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צד  של  הפירצה על  להגין כדי בצפון שחיטה א.

כי  בבחי' נפש  במסירות  העבודה והוא צפון

היום כל הורגנו עליך

לשחוט כתב שצריך דהטעם הטורים בעל

להגין  כדי צפונה המזבח ירך  על הקרבן

י"ד )ממ"ש  א' הרעה".(ירמיה תפתח "מצפון

וכן  צפון, שאפרו יצחק  כנגד  בצאן  צפון  כתיב

בו שנאמר  יעקב כנגד  צפון  כתיב בעזים

ט"ז) כ"ז ע"כ .(בראשית העזים, גדיי עורות ואת

הכתוב  שאמר ומה בצפון שחיטה ענין  הנה

קו שהוא צפון שהצד  היינו הרעה, תפתח מצפון

הפתוח  מקום הוא כתיבאהשמאל הנה (תהלים .

כ "ג ) כצאן מ"ד נחשבנו היום כל הורגנו  עליך  "כי

הקרבנות וענין  התפלה ענין  שזהו  טבחה"

בחי ' בזה ומקיימים נפש  מסירות  ידי על שנעשה

העבודה  שהוא היום", כל הורגנו  עליך  "כי

רוצה  אדם כל דהנה נפש , במסירות  שעושים

הסדר  ליל בעת  וכן  התפלה בעת אלקות  להרגיש

וגם  הלילה, מצוות וכל כוסות  ד ' מקיים כאשר

שמאל  לצד ההסבה ענין את יש  הסדר בליל

בחי ' תיקון  לצורך  והוא צפון , לצד  שהוא

בפע"ח  וכמש "כ השמאל צד  שהוא החיצוניות 

ז') פרק המצות חג נעשה ב(שער הסדר  שבליל

התחתונה. בעשיה אפי ' יחוד

רוצה ובאמת ומתפלל לומד  האדם כאשר

האורות והרגשת חיות לו שיהיה

כי כתיב ומאידך  דשמעתתא, וחדוותא דגדלות

_________________________

השמאל א . וקו סגורים ב' האות  של צדדין הג' הנה דב'ראשית , ב' בסוד התוה"ק מתחילה ובו העולם נברא שבו ב' דבאות  פי'

וכל  ותתא עילא סטרין, לתלת  מסחרא עלמא, דכל ביתא איהי ב' וז"ל: ע"א) ס' דף  הנעלם מדרש  חדש (זוהר זוה"ק  ועי' פתוח ,

רעה  שרת דתמן בישא, מדורא דאיהו אתבני, דלא דצפון סטרא ואשתאר עלמא, דכל סטרין תלת סחרא בגווה, כלילן עובדין

לאחזאה  רשימא רברבא אורייתא בריש איהי עלמא, דכל ובניינא ביתא איהי ב' דא ועל הרעה, תפתח  מצפון כד"א עלמא דכל

עכ"ל. ספרא, כל על

פעם ב. אפילו מטבילין אנו אין הלילות  שבכל ואמר למעלה, מלמטה אבי"ע  עולמות  ד' נגד בכאן רמזו כי ודע שם: פע "ח וז"ל

הלל  ראייה ולזה זווג, יש  שם שאפילו כ"כ גדולה הארה הוא פסח ובליל לילות, קראם ולכן זיווג, שם שאין עשייה נגד אחת

יש  לכן היו, לא כאלו בנרתיקן נבלעו והקליפות  המלכות ), שהיא אדנ"י גי' דהל"ל (פי' בעשיה שמקננת  למלכות הרומז גמור

יש  פסח ליל ובכל בזה"ל: כתב ד' בעמ ' ושם באורך, מ "ח  דף (שמות  חי זוהר ועי' עכ"ל. פעמים, ב' הזה הלילה אמר לכן זיווג,

אף  הזיווג שנעשה להורות  שהוא עני, לחם לאכול מצרים של ראשון לליל זכר עושין ואנו בעשיה, אף וזיווג ושמחה הארה

מצת  ד', של רק  ו' של ושפע  אור במצרים קיבלו לא אעפ "כ לה ורוי לה דאשקי שלה ו' עם ד' אות  דמלכות  במלכות  בעשיה



לנפשך  חכמה דעה ד

המצוות קיום ענין שהוא היום, כל הורגנו  עליך 

מרגישים  אין כאשר גם נפש ובמסירות  ביגיעה

אלא הנפילה האור שהוא צפון בחי ' התגברות יש

בבחי ' הקרבן עבודת בחי' וזהו  המוחין , לקטנות 

התורה  לקיום נפשו  שמוסר  בצפון, שחיטתו

צד  מתגבר כאשר  גם שחיטה בבחי ' והמצוות

כנגד  שהיא התפלה בעבודת  ובעיקר  הצפון,

שצריך  שבלב העבודה עיקר  והוא הקרבנות,

לקב"ה. עצמו  להקריב 

חיצון  המקדש  בעבודת  מדרגות שלוש  ב.

ולפנים ולפני פנימי

לפנים והנה זה מדרגות  ג' היה המקדש  בבית 

החיצון  שבמזבח הקרבנות הא' מזה,

והוא  הקרבנות כל את הקריבו  ושם בעזרה, שעומד

הפנימי, מזבח ששם ההיכל הוא והב' להיכל, מחוץ

פנימית, יותר  עבודה שהוא הקטורת עבודת  והוא

הוא  והג' הקודש , בהיכל בפנים היתה ולכן

רק  שהוא הקדשים, בקודש  ולפנים דלפני  המדרגה

נלמד  ומזה הכיפורים. דיום בקטורת בשנה אחת 

בבית העבודה כנגד  שהיא התפלה לעבודת 

התפלה, בענין מדרגות  כמה בזה שיש המקדש,

מוהרנ"ת  שהביא חלוקתוכמו  הל ' חו"מ (לקו"ה

ו') אות ה' הלכה מרגיש ג שותפים אין  האדם דכאשר

מתאמץ  אופן  ובכל התפלה, בעבודת והחיות האור 

ומקיים  וחשכות, הסתרים לו  שיש אפי ' להתפלל

קרבן  כמו  זה הרי התפלה, עבודת  נפש  במסירות 

ומקיים  הלב, חיצוניות בחי ' שהוא החיצון  במזבח

זוכה  וכאשר  היום. כל הורגנו  עליך  כי בזה

הקטורת כמו  זה הרי בתפלה, הלב לפנימיות 

_________________________

החמץ  לגמרי ונשבת  ימצא ובבל יראה בבל ושאור חמץ ביעור ידי ועל ו'), חסר מצות  תיבת בתורה דכתיב (ר"ל וא"ו חסר

רומי, של גדול כרך  ע "ז בביטול דעשיה דמלכות  מלכות  ד' אות  זאת מטהרין אנחנו זה בכח זרה, מעבודה הבית  פיניתי ואנכי

עולה  ושנה שנה ובכל אמיתי, ליחוד אצילות עד לדרגא מדרגא ועולה שלה, ו' אות  עם זיווג שם ונעשה השרים כל מתבטלין

ד' אות  ונטהרת  זר, אל ע "ז וביטול חמץ ממשהו שבעה כל שמירות  ובזכות  לנצח  המות בלע  הזמן שיבוא עד משם בחינה איזה

חירות  שמח  לב לו ויהיה ועצבות , שחורה ממרה השנה בכל ינצל בדיקדוק , אלה בכל הנשמר ולזה ע "ז, של פחותה מיראה זאת

עכ"ל. וכו', בריתי את ושמרתם המצות  את ושמרתם הענין המשך כל ותבין למשכילים, בזה ודי עולם,

ה ג. בתוך מעשיהם עיקר היה הקרבנות כל וכן  התמיד שקרבן וראה והסתכל שם: לקו"ה היה וז"ל ששם העזרה, שהוא חצר

מתנהג  וכן לקטורת . קודם התמיד היה זה ובשביל ההיכל, שהוא הבית  בתוך  בפנים נעשית היתה קטורת אבל החיצון, מזבח עומד

אותו  ומניח  עליו ומיקל עליו חומל ברחמיו יתברך ה' אזי ה', בעבודת ליכנס רוצה כשאדם בתחילה כי בעבודתו, אדם כל עם

לדרגא, מדרגא לעלות  מתחיל הוא עבודתו ידי על ואזי כסדר, קצת  לו הולך  ואזי לו, מסיעין ליטהר הבא כי הקדושה, אל ליכנס 

לבית, מחוץ עומד הוא ועדיין חצר, לבחינת אם כי נכנס לא לפנים שנכנס פי על אף  אבל לפנים, מחוץ קצת  ליכנס  ומתחיל

הבית  לתוך  ליכנס לו אפשר אי ואז  תרעא, נטורי שהם השומרים אותו מניחים אין העיקר, שהוא הבית  לתוך ליכנס וכשרוצה

יכנס דייקא ואז קטורת, בבחינת גדולים תיקונים מהם ויתקן הקליפות , מעמקי קדושים ניצוצות  לברר לחוץ ויצא שיחזור עד

הניצוצות  שיעלה דהיינו שפגם, מה ויתקן ויעלה ויברר שיחזר עד אותו מניחין אין הבית  לתוך לפנים ליכנס  כי הבית , לתוך לפנים

שפגם, מה לגמרי תחלה ויתקן שיברר מתחלה עליו גזר שלא מה ה' מחמלת  זהו אבל בעוונותיו, לשם שהורידם הקליפות מעמקי

וקטורת, התמיד פרשת בחינת  וזה וכו'. להתקרב אדם לכל מאד קשה היה כן, אם כי הקדושה, לחצרות לכנס יתחיל כך ואחר

ראוי  שהיה הקליפות מעמקי הניצוצות  להעלות  שהוא הקטורת כך  ואחר לדרגא, מדרגא לעלות התמיד מקריבין שבתחילה מה

לברר  להתחיל עדיין כח שום לנו היה לא התמיד הקרבת קודם כי היטב, מיושב הנ"ל פי על אך כנ"ל, בהפך  להיות  לכאורה

מדרגא  לעלות להתחיל כח לנו ונתן התמיד קרבן להקריב תחלה וצונו יתברך  ה' עלינו חמל כן על הקליפות , מעמקי הניצוצות

הוא  שכן י"א י' באות עוד ועי"ש בקיצור, עכ"ל וכנ "ל, זמן ובכל אדם בכל האדם בעבודת הוא וכן וכו', התמיד ידי על לדרגא

וכו'. הקרבנות כל במקום הוא שעתה התורה לימוד בענין



תשע"ב  ויקרא פר' השל"ס

התקשרות מלשון הוא וקטורת הפנימי, שבמזבח

ארמי) בלשון "קשר" לשון הוא "קיטרא" על (כי המורה ,

אפשר  ואח"כ התפלה. בעבודת פנימית התקשרות

לפני בבחי' הפנימית העבודה לתכלית לזכות

הכיפורים. דיום הקטורת בחי' שהוא ולפנים,

המלכות  בכח  בחיצוניות  העבודה תחילת  ג.

דקדושה המדמה  כח  שהוא

בבחי 'והנה להיות צריך העבודה תחילת

המדמה  כח שהוא סוד דהמלכות שהוא

שקורים  החודש פרשת ענין  וזה דקדושה, הדמיון 

שהוא  חדשים, ראש  לכם" הזה "החודש  בתורה

האדם  צריך  כי  המדמה, כח שהוא המלכות  בחי '

ולחפש  והלימוד, התפלה בעת  עצמו לייגע תחילה

שאין  ואף  הי"ת , לעבודת  ותשוקה רצון  לעורר

צריך  ה', בעבודת ועונג חיות בתחילה מרגיש

המלכות, שהוא דקדושה המדמה כח עם להשתמש

עבודת ועל הקרבנות  ועל המקדש  בית על ולחשוב

לא  שלפעמים ואף  והתפלה, הלימוד בעת הצדיקים

"כי בזה מקיימים מ"מ בזה, חיות שום מרגישים

הקרבנות עבודת בחי' והוא היום", כל הורגנו  עליך 

הרגשה  שאין זמן  כל חיצונית בבחי' שהוא בחוץ,

לפנימיות לזכות  יוכל ואח"כ  הלב, בפנימיות נכונה

הק  עבודת  התקשרותבבחי' בחי' שהוא טורת,

לקב"ה. פנימית 

של והעיקר הראשונה המדרגה לבזות שלא הוא

כי החיצונית, בחי' של המלכות  מדת 

מדרגה  כל ולכבד ה', את  לעבוד מצב בכל צריך

בבחי ' אותו שעובדים ית ' לו  ולהודות ה', בעבודת 

ואח"כ  חיות , מרגישים אין כאשר אף קרבנות

ועוד  עוד ולהתעלות בפנים, לקטורת  לזכות יכולים

לפני שהוא דיוה"כ  קטורת לבחי ' שמגיעים עד

השכינה  מאד שמכבד בזה תלוי העיקר אך ולפנים.

בתוך  שוכן ה' אני  וכמ"ש  המלכות , בחי ' שהיא הק'

ישראל, של בלבם שורה הק ' שהשכינה ישראל, בני 

הם  ישראל, כלל שחושבים דקדושה הדמיונות  וכל

וצריך  המלכות , מדת שהיא הק ' השכינה חלקי

ה' את ולעבוד  המדרגות , כל ולכבד השכינה לכבד 

ומזה  דקדושה, המדמה בכח רק  הוא כאשר  אף

ממש . הלב לפנימיות  להכנס יזכה

בסוד  המלכות כח  את לישראל  נתן הקב"ה ד.

גם ולהעריך לכבד שהוא לכם " הזה "החודש 

בחיצוניות  העבודה 

בצפון ,ואיתא שחיטה ענין  על בחז "ל

עקידת של הרחמים בזה שמעוררים

היום, כל הורגנו  עליך  כי  של העבודה זהו כי  יצחק .

שהוא  צפון צד  של לעולמות  להכנס  יוכל לא כי

זו בחי' שמבזה למי  בחוץ, שנעשים הקרבנות

אינו דאם העקידה, בבחי ' נפש  מסירות  בחי ' שהוא

והדרך  הכניסה את  לו  אין זו , מדרגה ומעריך מכבד 

ליהנות צריך  כי פנימית, יותר למדרגה להכנס איך 

אף  השי"ת  את  שעובדים ועבודה עבודה מכל

לכם" הזה "החודש  וזהו חיצוניות , בבחי ' זה כאשר

המלכות  את  ישראל לכלל נתן (הנק 'שהקב"ה

ומצב,חודש ) מצב בכל ה' את  לעבוד  הכח שהוא ,

ושום  מצב שום לבזות  ואין  בפנים. ופעם בחוץ פעם

אשר  הגבר 'אשרי  וכמ"ש ה', בעבודת מדרגה

_________________________

לקו"ה ד. וע"ע  ב', הלכה הגז ראשית  הל' יו"ד לקו"ה ועי' המדמה בירור בענין ח' תורה תנינא וע "ע נ "ד תורה לקו"מ  עי'

התארים  כל שמשם אמונה, מלכות  מדת בחינת  הוא בקדושה בשרשו המדמה כי וז "ל: כ"ח  אות  ה' הלכה שלוחין הלכות חו"מ 

בחינת  לפגום שלא מוזהר המלך כן ועל לעיל. וכמובן לבשת , והדר הוד בחינת  לבש, גאות מלך ה' בחינת יתברך, לה' והשבחים

דכח  הוא הענין עיקר אך  לזה, מסכים הפנאי ואין מ"מ  כמה להביא ויש עכ"ל. וכו', המדמה בלבול ידי על ושלום חס מלכות

המדר  לדמות  ויכול המדמה מזכך  כאשר כי אדמה" הנביאים "וביד כמ "ש  הנבואה כח כל הוא דקדושה הרוחניים המדמה גות

במאמר  היטב ועי' הנבואה, השגת  לכל והכניסה הפתח הוא אשר המלכות  מדת סוד הוא בעולמות , העליות  וכל היחודים שהוא

ואכמ "ל. תשס "ו החכמה בים היחוד דרך 



לנפשך  חכמה דעה ו 

יש  כאשר דגם תלמדנו ', ומתורתך יה תיסרנו 

אלא  דקדושה, מהעולמות יוצאים אין הסתרה,

עבודת ועושים הק ', בשכינה עת בכל דבוקים

זוכים  ואז  חיצוניות, בבחי ' דהיינו  בחוץ, הקרבנות

לפנים. להכנס  אח"כ

ל 'אין' להפכו היש  ביטול  של  העבודה  ידי על  ה.

הבורא  של  האמיתי האני להשיג לזכות  יכול

נקראתוהנה הק' המלכות שהיא הק ' השכינה

הוצאתי אשר אלקיכם ה' אני  כמ"ש "אני "

של  ב"אני " שקוע האדם בתחילה כי וגו ', אתכם

לברוח  וצריך  הבריאה, של הישות  שהוא הבריאה

היש ולבטל הבינה)מזה עבודת  להיות(והוא ואח"כ  ,

במציאות החכמה)בטל עבודת  ביטול (והוא ואח"כ  ,

נפש  הכתר)במסירות עבודת  כל (והוא שהופך עד ,

האני כלפי  אין באמת הוא כי ל"אין ", ה"אני " בחי '

הוי "ה  אני  בחי ' שהוא הבורא של האמיתי 

אלקיכם.

כיואמנם  היש, ביטול היא העבודה תחילת

עצמו של הישות כל את  מרגיש עדיין

ממיטתו קם כשאדם בבוקר וכמו  הבריאה, ושל

עדיין  כי היש, ביטול בחי' על לעבוד  תחילה צריך

ואז  ה', בעבודת אלקי ועונג חיות  מרגיש אין 

והוא  התפלה, בתחילת  הקרבנות סדר  אומרים

בבחי ' נפש  במסירות  עול קבלת של העבודה בחי '

לביטול  להגיע יכול ועי"כ היום', כל הורגנו עליך  'כי

שעולים  עד  התפלה סדר בכל עולים ואח"כ  היש ,

של  האמיתי ה"אני" בחי' ומשיגים הגמור לאין 

המזבח  ירך על אותו "ושחט שאה"כ  וזהו הבורא,

בבחי ' הוא הקרבנות בתחילה כי  ה'", לפני  צפונה

דהיינו ה'", "לפני להיות  משיג ואח"כ  "צפונה",

שם  הגנוזה המלכות בסוד  הרדל"א עד  שעולה

"לפני היא המלכות ואז  האמיתי , האני שהוא

לו אין ולכן  הוי "ה. משם למעלה כלומר  הוי"ה",

וחיות הרגשה ובלא בהסתר הוא כאשר להצטער

הקרבנות, בעבודת לעסוק  צריך  אלא בעבודה,

תוציא  הק' שהשכינה עד  חוץ, בעבודת  ולהתחיל

אלקות להתגלות  ויזכה ההסתרות , מכל אותו 

עוד  להתעלות  יוכל ומשם פנים, לעבודת  ולהכנס

ולפנים. לפני  שיכנס  עד 

ועמידה הבטחון בכח טוב ליום  ההכנה ו.

ההכנה בימי המתעורר הקטנות בנסיון

לפסח 

כל והעיקר בבורא הביטחון עבודת הוא

הראשון , באדם שהיה כמו  העולמים,

לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם הכתוב שאמר  וזהו 

ביטחון  שיהיה וצריך הראשון, אדם בחי' שהוא

שהוא  "אדם" בחי ' של לתכלית  להגיע שיוכל

לעליון" "אדמה י"ד )מלשון י"ד להוציא (ישעי' ויוכל ,

לעבוד  צריך  ותחילה שבבריאה, הכוונה לפועל

בבחי ' שהם הקרבנות , בסוד  חיצונית בבחי '

להגיע  לזכות  יוכל ואח"כ  בצפון , לפנימיותשחיטה

מ'שיח, ד'וד א'דם ר "ת  אדם וסוד  הקטורת , בסוד

אף  היום כל הורגנו עליך כי  בבחי ' היחודים ידי ועל

מתבטל  אלא זו , בעבודה הטעם הרגשת בלי 

הביטולים, כל לאחר אח"כ  יזכה ה', רצון לעשות 

יראו", בעין עין "כי  בבחי ' הק ' השכינה להשיג

שאדם  בשעה כי זרה. העבודה בחי' כל ויתבטל

בהסתרה  שהוא הורגנו ' עליך 'כי  בבחי' עוסק

אל  בסוד זרה עבודה בחי ' של סכנה יש אז גמורה,

בלבו, זרה מחשבה שיכנס  בסכנה הוא כי אחר,

עד" עדי בה' "בטחו בבחי ' בבטחון  מתחזק  ואם

עדיים" בעדי  "ותבואי  סוד  והוא הבטחון , שם שהוא

שהוא  האריז "ל, כמ"ש פסח של בהגדה שאומרים

הבטחון . למדרגת  העליה

טרוד דהנה  להיות  לאדם נסיון  יש  יו "ט כל לפני 

מרגיש  ואם ליו"ט מוכן  הוא אם זה בענין

של  זה ענין  על לעבוד  וצריך לא, או  החג אורות

את מרגיש  אם לאדם משנה יהיה ושלא בטחון ,

כל  לקיים עצמו על לקבל אלא לא, או  האורות

ולכוון  מצב, בכל ה' את ולעבוד בפשיטות, המצוות 



תשע"ב  ויקרא פר' ז של"ס

רצונו ולעשות העליונה הכוונה לפועל להוציא רק 

אך  פנים. לעבודת יזכה שלבסוף בה' ויבטח ית',

וכפי ההרגשה, כלל לו איכפת יהיה לא בתחילה

וזה  לו , ישפיע כך  אורות לו להשפיע ה' שרצון  מה

מירא  יותר כפו  מיגיע הנהנה "גדול מאחז "ל ענין 

בבחי ' הקרבנות  עבודת הוא כפו  יגיע כי  שמים",

גדול  והוא היום, כל הורגנו  עליך כי בבחי' הסתרה,

הנהנה  כי  בגדלות , העבודה שהוא שמים מירא

כי בבחי ' נפש  במסירות ה' את  עובד  כפו  מיגיע

היום. כל הורגנו  עליך

ידי  על רק הוא השכינה עם  להתקשר הדרך ז.

סוד  ויודעים עבודה וכל  מצב כל  שמכבדים 

העיבור 

אפשר והנה ואי "כבוד ", נקראת המלכות

כבוד , בחי' עם רק המלכות עם להתקשר

ושל  הסתרה של מצב מכבד  אינו האדם ואם

יכול  אין  החיצון , מזבח בבחי ' הקרבנות עבודת 

שאין  המלכות, שהיא הק' השכינה עם להתקשר 

דהיינו כבוד, ידי  על רק עמה להתקשר  יכולים

חכמת סוד והוא מצב, בכל העבודה שמכבד

שיודעים  הצדיקים של גדולה חכמה שהוא העיבור,

אף  הק' השכינה וליחד להתקשר איך  מקום בכל

הו העיבור ובאמת עיבור , היחוד בבחי ' מקום א

ובשורש  ה"אני ", מתגלה שם כי עתיק , של האמיתי 

בחי ' של העליון שורש בסוד  האמיתי האני  הוא

ומצב  מצב בכל ליחד  איך  יודעים והצדיקים הכלי.

עת בכל ומקיימים חיצוני, ובמצב עיבור  בבחי ' אף

שהצדיקים  זמן שום ואין היום, כל הורגנו  עליך  כי

הם  כאשר  דאף גמורים, ביחודים עוסקים אינם

מיחדים  הם הרי למטה, האני במקום שהוא בחוץ

בפנימיות כי השרשי, לאני  ומתקשרים יחודים

ויודעים  עצם לדבקות  עת בכל מקושרים הם לבבם

ענין  ומבינים המצבים, ושינויי  העבודה דרכי

הכלי עשיית  בסוד שהוא החיצונית  מדרגה

הוא  מזה, רחוק  שהאדם הסיבה וכל ה', לעבודת 

קרבן  מכם יקריב כי  "אדם סוד  יודע שאינו מחמת 

ובכל  המדרגות  בכל הקב"ה ליחד  שהוא לה'",

בחי ' שהוא מהשינה קם כאשר ואפי' המצבים,

הרגשות. שום עוד  לו  אין כאשר  העבודה, התחלת

ע"ב  סוד שהוא העיבו "ר  בחכמת בקי להיות וצריך 

של  היחודים ענין  שהוא החיצון, הכלי סוד רי"ו ,

מתבטל  אינו ועי "כ  זו , עבודה ולכבד הקרבנות,

האמיתית הדרך וזהו מצב, ובכל עת בכל ה' מיחוד

אח"כ  להכנס  שיוכל השער  את לפתוח איך 

פנים. לעבודת

מדרגת  אף  לתקן שמאל לצד ההסיבה סוד ח .

גדול לאור המרור ולהפוך החיצון גוף 

מנ'ואיתא לצאת יש פסח שקודם ששון בשמן

צריך  פסח בליל כי  קטנות, של שערים

לחירות, לזכות וצריך בעשיה, זיווג לעשות 

להשיג  צריך  כי שמאל, בצד  הסיבה  ולעשות

הגוף  שאפילו דהיינו בעשיה, אפי' אלקות השראת 

מצד  ונהנה פסח, בליל מהסעודה נהנה החיצון

ולכן  לשמאל, ההסיבה בסוד צפון צד שהוא שמאל

של  זו  בעבודה הכנה לעשות צריך אלו  בימים

המדרגות, ובכל המצבים בכל היחודים התמדת 

ביחודים  לעסוק  אלא בחוץ, שנמצאים לחשוב ולא

אפשר  ואז  היום, כל הורגנו  עליך כי בבחי ' עת  בכל

שמאל, צד תיקון שהוא להסיבה פסח בליל לזכות

יהיה  לא שהמרו "ר  באופן האמיתי  האני  ולהשיג

ישראל  באוהב כמ"ש אלא הוא המו"ת  שהמרור 

גדול. אור

_________________________

את ה. וימררו שם על לזכר המרור לאכול עשה מצות  התוה"ק  לנו מדכתב המרור וענין לפסח : בדרושים ישראל אוהב וז"ל 

כולם  להמתיק  הטיבול וענין דגדלות . מוחין עיקר וזהו הגאולה, היה לא זה ובלא הגאולה, מעניני כן גם שזהו מינה שמע  חייהם,

עכ"ל. רוחנים, עילאין נהורין



לנפשך  חכמה דעה ח

עושה בחיצוניות  המצוות  כל מקיים כאשר ט.

אלקות  וגילוי הפנימי האור אח"כ  להשיג כלי

לבנך  והגדת  בסוד החיצוניות במדרגות  אף 

למדר ואף מיד  זוכה שאין צריך מי  מ"מ זו, גה

שאף  בעה"ס  שאמר וכמו לזה, כלים לעשות

בבחי ' רק המצווות את  ומקיים עושה האדם כאשר

ולא  לאורות , אח"כ  זוכה בלבד , חיצוני  מעשה

בחובת ואיתא לאורות , גם מיד זוכים תמיד

ה' בעבודת האור  להשיג כדי שצריך הלבבות

של  התפלה דרכי בבחי' והוא בתפלה , להרבות 

כלל  לו משנה אין הצדיק  ועכ "פ הקרבנות, סודות 

נחת לתת  כוונתו  כל כי  לא, או אורות  מרגיש אם

בעל  שאמר  וכמו  העולם, והיה שאמר  למי  רוח

אפי ' שנה שבעים ה' את  לעבוד  שמוכן  הסולם

אלא  ית ', רצונו  לעשות  כוונתו כל כי  לגמרי , בחוץ

ידי על ויכולים אורות, לנו להשפיע רוצה שהקב"ה

להשגת גם לבסוף להגיע בתחילה, שעושים הכלים

שהוא  לבנך  לוהגדת ולזכות ית ', רצונו כפי האור 

התחתונה  העשיה עד  הו "ק  בחי' הבנים בחי ' לתקן

מקום. בכל אלקות לגלות 

יכול הק ' שמות  וציור המקדש  ציור ע"י י.

לדבקות  ולהגיע  הפנימי האור להשגת להכנס

למדותיו " ולא "אליו בבחי' עצם

הראשונים והנה  כתבו המקדש  ובית המשכן  ענין 

הכסא, על היושב האדם צורת  בסוד שהוא

ההיכלות כנגד  הוא המקדש בית ציור כל כי

המקדש , בית  צורת על חושב וכאשר העליונים,

הכסא, על היושב האדם בחי' על שחושב כמו  הוא

השמות בכל שהמחשבה הוא בזה העבודה ועיקר 

המטרה  הקדושים, בספרים שכתבו הענינים וכל

זה  כל כי  אלקות , לדבקות נקשר להיות הוא זה בכל

וכמ"ש  עצם, דבקות עם להתקשר מפתח הוא

והעבודות השמות כל כי  למדותיו ", ולא "אליו

בחי ' להשיג כדי רק  הוא הכל שעושים, והיחודים

מדותיו ידי  על כליו אליו  הוא ענין  וכל שם כל כי ,

ידי שעל עצם, דבקות  שהוא אליו , עי"כ להתקשר 

ידי על להשיג יכול ועוסק , חושב שאדם הפרטים כל

של  עליונה ההשראה שהוא אלקות , עצם כך 

למדותיו. ולא אליו  בבחי ' עצם דבקות 

בית  לבנות הוא ניסן בחודש  העבודה עיקר יא.

ולפנים לפני להכנס שיזכה  עד  בלבו המקדש

כיוהנה  להגאל, עתידין  דבניסן בחז "ל איתא

ל  השנה כל צריך  ולצפותבאמת  חשוב

הוא  העיקר כי ניסן , ימי  מגיע כאשר וכ "ש לגאולה,

המקדש  בית לבנות  עצמו עם האדם של העבודה

כי בבחי' בחיצוניות ותחילה קרבנות, ולהקריב

לבחי ' להתעלות  ושוב היום, כל הורגנו עליך 

התקשרות שהוא קטורת  הקטרת שהוא פנימית

זה  וכל ולפנים, לפני  להכנס שזוכה עד  בפנימיות ,

צריך  אדם שכל אש של המקדש  בית  בנין בחי ' הוא

עת, בכל בפועל היחודים לראות והוא בלבו, לבנות

עם  יותר  מתקשר  בפועל היחודים התמדת  ידי ועל

הדבר  התמדת  וכפי אש , של המקדש בית בחי '

מקרבים  בזה שעוסקים הצדיקים ריבוי וכפי

בחז"ל  ואיתא אש. של המקדש  בית ובונים הגאולה

הקריב  כאלו הוא בקרבנות  עוסק  שכאשר 

בית בנין  בענין עוסק  כאשר הדין והוא הקרבנות,

המקדש . בית  בנה כאלו הוא המקדש 

את  לתקן הוא ניסן בימי הנשיאים  קרבנות  יב.

האמיתי  ליש לזכות  כדי והישות החיצוניות 

הבורא  של 

עטרותוהנה  עשר  שנטל יום הוא ניסן א' יום

דניסן  ראשונים ימים ובי"ב חז "ל, כמש"א

כתיב  והנה קרבנותיהם, את  הנשיאים י "ב הקריבו

הרי "ם  החידושי וביאר  י ', חסר נשיאם בתורה

_________________________

תשע"א.ו. החכמה בים למדותיו" ולא "אליו במאמר היטב עי'



תשע"ב  ויקרא פר' ט של"ס

והביאו ישראל כל עם השתתפו שלא מחמת שהוא

סוד  הוא י ' אות  כי  הוא והענין  וכו'. בסוף  רק  קרבנם

למטה  לתקן וצריך ברדל"א, הגנוזה המלכות שורש 

עם  להתחבר לזכות  יכולים ועי "כ  ה'אני ' בחי '

מקריב  לא שהאדם זמן  וכל השרשי, האמיתי  ה'אני '

בחוץ, הקרבנות הקרבת  בבחי ' החיצון האני  בחי '

היש  בבחי ' שהם ישראל נשמת  שורש  מקום שם כי

להיות שלא צריך  כי י', אות בחי' לו חסר  למטה,

בחוץ, ישראל לנשמת להשפיע אלא באין , רק  דבוק

תחילה, בחוץ קרבנות  בחי ' להקריב צריך  ולכן

עד  לפנים ולהכנס  להתעלות  אח"כ  יוכל ועי"כ

לרדל"א. העליה בסוד  השרשי  ליש  שיעלה

חי  למדרגת  הצומח בחי' עולה  ניסן בימי יג.

יכולים ידם  שעל  דנר"ן הכלים  בחי' ונשלם 

השלם ליחוד להגיע 

הנשיאים,ולכן  פרשות קורים ניסן  של אלו  בימים

בעשיה, האור  להאיר אלו בימים שיוכלו  כדי 

בקטנות, שנמצאים לנשמות  אף האור ולהמשיך 

עיקר  שהוא למטה, אלקות התגלות  שיהיה באופן

ישראל, נשמת  מכלל דעת להסיח שלא העבודה

באילנות, המצפצפים הנשמות  על מבקשים ולכן

מה  ניסן בימי  להזהר  שצריך  בגמ' שוורים ואיתא

מפני הוא והטעם אלו , בימים שמשתגעים

נשמות יש  ושם העשבים, ניסן  בימי  שאוכלים

וזה  חי , למדרגת צומח ממדרגת לעלות  שצריכים

צריך  ולכן  בשיגעון, להיות השוורים את עושה

אלו. בימים מהם להזהר 

כלים והענין ג' כנגד הוא חי  צומח דדומם הוא,

דאצילות, חיה בחי ' כנגד  ומדבר דנר"ן ,

שהוא  לנשמה מתעלה שהרוח הוא הכלים וגמר 

בריאה  בחי ' סוד והוא חי, לבחי' הצומח עליית 

אור  "יוצר  זה על ונאמר הנשמה, מדרגת  שהוא

של  בעולמות  בקי  להיות צריך כי  חושך " ובורא

הנפש , ששם לעשיה שייך  שהחושך  דאף חושך,

אך  כראוי, יחודים לעשות בקיאות אין שם מ"מ

יכול  אצילות, בערך חושך  בחי ' הוא ששם בבריאה

ולכן  בחושך, אפי ' יחודים לעשות איך  שם ללמוד 

לתקן  הוא האילן על שמברכים האילנות ברכת 

את ליחד  כלים מקבלים כך ידי  ועל נשמות, אותם

היחוד  של המחשבות כל באמת כי מצב, בכל ה'

רק  הוא העבודה ודרכי  הענינים וכל השמות וכל

ויהיה. הוה היה בסוד  אלקות  עצם לגלות  כדי

לכם,וה' הזה להחודש  נזכה אלו שבימים יעזור

כח  שהוא המלכות את לנו נתן  שהקב"ה

ביחודים  דבוקים להיות ונזכה דקדושה, המדמה

ונזכה  לבם", היה "החרש  של במצב אפי ' עת בכל

בכל  אלקות ולגלות  לכם" הזה ל"החדש אותו  להפוך

לבנות מלכותך " תראינה ל"ועיננו שנזכה עד עת ,

במהרה  צדק  גואל בביאת אש של המקדש  בית

אמן . בימינו 

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה יד.

בליל דעה הנה לראשך, כתר והיא לנפשך  חכמה

מגבורה  ושרשו דבדולחא טלא מאיר  פסח

סתימאה בחכמה המלובשת שער דעתיק ע"ח (עי'

ו') פרק אך א"א ה"אין " בחי ' הוא החכמה כי  ,

ה"אני " בחי ' שהוא שם המלובשת דעתיק  הגבורה

אצל  רק  הוא האני באמת כי  דעתיק, האמיתי 

להתגלות שיכולה זאת היא והמלכות המלכות ,

עולמים, כל מלכות מלכותך בסוד למטה למטה

למטה עד להאיר יכולה שהחכמה שעה"כומה (עי'

ע"א) ק"א יסד דף אבא בסוד  המלכות בכח הוא ,

הוא  שם ברדל"א הגנוזה המלכות ולכן  ברתא,

כל  מלכות  מלכותך  ובסוד  האמיתי, האני  מקום

למטה. על יורדת היא העולמים

עד ולכן העליונה המלכות  שמאיר  פסח בליל

כי בעשיה, יחוד נעשה כך ידי ועל העשיה,

עילאין , דאו"א הם פסח בליל המוחיין שעיקר  אף

בחכמה  המלובשת דעתיק גבורה ידי על מ"מ

שהיא  העשיה עד  אלו  מוחין  מאירים סתימאה,

חכמה  דעה וזהו העולמות . דכללות המלכות  בחי '



לנפשך  חכמה דעה י 

החכמה  דהארת לראשך, כתר  והיא לנפשך

בחי ' שהוא הכתר  בכח הוא נפש , בחי' למלכות 

סתימאה. בחכמה המלובש עתיק

אינה דעה פסח בליל החכמה כי לנפשך , חכמה

שהוא  חכמה פנימיות הוא אלא חכמה, סתם

עד  דבדולחא הטלא ממשיך  שהוא עתיק, פנימיות 

הגנוזה, המל' שהוא חכמה פנימיות ידי  ועל למטה,

השפעת שהוא לנפשך ' חכמה 'דעה כך ידי  על

הגשמי, העשיה עולם בסוד  המלכות עד החכמה

לראשך '. כתר 'והיא וזהו  הכתר  משיגים ואז

הוא 'נצור ומצוה מצוה כל כי  קדושיך ' מצות

נצור  וזהו חיבור , לשון  שהוא צוותא בחי '

כאשר  המצוות על השמירה שהוא קדושיך  מצות

המלכות להשיג יכולים המצוות , בכל יחודים עושים

בכל  ה' מעבודת  בתמידות  ונהנים ברדל"א, הגנוזה

אף  מכבדים כי הקרבנות , עבודת  בסוד  ומצב מצב

הקרבנות, בסוד  שהם ומבינים החיצוניות, מדרגות

שנזכה  יעזור וה' נפש. מסירות  של העבודות  והם

ב"ן  מ"ה ס "ג ע"ב שהם כוסות הד' של לאור 

צדק  גואל בביאת  הסתרה, שהוא מהמרור  ולהנצל

אמן . בימינו  במהרה
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לעשות  שצריך אמר אל בצל שהיה בצלאל 

הכלים בו  להכניס ואח"כ  המשכן קודם

להלן הנה המשכן עשיית  כ"ב)בעת  על (ל "ח

כל  את  עשה וגו ' אורי בן ובצלאל הפסוק

צוה  אשר  הק' רש "י  כתב משה, את  ה' צוה אשר 

את ה' צוה אשר כל אלא כאן , כתיב אין משה אותו 

דעתו הסכימה רבו לו אמר שלא דברים אפי' משה,

לבצלאל  צוה משה כי  בסיני , למשה שנאמר למה

בצלאל  לו אמר משכן , ואח"כ כלים תחלה לעשות 

כלים  משים ואח"כ בית  תחלה לעשות עולם מנהג

משה  א"ל הקב"ה, מפי  שמעתי  כך לו  אמר  בתוכו,

וכן  הקב"ה, לי צוה כך בוודאי כי היית, אל בצל

עכ "ל. כלים, עשה ואח"כ תחלה המשכן עשה

לעשות האם אלו  דרכים ב' הם מה להבין  וצריך 

בצלאל  ואיך  להיפך  או  המשכן ואח"כ  הכלים קודם

בזה. רבינו  משה עם מחולק  היה

סוד  הוא אדר בהן יטע  נכסיו  שיתקיימו הרוצה

השקלים על משמיעין  שבו  אדר חודש

תשא והנה כי של הפרשה קורים שקלים בשבת 

הגה"ק  וכתב וגו', ישראל בני ראש את

עולה  ישראל בני  ראש את  תשא דכי  ז "ל מקמארנא

צריך  כי וגו ', ישראל שמע פסוק  פעמים ב' בגי '

'כי בבחינת האדם מגביה וזה היחוד לאור  להכנס 

חז"ל אמרו  והנה ראש'. את  ע"ב)תשא ט"ו (ביצה

שנאמר  אדר בהם יטע נכסיו שיתקיימו הרוצה

דבפלגותא  רבא באידרא ואיתא ה'. במרום אדיר

דהיינו הראש, באמצע שעובר אורחא יש  דשערי

דאצילות, א"א בראש  למעלה החיוורתי באמצע

ויש  האמצעי , קו שהיא הק ' התורה שורש  הוא ושם

י', כפול התורה אותיות  כ "ז כנגד עלמין ר"ע שם

ובצמח  הק ' באר"י איתא השקל מחצית  ענין  והנה

השק  דמחצית ספה"ק  ושאר על צדק מרמז  ל

דא"א. דשערי  הפלגותא

ידו שעל א' בתוספת אדירירו"ן עולה שקלי"ם 

כל את לעבור הדרך שהוא סוף  ים  את עברו 

אמונה שעשועי ע"י ההסתרות

ים והענין את ישראל עברו כאשר דהנה הוא,

ספר  בשם מקמארנא הגה"ק  מביא סוף 

הנקרא  בים מלאך שם שהיה עולם' כהונת  'ברית 

ומלאך  סוף, ים את  עברו זה מלאך ובכח אדירירו"ן

אנו והנה א', אות  בתוספת שקלי"ם בגי ' עולה זה

עלינו פניך 'אור  שקלים דשבת בפיוט מבקשים

ולכאורה  ונשא', רם בבית  אשא ושקל נשא אדון

אומרים  ולמה השקל מחצית רק  נותנים דהרי  צ"ב

ב' שבאמת אלא שלם, שקל דהיינו אשא' 'ושקל

מפלגותא  דהנה ומב"ד , מב"י בחי ' הם השקל חצאי 

למצחא  נמשך ומשם הדעת שורש  הוא דשערי

ודשמאל  דימין החצאים ב' כולל והדעת  וכו', דא"א

ומב"ד . מב"י שהם

פורים והנה של שהאור  הק' האר"י מדברי ידוע

העונג  והיינו  דאבא, יסוד  אור הוא

במציאות, ביטול סוד הוא אבא כי דאבא, שבביטול
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הוא  דאבא דיסוד ונמצא עונג, בחי' הוא ויסוד

הביטול  הוא התכלית  עיקר  אך שבביטול, העונג

עם  יהיה שלומדים התורה שכל צריך כי השרשי,

ועי"ז  שעשועי , ותורתך  כמ"ש אמונה שעשועי

ההסתרות כל ענין  שהוא סוף  ים את  לעבור  יכולים

ידי ועל סוף, ים בחי ' שהם האדם על שעוברים

סוף , ים בחי ' כל לעבור  יכולים אמונה שעשועי

'אדיר' בחי' שהוא אדירירו"ן מלאך  ידי  על והוא

של  האור  ידי על והכל אדר , חודש  בסוד  ה' במרום

שקלי "ם  הגי ' על הנוסף  א ' אות שהוא הרדל"א

אמונה. שעשועי  בחי' הוא ששם

צדיקי  כל של הגילוי הוא בעצמו  רבינו משה

בחמש דאבא יסוד התפשטות  בסוד הדורות

מלך  בחי' כוללת אחרונה ומדרגה מדרגות 

המשיח 

מוהראבר"נ והענין דהנה עמוק , מכל עמוק הוא

מהלקו "מ  איש  מפי  איש שקיבל גילה

והיינו הדורות , צדיקי  בה' התורה גילוי בחי' שיש

באר"י ע"א)דאיתא ט' דף  הכללים דמשה (שער

מלך  ובאמת  וכו', מדרגות  בה' מתפשט רבינו 

בחינת והוא משה, נשמת  עצמו הוא המשיח

משה. דבחינת  האחרונה התפשטות 

מא"ק והענין כלול הנשמות  מחצב דהנה הוא

שהם  הנשמות  הם עשיה ובחי' ואבי"ע,

הם  מיצירה ששרשם ונשמות  עול, קבלת  בבחי '

יש  דבריאה ונשמות ויראה, אהבה להם שיש אותם

ב  התבוננות דאצילותלהם ונשמות בינה, בחינת

אך  חכמה, בבחינת  במציאות ביטול להם יש 

אך  הנשמות , דמחצב בא"ק שרשה משה נשמת

וכמה  לכמה ומתחלקת ודור , דור בכל מתפשטת

שיש  ובחינות חלקים הם הדורות יחידי וכל בחינות ,

מדרגות לה' מתחלק  ובכללות משה, מנשמת להם

יתגלה  המשיח ומלך הדורות , צדיקי  הה' שהם

משה  התפשטות  שהוא החמישית , המדרגה בבחי '

שם  כתב שהראבר "ן ואף המלכות , בחי' עד

בחינה  כל הרי מ"מ רבה"ק, הוא החמישי דהגילוי

מדרגת דאף  התו "ח כמ"ש וב"ן, ממ"ה כלולה

וב"ן  המ"ה שהם זו"ן בחי ' בה יש  המלכות 

האור  להשיג התחיל רבה"ק  באמת ולכן שבמלכות,

מלך  ידי  על יהיה זה של והגמר  הגאולה, של

החמישי שבגילוי  המדרגות ב' והם בב"א, המשיח

שבמלכות. וב"ן  מ"ה בסוד

את  הכולל  הכתר בסוד דמשה  הראשון הגילוי

שאחריו הגילויים כל 

יחידיוכבר דחמשה הגילוי  דסדר בכ "מ ביארנו

אורות בין הפכי ערך  בסוד  הוא הדורות

האור  מצד  הוא הראשון  הגילוי  ובתחילה לכלים,

נפש  של האור  כי  כתר, בחי' הכלי ומצד נפש, בחי '

באר "י איתא ואמנם הכתר , בכלי תחילה נכנס 

בו הנה הכתר  בכלי תחילה הנכנס  הנפש  דאור

בזה  שנכלל העיבור סוד וע"ד המדרגות , כל כלול

היה  בתחילה משה ולכן  שאחריו. המדרגות כל

כולל  שהכתר  להיות  אך הכתר , שבכלי נפש  בבחי '

המדרגות, התפשטות  המשך  כל לכן  בשורש, הכל

גילוי תוספת ובכל עצמו, משה ידי על מתגלה הכל

מדרגה, עוד  השרשי רבינו למשה ממילא ניתוסף

בכלי נכנס דלעולם המוחין התפשטות סדר כך  כי

כל  מתפשטים וכך  המדרגה, תוספת הכתר

כידוע. למטה יותר המדרגות 

להשלים וצריך בצלאל  נשמת לו  היה  הק' האר"י

נוספות  מדרגות וג' ב' ידי על  גילויו 

בצלאל,והנה נשמת  לו היה הק ' שהאר"י איתא

מהר "י ובכתבי משה' 'ויקהל בספר וכתב

חי היה אם משיח להיות  צריך היה דהאר"י צמח

זה  ועל של"ב, בשנת נסתלק  אך  של"ה, שנת  עד

לבוש  ביתה כל כי  משלג לביתה תירא לא נאמר

ב' של גילוי  עוד  האר "י  אחרי צריך  כי שנים,

שלפעמים  מדרגות  ב' והם 'שנים' בבחינת מדרגות

ע"ד  מדרגות  לג' ב'מתחלקים אחר  ולכן אח"פ ,



תשע"ו  ויקהל פר' יג של"ס

גילוי עוד צריך  הק ', האר"י שאחרי הנוספים גילויים

כלול  החמישי הגילוי כי המשיח, מלך של שלישי

כנ"ל. מדרגות  מב'

הג' משה  במדרגת  נוסף  האחרונים הגילויים ע"י

של המדרגה  שהוא המלבוש  של מדרגות 

זו "ן  במקום למטה ומתגלים עצמיים  שעשועים 

על והנה הכל מתגלה היה בתחילה זוכים היו אם

כיון  אך  ראשונות, בלוחות  רבינו משה ידי

רק  היה משה של הראשון  הגילוי לכן זכינו , שלא

מוחא  של המדרגה והוא הכתר , בכלי נפש  בבחי '

נתגדל  ידו ועל בצלאל, בחי' ואח"כ  דא"ק , סתימאה

עפ "י והנה דא"ק. כתר  מדרגת  עד משה נשמת

של  מדרגות הג' דא"ק בכתר נכלל ובעה"ס  הגר"א

ומלבוש , קדמון  ואויר  סתימאה א"ק שהוא המלבוש 

שעושועים  בבחי ' העליון  התענוג סוד והוא

כמ"ש  בנו  שם ומה שמו מה סוד וזה עצמיים,

האמצעי  פרשתהאדמו"ר חכמה בדעה (המובא

הז"א תרומה) בחי ' דהיינו  א"ס  לשמו  קורא והקב"ה ,

וחכמה  בכתר  גם גילוי שיש  ואף  זו"ן, סוד שמו  הנק'

וכמ"ש  בזו"ן, מתגלה שמו  סוד  עיקר מ"מ ובינה,

שלום ע"ב)בנהר ל "ד  ז "א,(דף  שם על נקרא דא"ס

יתגלה  המשיח מלך  ולכן  א"ס, שם על נקרא וז "א

'שמו ' בחי' גילוי שהוא החמישי הגילוי  בבחי ' דייקא

זו "ן . של המדרגות בסוד

ממשיח והנה שלמעלה משה של העליון  השורש

המצוות שורש של האמונה שורש  הוא

מהכל למעלה הנ "לשהוא האמצעי האדמו"ר (כמ"ש 

תרומה) בפרשת  לחדש המובא יכול אין המשיח ולכן  ,

למעלה  משה ושורש רבינו, ממשה יותר מצוות 

השעשועים  סוד  הוא ובפנימיותו  דא"ק, בכתר

המשיח, מלך  ידי  על הוא למטה הגילוי אך עצמיים,

כי הגאולה, וסודות התורה הסודות יגלה שהוא

בחי ' והוא דייקא, זו"ן ידי  על להיות צריך הגילוי 

הזו"ן  בבחינת  במלכות  למטה האחרון  הגילוי 

כנ"ל. המלכות  דפרטות 

השקלים של השני החצי יתגלה המשיח מלך ע"י

הכלול משה  בבחינת  שהוא שלם שקל  בסוד

משיחין  מתרין

נשמתוהנה והוא דעתיק יסוד הוא השקל מחצית 

החצי סוד הוא האחרונה והמדרגה משה,

כי בעתהשני , ואח"כ יסוד, של האור  הוא שקל חצי

יהיה  המשיח מלך כי שלם שקל בחי ' יהיה המשיח

חצאי ב' שהם הזו "ן  בחי' בו  ויוכלל מלכות  בבחי '

השקלים.

בהם וזה  יטע וסוד אדירירו "ן , גימ' שקלים סוד

אדיר  כמ"ש  חוזק לשון הוא אדר כי אדר ,

סוד  האחד  המדרגות , לשני צריך כי  ה', במרום

של  האור שהוא דעתיק , יסוד בחי' שהוא השקלים

בבחינת האמונה תוקף הוא והשני התורה, סודות 

שמגלה  התורה סודות  של הגילויים כל כי  מלכות ,

האמונה  לפשיטות  להגיע הוא הכל המשיח,

הם  הסודות  וכל השרשי, משה מנשמת  הנמשך 

הנמשך  האמונה פשיטות  באור מנה מאתיים בכלל

אותנו יכלול המשיח מלך כי משה, נשמת משורש 

עולמות, ש "י  שהוא יש ' אוהבי 'להנחיל בבחינת

ועי"כ  האמונה, דפשיטות בתענוג ניכלל ועי"ז

סוף , ים קריעת בבחינת  ההסתרות  כל קורעים

הגילויים  וכל התורה לסודות נכנס האדם וכאשר 

לפשיטות להגיע הוא הכל שתכלית  לדעת צריך

האמונה.

מתגלה ובו  היכל בסוד החמישי הגילוי תכלית

המשכן  בצלאל עשה ולכן גבוהה  הכי המדרגה

תחילה

לבוש והנה גוף נשמה שורש  מדרגות ה' בסדר

פ"א)היכל מ"ב שער ע"ח המדרגה (עי' הנה

בחי ' תוקף  יתגלה וכאשר  היכל, הוא חיצונה הכי

שמשה  ידי  על דהיינו  בצלאל, ידי על משה נשמת

כל  למטה מתגלה ועי"כ השרשים בשורש יעלה

המדרגה  שהוא ההיכל מעלת יתגלה המדרגות,

חיצונה  הכי המדרגה דהיינו עובי, בבחי ' החמישית



לנפשך  חכמה דעה יד

אמר  אל בצל שהיה בצלאל ולכן  היכל, הנקראת 

בחינת שהוא תחילה המשכן לעשות  שצריך 

אל' 'בצל סוד כי  הכלים, בו להכניס  ואח"כ  ההיכל,

מבחוץ, כלים בחי ' רק  יהיו  לא שהמלבושים היינו 

הכי לאורות  כלים יהיו וההיכל הלבוש  לבסוף  אלא

נעשים  הם דעיגולים דהכלים התו "ח כמ"ש גדולים,

גדולים, היותר  האורות שהם הנח"י לאורות הכלים

שהוא  המלבוש  עולם במלבושים יתגלה לבסוף  כי

לא  ולכן הקדושה, מהתורה יותר עליון הכי הגילוי 

דעתיק  יסוד  דירירו"ן מספיק העולה שקלי "ם בחי '

שלמעלה  א' אות לתוספת צריך אלא הא', בלא

כי אדירירון, על הנוסף  א' בסוד השקלים, מבחי '

לשחוק  להכנס  צריך כי  הוא, אדר ' בהם 'יטע ענין 

אמונה, שעשועי של לסודות  ולהכנס דלעתיד ,

המשיח  מלך  של והסודות משה של האור שהוא

ידם  שעל כדי  התורה גילויי לגלות צמצומים יהיה

נזכה  ועי"כ רבינו דמשה האמונה לפשיטות יגיעו 

ימא  קריעת  שהוא סוף ים ובקיעת עמלק  למחיית 

לעתיד שיהיה כ"א)דאורייתא תיקון ריש .(עי'

התורה לימוד קבלת  הוא עמלק למחיית הדרך

אמונה שעשועי בבחי' שמחה  מתוך

בשמחה והדרך תורה ללמוד  הוא עמלק  למחות

ה', ועבודת  מתורה דעת להסיח ולא

עד  באמונה, בפנימיות  לשמחה עת בכל והלכנס

ברזי עת  בכל להשתעשע לשעשועים שזוכים

הסוד  וזה דאלקות, העצמי  ובתענוג האמונה

שהוא  עליון הכי  העצמי התענוג להמשיך דפורים

שיבוא  בבחי ' ולהמשיכו  מורגש , שאינו תענוג

תרומה)במורגש  פרשת  חכמה דעה מלך (עי' כי  ,

השרשי, רבינו  משה של האור יקבל המשיח

מהמחצית המקבל דאבא יסוד היינו  השקל ומחצית 

דוד , בן  ממשיח המקבל יוסף  בן משיח ע"ד  השני,

המדרגה  כי לתפלה, תורה בין  היחוד והוא

הבחינות מכל לקבל צריכה הצדיקים של האחרונה

כאחד . הצדיקים מדרגות  כל ולקשר שמעליה

אנווה ' ואין  אדר  חודש שמגיע דעתה יעזור

צריך  הנה לפורים, עצמנו להכין  איך ידועים

והוא  וקיבלו ', 'קיימו בבחינת התורה לקבל לזכות

בפורים  מתחיל ההתחלות  וכל עמלק, מחיית זמן 

התורה  קבלת  ידי על והוא רבה"ק, שאמר כמו

ללמוד  אלא התורה, קבלת סתם לא אך  דפורים,

שמחה  אלא שמחה, סתם ולא שמחה, מתוך תורה

בכל  עצמו ולהחיות  באלקות , אמונה בשעשועי

בני בעושיו ישראל ישמח בבחי ' מהתורה תיבה

ידי ועל 'משיח', אותיות 'ישמח' במלכם, יגילו ציון

ובפרט  הקלי ' כל להכניע נזכה האמונה של שמחה

סוף  ים לקריעת ולזכות ההסתרות, וכל עמלק קלי'

מלכותך  תראינה ועיננו  דאורייתא ימא שיתבקע

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת



תשע"ו  פקודי פרשת דא"ח טו ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו פקודי פרשת  דא"ח טי  ליקו

תשע"ו  פקודי  פרשת  בשב"ק  שנאמרו קודש  משיחות  אחלק

היא  השתיה שאבן הרדב"ז דעת  וביאור חיזוק 

הזהב  כיפת תחת 

אלה וגו '.א ] העדות משכן המשכן פקודי 

מלאכת גמר על בלמדנו עתה הנה

וחיזוק  לבירור טוב מה בעתו דבר  המשכן  ובנין

– הבית שבהר השתיה אבן  של האמיתי מקום

הקדשים. קדש  במקום

הפוסקים ועסק שיטת  את  לחזק רבינו בזה

הרדב"ז' 'שיטת הנקראת הקדומה,

הידועה תרצא)בתשובתו השתיה (סי' שאבן  שס "ל

הזהב, כיפת עם הבנין  תחת  הנמצאת האבן היא

גדולי כל אצל המקובלת  השיטה היא זו  ששיטה

זה  דבר הזכירו [וכן הקודמים בדורות הפוסקים

החיד"א  ה"ה, הפוסקים, וגדולי  הדורות  גדולי 

יוסף סק "ג )בברכי תקסא סי' תענית השע"ת (הל' (שם .

מברטנוראסק"ב) עובדיה רבינו באיגרת ח'. (מיום

רמ"ח) בשנת  השתיה אלול אבן על חקרתי  "גם וז"ל, ,

היא  כי אומרים ורבים מונח, הארון  היה ששם

בנו אשר גבוהה, יפה אחת  כיפה תחת

ההיא  הכיפה בתוך וסגורה במקדש, הישמעאלים

כי השתיה, אבן על היינו שמה, יבוא לא ואיש

חת"ס  ובשו"ת  מאד ", גדולה רלו)הכיפה סי' ,(יו"ד

קדשו "יקרת  וז"ל, כתב הגרעק "א לחותנו במכתב

ליתן  ירושלים משרי  לבקש  מו"ה ומ"ש הגיעני,

לבל  אמר  ההוא כי  גדול, קפדן  הוא להקריב, רשות

נבנה  שם כי  ישמעאל מאמונת  שאינו  מי  שם יקרב

באמצע  שתייה שאבן  ואומרים שלהם, עבודה בית

שאינו זר איש  שם יקרב ולא ההיא, הכיפה

המסעות בספרי כבר מוזכר  זה ודבר מאמונתם",

בנימין מסעות בספר ה"ה בנימין הקדומים, (לר'

דומינו מטודלה) טימפולי  "ושם השם שכתב (הוא

הסלע) לכיפת  וכן הנוצרי המקדש ", מקום היה והוא

השתיה  אבן "סביב במסעו  הרמב"ן  תלמיד כתב

אותו ועשו  מאד , מפואר  בנין ישמעאל מלכי  בנו 

עד  נאה כיפה הבנין מן  למעלה ובנו  תפילה, בית

ההיכל"]. ועל הקדשים קדשי  בית  על והבנין מאד,

על  רבות  קושיות  הקשו זמנינו  מגדולי  שכמה ואף 

דבריו להבין זכו  שלא וכתבו  דהרדב"ז זו  תשובה

הקו אלו  כל ליישב רבינו עסק  מ"מ שיותהק',

הרדב"ז  רבינו  – מעיקרא הצדיק דברי ולהצדיק 

שלאורו והמקובלים הפוסקים מגדולי  כידוע שהיה

התורה הלכות  בכל הולכים לו אנו היה הב"י (ומרן

שהרדב"ז  להוסיף ויש כמובא, גדלותו לרוב אליו ביטול 

ידעו  ומסתמא עיה"ק בירושלים כאן דרים היו והחיד "א

לדור, מדור ירושלים אנשי בין בזה המקובלת הקבלה

ושיטתם) דבריהם את  המחזק דבר .והוא

הבית  להר להכנס הגדר פורצי מנהג סתירת

ח "ו

אמנם  אנשים ב] שיש  זה בענין רבינו הקדים

הרדב"ז  תשובת על לסמוך הנכשלים

להר  ולהכנס  לעלות  עפ"ז  לעצמם ומתירים הנ"ל

ה"י, במקום הבית שרק הרמב"ם כדעת  (שסוברים

אך מתים, טמאי שאנו להכנס לנו אסור עצמו המקדש 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים
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טמא  כשאינו להכנס מת לטמא מותר הבית הר בשאר

הגוף ) תשובתטומאת  תורף נעתיק ראשית כן  על ,

בזה יצחק א)המנחת  סי' דבר (יו"ד "על שהאריך  ,

הכניסה  להתיר הנוראה גדר מפריצת השמועה

ומבאר  נעליים", ובחליצת  טבילה אחרי הבית  להר

שעי"ז  מזה הנמשכת המכשלה גדולה שמלבד  שם

נכנסים  אותם הרואים הארצות עמי רבים באים

כדין  שלא להכנס  מהם ולהכנס ולמדים בטהרה (שלא

בכרת ) האסורים ומחטיאים למקומות  חוטאים והם ,

בעוו "ה  הגאולה את ומעכבים הרבים את בזה

וכו') המקדש  שטמאו מאלו נגרם .(שהחורבן

לפסוק הרי  דבר  שעמא שם מביא הדין  מעיקר  גם

רש "י  כשיטת זה ע"ב)בענין ז דף  (יבמות 

הבית, הר  לכל להכנס  יום לטבול ואסרו  חז "ל שגזרו

הפרחי אשתורי  לרבינו  ופרח כפתור מספר  ומביא

שסומכים  החזק  המקור והוא מהראשונים א' שהיה

שכתב ארה"ק  עניני בכל שהמנהג (בפ"י)עליו

לגברים  שקשה כיון  שמש , מעורב אף  להכנס  לאסור

הטבילה דיני בכל ולדקדק וזהירותלהזהר  (חפיפה

דאו') נשים כטבילת חציצה איסור מכל  בנ"י נהגו  הרי ,

למעלה  קדום מנהג [והוא הבית , הר לכל להכנס 

מלאף  יותר  מלפני מכתבים שיש כמו שנה מאלף

ומר' אר "י  ישיבת ראש מאיר  ב"ר אהרן מרב שנים

שמספרים  ירושלים ישיבת ראש  יהודה בן  שלמה

שערי מול הזיתים בהר עושים שהם התפילות על

הנ"ל]. מטעמים הבית להר נכנסו  לא אך הבית, הר

להרמב"ם עוד שאף  שם המנח"י  היתר מביא אין 

הטבילה  אחר יום בטבול דחיישינן  בזה"ז

שמטיל  במ"ר עכורים או  חלוקים מים ראה שמא

להרמב"ם  אף וא"כ תרומה, לגבי  כן  כדאשכחן

מים  הטלת בלא דוקא זה להכנס , שרי  דטבו"י 

מספר  שם מביא עוד  בזה, להזהר  שקשה בינתיים

הבחירה בית הל' למלך הט"ו)מעשה שכיון (פ"ז

הרי דבריהן  לכל כזבין שיהיו ע"ה על חז "ל שגזרו

נזהרין  אנו שאין שבזמנם כע"ה אנו  בזה"ז 

זבים. דין  לנון  ויש  וטהרה בטומאה

וא"כ עוד כזב, דזב כיפורים דמחוסר למ"ד  חששו

ג"כ  שמש  ויעריב ויטבול ז "נ יספור  אם אפי '

דזב כיפורים מחוסר של דאו' ספק ודאי יש  (ובנשים

וכו') כפרה ומחוסרי ויולדות  זבות  כל ישנן עיי"ש ,

בארוכה. דבריו 

פגם חומר וגודל  לאסור הדינים  בתי כל  החלטת

המתיר 

וכן ישראל ג] בכלל למעשה ההלכה נתקבלה

העדות מכל ישראל גדולי כל בהוראת

באיסור  כולם שאסרו  הכלל מן יוצא ללא והחוגים

מש "כ  ועיין הבית. הר  לכל להכנס  חמור 

תיקון  קונטרס  שלום משפט בספרו  המהרש "ם

תקנות לתקן  אופן  בכל הדור  לרבני כח שיש עולם

ס') סי' הישנות  הב"ח בתשובת בזה הביא (ועיין וכן ,

שלו בשו "ת ע"ד )המהרש"ם סי' יש (ח"ה שלדבריו

מרשב"א מראשונים בשם מקורות  קכ"ה סי' (ח"ה

תתכ"ח) סי' ובח"ג  מיגאש ל"ו ומריטב"אר"י (ע"ז

צבי ע"ב) בחכם הוא כ "ד )וכן (סי'ובשכנה"ג(סי'

ואין רכ"ח) תקנות לתקן כח לו  יש  העיר שגדול

הציבור הסכמת סעי'צריך  רכ"ח סי' ביו"ד  (וע"ע

שם) ובסמ"ע ב' סי' ובחו"מ שכשכל מ"ט מזה והיוצא ,

הציבור  על וגזירה תקנה עושים הדור גדולי 

וא"א  לדבריהם, ולציית  לשמוע הציבור חייבים

בחכמה  שגדול למי  אלא שאסרו  בי "ד  דברי  לבטל

ממנו גדולים ובמנין  שיהיו זה שייך  אין (שבימינו

שאסרו) הגדולים דינים יחוה מהבתי בשו "ת ועיין ,

כה)דעת  סי' ידיד (ח"א יוסף ר ' מהגאון שהביא מה

בתרא יוסף  ימי  בשו "ת הלבנון הלוי כבוד  (בקונטרס

קצא) תורתעמוד  בעל הגדולים מהגאונים שהביא

שכתבו זאנענפעלד  והגרי "ח מלובלין חסד 

הבית להר  להכנס להתיר גרוע שהמורה הוא

הב"י תמג )ממ"ש  סי' כדברי(או"ח להקל שהמורה

לנזיפה ראוי  לנידוי)הרז"ה חכמי(היינו שכל כיון 

להכנס  שהמתיר שם וצדדו עליו, חולקים ישראל

שמא  מ"מ שוגג הוא אם אף נידוי חייב הבית  להר

ההוראה  שפשטה מאחר  למזיד , הקרוב שוגג הוא



תשע"ו  פקודי פרשת דא"ח יז ליקוטי 

ע"ז  וכתב זדון, עולה תלמוד שגגת ובזה לאיסור ,

חוטא  בגדר  הוא המתיר שלדעתו הלוי  הרי"ד

הגרע"י. ע"כ  מש"כ  עיי "ש  הרבים, את  ומחטיא

להר  העליה לאסור המנח "י שכתב נוסף  סמך

הרדב"ז  על בזמננו החולקים  מחמת

והנה  עוד ד] מוסיף  שם בתשובתו  המנח"י

הבית להר  הכניסה לאיסור  טעם

ונחרב  חרב הבית הר שכל "שכיון  שם, וכותב

הויא  כניסה וכל המקדש  מקום בספק ההר  כל הרי

על  לסמוך אפשר  שאי שם והביא כרת ", בספק

שאבן  ספק  שאין [שכותב הרדב"ז תשובת

דהרדב"ז  כיון הכיפה], שתחת  האבן היא השתיה

הרבה  חלקו "הרי  וגם וכו ' וביה מיניה עצמו סותר 

לסמוך  דאין  וס"ל בזה הרדב"ז  על להדיא גדולים

אף  כרת בספק  קאי השטח כל אלא לקולא, זה על

שהרבה  רבינו בזה וביאר  לבד ", טומאה משום

זמנינו לגדולי  כוונתו המנח"י שמביא גדולים

הסכימו  הקודמים הדורות  גדולי כל כנ "ל  (שהלא

לתוספתלרדב"ז) זאת כתב המנח"י  שודאי וביאר  ,

וע"כ  לעיל, שכותב הטעמים לעיקר  וחיזוק סמך 

בספק  ג"כ  לחשוש  שיש  סמך תוספת בתור  מוסיף 

ודאי אך  הרדב"ז, על שפקפקו זמנינו  לגדולי  כרת 

כל  כדעת  הוא להלכה שהעיקר  סבר המנח"י שגם

כהרדב"ז . כנ"ל שפסקו  הקדומים הדורות גדולי

'פיהם והלא הגויים  דברי על הרדב"ז סמך איך

שוא' דיבר

וביאר הרדב"ז ה] על רבים שהקשו  מה רבינו

למעשה להלכה סומך (להתיר איך 

דכרת ) חמור שמביא איסור  הגויים דברי סמך על

שהאבן  אומרים שהם דבריהם את בתשובתו 

'אשר  נאמר  עליהם הלא הנ"ל, במסגד  השתיה

שהמדייק  רבינו  אמר  אמנם שוא', דיבר פיהם

שאבן  הקביעה עצם שאת  יראה הרדב"ז בתשובת

מהגויים, מביא אינו  זה המסגד  במקום היא השתיה

אח"כ  ורק ספק , בלי ברור  דבר שהוא ע"ז כותב אלא

כהיום, נראית היא איך  השתיה אבן  צורת על כשדן 

הגויים  דברי  את  בזה מש "כ במביא בזה והביא ,

הדביר  פתח –בספר מאיזמיר פונטרימולי (להרח"ב

רמב)שכתבתרל "ג ) סי' לח"ג בהשמטות אר לב (ח"ד

איש  קדמונית  קבלה בידו  שהיתה הרדב"ז דברי את 

הוא  ששם היהודים בין  מקובלת  שהיתה איש מפי

השתיה  אבן  דרך ג מקום מספר  שהביא יש  [והנה ,

_________________________

וזהב. בתשובתו, שם הרדב"ז אלסכרא ז"ל אצלם  הנקרא ספק בלי השתיה  אבן שם  הכיפה שתחת ברור  הדבר וא"ת כי

נתון הארון ועליה אצבעות ג' הארץ מעל גבוהה שמה ושתיה הראשונים נביאים מימות  שם היתה אבן תנן שאלנו דהא ועתה
פיהם על את כתבתי כבר הרבה, במדרגות לכיפה שעולים מבחוץ רואין ואנו קומות ג' הכיפה מקרקעית  גבוהה שהיא ואמרו

תנן  דהא תדע מקודם, שהיה ממה הרבה נמוך הוא ולכן היסודות , לגלות פעמי כמה אותו חפרו הבית  שקרקעית  בתשובה זה

ושהמלכים  מערה הכיפה תחת  שיש  העכו"ם אמרו עוד להפך . הוא הדבר והשתא מירושלים גבוה היה הבית  שהר דוכתי בכמה

יש  מה יודע  אדם אין הזה היום עד עפר ומלאוה אותה וסגרו ומתו לתוכה אדם בני ושלשלו שם היה מה לדעת רצו הראשונים

הבית  קרעקעית  הושפל ולכן אותו, ימצאו אלו חופרים היו ולפיכך  שמה גנוז  שהארון שמעו או להם שנאמר אצלי וקרוב שם,

מצאו, ולא הזאת האבן יסוד למצוא שם חפרו שעברו שהמלכים שמעתי גם השתיה. אבן הזאת ונתגלה האבן כי ספק אין מ"מ 
מערב  לצד  הקדשים  קדש בבית הארון היה עליה  אשר  השתיה  אבן היא הכיפה  תחת ע"כ.אשר וכו'.

לביהמ"קג . סביב הבנויות לעליות ליכנס  מותר אם שנשאל תרצ"א סי' ח "ב בחדשות להרדב"ז תראה תשוב עוד שם, וז "ל

הארכתי  עש"ב וכו' ספק בלי השתיה אבן שם הכיפה שתחת ברור הדבר כי שוות  העליות  כל שלא והשיב בהמ"ק  לתוך  שבולטות 

ירושלים מקום בזה"ז  דגם להוכיח  כ"ז שמותםלהביא הסבו ולא נשתנה  ולא הגמור  בודאי לכל ומפורסם ידוע בהמ "ק ומקום 
במישרים יתהלך  כאשר הקדש במקום ליכנס  ליכשל שלא היטב להזהר ידע  כבוד לשכון העולה איש ואדם הזקנים קבלת עפ"י

האמור  ככל איש עכ"ל.מפי וכו'.



לנפשך  חכמה דעה יח

דברי על שכותב אלפאנדרי  חיים לרבי הקודש 

אך  שוא דיבר שפיהם השתיה אבן בענין הגויים

שא"צ  שכוונתו  יראה הקודש דרך  בלשון המדייק 

נראית היא איך האבן  צורת על לדבריהם להתייחס 

חז"ל  מדברי  נסתרים שדבריהם על דהיום לא אך 

אינו שזה השתיה אבן  הוא ששם הקביעה עצם

כנ"ל] הק 'מהגויים השל"ה מש "כ  את לזה (והסמיך 

על לדור מדור ישראל בני ביד  קבלה שישנה באגרת

המקדש מדור המקום קבלה שהיתה שכיון ומסתבר ,

הנ"ל  קבלה ג"כ  בזה נכלל המקדש  מקום על לדור

השתיה)]. אבן מקום על הדביר  הפתח של

דר"א  ופרקי דרשב "י מנסתרות  לרדב"ז מקור

עוד במדרש ו ] הרדב"ז  לדברי  קדום סמך יש

יוחאי בן  שמעון דר' נסתרות  הנקרא

בספר  ונדפס שנה מ-700 יותר מכת"י קדום ספר (שהוא

הרועים) שיעמוד ילקוט השני  "המלך  שם שנאמר  ,

היכל  פריצות וגודר ישראל אוהב יהיה לישמעאל

לנו יש וא"כ השתיה", אבן על השתחויה לו ועושה

על  הנבנה זה בנין  על הרשב"י  בשם קדום רוה"ק

השתיה ידי אבן על נבנה שהבנין המציאות היתה (וכן

להם  לבנות ורצה ישראל  בני את שאהב ישמעאל מלך

שאסור  לו אמרו והם היהודים את  ושאל  המקדש  בית 

בנינים  ובנה הטומאה מפני המקדש  למקום להכנס להם

'פרשת בספר בארוכה כמובא לביהמ"ק, דומים שיהיו

חגיז  לר"מ מסעי' דבריו אלה את  בזה לציין יש וכן ,(

אליעזר דרבי  ל )הפרקי  דברים (פרק עשרה שחמש

בהיכל  בנין ובונין וכו ' ישמעאל בני .ז עושים

שבנו  הזהב כיפת בנין עם הפרקדר"א דברי (ומתאימים

הקדשים) שבקודש  השתיה אבן  מקום .על 

_________________________

זאתד . השתיה אבן מציאות ידענו לא היום "והנה הקדש , דרך  בעל הרב שוא,ז "ל דבר  פיהם הגויים כי עומדת, היא  כיצד 
באויר, ותלויה הארץ מן גבוה שהיא בכה  אומר ע"כ.זה  עלינו". מלכותו תתגלה משמים ה' וירא ישקיף  עד התלמוד הפך וזה

בקדושתו ה. המקדש מקום קדושת  מחמת ותכונן, תיבנה הקודש עיר בירושלים דירתי על שתמה מה במכתבו, השלה"ק ז "ל

לדור  הגדולים נמנעו זה ומטעם כרת, בספק ירושלים כל כן ואם המקדש, מקום איזהו ודאית קבלה לנו ואין בחורבנו, אף  עליו

הם בירו  תורתו כבוד מעלת  דברי כי ממני נעלם שלא אהובי דע  דבריך. כאן עד בירושלים, ז "ל האר"י דר לא כן ושעל שלים,

כי  בחורבנה, עתה אף ירושלים דירת  על לעז להוציא כן, לדבר קדוש פה פיך על ישמע לא והלאה מכאן אבל שמים, לשם

שהיה  ספק  שאין כמו המקדש , בית במקום ספק היה לא מעולם כי דע  כוזב. האדם וכל השמועה, פי על דן תורתו כבוד מעלת 

על  אף  אחד. רגע  אפילו מהעין נתעלם היה ולא זה. הוא כי המקדש בית  במקום ספק אין כך  המקדש, בית  ושיהיה המקדש בית 

מערבי  כותל על יתברך  השם גזר כן על והידיעה. הקבלה נפסקה לא מקום מכל לממלכה, מממלכה הולכת ירושלים שהיתה פי

ונחל  יהושפט ועמק בם. וכיוצא המשחה הר ההרים, וכל וסימנם הבית הר הראיה זה על ונוסף ניכר. רשומו ויהיה תחרב, שלא

ישראלית, לאומה והמבדיל להאומות גלוים כולם בזה, כיוצא ענינים והרבה לעינים, וברור מסומן הכל השלוח , ומי קדרון

על  ב'קובץ נדפסה (האגרת  לאומה. מאומה להאומות  אף נקראו הראשונים בשמות וכולם בעין. עין ונראים מקובלים והדברים
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שהוא ו. הערלים מיד המקום שכבש  שלים הקיסר המקדש בית  בתחום שם שבנה המקומות מן שבאחד הרואות  עינינו שם, ז"ל

שלמה  ומדרש  הקדשים קודש  ובית עזרה מקדם להם היה אשר כשמות שמות ג"כ הציורים אותן לכל וקראן ראשונה דוגמא כעין

הלשכה  היא ולדעתי שלמה מדרש  כהיום נקרא הוא החדר שאותו לכיפה אותו מכניסין קבורה קודם בעיר שהוא שלהם מת וכל

נחשב  שהיה לעזרה הפנימי וחציה הגזית  לשכת  הנקראת  והיא המערב לצד כארוך והיה לעזרה הדרומי לצד שהיתה הגדולה

שלמה  מדרש  כהיום הנקרא הוא הזה והחצי דוד בית  למלכי אם כי שמה לשבת  אדם לשום רשות ניתן לא כן ועל קודש  למקום

לשבת  מותר היה לכן חול למקום נחשב הזה הבית להר החיצונה והחציה לקמן שנבאר כמו העם מדלת  המתים את מכניסין שבו

הנשיא  לפני זאת  בלשכה מערב לצד יושבין היו ותשע  הששים אשר ושבעים אחד של גדולה סנהדרי נאספים היו כן ועל בו

(קהלת  בעונותינו הוא וזה הט"ז ) (פ "ה הבחירה בית בהלכות ז "ל הרמב"ם כמ "ש  עגולה גורן בחצי יושבים היו וכולם ב"ד והאב



תשע"ו  פקודי פרשת דא"ח יט ליקוטי 

השתיה האבן הגוים שיטמאו  הזוה "ק  דברי

במתיהם

עוד הנעלםז] במדרש  ויצא)מצאנו  פר' (זו"ח

בן  אלעזר ר ' קמי עאל זירא ר ' וזל"ק,

והוה  מיא נבעין  ועינוי יתיב דהוה אשכחי  ערך 

אבנא  אמר  דהוה שמע וכו' ובכי  בשפוותיה מרחיש

עלמא  כל על עילאה קדישא אבנא אבנא

זמי דמארך  בך בקדושתא לאתזלזלא עממיא בני  ני 

אתרא  לאסבא עלך  מסאבין  גולמיה ולאותביה

בההוא  לעלמא וי בך, יקרבון  מסאבין וכל קדישא

זמינין  אבנא האי דעל בכינא דא ועל וכו', זמנא

וי לעלמא וי  מתיא, ופגרי עממיא סואבת לשואה

דרא" לההוא וי זימנא מדבריחלההוא וחזינן ,

וידועה  קיימת  להיות עתידה השתיה שאבן  הזוה"ק

בפגריהם, לטמאה הגויים ועתידים הגלות  בזמן 

שנים  מאלף  יותר  כבר בפועל מתקיים זה ודבר

מיתיהם  את שם המכניסים הישמעאלים אצל

דברי את בזה הזכיר [ואמנם אצלם. החשובים

_________________________

ועד  לבית  ומתוקן ומזומן מוכן מקום נראה והוא קאדי הנקרא הגוים שופטי כהיום שיושבים וכו' שמה המשפט  מקום ט"ז) ג'

ממנו  אשר הפנימי לצד שני ופתח  בתוכו לבוא בית לאותו שיש  הפתח אותו והוא הבית  להר החיצונה לצד אחד פתח  שהיה כמו

ב  מאוד מפואר הוא כי ישן מהבנין שיש  מובהק  סימן עוד וזה לעזרה ששם יבואו הישמעאלים בין הנשמע שכפי ממש  מלכים נין

יהודים  לקצת קרא כך  אחר וכו' שם שהיה המקדש בית  גילוי לידי בא ומחמתו העיר כשכבש נ "ע  שלים הקיסר מלכות חצר היה

בנה  כאשר שהיה כמו ליושנה הבית עטרת  להחזיר גרם ושמא זאת היתה ה' מאת  הנה באמרו לבם על ודבר שם שהיו דלים

בהוצאה  תשגיחו ואל שלי הוצאות  על אותה בנו לפניכם היסודות  הרי קדימה דין לכם יש  ואתם בקרבו דשמי שלמה המלך

שמחים  להיות  לכם שהיה במקום בוכים אתם למה המלך להם אמר דבר ענו ולא בבכיה כלם וגעו בקרבם לבם נשבר היהודיים

קדושת  בערך ידעו ולא בשר וערלי לב ערלי שהם הרומיים אותו החריבו אשר מקדשו בית את לכונן אלקים שלחני למחיה כי

בבכיה  שבהם אחד זקן ענה אותו בונים תהא שלי ההוצאות  על כי לכם אמרתי כבר דואגים אתם ממון על אם וסגולתו זה מקום

זה  חסדך  על טובה לך  ולהחזיק  ייעצך אשר ה' את  לברך מחוייבים עבדיך אנו מלכותו על ימים ויאריך  המלך אדונינו יחי רבה

שהבית  ומקווים מאמינים שאנו לפי הבית  לבנות בידינו אין אמונתינו כפי אמנם הבית הוצאת  מתנדב שאתה הראשון מן האחרון

התפלל  המלך שלמה כי ידעתי אני כן אם המלך  אמר זולתו ולא יתברך  ברצונו כשיהיה השמים מן ה' מאת בנוי יהיה הזה

אותו  אבנה אני ובכן נשמעת  תפלתו שתהיה הזה הבית אל והתפלל שמו למען רחוקה מארץ הבא הנכרי אל גם ח') א  (מלכים

וחזר  עמו מבני אחד ככל בה להתעסק  יכולים שיהיו מלאכה וכל דירה חירות להם ונתן לשלום ופטרם שלי תפלה לבית ואקחהו

לא  שני ובית ראשון בבית שהיה ממש ורוחב האורך  תבנית  הנראה וכפי במקדש  שהיו המקומות  תבנית  לו שיתנו מהם וביקש

ועזרה  נשים ועזרת  אנשים עזרת לו עשו ולרביע ולשליש ולפנים המערבי כותל גבי על היה לו שנתנו מה אמנם ודאי לו נתנו

דיש  הקדשים קדשי בית  נקרא שהוא במקום דשם אומרים הם שלמה ומדרש הקדשים קדשי בית  שקורין כיפה וכעין כהנים

אדם  שם נכנס שאין יתירה קדושה חדר באותו נוהגין ולכן השתיה אבן אצלינו הנקראת ושהוא באויר ועומדת תלויה אבן שם

באורך. עיי"ש וכו'. לשם ולילה יום שם שדולקים שמן של הנרות  ולתקן להדליק רק 

ימדדו ז. הן ואלו הימים באחרית  בארץ לעשות  ישמעאל בני עתידין דברים עשר חמשה אומר ישמעאל ר' שם, הפרד"א ז "ל

וימר  אשפתות, צאן למרבץ הקברות  בית  ויעשו בחבלים הארץ האמת,את ותגש  השקר, וירבה ההרים ראשי על ומהם בהם דו

הערים  את ויבנו מלכות, סלע  ויפסול והקולמוס, הנייר ויקמל כצמר, תולעת  שני בישראל, עונות וירבו מישראל, חק וירחק 

המקדש , בית חומות  פרצות  ויגדרו ופרדסים, גנות ויטעו הדרכים ויפנו בהיכל,החרבות  בנין עליהם ויבנו יעמדו אחים ושני

ע"כ. תתחבל. לא לעלמין די מלכו שמיא אלה יקים אינון מלכיא די וביומהון שנאמר דוד בן צמח יעמוד ובימיהם בסוף, נשיאים

וכו'ח. ובוכה בשפתיו מדובב והיה מים נובעות ועיניו יושב שהיה מצאו ערך בן אלעזר ר' לפני נכנס זירא ר' הדברים: תרגום

ולהניח  בך לזלזל העולם אומות  בני עתידים אדונך , בקדושת העולם כל על עליונה קדושה אבן אבן אבן אומר שהיה שמעו

זו  אבן על כי בכיתי, זאת ועל וכו' ההוא בזמן לעולם אוי בך, יגעו הטמאים וכל הקדוש , המקום לטמא עליך, טמאים גויות 

ההוא. לדור אוי ההוא לזמן אוי לעולם אוי מתיהם, ופגרי עמים טומאת  לתת  עתידין



לנפשך  חכמה דעה כ 

בתהילים שלח החיד "א עה"פ פ"ג פמ"ג תהילות (יוסף

וגו') ואמתך  באמתאורך  לטמא הגויים בכח שאין 

לבוא  לסט"א רשות  אין  כי המקדש מקום את 

].טשם 

משיעורים – דהחזו "א אמה לשיעור ראיות

שער  מקום ג"כ נמצא ולפ "ז הבית , שבהר

בימינו ניקנור

עוד בספרוח] הקה"י מש"כ  ידוע שהנה לציין יש 

תורה של ס"ה)שיעורין  ח שאחד (סי'

דהחזו "א  האמה אורך  לשיטת החזקות  מהראיות

של  אמה הת "ק  משיעור  היינו  תוכיח' 'בירה הוא

כותל  שבין  המרחק  את  דהמודד  הבית, הר

הר  של המזרחי לכותל הבית הר  של המערבי

כשיעור  אמה ת"ק כשיעור שהם ימצא הבית

להר ,י החזו "א  לכניסה השער פתח של שיעור הוא (וכן

עשר  כשיעור היום ונמצא אמות  עשר שהיה הבית 

דהחזו"א) וכתבואמות שמצאו  מה להוסיף  יש ובזה ,

אמה קפ"ז  שכשמודדים זמנינו אמותחוקרי  (בשיעור

מזרח דהחזו"א) לכיוון  הסלע כיפת המסגד מכותל

מכותל  שרידים הקרקע בעומק היום עד יש  הרי

דשער  הכותל שהוא מתאים זה שדבר  עתיק,

אמה  קפ"ז  שהיו חז"ל כדברי  ממש וזה ניקנור ,

ניקנור  שער  עד למזרח הכניסה ממערב שער (שהוא

ישראל ) .לעזרת

הרדב"ז  בדברי שהקשו מהקושיות  חלק 

והנה  על ט] וקושיות רבות  תמיהות הקשו רבים

כו"כ  בהם שנראה הרדב"ז  תשובת 

עצם  על שונות קושיות שהקשו  יש וכן סתירות

אלסכרא, בבנין  היא השתיה שאבן  הקביעה

ואת מהקושיות  כו"כ בס "ד להעתיק ונתחיל

רבינו. בזה שביאר  והביאורים הישובים

_________________________

ד"ה ט. ע"א מה דף  (בע "ז התוספות שאמרו במה לרמוז אפשר משכנותיך ", ואל קדשך  הר "אל שאמר ומה שם, החיד"א ז"ל

מהר"ר  הרב ותירץ זרה, עבודה שם נעבדה שלא הר אין והרי הר, על נבנה המקדש בית איך  ב) ג, (ע "ז בירושלמי שהקשו כל)

לסטרא  רשות  אין ושוב שתיה, אבן על הוא ברוך הקדוש התפלל העולם בריאת בעת כי רז"ל דאמרו ז"ל רוזאניס  אברהם

תאמר  ואיך נפסל, "הר" דסתרן, תרתי הוו תימה וכי קדשך", הר אל "יביאוני שאמר וזהו בזוה,ק שאמרו כמו שם, לבא אחרא

"ואל  אמר לזה זרה, עבודה עבדו הגאולה עת עד המקדש  בית  שנחרב ומזמן נביא, פי על אמר הירושלמי כי "קדשך ",

מכתל  שכינה זזה לא עתה וגם שם שכינה שרתה שאז  הוא הענין רק  נביא, פי דעל כירושלמי התירוץ  אין כלומר משכנותיך "

דמה  לומר אפשר ואעיקרא משכנותיך ", "ואל שאמר וזהו שם, לבא אחרא לסטרא רשות ואין ע "ב), ה שמות (זוה"ק  המערבי

ואף  שם. לבא לסט"א רשות אין ושוב השכינה שרתה הבריאה דבעת  זה, גילה דהנביא הכונה נביא, פי על בירושלמי שתירצו

כתובים, כמה יובנו זה דרך  ועל כלל, שם באה אחרא הסטרא אין כי בעלמא, ושחוק קוף מעשה הוא זרה, עבודה יעבדו אם

עכ"ל. רז"ל. ומאמרי

בירה י. וז "ל השיעורים בענין מ "ה גליון בהדרך שליט "א מרצבך  יונה מוהר"ר המפורסם הגאון הרב כתב שם, הקה"י ז "ל

הכותל  אף הבית. הר כותל הוא המערבו והכותל ת "ק  על אמה ת "ק  שהוא דמדות במשנה מבואר הבית  הר שיעור תוכיח,

את  מזרחית הדרומית  בפנה מראים היום עוד חולק בזה ואין הבית הר של הכותל מקום על הוא עומד כהיום הבנוי המזרחי

שער  הוא שושן שער אי מחלוקת  ויש  כו"פ  [עיין הזה בכותל אשר השושן שער על מדברים וספרינו הבית  מהר הכותל אבני

ע "פ  הכתלים, שלי בין ומערב מזרח  שבין המרחק והנה לענינינו] נוגע זה ואין החומה במשך קטן שער או היום של הרחמים

ובאם  צ"מ , 56.6 האמה נמצא אמה ת"ק וזה מזה] יותר עוד [ובצפון מטר 283 הדרום בצד זמ "ז  שרחוקים מצאו מדידות,

לשני  אמה מי"ד יותר החומה לעובי לנכות  אין ולענ"ד עכ"ד. צ"מ האמה56-54 יוצא הכתלים לעובי מטר י"ג עד מששה ננכה

צ"מ 56-55 ערך  האמה יוצא מטר שבעה ערך הוא אמה וי"ב אמות  מששה יותר החומה, עובי במשנתינו מצינו שלא החומות 

עכ"ל. לכה"פ.
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שהכותל הנה  שסובר  הרדב"ז  בדברי הבינו רבים

הוא  ימינו  של וכן המערבי  ביהמ"ק , כותל

כותל  לדעתו  הוא הבית הר  של הדרומי  כותל

ביהמ"ק  של בדבריו)הדרומי  משמעות  יש (שכן

מוקשים  שדבריו חמורות קושיות  הקשו ועפ "ז

שהכותל  יתכן  דאיך והיינו  זא"ז, וסותרים  ביותר 

האורך  הלא העזרה, חומות הם והדרומי  המערבי

מטרים  מאות הם אלו חומות ב' של והרוחב

באורך  אמה שכ"ב היו העזרה (בצירוףוחומות 

אמה) קפ"ז אורכו העזר"נ  וללא – אמה העזר"נ וקל"ה ,

לילך  שמותר  כתב דבריו שבריש  קשה וכן  ברוחב,

העזרה, כותל היה ששם לכיפה, סמוך  אמה י "א עד

המערבי כותל אחרי הבית הר בתוך  לילך  ומותר 

הקפ "ז  שמודדים כותב ואח"כ לשם, עד  ימינו  של

שכותל  ומשמע המערבי מהכותל העזרה של אמה

ליכנס  שאסור העזרה כותל הוא ימינו  של המערבי

שהאבן  יתכן איך קשה וכן  הבית , להר משם

ביהמ"ק  ונמשך השתיה אבן היא הסלע שבכיפת 

ענק  מרחק שהוא ימינו  של הדרומי כותל עד

הר  בספרו  שפירא משה ר' הרה"ג למשל [וכמש"כ 

רמו-רמז)הקודש  זו(עמ' בתשובה הרדב"ז  שדברי

בשו"ת זצ"ל הגרע"י גם הבנה, ומחוסרי תמוהין 

יא)יבי"ע אות  נו סי' חיו"ד  ועוד ],(ח"ה בכך, תמה

באופן  הרדב"ז דברי  לפרש מקום שיש  האמת  אך

על  שכוונתו דבריו , ויתיישבו זל"ז יסתרו שלא

בעבר קיימים שהיו היום)כתלים קיימים (ואינם

וכדלהלן .

המערבי  לכותל בנוגע הרדב"ז דברי ישוב

ונעתיק  הרדב"ז י ] מתשובת  לשונות כמה

הנה  האמיתי, בפירושם ונפרשם

הרדב"ז  להכנס יאז"ל שמותר  המקומות כשכותב

מערב כשיטתמצד הדין מעיקר לרדב"ז (שס"ל 

_________________________

וצריך יא . שוות , הרוחות כל ולא שוות העליות כל שלא "דע  המעיין, על הקל למען ברציפות  מלשונו גדול חלק  נעתיק 

אצלם  הנקרא ספק  בלי השתיה אבן שם הכיפה שתחת ברור הדבר כי וזה אסורה, ואיזו מותרות  איזה לראות יפה אומד

הארון  ועליה אצבעות ג' הארץ מעל גבוהה שמה ושתיה הראשונים נביאים מימות  שם היתה אבן תנן דהא וא"ת  אלסכרא

הרבה, במדרגות לכיפה שעולים מבחוץ רואין ואנו קומות  ג' הכיפה מקרקעית  גבוהה שהיא ואמרו פיהם את  שאלנו ועתה נתון

מקודם, שהיה ממה הרבה נמוך הוא ולכן היסודות, לגלות פעמי כמה אותו חפרו הבית שקרקעית  בתשובה זה על כתבתי כבר

הכיפה  תחת שיש  העכו"ם אמרו עוד להפך . הוא הדבר והשתא מירושלים גבוה היה הבית שהר דוכתי בכמה תנן דהא תדע

הזה  היום עד עפר ומלאוה אותה וסגרו ומתו לתוכה אדם בני ושלשלו שם היה מה לדעת רצו הראשונים ושהמלכים מערה

ולכן  אותו, ימצאו אלו חופרים היו ולפיכך  שמה גנוז שהארון שמעו או להם שנאמר אצלי וקרוב שם, יש  מה יודע אדם אין

מ"מ מצאו, ולא הזאת  האבן יסוד למצוא שם חפרו שעברו שהמלכים שמעתי גם השתיה. אבן ונתגלה הבית קרעקעית  הושפל

הלכך  וכו' מערב לצד הקדשים קדש  בבית הארון היה עליה אשר השתיה אבן היא הכיפה תחת  אשר הזאת האבן כי ספק אין

יותר  הכפה לבין בינו שיהיה לשער צריך  מערב לצד אשר מהפתח לראות  הנכנס או מערב לרוח אשר בעליות  שעולה מי

הפתחים  בכל שהם שיערתי נתקדשו, הכתלים כי הכותל ועובי ההיכל לכותל העזרה של המערבי כותל בין היה שכך אמה מי"א

מן  להזהר צריך  ולכן כיום) הקיים הכותנה שוק (הוא קאטנין לבאבאל משמאל אשר הקטן הפתח מאותו לכיפה קרוב יותר

אני  כי יתירה חומרא וזו אלקאטנין, לשוק להכנס רוצים היו שלא חכמים קצת על שמעתי וכבר פתח, אותו על אשר העליות

בע"ה, נבאר כאשר צפון לצד קצת  משוכה שהיא מפני הוא שהטעם ואפשר אמה, מי"א יותר הכיפה עד משם שיש  שיערתי

הם  זה באורך  הבנויות  העליות כל אמות, קפ"ז  באורך המזרח לצד מערבי מכותל לשער צריך צפון בצד הם העליות  ואם

האיסור, בכלל אינו מערב לצד או מזרח  לצד זה מאורך  חוץ הבנויות העליות וכל למערב, ממזרח העזרה אורך על בנויות

הם  לדרום מצפון העזרה רוחב כי ידעת  כבר שם), להכנס  לטמא שאסור לדרום מצפון ביהמ "ק רוחב (היינו הרוחב ולענין

דרומית  בקרן העומד שהרי הוא הראשון במקומו הדרום כותל לעין הנראה וכבר מ"ב), פ"ה מדות במשנה (כדאי' אמה קל"ה

היסוד  אבני כי גם שם עד אלא דרום לצד נמשכת  העזרה היתה ולא יהושפט עמק הוא דרום לצד משם כי רואה מזרחית
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מטומאת הטהור מת לטמא להכנס שמותר הרמב"ם

הבית ) להר אשר הגוף  בעליות שעולה מי  "הלכך 

לצד  אשר מהפתח לראות  הנכנס או מערב לרוח

יותר  הכפה לבין בינו  שיהיה לשער  צריך  מערב

העזרה  של המערבי  כותל בין  היה שכך  אמה מי "א

נתקדשו", הכתלים כי הכותל ועובי  ההיכל לכותל

המותר  המקום לשער כשכותב התשובה ובהמשך

הם  העליות  "ואם וז"ל כותב צפון  מצד להר להכנס 

המזרח  לצד מערבי מכותל לשער  צריך  צפון בצד

באורך  הבנויות העליות  כל – אמות קפ "ז באורך

למערב, ממזרח העזרה אורך על בנויות הם זה

או מזרח לצד  זה מאורך  חוץ הבנויות העליות  וכל

בכ  אינו מערב שהבינולצד  יש  והנה האיסור". לל

האחרונים  בדבריו שמזכיר המערבי ' שה'כותל

שלנו המערבי הכותל על כותלכוונתו  באמת (שהוא

הבית ) אתהר משם לשער אפשר  איך לפ "ז ותמהו

ביהמ"ק  המערבי גבולות  כותל בין מרחק היה (שהרי

לביהמ"ק ) הבית הר כוונתשל  שאין  האמת אך  ,

שלנו, המערבי ' 'כותל על כלל בדבריו  הרדב"ז

שהזכיר  העזרה של המערבי  הכותל על אלא

דבריו בתחילת  שכמש"כ  והיינו  דבריו, בתחילת 

הכיפה  של מערב מצד הבית  להר  להכנס  שהרוצה

הכיפה, מערב מצד  אמה י "א ולהרחיק לשער  צריך

היו העזרה סוף  עד הקדשים שמקודש מחמת היינו 

אמה 'אחתי"א א' משנה פ"ה מדות  במשנה (כדאי'

שהיו  אמה י"א היינו הכפורת' בית  לאחורי אמה עשרה

העזרה) של  המערבי לכותל  עד  הקדשים קדש ,מאחורי

זה מערבי' 'כותל על שימדודהרי הכותל  על (היינו

היה  ששם שם ויעמוד  מהכיפה אמה י"א אחרי המודד

העזרה) של המערבי למדוד כותל  שיש  ממשיך  וע"ז

וכמו המזרח, לצד אמה קפ "ז הזה המערבי  מכותל

המזרח  מן העזרה שאורך  שם במשנה דאי'

אמה, קפ"ז  הוא פראנקלמערב הגרצ"פ תירץ (וכן

מלחמה  שהיתה בזמן שכתבו זה בענין בתשובתו

והיא  באף  תורה ולמד  במקלט סגור והיה בירושלים

לו) .שעמדה

דרומי  לכותל  בנוגע הרדב"ז דברי ישוב

עוד לכותל יא] בנוגע הרדב"ז  דברי  ליישב יש

יותר)הדרומי  לכאו' קשים הדברים ,(ששם

הרוחב "ולענין  וז "ל, שם ביהמ"קשכתב רוחב (היינו

שם) להכנס לטמא שאסור לדרום כימצפון ידעת כבר ,

אמה קל"ה הם לדרום מצפון  העזרה (כדאי'רוחב

מ"ב) פ"ה מדות כותל במשנה לעין הנראה וכבר  ,

בקרן  העומד שהרי הוא הראשון  במקומו  הדרום

עמק  הוא דרום לצד  משם כי רואה מזרחית  דרומית 

אלא  דרום לצד  נמשכת  העזרה היתה ולא יהושפט

גדולות אבנים הם ההוא היסוד  אבני  כי  גם שם עד

הנקרא  בנין  סוף וא"כ קדמון, בנין  שהוא מורה

אלא  העזרה. סוף  הוא הדרום לצד  שלמה' 'מדרש

והוא  למערב ממזרח אשר  אמה מקפ"ז  חוץ שהוא

ההוא  הכותל כי  למדנו מ"מ וכו ' הבית  הר  מכלל

וא"כ  דרום לצד  אחר  העזרה כותל היה בעצמו 

לצד  זה כותל כנגד אשר העליות אם לשער צריך

בכלל  אינם אמה קל"ה זה מכותל רחוקים צפון

צד  של זה כותל בין שיש שיערתי ואני  העזרה,

צפון  לצד  בנויות אשר והעליות  הבתים עד דרום

עכ"ל  להם" ליכנס  ומותר  אמה מקל"ה יותר 

הרדב"ז .

פלאות והנה  פלאי  נראים אלו  ראינו דברים (ולא

אלו) קשים לדברים כהוגן שמתרץ שהרימי ,

_________________________

אלא  העזרה. סוף  הוא הדרום לצד שלמה' 'מדרש הנקרא בנין סוף וא"כ קדמון, בנין שהוא מורה גדולות אבנים הם ההוא

העזרה  כותל היה בעצמו ההוא הכותל כי למדנו מ"מ  וכו' הבית הר מכלל והוא למערב ממזרח  אשר אמה מקפ"ז  חוץ שהוא

העזרה, בכלל אינם אמה קל"ה זה מכותל רחוקים צפון לצד זה כותל כנגד אשר העליות אם לשער צריך וא"כ דרום לצד אחר

ליכנס ומותר אמה מקל"ה יותר צפון לצד בנויות אשר והעליות  הבתים עד דרום צד של זה כותל בין שיש שיערתי ואני

עכ"ל. להם".
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הדרומי כותל על להדיא הכא מיירי לכאו' הרדב"ז

[וכמש "כ  היום עד  לעינינו  הנראה הבית  הר של

משם  כי רואה מזרחית דרומית  בקרן שם שהעומד

לחומת מחוץ שהוא יהושפט, עמק הוא דרום לצד

שהם  היסוד אבני  את בדבריו  מזכיר וכן הבית , הר

הדרומי כותל על לכאו' קאי שזה גדולות  אבנים

מדרש  את שם שמזכיר  מה וכן  לפנינו , הקיים

שהוא  היום עד הקיים בנין  הוא זה בנין  הרי שלמה

הבית הר של הדרומי  לכותל המחובר  (ושם בנין

הכסף ) כיפת  עם הבנין שהעזרה יש כותב איך וא"כ  ,[

מהכיפה הלא שם, עד דרום לצד (ששם נמשכה

לדעתו) השתיה אבן מרחק הוא יש  הדרומי  כותל עד

כל  בעצמו שכתב כמו והלא מטר, כ-240 של

להיות צריך וא"כ אמה, קל"ה הוא העזרה רוחב

העזרה  של הדרומי  לכותל הכפה בין  המרחק 

בלבד אמה הקל"ה כס "ח באמצע היא השתיה (שאבן

אמה) ס"ח הוא מקל"ה ומחצה מה אמה, [ועיין .

עמ' תפדה במשפט ציון  החדש  בספר  בזה שפלפל

סו].

שלמה למדרש בנוגע הרדב"ז דברי ביאור

העזרה של דרומי כותל  מקום  שהוא

וביאר בספר יב] שמצא מה ע"פ רבינו בזה

חגיז  למהר"מ מסעי' אלה 'פרשת 

כותב  והוא הרדב"ז ] אחר שנה כשבעים [שהיה

שלמה  מדרש  הנקרא הבנין יש  עדיין שבימיו

אבן  ובמקום השתיה לאבן  מאד קרוב שהוא

בכיפת שהוא כהרדב"ז חגיז לר"מ ס "ל השתיה

נמשך  חגיז מהר "ם שבזמן  חזינן וא"כ הסלע,

הסלע, לכיפת סמוך עד  שלמה ראינו מדרש (וכן

כן) שמצייר עתיק ציור הר"מ באיזה שם [ומבאר  ,

ישראל  אוהב היה הבנינים שבנה שהמלך  חגיז 

בזמן  לבנ"י  שהיו  למה דומים בנינים לעשות ורצה

היתה  הסנהדרין שלשכת  ששמע וכיון ביהמ"ק ,

בנה  בקודש  וחציה בחול חציה הבית  בהר בנויה

בנין  לזכר שלמה מדרש  לו  שקרא בנין  דוגמתה

הגזית שלשכת  בזה טעה באמת  אך  הגזית, לשכת 

בגמ' כדאי ' העזרה של צפון  בצד באמת היתה

ע"א)יומא יט כמו(דף  דרום, בצד  הבנין  בנה והוא ,

בעוד  טעה וכן המשנה לשון  פשטות  שהיא

ואכמ  נמשך טעויות היה הרדב"ז שבזמן  וי "ל "ל],

וזה  הכיפה, לבנין סמוך  עד שלמה המדרש בנין 

ההוא  היסוד אבני כי  שכתב הרדב"ז בלשון מדויק 

ומשמע  קדמון ' 'בנין שהוא מורה גדולות  אבנים

שלמה דמדרש הבנין  על הכותלשמדבר  על (ולא

בלבד ) הבית  הר של  סבר הדרומי שהרדב"ז  והיינו  ,

לדייק  השתדל שלמה מדרש את שבנה שהמלך 

ביהמ"ק , בזמן  שהיה למה דומה שיהא ולבנותו

בזמן  שהיו  דברים של יסודות על אותו ובנה

על  שלמה המדרש  את  שבנה והיינו  ביהמ"ק ,

א' וצד  שני, בית  של מביהמ"ק שנשארו יסודות

הבית הר  של דרומי כותל הוא שלמה המדרש  של

הבנין  של השני  וצד היום, שהוא היום)כמו (שחרב

של  הדרומי  כותל של היסודות עד  נמשך היה

העזרה  חומת היתה ביהמ"ק  שבזמן וכיון העזרה,

שלמה  מדרש  בנין  את הוא בנה כך  שם, הדרומית 

רוחב  ללמוד אפשר וע"כ  העזרה, מקום עד  שימשך 

קיים  שהיה שלמה מדרש  של זה מכותל העזרה

שכך  אמה קל"ה צפון  לצד  משם ולמדוד  בימיו ,

העזרה. רוחב הוא
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שושן  שער שמקום ופרח  הכפתור דברי ישוב

המזרחי  כותל שליש בסוף 

עוד הכפתור יג] מדברי הרדב"ז  שיטת על הקשו 

עדיין (פ"ו)ופרח היה שבימיו  שכותב ,

הנקרא  השער  הבית  הר של מזרחי בכותל ניכר

קדש  מול מכוון  היה זה ששער שושן ', 'שער  בחז"ל

ע"ב)הקדשים ל "ואם (ברכות ופרח הכפתור וכותב ,

הפתח  זה יהיה חלקים לשלשה הכותל זה תחלק 

אורך  והנה דרומי", מזרחי  קרן בצד הראשון  בחלק

המזרחי הבית )כותל להר המקיף  474(החלק  הוא

שליש  סוף יצא חלקים לג' תחלקנו  ואם מטר,

בזמן  היה ושם מטר, 158 הכותל של הראשון 

כותל  מול הוא זה ומקום שושן , שער  הכו"פ

כיפת בנין מול ואינו היום, בו שמתפללים המערבי

ותירץ  מטר , 85 צפון לצד  יותר רחוק שהוא הסלע

כל  מאורך  שליש  על הכו "פ  שכוונת רבינו  בזה

מ474 יותר  הרבה באמת  הנמשך המזרחי  הכותל

ששם מטר המקום הוא מטר 474 של  זה (ששיעור

הכותל אך הצפוני, הכותל  עם המזרחי הכותל  מתחבר

850 בערך  שהוא רוקפלר מוזיאון בנין עד  ממשיך  עצמו

שהשליש יצא חלקים לג ' זה שיעור וכשתחלק  מטר,

הכו"פ  דברי מובנים וא"כ  מטר, 283 אחר הראשון

שער  היה הראשון שבשליש  האחרונים מטר שב-40

הזהב, כיפת  שתחת  השתיה אבן מול  יוצא שזה שושן,

הדרומי) מכותל  מטר 243 במרחק  .שהוא

ללא  פנוי הקודש שמקום המלך עמק  דברי ישוב

בנין 

עוד המלך יד] העמק מדברי  הרדב"ז  על הקשו 

פ"ט) שלישית  תדע (הקדמה ועוד  וז"ל,
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ויש  מאוד, גבוהה חומה מוקף הוא הקודש, שמקום

היופי, בתכלית נאים שערים עשר שנים זו בחומה

עשר  השנים ואלו  ברזל, ובריחיהם ודלתותיהם

לא  ובמזרחו הקודש . מקום צידי בשלש  הם שערים

והנה  שער , במזרח שהיה בחומה וניכר  שער , יש 

$וגם  ז "ל, האר"י בכתבי הוא וסודו  סתומה, היא

זה  על ואמר בנין%, בלא פנוי  קודש  המקום למה

חזינן  ולכאו' עכ "ל. בכתב. להעלותם שאין דברים

בנין  ללא פנוי המקדש שמקום שרצו מדבריו  (ויש

מתפללים  שבנ"י מקום מול  הוא המקדש שמקום להוכיח

ללא  היום עד  פנוי זה שמקום המערבי, בכותל  היום

שהאבן בנין) המלך העמק  שכוונת  פירש  רבינו אך ,

גבה, על בנין  ללא וחשופה פנויה עצמה השתיה

הק' שהסוד שי"ל וביאר בימינו, במציאות הוא שכן

על  בונים ולא מגולה שהיא שהאבן  בזה הנרמז 

בה  לפגום שא"א בנוק' יסוד  על מרמזת  כלום גבה

זרים, מידי  וחתומה בתולה בקדושתה, ונשארת

קדושת נקודת בעצם לפגם הקלי' יכולים שאין

ישראל. לב שבפנימיות הפנימית ישראל אמונת

בכותל ישר בתפלה לעמוד ישראל מנהג ישוב

המערבי 

עוד בניטו] כל ממנהג הרדב"ז דברי על הקשו

בכותל  ומתפללים העומדים ישראל

ואין  הכותל, מול אל ישר כשעומדים המערבי

לדברי והלא שמאל, לכיוון  רגליהם מצדדים

כיפת תחת  הוא השתיה אבן שמקום הרדב"ז

בשו"ע נפסק וכן במשנה אי' הרי ס"א)הסלע צד  (סי'

היה  וא"כ  הקדשים קדש  לכיון להתפלל שיש

שמאל לכיוון ופניהם רגליהם לצדד  (לצדלמתפללים

הסלע) בימינו,כיפת  כן  העושים יחידים יש [ואמנם ,

לצדד  ולא ישר לעמוד ישראל כלל מנהג כנ"ל אך

ביהמ"ק  שמקום להוכיח שרצו יש ומזה שמאל, לצד

רבינו ותירץ המערבי ], שבכותל התפלה מקום מול

הלכות על בספרו שליט"א דבילצקי הגר"ש  בשם

לצד  ופניהם רגליהם לסבב בנ"י  רצו שלא אבילות ,

בית מול מתפללים כאילו  יראה שלא שמאל,

הישמעאלים של הסוברים התיפלה מקובלים (שיש 

בספר  כדאי' כעע"ז בתשובתשדינם בזה ועיין הברית 

ואכמ"ל ) יציב וכן דברי ישרה בצורה מתפללים וע"כ ,

לשנות. ואין ישראל גדולי כל אצל המנהג היה

שער  יחרב שלא הש "י משבועת  הקושיא ישוב

עד  הקיים  הדרומי בכותל שהוא לעולם, חולדה 

היום

עוד חז"ל טז] דברי  ע"פ  הרדב"ז  על הקשו

השירים שיר כב)במדרש  זה (ב, 'הנה

ביהמ"ק , של מערבי  כותל אחר  כתלנו , אחר  עומד 

הכהן  ושער לעולם, חרב שאין  הקב"ה לו  נשבע

שער  והנה לעולם', חרבו %לא חולדה $ושער

וחזינן  הבית, הר של הדרומי בכותל היה חולדה

לעולם  חרב לא המערבי  שכותל שכמו  חז"ל מדברי 

ימינו של הדרומי  בכותל חולדה שער  נראה וכן

ביהמ"ק ) שמזמן הכותל  של (והוא הדרומי כותל גם כן 

הבית  חולדה)הר  שער היה [וכן (שבו לעולם חרב לא

ופרח בכפתור מכל )כתב ד "ה שהכתלים (פ"ו

כתלים  הינם בזמנינו היום רואים שאנו העומדים

הסלע  כיפת  שבין  המרחק  והנה הבית], הר  מחומת

הדרומי  הקדמון)לכותל הבית הר כותל  כנ"ל (שהוא

של  אמה הת "ק  בסוף  כמעט שהוא מטר, 243 הוא

דהחזו"א האמות בשיעור הבית אמה הר (שת"ק

מטר) 290 הוא אמה לשיעורו להת"ק לגמרי [ומחוץ ,

נאה הגר"ח שיטת מטר)של 240 הוא ],(שלשיעורו

המערבי לכותל הסלע כיפת בין המרחק והנה

ה' שנשבע הבית הר של מקורי כותל כנ "ל  ג "כ  (שהוא

יחרב) שיש שלא שכתבו שיש [אלא מטר , 104 הוא

השתיה  אבן  מאחורי  שהיו אמה כ -40 עוד להוסיף 

מטר , כ -22 שהוא ביהמ"ק, של המערבי  כותל עד

ביהמ"ק  של המערבי כותל בין שהמרחק  ונמצא

מטר ], כ-82 הוא הבית  הר  של המערבי לכותל

מדות  מס ' במשנה להדיא אי' מ"א)והנה (פ"ב

ברמב"ם ה"א-ב)ונפסק  הבחירה בית מהל' (פ"ה

הר  של המערבי לכותל יותר  קרוב היה שביהמ"ק

הר  של הצפוני  לכותל שקרוב ממה יותר הבית
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מכותל  רחוק  הביהמ"ק להיות צריך וא"כ  הבית,

ואילו מטר , מ-82 יותר הבית  הר  של הצפוני 

לכותל  צמוד כמעט שביהמ"ק  יוצא הנ"ל למדידה

הבית  הר  של שמה-290הצפוני החזו"א, (לשיטת

לכל וא"כ  דרום, לצד  הם 243 הרי הבית , הר של  מטר

יוצא  מהמשנה ואילו מטר, 47 צפון בצד  נשאר היותר

כנ "ל ) מטר מ-82 יותר צפון לצד המרחק להיות  ,שצריך 

בספרוותירץ הגרימ"ט כן  כמש "כ רבינו בזה

שהורדוס בא  ביוסיפון  מש"כ  ע"פ רוכה,

שהוסיף  שם וכותב הבית, הר  גבולות  על הוסיף 

שההוספות ונראה ההר  שטח על כפליים כמעט

הר  של דרום לצד ובין  צפון לצד בין  הם שהוסיף

המרחקהבית הוי והמערב המזרח כתלי בין (שכנ "ל 

הוסיף לא ששם והיינו החזו"א, לשיעור אמה לת"ק קרוב

מרחק הוי והצפוני הדרומי כתלים בין משא"כ  הורדוס,

יותר  מטר כמאתיים שהם מטר כ -480 בערך של

מטר  290 כנ"ל שהוא החזו"א, של אמה ת "ק  משיעור

הורודוס) הוסיף של שזה הדרומית שחומה והיינו  ,

החומה  ואינה הורדוס  שבנה החומה היא ימינו 

שלא  הש "י  שנשבע ואף  זה, לפני  שהיתה הדרומית 

רבינו בזה פירש  לעולם חולדה שער יחרב

בה  בנה חדשה דרומית חומה הורדוס שכשבנה

הדרומית בחומה שהיו השערים כנגד  שערים

על  השבועה חלה ובזה שמם, על ונקראו הקודמת,

הורדוס  שבנה החדשה הורדוס חומה שבנה (שמה

החומה  היום עד  שקיים ובמה חז"ל , ברשות היה

היום  הנקראת  שבה, חולדה שער עם שבנה הדרומית

הנ "ל ) הקב"ה שבועת  מתקיימת  בזה הכפול' .'שער

הורדוס  שלפני בזמן  שהיה לומר  שצריך [והיינו

ואמנם  בימינו , קיימת שאינה אחרת דרומית חומה

הכותל  היה היכן ולבדוק  לחשוב צריך עדיין 

גבולות כל עם מקומו שיתאים באופן הזה, הדרומי

בספרו הגרימ"ט זאת וחישב החומות , שאר 

ואכמ"ל].

הרדב"ז המשך בשיטת והיישובים הקושיות

בל"נ. בעזה"י  יבואו

העוף  ברגל  הניתנת הזריקה בענין  למאמר הוספות

אמיתית  היא – טליא הוי כד החת"ס סברת 

הרמב"ם לדעת 

הנה החת "ס א ] בשם שם נ ')במש"כ  סי' (יו"ד 

הוא  צוה"ג שמקום טליא הוי  כד שסבר

ג' בפרק העדה"ח למטה בד"ץ שנוהגים (במקום

הבדיקה) היום המקובל לעשות  נגד שזה רבו  בו  וגער 

נשארו החת "ס  דברי  שבכ"ז  שם וכתבנו  וכו ',

לציין  יש וכו'. טבין דאורייתא כדבייא בבחי' לזכרון

הרמב"ם בלשון שמצינו  מה זה בענין  (פ"ח עוד

הי"ד ) שחיטה בכל מהל ' הוא בעוף  הגידין  שצומת 

גידין הרגל עשר ששה בעוף אלו גידים ומנין (וז"ל,

הרגל  סוף עד  יתירה מאצבע  מטה  של העצם מן תחלתן

עכ "ל ) קשקשים. קשקשים עשוי .שהוא

הוא וא "כ הג' פרק מקום הרי  הרמב"ם לדברי 

היא  החת"ס סברת וא"כ  מצוה"ג, חלק

שגם  הרמב"ם דעת  עם מתאימה שהיא אמיתית,

צוה"ג. מקום הוא ג' יוצא בפרק הרמב"ם (ולשיטת 

במקום  הוא היום העדה"ח בד "ץ שעושים שהבדיקה

בכל הבדיקה וצריך מספיק  שאי"ז אלא דצוה"ג האמיתי

וז "ל,צוה"ג ) הרמב"ם על כתב שם הראב"ד  ואמנם ,

עיין  וכן  עכ"ל, וכו' זו בדיקה מעולם ראינו  שלא

וז "ל, הרמב"ם דברי  על שכתב שם משנה בכסף

עד  יתרה מאצבע מטה של העצם מן תחלתן  ומ"ש 

א"א  הראב"ד כתב קשקשים. עשוי שהוא הרגל סוף

ורבינו וכו '. כמותו  שמעתי  שלא גדול חידוש זה

שנפל  הוא שטעות כתבו חיים ואורחות  ירוחם
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בעוף , כנגדן בבהמה שמנו טריפות  שכל בספרים

לא  מעולם פרובינצא לחכמי ז"ל הוא שלח וכן

כתב  והרשב"א הוא. בספרים טעות  זה כתבתי

דמקום  והסכים בו חזר שרבינו  ששמע בתשובה

הכס "מ, עכ "ל בבהמה. כמו בעוף  הגידים צומת

בשו"ע, הרמב"ם שיטת את המחבר  כתב לא וע"כ 

אך  הרמב"ם, בו שחזר  הרשב"א דברי את שקיבל

ראיה  אינו ראינו  שלא שכתב עוז במגדל עיין

המה  הרמב"ם דדברי  עוז  המגדל דסובר  ומשמע

ומעשה  קבלה דברי והמה מהם בו  חזר ולא להלכה

לשיטתו  לחוש  וכדאי  לו , הוא שמסיים רב (כמו

ישמע) .יבוהשומע

הוא  האם לחיסון בנוגע  העדה "ח  רבני בדעת

ולקותא  מכה

במש"כ הביד"ץ ב ] מרבני  כמה ששיטת שם

ע"י שנהיית שהלבנונית העדה"ח

רקבון אינה דלקת )הזריקה שינוי(שאי"ז בבחי ' אלא

בעלמא עצמם)מראה בגידים פוגע אינו שזה ,(וס"ל

בדיקה  לעשות אפילו  הדין מעיקר  א"צ ולשיטתם

הלבנונית, לשם נכנס אם לראות הגידין  במקום

בכך ) מטרפת  אינה הלבנונית  לשם נכנס אם ,(שאפי'

לשיטתם  סמך  כעין להביא רבינו סבר  מתחלה הנה

תשובה הדרכי סק "נ )מדברי  נו בזה (סי' שהביא

קדושים(סק"א)מדע"ק  דעת  עי ' א')וז"ל, שכ'(ס"ק 

קרח  ע"י צוה"ג במקום נפוח אווזא רגל נעשה דאם

ועי ' עיי"ש, כלל רקבון בו  שאין  כיון כלל חשש  אין 

תורה דאף (סק "ל )בדעת  וכ ' זה דין  בביאור מ"ש 

שאבד  עד הקרח ע"י נקרש  שמא חשש  יש דלכאורה

שרגליו באדם בחוש  רואין שאנו  וכמו לגמרי חיותו

אין  חיותם שאבד  ע"י ונופלים שנרקבים עד נקרשים

אלא  אינו רקובים הצוה"ג שאין דכ "ז לזה לחוש 

וכמש"ל  פירכוס  אחר  לדקדק וצריך מסוכנת בגדר 

לרבנים  דס "ל י "ל ובעניננו  עכ "ל. עיי"ש. י"ז סי'

שמתה  לבהמה דומה לעוף הניתנת  זו  שזריקה הנ"ל

רקבון . שאי"ז היות  כשר  שבכ"ז  הקרח ע"י חיותה

קרח  שע "י מלקותא יותר בעניננו  לאסור צד

אך יש ג] בעניננו  שכאן בזה רבינו  פקפק  אח"כ 

רקבון צד  אינו אם ואף  מקרח, יותר שגרוע

בדיקה, המחייב דבר הוי  מ"מ מראה, שינוי רק 

צוה"ג ) למקום המראה שינוי יכנס שלא וראיה (לבדוק  ,

תורה הדעת  ממש"כ  דאמרינן (סקי"ז)לזה הא וז"ל,

במקום  הרבה דם צרורות  או ורקבון מכה בדאיכא

צה "גצה"ג משיעור למעלה  המכה  היתה אם 

צ"ד  ובלא רקבון בלא מראה שינוי ונמשך

הפסד  בלא לאסור  יש  צה "ג , מקום ע"ג הרבה

ע "ג צ"ד או  ורקבון מכה יש כאלו  מרובה 

עצמן, צה "ג  בעצם מקום המכה הי ' ואם

למעלה  מראה שינוי  משם ונמשך למטה הארכובה

ובמקום  מרובה, הפסד בלא גם להקל יש צה"ג ע"ג

עכ "ל. גווני. בכל להקל יש  צ"ש  או  מרובה הפסד 

ע"יוא"כ נהיה מראה שכשהשינוי  מדבריו חזינן

חושש  ברגל למעלה העוף שקיבל מכה

בזה מראה)לאסור  שינוי רק  ויש  רקבון כשאין (אף

שגורם  החיסון  הלא וא"כ  בהפס "מ, רק ומתיר 

העוף  שקיבל למכה יותר  דומה המראה לשינוי

חיצוני) דבר רק שהוא לקרח דומה לכאו '(ואינו וא"כ  ,

מראה בשינוי  אפי' לאסור  יש  הפס "מ אם בלא (אף

רקבון) שאינו שהנהיגונימא שם כמש"כ  ואמנם ,

אם  שבודקים חדשה בדיקה העדה"ח רבני עתה

_________________________

וכו'.יב. כמותו שמעתי שלא גדול חדוש זה הראב"ד  כתב שם, המגד"ע  ראיה ז"ל אינה  ראינו לא  אומר  כי ואני אמנם אך

מפחד  לבדקן עצמן החזיקו לא וגם הסכימו כן התוס' בעלי רבותינו וגם ז "ל כפירש"י אלא קבלנו ולא שמענו לא אנחנו גם

זלה"ה  אבי מאדוני עינינו למראית  לבדקן קבלתנו פי על בישיבתנו הורגלנו בעוף אפילו בספרד ואנחנו בענותנותן בקיאותם

א"א בכתב בדיקתן ולצייר נ "ע  הראשונים ואבותיו מרבותיו קבל ומעשה אשר היא פה אל מפה קבלה ז"ל ר "מ  דברי וגם
מקום בכל לו עכ"ל.רב יחדל. והחדל ישמע השומע
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הב' שבפרק  האחרונה לאצבע הלבנונית  מגיע

וכשר  הנ"ל מהחשש  יוצאים בזה הרי העוף , זורקים

הרמ"א לשיטת עלהעוף לסמוך שאפשר שם (כמבואר

– הלבו"ש  כדברי – ספק  צד עוד  שיש במקום הרמ"א

רקבון) אינו שאולי ספק צד יש שהגר"מ והכא [ואף  ,

אצבעות ב' לבדוק  הצריך  בזמנו בראנדסדארפער

העדה"ח  לרבני  מותר  מ"מ המהרש "ל, כשיטת

לסמוך  הרבה מצויה להיות הפכה שהשאלה כהיום

זמן  כל כן  ועל הנ"ל], הלבו "ש  כדברי הרמ"א על

דדינא  מעיקרא מועיל הר "ז הנ"ל בדיקה שיבדקו 

יקילו אם אך  העעל"ט, בשבוע במאמר כמש "כ

בדיקה מחייבים שאין  כרבנים לפסוק  (ויהא לגמרי

זה) במקום ברגל חתך יהא שלא ע"י זה היא ניכר אז

ורק  הנ"ל, להמהרש "ם גדולה שאלה לכאו'

הנ"ל. המהרש "ם כדברי להתיר יוכלו  בהפס"מ

כלל כמכה שאינו החיסון בענין לקולא סברא

והנה  מכה,ד] נקרא שהחיסון  רבינו  שסבר  מה

רבנים  מכמה ששמע מה עפ"י הוא

ליזהר  שיש  חריף חומר  הוא החיסון שלא שחומר 

שוב  אך וכו ', סכנה בזה שיש האדם בבשר יגע

ששמע  מה ע"פ זה בענין  להיתרא סברא אמר

שעושים  מקומות  לב' שנסע א' מובהק  גדול מרב

המזריקים  אלו שם לו ואמרו לעופות , הזריקות שם

ולפעמים  החיסון , בחומר  סכנה שום שאין הזריקות

בבשרם החיסון המזריקים)נכנס להם (של  מזיק ואין 

להראותו כלל בבשרם החיסון שהזריקו לו הדגימו (וכן

חריף ) חומר בזה סכנה שאין הוי הודו בעופות  ורק ,

יותר , חריף  חומר  נותנים שלהם החיסון בחומר 

גמורה  מכה של גדר החיסון  על שאין  י"ל ולפי "ז 

בקיבל  שמיירי המהרש "ם לנידון דומה ואינו כלל,

גמורה מכה הרבה העוף הדם נצרר או רקבון (עם

טיפילמעלה) כמה אלא גורם שאין בחיסון  משא"כ 

אף  דכשר  יתכן  החיסון , במקום בעלמא דם

הפס "מ. באין  אף  למהרש "ם

– המצוי למיעוט חשש בגדר הוא הנידון כל 

דרבנן  חשש  שהוא

עוד שהלא ה ] זה, בענין  לקולא וצידד אמר 

חשש  בבחי' רק  הוא הנידון  כל באמת

יורדת המצוי  במיעוט שרק והיינו  המצוי , למיעוט

וברוב  עצמם, צוה"ג במקום למטה הלבנונית 

מדאו ' והלא לשם, עד הלבנונית  יורדת אין  המקרים

חיוב  יש  המצוי  שבמיעוט אלא רובא, בתר אזלינן

בדיקה  החיוב שכל מכיון אך אח"ז , לבדוק דרבנן

אזלינן  הרי מדרבנן , רק הוא המצוי  במיעוט

הסוברים  רבנים שיש שכיון והיינו  לקולא, בספיקו 

ולא  בעלמא, מראה שינוי  רק  אינה שהלבנונית

אפשר  היה הדין מעיקר הרי כלל, רקבון בגדר 

דספק  כלל בדיקה להצריך  ולא דבריהם על לסמוך

הבד"ץ  הנהיגו כבר  שכנ"ל אלא לקולא, דרבנן

טוב  מהיות הידור  להוסיף  לחומרא, הנ"ל הבדיקה

שלא  הישנים העופות לאסור א"צ לפ"ז לכאו' (אך 

הנ "ל ) בדיקה בהם .נעשתה

החזה במקום הזריקות  בנתינת החשש 

והנה הזריקה ו ] נתינת  באופן  כי  בזה להוסיף יש

חשש  ישנו ברגל, ולא החזה במקום

על  שכן  הפנימים, האברים למקום תכנס שהמחט

חשובים  הכשרים בעלי אצל רבינו  שבירר  מה פי

הדבר  הוא קשה בחזה, הזרקה בשיטת  הנוקטים

ולהשגיח  המזריקים הפועלים גבי על לעמוד 

לחלל  יכנס  שלא קצר  מספיק מחט ע"י  שיזריקו 

נטרף . במשהו ניקב דאם לטריפות  ויגרום הגוף 

שם  אשר  ברגל, דווקא להזריק השיטה מעלת וזוהי

טריפות. בעניין המזריק המחט לאורך  נ"מ אין

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך



לעולם  יאמינו בך כט וגם

לעולם' יאמינו בך 'וגם מאמר  של לח"א והוספות תיקונים

שבסידורים העיקרים  יג של הנוסח  מחבר בענין

הרמב"ם לפני קדמונים הם  והאם  –

הנה  ב')מש"כ א ] החת "ס (אות  סי'בשם (חיו"ד 

הנדפס שנו) מאמין  האני  נוסח שאת 

אינם  הדברים הנה טביומי , רב תיקן בסידורים

האני לנוסח שם החת "ס  כוונת  שאין  מדויקים,

ענין  שיש היסוד  לעצם אלא שבסידורים, מאמין 

שענין  החת "ס  מביא וע"ז עיקרים, י "ג של בתורה

קדום כבר הוא שלא זה לבאר החת"ס שבא (היינו

אלא  עיקרים י"ג  בתורה שיש שחידש הוא הרמב"ם

בישראל ) ומקובל  קדום דבר נראה הוא ובאמת ,

השנים  בין  לחת "ס  התחדש זה שדבר

קודמת בתשובה שאשכחן והיינו  תקע-תקצו ,

שבאה"ע תקע)להחת"ס משנת  קמח שם (סי'

הי "ג  ענין  חידש שהרמב"ם שסובר  משמע

כנ"ל  אך – ידענום" לא לפנים "ואשר  עיקרים,

מאוחרת היותר  משנתבתשובה שנו סי' (שביו"ד 

קדם תקצו) הק' בשל"ה המובא טביומי  שרב סובר 

בשם  שם וכתבנו עיקרים, הי"ג בענין לרמב"ם

שרב  שטוען זמנינו  ממחברי  לא' הגדולים אוצר 

ספר  בעל ליפמאן  יו"ט ר' שמו  היה הנ"ל טביומי 

מאוחר  הוא וא"כ – ק"נ ה"א בשנת  שחי הנצחון 

יצחק שיח בשו "ת וכ "כ או"ח לרמב"ם, וויס, (לגר"י

יז) בתשובתוסי' זצ"ל גולדשטיין  (אהלוהגרי "ד 

קכז) סס"י דבריויששכר צדקו  ולדבריהם – ,

החת "ס . של הראשונים

העיקרים יג שענין מקאמרנא הרה "ק  דברי

השלה"ק  קדמו וכבר – נכתבו  ברוה"ק

ונציין מקאמרנאב] הרה"ק  (בקונטרס מש"כ 

ע"ד עיקרים הי"ג  ביאור – אמונה דרך

הז') עיקר ביסוד  והחסידות  נפרש הקבלה ועתה וזל"ק ,

לכם  דעו  וריעי אחיי ואתם עלינו, הטובה ה' כיד

הרב דברי  נכתוב,(הרמב"ם)שכל קודש ברוח

היה  כותב שהיה בעת  כי  עליונים לדברים ומרמזים

מה  כפי נכתבו דבריו  וכל עליו , שורה השכינה

דברי כל לפרש ידי  לאל ויש המעלות, ברום שהם

מחמת אבל הדברים אמיתות ע"פ  ג"כ  במורה הרב

הורשיתי לא בו  נתפקרו  הרשעים מן  שהרבה

וח  עכל"ק , זה בענין שהרמב"ם ליכנס  מדבריו זינן

פנימיות ע"פ עיקרים הי"ג ענין לכוון ברוה"ק כיון 

שסובר  שם מלשונו  ונראה העליונים. סודות  והשגת 

ע"פ  המיוסד  שבסידורים העיקרים י"ג נוסח שגם

ברוה"ק . ג"כ הוא הרמב"ם לשון

הרה"ק [והדברים  שם שמאריך למה מתאימים

סודות עמקות  עפ"י לקשר  מקאמרנא

שהתורה  מדות  לי"ג העיקרים י "ג בין  התורה"ק 

לזה  קדמו  וכבר הרחמים, מדות ולי"ג בהם, נדרשת

האותיות שער  בריש  הק ' ואמונה)השל"ה (אמת

ממדות לא' עיקרים מהי "ג עיקר כל שהתאים

ע"פ  בשרשו הענין לפרש  שם וכתב הרחמים

רמז  וכן שם. באריכות עיי ' הקבלה, בסודות האמת 

נדרים למס ' בחא"ג במהרש"א ע"א)לזה מא (דף 

הם  עיקרים שהי"ג כנ"ל היינו  הדברים. בין  שהשוה

שהם  התורה שרשי בי"ג ששרשם יסודיים דברים

מדות ולי"ג בהם נדרשת שהתורה מדות  י "ג

הרחמים].

'יגדל ' האריז"ל אמר שלא הטעם

מש"כ האריז"ל ג] טעם לבאר  ג' בהערה שם

ז"ל  הנה 'יגדל', פיוט אמר  לא מדוע

נמהרח"ו  דף  התפלה ונוסח לשבח עלינו ענין (שעה"כ 

ממוריע"ג ) שקבלתי התפלה נוסח אכתוב "ועתה ,

ז"ל  מורי  שא"ל א' ענין  אכתוב ובראשונה ז"ל,

לך  דע האחרונים, שתקנו והפיוטים הפזמוני ' בענין 

פיוט  ושום פזמון שום אומר היה לא מורז"ל כי

בן  שלמה ר ' כגון  האחרונים שסדרו מאלו ובקשה

דרכי ידעו לא האחרונים שאלו  לפי וכיוצא גבירל



לנפשך  חכמה דעה ל

בס' וטועים שאומרים מה יודעים ואינם הקבלה,

כלל, ידיעה בלי יגדל דבורם פזמון ובפרט

כו ' חי כו 'אלקים  ובפועל באומר  אשמנו  ודוי  וכן 

אומר  היה לא הכפורים ביום וכן 

יצחק  ור ' אדרוטל ן' ש"ט ור' נסים רבינו  של ודוי

ושחרית בערבית  ודוי  א' כל שתקנו  ישראל בן

כלל, אותם אומר היה לא ובנעילה ובמנחה ובמוסף 

ופזמונים  והבקשות התפלות  אומר  היה אבל

ותפלת ע"ה ר"ע תפלת כמו  הראשונים שתקנו

וכן  ע"ה הקנה בן  נחוניא רבי  ותפלת ערך בן ר"א

הקליר , ר "א שתיקן ופזמונים הפיוטים  כל אומר הי '

אלו שכל לפי האשכנזים, במחזור  המה הלא

והיו האמת חכמת עפ"י דבריהם תקנו הראשונים

נראה  זה ומלשון  עכל"ק . וכו '. שתקנו, מה יודעים

נתייסד  שלא משום יגדל אמר שלא האריז "ל שטעם

של סודן ע"פ טעם דבריםהפיוט שמשום שם (כמובא

בתפילות הספרדים של  הפיוטים כל ג"כ אמר לא זה

הנוראים) .הימים

פירוש [אמנם  עשה השלה"ק שם שצוין כמו 

האותיות בשער  'יגדל' אלף,לשיר  (אות 

ואמונה) המוקשים אמת  הלשונות  לטובה ופירש  ,

מוהר "פ  להרה"ק פנחס במדרש וכן  שבפיוט,

ולא  בשבת  רק  'יגדל' לומר  שנהג אי ' מקאריץ

הגדולים, האנשים נהגו  ושכן  החול, בימות 

פיוט  חיבר  עצמו  שהרמב"ם כתב בסידורו  והיעב"ץ

'יגדל'].

הנביאים מכל  גדולה משרע "ה שנבואת  מקור

במדבר  שנה המ' בכל  שנתנבא במה אף  הוא

מש"כ ו 'ד] באות העגל שם חטא אחרי שגם

– רד' 'לך  למשרע"ה שנאמר 

מעל  בגדלותו  משרע"ה נשאר עדיין הרי  מגדולתך ,

ושיהיו  שהיו הנביאים שהירידה כל שם (וכמ"ש 

כל לבנ"י לגלות הזכות  ממנו שנלקחה רק  היתה מגדולתו

עצם  ממנו נלקח לא אך  אצלו, וגנוזים הטמונים הסודות

'תורת – יום המ' בסוף במתנה לו שניתנה התורה

עיי "ש .משה') ,

זה הנה  לענין ההוכחה ביאור  משם נשמט

זה, עיקר  בביאור  עצמו  הרמב"ם ממש"כ 

שם  שמביא הפסוקים מדברי  הוא ומקורו ,אשיסודו 

_________________________

בארבעה א. הנביאים כל מנבואת  נבדלת ע"ה רבינו משה שנבואת  ואומר השביעי היסוד זה לכוונת ואחזור שם, וז "ל

שנאמר אמצעי בלא ומשה אמצעי, ידי על אלא הש"י לו דיבר לא שהיה נביא איזה כי הראשון אדבר דברים, פה  אל פה 
לילה בו  בחזיון הלילה בחלום במקומות  שאמר כמו ישן, כשהוא אלא הנבואה לו תבא לא נביא כל כי השני והענין .

פנויה  מחשבתו ושנאמר הרגשותיו כל ממנו שנתבטלו בענין האדם על תרדמה שתפול אחר ביום או זה, מענין ורבים

שני  בין עומד והוא ביום הדיבור עליו יבא ומשה אלקים, במראות נאמר ועליו ומראה מחזה נקרא זה וענין חלום, כענין

' הש "י שיעידו כמו שםהכרובים לך 'ונועדתי הש "י ואמר אדבר ', פה  אל פה  משה עבדי כן לא  וגו' נביאכם יהיה  אם
בנינו בו  ויתקלקל כחותיו יחלשו מלאך  וע "י במראה שהוא ואע"פ  הנבואה אליו כשתבא הנביא כי השלישי הענין וגו'. '

בי  נשאר ולא אמר במראה עמו גבריאל כשדיבר בדניאל שאמר כמו ממנו, רוחו שתצא כמעט מאד גדול מורא לו ויגיע 

צירי, עלי נהפכו במראה ואומר ארצה, ופני פני על נרדם הייתי אני ואומר כח , עצרתי ולא למשחית  עלי נהפך והודי כח 

לג) (שמות  שנאמר כמו פנים, בשום ורעדה רתת ישיגוהו ולא הדיבור אליו יבא אבל כן היה לא ע"ה ה'ומשה ודבר
רעהו  אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים  משה הוא אל היה כן חבירו מדבור חרדה לאדם יארע  שלא כמו כלומר ,

והענין  שזכרנו. כמו בשכל דבקותו לחוזק  וזה בפנים פנים היה שהוא ואע"פ  הדיבור, מן חרד היה לא השלום עליו משה

עד  ויעמוד בנבואה הדבר לו שיודיע הש"י ברצון אלא ברצונם הנבואה רוח  עליהם תנוח  לא הנביאים כל כי הרביעי

ומזככין  עצמן מכינין שהיו כתות  מהם היו וכבר פנים, בשום יודיעו שלא או חודשים אחר או ימים אחר או שינבא

שינבא  ההכרחי מן ואינו הנבואה לו ובאה מנגן לי קחו ועתה ג) ב (מלכים שכתוב כמו אלישע  שעשה כמו מחשבותם

ט) (במדבר אומר שירצה עת  בכל ע"ה רבינו ומשה לזה, שיכוין לכםבעת  ה ' יצוה  מה  ואשמעה (ויקרא עמדו ונאמר ,



לעולם  יאמינו בך לא וגם

ירידת אחר  בתורה כתובים שמביא הפסוקים וכל

העגל חטא ואחר ההר מן 'לךמשרע"ה לו (שנאמר

מהראשוניםרד ') שם לפמש"כ  [ועוד, ח"ב , מו"נ (עי'

העיקרים  ובספר שני)בפל"ח-לט, כוזרי שעיקר ובספר

והחכמים)הז ' הנביאים אב הוא הוא (שמשרע"ה

הט' לעיקר והיסוד אחרתהשורש  תורה תהא (שלא

יכול אינו שיקום נביא כל שהלא ית "ש , הבורא מאת 

מכל גדול שמשרע"ה היות  משרע"ה תורת לסתור

דבריו) לסתור יכולים הם ואין אחריו שיהיו ,הנביאים

שום  לסתור  נביא לשום שא"א שכיון  ג"כ  מובן ובזה

משרע"ה  שאמר  ממה אף  - משה מתורת דבר 

העגל חטא בסוףאחרי  שאמרו דברים חומש  כל  (כמו

שנה) המ' הז'בסוף עיקר  מחמת  ג"כ  והר "ז ,

העגל  חטא אחר אף  הנביאים, גדול הוא שמשרע"ה

.ג וכנ"ל]

רק  הוא דור בכל היורד משרע"ה  ניצוץ

הנשמה מעצם  התפשטות 

מש"כ י"בה ] האריז"ל באות מדברי  שמבואר 

ומתעבר  כשיורד שמשרע"ה להדיא

נשמתו של והשרשי העצמי חלק אינו דור , בכל

נשארת והיא התורה, כל את  במתנה שקיבלה

שהבאנו כמו  ליום מיום ומתעלה ועולה למעלה

יורד  דור שבכל אלא חסידות , מספרי  ניצוץ בזה

המלך  שלמה על להדיא האריז "ל כלשון  מנשמתו ,

רשב"י שבת )ועל מס' ריש  ש"ס ויש (לקוטי וכו',

התפשטות בחי ' היא הנשמה שניצוץ שאף להדגיש

'ניצוץ', אלא אינה סוף  סוף מ"מ עצמה, מהנשמה

שייך  שאין  מובן  וא"כ  הנשמה, שורש עצם ואינה

גבוהים  יהיו  דור  בכל היורדים משרע"ה שניצוצי

גבהי בגבהי שעומדת  משרע"ה נשמת מעצם

_________________________

הקדש טז) אל עת בכל יבא ואל אחיך אהרן אל אחרי)דבר  פרשת ריש (ת "כ חז"ל אמרו משה , ואין יבוא  בבל אהרן
יבא  הרמב"ם.בבל עכ"ל .

לפ "ז ב. רחוק  ואיננו שם, וז"ל פ"ג, א' במאמר הוא האמיתי והמקור העיקרים, בס ' הנכון המקום צוין לא ז ) (הע' שם בהערה

קיומה ה  יצוייר לא משה לתורת ההכרחים פרטיים עיקרים שהם אחר ג"כ עיקרים התורה ונצחיות  משה נבואת שיונחו דרך 

שיאמנו  ראוי מזולתו במדרגה גדול שיהיה הנביא כי משה תורת  שתתבטל אפשר היה כבר ממשה גדול נביא יצוייר אם כי זולתם

עיי"ש. עכ"ל וכו'. ממנו הנבואה במדרגת למטה שהוא זולתו מדברי יותר דבריו

והשמיני ג . השביעי היסודות  דשני הרמב"ן בדברי מבואר וז "ל, יב) (עמ' סיני הר מעמד בספר מש"כ בזה נעתיק  אגב ובדרך

בזה. זה קשורים שניהם ידו, על שנתנה השמים מן ותורה הנביאים, כל של אביהם שהוא משה נבואת  והם הרמב"ם שמנה

אמיתות  ידעו כך מתוך  למשה), ה' שאמר הדברות הם אף  ושמעו נביאים היו (והם משה, עם ה' שדבר ושמעו שראו וממה

העם  ישמע "בעבור הכתוב שאמר וזה ידו, על התורה לתת במשה ה' שבחר וראו התורה את  מלבו משה בדה שלא התורה

משה  בזה, זה הקשורים היסודות  שני והם לעולם", יאמינו בך  "וגם ה' מאת שהיא התורה אמיתות  ידעו ועי"ז  עמך", בדברי

אמת. ותורתו אמת 

ישראל של רבן אביו בשם שאמר שליט"א, סאלאווייציק דוד משולם רבי המובהק הגאון מו"ר בשם מבריסק ושמעתי הרב
"ל  דהוו זצוק ושמעית  שמעת , מה אצית  ליה אמר וכו' קרח  כלועי לך  ואחוי "תא א) (קי, בסנהדרין הגמ ' דברי לפרש  שאמר ,

"אמר  חלק) פרק  ריש  (סנהדרין בירושלמי דאיתא משום כן שאומרים והטעם בדאים". והן אמת, ותורתו אמת משה הכי קאמרי

אומרים  משה בנבואת  שכפר מה וכנגד נביא", משה ולא השמים מן תורה אין קרח  אמר שעה באותה וכו' היה אפיקורס קרח  רב

משה  בנבואת  קרח  כפר דבשלמא להבין ויש  שמעתי. ע "כ אמת, ותורתו אומרים השמים מן בתורה שכפר מה וכנגד אמת משה

השמים  מן ותורה משה נבואת  אלו , יסורות דשני ולהאמור השמים, מן בתורה גם לכפור הוצרך  למה אך לנביאים, אב שהוא

הוצרך  משה בנבואת  שכפר וכיון לעולם", יאמינו בך  וגם עמך בדברי העם ישמע  "בעבור מקרא נלמדים ושניהם בזו, זו קשורים

עכ"ל. השמים. מן בתורה גם לכפור גם



לנפשך  חכמה דעה לב 

ומתגדלת ועולה כלל בירידה צורך  ללא מרומים

מלשונות שם כמ"ש  קץ אין בעליות ליום מיום

הספה"ק .

אב  אף  הוא שמשרע"ה  הפנימי ענין ביאור

הכתר  ספי' בחי' – לחכמים

במה יגו] באות הקדום שהארכנו שהנוסח ,

ג"כ  הוא שמשרע"ה היה שבסידורים

לחכמים' לאב 'אב שלפנינו בסידורים אח"כ (ונשתנה

שר"י) מסכיל איש  ע"י בלבד  בחז"ל לנביאים הוא ושכן  ,

מקומות לנביאים דבהרבה אב הוא שמשרע"ה

נוספות ראיות  בזה ונציין  נוסיף לחכמים, ואב

זה  ועיקר  לענין השייכים וביאורים מקומות ומראי 

זה) בענין לנו שהקשו קושיות כמה .(ונתרץ

הענין ראשית  פנימיות יסוד ונבאר נחזור דבר 

מלשון  פעמים כמה במאמר  מ"ש ע"פ

הוא  שמשרע"ה הזוה"ק , בשם מפאנו הרמ"ע

החכמים  לכל הכתר לספי' המרכבה בבחי '

וכו', צדקינו  למשיח אף הכתר  בחי ' הוא ומשרע"ה

אלם יונת במאמר מפאנו  הרמ"ע ,(סופ"ב)[ז"ל

מהימנא ע"א)"וברעיא רמג דף  תנאין (פנחס קמו

שקול  הוא אנת מהימנא רעיא ואמרו  ואמוראין

מישראל  וחד חד  לכל כתר  אנת וכו' ישראל לכל

ול  משיח לא עלך  כתר דיהא נש  בר חכם ולית  א

ולא  נביא ולא תם ולא גבור ולא חסיד  ולא מבין ולא

ודי נביא בכלל חוזה כי ידוע והדבר  מלך , ולא צדיק

לכל, ומושג מובן דבר והוא , עכ"ל] בזה",

החכמים, לכל והיסוד ' ה'שורש  הוא שמשרע"ה

ב'תורת וחכמתם השגתם כל משיגים שכולם

'ספי'',משה  הנקרא הוא והיסוד דהשורש  זה (וענין

בקבלה) בע"ח הכתר' האריז "ל מלשון  שם והבאנו ,

מבכל  יותר  קץ אין חכמה בה יש  הכתר שבספי'

שמשרע"ה ההספירות שכיון  מובן  זה יסוד  וע"פ ,

ענין  את  ג"כ  בו  יש  א"כ החכמים לכל כתר הוא

שכמש "כ  אלא החכמים, מכל יותר בשורש  החכמה

והיא  נעלמת, חכמה היא שבכתר שהחכמה שם

אור  נגלה החכמה ובספי' העליון, האור עצם בבחי '

וכלים)החכמה אותיות שנגלה (בתוך  ממה יותר

זה ומצד  הכתר , הגילוי)בספי ' מצד יתבארו(היינו

לשונות שכתבו  חז "ל מאמרי  או הפסוקים דברי  כל

שאצלם  וכו ' ר "ע על או  ע"ה המלך  שלמה על

אותיות )החכמהנתגלתה  ממה (בתוך  יותר 

משרע"ה, אצל שנתגלתה

האמונה מעיקר חלק  הוא לחכמים' 'אב אמאי

ובזה רק ז] שמדגישים ספרים שישנם מה מובן

ולא  הנביאים, אב הוא שמשרע"ה

היה  שאצלם משום לחכמים, אב גם שהיה הדגישו

החכמה  שורש  ג"כ היא שהנבואה הענין  פשוט

שורש היא הכתר שספי' קבלה ע"פ באמת  שהוא (כמו

החכמה) לשונותלספי' שכתבו ספרים שיש  ומה

היו ר "ע או ע"ה המלך ששלמה מהם הנראה

גילוי בענין  כנ"ל היינו  ממשרע"ה בחכמה גדולים

שכוונתם  לפרש  אסור אך  אותיות, בתוך  החכמה

ממשרע"ה  גדולים יותר היו  החכמה בשורש גדם

כמש "כ  האמונה, עיקר  נגד  זהו כנ"ל כי  ח"ו ,

האמונה  שמעיקר  חלק  בפרק להדיא הרמב"ם

שהיה  מי מכל יותר  ית' בידיעתו  משרע"ה שהשיג

שאסור  הדבר מובן  ובאמת  לאחריו, ושיהיה לפניו 

שהטעם  מהראשונים שהבאנו  מה ע"פ כן לומר 

_________________________

בכל ד . (עה"פ  השכם מדרש ופי"ז ), פי"ג (רבה תנדב"א ג), (פ"א ויק"ר ע "א), יג (דף  מגילה מגמ ' יד, באות שם שהבאנו כפי

רמג  דף  פנחס (רע"מ בזוה"ק הוא וכן וגו'), פה כבד כי עה"פ  שמות  (פר' הגדול מדרש  יב), כז, (במדבר ספרי הוא), נאמן ביתי

ע "א).

ותבונה ה. החכמה על קץ לאין גדול כתר הרי כי יומו בן תינוק  דעת על יעלה לא זה "ודבר טו"א) קו (דף  בע "ח האריז"ל ז"ל

כלא  אצלו ונחשבו עכל"ק .ודעת היו".



לעולם  יאמינו בך לג וגם

הוא  הנביאים גדול הוא שמשרע"ה זה שענין

יהא  זה עיקר בלא כי התורה, ויסודות מעיקרי

התורה  דברי  את ולבטל ולחלוק  לבא ופתח מקום

לומר  אסור גופא טעמא שמהאי גם מובן  ובזה ח"ו ,

שהשיג  ממה יותר  בחכמה להשיג שאפשר 

הנ"ל, עיקר  נסתר שא"כ  בנבואתו , משרע"ה

מצות על לחלוק  לבא לחכם מקום יש  שעדיין

מנבואת יותר  בחכמתו  משיג שהוא ולומר  התורה

אלא  משה, תורת  את ח"ו יסתור  ובזה משרע"ה,

יותר  להשיג אפשרות  שום שאין  כנ"ל בע"כ

שום  בזה ואין  החכמה בדרך  לא אף  ממשרע"ה

יותר  להשיג יכולים החכמה בגילוי  ורק  פלוגתא,

באותיות. החכמה ולהמשיך

באגה"ק  התניא בעל  הרב דברי ביאור

והנה בעל ח] הרב מדברי בזה שהקשו יש 

הידועים יט)התניא איגרת (באגה"ק 

מצוותיך בדרך  גם מובא זה פ"ב)וכעין ומצה ,(פסח

רבי הרה"ק  ספרי  כגון  כעי"ז ספה"ק בעוד וכ "כ

הכהן  דל"ב)צדוק שרה חיי ביארו(פר' שהם ועוד ,

מעלת בחי' שיש  וביארו  מנביא עדיף  דחכם הענין 

להשיג  אפשר  שבחכמה הנבואה, על החכמה

לומר  שנשתבשו  יש ומזה יותר , גבוהים במקומות

או ע"ה המלך  כשלמה צדיקים על לומר  שמותר 

באלקותו השיגו שהם וכדו ' והאריז"ל ורשב"י כר "ע

משרע"ה  שהשיג ממה יותר  חכמתם ע"י  ית"ש

ח"ו. בנבואתו 

התניאובאמת בדברי  הספה"ק )המעיין (ושאר

בדבריהם  שאין להדיא יראה לאשורן 

אלא  דיברו לא שהם היינו זו , להבנה מקור  שום

הנבואה, השגת מעלת  על החכמה השגת  ממעלת 

חכמים, ג"כ הם עצמם הנביאים באמת (כמש "כאך

בדבריו) להדיא זי"ע אב הצ"צ שהוא ומשרע"ה ,

למעלה  אין וא"כ החכמים, אב ג"כ היה הנביאים

החכמה  בשורש  ולא  בנבואה לא .ו ממשרע"ה

מעלתוהיינו  בין  לבאר הם התניא דברי שכל

להשיג  שאפשר החכמה שע"י  ההשגה

_________________________

היתה ו. לא מרע"ה השגת כי כתב ויקרא) ופ' תשא כי (פ' האריז"ל של תורה בלקוטי הנה התניא, בעל הרב וזל"ק 

בבחי' אם כי אנפין אריך  הנקרא ממנה שלמעלה הכתר בספירת וכ"ש דאצי' אבא הנקרא עילאה דחכמה פנימיות בבחינת 

ספירות  ד' סוף עד ומתפשטת התורה סוד ז "א שנק ' תחתונות  ספירות  בז ' המתלבשת  בבינה המלובשת  דחכמה אחוריים

לא  מנהי"מ  למעלה אבל דנהי"מ . פנימיות  מבחי' דהיינו פנימיות בבחי' נבואתו השגת  היתה ושם נהי"מ  שהן התחתונות 

דנהי"מ פנימיות תוך ומתפשטת המלובשת בבינה המלובשת  דחכמה אחוריים בבחי' כ"א בפנימיות השגה שום לו היתה

פ"א. הנבואה ובשער ע "ש יראו לא ופני אחורי את  וראית  וכדכתיב ז "א בבחי' שהיא תורה שלמעלה חכמה נובלות בסוד

דרושים  כמה ודרש  ממנו יותר האריז "ל השיג ואיך  כמשה בישראל עוד נביא קם ולא נאמר הרי להפליא יש  ולכאורה

שיש  לכל ומובן פשוט הוא הענין אך דאצילות . וכתר מהחכמה שלמעלה רבות  ומדרגות בספירות אפילו פנימיות בבחי'

בנבואה  הנביאים ושאר מרע "ה השגת ובין ודעת חכמה השגת  שהיא והאריז "ל כרשב"י האמת  חכמי השגת בין גדול הפרש

בשר  עין ראיית ואינה משל דרך  שזהו ואף ה' אליו וירא ה' את  ואראה אחורי את  וראית  ממש ראיה בשם בכתוב המכונה

הנעלם  אליו שנגלה התגלות  בחי' שהוא וכו' ליה ואתגליא ה' אליו וירא וכתרגום למשל דומה צ"ל הנמשל מ"מ  ממש. גשמי

משיגים  שהם רק התגלות  בבחי' ב"ה הנעלם הוי' אליהם נגלה שלא האמת  חכמי בהשגת משא"כ התגלות  בבחי' ב"ה

מעלה  למעלה בחכמתו להשיג שיכול מנביא עדיף חכם אמרו ולכן מהם ומופלא בנעלם] [נ "א הנעלם חכמה תעלומות

מדרגות  רק  אליהם ולהתגלות  לירד יוכלו לא כי נבואתם במראה לנביאים התגלות בבחי' למטה לירד שיוכלו ממדרגות 

של  שהנהי"מ  לי"ח  כידוע  וחיות מוחין בבחי' להמקבל מהמשפיע ומתגלות תמיד היורדות הן שהן נהי"מ שהן התחתונות 

ולכן  והמדרגות  העולמות בכל לתחתון מהעליון החיות  והורדת ההשפעה כלי הן שהן להחיותו בתחתון מתלבשים העליון

ואור] [נ"א מאור האלהות  הבנת  בחי' שהיא הבינה אור מלובש ובתוכן ממש  התגלות בבחי' לנביאים המתגלות  הן הן ג"כ

על  מורה חכמה שם כי ב"ה באלהות  וההבנה מהשכל שלמעלה מדרגה שהיא דחכמה אחוריים מלובשים ובתוכה ב"ה א"ס



לנפשך  חכמה דעה לד

נבואה, ע"י להשיג שאפשר  ממה גבוה יותר  בה

יותר  האריז "ל השיג 'איך  שם שכותב הלשון  אך

באמת שכאילו אמיתי לשון  ח"ו  אינו ממנו '

רק  זה כותב אלא ממשרע"ה, יותר השיג האריז"ל

דבר  שהלא לתמוה קושייתו, לחזק  תמיהה בלשון

השיג  שהאריז "ל לומר יתכן  שאיך יתכן לא ודאי  זה

שבודאי מידי קשה לא שמתרץ בתירוצו אך  יותר ,

מכל  חכם גם היה נביא שהיה מלבד  שמשרע"ה

בחכמה, והאריז"ל מרשב"י  יותר  והשיג החכמים

ג"כ  הרי בעצם, פשוטים שהדברים ומלבד  ופשוט.

הצ"צ מדברי ברורה הוכחה להם המוסמךיש (שהוא

ב  זקינו דברי בעה"תעה"ת )לפרש דברי  שמעתיק 

מצותיך  בתוך (הנ "ל )בדרך להדיא כותב ושם

ג"כ ז הדברים  היו  נביאים שהיו  מלבד  שהנביאים

שורה  השכינה שאין  חז "ל דברי ע"פ  והיינו חכמים,

וכו' חכם על ע"א)אלא לח דף  שחוץ (נדרים ומובן  ,

_________________________

מ דאורייתא בזהר אמרו ולכן וההבנה השכל כו'.מקור וההבנה מהשכל למעלה והם נתגלו לא מצות טעמי כי נפקת  חכמה

עכל"ק .

הקדש,ז. רוח  ובעלי החכמים להשגת  הנביאים השגת  בין ההפרש  והוא אחד ענין עוד להקדים יש  זה  ולהבין שם, הצ"צ ז "ל

בענין  הוא הנביאים מדרגות  החילוקי רק  בבי"ע , המתלבש  אצי' מבחי' ופי' דבי"ע  נו"ה מבחי' הוא הנביאים השגת שרש  דהנה

היינו  מיצי' רק השיג לא ויחזקאל דבריאה בנו"ה המלובש  אצי' מבחי' היינו דבריאה מנו"ה נבואתו היתה ישעי' ההתלבשות ,

רק בבריאה מעבר דרך בהמשכתן זאת גם ואף דאצי' נה"י מבחי' נבואתו שהיתה מרע "ה מלבד ביצי', המלובש האצי' הארת 

אחוריים  בחי' ג"כ השיג מרע"ה והנה גמור, התלבשות  ע"י שהוא הנביאים בשאר כמו בבריאה גמור התלבשות  בבחי' שאינו

בעלי  שהם לפרדס שנכנסו ואותן יראו, לא ופני אחורי את  וראית נאמר וע "ז השיג לא פנימיותו אבל בז"א המלובש אבא דיסוד

בבריאה  המלובש  אצי' בחי' היא הנבואה משא"כ עצמן היצי' אורות רק השיגו שלא הוא הנבואה למדרגת  הגיעו שלא הקדש  רוח 

איך  לכאורה לתמוה יש ולפ"ז  כנ"ל, ביצירה נביאיםאו היו שלא וחביריו "י ואף רשב לפרדס  שנכנסו בגמ' עליהם נז' (ולא

מעניני  באד"ר שמדבר הנביאים מהשגת ונעלים גבוהים השגות השיגו לבד) דיצי' אורות  השגת  רק  זה שאין נת' הלא נכנסו אם

השיג  שלא הנביאים כל של רבן ממשה יותר השיגו ואיך בכהאריז"ל כמבואר בזה השיג האריז "ל וכן וא"ק  וע "י א"א פרצופי

מנביא עדיף חכם שארז"ל ואף כו', וא"ק בע "י אפילו השיגו והם כנ "ל לבד אחוריים רק כו' אבא יסוד הנביאיםפנימי' הלא

חכמים ג "כ בין היו ההפרש הוא הנביאים השגת ובין האריז"ל, או רשב"י כמו החכמים ידיעת  בין דההפרש  הוא הענין אך ,

נקראת  היא הנבואה שהשגת במקרא רואים שאנו וכמו ממש המהות  השיגו שהשיגו מה שהנביאים המהות , להשגת  מציאות ידיעת

צ"ל  הנמשל מ"מ  ממש גשמי עין ראיית  ואינה משל דרך שזהו ואף  ה' אליו וירא ה' את  ואראה אחורי את וראית  ממש  ראיה

בחי' של ממש המהות  משיג להיות  ב"ה, הנעלם אליו שנגלה התגלות בחי' כו' לי' ואתגליא ה' אליו וירא וכדתרגום למשל דומה

רק ממש המהות והשגת  גילוי אינה היא החכמים השגת  משא"כ המהות , ראיית שהיא הראיה וכמו אליו הנגלה והמדרגה המדה

בהשגת  אליהם ולהתגלות  לירד יוכלו לא כי נהי"מ  בבחי' רק השיגו לא הנביאים ולכן המהות , השגת  ולא לבד המציאות ידיעת

היו  הן שהן נהי"מ  שהן התחתונות  מדרגות  רק  הן המהות שהן כידוע  וחיות  מוחין בבחי' למקבל מהמשפיע  ומתגלות  תמיד רדות

המהות  והשגת בגילוי לנביאים המתגלות הן הן ג"כ ולכן והמדרגות  העולמות בכל לתחתון מהעליון החיות  והורדת ההשפעה כלי

מדרגה  שהיא דחכמה אחוריים מלובש ובתוכה ב"ה א"ס  מאור האלהות הבנת בחי' שהיא הבינה אור מלובש  ובתוכן ממש 

לירד  שא"א מהחכמה שלמעלה מה וכש"כ לנביאים ולהתגלות לירד א"א החכמה פנימי' אבל כו', וההבנה מהשכל שלמעלה

המהות  ועדיין לבד המציאות ידיעת  ענין רק  שהוא לפי בא"ק אפילו השיגו החכמים משא"כ המהות , מושג להיות ולהתגלות

המהות  בהשגת  בנבואה להתגלות שיוכלו מהמדרגות  מעלה שלמעלה עליונות  במדרגות השיגו זו ידיעה ולכן מהם ומופלא נעלם

לנביאים  התגלות בבחי' למטה לירד שיוכלו ממדרגות מעלה למעלה בחכמתו לידע שיוכל לפי מנביא עדיף  חכם רז"ל וז "ש

ידיעת  בחכמ' ג"כ והשיגו חכמים, היו הנביאים גם ומ"מ  עכ"פ היא ידיעה מ "מ המציאות ידיעת  רק שהוא ואף  נבואתם, במראה

) נהי"מ עד רק  הי' לא שנבואתם רק בנבואה מושג להיות  שיוכל ממה למעלה היינו המציאות מנביא  עדיף חכם  פי' וא "כ
הנבואה  על החכמה  עכ"ל.מעלת :(



לעולם  יאמינו בך להוגם

בחכמתו השיג בנבואתו הנביא שהשיג ממה

מובן  שלפ "ז להדיא הצ"צ ומסיים מזה. למעלה

כפשוטו הכוונה אין מנביא', עדיף  'חכם שמש "כ

חכמים שהיו וחבריו נביאים)שרשב"י היו היו(ולא

מהנביאים היו עדיפים עצמם הנביאים כנ "ל  (שהלא

חכמים) שישנה ג "כ  הכוונה מנביא' עדיף  'חכם אלא

עצמו שהנביא היינו  הנבואה, על החכמה מעלת 

וא"כ  בנבואתו , שמשיג ממה יותר בחכמתו  משיג

'אבי שהיה בחכמתו השיג שמשרע"ה לפ "ז מובן 

כנ"ל  ושיהיו  שהיו  החכמים מכל יותר החכמים'

לקמן  יתבאר הכהן, צדוק  ר' הגה"ק דברי ביאור (ולעניין

שורש לעניין ולא הגלויה החכמה לעניין היא שכוונתו

בחז"ל החכמה) המפורשים המקורות כל [ומלבד .

הרי החכמים' 'אבי שהוא משרע"ה על שנאמר 

שאין  שכיון  הנ"ל, הצ"צ דברי ע"פ גם הדבר  מובן 

מה  כפי הרי וכו' חכם על אלא חלה הנבואה

חכם  להיות  הנביא צריך יותר  גדולה שהנבואה

בלקו "מ שמצינו  וכעין  ביותר , ס)גדול סי' לגבי(קמא

הון  כל לה שצריכים גבוהה השגה שיש עשיר

עשירים, היו וכו' משרע"ה שע"כ ומסיים דעלמא

הגדולה  הנבואה שלהשגת חכמה לגבי  י "ל ה"נ

החכם  להיות צריך  משרע"ה נבואת שהיא ביותר 

שמשרע"ה  האמונה נכללת  ולפ"ז  ביותר, הגדול

שהיה  האמונה בתוך ביותר  הגדול החכם היה

ביותר  הגדול ].חהנביא

המאמרהמשך והמשך והוספות תיקונים

בל"נ. בעזה"י  יבואו

_________________________

השי"ת ח. סיבב שע "כ וי"ל כמשרע"ה, ועשיר גבור הנביאים בכל היה שלא וגבור עשיר מעלת  לגבי אף  לומר נראה וכן

אמנם  ממנו, אף  גדולה משרע"ה של שגבורתו לרמז  הדורות שבכל הגבור נקרא שהוא הבשן מלך עוג את  יהרוג שמשרע"ה

גבור  על אלא גשמית  ועשירות גבורה על הכוונה שאין ה"א) התורה יסודי מהל' (בפ "ז הרמב"ם סובר ועשיר גבור מעלת  לגבי

גבור  שהיה כפשוטם, שהדברים משמע  שם בנדרים דבגמ' עליו שהקשה שם בכס"מ  (ועי' בחלקו השמח ועשיר יצרו את הכובש 

גבור  משרע "ה שהיה הוכחה אין הרמב"ם ולפירוש ה), דרוש הר"ן ובדרשות שם בלח"מ גם ועי' בממון, ועשיר גופני בכח 

הנביאים. מכל יותר וכו' יצרו את הכובש הגבור שהיה אלא הנביאים, מכל יותר בגשמיות ועשיר



לנפשך  חכמה דעה לו 

כמשה  בישראל  עוד נביא  קם אולא

בעיבור  בא אני - למענכם ' בי ה' 'ויתעבר א.

למענכם דור כל 

הליקוטים נודעים בספר האריז "ל רבינו דברי 

בי) ה' ויתעבר ד "ה ואתחנן "כי(פרשת 

לחמישים  אחת  וכו' עיבור בסוד  משה בא דור  בכל

והנה  וכו ', לתקנם ישראל שורש  שהוא לפי  שנה,

כל  בעיבור יבוא שלא משה התפלל תפלות  כמה

בי ה' 'ויתעבר  שאמר וזהו נענה, ולא דור,

כי - 'למענכם' דור כל בעיבור בא שאני  למענכם',

אתכם  לתקן  'למענכם' ופירוש  וכו ', לי  גורמים אתם

הוא  דור שבכל הפסק, בלי  משה משה סוד וזה וכו ',

כי נשא, רבים חטא והוא נמנה, פושעים ואת בא,

וחוה". אדם וחטא הדורות חטא לימחל נגמר  ידו על

ודור ,הרי דור  בכל לבוא חוזרת משה נשמת כי

צופה  מראש הדורות  קורא הקב"ה אכן 

כן  ועל קרובו, עם בישראל לטובה בהשגחה ומביט

יותר  הגלות בעומק ישראל שנשתקעו עת  בכל

תשתכח  ח"ו  שמא לחשוש מקום שהיה עד ויותר,

דורות, וכמה לכמה אחת והיינו  מישראל, תורה

ידי על והמשיך למכה, רפואה הקב"ה הקדים

באופן  שאת  ביתר התורה גילוי  רבינו משה נשמת

ומרפא  רפואה המשיך  ובזה הנה, עד נתגלה שלא

ח"ו, התורה שכחת  למנוע כולו  הדור  לכללות 

ושלום  חס  ע"ה רשב"י  האלהי  התנא וכמאמר

בריש  המבואר  דרך  ועל מישראל, תורה שתשתכח

מוהר"ן . ליקוטי  הקדוש  הספר 

בראשיתעוד פרשת רשב"י  מאמרי בשער כתב

ע"ב) י"ב בתורה (דף  עוסק  האדם כאשר  "כי

צדיק  איזה אליו  שיתגלה להשיג זוכה לשמה כראוי

דוגמת ויתלבש ויבא נשמתו , משורש  שהם מאותם

בהיותו תורה רזי לו ומגלה אבינו, אברהם מלאכי

וזהו כנודע, לו אשר  דרבנן  חלוקא בההוא מתלבש 

אחרים  ומקומות  משפטים דפרשת  הסבא אותו  סוד

עם  ומדבר יורד  שהיה התיקונים ספר  בכל הרבה

אשר  זה כי ודע תורה, רזי לו מגלה והיה רשב"י 

גלגולו הוא אשר  סבא המנונא רב היה להם נגלה

כנזכר  ודור  דור בכל המתגלגל ע"ה רבינו משה של

בתיקונים".

ואמר ואחר עוד  הוסיף זאת  הקדמה (שם שהקדים

ע"ג ) ויכולתריש ורשות  כח אין  כי דע "גם

ולהתלבש  לרדת עולם שבאותו צדיק נשמת  בשום

שבתוך  לא אם כנזכר , הזה בעולם ולהתגלות

אחד  ניצוץ שם יתלבש פנימיותה אמצעית  נקודה

נשא  אדרת  בסוף  ועיין  ע"ה, רבינו משה נשמת  מן

ע"ב". קמ"ד  בדף 

הדורות  יחידי ה ' ב.

חייועל  בסה"ק כתב הללו  האריז "ל רבינו  דברי  פי

אותמוהר "ן השגתו נוראות  גדולת רע"ט, (סימן

"מן ל"ט) מוהר "ן הקדוש  רבינו שאמר שמעון , רבי 

יוחאי  העולם בר  היה כמפורסם חידוש שהיה

יוחאי בר שמעון  שמרבי היינו  ז"ל, האר "י  עד שקט

ז"לעד על האר"י שנתגלו  כמו חדשות נתגלו לא

חידוש  שהיה ז "ל, האר"י שבא עד רשב"י . ידי 

מי נמצא שלא לגמרי  חדשות גילה והוא כמפורסם,

ז"ל  האר "י  ומן  ז "ל. האר "י  עד  כאלה חדשות שיגלה

_________________________

לעולם.א. יאמינו בך  וגם למאמר המשך



כמשה  בישראל עוד  נביא קם לז ולא

ז"לעד  טוב שם שקט הבעל העולם כן  גם היה

חידוש  שהיה ז"ל הבעש"ט שבא עד  חידוש, בלי 

עתה, עד ז "ל הבעש"ט ומן  חדשות . וגילה נפלא

והיה  כזה, חידוש בלי  שקט העולם כן גם היה

שגילה  ההתגלות  פי על רק מתנהג העולם

אנכי שבאתי עד  הנה, עד  ז "ל [רבה "ק הבעש"ט

ז"ל] חדשותמברסלב לגלות מתחיל אני ועתה ,

כי שאמר  קדשו  מפי שמענו  וכן  לגמרי". נפלאות 

חדשות. יהיה לא משיח עד ממנו 

שהיה ועל מה פי  על וכן  הללו, רבה"ק  דברי פי

הגה"ק  כתב לפה, מפה בקבלה בידו מקובל

ז"ל  מטולטשין  נחמן  במוה"ר אברהם מוה"ר 

אור כוכבי  הוא בספרו וכן ל"ח, אות  וספורים (שיחות 

כ"ב) סימן סוף  הליקוטים בביאור דסדר משם ,

חמשה  ידי  על נעשה לעולם, התורה המשכת 

להמשיך  השי"ת  בחר שאותם הדורות, יחידי

בעולם, חדשות  השגות גילוי ידם על ולהוריד

ידי על התורה ניתנה ע "ה דתחילה רבינו ,משה 

בחורבן  האחרון  הגלות  לזה "בירידתנו ואח"כ 

הנו "ן , בשער להשתקע לנו , דחמיר שני  בית

השי"ת הקדים ויותר , יותר  דסט"א הים ושבר

עשר  בערך  עקיבא רבי שנתעורר למכה רפואה

ראוי שהיה עד וללמד, ללמוד  החורבן  קודם שנים

ידו על התורה ע"א)שתנתן  כ"א עד (סנהדרין ,

תלמידו  כך  אחר בו  ברשנתייחד שמעון רבי 

שניתן יוחאי  הוא כי  מרוחו, שנים פי  בו  שנמצא

שבנסתר , התורה תבל פני  על להוציא רשות לו 

בו היה כי דקדושה, הנו "ן  שער מצד שהוא

והתפאר  יותר, עלה ועתה משה, מנשמת

ע"ב)באידרא קל "ב ח"ג וכו '(זוהר ידע לא ומשה

ידענא תיקוני ואנא להרמ"ק  יקר אור בספר (עיין

קמ"א, דף ב' כרך  החמה אור ובספר פ"ט, דף ח"א זוהר

מציעא) בבא ריש  חכמים סמיכת  בספר כיו"ב .ועוד

כך  אחר  נסתתרה הדורות  קלקולי  שמרוב ואע"פ 

זאת בכל אבל שנים, מאות  כמה בעצמה תורתו 

והסתרתה, מתערה שנית  להוציאה השי"ת גמר

ברבינו נשמתו  כך אחר  וירדה שבאה עד

שבנסתר .האריז"ל  תורה יותר  ולגלות  להתחיל ,

סבא ישראל ברבינו כך טוב ואחר שם הבעל

הקדוש ז"ל  ומזרעו  בעבודתו . המשיך  והוא ,

זצ"ל נשמת נחמן רבי  ורבינו כימורינו ,

ופנימיותה  תורה סתרי הן הן ומעשיותיו  תורותיו 

לגאולתנו והמוכרחים הנו "ן  שער  מצד  הנמצאים

הנצחית".

אורוכן כוכבי בספרו  עוד ספורים מבואר  חלק (סוף 

יתברך נפלאים) שה' רבה"ק דברי  פי על

זה  פי שעל יפה, יותר פעם בכל העולם את  מנהיג

במדרגה  שהיו  "במצרים כי  הנ"ל הגה"ק  כתב

ושלח  רחמיו  נכמרו טומאה שערי במ"ט התחתונה

נאמן רועה רבינו להם אחר משה וכן  לגאלם, ע"ה

להם  ושלח רחמיו נכמרו המקדש בית  בחורבן  כך 

קדמו. משה אלמלא וכו ' היה שראוי  הסופר עזרא

קדישא  בוצינא העמיד לן דחמיר  שני  בית ובחורבן 

יוחאי בר שמעון התחיל רבי כך ואחר זיע"א,

משיח הקדוש ניצוץ כך האר"י ואחר  זיע"א,

ומתמעטים, שהולכים הדורות  על רחמיו  נכמרו 

את  והחבריא והעמיד  הקדוש  ואחר הבעש"ט ,

רבינו בימי  עוד הלבבות  ונתמעטו שהלכו  כך 

רחמי נכמרו  לשקוע, הבעש"ט אור  שהתחיל

את ושלח מאוד עד רבה"ק השי"ת  הכין שכבר

חכמה  לחלק  בהקדמה שם עוד ועיין צדקנו". משיח

להלן ושם ולהלן)ובינה, מ"ד טובא (אות  שהאריך 

הדורות דיחידי  הנשמות ובהתקשרות  אלו בסודות 

וספורים שיחות  בחלק שם ועוד זה, עם ל"ו זה (אות

.ולהלן)

משה נשמת  כולם  הדורות  יחידי חמשה ג.

נשמתוכל  עצמם הם הדורות יחידי החמשה אלו

מדברי לעיל כמובא מהימנא, רעיא משה

תורתם  השגת  וכל הליקוטים, בספר  האריז"ל רבינו 

שנתלבש  ע"ה רבינו משה ניצוץ התלבשות ידי  על

רשב"י. מאמרי  בשער  כמבואר  בתוכם



לנפשך  חכמה דעה לח

בתוך וכן עצמו  ראבר"ן  הגה"ק בדברי  מבואר 

שם ל"ו דבריו אות  וספורים שיחות אור (כוכבי

ובינה) חכמה ריש  שם בדבריולהלן, זאת  "מודעת  ,

בישראל  עוד נביא קם לא אשר  אמנם כי  האריז"ל

גם  לגאלנו יקום עוד בעצמו הוא אבל כמשה,

הוא  שהיה ומה משה הוא משיח כי הזה, מהגלות

בשער  גם יבא בא כי שאת , ביתר  שיהיה בעצמו 

באורך . שם יעויין  בשלימות ", אותו  וישיג החמישים

הליקוטיםוכן ביאור  בספרו  עוד (ח"ב מבואר

ל"א) אות ע"א כ סימן גדול לנו משה "מי

ולהסתלק רבינו למות  שהוכרח וכו' בעצמו ע"ה

לדור  מדור וגם וכו ', ויגמור  גמר אבל העולם, מן

משכן  והחריבו  וכו' החובלים נתגברו  כאשר

וכו', שני בית  גם שהחריבו  ועד  עליונות, קדושות

החבלים אלה עוצם בתוקף נפשוודוקא ובא חזר

רשב"י קדישא בבוצינא דרעיא ורוחו 

ביה נהיר ע"א)מהימנא רנ "ו דף  פנחס וגילה (זוהר ,

כך  אחר  גם ונסתר. ונגנז  וכו', שבנסתר תורה לנו 

ה' שבחמלת עד  שנים מאות  ונתגלה כמה חזר

השני  אור בזריחת עלינו  והאיר  הופיע וגם

זצוק"ל  ועוד האר "י  המשולש, בחוט נשתלש 

זצוק"ל טוב שם בעל ישראל וכו',רבינו 

וכו ', החובלים גברו בני וכנגדו  זקנים ובעטרת

זה  אשר זצוק "ל מוהר"ן מאתו יצא בנים 

.ינחמנ"ו "

הם הרי  הדורות יחידי החמשה אלו  דכל מהכא לן

מדי אשר  ע"ה רבינו  משה נשמת עצמם

חדשה  תורה וגילה המשיך  בתוכם להתלבש  רדתו

יותר  גילוי  המשיך  כך הדורות ריחוק וכפי  לעולם,

קדמו, שכבר הגילויים מכל מחודש ויותר  נעלה

על  נתגלה לא העם אל ההר מן ברדתו  דבראשונה

בסוד  שנית  ובבואו שבכתב, התורה אלא ידו 

אלא  הנסתר, תורת  רזי לגלות  הוסיף  רשב"י  נשמת

בבואו ושוב סודותיה, פרטי נתגלו לא שעדיין

ידו על נתגלו האר"י רבינו נשמת  בסוד  בשלישית 

על  הזוהר דברי פשט ועומק  התורה סודות  פרטי 

האר"י, רבינו  שגילה הנוראות ההקדמות פי

הבעש"ט  מרן נשמת  בסוד לבוא חזר  וכאשר 

פנימיות שהם והאמונה היחוד  רזי פנימיות הקדוש 

נשמת בסוד בבואו ובאחרונה האר "י , תורת

'חדשות גילה אחר  גילה לגלות  הוסיף רבה"ק 

הנמצאים  ופנימיותה תורה 'סתרי  לגמרי ' נפלאות 

הנצחית ' לגאולתנו  והמוכרחים הנו"ן שער  מצד

צדקנו'. משיח עד  הכין 'כבר  ז"ל והוא

דייקא,ויש בחינות  החמש במנין מקורו להראות 

שער  ע"ח ספר בריש  האריז "ל רבינו  בדברי 

י' פרק  ע"א)הכללים ט' יש (דף  בחינות ה' "הנה כי 

אבא. יסוד שם כי  עצמו ז "א בדעת  הוא א' למשה,

ב' בחינה הוא ואז וכו' המכוסה עליון  בשליש  ב'

הבחינה  זו וכנגד  דאבא, היסוד  שם שמתפשט

וכו'. מהביט ירא כי  פניו משה ויסתר במשה נאמר

היתה  ושם וכו ' האמצעי  ת"ת  בשליש  ג' בחינה

יס  כשמגיע ד' בחינה וכו'. משה תוך נבואת  אבא וד

הוא  ה' בחינה וכו '. שת  בחינת הוא ואז ז "א יסוד 

הוא  ושם ז "א ליסוד  חוץ אבא מיסוד  היוצא הבל

ה'בל". ש'ת מ'שה ר "ת  מש"ה סוד  וזה הבל בחינת

מתפשט הרי אבא יסוד  דאיהו  משה נשמת כי

אלו הם שכנגדם לומר ויש  מקומות , בחמשה

בחינות חמש כנגד הם והם הדןרות , יחידי  החמשה

חיה  נשנה רוח נפש  שהם התורה שבנשמת 

ויחידה.

הכלים אל  האורות  בין הפכי ערך ד.

רבינוולהבין דברי  בהקדים הענין אמיתות

תוך  המוחין  כניסת בסדר האריז"ל

בשער  המבואר  ועמידה שמע בקריאת  הז"א

שמע דקריאת  ו' דרוש כ "דהכוונות דף ע"ד, כ "ב (דף 

דק "שע"ג ) ז ' דרוש ע"ד ), כ "ה התפשטות(דף וסדר  ,

המבואר  ומגן ומושיע עוזר מלך  בתיבות המוחין

וגו' עוזר  מלך בתיבות דעמידה ב' ל "גבדרוש (דף 

מסדר ע"א) היפך  הוא המוחין  כניסת  דסדר והוא ,

המוחין  התפשטות דסדר הכלים, תוך  התפשטותם



כמשה  בישראל עוד  נביא קם לט ולא

המוחין  נמשכים דתחילה לעילא, מתתא הוא

דנה"י המוחין שהם תחתונים ,(נפש )היותר

דחג"ת המוחין  נמשכים ובאחרונה (רוח)ואחריהם ,

דחב"ד  באופן (נח"י)המוחין מכולם, המעולים שהם

להתפשט  המקדימים הם - התחתונים שהמוחין 

להתפשט  מאחרים - והמעולים ראשונים,

תוך  המוחין  התפשטות סדר מאידך באחרונה.

מעילא  דחי ֹות  בדרך  - איפכא בתר  הוא ¦הכלים

בהכנס  המוחין , המשכת  סדר  דבתחילת  לתתא,

דנה"י דנפש )המוחין המוחין יתפשטו(שהם וכנ"ל,

עליונים, היותר  הכלים שהם דחב"ד הכלים תוך

דחג"ת  המוחין אחריהם בהמשך  המוחין ושוב (שהם

דחב"ד ,דרוח) המעולים הכלים תוך המה יתפשטו  ,

דחג"ת, הכלים תוך דנה"י המוחין נדחים ידיהם ועל

המוחין  שהם דחב"ד המוחין בהמשך ובאחרונה

הכלים  תוך  המה יתפשטו מעולים, היותר  דנח"י

תוך  דחג"ת  המוחין  נדחים ידיהם ועל דחב"ד ,

דנה"י, הכלים תוך דנה"י והמוחין דחג"ת, הכלים

נקרא  זה וסדר בשלום. מקומו על יבוא העם וכל

המוחין  מתפשטים דתחילה ור"ל, דחיֹות, ¦בשם

עת בכל כך ואחר העליונים, הכלים תוך  התחתונים

נדחים  עליונים, יותר נוספים מוחין  שנמשכים

עדי התחתונים, הכלים אל התחתונים המוחין

להם. הראויים הכלים אל הגיעם

הכלים,והרי  אל האורות  בין  הפכי ערך 

תחתונים, היותר המוחין דכשנמשכים

ובאחרונה  מעולים, היותר הכלים לצורכם ישמשו

לשמש  יתחילו אז  או  מעולים, היותר  המוחין  בבוא

הגה"ק  כתב הדבר  ובטעם הפחותים. הכלים גם

מסבירות פנים הנקרא לע"ח בביאורו  הסולם בעל

י') אות  ט' העליון ,(ענף האור  מטבע "כי

היותר  הכלים לו בוחר הפרצוף אל כשמתפשט

בביאת ולפיכך בהם, להתיישב שבפרצוף  מעולים

לו בוחר לפרצוף, דנה"י] המוחין  [שהם הנפש  אור 

כך  אחר  אלא המעולים, דג"ר בכלים מקומו 

היותר  דחג"ת ] המוחין [שהם הרוח אור  כשנמשך 

דג"ר , כלים לו מפנה הנפש אור  אז מהנפש , חשוב

ובעת האמצעים, לכלים יורד עצמו  והוא

דחב"ד] המוחין [שהם דנשמה אור לו  שנמשכים

ויורד  מקומו  לו מפנה הרוח אור  אז  מכולם, החשוב

שהוא  האמתי  למקומה יורדת  והנפש  לחג"ת ,

נה"י.

פ "ו וכן כ "ג שער בע"ח בקצרה מבואר (ח"א הוא

ע"א) ק"ח לגדל דף  מתחיל שבתחלה "דע,

מתחיל  כך ואחר הכלים], [מצד  העליונים החלקים

המוחין , בהכנסת  שהרי  התחתונים, החלקים לגדל

אך  מתחילה, נכנסים התחתונים המוחין ] [הנה

עצמו, דז "א הכלים מצד  [ר "ל, עצמו ז "א בגדלות 

וזה  מתחילה, נגדלים העליונים הכלים] הנה

ברור ".

ז"ל וביסוד הסולם בעל הגה"ק  טובא האריך  זה

בפתיחה  ומהם שלו, טהרה חיבורי  בכל

הסולם  לפירוש  פתיחה כ"ד , אות הקבלה לחכמת

ולהלן , ס"א אות הזוהר  לספר הקדמה י ', אות

של  ספירות עשר - ח"ד  ספירות עשר  תלמוד

הספר  חלקי  בשאר טובא שם ועוד  העקודים,

בנימין  יד בספר  הוא וכן המעיין, יראה כאשר

סינקובסקי ק"ם)להגר"ב עמוד ריש  שם קל"ט, ,(עמוד

טובא. ועוד 

הנזכר  ביסוד ז"ל הרש "ש מרן מדברי ה .

ורבנא ויציבא  מרנא קבלת פי  על דנא מילתא

רבינו בדברי  וכמבואר  זי "ע, מוהרש "ש

לישנא  הני  בישוב מקומות  בכמה חכם התורת

שבהקדמת ז"ל, מרן בדברי  דאשכחן דסתראי 

התיקון  דסדר כתב ע"ד  ע"ב ה' דף  הנהר רחובות

הג"ר דמעשה  נתקנו שתחילה באופן היה בראשית 

בכל  היה וכן הו "ק , תקנו ואחריהם פרצוף  דכל

שגם  דאצילות  זו"ן עד המעלות מרום הפרצופים

נזדווגו ואז  דילהון, הג"ר תחילה נתקנו  המה

נצטוה  ע"ה והוא הראשון , אדם נשמת והולידו 

בירורי ולהעלות  לברר  ולשמרה לעבדה במצות



לנפשך  חכמה דעה מ 

טוב  הדעת  בעץ ונתחבר שחטא אלא דילהון, הו "ק 

מצות תרי"ג בהקדמת  ולאידך  כו '. להפיל גרם ורע

ע"א) י"א בראשית(דף  דמעשה התיקון  דסדר כתב

האחור  בחינת  נתקן שתחילה באופן (שהם היה

הו"ק ) הפנים בחינת  בחינת  ואחריה פרצוף, דכל

הג"ר) בחינת  בכל (שהם היה הזה וכסדר  פרצוף, דכל

נתקן  המה שגם דאצילות  זו"ן עד  האצילות פרצופי 

ואז  שלהם, הו"ק שהוא דילהון האחור תחילה

אדם  נשמת  והולידו  באחור  דאחור בזווג נזדווגו 

ולשמרה  לעבדה במצות נצטוה ע"ה והוא הראשון ,

דילהון , הג"ר  שהם הפנים בירורי ולהעלות  לברר 

כו'. שחטא אלא

כתב ובישוב  כסתראי דמחזי לישנא תרין אילין 

מקומות בכמה חכם התורת  רבינו

ומעתה, ד "ה ע"א ל "ב ונלע"ד, ד "ה ע"א ט"ו בדף (ומהם

ודא ועוד ) דא דלעולם כלל, קשיא לא דמעיקרא ,

בזמן  המוקדם דכל הוא דכללא אלא היא, אחת 

ו"ק  הנקרא אליו  המאוחר  בערך ג"ר  כבחינת חשיב

מתתא  הוא המוחין  כניסת  וסדר  והואיל בערכו ,

קודם  לבוא מקדימים ורוח דנפש דהמוחין  לעילא,

יוצדק  פעמים להכי  אמטו  דנח"י, המוחין ביאת

בשם  ראשונה הנתקנים ורוח דנפש המוחין לכנות 

באחרונה  הנתקנים דנח"י  המוחין  ולעומתם נח"י ,

אלא  הנזכר , ההפכי ערך  כעין זה והרי נ"ר. בשם

הכלים  אל האורות בין לחלק  נחית לא ז "ל שהוא

וכל  הך . והיינו  המאוחר , אל בזמן  המוקדם בין  אלא

ועד  יודע חכם תורת ספר לשונו על רג'ל ל'ו  אשר 

טובא  בדוכתי  דרכו  צדיק אחז הקדוש  הוא כי

הצעת פי  על בקודש חמורות  סוגיות  כמה ליישב

והו"ק  ו "ק  נקראים דהג"ר  הנזכרת  ההקדמה

שלימה  באיפה להשד "ה ועיין ג"ר , נקראים

ג' אות  פ"א ולאה יעקב שער חיים (דףלאוצרות

ע"ג ) מרן מ"ה בדברי  הנזכרת בסתירה שנרגש ,

והוא  הנזכרת, ההקדמה פי על ליישבם והעלה ז"ל,

שם  עיין  ו', פרק ח' שער  בע"ח מקורה הראה ז"ל

ע"ב) ל "ט דף  .(ח"א

המוחין  התפשטות  סדר על התורה  גילוי סדר ו.

דנרנח"י 

הפכ ולעניננו דערך  סדר למדנו בין יש  י 

התפשטותם  לסדר המוחין המשכת

המוחין  כי שנמצא הגם מיהת  הא הכלים, תוך

בעת באחרונה, אלא נמשכים אינם מעולים היותר 

לעולם  זה כל עם תחתונים, היותר  הכלים תיקון

ודאי דהא למטה, ותחתונים למעלה עליונים יעמדו 

הכלים  תוך יתפשטו העליונים המוחין דעצמות 

דחב"ד  המוחין בבוא שהרי  דייקא, העליונים

שהם  דחב"ד  הכלים תוך  דחב"ד  המוחין יתפשטו 

התחתונים  הכלים תוך ולא העליונים, הכלים

שיתפשטו הם דנה"י  התחתונים המוחין ורק דנה"י,

מקום  שמכל אלא דנה"י, התחתונים הכלים תוך

דנה"י המוחין  התפשטות בזמן  הזאת  שבעת  כיון 

דחב"ד , המוחין ובאו  נמשכו כבר דנה"י הכלים תוך

למעלה  נמשכת דחב"ד המוחין שעצמות  הגם לכן 

עד  למטה מתפשטת  הארתם דחב"ד, הכלים תוך

מקום, בכל הוא וכן תחתונים, היותר  הכלים

אותם  הם הכלים תוך הנמשכים המוחין דעצמות 

הכלים  תוך  דחב"ד  המוחין הכלים, למדת  הראויים

תוך  ודנה"י  דחג"ת , הכלים תוך  ודחג"ת דחב"ד ,

העליונים  המוחין שהארת  אלא דנה"י , הכלים

דרך  ועל התחתונים, הכלים תוך למטה מתפשטת

בשוה, מסתיימים הפרצופים כל דרגלי  הנודע

ודו "ק .

שעל ועל הדורות יחידי  חמשה לענין יובן  זה דרך 

כלולה  התורה דהנה התורה, גילוי נמשך  ידם

החמש  אלו  המשכת וסדר  נרנח"י , בחינות מחמש

המוחין , המשכת  כסדר לעילא מתתא הוא בחינות 

הכלים  תוך  בחינות החמש  התפשטות סדר  ולאידך 

תוך  המוחין  התפשטות כסדר  לתתא מעילא הוא

התורה  נתינת  בעת בראשונה ולפיכך  הכלים,

חלק  אלא נמשך לא ה', עבד משה ידי  על לישראל

מובחר  - מהימנא רעיא ומשה לבד , הנפש 

דאינון  נעלה היותר הכלי דוגמת  שהוא הברואים



כמשה  בישראל עוד  נביא קם מא ולא

הכלי כבחינת לשמש שנבחר  הוא - דחב"ד  כלים

- המוחין  כניסת כסדר  והיינו  הנזכר , האור  לגלות

היותר  הכלים תוך  יתפשטו דנפש המוחין שבבוא

דחב"ד . הכלים שהם מעולים

רשב"י,ואחריו  התנ"א ידי  על הרוח חלק  נתגלה

הכלים  תוך  הוא גם נתפשט הרוח וזה

שהוא  רבינו  שמשה באופן דחב"ד , העליונים

כבחינת ששימש  הוא הוא דחב"ד הכלים דוגמת 

שעי"כ  אלא שבתורה, הרוח חלק  לגילוי כלי

דחג"ת הכלים תוך  התורה של הנפש חלק נתפשט

תקיש  זה דרך  ועל רשב"י , התנ"א דוגמת שהמה

השא  הנשמהלכל חלקי  נתפשטו  ידם שעל (רבינו ר 

הקדוש ) הקדוש )והחיההאר"י טוב שם הבעל ,(מרן

זי"ע)והיחידה הקדוש  .(רבינו

הוא באופן התורה והתגלות המשכת שסדר

רוח  והדר  נפש  תחילה לעילא, מתתא

המוחין  עצמות מתפשטים ולעולם כו', נשמה והדר

העליונים  הכלים תוך  מחדש שנמשך החלק דזה

והוא  שהיה הוא ה' עבד  משה בחינת - דחב"ד 

מפי התורה מקבל בחינת לבדו  הוא כי שיהיה,

אשר  כמשה בישראל עוד נביא קם ולא העליון,

ידו שעל הצינור והוא פנים, אל פנים הוי "ה ידעו 

שכבר  התחתונים התורה דחלקי  המוחין נדחים

נשמות שהם התחתונים הכלים תוך  הנה עד נתגלו

תוך  מתפשטת ועמהם שאחריו , דהדורות  הצדיקים

החדש  החלק דזה המוחין  הארת  התחתונים הכלים

עתה. שנתגלה שבתורה

הוא ונמצא  הוא מהימנא רעיא משה דלעולם

דהתורה  המוחין עצמות  המשיג

למעלה  בעילוי ומתעלה העולה והוא החדשה,

המוחין  עצמות  אין שלעולם לפי  קץ, אין  עד  מעילוי 

העליונים  הכלים תוך  אלא נמשכים החדשים

הוי "ה  דבר היה שאליו רבינו במשה שהם דחב"ד 

והוא  רעהו , אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים

החדשה  התורה הארת נמשך ידו שעל הצינור

בתראי. לדרא עד  התחתונות  למדרגות 

דאע"פ ועל הדורות, יחידי  שאר  בכל הוא זה דרך 

הדורות יחידי ידי על שנתגלו התורה שחלקי

ידי על שנתגלו  החלקים מאותם מעולים האחרונים

עדיפי בתראי היות מפני  הטעם אין הראשונים,

חז"ל אמרו כבר  שהלא ע"ב)מקמאי , קי"ב אם (שבת 

ע"ה  המלך  ושלמה וכו', מלאכים כבני הראשונים

בחכמתו ז')אמר  היה (קהלת  מה תאמר  'אל

לא  כי מאלה, טובים היו הראשונים שהימים

ופירש"י זה', על שאלת  ד"ה מחכמה ע"ב כ "ה (ר"ה

תאמר) טובים אל  היו [הראשונים] שהדורות  'לפי 

הימים  היו לפיכך האחרונים, מן  וצדיקים

שיהו אפשר שאי  מאלה, טובים הראשונים

ידי על מקום שמכל אלא כראשונים'. אחרונים

גילוי מלעילא נמשך  האחרונים הדורות  עבודת 

ואולם  מעולם, נמשך לא כמוהו  אשר  ונעלה מחודש

בעילוי המתעלים לראשונים נמשך הגילוי  עצמות

יורדת מחדש  הגילוי הארת  ורק מעילוי , למעלה

למטה. ומתפשטת

בדורות  מתעלים הראשונים הדורות ז.

האחרונים

חכם וזהו התורת רבינו  בדברי  המבואר  דרך על

ע"א) ע"ו יובן (דף  זה ועם בתו"ד, לשונו וזה

הפסוקים בשער ז"ל הרב שכתב (פרשתמה

ע"ב) - ע"א ג' דף ג' דרוש תנא בראשית  מאמר  על

אלפים  שני עלמא הוי  שנה אלפי שיתא אליהו דבי

בחינת תיקנו הראשונות  אלפים בשני כי  תוהו ,

יצירה, בחינת תיקנו שניים אלפים ובשני העשיה,

בריאה. בחינת מתקנים שלישיים אלפים ובשני 

אלפים  בב' נתקנו  והגבורה שהחסד הכוונה,

עשיה  בחינת אלא לתקנם זכו  לא אבל ראשונים,

תיקנו שניים אלפים בב' כך ואחר  שבהם.

וגם  שלהם, ויצירה עשיה בחינת והנצח התפארת

שלישיים  אלפים בב' וכן  וגבורה. חסד  של היצירה

וכן  שלהם, בריאה בבחינת אף  והיסוד  ההוד  נתקנו 

בריאה  בחינת אף נצח ת"ת  גבורה החסד נתקנים

לא  הראשונות , אלפים שבב' הדורות כן אם שלהם.



לנפשך  חכמה דעה מב 

כי המאציל אל הקרובות  המדריגות  להדבק  יכלו 

שייך  שלא אע"פ  שבמאציל העשיה בחינת  אל אם

עוד . שם יעויין שם". עשיה

אלפים שמעינן שבשני דהדורות מינה

בשני שאת  ביתר  נתעלו  הראשונים

ביתר  עוד ומתעלים חוזרים ושוב השניים, אלפים

ונמצא  האחרונים. אלו אלפים בשני שאת

צריכים  והתחתונים לתחתונים צריכים שהעליונים

שעל  יען לתחתונים צריכים דהעליונים לעליונים,

היותר  הבירורים מתבררים דייקא מעשיהם ידי 

ביתר  הנעלה גילוי  נמשך ידם על אשר  שפלים

צריכים  המה גם והתחתונים לו, שקדם ממה שאת

על  הנה לעליונים, השפע שנמשך דאחר לעליונים,

אל  השפע הארת  נמשך  דייקא ובאמצעותם ידם

צינור  כבחינת  המשמשים דהם התחתונים,

למטה. התורה להתפשטות

כי  למטה  מלמעלה  נמשך הוא התיקון 'אור ח .

תמיד' ומתתקן הולך הפנימיות 

שבווכעין הלשם הגה"ק בדברי יפה מבואר זה

ה' ענף א' שער  הביאורים בספר ואחלמה

ז' ע"ב)אות כ "א דבר (דף על טובא שהאריך  ,

בדורות העליונה בחכמה ולדרוש לתור  ההיתר

"כי כתב ובתו"ד הראשונים, הדורות מן טפי  האלו 

היא  הנה הקדושה שהתורה הוא נודע הנה

בכל  תמיד  ומתגדלת עת  בכל ומתגלה מתפשטת

חילוק  יש  הנה זה כל עם אמנם שבה, הפרד "ס חלקי

שבה, הנסתר  לחלק שבה הנגלה חלק  בין  גדול

תמיד  מתגדלת היא הנה שבשניהם הגם כי  והיינו

התוספת עיקר נעשה הנה הנגלה בחלק  הנה וכו ',

הלבבות נתמעטו  כי  שבה, בהכמות הוא וכו ' שבה

לפירושים  תמיד  ונצרכים אחרון , היותר  דור בכל

דברי את  ולבאר להבין  דברים והרחבת  וביאורים

הנה  באיכות , התוספת אבל הקודם, הדור  חכמי

אמנם  וכו ', אחרון היותר זמן  בכל התוספת  נתמעט

כי הוא, כן  לא הקדושה שבתורה הנסתר בחלק

שמתוסף  תוספת וכל וגילויה התפשטותה כל עיקר

הנה  כי והיינו וכו ', האיכות בבחינת  רק וכו ' בה

תמיד  שמוסיף מה ית"ש סוף אין  דאור מגילויי  הוא

שעבר , היום על נוסף  יום בכל באצילות  להתגלה

עת בכל למטה הנסתר  חכמת  התגלות נמשך  ומזה

וכו'. הקודם מבזמן הרבה יותר  אחרון וזמן 

מתמעטים "והגם  שהדורות  הוא שהאמת 

שהוא  הזה בדור אנחנו ובפרט והולכים,

ומה  שלפנינו , הקודם הדור כנגד גם אדם בפני  כקוף 

מילי בכל ממש העולם חורבן שהוא אלה בימינו גם

על  ממש הוא הנה אמנם ירחם, יתברך ה' דמיטב,

ובמורא  שכתוב וכמו  מצרים, בגאולת שהיה דרך

שהיו הגם וכו ' הים על וכן וכו ', שכינה גילוי זו גדול

זה  דרך  על הוא וכן  וכו ', המצות מן ערומים

האריז"ל  של מדורו  אשר  הללו  האחרונים בדורות 

שליטת שהוא הרביעי במאה שהיה והלאה

בפנימיות להתנוצץ התחיל ומאז החסד, דספירת

והוא  וכו ', המשיח דימות  התיקון אור העולמות 

בפנימיות רק  הוא אמנם יום, בכל והולך מתקרב

מלמעלה  נמשך הוא הנה התיקון  אור  כי  העולמות ,

שהחיצוניות הגם ולכן וכו ', לחיצוני ומפנימי למטה

משל  קללתו  מרובה יום ובכל מאד, גרוע עתה הוא

תמיד , ומתתקן הולך  הוא הפנימיות  אבל חבירו ,

דברינו עיין לחיצוני , מפנימי התיקון ונמשך

ט"ז  ענף  ד' דרוש  ח"ב הדע"ה בספר  בזה בארוכה

שם. מקומות  ובכמה

חבירו"והנה על נוסף ויום יום בכל מתפשט

שם  ומתגלה באצילות, סוף  דאין האור

בפנימיות רק  עתה הוא אמנם חדשים, בגילויים

כן  גם זה בערך  למטה מתגלה וכן כנזכר, האצילות 

תורה חידושי  התורה בסתריבפנימיות  תמיד

לחקור  אסור שהיה מה כי  נמצא זה ידי  ועל צפוניה,

וזה  הבא, ביום מותר הוא שעבר בהיום ולדרוש

דברים  שכמה אמיתי , ומעיין מעמיק  כל מרגיש

יראת אותו  מכריח היה שעבר זמן באיזה אשר 

דרך  ועל שם, מלהתבונן  לעמוד  הענין רוממות



כמשה  בישראל עוד  נביא קם מג ולא

ירא  כי  פניו  משה 'ויסתר  ע"ה רבינו  במשה שנאמר 

הענין  אותו משיג הבא זמן באיזה הנה כו ', מהביט'

בסיבת למטה בזה ההשגה שערי  נפתח כי בקל,

עכ "ל. וכנזכר ", למעלה הגדול אורו  גילוי

בהלו קדם כירחי יתנני 'מי - הנפש מעלת ט.

ראשי' עלי נרו

הנפש הרי חלק  גילוי המשיך  ע"ה רבינו משה כי

רשב"י והתנ"א היחידה, כלי תוך  שבתורה

היחידה  כלי  תוך  שבתורה הרוח חלק  גילוי  המשיך

ורבינו החיה, כלי תוך הנפש  נתפשט כך  ידי ועל

שבתורה  הנשמה חלק גילוי המשיך הקדוש  האר"י

כלי תוך הרוח נתפשט כך ידי  ועל היחידה, כלי  תוך

טוב  שם הבעל ומרן הנשמה, כלי תוך  והרוח החיה

כלי תוך שבתורה החיה חלק  גילוי  המשיך  הקדוש 

כלי תוך  הנשמה נתפשטה כך ידי  ועל היחידה,

כלי תוך והנפש  הנשמה, כלי תוך והרוח החיה,

היחידה  חלק גילוי  המשיך  הקדוש  ורבינו  הרוח,

נתפשטה  כך  ידי  ועל היחידה, כלי  תוך  שבתורה

הנשמה, כלי תוך והנשמה החיה, כלי  תוך החיה

אלו וכל הנפש. כלי  תוך ונפש הרוח, כלי  תוך והרוח

משה  נשמת עצמם הם הדורות יחידי החמשה

אלו בסוד  לבוא נשמתו שחזרה מהימנא רעיא

לעולם  מתפשטת  המוחין  עצמות  גם ואף היחידים,

והוא  מהימנא, רעיא דמשה היחידה כלי תוך

הארת התפשטות להמשך כצינור ומשמש העומד 

דשאר  התחתונים הכלים תוך העליונים המוחין

הדורות. יחידי 

שלא והנה הנפש בבחינת יתירה מעלה מצינו 

והיא  הבחינות, בשאר  כוותה מצינו 

חיים  אוצרות בספר  ז"ל מהרח"ו בדברי המבוארת 

ב' פרק העקודים ע"ג )שער ג ' משם (דף  הוא וכן ,

ג' פרק  ו ' שער לע"ח וביאורים ע"א בהגהות כ"ו (דף

א') בעולם אות דאיתמר  מאי על מוסבים ודבריו  ,

נפש  בבחינת  אלא הספירות יצאו שלא העקודים

לשונו, וזה ז "ל מהרח"ו עלה וכתב אנילבד, והנה

הוא  ודאי כי  זלה"ה ממורי  ששמעתי בודאי חושב

כל  באו האלו ספירות עשר כל יצאו  כאשר  כי

שבתחילה  אלא בהם, כלולים נרנח"י  של הבחינות 

וכמו לבד , נפש  בחינת  רק  בהם נתגלה לא

שתחילה  התחתון  אדם נשמת  בדרוש  שנתבאר

ואחד  אחד כל מתגלה כך ואחר  ביחד כולם באים

עכ "ל. וכו', רוח כך  ואחר  נפש עצמו, בפני

באים הרי  הנפש , בחינת  בהגלות העיבור בזמן כי

הנרנח"י, חלקי  חמשה כלהו בתוכה כלולים

הנפש  בחינת זולת  בה מאיר אינו שבאתגליא אלא

בלתי בהעלמה בה ישנם החלקים שאר  וכל לבד,

והגדלות היניקה בזמני  שהוא זמנם ובהגיע גילוי ,

עולם. לאור ויאיר  הגילוי אל ההעלם מן  יצאו אזי

בש"ס וזהו  דאיתא דרך ע"ב)על ל ' "למה (נדה

וכו ' שמקופל לפנקס אמו במעי  דומה הולד

העולם  מסוף  ומביט וצופה ראשו  על לו דלוק  ונר 

אלך  לאורו ראשי עלי נרו בהלו שנאמר  סופו  ועד 

יותר  בטובה שרוי שאדם ימים לך  ואין  וכו ', חשך 

כימי קדם כירחי  יתנני מי  שנאמר  הימים מאותן

ואין  ירחים בהם שיש  ימים ואיזהו - ישמרני אלוה

אותו ומלמדין  לידה, ירחי  אלו אומר הוי  שנים בהם

בא  העולם לאויר  שבא וכיון  וכו ', כולה התורה כל

שם. עיין  התורה", כל ומשכחו  פיו  על וסטרו  מלאך

בו כלולים העיבור  דבזמן המבואר דרך  על והיינו

בזה  להתגלות העתידים הנרנח"י חלקי  חמשה כל

אין  הכא דהשתא אלא הימים, אחרית  עד  זה אחר

צאתו ואחר  לבד, הנפש  בחינת זולת  מהם מאיר 

גם  דיניקה המוחין יצאו  היניקה בזמן העולם לאויר

דרך  ועל כראוי , בו  ויאירו הגילוי  אל ההעלם מן הם

השאר . בכל זה

לפני  להורות עתיד ותיק  שתלמיד מה  אפילו י.

בסיני  למשה  נאמר כבר רבו

מהימנא ובהאמור רעיא משה מעלת יובן

ומסרה  מסיני  תורה שקיבל

ההיא  בעת  נתגלה לא שבפועל דהגם לישראל,



לנפשך  חכמה דעה מד

כל  גם זה כל עם לבד , שבתורה הנפש בחינת זולת 

בדורות להתגלות  העתידים התורה חלקי שאר 

היו הדורות יחידי ישראל רועי  ידי  על הבאים

הגבורה, מפי  בסיני שקיבלה התורה בזאת  כלולים

והתורה  האבן לוחות את  לך  "ואתנה דכתיב והיינו

שכולם  מלמד - להורותם כתבתי  אשר  והמצוה

ברכות במסכת ז"ל וכאמרם מסיני", למשה נתנו

ע"א  עוד)(ה' אמרו  וכן ע"ב). י"ט "הראה (מגילה

ומה  סופרים ודקדוקי  תורה דקדוקי  למשה הקב"ה

בירושלמי איתא וכן  לחדש ". עתידין שהסופרים

ועוד ) ה"ד , פ"ב ואגדה (פאה תלמוד  משנה "מקרא

רבו לפני להורות  עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו

שיאמר  דבר יש טעם מה בסיני, למשה נאמר כבר 

לו ואומר חבירו משיבו הוא, חדש  זה ראה אדם

רבינו למשה זה נאמר  שכבר  לעולמים, היה כבר 

סיני". בהר ע "ה

היווכל העיבור , בחינת משה דלהיות  הוא זה

שבעת אלא התורה, חלקי  כל בו כלולים

זמנם  ובבוא להתגלות, זמנם הגיע לא עדיין ההיא

הנאמן  הרועה ידי  על הגילוי  אל ההעלם מן יצאו

נתלבשה  שבו הדור  באותו  לישראל להם שעמד 

משה. נשמת 

הקודםוכבר במאמר יאמינו הבאנו בך  (וגם

הקדוש לעולם) הזוהר  דףדברי  פנחס (רע"מ

ע"א) רעיא רמ"ג ואמרו, ואמוראין תנאין "קמו

מכל  ממולא ישראל, לכל שקיל הוא אנת  מהימנא,

אין  ביה דאתמר  ההוא שרייא, בך  ודאי טבין, מדות 

וחד  חד  כל על כתר  אנת אלקינו , כה' קדוש 

עלך , כתר דיהא נשא, בר  בלתך  אין  כי  מישראל,

משיח  ולא בלא חסיד , ולא מבין , ולא חכם, ולא ,

וכו', מלך ולא צדיק , ולא נביא, ולא תם, ולא גבור ,

קב"ה  ביה יתעטר דלא דילך, מאלין  פקודין  דלית 

מדה  בכל עלאה, בכתר  ותתא, עילא ושכינתיה

ומדה".

הכתר הרי  בחינת איהו מהימנא רעיא דמשה

הוא  דהוא יובן  ולהמבואר ישראל. דכללות 

נתחבש שבתוכו  היחידה כלי  אור (לבסוף )בחינת

תורה  שקיבל בעת  - שבראשונה אלא היחידה,

הנפש  בחינת  זולת הכתר בכלי  נתגלה לא - מסיני 

כל  בו  כלולים היו  ההיא בעת אף מיהת הא לבד,

היא  שכן לעיל וכאמור כלולים, התורה חלקי  שאר 

שבעת אלא הנפש, בבחינת  כלול שהכל המדה

היו כן  ועל להתגלות , זמנם הגיע לא עדיין ההיא

בזה  נתגלו הדורות ובהמשך גילוי , מבלי נעלמים

היחידה, בחינת  נתגלה שבאחרונה עד זה, אחר

דאיהו הכתר כלי שהוא הראוי  במקומה ונתלבשה

הבחי שאר כל נדחו ידו ועל להתלבש משה, נות

נתפשטה  היחידה הארת גם ואף הראוי , במקומם

הנה"י. דבחינת  התחתונים הכלים עד  למטה ידו  על

בהנ"ל מפאנו  הרמ "ע מדברי יא.

יונתוהן במאמר  מפאנו  הרמ"ע אדוננו  דברי  הן 

פ"ב)אלם הזוהר (סוף דברי  יסוד על שכתב

לא  כי - לבדו  משה "ונגש לשונו, וזה הנזכרים

משיג  בהיותו  הדברים פרטי לפניו לגלות לו  הוצרך

ספר  מתוך  רב בשלימות פה שבעל בתורה אותם

לר' נגלו  ומקצתם בם, כל יחסר לא כצורתו  התורה

דין חקור  מאמר יעויין  פרט, דרך חלקעקיבא (סוף 

בפירוש ח') אם ע"ה רבנו ממשה כלום נכחד  ולא ,

להתפרש  זמנן הגיע שלא דברים כגון ברמז  ואם

ושרש  לטבעם אלא השגתו , לחולשת  לא משה בידי 

עתם. בא עד העלם טעונים שהיו מציאותם

בסיני, לו  שנאמר  במה ונכלל נרמז  הכל ואעפ "כ

של  תורתו במרום לו שהראו שעה שבאותה אמת 

ידע  הוה לא מעלה של בישיבה וחבריו עקיבא רבי

קאמרי  ע"ב)מאי כ"ט הם (מנחות  כי  תתמה ואל ,

היו שם ודבריהם לעולם באו לא עדיין פרק  באותו 

אין  עד ק"ו משם לדון ויש  מאד , נעלם בפשיטות 

_________________________

גרסאות.ב. בחילופי הסולם בעל הביא וכן בפנים, וכדלהלן פ"ב), סוף  אלם יונת  (מאמר מפאנו הרמ "ע  גירסת היא כן



כמשה  בישראל עוד  נביא קם מהולא

שנברא. קודם במרום וישיבתו  עצמו  למשה שיעור 

מהימנא ע"א)וברעיא רמ"ג  דף תנאין (פנחס קמו 

שקול  הוא אנת מהימנא רעיא ואמרו  ואמוראין

מישראל  וחד חד  לכל כתר  אנת וכו' ישראל לכל

חכם  ולא משיח לא עלך כתר דיהא נש בר ולית 

ולא  נביא ולא תם ולא גבור ולא חסיד  ולא מבין ולא

ודי נביא בכלל חוזה כי ידוע והדבר  מלך , ולא צדיק

עכ "ל. בזה",

קשיטהוכן מאה במאמר עוד  נ"ב)כתב כי(סימן

זה  מהימן 'ויחכם שלמה גבי  שאמרו "מה

נגלו שלא 'דברים חכמים שאמרו מה וכן  משה'

כפי באמת פרושם אין עקיבא' לרבי נגלו  למשה

יפה  ופירשנום בגו  דברים אלא הדעת, על העולה

בכל  שאין  האמיתי, המציאות  כפי  אחר  במקום יפה

לקרסוליו שיגיע מי  ופרנסיו דור דור ישראל חכמי

הנאמרים  הללו הסיפורים ואין  עמרם, בן  של

נשפוט  בצדק  אלא הבאי , ולא גוזמא לא באמת 

שלמה  חכמת  על אדוננו  משה גדולת ממש מהם

עקיבא". לרבי תורה רזי גלוי ועל

שםוכן דבריו בהמשך ופיר'ש  ע"ג )שנה "כי(סימן

דבר  בשום ממשה גדול עקיבא רבי מהיות לא

שלא  'דברים אמרו השערה כחוט אפילו  בעולם

עדיף  שלמה ולא עקיבא', לרבי נגלו  למשה נגלו 

אפילו המלך]עליו שלמה [על מאמרם נימא כמלא

ג ') דברים (שם של ואמיתן משה', זה מהימן  'ויחכם

עכ "ל. משם". דרשהו וכפשטן  כמשמען  הללו 

הכתר הרי  בבחינת התורה כל השיג משה כי 

ומצד  הכלי  מצד  וזהו  כנודע, השורש, שהוא

בעת בו נתגלה האור  ומצד בזמן, מוקדם היותו

שאר  כל כלולים שבה הנפש בחינת  ההיא

כל  ולהשיג לקבל זכה ההיא ובעת הבחינות ,

דכל  הגילוי  זמן  הגיע לא שעדיין  אלא כולה, התורה

ובהמשך  הנפש , בחינת  זולת התורה חלקי  שאר 

עבודת ידי  על גילויים זמן בהגיע הדורות 

נמשך  ידו ועל במרום, למשה נתגלו  התחתונים,

האחרונים, הדורות  עד  למטה הגילוי ונתפשט

להמשיך  צינור  כבחינת  ומשמש  עומד הוא דלעולם

הבאים. הדורות  לכל התורה התפשטות

הנ"ל כסותרים  הנראים חז"ל מאמרי ישוב יב.

הנמצא ובהאמור מכל הדעת  להניח די  יש

בענין  חז "ל מאמרי  בכמה כתוב

רבי התנ"א השגת  ובענין  המלך , שלמה השגת

מה  עינם שראתה שמעון, רבי והתנ"א עקיבא,

מקומות בכמה איתא זה דרך  ועל משה, ראה שלא

מהשגת למעלה שהיא צדקנו משיח השגת בענין 

משה.

אלא דלהמבואר כפשוטם, הדברים שאין  יובן

אבל  בפועל, הגילוי  לענין  כוונתם

אלו לכל בקדושתו משה זכה כבר  בהעלמה

וזכה  פנים אל פנים הוי "ה ידעו  אשר  בעת ההשגות 

שגם  אלא עוד  ולא הגבורה, מפי  התורה לקבל

נתפשטו לא הנזכרים, ההשגות  גילוי  זמן  בהגיע

ניתנו דתחילה רבינו, משה ידי  על אלא למטה

באופן  למטה, הגילוי  נתפשט ידו ועל מתנה, למשה

החכמים  במעלת  שהפליגו הנ"ל המאמרים שכוונת 

דזכו היינו משה, בה זכה שלא מה להשיג שזכו

למשה  בפועל נתגלה שלא מה 'בגילוי' להשיג המה

לכל  משה זכה כבר בהעלמה אבל בזמנו , רבינו 

מן  לצאת זמנם בהגיע ואף  בזמנו , ההשגות  אלו 

אחר , ולא הוא משה בהם זכה הגילוי, אל ההעלם

והבן . המה, גם זכו ידו  ועל

הנאמר  בביאור ואחלמה שבו  הלשם  מדברי יג.

האדם מכל  ויחכם בשלמה 

שבווכבר הלשם מדברי הקודם במאמר הבאנו 

הדע"ה בספר ענףואחלמה ד ' דרוש (ח"ב

ד ') סימן המאמרים,כ "א אלו  בישוב שהאריך

וזה  עליה, לשנות  זו פרשה ראויה הדברים ולחומר

ע"ה  המלך שלמה שהיה שאמרו מה בקצרה, לשונו 

ואין  מאוד  יפלא זה גם ע"ה רבינו  ממשה יותר  חכם

מה  ידענו האיש משה זה הרי כי  סובלתו, הדעת



לנפשך  חכמה דעה מו 

ידו, על רק  לעולם הוא כולה התורה שכל לו  היה

בתיקונים שאיתא ע"א)וכמו  קל "א דף ס"ט (תיקון

וחכם  צדיק  בכל ודרא דרא בכל הוא ואתפשטותיה

שלמה  חכמת וכל שם, עיין כו', באורייתא דמתעסק 

ע"ה, רבינו משה ידי על כן גם היה שזכה מה כל

שנתפשט  ע"ה רבינו  משה נשמת  אור  ידי  על ר"ל,

הוא  ע"ה רבינו  משה נשמת  כי  בשלמה, והאיר

מעת אשר  והמדע החכמה לכל הצינור לעולם

אמרו ולכן  עד, עולמי עד ידו על התורה שניתן 

עולם ל ')בסדר  אבי(פרק  הוא ע"ה רבינו משה כי

רבה אליהו דבי ובתנא התבונה. ואבי (רישהחכמה

י"ז) ואב פרק  החכמים אב היה ע"ה רבינו  שמשה

שאמרו וכמו בסיני לו  ניתנו  והכל הנביאים,

ע"א)בברכות  ובמגילה(ה' ע"ב)וכו' וכו '(י"ט

כהנים התוכחה)ובתורת  בסוף וכו',(בחוקותי

תהלים י"ב)ובמדרש ובירושלמי(מזמור (פאה וכו',

ה"ד ) אמרו פ"ב ולכן  ע"א)וכו ', צ"ט כי(סנהדרין וכו '

שהסופרין  מה וכל סופרים ודקדוקי  תורה דקדוקי  כל

ניתנו שכולם לעולמים היה כבר לחדש  עתידין

לו יש  וחידוש  חידוש כל אלא כנזכר, בסיני למשה

זמן  לכל שאמרו  וכמו שיתגלה אימתי וזמנו  עתו

כל  מתייחד וכן  שם. במדרש  ועיין חפץ. לכל ועת

וכו', יתגלה ידו שעל פרטי  לחכם וחידוש חידוש 

רבה ו')ובשמות  סי' כ"ח כל (פ' את  אלהים וידבר

שהנביאים  מה יצחק ר ' אמר לאמר , האלה הדברים

סיני מהר קבלו  ודור דור  בכל להתנבאות  עתידים

לא  הזמן  אותו  שעד בזמנו אחד לכל שניתן אלא

הנביאים  ולא שם ואמרו להתנבאות , רשות  לו  ניתן

כל  ודור  דור  בכל העומדים החכמים אף אלא בלבד

כל  והיה שם, עיין  מסיני, שלו  את  קיבל ואחד אחד

ע"כ . וכו', ע"ה רבינו משה ידי  על זה

שםובהמשך ו')דבריו סימן מה (ריש "בענין

האדם  מכל ויחכם בשלמה שנאמר 

הם  הדברים ופשטות משה, זה והימן ואמרו  וכו '

שלמה  שהתחכם לומר אפשר איך  כי מאד , תמוהים

פנים  ה' ידעו  אשר  מאחר ע"ה רבינו  ממשה יותר 

ימי כל והשתמש  פנים ולא אל וכו'. הגנוז  באור ו 

אעביר  אני לו ואמר  לו  הבטיח השי"ת  הרי  כי  עוד 

דבר  שום נשאר היה לא והרי פניך , על טובי כל

נא  הראני  ואמר ביקש כאשר וכן  לו. חסר שיהא

יראני לא כי  ית"ש ממנו התשובה היתה כבודך את 

הגבול  אותו  עד  כי  מזה מבואר  הרי וחי , האדם

הזה  בעולם אנושי  גדר לחק  ולקבל להשיג שאפשר 

לומר  אפשר ואיך דבר, שום ממנו  האציל לא

וכו ' אמרו  ובפירוש ממנו. יותר  שלמה שהתחכם

תורה  טעמי מגלה אני לך למשה הקב"ה שאמר 

אם  גם כי  הוא והעיקר וכו'. חוקה לאחרים אבל

עכ "ז  ע"ה, רבינו משה כידיעת ידיעתו  שהיה נאמר

הרבה  במדרגה למטה היה שהשיג מה כל הנה

בזוה"ק ואמרו ע"א)וכו', רכ"ג לבי(פנחס גבה לא ה'

ממני, ובנפלאות  בגדולות  הלכתי  ולא עיני רמו ולא

בחכמה  אשאל דמשה, איהי בינה הא אמר שלמה

אמרתי כתיב מה מדרגיה, לעיל דאיהי עלאה

נתן  וה' כתיב והא ממני , רחוקה והיא אחכמה

מתתא  לסלקא ובעא זעירא, חכמה לשלמה, חכמה

בר  לית לבינה דאפי' בגין מניה, ואתרחקית לעילא

לעילא  כש "כ ממשה בר לסלקא דיכיל בעלמא נש

השגת היה והרי וכו ', עלאה חכמה דאיהו  מניה

למטה  דרגין  בכמה שהשיג חכמתו  בכל שלמה

כל  לבד הוא זה וכל ע"ה, רבינו משה מהשגת

ודקדוקי תורה דקדוקי כל שהוא הנעלמה התורה

בכל  ולהתברר  להתחדש  עתיד שהיה מה סופרים

לזולתו ולא לבד  למשה ניתנו  זה כל וכו ' ודור דור

לכל  הצינור  שהוא משום למשה ניתנו כי כלל,

כשמגיע  חידוש  כל מתגלה ידו ועל והמדע, חכמה

משה  רק לזה זכה שלא הוא פשוט זה כל וכו' עתו

משה  בו  משתמש שהיה הגנוז אור ענין  וכן לבד,

בראשית בפ ' כמ"ש ימיו  כל ע"ה ע"ב)רבינו  (ל "א

ע"ה  רבינו משה לידיעת  ערך אין והרי וכנ"ל.

ע"ה  רבינו משה ידיעת  והיה שלמה, לידיעת

באיכות  הן שלמה ידיעת על ונעלה (שהיה מרומם

כנזכר) גבוה יותר חקר ".ממדרגה לאין  בכמות והן

עכ "ל.



כמשה  בישראל עוד  נביא קם מז ולא

בקודש ,ועיין לדרכו בזה ליישב שכתב מה שם לו 

הסמוכה  בהערה בקצרה דבריו  .ג הובאו 

פשיטא  דמיפשט שמעינן, דבריו מכלל מיהת הא

נדרשים  אינם הנזכרים, המאמרים אלו  שכל ליה,

על  לומר  הדעת  על יעלה לא  ודאי דזאת כפשוטם,

ר  ממשה יותר להשיג שזכה הנבראים מן  בינומי 

היה  והוא לחכמים ואב לנביאים אב היה שהוא

להוכיח  הארכנו וכאשר האדם, מין מכל הנבחר

מדברי הדברים אלה חומר כל הקודם במאמרנו

ותרו"ץ. שם עיין  ובתראי, קמאי  תקיפי 

יקר  כל מאחז"ל  בישוב הלשם מדברי עוד יד.

עקיבא  רבי זה  עינו  ראתה 

שםוכן ה')כתב ברבי(סימן שמצינו מה ליישב

ע"ג )עקיבא פ"ו ראה (דף  שלא מה עינו שראה

בפסיקתא  הנה אמנם לשונו , וזה משה, של עינו

חוקת  פרשת במדרש  וכן פרה ו')פרשת סי' י"ט (פ'

נגלו ע"ה רבינו  למשה נגלו  שלא דברים שם אמרו

זה  עינו  ראתה יקר  וכל שנאמר וחביריו עקיבא לר'

נפלאו הם הללו הדברים והנה וכו ', עקיבא רבי

עקיבא  שר' לומר  הדעת על היעלה כי  מאד,

יותר  יודעים היו  שבדורו  התנאים כל שהם וחביריו 

שאי דבר הוא כי הוא ופשוט ע"ה, רבינו  ממשה

לאומרו. ואסור אפשר 

מאמרי"ועיין בשער ז "ל מהרח"ו בדברי בזה

ע"ב  ט"ו  דף  שם ועוד שבת מסכת רז"ל

פי על בזה שם שהאריך  מ"א פרק הגלגולים ובספר 

דרך  על הוא בפשוטו הענין אך  ע"ש. בקודש, דרכו

ובכמה  ב' פרק  הכלים בשבירת  האריז "ל שאמר 

סיבת הוא וכיסויו האור התעלמות כי  מקומות

יש  זה ידי  על מלובש  האור  שבא ידי  על כי תיקונו ,

שהם  התיקונים ענין כל הוא וכן  להשיגו , אפשרות 

הי "ג  וכן דיקנא תתיקוני והי"ג גלגלתא תיקוני הז'

ונתלבש  ונתצמצם האור  שנתמעט ידי  על כי  נימין,

בסיבת ולכן לתחתונים. להתגלה נתקן זה ידי על

אשר  נשמות  שכמה לפעמים נמצא הנה זה

יותר  הוא והשגתם למעלה יותר הוא שורשם

להם  בא אינו שמשיגים מה כל הנה גדולה,

למטה  אשר  הנשמות  השגת כמו  כך כל בהתגלות 

יותר  הוא למטה שיורד מה שכל משום כי מהם,

בהרחבת הענין אותו  להם מתגלה הנה מלובש ,

ביותר  שמשיגים מה כל להם ונגלה יותר, דברים

כי מהם, עליונים היותר  הנשמות  מהשגת גילוי 

למעלה  יותר הדברים אותן  משיגים שהם משום

ונמצא  בדיבור . תפיסה להם ואין  נעלמים הם הנה

הוה  עליון  יותר היא שהנשמה מה שכל הגם כי

רק  הוא שמשגת מה כל עכ"ז  גדולה, יותר  השגתה

האדם  היות זמן  כל רק הוא אמנם ההעלם, בבחינת

עם  השתוות  ההשגה לאותה אין  כי הזה, בעולם

_________________________

אברהם,ג . זה האזרחי מאיתן הראשון, אדם זה האדם כו' האדם מכל ויחכם פסוק  על שאמרו מה אמנם בקצרה, לשונו וזה

הדעת  עץ סוד בכל להתחכם ע "ה שלמה נכנס כי הוא הכוונה הנה וכו', המדבר דור זה ודרדע  יוסף, זה וכלכל משה, זה והימן

בהם  וירד נכנס  וכן וכו', הראשון מאדם יותר עוד עניינם ובכל ושימושיהם וכחותיהם במציאותם החיצונים ידיעות עמקי ובכל

את  שלמה הכניס כי וכו', ע"ה אבינו מאברהם יותר עוד הזה הנורא בהנסיון עצמו את  והכניס  שליטתם ובמקום במקומם עצמם

שגה  אבל הגדולה, חכמתו על סמך  כי וכו', הרבה בזה והעמיק  ושנים, ימים בזה ועסק  מכולם, יותר הזה הנורא בהנסיון עצמו

כולם  הם הנה לשלום, מזה שיצאו כולם הקדושים כל שאר משא"כ וכו', שנשא נשים להאלף כן גם הביאו זה כי הרבה בזה

חכמתו  לו עמדה כי ח "ו, נדחה לא וכו' בזה ששגה הגם הנה ע"ה המלך  שלמה גם אמנם וכו', באונס או ברשות או בזה נכנסו

כולה  הקליפה את  ולהכניע מפיהם בלעם להוציא עסקו היה כי הוא ואדרבא מה', לבו סר ולא תמיד באמונתו ומתקיים עומד וכו'

הנורא  בהנסיון ונכנס  התחכם כי הוא הכוונה כו' האדם מכל ויחכם שכתוב מה כי עכ"פ  לנו נתבאר והרי וכו'. הקדושה תחת 

הצדיק ומיוסף  ע "ה רבינו ממשה וכן ע"ה אבינו ומאברהם הראשון מאדם יותר וכו', שם שחושב הקדושים אלו מכל יותר הזה

עכ"ל. וכו', בזה ונתנסו נכנסו כולם הם אשר המדבר ומדור



לנפשך  חכמה דעה מח

מה  כל ולכן  בגוף , בהיותו  אותה לתפוס הגוף 

בבחינת רק הוא הזה בהעולם בהיותו  אז שמשיג

הנש  אבל מהעליונה ההעלם, למטה היא אשר  מה

למטה, במדרגתן  הענינים באותן  השגתה והוה

בעולם  בהיותה גם יותר  בגילוי אותן  משגת  הנה

גם  הגוף עם השתוות  ההשגה לאותה ישנו  כי  הזה,

בהתגלות. אותן ותופס אותה, לתפוס  כן 

נגלו"ובזה שלא דברים שאמרו מה הוא הצד 

עקיבא  לר ' נגלו ע"ה רבינו  למשה

הדברים  אותן  השיגו  שהם בזה והשמיענו  וחביריו ,

רק  שהוא אלא ע"ה, רבינו משה השיג אשר כן גם

יותר , מגולים הם שם אשר למטה אשר במציאותן 

משא"כ  בהתגלות , הענינים אותן  תופסים היו  ולכן

אותן  על הסתכל הוא אשר ע"ה רבינו משה

להם  אין  שם אשר למעלה יותר  עצמן  הדברים

להם  ואין  כלל וגוף  ולבוש  כלי שום עם השתוות 

בהעלם. רק בהם השגתו  היה ולכן בדיבור, תפיסה

היה  ע"ה רבינו משה השגת כי  הוא עכ"פ  אך

שכתב  וכמו  אחריו, הבאים הדורות מכל גדולה

אמרתי בפסוק  ע"א רכ"ג פינחס מהימנא ברעיא

ר "פ  תצא ובפרשת וכו ', ממני  רחוקה והיא אחכמה

הבאים  החכמים לכל הוא ע"ה רבינו דמשה ע"א

שכל  וכוכבים בלבנה המאיר  השמש  כאור אחריו 

אור  בבחינת  הוא ואורו ממנו , רק  הוא אורם

נגדו ואורם אחריו , הבאים הדורות  כל נגד השמש 

מה  אך  וכוכבים, הלבנה אור בבחינת רק הוא

נגלו ע"ה רבינו  למשה נגלו  שלא דברים שאמרו 

שהם  משום רק הוא הנה וחביריו  עקיבא לרבי

שם  אשר הרבה למטה יותר הדברים אותן  השיגו 

הנשמה  בהיות גם אותם לתפוס אפשרות יש 

בהתגלות הדברים להם בא ולכן הזה, בעולם

עכ "ל. וכנזכר ,

מסיק ועיין דבריו ובסוף  בארוכה, שבא שם לו

ז"ל  מאמרם גם כי  עכ"פ  לנו נתבאר  "והרי

נגלו ע"ה רבינו  למשה נגלו  שלא דברים שאמרו 

שנודע  למה כלל סותר אינו הוא וחביריו עקיבא לר'

שמשה  ישראל דכלל העיקריים באמונות  ומפורסם

ולא  ולנביאים לחכמים אב לעולם הוא ע"ה רבינו 

כמשה| עוד  בישראל קם

בהנ"ל מקאמארנא הגה"ק  מדברי טו.

זי "ע ואתה מקאמארנא הגה"ק  לאדמו "ר  תחזה

בראשית, פרשת הברכה היכל בחיבורו 

עיקרים  הי"ג רזי כל בארוכה לבאר  יתד  שתקע

בעיק  ושם הרמב"ם, השביעישיסד  ע"דר  ל "א (דף

עיקריולהלן) כל רזיא בסודי לבאר  ולפנים לפני  עייל

משה  נבואת  דמעלת  הזה הקדוש העיקר ויסודי

שם דבריו ובתוך  ע"ב)רבינו, ל"ב ליישב (דף  כתב

עקיבא  לרבי  לו  דנגלה הגלגולים בספר  דאיתא הך

קודם  אלא אינו  זה דכל למשה, נגלה שלא מה

לו כשניתנה כך אחר  "משה אבל התורה שקיבל

והשיג  דעתיק  וגבורות  חסדים לסוד  עלה התורה

ואבי הנביאים כל אבי היה והוא וכו ', מכולם יותר 

כי אחריו  ולבאים לפניו לקודמים וכו' החכמים כל

בארוכה  שם לו  ועיין  יונקים", נשמתו  משורש כולנו 

לעינים. קילורין  דבריו  כי 

על משה במעלת  האמצעי אדמו "ר מדברי טז.

משיח 

אדמו"ר וכדברים  הגה"ק  בדברי מבואר  האלה

חיים תורת  בספרו דףהאמצעי (בשלח

ע"ב) "וזהוקנ"ו בתו "ד  וכתב דנא, ברזא שהאריך 

דהיינו הוי"ה, עבד שהיה משה מדרגת ענין 

שלמעלה  ממש שבעצמות  הוי"ה שם לבחינת

אלקים  דשם בתיקון דמצות  הבירורים מבחינת

ממוצע  בחינת שהיה לפי  והוא כו', ב"ן  בחינת

העצמיים  שעשועים לבחינת ולהמשיך  להביא

ממש  בפועל במצות ב"ה סוף  אין  ועצמות  דמהות 

לכל  שכתוב כמו וכו ' וטעם הכוונה מן שלמעלה

שנקרא  עונג לכל וגבול קץ שיש קץ ראיתי  תכלה

מצותך  רחבה אבל כו ', נפשי  כלתה כמו תכלה

מטעם  כלל שבה לשעשועים וגבול קץ בלי  מאד



כמשה  בישראל עוד  נביא קם מט ולא

השעשועים  בעצמות הן  עצמן מצד  שהמצות  הנ"ל

מדרגת מבחינת למעלה משה שבחינת ונמצא כו',

אבא  פנימיות  בבחינת  שמשה ואע"פ דמשיח.

החכמה  אור בבחינת  זהו  עתיק, בפנימיות ומשיח

דתורה  חכמה שירדה במה אבל למעלה, גם דתורה

זהו 'נובלות ' שנקרא ממש בפועל המצות במעשה

וזהו כנ"ל, דמשיח עילאה חכמה מפנימיות  למעלה

בנו', שם מה שמו  'מה שאמרו  מה הוא דמשה

שם  שהוא עליון  היותר מ"ה בחינת  הוא שמו ' ד'מה

ומה  וכו', הבא בעולם שיתגלה הנ"ל העצמי  הוי"ה

שנקרא  דמשיח עילאה דחכמה מ"ה הוא בנו  שם

אדם  הוא ומשה בתראה, אדם שנקרא כנ"ל בן

כו ' האדם מכל עניו  משה שהיה וזהו  קדמאה.

ומחמת העצמי , האמיתי  ואין מ"ה בבחינת ©להיותו

אוהבי להנחיל שנאמר  הבא העולם יהיה דוקא זה

בו שנאמר  אע"פ ממשיח שלמעלה האמיתי 'יש '

המשפיל  דכל שרמזו וזהו  מאד. וגבה [במשיח]

הקב"ה  וכו ' האדם מכל ענו  שהיה כמשה עצמו 

יש בבחינת  הבא בעולם והמגביה מגביהו  האמיתי,

שפל  יהיה מאד וגבה בו  שנאמר  כמשיח עצמו 

מאתים  בכלל יש  כי הבא, בעולם משה לגבי  בערך 

רזין  כל מקור שהוא ומצוחצח צח אור דאפילו  מנה,

עילת לגבי  אוכם כו ' סתימאה דחכמה וסודות

עצם  שהוא הבא בעולם שיתגלה עצמו  העילות 

וד "ל". כנ"ל, כו ' הפשוט והתענוג הרצון 

תחתודבריו ועומק  רום בעומק מאוד  עמקו 

פשט  ברם, מעצמו, המעיין  יבין  כאשר 

ומשה  בא"ק , שורשה התורה השגת דכללות  דבריו

עולמות שהם דא"ק היחידה פנימיות הוא רבינו 

דבחינת סוף  אין עולמות  דאינון  השעשועים

מקבלתדהמלבוש  כנודע התורה שורש  ושם ,

בריש  ז "ל הרש"ש  מרן ומדברי ז"ל סרוג מהר"י

מצות  תרי "ג ט'הקדמת דף הנהר רחובות  (הקדמת

הנבואה ע"ד ) ושורש  התורה שורש  הוא ושם ,

המעשיות המצות  ושורש ושרשית עליונה היותר 

יכול  נביא אין זה ולטעם ודעת , מטעם למעלה

שמשם  - והמצות התורה שורש  כי  יען דבר , לחדש 

דא"ק , היחידה בפנימיות הוא - משה נבואת  היתה

וכיון  הנביאים, שאר  מהשגת  הרבה למעלה הגבה

לחדש  בכוחם אין לשם מגעת  נבואתם השגת  שאין

ההתפשטות נמשכת השורש , בחינת ולהיותו דבר .

למעלה, השורש נשאר ולעולם דייקא, ידו  על למטה

ואכ "מ. הרבה, להאריך עוד  ויש 

מאמר  בביאור אזולאי מהר"א מדברי יז.

ידענא  ואנא ידע  לא משה רשב"י

הרב ובהאמור האלקי  המקובל דברי יובנו 

אור  בספרו זי"ע אזולאי מהר"א

קמ"א  דף משפטים מהימנא לרעיא בביאורו  החמה

התנ"א  מאמר בביאור  דא) בתר פקודא ד"ה ע"א

ומשה  נהירין דאנפאי  ידענא 'ואנא שאמר רשב"י 

עם  מדבר היה שמעון  רבי לשונו , וזה ידע', לא

כנזכר  אליו מתגלה שהיתה ע"ה משה נשמת

רשב"י וזכה וכו ', מהימנא ברעיא תרומה בפרשת

שכמו הזאת, בחכמה דוגמתו  שהיה לפי בזה

ושורש  נביאים, של רבן  היה ע"ה רבינו  שמשה

כ"י, בתיקונים כנזכר לנבואה, צינור  כעין נשמתו 

היה  נשמתו  בשורש שמעון  רבי  היה דוגמתו כך 

היה  ידו ועל הקבלה, בחכמת החכמים לכל צינור

שמעון  רבי זכה זה ומצד חכמה, להם נשפע

ל  ויגלה אליו  ע"ה רבינו משה נשמת רזישתתגלה ו

והנבואה  התורה אבות הם שניהם כי תורה,

רבינו שמשה דרעא חכמי משם ושמעתי  והחכמה.

היה  ולזה ע"ה, יוחאי בן שמעון ברבי נתגלגל ע"ה

ידענא  'ואנא ואמר באדרא עצמו משביח רשב"י 

תימא  של דבר  כי ידע', לא ומשה נהירין  דאנפאי 

_________________________

מדברי ד . כמוכח ובפנימיותו, לא"ק  בשוה מלבישים המלביש דעולמות  יבנה חסד עולם במאמר בדברינו המבואר פי על יובן

באורך. שם יעויין כמלאכים, מהראשונים כמה
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יובן  דרעא חכמי  בשם ששמענו פי  על אמנם היא,

פירוש , וגו ', השתא' חמי  'דאנא אומרו גם וידוקדק

בידיעת השגתי שנתגלגלתי  זה בגלגול שעתה

הראשונים  בימים השגתי  שלא מה הפנים קירון

וגו ' קרן כי ידע לא ומשה נאמר שאז  ההוד  בקרני 

שהוא  באופן וגו' השתא חמי  ואנא שאמר  וזהו 

דברנו. אשר הדברים הן והן  עכ "ל. הוא,

רשב"יומה והתנ"א ע"ה רבינו  דמשה שאמר 

של  רבן היה ע"ה רבינו  שמשה "שכמו 

כך  לנבואה, צינור כעין נשמתו ושורש נביאים,

צינור  היה נשמתו בשורש שמעון  רבי  היה דוגמתו

נשפע  היה ידו  ועל הקבלה, בחכמת החכמים לכל

והנבואה  התורה אבות  הם שניהם כי חכמה, להם

משה  הנה כי  לעיל, דברינו  פי  על יתבאר והחכמה".

בחינת ורשב"י  דא"ק, הכתר בחינת  הוא רבינו 

ד "ק  שהרי  סתימאה, חכמה דאיהו  דא"ק החכמה

ונמצא  העולמות , דכללות הכתר בחינת הוא

דא"א  החכמה כבחינת שקולה דיליה דהחכמה

בחינות תרין  ואילין  סתימאה, חכמה דאיהי 

ראשים, איקרו תרוויהו סתימאה ומוחא גולגלתא

גולגלתא  רדל"א דאינון רישין  תלת  בסוד כנודע

דראש  ג' דרוש בשעה"כ  נמי  וכדאיתא ומוחא,

ע"ב)השנה צ"ב השנה (דף  ראש ימי  ב' היות בטעם

הכתר  שבחינת נודע הנה "כי  ראשים נקראים

לגולגלתא  וכוונתו  ראשים", נקראים בלבד  והחכמה

בביאורו השד"ה בדברי כמבואר  סתימאה ומוחא

קצ"ח)לשם עמוד השד "ה משה (פאת היה זה ולטעם ,

דהואיל  לחכמים, ראש ורשב"י לנביאים ראש 

סתימאה  חכמה ורשב"י הכתר  בחינת הוא ומשה

רישין . בחינת  אינון  תרוייהו 

דא"ק והנה הכתר בבחינת  ששורשה הנבואה

ששורשה  החכמה מבחינת  למעלה היא

בסוד  בנבואה כלולה החכמה ולכן  דא"ק, בחכמה

מנה  מאתים ולכן הבכלל הכתר , מן מקבלת והיא ,

נתגלגל  הכל שורש  והוא הכתר שהוא משה

הוא  משה והנה החכמה, שורש  שהוא ברשב"י 

ידו, על אלא מקבלים אינם שכולם לכולם, הצינור

לכל  הצינור הוא החכמה בחינת  שהוא ורשב"י

שסדר  אמרנו כבר  שהלא ולמטה, החכמה שמן 

לתתא  מעילא הוא הכלים תוך  המוחין התפשטות 

הדחיות ואחריובסוד ממשה, מקבלים כולם ונמצא ,

השורש  נשאר  ולעולם מרשב"י , כולם מקבלים

המתפשטת היא לבדה והארה למעלה, והעצמות 

למטה.

למשה נשואה  בבחי ' התורה תהיה לעתיד יח .

עוז ולא  וקיבל למרום משה שעלה שבעת לבד זו

בהעלמה, התורה חלקי  כל לו  ניתנו מבטחה

אין  - צדקנו משיח ביאת אחר גם - לעולם אלא

הוא  כי  דייקא, ידו על אלא למטה נמשכת ההשגה

והוא  ההשגה, עצמות  מלבשת לבדו ובו השורש ,

ההארת התפשטות להמשיך  כצינור  המשמש 

למטה. ההשגה

על והיינו בביאורו  הגר "א רבה"ק בדברי דאיתא

כ "א תיקון ריש  ע"ד )התיקונים מ"ב (דף

כמו מסיני  היא ארוסה "דכבר  התורה בענין 

תקרי אל מורשה משה לנו  צוה תורה שכתוב

אותה  שילמוד  עד נשואה שאינה אלא כו', מורשה

דיקטול  עד לה דזכה לית דמלכא לברתא אבל וכו ',

זכה  לא עדיין  ע"ה רבינו משה ואפילו חויא, לההוא

בתיקוני שאיתא וכמו הסלע חטא בשביל אליה

אתמר  עלה דמלכא ברתא אבל שם חדש זוהר

ואיהי כלנה, על עלית  ואת  חיל עשו בנות  רבות 

לאו כאן  ועד מסיני, למשה הלכה למשה ארוסה

לארעא  ויעול לחויא דיקטול עד  ליה נשואה איהי

דיזכה  עד  קדישא לארעא עאל לא דא דבגין קדישא

_________________________

עדיף ה. דחכם חז "ל שאמרו ומה כולם, וכוללת מכולם למעלה דהנבואה אבואלעפייא מהר"א להאלקי שפר אמרי בספר עיין

הגילוי. מצד אלא אלא אינו מנביא,



כמשה  בישראל עוד  נביא קם נא ולא

ובגלותא  מיניה, פרחה דאתברו לוחין דמתרין לה,

קדישא, לארעא יזכה ובגינה לה, יזכה רביעאה

הרי בארוכה. שם עיין בסלע", מתכסה ועתה

נישואין  בבחינת  בשלימות  התורה דהשגת 

משה  בה יזכה אירוסין  מבחינת מעלה שלמעלה

אבל  למטה, התורה תתפשט ידו  שעל אלא רבינו ,

השלימות. ובתכלית בתחילה בה שיזכה הוא

אליהווכן אדרת בספרו  הגר"א עוד  (ברכה כתב

(870 עמוד  ריש ו' ידע ל "ד , ולא לשונו, וזה

שנאמר כמו קבורתו . את  כ"א)איש  כ"ח, ,(איוב

אפילו וגו', השמים ומעוף  חי  כל מעיני  ונעלמה

שנאמר השמים, ב')מעוף  ו', ובשתים (ישעיה

שנאמר  אדם בני  אפילו  'איש', ואמר  יעופף .

ג ')עליהם ס"ד , רא (ישעיה לא זולתך עין אלהים תה

וכן  ומדרגתו, מקומו  מהם נעלם לו, למחכה יעשה

עד  שאמר וזה המשיח, לימות  ואפילו  הדורות  בכל

הזה". היום

נעלם הרי  רבינו  משה יהיה המשיח לימות  דגם

גבוה  מעל גבוה השגתו  לעומק  חי כל  מעיני 

רעיון  מכל הנעלם הכתר בחינת ראתה לא עין 

פשוט  כי  כולם יקבלו ידו  ועל הנעלם, הפלא בסוד

שתחתיו. מה לכל כולל והוא כנודע, בכתר

הנדפס ובאמור נעים בשיר רבה"ק דברי יובנו

יחפש  'בן מוהר "ן ליקוטי  ספר  בריש 

על  הסובב חביב' בבן  נעטר עטרת  נזר אביו בגנזי

שהוא  צדקנו  דמשיח היטב יובן  דבהאמור משיח,

אביו בגנזי  יחפש  היחידה, דבחינת הגילוי  גמר

ועל  לכולם שורש  דאיהו  מהימנא רעיא משה שהוא

צדקנו. למשיח הגילוי ומתפשט נמשך  ידו

בסוד  הזו "ן במעלת הגר"א מדברי יט.

מהימנותא 

טוב והנה  שם הבעל מרן  ידי  דעל נתבאר  כבר 

יחידי חמשה במנין הרביעי שהוא הקדוש 

נתפשטו כך  ידי  ועל החיה, בחינת  נתגלה הדורות 

ז "א, פרצוף דאינון דחג"ת הכלים תוך  האורות

החמישי שהוא הקדוש  רבינו  ידי על ואחריו

בחינת נתגלה הדורות  יחידי  מחמשה והאחרון 

שהם  דנה"י הכלים תוך  האורות ונתפשטו  היחידה

כחדא  תרוייהון  דהזו"ן נודע וכבר  הנוק ', פרצוף 

וכעין  ושכינתיה, הוא בריך  קודשא יחוד בסוד  אזלי

דגם  מקומות  בכמה חכם התורת רבינו  שכתב

ועל  ממנה, שלמעלה מה בערך  ז "א נקראת  הנוק '

ליה  לית דהז "א האריז "ל רבינו  דברי המבואר דרך

משמשת שהנוק ' לפי לבד, ספירות  תשע אלא

לעשר , המשלימו והיא דיליה המלכות  כבחינת 

מרן  נשמות ידי על נמשך  הגילוי  שגמר באופן

שניהם  ידי  שעל זי "ע, הקדוש  ורבינו הבעש"ט

בחד  דקטירי והיחידה החיה דבחינת  האורות  נתגלו

ועל  אהדדי , דקטירי יו"ד של וקוצו  יו"ד אות  בסוד

שניהם  שגם דזו"ן הכלים תוך  האורות נתפשטו  ידם

וכאמור . קטירי , בחדא

אלוובהאמור בהמשכת המעלה אמיתות יובן

הגילויים  מן  שאת  ביתר הגילויים

הכוונה  נשלם ידם על דדייקא להם, שקדמו

עיקר  לאשר  ישראל אמונת  סוד הם דהם העליונה

הז "א, ידי  על דוקא הוא סוף  האין  באור  הדביקות 

בביא  הגר"א בדברי  באורך  לספרא וכמבואר  ורו 

ב' פרק ריש  ע"ד )דצניעותא י"ז זו"ן (דף  דדוקא

כמו מהימנותא "וענין  ישראל אמונת שוש  הם

ולכן  סוף, האין  את  משיגין  שבה ישראל אמונת

ובהמשך  מהימנותא". מקום בכל נקראים זו"ן

שם ע"ב)דבריו  כ' הכל (דף  דעיקר  לבאר האריך

הוא  הכל "והוי "ה ז"א שהוא הוי"ה שם הוא

של  שמו  והוא העולם, מנהיג שבו דז"א בדרגא

לו שקודם הדרגין  וכל מתגלה, ידו  ועל סוף , אין 

אין  של הכוונה שעיקר  שיתגלה, אליו  דרגין הכל

בריאת כוונת וזה בעולם, שמו שיתגלה הוא סוף

גילוי אחר גילוי לדרגא מדרגא נחית  ולכן העולם,

ראשונים  לימים נא שאל כי נתגלה, ושם ז"א, עד

ד ') השם (דברים עיקר הוא ז"א של שם ולכן  כידוע.
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ושאר  אהי "ה לו שקודמין  השמות וכל המיוחד,

יותר  גבוהין שהן  אע"פ  לו, טפלין הן  השמות 

ממנו.

עד "והענין, שם, לו אין  נעלם שיותר מה כל כי

ולא  בהרהור  לא רמז לו  אין  סוף  שאין

קונה  יותר להתגלות שמתחיל מה וכל במחשבה,

עד  השמות וכל הגילוי, הוא השם כי יותר , שם לו 

שיתגלה, ז "א על רק בעצמן , שמות אינן הם ז"א

העצם  שם ואינן  וכו ', גילויו על קצת רמז שכאן

השמות וכן  מתגלה. בעצמו  השם ששם בז"א, אלא

עכשיו, ולא כך  אחר  שאהיה - אהי"ה כן , מורין 

כמו הוה לשון יהיה כי בהוה, יהיה הוא - והוי "ה

איוב יעשה א')ככה הוא (איוב השמות וכל וכו '.

השמות וכל כוונתו, וזהו גילויו , הוא ששם בז"א,

שמתגלה  מה וכל שיתגלה, מורה ששם הוא שקודם

בתחלה  הגשמי האדם כמו  גדול, יותר הוא יותר 

כלול  טפה אלא ואינו מאד, סתים האב במוח הוא

והוא  הטפה יוצא אז הזיווג בשעת ואח"כ במוח,

שם  ונעשה אמו בבטן מצטייר  ואח"כ גלוי, יותר 

לאמו, ובטל אמו בבטן  הוא ועדיין שלם, אדם

כלו, שיוצא עד  ורובו  ראשו לצאת  מתחיל ואח"כ 

במוח  סתום בתחילה כאן , וכן  כולו. יוצא ואח"כ 

באדרא  שכתוב כמו שירותא הוא אבא ולכן אבא,

מתחיל  ולכן  ז"א, את להוליד  שרותא שהוא זוטא

תמצא  מאין והחכמה בסתימו, והוא השם, של י ' בו 

ידע כ"ח)לא ושם (איוב בז "א הוא שהגילוי כו',

ואח"כ  מאד . סתום הוא החכמה] שהוא [באבא

וכו', אמו בבטן  מצטייר  ואח"כ  הטפה, יוצא בזיווג

שיצא באמא ואחר ולכן  הוי "ה, נקרא הוא ונתגלה

שיודעין  מעוברת  אשה כמו  והוא כידוע, גילוי קצת

וזהו שילד , כלל גילוי  שום אין באביו  אבל שתלד,

בז "א". שנתגלה א"ס  מציאת  גילוי ר "ל המיוחד שם

היכל וכן פקודי  להיכלות  בביאורו עוד  כתב

צ"א)תנינא עמוד  רזא (בהנמ"ח ענין בביאור

אמור  מהימנותא ענין קדשו, לשון  וזה דמהימנותא,

כל  כי והענין , ז"א]. [ר "ל, ו "ק  על מקום בכל

מן  נבדלים אנחנו ובזה הוי "ה, בשם הוא אמונתינו

יתברך  שמו את  משיגין  האומות  כל כי האומות ,

שכתוב י"א)כמו א', ובכל (מלאכי בגוים שמי גדול

רק  הוי "ה שם את משיגין  שאין  רק וכו', מקום

שמות רק  העצם שם אינן  וכולם השמות, בשאר 

עובדין  רק  יתברך  בו  דבקים אינן לכן  משותפים,

משותפין  רק  אינן  השמות כל כי  בשיתוף , אותו 

שהם  יעקב, חלק  כאלה לא מפעולותיו , ומושאלין

האילן , בגוף דבקים הם ולכן  זה, בשם דבקין 

ולכן  כינויים, שהם ועלין בענפים האומות משא"כ 

הוי"ה, שם רק  לפרעה הזכיר  לא ע"ה רבינו משה

אלהינו, הוי "ה שכתוב וזהו  מכולהו . ליה אקשי  ודא

מושאל  שאינו העצם שם והוא לבד. אלהינו

מעצמו והויותו  תמיד הויותו על מורה רק מפעולה,

כידוע, בו"ק הוא השם ועיקר  מהימנותא. וזהו וכו ',

בכל  קצוות ששה נקרא שלכן  הויותו, נתגלה ששם

עכ "ל. מהימנותא, מקום

חמישאהוכן בהיכלא להלן  שם עוד  (בהנמ"ח כתב

קל"א) - ק"ל נקראים עמוד שהן  "הו"ק

באדרא  שכתוב כמו  מהימנותא וסוד מהימנותא,

וכו ' נהירין  דגולגלתא בחללא ורצ"ג רצ"ב דף זוטא

איקרי האי ועל וכו ', גווני  תרי  מיניה ואיתעביד

עי "ש . וכו', מהימנותא איתחזי  וביה לכולא, שלום

אמת נקראים התפוחין  וכן  וכו', אמת  מדת  סוד וזה

שכתוב  כמו  ואימא דאבא גווני גוונין  ב' שבהן 

יש  כן  אם אלא שלים אינו  כי  והענין, רבא. באדרא

מהימנותא  וזהו  ואדום, צח דודי בסוד  ודין חסד בו 

ה' ואני  וכו' שכר  לשלם נאמן  ה' אני  שכתוב כמו

מהימנותא  הו"ק נקרא וכאן וכו', להפרע נאמן

דין  שם אין  קדישא בעתיקא שלמעלה זה מטעם

חסד  עולם בחסד , דמהימנותא שירותא ולכן כלל,

וחושך ". אור  גוונין שני  והם וכו', יבנה

דף ושם  לקמן ד "אמר דהיינו  עוד כתב מינה לעיל

בזכותא  דינא קיימא דכד  בגין  ע"א רנ"ז

וכו', בשלימו לתתא ועילא חד  בחיבורא איהו כולא

דהא  וכו ', בזכותא דינא ליה לית  עמין שאר אבל



כמשה  בישראל עוד  נביא קם נג ולא

בהו אית  דלאו מהימנותא, בסטר חולקא ליה לית

אור  גוונין ב' היינו דמהימנותא ור "ל, כלל". רחמין

ישנה  בזו "ן  ודייקא וגבורה, חסד  שהם וחושך 

זו. לחלוקה

קדמאהובהיכלות  היכל (בהנמ"ח בראשית 

ט"ו) מושגים עמוד אינם "וג"ר  כתב

אינו העולם והתחלת ועולם, עולם בכל וכלל כלל

עולם  שכתוב כמו  עולם נקראים והם מזו "ן , אלא

אדם  פרצופי  וכן  ורוח, נפש האדם וכן יבנה, חסד 

בעולם  כלל אינן האדם של וג"ר ונוק ', דכורא זו"ן

עולם  ואינם וכו' העולה כלל וכו', בשמים והן הזה,

אתם  בנים נאמר  זה ועל העולם, אותו של זו "ן  רק 

כל  עליו  וסובב עמוק סוד וזהו וכו ', אלהיכם להוי"ה

והתיקונים". הזוהר 

דפקודיובפירוש להיכלות חבר הגרי "א

רפ"א) עמוד  כבר (בהנמ"ח "כי 

כמו בו"ק, הוא דישראל שמהימנותא נתבאר 

אמונת כל תלוי שבהם וכו ', [הגר "א] רבינו שכתב

בשית בו "ק  הכל והעבודה הבחירה כי  והוא ישראל,

האמונה  התחלת  הוא חסד  אברהם ולכן  שנין, אלפי

וכו', בה' והאמין  אמנה מראש תשורי  שכתוב כמו

לעולם  בישראל האמונה שורש  נשרשים וממנו

לי וארשתיך  שכתוב כמו לעולם מהם סר שאינו 

לעולם".

הזו "ן  במעלת והלשם  הרמח "ל  מדברי כ .

אדיר וכעין בספרו הרמח"ל בדברי  מבואר  זה

עמודבמרום דעתיקין עתיקא תאנא (ד "ה

בשם,צ"א) לגדור  נוכל לא נדעה לא אשר את  "אך 

ית"ש  סוף שלאין  בתפלתו, ז "ל אליהו אמר  כן ועל

בשום  אותו לגדור  אפשר  אי כי שם, שום נמצא לא

שאנו הדברים כל כי  שתדע, צריך אמנם שם.

אלא  אינו עיקרם אדם, דמות  בסוד  מזכירים

בזו "ן , הוא באמת  ועיקרם וכו ', ולמטה מאצילות 

ובא"א  בזו "ן , אלא אינו  באמת השגתנו  כי וזה

שורש  היותם מצד  רק  משיגים אנו אין  ואו"א

כי באמת , תמצא וכשתדקדק בזו "ן . למטה לדברים

הוא עצמו  הקרקפתא האצילות  אורות כי  ז"א. סוד

כך  ואחר  ע"ב, בסוד - ואבא א"א בסוד הם דא"ק 

היא  ובי "ע ז "א, הוא ואצילות ס"ג, בסוד  אימא

מקום  כאן  ואין  מאד הוא עמוק זה וענין  נוקבא,

וכו', בזו "ן  הוא עצמו  שהשם זה  לפי  ונמצא ביאורו.

מלכות. הוא ה' שלו , ו "ק  הוא ו ' דז "א, חו "ב הוא י "ה

בז "א, שפועלים מה שם על נקראים או "א אך

א"א  הכלל, זה וכו'. כנ"ל המוחין  בסוד בו ונמשכין

נמשכים  שהם מה מצד אלא ידועים אינם ואו"א

שהם  מה מצד י"ה, נקראים הם זה ומצד לז"א,

והבן ". ו "ה, הוא  שעצמותן  בזו"נ פועלים

ואחלמה ועד שבו  הלשם בדברי כן נתבאר  אחרון

וזה  ד' פרק  ז ' שער ושערים הקדמות בספרו

הז"א  פרצוף כי  זה מכל לנו  נתבאר  בתו "ד , לשונו 

פרטי פרצוף  רק  שבו  העיקרי  בעצמותו שהוא הגם

ו ' האות רק והוא שבאצילות, פרצופים מהחמשה

ונתפשטו האצילות  שנשלם אחר  אך  וכו', דהשם

הנה  כולם העליונים אורות כללות כל בו  ונתגלה

כל  כי האצילות, כל לכלל ז "א פרצוף  נעשה

ועל  בו  רק  כולם נתגלו העליונים דכל ההתפשטות 

ופנימית שלימה דהויה להגילוי  מעתה ונשלם ידו ,

והוא  מ"ה דהשם אותיות  הי ' הוא שבו ספי ' הי '

נתגלה  בו  כי  וכו ', האצילות כלל מעתה עצמו 

שמו הוא בז "א ורק בשם, להקרא ית "ש  המאציל

ית "ש ". סוף אין המאציל של  וגילויו

ב"ה ושם הויה דהשם הגילוי כל "כי  ה' פרק להלן

א"ס  דהמאציל גילויו והוא בז "א הוא הנה

האצילות כלל הוא הז"א כי באצילות  אשר  ית"ש

הרי המלכות  אבל בארוכה שם שבארנו כמו

הבי"ע". כל בפעולת  ית"ש גילויו הוא שם כי אמרנו

כל ובהמשך הוא זה "על ו' פרק שם דבריו 

המלכות את לייחד  והמצוה התורה

הוא  בריך דקודשא היחוד  ענין  והוא בז"א

הוא  בריך קודשא כי מקום, בכל המוזכר  ושכינתיה

המתגלה  א"ס  שהוא ב"ה הוי"ה השם הוא הרי



לנפשך  חכמה דעה נד

השם  באותו  גילויו וכל ב"ה, הוי"ה בהשם באצילות 

השם  באותו  א"ס  המאציל נתגלה בו כי  בז "א, הוא

בז"א  הוא גילויו  עיקר כי ב"ה, הקדוש והוא וכו ',

המתפשט  ית"ש ואורו  וכו ', האצילות  כלל שהוא

המציאות כל תולדות  לצורך בהמלכות ומתגלה

ושורה  מתפשט והוא והנהגתם, בי"ע דהעולמות

וכמו והמצוה, התורה ידי על בישראל תמיד ושוכן

אלא  נאמר  לא בתוכו - בתוכם ושכנתי  שכתוב

בישרא  שוכן  שהוא התורה בתוכם ידי על ממש  ל

בשם  הנקרא הוא הזה האור  הנה וכו ', והמצוה

והוה  למטה, ושוכן  מתפשט שהוא שם על שכינה

השמות והם ושכינתיה, קוב"ה בתואר  ומלכות ז"א

והיחוד  הגילוי נמשך  וכאשר  כנ"ל, אדנ"י הוי"ה

לחד  שניהם ונעשים כאחד  ומלכות  בז "א א"ס דאור

כל  כשנעשה והוא בחיצוניותם והן  בפנימותם הן

וכמו לה' קודש כולן  בי "ע דהעולמות  המציאות 

החטא". קודם שהיה

ודרבה"ק  דהבעש"ט הגילוי מעלת כא.

תוך ובהאמור הגילוי המשכת מעלת יובן 

שנמשך  הגילוי שהוא דזו"ן הכלים

הימים  שבעת  אור  מרן נשמת ידי  על ונתפשט

שעל  זי "ע, רבה"ק  ונשמת הקדוש  טוב שם הבעל

רבינו במשה והיחידה החיה אורות נתגלה ידם

הכלים  תוך למטה האורות  נתפשטו  ידו ועל ע"ה,

מרן  וכדברי  הגילויים, כל תכלית שזהו דזו "ן 

שלום נהר  בספר  ז"ל ע"ב)הרש "ש ל "ד  (דף

כל  מתייחדים זו "ן  תוך  המוחין דבהתפשטות

"כי שלים ביחודא סוף  האין  באור הפרצופים

והמצות והתפילות התורה ידי  על זו"ן בהתתקן 

הוא  וכן לזו "ן , מוחין  נמשכים ישראל שעושים

שעליהם  והפרצופים העולמות כל שנתקנים מוכרח

מוחין  ימשכו לא אם מוחין להמשיך  אפשר אי כי

אם  להמשיכם אפשר ואי  שעליהם, הפרצופים לכל

הפרצופים  דכל המוחין צלמי  תוך  מלובשים  יהיו  לא

מלובש  שבו דא"ק עתיק עד שעליהם העליונים

האמצעית והבחינה הניצוץ שהוא ההיא ההוי"ה

הבחינה  שהיא ההיא ההוי"ה כי נמצא ואז  ההיא,

נמשך  דא"ק  דעתיק במוחין  המלובש  האמצעית

סופא  עד  לדרגא מדרגא המוחין  תוך  וכו' ומתפשט

הזו"ן  ואז  דזו"ן, המוחין תוך  עד שהוא דרגין  דכל

הזו "ן , שם על נקראת היא וגם שמה, על נקראים

שם  האדם ישים כי  באופן  אחד. אחדות  הכל ונעשה

לנגדי הוי"ה שויתי  בסוד עיניו  לנגד הנזכר  ההוי"ה

למבין ". בזה ודי תמיד ,

הגילוי,והרי  נשלם רבה"ק נשמת  ידי  על דדייקא

ובזאת דנוק ', הכלים תוך  המוחין ונתפשטו 

באהבה  דודה עם להתייחד  הכלולה הכלה תעלה

כי נודע וזאת  ושכינתיה. ב"ה קודשא יחוד  בסוד

כלול  מינייהו  חד כל האצילות פרצופי  חמשה

דפרטות וב"ן  מ"ה שהם ונוק' מדכר  בפרטותו 

נשלם  דמשה הגילוי שגמר שתמצא וזהו  פרצופו ,

עמוקות מגלה בסה"ק  כדאיתא המלך  שלמה ידי על

שכגד  הנוק' בחינת להיותו  והוא מקומות , ובכמה

עקיבא  רבי וכן  למשה, אתוון  שלמה בסוד  משה

תחילת זה הן  אחת בחינה שניהן  שמעון  ורבי 

ועל  בכולם, הוא זה דרך ועל הגילוי , סוף וזה הגילוי 

דרבה"ק  משיחא, ומלכא רבה"ק לענין יובן  דרך

הגילוי יגמור  ומשיח האחרון, הגילוי התחיל

אמן . בימינו  במהרה

זה ,התקבצו  לקבל זה זה, אל זה  מלאכים

זה  ואי  זה הוא מי לזה , זה  ואמר 

עלה  מי עננו , עליו פרשז כסא, פני  מאחז הוא,

למרום  עלה  משה  מבטחה  עוז והוריד למרום 

עצרת ) לשמיני הקפות .(סדר


