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א') א',

ìàøùé íò åãøé '÷ä  úåîùå '÷ä  äðéëùä

 úòá  íâ  ä"á÷á  ÷áãäì  íéìåëé  ë"éòå íéøöîì

 úåìâä

äðä אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד  אנכי  כתיב

בזוה"ק ואיתא עלה, ע"א)גם ה' שירדו(שמות

וכו', השרת מלאכי  ריבוא ששים למצרים יעקב עם

שמות  ריש  זוה"ק ע"ב)וע"ע ב' דיחזקאל à(דף

ישראל  שהלכו  בשעה המרכבה את גילה הנביא

בגלות, אפילו  עמהם שהקב"ה וגילה בבל, בגלות

החיזוק  היה וזה וגו ', ה' דבר  היה 'היה וכמ"ש

כתיב דהנה הגלות, בזמן  ט"ו)לישראל מ"ה (ישעי'

וכתיב  מושיע', ישראל אלקי מסתתר אל אתה 'אכן 

י"ז) ח' המשחיר (משלי כל כי  ימצאונני, ומשחרי

ימצאונני  בודאי  תורה דברי  על סנהדרין עצמו (עי'

ע"א) בלתיק' 'מציאות בסוד  מסתתר הקב"ה כי  ,

נמצא' יתברך áמציאות שמו ידי  על רק  ומתגלה ,

והוא  יתברך , שמותיו שכולה הק' התורה שהוא

יכולים  התורה ידי ועל הוא, הוא ושמו  שמו , הוא

_________________________

חייש,א. ולא מטלנוי סביל צערא, שעתא לפום דאתי גב על אף  צערא, למסבל דרגיל מאן שמעון, רבי אמר שם: הזוה"ק  וז "ל

למבכי. אצטריך  דא ועל שלים, צערא איהו דא צערא, ליה ואתי ועידונין, בתפנוקין יומוי כל והוה בצער, רגיל דלא מאן אבל

כדקא  גלותא סבלו דא ועל הוה, בצערא אבוהון זכאה דההוא יומוי כל דהא הוו, בצערא רגילין למצרים נחתו כד ישראל כך 

הן  ז ) לג (ישעיה דכתיב עלאין עליה, בכאן ותתאין דעלאין צערא הוה ההוא שלים, צערא  הוה ההוא דבבל גלותא אבל יאות ,

טעמא, מאי דבבל, גלותא על בכו כלהון וגו', ישבנו שם בבל נהרות  על א) קלז  (תהלים דכתיב תתאין וגו', חוצה צעקו אראלם

וידיהון  קדליהון על בריחיא בגלותא, נחתין הוו והשתא וגו'. היקרים ציון בני ב) ד (איכה דכתיב מלכין, בתפנוקי דהוו בגין

לעלמין. בהון ישגח ולא לון, שביק  קב"ה דהא לעלמין, קיומא להו לית דהא חשיבו בבבל בגלותא עאלו וכד לאחורא, מהדקן

וכל  ורברבנוי, ומשרייתיה חיליה וכל קדישין, רתיכין וכל דיליה, פמליא לכל קב"ה קרא שעתא בההיא שמעון, רבי אמר ותנינן

עמכון, ואנא לבבל, כלכון חותו קומו הכא, ואתון דבבל בגלותא רחימאי בני ומה הכא, עבדין אתון מה לון ואמר דשמיא, חילא

בריחים  והורדתי קב"ה, דא בבלה שלחתי למענכם וגו', בבלה שלחתי למענכם ה' אמר כה יד) מג (ישעיה דכתיב הוא הדא

עלאין. ומשריין רתיכין כל אלין מה כולם, כל וחמא  יחזקאל, על קדישא  נבואה  רוח ושראת שמיא  אתפתחו לבבל נחתו כד
דאצטריך  עד הימנוהו, לא ביניכון, למידר  דאתו ורתיכוי שמיא חילי וכל הכא, מאריכון הא לישראל, לון ואמר דחמא ,
שמעו  וכד חדו, כך ישראל דחמו כיון אצטריך, כלא  דגלי ממה  יתיר  גלי ואי כך, וארא  כך וארא דחמא, מה  כל לגלאה 

לון, שביק לא  דקב"ה ידעו דהא  כלל, גלותהון על חיישו לא  דיחזקאל מפומיה  בכל מלין ותנינן גלי. ברשותא דגלי מה וכל

בני  דכתיב כיון וגו', ישראל בני שמות ואלה כתיב, מה דמצרים בגלותא והכא עמהון, גלתה שכינתא תמן גלו דישראל אתר

יעקב  עם דנחתו עלאין, ומשריין רתיכין אינון ישראל, בני שמות אלה אלא למימר, אצטריך  אתו הבאים יעקב, את  מהו ישראל,

עכ"ל. דמצרים, בגלותא שכינתא בהדי

בהערה111ב. ושם ח' עמ' ובנדמ "ח  ה' עמ' תרס "ו למוהרש"ב המאמרים ספר רכ"ג.עי' ובנדמ "ח  קס"ח עמ' שם וע"ע  נסמן,



לנפשך  חכמה דעה ד

הקב"ה, את  ולמצוא תדבק ' 'ובו  לדבקות  להגיע

כ"ז)וכמ"ש  כ"ב מושיע (דברים ואין הנערה צעקה

ה'אין' בחי ' ידי דעל לה, מושיע ו'אין ' פירוש  לה,

הישועה. מגיע

åäæå,מצרימה הבאים ישראל בני שמות  ואלה

ישראל  עם ירדו  הקדושים דהשמות

התורה  שהוא הקדושים השמות  ידי ועל למצרים,

וזהו עת , בכל הקב"ה את  למצוא יכולים הקדושה

י"ב)מאה"כ  ב' אין (שמות כי וירא וכה כה ויפן

בזוה"ק  שפירש  וכמו כ"א)איש , תיקון דכה (תיקו"ז

וכ"ה  ישראל שמע של אותיות כ"ה הם וכה

איש' אין כי 'וירא ועי"כ שם, ברוך של אותיות 

דעי"ז  המצרי ' את 'ויך  ההסתרות , כל שמסתלקים

עילאה  יחודא בכח הקלי' כל את להכות יכולים

תתאה. ויחודא

 ãåçé é"ò ø"äãà àèç ï÷úì åðúãåáò  ìë

 àìå åéìà úå÷áãäå à" ìãøä íò àúìâìâä

åéúåãîì

 äðäå אדה"ר דחטא הק ' ובאר "י  בתיקונים איתא

וכמו העלות, לעלת כתר  בין חושך  שויא

ויחי)שנתבאר  פ' הקודם שלנו(בשבוע דהעבודה

חושך  יהיה שלא לתקן היינו אדה"ר , חטא לתקן

דהגלגלתא  היחוד  שה"ס העלות , לעלת  כתר בין 

שה"ס  פנימיים יחודים עם תפלות בסוד  והרדל"א

רעותא  ידי דעל למדותיו , ולא אליו  בסוד  מלא, דויד 

והנה  'אליו'. בבחי ' לדבקות להגיע יכולים דלבא

ו')כתיב ג' מהביט (שמות  ירא כי  פניו משה 'ויסתר

בלקו"ה ופירש  האלקים', ברכותאל הל' (או"ח

כ "ד ) אות  ו' הלכה היראה â הודאה מחמת  שהוא

את ומסדר המעכב שהוא מהגלגלתא הנמשכת 

המוחא  בסוד היה רבינו דמשה והיינו וכו', המוחין

פחד  מרוב הגלגלתא על הסתכל וכאשר  סתימאה,

דמו"ס  רדיפו  יש סתימאה במוחא כי פניו , ויסתר

המעכב  הוא והגלגלתא הרדל"א, אל לעלות

בלקו "מ  באורך  שביאר כמו  המוחין את  והמסדר 

כ "ד ) .(סימן

ïéðòäå היחודים שורש  סתימאה דהמוחא הוא,

המכינים  התפלה שלפני היחודים (בבחי'

ויחי) בפרשת לעיל כמשנ"ת והגלגלתא להתפלה ,

צריך  הגלגלתא אחר  ואמנם התפלה, שורש 

מיוחדים  והתפלות היחודים ששם לרדל"א לעלות

לקה"ק , ההיכל בין ההבדל ע"ד  והוא ממש, כאחד 

מחוץ  התפלל גדול דהכהן חז "ל שאמרו  כמו

מנוחה  בברית  איתא ואמנם בהיכל, דהיינו לקה"ק 

ב"ה  הוי "ה שם רואה היה בקה"ק  גם שמ"מ

בקה"ק  דהתפלה והיינו  בלבד, במחשבה ומתפלל

כדיבור  נחשב והיה המחשבה, בפנימיות  היה

הוא  המחשבה בפנימיות  דעמקות בעה"ת כמ"ש 

הוא  במחשבה התורה עיון  אף ולכן  דיבור , כמו

כמו הם במחשבה היחודים עמקות וכן  דיבור , כמו

לא  דמחשבה חסרון בזה אין  ולכן  בדיבור, תורה

מידי  הל 'עביד הרב ערוך שולחן ועי' בכ "מ, תניא (עי'

י"ב) הלכה פ"ב שהיה ת "ת  אף  בקה"ק , היה כן  וכמו ,

תפלה  בחי ' שם היה מ"מ הדיבור, שם אסור

של  המדרגה והוא היחוד , עומק עם במחשבה

שם  בהיכל ואמנם ביחד . תפלה עם יחודים

בפני דבר  והיחוד  עצמו בפני  דבר הוא התפלה

עצמו.

_________________________

ולהשיג,ג . לראות  רודף שכשהמח  האלקים', אל מהביט  ירא כי פניו משה 'ויסתר בחינת עלאה היראה עיקר שם: לקו"ה וז "ל

כתר, בחינת  זה ה', יראת חכמה ראשית  בחינת דעת , ראשית ה' יראת בחינת וזה הנ "ל. והמסדר המעכב מבחינת  יראה עליו נופל

מהביט' ירא 'כי בחינת  יראה בחינת שזה המוחין שמעכב מהמוחין למעלה הוא כי והחכמה, הדעת  ראשית  שהוא המעכב בחינת 

מהביט' 'ירא בחינת  היראה ידי על דייקא כי וכו ', טוב שכל ה' יראת  חכמה ראשית בחינת החכמה השגת עיקר זה ידי ועל וכו'.

עכ"ל. כנ "ל, וכו' טוב שכל משיגין זה ידי על הנ "ל,



תשע"ו  שמות פר' השל"ס

íìåòá äøáùð àì é"äèòá  úåëìîä ùøåù

 úåëìîì ãøéù  ÷ìçä  ÷øå ãéåãã 'éä ñ" äå  åäúä

 øñç ãåã ñ" äù øáùð  äîöò

 äðäã בכל שבירה היה מלכים ז' מיתת  בעת

באר "י איתא אך  תחתונות, דז' הספירות 

הכללים שער ע"ב)בריש  ה' היסוד שבספי(דף  רת

המלכות לשורש ואחד לעצמו אחד אורות ב' היה

שורש  של זו ובחי ' דנוק', כתר שהוא היסוד בעטרת

על  חי  ישי 'בן  נאמר זה ועל נשברה, לא המלכות 

מהרנ"ש  בהגהות ואיתא שער האדמה', אוצ"ח (על

מ"ו) אות  בעולם העקודים בשרשו  הוא כן  דכמו

ואחד  לעצמו  אחד  אורות  ב' ביסוד שהיה העקודים

והסוד  עי "ש . האדמה, על חי ישי בן בסוד להמלכות 

י', עם דויד היא האמיתית  המלכות  שבאמת הוא

דדויד  הי' ושורש  חסר, דוד  ונשאר הי ' שנחלק אלא

זו ובחינה דנוק ', הכתר שורש והוא בעטה"י הוא

למטה  והמלכות מדוד הי' שנחלק  אלא נשברה, לא

בעטה"י הנשאר  והי ' שנשברה, היא חסר  דוד בחי '

עד  לעלות הוא והתכלית  יוסף , בן  משיח סוד הוא

מלא  דויד בסוד  משיחין דתרין  היחוד  ששם הרדל"א

כאחד . ודוד  יוסף הכולל יו "ד 

ìá÷ì  ë"çàå úåìôú ãåñá  äôá  äãåáòä úìéçú

ùøåùì äìåòù ãò íéãåçéä ñ" äù íèåçäî çåø

íéãçééúî  íùå à"ìãøáå àøéåàá  íéãåçéä

 úåìôúä  íò  íéãåçéä

äðäå הוא יחודים עם לתפלות להגיע  הדרך 

עת בכל בתחילה האדם עוסק  כאשר 

הרוח  מקבל ואז הפה, בבחי ' שהוא בתפלות

להקשר  ומתחיל דפרדשקא נוקבא בסוד מהחוטם

לשורש  לעלות צריך ומשם היחודים, בחינת  עם

שיכול  עד באוירא, הגנוז בדעת  שהוא היחודים

כאחד  והתפלות  היחודים ששם קה"ק  לבחי' להגיע

כי תפלה', 'ואני  נאמר זה ועל הרדל"א, בסוד ממש

תפלה. בחי' גם הוא דנוק' דיסוד היחוד  גם

 äðäã ויכול דלבא רעותא סוד הוא התפלה

מסלק  ועי "כ  ל'הוא' משמו  האדם להעלות 

הוא  הכתר  כי העלות, כל לעלת כתר  בין  החושך

שיהיה  וצריך 'הוא', סוד  העלות ועלת שמו  סוד

והתורה התפלה כי חד , ושמו  שמותיו הוא (שה"ס

היחודים) שהם בכל יתברך מיוחדים להיות  צריכים

בבחי ' ודבוקים ביחודים שעוסקים ידי ועל עת ,

להוי "ה  להגיע יכולים עי "כ  עת, בכל תפלות

הכלולה  התפלה בחי' ידי על ולהגיע השרשית ,

סוד  כי  דלבא, ברעותא הדבקות לבחי' בהיחוד

הוא  המסבבו דוד  וסוד  דדויד, י ' בסוד  הוא היחוד

יכול  ידו  שעל דלבא הרעותא שה"ס התפלה בחי '

ויסתר  וזהו למדותיו . ולא 'אליו' בבחי ' להתדבק

ר  כאשר פניו  פחד ,משה וקיבל הגלגלתא את  אה

משה  כי  יביט, ה' לתמונת  זכה פניו ויסתר  ובשכר 

כאחד  והתפלות היחודים ששם לדרדל"א בסוף זכה

ממש .

 äðäå של בחי' הוא העולם מן צדיק מסתלק  כאשר

צדיקים  רק באמת כי  באהל, ימות  כי  אדם

בניהו כמו  חיותם בחיים היחוד לגמור זכו יחידים

בעת היחוד  גומרים הצדיקים כל אך  וכד ' יהוידע בן

אדם  על דמעות  מוריד  של המעלה וזהו מיתתם

מש "כ  וזהו  הצדיק של בלבוש  מתלבש שעי"ז כשר

ואחר  למצרים אבותינו ירדו  נפש  דבשבעים

להתורה  זכו  עליהם ובכו השבטים שנסתלקו 

פנים. בשבעים שנתנה

äæéçà é" ò íéëàìîä âåøè÷î ìöðäì êøãä

íäù '÷ä  úåîùã  äáëøîä àåäù àñëäá

äìôúá  íéìåìëä íéãåçéä

äðäåבלקו"מ א')איתא סימן דאיש ã(תנינא

כל  על ממשלה לו יש הישראלי 

_________________________

של ד. והסוף  התכלית  וזה המלאכים, על ממשלה לו שיהיה נברא הישראלי איש כי א': אות שם מוהר"ן ליקוטי לשון וזה



לנפשך  חכמה דעה ו 

בו יקנאו  שלא להזהר  וצריך וכו ', המלאכים

וכל  מצרים גלות  כל דהנה וכו '. המלאכים

ועובר  ה', את שעובד אדם כל על הולך הגלויות

בתורה, המוזכרים הענינים וכל הגלויות  כל עליו

ה', עובד  כל על עוברים והקשיים המלחמות  וכל

בהם  נופל שהאדם התאוות  הוא המלחמות ועיקר 

כל  על עוברים התורה עניני וכל ענינים, בכו"כ

מקטרגים  שהם המלאכים קנאת  ענין וזה אדם,

עם  שייכות  לו שיהיה שרוצה ה' עובד על

מלכנו, את לראות  רצוננו בבחי ' הק ' השכינה

וסוד  מהקטרוגים, להנצל כדי  בכסא לאחוז  וצריך 

הק' השמות  שהוא המרכבה סוד הוא הכסא

ולקשר  התפלה בעת  בהם להדבק  שצריך 

התפלה. עם היחודים

 äðäå של הנשמה פנימיות שהוא רבינו  משה

רגליך , מעל נעליך לשל זכה יהודי  כל

הק ' האר"י כמ"ש מהנוגה עצמו (ע"ח להפשיט

פ"ה) ריש ושם פ"ב מ"ט בעתשער צריך והאדם ,

וג' עסמ"ב הקדושים בשמות  דבוק להיות התפלה

פור "ת בן בסוד  תרפ "ז העולים אהי "ה מלואי

דפרדשקא, נוקבא ובחי' הכסא בחי' והוא יוסף ,

הגלות בעת  שנתגלית המרכבה ענין  והוא

דייקא.

 éë להכניע יכולים הק' בשמות  הדבקות  ידי על

בתענוג  הדבקות ידי  על התאוות, כל את

היחוד , סוד הוא עיה"ק  ירושלים כי  עצמי ,

התרין  שהם עיה"ק לירושלים יעלו והמושיעים

על היחודים משיחין, עם התפלות שיקשרו  ידי 

משיחין . תרין  יחוד  סוד שהם

ìù  äâøãîä  íä àúìâìâäå  äàîéúñ àçåîä

 úåéîéðô àåä à"ìãøäå  íéãåçé íò  úåìôú

 àáìã àúåòøä ñ"äù  äìôúä åá  ììëðå ãåçéä

 ïåöøä  ìòáá úå÷áãì íãàä  úà äìòîä

äìéçúå יכולים ואח"כ  יחודים בדרך  תפלה צריך

והיינו תפלה, בדרך ליחודים לזכות

ולכלול  להתפלל הוא הראשונה דהמדרגה

סתימאה  מוחא של המדרגה והוא יחודים בהתפלה

לעצמם  בחינות שתי עדיין  הם אך וגלגלתא,

ואח"כ  חסר, ודוד  יוסף ע"ד  בזה זה לקשרם שצריך 

השלם  היחוד פנימיות שהוא לרדל"א לעלות  צריך

י ' אות  לסבב צריך  שם גם אך  מלא, דדויד  י ' בסוד

הרעותא  סוד והוא תפלה, בחי' שהוא דוד בחי' עם

להתדבק  יכול ידו שעל היחוד בשעת דלבא

מפאנו הרמ"ע וכמ"ש למדותיו . ולא אליו בבחינת

ועל  הרצון, בבחי' שהוא הק' בשמות דההתבוננות 

בסוד  הרצון בבעל להדבק יכול דלבא רעותא ידי 

למדותיו. ולא אליו 

 ììëå עילאה יחודא שהוא וכה כה ויפן הוא היחוד 

כל  כלל שזהו  הבעה"ת כמ"ש  תתאה ויחודא

האמצעי)היחודים לאדמו"ר בינה לאמרי בהקדמה ,(עי'

הצדיקים  של המדרגה להבין  יכולים אין והמלאכים

לתפוס  צריך  ולזה הצדיקים, על מקטרגים הם ולכן

והיינו המלאכים, מקטרוג להנצל הכבוד בכסא חזק 

וכה  כה ויפן  בסוד  היחודים, בפנימיות חזק  לתפוס 

יחודא  בבחי' שמיחד דהיינו איש , אין  כי וירא

כל  מתבטלים ואז  כאחד , תתאה ויחודא עילאה

בחי ' הראשית  למקום נכנס  הצדיק  כי המקטרגים,

יחיד  ובמקום העולמים, חי  יחיד  ושם העצמי  שמו

המקטרגים. כל בטלים הפשוט אחדותו  שהוא

_________________________

השרת ', ממלאכי לפנים מחצתן שיהיה צדיקים, 'עתידין ב'): פרק  שבת (ירושלמי לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו ישראל,

וצריך  אל. פעל מה לידע  כשירצו מישראל לשאול יצטרכו שהמלאכים אל", פעל מה ולישראל ליעקב יאמר "כעת  שנאמר:

לעמוד  כח לו שיהיה ולראות מאד עצמו לשמור צריך  אך  מלאכים, על ממשלה לו שיהיה התכלית, לזה שיבוא לראות  אחד כל

ממשלה  לו שיש  כזה באדם מאד מתקנאים המלאכים כי ושלום, חס אותו ויפילו השרת  מלאכי בו יקנאו שלא זו, בממשלה

עכ"ל. לדחפו, השרת מלאכי שבקשו גדולים כמה על טו:) (חגיגה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו שמצינו כמו עליהם,



תשע"ו  שמות פר' ז של"ס

íéìùåøéì  úåëæì éãë  úååàú 'âä òéðëäì êéøö

 úåøîùî 'â ãåñ àåäå  íìùä ãåçéä àåäù

 úåîìùì  äðéëîä úåöç ìù äãåáòäå  äìéìä

 úéøçù  úìôúã ãåçéä

äðäå שלם ירא בסוד בירושלים הוא היחוד  סוד 

הנ"ל  בלקו"מ להזהר äכמ"ש  צריך  אך ,

ירושל  הממון ממחריבי  תאוות  תאוות, הג' שהם ים

בגמ' דאיתא וזהו  המשגל, ותאוות  האכילה ותאוות 

משמרה  הלילה, הוי  משמרות שלוש ברכות ריש

כלבים  שניה ממון , תאות  הוא נוער  חמור  ראשונה

יונק  תינוק  שלישית  האכילה, תאות הוא צועקים

תאות הוא בעלה עם מספרת  ואזה אמו משדי 

התאוות וכל שם. בלקו "מ שביאר וכמו  המשגל,

אלדד  דהנה בקרבי'. חלל 'ולבי  מבחינת הוא הללו 

עליונים  הדדים סוד הוא במחנה מתנבאים ומידד 

ונעשה  נעכר  דם מבחי' הנעשה העליון חלב שהוא

יש  ושם הנבואה, שורש לינק מתחילים ומשם חלב,

ובאמצע  דמידד  ומ"י דאלדד א"ל שהוא אלהים שם

לובן  שהוא החלב ידי על כי האר"י, כמ"ש ה' אות

בשער  איתא ולכן האלקים, כל ממתיקים העליון

בקומו בלילה ומידד  דאלדד הזה היחוד  לכוון רוה"ק

להכנס  צריך  כי להתפלה, הכנה הוא כי בחצות,

מוציא  שזה עד  מהיחודים וליהנות העליון לתענוג

ירושלים  לקדושת  וזוכה תאוות הג' מכל האדם

האמיתית. הקדושה שהוא

 ãçà ìëù ñ"ãøôì  åñðëðù 'ãä  ìù ïåøñçä

 úåìòì íéëéøö åéäå  åùøù éôë ãçà çî ï÷éú

 ãçàë ïéçåî 'ãä ìë ììåëä ãåçéä  ùøåùì

àúéàå לתקן רצו לפרדס שנכנסו דד' באר"י

במוחין  שפגם אדה"ר של החטא

לתקן  בא אחד כל כי טעות, להם והיה העליונים,

_________________________

ירושלים ה. כי הלב, בחינת שהוא ירושלים בנין ידי על הוא עזות , ידי על איזהו המפורסמים את ולהכיר ד': אות  שם לקו"מ  וז"ל

שלמות  היינו כירושלים"), "נאוה פסוק : על ב' פרשה במדבר רבה מדרש ועין נ "ו, פרשת וירא רבה (מדרש שלם יראה בחינת 

מדות  שלש  יש אך ויראת ': בו נאמר ללב המסור 'דבר לב): (קדושין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו בלב, התלויה היראה

ו'תאות  אכילה' ו'תאות  ממון' 'תאות הם: המדות והשלש  בלב. התלויה היראה שמפסידין היינו הלב, דהינו ירושלים, מחריבי שהם

היא  ה' ברכת  י): (משלי בבחינת  בלב, שרשו 'ממון' שבלב. היראה מפסידים הם כן ועל בלב, הם אלו מדות שלש  כי משגל',

'תאות  יסעד". אנוש לבב "ולחם ק"ד): (תהלים בחינת  'אכילה' לבו. אל ויתעצב ו) (בראשית  בחינת עמה, עצב יוסף ולא תעשיר,

היראה  מפסידין הם כן על בלב, שהם ומחמת הלב. שבחלל מהדם הבא החמימות ידי על התאוה עיקר כי בלב, כן גם משגל'

ירושלים. בחינות שהוא שבלב

'לי  וכו'. הלילה' הוי משמרות  'שלש  ג'): (ברכות  פרוש היינו וזה משמרות , שלש בחינת והם מניעות, היינו חושך, בחינת זה לה'

ותרגומו  גרם חמור יששכר מ"ט ) (בראשית בחינת  ממון', 'תאות בחינת  נוער', חמור ראשונה 'משמרה וזהו הנ"ל. מדות  שלש  בחינת 

'שלישית  שבעה. ידעו לא נפש  עזי והכלבים נ "ו) (ישעיה שכתוב כמו אכילה', 'תאות  בחינת  זה צועקים' כלבים 'שניה בנכסין'. 'עתיר

'תינוק וזהו וכו', מדברת  ראוה יג.): (כתבות רז"ל שאמרו כמו 'משגל', בחינת זה בעלה' עם מספרת ואשה אמו משדי יונק  תינוק

חלב' ונעשה נעכר 'דם כי זו, תאוה בו מתגבר אזי חצופה, אשה מחלב יונק  התינוק  אם היניקה, לפי זו תאוה כי אמו', משדי יונק 

תאוה  התגברות שהוא בלבו חמימות לו ונולד דמיה, מעכירת הנעשה חלב להתינוק  מזיק  אזי חצופה, כשהיא כן ועל ו:), (בכורות

שמו. יתברך  הבורא למצוות  המוכרח מעט  רק  חמימות לו ואין בקרבו, חלל לבו אזי כשרה אשה חלב כשיונק  להפך וכן זו.

בקרבי". חלל "ולבי ק "ט) (תהלים שנאמר מעשה, לאותו ראוי דוד היה לא ד:) זרה (עבודה לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה

שהיה  דוד כן ועל זו, תאוה בו מתגבר ואין בקרבו, חלל לבו כשרה חלב ידי שעל הינו חלב, תבות ראשי בקרבי חלל לבי כי

ל"ט) (תהלים בקרבי לבי חם בחינת  הרבה, חמימות מוליד חצופה אשה חלב ולהפך  מעשה. לאותו ראוי היה לא זו, בבחינה

הוא  ברוך הקדוש יושב ומשמר משמר כל 'ועל בברכות ) (שם לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזהו וכנ"ל. חלב תבות ראשי

שלש  בחינת  שהם הנ "ל מדות שלש כי ג'), (עמוס  יירא" לא מי שאג "אריה בחינת היראה, הפסד על היינו כארי'. ושואג

עכ"ל. כנ "ל, בלב התלויה היראה שלמות  היינו ירושלים, בנין מפסידין הם משמרות ,



לנפשך  חכמה דעה ח

שהיו היה והטעות מוחין , מהד' אחד מח רק 

אחד  שכל ולא ביחד  מוחין  הד ' כל לתקן  צריכים

חי בזוהר  ומבאר  בלבד , אחד  במח (פ'יעסוק 

המקום וארא) שהוא לשורש  לעלות  צריכים שהיו

המקום  ע"ד והוא כאחד, המוחין כל שמתיחדים

לתקן  ולכן כאחד , והיחודים התפלה בו שמתיחד 

כל  של לשורש לעלות הוא בשורש, אדה"ר  חטא

כפי אחד כל עבודות אלפי יש  כי  העבודות,

עם  יתעסק  אחד  שכל צריך  אך נשמתו , שורש 

ולכן  כאחד, המדרגות כל הכולל השרשים שורש 

וזכה  רגליך, מעל נעליך  לשל שזכה רבינו משה

כמ"ש  דאצילות  חשמ"ל בבחי' שיהיה גופו לקדש

בו נגעה פרעה שבת ואף ספד"צ, בסוף הגר"א

בשל  בסנה נתקן  אח"כ אך הנוגה, בו  נדבק  ועי"כ

הנ"ל בע"ח כמ"ש פ"ב)נעליך מ"ט והוא (שער ,

וזה  היחודים, כל הכולל השלם היחוד  לשורש זכה

ניצל  ידו  שעל הכבוד בכסא אחיזתו  סוד

מהמלאכים.

äæåהיו כי  לפרדס , שנכנסו הד ' של הטעות ענין 

של  הראשון השורש לתקן לעלות צריכים

תפלה, ואני  של המקום שהוא אדה"ר, מקום חטא

החושך  לתקן ועי"כ היחוד , מקום שהוא קה"ק 

סוד  הוא שם כי  העלות, כל לעלת כתר בין  שעשה

הי ' דסוד לשרשה, שחזרה עטה"י  בסוד דדויד הי '

ושם  התפלה, הוא דוד וסוד היחוד , הוא דדויד

נעשים  ורדל"א וגלגלתא דמו "ס  כלים הג' כל בקה"ק 

אחד  דהכתר דבר  ז"ל הגר"א כמ"ש  דרדל "א ג"ר (בסוד 

ה"ס  דרדל"א והחכמה ביה, תפיסא מחשבה לית דרדל "א

עי' דא"א, הכתר סוד הוא דרדל "א והבינה א"ס, אור

ע"א) ו' דף לספד"צ ה'בהגר"א בחר  כי נאמר זה ועל

וכמו כאחד , וירושלים ציון  בזה מתיחד כי בציון,

ה' בחר כי אד"ז  בסוף הפטירה קודם רשב"י שאמר 

ימיו שכל זוטא האדרא בתחילת וכמ"ש  ציון, את 

כי הפסוק  אמר  וכנסתלק אתקטרנא, קטירא בחד

דבוק  היה חייו ימי  כל כי  הברכה, את  ה' צוה שם

וירושלים. ציון  בסוד  ויחודים בתפלות 

 ÷"ä÷ 'éçáã ãåçéä úåîìùì íéëåæùë

 úùåã÷ ãåñá äèîì ' ÷åðã úåëìîä  úèùôúî

íééç  äëøáä úà ' ä  äåö íù éë ãåñá  íéìùåøé

íìåòä ãò

 äðäã כל אך  רחמים, הוא וציון  דין  הוא ירושלים

אח"כ  אך  היחוד, שלמות קודם הוא זה

הוא  והסוד רחמים, ג"כ  ונעשה ירושלים בחי' נמתק 

המלכות מתגלה אז  היחוד לשלמות  שזוכים דאחר 

בע"ח שכתוב וע"ד ירושלים, שה"ס  (שער החיצונה

ופ"ב) פ"א כתרול "ו אז הנוק ' של שישית דבמדרגה

דהמלכות נמצא ועי "כ  מכתרה, למעלה דז "א

ולכן  מהז "א ספירה שום כנגד  עומדת אינה דהנוק'

ששניהם  שביעית במדרגה ורק  ליסוד , עולה

שוב  יורדת אז  בשוה שוה אחד  בכתר  משמשים

מתגלה  דאז הוא והסוד  למקומה, דהנוק' המלכות 

דהיינו ירושלים, של הרחמים וה"ס  למטה, המלכות 

מ'בין  בסוד  דקה"ק  היחוד לשלמות  זוכים כאשר

המדרגה  ע"ד  הוא מש "ה, ר "ת  ה'כרובים ש'ני

שה"ס  דנוק ' המלכות מתגלית  ואז שביעית,

[וזה  העולמים כל מלכות מלכותך בסוד  ירושלים,

של  מדרדש הבית של הגדולה הקדושה סוד

הברכה  את ה' צוה שם כי  נאמר  זה ועל הצדיק],

חי חי  האמיתיים החיים שהוא העולם, עד חיים

תחיית בסוד  האמיתים החיים כי  וישבחוך, יודוך

קדוש . בגוף  נשמה המתים

 ÷åñòì àåä  í"éááåùä éîéá åðúãåáò ø÷éò

 éììëä ïå÷éúì  úåëæìå  íéãåçé  íò  úåìôúá

 úåðååòä  ìë ï÷úîä

'äå מחפש אחד  דכל השובבים בימי  דעתה יעזור 

ואיתא  העולמים, כל לבורא בתשובה לחזור

הוא  התשובה ועיקר יו"כ כמו הם השובבים דימי 

כי תפלות , שהוא ה' אל ושובו דברים עמכם קחו

וסיגופים, תעניתים עושים היו  הקודמים בדורות 

עיקר  ולכן חלשים, והמוחין חלשים הגופים והיום

שהוא  דברים עמכם קחו בחי ' תפלות  הוא העבודה



תשע"ו  שמות פר' ט של"ס

להכנס  צריך התפלה ידי על אך התפלה, עבודת 

עד  בהתפלה אותם ולכלול קדושים ליחודים

עיקר  שהוא היחוד  לשלמות  לעלות שיכולים

העוונות. כל ותיקון  התשובה

íðîàå הרש "ש תיקון  בכדי שלא לדעת  צריך 

של  בתפלות לעסוק ישראל לכלל הק '

הכללי תיקון  בחי ' בזה גנוז כי  שסידר , התיקונים

החטאים, לכל התיקון שהוא שסידר בשורש  (וזהו

דהיינו  האצילות  פרצופי בכל יחודים הכולל יחודים חמש 

וכו' ורחל וביעקב הגדולים ובזו"ן דא"א וגרון בחיך 

במקו"א) כל כמשנ "ת  נתקנים היסוד בתיקון כי  ,

לזכות ולבקש בתפלות  לעסוק צריך ולכן  החטאים,

או בשבוע פעם לפחות ישתדל שיכול ומי  לתשובה,

זה  כי הרש"ש , שתיקן  התפלות לומר מזה יותר 

תפלה  כי  מאד, נורא תיקון להנשמה תיקון  עושה

רק  לא ואמנם יחודים, בה הכוללת תפלה היא זו

של  התפלות עיקר אלא הרש "ש של התפלות

וכל  היום כל שיעסוק  האדם ללמד הוא הצדיקים

כדי תפלה', 'ואני  בבחי' התפלה בעבודת  הלילה

ועי"כ  דפרדשקא מנוקבא דחיי רוחא להמשיך

הלקו "מ  ולכן קדושים, יחודים עם התפלות  לקשר

כמה  שם וגילה הכללי תיקון של סודות  מבאר

דהיינו ישראל, בית ולכל נפש  לכל שוים יחודים

יכוון  התהלים פרקי ואמירת  בתפלות העסק שבעת

נפש  לכל שייך  שיהיה כדי וכו', אלהים אל בשמות 

יחודים. עם תפלה  בחי ' עם שייכות  איזה

ø÷éòå שיהיה דהיינו  ה', תשוב הוא התשובה

בחי ' שהיא הק' השכינה עם שייכות שוב

מחשיך  החטאים וכל הפגמים כל כי תתאה, ה'

לו אין שלומד  ואפילו הלב, ואת העינים את לאדם

הלימוד , ומבין  ובינה חכמה לו  שיש  אף  כי  דעת,

מצרים  בגלות  וכמו  דעת , לו  ואין  בעיבור הוא מ"מ

אלקות מרגיש שאין  דהיינו עיבור, בבחי ' שהיה

יחודים  כי  ועבדהו , אביך אלקי את  דע בבחי ' ית"ש

הוא אינ  הוי "ה לחשוב אלא בשמות, לחשוב סתם ם

כלל  שהוא בשמות , הגנוז  האמונה דהיינו  אלקים,

ראשונות דברות ב' כלל שהוא ויחו"ת , יחו "ע ענין 

מגלה  בתורה ופרט פרט וכל לך, יהיה ולא אנכי

צריך  ביחודים עוסק וכאשר  ויחו "ת, יחו"ע בחי '

עם  לקשרם דהיינו  תפלה', 'ואני  בבחי' להיות 

לתקן  אפשר  אי כי  סוף, בלי בתפלה ולעסוק  תפלה,

אחד ברגע שלהחושך  בחי' יש  לפעמים לפעמים (רק 

הלב) פנימיות  בפנימי שהוא חדא ברגעא חדא ,בשעתא

חושך  קצת  עוד  לשבור ושוב שוב להרבות  וצריך 

להתהפך  שמתחיל עד הסתרה, קצת ועוד

שוב  ויכולים השרשי , החושך  ולסלק  ההסתרות 

סוד  והוא העולמים, כל בבורא לדבקות  להגיע

העוונות. כל לו מוחלין כהלכתו  שבת  השומר 

' äå שנזכה לזה, המסוגלים אלו  שבימים יעזור

בעת אף  ולילה יומם בתפלות  עסוק  להיות

ביחד  יהיו והתפלות  בפרנסה, כשעוסק  ואף שלומד

אותו, מוליכה שהשכינה איך כפי יחודים עם

ולפעמים  תפלה, בו ונכלל היחוד  העיקר לפעמים

ה' היש  בסוד היחוד, בו  ונכלל התפלה העיקר

מלך  דויד בסוד החושך לתקן  ונזכה אין , עם בקרבנו 

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין וקיים חי ישראל

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã'בתפלת איתא דהנה לנפשך ', חכמה

האור  להמשיך לכוון  לחצות הרש "ש

לז "א, מימין  דחיי  רוחא שהוא דפרדשקא מנוקבא

חיות, עם תהיה שהתפלה צריך  כי לנוק', ומשמאל

וברוך  שמע ליחד  צריך  כי לנפשך ' חכמה 'דעה וזהו 

בענין  חושב וכאשר  היחודים, כל שורש  שהוא שם

היחודים  ומחבר  בתפלה עוסק  ואח"כ  ויחו "ת יחו"ע

היחודים  שהוא חכמה' 'דעה זהו  התפלה, עם

דפרדשקא  הרוחא ידי דעל התפלה, שהוא 'לנפשך'

ומשם  באוירא הגנוז הדעת לשורש  להכנס צריך

י ' בסוד  היחוד  פנימיות שהוא לרדל"א לעלות

המסבב  דוד שה"ס דלבא הרעותא עם וביחד דדויד,

בסוד  בעצם להדבק  יכול היחודים, שהוא הי' את 
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ששם  לראשך ' כתר  'והיא וזהו  למדותיו  ולא אליו

המחשבה  ועומק  כאחד, והתפלה היחודים

דיבו בחי' כמו  הוא תפלה.בהיחודים ובחי' ר

øåöð הצדיק כי קדשך, שבת שמור  קדושך  מצוות 

להיות צריך  המקטרגים מכל להבטל כדי 

בחלום  ראה שרבה"ק  כמו  הכבוד  בכסא דבוק

וכו ' סביבו אש והיה היחודים, שה"ס  וכו' הכסא

שכל  צריך כי דלבא, והרעותא התפלה סוד  שהוא

שהוא  סביב אש עם הכסא בסוד  יהיו  היחודים

כמו שידוכים להמשיך יכולים ועי "כ  התפלה,

שמסירים  ידי על כי  הנ"ל, בחזיון שם שמבואר

גילוי עי"כ מתגלה העלות לעלת  כתר  בין החושך

שידוכים  תוספת  ועשים נשמות  ונוספים אלקות 

של  המדרגה הוא סוכות  יו"כ ר"ה כי  ויחודים,

היחוד  מדרגת עדיין אינו אך  ופנים, דאח' יחודים

ממש  ר "ה בחינת  שהוא אלקות , עצם בבחי' הגמור 

ידי על וזה שם, כמבואר  ממש  סוכות  ממש יו"כ

של  הדינים כל נמתקים ועי"כ אש שסביבו  הכסא

ידי על אך  דין , כסא הוא בר "ה הכסא כי ר"ה,

כולו הוא בשרשה הק' השכינה לסוד שזוכים

הוא  ושמו שמו הוא הוא סוד והוא וחסדים, רחמים

שכולו עליונה הכי  המלכות הוא שמו כי  הוא,

וחסדים. רחמים

åäæåכי קדשך  שבת  שמור  קדשך  מצות  נצור 

בעל  נקרא בתחילה רבינו  משה

החול  דימות  יחוד  עדיין  יש  כאשר כי  דמטרוניתא

כשאין  אף כי  דמטרוניתא, בעלא הצדיק  נקרא

דמטרוניתא  בעלא הוא הצדיק  מ"מ היחוד שלמות 

אך  דכלי , היחוד בעת שהוא לצדיק זרוע אור  בסוד

לשלמות וזוכה ההיא, בעת  ה' אל לואתחנן כשזוכה

בסוד  ממש  בשכינה נכלל להיות  הצדיק אז  היחוד,

תמונתך , בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני 

ציון  לפדות אפשר כי וקיים, חי ישראל מלך דוד

בכל  וביחודים בתפלות  עוסקים שיהיו ע"י וירושלים

ולהכניע  תאוות, מהג' עצמו ולפדות בדבקות, עת 

של  האמיתית לשמחה נזכה ועי"כ הקלי ', כל את 

טובים הימים שהם סוכות שבועות  לקו"מ פסח (עי'

א') סי' תנינא בסוד הנ"ל התאוות כל להמתיק  ונזכה

מח  על רק לעבוד  מספיק  אין  כי  האלקים, איש  משה

כשמתקנים  רק החטאים לתקן  אפשר אי כי  אחד

המוחין  כל הכולל המקום שהוא החטאים שורש 

לעלת כתר בין הנעשה החושך ולתקן כאחד ,

לפני הנכנס  כה"ג של העבודה ולהמשיך העלות,

כמו אלו בשבועות העבודה תכלית  והוא ולפנים,

ועין  מלכותך תראינה ועיננו  הצדיקים, שתיקנו 

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 



תשע"ז  ויחי פר' יא של"ס

תשע"זויחי פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז יחי ו פר' של"ס

ססססּוּוּוּותתתתהההה:::: עעעעננננבבבבייייםםםם ּוּוּוּובבבבדדדדםםםם ללללבבבבׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּיּיּיּיייייןןןן ּכּכּכּכּבּבּבּבסססס אאאאתתתתננננֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבנננניייי ווווללללּׂשּׂשּׂשּׂשררררקקקקהההה עעעעייייררררהההה ללללּגּגּגּגפפפפןןןן Ÿ§¦©¤¤¦Ÿ§©¥¨§¦£Ÿ¦¥©©¦§ª§©£¨¦Ÿאאאאססססרררריייי

ממממחחחחללללבבבב:::: ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנייייםםםם ּוּוּוּוללללבבבבןןןן ממממּיּיּיּיייייןןןן עעעעייייננננייייםםםם י"א-י"ב)חחחחככככלללליייילללליייי מ"ט, (בראשית ©§¦¦¥©¦¦¨¦§¤¦©¦¥¨¨

äìôúå úåããåáúä é"ò äáåùúä ø÷éò

 àâøãî  úåîìåòä  úåìùìúùäá úåððåáúäå

 àâøãì

äðä דכל ישראל, כלל של השבט הוא יהודה

והוא  יהודה, שם על יהודים נקראים ישראל

עבודת שורש והוא המלוכה, לו  שניתן דוד בחי '

בלקו "מ  ואיתא על àהתפלה, הוא תשובה דעיקר

לעשות יום בכל וצריך  ותפלות, התבודדות  ידי 

ההתבודדות בהכרח בכ"מ והאריך תפלות , הרבה

להתבודד  צריך שיהודי אמר הבעה"ת  וגם יום. בכל

ממטה  ההשתלשלות  בסדר  ולהתבונן יום בכל

פרשת הלוי בעבודת  כמ"ש למטה וממעלה למעלה

בסדר áיתרו להתבונן שהוא התשובה עיקר וזה ,

אלוה  אין כי 'על נאמר  זה ועל ההשתלשלות ,

_________________________

יותר א . או שעה פנים כל על לו לקבוע דהיינו הכל. מן וגדולה עליונה מעלה הוא ההתבודדות  וז "ל: כ"ה סימן ח"ב לקו"מ עי'

ולהתחנן  לבקש  ופיוס, ורצוי חן בדברי ואמתלאות בטענות  קונו לבין בינו שיחתו ולפרש בשדה, או חדר באיזה לבדו להתבודד

כי  (במדינתנו). אשכנז בלשון דהיינו בו, שמדברים בלשון יהיה זו ושיחה ותפלה באמת. לעבודתו אליו שיקרבו יתברך, מלפניו

דרכנו  אין כי בהלשון, כך כל מורגל שאינו מחמת הדבורים, אחרי נמשך  הלב אין וגם  שיחתו, כל לפרש  לו קשה הקדש  בלשון

אל  יותר וקרוב נמשך  הלב כי לבו, לשבר יותר וקרוב קל בו, ומדברים שמספרים אשכנז בלשון אבל הקודש. בלשון לדבר

יתברך, לפניו ויספר ישיח  לבבו עם אשר כל ואת שיחתו. כל לפרש  יכול אשכנז  ובלשון בו. מורגל שהוא מחמת אשכנז , לשון

לפום  חד כל בזה וכיוצא באמת, ולהלאה מהיום יתברך  אליו להתקרב לזכות תחנונים בקשת והן העבר, על ותשובה חרטה הן

ים  ועי' עכ"ל. כנ"ל, בשמחה יהיה היום ושאר כנ "ל, מיוחדת  שעה ביום יום מדי בזה להתמיד עצמו להרגיל מאד ויזהר דרגיה.

בזה. הלקו"מ  דברי כל באריכות  מלוקט  ישכון לבדד עם הן במאמר תשע"ה החכמה

השתלשלות ב. בהתבוננות  בדעת התדבקות בחינת הוא סיני הר מעמד ובחינת  שם: מלשונו מזעיר מעט ונעתיק באורך עי"ש

שלא  סיני, הר מעמד ביום שהיה כמו ונח"ר שמחה לידי מזה ולבוא דליבא, בעומקא התקשרות  והוא חד, שכולא ואיך  העולמות ,

הח"ר  לידי שיבאו כדי בתחילה מצרים גלות של יסורים לסבול כדאי והיה כמוהו, יהיה ולא העולמות  בריאות  מיום כזה יום היה

להכניע  ואח "כ ובלבינים, בחומר הקשה העבודה עול לסבול צריכין היו סיני הר מעמד למדריגות שבאו עד ולכן כזה, גדול

חזק בהתבוננות  דהיינו עת , בכל סיני הר מעמד בחינת להיות  יוכל עכשיו ואף  הנ"ל, לגרמיה בחי' הנ "ל, יתרו הנק ' הקלי'

את  רואים העם וכל כמ "ש  ממש  ראיה בבחי' היה שאז  רק ממש , סיני הר מעמד והוא כו', חד ושכולא העולמות בהשתלשלות

בחי' ג"כ והוא העולמות כל המחיה והוא העולם בזה אלקות המשכות  שהוא הוי"ה בחי' והוא המשכה לשון הוא קול הקולות,

שאנכי  מי אנכי אלקיך, הוי"ה אנכי וזהו אלקים בחי' הוא הוי"ה כי לדעת  הראית  אתה כמ "ש  הקולות  את רואים וזהו אלקיך,

עליוני  העולמות  מכל עולמות,למעלה להוות ית' ממנו המשכה נעשה ואח"כ עוד, אין בחי' כו', כלל ביה תפיסא מחשבה ולית ם

והקול  העולם נברא בשבילי בתחתונים דירה לו לעשות שהוא אלקיך  בחי' שיהיהי כדי רק  זה, היה ולמה הוי"ה, בחי' והוא

המשכות  כביכול הענין וכן בגשמיות , הקנה דרך יוצא ואח"כ הריאה ולכנפי ללב נמשך ואח"כ ורוחניות  בדקות במוח  התחלתו
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העבודה  עיקר  ולכן  האלה', הרעות  מצאוני  בקרבי 

ההשתלשלות. בסדר  יום בכל להתבונן  הוא

בסוד  עלמין , כל דממלא במדרגא יתבונן  ובתחילה

למעלה ממטה תחתון)השתוקקות דעת  בחי' ,(והוא

ההשתלשלות בסדר  להתבונן ישוב ואח"כ 

שהכל  מנוחה בסוד  עלמין , כל סובב של במדרגה

עליון)אלקות, דעת  בחי' ב'(והוא כמו  והוא ,

המדרגות ב' וכן חכמה, ושל בינה של המדרגות

זו "ן  המלכותשל בערך  כ"ע סובב בחי' הוא (דהז"א

כ"ע) ממלא בחי' יותר שהיא להכנס צריך פעם וכל ,

המדרגה  עד  השתלשלות , בסדר  בהתבוננות עמוק 

שמתייחד  הכתר מדרגת  שהוא אלקות  עצם של

ואין  אני  בסוד כאחד והביטול ההשתוקקות 

שעוסקים  בשעה לעשות  צריך  זה וכל שבכתר .

התפלה  הוא עילאה תשובה עיקר  כי  בתפלה,

לעשות צריך שבודאי  ואף  צדק , הצמח כמ"ש 

עיקר  אך  העוונות , כל ולתקן הנפש  חשבון

צריך  ולזה בקרבי, אלוה אין  ענין  על הוא התשובה

עת. בכל בעולמות וההתבוננות התפלה עבודת

 ÷åìéñ ãåñá àåä  ç" òá áúëã  ÷"àã  íåöîöä

 èåòéî ãåñá ùåáìîäã ïåéìòä  íåöîöäå øåàä

 øåàä

úîàáå,העולמות כל כולל הוי"ה שם הנה

סוד  הוא י' דאות הק ' בספרים ואיתא

ו בעולמותהצמצום, דגם המלך בעמק  איתא

שהוא  צמצום, בחי ' היה המלבוש של העליונים

וא"ק  קדמון אויר והתגלות המלבוש  קיפול

מהרח"ו של הראשון  בצמצום ואמנם סתימאה,

ידי שעל ע"ח בריש איתא דא"ק  הצמצום שהוא

שכבר  ואף  פנוי, מקום נעשה סילוק שהוא הצמצום

והתניא  הקדמון  אמונים שומר המפרשים כתבו 

פשט  כפי  אך  כפשוטו, הצמצום דאין החיים והנפש

ונשאר  הצמצום ידי  על סילוק  שנעשה הוא הלשון

במוהרש"ב איתא ואמנם פנוי, ומקום (ספר רשימו

צ"ז) צ"ו עמ' תרנ"ב שהיה המאמרים הצמצום דסוד 

אחר , בגדר הצמצום נקרא שם המלבוש  בעולם

אך  הגילוי שנתמעט דהיינו  האור ', 'מיעוט ונקרא

י ' באות האור כל שנתצמצם באופן  נסתלק , לא

נשארה  י ' האות  מ"מ אך בגבול, גבול בלי  בבחי '

החצי כן וכמו  פנוי , וחלל גמור  סילוק  היה ולא

ורק  במקומו , נשאר  הרי  המלבוש של העליון

העליון . חצי  על התחתון חצי נתקפל

äçëùä àåäù  äùðî 'éçáá  äãåáòä úìéçú

íåöîöä ãåñ ã" ò àåäå æ"äåò  úåàéöî ìëî

 øåàä ÷åìéñ  úðéçáã

ïéðòäå הרוצה האדם דהנה הי"ת , בעבודת 

צריך  העולם בזה לקדושה להגיע

לשכחה  ולהכנס  התבודדות לעשות  בתחילה

כלשון  מנשה, של המדרגה והוא הזה, מעולם

מחנה  בדגל ואיתא וגו '. אלקים נשני  כי  הכתוב

כולה  התורה כל דסוד  הק ' הבעש "ט בשם אפרים

ואפרים  הקו סוד  הוא ומנשה ואפרים, מנשה בסוד

בסוד  הוא דאפרים [והיינו הנקודה, בסוד  הוא

שהוא  קו בסוד הוא ומנשה חכמה, בחי ' והוא נקודה

בינה  בחי ' והוא שם â התפשטות , איתא ועוד  .[

_________________________

במעמד  רואים היו זה כו', צמצום יו"ד המשכות  ע"י הוא העולמות  בחי' ולהתהוות תב"כ, מחשבה לית שהוא ית ' מא"ס  אלקות

לא  אם אבל לדעת, הראית אתה וזהו וכו' דעת בחי' הנקרא ה' אחדות  בהתבוננות  דליבא בעומקא התקשרות  ידי על סיני הר

סור  להיות  יכול אינו זו, בהתבוננות להתענג והנפש הלב כל משים ואינו מהענין ולבו נפשו שמתענג ה' אחדות  ענין בעיניו יקר

A" כמ מרע יסור ממילא אזי יתירה, ובשמחה זו בהתבוננות  חזק בהתקשרות כשהוא משא" און, פועלי לגמרי יתפרדו ולא מרע,

ועיש"ב. עכ"ל כו', דונג כהמס

שה"סג. ועטה"י יסוד דרך על הם והנקודה דהקו משום הוא מהקו, למטה בשמאל והנקודה בימין עומד שהקו שם עוד ומש "כ
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פריה  מלשון  ואפרים שכחה מלשון  הוא דמנשה

ורביה.

ïéðòäå והוא השכחה, סוד  הוא דמנשה הוא,

האדם  רוצה כאשר  שבתחילה באופן 

ועושה  העליונים, לעולמות  ולעלות להכנס 

צריך  העולמות, בהשלשלות  ומתבונן  התבודדות

ברבינו כדאיתא הגשמיות , להתפשטות להגיע

שחסידים  צ"ח סי ' בשו"ע וכמובא ברכות על יונה

עד  בתפלתם ומכונים מתבודדים היו  מעשה ואנשי 

ולהתגברות הגשמיות להתפשטות מגיעים שהיו 

התפשטות וענין הנבואה. למעלת קרוב השכלי כח

עוה"ז  עניני כי  הזה, מעולם השכחה הוא הגשמיות

דהקדושה  הזה, עולם שכחת  וצריך  לאדם מפריעים

לענין  וכלל כלל בערך  אינו אלקות ושל התפלה של

הוא  הזה שעולם כיון  ולכן הזה, דעולם המציאות 

לכן  האלקות , מציאות את  המסתיר נורא צמצום

לצאת צריך התפלה של לקדושה להכנס כדי 

מחיזו עצמו  ולהפשיט הזה, עולם של מהצמצום

ית "ש . אלקות  את  המסתיר  עלמא דהאי 

 úåàøì íéøôà ãåñá  äãåáòá äéðù  äâøãî

 é÷ìàä  õåöéðá ÷áãäìå  íìåòá øáã ìëá úå÷ìà

 èåòéîã ïåéìòä  íåöîöä ãåñ ã" ò àåäå  åáù

 øåàä

 ìëå אך סילוק , דבחי ' צמצום בחי ' הוא זה

סוד  שהוא אפרים ה"ס  השניה המדרגה

בחי ' שאינו  המלבוש שבעולם העליון  הצמצום בחי '

מדברי כנ"ל האור  מיעוט בחי ' אלא סילוק ,

איך  ולימד גילה דהבעש "ט הוא והענין  מוהרש"ב,

לדבק  ויכול אלקות , יש דבר  שבכל לראות שצריך 

דבר  בכל הנמצא האלקות  ידי על ית' לבורא עצמו 

מנשה  כמו  שאינו אפרים של המדרגה וזה ודבר,

לדבק  איך הדרך אלא עוה"ז, מכל שכחה שהוא

וכמו שבו, האלקי  הניצוץ בבחי ' דבר בכל עצמו 

זה, בענין  מקמארנא להגה"ק חי  בזוהר שהאריך 

יהודה  לר ' בתחילה זה ענין גילה לא שרשב"י וכתב

באורך  עי"ש זו וכו ' בפרשה חדתין בנשמתין (ועי'

היטב) באר הענין וכל חי הזוהר לשון ולכן שמובא ,

של  העלאה דרך אנשים לסתם להסתיר צריך

התניא בספר הבעה"ת שכתב וכמו (פרקהבעש "ט,

קודם כ"ח) כי וכו ', אדם לכל שייכת זו  עבודה שאין

הזה, עולם מעניני  לשכוח שהוא מנשה בחי' צריך

שהוא  אפרים של למדרגה להגיע יכולים אח"כ ורק

ודבר . דבר בכל הקדושה העלאת

ò" ë àìîîá  úåððåáúä é" ò àåä äùðî úâøãî

ò" ë ááåñá  úåððåáúä é"ò  íéøôà  úâøãîå

äðäå של הדרכים ב' כמו הם אלו מדרגות ב'

מתבונן  כאשר  בתחילה כי וסובב, ממלא

הרי כ "ע, ממלא בדרך ההשתלשלות סדר  בענין 

אך  עלמא, דהאי מחיזו  עצמו להפשיט לו גורם

כל  סובב בדרך  שוב להתבונן  שנית  נכנס אח"כ

העבודה  הוא ואז  אלקות , הכל איך לראות עלמין ,

מדרגות ב' כערך  והוא דבר, כל להעלות שיכולים

איך  לראות  הוא דחיה דמוחין וחיה, דנשמה המוחין

מהלך  כי  הנוגה, גם לתקן  אפשר  ועי "כ  אלקות , הכל

בחי ' דרך והוא מנשה כמו  הוא דבינה דמוחין 

הוא  אפרים של הדרך  אך סילוק, דבחי ' הצמצום

בחי ' רק הוא הצמצום סוד זו  ובבחי ' החכמה, דרך

סילוק . ולא מיעוט

 ááåñå àìîî ãåçéå øåáéç àåä úéùéìù  äâøãî

åàîá øåàå éèî àìå éèî 'éçááíåöîö ñ" äå ø

íééîöò íéòåùòù ãåñá  úå÷ãá

íðîàåמטי ולא מטי שהוא שלישית מדרגה יש 

המדרגות ב' חיבור שהוא במאור, ואור

_________________________

משא"כ  נקודה. סוד והיא לחכמה, מקושרת המלכות  שה"ס  עטה"י ולכן ברתא, יסד דאבא וידוע ומלכות, ז "א וע"ד המלכות,

בתבונה. שמים כונן ובסוד התפשטות, בסוד לבינה מקושר הוא ולכן ז"א, בחי' כנגד הוא הקו



לנפשך  חכמה דעה יד

בסוד  הכתר מדרגת והוא כאחד, וסובב דממלא

לבחי ' להכנס צריך  בתחילה והנה אלקות , עצם

העולם, מכל ולשכוח בינה, בחי' שהוא מנשה

ובחי ' חכמה בחי' סובב של למדרגה להכנס ואח"כ 

ב' ליחד  הוא לבסוף התכלית עיקר  אך אפרים,

עמוק  יותר עולים כאשר והוא כאחד , המדרגות

כל  איך  ורואים ודק, עמוק יותר  צמצום בבחי '

איך  ורואים וביה, מניה שעשועים הם המדרגות

בסוד  הק ' השכינה והכל יתברך שמו  הוא הכל

ולא  מטי  של המדרגה והוא וביה, מניה שעשועים

העליון  הצמצום סוד  והוא במאור , אור  או מטי 

המלך  בעמק כמ"ש המלבוש עולם (ריששקודם

בעצמותו) המלך  שעשועי עי "ש .שער

 àìéòî ñðëäì êéøö  úåðè÷å  äìéôð ìù áöîá

 ãåñá  íöò úå÷áãì áìä  ú÷òö éãé ìò àúúì

 ãçàë  íéøôàå äùðî øåáéç

 úîàáå המדרגה כי  התשובה עבודת עיקר  זה

ממלא  הוא שבתשובה הנ"ל הראשונה

העולם  מכל ולשכוח לצאת צריך ובזה עלמין, כל

על  העולם את  לטהר הוא השניה והמדרגה הזה,

הרי למעשה אך עלמין , כל בסובב התבוננות ידי 

האדם  חושב כאשר  ואף  נפילות, לו  יש יהודי כל

יכול  העבודה, לו  הולך וכבר ה' בעבודת  שאוחז

וכאילו שוב ומתמעט נפילה, איזה פתאום להיות 

נמשלו ישראל כלל כי מעולם, העבודה התחיל לא

וחוזר  לגמרי מתמעטת  ושוב שמתמלאת  לירח

הוא  בפרטות ישראל כלל של העבודה והנה חלילה,

וכאשר  המלך, דוד ובחי ' יהודה בחי' של העבודה

וגם  ההשתוקקות  עבודת  גם לאדם קשה נפילה יש 

הוא  כאשר חלש  הולך והכל הביטול, עבודת 

המוחין . בקטנות 

êà שמעורר באופן  תשובה של דרך  יש  באמת

נפש  מסירות  של עמקות  שהוא הלב צעקת 

ממעלה  של דרך  והוא לתשובה, הלב מעומק  לצעוק 

להתבוננות להכנס  זה ידי על יכולים ואז למטה,

איך  רואה אחד דמצד  כאחד, ומנשה אפרים בבחי '

ואפשר  מהבורא חוץ כלל מציאות  ואין אלקות  הכל

להסיר  בפועל בתשובה עוסק  ומאידך לתקן , הכל

ואינו ממדרגתו  נופל האדם דכאשר העוונות. כל

לא  יכול אין כי  למעלה ממטה לעבודה להכנס יכול

בדרך  לביטול להכנס ולא ממלא בדרך  להשתוקק

לבו מפנימיות  צעקה ידי  על הנה כ "ע, סובב של

הכתר  למדרגת ולהכנס  לתתא, מעילא להכנס  יכול

כאחד , המדרגות  ב' מתאחדים בו אשר  תחילה

בו שמתיחד שבכתר  הכליון  בחי ' והוא

כאחד  והביטול חכמה ההשתוקקות בדעה (וכמשנ "ת 

עי"ש ) ויגש .פרשת

 áìçî íéðéù ïáìå ïééî íéðéò éìéìëç

 úîàáå להתבונן תענוג להם יש  ישראל כלל

כיונים, עינייך  כמ"ש  העולמות  בסדר 

ידי על השתלשלות בסדר להתבונן  הנאה יש  כי

'חכלילי של למדרגה להגיע וצריך  ובקשות, תפלות

כמו אדום נעשים שהעינים דהיינו  מיין' עינים

עיש"ב  זה פסוק  על אור  בתורה הבעה"ת  .ãשביאר 

נעשים  כאש , ובוערים באלקות  מתבוננים וכאשר 

ידי על אש , שלהבת  בחי' והוא יין  כמו  העינים

_________________________

ב'ד. ע"ד (והם וכו', רבה ואהבה עולם דאהבת  המדרגות  ב' בתחילה ומבאר אור בתורה עינים חכלילי במאמר באורך  עי'

חכלילי  ענין וזהו בזה"ל: כתב ואח"כ וכו'), עלמין כל ובסובב עלמין כל בממלא ההתבוננות  שהוא כאן שנתבארו המדרגות

מעלת  בחינת והוא כו'. בשלהוביתא ליה דמוקדין אש רשפי תוקף מחמת  הוא העינים שאודם העינים, אדמומית פירוש עינים,

את  לעורר נפשו את ליגע החול ימות כל צריך  ולכן כו', בע "ש שטרח מי אך  ענג. לשבת וקראת  כו' תתענג אז השבת ומדרגת

יינה  - יין ומדרגת  מבחינת  בא כ"ז והנה בשבת. המתגלית  בתענוגים האהבה לבחינת יגיע  זה וע"י עולם, ואהבת רבה האהבה

מצות  וטעמי חכמה בחי' דהיינו היין, את  הטועם חיך בחי' שיתגלה לפי לי, לי אומר הטועם חיך כל 'חכלילי' וזהו תורה. של

בתענוגים  אהבה בחי' זהו הטועם חיך  (פי' המעלות רום עד לי' 'לי עילוי אחר בעילוי נתעלה כן וע"י העליון, תענוג בחי' שהם
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ונכנסים  ית "ש  באלקות וחושבים שמתבודדים

לוחות של המדרגה בחינת  והוא י"ה, לשלהבת

וראיית השתלשלות סדר סוד  שהוא ראשונות ,

דרגין , כל סוף  עד דרגין כל מריש  העולמות 

עת בכל חושבים לשמה תורה הלומדים והצדיקים

הם  בגשמיות  כשעוסקים וגם ב"ה, הוי"ה בשם

ולראות ב"ה, הוי"ה שם לראות עת בכל בוערים

'ולבן  היא השניה המדרגה ואח"כ  אלקות , הכל איך 

שמרגיש  הגדולה המנוחה שהוא מחלב' שינים

סדר  וכל אלקות, הכל איך  מתבונן כאשר הצדיק

דבחי ' אלקית בראייה הכל הוא ההשתלשלות 

למדרגה  להכנס  צריך התפלה בשעת ולכן  חכמה,

האריז"ל  כמ"ש מתפלל' אתה מי  'לפני  דהיינוäשל ,

מדרגת שהיא 'מי ' לפני  שהיא החכמה למדרגת 

הבינה.

 ñðëäì í"éááåùä éîéá  äáåùúä  úãåáò ø÷éò

 úáá  ìåèéáå úå÷÷åúùäì àéáîä áìä ú÷òöì

 úçà

ø÷éòäå עתה הנה כי  הדרכים, ב' לחבר  הוא

ימי שהם השובבי"ם לימי  אנו נכנסים

בכמה  לכוון  איך  דרך  סידר הרש "ש ורבינו תשובה,

לדבקות להכנס  דרך  והוא יחודים, של בחינות 

שעיקר  לדעת צריך אך  העולמות , ולתקן ויחודים

ואף  הלב, צעקת ידי על הוא והתשובה הדבקות

וגם  ביטול ממדרגת  נופל ח"ו  האדם כאשר

_________________________

שהם  ואה"ע  אה"ר הנ "ל אהבות  ב' בו שנכללו דהיינו פעמים, ב' לי לי אומר ואזי דחכמה, ע "ב שם בחי' שהוא בשבת המתגלה

הג  בחי' בשבת מתגלה וב"ן מ "ה יחוד וע"י ב"ן, מברר דמ "ה וב"ן, בתענוגים).מ"ה אהבה ע"ב שם בחי' והוא משניהם, בוה

ילעוס כשלא משא"כ לגוף, מזון יהיה שעי"ז  במעיו, מתעכל להיות המאכל את  הטוחנות  הם שינים כי פירוש  מחלב', שינים 'ולבן

דמלכא, אברין לרמ"ח מזון שיהיה כדי עד"מ וכך  ולשובע . למזון לו יהיה ולא כלל, עיכול לידי יבא לא בשיניו, המאכל ויטחון

כל  ולברר לפרר דהיינו ומפררות, הטוחנות שינים בבחי' להיות  צריך  הנפש , עם ממש  שיתאחד אליהם מרכבה נפשו שתהא

בלשון  ונקרא מעגלותיו, ולפלס  דרכיו כל לשקול דחושבנא ממארי ולהיות  בהן, ולפשפש  ולדקדק ומחשבותיו, ודבוריו מעשיו

ידחה  ופסולת זר תערובת המעורב והפסולת ולשובע, למזון יקבל שהטוב בנפש, עיכול בבחי' יהיה שעי"כ במעשיו, מדקדק  הגמ'

האמיתית  האהבה  היא כיצד שכלו במאזני ושוקל בלביה דמשער מאי לפום חד כל ויראה אהבה המדות  בירורי בענין וכן לחוץ.

שיהיה  זו למדרגה לבוא הנפש ביגיעת עצמו את  מייגע  להיות לאמתו, באמת [לנהורא] חשוכא אתהפכא בחי' היא וכיצד לה',

לדקדק שצריך מאליהם כל יבינו ה' למבקשי הידועים דרכים כמה בזה וכיוצא כו', דמיונות בלי לאמתו באמת  בלבו נקבע 

להיות  הולד את מגדל משל דרך על שהחלב כמו החלב, ומדרגת לבחי' יגיע  אח"כ אך  כו'. עצמו מייגע  ולהיות  כו' ולפשפש

וזהו  המוחין. בגדלות גדולים היותר אהוי"ר לו להיות כו' אהוי"ר מדותיו את מגדל תורה של החלב בחי' כך  נגדלים, אבריו

כולן  המדות בשינוי לגמרי אחר כאיש ונעשה לבו נהפך  להיות למהות  ממהות ונהפכין המדות  מרחיץ שהחלב כו', בחלב רוחצות

רום  עד עילוי אחר בעילוי המדות בבירורי ובהירות לבנונית  בחי' בהם שיהיה שינים' 'לבן להיות יומשך  ומזה לטובה. שוין

שינים  ולבן מיין עינים חכלילי וזה כו'. אליו יגיע מיד רק בשר, ויגיעת  הנפש יגיעת  ביגיעה שלא חושיית ראיה בבחי' המעלות ,

עכ"ל. המעלות, רום עד לי' 'לי חכלילי בחי' הכל נעשה וחלב יין ובחי' מחלב,

תלמידיו ה. ממנו שאלו אליעזר ר' נפטר כשהיה כי ארז"ל וז "ל: ברכות  חז"ל מאמרי בשער הוא וכן התפלה שער בריש  עי'

תפלת  שתתקבל גדול סוד הוא הזה הענין מתפללים, אתם מי לפני דעו מתפללים וכשאתם להם ואמר חיים, ארחות למדנו רבי

כמו  אימא מצד אפין בזעיר דגדלות  מוחין להמשיך  היא התפלה כוונת  הנה כי והוא בדבריו, שרמז  הכונה אל יתכוין אם האדם

תהיה  האדם וכוונת  מגמת  ושכל אבא, מצד גם אפין דזעיר מוחין ג"כ להמשיך  היא הכוונה שעיקר אליעזר ר' וא"ל ב"ה, שית'

תתפללו  ואתם 'מי', נקראת האימא כי פירוש  מתפללים, אתם מי' 'לפני דעו וז "ש עצמו, אבא מן שפע  ולהמשיך רחמים לבקש

עכ"ל. בזה, ליזהר המתפלל צריך ולכן מי, הנקרא אימא מן לפנים יותר שהוא אבא אל
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ידי על מ"מ אצלו, חלש והכל השתוקקות ממדרגת 

להדבק  שרוצה הלב צעקת שהוא התשובה כח

ע"ד  אחת  בבת וביטול תשוקה בחי ' והוא בבורא,

עינייך  של הסוד ע"ד  והוא במאור , ואור  מול"מ

אחת, בבת  וביטול תשוקה ענין  והוא יונים,

ושותה  שאוכל בשעה וכן ומתפלל לומד  שכאשר 

להת צריך  הנה העולם, בעניני  בענין ועוסק בונן

שום  אין הרי  ואמנם דבר , בכל עולם של אלופו 

ואפי ' בעולם, דבר  שום להשלים כח ושום שלמות 

כמו עליהם ה' נועם ויהי לומר צריך גמור  הצדיק

כח  לו  יש  התשובה כח אך רבינו, במשה שהיה

והוא  לגמרי , האדם את ולזכך  הכל להפוך עצום

הכחות ב' ומחבר  בעולמות מתבונן כאשר

אי אך עצם, דבקות  בבחי ' כאחד ומנשה דאפרים

לבחי ' להכנס  צריך  קודם אלא לזה להגיע אפשר

על  בזוהר כמ"ש  הזה העולם מכל ולשכוח מנשה

שר' הנ"ל חי בזוהר שביאר  כפי יהודה ר ' מדרגת 

רק  כ"ע סובב של הסוד  בתחילה ידע לא יהודה

העולם  מכל לשכוח שהוא כ "ע ממלא של הדרך

הלב  צעקת ידי  על להכנס דרך  יש מ"מ אך וכו '.

כנ"ל. לתתא מעילא

ø÷éòäåבעת הן התבודדות  לעשות שצריך הוא

בעת והן התורה בעת והן התפלה

כי אחר, דבר עושה שאין בשעה וכ "ש האכילה,

תפלה  של הבחי ' הוא ההתבודדות  ענין באמת 

ובעיקר  עת, בכל בו  קשור  להיות  צריך  שהאדם

אמר  והבעש"ט ביחד , התבוננות עם תפלה

לכל  נקל דבר  שהוא סגולות  ג' שיש  הידוע במכתב

אהי"ה, דהוי"ה יחודים הג' כלל ענין והוא אדם,

היחודים, כלל שהם אדנ"י , הוי "ה אלהי "ם, הוי"ה

מדרגתו. כפי אדם לכל שייך  וזה

éàãåáå מסור העינים קדושת  בתחילה צריך 

האדם  של העינים כאשר ח"ו כי מרע,

לראות יוכל איך מהקלי ', ונשרפים בקדושה אינם

כאשר  אך הרוחניות . מדרגות  ולראות  העולמות 

יעזור  וה' הכל. להפוך  יכול בתשובה חוזר האדם

תשובה  הוא העיקר הנה אלו קדושים בימים

הוסיף  ועוד  כפשוטו , עוונות ותיקון הנפש  וחשבון 

העולמות, כל לתקן  יחודים סדר  ותיקן  הרש "ש לנו 

להכנס  שצריך  העיקר  אך תפלות , בדרך והוא

דרשתיך' ליבי  'בכל של בדרך התשובה לעבודת 

עי"ש ) ויגש  פרשת חכמה בדעה ולהכנס (כמשנ "ת  ,

ולמונחה  מיין , עינים חכלילי  בבחי ' הבינה של לאש

ב' ולחבר מחלב, שיניים לבן  שהוא דחכמה

ית"ש  באלקות להכלל במאור  אור  בסוד המדרגות

דמלכא. בגופא לאשתאבא

ìù  äáåùúäå  äãåáòä øîâ íä í"éááåùä éîé

íéøåôéëä íåé

 íéîéå הוא יו "כ  כי יו "כ , של העבודה גמר הם אלו

ולגמור  להמשיך  וצריך אחד , יום רק

ימי מתנה לנו  נתן וה' יו"כ, של התשובה

כי יו "כ , של והתשובה העבודה להשלים השובבי "ם

מנוחה, דברית הויו"ת  י' של התיקון  הוא ביו"כ

לעשות יום ובכל אלו  בימים התיקון להשלים וצריך 

ולחפש  הנפש  חשבון ולעשות  ית', לבורא תפלות

לחזור  אפשר ואי  שעושים, מה בכל הבורא את 

שו נכנסים כאשר רק להתבוננותבתשובה ושוב ב

כתר , בדרך  ושוב חכמה, בדרך  ושוב בינה, בדרך

כל  שתתקן  התפלה דרך רק אחרת  דרך ואין

בשוב  יראו  בעין  שעין  עד  הגילגולים, וכל העוונות

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת ציון  ה'

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' ליוסף יעקב בין  הויכוח הנה לנפשך ' חכמה

לפני אפרים אם ומנשה אפרים בענין 

שורש  באמת  כי אפרים, לפני מנשה או מנשה

הוא  חכמה לנפשך ' חכמה 'דעה הוא העבודה

הוא  לראשך' כתר 'והיא מנשה, הוא ונפש אפרים

צריך  מתפלל כאשר  דהנה כאחד , שניהם חיבור

העולם, מציאות  ולבטל עלמין  כל בממלא להתבונן

העולם, ממציאות  לשכוח מנשה, של המדרגה והוא



תשע"ז  ויחי פר' יז של"ס

ובבחי ' עלמין, כל סובב בדרך  היא השניה ומדרגה

ממציאות לשכוח שכחה שאינו אפרים, הוא זו

הכל  איך  העולם מציאות  בכל לראות  אלא העולם,

ואמנם  לטובה, מתהפך  הכל ואיך  ית ', הבורא הוא

יעקב  באמת  כי  מנשה, לפני אפרים את שם יעקב

כפי הוא ויוסף יסוד, בחי' ויוסף תפארת  בחי' הוא

להקדים  רצה לכן למעלה, ממטה העבודה סדר

ממעלה  בסדר הלך ויעקב אפרים, לפני מנשה

מנשה לפני  אפרים שהוא בפרשה למטה נשמ"ח (עי'

החליף זו) ולא ידיו את שיכל יעקב באמת אך  .

צריך  לפעמים כי  ומנשה, אפרים עמידת  לגמרי

יוסף  שהעמיד כמו  למעלה שממטה בדרך  ללכת

ידיו את  שיכל אבינו  יעקב אך ומנשה, אפרים את 

התשובה  דרך  שהוא למטה, דממעלה הדרך  לגלות

של  המדרגות ב' שמיחד  באופן  הלב, צעקת ידי על

אפרים  לבחי ' יורד ושוב כאחד , ומנשה אפרים

לתתא. מעילא מנשה ולבחי '

 åäæåכי הארץ', בקרב לרוב 'וידגו אותם שבירך

מנשה  כנגד האחד  דגים של בחינות ב' יש

והב' בים, המים זרם כנגד  ההולכים הדגים שהם

הזרם  עם ביחד  ההולכים הדגים שהם אפרים כנגד 

זו)בים בפרשה נשמ"ח לזכות(עי' הוא התכלית אך  ,

כאפרים  אלקים ישימך כמש"א כאחד , לשניהם

להכנס  וצריך ביחד, כשניהם דהיינו וכמנשה

הולכים  חוזר  ואור ישר שאור  באופן  הלב לצעקת

אפשר  ואז כאחד, והביטול התשוקה שהוא כאחד ,

שנפלו הבחי ' אפילו  אלא הנוגה, את  רק לא לתקן

שיש  הירח כמו  הם ישראל כלל כי הטמ', קלי' לג'

נפילה  בזמן מתערבבים ואז  נפילות, ויש  מיעוט לה

בחי ' אפי' עד  נוגה, מבחי' יותר נופלים ולפעמים

וצעקה  תשובה בכח אך  הטמ', קלי' ג' של

אלקות עצם בחי' עד  להכנס  יכולים הלב, מפנימיות 

הגמור . הסתר  אפילו הכל מטהר  שהוא

àéäå' החיבור סוד  הדגים סוד הוא לראשך' כתר

כי קדשך' שבת  'שמור המדרגות , דב'

בבת חוזר  ואור  ישר  אור  שהוא בת, ש ' הוא שבת

מתבונן  וכאשר  כאחד, והביטול והתשוקה אחת ,

הוא  אחת בבת והמנוחה התנועה בעולמות 

בכח  לזה ומגיעים אלקות , עצם של המדרגה

התשובה. סוד הוא השבת קדושת וכל התשובה,

ìëäå'וה אמיתית, תשובה ידי  על לזכות אפשר 

שבת ובכל השבת, לקדושת  שנזכה יעזור

בינה, בחי' שבת  ובליל הללו, המדרגות  כל מתגלים

במנחת שזוכים עד חכמה, בחי' שחרית ובשבת 

יעזור  וה' כאחד. המדרגות ב' לחבר  לכתר , שבת

עת בכל ולהתבונן  אמיתית לתשובה שנזכה

כמ"ש  חדשים אנשים עת  בכל ולהיות  באלקות ,

שהיא  תורה לגלות הוא אמת הצדיק דענין  הלקו"מ

הוא  העבודה עיקר  כי  שבת, שכולה תורה תשובה,

ביחוד  עת בכל והתבוננות  הגמור  התחדשות 

ציון  ה' בשוב יראו בעין  שעין  יעזור  וה' העליון,

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת
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חדתין  נשמתין
תשע"ז יחי ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

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

 äùøôä éðéðò

 úåøáâúä úòá  äéìà  íéëåæù úåîéìùä

äøúñääå êùåçä  íå÷îá é" äãåáòá

 éçéå [à.íéøöî õøàá á÷òéדברי הביא

זי "ע  מלובלין  הכהן צדוק  ר' הרה"ק

א) אות  צדיק בארץ (פרי שדייקא כך על שמעורר  ,

עצבות של מקום שהוא בזוה"ק  שאי ' – מצרים

אבינו יעקב קיבל דייקא שם – חושך  של ומקום

'לא  ליהודה שבירך שבברכתו  הגאולה, נבואת

נכללת וגו'' שילה יבא כי עד וגו ' מיהודה שבט יסור 

כמובא  הגאולה וימות  צדקינו משיח על הנבואה

אבות ומעשי  התורה, ובמפרשי  במדרשים בחז"ל

לבנים שירידתסימן הפרשה בריש  הרמב"ן (וכמש"כ

האחרונה, הגלות על לרמז היתה למצרים יעאע"ה

עי"ש נבוכדנצר שבחלום  רביעית דחיה ענין ),áשהיא

את יעאע"ה תיקן  דייקא במצרים ששם בזה ומבאר 

בו, התלויים בנ"י  נשמות כל ואת  חייו , ימי  כל

גידול  צער  לסבול אע"ה יעקב עבודת  שעיקר  והיינו

הקדושה  ולהשריש  הקורה בעובי  ולהכנס  בנים

יכוה יעקב בשם אשר  עולם, ויחי לדורות (וכדכתיב

הנמוכה) דרגה על שמרמז וגו' מצרים בארץ וזה יעקב ,

שדייקא  מצרים, בארץ שהיה שנה בי"ז דייקא היה

כוונת שלימות  נשלם שיהא יעקאע"ה פעל שם

גם  שיזכו בישראל הפחותים לנפשות  גם הבריאה

עולם. ולחיי  המשיח ולימות  לגאולה הם

íéðå÷éúá é" ùä ìöà úîìòðäå äîåúñä äâäðä

 úòá úå÷æçúäá à÷ééã íéìòôðä íéàøåðä

äãéøéä  íå÷îå

äæáå [á שפרשה מה שם מלובלין  הר"צ מבאר 

היא  הש"י שהנהגת ללמד  סתומה זו 

האד  מהשגת  למעלה הנהגה סתומה שישנה ם,

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

גלותינו ב. הוא למצרים יעקב רדת כי יד) מג (לעיל הזכרתי כבר שנה עשרה שבע  מצרים בארץ יעקב ויחי שם, הרמב"ן ז"ל

ירד  ויעקב אחיהם, יוסף  במכירת שם רדתם סבבו עצמם הם יעקב בני כי הרשעה, רומי ז) ז (דניאל הרביעית החיה ביד היום

הרעב  ככלות משם לעלות סבורים והיו לו, וכבן יוסף את  אוהב פרעה כי לו, אוהב בבית  בנו עם להנצל וחשב הרעב, מפני שם

לא  והנה כנען בארץ הרעב כבד כי לעבדיך  אשר לצאן מרעה אין כי באנו בארץ לגור ד) מז  (לעיל שאמרו כמו כנען, מארץ

רומי  עם אנחנו וכן כבד. אבל עמו ועשו העלוהו, ושריו פרעה וזקני עצמותיו, ועלו שם ומת הגלות, עליהם ארך אבל עלו,

ומפני  לעזרה, אליהם ברח שני לבית  האחרון המלך ואגריפס הרומיים עם ברית כרתו כי בידם, ביאתינו הסיבונו אחינו - ואדום

עצמותינו  יבשו אומרים כמתים בו ואנחנו הגליות  כשאר קצו נודע  לא מאד, עלינו ארך  והגלות  ירושלים, אנשי נלכדו הרעב

ונחיה  יקימנו ה', בנקמת נראה ואנחנו כבודנו בראותם כבד אבל להם ויהיה לה', מנחה העמים מכל אותנו ויעלו לנו, נגזרנו

לפניו:



תשע"ז  ויחי פרשת דא"ח יט ליקוטי 

השפלות ע"י  "שדייקא הש"י אצל ונעלמת סתומה

להתברר  בתכלית הקדושה יתעלה והירידה

ממנו ידח לבלתי  מחשבות  וחשב כמש "נ בשלימות

וכן  חשוכא", מגו דאפיק אלא נהורא לית  כי נדח,

התפשטות שעיקר  בבל גלות  לגבי  אשכחן

נתגלה  שם ודייקא בבבל, דייקא היתה תושבע"פ 

בישבם  להם נתגלה שלא מה התורה רזי להם

נתייחס  ושם כנה"ג, אנשי  היו  ושם בארה"ק ,

ענין  וזהו  התושבע"פ, עיקר שהוא בבלי התלמוד

שיושלם  הזה הענין  באמת "כי  סתומה, דהפרשה

בארץ, ולא במצרים דייקא בקדושתו יעקב

קדושות נפשות הכנס"י כלל לעולם ויגיע ושיתגלה

בארץ, ולא בחו "ל דייקא התורה לקבלת  מוכנים

ענינים  הם הזה, במקום ג"כ  הבריאה גמר ושיהיה

ואמרו להבינם, האדם משכל ונעלמים סתומים

תו"כ ) ריוח (ריש ליתן משמשות  הפסקות היו  מה

הענין  ומאשר  לפרשה, פרשה בין  להתבונן  למשה

לזאת להתבונן  האדם בשכל שאין  מאד עמוק הזה

ימס  שלא הזה בענין לנו  מרמז ועכ "פ סתומה, היא

דור  ובכל דמשיחא בעקבתא אנחנו  מאשר לבבנו 

רואים  כי להגאולה, נזכה ואיך מתקטנים הנפשות

בגלות ודייקא בגלותם לאבותינו  שקרה מה אנחנו 

ושמעתי הש"י, רצון כן כי  הקדושות , לכל הגיעו

שהנפשות שאף  זצ"ל מפרשיסחא הרה"ק  בשם

בכל  נטהר  שבבל הנקודה מ"מ דור, בכל מתקטנים

זי"ע. ר "צ הרה"ק עכד"ק  יותר" ודור  דור 

äæ ïéðòá  íéøåàéáä ãçà

 åðééäå [â לימוד אותנו מלמד אע"ה שיעקב

דייקא  פעמים שהרבה גדול, וחיזוק 

עצבות  של ובמקום ושברון  ירידה של (כיעקב בזמן 

העצבות ומקום הארץ ערות מקום למצרים שירד אע"ה

בעבודה"יכנ "ל ) ומתחזקים מתגברים אם שם דייקא

וכמו טובה, היותר בצורה ולהשיג לגמור אפשר

ביותר  והמובחרות  הטובות ששנותיו  אע"ה יעקב

בארץ  בעבודה"י והתגבר כשהתחזק היו חייו משני

משיח  על הנבואה השיג שם ודייקא דייקא, מצרים

שיזכו בו  התלויות  בנ"י  נשמות  כל תיקון שם וגמר 

שבמקום  בזה מהביאורים ואחד  כנ"ל, לגאולה כולם

עתה  לפעול שא"א הסט"א סוברת וקטנות אח' של

כזה  בזמן חוששת ואינה גדולים, ותיקונים דברים

האדם  כשמתגבר דייקא ואז ולהפריע, לקטרג

באופן  הדברים לפעול יכול בעבודה"י ומתחזק 

הסט"א. והפרעות  קטרוגים ללא טוב היותר

òåðîì ––––  úåðè÷ä ïîæáù éùå÷äå ïåéñðä ø÷éò

äìéôúá úå÷æçúää

óéñåäå [ãהקושי שעיקר  זה בענין לבאר 

ההסתרה  בזמן  שישנו  והנסיון 

כנ "ל )והדין מצרים שההסתרה (מקום מחמת הוא

ובעבודה"י בתפילה מלהתחזק האדם את  מחלישה

ויאוש  עצבות לבחי ' האדם את  ההסתרה ומכניסה

ביותר וכו ' מסוגל זה זמן  כנ"ל הרי מאידך אך ,

יחוש  ולא בעבודה"י ויתגבר יתאמץ שאם

ובמקום  בזמן דייקא הרי  והחושך, לההסתרה

באופן  הכל ולגמור  ולזכות  לפעול אפשר  ההסתרה

שאת , ביתר  הסט"א הטוב שאין הנ "ל  הטעם (מחמת 

שאין  שסבורה קטנות  בעת  כ "כ  לאדם ומפריע מקטרג

אז) לפעול האדם הגמ'יכול  דברי  את לזה והסמיך ,

י) דף לחזקי '(ברכות  ונתנבא הנביא ישעי' שבא

שלא  על מיתה עליו נגזרה כי  לביתו שיצוה המלך

מבית מקובלני 'כך המלך  חזקי ' ואמר  אשה, נשא

אדם  של צוארו  על מונחת חדה חרב אפי' אבא אבי 

שהיתה  שהכוונה ואי ' הרחמים', מן  עצמו ימנע אל

עשה  כן  ואמנם זקינו , ע"ה המלך  מדוד  קבלה בידו 

המיתה  גזירת וביטל לבו  מקירות  בתפילה והתחזק 

חייו  ימי על שנה ט"ו  לו שם ונוספו בנביא (כמש"כ

ה) לח, שהיתה ישעי' כיון  להקשות יש  לכאו' והנה ,

ימנע  ולא יתייאש  שלא אביו אבי מבית בידו  קבלה

לא  מדוע א"כ שהוא, מצב בכל הרחמים מן עצמו 

בנים  ממנו יצאו  שלא רחמים בבקשת ג"כ התחזק

אשה)רשעים נשא שלא טעמו היה אלא (שזה ,

קשה, הגזירה היתה הבנים שבענין  שכיון הביאור

שאין  עד  בלב יאוש  בחי' מכניסה קשה גזירה הרי



לנפשך  חכמה דעה כ 

לשנות בתפילה לפעול שאפשר האמת  מרגישים

גזירה  היתה לא המיתה גזירת משא"כ הגזירה.

התאמץ  ואז יאוש , בו  הכניסה ולא כ"כ  קשה

וביטלה בתפילה בתפילה מתחזק היה שאם (ואה"נ

הרשעים) הבנים גזירת אף לבטל  יכול  .היה

 ïåîìñ âã éøçà íé÷éãö åøãéäù øåãéää

åàéáä [ ä, פיש געפילטע דגים, מיני  שני לפניו

הדבר  לקשר  שיש אמר סלמון, ודג

ומנשה  לאפרים אע"ה יעקב בברכת השבוע לפר '

וביאר  הארץ', בקרב לרוב 'וידגו לדגים, שהמשילם

מיני לב' נמשלו ומנשה שאפרים פנימיות  ע"פ

ובנו ושמש  המאור  שהרה"ק אי ' דהנה הנ"ל, דגים

'לאקס' דג אחר  הידרו  זי "ע מניישטאט יוד הגיטער 

שלדבשב"ק  עמ' במרום' 'אדיר עי' הסלמון, דג  )â (הוא

ושמש המאור כתב עמ"ס וכבר  מלוקטים (מאמרים

זה חולין) דג מעלת דג ãבגודל שמעלת לומר ויש ,

הזרם  נגד  הוא ששוחה הוא טוב äהנ"ל סימן והוי ,

כל  על להתגבר בכוחם שיש בנ"י  על המרמז 

ולש  הזמן הגשמינסיונות  העולם זרמי כל נגד  חות 

והוא  אחד  מצד העולם שכל העברי, אברהם (בבחי'

אחר) .מעבר

'á –––– øæåç øåàå øùé øåà –––– äùðîå  íéøôà

ì"ðä  íéâã éðéî

øàéáå [å'מנשה' בבחי' הוא הסלמון שדג

את אלקים נשני 'כי  ע"ש כן הנקרא

לקו "מ [עיין  וגו '', אבי בית כל ואת  עמלי (קמא כל

צז) היחוס סי' מעלת  שכחת דהיינו  שמבאר

לעבודה"י זאת  השחיה å כשמפריע בבחי' והיינו ,[

_________________________

ועוד ג . מניישטאט  איד הגוטעד ובנו ושמש  מאוד בעל שהרה"ק  מה להבין יש  ובזה שם, וז"ל זה, להידור אחר טעם כתב שם

שעל  לרמז ברכות  מאה ק' הפרנסה שם סא"ל ק ' סא"ל אתוון לאק "ס כי שבת לכבוד לאקס הנקרא דג מין אחר הידרו צדיקים

ע"כ. בדכות. מאה סא"ל שם תשפיע  הלאק "ס' ידי

שהוא ד . מפני והוא הדגים, שארי על יותר סנפיר לו ויש לאקוס, במדינתינו הנקרא דג מין בנמצא יש הלצה, ובדרך  שם, זל"ק

משום  בתורה מיותר סנפיר שנכתב מפני לו, שיש  בהסנפיר נרמז כן ועל בתורה. גדול שורש  לו יש  ובודאי הדגים, ממיני מובחר

עכל"ק . תורה. יגדיל

קיב),ה. פ' ח"א שטרן (להגרי"מ  הידיעות  באוצר מש"כ כאן אדםנביא אם גם  לשורש, חזרה היא מה  נלמד הסלמון, מדג 
מחצבתו  לכור לחזור  עליו חלילה , בדרכו בנהרות טעה נולד ק"ג לכ-10 מגיע  שמשקלו אילתית -לקס ) גם (הנקרא דג אותו ,

שממנו  נהר לאותו הביתה" "חוזר כן ואחרי מספר, שנים שם ושוהה הגדול, לים שוחה מכן ולאחר כשנה, שם ושוהה מתוקים,

בדיוק שנים כמה לאחר לחזור ויודע ק"מ , 69 של כמרחק שוחה אחד וביום ק"מ , כ-2400 הוולדו ממקום מתרחק דג אותו יצא.

חוזר לאות  זה דג ראו שנים כמה ולאחר כפתורים, עליהם והדביקו כאלה, צעירים דגים סוג תפסו כבר החוקרים נולד. בו נהר ו

עצמו  מרפה אינו הזרם, כנגד שוחה כשהדג מכשולים, על להתגבר העצומה התכונה את  רואים אנו הדג מחיי שנולד. נהר לאותו

לנהרות  ומגיעים למקום ממקום שעוברים בזמן דגים יש  ולפעמים דרכו, להמשיך  עצומים, בכוחות  ממשיך  אלא חזרה, לחזור

ולהמשיך  להתגבר הוא מהותם כל אלא כלום, יאכלו לא זה ובזמן מספר, שבועות  במשך  אותו, לעבור כדי לשחות יכולים  זורמים,

ע"כ. מחיר. בכל

התפלה,ו. קודם היא האחת מניעות , שני שיש  אלא בתפלתו, למשול זו, למדרגה לבוא יכול מישראל אחד וכל שם, רביז "ל זל"ק

ממשלה  שיהיה אפשר אי זה ומחמת  הבורא בעבודת ויגע  עמל שהוא מחמת  או גדול, מיוחס שהוא בגדלות , להתפלל שעומד הינו

בעולם יחיד והוא נברא, היום כאלו לו נדמה ויהיה זאת, כל לשכוח צריך רק ושכחה לתפלתו נשיון לשון מנשה, בחינת וזהו
הבורא . בעבודת שעמל עמלי", כל "ואת היחוס, זה  אבי", בית כל את אלקים נשני "כי מ"א) השנית,(בראשית והמניעה

המחשבות  ומחמת  בתפלתו, זרות מחשבות לו נופלים במזיד, שהרהר או במזיד, הראשונים עוונות מחמת  כי התפלה בתוך היא

זה  ידי ועל התפלה, של קדושות  מחשבות  ידי על זרות המחשבות  לשבר צריך כן על בתפלתו למשול אפשר אי כן גם זרות



תשע"ז  ויחי פרשת דא"ח כא ליקוטי 

הענינים  כל את ששוכח הזרם נגד  הסלמון  דג של

חוזר ', 'אור בחי ' וזה בעבודה"י, בעדו  המפריעים

למעלה ממטה העולה הבינה אש  בינה בחי ' (היינו

החכמה) בחי' כנגד  בכללותו יוסה"צ דהלא ,דחכמה,

דגים  מיני בשאר  נרמזת היא אפרים ודרגת

ישר' 'אור בחי' על המרמז  הזרם, עם בים השוחים

שאפרים  [וכדאי' למטה ממעלה היורד  החכמה אור 

התורה  אור  שבחי' יעקאע"ה אצל תורה לומד  היה

למטה]. ממעלה ישר  אור  הוא

äæ ïéðòá è" ùòáäå ì"æéøàäã íéøåàéá 'á

úîàáå [æ ביאורים הרבה בספה"ק  אשכחן

ומנשה, דאפרים הפנימי בענין 

הק ', והבעש"ט דהאריז"ל ביאורים ב' והזכיר

כט)דמהאריז "ל סו"ס ויצא פר' דענין (שעה"פ אי '

לספד"צ בביאורו  ובגר "א היסוד , בבחי ' (דףאפרים

ע"ד ) מלכות .ו בבחי' הוא מנשה דענין (ומרומז אי '

הנהגת בניהול  ליוסה"צ מסייע היה שמנשה בהא ג "כ 

מצרים) אי 'מלכות הבעש "ט ומרבינו  (דגמ"א .

וגו') אילה נפתלי עה"פ אור בפרשתן בבחי ' שאפרים

ומנשה  החכמה, אור בחי' שהוא י ', בחי' הנקודה,

הקו בבחי' הבינה æ הוא דספי ' ההתפשטות  בחי' –

יסוד  הרי דבחיצוניות להדדי, הביאורים ב' [ושייכי

ובינה חכמה בבחי ' הם המשפיע ומלכות (דיסוד

לבינה) המשפיעה החכמה בבחי' הוא ],למלכות 

הנ"ל  מורנו  לביאור  ג"כ  שייכי  הנ"ל וביאורים

ישר אור בבחי' הם ומנשה ואור (אפרים)דאפרים

בבחי '(מנשה)חוזר  שהם ויסוד  דחכמה וכידוע ,

הבינה  לעומת  ישר, לאור נחשבים המשפיעים,

חוזר . אור שבחי ' – המקבלים ומלכות

íå÷îá –––– ö"äñåéå ä" òà á÷òé  úúâåìô øåàéá

íéøôàå äùðî úãéîò

øàéáå [çליו אע"ה יעקב שבין סף הפלוגתא

בימין  מנשה להשים האם הצדיק

יוסה"צ) בימין(דעת אפרים אע"ה)או  יעקב ,(דעת

נפגשים  הצדיק  ויוסף  אע"ה כשיעקב שהנה

מרכבה  שהוא יעקאע"ה הרי  יחד, ומתאחדים

התורה"ק )להתפארת  אור בדרך (בחי' הולך  ,

ישר  אור  – לאפרים מעדיף וע"כ למטה, דמלמעלה

להיסוד  המרכבה שהוא ויוסה"צ (בחי'דממעלמ"ט,

הקדושה) למעלה עבודת  דמלמטה בדרך הולך ,

מרע, סור ידי  על זוכים הקדושה דרגת שעיקר 

שהיסוד  דאף והיינו דערכין , ענין  מהתו"ח [וכידוע

דמלמעלמ"ט, דאו "י בדרך  הולך  המלכות  לעומת

בדרך  היסוד הולך התפארת לעומת הרי

שניהם  והיסוד  דהתפארת ג"כ  וכידוע דממטלמ"ע,

והיסוד  לימין  נוטה התפארת אך  האמצע, בקו

לשמאל].

íéìáå÷îá íéàáåîä  íåöîö éðéî 'á

øùé÷å [è למה ומנשה דאפרים הנ"ל ענין

דרכי מיני  ב' במקובלים דאשכחן

שבכתבי העולמות, השתלשלות  בסדר  צמצום

סרוג משה)מהר "י  ויקהל  המלך, שאחר (שבעמק אי'

_________________________

פרוש  עניי" בארץ אלקים הפרני "כי (שם) שכתוב כמו אפרים בחינת  וזהו כזכויות לו נעשין זרות , המחשבות דהיינו הזדונות ,

אלו, בחינות  בשתי וכשמתפלל כזכיות , לו נעשין קדושות המחשבות  ידי ועל ויבש, חרב דהינו מקודם, בעניות  שהיה הדבר כי

מלכות, נקראת  והיראה ביראה כן גם מתפלל נמצא ה'", יראת  ענוה "עקב ושפלות ענוה לידי בא ובודאי הנ"ל, ואפרים מנשה

ויש  מלכות, בחינת  לה יש שהתפלה נמצא וכו', מלכות ' של מוראה 'אלמלא פ"ג) (אבות לברכה זכרונם חכמינו שאמרו כמו

עכל"ק . וכו' הבורא רצון ונתמלא יתברך, השם של תענוג וזה ממשלה בחינת כזו להתפלה

כי ז. והוא י"ח ) קי"ט (תהלים מתורתך נפלאות  ואביטה עיני גל שפר אמרי להבין מתורתו נפלאות יראנו ה שם, הדגמ"א זל"ק

בדרך  והוא הנקודה בסוד הוא ואפרים הקו סוד הוא ומנשה ואפרים מנשה בסוד כולה התורה כל סוד כי הק'] [הבעש "ט  לי אמר

עכל"ק . אמן. הקדושה בתורתו עיני יאיר וה משמאל והנקודה מימין הוא שהקו לי וכמדומה נקודה וסוד פשוט קו סוד .| כזה ציור
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עולמות מזה ונהיה י ', אות נשאר  הצמצום

שמזכיר העליונים ואבי"ע א"ק  עולמות  (שמעל

בע"ח) עולם המהרח"ו שהוא השעשועים עולם והם, ,

הנ "ל )המלבוש  העליונים דעולמות הכתר בחי' ,(והוא

קדמון  העליונים אויר דעולמות החכמה בבחי' (והוא

סתימאההנ "ל ) קדמון  אדם בינה , בבחי' והוא – (אק"ס

הנ "ל ) העליונים המלך דעולמות העמק מזכיר [ואין  .

מהרח"ו שמזכירם כפי  הפנוי  חלל של הלשונות

ואילו הנ"ל]. י' אות שם שנשאר  כותב אלא דלהלן ,

הנ"ל  עולמות  שאחרי  בהצמצום שמיירי מהרח"ו

ושל  האור סילוק של לשונות  הצמצום על מדגיש

שנשאר  י ' דאות ענין  מהרח"ו מזכיר  ואין פנוי , חלל

המובא  בכת"י  שאי ' [אלא והסילוק, הצמצום אחרי

האור  סילוק  אחרי  שנשאר  ע"א י"א דף  בע"ח

שהסילוק  שערים במבוא משמע וכן מהאור, רשימו

הבלי אור בחי' שהוא החסד לאור  היינו  דהאור

הגבול, אור בבחי ' שהוא הדין אור ונשאר גבול

ואכמ"ל]. הנ"ל, הרשימו בחי' בעצמו שזהו 

 ãîìîä ––––  äðéáä êøã 'éçáá å"çøäîã íåöîö

 æ" äåò éðéðò  ìë  úçëù ìò

øàéáå [ é'ב בבחי' הם והמהרח"ו  המלך  דהעמק 

עצמה דר  שבקבלה והבינה החכמה כי

שביוסה"צ) הדרכים ב' שהם ומנשה אפרים בחי' ,(כמו

מדגיש  החכמה אור שבבחי' סרוג דמהר"י והיינו

שהיו"ד  הצמצום, אחרי  שנשאר  היו "ד  ענין  את 

ומצמצמת שכוללת אור  של נקודה בבחי' הוא

בגבול, גבול הבלי  אור  בבחי' האור , את בתוכה

צמצום  בבחי ' הוא סרוג דמהר "י  שהצמצום והיינו

של  צמצום בבחי ' ולא נקודה, בתוך  האור  כל של

אור  של נקודה שתופסים דהחכמה דרך  וזהו  סילוק ,

צמצום  זה ולעומת  האור, בכל תופסים ידה ועל

שהוא  הבינה, דרך  של בצמצום מיירי דמהרח"ו 

האור סילוק  של לב'(כביכול )צמצום דבעינן והיינו 

שצמצום  בעבודה"י , הנ"ל הצמצומים מיני

למעלה  ממטה העליה לעניין  מהני  המהרח"ו

הענינים  מעצמו ויסלק  האדם שישכח בעבודה"י ,

בעל  וכמש"כ  ומעבודה"י, מדבקות לו  המפריעים

זי"ע מט)התניא ללמוד (פ' לאדם שיש  בארוכה

כביכול  סילק  שהש"י שכמו הש "י , בדרכי וללכת 

שיוכל  כדי  העולמות, לברוא כדי האור  וצמצם

על  כן הרי הש"י, בו  שבחר האדם את לברוא

מכל  לגמרי ולשכוח עצמו  ולסלק כן לעשות  האדם

בהש "י להדבק  אותו המפריעים וזהוçהענינים ,

השכחה  עבודת  – מנשה דרך עבודת  בבחי '

דקדושה. החושך שבבחי ' עבודה בבחי' דקדושה,

_________________________

והנה ח. שם, התניא בעל הרב עוה"ז זל"ק שנברא עד העולמות  בהשתלשלות  ב"ה א"ס אור וההעלם ההסתר בחי' פרטי כי אף 

כלליים. עצומים צמצומים מיני שלשה הם כלל דרך אך  החיים: מעץ לטועמים כידוע  שונים ממינים ומינים מספר עצמו הגשמי

אלהות  הוא האצילו' עולם כי בי"ע. עולמות שלשה והם פרטיים. רבבות  רבוא יש  כלל ובכל כלליים. עולמות  מיני לשלשה

משיגים  והם בהם המתלבשים חב"ד בבחי' לה' עבודתם אשר עליונים ומלאכים נשמות שהן הבריא' עולם לברוא וכדי ממש .

בבחי' הוא עדיין הבריא' בעולם המתלבש  מזער מעט  אור כי ליצירה. מבריאה וכן כנ "ל. עצום צמצום תחלה היה מהם ומקבלים

שלשה  ביאור במ "א [וכמ"ש לעשיה מיצירה וכן והעלם צמצום ע"י אלא בו להתלבש אפשר ואי היצירה. עולם לגבי א"ס

ולהיות  לס"א ולאכפייא החומרי האדם גוף  לברוא כדי הוא הצמצומים כל ותכלית הדל] שכלינו אל לקרב באריכות אלו צמצומים

כי  באריכות. כנ"ל לבדו לה' כולן הגוף  כחות וכל ולבושיה והחיונית האלהית  נפשו את האדם בהעלות החושך מן האור יתרון

הגדול  אורו את משל דרך  אחד לצד וסילק הניח  כביכול שהקב"ה כמו לפנים הפנים כמים והנה העולמות. השתלשלות  תכלית  זה

הבשר. דוחקת  אהבה כי לה'. להעלותו התחתון האדם אהבת בשביל והכל שונים. צמצומים מיני בג' והסתירו וגנזו תכלית הבלתי

בו  לדבקה בשביל הכל ולהפקיר בשר ועד מנפש  לו אשר כל ולעזוב להניח  ג"כ לאדם ראוי כי קץ לאין כפליים בכפלי עאכ"ו

טעם  טוב יובן ובזה ובנים. אשה ולא ממון ולא נפש  ולא גוף  לא ומבחוץ מבית מונע  שום יהיה ולא וחפיצה חשיקה בדביקה ית '

הרשב"א  כמ"ש שמע קריאת עם כלל שייכות להם אין דלכאורה כו' לפניה שתים ק "ש  ברכות  שתקנו חכמים לתקנת  ודעת



תשע"ז  ויחי פרשת דא"ח כג ליקוטי 

äîëçä êøãá íåöîö –––– âåøñ é"øäîã íåöîö

ìëá íé÷áãð  äãé  ìòù øåàä úãå÷ð úàéöî ––––

 øåàä

åìéàå [ àé על מרמז  סרוג דמהר"י צמצום

שהיא  החכמה, בדרך  עבודה"י 

האור  נקודת  שמוצא והיינו  האור , דרך  בבחי '

האור כל מצומצם גבולשבתוכה בלי אור (בבחי'

עולה בגבול ) האור בנקודת  הדבקות  ידי ועל

במאור דאפרים,(כביכול )להתדבק  דרך  בבחי' וזה ,

סילוק  בדרך שלא הצמצום בבחי' כנ"ל שהוא

מענין  זה ענין נראה שבמיוחד אח"כ [והוסיף

מהר "י בכתבי  המובא המלבוש  ועליית דקיפול

להדיא  מבואר ושם צמצום, מין  ג"כ  שהוא סרוג,

קיפול  אחר  אף  שהלא סילוק , בדרך  צמצום שאי"ז

הוא  אלא המלבוש, דחצי  האור נשאר  המלבוש 

האור  במיעוט התפיסה שע"י מיעוט, בדרך צמצום

אח"כ  והשלים האור, בכל עי"ז יתפוס  שנשאר

סרוג  דמהר"י דבצמצום י"ל עפ"ז  דבאמת הענין ,

דהסילוק  והיינו  ומיעוט, סילוק יחד, שניהם נכללו

וא"כ  המיעוט, בבחי' שהוא היו "ד  שיתגלה כדי הוא

והיינו כאחד . ובינה חכמה הכולל הכתר בבחי' הוי

כתר מדרגת  מדרגות , ג' דעמק(צמצו שהם הא' ם

החכמההמלך ) המלבוש )מדרגת  ועליית  ,(קיפול

הבינה בע"ח)ומדרגת המובא הראשון ].(צמצום

'ø  äàøù  íéìîâä éðù  íò ÷"äåæáù äùòîä

' åëå äãåäé

 àéø÷ä [ áé בזוה"ק המובא המעשה כל וסיפר 

ע"א)בפרשתינו ריז מהמראה (דף 

הזוה"ק  וז"ל יהודה, ר' שראה מפי'הק ' (מתורגם,

של הסולם) פתחה על יהודה ר ' ישב אחד  יום ,

מעל  מסלקים שהיו  גמלים שני וראה טבריה,

המשא  נפל יקרים, צמר בגדי של חבילה כתפיהם

שהבגדים  וטרם צפורים, ובאו  הצמר , בגדי  של

כמה  באו  זה אחר הצפרים. נבקעו  אליהם הגיעו

ושכנו שנבקעו , הצפרים על הולכים והיו  צפרים,

היו ולא אליהם, צווחים והיו  נבקעו. ולא הסלע על

שעל  העטרה אחד , קול שמעו מהם, נפרשים

שהיה  בעוד בחוץ. ואדונה בחושך , שורה העטרות 

בצפרים, הסתכל אחד איש  עבר  יושב יהודה ר'

על  העיט וירד ' שכתוב, מה זה קיים לא אמר

הרי יהודה, ר ' לו  אמר  אברם, אותם וישב הפגרים

ראשו, את  ההוא איש החזיר נפרשו , ולא עשיתי

וטרם  אדונו , של ראשו שער  זה מרט טרם ואמר ,

הוא  למה יהודה ר' הבין ולא בגבירה. גבחת  עשה

ולא  בו, והפציר  מילין, שלשה אחריו  רץ מתכוין,

יהודה. ר' של דעתו חלשה לו, אמר

 é"áùø  úìòîá äãåäé 'ø äàøù '÷ä  äàøîä

êéùîîå [âé אחד יום המעשה, בהמשך  הזוה"ק 

וראה  אילן, תחת יהודה ר ' ישן 

שמעון  ורבי  כנפים, ארבע שמתתקנים בחלומו

ספרי מכל הניח ולא עמו , תורה וספר  עליהם, עולה

עמו, אותם העלם שלא ואגדתא, עליונים סודות 

העין  מן  שמתכסים וראה לרקיע, אותם והעלה

משמת ודאי  אמר, הקיץ, כאשר יותר. נגלים ואינם

לדור , ווי הארץ, מן החכמה נסתלקה שמעון  ר'

סומכים  והיו בה, נאחזים שהיו הטוב אבן שאותו

ר' לפני בא מהם. נאבדה ותחונים, עליונים עליה

ראשו, על ידיו את אבא ר' העלה לו , וסיפר  אבא,

יום, כל טוב מן בו  שטוחנים רחים ואמר , ובכה.

ולוקטים  מן , המכונה התורה סודות גילוי דהיינו

ועתה  חמרים, עשרה אסף הממעיט כמ"ש אותו ,

בעולם, ממנו  נשאר  ולא והמן , הרחים נסתלקו

_________________________

בשני  כו' לבבך  בכל לקיים ק "ש  שעיקר משום אלא דווקא. לפניה אותן תקנו ולמה ק "ש  ברכות  אותן קראו ולמה פוסקי'. ושאר

כמשארז"ל  בטבעו. בהן קשורה אדם של שלבבו וילדיה. האשה הן ולבבך  ה'. מאהבת מונע כל נגד לעמוד דהיינו כו' יצריך 

וכו'. ה'. אהבת  בשביל הכל להפקיר ומזוני חיי כמשמעו ומאדך ונפשך  בנים. אלו ויעמוד צוה הוא אשה זו ויהי אמר הוא ע "פ

עכל"ק .
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מלא מ  שמה ותן אחת צנצנת קח שכתוב, מה לבד

לא  בגלוי  למשמרת , ה' לפני אותו והנח מן  העומר 

בצנעה, להניחו שפירושו  למשמרת , אלא כתוב,

לחש  אותם. יודע ומי  סודות  לגלות יוכל מי  ועתה

שראית ההוא איש ודאי לו ואמר בלחש, יהודה לר'

שתדע  כדי הסודות  לך לגלות רצה ולא אליהו, היה

הדור , עליו  ויבכו בימיך , שהיה ר "ש, של מעלתו

ע"כ . עליו. בכיה לבכות  די  לו, אמר

 úåáùçîä ïå÷éúå  úàìòä ïéðòá íéëøãä 'á

 úåøæ

 àéø÷äå [ãéחי בזוהר  מקאמרנא הגה"ק מדברי 

הרבה עמודים)שהאריך (בחמשה

מביאורו חלק  רק  ונעתיק הק ', המעשה כל בביאור

הק '.

 úãå÷ðå של היקר המשא נפילת  שענין הביאור 

על  מרמז  הגמלים, מעל צמר הבגדי 

למקומות קדושות  ונשמות  קדושה ניצוצות  נפילת 

ב' שיש שם מבאר  ובזה להעלותן, שצריך הרע,

אור  בדברי מבואר והענין  וזל"ק , להעלותן, דרכים

כמות כלה אומרים ב"ש  טוב הריב"ש  מרן עינינו 

שידע ììë שהיא êøãá מסתתר יתברך  שכבודו 

ובזה  תנועה בכל עולם של ואלופו  מקום בכל

נתעלה  וממילא הרע, ונופל און , פועלי כל יתפרדו

ליחד  שידע וחסודה, נאה כלה אומרים וב"ה הטוב,

 èøô êøã ניצוצין כמה שנפלו  ושידע תנועה בכל

מלובש  תפלה בשעת  ובאין  הקליפות בעמקי

וצריך לתקנן זרות לפניäòðëä במחשבות אין עד

ואח"כ הרע äìãáä קונו, ולהסיר  להבדיל

הכלה  לקשט הקדושה ניצוצי  מתוכם ולהעלות 

נעשה ואז  מ"ד , ולהוריד  היחוד ä÷úîä למ"נ

כלה  שלהם, תיקון  עיקר  שזה א"ס , באור הנורא

כידוע, בראשים ביתה, ברושים וחסודה נאה

בשר  בקירוב יחוד  דהתפלה לידע וצריך 

קליפה  שהוא זרות מחשבות מכל בהתפשטות 

באור  דבוקה מחשבתו ויהיה הניצוץ, אל ולבוש

להמתקה, בא ובזה האותיות שבתוך א"ס  חיות 

הע עכל"ק. דרך בביאור אח"כ הניצו"ק(ומאריך לאת 

הכנעה  ע"י פרטית בדרך  הק ' המחשבות והעלאת

והמתקה) .הבדלה

 òöîàáå]זו ש "מדה בחריפות כותב דבריו 

ובעמי ובנשים באנשים נוהגת 

מחשבות ולתקן להעלות  ישראל המון ובכל הארץ

פנוי אתר דלית  שלימה באמונה להעלותן זרות

ישראל, לגדולי  אלא זה שאין שאומר ומי מניה

אמונה  מחסרי  והוא מקצר, הוא הש"י במציאות 

בשם  שם מאריך  עוד  עכל"ק . רוח", וגס טפש 

'שמע  דאמירת  האיסור בביאור הק ' הבעש"ט

שכאילו שסובר  אמונה, דחסרון  איסור  דהוי  שמע'

לכך  הש"י, מציאות היה לא זרות במחשבות 

ויקבל  יהרהר כיוון  לא אם אלא אותו, משתקין

יחזור  לא אבל ית ' דיחודו עליונה הארה במחשבתו 

כלל]. בדיבור

 ÷"äåæáù  äùòîä øåàéá

êéùîîå [åè מעשה את  עפ "ז לבאר  אח"כ 

יהודה  ר' כי  והענין  וז"ל, הזוה"ק 

לדחות מנהגו והיה רשב"י  מרבו  הדרך  זה שמע לא

כולו שזה בדעתו  היה כי להורגה רעה מחשבה כל

בלתי זרה המחשבה דחה ע"כ לבלבל, ובא רע

אחת פעם ואמר חזר כיון  שלא אירע אם וגם תיקון,

לא  כי  מר"ש  הדרך זה ולקבל לשמוע ר "י  זכה לא כי

שיבין  חזיון  השמים מן  לו  הראו כן על לו, גילה

הורג  וכאילו  הש "י  במציאות  מקצר  חלילה שהוא

וכו'. שלימה קומה

êøãáå, וזל"ק המעשה המשך  את מבאר זו

' éøôö åúàå יהודה לר' מחשבות  כמה ,'

עלייתן  עלייהו מטו  לא 'ועד דקליפה, צפרין ממוחין

אותם  דחה קדושתו ברוב יהודה ר ' כי  אתבקעו ',

ב"ע  כיהונתן ולא בקודש דרכו  כך כי  אותם והמית 

בנהר  נשרף  מיד עליו שפורחת ומחשבה עוף  כל

גבורה  משורש ישמשוניה אלפין אלף  אשר דינור 
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והעלה  הרע את  והסיר אותם טבל ושם דעתיק 

' אותם, והמית  בקע יהודה ור' הטוב, øúáìאת

 ïéøôö  äîë  åúà כמה השמים מן  לו שלחו  '

' נצוצין עם åãùåמחשבות  åäééìò  éìæà  ååäå

 äé ' ø ïåì àùåèøèá  äãåובקלעי בסלעים '

בקודש  כדרכו  גדולה מלחמה עמהם עשו אבנים

לא  כי מתבקעין' 'ולא זרות  מחשבות  ממנו  לגרש 

עשו השמים מן  כי  לבטלם ולהמיתם להרגם יכול

לידחות כך  לעשות  נכון שלא ויבין  שידע כך 

' שלימה, קומה úåìå÷á ולהרוג ïåì ïéçååö  äåäå'

ר' של כבודו  ומשום ממנו אותם לגרש גדול ובכח

' לנוכח אמר  לא ïéùøôúî יהודה  ååä àìå

åðîî' השמים, מן להם צוה כך  כי  '' ø òîù

 àì÷ ãç äãåäé למה יהודה לר' זה כל ורמז  וכו', '

השכינה  ניצוצי  על חס ואינו  בכח אותם מגרש 

' äæ ìò  øòöîå ããåâúîå áéúé äåäã ãòשאינו '

קיים  'לא אליהו אמר  זרות , המחשבות  לגרש יכול

הבין  לא יהודה ור ' וכו' הפגרים' על העיט וירד דא

ממנו שגרשם אברם אותן הפריח כפשטות וסובר 

' אמר àìå לכך  éçë ìëá àðãéáò àä

 ïùøôúî להעלותן זה קיים לא יהודה ור ' וכו ', ,'

אבא  ור ' אותם, ודחה אותם הרג אלא ולהמתיקן

האמת שישיג מי שאין ר"ש  פטירת על בכה

את בלחישו' יהודה לר' אבא ר ' ליה 'לחיש אעפ"כ 

כי בפומבי  לגלות רצה לא כי החזיון  פירוש

לילחום  צריכין  באמת כי זה, יבינו  לא השוטים

צריכין  ולפעמים מ"ז, עם וכבדה רבה מלחמה

אותו דוחין  ולפעמים להעלותן , ולפעמים לדחותן 

לידחות מ"ז  לו ושולחין  והתפילה הקדושה מן

äãåäé אותו , ' øì àáà ' ø åì  øîà ïëìå

 úðååë äæù  øùôàå ïéðòä ãåñ  åùéçìá

 çúôä úà åîúñù  åðéðîæá  øùà  íéùåã÷ä

 àìà êééù àìã åøîàå ìàøùé ïåîä éðôá äæ

 ìáà ,èåùô  íãà  íäá ùôèúé àìù  íéìåãâì

 ìåãâå ïè÷ ìëä ïéð÷úî äðåîàáù àåä úîà

àåä  íù. עכל"ק וכו '.

'éôñì êééùù é"øì ãåñä äìéâ àì é"áùø

äèîì  úøùå÷îä  úåëìîä

øàéáå [æè יהודה שר' שכיון בזה מורנו והוסיף 

המלכ  ספי' בסוד וכמרומז הוא ות ,

וכדברי הענין , סוד רשב"י  לו  גילה לא ע"כ בשמו,

התניא הרה"קבעל רמז שעליהם כח, פר' (בריש

בסו"ד ) המחשבותמקאמרנא דהעלאת  זה שענין  ,

לצדיקים  רק  שהם èשייך  העולם, לאנשי  ולא

לאחיזת הקרובה המלכות  לספי ' ומקושרים שייכים

המ"ז  העלאת בענין יעסקו  איך וע"כ  הסט"א,

עצמו והוא למעלה יעלהו  "איך  בעה"ת  וכלשון

אבא, לר' רק  זה סוד רשב"י וגילה למטה", מקושר 

לר' בסוד גילהו  אבא ור' החכמה, בסוד  שהוא

בעל  על מקאמרנא הגה"ק זכות מלמד  ובזה יהודה,

הארץ  מעמי  זה סוד  העלים שג"כ זי"ע התניא

יהודה  מר' הסוד העלים רשב"י  שאף שחזינן וכנ"ל

שסובר  נראה עצמו מקאמרנא הרה"ק  [ואמנם

דהעלת הסוד , לגלות וצריך אפשר כבר שעתה

כבר  שעתה אדם, לכל האמונה תוקף ע"י המ"ז

מידי המלכות  העלאת  לענין ונצרך  מוכשר הזמן 

אף  המ"ז דהעלאת זה סוד  לגלות  ויש  הסט"א

הזוה"ק  דברי כל היו שבזמנם וכמו העולם, לאנשי

המצוה  לגאולה בסמיכות ועתה ומוסתרים, מכוסים

את הביא למען בישראל ולפרסמם לגלותם

ברחמים]. הגאולה

_________________________

העבודה ט. בשעת  זרות  מחשבות  ושאר תאוות הרהורי לו נופלים אם ואפילו שם, התניא בעל הרב של קודשו לשון זה

של  המדות  בהעלאת לעסוק  שוטה יהי אל וגם כרגע . מהן דעתו יסיח אלא אליהן לב ישית  אל בכוונה בתפלה או בתורה

כנודע זרה לצדיקים המחשבה אלא  ההם דברים נאמרו לא  משל כי אם כי שלהם זרות מחשבות להם נופלים שאין

וכו'. למטה מקושר עצמו והוא למעלה יעלהו איך  השמאלי בחלל שבלבו הרע  מבחי' משלו לו שנופל מי אבל אחרים.

עכל"ק .



לנפשך  חכמה דעה כו 

äùðî –––– øòðøîà÷äå àéðúä  ìòáã íéëøãä 'á

íéøôàå

øùé÷å [æé דמנשה הדרכים לב' מורנו  זאת

עבודת על מרמז  שמנשה ואפרים,

שאין  הנ"ל התניא בעל כדברי והוא הרע, שכחת 

כל  המחשבות  העלאת  בענין  לעסוק העולם לאנשי

המחשבות עדיין שאז הרע, את  שכחו שלא זמן 

אמנם  אותם, יעלו ואיך  אליהם, מחוברות  הרעות 

עניי', בארץ אלקים הפרני  'כי ע"ש  שנקרא אפרים

העלאת ענין על המרמז ורבו', 'פרו  כלשון  שהוא

פרים  הם שעי "ז  בשרשם, ולתקנם המחשבות 

עי"ז  שבמחשבות , הניצו "ק  שמעלים שעי "ז  ורבים

כל  שרשי שהם וכו ' ויראה באהבה הם ורבים פרים

'ישימך  שמברכים הברכה ואמנם המחשבות ,

הבחי ' לב' שנזכה יחד, גם וכמנשה' כאפרים אלקים

ולהפרות להרבות ניצו"ק והעלאת הרע דשכחת

הקדושה. מדרגות בזה

 õôç  úèé÷ð 'åàãî ïðéòá  íà íé÷ñåôä 'çî

äòåáùá

 íéù [çé.'åâå  éëøé úçú êãé àð מענין דיבר

שבועה  לכל בעינן אם הפוסקים מח'

בזה  שמחדש התורה, מדין  חפץ נקיטת  דאורייתא

התומים סק "ל )זקינו פז הוא (סי' דנקי"ח ענין שכל

על  פחד להטיל להתובע כח שנתנו חז"ל מדברי 

בשלמא  שלכאו' בנקי "ח. שישביעו  ע"י  הנתבע

נק"ח התורה מדין דבעינן  דס"ל (כשיטתלהפוסקים

ודעימיה) דשבועות  פי"א ספר טרח הקרית מדוע מובן 

אע"ה עבדו)יעקב לאליעזר אאע"ה את(וכן להשביע ,

דס"ל  להפוסקים אך  דקדושה, חפץ בנקיטת יוסף 

נקי"ח צריך  אין לדידהו שמדאורייתא נקי"ח ענין (וכל

להתובע  רשות התורה שנתנה ורשות זכות  ענין רק הוא

עליו  להטיל  בנקי"ח, במקצת  המודה לנתבע להשביע

האמת ) על שיודה כדי ואימה ביקש פחד  מדוע יקשה, ,

אימה  להטיל שא"צ מיוסה"צ, אע"ה יעקב זאת

יוסה"צ. על ופחד 

ì"æéøàäå  ÷" äåæì  äòåáùä ïéðò øåàéá

øàéáå [ èé הזוה"ק דברי  ע"פ  בארוכה (ח"דבזה

ע"א) רנה דף השבועה רע"מ שענין 

במלכות שבע)הוא אות – שבועה בתיבת ,(כמרומז

האריז"ל ו)ורבינו  תיקון רוה"ק עומק (שער מוסיף

אלא  כפשוטם, שאינם הזוה"ק דברי בביאור

את הבונים הבלים שבעה על מרמזת  דהשבועה

דהמלכות . עמ"ס הז "ת  בביאור זה בענין (עמש"כ

תשסט) שנת החכמה שבים .נדרים

ù" ú' ä  úðù ìò  ä"ãùä åðéáø äìéâù ãåñä

ïéðòáå [ëהזכיר אגב)זה הרב (בדרך  דברי את

תלמידו בספר המובאים השד"ה

רחמים שערי  שו"ת  שרים, שעז)הגר "ר סי' ,(ח"ב

הכלים  של הק ' השמות כל של שהגימ' סוד  שמגלה

דהמלכות  הז "ת  שמותשל שער בע"ח (המובאים

מד ) שער ומרמז הכלים, ת "ש , אלפים ה' בגימ' המה

דהז "ת הכלים תיקון גמר הוא זו שבשנה ,é בזה

ההיא  בשנה שנתעורר ראינו שאמנם מורנו וביאר

ואסתר  מרדכי  בימי  שהיה באריז"ל המובא הענין 

בהנוק' ונכנסו  מהז"א המוחין  אתשיצאו לגמור (כדי

המלכות ) תיקון 'קם גמר של הענין עי"ז ונהיה ,

כהמן', רשע מלך רקעליהם המוחין (שכשנכנסים

הדינים) מתגברים הז"א של  המתקה ללא ונהיה בהנוק' ,

_________________________

יעו"ש,י. רקיעים שבעה השכינה את  סילקו הראשונים הדורות  אותן של העונות שמחמת  ע "א) (דע"ט בשעה"כ כתוב שם, זל"ק

ספירה  וכל החסד עד שבה מהמלכות השכינה, שהיא דמלכות ספירות  שבעה תחשוב אם כי הגאולה קץ לרמוז אפשר ולפי"ז

אלפים  ה' מספרם יעלה כלים ג' אחת שכל ספירות  שבעה של הכלים מספר תחשוב ואם ופנימי, ואמצעי חיצון כלים ג' לה יש 

הקץ, סוף הוא שזה צדקנו משיח  יבוא ואזי אותה, שהעלו ז "ס  של בירורים נגמר כבר שאז  עולם לבריאת ה'ת"ש  מאות , ושבע

עכ"ל. נר"ו. שד"ה מהרה"ג בב"א.
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בחז"ל המובא הענין ע"ב)אז  יא דף  (פסחים

שורפים שעה שבשישית שכנגד  השישי באלף (היינו

והדינים) האש התגברות  סכנת יש  .שישית ,

ä"ã÷ò äâéøää  úåøéæâá ìâòä àèçã ïå÷éú

ì"ðä  íéðùá

 ò"òå] [ àëיוסף יעקב תולדות פר'בספר (ריש 

תשא) ותיקון כי שענין שם שמרמז

וגו'', ופקדתי  פקדי 'וביום בו  שנאמר העגל, חטא

מפ "ק  שמענו וכן  תש"א, משנת  תיקונו יאוחר לא

אביו בשם זצ"ל אמונים משומרי  האדמו"ר

של  הנוראה ההריגה שענין ראטה, הר "א הרה"ק 

אחב"י  של רבבות רבבי שהיתה (הי"ד )ששה

חטא  על לכפר ישנה גזירה היתה האלו בשנים

את הצדיקים שדחו  ואמר  המדבר , דור של העגל

יותר  לדחותה יכלו שלא עד לדור , מדור הגזירה

הנ"ל בתוי "י שנהרגו כמבואר  יהודים י' שכל (וי"ל 

מדור  א' יהודי על  לכפר היו הנ"ל ההריגה בשנות 

השראת של גדולה במדרגה היו שהם המדבר,

כהיום  השורה השכינה השראת דרגת כמו השכינה,

מליוני  ששה עקד"ה נהרגו וע"כ  מבנ"י, עשרה אצל 

כנ "ל ) המדבר דור בני ריבוא שישים על  לכפר .יהודים

–––– úåëìîä ïéðá úà ú÷æçî  õôçä úèé÷ð

äòåáùä íåé÷ì çë úðúåðå

 äðäå [áë דשבועה הענין  מובן  הנ"ל ע"פ 

בנין  בסוד  שהוא חפץ, בנקיטת

חפץ)המלכות בחי' ידי(מלכות  שעל שכמו והיינו  ,

ישקר  שלא להנתבע ויראה פחד ניתוסף השבועה

אל המוחין נכנסים השבועה ידי שעל  משום (שהוא

דין  בחי' נהיה וממילא הז"א המתקת  ללא המלכות 

הנתבע) אל  לקיום ופחד כח נתינת גם זה הרי ,

השבועה  על חב"ד בספרי וכמובא השבועה,

וכו'', צדיק  'תהיה האדם את שמשביעין

[ומפרשים  לקיומה כח נתינת  היא שהשבועה

הנשבע  שמתמלא במזון שביעה מלשון דמשביעין

מאכילת השבע אדם כמו  שבועתו , ע"י  כוחות

על  שמרמז שבעה, מלשון משביעים וכן  מזון,

בשורש  מקיפים הז ' שבגימ'המשכת  (ד -ל"מ

שבונים שבעים) למטה הבלים הז ' נמשכים שמהם ,

שאף  מובן זה כל וע"פ  המלכות ], בנין  את 

מ"מ  בנקי"ח, להשביע חיוב מדאו' שאין  להתומים

שבועתו, לקיים להנשבע כח מוסיפה השבועה

בכח  שרק הצדיק יוסף אצל היה שכן בחז"ל  (וכדאי'

הכח  בידו היה ע"ה יעקב אביו שהשביעו השבועה

להרשותו  בתחילה שסירב פרעה מניעת על  להתגבר

ממצרים) אביו ארון את .להעלות 

 àìå '÷ä  úåîùá éòîù  úà ä" òäù âøä êéà

 áøçá

úøåèôäá [âë,השבוע ïá  éòîù  êîò äðäå

 íéøåçáî éðéîéä ïá àøâ

 úòãéå äúà  íëç ùéà  éë åä÷ðú ìà  äúòå ' åâå

 íãá  åúáéù úà úãøåäå  åì äùòú  øùà úà

.ìåàù להעניש בנו, לשלמה ע"ה המלך דוד  שציוה

בזה) במלכות,(ולתקן  שמרד על גרא בן  שמעי  את 

דברי ע"פ  השרון  חבצלת בספר  בזה והקשה

ה"ח)הרמב"ם מלכים מהל ' במלכות(פ"ג  מורד שדין 

הזוה"ק לדעת קשה וא"כ דייקא, בחרב (פר'ליהרג

ע"א) קח דף אתמשפטים הרג הע"ה ששלמה שס "ל

בחרב, ולא קודש  בשם גרא בן לגבי שמעי אי' (וכן

וכמרומז  המפורש  בשם משרע"ה ע"י המצרי הריגת

וגו') אומר אתה 'הלהרגני ,בקרא

'áøç' íéàø÷ðä ' ÷ä  úåîù

' éúå [ãë'הק שמות  שישנם קבלה ע"פ  בזה

בחז"ל  וכדאי' חרב, נקראים שהם

כרומח  שהם שמע דקריאת  תיבות  רמ"ח לגבי 

פיפיות, ע"א)וחרב ה דף  ברכות שם (עי' ג"פ  והם ,

בכוונת כדאי' 'חרבו ', בגימ' שהם ע"ב

בן  שמעי את שהע"ה הרג ובהם קרשעהמ"ט,

גרא.



לנפשך  חכמה דעה כח

 áùçð ' ÷ä  úåîùá ÷éæîäù  íé÷ñåôä  úåòã

 ÷éæîì

êéîñäå [äëהקה"י דברי  את  סי'לזה ב"ק  (מס'

שס"ל מה) דעות  כמה שמביא

המזיק  לאדם נחשב הק ' שמות  ע"י והורג שהמזיק 

חיד"א) והרב הלק"ט בעל הרב כשהורג (ה"ה וה"נ ,

שהרג  נחשב החרב בחי ' שכנגד  הק ' בשמות 

רוקח מעשה בס ' אי ' [וכן פכ "דבחרב. הרמב"ם (על 

ה"ז) שבת  שם,מהל ' ע"י בשבת  להרוג שאסור

נשמה]. נטילת  משום חייב כן  והעושה

' äòáî' íùá  ÷éæîä íãà àø÷ðù àä øåàéá

æ"éôòå [åë'מס בריש  דאי' מה לבאר  הוסיף 

שבמשנה  'מבעה' מ"ד  שלחד ב"ק,

כדכתיב  התפילה ע"ש כן  האדם שנקרא אדם, היינו 

לקרוא  טעם מה צ"ב ולכאו ' בעיו', תבעיון 'אם

התפילה  והלא התפילה, ענין ע"ש  המזיק  לאדם

לעמוד  שזוכה האדם של הגדולה שלימות  היא

זה ולהתפל  בעניין  משתמשים ואיך קונו, לפני ל

הפחות האדם את שמה על לקרוא לגריעותא

ואכ"מ)המזיק . פנימיות ע"פ ביאורים בזה וע"פ (ויש .

ע"י שהמזיק  בזה לרמז חז"ל שרצו י "ל הקה"י  דברי 

נחשב  ואינו  למזיק, נחשב הוא גם הק ' שמות 

האדם  מציאות עיקר  כל זאת  שהלא וכדו ', כגרמא

המשתמש  וע"כ מתפלל, היינו  'מבעה' שהוא

הק ' בבחי'בשמות ג"כ הוא הק ' בשמות  (שהשימוש

ואכמ"ל ) חזקה תפילה בחי' שהיא אלא נחשב תפילה, ,

ומציאות גוף עיקר שזאת ממש , בגופו  המזיק כאדם

קונו. לפני  להתפלל שבכוחו מה האדם

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



הלכה  כט עניני 

הלכה  עניני

(éçéå ÷" ùòá ì" éù) øáòä  òåáùá ç"îùðá ñôãðä ìò íéðå÷éúå úåôñåä

 úéòéáø  äúùù ãéîìúì  åðøåî úáåùúá

 êøáé àìù  äìéèð  íãå÷ ùåãé÷ øçà  ä÷ùî

äúò ð"øåá

ë"ùî [ àהלכה בעניני  העבר (נשמ"ח בשבוע

כח) עמ' ויחי התלמידים פר' שאחד

קידוש  אחר נט"י)שתה מוגז (לפני משקה רביעית

הקידוש  של היין  בברכת  [ונפטר שהכל שברכתו 

לרוב  הקידוש מיין  משהו התלמיד  כששתה

בארוכה  כמש "כ הקדום ישראל ולמנהג הפוסקים

ע"ב) מא דף ברכות עמ"ס יעקב שאף (בשארית  ,

או היין על קובע דוקא דבעינן הביאוה"ל לשיטת 

לחומרא היא כוונתו לוגמיו, מפי מלא בברכה (שיצא

וכדו') שהכל,אחר ברכת  להצריכו  לקולא ולא

יברך  האם שליט"א מורנו את  ושאל ואכמ"ל],

השו "ע  וכשיטת  רבות, נפשות בורא ברכת אחריה

סי"ג )הרב רעב משקים (סי' שרביעית  שס "ל

נפטר  אינו הסעודה לפני  קידוש  אחרי  ששותים

מורנו לו וענה בור"נ, אחריו לברך ויש בברכהמ"ז

ישתה  ברהמ"ז  שאחר אלא עתה, בור"נ יברך שלא

את לפטור  ויכוין בור"נ ויברך משקה רביעית שוב

הסעודה. שלפני  הבור"נ

íéëéøöîù ú"òùäå ã"ìäúäå áøä  ò"åùä

 ð"øåá êøáì

äðä [ áשם שנדפסה מורנו)בתשובה הגהת  (ללא

לפסק  נוספים מקורות כמה נשמטו 

מורנו המקורותשענה בענין טעות נפלה (וכן

שם) הוספותהמצוינים עם הדברים שוב ונכתוב ,

נעתיק  וראשית מורנו. והוסיף שתיקן  ותיקונים

דהנה  בור "נ, לברך  שכתבו  הפוסקים לשונות

הרב סי"ג )השו "ע רעב צריך (סי' אין  וז "ל, כתב

של  בין קידוש  של כוס  על אחרונה ברכה לברך 

יום של בין  משקה)לילה שאר בין יין שהוא לפי(בין

טפל  זה כוס  והרי הסעודה מצרכי הוא שהקידוש 

הסעודה  שלאחר המזון בברכת  ונפטר  לסעודה

הסעודה בתוך שותהו קע''ד )כאלו  סי' (ואם ,(עיין

יין  הוא אם הקידוש כוס מלבד  הסעודה קודם עוד שתה

קע''ד  בסי' שנתבאר מטעם אחריו לברך  צריך íàå אין

î  øàù àåäåéøçà êøáì êéøö ä÷ù אם אלא

כמו המזון  ברכת כוס  אחר אחרונה ברכה יברך כן 

הנ"ל  במאמר  שצויין [ומה עכ"ל. שם). שנתבאר

הרב שו "ע ס"ז-ח)לדברי קעד  שאין (סי' שהיות

כתחילת הקידוש  הוי סעודה במקום אלא קידוש

מיירי שם וכו ', פוטרתו  המזון וברכת  הסעודה,

ברכתו שנפטרת  עצמו הקידוש כוס לגבי 

משקין  שאר על הקידוש  כשעושה אף  בברכהמ"ז,

הקידוש  בין אחרים משקים בשותה אך  שם, כמש "כ

ברהמ"ז  שאין  הנ"ל רעב בסי' להדיא כתב לסעודה

לדוד àפוטרתו התהלה וכ"כ  השערי(סק"י)], וכ "פ

.(סק"ט)תשובה

äæá øåäèä ïçìåùä úøäæä

ïééòå [âהטהור ס"ו)בשולחן קעה טוב (סי' וז"ל,

נט"י קודם משקה שום לשתות  ליזהר 

_________________________

בשו"ע א. בסוגריים הנמצאים שדברים הכולל השער מש "כ וידוע בסוגריים נמצאים הרב השו"ע  שדברי שאף להעיר יש  וקצת 



לנפשך  חכמה דעה ל

כל  לפטור ויכוין שהכל ויברך מרביעית פחות 

פוטר  יין  שהרי  א"צ יין  לו  יש  אם שבסעודה, משקין 

שתה  אבל לפטרם, מכוין  אם משקין מיני כל

צריך  נט"י  קודם משקין משאר ובין  מיין בין  רביעית

הדעת וזהו  כדין, אחרונה ברכה אחריהם לברך 

פלילי, עון עושה מברך שאינו  ומי וישר  נכון  אמיתי 

כתב עוד  עכל"ק . האר "י . לא)מרן  אות ס"ה רא (בסי'

אחר  נט"י קודם דבר  שום יאכל שלא יזהר  וז "ל,

אפילו האר "י  מרן דעת  כי  לאכילה עצמו  שקבע

וישתה  פירות ג"כ  ויאכל מים ושותה פירות אוכל

אחרונה, ברכה לברך  צריך אעפ"כ  בסעודה, מים

ברכה  לברך דצריך  הראשונים מן  הרבה דעת וכן

וכן  אלו  בדברים ומכש "כ קידוש , כוס  על אף אחרונה

כשיעור  שתה או אכל אם הכל על ושכר שרף ויין יין

שיאכל  אף הסעודה, קודם אחרונה ברכה יברך

כל  על כן, הסעודה בתוך  המינים מאותם וישתה

באמצע  אף  יברך שכח ואם אחרונה, ברכה יברך

עכל"ק . בהמ"ז . לאחר  אף הסעודה,

äîå] הטהורש השולחן  בשם העבר  בשבוע צוין

לח) אות  ס"ה רא כל(סי' פוטר  קידוש ש"כוס 

וזה  ואחריו הסעודה קודם  לו שיבואו משקין מיני

שנפטר מיירי ששם  לעניננו, ראיה אין פשוט ",

אחרונה  ברכה  לגבי שם מיירי ואין ראשונה, מברכה

רביעית , כששותה משקין בסי'דשאר בשולה"ט, (וע"ע

זי"ע  מניקלשבורג הרר"ש מנהג  שמביא ד ', סעי' קעד

על ברכת  ודיום דהלילה הקידוש כוס על  אף מברך שהיה

ומסיי  נט"י, לפני כן)הגפן נהגו שלא ].ם

ì"áñá íéøéîçîù íéãøôñä  íé÷ñåô  óà

 ð"øåá êøáì  åëéøöä

ïëå [ã הבן ה"ה הספרדים, הפוסקים ג"כ כתבו 

חי  ב')איש אות נשא פר' לכן (ש "א וז "ל,

רוצה  אם היין על בשבת  כשמקדשין להזהר  צריכין

קודם  הקדוש אחר משקין שאר או  מים לשתות

שיכוין  או לפניו המים שיהיו  צריך המוציא ברכת 

שאר  או  המים על לברך  צריך אין  ואז  עליהם

קדוש  בין מים השותה זה להזהיר  נכון גם משקין ,

שלא  כדי  רביעית  ישתה שלא המוציא לברכת 

של  במבוכה ויכנס  אחרונה בברכה יתחייב

ואין  אחרונה ברכה לברך  שצריך  די"א המחלוקת ,

וי "א  המוציא, קודם ששתה המים פוטרת בהמ"ז

ישתה  שלא ליזהר  טוב כן  ועל לברך  צריך  שאין

êøáé רביעית úéòéáø äúùå  äòè  íà  åäéîå

 ïòé àéöåîä  íãå÷ íéîä ìò äðåøçà  äëøá

ø÷éò  åæ àøáñ î" î ïé÷ìåç  ùéã â"òàãמפני

אשר  ז "ל האר "י  הגדול רבינו הסכמת  היא דכך

אחת בפעם ז"ל מהרח"ו  רבינו במצח ברוה"ק צפה

ברכה  בירך  ולא המזון  קודם מים רביעית ששתה

המצות טעמי בשער  וכנז' זאת  על והוכיחו אחרונה

יע"ש  עקב åðéáøãפרשת  àãáåò  éàäã â"òàå

 úåöîä  éîòè  øòùá  äàáåäù ì"æ å"çøäî

 äàøð  î"î äåä ìåçáã úåéäì øùôà 'æðä

 éîð  ùåãé÷  äá úéàã úáù úãåòñá  ä"äã

ì"æ  é" øàä ìåãâä  åðéáø  úòãì  éëä àðéã.'וכו

יוסף  הברכי  דעת  וכן  ב)עכ"ל. אות קעד וערך (סי' ,

ג )השלחן  אות קעד לסי' בהשמטות טייב, ,(להגר"י

החיים בכף  גם להלכה פסקם אותומועתק  קעד (סי'

בדינימז) הרבה מחמירים שהספרדים אף  [והיינו

הרי רחוק, בספק אף סב"ל שאומרים ברכה ספק

מוציא  האריז"ל שמנהג ולכה"ח לבא"ח ס"ל מאידך

משקין  שאין גמורה כהכרעה והוי  ספק  מידי 

ברהמ"ז  אין וע"כ  הסעודה בתוך ברכה צריכים

המקורות ע"כ  הסעודה]. שקודם המשקין  פוטר

בור"נ  ברכת פוטרת  ברכהמ"ז  שאין שאשכחן 

הפוסקים ורוב הסעודה, לפני בה (תהל"ד,שנתחייב

_________________________

דמיירי  הדברים, מקום כאן שאין משום לזה דהטעם יותר נראה בעניננו מ "מ הרי בזה, שהסתפק  מחמת  הוא פעמים בהרבה הרב

(ח"ד  נאה להגרא"ח השולחן הקצות וכמ"ש זה, בדבר שהסתפק משום ולא הנהנין, ברכות להל' שייך  זה ודבר שבת בהל' הכא

בעניננו. וכ"ה אחר, טעם מחמת  אלא ספק  מחמת הסוגריים אין פעמים שבהרבה הרב) שו"ע  בכללי



הלכה  לא עניני 

ערה"ש ) ברכ"י, החול,שע"ת, בימות מיירי דלעיל

מיירי דהם והכה"ח והבא"ח הרב השו"ע מלבד

קידוש  אחרי  המשקין  בשותה בשב"ק  אף להדיא

הסע  וכנ"ל.לפני ודה

íé÷ùî  äúùéùë ð"øåá êøáì ïéà äùòîì

íéùùåçä  ô"îë ùéù èøôáå ,äãåòñä êåúá

 æ"èä  úòãì

 íðîàå [ äמורנו תשובת הבאנו כבר  למעשה

בנידון  נפשות בורא לברך שאין 

שוב  אח"כ בה שישתה שבת בסעודת שמיירי  דידן ,

בשם  להלן  שיובא וכמו הסעודה, בתוך  משקין 

סב"ל )הביאוה"ל וא"כ  המג "א, ספק את  בזה .(שמביא

דקמאי, בפלוגתא תלוי  זה ענין  שורש  ובאמת

הט"ז  שיטת  סק"ט)שהנה קעד  שיטת(סי' היא וכן 

הרי הסעודה לפני הבא שמשקה והא"ר , העו "ת

מהסעודה  כחלק  ונחשב האכילה תאות גורר  הוא

בברהמ"ז, תמיד  משקין ונפטר  שותה אין אם (אף

הסעודה) הרב בתוך  השו"ע שכנ"ל אמנם אף  והנה ,

אלא  כהט"ז, דלא פסקו  הנ"ל האחרונים וכל והמ"ב

הסעודה  שקודם שמשקה שס "ל המג"א כשיטת

מהסעודה, כחלק נחשב שותה אינו  דבאין פסקו (וע"כ 

הסעודה) קודם בור"נ  לברך יש הסעודה בתוך  ,משקין

äùòîì הרי   íéùùåçä  ô" îë ïçëùà êãéàî

 æ"èä úèéùì שתה אם אף  בור"נ לברך שלא ,

משקים  ישתה לא אם ואף הסעודה, קודם רביעית

גיבורים המגן  המה, הלא הסעודה, קעדבתוך  (סי'

סקי"ז) המגן יזהר אלף  וע"כ  ספק  הדבר דהוי  כותב

הסעודה קודם רביעית  ישתה לדעתו שלא (ונראה

סב"ל ) הוי רביעית בשתה הרי ספק הדבר דהוי ,דכיון

החיי "א דעת  נראה ס"ב)וכן  סוף מא שמזהיר (כלל

רביעית, כשיעור הסעודה לפני  לשתות שלא ג"כ

לחזור  "מחויב אזי הסעודה קודם רביעית שתה ואם

כדי כשיעור יאכל או שישתה המזון ברכת  אחר

ע"כ . זה". גם לפטיור  ויכוין  אחרונה ברכה שיברך 

הנ "ל ) מורנו כעצת  שולחן (היינו בקיצור גם [ומצאנו  .

ס"א)ערוך  לט את(סי' ומייעץ זו , מחלוקת שמביא

מורנו משקים áעצת  כששתה רק  אמורה ועצתו ,

הסעודה]. בתוך

 æ"èäë éøîâì ÷ñåôä ù" äåøòä úèéù

( á [ åהשולחן בערוך אשכחן מכן קעדויותר  (סי'

יש סי"ד ) וז"ל, הט"ז, כשיטת  לגמרי  הפוסק 

צריך  אם הסעודה קודם רביעית  כששתה שמסתפק

מה  אז  שצריך נאמר ואם אחרונה ברכה לברך 

קודם  ישתה הדיעות כל לצאת דכרי שנתבאר

בהכרח  דאם הסעודה, מרביעית , פחות  לשתות

ואיך  אחרונה ברכה יברך  הרי  רביעית ישתה

שנתבאר  ממה אמנם הסעודה, שבתוך  מה יפטור 

דא"צ  אלמא המזון שלפני יין  פוטר שברהמ"ז

_________________________

עליהם ב. לברך שצריכין דברים שהם בין הסעודה, בתוך אלו ממינים שיאכל דברים ידים נטילת  קודם לאכול הרוצה וז"ל,

אדמה  ותפוחי קטניות ומיני לפתן מיני כגון הסעודה תוך עליהם לברך  צריכין שאין דברים שהם בין פרות , כגון הסעודה תוך

מחלוקת  בזה יש  ישתה, הסעודה בתוך  וגם ידים נטילת קודם היין) מן (חוץ משקה איזה לשתות  רוצה אם וכן עפפעל), (ערד

שאלו  או הסעודה. בתוך  שאכל אלו שנפטרים כמו המזון בברכת  נפטרים נט"י קודם שתה או שאכל הדברים אם הפוסקים

ברכה  המחייב (כשעור מהם ישתה ולא יאכל ולא מזה, למנוע  יש  ולכן המזון, בברכת נפטרים אינן ידים נטילת קודם שאכלן

הסעודה אחרונה) בתוך מהם  ישתה  ולא  יאכל ולא אחרונה ברכה ויברך הסעודה, קודם  ברכה רק תחלה ברך לא ואם .

איזה  לשתות או לאכול המזון ברכת  אחר יהדר הסעודה, בתוך גם אלו ממינים שתה או אכל ואם הסעודה בתוך יברך אחרונה

ברכה  לברך הקיצוש"ע  שמייעץ מה  [והנה עכ"ל. ידים. נטילת קודם שתה או שאכל מה גם לפטור אחרונה ברכה ולברך  דבר

וא"א  שעות, כמה שאורכת שבת סעודת לגבי למעשה אינה זו עצה הסעודה, בתוך  המשקה לשתות ולא הסעודה קודם אחרונה

(שכן  הסעודה קודם ששתה מה ויפטור ברכהמ"ז אחר שוב לשתות השנית עצתו רק  נשארת ובע "כ הסעודה, כל מלשתות למנוע 

שם)]. כמובא מורנו עצת היתה



לנפשך  חכמה דעה לב 

המעיים  לפתוח שבא מטעם אחרונה ברכה לברך 

המשקין בכל הוא וכן י"א בסעיף ט)כמ"ש ס"ק (ט"ז

שאר  ולא המעיים לפתוח בא יין דרק שכתב מי  ויש

אחרונה ברכה לברך וצריך  סקי"ד )משקין (מג"א

לפתוח  באים משקין  שארי  שגם לנו ידוע זה אבל

האכילה  תאוות שמרבה יי "ש  ובפרט המעיים

שקשה  ממילא חזק שהוא כיון יי"ש אך  בידוע

הסעודה, קורם רביעית ø÷éòäלשתות ìáà

äðåøçà äëøá ö"à úéòéáøá íâã àðéãì עט"ז)

קע"ז) è"öø ס"ס 'éñáù  äìãáäì ïåéîã  äæ ïéàå

ù"îë  äãåòñäì ììë úåëééù  äì ïéà  äìãáäã

âéôî à" ååà÷  ä÷ùî ïëå ù"ò 'æ óéòñá

 ìáà  äëøáî  äøåèôå  äãåòñì êééùå ìëàîä

êøáì êéøöå  äãåòñäî äðéà ééè'בסי הגר"ז (וגם

ע"ש ) כיין הוי דיי"ש כתב ì"ëò.קע"ו אף. (ולערוה"ש

בור"נ לברך  אין גם הסעודה בתוך  משקין ישתה לא אם

הסעודה) .קודם

 ïéàá à÷åã äæ ð"øåá êøáì òéøëäù á"îì  óà

äãåòñá ïé÷ùî äúåù

úîàáå [æ בזה ולהדגיש  לציין  שיש מה דהעיקר 

המ"ב שאף  כנ"ל סקכ"ה)הוא קעד  (סי'

קודם  רביעית  כששתה בור "נ לברך  שהכריע

משקין  שותה כשאין  שזה שם מדגיש הרי הסעודה,

והביאוה"ל הסעודה, ואפילו)בתוך את(ד "ה מביא

המג"א שנסתפק  הדין (סקי"ב)הספק יהא מה

מכריע  ולא הסעודה, בתוך משקין  ג"כ בשותה

אצלו הדבר  דנשאר ונראה המג"א, ספק  את המ"ב

ישתה בספק, לא זה שבאופן הביאוה"ל שם מסיים (וע"כ

הסעודה) קודם ברכותרביעית  דספק  בדין הוי  וא"כ  ,

שישתה  יודע אם מספק בור"נ לברך  שא"א להקל,

סעודת שבכל בודאי והלא הסעודה, בתוך המשקין 

שעות )שבת כמה עוד (הנמשכת  אח"כ  ישתה

שקודם  השתיה על בור "נ לברך  א"א וא"כ משקין ,

שהביא  יג ס"ק  קעד סי' כפסק "ת  דלא [וזה הנטילה,

קודם  רביעית  לשתות  שאין הנ"ל הביאוה"ל דברי 

שאם  ועו "פ  הרב השו "ע בשם ע"ז ומוסיף  הסעודה,

מתייחס  ואינו  בור "נ, יברך רביעית  שתה

בתוך  שוב לשתות הדרך שודאי להמציאות 

נ  שבכה"ג וספק הסעודה בספק, המג"א שאר

כנ"ל להקל לתקן ברכות שיש  הפסק"ת בעל  לנו (והודה

],זאת )

 ÷ìç ïé÷ùîä  ååä øúåéá àîö äéäù ïôåàá

äãåòñäî

ïëå [ç בשם הביאוה"ל שם מש "כ עוד  לציין  יש

במים שאפי ' חלקהחי "א אינם (שלכו"ע

להט"ז) אף  הרבה מהסעודה צמא אם "הוא הרי ,

מים  ושותה הצמאון  מחמת  לאכול תאב ואינו 

א"צ  ג"כ אח"כ  לאכול שיתאב כדי  הנטילה לפני

וי "ל  לסעודה", שייך  דהוא אחרונה ברכה לברך 

קידוש  אחר משקה התלמיד ששתה דידן דבענין

צמא  שהיה משום מסתמא הוא הנטילה קודם

הצמאון  מחמת  לאכול תאב היה שלא עד  הרבה

בתוך  משקין  עוד  שותה היה לא אם דאף  ויתכן

חלק  הראשונים המשקין הוו ג"כ  הסעודה

מהסעודה.

äæ ïéðòá  ì"æéøàä  úòãá ùéù ÷ôñä

ãåò [ èהבא"ח במש "כ להעיר (והעתיקו יש 

כנ "ל ) מוציאים הכה"ח האריז "ל שדברי 

בדברי לגירסתם רק  זהו  באמת הנה ספק, מידי 

המצוות  בשער [המובאת עקב)האריז"ל ](פר'

ברכה  שחסר  על למהרח"ו האריז"ל שהוכיח

לפני ששתה רביעית  על בור"נ של אחרונה

המג"א אמנם הפוכה (סקי"ד )הסעודה, גירסא מביא

עצמם, האריז "ל בנגידבדברי היא זו גירסא (ומקור

רע"ב) יז דף  שבירך ומצוה על הוכיחו שהאריז "ל ,

שתיתי אחת  שפעם ולפי  שם, [וז "ל לבטלה, ברכה

במצחי למורי והראו מרביעית  יותר  אכילה קודם

על  שהוכיחו  והיינו עכ "ל], לבטלה, ברכה שהיתה

ששתה  הרביעית על בור "נ ברכת  מהרח"ו  שעשה

ברלבט"ל  דהוי האריז"ל ע"ז  והוכיחו  הסעודה קודם



הלכה  לג עניני 

להאריז"ל דס"ל א' בפי' הלבו"ש  שמבאר (וכמו

המאור) בעל  כדעת בברכהמ"ז הם וא"כ שנפטרים ,

זו  לה לגירסא והסכים ומצוה הנגיד גירסת  (שהיא

על המג"א) בור "נ לברך שאין  להיפך להאריז"ל ס"ל

ספק  הוי תו  וא"כ  הסעודה, קודם ששותה משקין 

לגירסת דאף ועוד , עצמה, האריז"ל בשיטת 

האריז"ל בדברי השמונה הבא"ח גירסת  (שהיא

ומצוה) הנגיד  גירסת את מכריעה שכידוע ,שערים

ורק  בשב"ק , היה לא דהאריז "ל שמעשה אפ"ל

עיין  אך בשב"ק, דה"ה האריז"ל בדעת ס"ל הבא"ח

וס"ל  בזה שמחלק השלחן  הערוך  בשם להלן

אוכלים  מיני  אף ברכהמ"ז  פוטרת  שבשבת 

בתוך  ברכה שא"צ אף הסעודה קודם שאכלום

כהתחלת הוי סעודה במקום דקידוש היות הסעודה,

והו "ל הסעודה, כן , יסבור האריז "ל דאף יתכן  וא"כ

שמנהג  שחזינן  ובפרט עצמם. האריז "ל בדברי ספק

הק' הבעש "ט מתלמידי  בשם כמה להלן (כמובא

וכו') שלום מה השר על בור"נ בשב"ק לברך  שלא

בדעת כן שלמדו שיתכן הנטילה, קודם שאכלו 

האריז"ל שהבאנו רבינו מה בהערה לקמן (ועיין

בעצה') 'מחשבות  .מהספר

 ÷ôñä òéøëî ì"æéøàä ïéàù é"òøâä  úòã

ïééöðå [é בספר המובאת  זצ"ל הגרע"י דעת גם

יוסף  ו)ילקוט אות  קעד ע"ד (סי' שחולק

ומציין  הספק , מכריע שהאריז "ל הסובר  הבא"ח

שאמרינן  שדעתו  בזה שהאריך מקומות מהרבה

שפסק  "מה שם, וז"ל האריז"ל דעת נגד  אף  סב"ל

אם  אחרונה ברכה לברך  כהאר "י  חי  איש  הבן

על  הוא שכן כיון טעמא והיינו  מים, רביעית שתה

מחלוקת שהוא דכיון  בזה, מודה אני  אין  רוה"ק, פי

שם, אברהם במגן שכתב כמו הראשונים, הפוסקים

רבה יג )ובאליה המזון (ס"ק  שלפני ליין  המים דימה

תמיד  העולת כתבו  וכן  פוטרתו , המזון  דברכת

יסבור  ז "ל שהאר"י ואע"פ  ע"ש . זהב. והטורי

וחשוב  היא, בשמים לא לברך, שצריך כהפוסקים

נגד  [ואף להקל. ברכות ספק  וקיימ"ל פוסק, עוד  כמו

בשו"ת באורך  כן  כמבואר הכי, לן קיימא האריז"ל

כב יבי "א דף  וח"ו ע"א, רנד דף  וח"ג  ע"א, צה דף  (ח"ב

ע"ב) פד דף וח"ד בא ע"ב, כשהוא ובפרט עיי"ש], ,

דאיכא  ואף  שם, רע"א עיין  שבסעודה, המים לפטור

שאפילו כהפוסקים הלכה שמא ספיקא, ספק  הכא

בא  ואפילו אחרונה, ברכה צריך המזון  שלפני יין

עה"ש  עיין  המזון, שבתוך יין  סק"ב)לפטור  קעד ,(סי'

גרירת בו שאין במים שמא דלא, לומר  תמצא ואם

במשנה  פסק וכן  וכו', לברך, דמי  שפיר המאכל

עבדינן  לא מקום מכל וכו ', הלכה ובביאור ברורה

הסכמת עלתה שכבר  וכו', בברכות , ספיקא ספק

בברכות, ספיקא ספק  עבדינן דלא האחרונים רוב

ובחיי ברכה, ובמחזיק  לדוד , במכתם שכתבו כמו

דבריהם  הובאו אחרונים, ועוד  מגדים, ובפרי אדם,

יבי "א ט)בשו"ת  אות יב סי' והיתר (ח"א ובאיסור ,

שיג ) שאין (עמ' שדבריו [ואף  הגרע"י . עכ "ל עי "ש .

המקובלים דעת  הרי  הספק, מכריע (ועודהאריז "ל

פוסקים) מכריע הרבה שהאריז "ל וס"ל כן, אינה

ד  אף הכא הרי  אינם הספק, עצמם האריז"ל ברי

כנ"ל]. מוכרעים

 ïé÷ùî ìò ð"øåá  ÷ôñá ì÷äì ë"â à"åæçä  úòã

ãåò [ àé הנ"ל במאמר  שהבאנו  שמה לציין  יש

קארפ  הגרמ"מ חגבשם הלכות  (בספרו

מט) הע' פכ "ה פסח, על בחג, בור"נ ספק שבכל שס"ל

דעת מחמת לקולא טפי לנקוט יש  משקין 

רשות, הוא משקין על שבור"נ הסוברים הראשונים

הורו שכן  הברכה וזאת  בספר  גם אשכחן כן  הנה

להגריש"א)לו כוונתו ידיו(וכידוע נטל כבר שאם

ומביא  הנ"ל, טעם מחמת בור"נ יברך לא לסעודה

הנ"ל  כהראשונים ג"כ שנקט החזו"א בשם שם זאת

אף  הרי [ולדידן לקולא, טפי  לנקוט יש  בור"נ שספק 

שישתה  שיודע כיון הרי לסעודה ידיו  שנטל קודם

הנ"ל  המג"א בספק הו"ל תו הסעודה בתוך משקים

לברך ]. לו ואין 



לנפשך  חכמה דעה לד

 êøáì àìù ìàøùéî  íéáø âäðîá éîéðô øåàéá

 é"èð  íãå÷ íéìëåàù  äî  ìò  äðåøçà  äëøá

íåéá ÷"áù úãåòñá

óéñåðå [áé הקודם בשבוע מש"כ  על עוד

[וכן  מישראל הרבה שמנהג

המנהגים בטעמי רצט)מביא שכן (אות  בהגה"ה

ביום  שעושים זי "ע], מבעלזא שלום השר נהג

ואוכלים רבא קידושא חדקא)שב"ק  דר' קוגל (סעודה

שתיה ושותים ונפטרתמזונות  שהכל  (שברכתה

הקידוש ) יין הפסקה בברכת  ללא נט"י תיכף  ונוטלים

אחרונה ברכה מברכים הגפן ואין  ועל המחיה (על

נפשות ) שס"ל ובורא הסעודה קודם שאכלו  מה על

שבת במנחת  ואשכחן בברכהמ"ז , נפטר  שכ "ז

סקי"ב) עז לסי' המנחה ר'(שיורי מהגה"ק  שמביא

זי "ע מקאמינקא שלום שלום השר תלמיד  (שהיה

הנ "ל ) זי"ע שהוא מבעלזא זה, למנהג טעם שהוסיף  ,

אלו מאכלים באכילת כוונתו שאין  להראות  כדי 

ר' שיטת חובת ידי לצאת הסעודה קודם שאוכל

בשב"ק )חידקא סעודות  לד ' שבעינן כי(הסובר

במקו "א  והבאנו חידקא, כר ' דלא היא ההלכה

המהרש "ם ע"פ דעת סק "י, לה סי' יו"ד  תורה (דעת

פח) חולין המרדכי חובה דברי ידי לצאת איסור  שיש 

דעת נגד להלכה, נפסקה שלא שבגמ' יחיד דעת

הלכה  ורבים ד'יחיד  בהכלל ככפירה דהוי  הרבים,

כרבים'.

 ÷"áùì ìåçä  úåîé ïéá  ÷åìéçä øå÷î

 äîå [âéבמאמר ימותשכתבנו בין  לחלק הנ"ל

אלא  קידוש שאין כיון לשב"ק , החול

הסעודה, כהתחלת הקידוש  הוי סעודה במקום

הסעודה  קודם ששתה המשקין  את  ברכהמ"ז ופוטר 

הרי הסעודה, שבתוך המשקין  את  שפוטר  כפי 

השולחן  בערוך  אשכחן  זו ס"ח)סברא קעו לגבי(סי'

בור"נ  שברכתם אוכלים גם â שאר  לדידיה וה"ה ,

משקין מטעם על החול  בימות אף  כן הוי (ולשיטתו

האכילה, תאות  ממשיך  שהמשקה כנ"ל כהט"ז שפוסק

המג"א) לשיטת  אף כן מחדש  בשב"ק  ואף אך  ,

להדיא, כן שמחדש  היחיד  הפוסק  הוא שהערוה"ש 

הנ"ל, סברות לכל לאיצטרופי  שיטתו חזי  מ"מ

הבעש"ט  מתלמידי כמה כן  נהגו  שכנ"ל ובפרט

בשב"ק  מישראל רבים אצל כהיום המנהג וכן הק',

היום שאכלו בסעודת  מה על בור"נ  מברכים (שאין

כמו  המשביעים מאכלים בשאר אפי' הסעודה, קודם

ובע"כ האכילה, תאות  גוררים שאין קוגל קארטאפיל

הנ "ל ) לכה"פ מטעם לעורר  המנהג כח וגדול ,

[וע"ע  סב"ל. הרי ספק שהוי וכיון  ספק  תוספת 

יז  סי ' ח"ג מהרש"ם בשו"ת  הנ"ל מנהג בביאור

ד"ה  ע"ב צט דף  פסחים מתוס' שמביא מה בסופו,

גורם  שטועמין  מה כל סעודה 'דקודם וכו', סמוך

מחשבות בספר  בזה וע"ע האצטומכא', פתיחת

יג  סי ' הנ"ל ãבעצה צדיקים מנהג ג"כ  שמביא

_________________________

פת ג . ולאכול ידיהם ליטול קצר שבזמן ובדעתם דברים ושארי מתיקה מיני קידוש לאחר כשנותנין בשבת  ופשיטא שם, ז"ל

כן, משמע לא סק "ו רמ "ט סי' שבמג"א (ואף  מהסעודה הוא והכל סעורה במקום הוא הקידוש  שהרי אחרונה ברכה א"צ דוודאי

בשבת, אחרונה ברכה לברך שלא פסק  הח "א וגם וא"צ, עי"ש בזה נדחק ד' סי' מ"א כלל והח"א הסעודה, תיכף  אכל שלא י"ל

עכ"ל. ודו"ק). כמ "ש  י"ל והרשב"א הגר"ז כדעת כמ "ש  לדינא העיקר ונלע"ד נ"ל, לא טעמו אך 

הביא ד . קע "ד סי' דהט "ז  והוא זה בענין ז "ל האר"י בכתבי שנמצא חלוקין הגירסאות שני לדעתי לקיים יש  ועפ "ז  שם, ז"ל

הביא  שם ובשע "ת  לבטלה, ברכה שהיתה במצחי לי והראו הסעודה קודם מרביעית  יותר שתיתי פ"א האר"י בכתבי הגירסא

אמת, היו העובדות ששני לקיים יש האמור וע "פ ב"א. בירך שלא במצחו האר"י והכיר רביעית  שתה פ "א ממש להיפוך  גירסא

צריך  שהי' בחול הי' השני' וגירסא שבת, לסעודת  טפילה שהשתי' ב"א לברך צריך הי' שלא בשבת הי' הראשונה דגירסא אלא

ע"כ. הסעודה. שקודם השתי' על ב"א לברר



הלכה  להעניני 

להגרע"י דעת  יחוה ובשו"ת  האריז "ל, דעת ומבאר 

ואכמ"ל)]. פב, סי' ח"א

äùòîì íéøáãä  íåëéñ

àöåéä [ãé,ì"ðä ìëî המשנ"ב דלפי

ולפי פוסקים, והרבה בביאוה"ל

אם  בור"נ לברך אין מקומות, בהרבה המנהג

וגם  סב"ל, משום נקטינן וכן  קידוש, אחר  שתה

להדר  יש רק  בזה, ספק  יש  האריז"ל רבינו  בשיטת 

כעצת בור "נ ולברך  המזון ברכת אחר לשתות

הרב  השו "ע שי ' לפי גם יוצא ואז ועוד, הקיצו "ש 

ודעמיה.


