולם כל אפילו אמר חד דחומין דכפר חייא ורבי ברכיה רבי שם, הירושלמי ז"ל

כהדא  אמר וחד כהדא אמר חד זימרא בן יוסי ורבי תנחומא רבי התורה מן א' לדבר שוות אינן תורה של מצותיה כל אפי' אמר

לא  חפציך וכל אומר אחד וכתוב בה ישווה לא חפצים וכל אומר אחד כתוב אחא ר' בשם מרי בר אבא דרבי אבוי אבא רבי

ע"כ. ה'. נאם חפצתי באלה כי ט ) (ירמיה דכתיב תורה דברי אלו חפציך ומרגליות טובות אבנים אלו חפצים בה ישווה



לנפשך  חכמה דעה לח

 êåîúìî ãáì éîöòá  ÷" äøåú ãåîìì 'éì áåè'

 ÷"äøåú éãîåì  éôìàá

øîàå [ é הנ"ל בקשה שביקשו להנוכחים מורנו 

היתה  דהע"ה שכוונת פשט ע"פ שי"ל

ללמוד  בעצמי שאזכה היינו פיך ' תורת  לי  ש'טוב

שעל  וכסף  זהב אלפי לי  משיהיה יותר  התורה"ק ,

ולתמוך  וכוללים תורה מוסדות  להקים אזכה ידם

של  זו  עשירות  ע"י  אם ובכ "ז תורה, לומדי  באלפי

בעצמי ללמוד אוכל ולא אתבטל וכסף זהב אלפי

שטוב  הזאת, העשירות  בכל חפץ איני הרי תורה

זהב  מאלפי  מפיך  תורה לומד שאני פיך תורת  לי 

הלומדים. באחרים לתמוך  וכסף ,

ì"ðä ïéðòá íéçëåðä åù÷úðù éùå÷ä

 åù÷úäå [àé,זה ענין  ולהבין לקבל הנוכחים

לזכות עדיף  שלכאו' שטענו

יתבטלו שעי "ז  אף תורה לומדי בהרבה לתמוך

לחשוב  הוא העיקר שהלא תורה, מתלמוד  בעצמם

שיתרבו ע"י  וא"כ ה', כבוד על אלא עצמו על לא

תורה  הלומדי  לכל ותמיכה תורה ומוסדות כוללים

ילמד  אחד אדם מאשר יותר שמים כבוד  יתרבה

יאמר  שדהע"ה אפשר איך וא"כ בעצמו, תורה"ק 

ללמוד  שמעדיף וכו ', פיך' תורת  לי ש'טוב בזה

ה  העשירותבעצמו כל על ומוותר (אףתורה"ק 

בלומדים) בה העשירותשיתמוך ע"י  יתבטל אם ,

בעצמו, התורה"ק מלימוד 

ììë éç åðéà  åìéàë åîöòá ÷"äøåúä ãåîéì àìì

øàéáå [áé לומד שהאדם שללא מורנו בזה

יום בכל בעצמו (לכה"פ תורה"ק 

לתורה  עתים קביעת של באופן קבועים שיעורים

כלל,כדבעי) החיות  שורש  לו  שאין  כאילו זה הרי ,

הם  כי מהתורה"ק , הוא הנשמה חיות  שורש כל כי

חי אינו כאילו לתורה עיתים קובע שאינו  ומי חיינו ,

יכול  אינו  הלומדים באחרים שתומך מה וכל כלל,

ורק  החיות, שורש עצם ותמורת תחליף  להיות 

להיות וזוכה לתורה"ק מחובר  בעצמו שהוא אחר

התורה"ק  לימוד  ע"י חיותו לעצם המקושר  חי  אדם

ריבוי ותוספת  זכות להוסיף יכול בעצמו , שלומד

תורה. לומדי  בהרבה לתמוך  ג"כ  שזוכה ע"י חיות 

 àúééøåàã éëîåúä ìöà úåàéöîá àåä ïë

íéìåãâä

øîàå [âéהתומכי שכל במציאות הוא שכן

שזכו אלו  היו  הגדולים תורה

בלימוד  שעות כמה יום כל לקבוע ג"כ  בעצמם

דהתורה"ק  החיות  לעצם מחוברים והיו התורה"ק ,

ה' ברכת מלא כלי ג"כ להיות  יכולים היו  ועי"ז

שיזכו ע"י חיות  והתוספת הברכה ידם על שיושפע

שאינו מי אך  דאורייתא. מתמכין להיות  ג"כ

שלומדה  התורה"ק ע"י  דחיי לאילנא בעצמו  מחובר 

מתמכין  להיות שיזכה קשה מאד בעצמו , כראוי

וכלי מחזיק  מלא שכלי  הש"י של דרכו  כי  דאורייתא,

זכאי, ע"י  דייקא זכות ומגלגלין מחזיק , אינו ריק

כפי התורה"ק בדבקות בעצו  שמקושר מי  ע"י  שרק

על  מגלגלין  נשמתו , חיות לעצם הנצרך  השיעור 

מתומכי ג"כ להיות  הגדולה הזכות תוספת  ידו 

התורה.

 ïåéìá ïåéìî ––––  í"á  úøáãå

øîàå [ãé צחות עשירותבדרך  שביקשו (להנ"ל

מ'ליון וכו') ר "ת  ב"ם' ש'ודברת 

בליון , מליון שוים התורה"ק שדיבורי  היינו ב'ליון,

ישוו לא חפציך  וכל מפנינים היא ש'יקרה וכנ"ל

מימר  למורנו  אמר התלמידים [וא' בשם בה', א,

אלפי ששת כל תענוגי שבכל זי"ע, מקעלם הסבא

אמירת על לשלם שכר די אין  העולם קיום שנות 

אחת שמו' וברוך הוא ששכר "ברוך מחז"ל  (כנ "ל 

דעלמא  רוח קורת  שאפי' ליכא עלמא בהאי מצוה

העוה"ז) חיי מכל יותר מקעלם בעוה"ב הסבא והוסיף ,

לשכר  מגיע אינו שמו ' וברוך הוא 'ברוך שאלף 

לשכר  מגיעים אינם 'אמן' ואלף אחת, 'אמן ' עניית 



תשע"ז  מקץ פרשת דא"ח לט ליקוטי 

לימוד  לשכר מגיע אינו  איש"ר  ואלף אחת, איש "ר

בתורה"ק  אחת זה àéתיבה שאמנם בזה והוסיף ,

כוונה  ובאותה מטרה לאותה היא הלימוד  כשכוונת

כדי התורה"ק  כשלומד  היינו איש"ר , העניית של

ובזה  הקב"ה, של הגדול שמו  ויתגדל יתמלא שעי"ז

איש"ר ]. מעניית  אלף מפי יותר  התורה"ק הוי

'äëåðç  úàæ'ã  ùéèá ç"àãî íé÷øô éùàø

 å"öé ' æåáæòîá ò"éæ ' ÷ä è"ùòáä åðéáø ïåéöá

ì"æéáøå è" ùòáä ––––  ä÷ðå øöåðã ãåçé

øáéã [ àבו שנעשה יום שהוא זה יום מענין 

מעלה  יש  וע"כ ו'ונקה', ד 'נוצר ' יחוד

והבעש"ט  רביז"ל אצל היום באותו  להיות מיוחדת

שאמר  על נדרים התרת מורנו  [ועשה ביחד. הק'

זאת ביום למעזבוז' הנסיעה יעשה שלא מקודם

ד 'נוצר ' יחוד בזה שמעוררים עצמו ], (שורשחנוכה

'ונקה'אבא) עם הק ', הבעש "ט אמא)ע"י  ע"י(שורש 

הבחינות, ב' תמיד ולייחד לחבר ויש  רביז"ל.

ביניהם. ח"ו  להפריד  ולא ורביז "ל, דהבעש "ט

הוי  בשורש ולמעלה והוד דנצח יחוד בבחי' הוי (ולמטה

דנוצר-ונקה) יחוד יחוד  בבחי' דהוי כ ' [ובמקו"א ,

ונוק '(הבעש"ט)ז"א-ישראל ע"ע , שאמר (רביז"ל

תפלה'-מלכות ) ].'ואני

ìáäã  íâô øåàéá

øéëæäå [á יותר שהסתכל דהבל הפגם ענין את

מהאריז"ל  שאי' בשכינה, מדאי 

ולא  לרחל רק דמ"ה דמ"ב החסדים כל שנתן

ועזבו ששכחו  אלו של הפגם בבחי' והר"ז  ליעקב,

הק' דהבעש"ט הק ' המוחין יעקב)את  ,(שבבחי'

רחל אל רק  והמוחין  החסדים כל (רביז"ל )ונתנו 

של  הפגם בבחי' הוא הבל שפגם במקו "א [וכתבנו

ע"י בשכינה הדבקות  על הדגש  שנתנו שמרוב אלו 

התפילה לימוד (רחל )עבודת ענין את והזניחו עזבו 

בדביקות  הנ"ל].(יעקב)התורה"ק  מעין  והיינו

 øåàá øù÷úäì øæåç øåàá äìåòù  ì"æéáøã øåà

 è" ùòáä

ãåò [â מרומז הדורות יחידי  ה' דענין  דיבר

שכתב האריז"ל ע"ח בדברי ספר (בריש 

ע"א) ט' דף י', פרק הכללים משרע"ה שער דענין 

מקומות בה' במקו"א)áéנמצא הענין ומקום (וביארנו ,

בחי ' הוא ז "א יסוד  תוך אבא יסוד כשמגיע שהוא ד'

הבעש"ט ז"א)אור  החמישי(ישראל-בחי' ובמקום

דרביז"ל ) אור על היוצא (המרמז ההבל בבחי' הוא

למעלה  ועולה וחוזר ז "א, ליסוד חוץ דאבא מהיסוד 

די-ה, החיבור עושה ושם הטבור , דרך  ויוצא בגוף 

ועולה  שחוזר דרביז "ל חוזר  האור  על מרמז וזה

הק' הבעש "ט דרבינו האור עם ומתקשר  למעלה

_________________________

כדאי יא . היה זצ"ל מקלם הסבא בשם זצ"ל לופייאן אליהו ר' הגה"צ סח  בזה"ל, הביא פ"א) (ח"ב תדרשו' 'לשכנו בספר

הוא  ברוך  הבריאה זמן משך בכל בלבד אחת פעם לומר יזכה שיהודי כדי שנה אלפים ששת  למשך  העולם את  לברוא להקב"ה

פעם  אמן אמירת  של חשיבות  לגודל מגיע לא שמו וברוך  הוא ברוך פעמים ואלף  שמו לא וברוך אמן פעמים ואלף בלבד אחת

לזכות  מגיע  לא רבא שמיה יהא אמירת  של פעמים ואלף בלבד אחת  פעם רבא שמיה יהא אמן אמירת  של חשיבות לגודל מגיע

ע"כ. לשונו. ע "כ התורה מלימוד אחת  תיבה של

הוא יב. ואז וכו' המכוסה עליון בשליש  ב' אבא. יסוד שם כי עצמו ז"א בדעת הוא א' למשה, יש  בחינות  ה' הנה שם, זל"ק 

ת "ת  בשליש  ג' בחינה וכו'. מהביט  ירא כי פניו משה ויסתר במשה נאמר הבחינה זו וכנגד דאבא, היסוד שם שמתפשט  ב' בחינה

הוא  ה' בחינה וכו'. שת בחינת הוא ואז ז "א יסוד תוך  אבא יסוד כשמגיע  ד' בחינה וכו'. משה נבואת היתה ושם וכו' האמצעי

עכל"ק . ה'בל". ש 'ת  מ'שה ר"ת  מש"ה סוד וזה הבל בחינת  הוא ושם ז"א ליסוד חוץ אבא מיסוד היוצא הבל



לנפשך  חכמה דעה מ 

די-ה יחוד  עי"ז ה'-רביז"ל )ומייחד  ,(י'-הבעש"ט,

נעשה  הכל הנ"ל ונקה דונוצר היחוד כל ובאמת

האור  שהוא האריז "ל דרבינו  האור  ומכח במוחין

הטבור  עד  המתפשט בחזה הנמצא דמשרע"ה

שם) באריז"ל  .(כדאי'

 úà íéèù÷î ì"æéáøå è" ùòáäå  ì"æéøàäã øåà

 ÷"äåæä øåà

úìçúäå [ã ואור הזוה"ק  בכח הוא היחוד

הגאולה, תלויה שבו  דרשב"י,

שבו למעלה, דמשרע"ה אור והוא הראשית , שהוא

ורביז"ל  והבעש"ט שהאריז "ל אלא הגאולה, תלויה

הראשית את המקשטים והסוף האחרית  בחי ' הם

את ומעלים הזוה"ק , ע"י  הגאולה דהתחלת 

להתחלה, קישוט הסוף ונעשה להראשית האחרית 

מראשיתו'. דבר אחרית 'טוב בבחי'

äùãç  äøéæâå äøéîà  äùåò ' ÷ä è"ùòáä

íéðéãä  ìë ÷éúîîå  ùøåùá

øéëæäå [ä זי "ע מרוז'ין הרה"ק  דברי את 

של  הידוע מכתבו  את  שפירש

הק' הבעש "ט רבינו  על זי"ע מויטעבסק הרמ"מ

שהיה  לך ', ויקם אומר 'ותגזר  נאמר שעליו זי"ע

חדשה  אמירה ולעשות  לגזור  יכול הבעש"ט

בשרשם, הצירופים כל להחליף  העליון , בשורש 

עד  הרדל"א לאור שעולה בשמו מרמז  והבעש "ט

אומר  ותגזר חדשה, וגזירה אמירה לעשות שיכול

לשדד  ומופתים אותות  בחייו  שעשה וכמו  לך, ויקם

בתחתונים  ית"ש אלקותו  ולגלות  הטבע מערכות

יחד  שהבעש"ט הזה, בזמן עתה גם נזכה כן  עי "ז ,

וימתיקו יפעלו  הדורות  ויחידי  צדיקי וכל רביז "ל עם

אין  הפשוטים הרחמים כבר  ויגלו  הדינים כל את 

בב"א. סתימאה עתיקא של קץ

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



שו"ע  מא ביאורי

שו "ע  ביאורי

'â  ïîéñ

ו'. סעיף 

ïëååúùà íà áøòîì çøæî ïéá ïùéì øåñà

åúùà ïéàùë åìéôà  øäæäì ïåëðå .åîò

. åîò

íé÷ñåôäå  íéìáå÷îä ' çîá

äðä [ à המקובלים זה בדבר  נחלקו כידוע

הזוה"ק  שלדברי (במדבר והפוסקים,

קיח) אדה"ר דף  דוגמת  להיות  צריך הרי  והאריז "ל

וזה  למזרח זה ומרגלותיה ראשה מטתו שהיה

ומהרח"ו  בראשית )למערב, פר' ריש המצוות (שער

למערב  ורגליה למזרח המטה ראש שתהא כתב

דראשה  להיפך כ' ג, סי' שלו בשו"ת מפאנו (ולרמ"ע

למזרח) ורגליה בברכות למערב רש"י ואילו ה , (דף 

לדרום',ע"ב) צפון  בין  מטתו  הנותן  ד'כל מפרש

וזה  לצפון זה ומרגלותיה ראשה שנותן  היינו 

הכא במ"ב אי' וכן  ראש (סקי"א)לדרום, שיהא

יעב"ץ [ובשאלת  בצפון , מז)המיטה סי' כתב (ח"א

בגמ' מפירושו  בו  חזר  הפרדס  בספר שרש"י

היינו הזוה"ק , כשיטת הגמ' דברי  את  שם ומפרש 

על  קאי לדרום צפון בין  המטה שתהא בגמ' דמש "כ

לצפון  הם המטה רוחב שצדדי  המטה רוחב

'בין  שכתבה הגמ' לשון מדיוק כן  והוכיח ולדרום,

בגמ' כדאי ' לדרום, בצפון ולא לדרום', (ברכותצפון

ע"ב) סא הקודם].דף  בסעיף הנזכר הנפנה לגבי

å" çøäî úòãá éîéðôä øåàéá

äðäå [á הוא מהרח"ו  בדעת הפנימי  הביאור

המצוה  בקיום האדם שיהא בבחי '

למזרח  שהראש העליונה, קומה לשיעור מרכבה

מזרח צד  בבחי' שהיא הדעת ספי ' (שהדעתכנגד

וכדאיתא  להאדם, אור הנשמה את  מזריחים והשכל 

מצד שזורחת להחמה, השכל  שנמשל  לקו"מ בריש 

היסוד מזרח) ספי' כנגד מערב, לצד והרגלים .

מערב צד  בבחי' שהמה המה והמלכות  (שמקבלים

החמה, שם ששוקעת המערב צד  כמו שעליהם, מהספי'

להאור)בבחי' קבלה ספי 'כלי שכנגד הימנית  וידו  .

העולם של ימין  צד  שהוא דרום, לצד  (שבצדהחסד 

שהלוכה  השמש  של החסדים אור היום כל זורח דרום

רם) דא הגבורה בדרום, ספי ' שכנגד השמאלית  וידו  .

העולם של השמאלי צד שהוא צפון, צדלצד (שהוא

.הגבורות )

äáëøî  åîöò úåùòì ïåúçúì  ùé  íà äøéúñä

íéðåéìòì

ùéå [â שנוקט רש "י  בדעת  גם פנימי טעם לבאר 

של  ומרגלותיה ראשה יהא שלא להיפך ,

סתירה  מצינו  לכאו ' דהנה ומערב, למזרח מטה

עצמם  לעשות לתחתונים יש האם דברים בכמה

כל  שינת  לגבי  ולמשל להיפך, או  לעליונים מרכבה

בזמן  הוא השינה של המובחר  שהזמן  אי' לילה

מוחין  סילוק ענין  כביכול יש שאז  הלילה, תחילת 

ביום  אמנם לזה, מרכבה נהיים למטה ואנו  למעלה,

דר "ה, ביום לישן לנו אסור ואנו ישן  שז"א אי ' דר "ה

שטוב  שאי ' זמנים שיש היחוד  ענין לגבי  הוא וכן

ואילו העליון, ליחוד  מרכבה להיות  למטה היחוד

שאסור  אי ' וכדו ' בשבועות כמו אחרים בזמנים

עתה  להיות  יכולים אנו שאין  התחתון  היחוד

שבמדריגה  מכ"ז  וחזינן  העליון , ליחוד מרכבה



לנפשך  חכמה דעה מב 

הרי לעליון מרכבה להיות התחתון שיכול קטנה

אך  לעליונים, מרכבה עצמו  לעשות  עליו מצוה

יכול  התחתון  שאין  העליון של גבוהה במדרגה

לעשות יש אדרבא הרי  אליה, מרכבה להיות 

מהעליון , היפך שעושה ע"י הפוך , באופן התיקון

עתה  הנעשה העליון יחוד על מרמז גופא ובזה

אליו מרכבה להיות יכול הוא אין שאין  בר"ה (וע"כ 

מרכבה  אז בשינתינו להיות יכולים אנו שאין לישן, לנו

וכו') דר"ה הז"א .לשינת

 éôì éøééî 'à  ìëù øúñðäå äìâðä éìòá 'çîá

åúâøã

æ"ôòå [ã הרה"ק מש"כ  מעין  בעניננו י"ל

זי "ע מקאריץ פנחס מוהר "פ (אמרי

כ ) אות  ציצית  עניני סדה"י שער המח'השלם לגבי 

שכל  הנסתר לבעלי הנגלה בעלי בין  הט"ק  במקום

אמר , אחת  פעם שם, וז"ל דרגתו , לפי  מיירי אחד

לו יש שנים י"ג בן  עד הנער כי  חדש , דבר שהשיג

כמו בגדיו  כל על ציצית  של המלבוש  ללבוש 

לי וכמדומה גדול". "לאבסירדיק  שקורין המלבוש 

ציצית ללבוש יש  הפוסקים לדעת כי לי, אמר  שכך

המקובלים ולדעת  בגדיו, שם)על אברהם מגן (עיין

מצד  זה כי והטעם, בפנים. בגדיו תחת ללבוש יש 

התורה. פנימיות מצד  וזה התורה, חיצוניות 

סטרין , שית  מבחינת  הוא שבתורה נגלה ובחינת 

כידוע נע"ר סוד מבחינת ב)הוא לז, כן (זח"א ועל ,

עכ "ל. בגדיו. על ללבוש  לנער יש 

ð" äå בדרגה שהם הקבלה שבעלי בעניננו, י "ל

עליהם  לעליונים מרכבה להיות  שיכולים

וכמש "כ  העליונה, מרכבה כמו עצמם להתאים

על  בפירושו רש"י אך וכו ', למזרח שהראש  לעיל

בדרגה  שאינם הנגלה בעלי דרגת  לפי  כתב הש"ס 

דייקא  הענין אצלם ע"כ  לעליונים מרכבה להיות 

היש ' 'ביטול בחי' להראות  דרגתלהיפך, (שהוא

הנגלה) בעלי דרגת – של הבינה מעשה לעשות  היינו  ,

להיות ראוי אינו  שהוא להראות עצמו, שפלות

דייקא  מטתו מניח וע"כ  העליון, ליחוד מרכבה

שאינו להראות  העליונה המרכבה מצדדי להיפך

הרי עצמו שפלות שמגלה ובזה להיחוד , מרכבה

– הבינה דרגת  של עליון  יחוד  ידו  על גם מתעורר 

עוד  שהארכנו מה [ועיין  כנ"ל. היש  ביטול דרגת 

עמ"ס  יעקב שארית  בספרינו  זה דסעיף  בענין 

ע"ב)ברכות  ה הדעת (דף מי  בספרנו וכן  סי', (על

ואכמ"ל].ר"מ) ,


