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שהוא  הוי"ה שם  בסוד ע"ה  רבינו  משה השגת 

הרצון  היכל  בסוד אתחזיין דלא גוונין בחי'

קה"ק  והיכל

דאתחזיין עיין גוונין  ענין באריכות  בזוה"ק

רבינו משה דהנה אתחזיין , דלא וגוונין

ב"ה  הוי "ה שם בבחינת השגתו היתה ע"ה

הנבואה  והוא המאירה, אספקלריא בחי' שהוא

אור  בחי ' שהוא אתחזיין , דלא גוונין  בבחי '

אך  הרצון , היכל בסוד  היתה השגתו כי הפשוט,

בחי ' שהוא דאתחזיין  גוונין  בסוד  הם האבות

בבחי ' שדי אל בחי' והוא נהרא, דלא אספקלריא

נודעתי לא הוי"ה ושמי  סוד  וזה הבריאה, עולם

להם.

ספירות,דהנה הי' גילוי בחי' הוא הוי"ה שם

שם  סוד  לגלות צריך היה רבינו ומשה

שהיכו מכות  עשר סוד  וזה מצרים, ביציאת הוי"ה

עד "ש  דצ"ך  בסוד  והוא ספירות , י ' כנגד הקלי ' את 

למעלה  ממטה או ספירות , הי' שהם באח"ב

האריז "ל פ"ז)כמ"ש המצות חג  שער או(פע"ח ,

ושניהם  מישרים, המגיד כמ"ש  למטה ממעלה

אורות בין הפכיים ערכים בסוד  כידוע דא"ח

סדר  כפי  הוא למטה ממעלה דהסדר לכלים,

כפי הוא למעלה דממטה והסדר  הכלים,

האורות. התפשטות 

בודאי  אך יהי"ה בסוד הוי"ה  שם  יהיה  לעתיד

הוי"ה אני בסוד לעתיד יהו "ה שם  בחי' גם  יש

שניתי  לא

באופן והנה הוא ספירות  י ' הכולל הוי"ה שם סוד

י "ה  א"א, שהוא כתר  הוא יו "ד  של שקוצו

ז "א, שהוא ו "ק  ו' ואימא, אבא שהם ובינה חכמה

מלכות אחרונה יש וה' ולכאורה הנוק '. שהיא

הוי "ה  דשם ו' אות  בחי ' שהוא הז"א למה לשאול

והרי ג"ר , ללא בלבד ו"ק בחי ' שהוא ו ' באות נרמז 

בבחי ' אלא הז"א יצא שלא התהו בעולם כמו זה

המוחין שהם הג"ר  לו וחסר שער ו"ק ע"ח (עי'

ופ"ו) פ"ה עולם המלכים של הוי "ה שם ולכאורה ,

הוא  הז "א שגם באופן  שיהיה צריך היה התיקון

הוא  גם נרמז  להיות  צריך וא"כ ספירות , י ' בחי '

ו'. באות  ולא י ' באות

כמ"ש ואמנם דלעתיד  ההוי"ה בבחי ' הוא כן 

ט') י"ד  אחד (זכריה ה' יהיה ההוא ביום

יהו "ה  מבחי' יתעלה הוי"ה ששם דהיינו  אחד , ושמו 

האריז"ל כמ"ש יהי "ה זכריה לשם הליקוטים (ספר

אניאשם) כתיב הרי  דהנה להבין  יש אמנם אך ,

של  בחי ' יהיה לעתיד  דאף  והיינו  שניתי , לא הוי"ה

יהו "ה  של בסדר שהוא מה כפי  הוי "ה שם סוד

בבחי ' יהיה הוי"ה ששם ואפי' ו ', אות  עם דהיינו

הרי מ"מ אך  י ', בחי' יהיה שהו ' דהיינו  צ"ל יהי"ה,

נשאר  ו' שהאות  הוי "ה בשם בחי' שיש  מוכרח

_________________________

לא א . דאו"א רעים, ואו"א דודים ונוקבא ז "א נקרא בגלות  עתה הנה אחד. ה' יהיה ההוא ביום שם: הליקוטים ספר וז"ל
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ויש  שניתי , לא הוי "ה אני  דהרי ו ' אות בחי' בסוד

לעתיד . גם הוי"ה שם בחי ' בודאי 

המלךואיתא  פרקבעמק  ארבע קרית י"ד (שער

התורה בקנ "ג ) כל השיג רבינו  שמשה

כל  שמכוון ומי ב"ה, הוי "ה שם בכח המצוות  וכל

המדרגות, לכל להגיע יכול הוי "ה שם עפ "י  הכוונות 

על  שם שמעיד וכמו וכו', הכוונות כל כולל והוא

המדרגות כל כולל הוי"ה ששם והרי וכו '. עצמו 

ע"ח  בריש  ועי ' דלעתיד , המדרגה גם ובכללם כולם

ע"א) י"א ד'(דף בן  שהוא הגדול השם הנה 'כי

הנצחית הוויתו  הוראות על כן  נקרא הוי "ה אותיות 

ובזמן  הבריאה טרם ויהיה, הוה היה לעד וקיומו 

עכ "ל. שהיה' מה אל התהפכו ואחרי  הבריאה קיום

בהגוב"י המובא הלשם בהגהת  בשם ג ועי "ש 

דג' אותיות  בהם יש  ויהיה' והוה 'היה דסוד הגר"א

יהיה  בחי' דגם ומבואר  וכו', י"ב שם וה"ס  הויו "ת

שהם  הויו"ת  ג' בבחי ' דהיינו  הוי "ה, בשם נכלל

והוה  דהיה המדרגות  כל בהם ונכלל ו' עם הוי"ה

ויהיה.

מועטים וכלים אור ריבוי היה  התהו  בעולם 

מרובים וכלים האור מיעוט התיקון ובעולם

בכלים דתהו אורות הוא התיקון ושלמות

דתיקון 

וכלים והנה אור ריבוי היה השבירה בעולם

מרובים  כלים יש  התיקון  ובעולם מועטים

בע"ח ע"א)כמבואר נ' דף  פ"ה התיקון והרש "ש (שער

ע"ד ) ה' כלים (נה"ש דסוד הע"ח דברי  מבאר 

שנעשו גידול בסוד  הוא התיקון בעולם מרובים

בכללות הן דהיינו  פעמים, ב' בשוה שוה

_________________________

שהשם  נמצא או"א, כמו עמו פב"פ  אחד ג"כ יהיה נוקבא, שהיא ושמו ז "א, ה' יהיה לע "ל אבל מתחברים. לזמנין וזו"נ מתפרשין,

יהיה  ז"א כי זו"נ , יקראו כך  י"ה, נקראים שחו"ב כשם כי יהי"ה, יקרא השם אלא ו"ק, בחינת על מורה שהוא יהו"ה יהיה לא

עכ"ל. הראשונה, במדרגתה תהיה והנוקבא שלם, ספירות י' בן תמיד

ח')ב. ט"ז (תהילים תמיד' לנגדי הוי"ה 'שויתי סוד וזהו הוי"ה. לשם רומז הכל איך בעיניך  רואה הנך  שם: המלך עמק  וז"ל

שאר  לאפוקי ויהיה, הוה היה והוא הנאצלים, כל ותופס  עצמותו, אור עד הפנימי שפע ומושך כולם, הכוונות כל כלל שהוא

השלום  עליו רבינו משה כוונת  ממש  וזהו נשמה. סוד שהיא עצמה הוי"ה אור שהיא במקוריהם נבלעים לעתיד שיהיו שמות 

שם  על מעמיד מצוה כל של רמזיו מגמת  וכל מצות, תרי"ג על שעשה מהימנא הרעיא בספר ובפרט ובלימודיו, תפילותיו בכל

הנביאים. כל אדון היה ולכן אצילותו, ושורש  מידתו הוא כי בו, שקרא למי כנודע  הוי"ה

והייתי  הוי"ה, שם אותיות  פז אדני ארבע על מיוסדים כולם והברכות  להתפילות  כוונתי לקחתי חברייא, דמן זעירא הקטן אני וגם

נאמר  זה ועל להם. שזכה מי אשרי העליונים, השמים ארובות  ופותחים החכמה, מפתחות  ממש שהם נפלאות ורואה מרגיש

הארץ  עמי כל 'וראו בך ויקויים ופחד, נזק  מכל ויצילך  המרכבה במבואות  אורחותיך" יישר והוא דעהו דרכיך "בכל ו') ג' (משלי

קודש  הוא אותיות  כ"ו בו שיש  ופסוק פסוק שכל מנוחה' ה'ברית אומר ולכן י'). כ"ח  (דברים ממך' ויראו עליך נקרא יי' שם כי

כ"ז  אלא אינם מנצפ"ך  עם הקדושה תורתינו  אותיות כל ולכן עצמו. השם שכן מכל חביב, כך  כל שלו המספר אם ומה קדשים,

ידי  על מלמעלה היורד הגדול ואורם הפרצופין לבנין וברכה ברכה שבכל הוי"ה בשם לעולם תכוין ואם והכולל. השם כמנין

עכ"ל  עליך, ומסטין מקטרג שום לך  יהיה ולא למטה, ונחמד למעלה אהוב ותהיה ותרויח תצליח תדעהו, דרכיך בכל לכן כוונתך ,

א'. ענף חיים עץ הקדמת בביאור תשע"ג החכמה ים היטב ועי' המלך. עמק

באותיות ג. רמוז  הוה היה בשלמא דהקשו ס"ט ) אות  (דכ"ג ליעקב אמת ובספר שלום דברי בספר עי' ב': אות  שם הגוב"י וז"ל

רמוז  הרי א"כ זו"ן, יקראו כך  י"ה, שהם או"א במדריגת זו"ן שיהיה לבוא לעתיד דרמז ותירצו רמיזא, היכא יהיה אבל הוי"ה

העיקר  אמנם קושיא), כאן אין ע "ש יהיה הוא הוי"ה שם שעיקר ע"ד ל"ב בספד"צ הגר"א (ולפמש "כ עי"ש . ויהיה, הוה היה

ימלוך  מלך דמלך  הויו"ת ג' אותיות  הם ויהיה והיה הוה אותיות  כי ובכ"מ ג' אופן מ "א פ"א יצירה בספר הגר"א כמ"ש בזה

עכ"ל. שב"ח, ה"ר י"ב, שם סוד שהוא



תשע"ה  וארא פר' השל"ס

ש  לזה הפרצופים זה והלבישו ונתארכו  נגדלו 

פרצוף  שבכל ספירות  י ' בפרטות והן בשוה,

בשוה, לזה זה והלבישו  שנגדלו  (ולדעתופרצוף ,

ואכמ"ל ) פעמים ג ' הוא ע"א א' דף  ואח"כ התו"ח ,

שכתב  והתקשרות  התכללות  של הסוד נעשה

עולם  סוד מעלת עיקר כל וזה באורך, שם הרש "ש

התלבשות, ידי  על באו שהאורות דהיינו  התיקון,

באופן  הכלים והתרחבות מרובים כלים היו  וגם

האור . את לקבל יכלו  שהכלים

עליונה ואמנם יותר  מדרגה שיש  לדעת  יש 

'אורות הנקרא שהוא התיקון מעולם

והוא  הבעה"ת, כמ"ש דתיקון ' בכלים דתהו 

העקודים, מלכות  בחי ' שהוא הרדל"א של המדרגה

לשרשו לעלות האצילות  שיחזור אחר דהיינו

של  אור  הריבוי  בחי' שם יהיה הנה ברדל"א,

מעולם  יותר  הרבה במדרגה שהיה העקודים

עם  גם יהיה אך  האצילות , עולם  שהוא התיקון

באופן  ומתוקנים חזקים כלים שהם דתיקון כלים

דעקודים. האורות לקבל האור שיוכלו דהרי (פירוש :

נעשו  השבירה ואחר דס"ג מנקודות היה הנקודים דעולם

אך לתקנם, החדש מ"ה ונמשך ב"ן, בבחי' רק  האורות 

ויהיו  ס"ג  לבחי' הב"ן בחי' שוב יעלה לשרשם יעלו כאשר

כלים  בבחי' שיהיו אלא דתהו, אורות במדרגת  האורות 

וי' דב"ן ראשונות  הט' שנמשכו אחר דהיינו דתיקון

כנ "ל ) וכו' הכלים ונתרחבו דמ"ה .ספירות 

מתגלה התיקון בעולם הכלים  ריבוי ע"י

ולסבול להתאחד יכולים  ועי"כ  העצמי רוממות 

היחיד  רשות בסוד זה את זה 

התהווהענין בעולם השבירה סיבת  דהנה  הוא,

אמלוך  אנא אמר אחד שכל מחמת היתה

רשות בבחי ' היו  הספירות כי  אחדות , היה ולא

הספירות בין אחדות נעשה התיקון  ובעולם הרבים,

סוד  וזה היחיד , רשות בבחי ' שנעשו  באופן

יש  ואמנם כידוע. העולמת  והתקשרות התכללות

התיקון  בעולם אחדות  בחי' שהיה דכמו  להבין 

אחדות שיהיה צריך  היה כן  כמו האורות , בבחי '

הסוד  וזה זה, את זה שיסבלו  באופן הכלים בבחי '

שביאר  וכמו  התיקון , בעולם מרובים כלים של

א')מוהרש"ב חלק  תער"ב המאמרים סוד (ספר שיש 

הגדלת ידי על דייקא דהיינו העצמיים, רוממות של

בהכלים,והרחבת עצמי רוממות בחי ' נעשה הכלי

זה. את  זה לסבול יכולים ועי"כ

חברודהנה את לסבול יכול אינו  שיהודי הטעם

בחי ' יש  בקדושה ואף הכלים, מחמת הוא

הבעה"ת  כמ"ש ה', עבודת בתחילת עם כזו (בסידור

וע"ב) ע"א כ"ב דף התפלה שער אצל דא"ח דמצוי 

אחד  של שעבודה עבודתם בתחילת  ה' עובדי 

ישר  איש  דרך  כל כאשר  השני, של לעבודה מפריע

ודרך  בעבודה, והתפעלותו השגתו כפי בעיניו 

ולכן  וכו ', כלל לסבלו  יוכל ולא מאד בעיניו  זר זולתו

קודם  כמוך לרעך ואהבת עצמו  על לקבל צריך

ע"ב)התפלה א' דף  בשעה"כ  האריז"ל כדי(כמ"ש

עם  אחת ואחדות  התכללות בבחינת עצמו  שיכלול

שהוא  הוי"ה שם עליו  וישכון  ישראל נשמות  כללות 

שאין  הטעם והנה עי"ש. וכו' הרוחות כל התוכן 

זמן  דכל הכלים, מחמת  הוא חברו את  לסבול יכול

באופן  והרחבה הגדלה בבחי ' נתקנים הכלים שאין

הכלי לסבול יכול אינו עצמי , רוממות להם שיהיה

השני. של

האניוסוד זיכוך  ענין הוא העצמי  הרוממות

של  האני בבחי' שיהיה הכלי  שבבחי'

יש  וכאשר  האמיתי, דקדושה האני דהיינו  הבורא

הכלים  כל עם מתחבר  הוא הרי  זו , רוממות לו 

עולם  של המעלה והוא היחיד, רשות בסוד  האחרים

הרוממות את לו אין  אם אך  הכלים, מבחי ' התיקון

האור  לו יהיה אם אף שבו, הכלי  בבחי' העצמי 

חברו, את  אחד  לסבול יוכל לא הכלי מ"מ כראוי,

רחב  יהיה הכלי  בחי' שהוא שהאני ענין יש  ולכן

של  האני  גילוי שהוא העצמי , רוממות בסוד  מאד

השני, את אחד  לסבול אפשר  כך ידי ועל הבורא,

את סובל הוא הרי  רוממותו  שמחמת המלך  וכמו 
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וכו', בטובתם ורוצה עליהם ומרחם המדינה בני  כל

חכם  בחי ' להיות  יכול העצמי רוממות לו  שיש ומי

רק  לא ביטול לו שיהיה דהיינו  אדם, מכל הלומד 

אך  ביטול, בחי' יש תמיד האור  מצד כי האור, מצד

אם  אך קטנים, כלים הם כאשר  לזה מפריע הכלי

העצמי רוממות  בסוד  דקדושה הכלים הרחבת  יש 

לסבול  יוכל עי "כ  דקדושה, האני  גילוי  בחי' שהוא

התיקון . אמיתת  והוא הכלי  מצד  אף חבירו את

בסוד  הוא התיקון דעולם  החדש מ "ה שם מעלת

דקדושה האני זיכוך שהוא בתבונה  שמים כונן

האני  בבחי' עתיק פנימיות בינה פנימיות  בסוד

שבו

יסד ועומק  בחכמה ה' כתיב דהנה הוא, הענין

ומבאר  בתבונה, שמים כונן ארץ

ידי על נתקן הוא שמים בחי ' שהוא דהז "א האריז"ל

ז "א, את הבונים דאימא הנה"י  בחי' שהוא תבונה

דאבא  מאורות  מקבלת  ארץ הנקראת  והמלכות

ארץ', יסד  'בחכמה סוד  והוא ברתא יסד  אבא בסוד

בסוד  הוא דהענין  בכ"מ אצלנו  נתבאר  וכבר

עיקר  הרי דבחיצוניות  דהגם וחיצוניות, פנימיות 

שם  מבחי ' שהוא דאבא מאורות  הוא הז"א בנין 

הוא  הנוק' בנין  ועיקר החסדים, ומבחי ' מ"ה

ומבחי ' ב"ן  שם מבחי' שהוא דאימא מאורות

פ"ב)הגבורות כ "ה ושער פ"ט, כ' שער ע"ח מ"מ (עי' ,

בפנימיות אך  שבהם, החיצוניות בבחי' הוא זה כל

כונן  בסוד  אימא מבחי' הוא הז "א חיות  עיקר הנה

בסוד  אבא מבחי' הנוק' חיות  ועיקר  בתבונה, שמים

ואכמ"ל. ברתא, יסד  אבא

דס"ג והנה נקודות  מבחי' היו  התהו  עולם

מלכות בחי ' שהם דא"ק ב"ן  וחיצוניות

יסד  בחכמה ה' בסוד  מחכמה בפנימיות  שמקבלת 

אורות דתהו אורות היו  זו בחי ' ומחמת  ארץ,

היו הכלים אך החכמה, אור מבחי' מאד  גדולים

דחכמה  'אין' מבחי ' הם האורות שורש  כי  קטנים,

כלים  שהיו וכיון דבינה, 'אני ' מבחי' הכלים ושורש

זה  לסבול יכלו ולא הרבים רשות  בחי' נעשה קטנים

התיקון  בעולם אך אמלוך, אנא בסוד  זה את 

הרי דא"ק , ז "א בחי' שהוא החדש, ממ"ה שנעשה

כונן  בסוד הבינה מאורות  בפנימיות מקבל הוא

ה'אני ' שורש של הכח לו היה ולכן  בתבונה, שמים

רוממות בבחי' רחבים כלים נעשו  ידו  שעל דקדושה

נעשה  ועי "כ  הבורא, של האני בכח הנעשה העצמי 

זה. את  זה לסבול הכלים ויכלו  היחיד רשות  בחי '

עולה וזה הבינה דפנימיות  הוא' הלוי 'ועבד סוד 

שבעתיק , האני  בחי' בסוד עתיק  פנימיות  עד 

עתיק  פנימיות עד  עולה חכמה פנימיות משא"כ 

בבחי ' מעליותא יש ולכן עתיק , של האין בבחי '

בחי ' נתקן ידה שעל הוא, הלוי  ועבד  בסוד בינה

האני ידה על ומתגלה שאת , ביתר  דקדושה האני 

הגורם  והוא שבעתיק , האני  שורש בכח הבורא של

שהוא  הבורא, של האני  גילוי  בבחי' רחבים לכלים

כלל  לו מפריע שאין באופן העצמי  רוממות בחי '

החדש  מ"ה של הכח סוד  וזה השני, של האור 

ב'ד  הכלים הגדלת  ידו על שנעשה התיקון עולם

ובפרטי הפרצופים בכללות דהיינו פעמים

הרש"ש  כמ"ש  פרצוף  דכל פעמים הספירות ג ' (או

התו"ח) ספירותעפ"י ט' שנמשכו  ידי על והוא ,

דב"ן  מלכיות  מבחי ' שהיו להכלים דב"ן  עליונות

את לתקן החדש דמ"ה ספירות י ' נוספו  וגם בלבד,

וגידולם, והרחבתם כלים ריבוי  נעשה ועי"כ הכלים,

ע"י בכלים הבורא של האני שנתגלה באופן

העצמי, רוממות  גילוי בחי' והוא וזיכוכם, תיקונים

ית'. הבורא של דקדושה האני  בהם שנתגלה דהיינו

שנעשה וזה התיקון עולם של הקדושה סוד  עיקר 

הכלים  מזדככים דכאשר היחיד , רשות בבחי'

האני באמת שהוא שבו  ה'אני' את  אחד כל ורואה

אחד  כל של העליונה הכוונה גילוי והוא הבורא, של

חבירו על מסתכל כאשר שגם הרי  בחינתו, כפי 

שהוא  איך  עצמו  של הבחי' לו שיש אחד בכל רואה

עצם  של גילוי  הוא והכל העליונה, הכוונה יגלה

סובל  וממילא העצמי, רוממות בחי ' שהוא הבורא
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רשות בחי' של התיקון  ונעשה חבירו  את  אחד כל

היחיד .

העקודים,והנה מעולם נמשך היחוד כח שורש

והוא  אחד, בכלי  האורות כל כלולים ששם

בבחי ' ישראל נשמות  כל התכללות  שורש  בחי '

רעים  תשמח 'שמח סוד והוא אחת , נשמה

דהיינו מקדם', עדן  בגן יצירך  כשמחך  האהובים

נשמות כל בו כלולים שהיו החטא קודם אדה"ר  כמו

לו יש יהודי  כל ובאמת  אחת , נשמה בבחי' ישראל

העליון  שרשו מחמת  המדרגות וכל הבחי' כל את 

התחלת ואמנם העקודים, עולם של היחוד  בבחי '

האני בבחי' רחבים כלים שיהיה הוא הגאולה

שזה  ובודאי  העצמי, רוממות  בחי ' שהוא דקדושה

ידי דעל האין , ובחי' הביטול בחי ' עם בבד בד הולך 

הכלים  ידי ועל והביטול, האין  בחי ' נמשך  האורות

האני בחי ' נמשך דתיקון , כלים בבחי' דקדושה

שורש  שהוא העתיק  של העצמי  רוממות של באופן

הגאולה. התחלת  וזה הבורא, של האני 

כח  לו  יש  דא"ק  ממצח  שיצא החדש מ"ה  סוד

במצחא  המאירה  דעתיק  הבינה

הוא וזה  כי דא"ק, מהמצח שיצא החדש מ"ה סוד

שבמו"ס  דעתיק  גבורה בחי ' ושם דכנגד ,

ושרשו דקדושה, האני את יש  דא"ק הרצון  במצח

במ  המאיר דעתיק בשער צחאמבינה (כמבואר

הווי"ן) יחוד  בכוונת  הגנוזה רוה"ק  המלכות  כי  ,

בחי ' מאיר  דעתיק  בג"ר מאירה כאשר  ברדל"א

גנז  שהקב"ה הסוד  וזה המצחא, בסוד  שבו  הבינה

כמבואר  אהי"ה של בלבוש  ב"ה הוי"ה שם את 

יכולים  היו  אהי"ה שם בלא כי הנ"ל, רוה"ק  בשער 

בשם  להלבישו  צריך  ולכן  הוי"ה, משם ח"ו להשרף

הנה  זה לבוש ומ"מ דעתיק , מבינה הנמשך אהי "ה

בינה  פנימיות  בסוד דעתיק , האני  מבחי' שרשו

למטה  אך עתיק, של האני בבחי' עתיק פנימיות 

כל  את  גורם זה הרי  והשבירה הפירוד  בעולם

אך  אמלוך, אנא ובחי ' הנפרד האני בבחי ' הגלות

והכלי הגוף  של התיקון דרך  היטב להבין  יש 

הוא  הסוד אלא יתוקן , ואיך  אני, בבחי' ששרשו 

של  האני  בחי' של העצמי  ברוממות  ששרשו 

התיקון  סוד וזה האמיתי , שרשו שהוא הבורא

וריבוי הרחבת בסוד  הכלים את לתקן שהוא באמת 

האני בהם שיתגלה הכלים זיכוך של באופן הכלים,

הבורא. של

מעלת  הוא הבינה  בכח הכלים הרחבת סוד

שפלות  בחי' הוא הכלי הקטנת משא"כ הענוה

שיהיה ונמצא באופן הכלים של התיקון שאין 

ההבנה, פשטות כמו קטן  יותר היש

שהוא  הכלי הרחבת  ידי על באמת  התיקון  אלא

גילוי בסוד הקדושה בדרך  שיהיה אלא היש, בחי '

לענוה  שפלות  בין ההבדל וזהו  הבורא, של האני 

הכלים  הקטנת  דבחי ' שם, מוהרש"ב שביאר כמו

אלא  הכלי, את מתקן שאינו שפלות  של דרך  הוא

של  הישות את  ומשפיל האור, מחמת שמתבטל

הענוה  סוד  אמנם הנפרד, היש לו יפריע שלא הכלי

סודו אדרבה אלא הכלי , והקטנת שפלות  בחי ' אינו

_________________________

מלובש ד . במו"ס  והרי סתימאה, דמוחא דעת  בסוד והוא במצחא מתלבש דעתיק  יסוד הרי דאצילות  דא"א ברישא דהנה פירוש:

שורש  הנה החדש, מ "ה מתגלה שבו דא"ק  הרצון מצח  בסוד א"ק  בראש  למעלה כן וכמו הבינה, כח  שורש שהוא דעתיק גבורה

כדמבואר  במצח  המאירה דעתיק  הבינה ענין כן וכמו דא"ק, דמו"ס  בדעת  המלובש דאק "ס יסוד מבחי' כן כמו נמשך  החדש מ"ה

החדש  מ"ה שם איך  מבואר ובזה דא"ק, במצחא להאיר דא"ק דעתיק  בינה בחי' נמשך  העליון בשורש  כן כמו הרי הווי"ן ביחוד

דדעת  החסדים מבחי' הוא החדש  מ "ה סוד ובאמת  הכלים, שבבחי' האני זיכוך  בבחי' הכלים תיקון כח שהוא הבינה כח  לו יש 

החדש  מ "ה לשם יש  ולכן דדעת , גבורות  מבחי' הנוק' ובחי' דדעת חסדים מבחי' הוא הז "א בחי' ולעולם דא"ק, ז"א סוד שהוא

כח  את לו יש גיסא דמחד דהיינו להכלים, האורות  בין היחוד כח  עצמו שהוא והבינה, החכמה בין היחוד כח  שהוא הדעת, כח 

כמשנ"ת. העצמי רוממות בבחי' הכלי זיכוך  סוד ומאידך האורות , של הביטול
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הענוה  שורש שהוא הבינה בכח הכלי הרחבת  הוא

כידוע) לאה בחי' הוא דענוה ה' יראת ענוה עקב ,(בסוד

של  הקדושה שהוא העצמי הרוממות ידי על והיינו

לסבול  יכול ואז הבורא, של האני גילוי בבחי' הכלי

ביתר  התיקון נעשה ועי"כ אחד, כל עם ולהתחבר

שאת.

כל ששם לעקודים  העליה הוא התיקון תכלית

משה נשמת בכח  אחת  כנשמה  נכללים  ישראל 

משיח 

הזדככ והנה ידי  התיקון ,על עולם של הכלים ות 

מזה  נעשה לדרגא מדרגא מזדכך  כאשר 

עולם  בחי ' שהוא עליון, כתר  בחי' י' של קוצו 

נשמת ענין  וזה אחד , בכלי נכלל שהכל העקודים

שנכללים  עד  העצמי לרוממות  שנכנסים ישראל

בנשמת שנכללים ידי  על והוא אחת, נשמה בבחי '

אמת הצדיק  בחי' אמת הגואל שהוא רבינו  משה

וקיים, חי ישראל מלך  דוד  בבחי ' משיח, משה בחי '

ברדל"א  הגנוזה המלכות בסוד  מלא דויד  שהוא

סוד  והוא הבורא של דקדושה האני שורש  שהיא

רעים  תשמח שמח סוד נעשה ואז  דעקודים, מלכות 

דהיינו מקדם, עדן  בגן  יצירך כשמחך האהובים

עדן . בגן  אדה"ר כמו אחד  כנשמה כולם שנכללים

בסוד  האצילות  מדרגת הוא דלעתיד יהי"ה שם 

שם בחינת  יהיה  ממנו ולמעלה נברא ניצוץ

ואין  אני בסוד בורא ניצוץ  בבחינת יהו "ה

שבעתיק 

שבוונמצא שהז"א הוי "ה בשם דהחסרון זה לפי 

בלבד  ו "ק  בחי' על המורה ו ' אות הוא

דעולם  נפרדים כלים בבחי' הכלים שורש בחי ' שהם

במדרגה  הכלים זיכוך  קודם אלא אינו התהו,

הוי "ה  שם יהיה לעתיד  ולכן  דעקודים, העליונה

זה  כל אך לי "ה, ו "ה שיתעלה דהיינו יהי "ה בסוד

סוד  הוא שבכללות  דאצילות  התיקון בבחי' רק הוא

השרשי, א"א בבחי' נברא ניצוץ של המדרגה

שו "ה  ידי  דעל אין , בבחי ' תיקון של המדרגה שהוא

הנפרד  היש  מבחי' שעולה היינו  לי"ה מתעלה

שהוא  בורא ניצוץ בסוד מזה למעלה אך אין . לבחי '

בסוד  ברדל"א הגנוזה המלכות  שם אשר עתיק בחי '

של  האני  שורש  שהוא דקדושה הכלים שורש 

בבחי ' הוי "ה שם להיות חוזר שם הרי  הבורא,

הו"ק  בחי ' שהוא ו ' אות בבחי ' דהיינו יהו"ה,

האני של הקדושה בזה מתגלה ואדרבה והכלים,

אך  התהו, עולם לבחי ' דומה והוא הבורא, של

והוא  שאת, ביתר התיקון שלמות  של בדרך

דתיקון  בכלים דתהו אורות של העליונה המדרגה

הבעה"ת. שכתב

כיוזה התיקון, עולם של החדש מ"ה סוד עומק 

שמים  כונן בסוד ז"א בסוד הוא התיקון עיקר

ושרשו דא"ק, ז "א בחי' הוא החדש  ומ"ה בתבונה,

בסוד  עתיק  בחי' שהוא א' ניצוץ מבחי ' הוא העליון

מ"ה  בסוד הוא ולמטה השרשיי, דקדושה האני 

רחבים  כלים לעשות הכח והוא הז "א, בסוד החדש 

עיקר  מביא וזה העצמי , רוממות  של הגילוי  בבחי '

קטנים, כלים מחמת הוא הגלות  פגם כל כי התיקון,

היש  של דקדושה בגאוה תלוי  האמיתי  והביטול

המגיד האלק  שאמר וכמו  הבורא, של האני  שהוא י,

ועניוות הביטול הוא שהעיקר אף  כי  יוסף, לבית

הבטל  דבר  על אלא שורה א"ס אור ואין  דקדושה,

לגבי רק  להיות  צריך  אינו הביטול ענין מ"מ לפניו ,

כלים  יש וכאשר אדם, לכל גם אלא ית', הבורא

ואין  לשפלות  נכנסים כי  אמיתי, הביטול אין  קטנים

הכלי לו  מפריע באמת  זה באופן  כי  התיקון , דרך זה

ונאחז  הכלי  של היש בחי' שמשפיל אלא השני, של

הוא  החדש מ"ה סוד  אך  האור , מחמת  בביטול

לאלקות, מקושר שהאני באופן הכלים הרחבת

הבינה  של העליון  האור ומקבלים מזדככים וכאשר 

השרשי האני  מבחי ' עתיק  מפנימיות שמקבלים עד

דרך  שהוא עצמי רוממות בחי' נעשה הבורא, של

זה  להתאחד יכולים ואז שפלות , של ולא ענוה של

של  למדרגה לעלות  שיכולים עד  כראוי , זה עם
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עולם  מדרגת  בבחי' דתיקון וכלים דתהו  אורות

העקודים.

לאה בחי' בסוד אדם  מכל ענו  היה  רבינו  משה

דקדושה האני זיכוך שלמות שהוא משה כלת 

הוי"ה דשם דנהרא האספקלריא והוא

היה וזה רבינו  משה כי מאד, ענו משה והאיש סוד 

שורש  בחי ' שהוא חכמה מבחי' בעיקר 

שרשו הרי מ"מ אך דאבא, מיסוד  שרשו  כי  הביטול,

ופנים  דאבא אחוריים שהוא קפ "ד ע"ב מבחי '

לאה, סוד  שהיא משה כלת  בחי' סוד  וזה דאימא,

בבחי ' הוא שעתה רחל פנימיות  בבחי ' שהוא אלא

הוא  וסודו דמטרוניתא, בעלה נקרא ומשה לאה,

סתירה  ואינו אלקי יש שהוא באופן מזוכך יש  בחי '

של  החידוש עיקר וזה החכמה, של להביטול כלל

אספקלריא  לו  והיה העניוות, סוד  לו  שהיה משה

שהוא  דקדושה היש  בבחי ' הז "א בחי' שהוא דנהרא

ושם  לבי"ע שנופלת כיון המלכות כי הכלים. תיקון

אך  מתוקנים, שלה הכלים אין  הנפרד , יש בחי' הוא

הרי שבאצילות, נמוך  הכי היש בחי ' שהוא הז"א

כי דקדושה, היש  את לגלות יותר  גדול כחו  אדרבה

בתבונה, שמים כונן  בסוד הבינה מאור מקבל

פנימיות שהוא בינה פנימיות  מבחי' הוא ושרשה

המלכות סוד שהוא עתיק, של האני  בבחי' עתיק

בחי ' בסוד  א' ניצוץ בחי' שהוא ברדל"א הגנוזה

א"ס  הוא ז"א של הסוד נעשה ואז הבורא, של האני 

ע"ב. ל"ד  בדף הרש"ש  שכתב כמו  ז"א הוא וא"ס 

מתגלה דקדושה  ה'אני' בבחי' הכלי זיכוך ע"י

התכלית  עיקר והוא שאת  ביתר האלקי ה'אין'

בתחתונים לדירה הקב"ה  נתאוה של 

של והנה  האני שמגלה באופן  הכלי תיקון סוד

שעי"כ  הוא בזה התכלית הנה הבורא,

הוא  נעשה כי הגמור , האין שאת ביתר מתגלה

הבריאה  תכלית באמת  כי הגמור , לאין  כלי  בחי '

קודם  היה שלא גמור  היותר לאין להגיע הוא

דירה  לו להיות  הקב"ה נתאוה סוד וזה הבריאה,

גדול, יותר  אין  לגלות  רצה הקב"ה כי בתחתונים,

הבורא  של האני  שמתגלה ידי  על מתגלה והוא

יותר  אין לגלות  שכחו  דקדושה, הכלים גילוי  בסוד

האחרון  דקדושה האני  שהוא ז "א ובכח גדול,

ובכח  הנפרד, האני  לתקן  הכח לו  יש שבאצילות,

את לו  יש רחבים כלים בחי' שהוא החדש המ"ה

באמת כי  שאת, ביתר  האמיתי האין לגלות  הכח

הוא  שבו  האני  כי ביטול בחי ' הוא מ"ה שם סוד

של  האני בבחי' הוא אך  באמת , ומבוטל בטל

אדרבה  אלא להביטול, כלל סותר אין  ולכן הבורא,

גמור  היותר  אין בחי' ומגלה גדול יותר ביטול מגלה

כחדא. ואין  דאני היחוד  עוצם בכח

הוא  הנפרד היש  שהוא דקלי' הנחש  ביטול  עיקר

במקום למעלה ליחד שהוא בזנבו ' 'אחוז ידי על 

מים לבחינת התפשטותו קודם האור

כיוזהו  עלי ', 'אתפאר  ע"ה רבינו  משה שאמר

האני של ההתפארות  להם יש  הצדיקים

הנחש  כי למטה, שנהפך  הנחש  סוד  וזה דקדושה,

רבינו משה ידי על מתהפך והישות הגאוה שהוא

הגוף  הוא האויב עיקר  כי  בידו , אלהים למטה ע"ה

הוא  הניצחון  ועיקר  הנחש , בחי' בסוד היש שהוא

ורק  בזנבו , לאחוז  צריך  ואמנם לחשן, אותו  להפוך

הוא, והסוד אלהים. למטה אותו  להפוך יכולים עי "כ 

למעלה, וזנבו למטה ראשו בהיפוך עומד דהנחש 

להלחם  אפשר  אי  ראשו  במקום שהוא למטה והנה

ולבטל  הנפרד היש  מבחי' להפטר אפשר  אי  כי בו ,

ולהחזירו אותו  להפוך רק  הוא הדרך  וכל אותו ,

תוקף  במקום אפשר  אי וזה דקדושה, האני  לבחי '

למעלה  ורק  ראשו, במקום למטה שהוא הנחש

אפשר  שם למעלה, העומד  זנבו  בסוד  בשרשו

האני שורש  את  שמזכך ידי על למטה אותו  להפוך

דקדושה. מהאני  הנמשך

לוחם ולכן היה בתחילה רבינו הנחש משה עם

הזכות  היכל במקום שהוא (שהוא למטה
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הגבורה) ספירת  הפירצה במקום מקום הוא ושם

בה  שפרצו הפירצה והוא הפרוץ, צפון צד בסוד

גדולי שאפי ' מנוחה, בברית  כדאיתא קדמונים

בסוד  הגבורה מקום הוא כי  זה, במקום נכשלו  עולם

כי צור, עלי  נחש דרך  סוד  ושם הפרוצה, צפון  צד

אפשר  אי  ושם המים, במקום למטה עומד הנחש

ולכן  למטה, הקלי' תוקף  שליטת  במקום להכניעו 

ידך  שלך  לו  אמר הקב"ה אך  מפניו , משה וינס

זנב  למקום למעלה שיעלה דהיינו בזנבו , ואחוז

היכל  במקום שהוא האור , מקום כנגד שהוא הנחש

האור  במקום למעלה ושם קה"ק, והיכל הרצון

למטה  אותו להפוך  יכול השרשי, היש במקום שהוא

דקדושה  ליש  שנכנס  ידי על דהיינו בידי , האלהים

דקדושה, יש בבחי ' להיות הנפרד היש  ומזכך 

המבואר  רקיע מים אור  התפשטות  בסוד  וכידוע

הק '. באר "י 

בסוד וזהו למעלה ששרשם ישראל נשמת כח

רל"א  י "ש  בחי ' סוד שהוא המלבוש  עולם

הזיכוך  ידי ועל דקדושה, היש  שורש  ושם שערים,

הפשוט, ולאחדות  לעקודים לעלות  יכולים הגמור 

ראשו להיפך  עומד  הנחש כי  בזנבו, אחוז סוד  וזה

סוד  ושם השדרה, חוט בראש למעלה וזנבו למטה

ואתחנן  סוד וזה אחורי , את וראית בסוד  משה כלת

כדי הוא ישראל לארץ הכניסה סוד כי  וגו ', ה' אל

שער  סוד  וזה דקדושה, העצמי  לרוממות  להגיע

עולם. חירות  שהוא תורה דמתן  החמשים

כבר וה' שמכינים אלו  קדושים שבימים יעזור 

אסתריס  אחר אל הנה ולפורים, בשבט לט"ו 

להם  יש ישראל נשמת משא"כ פרי, עבד ולא

בתורה  עוסקים בנים ובני  בנים להם ויש  פירות ,

עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז  ה' בסוד  לשמה,

עולם  ידי על כי מלבו "ש , אותיות שהוא בשלו"ם,

להתלבש  ישראל לכלל ועוז  כח הנותן זה המלבוש 

העולמות כל כולל יהודי כל באמת  כי דקדושה, ביש 

בסוד  הבחינות וכל הצדיקים וכל המדרגות  וכל

צריך  זה מחמת אדרבה אך הוי "ה, לשם מרכבה

הרוממות בכח גמורה באחדות חבירו  עם להכלל

מצרים  מארץ לצאת שנזכה יעזור  וה' דקדושה,

בעין  ועין עולם, של יחידו היחיד לרשות ולהכנס

במהרה  צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו 
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ליעקב צריך יוסף  בין  המחלוקת היה מה להבין 

שמנשה  רצה שיוסף  ומנשה, אפרים בענין 

הבכור , מנשה כי בשמאל ואפרים בימין יהיה

אפרים  ראש על ימינו  ושם ידיו  את שיכל ויעקב

בני ידעתי ליוסף  ואמר מנשה, ראש  על ושמאלו 

וגו'. יגדל הוא וגם לעם יהיה הוא גם ידעתי

בעיקר  תלויה  שהגאולה חשב אבינו  יעקב

את  לקבץ  צריך באמת  אך הצדיקים  באסיפת

ישראל כל 

הפרשה:והנה בהמשך  ב')מבואר  א' ויקרא (מ"ט

לכם  ואגידה האספו ויאמר בניו  אל יעקב

הקבצו הימים: באחרית  אתכם יקרא אשר  את 

ואיתא  אביכם. ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו 

ממנו ונסתלקה הקץ את  לגלות בקש  הק ' ברש "י 

ופירש  אחרים. דברים אומר והתחיל שכינה,

אישותמוהרנ"ת והלכות  ורביה פריה הל' אה"ע (לקו"ה

ד ') ואגידה ה' 'האספו ' בלשון יעקב אמר דבתחילה

בני ושמעו  'הקבצו ' בלשון  להם אמר ואח"כ לכם,

אסיפה  על שנאמר  לשון הוא דאסיפה והיינו יעקב,

האסיפה  ידי שעל יעקב שחשב והיינו קרובים, של

ידי על צדיקים, כולם שהם לבד  הקדושים בניו של

השכינה  אמנם הגאולה, קץ ולקרב לגלות  יוכל זה

שיאסוף  מספיק שלא בזה והבין הימנו , נתסלקה

דלשון  'קיבוץ', לעשות צריך אלא לבד, הצדיקים

הרחו קיבוץ על נאמר  בקצה 'הקבצו' מאד  קים

הוא  הגלות ואריכת הגאולה דעיכוב והיינו הארץ,

הרחוקים  כל על יתברך  רחמנותו רבוי מחמת 

הקדוש  הקיבוץ על ויתוספו שיבואו  מאד  והנדחים

אשור  מארץ האובדים ובאו וכמש"כ  ישראל, של

ידי על דייקא ולכן  וגו ', מצרים מארץ והנדחים

מתחילה  שהיו הרבה בתוספת הקדוש  הקיבוץ

עכ"ד . לגאלנו , ויחיש רחמיו  יכמרו  עי"ז רחוקים,

בן  משיח של דרך הוא בלבד הצדיקים  אסיפת

בן  משיח  של דרך הוא הרחוקים  וקיבוץ יוסף

דוד 

אתוהענין לאסוף שהוא אסיפה דענין הוא,

בן  משיח של הדרך הוא בלבד , הצדיקים

ישראל  כל את ולקבץ לאסוף  הקיבוץ וענין  יוסף ,

דוד , בן  משיח הדרך הוא מאד , הרחוקים אפילו 

של  הדרך  עם ללכת  צריך בתחילה באמת ואמנם

של  הדרך  עם להמשיך  אח"כ  ורק  יוסף בן  משיח

שהיה  האריז"ל אצל מצאנו ולכן דוד, בן משיח

את לימד  דכאשר  התורה, סודות גילוי  התחלת

רצה  ומהרח"ו בלבד, אותו  רק ללמד  רצה מהרח"ו

צריך  הדרך בתחילת באמת  כי לכולם, שילמד

בדרך  רק  ללמד  שלא יוסף  בן  משיח בדרך  להיות 
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ונסתלק  זכינו  לא באמת ואכן ליחידים, נסתרת

כי יוסף , בן  משיח בחינת  שהיה הק' האר "י  רבינו 

כידוע. החברים בין מחלוקת  נפל

מגלים אין והרדל "א קדישא עתיקא של  הסודות

לראות  ה' אל  יהרסו  פן גדולים  לצדיקים אלא

זוטאוהנה האדרא בהשמטותבתחילת  (מובא

ע"א) ש "ט דף חלה הזוהר שרשב"י מובא

מילה  רשב"י ואמר אותו, לבקר רפב"י  אליו  ונכנס

עדן , גן  של בשמים ריח ועמו  חזר ואח"כ ונעלם,

ואמר  עמו , היה מי  ראה לא אם רפב"י את  ושאל

ראוי הוא שאין  רשב"י לו  אמר  ראה, שלא לו 

שעה  באותו  הלך  רשב"י  כי יומין , עתיק  פני  לראות 

אחיה  עם המקום ובחר  עדן בגן  מקומו לבחור 

מהם  ולמעלה צדיקים נשמות עמו  ובאו  השילוני,

רשב"י ותמה אתו , ודיבר עמו שישב הראשון אדם

מבואר  אדה"ר והנה אותו . ראה שלא רפב"י  על

מרכבה  והוא א"ק , של המדרגה שהוא ברמ"ק 

לרפב"י רשב"י אמר ולכן  דכללות, יומין לעתיק

יומין . עתיק  פני את לראות  ראוי  היה שלא

ביקש והנה  שאדה"ר שם הזוהר בהמשך  מבואר 

העולם, לכל חטאו את  יגלה שלא מרשב"י 

אותו הלבישה רק  שלו החטא גילתה לא התורה כי

שלא  מרשב"י  וביקש  הדעת , עץ של האכילה בענין 

דיברו כבר  החברים והרי  רשב"י  לו ואמר  יגלה,

בינם  החברים זה דכל אדה"ר  לו אמר חטאו , בענין 

עצמם, שאין לבין  דרדקי כמו  הם העולם כלל אך

אדה"ר , של כבודו  מחמת  ולא זה, ענין להם לגלות

להכשל  יכולים כי הקב"ה, של כבודו מחמת  אלא

רב, ממנו  ונפל לראות  הוי"ה אל יהרסו  פן של בסוד

שהם  הצדיקים ויכולים גבוהים, תורה סודות  הם כי

'רב' חשובים)בבחי' רבנים בחינת להכשל (דהיינו

לחברייא  רק זה סוד מגלים אין  ולכן בזה,

הם  ואלו  מהחברייא, לדרדקי ולא האמיתיים

רדל"א, של והסודות  קדישא עתיקא של הסודות 

מ"מ  אלו, סודות  בכל תפיסא מחשבה דלית ואף 

הבחי', ובכל המדרגות  בכל מתפרשת התורה

אין  אך תפיסא, בהם יש  למטה שיותר ובמדרגות 

מיוחדים. לצדיקים אלא ראוי  זה

התורה בין הפירוד הוא הדעת עץ חטא סוד

ל 'אליו ' 'מדותיו' בין דהיינו  לקב"ה

בתיקו"זדהנה  מבואר הדעת  עץ ע"ב חטא (קט"א

כתר וע"ב) בין  חושך שויא הראשון דאדם

זה  ענין  הק' באר "י  מבואר  וכן וכו', העילות לעילת

פ"ד ל "ח שער וע"ח ב', סי' בראשית הפסוקים שער (עי'

ע"א) ל"ו דף  ח' שער וע"ע ע"ג, ס"ב שהם שף ואף

בהשתלשלות שנוגע מה אך  נעלמים, דברים

לכל  ניתנה תורה דהרי  יהודי , לכל בפשטות

חטא  לתקן צריך דרגתו  כפי  אחד וכל ישראל,

אלקינו כה' מי כתיב דהנה הוא, והענין אדה"ר .

כי למדותיו', ולא 'אליו  ואחז "ל אליו, קראינו בכל

הוא  התכלית עיקר גילויים, מיני  בכל שמתגלה אף

ומי הק', התורה ידי על יתברך  בו  הדבקות

לשנים, אהבה אין  הרי  לקב"ה, התורה בין  שמפריד

הקב"ה  עם אחד היא שהתורה לדעת  הוא ועיקר 

עשיית שהוא עה"ד  חטא וענין התורה. נותן  שהוא

עיקר  שעושים היינו העילות , לעילת כתר בין חושך

של  הפגם והוא יתברך , בו  ולא בהגילויים הדבקות

התורה  ידי שעל הוא הדבקות  עיקר כי עה"ד,

התורה  בנותן  להדבק צריך  הגילויים, כלל שהוא

למדותיו. ולא אליו  בסוד

ואמו המלך משלמה  אביו להיות צריך המשיח

ומחפציבה שלמה של אחיו  מנתן

שלחוהנה  פרשת בזוהר ע"ב)איתא דמלך (קע"ג

נכד  הוא עמיאל בן מנחם ששמו  המשיח

נת חפציבה,של לה קראו ואשתו שלמה, של אחיו ן 

דווקא  להיות צריכה משיח של שאמו  שם ומבואר

ידוע  דהרי  פלא הוא ולכאורה שלמה, אח מנתן 

דווקא  להיות  צריך המשיח שמלך ובכ "מ ברמב"ם

דמשיח  הוא, הענין  אלא המלך. שלמה של נכד 
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אמו מצד אך  המלך, משלמה באמת הוא אביו  מצד

של  אשתו  שהיתה חפציבה של נכד  להיות  צריך

בנים  לנתן היה שלא שי "א ואף שלמה, של אח נתן 

הוא  זו ומבחי' חפציבה, את  ייבם המלך  שלמה אלא

היבום  דבחי' זה ענין ביארנו  כבר משיח, של אמו 

בחי ' שהוא אחיו, נתן  של המדרגה הוא שלמה של

צריך  משיח של אביו  אך  שלמה, של הקטנות 

שהוא  המלך שלמה של הגדלות  מבחי ' להיות 

של  אשתו  שהיתה חפציבה מבני  ולא עצמו , מבניו

כי אלו , בחינות הם מה להבין וצריך אחיו. נתן 

במאור  וכמבואר ה', בעבודת אדם לכל נוגע הענין 

עם  שייכות  לו  יש יהודי  שכל ובלקו"מ עינים

אור  בחי' הוא המשיח כי  המשיח, מלך של העבודה

לו להיות אדם כל שצריך עבודה ודרך מסויים

לו יש בפרטות  אדם וכל הזאת , הבחי ' עם שייכות

משיח. לבחי' השייך  עבודה של בחינה

של היחוד דרך לגלות ביקש אבינו יעקב

ונסתלקה מיהודה  ואמו מדן אביו שהיה שמשון

באופן  הוא האמיתי היחוד כי שכינה ממנו

מדן  ואמו מיהודה  שאביו

ברצה"כ והנה  וע"ע איתא ד', אות  עקרים (פוקד 

א') יהושע אמרים רצה לקוטי אבינו  דיעקב

הגיבור  שמשון  ענין  לגלות דהיינו הקץ, לגלות

ואביו מיהודה אמו שמשון  כי המשיח, מלך  שיהיה

המשיח  להיות צריך שניהם ומחיבור  דן, משבט

שנסתלקה  הטעם ואמנם המשיח, של המוחין  שהם

בהיפך  להיות צריך  המשיח באמת כי שכינה, ממנו 

שיעקב  בודאי ואמנם מדן, ואמו מיהודה שאביו 

וכל  בחינות כמה בזה ויש  לגמרי , טעה לא אבינו

ב' הם מה להבין  וצריך  אמת , היא בחינה

המשיח. בחי' תלוי שבהם ודן  יהודה של המדרגות

בענין  הנ"ל בזוהר המבואר  דרך על הוא ובאמת

נכד  מאביו  להיות  צריך דהמשיח עמיאל, בן  מנחם

ועד "ז  וחפציבה, נתן של נכד  ומאמו שלמה של

שיתבאר  וכפי מדן  ואמו מיהודה יהיה שאביו צריך

להלן .

גלגלתא  מו "ס שהם רישין בתלת תלויה  הגאולה 

המשיח  מלך של ואימא דאבא והמוחין ורדל "א

והגלגלתא  הרדל"א מבחי' הם 

דעבווהענין מדרגותהוא בג' תלויה הגאולה דת 

ורדל"א, גלגלתא, סתימאה, מוחא שהם

העבודה  דהנה מאד. מאד  דקים דברים והם

שהוא  סתימאה מוחא של המדרגה הוא הראשונה

של  המדרגה והוא לקב"ה, ביטול בחי' חכמה בחי '

והוא  הגלגלתא הוא שניה ומדרגה יוסף, בן  משיח

דוד  בן משיח חסר)בחי ' הבינה (דוד עבודת  ע"ד 

מהחכמה  גבוהה יותר  במדרגה שהוא אלא

הרדל"א  הוא משיח של המדרגה ושלמות  סתימאה,

ודוד  יוסף  הכולל י ' עם מלא דויד בחי ' הוא ששם

של  ודאימא דאבא המוחין דבחי' ונמצא כאחד .

והגלגלתא. הרדל"א של המוחין  הוא המשיח מלך 

בדרך דהנה בפשיטות הוא עבודה כל התחלת

הנפש , וחשבון ובקשות בתפלות הבינה

אחיו נתן  ע"ד אימא בחי' של העבודה דרך והוא

בהתחזקות העבודה תחילת שהוא שלמה, של

ולכן  דן, שבט של הבחי ' הוא כן וכמו ובפשיטות,

ומנתן  דן  משבט להיות  צריכה משיח של אימו

של  המדרגה הוא זו בחי' ושורש  שלמה, של אחיו

המשיח  מלך  של דאבא מוחין בחי ' אך הגלגלתא,

שבט  מבחי' וכן  המלך  שלמה מבחי ' להיות  צריך

מלא. דויד  בסוד  ברדל"א למעלה  ושרשו  יהודה

ידי  על  לתפלה הכנה  תחילה  הוא העבודה דרך

בסוד  עצמה  התפלה ואח"כ  מו "ס בסוד התורה 

התפלה של  הפנימיים  היחודים ואח"כ  הגלגלתא

הרדל "א  בסוד

בין והנה  החושך  שהוא אדה"ר  חטא ענין להבין 

מדרגת דהנה העילות , כל לעילת  כתר

כערך  הוא הרדל"א מדרגת  בערך  הגלגלתא

שהוא  עצם לערך 'מדותיו' בחינת  שהוא הגילויים

ישראל  מלך  דוד  הוא שם ברדל"א כי  'אליו ', בחינת

בחי ' שהוא ביו"ד, מלא דויד  בבחי ' וקיים חי 



לנפשך  חכמה דעה יד

בחי ' הוא דדוד  בתפלה, הגנוזים העליונים היחודים

הנעלמים  היחודים הוא מלא דדויד והי ' התפלה

אדה"ר  חטא לתקן יכולים ועי "כ  התפלה. שבתוך 

להכנס  זוכה האדם כאשר  והיינו  למעלה, למעלה

לעלות דוד , בחי ' שהוא בהם שעוסק  התפלות  מתוך

ואמנם  בדויד . הגנוז  י ' בבחי' היחוד פנימיות  אל

ידי על דהיינו  למעלה ממטה הוא העבודה תחילת 

והוא  לתפלה, ההכנה והוא מו"ס שהוא ביטול

לפני  התורה לימוד  לתפלה,כענין  כהכנה התפלה

אך  ובקשות , תפלות  בחי' הוא גלגלתא ואח"כ 

ולתקן  הרדל"א עד  לעלות  הוא המדרגה שלמות 

דהיינו העילות, לעילת  כתר שבין  החושך  בחי '

פן  נאמר זה ועל לעצם, הגילויים בין  להפריד  שלא

לעיל  כנזכר  רב ממנו ונפל לראות ה' אל יהרסו

בזוה"ק .

בתחילה ולכן בעבודה להתחיל צריך יהודי כל

בחי ' שהוא התפלה, שקודם תורה בבחינת 

על  להתפלה מכינים גדולים היותר והצדיקים מו "ס ,

כי מו"ס, במדרגת הוא זה כל אך  יחודים ידי 

ויחודים, ותפלה תורה נכלל דמו"ס החב"ד  בפרטות

לעצם  ההכנה עבודת בבחי ' הוא שלשתם אך

מדרגת בחי' היא עצמה התפלה ואח"כ  התפלה,

הפנימיים  ליחודים נכנסים כאשר ואח"כ  הגלגלתא,

בדויד  הגנוז הי' בסוד  הרדל"א בחי' הוא בהתפלה

אל  מהתפלה להכנס עת  בכל צריך  ואמנם מלא.

בין  ח"ו  להפריד ולא התפלה אל ומהיחוד  היחוד

שהוא  הרדל"א מעלת  וזהו העלות , לעלת כתר

ומהיחוד  היחוד  אל מהתפלה עת  בכל אותו מוליך

וכמ"ש  מטי , ולא ומטי  ושוב רצוא בסוד התפלה אל

הסוד  והוא למקום', שוב לבך  רץ 'ואם יצירה בספר

אין  אם בקרבכם ה' היש  דףשל ח"ב דע"ה לשם (עי'

ולכן קל"ז) להאין, היש בין עת  בכל לקשר שצריך  ,

לימוד  ידי  על תחילה עצמו  להכין  יום בכל צריך

לעסוק  ואח"כ סתימאה, המוחא בסוד התורה

שהתפלה  שיזכה עד הגלגלתא, בסוד  בתפלה

הגמור , וביטול הגמור נפש למסירות  אותו  תוליך 

דאדה"ר  החטא ולתקן  דהרדל"א להיחוד  ולהגיע

העילות. לעילת  הכתר  שבין החושך לתקן  שהוא

הוא  התכלית כי בימין יהיה שמנשה רצה יוסף

כי  אפרים  על  ימינו  שם ויעקב הגלגלתא

דויד  בסוד הרדל"א הוא עליון היותר התכלית 

מלא 

דהנה וזה  אביו, ליעקב יוסף בין הפלוגתא היה

תפארת בחי ' ויעקב יסוד בחי' הוא יוסף 

כידוע  חכמה עד עולה יסוד  והנה מהיסוד, שלמעלה

במוחא  הוא יוסף שורש ולכן הכל, קונה בכוונת

בחי ' ע"ד  הם ואפרים מנשה ובחינת סתימאה,

בחי ' ואפרים בינה בחי ' הוא דמנשה וחכמה, בינה

ובחי ' התכלית הוא הימין בחי ' ולעולם חכמה,

יוסף  ולכן  להתכלית, להגיע האמצעי  הוא השמאל

בחי ' כי  בשמאל, ואפרים בימין  יהיה שמנשה רצה

רק  הוא חכמה בחי ' שהוא הגם סתימאה החכמה

הגלגלתא, שהוא להתכלית להגיע והכנה אמצעי 

ל  בסוד הוא סתימאה שהחכמה התורה דהיינו  ימוד 

ואח"כ  להתפלה, הכנה שהוא התפלה שקודם

בחי ' כערך שהוא ואף הגלגלתא, בחי ' היא התפלה

סתימאה, דמוחא מהחכמה למעלה הוא אך בינה

הגם  מהחכמה, שלמעלה הכתר בחי ' ע"ד הוא כי

א"א)שהכתר רצה (בבחי' ולכן  הבינה, שורש  הוא

בינה בחי' שהוא שמנשה בכתר)יוסף  יהיה (ושרשו

והיא  התפלה שהוא הגלגלתא כבחי ' הוא כי בימין

בסוד  חכמה בחי ' שהוא אפרים משא"כ התכלית,

אמצעי רק  הוא כי בשמאל יהיה סתימאה המוחא

להגלגלתא. להגיע

גבוהה ואמנם יותר  במדרגה שהיה אבינו יעקב

אפרים  ראש על ימינו הניח מיוסף ,

כנגד  שמנשה הגם כי מנשה, ראש  על ושמאלו 

עליונה  יותר  בחי' יש מ"מ הגלגלתא, בחי '

החכמה  בחי ' והוא הרדל"א, שהוא מהגלגלתא

דהגלגלתא, מהבינה שלמעלה (בבחי'דהרדל"א

מא"א  שלמעלה שבכתר חכמה שהוא שבכתר עתיק
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שבכתר) בינה שהוא החכמה שבכתר סוד ואמנם ,

היחודים  סוד  שהוא דדויד  הי ' בחי' הוא שברדל"א

והיחוד  התפלה שם ובאמת  התפלה, שבתוך 

והוא  משיחין , תרין  יחוד בסוד  בתכלית  מיוחדים

רק  הוא הגלגלתא הרי זה ובערך התכלית, עיקר

הרדל"א, שהוא להתכלית  להגיע והכנה כאמצעי

מנשה  ראש על שמאלו  את  שם אבינו  יעקב ולכן

שהוא  אפרים ראש על וימינו האמצעי , בחי ' שהוא

שברדל"א. דדויד י ' בסוד  עליון  היותר התכלית

כתר  בין חושך יהיה  שלא עה"ד חטא תיקון

לרדל "א  הגלגלתא בין היחוד והוא העלות  לעלת

שבתפלה היחוד לפנימיות  התפלות בין ליחד

אדה"ר ועומק  חטא לתקן צריך  כי  הוא, הענין

לעלת כתר בין  חושך  ח"ו  יהיה שלא

כערך  והוא להרדל"א, הגלגלתא בין  דהיינו  העלות,

'מדותיו', בבחי ' הגילויים בחי' שהוא א"ס בין היחוד

צריך  'מדותיו ' ידי  ועל 'אליו', בחי ' שהוא לעצם

התכלית, עיקר וזה דלבא ברעותא ל'אליו' להגיע

בחי ' הוא התפלה שהוא הגלגלתא דבחי ' באופן

שהוא  למדותיו' ולא 'אליו הוא והתכלית  'מדותיו '

הפנימי היחוד  בסוד להרדל"א מהגלגלתא העליה

דדוי הי' והיחודים שהוא התפלות  וליחד מלא, ד 

אפרים  כלול ברדל"א למעלה כי  ממש , כאחד 

מוליכה  הק' שהשכינה באופן  ממש, כאחד ומנשה

וזה  התפלה, אל ומהיחוד  היחוד אל מהתפלה אותו 

שהוא  וגו' רע' מכל אותי הגואל 'המלאך  סוד

היחוד , לשלמות להגיע המסייעת הק' השכינה

כתר  בין  חושך  יהיה שלא אדה"ר  חטא נתקן  ועי"כ

בימין  להיות  צריך אפרים ולכן  העילות , לעילת

הגנוזה  העליונה החכמה בחי ' דדויד הי ' בחי' שהוא

דויד  כי עד  בסוד התכלית  עיקר שהוא ברדל"א

הגדיל.

יוסף כלל בחי' ששם במו "ס  שהוא דלמטה הדבר 

הרי שם הנה להתפלה, ההכנה בחי' והוא

ההכנה  אחר  שבאה התפלה הוא התכלית עיקר

זו ובבחי ' מהמו "ס  שלמעלה הגלגלתא בח'י והוא

והמו"ס  התכלית  והיא התפלה בחי' היא הגלגלתא

לפני מנשה להשים רצה יוסף ולכן ההכנה, הוא

יחודים  ובחי ' חכמה בחי ' הוא שאפרים דאף  אפרים

שהוא  הגלגלתא הוא התכלית הרי שבמו"ס,

והוא  בינה, בחי' שהוא מנשה בחי ' והוא התפלה

מחכמה  שלמעלה הגלגלתא של כתר  בחי ' ע"ד

עסק  הוא כי הסכים לא אבינו  יעקב אך דהמו"ס,

שבפנימיות היחודים שהוא עליון  היותר  בתכלית

מהגלגלתא, שלמעלה הרדל"א דהיינו  התפלה,

עיקר  שהוא בימין  הוא אפרים הרי  זו  ובבחי'

כלול  שם ואמנם מלא, דדויד הי ' בחי ' והוא התכלית

הכולל  מלא דויד  בסוד ממש כאחד ומנשה אפרים

דוד  בחי ' הם והתפלות כאחד, והיחודים התפלות

הי ' את לתפוס  אפשר  ואי דדויד , הי ' בחי ' והיחודים

דלבא  רעותא ידי  על רק  עצם בחי' שהוא דדויד

להגיע  יכול ועי"כ דדויד , להי ' המסבב דוד  שהוא

אדה"ר  חטא ולתקן למדותיו, ולא אליו של למדרגה

העלות. לעלת הכתר  שבין החושך שהוא

צריך והענין דבתחילה ה' בעבודת  למעשה

סתימאה  מוחא של בעבודה ללכת 

קודם  להתפלל וכן התפלה, קודם ללמוד וצריך 

בבחי ' כראוי , להתפלל לזכות  ולבקש התפלה

לעשות שצריך לאמור, ההיא בעת  ה' אל ואתחנן

ידי על והן  התורה לימוד  ידי  על הן להתפלה הכנה

וכל  יחודים, ידי על והן  כראוי  להתפלל שיוכל תפלה

של  המדרגה והוא להתפלה ההכנה עבודת הוא זה

תפלה  גם בפרטות שם שיש  ואף סתימאה, מוחא

להתפלה  הכנה הוא זה כל אך  ויחודים ותורה

שבמוחא  החב"ד  פרטות דרך על והוא עצמה,

כבר  הוא עצמה שחרית  תפלת אח"כ  אך  סתימאה,

להכנס  צריך  התפלה ידי ועל גלגלתא, של מדרגה

על  אך  הרדל"א, של המדרגה כבר שהוא להיחוד

מול  השכינה התפלה אל ידי  מהתפלה אותו יכה

מיוחדים  שניהם להיות צריך אך היחוד  שלמות 

ממש 



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדא  כנישתא כאשר לבוא יכולה הגאולה 

יחזרו ולבסוף 'האספו ' בבחי' בתשובה יחזרו 

'הקבצו ' בבחי' בתשובה ישראל כל 

בענין והנה טעה כביכול אבינו  שיעקב מה

אלא  ח"ו, ממש  טעות אינו  שמשון

לכם  ואגידה 'האספו ' בסוד  זו, בדרך  הוא בהתחלה

חשב  יעקב ולכן בלבד , הצדיקים אסיפת  שהוא

להיות צריך  הגבור שמשון  שהוא שמשיח בתחילה

שצריך  לו נתגלה ואח"כ  מיהודה, ואמו מדן  אביו

להיות שצריך דהיינו וכו ' יעקב בני  ושמעו  'הקבצו'

בחי ' הוא דן כי  מדן, ואמו  מיהודה שאביו בהיפוך 

צריך  ולכן מלא, דויד בחי' הוא ויהודה חסר , דוד

מדן  ואמו  התכלית, שזה מיהודה יהיה שאביו 

לדויד  להגיע אמצעי  שהוא חסר  דוד  בחי' שהוא

שהוא  עמיאל בן מנחם בחי ' דרך על והוא מלא,

דהיינו דאלב"ם אל שהוא אל עמנו של הנחמה

שם  של עולמות  שהוא המלבוש עולמות  שישיגו 

ואביו מנתן משיח של אמו  להיות צריך  ובזה א"ל,

מקושר  והרדל"א הגלגלתא למעלה שם כי  משלמה,

דוד  כי  עד  נאמר  זה ועל מלא, דויד  של באופן

היחוד  אל מתפלה האדם מוליך הרדל"א כי הגדיל,

המוליכה  הק' השכינה בסוד התפלה, אל ומהיחוד 

לזה. מזה עת בכל הצדיק את 

חדשוהנה  בזוהר ע"ב)כתוב כ"ג הנעלם א(מדרש 

בתשובה  שחוזרים חדא כנישתא דאפילו

האדם  צריך בתחילה ולכן  לבוא, המשיח יכול

בתשובה  אחרים להחזיר לחפש ולא וללמוד לשבת

חוזר  שיהיה ועכ "פ ולומד, יושב עצמו שהוא לפני

צריך  באמת כי  הרמב"ם, כמ"ש עת  בכל ללימודו

אך  בתשובה, יחזרו העולם שכל בסוף להגיע

ללמוד  לשבת יוסף  בן משיח בסוד  הדרך  תחילת 

והוא  חדא, כנישתא בבחי' בתשובה ולחזור 

זה  כל אך  וגו', לכם ואגידה 'האספו' של המדרגה

בתשובה  להחזיר  שהוא דוד בן משיח לבחי' הקדמה

כל  את לקבץ ושמעו  הקבצו  בסוד  העולם כל את 

שהוא  אף  באמת זה קיבוץ גם ואמנם ישראל,

והיחוד  התפלה יהיה ששם צריך  האמיתי  התכלית

ולכ  מיוחד , כך  שהעיקר כל גם לומר  שייך אף  שם ן

שניהם  כי אפרים הוא שהעיקר וגם מנשה הוא

סותרים  ואינם עיקר הוא אחד  וכל כך  כל מיוחדים

לעשות צריך שם במו"ס למטה משא"כ  כלל, זא"ז 

המו "ס . דפרטות החכמה שהוא מנשה מבחי' עיקר

בתשובה תחילה הוא השובבי"ם בימי העבודה 

ואח "כ  ותפלות  קדושה  הלכות  בלימוד תתאה

שהוא  עילאה  תשובה  של לתכלית להגיע

התפלה של הפנימיים היחודים 

הרש "ש והנה ותיקן  השובבים לימי עתה נכנסים

ואף  עוונות, ולתקן ויחודים בתפלות לעסוק 

מ"מ  תעניתים, לעשות שקשה חלוש  בדור שאנחנו

זה  על הוא התשובה ועיקר  בתשובה, לחזור צריך

לתקן  יכול דבקות  אחת רגע כי מדבקות, שרחוקים

כפשוטו, תתאה תשובה תחילה צריך אך העוונות,

אלו קדושים ימים של הכללי לתיקון  לזכות וצריך 

תשובה  לעשות  והעיקר  העוונות , כל לתקן  שבכחו 

תורה, ללמוד  ולשבת אלו, בימים בפשטות תתאה

ניצולים  עי"כ כי קדושה, עניני של הלכות וללמוד

וכבר  יודע כבר  אני  אדם יאמר ולא מעוונות,

ההלכות, על לחזור  עת  בכל צריך  כי וכו ', למדתי 

ישבו עולם גדולי באמת כי בעיון, למד אם ואפילו

פחד  מרוב ימיהם כל וחזרו וחזרו הלכות ולמדו 

ובפרט  שהוא, כל פרט באיזה ח"ו  יכשל שלא

וזה  טעות, באיזה יכשלו  שלא רח"ל, אלו  בהלכות 

והוא  לחטוא שלא לקבל שהוא תתאה תשובה ענין 

_________________________

ומאן א. שמיא, בסייפי דהוי מאן בתשובה, כחדא כולהון להתעוררא דא יהא היאך כן, אם עקיבא, רבי א"ל : שם הזוה"ק וז"ל

או  כנישתא, רישי בתשובה יחזרון דאי חייך, אליעזר, רבי לו אמר תשובה. למעבד כחדא יתחברון היך ארעא, בסייפי דהוא

לחננכם. ה' יחכה ולכן דכתיב טבא, להון ויעבד יחזרון, אימתי תדירא, איסתכי דקב"ה גלותא. כל יתכנש בזכותם כנישתא, חדא

עוד. ועי"ש עכ"ל וכו', תשובה יעשו אימתי תמיד מחכה



תשע"ו  ויחי פר' יז של"ס

לומר  גדול ענין גם הוא ובודאי הלכה, לימוד  ידי  על

אך  זה, בענין  ולהתעסק הרש "ש של התפלות

לזכות יכולים ועי "ז  ההלכה לימוד הוא העיקר

ואח"כ  תתאה, תשובה בבחי' הוא זה וכל ליחודים,

להדבק  עילאה תשובה למדרגת לעלות  צריך

כי רע, מכל אותי הגואל המלאך  בבחי' בשכינה

שהוא  הכולל הרע של תיקון  של למקום להגיע צריך

הכתר  שבין  החושך  ולתקן  אדה"ר, חטא תיקון

מהגלגלתא  העליה ידי  על שהוא העילות לעילת

עצם, לבחי' הגילויים מבחי' לעלות שהוא לרדל"א,

השכינה  כי  לאליו , להכנס  מדותיו ידי על דהיינו

אל  ומהיחוד  היחוד  אל מהתפלה האדם מעלה

על  רק הוא אליו  בבחי ' היחוד  השגת כי התפלה,

לבחי ' האדם מכניסה והשכינה דלבא, רעותא ידי 

אליו. בבחי' להדבק  הרעו "ד 

בהאספווזהו תלוי הקץ כי לכם, ואגידה האספו 

ליחד  השרשי החטא לתקן לכם ואגידה

הוא  העבודה ותחילת כאחד, היחוד  עם התפלה

בן  משיח בחי' והוא יחידים של אסיפה בחי ' האספו 

כניש  ובחי ' והוא יוסף  בתשובה, החוזרת  חדא תא

הוא  וקיבצו ואח"כ סתימאה מוחא של המדרגה

של  המדרגה ע"ד והוא ישראל כל את  לקבץ

לבחי ' חוזר הוא הסופי  התכלית ואמנם הגלגלתא,

האמיתי היחוד  השגת שהוא ליחידים אסיפה

ישראל  דכל להקיבוץ סותר אינו שם אך  דהרדל"א

המעלה  עיקר  וזה ממש . כאחד  מתיחדים ושניהם

מכין  אם גאולה בחי ' שהוא שחרית תפלת  של

הוא  יום כל יחוד עיקר כי  להתפלה, כראוי עצמו 

עצמו מכין וכאשר  אבינו, אברהם כנגד  בשחרית

מוליכה  התפלה ואז כראוי  להתפלל זוכה כראוי

גואל, לציון לובא ומגיע השלם היחוד  אל אותו 

בב"א. צדק  גואל לביאת במהרה ונזכה

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

להשים 'דעה  רצה יוסף  דהנה לנפשך' חכמה

העיקר  הוא ימין כי אפרים לפני מנשה

הוא  העיקר סתימאה ובמוחא אמצעי , הוא ושמאל

שענין  דאף הגלגלתא, שהוא התפלה לסוד  להגיע

הוא  התכלית  הרי יחודים, הוא יוסף וענין  המו "ס 

הוא  סתימאה שבמוחא היחודים בחי ' כי התפלה,

רצה  יוסף  ולכן  התפלה, שקודם היחודים כמו

הגלגלתא  בחי' שהוא אפרים לפני מנשה שיהיה

לפני אפרים שם אבינו יעקב אך המו "ס , בערך 

היחוד  הוא אפרים הגמור  באמת כי  מנשה

בחי ' הוא ומנשה דדויד , י ' בסוד שברדל"א

והיחוד  התפלה וברדל"א התפלה, שהוא הגלגלתא

לזה, מזה מוליכה הק' והשכינה בתכלית, מיוחדים

אי מ"מ ברדל"א, העיקר הוא דדויד שהי' אף כי

אך  עצמו, דוד  שהוא תפלה ללא לזה להכנס אפשר

היה  ומ"מ דדויד, הי ' שהוא אפרים הוא התכלית

הוא  מנשה אופן  בכל כי  ידיו , את  שיכל בדרך

אך  דדויד  הי ' הוא שהתכלית  אף  כי הבכור,

איך  והוא עצמו, בדוד הוא אופן בכל האחיזה

אל  ומהיחוד  היחוד  אל מהתפלה מוליכה שהשכינה

העילות, לעילת  הכתר  בין חושך  אין  ושם התפלה,

להעלות הכח הוא הלב דפנימיות  הרעו "ד  כי

גדול. הכי  להיחוד 

להחכמה דעה  להגיע דהעיקר  לנפשך  חכמה

אותו, מוליכה נפש בחי ' הק' שהשכינה

הרדל"א  עם אחד  הוא דהכתר לראשך  כתר  והיא

ואדרבה  העילות , לעילת  כתר  בין  ח"ו  חושך ואין

הצדיקים  ובכל רב, ממנו  ונפל של הפגם מתקנים

ממנו ונפל בבחי ' הפגם היה הדורות בהשתלשלות 

תתאה  בתשובה לחזור וצריך  זה, בענין  שהוא רב

לימוד  הוא בפשטות  והתשובה עילאה, ותשובה

שעוסקים  אף כי מו "ס , של הדרך  כמו  ותפלות הלכה

שהוא  ההלכה ללמוד  הוא העיקר  ותפלות, ביחודים

אך  המו "ס , מעל גלגלתא בחי' כעין  זו בבחי '

קוצין  ג' בסוד  מיוחדים המדרגות  כל ברדל"א

כל  ושם דרדל"א, ג"ר בחי' שהם ששם י ' שבאות 

וזהו היחוד אל נכנסים ומהתפלה מיוחדים, הג"ר

לראשך . כתר והיא



לנפשך  חכמה דעה יח

וכל וה' לתשובה. שנזכה אלו  בשבועות  יעזור 

ללכת ההלכה לימוד נדר  בלי  יקבל אחד

בהלכות ובפרט בעצמו. ללמוד או  לשיעורים

הרש "ש  של בתפלות  ולעסוק הקדושה. בעניני

אלו. בתפלות  בעצמו לעסוק או  תפלה למניני  ללכת

קדושה  עניני כי החטאים. כל הכולל תיקון והוא

תתאה. תשובה זה וכל החטאים, לכל תיקון  הוא

דבקות שהוא עילאה בתשובה לעסוק  גם וצריך 

'ובו של האמיתי לדבקות ולהגיע הק'. בשכינה

מלכותך  תראינה ועיננו למידותיו, ולא אליו  תדבק'

צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין ועין

אמן . בימינו  במהרה



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח יט ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ו שמות  פרשת דא"ח ליקוטי

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

שבת קבלת תפילת  לאחר

גיטין  במסכת שיעור א.

דיואיתמר, גבי(שחור)המעביר  אותיותעל (שתי

תחילה) כתובות (צבע בסיקראשהיו

דאמריאדום) לקיש וריש יוחנן רבי  בשבת ,

חייב זו)תרוייהו , מעשה חטאות,שתים(על (שתי

כאחת ) מלאכות אבות שתי על  שעבר אחתמשום

כותב בדיו)משום אותיות  שתי כתב ואחת(שהרי

נוספת ) בחטאת  הוא חייב עלמשום(ועוד  (שעבר

האותיותמוחק מלאכת ) את  מחק  הוא (שהרי

בסיקרא) כתובות שהיו י"ט הראשונות  דף גיטין (מסכת

.ע"א)

מחיקה הנה  איסור יש  האם דיברנו שעבר בשבוע

הוא  דהלא המצח, על דמעות שמניח ע"י 

מצחו, על הנחקקים העבירות  של האותיות מוחק 

זו, הגמרא מדברי  ראיה להביא יש לכאורה והנה

ואכמ"ל.

ושפך  ולא וכתב ב.

לחתוםאיתמר, יודעים שאין (אתעדים

בגט) להם שמותיהם מקרעין אמר , רב

על ) שמותיהן את בסכין עבורם חלק (משרטטים נייר 

הגט) הקרעים(העדים)וממלאים(שבתחתית  (אתאת

אמר השרטוט) ושמואל שמותדיו. את  (שרושמים

הרישום באבר העדים) גבי על מעבירים והם (בעופרת ,

דיו) ע"א).הזה י"ט דף גיטין (מסכת 

שרצה לפני אחד  חכם תלמיד  היה שנים כמה

תורה  ספר  בכתיבת חדש  דרך לחדש 

תורה  ספר  לכתוב ואחד אחד לכל בניקל שיהיה

כ  עליו וחלקו כסף . ובמעט מועט, בזמן ל לעצמו 

כזו, תורה ספר להחזיק ואסרו הדור , פסקו גדולי 

בזה  שיקראו  תקלה מזה לצאת שיכול מחמת 

לבטלה  ברכות לברך  יגרום ועי "ז  התורה קריאת

והגרי"ש זצ"ל  אויערבך הגרש "ז זאת אסור (וכבר

זצ"ל ) וואזנער והגר"ש  זצ"ל יוסף והגר"ע זצ"ל  .אלישיב

ומזוזה והנידון ומגילה תורה ספר  בכתיבת הוא

כשר  קלף יריעת  שלוקחים באופן וכדו'

גבם  על ומשימים וכהלכה, כדין ומשורטטות

יריעת ובה עץ מסגרת  שהיא טבלא מעט בריחוק 

שבספר  שיטין מ"ב עליה כתוב אשר  פלסטיק ,

פרטי בכל ובדקדוק ומשובח, נאה בכתב תורה

עבר  אשר והרווחים האותיות צורת של ההלכה

ואינם  בולטות  אינן  אלו ואתיות  מדוקדקת, הגהה

נקבים  נקבים בה יש ואות  אות ובכל כלל, שוקעות 

ובא  לשני, אחד מאוד וקרובים וצפופים מאוד , דקים

כדת הנעשה תורה ספר  של רגיל דיו ונותן  הסופר 

ימין  בצד  ונותנו מעט, סמיך  שהוא אלא וכהלכה,

הכתב, גבי  על של הנ"ל מפלסטיק היריעה של

עדיין  נכתב לא נתינתו  ובשעת  הנ"ל, והנקבים

כמין  מקל הימנית  בידו  הסופר  לוקח ואח"כ כלום

_________________________

בשעת א. תשובה בין חילוק  שיש (והסביר למעשה עליהם לסמוך  אין כאן המובאים בהלכה שהפוסקים לכתוב ביקש  מו"ר

ואכמ"ל). קבוע  לפסק  מעשה
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לשם  ומכוין וגמיש , חזק  מפלסטיק העשוי מגב

דיני ככל השמות ומקדש  תורה ספר קדושת 

יריעת על לשמאל מימין  ומעבירו הקידוש

הפלסטיק  נצמד העברתו ובשעת  הנ"ל הפלסטיק 

ע"י הנ"ל נקבים דרך  הדיו  ועובר  הקלף  ליריעת

על  ומגיעו  הנקבים תוך  שדוחקו הסופר  מעשה

תורה  הספר  של העמוד אותו  כל כותב וכך הקלף ,

שהנקבים  והיות  ותבניתה. כצורתה ואות  אות  כל

כדי להתפשט הדיו  צריך אין צפופים כך  כל

מהנקבים  ביציאתו דכבר  שלימה לאות להתחבר 

היריעה  זה וכתיבת  כשירה, אות בצורת ממש הוא

הנ"ל, המקל את  המעביר הסופר  מעשה ע"י 

את שקידוש מעת דיבור מכדי בפחות נעשית 

הכי. למיעבד  מותר האם להסתפק  ויש השמות.

כתיבתוהנה  אם לעיין  יש זו , סוגיא לברר כדי 

או 'כתיבה' נקרא הנ"ל באופן תורה ספר

גיטין  במסכת  ירושלמי בתלמוד  איתא דהנה לא.

ע"ב) י"א כ "ד )כתיב(דף  ודרשינן (דברים "וכתב"

מטיף. לא 'וכתב' חקק , ולא וכתב 'וכתב'מניה

השופך... מדינחא ולא בני אילין בא בר  חייה א"ר 

כתב  משלחא בעי מינהון  חד וכד סגין ערימין 

דמקבל  והך  מילין  במי  כתב הוא, לחבריה מסטירין

מקום  קולט והוא עפץ בו  שאין דיו  שפיך כתביה

על  כתב תנינן תמן מהו . בשבת  כן  עשה הכתב.

ע"כ . פטור , כתב גבי

'ולא הרי  וכתב שדרש  הירושלמי  מדברי לנו 

הדיו ששופך  באופן  כותב שאם היינו  ושפך ',

כלל. כתיבה של בגדר  זה אין  הכתיבה, נעשה ועי"ז

דרך ובני הדיו  שישפך  מעשיו  ע"י גורם רק  דידן  דן 

ע"י נעשה האות וכתיבת  הקלף , על הנקבים

צורת את מייצרם והנקבים הנקבים, דרך השפיכה

בירושלמי ומבואר  השפיכה, גורמם ומעשיו האות,

כלל. כתיבה נקרא אינו  דשפיכה

גיטין והנה במסכת ע"ב)איתא ט' עדים (דף תניא,

חלק  נייר  להם מקרעין  לחתום יודעים שאין 

ופרש "י  עיי"ש. דיו , הקרעים את  (ד"ה וממלאים

חלק ) נייר להם על מקרעין בסכין  ורושמין  מסרטין ,

את וממלאין העדים ובאין  העדים שמות  את  הנייר

עכ "ל. דיו, הקרעים

בתוספותאבל  חלק )עיין נייר להם מקרקעין (ד"ה

הגמרא  וביאור  רש"י פירש  על שחולק

חלק  נייר  שלוקחין פירש , ור "ח וז "ל, אחר, באופן

ומשימין  לעבר  מעבר העדים שמות  עליו ומקרעין

העדים  ובאין בו  כתוב שהגט קלף  על אותו 

גבי על הכתיבה ונכרת  דיו  הקרעים את  וממלאים

בירושלמי  ג ')הגט. הלכה ב' כתב (פרק  והלא פריך

להתקיים  יכול הגט ואין פירוש הוא ראשונה

הקרעים  את  להם כשהרחיב ומשני בחותמיו,

עכתו"ד  הקרע, רחב כל לגמרי  ממלאין  אין  והעדים

התוס '.

הוא ואין הר"ח ששיטת  מכאן  ראיה להביא

הנייר  קרעי  בין דיו העדים דכששופכים

בריטב"א איתא דהלא כתיבה. וז "ל,(הישנים)נקרא

והם  אותיות  כעין שריטות  להם משרטין פרש"י

כתב  ליה דהוה אינו וזה דיו , השרטוט על משימין 

ועושין  ממש הנייר  להם מקרעין אלא כתב, גבי  על

הקרעים  על דיו  משימים והם אותיות צורת  בקרעיו

דדווקא בתוספות  וכתבו נעשית. "דרך והאות

זוכתיבה" שאין הנייר , דיו  לשפוך לא אבל ,

עכ "ל. כתיבה,

הוא הרי  התוס' דברי  שביאור כאן  מבואר

לכתוב  יודעים אין  שהעדים שמחמת 

חלול  שיהיה באופן  נייר  להם קורעים לכן  ולחתום,

והעדים  הנייר , בתוך שמם של האותיות צורות  של

חלול  אותו דרך  קולמותם ומעבירים באים

באותיות שמם שנחתמו יוצא ועי"ז אותו, וממלאים

ועופרתמס  עט ע"י כותבים שהעדים היינו  ודרות,

נייר  להם מקרעים ורק  האנשים, כל כמו רגיל כדרך 

היינו בחתימתם, טעות  לעשות יוכלו  שלא כדי 

יעכב  בחתימתם, טעות  איזה שיעשו דבמקום

יעשו שלא לנו יוצא ועי"ז בכתיבתו , להמשיך  הנייר

בחתימתם. טעות  העדים
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קרעים אבל שעשו דלאחר  הפירוש  אין  בודאי

החלול  מקום על דיו ישפכו שהעדים בנייר ,

מזה  וחוץ כלל, כתיבה נקרא זה אין  שהלא שבנייר ,

לעולם  שהרי במציאות, כזה דבר להיות  שייך  לא

דיו שופכים כאשר  דהרי  ואות, כתיבה שום יצא לא

יצא  ולא הצדדים בכל הדיו  יתפזר בודאי הנייר, על

בשם  נקרא יהא זו ולא אות, צורת  שום כלל

צורך  ואין דעת, בר לכל ומובן פשוט והוא חתימה,

בזה. להאריך כלל

יומא ועוד במסכת דאיתא מה סמוכין  להביא יש

ע"ב) ל "ח רצה (דף  לא קמצר בן רבנן תנו 

נוטל  שהיה עליו אמרו הכתב מעשה על ללמד

תיבה  היתה ואם אצבעותיו בין  קולמוסין ארבעה

עיי "ש . אחת , בבת כותבה היה אותיות ארבע של

ע"י וכדו' תורה ספר לכתוב מותר  היה אם והנה

של  הרבותא הוא מה א"כ נייר , גבי על דיו  שפיכת 

הוי "ה  השם את  לכתוב אחד  כל יכול הלא קמצן, בן

מקורעין , ניירות על אחת שפיכה ע"י אחת בבת 

היה  ולכן  כלל, כתיבה נקרא זו שאין  כרחין  על אלא

בידיו לכתוב יכול היה קמצן  שבן  וחכמה חידוש 

אחת. בבת  הוי"ה השם את ממש 

למה ונראה  הירושלמי  דברי בפנימיות לבאר

אדם  ע"י  דייקא כתיבה שיהיה צריכים

האריז"ל  בכתבי  מבואר  דהנה שפיכה. ע"י ולא

איתא  דהנה ב', וניצוץ א' ניצוץ הנקרא גדול הסוד

חיים א')בעץ פרק מ"ב על (שער זה ענין להבין  וכדי 

בהגה  עיין של בבוריו דהמלכות שם ומבואר  .

בחי ' והוא בורא וניצוץ א' ניצוץ בחי' הוא העליון

_________________________

יש ב. הרוחניות הכוללת  הבחי' שהיא הנברא ובין יתברך הבורא בין יש  זה דרך  על וכן שם: דמבואר מה הלשון  כאן ונצטט 

האבות  וארז "ל אברהם מעל אלקים ויעל ונאמר אתם אלקים אמרתי אני אלקיכם לה' אתם בנים נאמר עליה אשר באמצע בחי'

והכוונה המרכבה הן מתלבשת הן הניצוץ וזהו שבבורא  האחרונה ממדרגה נמשך אלהות בחי' שהוא  מאד קטן ניצוץ יש כי
מאד  במאד דקה נשמה שהוא  נברא  א' ניצוץ נרנ"ח...בכח שהם הרוחניות בחי' ארבע שרשי בה יש  יחידה הנקרא זה ובניצוץ ,

יסודות  בחי' מד' רק אינה הנמשל הנה כי ונאמר הנמשל עתה נבאר המשל שבארנו אחר העליונים בעולמות  לדבר נחזור ועתה

הוא  הכתר לעולם כי מ "ש  תבין בזה גם ראשית . נקרא שחכמה נמצא וע "כ כנ "ל. תו"מ  חו"ב שהם הוי"ה אותיות ד' שהם לבד

מכלל  אינה כן ועל ראשו מכללות ואינו מראשו למעלה שהוא המלך  כתר אל דומה אלא ההוא העולם מכלל אינה עליונה בחי'

ספירות. העשר בכלל אותו מונים אנו לפעמים זה כל ועל יצירה, בספר הנזכר הדעת  נמנה ובמקומו הספירה

הפסוק בתחלה ז"ל הרמב"ן והביאו הטבע, חכמי למ "ש  דומה ובחי' בחי' כל בין אמצעית  בחי' שיש  הנ"ל עם יתבאר והענין

מוכן  הדבר שהוא היול"י הנק ' א' חומר ברא יסודות הד' שברא קודם כי הבהיר ספר בשם ג"כ וכתב ובהו תהו היתה והארץ

ותהו  מאפס וכמו אפס , נקרא התהו קודם שהוא ומה ועיקר כלל צורה שום לובש אינו הוא אבל אח"כ יסודות הד' צורת לקבל

הכתר  והוא התהו יצא ואחריו כלל צורה ולא חומר שם שאין תפיסה שום בו אין כי אפס נקרא הא"ס כי הוא והענין לו. נחשבו

תו"מ . חו"ב יסודות  ד' הכולל הבהו יצא ואחריו

הארץ  מן השמים כרחוק ביניהן הרחק  יש  כי הנאצל אל המאציל בין אמצעי מדרגה שתהיה הוא בהכרח הנה כי הדבר וביאור

המאציל  אל קרובה בחי' ויהיה ומחברם ביניהן ממוצע  דבר היה לא אם קצוות  ב' שהם זה את  זה יברא ואיך  בזה זה יאיר ואיך 

של  בקוצו רק  כלל הוי"ה בשם נרמז אינו ע "כ כי יסוד שום בו אין כי תהו הנקרא כתר הוא זו בחי' והנה הנאצל אל וקרובה

כתר הנה כי והוא כנ"ל אמצעי בחינת  הוא אמנם יסודות יו"ד הד' כל שורש  בו שיש היול"י הנקרא הקודם החומר דוגמת הוא

אנחנו  ועכ"ז כלל צורה בו שאין רואים אנחנו הנה באמרם אדם בני מחשבות  מתהא הוא כי תהו נקרא ולכן בפועל ולא בכח 

הוא  שהא"ס המקובלים קצת  דעת  שהוא כמו ומאציל א"ס  לקוראו אפשר כי נמצא צורות  הד' כח  בו ויש  נאצל שהוא רואים

תדרוש. אל ממך במופלא חכמים בו הזהירו וע"כ ממנו גדול א"ס  ודאי כי נאצל בשם לקוראו ואפשר הכתר

האחרונה  היותר הבחינה כי הוא והטעם ונאצל ממאציל ממוצע  בחי' הוא הכתר כי הוא בו לדבר יכולים שאנו מה תכלית אמנם

ממנו  דקות  יותר לנאצל להיות  שא"א גדול ודקות  בהעלם הי"ס  כל שורש  בה אשר א' בחי' האציל אשר הוא בא"ס  האפשר מכל

תחתונה  היותר  הבחי ' הוא א' מדרגות  ב' זו בבחי' יש  כי ונמצא כנ "ל המוחלט האפס  זולת עוד אין ממנו למעלה אשר תהו כי



לנפשך  חכמה דעה כב 

של  והכתר 'אני ', ונקרא עתיק בחי ' והוא תוהו ,

והוא  נברא ניצוץ ובחי' ב' ניצוץ בחי ' הוא התחתון 

'אין '. ונקרא אריך  בחי '

הוא וניצוץ ב' וניצוץ אלקות , גילוי  בחי ' הוא א'

הצדיק  עבודת ישראל )בחי ' נשמת  ,(שורש

א', הניצוץ את  לגלות הוא ב', ניצוץ של ועבודה

שהצדיק  העולם כלומר, בכל אלקות לגלות צריך 

שמבארים כולו. ספרים כמה שיש בספה"ק , ג"כ (ומצינו

כמה  ויש ומדריגה, מדריגה בכל אלוקות חלק  את  ומגלים

מדריגה  שבכל  העבודה חלק  את לנו שמגלים ספרים

.ומדריגה)

התורה והנה  שהקפיד  תורה, ספר  כתיבת  סוד 

ג"כ  הוא הסופר , כתיבת  ע"י דייקא שיהיה

הוא  אלקי, האור  בחי' הוא הדיו דחלק זו, ענין  לרמז 

בחי ' הוא הכתיבה עבודת  וחלק  א', ניצוץ בבחי '

עבודה, בחי' שהוא ב' כלולניצוץ הקדושה (והתורה

א' ניצוץ בו נרמז ולכן המדריגות, ומכל הבחינת מכל

ב') ואחד וניצוץ מקרא "שנים" של הסוד  הוא וזה .

ניצוץ  וגם א' ניצוץ ניצוצין, ב' שצריכים תרגום,

בחי ' להכניע יכולים ביחד ניצוצים ב' וע"י ב',

נוגע. קלי ' שהוא תרגום

שפרעה ובזה בפרשתנו דכתוב מה גם לבאר יש 

כדכתיב הזכרים להרוג ט"ז)גזר א' (שמות 

האבנים  על וראיתן העבריות  את בילדכן  ויאמר

ופרש "י וחיה. הוא בת  ואם אתו והמתן  הוא בן אם

מחמת הזכרים, על אלא מקפיד היה לא שפרעה

המושיע  בן  להוולד  שעתיד  אצטגניניו  לו  שאמרו 

עיי "ש . אותם,

כנגד היינו  היה פרעה של מלחמתו  שעיקר

ב', ניצוץ בחי ' שהוא הצדיק  בחי'

אבל  ב', מניצוץ א' ניצוץ להפריד  רצה שפרעה

א' ניצוץ ולקבל להשיג אפשר שאי  הוא האמת 

_________________________

כלל  ח "ו וספירה דמות שם אין כי כך  שאינו ואע "פ שבמלכות  מלכות  בחי' שהוא משל דרך  נאמר וכאילו א"ס בחי' מכל ושפלה

כך. נדבר האזן לשכך רק

מדרגה  מכולם מקבלת שהמלכות כנודע  מכולם ומקבלת  המנו שלמעלה כל כללות בה יש שבא"ס התחתונה המדריגה בזו והנה

והיא  הנאצלים כל שורש  בה ויש הנאצלים שבכל מה מכל העליונה המדרגה שהיא השנית  בחי' את  האצילה היא התחתונה זו

אחר  כי כלל אחרת  מדרגה ביניהן ואין הנאצלים שבכל מובחר היותר האציל המאציל מכל קטן שהיותר באופן לכולם משפעת 

הא' בחי' שבערך כתר הנקרא א' בחי' היא הבחי' אלה שתים וכללות  כזה לו ודומה אליו קרוב יותר נאצל אין הזה המאציל

סברתינו  אנחנו אבל הי"ס  במנין שהוא כתר המקובלים קצת  קראוה שבה ב' בחי' ובערך  א"ס  מקובלים קצת קראוה בה אשר

הנקרא  הם אלו בי' וב' נאצלים ובחינת  א"ס בחי' בה ויש  לנאצלים א"ס בין אמצעית בחי' היא אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא

המתלבשת  האצילות  שבעולם שבמלכות המלכות כי במ "א וז "ש מאד. זה והבן אצלינו כנודע  כתר נקרא ושניהן וא"א עתיק

מאד. זה והבן הבריאה עולם של עתיק בחי' הוא א"א הנקרא הכתר שהוא הבריאה בראש

תפארת  ובינה חכמה והם אבי"ע והם הוי"ה אותיות ד' שהם מדרגות ד' רק  בו אין שהנאצל הוא האמת  כי מזה היוצא הכלל

הכתר  את לשלול כדי שלילה בלשון כן ואמרו כמארז "ל חכמה אלא ראשית  ואין מבראשית התחילה התורה לכן כי ומלכות,

הוא  אם ואף  ממנו שלמעלה מה כל כללות בו יש זה וכתר כתר הנקרא והוא ונאצל מאציל בחי' ב' כולל אמצעית בחי' יש אמנם

משפי  והוא הנאצלים הי"ס  כל שורש בו ויש מכולם ויונק מכולם י"סקטן כי אומרים אנו לפעמים אם תתמה אל ובזה בכולם. ע

הנאצלים  מנין הוא ד' שהוא אומרים כשאנו והוא פרצופים לה' שנחלקין אומרים אנו ופעמים הוי"ה אותיות לד' נחלקים דאצילות 

הי"ס בכל הוא זה דרך  על כי ודע  עצמם. הנאצלים עם המאציל שורש  מונין כאנו הוא פרצופים ה' מונין וכשאנו בפועל ממש 

הנאצל  ואי נאצל ותחתונה מאציל עליונה נקרא ובחינה בחי' כל לעולם כי ופרצוף פרצוף בכל בפרטות  וכן ועולם עולם שבכל

כל  יובנו בו כי מאד זה והבן כתר הנקרא ביניהן אמצעי בחי' ויש פרטיות  ופרטי פרטיות  בי"ס אפילו הוי"ה אותיות מד' פחות 

מאציל  של מלכות  בבחי' כי אנ"י והוא אי"ן והוא אחרון והוא ראשון הוא הכתר כי אחרון ואני ראשון אני וזהו שנבאר הדרושים

אי"ן  ונקרא הראשון הוא כתר בחינת שהוא בו אשר הנאצלים שורש ובבחינת  המלכות  שהוא אנ"י ונקרא אחרון הוא בו אשר

עכ"ל. אני, אותיות שהוא



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח כג ליקוטי

בתחילת נרמז וזה ב', ניצוץ שהוא הצדיק בלי 

מ"ב, בגיטמריא שהוא 'ואלה' דכתיב הפרשה

ב' ניצוץ כלפי  ע"ב בחי' הוא א' ניצוץ שהרי 

הפרשה, בריש נרמז ולכן  מ"ב, בחי' שהוא

להשיג  יכולים ידו שעל ב' ניצוץ הוא שעיקר 

א'. ניצוץ

לביתו  בהליכה

קדוש במקום מנעלים לבישת איסור א.

רגליך ויאמר מעל נעליך של הלם תקרב אל

עליו עומד אתה  אשר המקום כי

הוא קדש ה')אדמת .(ג'

בספרוכתב  זצ"ל קויפמאן  חיים ר' הגאון מו"ר

ע"ג )שמןמשחת סימן שמות בדברי(פרשת

ה')הרמב"ן  רבה(ג ' מהמדרש  ב שמביא פרשה (סוף

נעליך ) של  פסוק  אסור על נגלית שהשכינה מקום כל

כהנים  וכן נעליך של ביהושע, וכן  הסנדל, בנעילת

עיי "ש . יחפים, אלא במקדש  שמשו לא

הכהנים והקשה  דהא עה"ת , והעיון הדרש  בספר 

חציצה  מטעם הוא יחפים שמשו

זבחים במסכת ע"א)כמבואר  כ "ד  מטעם (דף  ולא

השכינה)הנ"ל התגלות של  מקום והניח (שהוא

יצחק  מנחת  בשו "ת הוא וכן עיי "ש . (חלקבקושיא,

סק"ב) י"ט סימן זבחים ג' דבגמרא שתירץ ועיי"ש ,

ע"א) כ"ד דתנא (דף פוסלת , דחציצה מנלן איתא

שרת וכלי מקדשת  ורצפה הואיל ישמעאל ר' דבי

לבין  בינו חוצץ דבר יהא לא שרת  כלי מה מקדשין,

לבין  בינו חוצץ דבר יהא לא רצפה אף  שרת, כלי

בהא  שורשו דחציצה דינא עיקר דגם הרי  הרצפה,

קדוש . דמקומו

ט'וכן בחלק  יצחק המנחת ק"ס)הביא (סימן

סופר  חתם בתשובות מפורש  כן  שמצא

קצ"א) סימן משפט על (חושן הקפיד  דהקב"ה שכתב,

והוא  מנעליו, את  שיחלוץ קדוש  מקום על העומד 

ובבית ממש  השכינה השראת  במקום דווקא

הקרקע  לבין בינו חוצץ דבר להיות שאסור  המקדש

וכו'.

דלכאורה אבל להקשות , ממשיך  יצחק המנחת

ממה  ראיה להביא להרמב"ן  לו  היה יותר

גם  אסור וזה במנעלים הבית הר בכל לילך שאסור 

ע"ב)לזרים ס"ב דף  ברכות מסכת  מה (עיין משא"כ ,

אלא  שאינו המקדש  בבית מעבודה ראיה שמביא

רק  הוא דזה הרמב"ן  סובר  דאולי ותירץ בכהנים.

דהוי בעבודתן  מכהנים הביא ולהכי  מדרבנן , איסור 

במאירי כתוב שכן  שם ומביא דףדאורייתא. (יבמות 

ע"א) הרמב"ם,ו' בשיטת למלך מעשי ובספר 

עיי "ש .

המאיריולכאורה דהרי  בדבריו, לעיין  יש 

הבית ' דב'הר  אומרים למלך  ומעשי 

מדאורייתא, הוי ב'עזרה' אבל מדרבנן, איסור  הוא

למה  קשה דעדיין בתירוצו , ליה אהני  מה וא"כ 

זרים  אפילו  הא בעבודתן , מכהנים הרמב"ן הביא

בעזרה. התורה מן  אסורים

לומר ובאמת  דיש  יצחק , המנחת מוסיף ט' בחלק

בע  דגם סובר  אסמכתא דרמב"ן הוי  זרה

אבל  התורה, מן הוי  בעבודתן  כהנים ורק מדרבנן

דהוי פסקינן דבאמת להלכה, אינו  זה דכל שם מסיק

בחינוך כדאיתא הבית , בהר גם תורה (מצוה איסור 

פוסקים.רנ "ד ) ושאר

יחצחק ועוד המנחת  שם)כתב ג' דאם (בחלק 

ורק  אסמכתא, דהכל ברמב"ן  כן נאמר

לומר  צריכים דאורייתא, הוי בעבודתן  כהנים

בעת בעבודה, כהן  בבחינת היה רבינו דמשה

עיי "ש . נעליך , של חיוב עליו  היה וכל ה' עם דברו 

מיהושע  קשה וכן דוחק , קצת בזה יש לכאורה אבל

עם  רק  דיבר ושם נעלך, של המלאך אמר לו  שגם

מלאך .
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ועל ובעיקר סופר  החתם דברי על להקשות  יש

של  דהיסוד  אומרים שהם יצחק , המנחת

המקום  קדושת  של דין  אותו  הוא בכהנים חציצה

ב' שהם מוכח לכאורה אבל נעליך. של בו  שנאמר 

בקדושת נעליך של בדין  דהא נפרדים, דינים

במנעלים  ורק  באנפלאות לילך  יכולים המקום

חינוך במנחת מבואר וכן סק "ד )אסור, רנ"ד (מצוה

שבת במסכת  דאיתא ממה ע"א)דמוכח ס"ו (דף

בחילצה  כמו  במנעלים ללכת רק  הוא דהאיסור

יבמות במסכת  ברש"י מבואר וכן ק"ב וביוה"כ, (דף 

ה"ג ) ד"ה אחרונים ע"ב ועוד  יצחק  המנחת מוכיח וכן 

רבה במדרש  מוקדון דאלכסנדר  (פרשתממעשה

ס"א) פרשה שרה, בדין חיי אבל מותרין, דאנפלאות

אפילו לילך  אסור בעבודתן בכהנים חליצה

לרצפה  רגליהם בין שמפסיק דבר וכל באנפלאות ,

הדינים. ב' בין שייכות מה וא"כ חציצה, הוי

בספרווזה  חאגיז  מהר"ם דברי  על גם לי קשה

דפרקא  אגרא בספר  שהובא חכמים משנת 

שלא (ד "ש )אות  כדי הוא המנעלים לבישת דבענין

האדם  של בחטאו  כי האדמה, על בשרו יגע

הרגל  בין הפסק  עושין  כל על האדמה, נתקללה

קודש  אדמת במקום זה דבעבור וכתב להאדמה,

לילך  יש  ברוך , לכלל ארור מכלל האדמה שיצאה

קודש , אדמת המקום כי נעליך  של הוא וזה יחף ,

הכיפורים  ביום גם דלכן דפרקא האגרא ומוסיף

מן  אז  ויוצאת  היום בקדושת  הארץ שנתקדשה

עכתו "ד . לברכה, הקללה

דין והנה  אין  דהלא להקשות, יש  בזה גם  לכאורה

הוא  דהרי וביוה"כ , קדוש  במקום 'יחף' שילך

צריכים  המנעלים ורק  באנפלאות , לילך יכול

בשרו נוגע אינו הכי  ובין  הכי  בין  וא"כ לחלוץ,

וצ"ע. בארץ,

סופר ועוד החתם על דברי  על להקשות יש 

יבמות מסכת  ברש"י דהלא יצחק , ומנחת

ה"ג ) ד "ה ע"ב ק"ב במקום (דף  לילך דאסור מבואר

עמהם  שהולך משום בזיון  משום במנעלים קדוש 

מורא  משום דהוי  בחינוך  מבואר  זה וכעין בטיט,

יחף  ולעמוד  חציצה של לגדר  שייך זה ואין מקדש,

בזיון  זה דאין  מותר באנפלאות  ולהכי הקרקע, על

בכהנים  משא"כ מקדש , מורא חסרון  וליכא

חוצץ. דבר כל בעבודתם,

דבריוכתב  ליישב זצ"ל קויפמאן  חיים ר' הגאון 

הרי חציצה, יש  למה הקשו שהם  הרמב"ן ,

א"כ  מנעלים גם כולל כהונה שבגדי  הדין  היה אם

היו סברא עפ"י ובאמת דינו. כן כי  חציצה היה לא

כל  דרך כמו  מנעלים עם לילך הכהנים צריכים

ומכח  כהונה, בגדי מכלל זה אין  ולמה האדם,

משום  היתה התורה שכוונת הוכיחו  זו קושיא

לא  זה ומפני  קודש , אדמת  על הולכים שהכהנים

חציצה  שייך וממילא מנעלים, התורה להם תקנו 

בגדי בכלל מנעלים לבישת  שאין כיון דבר  בכל

כהונה.

הביא ומה  לא למה יצחק המנחת  שהקשה

ברכות ממסכת ראיה ע"ב)הרמב"ן ס"ב (דף 

במנעלים  לילך אסורים שרים שגם שם דאיתא

הגמרא  דהרי  מידי , קשה לא הבית , בהר ואפילו

של (שם)בברכות דידן מפסוק  זה לדין  המקור מביא

לכאן , משם ראיה להביא טעם מה וא"כ  נעליך ,

מכאן . רק  הוא שם הדין כל אדרבה

חגיגהועיין ע"ב)במסכת  ד' תבואו(דף כי  דכתיב

רמוס  מידכם זאת ביקש  מי פני  לראות

הבית להר  נכנס אדם שאין שם ופרש "י  חצירי ,

הקשו שם ובתוס' חצרו , רמוס דכתיב במנעלו 

ברכות  ע"ב)דבמסכת ס"ב משל (דף  ליה מפיק 

עיקר  דהתם תוס' ותירץ שלנעליך , מפסוק (היינו

רש "ינעליך ) דברי  על יבמות  במסכת  ברש"ש  ועיין  .

ע"ב) ק "ב רמוס (דף הפסוק  רש"י מביא שם דגם

חצרי.

בהעלותך ויש  בפרשת דהנה לענין  מענין להוסיף

שמעלה  מכאן רבותינו דדרשו רש"י מפרש 

ומטיב. עומד הכהן שעליה המנורה לפני היתה

להגר"מ  הקשה שליט"א פלאהר  חיים ר' והגאון
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ממה  דהרי  ללמדנו, הכתוב בא מה  זצ"ל פיינשטיין

מעלות, לו  יקח להדליק, כדי  מעלות  צריך  אי נפשך,

בעי לא א"כ למעלות  צריך ואינו  גבוה הכהן  ואי

דגזירות לומר ואין  הפסוק. מחדש  מה וא"כ כלל,

שהכהן  אע"ג מעלות בעינן דלעולם הוא הכתוב

מנחות במסכת איתא דהא להם, צריך ואין גבוה

ע"א) כ "ט ט'(דף היה מנורה של גובה רב, אמר

אם  מעלות  בעינן למה א"כ  הגמרא ומקשה טפחים,

דאינו חזינן הרי עיי "ש . טפחים, ט' אלא גבוה אינו

לשם  להגיע כדי טובה עצה רק והוא הכתוב, גזירת

לזה. פסוק בעינן  למה קשה שוב וא"כ להדליק,

לו,והגאון השיב זצ"ל פיינשטיין  משה ר '

להתיר  הפסוק  שצריכים לומר דאפשר

הבאת על יעבור שלא לעזרה המעלות להכניס

זה  על להקשות אפשר  לכאורה אבל לעזרה. חולין

דליכא  בש "ס, מקומות  בכמה בתוס' דאיתא מהא

רק  הוא דהאיסור  בעזרה, חולין  סתם להביא איסור 

בחולין, עבודה מעשה במסכתלעשות תוס' (עיין

ודלמא) ד "ה ע"א פ"א דף בתרא לא בבא דלמה ועוד

גבוה. צורך דהם כיון  המעלות את  יקדישו

דהחידוש והגאון תירוץ שליט"א פלאהר חיים ר'

הכהן  רגלי  בין  חציצה דאינו  הוא

עליו. לעמוד שיוכל פסוק בעינן  ולהכי  לרצפה,

שאם  כדי הוא, התורה כתבו  למה דהטעם היינו ,

בזה  יהיה לא במעלות, לעלות לכהן  נצרך  יהיה

כתבו, שהתורה לאו  אי שהרי חציצה, מצד  עיכוב

יהיה  שעי"ז מעלות, על לעלות  להכהן  אסור היה

פיינשטיין  והגר"מ לרצפה, הכהן רגלי בין הפסק

זה. תירוץ מאוד  שיבח זצ"ל

טהור  בזהב המקדש כלי לבנות אפשר איך ב.

תערובתהנה  ומכל סיג מכל הנקי טהור  כסף 

כלי ממנו להוציא יוצלח לא אחרת , מתכת

אפשר  ואי מדאי יותר רך שהוא לפי למעשהו,

מעט  בתוכו לערב צריכים ולכן  חזק , שיעמוד 

זה  ידי  ועל וכדו ' ראוינחושת ויהיה יותר יתקשה

טהור  הכסף אבל שונים, תשמיש  כלי  ממנו  לעשות 

ממנו לעשות  אפשר אי  הנקיון תכלית נקי  שהוא

וכדו'. כלי שום

אלוויש  ואפילו בשוק הנמכר כסף  דסתם לידע

אלא  נקי , כסף  אינו טהור', 'כסף  הנקראים

רך  הוא נקי  שכסף  משום מתכת , מעט בו מעורב

אלו גם ובזמנינו  טוב, מתקיים ואינו  מאוד 

,925 מספר עליהם מוטבע טהור כסף  הנקראים

חלקי 925 בזה יש  חלקים, 1000 שמתוך  והכוונה

אחרים, מתכת  חלקי 75 ועוד  נקי, 7.5כסף  (כלומר

אחרת ) ממתכת  חתיכותאחוז לקנות  ניתן ובזמנינו 

לגמרי, נקי  כמעט כלומר ,999 בדרגת נקי  כסף  של

אחרת ) ממתכת האחוז עשירית  החצוצרות(רק  וגם

כסף . של 999 בדרגת  נעשו מדרשינו  שבבית

כסף ויש  של במטבעות  שמשלם דהיכא להדגיש 

השקל, במחצית או  הבן בפדיון  וכגון  טהור

בשווי יהיה המטבעות  שבתוך עצמו  שהכסף צריך

שבתוך  הנחושת אח מחשיבים ואין  הנצרך ,

וכמו הנצרך . השווי  את להשלים כדי המטבעות

הגר"א סק "ד )שכתב סוף  א' סעיף  ש"ה סימן ,(יור"ד

הנחושת של דהשווי  כיון הטעם, הגר "א ומבאר 

לשלם  בכדי  מספיק אינו  הללו המטבעות שבתוך 

א"כ  מהמטבעות , הזו  הנחושת את  שיוציא לצורף

זו. לנחושת שווי שאין  נחשב זה הרי

והשלחן ולכאורה  המנורה עשו איך  לעיין יש 

הלא  טהור , בזהב המשכן כלי ושאר

מתכת, מיני שאר  של עירבוב שום בלי טהור זהב

הלחם  להעמיד אפשר  היה ואיך מאוד , רק  הוא

וכדו'. המנורה ולהעמיד השלחן  על הפנים

שידוע ואולי מיוחדת  חכמה להם שהיה לומר יש 

וכהיום  טהור, זהב גם ולחזק להעמיד איך 

אין  טהור, דזהב לומר  יש או  זו. חכמה נשכחה

הכוונה  אלא מכל, נקי לגמרי טהור  זהב הכוונה

שם  והיה ברוב, בטל והמיעוט טהור , רובו  שיהא

אחר , מסיג מאלף  אחד וחלק  זהב של חלקים 999

טהור . זהב נקרא זה וגם כלל, בשם עולה ואינו
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לועז ועיין מעם ב')בילקוט פרק תרומה (פרשת

דבמשכן  טהור', 'זהב הכתוב בביאור 

זהב, מיני שבעה היו המקדש מסכת(עיין ובבית

נשה  ורבה ישנים ודרשות ל"ה, פרק וש "ר מ"ד, דף  יומא

י"ב) טהור פרק  היינו  טוב זהב הוא האחד, הזהב

טהור  זהב הוא השני, הזהב עירבוב, כל בלי  ומזוקק

כור  בתוך אותו שמים שאפילו  טוב כ"כ  שהיה

ממנו. דבר חסר היה לא גחלת , כמו ונעשה

רך הזהב  זהב שהיה שהוא זהב הוא השלישי,

למושכו היה ואפשר  שעוה, כמו מאד

יכולים  היו  לא זהב של זה ומין  חוט, כמו ולעשותו 

לו שהיה נשתבח קיסר ואדרינוס  להשיג. המלכים

ששמו אחר וקיסר  ביצה, כשיעור  הזה הזהב מן

שום  אבל ממנו. דינר כשיעור  לו  היה לוטיאנוס ,

הזה, הזהב מן  ידו  השיגה לא המלכים מן  אחד

שהוא. כל ואפילו 

יותר הזהב חשוב שהיה סגור, זהב הוא הרביעי ,

המוכר  היה שאם שהזכרנו, הזהבים מכל

סוגרים  הזהבים כל היו ממנו , למכור  חנותו פותח

שכולם  כלום, למכור יכולים היו שלא חנויותיהם,

מכולם. מובחר  שהיה זה, זהב לקנות  רצים היו 

מזהיר הזהב זהב היינו מזוקק, זהב הוא החמישי,

הקירות את  טחים היו  שבו  מאד, ומבריק

הזהבים  שכל לפי  ביישות , פירושו  וכסף  והלוחות,

עד  חשוכים הם נראו שלגביו  מפניו, מתביישים היו

קודם  שאמרנו  ואע"פ  זהרו . מידת היתה כך כדי 

המובחר  היו סגור  זהב הוא הרביעי  שהזהב

לגבי אבל הזהב, גוף  לגבי רק זה הרי שבכולם,

מטבע  כן היה ולא ביותר. משובח שלו היה הזוהר,

אותו ומאכילים זהב לוקחים היו  אלא ברייתו ,

חיה)לנעמיות זוהרים (מין ונעשו ניזדקקו ובמעיהן

כך . כל

הבא הזהב זהב היינו  מופז , זהב הוא הששי,

הזה  הזהב וגוון  אופז, ששמה אחת  מעיר

פרוים, זהב הוא השביעי  והזהב לגפרית . דומה

שהיה  משום כן  נקרא ועוד  פרים, לדם דומה שהיה

יומא, דמסכת  קמא פרק  סוף  ועיין  פירות. עושה

בקלפי) טרף בפרק עוד  שלמה (ועיין שבנה שבשעה

כמה  ממנו ועשה זהב מאותו  נטל המקדש  בית את 

אילנות  של האילנותצורות וכשאותם בעולם, שיש 

עושים  האלו  האילנות  גם היו  פירות , מוציאים היו

בהם, ומתווסף הולך  הזהב שהיה זהב, של פירות 

הבית, לבדק  אותו  ומצניעים אותו  לוקטים והיו 

נצרכות שהיו  ליציאות  מוציאים היו  הזהב שאותו

עד  שנים הרבה והתקיימו המקדש. לבית

הקודש , בהיכל צלם והעמיד  מנשה בא שבעוונות 

כפי האלו האילנות יבשו  שעה ובאותה

לבא  ולעתיד  שבשדה, האילנות שמתייבשים

הקב"ה. יחזירם

למלאכתולמה  הזהבים מיני  לשבעה זקוקים היו

בש "ך  כתוב אחד, במין די היה ולא המשכן

והטבעות והכרובים הכפורת  שזהב לפי עה"ת ,

יתעקמו, שלא כדי ביותר קשה להיות  צריך  היה

אחת, מקשה כולה שהיתה המנורה זהב ובפרט

כשהיו כך, כל חזק  היה לא הטבעות  זהב ואילו 

הטבעות נכפלות  היו בודאי הבדים בהן  שמים

הם  שאף השונים, השלחן בכלי  הדין והוא לשתים,

מכובד  יתעקמו שלא כדי קשים להיות צריכים היו

עליהם. תמיד שהיו  הפנים לחם 

קרשיאבל  ושל והבריחים והבדים הארונות זהב

כדי רך, זהב שיהיה היה הכרח המשכן,

והחושן  היריעות  וזהב יפה. לצפותם יהיה שאפשר 

משל  יותר רך להיות  צריך  היה הכהנים בגדי ושל

מהם  לעשות יהיה יתאפשר  עד לעיל, שנמנו  אלו 

שנאמר  כפי הזרים וזהב בהם, לרקום חוטים

בשלחן  היו  וכן סביב, זהב זר  לארון ועשית

כולם  היו והמזבח והשלחן שהארון וכיון  ובמזבח,

לכתר  כסימן הארון  של תוספת  היה והזר זהב,

שלחן  ושל כהונה, לכתר סימן  המזבח ושל תורה,

אותם  שזהב הכרח היה מלכות , לכתר  סימן

השלחן  או הארון  מזהב יותר מזהיר  יהיה הכתרים

לזהב  זה זהב שבין  הבדל שיראה כדי  המזבח, או 
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זהב  של אלא זהב, אותו  זה שאין  ניכר ויהיה זה,

עיי "ש . הימנו , מזוקק  אחר

זצ"ל כ"ץ  נפתלי ר' זקה"ק של דהילולא יומא ג.

הגאון בשבוע  זקינו  של דהילולא היומא חל  זו 

נולד  והוא זצ"ל, כץ נפתלי  רבי  הקדוש

רבי לאביו ת"כ בשנת  אבותיו אבות עיר בפראג,

סטעפין  אב"ד ואח"כ דמתא דרשן  הכהן יצחק 

למהר"ל  ונכד נין היה היחס מגזע דלובלין, ודרשן

נס  ובדרך  הטאטארים ע"י  נשבה בילדותו  מפראג,

מהם. ניצל

נודע כשרונותיו צעיר ובגיל מופלאים, היו 

את וידע תלמודא דכולא כמרא

שמואל  רבי הגאון  בע"פ, כולה התורה כל

והעמידו לחתן לקחו  אוסטרהא אב"ד  ז"ק  שמעלקא

ע"י נקרא תמ"ט בשנת הגדולה, ישיבתו בראש 

רבה  מקום על רבנותה כס על לעלות  פוזנא קהלת

תס"ד . בשנת  השל"ה נכד  הורוויץ הלוי  ישעי' רבי

שנים  שבע ישב בה פפד"מ ברבנות  .ג נתכהן 

_________________________

נותרו ג . יהודים ואלפי באש , עלו בתים מאות חמש היהודים, רחוב כל את  ותאכל מביתו יצאה אש  אסון, ארעהו תע"א בשנת

לצאת  זכה כי ואם למשפט , הועמד והוא במעל, היתה ידו כי משונות עלילות עליו העלילו שונאיו מנכסיהם, נקיים גג קורת ללא

הנדודים. מקל את  ולקח  וכו', הרדיפות  מחמת העיר את  לעזוב נאלץ היה אעפ"כ זו, מאשמה נקי

בדרך  נושע  הספר שגם הכפולה הישועה שם על כך אמנם שנקרא הישועות  כוס נזיקין על לספרו בהקדמתו כתב (והמהרשש"ך 

מאן  בארץ שמות  שם אלקים הנייר, על נתייבש לא עדיין ממש והדיו אלו דברים כותב הייתי בעוד ודע  וז"ל, מהשריפה נס 

לגמר  סמוך  שבעוה"ר אחר שניהם, בנו נתקיימו כי משתבש, לא בצירי שמות דקורא ומאן משתבש, לא בפתח  שמות  דקורא

ספרי  מחמדינו כל עם היסוד עד בתינו כל עם אלוקינו בתי את  ותאכל עליון בגזירת אש  יצא וכו' הדפוס  מכבש מתחת  זה ספרי

שהתחילה  שעה ובאותה שעות . כ"ד עמדה כך והגזירה תע "א, טבת  כ"ד היה אשר ההוא יום פנה כי לנו נא אוי ורכושנו, קודש

ממש  אשר השריפה את יבכו ישראל וכל הדווים כל ידוו ודאי זה ועל הגמר, היתה שלאחריו ביום שעה באותה בה השריפה

ובבניי  בי להם.ואף נשאר לא זה גם מאתנו ואיזה גויותיהם, אם כי להם נשאר לא מאתנו  וכמה כזה, נשמע  ולא נראה לא מעולם

כ  מאתנו, נגנב ואשר האש , בו שלטה אשר בממון גדול הפסד לנו והיה מאד, הזאת הקשה הגזירה מלא שלטה בתינו את  הנחנו י

הלוהט , האש מן אותו הציל אשר ה' ואברך בתוכו, מונח הי' עדיין זה ספרי וגם נפשותינו, את להציל כדי ריקם ויצאנו עדיין

וכו'.) בו שלטה שלא השריפה מן אותו והצילו מעמינו לא אשר אנשים באו מביתי, צאתי שאחרי בו נעשה פלאות פלאי כי

באותם  בפראג הוא אף  שהה אשר חיון' 'נחמיה הנוכל השבתאי של רוגזו עליו קפץ וכאן מולדתו, עיר בפראג שהה ובתחילה

המכשלה  גדולה מה וראה חיון של בטיבו נפתלי רבי שהכיר לאחר לספרו, הסכמה ממנו והוציא נפתלי לרבי הטעהו הלה ימים,

למשכב, נפתלי רבי נפל צער ומרוב לו. לציית  סירב הלה אולם הסכמתו. את לו שיחזור בחיון הפציר ידו, מתחת יצאה אשר

לחיון. והחרים הדור, מגדולי ועוד צבי החכם עם ביחד עמד לאיתנו וכששב

תע "ח  בשנת  החליט  ובאוסטרהא, בפוזנא בברסלוי שהה בהם מספר שנים ולאחר נפתלי, רבי ישב לא שוב הרבנות כס  על

תע "ט , שנת בטבת כ"ד ביום עמיו אל ויאסף  ויגוע האחרון חוליו את  חלה בה קושטא את  עבר בדרכו הקודש , לארץ לעלות

גדולות. קהילות ברבנות  וכיהנו ידועים גאונים היו וחתניו בניו מרבית 

מסכת  (על וברכה קדושה ג', חכמים. סמיכת  ב' ה'. ברכת א', נדפסו, מהם שבתורה מקצועות  בהרבה אחריו השאיר רבים ספרים

זרעים) סדר (על הזרע משך  ח ', נפתלי. שער ההכנה שער ז ', פירושו. עם סליחות ו', רחל. בית  סידור ה'. ישרים. פי ד', ברכות ).

ספרו  י"ב, נדפסו) (לא ה' נפלאות  מגיד י"א, נדפסו). (לא גינוסר פירות  שו"ת  י', נדפסו). (לא בראשית ספר ט', נדפסו). (לא

עפ"י  מחדש  נדפס  - העולם מן פטירתו לעת האדם להכין וידויים תפילות  עם ולחולה קדישא לחברה וכללים (הלכות  הכנה שער

תשס"א). שלום אהבת  מכון ע "י כ"ץ נפתלי רבי ספרי סדרת בתוך  כת"י

ביקש  המיוחד תוכנה ומפני הדורות במרוצת  לתהלה יצא שמה אשר צוואתו את  כ"ץ נפתלי ר' חיבר לפטירתו קודם אחדות שנים

שנכתבו  בצוואות  מהנכתב והרבה הנדפסות שבצוואות  מהקדומים שהיא זו צוואה של חשיבותה קבועים. בזמנים בה להגות  מבניו



לנפשך  חכמה דעה כח

נסע על  זקנותו לעת נפלאות , סיפר פטירתו סדר 

על  נפל סטאמבול לעיר  ובבואו הקדושה לארץ

ואמר  קרב שזמנו עליו הנצבים לכל ואמר דוי , ערש 

אמר  פטירתו  בעת  יסתלק , רגע ובאיזה זמן באיזה

בא  הוא נשמה גלגול מאיזה ואיש  איש כל על

עמו יתעסק מי אמר  עוד  יסתלק , זמן  ובאיזה

ברוך  אבי  הבא ברוך אמר  בדברו ויהי  בקבורתו ,

זקיני אבי  הבא ברוך  נפתלי , רבי זקיני  אבי הבא

חריף , משה רבי זקיני אבי הבא ברוך מענדל, רבי

לאיזה  הבאים ברוכים עוד  ואמר  הבאים, ברוכים

כל  לכם שיהיה אמר  דבריו בסוף  חשובים, אנשים

בזכרון , חזקיהוזה של גלגול שהייתי תדעו אבל

בקבורתי  יתעסקו אשר  והאנשים יהודה, מלך

יתעסקו ולכן מנשמתי, ניצוץ ג"כ להם יש

לאחר שתיקחו  לכם אומר הנני  כאן אבל אתי,

ותניחוני  חברון לק "ק ותסעו  ארוני את מותי

יהודה  מלך חזקיה  .ליד

תמיד ועוד נוסע היה נפתלי רבי דזקה"ק ידוע

ועדיים  סוסים, לשמונה רתומה במרכבה

על  היה ויום יום בכל ובסעודותיו  טהור, מכסף היה

במלח  פת  רק אכל לא והוא מלך מעדני שולחנו 

כבודה, ומטה מרבדים לו  והציעו  במשורה ומים

היתה  המלכות  הנהגת  וכל הארץ. על שכב והוא

ענותנותו. גודל ידוע בפנימיותו  כי חוץ, כלפי  רק 

הוד ומובא דמיות 19)בספר  שהליכותיו(עמוד 

אבירים, הליכות היה כ"ץ נפתלי ר' של

ביפיו, כמלך בחזותו  והידור  בשררה נוהג והיה

לבושים  שלשה כי לעשות, הפליא במלבושיו  ואולם

רבב, מכל ונקי  יאה אבל בינוני  מסוג העליון  לו , היו

ממ  לובשים האמצעי  עשירים ורק  יותר , משובח ין

בשרו שעל הפנימי הלבוש  התחתון  ואילו  כמותו,

התפארת. כליל ביפיו ונדיר  יקר  מכל יקר  היה

הלבוש  הליכותיו , פשר כ "ץ נפתלי  רבי והסביר 

את ורואני הבריות, למען  לראווה עשוי  העליון

האמצעי והלבוש בפניהם, מלהתהדר  פטור  עצמי 

כבודו אין כבודו  על שמחל ומלך עשוי, הוא למעני 

ואולם  יותר . משובח למין  זקוק  הריני  לכן מחול,

ראוי לבדו  לה' בלתי לה' קודש כולו  הפנימי  הלבוש 

התפארת. וכליל היופי שיא שיהיה לכן 

פעם ובספר הסביר נפתלי שר ' הזהב שלשלת 

למה  מוכיח, ליב ר' לבין  בינו ההבדל את 

וביאור  במלכות, והוא כזו בפשטות מתנהג הלה

ירמיהו של מנשמתו שורש הוא מוכיח ליב שר '

מלך הנביא, חזקיה של מנשמתו  הוא ואילו

וכנ"ל.יהודה

דאיך ולכאורה  להבינו  וקשה מופלאים דבריו 

בחברון  אותו לקבור במציאות שייך

דיחזקיהו ידוע הלא המלך, יחזקיהו לקבר  סמוך

מלכות נקברו  ששם המלך  דוד  בקבר נקבר המלך

ציון . בהר שהוא דוד , בית 

מה והביאור פי על להבין  אפשר  זקה"ק  בדברי

יעקב בבית י"ז)דאיתא שדה (דף  וז"ל,

הקדוש בזוהר  איתא ע"ב)המכפלה, קפ"ד  דף (שמות

אמצעיתא  נקודה בעלמא, נקודין  תלת שיש

ישובא  דכל אמצעיתא ונקודה דעלמא, דחריבו

עלאה  מאימא דנטלא נקודה איהו , דקדושה סטרא

באמצעיתא  דקיימא דלתתא עדן גן  איהי  טמירא

ישובא  וכו', וישובא דחריבו  סטרין  לכל עלמא בכל

כל  על שמרמזין  וירושלים ישראל ארץ על מורה

היפוך  שהוא מדברות על מורה וחריבו  העבודות.

בעבודת שיעסקו אדם בני שם שאין  מישוב

הוא  השלישית  נקודה שהיא דלתתא ועדן השי"ת ,

ומערת מכולם, ומעולה השנים אלו  הכולל

בזוהר  כדאיתא עדן דגן  'פתחא' הוא המכפילה

ע"א)הקדוש  פא תמן (בראשית  דכפילתא במערה

וכו ' עדן דגן  פתחא אאמו"ראיהו כבוד ואמר
_________________________

בית  מיתות ד' דין בו שינהגו בצוואתו שכותב הראשון שהוא לציין יש לדוגמא זצ"ל, כ"ץ נפתלי ר' בדברי מקורם מכן לאחר

בצוואתם. כן שביקשו עולם גדולי של צוואות  בכמה מצינו ומאז  דין,



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח כט ליקוטי

זצללה"ה  מאוזביצא)הגה"ק  מרמז (הרה"ק שזה

דוד בית קברי דףשבש"ס על קמא בבא (במסכת 

ע"ב) העליה,ט"ז מן  משלם שהניזק  מה ראיה מביא

אומר  הוא וכן שבנכסים, מעולה עליה, (דברי מאי

ל "ב-ל "ג )הימ  ב' אבותיוים עם חזקיה וישכב

אלעזר  ר ' ואמר דוד  בני  קברי  במעלה ויקברוהו

דוד  נינהו  ומאן  שבמשפחה מעולין אצל במעלה

עכל"ק  .דושלמה,

_________________________

חיצונים ד . כלים עולמות , חיצוניות בבחינות  וציון ירושלים יש כי ביארנו כבר וז "ל, ו-ח ) (ז' נשא פרשת  הברכה בהיכל עיין

העול  בבחינות זה וכל מאחוריים, הגשמי שמקבלת בעולם הן והן יבנה", חסד "עולם כי רחמי, וציון דינא ירושלים ושם מות,

בחינות  ויש רחמים), בחי' יסוד (בחי' דוד בית מלכי קבורות  ששם 'ציון' הוא דוד ועיר דין) בחי' מלכות (בחי' ירושלים עיר

ובית  הבית  הר הגשמי בעולם והוא כידוע, ומבינה הפנים מבחינות  שמקבלת נשמות עולמות, פנימיות  בבחינות וציון ירושלים

אמיתי  היחוד ושם הפנימי, מנקודה העולם הושתת  שממנו עין, בת  ציון נקודת  סוד קדשים קדשי והיכל ירושלים, בחינות  המקדש 

מקום  ששם ע "ב), רצ"ו דף אד"ז  בסוד (כמ "ש  הקדשים לקדש  עייל חסד דהאי גדול, כהן אלא קודש להאי עייל ולא וכרובים,

מז"ל, פעמים י"ג שמי"ם ירא"ת  מד"ה, פעמים י"ג יהו"ה ירא"ת  אשה  אבי"ע, קיצור בשער המבואר עין בת  הפנימית  אשה

רחמי. וירושלים אבי"ע , קיצור בשער כמבואר וגבורות  דינא ציון ושם

(עט "צ  מזידיטשוב צבי רבינו הקדוש דודי מו"ר שחיבר הזוהר על לצדיק  צבי בספר עיין הזוהר, בדברי סתירה יהיה לא ובזה

ובדברי  הזוה"ק  בדברי סתירות כמה שהביא באורך  עי"ש  (א"ה הרמה. כוונתו תבין ובדברינו ע"א), קפ"ו דף וישב הזוהר על

האחד  וירושלים ציון של בחי' שני שיש  שם וחילק  רחמים, וירושלים דין ציון או דין, וירושלים רחמים הוא ציון אם האריז "ל

נקודת  שהוא שבה הפנימית  הנקודה דברחל שם וכתב הסתירות , ליישב והאריך  ולאה, רחל בסוד והם בבינה והשני במלכות

להלן  ועי' ואכמ"ל). עיש"ה וכו' רחמים  בחי' הוא ירושלים בחי' שהוא דידה ועטה"י דין, בחי' דמלכות  השרשית  נקודה הוא ציון

הברכה. היכל לשון המשך בהערה

כאין, ומבוטל בטל אלא ראש, נשיאות  שם ואין כידוע, ה"ה ו"ו ה"ה יו"ד דשם מ"ן מררי בני שורש הפנימית  בנקודה ושם

שקוצי"ת  שם הברית , שעל דעטרה ויו"ד ציון, דנקודת  יו"ד יודי"ן, תרין דלעילא כדוגמא היחוד ושם משה, כלת  "לאה" "ענוה"

אין  ושם וגו', ציון הר הארץ כל נוף יפה יפיפיה עגלה וא"ו, חסר העגלת" את משה "ויקח ולזה ציון. הפנימי ביסוד מלכות

הצדיק , יוסף  של עטרה שקוצי"ת  שם אם כי וא"ו אין וכאן שם, הוא"ו ניכר שאינו שבבינה, ציון נקודת דלעילא בדוגמא וא"ו,

עגולים  ושניהם ציון נקודת עם עטרה בווי"ן, ולא ביודי"ן היחוד דשם וא"ו, חסר העגלת" את משה "ויקח לזה משה", "כלת ושם

שמונת  "עם הפנימי, שביסודה אדנ"י), אותיות ד' כנגד עגלת  ארבע (פי' אדנ"י סוד העגלת " ארבע "ואת וכן כידוע. כיודי"ן

אדנ "י  עם דז"א יסוד של ההוי"ה שכולל דהיינו ואדנ"י הוי"ה של אותיות ח ' כנגד בקר שמונת  (פי' יאהדונה"י צדיק  של הבקר"

גבורות  שהם מררי" לבני נתן "אשר יאהדונה"י). הוא החשמ "ל דשם פ"ב מ"ט  שער ע "ח עי' (א"ה הפנימי חשמל המלכות), של

ובאוצר  תורה בליקוטי כמבואר מררי בני עומדין ששם ה', יראת אשה הפנימי, חיים מים באר מ"נ  המעלה בנימין, של ב"ן שם

וא"ו. חסר משה של עגלת  הם כי וא"ו, חסר העגלת כתיב שם סוטה), (במצות  שלנו החיים

בבחינות  עולמות, חיצוניות  לצורך מיוסף  וכן פרעה מיד שנמשך עולמות, חיצוניות  של ויד כלי בבחינות פרעה של העגלות  ושאר

ונתייחדין  נשפעין עולמות חיצוניות  כל כי עטרה, מלכות  עם יסוד, יוסף וא"ו ביחוד וא"ו מלא עגלות  שם דוד, היא ציון עיר

וכו', ידיע  ולא כלל ניכל ולא בטל וא"ו והמחבר יודי"ן, תרין יחוד בסוד הכל 'ויביאו' 'ויקריבו' קרבן פנימיות  וכל וא"ו, ידי על

וא"ו. חסר עגלת ולכן בפנימיות, נכללין כולם והרצון, היחוד עוצם בעת  כי

משה  אסתלק רצון ובהאי הששי, היכל הוא ורעוא רצון היכל כי בשית ' אתכליל רוחא 'האי פ "ג) כסה"כ (שער חיים בעץ ועיין

וזהו  עמו, והם בהו אתכליל ורצון רוחא האי אז  בו, ונכללין עולין תתאין היכלין אלו וכאשר מכולם, העליון מהימנא רעיא

עגלות  "שש בסוד היכלין שית  של השרשים והם רצון, בהיכל תמיד והם שית, כללות בו יש  עצמו הוא ואמנם בשית , אתכליל

שני  והנה בה, קיימין והם בהו קאים בתמידות  כי בשית , וקיימא בשית אתכליל אמר ולזה שבת, של הרצון היכל רצון, צב"

ישראל, נשיאי עשר שנים והם שית , ובפרטות שית בכלל יש כי הנשיאים", שני על "עגלה בסוד כפולה, ו"ו הוא אלו בחינות 

דתרין  פרקין שית בסוד וא"ו ת"ת  כי ויסוד, ת "ת ווי"ן לתרין ומתחלקין שבו, פרקין עשר שנים נגד "זה" נקרא התפארת  כי



לנפשך  חכמה דעה ל

דפתח הרי עצום, חידוש  הקדושים מדבריו מבואר

גן  אבל המכפילה, במערת  הוא עדן  גן של

בחי ' והוא דוד, בית  מלכות בקברי הוא בעצמו עדן 

היינו שבנכסים, מעולין בבחי' שהוא הטבור  נקודת

ולכן  דויד . בית מלכות לדבר  סמוך  הוא שחברון 

בחברון , דייקא אותו  לקבור  חכמים הסמיכת  ביקש

בירושלים אדם לקבור  אסור ביתשהרי למלכות (ורק

בירושלים) אותו לקבור מותר היה כמבואר דוד

עיי"ש  קבור הבתוספתא להיות  שרצו  מחמת  ולכן  .

אותו לקבור  ביקש  לכן המלך, ליחזקיהו סמוך  דייקא

נמשך  שמשם בחברון, שהוא עדן גן  פתח בתחילת 

והבן . דוד, בית  מלכות  קבר עד הפתח

דאיתא ויש מה עפ"י הקדושים דבריו  לבאר

זיע"א  מקאמרנא להרה"ק הברכה בהיכל

נשא) הגה"ק (פרשת  דודו של דבריו  דמבאר  ,

דיש  שכתב וירושלים, ציון  בחי' בענין  מזידיטשוב,

ויש  בחיצוניות , שהוא ציון  בחי ' יש  ציון, בחי' שתי 

מלכות דקברי והיינו  בפנימיות , שהוא ציון בחי '

החיצון  ציון  בחי ' הוא דוד ציון)בית יש ו (הר ואח"כ  ,

בחי ' יש ואח"כ  פנימי, יותר  שהוא ירושלים בחי '

פנימי יותר  שהוא קדשים וקדשי בביהמ"ק ציון

עכתו "ד . הפנימי ציון  בחי ' שהוא מירושלים

צביולכאורה העטרת  דודו  דהרי  להקשות , יש 

להיפך , ממש מקומות בכמה כתב

חיים בעץ האריז "ל שכתב מה ל"ב)עפ "י  (שער

כתב  עיי"ש. עליונה, הנקודה שהוא דבינה דיסוד

בית מלכות של ציון בחי ' הוא שזה צבי  העטרת

דקברי מקומות, בהרבה דבריו  מתוך ומובן דוד,

הפנימי'. 'ציון הוא בעצמו זה דוד , בית  מלכות

לנווכדי שיוצא מה נמרץ בקיצור הענין לבאר

דברי מעומק לנו  היוצא מסקנות כמה עפ"י

הירח  מיעוט שער חיים בעץ איתא דהנה האריז"ל,

ג ') היסוד (פרק נותנת  לאה], בחי' [שהוא דאימא

עמוק  סוד  והוא לרחל, ציון] בחי' [שהוא הפנימי 

ד  לנו הרי  החזה ואכמ"ל, מן  העומד כשלעצמה רחל

אלא  הפנימי , מיסוד לקבל זוכה אינו  דז"א, ולמטה

מאימא זאת מקבל .(לאה)הוא

יותר והנה נקרא ולמעלה, מחזה שעומדת לאה

בבחי ' רק  הוא לאה שהרי מרחל, חיצוניות

_________________________

עגלת  "שש  כלולין היכלין שית רצון, היכל בסוד בשית , אתכליל רוחא והאי ירכין, דתרין פרקין שית בסוד שית והיסוד ידים,

עגלת  שש  בסוד הקדשים קדש  בהיכל ונכלל העולה יתברך , אלהותו סוף אין וחיות ואור ודביקות רצון מלא הפנימי, ביסוד צב"

ההוא  "ביום ציון, נקודת של האחדות  בסוד כולם נכללין כי וא"ו, תמן דלית קה"ק, היכל ציון בנקודת  חסד האי עייל ושם צב,

עול  של אלופו באחדות  נכללו כי אח"ד), גי' מלא וא"ו (ר"ל אל"ף מלא וא"ו בסוד אחד, ושמו אחד ה' קיימין יהיה שית בסוד ם,

א"ס . אור נקודה באחדות הו"ק כל נכללו כי וא"ו, תמן לית  הנקודה בעוצם שם ולכן לך, לך בפרשת המבואר בחד

בסוד  נכללו היחוד ובעת נקודה והאי משה ענין שמזכיר ובמקום שביסוד, קצוות שית היכלין, שית הוא"ו נרשם העגלות  ושאר

ונכללין  הנוק ' בנין הבונין הגבורות  שהם גרשון, דבני העגלות " שתי "ואת  א"ס, אור באחדות ונכללין הו"ו ונתבטל האחדות

ווי  והוד נצח הם העגלות  ושתי דוד, בית מלכי של ציון עיר בסוד וא"ו מלא העגלות ולכן עולמות , חיצוניות בסוד ביסודה

הברכה. היכל עכ"ל אבות. חג"ת של קשת גווני תלת כללות יסוד סוד הם מררי דבני וארבע עמודים,

משתי ה. בין רוחות , משלש בין רוחות , מארבע בין העיר שהקיפתו קבר ז ') אות  א' פרק בתרא בבא (מסכת  התוספתא לשון וזה

הקברות  כל אותו. מפנין מכן פחות  אותו, מפנין  אין לכאן אמה ומחמשים לכאן אמה מחמשים  יתר רחוק זו, כנגד זו רוחות,

דוד  בית קבר והלא לו אמרו מתפנין, הנביא וקבר המלך קבר אף  אומר עקיבא רבי הנביא, ומקבר המלך  מקבר חוץ מתפנין

טומאה  מוציאה והיתה להן היתה מחילה ראיה משם להם אמר מעולם אדם בהן נגע  ולא בירושלים היו הנביאה חולדה וקבר

עיי"ש. קדרון, לנחל

מירושלים ו. שני המעשר להוציא שיכול לירושלים ציון בין חילק  תשלא) וסימן תרלג סימן ב' (חלק הרדב"ז  בשו"ת  ועיין

כא). אות נב פרק  חרדים ספר (עיין ירושלים לחומת מחוץ נמצא שהוא מכיון שם ולפדות לציון



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח לא ליקוטי

הוא  רחל דהרי  האמיתת, המלכות  ואינה נקודה

סוד  יש  אבל האמיתי , המלכות  והיא הבית העקרת 

אנ"ך  בשער  ו')המבואר  מחזה (פרק  למעלה דגם

עומדת דרחל היינו  לאה, בפנימיות רחל עומדת 

היינו לאה. פרצוף ע"י מכוסה והוא וז"א לאה בין 

דגם  נמצא הרי  'רחל'. נקראת לאה דפנימיות

בפנימיות. רחל פרצוף  שם נמצא מחזה למעלה

משה) כלות בבחי' דב"ן, ו"ק  בחי' בזה (שהוא ויש ,

זו סוד לבאר כדי  להרחיב שצריכים ענינים הרבה

האמור  מכל לנו היוצא אבל ואכמ"ל, היטב הדק 

[שהוא  הפנימי היסוד  את  נותן  שלאה סוד  דיש

רחל. לפרצוף ציון ] נקרא

דלפיוא"כ כאחד, השיטות שתי  ליישב יש עפי "ז 

דציון מובן הדברים הוא (לאה)פשטות

יש  חיצון  יותר בחי ' שהוא לאה דהרי  חיצון, יותר 

הוא  רחל בחי ' שהוא וירושלים ציון, נקודות לה

פנימי. יותר

אפשר אבל  הנ"ל יעקב בבית  שמבואר  מה לפי 

מלכות דקברי לנו מגלה דהוא הענין , להבין

הטבור  בנקודות נמצא ציון] בחי ' [היינו  דוד  בית

מעולה  בחי ' שהוא לאה פנימיות  בחי' שהוא

באריז"ל כמבואר לב שבנכסים שער חיים ).ז (עץ

נותן  דלאה הנ"ל הסוד הוא דזה לומר  יש  ולפי "ז 

בית מלכות דקברי נמצא הרי  לרחל, הפנימי  היסוד 

_________________________

ב')ז. עמוד קפ "ד תצוה (פרשה בזוהר הובא אחד מאמר נבאר וז "ל, לז]) עמוד ב' [חלב ה, פרק לב (שער חיים בעץ דאיתא

הדברים  קיצור בעלמא. נקודין תלת  אשתכחו כו' דאתי דעלמא וחד דילה חד דקדושא סטרא דשמיא מלכו אתפרשת נקודין בתרין

כמו  עלמא לכולי ולא לחוד דישובא אמצעית בירושלים נקודה ואחד עדן, בגן טמירא עלאה נקודה א' הם נקודות  ג' כי הוא

הסתר  אלקים כבוד כי להעלימו וראוי נעלם דרוש והוא זה המאמר ביאור וזהו דחרובא. אחרא דסטרא נקודה ג' עדן, גן נקודת 

נחירים  עינים אזנים והם בחוץ להאיר הבלים מתוכן לצאת הכלים באותן וחלונות נקבים מיני כמה יש בראש  הנה כי דע  דבר.

הגנו  האור לחוץ לצאת חלונות  בו שיהיה הוא ומוכרח סתום הוא הגוף אבל חלונות ז ' שם ופה העומדין אל ולהאיר הכלים תוך ז 

באחור  א' ונקב האמה פי ונקודת הטבור פי נקודת  והם פנים דרך מהם ב' בגוף נקבים ג' ראינו מצינו והנה כולם. הנבראין הם

יוצא  שמשם הוא בהכרח  סתומה הטבור שנקודת ואע"פ  כאן, הנזכר נקודות ג' הם ואלו החצונים אל השרים יוצאין בו שדרך

בחי' אל רק  נקודה לשון יצדק  לא כי שתדע  צריך תחלה והנה כנודע. פתוח  טבורו העיבור בסוד התינוק היותו כי הבל קצת

בענין  הזוהר לשון להבין זה כלל וזכור נוקבא. ביסוד הוא עיקרו אבל נוקבא יסוד שיהיה בין דכורא יסוד שיהיה בין היסוד

נקבים  ג' איך  להודיע עתה צריך  וא"כ הגוף  באמצעית  הוא היסוד נקודת  בחי' כי אמצעית נקודה הנקרא והיא ההיא הנקודה

גם  הוא הטבור והנה והיסוד הטבור שהם הפנים בדרך  נקודות  ב' ואמנם נוקבא. או דכורא היסוד נקודת בחי' הם כולם הנ"ל

האורות  יציאת  ענין שהוא הטבור הוא תחתיו ותכף  דז "א בחזה מסתיים ז"א תוך המתלבש דאמא שיסוד כנודע  היסוד נקודת  כן

הנקרא  עלאה אמא בסוד סתום הטבור פי לכן הטבור במקום לחוץ ויוצאין בוקעים הארתן ומרוב בחזה המסתיים דאמא מיסוד

תתאה  ונקודה דז"א בטבורא אשר דאמא היסוד נקודת  היא כי כו' טמירא עלאה  מאמא דנטלה נקודה הוא וזה דאתכסיא עלמא

קומת  שיעור בענין אצלינו נתבאר הנה כי דנוקבא. יסוד אלא אינו הנקודה פי שעיקר ואע"פ  ממש  דז "א היסוד פי היא (זו)

כי  נמצא כאחד מסתיימין ושניהן דז"א יסוד נגד מכוון דילה גופא שהיא דרחל ת "ת איך ז "א באחור ולמטה מהחזה רחל פרצוף

דרחל  ביסוד שהוא תתאה הנקודה זו כי נמצא שבאחוריו רחל יסוד כנגד ממש  הוא משם היוצאת  הארה הזכר של היסוד פי

מכסה  ז"א כי דאתכסייא עלמא קריאתה סבת זהו אר ממש ז"א ת "ת תוך מלובשת  שהיא דאמא היסוד כמו באתכסייא אינה

תתאה  נקודה ואמנם זה. והבן פתחהא ומכסה בשית דכליל מפתחא אתא באומר פ "ק  סוף  ס"ד ע"פ  אצלינו כמבואר ומלבישה

יוצאין  בו שדרך דז"א באחור ג' נקודה יש  כנגדן הנה כנ "ל כנגדו מכוון דרחל יסוד הוא שם ג"ה אשר דז "א היסוד פי שהוא זו

של  הנוקבא של יסוד בחי' שם כי היסוד בחי' שייך בזה גם כי זלה"ה ממורי ששמעתי ונלע "ד כנ"ל. החצונים אל השמרים

הסוגיא  כל באורך עוד עיי"ש  עכ"ל, כמ"ש. דחורבא, נקודה נקרא והוא שבקדושה הזה האחור נקודת נגד ממש המכוון הקליפות 

ואכמ "ל.



לנפשך  חכמה דעה לב 

בציון  נמצא עדן (לאה)דוד גן  סוד שהוא הפנימי .

רחל  פרצוף גם נמצא ששם עליונה נקודה הנקרא

באיתכסייא.

אכן הרי עדן  הגן שפתח היות דעם לנו יוצא

עדן  הגן אבל המכפילה, מערת אצל נמצא

קדשי בחי' שהוא דוד , מלכות בקברי הוא בעצמו 

ופרח בכפתור  ואיתא מ"א)קדשים. וז"ל (פרק 

שכתוב  וכמו  לחוד , וציון  לחוד ירושלם ...שהרי

מלכים א')בספר  ח' - זקני(א את שלמה יקהל אז

לבני האבות נשיאי  המטות  ראשי כל את  ישראל

ארון  את  להעלות  ירושלם שלמה המלך אל ישראל

דברי בספר וכתוב ציון, היא דוד  מעיר  ה' ברית 

א')הימים ט"ו – ויכן (א דוד בעיר  בתים לו ויעש

א  לו ויט האלקים לארון האהל מקום שזה הרי הל,

הזה  האהל היום עוד  כי  רואה והנך בציון, הוא

הר  וכנגד  בכיפה, והוא הוייתו  כתחלת  קיים עומד 

עיי "ש . דוד , היכל לו קורין  והכל לדרום, המוריה

בוהרי שנקבר מקום דאותו ונורא, עצום גילוי  לנו 

הארון , מינח שהיה המקום היה בו המלך, דוד

ליכנס , אדם לכל אסור קדשים הקדשי בתוך והנה

שם. ליכנס מותר הכיפורים ביום גדול הכהן  ורק

דוד , בית מלכות קברי אצל זו בחי' מעין יש  אבל

אדם  כל ויכול ה' ברית  הארון גנוז היה שם שגם

קדשים  קדשי בחי' של הקדושה ולקבל שם ליכנס

כנ"ל. עדן גן בחי ' שהו

במערתוהנה  הנמצא עדן גן של הפתח

קדשים  קדשי היכל בחי' הוא המכפילה

היחוד , שהוא שמע קריאת  בחי' שהוא דבריאה,

להשיגו אפשר  אי  מאוד, גבוה הוא שהיחוד  ומכיון

אח"כ  ורק  בבריאה. רק אלא באצילות , במקומו 

להשיגו אפשר  הבריאה, בעולם היחוד כשעושים

העבודות לעשות  יש מקודם ולכן באצילות . אח"כ

היחוד  של הסוד שהוא המכפילה ומערת  חברון  של

שמע יסודדקריאת בחי' שהוא עדן גן של  הסוד  (שהוא

להשיגודאימא) אפשר ואח"כ  הבריאה, בעולם

דוד , בית  מלכות וקברי ציון  בחי' שהוא באצילות 

והישוב החורבא באמצע חיים שהוא בעץ (כמבואר

ל"ב) עבודותשער בו שייך  עדן  גן בפתח דהנה

עדן  בגן משא"כ הישוב, מקום אמצע בחי' שהוא

אין  ששם בשלימות  היחוד הסוד  כבד שהוא עצמו 

שעומד  למי רק שייך דעבודות  עבודות , שום שייך 

שום  אצלו שייך אין בהיחוד שנכלל מי  אבל בחוץ,

וביה, מניה שעשועים בבחי ' והוא כלל, עבודות

והישוב. החורבא אמצע בחי ' שהוא

קדישין  תפוחין דחקל  סעודתא

כבודו הארץ  כל מלא א.

את ואלה מצרימה הבאים  ישראל בני  שמות

באו  וביתו איש א')יעקב .(א'

יעקב זכרוני  רבי  הרה"צ ביקר  שפעם

לאנדאן  בעיר זצוק"ל מפעשווארסק 

לשיעור  והלכתי  שמות, פר' בשב"ק היה וזה יצ"ו

ונחקק  שלו , רש"י מספר חומש  שאמר  מה בזכרוני

ישראל  בני  שמות  ואלה הכתוב בביאור יפות  פנים

באו. וביתו  איש  יעקב את מצרימה הבאים

הרדב"ז דמכאן לשיטת  ראיה להביא ד 'יש  (חלק

ע"ג ) אברהםסימן במגן סימן והובא (או"ח

סק"ז) לארץ תצ"ו לחוץ ישראל מארץ דירתו דעוקר

דעתם  אין  כמו  הוי  לחזור  דעתם אפילו אשתו , עם

דהיה  אף וביתו איש  דבאו כיון  נמי והכא לחזור.

לחזור  דעתו כאין  הוי  לחזור .חדעתם

_________________________

למצרים ח. כולם יעקב בני באו שכבר דאף לפרש יש וגו'. ישראל בני שמות  ואלה שמות ) פרשת (ריש יפות  פנים בספר וז "ל,

היום  ביאה זה מה א"כ לחזור, דעתם שהיה אלא מיוסף בר בארץ לשבר לגור כדכתיב לחזור דעתם היה עתה גם הרי יותר
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חיים ובפרדס שדה ובספר  הוספאה מביא יוסף

שלהם  בשלחן  כשאכלו  דווקא כתב

דעתם  מהני בזה אחרים שלחן על באכלו אבל

מקום  מכל נשותיהם, עם דבאו אף נמי והכא לחזור,

בפרשת שנאמר  כמו  יוסף  שלחן על סומכים היו

כ"א)ויחי  לחזור (נ' דעתם  מהני  אתכם, אכלכל אנכי

שאמרו  ד ')וזה מ"ז להשתקע (ויגש ולא באנו טלגור 

עכתו "ד .

מקאמרנא והנה  הרה"ק  בדברי סתירה מצינו 

ישוב  מעלת  גודל כותב פעמים שכמה

ישראל  לארץ לעלות ישתדל אחד  וכל ישראל ארץ

גדול  צדיק ורק  וכו '. השי "ת לעבודת מאוד שמסייע

ביטול  לו יגרום וכו' הדרך  שטלטול בנפשו  שיודע

השי"ת שעובד שע"י בחו "ל, להישאר  יכול תורה,

שלו, אמות הארבע את  מקדש  הוא הרי בחו "ל

עיי "ש . ישראל, ארץ בקדושת  ונתקדש

בכל ובפרשנו נמצא שהקב"ה כתב חי בזוהר 

בחו "ל  ובין  ישראל בארץ בין  מקום

חקוק  אמונה בגודל לשונו  וזה נפק"מ, שום ואין

והסתרה  הגלות ובכל תנועה בכל הש "י  עמו שאתו 

בין  חילוק  אין כבודו  הארץ כל מלא אמונה ובזה

בו מביט שאדם קדמאה אור  סוד  והוא חו"ל או א"י 

עכ "ל.

כל ויש  ממלא דמצד  הק ' דבריו בישוב לומר 

השכינה  התגלות יותר יש בודאי  עלמין 

עלמין , כל סובב מצד אבל מבחו"ל, ישראל בארץ

נמצא  השי"ת  ומציאות  כבודו , הארץ כל מלא הרי

מקום. בכל

כתובות וזה מסכת בסוף  הגמרא דברי  (דףביאור 

ע"ב) ישראל ק"י בארץ הדר כמיכל דומה

שאין  כמי  דומה לארץ בחוץ הדר  וכל אלוה, לו שיש

ישראל  בארץ שדר מי  היינו עיי"ש. וכו' אלוה לו 

השכינה  שורה ישראל בארץ שרק בנפשו ומרגיש 

הוא  הרי להשי "ת, להתקשר  מאוד  קשה בחו"ל אבל

אלוה, לו  שיש  כמי  ישראלדומה בארץ שדר (מחמת

להשי"ת ) להתקשר מצד ורוצה רק  הוא זה כל אבל

עלמין  כל סובב מצד אבל עלמין , כל ממלא

כל  ומלא הבריאה כל את ומחיה מהוה שהקב"ה

_________________________

נשותיהם  עם מא"י דירתם שעקרו כיון אלא הרעב מפני שם לגור אלא להשתקע  ירדו שלא רמג] בשלח [ילק"ש ואחז "ל באנו

סק"ז] [מ "א תצ"ו סימן בא"ח האחרונים הביאם הרדב"ז למ"ש סמך  ומכאן לחזור, דעתם אין כאילו הוי לחזור שדעתם אף 

ב  [שמות ובזוהר אשתו, זה ביתו ב.] [יומא כמ"ש באו וביתו איש וז"ש  לחזור דעתו כאין הוי אשתו עם מא"י דירתו דהעוקר

בלשון  מכוון והוא ע "ש, וכו' יעקב עם דנחתי עילאין ומשריין רתיכין אינון מצרימה הבאים  ישראל בני שמות ואלה פ ' ע "ב]

[בראשית  שנאמר כענין שורשם הוא הנבראים כל שמות  הוא וכן בכ"י, נשמתם שורש  הוא שלהם השמות כי ישראל בני שמות 

כפי  שם אחד לכל ויקרא למעלה שורשו הבין הנבראים מיני כל כשראה והיינו לו, יקרא מה לראות  האדם אל ויבא יט ] ב,

נשמות  כל נכללים היו ובהם שורשו כפי לו המיוחד שמו היינו שמו, הוא וגו' האדם לו יקרא אשר וכל [שם] כמ "ש  שורשו

באו, וביתו איש וז "ש עמהם, גאל אותנו אף אלא הקב"ה גאל בלבד אבותינו  את  ולא שאמרו כמו הדורות , כל סוף  עד ישראל

עכ"ל. הלוי, ובית  אהרן בית יט -כ] קלה, [תהילים שאמר כמו ביתו נקרא האדם תולדות כי

ראיה ט. מזה הביא יפות בפנים עיין באו. וביתו איש  וכו' שמות ואלה בפסוק  אגדה) בדברי ספרו (בסוף  חיים השדה לשון וזה

ישראל  מארץ דירתו בעוקר סק"ז) (שם ובמג"א בהגב"י תצ"ו סימן סוף  (או"ח בכנה"ג מובא ע"ג) סימן (ח "א הרדב"ז למש"כ

עיי"ש. לחזור דעתם כאין הוי מקום מכל לארצם לחזור דעתם אפילו אשתו עם לארץ לחוץ

באו  אם אבל לחזור, דעתם מהניא לא בזה שלחנם, על סמכו ואשתו איש  דירתם שקבעו היכא דדווקא סבור הייתי דבריו ולולא

עם  השבטם דבאו אף נמי הכא וא"כ לחזור, דעתם מהני בזה אחרים שלחן על שם וסמכו אחד למקום ואשתו איש שניהם

שפיר  מהני וכו', אתכם אכלכל אנכי אמר שיוסף  הכתוב כמאמר אחיהם יוסף שלחן על סמוכין דהיו כיון מקום מכל נשותיהן

חיים  מגיני בספרי כתבנו ולדינא משם לצאת  מצפים היו יום בכל כי להשתקע , לא באנו, בארץ לגור שאמר וזהו לחזור דעתם

עכ"ל. עיי"ש, שם



לנפשך  חכמה דעה לד

לארץ, בחוץ הדר  אדם אפילו  הרי  כבודו, הארץ

גם  באמת אבל אלוה, לו  שאין  כמי 'דומה' רק  הרי

השי"ת נמצא .י שם

ישראל וזה  בני שמות ואלה הכתוב שאמר מה

בימות דבמנחה לומר  ויש מצרימה, הבאים

בינה  בחי ' הוא ולאה ולאה, ישראל יחוד  יש  החול

במנחה  כן וכמו  עלמין . כל ממלאה בחי' שהוא

היותר  יחוד והוא ישראל מאחורי רחל מתגדלת 

דקר"ש  א' בדרוש כמבואר לאה של שער גדול (עיין

דוכתא) כמה ועוד ג' עמוד נ "ט דף  היחוד הכונות והוא

ברש "ש כמבואר  שעות  י"ז)דכ "ד עיקר (דף  והוא

ישראל  היחוד מכח שהוא מנחה בתפלת  הרחמים

מצדורחל, הוא מנחה בתפלת אלא נענה לא (ואליהו

ורחל ) ישראל  .היחוד 

שמותולפי  ואלה הכתוב בביאור לומר אפשר זה

היחוד  דמצד מצרימה, הבאים ישראל בני 

זה  על עלמין, כל ממלא בחי ' שהוא ולאה ישראל

דלא  עכשיו  באו  כאילו  מצרימה, 'הבאים' כתיב

עלמין  כל ממלא שמצד  בחו"ל להיות  רצונם היה

עת כל ולכן  בחו "ל, השי"ת  את לעבוד  מאוד קשה

מעט  ועוד  עראי  בדרך עכשיו באו כאילו  היה וזמן

וביתו איש  יעקב 'את מצד אבל משם. יוצאים והם

דרחל  היחוד  בחי' שהוא יעקב מדריגת מצד  באו ',

רחל  גם [שלפעמים יעקב, אחורי  קומת  כל המתגלת

שורשו ורחל הנוק '] בשער כמבואר  'יעקב' נקרא

ברתא)בחכמה יסד כל (אבא סובב בחינת שהוא

איש  אפילו להיות  יכול זו  בחי ' מצד  הרי  עלמין ,

שם  גם שהרי  בחו "ל, דירתו  ולקבוע באו  וביתו

כבודו. הארץ כל דמלא השי"ת נמצא

הכרה דהרי לידי בא חכמה של הביטול מכח

זו מציאות שום שאין כלל ומאמין  ית ' לתו

הקב"ה, שם למצוא אפשר נמצא שהאדם מקום וכל

אפילו ישראל מכלל אחד שום עוזב אינו והשי "ת

נמצא  שם גם הרי תחתית לשאול נופל כאשר

שום  ואין כבודו, הארץ כל מלא שהרי השי"ת ,

אפילו ולכן השי "ת, שם נמצא שלא בעולם מקום

מ"ט  לתוך  ונפלו במצרים היה ישראל בני  כאשר

עמהם  שהשכינה ידעו הם הרי טומאה שערי 

שמם  את  שינוי ולא מאוד התחזקו  ובזה בגלות,

עמהם. נמצא שהקב"ה ידעו  שהרי  ולשונם, ולבושם

ביתו עם ביחד  שם שבאו  באו , 'וביתו ' איש  היינו 

דהיו היינו השכינה, בחי' שהוא אשתו שהוא

עלמין . כל סובב מצד  הק' בהשכינה דבקים

ל'חישה ע 'קיצה  נ'שיכה  תיבות  ראשי נעל, ב.

רגליך ויאמר מעל נעליך של הלם תקרב אל

עליו עומד אתה  אשר המקום כי

הוא קדש ה')אדמת .(ג'

הבניידוע על חולק  היה זצ"ל מרופשיץ שהרה''ק

תמיד  היה יששכר הבני דהרי זצ"ל, יששכר

_________________________

שמע י. וז"ל, כתב) ל"ב בדף שם ועוד ג', דף השמש  וזרח בפסוק (קהלת בנימין אמתחת בספר דאיתא מה לציין תי וכדאי

אלוה, לו שיש  כמי דומה ישראל בארץ הדר כל ע"ב) ק "י (דף כתובות מסכת  בסוף  דאיתא הא על זלה"ה הריב"ש בשם אומרים

כן  ואם אינו, שבאמת  משמע 'דומה' שלשון ז"ל הבעש"ט והקשה עיי"ש. וכו' אלוה לו שאין כמי דומה לארץ בחוץ הדר וכל

מכפי  שמו יתברך  בעבודתו ושמקצר יוצא, שאינו בעצמו ויודע הבורא גדלות  מבחין דצדיק ותירץ לזה. זה סותרים הדיוקים

לו  ונכון כראוי ויראה באהבה עבד ולא יתברך , לשמו אותה עבד שלא חסרונות, בה מוצא שעובד בעבודה וגם לעבדו, הראוי

וכל  ובמוראו, הבורא בגדולת מכיר שאינו ארציי איש  כן שאין מה ונאלח , נתעב כי אף בעיניו זכו לא שמים והן שמו, יתברך

ובאמת  בעבודתו, חסרון שום רואה ואינו וכמצוותו, כתיקונו שעושה וסובר לו די שכבר אומר הוא שמו יתברך לו שעובד מה

בעיניו  דומה בגופניותו שלו בארציות  ר"ל בארץ, הדר כל אמרו זה ועל כלל, יתברך  להשם בעבודה עדיין התחיל שלא אינו,

ורוממותו  גדולתו ומכיר יתברך  בהשם תמיד דבוקה שמחשבתו רק שלו, לארציות  בחוץ הדר וכל אינה, ובאמת  אלוה לו שיש כמי

שאינו  פחיתותו מכיר לכך  בקרבו שאלהי שלפי אלוה, לו יש ובאמת תמיד, יוצא שאינו אלוה, לו שאין כמי בעיניו דומה ומוראו,

עיי"ש. בעבודה, מקצר ושהוא כראוי עובד
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עריכות בעת  ואפילו הרף , בלי התורה בלימוד עסק 

יושב  יששכר הבני היה מלובלין החוזה של השלחן 

הפסק , בלי  הזמן  כל לומד  והיה גמרא עם שם

להראות שלא נוהג היה מרופשיץ הרה''ק משא''כ 

נוהג  והיה התורה, בלימוד התמדתו  את חוץ כלפי 

דבדיחותא מילתא הרבה כוונותלומר  לו (והיה

כידוע) גדולים יחודים מייחד  שהיה בזה, והיה גדולות ,

הזמן  כל שעוסק  יששכר הבני  של דרכו מבזה

בפרהסיא. התורה בלימוד 

על וכתב הלשינו פעם כי  צחצחות , עשר בספר 

מרופשיץ  הרה''ק  אצל זצ"ל יששכר  הבני

ענין)זצ''ל איזה אצל (אודות  יששכר  הבני ונסע .

ומסטיניו מתנגדיו  כי שידע בעת מרופשיץ, הרה''ק 

בני את מרופשיץ הרה''ק  וקירב שמה, אינם

יששכר .

עמד ובעת מרופשיץ הרה"ק  של השלחן  עריכת

הרה"ק  ואמר  השלחן , על כוס  איזה שם

הנמצא  דבר דכל לך הרי  יששכר , להבני  מרופשיץ

החיות רק הנה ומדבר , חי  צומח דומם מן  בעולם

ומיד  ומעמידו , המחיה הוא בו  שיש  דקדושה

יתבטל  מיד ממנו , קדוש  וניצוץ החיות כשיוצא

שעומד  הכוס  רואים הנכם אליו, ואמר ההוא, הדבר 

הני להוציא בכוחינו יש  הנה השלחן, צוץ על

נעשה  ומיד  ממש. כאפר ויהיה ממנו והחיות

יש  כי  בזה, לו לרמוז  ורצה בעלמא, עפרא מהכוס

יששכר  והבני  ח"ו . החיות  ממנו להוציא ביכולת  לו 

מאוד . נתבהל

מה והשיב למעכ"ת ידוע הלא יששכר הבני  לו

במראה  רבינו למשה השי"ת  שאמר

ה')הסנה ג ' מבואר (שמות כי רגליך. מעל נעליך  של

אבות י')בפרקי משנה ב' נשיכת(פרק שנשיכתן 

לחישת ולחישתן עקרב, עקיצת ועקיצתן  שועל,

שלשה  להם עש  שלחכמים נמצא הרי  שרף.

ראשי שהם ל'חישה, ע'קיצה, נ'שיכה, בחינות ,

רבינו למשה הקב"ה שאמר מה וזה נע"ל. תיבות

בכחך  שיש גם שאף רגליך, מעל נעלי"ך של ע"ה,

ממך  תסיר  זה כל עם וללחוש, ולעקוץ לנשוך

בני נגד  בזה תשתמש  ולא זה, וכח זאת רגילות

ודפח"ח. ח"ו, ישראל

כשר  אדם  על דמעות להוריד מעלתו  גודל ג.

ובני וימת ההוא. הדור  וכל אחיו  וכל יוסף

ויעצמו וירבו וישרצו פרו  ישראל

אתם הארץ ותמלא מאד ו'-ז')במאד .(א'

ממה מרן מישרים מגיד  בספרו  כתב יוסף  הבית

הללו, פסוקים בביאור המגיד ממלאך  ששמע

עי"ז  ההוא, הדור  וכל יוסף  שמת  מחמתץ דדייקא

וכו'. וישרצו  פרו  ישראל שני זכו

בלידהנה ערטלאין  דאזלין נשמות  וכמה כמה יש

ומצוה  בתורה עסקו שלא מחמת לבוש,

והם  עדן, לגן  להיכנס  יכולים אינם ולכן כראוי,

שאין  מחמת  אבל הזה, בעולם להתגלגל צריכים

ולכן  להתגלגל, זכות להם אין  הרי  לבוש, שום להם

להתגלגל, שיזכו עד  רב זמן  ומחכים עומדים הם

אבל  וכו ', מנוחה להם ואין מזה רב צער להם ויש

את ומספידין  העולם מן  מסתלק הצדיק  כאשר

מקבל  הצדיק  הרי  תורה, דברי  עליו ואומרים הצדיק

דברי של הללו  מדיבורים לבושים וכמה כמה עוד 

רמות למדריגות לעלות  הוא יכול ועי"ז תורה,

בלי ערטלאין דאזלין הנשמות אלו וגם ונשגבות,

שנאמרו הללו  בדיבורים מתעטפים הם הרי  לבוש ,

יכול  ועי"ז הצדיק , של להתגלגל.בהספידו  הם ים

יותר  במיתתם מולידים דהצדיקים לנו יוצא הרי

על  דמעות  הורדת של הסוד  הוא וזה מבחייהם,

שיורד  שפע להאי רמז  הוא שזה כשר, אדם

ביאור  וזה ערטלאין, דאזלין  הנשמות לאלו מלעילא

ההוא.הכתוב הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת

במאד  ויעצמו וירבו  וישרצו  פרו ישראל ובני 

היה  שיוסף זמן דכל אתם , הארץ ותמלא מאד

לא הצדיק חי, יוסף לאחר  ורק ישראל, בני  פרו 

הרבה  עליו  והרידו  אותו  והספידו מעוה"ז הסתלק

והתגלגלו הנשמות, אלו  כל ירדו עי "ז  דמעות ,



לנפשך  חכמה דעה לו 

והיו וכו' וישרצו  פרו כך  וע"י ישראל, בנשמות 

לששה  רמז שהוא אחד, בכרס ששה יולדות 

והיינו ארץ, הנקרא למלכות שמשפיען ספירות

המלאך  עכתו "ד  אותם', 'הארץ ותמלא דכתיב

.יאהמגיד 

סנהדריןוהנה  במסכת  ע"ב)איתא מ"ו (דף 

הספידא להו , המתאיבעיא על  (ההספד 

עליו) להצטער הבריות  הוי לעורר דחיי (האם יקרא

המת ) קרובי דהיינו החיים, של  לכבודם יקרא הוא או

הוי המתים)דשכבי כבוד עבור הוא שמא למאי(או ,

דאמר מינה, מיתתו)נפקא לפני אדם לא (שביקש

גברא לההוא הטעם תספדוה דאם אותו, תספידו (אל

אבל לו, לשמוע יש  המת, כבוד  משום הוא ההספד חיוב

בכח  אין החיים, הקרובים כבוד  משום הוא הטעם אם

זו) כבוד  מהם להפקיע צדיק המת פעם והיה עיי"ש.

אמר  מותו ולאחר  להספידו , שלא שביקש  אחד

איבעיא  יש  שהרי  להספידו  שיש דאתרא המרא

לכבוד  או המת  לכבוד  הוא ההספד  האם בגמרא

רוצה  אינו  שהצדיק  כאן אפילו  והנה החיים,

התעוררות את לעכב יכול אין  אבל אותו , שיספידו 

שזה  ההספדים, ע"י  שיגרום הציבור של תשובה

החיים. כבוד  משום הוא

ביאור אבל  לזה יש מישרים המגיד  דברי  לפי

כבוד  מחמת  צדיקים להספיד  דיש  אחרת,

לקבל  ומצפים שעומדים הנשמות  אלו היינו החיים,

כבודם  מחמת  ולכן בגלגול, לבוא יזכו שעי"ז לבוש 

ולצערם. לעכבם שלא כדי  מלהספיד למנוע אין

ביו"ד ועיין מביא שלזה שמוסיף משה בסגולת 

תשובה שד"מ)בפתחי  נודע (סימן שהגאון

אע"פ  יהושע פני הגאון  הרב את  הספיד  ביהודה

ו להספידו, שלא לצייתשצוה שצריך הוא הדין 

כל  של רבן הוא הנפטר אם אבל הנפטר , לבקשת 

להספידו, ומותר  לו, לשמוע חייב אין  הגולה, בני 

עיי "ש . מישרים, המגיד מדברי  הנ"ל מטעם והוא

אבא  המלך שלמה  בשאלת סופר החתם דברי ד.

רעבים אבא בית של וכלבים  בחמה  ומוטל  מת

לבושים ומענין מוסיפים ההספד שע"י  הנ"ל

כלל  פשוט זה שאין  לדעת יש להצדיק,

צדיקים  של לבושים לקנות  עם ההמון  אצל שנפוץ

צדיקים  של בגדים שהרי  אותם, וללבוש  קדמאים

להיות וצריך גדולה, קדושה להם יש  עליון , וקדושי

דאין  בירושלמי וכדאיתא הללו , בגדים ללבוש ראוי 

במסכת שמצינו וכמו  גדול אדם של בגדים ללבוש 

מציעא ע"ב)בבא אלעזר (פ"ד דר ' דביתהו  דשלחה

ישתמש  קודש בו שנשתמש  כלי לרבי, שמעון בר

בגדים  מללבוש  למנוע שיש  רק ולא עיי "ש . חול, בו 

ראוי שאינו מי  דכל מזו  יותר  עוד  אלא צדיק של

מבגדים  קדושה מקבל שאינו די  לא לזה, והגון

ירחק  נפשו  השומר ולכן 'נענש', עוד אלא הללו ,

כשעושה  רק צדיקים, של בגדים ילבוש  ולא מהם,

ומפשפש  בתשובה, ומהרהר  לזה גדולה הכנה

ביום  חתן וכגון  עיות, אשר  את  ומתקן במעשיו ,

וכמו תשובה, ועושה גדולה במדריגה שהוא חופתו

בגדים  ללבוש  מקום יש וכדו', הנוראים בימים כן 

_________________________

מולידים יא . דצדיקים דאוליפתך  רזא רמיז הכא וכו' וישרצו פרו ישראל ובני אחיו, וכל יוסף וימת  מישרים, המגיד לשון וזה

וכד  לגבי'. אזלין נייחא להון ולית בעלמא ערטלאין דאזלין נפשין כמה עלמא מן צדיק מסתלק  דכד מבחייהם, יותר במיתתם

מתעטפי  הכי אוף נפשן והנך  עילאין, בדרגא סלקא היא כן וע "י מלין בהנהו מתעטפת נפשיה עליה ד"ת ואמרין עליה מספידין

להו  ומתקנין יתגלגלו, דוכתא בהי שעתא בההוא עלה גזרי וחדא חדא וכל דיתגלגלו, עלייהו מתגזר ועי"כ קדישין, מלין בהנך

כשר  אדם על דמעות  דהורדת רזא והיינו מבחייהם, יותר במיתתם מולידים צדיקים נמצאו כך, ובין כך  בין תמן דיהון דוכתא

נפשן  הנך  כל נחתו מיתתהון וע"י וכו' יוסף דמית עד ישראל בני פרו דלא והיינו  נפשן, להנהו מלעילא דנחית  שפעא להאי רמז

והיינו  ארץ, דאיקרי במלכות  דמשפען ספירין לשית  רמיז  אחד בכרס ששה יולדות והיו וכו' פרו כך וע "י בישראל, ואיתגלגלו

עכ"ל. אותם, הארץ ותמלא דכתיב



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח לז ליקוטי

ערום  וכל אדם, לכל נאמר אינו זה וגם צדיקים, של

חשוב  אדם אלי  בא פעמים וכמה בדעת. יעשה

חיים  החפץ מרן  של הכיפה את בירושה לו  שיש

מנעתי אבל אותו, ללבוש ממנו  וביקש  זצ"ל,

של  בגדים ללבוש הפחד  גודל מחמת מללבשו

עולם. וגאוני  צדיקים

שבתדהנה  במסכת ע"ב)איתא ל  שלאחר (דף

שלמה  שלח ע"ה, המלך  דוד של הסתלקות

של  וכלבים בחמה ומוטל מת  אבא מדרשא לבי 

אעשה. מה רעבים אבא בית

דאיתא וכתב הגמרא דברי  בביאור  סופר  החתם

שי"א)בשו"ע סי' המחבר (או"ח שמביא

הוצרכו שלא אומרים יש בשם אביגדור  ר' דעת

הוא  אם אבל ערום, למת אלא במת  תינוק או כיכר 

עיי " צריך , אין ובשל"ה בכסותו  המג"א וכתב ש.

נפל  כאשר דמת  דוד גבי  דהלא זה על הקשה

בבגדיו, מלובש היה הרי ומת , ביתו  של מהמדריגות 

או כיכר ע"י  לא אם לטלטל אסור היה הכי ואפילו

דאסור  מכיון  מוקצין , היו  דוד  דבגדי ושמעתי תינוק .

עיי "ש . המלכים, על דשורפין  ללובשן  אדם לכל

בשם והמחצית  ק ' ת"ש מספר  מביא השקל 

על  דשורפין  דהא מהורש "ק 

מותרים  אחר , דלמלך  מכיון  חובה, אינו  המלכים

היו לא דוד  בגדי וא"כ יוכיח, שלמה וכסא הם,

ללובשם. מלכים לשאר מותר  דהיה מוקצין ,

לאדם  המתוקן דמלבוש  השקל המחצית ותירץ

כמידתו, הבגדים שיהיו  אדם ימצא בקושי  אחד

וזה  דל וזה ושמן , עב זה קצר, וזה ארוך זה כי

צריכים  ללבשן  ירצה אחר  אדם ואם וכדומה, רזה

דוד  בגדי אי בשלמא וא"כ  כמדתו , שיהיה תיקון

אחד  ימצא שלא אפשר אי אדם, לכל מותרים היו

אדם  לכל דאסורים השתא אבל כמדתו , שיהיה

היו שלא אפשר  לשלמה, אם כי  ראויים היו  ולא

שנה כמדתו  י"ב בן ילד  היה המלך  שלמה (שהרי

אביו) בשבתכשהסתלק  לכן תיקון, צריכים והיו

עכ"ד . מוקצים הם תיקון  בלי ללבישה ראוים דאין

איתא וכתב דהרי  עליו לתמוה דיש סופר  החתם

ביצה במסכת ע"ב)בהדיא י"ד משלחין (דף 

לכסויי", "דחזו תפורין ושאינן  תפורים בין  בגדים

רצה  ולכן  מוקצים. דהם עליהם לומר שייך אין וא"כ 

איתא  דהנה הנ"ל. המחבר ע"ד לתרץ סופר  החתם

וכמו גדול אדם של בגדים ללבוש  דאין  בירושלמי 

מציעא בבא במסכת ע"ב)שמצינו פ"ד דשלחה (דף

שנשתמש  כלי לרבי, שמעון בר אלעזר דר' דביתהו

עיי "ש . חול, בו ישתמש קודש  בו

שוה וא "כ שהוא עצמו החזיק  לא המלך  שלמה

בגדי ללבוש  שראוי  אביו  למדריגת בשוה

בגדי מצד אסורין  היו  ודאי אחר ולאדם אביו,

דוודאי לומר  נוכל זה ולפי  הם, מוקצים וא"כ מלכות 

שכיחא  דלא מלתא בשבת בחמה המוטל ערום מת 

להיתר  שהוצרכו זה דבר  אירע לא ועדיין היא,

עכשיו אבל אביגדור, הר' כדעת  לתינוק  או דכיכר

דבגדיו היתר  ע"י לטלטלו אפשר  שאי דוד גבי 

להיתר  והוצרכו בביהמ"ד  לשאול הוצרך  כנ"ל,

תינוק . או דכיכר 

שאיננוולכאורה ברורה ראי' לשלמה היתה

דהרי כאביו, פנחס גדול דר ' במעשה

אף  מעושר שאינו  אכל לא חמורו  שאפילו  יאיר  בן

פנחס  שר ' לפי  אך  ארעי , באכילת מותר  הדין  מן  כי

הניחו לא עצמו, על מחמיר  תמיד  היה יאיר  בן

מסתמא  זה לפי  והנה לאכול. לבהמתו גם משמים

דיהיו זה ספק לידי בא לא חי, דוד שהיה זמן  דכל

רק  לאכול להם יהיה ולא בשבת רעבים כלבים

מערב  להם הוכן  תמיד  כי בשבת, דנתנבלה נבילה

זה  דבר אירע דוד בו שמת היום ורק  שבת,

שלמה  וסבר בשבת, רעבים אבא בית  של שכלבים

ונכנס  דוד  של מרשותו יצאו  דהיום משום הוא שזה

כאביו, כ"כ  מדקדק  אינו והוא שלמה, של לרשותו 

בשבת. שנתנבל דבר להם ליתן הוצרך ולכן 

ומוטל ולפי  מת  אבא שלמה, שאילת  הוי הכי זה

כמותו, בן  מניח היה אילו  וודאי בחמה,



לנפשך  חכמה דעה לח

לכסויי לי ראויים דבגדיו  היתר ע"י מטלטלו  הייתי

כמותו, בן הניח שלא ראיה לי יש  אבל עכ"פ .

שלא  מה רעבים אבא בית  של כלבים והראיה

לטלטל  אפשר אי וא"כ עכשיו, עד  כזה דבר  אירע

ולכן  למלבושיו  ראוי  שאיני לפי  בגדיו  מחמת אותו 

שאל  ולכך  אעשה, ומה יטלטלנו ואיך מוקצה הוא

עכתו "ד . בהדדי שאלות תרי  הני 

שנענש פסוקים בתהילים  אומרים אנו  איך א.

אמירתם על דהע "ה

חז"לשאל  דברי  על התלמידים לה א' דף  (סוטה

היוע"א) 'זמירות שאמר  על דהע"ה שנענש 

זה  פסוק אנו  אומרים איך וא"כ  וגו '', חוקיך לי 

בנקל  לתרץ יש  זו  שקושיה מורנו  וענה בתהילים,

בתהלים  אחר פסוק  על  יותר קשה זו שקושיה (אלא

מפיוכדלהלן) שיצאו התיבות  כל באמת  דהנה ,

והשראת מרוה"ק  היו התהילים באמירת דהע"ה

הק' התיבות מפיו  והוציאה בפיו , ששרתה השכינה

בזה  חז"ל  לפרש יב(וכדברי שא"א בודאי וא"כ  (

התיבות עצם על דהע"ה על תביעה ח"ו  שהיתה

איזו על הם חז"ל דברי ובע"כ  ברוה"ק, מפיו שיצאו 

הק' התיבות  אלו באמירתו  דהע"ה שכיון  כוונה

טעות  איזו בכוונתו  דהע"ה)שהיה דרגת וע"כ (לפי

אנו אלו תיבות  שאומרים אנו משא"כ נענש,

אלו תיבות  של האמיתי הפירוש דעת  על מכוונים

עיין  הנה ביאור  וביתר פגם, שום אין ודאי שבהם

ע"א)בתניא קס דף  קו"א שהכוונה (אגה"ק  שמפרש 

שהיה  היתה ונענש נתבע שעליה דהע"ה שכיון

את לשמח כדי התורה"ק  דברי את לעצמו מזמר 

גודל  את  לעצמו מזכיר והיה צרותיו  בעת עצמו 

עצמו  את לחזק כדי  התורה"ק מה שבח (עיי"ש

הוא  הדבר יסוד  אך  הענין בעומק בארוכה עוד שמפרש

ממעלתה כנ "ל ) התורה את  שהוריד נענש וע"ז

ולא  כביכול בעצמו  המלך  שעשועי שהיא וגדולתה

בנ"א התיבותיג (עיי"ששעשועי עצם את  אמנם .(

_________________________

מצוה),יב. נר פרק יומא (מס ' בשלה"ק  וע "ע רבות. וכהנה וכו', הקודש  ברוח  וסמכן דוד חזר ע "ב) ד (דף ברכות  בגמ' עי'

להש  שבחים מרבים הכל, מן שכלול תהלים מספר יותר גדול דבר לנו אין כי וזל"ק , של שכתב הם מזמורים ורבים יתברך , ם

וסליחה. מחילה בקשת של הם מזמורים ורבים תשובה, הקודש,התעוררות ברוח "ה  ע המלך דוד חיבר השכיל, ה' מיד והכל
עכל"ק . וכו'.

או יג . אסור כשזה להקב"ה השבח  מהו ולהבין כו' ורננה דאורייתא שבחא בזהר הנה כו'. להו קרית  זמירות  דוד שם, זל"ק

בדקדוק תלוים ותחתונים עליונים העולמות  שכל נודע  הנה כי מחשבותיך . עמקו מאד ה' מעשיך  גדלו מה ע "ד הוא הנה מותר

ד"מ בשמאלו הדם שקיבל שינה ואם ושפעם. חיותם לקבל העולמות  כל ועולים עליון יחוד נעשה כשר הקרבן אם ד"מ  א' מצוה

בתפילין  וכן ב"ה א"ס  החיים מחיי ושפעם וחיותם העולמות  עליות נתבטלה אזי חציצה שהיתה או כשר שרת בכלי שלא או

בדקדוקי  וכה"ג המוחין ומסתלקין נפסלין אחד ובדקדוק העולמות לכל החיים  מקור שהם דזו"נ עליונים מוחין מתגלים כשרות

מדקדוקי  א' דקדוק  לגבי במציאות  בטלים כולם ואיך צבאם וכל העולמות  שבריבוי ה' מעשי גדלו מה המתבונן והלכך  ל"ת מצות

ומזה  ח "ו להיפך  או ושפעם חיותם ומקבלים העולמות  כל עולים קל בדקדוק אשר ית ' וחכמתו עליונה מחשבה עומק שהוא תורה

שכל  העולמות  כל חיות  מעלות  על ותכלית קץ לאין ומעלתה ותכלית  גבול בלי בבחי' שהוא ית ' מחשבתו עומק  גדולת נתבונן

וכנודע  עד"מ  ממוחו הנמשך  האדם שער כמו ית ' מחשבתו עומק  הוא ממקורו נמשך  שהוא ממנה אחד מדקדוק שופע  חיותם

משתבח  שהיה מה אך  צרתו בעת  התורה בעסק  לבו לשמח ומרנן מזמר שהיה דהע "ה שמחת היתה וזאת והאד"ר. מהתיקונים

שכל  זו מעלתה שבאמת משום להו קרית זמירות הקב"ה וא"ל ע "ז נענש כו' לי היו זמירות  ואמר זו במעלתה התורה בתהלת

נובלות  מארז "ל על האריז"ל בשם במ "א כמ "ש  המחשבה עומק  של אחוריים מבחי' היא ממנה אחד דקדוק  לגבי בטלים העולמות 

בתכלית  בה המלובש ב"ה א"ס באור לגמרי מיוחדת היא התורה פנימית שהוא שבעומק  פנימית  אבל תורה. שלמעלה חכמה

לפנימיות  גם והלכך וכו' העולם נברא שלא עד הוא אתה כי ממש  ואפס  ואין ממש  כלא העולמות  כל ב"ה א"ס ולגבי היחוד
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אחרות, בדרכים לפרש יש  חוקיך' לי  היו 'זמירות 

חז"ל דברי  דרך על ע"א)וכגון לב דף  כל (מגילה

הכתוב  עליו  זמרה בלא ושונה נעימה בלא הקורא

וגו', טובים לא חוקים להם נתתי אני  'וגם אומר 

באופן  התורה"ק את  ללמוד  שצריך מחז"ל וחזינן 

בזמן  [אף מגורי ', בבית חוקיך  לי היו  'זמירות של

בנעימה  התורה ג"כ ללמוד יש שונאים של דוחק

],ידוזימרה 

ונסני' ה' ד'בחנני פסו ' על  הקושיא עיקר ב.

אחר אך פסוק על הנ"ל הקושיא תקשה ביותר

ע"ז  שגם ונסני' ה' 'בחנני דהע"ה שאמר

בחז "ל ע"א)איתא קז דף  בבקשה (סנהדרין שנכשל

לעולם  רב אמר  יהודה רב אמר  שם, הגמ' וז"ל זו

מלך  דוד שהרי  נסיון  לידי  עצמו אדם יביא אל

לפניו אמר ונכשל נסיון  לידי  עצמו הביא ישראל

יצחק  אלהי אברהם אלהי אומרים מה מפני רבש "ע

אינהו אמר דוד אלהי  אומרים ואין יעקב ואלהי

רבש"ע  לפניו אמר לי , מינסית לא ואת לי מינסו 

אמר  וגו ', ונסני ה' בחנני שנאמר  ונסני  בחנני 

לא  דלדידהו  בהדך , מילתא ואבידנא לך  מינסנא

לך  דמנסינא לך מודענא קא אנא ואילו הודעתינהו 

מעל  דוד ויקם הערב לעת ויהי מיד ערוה, בדבר 

לילה  של משכבו  שהפך  יהודה רב אמר וגו ' משכבו 

קטן  אבר הלכה ממנו  ונתעלמה יום של למשכבו 

על  ויתהלך שבע, ומרעיבו רעב משביעו  באדם יש 

והאשה  הגג מעל רוחצת אשה וירא המלך בית גג

רישא  חייפא קא הוה שבע בת מאד, מראה טובת

פתק  כציפרתא ליה אידמי שטן  אתא חלתא תותי

וישלח  מיד וחזייה, איגליה לחלתא פתקה גירא ביה

בת שבע בת זאת  הלא ויאמר לאשה וידרוש דוד

מלאכים  דוד  וישלח החתי אוריה אשת  אליעם

_________________________

ושעשועיו  אנוש  לבב שמחת  אינה פנימיותה ובבחי' חשיבי ממש דלא מאחר העולמות  כל חיות  בתהלת  כלל לשבחה אין התורה

כביכול  עצמו בידיעת ומעלתה מקומה וידע  דרכה הבין אלקים כי בה שמשתעשע  הקב"ה המלך  ושעשוע לב שמחת כביכול אלא

לא  ופני כמ"ש חי כל מעיני נעלמה אצלו אבל שעשועים אצלו ואהי' וזש"ה האריז "ל. בשם כמש "ש פנימיותה בחי' דהיינו יראו

בחי' ועל כו' אומן אלא אמון תקרי אל אמון אצלו ואהיה אמר וע"ז  פנימיותה בבחי' דהיינו דוקא לפניו לפניו משחקת דוקא.

והיא  דזכרי' עפה במגילה כדכתיב ואחור פנים בבחי' ניתנה התורה כי אדם בני את ושעשועי ארצו בתבל משחקת אמר אחוריים

מ"ש  שעה, לפי ממנו ונעלם אחוריים בחי' מן הבאה בשכחה נענש לכך  אחוריים בבחי' דוד שתפס  ולפי ואחור פנים כתובה

שמשם  פנים בבחי' ח "ע היא הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהן הכתפיים את  וליחד לחבר ישאו בכתף עליהם הקדש  עבודת

ע "ש. ואחור פנים בחי' בהן היתה שלא דשקלים בירושלמי וכמ"ש כו' עבריהם משני כתובים כמ"ש שבארון הלוחות נמשכו

עכל"ק .

המלחמה יד. בעת  נון בן ליהושע ה' מלאך שנגלה ע "א) ג דף  (מגילה הגמ ' דברי על מדרשא בי דאתאמרא פי' נציין אגב ובדרך 

והיום  ב) הערביים, בין של תמיד בטלו אמש  א) דברים, בשני בנ "י שחטאו על להוכיחו שבא ליהושע המלאך  ואמר בידו, וחרב

בו  שחטאו תורה ביטול של החטא על היינו באתי' 'עתה לו ואמר עכשיו, להוכיחו בא חטא איזה על יהושע  ושאלו תורה, ביטלו

כדכתיב  'עתה' התורה שנקראת באתי 'עתה' בתיבת תורה דביטול החטא לו שרמז  באתי) עתה (ד"ה בתוס' שם ומבאר עתה,

(להזכיר  כזו נעלמת  רמיזה של באופן לדבר למלאך  לו היה מדוע  תמוהים התוס' ודברי וגו', הזאת  השירה את  לכם כתבו 'ועתה'

בנפשם  וחלושים מותשים שהיו היות  אז  מהתורה"ק בנ "י שבטלו הסיבה שהנה בזה ומפרשים 'עתה'), תיבת של ברמז  התורה את 

התורה  מכינויי שאחד המלאך  לו רמז  וע"ז  בתורה"ק , לעסוק והכח הדעת ישוב להם היה ולא והמלחמה המצור מקושי ובגופם

טבעה  שכידוע וזימרה, שירה של הכח  בתורה"ק  שיש לרמז בא שזה הזאת', השירה את לכם כתבו 'ועתה שם על 'עתה' הוא

כשירה  היא הרי התורה"ק וה"נ  שנחלשו, האדם כוחות את  ומחזקת  ומגלה השירה ומגביהה המוחין את לרומם וזמרה שירה של

יוכלו  ואז תורה, של שב'שירה' זה כח  עם עתה להשתמש  עליהם היה וא"כ לב, משמחי ופקודיה נפש  משיבת  שהיא וזמרה

המלחמה. של זו המוחין קטנות  בעת  אפי' תורה ביטול מעוון להנצל
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מתקדשת והיא עמה וישכב אליו ותבא ויקחה

בחנת דכתיב והיינו ביתה, אל ותשב מטומאתה

יעבר  בל זמותי  תמצא בל צרפתני לילה פקדת  לבי 

ולא  לי דסני  דמאן בפומיה נפל זממא איכו  אמר  פי

הגמ'. דברי ע"כ מילתא. הא כי  אמר

אפשר ובדברי  כוונה איזו ביותר לעיין  יש  זו גמ'

ונסני ' ה' 'בחנני  של זו בבקשה לכוין

פגם בה יהא שלא נסיונותבאופן  על בקשה (שהלא

מתפללים  שאנו וכמו הנ "ל  הגמ' וכדברי האסור דבר היא

נסיון') לידי תביאני שאין 'ואל מי  אף כנ"ל אמנם ,

במה  די  מקום מכל כדבעי התיבות לפרש יודע

בתיבות כהוגן כונה של אופן שישנו  ויודע שמאמין

הנכון  הפירוש דעת  על ומכוין כלאלו  כנ"ל (שהלא

השראת ע"פ הם תהילים בספר שנקבעו התיבות

ורוה"ק ) ,השכינה

בפועל נסיון ללא – ונסני ה' בחנני ג.

פיואמנם  על הבקשה לפרש  שיש מורנו פירש

מספה"ק  כל טו הידוע של המטרה שכל

ויצא  יתגלה בנסיון עמידתו שע"י כדי  היא נסיון 

והזיכוך  הנקיון  הגילוי  אל ומההעלם הפועל אל מכח

מתרומם  ועי"ז האדם לב בפנימיות שישנו

הרימו ומתנשא – 'נס' על  הרימו מלשון (ש 'נסיון'

הרר"ב לגובה) הרה"ק מדברי ידוע והנה ,

של  ענין  ישנו  שבחיצוניות  שאף זי"ע מפרשיסחא

וכו ' הקלי' והתגברות  לדור מדור הדורות  ירידת 

מזדככים  הם הרי בנ"י  לבבות  בפנימיות מ"מ

לדור  מדור יותר לפרש טז ומתלבנים יש ובזה ,

ויבחון  יבדוק שהשי "ת ונסני' ה' 'בחנני  של הבקשה

חפצים  אנו הרי לבינו  בפנימיות איך  ויביט ויראה

רצונו ולעשות שמו  את  ולאהבה ליראה כולנו 

טוהר  ויצא יתגלה זו  ובבחינה בשלימות  ית"ש

ללא  הגילוי אל ומההעלם הפועל אל מכח לבינו

הבחינה  ידי על אלא בחיצוניות נסיון  בשום צורך

בעצמה הש"י הזאת שיסתכל  תפילותינו שע"י (היינו

לבינו) פנימיות טוהר את כבר ויגלה יהא לבד בזה

והתנשאות הגבהה מלשון  נס''ונסני ' על  ('הרימו

אתכנ "ל ) התפילה ע"י לפעול אפשרות שיש והיינו  ,

שום  ללא בנסיון עמידה ע"י  הנעשית ההתנשאות

בפועל. בנסיון  צורך

האמת  צדיק  - הערפל' אל ניגש 'ומשה  ד.

וההעלמה הספק  למקום עצמו  מכניס

ע"פ עוד זה בפסוק  עמוק  פירוש  מורנו  פירש

זי "ע  הראב"נ מהרה"ק במקו"א מש "כ

דרציצא ביאוה"לב  תורה על כז דרך יז (מאמר שיש (

_________________________

נסטו. ליראיך נתתה ס) (תהלים כתיב אברהם את נסה והאלקים האלה הדברים אחר ויהי נה), פר' ריש  (ב"ר המדרש ז "ל

סלה, קושט מפני גידולין,להתנוסס אחר  וגידולין נסיון, אחר  בעו נסיון לגדלן בשביל בעולם לנסותן הזה בשביל כנס לם 
ספינה  מעשיר של להעשיר רוצה שהוא למי אדם לך  יאמר שאם בעולם. הדין מדת שתתקשט  בשביל קושט, מפני למה כך  וכל ,

ולומר  להשיבו את  יכול עשיר עשאו כשרצה מלך עשאו כשרצה אברהם מלך  עושה הוא רוצה שהוא ולמי מעני רוצה שהוא למי

כל  ואחר לו בהולד שנה מאת בן ואברהם לו אומר ואת עשה מה אומר והוא אבינו אברהם שעשה כמו לעשות  את  יכול לו

המדרש. עכ"ל להתנוסס. נס  ליראיך  נתת הרי עיכב ולא יחידך  את בנך את  נא קח לו נאמר הזה הצער

שאף טז. שאמר זצלה"ה בונם ר' הרבי בשם שאמר זצ"ל הקדוש מרבינו שמעתי וז"ל, כתב כא), (אות  ואתחנן פר' צדיק  בפרי

רבינו  ואמר יותר, בגלות  פעם בכל מזוכך  ונעשה תמיד מתרחב שבלב החיים נקודת  אבל פעם בכל מתמעטין המוחות שהדורות

ושנה  ע "כ. וכו'. מקומן אי' לן פי' ולא דוכתי בכמה מפורש  הדבר מצא ואח "כ בפשיסחא כששמעו חדש  לדבר זה לו שהיה הק'

מהדורות  שהמוחות דאף שאמר זצ"ל בונם ר' מהרבי ששמע זצ"ל הק ' רבינו שאמר וכמו בזה"ל, טז ) (אות תבוא כי בפר' עליו

ע"כ. וכו'. יותר פעם בכל והולך  נזדכך  שבלב הנקודה אבל יותר פעם בכל מתמעטין

הנתעלה יז. שהוא מעולם, שהיו הדורות  ראשי וראש  היחידי, הצדיק בענין מרחוק  תבין הנ "ל כל לפי "כי שם, הראב"נ וז"ל
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האלקים, שם אשר  הערפל אל ניגש משה של עמוק 

למקום  עצמו להכניס  לו מותר האמת  שצדיק היינו 

הצדיק  שמכניס  היינו  הספק, מקום שהוא הערפל

רצון  בגילוי  שם שאין  נסיון , שבבחי' למקום עצמו 

דבקותו עומק את  עי"ז מגלה והצדיק  השי"ת ,

בדבר  אף השי "ת רצון עי "ז  להשיג שיודע בשכינה

רביז"ל דברי וכגון להדיא, מפורש  סי'שאינו (לקו"מ

שדייקא קצ) מדעתו אחד  יום משרע"ה הוסיף בענין 

דבר  לעשות  משרע"ה של הבחירה היתה זו

המפורשים, השי "ת דברי  נגד  הוא כאילו הנראה

תורה  מתן  עי"ז ונתהוה הצליח בזה וכן יחודוקא ,

שגם  הברית , ללוחות משרע"ה שבירת בענין  הוא

נפשו ומסר ברורה והוראה ציווי  לו היו לא ע"ז

חז "ל כדברי  ישראל את  להציל כדי (אףלשברם

נחשב  היה ואז השי"ת  עמו יסכים שלא עלול שהיה

המה) אלקים שמכתב הלוחות  לשבור חמור ,לחטא

הצדיק  של הגבוהה מדרגתו דייקא זו  ואדרבא

להשגה  עי "ז  שזוכה עד  בשכינה כ"כ  שדבוק האמת 

בנסיונות לעמוד  ויכול אמת נבואת  בבחי' אמיתית

שאינם  בדברים ית' כרצונו לכוין  כאלו  קשים

בתפילתו שכיוון  דהע"ה על מובן ובזה מפורשים,

והאפשרות האופן משמים לו שישלחו  ג"כ שיזכה

_________________________

בעצמו  משיח משה הוא כי נסיונות), על לבקש  (שאסרו הנ "ל חז "ל בהמאמר שם הנזכר העולם כלליות משאר לגמרי ויוצא

בעוצם  כי ביותר, העצומות הנסיונות  לידי יבואו מתי ימיו, כל ומצטער המבקש לקמן], כנרמז  וכו', עקיבא ר' עם [הנתאחד

שבזה  עד וכו'. כנ "ל. יתברך  אלקותו והשגתו מחשבתו שבראשית  אלקים רוח בכלי להתעלות יזכה בהם, לעמוד וגבורתו תקפו

עד  אשר בעצמו, משיח משה הוא כי כמוהו, בישראל עוד קם שלא עד מעולם, שהיו הגמורים הצדיקים כל על נתעלה דייקא,

רע"ב  סי' חיי"מ (עי' אחר במקום מזה כמובא וכו', הזיכוך ובתכלית וגופו, נפשו כלי מבחר לעוצם מטא , יומין] [ועתיק הזקן פני

יתברך  השגותיו קול שם אשר הערפל, אל יגש  לא לנצח  שגם עד מ"ב), ל"ו אות  וסיפורים שיחות  חלק  אור כוכבי וע "ע רפ "ט ,

עכ"ל. וכו'. לבד הוא אם כי בעצמו,

ה',יח. אל העם דברי את משה וישב נעשה, ה' דבר אשר כל ויאמרו יחדו העם כל "ויענו שם, רביז"ל משה זל"ק  אל ה' ויאמר

והוא  י"ט ) (שמות ה'" אל העם דברי את משה ויגד וכו' בך  וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה

מענה  שום בכתוב נמצא לא כי העם", דברי את משה "ויגד נאמר שעליהם שנית, העם דברי הם מה כי מאד, ונפלא תמוה

דע, אך  ה'" אל העם דברי את  משה "ויגד שוב זה ומה וכו' דבר" אשר "כל הראשון מענה אחר שנית  העם שהשיבוהו ודברים

אנו  ה' ידבר אשר כל כלומר ה'" דבר אשר "כל הם ענו התורה את לקבל משה להם שאמר מה על ואמרו טענו ישראל כי

וזה  במעשינו, מוכרחים אנו והרי בחירה, שום אין הרי המצוה, זאת  לעשות ה' מפי הדבור שיצא מאחר כי לעשות, מוכרחים

דברי  את  משה "וישב תכף נאמר זה ועל ה' מפי שיצא מאחר לעשות, שלא בחירה שום אין כי בודאי נעשה" ה' דבר אשר "כל

אליך" בא אנכי הנה משה אל ה' "ויאמר הוא ברוך  הקדוש  לו השיב מיד ישראל, טענת  הוא ברוך להקדוש שהשיב ה'", אל העם

יהיה  לא אלקיך, ה' "אנכי שכתוב כמו לבד, עמך  רק  הדברות  אדבר שלא הינו דיקא, עמך " בדברי העם ישמע  "בעבור דיקא,

זה  ועל כרצונם לעשות הבחירה כח להם יהיה זה ידי ועל עמך , בדברי ישמעו רק והם לישראל, לנכח  ולא כולם, וכן וכו' לך "

אל  עתה הוא טען תחלה, העם שטענו מה הינו ה', אל העם דברי את טען שמשה הינו ה'" אל העם דברי את משה "ויגד נאמר

מעתה  כי תקנת, לא עצמי את  אבל לבד, עמי רק תדבר שלא ידי על הבחירה, להם שיהיה ישראל את  תקנת  כי עצמו, על ה'

הוא  טען תחלה, וטענו העם שדברו מה הינו ה'" אל העם דברי את  משה "ויגד וזה עמי, שתדבר מאחר הבחירה כח  לי יהיה לא

צוה  ולא ומחר", היום וקדשתם העם אל לך משה אל ה' "ויאמר ה' השיבו בחירה, לי יהיה לא כי עלי, תהא מה כי ה' אל עתה

דעתו  היתה כן כי הוא, ברוך הקדוש לדעת  וכיון פ "ז) (שבת  מדעתו' אחד יום הוסיף  'ומשה ימים, שני רק יתברך  השם לו

היה  לא כי לקבל, שלא או התורה את  לקבל משה בחירת  תלוי היה ובזה ימים, שלשה עד תורה נתנה לא שבאמת  כמו יתברך,

והשם  התורה, את  מקבל היה לא אחד, יום מוסיף היה לא ואם באמת, שהיה כמו ימים שלשה אחר רק התורה את לקבל אפשר

התורה, קבלת  היה זה ידי שעל אחד, יום והוסיף התורה את לקבל לו ובחר מדעתו הבין והוא ימים שני רק לו אמר לא יתברך

עכל"ק . מדעתו. אחד יום שהוסיף במה משה של הבחירה עקר תלוי היה ובזה



לנפשך  חכמה דעה מב 

הללו הגבוהים הנסיונות  למדרגת להכנס  והיכולת 

הנ"ל. הגבוהים הצדיקים של

בהיתר  זו  בחינה אחד כל אצל  שיש האופן ה .

שנענש והנה שם מבאר  הראב"נ שהרה"ק  אף

זו  בקשה על רקדהע"ה שייך  זה ענין (שכנ "ל 

עצמו) משרע"ה התפילה לנשמת שנקבעה מה מ"מ

גם  יש  זו בחינה שמעין  לפרש  יש א' לכל בתהילים

ע"ז  לבקש שמותר השכינה באופן נתלבשה (שלכן

מדהע"ה) אלו תיבות זווהוציאה  בחי ' ששייך  והיינו  ,

מבוררת שאינה הלכה איזו  כשמברר  אחד  כל אצל

ויותר  וספק, ערפל בבחי ' ההלכה ונמצאת  לרבים

כשהאדם  אך  בה, לאסור ולחשוש להחמיר בניקל

הספק  לברר ומתייגע והערפל הספק למקום נכנס 

ההיתר  לו שיוצא עד  וההלכה התורה בדרכי

הספק  מקום את שהעלה בבחי' ג"כ הר"ז  שבדבר,

בנסיון , עמידה בבחי' והר "ז והחושך  והערפל

כאלו, נסיונות לו שישלח מהש"י לבקש ומותר 

את תורה ע"פ לברר  להכנס שיצטרך מצבים היינו 

יזכה  ובזה נסיון  בבחי ' שהיא המסופקת , ההלכה

החושך  מקום שהוא הערפל המקום את להעלות

גדול  חז "ל דברי על במהרש"א [עמש"כ  ולהאירו,

גדול  ומתיר  ההלכה שמברר  כפו מיגיע הנהנה

המחמי מיר"ש  לעצמו].יותר ואוסר ר 

דהע"ה הכניס טעם מה צדיק' ה'שערי פירוש ו.

הנסיון  למקום  עצמו

ונסני',[ובענין ה' 'בחנני  דהע"ה דתפילת זה

המחודש  פירושו  את  עוד נעתיק

בספרו זצ"ל קעניג גדליה ר ' הגה"צ של והנפלא

צדיק כו)שערי  מכתב מתפללים (ח"ב "אנו שם, וז"ל

לידי תביאנו "ואל יתברך השם לפני ומתחננים

אבינו אברהם אדונינו באיתן שמצינו  וכמו  נסיון ",

ביקש  העשירי, בנסיון שעמד שאחרי ע"ה,

כמובא  עוד, ינסהו שלא לו שישבע מהקב"ה

נו)במדרש  פר' על (בר"ר ביקש  ע"ה המלך דוד וגם .

"למה  וצעק וגו '", ממני  פניך תסתר "אל ואמר  זה

וגו'", לשאול נפשי  תעזוב לא כי וגו', תסתיר  פניך

ספר  שכל רואים שאנו כמו וכהנה, כהנה ורבות

שאין  שכן  ומכל כאלו . מלשונות מלא תהילים

הוא  שאז נסיון , לידי עצמו את  להביא להאדם

זאת מבקש ומי  סכנה, לכלל בידים עצמו את מכניס

בזכות להפך עלינו  וחובה מצוה ומעתה וכו ', ממנו ,

בזה  כונתו היתה מה לעולם, יחי דוד המלך  אדונינו

דוד  עד  בודאי  כי נסיון, לידי  עצמו את  שהביא

לידי עצמו את  שהביא אחד אף היה לא ע"ה המלך

את שהביא צדיקים היו לפניו  שגם לומר דאין נסיון ,

היה  והוא נכשלו שלא אלא נסיון  לידי עצמן

שהביא  דרב אולמיה מאי כן  דאם שנכשל, הראשון 

צדיקים  משאר  נלמוד שנכשל, מדוד  לדבריו ראיה

לא  ע"ה, המלך דוד  שעד בודאי אלא נכשלו, שלא

נסיון , לידי עצמו  את שהביא בארץ צדיק  שום היה

ע"ה  המלך דוד  ראה טעם  מה להבין צריך כן ואם

משאר  יותר  נסיון, לידי עצמו  את הביא שכן

בואי וטרם זמנו. עד  עולם מימות שהיו  הצדיקים

של  רומו  ברום העומדים אלו נוראים דברים לבאר

מענה  ממנו אשאלה פניו  אחלה לאל אוחילה עולם,

ולא  בשנוני  אנקש ולא בלשוני  אכשל שלא לשון,

ועבדיו יתברך  הבורא כרצון שלא דבר  אומר 

בלימה, על ארץ תולה ויזכני באמת , הנאמנים

כשריון , ילבישנו  וצדקה תעלומה, לאור  להוציא

גליון , עלי כראוי  ולכתבם ויפה נאה בסדר  לסדר

מדוה  מכל יצלינו  זה ובזכות ושגיון , טעות שום בלי 

דוד  בעיר ורענן שאנן בטח לישב ונזכה ותוגיון ,

במהרה  ותפארתנו , קדשנו  ציון, היא הבנויה

בימינו.

דהע "ה נשמת  היחיד ז. הצדיק  נשמת היא

העולם כל תיקון על ערבות  שקיבלה

עליוהוא,"והענין המלך דוד נשמת כי

הצדיק השלום  של הנשמה היא היא

בלקו "א המובא בעולם יחיד רק ע)שהוא (סי'

עולם  של מקומו  שהוא השמיני , ביום ויהי  בהתורה



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח מג ליקוטי

בלקו "ת א)כמבואר ממשלה (סי' תקעו  בהתורה

יד ) מה(אות ראשבסוד לעשות יכול שהצדיק

עולם  של מקומו שהוא מצד שזה  ויודע השנה, ,

ובכל  הענינים בכל ואחד אחד  כל של מקומו ומכיר 

זכות לכף  ואחד אחד  כל את  לדון ויכול הזמנים,

יתברך  השם ברא זאת  נשמה ובזכות  עי "ש , וכו ',

המקטרגים  כל את וסילק הבריאה כל את 

כי  להבריאה, קיבלה והקטרוגים הזאת הנשמה 

העולם לבריאת הערבות את שהוא עליה

דהיינו הנ"ל, בהתורה שם כמבואר  לווין  בחינת

העולם שהיא כל את להחזיר עצמה  על קיבלה 

שמו יתברך לעבודתו בלקוטיכולו וכמבואר  ,

ה)הלכות אות ה"ד  ערב הל' חו"מ נקרא (חלק  והוא .

ילדתיך" היום אני  אתה "בני  שכתוב כמו בן,

ב') דוד (תהלים "מצאתי  שכתוב כמו  עבד, ונקרא ,

פט)עבדי " אתו "(שם העבד  "בנו ענין שזהו (מלאכי ,

לעשותג ') וטיט רפש מיני  לכל עצמו את המשליך  ,

לבד , מצוה בשביל ולא שמו. יתברך  הבורא רצון

רוח  ונחת  רצון בזה שיש דבר  כל בשביל גם אלא

רביז "ל בדברי כמבואר  יתברך, ה')להשם סי' (שם

אמונה תקעו טו)בהתורה כי(אות המתחיל בדבור

וכו'. באמת 

הש "י  לכבוד עצמו משליך האמת  הצדיק ח .

בתשובה בנ"י להחזיר וטיט לרפש

את"ועיקר משליך שהצדיק  והטיט הרפש 

הוא  יתברך השם בשביל לשם עצמו

בעמקי עצמו את  ומשליך  עצמו את שמוריד מה

מאד  והמלוכלכים הנמוכים מקומות  שהם תהומות

ותאוותיהם  בעוונותיהם לשם שנפלו אלו של

השכינה  צער על רחמנותו  בגודל והצדיק  הרעות ,

ישראל  של צערן מרגיש לבדו הוא כי  וישראל,

עצמו משליך  וכו', לעוונות כדיכשנופלים לשם

יתברך  השם כי משם. הנפולות  הנפשות  להעלות

ואינו רשעים של בתשובתן  ורוצה הוא חסד חפץ

ממנו ידח לבל מחשבות וחושב במיתתן חפץ

השם  תשוקת  גודל ידוע שהוא והצדיק  נדח,

מוסר  הוא כן על נדחיו , אליו להחזיר לזה יתברך 

נמוכים  למקומות עצמו ומשליך  בשבילו , נפשו 

יתברך , השם של רוח הנחת  עיקר  זה כי כאלה,

ידי "ואני ע"ה המלך  דוד  שאמר  מה בחינת שזהו 

בלקוטי היטב זה כל כמבואר  וכו'", מלוכלכות 

ט)הלכות  אות ה"ה נזיקין הל' ועיין (חו"מ עיי"ש,

שם מזה אותעוד  ה"ד תחומין ערובי הל ' או"ח (בחלק 

יז) טז היה טו מוכרח ע"ה המלך דוד  כן ועל .

שיעמוד  בטוח היה כי נסיון, לידי עצמו את להביא

בבחינת שם גם יתברך מלכותו  לגלות ויזכה שם

משם  זה ידי  על ולהעלות  משלה", בכל "ומלכותו 

אי כך , אלולי  כי לשם, הנופלים הנפשות  כל את 

שאול  ממעמקי  להוציאם ואופן ענין בשום אפשר

וכו'. תחתיות.

כלל "ולכן נשמות  שורש  שהוא ע"ה המלך  דוד

על  להביאם ועליו קדוש עם ישראל

עצמו, על זאת  שקיבל כמו בשלימות  תיקונם

המקומות לכל עצמו  את שיפיל הוא בהכרח

אדם  בן לשום לו שאפשר  והשפלים הנמוכים

זה  ידי  ועל הזמנים, מן  בזמן  לשם ליפול שבעולם

ושב  משם לצאת  מתגבר הגדול בכוחו שהוא

זה  ידי  על וכו ', חטא שלא מה על גם בתשובה

מקום  לכל נפלאים ותיקונים הארות  וזורק מזריח

הדורות, בכל אדם בני  לשם שיפלו וצלמות חושך

להש "י משם ולשוב לחזור  יוכלו  שכולם באופן

בלקוה"ל היטב וכמבואר  שלימה, (או"ח בתשובה

ה"ז) שבת  עי "ש .הל ' ,

הנסיונות  לכל  עצמו דהע "ה שהכניס הדרך ט.

שאמד "ודוד היינו  לזה, רבה הכנה לו היה בודאי

כל  בפני לעמוד  שיוכל  וראה מקודם נפשו 

מתעמק  שהיה מה הוא הכנתו וענין  הנסיונות .

ונפילות ירידות מיני כל במחשבתו  וחושב

לפול  אדם בני  שעלולים ומכשולים והשלכות 

כאילו ירידות מיני כל בדעתו וצייר בהם, ולהכשל

מחשבתו ובתוקף  לשם, ונופל יורד  בעצמו הוא
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גדול, תוקף לה יש המחשבה כי  כך, באמת נעשה

בלקו "א גכמבואר  איסור חומר בהתורה סט זילה,(סי'

קצג ) הר"נובסי' שיחות ובספר  סב), ובסי' ח (סי'

האדם, כל שם השכל שחושב ובמקום עי "ש ,

בלקו "א כא)כמבואר בלשון (סי' הנכתבת בהתורה

חיים  המתחלת  זיע"א זצוק "ל מוהרנ"ת  עוזנו גאון 

בתוקף  ממש שם ובהיותו עי"ש. וכו', נצחיים

ודרכים  נתיבות וסלל חתירות חתר מחשבתו ,

משם  לצאת איך  חדשים פתחים וכמה כמה ופתח

כשיצא  כך  אחר  זה ידי ועל הגדול, כוחו  בתוקף 

לעמוד  יוכל שבודאי בדעתו  עלה מנצח, משם

עצמו את  הביא כן ועל ממש , בפועל גם בהנסיונות 

מאחר  בהם שיעמוד בנפשו  בטוח היה כי  נסיון לידי 

שנחשב  מחשבתו  בתוקף  בהם עבר שכבר

וידעו אדם בני כל יעשו  וכן  ילמדו  וממנו כמעשה,

עליהם  שיעברו הנסיונות  בכל לעמוד איך  להתחזק

העתים. בכל

רביז"ל נשמת  עצמה  היא דהע "ה נשמת  י.

הננמ"ח "וזהו  הקדוש  שרבינו מה הטעם בעצמו

לידי שיביאהו  יתברך מהשם ביקש  זיע"א

בהם, שיעמוד בטוח היה כי  הנשמה נסיונות כי 

פעמים  כמה בעולם כבר היתה הנ"ל הקדושה

הננמ "ח  הקדוש  ברבינו  באה הדורות ובסוף

דוד  בן משיח של נשמתו תהיה והיא זיע "א,

ואמיתיית  נצחיית גאולה לגאלנו  ,שיבוא

ולא  צדקנו למשיח בינו  שאין אמר  שרביז"ל וכידוע

כלי מיני כל הכין שכבר  אמר גם וכו ', אלא כלום

ולכבוש  בהם ללחום צדקנו  למשיח הנצרכים זיין 

הלימודים  בחינת שהם כולו, העולם כל את 

והעצות שגילה והנפלאים הנוראים הקדושים

ידיהם  שעל לנצח, מהם ויוצאים הנובעים הקדושות

להשם  כולו  העולם כל את צדקנו  משיח יחזיר 

מלאה  "כי ידו  על ויקוים אחד, שכם לעבדו  יתברך 

במהרה  מכסים" לים כמים ה' את  דעה הארץ

וכו'. סלה אמן  אמן, בימינו

לימרו 'דלא דהע"ה  בדברי רבתי תמיהה  יא.

למריה ' זכי עבדא

אדונינו"ומכיון של בזכותו  להפך שהתחלנו 

עד  נשקוט לא לעולם, יחי  דוד  המלך

להשכילך  ודעת טעם טוב בכי לגמור נזכה אשר 

בדבר  גם צדקו כנוגה ויצא זה, דרך על בינה

של  כשלונם אשר לדעת, עלינו זאת כי  כשלונו,

את ומוסרים המקריבים הדורות  יחידי הצדיקים

כבוד  על חסים ולא יתברך השם כבוד  למען  נפשם

בהם יש  וכלל, כלל השם עצמם מאת גדול מכוון 

חשב  אשר  המחשבות באותן הנכלל יתברך ,

היה  מה לתמוה יש דהנה נדח. ממנו ידח לבלתי

שכבר  מאחר  ע"ה, המלך דוד  של נסיונות  בכלל

הוא  יתברך  שדעתו  בתוכחתו יתברך  מדבריו  הבין 

אין  כן שעל ערוה, בדבר בהנסיון יעמוד  שלא

בסנהדרין  כמבואר דוד" "אלקי קז אומרים (דף 

רבא ע"א) כדדרש  בכונה, להכשל עצמו  את  והניח ,

קמך (שם) וידיעא "גליא הקב"ה לפני דוד  שאמר 

אלא  כיפינא, הוה ליצרי, למכפיה בעיא דאי

זה  על וגם למריה". זכי  עבדא לימרו דלא אמינא,

יאמרו שלא זו  היא התנצלות  איזה קשה, גופא

כשמנצחין  שמח הקב"ה הלא למריה, זכי עבדא

בלקו"א כמבואר קכד )אותו, הר"נ (סי' ובשיחות 

סט) בני"(סי' "נצחוני  מצינו בחז "ל וגם נט , דף (ב"מ

.ע"ב)

בעל של הקשה בדרך לילך נפשו  מסר הע"ה  יב.

שזה נבואה  בחי' שהשיג מחמת  [וזה תשובה 

ממנו ] האמיתי הש "י רצון

אחרי"ונראה דיקא כי לומר , דעתי  עניות  לפי 

הוא  שדעתו  יתברך מדבריו שהבין 

שנים, פי  גדול נסיונו  נעשה אז  בנסיון , יעמוד  שלא

בידו כשיש נקרא מקום בכל נסיון  סתם דהנה

הדרכים  שני כאן אבל הרע, להיפך  או הטוב לבחור 

שיתבאר  כמו טוב בבחינת היו  לפניו שעמדו 

מהו להכריע צריך היה והוא יתברך , ה' בעזרת 



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח מהליקוטי

דרך  ובאיזה לאמתו , באמת  יתברך השם רצון

ביותר . יתברך  לפניו  רוח נחת  לעשות יבחר 

כמו"וזה יצרו , את לכפות  אם הקשה, נסיונו היה

יצרו את  לכפות  וכוחו  בידו היה שבאמת 

רשב"י  משום יוחנן  דרבי  וכמימרא (במסכתכנ"ל,

ע"ב) ד דף  וכו 'ע"ז מעשה לאותו  ראוי  היה דוד "לא

על  יעבור שלא ובזה בקרבי ", חלל ולבי  דכתיב

ויעלה  ית"ש הבורא רצון  יעשה בודאי האיסור ,

בעולם  שכרו  יקבל ובודאי  יתברך, לפניו רוח נחת 

זיו מנועם רוה כגן נפשו תתעדן  ושם עדן בגן  הבא

הטוב  ושמו כבודו, שישמור  זאת  גם אף  ה',

לתפארת הארצות  בכל לפניו  הולך  יהיה ופרסומו

ידי על ישראל כלל את  שיציל זה על יסתכל ולא –

את ויתן  שימסור  או  כשלונו . אחר שיעשה תשובתו 

של  מלכו  המלך  גזירת בזה לקיים להכשל, נפשו 

שפ  כמו  שם,עולם זרה בעבודה ז "ל רש "י  ירש

לטובת הטוב ופרסומו  ושמו כבודו את  ולהפקיר

לכל  תשובה ידי  על להורות  קדוש, עם ישראל כלל

הגאולה  תלוי שבזה הדורות , כל סוף  עד ויחיד  יחיד

הגם  עליו, שקיבל העולמות כל ותיקון  הנצחיית 

שגדולי כך  אחר כן שהיה כמו מזה, קשות שיסבול

ונעשה  ברבים, הלימוד בשעת  פניו  הלבינו  הדור

הבריות בפי קסג )שיחה סי' לקו"א ונצטרע (עיין

סנהדרין , ממנו  ופרשו  הינו  שכינה ונסתלקה

שם. בסנהדרין זה כל כמבואר

ימי"והוא  כל ושקדנותו  ורחמנותו  טובו ברוב

עם  ישראל בית  המון כלל לטובת חייו

באמת יתברך השם לדעת לכוין זכה קדוש ,

כבודו על ולותר נפשו  למסור לו שכדאי לאמיתו ,

על  אף  בהכשלון  בכונה ובחר  הטוב, ופרסומו ושמו 

ויסורים  דמים ושפיכות  בזיונות אחריו  שיגרור פי

וגם  וכנ"ל, חז"ל שאמרו כמו  וברוחניות  בגשמיות

אם  שיקבל עדן  וגן הבא בעולם שכרו  על ויתר 

עבדא  יאמרו  "שלא פרוש וזה העבירה. מן יפרוש

בזה  בחר  לא ע"ה המלך שדוד  היינו למריה", זכי 

לאדוניו הוא זכאי  שעבד  הבריות עליו שיאמרו

בעולם  ולשכר לכבוד הוא וראוי העולמים כל אדון

על  להציל בכדי  והכל עדן , בגן  הבא ובעולם הזה

צאן  עדר  נדחי  ולהשיב כולם, את  תשובתו  ידי 

שבשמים  לאביהם אדם, מרעיתו  צאן קדשים,

שלימה. בתשובה

עם "כי ישראל כלל נשמות שורש כמוהו  מי 

ויודע  ורואה שסוכה לב, וטוב עין  טוב קדוש ,

של  ואפילו בגשמיות , אפילו צרותיהם ומרגיש 

"ואני שכתוב כמו  לספותה נפשו  מבקשי  שונאיו

נפשי" בצום עניתי  שק לבושי  לה)בחלותם ,(תהלים

ואנחתם  זעקתם בנפש, צרותיהם שכן  ומכל

כבד  כמשא אשר  בעוונות  נפילותיהם על ואנקתם

ועל  בשרשם, קדושתם גודל עוצם לפי  מהם יכבדו

שכרו וגם הזה בעולם ונפשו שמו  את  הפקיר כן 

לדופקי פה פתחון  ליתן בכדי הבא בעולם

תענוג  מזה קיבל יתברך  שהשם ובודאי בתשובה,

יתברך  אצלו  רוח הנחת עיקר זהו כי ביותר , גדול

כנ"ל. נדחיו  אליו  שישובו 

בתשובה "כן יתברך לפניו  לשוב שנזכה רצון  יהי 

שהורו הנכונה התשובה דרכי בכל שלימה

ולימודי דעת פי  על הדורות, שבכל אמת צדיקי לנו 

זיע"א, הננמ"ח האורות אור הקדוש אדומו "ר 

ע"כ . אמן ".

בעולם היחיד הצדיק בבחי' דהע "ה יג.

נפשו למסור מהש "י) בנבואה (שקיבל שתפקידו

בנ"י  נשמות ולהעלות להציל 

הריולדברי הנ"ל הנפלאים צדיק השערי 

ה' 'בחנני  דהע"ה בקשת  נתקבלה

כלל, עליה נענש ולא דרךונסני ' אי"ז שכנ "ל  (אלא

תפקידו  שזה דהע"ה כנשמת  בעולם היחיד לצדיק אלא

וכו') בעולם הנ"ל המיוחד בבחי' שהוא והיינו ,

הוא  הצדיקים שנסיון זי "ע מהראב"נ שהבאנו

הש "י לרצון לכוין  לזכות שעליהם הערפל, במקום

בכח  ורק תורה, ע"פ  מבורר שאינו  במקום האמיתי 

אמת לנבואת זוכים הק ' בשכינה העצומה דבקותם
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לעיל  כמבואר הש"י, של האמיתי  רצונו להשיג

בבחי ' הלוחות לשבור  נפשו שמסר  משרע"ה לגבי 

השגת בבחי ' משרע"ה שהשיג והיינו  הנ"ל,

אצל  וה"נ הש "י , רצון  שזהו ברוה"ק הנבואה

הערפל  למקום להכנס  הש "י  לו  שנתן דהע"ה

לכוין  ידע ועי"ז נבואה לבחי' זכה ושם והספק 

להדיא, מפורש שאינו הש"י של האמיתי  לרצון

עמד  ושם זה למקום ליכנס דהע"ה זכה ואכן

וכיוון  בחטא להכשל נפשו  ומסר הקשה בנסיון 

הש "י שרצה כמו  לאמיתו , באמת ה' לדעת בזה

היה  לא הלכה ע"פ  [שבאמת  זה בחטא שיפול

שמבואר  כמו אלא בחז "ל כדאי ' חטא באמת 

עוון  מחמת חטא בכ "ז שנקרא חי איש  מהבן

אופן  ישראל כל ידעו  שלא בדבר  שהיה ה' חילול

הגבוה  לתיקון לזכות כדי  בזה], הלכה ע"פ  ההיתר

ע"י ליחיד , תשובה של עולה להקים שיזכה

דרך  ופותחים מורים שהם לחבר שזכה התהלים

מרביז"ל כדאי ' יחיד  לכל תנינא התשובה (לקו"מ

עג ).יטסי'

לברך' נאה 'לי דהע"ה  דברי ביאור יד.

יאמר ובזה דהע"ה שדייקא הא במקו"א פירשנו 

לברך ' נאה ולי אברך  'אני (פסחים לעת "ל

ע"ב) קיט אחד דף כל ימצאו  הק ' האבות שכל אחרי ,

דקים  פגמים ואפי ' לברך, ראוי שאינו בעצמו  פגם

ב' שנשא אע"ה דיעקב כפגם באמת פגמים שאינם

ומ"מ  בשלימות, הש"י רצון זה שהיה אחריות

ומאי לברך, רצה לא שעבורו לפגם זאת החשיב

_________________________

תשובה,יט. שערי נון יש כי לתשובה מסוגל תהלים אמירת כי תהלים, באמירת רגיל יהיה לתשובה, לזכות שרוצה מי שם, זל"ק 

לכ  אדם כל יכול שערים כי ומ"ט  כביכול, בעצמו, יתברך השם של התשובה בחינת הוא החמשים שער אך  ולהשיגם, בהם נס 

בחינת  הם תשובה שערי המ "ט ואלו אליכם" ואשובה אלי "שובו ג) (מלאכי שכתוב כמו תשובה, בחינת מצינו יתברך אצלו גם

ליראה  חפצים הכל והנה השבטים, אותיות  ממ"ט  אות לו יש ושער שער כל כי י-ה, שבטי עשר שנים בשמות שיש אותיות  מ"ט 

לו  שיש  מי ואפלו לתשובה, כלל התעוררות לו שאין אחד יש כי תשובה לעשות זוכה אדם כל לאו כן פי על ואף  שמך , את 

של  שהשער להיות  יכול לשם, מגיע אם ואפלו לו, השיך תשובה של והשער האות אל להגיע  זוכה אינו לתשובה, התעוררות 

הוא  לתשובה, התעוררות  שום לו שאין מי אפלו תהלים, אמירת  ידי ועל לתשובה זוכה האדם אין זה כל ומחמת  סגור, תשובה

תהלים  ידי על שזוכה נמצא השער ולפתח  לו השיך  ואות  השער אל להגיע  תהלים על-ידי זוכה וגם תשובה, לעשות מתעורר

עולה  'שהקים טז :) קטן (מועד לברכה זכרונם רבותינו, ודרשו על, הוקם הגבר נאם כ"ג) ב (שמואל בחינת וזה תשובה לעשות 

של  עלה הוקם זה ידי על שיסד, תהלים ספר דהינו ישראל, זמירות  נעים בחינת ידי על כי ישראל, זמרות  ונעים תשובה', של

לאותו  ראוי דוד היה 'לא ד:) זרה (עבודה לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה כנ"ל לתשובה זוכין תהלים ידי על כי תשובה,

הוא  המלך דוד של התשובה ועקר המלך, דוד ידי על התשובה הוראת  שעקר נמצא וכו' ליחיד' תשובה להורות  כדי אלא מעשה,

ספר  בתוך עצמו את למצא יכול שהוא מה כפי ואחד אחד שכל עד הקדש , וברוח מאד גדול בהתעוררות שאמרו תהלים, ספר

בחינות  שהם אותיות, מ "ט שהם י-ה, שבטי עשר שנים הזדככות  ועקר כנ "ל. תהלים אמירת ידי על לתשובה ולזכות  תהלים,

שם  ועין ז"ל, האר"י בכתבי (כמובא עלאה תשובה בחינת  שהוא הגרון, מצר בחינת  שהוא במצרים, היה תשובה, שערי מ"ט 

שהם  תשובה, שערי מ"ט  כנגד שהם הספירה, ימי מ "ט ספרו משם, לצאת  וזכו במצרים שם שנזדככו אחר כן ועל היטב) והבן

התשובה  בחינת אליכם", "ואשובה בחינת זה י"ט) (שמות סיני" הר על ה' "וירד אז  החמשים, וביום הנ "ל אותיות  מ "ט בחינת 

איש  יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות "ואלה וזהו כנ "ל. החמשים שער בחינת כביכול, בעצמו, יתברך  השם של

הבאים  ישראל בני שמות  בחינת שהיא לתשובה, זוכין תהלים ידי על כי תשובה ואותיות  תהלים אותיות הם תבות  סופי וביתו"

אותי  מ "ט בחינת הם תשובה שערי מ "ט כי וכו' וזה מצרימה כנ"ל, שם להזדכך מצרימה, הבאים ישראל, בני בשמות  שיש  ות 

מסגל  תהלים אמירת  כי תהלים, באמירת  אז עוסקין ישראל כל תשובה, ימי ועשרת באלול דהינו תשובה, שבימי רואין, שאנו

יתברך, להשם מאד מאד גדול התעוררות  הוא תהלים כי תהלים, באמירת תמיד לעסק מאד גדול דבר הוא כן ועל כנ "ל לתשובה

ע"כ. בו. שיאחז  אשרי



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח מז ליקוטי

חושש  ואינו  לברך' נאה 'לי  שאומר דהע"ה שנא

ימיו, כל בתשובה עליו חזר אשר  הנ"ל מהפגם

זכה וע"פ  זה בפגם שדייקא היטב, מבואר  הנ"ל

עיקר  היתה וזו  לאמיתו, באמת  הש"י לרצון לכוין 

של  עולה עי "ז  להקים שזכה המיוחדת  דרגתו

נאה  דייקא לו  וא"כ עולם, לדורות ליחיד תשובה

ענין  שהוא ברכה של הכוס ולהגביה לברך 

הכל  ולהפוך  ירידתה מתוך  השכינה הגבהת 

הגדולה  לעליה תיהפך  דייקא שירידתה עד  לטובה

במהרה  עצמו , ע"ה המלך  דוד  אצל שהיה כמו

אמן . בימינו 

והדרכה  מוסר  דברי

בן  פנחס הבה"ח של מצוה בר בסעודת א.

שליט"א  לעבאוויטש  יואל  חיים  הרה "ח 

'של אי' למשרע"ה הש"י שאמר  השבוע בפר '

אתה  אשר  האדמה כי  רגליך  מעל נעליך 

בהר  שגם וידוע היא', קודש  אדמת  עליה עומד 

במנעלים להכנס אסור  היה במשנה הבית  (כדאי'

במקלו  הבית  להר אדם יכנס 'לא ע"א נד דף  בברכות

וכו') הביתובמנעלו להר  ליכנס  מותרים היו  [אמנם ,

– מנעל בדין  ואינם מעור שאינם וכדו' בגרביים

אסורים  היו בביהמ"ק  בעבודתם הכהנים משא"כ 

בראשונים  מח' ויש יחפים, עובדים והיו בזה, אף

הבית להר להכנס  האיסור של זה דין  האם

בגמ' לה כדילפינן מדאו' הוא דףבמנעלים (יבמות 

ע"ב) ירא ו אתה המקדש מן לא תיראו ' מ'ומקדשי

יראתו על שציוה ממי  ברמב"ם אלא משמע (כן

הבחירה) בית  מהל ' דרבנןרפ"ז דין שהוא או  (כן ,

המאירי, בשם שם הרמב"ם על דוורדא בכלילא הביא

בעזרה) רק הוא האיסור ואכמ"ל].שמדאורייתא ,

בחור  לגבי רגליך' מעל נעליך 'של בקשת ב.

מצוה הבר

בכוונתוהנה בשב"ק שמכוונים מה ידוע

ה' שיחלוץ והחליצנו ' 'רצה תפילת 

ע"י שהיא החול ימות של ההנהגה את  מעמנו 

מט"ט הגנוז המלאך אור עי' מנעל , ג"כ (שנקרא

הנ "ל המשנה בביאור פי"ב ח"ב מאניפאלי למהרי"ל 

בארוכה) ובמנעלו במקלו הבית  להר יכנס ואנודלא

זה  וסנדל מנעל מעמנו ה' שיחלוץ מבקשים

ע"י בגילוי  ההנהגה ותהא מט"ט דהמלאך 

בחור  לגבי  גם לפרש  יש  וכעי"ז הק', השכינה

רק  ההנהגה שנה י"ג שעד שידוע מצוה הבר

י "ג  שעד  חז"ל כדברי והיינו  מט"ט, מלאך ע"פ

רבינו בזה ומפרש  יצה"ט, לאדם אין  שנה

אלא  יצה"ט, כלל לו שאין הכוונה שאין  האריז"ל

הנהגת בבחי ' שהם קטנים מוחין רק  לאדם שיש

הנ"ל החול הנ "ל )ימות מנעל מט"ט ועתה (מדרגת  ,

מצוה  הבר  בחור  מקבל שנים י "ג לבן  בהיותו

דג"ר , מוחין בבחי' דגדלות  מוחין  – חדשים מוחין

שיחלוץ  רגליך' מעל נעליך  'של אומרים אנו  וע"ז 

להכנס  ויזכה דקטנות המוחין  מבחי ' ויצא

אומרים  אנו  וע"ז דגדלות, מוחין – קודש ' ל'אדמת

ל'של  הזמן  והגיע בא שהנה המצוה בר להבחור 

קלי ' בחי' על גם מרמז  שזה רגליך ' מעל נעליך 

לשחק  בטבעם וצריכים אוהבים שילדים נוגה,

עוה"ז  של קטנות ועניני שעשועים מיני בכל

מזה  להתעלות  העת היא ועתה ק"נ, שבבחי'

זה. כל ולהפשיט

שבה קטנה  שמדרגה אר"י- קדושת  גודל  ג.

שבחו"ל גבוהות ממדרגות גבוהה

מחו "ל ובפרט  לעלות  מצוה הבר הבחור שזכה

בעול  ולהכנס מצוה הבר שמחת  לערוך 

כפשוטה, קודש אדמת  שהיא בארה"ק  כאן המצוות 

זי "ע הגר "א רבינו  ז)וכדברי  אות  פ"א התור (קול

עו)עה"פ בציון ',(תהילים ומעונתו  סוכה בשלם 'ויהי 

שנכנס  הסוכה מצות כמו נחשבת  ארה"ק שאדמת 

המצוה, קדושת תוך  אל ובגדיו  גופו כל עם האדם

אמר זי "ע החת"ס מרן  ע"גוזקיני  שכד חת "ס (דרשות

תקפז) אב ז' יותר דרוש  קדושה ארה"ק שאדמת



לנפשך  חכמה דעה מח

שבחו "ל  שאפי 'כמהשמים בזה הפנימית והכוונה ,

יותר  בארה"ק  אליה שזוכים קטנה הכי מדרגה

בחו "ל  לה שזוכים גבוהה הכי  ממדרגה ).כאגבוהה

שנות  שבעים כנגד הבחרות שנות  שבע  ד.

האדם

עד ומובא מצוה הבר  שמשנת מוסר בספרי 

שבעים  כנגד  שנים שבע ישנם הכ ' שנת 

הבחרות בשנות  שנה שכל האדם, חיי  שנות 

בהתמדה  התורה"ק  ולומדים כראוי בה שמתנהגים

וגדולות טובות  השפעות משפיעה ובקדושה

[והיינו האדם מחיי שנים לעשר  ברו"ג וקדושות 

כ' משנת  הם ה'אדם' שנות  ששבעים בחינה שיש

ולא  – שלם לאדם נחשב מאז  שרק אשה שנושא

גופא, –לפלג כ ' לשנת שנכנס מזמן שמחשבים (או

לדרגת הגיע שאז היות  מעלה של בבי"ד נידון שמאז

בשלימות ) ].אדם

שקידת  – הבחרות  בימות העבודה עיקר ה.

וקדושה') ה 'מנוחה  (וסגולת התורה

הבחרותיש ו  בשנות העיקרית שהעבודה לדעת 

בשקידה  התורה"ק  לימוד  עבודת  היא

את ולחזק  לעורר רגיל והנני  גדולה, והתמדה

המנוחה  של הנפלאים בדבריו מצוה הבר בחור 

זי"ע)וקדושה הנפה"ח תלמיד קדוש איש  (שהיה

יתאמץ  שאם מצוה בר לבחור  הבטחה שכותב

הבר  שאחר יום בארבעים כראוי בהתמדה ללמוד 

בבית חייו  ימי כל לשבת בניקל יזכה בזה מצוה

וזל"ק  ה', בנועם לחזות הראשון ה' התורה (שער

יב) בקוליסי' לשמוע נסה בני , ממך  אבקש  ,

_________________________

ע"ד כ . תפילתו לאמור פיו שיפתח  שהתחנן ז "ל בהפלאה מורי ופי' לאמר ההיא בעת  ה' אל ואתחנן שם, החת "ס  זל"ק

בשארי  ולא תקט "ו שהוא זו ובתפלה ההיא בעת מ "ט וק ' וגו', החלות  אתה אלקים אדנ"י פתח  ושוב תפתח  שפתי אדנ"י

אל  מי אשר יל"ד תו כולו, והותר מקצתו הנדר שהותר טעה במה עוד ויל"ד ההיא. בעת  וקא תפתח שפתי אמר תפלות 

ה' תפילה ה פתיחת ענין והנה ארץ, אילי מכ"ש  ית"ש  נגדו ואפס  כאין שמים אילי אם זו, ואצ"ל זו הוה ובארץ בשמים

ממהקב"ה  לפני בעמדו מ "מ וסדורה שגורה תפלתו שאפי' הקב"ה מלכים מלך  אימתי ורעד מורא מחמת  הוא תפתח שפתי

דיבור  שאפי' מרע "ה אמנם תפתח , שפתי ה' מתפלל ע "כ המדבר רוב ונוטל הפחיד עצמותיו וכל נקשן לדא דא ארכבותיו

ואפי' תפתח , שפתי ה' לומר קלה לתפילה צריך  הי' לא הכנה שום בלי פנים אל פנים לנבואת  שעה כל מוכן היה החמור

ארץ  לגבול בהגיעו עתה אך  המקום, באותו עמו דבר כבר אשר יום מארבעים יותר מוראו היה לא בשמים שהתפלל יום מ'

ע "כ מיניייהו, כתרי להתם כדאזיל מינן וחד מינן כתרי מנייהו חד עה.) (כתובות  ואחז "ל וקדושה ישראל נפלא  אור  הרגיש
לארץ  חוצה שעל משמים יותר  עצומה קדושה ישראל ארץ קרקע כי בשמים  אפילו הרגיש שלא  מה  ע"כ עצומה ,

ואתחנן  והיינו תפתח, שפתי ה' להתפלל הוצרך ישראל שבארץ הראשונה היא אך  תפילותיו במספר התקט "ו שהיא זו בתפלה

בשמים  זו לא ע"ד לארץ שמים הקדים ובארץ בשמים אל מי דקאמר והיינו להתפלל, כח לי תן לאמור דוקא ההיא בעת

חשב  הלז לארץ בכניסתו והנה כמוך , אילות אין הלז  הקדושה בארץ זו גם אלא יום מ' פעמים ג' שם שהורגלתי ח "ו של

ועוצם  אימתו והרגיש  לתפילה ובהכינו כדרכו, להתפלל והתחיל לשם, נכנס היה לא דאל"ה אר"י בקדושת קדוש זה שאין

צריך  ואינני הנדר שהותר דמיתי וא"כ הארץ, לגבול נכנס  שכבר ידע  שפתים פתיחת  על להתפלל שהוצרך  עד ההיא קדושה

עכל"ק . כלל. לתפילה

מוויטעבסקכא . הרמ"מ  מהרה"ק  המובא המעשה נחשכו ונציין לאר"י שכשבא לו וכתב חו"ל מצדיקי לאחד מכתב ששלח זי"ע 

המוחין  סילוק  של זה ענין במכתב הארץ בפרי להדיא (וכ"כ הארה ללא המוחין בקטנות ארוך לזמן תפילותיו והיו המוחין כל לו

ביותר  מאירות ולתפילות  מחדש המוחין ללידת  זכה ואח"כ במקו"א) והעתקנוהו לאר"י כשעולים חדשה לידה לשם חדש ועיבור

מהתפילות  מאירות  יותר המה לאר"י עלייתו שבתחי' החשוכות  שבתפילות להשיג  שזכה עד יותר והתעלה זכה ואח "כ באר"י

הנ "ל. החת "ס  כדברי והיינו בחו"ל, בישבו לו שהיו גבוהות  היותר



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח מט ליקוטי

עצתי , כפי היום כל למחרת קלוללמוד אחד (יום

בחשק להתגבר) היום כל ללמוד  לך יעזור  וה' ,

התורה, וקדושת הבורא גדלות תשיג ואז גדול,

אין  זאת  בכל גדול. וסיפוק עונג לך תסב ועצתי 

שנת תחילת  בליל אם כי  להטריחך בקשתי

התורה  למאור תזכה ואם ולמחרתו . עשר ארבעה

לבבך  בטוהר תתרצה בודאי היום, בזה וקדושתה

תתמיד  ואם לפניך, הבאים בימים גם כן להתנהג

תהיה  הולד , כיצירת יום ארבעים עד  הזו  בהנהגה

חכמה  יתן  ה' "כי – ה' יראת תבין שאז  בטוח

כל  בך  לצמוח ויתחילו  ותבונה", דעת מפניו 

חכמים שנו  בפרק  הנאמרים פרקהמעלות  (אבות

הזה ו') בעולם ושמחה לנחת שתזכה ותדע ,

הבא שער ובעולם החיים נפש בספר כתוב זה (כל

ניצוציד ) כי מאחר, ה' דרך ללמוד  תצטרך ולא ,

בדרך  תדריכך היא עליך, יאירו נשמתך  אור 

ע"כ . תלך.

טו)ולהלן סי' זכית(שם אם בני בן ואתה כתב,

בר  שנעשית מהעת  מעברה להשמר

כמו רצופים ארבעים בלמוד וזכית מצוה,

הגאון  כהבטחת עמך, אלקיך  ה' כי דע שהורתיך ,

גדולות ראיות  עם מואלאזין , חיים רבנו החסיד

חרב  ידי על שמירתך אין ולכן  בספרו , המובאים

ומלאכיו  לבדו ה' אם כי יג )וחנית  סי' לעיל הם (עיין

טרחה  שום בלא לך מזמנת  ופרנסתך ישמרוך,

עכל"ק . וכו '. כלל, דאגה ובלא מועטת ,

מ"מ התורה"ק לימוד היא העבודה שעיקר אף ו.

הקדושה ובשמירת  ביר"ש  אלא א"א זה

אור וכבר המהר"ח שיטת את במקו "א הבאנו

קפג )זרוע סי' שלו שבחורים (בשו"ת

פטורים תורה ללמוד  שא"א ההולכים ממצוות (אף

אחרים) ידי על רבם,לעשותם בבית שהם זמן  (עדכל

אף מדינא שפטורים גדול  כ"כ חידוש  מדבריו שנראה

על לברך ירצו אם "שמ"מ שם דמסיים תפילין, מהנחת

כ יכולים והתפילין יכולותהטלית  שהנשים ר"ת  שפסק מו

וכו'") גרמא שהזמן מצוות כל  על  שודאילברך ואף ,

וחייבים  להלכה, או"ז המהר "ח כדברי קיי "ל לא אנן

ע"י לעשותן  שא"א מצוות  עבור  מת "ת להפסיק 

להבין  משיטתו למילף  דאיכא ודאי מ"מ אחרים,

עבודת היא אלו  בשנים העיקרית שהעבודה כנ"ל

לעסוק  שא"א בודאי ואמנם התורה"ק , ידיעת קנית 

התורה  מתיקות ולהרגיש בתורה"ק  כראוי ולגדול

על  ושומרים ביר "ש כשלומדים אלא בה, ולידבק 

אחרי תתורו  ד 'ולא מל"ת בקיום ונזהרים הקדושה

רושמי שדרשו  וכמו  עיניכם' ואחרי  לבבכם

שע"י היינו  – תזכרו ' 'למען  נאמר  שע"ז  רשומות 

התורה"ק , לזכרון  זוכים בקדושה העינים שמירת

עיניו עם עיר של ברחובה ללכת עצמו להרגיל ויש

ואנה, אנה להסתכל ולא בארץ תקועים למטה

ובלא  ח"ו, אסורות  בראיות להכשל עלול שבזה

ועבודה"י התורה"ק  כל הרי העינים שמירת

כ "ק  בדברי וכדאי ' ח"ו , ואובדים מתקלקלים

העבודה בקונטרס  הרש "ב ב)אדמו"ר ,כב(אות

_________________________

יראת כב. הו"ע  בכאו"א להיות המוכרחת היראה דהנה דתפלה והיגיעה העבודה היא זו לא אמנם ויסודה העבודה שם, וזל"ק

בפו"מ  ועון חטא בדבר דוקא ולאו ית ' ורצונו הוי' נגד שהוא דבר כל לעשות  שירא והוא שלו חטא בהחושים  ההגדרה  אם  כי
שלפניו  מה  כל לראות פתוח אינו שלו הראי' שחוש והיינו רע דבר משמוע אזנו ואוטם ברע מלראות עיניו עוצם  להיות

האסורה  והסתכלות בראי' "ש לרע וכ המביאה והיא רע דבר לכל הגורמת  הסבה היא ההסתכלות וכ"ש  הראי' באמת  (אשר

דעיקר  וכנודע עבירה, לידי בא סוף  כו' המסתכל וכל חומד והלב רואה העין דעבירה סרסורין תרין ולבא עינא וכמא' ר"ל גמור

התענוג  מעורר הראי' וע "כ עניתנו, כימות שמחנו בענין במ "א וכמ"ש דבר בשום תענוג לו אין והסומא הראי' בחוש  הוא התענוג

באותן  לבד קצת ומתפעלים מתעוררים הראי' ע"י הנה רע  דבר מכל לגמרי הרחוקים ה' בעובדי שגם רואים אנו ולכן שבנפש

ה' עובדי להיותם רק  דבר) משום מתפעלים אינם ההיא שבעת  הגשם מן מופשטים המה עכ"פ שעה שלפי בהם פועל שהעבודה

אבל  מלבו הדבר ונשכח מקושר שהוא מה אל א"ע יקשר ומיד בעלמא בהעברה הוא כ"א ח"ו חקיקה איזה בהם עושה זה אין
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שיש  לספינה זאת וממשיל הרש "ב כותב ובמקו "א

את המטביעים מים נכנסים שדרכו חור בה

חור  דרך  נכנס  עיניו  בשמירת  הפוגם כן הספינה,

תורתו כל ואת  ומטביעתו לנפשו הטומאה כל זה

ולהזהיר  בימינו להוסיף ויש  ויצילנו. ה"י  ועבודתו ,

כגון  הגון  שאינו חבר מכל ההתרחקות חיוב על

וכ "ש  וכדו ', אסורים מדיבורים פיו  שומר שאינו 

שאסור  ה"י , טמא ומכשיר כלי  איזה לו שיש  מאחד

אליו, להתקרב

בהם עצמו  להרגיל שיש  יר"ש  של הנהגות  ז.

התורה לקנין כלים שהם 

כראויויש  המתנהגים בחורים עם רק  להתחבר

האוצר  היא שמים שיראת  טהורה, ביר"ש 

הגמ' כדברי  התורה"ק  ע"א)לקנין לא דף (שבת

ו)עה"פ לג, וכמרומז (ישעי' אוצרו ', היא ה' 'יראת 

ה' עדות נפש משיבת  תמימה ה' ש'תורת  בקרא

ה' 'יראת  עם יחד צמודה שהיא רק וגו ' נאמנה

שניהם בחיבור אזי  – לעד ' עומדת  (התורה טהורה

היר"ש ) ה'עם 'משפטי יחדיו המה ויש צדקו  וגו ',

של  בההנהגות עצמו  להרגיל מצוה הבר  לבחור 

ואנשי ה' יראי  חסידים בהם שנהגו מעשה,יר"ש 

לבוש  כשהוא בכוונה קרישעהמ"ט לומר כגון

המטה  ליד וואסער' 'נעגיל ולהכין  וחליפה בכובע

כדבריו  נט"י, ללא הארץ על  מהמטה רגליו יוריד  (שלא

'יתיצב  עה"פ זי"ע מאניפאלי הרר"ז הרה"ק של הידועים

ימאס') לא רע טוב לא דרך עצמועל להרגיל וכן ,

כי העליון , כובע ובכיסוי  בכוונה הברכות  כל לומר 

ודרשו וגו ' ליראה אם כי מעמך דורש אלקיך  ה' 'מה

שואלחז"ל ד"ה שם בתוס' עי' ע"ב מג דף (מנחות 

ברכות,מעמך ) מאה – מאה אלא מה תקרי אל

היראה  לאדם מביאים הם בכוונה ברכות שהמאה

לברך  עצמו  להרגיל טוב ויותר  מעמו , דורש  שה"א

האכילה  ברכות כל והמברך סידור , מתוך  ברכה כל

תוספת לקבל ומוכשר  קדוש  אדם נהיה בכוונה

האריז "ל רבינו כדברי היחודים)קדושה (בשער

בכל  כי בכוונה, לברך  הנהנין  בברכת ליזהר  'צריך

מאכל  כשאוכל אדם וכן  לפרי , קדמה הקליפה אוכל

וכאשר  הקליפות , אותן בו  מתדבקין כוונה, בלא

ולהרחיקה  הקליפה, כח לבטל גורם עליו יברך

זך  משם הניזון  האדם גוף בשר  ונמצא מהמאכל,

שורש  הוא זך, חומר  יהיה וכאשר  קליפה, מכל ונקי 

צריך  לכן וכו', בו  ותאיר  נשמתו , בו שתתגלה גדול

חסידים  אצל וההנהגה עכל"ק. בזה'. מאוד  ליזהר

אכלו סעודותיהם כל שאת  היתה מעשה ואנשי 

כדאי ' עליון, ובגד  כובע חבושים כשהם תמיד

מ"ג )במשנה פ"ג  עליו(אבות שאוכלים ששולחן

דב"ת )כראוי לפני(באמירת  אשר  כשולחן  הוא הרי

אדם ה' של  ששולחנו ע"א צז דף במנחות הגמ' (וכדברי

ה') לפני קרבנות  כמקריב עליו וכשמתנהגים מכפר ,

ומתיקות קדושת להרגיש  יכולים אז כראוי ביר "ש

קנין  ולקנות ולזכור  להבין ויכולים התורה"ק 

טובה  כי הימנה טובה מדה לך שאין בתורה"ק ,

וזאת ימלוכו , מלכים בי  כי סחורה, מכל סחרה

להרבות תמיד יש  שלזה דשמיא סייעתא עם כמובן

שיזכה  שלו שהחכמה ממי רחמים ולבקש בישיבה

הגמ' וכדברי  התורה, ע"ב)לקנין  ע דף  "מה (נדה

וימעט  בישיבה ירבה להן  אמר ויחכם אדם יעשה

_________________________

ישמרנו  ה' תחתית  לשאול אותם ומוריד ר"ל רע דבר לכל המביאם והוא הזה בפח נלכדים ה"ה כדבעי ה' עובדי שאינם אותם

בכל  עצמו על יתגבר לו קשה הדבר ואם הראי' בחוש  א"ע יגדיר ר"ל טומאה לידי להביאה שלא לנפשו שחש מי וכל ויצילנו

הוא בנפשו ממש  אשר וידע  ועוז  ביגיעתו תוקף  דבר יפעול ולא  נחשב וכאפס כאין עבודתו כל בזה "ע א יגדיר לא  ואם 
מטה  מטה  ר "ל ירד ואדרבא  לשיחות ועבודתו יחוש אל ניכר יהי' אם וגם ועוז תוקף בכל א"ע להגדיר כארי יתגבר וע "כ

על  מביטים אינם בגשמיות הנפש  לחיי הנוגע בדבר והלא היא בנ"א, בזה והכבדות הרוחני הנפש לחיי בהנוגע  וכ"ש  דבר שום

לנפשו  מנוח  ימצא זאת ובהגדרה כך יתרגל הזמן ובמשך  ורצונו טבעו על ולהתגבר ע"ע  להכביד שצריך הראשונה בעת  רק

עכל"ק . ית'. בעזרתו בנפשו ישועות יפעול וביגיעתו עבודתו לעבוד יוכל ואז ובלבולים רעות  מכמה
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אלא  להם, הועיל ולא כן עשו  הרבה אמרו  בסחורה,

יתן  ה' כי  שנאמר שלו שהחכמה ממי  רחמים יבקשו

למלך  משל חייא ר' תני ותבונה, דעת  מפיו חכמה

לאוהביו ומשגר  לעבדיו סעודה שעשה ודם בשר 

סגיא". לא הא בלא דהא קמ"ל מאי  שלפניו, ממה

הגמ'. דברי ע"כ

בנו של מצוה בבר הכת "ס דרשת  ח.

טבת )והיום מרן (יט דו "ז  של היא"צ גם הוא

בבר  שדרש מה וידוע זי "ע, סופר הכתב

ש  שעעל"טמצוה בפרשה הפסוק  על בנו  ויחי)ל (פר'

את וישם וכמנשה כאפרים אלקים וזל"ק,ישימך 

שיהיה  בנו שיברך  מאחר  וצ"ל מנשה, לפני אפרים

יאמר  ולמה ממנשה יותר  גדול שהוא כאפרים

כן  ולא מנה, מאתים ובכלל ממנו , לקטן  וכמנשה

להיפוך , ולא ויותר  יותר  לעלות  אלא הברכה דרך

וללמדם  בניו  על להשגיח מחויב אב כל כי  נ"ל

אחר  דבר  ללמדם ג"כ  שצריך אלא ד', ויראת תורה

ילכו דרך ולהדריכם אנשים בין  מובלעים שיהיה

אונות ללמדו  וצריך ב"א על בכבודו  וינהגו  בה

היא  לכל ראש אבל והזמן , השעה צורך  כפי  ולפרנס 

בא  טפל ואידך ב"א של אמיתי  תכלית  ה' יראת 

בניהם  מלמדים תחלה אדם כבני ולא באחרונה

ושוב  התורה מחמת  מלמדם ואח,כ העולם, חכמת

והנה  קודש , פרי יעשה ולא יצליח ולא הבן יקבל לא

ורגיל  ושכיח התורה בחכמת  גדול היה אפרים ידוע

היה  ביתו על אשר איש היה ומנשה יעקב, לפני

ועל  המחיה על העולם בעניני ביותר  מתעסק

בין  מובלע הבריות  בין מעורב והיה הכלכלה

לאמור  ישראל יברך  ברך יעקב ואמר אנשים,

שיהיה  ג"כ וכמנשה בתורה כאפרים אלקים ישימך 

זה  ע"ד בניו האב כל יגדל וכן הבריות בין  מעורב

לעולם  שיהיה היינו מנשה לפני אפרים את  וישם

ואח"כ  בתורה גדול שיהיה אפרים מעלת  תחילה

הארכתי ד ', יראת חכמה ראשית  מנשה של מעלתו

אתה  שיחי ' בונם שמחה הב' בני מצות בבר בזה

עכ "ל. וכו'. בפינו תורתך דברי  נא הערב ד '

לרוחניות  גשמיות  להקדים גבוהה  דרך יש  ט.

ההנהגה אך שודאי אף  שאמנם להוסיף  יש 

לפני אפרים להקדים הוא למעשה שנתקבלה

שיצליח  מצוה הבר בחור את ולברך  מנשה,

עשירות של הברכה לפני קודם זה בתורה"ק 

מ"מ  הנ"ל, הכת "ס  כדברי גשמיות, בעניני והצלחה

להקדים  שרצה יוסה"צ של הדרך שגם לדעת יש 

[והיו וגבוהה, אמיתית דרך היא  אפרים לפני מנשה

על  לברך למעשה זו בדרך שנהגו  צדיקים אף

שלם  במאמר בזה וכמש "כ לרוחניות קודם גשמיות

תשע"ה  החכמה שבים תענית  עמ"ס ],כג בביאור 

הגשמיות שאף  העליון בשורש מקום שיש  והיינו

_________________________

זוין כג . הגרי"ש  בלשון כאן ונביאו בזלובין הגדולה בחתונה שאירע  המעשה ידוע  הנה שנית , כאן נעתיקנו דמילתא ולחביבותא

אדמו"ר  ושל ז "ל מבארדיטשוב רלוי"צ הרה"ק  של הנכדים חתונת דזלובין הגדולה בחתונה ויצא), פר' חסידים (ספורי זצ"ל

למחותנו  'לחיים' הזקן אדמו"ר שתה הנשואין סעודת בשעת  ובעצמם. בכבודם הצדיקים הסבים שני גם היו ז"ל, התניא בעל הזקן

מחותן, כיצד, "הא מברדיטשוב, הצדיק  שאלו וברוחניות ", בגשמיות  לנו יעזור הש "י מחותן, "לחיים, מברדיטשוב, הצדיק

ללבוש  ובגד לאכול  לחם לי 'ונתן ויצא בפרשת  ע "ה אבינו יעקב אצל מצינו "כך  הזקן, אדמו"ר השיב לרוחניות", קודמת גשמיות 

יעקב  של הגשמיות לדמות יש  "כלום מברדיטשוב, הצדיק  שוב שאל לרוחניות ", גשמיות  שהקדים הרי לאלקים', לי ד' והיה וגו'

ראיה  הוי דידן מגמ' ולכאו' ע "כ. אבינו". יעקב של לזו שלנו הרוחניות לדמות  יש "וכלום הזקן, אדמו"ר השיב שלנו", לזו אבינו

אמנם  התניא. בעל ע"ז  יענה מה וצ"ב ובנים, עושר ברכת  לפני בתורה כאן שמברך כמו גשמיות  לפני ברוחניות לברך להנוהגים

ימין  ביד שהעמיד שיוסה"צ הצדיק , ליוסף  אבינו יעקב בין קדומה מח' היא הנ"ל מח ' שבחי' שמחדש  עה"ת סופר בכתב מצינו

שהקדים  אבינו ויעקב המלוכה), בניהול המלכות בבית  ליוסה"צ עזר (מנשה לרוחניות גשמיות  הקדמת  היינו אפרים לפני למנשה

להיפך, אך כעי"ז  שכתב ישראל אוהב בלקוטי ועי' יעאע"ה, אצל תורה למד (אפרים לגשמיות  רוחניות הקדים למנשה אפרים
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לומר  יעקב רבינו שרגיל מה וז"ל, ע "ב) פה דף יומא ישנים בתוס' (המובא ר"ת של הפלא לדברי זה בענין לציין ויש  עיי"ש).

עכ"ל. עיקר, ארץ דרך  אלמא ארץ דרך  עם תורה תלמוד יפה מ"ב) פ"ב (באבות  מדקתני ארץ דרך לגבי טפל תורה דתלמוד

ארץ. לדרך  טפילה דהתורה"ק  יתכן איך פלא הם ר"ת  ודברי

חז"ל  דברי בבחי' וזה תורה, מתן חג השבועות לחג קודם הוא התבואה על נידונים שבו  הפסח שחג אשכחן כן באמת  ואמנם

דהלא  זה, בענין הפנימי צ"ב אמנם לתורה'. קדמה וכו') בפרנסה עוה"ז  עסקי (עניני ארץ ד'דרך  פ "א) תנדב"א ג, ט , (ויק "ר

מהתו"ח ארץ ידוע  ודרך רוחניות  לפני גשמיות  להקדים יתכן איך  א"כ בחשיבות, קדימה בחי' על מורה בזמן קדימה שכל בכ"מ 

התורה. לפני

החכמה, באור גבוה פנימי שורש יש המלכות  דספי' שלענינים והיינו ברתא', יסד ד'אבא בכ"מ  עפמש "כ י"ל בזה הפנימי וההסבר

יש  שלנקבה וחזינן וכו', (ברתא) נקבה יולדת  תחילה מזריע  (אבא) 'איש בחז "ל וכדאי' (מלכות), ברתא יסד (חכמה) דאבא

אי' וכן (ז"א)], זכר יולדת תחלה מזרעת  (בינה) אשה בחי' – בתבונה (ז "א) שמים [כונן מלזכר, יותר אביה עם פנימית  שייכות

עפ"י  והיינו התורה, יוצאת במשם גבוה פנימי שורש לתפלה שיש יצא, הוי"ה מבית  ומעין עה"פ ז) אות ח (סי' בלקו"מ  ברביז "ל

לתפלה  יש  העליון בשורש  אך  דז "א, אור שהוא מהתורה שלמטה המלכות  ספי' אור בחי' היא התפלה שבפשטות  שאף  הנ"ל

מחדש  שיש  שמאמין הוא תפלה כי רביז"ל, וז"ל נפקת), מחכמה (דאורייתא התורה יוצאת  שממנה החכמה באור גבוה שורש

בחינת  שהוא עשית ", בחכמה "כלם ק"ד) (תהלים שכתוב כמו בכח, בריאה בחינות והוא הטבע , לשנות  כרצונו לעשות בידו אשר

אומן, אמון" אצלו "ואהיה ח ) (משלי שכתוב כמו בפועל, בריאה בחינת  היא והתורה כנ "ל, החכמה מעין יוצא שמשם התפלה

בחינת  והוא בכח , בריאה בחינת  והוא העולם חדוש בחינת הוא דבר, איזה על וכשמתפלל העולם נברא בהתורה כי פועל, לשון

המעין  נמשך  ומשם כנ"ל, החכמה נתעורר שם כי התפלה, זה יצא", ה' מבית "ומעין כנ "ל בתפלה, שהוא החכמה התעוררות 

החכמה, התגלות הוא בהתורה כי ותבונה", דעת "מפיו ב) (משלי שכתוב כמו הפועל, אל יוצא ושם התורה, אל החכמה הוא

עכל"ק . וכו'. כנ"ל ודשאין עשבין אתרביאו זה ידי ועל הגן, משקה שהמעין גנים, מעין נעשה זה ידי ועל

החכמה, באור גבוה שורש המלכות, ספי' תיקוני בחי' שהם ארץ ודרך פרנסה בעסקי עוה"ז תיקוני עסק לעניני שיש מובן ועפ"ז 

'תפלה', בגימ' היא ארץ' ד'דרך תורה) אין אם ד"ה אבות  דינוב, נחמדים דברים בס' (מובא מזידיטשוב העט"צ מהרה"ק  וכדאי'

תיקון  – האמונה בתיקון עוסקים מו"מ  שבכל באמונה', ונתת  'נשאת  חז"ל וכדברי המלכות, ספי' תיקוני בבחי' הם ששניהם

המלכות.

דיוסף  א"ש  ובזה החכמה, באור אחוז  ששורשו צדיק ע "י זהו דהגשמיות העליון דשורש  זו מעלה ולהחשיב להבחין בכדי ואמנם

רוחניות, – לאפרים גשמיות  – מנשה הקדים ע"כ החכמה, באור אחוז  שהיה ליה, הוא חכים בר – זקונים בן שהיה הצדיק

שמים  כונן (גשמיות ), – ארץ יסד בחכמה ה' עה"פ  [וכדאי' דהרוחניות, הפנימי שורש  מעל הוא דהגשמיות  הפנימי שורש שגילה

מהגוף ', ניזונת 'הנשמה יהא דהגוף  העליון שורש  כשיתגלה דלעת "ל חב"ד חסידות בספרי אי' וכן (בינה), בתבונה (רוחניות)

התפילין  (דרושי מהאריז "ל כדאי' החכמה דספי' מוחין הם שלו שהמוחין ר"ת וכן ואכמ "ל], כ', סי' באגה"ק  בתניא בזה ועיין

אם  והיה פרשת שמקדימים (היינו דהז "א הו' לפני דהנוק' ה' מקדימים דר"ת  שבפרשיות וכדחזינן דר"ת , תפילין לגבי ו') דרוש 

לומר  'רגיל היה ר"ת  וע"כ הוי"ה) דשם ו' שכנגד ישראל שמע  פר' לפני הנוק', בחי' – הוי"ה בשם אחרונה ה' שכנגד שמוע 

מלכות, – פה המלכות ספי' על –מרמז שפ "ה פ"ה, בדף שם ר"ת שיטת  [ומובאת  כנ"ל, ארץ' דרך  לגבי טפל תורה דתלמוד

ביותר]. המלכות ספי' מעלת  נתגלה שם וע "כ

ניצוץ  – זי"ע  מבארדיטשוב לוי הקדושת הרה"ק  מחותנו (לעומת  החכמה אור בחי' שהיא חב"ד, שיטת  שיסד התניא בעל וכן

היה  עקיבא ורבי – לג אות  ח "ב ממונקאטש  להרה"ק  ובדב"ת מקאמרנא מהרה"ק סתרים במגילת  כדאי' – עקיבא רבי נשמת

תיקוני  בבחי' הם הגשמיות שתיקוני לרוחניות הגשמיות ברכת הקדים ע "כ ועוד) ויצא פר' בשעה"פ כדאי' הבינה אש  בבחי'

יותר. עליון בשורש היא תפילה ובפנימיות תורה, בחי' ורוחניות (וכנ "ל) התפלה

חשיבות  את  אבינו יעקב מגלה הרי וכנ "ל, בתבונה (ז"א) שמים שכונן תורה, – ז"א – התפארת  בבחי' שהוא אבינו יעקב משא"כ

דידן  בסוגיא וכן וכנ"ל, גשמיות , לפני רוחניות מנשה, לפני אפרים הקדים וע "כ הגשמיות חשיבות מעל ז"א) – (תפארת התורה

וכנ "ל. העושר ברכת  לפני התורה ברכת  לברך  הקדים ע "כ הבינה בחי' – ע "ה אבינו כיצחק  שמו שנקרא יצחק  רב האמורא



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח נג ליקוטי

הוא  הגשמיות ששורש [והיינו  אלקות , גילוי  היא

הרי העליון הגבוה ובשורש הצמצום, מבחי '

אלקות על הסתרה בבחי' אינו אלא הצמצום

בבחי ' וזה אלקות], לגילוי  וכלי אופן עשיית אדרבא

יעקב  את שבירך  אע"ה יצחק  אצל שמצינו מה

מטל  האלקים לך 'ויתן  גשמיות  בברכות אע"ה

ואי ' ותירוש', דגן  ורב הארץ ומשמני השמים

אלקותו, לך  יתן – האלקים' לך 'ויתן  עה"פ  במדרש

הרי גשמיות  בברכות  לכאו ' שברכו  שאף היינו 

השפעה  כל ששם העליון ממקור אותם לו  השפיע

כנ"ל  אלקותו לך  ויתן אלקות  לגילוי מביאה גשמית 

רצה  זי"ע מלובלין החוזה שהרה"ק המובא [וידוע

את בתשובה השי "ת שיחזיר זו  דרך  בשמים לפעול

גשמיות טובות השפעות להם שישפיע ע"י  בנ"י 

משם  הבא שפע כל שכנ"ל הנ"ל העליון  משורש 

ולדבקות ולאמונה להש"י האדם את  מקרב

שלמה בו ולתשובה מאיר שאין הגשמי משפע (להיפך

ישורון  'וישמן של סכנה בו שיש  הנ"ל העליון שורש

וכו') ].כדויבעט

ספה"ק ויש  בריש  רביז "ל שהביא מה להסמיך 

ר"נ  הרה"ק מזקינו  ד ) אות  הר "ן שיחות 

הגמ' דברי  על זי"ע ע"א)מהארדאנקע סג דף (שבת

בה  למימינים שכן וכל וכבוד עושר שבשמאלה

דברה"ק  ע"פ כהעיי "ש  קדשו בדברי להוסיף  ויש  ,

מעולמות השפע את שכשממשיכים שהכוונה הנ"ל

שכן' ה'כל מדת ישנה ששם הכתר  של הגבוהים

הראשונה  – בהם נדרשה שהתורה מדות  שי"ג  (כידוע

_________________________

בשםכד . ח), כה, (שמות  טהור זהב ומחתותיה ומלקחיה כתב, שמח) אות ושפע פרנסה (ערך  זכרון מלובלין,באבני הרבי
ועי"ז  טוב, כל טהור, זהב להם ויחתה שישפיע  ע "י היינו השי"ת , לעבודת אותם לקרב ישראל את  ליקח יוכלו איך פירוש,

שמעתי  יג), כה (שמות  זהב משבצות ועשית  עוד, כתב שמט ) (אות ושם השי"ת. אל אותם יקרב והצדיק  להצדיק עצמם יתקרבו

שבת  בליל תורה חידושי מלובלין הרה"ק  אמר לא תצוה פרשת קודש בשבת  אחת  שפעם מזידיטשוב מהרי"א הה"ק  מאאמו"ר

מניחים אין אבל דבר איזה לומר מה לי יש  הלשון בזה אמר ובסעודה אך הזה, בלשון כן גם אמר שחרית  בסעודת וכן לי,

ירצה זהב, משבצות  ועשית הפירוש , במחשבתי שהיה מה לומר רשות לי יש  עתה אמר יהיה שלישית מישראל אחד כל אשר 
זהב  מלאות תיבות פירוש משבצות ע"כ.לו .

ציון' 'מנחם ספר שרוב אמר, זי"ע מסטיטשין) יצחק  רבי (הרה"ק רבינו אחר: בסגנון הביא תשנ "ו) (ב"ב מאין' 'החכמה ובספר

היה  ופעם ישראל. כלל בעד הפרנסה על להתפלל הרבה שהרה"ק משום המן, פרשת על נסוב זצ"ל מרימנוב הרמ"מ  מהרה"ק 

זהב", משבצות "ועשית  כתיב ואמר, תצוה, בפרשת  היה הדבר ישראל, לבית טוב רב להשפיע  ביקש  והרה"ק בפרנסה, דוחק 

ע"כ. הרווחה. והיתה רב שפע  נשפע ומיד ישראל), לבני זהב מלאות  תיבות (תעשה גאלד מיט  קאסטענעס מאכן זיי זאלסט 

עד כה. ושלום חס מאד גדולה ירידה לו שיהיה צריך כי כשר, לאיש  מעות שיהיה מאד קשה הללו בעתים עכשיו שם, וזל"ק 

כל  לאו עולם וקלי הרשעים גם כי מעות משיג אחד כל לאו עדין יתברך מעבודתו ושלום חס הירידה אחר ואפלו מעות . שישיג

בעמקי  העשירות  נפל המקדש  בית  שחרב שמיום דע כי עשירות. לו שיהיה מאד רחוק  באמת כשר איש  אבל מעות  משיג אחד

על  ונפלאה. גדולה ירידה דהינו פלאים. ירד עשירות  של שהאלפים הינו אלפים. אותיות  פלאים פלאים, ותרד בבחינת  הקלפות 

איש  אבל כנ"ל. ספק  הוא ועדין מזומנים אלפים דהינו לעשירות שבא קדם מאד גדולה ירידה ושלום חס לו שיהיה בהכרח  כן

כבד  הוא אבל מעות , להם שיש כשרים ואנשים צדיקים גם שנמצאים פי על ואף עשירות לו שיהיה מאד לו קשה באמת כשר

עשירות  מעט איזה להם שיש  פי על אף  באמת  גם לעבודתם. להם מזיק הוא לצדיקים להם שיש העשירות וגם מאד. מאד וקשה

עכשיו  כי מזומנים, אדומים ורבבות  אלפים להם שיש עולם להקלי שיש כמו מזמן גדול עשירות  להם אין כן פי על אף  אבל

שאמרו  מה על שאמר לברכה זכרונו זקני נחמן רבי בשם שאומרים וכמו כנ"ל, עשירות להכשרים שיהיה מאד וכבד קשה

שכן  כל ואמרו ליכא, וכבוד עשר איכא ימים ארך לברכה זכרונם רבותינו ואמרו בימינה, ימים ארך לברכה זכרונם רבותינו

להם  שיהיה שראוי שכן וכל וחומר קל הוא שבודאי הינו שכן, כל רק  שהוא לברכה צדיק זכר נחמן רבי ואמר וכבוד. עשר

ע"כ. לעיל. וכנזכר אדומים אלפים כמה מזומנים להם אין כן פי על אף  כי בפרוש . לא אבל וכבוד עשר



לנפשך  חכמה דעה נד

של מדות  י"ג  כנגד  הם – וחומר קל מדת היא שבהם

שבכתר) ענין רחמים ג"כ  בגילוי  לבוא יכול אז  הרי ,

והכבוד זוכים העושר שלא הנ"ל הרה"ק (ודברי

לא  שבפועל מפני הם וכבוד לעושר בפועל  המימינים

משם) השפע להמשיך כ "כ  .מצוי

אלקותו בקשת ע"י הנ"ל הדרכים דב' חיבור י.

לצדיקים לנסיעה הטעם עיקר שזה – ית "ש 

של ויש חיבור בבחי' שהוא דרך  שישנה להוסיף 

הנ"ל, הדרכים דברכתשני  דרך  חיבור (היינו

להקדים  דיוסה"צ ודרך  רוחניות ברכת להקדים יעקב

גשמיות ) הר"מ ברכת  הרה"ק  דברי ע"פ  וזאת  ,

ושמש  מאור  בספה"ק המובא זי"ע (פר'נעשכיזער

אלקים ויחי) איש  קדוש מפה שמעתי הנה כי  וזל"ק ,

דק "ק  ור "מ אב"ד  המנוח הקדוש  קדישא בוצינא

אל  שנוסעים מה ששורש שאמר  זצ"ל נשכיז 

שנוסעים  מי כיש  לא הכוונה עיקר  יהיה הצדיקים

מי ויש תורה עבור  שנוסעים מי  ויש תפילה עבור 

הוא  זה לא מדריגות  שיראו עבור שנוסעים

העיקרית  העיקר הנסיעה רק אלא יהיה הנסיעה 

מהשי"ת  לירא לידע  יתברך השם  לבקש  עבור 

עיקרא  הוא כי ולידע  הרוממות היראה 

עלמין דכל העיקר ושרשא לזה לבוא יוכל והאיך 

והיינו עכל"ק . הצדיקים. התחברות ידי  על הוא

עצם  על היא והברכה הבקשה שעיקר דרך  שישנה

שזו לשכינה מרכבה להיות  לזכות אלקות, גילוי 

ולפרשה  לבארה שא"א עמוקה נקודה וזו התכלית,

הש "י את  שעובד  למי  מתגלה היא אלא בפה

מחברת הק ' שהשכינה הכל כולל זה ודבר  באמת ,

מרכבה  הגשמיות  ונהיה המדרגות , כל ומאחדת 

כאחד , תמים מאוחדים שנהיו  עד לרוחניות ,

נהיה  הרי  יתברך  לו  משכן האדם שכשנהיה

אחד, הזהב המשכן  שכל משרע"ה שבנה במשכן (כמו

עליהם  נקרא ואין רוחניים כולם היו במשכן שהיו והכסף

ושכינתו  לכבודו משכן שכולם היות גשמיות שם כלל 

.ית ')

לשכינה ודבקות  מרכבה  – התפילין ענין יא.

הק'

סעודתוענין עתה שעושים במה ג"כ מרומז  זה

התפילין  הנחת אחר בבוקר מצוה הבר 

שענין  להניח, המצוה בר הבחור  שזכה הראשונה

יחוד  בלשם כמובא הוא התפילין  מצות פנימיות 

נוהגים  הצדיקים שהיו נהורא כתר בסידור המובא

כ "ק  מו"ר כהנהגת  רגילים ג"כ  [ואנו לאמרו

לבחור  להדריך זי "ע מקרעטשניף הרצ"ה אדמו"ר

לומר  הראשונה בפעם תפילין  שכשמניח מצוה בר

הק ', לשכינה דמרכבה זה ענין הוא זה] יחוד לשם

ה' שם כי הארץ עמי  כל וראו  עה"פ חז"ל וכדברי 

בספה"ק  וכמובא שבראש , תפילין  אלו עליך נקרא

טשארטקאב  ישראל גנזי תבוא, כי פר' שלום אהבת  (עי'

ועוד ) תרסז, פתיל,סוכות צמיד  לשון  הוא שתפילין

חיבור  הוא התפילין  ענין וה"נ ודיבוק, חיבור  לשון

מנחות בתוס ' ועיין בהש"י, ד"ה ודבקות  ע"ב לד  (דף

'ויעמוד לטטפות ) מלשון  הוא שתפילין  שמפרש

בבחי הוא פנחס  דויפלל זה שענין ויפלל', 'פנחס 

בכוח חז"לתפלה וכדברי ח, סי' תנינא בלקו"מ (כדאי'

קונו) עם פלילות פנחס שעשה מלשון ,שויפלל

גדולה בכוונה להתפלל  מעוררים התפילין יב.

הק' לשכינה  האדם את  המדבקת

למעשהולעניננו, מצוה הכונה הבר (לבחור

מרכבה  כוונת בדרגת  אינו שעדיין

להתפלל לשכינה) האדם את מעוררים שהתפילין

גדולה  בכוונה תפלה וע"י  גדולה, ובכוונה בכח

להגיע  זוכים ועי "כ  ית "ש , באלקותו  לידבק זוכים

שבעולם  המדרגות  בר כו לכל הבחור  את ונברך ,

בבר  כולנו עתה שנכללים כולנו את וכן המצוה

_________________________

ושאל כו. וכו' ללמד לו וצוה יתברך, להשם התקרבות הנהגת  בענין אותו שאל "אחד קיא) סי' תנינא (לקו"מ  רביז"ל וכדברי



תשע"ו  שמות פרשת דא"ח נהליקוטי

התורה  עול לקבל להתחדש כולנו  שנזכה זו מצוה

בחג  תורה דמתן  אור בבחי' מחדש  והמצוות

וכדברי גדולה, היותר  שמחה שזאת השבועות,

זי "ע  זאנענפלד הגרי"ח דישראל דארעא  מרא

מכל  יותר  מצוה בר לסעודת  לילך  מחבב שהיה

היא  זו שסעודה באמרו  שישנן, מצוה הסעודות 

שהיא  היות  וכו ' אחיזה ללא אלקות  'כולו  בבחי '

תומ"צ, עול קבלת לשם כולה שנעשית סעודה

כזאת  שמחה כלל אין הגוים שאר ואצל (משא"כ

הגויים) אצל  כדוגמתן שיש מצוה זוסעודות ובסעודה ,

בחור  שזוכה השבועות חג של העליון  האור  מאיר 

כל  על נשפע וממנו  התורה את לקבל מצוה הבר

לקבל  כולנו  שנזכה זה אור  בשמחתו המשתתפים

ולעשות לשמור וללמד  ללמוד  מחדש  התורה"ק 

ולא  נבוש ולא באהבה התורה דברי  כל את  ולקיים

חדשה  לתורה ונזכה ועד לעולם נכשל ולא נכלם

ש'בשבועות ברחמים מהגלות  ולצאת  תצא מאתי

השבועות חג של זה באור היינו מגלותא' יפקון

ישראל  כמו  באהבה, התורה קבלת של האור  שהוא

נזכה  זה באור הרי  ונשמע' 'נעשה באהבה שאמרו 

צדק  גואל בביאת  בשמחה במהרה מהגלות  לצאת 

אמן . ממש  בימינו  במהרה לנגן ברחמים (ואמר

'עליונים  יחד ' בברית כולם 'ובאו שבועות  בניגוני ולרקוד 

וכו') .ששו

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך

_________________________

העבודות  ולכל הקדושות ולכל ועבודה לתורה טוב, לכל לכל, לבוא יכולין תפילה ידי על לו, השיב ללמד יכול איני הלא אותו,

של  הפתחים כל פותחת  היא הלב בכוונת שהיא התפילה כתב (הרהורים) המדות  ובספר ע "כ. העולמות " שבכל הטובות  ולכל

גדול  צדיק שהיה תפילה הבעל הלא כי הכל על שעולה התפילה קדושת  מעלת גודל רואים גם יב) (מעשה ובסיפו"מ מעלה.

זכה  דייקא והוא תפילה בענין הרבה חיבורים וחיבר תפילה בעל נקרא שמו  עיקר ואעפ "כ וכו' טובות המדות  בכל מאד וקדוש

הכל  בשלימות  העולם ונתתקן אנשיו עם המלך  שנתקבץ שמה הודו המלך אנשי וכל המלך  אנשי כל של המקומות  על לעבור

תפילה. הבעל ע "י רק היתה בחננתה כפי כת  כל ותיקוני העולם כל טהרת וכן תפילה הבעלת בזכות  רק  הוא



לנפשך  חכמה דעה נו 

מוהר"ן  חיי

פד  אות

יום סי' שהיה בחלום וארא בהשמטה : פד

שבכל  אצלי  פשוט היה  וזה הכיפורים 

שהכהן  לקרבן, אחד מקריבין כיפור יום

לקרבן, אחד ובקשו אותו , מקריב הגדול

לי  ואמרו לקרבן, להיות אני  ונתרציתי 

עצמי  וחייבתי בכתב, זה על עצמי שאכתוב

חזרתי  להקריב, כשרצו כך אחר  בכתב, זה  על

שכל  ראיתי  אך להתחבא, רוצה  והייתי בי

ורציתי  להתחבא, אפשר ואיך סביבי  ההמון

העיר, מן והולך יוצא והייתי  העיר מן לצאת

העיר, לתוך ובאתי חזרתי יציאתי ובתוך

העיר, לתוך ובאתי שחזרתי מסתכל אני  והנה

מאסקוויטער פאלק בין להתחבא רוצה והייתי

כל  יבואו שאם וחשבתי  מוסקבא), (אנשי

בודאי  אותי , שיתנו מהם ויבקשו העולם 

שנתרצה  אחד ונמצא לידם , אותי  ימסרו 

מתירא  כן פי  על אף אך במקומי, קרבן להיות

הסיום. חסר גם  כסדר, נכתב ולא להבא, על

קרבן  להיות שנתרצה זה  היה ששמענו וכפי

כי  ז"ל, מבארדיטשוב הרב של במקומו 

להבא", על אני  "מתירא שאמר וזה אז, נסתלק 

פטירת  אחר  האחרת בשנה  נסתלק הוא גם  כי

עי' המעתיק : (אמר  ז"ל. מבארדיטשוב הרב

ובכתבי  ומיכאל, ד"ה מנחות סוף תוספות

ישראל  ואשי אחר מהרה  לומר שלא האריז"ל

עי"ש). וכו' ותפלתם

יוהכ "פ כל  לקרבן צדיק  הקרבת ענין

היינו  היוא] קיים היה שביהמ"ק שבזמן  כמו

גם  כך לה', אחד  שעיר קרבן  מקריבים

אחד  צדיק  להקריב יוהכ "פ בכל צריך  בזה"ז 

מנחות מסכת  סוף מתוס' שמציין וכמו להשי"ת ,

ומיכאל ) ד "ה ע"א קי שר (דף  ומיכאל וז "ל, שכתב

יש  חלוקין מדרשות קרבן . עליו ומקריב עומד הגדול

שאומר  מי ויש צדיקים של נשמותיהן  שאומר מי 

עשרה  בשמונה דאמרינן והיינו  אש של כבשים

ברצון  תקבל באהבה מהרה ותפלתם ישראל ואשי 

העבודה  את  והשב אדלעיל דקאי אומרים ויש

עכ" יותר . מצאתי לא ישראל. ואשי  ביתך  ל לדביר

התוס '.

בט"ז וכן סק"א)מובא קכ שאנו(סי' התפילה על

תקבל  ותפלתם ישראל 'ואשי  מתפללים

ישראל ')ברצון ' 'אשי עתה אין הלא שהכוונה (שלכאו' ,

שמקריבים  הצדיקים נשמת של הקרבן שיתקבל

צדיק אלמעלה  שלוקחים בחי ' יש  יוהכ"פ  בכל וכן  ,

שאין  הדברים מהמשך [ורואים לקרבן  מופלג גדול

_________________________

במקום א. שהיא התפלה על מתפללים עבודה עתה שאין ואע "פ כו' ותפלתם ישראל ואשי נוסח על הטור כתב שם, הט "ז  ז "ל

תקנו  וע "ז מעלה. של המזבח  על צדיקים של נשמתן מקריב הגדול שר מיכאל יש  ובמדרש הש"י לפני ברצון שתתקבל הקרבן

ברצון  תקבל באהבה ותפלתם הדבר תחילת ואח"כ ישראל, ואשי העבודה והשב וה"פ ממנו שלמעלה מה על וי"מ  ישראל. ואשי

מיני  ב' דיש  וי"ל וי"ו, בלא תפלתם לומר לו היה ישראל אישי מהו לפרש  בא ואי ותפלתם כפל קשה הראשון הפירוש  על ע "כ.

לא  בזמנה תפילה שכר ליה יהבי תפילה שכר השחר תפילת  בר"פ אי' זמנה ואחר קרבן, במקום היה בזמנה תפלה הא' תפלות 



מוהר"ן נז חיי

בפועל  מעוה"ז הצדיק הסתלקות  שתהא מוכרח

רביז"ל  וכן מבארדיטשוב הרה"ק שהלא ביוהכ"פ 

ביום  נפטרו לא דיוהכ"פ  קרבנות שניהם שהיו 

על  אז  עליהם שנגזר  שכיון  אלא הכפורים,

שכמאן  למעלה כבר  נחשב הרי  נשמתם הסתלקות 

ביוהכ "פ  הצדיק  נתן  שכבר כיון דמי דעביד

בפועל  הדבר נעשה שכבר  נחשב לזה הסכמתו

למעשה]. מצרפה הקב"ה טובה מחשבה בבחי'

שראה (ויש הענין  סיפר שרביז "ל שאף לדעת

אינו דהצדיק  חלום שענין מובן הרי חלום

בבחי ' ונעלם נשגב רוחני דבר  אלא כפשוטו, חלום

בחלום  אתודע אליו  במראה ה' נביאכם יהיה 'אם

בו '). אדבר 

לפעול שרצה  רביז"ל  בקשת ביאור צריך

וכו ' ביוהכ"פ

ויש עם ב] זו בשיחה המובא ענין  לקשר 

אחרת  נוראה (המובאתהשמטה

קנא) אות היתה בחיי"מ כפור, יום באותו  ואז , וז"ל,

כל  תפלת  בעת  ברסלב פה לצלן  רחמנא השרפה

שאחר  הפיוטים החזן שהתחיל בשעה נדרי ,

להציל  כולנו  ונתפזרנו  וכו', יעלה שהיא ערבית ,

גמר  אחר  רק התפלה. ונתבלבלה ורכושו , ביתו 

זכרונו רבנו  וגם מנין, כמו נתקבצנו  בלילה השרפה

במוצאי ואז , הפיוטים. וגמרנו  עמנו , היה לברכה

יום  שבאותו  לברכה, זכרונו  רבנו אמר כפור, יום

היינו יתברך השם אצל דבר לפעל רצה כפור 

כמו התורה לו ויאמר יחזור  יתברך  שהשם שרצה,

זה, על טענות כמה לו והיה ע"ה, רבינו משה לפני

ועשיתי בוגין , כמה נכתבים היו נכתבים היו שאילו 

נתבלבל  השרפה ידי  על אך הנ"ל, על גדול סדר  לי 

והיה  זה, מענין דבר מלמברג שבא אחר  וגם הדבר .

זאת, לפעל כפור  ביום שרצה שמאז  מדבריו , מובן 

ושהחולאת למעלה, גדול קטרוג עליו  יש  זה מחמת 

זה. מחמת  הוא עדין, לו  ושיש לו  שהיו  והיסורין

על  אף  שמים, לשם בודאי שכונתי  פי על אף ואמר 

הרב  של מבנו מעשה אז  וספר וכו '. כן פי

חטא  מחמת  שהיא וידע חולה, שהיה משפיטיבקע,

שאינו בלבו  הבין כן  פי  על ואף אב, בכבוד  שפגם

פי על שאף  עצמו , כנגד זאת וספר  וכו', מתחרט

הנ"ל, מחמת  הוא שלו והחולאת  שהיסורין שיודע

שרבי ואמר, בלבו . מתחרט אינו  כן פי על אף

לו הודיע בטשערין, הרב כעת  שהוא יצחק, שמואל

היתה  במעדוועדווקע גם שיהיה. הרפה מקדם

לי והודיע יצחק  שמואל רבי  כן גם אז  והיה שרפה,

כנכתב  שרפה, בגימטריא יצחק שמואל מקדם.

לנוד  הכרחתי השנה, באותה ואז, חסר. בתורה

השנה  ובאותה למאהליב, מנעמריב ממקומי 

היה  אברהמצ'י  רבי  שלומנו, אנשי  כמה נתבלבלו

זכרונו ורבנו  מאד , נתבלבלו ורבים בפטרבורג,

השנה  באותה ונד  נע היה בעצמו לברכה

וכו', ולבראד לנאווריטש שנסע הגדולה בהנסיעה

עכ "ל. וכו '. שנה חצי  כמו  הנסיעה באותו  ונשתהה

הענין . פנימיות צ"ב ולכאו'

_________________________

ישראל  ואשי ל"ל קשה בתרא פי' ועל ישראל אישי מקום לא שהיא בזמנה שלא תפילה  אף  לכלול ותפלתם, קאי ע "ז ליה, יהבי

והשב  לומר לו והיה בנתים, ביתך בלדביר להפסיק  לו היה לא עכ"פ  אישים בלא עבודה שיש  תימא ואי העבודה זכר שכבר כיון

עכ"ל. מכולם. המובחר הוא האמצעי הפי' ע "כ ביתך  לדברי ישראל ואשי העבודה

ותפלתם יאמר לא רצה שבברכת כתב עשרה) שמונה תפלה (בדיני השל"ה קאי מהרהובקיצור כי תקבל' 'ותפלתם רק  תקבל,

כתב  וכן הצדיקים מיתת  על ח"ו יתפללו שלא מעלה של כ"ג מיכאל ידי על הנקרבים הצדיקים נשמות  שהם ישראל ואשי על

ואין  הצדיקים נפשות מקריב מיכאל כי במהרה גרס  לא מגרמיזא הר"א וכן במהרה בהם כתוב שלא ספרים יש  כי משה במטה

נשמות  על ישראל ואשי יש  ובמדרש וזל"ק , כתב סק "א) ז "ז קכ (סי' הטהור בשלחנו מקאמרנא והרה"ק ע "ש. במהרה לומר

על  מרמיזי ורמזי וכו', לרצון, שיתקבלו דעות אל של אחד במשקל שוקלין והתפלות הנשמות  כי שיתקבלו, והתפלות הצדיקים

דלעיל הפירושים לב כל כאב הוא  'מהרה' עיי"ש.ולכולהו עכל"ק. ,



לנפשך  חכמה דעה נח

בלוחות  אות  כנגדה  יש  בתורה"ק מצוה  כל 

ביחודים מצוה כנגד יש  וכן הראשונות

והרה"ק  שיש ג] ואומר בספרו מרמז  הראב"נ

החיים ספר אוצר לספה"ק  (והכוונה

זי"ע) מקאמרנא עשרתמהרה"ק על שנכתב ,

תר "ך  בהם שיש הראשונות  שבלוחות  הדברות

דרבנן , מצוות וז' דאו ' מצוות  תרי"ג כנגד אותיות 

וכמו אחת , מצוה כנגד הדברות בעשרת אות  וכל

אות בכל נרמזת  איך  מקאמרנא הרה"ק  שמפרש 

מקאמרנא  הרה"ק ג"כ ומסביר  שכנגדה המצוה

מצוה  ג"כ ישנה מעשה שע"י  מצוה כל כנגד  איך 

לפנינו הנגלית  שהתורה בחינה ויש היחודים בסוד

באופן  משרע"ה ע"י ונכתבה מהש"י נמסרה עתה

כל  שיש  בחי' שזה בתורה ומאוחר  מוקדם אין  של

מחמת שזה התורה"ק , על והסתרות  לבושים מיני

התורה  דרגת  היא עתה לפנינו  הנגלית  שהתורה

האופן  כהיום לנו ואין שניותך , לוחות  של

התורה  מצוות  רוב את במעשה לקיים והאפשרות

על וישראל  קיים שביהמ"ק בזמן דווקא (שרובם

המצוותאדמתם) ובספר חרדים בספר כמש"כ  ,

ותלמידיו מהבעש "ט אי' ובכ"ז  זי "ע, להח"ח הקצר 

ועוד )הק ' יוסף  יעקב תולדות  מהגר"א (בספר וכן

הק ' ועוד )ותלמידיו יצחק תולדות  שבאמת(בספר

כל  לקיים והאפשרות  הצורך ג"כ  ישנם היום

היחודים  פנימיות  עבודת ע"י  וזה מצוות, התרי "ג

בעצמה  היא מצוה כל של שהיחוד  מצוה, בכל שיש

מצוה. כל של הקיום

בכל לזכות זי"ע קיטובער הר"ג בקשת  ביאור

בעישון  הבעש"ט שזכה למה חייו  ימי עבודת 

הלולקע

וכן שבח ד] בספר  הבעש"טאי' קכח)י  (עמ'

ר' דקהלתינו מהרב שמעתי בזה"ל,

דק "ק  אב"ד יחיאל ר ' החסיד  הרב ששלח ז "ל גדליה

על  לתהות וחכם ומקובל למדן אחד איש קאוולע

מעזיבוז  לק"ק  ובא בדרך וחלה הבעש"ט של קנקנו 

חמימות לו  והיה התנור  על באכסני ' ושכב באכסני '

וישב  אליו  גרשון ר ' גיסו  את הבעש "ט ושלח גדול,

ואח"כ  תורה דברי לפניו  ואמר  התנור  על אצלו 

את הרגיש  ובדרך המנחה, לתפלת  עמי בא לו  אמר

לו אמר  הבעש"ט, שהוא וסבור בריא, שהוא עצמו 

ענה הבעש"ט, גרשון)האתם האי(ר' האי לו ואמר 

שרבינו מה הבא עולם לי שיהיה יתן  ומי  הרב? אני 

יחיאל  ר' הרב ונתקרב אחת, לולקע בעשן מרויח

לכך , יזכה אם לו די היה ובזה ע"כ . להבעש"ט.

הלולקע  את  הק' הבעש"ט שעישן  שבזמן היות 

הר "י הרה"ק  גם שאמר  וכמו נוראים, יחודים עשה

הצדיקים שאצל זי"ע עצמו)אבוחצירא אצל  (היינו

הק' מהאר"י שכתובים והיחודים הכוונות כל הרי

לעשן  אחת  פעם בשביל הם וכו' הכוונות שער  בכל

הלולקע שהצדיקים את והיחודים הכוונות (ואילו

שלימים  ארונות  לכך  צריכים אחד בשמו"ע מכוונים

ספרים) כולם הוא מלאים זה נפלא בדבר וההסבר ,

מצוה  אינם הק' היחודים שענין דאי' מה ע"פ

קיום  בחי' הוא היחודים ענין  אלא בעלמא, פרטית

אחת בבת  מצוות  התרי"ג כל במחצב של (ששם

אחת קומה בבחי' הם המצוות כל היחודים של  הגבוה

ואת מצוות התרי"ג כל את  כולל  יחוד כל ולכן שלימה

כולה) התורה"ק אתכל עישן הק ' כשהבעש"ט ולכן  .

כל  ואת המצוות תרי "ג כל את  אז  קיים הלולקע

אחת  בבת היחודים)התורה"ק של העליון (במחצב

ע"י שיזכה קיטובער  הר "ג הרה"ק התפלל וע"כ 

זו. גבוהה לדרגה להגיע חייו  ימי  כל עבודת 

היא  שעושה מצוה שכל הכוונה יהודי כל  לגבי

ה ' ביחוד ודבקות  אמונתו  דרגת לחזק

והנה להשגותה ] שייכים הדברים שאלו  כמובן 

כללי באופן  אך  הצדיקים, של הגבוהות

מישראל ) אדם לכל יותר ומובן שפנימיות(השייך  הוא

הר "י הרה"ק  [וכמ"ש ה' יחוד מצוות  היא התורה"ק 

ישראל  שמע לאמר  כתוב 'ובתורתך זי"ע מקאזמיר 

כל  תמצית  היא היחוד שמצות אחד ' ה' אלקינו  ה'

את אלקים וידבר עה"פ  בנוע"א אי ' וכן התורה"ק ,

וזל"ק , וגו ', אלקיך  ה' אנכי ויאמר האלה הדברים כל



מוהר"ן נט חיי

התורה  ע"י  דהנה כו ' לאמר כו ' וידבר  יאמר או 

הדברים  כל את וזהו  דביקות לידי  בא לאמר אדם

שמצות עכל"ק ]. ואמונה. הדביקות  הוא ה' אנכי

זו ובעבודה דהתורה"ק, הכתר בבחי' היא היחוד

שיש  והיינו מצוות , התרי"ג כל נכללים ה' דיחוד 

וכל  ה', יחוד דרגת  גילויי  של אורות תר "ך בחי '

מהתר "ך  אחד אור כנגד  היא שבתורה מצוה

שבכל  והיינו  ה', יחוד  מצות  של הנשגבים אורות

המצוה  עליךנו  שתמשיך לכוין יש  שעושים מצוה

עוד  שאין לזכור ה' באחדות ודבקות האמונה חיזוק 

הענין  וזה אמונה, מצותיך  כל וכדכתיב מלבדו,

הדברות בעשרת ה')שיש אמונת במצות (הפותחות

זה  בענין  ויש  הנ"ל ענין לרמז אותיות תר "ך

בחי ' הוא יוהכ "פ והנה גבוה, מעל גבוהות  השגות 

השניות  הלוחות  של ביוהכ"פ הדרגה ירד  (שמשרע"ה

השניות ) הלוחות בזוה"קעם ואי ' מהימנא), (ברעיא

תורה  אותה הוא השניות  הלוחות  שבאמת

השניות שבלוחות אלא הראשונות שבלוחות

יכול  והצדיק  לבושים, בתוך  האורות כל נמצאים

תחזור  שעי"ז מ"ן העלאת  סוד שזה קרבן  להעלות

אור  של לגילוי  ותחזור מלבושיה ותצא התורה

התורה  שוב שתתגלה היינו  ראשונות  דלוחות

ה'. יחוד  של באור

המשיח  ביאת פנימיות  את  פועלים  הצדיקים

יום  בפנימיות )בכל  האור שמחוקק (באופן

וזה הק'ו ] בעבודתו לפעול רביז"ל שרצה הענין 

כזה  גילוי  להמשיך  שרצה יוהכ "פ אותו  של 

שתחזור  היינו מהש"י, מ"ת בחי ' שוב שיהא

בכל  ה' יחוד אור גילוי של באופן התורה ותתגלה

ושנה  שנה שבכל והיינו  בתורה"ק, אות ובכל מצוה

המחילה  ועיקר  עוונות, מחילת ישנה ביוהכ"פ 

הכהן  שבבחי ' צדיקים דור בכל שיש  ע"י  נהיית 

שבזה  יחוד שם ועושה ולפנים לפני  שנכנס הגדול

ערך  לפי  מחדש  התורה שתתחדש  הצדיק  פועל

שהצדיקים  מה בבחי ' וזה זו, לשנה הנצרך התיקון

המשיח, ביאת  של האור את  רגע בכל פועלים

יהא  ובגילוי  בפועל המשיח ביאת שגמר שאף  היינו 

של  הפנימי  התיקון  מ"מ השי "ת, שירצה בזמן 

והיינו הזמן , כל הצדיקים ע"י נעשה המשיח ביאת

ספון ', מחוקק חלקת  שם 'כי משרע"ה אצל כדכתיב

לעץ  בזה והמשל מחוקק, של באופן עובד  שהצדיק 

הגזע  בפנים נמצאות  והן  תולעים בתוכו שיש

ומבח  מתוכו, העץ את רואים ומכרסמים אין וץ

מתוכו העץ את  התולעים מכרסמים וכך  מאומה,

זה  אין ובאמת  לגמרי , העץ כל נופל שפתאום עד

שעבדו מה כל למפרע מתברר שאז  אלא פתאום

וכן  מבפנים, העץ וכרסמו  הזמן  במשך התולעים

הזמן  כל וממשיכים העובדים הצדיקים עבודת היא

אין  חוץ וכלפי בתחתונים, אלקי  אור  גילוי  ועוד  עוד 

אך  נוהג, כמנהגו שעולם וסבורים כלום העם רואים

משיח  יבא – ה' היכלו  אל האדון יבא פתאום

הזמן  כל הצדיקים שפעלו  מה כל יתגלה ואז  צדקינו

יו "ט  ובכל שעשו " ומצוה תורה ובכל תפילה בכל

בענין  עוסקים הצדיקים יוהכ"פ  בכל וכן  וכו', ושבת 

אור  גילוי ולהמשיך מ"ן בסוד קרבן  להעלות  זה

התורה  שתתחדש מ"ד  בסוד מחדש  התורה"ק 

ובכל  ראשונות, לוחות מדריגת  גילוי של באופן

וזה  הדור דרגת  ערך  לפי  התורה"ק מתחדשת פעם

לעולם. יוהכ "פ של הכפרה מביא

של הקרבן יהא שלא העליונה  הכונה שלמות 

במסי"נ  אלא ח"ו הצדיק  הסתלקות  ע"י יוהכ "פ 

בלבד  עליונים ביחודים 

אלא  שהתורה"ק ז] שנזכה שלימה דרגה שישנה

תחיית עי"ז שיהא באופן  תתחדש 

של  לענין  יותר  יצטרכו ולא נצחיים, וחיים המתים

כוונת בבחי' רק  יהא הקרבן  וכל הצדיקים, מיתת 

צריך  זוכים אין אם אך עליונים, ביחודים מסי"נ

ענין  שזה ח"ו, הצדיק  הסתלקות של קרבן להיות 

וזה  שאת, ביתר  מ"ד הורדת להמשיך  מ"ן  העלאת 

ש'אין  חז "ל ודרשו באהל' ימות  כי 'אדם בחי '

עליה', עצמו  שממית  במי  אלא מתקיימת  התורה

אלא  ח"ו , בפועל למיתה בדוקא הכוונה שאין היינו 



לנפשך  חכמה דעה ס 

מסי "נ  קבלת ע"י  באהל' ימות כי 'אדם לקיים אפשר

הצדיק  צריך אזי זוכים כשאין ופעמים בעבודה"י ,

ולמעשה  ח"ו , כפשוטו  ציבור קרבן ולהיות  להסתלק

מסי "נ  לבחי ' אז  בנ"י  זוכים היו לא יוהכ "פ באותו 

בפועל  לקרבן אז  נצרך היה אלא יחודים של באופן

מ"ן  העלאת  שתעשה הצדיק  הסתלקות של

לעולם, התיקון  נמשך  זה קרבן שע"י  מ"ד , ולהמשיך 

אך  לעולם, התיקון  להמשיך בכדי  הקרבן  שזה וודאי

בסוד  היה שלא ממש בשלימות  עדיין  היה לא זה

בשלבים, העולם תיקון  בסוד  אלא נצחיים חיים

תיקון  לצורך הקרבן להיות רביז "ל הסכים ובתחילה

להיות נצרך שיותר  שראה בו חזר ואח"כ  הדור,

את ולהסתיר  להתחבא צריך והיה בעוה"ז , נשמתו 

מהקטרוגים. עצמו

מיני  בכמה מהסט"א עצמו להסתיר הצדיק  דרך

דרכים

ואח"כ העיר ח] לתוך  בחלום רביז "ל "נכנס

בזה  והרמז  העיר ", מן  ויצא

ממנו  ויוצא הגוף לתוך  נכנס  חז"לשהצדיק (כדברי

הגוף ) על  שקאי וגו' קטנה עיר דרכים על  מיני כל וזה

שמה  הקלי', מן  עצמם להסתיר לצדיקים שיש

דברים  פשוטים אנשים עם מדבר  הצדיק שלפעמים

בזה  מייחד  הצדיק הרי וכו' בטלים כדברים שנראים

עצמם  להסתיר  בזה הכוונה עיקר  אך  יחודים,

לומד  הצדיק  את רואה אם שהסט"א מהסט"א,

ומבינה  הצדיק צדקות את בזה ורואה ומתפלל

הצדיק  אם אך עליו , מקטרגת  אזי  גדול אדם שהוא

ועוסק  הגדולים הצדיקים כמנהג עצמו  מסתיר 

הצדיקים  שהראו  וכדו ' בטלים בדברים כאילו 

הסט"א  את  מטעים ובזה בנ"א כסתם עצמם

בבחי ' וזה דיליה, מכת  הוא הזה שהאדם שיחשוב

ובזה  הקלי ' ובין הגוים בין  השכינה התלבשות

הסט"א  לפעמים אעפ"כ  אך  מהצדיק , הדינים נמתק 

שסוכ "ס  עד גדול קטרוג נהיה ואז הענין  תופש 

נסתלק . הצדיק

לימוד  ע "י ואגמור' 'גמרתי אמר כבר רביז"ל

לבסוף  יתגלה  הק ' תלמידיו וע "י הק' תורתו 

היחוד  בסוד אלקות בגילוי מחדש התורה

אך אורו,ט ] ח"ו  נגמר לא נסתלק  שהצדיק  אע"פ

אמר  כבר  הצדיק  ונסתלק  זכינו שלא שאף 

ענין  שנמשך וכדאי ' ואגמור ', ש'גמרתי רביז"ל

אור  ונשאר לדור, מדור  תלמידיו ידי  על רביז"ל

תורתו וע"י תלמידיו ע"י  בעולם האמת הצדיק

כל  את  להמשיך הגואל ביאת עד  עכשיו גם ויכולים

שתתגלה  לגמור, הצדיק  שרצה התיקונים

אנחנו אם עתה וגם היחוד, בסוד  בעולם התורה"ק 

רביז"ל  ספרי את ובפרט הצדיקים ספרי  את  נלמד

בהם  לפעול שנזכה מהש "י  ונבקש  באמת ,

בזה  בהם, לפעול רביז"ל שרצה מה את בפנימיות 

שנחקק  מחוקק ' 'חלקת  של הענין  פעם בכל נפעל

תורה  שיתגלה ה', יחוד  גילוי  קצת עוד  הזמן כל

התורה  שכל הכתר של תורה שהיא העליונה

מצוות התרי "ג סוד ויתגלה היחוד, בדרך עוסקת

בלבושים  גם אלא החיצוניים בלבושים רק  לא

של  האמיתי  הקרבן  לסוד באמת ונזכה הפנימיים

ד 'תורה  בסוד מחדש התורה"ק ולהמשיך  יוהכ"פ ,

אלקות גילוי  שכולה תורה תצא', מאתי חדשה

ברחמים  צדק  גואל בביאת היחוד , גילוי בסוד

אמן . ממש בימינו במהרה


