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ו'-ז') כ"ה, (ויקרא

äìéëàä éãé  ìò àåä ïåöøä úøàä ø÷éò

 ïåöøá êøáúé åéìà ãàî óåñëéå ÷÷åúùéù

äòéãé  íåù éìá âìôåî

 àúéà פועלים במוהרנ"ת שכירות  הל' חו"מ (לקו"ה

ה') אות ב' בחינתהלכה הם ויובל דשמיטה

והוא  לאכלה', לכם הארץ שבת  'והיתה כמ"ש  שבת

שום  אין  כי הפקר , הכל וע"כ  הרצון , הארץ בחינת

צריך  ולכן העולם. בכל פשוט רצון רק  כלל צמצום

הארץ  עיקר  כי לבהמות, אפילו לאכול להניח

הרצון  לו  שיאיר דהיינו האכילה, ע"י הוא הרצון

ברצון  ית' אליו מאד  ויכסוף וישתוקק האכילה בעת 

הוא  מה כלל ידע שלא ידיעה, שום בלי מופלג

בלקו "מ וכמ"ש  ז')רוצה, סימן האכילה (תנינא וע"י  .

שאין  ואע"פ  בבהמה, ואפילו  הרצון הארץ מתגלה

מאחר  אעפ "כ ממש , הרצון  הארת  בבהמה שייך 

אפילו ע"כ  אכילה, בשעת הרצון הארת  שמתגלה

הארת של בחינה איזה להשתלשל יכול בבהמה

שום  לעבוד אסור ויובל בשמטה וע"כ  וכו', הרצון

כי לגמרי  העבדות  מתבטל אז כי בשדה, עבודה

הרצון . הארת  בחינת שהוא שבת בחינת  הם

 úåîùð  úåîìåò ãâðë àúåòøå àìåìéî àãáåò

 úåàéöîá  ìåèéá ùéä ìåèéá ãâðëå úå÷ìà

íöòá  ìåèéáå

äðäå על החיים באוצר  מקמארנא הגה"ק  כ '

העומר ברוב מצות  מחדש עתה (ונדפס

והדר) עובדא פאר דברים ג' על מיוסד  ה' דעבודת

מוחין , יניקה עיבור כנגד  והם ורעותא, מילולא

הבעש "ט, שאמר  אלקות  נשמות עולמות וכנגד

היש , ביטול של מדרגות  ג' הם הבעה"ת ובלשון 

עבוד  ג' והם בעצם, וביטול במציאות , של ביטול ות

מעשים  שהוא עובדא כי  ורעותא, מילולא עובדא

ומילולא  היש , ביטול וכנגד  עולמות כנגד הוא

כנגד  ורעותא במציאות , ביטול כנגד  דיבור שהוא

כל  גדול באורך באוצה"ח ועי "ש  בעצם, ביטול

היטב. באר הענין 

 úçðî åîë àåäù íéøåòùä ïî àá øîåòä ïáø÷

ìàøùé úîùð  úøäè úà  ÷ãåáä äèåñ

äðäåבזוה"ק ע"ב)איתא צ"ז דקרבן (אמור

דרך  על הוא שעורים ממנחת הבא העומר 

בהמה, מאכל שהוא משעורים הבאה סוטה מנחת 

חיל  אשת  בסוד  שהם ישראל כלל נבדקים בזה כי

בחג  ואח"כ העומר , בימי  טהרתה שנבדקת

חטים  מנחת שהוא הלחם שתי  מקריבים השבועות

עם  ישראל כנסת של היחוד  שלמות  על המורה

בי "ג  מנופה העומר קרבן  להיות  צריך  ולכן  קוב"ה.

וכו'. נפה

ïéðòäå בדיקה הוא העומר  ספירת  דבימי הוא,

כי הסוטה, בדיקת ע"ד יהודי כל של

ועתה  תלת, גו תלת  עיבור בבחי' היו במצרים

ישראל  כלל שרוצים היניקה, זמן  הוא העומר  בימי



לנפשך  חכמה דעה ד

אם  האדם את  בודקים ואז ה' לעבודת  להיכנס

מילולא  עובדא שהם העבודה דרכי מחפש  באמת 

ביטול  באמת מחפש  אם אותו ובודקים ורעותא,

ואם  במציאות , ביטול באמת מחפש  ואם היש ,

ליחודים  ולהגיע בעצם ביטול באמת מחפש 

קדושים.

 äðäã ואז העיבור , בחי' תיקון  הוא פסח בליל

קרבן  של המעשים שהם בעובדא עוסקים

מילולא  בחי' בזה נכלל כן וכמו מצה, ואכילת פסח

דברים  עליו שעונים עוני  לחם בסוד  הדיבור שהוא

באים  הגדולים המוחין כל פסח בליל ואמנם הרבה.

שהוא  הספירה בימי  כך  ואחר דלעילא, מסטרא

מסטרא  ה' את לעבוד צריך היניקה, בחי' תיקון

סוד  שהוא ישראל נשמת  את בודקים ואז דלתתא,

צריך  ולכן הנ"ל, בזוה"ק הנז ' חיל האשת  בחי '

עובדא  של המדרגות  כל על שאת ביתר  לעבוד 

של  לעבודה להכנס  וצריך ורעותא, מילולא

ימי מ"ט בכל היחוד ולעבודת  קדושים, דיבורים

הספירה.

' éòå דסוד הנ"ל, אמור הזוה"ק  על צבי בעטרת 

תלת היו דבמצרים משום הוא שעורים קמח

אלקים, שמות בחי ' דקטנות מוחין  והם תלת  גו 

בגי ' שעולה אלהי "ם פעמים ט' הם תלת גו  ותלת 

ולכן  בשרשם, דינם למתק  כדי שעורי "ם, קמ"ח

אלקים  ג' בגי' שעולה ברחי"ם אותם לטחון  צריך

כידוע לגרו"ן אלהי"ם)היורדים שמות  ג' גי' ,(גרו"ן

את מנפים ולכן  בשרשם, הדינים להמתיק ועי"כ

ואז  נפה בי"ג שעורים סל"תהקמח קמ"ח נעשה

נפ"ה  י "ג וסוד יעק "ב. יצח"ק אברה"ם בגי ' דעולה

וכו'. קמ"ח במפר  עולה

 éë שהוא דקטנות במוחין הוא העבודה תחילת 

בכמה  הוא ה' עבודת  וכל דמיון, בבחי '

בבחי ' שהוא העבודה עניני לדמות שיכולים

מתחילים  כאשר  אך  דקטנות , אלקים שמות 

דמיון  ובבחינת גלות  בבחי ' שהוא אפילו  בעבודה

לדרך  מעט מעט להכנס  יכולים עי "כ  הנה בלבד,

העבודה  כלל וזהו לגדלות , בסוף ולהגיע האמת 

לנפות צריך ולכן  למדרגה, ממדרגה הספירה בימי

בגי ' שעולה נפה בי "ג העומר  של שעורים הקמח

המציאות. בכל הבורא יחוד  להרגיש שהוא אח"ד,

 ñ" äù äîåúñ 'íì ñðëäì äøéôñä éîéá  äãåáòä

ä"á ä"éåä  íù  çåøå çåø ìëá  úåàøìå  äå÷îä

 äðäå זוהר בתיקוני ל"ח איתא דף י"ט (תיקון

ע"א) ל "ט ם'àסע"ב הוא המקוה דסוד 

ד' הם והרי  צד, בכל נקודות  ט' בה שיש  סתומה

יש  סתומה הם' ובתוך  נקודות, ט' אחד  ובכל רוחות

מהט' אחד  כל המשלמת  שהיא אמצעית  נקודה

נקודות ארבעים הם והרי  נקודות, לעשר  נקודות 

זה  ובמקוה מקוה, המי של סאה ארבעים סוד שהוא

_________________________

אתפתח א. וכד סתים, דקמ "ץ ומדה דאנפין, ופן דפן ומדה בעגולא, ועינא עינא דכל ומדה דשפה, מדה איהי י' שם: תיקו"ז וז"ל

קומה, אתקרי עלאה אימא לגבי לעילא סליק  וכד שנין. מאה ה' אזיל ק"ו האי דבהון דה', ברזא אצבעין בחמש  אתפתח  קמ "ץ

העומר, ספירת איהי תתאה ושכינתא דרישא, גלגלתא דאיהי לגלגלת , עומר דאיהי עלאה, שכינתא דא בעמר וימדו דמלה ורזא

(נ "א  מ"ט  הא שבתות  ושבע  שבוע , דכל דשיתא יומין ותרין ארבעין בהון דאית שבתות, שבע  דאינון יומין שבע  מני דבה

אתדכיאת  דבהון ועד, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אחד, ה' אלקינ"ו ה' ישראל שמע טהור, אנפין מ "ט דאינון דמטטרון)

ואינון  קומה, דמקוה אתוון אינון דהכי קומה, שיעור ואיהו ה', ישראל מקוה דאיהו דילה, במקוה בעלה, לגבי תתאה שכינתא

אתדכיאת  דביה דמקוה, שעורא איהו סאין, לארבעים אשתלימו דאמצעיתא בנקודה סטר, לכל נקודין תשע  ם' דא ברזא סתימא ם'

אתחברת  ובהון דאורייתא, דכיו פנים מ"ט  בהון לאשלמא דדכיו יומין שבעה למנאה צריך  דאתדכיאת וקדם לבעלה. אתתא

פקודין  רמ"ח דאיהו רח"ם דתרוייהו וחיבורא דאדם, פרצופין דו דאינון דשבועות , ביומא פה דבעל ואורייתא דבכתב אורייתא

המלאה  בבטן כעצמים דעשה פקודין כל מתקרבין דשבועות  חיבורא בהאי רחם, כל פטר בכור כל לי קדש  דמלה ורזא דעשה,

עכ"ל. וכו',
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כנגד  שהם הספירה ימי  במ"ט המלכות נטהרת

ועי ' ובשכמל"ו. וגו' ישראל דשמע אותיות מ"ט

הקודש בנדמ"ח)במחברת  ע"ב ל' עפי"ז (דף שביאר 

מ' סוד  הם נקודות דהארבעים בכ "מ, המקוה כוונת

יודי"ן  ט' ה"ס  המקוה של והמים המקוה, של סאה

והם  מי "ם, שעולים עסמ"ב הוי"ה מלואי בד ' שיש

עי "ש . וכו', המקוה רוחות שבד' הנ"ל היודי "ן  בסוד

ïéðòäå עיקר שזה האדם של הטהרה דעיקר  הוא,

לזכות כדי הוא הספירה, ימי  של העבודה

בחג  החמישים שער  של במקוה אח"כ  להכנס 

סתומה  לם' להיכנס הוא בזה והעבודה השבועות,

רוח  בכל ולראות  רוחות, הד' בכל נקודות ט' שהם

כנגד  עסמ"ב הוי"ה מלואי ד' שהם הקדושים שמות 

צריך  שפונים צד  בכל כי ם'. האות  של רוחות  הד'

כל  מבורא דעת להסיח ולא הוי"ה, שם לראות 

ומצב. מצב בכל העולמים

 éàåìî 'ã ãâðë  äîåúñ ' í ìù  úåçåø 'ã ãåñ

 ãö  ìëáå  äãåáòä éëøã  ììë  íäù á" îñò ä"éåä

 àúåòøå àìåìéî àãáåò ãâðë úåãå÷ð 'è

 äðäã עול קבלת  והוא מלכות כנגד  הוא ב"ן  שם

שהוא  ו"ק כנגד מ"ה ושם שמים, מלכות

בינה  כנגד ס"ג ושם ודבקות, ויראה דאהבה המדות 

ע"ב  ושם היש , וביטול ה' ביחוד  התבוננות שהוא

ראיה  בכח במציאות ביטול שהוא חכמה כנגד 

ב"ה  הוי "ה שם לראות  צריך מצב ובכל אלקית ,

הכניסה  ענין וזה בחי ', אותה של ה' לעבודת ולהכנס

סתומה. ם' שהוא המקוה סוד  שהוא סתומה לם'

 äðäåנקודות ט' לה יש זו  סתומה שם' מבואר 

שהם  חב"ד חג"ת  נה"י  כנגד והם צד בכל

עובדא של מדרגות  הג' מילולא (נה"י)עצמם

ובכל (חב"ד )ורעותא(חג "ת ) ורוח רוח בכל כי ,

הג' בכל ה' את  לעבוד  צריך ומדרגה מדרגה

עיקר  והוא ורעותא. מילולא עובדא של מדרגות

שמות לד' להכנס  שהוא הספירה בימי העבודה

לדרגא, מדרגא בזה להכנס וצריך  צד, בכל הוי"ה

אבי"ע, עולמות  ד ' כנגד הם הוי"ה מלואי ד ' כי

כנגד  שהם כנ"ל, ה' בעבודת  המדרגות  כלל שהם

כן  וכמו ספירות , עשר  כנגד  המכוונות  עבודות  ד'

אבי"ע, עולמות  ד ' כנגד העולמות  בכללות הוא

ויראה, ואהבה עול, קבלת  של עבודות הד' שהם

במציאות. וביטול והתבוננות,

 øòù ãâðë 'í  úåàáù  úéîéðôä  äãå÷ðä

ìéìã  äå÷îä  ìù äøäèä àåäù íéùîçä

 úåòåáù

 íðîàå לנקודה להכנס  צריך זה כל אחר 

בחי ' שהוא מ' אות  של האמצעית 

אות וכשתצרף היחוד , נקודת בחי' הקדשים קודש 

הוא  הפנימית , הנקודה שהיא י' אות  עם עצמו  ם'

כל  עם מצטרפת  האמצעית  זו נקודה כי  י "ם, בחי '

סאה  מ' נעשה ועי "כ  רוחות  הד ' שבכל נקודות  הט'

הספירה  ימי המ"ט כל והנה כנ"ל. המקוה של

נקודות ט' שהם מ' האות  של רוחות  מהד ' נמשכים

הנקודה  הוא דשבועות החמשים שער אך רוח, בכל

כי המקוה, של הטהרה העושה היא ורק הפנימית,

הטהרה  כח והוא סאה, למ' המקוה את  עושה היא

הם' שבתוך  הפנימית  בנקודה דייקא התלוי 

הפנימית הנקודה ענין  מה להבין  וצריך סתומה.

העבודה  דרכי  כל כוללים רוחות  שהד ' אחר  הזאת

וביטו והתבוננות  ויראה ואהבה עול קבלת ל,של

נקודה  של התוספת  ומה ה', עבודת  כל כלל והוא

הטהרה. תלוי  ובה הכל תלוי  שבה האמצעית

 àîéàå àáà ãâðë íä àúåòøå àìåìéî àãáåò

 àéäù  úéòöîà  äãå÷ðä àåä úéìëúä êà à"æå

 ïåéìëá ìåèéáä ñ" äù úåëìîå øúë ãâðë

 à" ìãøì  äìåòù

 äðäåנשמות עולמות  של מדרגות  הג' ענין 

מבאר  ורעותא מילולא עובדא וכן אלקות ,

אבא  של מדרגות  ג' כנגד  שהם הנ"ל החיים באוצר 

מדרגות ב' עוד  נשאר  ואמנם וז "א, ואימא



לנפשך  חכמה דעה ו 

שב' שם ומבואר ומלכות, א"א שהם באצילות 

הנקודה  סוד  הם ומלכות  כתר  של אלו מדרגות

מדרגות. הג' כל  תלוי שבהם האמצעית 

ïéðòäå ביטול הוא העבודה שעיקר דאפילו הוא,

בעצם, וביטול במציאות  וביטול היש

רק  לא להגיע הוא ה' עבודת כל תכלית  מ"מ

כלי יהיה בעצם שהביטול אלא בעצם, לביטול

מדרגת הוא בעצם ביטול כי  בכליון, הביטול לבחי '

ושם  עתיק. מדרגת הוא בכליון  והביטול א"א,

כתר  בסוד ברדל"א הגנוזה המלכות  את יש בעתיק

שהם  ומלכות  דכתר  מדרגות  הב' סוד  וזה מלכות ,

היא  אשר  סתומה הם' שבתוך הפנימית  הנקודה

הכל. תכלית 

 úòùá øøåòúîù ïéôåñéëäå ïåöøä úøàä

 àåäù ïåéìë  ìù  äðåéìòä äâøãîä ñ" ä  äìéëàä

 à" ìãøáù éîöòä âåðòú

äæå הנ"ל בלקו "מ שכתב הרצון  הארת סוד 

כי האכילה, בשעת  אליה להגיע שיכולים

תענוג  הוא ששם כליון  של העליונה המדרגה הוא

שמגיעים  ידי  על והוא הרדל"א, מדרגת של העצמי 

כלום, יודע שאינו  גדולים כך כל כיסופין  של למקום

גלגלתא  בסוד והאמונה הרצון התכללות הוא ושם

שהט' הוא הטהרה עיקר  כי  מהרדל"א, המקבלת

יקבלו עסמ"ב מילואי ד ' סוד  שהם צד  שבכל נקודות 

סוד  וזה האמצעית , מהנקודה הטהרה כולם

שביאר  לכם נמי דבעינן  מודים הכל בעצרת

היא  שהכונה זקינו  בשם ז "ל מקרעטשניף  האדמו"ר

'דבעינן' וזהו  בשבועות, הגאולה קץ על לבקש 

ק "ץ. בגי ' עולה לכם' 'נמי  תפלה מלשון

 àåäå  úåëìîä íå÷îì äãéøé àåä  äìéëàä  úòù

ä øúë ãåñá ïåéìò øúë ãò íùî úåìòì  çë

ò" ëî êúåëìî ñ" äù  úåëìî

äðäã ומגיע ה' לעבודת  נכנס  האדם כאשר

בהם  שיש  מצוות ושאר אכילה שעת

כמו מצוות  בהם שמקיימים אף  גשמי , תענוג

תענוג  בהם שיש כיון אך וכדומה, שבת  אכילת 

הוא  לכאורה הדעת, עץ מחטא הנמשך  גשמי

בעובדא  שעוסק ואפילו  מהקב"ה, האדם מפריד 

מגיע  כאשר  יעשה מה יודע אינו  ורעותא, ומילולא

דכאשר  הוא הסוד  עומק  ואמנם בגשמיות, לעסוק

מתקדש  ואם המלכות למקום יורד באכילה עוסק

זו, במצוה בוראו  רצון לעשות  שמים לשם ומכוון

לשורש  להגיע האכילה של התענוג ידי  על ומחפש

בחי ' ידי על דייקא יכול דאלקות, הרוחני התענוג

הגנוזה  במלכות שרשה עד לעלות  המלכות 

ולהגיע  עולמים, כל מלכות  מלכותך  בסוד  ברדל"א,

של  האלקי  תענוג ולשורש כליון בבחי' לביטול

האמונה.

 øúåé  äéìò êøåöì àéä ã" äò àèç ìù  äãéøéä

 ãò äìòîù  úéîéðôä äãå÷ðä çëá äìåãâ

 úåãå÷ð 'èä ìë úà øäèì çëä àåäù à"ìãøä

äðäå ברכאן וק ' רקיע מים אור הוא היחוד סדר 

פ"ה) ט"ל שער ע"ח שכל (עי' לדעת וצריך  ,

אינו הדעת  עץ חטא מחמת שנעשה הירידה

שהקב"ה  כמה שעד  לדעת צריך  אלא ח"ו, לרעתנו 

אותה, ולהעלות המלכות  למקום ירד שהאדם מצוה

יש  אז דייקא, המלכות  למקום יורד  כאשר הנה

עי"כ  שמתקשר  בראשה, מלכות  כתר  של הסוד

מצוות על שומר ואם הקדשים, קודש  לנקודת

אדרבה  אז  שצריך, ממה יותר יורד  ואינו  התורה

שרשה  עד  גבוה יותר  לעלות  יכול המלכות ידי על

שברדל"א. העליון

äæå,'וגו לאכלה' לכם הארץ שבת  'והיתה סוד

הפנימית לנקודה להגיע הוא העיקר  כי

ענין  וכל רדל"א, בחי' דרעוין רעוא בחי ' קה"ק 

על  הנה עלמא, בהאי  ה' בעבודת  לאדם שמפריע

נקודות הט' ומעלה דבר  בכל ה' רצון שעושה ידי 

לבסוף  הנה הנ"ל, העבודות כל שהם עסמ"ב של

חטא  לתקן יכולים ובאמת הפנימית , לנקודה יזכה



תשע"ה  בהר פר' ז של"ס

צדיק  בחי ' עד למעלה יותר  עוד ולעלות אדה"ר 

הנקודה  ידי  על הוא העיקר  אך  דמעיקרא,

כתנות מהפכים וכאשר הקדשים, דקודש  הפנימית

דאיתא  הסוד  הוא אור, לכתנות בחזרה עור 

גבוה באר "י יותר  שהחיצוניות בחינה שיש

להגיע  שהוא התכלית עיקר  וזה מהפנימיות ,

להיחוד . לכליון

ìù  äøäèì ïéëäì  äøéôñä éîé úãåáò úéìëú

íéùîçä øòù ñ" äù úåòåáù ìéìã äå÷îä

 èåùôä úåãçà ìù úòãä ãåñá

äðäå ומכינים שבועות  של הק' היו "ט מגיע כאשר

והמקוה  הגדול להיחוד  הספירה בימי  עתה

בחינת החמשים שער  שהוא שבועות ליל של

אחדות של הגדול הדעת  הוא האמיתית הדעת

מתאחדים  המשתנות שפעולות  באופן הפשוט

ה'לל  מ'חלוקת ר"ת מש "ה בסוד  הפשוט באחדות 

ואף  בלקו "מ, כמ"ש  הפשוט באחדות שנכלל ש'מאי

מילולא  עובדא הוא אלו  בימים העבודה דעיקר 

לקב"ה  ודיבורים טובים מעשים שהם ורעותא

העבודה  דרכי  בכל ולעלות עת, בכל יחודים וליחד

הט' בחי' שהם ולאצילות  ולבריאה ליצירה מעשיה

אך  כנ"ל, סתומה הם' של צדדים הד ' שבכל נקודות 

שהוא  החמשים, בשער  תלוי  שהעיקר לדעת צריך

שהוא  המ', של הפנימית  נקודה שהוא קה"ק , נקודת

יודע  ואינו כלום צריך שאינו להיחוד, הגמור הכליון 

בבחי ' ית ' בבורא להכלל רק  ורוצה כלום

הרצון  ובכח דמלכא, בגופא לאשתאבא

מצוות וז ' מצוות התרי "ג שורש  ששם שבגלגלתא

לעלות צריך  משם כולה, התורה כל שכולל דרבנן

דמלכא. בגופא לאשתאבא בכליון

éë נמשך הרי העוה"ז  של המציאות  כל באמת 

עולמים, כל מלכות ומלכותך  מהמלכות ,

השיעור  כפי  הזה עולם לעניני נכנסים וכאשר 

גשמיות, בהם שיש בהמצוות מהקב"ה שמצווים

לעלות למטה המלכות  מבחינת  יכולים עי"כ הנה

מלכות כתר בסוד המלכות בשורש  למעלה עד

של  גמור  כליון להם יש  הצדיקים כי בראשה,

כולה, התורה מכל היוצא שהוא עת, בכל האמונה

של  הכח ממנו שמקבלים הפשוט לרצון  ועולים

והכל  הכל, לתקן יכולים ידו  ועל הפשוט, אחדות 

של  המקוה שהוא לה', יודע הוא אחד ביום נכלל

באחדות נכלל שהכל דשבועות החמשים שער 

כאש  לבעור אלו  בימים צריך ולכן ית"ש. הפשוט

מכל  ולצאת הק ' לתורה זו בשנה לזכות  ולהשתוקק 

ית ' לבורא רוח נחת  רק  ולעשות עוה"ז  תאוות

שהוא  ישראל אלקי בה' כאחד יתאחדו  ושכולם

עמו. ה' חלק כי  של הקדושה

 äðäå וצריך המדרגות  מכל כלולה התפלה

המצוות לעשיית  לזכות  להתפלל

זה  וכל באלקות, ולהכלל לצדיקים ולהתקשר

הגמור  ליחוד  להגיע הוא והעיקר  בתפלה, נכלל

בן  בניהו  של היחוד  סוד שהוא מקבציאל, בבחי '

כל  וקיבוץ התכללות ענין שהוא יהוידע,

דליל  היחוד  והוא כאחד , המתאחדים המדרגות

שער  בבחי ' המדרגות כל שמתיחדים שבועות

החמשים.

 øúëã ñ"è 'éçá ï÷úð  äøéôñä éîéî òåáù  ìëá

ìéìã  äå÷îá êùîðä ïåéìòä øúëì äðëä àåäù

 úåòåáù

' äå שנשאר הספורים בימים שנזכה יעזור

לשבועות, כראוי להתכונן  שנזכה לשבועות 

ואיתא  הכנה, ללא לשבועות  להכנס  אפשר אי כי

כבר  מתחיל הספירה מימי שבוע שבכל ברש "ש

והוא  שבועות , שליל המקוה של מהמדרגה קצת

של  דכתר  הט"ס  שנמשך שבוע דכל שביעי בליל

שבועי, לממני  המצוה בסוד שבועות דליל המקוה

הספירה  מימי ולילה לילה בכל הוא התו"ח (ולדעת 

ט"ס  בחי' והוא שבועי, לממני מצוה גם בו שיש

ובמקוה  דכתר, דכתר ט"ס הוא שביעי ובליל  דכתר,

דכתר) דכתר כתר שבועות רשב"ידליל והנה .



לנפשך  חכמה דעה ח

קטירא  בחד  ימי 'כל זוטא אדרא בריש אמר

חייו ימי  בכל רגע אף  דעתו  הסיח לא כי  אתקטרנא'

כמו הגילויים לכל זכה זה בזכות  ורק מדבקות,

מה  כל לתקן וצריך זוטא. באדרא שם שאמר 

עץ  חטא מחמת מהבורא בהתרחקות  שפגמו 

הגדול  ליובל שנגיע עד  הזמנים כל ולתקן הדעת,

ועין  מלכותך , תראינה ועיננו  הגדול, חירות שהוא

ברחמים  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו בעין 

אמן . בימינו  במהרה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã'נשמת של הבדיקה הנה לנפשך' חכמה

עיקר  האם היא אלו בימים ישראל

לו שיש או ית ', לבורא רק  הוא האדם של התשוקה

שהוא  לנפשך ' חכמה 'דעה זרות , אחרות  תשוקות

שהוא  אחד בתיבת בקר "ש הנמשך  חכמה בחי '

בכוונת כמבואר  להמלכות , הנמשך  החיה בחינת

בסוד  למלכות  נר"ן  ממשיכים שמע שבתיבת  קר "ש

חכמה  בחי' ממשיכים אחד בתיבת ואח"כ  הכלי,

הוסיף  הרש"ש  ואמנם להמלכות. חיה בחי ' שהוא

חכמה, וגם כתר  גם אחד  בתיבת להמשיך בסידור

תל  דהעיקר הוא דהוא והסוד  הכתר  בנקודת  וי 

עיקר  והוא הנ"ל, מ' אות של האמצעית  הנקודה

שהוא  אחד, בתיבת  אז הנעשה דכלי  היחוד  תכלית

המלכות. של ההשתוקקות  כח

ïéðòäå התשוקה האם האדם את שבודקים הוא,

וזהו דייקא, החמשים לשער הוא שלו 

הוא  הם' של רוחות הד' כי  לראשך', כתר  'והיא

הנר "ן  בחי ' כן  וכמו צדדים, הד' בכל נקודות בחי '

שמקבלת והחיה בשמע המקבלת  המלכות של

אך  המ', של רוחות  הד ' בחי ' כנגד הוא באחד

בתיבת כתר בחי' גם לה להמשיך  הוסיף הרש "ש

הנקודה  בחי' סוד והוא היחידה, בחי ' שהוא אחד

שהוא  לראשך ', כתר  'והיא סוד וזה הנ"ל, הפנימית

נקודת בסוד  הפנימית לנקודה להכנס התכלית

שהם  רוחות  הד' כל את  ולטהר  לתקן  ועי"כ הכתר,

שבת שמור קדושך  מצות  'נצור נרנ"ח. כנגד 

להפוך  הוא הדעת  עץ של התיקון כי קדשך ',

שבת, בחי ' בסוד קה"ק  לנקודת  רק היחוד  תשוקת 

ועיננו וגו ', לאכלה הארץ שבת והיתה בחי' והוא

ציון  ה' בשוב יראו בעין ועין  מלכותך תראינה

אמן . בימינו  במהרה ברחמים צדק  גואל בביאת



תשע"ה  בחקתי פר' ט של"ס

תשע "ה בחקתי פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ה  י  בחקת פר ' של"ס
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 çð øéåàä íùù  ìàøùé  õøàá àåä  íåìùä ø÷éò

òéâäì éãë äùåã÷ã  úåðù÷òå æåò êéøöå êæå

ìàøùé õøàì

 éúúðå' מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום

לא  וחרב הארץ מן  רעה חיה והשבתי

הוא  השלום עיקר הנה כי  בארצכם' תעבור

והזך  הנח האויר ששם ישראל בארץ דווקא

מוהרנ"ת ג ')כמ"ש  הלכה חלב הלכות יו"ד ,à(לקו"ה

זקופה, בקומה ברש "י  כ ' קוממיות' אתכם 'ואולך

ועקשנות, עזות שהוא זקופה קומה הוא העיקר כי

לארץ  להגיע מצרים יציאת תכלית  עיקר שזה

להגיע  יהודי  כל של מלחמה עיקר  וזה ישראל,

ועקשנות עוז  לזה וצריך  ישראל, ארץ לבחי '

מוהרנ"ת  כמ"ש המזון חזקה ברכת  הל' או"ח (לקו"ה

י"ד ) אות ד ' בועז áהלכה כי ורות , בועז סוד וזה ,

כדי גדולה עזות  וצריך דקדושה, עזות  בחי ' הוא

שהכי הקדושה הוא אר"י כי ישראל, לארץ להגיע

ישראל  ארץ של והנח הזך האויר  כי  להשיג, קשה

אשבעה  פניך  אחזה בצדק  'אני  נאמר  זה על

שם  השגת הוא אר "י  סוד כי  תמונתך', בהקיץ

הוי "ה  בשם נכללת הק ' התורה וכל ב"ה, הוי"ה

ב"ה.

_________________________

אוירא א . בחינת הוא ישראל ארץ כי המקדש , ובית וירושלים ישראל בארץ רק  הם הקרבנות כל עיקר כן ועל שם: לקו"ה וז "ל

זכרונו  רבנו שכתב (כמו הדעת. שלמות ידי על הוא ואהבה ושלום מחכים, ישראל דארץ אוירא כי והזך, הנח אויר בחינת  דכיא,

שהוא  ישראל דארץ אוירא כן ועל וכו'. דעה הארץ מלאה כי וכו', גדי עם ונמר כבש  עם זאב וגר בחינת פעמים) כמה לברכה

הוא  השלום עיקר כי בארץ', שלום 'ונתתי בחינת וזה כנ"ל. וחכמה בדעת שתלוי והשלום האהבה עיקר שם זה ידי על מחכים,

דכיא. אוירא בחינת וזך נח שם הוא האויר זה ידי על דייקא, ישראל בארץ שהוא והאהבה השלום ידי ועל כנ"ל. ישראל בארץ

שלם, יראה שם על "ירושלים", נקרא זה שם על כי השלום, שם על ירושלים שם עיקר כי ישראל, ארץ מכל נבחר וירושלים

הבית  וכן וכו'". שלם מלך  צדק "ומלכי שנאמר, כמו "שלם", נקראת  היתה מתחלה כי לברכה, זכרונם רבותינו שדרשו כמו

והזך, הנח אויר דכיא, אוירא שם כי השמימה, שבתם למכון התפלות כל עולין שם דרך כן ועל שלום". "סוכת נקרא המקדש 

עכ"ל. אותה, שיבלבל מי ואין למקומה התפלה עולה זה ידי שעל

ישראל.ב. ארץ לענין נאמר המקרא זה כי זקופה'. 'בקומה רש "י ופירש קוממיות ' אתכם 'ואולך בחינת וזה שם: לקו"ה וז"ל

ארץ  ולכבוש לילך היו הכל  והכבישות, והמלחמות  ישראל של והנסיעות והדרכים ההליכות  כל כי ישראל, הולכין היו שלשם

ועקשנות  עזות  בחינת זקופה, בקומה דהיינו קוממיות ', אתכם  'ואולך  וזהו כולה. התורה כל בסיפורי ומבואר כמובן ישראל,

כי  כנ"ל, וכו' מצרים יציאת תכלית  עיקר היה שזה ישראל, לארץ ולבוא ולילך המלחמה לנצח גדול בעקשנות  זקופין שעומדין

עקשנות  ידי על אם כי הישראלי, איש  של המלחמות  כל כלל עיקר שהיא זאת, מלחמה לנצח  ישראל לארץ לבוא אפשר אי

עכ"ל. אמן, בימינו במהרה לארצנו' קוממיות  מהרה 'ותוליכנו בחינת קוממיות', אתכם 'ואולך  בחינת מאד, גדול
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åðéáà íäøáà  ìöà ïåëùîá  äùîã ' ä úåà

äùî ãåñá  åæ 'ä úåà  äùî ìá÷é ãéúòìå

 çéùî

 äðäåבראשית בזוהר ע"א)איתא ה'â (כ "ה דאות

אברהם  אצל במשכון נמצא רבינו דמשה

ה' דיתוב עד  דישראל לארעא יעול ולא וכו ', אבינו

שנמצאת רבינו  דמשה הה' דהנה וכו'. לאתרה

כי ברדל"א, הגנוזה המלכות  סוד  הוא אברהם אצל

פנימיות חכמה ופנימיות חכמה, בחי ' הוא אברהם

במדרגה  רק  היה בתחילה רבינו ומשה עתיק,

שהם  יה"ו אותיות  ג' רק יש  ושם סתימאה, דמוחא

אחרונה  הה' וחסר סתימאה, דמוחא החב"ד  סוד

משה  בבחי ' דלעתיד  משה ורק  המלכות , שה"ס 

הגנוזה מ  המלכות נקודת  שוב יקבל הוא שיח

משיח. של לאור יזכו אז  ורק  ברדל"א,

äùòé àåäù  ä"ùî àã ä" ìéù àåáé éë ãò

 ïéçéùî ïéøúä ïéá  íåìù

ãåòåבזוה"ק ע"ב)שם 'ואדם ã(כ"ה נאמר זה דעל

שיח  וכל מש"כ  כי  האדמה', את לעבוד  אין

וכל  הראשון , משיח הוא בארץ יהיה טרם השדה

דהיינו השני, משיח הוא יצמח טרם השדה עשב

מגיעים  שאין  והטעם דוד , בן ומשיח יוסף  בן משיח

שהוא  האדמה' את לעבוד אין 'אדם כי המשיחין 

מיהודה  שבט יסוד  'לא מאה"כ וז "ס רבינו , משה

משיח  הוא רגליו מבין ומחוקק ראשון , משיח שהוא

_________________________

דאיהו ג . ה', דהוא חמישאה באלף דאברהם זעירא ה' נפלת  בגינייהו דעלמא, מאומין דמתגיירין אינון ואלין שם: זוה"ק  וז "ל

מאלין  דהוו וחשיב דשכינתא, גדפוי תחות גיורין לאעלא דבעא בגין ומשה שני. בבית  ויבש  ראשון בבית חרב ויבש , חרב

ג  דאברהם, ה' את  בהון והב בה', דלא דאתבריאו ובגין עמך, שחת  כי רד לך ז ) לב (שמות  אמרת דאת כמא ירידה, ליה רמו

דעתיד  בינייהו, יתאביד דלא בגין עמיה, נחתת ו' ואת  ו', דאיהו מדרגיה איהו נחית  דה', וברחימו דיו"ד בדחילו ה' לאת קבילו

כי  ו) נא (ישעיה בהון דאתמר דאלין מסטרא נשמתייהו דאינון רב, ערב בין בגלותא בינייהו לאתערבא דגלגולא ברזא איהו

בהון  דאתמר מאלין דהוו בגין הארץ, מן וימחו בהון ואתמר עלייהו, רחמי נח בעא דלא אינון ואלין וגו'. נמלחו כעשן שמים

עד  דישראל, לארעא יעול לא איהו דא ובגין בינייהו, ה' ואפיל מנייהו, אסתמר לא ומשה עמלק, זכר את  תמחה יט) כה (דברים

ה' זעירא דה"א ובגין דמשה, ו' לה, יוקים ו' נפלת , ה' דא ובגין ו', ביה ונחית מדרגיה, איהו נחת דא ובגין לאתרה, ה' דיתוב

דו', בחילא מתמן לה ואפיק  וגו', משה לימין מוליך יב) סג (ישעיה ביה אתמר בגינה, איהו אתזער דהבראם, דאיהי דאברהם

מדר  מאי וגו', ליהו"ה מלחמה יה כס על יד כי יו) יז (שמות (דאתמר) אומאה, ואשתלים י"ה. עליה שריא מיד עמיה, לה ואייתי

ביה  דאתמר משה ודא רבוא, מששים פחות  דור דלית אוקמוה, והא בא, ודור הולך  דור ד) א (קהלת ביה דאתמר משה, דא דר,

עכ"ל. וכו', אחד בכרס  רבוא ששים ילדה חדא דאנתתא

משיח ד. דא יצמח, טרם השדה עשב וכל בארעא, יהיה טרם ראשון, משיח דא השדה, שיח וכל אחר דבר שם: זוה"ק  וז"ל

י) מט  (בראשית דמלה ורזא האדמה, את  לעבוד אין ואדם אתמר דעליה לשכינתא, למפלח משה תמן דלית  בגין ולמה, שני,

כדא, דא חושבן משה, דא שיל"ה יבא כי עד יוסף, בן משיח  דא רגליו מבין ומחוקק  דוד, בן משיח  דא מיהודה שבט  יסור לא

ש ' שי"ח  עלמין, ח "י דצדיק  מסטרא דאינון צדיקיא אלין השדה, שיח וכל אחר דבר קה"ת . ולו"י אתוון עמים, יקה"ת  ול"ו

ש ' דאינון עלין תלת  שי"ן, ע "ב השדה, עשב וכל אחר לשון עלמין, ח"י ומן אבהן, ג' ואינון דאילנא, ענפין תלת  ש ' ח "י,

דאקרי  ההוא דייתי עד שכינתא, דאיהי באתרא מתאחדין לא כלהו ע"ב, כחושבן בהון דתליין ענפין ע"ב ואינון יאהדונה"י,

יצמח, טרם השדה עשב וכל ביה אתמר דא ובגין האדמה, את  לעבוד אין ואד"ם איהו ודא ה"א, וא"ו ה"א יו"ד דאיהו אד"ם,

חכמים  ותלמידי ארצה, אמת  ותשלך  יג) ח  (דניאל ביה דאתמר תצמח , מארץ אמת  יב) פה (תהלים ומניה צדי"ק . דיצמח  עד

דלא  בפיהו, היתה אמת  תורת  ז ) ב (מלאכי ביה דאתמר משה, ודא תצמח , מארץ דאמת עד בגלותא, צמחין לא דשאין דאינון

לע  אין ואדם דא ובגין כותיה, לשכינתא דדריש מאן סליקיהא אדנ"י מן א"ד הארץ, מן יעלה וא"ד מיד ייתי, דאיהו ומיד בוד,

וכו', דאורייתא אנפין בע ' לתתא ישראל אתשקיין מניה האדמה, פני כל את והשקה מיד הארץ, כל אדון בה ואתעביד ו' ליה

עכ"ל.



תשע"ה  בחקתי פר' יא של"ס

יקה"ת ול"ו מש"ה, דא שיל"ה יבוא כי  עד  שני,

כל  בזוה"ק  עי"ש קהת , לוי  אותיות הוא עמים

הענן .

 äðäã יוסף בן ומשיח לאה כנגד דוד בן  משיח

לגמור  יכולים אין ושניהם רחל, כנגד

לא  וממילא ללאה, רחל בין  פלוגתא יש כי  היחוד

עם  ולא לאה עם לא היחוד שלמות להיות  יכול

שילה  יבוא כי עד משיחין, התרין  בחי' שהם רחל

הכלול  רבינו  משה של הקדושה שהוא משה דא

של  האור  כי  לגאולה, יזכו ואז משיחין, מתרין 

האור  את  מעוררין שאין מחמת  מתעכב משיח

החיים  האור שכתב וע"ד  רבינו , משה של

מן  שבטלים לעם לבוא רוצה אינו שמשיח

התורה  בחי' שהוא משה בחי ' זה כי  התורה,

שגנוז  דמשה הה' בחי' והעיקר הקדושה,

הארץ' שלום ל'ונתתי להגיע וצריך ברדל"א,

קוממיות ' אתכם 'ואולך  ואז  היחוד , סוד  שהוא

לכם  והייתי בתוככם והתהלכתי  כתיב זה ועל

וגו'. לאלקים

 àåäù äøéçáäì äòéãéä ïéá  íåìù úåùòì êéøö

 ïéçéùî ïéøúä ïéá àúâåìôä ùøåù

 úîàáå ועל ב"ה, הוי"ה דשם בדבקות  תלוי  הכל

כי וגו', תלכו בחוקתי  אם נאמר זה

וכמ"ש  בחקיקה, להיות  צריך  הוי"ה דשם אותיות 

לכוון  צריך  דבר וכל מצוה שבכל המלך  בעמק

דהנה  הוא, והענין  הכל. הכולל הוי "ה דשם ביחוד

בבחי ' תהיה הק ' השכינה לבוא דלעתיד  כתוב

שרשה  כפי  תתגלה היא כי  בעלה, עטרת  מלכות 

כמה  תלוי  שהעיקר ויתגלה מהכל, שלמעלה

ה' אות סוד וזה הבורא, עם מתיחד  שיהודי 

ובה  ברדל"א, הגנוזה המלכות שה"ס דאברהם

משיחין , מתרין  הכלול משה בסוד הגאולה תלוי 

שלום  עושה כהיום והוא אפילו באמת  כי  ביניהם,

הידיעה  שרשי והם ומב"ד מב"י בחי ' ב' שיש  למטה

וכיון  והבחירה, הידיעה בין פלוגתא ויש והבחירה,

שהדרך  מוהרנ"ת מבאר  לכן  האדם מבלבל שזה

בבחי ' הזמן  כל יחיה המצוה שעושה דקודם הוא,

שעשה  ואחר בבחירתו, תלוי שהכל וידע בחירה,

הוא  שהכל ידיעה בבחי ' לחיות צריך  המצוה

שעושה  דקודם תשובה, בענין וכן ית '. הבורא

ולחזור  בחירה, בבחי ' להיות  צריך תשובה

יהיה  בתשובה שחזר  ואחר דבר, כל על בתשובה

ידיעה. בבחי '

 êøáúé  å"îù ñ"äù ï" åöøä àåä äøéçáä ø÷éò

íééúéîà íéôåñéëå  úåðåöøá éåìú ìëäå

 úîàáå מן דק הוא וידיעה בחירה של זה ענין 

שעיקר  הלבבות  בחובת  ואיתא הדק ,

וצריך  רצו"ן, גי' שמ"ו  סוד וזה הרצון , הוא הבחירה

תלוי שהכל ולדעת  רצון , של העולם להחשיב

לקב"ה, אמיתיים רצונות לאדם יש אם כי  ברצון,

וכיסופים  ברצונות עת בכל הקב"ה אל ומדבר

כי הבחירה, ענין עיקר וזה העיקר, זה אמיתיים,

שלא  נעלמים חשבונות  כמה יש לבסוף  שנעשה מה

אך  הרצונות, כל לפועל להוציא יכולים דבר בכל

בדרך  והכיסופין הרצון עצם הוא הבחירה עיקר

בכל  יש  הדקות  מן  שבדקות ואף דבר, בכל אמיתית

כמה  אך לידיעה, הבחירה בין סתירה עדיין דבר 

הבחירה  לקשר  איך  משיגים למעלה יותר שעולים

זה. את  זה סותרים שאינם באופן  והידיעה

 ïåöøä øéáâäì àåä  äøåúä  úìá÷ ø÷éò

 éàãåáù  äùåã÷ã úåæòì ñðëäìå  äøéçáäå

 óåñáì  çéìöé

ïëìå'הק התורה ומקבלים חוזרים ושנה שנה בכל

להחליש  בא היצה"ר ואמנם השבועות, בחג

התורה, לקבל שוב רוצה אתה איך ולומר הלבבות,

ולא  התורה וקיבלת  פעמים כך  כל ניסת  כבר והרי 

תלוי שהכל לדעת  צריך  ואמנם וכו'. הצלחת 

ועמל  רוצה שבאמת  ומי  והרצון , הבחירה בדקות

יטהר  ואם התורה, קבלת עיקר  זה הרי  הרצון, על



לנפשך  חכמה דעה יב 

לבסוף  יצליח בודאי דקדושה, לעזות  ויכנס לבבו 

הלב  טהרת ועיקר  התורה, הקבלת לפועל להוציא

דבוק  שהוא ע"ה רבינו משה רע"מ של באור  תלוי 

שהוא  אלקיך , הוי "ה אנכי סוד  והוא הק', בשכינה

השכינה  מתגלה ידו  שעל ב"ה הוי"ה שם הק ',גילוי

הוי "ה  בשם עת בכל דבוק  להיות  הוא העיקר  ולכן

ב"ה. הוי"ה בשם נכללת כולה התורה כל כי ב"ה,

êéøöå ובכל המדרגות בכל הוי"ה שם להשיג

שבו ניצוצין  הרפ"ח ענין וכל העולמות,

בכמה  ב"ה הוי "ה שם רק הוא העבודה כל כלל תלוי 

שנפלו בחינות בבחינות  הוי"ה מלואי ד' (שהם

כידוע) דעסמ"ב ע"ב שהם השבירה כיבעת ,

היא  התורה וכל אחד, ענין  כולה התורה כל באמת 

ראשונות לוחות  בחי ' וזה ב"ה, הוי"ה שם סוד

ר' אמר זה ועל אחד , ענין  התורה כל בבחי ' שהיה

מים  תאמרו אל טהור שיש  לאבני  כשתגיעו עקיבא

להבחירה  הידיעה בין  פירוד יהיה שלא דהיינו  מים,

שלום  'ונתתי  לענין  להכנס צריך  אלא בשורש ,

ואף  בשורש , משיחין  תרין  יחוד  סוד שהוא בארץ'

של  המדרגות  שני עם לחיות צריך  למטה שבפועל

צריך  מ"מ מוהרנ"ת, מדברי כנ"ל ובחירה ידיעה

שהוא  ילבש' קודש  'בד של לעבודה להכנס 

והשתוקקות לרצונות ולהכנס  ויחודים, התבודדות

עד  לדרגא מדרגא בזה ולעלות  הלב, בטהרת

ברדל"א, הגנוזה להמלכות  שמגיעים

íéãåçéå úåìôúá äðåîàä ìãåâ éôë

äëæé æåòå çëá úåðåöøä  úøáâäå  úåããåáúäá

íåìù éúúðå' 'éçáá äòéãéä  íò  äøéçáä ãçéì

'õøàá

êéøöå ואם ויחודים, בתפלות תלוי  שהכל להאמין 

ויחודים  בתפלות בהתבודדות  יתמיד 

יזכה  תעצומות, ועוז בכח וכיסופים לרצונות ויכנס 

כי להבחירה. הידיעה בין שלום לעשות לבסוף

הוי "ה  שם בבחי ' העולמות כל את לראות  צריך

בלשם  וכמ"ש  למטה, וממעלה למעלה ממטה ב"ה

י "ג  כנגד שהם הוי"ה שמות  בי"ג נכלל שהכל

העולמות, מדרגת  כל תלוי  בהם אשר  דיקנא תיקוני 

דרגין , כל סוף  עד דרגין  כל מריש  העולמות  וכל

בחי ' שהוא חוזר ואור  ישר אור  בסוד  מאיר הכל

ישר)ביטול והשתוקקות(אור תפלה (אור ובחי '

הה'חוזר) וסוד  רבינו  משה של האור  סוד והוא ,

עשן  סיני  'והר  נאמר  זה ועל ברדל"א, הגנוז דמשה

מקבל  והוא דא"א, פה סוד הוא סיני הר כי  כולו '

תרין  שורש  הם והחוטם הפה סוד כי  מהחוטם,

ושרשו סיני , הר שהוא בפה גנוז הדעת  כי משיחין ,

ברדל"א. העליון  ושרשו באוירא,

éë התורה לקבל ורוצים שבאים סיני  הר  ענין כל

דחו "ג  עטרין תרין  סוד שהם ונשמע' ב'נעשה

ענין  שהוא הדעת ענין והוא הגר "א, כמ"ש 

העולמות שבכל האלקות  שמרגישים ההרגשה

וכמו הקדושה, התורה אור סוד עצמו שהוא בפועל,

הוי "ה  שם להרגיש  הוא העבודה דעיקר כ ' שרצה"כ

עיקר  וזה כולה, התורה לכל ההשתוקקות ולקבל

בה' גנוז זו דעת ושורש שבועות, ליל של העבודה

להגיע  צריך כי  ברדל"א, למעלה ששרשו דמשה

וביחודים  באמונה תלוי הכל איך ולהרגיש  לאמונה

ובחירה  בידיעה העבודה תלוי  ובזה ובתפלות ,

הידיעה  בין ליחד איך  הדעת את להשיג למטה

והכל  ביניהם. סתירה יהיה שלא באופן להבחירה

ביחודים  למעלה בשורש שעוסק מה כפי תלוי 

דוד , ושורש  הבחירה שורש הוא שם ובפה ותפלות ,

הידיעה, ושורש  יוסף  בן משיח שורש ובחוטם

הגנוז  העליון מהדעת נמשך  ביניהם והיחוד 

מהרדל"א. נמשך  ששרשו  באוירא

 àøéåàä àåä  ìàøùé õøàã êæäå  çðä øéåàä ãåñ

ìù úòãä àåäù ÷éúòã  úòãä æåðâ íùù àéëã

íéãåçéäå  úåìôúä

äðäå סוד שהוא הזך  אויר יש שם ישראל בארץ

שגנוז  דעתיק הדעת  שהוא האוירא,

התפלות של הדעת  להשיג יכולים ושם באוירא,



תשע"ה  בחקתי פר' יג של"ס

ולהבין  הרדל"א, עד זו  באמונה ולעלות והיחודים,

וצריך  ובתפלות , ביחודים באמונה תלוי  שהכל

מחליש  והסט"א הזאת, הדעת  לקבל גדולה עזות 

הדעת שהוא כראוי , זה בענין להאמין שלא האדם

שחושב  זמן וכל והבחירה, הידיעה חיבור של

שחושב  או למטה, בפועל בבחירה רק  תלוי  שהכל

לדעת מגיע אינו בלבד, בידיעה רק תלוי  שהכל

יכול  ואין משיחין , התרין  חיבור של האמיתית

והבירור  הדעת  מקבל כאשר  ורק נפשו, את לגאול

וה' האדם, של ויחודים בתפלות  תלוי  שהכל הנכון

להגיע  ישראל לנשמת ועוז כח שנתן  יתן לעמו  עוז 

שהכל  זו באמונה תלוי  הוא אך  כולה, התורה לכל

ישראל  ארץ ירושת  סוד  וזה ויחודים, בתפלות תלוי 

לארץ  להגיע וכדי בארץ', שלום 'ונתתי בבחינת

מחלישות להתפעל לא גדולה עזות  צריך ישראל

הסט"א. של הדעת

íéìåëé àøéåàá æåðâä  úòãä  íéâéùî øùàë

 ïéçéùî ïéøú ãåçé ñ" äù  äôäå  íèåçä ãçéì

 úåîìåòä ìë úà ììåëä ä"éåä  íù íéâéùî æàå

 úîàáåבשמו כולה התורה כל גנז  הקב"ה

שזוכה  והצדיק ב"ה, הוי "ה שם שהוא

'ולו לבחינת זוכה העולמות, בכל יתברך  שמו  ליחד 

משה  של הכח שהוא קהת', 'לוי  שהוא עמים, יקהת '

כל  כוללת  השכינה כי  הנ"ל. הזוהר  כדברי רבינו 

הכוללת כזאת תפלה ויש היחודים, וכל העולמות 

והכל  כולה, התורה כל שם ורואים העולמות כל

אחר  רק  כי ברדל"א, למעלה הגנוזה הה' בסוד תלוי 

הדעת ומשיגים ישראל ארץ קדושת  שמשיגים

בפועל  להשיג אח"כ יכולים עי "כ  רק באוירא, הגנוז 

משיחין , התרין  לחיבור  ולזכות  והפה החוטם בחי '

שהוא  הדעת ולהשיג בארץ' שלום 'ונתתי בבחי '

ועל  באוירא, הגנוז והוא הרדל"א, של החיצוניות 

האדם  וכאשר התמידי , ליחוד  להכנס  יכולים ידיו

ולהסתכל  הק' התורה אחר לרדוף צריך בזה מאמין 

עשן  סיני 'והר  עליו  שנאמר סיני הר  של במראה

סיני הר על להסתכל שצריך  מוהרא"ס וביאר  כולו ',

עד  דרגין  כל מריש  העולמות  כל על להסתכל שהוא

הכולל  ב"ה הוי"ה שם הוא והעיקר דרגין , כל סוף

ולא  הוי "ה, השם את  רואים לא ואם העולמות , כל

וכל  ההשתלשלות סדר כל בזה נכלל איך רואים

נכלל  הכל איך ומ"ד, מ"ן  סוד  וכל והתיקון  השבירה

כל  הכולל הדיקנא של הויו "ת י"ג בבחי' הוי "ה בשם

שהוא  סיני הר של השלמה השגה זה אין  העולמות ,

תורה. מתן השגת

 éãé ìò àåä àøéåàá æåðâä úòãä âéùäì êøãä

íäù  íéãåçéäå úåìôúäå úåðåöøä  çëá äðåîà

ìàøùé õøà  úùåã÷ ãåñ

íðîà מ"מ זה, דבר משיגים אין  עדיין  כאשר  גם

לזה  ולהשתוקק  בזה להאמין  עכ"פ  צריך

היחודים  בכח ולהאמין וכיסופין , ברצונות

שהוא  ישראל, ארץ קדושת שהם והתפלות 

ילבש ', קודש בד  'כתונת של הנפלאות  המראות 

הקדוש  הפה בחי' שהוא סיני  בהר  נתגלה והוא

שנתגלה  דא"ק הדעת  נתגלה בו אשר העליון

הק' השכינה של האור הוא הדעת וזה בפומא,

אלקיך , ה' אנכי באמירת  סיני הר במעמד שנתגלה

זה  אחר שרודף ומי  ב"ה, הוי"ה העצם שם שהוא

כי מיד , רואה שאין  אפילו השרשית , הה' ומקבל

רואים  ואין  יגיעות, והרבה גדולה עבודה לזה צריך

עש "ן  סיני  והר  בחי ' שיהיה וצריך  התוצאה, מיד 

שם  את  להשיג נ'פש, ש'נה ע'ולם ר"ת שהוא כולו ,

מק  בחי ' שהוא בחי' בכל בכו"כ הוי "ה ונפש , וזמן  ום

לזה  וצריך  עילוי , אחר  בעילוי  ובחינות מדרגות

האמונה  הוא הראשון הדבר אך גדולה, עזות 

קדושת שה"ס רבינו משה בקדושת תלוי שהכל

ולהאמין  ישראל, ארץ וקדושת אמת  הצדיק

לבחינת ולהגיע מחדש  התורה לקבל שיכולים

בתוככם  'והתהלכתי  קוממיות ' אתכם 'ואולך

צריך  כי  הוי"ה', אני כי  וידעתם לאלקים לכם והייתי 

כל  סוף עד דרגין כל מריש  בזה ללכת  ואפשר 

באמונת ודבוקים בזה מאמינים כאשר דרגין ,

העבודה  הוא שבשבועות  בזוהר איתא ולכן היחוד,



לנפשך  חכמה דעה יד

כי וגו', לה' יודע הוא אחד  יום בסוד הגאולה של

שזה  משיחין תרין ביחוד תלויה הגאולה באמת 

וחג  תורה מתן  של האור  שהוא רבינו  במשה תלוי 

השבועות.

' äå התורה לקבל לשבועות שמכינים דעתה יעזור 

ודר "ך  לתורה, קדמה ארץ דרך הנה הק',

בתפלה  להאמין  צריך כי תפל"ה, בגי' עולה אר"ץ

שנכנסים  ידי ועל בזה, תלוי  שהכל הרצון  ובכח

ולקבל  סיני להר ולהגיע לחזור  נזכה אלו, לעולמות 

התרין  יתגלו  התורה קבלת ובזכות מחדש , התורה

צדק  גואל בביאת  מלכותך תראינה ועיננו  משיחין ,

בב"א. ברחמים במהרה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã' יש סתימאה בחכמה דהנה לנפשך', חכמה

דא"א, בבינה למטה אחרונה וה' יה"ו , שם

אחרונה  ה' שהיא המלכות  השרשים בשורש והנה

בחי ' היא הטיפה סוד כל כהיום ולכן ברדל"א, גנוזה

משה  בבחי' היום שיש  הגילויים וכל בלבד , יה"ו

אחרונה, ה' ללא יה"ו  בחי' הוא סתימאה, שבחכמה

ללא  הוא ופה חוטם בסוד משיחין התרין  בחי' וכל

הגנוזה  בה' תלוי  השלום כי ביניהם, אמיתי שלום

באוירא, הגנוז דעתיק בדעת גנוז  והוא ברדל"א,

גמר  כי לראשך . כתר והיא לנפשך  חכמה דעה וזהו 

הרצון , ופנימיות  בהשתוקקות תלוי העבודה

כל  כתר שהוא ככ "ה בשם תלוי  הכל ובאמת

ידי על עצמו לזכך  עת  בכל וצריך הכתרים,

ב"ה  הוי "ה בשם דבוק  ולהיות  ויחודים התבודדות

לבסוף  יוכל ועי "כ  דרגין, כל סוף  עד  דרגין  כל מריש

וה' הלבבות. בחובת כמ"ש  דבר  בכל ה' את  לעבוד 

יראו בעין  ועין  כראוי , התורה לקבל שנזכה יעזור 

ברחמים  במהרה צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן .



תשע"ז  אחרי-קדשים פר' טו של"ס

תשע"זאחרי-קדשים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז אחרי-קדשים פר ' של"ס
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ב'-ג') ט"ז, (ויקרא

 ø÷éò àéäå  äðåîàä àéäù úåëìîä àéä ' úàæ'

 úâùäì òéâäì íéìåëé  äãé  ìò  ÷øå  úéìëúä

 úåðåéñðäå  úåîçìîä ìëá  çöðìå úå÷ìà

 úàæá'' גי בזא"ת פירש"י הקודש' אל אהרן יבוא

דהנה  ראשון. בית  ימי  כמספר ת"י 

כמ"ש  הקדושה האמונה הוא התכליתים תכלית

ח')מוהרנ"ת  אות ג' הלכה גילוח הל' יו"ד à(לקו"ה

גדול  ולמדן  ת"ח ולהיות הרבה ללמוד  יכול שאדם

ואפילו ופוסקים בש "ס ובקיאות בחריפות  בתורה

עצמו זיכך  שלא זמן  כל אך  הקבלה, בחכמת

גופו תאות לגמרי  עדיין שבר  ולא הנחש מזוהמת 

כאלו צדיקים ואפילו  שלם, שכלו אין בודאי וחומרו,

אין  וכו', התאוות כל ושברו עצמן וקדשו שטיהרו

ידי על אם כי  ית"ש אלקות להשגת להגיע יכולים

אל  אהרן יבוא 'בזאת' בבחינת הקדושה האמונה

שהיא  אמונה ובחינת  מלכות  בחינת שהוא הקודש ,

וכל  אמונה', מצותיך 'כל כמ"ש התורה כל יסוד 

ה' בעבודת  להאדם שיש והנסיונות המלחמות

_________________________

מחשבה א . לית  כי תחתון, לשכל עליון משכל לעלול, מעילה רבים צמצומים ידי על אם כי להשיג אפשר אי אלקות השגת כי

כולם  הצמצומים וכל ההשגות  וכל הנ"ל, מלכות  הנ"ל תתאה חכמה בחינת שהיא האמונה הוא העיקר כן ועל כלל. ביה תפיסה

מצותיך  "כל קי"ט ) (תהלים שנאמר וכמו יחיה", באמונתו "וצדיק שנאמר כמו כולה התורה כל יסוד שהיא אמונה בחינת הם

לתכלית  לזכות  ותקותם חיותם ועיקר אלקות , השגת  להשיג להם אפשר אי בודאי הערך, וקטני פשוטים אנשים כי אמונה".

ובקיאות  בחריפות בתורה גדול ולמדן חריף  והוא גדול שכל לו שיש  מי ואפילו האמונה. ידי על רק הוא האמתי, לתכלית  הנצחי

מזוהמת  עצמו זיכך שלא זמן כל ז "ל, האר"י וכתבי הקדוש  הזהר בספרי הקבלה בחכמת יד לו יש  אם ואפילו ופוסקים, בש "ס 

בודאי  הזה, עולם והבלי הגוף מתאוות  דבר ושמץ אחיזה איזה עדין לו ויש וחומרו, גופו תאוות לגמרי עדיין שבר ולא הנחש ,

להתחזק וצריך  רח"ל, ח "ו וליפול מאד להכשל יוכל כי כלל יתברך אלקותו השגת בחכמת ליכנס לו ואסור שלם, שכלו אין עדיין

את  ושברו יצרם את  כפו אשר האמתיים הצדיקים ועל הקדושים אבותינו על רק ולסמוך לגמרי, שכלו ולהשליך באמונה רק

השלמות. בתכלית יתברך  אלקותו להשגת  זכו הם רק  כי לגמרי, החומר

היה  הם גם לגמרי, והחומר הגוף את ובטלו התאוות  כל ושברו לגמרי, הנחש מזוהמת עצמן וקדשו שטהרו כאלו צדיקים ואפילו

השגה  שום להשיג אפשר אי כי מקומות, בכמה ז "ל רבנו בדברי כמובן הקדושה, האמונה ידי על רק שלהם התחזקות  עיקר

הקדושות, לכל נכנסין שם שדרך השער היא אשר הקדושה האמונה ידי על אם כי יתברך , אלקותו בהתנוצצות ידיעה שום ולדעת

אמונה  בחינת כידוע, מלכות בחינת  היא 'זאת' הקדש, אל אהרן יבוא 'בזאת' בבחינת הקדושות, הידיעות ולכל ההשגות  לכל

דייקא  'זאת ' וכו', והמשפטים והחוקים והעדות  התורה 'זאת' בחינת  אמונה", מצותיך "כל שנאמר כמו התורה, כל יסוד שהיא

כנ "ל.



לנפשך  חכמה דעה טז 

ולעמוד  מלחמה שום לנצח אפשר  אי  יתברך ,

בדוד  כמ"ש  הקדושה, האמונה ידי על אם כי בנסיון 

בגלות עתה ובפרט בוטח, אני  'בזאת' המלך

לצאת תקוה אין  דמשיחא בעקבתא האחרון

האמונה  שהיא 'זאת ' בחינת  ידי על אם כי  מהגלות

יזכה  בודאי בהאמונה חזק  שיהיה ומי  הקדושה,

האמונה  כי בודאי, הגלות מן  ויצא המלחמה לנצח

יכולין  ידה על ורק כולה התורה כל ויסוד עיקר  היא

הקדושה. לשערי לכנוס 

íù ãåñá  äòéãéá øåçáì àåä  äøéçáä úéìëú

 áöçîì úåîùðä áöçî  úééìò àåäå ä"ëë

 à  äìâîå 'ïéà' ì øæåçä 'éðà' ãåñá  úåøéôñä ú

 úàù øúéá 'ïéà' ä

 äðäå הדם כיסוי  מצות  מובא הפרשה בהמשך 

בעפר , לכסותם שצריך  ועופות  בחיות 

האמונה, שהיא המלכות על מרמז  עפר וענין

עפר  בחינת  נקראת  הקדושה לקו"ה והשכינה (עי'

ד ') אות  ג' הלכה שחיטה הל ' התורה יו"ד  כל דהנה .

ס"ג  ע"ב מלואים ד' לו  שיש  ב"ה הוי "ה שם ה"ס

בע"ח ואיתא וב"ן , פ"א)מ"ה מ"ב (דףובנה"ש(שער

וע"ב) ע"א בחי 'ל "ד  הוא א' ניצוץ מדרגות ב' שיש

בורא  ניצוץ שורש  וה"ס א"א, בחי ' ב' וניצוץ עתיק,

נשמת שורש הוא ב' ניצוץ והנה נברא, וניצוץ

הנשמות, מחצב ה"ס העולמות ובכללות  ישראל,

מחצב  שהוא א' לניצוץ משם לעלות  וצריך 

התו"ח כמ"ש מ"ט)הספירות  דאיתא (דף הסוד וזה ,

הוא  הצדיקים מדרגת  שתכלית  הק ' מהבעש"ט

למדרגה  שיגיעו  רוצה הקב"ה כי בידיעה, בחירה

במקום  למטה הם ישראל כלל ולכן  ואין , אני  של

עד  לעלות וצריכים הנפרד , האני  שהוא היש 

האני שורש שהוא המלכות גנוזה ששם הרדל"א

ית', הבורא רק הוא שהכל מתגלה ושם דקדושה,

השכינה  שורש  סוד  הוא ושם הידיעה, סוד והוא

_________________________

לשום  וליכנס  להתקרב אפשר אי כי וכו'. מינה בר לקדושא לאעלא וחוזה לנביא רשו דלית  היטב וביאר בתיקונים שהאריך וזה

בעבודת  להאדם שיש הנסיונות  וכל המלחמות  וכל הקדושה, האמונה ידי על אם כי יתברך, מה' ידיעה ולשום השגה לשום קדושה

האמונ ידי על אם כי בנסיון ולעמוד מלחמה שום לנצח  אפשר אי יתברך, כד ה' ודוד בתיקונים: שם שנאמר כמו הקדושה, ה

אני  בזאת  מלחמה עלי תקום אם וכו' מחנה עלי תחנה "אם כז) (תהלים שכתוב כמו בה, אלא איתרחיץ לא בקרבא, אעל הוה

יתברך, בה' בהאמונה חזק שהוא יודע שהיה דהיינו כנ"ל, "זאת" שנקראת  באמונה היה ותקותו בטחונו שעיקר היינו בוטח",

מאחר  ולשברם לנצחם יוכל בודאי כי אחרא, והסטרא הרע  היצר של והמלחמות המחנות  כל נגד יעמוד שבודאי חזק הוא כן ועל

כנ "ל. בהאמונה היינו דייקא, 'בזאת' בוטח , אני ב'זאת ' בחינת  כנ "ל, "זאת" שנקרא יתברך  בה' חזקה אמונה לו שיש 

אל  אשיב "זאת שכתוב כמו "זאת ", שנקראת  האמונה ידי על אם כי משם לצאת תקוה לו היה לא הגלות אורך  כשראה והנביא

אחרא  והסטרא דבר הבעל יתגבר דמשיחא בעקבא הגלות  שבסוף ראה הנביא כי שם. בתיקונים כמבואר וכו'", אוחיל כן על לבי

הקדושה, האמונה שהיא 'זאת' בחינה ידי על אם כי מהגלות , לצאת תקוה שאין אמר כן על לנצחו, להאדם קשה ויהיה ביותר,

זאת, של בחינה בענין שהאריך  בתיקונים שם ועין בודאי. הגלות  מן ויצא המלחמה לנצח יזכה בודאי בהאמונה, חזק  שיהיה שמי

ויסוד  עיקר שהיא הקדושה האמונה בחינת הוא בתיקונים שם הנזכר שבחינת  והכלל, וכו'. וכו' משה וכן לבניו זאת  מסר שיעקב

יתברך. ה' בעבודת  להאדם שיש  המלחמות  כל ולנצח  הקדושה לשערי ליכנס יכולין ידה על ורק כולה, התורה כל

הסוף  והיא אלקות, ובהשגת  ה ' בעבודת  ליכנס  והשער והפתח ההתחלה הוא האמונה כי האמונה, הוא עיקר כי י': אות  שם

הידיעות  כל של התכלית זהו כי אמונה, בחינת  שזהו נדע , לא אשר הידיעה תכלית  בבחינת וההשגות, הידיעות כל של והתכלית

אין  ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני בחינת וזהו יתברך , בו להאמין רק כלל, לידע אפשר שאי ומשיגין, שיודעין וההשגות

הוא  והסוף  מהאמונה היא ההתחלה כי אחרון", ואני ראשון "אני וזהו כידוע . אמונה בחינת  מלכות , בחינת  הוא 'אני' אלקים,

כל  של התכלית עיקר וזהו ויותר. יותר האמונה נתחזק יתברך, אלקותו בהשגת יותר ומשיגין שיודעין מה וכל כנ"ל, האמונה

מאד, מאד והשפלים בהפחותים אפילו אלקות השגות להכניס שיוכל ביותר גדול רבי צריכין כן ועל כנ"ל. והידיעות ההשגות

מוהרנ"ת. עכ"ל כלל, ביה תפיסא מחשבה דלית  בגין מטי, ולא מטי בחינת רק  הם והידיעות ההשגות  כל כי



תשע"ז  אחרי-קדשים פר' יז של"ס

ולכן  הקודש , אל אהרן יבוא ב'זאת' נאמר שעליה

ולגלות בידיעה, לבחור הוא הבחירה תכלית

שהוא  הק' הבעש"ט שאמר  ככ"ה שם בסוד הידיעה

ה'כתרים  כ'ל כ'תר עשה áר "ת  שהקב"ה מה וכל ,

שאת, ביתר הידיעה לגלות  כדי הוא הבחירה, ענין 

וע"ד  שאת, ביתר  האין את  המגלה האני דרך על

שאת. ביתר  הרצון  בעל את  המגלה הרצון

 úåôåòå úåéç  íéâã  íäù úåâøãî 'ã ììåë  íãàä

åîöò íãàäå  ä"éåä  úåéúåà 'ã ãâðë  úåîäáå

 ã" åé ìù åöå÷ ãåñá  ìëäî äåáâ

äæåבנו נתן הקב"ה דהנה ב"ה, הוי"ה שם סוד

ד' כל בהם ונכלל הצלם, שה"ס  נשמה

מדרגות מכל כלול האדם ולכן הוי "ה, אותיות 

בדברי המבוארים מדרגות ד' שהם הבריאה,

מקמארנא הדם)הגה"ק  כסוי מצות על שהם (אוצה"ח

הוי"ה, אותיות  ד ' כנגד ובהמות, עופות  חיות  דגים

והאדם  ב"ן , מ"ה ס"ג ע"ב הוי"ה מלואי ד ' וכנגד

והכל  העולם, עניני כל על ושולט העולם כל כולל

ד' כנגד והם האדם, של הנשמה בלבושי נכלל

שהוא  עצמו  האדם פנימיות  ואמנם נרנ"ח, מדרגות

כי המדרגות , מכל גבוה יותר שבו היחידה בחינת

למעלה  הוא הרי היחידה, שהוא דהוי "ה קוץ ידי על

הדגים. ממדרגת אף 

'éçá ãâðë  úåôåòå úåéçá  íãä éåñë úååöî

 úåîäáá êà òé÷øå  íéî úâøãîáù íé÷éãöä

äâøãîä  úåìòäì øùôà éà éë  íãà éåñë ïéà

äéùòã äðåúçúä

 äðäåמדרגת בבחינת  הם הגדולים הצדיקים כלל

וסוד  הוי"ה, דשם י' אות  כנגד שהוא הדגים

שהם  אהי"ה מלואי וג' עסמ"ב מלואי  ד ' כולל ד"ג

ד "ג אהי"ה)אותיות וג' הויו"ת  צדיקים (ד ' יש  ואמנם ,

כי דגים, של ממדרגה למעלה שהם מאד גדולים

הללו והצדיקים הוי"ה, דשם י' אות  כנגד הם הדגים

הלבוש  מזככים והם הוי"ה, דשם הי' קוץ בבחי ' הם

שהם  צדיקים ויש קדשים. קודש שנעשה שלהם

בבחינת והם דגים, מבחינת  נמוכה יותר  במדרגה

מים  של מדרגה כנגד והוא דקדושה, טהורות חיות 

דהוי"ה, ראשונה ה' כנגד דבחי'שהוא (והצדיקים

בסוד פ"ד ט"ל שער בע"ח כמבואר אור, בחי' כנגד  דגים

ה' אות  כנגד ומים י' אות כנגד  דאור רקיע, מים אור

ו') אות  כנגד ורקיע דגים ראשונה דבחי' והצדיקים ,

והצדיקים  אור , בחי ' ביחודים עת  בכל דבוקים

_________________________

שם ב. כתר בקדושת לכוון ויש  ה'כתרים, כ'ל כ'תר שהוא ככ"ה שם בענין ט"ז) אות הברכה וזאת  (פ' יוסף  יעקב תולדות  עי'

בהנמ"ח ככ"ה  ג' תמונה (סוף  ישראל רמזי בספר מקאזניץ המגיד בכתבי ועי' וכו'. ממעמקים הנשמה להעלות נפלאה סגולה והוא

נותן  שהקב"ה שהגם הרצונות, כל רצון ה'כתרים כ'ל כ'תר ר"ת ככ"ה שם יש  בכתר כי ז"ל שם בעל ואמר וז"ל: קכ"ד) עמוד

בכמה  ישראל נר בספר עוד וכ"כ עכ"ל. לרצונו, הכל לחזור יכול עת בכל והוא הפשוט, ברצונו הכל כרצונם, ועושים לכל רצון

וז"ל: י"א) פס' ושם ט ', ו' (אסתר ז"ל מקמארנא להגה"ק אופיר בכתם ועי ער"ב). ס"ו, כ"ג, עמוד בהנמ"ח (ומהם מקומות

האר"י  מרן מדברי נודע בראשית , יוצר לפני הנשמות כל המעלה נורא שם לו, למחכה יעשה ה'כתרים כ'ל כ'תר יעשה ככה

את  לראות  אליך  פניו ה' ישא ואז ישראל, עמך עם כטעם ה'כתרים, כ'ל כ'תר ישראל נשמות מן שנעשה עליה והוא בעש"ט,

אוצר  וע "ע עכ"ל. הקב"ה, המלכים מלכי מלך  קונם בראש כתר להיות עתידין שישראל ה') ב' (ויק "ר חז"ל מדרש והוא הכתר,

הוא  הוי"ה יחיד אדון ישראל אלהי אמת אלהים הכל את  המחיה א"ס אור הכל ובכללות בזה"ל: שכתב ע"א) ל"א (נשא החיים

מרומם  והוא הלב, ברעיון ולא במחשבה לא תפיסה שום בו אין כי אפס  ונקרא מלבדו, עוד אין אלהות  עצם הוא ב"ה, האלהי"ם

ישראל  שכל אנו מובטחים שבאמת כמו נשמות , בחינות כל שורש והוא הכתר, והוא התהו יצא ואחריו ותהלה, ברכה כל על

המלך  כשרוצה כי אליך , פניו הוי"ה ישא תנצב"ה צבי רבינו דודי מורי אמר זה ועל במדרש, כמבואר קונם בראש  כתר יהיו

שמות, חי זוהר בתחילת  הנדפס מקמארנא להגה"ק  תשובה באגרת וע"ע  עכ"ל. כביכול, פניו את לשאת  צריך  בכתרו להסתכל

ואכמ "ל.



לנפשך  חכמה דעה יח

הצדיקים  והם מים, כנגד טהורות חיות דבחי'

שלישית ומדרגה קודש , דיבורי עת בכל המדברים

דהוי "ה  ו ' בחי ' וכנגד עוף בחינת שכנגד צדיקים הם

הריח  בחי ' שהוא חוטם ובחי' רקיע בחי ' וכנגד

טהורות, מחשבות בחי ' והוא מ"ה, שם ובחי'

לבושים  להם יש  ועופות חיות  שכנגד  אלו וצדיקים

טוב. ריח בהם ויש  מזוככים

ïéðòäå לשורש להגיע הוא העבודה דכל הוא,

חיל  אשת  הנקראת העליונה המלכות 

ולהגיע  האמונה, תכלית שהוא בעלה, עטרת

ולגלות הכתרים, כל כתר שהוא ככ"ה של למדרגה

ולגלות רבה, שמיה יהא אמן בסוד  אלקות  שהכל

וזה  רל"א, י"ש ישראל בסוד  אין, רק  גם הוא שהיש

בסוד  עת , בכל העליונה בידיעה בחירה ענין 

הוא  היש שתכלית  ויודעים כפשוטו , שלא צמצום

הלבושים  מזככים ועי "כ  עמוק, היותר  האין לגלות

דגים  כנגד  רקיע, מים אור  מדרגות  בג' הקדושים

ועופות. חיות 

äðäå כנגד שהוא ורקיע מים של המדרגות בב'

הדם  כיסוי  סוד  בהם יש ועופות  חיות

האמונה  ידי על אותם לזכך  הכח שהוא בעפר ,

בחי ' שהוא רביעית מדרגה ואמנם העפר, שה"ס 

הנה  ב"ן , שם וכנגד אחרונה ה' כנגד  שהוא בהמות

הנקראים  הגדולים הצדיקים ורק הדם, כיסוי  אין  שם

גם  כיסוי  עם להשתמש  יכולים הם קבין בעלי 

למ  עד אותה מעלים כי  בהמה, של זו עלה במדרגה

אך  ברדל"א, הגנוזה המלכות  בשורש  למעלה

הדם. כיסוי  בה שייך אין במקומה למטה הבהמה

 ï÷úì  íéìåëé ïéá÷ éìòá  íäù  íéìåãâä íé÷éãöä

 ïåéìòä  íùøùá  äìòîì  úåîäáä 'éçá  óà

 êåëéæå äáåùú çëá à"ìãøá äæåðâä  úåëìîá

 ïåöéçä  óåâä

äðäå מדרגא הלבושים לזכך  ה' עבודת  עיקר 

מדרגה  עד הלבושים לזכך וצריך  לדרגא,

שם  בסוד  ביטחון ידי על ואח"כ שני, קטנות של

יכולים  שני, דקטנות  המוחין  שמות  שהוא אכדט"ם

והעיקר  לדרגא, מדרגא הלבושים ולזכך  להמשיך

חיות בבחי ' שהם הצדיקים ולכן הביטחון . בכח

אך  כנ"ל, בעפר  הדם כיסוי מצות  בהם יש ועופות 

אפשר  אי  כי כיסוי , מצות להם אין  הבהמות

הצדיקים  אך  הדם, כיסוי בחי ' להם להמשיך

של  במדרגה שהם קבין בעלי הנקראים הגדולים

בכח  ב"ן השם אפילו להעלות  יכולים  הם תשובה,

של  העפר להעלות  יכולים והם התשובה, עבודת 

אור  בחי ' ידי  על כי השפל, מהעולם אפילו עוה"ז 

אך  הלבושים, בחינת  לזכך רק  יכולים רקיע מים

קבין  בעלי  שהם הגוף â הצדיקים את אפילו  מזככים

השפל  הזה העולם להעלות  שיכולים באופן עצמו ,

עם  להשתמש  אפשר אי  אך  ביטחון , ידי על בעצמו 

_________________________

העולם ג. כל כי בכללו, העולם כל את  כולל הוכ רקיע, מים אור בסוד הנה עד שביארנו  מה שכל ודע  שם: החיים אוצר וז "ל

שסודו  החשמ"ל והבשר אלקות , נשמות עולמות  לבושיהם, עם נשמה רוח נפש השלשה אלו בסוד נכלל והכל אחת, טיפה הוא

אדם, עיקר ע"ב - מאור שכלולה הראשונה הטפה בכח  עדיין נמצא לא אדם, של והעור ב"ן ושם הכל. על ומכסה חופף  עפר,

במים  שהיה מחמת  אבל הכל, על וחופף  מכסה החשמ"ל והבשר מ"ה, ס "ג - רקיע  מים בסוד מתלבשין הם אורו נצוצי אשר

כל  כולל הזה שהשם ב"ן, שם כח שהוא קדמאין במלכין השבירה היה עכירות  אותו מחמת ולכן ברקיע, שכן ומכל עכירות,

עור  סוד והם נצוצין, בירורי נתבררין יום ובכל הבחינות , מכל ואורות נצוצין נפלו באמת כי אחי, ידעת שאתה כמו הבחינות 

לברר  זכינו אם אשר אחי ותדע הכל. על המכסה דחיצוניות חיצוניות  הוא כי עוד, כיסוי שום הזה לעור ואין האדם, על החופה

שהוא  דאצילות  עור דאצילות , ב"ן שם סוד מלכות בחינות  שהוא קודש  בשבת כמו אור כתנות  מהם נעשה גדול, ובזיכוך בטוב

שהנקבות  עור, בעד עור סוד ידעת ואתה אור. מאורי - חשמ "ל ונעשה לחשמ"ל הנתדבק  קדוש, וכולו מזוכך וכולו אור כולו

עולמות  ובשאר טוב, הדעת עץ וב"ש ב"ה אחד ושמו אחד ה' ומיוחד יחיד אחד אלקות טוב כולו הם ובאצילות עור, בחינות  הם

בשער  ומבואר החשמ "ל בשער כמבואר עור, נקראו נתבררו שלא המלכים כי עור, בחינות והוא נתברר, לא עדיין ב"ן שם
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רק  בעוה"ז, למטה בהמ"ה בחינת שהוא ב"ן שם

המלכות לשורש הכל שמעלים תשובה בחי ' ידי על

שיהיה  הנופלת דוד  סוכת הקמת בסוד העליונה,

החיצון  העור  אפילו לגמרי  יזדכך שעי"כ  לעתיד,

סופו ועד  העולם מסוף  בו הגר"א ויראו  (כמ"ש 

י"ב) דף  .בספד"צ

 úåìâá  úåëìîä àåäù äðîìàá øåñà ìåãâ ïäë

 øä äéäé ï" åëðì  ä"ðîìàä êôäúé ãéúòì êà

íéøä  ùàøá 'ä  úéá

 äðäåהחיים באוצר י"ד )איתא י"ג  פס' כ"א (אמור

אלמנה  שסוד  לכה"ג, אלמנה איסור  במצות

מלכות שהוא קטנה נקודה בבחינת המלכות  הוא

בה  נשאר  שלא כ 'אלמנה, היתה וזהו שבמלכות,

בעת קטנה נקודה שהיא עיקרית נקודה אלא

יום  בכל חוזרין שהרי ממש, אלמנה ולא חורבנה,

שם  והביא ור "ח, ומועד שבת  ידי ועל תפלות  ידי על

הפסוק על ב')מזוה"ק ב' באחרית(ישעי' והיה

ונישא  ההרים בראש ה' בית  הר יהיה נכון  הימים

הוא  ה' בית  דהר  הגוים, כל אליו  ונהרו  מגבעות

ולעתיד  הקודש , עיר  המלכותירושלים את ה' יפקוד

וכו', בסיהרא שמשא ויתחבר  מעפרא לה ויוקים

ששם  שבמלכות עשיה בחינת דמלכות דהמלכות

בגדי ותלבש  נאמר  ועליה האויבים, שולטין 

_________________________

כולם  שם אשר הנשמות  ואותן אדום ארץ של המלכים אותם עומדים אליה קרוב אשר מקום יש  התחתון עדן בגן כי אנ"ך

אין  אשר מהברורין ב"ן שם ששורשה בהמה של לבוש הוא זה לבוש  אשר זריעה בר דלאו אבק  בסוד קבין בבחינת מתלבשין

ולכן  הקב, הוא שלהם ועכירו מ"ה, ס"ג ע "ב סוד הוא קיטע כי בק"ב, היוצא קיטע כטעם  קבין בחינות אלא העור על לבוש  עוד

הרשעים  לבוש וכן נתברר, שלא גרוע לבוש  הוא כי בו, מכסין שאין באבק אלא בעפר כיסוי לה אין כי בהמה, דם לכסות אין

וכו'. הזה לאבק  שמשתחוים ערביים בסוד אבק הוא

העולם, לאויר צאתו בעת הנשמה שנתברך  ברכות מאה סוד זה אשר העור, בסוד שנתבררין הברורין הסוד הוא הבהמה וסוד

עור  נעשה הבירורין ומאותן נשמות, לחלקי השייכין והנצוצין הברורין לברר כח לה שיהיה הנשמה שיתברך  נוסף דבר שהוא

מאה  דוד תיקן הזה ובסוד שומר, עצמו הוא כי לבוש  עוד לו אין אבל כידוע, שלם פרצוף הוא עליונה בדוגמא עור ואותו האדם,

גוף  נשמה שורש  בסוד אחי עוד וכשתשכיל כידוע . הברורין סוד שהוא המגפה ולבטל לתקן והברורין העור להשלים ברכות 

לבית  שאין ותשכיל אחד, למקום הולכים והענינים הדרושים כל כי שביארנו, רקיע  מים אור סוד עצמן הן שהן היכל, לבוש 

העפר, בסוד ונשמה רוח  לבחינות  הלבוש עיקר כי ותשכיל לבוש , עוד לה אין דשבת , אור כתנות עור סוד מלכות  בחינות  שהוא

צדיקים  נשמות שהם קבין, בעלי של אבק בסוד שבארנו גרוע בלבוש  מתלבש  הבהמה, סוד דנפש  נפש דגרמי הבל בחינות  אבל

החיות  לבוש אבל הזה, השפל עולם של הבהמה כיסוי אבק , של קב בבחנות לילך  הוצרכו הזה, השפל בעולם לילך  שנתגלמו

הנ"ל עפר בחינות הוא עדן בגן מופלאים,שעומד דברים בזה ויש זהב. בעפרות  מתכסים עדן בגן העומדין ורוחין נשמות  כיסוי

ולכן  וכו'. מעט  לך אפתח  זה כל על אבל מדובשין, מילין במתיקין מאריך הייתי דבר, הסתר אלקים כבוד כי שיראתי ולולי

והם  באמת , נתבררה כבר אשר החיים עץ אור כתנות  הוא  שמלעלה מלכות בחינות  כי כיסוי, לה אי דלתתא בדוגמא הבהמה

ובשבת  שבוע , ימי בכל ובירור תיקון וצריכין עור, כתנות הם עדיין עולמות  בשאר שלה הדוגמא אבל אחד, בכתר מלכים שני

מבחינות  היה החטא קודם הראשון אדם של והלבוש שהכלים הצלם שער מרן בדברי מפורש  ומבואר אור, בכתנות  מתלבשין

שהוא  הזה עולם בעפר מתלבש  החטא ואחר פטירתן, אחר הנשמות מלבשין זה בעפר אשר עדן גן ארץ של עפר עשיה מובחר

אלא  נצטוינו לא כזאת וכיסוי לגיהנם עמה תרד ולפעמים באבק , המתלבשת הבהמיות  נפש  בחינות  שהוא דסט "א אבק בחינות 

ברורין  בחינות אלו כל יתעלו ולעתיד משם, שיניקתן לכסות עדיין אפשר אי ולכן וכו', הטובים מעשינו ידי על הנעשית בכיסוי

שחקקתי  אלו נוראות סודות  אחי והבן ולכסותה, לקבלו כל לשום אפשר אי אור מרוב כן גם אשר לעטרה ומקיף כתר בבחינות 

בגלוי  משם יונקין עדיין נתברר שלא זמן כל כי לבהמה, כיסוי אין כך ובין בין אחי ותבין חיים. מים מבאר אותם ששאבתי לך 

אתיידע  דלא רישא עד מקיף  אור בבחינות יתעלה אזי הקללה מן הנקבה כשתצא ולעתיד ורע, טוב הדעת  עץ סוד מהעור גדול



לנפשך  חכמה דעה כ 

תקיפים  דינים שהם העשיה לבושי  שהם אלמנותה

השכינה  תהיה ולעתיד שפעם, הקלי' יונקים שמשם

דלעילא  בנהורא לאתנהרא בתקונהא מתתקנא

נכון , יהיה דא ועל וכו' רבא כהנא דא הרים בראש 

כגוונא  לבושין באינון נכון, ויהיה יתקן ובמה

בסוד  דשית  ברזא קיימן לבושין ואינון דלעילא,

אלו "ה  קדמאה דנהורא לבוש  כלי  העושה רוחא

גי ' נכו"ן דתיבת  שם ופירש  וכו '. קצוות  מששה

אלמנ"ה  מבחינת תתהפך  ולעתיד אלמנ"ה,

וכו ' הרים בראש  ה' בית  הר יהיה נכו "ן  לבחינת

עיש "ב.

 ñðëäì  ìåëé ïéà ïëìå â"äë 'éçá åðéáø äùî

íçåìä  òùåäé éãé  ìòå äðîìà 'éçá àéäù é"øàì

 ï" åëðì  ä"ðîìà 'éçá êôäúé  ÷ìîò  úîçìî

 é"øàì ñðëäì äùî  ìëåéå

ïéðòäå אלמנה בחי' היא הק ' השכינה דהנה הוא,

קטנה, נקודה לבחי ' שנתמעטה בגלות

סוד  והוא כלל, נפגמה לא השכינה פנימיות אך

שלא  הפנימית  משה כלת סוד החוחים, בין  שושנה

אמת הצדיק  בחי' גדול הכהן ואעפ"כ  כלל, נפגמה

לארץ  להכנס יכול היה לא רבינו  משה שהוא

ומשה  באלמנה, אסור הכה"ג כי  בחייו, ישראל

דמשה  התלמיד  משא"כ  גדול, כהן בחי' היה רבינו 

הוא  כי ישראל, לארץ להכנס  יכול יהושע שהוא

להפוך  וצריך באלמנה, המותר  הדיוט כהן כמו

ולהפוך  בעשיה, למטה ב"ן  שם שהוא האלמנה

כי הרים, בראש  ה' בית  הר  יהיה לנכו"ן אותו 

בחי ' להפוך וצריך כפשוטו , שלא הצמצום באמת 

נכו "ן . לבחי ' האלמנ"ה

äæå הצדיק של התלמידים שהם הצדיקים כח

עמלק , מלחמת  הלוחם יהושע בחינת אמת,

המכשילים  רב הערב שהוא עמלק למחות  וצריך 

עמלק  עם וללחום ההסתרות , כל עם ישראל נשמות 

האמיתיים  הצדיקים עם ולהתחבר הדרכים, בכל

להפך  יכולים כך  ידי  ועל שלהם, התלמידים ועם

כי הרים, בראש  ה' בית הר יהיה לנכו "ן  האלמנ"ה

להפכו יכולים בעשיה, למטה שהוא ב"ן שם אפילו 

ברדל"א, הגנוזה המלכות עד  לשרשו  ולהעלותו

שאין  הוא הקדושה בדרך  שהולכים הסימן ועיקר 

של  בדרך  הולכים אלא רב, הערב עם הולכים

ההיפך  הוא רב הערב ענין  כל כי  תהיו , קדושים

שמקיימים  והצדיקים בזוה"ק , כמ"ש  תהיו  מקדושים

רב, הערב עם שלוחמים סימן הוא תהיו' 'קדושים

כדי הוא רב הערב עם המלחמה תכלית ועיקר 

יהיה  לנכו"ן הק' השכינה של אלמנ"ה בחי ' להפוך

שהוא  גדול הכהן  ולהחזיר  הרים, בראש ה' בית  הר

שיוכל  באופן וירושלים, לציון רבינו משה בחינת

ידי על עיה"ק , ולירושלים ישראל לארץ להכנס 

ה', בית הר יהיה לנכון האלמנה בחי' שמהפכים

לארץ  להכנס  משה בחי ' לכה"ג כבר מותר ואז 

ישראל.

 ïåçèéáä çë éãé  ìò äøéôñä éîé úãåáò ø÷éò

íéìåëé ë"éòå øîåòá â"ìå é"áùø çë àåäå

äøéçáä  úéìëúì  òéâäìå úåëìîä úåìòäì

äîìùä äìåàâìå äòéãéá

äæåאלו בימים ישראל כלל של העבודה עיקר 

שם  שהוא הביטחון בכח הספירה, ימי  שהם

ותבואי בסוד  בטחו"ן כמספר ע"ד  העולה אכדט"ם

לזכך  יכולים הביטחון בכח והצדיקים עדיים, בעדי

מים  דאור מדרגות  הג' מבעי  ולא המדרגות, כל

מ"ה ס "ג ע"ב כנגד  שהוא דגים רקיע בחי' (כנגד

ועופות ) שהוא וחיות הרביעית המדרגה אפילו אלא ,

לתקנם  יכולים בהמ"ה, בחי ' שהוא הב"ן מדרגת 

ידי על זה וכל ברדל"א, למעלה אלא במקומם שלא

_________________________

הבחירה  ויתבטל פינה לראש שיהיה לעתיד המלכות  ממעלת היטב אריך  בשער אחי ועיין פעמים, הרבה מרן בדברי כמבואר

עכ"ל. כי"ר. ב"ב אמן רישא האי בגו דאית  מה ויתגלה
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וכאשר  ה'כתרים. כ 'ל כ'תר בסוד  בידיעה בחירה

לסוד  הגורמת  הקלי' שהם רב הערב עם לוחמים

הערב  עם והמלחמה התשובה ידי ועל האלמנה,

שום  רוצים ואין בדרכיהם הולכים אין  כאשר  רב

התורה  בדרך הולכים אלא עמהם, התחברות

של  הדרך שהוא האמיתיים הצדיקים ובדרך 

של  הכח שהוא בעמלק  שלוחמים תהיו', 'קדושים

האלמנה  מתקנים עי "כ  בעולם, הקדושה היפך

וכל  גדול, לכהן המותרת בתולה שוב שתהיה

ברדל"א, ויוכללו  קדשים לקודש  יתהפכו  הלבושים

שהוא  העליונות צחצחות  פנימיות פנימי ויתגלה

הביטחון  ובכח שבועות , של חלב מאכלי בחינת

ובזכות העבודות, ולכל הק' לתורה להגיע יכולים

בימים  וממילא ישראל. יגאלו  והביטחון האמונה

הביטחון , לעבודת  שאת  ביתר  להכנס  צריך אלו 

כח  את  צריכים יחודים המיחדים צדיקים ואפי '

העוסקים  אותם שכן וכל עת, בכל הביטחון

ול"ג  רשב"י  כח וזה ובתורה. בתפלות בפשטות

כמבואר  ג"ל א"ם בסוד  הביטחון  כח שהוא בעומר ,

יכולים  רשב"י  ובזכות בעומר , ל"ג בסוד בשעה"כ 

'ע  שיהיה באופן הכל 'שמעון ',לזכך אותיות מש' ון 

בראש  ה' בית  הר  יהיה לנכון האלמנה ויתהפך

יראו בעין  ועין מלכותך תראינה ועיננו  הרים,

בב"א. צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב



לנפשך  חכמה דעה כב 

חדתין  נשמתין
תשע"ז אמור  פרשת דא"ח ליקוטי

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

å"öé  é"áùø –––– æåðâä  øåà áùåîá

÷"áù ìéì

 äùøôä éðéðò

ò"éæ àèôàî  ìàøùé áäåàä ìù íéòåãéä  ÷"áã

' ä ìà úåìòì ñåøäì àìù

øáãéå [ à ìà øåîà  øîàì äùî ìà ' ä

 íäéìà úøîàå 'åâå íéðäëä

.åéîòá àîèé àì ùôðì דריש קרא האי  פירש 

פרשיות בהרבה בקודש [כדרכו דרכים בד ' הפרשה

דרכים, בארבע שבפרשה הראשון  פסוק  לפרש

אותיות ד ' כנגד  שהם פרד "ס, הלימוד  דרכי  ד ' כנגד 

כידוע]. הוי"ה à'שם øåàéáקדשו דברי  בהקדם ,

זי"ע מאפטא ישראל האוהב ויקרא)של פר' (ליקוטים

מי דוקא הוא לשי"ת  האמיתית  העבדות כי  וזל"ק,

מדריגה  שום באמת  רוצה ואינו  השי"ת  את  שעובד

כי זה על השמים מן  אותו וכופין  לו  שקוראין  עד

מן  רבים ראינו בעינינו  והנה העולם. צורך  הוא

מרה  בעלי  או  ח"ו  משוגעים שנעשו החסידים

ח"ו התורה מן אם הזה, הדבר נמצא ומאין שחורה

זו ולסיבה הלב, את  משמחת עוד התורה אדרבה

ולאבל  באב בתשעה התורה לימוד חז "ל אסרו 

ל ) ישרים (תענית  ה' פקודי  הלא המצות מן אם .

לב ט)משמחי  יט, כי(תהלים הוא הענין  אבל .

והסולם  ה' אל לעלות  הרוצים הם ההם האנשים

השי"ת את  עובדים אינם כי  מעיניהם נעלמה

שום  בלי  להם שייך  שאין  דבר ותופסים בהדרגה

שעיקר  אנשים יש  וגם השמים. מן ורשות קריאה

בעל  להיות  כדי הוא להשי "ת שלהם עבדות 

נאמר וע"ז כג )מדריגה, כ, תעלה (שמות  לא

מעלה  בעל להיות  כדי  היינו  מזבחי, על במעלות

רואין  שאנו  כמו עליו, ערותך תגלה כי ומדריגה.

דרך  כן  ולא שחורה. מרה בעלי נעשו שח"ו

להשי"ת מרוצים עבדים שהם השלמים האנשים

רואים  שאנו ומה מדריגה. שום באמת רוצים ואינם

מן  כפייה ע"י הוא הכל גדולות מדריגות  להם שיש

יהרסו ואל בזה. האדם ויזהר  העולם לצורך השמים

עלתה  ולא כרשב"י עשו הרבה כי ה' אל לעלות

עכל"ק . בידם.

' äåáâ êøåöì äãåáò' àéä  úéöøðä  äãåáòä

øàéáå [áשגילו מה ע"פ  הענין ויסוד פנימיות

האמיתיים המקובלים (עיין לנו

או' שני ויכוח הקדמון אמונים שומר בספר בארוכה

האמיתיתעח-עט) שעבודה"י  הקבלה מיסודי שא'

התחתון , מצד ולא העליון מצד להיות  צריכה

גבוה', צורך 'עבודה נקראת  המקובלים ובלשון 

ספרי בהרבה המבוארת  הפשוטה שהעבודה והיינו

עצמו, לצורך  היא שהעבודה"י בבחי ' היא מוסר

מצדינו") ש"העבודה לקבל (ונקראת  בשביל הן היינו  ,

או הגהינום, מעונשי ולהנצל בג"ע, טוב שכר

רוחניות במדרגות לזכות  שחפץ יותר  מזוכך  באופן

לעצמו) רוחני בשכר שחפץ בבחי' ג"כ ,(שהוא

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  אמור פרשת דא"ח כג ליקוטי

תיקון  לצורך  היא העבודה"י יותר גבוהה ובמדרגה

עד  ה' עבודת ע"י ונשמתו נפשו  לתקן שיזכה עצמו 

והמצוות המעשים בתיקון  השלם' "אדם שיהיה

אנשי המעלה, מרמי להיות  עי"ז ויזכה כראוי,

הקב"ה. המלכים מלכי מלך  המלך,

äá  ùé , ìá÷ì  î"ò  ìá÷î ––––  åîöò êøåöì äãåáò

 úåî  úåãøåé  äéìâøã äæéçà

 äðäå [âיסודי את  בארוכה במקו "א הבאנו  כבר 

בו [שהמושב זי"ע הסולם בעל שיטת 

עתה אנו הגנוז)נמצאים אור ע"י(מושב נבנה

הדרכותיו ע"פ  מנוהלים החיים וארחות תלמידיו 

הסולם בעל משפיעים של התושבים כל (שיהיו

להשפיע  ע"מ ובקבלה הלבבות  באחדות  זל"ז ומסייעים

(מלכות, העליונים הפרצופים כל את  שפירש  ואכמ"ל ],

וכו') חכמה בינה, קבלה ז"א, של היסודות ע"פ

של áוהשפעה  הרגילה הדרך שכל מובן ועפי"ז ,

לשם  עבודה בבחי ' שהוא עצמו  לצורך עבודה

המלכות  ספי' לבחי ' עדיין  שייך  ע"מ קבלה (מקבל 

אחיזה לקבל ) ישנה המלכות  שבספי' ידוע והנה ,

_________________________

הסולם,ב. בעל השגת  דרך כללות את בקצרה שביאר שתא), דהאי וילך  בפר' (נשמ"ח במקו"א שהארכנו ממה קצת  ונעתיק 

ובחב"ד  השגה, של נוספת דרך היא שפה וכל כדלהלן), והשפעה קבלה (של חדשה, שפה – חדשה לשון הקבלה לכל שנתן

כולם  וכו' (חכמה) ואו"א (בינה) וישסו"ת וז"א מלכות של הפרצופים שה' היינו הביטול, דרכי של בשפה הקבלה כל את פירשו

להש"י  הביטול דרך הוא הז"א ודרך עומ "ש , בקבלת להש "י ביטל בבחי' היא המלכות שדרך  להשי"ת , הביטול בדרכי השגות הם

ודרך  במנוחה, הביטל דרך  היא החכמה ודרך  באלקות, ביגיעה בהתבוננת ביטול דרך היא הבינה ודרך  טבעית, ויראה באהבה

זו  שפה וכל שבכתר), עתיק  בחי' ה' על בעונג וביטול שבכתר, אריך בחי' במסי"נ (ביטול אלקות בעצם הביטול היא הכתר

בתניא  וכמובא מ"ה, כ"ח  אותיות  – חכמה הביטול, בחי' הוא – החכמה (שענין החכמה. שפת של השפה בבחי' הוא דביטול

הביטול). ענין שהוא החכמה בספי' אלא מתגלה אוא"ס  שאין זי"ע  המגיד מרבו כן שקיבל בהגה"ה

שהיא  הבינה) של העליונה הדרגה היא ביוהכ"פ הוא שלו שהיא"צ לעיל (וכמש "כ בינה של שפה הקבלה לכל נתן הסולם ובעל

להדיא  מבואר שאינו הסולם בעל תורת  ע "פ ועתיק  אריך  ענין ביאור השלים (וכן הענין קצת וביאר וקבלה, דהשפעה שפה

בדבריו).

מאלקות  פירוד של ובבחי' בשבירה נמצאת  שהמלכות  איך הדרגה על מקודם מרמז הסולם בעל לביאור המלכות  דספי' בחי' שהנה

התחתון  ובאדם הבי"ע ), עולמות של והפירוד השבירה לתוך האצי' מעולם המלכות  ספי' ויוצאת בגלותא ששכינתא (וכידוע

'מקבל  לקבל', ב'רצון רק נמצא כולו שכל היות מהשי"ת, הפירוד בבחי' נמצא שאז בעבודה"י שמתחיל לפני האדם על זאת מרמז 

במצב  (שהוא מהש"י בפירוד הוא ואז  לקונו, רוח נחת  לעשות  בעבודה"י כלל חפץ ואינו עצמו בתענוג רק שחפץ לקבל', מנת על

השבירה  דמצב התיקון ותחי' עצמו), עבור לקבל רק  חפץ המגושם האדם ואילו ולהטיב, להשפיע רק שחפץ מהש "י ההיפך

האדם  שמקבל וע"י שמים], מלכות  עול דקבלת ענין היא בקדושה המלכות דספי' [כנ"ל עומ"ש קבלת ע "י הוא המלכות דספי'

ו  הש "י את  לעבוד ברצון להכנס ומתחיל לעבודה"י נכנס  בזה הרי ע "ע ית ',עומ "ש  לו נח"ר בזה להשפיע 

נח"ר  להשפיע כשחפץ אף וע "כ שבו, הטבעי לקבל מהרצון עדיין יצא שלא כדבעי מזוככת  עבודתו אין עדיין בתחילה ואמנם

כנגד  וזהו ית'), מאיתו (שכר לקבל' ע"מ לה') (נח"ר ד'להשפיע  דרגת וזהו מהש "י, שכר זה על שיקבל כדי רק הוא להש "י

הרצון  של הטבע  את  זיכך לא שהאדם כיון וה"נ  הטבעית ', ויראה 'אהבה בחסידות  הנקראת  הדרגה היא הז"א שכנ "ל הז"א, דרגת 

לקבל  כדי רק זה הרי הז"א) דרגת  – המדות ענין (שהוא ויראה באהבה הש"י כשעובד אף להש "י עבודתו כל הרי שבו לקבל

באותיות  הוא והחסרון הפגם שעיקר כידוע , חסרון בבחי' הם דהזו"ן דדרגות (והיינו כנ"ל, הקבלה של הטבעי הרצון שהוא שכר,

הזו"ן). שכנגד ו"ה

שהיא  פ"ב) מטי ולא מטי שער (ע "ח האריז"ל רבינו בדברי ע "ז שאי' ישסו"ת) (פרצוף  הבינה ספירת  של הדרגה ישנה ואח "כ

הטבעי  מהרצון שיוצא עד באלקות ובהתבוננות  ביגיעתו שמתעלה האדם וה"נ להשפיע , הרצון היינו הוא, חסד חפץ כי נקראת 

בריש  המשנה כלשון פרס לקבל ע "מ  (שלא נח"ר להש"י להשפיע לשם – דלשמה בדרגה לעבודה"י שזוכה עד לקבל ע "מ  של
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דברי מובנים וע"כ  מות ', יורדות 'רגליה של גדולה

עובדה"י הרבה שראה הנ"ל ישראל האוהב

עצבות לשגעון, נופלים ועי"ז במדרגות  שחפצים

שכיון  הנ"ל בחי ' מחמת והיינו ה"י , ומר "ש

ע"מ  קבלה בבחי' עצמו, לצורך  היא שהעבודה

תיקוניה  לפני  המלכות  לספי' מרכבה בבחי ' לקבל,

ע"י ליפול יכולים וע"כ גדולה אחיזה בה יש  הרי

מיתה טומאת ולבחי' לשבירה כזו  (שטומאתעבודה

ומר"ש ) עצבות  בבחי' היא אתמת  לתקן יש וע"כ  ,

על  גדולים 'להזהיר ויש  עצמו, לצורך זו עבודה

המלכות ספי ' את  ולתקן  להאיר נקראת(שהקטנים',

הקטן) מאור בבחי' העליונותקטנים הספי ' בהארת

בבחי ' שתהא העבודה את  להעלות שיש  ממנה

לדרגה  מדרגה שעולה והיינו  גבוה', צורך 'עבודה

וכו') הז"א למדרגת המלכות דרגת(ממדרגת עד 

העבודה  עיקר ששם החכמה דרגת שהיא הכהנים,

הנ"ל, במאמר  שהארכנו  כמו  (הועתקהרצויה

לעיל ) שליטתבהערה אין ששם שב"ק , דרגת  –

הבא, עולם מעין  שהיא שב"ק [וכמו המת טומאת

עה"ד  חטא כשיתוקן  לעת "ל בבחי' שבת, שכולו יום

בשב"ק  מזכירים אין וע"כ לעולם, המיתה שגרם

הסולם  בעל ובלשון  ואנחה, יגון בו ונס  עוונות

שכל  דימין ' 'חכמה בבחי ' שב"ק  עבודת נקראת 

הביטול ובבחי' ית' מצידו שב"קהעבודה"י  (ועדיפא

'חכמה  הסולם בעל בלשון שנקראת יו"ט מעבודת

התחתון  מצד  לעבודה עדיין שייכת  שהיא דשמאל ',

הנכונה ואכמ"ל ) בדרגה העבודה"י  שעיקר והיינו ,

השב"ק ) היחוד ,(דרגת  שמחת  מצד העבודה שתהא

התחתון הש"י)ששמח העובד הש "י(האדם בשמחת 

שזה  בתחתונים ית' יחודו בהתגלות ושמח ששש

_________________________

שמחה  לו שיש  (היינו להשפיע  ע"מ דמשפיע הדרגה שהיא הבינה) שבדרגת  החול (דימות  בעבודה"י שלימות  זו הרי אבות )

דעבודת  הדרגה בחי' והיא שכר), לקבל ע "מ  עצמו עבור בעבודה חפץ ואינו להש "י נח"ר לעשות שזוכה בעצם בנפשו ושלימות 

אור  יוצר בברכת בארוכה עבודתם שמתוארת וכמו פרס, לקבל ע"מ  שלא גדולה ויראה באהבה להש "י (שעובדים המלאכים

יהא  שלא מחשש  לעצמו תענוג כל מלקיחת ממעטים ג"כ דהבינה זו ובדרגה כידוע). הבינה ספי' שכנגד – הבריאה עולם שכנגד

וכו'. החול בימות יתירה ושתיה אכילה מכל המיעוט  בחי' שזהו לש"ש , התענוג לקיחת

שנקראת  שב"ק, היא דהתכלית  התכלית, עדיין אי"ז  אך בלבד, החול בימות  דעבודה"י השלימות  אלא אינה הבינה דרגת  ואמנם

היתה  ית ' רצונו שהלא הש"י, רצון נגד ודקה מסוימת בבחי' שזהו שמאל, בקו היא הבינה שספי' החכמה, ספי' ע "ש 'קודש '

הש"י, הטבת  לקבל הכלי לו אין להש "י) נח "ר להשפיע רק רצונו (וכל מהש "י הטובה לקבל חפץ האדם וכשאין לברואיו, להטיב

התכלית. זו אין עדיין וא"כ לקבל, להחפץ אלא להשפיע שא"א

הקבלה  דתורת דרך  כנגד שהיא שב"ק, ובחי' שבדרגת החכמה דספי' הדרך היא עבודה"י של והמתוקנת הנכונה הדרך  וע "כ

האורות  בקבלת שחפץ היא החכמה שדרך שמרמז אלקית), חכמה – נסתרת חכמה – הח "ן תורת  בשם הקבלה שנקראת (כידוע

יותר  העוסקת הקבלה תורת  בלימוד ישנו באופן (שזה עצמו עבור אינה זו לקבלה שהחפץ אלא הש "י) של האורות  גילוי בענין

חפץ  וע "כ ואורו, מטובו בניו שיקבלו הש"י רצון עצמו שזה שיודע  בשביל האורות  בקבלת שחפץ אלא מהש"י, פירוד של

ושמחים  ושותים ואוכלים שב"ק  עונג מצות מקיימים שבנ"י בשב"ק  וכמו להש "י, נח"ר גופא בזה להשפיע  כדי האורות בקבלת

להשפיע  ע "מ  והתענוגים) (האורות מקבל נקרא וזה שבת , עונג מצות  על שציוה הש "י מצות גופא בזה לקיים כדי ה' מטוב ונהנים

הש"י  של הפנימי לרצון שבטל היינו להש"י, העיקרי הביטול דרגת חב"ד בתורת  הנקראת היא החכמה ודרגת  להש "י), (נח "ר

החול, בימות  היה שבה כלל, פרס  לקבל ע "מ  שלא לש "ש העבודה של מהדרגה מתעלה וע "כ לנבראיו להטיב ה' שרוצה שיודע

לחפוץ  להש "י עצמו ומבטל העצמית , העבודה דרגת של שלימות  היינו היש, בבחי' היא כאמור אך בעבודה"י גדולה דרגה שזו

העצמית  עבודתו דרגת  את  מבטל וע"כ הש"י, רצון גופא שזה שיודע משום העבודה, ענין היפך  לכאו' שזה ותענוגים באורות 

הסולם  בעל בתורת  כבר מבואר הנ "ל כל שורש  והנה כנ "ל. דשב"ק הביטול שבחי' להשי"ת אמיתי ביטול וזהו הש"י, רצון עבור

ועתיק , אריך – הכתר דרגת הנ "ל ע "פ לבאר מו"ר ע "ז והוסיף  החב"ד), לשפת  לקשרה נופך בתוספת כאן שנתבאר (אלא להדיא

להדיא. שם מבואר אין שזה
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ותאוותו  רצונו העולמות(כביכול )היה כל בבריאת

בזה  התניא לג )â וכלשון  .(בפר'

äéàøä ãöî é"äãåáò –––– ïøäà éðá íéðäë

äðåéìòä

 åäæå [ã אהרן בני אל 'דבר  הפסוק  ביאור 

הנקראים  ה' עובדי  שהם הכהנים'

לשון כהנים הוא שכהונה ג  כח, שמות מפרש"י (כידוע

על ïøäà 'בנישירות ) שמרמז  'נראה', אותיות  '

ראיה שנקראת העליונה החכמה (כפרש"י דרגת

ומלשון  החכמה ע"ש  שניהם' עיני 'ותפקחנה עה"פ

– חכם נקראים äàåøä'איזהו והחכמים הנולד, את 

תמיד  לזכור העובדה"י שעל היינו העדה'), 'עיני

הכהן  אהרן  דרגת בבחי' העבודה (ראששתהא

העובדה"י) בבחי 'הכהנים-ראש  עבודתו שהיתה ,

הביטול ובבחי' שהיתה הראיה הוא', מה ('ואהרן

עצמיותו) מה-ביטול  בבחי' –עבודתו "לנפש " ועי"ז ,

יטמא  'לא נפש, הנקראת  המלכות  מדת בחי' שהוא

_________________________

בשמחת ג . ולהאירה לזככה שצריך  מזומנים בעתים בנפשו כשרואה ובפרט  האמיתי' הנפש שמחת תהיה זאת עוד שם, זל"ק

מלא  ואפי' ותחתונים עליונים עלמין כל ממלא הוא איך האמיתי ית' יחודו ענין ובינתו בשכלו ויצייר מחשבתו יעמיק  אזי לבב

קודם  לבדו שהיה כמו ממש ותחתונים בעליונים הוא לבדו והוא ממש  חשיב כלא קמיה וכולא ית' כבודו הוא הלזו הארץ כל

עתה  וגם הזה המקום ממלא לבדו הוא היה צבאם וכל והארץ השמים הזה עולם בו שנברא הזה במקום וגם בראשית  ימי ששת 

במקורן  והמחשבה הדבור אותיות  כביטול ממש  במציאות  אצלו בטלים הנבראים שכל מפני כלל שינוי שום בלי לבדו הוא כן

שמתלבשות  קודם עדיין אותיות בחי' בהם שאין כו' ודעת בינה חכמה בחינותיה עשר שהן ועצמותה  הנפש מהות הוא ושרשן

במקורו  השמש ואור זיו ביטול מענין לזה גשמי משל במ "א ג"כ וכמ"ש ע "ש] באריכות  וכ"א כ' בפ ' [כמ"ש המחשבה בלבוש 

אלא  העולם בחלל והארתו מהתפשטותו שאת וביתר ואורו זיוו ודאי ומתפשט  מאיר שם שגם שברקיע  השמש כדור גוף  הוא

לגבי  במציאות ומלואו העולם ביטול הוא משל דרך  ממש  וככה כלל. במציאות אינו וכאילו במקורו במציאות  בטל הוא ששם

ונפש  לב בכל ורנן גילת  אף נפשו ותגל לבו ישמח  הרבה בזה כשיעמיק והנה באריכו'. וכמש "ש ב"ה א"ס  אור שהוא מקורו

ותחתוני' עליונים העולמות  כל ובריאות בריאתו ותכלית  האדם כל וזה ממש  אלהים קרבת היא כי היא רבה כי זו באמונה ומאד

ודם  בשר למלך  בהתקרבותו אנשים ושפל הדיוט שמחת גדולה כמה והנה באריכות . לקמן כמ "ש  בתחתוני' זו דירה לו להיות 

אלי  לגשת לבו ערב אשר זה הוא מי כי וכדכתיב הקב"ה ממ"ה ודירת לקרבת קץ לאין וק "ו בביתו עמו אתו ודר המתאכסן

כמו  כלומר ירושתנו יפה ומה וכו' חלקנו טוב מה אשרינו ולומר בקר בכל ית' לשמו והודיה שבח  ליתן תיקנו זה ועל ה'. נאם

שהנחילנו  ירושתנו על לשמוח  לנו יש קץ לאין מכן ויותר כן בו עמל שלא עתק  הון לו שנפלה בירושה ושמח שש שהאדם

ניתנו  מצות  תרי"ג רז "ל וז"ש  בתחתונים דירתו היא וזו מלבדו עוד אין מתחת  בארץ אפי' אשר האמיתי ה' יחוד הוא אבותינו

ע"י  כי לבדה האמונה היא אחת מצוה רק אינה כאלו כלומר יחיה באמונתו וצדיק  שנאמר אחת על והעמידן חבקוק  בא לישראל

היתה  לא כאלו השמחה בתכלית  ה' ביחוד באמונתו ושמח  שש לבו כשיהיה דהיינו מצות  התרי"ג כל לקיום יבא לבדה האמונה

נפשו  תתעלה זו רבה בשמחה נפשו וחיות  בכח  הרי העולמות  כל ובריאת  בריאתו תכלית  לבדה והיא לבדה זו מצוה רק  עליו

דרך  המתים כתחיית  דייקא יחיה יחיה באמונתו שאמר וזהו ומחוץ. מבית מצות  התרי"ג כל קיום המונעים כל על מעלה למעלה

עמו. אתו ודירתו ה' בקרבת  המשכלת הנפש שמחת  מלבד כי ומכופלת כפולה שמחה והיא זו רבה בשמחה נפשו תחיה כך משל

שהוא  לנהורא חשוכא ואתהפך ממש ס"א דאתכפיא זו באמונה ית ' לפניו רוח נחת וגודל ה' בשמחת בכפליים ישמח  זאת עוד

שיעביר  הימין קץ [דהיינו לחשך שם קץ כמ "ש  קץ עת עד ית ' אורו על ומכסים המחשיכים החומרי  שבע"הז  הקליפות  חשך 

וס "א  קליפות ומלא טמא שאוירם עו"ג בארצות  ובפרט לקמן] וכמ"ש יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה הארץ מן הטומאה רוח 

מזרע  שהוא מי שכל פי' בעושיו ישראל ישמח  וז "ש דייקא. החשך מן הבא אור ביתרון ושמחה כאורה ית ' לפניו שמחה ואין

רבים  לשון בעושיו וז "ש ממש . גשמיית עשיה בחי' שהם בתחתוני' בדירתו ושמח שש  אשר ה' בשמחת  לשמוח  לו יש ישראל

ע  ית 'שהוא ליחודו היחיד רשות ונעשים לנהורא ואתהפכן דפרודא וטורי הרבים רשות  שנק' וס "א קליפות המלא הגשמי ו"הז

עכל"ק . זו. באמונה



לנפשך  חכמה דעה כו 

והשבירה  המיתה טומאת מאחיזת  שינצלו בעמיו',

המלכות ספי ' בבחי' רק היא שעבודתו במי  שנאחז 

נ"ל.וכ (נפש )

íéëéøö íðéà íé÷éãöäù íìåñä  ìòá úéùå÷

ì"æéøàä  äìéâù úåðååëäì

øåàéá [ä'á עפמש "כ רמז  בדרך הפסוק ביאר

ענין  כל על שהקשה  זי "ע הסולם בעל

זכה  שכבר  הצדיק שהלא נועדו , הם למי הכוונות 

שהוא  הכוונות , אל א"צ העליונים לעולמות  להכנס 

מאירים  ואצלו הכוונות, כל אל מרכבה כבר  בעצמו 

המעשה  [וכידוע מאליהם והיחודים השמות כל

רבו אל שבא זי "ע משרת  הירשל ר' מהרה"ק 

זי "ע מרימינוב הרמ"מ יומא הרה"ק  חל  (שהשבוע

דיליה) רבא תפילתודהילולא שבשעת  לשאול

ואורות קדושים שמות הרבה במוחו  מאירים

שמאירים  מצא בפרטות רבו  וכשחקר וגו ' עליונים

האריז"ל  שגילה הכוונות  כל ללא ,ãאצלו (וזאת 

האריז"ל ) בכתבי קודם כלל  שלגודל שלמד והיינו ,

ליכנס  בעצמו  נתעלה במסי"נ האמיתית עבודתו

בעבודתו לעורר  מרכבה ולהיות  העליון  לעולם

אותם  שיכוין  ללא אף הק ' השמות  יחודי  כל הארת

כלל.

 úåðååëä  åì  åìéòåé àì êùåçá  äèîì àöîðä

êãéàîå [ å בחושך למטה נמצא שעדיין  מי

לו יועילו  מה התחתונים בעולמות

ממעזריטש  המגיד שאמר  הידוע וכמשל הכוונות ,

שנוסע  במחשבתו  שיכוין שמי  שאמר  זי"ע

הרי שמתעשר  עד ומוכר  סחורה וקונה ללייפציג

וישאר  הכוונות  אלו מכל מאומה ירויח לא בפועל

ללייפציג äבעניותו בפועל לנסוע צריך  אלא ,

שלא  מי  וא"כ וכו', בפועל שם ולמכור  ולקנות

העליונים בעולמות בפועל עדיין (ששם נתעלה

עולם  שהוא האצי' שבעולם ממש , כפעולות  הם הכוונות 

מעשים  שפועלים כפי הכוונת פועלים שם המחשבה

_________________________

המעשה ד. הביא ע) עמ ' (ח"ב אבות עבדי של שיחתן בספר אך  בפנים, כמובא המעשה הביא מרימינוב' הירש  צבי 'ר' בספר

לא  שאחר מאוד והקפיד האריז "ל סידור מתוך  להתפלל דרכו היה זי"ע מרימאנוב מנדלי ר' הרה"ק בזה"ל, קצת  אחר בסגנון

הירש  שהמשרת  מסרו כך, על ותמיהתו ולשאלתו לו, המיועד ממש  במקומו החזירו ולא בו הביט שמישהו הרגיש פעם בו, יגע 

כיון  בתמימותו מהרצ"ה הרה"ק  השיב בו, ראה מה ולשאלתו כך , על מהר"מ  הרה"ק  הוכיחו בו, הביט  זי"ע  הרצ"ה הרה"ק  הוא

אם  האריז"ל בסידור הביט  ומשונות שונות אותיות  ציורי לפניו רואה ית "ש הויו"ת שם בהזכירו עשרה שמונה תפלת שבעת 

ע"כ. יחד. מתואמים שאכן ומצאן לו ומראים רואה שהוא מה עם מתאימים שם שכתובות  התמונות 

והי'ה. שעות , כמה בתפילתו שוהה היה המגיד הרב בזה"ל, מובא קס) אות בהוספות חדשה (הוצאה ליעקב דבריו מגיד בסה"ק

והיה  עשיר הי' הנ"ל האיש לפלא. לו והי' כ"כ מאריך  היה ולא אריז"ל כוונת ע "פ ומתפלל וי"ש למדן אחד איש שלו בסביבה

מסחרו  לרגל עבר אחת  פעם ועבודה. התורה על השנה כל ויושב לביתו וחוזר מסחרו כדי ושוהה ללייפציג בשנה פעם נוסע 

ואינו  האריז"ל כוונת  ע"פ  ג"כ מתפלל שהוא ממנו ושאל אליו ונכנס  המגיד. של התפילה לראות  שם ונישאר מעזריטש דרך 

סחורות  ומביא יריד על בשנה פעם ונוסע סלעים מעט  לו שיש וא"ל מתפרנס. הוא ממה המגיד לו שאל כ"כ. להאריך מוכרח

הסחורה  על שהוצאתי הסך  כותב אני א"ל שהרווחת תדע ומהיכן לו שאל מתפרנס . ומהריוח תיכף  בעירו אותם ומוכר לו הידועים

הרב  א"ל הריוח . הוא שנשאר ומה הנפדה מסך וההוצאות הקרן מנכה ואני פדיתי כמה כותב אני מוכר אני וכאשר וההוצאות 

וההוצאות  הקרן ותנכה הפדיון ותכתוב וההוצאות הקרן הנייר על תכתוב ולבוא, היריד על לנסוע זמן לבלות  לך  ולמה המגיד

ולבלות  סחורה ולקנות  לנסוע צריך ובהכרח  וקניה, נסיעה בלא הריוח יבוא הכתיבה מן וכי לצחק  הסוחר והתחיל הפדיון. מן

כאלו  הוא שם אתה כאלו בדעתך  קשור תהיה לא אם הסחורה כמו ג"כ הם הכוונות המגיד א"ל ריוח. להיות  יוכ ואז ולמכור זמן

ת  שום יש  לא מזה אשר והריוח  הקרן בהכוונות כותב תרויח אז  חפץ דבר לקנות  שהות  ויהיה שמה נפשך  תקשור אם אבל ועלת

ע"כ. התפילה. בעת  זמן שהות  ע"ז  צריך וע"כ
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העשיה) עדיין בעולם נשארים כוונותיו  כל הרי 

הרי המעשה, עולמות  שהם התחתונים בעולמות 

התניא  [וכמש "כ מידי, עביד  לא דהרהור נאמר שם

קנד )באגה"ק עמ' שאצלם (בקו"א הצדיקים שרק

ע"י מ"ן ומעלים מסי "נ בבחי ' הכוונות  נעשים

האצי ' עולם עד נחשבים å הכוונות  לא שם הרי  ,

נחשבים  אלא מידי , עביד  דלא להרהור  הכוונות 

ממש  כמעשים הכוונות מי שם על הגר"א (כמש "כ 

הזמן  כל שעוסק  דהיינו – מחכמתו מרובים שמעשיו

למעשים  הראויה בדרגה שנחשבים ויחודים בכוונות 

].ממש )

åëäåéúåâøãîî  ÷éãöä  úãéøé ïîæì  åãòåð úåðå

 úåîãå÷ä

' éúå [æ שגילה שהכונות זי "ע הסולם בעל

שכבר  לצדיק  בעיקר  נועדו  האריז"ל

בבחי ' משם נפל ועתה העליונים בעולמות  היה

צדיק  שכל המובא [ובבחי ' צדיק , יפול שבע

דתוהו עולמות  בראשית , מעשי  כל עליו עוברים

עליו עובר  ואח"כ גבוהים עליונים אורות  שבבחי'

בבחי ' צדיק, יפול שבע בבחי ' השבירה עולמות 

לבנות זוכה ואח"כ  קדמאין, מלכין דז' השבירה

דידיה התיקון  עולם – האצי' עולם (וכמו את

עצמו  על  שמספר זי"ע מקאמרנא הרה"ק מש"כ למשל 

סתרים  מגלה æ במגילת  שהיה בילדותו שזכה  למה

המדרגות אלו כל  ממנו נלקחו ואח"כ  וכו', נבואות

יותר  מר טעם וטעם וחושך  רבים נסיונות עליו ועברו

עולם  את  לבנות  שזכה עד  מיתה טעם פעמים מאלף

בקדושה, המדרגות  אלו כל  אליו וחזרו דידיה התיקון

(ויצא  וכו' עוד יפול  שלא עליונה שמירה עליו ויש 

שמעין  כולו, הכלל  על  ללמד הכלל מן הנ "ל  הרה"ק

צדיק ) כל אצל  שייך  זה הכוונותענין נועדו ולזה ,[

העולמות כל בנין  את  למהר  יוכל ידם שעל

תחת רב זמן  וישאר  ימשך שלא השבורים

מהשמות לעצמו שיזכיר ע"י  והשבירה הנפילה

אליהם  לחזור יוכל ממנו  שנאבדו  והעולמות

מעין  שיש בספה"ק  אי ' [ובאמת מהירות . ביתר

צדיקים, כולם שנקראים יהודי  כל אצל זה ענין 

_________________________

זו"נו. לזווג מלמעלה טיפי' להמשיך  א"א שבנוגה מהמלכים מ"ן העלאת  בלי כי מידי עביד לא דהרהור יובן ובזה שם, זל"ק 

לאסתכלא  כו' סדורא דאית  ע"ב דרמ"ד פקודי פ ' זהר ועיין ב' דרוש  מ "ן בשער כמ "ש  למטה להשפיע  ולא מאמו לינק  רוצה כי

התורה כו' על "נ במס "ן מ הן עצמן שלהם  "ן נר כי כו' לאסתכלא ומשיגים  ליודעים  עליונים ויחודים התפלה  כוונות והן
כנודע  אפים  עכל"ק .ובנפילת .

רוח ז. והשגתי נפלאות , מראות  השגתי שנים, חמש  בן עד שנים שתי בן שהייתי מיום שם, הק ' מלשונו קצת  העתקת לך הא

נורא  האלקים איש  דודי ומורי ממש . סופו ועד העולם מסוף וצפיתי אלקים, בדבר איש כשישאל נביאות, דברי ודברתי הקודש,

ברור  ואמרתי ודברתי ממני. ישאל אשר כל לו ואשיב לו, שאספר שבוע , בכל ראניש שני לי נתן מזידיטשוב צבי ר' מוהר"ר

אלקי  מרן לחכמת  להבת  כאש בי בערה שבע, בן כשהייתי וכו'. לצדקה. חלקתי והמעות ממני, ישאל אשר השאלות כל על ונקי

לכמה  וזכיתי ועוני, בדוחק  ולמדתי אבי. את שאלתי הקשה דבר וכל התלהבות, ובגודל וביראה באימה כתביו ולמדתי האר"י,

קליפות  הרבה עלי ועמדו חדשים, משלשה יותר גדול בקטנות והייתי הנ "ל, מכל ונפלתי וכו'. קדושות . ומדריגות נפלאים ענינים

בימים  נהניתי ולא כצור, חזק לבי ואני עלי. שהפילו העצבות  לי היתה מכולם ויותר מתורתי . שאניח  אותי, לפתות  ורעות , קשות 

גברו  והקליפות  מאוד, קשה והקור ותפילה. מתורה תענוג שום לי היה ולא יום, בכל ולחם מים מעט אלא דבר, משום אלו

ואחר  ממש. מיתות מאלף מר יותר אלה, מפיתויים מרורות עלי ועברו חפשית , בבחירה דרכים שני בין ממש  והייתי מאוד,

עלי  נפל כוחי, בכל השכינה לקשט  עולם, א-ל לשם יבמות גמרא בלימוד היום באמצע פתאום הנ "ל, הפיתויים על שהתגברתי

באמת, יתברך  מאורו מעט  שטעמתי הראשון, הפעם לי וזה השכינה. בהשראת נפלא באור אורה הבית  כל ונתמלא גדול, אור

באור  בראשית  יוצר בעבודת  נכנסתי ואילך, ומשם הרעיון. יכילהו לא ומאוד, מאוד ערב ואור נפלא בתענוג וערבוב, טעות בלי

עכל"ק . וכו'. כמאז . מהפיתויים התגברות עלי עבר לא וגם מדריגות , שום בלתי נפלא,



לנפשך  חכמה דעה כח

אדם  כל שיצא שלפני  היינו צדיקים', כולם 'ועמך 

מסוף  וצופה ראשו  על דלוק  נר היה לעולם

סופו ועד ע"ב)העולם ל דף  נדה ובירידתו(כגמ'

שלמד  התורה כל המלאך  ממנו משכיח לעולם

שלו בעבודה"י  והאדם השבירה, עולם בבחי' הוא

לדברי וא"כ התיקון , עולם את  שוב לבנות  צריך

הכוונות לימוד  מועילים הנ"ל הסולם בעל

עולמות את לעצמו  להזכיר הק ', דהשמות

עולמות בנין ולמהר  לידתו קודם שראה העליונים

דידיה]. התיקון 

 úåðååëä  ìë  ùøåù ––––  í"áìàä  íìåò - 'àì'

 ô"òå [ç יטמא לא 'לנפש  הפסוק  פירש  זו הקדמה

– האין  בחי' על מרמז  ד 'לא' בעמיו ',

של  עליון היותר  שורש  הוא ששם אלב"ם עולם בחי '

הצירופים  דכל [כידוע הק' והשמות  הכוונות  כל

מע  העליון בשרשם נמשכים ולם והחילופים

כמו התוה"ק אותיות  כל נארגים ששם המלבוש ,

מכ"ב  אות שכל שערים ברל"א ומצטרפים מלבוש ,

כ"א  עם צירופים בכ"א מתחלפת התורה אותיות 

האחרים ואחור)אותיות  פנים שערים רל"א הוו ,(וביחד

שאות ל-א, דא-ל, צירוף נקרא הראשון והצירוף

כל  נקראים וע"כ  ל', באות מתחלפת א'

'לא' בשם משם שנמשכים הכוונות  השתלשלות 

כנ"ל].

 ë"â àîìòá ïåéîã 'éçááù  úåðååëäá  óà

íéðåéìòä  úåîìåòî äøàä íéëéùîî

åðééäå [è כל ענין  שהוא – ה'לא' מטרת דעיקר

את לתקן  כדי  הוא הק' הכוונות

לצדיקים שיש והשבירה כהנים)הירידה (שנקראים

ונופלים  שיורדים היינו  בעמיו ', 'טומאה מבחי '

ואז  העם, שאר כמו  התחתונים לעולמות הצדיקים

ולהחזירם  להעלותם למהר  הכוונות מועילים

הכוונות הרי זה שבמצב ואף  העליון , למקומם

דמיון  בבחי ' רק  היינו 'נפש ' בבחי' רק הם אצלם

נפשבעלמא ובבחי' המדמה כח לבחי' שייך  (שהדמיון

המלכות ) ספי' אהרן'בחי' 'בני שהמה כיון  מ"מ ,

בכלל] יהודי כל הנ"ל [וע"פ הצדיקים – שהכהנים

והם  העליונים דעולמות  בראיה מקודם נמצאו כבר 

מעולמות וירדו שנשלכו  אהרן-ראיה, בני  בחי '

שיכוונו עצתם ע"כ  העליונים, עולמות  – הראיה

הכוונות כל 'לא')את בשם כנ"ל אפי '(שנקראים

כדי בעלמא, וכוונה דמיון  בבחי' 'לנפש', של באופן

אליהם, שנפלו  בעמיו', 'יטמא בחי ' את  לתקן

זי "ע התניא מבעל המאמר במקו "א (הביא [והבאנו

לס' בהקדמתו זי"ע מסטראשלע מהר"א תלמידו בשמו

עבודה) הכוונה שערי שאף תמתי ' 'יונתי עה"פ

הונאה  בחי ' כעין  שהיא בעלמא המדמה כח בבחי '

ונחשבת למעלה חביבה היא גם מ"מ ח"ו ורמאות

עצמו ,çל'תמתי ' את ירמה לא שלכה"פ בתנאי זה (אך 

_________________________

אשר ח. אונאה לשון הוא יונה כי תמתי' 'יונתי ב) ה, (שה"ש הפסוק התניא] [-בעל עדן נשמתו מו"ר פירש  וכאשר שם, זל"ק 

לעבודתו  יחוש  בל זה ע"כ כל הרגשתו לברר שצריך  הגם תמימה היא אעפ"כ מאונה שהיא הגם כי תערובת  באיזה מאונה שהיא

העבודה, היא זה וכל שכלו, ערך לפי התערובת  להסיר ערכו לפי עבודתו ערך כפי בנפשו ואחד חד כל שידע בכדי לידיעה, נצרך

יתגבר  נמצא כלל, מלחמה יעשה לא זה בשביל וכי לנצח, יכול אינו ופעמים לנצח יכול פעמים ובמלחמה בתפילה, היא זו ומלחמה

כמה  שיש  ערכו לפי אחד לכל הוא זה הניצוח וגם הבהמית . הנפש  שהיא לגמרי אחרא הסטרא ידי תחת וישאר לגמרי שכנגדו

גמורה  הרגשה זה נחשב במעלה ממנו הגאוה לגבי עצמו הרגשת מסיר הוא העובד דמיון שלפי מה דהיינו מספר לאין מדרגות

כמאמר  גמורה, להרגשה ממנו להעליון נחשב כמדריגה התחתון של ההרגשה ביטול שכל מספר לאין מדריגות  יש כי עצמו, מצד

הדמיון  והנה דיליה. דמיון כפום וחד חד לכל נחית דאיהו מהימנא ברעיא ומבואר אדמה. הנביאים וביד י"א) י"ב (הושע  הכתוב

בעצמו  הוא בריך קודשא נחית  כן פי על אף  דמיונו לפי הוא ביטולו רק  בשלימות שלו היש  ביטל לא שעדיין הרגשה הבחינת הוא

המאירה, כאספקלריא נבואתו היתה ולכן בעצם ההרגשה בביטול היה השלום עליו רבינו משה שרק הנביאים, כמו הדמיון בבחינת 

דמיון  לפי מבטלים שהיו רק יש  בחינת  בהתלבשות  היתה שהשגתם מאירה שאינה באספקלריא נבואתם היתה הנביאים כל אבל



תשע"ז  אמור פרשת דא"ח כט ליקוטי

עצמו  יקשר אלא הנכונה במדרגה באמת שנמצא לסבור

ואכמ"ל ) עבודתו, את  שיעלו אמיתיים וזהולצדיקים ,[

הארה  לעצמם שיאירו הקטנים', על גדולים 'להזהיר

ואור) זוהר מלשון ועי"ז ('הזהרה' הגדלות , מעולמות

עתה  אליהם שנפלו  והשבירה הקטנות  את  יתקנו

לא', 'לנפש רמז בדרך דמיון [היינו שבדרך  (הכוונות

נפש ) בעמיו'].שבבחי' ל'יטמא כשנפל התיקון הוא

äëìä ïéà íéúîì íéàîèð  åéäù é"øà éðäë

íúåîë

øåàéá [ é' â'המח את  במקו "א שהבאנו מה ע"פ 

לקברי הכהנים טומאת  בענין הגדולה

כהונה  בתי בעל הרב בנו  העיד שכבר  צדיקים,

כג ) סי' דין בית לקברי(חלק להכנס  אר"י כהני שנהגו

בתשובה  אלפנדרי הרש "א הסב"ק וכ "כ צדיקים,

כג )ארוכה סי' חיו"ד  ח"א קדישא הסבא ללמד (שו"ת 

מנהגם, על בן זכות מהר"ם בשו"ת  זכות  לימוד (וע"ע

קל ) סי' שלעתיד חביב משמע ואחלמה שבו ובלשם ,

כרשב"י  הלכה תהא וישלח)לבא פר' שס"ל (זוה"ק

באבנ"ז וכ"מ מטמאים, אין  צדיקים (חיו"דשקברי

תסט) שקבריסי' ההלכה להיות  צריך היה שבאמת

בעוה"ז  לנהוג שא"א אלא מטמאים, אינם צדיקים

בידי זה דבר למסור  שא"א זו  בהלכה בפועל עתה

ואין  צדיק  שהוא שלו המת על יאמר  א' שכל אדם,

כהן  מהר"ח דברי [וידועים טומאה בו  נוהגת

היום) אותו ד"ה ע"ב קג  דף  כתובות  שאמר (שבתוס'

וכתב  אליו , מטמא היה ר "ת  בהלויית  היה שאילו 

ה)הלשם ענף  ג  דרוש ח"ב התהו עולם שזה (דרושי

סיבבה  ומ"מ מטמאים, אין שצדיקים מחמת 

ר "ת בהלויית נוכח יהא שלא העליונה ההשגחה

וע"כ  בפועל, כך לנהוג עדיין שא"א ללמדנו

צדיקים  דקברי קיי"ל זו  כדעה הלכה אין למעשה

מטמאים].

 ïéà íé÷éãöù  äëìä ïåéìòä éîéðôä  íìåòá

íéàîèî

 íðîàå [ àé עתה נוהגת לא בפועל שכנ"ל אף 

אין  צדיקים דקברי זו  כדעה ההלכה

העשיה, עולם החיצוני  בעולם רק זהו מ"מ מטמאים,

העליון  ובעולם בפנימיות  אך הנפש , בחי ' שכנגד

הצדיקים  אצל טומאה נוהגת  שאין  היא ההלכה

בחז"ל תתקמד )[וכדאי' רמז משלי שאליהו(ילקו"ש

עקיבא, ר ' בקבורת  התעסק כהן שהוא זל"ט הנביא

אינם  שצדיקים ענה מר , הוא כהן הלא וכששאלוהו

הנפסק  הדין כמו  נוהג הנביא שאליהו  מטמאים,

העליון  העליון)בעולם מעולם נפסק (שמקומו ששם

יש  עצמו רשב"י  ובציון  מטמאים], אין שצדיקים

הלכתא  דמר שבאתרא וסברו זה בהיתר שנהגו

ותלמידו זי "ע משינאווא שהרה"ק  ואף  כוותיה,

כ "ק  בדורנו וכן  זי"ע, ממונקאטש המנח"א הרה"ק 

נגד  קודש מלחמת ניהלו  זי"ע מסאטמער אדמו"ר

מ"מ פרסו ההלכה, נגד שהיא זו  ודעה שיטה ם

כן  לנהוג מאבותיהם אצלם קבלה שהיתה היחידים

כנ"ל  והיינו  בידם, מסאטמער  הרה"ק  מחה לא

העשיה  עולם כנגד  שהוא ופרסום גילוי  של שבאופן 

שהם  וליחידים בהצנע ורק זו, כהלכה לנהוג א"א

זה ענין שייך העליון  עולם שבדורותכנגד אר"י (וכהני

בבחי' כולם היו באר"י דיירים מעט רק  שהיו הקודמים

שם  נוהג  שאין העליון לעולם מרכבה אז והיו יחידים

צדיקים) אצל  'לנפש-לא טומאה בקרא הדרש וזהו  .

בחי ' כנגד שהוא העשיה שבעולם בעמיו ', יטמא

הצדיקים  אצל ואפי ' טומאה, איסור יש  שם הנפש 

הצדיקים) על  שמרמז – אהרן בני הכהנים עם – .('בעמיו'

 ÷éãöä óñåé ìù åðåøà éàùåð  åàîèð êéà

 à" å÷îáå] [áé על הקושיא על תירוץ כתבנו 

שהאנשים  דאי ' מהא זו  דעה

_________________________

עליו  רבינו משה של ביטול לגבי ביטולם ערך היה ובודאי ממש, הוי"ה את  ואראה א) ו, (ישעי' בהם נאמר כן פי על ואף שלהם,

עכל"ק . וכו'. הדמיון בחינת  שהוא ביטולם אופן בבחינת  ממש  הוא ברוך  הוי"ה נגלה כן פי על ואף היש  הרגשת  כבחינת  השלום



לנפשך  חכמה דעה ל

יוסף  של ארונו  נושאי היו  אדם, לנפש  טמאים שהיו 

הנ"ל  וע"פ מטמא, הצדיק שיוסף  וחזינן הצדיק,

אלא  לשאול באים היו לא האנשים שאם עוד  יתורץ

מטמאים  אינם דצדיקים בדין מעצמם נוהגים היו

בידם  מוחים היו  לא במועדו  פסח קרבן  עושים והיו 

לציון  נכנסים שהיו בכהנים הצדיקים מחו שלא (כמו

כנ "ל ) למשרע"ה הרשב"י לשאול שבאו  כיון  אלא ,

מלא בפה ואמרו העשיה, לעולם בזה åðçðàוירדו

 íãà ùôðì  íéàîè לעצמם ופסקו  שקבעו  היינו  ,

העשיה עולם בדרגת  השאלה)שהם מקום הוא (ששם

וכולם  העם, לשאר  צדיקים בין חילוק  אין ששם

להם  נפסק  ע"כ  המטמא, אדם לנפש נחשבים

דפסח  שציווי בספה"ק  אי' ואמנם שני , פסח לעשות 

הנ"ל, לשואלים כתשובה בהדיא נאמר לא שני

וגו', טמא יהיה כי איש 'איש בכללות נאמר  אלא

האלו שאנשים גליא שמיא שכלפי הנ"ל ע"פ  והיינו

מטמא  אינו באמת  הצדיק  דיוסף  כלל נטמאו  לא

לרמז  רצה שמשרע"ה לפרש  במפרשים ואי ' וכנ"ל,

טמאים אינם שבאמת האמת בזה (בפנימיות )להם

לכם, ה' ידבר מה ואשמעה עמדו  להם שאמר 

ימנע  לא לידו  יעמדו שהם שאף להראותם שרצה

היו ואם והנבואה, השכינה השראת  את  ממנו זאת

לקבל  כדי מהם להתרחק צריך היה באמת  טמאים

אינם  בפנימיות שבאמת מוכיח עצמו וזה הנבואה,

כנ "ל )טמאים כטמאים לנהוג  עליהם בעוה"ז ].(ורק

 ãåîéì  ÷ø áéùçîù ,áì  åìåë -áìë 'éì÷

ä ïå÷éúá  ìæìæîå  úåéîéðôä úåéðåöéçá  íéùòî

øåàéá [âé'ã מקאמרנא הרה"ק עפמש "כ

מה זי "ע דף  בשלח פר' חי (זוהר

היינוע"א) לב', 'כולו – כלב קלי' שיש 

לזלזל  כדי הפנימיות  בחי' עם שמשתמשים

בה  שדי ואומרים החיצוני, המעשים בתיקון

סודות שלומדים פנימיים בדברים שעוסקים

במצוות לזלזל לעצמם מתירים ובזה התורה

סודות המלמדים שישנם כמו  הקדושה, ובגדרי

ומצוות תורה שומרי שאינם לכאלו התורה

ואומרים  ה"י , וכדו ' בתערובות רח"ל ויושבים

סודות בלימוד העולם כל שיעסקו  שהעיקר 

לימוד  ועל וכו ', הגאולה תלויה לבד שבזה התורה

רזי שנמסרין אי ' בקדושה שלא לימוד  שהוא כזה

והיינו הנ"ל, לב כולו  קלי ' – לכלב התורה

רק  העולם את  מתקנים התורה ורזי שהפנימיות

שמירת שהם הנכונים הלבושים להם כשיש 

הפנימיות לימוד הוי  ואז  כראוי, ומצוות התורה

'להזהיר  וזהו הגוף, את  ומחיה המאירה כנשמה

מאיר  הפנימיות  שלימוד הקטנים', על גדולים

קיום  ללא אך  ומצוות , התורה קיום את  ומתקן 

הלימוד  כל נהפך ח"ו , בפועל המצוות  ושמירת 

ח"ו  המות נעשיתלסם זכה 'לא ז"ל  חכמינו (כדברי

המות ') סם .לו

åäæå שהם אהרן ' בני הכהנים אל 'אמור 

חכמה  הק ', התורה בסודות  העוסקים

המצוות לקיים שעליהם 'לנפש ', העליונה, וראיה

זה  ידי על ורק  נפש , בחי' שהם בפועל המעשיות

בעמיו', יטמא 'לא המיתה מטומאת  להנצל יזכו

ינצלו לא בפועל המצוות קיום ללא משא"כ 

לבד  הסודות  לימוד ידי  על המיתה מטומאת

וכנ"ל.

 àùéã÷ à÷éúòã àúãåòñ

ìò ìöðäì íåé ìë ÷"äåæ ãåîìì úåöéçðä  ìãåâ

ìåáîä éîî  åãé

øáéã [ãé אחד כל שיקבל הקבלה על בארוכה

וכמו יום, כל זוה"ק ללמוד  עצמו  על

צדיקים  הרבה הענין  נחיצות גודל על שהזהירו 

בזוה"ק  וכדאי ' ע"ב)זי "ע, קנג דף בהעלתך פר' (רע"מ

את שמצילה נח' ה'תיבת  הוא הזוה"ק  שלימוד 

של  הנורא הרוחני  מהמבול ישראל בני נשמות 



תשע"ז  אמור פרשת דא"ח לא ליקוטי

בעקבתא  העולם בכל השוטף וטומאה כפירה

בד"ץ  קבעו  העולם מלחמת  [ובזמן דמשיחא,

ישראל דה  דארעא מרא בראשות  החרדית עדה

בכל  ללמוד  אחד כל שעל זצ"ל זאננפעלד  הגרי"ח

את בזה ולהציל משיח חבלי  להמתיק זוה"ק דף יום

הכניסה  ע"י  הקשים מהדינים ביתו  בני ונפש  נפשו 

שהובטחנו  הזוה"ק שהוא נח, פר'לתיבת (רע"מ

ע"ב) קכד  דף  מגלותא נשא 'יפקון  לימודו שבזכות

ברחמי'].

íé÷ìà  çåøä éøçà  ÷" äåæä ãåîéìá ùôçì ùé

åéìò  úôçøîù

àìà [åè' שאי שאף הרבה לעורר שהוסיף 

לימוד  של הענין בגודל בספה"ק 

השלימות, עדיין  זו אין  מ"מ בגירסא, אף הזוה"ק

וביגיעות גדול בחיפוש ולחפש  לדרוש יש  אלא

ספרו בתוך הטמון  רשב"י של ה'רוח' אחר  רבות 

של  עליון  מרוח נלקח הזוה"ק  ספר  שכל הזוה"ק,

בנוקבא  דנשיב מהרוח נלקח והוא סתמיאה, חכמה

הנ"ל  העליון ומרוח למשיחא, חיי  דנשיב דפרדשקא

שינוחו  צדקינו משיח על  בשלימות  שינוח הרוח (שהוא

רוח  עליו 'ונחה ביה דכתיב קדושות, רוחות  ששה עליו

וגו') ובינה חכמה רוח העליונה הוי"ה התורה נמשך 

הזוה"ק  בהערה של המובא בסידורו התניא לשון (עי'

זה) במאמר זו,האחרונה דתורה ה'ראשית' שהוא ,

ה'אחרית ' זו דתורה לגילוי נוספו  הדורות ולסוף 

ותלמידיהם  הדורות  דיחידי  התורה המשך  שהם

האריז "ל רבינו הדורות , והרש "ששבסוף (והרמח"ל 

דהאריז"ל ) גילוי לגמר ששייכים רבינווהגר"א תורת  ,

רביה"ק  ותורת  הק ', ותלמידיו  הק ' הבעש"ט

והסיום  האחרית שהם הק ', ותלמידיו  הליקו "מ

לבקש  יש הק ' הספרים אלו ובלימוד הזוה"ק, דגילויי 

בהם, המנשבת דמשיחא הרוח אודות  ולדרוש

על  שמרחפת משיח, של אלקים-רוחו הרוח שהוא

העליונים  המים פני  שעל אורייתא, דא – המים פני

הצדיקים  גדולי ע"י  שמתגלים התורה רזי שהם

מבקשים  אנו שאותו  משיח, של רוחו עליהם מנשב

שתיקן  [וכמו נפשנו , ופדות  גאולתינו  תלויה ובו

הארון  בפתיחת להתפלל יהודי לכל האריז"ל רבינו 

עליו ונחה שכתוב מקרא בנו 'ויתקיים רגלים בג'

המשיח) מלך שכל (על  היינו  וגו ', ובינה חכמה רוח

של  מרוחו ניצוץ בפרטות  עליו  שינוח צריך  יהודי

המשיח, מרחפתמלך  שעליה הנ "ל  התורה לימוד (ע"י

המשיח) מלך  של  ].רוחו

 é"áùø íò  ÷çöé 'øã úéîéðôä  úåëééùäå ãåñä

øàéáå [æèפני מה ביאור  ע"פ  זה בענין מי 

בזוה"ק  דףשמצינו  האדר"ז (בריש

ע"ב) בל"ג רפז נפטר  רשב"י תלמיד יצחק  שר '

רשב"י, עם יחד דףבעומר  בראשית בזוה"ק (כדאי'

נשמתו  את  ליטול רצה המות  שמלאך  המעשה ע"א, ריח

יצחק ר' את  לקח ורשב"י מקודם, שנים כמה יצחק  ר' של

המות למלאך וערב פטירתו יום עד עליו להגן עמו

עמו) מכל שיביאו היחיד  הוא יצחק שר' חזינן  וכן ,

הרשב"י, למערת סמוך שנטמן  האידרא תלמידי

הציון  בחצר  מערתו  פתח היום שנראה כמו

הריקודים) פנימי(ברחבת  סוד  שיש וחזינן ,

וצ"ב. רשב"י, עם יצחק  ר ' של בהשייכות 

 éåìéâã úéøçà (è"ùòáä  úøåúå)  ì" çîøä  úøåú

 é"áùøä øåà

øàéáå [æé הרמח"ל מש "כ בהקדם הענין

חדשים  התיקונים בהקדמת

ראשונה) זל"ט,(הקדמה הנביא אליהו  לו שגילה ,

בבחי ' הוא והרמח"ל הראשית , בחי' הוא שרשב"י

אתèהאחרית לבאר  התחיל שהרמח"ל בזה וביאר ,

_________________________

תיקונא ט. שרא קדישא בוצינא דרשב"י ידוי על תיקונין ע ' דאתעבידו ובזמנא זל"ט] הנביא אליהו [מלשון שם, הרמח "ל ז "ל

לעילא  מתתא דאתהדר תקונא אשתלים והשתא בראשית  ודא קדישתא שכינתא עד דכלא משירותא לתתא מעילא לאתתקנא



לנפשך  חכמה דעה לב 

וזה  היחוד, הנהגת בדרך  דהאריז"ל הסודות כל

הסודות את שלימד הבעש "ט לדרך ההתחלה בחי '

דהאריז"ל  והיינו היחודים, בדרכי  עבודה"י בדרך

וכדאי ' למטה, דלמעלה בדרך  הסודות כל גילה

המלך  עמק מ')בספר  פרק או"א שהאריז"ל (שער ,

בעולם  ששרשה בצלאל מנשמת ניצוץ בו היה

הכתר עולם ע"שא"א, בצלאל שנקרא בחז"ל  (כדאי'

מי"ג הראשון התיקון הוא ש'א-ל ' א-ל ', 'בצל  שהיה

א"א) לעולם השייך דיקנא כמותיקוני האריז"ל ונמשל ,

שרואה  הבנין ומתאר הבנין  בראש  העומד  א'

מאליהו תורתו  האריז"ל [ולמד למטה, מלמעלה

פנימיים  אורות  בסוד  הוא שלימודו זל"ט, הנביא

הוא  הנביא שאליהו  למטה, מלמעלה ההולכים

ב"ן-ימין , בנימין  בחי ' היסוד , עטרת בבחי '

צריכה  רשב"י  דתורת  האחרית אך  ואכמ"ל],

ע"י התגלה שזה למעלה, דממטה בדרך  להתגלות 

שהיא  עבודה"י  בדרך  הסודות  שגילה הק ' הבעש"ט

דהבעש"ט  רבו  וע"כ למעלה, ממטה העולה כאש 

מקיפים  באורות  שדרכו השילוני, אחיה היה

הכתר  הארת  על שמרמז אחי -ה בשמו [כמרומז 

מקיפים (חיה)והחכמה(א) האורות  שדרך ,

ואכמ"ל]. למעלה, דמלמטה באופן להתגלות 

 àéáðä íò' à÷ééã úåéäì õôç é"áùøù àä

' äéçà

[çéë"òå'אחיה הנביא עם שמיא מן  בחר  'מקום

דתורת התיקון שגמר וללמד  לרמז

תורת – לתורתו  כשיצטרף  רק  תהא רשב"י 

שנקראתהבעש "ט הרמח"ל  בתורת  כנ "ל  (שתחילתה

כנ "ל ) –'אחרית ' השילוני דאחיה התורה שהיא

עוד  [ואי ' למעלה. מלמטה היחוד יקר תורת  (כלי

מפאנו  לרמ"ע נשמות  גלגולי ועי' כח, יב, א, מלכים

יאיר) בן פנחס רבי דאחיה בערך פגם מתקן  שרשב"י 

שנמשכו החטא ידו  על נגרם שבשגגה השילוני

בחז"ל כדאי ' נבט, בן  ירבעם אחר (סנהדרין ישראל

ע"א) קב זה].דף פגם מתקן  והזוה"ק  ,

äèîî úåøåãä éãéçé úøåú  ìù  íééåìéâä

äìòîì

äðäå [èéע"ע אמר  אותרביז "ל מוהר"ן (חיי

חדשות)é קמח  ומגלה ממשיך שהוא

היחודים דרך  הבעש"ט)בענין  דרך  והביאור (שהיא ,

נמנים  הדורות שיחידי  בחי' שיש בזה הפנימי 

בארוכה  שביארנו  וכמו למעלה, ממטה של באופן

ומשיח  הדורות ויחידי  משרע"ה בענין במאמרים

שהוא  אף  משרע"ה הרי  הגילויים שבענין  צדקינו,

עליון היותר  הכתר ספי' כנגד  בנבואה בעצם (שגדול

הרמב"ם) כפסק צדקינו ממשיח בבחי 'אף  מ"מ

נחשב  בדורו לגלות רשות  לו  שניתנה הגילויים

את בעיקר  רשב"יùôðשגילה ואח"כ התורה,

וקיבל  משרע"ה נשמת ניצוץ שוב בו  שנתעבר

בחי ' ולגלות  מההעלם להוציא התורה çåøäרשות

בחי ' לגלות רשות שקיבל האריז"ל äîùðä ואח"כ 

בחי ' את לגלות הרשות  קיבל והבעש "ט שבתורה,

_________________________

לעילא. מתתא מילין לקשרא משיתין ותרין משה לתתא מעילא דישראל שרשין אינון אבהן ותלת אצטריך הכי דכלא דא ברזא

עכל"ק .

"ס הכל מתחילת  למטה מלמעלה להתקן התיקון התחיל קדישא בוצינא רששי ידי על תיקונים שבעים שנעשו ובזמן [תרגום:

שהכל  סוף לאין נמהשכינה זה בסוד למעלה מלמטה שחזר התיקון הושלם ועכשיו בראשית  סוד וזה הקדושה השכינה עד ב"ה

מלמעלה  ישראל של שרשים הם האבות  ושלשה צריך למעלה].כך מלמטה הדברים לקשור באים משיחין ושני משה למטה

כבר י. שיכולין הצדיקים אותן אפילו אלא בעצמכם, יודעים אתם וכמותכם, אתם מבעיא לא העולם, כל צריכים אותי שם, ז "ל

מאד, גדולים צדיקים אפילו וגם בתפלה, דרך להם ולהראות תפלה מהו כלל יודעים שאינם להם, להראות יכול אני להתפלל,

וכמדומה  ביחודים. דרך להם ולהראות ביחודים הדרך כלל יודעים שאינם להם, להראות  יכול אני ביחודים, רק כבר שהולכים

ע"כ. דברים. כמה עוד שחשב



תשע"ז  אמור פרשת דא"ח לג ליקוטי

אור שבבחי' הפשט האלקי הגנוז äîëçä האור

אור  את לגלות בא ורביז"ל äãéçéä שבתורה,

î" ééçáù(כתר) úåøîéî  äîëá øîàù åîë] ,

 çéùîã 'éçá àåäù äãéçéä úà  âéùäù

.[ì"îëàå ,åðé÷ãö

 ã" åé  úåàá  åäééåøú íéãçåàî  ì"æéáøå è"ùòáä

ä"éåä íùã

 äðäå [ë נרמזים ורביז "ל שהבעש"ט מובן  עפ "ז

הגילויים בסדר בענין  הולכים (שכנ"ל

למעלה) וכידוע דמלמטה הוי "ה, דשם יו"ד באות

החכמה ספי' על הן  מרמז  הוי "ה דשם (גילוי דיו "ד 

שבתורה) הגנוז הפשוט האלקי אור על הבעש"ט, והן

אינו יו "ד  של והקוצו  יו"ד, של קוצו – הכתר  ספי '

של  החריפות ומדגיש  מחדד הוא אלא בפ "ע אות

הוא  רביז "ל של הגילוי וה"נ יו"ד, דהאות היחוד

רבינו של היחוד גילוי  את יותר  בחריפות מחדד 

האור  את ולתפוס  ליקח אפשרות  ואין  הבעש"ט,

כמו הבעש"ט, של האור ללא לבדו  רביז"ל של

היו"ד  אות  ללא יו"ד של הקוצו  את  לתפוס  שא"א

עצמה.

ì"æéáøå è" ùòáä ,äãéçé äéç  õ÷ –––– ÷çöé 'ø

äæå [àë' שאי במה מהביאורים אחד 

ישראל  לארץ כשעלה שרביז"ל

השם  שהוא ואמר  יצחק , בשם לעצמו קרא

אותיות הוא 'יצחק ' שהנה עבורו , מתאים היותר 

שיש  האיחוד  על בזה ומרמז  י 'חידה, ח'יה ק"ץ

הימים החיה(קץ)באחרית  תורת (תורתבין 

היחידההבעש"ט) רביז"ל )לתורת  גם (תורת  וזה .

יצחק  בר' בחר  שרשב"י  הנ"ל הסוד  ביאור

לידו ויקבר  בעומר  בל"ג עמו  יחד  שיסתלק

תורת על בזה לרמז  אפשר  היה [ובפשטות 

ההמשך  שהוא יצחק, ששמו  האריז "ל רבינו 

הנ"ל  עמוק  ביאור פי  על אך  רשב"י דתורת 

תורת ואחרית שגמר  עוד  בזה שנרמז  י "ל]

שמרמז  יצחק דר' בצירוף דוקא הוא רשב"י 

הבעש"ט  תורת שהם יחידה, חיה קץ על כנ"ל

כנ "ל ) רמח"ל  בתורת ותורת(שהתחילת  חיה, –

את וגומרים ממשיכים שהם יחידה, – רביז"ל

את ולמצוא לחפש  יש  ובהם כנ"ל, רשב"י  תורת

הק' בדבריהם וגנוז הנמצא משיח של הרוח

במהרה  ברחמי  גלותא מן ליפקון זוכה ועי"ז

אמן . בימינו 

 ïéåòøã àåòø úãåòñá

 ñ"éä ãâðëù éàçåé øá ïåîæô øåàéá

øøåù [áë מעורר בניגון יוחאי ' 'בר הזמר את

כ "ק משורר שהיה השתוקקות  (ניגון

בטיש ) זי"ע מקרעטשניף  הרצ"ה לביתמו"ר בית  ובין ,

הדברים  בין [ושילב פנימית  בדרך הזמר  את  פירש 

הועתקו ולא בעבודה"י , והתעוררות מוסר  דברי 

חכמה  ד'דעה בתורה יועתקו ובעזה"י  הדברים כאן 

דרעוין ]. דרעוא לנפשך'

 ùøåùå ספה"ק בהרבה המובא ע"פ הוא הביאור

שמעון  הר' בעצמו המחבר כן שכתב (וכמדו'

זי"ע) הספירותלביא עשר סדר על מיוסד  שהפזמון

ועמקות ביאור תוספת  הוסיף  שמורנו  אלא הק',

דאי ' הא ע"פ ע"א)בענין  כב דף בראשית  (זוה"ק

בחי ' שהוא דסבין ', ד'סבא הבחי ' נגלה שלרשב"י

הפזמון  כל לפרש  יש וא"כ דעתיק , העליונה דרגה

וכדלהלן . דעתיק, הי "ס  כנגד  שהוא

äëùîðù ,÷éúòã úåëìî ––––  ùãå÷  úçùî ïîù

äîëçä  úãîî

øá [âë úçùîð ùãå÷ úçùî ïîù éàçåé

øæð õéö úàùð  ùãå÷ä úãîî

.êøàô êùàø ìò ùåáç  ùãå÷ä נחשב זה בית 

úåëìî'' דאריך ')דעתיק ב'חוטם [והיינו(המלובשת ,

מרמז  סתם ששמן  כלל )שאף  דרגת(בדרך  על
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שמושחים  השמן על השמן קאי כאן  הרי החכמה

ששרשה  המלכות  מדת  על ומרמז  המלכים, בו 

ברתא')בחכמה יסד  ד 'אבא שמן (כידוע ונמשך 

החכמה ממדת הקודש )המלכות  ממדת  ].(נמשחת 

íå÷îá  äìòîì ãò  íéìåòù  çéøä  úåðååëá

íéðéãä  ìë  íé÷úîð –––– ïéìéôúä

äðäå [ãëהריח בכוונת האריז "ל מרבינו (וכן אי '

בהיכל עיין – אדומה דפרה בסודות  מובא

טהור) איש ואסף  עה"פ הריח הברכה כוונת  שבכח ,

הדינים  כל את לקחת  לכוין אפשר שבחוטם

עולה  ואח"כ במצח למעלה זו  כוונה ע"י ולהעלותם

של  אור מאיר  ששם התפילין , במקום למעלה

ואמא)יוהכ"פ  אבא – ונתיב שביל של  שמשם (אור ,

העוונות  כל ומתכפרים הדינים כל (וע"כהמתקת 

בנ"י) עוונות  על מכפרים בכוונות, כשמריחים ,הצדיקים

קודש משחת שהשמן  זה בבית זה שמן ונרמז  (שהוא

בו  שמושחים בשמים בו ששלקו טוב ריח בו שיש

הגנוז המלכים) דעתיק המלכות  על כנ"ל שמרמז

הכח בו יש דאריך שבחוטם)בחוטם הריח (בכוונת

העליון  המצח מקום עד  נזר לעלות 'ציץ נמצא (ששם

התפילין הקודש ') מקום – הראש  אל שעולה עד  ,

פאר) שנקראים התפילין פארך ', ראשך  על [וזה ('חבוש ,

למעלה  המלכות שעולה דלעת "ל תיקון  בחי '

בעל  עטרת  מלכות  בבחי ' ה].מהראש 

'éçáá äøòîáù  õøàä øôò êåú é"áùø úñéðë

 ñ"çä  íò ãåñéä ãåçé

øá [ äë úñð íåé úáùé áåè áùåî  éàçåé

 íéøåö úøòîá úçøá øùà  íåé

.êøãäå êãåä úéð÷ íù úãîòù כנגד ãåñé

דאריך )דעתיק  במצחא 'טוב'(שמונח נקרא שהיסוד

'אמרו ישנו áåèכיéãö÷(כדכתיב דעתיק  ביסוד ושם ,('

במח  שמונח דעתיק  יסוד  של  והכניסה היחוד , טיפת 

שורש והוא זיווג, של  וענין בחי' הוא – סתימאה דחכמה

(ששם  דאריך  שמצחא מהאריז"ל וכדאי' התיקונים, דכל 

שיצא  דא"ק  מצחא וכעין בבחי' הוא דעתיק) יסוד גנוז

זו  בחי' וכנגד  התיקון. עולם כל  שורש  החדש , מ"ה משם

רשב"י  ונכנס (שנטמן המערה, אל רשב"י כניסת  היה

העראה  מלשון ג"כ היא שמערה הארץ), עפר לתוך 

היסוד יחוד  בחי' שהוא דיבמות ), פ"ו ריש (עי' דזיווג

לתוך (רשב"י) עולם יסוד  הצדיק כניסת וה"נ והמלכות ,

המלכות ) כנגד  הארץ (שעפר שבמערה הארץ עפר

– הח"ס לתוך הנכנס דעתיק דיסוד היחוד על  מרמז

התיקון, עולם כל יצא זה שמזווג דאריך, במצחא שמונח

והדרך'. הודך  קנית  ו'שם

íäîù ÷éúòã ãåäå çöð ––––  íéãîåò  íéèù éöò

 ÷éãöäì äàåáðä êùîð

øá [åë'ä  éãåîéì  íéãîåò  íéèù éöò éàçåé

 ãå÷éä øåà àìôî  øåà íéãîåì íä

.êéøåî êåøåé äîä àìä íéã÷åé íä שטים 'עצי 

כנגד  ãåäåעומדים' çöðשני היו [שכנגדים דעתיק 

שטים  עצי – ובועז ' 'יכין  שבביהמ"ק העמודים

דאריך  ובעינים באזנים שמונחים עומדים],

דארי  בעינים וחיצוניותם דאריך, באזנים .ך )(פנימיותם

להצדיק, הנבואה נמשכת  והוד דמנצח (שם וכידוע

הנביאים) לשמוע יניקת להצדיק  מלמדים שהם ,

דאריך ) דאריך )ולראות(באזנים בעולמות(בעינים

יורוך  המה 'הלא נקראים הם וע"כ  העליונים,

שהם דעתיק )מוריך ', והוד  המלמדים (נצח בבחי '

בעולמות ולשמוע לראות הצדיק  את  ומורים

העליונים.

ìéãáîä òé÷øä ïéòë àåäù àøéåàã àîåø÷ä

 ñ"çì ÷éúòã  úòã ïéá

øá [æë èå÷ìì úéìò íéçåôú äãùìå  éàçåé

 íéöéöë äøåú ãåñ  íéç÷øî åá

.êøåáòá øîàð  íãà  äùòð íéçøôå כנגד

úøàôúוהיינו] דאוירא בקרומא שמונח דעתיק

זה  שבחלל חלל, יש  הגולגולת  שמתחת  כדאי '

דעתיק  הנורא הדעת היינו נמצא באוירא (הגנוז
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הנ "ל ) ומהאריז"ל בחלל  ובגר"א, בראב"ד  אי' כן  ,

נקבים  ישנם עצמה שבגולגולת אי ' שערים במבוא

אמת ששניהם וצ"ל הנ"ל, האויר נמצא ששם

שבתוך  בנקבים נמצא דעתיק דהדעת  שהג"ר 

החלל  בתוך נמצא דהדעת  והו "ק  עצמה, הגולגולת 

הנורא  שהאור מהאריז "ל ואי ' הגולגולת], שתחת 

סתימאה, החכמה את  לשרוף יכול דעתיק  דהדעת 

החכמה  את  להקיף  התחתון  הקרום נצרך  וע"כ 

בין  המבדיל הרקיע כעין הוא שהקרום סתימאה,

החכמה  לבין  הדעת  בו שגנוז החלל שהוא האוירא

סתימאה.

 àöåîîä –––– ú" ú  úåöî ãâðë  ÷éúòã úøàôúä

 úåâøãîä  ìë ïéá  ÷áãîä

äðäå [çë הוא הקרומא שכמו מובן  הנ"ל ע"פ 

הדעת בין הממוצע הרקיע בבחי'

סתימאה, להחכמה אל "ףדעתיק  שבאות הוא"ו (וכעין

התחתון) ליו"ד העליון היו"ד בין ה"נ המצרף הרי ,

בבחי ' היא בקרומא המלובשת דעתיק  התפארת

מצות נגד היא שהתפארת  וכידוע הממוצע,

בבחי ' היא תורה תלמוד  שמצות תורה, תלמוד

שעיקר  וכידוע המדרגות, כל בין  המדבק הממוצע

בהש "י  הש"י)הדבקות  אל  התחתונים בנ"י (דבקות

בכמה  התניא שהאריך כמו ת"ת , מצות  ע"י הוא

פ"ה)מקומות, תניא הדבקות(עי' מדרגת  גודל לבאר 

שע"י הדבקות  מעל יותר  ת "ת מצות  ע"י  שזוכים

המצוות כולם)àéכל כנגד .(ות"ת

äì àì é"áùø êøã ø÷éòòâøì äøåúäî  úòã  çéñ

'à

 åäæå [ èëתורתו שהיתה רשב"י  דרך  עיקר 

מפסיק  היה שלא עד  אומנותו 

בזוה"ק ואי' לתפילה, אפי ' ריז מתורתו  דף  ויקהל  (פר'

מת"תע"ב) שהפסיק יוסי  ר' על רשב"י שהקפיד

בטלים  דברים של דרך áéבהרהור  עיקר  שזהו 

הפסק  ללא בהש"י דבק  להיות קטירא דרשב"י  (בחד 

_________________________

המושכל יא . את  תופס  השכל הרי מושכל איזה בשכלו ומשיג כשמשכיל שכל כל הנה שם, בפ "ה קדשו מלשון קצת  ונעתיק 

ותופסו  שמשיגו בשעה במושכל מלובש  השכל וגם והשכילו שהשיגו השכל בתוך ומלובש ומוקף נתפס והמושכל בשכלו ומקיפו

מלובש  שכלו וגם אותה ומקיף  תופס שכלו הרי בוריה על לאשורה בגמרא או במשנה הלכה איזו ומשיג מבין כשאדם ד"מ בשכלו

כך  ושמעון משל דרך  וכך  כך ראובן שכשיטעון ברצונו שעלה הקב"ה של ורצונו חכמתו היא זו הלכה והנה שעה. באותה בה

מקום  מכל אלו ותביעות טענות  על למשפט  לבא לעולם הזה הדבר יהיה ולא היה לא אם ואף  וכך כך  ביניהם הפסק  יהיה וכך 

זה  פסק בשכלו ומשיג יודע  כשאדם הרי כך  הפסק  יהיה כך  וזה כך זה יטעון שאם הקב"ה של וחכמתו ברצונו עלה שכך  מאחר

פוסקים או גמרא או במשנה הערוכה מחשבה כהלכה דלית "ה  הקב של וחכמתו רצונו בשכלו ומקיף ותופס  משיג  זה  הרי
שאין  נפלא  יחוד והוא  בהם מלובש שכלו וגם  לפנינו הערוכות בהלכות בהתלבשותם  אם  כי וחכמתו ברצונו ולא ביה  תפיסא

כלל נמצא כערכו ולא כמוהו ופנה.יחוד  צד מכל ממש  ומיוחדים לאחדים להיות ונפלאה בגשמיות  גדולה  יתרה  מעלה וזאת
מעשיות המצות כל על והשגתה התורה  ידיעת במצות אשר  קץ תלמוד לאין מצות על ואפי' בדבור התלויות  מצות  על ואפי'

התורה  ובידיעת רגלה. ועד מראשה ה' אור ומקיפה הנפש את  מלביש הקב"ה  ומעשה שבדבור המצות כל ע"י כי שבדבור תורה

ולהשיג  לתפוס  לו שאפשר מה בשכלו ומקיף  ותופס משיג שהשכל מה בקרבו ה' חכמת  גם הנה ה' בחכמת  מלובש שהשכל מלבד

ומוקפת  ושכלו האדם בנפש  מלובשת  התורה התורה שבידיעת  ולפי בפרד"ס. והשגתו ידיעתו וכח  שכלו כפי איש  התורה מידיעת 

להיות  שם ונהפך ממש  וקרבו בתוכו כשמכניסו הגוף  את זן הגשמי שהלחם כמו כי הנפש ומזון לחם בשם נקראת לכן בתוכם

היט שלומדה האדם בנפש והשגתה התורה בידיעת  כך ויתקיים יחיה ואזי כבשרו ובשר בשכלו דם שנתפסת  עד שכלו בעיון ב

שבקרבה  ותורתו בחכמתו המלובש  הוא ברוך סוף  אין החיים מחיי בקרבה וחיים לנפש מזון נעשה לאחדים והיו עמו ומתאחדת

עכל"ק . כו'

בך,יב. חסר חד דאת  דיוקנך  אשלים קום יוסי ליה אמר דעלמא במילי מהרהר דהוה יוסי לר' חמא אדהכי שם, הזוה"ק ז "ל
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וכו') מסיח אתקטרנא ואין – אומנותו שתורתו  ע"י 

רשב"י זכה ועי"ז לרגע אף מהתורה"ק  דעת

הדבקות. לתכלית

 úåéîùâå  úå÷ìà øåáéç ,íã 'à –––– 'íãà äùòð'

åäæå [ì'ש 'אדם בעבורך ', נאמר  אדם 'נעשה

אלקות חיבור  על גוף (א')מרמז עם

לתחתונים (דם)הגשמי הש"י בין החיבור  ועיקר  ,

אומנותו שתורתו  רשב"י  וע"כ  ת"ת , מצות  ע"י הוא

אדם' 'נעשה נאמר שעליו  השלם האדם הוא

וגשמיות אלוקות  בתכלית  והמשיך שחיבר

הגשמי) וגוף ממעל אלוק  .(נשמה-חלק 

äëøá äá  ùéù , äðéëùä  íùì  äøåúì ïîéñä

íéçøôå  íéöéöë íéúéîà ú"åãçå

 íðîà [àì תורה שהיא רשב"י  בתורת  המיוחד

עם  המקשרת  תורה הדבקות , לשם

הלב  בחי' שהוא דז "א שבתפארת  וכידוע השכינה,

שעיקר  הנוק', שורש הוא ששם החזה מעל נקב יש 

לשם  הנלמדת  מהתורה השכינה חיות שורש 

השכינה  לשם תורה שלמד  רשב"י  וע"כ השכינה,

השכינה, אל כינוי שהוא תפוחים, לשדה עלה

הוא  השכינה לשם הנלמדת  לתורה והסימן 

ומתלקטים  ופרחים ציצים יוצאים זאת  שמתורה

ברכה  ישנה כזו שבתורה היינו  מרקחים, זו מתורה

חידו"ת זו  בתורה שמתחדש  זה בלימוד והצלחה

כציצים  ונחמדים כמרקחים המתוקים אמיתיים,

לשם  נלמדת  שאינה בת "ת [משא"כ ופרחים,

אין  מ"מ בלימודו, מצוה שמקיים אף  הרי השכינה

תולדות זה מלימוד  מוליד  ואין זה, בלימוד ברכה

התורה  כן הנוק' עם יחוד  ללא מוליד אינו  שזכר כפי 

התורה  חיבור ללא אמיתיים חדו"ת  מולדת  אינה

בכוונה  בהש "י  בדבקות לימוד הק ', השכינה עם

הק ']. האמונה עם התורה ידי על להתקשר 

'éì÷ä íò äîçìîá  äìá÷ä  ô"ò é" äãåáò ø÷éò

äèîä ìòù  ù"éø÷ã  úåðååëä é"òù

øá [áì úîçìîáå äøåáâá úøæàð  éàçåé

 úàöåä áøçå ,äøòùä úã ùà

.êéøøåö ãâð úôìù ,äøòúî'בחי äøåáâ כנגד

סוד  כנגד  שהוא סתימאה, בחכמה המונח דעתיק 

עיקר  שעמם המטה, שעל שמע דקריאת כוונות 

החרב  כוונת מכוונים ושם הסט"א, עם המלחמה

ע"פ  עבודה"י  עיקר  ושם הקלי ', גופות  את  להרוג

שעיקר  ה' יראת ספר  בהקדמת  וכמ"ש המקובלים,

דעתיק , דגבורה אש ע"י  היא הקלי ' עם המלחמה

שמע  בקריאת ביחודים המתעוררת  האש  שהיא

התורה"ק  בלימוד זו קודש  אש  וממשיכה שעהמ"ט,

באדיר  [והרמח"ל הבוקר, עד לילה שמחצות 

מח)במרום עמ' תשנ"ה הגמ'(מהדו' את מפרש 

ע"ב)בקידושין ל את(דף מלא אשר  הגבר  "אשרי 

בשער  אויבים את  ידברו כי  יבושו לא מהם אשפתו

אבא  בר  חייא רבי אמר  בשער  אויבים את מאי 

בתורה  שעוסקין  ותלמידו  הרב ובנו האב אפי'

שאף  וכו '", זה את  זה אויבים נעשים אחד  בשער 

שכל  הקלי ', ששורפת האש  היא הזאת המלחמה

בעת זה על זה שצועקים כאילו  שנראים הצעקות 

על  היא צעקתם באמת הרי  התורה, בלימוד ויכוחם

הבנה  מהם ומונעים האמת  את  המסתירים הקלי'

בתורה"ק ]. אמיתית

 ãñç  åá çðåîù êéøàã øúë –––– ùéù éðáà

 ÷éúòã

øá [âì éðôå úòâä  ùéù  éðáà  íå÷îì  éàçåé

ùéò ìò úøúåë úìâ  íâ ùéì  äéøà
_________________________

ודיוקנך  יומין עתיק  קמי שלים אנת השתא יוסי ר' א"ל שמעון ר' ביה אסתכל קמיה, וקם דאורייתא במלין וחדי יוסי ר' קם

ע"כ. וכו'. שלים



תשע"ז  אמור פרשת דא"ח לז ליקוטי

.êøåùé  éîå éøåùúכנגדãñç המונח דעתיק 

הכתר  שהוא – שהגולגלתא דאריך. בגולגולתא

ש "י -י"ש [נוטריקון שיש  אבני  (שכנגדנקרא

שבכתר) והבינה ושם החכמה כת"ר], שבגימ'

כידוע  ש'אריה' ליש , אריה פני  יש  דאריך  בהכתר

[שארבע  בימין' 'אריה – החסד  ספי ' על מרמז 

נגד  הם אדם, נשר  שור  אריה שבמרכבה פרצופים

כנגד  ואריה מלכות , תפארת, גבורה, החסד , ספי '

הכתר  במקום נמצא דעתיק דחסד וכנ"ל החסד ],

ר"ע  אמר  שיש אבני  במקום ושם דאריך ,

ע"ב)ו לתלמידי יד  דף מים,(חגיגה מים תאמרו  שאל

להחכמה  הגולגולתא בין שם להפריד  שאסור 

סתימאה.

äøåúä éèøô  ìë úà ãçééì  ùéù ãåçéä øåàéá

 úåðåùàøä  úåçåìã é÷ìàä øåàì

ìùîäå [ãì' בפי שמשמע מה ע"פ הוא בזה

שיש  אבות עמ"ס  האריז"ל רבינו

הכתר  שכנגד  הראשונות הלוחות בין  יחוד לעשות 

אותיות ) תר"ך  בהם אחרונות(שיש לוחות לבין

המובא  בהקדם בזה והביאור הח"ס , שכנגד

פ"ז)בתוספתא ענין (סנהדרין כולה התורה שכל

פענח הצפנת  וביאר  טו"א)אחד, פא דף  (מהדו"ת

הראשונות, הלוחות על קאי התוספתא שדברי

התורה  מכל נתגלה הראשונות שבלוחות  היינו 

[וכפי ' אלקות, השראת ענין  שהוא – אחד  ענין 

הדברים  כל את אלקים 'וידבר אלימלך הנועם

האלו הדברים שמכל וגו', ה"א אנכי לאמר האלה

היה  הראשונות  בלוחות  תורה במתן הש "י  שדיבר 

הדברות בעשרת אות  שכל אלקיך', ה' 'אנכי  נשמע

היה  והכל אלקות, גילוי של יקרות  באור האירה

לוחות משא"כ השי"ת ], אור התגלות של אחד  ענין 

השרש  שהיא סתימאה מחכמה נמשכות  השניות

מדות הי "ג הם שכנגדם דיקנא תיקוני י "ג לכל

פרטי כל נמשכים שמהם בהם, נדרשת שהתורה

כל  שהם השניות הלוחות  את לקשר  ויש  התורה,

שהיא  הראשונות  לוחות אל התורה פרטי 

אלקות. השראת  הגולגולתא,

åäæåחז "ל ב)כדברי  לב, האזינו המובאים (ספרי

פד )ברמח"ל סי' תבונות  יהיו(דעת  'לעולם

ע"פ  והיינו  פרטים', ולא כללים בידך  תורה דברי 

התורה  שבפרטי הריבוי  מכל לעשות  שיש  הנ"ל

אלקות גילוי  של הכלל אחד, כלל בבחי ' כולם שיהיו

שנתגלה  היחוד בסוד התורה כל את  ולכלול

הראשונות. בלוחות 

íéìë  äùåòù  äðéáä øåàî íéùåãéçä ø÷éò

äîëçäã èåùôä  øåàì

øá [ äìùãçî  ÷åøé  å÷  íéùã÷ä ùã÷á éàçåé

 íéùîç ãåñ úåúáù  òáù íéùãç

.êéøù÷ ïéù éøù÷ úøù÷ כנגדäðéá דעתיק

נקראת והבינה מבחוץ, דאריך  במצחא המונח

הקדשים והבינה קודש  – הג "ר כנגד  קדשים (שקדש

הג"ר) שהחכמה תחי' חדשים, מחדש  נקראת  והיא ,

הם  החידושים בחי ' ועיקר  פשוט, אור  בחי' היא

הפשוט  לאור  כלים העושה שהיא הבינה מבחי '

קו וזהו החדשים, נמשכים ממנה וע"כ  דהחכמה

העולם ירוק  את  המקיף ירוק  קו נקרא הבינה (שאור

חגיגה) במס' ושם כדאי' החידושין , מחדשת והיא ,

שם  בינה שערי  חמשים בה שיש הבינה במקום

וכשזוכים  חמשים, סוד שבתות שבע – היובל מקום

בחי ' נהיה מזה הרי דעתיק , בבינה להדבקות

פנימיות מקום שנכלל קשריך', שין קשרי של הקשר

מקום  שהוא ה'' 'מדרגה שנקרא ראש של הקשר

הספי ' שנכנס מחצב הקשר פנימיות במקום (היינו

ה') היוצאתלמדרגה ההתגלות שהוא ו' מדרגה עם

שכנגד  לחוץ, התפילין קציצת בליטת בבחי' לחוץ,

שאף  עד  יחד שניהם ונכללים הנשמות , מחצב

עד  הספי ', במחצב נכללים דבנ"י הנשמות 

'קשרת וזהו בעלה, עטרת  מלכות בבחי' שנעשים

קשריך '. שין קשרי 



לנפשך  חכמה דעה לח

íéîùøðù  äîëçä úåáéúð á" ìä ïéðò øåàéá

 á" äåòá ïçáî íäéìò  ùéå  íéãéá

øá [ åì úô÷ùä  äîåã÷ äîëç ã"åé éàçåé

 íéúùå  íéùìù äîéðô  äãåáëì

åéæ çùîî áåøë úà  äîåøú úéùàø úåáéúð

.êøåàכנגדäîëç, דאריך ראש  שמעל דעתיק 

החכמה, נתיבות  ל"ב מקום הוא ששם

וכ"ב  הק ' ספי ' העשר  כנגד הם נתיבות  שהל"ב

אותיות  שהכ "ב וכדאי' התורה, הה'אותיות (עם

כ"ז) שהם שלכל כפולות דהי "ס , לאורות הכלים הם

חיצוני, אמצעי  פנימי  כלים, ג' יש  ספי ' כל של אור 

הג' הוא שאי"ק וכו' בכ "ר, לאי "ק , מתחלקים והם

וכו' הכתר דספי' סודכלים מאמר הקדמת (עיין

החכמה) ים שבספר מיהאותיות 'אשרי  נאמר  וע"כ  ,

בספר  מהאריז "ל כדאי' בידו ', ותלמודו לכאן  שבא

הי"ס  כל הידים באצבעות שנרשמים גנוזה חמדה

לו יש  לשמים שעלה והאדם הנ"ל, אותיות  והכ "ב

כ"ב  ואת הספירות י' את ומכיר יודע האם מבחן

לתפוס  שצריך והיינו בידיו , שנרשמים האותיות 

דרגות כל את  בידיו  ומרגיש האוחז כמו ולהרגיש 

חילוקי באלו שנרמזים הדבקות חילוקי מיני

ות.האותי

äàøéä  íå÷î ––––  ÷éúòáù êéøàã øúë

 èéáäìî

øá [æì úàøé äìòî  íåø àìôåî  øåà éàçåé

 ïéàå  äîåìòú  äì áø éë èéáäìî

.êøåùú àì ïéò úîð äì àøå÷' בחי øúëכנגד

êéøàã שהוא דעתיק ג"ר בחי ' שהוא שבעתיק ,

הוא  ושם אתיידע, דלא רישא  – הרדל"א מקום

רביז"ל  וכמ"ש לה', רב כי  מלהביט 'יראת  מקום

כד )בלקו"מ בבחי '(תורה הוא הכתר ענין  שעיקר

דקות שהוא ברכאן, ובפנימיות  שם, [זל"ק המחיצה,

השכל, את  והמישב המסדר מהם נתברך  הברכאן,

בחינת  כתר  בחינת כ"ו)שהיא "ואהיה (בראשית 

כמו המתנה, לשון  הוא כתר, ואברכך ", עמך

ל"ו)שכתוב את(איוב כששואלין  כי זעיר ", לי  "כתר

וגם  שאתישב, עד המתן  אומר , שכל, איזהו האדם

וכו ' מופלא אמון בבחינת  אמונה, צריך  שם

שהוא  והמסדר , המישב את  ומתקן  וכשעושה

סוף  אין  האור להשיג רודפין והמוחין  כראוי, הכתר

ועל  השכל את לישב כדי  השכל, את  מעכב והכתר 

בהמישב  המוחין  מכה אזי והמעכב, הרדיפה ידי 

עכל"ק  סוף אין לאור  היכלין ונעשין  ],âé והמסדר ,

עד  כ "כ ומתבונן  שרואה היינו  מלהתבונן, שעוצר

_________________________

המוחין,יג. את  והמסדר המישב הוא הכתר כי והוא, קצת, הדבר לבאר וההכרח וזל"ק , הענין בביאור (מוהרנ "ת ) שם וממשיך 

כנ "ל  כתר בחינת  הוא הכח  זה הגבול, מן חוץ לצאת יהרס לבל והדעת  המח את ולסדר לישב אדם של בהשכל שיש  הכח  דהינו

המוחין  את  מעכב הוא והמסדר, המישב שהוא הכח זה כי סוף , אין האור ובין המוחין בין המפסקת  מחצה כמו הוא הכח  וזה

של  הנ "ל הכח  וזה סוף  אין האור להשיג רודפין המוחין כי ממחצתם, למעלה ה' אל לעלות יהרסו לבל ורדיפתם מרוצתם בעת

הרדיפה  ידי ועל כנ"ל מרדיפתם אותם ומעכב מחצה, כמו בפניהם עומד הוא כתר בחינת  שהוא והמסדר, המישב שהוא השכל

בחינת  והמסדר, המישב כח שהוא המעכב, כח ידי ועל  סוף , האין  אור להשיג רודפין שהמוחין הרדיפה ידי על הינו והמעכב,

זה  ידי ועל והמסדר, המישב שהוא הנ "ל המחצה בבחינת  המוחין ומכין מבטשין זה ידי על אלו, בחינות שני ידי על כנ"ל, כתר

אור  מטי ולא מטי בבחינת  ידם על להשיג עליון, ברוחניות והיכלות  כלים בחינת  שנעשין דהינו סוף, אין לאור היכלין נעשין

המוחין  מתבטלין היו ומרוצתם, מרדיפתם המוחין את  שיעכב מי היה ולא כלל, הנ"ל המעכב היה לא אם כי הוא ברוך  סוף  האין

על  והמעכב, הרדיפה שהם הבחינות, שני ידי על אך להשיג אפשר אי  סוף האין אור כי במציאות, מתבטל האדם היה כי לגמרי

מטי', ולא 'מטי ופרוש  מטי' ולא 'מטי בבחינת רק  סוף האין אור משיגים ידם שעל הנ "ל והיכלין מחצות  בחינת  נעשין זה ידי

הרדיפה  ידי על נעשה שזה ומשיג, מגיע  אינו כן פי על ואף להשיג ומגיע שרודף מגיע', ואינו 'שמגיע  דהינו למבינים ידוע 

מתדבקין  ולא בהו דקימא מאן ולית אתידע  ולא ידיע  לא כן פי על אף הנ"ל, ההיכלין אלו שנעשין פי על ואף כנ"ל והמעכב

וכו' ידעין מכל ולא למעלה ונשמתין רוחין מנפשין למעלה הם כי הנ"ל ההיכלות אלו השגות בשכל לציר אפשר אי כי כנ "ל



תשע"ז  אמור פרשת דא"ח לט ליקוטי

מלהמשיך  יראה יש  ששם המעצור  למקום שמגיע

שנדע  הידיעה תכלית  בבחי ' ולהתבונן , לראות 

נדע. שלא

 ÷éúòã  ÷éúòã øúëá ––––  ìàøùé úåîùð ùøåù

åðé÷ãö çéùîã åøåà é"áùø íäì øéàî  íùå

øá [çì íòä éøùàå êúãìåé éøùà éàçåé

 ìò  íéãîåòä  éøùàå êéãîåì  íä

.êéøåàå êéîåú ïùç  éùåáì êðåéö כנגדøúë

÷éúòãנשמות שורש מקום הוא ששם שבעתיק,

שעולה  וגו' כאלוקינו דאין בכוונות כדאי ' ישראל,

כאלקינו אין למעלה, מלמטה בעולמות בכוונות 

העשיה) עולם פרצופי ד ' כאלקינו(כנגד ד 'מי  (כנגד

היצירה) עולם העליון פרצופי שהמקום עד  וכו '

שם  ציון' תרחם תקום ב'אתה הנרמז  ביותר 

ישראל, נשמות  שורש  כנס "י , מקום ששם מכוונים

שורש  יולדתך ' 'אשרי  נאמר זה בבית  דייקא וע"כ 

כל  נשמות  שורש שהוא רשב"י, – הצדיק  נשמת

נשמת על נאמר אדם' ש 'נעשה וכנ"ל  ישראל,

ומגלה  ישראל, כל נשמות נכללים שבו הצדיק

של  אורו שהוא עליון היותר  האור רשב"י בהם

דף  וברש"ש  ע"ג, ס דף  בע"ח [עיין  צדקינו, משיח

דל"ג  המאמר בסוף בסידורו  ובתניא ע"א, ז

בבחי 'ãéבעומר  הוא דרשב"י גילוי שעיקר  והיינו  .[

וזה  בעתיק, המלובש האוא"ס  את  לגלות  המרכבה

צדקינו דמשיח גילוי הגמר בחי ' יהא (שהוא

דרשב"י) דגילוי האוא"ס והאחרית את שיגלה

ע"י ישראל, לכל זה את ויזכה ברדל"א, המלובש 

לומדיך ', הם העם 'אשרי  להיות יזכו  ישראל שכל

בחיפוש  רשב"י תורת בלימוד ישראל כל שיעסקו 

הק' הזוהר בספר  הגנוז האלקי  והאור הרוח אחרי

יחידי ספרי  שהם דרשב"י  ה'אחרית ' ספרי [ובשאר

ישראל  שעתידין ובזכות בארוכה], וכנ"ל הדורות 

זאת בזכות  מיניה, ויתפרנסון  הזוהר  מספר  לטעום

_________________________

בכלל  כי כלל דבר שום הוספתי שלא ותבין היטב שם עין ז "ל רבנו בלשון לעיל כמבאר וכו' מהספירות למעלה הם כי השכליות

המוחין  כי דיקא, היכלין תשעה נעשין זה ובשביל סוף  אין עד עמקותם עצם לגדל קצת הדברים ובארתי חזרתי רק דברי דבריו

הם  שלש פעמים ושלש  משלש כלול אחד כל ונעשה בזה, זה נכללין הם הנ"ל בהמעכב והכאתם רדיפתם ומחמת שלש , הם

להשגות  שיזכה עד הזאת  בהתורה הנאמר הקדש  בדרך ולעלות  לילך שיזכה מי אשרי הנ"ל. היכלין תשעה בחינת  וזהו תשעה

עכל"ק . אלו.

שקיבל יד. דמשה מדריגות מבחי' היה ע "ה רשב"י נצוץ דהנה דוקא בעומר בל"ג דרשב"י הילולא ענין וזהו שם, הרב זל"ק 

בס' פירושו עיין סמכ' דחד בקיומיה ניתיב מתי עד שאמר האדר"ז  התחלת  ובפי' האריז "ל בכתבי כמבואר האחרונות  בלוחות

משיחא  דמלכא דרא עד כדורו יהא שלא בלשונו רבות  פעמים הזכיר ולכך משה מבחי' נשמתו שרש שהיה מזה ומובן הקבלה

ומבחי' משה מבחי' שרשו שהיה לפי אלא דוקא משיח של דורו עד כדורו יהא שלא הזמן האריך למה יפלא ולכאורה דוקא

כו' ראינו לא אותותינו כמ "ש  ומופת  אות  בשום לא גם מלמעלה אור גילוי שוס  בימיו היה שלא החורבן בזמן שהיה ולפי משיח 

תחילתן  מבחי' דוקא נעוץ היה בזמנו ע"כ ומשיח משה מדריגות אבא אור פנימיות  מבחי' שהוא דרזין רזי העולם בזה מגלה והיה

בזמן  משא"כ וכיוצא כבוד וענני המן ירידת כמו עליונים אורות  גילוי מדריגות כמה היה משה בימי שהרי משה מבזמן גם ביותר

מאיר  שהיה בהכרח  כזאת  המדריגה בירידת  דאצי' חכמה פנימיות  בחי' שגילה ואחר שני בית  החורבן אחר מיד שהיה רשב"י

למעלה  ושרשו דע"י דהוד בחי' דהוא כו' ה' רוח  עליו ונחה דכתיב משיח של אורו הארת  מבחי' והוא שלם היותר אור מבחי' בו

בסופן  נעוץ והוא כולם על עולה קודם שהזכיר ה' ורוח  ה' ויראת דעת וגבורה עצה חו"ב ששה הן הרי בפרט  כי כו' מכולם

דזו"נ למדת הספירה בזמן שבהוד הוד בבחי' שהוא בעומר בל"ג הי' שלרשב"י הסתלקות זמן ולכך  כנ"ל ההוד בבחי' דהיינו

בהכרח  הסתלקותו ובזמן כנ "ל מלכותך כבוד גלה מ"ש ענין והוא ביותר תחילתן מבחי' שם שנעוץ כנ"ל אחרון היותר שהוא

אחרון  היותר במדריגה כ"א להתלבש מקום מצא לא ע "כ המעלות  ברום מעלה למעלה רוחו שלימות תכלית מבחי' בו מאיר שהי'

עכל"ק . וד"ל. דווקא בעומר בל"ג שבהוד הוד בחי' והוא



לנפשך  חכמה דעה מ 

האוא"ס  כולם על ויאיר  ברחמי, גלותא מן יפקון

האלקי והאור הרוח שהוא ברדל"א המלובש 

בימינו במהרה ברחמים צדקינו  משיח שיגלה

אמן .
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