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 àåä ïéîìò ìë àìîî ãåñá  äàéøáä úéìëú

 úå÷ìà íöò  úåìâì  ùôðä  úåìë íò  ìåò  úìá÷

äùáéá  íéä êåúá  óåñ íé  úòéø÷ ñ" äå

æà' ישיר אלא נאמר  לא שר  פירש"י משה' ישיר 

ואיתא  התורה. מן המתים לתחיית  מכאן 

הק' כ"א)בזוהר  תיקון הוא (תיקו "ז דלעתיד  דהניגון 

ריבוע  סוד שהוא ומרובע משולש  כפול פשוט שיר

תיקון  סוד והוא יהוה, יהו, יה, י, כזה: הוי "ה שם

ח')הכללי  סי' ותנינא מ "ט  סימן להבין (לקו"מ  וצריך

באחוריים  הוי"ה בסוד  הולך דלעתיד הניגון למה

דייקא.

ïéðòäå נתאוה כי  הבריאה תכלית  דהנה הוא,

בתחתונים, דירה לו  להיות הקב"ה

שאין  התחתון  עולם שהוא העשיה בעולם והיינו

עול  קבלת עבודת הוא ושם ממנו , למטה תחתון 

עול  לקבל הי "ת עבדות עיקר וזה שמים, מלכות 

דרך  אלקים נחם 'ולא וזהו  עת , בכל שמים מלכות 

סוף  ים כי  סוף ', ים 'דרך אלא וגו ' פלישתים' ארץ

עול  קבלת ענין והוא דרגין, דכל סופא סוד הוא

רוצה  שהקב"ה התכלית עיקר  וזה שמים, מלכות 

ויזכו שיגיעו  רוצה הקב"ה ואמנם עול, קבלת

ואנוהו ' אלי  'זה של במדרגה עול הקבלת שיהיה

מלכ  עול לקבלת  סוף ים בחינת להגביה ותדהיינו

אך  העשיה, עולם של המדרגה שהוא שמים

ענין  שהוא אלקות  עצם של תענוג עם שיהיה

העול  שיהיה דהיינו ואנוהו ', אלי 'זה של המדגה

שהוא  העולמים, כל לבורא כליון  עם שמים מלכות 

עול  הקבלת שיהיה סוף  ים קריעת של התכלית

של  התכלית  פנימיות  שהוא הנפש כלות  עם

כ"ע  ממלא של המדרגה ידי  שעל עלמין, כל ממלא

אור  עצמות  לגלות  דהיינו  לאלקות, הכליון נעשה

סוף  ים קריעת  ענין  והוא שאת , ביתר  ב"ה א"ס

בתוך  שיתגלה דהיינו ביבשה, הים בתוך  שעברו 

כל  סובב בחי' הוא הים כי יבשה, בחינת הים

ויתגלה  עלמין , כל ממלא בחי' והיבשה עלמין 

בחי ' שהוא היבשה הסובב, בחי' שהוא הים בתוך

הגנוזה  המלכות  שהיא הק' השכינה וה"ס  הממלא,

ברדל"א.

íééøåçàá ä"éåä àåä ãéúòìã ïåâéðä ãåñ

ìù ïåéìòä âåðòúä  úåìâì ïåéìë ìò  äøåîä

 à" ìãøä

 äæåמלכות קבלת מתוך  שיגיעו  העבודה תכלית

כך  ומתוך אלקות בעצם לתענוג שמים

שהוא  אחוריים ענין סוד  וזה אלקות, בעצם להכלל

של  בדרך שהולך  מורה דהריבוע דלעתיד, הניגון

התכלית עיקר וזה לעילא, מתתא חוזר  ואור  כליון 

של  התענוג שהוא גאה, גאה כי להוי "ה אשירה של

הרדל"א, של למעלה למעלה העליונה המדרגה

מדרגת בסוד  דקדושה גאוה של המדרגה ששם

העבודה  תכלית  וזה העולמים, כל בורא של ה'אני '

שרשה  עד  מטה למטה שהיא המלכות  להעלות



לנפשך  חכמה דעה ד

את מעלים יום בכל ותחילה ברדל"א, העליון

מלכות למקום ועולה קטורת , בסוד מהקלי ' הקדושה

הלא  מהתענוגים שמעלים דהיינו  דקדושה, דעשיה

בירור  בסוד  הטובים התענוגים את טובים

מדרגא  המלכות את  מעלים ואח"כ הקטורת,

עד  לבריאה ומיצירה ליצירה מעשיה לדרגא

הרדל"א. עד  עוד  ואילך  ומשם האצילות

åôéãøä é" òå àúìâìâá  úååöîä äùòî ùøåù

ììëäì éîöòä ïåöøä  äìåò  äàîéúñ àçåîã

íééîöò íéòåùòù ãåñá éîöòä âåðòúá

äæåלעלות שרוצה סתימאה דמוחא הרדיפו  סוד 

שמעכב  הגלגלתא של מסך יש אך  לרדל"א

סוד  כי  כ "ד, סי ' בלקו"מ כמ"ש  המוחין ומסדר 

הוא  ושם המצוות, מעשה שורש  הוא הגלגלתא

דהיינו שמים, מלכות עול קבלת  של העליון  שורש 

מעשה  ידי  על הממלא בחי' והולך מזדכך כאשר

הגלגלתא, בחי' נעשה העליון  שרשו עד המצוות 

האמונה  של העצמיים שעשועים מתגלה ידו  ועל

העצמי  הרצון  של הכליון שהוא בכח בא"א (ששרשו

הממלא) מדרגת העצמישורש בתענוג להכלל

שהו  בעתיק  הסובב)(ששרשו מדרגת שורש ונעשה א

מטי ולא מטי בבחי' העצמי  והתענוג העצמי הרצון

עצמיים. שעשועים בסוד

 úò ìëá  íé÷åáã  úåéäì  íé÷éãöä  úãåáò

 úðéçáá ïéáå  äàøé úðéçáá ïéá '÷ä äðéëùá

äàìãå ìçøã  íéâååéæä ãåñá úåìôùå  äåðò

 äðäå'הק השכינה לילה רחל )בכל יורדת(בחי'

בחצות ירידתה ונגמר  הבריאה לעולם

ואח"כ  לאה, עם באצילות  היחוד  נעשה ואז  הלילה,

של  הלימוד  ידי על לעלות  מתחילה השכינה

השחר  עלות  קודם ואח"כ  חצות , אחר הצדיקים

לאה  עם סודי יחוד  עוד יש דצפרא קדרותא בעת 

עולה  השחר בעלות ואח"כ  השחר , אילת  בסוד

של  תפלין  של קשר בסוד לאצילות  רחל של הכתר

הלילה. בדרושי  בשעה"כ כ "ז כמבואר  יד

ïéðòäå,וקאמרנא זידיטשוב בספרי  מבואר

כאשר  הי "ת עבודת  בתחילת דהנה

וכאשר  רחל, עם היחוד  בבחי ' הוא בעבודה מצליח

והולכים  וחושך, שפלות ומרגישים קשה הולך 

שהוא  אף לקב"ה ובטלים ומתדבקים ענוה בדרך

בהתבוננות הבינה לעבודת  ונכנסים בשפלות,

מרגיש  שאינו אף  ועוד  עוד ומתבונן  היש , וביטול

לאה  עם זיווגים בחינת הוא זה וכל האורות,

ענוה  עקב בסוד ענוה  ובחי' בינה  בחינת  (שהיא 

שהם  היש וביטול  לשמה  בחי' והיינו ה ', יראת

ענוה) ושל לאה  של הצדיקים מדרגות  דרך וזהו ,

מדבקות, בטלים אין ושפלות חושך  בזמן שאפילו

ואמנם  לאה, בבחי' ודבקות לעבודה נכנסים אלא

עם  זיווג עוד  אז שנעשה אף  הלילה דבסוף סוד  יש 

זמן  באותו הרי מ"מ השחר , אילת בסוד לאה

תפלין  בסוד לאצילות  לעלות  דרחל כתר  מתחיל

יד השחר )של בעלות  עלייתו גמר  ומבאר (שהוא  ,

באותו שעולה זה דרחל דכתר מקמארנא הגה"ק

סוד  והוא השחר , שבאילת  דלאה בהיחוד נכלל זמן 

להרגיש  ויכולים לאה, פנימיות  שהוא משה כלת

דהיינו השחר, דאילת היחוד  בעת אף  זו בחינה

בחי ' שהוא החושך  בזמן  אפילו לייחד  זוכה כאשר

שגנוז  לאה לפנימיות  לזכות יכול לאה, עם יחוד

לתענוג  ולהגיע משה, כלת  בסוד רחל בחי' שם

רחל. בבחי ' פנימי

äðäå אז גם בחצות שהוא דלאה היחוד  בתחילת

עלייתה  בסוד רחל בה שנכללת  בחי ' יש 

הנעשה  דכלי  יחוד  לצורך  לאצילות  שעה לפי

ששון  השמן שמבאר  כמו דאיתא בחצות, (פירוש:

נעשה  חצות שבנקודת  הלילה דרושי בשעה"כ באר "י

ומאידך  או"א , בחיק למעלה רחל עם  דכלי יחוד 

בלילה , לבי"ע יורדת  דרחל אחר  בדרוש מבואר

קומת  בכל  לאה  עם  יעקב  הוא ואילך  מחצות והיחוד

ויורשת  רחל במקום מתפשטת  שלאה כיון  הז"א ,



תשע"ו  בשלח פר' השל"ס

ירדה  שרחל דאף  ששון  השמן  ומיישב  מקומה ,

לאצילות  שעה  לפי עולה  חצות בנקודת מ"מ לבריאה

לבריאה) יורדת ושוב דכלי, היחוד  בסוף לצורך אך  ,

דרחל  הכתר  עליית של בחינה עוד  יש הלילה

דלאה  היחוד בבחינת הוא גם שנכלל לאצילות ,

כנ"ל. דצפרא שבקדרותא 

äðäåאינו אך  לאה, עם יחוד גם יש  שבת  בליל

אין  כי  לבריאה, יורדת שרחל החול כבימות

זמן  באותו אלא שבת, בליל השכינה גלות בחינת

כמבואר  וכו' פרסאות  ו' בסוד באימא עולה רחל

שבת. בדרושי הק ' באר "י 

ììëå ממצב מתפעל אינו  דהצדיק  הוא, הענין

אשר  הגבר 'אשרי  וכמ"ש  חושך  של

דבוק  הצדיק  כי תלמדנו', ומתורתך  י "ה תיסרנו 

ולאה  מרחל כלולה שהיא הקדושה בשכינה לעולם

דאתגלייא, ועלמא דאתכסייא עלמא שהם

וזוכים  'יראה' בסוד ברחל דבוקים ולפעמים

ולפעמים  המוחין, בבהירות עליונה ל'ראיה'

ושפלות, ענוה בסוד  לאה בבחי ' הוא הדבקות

האפסיות לו  שמראים זו, מדבקות גם נהנה והצדיק 

כי מטעמים', לי  'ועשה נאמר  זה ועל הנאצל, של

בינוני של מדבקות  גם מטעמים לו יש הקב"ה

לאה, ומדרגת  הבינה מדרגת  של הדבקות שהוא

הבעה"ת  פכ"ז )וכמ"ש לקו"א דהמטעמים à(תניא

משני המטעמים הם לתת  יכול אין והצדיק  הם,

בדבקות לחיות  צריך ולעולם נותן , שהבינוני

חלק  גם שהיא לאה עם מהזיווגים אף  וליהנות

ומצליח  צדיק  בבחי ' הוא וכאשר  הק ', מהשכינה

שהוא  רחל דבחי ' מהיחודים נהנה אז  בעבודתו

אותו משביעין  נאמר זה ועל חכמה, של הבחי '

ה' את  שתעבוד  כלומר  רשע, תהא ואל צדיק תהא

של  מדרגה שהוא צדיק  בבחי' או  המדרגות  בב'

שהוא  רשע' תהי  'ואל בבחי ' או  רחל, ושל חכמה

וגם  לאה, ובחי' בינה בבחי' הבינוני  של מדרגה

מהעבודה  וליהנות השי "ת את לעבוד צריך  שם

ח"ו. רשע בחי' להיות ולא

 ñ" äù  äùåã÷ã êùåçå ïðò äéä  óåñ  íé  úòéø÷á

 ãåñá  ìôøò íâ äéä äøåú ïúîáå àúìâìâå ñ" åî

 à" ìãøä

 äðäå ענן היה סוף ים קריעת שבעת  מבואר

כתוב  תורה במתן וגם הלילה, כל וחושך

_________________________

למתקא א . ממרירו ואתהפכא לגמרי הסט "א מביטול  אחד למעלה. יתברך  לפניו רוח  נחת  מיני ושני שם: התניא וז"ל
מורידה  ומשם כנשר, עצמה ומגביה וגבורתה בתקפה בעודה הסט "א אתכפייא כד  והשנית הצדיקים. ע "י לנהורא ומחשוכא
נחת  מיני שני רבים, לשון מטעמים אהבתי', כאשר מטעמים לי 'ועשה הכתוב  וזש"א הבינונים. ע"י דלתתא באתערותא ה'
מעדנים, מיני שני יש משל דרך  גשמיים שבמטעמים וכמו בתיקונים. כדפי' ישראל כללות לבניה השכינה מאמר והוא רוח ,
מעדנים  שנעשו עד  היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים או  חריפים מדברים והשני ומתוקים, ערבים ממאכלים אחד 
ואור  יום שלו  הרע  ויעשה מרשעו  שישוב  פירוש רעה, ליום רשע וגם למענהו  ה' פעל כל הכתוב  וזש"א הנפש. להשיב
שהאדם  מה כל לגמרי, המותרים בדברים אפי' אלא עוד ולא לעילא. דקוב"ה יקרא ואסתלק סט "א אתכפייא כד  למעלה
שעה  לאחר עד  סעודתו  ומאחר לאכול שחפץ כגון השמאלי, שבחלל  לסט "א לאכפייא ומתכוין קלה שעה אפי' יצרו  זובח
וכן  העולם, מענייני לדברם מאד  מתאוה שלבו  דברים מלדבר פיו  בולם אם וכן וכו ' שעה באותה בתורה ועוסק פחות  או
ומקדושה  הרבה, לעילא וקדושתו דקוב "ה יקרא אסתלק לתתא, סט"א דאתכפייא מזעיר במעט אפילו  מחשבתו  בהרהורי
למטה  מעט  עצמו מקדש אדם רז"ל וזש"א ית '. לעבודתו ועצום רב סיוע לסייעו למטה האדם על עליונה קדושה נמשכת  זו
ופי' לו , במותר עצמו כשמקדש וכו ' והתקדשתם תורה של עשה מצות  שמקיים מה לבד  מלמעלה, הרבה אותו  מקדשין
כתולדתה  ובגבורתה בתקפה היא כי מסט"א ומובדל קדוש אינו  שבאמת  אף  כלומר קדושים, עצמכם שתעשו  'והתקדשתם'
ע "י  מהסט "א באמת ומובדל קדוש להיות  סופו  כלומר קדושים' 'והייתם עצמו, ומקדש יצרו שכובש רק השמאלי, בחלל

עכ"ל. מעט , מעט מלבו לגרשה אותו  ומסייעים מלמעלה הרבה אותו  שמקדשים
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לא  סוף  ים בקריעת אך  וערפל, ענן חושך שהיה

הוא  ענן  כי  הוא והענין  וחושך. ענן אלא ערפל נזכר

הגלגלתא, סוד הוא וחושך סתימאה, מוחא סוד

רק  היה סוף ים ובקריעת הרדל"א. סוד הוא וערפל

היה  תורה ובמתן וגלגלתא, מו "ס  שהוא וחושך  ענן

ים  בקריעת גם ואמנם הרדל"א, שהוא ערפל גם

ואנוהו', אלי 'זה בסוד הרדל"א של הארה היה סוף

בסוד  בגלגלתא שמאיר דעתיק  הדעת שם היה כי

דהיה  ל"ט דף בתו"ח וכמ"ש שבגלגלתא, האוירא

בכח  פב"פ של מדרגה סוף ים דקריעת היחוד  בעת 

מתן  כמו  היה שלא ואף  וכו', עתיקא של האור 

דעתיק  הדעת בכח פב"פ בחי ' שם היה אך תורה,

באוירא. המאיר

 é" ò ò"ë àìîî 'éçá êåëéæ ñ"ä  óåñ íé  úòéø÷

 ïúîì  äðëä àåäå àøéåàá æåðâä ÷éúòã  úòãä

 ááåñ ãåñá à" ìãøä  úâøãîì òéâäì äøåú

ò" ë

äðäå הזיכוך על מורה דקדושה והחושך  הענן סוד 

שרשו עד שעולה העשיה עולם של

התענוג  עצם לגלות  כלי נעשה ועי"כ בגלגלתא,

על  נתגלה כי  ואנוהו', אלי  'זה סוד וזה הרדל"א, של

וכל  בשרשו , הממלא של הזיכוך  דעתיק  הדעת  ידי 

אח"כ  נתגלה עי"כ כי תורה, למתן  הכנה היה זה

בסוד  עלמין כל סובב של המדרגה גם תורה במתן 

כל  אך תורה, במתן  שהיה הערפל שה"ס הרדל"א

שה  הממלא של הזיכוך בכח היה ים זה בקריעת יה

חושך  הענן ידי  על כי ואנוהו', אלי 'זה בסוד סוף

העשיה  מבחי' הממלא זיכוך  על המורה וערפל

של  הגילוי כל נמשך ומזה העליון  שרשו עד  למטה

תורה  שבמתן אפי ' ולכן  תורה, ומתן  י "ס  קריעת

ערפל, בסוד  הרדל"א עד שהגיעו גדול יותר היה

הרצון  בסוד  כגיגית  הר  עליהם כפה שם היה מ"מ

במדרגה  ואמנם עול, הקבלת שורש  שהוא העצמי 

העצמי, התענוג לבחי ' לרדל"א עולים שכבר זו

העצמי  הרצון  ממילא עי"כ שורש נמשך  (שהוא 

עול ) והקבלת  בתענוג הממלא להכלל גמור בכליון

ים  קריעת  של ההכנה בכח היה הכל אך העצמי ,

בבחי ' עול הקבלת  ידי על כ "ע הממלא שנזדכך סוף

ואנוהו ' אלי .á'זה

äæå משה בכח היה הכל כי  משה' ישיר 'אז  סוד

כי פקדתי, פקד  סוד  הוא שענינו  רבינו 

פקדתי בפקוד  ונרמז קס"א קפ"ד בגי ' עולה מש"ה

קפ "ד  ה"ס פק "ד כי  מצרים, לגאולת הסימן  שהוא

ק"ס , עולה פ 'קדתי פ'קד תבות  וראשי דמש "ה,

דמש "ה, קס"א שם להשלים א' אות ונשאר

דא'ז  א' ואת סוד  וזה עצמו , משה סוד הוא והאל"ף 

בניצוץ  נכלל נברא שהניצוץ והיינו משה, ישיר 

קס"א  קפ "ד בסוד  אתâ בורא מגביה הצדיק כי .

_________________________

במסירות ב. העבודה עול  שהוא דקדושה, עול  הקבלת שורש והוא רצון בחינת הוא הגלגלתא שהוא א"א דמדרגת  פירוש:
שהוא  תענוג, בחינת  הוא עתיק ומדרגת דומם, כאבן הוא אלא דאלקות , התענוג מרגיש שאינו  חושך בבחינת אף נפש
העצמי, ורצון העצמי תענוג הנקרא וא"א עתיק  שרשי הוא שם ברדל"א למעלה ואמנם האלקי, האור בדבקות העבודה

רצון  של במדרגה עול  קבלת של  בחינה שהוא תורה, במתן כגיגית הר עליהם כפה סוד  העליון והוא בשורש שהוא אלא ,
ממילא  נמשך  זו במדרגה הנה העצמי, התענוג שהוא עתיק בשורש הוא תורה מתן מדרגת  שעיקר ואף  העצמי, רצון בבחי'
של  המדרגה למטה נמשך  ממנו כ"ע ממלא דבחי' הוא הענין וקיצור העצמי. בתענוג להכלל  כליון בדרך העצמי רצון בחי'
הקבלת  כח בזה שכלול ונמצא כ"ע, בסובב להכלל כליון עי"כ  נעשה עלמין כל  הסובב  בשורש נכלל  וכאשר עול , קבלת 

העצמי. בתענוג בכליון עת  בכל הנכלל  העצמי  רצון שהוא בשורש עול 

סודג. הוא העליון ובשרשם אימא, בחינת  דאהי"ה פנים הוא וקס"א אבא, בחינת  דע "ב  הוי"ה ריבוע הוא דקפ"ד פירוש:
קס"א  קפ"ד העולה מש"ה דנשמת  הפנימי העליון שורש וזה ע"ב, ריבוע בחי' בורא בניצוץ הנכלל  קס "א בחי' נברא ניצוץ
המדרגות  ב ' שורש עצמו וזה קפ"ד, שהוא בורא ניצוץ בשורש עת  בכל  ונכלל  בקס "א, הוא נברא ניצוץ בבחינת שרשו כי



תשע"ו  בשלח פר' ז של"ס

לאלקות, כליון  ממנו שנעשה עד  המצוות מעשה

התענוג  מגלה ועי "כ  הרדל"א מדרגת עד ומזדכך

דאלקות. העצמי

 úðéçáá  äãåáòä  úòá  íâ  úå÷áãì ñðëð ÷éãöä

ìçø ãåñá  äàì  úåéîéðôì äëåæù ãò  äàì

äùî  úìë ñ" äù äàì  úåéîéðôá úììëðä

 äæå כלל דעת  מסיח שאינו האמיתי הצדיק דרך

לאה  של במצב בין השכינה עם מדבקות

יראה  לו כשיש בין  דהיינו רחל, של במצב ובין

היחודים  והנה וענוה. שפלות  לו  כשיש ובין

לשורש  גורם זה דלאה, יחודים שהם דחצות 

ביטול  הוא ששם התחתונים בי"ע של הקדושה

את מרגיש לאה של לעבודה נכנס וכאשר  היש ,

של  התיקון  שהוא התחתונים, בי"ע של הקדושה

עצמות נעשה וממנה בלאה שהיה אדה"ר חטא

של  לקדושה נכנס  וכאשר  בע"ח, כמבואר  בי "ע

ונכנס  עול, קבלת של לעבודה ונכנס  העשיה

בדרך  שהולך  היינו  עול, קבלת  בבחי ' אף  לדבקות

ז  בכח הנה לאה, של אח"כ הזיווגים זוכה ה

לפי יכול וגם עול, הקבלת את ולזכך  להעלות

ולזכות הלילה חושך  להמתיק זמן באותו  שעה

במקום  להאיר דהיינו יאיר , כיום לילה של לבחי '

והוא  אלקות, בגילוי  שעה לפי שיזדכך  עול הקבלת

בהעלם  שעה לפי לזכות שיכול חצות  בעבודת 

שעה  לפי שעולה רחל בכח אלקות  לגילוי 

באילת ואח"כ דילה, דכלי היחוד בסוד לאצילות 

מתחיל  כבר אז  כי  יותר, לזכות יכול השחר 

של  כתר בסוד יד  של תפלין  של הסוד להתנוצץ

לפנימיות אז לזכות  ויכול לאצילות, שעולה רחל

משה. כלת בסוד לאה

ìçø  äìåò äàì  íò ãåçéä úòá  úáù  ìéìá

ìçøã ãåçéá úåððåáúää  çë ùé æàå  äðéáì

 úéøçù  úáùá  äéäéù ìçøã ãåçéì äðëä àåäù

 ìëå קודש שבת  בליל אך  החול, בלילות זה

הבינה, במקום למעלה עולה שרחל מבואר

בחי ' עם יחוד  עדיין לו אין  שבת שבליל שאף  והיינו

היחוד  בענין התבוננות בחי ' עכ "פ לו יש  אך  רחל,

התבוננות, שהוא לבינה שעולה הסוד  וזה דרחל,

עכ "פ  יכול אך זו, במדרגה מתיחד  שאינו ואפילו

במדרגה  יותר והוא בזה, להתבוננות  להכנס 

לבריאה, יורדת שרחל החול גנוזמימות  מ"מ (אך 

התו"ח  כמ"ש עילאין דאו"א  המלכות גם  שבת בליל 

חכמה  של  המדרגה להתנוצץ  כבר  שמתחיל  והיינו

שבת) דליל  היחודים  שבתבתוך בליל העבודה וזהו

ה' בחר  כי  כתוב זה ועל האמונה, עם להתיחד

דעתיק  דעת את  המרגישים הצדיקים כי  בציון,

סוף , ים קריעת של המדרגה בסוד באוירא המאיר 

הנה  ואנוהו ', אלי  'זה של למדרגה עי"כ ומגיעים

תורה, ממתן אפילו  יותר מיוחדת  מעלה בזה יש 

נשמת התגלות וענין  דלעתיד  הניגון של הבחי' כי

הוא  הנה ישראל, ובני  משה ישיר אז  בסוד ישראל

בסוד  ישראל נשמת  של הכח גילוי  של מיוחד ענין 

שנעשה  דחיק היחוד בחי ' שהוא לצדיק , זרוע אור 

י"ס  קריעת  של המדרגה וזהו  הצדיק , סוד  ידי על

המעלה  מתגלה ושם דחיק , יחוד  של מדרגה שהוא

נשמות מעלת שהוא לצדיק זרוע אור  של

הצדיקים.

 åîëå שלם יחוד  שאין אף  קודש , שבת בליל כן

מ"מ בז  שחרית , בשבת רק  דאצילות  ו "ן 

והוא  דחיק, יחוד  בחי ' ע"ד  כבר  הוא שבת  בליל

דירה  מתגלה ידו  שעל הלבוש את הגורם

_________________________

בחי' שהוא כ"ע סובב ומבחי' עול , קבלת נמשך  נברא ניצוץ בחי' שהוא כ "ע  הממלא ומבחינת  כ "ע , וסובב כ"ע דממלא
הנכלל  נברא ניצוץ בסוד  בשרשו להכלל בכליון עת בכל  עולה מש"ה בחי' אמת והצדיק העצמי, התענוג נמשך  בורא ניצוץ
את  שאת ביתר המגלה השרשי האני בסוד  העצמי, התענוג שאת ביתר המגלה העצמי דרצון הכליון שהוא בורא, בניצוץ

העליון. האין
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והוא  בעלה עטרת  המלכות  ובאמת בתחתונים,

דמוקפים  פורים בערך בי"ד דפרזים פורים דרך  על

פנימיות בבחי' הם המוקפים שלכאורה בט"ו ,

היסוד , חיצוניות בבחינת  רק והפרזים היסוד 

אך  הפרזים, על המוקפים מעלת גדול ובפשטות 

אופיר  בכתם כתב י"ט)כבר ט ' דסוד (אסתר

ברמיזה, אפילו  לרשמו ואין נעלם סוד הוא הפרזים

מניה י"ג )ולעיל פסוק הוא (שם  שושן  דסוד פירש

נחו ולכן משה כלת הנק ' דנוק' הפנימי  פרצוף 

הפרזים  וסוד  פנימיות, פנימי  ציון בנקודת  בט"ו 

הבחנה  דיש  הוא, והענין דנוק '. חיצון  כלי הוא

מדרגה  שהוא המלכות של העליונה שבמדרגה

למטה  המלכות  עד  הקדושה מתפשט השביעית

דמלכות  מלכות  בחי' עד ל"ו דהיינו שער ע"ח (עי'

ופ "ב) הוא ãפ "א למטה המלכות  של הגילוי  ואז ,

החיצוניות שמזדכך והיינו  שישית, מבמדרגה יותר 

שבת בליל ולכן  גדולה, יותר במעלה המלכות  של

יחוד  ובחי ' דחיק יחוד  בבחי ' חיצוני יחוד שהוא

פנחס)דמלאכים פ ' הפסוקים בשער  הנה (כמ"ש ,

זרוע  אור בסוד ישראל נשמת  מעלת  מתגלה שם

אתäלצדיק  שמגלה דעתיק  דעת  דרך על והוא ,

בערך  חיק בחי ' ע"ד  שהוא הרדל"א, של המדרגה

פטירתו לפני  שאמר רשב"י  סוד  וזה הרדל"א,

זוטא) אדרא ה'(בסוף צוה שם כי  בציון  ה' בחר  כי

אור  של זו מדרגה בבחי' שהיה היינו  הברכה את 

לצדיק . זרוע

ìëá  íéîù úåëìî  ìåò ìá÷ì äãåáòä úéìëú

 ãò äîùìì ñðëäì äîùì àìù êåúîå úò

 ïåéìòä âåðòúá  ììëäì  ùôðä úåìëì  íéëåæù

äðåîà éòåùòù ìù

 àìéîîå תורה למתן  ההכנה שהוא זו  בפרשה

כל  וצריך  ואנוהו', אלי 'זה סוד  ידי על

מהתפ  דעתו להסיח שלא שהוא יהודי שלו קיד

_________________________

כתרוד. עדיין מ"מ הז"א, קומת  כל  כנגד פב"פ  עמידתה שהוא המלכות של שישית  שבמדרגה שם בע "ח דמבואר פירוש:
הז"א, כנגד אינה שלה שהמלכות באופן דידה, היסוד כנגד  דז"א שהמלכות  נמצא הקומה שבסוף  גורם וזה מכתרה, למעלה
אחד , בכתר המשמשים מלכים שני שהוא המלכות של  שביעית במדרגה אך דידה, ביסוד דידה המלכות ונכללת  עולה ואז
המלכות  ומתגלה דידיה, המלכות  כנגד ועומדת  למקומה דידה המלכות מתפשטת  ממילא אז כתרו , כנגד  כתרה שגם באופן

ביסוד . נעלמת לכן קודם שהיתה דמלכות  מלכות בחי' שהוא דידה
שם ע"ח  פ "א)וז"ל סוף ל"ו הג'(שער דכללות ): שישית מדרגה שהוא בפנים ג' מדרגה שיעור (פי' כמוהו גדולה שתהיה

אורותיה  מקבלת אינה היא עדיין ואמנם עמהם. למעלה היא בהיותה שם ראשונות ה' של האורות  ותקבל  פב"פ , קומתו
אין  שבה שהמלכות נמצא מכתרה, למעלה וגבוה גדול  יותר הוא כי מכתרה, גדול יהיה שלו והכתר ז"א, באמצעית  אלא
קומתו , שיעור מכל  למטה היא שבה שהמלכות  לו צריכה היא לכן שלו, היסוד  מן למטה היא כי בזכר, כנגדה זוג בן לה

היסוד עד  ונתעלה זוג בן לה אין שלה המלכות ואז ידו , על לקבל היא צריכה בסודואז שם יחד ונכללין עצמה, שבה
כי  לבד, עליונות שבה ט "ס  פרצוף  בה יש זו  בבחי' כי ונמצא ז"א. של  היסוד  מן לקבל תוכל  ואז אצלינו, כנודע הכללות 

הד' מכתרה. גבוה שלו הכתר ג"כ  ואז שבה, ביסוד נכללת  שבה שביעית העשירית  מדרגה שהוא בפנים ד' מדרגה (פירוש

ותהיה דכללות ) או "א, דמיון ז"א ע"י שלא עצמה מאמא אורותיה ומקבלת כמותו, אחד  בכתר משמשת  היא גם שתהיה
עכ"ל. שלה, הגידול  תכלית  וזהו י"ס , בכל שלימה

הוא ה. כי אחד , בכתר מלכים שני שהוא שביעית מדרגה עתה לנו  שאין דאף קל"א בדף התו"ח דברי עפ "י הוא והענין
שם בע "ח כמבוא דלעתיד פ "ב)המדרגה ל"ו של (שער בחינה האחור פרצוף בפרטות  יש האחור של  המדרגה בגמר מ"מ

בסוד האחור בנין גמר שהוא שבת בליל ולכן אחד , בכתר מלכים שני של מדרגה מעין יש ושם בערכו , שביעית מדרגה
מלכות  של  הבחינה מתגלה זה ובערך בערכין, שביעית  מדרגה של  בחי' שם יש האחור, בגמר הנעשה דכלי יחוד  בחי'

כמשנ"ת. דמלכות



תשע"ו  בשלח פר' ט של"ס

עת בכל וצריך בתחתונים, דירה לקב"ה לעשות 

הלכה  אפילו מהלכה לזוז  ולא שמים מלכות לקבל

אפילו עת  בכל עול ולקבל שבשו"ע, קטנה

התכלית זה לא אך  לשמה, שלא הוא שבתחילה

דהיינו לקטנים, מגלים אין  זה דרז הרמב"ם כמ"ש 

להגיע  צריך אלא לשמה, שלא אינו  שהתכלית 

כליון  שיהיה באופן האל, אהבת מחמת  ללשמה

ולכן  האמת, וזה האל, יחוד  של בתענוג להכלל

לה' בעבדות מונחים יהיו  עת  שבכל רוצה הקב"ה

כו"כ  שהם מאדך  ובכל נפשך ובכל לבבך בכל

הקב"ה  כי מעט, מעט אותו  לגלות וצריך מדרגות,

רוצה  אלא לשמה, ושלא חיצוניות  רוצה אינו

בכל  ולהכלל להיחוד, כליון עם ויהיה לשמה שיהיה

והוא  אמונה, שעשועי  של האמיתי  בתענוג עת 

התיקון , עיקר והוא מזה, דעתו  להסיח שאסור הרז 

דעתיקא  תורה קודש  שבת קדושת סוד והוא

השכינה  ידי על רק לזה להגיע אפשר  ואי  סתימאה,

בסוד  אמת  הצדיק  שהוא משה ישיר  אז  בסוד  הק'

בדרך  ולפעמים א'ז', וזהו ז ', בסוד הק ' והשכינה א',

שלעולם  הכל כלל אך  לאה, בדרך  ולפעמים רחל

של  במצב הוא וכאשר  הק', בשכינה להדבק  צריך

של  בסוד  חזק להדבק צריך לאה של ומדרגה חושך

הא' עם הז' בחי' להדבק א"ז, בסוד  סוף ים קריעת

שהדעת לזכות  יכול ואז  העליון , היחוד שהוא

ועיננו בסובב, להדבקות אותו יעלה דעתיק 

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין  מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת

 êùôðì äîëç äòã

 äòã' של המדרגה לזכך  צריך כי  לנפשך' חכמה

בחי ' בעשיה שהוא שמים מלכות  עול קבלת

צריך  ושם שבגלגלתא, לשרשו ולהעלותו 'נפש '

וזהו באוירא, המאיר  דעתיק דעת  של באור להדבק 

לרדל"א  לעלות יכולים ועי "כ  לנפשך', חכמה 'דעה

הרדל"א  למקום לעלות  לראשך' כתר  'והיא וזהו 

שורש  ושם הק' השכינה ושם העצמי התענוג ששם

התענוג  המגלה העצמי רצון  בבחי' הממלא

כי קדשך' שבת שמור  קדושיך  מצות  'נצור העצמי ,

והניגון  דעתי"ס התורה מתגלה קודש בשבת

במקום  כי  וכו', כפול פשוט שיר  שהוא דלעתיד 

ע"ד  חיק היחוד של הגילוי  ענין  הוא יאיר כיום לילה

שהיה  אף  ואנוהו  אלי זה שנתגלה סוף  ים קריעת

עד  דעשיה עולה הקבלת נזדכך כי  וענן , חושך

על  להגיע יכולים כי  ומו"ס, בגלגלתא העליון שרשו

דעתיק  דעת שהוא ואנוהו אלי  לזה עול קבלת  ידי 

עלמא  ידי  ועל המצוות, במעשה התענוג שהוא

בתוך  בסוד  דאסכסייא עלמא מתגלה דאתגלייא

ולא  מטי בסוד  כאחד שמאחדים עד  ביבשה, הים

צדק  גואל בביאת  מלכותך  תראינה ועיננו מטי ,

אמן . בימינו  במהרה



לנפשך  חכמה דעה י 

חדתין  נשמתין
תשע"ח  וארא פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú àøàå 'øô  ìò åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 ø"âä ïå÷éú –––– àá ,ú"æä ïå÷éú –––– àøàå

øáéã [à החתן לכבוד  קודש דיבורי  מורנו

ני"ו) ז"ק  ר ' ענין (הרה"ח וקישר 

הידוע  ע"פ  השבוע, לפר ' בשעטו "מ החתונה

באותיות [שנרמזות מכות  ז ' ישנם וארא שבפר'

ד  ז'àå ו"א בגימ' דוא רא ר 'בות àø (ור "א ר"ת 

ובפר ' זו)], בפר ' מכות מהי' המכות  רוב היינו א'ותתי',

[שנרמזות  הנוספות  המדות  ג ' ישנם בא, פר' – הבאה 

ד  דבריàá בגימ' ע"פ  בזה הידוע והביאור ג'], –

דמסאבותא  כתרין  הי' הכניעו מכות שהי' האריז"ל

דקלי' לז"ת המתחלקים פרעה, מדות של (ז'

וכו') מלכות כנגד דם וג"ר הטמאות וארא, בפר'

בא בפרשת  חשך דקליפה דקלי', בינה כנגד  – (ארבה

דקלי') כתר כנגד  בכורות  ומכת דקלי', חכמה .כנגד

 ø"â –––– ' íãà àì' ,ú"æ –––– ' íãà'

 äìá÷áå [ á( בעומר לג  בכונות  ברש"ש (עיי'

'אדם' הדרגות אלו ב' נקראים

הם  הז"ת דענין בזה הכוונה ובעבודה"י אדם', ו 'לא

האדם של הטבעיים המדות  ז ' (שטבע כנגד

ז ') מספר כנגד  הוא בלב הבריאה מאירים שהם ,

כנגד  הוא הג"ר ותיקון ה'אדם', תיקון ונקרא האדם

שבאדם הק ' המוחין  וכתר )ג' חכמה  ששם (בינה ,

שבאדם, האלקות החלק בחי ' שהיא נשמתו מאירה

הנשמ  הארת  בחי 'בחי' ונקרא שבמח, האלקית  ה

השורה  האלקי החלק  והארת  תיקון  היינו  אדם', 'לא

מרכבה  האדם שנהיה עד האדם, דרגת מעל ושוכן

לאלקות.

 ïå÷éú ––––  íéøùò ïá ãò  äåöî øáäî íéðù 'æá

 ú"æä

ïéðòå [â בר שנהיה שנה מי "ג שישנם שנים הז '

בחי ' כנגד הוא עשרים, בן  עד  מצוה

מתקן  אלו  שנים שבז ' הז"ת, תיקון האדם, תיקון

שאח"כ  עד בקדושה הנהגותיו וכל מדותיו ז ' האדם

הקודש ', אל אהרן יבא 'בזאת  לבחי' זוכה

אל  ירידה בחי ' הוי  בשעטו"מ אשה שכשנושא

זו שירידה המרכבה' 'יורדי  בבחי ' שהיא – המלכות 

בשב"ק  וכמו  הג"ר, עולמות אל הכניסה דרך היא

ממליכים  אנו  הק', המלכות  ספי' כנגד  שהיא

סעודה  ועושים בתחתונים, הש "י  את  בשב"ק 

שברא  ומעידים ויין , בבשר  שב"ק בליל גשמית 

יש  שע"כ בה, אשר  כל ואת  הארץ את  הש"י

המאכלים  את  אף  לקדש  בשב"ק ביכלתנו

עי"ז  בתחתונים, ית' יחודו  שמגלים עד  הגשמיים,

ב  ומתעלים העליונים,íåé חוזרים לג"ר השב"ק 

עולים  החכמה יחוד  ואל  חי, כל בנשמת  הבינה (גמר 

דשב"ק) במנחה  הכתר  ואל שב"ק, שזובמוסף והיינו  ,

דרך  העליונים, הג"ר  אל והעליה הכניסה דרך

למטה  השוכנת הק', האמונה – הק ' השכינה

סופו  נעוץ בבחי ' המלכות)בתחתונים (ספי'

העליונים)בתחילתן  כתר-מלכות,(ג"ר יחוד בחי' ,

מעשה המלכת וסוף  הק ', האמונה  – המלכות (ספי'

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ח  וארא פר' דא"ח יא ליקוטי 

ובתחתונים) בגשמיות במחשבה הש"י – נעוץ ,

העליונים תחילה עולמות  אל  הכניסה  דרך  (שהיא

.דהמחשבה)

å÷ìçá 'úé åúåëìî  úåìâì íãàä ãøåé ïéàåùéðá

íãà'  úåéäì úåìòì  äëæé äæáå ïåúçúä  íìåòá

'é÷ìà

åðééäå [ã מצוה מהבר  ההכנה שנות ז' שאחרי

ה'אדם', בחי' ותיקון הנישואין עד 

אל  ית ' ויחודו  מלכותו ולגלות לירד האדם זוכה

בגשמיות, ביתו בנין שהוא שבתחתונים חלקו

'ולמען  בבחי ' בתחתונים הש"י את מגלה ששם

שמי õøàä ספר  ìëá' לבחי להתעלות  זוכה ועי"ז ,'

ולהאיר  האלקית  נשמתו להארת היינו אדם', 'לא

של  הק ' המוחין  בו שיאירו  שבנשמתו, הג"ר חלק

הגדר  שזהו אלקי , לאדם ויהפך העליונים הג"ר

והמוחין  הג"ר  בה שמאיר  אלקי', 'אדם של והמהות 

כל  לעשות אף יכול זה שבכח עד שבנשמתו הק'

בהש "י , כראוי בדבקות  הגשמיים (שרק הדברים

השכינה  תיקוני לתקן יכולים  הג "ר  ותיקון  הארת בכח

לעשות  בתחתונים  הגשמיית בדבקות והעשיה  ם 

בהש"י) .כראוי

ë"òå בעז"ה יהיה חתונתו  שיום דידן  חתן

לפר' וארא פר ' שבין  בימים בשעטו "מ

לעלות הנ"ל לכל שיזכה מילתא סימנא הרי בא,

'אדם' וארא)מגדר שבפר ' המדות  ז' ,(תיקון 

אדם לא – אלקי ' בא)ל'אדם שבפר ' הג"ר ,(הארת 

כל  לעשות  עי"ז בתחתונים ית ' מלכותו ולגלות 

לעשות בהש"י ובדבקות לש"ש  הגשמיים ענינים

שמי ספר 'למען בתחתונים דירה ית ' ìëá לו 

 õøàä.'

 è" ùòáä  åðéáø  íùá àðøîà÷î ÷"äâä ïåùì

'÷ä

àéø÷äå [äמקאמרנא הגה"ק  (בהיכלמדברי 

שמביא הברכה) זה פסוק על

בכל  שמי  ספר וזל"ק, זי "ע, הק' הבעש "ט מדברי 

בכל  שמי של ואור  ובהירות ספירות שיהי' הארץ.

מורי טוב ריב"ש הקדוש  ממרן כידוע הארץ,

יחודים  לעשות חכמתך שיתפשט משיח לו  שאמר 

דבר  בכל ולייחד הקליפות יכלו  ואז הארציות בכל

עצמך  שתדבק  אתה, ספר  ובתנאי ונפיק, עייל

והבדלה  אין  בהכנעה ותפלה התורה באותיות 

אותיות שיהיו אלהות, נשמות עולמות והמתקה,

במשפט  תצדק למען  כספירי' מאירין  שלך  התורה

כשיש  יחד , נשפט' הזכירני וזה אלקיך, אתך  שם כי

אתה  ספר  אלא זה, כל לך  יעלו  לא דינים השראות

בדביקות שילמוד מורי בשם בתולדות כמבואר

תורה  לך  אין  אם אבל הדינים, נמתקין  ואז אהב'

שחת לבור ליפול תוכל כי  הבל, והכל כלום, לך  אין 

ולילך  חצות , ואחר בחצות להתפלל זרות בחכמות 

ספר  עיקר כן על נגה, קליפות  של שונים בדרכים

שמי ולהאיר לספר תוכל אזי התור' אותיות  אתה

עכל"ק . הארציות . בכל

ò"éæ  ÷ñøàååòùôî î"øä  ÷" äøäî  äùòî

 ïáì éãâá  úùéáì øçà ' åðì  çìñ'á äëáù

ãåò [å בספה"ק המובא את זה בענין הזכיר 

כן אמר  זצ "ל מגור אמת  האמרי (אדמו"ר 

זקנו) חותן  בשם תרפ "ה, בשנת בזיוו"ש בחתונתו

'ח'טאתי הוא חת "ן  של ולכאו 'שר"ת ת'מיד ', נ'גדי 

חז"ל דברי  ידועים אדרבא הלא פ "גקשה (ירושלמי

ה"ג ) עוונותיו,דבכורים כל על לו מוחלין  דחתן 

חי  בזוהר מקאמרנא הרה"ק  דברי  ע"פ (פר 'ופירש

ע"ב) קפב דף משה וישב  רבינו הצדיק  ואמר  בזה"ל,

בגדי ארבעה לובש  כשאדם מפשווערסק , הגדול

בנו, ושאל עונותיו , כל על לו מוחלין  לשבת  לבן

לבישה  אחר מנחה מתפלל אותך ראיתי  הרי

בזה  והשיב, עצומה, בבכיה לנו סלח ואמרת 

וכשהלכתי לי  נמחל שבת בערב שהייתי  העולם

עונות, כמה עלי נרשם היה מזה שלמעלה לעולם

עכ "ל.



לנפשך  חכמה דעה יב 

 ãéî' ú éãâ'ð éúàè'ç –––– ï" úçã ïéðò øåàéá

ùøéôå [æ מתעלה דהחתן  דכיון  הנ"ל ע"פ 

לו שמחלו אף הרי  הג"ר , אל מהו"ק

הג"ר , של החדשה בדרגה עתה מ"מ עוונותיו, כל

שיאירו כראוי בקדושה יתנהג אם עתה, לה שזוכה

העליונים  הג"ר  של הק ' המוחין הארת  אצלו 

בחי ' לו  יש זו גבוהה בדרגה הרי  שבנשמתו,

לשון  – חטאתי  ת'מיד , נ'גדי  ח'טאתי  של חדשה

תמיד  שעושים הצדיקים וכדרך  בעבודה"י , חסרון 

חסרונם  תמיד ומרגישים תשובה, על תשובה

לדרגה  מדרגה עלייתם מחמת שזהו  בעבודה"י ,

חסרונם  את החדשה לדרגה בעלייתם תמיד  רואים

ועושים  הקודמת בדרגה עתה עד  אצלם שהיה

תמיד  עולים ועי"ז תשובה, על תשובה תמיד

ויותר, יותר  למדרגה הרבה ממדרגה (וכמובא 

בקודש  דרכו תמיד  היתה  שכן  נוע "א  בספה "ק 

גאון סעדיה רבינו מתשובת  ידוע וכן בעבודה"י,

העושים זי"ע) האלו הצדיקים עם חלקנו  יתן והש "י  ,

תמיד  עי"ז ועולים תשובה, על תשובה תמיד

אכי "ר . לדרגה מדרגה

äãéøé ––––  äìåàâä  ìù éùéîç ïåùì –––– 'éúàáäå'

 ø"âä  ìà æ"éò úåìòì  äðåúçúä  õøàä ìà

íéðåéìòä

ãåò [çהרוקח בשם התורה)אמר על  על (בפי'

הגאולה  בלשון דידן  דפר ' קרא

עם  יחד  הפשוט בגימ' שהוא 'והבאתי' – החמישית

דמשיח  קץ שהוא של"ה אלף גימ' דאתב"ש  הגימ'

שענין  הנ"ל, אל זאת וקישר דניאל, בספר הנזכר

החמישית גאולה הארץ לשון אל  אתכם  ('והבאתי

התחתונה,וכו') המלכות אל הירידה בבחי ' הוא

ירידה  בחי ' והיא ישראל, ארץ אל הכניסה בבחי '

הקבלה  בלשון שנקראת  האמיתית  הנוק ' אל

ה' אות שבתוך אדנ"י שם [בחי ' החמישית', 'נקודה

של  תתאה ה' דאות והיינו הוי"ה, שבשם אחרונה

שבז"א המלכות ספי' בבחי' הוא הוי"ה (נקודה שם

–רביעית) הנוק' כנגד  שהוא – אדנ"י שם ובתוכה ,

ואכמ"ל], החמישית , נקודה – האמיתית  מלכות 

לשון  'והבאתיéùéîçäוע"כ  הוא הגאולה של

אל אל õøàäאתכם ירידה בחי' שהוא וגו ',

הכוס  את  יש החמישית גאולה כנגד וע"כ השכינה,

אליהו של הק')החמישי  השכינה  שם  – ב"ן  ,(גימ'

שבה  השלימה, הגאולה אל אותנו  ויכין יעלה שהוא

הקיני את אז ונירש  העליונים, הג"ר  להארת נזכה

והקדמוני  העליונים)הקניזי  ג "ר  כנ"ל (שכנגד והיינו ,

לגלות תתאה, שכינתא – הנוק' אל שהירידה

הדרך  הוא הגשמית דעשיה בתחתונים ית' מלכותו

שנזכה  צדקינו משיח של אורו הימין, לקץ והכניסה

דעה  הארץ ומלאה העליונים הק ' המוחין  לכל אז

אמן . וגו ' ה' את

äìåàâä úçîùî øæåç øåà ––––  äìëå ïúç úçîù

äîéìùä

øéëæä [èזי "ע מוהרנ"ת ג"ע דברי  את  (הל 'עוד

ה"ה) שמחתפו"ר  ענין  את שמפרש

עד  בא דוד בן שאין  חז "ל דברי  ע"פ  וכלה חתן 

שבגוף  נשמות חו"כ áשיכלו  שמחת  שכל ידוע וכן ,

הרי והקדושה התורה אדני על ביתם שמקימים

ומעוררים  וקדושים גבוהים יחודים בזה פועלים

_________________________

ועקר ב. וכו '. מאד  הבתים נתרבו  זה ידי שעל  מישראל נפש להרבות כדי ההולדה שעקר מבאר כבר שם, מוהרנ "ת  ז"ל
מתבררת  זה ידי שעל המדמה, מתברר זה ידי שעל  נבואה, רוח  בחינת  שהוא הצדיק, רוח מבחינת בשרשה נמשכת  ההולדה
העולם, חדוש בחינת הוא מישראל נפש יותר שנולד מה וכל  ההולדות. כל שמשם ה', יראת אשה בחינת  שהיא האמונה,
הגלגול  שאפלו אחר, במקום אצלנו  כמבאר לגמרי, חדש ושכל חדש ענין בחינת הוא אדם וכל  קטן, עולם הוא האדם כי
ועד בבחינת יתברך אמונתו  ולגלות לפרסם בשביל והכל  וכו ', זה רוח  עם זה נפש רק מתחלה, שהיה כמו מתגלגל  אינו 
בחינת  מתגדל  זה ידי על  וכו ', הבתים רבוי ידי - על יותר התפלה בית  ונתגדל יותר נפש שנתרבה מה וכל אמונתו, ודר דר



תשע"ח  וארא פר' דא"ח יג ליקוטי 

ומזרזים  וממהרים מעוררים שבזה קובה"ו, יחוד

וכלה  חתן  כל וא"כ דלעת "ל. השלם היחוד  לאור 

ימלא  שאז השלימה, הגאולה את  ומקרבים מזרזים

התנוצצות וכלה שמחת בכל ומאיר  פינו, שחוק

השלימה. הגאולה משמחת חוזר  אור 

êøéáå יין כוס  על לחיים בברכת  ני "ו החתן את 

דברי את בזה והזכיר  בפה"ג, שברכתו 

שלמה וירא)התפארת טובה (סו"פ כוונה שהיא

להולדת לסיוע שב"ק דליל בקידוש בה להתרגל

שם  כמובא קדושות .â נשמות 

úåîù ' øô ç" îùðá ïå÷éú

 ú ãåîéì'÷ä è"ùòáä úøåú àìì  ì"æéáø úøå

 úøèåô ú"äàéø÷ù é"ááù äàãéçéä  äòãäë

 ú"åîùî

 äî [ é רק שעסקו  אלו  על זכות  ללמד  שם שהוזכר

לימוד  את עי"ז שעזבו  עד  רביז"ל בתורת

[שבאמת זי "ע, הק ' ותלמידיו הבעש"ט תורת

בין  להפריד שאסור  שם וכמ"ש  תיקון , צריך  הדבר 

אלו ב' שהם ו -ה אותיות לחבר  ויש  הדבקים,

בארוכה  וכמש "כ ורביז "ל דהבעש"ט הק ' הגילויים

ברסלב  גדולי  אצל שיש  הקבלה ע"פ במקו"א],

זקינו שבין  ההבדל על בקדשו  אמר  שרביז "ל

בבחי ' הוא הבעש"ט שענין  אליו  הק ' הבעש"ט

הוא  שלו וענין תרגום, ואחד מקרא דשנים הסוד

ישנה  והנה דשב"ק, התורה דקריאת הסוד בבחי '

נפטר  בשב"ק  התורה קריאת ששמע שמי  דעה

בב"י המובאת  לשיטה בזה הכוונה דשמו "ת, מחיוב

רפה) מהלכות(סוס "י י"ג פרק  בהגהות כתוב וז"ל,

ראב"ן בשם פח)תפילה לעולם (סי' דאמרינן  דהא

ביחיד  איירי  הציבור , עם פרשיותיו אדם ישלים

דצריך  בתורה לקרות  מנין בו  שאין  בכרך הדר 

יקרא  הכנסת בבית  קורין שהציבור  השעה לכוין 

תרגום, ואחד  מקרא שנים ביחיד  הוא íà גם ìáà

 äùøôä  òîåùå ïéðî  äá  ùéù øéòá àåä

 íéìùäì êéøö  åðéà áåù øåáö çéìùîונדחו ,

_________________________

יותר, הנפשות  צרופי שנתרבין מה כל כן על שם, שמבאר כמו  ישראל , מנפשות בא נבואה הרוח  כי יותר, נבואה הרוח 
ביותר, מהם הבא נבואה הרוח ומתגדל  האמונה מתרבה שיגלו ויותר  יותר רבות נפשות עוד  להוליד  יכולין זה ידי ועל

ידי  ועל שבגוף, הנשמות כל שיכלו עד  בא דוד  בן אין  כי "ל, כנ הגאלה תבוא זה  ידי ועל חלילה, חוזר וכן  ביותר,
הנגון קול נמשך הנ "ל אחרא,כל דסטרא עקב על  דקדשה עקב  מתגבר זה ידי שעל  וכו ', הגן את  המשקה שם המבאר

היטב. שם עין שם, שמבאר כמו  עשו , בעקב  אחזת וידו החתנה בבחינת עקר כי החתנה , על שמנגנין זמר כלי בחינת וזה
וכו' הולדה בשביל הנ"ל.היא הנגון קול נמשך  זה ידי שעל ,

שאין ג . ושבת שבת  כל  לך אין תורמנא הושעיא ר' משום חייא ר' בר תנחומא ר' נ "א. פרשה רבה במדרש שם, זל"ק
עפ"י  בזה לרמז הנראה ע"ש. המפרשים האריכו  וכבר להולמו קשה הזה המדרש והנה וכו'. לוט של  פרשתו בה קורין

פ ' הזוה"ק קלו)דברי נש (תרומה בר יתיב  שבתא מעלי ובכל וכו' שבתא במעלי מנהרא סליק הוה כד סבא המנונא ר' ,
לעוה"ז  למשוך הפנימי יחוד  ומצות  בתורה פעולתם עיקר זאת  גם הצדיקים כי לי"ח  הידוע  לפי בזה הענין הנשמות . בעולם

ש"ק. בליל קדושות  נשמות נשמות  להוריד שבת בליל הקידוש קודם  הגפן  פרי בורא בברכת לכוון  האדם צריך .ולזאת
כמ"ש מבנ "י נשמות מחצב  משם אשר הבינה לעולם רמז יין ח )כי לב, פרי (איוב בורא מברכים לכן תבינם. שדי ונשמת 

ישראל. גפן כמ"ש מגע הגפן בו  אין שם אשר לשמן רמז החכמה מדת היא הבינה מעולם למעלה היין על זכרהו  וז"ש
לוט בבנות  זו  בפ' הרמז וזה כיל"ח . וטהרה קדושה במעלה גדולים המה ש"ק בליל היורדים הנשמות  לכן כוכבים. עובד 

לב) יט , זרע (בראשית  מאבינו ונחיה יין לאבינו  נשקנו אב"א)לכה זרע (בחי' הקדושות הנשמות  יורדים היין ברכת  ע"י כי
נשקנו הפ' על הרמז לוט. של מפרשתו בה קורין שאין ושבת  שבת  לך אין המדרש כוונת  וזה כנ "ל . שבת בליל ישראל 

עכל "ק. כנ"ל. קדושות נשמות  להוריד  זרע מאבינו ונחיה יין לאבינו



לנפשך  חכמה דעה יד

שיש  מרמז  שזה עכ"ל. וכו '. בהגהות שם דבריו

הבעש "ט רבינו דתורת  האור לקבל (שכנגד אופן

רביז "לשמו"ת) ספרי  לימוד קריאה"ת)ע"י ,(שכנגד

בעלמא זכות  לימוד  בגדר  לא וזה למעשה הלא (כי

הנ "ל ) כדעה  כלל  .פסקינן 

íééçä ì"æéáø éãéîìú éìåãâî 'àì øùå÷îä

'÷ä è"ùòáä éðå÷éú íâ àìéîî ìá÷î ,øåãáù

ò"éæ

óéñåäå [ àéדבקות לו  שיש  שמי לבאר 

מתלמידיו אחד אל והתקשרות

את דרכו  ומקבל זה, שבדור רביז"ל של הגדולים

'ודבקת מצות  [לקיים רביז "ל, דתורת  העליון  האור 

עיקר  ראשונים ועוד והחינוך שלהרמב"ם בו '

חי בחכם וההתקשרות הדבקות היא המצוה

ידה  שעל התחתונה נקודה בבחי ' שהוא זה, שבדור 

העליונה, נקודה שבבחי ' העליון מהצדיק  מקבל

האור  את גם מקבל עצמו שבזה י"ל הרי  ואכמ"ל],

היה  שזה הק ' הבעש"ט רבינו  דתורת  והתיקונים

בענין  שגילה והתיקונים גילוייו מעיקרי אחד

ואמונ  בהתקשרות דור ,הצורך שבכל צדיקים ת

ע"ג יז  דף  ישראל שארית מספה"ק שם שהבאנו (וכמו

ע "י  לא התיקונים התחילו ואילך הק ' ש"מהבעש"ט

íéàøéì סיגופים  úåøù÷úä  éãé ìò  íà éë

 çéùî úåìâúä õöåðúäì ìéçúäå.("

תשע"ח  בא פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú àá ' øô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìç

÷"áù ìéìá áéøòî úìéôú øçàù  éîåéä óã  øåòéùá

 ïå÷éúì øåù÷ä éîåéä  óã ãåîéì  úìòî  ìãåâ

ì"æéáø  õåáé÷ã

 äìéâ [ àומעלת ענין  מגודל פלא גילוי  מורנו 

לתיקונים  קשור  שהוא גמ', הדף לימוד

בקדשו שאמר הק', דר"ה בקיבוץ דרביז "ל הנוראים

וביאור  גילוי  וגילה וכדלהלן. מזה', גדול דבר  ש'אין

ר' המופלג החסיד  מהרב המקובל הסוד  בענין פלא

בפולין  אנ"ש  [מגדולי זצ"ל קורמאן מאיר  יצחק 

זצ"ל  ברייטער יצחק  רבי  של המובהק  תלמידו

זצ"ל, מלובלין  שפירא למהר "ם מאד ומקורב

שנת עד תש"ו משנת כרוזים עשרים והוציא

ההתקבצות וחיוב ממעלת  ר "ה ערב בכל תשכ"ה

תובב"א]. עיה"ק  בירושלים בר "ה

òåñðì äöøù  ÷" äøàì ì"æéáø úééìò  äùòî

 ÷"äéò íéìùåøéì à÷ééã

áúëå [ á תשי"ד משנת  בכרוז  הנ"ל הרה"ח

הר "ן  בשבחי שכתוב למה בנוגע

יד) אות  המלחמה (ח"ב היתה העת  באותו  ואז  וז "ל,

למצרים  התוגר  לארץ הצרפת שהלך הצרפת, של

נשמע  וכאשר  כמפורסם. וכיוצא ישראל ולארץ

מתעוררת, הנ"ל שהמלחמה סטנבול לאנשי

קהלה  רצו  לא אזי הים, על ובא הולך  והצרפת

מקיר  לצאת יהודי שום להניח סטנבול של קדישא

לברכה, זכרונו ורבנו הים. על לפרש  וחוצה, העיר 

ואמר  עצמו. את  להפקיר  ורצה זה על השגיח לא

את לסכן רוצה שאני תדע עמו , שהיה להאיש 

את אך  ועצומות, גדולות בסכנות אפילו עצמי 

לך  קח תרצה אם בכן להפקיר. רוצה איני נפשך

אסע  ואני  לביתך  בשלום ושוב הוצאות על מעות

את כי סטנבול. מאנשי  ובהסתר  בהעלם לבדי

והאיש  וכו'. שיהיה איך  יהיה מפקיר  אני  עצמי 

אדוני שם יהיה אשר  במקום ואמר , בזה מאן הנ"ל

תלך  ובאשר עבדך  יהיה שם לחיים אם למות אם

מסבות הוא ברחמיו יתברך  והשם כן. גם אלך

נשמע, יומים או  יום שאחר  ברחמיו , וסבב מתהפך,



תשע"ח  בא פר' דא"ח טו ליקוטי 

מירושלים  הגדול חכם בסטנבול שם שיושב היות 

עיר  ירושלים עניי עבור  נדבות יד על קבץ אשר 

אחת. שנה עוד  שם להתעכב בדעתו  והיה הקדש,

סטנבול, לאנשי  ואמר  נתעורר  åòãúופתאום

 òåñðì ãéî çøëåî  éðàù  éì äìâúðù

 íéìùåøéì ובאין ממשמשין  שהימים רואה אני  כי ,

עם  את תיראו אל ואתם העולם, מן להסתלק

שילכו ישראל עבור  לדאוג לכם ואין  הפרנצויז,

בעזרת היזק שום להם יאונה לא בודאי  כי להתם,

כבר  כי  לשם. בואם עד ברחמיו ישמרם וה' השם,

לדבריו, שמעו ומיד  בירושלים. קבורתי מקום נרשם

שרוצה  מי והכריזו , גדולה, ספינה מיד ושכרו  והלכו 

ונשים  אנשים הרבה והלכו ילך. הספינה על לילך 

רבנו ונסע אשכנז , מאנשי  והן  ספרד  מאנשי הן  וטף 

הקדש . לארץ זו  ספינה על כן  גם לברכה, זכרונו 

 íëçä íò äëøáì åðåøëæ  åðáø øáãå

ì"ðä  íéìùåøéî תלמיד אלגאזי המהרי "ט [ה"ה

במקו "א] כמש"כ  זי"ע åúåàהרש "ש ç÷éù

 íéìùåøéìבצפת לא להיות  רוצה שאינו אמר  כי ,

בטבריה. íäéðéá ולא ãåñ  å÷éúîä ïëå. ע"כ .

 éð÷æî ÷"îéøä  ç" äøä ãéáù  úàìôåîä  äìá÷ä

ù"ðà éìåãâ

áúëå [â שקיבל הנ"ל זצ"ל הרימ"ק הרה"ח

" ù"ðàקבלה éîåøî  éð÷æî,ז "ל

מיהר  הנ"ל שהחכם מה א) כנ"ל. הזה מהסוד  רמז 

הסתלקותו לענין  זאת  נוגע שהיה לירושלים לנסוע

החכם  עם ז "ל רבינו  שדיבר ומה ב) בירושלים.

ג) וכו ', לירושלים אותו  שיקח å÷éúîäùהנ"ל äîå

,íäéðéá ãåñוזה òâåð ד) äéä ì"ðä ìë øùà

 çöðì åìù äðùä ùàøä ïéðòì לענין וגם ,

האחרון  בר"ה זה מכל שדיבר מה שלו , ההסתלקות 

הק', רבינו  אז ואמר  ãåñ באומאן . àåä  äæ ïéðòù

, åìù  íéøúñð úåãåñîחיי בספר כמבואר 

ח')מוהר"ן  סי' תוכחה  תקעו ותורה  מאמר .(תנינא 

õåáé÷ä היינו   ø÷éò íé÷úé ö" åâä úàéá  íãå÷ù

 ÷" äòá à÷ééã äðùä  ùàø ìë ìò ìåãâäå  éììëä

 íéìùåøé ציון והר המוריה הר שתיה לאבן  סמוך

וכו '. הזתים ïéìáåìá והר íãå÷îåבפתיחת אשר  ,

השער  של השני  בצד מוהר"ן  ליקוטי  הספר

הר "ת וזה ז "ל. החוזה של ההסכמה מתחלת

האותיות, –à'מהתחלת –ì'ומאן רושלים,é'ובלין

אותיות של éìà הם אותיות  בצרופי  כלול וזה הו ,

ואתה  יאבדו המה – ז"ל וכו'.תעמוד מוהרנ"ת 

אליהו צירוף  – י'תמו ל'א ו 'ש 'נ'ו 'ת'י 'ך ' ה'וא וא'תה

באה  כן , על – לעולם חי  והוא בהשי"ת  נכלל הוא כי

åäéìàהספינה úøòî ãâð  äðùä  ùàø áøòá

äçéù דווקא. ì"ðë ïéðòä äæ ìëá  ùéå

 ãàî ìåãâ úåëéøàá רק לגלות ההכרח לע"ע .

– כנ"ל בזה למקצת  שהוא כל הרמז בקיצור 

החיוב  מעלת  גודל את להבין בזה המרומז  והעיקר 

ולהתקבץ  להתוסף  ואחד  אחד כל על והקדוש  הגדול

בל  ז "ל רבינו  של שמו  על הנקרא השנה ראש  על

לחיים  הכתוב כל כש "כ ירושלים לעה"ק  איש  יעדר

ע"כ . תובב"א". בירושלים

íéöåáé÷ä  íò ïéìáåìã  õåáé÷ úàååùä  ìò ò"ö

íéìùåøéãå ïàîåàã

 äðäå [ã הענין מהו הדבר עומק להבין יש

'לובלין ', של הק' הקיבוץ של הפנימי

היה  בלובלין  הקיבוץ של הענין  כל פשט דע"פ 

ולא  סגורים הגבולות שהיו  הנסיבות  כורח מחמת 

בעל  ע"כ לר"ה, לאומאן  לנסוע פולין  אנשי  יכלו 

יחדיו להתקבץ בפולין אנ"ש גדולי החליטו כרחם

שפירא  מהר "ם להם שנתן והמרווח הגדול במקום

הגדולה ישיבתו  בנין את זצ"ל (שהיו מלובלין 

לר "ה) לרבותיהם  מהישיבה  הבחורים  רוב ,נוסעים

זה  אין בפשטות אך  הקיבוץ, שם נתקיים וע"כ 

דאומאן  הק' להקיבוץ דלובלין הקיבוץ כלל דומה

עצמו, רביז"ל נמצא שבהם ודירושלים

 ìáå÷îë]'ב אלו  שיהיו שרצה בעצמו  מרביז "ל

כמש "כ  ובאר "י , בחו "ל הקיבוצים

נמצא  המקומות  ובשני  בארוכה, לזה המקורות 



לנפשך  חכמה דעה טז 

בביאוה"ל הראב"נ וכמש "כ קנה)רביז "ל (סי '

ב' קדושת בביאור  במקו"א שהאריך וכמו בארוכה,

ולאה, רחל שבבחי' דרש"י המקומות  (תפילין 

מול החזרה, ותפילת  הלחש תפילת דר"ת , ותפילין

שבבחי' והנצחי העיקרי ומקומו אח ', שבחי' פעור  בית 

רק פנים) הוא דלובלין הקיבוץ לכאו ' אך  ואכמ"ל],

רק  והוא רביז"ל, במקום שלא התלמידים קיבוץ

אצלו לבא רביז "ל צווי  לקיים יכלו שלא אונס  מחמת 

להחזיק  לובלין בעיר  יחד התקבצו  וע"כ לר"ה

ביחד, עצמם עצמם שיחזיקו הענין גודל  (כידוע 

בחיי"מ  ע"ז  בקדשו שאמר  כמו ביחד  רביז"ל תלמידי

ריח) באומאן אות  הקיבוץ בדרגת כלל אינו  אך ,

הנרמז  הפנימי הביאור מהו וא"כ ובירושלים,

דלובלין , הקיבוץ על מלובלין  הק ' החוזה בהסכמת 

ע"י דהקיבוץ אמיתי תיקון אמנם שיש שמשמע

שבלובלין הק ' האמיתי הקיבוץ דהתיקון (דומיא

ובירושלים) .שבאומאן

í"øäî ïéáù  äìåãâä  úåãéãéäå úåáø÷úää

 õåáé÷áù áìñøá éãéñçì  ì"öæ àøéôù

øàéáå [ä א שמקובל מה ע"פ פלא דברי צל בזה

שהשתתפו רבים ברסלב חסידי

וידידות התקרבות  היה ששם בלובלין, הק ' בקיבוץ

ראש  לבין ברסלב חסידי בין ואמיצה גדולה

מהר"ם  הרה"צ הגדול הגאון  העיר  ורב הישיבה

זצ"ל, מלובלין תפילה שפירא הבעל  היה  (והוא 

וביקשו  עמו שהתנו אחרי בר"ה  תפילות בכמה 

לומר רביז"ל שציוה  הנוסח התפילה לפני שיאמר 

את  ויקשר  וכו' עצמי מקשר 'הריני התפילה לפני

זי"ע) הליקו"מ הק ' לרבינו בזה תפילתו [כמש "כ ,

שהוא  ההתקשרות ביאור  בענין במקו "א בארוכה

בביאוה"ל הראב"נ יז )כמש "כ אות  י (מאמר

המעלה  והש "ץ תפילה הבעל הוא שהצדיק 

וכו'], הרגל בעד מתפלל שהראש וכמו התפילה

היה  וכן  לתשליך  עמם הולך  שפירא המהר "ם והיה

וכו', בידם המקובלים הניגונים עמם לימד שר  (וכן 

רגלי  מטה  אמרתי 'אם  כניגון  מניגוניו ברסלב  לחסידי

וכו') ולהגלות' 'להתוודע וניגון  .וכו',

 óã ïåéòø ,' îâ  óã –––– î" åôéñá ' ìéöäù óãä'

 õåáé÷ä  ìù úîã÷åîä äòôùäá éîåéä

 ùéå [ å ענין שאף  ברסלב חסידי זקני  ביד קבלה

שהציע  היומי  הדף רעיון של הנודע

בהשפעתם  היה הגדולה, בכנסיה שפירא מהר"ם

קבלה  אצלם שהיה ברסלב חסידי של המוקדמת

אחד דף  לימוד  בחשיבות  מרביז"ל (לכה"פ )קדומה

מעשיות  סיפורי  בספה"ק  וכמרומז יום, (מעשה כל

ועכביש) דזבוב מעשה המלך ז , את  הציל שהדף ,

שונאיו על ãמכל שהכוונה מרביז"ל מקובל והיה ,

יום, בכל גמ' דף  לימוד  סגולת

_________________________

דבר.ד. איזה לו שמראין רק ריק, דבר זה שאין והבין עצמו, מתמיה והיה זה כל  רואה היה והמלך  שם, השרים וז"ל (וכל

זה) על ומתמיה מסתכל שהמלך  אבן ראו בידו  שהיה לו וחלם הספר. על  ונתנמנם זה, מה ועל  זה מה בזה, לחשב  והתחיל 
דומיט)טוב , שתולה (שקורין המלכים אצל והדרך הדומיט . מידו  והשליך  אנשים, גוזמות ממנו יוצאין והיו בו, מסתכל  והיה ,

הפאטרעט את לוקחין הדומיט , מן היוצאין האנשים, אותן והיו  הכתר, תולה הפאטרעט גבי ועל  שלו, הפאטרעט  גביהם על
הרפש לתוך והשליכו  הכתר את  לקחו כך ואחר ראשו , את לו)וחתכו חלם זה להרגו .(כל אליו רצים האנשים אותן והיו ,

חזר  כך  ואחר ממנו , והלכו  מאומה. לו  לעשות  יכלו  ולא לפניו  והגן עליו, שוכב שהיה הנ "ל , הספר מן דף עצמו  והרים
דף  איזה לראות  מאד משתוקק והיה פעמים. כמה היה וכן כנ "ל , הדף והרים וחזר להרגו , רצים היו  ושוב למקומו , הדף
השרים  כל ושמעו חבל . חבל, לצעוק, והתחיל להסתכל, מתירא והיה עליו, כתוב  אומה איזה של נמוסים מאיזה עליו , שמגן
היה  ולא להקיצו , כדי סביבותיו מכים והיו המלך . את להקיץ נמוס זה אין אך להקיצו, חפצים והיו  שם, יושבים שהיו
שום  כלום, אותי הקיץ ולא ישן, שאני רב  זמן שזה כך, כל  צועק אתה מה אותו: ושאל  גבוה הר אליו  בא כך בתוך  שומע.
הדף  זה אם ההר, לו  השיב  עלי. מגן הדף שזה רק להרגני, עלי קמים שהם אצעק, ולא לו, אמר אותי, הקיצות  ואתה דבר,



תשע"ח  בא פר' דא"ח יז ליקוטי 

 úìòîå áåéç ìãåâ ìò íé÷éãö äáøä  úøäæä

íåé  ìëá (ô" äëì) 'îâ óã ãåîéì

àáåîëå] [æ לימוד סגולת  גודל צדיקים מעוד  גם

מר' כמובא יום, בכל גמ' דף 

הק ' השל"ה אבי  שלו)שעפטיל ואזהרות  (בהנהגות 

כהנחת יום בכל גמ' דף  לימוד לאדם חובה שיהא

בזה תפילין, תוס ', עם הלימוד  שיהא כתוב  ששם  (ואף

המהרש"ל צדיקים הארחות דעת  על  רבים  סמכו

נפש, לכל שוה  אינו התוס' שלימוד שטענו והמהר"ל,

א') לכל לחייבו ואין לפשט , הנוגעים  התוס' וכן מלבד ,

מקאר  אהרן הבית  מהרה"ק  זי "עאי' אהרןלין (דברי

ל ) למד עמ' שלא אחד בפני  להסתכל יכול שאין

שמואל  ר ' ומהרה"ק גמ', דף  היום באותו 

בוץ  שכבת מוריד  גמ' שהדף  אי' זי"ע מקאמינקא

האדם  זצ"ל äמפני זאננפעלד  מהגרי "ח אי ' וכן ,

ש  עיה"ק דירושלים דאתרא כפרה óãמרא הוא גמ'

תעניות]. כפ"ד 

 úåááø  ìöà éîåéä óãä ïåéòø  úåìá÷úä êøã

ò"éæ øåâî úîà éøîàäå  ç"çä ïøî òåéñá é"ðá

 äðùéå [ç זצ"ל ברייטער  יצחק  שר ' קבלה

בלובלין ) הקיבוץ ביקש (מראשי הוא

את ישראל לכלל שיציע שפירא ממהר "ם בעצמו 

שמאיתנו היות יום, בכל היומי הדף  לימוד  ענין 

ברסלב) יקבלו(חסידי ומאיתכם העולם, יקבלו לא

ונסע  בזה הסתפק שפירא שהמהר"ם וידוע יותר ,

הח"ח  ומרן  ע"ז, לשאלו  זי"ע הח"ח למרן  מקודם

ודיבר  לשאלתו  כיון קדשו שידברברוח קודם  (עוד

מאומה) שפירא  המהר"ם  לכל עמו הצורך אודות 

ללא  הש"ס  כל את חייו  בימי  ללמוד מישראל אחד

שישנם  ומוסר תוכחה דברי  ודיבר מסכתות , חסרון 

למדו לא שעדיין  תורה ומרביצי  ישיבות  ראשי 

מהש "ס שונות  מסכתות כראוי  לדוגמא בעיון  (ונקט 

לא  עדיין  שפירא  שמהר "ם המס' היו והם מס ', כמה

קדשו) ברוח אליהם  וכיון בעיון  אלולמדם  כל וע"י ,

שאת ביתר שפירא מהר "ם הבין קודש הדיבורי 

את יהודי כל ילמד  ידו שעל היומי  הדף לימוד מעלת 

ללא  חייו, ימי  כל כמ"פ  סופו ועד  מתחלתו הש "ס כל

הגדולה  בכנסיה ואח"כ  ודפים, מסכתות  חסרון 

שפירא  מהר"ם דיבר  תרפ "ג שנת  אלול בחודש

של  בפטיש ' ה'מכה ואמנם ההצעה, והציע

בר"ה  היה בנ"י  אלפי  רבבות  אצל הענין התקבלות

כ "ק  ביקש ר "ה ליל תפילת כשאחר  תרפ"ד  שנת

ברכות מס ' לו שיביאו זי "ע מגור  אמת האמרי

ומעשה  בפועל, היומי  הדף תיכף  ללמוד להתחיל

חסידיו אלפי  בנוכחות  שעשה אמת  דהאמרי רב

עולם, לדורות  בנ"י בלבות  גדול ורושם פעולה פעל

ישראל  בני אלפי רבבות ע"י יום בכל הדף שנלמד 

עוד  בכ "ז [ויש גוא"צ, ביאת  עד  העולם בכל

זו מעת קורא שהיה הח"ח ממרן  וכגון מעשיות,

לו סיפר  וכן היומי ', דף 'ר' בשם שפירא למהר"ם

בהשגתו וגילה עדן , שבגן  העצומים ההיכלות  על

בג"ע, מיוחד  היכל יש  שבש"ס  מסכתא כל שכנגד

שמעטים  המסכתות  שכנגד  ההיכלות  היו  עתה ועד 

שוממים  ההיכלות  אותם והיו אותם לומדים היו

מסכתות)(לפ שאר  ערך אלוי התמלאו ובזכותו 

_________________________

והראה  ואראך, בוא עלי. מגן הדף זה רק שונאים, הרבה קמים עלי גם כי דבר, משום להתירא צריך  אתה אין עליך , מגן
שאיזה  היא, והשמחה ומרקדין, מזמרים זמר וכלי ושמחים, סעודות  ועושים שונאים ורבבות אלפים עומדים ההר שסביב  לו 
כת  כל וכן וכו'. ומזמרים וסעודה גדולה שמחה עושים ואזי ההר, אל לעלות  איך חכמה איזה על  ובא אחד  חושב מהם כת

הנמוסים  אלו של הדף  שזה רק מהם, ע"כ.וכת  עלי. מגן עליך  שמגן

רוכליםה. אבקת  בס' אי' ד)כן אות  זי"ע מסלונים מהרמ"ח קבלה דברי אמר (פ"י זצ"ל, קמינקר שמואל  ר' הרה"ק בזה"ל,
לחדר  ונכנס מיד לו  עמד המסובין מן אחד  בוץ. שכבת  פניו  מעל יורדת גמרא דף  לומד ישראל  כשאיש שולחנו , על  פעם
משניות  שמפרק רוצה הוא ואמר, ז"ל  הר"ש נענה למקומו, וחזר אחד  פרק ולמד משניות רק גמרא שם מצא ולא סמוך,

ע"כ. דומה]. שאינו [כלומר, גמרא, מדף  כמו  יהא
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כראוי  להתאימה ההיכלות יש זו קדושה  (ומימרא 

כנגד  הם  שבש"ס שהמסכתות  הגר "א לדברי

כדלהלן ) שבזוה "ק  הק ' ].ההיכלות

 ïôåàá ìàøùé úåîùð  úåááø õåáé÷ ïéðò

 éîåéä  óãä ãåîéì é"ò ' ìàøùé éèáù ãçé' ã

äðäå [ è קיבוץ בחי ' שנהיה יוצא הנ"ל כל ע"פ

ע"י בנ"י נשמות אלפי דררבות  ואיחוד 

'יחד  של באופן  שקיבלוהו  היומי , דדף  דהגילוי ענין 

נתגלגל  ממש  האחרונות ובשנים ישראל', שבטי

שאף  הנ"ל, מכל הנמשכת טובה פעולה עוד ויצא

שמחמת הצדיקים תלמידי של המקומות באלו 

ישראל' ל'אגודת  יקבלו התנגדותם שאם  (וחששו

להמשך  אח"כ יבואו ידיהם  מתחת שיצא הרעיון

והמלחמה  ההתבדלות  דרך  בענין גם אחריהם

שר"י) הדף ,בהציונים  לימוד  ענין  את  אז קיבלו  לא ,

בקהילתו אחד כל הנהיגו  מהם רבים כבר  עתה הרי

יום בכל גמ' דף בקדושה לימוד  להכלל הם גם (וזכו

האדם  את  שמציל  יום , בכל גמ ' דף דלימוד  זו נוראה 

רביז "ל מלשון לעיל וכמובא עליו שעובר  מה  מכל 

.בסיפו"מ)

 éîåéä óã ãåîéì ïéá éîéðôä øù÷ä ìò  íéæîø

ì"æéáøã  õåáé÷ì

äðäå [éע"י ויצא התגלגל שכ"ז  הנ"ל ע"פ

מובן  שבלובלין , דרביז "ל הקיבוץ

ישראל, נשמות  דרבבות זה וחיבור שקיבוץ

השנה  מימות יום בכל ומתחברים שמתאחדים

יוצא  פועל הינו יום, בכל גמ' הדף  לימוד  ע"י  להש"י

סימנא  וכן  בר"ה, דרביז"ל הק ' דהקיבוץ והמשך

היה  בפועל היומי הדף לימוד שתחילת כנ"ל מילתא

היומי הדף של הראשון  מחזור  [וסיום הק ' ר"ה ביום

בבחי ' ג"כ  שהוא תרצ"א, בשבט ט"ו ביום ג"כ היה

הולדת יום הוא וגם לאילנות, ר "ה – השנה ראש 

על  משמים רמזים וכ"ז  זי "ע, מוהרנ"ת  ג"ע של

תיקוני לבין היומי הדף  לימוד  שבין  הפנימי הקשר

דר "ה]. הקיבוץ ע"י בנ"י  לנשמות רביז "ל

––––  äáåùúá é"ðá áéùäì  úøçáåîä êøãä

ìë 'êëå êë'  òåá÷ ãåîéìá ÷"äøåúá úåòéá÷

íåé

 òåãéëå [ àé צדיק שערי שבשו"ת  (מהמכתב

לרביז "ל דרשב "י הגילוי בענין 

בנ"יוכו') נשמות את  להחזיר  ערבות רביז"ל שלקח

נשמות את  להחזיר המובחרת  והדרך בתשובה,

רביז "ל שאמר כמו הוא בתשובה הר "ןבנ"י  (שיחות 

יט) אתסי' להמשיך מאד  נכספתי  ואמר , וזל"ק,

ואחד  אחד כל אצל חיוב שיהיה עשיה אל העולם

ואמר , וכיוצא. יעבר ולא יום בכל וכך  כך  ללמוד 

מאד  הקדושה מן הרחוקים האנשים אותן  שאפלו 

חס  בעברות  שרגילין  עד רעה במצודה שנלכדו

כן  פי  על אף לשזבן , רחמנא לצלן רחמנא ושלום

להוציא  שיכולה עד  כך  כל גדול התורה של הכח

ואם  ושלום. חס בהם שרגילין העברות מן אותם

ויום  יום בכל ללמד  חזק וחיוב קבוע חק להם יעשו 

לצאת יזכו  בודאי  שיהיה איך יהיה וכך כך 

גדול  התורה כח כי  התורה ידי על הרעה ממצודתם

שיצא å מאד  שהתגלגל שמה מובן  וע"כ עכל"ק . .

הק' דהקיבוץ ההשפעה ע"י היומי  דף לימוד

כל  את שמתקן  רביז "ל מתיקוני חלק  הוא בלובלין

בנ"י נשמות  רבבות  את  בתשובה ומשיב הבריאה

_________________________

תמידו. שנעסק רק כלל , חכמות  שום בלי קדושה של  ועשיות לעובדות  רק תמיד  היה וחפצו מגמתו עיקר וכל  שם, וסיים
ותחנונים  בתפלה ולהרבות יום בכל הרבה מצוות ולעשות התורה בלמוד להרבות דהינו בפשיטות  קדושה של בעשיות
כמבאר  שמחה מענין מזה עמנו  לדבר מאד  והרבה תמיד  בשמחה להיות מאד והזהיר חכמות. שום בלי בפשיטות והכל  תמיד 
שמח אך  להיות פעמים וכמה כמה אזהרות בכמה מאד והזהיר פה בעל  עמנו לדבר הרבה מזה יותר אך  הקדושים, בספרים

ע"כ. תמיד.



תשע"ח  בא פר' דא"ח יט ליקוטי 

ללמוד  "שקבעו  הדף של הקבוע התורה לימוד ע"י 

מכח  ובאמת יעבור ", ולא ויום יום בכל וכך  כך 

נפלא  באופן  שהצליח היומי דף דלימוד  זה רעיון 

ריבוי ישראל כלל אצל אח"כ  וניתוסף  נתפשט כ"כ 

היומי דף  כלימוד  קבועים, יומיים לימודים של עצום

ולימוד  הלבבות , בחובת קבוע לימוד  בירושלמי ,

רבים  לימודים ועוד רמב"ם, פרקי ג' או  פרק

התורה חלקי בכל דף קבועים לימוד  גם (ולאחרונה

שו"ע  חלקי ד ' עי"ז שגומרים באופן  מיוחד  בכרך שו"ע 

הידועה) עו בשיחה רביז "ל  כרצון  שנה  נהיה בכל וכן  ,

רביז"ל בספרי  קבוע לימוד  גם בליקוטי עי"ז (עמוד 

הלכות) בלקוטי היומי ודף חזינן מוהר "ן , זה ומכל ,

שנכסף  רביז"ל רצון מאד  בעולם שמתפשט איך 

הנ "ל )מאד הר"ן בשיחות  כל (כלשונו את להחזיר

קבועים  לימודים של בדרך  בתשובה בנ"י נשמות 

יעבור' ולא ויום יום בכל וכך .æ 'כך 

ïééöðå] ג"כ ממנו נראה שהיה פלא דבר עוד 

דף  לימוד  בין  פרטית בהשגחה הקשר

וללימוד  דרביז"ל, לענין  קשור  שהוא שבגמ' היומי 

דף  לימוד של שבמחזור הלכות, בלקוטי  היומי  דף 

בלקוטי היומי דף בלימוד שהתחילו אחרי  היומי 

מסכת – שבש "ס ראשונה מסכת גמרו  הלכות ,

ובהשגחה  תשרי, ח"י  דרביז "ל, הילולא ביום ברכות

למדו  עצמו  היום באותו נפלאה הדף פרטית  בסדר

הדף הלכות שבלקוטי החדש הכשרהיומי (הלכות 

קמו) דף  ה"ד בענין כלים הדף  בראש בו שפותח

ברכות מס' המקום,çדסיום כל ãéçéä(שהוא  מתוך 

_________________________

שבוע ז. בכל  ומרכז הנ"ל, שיחה בהשראת שפועל יהודים' 'אוצרות רביז"ל  חסידי לכלל המיוחדת החוברת את לשבח ויש
חלק  לכה"פ  הנ"ל הנפלאה בחוברת  ויש הנ"ל. רביז"ל  כרצון התורה"ק, חלקי בכל  יום לכל הקבועים שיעורים בחוברת 
והרא"ש, הרי"ף עם "ש"ס רביז"ל שם שמנה יום", בכל  ללמוד  צריך  שהאדם "מה הידועה, ע"ו  בשיחה רביז"ל שמנה ממה
שכתב  ואף  מהאריז"ל ", קבלה ספרי וכל וזו "ח , ותיקונים הזוה"ק ספרי וכל כולם, המדרשים וכל  הגדולים, שו "ע חלקי וד '
להשתדל  עדיין לו  ראוי מ"מ שנה , בכל  הכל לגמור ביכלתו שאין מי שאף  ופשוט מובן שנה', בכל  'לגמור רביז"ל  שם
ישנו הנ"ל ובחוברת  בהדיא, רביז"ל  שמנה הנ "ל  ספרים מכל  לכה"פ יום", בכל  ללמוד  צריך  "שהאדם רביז"ל דברי לקיים

הש"ס הגמ ')לימוד שעל והרא"ש  מהרי"ף קצת לכה"פ יום בכל להוסיף  מדרשים (וראוי מקצת לכה"פ שם להוסיף ראוי וכן ,
ז' במשך זוכים הש"ס  שבלימוד כמו  רביז"ל, כלשון כולם' המדרשים כל  ל'לימוד יזכו  השנים שברבות עד פרשה לכל 
ולהוסיף  להשלים וראוי וזו "ח , ותיקונים הזוה"ק ספרי בכל  קבוע לימוד הנ "ל  בחוברת ישנה וכן כולו , הש"ס לסיים שנים

רביז"ל , כלשון מהאריז"ל' קבלה ספרי כל  ל 'לימוד  השנים במשך  שיזכו עד האריז"ל של קבלה מספרי מקצת  (וכמו לכה"פ 

לג  שיש אי' הזוה"ק כתבי שלגבי לגבי ג"כ זי"ע  מקאצק הרמ "מ מהרה"ק  אי' ה"נ  הנשמה ומזכך  בעלמא באמירה אפי' רסם

הנשמה) מזככת  בעלמא באמירה בהם הגירסא שאף  חוברת האריז"ל הוצאת על  האחראים אצל  לפעול בידו  שיש מי ואשרי ,
הנ"ל ההוספות  עם ונוספת נפרדת  חוברת  להוציא למשל ויכולים זה, בכוון זו  וכתבי נפלאה מדרשים, ורא"ש , (רי"ף

במילואההאריז "ל) ע "ו שיחה את לקיים בנפשם ומשתוקקים המעונינים לאלו  נספח', 'חוברת  בתור שחפצים , (היינו

ללמוד  שצריך  זו בשיחה רביז "ל שמנה מה כל את  יום בכל קבועים לימודים של באופן שנים כו"כ במשך לעבור ומשתוקקים

של  בלימוד זאת  לקיים יכולים הרי שנה', בכל 'לגמור של באופן זו שיחה לקיים בנ"א רוב ביכולת  שאין שאף וכנ "ל, יום בכל

הרבים  זכות של הסיוע  בזה ויהא בחוברת  זאת  וכשיוציאו רביז"ל, שמנה ספרים בכל יום בכל קבוע  לימוד ע "י שנים כו"כ

שיש  היומי דף בלימוד הנפלאה ההצלחה (כמו זה בלימוד בקביעות לעמוד להצליח  עצום וכח  סיוע זאת  יהא בצוותא שלומדים

המצוה) את  העושים לרבים המצוה את העושה יחיד דומה שאינו חז "ל וכדברי הרבים, זכות  של הסיוע .בה

זה ח. ספר, כל של  והסוף  ההתחלה כי ספר, מכל  והסוף ההתחלה ואומרים שבועות בליל שנעורין וזה שם, מוהרנ "ת  ז"ל
ואחר  בכח , עדין הם הזה בספר הנאמרים הדברים כל  עדין כי כח , בחינת הוא הספר התחלת  כי והפעל , הכח בחינת
כח , בחינת זה וכו ' ברא בראשית התורה התחלת  כשמתחילין למשל  הפעל . אל  מכח  יצא שכבר בחינת זה הספר שגומרין
כך ואחר רש"י, בפרוש כמובא לברכה, זכרונם רבותינו  שפרשו כמו בכח, הכל  היה ראשון ביום הבריאה בתחלת עדין כי



לנפשך  חכמה דעה כ 

מס' סיום בו  שמוזכר  הלכות הלקוטי  דפי  אלפי

ברכות )].

 éà÷ 'êëå êë' ãåîììã  ì"öæ  ù"àøäåîî  äìá÷ä

 úåéðùî é÷øô é" ç  ìò ãçåéîá

øéëæäå [ áé שקיבל הקבלה את  מורנו עוד

את שפירש  זצ"ל ממוהרא"ש 

ויום" יום בכל וכך כך "ללמוד  הנ"ל הק ' שיחה דברי 

בששה  קבוע שיעור  על מיוחד באופן  זאת  דקאי 

שהבאנו וכמו  משנה, האזינו סדרי פר' (נשמ "ח 

בלימוד תשעז ) מיוחד  כח שיש  שהעידו מספה"ק

ובמיוחד  ובפרט מהיצה"ר, האדם להציל המשניות

יום, בכל משניות  פרקי ח"י  ללמוד שזוכה למי 

הענין , זה מעלת בגודל ספה"ק  בהרבה שהפליגו

מתיקונים  שהוא העעל"ט בשבוע והבאנו

והזכיר  היסוד, לתיקון צדיקים שגילו העיקריים

שזכה  האחרון שבדור  הרבנים מגדולי  שא' מורנו 

שהתחיל  יום כל משניות  פרקי ח"י לימודו  בזכות

לו שגילה קדוש מגיד  אליו  שנתגלה בבחרותו  בהם

חלקם  שנדפסו  נפלאים התורה סודות חייו  ימי  בכל

מגיד '. 'מישרים הנקרא בספר

 é"çäã ï"éåå 'â –––– òâåùîä  íäá  íéëîù úåì÷îä

 úåéðùî é÷øô

 ùøéôå [âé בריש מש"כ  את  זצ"ל מוהרא"ש

ליקו"מ א)ספה"ק סי' שיש (קמא

במקלות משוגע הלימוד èלהכות על מרמז  שזה ,

שהוא  היצה"ר, את מכים שבהם משניות פרקי  ח"י 

משוגע להיות לאדם אא"כ גורם חוטא  אדם (אין

שטות) רוח  בו פרקים נכנסה הח"י לחלק שיש  והיינו  ,

חלק כל פרקים ו' חלקים, לימד לג' טובה  (ועצה 

הקבועות  תפילות מהג ' תפילה  בכל ללמוד מוהרא "ש

פרקים) שהיא ו' ו ' אות  על מרמזים הם פרקים ו ' ,

של  ווי "ן  הג' של המקלות ובאלו מקל, בצורת 

_________________________

וכו ', לשת  מאדם לדור, מדור הפעל אל  מכח  הבריאה יצאה כך  ואחר כלה. הבריאה שנגמרה עד הפעל , אל מכח  הכל יצא
כשמתחילין, נמצא וכו'". ידינו ומעצבון ממעשנו ינחמנו  "זה שנאמר, כמו  הבריאה, קיום היה שהוא לעולם, נח  שבא עד 
מנח שמתחיל נח  בסדר וכן הפעל. אל  מכח יוצא בחינת זה וכו '", חן מצא "ונח ומסימין, וכו '". אלקים ברא "בראשית 
הפעל  אל  מכח  שיצאה הבריאה כל  נחשבה שאז בעולם, אלקותו  שהודיע הראשון שהוא אבינו , אברהם בלדת ומסים
ובכל  ספר בכל המבארים והמצוות והדינים המעשיות שכל  ספר, ובכל  סדר בכל וכן וכנ "ל . באברהם - בהבראם בבחינת 
ברכות  מסכת כגון הפעל, אל מכח  שיצא בחינת  זה הספר כשנגמר כך  ואחר כח, בבחינת הספר בתחלת הם כלם מסכת ,

הברכו דיני כל ועדין וכו ' שמע  את  קורין מאימתי כח ,שמתחיל , בבחינת  עדין והם מבארים אינם כשגומריןת  כך ואחר 
ברכות בכל מסכת וכן הברכות דיני כל  הפעל  אל מכח ויצאו  נכון על  נתבארו  שכבר הפעל, אל  מכח מוציא בחינת זה

מראש  הבריאה כל הפעל אל  מכח מוציא בחינת עקר שאז התורה, את לקבל  צריכין שאז בשבועות, כן - ועל וספר. ספר
בחינת  שהוא ספר מכל והסוף ההתחלה לומר אז עוסקים כן - על כנ"ל. וכו ' בסיון ששה עד תלוי היה הכל כי סוף, ועד

ע"כ. כנ "ל  הפעל  אל  מכח  מוציא

היא ט. והתורה הוא. ברוך  הקדוש של שמותיו כלה שהיא התורה, ידי על  הוא הרע  היצר של הכנעתו  שעקר היינו  זל"ק,
וי"ו  ורחבן וי"ו ארכן הלוחות , כי ואו . יד.)בחינת  בתרא וכו ',(בבא אהיה עלה דחקיק מקלות  דהינו אלותא, בחינת וזהו .

שהתורה  הינו  יתברך , השם של  שמותיו  כלה והיא מקל, צורת  הוא והוי"ו  וי"ו, בחינת שהיא התורה, בחינת שמות, הינו 
כמו משגע, הוא עברה - בעל כי ושלום. חס  ממש, משגע האדם את לעשות שרוצה הרע היצר את  מכניע  היא הקדושה

לברכה זכרונם רבותינו , ג.)שאמרו  שטות'.(סוטה - רוח בו  נכנס  כן אם אלא עברה עובר אדם שהמשגעים'אין וכמו

שמות  עליהם  ולשום  להכותם  ומכניעין צריכים  מכין שבזה ושמות, מקלות  בחינת הוא שעוסקין התורה ממש כן כמו  ,
שמות' עליה דחקיק באלותא, ליה 'ומחינן בחינת  בו , שנכנס  שטות  והרוח השגעון את האדם מן ומגרשין הרע היצר את 

ע"כ. וכו',



תשע"ח  בא פר' דא"ח כא ליקוטי 

היצה"ר  של השגעון  את ומגרשים מכים המשניות

האדם. מן

ìù  íéèøô  íä ñ" ùáù úåúëñî íéùéùä  ìë

 ÷"äåæáù úåìëéä  äùùä

óéñåäå [ãé התיקונים אלו  בעומק  לבאר  מורנו

משניות והפרקי גמ' הדף לימוד של

לתיקון  קשורים אלו תיקונים איך  ולבאר  יום, בכל

וגילוי דברי  בהקדם רביז"ל, של דר "ה הק' הקיבוץ

להיכלות בביאורו זי "ל  הגר "א דף רבינו  (בראשית 

ע"ד) להדיא יג שם מסכתותé שכתב השישים שכל

היכלות הששה של פרטים ריבוי הם שבש "ס

שבזוה"ק .

åðéáø  äìéâù àôéñå àùéø éâååæå òöîàä éâååæ

ò"éæ ì"çîøä

 äðäå [ åèזי "ע מהרמח"ל אדיראשכחן (בספה "ק 

ידי  'ארימת מאמר  בביאור במרום 

בארוכהבצלו') נוראים סודות  (ויסודם שגילה

האריז "ל בדברי גם ונרמזים  פקודי, פר' הזוה "ק  מדברי

מאד) בהם  הרחיב שהרמח "ל  אלא  שמלבד בשעה"כ

שהם  בשמו "ע האריז"ל רבינו ויחודי  הסודות כל

האצי ' עולם דהרמח"לתיקוני קדשו בלשון (ונקראים 

האמצע') 'זווגי דאצי 'זי"ל זו "ן  זווגי  סידורי כל שהם

עבודה  יש הרי  אלקים, הוי "ה יחוד  בחי ' כנגד  שם

היחוד  ענין  שהוא כוונות , בריבוי נוספת  עצומה

האצי ' עולם דספי' בבחי'והחיבור כולם  (שנהיים 

שנהיים דכר ) הבריאה בעולם הק ' ההיכלות  כל אל ,

אח"כ  זוכים ועי"ז דאצי', הספי ' אל נוק' בבחי' כולם

רישא  'זווגי הרמח"ל בלשון  הנקרא השלם ליחוד

התחתונים  העולמות כל שמתחברים וסיפא',

את להוריד  שיש  והיינו  האצי ', עולם עם דהבי"ע

אל  האצי', בעולם שמאיר  דהיחוד האלקי האור 

לעת"ל, שיהא כמו  דהבי "ע התחתונים עולמות 

הסופי, יחוד  – אדנ"י  דהוי "ה יחוד בבחי'

'úé åãåçé éåìéâ ïéðòá úåâøãå  íéáìù 'â

 äìéâå [æèהרמח"ל במרום רבינו  אדיר  (בספר

הכונות  וקיצור תכד-תכה עמ ' הנ"ל

יחודובסופו) גילוי  בענין  ודרגות  שלבים ג' שישנם

צדקינו ית ' משיח  של  אורו בגילוי בשלימות (שיתגלה

ïåùàø,בב"א)  øãñרבינו שגילה הסדר  הוא

לבדו, באצילות מתקנים התיקונים שכל האריז"ל

בלבד  בו נעשים הזיווגים וכל השורש  שהוא

רק  הם הבי "ע עולמות  וכל שמו "ע, בבחי 'בתפילת

האצי ' אל בלבד  ולבושים בי"ע 'כנפים' עולמות (ג'

האצי') אל לבושים בהם,ג' נעשה היחוד  ואין ,øãñ

éðùהמובאות דהבריאה הק' להיכלות  שיש

היחוד  בגילוי  גדול תפקיד  פקודי פר' בזוה"ק

דהבריאה  ההיכלות  שמתכללים ע"י  בתחתונים,

דהאצי', בפרטות בהספי ' ארוכות כונות  בזה (וגילה

הגמור שאכמ"ל ) היחוד אל הכנה בחי ' הוא שכ"ז  ,

)' â øãñעולמות שכל וסיפא, רישא יחוד  של (

ומתגלה  האצי', אל נוק' כמו נהיים התחתונים

שאז  שזוכים עד התחתונים, בעולמות  היחוד

בכ "ז  ויש  בתחתונים, השכינה שעיקר  מתגלה

וזמנה  מקומה כאן  אין  שעדיין נפלאה אריכות 

כראוי , הכונות לבארה וקיצור במרום  באדיר  (עיין

בשנים  שיצאו הרמח "ל לסידורי ובהקדמות  שם,

.האחרונות)

ìë  äìôúá  ë"çà  íéììëð ñ" ùä ãåîéì é"ò

 úå÷ìàá  äàéøááù  úåìëéää

 àìà [æé ענין את  עפ "ז מורנו  פירש שלעניננו 

הק' החוזה שרמז  אל"י', שלוחה ד 'יד

_________________________

חדשי. זהר בתיקוני ואמר שם, הגר"א ע "ב)ז"ל פג ואינון (דף משנה סדרי שית  אינון לתתא שעורים שש וימד  ועוד 
כבוד והוא וכו' היכלות  אלו של פרטים הן שבש"ס ענינים וכל  וכו ' אלו  היכלין בכל שהן הקדש, חיות דאינון בעירן מאכל
ע"כ. וכו'. כידוע ש"ס שהן דילהון גדפין שית והן כאן נכללין הש"ס וכל  ינחלו חכמים כבוד  ושם התורה ושם דבריאה



לנפשך  חכמה דעה כב 

שתיקוני הנ"ל בר"ת קדשו  ברוח זי"ע מלובלין

לובלין , אומן, – אלו שלבים ג' בבחי' ג"כ  הם רביז"ל

דר"ה  הק' דהקיבוץ דהיחוד והיינו  ירושלים,

יחוד  – דאמצע' 'זיווג א' שלב בבחי ' הוא באומאן 

התפילה, כוונות בכל האריז "ל רבינו שגילה האצי '

והתפשטה  יצא שממנו דלובלין  דקיבוץ והיחוד 

הש"ס , כל בלימוד  עצומה הוספה בנ"י  לרבבות 

ההיכלות תיקון כנגד הם הש"ס  כל שלימוד 

בשם  לעיל וכמש "כ באלקות , שנכללים דבריאה

דבריאה  היכלות כנגד הם שהש "ס הגר"א

שהאדם  שע"י בזה הכוונה מורנו  ופירש  שבזוה"ק ,

הש "ס בלימוד  שהם עוסק  משניות בפרקי שעוסק  (וכן

שבזוה"ק) היכלות  הששה שכנגד  סדרים הריהששה  ,

אותיות כל נכללים בתפילה כשנעמד אח"כ

רביז"ל  וכמש"כ  תפילתו  בתוך שלמד התורה"ק 

ב בליקו"מ סי' ההיכלות)àé(קמא כל נכללים ובזה

באלקות דתיקוןדבריאה הב' השלב (שזהו

הנ "ל ) הרמח "ל שבכוונות .בתחתונים 

øîâíéìùåøéã õåáé÷á äìâúî 'â áìùã ïå÷éúä

 ÷"äéò

íðîà [çé הרמח"ל בדברי  בארוכה כמבואר 

הב' שלב שכל ההיכלות שם (יחוד

דהאצי') יחוד בספי' שהוא הג' השלב אל הכנה הוא

יחוד  – באלקות התחתונים עולמות  זווג הגמור ,

שיתגלה  עד  אדנ"י  דהוי "ה יחוד  וסיפא, רישא

שעיקר  השלם יחוד בגילוי השלימה בגאולה בפועל

בתחתונים, דייקא היא בזה השכינה שהאריך (כמו

שאכמ"ל ) ונפלאים נוראים בגילויים וענין הרמח "ל ,

שהוא  עיה"ק בירושלים דר "ה הק' בקיבוץ תלוי  זה

הק' הקיבוץ וענין תיקון שלימות גמר  מקום

דרביז "ל.

ìò æîøì –––– à÷ééã åäéìà  úøòîá äúðç äðéôñä

íùù  ÷" äéò íéìùåøéáù ãåçéä øîâ ïéðò

äìòá  úøèò  úåëìî

åîëå [èé שע"כ הנ "ל בכרוז  הרה"ח שם שמביא

והמתיק  בספינה בהיותו  רביז "ל רצה

דייקא  אותו  שיקח אלגאזי  מהרי "ט עם סוד

שיחה  זה בענין שיש שם וכותב עיה"ק , לירושלים

בקיצור  רק  לגלות ובהכרח מאד , גדולה באריכות 

השנה  ראש בערב הספינה באה כן ש"על וברמז,

שם  והתפלל דייקא", אליהו מערת  נגד  תקנט

בר "ה במתנה רביז "ל רביז "ל  אז קיבל (שכמקובל

שלו) דר"ה  הקיבוץ ענין  את שם משמים  ומפרש  ,

דא'ומאן éìà שמערת  הר"ת על ג"כ  מרמז הו 

הנ"ל  ע"פ  מורנו בזה והוסיף הנ"ל, י'רושלים ל'ובלין

דאלי 'הו' מש "כ åä שבאותיות להדיא מרומז

נתגלה  וסיפא דרישא דהיחוד ג' דבשלב הרמח"ל

שכינה  שעיקר עד  בעלה עטרת דמלכות  הבחי '

דאליהו ה"ו באותיות מרומז  וזה דייקא, בתחתונים

ה' לו'(נוק')– ג'(ז "א)קודם שלב בחי ' על לרמז

שעיקר  עיה"ק בירושלים המתגלה היחוד דגמר 

בעלה עטרת  ומלכות  בתחתונים (שאכמ"לשכינה

נקודת  רק ונכתב  הנפלאים הסודות אלו בכל  עדיין 

.הענין )

_________________________

התפלה,יא . בתוך  נתלבשים והם נשמות, ניצוצי הם האותיות כל  ולעשות , לשמר לומד  שאדם התורה וכל  שם, זל"ק
עבור. בבחינת  שם שם)ונתחדשים ונתחדשים עבור בבחינת המלכות בתוך  באים הנשמות שכל בגלגולים, וזהו(כמובא .

י"ט) שהוא (תהלים התפלה, בתוך ובאים הנשמות . בחינת הינו  ומים, אש שהוא התורה הינו אל", כבוד מספרים "השמים
שכתוב  כמו  אל , כבוד  ס"ו)בחינת  והנשמ (תהלים לך ". אחטם "תהלתי בחינת תהלתו ", כבוד הנקרא "שימו התפלה, עם ות

לזה; זה מאירין והן אל. כבוד נקראת זה ידי ועל מכבדותא', למאניה קרא יוחנן 'ר' כי אותנו, מלבשת שהיא שם על  כבוד ,
אותם  מחדשת שהיא חדושין, בבחינת להנשמות מאירה והתפלה נוקבין, מין העלאת בבחינת  להתפלה מאירין הנשמות 

בבחינת  הם שבדור לצדיק המובאות  בתפלה, המלבשין והנשמות  עבור, מ"ה)בבחינת רעותיה (תהלים אחריה "בתולות
עכל "ק. וכו '. לך מובאות



תשע"ח  בא פר' דא"ח כג ליקוטי 

íâôã ïå÷éúù  ì"äå÷ìá  ò"éæ  ú"ðøäåî éøáã

 õåáé÷áù íéúáä éåáéø é"ò àåä  çøå÷

 ÷"äéò íéìùåøéã

äàøäå [ëהלכו מלקוטי נוסף  מקור  על מורנו ת

בירושלים  הק ' הקיבוץ מעלת  גודל

שכנים  נזקי בהל' והוא ד')עיה"ק , שהאריך (הלכה

על  שחלק  דקורח הפגם שתיקון  מוהרנ"ת  שם

קורח  בני  של המזמור  ע"י  הוא משרע"ה

דקורח  התיקון  שהם שבתהילים, מ"ח שבקאפיטל

ריבוי של הק ' הקיבוץ ע"י התיקון  את גילו והם

בירושלים  הק ' הקיבוץ ע"י  שנהיה .áéהבתים

 úìéôúá íéìùåøé ÷"äéòá ãçåéîä ïå÷éúä

íìåòä ìëî øúåé äá éåöîä ïé÷éúåä

ãåò [àë של המיוחד שהתיקון מורנו האריך 

מיוחד  באופן מתגלה עיה"ק ירושלים

שיש  בעולם מקום שאין החמה, הנץ תפילת  בענין 

כמו החמה בהנץ תפילה מניני  הרבה כ"כ  בו 

עיה"ק , כמה בירושלים ישנם לבד המערבי (ובכותל

ירושלים  ובכל הנה"ח, בתפילת יום בכל  יהודים מאות

שמתפללים  כ "י מבנ "י אלפים ב"ה ישנם עיה "ק 

זאת) מצוי שאין  העולם בכל משא"כ וכן בהנה"ח, ,

ע"ב)בגמ' ט  דף  הותיקין (ברכות  דתפילת  אשכחן

_________________________

עסקויב. הם כי ממנו, שיצאו הצדיקים בניו  ידי על  הוא לעתיד קורח] [של  תקונו כל  כן ועל  שם, מלשו "ק מקצת  לך  הא
לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו הדוכן על בשיר המשוררים והם תהלים בספר מזמורים כמה יסדו  כי הרבה, בתפלה
שפגם  למה תקון וזהו  הנ"ל. שכנים בחינת  ידי על  הנ"ל קבוץ ידי על נעשים הם והתשבחות והשירות  התפלות  כל כי
נסמך כן - על ז"ל , האר"י בכתבי כמובא להתתקן, שעתיד  שמרמז קרח, תבות  סופי שהוא יפרח ' כתמר' צדיק' וזהו כנ"ל.
בשלמות, שיהיה דקדשה קבוץ ידי על  הנפלאים הבתים נבנים ויהיו יחזרו אז כי דיקא, ה'' בבית  ה' בבית 'שתולים מיד
ששם  ירושלים שהוא דיקא אלקינו ' 'בעיר אלקינו ". בעיר מאד ומהלל  ה' "גדול קרח, בני אמרו כן ועל  כנ "ל . תקונו  שזהו
התפלות  של  הצרופים ידי על שנעשים ישראל כל של הבתים מכל בנויה ירושלים כי התפלה, בית ששם המקדש הבית
התפלה  בית  בבחינת  הוא בנינה שכל הינו  ה', לשם להודות שבטים עלו ששם וכו ', כעיר הבנויה ירושלים בחינת  הנ "ל 
בבחינת  בה פגם שאביהם הנ "ל  עז קרית  בחינת וכו'", רב  מלך  "קרית שם, שאמרו  וזה ה'. לשם להודות בחינת  הנ "ל ,
הנ"ל, הקבוץ של  מהצרופים הבנויים התפלה בתי ולתקן לחזר יתברך ה' שעתיד  אמרו  בשירתם והם עז' מקרית  נפשע 'אח
יתקיים  ואז בירושלים, וכו ' לה' והשתחוו  והנדחים האובדים כל ובאו השכנים  כל  עם יחד  ויתאספו יתקבצו ישראל כל כי
חצות', כל בראש קדש אבני 'תשתפכנה בחינת שהם והאובדים, הנדחים כל  כי יכנס ", ישראל  נדחי ה' ירושלים "בונה
שעל  הנ "ל , מהצרופים הנבנים הנפלאים הבתים רבוי בחינת שהם ה', לשם להודות הבנויה ירושלים לתוך  ויתאספו  יתכנסו
הבתים  ברבוי אותן ומסבבין מקיפין כי הבתים, לתוך ממילא בחוץ השוכבין ונתכנסין נתקבצין מאד  מאד הבתים רבוי ידי
יתגלה  אז כי רב, מלך  קרית ירושלים תהיה ואז זה . בענין הקדושות בשיחותיו  כמבאר מאד , הצרופים מרבוי הבנויים
עז  מקרית ונפשע  קרח  שפגם מה יתתקן ואז הנ "ל  הנוראים הבתים ורבוי וגבורת  נפלאות  ידי על יתברך  גדלתו  ויתפרסם
נודע  בארמנותיה "אלקים שכתוב , כמו  ירושלים, של  והארמונות הבתים מנפלאות המזמור בכל  שם שמספרים וזהו  כנ"ל.
וכו ' ארץ קצוי על תהלתך כן אלקים כשמך וכו' אלקינו בעיר ראינו כן שמענו כאשר וכו ' תמהו  כן ראו  המה וכו ' למשגב
מנפלאות  ומספר ומפאר שמשבח מה כל  כי אחרון". לדור תספרו  למען ארמנותיה פסגו  וכו' מגדליה ספרו והקיפוה ציון סבו
הקדוש  קבוץ ידי על  הנבנין הנפלאים הנ "ל  הבתים בחינת  על  כונתו  הכל  שלה והארמונות  והמגדלים והבתים ירושלים בנין
מעולם  כן ועל כנ "ל  התפלה מקום היא ירושלים כי כנ"ל, לתוכה ויתכנסו שיחזרו הנדחים כל  שהם שכנים תוספת  ידי על
שכנים  בחינת שהם הנדחים קבוץ מבחינת  בנינה כל ירושלים כי בירושלים, שאלין המקום לי צר לחברו אדם אמר לא
מחמת  אדם לשום ודחק צר אין הנ "ל  השכנים תוספת  ידי - ועל  כנ"ל יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה בבחינת  הנ "ל 
ומשם  כנ "ל  וכו ' ודם בשר כמדת  שלא לעיל  כמבאר מאד , מאד  הבתים נתרבין התפלה של  לקבוץ שכן שנתוסף  מה שכל
עיי"ש  עכל "ק וכו '. בירושלים המקום לי צר מעולם אדם אמר שלא הגשמיים ירושלים לבתי גם גדולה הארה נמשך 

באריכות.



לנפשך  חכמה דעה כד

הבאנו וכן דבירושלים, קדישא קהלא ע"י נתגלה

יעקב ברכות)בשארית  הדב"ח (עמ "ס  בשם קבלה

יזכו שאם לאר"י שעלו  לחסידיו שהורה זי"ע מצאנז

כותיקין , שם שיתפללו  עיה"ק בירושלים לגור 

תפילת שענין  הידוע ע"פ  הוא בכ "ז והביאור 

דקובה"ו, היחוד אל המסייע דבר  בחי' הוא הותיקין 

דחיבור  ענין שהוא ושמו"ע ישראל דגאל בחיבור

הראשונה  דגאולה החיבור  היינו  ויהודה, יוסף 

עם  הצדיק, יוסף  בזכות שהיתה בקרי"ס דמצרים

דיהודה, וההודאה הביטול שכנגד שמו"ע תפילת

שהם  והיום הלילה חיבור  של בזמן  זאת נעשה ואם

ומסייע  מועיל הר "ז והז "א, הנוק' יחוד כנגד ג"כ

דקובה"ו. היחוד  לגמר 

,ãåçéä øîâ ïéðò áèéä øëéð ïé÷éúåä úìéôúá

(äìéì) '÷åðäù ãò ,íéðåúçúá  äðéëù ø÷éòù

(íåé) à"æä ìà äòéôùî

øàáúðå] [áë'ג דביחוד  הנ"ל ע"פ הענין

שכינה  דעיקר מתגלה

והיינו בעלה, עטרת ומלכות דייקא, בתחתונים

הרי הנה"ח בזמן  שלא לתפילה גאולה דבסמיכת 

שהגאולה בפשטות שכנגד נראה מצרים  (גאולת

דכר ) – ז "א – ה יוסף  את השמו "ע מכינה אל אדם

נוק') – הנוק ',(יהודה  אל משפיע שהז "א והיינו 

שמו "ע  עד שמתפללים הנה"ח בתפילת  משא"כ 

ללילה, השייך החלק  בבחי' שהוא הנה"ח, לפני

שמו "ע  לתפילת האדם את מכין והוא נוק ', שבחי'

יותר  בה ניכר  הרי  הז "א, שכנגד הנה"ח שאחר 

היחוד גמר  בחי ' הנ "ל )להדיא דהרמח"ל  ג' (שלב

שהנוק' בעלה, עטרת  מלכות של הבחי' שהוא

בבחי ' בתחתונים, שכינה שעיקר להז"א, משפיעה

אל  משפיע הגוף שלעת "ל חב"ד בחסידות המובא

הותיקין  תפילת ע"י  ונפעל ונרמז  ניכר  וזה הנשמה,

היום  אל בה משפיע שהלילה להדיא ניכר  שבה

וכנ"ל].

'á ãåñá íéìùåøéãå ïéìáåìã  íéöåáé÷ä 'á

'÷ä úåöåöéðä

æîéøå [âë דלובלין הקיבוצים ב' שאלו עוד 

ב' בסוד הם עיה"ק  ודירושלים

ברש "ש הנזכרים הק', יא הניצוצות דף ,)âé (נה "ש

בנ"י אלפי שרבבות שפעל דלובלין דהקיבוץ והיינו

תיקון  הוי  היומי דף  ללימוד אחד כאיש התאחדו 

נשמות מושרשים ששם ב', ניצוץ לבחי ' ועליה

של  הגילוי  ניתוסף  ששם דירושלים ובקיבוץ ישראל,

התיקון  המתקנת  הותיקין  תפילת – הנה"ח תפילת

– ב' דניצוץ והחיבור  העליה הוא קובה"ו , דיחוד 

הק' השכינה שורש עם בנ"י  נשמות  שורש 

א'. שבניצוץ

äàéøáã íéùã÷ä ùã÷  ìëéä øàéá àì à"øâä

(íãøèñîàá  ÷" îøä ìù é" úë øçà ùôéçå)

óéñåäå [ãë בענין נפלאים דברים לגלות  עוד

כבר  שהנה דההיכלות , הנ"ל

היכל  של שבענין כותב בהיכלות  שהגר "א הבאנו 

אינו בבריאה, העליון היכל שהוא הקדשים קדשי

אותיות שם ואין  ב'רעוא' תלוי הכל ששם מבאר

הקדשים  קדש דהיכל והיינו הענין, לבאר ומילים

_________________________

מכחיג . נברא אחד ניצוץ בכח  נתלבש הניצוץ וזה אלהות, בחי' שהוא א' ניצוץ ונתפשט  נמשך סוף האין מן כי זל "ק,
אפשר  שאי גדול ודקות  בהעלם הי"ס  כל שורשי בה יש יחידה וזו  יחידה, נק' והיא מאד  מאד דקה נשמה והוא הארתו  עוצם
אלהים  ויעל  אתם. אלהים אמרתי אני אלהיכם לה' אתם בנים נאמר הנז' הניצוץ ועל ממנו  דקות יותר לנאצלים להיות 
אצלינו כמבואר לדרגא מדרגא לה לאשלפא דבעי דכולא, נשמתא דחיי, נשמתא והיא המרכבה הם הם האבות אברהם. מעל
שהוא  המוחלט האפס  זולתי עוד, אין מהתוהו  למעלה אשר ובוהו תהו  הנק' הם האלו  בחינות  וב ' ע "ש. בהקדמה במ"א
היו "ד קוץ והם שבכתר ואריך עתיק בחי' הנק' והם הכולל כתר בחי' נק' אלו  נצוצות וב ' המחשבה תפיסת  בו שאין הא"ס 

עכל "ק. דהוי"ה. אותיות הארבע כל  שורש ובו הכולל דהוי"ה



תשע"ח  בא פר' דא"ח כהליקוטי 

לא  ושם דאצי ' באלקות  שנכלל דבריאה ג"ר  הוא

הגר "א, שלביאר  הכת "י לחפש שלח  שהגר "א (וסיפר 

שסבר פקודי בהיכלות  הזוה "ק  על יקר ' 'אור הרמ"ק

שיוכל שסבר בשביל באמסטרדם הכת"י שנמצא 

הקדשים) דקדש היכל את  עי"ז  .לבאר

 ç"äåàä ïåéöì êåîñ  åãéîìúì  äìâúä à"øâä

'÷ä è" ùòáä åðéáø ìù øåàä  åá øéàî –––– ' ÷ä

 íðîà [ äë הגר"א של תלמידו  שתלמיד  מצינו 

ב  חבר  מהרי"א ביאור ה"ה כ' ספרו 

שזה  בארוכה בזה וביאר קדשים, קדשי  היכל על גם

זכה  שהוא משקלאוו  הרמ"מ רבו  התכללות בזכות

הנה  כי  זי "ע, הק' הבעש"ט רבינו של באורו  להכלל

רבו לגילוי שזכה משקלאוו הרמ"מ בתולדות אי '

ששם  ציוה וע"כ  הק ', האוה"ח לציון בסמוך הגר"א

דדוד  רוח הוא הק' שהאוה"ח וידוע קברו, יהא

שאף  הק', דהבעש "ט דדוד נפש עם המאוחד 

ראה  שלא היות  נפגשו לא באר "י  למטה שבפועל

האוה"ח  רגלי את העליונים בעולמות הבעש"ט

שבעוה"ז  הרגלין  שהוא הנה"י  שבבחי' והיינו הק',

עליונים  בשרשים אך  בפועל, נתחברו לא למטה

מאיר  וע"כ  ונתאחדו  נפגשו העליונים שבעולמות

וגם  הק ', דהאוה"ח בציון הק' דהבעש "ט דדוד  נפש 

היינו הרמ"מ לתלמידו זה במקום שנתגלה הגר"א

של  הגילוי נתאחד היחוד  מקום עיה"ק שבירושלים

הק' הבעש"ט של הגילוי  עם מב"י  שבבחי ' הגר"א

הנ"ל. דהנה"ח יחוד  בבחי ' מב"ד, שבבחי '

 úåììëúäã  äæ éåìéâá  ììëð ååàì÷ùî î" îøä

 ãåãã ùôðå çåøã øåàá à"øâä  åðéáø

åëוהרמ"מ בו] ונכלל זה לגילוי  שזכה משקלאוו

לתלמידו האיר זה מכח הרי

התכללות סוד לגלות  כבר שיוכל חבר  המהרי"א

הסוד  שהוא באלקות , דבריאה הקדשים קדש

השייך  הנ"ל וסיפא דרישא היחוד  לגמר  השייך 

שהתכללות מהרמח"ל וכנ"ל עיה"ק , לירושלים

היחוד  לגמר  הכנה הם באלקות דבריאה דההיכלות 

דייקא  שייך  הנ"ל היחוד  שגמר וסיפא, דרישא

הרמ"מ  שעלה ע"י  דייקא ולכן  עיה"ק , לירושלים

שזכה  עד  היחוד מקום עה"ק לירושלים משקלאוו

הגר "א אור ויחוד דהתכללות הנ"ל (אורלגילוי 

הק 'דיוסף) והבעש"ט הק' האוה"ח דדוד)באור (אור

הוא  נוק', – דוד  דבחי' שאור  היחוד  דגמר  באופן

חבר  מהרי "א לתלמידו להאיר  זכה עי "ז  המשפיע,

קדש  דהיכל הנ"ל יחוד ביאור  לכתוב שיוכל

אל  הכנה שהוא האצי', בעולם דבריאה הקדשים

הנ"ל. היחוד גמר

 ïá  òùåä  úãåòñ ìù ò"éæ ïéìáåìî  äæåçä  úìåâñ

 éøàá

ãåò [æë ע"פ ההיכלות הנ"לביאר (דתיקון 

דאצי') באלקות  שיוכללו דבריאה 

זי "ע  מלובלין החוזה מהרה"ק  שישנה הקבלה בענין 

פ "א) המים  יקוו בחלק  המים לו(בארות  שיש שמי 

לעשות עצמו על יקבל ח"ו, ביתו  בתוך  חולה

בארי בן הושע לכבוד ב'ãéסעודה בסעודה ויאמר ,

בישעי ' ח)פסוקים אבי(קאפיטל בארי שאמרם

שם)הושע ברש"י .(כמובא

 ãøéì ' ä  úàî äàåáðá  äåèöð éøàá ïá  òùåä

äàîåèä úåìëéäá ìëúñäì

 éãëå [çë חכמים ודברי הדברים סוד  להבין

דברי את  מורנו  הקדים וחידותם

_________________________

חולה יד. ח "ו  לאדם יש באם מלובלין, [החוזה] ועכ "י זכי"ע  זצוק"ל  יעי"צ מוהר"ר צי"ע מהרה"ק בידינו  קבלה שם, זל"ק
הושע  לנשמת השבוע  מימי הראשון ג' ביום יעשה אזי הראשון לאיתנו  החולה ישוב בעת אשר עצמו  על יקבל ביתו, בתוך 

הש  המקבל יאמר הקבלה וקודם הנ"ל, הקבלה בעצמו  החולה שיקבל  טוב  ויותר ה', ויראי ת"ח  עבור סעודה בארי ני בן
ידרוש  אלהיו  אל עם הלא והמהגים המצפצפים הידעונים ואל  האבות אל  דרשו אליכם יאמר 'וכי ח', קפיטל מישעי' פסוקים

עכ"ל. ע"כ. שחר' לו אין אשר הזה כדבר יאמרו  לא אם ולתעודה לתורה המתים אל  החיים בעד 



לנפשך  חכמה דעה כו 

ע"א)הזוה"ק  רמה  דף פקודי בארי(פר' בן  שהושע

הספיר  לבנת  היכל על הממונה הצדיק הוא

הש"י לו  שאמר  בזוה"ק שם ואי' (כמובא דבריאה,

הזוה"ק בנ "ך) ומפרש  וכו ', זנונים אשת  ליקח

לירד  ה' מאת בנבואה הושע צריך שהיה הכוונה

גופא  שזה לתקנם, כדי הטומאה בהיכלות  להסתכל

שאי' אדה"ר לחטא בארוכה)התיקון בלשם (עיין 

ללא  הטומאה בהיכלות  להסתכל שירד היה שחטאו

על  שנצטוה בארי בן  והושע משמים, וצווי  רשות

משמיא. מיוחד  כח לו  וניתן  כך

åðééäå כשאדם הרוחני  הטבע שע"פ  שאף

נדבקת רח"ל הטומאה בהיכלות  מסתכל

המדרגות מכל לגמרי  עי "ז  ונופל לשם, נפשו 

של  הנורא הענין חומר הוא [שזה הרוחניות ,

המכשירים  פגם גודל ובפרט העינים, שמירת

ע"י האדם את להפיל הסכנה שם שיש הטמאים

הטומאה  בהיכלות  ונשמתו נפשו ומדביקים הראיה,

ה"י מיוחד åè רח"ל כח קיבל בארי בן הושע מ"מ ,[

לרדת מהש "י  שנצטוה שמיא, מן בנבואה לכך 

אדרבא  אלא שינזק, ללא הקלי ' בהיכלות  להסתכל

בנ"ך . כמבואר  ישראל לנשמות תיקונים יעשה עי "ז 

 ïá  òùåä  äìåò - ãåñéä ãâðëù øéôñä úðáì

äìòî  äìòîì  ãò äçåëá éøàá

øàéáå [ èë היכל שהוא אף  הספיר  לבנת  שהיכל

והמלכות היסוד  ספי ' שכנגד  תחתון 

עד  לעלות  בכוחו יש שהיסוד  במקו "א ביאר  מ"מ

דרגין  כל לאיתןריש 'משכיל עה"פ  באריז "ל  (כמבואר 

היסוד)æè האזרחי' ספי' של  האיתן בכוחו הושע , וא"כ ,

באמת הספיר לבנת  היכל על שממונה בארי  בן

עד  בהיכלות  כל עלה וכלל קדשים קדש  היכל

אדה"ר  חטא את בזה לתקן ועסק באלקות, ההיכלות

שגרם  עד  הטומאה, בהיכלות  ההסתכלות ע"י  שנפל

בארי בן  הושע משא"כ העולם, בני לכל מיתה עי "ז 

להיכלות שירד בזה אדה"ר  דחטא בתיקון עסק 

ידיהם. על שיפול ללא מהש"י בנבואה הטומאה

íé÷éãöä éìåãâ úãåáò ––––  úåìëéää úééìò

øîàå [ ìגדולי שרק זי "ע התניא בעל בשם

להם  יש הדורות יחידי כמו  הצדיקים

ההיכלות  עליית  של הזאת  שם העבודה (ומונה 

הק' והבעש"ט  האריז"ל רבינו ואת רשב"י את התניא 

זי"ע) מקאריץ ממוהר"פ וכן הושע וכו', שגם וביאר  ,

_________________________

לפרנסה טו. מועילים הטמאים המכשירים שאין מתברר לזמן שמזמן מופלגים עשירים מכמה וקיבל  ששמע  מורנו והאריך 
לפי"ז  וממילא שאכמ"ל , פשוטים טעמים כמה מחמת בגשמיות, אף  לפרנסה מאד  ומזיקים מקלקלים אדרבא, אלא כלל ,

זה. ענין לפרסם ויש בבירא פיתא נפלה הרי פרנסה לצורך  בכלים להשתמש הרבנים שהתירו  ההיתר כל

האריז"ל טז. מ "ת )זל "ק ג פרק  ט שער חיים למעלה (עץ הדעת עד  עלו שניהם ומלכות  היסוד אור למה טעם לתת צריך  ועתה ,
הוא הטעם ואמנם הת "ת  האזרחימן לאיתן משכיל נקרא היסוד שאמרכי דמשפטים בסבא שהוא כמ"ש המשכיל זה  כי

לתתא והוא לעילא הוא בהיכלות יסוד  פקודי בזוהר רמזו  לתתאגם ואיהו לעילא איהו יוסף אצלנוכי כמ"ש הוא והענין
למעלה  מחציו  ז"א מזדווג איך  וא"כ  דז"א החזה במקום מסתיימים לאה ורגלי לאה עם מזדווג ז"א אז כי המנחה תפלת  בענין

לאה שלו)עם החזה היסוד כנגד אלא רגליה מגעת  עולה (שאינה דז"א התחתון היסוד  של הא' שליש כי הוא בקיצור הענין אבל
לאה עם מזדווג ושם דת"ת עליון לעלות בשליש יכול שהוא ספירות משאר  יותר היסוד  אל שיש המעלה היא זאת כי

לעלות שרוצה  זמן בכל הדעת כי עד  הוא זה יתרון לו  היות והטעם הכל  ז"פ בו  שתקנו  דשבת דשחרית יוצר תפלת  וז"ס
בו היה לא הזרע  טפת  בחי' שהם כנודע  הה"ח מקום הוא ושם הו"ק נשמת  שהוא הדעת עד  לעלות  שיוכל  כח בו  היה לא אם

הזרע טפת  להוריד  וכח  הזווג)יכולת  אלא (נ "א נאמר זה ענין אין כי ודע הדעת. מן משם ממש ולהמשיכם הזווג בעת  בנקבה
היסוד בחי' אותו  הוא ושם הגדלתו בעת  ז"א ת"ת בחי' נעשה ממנו היסוד של  עליון משליש כי במ"א כמ"ש היסוד  בפנימיות 
עלה  לכך הדעת אל שם לעלות דרכו שהיסוד להיות כי לענינינו ונחזור לאה עם מזדווג הוא זו  ובבחי' הת"ת ממנו נעשה אשר

עכל "ק. וכו '. משם. הארה להם ולהביא יחד  הו "ק כל לקשר כדי ועוד  הת "ת  מן למעלה הדעת עד  היסוד אור עתה



תשע"ח  בא פר' דא"ח כז ליקוטי 

גם  קשור  שהוא המדרגה, זאת  לו היתה בארי  בן

משה ב'הואיל כמרומז משרע"ה אתøàáלנשמת

הנביא  הושע אבי בארי  נשמת  על הזאת ' התורה

שלו. דאבא' ה'מוחין  שהוא

íéøøåòúî éøàá ïá òùåä  úåëæ úåøøåòúä é"ò

äúéî àéáäù ø"äãà àèç ï÷éúù  åéðå÷éú

íìåòì

 äæáå [ àì בן הושע זכות לעורר הסגולה מובנת 

שכל  היות  חולה, לרפואת  בארי 

חולה  וכל אדה"ר , מחטא נגזרה המיתה

להמשיך  סגולה הוי  מיתה סכנת עליו שמתעוררת

דחטא  בתיקון  שעסק  בארי , בן דהושע זכותא עליו

כנ"ל. אדה"ר

 íéàøå÷å שאמר הפסוקים ב' את זו בסעודה

נמשך  הושע של הכח כי בארי , אביו

דאבא קיבלממוחין שמשם דנבואה המוחין (שהם 

הטומאה) להיכלות לירד וכוחו דאבא נבואתו ומוחין ,

ע"כ  האדם של הגשמי אביו ע"י נמשכים הרוחניים

בארי בכח נמשך הושע של הרוחני  שכוחו  מובן 

אביו.

 äùøôä éðéðò

'éåðôä ììç' ä  ìà –––– äòøô ìà àá

øáéã [ à בליקו "מ מרביז"ל המובא על בארוכה

סד) סי' "הוא (קמא פרעה' אל ש'בא

לשון  פרעה כי הפנוי . חלל מלשון בחינות  בטול,

ה) לשון (שמות פרעה וגם העם", את "תפריעו

ופנוי בטל שהוא הפנוי, חלל בחינת  הינו התגלות .

בחלל  ושם כנ"ל. הבריאה כל התגלות ובתוכו  מכל,

בחינות להשיג אפשר  אי כי לב, כבדות  יש  הפנוי 

יש  משם, הבאים החכמות  וכל כנ"ל. הפנוי החלל

השם  על בקשיא שנשארים לב, כבדות בהם

מחמת יתברך , השם שם למצא אפשר  ואי יתברך ,

הבריאה  שתוכל כדי כביכול, משם אלקותו  שפנה

בא" משה אל ה' "ויאמר כן ועל כנ"ל. להתהוות

החלל  בחינות פרעה, אל יבוא דיקא, שמשה וכו '.

משה  בחינות  אם כי  לשם לכנס  אסור כי הפנוי ,

יתברך  השם את  שם למצא אפשר  אי  כי כנ"ל,

עבדיו. לב ואת  לבו  את  הכבדתי אני  כי וזה, כנ"ל.

כי החכמות . כל של ההקדמות  בחינות  הם עבדים,

עבדים  נקראים והם הקדמות , לה יש חכמה כל

וההקדמות החכמות  שכל הינו  להחכמה. ומשמשים

לב, כבדות  בהם יש הפנוי, מחלל משם הבאים

אלה  אתתי  שתי  למען  וזהו כנ"ל . בקשיא שנשארים

שאי וכו', לבו  את שהכבדתי  שמה הינו בקרבו ,

"למען  היה זה יתברך, השם את  שם למצא אפשר

של  האותיות  בקרבו שאשית כדי וכו ', שיתי"

שם  להתהוות הבריאה שתוכל כדי  הינו הבריאה,

משם  אלקותו  ופנה שצמצם הפנוי, החלל בתוך

לא  משם, אלקותו  מצמצם היה לא אם כי כביכול.

עכל"ק . לבריאה. מקום היה

 ïéáù ú÷åìçîä é" ò àåä –––– 'éåðôä  ììçä'

 úåîìåòä ìë íåé÷ åãé  ìòù  íéîëçä

àáåîå [áבתורה ד)שם הפנוי(אות החלל כי 

הוא  העולמות לכל קיום יש  ידו  שעל

כל  היו  אלו  "כי וזל"ק, החכמים, שבין המחלוקת ע"י 

לבריאת מקום היה לא אחד, חכמים התלמידי

נחלקים  והם שביניהם, המחלקת ידי על רק העולם.

זה  ידי על אחר , לצד עצמו מושך אחד  וכל מזה, זה

בחינות שהוא הפנוי, חלל בחינות ביניהם נעשה

על  העולם בריאת הוא שבו  לצדדין , האור  צמצום

מהם  אחד שכל הדברים כל כי  כנ"ל. הדבור ידי 

שנעשה  העולם בריאת  בשביל רק  הם הכל מדבר ,

התלמידי כי שביניהם. הפנוי החלל בתוך ידם על

כמו דבריהם. ידי  על הכל את בוראים חכמים

נ "א)שכתוב 'אל (ישעיה אתה" עמי  לציון  "ולאמר 



לנפשך  חכמה דעה כח

וארעא  שמיא עבדי  אנא מה עמי , אלא עמי תקרי

כן ' אתם אף דף במלולי בהקדמה  בזהר שכתוב  (כמו

כפיה) רק  מדי , יותר  לדבר  שלא לזהר  צריך אך  .

האור , רבוי  ידי על כי יותר. לא העולם בריאת  צרך 

נשת האור, רבוי לסבל יכולים הכלים היו ברו,שלא

אם  כן הקלפות. התהוות היה הכלים ומשבירת 

כי הקלפות. התהוות גורם מזה לדבר, מרבה אחד

שבירת היו זה ידי שעל האור, רבוי בחינת  הוא

עכל"ק . הקלפות . התהוות זה ידי שעל הכלים,

בארוכה) ההמשך .(עיי"ש

ìò ãçåéî ïôåàá  ì"æéáø øéäæäù äøäæàä

 éãë àéä íé÷éãöä ïéáù ' çîäù ïéîàäì êøåöä

 ïéðøçà ïéøèñ ùøâì

øôéñå [â שיש לש"ש  המח' מענין מעשיות  כמה

מאוד  שקשה דבר שהוא הצדיקים, בין 

בליקו"מ שאי ' וכמו  ה)להשיגו  סי' זה (קמא  בענין

בין ïéîàúå "דע שיש  ומריבה מצותא כל כי ,

סטרין  שיגרשו כדי אלא זה אין  השלמים, הצדיקים

פרוש וזה ט "ו)אחרנין , תוכחת(משלי שמעת  "אזן 

ומריבה. תלונה לשון  תלין " חכמים בקרב חיים

שזה  תדע, הצדיקים שבין מריבות שומע כשאתה

מחך , בטפי שפגמת  על תוכחה, אותך  משמיעין 

נאמר זה ב)שעל ולא (משלי ישובון, לא באיה "כל

דמותא, בסטרא דבוק שאתה חיים", ארחות  ישיגו

שנעץ  ותדע וכו ', גבריאל ירד בחינת חמץ, בחינת

חכמתך , בים נעוצים חיצוניות  חכמות  הינו קנה,

לך  נשמע היה לא מחך, נפגם היה לא אם ובודאי

אלא  המריבה ואין  הצדיקים, שבין  מריבות

למצה, מחמץ לחיים, ממות שתשוב כדי  בשבילך,

פגום, מקול רעה, מיראה ותשוב לה"א, מחי "ת

לחכמה  טוב, לקול טובה, ליראה פגומה מחכמה

שלא  חמץ, מבחינת מחך את  וכשתשמר טובה.

רעם, ויתעבד בגלגלתך , קולך  יפגע אזי  אטום, יהיה

לשמחה, תזכה ואז שבלבך , עקמומיות  ויתפשט

וכו '. שמחה" לב "ולישרי שכתוב (עכל "ק)כמו 

כזאת לשון  בלקו"מ מצינו  לא שרביז"ל æé שכמעט

ולרוב  זה, בענין להאמין  שיש במיוחד מזהיר

זה. בדבר באמונה הקושי 

äæ ïéðòá 'áø äùòî'ä

øôéñå [ãמגדולי אחד ממנו  ביקש  שפעם מו"ר

להושיב  שישתדל שליט"א הרבנים

הדור ממנהיגי בשמותם)כמה שולחן (שנקב על

יפעל  ובזה יחד, תה כוס  לשתות כדי רק  אפילו  אחד

מאלותיקונ  לא' מו "ר  וכשפנה בבריאה, עצומים ים

כן  יעשו  שאם צחות בדרך  לו ענה בשמותם, שנקב

שכל  הנ"ל רביז "ל דברי ע"פ הבריאה, תתבטל

הוא  העולמות לקיום מקום יש  ידו שעל הפנוי  החלל

הצדיקים. שבין  המח' ע"י

íò æåáé'æòîî á"øøä  ÷" äøäã ' çîäî äùòîä

ò"éæ éåì  úùåã÷ä

øîàå [ä מ"מ להשגה, קשה שהדבר שאף

מענין  גדול צחוק  יש בשמים

בה  שאין באופן  [כנראה הצדיקים, שבין המחלוקת 

שעל  רביז"ל שם שהזהיר הדיבור  ריבוי  של אחיזה

הקלי', התהוות הגורם הכלים שבירת  נגרמת  ידה

הצדיקים  בדרגת שאינם זרים שאין באופן וכן

רביז "ל שהזהיר  כמו  זו , במח' (ספרמתערבים

כב) אות  ח"ב מריבה  המכוון ],המדות יקלקלו שלא

בין  כהמח' הצדיקים גדולי שבין  במח' למשל וכידוע

הקדושת הרה"ק על זי "ע ממעזיב'וז  הרר "ב הרה"ק 

הרר"ב  שאמר  מה שידוע זי"ע, מבראדיטשוב לוי

המלאכים  של הקטרוג, לבטל היתה שכוונתו בזה

שהרה"ק  היות  ביהמ"ק  בבנין צורך שאין שטענו

_________________________

כזו יז. לשון בליקו"מ אחד מקום בעוד קסז )ומצינו דע(בסי' שם, חכם והאמןוזל "ק התלמיד  אצל  ששובתים השבתים כי ,
ע"כ. תענית . כמו  הם האמת,



תשע"ח  בא פר' דא"ח כט ליקוטי 

עבודת כל את פועל הק ' בעבודתו  מבראדיטשוב

מטשארטקוב ביהמ"ק הרד "מ  הרה"ק שסיפר (כמו

.)çéזי"ע 

 éðáä  ÷" äøäå õéùôàøî ÷"äøä ïéá ' çîä

ò"éëæ øëùùé

ïëå [å זי "ע מראפשיץ הרנ"צ מהרה"ק סיפר 

בדברי לדבר  בקודש דרכו  שהיה

זי"ע, יששכר הבני הרה"ק על ומענות  טענות

מסתופפים  בהיותם היה הדברים ותחילת

זי"ע, מלובלין החוזה הק ' רבם אצל בצוותא

יושב  היה בתורה"ק  שקידתו  לרוב יששכר  והבני

שוקד  והיה בידו, גמ' עם מלובלין דהחוזה בטיש 

לו היה זי "ע מראפשיץ והרה"ק  גמ', דפי  בשינון 

זה  שאין מראפשיץ הרה"ק  שסבר  כך , על טענות

הצדיק  שעורך  בעת  גמ' ללמוד הצדיק מכבוד

הטהור . שלחנו

 ÷éãöä  úëéøò  úòá ' îâ ãåîéì ïéðòá  úåòãä 'á

åðçìåù

ùøéôå [æ,חיים אלקים דברי ואלו שאלו  מורנו

צריך  הצדיק  אצל שכשנמצאים

וע"כ  הצדיק, אל ובהתקשרות בביטול להיות  האדם

גאוה  של באופן הצדיק  בשולחן  גמ' שלומד  מי 

להצדיק , 'עקיצה' ובבחי' הפרעה הוי אמלוך ', ו 'אנא

בהתקש  הוא שכשהלימוד הצדיק אלא אל רות

לעבודת התורה"ק  לימוד  ומסייע מועיל אדרבא

למד  שהבנ"י  [ובודאי הצדיק, את  בזה ומחזק  הצדיק

שהרה"ק  אלא החוזה, אל ובהתקשרות  בביטול גמ'

ויבואו ממנו  שילמדו הרואים מפני  חשש  מראפשיץ

מראפשיץ  הרה"ק שחלק וע"י הצדיק, בכבוד  לזלזל

ולעשות ללמוד יבואו  שלא שמר  בזה זו  הנהגה על

דברי מעין  והר "ז זו, להנהגה ראוים שאין  אלו כן 

הצדיקים  שבין  המצותא שע"י ה' בתורה רביז"ל

מראפשיץ  שהרה"ק והיינו  אחרנין, סטרין מגרשין 

_________________________

דוד יח. דברי בספר אי' קסג)כן אדמו"רבזה"ל,(עמ ' סיפר פעמים זי"ע )כמה מטשארטקוב משה דוד היה (ר' אחת שפעם
אז  והיה זי"ע, מזלאטשוב מיכלי רבי בהרה"ק זצ"ל  מזוועהיל  משהלי רבי הה"צ זי"ע  זלה"ה הרר"ב של הקדוש במדורו 
העובדות  את  לפניו  מתאר שהיה במה הרר"ב  של דעתו לבדח רגיל  שהיה מוהיליבר יעקבק'ע ר' שמו  אחד חסיד הרר"ב  אצל 
היה  והרר"ב וכדומה, חנוכה נר הדלקת או  שופר תקיעת  בעת  שלו והשתחוויות  הכריעות  את זי"ע מבארדיטשוב  מהרה"ק
הרה"ק  מעבודת מתלוצץ ברוך  ר' הרבי כאלו ח"ו נראה והיה קדשו  פי מלוא ושחוק בשמחה זה ידי על מתמלא
זי"ע  הרר"ב בשלחן בשבת  וכשבתו ברוך ר' הרבי אל  זוועהילער משהלי רבי הרה"צ בא כאשר ויהי זי"ע, מבארדיטשוב 
וההשתחוויות  הבריעות  כל  ולעשות  ברוך  ר' הרבי לפני מבארדיטשוב  הרה"ק עבודת  לחקות הנ"ל יעקבק'ע  רבי החסיד החל
הקדוש  פיו  שחוק למלאות התחיל ברוך  ר' והרבי שלו, הקודש עבודת בשעת  לעשות מבארדיטשוב הרה"ק רגיל  שהיה
להתלוצץ  בעולם אפשר איך  שלו  והרוגז היסורים מרוב  בקרבו  לבו  נמוג משהלי ר' והרה"צ בבטנו, עצמו אחז שכמעט  עד 
עובדא  איזה דמיון תיאר יעקבק'ע  הרבי שהחסיד  שבת  של  הסעודות בכל  היה כן מבארדיטשוב , כהרה"ק קדוש מצדיק
ממש  הנ"ל משהלי רבי והרה"צ השולחן, כל  מחוכא פומיה פסיק לא ברוך  ר' והרבי מבארדיטשוב  הרה"ק של קדישא
שבת  עוד  לשבות בדעתו היה כי אם ולזאת  ברוך, ר' הרבי על  תירוץ שום בנפשו  ידע  ולא חידודין חידודין בשרו נעשה
ברוך ר' הרבי וישאלהו  לביתו . ולנסוע ברוך  ר' מהרבי הפרידה ברכת לקבל  א' ביום ויבוא עוד , רצה לא רבינו אצל  אחד 
מקדוש  להתלוצץ היתכן באב מלא בלב ויאמר עוד  להתאפק משהלי רבי הרה"צ יכול ולא לביתו , לנסוע ככה ימהר זה מה
ואמר  קדשו  פי את הרר"ב  פתח  אז ונורא, קדוש אלקים לאיש ידעו  משהלי רבי הרה"צ אשר מבארדיטשוב כהצדיק ה'
יודע  אינו והלא צדיק טוב יהודי יקרא לזה [הגם רעדט ' מען וואס  ניט גאר וויסט ער אז יוד אגיטער מיר 'אויך הלשון בזה

המקום לפני ומקטרג עומד שהבע"ד  שנים המה זה הלא מדבר] שהוא בית מה ולבנין המשיח לביאת צריכים למה 
המקדש  בבית מכוון היה  שהכהן הכוונות כל בעבודתו מכוון  מבארדיטשוב הרב הלא לבטל המקדש, כדי ולכן ,

מבארדיטשוב  הרה"ק מעלת גודל את בלבי יודע אנכי באמת  אבל מעבודתו, לשחוק מוכרח  אני הבע"ד , של  קיטרוגו
ע"כ. כהנ "ל . השטן דעת  לבלבל רק הוא הזה והשחוק



לנפשך  חכמה דעה ל

תיאחז  שלא הסט"א אחיזת את  במחלוקתו  גירש

ראוים  שאין  אחרים על להשפיע הבנ"י בעבודת 

שבין  מח' בשאר וכעי"ז כמעשהו, לנהוג לכך 

הצדיקים].

òãåé ïéà åîöòá äèîìù  ÷éãöäù ïôåàá  óà

äéäð ù" ùì  åúðååëù ïåéë æ" ëá ïéðòä úåéîéðô

íéðå÷éúä äæî

äáøäáå [çכוונת היתה הצדיקים שבין מח'

המתקת לשם למטה גם הצדיקים

וכדו ' קטרוגים ולבטל שלהדינים הנ "ל  במח' (וכמו

כוונתו) שזו כן פירש בעצמו שהוא  ממעז'יבוז ,הרר"ב 

שיתכן  הצדיקים שבין מח' איזו יש לפעמים אם ואף 

את בעצמו יודע לא למטה החולק שהצדיק 

כפשוטו, לחלוק סובר  בעצמו והוא הענין  פנימיות 

באופן  בזה גם נהיה לש"ש  שכוונתו היות  מ"מ

המח' ע"י  להיות  הצריכים התיקונים כל דממילא

הצדיקים הנקודה שבין  את לוקחים (שבשמים 

והתיקונים  והיחודים  הצחוק  ממנה  ונהיה  הפנימית

ממנה) להיות  שלמטה הנצרכים שהצדיק ואף ,

וקלי ' 'נחש ' שהוא השני הצדיק  על סובר  החולק 

הק' מחשבתו קדושת  לוקחים בשמים הרי וכדו',

הקלי ' ונגד הנחש נגד  לש "ש ללחום שרוצה

הנחש  נגד  המח' של הקדושה אש  את ומכוונים

מזה  ונהיה והסט"א, – הקדמוני נחש – האמיתי 

שלא  התלמידים אלו [ורק  הנצרכים התיקונים

שלא  זו  במח' הם גם והתערבו  צרכם כל שימשו

וכידוע  ה"י , נענשים הם בצדיקים עי"ז ופגעו לש"ש 

אלו על זי "ע מזוויעהל הר "ש הרה"ק דברי 

של  גלגולים שהם בחצרו, שהסתובבו החתולים

שבין  במח' לש"ש  שלא שהתערבו  תלמידים

ויצילינו]. ה"י  – הקודמים שבדורות  הצדיקים

 ïéáù 'çîä ð" äå 'åèåùôë åðéà  íåöîöä'

äá áøòúäì å"ç ïéàå , åèåùôë  åðéà íé÷éãöä

êéîñäå [ èהפנוי שחלל בקבלה הידוע את לזה

שצמצם  הצמצום, ע"י נתהווה

לצדדים ית ' אורו את  זה (כביכול )הש "י  [שכנ"ל

ידוע  והלא החכמים], שבין המח' ע"י נהיה

הק ' הבעש "ט רבינו  לנו  שהנחיל (כמובא שמיסודות 

מלשון קנא , אות קה "ת  הוצ ' ליעקב דבריו במגיד 

בעל מאדמוה "ז כן ששמע  מפאריטש הר"ה  הרה"ק

ששמע  ממעזריטש הגדול מהמגיד ששמע  התניא 

הק') ואף מהבעש"ט  כפשוטו ', שלא הוא שה'צמצום

שנקרא מלא (כביכול )מה באמת  הוא הפנוי ' 'חלל

בליקו"מ גם וכמובא הא"ס, סד מאורו  סי' ,)èé(קמא 

ומצידינו להשיגו שא"א שם על פנוי' 'חלל ונקרא

הצמצום  לגבי וה"נ פנוי, כחלל כביכול נראה הוא

יש  הצדיקים שבין המח' ע"י  שנתהוה הפנוי  והחלל

שבאמת ולהאמין כפשוטה, המח' שאין  להאמין 

שיש  והעליונה הפנימית  האהבה את לתאר  א"א

הצדיקים בחיצוניות בין שנראה אלו בין (אף 

זא"ז ) מכבדים ואינם עוסקים כחולקים  הצדיקים שכל ,

וביחוד  בעולם, שמים כבוד  וגילוי בהמלכת  יחד 

דרכי על היא שביניהם המח' עצם ואף  קובה"ו ,

המובא  וכהמשל בעולם, ה' כבוד  גילוי ודרכי היחוד

זי"ע מקאסוב נחמן ר ' בשבחי מהרה"ק  (כמובא 

לבין הבעש"ט) בינו שהיתה הפלוגתא לגבי  שאמר 

שלא  הק ' לתלמידיו  והזהיר זי "ע הק' הבעש"ט

בזה  המלוכה ëיתערבו  גדולי שרי  לב' משל שהוא ,

_________________________

הפכים,יט. שני בו  לומר צריך כי לבוא. לעתיד  אם כי ולהשיג, להבין אפשר אי הפנוי, החלל של הצמצום וזה שם, זל "ק
ואין. לא יש אם כי כביכול, אלקות שם ואין  משם , אלקותו צמצם שכביכול הצמצום , ידי על הוא הפנוי החלל כי

גם שם יש כן  פי על אף בודאי לאמתו, באמת אבל כלל. העולם לבריאת מקום  ואין  סוף, אין  והכל פנוי, אינו כן
חיותו  בלעדי דבר שום אין  בודאי כי אלקות, וכו 'כן  לבוא לעתיד  עד  הפנוי, חלל  בחינת כלל להשיג אפשר אי כן ועל  .

עכל "ק.

הבעש"ט כ . על  סרה מדברים שהיו  מאנשיו קאסאווער מוהר "ן הרב  שמע  אחת פעם שם, מאדז"ל עד  לו חרה והיטב



תשע"ח  בא פר' דא"ח לא ליקוטי 

המלך  בכתר  היהלום לקבוע היכן ביניהם שנחלקו 

לגבי כלל דעתם לומר כפריים לאנשים שאין

זו. פלוגתא

 óåñáì æ"éò  äìâúð éåàøë äæ ïåéñðá  íéãîåòùë

 à÷ééã 'êùåçä ïî àáä øåàä ïåøúé'

óàå [ é ועומדים זה בנסיון שכשעומדים לידע יש 

רביז"ל  [כדברי המלך בהיכל כראוי

צו) אות הר "ן  כח (שיחות בידו  יש ואשר עה"פ

השני צדיק בפה לעמוד שיכול המלך  בהיכל לעמוד 

עליו הבא àëהחולק  האור  יתרון נתגלה עי"ז הרי ,[

יחוד  תוספת  אח"כ יתגלה שעי "ז  דייקא, החושך מן

שבאמת ועוז , שאת ביתר הצדיקים בין  והתקשרות 

זה  ורואים בעיגול יושבים בחי ' תמיד  הם הצדיקים

רביז"ל  כלשון אהבה ברוב זה קמא áëאת  (ליקו"מ 

קפג ) זולתוסי' את מכה כביכול שא' כשנראה ואף 

דבטישו יחוד בבחי ' זב"ז , האורות  הכאת אלא אי "ז 

הצדיק  בעבודת שנאחזות  הקלי' נגד  הצדיק  ולוחם ]

ויצא (וכדאי'האחר נאחז  דקדושה חסד שמאאע"ה

נאחז דקדושה גבורה ומיצחק דקלי', חסד ישמעאל

גדול צדיק כל בעבודת  וה"נ  דקלי', גבורה עשיו ויצא 

להתפש  שרוצה דהסט"א ויניקה  לאחיזה  מקום  יש

הקלי' אלו נגד  הפנימית  כוונתו החולק והצדיק  וכו',

היא  שזו בעוה "ז להדיא זאת יודע  שפעמים  (וכנ"ל

ידיעתו) ללא  ממילא  הדבר כך נהיה  ולפעמים כוונתו

נשרפים  הת "ח שבין המח' שמאש ברמח"ל כדאי '

הקלי'].

_________________________

זה  לגמור עבור באו וכאשר רב  הון עליו והוציאו  למלך כתר גדולים שרים שני עשו  אחת פעם זה על משל להם ואמר ,
גדולת  בשביל הוא כונתם ושניהם בכה, אומר וזה בכה אומר זה טוב , האבן לקבוע איך מחלוקת  ביניהם נפלה הכתר את 
מה  אתה בנזיפה, בו וגערו מהם, אחד  כדברי ואמר עם מהמון אחד  עבר זה בכלל ביניהם מריבה נעשתה וכאשר המלך ,
גדולתו ולפי מאד , המלך גדולת  יודעים אנחנו  הלא ע "ז מריבים אנחנו אם שלך, שאינו בתגר עצמך  את להכניס פה לך 

כך. או  כך  להיות  זה צריך ואחר "ה  ע המלך ודוד שאול בין שהיתה  ישנה מחלוקת היא שבינינו מחלוקת "כ ג וכן
בזה. ראשכם  להכניס  יכולים  אתם  והאיך ושמאי, הלל ע"כ.בין 

המלךכא . והיכל  המלך, בהיכל לעמוד  כח לו  יש אם אותו מנסים אזי לדרגה מדרגה לילך צריך כשהצדיק כי שם, ז"ל 
שהצדיק  וזה פה. מלכות  שכתוב , כמו פה בחינת שהוא אדנ"י, בגימטריא שהוא היכל , שנקרא הצדיק של  פה בחינת  הוא
ועל  עליו  החולק הצדיק של  בפה המלך בהיכל  לעמוד  כח  לו יש אם המחלוקת  שעליו  הצדיק לזה נסיון הוא  עליו  חולק

ע"כ. טובה. לו שעושה נמצא עליונה. יותר לדרגה מדרגה אותו  מעלין זה ידי

במקומו ,כב. ואחד  אחד כל בעולם יושבים שהם ישיבתם סדר דהינו  בעגול , יושבין הם שבדור שהצדיקים דע  שם, זל "ק
בבחינת  הם אדם בני שאלו דע  אך  העגול, סדר ומקלקלין שמפסיקין ביניהם אדם בני שאר שיש ואף העגול, סדר על הוא
בחינת  והוא כולם, על  הוא ברוך והקדוש עגול  בסדר יושבים הצדיקים נשארים ואזי כלל, נחשבים ואינם הישוב , מן אינו 
הן  לזכות הן ואחד, אחד לכל  המשפט יוצא שמהם דין בית  בחינת הם בעגול  שיושבים הצדיקים אלו  כי דין, בית  ראש

הפרנסה  מחלקין שהם מהם יוצאת  פרנסה וכן ואהבה לחובה, ביניהם, אהבה שיהיה הוא והעוקר לו . כראוי ואחד  אחד  לכל 
שלא  כלל לסבל  יכולים אינם האהבה גדל מחמת כי תמיד , זה את זה רואים שיהיו  עד כך, כל  חזקה האהבה שיהיה הינו 
עצמן  את שאוהבין אהבה הוא כן פי על ואף זה, את  זה יראו  שלא לסבל  שיכולים אהבה יש גם תמיד , חברו  את  אחד יראו
אוהבים  כשהם אבל  לראותו, יכול שאינו השנאוי דבר  על  העולם שאומרין כמו זה, את זה רואין בחינת הוא זה וגם מרחוק,

בחינת וזה כנ "ל . אהבה בחינת  שהוא זה, את  זה רואים בחינת הוא זה את ל)זה כגרן (סנהדרין יושבת  היתה 'סנהדרין
מזונות  יוצא שמשם כגרן, בחינת  וזה כנ "ל , הפרנסה וכל  המשפטים כל יוצאין שמהם הצדיקים, בחינת זה 'סנהדרין', עגלה',
שהיא  אהבה, בחינת  הינו  בגמרא, שם שכתוב  כמו  זה את  זה רואין שיהיו  כדי זה וכל  כנ "ל , בעגול  וישיבתם ופרנסה,

עכל "ק. כנ"ל. ראיה בחינת 



לנפשך  חכמה דעה לב 

äìá÷ä úøåúì ñðëäì  äëæ êéà äùòîä

øôéñå [ àé אל וכניסתו  התקרבותו  על בארוכה

בישיבת בחור  בהיותו  הקבלה לימוד 

והוצרך  נדירה מחלה איזו  בשב"ק  שקיבל לוצערן

החולים בית  אל בשב"ק מגדולי לנסוע א' לו (והתיר

ומסתמא  בנסיעתו, ספריו עמו לקחת שם  הפוסקים

החולה) דעת ישוב  מהישיבה משום לחזור והוצרך ,

ובאותם  שבועות, שמונה למשך  בלאנדאן לביתו 

הגמ' בלימוד  מלעסוק חלוש  ראשו היה שבועות

כראוי, יעקב הק ' עין בלימוד הגמ ' לימוד  יד "ח  (ויצא 

יום) ספריכל ללמוד חברותא אחד  עמו קבע ואז  ,

אמונים  שומר  [כספר  הקבלה תורת של היסוד 

הסולם  מבעל הקבלה ללימוד ופתיחה הקדמון ,

של המסי"נ בזכות לאנדאן  עשירי בבית  מצוי (שהיה 

מבית  עובר שהיה  זצ"ל  ויינשטאק יוסף  ר ' הרה"צ

אף  ולהחזיקם הק ' הספרים לקנות  ומשפיע לבית

בהם  שעסק אלו שבועות  ובשמונה בבית], כשמירה 

הכניסה  לו נפתח קבלה ספרי בלימוד  חזקה בקביעות

כבר לישיבה  אח"כ שכשחזר (שאף  הקבלה  לתורת 

כראוי) קבלה בספרי לעסוק יכול .היה 

äæ äùòîî ãîìðä 'êùåçä ïî øåàä ïåøúé'

ïðéæçå [ áé האור יתרון  של הענין זה ממעשה

שהיה  ע"י שדוקא החושך , מן הבא

בביתו, ולשהות  בישיבה מלימודו להחזיר  צריך

דוקא  אז זכה בעיון, הגמ' מלימוד  חלוש  ראשו והיה

ענין  לגבי  וה"נ הקבלה, לתורת המוחין לו שיפתח

נראה  שבחיצוניות שאף  הצדיקים שבין  המח'

עומדים  אם מ"מ טוב, שאינו כדבר  לרואים הדבר 

הדברים  שאין  שלימה באמונה כראוי  זה בנסיון 

רביז "ל(כפשוטם, כאזהרת  בתוכם, זר  להתערב לבלי

כב  אות  ח "ב  מריבה המדות מתגלה )âë בספר הרי ,

החושך . מן האור  יתרון עי"ז  לבסוף

äéäð ÷éãöä  ìà  úåáø÷úäá úåòéðîä éåáéø é"ò

 ïéáù ' çîä ïéðòá æ"éòëå ,øåàä ìá÷ì ìåãâ éìë

 ø"éëà 'äôåñá áäå  úà' ù íé÷éãöä

 íâå [âé על המניעות דריבוי  זה בענין 

הרי הצדיק  אור  אל ההתקרבות 

בליקו "מ ג"כ  סו)אשכחן סי' ענין (קמא  בזה שיש 

רביז "ל וכמש"כ  החושך , מן  האור  סי'דיתרון (שם 

בתחילתקפה) והקושי  המניעות ריבוי  שכפי 

האור  לקבל כלים יותר  נעשים כן ההתקרבות 

הצדיקים ãëכראוי שבין  מח' לגבי  הענין הוא וכן  ,

המכוון  את המקלקלים זרים בו  יתערבו לא שאם

וכדברי החושך , מן  האור יתרון  של דרגה יש  הרי

ע"ב)חז"ל ל  דף בסופה',(קידושין והב 'את על

השלום  את בו לקבל כלי להיותו  המח' שמתהפך 

המשתנות, פעולות מתוך היוצא (בבחי'המופלא

המשתנות  פעולות מתוך  היוצאת האחדות  יתרון 

ב) סי' בתרא  של שבליקו"מ  הגדול הדעת  בבחי ' ,

ה'ישראל, ש'מאי מ'חלוקת  ר "ת  שהוא מש"ה,

האמיתית לדעת אח"כ זוכים לש "ש זו  מח' שמתוך 

אכי "ר . מש"ה בחי' של המופלג שלום של

_________________________

לזווג,כג. הברית הקמת דבריו אחד או בקצירה, דבריו  והשני בחרישה, הם דבוריו  שאחד  צדיקים, שני יש שם, זל "ק
אותו . ומגדלין אמו  בבטן הולד את ומהוים הזרע  את  הממשיכים הם דבריו  צדיקיםוהשני שני בין מחלוקת כשיש בכן 

המכוון יקלקל שלא כדי זה , על זה שמדברים דבורים, בתוך זר יתערב אל ע"כ.האלו, .

דהיינוכד. יתברך , להשם ההתקרבות בתחלת  יותר וטרחות יגיעות לו  שיש מי שכל  לברכה, זכרונו  רבנו ואמר שם, זל "ק
מחמת  ומניעות  מאד  אותו ומעכבים שמונעים אדם בני משאר או  וחותנו ואשתו מאביו  כגון וגדולות , רבות  מניעות לו  שיש
לשברם, מאד  ולטרח להתיגע צריך והוא מאד, אותו ומונעים לפניו שמשתטחים ובלבולים, ועכובים מניעות  ושארי ממון
הרבה  לקבל כך  אחר זוכה זה ידי על  כי להאדם, גדולה טובה הם ההתקרבות , בתחלת לו שיש והטרחות היגיעות אלו כל

וטהרה, גדול קדושה כלי לו יש וכו' וטרחות יגיעות יותר לו שיש מה וכל הכלי נעשה  שבתחלה  היגיעות ידי על כי
יתברך  להשם להתקרב וטהרה קדשה שפע בתוכו כך אחר  לקבל עכל "ק.ביותר וכו '. ,



תשע"ח  בא פר' דא"ח לג ליקוטי 

 øøåòì éåì  úùåã÷äã ïéìéôúä úà åéãéá æçà

ò"éæ ' ÷ä åúåëæ

[ãé åéäå.êéðéò ïéá ïåøëæìå êãé ìò úåàì êì

בידיו לאחוז  זכה שהשבוע מורנו סיפר

הקדושת ישראל של סניגורן  של הק' התפילין את 

של  הפאר  שהוא עליו העיד [שרביז"ל זי "ע לוי

שאף  ואמר עלמא], דמארי  התפילין ובבחי' ישראל

ההוכחה  את  במקו "א כמש "כ להלבישם חפץ שלא

החת "ס  ע"ב)שהוכיח ל דף  שבת  למס' שאין (בחי'

[שהוכיח  אליו, ראוי אין אם צדיק  של בגד  ללבוש 

מוקצה  אביו  בגדי  שהיו ע"ה המלך  משלמה שם

מ"מ  שאחריו , למלך מותרים מלך שבגדי אף אליו

צועקים  וכלבים מת  שאבא שהע"ה שראה כיון 

ביכלתו ואין אביו במיתת  הכלבים קלי' שנתעורר

שיכול  אביו  בדרגת  דאינו זו, קלי' להכניע

עבורו מוקצים הם אביו בגדי  ע"כ להכניעם

כנ  ללבשם לו  ביד שאסור האחיזה בעצם מ"מ "ל],

הצדיק  של הזכות שמעוררת פעולה ג"כ הוי

וסיפר  הצדיק , בזכות להתפלל אותו  ומעורר 

חולה  שהיה העובדא בעל את שמכיר מעשה

ובא  מוחי, מות  של במצב שהיה ביותר , מסוכן 

והביא  לבקרו , זצ"ל מקלויזנבורג האדמו"ר כ"ק 

הלולקע את  חיים (-מקטרת)עמו  הדברי מרן  של

ובכח  בתוכו , שהיה אפר קצת  עם זי "ע מצאנז

בבחי ' מופת  עשה בידו  שהיה הצדיק של החפץ

איתנה  לבריאות החולה וחזר  המתים, תחיית

הצדיק , של החפץ כח וחזינן שנים, להרבה

שאמר ה"א פ "ט בנדרים הירושלמי דברי  (וידועים

לי  מלמדת והיא בידי היתה  מאיר  רבי של  'מקלו רבי

במפרשים) עיי"ש .דעה '

 àáø àùåãé÷á

 ò"éæ  éìàñ àááä àøéöçéáà  ìàøùé  éáø  ÷"äøä ö"àé

 é" ùä éáäåàù éìàñ àááä ÷"äøäî èøàååä

 é" äãåáòá äìéìä  ìë  íéøò

øáë [ à שהיתה הזכיה את במקו"א כתבנו

שלו מצוה הבר  שביום למורנו

ברכות  בריבוי  מובנת התברך שאינה (בשפה

סאלי למורנו) הבבא הרה"ק  אזמאת  (שישב

פירוש  עם הזוה"ק ספרי ולמד  מנוחה, של  בתנוחה

הסולם) שהיה בעל הנ"ל הרה"ק  של מדרכו וסיפר ,

בשמו ואמר  הותיקין , בתפילת  חייו ימי כל רגיל

שאלו שמש ', עם 'יראוך הפסוק על תורה זי"ע

íéàøéäבתפילת היינו שמש , עם להתפלל זוכים

וכמובא  עצום, תיקון [שהוא חז "ל, כדרשת ותיקין 

חז"ל ע"ב)בדברי ט  דף  מרובה (ברכות ששכרו 

בטור  ואי' נח)מאד, בן (סי' שהוא לו  שמובטח

המקובל  הגאון  בשם מורנו  עתה והוסיף  העוה"ב,

בספרו הרבה שהאריך  שליט"א דבליצקי  שריה ר'

לשובבי"ם) בדרשות ח"ב תדרשנו שהמתפלל (לנפש

ומתחיל  הנראה החמה הנץ בזמן ותיקין  תפילת

תיקון  הוא תפתח', שפתי  'אד ' הפסוק זה ברגע

הוסיף  אמנם ואכמ"ל], ונשגב, עצום שובבי "ם

שבדרגת  שאלו הנ"ל כל éáäåàהרה"ק  ערים ה'

בעבודה"י. הלילה

ä ìò  ù"àøäåîî  äìá÷äíé÷éãöä  úâäð

'éçáá ,úåìéìä ìë íéøò  úåéäì íúãåáòù

äáåùú éìòáä  úãåáò

óéñåäå [á שקיבל מה את הק' לדבריו  מורנו

שבדרגת שאלו זצ"ל ממוהרא"ש 

זי "ע  האריז "ל רבינו  בהנהגות הנוהגים הצדיקים

הלילה  בחצות וקמים הלילה בתחילת לישון  הולכים

הצדיקים  עם  להשתעשע בג"ע  הש"י נכנס  שבו (הזמן

קמים  ג "כ בעוה "ז הצדיקים  שבו הזמן הוא שאז  בג"ע ,

ודיוקנם  ועבודה"י, בתורה "ק  להשתעשע  משינתם 

כ"ז כדאי' שבג "ע הצדיקים  עם  יחד בג"ע  אז מאיר 

מקומות) הרבה  ועוד ע"א עז  דף  לך  לך פר' ,בזוה "ק 



לנפשך  חכמה דעה לד

התשובה  בעבודת  העוסקים הצדיקים אלו ואילו 

העולם הצדיקים עבור  שאף  מהבעש"ט  (כמש"כ

תשובה) דבעלי בעבודות לעסוק  שבדרגתצריכים  ,

בעבודה"י, הלילה כל עוסקים תשובה בעלי  ועבודת

זי "ע  הרי"מ מהחידושי אי ' שכעי"ז מורנו  ואמר 

ליפטר  שצריכים רגע כל חוששים תשובה שהבעלי

ומכח  וכו', אחד  יום 'שוב ומקיימים העולם מן

[ובפשטות בלילות, ישנים אין  זה ופחד התעוררות

הק' מהאר "י  דאי ' כרת, דתיקון  ענין  מחמת הכוונה

ער  להיות  התשובה, ותיקוני מדרכי אחד הוא שזה

לילה  וכל ועבודה"י, בתורה"ק ולעסוק  הלילה כל

על  מכפר ובעבודה"י  בתורה"ק ועוסק  ער  שהוא

תשובה  שעושים והצדיקים בו , שנתחייב אחד כרת 

העולם בני שהיה עבור יהוידע בן  בניהו (כעבודת 

של החמורים עוונות על  לכפר שלג  גלגול  עושה 

תיקון החוטאים) בזה לעשות  לילותיהם כל ערים  ,

ה"י]. בכרת  שנתחייבו  מבנ"י אלו על כרת 

'éôñã ' ÷ä ùà  íäéìò øéàî äáåùú éìòá

 ïùéì  íúåà äçéðî äðéàù äðéáä

óéñåäå [âדברי ע"פ בזה לפרש מורנו  עוד 

הידועים  זי"ע האמצעי  אדמו"ר

דסוכות  א ' ליל  שיחת מוהריי"צ  בשיחות (כמובא 

אפשר תרצ"ט) איך מבין  שאינו  בקדשו  שתמה

שאש  והיינו  הסוכה, של הק' הבינה במקיפי  לישון 

העוסק  וה"נ לישון, לאדם נותנת אינה הק' הבינה

הק' הבינה אור  עליו  מאיר התשובה בעבודת 

שם  הוא  אהי"ה  - התשובה  של  הק ' שהשם  (כידוע

בלילה הבינה) העוסקים התשובה בעלי וע"כ  ,

מסוגל  הלילה זמן התשובה ובתיקוני  בהתבודדות

ישנים  שאינם עד  הק ' אש  עליהם שמאיר  עד להם,

בלילה. כלל

 éçááù ,äáåùú éìòáä –––– 'ä éáäåà,äðéáä '

íé÷éãöä éìåãâ ïëå é" äãåáòá úåìéìá  íéøò

 øúëä 'éçááù

äæáå [ãסאלי הבבא הרה"ק  מאמר  את פירש

על  קאי שמש ' עם ש 'יראוך  זי "ע

שהיא  הוי "ה, שם של ראשונה י' שבדרגת הצדיקים

הלילה  בתחילת  נכנסים והם עילאה, היראה דרגת 

הק' המלכות בתוך ונכללים באלקות , הביטול לתוך

השכינה  בתוך  נשמתו  לכלול השינה מכוונת כידוע

אז  שנכנסת לילה, בחצות השכינה עם וקמים הק',

כנ"ל, עדן  בגן הצדיקים עם להשתעשע השכינה

שהם  תשובה הבעלי  על שמרמז ה' אוהבי  משא"כ 

ספי ' שכנגד – הוי"ה דשם עילאה בה' דבוקים

יו"ד- – הוי"ה בשם [כידוע עילאה אהבה – הבינה

תתאה, ו'-אהבה עילאה, אהבה ה'- עילאה, יראה

שישנם  הוסיף  וכן  ואכמ"ל], תתאה ה'-יראה

ספי ' בחי ' – יו"ד של קוצו שבבחי' גדולים צדיקים

ביחד)הכתר מחו"ב כלל (הכלול  ישנים  היו ולא

ובעבודה"י, בתורה"ק  הלילה כל ועוסקים בלילה

זי "ע  הרש "ש זי "ע, הבעש"ט רבינו נוהגים היו  [וכן

והאריך  ופשיסחא, קאצק  פולין כצדיקי צדיקים ועוד

בהנהגת ודרכים מדרגות בכמה זה בענין מו "ר 

ואכמ"ל]. ברכות , עמ"ס  יעקב בשארית השינה

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



הלבושים  להמעלת

הלבושים  מעלת

äàéøáã ïéùåáì àëìî  ùéáì úáùá .à

øòù דרוש" וז"ל: הרב כתב ע"א ס"ט דף הכוונות

ובתחילה  שבת , דליל עמידה לתפלת א'

ד' הנה דשבת. התפלות  לכל אחד  כלל אודיעך 

ושחרית ערבית תפילות והם בשבת  יש תפלות

ומה  כנודע, ברכות ז' יש  תפלה ובכל ומנחה, ומוסף 

תפלות ארבע בכל כולל דבר  כללות דרך שתכוין 

שבעה  סוד הם ברכות  שבעה כי  שתכוין  זה. הוא

דבריאה  מ"ב בן שם שהוא יה"ו אהיה אותיות 

שהם  מהם היוצאים השמות בז ' תכוין גם כנודע.

תכוין  ברכה שבכל זה באופן  ברכות השבעה כסדר 

השבעה  מן  א' ולשם האותיות  השבע מן א' לאות

עכ "ל. שמות".

 åðéöîהכוונות בשער מקומות בכמה מבואר 

ס"ח  בדף  הבריאה, בעולם היא ששבת 

"וסבת בשבת : בליל הקדיש  כוונות לענין  ע"ג

השבת כוונת  כל כי לפי  הוא הזה מ"ב בן  שם כוונת

שאומרים  וכענין הבריאה, בסוד  הם ומציאותו 

סוד  הוא וגם כבודו. כסא על וישב נתעלה הז ' וביום

דבריאה  לבושין  לבש דמלכא בהקדמה בס"ה מ"ש

יה"ו אהי"ה של השמות אלו והנה דשבתא, ביומא

ולכן  בבריאה, הם כולם מהם היוצאים שמות  והז '

ברכות הז' וכן השמות באלו הוא השבת  כונת  כל

בז' היא כונתם השבת  מתפלות תפלה בכל שיש

"ובאמרו ע"ב ע"ג ובדף עכ "ל. כן ". גם האלו  שמות 

ירצה  כבודו , כסא על וישב נתעלה השביעי וביום

וז"א  בבריאה מקננת  אימא החול בימי  הנה כי

מתעלים, הם שבת וביום בעשיה ומלכות ביצירה

על  וישב נתעלה וזמ"ש  בריאה אל מתעלה וז "א

כסא  על וישב היצירה מן  שנתעלה כבודו , כסא

עכ "ל. בבריאה" כבודו

øáëåמקומות בכמה דמבואר  בזה עמדו 

כמבואר  האצילות  בעולם הוא דשבת

באבי "ע  הוא שבת כי  ע"א כ"ה דף בנה"ש

"במזמור  ע"א ס "ה דף הכוונות  ובשער  דאצילות.

עול  להעלות  תכוין  השבת  ליום הבריאה שיר ם

הוא  והענין  השבת. ליום מזמור וז "ס האצילות אל

זה  ומה דכורא". שבת  יום נקרא האצילות כי

ובשלמא  הבריאה, בעולם היא ששבת שכתב

אפ"ל  היה הקדיש בענין שמדובר  הקודם בדרוש 

אף  משתמשים העמידה שקודם שבקדישים

את אף לעלות  בכדי הבריאה, עולם של בשמות 

עתה  אמנם האצילות . בקדושת  ולכוללה הבריאה

שכידוע  עצמה העמידה בתפלת עסקינן  כד 

שמות בה לכוין יש ומדוע באצילות , היא לעולם

דף  קידושין במסכת  ובתלמוד הבריאה, עולם של

מרידה  של עוון בזה שיש אמרו  ע"א מ"ג

עם  יחד יואב' 'אדוני  של שמו  להזכיר במלכות 

המלך  עם יחד להזכיר  שאין  אדוני ', עבדי  'וכל

וה"נ  בפניו , חשיבות להם וליתן עבדיו  את 

עולם  של שמות  להזכיר  היה לא העמידה בתפלת 

הבריאה.

íðîàבאצילות היא שבת  דלעולם הוא הביאור 

אל  כ 'לבוש ' משמש הבריאה שעולם אלא

האר "י שהביא הזוה"ק  וכלשון  האצילות, עולם

ב'שמן  כתב וכן דבריאה". לבושין  לביש "מלכא

נ"ח אות  דקב"ש  א' בדרוש ע"ד)ששון ' פ"ו (דף 

הם  אלו מרגלאן דז' להבין  צריך  "גם וז "ל:

של  בעמידה הם ואיך  שבת  בקבלת  כנז ' בבריאה



לנפשך  חכמה דעה לו 

מלך  מקדש בספר  ועיין באצילות, והם שבת

ולענ"ד  דצ"ב, יתרו  פי' הזוהר על פ' זלה"ה

כנזכר  בריאה ג"כ  הוא השבת  דיום יען אפשר

ע"ג  דס "א וכו ' גם ד "ה נועם ויהי  דרוש סוף  לעיל

העשיה  סוד  הוא חול של הלילה כי דע גם ז"ל

וז "ס  הבריאה סוד  הוא השבת  ויום יצירה והיום

כי ונודע כבודו , כסא על וישב נתעל' הז ' וביום

וכו ' יה"ו אהי"ה שמות  ב' היא הבריאה סוד

לבושים  מלכה לבוש  שבת  כי שם עוד  יע"ש ,

בבריאה, מתלבש שאצילות והוא יע"ש  דבריאה

באות שם מ"ש ועיין  אצילות, שבת  הוא ולעולם

עכ"ל  יע"ש". ל"ח ואות  להבין àט"ז  שיש אלא .

שהם  עד  דבריאה, הלבושים ענין  וחשיבות מהות

בשמות ומכוונים בשבת, באצילות  נכללים

של  העמידה תפילות של היחוד בעת  הבריאה

קודש . שבת 

 ç"ôøä ïî åäéååøú ïéçåîäå ïéùåáìä .á

 ïéöåöéð

 äðäåהאר "י בדברי מתבאר  הלבושים ענין 

פ "א, כ "ו  שער  חיים' וב'עץ מקומות בכמה

לבוש  באמצעות  באדם מתלבשים שהנרנח"י 

"הנה  בקיצור : וז"ל ניצוצין. הרפ "ח מן הנעשה

הם  זו בתוך זו  צורות בחי ' ה' בו יש  העליון באדם

גוף  ונקרא המלבישם חומר  בחי' להם ויש  נרנח"י,

חומר  בתוך  להתלבש לצורה א"א ואמנם וכלים...

לבושים  מיני  ה' יש כי  נמצא אמצעי, ע"י לא אם

רוח  של וצלם נפש  של צלם והוא צורות מיני ה' אל

נקרא  הנ"ל צורות  מיני ה' של לבושים והה' כו',

שנשארו ניצוצין  רפ"ח מן  הן  סודם ואמנם צלמים,

והנה  דגרמי... הבל הנקרא שנשתברו  הכלים בתוך

הנקרא  והצלמים הכלים בחי ' לתקן  הם המצות  כל

הכלים  עם שירדו  הניצוצין שהם כנ"ל דגרמי הבל

ולברר  לצרף  אלא המצות נתנו ולא שנשברו...

הקלי '" מהם ולהסיר הכלים, וגם הצלמים, וללבן 

.áעכ"ל 

àìà מן כי  האר "י  בדברי  שמבואר  מה שצ"ב

שבתוכם  לבושים נעשים ניצוצין  הרפ "ח

האורות שאלו  הנרנח"י, שהם הארות  מתלבשים

הם  וזיכוך  תיקון  והצריכים תיקון , צריכים אינם

לזכך  בכדי  אלא המצוות  נתנו ולא לבושים, אותם

_________________________

דברי'א . לבושים מלכא לביש דבשבת כנודע בבריאה הוא השבת הנה "כי ששון': ה'שמן כתב ט "ז אות  נועם ויהי ובדרושי
וי"ל)ע "כ  שבת  הוא ואיך  בבריאה הוא ו' ויום א' דיום לק' בבריאה(עיין הוא ואיך  באצילות  הוא דשבת  ג"כ וצ"ל  (עיין

ע "ג) ד"ז אל"י כי בספר והענין ויו"ט, דשבת לבושים ונקרא ויו"ט בשבת  העולם מתנהג בה שהבריאה הוא הענין סוד אך 
העתקתי  זה ולשון עשיה, יצירה אמצעי בלי ההם בימים העולם מנהיג ובהם דבריאה בי"ס  רק אז מתלבש אינו  האצילות 
וצריך באורך , יע"ש וכו' דאצי' ספירות עשר ד "ה ספ"ב  הספר בהקדמת פע "ח בס' ג"כ והובא סע "ב  ד"ב  תמיד עולת  מס'
ועיין  דבריאה, לבושים לביש דבשבת שאמר וזהו הוא... כיצד  דאצילות מי"ס העולם הנהגת תבין ובו לשונו  כל  שתקרא
יע "ש  שבאצי' ובמלכות  ובז"א בבינה באצילות לגמרי בי"ע עולמות כל עולים איך וכו' וצריך ד "ה ש"ק מנחת דרושי לקמן
האנושי  בשכל והנהגתם העולמות עמידת לידע מאד ונסתר עמוק זה וענין קדושים. פ ' רשב "י מאמרי ובש' יו "ט  ובדרושי
תדרוש  אל ממך  במופלא נאמר ובזה בו אנו  אשר העולם ולידע  דרושים כמה לגלגל דצריך  הדיבור להרחיב יכול ואיני

מ "ש )וכו ' ג' אות מועד בית  דרוש לק' עכ"ל.(עיין ."

כי ב. נעשים, או נוצרים או נבראים מלאכים מבחי' וכולם איברים תרי"ג הוא הצלם "לכן כתוב: הע"ח  לשון ובהמשך 
אחד צלם כללות הם ואלו לנשמתין, דסלקין מלאכים תרי"ג הם ואלו  כולם , העולמות  שבכל  ואצילות  אלקות מבחי' אינם
נכנסו כך  הצלם תיקון וכפי בעה"ז הצלם נתקן ותחלה יצה"ר, ונקרא אחד צלם כללות רעים תרי"ג וכנגדן שבאדם, יצה"ט 
הנקרא  העיקר הוא הצורה כי העולה, כלל ג"כ ... הכלים נתקנו שממילא ודאי הצלם שנתקן ואחר כנ "ל , צורות בחי' בו 
לעמוד יכולה אינה הזו  הצורה ולעולם הצורה, לבוש והוא כנגדן בחי' לה' נחלק הוא גם והצלם נר"ן, חיה יחידה והיא אדם



הלבושים  לז מעלת

שמן  מקומות בכמה שמבואר הלבושים. את 

כמבואר  לזו"ן, המוחין נעשים ניצוצין הרפ "ח

ק"א  אות  דוד בחסדי  ובקיצור  ע"א ט' דף בנה"ש

הנזכרים  הברורים הנה הן  "והמוחין  וז "ל:

הרפ"ח  שמן  מבואר  כאן בע"ח ואילו שנתבררו "

איתנייהו תרוויהו  באמת אמנם הלבושים. נעשים

וגם  לבושים גם נעשים ניצוצין הרפ"ח שמן  ביה,

לצורך  מהם חלק איזה לבאר שיש אלא מוחין,

מן  נעשה מה וכן הלבושים. לצורך  ואיזה המוחין

מעולים. היותר  הבירורים

 à" åà é÷ìçî åùòð  íéùåáìäù ì" ùàä  úèéù .â

ò"éáì  åìôðù

 åðéöîå שהביא ע"ב ל"א בדף להאש "ל בזה

רפ"ח  עם שיחד  המבו "ש  מדברי 

גם  לבי"ע עמהם נפלו מלכים הז ' של ניצוצים

מלכים  באותם מתלבשים שהיו  דאו "א אחוריים

האחוריים  שמלבד חידוש  בזה ויש  מוחין, להם לתת

זו "ן , למקום האצילות עולם סוף  עד  שנפלו  דאו"א

בחי ' עוד היו חיים', ב'עץ פעמים כמה כמבואר

ניצוצין  הרפ"ח בתוך  שנתלבשו דאו "א אחוריים

הרפ"ח  שמן האש "ל ומבאר לבי "ע. עמהם ונפלו 

המוחין  ומחלקי דז"א, המוחין  נעשו  עצמן  ניצוצין 

לבושי נעשו  מהם לבי "ע עמהם שנפלו  דאו"א

גבוה  היותר  שהחלק לדבריו נמצא המוחין,

נעשו מהם או "א, חלקי  שהם ניצוצין  שברפ"ח

נעשו מהם עצמם הז"מ ומבירורי הלבושים,

- בע"ח זה ענין נזכר  שלא אף  והנה דזו "ן . המוחין

מקורו וכל דאו"א, אחוריים את  אף מבי "ע שמעלים

שהרש "ש  מדייק האש"ל בלבד, במבו "ש  רק הוא

כ "ז  בדף  הרש"ש  מלשון  והוא בזה, לכוין  שיש  ס"ל

וישסו "ת, או "א בירורי  בענין לשונו שכפל ע"ג

מחלקי לברר פרט דכל בזו "ן  כח "ניתן  וכתב:

האחוריים  בירורי ומחלקי  וישסו "ת, או"א בירורי 

האש"ל  מזה ודייק  ההם" דזו "ן  וישסו"ת דאו "א ההם

שבבי"ע, או"א מחלקי  האחד בירורים, מיני ב' שיש

שבאצילות. דאו"א מאחוריים והשני 

 äðäå מוסד כיסוד  המבו"ש דברי את  תפס  האש "ל

עמהם  היו  לבי "ע שנפלו הז"מ עם שיחד 

האר "י בדברי  שמשמע מה ביאר  ובזה או"א, חלקי

שברפ"ח  וס"ג הע"ב שבחי ' פ"ב אנ"ך  בשער שם

תמהו וכבר  עי"ש עצמם ואימא לאבא נחשבים הם

שם, ששון השמן בשם הגוב"י עיין  המפרשים, בזה

דאו "א  המוחין  לאותם שהכוונה האש "ל ביאר  אלא

נעשים  ועולים מתבררים שכאשר לבי "ע שירדו 

דבריו בסוף האש"ל הסיק וכן  דאצילות . או"א מהם

ניצוצין  ברפ "ח וס"ג ע"ב לשמות  שישנם דמה

שם  שהוא ז"א בחי' הם מלכים הז ' שלכאו ' אע"ג

שמם  שעל שעימהם או "א לחלקי הכוונה אלא מ"ה,

שברפ "ח. וס"ג ע"ב הם

 íðîàששון תיבת השמן כוונת  עיניים  (בפתח

י"א) אות  כפל אחד בביאור עליו  נחלק 

של  הידועה הקדמתו  ע"פ בזה וביאר  הרש"ש  לשון

שלמעלה  מה בערך  זו "ן  נחשב פרצוף  שכל הרש "ש

או"א, בירורי בענין  לשונו הרש"ש  כפל וע"כ  ממנו ,

היותם  מצד לעלותם האחד דינים, ב' בהם שיש

מצד  והשני  באצילות, שנפלו דאו"א אחוריים

בזה  ונפ"מ מהם, שלמעלה למה זו"ן בערך היותם

אפילו נפלו  שלא דקי"ל עתיק לפרצוף אתינן  דכד

בלבד , אחת כוונה אלא אין שם שלו , נה"י  אחורי 

למה  כזו "ן  נחשב שהוא מה הערך את לברר 

_________________________

המתלבש  דגרמי הבל והוא עצמו , האדם ואינו עצמו  שבאדם המלאכים והם ויצה"ר יצה"ט הוא הזה והצלם זה, צלם בלתי
לשניהן. ודיוקן צלם והוא לשניהן ודומה והחומר הצורה בין ממוצע דבר הוא כי צלם נקרא ולכן הגוף , שהוא הכלי תוך
להתלבש  הוצרכה ולא כלל , תיקון א"צ הצורה אך והחומר, הצלם ולברר לצרף  אלא אינם המצות כל כי ג"כ ידעת  ואמנם

ירידת טעם זה כי מאד . זה והבן לתקנם אור בהם להמשיך  רק וחומר גלות בצלם דוגמת  ולברר לתקן בעה"ז הנשמה
עכ"ל. כנודע ". שנפלו ניצוצין לברר השכינה



לנפשך  חכמה דעה לח

בו לברר  אין לעצמו ביחס  אמנם ממנו , שלמעה

יש  ממנו שלמטה הפרצופים בכל משא"כ כלום,

על  מכוונים אין  לעולם אמנם בירור , כוונות ב' בהם

האש"ל  שהביא כמו  לבי "ע שנפלו או "א חלקי

ברפ"ח  נכללים הם הש"ש  שלפי  המבו"ש, מלשון

מיוחדת. כוונה כל עליהם ואין אורה ניצוצי

ïëå וס"ג ע"ב שמות שיש  הא האש "ל שביאר  מה

שהוא  הרש "ש מלשון  משמע אי"ז ברפ "ח

כמ"ש  אלא לבי "ע שנפלו או "א אחורי מחמת 

א' בדרוש מבואר  "וכן סע"ב: ג' בדף ברחוה"נ

אלא  מלכים ז' רק יצאו לא כי ומ"ן מ"ד  משער 

העליון  שהיכל היכלות  ז' ע"ד  לעשרה שנפרטים

בפ"ח  נתבאר  וכן מב'. כלול והאחרון  לג' כולל

מלכים  ז' שהם עם ב"ן  שם כי  דצלם מוחין  משער 

כי לסיבת  והוא עסמ"ב שהם רפ "ח בהם יש  לבד

פרקין  התרין  כי והוא ע"ש גמורות  י"ס נעשו  הו "ק 

עילאין  ופרקין  חב"ד ונעשו  עלו דחג"ת עילאין

כי ונמצא בע"ה. לקמן  וכמ"ש  חג"ת נעשו דנה"י

הם  רפ"ח בכלל הנמנים דב"ן  ס "ג ע"ב שהם החו "ב

א"א  ואינם לבי"ע שנפלו  דמלכים אורות מכלל

הרי עכ "ל. עצמו". באצילות אחוריהם שנפלו ואו"א

עצמם  הז"מ מן  הם שברפ"ח ס "ג שהע"ב להדיא

עליית שע"י אלא דאו"א, אחוריים מחמת  ולא

וע"ע  כנודע. ספירות  ט' דז"א מו "ק  נעשה הפרקין

עליית שע"י מדבריו דמשמע ע"ב י"ג דף בנה"ש

שעלו דחג"ת  עלאין פרקין התרין  מזדככים הפרקין

וכ "ז  שלם, לכלי  נעשים זיכוכם וע"י חב"ד להיות 

המוחין  מחמת  ולא וביה מניה עצמו  הז"א ע"י הוא

שנה"י אומרים אין  זה מהלך  שלפי  [והיינו  דאו"א.

להם  להיות פרקין  התרין  עם מצטרפים דאימא

זה  שפרק בדוחק לומר מקום היה שלפי"ז ג', פרק

וכן  לבי "ע שנפל הס"ג מן  הוא אימא ע"י  שנוסף 

כפי הכריע הרש"ש  אמנם דאבא, בנה"י נימא עד"ז 

פ "ז שכ"ג בע"ח המבואר  ע"ג )המהלך ק "ח  (דף 

שהאורות אלא כלל, דאימא נה"י  הצטרפות שאין

הם  הכלים בתוך ונכנסו  דאימא מנה"י שבאו

כלים  להיות ז "א של הכלים ומזככים מאירים

לא  הפרקין  עליית  שבעת  אף פרקין ג' של שלמים

שכל  מבואר  נמצא ספירה, לכל פרקין ב' אלא היו

כל  ללא בעצמו ממנו  נעשו דז "א הכלים חלקי

מאו "א] הצטרפו

åðúðå  íéøåøéááù øçáîî  åùòð ïéùåáìä .ã

 ÷éç ãåçéá

íðîà מקום מכל כהאש "ל דלא נימא אי  גם

המובחר  שמן עצמו הרב מדברי  שמענו 

לז "א, הלבושים נעשים ממנו הרפ"ח שבבירורי

המבוחר  שמן  מבואר פ"ב הנסירה בשער שהנה

ראשונה  בביאה לנוק' הז"א נותן ממנו  שבבירורים

אצלה  להיות בגווה דשדי קדמאה רוחא ההוא

ושורש  העיקר  והוא הזיווגים בכל מ"ן  לעלות  הכוח

ט"ל  בשער  עצמו הז"א לענין  מבואר  וכן  לכולם,

בתחילה  שהיו הראשונים החו "ג שאלו  פי"ב

מ"ד  כלי בסוד בז "א החסדים תמיד נשארים

שאי "ודע וכתב: מ"ן, כלי בסוד בנוק ' והגבורות 

לא  אם חדשות ומ"ד מ"ן  מאלו  נשמה לצאת  אפשר

הנעשים  הנ"ל הכלים הארת  תוך  מלובש  שיבא

אלוה  הנקרא הנשמה לבוש  וזה הראשונים מחו "ג

חו "ג  שהוא הכלי לבוש הוא ואלוה כנודע

גדול  הוא הזה שהלבוש  ודע הראשונים...

קנו יעיר כנשר  בסוד עמו נמשך לכן מהחדשים

הוא  ולכן הבנים, את לשמור יקחהו  כנפיו  יפרוש

שהרי הנשמה את  מ"נ בסוד  אח"כ אותן המעלה

לעלות כח בהם אין בעצמן  והם אותן  מעלין הם

עצמות כוח הוא ושהכלי  מהמ"ן  גדול שהכלי נמצא

ענפיהם  הבנים את להוליד  עצמן  ואם אב

העלאת ענין מאד  והבן  לשומרם, אותן  ומלבישין

ע"י התלבשותם שהוא הוא איך הכלי ע"י מ"נ

זה  ביאור  תכלית  וזה דנוקבא הזה הלבוש 

עכ "ל. ושמרהו ".

äðäå הם הלבושים שהם שהכלי שכתב מה

הוא  האש "ל דברי לפי ואם, האב מעצמות



הלבושים  לט מעלת

אבא  מבירורי נעשו המוחין שלבושי  כפשוטו ,

ב'תורת אמנם הז "מ. עם ועלו לבי "ע שירדו ואימא

ע"ד  נח שבדף כן פירש שלא מבואר כתב â חכם'

או "א  מבחי ' המוחין אל לבוש שיש דאמרין דמה

היותר  שהחלק  אלא עצמו הז "א לחלקי  הכוונה

שעדיין  העליונים המוחין  שהם מובחר ויותר פנימי 

לגבי כאו "א ערך  לפי  נחשבים הם הז "א קיבל לא

עצמו. הז"א מחלקי אלא אי"ז באמת אמנם ז"א,

äðä המובחר הרפ"ח בירורי  שמתוך  למדנו

ביחוד  ראשונה בביאה וניתן  עולה שבהם

בבוא  ואח"כ  מ"ן , לעלות הכוח נעשה וממנו חיק ,

מתלבשים  הם הנה והולד המוחין  לצורך הבירורים

המעולים. הראשונים הבירורים אותם בתוך

מן  בצאתן "שהחסדים בפ "ח: בשט"ל גם כמבואר

הראשונים  החסדים עם תחלה מתלבשים הזכר

בגווה  דשביק רוחא ההוא דוגמת  בזכר שיש

בסבא  וז"ש  הראשונים. ה"ג שהם בנוקבא

שהוא  אלוה נקרא הנשמה של שלבוש דמשפטים

אור  משארז"ל ג"כ וזהו א"ל הנקרא החסדים סוד

מסוף  האדם בו  צופה היה בראשית  דמעשה א'

פי ' לבא, לעתיד  לצדיקים וגנזו  סופו ועד העולם

וכעד "ז הענין הנ"ל, לבוש ע"י אלא יוצא שאינו

בחי ' שהעלו קודם הנוקבא של החדשים הגבורות

תוך  תחלה מתלבשות הם דכורא טפת לקבל מ"נ

דשביק  רוחא ההוא שהם הראשונים הגברות 

כי מאד זה והבן לעלות כח בהם יש ועי "ז  בגווה

לומר  תתמה ואל מ"נ, מעלה הרוחא שזה מ"ש  ז"ס 

ואיך  החדשים אלו מכל גדול הוא הרוח זה שהרי 

נשר  בבחי' הוא אדרבא כי  אליהם לבוש  יעשה

ע"פ  כמ"ש וגו' כנפיו  יפרוש בסוד בניה על המגינה

בחסד  מתלבשים האורות שכל חסדו ה' יצוה יומם

ואין  גבוה הוא כי  החיצונים מן  לשומרן ראשון 

לעולם  אמרתי  וזש"ה בו, ליגע יכולין  החיצונים

עכ "ל. יבנה". חסד

 äìò משורש הם הלבושים שבחינת  זה מכל לן 

לפ "ד  בין  עצמן, המוחין  מן יותר  מעולה

וגם  לבי"ע, שנפלו או"א מחלקי נעשים הם האש"ל

הרב  דברי בפשטות  וכ"ה חכם' ה'תורת דברי  לפי

ביחוד  שבאים שבבירורים ממבחר  נעשים שהם

החדשים, המוחין  אל לבוש אח"כ ונעשים חיק ,

כלפי כאו "א ערך  לפי  נחשבים אלו לבושים והנה

האש"ל  דברי  שקרובים לן נמצא דזו "ן , המוחין

כדבריו נימא לא אי שאפילו  הרב, דברי  לפשט

מכל  לבי "ע שירדו  או "א מבירורי  נעשים שהם

הוא  זה ללבוש  דזו "ן  עצמן  המוחין  שבין היחס  מקום

או"א. כלפי  זו"ן  של ערך

ïëå הלילה דרושי  הכוונות' ב'שער זה ענין  נזכר

שעה"מ  בקר"ש  אלוה בשם לכוין  י ' דרוש 

כמה  בו  ויש 'אלוה' שם אל תכוין  הכל "אחר וז "ל:

מלבוש  הוא זה ששם תכוין ראשונה כוונות .

בסבא  כמ"ש החיצונים מיד אותה השומר  הנשמה

אשר  בלילה ולכן בה בבגדו פ' על דמשפטים

זה  שם ע"י  להעלותה צריך  עולה הנשמה

כמי בה יתאחזו שלא החיצונים מן  ולהעלימה

את המלביש השם והוא בטליתו ... שמתכסה

בה". יתאחזו  שלא החיצונים מן  להעלימה הנשמה

יחוד  נעשה אז המטה שעל שבקר"ש  ונודע עכ"ל.

אל  השייך זה בשם לכוין העת  הוא זה ע"כ  דחיק,

ביחוד  הנעשה הנשמה ללבוש השייכים הברורים

חיק .

_________________________

קבלת ג . קודם עתה שלו והג"ר לקבל, דעתיד המוחין בערך  ו"ק בעל הז"א נקרא זמן בכל  "א"כ  ע"ד : נ"ח  בדף  התו"ח ז"ל 
הוא  גם הבא הלילה של  והכלי הבא הלילה של החדש הכלי לקבל הנשמות  ואת הז"א את  מעלה הישן הכלי וזה המוחין,
הא' מזווג שנעשה [הוא הכלי זה כי מ"ן משער בפי"ב ומ"ש הבא היום של  המוחין בערך  מ"ב  ושם דו"ק דו"ק ג"ר נקרא
מי  וכל  הבנים. נשמת מן פנימי יותר שהוא ר"ל לשומרם. הבנים את  המלבישים והאם האב מעצמות הוא המ"ן] ומעלה

אליו". מקיף  נקרא פנימי יותר שהוא



לנפשך  חכמה דעה מ 

äî ,íéîìöäå ïéùåáìä –––– à" îö ì"ë .ä

íùøåù ïëéäîå , íúåäî

 ùéå כמה שמצינו זה בענין הביאור להרחיב

שנתן  מה נודע הנה לבושים. מיני וכמה

כלים, דהיינו  צמ"א, כ"ל סימן בשמש הח"י 

אורות מוחין, צלמים, בדרוש לבושים, לו (והוא 

שלום') 'אהבת בסידור  מכת "י נדפס – העומר ספירת 

החילוק  בהדיא נתבאר לא הרש"ש  בדברי והנה

שהמוחין  מבואר כלל ובדרך  לצלמים, לבושים  בין 

העליון  מפרצוף  הנעשה בצלם מלובשים באים

"וממשיכים  וז"ל: ט' דף  בנה"ש  כמבואר  גביו, שעל

ההוא  לפרצוף הנז' הנרנח"י עם הבירורים אותם

הנמשך  בצלם מלובשים מוחין בבחי' התחתון 

המזדווג  העליון  ההוא הפרצוף של מהמוחין

ענין  וזה הנזכרים". הבירורים את והמתקן 

כשבאים  בהם מלובשים המוחין  אשר  הצלמים

לז "א.

 íðîà גם שיש  הרש"ש  ביאר  ע"ג י"ב בדף 

ע"ג  מאימא הבאים החיצונים לבושים

בעור  המלובש  דנפש "הנרנח"י  וז"ל: דז"א עור 

בפרצוף  ויתלבש  שימשך  היה מהראוי  דאו"א

לא  אבל דז"א ההוא דפרצוף העור  שהוא המלכות 

המלכות לפרצוף מחוץ נמשך  שהוא אלא הוא כן 

עליו ומקיף סובב דז"א ההוא דפרצוף  העור  הוא

הצפרניים  בחי' והוא רגליו  ומתחת  צדדיו  מכל כולו 

דז"א  עור  בין  להפסיק  והוא עור  ע"ג עור  ונעשה

ההוא  העור  הושם ולכן בו  תתאחז שלא נוגה לקלי'

אבל  חשמל ונק' קינו יעיר כנשר ביניהם דבינה

מכלל  ואינו  החשמל, כעין אלא ממש חשמל אינו

חוץ  והם מבחוץ עליו המקיפים שהם המלבושים

המוחין  לבושי הם הצלמים ולפי"ז עכ "ל. מגופו ".

מחוץ  הלבושים ואילו דז"א, גופא שבתוך  עצמם

מן  עליו  להגן  מבחוץ דז"א עור ע"ג דבוקים לגופו 

חשמל  ואינו החשמל, כעין הוא וזה החיצונים,

לבושים  שאינם מלבוש בגי' הוא שחשמל ממש,

הלבוש  משא"כ מגופו, כחלק אלא לז "א, אמתיים

לאורות כלים והם לו מחוצה בגדים בחי' הם

העיגולים. ועליהם דיושר  המקיפים

 àìà לבושים מיני  ב' באו  מהיכן לברר לנו שיש 

סותרים  לשונות  שמצינו  לעיין יש  עוד אלו,

או שעליו דפרצוף מנה"י  הם האם הרש "ש בדברי 

בע"ח  מקום בכל שהנה שעליו, דפרצוף  מחב"ד

בנה"י מלובשים לז"א באים שהמוחין מבואר 

ב  אלא מתקיימין  תורה דברי  אין  בסוד  מידאימא

ירכותיה  שאימא שהוא עליה, עצמו  שממית 

שם  ובאים האורות מהם ומסתלקים מצטננין 

בנה"י מלובשים בז"א נכנסים הם וכך דז"א, המוחין

"כי וז "ל: הרש "ש: כתב ע"ב ט' בדף  אמנם דאימא.

לישסו"ת ישראל ע"י ועלו  שנברר  דז"א הבירורים

בצלם  מלובשים מוחין בבחי ' לז "א נמשכים לתקנם

ú"åñùéã ïéçåîäî êùîðä ההם והמוחין

דישסו"ת עצמם שלהם מהבירורים נעשו דישסו "ת

הרי לתקנם". עילאין לאו"א ז"א ע"י  ועלו שנבררו

מנה"י ולא דישסו "ת המוחין  מן  הם שהלבושים

בספר  הובאו בהגהותיו להשד "ה לו ומצינו שלו.

משנתו שסותר ט' בדף  הרש"ש  ע"ד  השד "ה' 'פאת

לו שבאו  המוחין  לבושי לז "א ובאו נמשכו  מהיכן

כתב  העמוד  בראש  ע"א ט' שבדף  מישסו"ת 

כל  עמו  ונגדלו  הז "א נגדל לז"א מוחין שבבוא

שהמוחין  דאמרינן הא אמנם כולם, הפרצופים

הכוונה  אין דישוסו"ת  בנה"י מלובשים באים דז "א

קודם  שהיה לישסו "ת אלא שהגדילו , אחר לישסו"ת 

ונגדל  לז"א הנשמה בבוא איך "הרי וז "ל: שהגדילו.

או "א  למקום ישסו "ת ועלו נגדלו  ישסו"ת , כשיעור

הגידול  זה כי ממקומם, נסתלקו ולא זזו ולא עילאין,

השלישי לפרצוף היה לישסו "ת להם שהיה והעליה

להם  שהיה הפרצוף אבל מחדש  להם הניתוסף הזה

והוא  דז"א דנשמה המוחין  מלובשים בו  מקודם

האש"ל  ובלשון דז "א" השלישי פרצוף תוך  מתפשט

או"א, בערך ג' שהוא ב' ישסו "ת הוא ע"ב לד  בדף 

בסוף  אמנם דז"א. המוחין לבושי  באים וממנו

דז"א  הבירורים "כי הרש"ש : כתב בע"ב וכן העמוד 



הלבושים  מא מעלת

נמשכים  לתקנם לישסו "ת ישראל ע"י  ועלו שנברר

הנמשך  בצלם מלובשים מוחין  בבחי' לז"א

נעשו דישסו"ת  ההם והמוחין דישסו "ת, מהמוחין

ועלו שנבררו דישסו "ת עצמם שלהם מהבירורים

דבריו משמעות  לתקנם" עילאין  לאו "א ז"א ע"י 

או "א  ע"י  לישסו "ת שנתבררו  המוחין  שאותם

מוחין  ידי  על ועלו ושסו "ת שגדלו מה שהוא עילאין

ותירץ  דז "א. למוחין הלבושים נעשו מהם אלו ,

ע"ב  ל"ד  דף  באש"ל דבריו  ע"פ  השד"ה' ב'פאת

א' דאימא ãאות  נה"י  שאי"ז הלבושים ענין שביאר 

ב' שיש  הרב מדברי  והביא טיפות, אלא כפשוטו 

הגופנית הטיפה וצורה, חומר דאו "א טיפות מיני

הרוחנית והטיפה ג', או  הב' מישסו"ת  נעשית 

ע"י ישסו "ת שגדלו מה שהוא א' מישסו"ת  נעשית 

המוחין . קבלת 

 äðäå נעשים ממה שהקשינו מה מיושב גם בזה

דאימא, ממוחין  או  דאימא מנה"י הלבושים

שהוא  דאימא מנה"י  הם הגופניים שהלבושים

שהם  הרוחניים והלבושים ג', או  ב' ישסו"ת 

שישסו"ת דאימא חב"ד נחשב הרי"ז א' משיסו"ת 

ואע"פ  ומוחין , ג"ר  הוא ב' ישוסו"ת  בערך א'

שלה  מנה"י  הלבושים באוא א' לישסו "ת שביחס

ב' ישסו "ת בערך אמנם מקום, בכל  בע"ח כמבואר

נה"י בפנימיות  יותר  שהם כיון  למוחין, זה נחשב

דאימא.

ïéðòáå ביאר ורוחני גופני אלו  לבושים מיני ב'

שמנה"י שהגופני השד "ה' ב'פאת

המוחין  מו  שנעשה והרוחני 'לבוש', הוא דאימא

מיני ב' שיש הדברים ביאור 'צלם'. הוא החדשים

הח"י שכלל כמו  וצלמים לבושים לז"א לבושים

שע"ג  החיצוניים הם והלבושים צמ"א, כ "ל בשמ"ש 

שבתוכם  ז"א בפנימיות  הם והצלמים דז"א, עור 

בא  אחד  שכל השד"ה לן  ומבאר והנרנח"י, המוחין

שהנה"י אלא זה בתוך זה ומלובשים אחר, ממקור

מנה"י הלבושים פנימי, יותר הוא א' דישסו "ת

שהוא  א' משיסו"ת  והצלמים ג', או ב' דישסו "ת

חב"ד . äנחשב

 â"éøú –––– 'øåà  úåðúåë' ù ù" ùøä éøáã .å

. úåãî –––– 'øåò  úåðúåë' å ,úåöî

äðäå הז"א של עורו  ע"ג שנעשו ללבושים בנוגע

בנה"ש  ברש "ש בזה עיין  דאימא נה"י  מעור 

שבחטא  ע"ד כ"ב בדף ערומים מלביש בדרוש 

מנה"י לו  שהיו אלו  המלבושים ממנו נטלו  אדה"ר 

לו עשה אלו ותחת הקלי'. בתוך  וניתנו דאו"א

מיסוד  אור  כותנות אחד לבושים מיני  ב' השי"ת 

והשני מצות , התרי "ג כל נכללים ובו  דעשיה דנוק'

_________________________

אד. פרק המוחין בשער האש"ל  א')וז"ל אות  ע "ב ל"ד הצלמים (דף  שני על הוא פסיק, דלא  תדיר זווגייהו "או"א בתו "ד :
הגופנית  שהטיפה ור"ל  פ"ד סוף  כ "ה ש' מוהרח "ו  כמ"ש או "א בערך  שלישים שהם השניים ישסו "ת בחי' שהם או"א של 
משם  והיוצא כבאורך, ע "ג ו ' דף הנהר רחובות  בהקדמת ועיין השלישיים שהם השניים ישסו"ת  מבחי' היא או "א שנותנים
דברי  בביאור באש"ל כתבתי וכבר יעו "ש, חדשים מוחין להם שיבא קודם מקודם, להם שהיה ישסו"ת  של  הא' פרצוף  ר"ל
וטיפה  מוחין להם בא ישסו "ת שגם הרש"ש שם כמ"ש מחדש להם שבא דישסו"ת  ממוחין היא הרוחנית שהטיפה הרש"ש
אותם  וקורא או "א בערך  השניים שהם השלישיים ישסו"ת  נקרא והוא בתחילה להם שהיה א"א מפרצוף להם בא הגופנית

עכ"ל. או "א".

דאו"א ה. אחוריים שיש המבו"ש דברי את  לעיקר שתפס האש"ל  של בקודש דרכו  ע "פ בזה להוסיף  אפשר היה [ולכאו'
שמן  לבי"ע, שירדו  ומה זו "ן, למקום עד עצמו  באצילות שירדו  מה דאו"א, אחוריים מיני ב ' שנמצאו  לבי"ע, שירדו 
עצמה  באצילות שירדו האחוריים ומן דז"א, עור שע"ג החיצוניים הגופניים ה'לבושים' נעשו  מהם לבי"ע  שירדו האחוריים

בזה] מוכרחים דבריו  כל  שאין  אמרנו  שכבר אלא כן, מפרש הוא האם לעיין ויש ה'צלמים'. נעשו מהם



לנפשך  חכמה דעה מב 

חלקים  מב' מורכב והוא נוגה מקלי ' עור  כתנות

טובות המדות וכל הרע, ויצר הטוב יצר  ורע, טוב

בו כלולות .å ורעות 

êùîäáåבחשיבות הרש "ש האריך דבריו 

ידם  שעל המדות  תיקון  עבודת

לאדם  השי "ת שעשה נוגה קלי ' לבושי את  מתקנים

וז "ל: ויצה"ר . יצה"ט שהם ורע מטוב הכלולים

להכניע  מאד להזהר צריך הכל תחלת "והנה

עור  כתנות  דמלבוש הרע צד ולהפריד  להסיר

איב  התרי"ג שהם נוגה הרעותדקליפת  דמדות רים

מאד  מאד  עצמן  העבירות  מן  קשים הם כי כנ"ל

_________________________

במוחין,ו. ומתלבשים ויורדים מלמעלה נמשכים ההם הנרנח"י הנה לזו"ן... נרנח "י שנמשכין עת בכל "הנה בקיצור: וז"ל
הצלם  יורד כך ואחר ואמא, דאבא דנה"י מכלים הנמשך  בצלם ומתלבשים ההם הנרנח"י עם ההם המוחין יורדים כך  ואחר
ההם  הכלים מחיצוניות  לזו"ן מלבוש דוגמתן עוד  נמשך לזו"ן הנמשך ההוא הצלם ומלבד  זו"ן, פרצוף תוך ומתלבש ההוא

מח ונמשך  שלהם ב "ן שם שהוא נפש דבחי' מכלים שלהם עור הנקרא מבחי' ההוא הצלם שהמשיכו ההוא דאו"א לפרצוף וץ
רגליהם  ומתחת וסביבותיהם צדדיהם מכל  דזו"ן ההוא לפרצוף ומקיף  מלביש והוא בתוכו ההם דמוחין הצלם שנתלבש דזו "ן
קודם  והנה ואדנ"י. הוי"ה ושמו  חשמל  הנקרא והוא אור כתנות  והוא  דצפרנים מלבוש נקרא זו "ן בערך  והוא שלהם עור ע "ג
דכל  נרנח "י מלבושי כלולים היו  ובהם אור כתנות והם ומלבושיהם, צלמיהם עם מהאצילות נר"ן לו היו ע "ה אדה"ר שחטא
טוב  בליפות להתערב  וחזרו שלו  דנר"ן הנז' המלבושים כל  ולקח עליו  נוגה דקליפת  בליעל אדם שלט שחטא ואחר ישראל ,
הנפש  בו ונשאר עילאה זהרא הנקרא ורוח נשמה ממנו פרחו  ואז ערומים, שניהם ויהיו  לגמרי מבוררים היו שכבר אחר ורע
כתנות  נקרא המלבוש וזה התחתון, ג"ע  הנקרא דעשיה דנוק' דיסוד  מחשמל לנפשו מלבוש ועשה ברחמיו  הש"י וחזר ערומה,
שנעשה  המלבוש וזה דחויא... משכא עור כתנות ונקרא נוגה מקליפת אחר מלבוש עוד לו עשה הנזכר המלבוש ועל אור,
דאצילות  הנר"ן מלבושי כל כי עתה ונמצא ויצה"ר. יצה"ט והוא ורעים טובים איברים מתרי "ג כלול הוא נוגה מקליפות
ורע  מטוב מעורבים הם ישראל דכל  אבי"ע  פרצופי פרטי שמכל  עשיה יצירה דבריאה יחידה חיה נשמה רוח  נפש ומלבושי
וע "י  דנשמה הכונה וע "י דרוח  התורה וע"י הנפש מלבושי מעשיות במצות והמצות התורה  ע "י שנית  לבררם עתה וצריך 
הנזכר  המלבושים בירור לצורך אלא והמצוה התורה ניתנו שלא וכמעט דיחידה עילאה דמחשבה רעותא וע "י דחיה המחשבה
להסיר  הנז' מלבושיהם בבירורי לסייע אלא ירדו עצמם לצורך  לא הזה לעולם יחידה חיה נשמה רוח הנפש ירידת אבל
להתערב  שחזרו  מישראל  אחד  דכל  הנז"ל  הנרנח"י מלבושי מלבד כי ונמצא ולזככם... להאירם ולבררם מהם הנחש זוהמת
לעשות  הש"י שחזר הנז"ל  אחרים מלבושים עוד יש גם הנה כנ"ל והמצות  התורה ע "י שנית  לבררם עתה ושצריך ברע טוב 
ממלבושי  גרועים והם עור כתנות נקרא והוא נוגה מקליפת ואחד אור כתנות נקרא והוא דעשיה דנוקבא מיסוד  אחד  לאדם
מצות  תרי"ג כנגד הם אור כתנות  מלבוש איברי תרי"ג והנה איברים. מתרי"ג כלול  משניהם א' וכל הראשונים הנרנח"י
שד ' וכמו רמ"ח ו"ה  עם זכרי שס"ה י"ה עם שמי כמ"ש הוי"ה אותיות בד ' התלוים מצות  התרי"ג קיום תלוים ובהם התורה
בד ' נכללים הם מצות  התרי"ג כן בארבעתם נכללים הי"ס שכל וזו "ן או "א חבת"ם יסודות ד ' שורשי הם ההוי"ה אותיות

חבת "ם  יסודות  ד' שורשי הוי"ה שבואותיות איברים תרי"ג פרטי כנגד  מצות  לתרי"ג שנפרטים אלא אור  כתנות דמלבוש
הנכללים  הטובות המדות  פרטי כל  תלוים ובהם איברים מתרי"ג כלול  טוב  הפנימי חציו לשנים נחלק עור דכתנות והמלבוש
שנפרטים  אלא שרים הד ' הם ואלו בחלקו . התמידית  והשמחה הגוף בתענוגי והמיאוס והשתיקה הענוה והם שרשים בארבעה
ד ' שרשים בד ' הנכללים הרעות  המדות פרטי כל  תלוים שבהם איברים מתרי"ג כלול החיצון וחציו  איברים התרי"ג בכל 
התרי"ג  בכל  שנפרטים אלא השרשים ארבעה הם ואלו  והעצבות  התענוגים ותאות בטילה והשיחה הגאוה והם נזיקין אבות 
איברי  תרי"ג תוך  מתלבשים והם עור דכתנות  הטוב  איברי תרי"ג תוך מתלבשים דכתנותאור איברים התרי"ג והנה איברים
האדם  יקיים כאשר היא ראשונה חלוקות  ג' יש המצות בענין והנה הגוף  איברי תרי"ג תוך  מתלבשים והם עור דכתנות הרע 
ולהמשיך המצוה לאותה המתייחסים אור ודכתנות נרנח"י דמלבושי האבר מאותו הנחש זוהמת להסיר יכוין ממ"ע מצוה איזו

עכ"ל. דנרנח"י". והנ "ר והמוחין הצלם מאיברי האבר אותו שכנגד אור התפשטות לתוכו



הלבושים  מג מעלת

התרי "ג  שהם הנזכר  דמלבוש הטוב צד  ולהגביר

ומושב  וכסא תיק הם יען הטובות  דמדות איברים

מלבושי איברי בתרי"ג כח ואין אור לכתנות

מצות התרי"ג ולקיים לפעול אור  ודכתנות הנרנח"י

תרי "ג  באמצעות  לא אם הגוף איברי  תרי"ג ע"י 

והנה  לגוף, המחובר עור דכתנות  מלבוש איברי 

עוד  כל כי היא ראשונה חלוקות לג' נחלק  זה ענין 

המדות שהם ממנו עור  דכתנות הרע הפריד שלא

בעוד  והמצות  התורה מלקיים הוא נמנע הרעות 

שמים  לשם שלא יהיה יקיים ואם בו טומאתו 

ועליו חזיר באף  זהב נזם נאמר  ועליו  רב ובטורח

זכה  לא חיים סם תורת  לו  נעשית זכה ז"ל אמרו

תחלה  כארי  יתגבר אם שנית  המות . סם לו נעשית 

הרעות המדות  מעליו  להעביר יצרו עם להלחם

ירא  גמור צדיק  יקרא ואז  והמצות  התורה ויקיים

עוד  יתחזק  אם שלישית יצרו . את  הכובש  שמים

המדות בו  שיוטבעו עד  בזה להתנהג ויתמיד

יתאוה  ולא היצה"ר מלחמת  בלי בטבע הטובות 

רגליך  מעל נעליך של כמ"ש הרעות למדות  החומר 

אור  לכתנות ויתהפך  עור דכתנות  מלבוש  יזדכך  אז

במלבושי והצלם והמוחין הנרנח"י  יאירו  ואז 

הכולל  ההוי "ה בו ויתלבש  אור ובכתנות הנרנח"י

האבות כמ"ש  יתברך למרכבתו  קדוש  כסא ויהיה

השלמות מיני  בכל שלם הוא ואז המרכבה הם הם

עובד  המקום את  אוהב אהוב גמור חסיד ונקרא

ותצליח  אל בדברים עיניך  ושים מאהבה ה' את 

עכ "ל. דרכך ".

äðäå אותן הם הרש "ש שביאר החלוקות ג' אלו

בריש  ה'תניא' בעל שביאר  מדרגות  ג'

מדות בעל הוא דרשע ורשע. בינוני  צדיק  ספרו,

הוא  ובינוני  ח"ו , לכובשם בהם נלחם שאינו רעות 

עורך  והוא שבלב השמאלי  בחלל רע בו שיש  מי 

בבחי ' הוא גמור צדיק ואילו יצרו, את  לכוף מלחמה

ליצה"ר  שהרגו  בקרבו חלל לבו  שהיה המלך  דוד

בתכלית ברע מואס  והוא לטוב, שנהפך עד

לעשות אלא אינה ותשוקתו  חפצו וכל המיאוס

ליוצרו. נח"ר 

äðäå לאדם עשה שהשי"ת  מתבאר דבריו  בתוך

אור' ד 'כותנות  פנימי לבוש  לבושים מיני  ב'

התורה, מצות  תרי"ג שהם דעשיה, דנוק ' מיסוד 

בקיום  לכוין ויש  לנחש, אחיזה יש  בהם שגם אלא

אור  בהם ולהאיר אחיזתו את מהם להסיר המצות

נוסף  ולבוש  סוף , האין  מאיר  שבתוכו הנרנח"י

כפי המדות, שהם עור' 'כותנות ממנו חיצון

כנגד  טובות  מדות מיני  ד ' לבאר הרש"ש  שהאריך 

דרגות ג' וביאר רעות, מדות  של נזיקים אבות ד'

לדרגת והעלם מידותיו  שתיקן  גמור לצדיק עד

אור . כותנות

 äðäå שביאר מצינו ה'תניא' בעל של בתורתו  גם

ספרו בתחילת שביאר  הלבושים, ענין  את 

אחד  לכל שיש והבהמית , האלוקית  הנפש  ענין 

מדות וז ' חב"ד, עליוניות ג' דהיינו  ספירות  י ' מהם

היא  ה' ועבודת וכו '. ויראה אהבה של תחתונות 

שיהיו הבהמית, על האלוקית הנפש את להגביר 

אלוקית. בחכמה ורק  אך ממולאות  והמדות החב"ד

דיבור  מחשבה של לבושים ג' להם שיש  עוד , וכתב

של  ומשעה דיבור  במחשבה לעסוק שיש  ומעשה,

ביארנו והנה האלוקית . הנפש  שמצד  תו"מ

זו"ן  פרצופי  כנגד  הם הנפשות  שב' במקו"א

ג' כנגד הם הלבושים וג' האצילות, שבעולם

דרכו שלפי הרי  לאצילות , שמתחת בי"ע עולמות 

ואין  תו"מ, של ומעשה דיבור  מחשבה הם 'לבושים'

הם  שהלבושים שכתב הרש "ש לדברי  סתירה בזה

לבושים, מיני ב' שיש כתב הרש"ש  דאף  המדות ,

'כותנות של הפנימים הלבושים על קאי ובעה"ת

של  החיצוניים הלבושים על קאי  והרש"ש  אור '

המדות בבחי ' שהם עור , לבושים æ כותנות  והנה .

מבי "ע  הם שבתחילה אף אור, כותנות  של אלו 

_________________________

לפי ז. משא"כ עצמה, האלוקית  בנפש 'בפנים' הם  המדות התניא בעל  שלדעת  סותרים, דבריהם שעדיין להקשות  [ואין



לנפשך  חכמה דעה מד

לקח  השי"ת  מקום מכל מאלוקות, נפרדים שהם

דעשיה, דנוק ' מיסוד  אלו  לבושים לאדה"ר עבור 

והעלה  מעשיות , מצות – עשיה בבחי ' שהם והיינו

התורה  קיום שע"י  והוא אצילות, לדגרת  אותם

בבחי ' אלו לבושים מושרשים כדבעי ומצוות

אל  עוד ולא האצילות , לעולם השייך 'אור ' כותנות 

הבי "ע  בירורי כל את לעלות  אפשר  שמכוחם

הגמור . לתיקון  ולהביא לאצילות

 àìå'הנז האר "י  בדברי המבואר  שכפי  אלא עוד

מן  יותר ומעולה גבוה הלבושים שורש

הג' בענין  התניא ביאר  עד"ז  וכן עצמן , המוחין

בעה"ת שכתב ומעשה דיבור מחשבה של לבושים

ומצותיה  מהתורה אלו  לבושים שלשה "והנה בפ"ד 

זה  כל עם ונשמה, רוח לנפש  לבושים שנקראים אף

נפש  מעלת על וסוף קץ לאין מעלתם וגדלה גבהה

את תופס בהם כי  והולך  ומבאר  עצמן" ונשמה רוח

ה' כבוד גילויי וכל בעצמו . בעולמותהמלך 

ע"י משא"כ  כבודו  זיו הארת  אלא אינם העליונים

תופס  הוא העשיה שבעולם ומעשה דיבור  מחשבה

חי, כל מעיני  נסתר שזה אלא בעצמו . המלך  את 

ל"ו פרק  ב'תניא' כמ"ש יתגלה לבא לעתיד  אמנם

ינתן  בעוה"ז  בגשמיות  ישראל שקיימו  התו "מ שע"י

לבוש  ללא שיתגלה ה' באור  לראות  ועוז כוח בהם

שלבסוף  והיינו עי"ש. בתחתונים דירה לו להיות 

המוחין  מן למעלה שהם הלבושים מעלת  יתגלה

עצמם.

äéùåáìã àöî÷ ïéãäë  úåìéöàá íéùåáìä .æ

äéáå  äéðî

ãåò'ה עבודת  שתכלית הרש "ש בדברי מבואר

ולהפכם  'עור ' הכותנות  את  ולהאיר לזכך 

כי לבאר  יש הכולל ערך לפי  והנה 'אור', לכותנות 

הם  אור וכותנות בי"ע, בדרגת הם עור כתנות

באצילות גם שבאמת  בזה והביאור אצילות. בגדר 

מלבושי ביסודם חלוקים שהם אלא לבושים, יש 

לעולם  כמלבוש  נחשבת  שהו  אף שהבריאה הבי "ע,

נפרד , לבוש היא אדה"ר  חטא אחר הנה האצילות ,

וביה, מניה הוא המלבוש באצילות משא"כ 

ג פרק  מא שער  חיים' ב'עץ ע"א)כמבואר  פ"ח  (דף

הוא  אחד לבושים ב' הם "הנה וז"ל: זה ענין שביאר

שער ... אדרת בסוד  השערות הוא ואחד העור 

של  א' מצות של אחרים לבושים ב' יש  וכנגדן 

דמיון  החוטין בסוד  ציצית  וא' עור  בסוד  תפלין 

האדם  של הלבושים הם אלו אמנם לשערות.

היא  ציצית, זה כסותה היא כי בסוד  בעוה"ב

התפלין , והם העור של הפנימי חלק  לעורו  שמלתו 

פנימי ' יותר הם ותפלין ביצירה ציצית  כי והענין

טלית נקרא דיצירה עור כי  נמצא בבריאה,

יותר  הם כי  תפלין , נקרא דבריאה והעור  דציצית,

ראש , בחי' הבריאה כן  כי לבד במוח והם קדושים

הגוף  כל סובבים הציצית לכן  הגוף סוד  היצירה אך

אך  לבריאה, מלבוש יצירה כי להורות הראש וגם

נאחזים  בהם כי  במצות  כנגדם אין העשיה עור 

רק  כנגדן אין האצילות בעור אך  לגמרי . החצונים

וביה, מיניה דלבושא קמצא כהדין  עצמו  האדם עור 

שעור  ויצירה בבריאה כמו ממנו  נפרד  לבושו ואין

וציצית". תפלין  בסוד  נפרד לבושם שהוא שלהם

שהוא  הרש "ש כתב ה' עבודת תכלית  וכל עכ"ל.

לכותנות עור  כותנות  לבושי להפוך  המדות  לזכך

"אבל  ע"א: י"ג בדף  הרש"ש  שכתב ע"ד והוא אור ,

נשמות יקרא דאצילות  הכלים אפי' בבי "ע

בירור  נגמר  לא שעדיין בעוד  וזה לבי "ע, ופנימיות

ועדיין  לגמרי  נזדככו  ולא דבי"ע הכלים ותיקון 

אמנם  דחיצוניות , אבי"ע שהוא חיצוניות נקראים

מתעלים  הם אז לגמרי וזיכוכם תיקונם זמן אחר

_________________________

ויראה  אהבה דהיינו  האלוקית  הנפש מדות על  קאי בפנים, שהמדות בע "ת  דמש"כ  חיצוניים, לבושים הם המדות הרש"ש
כגון  הבהמית, הנפש של  מדות  על קאי הרש"ש משא"כ  בפנים, שהם מודה הוא ואף התו"מ בכלל הם הרש"ש שלפי וכו'

אחד] בקנה עולים  שדבריהם וא"ש בחוץ, לכו "ע והם וכדו', הדיבור או השתיקה מיאוסם, או  הגוף תענוגי אהבת 



הלבושים  מהמעלת

דפנימיות לאבי "ע ומלבישים לפנים ונכנסים יותר 

עכ "ל. כנודע". כמוהו הוא גם  אלקות  ונעשה

ïëå דצניעותא לספרא בפירושו  להגר"א מצינו 

הבריאה  שעולם וביאר  בזה שהאריך  פ "ד

שאדם  וכתב האצילות , לעולם לבוש נחשב

מעולם  נשמתו  היתה החטא קודם הראשון 

הייתה  זו ונפש  הבריאה, מעולם ונפשו האצילות 

דצניעותא  הספרא לשון בזה וביאר לנשמתו , לבוש 

דאחרא  בכללא חדא ה' תושיע ובהמה "אדם

אדם  חב דאדם... בכללא בהמה משתכחא,

גופא" בלא אינון  ואתפשטו  שמאלא אתפשט

וקודם  בריאה, היינו ובהמה אצילות היינו  דאדם

ואחר  באצילות , נכללת  הבריאה הייתה שחטא

הפגם  וזהו  האצילות, מן  הבריאה נפרדה שחטא

וכל  מלבושה. השכינה שהפשיט בזוהר הנזכר

באותו אלא אינו והעונש  השכר  והמצוות , התורה

וזה  לנשמה, לבושין הם והמצוות  שהתורה לבוש .

ללא  שהם ארטילאין  דאזלין נשמות שיש סוד

סוד  וזה בקלי ', שלהם הלבוש  כי תו "מ, של לבושין 

הראשון  אדם לבושי שהן לעשיו, שהיו  נמרוד בגדי

ולקחם  יעקב וחזר חטאו , ע"י לקליפות  שנלקחו 

שורש  היא שאימא אמו , ידי על והכל בערמה,

בדבריו ומשמע אלו . לבושין וממנה הבריאה עולם

כלולים  ועשיה יצירה עולמות  היו  שבתחילה

שנפרדה  החטא אחר ורק  הבריאה, בעולם

עולמות נתגלו האצילות מן ויצאה שבריאה

בדבריו עי "ש  והעשיה. .çהיצירה

_________________________

דאצילות,ח. ונוקבא דדכר כללא אדם ר"ל ה' תושיע ובהמה אדם דכתיב היינו שאמר "וזה מתו "ד : לשונות  כמה ונעתיק
נכללו ובהמה אדם שנאמר ר"ל  משתכחא דאחרא בכללא חד  ואמר האצילות. לעולם לבוש הבריאה עולם הוא ובהמה
דלא  רעין הן ובינה וחכמה הבינה סוד היא ובריאה החכמה סוד  ואצילות  באחדות  הם ובריאה האצילות וכן ביחד
בצלמנו . אמר שניהן ועל חדא כללא שהם ובריאה באצילות הוה דיוקנא אלקים בצלם שהוא הראשון אדם מתפרשין...
לנשמתא  לבוש הוא דבריאה הנפש וזה חיה... נפש דבריאה קדישא, נשמתא דאצילות רוחין, שני והן זו "נ. שהן כדמותינו 
דשמאלא  דימינא סטרין מתרין רוחין תרין אשתכחו ואמר האצילות ... לעולם לבוש הוא שהבריאה כמו  דאצילות קדישא

וז"ש  ונוקבא דכר שהן - אדם והוא כליל - חיה נפש דשמאלא מאצילות : - קדישא נשמתא דימינא והולך  ומפ' אדם. כליל 
העונשים  וכל  ההיא הנפש ונכרתה תחטא. כי נפש בנפש החטאים כל  ולכן ורע , טוב הדעת  עץ ובבריאה כנ"ל: מבריאה
ואפילו רע, יגורך  לא שבאצילות ורע , טוב הדעת  עץ ובה החטאים . שבה שמאלא אתפשט  אדם חב  וז"ש בנפש. הכל
ובעולמות  בבריאה בירידתה טו "ר ע"ה שבה שאמרו רק רע : ולא טוב  גמלתהו  וכמ"ש כידוע  שבאצילות המלכות

מות יורדות  רגליה ממנה ה')שמתפשטין דבאצילות (משלי באצילות  שהיא זמן כל ר"ל  חייה ימי כל רע  ולא טוב  וז"ש
בסוד כידוע בבריאה משא"כ וקיים חי ישראל  מלך  דוד היא ושם מקומות . בהרבה כידוע  דחיי אילנא חיים עץ נקראת
ולכן  בבריאה. והוא מיתה ביה קארי ביה דהוה קדמאה מדרגא דנחית מאן כל  ע"ב קל"ה דף  בא"ר כמ"ש קדמאין מלכין
אד"ם  ח "ב ולכן דשמאלא. נפש חיה נפש שהוא הבהמית  נפש בתר התמשכו  והוא טו"ר מע "ה באכילתו מיתה עליו נגזר
הבהמית  נפש והוא הנחש אחר אתפתה דאדה"ר שלבושא וכמ"ש כנ"ל דאדה"ר לבושא והוא חטא. שבה שמאל"א אתפש"ט 
בכתנות  לבוש היה והוא הם. ערומים כי וידעו ולכן החטאים. וכל והתענוגים התאוות כל  ובה היצה"ר. אחר נמשכת שהיא

חטאו ... קודם בטוב שם אתכליל  ורע  הבריאה  לבוש שהן אור
נכלל  היה החטא שקודם דאדם מכללא שנפקו לפי גופ "א בל "א הבריאה מנפש הבאין כל  ר"ל  גופא בלא אינון ואתפשטו
הפירוד וזהו  מאצילות . בריאה נתפרדה למעלה וכן דאדם. בכללא ואינן מאדם בהמה נפש נפרדה ועכשיו כנ"ל באדם בהמה
כלל  התחתונים במעשה תלוי ואין מיעוט לא שם ואין פגם אין שם באצילות כי ותקונים מהזוהר בכ "מ מבעלה דמטרוניתא
חטא  לא דאצילות  דאדם מלבושהא. השכינה דאפשיט הוא דהפגם הנ"ל בזוהר וכמ"ש כידוע פעמים הרבה בתקונים כמ"ש
האצילות  נפש פרחה למעלה וכן כידוע  דאצילות נשמה בכל וכן כידוע החטא קודם מיניה פרחא עלאה זיהרא חטא וכד

הפירוד ... והוא מבריאה



לנפשך  חכמה דעה מו 

ïìòכותנות לבוש  הבריאה שהיות זה מכל לן 

לנו בא זה כל האצילות מן  הנפרד  'עור'

לתקן  ה' עבודת תכלית וכל הראשון , אדם מחטא

המאוחד  לבוש  להיות הבריאה את להחזיר  חטאו 

אדה"ר , חטא קודם שהיה כמו  האצילות בקדושת 

כהדין  שהם עצמן  האצילות  עולם לבושי  וע"ד 

וביה. מניה דלבושא קמצא

ïëå לן שביאר  ע"ה רבינו  במשה מוצא אתה

דאצילות דחשמל פ"ב בשמ"ט האר"י רבינו 

ו טוב הדעת עץ הוי 'הוא בסוד הוא שם ולכן  רע לא

ורע, טוב הדעת  עץ הוא בבי "ע משא"כ אדנ"י,

דאצילות, מטוב כולו  היה בתחילתו  רבינו  ומשה

הלבישה  פרעה בת  בתיה בו  נגעה כאשר  אמנם

בתיה  "והנה זו "ל: האר"י כמ"ש  נוגע בקלי' אותו 

- התיבה מן  בצאתו  משה נשמת את הלבישה

ותפתח  וזהו  הספיר, לבנת  היכל הוא עליון  הארון

החשמ"ל  הוא התיבה והנה הילד, את  ותראהו

נוגה  שהיא בתיה בו  וכשנגעה בשר , הנקרא העליון

דחשמ"ל  אחרא גוף  ממנו  פרח ורע טוב הדעת  עץ

רמ"ח  בפנים חמר  אמו  לו שעשתה התיבה שהוא

ההוא  המלבוש של אברי רמ"ח מבפנים איברים

אדנ"י שם הוא מבחוץ שחורה וזפת הוי "ה שם והוא

בסוד  ל' בתקונים כנז' יאהדונה"י החשמ"ל הרי  כי

שם  על אדנ"י שם שמתחיל מבחוץ זפת אידהנוי"ה

בנוגה  ג"כ  כשנתלבש ואז במשה, היה וזה הוי"ה

הראשון  גוף ממנו  פרח אז  פרעה בת  בתיה

לגמרי דבתיה החשמ"ל ותיקן חזר  ובסנה  דחשמ"ל,

שבה  ואח"כ  הצרעת  סוד וזה טוב, נעשה והכל

הנקרא  דחשמ"ל הראשון  גוף בבחי ' ר"ל כבשרו

נתהפך  שד  מן  כי  בשר , חזר  העור  כי כנ"ל בשר 

להיות וחזר נחש  שנעשה המטה סוד וזה למלאך,

כנזכר  דחשמ"ל הראשון  בגוף  נתלבש ואז מטה,

הרע  לומר  רצה נעליך, של סוד  וזה דמ"ב, בתקנים

טו"ר  הכל הסיר  לא אך טוב, כולו נעשה ואז שבנעל

כולו נזדכך שבו הטוב אך זה לבוש כל הסיר  לא כי

בחי ' הכל וחזר הפנימי  החשמ"ל עם ונתחבר

עכ "ל. נגה". נקרא ואינו  חשמ"ל

_________________________

ועונשא  לצדיקייא אגרא הוה ולא שם כמ"ש ועונש ושכר והמצות  החטאים כל תליין לבושין ובאותן חטא לבושין ובאותן
הפשיט כאלו דחב  מאן כל שם ואמר כנ "ל . דאצילות נוקבא שהיא בראה תהו לא דבריאה אדם בגין אלא לרשיעייא
אין  קדישא בנשמתא אבל השכינה דוגמת לבוש בלא נשאר ולכן כנ"ל כו ' דאדם עונשא איהו והאי מלבושהא לשכינתא

שם... כמ"ש ועונש שכר
דוגמא  שהיה ויעקב  מאדה"ר. הבגדים שלקח  הקדמוני נחש שהוא לעשו ואח"כ  לנמרוד שבאו אדה"ר של  הלבושין סוד  וזה
ח"א, סוף בר"מ כמ"ש בנוקבא יעקב  כי והענין הקטן. בנה יעקב את  ותלבש כו ' עשו בגדי את רבקה ותקח  כידוע דאדה"ר
באמא  תלי דחובא בתר אמא ואמר דבריאה, אדם לברא רצה לא דאבא בראשית בפרשת ואמר הבגדים ששם בכסא והוא
עלי  וז"ש כו'. אמיה ותריך אמכם שלחה ובפשעכם כתיב דחב בזמנא כו', דילי בדיוקנא ליה למברי בעינא אנא באבא ולא

אמו  לו  תעשה קטן ומעיל בשמואל וכן מלתא. תליא שבאמא אותו ותלבש הבגדים את היא לקחה ולכן בני. (שמואל קללתך

ב') לשאול א' סימן מסר ולכן ודוד. שאול  מלכין משח  ולכן דוד  כסא המלוכה ששם בכסא הן ולבושין ללבושין וזכה .
הכל  בג"ע הלבושין סוד  וכן למעלה... כמ"ש ירבעם של  בבגדו ותפשת בירבעם וכן הלבושים. בקריעת המלוכה קריעת
ערטילאין  דאזלין נשמות  סוד וזה ועונש, שכר ושם דאדם ולבושין דשכינתא לבושא הבריאה בעולם שהן המצות  בסוד 
מלתא... תליא באמא כי אמו  לו תעשה קטן ומעיל  וז"ס  אלו . בלבושין תלוי הכל ומע"ט  התורה וכל בקליפה. שלהן לבוש כי

כו' ברכי הני כו ' מאני הני כמש"ל אחיזתן ששם הירכים אחר וכן כמש"ל. הלבושין אחר רודפת  הס "א ו'ולכן (ברכות 

כנ"ל...ע "א) משפטים פרשת  בסבא וכמ"ש
ברוחא  דאתלבשו  לך שלח בזוהר ואמר מלכות בלבוש יצא ומרדכי מלכות אסתר ותלבש וז"ס  שמכפרים. כהונה בגדי וז"ס

עכ"ל. בג"ע ". אדה"ר לבוש היה שמתחלה בג"ע צדיקים של  הלבושין והן דקודשא.



הלבושים  מז מעלת

 äðäאת לתקן הדרך  מהו  לן  מבאר  הקדוש האר "י 

נעליך  'של משה נצטווה שע"ז נוגה, קלי '

נוגה, של החיצון המלבוש  את שיסיר  רגליך' מעל

להשליך  יש הכתוב לשון  פשטות  שכפי  וסד"א

שלא  ביאר האר "י  אמנם ההוא, הלבוש את  ולהסיר 

את להעלות  הוא העבודה עיקר  אלא הדרך, זו

קדושת עם ולחברו לזככו שבנוגה הטוב החלק

ומתקיים  הרע החלק נופל ממילא ועי"ז האצילות ,

רגליך . מעל לנעליך  של

äìâúî ïéùåáìá ,óåñ ïéà øåà ééåìéâ 'á . ç

.éîéðôä ñ"à  å÷ é" çðøðáå ,ááåñä øåàä

 äðäå ותיקון זיכוך  ע"י שדייקא לן ביאר הרש "ש

כותנות לקדושת הלבושים והעלאת המדות 

לבאר  ויש א"ס . אור  עליו  שורה עי "ז  דאצילות , אור 

ב' בזה מצינו סוף האין הארת בענין דהנה בזה

א"ס  קו  האחד חיים, עץ בריש כמבואר  אופנים

האר "י ע"ז שכתב העולמות  כל בתוך ויורד הנוקב

ב' ענף א' שער חיים' רע"א)ב'עץ י"ב "וכל (דף :

עם  ההוא הנאצל העגול ודביקות התקשרות עיקר

דרך  אשר הנ"ל ההוא הקו  ע"י  הוא המאציל א"ס

ההוא  בעיגול ומשפיע א"ס מן  אור  ונמשך  יורד בו 

הוא  גם כי  צדדיו מכל עליו  ומקיף  סובב והא"ס 

הוא  כי כנ"ל ממנו ורחוק  עליו סביב עגול בבחי '

ההוא  קו  דרך  תהיה בנאצלים א"ס שהארה מוכרח

מכל  גם דרך  להם נמשך  האור  היה אם כי  לבד.

עצמו המאציל בבחינת הנאצלים היו סביבותיהם

הא"ס  מן  ההשפעה שכל הרי  וקצבה" גבול בלתי

שיש  מצינו  מאידך אמנם דוקא, הקו דרך  היא

כמ"ש  הסובב, הא"ס  מן  גם החלל למקום השפעה

וב' בשוה. כולם שיקבלו  עגול החלל שמה"ט שם

בזה  והאריכו הזוה"ק  בספר  נדעו  אלו השפעות

הקו אור  על עלמין  כל ממלא בשם חב"ד בספרי

ומקיף . הסובב האור על עלמין כל וסובב

äðäå שאתה וע"ד  שבפרט, מה אלא בכלל אין 

בכל  הוא כל העולמות בכללות  מוצא

שלם. עולם שהוא הפרטי האדם עד  הפרצופים

ניתן  כיצד  אופנים ב' הרש"ש  בדברי  שמצינו  והוא

גיסא  מחד האדם, על סוף  אין אור  הארת להמשיך

ט' דף בנה"ש כמ"ש  פנימי אור  של באופן לו מצינו

כנז' הא"ס אור  שפע שיתפשט "וכדי וז"ל: ע"ג

בתוכם  להמשיך מוחין המשכת  בכל לכוין  צריך

דאותם  הנרנח"י שהיה המנוקדות  הויות  העשר 

הבירור  עיקר והם וקיומם חיותם והם המוחין

הם  המנוקדות  הויות העשר כי  באופן והתיקון ...

בתוכם  להמשך  יוכל ועי"כ המוחין, המשכת  עיקר

האין  אור  ובתוכם הטעמים, שהם דכתר המוחין

להלבושים  לכל פנימי  היותר הוא א"ס  שאור  סוף".

כ"ל  הר "ת  בשמ"ש  הח"י  לן שכלל וכמו  והמוחין ,

הכל. בפנימיות  הוא סוף  אין שהאור  צמ"א

 íðîà ע"ב ט' בדף הרש "ש לרבינו  מצינו עוד 

בצלמים  מלובשים המוחין  כל איך שביאר

שהצלמים  ובהיות  גביהם, שעל מהפרצוף  הבאים

גם  הרי  העליונים, המוחין  מן נעשים העליונים

שמעליה  בצלמים מלובשים באו  אלו עד מוחין  ם,

מלובשים  הם לז "א מוחין  באים שכאשר  שנמצא

בצלמים  מלובשים והם שמישסו "ת בצלמים

ההם  המוחין  "אשר הרש "ש וסיים עילאין, שמאו"א

ממוחין  הנמשך בצלם מלובשים דאצילות דעתיק 

וד"ל  הא"ס  אור  קו  מלובש שבתוכו דא"ק  דעתיק 

באים  שכאשר  הרי עכ"ל. מאד". היטב זה והבן 

הפרצופים  מכל מלבושים עליהם יש לז"א מוחין

עד  חיצון  יותר  הוא עליון  שהיותר באופן העליונים

א"ס , אור שבתוכו  דא"ק  עתיק הוא לכולם שמחוץ

אף  בתוכו , ומאיר  שנכנס  מה מלבד שהא"ס נמצא

מבחוץ. מאיר הוא

 äæåהמדות תיקון  על הרש "ש לן שהזהיר  מה

יהיה  עי "ז  שרק החיצונים הלבושים שהם

דברים  לשים לן  וכתב יתברך  לאור מרכבה האדם

המשכת שמלבד  לן  לרמז שביקש  ענינו , נגד אלו 

התורה  קיום ע"י  שהוא בפנימיות א"ס האור 

אור  ובתוכם הנרנח"י  נמשכים שעי"ז והמצות ,
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להקפיד  יש  זה מצד וגם סוף, אין אור  ובתוכו  הכת

המצוות לו  יבואו שלא כדי  המדות  תיקון  על מאוד 

עוד  חזיר, באף  זהב כנזם יהיו ושלא גדול בטורח

יוכל  החיצונים הלבושים תיקון  ידי  על שרק  בזה יש 

שע"ג  והסובב המקיף סוף  אין  האור  בו להאיר 

כמ"ש  טובים כאחד  ששניהם ובאמת הלבושים.

מבפנים  הפנימי  האור  ובא שמאיר  שע"י  האר"י

הכלי. מזדכך  כאחד שניהם ע"י מבחוף והמקיף

äðäåמעלתו גדלה הסובב הא"ס  הרי  ערך לפי 

והסובב  למוחין, מקושר הו שהקו הקו , מן 

מן  למעלה שורשם שהלבושים ונתבאר ללבושין ,

ו"ק  והמוחין  ג"ר  נחשבים הם ערך  ולפי  המוחין,

הם  שהלבושים האש"ל של דרכו לפי מבעי' לא

התו "ח  וכדברי  הפשטות  לפי גם אלא או"א, מחלקי

ביחס  או"א ונחשבים שבבירורין  ממבחר הם

בערך  הוא שהקו  א"ס  לאור  בנוגע עד"ז  כן למוחין,

ואף  ג"ר , של בערך והוא והסובב ו "ק  של

הפנימי האור  מן  מושגת הקדושה עיקר שבתחילה

הזדככות אחר  דבר של בסופו  מקום מכל דוקא,

להיות לפנים עור כותנות  שיכנסו הלבושים

סוף  אין האור יתגלה אז אור  כותנות בדרגת 

יותר . גדולה שמעלתו הסובב

 äðäå באור מדרגות לומר שייך  אין  שלכאו ' אף

ג"ר , הוא והסובב ו "ק  הוא שהקו ' סוף  אין 

רע"ג  כ' בדף שלום' לה'דברי לו מצינו מקום מכל

שכתב  חי' איש לה'בן ותבונה ב'דעת  גם ומובא

מתלבש  זה צלם ובתוך  צלם כעין הוא הזה שהקו 

הרב  שכתב כמו  בא"ק  מלבש  זה וצלם הנרנח"י

אמצעי ע"י לא אם בחומר שיתלבש  לצורה דא"א

הא"ס  שבתוכו  הצלם לגבי  וממילא הצורה, והוא

שקו הגדרות  לומר  ניתן בו  בגבול, גבול בלי  בבחי '

ג"ר . בבחי ' הוא המקיף והא"ס ו"ק בגדר הוא הא"ס

חכם' ה'תורת שכתב מה זה בענין  להביא יש  עוד 

"וכן  וז"ל: הרש "ש בשם ע"א קס "ו  בדף  זה בענין 

בדברי הנזכר הצימצום בסוד  הרב מורינו  כתב

בסוד  פרצוף  בכל דנפש  נרנח"י שעלו  הוא ז"ל הרב

א"ס  הנקרא חג"ת  ומפרצוף חג"ת לפרצוף  מ"ן

דבריו ומתוך  עכ "ל". הקו נמשך הנה"י בערך ואו"א

חוזר  אור  בסוד דא"ס הנה"י  שעלו  מתבאר  שם

שהוא  דא"ס  חג"ת  הארת את  מבחוץ והלבישו

ככלי נחשב שהנה"י  והיינו  בערכם, א"ס  נחשב

ומ"ד , מ"ן  בחי ' והם שבתוכו, דא"ס החג"ת  לאור 

שיש  מבואר  זה מכל מבפנים. והמ"ד מבחוץ המ"ן

להעריך  שייך  ובו  בקו  המלובש  א"ס  לאור  כלי בחי '

מה  תרנ"ט עצרת  בשמיני להרש "ב וע"ע ערכין .

לקו לבוש  בחי ' נשאר הצמצום שלאחר  בזה שביאר

בגבול. גבול בלי  בבחי' בתוכו  שיכנס  הא"ס 

íðîà הסובב האור  נתגלה לא שעדין  בזמן  גם

ב' שיש  מקיף, בבחי' השפעה ממנו  יש 

מה  הפנימי  האור  האחד  ה' בעבודת  השפעות

גם  ויש  בקרבי , אלוקי  איך ומבין  תופס שהאדם

ע"ד  לבארו  ויש לי, נראה ה' מרחוק בבחי' השגה

חכם' ה'תורת שכתב בשער èמה שמבואר

מנשמת שמירה עליו  היה משנה שהמגיד  הגלגולים

שהמגיד  בזה והביאור  עליו. מקיף שהיה רח"ו

ממכ "ע, בחי' שזה הנגלה בתורת רק  עסק משנה

ובבחי ' היצה"ר נגד מלחמה לערוך  ניתן  שבה

היצה"ר  ניצחון  עיקר אמנם דחכמה, מוחין

בחי ' הנסתר  תורת  ע"י  הוא גמור צדיק  להעשות 

בזה  עסק לא משנה שהמגיד  ובהיות  דחכמה, מוחין

אלא  החיצונים, מהתגברות חשש עליו היה

בבחי ' בזה אף לעסוק היה עתיד  שהוא שבהיות

_________________________

המקיפים ט. ואלו מראשו  למעלה אלא ז"א ראש בתוך נכנסים אינם לשבח דעלינו  המקיפים אלו  א"כ ע "ד: דף התו "ח  וז"ל
אור  בסוד היה שהוא הגלגולים בשער ז"ל  מוהרח"ו כמ"ש ממש והוא בפנימים יתאחזו שלא החיצו' אחיזת  המבטלים הם
ע "ש, הקליפות  אותו  מאבדים היו שאל "כ  משנה מגיד להרב  ז"ל מהרח"ו אותו וסייע  משנה מגיד  הרב של ראשו  ע "ג מקיף 

ל "מ: מקיף והאור  צ' בחי' הוא דעיגולים הא"פ כי  בעיגולים בין  ביושר בין  הם לשבח עלינו של  המקיפים שאלו  נמצא



הלבושים  מט מעלת

בבחי ' מרחוק  לו האיר  עתה כבר ע"כ  רח"ו , נשמת

ולשמרו. לסייעו רח"ו  נשמת  של אורה מקיף 

 ã" ò äàéøáä éùåáì  íéëëãæî úáùá .è

 ïéìéôú äá ïéà  ë" òå úåìéöàä

äúòå לביש מלכא קודש  שבשבת  לסוגיין נהדר

תיקון  יש  שבשבת והוא דבריאה לבושין

להיות הבריאה עולם וחוזר  אדה"ר  לחטא ערך לפי

שהוא  עצמם האצילות  לבושי  כעין לאצילות  לבוש 

מצות אין  ע"כ וביה. מניה דלבושא קמצא כהדין 

אות, עצמה היא שהשבת  בשבת, תפילין הנחת 

קדושה  שיש  אף החול שבימות  בזה והביאור 

תפלין , הנחת  מצות  ע"י הבריאה לעולם עצומה

ע"ד  והוא מבחוץ, הבריאה עולם עדין  אמנם

זיכוך  בענין הרש "ש שכתב האמצעית המדרגה

להעביר  יצרו  עם להלחם כארי יתגבר  שאם המדות 

אז  והמצות  התורה ויקיים הרעות  המדות מעליו

מדרגת היא זו שביארנו  וכפי גמור , צדיק יקרא

נתעלה  לא עדיין אמנם התניא, בעל של הבינוני 

הבריאה  לבושי  שיזדככו גמור צדיק למדרגת 

להניח  מצוה יש  בחול ע"כ  האצילות , לדרגת 

תאוות לשעבד  הכוח ניתן  ידם שעל תפילין

להתחזק  דהיינו  השי"ת , לעבודת  ליבנו  ומחשבות

בשבת משא"כ  היצ"ר. כנגד מלחמה לערוך

בקדושת להיכלל הבריאה עולם לבושי  מתעלים

שהיא  וביה, מניה דלבושיה קמצא כהדין  האצילות ,

בו שיוטבעו הרש "ש שכתב השלשית  המדרגה

ולא  היצה"ר  מלחמת בלי בטבע הטובות  המדות 

נעליך  של כמ"ש  הרעות, למדות  החומר  יתאוה

עור  דכתנות מלבוש יזדכך  שאז רגליך, מעל

והמוחין  הנרנח"י  יאירו  ואז  אור  לכתנות ויתהפך

ויתלבש  אור ובכתנות  הנרנח"י במלבושי והצלם

למרכבתו קדוש כסא ויהיה הכולל ההוי "ה בו 

ונתבטלו הבריאה לבושי נתעלו הרי  יתברך .

צריך  אין ושוב נפרד, לבוש שהיו הקודם ממצבם

לבוש  שהם התפילין ע"י הבריאה עולם את לקדש

כמ"ש  עצמו  האדם עור ע"ד שנעשו  כיון נפרד,

האצילות. לבושי  לגבי  האר"י

 åðéöîå לתיקו"ז בביאורו בשפ"א האלו  כדברים

התפילין  מהות  שכל שביאר  שפ"ו דף 

"האדם  וז"ל: היצה"ר לבער מלחמה בהם לערוך

מסטרא  אחד  לבוש לו יש וגם הנבראים, כל כולל

כשקורין  לכן  הקדושה, בשער  כמ"ש נוגה דקלי '

להניח  צריכין יתברך אלוקותו  ומקבלין קר "ש

עבד  נכנע להיות  הסט"א חלק עי"ז לבער תפילין

של  תפילין  וע"י  גברתא, תחות  ושפחה רבו תחות 

לבבכם  ערלת את ומלתם מתקיים ראש ושל יד 

בשבת אמנם עכ "ל. שבראש " עורף קשיות ולהסיר 

צריך  אינו  ששוב עד  האדם דרגת  מתעלה קודש 

פרשת עה"ת אמת' ב'שפת  שכתב כמו  לתפילין

להתדבק  יכולין  קודש בשבת כן  "וכמו  וז"ל: [תרנ"ג]

גם  לכן ביצ"מ. בנ"י  שקיבלו הנ"ל קדושה ברשימה

הוא  כי  תפילין. בו  וא"צ ליצ"מ. זכר הוא שבת

[תרנ"ב] שנת - וארא ובפרשת  קודש " עצמו 

תפילין  א"צ שבת באמרם חז "ל רמזו כתב:"וזה

להתגלות יוכל התפילין  ע"י כי  אות. עצמם שהם

האדם  בכח מתגלה ובשבת  שבאדם. הפנימיות 

לבנ"י". רק ניתן וזה בעצמו.



לנפשך  חכמה דעה נ 

מוהר"ן  חיי

 åñ÷ úåàà

ä÷úòäåðáø ãé úáéúë úøâàî úåàá úåà

 ììëì áúëù ,åîöòá  äëøáì  åðåøëæ

 úðùá áàìñàæá áùéù úòá  åðîåìù  éùðà

 æ" ñ÷ú

 àðòãåäî éúö÷ éë ,åðîåìù  éùðà ìëì

 úåøöä ìãåâî áìñøá úáéùéá

 êìäúî äéäà  åùëòå , éìò  åãòã úåà÷úôøäå

 ïëá .øåâì àìà  ò÷úùäì àìå ìäà ìà ìäàî

 éòéâé  ÷éøì  äéäé àìù ,íëî éúù÷áå  éúìàù

 éùôð úà  éúîùå ãçàå ãçà ìë  íò éúòâéù

 éðàå ÷éãöä 'ã . íëéùôð úáåè ìéáùá  éôëá

 úúéîå íéøåñéä  éì  åîøâ éùòîå ,éúòùøä

 óà . íéâåøè÷äå ú÷åìçîäå íéàìåñîä íéðáä

 ÷ñòä íâù ,éúòãé  íâ  éúòãé ïë éô ìò

,î" ñä éðùî  íëúà àéöåäì  íëîò éú÷ñòù

,ïëá . éìò  ÷øç  åéðùå  ùèì  åéðéò äìà ìë ìò

, íùä úàøéá åöîàå  å÷æç ,éòøå éçà éáåäà

 äéäé àìå åúðéçáå åçë  éôì ãçàå ãçà ìë

øùàë ,' ä ãáò  äùî úøåú åøîùå ,éòéâé ÷éøì

 ÷åçø éðàù  éô ìò óàù , åòãúå .íëúà  éúãîì

 ïéàå ,úåôåâä ÷åçø íà éë äæ ïéà , íëî  åùëò

 íéáåø÷  éë , åðéúåùôðá íåìùå ñç  äæä ÷åçø

 éøáã åéäéù ,àðå àð , éòøå  éçà , éáåäà . åðçðà

 íîåé íëéìà íéáåø÷ ,éúððçúä  øùà äìà

øøåâúî éðà  åùëòù ,àðòãåäîå .äìéìå

 êøòì ,íùä  äöøé íà ,áùà äôå ,áìñæá

.íéùãç äùìù

àìä ìãåâî  òîãá áúåëä ,íëáåäà éøáã  äë

 êåøá ùåã÷äù , éááìá  øùà äçîùä

 íéøåñéä ìò úàùì ìæøá çë  éì ïúð àåä

. å"öé  äçîù ø"äåîá ïîçð . åìàë íéìåèìèäå

, àðòãåäî úåàéøáä å÷á éðà íùä êåøáù

.úåéîùâ úåàåôø  ÷ñò àìá

 úòä ïàë  ãò) .ì"ðä ïîçð.(úåàá úåà  ÷

íâ áúëù úøâà  øçà ãåò ùôçì ïéëéøö

øåëæéù ,åðì íù áúëù ,áìñæî ììëäì

 éàåáá íëúà  éúàöî êéà ãçàå ãçà ìë

 ãçà ìë  íò  åðîò  äùò úåáåè äîëå ,áìñøáì

.' åëå î" ñä éðù ïéáî  åðúåà àéöåäå ãçàå

, éðúéàì áåùàùë , íùä  äöøé  íàå , íù áúëå

 óåñáå .éúàî ìá÷ì ãåò  åìëåúù ' äì äå÷à

 äëæéù  åúù÷á  ø÷òå ,åøåáò ììôúäì  íù  íééñ

åúåàå .'åëå  åìëéäá  ø÷áìå ' ä  íòðá úåæçì

 éë ,ìéòì  ÷úòîä úøâàä  íãå÷ áúëð úøâàä

 áúëå ,áìñæá ìåãâ úàìåçå ùåçî  åì äéä æà

 ãàî ù÷éáå ,ïééãò  ÷úòä àìù ,ì"ðä úøâàä

 æàå , åðúéàì áù êë øçàå . åøåáò ììôúðù

.ìéòì  ÷úòîä ì"ðä úøâàä úéðù áúë

åðúìôúá  åðìòô  åðàù , øîà åúéáì  åàåááå

 êà .ì"ðä úàìåçäî áàìñæá  åðúéàì áùù

,áàìñæá õé÷ä  åúåàá åúùà  äøèôð êë  øçà

åì àá êë øçàå ,ãàøáî êãúùð êë øçàå

åðúåà  øéäæä æàå ,äù÷ä èñåää ìù úàìåçä

åðéúåðååòá ìáà , åøåáò  äáøä ììôúäì ãàî
_________________________

תשע"ח .א. שמות פר' וערש"ק ליל נאמר
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ùìù  øçà ÷ìúñðå 'åëå íéìàøà åøáâ  íéáøä

,øîàå ,èñåää úàìåç  åì  òéâäù úòî íéðù

 ìëáå .' åëå ñðá  éç  äéä  íéðù ùìùä  åìà íâù

 íìòðä ãáìî  øôñì úåéùòî  äîë  ùé äæ

. øåòù  éìá åðúàî

ä÷ìúñðå õ÷ä  úà  úåìâì ä" òà÷òé  äöø' ïéðò

 é" ùäá  úå÷áãä  úåöîá éåìú  õ÷äù –––– 'åðîéä

 ãáì

 àðòãåäî [ à éúö÷  éë ,åðîåìù  éùðà ìëì

 ìãåâî áìñøá úáéùéá

 éìò  åãòã úåà÷úôøäå úåøöäáדברי לפרש יש ,

הקודמת בפרשה מש"כ  בהקדם וחידותם חכמים

ויחי) הקץ (פר' את  לגלות ע"ה אבינו יעקב שביקש 

בזה ופירשנו  שכינה, ממנו  (ברעדר "ע ונסתלקה

זו) 'קץ דשנה סוד את לגלות  יעקאע"ה שביקש  שי"ל

האריז "ל מרבינו שאי ' מקץ)הימין ' ר"פ (לקו"ת

לרמז  – ממנו  ונסתלקה תשל"ו , בשנת שהוא

הימין  דקץ זה בזמן  תלויה אינה השלימה שהגאולה

בלבד ,

 åðùøôå מהזוה"ק הידוע ע"פ דף בזה (בראשית

ע"א) יעקבמה הוא שמקום ע"ה אבינו

התפארת  ספי' כנגד שהוא הרצון', (כדאי'ב'היכל

הכוונות) על בסידור מרמזת התפארת ספי' וכידוע ,

הדבקות וענין  ספי'מצות  ה', אהבת – החסד  (ספי'

דבקות  – התפארת  וספי' ה ', יראת  - הגבורה

לגלותבהש"י) ביקש  דייקא אבינו  שיעקב והיינו ,

השלימה  שהגאולה יעקאע"ה שסבר הקץ, את 

הדבקות ומצות  בעבודת  היינו  שלו במדה תלויה

כל  של הפרטית שהגאולה אמת  זה והלא בהש"י,

הש "י עבודת עיקר  וכל ה', בדבקות תלויה יהודי

בזוה"ק  [כמש"כ  ית ' בו לדבקות להגיע דף הוא (ח "ב 

ע"ב) למדרגתפב לבוא המצוות  כל דתכלית 

עיטין  תרי "ג הם מצוות התרי "ג שכל בה' הדבקות

הדבקות – בו ודבקת מצות לקיום ידיהם על לבא

מדרגה  הכתר, מדרגת בבחי ' שהיא ית ' בו  הגמורה

ממנה, למעלה שאין הל 'העליונה הרב  שו"ע (ועיין 

ה"ה) סוף פ"ד  כנגד ת"ת ת "ת חז "ל שאמרו  שאף 

ממנה  גדולה הדבקות  מצות מ"מ ].â כולם

 úåøåîúä  ìëéäá å÷çöù ÷åçöä

'éàå [áהמאיר אור  שמות)בספה"ק (בפר '

היה  זי"ע הק ' הבעש "ט רבינו  שבזמן 

והסתגף  תעניות  הרבה שהתענה אדם איזה

והשגות למדרגות  לזכות שרצה מחמת  ,ãבסיגופים

_________________________

חבר ב. הרי"א דברי בהקדם וחידותם חכמים דברי לפרש דיש ח"ן, ליודעי רק המובנים עמוקים בדברים מורנו התחיל 
נרמז  שכאן האריז"ל מרבינו  שאי' באהבה', שמו למען בניהם לבני גואל 'ומביא התפלה מאמר על  זי"ע הגר"א רבו  בשם

הימין' ד 'קץ הימין)ענין קו – נמצא (באהבה – הימין קץ השמאל', ו 'קץ הימין' 'קץ קיצין ב' שיש האריז"ל  רבינו  ומבאר ,
הרים האלף בירור גמר היינו העשיה, מצד הבירורים בגמר הוא דשמאל ' ו 'קץ דאצי', ההוד  בספי' דפרודא)ותלוי טורי ,(אלף 

הימין. בקץ שנמצא סוד היא השלימה והגאולה העשיה, בעולם ביאור שנמצאים עדיין שצריכים הדברים עמקות  (ומחמת

בהערה) הכא הבאנום .בהרחבה,

יראת ג . חכמה ראשית כמ''ש אליה וקודמת ת ''ת ממצות  גדולה היא ואהבה ביראה האמיתית הדביקות ומצות שם, הרב ז"ל 
ע"כ. ה'.

לויד . בת  את  ויקח לוי מבית איש וילך בפסוק שם, א)זל "ק ב, לך(שמות  יש אשר רואות  עינינו הנה כי לרמוז ונראה .
וכדומה, אליהו  גילוי או  הקדוש רוח  להשיג ומגמתו כוונתו ועיקר ותפלה, בתורה ומרבה ומקואות  סגופים שעושה אדם

הקודש, רוח  שישיג למקוה והלך סגופים שעשה כזה אחד  היה זללה"ה הבעש"ט  בימי שמעתי "ט וכאשר הבעש ואמר 
עליו  משחקים התמורות בעולם  אשר הלשון  בזה "ה חסור זללה ולבו  זאת אחר לרדוף לאדם מה כי הוא כן והאמת  ,

להיות  יכול  השלימה הדביקות  ואחרי ובתמים, באמת יתברך  במדותיו  לדבק העבודה תכלית שזהו אל , דביקות העיקר



לנפשך  חכמה דעה נב 

גדולים, דברים ועוד  זל"ט אליהו  לגילוי לזכות  ורצה

ב'עולם  למעלה שבשמים גילה הבעש "ט ורבינו

מדוע  ולכאו' הק', המלאכים ממנו  צחקו  התמורות '

שלמד  גדולות עבודות הוא לכאו' הלא צחקו

תעניות עשה וגם היום כל והתפלל תורה"ק 

אליהו גילוי  של טוב דבר רצה ג"כ  לכאו' וסיגופים,

הצחוק . ומהו וכדו', זל"ט

ì"ðä ÷åçöä ïéðò øåàéá

øåàéáäå [â חוץ אחר דבר שמחפש  שמי  בזה

כי צחוק, זה הרי בהש"י מדבקות 

אליהו עם לדבר באמת , לו שחסר  מה זה האם

לעוה"ז , נשמתו  ירדה זה לשם וכי  זל"ט, הנביא

לדבר  כזו  תכלית  או  מצוה בתורה"ק  מצינו  והיכן 

בתורה  תכלית כזאת  אין  זל"ט, הנביא אליהו  עם

מצינו בתורה"ק  אלא גדולות , אחרות מדרגות  ולא

מצות שהיא הכל, שמעל גדולה עשה מצות

חיים  אלקיכם בה' הדבקים 'ואתם בו', 'ודבקת

חי שהוא בהש "י  לידבק שזוכה ומי היום', כולכם

שבכל  האורות  וכל הטובות  כל ומקור  החיים

זל"ט, אליהו  לגילוי  גם זוכה ממילא הרי העולמות ,

מי עם לדבר  רוצה בעצמו  זל"ט הנביא שאליהו 

לכל  זוכה וכן בהש "י , דבוק להיות  שזוכה

בספה"ק  שמובא והעליונות הגדולות המדרגות

מהדבקות חלק הוא שכ "ז דממילא, באופן בא שזה

אליהו עם לדבר  בפנ"ע תכלית  זו  אין  אך בהש"י,

כי אחרות, למדרגות  לזכות  או  זל"ט, הנביא

הק' ובתורתו בהש"י לידבק אחת , היא התכלית

הק ' לידבק ובמצוותיו  הדרך הם  ומצוותיה  (שהתורה

ית') אבקש בו אותה ה' מאת  שאלתי  ['אחת  .

ולבקר  ה' בנועם לחזות  חיי ימי  כל ה' בבית שבתי 

בהיכלו'].

 úå÷áãá éåìúù ––––  õ÷ä úåìâì  ä"òà á÷òé äöø

 ïåöøä  ìëéä 'éçáá é"ùäá

 äæå [ãלבניו לגלות אבינו  יעקב ב'ביקש  נרמז

את ללמד יעקאע"ה שרצה הקץ', את

בדרך  הוא התכלית עיקר – הקץ שעיקר בניו

עבודת אבינו, יעקב ודרך  עבודת  הוא, עבודתו

בהש "י  הדבקות לשמה ודרך תורה"ק לימוד (ע "י

הרצון כידוע) בהיכל הוא אע"ה שיעקב וכנ"ל ,

בהש"י) דבקות  – התפארת ספי' ומלמד (שכנגד ,

הרצון  שכל – הרצון  היכל הוא שהעיקר  יעקאע"ה

שזה  הש "י , אל יהיו  יהודי כל של האהבה וכל

בכל  אלקיך ה' את 'ואהבת  מצות  בקיום מתחיל

מעיקרי [שזה מאודך' ובכל נפשך ובכל לבבך

הש "י את  שאוהבים ע"י  בהש"י הדבקות ותחילת

שעי"ז  עד  מאדך ', ובכל נפשך  ובכל לבבך  'בכל

ברוב  שזוכים הרמב"ם כדברי ית ' בו  נדבקים

לבחי ' ה' שזוכים אהבת  עד  אהבתך', חולת 'נפשי 

אפשרות ללא ונפש  לב בכל ית ' בו דבוקים להיות 

מהש"י]. הדעת היסח

äáäàä ìëéä øçàù 'ïåöøä ìëéä'

' éàãëå [ä ב'היכל שהיו שאחר  הכוונות  בסידור

עולם', 'אהבת  שבברכת  האהבה'

הרצון ', ל'עולם ונכנסים ויציב' 'אמת בברכת  עולים

הש "י את לאהוב שזוכים שאחרי הגר "א ומבאר 

להיכל  לעלות זוכים מאוד, ובכל נפש ובכל לב בכל

כבר  לו  שאין מדרגה היינו הרצון ' 'היכל כי  הרצון,

_________________________

לזה  לא אמנם והמעולות , המובחרות  ממעלות  וכדומה הקודש רוח השגת מזה נולד  ממילא כי לבו , משאלות כל  שישיג
לשון  משמעו לוי, מבית  איש וילך ואומר מתמיה שהכתוב  בכתוב  לרמוז יש וכזה בהעבודה, ונפשו  ורוחו  לבו  את  ישים
יתברך , אלהותו ברוממות תמיד דבק לבו  להיות זאת  אחרי מלהשתדל  האיש מזה וילך הוא, ברוך  הבורא אל  ודביקות לויה
ובאמת  חפצו, מחוז להשיג זאת אחרי להשתדל לו יקח זה את מהדביקות, שנולד ההולדה בחינת כלומר לוי בת  את ויקח 
לעובדו והטהורים הקדושים במדותיו שידבק בעבודה והעיקר ממילא, בא זה כל אשר נאמנה וידע השכל, מדרך הוא תועה

ע"כ. ובבא. בזה לו  טוב ואז ואמת , בתמים יתברך 
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בלבד , הש"י את רק  ורוצה בעולם אחר רצון שום

של  מחשבות לאדם יש ה' עבודת שבתחילת

זה  אך  בהש"י, הדבקות  על ומחשבות ה' אהבת 

אך  ג"כ, נוספים ורצונות מחשבות  עם עדיין  מעורב

ה"גהרמב"ם תשובה  מהל ' חכמה )ä(פ "י והראשית 

האהבה  לה')å (בשער  האהבה שתכלית  מאריכים

מלבד  נוסף אחר דבר  שום רוצה אין  שכבר  עד  היא

'היכל  ובחי' דרגת  וזו  בהש"י, הגדולה הדבקות

וכופלים  שחוזרים ויציב, אמת שבברכת הרצון'

ביחוד  אמונתו גודל את  חיזוק  של לשונות  בהרבה

לה' אהבתו  גודל ואת  וכו'ה' וקיים ונכון  ויציב (אמת

וכו') הזה שום הדבר לנו  שאין  בזה שמכריזים עד  ,

ה' ביחוד  הגמורה הדבקות  מלבד  בעולם אחר  רצון

ית "ש  הק')ובאהבתו  מצוותיו וקיום  הק ' תורתו .(ע "י

 àäé àìùë äéåìú  úéììëäå úéèøôä  äìåàâä

 úáäàî õåç øçà úéìëúå  õôç  íåù é"ðáì

 é" ùä

æ" òå [åאת תעוררו  ואם תעירו 'אם נאמר 

להעיר  שיש שתחפץ', עד  האהבה

שום  לו יהא שלא עד להש "י  האהבה את  ולעורר 

_________________________

אהב ה. ה' את שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד שם, הרמב"ם קשורה ז"ל  נפשו  שתהא עד מאוד עזה יתירה גדולה ה
בין  תמיד  בה שוגה והוא אשה אותה מאהבת פנויה דעתו שאין האהבה חולי חולה כאלו  תמיד בה שוגה ונמצא ה' באהבת 
בכל  שצונו  כמו  תמיד בה שוגים אוהביו בלב ה' אהבת  תהיה מזה יתר ושותה אוכל  שהוא בשעה בין בקומו בין בשבתו 

ע"כ. זה. לענין הוא משל השירים שיר וכל  אני אהבה חולת  כי משל  דרך אמר ששלמה והוא נפשך  ובכל  לבבך 

מדבריו ו. קצת ונעתיק באריכות  שם פ "ד)עי' בעסק (שם ימצא וכמו  כן המצוות עשית בענין חפץ שימצא וכמו  וזל "ק, ,
התורה, בדברי למוד  דבר  ירגיש שלא עד  התורה בעיון נפשו ותדבק הגוף חושי כל ויתבטלו  הנפש רצון  בו שיגבר
הזה  בגמראהעולם  לברכה זכרונם רבותינו שאמרו  כמו א). פח  הדם (שבת והיה ידו, על  לו  וישב מעין שהיה רבא על 

שהיה  האחרונים, חכמים מהרבה שמעתי וכן בתורה. התדבקו רב מפני ממנו, היוצא בדם מרגיש היה ולא מצפרניו  יוצא
כלל. הזה העולם בדברי מרגישין היו  שלא עד  בתורה הזה הגדול  הדבקות שארלהם כל החושק שיבטל כמו כי

כן בחשוקתו, מחשבותיו וכל וישן  וישתה  שיאכל עד אהבתה, אש בלבו ותבער  לחשוקתו חושק בהיותו מחשבותיו
הוא. ברוך הבורא אהבת לאדם שיהיה אחדצריך יום כי אמר, ז"ל, עכו דמן יצחק הרב  שכתב אחד  ממעשה נלמד  וכן

ברשותי  אותה יתן מי ויאמר גדולה אנחה ויאנח קרנות מיושבי איש אותה וירא המרחץ מן המלך בת יצאה הימים מן
חשב  כי שמח אלה דבריה כשמעו הנה. ולא זה יהיה הקברות  בבית לו , ותאמר המלך בת  ותען בעיני. כטוב בה לעשות
אבל  נתכונה לזה לא והיא בעיניו . כטוב  בה ויעשה אצלו  תלך  והיא שם, לו  ולשבת  הקברות  בית  אל  ללכת  לו שאמרה

והנכבד הנקלה והזקן הנער והגדול  הקטן ישוו  דוקא שם כי לומר יט)רצתה ג, שוים (איוב יהיו  שמה הוא, שם וגדול קטון
לו וישב הקברות בית אל וילך  ההוא האיש ויקם ההמון. מן אחד אליה שיקרב  יתכן לא מלך  בת  כי לא. הנה אבל הכל,
כלה  אותה ושם מרגש מכל  מחשבתו  את הפשיט  בה חשקו ומרב בצורתה, יחשב ותמיד בה שכלו מחשבת ויקשר שם
היום  תבא לא אם אמר כי יישן ושם וישתה יאכל  ושם הקברות , בבית ישב  תמיד ולילה ויום וביפיה ההיא האשה בצורת 
וחשקו והתבודדותו תמיד  אחד  בדבר שכלו מחשבת לקשירת מרגש מכל פרישותו  ומרב רבים. ימים עשה כן למחר, תבא
יתברך , בשם ודבקה מהאשה ואפלו  נתפשטה, מרגש שמכל  עד במשכלות  להדבק ושבה מהמרגשות נפשו  נתפשטה הגמורה,

עובד להיות  ושב האלהי במשכל וחשקה מרגש כל  פשטה מעטים שלימים שתפלתועד עד  קדוש, האלהים איש שלם
אליו יטו שם דרך יעברו  אשר ורגליים ופרשים וסוחרים שם, דרך יעברו  אשר דרכים עוברי לכל  פועלת  וברכתו נשמעת 
יצחק  ה"ר שם וכתב  הזה, הפרוש במעלת שם האריך ועוד לעניננו. לשונו כאן עד למרחוק, שמו שהלך עד ברכתו  ויקבלו 
צריך מהמרגש כי והטעם ממנו, ופחות  לחמור דומה הוא לאשה חשק שלא שמי הפרושים במעשיות  השלום עליו עכו  דמן
בתורה  שיחשק שמי נלמד הזה ומהמעשה מתכונתה. על  חפץ מלת  פרוש יובן ובזה כדפירשנו , האלהית העבודה שיבחין
ולא  בנשמתו  נפלאה מעלה שישיג בודאי בה, אלא העולם מדברי בדבר יחשב לא ובלילה שביום עד  כך כל  ומהמעשה
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ובזה  ה', מאהבת חוץ בעולם אחר  ורצון  חפץ

לבא  יכולה וכן  האדם, של הפרטית  הגאולה תלויה

שהחפץ  ע"י  ישראל, בני כל של הכללית  הגאולה

בו ודבקות  הא-ל אהבת  רק  יהא יהודי כל של

וזה  בעולם, אחרת תכלית שום ליהודי  ואין ית"ש,

יעקאע"ה  שרצה מה וזה והתכלית, הקץ גופא

הפרטית והגאולה והתכלית , הקץ שכל לגלות

לבני גואל 'ומביא של בבחי ' תלוי  הכל והכללית,

שמו  למען האדם äáäàá בניהם מגיע שאם '

אזי להש"י, אהבה רק הוא ענינו  שכל לדרגה

גואל'. 'ומביא את בזה מעורר 

,à÷ééã åîù ïòîì –––– íäéðá éðáì  ìàåâ àéáîå'

 àãéøâ ' äáäàá' éâñ àìå

íðîà [æ א"כ מדוע להבין צריך הנ"ל לביאור

שכינה, הימנו  לכאו'נסתלקה (הלא 

אמיתי  גילוי הוא  לבניו לגלות  שרצה  זה  גילוי

בו) תלויה  'ומביא שהגאולה  כתוב לא שבאמת  אלא ,

אלא לבד, באהבה' בניהם לבני åîùגואל ïòîì

של  - זו  במדרגה די שאין היא שהאמת באהבה,

נפשו שלימות  ובשביל עצמו  בשביל ה' אהבת 

את להביא כדי - בלבד  השוקקה נשמתו  ולהרוות 

שאף  הגר "א שמבאר  וכמו  השלימה, הגאולה

מ"מ  כנ"ל, ביותר גבוה היכל הוא הרצון  שהיכל

'היכל  שהוא יותר גבוה היכל יש הרצון  היכל מעל

וכל  האותיות שכל הגר "א ומבאר  הקדשים', קדשי

כמובא  בתפילתם מכוונים שהצדיקים הק' השמות 

הצדיקים  ומייחדים זי "ע ומהרש"ש  מהאריז"ל

ענין  כל הרי  עת , בכל הק ' בשמות קדושים יחודים

הדרך  בתור רק  היא הק ' והשמות  האותיות  כוונת

אך  הנצרכת, לתכלית להגיע איך וההתחלה

כל  שמעל פנימי דבר  היא עצמה התכלית

שהיא  ב'רעוא' הצדיקים שנמצאים האותיות ,

דבקות להש "י , כזאת  פנימית  ואהבה דבקות

השכינה, מקום ששם הקדשים', 'קדשי  של עצמית

אין  שכבר  היא ה' אהבת  של שהפנימיות והיינו

ענינם  כל אלא עצמם, על כלל הצדיקים חושבים

בכל  מלכותו  וכבוד  הק ' השכינה שתתגלה רק הוא

העולמות.

äìçîä íäî øåñéù íé÷éãöä  ìà é"ùä úëøá

 úåùéä  ìù

åîëå [ç ה הרה"ק הלוישמבאר ר"א

זי "ע עבודה מסטראשלע (שערי

לב) פר' השני התניא שער בעל הרה"ק  רבו בשם

והסירותי וגו' ה"א את 'ועבדתם הפסוק  על זי"ע,

העיקרית שהמחלה ומבאר מקרבך', מחלה

חטא  אחרי שנתקלקל [אחר  העוה"ז  של והיסודית 

כל  חושבים ונפשינו  גופינו  בטבע שאנחנו  אדה"ר ]

אינו שהוא שסבור זה ואף עצמינו , על הזמן 

יותר  קצת יחפש הוא אם עצמו על מתכוין

על  מכוין  הוא עושה שהוא מה שכל ימצא בעמקות 

בזה יש עושה שאדם מה כל וא"כ (לכה"פעצמו,

ובהעלמה) הוא בפנימיות זה ודבר  הישות , אחיזת

את הש"י מברך  וע"ז  העולם, של הכללית המחלה

איך  הזמן  כל שמחפשים האמיתיים הצדיקים

אותם  מברך  והש "י  הש"י, לכבוד – לשמה לעבדו

מחלה  והסירותי  וגו' אלקיכם ה' את 'ועבדתם

שהאדם  שכמה ה'ישות ', היא שהמחלה מקרבך',

זה  הישות , זאת  את מעצמו  להוציא וחפץ עובד 

'מחלה' זו  כי הטבע, דרך  ע"פ  אפשרי  בלתי

חולה  לאדם משל וכמו בריאתו , מטבע בו הנטועה

הרפואה  בבית שנמצא מסוימת  מחלה בו שיש

דרך  ע"פ א"א שזה מעצמו , להתרפאות ורוצה

שאחרי מהש"י, מיוחדת  ברכה צריך אלא הטבע,

הש"י את עובד  אלקיכם')שהצדיק  ה ' את ('ועבדתם

_________________________

בהתמדת  וגם חשוקתו, כאהבת בה שיחשק עד התורה ואהבת  בחשק אלא תלוי הדבקות  שאין ותעניות, לסגופים יצטרך 
ע"כ. השם. בעזרת  במקומו שנתבאר כמו  בחשק לילה חצות השכמת 
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מעצמו להוציא איך  הזמן  כל ומחפש מבקש 

מחלה  'והסירותי מברכו הקב"ה אז  הישות,

הישות את  ממנו  ויוציא יקח שהש"י מקרבך',

מרע)הפסולה סור  .(בבחי'

'éðà' ì  äáëøî  úåéäì  íéëåæ íééúéîàä íé÷éãöä

 é" ùä  ìù

 íé÷éãöäå [è אח"כ ומגיעים זוכים האמיתיים

טוב', 'עשה של למדרגה

הקב"ה של לישות  מרכבה כביכול ('אני שנהיים

– האמיתי' ל 'אני כביכול מרכבה שנהיה  הנפרד'

הק') שהיה שכינה משרע"ה לנשמת שמתקשרים ,

היא  שלהם שהישות  עד  מה', 'ונחנו של בדרגה

['ונח  הקב"ה של הישות  מרמז כביכול מה' נו 

הקשורים שמשרע"ה האמיתיים (והצדיקים 

הק') ז"א לנשמתו – מ"ה הק ' לשם מרכבה

זו,(כביכול ) דרגה את מבינים לא בכלל שאנחנו ,[

שלא  בבחי ' כולנו אנחנו  הרי שלנו בטבע כי

האמיתיים  לצדיקים מתקשרים אנחנו אך לשמה,

של  הדרגה את  להם שיש משרע"ה שבבחי'

הש"י, אל האמיתי  הביטול את  להם ויש לשמה

עבור  רק  אלא עצמם עבור אינם מעשיהם וכל

משרע"ה דרגת שזו הק', (כמובא השכינה

ע"א  רפא דף  תצא  כי פר ' כל )æ ברעיי"מ ודרגת  ,

הוא  הכל שעושים מה שכל האמיתיים הצדיקים

וגילוי הק ', השכינה תיקון  – שמו' 'למען  עבור  רק 

האמיתית עבודה"י וזהו בעולם, ית ' כבודו

הצדיקים. של והפנימית

 ïéðòì  åáì úåéîéðôá úåëééù  ùé éãåäé ìëì

äæ äåáâ

 úîàáå [éשייכות לו  יש  לבו  בפנימיות יהודי כל

בתניא [כמובא זה גבוה (פר 'לענין

אלפים לב) אלף  מיני לא' לגשת לבו  שערב מי שאף

בחי ' איזה יש יהודי  לכל מ"מ משרע"ה מדרגת 

בפנימיותו משרע"ה מנשמת  שם çניצוץ כמש"כ  ,

_________________________

לי ז. דיחשיב דיליה, רעוא יהא כן ואמר, ובכה הוא, בריך  קודשא קמי ואשתטח  מהימנא, רעיא קם שם, הרע "מ זל"ק
יתיר  לון דרחים ואמיה, אבוי בתר בהון דאשתדל  כברא לגביה, יהון ושכינתיה הוא בריך קודשא לגבי דילי דעובדין כבר,

ונשמתיה, רוחיה ונפשיה ואימא,מגרמיה דאבא רעותיה בהון  למעבד  לאין לון  חשיב הוה  ליה , דהוה  מה ולמפרק וכל
ואמר, ליה, ונשיק הוא, בריך  קודשא אתא זמנא בההוא בעי. לבא רחמנא ברשותיה, דכלא דידענא גב על  ואף בהון, לון
ומלכא  לרב  ליה וקבילו  ליה, ונשקו  כלהו קמו בר, נשקו ומלאכין רבנן ודשכינתא, דילי ברא הוא אנת  ודאי מהימנא, רעיא

ע"כ. עלייהו.

רועים ח. משבעה הוא כי משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית  ונפש נפש כל כי הוא הענין אלא שם, לשו "ק לך הא
מהימנא  רעיא ונקרא כולם כללו' הוא ומשרע "ה רועים בשם נקראים שלכן ישראל  נשמות  לכללו ' ואלהות חיות  הממשיכים

משרש דהיינו  ויניקתה למעלה  ושרשה נשמתו השגת כפי אחד כל ה' את לידע ישראל לכללות הדעת בחי' שממשיך
המדע  והוא אחד ודעתו שהוא "ה  ב במאצילן המיוחדות דאצילות "ס שבי העליון בדעת המושרשת "ה משרע נשמת

העדה כו' עיני הדור חכמי של ונפש בגוף ומתלבשין משרע "ה מנשמת ניצוצין יורדין ודור דור בכל  כן על יתר זאת  ועוד  .
ועבדהו אביך אלהי את דע  כמ"ש הדעת  לפי היא שבלב  העבודה כי ונפש בלב ולעבדו ה' גדולת  ולידע העם את  דעת ללמד

כי ה' את דעו לאמר רעהו  את איש ילמדו  ולא אומר הוא ולעתיד חפיצה ונפש שלם עיקר בלב  אך וגו ' אותי ידעו כולם
ולתקוע  ה' בגדולת דעתו  להעמיק הוא העיקר אלא ספרים ומפי סופרים מפי ה' גדולת  שידעו  לבדה הידיעה אינה הדעת 
בדבר  מקושרת  שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר בה' מקושרת  מחשבתו שתהא עד והמוח הלב  ואומץ בחוזק בה' מחשבתו 
זו ומדה זה וכח וגו' ידע  והאדם כמו  התקשרות לשון הוא שדעת  כנודע מחשבתו בו  ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי
ליגיעה  צריכה בגוף  הנפש שנתלבשה מאחר רק משרע "ה מנשמת  ביניקתה ישראל מבית נפש בכל יש בה' דעתו לקשר

עכ"ל. וכו '. ומכופלת  כפולה ועצומה רבה
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זה  שבכח מישראל נפש  שבכל הדעת בחי' שזה

זו עבודה"י  עם שייכות  לקבל יהודי  כל וצריך  יכול

ית ' כבודו  וגילוי השכינה תיקון לשם עבודה"י  –

וכל  מדרגות, רבבות ריבוא זה בענין ויש בעולם],

מחבירו, בטל יותר הוא מחבירו גבוה שיותר צדיק

הביטול  בתכלית בטל שהוא משרע"ה דרגת עד

הפשוט  והאדם ממנו , מקבלים הצדיקים וכל  להש"י,

וע"י זו, דרגה להם שיש לצדיקים להתקשר  צריך

שגם  ומתגלה ג"כ, מהם מקבל אליהם שמתבטל

ועבודה  לדרגה שייכות לו  יש בפנימיותו אצלו 

זו. גבוהה

 êøãá éã ïéàù  úåøåäì ––––  äðéëù åðîî  ä÷ìúñð

äùî'  úâøã ïðéòáå 'øáìî á÷òé'  ä"òà÷òé

äðéëùä ïòîì  ÷ø àäú é" äãåáò  ìëù 'åàâìî

'÷ä

 äæå [ àé חז"ל בדברי הפנימי  והרמז הביאור 

הקץ', את  לגלות  אבינו  יעקב 'ביקש 

יהודי כל של הפרטי  והקץ שהגאולה שודאי

בהיכל  שמקומו אבינו  יעקב של בדרך  מתחיל

התפארת)הרצון שיש (מדת הנ"ל הבחי ' שזו ,

שיאהב  הש "י , את רק  לב בכל ולרצות  להשתוקק

מאודו, ובכל נפשו ובכל לבבו  בכל הש "י  את 

בחי ' שהיא ב"ה, הא-ל לאהבת  רק וישתוקק

ע"ה, אבינו יעקב של מדתו  הדבקות, מדרגת 

די שאין  להורות שכינה, הימנו  נסתלקה ובכ "ז

הרצון היכל בבחי' רק  –לגאולה התפארת  (מדת

אבינו) יעקב הענין ,מדת התחלת רק  זה אלא ,

הרצון  מהיכל לעלות וצריך מלבר', 'יעקב ובבחי'

'משה  – משרע"ה של הדרך קדשים, קדשי להיכל

יעקב èמלגאו ' של  הפנימיות בבחי' הוא (שמשרע "ה 

ע"ה) היתה אבינו שלו  עבודה"י שכל היתה שדרכו ,

כבודו גילוי  – שמו  למען הק', השכינה למען רק 

עמוק  ענין  וזה עצמו, עבור כלום רצה ולא ית',

מן  ולמעלה השכל מן  שלמעלה דבר והוא ונשגב

ג"כ  [ונרמז  כנ"ל הבריאה, טבע מן  ולמעלה הדעת

של  זה שדבר  – שכינה' הימנו  'נסתלקה של בענין 

– הסתלקות של דבר  הוא השכינה עבור  לכוין 

אלא  הדעת], השגת מן  שלמעלה דבר  על שמרמז

התקשרות ע"י מתנה של באופן זאת לקבל צריך

משרע"ה  ניצוצי  בחי ' שהם הדור  לצדיקי וביטול

הדור  הנ "ל )של התניא  מרביז"ל (כמש"כ אי ' וכן  ,

יז ) סי' קמא  והיראה (ליקו"מ האהבה לקבל שא"א

התקשרות שע"י הדור, מצדיקי  אלא האמיתי 

והיראה  האהבה את מקבלים האמיתיים לצדיקים

הק '. השכינה תיקון  למען האמיתיים,

–––– øùá áì –––– 'áìñøá  úáéùéá éúö÷'

 áìáù úå÷éáãä

äæáå [áé רביז"ל שכתב מה ולרמז  לפרש יש

בישיבת 'קצתי  כאן קדשו באגרת 

רביז"ל שאמר מה וכידוע לקמןברסלב', (חיי"מ 

שלט) בשר ,אות לב בשר -לב, על מרמז  ש 'ברסלב'

לב  בסר דרגה é או על זאת מרמז ובעניננו , ,

_________________________

בתיקו "זט. אי' ע "א)כן כט  דף יג, ויבא(תיקון ביעקב  דאמצעיתא יעקב אתמר דעמודא דיוקנא איהו  ודאי ויעקב  שלם,
דלבר והאמסטרא אלאמשה , הוה, דלגאו תמן דעמודא מסטרא ירכין תרין דא ובגין מנשמתא, ודא מגופא, דא הוה,
ע"כ.(שלים)דאמצעיתא והוד. נצח אינון

גאנצע י. דיא "וועט לבוא לעתיד  הלשון, בזו אמר אשכנז ובלשון ברסלב , אנשי העולם כל יהיה שלעתיד אמר, שם, ז"ל
אחד כל  שיהיה בסר, אלא בשר תקרי אל בשר", לב לכם "ונתתי פסוק על במדרש דאיתא חסידים". ברסלביר זיין וועלט
בסוכה  מטיראוויצע  להמגיד  לו  חלם לברסלב מזלאטפאליע  כשיצא גם ברסלב . אותיות בסר לב  חברו . של בחלק בוסר
בחינת  הוא האבן לב  מבשרכם, האבן לב והסירותי הנ "ל , בפסוק מרומז לברסלב  מזלאטיפאליע  רביז"ל של יציאתו ענין
ברסלב  אותיות בשר, לב לכם ונתתי והממון; הכסף  רבוי שם על זלאטיפלע העיר שם כי כאבנים, הכסף  את  שלמה ¥Ÿויתן

ע"כ. כנ "ל 
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וכידוע  והדבקות , התפארת מדת  של הראשונה

בלב מקומה התפארת מהר "א שמדת  (כמש"כ 

מהר "א  בשם  ע "ב  פו דף ח"א החמה  באור אזולאי

מדותגאלאנטי) הרצון , היכל של הדרגה היינו 

רביז"ל  אמר וע"כ  שבלב, ודבקות  ויראה אהבה

שהצדיק  בשר , לב – ברסלב' בישיבת  ש'קצתי

והעבודה"י המדרגה על תשובה עושה האמיתי 

שלו.

äìòúîù ãò  åúãåáò  ìò äáåùú äùåò ÷éãöä

 êìéì  ùé éãåäé ìëìå øúåé úéîéðô  äãåáòì

åæ êøãá

åîëå [âéבחז "ל סוע"א)דאי' צח  דף (סנהדרין

בשער  שיושב המשיח מלך על

כל  תשובה המשיח מלך  שעושה היינו  רומי ,

הזמן  כל שנמצא עצמו ומרגיש  ומחזיק  הזמן ,

ועושה  כראוי  אינה שלו העבודה"י וכאילו  ברומי 

עצמו את  שמחזיק עת , בכל עבודתו על תשובה

הכל  וכאילו לשמה שלא היא עבודתו  כל כאילו 

עת, בכל תשובה עושה וע"כ בחיצוניות, רק 

הביטול  אל עולה הצדיק  של התשובה ומכח

מתעלית שעבודתו שזוכה עד הגמור , והאין

רביז"ל וכן  השכינה, לתיקון משיח באמת (בחי'

ע"ע) שאמר כמו על שבדורו תשובה עשה ,

של  החיצוניות בחי ' שהוא – 'ברסלב' מדרגת 

שע"י כדי זו , במדרגה שקץ אמר  וע"ז  הלב,

מדרגת – הלב פנימיות לדרגת יעלה התשובה

וכל  הנ"ל, שמו למען  מדרגת – מלגאו' 'משרע"ה

מלך  של עבודה"י  לבחי ' להכנס  צריך  יהודי

בגר"א וכמש "כ עלהמשיח, שלימה באיפה  (מובא 

ע"ב) יח  דף ללכתהאוצ"ח צריך ות "ח ת "ח שכל ,

בתשובה  ולעסוק המשיח מלך  של עבודה"י בדרך

ואינה  לשמה שאינה שלו, עבודה"י  על עת  בכל

ג  יקבל התשובה, וע"י  השכינה, מנקודתלמען  "כ 

תיקון  שמו, למען הלשמה, ונקודת  הביטול

הצדיק . של השכינה

ìà  äéìòä ì"æéáø ìöà äéäð øåãä  úåðååòá

'úåà÷úôøäå  úåøöä' êøãá 'ïéà'ä

 ì"æéáøå [ãéהצרות 'מגודל קדשו באגרת  כותב

ובאמת עלי', דעדו  והרפתקאות

של  האמיתית  עבודה"י אל לעלות  המובחרת  הדרך

ע"י כנ"ל היא הנ"ל שמו  ולמען  והאין הביטול

בפועל  צרות וא"צ שמחה, מתוך התשובה עבודת 

להפוך  שאפשר לתיבה', תעשה 'צהר  אלא ח"ו ,

ובבחי ' התשובה, עבודת ע"י  לצה"ר  מצר"ה

יוהכ "פ יוהכ "פ,עבודת  דרגת  כנגד היא  נח (שתיבת

נד  דף  כא  ותיקון ע"א כב  דף ו תיקון  בתיקו"ז כדאי'

הצער ע"ב) את ולהרגיש לסבול מעכב ואין  שא"צ ,

יוהכ "פ  בכל זכו הצדיקים אלא בפועל, והעינוי

תשובה  ועשו  עוה"ב, בדרגת הש "י  על להתענג

והעינוי הצער  כלל הרגישו ולא ועונג, שמחה מתוך

בתקו "ז  וכדאי ' יוהכ"פ , של נזהחיצוני דף כא (תקון 

[והרה"ק ע"ב) עונג, בבחי' להיות יכול שהעינוי

מלובלין הכהן  יב)הר "צ אות  חרוץ כתב (מחשבות 

המן  דאכילת עונג ביוהכ "פ מרגישים שהצדיקים

רוחנית) אכילה  – אוכלין  השרת שמלאכי לחם  ,(שהוא

במס' יוה"כ  בפרק דמן  דרשות  חז "ל קבעו  וע"כ 

נהיה  ח"ו  זוכים לא אם לפעמים אלא עיי"ש], יומא,

ח"ו  צרות דרך  והאין הביטול אל יכולהכניסה (וכן

כפי  הדור, בעוונות הצדיק אצל  כן לפעמים  להיות

רביז "ל ) אצל כן בפשטות טוב שהיה  יותר  בודאי  אך ,

עת בכל התשובה דרך  ע"י זאת שיהא ומעולה

שמחה. מתוך

äâøãî  äéìòä àäé  åéùëòîù ì"æéáø ïåöø

' ä"éäà'  íùã êøãá (' ìäà ìà  ìäàî') äâøãì

 åùëòå [ åè ìäà ìà ìäàî êìäúî äéäà ויש ,

בפר' שכתוב מה אל ולקשר  לרמז 

שמות)השבוע הש "י(פר ' את משרע"ה ששאל

כה  הש "י  לו ואמר שמו , מה שאלו ישראל שכל

' להם רזין ä" éäàתאמר בזה ויש  אליכם', שלחני

מהאריז"ל וכדאי ' עלדרזין  שמות  פר' (בליקו"ת 



לנפשך  חכמה דעה נח

וגו' אהי"ה  ויאמר ועה "פ לעולם ' שמי 'זה  ,)àéהפסוק 

משום  הוי "ה, שם על הלבוש הוא אהי "ה ששם

ובודאי העולם, כל את  שורף השרשי, הוי"ה ששם

הוי "ה  ששם הכונה מה להבין  וא"א סודות  זה שכל

ומגין , מלביש  אהי "ה ושם העולם כל את  שורף 

תניא פ "ד)[ועיין  שמש (שעהיוה"א כי הפסוק  על

שהוא  מגן  יש הוי "ה שם שעל אלקים, הוי"ה ומגן 

אלקים  המבואר áéשם אהי"ה דשם המגן  כעין  וזהו ,

_________________________

וזה יא . לעולם רחל, גי' ע "ה [זכרי ורחל לאה זכרי וזה הנעלם דז"א הוי' שם שהוא לעולם שמי זה שם, ז"ל הרב  ז"ל
השיג  כי דע  יצא. מי מבטן בסוד  אלי' ונראה הוי' נתגלה כבר שהנעלם להם אמור יצאו כבר בכ"י] כ"א לאה, גי' ר"ת
שהוא  הוי' שם אח "כ ג"ר כתר ב ' אהיה חכמה ראשית  בסוד חכמה אשר בינה אהיה בראשונה מדרגה אחר מדרגה משה
זה  את זה מוציאים השמות כי דע  והנה הוי'. שם להעלים לעולם שהוא אדנות שם זכרי וזה שמי זה אח "כ דאילנא גופא

והב'. א' אחדות הכל  כי מאדני נ ' הוא פ"י ה' גם הויה דסוף  ה' נגד  מאדני וא"ד הוי"ה תחלת  אהי"ה סוף  כי
כי  כ "ה ואמר הוי' שם על לו  שאל  משה כי תאמר כה אמר זה כנגד  גליות  ד ' לו גילה כאן הנה אהיה, אשר אהיה ויאמר

ואש"ר גליות ד' כנגד אשר הויה ופעם אהיה ג' והרי אותיות  כ"ה בו יש ההי"ן במילוי דיודי"ן אהיה אהיה ג"פ  עולה
חותמו שהוא אמת בשם הקב"ה חתמן הקדש שמות  כל הכי אהי שם א "ל  שלכך א"נ מתקמ"ד, מ"ד  בהסרת  [באחוריים]
השמות  את  הלביש לכן פיו מהבל נשרף  היה מפיו  שם מוציא אדם כשהיה כן שאילולי אמ"ת גימ' אהיה פ ' אהי"ה בסוד 
ארז"ל  והנה אהיה. אשר במלת  עצמו אהיה הזכיר ואח"כ  החותם סוד  שהוא אהיה תחלה אמר לכן אהיה בשם וחתמן
הבין  לא משה כי הוא הענין אלא משה דבר בא עד מהש"י נעלם וכי קשה ולכאורה בשעתה לצרה די' להש"י אמר שמשה
בשעתה  לצרה די' כי אחר בגלות אהיה זה בגלות אהיה שפי' אהיה אשר אהיה שיאמר רצה לא הש"י שלעולם הש"י כוונת 
אהי  להודיע הש"י שכוונת  סבר ומשרע "ה תאמר כה א"ל  שלא והעד  אמת דברי לו להודיע הש"י שכוונת אלא משה כדבר
אהיה  שתאמר בתחלה כוונתי היתה כן כדבירך כי תאמר כה הקב"ה אמר ואז די' לו  הקשה לכן ישראל  לבני אהיה האשר

ע"כ. לישראל . ולא  לך  להודיע רק היה כוונתי כי הבנת  שלא אלא אהיה אשר אהיה ולא אליכם שלחני

לסבלויב. הבריות  שיוכלו  להגן לשמש נרתק הוא מגן פי' אלהים ה' ומגן שמש כי כתיב הנה כי שם, התניא בעל  הרב ז"ל 
כו' בה נידונין רשעים מנרתקה חמה מוציא הקב "ה לבא לעתיד  אלהיםכמארז"ל שם כך השמש בעד  מגין שהנרתק וכמו

"ה  ב "ה  הוי לשם הוה מגין בלשון שהיא הפעולה על משמשת  והיו"ד ליש מאין הכל את  שמהוה פירושו הוי"ה דשם
ורוחו ה' פי ממוצא הברואים בכל ממש רגע  בכל הנשפע  החיות והיינו הימים כל  איוב  יעשה ככה ע"פ  כדפרש"י ותמיד
והנה  לעיל. כמ"ש בזה קיימים להיות בראשית  ימי בששת שנבראו  במה להם די לא כי רגע בכל ליש מאין אותם ומהוה
וברואים  העולמות בכל החיות  והתפשטות  חסד  מדת  היא הגדול  ופי' כו' הגבור הגדול  כתיב הקב "ה של  שבחיו  בסידור
ובעצמו בכבודו  הקב "ה של מגדולתו באה כי גדולה ונקראת  חנם בחסד  וקיימים ליש מאין ברואים להיות  ותכלית קץ לאין
להטיב  הטוב שטבע קץ אין וברואים לעולמות ליש מאין והתהוות חיות ג"כ משפיע ולכן חקר אין ולגדולתו  ה' גדול  כי
למעלה  היא זו  מדה וגם ולהחיותו  מאין יש לברוא נברא שום ביכולת  שאין לבדו  הקב "ה של  שבחו  היא זו שמדה כמו  והנה
כי  ולהחיותו  מאין יש לברוא ויכלתה זו  מדה ולהשיג להשכיל נברא שום בשכל כח  שאין והשגתם הברואים כל מהשכלת 

שלמעלה דבר הוא מאין יש פשוטהבריאה אחדות  ומדותיו והקב"ה הקב "ה של גדולתו ממדת  היא כי הנבראים משכל 
וכמו מדותיו להשיג יכול אינו  כך  בוראו  להשיג נברא שכל  שום ביכולת שאין וכשם חד  וגרמוהי דאיהו בז"הק כדאיתא
כך יבנה חסד עולם כדכתיב  ולהחיותו  מאין יש לברוא היכולת שהיא גדולתו מדת להשיג נברא שכל  שום ביכולת  שאין
ולהתגלות  מלירד  מגדולתו  החיות  התפשטות ומניעת  הצמצום מדת שהיא הקב "ה של  גבורתו  מדת להשיג ביכלתו אין ממש
בפני  דבר הוא הנברא גוף וכאילו הנברא בגוף  מסתתר שהחיות  פנים בהסתר כ "א בגילוי ולקיימם להחיותם הנבראים על
דבר  אינו  שבאמת ואף עצמו  בפני דבר הוא אלא מהשמש והאור הזיו כהתפשטות והרוחניות  החיות  התפשטות ואינו עצמו 
לצמצם  יכול כל  אשר הוא ברוך  הקדוש של  גבורותיו  הן הן מקום מכל מהשמש האור התפשטות  כמו  אלא עצמו בפני
מהות  להשיג נברא שום בשכל  אין וזה במציאות  הנברא גוף  יבטל  שלא ולהסתירו  פיו מרוח הנשפע  והרוחניות  החיות 
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לקו "מ בתחי' ורביז"ל הכא], א')באריז"ל מדבר (סי'

וא"א  מאד גדול הוא השכל ש'אור דרגה שיש

בחי ' שהוא – נון בחי' ידי על אם כי אליו  לזכות

לשון  ופרש"י שמו , ינון  שמש  לפני  כמש"כ  מלכות ,

לקבל  שא"א זה בענין מהביאורים וא' וכו '", מלכות 

דבר  שבכל השכל של הגדול אור את  ולהשיג

עצמה, בה להביט שא"א השמש כמו שהוא בעצמו 

הלבנה  המלכות, בחי ' שהיא התפלה ע"י ורק

השכל  את  להשיג יכול החמה, מאור  שמקבלת 

שם  על שמלביש  אהי"ה, בבחי ' וזה דבר , שבכל

שהתפילה הנ"ל, בינה הוי"ה – אהי"ה  שם (שבבחי'

תפילה) זו שבלב עבודה  ליבא , והדרך – הלבוש היא ,

דבר , שבכל השכל של האלקי  האור  את להשיג

השורף  שמש  כמו שהוא הוי "ה , שם בבחי ' שהוא

לעיל  כמבואר  [וזהו לבנה, ללא להשיגו  שא"א

לדרגה  מדרגה ולילך להתעלות המובחרת  שהדרך 

החיצוני בשר  דלב מדרגה אהל, אל מאהל (היכל–

הפנימי הרצון ) בשר קדשים)ללב קדשי (היכל 

אלא  ח"ו , צרות ע"י  והאין הביטול לדרגת ולהכנס

ותפילה  שתשובה ותפילה, תשובה עשיית ע"י 

רביז"ל וכדברי 'אהי"ה' לשם שייכים (ליקו"מ שניהם

ו) עשייתסי' בחי' – למהוי  זמין אנא – דאהי"ה

–התשובה ליבא  בינה  – שבלב  עבודה  – תפילה (וכן

הבינה) שם  שהוא  אהי"ה  לשם לרמז שייכת יש וזה ,

מאהל  מתהלך 'אהיה שעכשיו הכא, רביז "ל בדברי 

עניינו שיהא ומקוה ומבקש שרוצה היינו  אהל', אל

עבודת – אהי"ה שם ע"י לדרגה מדרגה והילוכו 

ח"ו]. והרפתקאות  צרות  ע"י ולא התשובה

ìçø ––––  ìäàì ìäàî ãéîú êìåäù –––– ÷éãöä êøã

äìôúå äøåú –––– äàìå

 äéäà [æè ìäà ìà ìäàî êìäúî ג"כ ונרמז ,

שהיה  ע"ה אבינו דיעקב דרך על

לאהל  לאה מאהל אהל, אל מאהל תמיד הולך 

של  הדרגות ב' שהם לאה, לאהל רחל ומאהל רחל,

מט ,,(רחל )ומלכות (לאה)בינה סי' בליקו"מ (כמובא

מלכות) – תתאה  וביתא  בינה , – עלאה  ,ביתא 

מתורה  אהל, אל מאהל הזמן כל הצדיק שהולך

בלקוה"ל(לאה)לתפלה(רחל ) [וכמובא ר "ח , (הל'

הזמן ה"ה) כל עומד והצדיק לתורה, ומתפילה ,

אמצעי)באמצע קו – תפארת – כל (יעקב  ומקשר

להגיע  כדי  וכ"ז  ולאה, רחל – ותפילה תורה הזמן 

ית ' כבודו  את  לגלות  כדי  שהיא  התכלית  אל עי "ז 

דתורה  החיבור  ע"י נהיה [שזה העולמות בכל

כידוע  המעורר תפילות ', מתורות 'לעשות  ותפילה

קוב"ה יחוד  וע"י(תפילה)ושכינתיה(תורה)את ,

ותפילה תורה וחיבור –יחוד מתורה  (שעושה 

– הפועל  אל תורה , – הכח מן  ומוציא  תפילה ,

למטה תפילה) ית ' כבודו ומתגלה יוצא ,

בתחתונים].

ìëá ' úé  åãåáë úåìâì éãë  íé÷éãöä  úãåáò  ìë

 úåîìåòä

 ìëå [æéלמלאות זהו  רוצים שהצדיקים מה

הקב"ה  של התאוה את  כביכול

שיתגלה  בתחתונים, דירה לו להיות  שנתאוה

הש "י את שאוהב שמי העולמות , בכל ית' כבודו

העולמות, בכל יתגלה שהש"י רוצה באמת 

אלא  ביה, תפיסא מחשבה שום לית  ה' ובעצמות 

עמו באחדות  שהוא ית' אורו  שהוא ית ' בכבודו

הוא  ית' ושמו  וכבודו  שאורו  אחד, ושמו  הוא ית',

מעצמותו לגלות  הש "י  שרצה כמה השיעור בחי '

כל  ותכלית העבודה כל ותכלית  כביכול, ית'

ית ' וכבודו שמו  שיתגלה זה עבור היא הבריאה

להם  שיש והצדיקים התחתונים, העולמות  בכל

מציאות שום להם ואין  באמת הש"י אהבת 

_________________________

מאין  הבריאה מהות להשיג נברא שום בשכל  יכולת  שאין כמו ליש מאין נברא הנברא גוף אעפ"כ  ושיהיה וההסתר הצמצו'
ע"כ. ליש.
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שזכו לגמרי , ומבוטלים וכלל, כלל עצמית

שאין  מקרבך' מחלה 'והסירותי בהם שנתקיים

עבודתם  כל ממילא אזי הנ"ל, הישות מחלת להם

העולמות בכל ית ' ושמו  כבודו  גילוי  עבור  רק  היא

בלבד .

ìåéè ,åá øáãà äô ìà  äô –––– 'ïéàå éðà'  úâøã

òåæòæ àìì ò"âá

 íé÷éãöäå [çé'ואין ד 'אני  הסוד לבחי ' זוכים

ביותר  הגדולה הקורבה שהיא

בו', אדבר  פה אל 'פה של לסוד שזוכים עד לקוב"ה

שזכה  שהיות משרע"ה, אצל כן שכתוב כמו

הקב"ה משרע" – העליון ה'אני' יכול הגמור ל'אין ' ה

בו', אדבר  פה אל 'פה בבחי ' כ"כ  אליהם להתקרב

'למה  לקב"ה אמר שמשרע"ה מצינו  ובפרשתינו 

לדבר  יכול היה לקב"ה קירבתו  מרוב היינו  הרעות ',

זה)כן , ענין  לבאר  בריש (ואכמ"ל  ברש"י דאי ' וכמו  ,

שהש "י בתוככם' 'והתהלכתי עה"פ  בחוקתי פר '

עד  קירבה בכזאת  עדן  בגן בנ"י עם לעת "ל יטייל

שלעת "ל  והיינו מהש"י, מזדעזעין  בנ"י יהיו שלא

אדבר  פה אל 'פה של למדרגה לבא בנ"י  כל יזכו

היראה  עדיין ישאר ואמנם משרע"ה, כמו  בו '

מתוך  יראה יהא אך ברש "י  שם כמובא מהש"י

כולם  שיזכו  זעזוע, מתוך  יראה ולא קירבה

כולם  בטלים יהיו ועי "ז  מקרבך', מחלה ל'והסירותי 

דכולא  הגמור האין בסוד  וכל, מכל ביטול – להש"י

אף  שתהא היראה ענין  וזהו  חשיב, לא קמיה

כולם  שיזכו הגדולה, הקירבה עם ביחד לעת "ל

העצמיים  שעשועים – האמיתיים לשעשועים

נשמות של האמיתית הקירבה שיתגלה באוא"ס ,

בנים  קרובו, עם ישראל לבני  הש "י , עם ישראל

ולא  בג"ע בנ"י עם הש "י  ויטייל אלוקיכם, לה' אתם

באין  ית' אליו בטלים יהיו אלא ית' ממנו יזדעזעו 

בבחי ' אהל' אל 'מאהל לעת"ל בנ"י וילכו הגמור ,

אלינו)מאני  ית' אליו(קירבתו ביטול – הגמור  לאין

בתכלית. ית'

 úçà  äîùð éãåäé  ìëå  ÷éãöä

ïëá [èé äéäé àìù ,íëî  éúù÷áå éúìàù

 ãçà ìë  íò  éúòâéù  éòéâé  ÷éøì

 úáåè ìéáùá éôëá  éùôð úà  éúîùå ãçàå

. íëéùôð נשמה הם ישראל נשמות וכל הצדיק כי

בנשמה  אדה"ר אצל כולם מקודם שהיו  כמו אחת ,

שכלאחת , – העקודים  בעולם  בשורש היה  (וכן 

אחד) בכלי עקודים  עולם האורות נעשה ואח"כ  ,

לריבוי ונתחלק  נעשה החטא מפני  ואח"כ הנקודים,

השבירה, עולם – הנקודים בעולם כמו נשמות 

כנשמה  כולם שיהיו  לבחי ' לחזור  הוא והתיקון 

התיקון עולם בבחי ' דתוהו אחת, אורות  אז  (שיהא

דתיקון ) נשמתבכלים  של הפנימיות  הוא והצדיק  ,

היחיד  – נשמות כב' זה ואין מישראל, אחד  כל

אחת. כנשמה הם והצדיק  היחיד  אלא והצדיק,

íééúéîàä é÷éãöì úåøù÷úäá êøåöä

 é÷ìàä ìëù íéãîìîä

 è" ùòáäå [ëאת לימדונו רביז "ל וכן זי "ע הק'

לצדיקים, התקשרות  של  הסוד

הוא  שלו הגשמי שהשכל לידע עליו  אדם שסתם

יסבור  לא לפיכך מהתכלית , ורחוק  מוגבל שכל

אי שזה לתכלית , יגיע לבד  שלו עבודה"י  שע"י

המבוכה גן  בתוך הנמצא וכמו  (כמשלאפשר ,

ישרים) במסילת הדרך הרמח"ל  את לבד יודע שאינו

את ללמוד חייב הוא ולפיכך  מהמבוכה לצאת  איך 

עמהם  ולהתקשר  האמיתיים הצדיקים של הספרים

ענין  הם שכולם תלמידיהם, ותלמידי ולתלמידיהם

איך  והאלקי הפנימי השכל את שמלמדים אחד

ה' את  'ואהבת של האמיתית  לדבקות  להגיע

מאדך '. ובכל נפשך ובכל לבבך  בכל אלקיך

 øåîâä  ìåèéáä –––– éúòùøä éðàå  ÷éãöä 'ä

 úîàä  ÷éãöäã

' ä [ àëåîøâ  éùòîå ,éúòùøä  éðàå ÷éãöä

 íéðáä úúéîå  íéøåñéä éì



מוהר"ן סא חיי

. íéâåøè÷äå ú÷åìçîäå íéàìåñîä שיסוד

ביטול, ע"י  הוא הקדושה דרך  שכל הוא היסודות

אוכמא  בבחי ' הוא גבוה היותר האמת והצדיק 

התיקו"ז [כלשון העילות , עילת  דף כלפי  ע , (תיקון 

ע"ב) כל קלה  עילת  כלפי אוכמא עליון 'כתר

ויודע  הגמור , אין  בבחי' תמיד ונמצא העילות '],

ויודע  הרשעתי , ואני  הצדיק ה' ואין, אפס  שהוא

שבפחותים. הפחות  מן פחות שהוא

 ÷éãöä  úîùð  úãéøé ãâð  î"ñä éâåøè÷ ïéðò

äæì  äöòäå úîà

ïëá [áë äéäé àìù , íëî  éúù÷áå éúìàù

 ãçà ìë íò éúòâéù éòéâé  ÷éøì

 úáåè ìéáùá éôëá  éùôð úà  éúîùå ãçàå

 éùòîå ,éúòùøä  éðàå  ÷éãöä 'ã . íëéùôð

 íéàìåñîä  íéðáä úúéîå  íéøåñéä  éì åîøâ

 íâ éúòãé ïë  éô ìò óà . íéâåøè÷äå ú÷åìçîäå

 àéöåäì íëîò  éú÷ñòù ÷ñòä íâù ,éúòãé

ùèì  åéðéò äìà ìë ìò , î"ñä  éðùî íëúà

. éìò  ÷øç  åéðùåזה ענין  להבין קטרוגי א"א (ענין

האמת) הצדיק  על פלא הס"מ דבר עוד  בזה ויש 

הק ' הבעש"ט מתלמידי מאחד  רבי בספר  (הרה "ק 

הפמ"ג ) של אחיו בן  זי"ע תאומים  שכתב שלמה 

יום  'עבודת בשם מנוחה ברית ספר  על פירוש

הק' הבעש "ט דברי  יסוד  ע"פ שם וכותב הכפורים',

שופטים)זי "ע פר' יוסף  יעקב  הפסוק (תולדות  על

שגילה  אדם', בני  כל בראת  שוא מה 'על בתהלים

קדשו צדיק âé ברוח נשמת לעולם שכשיורדת 

כל  את  להחזיר  בכוחו שיש במעלה הגדול האמת 

נשמת ירידת  נגד הס "מ צועק  בתשובה, העולם

אי ' [וכן  בראתני , שוא מה על שא"כ  לעולם, הצדיק

ועכביש  דזבוב במעשה מעשיות בסיפורי גם

ז ) נשמתãéעיי"ש (מעשה שכנגד שפוסקים עד  ,[

אל  שיתנגד  אחר  גדול אדם ירד האמת הצדיק

אדם. כל ביד  הבחירה תשאר ועי"ז הצדיק,

ìò ÷ìåçä ìåãâä  íãàä  úçìöä ìãåâá àìô øáã

 úîàä  ÷éãöä

'éôáå [âë דבר מוסיף  מנוחה ברית על הנ"ל

גדול הברית פלא בדברי כן (ומפרש

אל מנוחה) ומתנגד החולק הגדול אדם שאותו 

הענינים  בכל גדולה הצלחה בידו  יהא הרי  הצדיק,

גשמית, בעשירות  וגם וגמ"ח, ועבודה בתורה גם

עליו מקטרג אין והס"מ גשמיים יסורים לו  יהא ולא

כדי והכל וכו', שלו המדרגות ממנו  להסיר וא"א

כראוי, הצדיק  על לחלוק תפקידו  לעשות שיוכל

ע"ע שקיבל לעולם)היות נשמתו ירידת (קודם 

אין  שלו, והתפקיד  העבודה וזו  הצדיק  על לקטרג

_________________________

פסוקיג. על  ממורי שמעתי שם, פ"ט)זל "ק היצר (תהילים ששאל ותשובה שאלה שהוא אדם, בני כל  בראת  שוא מה על
כי  הרע, היצר שהוא בראת שוא למה כן אם נפלאות , כמה עושה השלום עליו רבינו משה שהיה בעת יתברך להשם הרע 
וכו ', ומדיח מסית שיהיה הצדיק בדמות  בליעל  אדם כנגדו שיברא אדם, בני כל  התשובה והיתה לו, לשמוע  יסור פתי מי

וכו ', צדיקים שהם אדם בני כל  כמו ר"ל  אדם, בני נעשה כל  בגוף הנשמה רדת קודם וצדיק, כשר אדם  יצירת בעת כי
למוטב  דורו בני יחזיר  שזה בטענה "ם  הס שנתעורר  קטרוג עדלמעלה נברא, ולמה נגדו , לפעול  הרע היצר יוכל  ומה ,

ע"כ. וכו'. כנגד  לו  שנותנין

עשה יד. ואזי החדש, ואותו  היום אותו  עד עוד שימתין זה, בשביל רב  זמן כלה שכבר מאחר עצמו, המלך וישב  שם, ז"ל
שהיה  בעת הלידה, קדם עמו  נעשה שהיה מה אפילו  לראות  והתחיל כנ"ל, הקטרת , עם אותו  ועשן כנ "ל , כן החכם לו 
חוב  ללמד לו שיש מי ושואלין, מכריזין והיו העולמות , כל  דרך  שלו הנשמה מוליכין שהיו וראה העליון, בעולם הנשמה
תפלתי. שמע  עולם! של  רבונו  וצעק, ורץ אחד בא כך  בתוך  עליה. חוב ללמד אחד  נמצא היה ולא יבוא. הנשמה זאת  על

מ "ם "ך הסמ היה וזה  בראתני, מה ועל עוד, לעשות לי מה  לעולם, יבוא זה  הסמ"ך .אם  היה זה כל שצעק  זה (הינו

בעצמו) ז מ "ם לו , והשיבו  ע"כ.. וכו'. לו. והלך עצה. לך  חשב ואתה בודאי, להעולם לירד צריכה הנשמה את 
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כמה  זה מענין [וחזינן  לזה, מניעה שום לו מזמינים

העולם  בני את לרחק  זה דבר על נפשו  מוסר הס"מ

אדם  שירד זה בעבור שמסכים האמת, מהצדיק

וגמ"ח  ועבודה בתורה שיצליח לעולם אחר גדול

שיהא  כדי  עבורו  כדאי  והכל רוחניות  ובמדרגות 

ממנו], העולם בני  שירחק מתנגד האמת לצדיק

שיזכה  מהש "י  לבקש תמיד  האדם צריך  וע"כ 

ושיזכה  באמת ובעבודה"י  הקדושה בדרך להכנס 

שתפקידם  מאלו  להיות [ולא הצדיקים, לכבד 

ח"ו]. מהצדיקים לרחק  הס "מ בשליחות

'÷éãöäî íå÷î ÷åçéø ïéà'

,ïëá [ãëåöîàå å÷æç , éòøå éçà  éáåäà

 éôì ãçàå ãçà ìë , íùä úàøéá

åøîùå ,éòéâé ÷éøì äéäé àìå  åúðéçáå  åçë

.íëúà éúãîì  øùàë ,' ä ãáò äùî úøåú

, íëî åùëò ÷åçø  éðàù  éô ìò óàù , åòãúå

 äæä ÷åçø ïéàå ,úåôåâä ÷åçø íà éë äæ ïéà

. åðçðà  íéáåø÷ éë , åðéúåùôðá íåìùå  ñç בעל

שאחד  קדשו  ממכתבי  בא' כותב זי"ע הסולם

הוא  הק' הבעש"ט רבינו  של הגדולים מהיסודות

וע"כ  ברוחניות , מקום ריחוק  שאין ולהאמין  לידע

אדם, הבן אל מהצדיק אמיתי  מקום ריחוק גם אין 

שיש  שאף  והיינו  זו, אמונה על לעבוד צריך  והאדם

כל  הצדיק , אל מקום בקירוב ולהתקרב לילך מצוה

הצדיק  אל שמגיעים שיש  יכלתו , לפי אחד

לבוא  ביכלתם שאין  ויש  תמידי, ובאופן בקביעות

וקרובות מזומנות  לעתים ומגיעים קבוע באופן  כ"כ 

ר "ה במס ' בריטב"א ע"ב)[ועיין טז  לפי(דף שתלוי

לקבל  יש  אליו רבו קרוב שאם והריחוק, הקירוב

ואם  בשבוע, פ "א קצת רחוק ואם יום, בכל פניו 

חייב  ולכה"פ בחודש, פ "א לכה"פ אזי  יותר רחוק

ברגל  רבו  פני לקבל במג"אåè האדם ומובא (סי',

סקי"ב) פני תקנד לקבל מצוה יוםשיש בכל (אף רבו

ברגל ) רק יש דחיוב נימא  ולהאמין אי לידע יש מ"מ ,[

בו ואין רוחני  ענין היא הצדיק  אל שההתקשרות 

יכול  מקום בריחוק  [שאף  מקום, ריחוק של חסרון 

ובקיום  הק ' בספריו בלימוד להצדיק להתקשר 

הק', ועצותיו  טמונים דבריו  ונשמתו שכלו (שפניו

קצב) סי' קמא בליקו"מ  כדאי' הק ' וברוב בספרו ,

בליקו "מ כדאי ' הצדיק וסי'אהבת  קלה  סי' (קמא,

[שלהחינוך קעו) החיים הצדיקים בענין אפי' וזהו  ,[

'ודבקת מצות קיום עיקר ראשונים ועוד  והרמב"ם

ובקירבת ובהתקשרות  בדבקות  מקיימים בו '

ג"כ  זאת  לקיים ואפשר החיים, והחכמים הצדיקים

הצדיקים  אצל וגם הנ"ל], דרכים ע"י  מקום בריחוק 

מדמה  היצה"ר  [שבגשמיות הדורות  יחידי הגדולים

במקום הן רחוקים מהאדם)שהם רחוק  והן (שציונם 

ועלייתם בזמן מהסתלקותם  רבות שנים עברו (שכבר

ריחוק למרומים) אין אצלם שגם היא שהאמת  ,[

שע"י כאן , רביז "ל שכותב כמו  שהאמת  כלל, מקום

משה  תורת וילמדו השם ביראת ויעמדו  שיתחזקו

עי"ז  נעשה יהיה רביז "ל, לימד  כאשר ה', עבד

אנחנו". קרובים "כי של הבחינה

'éçá –––– 'áìñæ'ì 'áìñøá'î ì"æéáø øáòù  äî

–––– ïéçåîä  úåéîéðôì áìä úåéîéðôî  äéìòä

ä"òøùî úâøãì ä" òà÷òé  úâøãî

, éáåäà [äë éøáã åéäéù ,àðå àð ,éòøå éçà

 íéáåø÷ ,éúððçúä  øùà äìà

 éðà åùëòù ,àðòãåäîå . äìéìå íîåé  íëéìà

, íùä äöøé íà ,áùà äôå ,áìñæá  øøåâúî
_________________________

פני טו. להקביל אדם חייב למימר ליה הוה א"כ תימא וכי שבת. ולא חודש לא שנאמר כו' יצחק א"ר שם, הריטב "א ז"ל
חייב  בעיר הוא אם כי לרבו  קירובו כפי תלמיד  בכל הוא הקבלה כי האחרון, קצה תפס יצחק דר' לומר יש בשבת , רבו 
את  מדוע  שנאמר וזה בחודש. או  בשבוע אחת  פעם קרוב  במקום לעיר חוץ הוא ואם הכי, בלאו סגי ולא יום בכל לראותו 
הוצרך ולא  ברגל , אחת  פעם לראותו לו יש רחוק במקום הוא ואם אותו, שראית שבת , ולא חודש לא היום אליו  הולכת

עכ"ל. יו "ט . גם  כולל קרא דנקט נמי ובשבת לראותו . יתעצל  שלא רחוק במקום שרבו למי אלא להזהיר יצחק ר'



מוהר"ן סג חיי

.íéùãç  äùìù êøòì הנ"ל ע"פ בזה לרמז יש

פנימיות בחי ' לב-בשר , אותיות  הוא ש'ברסלב'

ל  רביז"ל עבר  ומברסלב רמז ñæהלב, וי "ל לב,

ז "ס  הכולל )שאותיות  הוי "ה (עם  'אהי "ה בגימ' הם

ורביז"ל  התפילין , של הק' השמות שהם אהי "ה'

לסוד  קשורה לאר"י שביאתו עצמו על אמר

היא  העיקרית רביז"ל שהשגת  וכידוע התפילין,

לסוד  קשורה לאר "י  שביאתו  וכיון לאר "י , מביאתו 

קשור  רביז "ל והשגת  ענין  שכל בע"כ  התפילין

המוחין  ענין הם התפילין שכידוע התפילין , לענין 

זכה  לאר "י  מברסלב רביז"ל שבעליית והיינו  הק',

לב  מדרגת  ועלה הק', דהמוחין  האמיתית להשגה

המוחין . פנימיות לדרגת  הלב, פנימיות – בשר 

שמובן  זי"ע התניא בעל רבינו בשם [וכמש"כ 

בינה  פנימיות  דרגת הוא הלב שפנימיות מדבריו

בבחי ' הוא המוחין ופנימיות דאריך, לכתר שעולה

ואכמ"ל]. דעתיק לכתר  שעולה החכמה פנימיות 

לזסלב  מברסלב שעבר  במה ג"כ  נרמזת  זו  ועליה

מהו"ק העליה על מרמזת ג"כ  שהיא (לב וכנ"ל,

הו"ק) שבו הג"רבשר - אל הג "ר ), שבהם הק' ,(מוחין 

מלבר' 'יעקב מדרגת העליה בחי' בפנימיות [שזהו 

הלב) פנימיות  מלגאו'(דרגת 'משה לדרגת (דרגת ,

המח) שאי "ה פנימיות  כתב שע"כ י"ל וע"כ  הנ"ל],

ענין  על לרמז  חדשים, ג' לערך בברסלב ישב

בזסלב. הג"ר  השגת

äçîùä ìãåâî  òîãá –––– 'äðéáå  äîëç' øåáéç

àìä [ åë òîãá áúåëä , íëáåäà  éøáã  äë

.éááìá øùà  äçîùä ìãåâî וי "ל

בספרו הרבה זי"ע הראב"נ הרה"ק עפמש"כ  רמז 

והיחוד  החיבור בסוד  הוא רביז "ל שענין אור , כוכבי

ביה  דכתיב הצדיק  יוסף  [בחי ' והבינה', ד'החכמה

ïåáðå'אין íëçבדברי גם נרמז  זה וענין כמוך'],

בבחי ' הם שהדמעות  שאי' בדמע', ש'כותב רביז"ל

ומותרי שיורי [בבחי' דאבא הוד המוחין (רגלי)נצח

מגודל  ונובעות מאוחדות  והדמעות  דהחכמה], הק'

דחכמה  חיבור  ליבא-בינה, – בלבו אשר  השמחה

י-ם, [חיבור  דקדושה די "ם החיבור ובבחי ' ובינה,

דחכמה חיבור ארבעים ובינה(י)היינו בן (ם-

],לבינה)

ì"ðä ãåçé 'éçá ––––  äçîùá  íéøåñéä  úìá÷

(äîëçå  äðéá ––––  íéøåôå  ô" ëäåéã ãåçé)

ä"á÷äù [æë ìåò úàùì ìæøá çë  éì ïúð

åìàë  íéìåèìèäå  íéøåñéä,

הה' כל ע"ע ולוקח יוהכ"פ , בחי ' הוא שהצדיק 

וכמו בנ"י, עוונות על לכפר יוהכ"פ  של עינויים

עקיבא רבי  הק ' התנא של העבודה ימיו בחי' (שכל 

ביסורים) מסי"נ  ע"ע לקבל קיבל השתוקק  ורביז"ל ,

שהעלה  בחי' שהוא שמחה', ב'גודל היסורים כל

יוהכ "פ  ובבחי' דפורים, לעונג דיוהכ"פ  מעינוי 

בתקו"ז שאי' ע"ב)דלעת"ל נז  דף  כא, שיהא (תיקון

פורים  כמו עונג בבחי' יוהכ "פ הוא æè אף שפורים ,

הסימן  על מספה"ק [כידוע רשב"י  ועבודת  דרגת 

שיש  בעומר, פורים-ל"ג – דפל"ג בשו "ע המובא

פורים, של סוד ' יצא יין ד'נכנס גילוי בין פנימי קשר

זה  וענין  בעומר], בל"ג רשב"י  של הסודות  לגילוי 

ושם  בשמו  שחותם רביז"ל של בחתימה ג"כ מרומז

ש'רבי יצ"ו',] שמחה הרב מורנו  בן 'נחמן  אביו

'רבי של מדויקת  בגימ' כידוע הוא שמחה' בן נחמן

דחכמה  חיבור  על מרמז  ג"כ [שזה יוחאי', בן  שמעון

ע'יר  הוא – ש 'שמעון' במקו "א כמש "כ  הנ"ל, ובינה

אש  של 'מלאך ' שפירש "י  – נ'חית ש'מיא מ'ן ו 'קדיש

דאביו דאבא, ממוחין  ואורו  כוחו המקבל בינה, –

אצל  וכן החכמה, אור  בבחי ' שהיה יוחאי רבי

כנ"ל ובינה דחכמה איחוד יש  ג "כ רביז"ל (שהוא 

_________________________

דאיהי טז. ומה לענג, מענוי ליה ולשנויי ביה, לאתענגא דעתידין הכפורים, יום שם על  אתקריאת פורים שם, התיקו "ז ז"ל
מזומנין  טבין וכמה וחדוה וענוגא נדיב, בת בנעלים פעמיך  יפו מה בה אתמר זמנא בההוא הסנדל , נעילת ביה אסור שכינתא

ע"כ. בעגלא. דפורקנא בזמנא יהא ודא לגבה,



לנפשך  חכמה דעה סד

בינה) – דיוהכ "פ (אור דיוהכ"פ  היחוד פורים בחי' עם

חכמה) – אבא  יסוד  – הצדיק  דמרדכי ].(אור 

 ãáì ' úé  åãéá  íãàä úàåôø

,àðòãåäî [çëå÷á éðà íùä êåøáù

 ÷ñò àìá úåàéøáä

.úåéîùâ úåàåôøברכת קיום בבחי ' שזהו 

כי מקרבך מחלה והסירותי וכו' ה"א את  'ועבדתם

שבריאותו לזכות  צריך שהאדם רופאך ', ה' אני 

להיות שיצטרך  ללא לבד, ית' בידו  תהיה ורפאותו

שהזכיר  כפי ב"ו, הגשמיים הרופאים בידי  תלוי 

[שאף  ומרפואתם, מהם להתרחק  הרבה רביז"ל

לשון  ידוע מ"מ לרפאות, לרופא רשות  שניתנה

יא)הרמב"ן כו, ויקרא  עה"ת, חלק (בפי' 'ומה

בספר  בזה והארכנו  ה'', רצון עושי בבית לרופאים

פ "ט]. ברכות  עמ"ס  יעקב שארית 

î"ñä éðéùî  åéãéñç  ÷éãöä àéöåî  äá êøãä

íâ [ èë úøâà øçà ãåò  ùôçì ïéëéøö

 íù áúëù ,áìñæî ììëäì áúëù

 íëúà  éúàöî êéà ãçàå ãçà ìë  øåëæéù , åðì

 íò  åðîò  äùò úåáåè äîëå ,áìñøáì  éàåáá

î"ñä éðù ïéáî åðúåà àéöåäå ãçàå ãçà ìë

.'åëå עשה שהצדיק  מה לזכור  צריך  אחד שכל

האדם  שהלא הקב"ה, עושה הכל שבודאי  ואף  עמו ,

זולת בעולם אחרת מציאות שאין  לידע צריך

לכל  ויעשה ועושה עשה לבדו שהוא הקב"ה

את להוציא עצמי כח הצדיק  ביד ואין  המעשים,

מתפלל  שהצדיק  שהיות אלא הס"מ, משיני חסידיו 

והש "י הס "מ, משיני  שינצלו  חסידיו על להש"י

ומעשיו זכויותיו בגודל הצדיק  תפילת  מקבל

עבודות עושה הצדיק  וכן להשיב הטובים, גדולים

בנ"י שחוזרים וע"י בנ"י, את בתשובה ולהחזיר 

נחשב  זה הרי  הס "מ, משיני יוצאים בתשובה

האדם  צריך וע"כ הס "מ, משיני הוציאם שהצדיק 

בריאות בעד  ולהתפלל להצדיק  טובה מכיר  להיות 

בסמוך , כמש "כ שלו  בעבודה"י  הצדיק והצלחת

 ãò ã÷åú éìù  ùàä' ù  ì"æéáø çéèáä ñ"ëåñ

'çöðàå éúçöð øåîâàå éúøîâ' å 'çéùîä  úàéá

 ø"éëà

 áúëå [ì áåùàùë , íùä  äöøé íàå ,íù

 ãåò  åìëåúù ' äì äå÷à ,éðúéàì

,åøåáò ììôúäì  íù íééñ óåñáå . éúàî ìá÷ì

ø÷áìå 'ä  íòðá úåæçì  äëæéù  åúù÷á ø÷òå

 íãå÷ áúëð úøâàä åúåàå .'åëå  åìëéäá

ùåçî åì äéä æà éë ,ìéòì  ÷úòîä úøâàä

,ì"ðä úøâàä áúëå ,áìñæá ìåãâ úàìåçå

 ììôúðù ãàî ù÷éáå ,ïééãò ÷úòä àìù

 úéðù áúë æàå , åðúéàì áù êë  øçàå .åøåáò

åúéáì åàåááå .ìéòì  ÷úòîä ì"ðä úøâàä

åðúéàì áùù åðúìôúá åðìòô  åðàù ,øîà

 äøèôð êë øçà êà .ì"ðä úàìåçäî áàìñæá

 êë øçàå ,áàìñæá õé÷ä åúåàá åúùà

 ìù úàìåçä åì àá êë  øçàå ,ãàøáî êãúùð

 ììôúäì ãàî åðúåà  øéäæä æàå ,äù÷ä èñåää

åøáâ  íéáøä  åðéúåðååòá ìáà ,åøåáò äáøä

 úòî  íéðù  ùìù øçà ÷ìúñðå ' åëå íéìàøà

åìà íâù , øîàå ,èñåää úàìåç åì òéâäù

ùé  äæ ìëáå .'åëå ñðá  éç äéä  íéðù  ùìùä

 éìá  åðúàî  íìòðä ãáìî øôñì úåéùòî  äîë

.øåòù כבר מ"מ רביז"ל, נסתלק  שבעוו "ה ואף 

המשיח, ביאת עד תוקד שלו  שהאש  הבטיח

במרומים  שיפעל ואנצח, ונצחתי ואגמור וגמרתי

ישראל  נשמות  כל את  סוכ "ס להחזיר כרצונו

ית ' כבודו שיתגלה להתפלל צריכים ואנו בתשובה,

שלימה  בתשובה בנ"י כל ושישובו העולמות , בכל

שמתפללים  העליונים הצדיקים בזכות באהבה

בעין  ל'עין  נזכה ועי "ז  זה, ענין  על מלמעלה עלינו

בב"א. גוא"צ בביאת  ציון ' ה' בשוב יראו


