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íéðéã ø"ôä  óåøùì àåä äîåãà  äøô ãåñ

 ø" ôà íéùòðù ãò íúåìòäìå

ïéðòבאריז "ל מבואר אדומה הליקוטים פרה (ספר

שם) המצוות ובשער חוקת סוד àפ' שהוא

מנצפ "ך  אותיות  ה' שהם דינים הפ "ר מיתוק 

פר "ה, ה"ס  הרי אותיות  הה' ועם פ "ר, העולים

בהתפשטות כי למחנה, מחוץ להוציאה וצריך 

להם  יש בחוץ אז שכינה, למחנה מחוץ האלו הדינין 

אותה  ולצרף ללבן  אותה' 'ושחט ואז  זוהמא,

את לשרוף צריך ולכן  הקשה, אש  ע"י  הזוהמא

שמעלים  דהיינו  אפ "ר, מפר"ה שעושים עד  הפרה

וכו ' ההמתקה שהוא א' אות לבחי' דינים הפ "ר כל

עי "ש .

ìëî ïéöåöéð  ç" ôøä  úåìòäì 'ä  úãåáò ø÷éò

 úå÷÷åúùä ìù  ùà é" ò íãàä  ìò øáåòù  äî

íééç íéî êéùîäìå éùôð êì äàîö úðéçáá

ä"á ñ"à øåà éîéî ñ"äù

äðäå שעוה"ז עד  דחול לבי "ע נפלו דקדושה בי"ע

הנחש  בבטן  כיáנתון  הוא והתכלית  ,

וכל  בתחתונים, דירה לו להיות  הקב"ה נתאוה

_________________________

שהם א. לפי או פר"ה. הרי אותיות ה' ועם פ "ר, בגי' והם גבורות , ה' הם מנצפ"ך  אותיות הנה כי דע, שם: הליקוטים ספר וז "ל

נמשכת  כי אדומה, והיא ה'. פ"ר פר"ה נקראת לכן ה', הנקראת  במלכות שיורדים לפי או ה', הנקראת הבינה אל ונמשכים יורדים

אמנם  מתערין. דינין שממנה לפי בינה, שערי חמשים שהם נ', בגימטריא עולה ו' חסר אדמ "ה ולכן אדומה, שהיא הבינה מן

גרמו  אלו דינים והנה הדינים. זוהמת שורש נגלה אז  הקליפות , אל כשיוצאה אך מום, בה אין אשר תמימה היא בפנים, בהיותם

היסוד  שהוא בזוהר כנזכר עול, עליה עלה לא אשר וזהו הדין. כחות  אדום בארץ המלכים סוד היו ולכן פב"פ , היו שלא מה להם

אלו, דינים יצאו ולכן ונקבה, זכר נתחברו לא עדיין כי והכוונה, במלכות. הת"ת  הוא או ע "ל, בגי' שהם ברכאן מאה המקבל

'ושחט ואז  זוהמא, להם יש  בחוץ אז  שכינה, למחנה מחוץ האלו הדינין בהתפשטות כי פירוש למחנה, מחוץ יוציאוה ואמנם

הקדושה, סוד ממנה ישאר אז  שנשרפה אחר ואמנם הפרה. את ושרף  ולכן הקשה, אש ע "י הזוהמא אותה ולצרף  ללבן אותה'

בא' יוכללו ההם גבורות פ"ר כי אפ "ר, תקרא ואז הדינין, חומש שהיא ה', הנקראת  המלכות  סוד והיא מחמשה. אחד חלק  שהיא

עכ"ל. חיים, אני משנלע"ד ע "כ א'. עם אפר תהיה ה', עם פרה שהיתה ומה לבד,

נה"ש ב. ועי' הקלי', תוך  מדרגות י"ד בי"ע ונכנסו העולמות עי"כ שנפלו איך אדה"ר חטא בענין קדושים פ ' רשב"י מאמרי עי'

העשיה  דעולם ע "א) י"ד דף ד' ענף עגו"י (שער ע"ח  וע"ע  וכו'. הנחש תוך  נתון דהעוה"ז  ע"ד) (י"ט ערומים מלביש  בהקדמת 

שאין  והעביות  הגסות  בתכלית  החומרי השפל עולם הוא ולכן העיגולים, עולמות  דכל ומפנים דיושר, העולמות לכל מחוץ הוא

וכו'. צדדיו מכל מקיפו והאוכל האוכל באמצע  שהוא התמרה גרעין כעין כולם, העולמות  שבכל האמצעית הנקודה והוא כמוהו,



לנפשך  חכמה דעה ד

לתקן  הוא והכל שעובר, מה עליו עובר  יהודי

צער  מיני  כל לעבור  וצריך ניצוצין, הרפ "ח ולברר

מחמת להעלות  שצריך  קשים וענינים ומרירות

ואין  להם קשה נשמות וכמה הרפ"ח, בירורי 

וידבר  וזהו  עליהם, שעובר  ומרירות בצער עומדים

ומה  לאמור , ה' צוה אשר  התורה חוקת  זאת  וגו ' ה'

הרפ"ח  מחמת ואנחה ויגון  צער  מרוב לעשות  יש 

שצריך  קשים בירורים וכמה להעלות, שצריך 

ומרה  עצבות וכמה דחול, בי "ע מתוך להעלות

שעו שמבררים שחורה עד ישראל נשמות על בר

ברוח  ומצבו ענינו כפי אחד  כל הקשים הבירורים

עליו. שעובר  מה בכל ובגשם

 íðîàå ממדרגה הרפ "ח להעלות  העבודה הנה

א"ס  הנקרא המעלות  רום עד למדרגה

המ"ן  עליית כי  האמיתי, הרדל"א מקום והוא ב"ה,

האמיתי  חכמה שהוא דא"ק ס"ג ע"ב עד  (עי'הוא

ע"ד ) ג' דף  הרדל"א רחה"נ  בחי ' לא"ס  עולים ומשם ,

על  שעובר  מה בכל התכלית  ואמנם דא"ק, העליון

בבחי ' וההשתוקקות האש  לקבל הוא האדם

עובר  אחד  וכל בשרי, לך  כמה נפשי לך  צמאה

להגיע  כדי  נשמתו  שורש  כפי  הרפ "ח בירור עלו 

ב"ה  א"ס אור מימי  שהם חיים ולהגיע â למים ,

אחד , ה' אלקינו  ה' ישראל שמע של לתכלית

לקבל  הוא הבריאה של התכלית כל ובאמת

לדבקות שיגיע כדי נפשי לך  צמא של צימאון

ב"ה. א"ס דאור

äù÷ äãåáò àåä  ò"éáî  äðåùàøä  äéìòä

 àéäù úåìòîä  íåøá úééìò ãåò ùé  ë"çàå

äçåðîá  äãåáò

äðäå הרש"ש מרן בדברי  ט'מבואר דף  (רחה"נ

המוחין ע"ג ) בשרשי הוא העבודה דעיקר

בתו"ח כתב ועפי "ז  ע"א)שבכתר , דבכל ã(כ"ז

ובפרט, קטן ובכלל גדול בכלל לכוון צריך כוונה

דא"ק  זו"ן פרצופי ובה' א"ק , פרצופי בה' דהיינו

דכל  פרצופים ובה' האצילות, עולם מקום שהוא

מגיע  שהאדם דאף הוא, והענין  בפרטות . פרצוף 

ית', הבורא מציאות  הוא שהכל ויודע ב"ה לא"ס

משם  אלא התפלה, עבודת שם מסתיים לא מ"מ

עליונה, יותר  במדרגה חדשה עבודה מתחיל

_________________________

ואחר ג. אפ "ר, מפר"ה שעושה עד 'רצוא', סוד הוא ההשתוקקות  של האש  ידי על הבירורים דעליית ושוב, רצוא ענין וזהו

(לקו"ת  הבעה"ת  שביאר וכמו ב"ה, א"ס אור מימי להמשיך 'שוב' בחי' שהוא חיים, מים להמשיך צריך  המעלות רום עד שעולה

זהו  והשוב לאפר, הפרה שריפת  ענין זהו הרצוא ושוב, הרצוא דבחי' זה  ענין כללות  הוא אדומה פרה מצות והנה וז"ל: חקת ) פ '

נא  ולכן כלי. אל חיים מים עליו ונתן בנפש ענין כח  שאין גבי היהודים וקבל בד"ה ועמ "ש  התורה. חקת זאת  דייקא בה מר

הגם  והנה ושוב. רצוא והחיות  כו' אקרי האי ועל ע "ב) דרפ"ח  (האזינו בזח "ג כמ "ש  והיינו ושוב, רצוא בבחי' כ"א כו' להכיל

ב' הוא ענינה שכל אדומה, פרה במצות  כמו המצות  בכל גמור וגילוי בביאור זו בחינה בא לא אך זו, בחי' יש  מצוה שבכל

משתאה  והאיש  ע "פ במ "א משנ"ת ע"ד וזהו התורה, חקת נק ' הוא ולפיכך  חיים, והמים האפר ענין שזהו ושוב דרצוא אלו בחינות 

תורה  גופי והרבה בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים, של מתורתן אבות בתי עבדי של שיחתן יפה מארז"ל בענין לה

והוא  תשב"כ, עם תשבע "פ והיינו מ"ה, לשם ב"ן שם התחברות ענין הוא אליעזר של שפרשה לפי והיינו ברמיזה, אלא נתנו לא

ג"כ  יובן זה וכענין ע"ש . כו' פרטית  בחינה הוא זו במצוה זה שיחוד פרטי, דרך הוא המצות  ובכל וב"ן, דמ"ה החיבור כללות 

הרצוא  חיבור כללות הוא חיים ומים האפר שע"י דהיינו התורה, כללות ג"כ שהיא התורה חקת  נאמר שעליה אדומה בפרה

המים  ויסוד לבך, רץ אם וזהו בלב הוא האש שיסוד והמוח, הלב התחברות כענין ג"כ והוא וב"ן. מ "ה יחוד ענין שזהו ושוב,

יש  המצות בכל והנה כו'. מאתכם החלצו בד"ה ועמ"ש ושוב, הרצוא חיבור ענין זהו יחד ושיתחברו שוב, בחי' והוא במוח  הוא

הוא  שם אמנם ומוח , מהלב כלול אבר כל גם כי ושוב, רצוא לבחי' האדם יבא מצוה כל קיום ע"י ולכן ומים, אש  בחי' ג"כ

ועיש"ב. עכ"ל כו', עצמן והלב המוח ויחוד חיבור וכמו זה יחוד כללות הוא אדומה פרה במצות אבל פרטית, בחינה

ע"א.ד. קי"ז וע "ב, ע "א ק "ח  ע "א, ע' ע"א, ס"ט  דף תו"ח וע"ע 



תשע"ו  חקת פר' השל"ס

הרש"ש  מרן ע"ב)וכמ"ש  י"ג אחר ä(נה"ש  דאף

של  במדרגה המעלות  רום עד  הבירורים עלות

חד ', 'עלמא בבחינת  רק  זה הרי  במאציל', 'נדבק 

בדקות שהם אלא עליות עוד יש דאח"כ  והיינו

האחרון  האדמו "ר  שאמר  וזהו  גדולה.

במנוחה.å מליובאוויטש  עליה של בחינה שיש 

אחת למדרגה להגיע שזוכים דאחר הוא, והענין

קשה  עליה ידי  על והוא בערכין , א"ס שנקרא

הבירורים, בעבודת  הראשונה העבודה שהיא

אך  מחדש, עליה של עבודה עוד  אח"כ  יש הנה

שם  וגם בדקות , יותר  הוא כי קשה כך  כל אינו

יותר  הוא דשם שהאש אלא אש  בחינת  יש 

בעל  שנקרא טוב שם הבעל מדרגת וזהו בדקות.

המלכות  מעלה היה כי  טוב, 'שם''שם' (הנקראת

'אני') הנקרא ונקראת המקום שהוא הרדל"א עד 

כחדא, ואין אני  זו  למדרגה קרא והבעה"ת 'אין ',

כל  לפעול יכולים זה למקום מגיעים וכאשר 

הישועות.

 ïéàì éðàä  úåìòäì àåä  äãåáòä úéìëú

äðéëùä  úåìâì  úå÷÷åúùäå  ùàì  íù ñðëäìå

 úàù øúéá ' ÷ä

íðîàåעבודת נגמר  אין  לרדל"א מגיעים כאשר 

עבודה  מתחיל משם אלא התפלה,

ביתר  הקב"ה לגלות וצריך מנוחה, בדרך  אחרת

והבעש"ט  רבה, שמיה ויתקדש יתגדל בסוד שאת

וראו גלויים, מופתים ועושה חולים מרפא היה הק'

גלויות ישועות  להם ונמשך  נתרפאו  שאנשים

מקמארנא  הגה"ק  כתב ומ"מ נפלאים. במופתים

ע"ד ) קנ"ז דף  חוקת פ' חי הבעש"ט æ (זהר ענין דעיקר

_________________________

לשמטה,ה. ומשנה לשנה, ומחדש לחדש, ומשבוע לשבוע, ליום מיום עולים כי העולמות, בכל נעשה עד"ז וכן שם: הרש"ש  וז"ל

ולהזדכך  להתתקן המאציל אל הסמוכה אחת  מדריגה נשלמה יום שבכל עד העליון. המאציל עד ליובל, ומיובל ליובל, ומשמטה

ומשבוע  לשבוע, ליום מיום  שהם אלא בראשית, ימי ו' וזיכוך  ותיקון בירור הוא עד"ז וכן במאציל. ונדבק  שלם וזיכוך תיקון

ומאלף  שנים, לאלף למאה וממאה שנים, למאה לעשר ומעשר שנים, לעשר לשנה ומשנה לשנה, לחדש  ומחדש  לחדש, לשבוע

דהוי שני אלפי שבשתא עד הנז"ל, ע "ד שני אלפי שתא עד חד'לאלף, ולעלות 'עלמא ולהתתקן להתברר העולמות כל נשלמו

שלימה ממדריגתם אחת ועלייתמדריגה  ותיקון בירור זמן הוא שני אלפי שתא כי שעליו, למדרגה פרט  כל חד, שהוא עלמא 

והמשכיל מ עמוק עמוק עתיקים הדברים כי הצריך  הדיבור עוד להרחיב נוכל לא כי למבין בזה ודי העולמות . לכל אחת דריגה

עכ"ל. יבין,

לשון ו. הביא ס "ג בהערה ושם וכו', עצמיים בשעשועים דלעתיד העליות בענין בנדמ "ח  ק "מ דף תרס "ו המאמרים ספר עי'

באופן  אלא תנועה, של באופן יהיו שלא אלא עליות, יהיו אז שגם 65 הערה ש"ח  עמ ' וש "ס  הרמב"ם על בהדרנים מנחם תורת

מנוחה. של

גדולה ז. והכנעה שלימה אמונה מלכות במדת כי בישראל, לפנים ושכינתיה הוא בריך  קודשא יחוד וזאת שם: חי זהר וז"ל

יהיה  שלא תנועה שום שאין באמת שבאמונה העולמות , כל קיום הוא דבר, כל לקיים הוא באמת , נמאס בעיניו נבזה כתולע

לפני  מאד נכנע  שמח  בלב עולם באלהי פשוטה אמונה אלא חקירות , שום בלי ומצות תורה עול ויסבול עולם של אלופו שם

ישועות  וממשיך רעות גזירות כל מתבטלין ובזה עליון, אין עם אני מלכות מקשר טובות  ומדות  אמונה ידי ועל אבותיו, אלהי

גדולה  אמונה שם המלכות בספירת  כי שבמקדש , קשה עבודה שזה טוב הריב"ש  מרן שאמר וזהו ומזוני. חיי בני ישראל

באהבה  הכל מקבל והיה רע , שום לו יארע לא באמת אמונה לו היה אם כי האמונה, דרכי לברר המדות  מכל קשה והוא

דתהו"ר, לנוק' נדחה יהיה אמונה בחסרון בקל כי קונו, לפני ונשפל ונכנע  שמח בלב הדינים כל נמתקין והיו שמח , ובלב

אמונה  הוא והעיקר מאוד נכנע  בלב ותורתו בתפלתו אמונה ידי ועל שלו. נר"נ משם להעלות קשה עבודה בשלימות ובאמונה

להיות  לו בנקל עולם, של אלופו תנועה שבכל באמת אמונה ידי ועל כבודו האץ כל מלא שהש"י אמת  בלב בחוזק  שיאמין

ותהיה  והארץ, השמים מלא ממש סוף  אין שאור אמיתיים החיים מקום אל מות  יורדות  רגליה ומעלה ומנשא גמור צדיק



לנפשך  חכמה דעה ו 

העבודה  הוא אלא למטה, שעשה המופתים אינו

לאין , האני  להעלות שהוא מאד , פנימית  בכוונה

כל  גמר  אחר  כי הרפ "ח, עליית  דקות  הוא ושם

והאש  יותר , בדקות עליה עוד יש העליה

השכינה  שתתגלה ההשתוקקות  הוא זו  שבעבודה

האש  עם שם ומשתמשים עוז, וביתר שאת  ביתר

עליות הנקרא והוא גדולה, בדקות הרפ "ח ועם

מנוחה. בדרך 

åäæå הרש "ש שכתב כפי  מקום בכל הכוונה עיקר

כי שבכתר , המוחין בשרשי שהוא הנ"ל

מבואר  וכן בשרשים, לעולם הכוונה עיקר

בשורש  הכוונה דעיקר  הדורות וביחידי בבעש"ט

שהוא  השרשית, במלכות  ישראל שמע לגלות

שם  'בעל וזהו תפלה', 'ואני בסוד  יתברך  שמו

שם  למקום התפלות  כל שהעלה דהיינו טוב'

הוא  התפלות  כל ושם ית ', הבורא של העצמי 

של  אש הוא מ"מ אש, עם שהוא ואף  במנוחה,

הגמור  האש  במקום למטה אך בדקות , והוא היחוד

בעצבות ליפול סכנה יש נוגה, קלי' במקום שהוא

מכובד  להשתגע חלילה ויכולים שחורה, ומרה

במקום  לעמוד  מאד  קשה כי  הרפ "ח, של היסורים

אף  ולכן  התחתונה, האש בתוקף  למטה  הבירורים

כפשוטו הרפ "ח להעלות הוא התפלה שעבודת

למעלה, בשורש  הוא התפלה עיקר מ"מ מלמטה,

במקום  למעלה למעלה המלכות להעלות וצריך 

הקב"ה  את לגלות  התפלה עיקר  ושם המנוחה,

ויותר . יותר

 çëá àåä à" ìãøá  äùøùì  úåëìîä  úééìò

 øàá éìò' ñ" äå  íãà  ìëî  åðò  äéäù  åðéáø äùî

' äì  åðò

äæå ישיר 'אז  הפרשה בהמשך  הבאר שירת  סוד 

את להרים שצריך לה', ענו  באר עלי ישראל

התחתון  אני  ממקום באר  הנקראת  המלכות 

ה  של האמיתי האני למקום יתברך ,הנפרד בורא

ששם  הרדל"א של הגמור האין  מקום שהוא

ידי על רק אפשר וזה כחדא, ואין  אני  מתיחדים

שהוא  באופן אדם, מכל ענו  שהוא ע"ה רבינו משה

מלשון  ענ"ו  לה, ענו באר עלי  וזהו ואין , אני בחי '

אדם מכל ענו  שהיה רבינו  דמשה אדרתעניוות  (עי'

זו) בפרשה להגר"א ששם אליהו התפלות וכל ,

השכל  את אין  ואם בדקות , הוא ברדל"א למעלה

את מטמא הפרה הרי ע"ה, רבינו  משה של

מוהרנ"ת  שביאר וכמו  או"ח)הטהורים, ריש (לקו"ה

ומתגאה  שחושב דמי  היינו  הטהורים את דמטמא

הטמאים  את  ומטהר נטמא, הוא הרי טהור שהוא

הרי עניוותו  מחמת  טמא שהוא שחושב מי  היינו 

עי"ש נטהר, המגידהוא בשם אמת  דברי ביושר (וכ "כ 

.מזלאטשוב)

éëאני של השכליים להם שיש  כמשה הצדיקים רק

אדומה  פרה מעשה עם להתעסק יכולים ואין 

משה  שעשה פרה סוד  וזה העולמות, את ולטהר 

אליך' 'ויקחו עה"פ  רש "י  שהביא כמו במדבר 

משה  שעשה פרה שמך על נקראת היא לעולם

צריכים  היו שעשו  אדומה פרה וכל במדבר ,

ידי על והא משה. שעשה מהפרה שם להכניס

_________________________

הוא  שמבקש מה כל אבותיו אלקי לפני שמתפלל התפלה דברי מפיו כשיצא מיד ויאמין מאד, מאד הש "י לפני מאד נכנע 

נענה, תיכף שזה ישראל בכללות בקשתו נעשה ולפעמים ממנו, בהעלם שהוא הענין בקשתו ימצא לא ולפעמים מיד, נענה

על  לפעמים וכן הישועה, נתעכב לטובתו ולפעמים העולמות , דרך  השפע  יורד אבל עצמו על בפרטות  מבקש  שהוא והגם

ונעשה  צר לו צרתם שבכל השכינה רוחניות על להתפלל ה' מעם פונה ולבבו לגופניות נענה שיהיה שאלתו שמגשם ידי

אל  ברשות יהיה שלא וגדול קטן ודבר תנועה שום שאין באמת להאמין בנסיון לעמוד שלימה אמונה לכך המבדיל, מסך 

בעד  עור אשה גוף נעלו איש שלף דבר כל לקיים וזהו אמונה, העולמות  כל קיום וזהו וב"ש  ב"ה סוף  אין אור ונורא איום

וכו' שלמה אמונה וזהו א"ס מהשגחות  הכל גופניות  צרכי שבכל שלמה אמונה הדברים כל קיום ששם וגופו נפשו עור

עיש"ב.



תשע"ו  חקת פר' ז של"ס

שנמצא  שאף  באופן  בשורש, למעלה העבודה

לגלות בתפלה גם מונח מ"מ א"ס, שהכל במנוחה

במנוחה  הוא אחד  ומצד ויותר, יותר  יתברך  שמו

לגלות תנועה בזה יש  שני  ומצד אלקות, שהכל

שגילה  הנעלמות  הסודות  וזה ויותר, יותר היחוד

והוא  לה' ענו  באר  'עלי סוד וזה הק', הבעש"ט

המשיח  מלך עצמו שהוא ע"ה רבינו משה מדרגת 

במהרה. שיתגלה

'ïéà' 'éçá àåä áåæàå 'éðà' 'éçá àåä æøà õò

 ïéàå éðà ãçéì äìôúä çë àåä  úòìåú éðùå

 ãçàë

 äðäåבסגן מצותה אדומה התלבשותפרה (שה"ס

מט"ט) למחנה בבחינת מחוץ לצאת  וצריך  ,

בדרך  ובאמת האדם, על שעובר מה ולראות

בבחי ' ופרט פרט כל על להתפלל צריך מעבר

המציאות כל של דינים הפ "ר שה"ס  אדומה, פרה

כל  על שעובר המרירות כל שהוא עלמא, דהאי

פ "ר  של וענין  ענין כל על להתפלל וצריך אדם,

עיקר  מ"מ אך וכו ', חבריו ועל עליו שעובר  דינים

להכנס  צריך  אלא בזה, להתעכב אינו  העבודה

הכל  לשרוף וצריך רגלך , מעל נעלך  לשל

אחדות הוא הכל איך שיראה עד  הכל ולהעלות 

אני שהוא ואזוב ארז עץ לזה צריך ולכן  הבורא,

'אין')ואין בחי' הוא ואזוב 'אני' בחי' הוא ארז (עץ

התפלה  כח שהוא תולעת השני  בזה ומכניסים

אי יעקב תולעת  בפה כמש "א אלא כחה (עי'çן 

חוקת ) פ' ריש להצ"צ התורה לאין אור הכל ומעלים ,

א"ס  הנקרא הרדל"א מקום שהוא ב"ה סוף

היחוד  ולגלות להמשיך צריך  משם אך  בערכין ,

העלם  שיתגלה לבוא לעתיד  ואף  ויותר , יותר 

למעלה  קדושתי של סוד יש  לעולם מ"מ העצמות,

שהוא  אלא עליות יש ולעולם מקדושתכם,

התו "ח  שגילה הדרך  וכפי  גדול, ובדקות במנוחה

זי"ע.

 úåáöòì ìåôéì úðëåñî ò"éáá äèîì  äãåáòä

 úåìòäìå äøôä óåøùì êéøö ïëìå  úåàéâ åà

 øåîâä ïéàä ãò ãøôðä éðàä

ø÷éòäå לנוגה ליפול שיכול למטה להשאר  שלא

ואין  ומרירות, שחורה ומרה ולעצבות

הוא  כי שעה לפי אלא למטה למרירות להכנס 

ליפול  יכול ומשם ומ"ש , לעצבות  ליפול מסוכן 

ישועה  איזה לעשות כבר  מצליח ואם קלי ', לשאר 

הוא  כי  וישות , גאוה בעל נעשה הרי למטה,

תאוה  קנאה הוא הכל ששם דחול בי"ע במקום

הרעות, למדות ליפול סכנה עת בכל לו ויש  וכבוד ,

הפרה  לשרוף הקדושה התורה אומרת  ולכן

ולהעלות ב"ה, סוף  לאין  הכל ולהעלות אדומה,

יחודו ולגלות  הגמור, האין  עד  הנפרד האני 

צריך  אך  וגו ', ישראל שמע בבחי ' ית"ש ואחדותו 

וזה  הגמור , ענו  שהוא רבינו  משה של השכל לזה

רבינו, משה והוא ענו אותיות שהוא לה ענו  סוד

כי דקות , בדקי ושוב ברצוא שם להכנס יכול והוא

תולעת שני  שם יש  מ"מ סוף, באין שנכללים אף

המתקה  והוא התפלה, עבודת  שהוא בפיו  שכחו 

שם  בסוד דקדושה תולע שהוא מ"ב שם של

גי ' שקוצי"ת  האחרון  שם וכן תול"ע, גי ' אבגית"ץ

מ"ב  בשם לכוון  שצריך  אמר  והבעש "ט תולע"ת ,

באור  האדם שיחיה הוא דרכו וכל השרשי,

הוא  והכל ב"ה, א"ס שהכל לראות הפשוט

יחודו לגלות  הוא העבודה ומ"מ הק', השכינה

שכתבו ותו "ח הרש"ש  וכמו שאת, ביתר  יתברך 

העבודה. עיקר  שזה

_________________________

הזה ח. תולעת  מה לך לומר לתולעת  ישראל נמשלו למה סא) (ישעיה יעקב תולעת  תיראי אל ט') (בשלח תנחומא מדרש עי'

תפלה  אלא לישראל להם אין כך  הקשה את ומכה רך  והוא בפיו אלא הארזים את מכה אינו



לנפשך  חכמה דעה ח

 éãé ìò àåä æ"äåò éðéðò  úåøéøîî  ìöðäì êøãä

 é÷éãöì  úåøù÷úäá úåéîéðôá äìôúä  úãåáò

 úåøöä  ìë úà íúìôúá  íéìèáîä úîà

íìåòä ìù íéøúñääå

 íðîàå א וחייבים פרה למחנה, מחוץ היא דומה

זה  בלא כי למחנה, למחוץ ולהכנס לרדת

צריך  כי היחוד, גילוי למקום לעלות  יכולים אין 

הגה"ק  כמ"ש מום בה אין  אשר פרה לקחת

צבאות, הוי "ה יה אכתריאל גימ' שהוא מקמארנא

לרדת רוצה שאין  ומי דבריאה, קה"ק היכל שהוא

ואין  הטמאים, ומטהר הטהורים שמטמא למקום

יכול  אין  הרי התפלה, עבודת  של בבירורים עוסק

לקבל  יכול ואין ואין , אני  של  העבודה למקום להגיע

רק  כי  רבינו, משה שהוא הגדול הענו של השכליים

רבינו משה שהוא הגדול לענו שמתקשרים ידי  על

תולעת שני  בסוד  התפלה כח של  השכליים לו שיש

הללו השכליים לו אין  ואם הן ', שער  של הכח שהוא

אלו, שכליים לקבל האמת לצדיקי  מתקשר ואין

ימצא  ולא הבעש "ט, של לדרך  להגיע יכול אין  הרי

העולם  זה של המרירות כל את  לעבור איך  הדרך

שעוברים  דינים הפ"ר  סוד  אדומה פרה בחי' שהוא

ואין  ותורה תפלה הוא הצדיקים כח וכל האדם, על

עם  מופתים פועלים ואין  ח"ו, כישוף  בעלי  הצדיקים

וגילוי ובקשות תפלות ידי  על רק  ח"ו, כישופים

העולם  כל שיכבוש המשיח מלך  וכמו אלקות ,

ויבטל  העולם, כל של הקלי ' וכל הדינים כל ויכניע

והכל  ההסתרים, וכל היסורים וכל הצרות כל את 

שהם  החמשים, שער בבחי' התפלה בכח לכל

משה  שהוא הגדול מענו המקבלים עמוקים שכליים

ידי על רק והכל לה, ענו  באר עלי  כמ"ש  רבינו 

ויש  לגמרי, לגמרי עצמו שמבטל מופלגת  עניוות

כח  עם ביחד  זה כל אך  האזוב, של הביטול לו 

סוד  שהוא וקיים, חי ישראל מלך דוד  של התפלה

תולעת. השני

 äæåאמת צדיקי  של העמוק מהלך עיקר

ושם  והיחוד, המנוחה במקום שהולכים

ההעלאה, כוונת עיקר  וזהו הרפ"ח מעלים עצמו 

אך  הגס , האש  במקום למטה לרדת  גם צריך  אך

אש  למקום עולים הגס , האש ששורפים אחר

בסוד  מלכותו  כבוד גילוי רק הוא ושם הדק ,

אמר  משיח ולכן רבה. שמיה ויתקדש יתגדל

ויוכלו חוצה מעיינותיך  כשיפוצו שיבוא לבעש"ט

הרש "ש  מש"כ  ע"ד והוא כמותך , יחודים לעשות 

המוחין  בשרשי  הם הכוונות דעיקר והתו "ח

אלא  התפלה, עצמם הם והכוונות שבכתר ,

סוד  שהוא שבתפלה התורה הוא שהכוונה

העולים  אהי "ה מלואי וג' עסמ"ב סוד  יוסף פור"ת

בדוד , הכלול יוסף בחי ' והוא ע"ה, פור"ת בגי '

ברצוא  עת בכל מתחברים ותפלה תורה וענין

כמ"ש  העליונה מהתפלה יוצא התורה וכל ושוב,

וכל  בלקו "מ. כמ"ש ה' מבית יוצא ומעיין 

התפלה  של השכל הוא הבעש"ט של היחודים

עד  הרפ"ח ולהעלות החיצון מראה כל לשרוף 

שהם  והמים נעשה שהאש ושוב רצוא סוד

כי המנוחה, במקום בשורש  למעלה גדול בדקות

סוד  עיקר  וזה ואש , מים בחי ' גם בדקות יש 

כל  את כבר שפעל הבעש"ט בדרך התפלה

כל  וכן  מישראל, אחד  לכל והתשובה הישועה

שמתקשרים  מה כפי ודור דור  שבכל צדיקים

מכל  ענו שהיה רבינו  משה ולבחי ' אמת  לצדיקי

אדם.

íéðéòä 'á ãâðë  íäù áà æåîú éùãçá  äãåáòä

äìôúä  úãåáòá  ìåãâ ïåçèéáå  äðåîà êøãá

 ïåéìòä  äùøùá úéîéðôä

ø÷éòäå באופן ה' בעבודת  מונח להיות

שמו יתברך ואחדותו יחודו  שיתגלה

ונגלה  ציון  ה' בשוב יראו  בעין  ועין  העולמות, בכל

כנגד  שהם אב תמוז בחדשי אנו ועתה ה', כבוד

אלו ימים שנעבור  רוצה הקב"ה ואין עינים, ב'

הבעש"ט  בדרך  אלא שבהם, ההסתר בדרך

צריך  מפיו מילה מוציא שהאדם שמיד שאמר 
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ומתקבלת, למעלה שעולה תפלה שהוא להאמין 

עבודתו וכל הרפ"ח למקום למטה יורד האדם ואם

אך  זאת , אמונה להאמין  יכול אין למטה, רק היא

באופן  ואין אני של השכל לאדם שיהיה צריך

להגיע  אפשר  ואי  גדול, וביטחון  אמונה לו שיהיה

ותוקף  האדמימות במקום למטה נמצא כאשר  לזה

הרי לה, ענו  באר  עלי למקום עולה אם אך הדין,

מיד  מאמין  התפלה תבות  מפיו  שמוציא מיד 

כבוד  ומתגלה מתקבלת שהתפלה מיד  ורואה

עד  השפע מוריד  זה בכח וממילא יותר, הי "ת

למה  ישועה שיומשך  למטה בפועל שיתגלה

ימשך  שבפשטות  ודאי  רוצה הקב"ה כי  שצריך ,

עבודת מקום זה אין  אך אחד , לכל למטה ישועה

הכוונה  כל שם אשר בשורש  למעלה רק  הצדיק,

גם  בזה שנכלל אלא יתברך , יחודו לגלות  הוא

בפועל  למטה הישועה ולהמשיך  למטה עד  לרדת 

בי"ע. במקום

äðäå ויכול הדינים תוקף  מקום הוא אדומה פרה

ונופל  דינים בפ"ר  רק  שמכוון  האדם לבלבל

שחורה  ומרה מעצבות  הנמשך וכבוד  תאוה לקנאה

אלא  קרח של מהדרך  ללכת  ולא הזה, העלם של

השתלשלות וכל ע"ה, רבינו  משה של בדרך ללכת

שבכל  התו"ח כ ' אך  טמא, בחי ' הוא למטה הרפ "ח

למעלה  עולה אינו  אם אך בערכין, כך  הוא העולמות 

לבחי ' ליפול יכול למטה, נשאר אלא היחוד  למקום

הוא  כאשר כי  עשיתיני , ואני  יאורי לי  שאמר פרעה

וצריך  מזה, ליפול יכול בלבד למטה בשכליים נמצא

דאני היחוד  ולמקום משה לבחי ' דייקא להתקשר 

ב"ך  ונשמחה נגילה למקום ולהכנס כחדא, ואין

שמו בשרשם שהם התורה אותיות  כ"ב שהוא

יהי שיתגלה יעזור וה' לה, ענו  באר עלי וזהו  העצמי ,

תראינה  ועיננו במעשיו, ה' ישמח לעולם ה' כבוד

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת  מלכותך 

אמן .
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ט'-י"א) ט', (במדבר

 úåðäìå 'ä ìò âðòúäì àìà àøáð àì  íãàä

 àåä úîàá äæä ïåãéòä íå÷îå åúðéëù  åéæî

 á" äåòä

 äðä יסוד ישרים: מסלת  ספר  בריש איתא

התמימה  העבודה ושורש  החסידות

צריך  ולמה בעולמו  חובתו מה לאדם שיתברר

ימי כל עמל הוא אשר בכל ומגמתו  מבטו שישים

לברכה  זכרונם חכמינו שהורונו  מה והנה חייו ,

ה' על להתענג אלא נברא לא שהאדם הוא,

האמיתי התענוג שזהו  שכינתו  מזיו ולהנות 

להמצא. שיכולים העידונים מכל הגדול והעידון

הוא  כי הבא, העולם הוא באמת הזה העידון  ומקום

הדרך  אך הזה. לדבר  המצטרכת  בהכנה הנברא

והוא  העולם. זה הוא זה, חפצנו  מחוז אל להגיע כדי 

לברכה זכרונם שאמרו  ד )מה הזה (אבות העולם :

והאמצעים  הבא. העולם בפני לפרוזדור דומה

המצוות הם הזה, לתכלית  האדם את  המגיעים

עשיית ומקום שמו . יתברך  האל עליהן צונו  אשר 

האדם  הושם כן  על הזה. העולם רק הוא המצוות 

האלה  האמצעים ידי  שעל כדי בתחלה העולם בזה

הוכן  אשר המקום אל להגיע יוכל כאן לו המזדמנים

קנה  אשר  בטוב שם לרוות הבא, העולם שהוא לו ,

זכרונם  שאמרו, מה והוא אלה. אמצעים ידי  על לו 

א)לברכה כב לקבל (עירובין ומחר  לעשותם היום :

שכרם.

 ìëúñúùëåהאמיתי השלמות  כי תראה בדבר 

והוא  יתברך , בו  הדביקות  רק  הוא

אומר  המלך דוד שהיה עג )מה קרבת(תהלים ואני  :

ואומר טוב. לי  כז)אלקים מאת(שם שאלתי אחת  :

כי וגו', חיי  ימי כל ה' בבית  שבתי אבקש  אותה ה'

בני שיחשבוהו  זה זולת  וכל הטוב. הוא זה רק 

אמנם  נתעה. ושוא הבל אלא אינו לטוב, האדם

שיעמול  ראוי  הזאת, לטובה האדם לכשיזכה

והיינ  לקנותה, ביגיעו וישתדל שישתדל ראשונה ו 

הענין  זה שתולדתם מעשים בכח יתברך בו  לידבק

עכ "ל. המצות, הם והם

 êøáúé  åá úå÷áãä àåä éúéîàä úåîìùä

' ä ìò âðòúäì êéøöù àìà æ" äåòá  åúåéäá

 á" äåò  úâøãîë àåäù  äîùì

éøáãå שהעיר וכמו  ביאור צריכים הרמח"ל

דבתחילה  שלום', 'נתיבות  בספר בזה

מזיו ולהנות  ה' על להתענג שהתכלית  כתב

וכל  הבא, בעולם הוא הזה העידון  ומקום שכינתו ,

לתכלית להגיע הכנה הוא הזה בעולם עבודתנו

שהשלמות כתב ואח"כ הבא, העולם שהוא

והרי וכו', יתברך  בו  הדבקות רק הוא האמיתי 

הזה, בעולם בהיותו  כאן הוא הדבקות  עבודת 

הוא  ה' על להתענג העידון  שמקום שכתב ומהו

הבא. בעולם רק 
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ïéðòäå עיקר הזה בעולם שכבר  ודאי דהנה הוא,

בדבקות לחיות  והעבודה התכלית 

האמיתי שהשלמות אלא עת, בכל ה' על ולהתענג

שהוא  הבא, עולם של במדרגה ה' על להתענג הוא

שיהיה  והיינו  הדבקות , של האמיתי  המקום

שהוא  האמיתית  במדרגה כמו לשמה הדבקות

המדרגה  שהוא הבינה מדרגת  שהוא הבא, בעולם

הדבקות, של האמיתית  המדרגה וזה 'לשמה', של

ה' על להתענג הזה בעולם בהיותו  שצריך באופן

הבא. עולם של במדרגה

 àìù' úðéçá àåä ùâøåîä âåðòúá úå÷áãä

 àåä  ùâøåîá åðéàù âåðòúá úå÷áãäå ' äîùì

 á" äåòä úâøãîë àåäù 'äîùì'  úðéçá

 äðäãדבקות הוא האחד בדבקות , מדרגות ב' יש

את להרגיש שמחפש המורגש, בתענוג

זה  אין ואמנם הדבקות, ידי שעל והגילויים האורות

והמדרגה  לשמה', 'שלא בחינת כמו והוא השלמות 

שהוא  במורגש , שאינו בתענוג הדבקות  הוא הב'

ובחי ' בינה בחי ' שהוא הבא עולם של המדרגה

שאינו עצם, דבקות  של המדרגה שהוא לשמה,

בעצם  הדבקות אלא התענוג, הרגשת  מחפש 

תענוג, הרגשת בלא אף לבדו, לה' בלתי אלקות 

כמו לדבקות הזה בעולם אף להגיע האדם וצריך 

שאינו הדבקות  שהוא הבא בעולם שהוא התכלית

גם  שיבוא אח"כ  זוכים עי"כ ואמנם במורגש.

שאינו תענוג שהוא יו "כ  דרך ועל במורגש , התענוג

לעונג  מעינוי  אותו להפוך לזכות צריך  אך מורגש,

תענגו. אלא תענו תקרי  אל כמ"ש 

ìéëàé éî' úå÷áã ìù  ùåôéçä àåä 'øùá åð

 úå÷áã àåäù 'ïî'  ÷ø  ìåëàì åöø àìå  ùâøåîä

ùâøåîá åðéàù

 äæåמי' ואמרו תאוה שהתאוו האספסוף ענין 

הוא  המן  אכילת ענין כי בשר ', יאכילנו

והם  במורגש , שאינו בתענוג הדבקות  בחינת

המורגש , בדבקות תענוג להם שיהיה התאוו 

היה  וזה ותענוג, אור הרגשת עם ה' את לעבוד 

שהמן  טענו  כי המן, של למדרגה זכו  שלא הסיבה

דבקות שהוא בשר ורצו מורגש שאינו  דבקות הוא

בשר  של המדרגה שלמות  באמת  אך  המורגש,

דבקות של למדרגה שמגיעים אחר  הוא בקדושה

שמחפש  לא אך במורגש , הבא במורגש דאינו 

העבודה, בתחילת רק זה כי  הצמאה, נפשו לרוות

תענוג  לחפש ולא ללשמה להכנס צריך ואח"כ 

יזכה  שאח"כ הוא המדרגה ושלמות  המורגש,

היו ואם במורגש, הבא במורגש שאינו  לדבקות

אף  אח"כ  זוכים היו המן  מדרגת כראוי  מקבלים

שאינו לדבקות מגיעים שהיו באופן  דקדושה לבשר 

במורגש . הבא במרוגש 

 úå÷áã àåäù  úéùåë äùà  ç÷ì  åðéáø äùî

ìù  äâøãîä  úåîìù åì äéä êà  ùâøåîá  åðéàù

ùâøåîá àáä  ùâøåîá  åðéàù úå÷áã

 åäæå בהמשך המבואר  רבינו  משה מדרגת ענין

שביאר  וכמו לקח' כושית אשה 'כי הפרשה

כושית אשה דענין  הלוי, עבודת  בספר  מוהרא"ס

תכלית עיקר  וזה במורגש, שאינו  דבקות  היינו 

וביאר  כושית אשה לקח רבינו משה כי העבודה,

כושית אשה הוא העבודה דעיקר  ז"ל מוהרא"ס

מרים  ואמנם במורגש. שאינו דבקות שהוא

גבוהה  במדרגה שהלך שאף משה כנגד דיברה

במורגש , שאינו דבקות  שהוא כושית  אשה של

המורגש , דבקות  גם צריך כי  התכלית  זה אין  אך

כושית אשה שלקח אף  רבינו  משה באמת  אבל

הבא  במורגש  דאינו דבקות של המדרגה לו  יש 

משה  עבדי כן 'לא הכתוב אמר  זה ועל במורגש,

רבינו דמשה הוא והענין  הוא'. נאמן  ביתי  בכל

לשמה, ובחי ' לאה בחי ' שהוא כושית אשה לקח

אחרת והיה במורגש , שאינו תענוג בחי' והוא

המורגש , בתענוג הוא שמדרגתם הנביאים משאר 

בחי ' שהוא זו בחינה רק לו  היה לא באמת אך
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רחל  של מדרגה עד  אותה העלה אלא לאה,

רחל  של מדרגה כבר הוא משה כלת  כי  הגדולה,

כי אירוסין, בבחי' דהיינו בהעלמה, הגדולה

דבקות גם רבינו  למשה היה בודאי באמת 

במורגש  שאינו  לדבקות  שזכה אלא המורגש,

במורגש . הבא

 åäæåלדעת האדם שצריך ישרים המסלת  שכתב

שהוא  התכלית  ומה בעולמו  חובתו  מה

בעולם  הוא הדבקות מקום ושלמות לדבקות, להגיע

לתענוג  להגיע הוא המדרגה שלמות  כי  הבא,

תענוג  שיהיה באופן אך  הדבקות , של המורגש

דבקות שהוא במורגש , הבא במורגש שאינו 

להיות הקב"ה נתאוה כי הבא, עולם של במדרגה

עד  הדבקות ממשיך  והצדיק בתחתונים, דירה לו 

במורגש . שיתגלה

 úå÷áãä àåäù ïåéìò úòã ãâðë ïåùàø çñô

 ïåúçú  úòã ãâðë éðù  çñôå ùâøåîá  åðéàù

ùâøåîä úå÷áã íå÷î àåäù

äæå פסח דהנה שני , ופסח ראשון  פסח ענין

ג"ר  בבחינת  עליון, דעת  בחינת הוא ראשון

אך  במורגש , שאינו  דבקות של המדרגה שהוא

שהיה  באופן  המורגש  דבקות  גם מזה נמשך 

הבא  במורגש  שאינו דבקות דרך על מזוכך ,

שהוא  ו"ק בבחינת  הוא שני  פסח אך  במורגש,

רחוקה, ובדרך טמא שהיה למי תחתון, דעת

רק  מחפש  שאינו  לשמה, שלא למקום שנפל דהיינו

התענוג  הרגשת לו  אין  וכאשר  המורגש, דבקות

בהתחלת הוא שני  פסח ולכן  מהעבודה, נופל

של  המדרגה שהוא הספירה של החמישי  שבוע

שהם  ראשונות שבועות ד' שעברו  אחר 'אדם'

שבועות דבד' והיינו  אדם', 'לא של המדרגה

דחב"ד  המוחין  נמשכים הספירה של ראשונות 

והוא  דדעת, וחו "ג חו "ב כנגד שבועות  ד' שהם

הדבקות מקום והוא אדם', 'לא של מדרגה נקרא

אחרונים  שבועות  בג' ואח"כ במורגש , שאינו 

של  מדרגה נקרא והוא דחג"ת , המוחין  נמשכים

בתחילת ולכן  במורגש , הדבקות  מקום והוא 'אדם',

את רק  לו  שאין  למי שני, פסח עושים ה' שבוע

שני פסח שיעשה המורגש, דבקות של המדרגה

שיקבל  באופן  ראשון, מפסח הארה בו  וימשיך

שהוא  במורגש , שאינו  דבקות של המדרגה

רק  בעבודתו  תלוי יהיה שלא הלשמה מדרגת 

גם  בשלמות  יתוקן ועי"כ התענוג, בהרגשת 

התענוג  מקום שיזדכך באופן  'אדם' מדרגת 

הבא  במורגש שאינו  דבקות  של במדרגה

במורגש .

 úåâøãî 'â ãâðë úåúéë  ùìùá èçùð  çñôä

'â  íäù ï"áã ä" îå  ä"îã ï"áå ï"áã ï"á

íé÷éãöå íéðåðéá  íéòùø ìù  úåâøãî

ïéðòäåעדת קהל כיתות  בג' נשחט דהפסח הוא,

מקמארנא  הגה"ק  שביאר  כמו ישראל

החיים שני)באוצר פסח מצות  על זו שהם (בפרשה

עי"ש  דנוק', היסוד כלי בתיקון מדרגות  ג' כנגד 

'קהל', הוא ראשונה דמדרגה הוא והענין  באורך.

הראשון  החותם שהוא דב"ן  ב"ן בחינת  והוא

והוא  ראשון , ודלת  ציר בסוד  דנוק ' ביסוד  הנעשה

ציון  במקום בתחילה הנעשה ירושלים חותם בחי '

ביסוד תחילה שנעשה דנוק' המלכות חותם (דהיינו

מלכידנוק ') ששם ציון  במקום ירושלים בחינת והוא ,

דמ"ה, ב"ן בחינת  הוא 'עדה' ב' ומדרגה דוד , בית

במקום  הנעשה ציון  הנקרא השני  החותם שהוא

דנוק' למלכותיסוד  דירושלים החותם נדחה (ועי"כ

ג'דנוק ') ומדרגה המערבי . כותל בחינת  והוא ,

בחינת שהוא דנוק' דיסוד פנימי  כלי  כנגד  'ישראל'

המקדש .(דלעתיד )בית

ïéðòäåבחינת שהוא ראשונה דמדרגה הוא

תענוג  בחינת  הוא דב"ן, ב"ן

בתשובה  החזרה התחלת והוא המורגש,

על  דהיינו  לשמה, שלא ידי על שהוא לרשעים,

הדרך  לעולם וזהו המורגש , דבקות שיחפשו ידי 



תשע"ז  בהעלותך פר' יג של"ס

דבקות עם להתחיל שצריך העבודה בתחילת 

לשמה  שלא מתוך  עוד  לעלות ואח"כ המורגש,

במורגש , שאינו הדבקות  שהוא ללשמה ולהגיע

ב"ן  בחינת  שהיא השניה המדרגה כנגד  והוא

הכיפורים  יום של המדרגה והוא דמ"ה,

והמדרגה  המורגש. תענוג בו  ואין  בו  שמתענים

המדרגה  והוא דב"ן , מ"ה בחינת הוא השלישית 

והוא  במורגש , הבא במורגש  שאינו  תענוג של

בית וכנגד  דנוק ' דיסוד  הפנימי כלי  כנגד 

דלעתיד . המקדש 

ù"éòåאלו מדרגות ג' שפירש  החיים באוצר

ר "ה, בגמ' שאמרו מדרגות הג' שהם

תלויים  דהבינונים וצדיקים, בינונים רשעים

נחתמים  הצדיקים אך  הכיפורים, יום עד ועומדים

דבחינת והיינו  וכו', השנה בראש  לחיים לאלתר 

דבקות לחפש הוא תשובתם תחילת  הרשעים

שמתוך  כדי לשמה, שלא בחינת  שהוא במורגש

ב"ן  מדרגת  כנגד והוא ללשמה, יבאו  לשמה שלא

דמ"ה, ב"ן  בחי' כנגד  שהם והבינונים דב"ן ,

הדבקות שהוא הכיפורים יום של בתיקון  תלויים

צריכים  אינם הצדיקים אך במורגש , שאינו 

י עד תקיעתלחכות  בעת השנה בראש וכבר  ו "כ ,

שאינו ולתענוג עליון  לדעת  נכנסים שופר 

בית בחי' היא זו  ומדרגה במורגש . הבא במורגש

המקדש  מדרגת כנגד  שהוא הצדיק של המדרש

הוא  אמת הצדיק  נקודת  שורש  כי דלעתיד ,

ובית מש"ה, ר"ת ה'כרובים ש 'ני  מ'בין בקה"ק 

בית בחינת כנגד  מכוון  הצדיק של המדרש

וקה"ק . המקדש

 êéøö  åðéàù ÷éãöä àåä  ä"îã  ä"î úâøãî

 àöîðù íå÷î  ìëá éë ùã÷îä úéáì  úåìòì

 úå÷ìà  íöòá  ììëð éë  ÷" îäá  úðéçáá àåä

íðîàå אין דמ"ה מ"ה שהוא רביעית  מדרגה

המדרגה  שהוא כלל עליו מדברים

שהיא  שלישית  מדרגה אך  באלקות, לגמרי שנכלל

ידו על הצדיק  של המדרש בית  שהוא דב"ן מ"ה

של  הנעלמת  העליונה למדרגה להגיע כלי  נעשה

שלקח  רבינו  משה של הדרך  וזה דמ"ה. מ"ה

אך  המורגש, תענוג מחפש  שאינו כושית' 'אשה

תענוג  שהוא בזה, העליונה המדרגה לו היה

המדרגה  כנגד והוא במורגש , הבא מורגש  שאינו 

המ"ה  הוא זו מדרגה ופנימיות דב"ן , מ"ה של

מקום  שבכל אמת הצדיק  בחינת והוא דמ"ה,

וכמו המקדש, בית  של הבחינה לו  יש שהוא

בגמ' ע"ב)שאמרו  ג ' בן (פסחים יהודה ר' על

בירושלים, פרוסה ומצודתו בנציבין  שהיה בתירה

לרגל לעלות  צריך  היה שלא בתוספותוהיינו (עי"ש

קרקע, לו היה שלא משום או לרגל עלה שלא הטעם

שנציבין  או ברגליו, ללכת יכול  היה ולא זקן שהיה או

לארץ) בחוץ בבחינתהיה היה שהיה מקום בכל כי  ,

המקדש . בית 

 ãåãã  äéøá åúåéðåöéçá  äéäé çéùîä êìî

 úîùð åúåéîéðôáå ì"ðä  úåâøãî 'âî ìåìëä

'âá  ùáìúîä ä" îã ä" î  úðéçáá àåäù äùî

 úåëìîä  ìù úåâøãî

'âå דחותם ומשה, יוסף  דוד כנגד  הם אלו  מדרגות 

דוד  בחינת כנגד  דב"ן  ב"ן  שהוא הראשון

ב"ן  שהוא השני  וחותם ירושלים, חותם שהוא

בחינת ציון  חותם שהוא יוסף  בחינת  כנגד  דמ"ה

כנגד  דב"ן  מ"ה שהוא שלישית ומדרגה יסוד ,

הם  אלו  מדרגות ג' כל ואמנם משה. בחינת

והם  דוד, בחינת שהוא המלכות כלי  תיקון מדרגות

בהיכל  דאיתא וזהו עצמו, דוד  בבחינת  מדרגות ג'

ובפנימיותו דדוד בריה יהיה המשיח דמלך  הברכה

דלעתיד  שם וכתב רבינו , משה נשמת יתלבש

עי "ש , וכו' מהפנימיות גדול יותר  יהיה החיצוניות 

דלע  רבינו  משה דמ"ה דהנה מ"ה בחי ' הוא תיד

מלובש  יהיה והוא משה, נשמת פנימיות  שהוא

ב"ן  של מדרגות הג' כל הכולל דדוד דבריה בגוף 

דב"ן . ומ"ה דמ"ה וב"ן דב"ן



לנפשך  חכמה דעה יד

 êéøöå ï"áã ï"á 'éçáá  äôá äìôúä  úìçúä

 øçàå  ä"îã ï"á 'éçá àåäù  íèåçäî ìá÷ì

ä"î 'éçá àåäù ïéòå ïæà 'éçáì úåìòì êë

 ï"áã

 åäæåבלקו "מ ב')המבואר  התפלה (סימן דשורש

החוטם שהוא דפרדשקא (ושרשו בנוקבא

דא"ק ) בחוטם כמ"שלמעלה מ"ח), ותהלתי(ישעי'

כמ"ש  משיח של זיינו  כלי עיקר וזה לך , אחטם

י"א) החוטם (שם בחינת שהוא ה' ביראת  והריחו

הוא  בתחילה התפלה בחי ' והנה הריח, שבו

הפה, בחינת כנגד  והוא המורגש  דבקות  בבחי '

שאינו דבקות  בבחי ' שיהיה עד אותו לזכך וצריך 

מהחוטם  לקבל צריך  שהפה סוד  וזה במורגש,

צריך  דב"ן דהב"ן  ע"ד והוא שם, בלקו"מ כמבואר

לקבל  צריך דוד דבחי' והיינו  דמ"ה, מהב"ן  לקבל

אזניים  של המדרגה לקבל צריך  ואח"כ מיוסף .

מורגש  שאינו  דבקות  בחי' הוא דהאזנים ועינים,

בינה) בחי' הוא המורגש (דאזן דבקות בחי' ועינים

חכמה) בחי' הוא של (דעין מדרגות ב' וחיבור ,

שאינו דבקות של הבחינה הוא ואזנים עינים

מ"ה  של המדרגה והוא במורגש , הבא במורגש

דב"ן .

 åäæå המשפט בחינת  שצריך  בלקו "מ שם שכתב

עין  אל ויבואו כמ"ש עינין בחינת שהוא

לעינין  קלקול בא המשפט קלקול ידי ועל משפט,

בחינת וזה חכמים, עיני יעור השוחד  כי כמ"ש 

על  דמכסין  עננין  שהם שבתפלה זרות מחשבות 

צדקה, ידי על למשפט, זוכה מה ידי ועל וכו ', עינין

והענין ולכן  וכו'. התפלה קודם צדקה לתת  צריך 

שהוא  האזן כנגד הוא הצדקה דבחינת  בקיצור ,

שהוא  השפעה בחינת  הוא הצדקה כי בינה, בחי '

בחי ' שהוא לעיינין זוכה ידה ועל בינה, בחינת

עם  העין  וחיבור  ההשגה, בחינת שהוא חכמה,

הבא  במורגש  שאינו דבקות של המדרגה הוא האזן 

כנ"ל. במורגש

 àìå úå÷áãä íöòì  úåéäì êéøö äìôúä  úãåáò

 úå÷áã  ùåôéç àåäù  äòåùéä ãéî  úåàøì  î"ò

äòåùéä  úåàøì  íâ  óåñá íéëåæ ë"éòå  ùâøåîä

ùâøåîá àáä ùâøåîá åðéàù  úå÷áã úðéçáá

 äðäå מיד רואים לא מתפללים כאשר  לפעמים

שהוא  סח פה ענין והוא הישועה, את 

רחוקה  בדרך  נמצאים ולפעמים התפלה, עבודת 

אם  כי כך עושה והקב"ה הישועה, מיד רואים ואין

מתפללים, כאשר הישועה מיד מקבלים תמיד היו

היו לעולם כי  המורגש , דבקות בבחי' נשארים היו

אבל  התפלה, אחר מיד  והישועה הדבקות מרגישים

שאינו דבקות של למדרגה להגיע צריך באמת 

דהיינו רחוקה בדרך שהיה מי בחי' וזהו מורגש,

כדי הוא ותכליתו במורגש, הדבקות את שאיבד

סח  פה פסח בחי' שהוא התפלה שלמות לגלות

שאינו דבקות שהוא גבוהה, יותר  במדרגה

ואין  מתפללים כאשר  דאף  להבין  יש ולכן  במורגש.

למדרגה  להכנס כדי זה הרי  הישועה מיד  רואים

גם  ולבסוף  מורגש , שאינו דבקות של גבוהה יותר 

צריך  ולכן  מזוכך, באופן אך במורגש יבוא זה

אין  כאשר אף  בהתפלה לדבקות להכנס  לעולם

רק  לחפש צריך לא כי  הישועה, את  כלל רואה

אלא  תפלה, בכל הישועה ולראות  הדבקות  להרגיש

דבקות בבחינת אף  התפלה עצם לחפש צריך

לבסוף  לזכות יכול עי"כ ואדרבה במורגש , שאינו 

ע"ד  שהוא באופן  הישועה כל פתאום שיבוא

במורגש . לבסוף הבא במורגש שאינו דבקות

'äå שהוא עת בכל בתפלות לעסוק שנזכה יעזור 

שלא  וצריך  הגאולה, להביא זיין הכלי עיקר

הישועה, מיד  ממשיכה אינו  התפלה אם להתפעל

שהמשכת עד במורגש , שאינו לדבקות להכנס אלא

שהוא  העליונה הכוונה לצורך רק תהיה הישועה

במורגש , הבא במורגש  שאינו  דבקות  של הבחי '

לו שיהיה שנתאוה יתברך רצונו תכלית שזהו 

בב"א. צדק  גואל בביאת בתחתונים, דירה



תשע"ז  קרח פרשת דא"ח טו ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ז קרח פרשת דא"ח ליקוטי

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

 úåîùð  ìòî  äðå÷éúá ïé÷  úåîùð úìòî øåàéá

ìáä

ç÷éå [à.' åâå çø÷'מח פנימיות ענין  ביאר

הרה"ק  מש "כ בהקדם קורח

הברכה)מקאמרנא בספר (בהיכל  מהאריז "ל שהביא

כג )הגלגולים קין (פר' של לנשמות  מעלה בחי' שיש

קין  שמבחי' בנשמות  שיש הבל, נשמות מעל

גדולה  בגבורה לעלות ויכולות גדולה גבורה

מאד  עד עליונה העולה áלמעלה האש [ובבחי'

החסדים  בבחי' שהם הבל נשמות משא"כ למעלה

למעלה  ועלייתם למטה, שיורדות למים הנמשלים

האריז"ל  רבינו  שאמר מה בבחי' וזהו בקושי ], היא

הבל ) בבחי' נשמתו המובהק (שהיתה לתלמידו

פורח  היה נשמתו מעלת  יודע היה שאם מוהרח"ו 

השמחה  לגודל מוהרח"וâ באויר  שנשמת והיינו  ,

דקין  גבורות מבחי' ר"ע היתה נשמת  בחי' בו (שהיה

מהאריז"ל כדאי' קין לנשמת  שאם ãששייך  והיינו ,(

נשמת את לתקן האריז "ל גומר והיה זוכים היינו 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

החסדים ב. בחי' הוא והבל הגבורות בחי' הוא קין כי נתבאר כבר עצמן והבל קין בין שיש  ההפרש  נבאר ועתה שם, זל"ק

והגבורות  החסדים עד מדרגה אחר מדרגה עולים והגבורות  החסדים והנה נוקבא בחי' הם והגבורות  דכורא בחי' הם והחסדים

ונתגלו  דא"א הגוף  תוך  הנתון דעתיק היסוד מתוך  תחלה יצאו שהגבורות  פ "א) או"א שער (ע "ח נתבאר וכבר יומין ועתיק  דא"א

החסדים עד קודם לבחי' מבחי' ולהעלותה נשמתו לתקן בידו יכולת יש הגבורות מבחי' קין משורש שהוא מי כי ונמצא
נמרץ  בגילוי רבה  הארה  מהם ויקבל מגולים שהם  יומין דעתיק גבורות החסדים אותן מבחי' הבל משורש  שהוא מי משא"כ ,

הארתן  עכ"ז  הגבורות מן גדולים שהחסדים הגם דעתיק היסוד תוך  וסתומים מכוסים בהיותם אלא מהם הארה מקבל שאינו

עכל"ק . מסותרת . מאהבה מגולה תוכח "ת טובה וז"ס ונעלמים מכוסים להיותן מועטת

חמדת ג . כל 'ולמי זה פסוק  וא"ל נשמתי, השגת על בע "ש והיה ממנו שאלתי אחת פעם  בזה"ל, ויטאל חיים ר' שבחי בספר כ"כ

המלך  משאול שאני דבריו פירוש  היה אם לו ואמרתי מזה יותר לבאר רצה ולא דבריו  לי שיבאר פניו וחליתי לך' הלא ישראל

דבריו. ולפרש  לבאר רצונו היה שלא לי והשיב

ושביאת  נשמתי, ערך  גודל מצד המלאכים מן יותר להשיג אני שיכול לי, ואמר נשמתי, ענין על ממנו לשאול חזרתי אחת  פעם

לי  מגלה היה ושאם לרשות , ניתן לא כי מזה, יותר לבאר ורשותו בידו אין ליש ואמר בעולם, גדול לצורך  היה לעולם נשמתי

עכ"ל. לאמרו. רשות לי ניתן לא שעדיין אלא הענין, על השמחה מרוב באויר פורח  שהייתי כמעט הענין

גלגול ד. בסוד עמי שיהיה מי אין כי וא"ל בזה"ל, הביא הדברים ובין עיי"ש , לח ) (הקדמה הגלגולים בשער בארוכה כמבואר

שלי השרש  מן שהם אותם מכל ממש ממש  גלגול בסוד עמדי ממש הוא  כי לבדו עקיבא ר' נשמתי רק שרש  של האחרים אך 

קין. נשמות מבחי' הוא שר"ע באריכות ועיי"ש ע "כ. גלגול. בסוד ולא לבד עבור בסוד הוא עמי יתדבקו אם

מלך  לחזקיהו כסא 'הכינו הזה בלשון במצחי כתוב [האריז "ל] ראה אחד שבת  ערב בזה"ל, ויטאל חיים ר' שבחי בספר אי' וכן

עשיתי  ואח"כ ממנו, ונסתלקה א', ענין על כעסתי עצמו יום באותו ואח "כ שבת, תוספו' בסוד נפשו כי נגלה שאז  להורות יהודה'



לנפשך  חכמה דעה טז 

– דוד בן  משיח נהיה מהרח"ו  היה כרצונו מהרח"ו

צדקינו אתמשיח לתקן דהאריז"ל  תפקידו היה (שזה

בהרבה  כמרומז מב"ד , להיות  ולהכשירו מהרח"ו נשמת 

דמהרח"ו) החזיונות  בספר דוד מקומות 'בן היה ואז  .

חיל  'אשת ובבחי' יוסף, בן משיח שמעל בראש '

עד (מלכות ) קין  נשמת שכשנתקן בעלה', עטרת

מעל  עולה הוא הרי  העליונה למעלתו  שעולה

יוסף בן משיח שהוא הבל ותיקנו נשמת בו (שהשפיע

הנצרך מקודם) כל ומשפיע מכין שעש"ק  [וכמו  ,

היא  המקבלת שהיא אף  והשב"ק השב"ק , עבור 

לה  והשפיעה שהכינה מעש "ק ].äהגדולה

åéìòù øáñù –––– ïé÷ úîùð –––– çø÷ úåòè ùøåù

ùàøá  úåéäì

÷" äøäå [ á מש "כ ע"פ הענין מסביר  מקאמרנא

שהמלכות הענין  האריז "ל בכ"מ

כשנתקנת וע"כ  דעתיק, ג"ר ברדל"א, שרשה

העליון  לשרשה היא עולה התחתונה המלכות 

כמובא סא)בע"ח(למשל )הנ"ל, ובדף  ע"ד , ס וכן (דף  ,

אריך שערים(פ"ב)בשער במבוא וכ"מ יח), וכן (דף ,

הכללים בשער להדיא ע"א)מובא ח דף  .(פ"ב,

ïëå] ענין את  כן שביארו החסידות  בספרי  מבואר 

כפשוטו, שהיא בעלה, עטרת  דמלכות

לשרשה  עולה היא הרי  נתקנת שכשהמלכות

הכל, מעל שהיא ומתגלה שברדל"א, עליון  היותר 

פירשו הספרדים המקובלים שגדולי  לפלא ואמנם

ששון  והשמן שעה היפה ה"ה אחר, באופן  הענין 

הענין  מפרשים שכולם ועוד  ותבונה והדעת 

היא  דעתיק שמלכות  בעלה, עטרת דמלכות

דאריך  מט"ס בזה למעלה אין לכאו' לדבריהם (וא"כ 

כל מעל  המלכות ספי' מעלת  בזה נראה ואין חידוש  שום

היא  עליון היותר דעולם שמלכות  הוא כן שתמיד  הט"ס,

שתחתיו) העולם מכל הלשונותלמעלה פשטות אך  ,

כפי ' אלא כפירושם, כלא נראה הנ"ל דהאריז "ל

'אבן  שהיא התחתונה שמלכות  החסידות, גדולי 

תתהפך  מכל, למטה שנמצאת הבונים' מאסו

שרשה  בה שיתגלה פינה', לראש ל'היתה ותתעלה

הכל, מעל שהיא שיתגלה עד  העליונה ופנימיותה

ונתקנת מקבלת  שהיא קין נשמת  וע"כ  ואכמ"ל],

הבל מהחכמה)מנשמת  המקבל  בינה היא (בבחי'

וע"כ  הז"א, ע"י ונתקנת  המקבלת המלכות בבחי '

לראש  נהיית ובשלמותה בתיקונה שהמלכות כמו

בראש . נהיית כשנתקנת קין נשמת  ה"נ בעלה,

äæáå,קורח מח' את מקאמרנא הרה"ק מבאר

ששורש  היות  הגדול, הכהן  להיות שרצה

הרי וא"כ קין, נשמת בבחי ' הגבורות מבחי ' נשמתו 

שנשמתם  ואהרן  משה מעל העליון  בשרשו  הוא

בראש  להיות  צריך  שהוא סבר  וע"כ הבל, מבחי '

בראש '. דוד  ש'בן  הכלל כמו 

 úåîéìùå  óåñá ÷ø –––– äìòá  úøèò  úåëìî

äéðå÷éú

íðîàå [â וכמובא בזה, קורח שטעה מובן

עטרת דמלכות  זה שענין  בספרים

תיקון  שלימות  גמר בזמן לעת "ל רק  הוא בעלה

היא  מלכות  הרי עתה ולעת המלכות , ועליית

היה  ואם מהז"א, ולקבל להתבטל וצריכה למטה

ע"ה  הכהן  ואהרן רבינו  משה אל קורח מתבטל

_________________________

חזקיהותשובה  של רוחו שבת תוספת בסוד בי נדבקים שהיו ז"ל מורי ראה השני, שבת ובערב שבוע, רבי באותו של ורוחו
לבד,עקיבא , עזאי בן של רוחו לי שבאת  לי ואמר ההוא, הכעס על תשובה ועשיתי בביתי, היום באותו לכעוס  "פ וחזרתי ואע

"א . בה עקיבא במצחי כתוב בבוקר  וראה  ר "ע, של חתנו שהיה לפי וזה שלי השורש מן עכ"ל.שאינו

ע"כ ה. שמתוודה (כמו האריז"ל לרבינו מהרח"ו של בביטול חסר שהיה הדור עוונות  וגרמו זכינו לא שבעוו"ה שהיות  אלא

במקו"א) להדיא (כמש"כ מב"י בבחי' רק  מהרח "ו נשאר וכו') נוספים תלמידים להכניס  שלא שהזהירו לרבו ציית שלא מהרח"ו

בעלה. עטרת מלכות – מב"ד בבחי' להיות  לשלמותו הגיע  ולא



תשע"ז  קרח פרשת דא"ח יז ליקוטי 

השרשית למעלתו ומגיע מתעלה היה עי"ז דייקא

הרי "מ מהחי' [וכדאי ' בשם (בפרשתינו)העליונה.

שזו גדול' 'לוי להיות קורח צריך  שהיה הזוה"ק

גדול מכהן  גדולה יותר  קורח מעלה זכה שלא (שאחר

זו) במעלה לזכות  יכול שהיה אחר היה לא זו ].במעלה

ä ìë øåà –––– 'ä  íëåúáå  íéùåã÷  íìåë  äãò

ì" úòìã

ïëå [ã ש 'כל קורח טענת  לגבי בספה"ק מובא

שיש  ה'', ובתוכם קדושים כולם העדה

בה שנאמר דלעת"ל, אור זו  לג )בטענה לא, (ירמי'

אותי ידעו  כולם כי רעהו  את איש  עוד ילמדו  'ולא

בדרך  פירש  זצ"ל [ומוהרא"ש גדלם', ועד  מקטנם

קורח, מפי אלו  דברים משה כששמע שע"כ רמז ,

והשיג  שהרגיש  העליון האור מגודל פניו על נפל

על  ונפל דלעת "ל, מאור הארה אלו  בדברים שיש

לעת "ל  כתיב וכן והדבקות ], ההארה מגודל פניו 

ט) יא, לים (ישעי' כמים ה' את  דעה הארץ 'ומלאה

בספה"ק וכמובא בליקו"מ)מכסים', גם שכמו(ומוזכר ,

כך  שוה, הכל נראה הים פני  על שבהסתכלות

עד  כ "כ מופלג אלקות  לגילוי כולם יזכו  לעת "ל

בשלמות בוראו  בדעת  יודע אדם כל שיהא

[אמנם  להשיג, הנברא שיכול מה כפי  התכלית

בלקו "מ שם כא)כמובא סי' בפנימיות(קמא הרי

בים  וכמו  המדרגות  בין  חלוקה אז  גם בודאי  תהא

בין  בעומק  גדול חילוק יש המים פני  שמתחת 

שבים  ואכמ"ל].å המקומות  ,

 é" ò 'úé  åá  úå÷áã ––––  úå÷áãä úåâøã 'á

åéúåãîá úå÷áãä

äæáå [ä הרה"ק דברי ע"פ לבאר מורנו הוסיף 

זי "ע מסטראשלע הלוי (בספרו הר"א

כב-כג ) פרק א' שער עבודה מינישערי שני  שיש  ,

של  במדותיו שמלובש  דבקות  בהש "י , דבקות

ההשתלשלות, סדר  שע"פ הדביקות שהיא הש"י,

בחז "ל יא)וכמובא עקב, 'ובו(ספרי הפסוק  על

הוא, אוכלה אש  והלא בו להדבק אפשר  וכי תדבק',

רחום  הוא אף רחום הוא מה במידותיו, הדבק אלא

ולא  תדבק , ובו כתיב בקרא באמת  ואמנם וכו ',

בחז"ל כעי"ז וכדאשכחן בפרדס במדותיו , (המובא

ועוד ) אליורמונים קראינו בכל אלוקינו כה' מי  עה"פ 

ולא  תדבק, ובו  י "ל ה"נ וא"כ למדותיו , ולא אליו –

צריכה  הדבקות  שבודאי  הביאור אלא במדותיו ,

אלקות בעצם דבקות ובבחי' באוא"ס  להיות 

בעצמו(כביכול ) ית ' בו להדבק  שא"א שכיון אלא ,

הוא  מה במדותיו  תחילה לידבק צריך  לבוש , ללא

_________________________

מהשכל ו. נעשה ויהיה דעה, הארץ שתמלא לעתיד, שגם ודע , הדעת. ידי על הגאולה עיקר כי התורה), (בסוף  שם רביז "ל ז"ל

עבודתו  ולפי מדרגתו לפי ישיג אחד כל רק  יתברך, השם מהות  ידעו לא בודאי כי אחרים, מקיפים יהיו אז  גם פנימי, שכל המקיף 

הפרש  יהיה כן פי על אף עכו"ם, ואפלו יזדככו, שכולם ואף  יתברך  השם בשביל העולם בזה וטרח  יגע אשר וטרחו, ויגיעתו

להשגה  בעינינו נחשב יהיה ולא פשוט  ודבר שחוק  אצלנו יהיה גדולה, וידיעה השגה אז  אצלם שיהיה מה כי לבינינו, בינם גדול

ולידע  להבין השגה אצלם שיהיה מה כי הגדיל", בגוים יאמרו אז וכו' ולשוננו פינו שחוק ימלא "אז למעלה, שמבואר וכמו כלל,

אין  הזה בעולם כעת  כי גדולה, השגה הוא ובאמת ישראל, בשביל הכל היה העולם בזה וגדלתם טובתם ושכל ישראל, גדלת 

וגם  מאד יגדל אז  ודעתנו השגתנו כי פשוט , ודבר לשחוק רק כלל, להשגה נחשב זה יהיה לא אצלנו כן פי על אף  זאת , מבין

פנימי  יהיה לזה מקיף  שיהיה מה כי לרשע , צדיק בין שכן מכל וצדיק, צדיק  כל בין גדול הפרש יהיה בודאי בעצמן, ישראל בין

לים  כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי הפסוק פרוש וכמובא שם, עין כנ"ל, חברו' של מחפתו נכוה צדיק 'כל כנ "ל. לזה,

לפי מכסים", אחד  כל יהיה החכמה  בעמקות אך "ם , עכו אפלו ה ', את ידעו שהכל שוים , כלם  יהיו המשותף בהשכל כי
נמוכים המים  המקום  בזה כי מאד, מבדלים  הם  בעמקות אך מקום , בכל שוים  המים  שלמעלה לים , המכסים  כמים מדרגתו,

התהום, עד עמוקים  הם  אחר  ובמקום ויותר , יותר  עמוקים  אחר  ובמקום לארץ, לעתיד וסמוכים  יתברך  השם בהשגת  יהיה כן

עכל"ק . וכו'.



לנפשך  חכמה דעה יח

אנו נדבקים במדותיו  הדבקות  ע"י  ואז וכו', רחום

בעצמו  ית' .(כביכול )בו 

åîëå] ולא אליו – אליו  קראינו דבכל בענין

ובכ"ז  הקבלה)למדותיו , חכמת  כל (ע"פ

דכל  ענין  שזהו מדותיו , דרך  היא להש "י  הקריאה

דהזכרת הענין זה וכן  שבתפילה, השמות  כוונות 

קריאה  הם שכולם בתפילה, הש "י  של שבחיו 

שאין  אלא ושבחיו, ופעולותיו  מדותיו, דרך  להש"י

אלא  בעצמו , ית ' לו אלא למדותיו  קוראים אנו 

מושג  ואינו כלל, ביה תפיסא מחשבה שלית  שהיות

וספי ' שם ובשום שבח ובשום מדה בשום בעצמותו 

שבחיו ודרך  באמצעות  לו  קוראים אנו  ע"כ

וה"נ  בעצמו , להש"י קוראים אנו  שדרכם ומדותיו,

ית ' במדותיו  הדבקות שע"י הדבקות בענין  כן הוא

כנ"ל. כביכול, בעצמו  ית' בו  נדבקים אנו 

íéðäë  úåéäì íìåë åøáñ úåàøãäðñ éùàø ð"ø

ì" úòì  åîë íéìåãâ

 åæå [å על שדיבר קורח, טעות שורש  היתה

כולם  העדה כל "כי  לעת "ל, של הדרגה

כל  לביטול בנ"י  יזכו  שלעת "ל ה'", ובתוכה קדושים

ולביטול ההשתלשלות  של )סדר כל (בחיצוניות 

שלמעלה  באוא"ס להדבק כולם ויזכו  המדריגות ,

את קורח שהשיג וכנ"ל ההשתלשלות , סדר  מכל

המלכות ששורש  בעלה, עטרת דמלכות השורש 

סדר (כנס"י) כל מעל ברדל"א, למעלה היא

עצמו, באוא"ס הדבקות ובבחי ' ההשתלשלות ,

את איש  עוד  ילמדו שלא דלעת "ל הדרגה ובבחי'

הר"נ  כל סברו  [וכן וגו ', אותי ידעו  כולם כי  רעהו

גדולים, כהנים כולם להיות סנהדראות , ראשי 

בבעל  שאי' דלעת"ל, האור מרחוק  בהם שהאיר

כהנים', ממלכת לי  תהיו  'ואתם עה"פ הטורים

ולא  גדולים, כהנים ישראל עם כל יהיו שלעת"ל

אחד  שרק  משרע"ה דברי  את קיבלו  ולא האמינו

סברו שהם ימותו  וכולם כה"ג, להיות נבחר

בזה  ועדתו  קורח טעו אך זו ]. דרגה מעל שהתעלו 

בהקדם  רק  בעצמו באוא"ס להדבק שא"א וכנ"ל

באריז"ל  וכדאי ' ההשתלשלות, סדר  שלפי  הדבקות

ע"א)בע"ח יב במאצילו(דף  להדבק לנאצל שא"א

האוא"ס . קו דרך  אלא

 çøå÷  úåéåòè ìë  ùøåù øåàéá

ïéðòå [æד'בית בענין טעויותיו  שורש גם היה זה

ו 'טלית מזוזה', צריך אין  ספרים מלא

אלו שכל תכלת ', פתיל צריכה אינה תכלת  שכולה

שלדעת הסוכ "ע באוא"ס  הדבקות  ענין על מרמזים

הדבק  את  וא"צ בזה די  בסדר קורח המצומצמת ות 

שא"א  האמת  אך  במזוזה, שנרמז ההשתלשלות ,

דממכ "ע. האור  ע"י אלא הסוכ "ע באור  להדבק 

ë"òå שהוא למשרע"ה ההתבטלות  ע"י  דייקא

ראש  הנביאים כל ואבי  החכמים כל אבי

הביטול  וע"י הקו , בראש שנמצא הצדיקים כל

את מגלים שהם משרע"ה ולתורת ה' למצוות 

ההשתלשלות סדר ואת  היא הצמצום מצוה (שכל 

וכל מסוימת , ספירה לאיזו ומרכבה ומדה גבול בבחי'

האוא"ס  קו בבחי' היא משרע"ה -תורת  התורה כללות

ט') דף  ברש "ש  לעת "ל כדאי' נזכה עי"ז דייקא הרי  ,

ששם  שברדל"א העליון לשרשינו  כולנו  להתעלות 

כולנו ושם ה' ובתוכם קדושים כולם העדה כל

כביכול, בעצמו  באוא"ס  נדבק  וכולנו גדלים כהנים

וכנ"ל.

ìàøùé òîù' –––– ' çøå÷'ã éåìîá æîøä øåàéá

'ãçà 'ä à" ä

åäæå [ çבמילוי שקורח הרמז וי"ו,ביאור (קו"ף,

חי"ת ) בגימטריא רי"ש, האותיות, עם

אחד ' ה' אלקינו ה' ישראל הגה"צ 'שמע (כמאמר

שליט"א) שגם הרימ"א התלמידים אחד  הוסיף [וכן ,

עצמה זו  בגימ' קהת', יצהר, 'שמע (1118)'קרח, –

הרי הנ"ל, ביאור  הקדם ועפ "י  ה"א'], ה"א ישראל

ורצה  ההשתלשלות  לסדר לרדת  רצה שלא קורח

וכו' קרחה בזה ועשה באוא"ס  להדבק  שאי'רק (כמו
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תתצא  רמז ראה, פר' שמעוני בבחי 'æ בילקוט הרי ,(

ביחו "ע רק  לידבק ישראל )שרצה יחו "ת,(שמע ללא

וגו', ישראל בשמע פגם עצמו  בזה באמת  אך

כמו הוא האמיתי שהיחוד  היחוד, סוד  שהוא

הדרך  שהיא היחוד, סוד את משרע"ה שמלמד 

סדר  ודרך היחוד  פרטי דרך  דייקא ביחו "ע להדבק 

בע"ח וכדאי' ע"א)ההשתלשלות , יב שאין (דף 

וכנ"ל. הקו , דרך  רק באוא"ס דביקות

 éòáãë  äìòá  úøèò úåëìîã  úøàä ïéðò

íðîà [èשאשתו בחז"ל אי' פלת  בן און  אצל

רצו קורח שאצל והיינו  הצילתו ,

בעלה' עטרת  חיל ד'אשת  הנ"ל בסוד להשתמש

כראוי, כנ "ל )שלא משרע"ה על זה סוד ע"י ,(לחלוק

עטרת חיל ד 'אשת הענין נתגלה פלת בן  און ואצל

באופן  שדייקאבעלה' הצילתו,åúùà הראוי ,

בעלה, עטרת דמלכות ענין  שלימות שאף  והיינו

יכולה  זה מענין  הארה מ"מ לעת"ל, רק כנ"ל הוא

פלת בן  און  אצל כן  שהיה וכמו עתה, אף  להאיר 

האור  לעורר אפשר  בזה"ז שאף בחי ' שיש  [וכמו 

התורה, אור מעל אף  שתהא השרשית דתפילה

מוהרנ"ת  בזה שהאריך  והועתקוכפי  ה"ה, ר"ח (הל '

הנפש השתפכות  ספר דהתפילה çבסוף ענין  שהוא ,(

מלכות בבחי' התורה, מעל שהיא התורה קיום על

_________________________

תשי ז. שלא אלו על אלו חלוקין ותהיו אגודות אגודות  תשימו לא תתגודדו לא אחר דבר הילקו"ש, כשם ז"ל בכם קרחה מו

ע"כ. הרבה. אדם בני עמו שנבלעו בישראל קרחה ועשה אגודות  אגודות  ועשאן לישראל שחלק קרח  שעשה

אחת ח. בחינה שהיא תפילה, ויש  להתורה, טפלה והיא מהתורה למטה שהיא תפילה, יש תפלות, בחינות  שני יש  והנה שם, ז"ל

ורפואה  וחיים ובנים פרנסה על דהיינו צרכיו, על שמתפללין תפילה, יש כי היינו מהתורה, גבוהה היא וגם ממש, התורה עם

כלל  מתכון ואינו גופו צרכי על שמתפלל מי בודאי כי אליה, וטפלה מהתורה למטה והיא שעה, חיי נקראת  התפילה וזאת  וכו',

לה  אין בודאי התפילה זאת גופו, ולצורך  להנאתו וכו' ומזוני חיי בני יתברך השם לו שיתן מתפלל הוא רק התורה, בשביל

שמתפלל  מתפלתו, יתברך  לה' רוח  הנחת ומה חיים, לו למה האמתי, האחרון התכלית  על מסתכל שאינו מי כי כלל, שלמות 

כן  ועל לרעתו, לבעליו שמור עשר בבחינת  שיהיה להיות  ויכול בטנו, תאות  למלאת בשביל וממון פרנסה יתברך השם לו שיתן

שהיא  מתפילה, נחת  יתברך לה' אין כי וכו', מזוני לן הב חיי, לן הב ככלבין, צווחין הקדוש , בזהר תגר קורא כאלו תפלות על

לעשות  שיזכה כדי ומזוני חיי בני לו שיהיה התורה, קיום בשביל בתפלתו מתכון המתפלל כשזה אם כי הגוף , צרכי בשביל

אף  רק זאת, מתפילה רוח נחת  יתברך  לה' יש בודאי זה, בשביל באמת  כונתו ואם באמת. ומצוותיו תורתו ולקיים יתברך  רצונו

שיוכל  בכדי הגוף צרכי על מתפלל הוא רק התורה, הוא העיקר הלא כי אליה, וטפלה מהתורה למטה היא כזאת  תפילה כן פי על

רבותינו  אמרו כזאת בתפילה המאריך  ועל ממנו. ולמטה להתורה טפלה היא כזאת תפילה כן ועל התורה, את זה ידי על לקים

שזה  הגוף, צרכי בשביל היא הזאת התפילה עתה לעת כן פי על אף ה כי שעה, בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין לברכה, זכרונם

כזאת, מתפילה גדול בודאי בעצמה, התורה עסק בודאי כן על עולם. חיי שהיא התורה, בשביל אותו שצריכין רק  שעה, חיי

בשביל  שכונתו רק  הגוף , צרכי על שמתפלל מאחר כי היינו החיצונים, בה יתאחזו שלא גדולה, שמירה צריך כזאת ותפילה

בחינת  שהיא כשהתפילה, כן ועל בעצמו. הגוף צרכי בשביל כונתו ולהטות בו להתאחז אחרא הסטרא תוכל בקל כן על התורה,

שלא  כדי באחור, אחור אנפין זעיר עם כביכול, דבוקה, שהמלכות בכונות , שמבאר מה בחינת  זה זאת , בבחינה היא מלכות,

ה  ממנה היינו יינקו מקומות, ובשאר התורה קריאת בכונות כמובן הקדושה, התורה בחינת הוא אנפין זעיר בחינת כי חיצונים,

ובלא  אנפין, זעיר בחינת  שהיא התורה, עם דבוקה היא רק  עצמה, בפני פרצוף  התפילה, בחינת שהיא להמלכות, אין אז  כי

התפילה  בנין שלמות עיקר אבל כנ"ל. החיצונים בה יתאחזו שלא שמירה, צריכה וגם כנ"ל, כלל וחשיבות  ענין לה אין התורה

את  לקים ולזכות  יתברך  ולעבודתו השם ליראת  לזכות תפלותיו שכל דהיינו לבד, נשמתו צרכי על רק  מתפלל כשאדם היא,

קיום  עיקר היא אדרבא, התורה, ללמוד טפלה אינה כזאת ותפילה המעשה. אלא העיקר הוא המדרש  לא כי שלמד, התורה

כביכול, ממנה, וגבוהה להתורה שוה היא התפילה וזאת התורה. שלמות  עיקר שזה התורה, את  לקיים רק שמבקש  מאחר התורה,

את  ולקיים ה' את ליראה רק שמבקש בתפלתו, כונתו כל וזה התורה, את לקיים כדי היא התורה בלמוד הכונה עיקר הלא כי



לנפשך  חכמה דעה כ 

בספי ' שהיא התשובה אור ע"י וכן בעלה, עטרת

כל  את לתקן אפשר  הנוק', בבחי ' גם שהיא הבינה

שרשה  שהתשובה היות  בתורה שפגמו הפגמים

וכו']. התורה מעל

íéðùá ìåãâ  ùéàä àäéù éåàø íàä ïéðòä

äùàäî

êéîñäå [ é בין שמצינו הסתירה יישוב את לזה

שכתב  בע"ח האריז "ל רבינו דברי 

רפ"ב) של "ה הירח הראות(שער בחוש  רואים שאנו

וז"ל  מהאשה, בשנים גדול הבעל שיהא והטבע,

תיקון  גמר עד  נתקנת  האשה אין כי  שם, האריז"ל

תחילה  כי לבדו , האדם היות  טוב לא וז "ש האדם,

ואח"כ  לגמרי, והגדיל ז "א, שהוא האדם נתקן וכו '

עדיין  הזכר  הגדלת  אחר כי הנוקבא, נתקנת 

תיקון  גמר  עד נתקנת  הנוקבא ואין קטנה. הנקבה

éë הזכר , òáèäå úåàøä  ùåçá ïéàåø  åðà ïëì

åúùàî íéðùá ìåãâ ùéàä המוחין שבאו ואחר  ,

בנוקבא  האלו המוחין  מאירים אז  והגדיל, לז"א

תיקון  בשער  שם כתב וכעי"ז עכ"ל. וכו' ונתקנת

ההקדמות (פ"ד )הנוקבא שער ובספר ע"ב), פ ,(דף 

ע"ב)ובמבו "ש  נא במדרש (דף  ואילו  סימן . פ"א (איכה

היוב) כיצד  בזה"ל, אי' עם' רבתי  'העיר עה"פ

שתים  בן בנו  משיא אדם היה ורבין , פרין ישראל

חוזר  והיה לילד, ראויה שהיא אשה שנה עשרה

מגיע  היה לא שנה, עשרה שתים בן בניו בן  ומשיא

לבניו, בנים רואה שהוא עד שנים, ושש  לעשרים

על  שלום לבניך בנים וראה שנאמר  מה לקיים

ישראל סגולות  ובספר  עכ "ל. ע"ב)ישראל קכב (דף

משם  משמע וז "ל, מיניה ודייק זה מדרש הביא

והבן , עי"ש. מהאיש  בשנים יותר היתה שהאשה

אשה  י "ב בן לקטן משיאים שהיו והיינו  עכ"ל.

להתעבר , שממהרת  שנים כמה ממנו שגדולה

הגון) דבר שהוא מהמדרש  להדיא (ומשמע איתא וכן  ,

ע"א)בגמ' קד  דף  עם',וז"ל,(סנהדרין רבתי  'העיר

קטנה  משיאין  שהיו  יוחנן, רבי  אמר  רבא אמר

הרבה, בנים להם שיהו  כדי  לקטן , וגדולה לגדול,

האריז "ל, לדברי  כסתירה נראה והוא הגמ'. עכ "ל

ì"æéøàä éøáã øåàéá

 äðäå [ àéפירשו הנ"ל האריז"ל לדברי  בנוגע

ספרים הגלגולים כו"כ לשער אהרן (בני

ועוד ) ג  אות  נ ' טעם הקדמה לפרש  האריז"ל שכוונת

נזדמן  אבל הרוב, על הוא שכן דהמציאות הפנימי 

ואין  מבעלה בשנים גדולה האשה שתהא לפעמים

בדרך  ג"כ  מתקיים זה שבאופן קפידא, שום בדבר 

ואין  ובמוחין, בדעת  מאשתו  גדול שהבעל כלל

בשנים. ממנה גדול שיהא שכתב מעכב הרמ"ז (ואף

כן  כתב לא בשנים גם מאשתו גדול האיש שיהא שטוב

הדבר  שמועיל  טובה עצה בדרך  אלא קפידא בדרך

החסדים) .לתגבורת 

 úåòîùîî êôéäì ì-à  úéáá  åâäð êéà øåàéá

ì"æéøàä 'ëù  úåìéâøä

øáãäå [áé פדה בספר  מש "כ הוא עדיין שצ"ב

פאלאג'י להר "א אברהם את 

יג ) אות  ק' 'דבעיר (מערכת  פלא עדות  בתו"ד שכתב

ובפרט  תורה, תצא מציון  דשם ירושלים הקודש 

נהגו שם והנה הקבלה, וחכמת אל בית בק"ק 

הרוב, על מהאיש  בשנים גדולה יותר דהאשה

הע"ח עכ "ל. דברי ע"פ זה מנהג  עם מסכים שאין (ועי"ש 

משמעותהנ "ל ) נגד א-ל בית  בק"ק  נהגו איך  וצ"ב ,

מלשונו שמוכח האריז "ל רבינו  של הפשוטה

מהאשה, גדול האיש שיהא הוא הרגיל שהסדר 

_________________________

ואף  בקומתם, שוים שניהם והתפילה, שהתורה נמצא, וכו'. ה' מאת שאלתי אחת  השלום, עליו המלך דוד שאמר כמו התורה,

בחינת  שהיא כזאת , תפילה דהיינו ה', יראת חכמה ראשית  ובבחינת בעלה, עטרת חיל אשת  בבחינת  יותר גבוהה התפילה גם

עכ"ל. העיקר. שזה התורה, את לקיים זוכין ידה על כי התורה, שהיא מהחכמה, ולמעלה ראשית היא ה', יראת אשה
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גדולה  האשה שתהא הרוב על הם נהגו  ואיך

מהאיש . בשנים

 àìà ירושלים אנשי  שאצל י"ל, בזה הביאור

חכמי  אצל ובפרט דלעת"ל היחוד  מקום (ששם

שם) דלעת"ל,הקבלה מהאור  הארה כבר  האיר 

שם  נהגו וע"כ בעלה, עטרת מלכות  שתהא

משא"כ  מבעלה, בשנים גדולה תהא שהאשה

מאיר  שאין למי הרגילה בהנהגה מדבר  האריז"ל

הרגילות שבזה דלעת "ל, מהאור הארה עדיין אצלו 

הרגיל  כהסדר מהאשה בשנים גדול האיש שיהא

[ועי "ע  בז"א, ונכללת מקבלת  היא שהמלכות בזה"ז 

להגרי "מ  הים וישב בשו"ת  זה בענין שהאריך  מה

שליט"א כ )הלל סי' ].(ח"א

äìòáì äîøâù  úìô ïá ïåà úùàã ìåâìâ

íéãìé ãéìåäì

àéáäå [âéואשתו פלת  בן  און בענין  פלא דבר 

בספר  שגילה מפאנו הרמ"ע מדברי 

שלו א)הגלגולים אות סוף נשמות שנתגלגלה (גלגולי

שמסופר  הזוג שמאותו באשה פלת בן  און  אשת

ובא  ילדים להם היו  שלא חזית, במדרש עליהם

לו ואמר  גט, עבורה לו שיכתוב לרשב"י הבעל

יעשה  כך  סעודה, עם ביחד  שנתקדשו  שכמו רשב"י 

ביין  הבעל לב ובטוב סעודה, עם הגירושין גם

מכל  אחד  לבחור שיכולה לאשתו אמר בסעודה

אביה  לבית עבורה במתנה שתיקחנו  הבית חפצי

לביתו) שחוזרת הגירושין הבעל (אחר וכשנשתכר ,

אביה, לבית  שישאוהו  לעבדיה האשה אמרה

אביה  בבית לו  מה ושאל מיינו  הבעל וכשנתפקח

ליקח  שבחרתי  החפץ הוא שאתה האשה לו  אמרה

רשב"י עליהם והתפלל לרשב"י  שוב ובאו  במתנה,

שכמו והיינו מפאנו. הרמ"ע עכ "ד בילדים. ונפקדו 

את פלת  בן  און  אשת  הצילה הראשון שבגלגולה

ממיתה כשאר בעלה למיתה גורלו היה היא (שלולא

קורח) בעלה עדת  את  הצילה הבא בגלגולה גם כך ,

[והיינו כמיתה, גם שנחשב ילדים בלי מלמות

ולא  בבנים יפקד שלא עליו גזירה באמת שהיתה

אלא  אחרת , ונושא מגרשה היה אם מועיל היה

ממנו לבטל היא הצליחה עמה שנשאר ע"י דייקא

ביתה'], בנתה נשים 'חכמת בבחי' הגזירה,

 óëéú é"áùø  íäéìò ììôúä àì  òåãî

øàéáå [ãéלעשות רשב"י  הוצרך מדוע שלכאו '

התפלל  לא ולמה זה, מעשה כל

שראה  כיון  אלא בבנים, שיפקדו  תיכף עליהם

לעשות הוצרך יפקדו  שלא גזירה שיש  רשב"י 

שע"י שלה, ההשתוקקות  יותר ולגלות לחזק פעולה

שעשתה  במעשה שגילתה ההשתוקקות גודל

ומתמתקים  בטלים ושם דרעוין , לרעוא בזה עלתה

הנוע"א [וכדברי  הגזירות ויעקב כל עה"פ ויצא (פר'

רועה) ע"יהיה הגזירות  לבטל הצדיקים שדרך 

הגזירה  כלל אין  ששם גבוה, למקום ].èשעולים

äâøãîî  ì"åçáù  íìåò é÷éãö  ìë åìòúä êéà

äâøãîì

êéîñäå [ åèההשתוקקות של הכח גודל לענין 

לרעוא והרצון הזוג אותו עלו (שעי"ז

מהם ובטל כנ "ל )דרעוין דבריהגזירה את ,

זצ"ל  מטשערין הר "נ מהרה"ק  לחכמה הפרפראות

בלקו"מ רביה"ק דברי  על קנה)שמקשה סי' (קמא,

דהיינו הישראלי  איש לעבודת להגיע שא"א שכ '

ישראל, ארץ ע"י אלא למדרגה ממדרגה לעלות

עולם  צדיקי  ושאר משרע"ה איך קשה וא"כ 

זי "ע הק ' שבחו"ל )כהבעש "ט עולם צדיקי שלא (ושאר

_________________________

גוזר ט. הקב"ה הדינים לבטל יכול שהצדיק  הטעם אמרתי וכבר חדשים, שמים בורא הוא הקדושה בתורתו והצדיק  שם, זל"ק 

העולם  בזה הגזירה היה לא ונמצא חדשים שמים עושה והצדיק  עולם באיזה נגזרה שהגזירה מחמת  עי "ז הוא מבטל, והצדיק

עכל"ק . וכו'. בטילה הגזירה וממילא
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ממדרגה  התעלו איך  ישראל, לארץ לעלות  זכו 

ז"ל  חכמינו  דברי  ע"פ בזה, ומתרץ למדרגה,

ע"א) עה דף ואיש (כתובות  איש יאמר 'ולציון  עה"פ 

המצפה  ואחד בה הנולד 'אחד  שדרשו בה', יולד

לאר "י וכוסף  המשתוקק  שכל היינו , לראותה',

שמשתוקק  מי  כל וה"נ באר "י , נולד הוא שגם נחשב

האור  ע"ע כבר  ממשיך  השתוקקותו  ע"י  הרי לאר"י

ויכול  באר"י נמצא כבר כאילו ונחשב דאר "י ,

למדרגה. ממדרגה להתעלות 

íé÷éãöä ìò  ììôúäì  ùéù ì"æéáø éøáã øåàéá

 é"øàì åôñëéù

øéëæäå [æè בהמשך רביז "ל דברי את  בזה

שם)התורה שצריך (בליקו"מ

וכסופין  חשק הצדיקים לכל שיהא להתפלל

לאר "י וביארé והשתוקקות  השבוע), בדרך (באמצע

יש  כבר צדיק  שהוא מי  מסתמא הלא שלכאו' רמז 

ישראל לארץ והשתוקקות כיסופין  (שכיסופין לו 

שכל שבודאי לגאולה הצפיה ענין בכלל הוא לאר"י

לארץ  וכוסף  לישועה' 'ציפית של החיוב מקיים צדיק

.ישראל )

'÷ä õåáé÷ä ïéðò  ìò åìâúðù íéùãç  úåøå÷î

 ÷"äéò íéìùåøéá  ä"øã

àìà [æé על שקאי שי "ל רמז בדרך הענין  פי '

בר"ה  רביז "ל של הק' הקיבוץ ענין

בגודל  מקומות בכמה טובא שהאריך [כמו  באר"י,

באר"י, רביז "ל של הקיבוץ בקונטרס קדושת  (והאריך 

שאלו  הקיבוצים, כל  בקדושת  אהבו' והשלום 'האמת 

דא"ח  ).àéואלו

_________________________

נמצאי. שם, ישראל זל"ק  ארץ ידי על זוכין הישראלי, איש עבודת אפים,שעיקר אריכת בחינת  אמונה, בחינת שהוא ,

אפשר  שאי ומבלבל, ומעכב מונע שום על להסתכל ולבלי בעבודתו, להתחזק  זוכין זה ידי שעל הצומח, וכח הגודל כח  בחינת 

שהיה  השלום, עליו רבנו, משה של וההתלהבות ההשתוקקות גודל ועיקר וכנ "ל. זה ידי על אם כי באמת  השם לעבודת  לזכות

ארך  לבחינת  זוכין ישראל בארץ ששם שראה מחמת אפים, אריכת  של זאת  מדה בשביל רק  היה כך , כל ישראל לארץ מתלהב

אפים  ארך  ראה 'מה וישתחו", ארצה ויקד משה "וימהר ע"ב), קי"א (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזה כנ "ל אפים

בוער  לבו שהיה ארצה", "ויקד כן על כנ "ל, ישראל בארץ תלוי שהוא אפים ארך  בחינת  שראה מחמת כי כנ "ל, היינו ראה'

'וחד  שם שאמרו וזה כנ "ל אפים לארך לזכות כדי ישראל, כי לארץ פליגי', ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר ראה, אמת אמר

כי  ראה, אפים ארך מנה שמע בגמרא שם ומסיק מ"ז) סי' ואכלתם (בהתורה אחר במקום כמבאר אמת  בחינת הוא ישראל ארץ

כנ "ל. אפים אריכת בחינת הוא וגםעיקר ישראל, לארץ וגעגועים  כסופין לו שיהיה  יתברך מהשם  לבקש אדם כל וצריך
ישראל  לארץ הצדיקים  לכל געגועים ק"ה)שיהיה  (שבת  עכו"ם' עובד כאילו הכועס  'כל כי ולעצבות , להכעס  סגולה והוא

מבקשים  אנו היחוד, אמונת שהוא שמע, קריאת  שקודם וזה הכעס . הפך אפים, ארך  בחינת  אמונה, בחינת הוא ישראל ארץ אבל

שמע, קריאת  הינו לאמונה, זוכים זה ידי ועל ישראל, לארץ ומתגעגעים מבקשים שאנו הינו  לארצנו', קוממיות  יוליכנו 'והוא

עכל"ק . אמונה. שהוא

וג"ר,יא . ו"ק  בבחי' שהם הקיבוצים, לב' דבעינן יח ) טו אותיות  ד (ענף אהבו' והשלום 'והאמת  בקונטרס  שם בארוכה וכתבנו

א' כל ועל בחבירו, שאין מעלה יש  א' ולכל מהגוף, הראש  להפריד שאסור כמו מהם, בא' ח"ו ולזלזל זמ"ז להפרידם ואסור

כאיש  הקיבוצים ב' כשמתקבצים הקיבוץ ענין שלימות שזו דין, מן דין ומקבלים בבחי' זולתו, ממעלת לקבל לכוין שהוא במקום

אר"י. לאנשי הידוע במכתבו טולשינער הר"נ הרה"ק כלשון לחבירו, אחד ומשתוקקים ומתגעגעים אחד, בלב והכלל אחד
משלימים דשניהם שבאומן, הקיבוץ אל והן ישראל שבארץ הקיבוץ אל הן צריכים , אנו דייקא שלשניהם  הוא והעיקר

קטירי, בחד  קטירי דתרוייהו באופן ואחדות אהבה  שיהיה  בלתי חבירו את אחד  להשלים אלו יוכלו ולא  זה, את ועל זה 

לארץ  חוץ בחינת  דזה והלולב ההדס  בענין י"ג) אות ד' הלכה סעודה (הל' הלכות  ליקוטי בספר מוהרנ "ת  בדברי המבואר דרך 



תשע"ז  קרח פרשת דא"ח כג ליקוטי 

ä"áå חדשים מקורות  עוד נתגלו שלאחרונה

רוב  מלבד  - באר"י דהקיבוץ זה בענין 

'האמת בקונטרס בארוכה המובאים המקורות 

אהבו'. והשלום

(àתשיב)כרוז יצחק (משנת  ר' מהרה"ח שנתגלה

זצ"ל קורמאן רבי מאיר של  תלמידו אנ"ש (מגדולי

ברייטע  הי"ד )יצחק  זצ"ל  שהיתה ר קבלה שם שמגלה ,

בשבחי המובא שהענין אנ"ש  מרומי  מזקני בידו 

יד )הר "ן דיבר (אות  באינסטנבול רביז"ל שכשהיה

סוד  המתיקו  וכן  לירושלים, שיקחהו  החכם עם

בנוגע  היה ביניהם סוד  שהמתיקו מה הרי ביניהם,

הנסתרים  מהסודות  שהוא רביז"ל של ר "ה לענין 

בחיי "מ כמובא רביז"ל רה)של שקודם (אות "והיינו 

הכללי הקיבוץ עיקר יתקיים צדק  גואל ביאת

וכותב  ירושלים, בעיה"ק דייקא ר"ה כל על והגדול

מאד  גדולה באריכות  שיחה הענין בכ"ז  שיש

שהעיקר  הרמז  בקיצור רק  לגלות  ההכרח ולע"ע

כל  על והקדוש  הגדול החיוב מעלת  גודל להבין 

ירושלים, לעיה"ק ר"ה על להתקבץ ואחד אחד

בירושלים, לחיים הכתוב כל שם כמש"כ  מגלה (וכן

ללקו"מ  זי"ע מלובלין החוזה בהסכמת גם הענין שמרומז

.עיי"ש )

æåøëáå של הסוד היה "וזה כותב תשכ "ג משנת

להיות בענין הנ"ל החכם עם רבנו

לרבינו לתת  לא הצליח והשטן  דייקא, בירושלים

השטן  מעורבב היה עי"ז אשר יפו  בספר  לרדת 

עם  הישמעאלים אותו  – למלחמה יום כל שבא

יז)רבינו אות  הר"ן בשבחי היה (כמובא שאם [והיינו ,

כרצונו לירושלים ר"ה בערב להכנס  מצליח רביז"ל

בירושלים, בעיה"ק בר"ה שלו הקיבוץ עושה והיה

לזה], אז  זכינו ולא לגמרי , השטן  את  מנצח היה

לירושלים  ר"ה על לבוא שלנו התיקון שלכן  ומסיים

עיקר  וזה נצח [שבגימ'] הק' שמו  על הק' לקיבוץ

שאמר  רביז "ל בכח [השטן] לנצח שלנו  התיקון

בארוכה. עיי"ש ואנצח. נצחתי 

(á זצ"ל בענדער יצחק לוי  ר' מהרה"ח טעי"פ

שליט"א) מורנו לידי בתוקף (שהובאה מדבר  בה

מרבו שקיבל הברורה הקבלה על גדול ובחוזק 

בפירוש  לו שאמר  זצ"ל ראב"נ הרה"ק המובהק 

לאומאן  ליסע חיוב אין  שמאר"י ספיקות , שום ללא

הקיבוץ  תיקוני  כל את  ומקבלים בר"ה, הק ' לקיבוץ

שבאר"י, בקיבוץ דרביז"ל הק'

(âמזקינו ששמע הרלוי"צ מנכד מורנו  שמע

מכת"י לחיי"מ יג אות בהשמטות שמש "כ

שיהיה  "שרצוני  רביז"ל שאמר  זצ"ל הורביץ הר"ש 

הק' הקיבוץ על קאי  ישראל" בארץ שלי  קיבוץ לי 

].(ואכמ"ל )דר "ה,

 úìòî ìãåâ  åâéùé íé÷éãöä ìëù ììôúäì ùé

åéìà  å÷÷åúùéå é"øàá '÷ä õåáé÷ä

 äæáå [çé רביז"ל דברי את גם ברמז  לפרש  יש 

שכל  להתפלל שיש הנ"ל בלקו"מ

שיש  היינו לאר"י, כיסופין  להם יהא הצדיקים

גודל  מעלת גודל ישיגו  הצדיקים שכל להתפלל

לכל  ויהא שבאר"י, רביז "ל של הק' הקיבוץ

שבזה  הזה, הק' בקיבוץ ליכלל השתוקקות הצדיקים

וכמבואר  הקיבוץ, בזה נמצאים שכולם נחשב יהא

שע"י לחכמה, הפרפראות  מדברי לעיל

באר"י. כבר הוא כאילו  נחשב לאר "י  ההשתוקקות 

ער"ה שבהפטרת הרמז  לפרש יש  פר'ובזה (שב"ק 

לעת "ל נצבים) תיקרא שאר"י הנבואה קוראים

לילך  ר "ה לפני וההכנה העבודה שזו  בה', 'חפצי

ולחפוץ  לכסוף לנו  יש וכן באר "י  החפץ ה' בדרך

רביז"ל  וכדברי באר "י  הק ' הקיבוץ בקדושת ליכלל

הנ"ל.

_________________________

את  אחד ומחזקים ומייקרים מכבדים ושניהם אחת באגודה זה עם זה אגודים שיהיו בהכרח השנים ואלו ישראל ארץ בחינת וזה

ע"כ. חבירו.
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äîéìù äîå÷ä ìò ì"öæ ù"àøäåî øåàéá

ìàøùé  ììëáù

øéëæäå [ èéאת ההשתוקקות  ענין  מגודל עוד

הנדפס  זצ"ל מוהרא"ש  מכתב

ברסלב בחסידות  בשו "ת מכתב לאחרונה (ח"ט

חסידותתתקפ"א) בין  מח' יש  האם שאלו שאחד 

צריך  אתה בזה"ל, והשיבו חב"ד , לחסידות  ברסלב

גדולה, אחת קומה הם ישראל עם שכל להבין ,

חלקים, לארבעה ומתחלקת  ספירות, עשר בסוד

המדות  הם: מ'לכות )í" éäðואלו י'סוד ה'וד (נ'צח

øñåîä êøã ììë êøãá úåúúùåî ïäéìò ––––

 íìåòì åãøéù ùåøãäåהמדות .ú" âçח'סד)

ת'פארת ) êøã ג'בורה úåéììë úúùåî ïäéìò ––––

úåãéñçä קיום ולמעשה, לעובדא שמדברת

אור  מזיו  ולהתענג עצומה, בשמחה המצוות 

המדות  המצוות. של ב'ינה ã"áçוחיות (ח'כמה

מושתת ד'עת ) עליהן  – ã"áç úåãéñç úåéèøô,

באלקות. יחודית  בהתבוננות מתעמקת שביותר

 øúëä úãî,שברצונות הרצון מושרש בה –

ברוך  סוף באין לגמרי להתבטל – דרעוין  רעוא

קונו , לבין בינו שיחה ידי  על úåãéñç הוא, åæù

 áìñøá אדם שאפילו  שבנפש, יחידה גילוי ,

דמלכות מלכות  רבה, דתהומא בנוקבא שנמצא

עצמו את  ירגיל רק אם זאת  כל עם וכו ', וכו '

אל  איש ידבר  כאשר  הוא ברוך הקדוש את לדבר 

אליו ותפילה שיח וישפוך  אביו, אל והבן רעהו

אל  שלו  והכיסופים הרצונות את ויוציא יתברך ,

"בד  – ההתבודדות  סוד  שזה הוא, ברוך סוף האין 

עליונה. הכי  המדרגה זו – קודש " יהיה äðäå בבד 

 íäéðéá ãéøôäì ïéàå ,äîéìù äîå÷ êéðôì

 ïôåàå íéðô  íåùáדרכו כפי הולך  אחד  כל אלא ,

לחשוב  יכולים וכו '. וכו' והשגתו מדרגתו ולפי 

להתנהג  ויכולים וכו', אחרת בדעה ולהחזיק 

מהשולחן  לנטות  לא העיקר  אבל אחרת, בשיטה

זאת  כל עם זה, כהוא êéøö ערוך  àì ãçà óà

 ìë éë ,åëøã  éôë êìåä àìù éðùä ìò  ÷åìçì

øîåà àì äæå , åúîùð  ùøåù  éôì êùîð ãçà

ú÷åìçî íäéðéá  ùéù השכל קטני [ורק וכו '.

הם  וכו', לשמאלם מימינם יודעים שאינם והדעת 

ובין  השיטות  בין המחלוקת את  עושים אשר 

הקדושים חכמינו שאמרו  וכעין  (סוטה החסידויות ,

ע"ב) שמשומז שלא והלל שמאי תלמידי  'משרבו 

תורה  ונעשית בישראל, מחלוקת  רבו  צרכם, כל

מוהרא"ש עכ"ל וכו']. תורות' המשךכשתי (ע"ש

.המכתב)

 åðééäå דרך – ההתבודדות  דרך את  שמקשר 

בספי ' שהיא רביז "ל של התפילה

יחוד  בבחי' שבכתר , העליון שרשה עם המלכות ,

בעלה, עטרת  שמלכות וכנ"ל מלכות , דכתר 

העליון  כתר – ברדל"א גנוז  המלכות  ששורש

ביותר .

 éàîá' ïáä ïåéãô  çñåðá  íéðåàâä  úð÷úá ò"ö

'éôè  úéòá

êà [ë' åâå  íãàä  øåëá úà äãôú äãô

 êëøòá äãôêú ùãç ïáî åéåãôå

 äøâ  íéøùò  ùã÷ä ì÷ùá  íéì÷ù úùîç óñë

.àåä

øáéã הבן פדיון מצות מענין  שצ"גמורנו (מצוה

ג 'דול ) צ'אצא ש 'יפדה וסימנך התרי"ג , ,ממנין

'במאי האב את  הכהן  שישאל הגאונים שתיקנו 

הלא  תמוהים, הדברים ולכאו' וכו ', טפי  בעית

ירצה  לא אם ואף  לכהן , הבן כלל שייך אין  באמת 

שום  אין לכהן, השקלים חמשת את  לשלם האדם

התינוק , על לכהן הילד בעלות  את  הכהן יקח ואם

נפש  כגונב דינו יהא לו נתנו  שלא הפדיון  עבור 

לא מישראל בבן רצונו שאין לכהן האב יענה אם (ואף 

הכהן) לנכס הבן בזה שתיקנויהפוך  זאת  מה וא"כ  ,

נכון . שאינו  לשון הגאונים

 ÷"äøåúä  úåðùì  àìù ð"éñî áåéç

èøôáå [ àë בים המהרש "ל מש "כ ע"פ  קשה

שלמה ט)של אות פ"ד  בגודל (ב"ק 



תשע"ז  קרח פרשת דא"ח כהליקוטי 

ומחדש  התורה"ק  דיני מאמיתות  לשנות  האיסור 

שמדייק  כמו  נפש מסירות  חיוב ע"ז  שיש המהרש "ל

שם  לשון áéמהגמ' הגאונים תיקנו איך  וא"כ ,

ח"ו התורה"ק  מדינו  שינוי  משמע (שמשמע שממנו

נכון  שאינו דבר – הכהן מנכסי הוא שהתינוק זה מלשון

.כנ "ל )

åøôñ úîã÷äá åîöòá ì" ùøäîä äðéù êéà

äøåúä éðéãî

õøéúå [ áë שראה מאחד ששמע מה ע"פ  בזה

שלמה, של ים ספר של הכתי "ק 

המהרש"ל  של בכתי"ק נכתב הספר  בהקדמת  ושם

המחבר) בהתנצלות יבמות על  ספרו בראש ,(ונדפס

על  הכונה אין גוי בספר פה שנזכר מקום שכל

הקדמונים  הגויים על הכוונה אלא זמנינו  של הגויים

אלילים  עובדי הרבה âé שהיו  כתבו  זה שדבר וידוע ,

מהגויים  חשש  מחמת  ההם בדורות  ספרים מחברי

ולכאו ' וכו', שוא עלילות עליהם יעלילו שלא

יתכן  כן שכתבו  ספרים מחברי  שאר בשלמא

וספק  חשש  מחמת מהאמת  לשנות  שמותר  שסברו

מחדש  הוא שהלא קשה המהרש "ל על אך סכנה,

שלא  נפשו  למסור האדם שמחויב היש "ש בספר

כותב  עצמו  הוא ואיך התורה, מדיני  לשנות 

מחשש  התורה דיני את שמשנה דבר בהקדמתו

מהגויים. סכנה

íéðôì ÷ø àåäù åøîåà  úðååë ìëì òåãéä øáã

 úîàäî éåðéù  åðéà (êøåöìå)

ë" òáå [âë המהרש"ל שסמך הוא, בזה התירוץ

זה  שדבר  לכל ומפורסם שגלוי 

המלכות, ואימת הצנזורא גזירת מחמת  רק  נכתב

יודעים  כשהכל מהאמת כשינוי  כלל נחשב ואי"ז

כל  ובלב שבלבו  כדברים דהוי  כוונתו , אמיתות

שדב  כיון  וה"נ בהדיא, אמרם כאילו  שנחשב ר אדם

להדיא  המהרש"ל כ' כאילו נחשב הר"ז  לכל גלוי  זה

שאין  המלכות  אימת  מחמת  רק נכתב זה שדבר

מהתורה. שינוי  חשש  בכה"ג

 ð"äå ומפורסם שגלוי שהיות בעניננו, י "ל

הכהן , מנכסי  התינוק שאין לכל הדבר 

בכה"ג  אין הרי התינוק , ליקח הכהן  יכול ואין

_________________________

הנאתן יב. בעבור האומות  עם ה' תורת  הלומדים ישמעאל וארץ ולועז  ספרד במדינת שנמצאו לאותם להם ואוי שם, היש "ש ז "ל

בקבלה  התורה מסר וה' בעו"ה, וראינו שמענו כאשר למינות  מהפכי' הם אח "כ כי לע "ז, בנים המולידים הם שכרן, ותשלומי

אליעזר. דר' בפרקי כדאיתא למינות יהפכו שלא כדי פה שבעל תורה לכתוב הניח  ולא כו', לזקנים ויהושע ליהושע  לומר למשה

יראו  ולא מנשוא, עונם גדול לפע "ד האומות , עם לומדים אשר ה', עצת  להפר ובגופם בנפשותם החטאים האנשים אותן א"כ

דתי' שינוי חד דלפי עליה עצמו למסור וחייב הסכנ ', כי אף  תורה דברי לשנות דאסור ברייתא מהאי שמעינן גם ציון, בנחמות

בפני  לומר כזו קשה דבר תמצא לא הלא עליהם, הרשע ' מלכות שתעליל חכמים ייראו לא ולמה עליהם, גזרה הרשע' שמלכות 

מלכות  בפרט מיניה, דליפוק וחורבות שמדות  לכמה ח "ו לחוש  ראוי היה לא וכי חייבים, והם מהיזיקן פטורין שאנחנו האומות

ש "מ אלא פטורין, שניהם או חייבים שניהם או לשנות להם היה וא"כ שונאינו, על ולהתנפל להתגולל רק  מחשבתם שכל הרשע

השם קידוש על למסור  אנו משה ,שמחוייבים  בתורת ככופר הוה הדין ישנה  "ו ח שאלו ואם  שהשרים כגון איירי ומסתמא ,

כי  השם, קדושת על האמת השיבו וע "כ ישראל, של שנגח נכרי ושל נכרי לשל שנגח  ישראל של שור ודין דין כל על בפרטי'

עכ"ל. וכו'. זה מדין עצמם את לשמט  בידם יכולת  הי' לא

על יג. נאמר הכל א"ה או ע"ז  או עכו"ם או גוים שם הזה בספר שנאמר מקום כל לדעת זאת  המחבר, התנצלות  שם, וז"ל

אנחנו  אשר הזה שבזמן האומות  על לא אבל עם, מכל משונים ע "ז מיני ושאר ומזלות  כוכבים עובדים שהיה הקדמונים האומות

מלכא  לחיי ועיר עיר בכל ושבת שבת  בכל בעדם תמיד מתפללים אנחנו ואדרבה בפוסקים. מקומות  בהרבה כמבואר בינותם

ע"כ. אמן. ושלום ברכה עלינו ישים השלום וה' מלכות  של בשלומה מתפלל הוי חז"ל כמאמר יר"ה והשר



לנפשך  חכמה דעה כו 

מדיני שינוי  ח"ו  שנראה וחשש שקר חשש 

תקנו מדוע בעי טעמא שעדיין  אלא התורה,

זה. נוסח הגאונים

ìàøùé ììë ïåéãô  íò äøåù÷ ïáä ïåéãô

 à÷ééã íéîçøá úåéäì äëéøöù ,úåìâäî

øàéáå [ãë פדיון שמצות בחסידות הידוע ע"פ

של  הכללי פדיון  עם קשורה הבן

שבנ"י זו שבאתדל"ת  מגלותם, ישראל גאולת

שיקיים  רחמים מעוררים הבן פדיון מצות  מקיימים

בכורו  בנו את לפדות  המצוה זאת בכורי הש"י ('בני

עבודתינוישראל ') שכל ידוע והנה מהגלות ,

ברחמים  הגאולה שתהא זה על היא ותפילותינו

שבנה  ע"ה המלך  שלמה בזמן וכמו דייקא, ובשלום

בימיו  שלום שהיה היות  המקדש ניתנה בית (ולא

רבים, דמים ששפך היות  הבית  לבנות  לדהע"ה רשות

רשעים) גויים של  דמים שהיו הע"ה אף שלמה וכבש ,

שום  ללא שבו, החכמה אור  גודל ע"י  העולם כל את 

לגאולה  שנזכה תמיד  תפילתנו וכן  דמים, שפיכות

דייקא, ברחמים לציון  השכינה ('ותחזינה ולשיבת

בציון לשובך ').íéîçøáעינינו

 éáà äùòéù øøåòî  íéðåàâä  åð÷éúù  çñåðä

äçîùå  ÷ùçá  äåöîä ïáä

ë"òå [äë הנ"ל פלא נוסח הגאונים לנו תיקנו

שהפדיון  בזה לרמז  כדי  הבן, בפדיון

וברצון  בחשק  המצוה עושה שהפודה באופן נעשה

את לחטוף הכהן יכול היה באמת  שהלא ובשמחה,

אלא  הכהן, ממון  שהם הבן, אבי  מידי  הסלעים

אבי חשק  ללא בכפיה המצוה נעשית היתה שאם

אופן  גם שיהא המצוה ע"י מתעורר היה הבן,

וכלשון  וכפיה, דין של באופן  ישראל דבני הפדיון

לג )הפסוק  כ , שפוכה (יחזקאל  בחימה לא אם ה' 'חי

שהכהן  דידן , באופן משא"כ  ח"ו. עליכם' אמלוך 

שע"י כאילו  ממנו  שמשמע לשון  הבן  לאבי אומר 

גורם  זה הרי  בחזרה, בנו  את  המקבל זוכה הפדיון

ובחשק , בשמחה המצוה את  הבן  אבי שיעשה

כאיל  ריוח שמרגיש  ומרויח מסחר פה עושה הוא ו 

מהכהן  ומקבל סלעים ה' שנותן אלו בחליפין גדול

גם  שיהא למעלה מתעורר  ובזה תמורתם, התינוק 

ה' שיחפוץ ושמחה חשק של באופן הכללי הפדיון

וחשק  שמחה של באופן  הגאולה ותהא לגאלינו

אכי "ר . בימינו  במהרה עליונים וחסדים ורחמים

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá


