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íéîçøå ïéã ãñç àåä øãñä  äàéøáä úìéçúá

íéîçøå ãñç ïéã àåä øãñä ïëùîä úééùòáå

 úùçðå óñëå áäæ íäù

 àúéà וזהב דחסד  מסטרא הוא דכסף בזוה"ק 

מסטרא  ונחשת דגבורה מסטרא

ההשתלשלות וסדר העולם ובבריאת דתפארת ,

גבורה  ואח"כ  חסד  שהוא כסף  בבחינת  תחילה היה

היה  דתחילה אבות  הג' סדר  וכמו  תפארת , ואח"כ 

יצחק (חסד)אברהם יעקב (גבורה)ואח"כ  ואח"כ 

אלא (תפארת) כך, הסדר אין  המשכן בענין  אמנם ,

[והנה  נחושת. ואח"כ  כסף , כך  ואחר תחילה, זהב

אותיות שהוא רבינו , משה בחינת  הוא נחשת סוד

לתיבת תצוה' 'ואתה סמיכת סוד וזה שת, – נח

ג' הם אלו  כי תרומה, פרשת  שבסוף  'נחשת'

דתיבה  הבל, שת  משה בסוד משה של גלגולים

נח  שהוא נחשת  הוא תרומה פרשת של אחרונה

והרי משה, שהוא תצוה' 'ואתה ליה וסמיך ושת ,

שבמשה]. מדרגות ג' הם

ò" ë ááåñ ãâðë  óñëå ò"ë àìîî ãâðë áäæ

'éçá àåäù áéùç àì äéî÷ àìåë ãâðë úùçðå

íöò

ïéðòäå,'ה ביחוד  הם מדרגות  ג' דהנה הוא

וכולא  עלמין, כל וסובב עלמין, כל ממלא

חשיבא כלא אלקות)קמיה עצם זהב (בחי' ובחי' ,

נחשת ובחי' סובב, כנגד כסף  ובחי' ממלא, כנגד 

עצם וסובב כנגד ממלא  המיחד האמצעי קו (שהוא

אפשר כאחד) אי הבריאה בתחילת ואמנם ,

יש  כי  כ "ע, ממלא מדרגת שהוא זהב עם להתחיל

עם  להתחיל צריך  ולכן  החיצונים, מאחיזת פחד 

לגלות אח"כ ורק כסף, שהוא עלמין  כל סובב

ליחד  ואח"כ עלמין , כל ממלא שהוא הזהב מדרגת 

ואמנם  נחשת. בחי ' שהוא עצם בסוד  המדרגות ב'

המשכן , סדר  כפי הם מדרגות  הג' קודש בשבת

ושבת זהב, בחי' כ"ע ממלא כנגד שבת דליל

במנחה  ושבת כסף, בחי ' כ"ע סובב כנגד שחרית

נחשת. וכנגד  עצם כנגד 

äàîéúñ  ÷"àá  íä  ì"ðä úåâøãî 'âä éùøù

ìù úåâøãî 'âä  íäå ùåáìîå ïåîã÷ øéåàå

 ãéçé ãçà ïåîã÷

 äðäã היחוד לעולמות לעלות זוכים כאשר 

של  לאור  זוכים כאשר כן  וכמו  בשורש,

דעתיקא  תורה של לאור  ונכנסים קודש שבת

הוא  הסדר דרזין, דרזין  התורה שהוא סתימאה

דרך  כי ונחשת , וכסף  זהב שהוא לעילא מתתא

סובב  ואח"כ  ממלא ידי על הוא להיחוד הכניסה

הג' שהם העליון בשורש והנה עצם. ואח"כ 

דממלא  השורש בחינת מא"ק, שלמעלה מדרגות

והשורש  סתימאה, א"ק  של המדרגה הוא כ"ע

דעצם  והשורש קדמון, אויר הוא עלמין  כל דסובב

יש  סתימאה שבא"ק הוא, והענין  המלבוש . הוא



לנפשך  חכמה דעה ד

שהיה  בחי' שם היה פשוט, אור  שהוא שאף בחינה

בערך  ממלא כבחי ' והוא העולמות , משער  הקב"ה

הנקראת המדרגה והוא העולמות, דשרשי  הדק 

שורש  שהוא קדמון  דאויר  והמדרגה 'קדמון ',

והמדרגה  'אחד ', נקרא כ"ע סובב לבחינת

'יחיד' נקרא עצם לבחינת  שורש  שהוא דהמלבוש

דכל  ואף  עצמיים. שעשועים של המדרגה והוא

מ"מ  עצמיים, שעשועים בבחינת הם שם המדרגות

דממלא  מדרגות לג' דק  בשורש  הבחנה בהם יש 

מוהרש "ב שביאר  וכמו  ועצם, ספרוסובב (בסוף

תרס "ו) .המאמרים 

 ãåñá äîìù  úîëçî  äìòîì  çéùîä úîëç

äìòîì ãéúòìã  äùî úâøãîå  äîëç úåéîéðô

 éîöòä äîëç ãåñá  çéùî úâøãîî

äðäå לשלמה חכמה נתן  וה' בכתוב איתא

שלמה  שהיה ומבואר אדם, מכל ויחכם

ממשה, יותר אף  ולכאורה מכולם, חכם המלך

חכמה  הוא שלמה דחכמת בזוהר איתא ואמנם

הרמב"ם  כתב המשיח ומלך  בלבד , תתאה

מלך שיהיה של החכמה כי משלמה, יותר  חכם

חכמה  אלא תתאה חכמה רק אינו  המשיח

ג"ר  בחי' היחידה פנימיות  ישיג והמשיח עילאה,

בסוד  החכמה ממדרגת למעלה והוא דרדל"א,

במשה  והנה עתיק, פנימיות  חכמה פנימיות 

האמצעי  באדמו "ר  איתא חיים רבינו  (תורת 

קנ"ו) קנ "ה דף למעלה בשלח  דלעתיד  דמשה

העצמי, חכמה בחי ' ישיג והוא משיח ממדרגת 

אפילו כי  לחכמים, אב נקרא רבינו משה ולכן

על  חדשה מצוה לחדש  יכול אינו המשיח מלך

שקיבלו התורה כל אך שעה, לפי רק נבואה פי

מבחי ' והוא לעולם, יתבטל לא רבינו ממשה

ומש "כ  המצוות , שורש שהוא העצמי  החכמה

כמ"ש  כפשוטו  אינו  לבוא לעתיד בטלות  דמצוות

האלהבעה"ת 'אתה במאמר באורך (כמשנ"ת 

פלא') .עושה 

 úáùá  íä 'äðù' úðéçáá ì"ðä úåâøãî 'â

 úáùå  úáù  ìéìã  úåâøãî 'âä íäù ùãå÷

äçðîá  úáùå úéøçù

 äðäå שהם בחינות  בג' נבחנים המדרגות  כל

ויש  יצירה, בספר כדאיתא נפש שנה עולם

ועצם  וסובב דממלא הנ"ל מדרגות  הג' להבחין 

והוא  ויחיד , אחד קדמון  של המדרגות שהם

ויש  היחוד , השגת  דרכי שהוא נפש במדרגת 

שהוא  עולם ובבחינת שנה בבחינת גם להבחינם

הג' הוא זמן  בבחינת  והנה מקום. ובחינת  זמן בחי '

של  השורש  הוא שבת  דליל קודש , דשבת  מדרגות

השורש  שהוא קדמון , ומדרגת כ"ע, ממלא מדרגת 

של  השורש הוא שחרית ושבת תתאה, דיחודא

מדרגת והוא יחו "ע, של השורש  והוא כ "ע, סובב

קמיה  'כולא של השורש  הוא מנחה ושבת  'אחד',

'יחיד' של המדרגה והוא עצם, בחי ' חשיב', כלא

עצמיים. שעשועים בחי ' שהוא

 ïåéö øäá  íä 'íìåò'  úðéçáá  ì"ðä  úåâøãî 'â

'éçá àåäù  ÷" äéò íéìùåøéáå  ùã÷îä úéááå

 ÷éãöä  ìù  ùøãîä úéá

 úðéçááå הנ"ל מדרגות  הג' להבחין יש  מקום

קברי ששם ציון הר  שהם מקומות בג'

המקדש ובבית  דוד, בית  המדרגה מלכי  עתה (שהוא

המערבי) כותל  עיה"קשל  ובירושלים בחינת , (והוא 

הצדיק) של המדרש היה בית המלך  דוד  דהנה .

דהמלכות, יסוד בחי ' שהוא ציון  הר  הנק' במקום

וכלי אמצעי וכלי  חיצון  כלי  שהם מדרגות ג' בה ויש

היסוד  של אמצעי  כלי  בחינת הוא ציון והר פנימי ,

פנימי, הכלי  בחינת  הוא המקדש  ובית דהמלכות,

כמה  בזה ויש  חיצון. הכלי בחינת הוא וירושלים

מקומות דג' ביארנו  ובכ"מ סודות, וכמה הבחנות

בחי ' חיצון  כלי דהיינו לפנים מהחוץ כסדרן הם אלו 

בחי ' פנימי  וכלי סובב בחי' אמצעי  וכלי  ממלא

אחר , באופן  הסוד  עומק  עפ "י  נפרש  עתה אך עצם,

כלי הוא כ"ע ממלא כנגד שהוא ראשונה דמדרגה

כנגד  שהוא שניה ומדרגה ציון, הר  שהוא האמצעי 



תשע"ו  תרומה פר' השל"ס

וכותל  המקדש בית שהוא פנימי כלי  הוא סובב

הוא  עצם כנגד שהוא שלישית  ומדרגה המערבי,

של  המדרש  ובית ירושלים שהוא חיצון  בכלי

קה"ק  בפנימיות  היחוד  דבגמר הוא, והענין הצדיק.

בו כי  מעלה תוספת בו  ויש חיצון  הכלי מזדכך 

האני תיקון בסוד  עצם של המדרגה שלמות מתגלה

כפי ית' הבורא של האני שהוא דקדושה האמיתי 

להלן . שיתבאר 

 àåäå úéùéù  äâøãîá àìà íðéà äúò  íéãåçéä

 àåä úéòéáùä äâøãî  ÷øå ïåöøä  ìëéä úðéçáá

 ÷"ä÷ ìëéä úðéçáá ãåçéä øîâ

 äðäã' הק באר "י  דאיתא פ "א ידוע ל "ו שער (ע "ח 

בשלמות,ופ "ב) אינם עתה היחודים דכל

הגדולים  זו "ן  יחוד שהוא שישית מדרגה ואפילו

מכתרה, למעלה שכתרו באופן  הוא בקומתם, שוים

מדרגה  בבחי ' היחוד  שלמות יהיה לעתיד ורק

מלכים  שני  בסוד לכתרה שוה כתרו  שאז שביעית,

דכאשר  בע"ח שם ומבואר אחד . בכתר משמשים

למעלה  שכתרו  באופן  שישית מדרגה רק יש 

להיסוד  עולה דהנוק' שהמלכות נמצא מכתרה,

בספירה  היא דהרי  הז"א, כנגד שאינה כיון  דידה

למעלה  שכתרו  כיון ממנו למטה יותר  אחת 

בכתרם  שוים שהם שביעית במדרגה ורק מכתרה,

במקומה. למטה דהנוק ' המלכות גם מתפשטת

ïéðòäåבשלמות אינם כאשר  היחודים דכל הוא,

ולא  בלבד, הרצון היכל בבחינת הם

קה"ק , היכל ההיכלות בבחינת  בביאורי (כמבואר

שם) הגריא "ח  ובהגהות מגיע להגר"א  שאין והיינו  ,

דידה  פנימי  כלי  בסוד  הנוק ' פנימיות  עד היחוד

אמצעי כלי  עד אלא הקדשים, קודש  בחינת שהוא

בזמן  היחוד  התגלות  הוא שם ציון  בהר ולכן דידה,

בלבד , הרצון  היכל מדרגת דרך על והוא הגלות,

הנעשה  החיצון  היחוד של המדרגה בחינת וזה

הנעשה  החותם שהוא שמו' 'למען  בתיבות בתפלה

דב"ן . ב"ן  מבחינת 

åøúëì äåù  äøúë  úåéäì ' ÷åðä  äìåòùë

'÷åðã  úåëìîä èùôúî  úéòéáù  äâøãîá

 êéúåðééòî  åöåôé' ãåñ àåäå äèîì åîå÷îá

' äöåç

äðäå כל ממלא של הקדושה כנגד זו  מדרגה

ב' ניצוץ הוא העליון  ששרשו  עלמין 

בדא"ח  ונתבאר פ"א  מ "ב  שער  בע "ח  (הנזכר 

עי"ש) תרומה נשמותדפרשת  שורש שהוא ,

בית של מהקדושה נשאר  הגלות  ובזמן  הצדיקים,

מאיר  ושם המערבי , כותל בחי ' רק המקדש

ניצוץ  סוד הוא שבשורש הק ' השכינה של האור 

האמיתי היחוד  לעורר  נזכה כאשר  ואמנם א',

שוה  זו "ן  היות  שהוא שביעית  המדרגה של

לעורר  נוכל לכתרה, שוה שכתרו  באופן  בשוה

גמר  שהוא הקדשים קודש  פנימיות של המדרגה

תתפשט  ואז דנוק ', פנימי  הכלי בבחי' היחוד

קדושת שהוא דהמלכות  המלכות עד הקדושה

שהוא  דנוק' חיצון הכלי  כנגד שהיא ירושלים

דמלכות. מלכות  בחי '

 äæå מעיינותיך יפוצו  בבחי' הבעש "ט ענין  עיקר

הגאולה, תלוי שבזה המשיח לו שאמר חוצה,

בשם  מליובאויטש האחרון  האדמו"ר שביאר  וכמו 

בחי ' עד שיתפשט היינו 'חוצה' דבחי' מהריי "ץ,

והוא  במקומה, למטה דמלכות  המלכות  התפשטות 

שביעית דמדרגה השלם היחוד  את שיעוררו ידי על

הצדיקים  עבודת הגלות בסוף דעתה ור"ל כנ"ל.

היחוד  שהוא הגאולה של המדרגה לעורר היא

ועי"כ  קה"ק, פנימיות  בבחי ' שביעית דמדרגה

המלכות של המדרגה עד בחוץ היחוד גילוי  יתפשט

הגאולה. תלוי  ובזה דמלכות,

 èåùô øéù ãåñá  ÷" ä÷á  úîà ÷éãöä ùøåù

 ãåñá  úåëìîäã ïåöéç éìë ãò  åúåèùôúäå

òáåøî øéù

ïéðòäå בסוד האמיתי ליחוד זוכים דכאשר הוא,

לפני כה"ג כניסת של לסוד וזוכים הכתר,



לנפשך  חכמה דעה ו 

אז  זוטא, אדרא בסוף  רשב"י וכמ"ש לקה"ק, ולפנים

שהוא  שביעית המדרגה של לקדושה לזכות יכולים

ליפוצו לזכות יכולים ואז  ולפנים, לפני  של הקדושה

לפני נכנס הכה"ג כאשר  כי  חוצה, מעיינתיך

אך  ולפנים, לפני  פשוט השיר שם מתגלה ולפנים

מרובע, משולש כפול פשוט שיר בבחי' מתפשט

ענין  והוא למטה, עד  שמתפשט מרובע בחי' עד

בסוד  עיה"ק  בירושלים קה"ק  קדושת  התפשטות 

לשלמות עולה המלכות  כאשר  כי  מרובע, שיר

שוה  שכתרה באופן  שביעית, מדרגה בסוד היחוד

מלכות בחי ' עד  היחוד מתגלה ממילא לכתרו,

דמלכות המלכות וירידת התפשטות  בסוד דמלכות

המלכות  למקום היסוד  שערממקום בע"ח (כנ"ל

.ל"ו)

åäæåז"ל מקאזניץ המגיד ישראלשכתב (עבודת

יו"כ) שנכנס על  כה"ג ישמעאל ר' דאפילו 

שר' אף  וכו', ברכני  הקב"ה לו ואמר ולפנים לפני

מ"מ  עולם, יסוד צדיק  בעצמו היה ישמעאל

כי הדור , צדיק שהיה קנה ידי על נעשה העיקר

ידו ועל ממקומו, היחוד  פועל הוא אמת  הצדיק

היחוד . ולגמור  ולפנים לפני להכנס הכה"ג יכול

בגמ' ע"ב)וכדאיתא ג ' לרבי(פסחים  ליה שלחו

בתירא  בן  יהודה רבי לך  שלם בתירא בן  יהודה

ועי"ש  בירושלים, פרוסה ומצודתך  בנציבין  דאת

לעלות צריך היה לא למה טעמים כמה בראשונים

בכל  אמת  שהצדיק בזה הסוד  עומק  אך  לרגל,

באמת כי לקה"ק , מקושר הוא הרי  שנמצא מקום

משה  בחי ' בסוד בקה"ק הוא אמת  הצדיק שורש 

מגיע  והכה"ג ה'כרובים, ש 'ני  מ'בין בר"ת הנרמז 

היחוד  לגמור  השרשי  הכח אך הכרובים, עד  רק 

בפנימיותו שהוא אמת  הצדיק בכח הוא הפנימי 

ב  הכרובים,מושרש שני מבין  פשוט השיר בחי '

שהוא  מרובע השיר  בבחינת  אחוז  הוא ובמקומו

חיצונה  הכי המדרגה עד היחוד  התפשטות 

חיצון  הכלי  שהוא דמלכות מלכות  במקום

של  המדרש  בית של הגדול הסוד  והוא דהמלכות,

הכלי במקום שהוא עיה"ק , בירושלים הצדיק

בכל  ודבוק  מקושר הוא אך  המלכות , של חיצון

הגנוז  משה בבחינת אמת הצדיק  פנימיות  עם עת 

שהוא  פשוט השיר במקום ה'כרובים ש 'ני  מ'בין 

משה  כלת סוד ששם המלכות  של פנימי הכלי

הפנימית.

ïëìåבית מלכות בקברי  מתגלה כ"ע דממלא אף

המערבי, בכותל מתגלה כ"ע וסובב דוד,

מתגלה  בקה"ק  ששרשו עצם של המדרגה מ"מ

עם  מיוחד  קה"ק היכל כי הצדיק , של המדרש בבית

סוד  שהוא הספיר לבנת  היכל של המדרגה

לבחי ' הניגון התפשטות  בסוד  דמלכות , המלכות 

מרובע. שיר

åäæå שלכאורה וטען בראש מי  אמר  שירבעם

ולפנים, לפני  נכנס שהוא ביסוד  הכל תלוי 

הוא  והרי  יוסף, בן משיח שהוא לאפרים שייך  והוא

ישי בן  הקב"ה לו אמר ואמנם בראש , להיות צריך

מדרגת שהוא פשוט השיר העיקר אין כי בראש ,

בכח  שהוא מרובע השיר אלא ולפנים, לפני היסוד 

ולכן  היסוד, בכח ולא המלכות בחי ' שהוא עטה"י 

בראש . דוד  בן 

ïëìå התחיל העולמות ברא הקב"ה כאשר 

השאיר  ושם האמצעית מנקודה הצמצום

הקו, שורש הניצוץ נקודת  שהוא י ' נקודת הקב"ה

עם  דאיהו  עד נחית  לא א"ס  בזוהר  אמר זה ועל

העיגול  שהוא דמלכות  מלכות שהוא זוגיה, בת 

שורש  ושם דעשיה, דמלכות  מלכות  של האחרון

והוא  הצמצום, כל של התיקון  שורש ושם הצמצום,

ר' וכמו המקום, מן למעלה שהוא הדור  צדיק בחי '

שני בין במקום עצמו  והוא בנציבין יהודה

הוא  אמת שהצדיק  ענין והוא כנ"ל, הכרובים

של  התכלית סוד וזה העצמית , הנקודה את המגלה

והעיגול  העשיה, גילה שהקב"ה העולמות בריאת 

בחי ' שהוא העצמי  האני  עם מקושר דעשיה

הי ' בבחי ' הצמצום סוד משורש הראשון הניצוץ

ואכמ"ל. דס "ג,



תשע"ו  תרומה פר' ז של"ס

 âåðòúå áëøåîä âåðòú ñ"ä  ì"ðä  úåâøãî 'â

 êà ùâøåî åðéàù èåùô âåðòúå  ùâøåîä

ùâøåî åðéàù âåðòú àåä  úåîìùä úéìëú

ùâøåîá àáä

 äðäå תענוג של השורש הוא סתימאה א"ק 

הוא  קדמון  ואויר זהב, בחי ' והוא המורכב

כסף , בחי' והוא המורגש  תענוג של השורש 

שאינו פשוט תענוג של השורש  הוא והמלבוש

הפשוט  תענוג והנה נחשת . בחי' והוא מורגש,

והוא  כיפור, יום של הקדושה הוא מורגש  שאינו 

הרי שבת במנחת  ואמנם מנחה, שבת  של הקדושה

דהרי מורגש , תענוג של בחי' איזה גם שיש  רואים

שהוא  יו"כ כמו ולא שלישית בסעודה אכילה יש 

יו"כ  של מהבחי ' דלמעלה הוא הסוד אלא בתענית ,

בחי ' בו יש מורגש, שאינו פשוט תענוג שהוא

יום  של המורגש בחי ' שהוא פורים בסוד  מורגש,

תתענגו, אל תתענו תקרי  אל  בזוהר  כמ"ש כיפור

בחי ' גם בו שיש ג' סעודה בחי ' הוא זה ומעין

שאינו תענוג מבחי ' בשורש  שהוא אף מורגש

מורגש  שאינו  פשוט תענוג הנקרא והוא מורגש,

במורגש . הבא

äæå אף כי פורים, של הקדוש  היום של הקדושה

יסוד  בכח והכל מרדכי סוד  הוא שעיקרו

אך  הפנים, בנקודת והן האח' בנקודת  הן  דאבא

לו ותהי  בסוד המלכה באסתר תלוי  הכל אעפ"כ 

המלכות שהוא מרובע השיר  בסוד והוא לבת ,

שעולים  בי"ע עולמות של הבחי ' והוא דמלכות,

למטה. הקדושה התפשטות  ע"י למקומם

 àìîî éùøùì ñðëäì úáùá äãåáòä ø÷éò

äâøãîä äìâúî ñ"ìùã äìéëàáå íöòå ááåñå

ùâøåîá àáä  ùâøåîá  åðéàù âåðòú  ìù

äðäå הוא עלמין  כל דממלא הראשונה העבודה

להתבונן  רק  ולא שבת, דליל העבודה

של  השורש כפי  אלא למטה, ההשתלשלות בסדר

הממלא  שורש שהוא וביה, מניה העולמות  שיעור 

של  והעבודה המורכב, תענוג בסוד  באק "ס למעלה

כפי להיות צריך עלמין, כל בסובב שחרית  שבת

קדמון  באויר  שהוא הסובב של העליון  השורש 

של  והעבודה במורגש, הבא הפשוט תענוג בסוד

השורש  כפי להיות צריך  עצם בסוד שבת מנחת 

תענוג  בסוד  במלבוש  שהוא עצם של העליון

בדיבור  ושמור  זכור ואמנם במורגש. שאינו  העצמי 

השלמת מתגלה דשל"ס ובאכילה נאמרו , אחד

ויש  מורגש שאינו  תענוג של בחי 'המדרגה בו 

שלא  התו "ח כתב ולכן כנ"ל, פורים ע"ד  מורגש

כי בשל"ס, רק שבת מנחת של המדרגה נשלם

פשוט, לשיר רק  ולא מרובע לשיר להגיע העיקר

הקדושה  התפשטות  אך אחד, ענין הם שבאמת אף

שאינו הפשוט התענוג בחי ' הוא מרובע שיר  עד

במורגש . שבא במורגש 

ïëìå ממלא בסוד זהב תחילה הוא המשכן סדר

ואח"כ  כ"ע, סובב בסוד  כסף ואח"כ  כ"ע,

ש "ת נ"ח הוא נחשת סוד כי  עצם, בסוד  נחשת

מהכל  למעלה הוא ומשה רבינו, משה בחי ' והוא

ממשיח, למעלה בשורש  והוא לנביאים, אב שהוא

מנחת של המדרגה כנגד  הוא ולכן  ברדל"א, ושרשו 

החכמה  בבחי ' בשורש  למעלה כי  ושל"ס, שבת

התענוג  שבחי' באופן מעלה תוספת  יש העצמי 

במורגש . גם יבוא מורגש  שאינו 

íéìùåøé íò ùã÷îä  úéá ãçéî úîà ÷éãöä

 àîù àåäù äàéøá  íò  úåìéöà ãåçé ãåñá

íéìù

 äðäå הוא לארץ דחוץ יעקב קהלות  בספר איתא

יצירה, בחי' ישראל וארץ עשיה, בחי '

בחי ' המקדש  ובית  בריאה, בחי' עיה"ק וירושלים

בחי ' הוא אמת הצדיקי  של האור ואמנם אצילות .

והצדיק  א"ק, כנגד והוא ה'כרובים, ש 'ני  מ'בין  קה"ק 

יחוד  שהוא השלם היחוד  ליחד  הכח לו  יש  אמת 

היחוד  סוד  והוא שלים, שמא הנקרא אלהי"ם הוי"ה

הגר"א כמ"ש בריאה עם דאצילות (ספד"צ הכולל



לנפשך  חכמה דעה ח

בסוד פ "ד) אלקים דהוי"ה היחוד  סוד עיקר והוא

עם  ירושלים שמיחדים הענין וזה ובריאה, אצילות 

בריאה, עם אצילות  יחוד  דרך  על שהוא המקדש

היחוד  סוד שמעורר אמת הצדיק  בכח נעשה וזה

עד  הקדושה מתפשט ועי"כ דקה"ק  הפנימי 

חוצה. מעיינותיך יפוצו בבחינת ירושלים

 äðäåובזכות בשמחה, מרבים אדר בחודש עתה

כל  של בתיקון  שעוסקים אמת הצדיקי

של  הניגון שהוא מרובע, שיר  בסוד העולמות 

רגע  בכל הצדיקים עבודות  כל כי  אמונה, שעשועי

כ"ע  וסובב כ"ע ממלא של ליחודים להכנס הוא

למטה  בעולמות  רק  ולא חשיבי , כלא קמיא וכולא

עליונים  הכי בעולמות העליונים בשרשים אלא

מדרגות ג' של השרשים שהם מא"ק שלמעלה

בג' לכוון צריך כוונה שבכל התו"ח וכמ"ש  היחוד,

פרטות, ופרטי  ובפרטות  כללות שהם בחינות ,

הכי העליונים בשרשים שהוא בכללות לכוון  והיינו

לזכות יכולים ועי "ז  אלו , מדרגות  של גבוהים

מטה  ידי  על המצרי את ויך  בבחי ' הקלי' כל להכניע

משה  בכח ויחו"ע דיחו "ע החיבור בחי ' שהוא משה

עצם. במדרגת שמושרש 

'äåאמיתית בתשובה לאדר להכנס שנזכה יעזור

לעשות מנת  על וללמוד ה', תשוב שהוא

היחודים  עת  בכל ליחד  וצריך  ליחד , מנת על שהוא

ולבנות חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב דממלא

לבנותה, עתיד אתה באש כמ"ש  באש  המקדש

הצדיקים  של האש ידי  ועל היחודים, אש שהוא

בית את  הקב"ה יבנה ביחודים, עת בכל שדבוקים

ועין  מלכותך תראינה ועיננו דידן  במהרה המקדש

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã,שישית דמדרגה היחוד  הוא לנפשך חכמה

דהיכל  היחוד  של המדרגה כערך  רק  והוא

ונסתם  הקץ את  לגלות יעקב ביקש ענין וזה הרצון,

אבינו שיעקב ובגר"א בהגריא"ח וכמבואר הימנו,

הרצון  דהיכל היחוד בחי ' להקץ שמספיק חשב

ממנו נסתלק  אך  בלבד, שישית  מדרגה שהוא

של  במדרגה שיהיה מספיק  אין היחוד  כי שכינה

קה"ק  של למדרגה להגיע צריך אלא הרצון , היכל

אי בגלות  הרי ולכאורה שביעית מדרגה שהוא

לשביעית, ולא שישית  למדרגה אלא להגיע אפשר

íðîàå,' לראשך כתר  והיא לנפשך  חכמה 'דעה

לו ויש שישית למדרגה נכנס  כאשר כי

שגילה  אמת  הצדיקי  של הגילויים שהם כיסופים

יפוצו נאמר  זה שעל אמת  והצדיקי הק ' הבעש"ט

שיגיעו משלים הקב"ה עי"כ הנה חוצה מעיינותיך 

הימין  קץ של הסוד  מתגלה ואז שביעית למדרגה

סעודות הג' שהוא קדשך  שבת  שמור וגו ' נצור  וזהו 

המדרגה  שהוא שבת לליל רק  יזכו  שלא שבת  של

שחרית לשבת רק  ולא באק "ס  ששרשו ממלא של

תענוג  שורש שהוא קדמון  באויר  שרשו  שהוא

שהוא  שבת למנחת  אף זוכים אלא המורגש

המלבוש  של במדרגה המדרגה היחוד שלמות  והוא

שאינו הפשוט התענוג שורש  בחי' שהוא שביעית

התפשטות סוד  והוא במורגש שבא במורגש

נחית לא סוף אין בסוד דמלכות מלכות  עד  הקדושה

האי שתתגלה יעזור  וה' זוגיה. בת עם דאיהי עד

שיר  ובכח המלכות בחי' שהוא בידין  דלא אבנא

מלכות עד היחוד התפשטות  שהוא מרובע

נזכה  מלכות  אסתר ותלבש  בסוד  למטה דמלכות

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל לביאת



תשע"ח  יתרו פר' ט של"ס

תשע"ח יתרופרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ח  יתרו פר' של"ס
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 úåùø  úðéçá  úøæçä ïéðò àåä 'åøúé  òîùéå'

íù úåãçàì  ÷" äåöð àåáø 'ñ  íäù  íéáøä

 ãéçéä úåùø ñ"äù  ä"á ä"éåä

äðä,הרבים רשות  בחינת שורש הוא יתרו

ואחרונה  ראשונה דאות  בספרים כדאיתא

שיעור  שהוא אמה י "ו שה"ס  י "ו הוא יתרו  של

כנגד  באמצע ת"ר ואותיות הרבים, רשות

ס' כנגד  חלקים, רבוא לששים שנתפזרו ניצוה"ק

ישרא"ל  תבות  ראשי שה"ס  ישראל, נשמות  רבוא

סוד  וזה ל'תורה. א'ותיות ר'בוא ש'שים י 'ש 

איחוד מלשון שהוא יתרו ' 'וישמע 'וישמע (עד"ה

אסיפה) לשון  שהוא העם' את  הששים שאול שכל

רשות לבחי' נתאחד הרבים רשות דבחינת  רבוא

שם  סוד שהיא הקדושה התורה סוד שהוא היחיד,

יתרו ' 'וישמע וזהו  היחיד, רשות וסוד  ב"ה הוי"ה

הוי "ה  בשם הנכללת  התורה כל של האיחוד  שהוא

הוי "ה  שיויתי  סוד  וזה ומיוחד , יחיד  אחד  ב"ה

כל  שהוא 'לנגדי ' של הבחינות  דכל תמיד , לנגדי

להכלל  צריך הכל 'נגד ' בחי ' שהוא השבירה ענין 

להיות הקב"ה נתאוה סוד וזה ב"ה. הוי"ה בשם

יתרו של הבחינות שכל בתחתונים, דירה לו 

שה"ס  בי"ע ובחי' ו"ק ובחי ' 'יתר ' בחינת שהוא

לשם  יתאחד המדרגות, ריבוי  וכל הרבים רשות

ב"ה. הוי"ה

 ãâðë íä úåøáãä úøùòù ééçá  åðáø éøáã

 ïøãñë àìù íä êà úåøéôñ øùò

äðäåאותיות תר "ך בהם יש  הדברות עשרת

ונכלל  דרבנן , מצוות  וז ' מצוות  תרי"ג כנגד

י ' כנגד  שהם הדברות  בעשרת  מצוות התרי"ג כל

הדברות שבעשרת  ספירות הי ' סדר והנה ספירות,

בחיי  ברבנו  י"ד)מבואר כ' הם à(שמות  שדבריו 

אמיתית  קיבלבקבלה הוא והרשב"א (כי מהרמב"ן 

הרמב"ן קבלת על  האריז "ל  כמ "ש אמיתית  קבלה 

אנכיוכו') זה. באופן דברות  הי' סדר  שם ומבואר  ,

תפארת, - תשא לא חכמה, - לך יהיה לא כתר , -

_________________________

תרי"ג א . כנגד אותיות  תרי"ג בהם ותמצא ספירות, עשר כנגד  הדברות עשרת היו הקבלה דרך ועל שם: בחיי רבנו  וז"ל
ניתנו המצוות ותרי"ג האותיות תרי"ג כי להורות  תרי"ג על  בהם הנוספות אותיות  ושבע  מהן, והנמשכות הנאצלות  מצוות 
מן  הנאצלים השבע כן כי אותיות, לכת "ר ישלימו  תרי"ג עם האותיות  ושבע למעלה, שהזכרתי הידועים השבעה מתוך

הכתר.
לך יהיה לא הכתר, כנגד אנכי ראשון דיבור ספירה, איזו  כנגד  דיבור איזה בכאן אסדרם הזה בדרך ואורך אשכילך  ויען
תנאף  לא פחד , כנגד תרצח לא חסד , כנגד  כבד ישראל, כנסת והיא עטרה כנגד  זכור תפארת , כנגד תשא לא חכמה, כנגד

תשובה כנגד  תענה לא נצח , כנגד  תגנוב לא יסוד, התשובה)כנגד עולם שהיא בינה לך(ר"ל ויש הוד . כנגד תחמוד לא ,
עכ"ל. הדברות, כמו כסדרן הספירות  שאין פי על  אף  בכוונה ולהתבונן לב  לקנות 
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תרצח  לא חסד , - את כבד  מלכות, - את זכור 

נצח, - תגנוב לא יסוד, - תנאף לא גבורה, -

וצריך  הוד. - תחמוד לא בינה, - תענה לא

שלא  שהוא ספירות  בעשר זה סדר  מהלך להבין 

לעילא, מתתא ולא לתתא מעילא לא הסדר , כפי 

שם  שה"ס כולה, התורה כל בהם נכלל והרי 

שהוא  הוי "ה שם כסדר  אינם ולמה ב"ה, הוי"ה

ספירות. הי ' כסדר 

ïéðòäå סיון בחודש  נתנה הקדושה דהתורה הוא

התפארת, בסוד השלישי חודש  שהוא

כתובים  נביאים מתורה וכלולה האמצעי, קו  שהוא

ואמצע, שמאל ימין  הכולל תפארת בסוד ג' שהם

ויש  יוה"ה, הוא זה חודש  של הוי"ה שם צירוף והנה

זה. הוי "ה שם צירוף סדר להבין

ìåèéáä  úâøãî àåä  ìàøùé  ìù  íúìòî ø÷éò

 ïéà  úðéçáá àåä ìåèéáä  úìòî  úéìëúå

 àãçë ïéàå éðà àåäù éúéîàä

äðäåז ')כתיב ז' העמים (דברים  מכל מרבכם לא

אתם  כי בכם ויבחר  בכם הוי "ה חשק

שכלל  דהיינו  בספה"ק ומבואר  העמים, מכל המעט

ישראל  כלל מעלת  כי  עצמם, ממעטים ישראל

עיקר  שהוא העולמים כל לבורא הביטול הוא

במדה  אחד  שכל האומות כמו  ולא העבודה,

לכל  תחילה הלך  והקב"ה אחר , ובענין אחרת

בענין  לעמוד יכל לא ענינו  כפי  אחד  וכל האומות 

העמים  מכל המעט שהם ישראל כלל ורק  התורה,

תחילת הוא ובאמת ביטול, של העבודה להם שיש

ואח"כ  הגמור, אין  בבחינת  ביטול שהוא העבודה

שהוא  ישראל בסוד  גדולה יותר מדרגה להם יש 

כחדא, ואין  יש  בחינת שהוא רל"א, י "ש  אותיות 

האין  מגלה ישראל כלל של שה'יש ' באופן

הוא  אין כי עמוק , מכל עמוק והוא ¦©האמיתי ,

האמיתי דבקות  הוא ואין ויש  ביטול, של דבקות

כחדא  ואין  אני בסוד באלקות  עצמי דבקות שהוא

האמיתי. האין ¦©שהוא

 éðàä  äìâúî  äáù úëëåæîä  äðéáä úìòî

 ãåñá äðéáä  íò  úåëìîä øáçì êéøöå ÷éúòáù

 ãøôðä éðàä ï÷úìå  íäéðù äðëìúå

äðäå שהוא סיון חודש של הוי "ה צירוף ענין 

לזה, זה סמוכים ההי "ן  שב' באופן  יוה"ה

ומלכות בינה שהם שניהם ותלכנה סוד שהוא

עם  ביחד  אחרונה שה' באופן  ורות , נעמי  בסוד

שם  בינה שהיא ראשונה ה' כי  ראשונה, ה'

דהגם  בבינה, המתגלה עתיק  גילוי  הוא

אלא  זה אין  עתיק, פנימיות  חכמה שפנימיות

שבעתיק  האני  בחי ' אך  שבעתיק, האין בבחינת

דייקא  מתגלה עתיק, של והגילוי ההרחבה שהוא

ותלכנה  ולכן הוא, הלוי ועבד  וה"ס  בבינה,

הנפרד , האני שורש  שהיא דהמלכות  שניהם,

למטה  המלכות כי  הבינה, עם להתחבר צריכה

וצריך  העולמים, כל מלכות  מלכותך בסוד  היא

העליונה  המלכות  עם התחתונה המלכות  לחבר

שהיא  למטה המלכות תכלית והוא בינה, שהיא

התחברותה  ידי ועל הבורא, של האני את  מגלה

בסוד  דעתיק, האני  בבחי' ששרשה הבינה עם

הנפרד  האני  נתקן ברדל"א, הגנוזה המלכות 

ולכן  יתברך, הבורא של האמיתי האני ומתגלה

רות ידי על כי נעמי, עם ללכת צריכה רות 

דרדל"א  האני  שהוא נעמי בחי' מתגלה

בבינה. המתגלה

ùàä ãåñá  äàéøáä 'éçáá äðúð  äøåúä

 ïôåàá ò"éá úà êëæì àåä úéìëúä éë ïùòäå

 àøåáä ìù éúéîàä éðàä éåìéâì éìë äéäéù

'úé

 åäæå ירד אשר  מפני  כולו עשן  סיני  והר מאה"כ 

ע'ולם  ר "ת  הוא עש"ן  וסוד  וגו', באש ה' עליו 

וצריכים  בי "ע, עולמות  בחינת שהוא נ'פש , ש'נה

היא  שלנו התורה כי הבינה, אש  עם להתקשר 

ישראל  נשמת שורש  ששם דבריאה התורה בסוד

שבראנו אלקינו  ברוך בכוונת  האריז "ל כמ"ש 



תשע"ח  יתרו פר' יא של"ס

ע"ד)לכבודו מ"ט מתן á(שעה "כ  של האש  ענין  וזה ,

הבריאה. בחינת  שהוא הבינה של אש שהוא תורה

ואף  התורה, נגלות  הוא דבריאה תורה וענין

נתנה  התורה מ"מ העיקר , הוא דאצילות שתורה

ולכן  דבריאה, תורה שהוא התורה נגלות  בבחינת

דרכים  בו' בתחילה התורה לומד  היה הק' האר"י

תורה  שהוא המעשה, ימי ו ' כנגד הפשט בדרך

דאצילות, תורה כנגד הסוד בדרך  ואח"כ  דבריאה,

האני בבחינת  התורה ללמוד  צריך תחילה כי

האין  בבחי' לאצילות  אותו  להעלות ואח"כ דבריאה

רק  התורה שישאר  התכלית  אין  כי דאצילות,

צריך  אלא דאצילות, התורה של אין  בבחינת

אותו לזכך  ואח"כ  דבריאה אני בדרך  התורה ללמוד 

הוא  העבודה תכלית  כי דאצילות, אין של למדרגה

והשרפים  והחיות  האופנים של האש  בדרך

האני יתגלה שעי"כ עד  מזוכך, באופן  אך שבבי"ע,

ויתגלה  כחדא, ואין אני  בסוד הבורא של האמיתי 

הע  האין  שאת באר ביתר  בפירוש היטב עי ' צמי,

ו '). ה' בתיקון  זוהר  תיקוני  על רואי  לחי 

å"äé  úðéçáá ÷ø äéä éë òøåöî äùòð  åäéæåò

äðåøçà ' ä  åì øñç äéäå ïéà úâøãî àåäù

 éðà ãåñá  úéùøùä  ä"éåä  ìù äâøãîä àåäù

 àãçë ïéàå

 äðäåמות 'בשנת  זו, פרשה של בהפטרה איתא

ונעשה  יה"ו , עוז שה"ס עוזיהו ' המלך

עוזיהו כי חז"ל, שפירשו כמו כמת  שחשוב מצורע

של  המדרגה שהוא יה"ו  של המדרגה רק  לו היה

הגמור , אין של הבחינה שהוא דאצילות , הוי "ה שם

ואבי "ע  א"ק של הראשון ההוי"ה בחינת  דהיינו

אצילות בריאה יצירה עשירה עת  בכל שמיחדים

בבחינת עדין הכללות  בערך הוא זה כל אך  א"ק,

המדרגה  הוא כי דאבא, דמוחין  סליקו שהוא צרעת

לבי "ע  נופלים וכאשר  אין , בדרך  עת בכל ביטול של

יה"ו אותיות  רק  לו שהיה עוזיהו ולכן  צרעת, נעשה

בערך  צרעת  בבחי ' היה אחרונה, ה' לו חסר  והיה

שהוא  אמיתי  לדבקות מגיעים אין דכאשר הכללות ,

כחדא, ואין אני של במדרגה דהיינו  הגמור , באין 

בלבד , דאצילות אין  בבחינת רק  שנמצאים אלא

שהוא  מצורע, בחינת שהוא לבי"ע עת בכל נופלים

השניה  הוי"ה ידי  על ורק עילאה, דנהורא סגירו

של  המדרגה שהוא השרשית  הוי"ה שהוא העליונה

שורש  בסוד כחדא, ואין אני  של המדרגה והוא א"ק,

מהצרעת לצאת  יכולים רל"א, י"ש שהוא ישרא"ל

והנגעים.

ìåèéáä àåä úîà é÷éãö  åìéâù äùãçä êøãä

äîåúñ 'í ñ" äå àãçë ïéàå éðà ìù éùøùä

äøùîä  äáø'íìã

åäæåההפטרה בסוף  ה')מש"א ט' ילד (ישעי' כי

הדרך  שהוא וגו', לנו ניתן  בן  לנו  יולד

של  הדרך  שהוא הדורות , בסוף שתתגלה החדשה

ו') פס ' כסא (שם על קץ אין ולשלום המשרה לםרבה

עולם  של המדרגה והוא וגו', ממלכתו ועל דוד

והוא  המשרה, דלםרבה סתומה ם' שה"ס  המלבוש 

כחדא, ואין אני ששם השרשית  ההוי"ה של הדרך

הביטול  שהוא אמת צדיקי לנו שגילו  הדרך והוא

ביטול  הוא כי כחדא, ואין אני  הכולל השרשי

מציאות להם אין כי במציאות , שאינה במציאות 

של  העליונה הכונה לגלות הוא ענינם וכל כלל,

_________________________

הבריאה ב. בעולם אנו  עתה הנה כי גמורה בכוונה לכוין צריך כו ' לכבודו  שבראנו  אלהינו  ברוך ובאמרו  שם: שעה"כ וז"ל 
גם  כו '. דבריאה אורייתא ואית דאצילות אורייתא אית וז"ל : בראשית בזוהר וכנז' לנו שניתנה התורה נמשכת  משם אשר
וזה  נשמה, הנקרא החלק משם כי הכבוד, מכסא חצובות  הנשמות  כל  רז"ל  מ"ש בסוד  ישראל  נשמות  נמשכו  הבריאה מן
הטוב  מן נשמתינו שברא מה בסוד  התועים מן והבדילנו הבריאה, עולם שה"ס לכבודו, שבראנו אלהינו  ברוך באומרו  נרמז
אנו בכאן ולכן הבריאה, מעולם לנו  שנתנה התורה היא אמת תורת לנו  ונתן התועים, מן ע"י והבדילנו  הבריאה שבעולם

עכ"ל. גמורה, בכוונה זה כל לכוין וצריך הבריאה, שמן בתורתו  לבנו  שיפתח  מתפללים
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להיות הקב"ה נתאוה אלקיכם, ה' אני  של השכינה,

הצדיקים  של הדרך  והוא בתחתונים, דירה לו 

הצדיק  שהוא לנו, יולד  ילד  כי ענין וזה האמיתיים,

ש  ם'אמת שה"ס השעשועים עולמות משיג

שעשועים  בסוד  משיח של האור שהוא סתומה,

המלבוש . דעולם עצמיים

àåäå באופן פרס , לקבל שלא מנת  על של הדרך

העליונה  לכוונה עת בכל שהמחשבה

לעבור  תחילה וצריך האמת, דבקות  שהוא

של  לעולמות שמגיעים עד בלבד, אין של העולמות 

בי "ע  בבחי ' גם הקב"ה את ולעבוד כחדא, ואין  אני 

יתברך , לבורא כולו שיהיה 'יש ' של מציאות  ובכל

של  האני  לגלות  ככלים בי"ע עם ומשתמשים

שהוא  עש"ן  בחי' ומעלים בבינה, המתגלה הרדל"א

ויגלו וא"ק, אצילות בבחי' שיזדככו נפש  שנה עולם

של  האני ידי על האמיתי האין  את שאת ביתר

בתורה  מפסיקים שאין ידי על רק והוא ית', הבורא

הק ', ובשמות  הק' בתורה דבוקים עת ובכל הק',

אתם  'כי של האמיתי ביטול של העבודה והוא

שהוא  עשית, בחכמה כולם כי העמים', מכל המעט

הביטול, דרך שהוא ישראל כלל של העבודה עיקר

הוא  רל"א, י"ש בסוד י "ש  ישראל שנקראים מה וגם

הביטול  שהוא גדול יותר לביטול להכנס  כדי 

כחדא. ואין  יש  של האמיתי 

äåàú  äàð÷ã  úåãîä ïå÷éú é" ò  íéìùåøé ïéðá

 êëåæî ïôåàá  ùà ìù àñë  äùòðù ãò ãåáëå

 úéùøùä  ä"éåä  ãåñá

äæå,ירושלים וקדושת ישראל ארץ קדושת  ענין 

מדות, י"ג שקודם הוי "ה הוי "ה בסוד שהוא

האמיתית, להוי "ה הראשונה מהוי"ה שנכנסים

דע"ב  הויו"ת  ג' שהוא של"ם יר"ו הוא ירושלים וסוד 

וע"ב  דמ"ה וע"ב דס"ג ע"ב וה"ס יר"ו, העולים

מזה  לעלות  וצריך הראשונה, המדרגה שהוא דב"ן ,

אחד  בע"ב ע"ב הג' כל שנכללים באופן דע"ב לע"ב

בסוד  הוא  דכלי יחוד דבחי' פ "י ט "ל שער  ע "ח  (עי'

בסוד  הוא  דהולדה ויחוד דסמ"ב, ע"ב ג ' שהם רי"ו

אחד) בע"ב נכללים  ע "ב  הג' שכל  באופן דע"ב, ,ע "ב 

בסוד  הפנים בחי ' והוא העליונה, הוי"ה בחי ' שהוא

ירושלים  בונה נאמר זה ועל המקדש , בית  בנין 

הוי"ה.

ø÷éòå תאוה מקנאה שיוצאים הוא ירושלים בנין

אש , של לכסא הכסא ונעשה דבי"ע, וכבוד

בלקו "מ א')וכמבואר סי' מ (תנינא  ג' שהם שיש דות

מוהר"ן  חיי ועי ' וכו ', ירושלים פ "ד)מחריבי  (סי'

ועפ "י וכו ', אש  שסביבו  כסא שראה המראה בענין 

כי בלקו "מ, הנ"ל התורה את אמר  ההוא המראה

את רואים שלא הוא וכבוד תאוה קנאה יש  כאשר

אופנים  של הבחינה והוא של"ם, יר "ו  של ע"ב הג'

מקום  שהוא בי "ע, של במדרגה ושרפים וחיות

של  אש  של הבחינה מעלים כאשר אך  הפירוד,

של  למדרגה אותם ומזככים ושרפים וחיות  אופנים

זיכוך  שהוא האמיתי הביטול ידי על וא"ק, אצילות 

בבחי ' אמיתי ירושלים בנין  נעשה הנפרד , האני 

בנין  נעשה ועי "ז  העליונה, הכונה כפי  אש, של כסא

המלבוש  עולם של העליונה במדרגה ירושלים

הוא  השנה שהראש  ראה ואז  כחדא, ואין  אני ששם

וסוכות ממש , יו "כ  הוא ויו"כ ממש, השנה ראש 

מוהר"ן . בחיי  שם כמבואר ממש  סוכות הוא

 úåìùìúùää øãñ àåäù ïìéàä  úà÷ùä é"ò

 ï÷úðå  ò"éá ìù ãåøéôä àåäù ïéìâøä  íéð÷úî

ùà ìù àñëä

äæå בסיפו "מ המבוא מהחיגר  המעשה ענין

ג ') אותו(מעשה משקים שכאשר אילן שיש

הרגלים  שנתקן והיינו  וכו', השדים את מסלק הוא

אין  השדים כי כחדא, ואין  אני  של באופן דקדושה

הפירוד  ענין והוא דקדושה, האדם כמו  רגלים להם

סדר  שהוא האילן משקים כאשר אך בי "ע, של

הקנאה  ומהפכים אותו ומזככים ההשתלשלות 

לבורא  הוא הקנאה שכל באופן והכבוד , והתאוה

לבורא, הוא הכבוד  וכל לבורא הוא התאוה וכל ית'



תשע"ח  יתרו פר' יג של"ס

אותיות פרטי כל שהם הרגלים, בחינת עי"כ נתקן

בתחתונים, לדירה הקב"ה נתאוה בסוד התורה,

ירושלים  קדושת  בבחינת אש  של הכסא ונתקן 

.â האמיתית

 ìëå'הק התורה ידי על רק  לתקן אפשר  אי זה

הדברות עשרת  שה"ס דבריאה, תורה שהוא

אלקינו ברוך  כמש"א תורה, מתן של באש  שנתנו 

המועדים  קדושת  בחינת  והוא לכבודו , שבראנו 

שם  בסוד  בינה בחינת שהוא בריאה בבחי' שהם

האריז "ל, כמ"ש  יו "ט העולה האותיות  עם ס"ג

בינה  בבחינת  הם טובים הימים דכל התו"ח וכמ"ש

כוונת כי  ואין , אני  של הסוד לדעת וצריך דכללות,

כמ"ש  הזמנים פרצוף  שהוא דא"ק בחב"ד  הוא יו"ט

קדושת וע"י התורה, שורש והוא והתו "ח, הרש "ש

באופן  הבינה מדרגת  לזכך יכולים המועדים

שבעתיק  האני  בחינת  עי "כ  שהוא שיתגלה

כחדא. ואין  אני של המדרגה

íäù  íéãòåîä ñ"ò àåä úåøáãä  úøùò øãñ

 àâøãì àâøãî éðàä  ìù êåëéæä ñ"äå äðéá 'éçá

 ïåéñ ùãåçã  ä"éåä óåøéö øãñ ìò

 äðäåהעולמות פנימיות  כפי  המועדים סדר

מכל  עמוק והוא ניסן , בחודש  שמתחיל

של  לתכלית  הוא מצרים יציאת כל דהנה עמוק ,

מתן  שהוא הזה, ההר  על האלקים את  תעבדו 

סדר  ולכן  הכתר , במדרגת שהוא דשבועות  תורה

של  ההוי "ה צירוף  סוד כפי  הוא הדברות עשרת 

של  המיוחד הסדר והוא יוה"ה, שהוא סיון חודש

שכתב  בסדר  ספירות העשר  כפי  הדברות עשרת 

הנ"ל. בחיי רבנו

 äðäã,וחכמה כתר  כנגד ראשונות  דברות  ב'

שהם  סתימאה ומוחא גלגלתא וה"ס

החו "ג  בחי ' והם דא"א, וחכמה כתר בחינת

נוק' בחי' הוא המו"ס כי  האצילות , של השרשיים

ושני דעתיק, החו"ג מלובש  ובהם הגלגלתא, בערך 

הנ"ל  ההוי "ה צירוף של י ' באות כלולים אלו דברות

וחכמה כתר  כנגד  שהוא י'יוה"ה, של וקוצו י' (בסוד

וכתר ) חכמה כנגד שהם  אלקיך  ה' שאנכי באופן ,

אחרים  אלקים לך יהיה ולא הגלגלתא, בסוד כתר

נוק' שהיא סתימאה חכמה שהוא חכמה כנגד 

שורש  בסוד היחוד  שורש והוא הגלגלתא, בערך 

הוא  העבודה כל של וההתחלה השרשיים, החו "ג

של  השורש  והוא וחכמה, כתר  של הסודות לתפוס 

התכלית שמתעורר ניסן  חודש  מתחילת  המועדים

תורה  מתן של לתכלית שהוא מצרים יציאת של

ההתחלות דשבועות  כל דעתה הלקו"מ  שכתב (וע"ד

שנכנסים  ניסן  לחודש ההקדמה  דהיינו מפורים  הם 

וחכמה) כתר בסוד  תורה  מתן של  להתכלית .תחילה 

øåáéãäå כנגד והרביעי תפארת  כנגד השלישי

החמישי הדיבור  ואח"כ  מלכות ,

בחי ' הוא זה וכל וגבורה, חסד כנגד  והשישי 

כנגד  והם יוה"ה, של ההוי"ה דצירוף  ו"ה אותיות 

השנה, וראש  ושבועות פסח שהם דחג"ת המועדים

התפארת ששם הבריאה עולם של בסדר הוא אך

שלמעלה  הרצון היכל בסוד  מחו"ג למעלה

וזכות, אהבה לשבועות ,(ואף מהיכלות  קודם שפסח

למתן להגיע  הוא מצרים  יציאת שתכלית כיון מ"מ

הוא  והתחלתו מצרים  יציאת  ששורש נמצא  תורה,

מחו"ג ) שלמעלה תפארת  בסוד שבועות, ,בחינת

אחר  ולכן  הנשיקין, סוד  הוא הרצון ובהיכל

התפארת עם יחודה בסוד המלכות  הוא התפארת

_________________________

ע "א ג. י"ג נה"ש ועי' להויו "ת, האלקים נהפך וחיה דנשמה המוחין שכשנכנסים פ "ח  כ ' ושער פ"א, ל' שער ע "ח עי'
שכאשר  ההשתלשלות  סדר שהוא האילן סוד  הוא זה וכל ע"א, קס"ו תו "ח  ועי' הפנימיות , ידי על החיצוניות זיכוך בסוד 
דבי"ע, הלבושים ומזדככים הרי"ו, שהם דסמ"ב דע "ב  הויו "ת הג' עי"כ מזדכך דע "ב , ההוי"ה ונמשך לדרגא מדרגא עולים

הקלי'. כל  ובטלים ואין אני מדרגת  עד שעולים עד



לנפשך  חכמה דעה יד

דנשיקין  יחוד  הנשיקיןבבחי' בסוד תורה מתן  (וכל 

של הקולות  שהם ופ "ט פ "ד ט "ל שער בע "ח  כמבואר 

תורה) ורק מתן והרביעי, השלישי הדיבור  והם ,

החמישי הדיבור  שהם והגבורה החסד  בא אח"כ

והשישי.

ë"çàå יסוד של בסדר הם  אחרונות  דברות הד'

של  המועדים כנגד והם והוד, בינה נצח

חדשים  בתיקונים וכמבואר ופורים, וחנוכה סוכות 

הסוכות, חג שהוא תחילה יסוד של בסדר  שהוא

בין  ואמנם והוד , נצח כנגד  ופורים חנוכה ואח"כ 

השובבי "ם  ימי  כנגד  והוא הבינה הוא והוד נצח

ישראל  בשארית  וכמ"ש  ופורים חנוכה שבין

שהוא  והיינו כיפור , יום של הגמר הוא דשובבי"ם

דייקא  והוא יו"כ, סוד  שהוא הבינה עולם של גמר

למטה, ממעלה הסדר  כפי נצח שהוא חנוכה אחר

שהוא  ההוד  ואח"כ הבינה בחינת נשלם ושם

בית תחמוד לא של האחרון הדיבור  שהוא פורים,

וכו' היחוד רעך  ה"ס בסוכות דהיסוד  הוא , (והענין 

הטיפה  ה "ס  ופורים חנוכה ואח"כ עצרת, דשמיני

רקיע , מים אור  בסוד דשמע "צ  מהיחוד הנמשכת

וגמר בהיחוד, התנועה ה "ס  והוד  נצח  שבין  והבינה 

הלבושים) וזיכוך  תיקון ה "ס  בהוד ועיקר הסדר  .

לאני שמגיעים עד ועוד  עוד עצמו  לבטל העבודה

שהוא  פרס ' לקבל שלא מנת 'על של למדרגה ואין,

תענה  לא שהוא מהשקר  ויוצאים העצמי, דבקות

הוא  שהכל באופן  וכו ', תחמוד ולא שקר עד  ברעך 

היחיד . רשות  הוא והכל רעיך  בית  ואין  הבורא רק 

 äðäå על שהוא יוה"ה של זה הוי"ה צירוף סדר  כל

לעילא  מתתא הוא הדברות, עשרת סדר

הגרמ"מ  שפירש  כפי מנוחה שבברית  ההויו "ת ע"ד

ראשונה  מדרגה הוא דהוי "ה י' שאות  שם משקלאו 

רוח  לבחי ' לאות  מאות עולים ואח"כ  נפש , בבחי '

העליונה  המדרגה הוא ההוי"ה שבסיום עד ונשמה

מתתא  בעליה ההוי "ה כל ונשלם ויחידה, חיה של

עללעילא לפירוש בהקדמה תשס "ו החכמה ים (עי'

מנוחה) דברית  .ההויו"ת

íéìùåøé úà  úåðáì àåä  úîà ÷éãöä ïéðò  ìë

 øîâ ãò ò"éáã íéùåáìä êåëéæå ïå÷éú àåäù

ää ïå÷éúíéùåáìä ïå÷éú ãåñá  íéøåôá  ãå

åäæå הוא הצרעת  כי עוזיהו, המלך מות  בשנת 

קנאה  ענין  והוא עילאה, דנהורא סליקו

של  הכסא כי ירושלים, בנין שמעכבים וכבוד  תאוה

בקנאה  עת  בכל נופלים אך להתגלות , רוצה אש

לתקן  וצריך ירושלים, בבנין פוגם וזה וכבוד, תאוה

התאות מכל ולצאת  שלם, יר "ו  שיהיה ע"ב הג'

לבונה  לזכות  יכולים ואז וכבוד , ותאוה מקנאה

יכנס . ישראל נדחי  הוי "ה ירושלים

äæåלבנות ירושלים, לבנות  אמת  הצדיק  ענין כל

השכינה, השראת שיהיה הקב"ה של הלב

ולא  העליונה, הכוונה לכוון  עת  בכל שיוכלו  באופן

דאבא, דמוחין  סליקו  שהוא מצורע ח"ו  להיות 

וחיות אופנים של ויראה לאהבה להגיע וצריך 

אלא  הנפרד , בי "ע של באופן  לא אך  ושרפים,

וגו ' לנו  יולד  ילד  כי הכתוב בסוד  א"ק , של באופן

החדשה  הדרך שהוא וכו' המשרה לםרבה

המגיד  שביאר  וכמו אמת , צדיקי ידי  על שנתגלתה

של  הבחי ' למעלה שיש  ישראל נר בספר  מקאזניץ

מזוכך  באופן ושרפים וחיות אופנים של העבודה

סתומה  ם' שה"ס  המלבוש , עולם של במדרגה

פורים  של לגמר  להגיע ענין  וזה המשרה. דלםרבה

הוד בחי ' ופורים שהוא חנוכה שסדר מהרי"ס  (עפ "י

הוד) ופורים  נצח  חנוכה  דהיינו למטה , ממעלה ,הוא

של  האחרונה המדרגה שהוא התכלית והוא

הדברות. דעשרת האחרון הדיבור 

 äúòå יום גמר שהוא השובבים בימי  אנו 

והוא  ישראל בשארית  כמ"ש הכפורים

מגלה  והוא שבעתיק  האני גנוז  שבו  בינה בחי '

בבחי ' המלבושים סוד לו  היה המלך  ושאול ההוד ,

שהוא  זה פגם לתקן  וצריך  הפגם היה ושם ההוד 

מחשבה  של לבושים ג' שהם המלבושים תיקון

סוד  והוא בתניא, כמ"ש  בי"ע כנגד מעשה דיבור 

האין  לגלות כלי ויהיה להאין שישמש שצריך האני 



תשע"ח  יתרו פר' טו של"ס

שלמה  בסוד  בדוד יוסף  שיכלל באופן גמור  היותר 

בן  או  דודו  או בחי' מלא דוי "ד  בחי ' שהוא דוד בן

סוד  מלכות  אסתר  ותלבש סוד  והוא יגאלנו, דודו

ואין . אני  סוד  דהוד  המלבושים

'äå,בתשובה לחזור אלו בימים שנזכה יעזור

מקנאה  אותה ולטהר המחשבה לזכך ותחילה

ולבנות העליונה, הכוונה רק ולחפש וכבוד, ותאוה

לטהר  כי  הקב"ה, של הלב לבנות שהוא ירושלים

אין  והיום תעניות, מאלף קשה יותר  אחת  מדה

ולבנות המדות  לתקן  אלא תעניתים, העבודה

הקנאה  של באני השתמשות  ידי  על ירושלים

יעזור  וה' ית '. להבורא כולו שיהיה וכבוד  ותאוה

האילן  לבנות  שנזכה ציון, ה' בשוב יראו בעין  שעין

האמת צדיק  שהוא רגלים לו שאין  הצדיק בכח

מעשה  בסיפו"מ המובא השביעי הבעטליר (שהוא 

שבונים י"ג ) ידי  על מקבלים האמיתיים והרגלים ,

גמר  ידי  ועל השתלשלות, לסדר  ונכנסים האילן 

מגלה  שהוא האמיתי  לאני זוכים הרגלים תיקון

יראו בעין  עין ועי"כ האמיתי, האין  את שאת ביתר

בימינו במהרה צדק גואל בביאת ציון ה' בשוב

אמן .



לנפשך  חכמה דעה טז 

אלקיך" הוי"ה "אנכי

 äìåãâ äàçî

 éëðà מארץ הוצאתיך אשר אלהיך הוי"ה

על  אחרים אלהים לך  יהיה לא מצרים,

במכות הגמרא דברי הזכיר ע"א)פני. כ"ד בא (דף

באמונתו וצדיק שנאמר אחת  על והעמידן חבקוק

במצות תלויה כולה התורה דכל והכוונה יחיה,

ח"ו אמונה בעניני  קטנה טעות  ואפילו האמונה,

התורה, כל כנגד ושקולה בעיקר  ככפירה היא

מורינו הוסיף  מחתא ובחדא חז"ל. מדברי  כנודע

ומטעים  טועים בחורים איזה כנגד  קשות לדבר 

ח"ו לו  הותר גדול אדם כאילו בדעתם הסוברים

גבוהים  טעמים פי על עבירה איזה לעשות ח"ו 

מן  כי ואמר  מלהזכיר, הס רח"ל וכיו"ב, סוד שע"פ 

על  היד בחזקת נמרצת מחאה למחות הראוי 

כת ודעת הדת עקירת  שהיא כזו נוראה טעות

מקאמארנא  הרה"ק  בדברי כדאיתא ימ"ש, ש"ץ

וזה  נ"ד  דף  בשלח פרשת חי זוהר  בספרו זי"ע

גיותניא  על גאה גאה אלו ידי  ועל בתו"ד, לשונו 

המתגאים  כל ומבטל ומשבר  הוא דיליה וגאותא

כמו בעיקר, שכופרין עד לקליפות  אותם ודוחה

רבבות אחריו  שהטעה הידוע לטמא שאירע

ומינות גאוה ידי על לו  היה זה וכל מישראל,

אע"פ  ישראל, גדולי כמה שנלכדו  עד טובא משכא

כידוע  שלו  מינות רושם בלבם להם נשאר שחזרו

אע"פ  בספריהם, לעיין  מאד מזיקים והם ומפורסים

המינות את  מאד ומסתיר צדיק עצמו  שעושה

נתגלה, רואיו  לעיני שמסתיר אע"פ שבלבבו,

נראים  נוראים דברים שיעשה משיח על שכתב

שם  על שכונתו לכל שגלוי שם עיין  מכוערים,

וגם  טמיא, שחיק  צב"י  שבת "י שק "ר רו "ח ירקב

שמשיח  הזוהר  מן  מקומות מכמה שנראה אמר

דברי להפוך דרך  היה כך  מכוערים, דברים יעשה

ר "ל, מינות אל ושקרים רעים ברמזים הזוהר

 ä" éåäá ãçà ìàá éç ìàá  éðà òáùðå

 äæî æîø øäåæá àöîð àìù úåàáö וכבר ,

אעפ "כ  וכו' הזה שאיש  קדמונים בימים קבלתי 

שק "ר  רו "ח דרך שנתעורר  וכעת  מלדבר, שתקתי 

את ותלה אני  צדיק  ואומר  חיים באלהים כופר 

שזה  להודיע הוכרחתי  הנ"ל הבל בדברי עצמו 

ותפלה  בתורה ואמצו  חזקו אחיי ומעתה וכו '. היה

וביראה  מצות  דקדוקי כל ובקיום שלימה ובאמונה

החי האר"י מרן  וכדעת רשב"י כדעת ואהבה

בן  ישראל רבינו הימים שבעת אור  מרן  וכדעת

ינון  ביאת עד  נלך ואחריהם טוב, הריב"ש  אליעזר

והארכתי אמת , טהור בלב בוראינו  את לעבוד 

משתיקה, טוב בזה ודי  צערי, מרוב מדאי יותר 

עכ "ל.

ììëå לגדול אפילו  וחלילה שחלילה הוא הדבר

שיאו לשמים יעלה אם ואפילו  שבגדולים

מדברי שהוא כל זיז לזוז - יגיע לעב וראשו

קטן  קוץ אפילו רח"ל ולשנות הקדושה תורתינו

ח"ו, וסודות גבוהים ענינים ע"פ התורה מהלכות 

הצדיק  מן  לעשות החמור האיסור  הוא זה ובכלל

אליו ולהתפלל עצמית  וישות  אלקית מציאות  איזה

מחמורה  רח"ל ההבלים, מן בזה וכיוצא ח"ו 

כל  לבאר  האריך  כבר וכאשר  זה, כגון שבחמורות 



אלקיך" הוי"ה יז "אנכי 

ים  בספר הנדפסים במאמרים היטב באר זה

פרצותינו יגדור  הטוב וה' שעברו, בשנים החכמה

התורה, עניני  בכל ח"ו ומכשול טעות  מכל ויצילנו

לנו המקובלת  הטהורה האמונה בעניני  ובפרט

במהרה  גדולים ברחמים גואל לציון ובא מסיני ,

אמן . דידן



לנפשך  חכמה דעה יח

חדתין  נשמתין
תשע"ח  משפטים  פר ' דא"ח ליקוטי

 ç"òùú íéèôùî 'øô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

' í"èãëà' '÷ä  íù  úðåëá  íéðéãä  ìë  ú÷úîä

(íé÷ìà  íù éðôìù)

 äìàå [à.íäéðôì  íéùú  øùà íéèôùîä

הרה"ק  של קדשו  דברי  את הזכיר

הפסוק  זה על זי"ע מרוז'ין ישראלהר "י  (ישועות

יח) אדמו"ר עמ' סיפר קודם בעומר , ל"ג וזל"ק , ,

לבוש  היה זיע"א ברוכ'ל רבי  הצדיק  שהרב זצ"ל

מאפטע  שהרב וסיפר בעומר  בל"ג השטריימעל

רבי וסוד בעומר ל"ג סוד יודע אני  אין  אמר זיע"א

רבי שעשה כמו  עושה אני  רק  יוחאי בר  שמעון

רבינו אמר כך  ואחר זצ"ל הרה"ק ברוכ 'ל (היינו

זיע"א) וסוד מרוז 'ין בעומר ל"ג סוד  לכם אגלה אני

היום  ואמר, יוחאי , בר שמעון דרבי הילולא

בעומר  בל"ג כי  דין, והוא אלוקים תיבת בספירה

מיוחד  המתקה ג"כ  ויש  מיוחדים, דינים יש 

ממתיקין  ובמה הנ"ל, מיוחדים הדינים להמתיק

וזה אלוקים, שלפני א)באותיות  כא , äìàå (שמות 

 ÷éúîäì åðééä íäéðôì  íéùú øùà  íéèôùîä

.'íäéðôì'á àåä  íéðéãä  íäù " íéèôùîä"

הנ"ל ביום שלפניו בעומר )ואותיות  עולה (-ל"ג

הא' רק  אות  שום אין א' האות  לפני כי  ע"ד,

למ  האות  ולפני  האות, הוא האותבעצמו הוא "ד 

יו"ד  האות ולפני  ד ', אות הוא ה' האות  ולפני כ',

מ' הוא מנצפ "ך של המ"ם ולפני ט', האות הוא

הקדוש  שם והוא ע"ד  הנ"ל האות ועולה פשוטה,

וזה  פרנסה. של ג"כ  הוא השם וזה [אכדט"ם],

ד) כו, שאמר (ישעי' וזהו עד '. עדי בה' 'בטחו

גל-עד  אבינו מז )יעקב לא, ג"ל (בראשית היינו

להמתיק  בעומר לל"ג המרומז ל"ג אותיות  הוא

'יגר  לו  קרא ולבן  ב-ע"ד, הוא הנ"ל הדינים

והלכה  ודינים, פחד לשון  שהוא יגר שהדותא'

שיהיה  עד  עד' 'גל שאמר ע"ה אבינו כיעקב

אחת  ל "גהתגלות  לכם  אמרתי 'זה  הרה"ק (וסיים

עכל"ק .בעומר ')

 àìå  äòøôî  çåøáì äùî êøöåäù íòèä

äùåã÷ã  ùé –––– ïåçèáä  úãîá ÷æçúä

äù÷äå [á הידוע לפי  שהלא מורנו  בזה

שם  הרי  פסח ליל מכוונות

ולכאו ' ב', קטנות  שכנגד  השם הוא אכדט"ם

צריך  הדינים את להמתיק הלא בפשטות

ושם  ההמתקה ומדוע דגדלות , במוחין  להשתמש

ד  בשם הוא ע"פ ÷úåðèהבטחון  בזה וביאר  ב',

זי "ע  התניא בעל רבינו דברי את במקו "א מש"כ 

זוהר  'ויברח בביאורי  עה "פ ע"א לח (דף וארא  (פר'

ר"ה )áמשה' והרה"ק הצ"צ כ"ק  בזה האריכו  וכן 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

החכמה ב. אור מבחי' שהיה משה של  נשמתו  שרש כמו דאצי' המדות  מבחי' למעלה נשמתו ששרש מי ואמנם שם, זל"ק
דבר  הרגשת  בחי' הוא הבטחון בחי' כי כלל , הבטחון בחינת שם שייך לא כידוע  כו ' משיתיהו  המים מן כי וכמ"ש דאצי',
תפיסה  מחשבה לית באא"ס  כי להיות במציאות ביטול  בחי' דהיינו מה, כח  בחינת  הוא חכמה אבל כנ"ל, ועוז בתוקף מה
להיות  מסתעף  ומזה לי, נראה ה' מרחוק וכמו  מרחוק, אחותו  ותתצב  וכמ"ש ההעלם, בבחי' הוא בחכמה ואא"ס כו', בי'



תשע"ח  משפטים פר' דא"ח יט ליקוטי

משרע"ה  הוצרך  מדוע שביארו  זי "ע, מפאריטש 

במדת התחזק ולא פרעה, חרב מפני  לברוח

ידה על להנצל גודלהבטחון  שראה  אחר  (ובפרט 

בחז "ל ) כדאי' כשיש צוארו שהתקשה  וביארוהניסים  ,

מה' 'ונחנו בבחי' הוא שמשרע"ה שהיות  בזה

מ"ה) כח  – החכמ"ה אור  – אבא  יסוד היינו(ובבחי' ,

מדתו אין  ע"כ  הש"י, להנהגת שבטל הביטול בבחי '

בבחי ' ובוטח שמתחזק  הבטחון, בבחי ' והנהגתו 

ויצילו, הש"י עמו שייטיב שבודאי דקדושה' 'יש 

למקום  להכניסו  הש"י שהנהגת  שרואה כיון אלא

ה' לרצון להתבטל עליו המוטל את עושה סכנה

אין  אך  הסכנה, ממקום לברוח בתורתו שציוה

המציאות, את  לשנות  דקדושה בבטחון  מתחזק

ספי ' שבבחי' דקדושה הישות  כח בעינן  שלזה

הז "א.

ùî  ìöà ïåçèáä  úãî úéìëú––––  åðé÷ãö  çé

ùé 'éðà'  úåîéìù –––– ÷éúò úâøãì äëæéù

äùåã÷ã

 íðîà [âצדקינו שמשיח שם (שתתעברמבואר 

משרע"ה) נשמת  מדתבו אצלו יהא

משיח  שיגיע היות  השלימות, בתכלית הבטחון 

כאחת ואני ' 'אין הוי ששם דעתיק הכתר לדרגת 

עליו  שורה להש"י, כאין הגמור הביטול (שמרוב

הש"י) של העליון בתכליתה 'אני' אצלו  יהא וא"כ ,

דקדושה היש  העליון )את  נמצא ('אני' שממנו

הבטחון  ובכח בתכלית , הבטחון דשלימות שורש 

כל  את  צדקנו  משיח ינצח שלו דקדושה והיש

העולם  כל את  שיתקן  עד  שלו  הנוראות המלחמות

בב"א. שד"י במלכות כולו 

íéðåùàøä éøôñá ïåçèáä ïéðò ãåîéì

äîëç úéùàøå  úåááìä úáåç ––––  íéðåîã÷äå

øéëæäå [ã שאמר זצ"ל מבריסק הרב מאמר  את 

יהודי להיות אפשר  איך  יודע שאינו 

וביאר  הלבבות, שבחובת  הבטחון  שער שינון  ללא

בענין  בעיקר  עוסקים הספרים שברוב שאף  מורנו 

הבטחון )האמונה במדת  עוסקים ידועים (ומעט מ"מ

הרמב"ן ובטחון )דברי  'פרי(באמונה הוא שהבטחון

של  ה'בפועל' הוא שהבטחון היינו האמונה',

נסיון  בשעת  האדם את  בודקים שמשמים האמונה,

וכשמתחזק  האמונה, על בנסיון  לעמוד יכול אם

בזה  הרי בהש "י  בבטחון הנסיון  בשעת ועומד

ויש  שלו , האמונה דרגת את  הפועל אל מכח הוציא

האמונה  של ההגדרות על אריכות עוד  בספה"ק

בעל  מהגה"ק נפלא במאמר בזה ועיין והבטחון,

דרך  ע"פ  בזה שמבאר  זצ"ל מאוז 'רוב משה באר

דברי את  קודם ללמוד יש  ומ"מ הק', הבעש"ט

בחוה"ל  כנ"ל ה"ה זה, בענין והקדמונים הראשונים

האהבה שער  חכמה ובראשית  הבטחון, (פ "ט שער

מהרר"א ופי"ב) אדם אדם בהנהגות וכמש"כ  ,

זי "ע ד)אלימלך ספרי(אות יום בכל ללמוד  שיש 

הלבבות', וחובות ושל"ה חכמה 'בראשית מוסר

הראשונים  לדברי  כהמשך הם הבעש"ט שתלמידי 

הראשונים על דבריהם לאלו וסמכו דבריהם  (ודיברו

הראשונים) דברי את מקודם  למדו .שכבר

_________________________

כו ' פשפשת מה כי כו' מה' 'ונחנו משה וכמ"ש עצמותו  הרגשת העדר בחי' שהוא הביטול  שוםבבחי' יודע אינו ולכך

ההתפעלות מבחי' למעלה שהביטול מאחר מה  בדבר בבטחון בלבו לבטוח לנפשו כו 'חיזוק שנתפעל  מי שיש באהבה
מחשבה  דלית מאחר כו ', הבטחון בבחינת  בזה להתגבר תפיסה בחינת בו  שיהיה מורגשת התפעלות יש לא הביטול  ובבחינת
ולכאורה  וכו ' יעקב ויברח  וכן פרעה מפני משה ויברח  במשה שנאמר וזהו כו ', ולהתגבר להתפס במה שם אין שם תפיסה
לפי  הוא ענין אך כו' הבטחון מדת למשה לו היה שלא יתכן לא וזה פרעה מחרב  שיצילהו  בה' משה בטח לא למה יפלא

דחכמה מה בבחי' משה ישששרש בחי' שהוא הבטחון  בבחינת בלבו סמך לא ברחלכך ולכך  כנ "ל  הביטול בחי' היפוך 
עכל "ק. וד "ל. כו ' יעקב  ויברח וכן נפשו, אל 



לנפשך  חכמה דעה כ 

 êôäðù  íé÷ìà  íù –––– 'á  úåðè÷á à÷åã ïåçèáä

äùåã÷ã  ùé 'éçáì  äðîî

øåæçðå [ ä הוא הבטחון  שענין  הנ"ל, לשאלה

'אכדט"ם' בשם שלו דווקא (שהגימ '

עד') עדי בה ' ב'בטחו ע"ד לכוין כדאי' שהוא 'עד ', ,

הגדלות בדרגת  שהנה דייקא, ב' (שבשם בקטנות 

הביטול הוי"ה) שבבחי' החכמה אור  מאיר  הרי 

דקדושה  דיש  הכח שם שאין  בלבד, האין ובבחי'

שם  – א' בקטנות ואילו הבטחון, למידת הנצרך 

עד  פנים והסתר  דינים הרבה שם יש אלקים,

מדת עיקר וע"כ  בבטחון , שם להתחזק שקשה

– אכדט"ם בשם שהוא , ב' בקטנות  הוא הבטחון 

שם  של שההסתרה היינו  שהומתק, 'אלקים' שם

'יש  בבחי' כלי  ממנה ונעשה נהפכת  אלקים

כנ"ל. הבטחון של הכח יש  ששם דקדושה'

äøåúá å÷ìçì  äëåæ 'äá úîàá ïåçèáä é"ò

 é" äãåáòáå

øáëå [ å שכל צדיקים ועוד הגר "א רבינו  אמר 

את להעלות  כדי  הם כולם המצוות

והבטחון  השלימה האמונה לידי  ולהביאו האדם

בהש "י באמיתות הבטחון ובזכות בהש "י . הגמור 

בתורה"ק  חלקו כל את  ולהשיג לקבל אפשר

שאומרים  וכמו בשלימות, ית' רצונו ובעשיית 

שלמדו שזכו הק ' האבות  על עולם אהבת  בברכת 

אבותינו 'בעבור  לזה וזכו  התורה"ק  כל את  בעצמם

רצונך  חוקי 'ותלמדם זו ובזכות בך', שבטחו

'כן  כנ"ל שלם' בלבב רצונך תחננולעשות 

אכי "ר . בב"א כולנו  נזכה וכן ותלמדנו '

ä"òøùî  ìò éà÷ 'éøáò ãáò äð÷ú éë'ã àä

éë [æ.' åâå  éøáò ãáò  äð÷ú בארוכה דיבר 

חב"ד  חסידות  בספרי מש "כ מענין

ועוד) עה "פ, אור עברי '(תורה עבד תקנה ש 'כי ,

עברי עבד  יקנה שהוא משרע"ה על קאי

דאי ')â (עיי"ש  ע"פ בזה, ביאור  תוספת  וביאר  ,

שקיבל  מה הוא משרע"ה עבודת  דרך שעיקר 

מט"ט משרע"ה)מהמלאך  של רבו [וכמו(שהוא ,

עולם  שבכל העבודה"י הדרך שאת  במקו"א שכ '

עולם  בכל שעשה עבודה"י שע"י ממט"ט קיבל

שהוא  שהמט"ט והנבואה, השכינה לגילוי  זכה

איך  הדרך  את  מלמד השכינה חיצוניות בחי '

השכינה]. פני  לגילוי לזכות 

äðäåמט"ט שהמלאך השכינה)אף (חיצוניות 

ש  [וכדאי ' הבי "ע עולמות  לכל î 'שייך 

בבריאה, – ביצירה,è"èדמט"ט ï" åø דמט"ט

מתייחס  מט"ט מלאך  עיקר  מ"מ בעשיה], דמט"ט

דמט"ט  הט"ט כנגד  בחי' [שהוא היצירה, לעולם

על  וכדאי ' מט"ט, דמלאך והפנימיות התוך  שהוא

ה'תוכו ' דקאי  זרק, וקלי' אכל תוכו רמון  שמצא ר"מ

על  קאי  זרק וקלי' אכל, שאותו דמט"ט ט"ט על

דמטטרו "ן  וסוף ראש היינו הרמו "ן  (שהם בחי '

'רצון ') שאותם אותיות  ועשיה בריאה כנגד  שהם

זרק ],

–––– è"èîã è"è úåéúåàî  ä"òøùî ãåîéì ø÷éò

 à"æä 'éçá

øåàéáäå [ç משרע"ה לימוד שעיקר בזה

היות הוא דמט"ט ט"ט מבחי '

בחי ' כנגד הם ועשיה שבבריאה דמט"ט שהחלק 

עילאה ה' תתאה(בריאה)אותיות (מלכות)וה'

יש  בבחי ' הם ותתאה ששניהם עילאה שה' (כידוע 

יש) בחי' – נוק' בחי' עיקר שניהם משרע"ה אך ,

מבחי ' וזה הביטול, בבחי ' שלו ועבודה"י  לימודו

עולם  שכנגד הז "א בחי' שכנגד שבמט"ט ט"ט

_________________________

משמע ג . דלפניהם וצ''ל וגו '. עברי עבד  תקנה כי לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה בתו"א, שם דבריו  תחילת  נעתיק
ד הוא הענין אך יקנו . כי והל ''ל יחיד לשון הוא תקנה וכי רבים ''ה לשון מרע על קאי תקנה היינוכי מיניה אדלעיל וקאי
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שמאיר  דוכרא, בבחי ' הוא הרי  שהז "א היצירה,

הז "א הביטול,(בחיצוניות)על בחי ' החכמה, אור

שנקרא  אור ', 'יוצר היצירה עולם לגבי וכדכתיב

שעולם  הנ"ל טעם משום אור , בשם היצירה

כמו והביטול האור  בחי' בו  מאיר היצירה

החכמה.

' å 'é ïðá'ø  åð' ú ú"ø -  å"øúé

òåãéëå [è דומים הוי"ה דשם ו' ואות י' דאות

הזכרים  בבחי' ששניהם זל"ז,

הביטול בבחי' ושניהם ובערך המשפיעים (לעומת 

הוי"ה) דשם ההי"ן שע"כ ב' האריך  יתרו [ובפר' ,

ו ' י' באותיות  נרמזת התורה רביז "לכל (וכמש"כ

ה -ו) אותיות  לד  סי' בליקו"מ  נרמז בארוכה  וזה ,

ו', י' ר 'בנן ת'נו  תיבות  ראשי  שהוא יתר"ו בר"ת

התורה]. כל שרשי  הם הללו האותיות  שב' היינו 

äøéöéä  íìåò ïå÷éú ãâðë éøáò ãáòã ïå÷éú

äðäå [é וס שענין בחסידות עוד דעבד אי ' וד

וסוד  העשיה, עולם כנגד הוא כנעני

היצירה, עולם תיקון כנגד  הוא עברי (ואמה דעבד

הבריאה) עולם  כנגד  שמשרע"ה עבריה הנ"ל וע"פ  ,

במט"ט  ט"ט מחלק עבודה"י ודרך תורתו למד

תקנה  ש'כי  מתאים ,ע"כ כנ"ל היצירה עולם שכנגד

עברי' היצירה)עבד  עולם  תיקון כנגד  שכיון (דקאי

הביטול  בבחי ' ותורתו עסקו עיקר שמשרע"ה

היצירה) עולם – הז "א עבד (שכנגד לקנות עליו  הרי 

כנ"ל  היצירה דעולם תיקון על המרמז עברי,

.(ואכמ"ל )

 ÷"áùá óà íéòåá÷ä íéãåîéìî òåøâì àìù

 äøàù [ àé.òøâé àì äúðåòå  äúåñë הזכיר

בהערותיו הבנ"י דברי את

הבעש"ט  מרבינו  שאי ' שאף  זה, פסוק  על בזוה"ק

יחודים, לייחד  היא בשב"ק  העבודה שעיקר  הק'

את בשב"ק  אף  יבטל לא לכך  שזוכה מי אף מ"מ

המצוה  נאמרה שעליהם הקבועים לימודיו סדר

כסותה 'שארה היינוäúðåòåשל יגרע', לא

העונה  מצות בהם שמקיימים הקבועים לימודים

הרמ"ק  וכמש "כ השכינה, סוף אל דבורה  (תומר

.פ "ט)

ìà ãåçéä  úôéè íéòéôùî  äìéôúá  íéãåçé é"ò

'÷ä  äðéëùä

øáéãå [ áéבר "פ )בארוכה קיום (ונכתב מענין 

שהוא  השכינה, אל 'עונתה' מצות 

השכינה  אל היחוד  ואור  טיפת השפעת ע"י  ג"כ

אל  היסוד  דספי ' אור  השפעת בסוד  שהוא הק',

י ' שאות  דדוי"ד י' אות בבחי' והוא המלכות, ספי '

היחודים עבודת כנגד היא מאורזו (שנמשכים

גימ' יוסף , פור "ת בן  הצדיק, יוסף – היסוד דספי'

קמג, קסא , עסמ"ב, היחודים  שרשי שכנגד  תרפ "ז 

בלקו"מ) ב' תורה בריש כדאי' תרפ"ז שבגימ ' ,קנא ,

אל  דהיחוד  האור  מאירים היחודים שבעבודת

דוד אל התפילה,(חסר )המלכות , פשטות  שכנגד 

שבתפלה האור מלא)ונשלם דדויד היו"ד (שבבחי'

ע"י מהיסוד המלכות  שמקבלת ההשפעה ע"י 

שבתפילה. היחודים עבודת 

 øåà úà  äãåäé éðáì ãîéì ä" ò êìîä ìåàù

 ã"éåãáù 'é –––– íéãåçéä

ùøéôå [âé המלך דוד  שהספיד ההספד  את  בזה

המלכות)ע"ה ספי' שאול (שכנגד  את 

חותנו  שאולהמלך  שהיה  - היסוד ספי' (שכנגד

בבחי' שהיא ע "ה  אמנו רחל בן בנימין  מבני המלך 

ששאול יוסה"צ) היינו קשת', יהודה לבני 'ללמד  ,

_________________________

כו '. ע ''ע תקנה כי ידי על  והיינו  לפניהם המשפטים ישים דוקא ע ''ה רבינו משה תשים. אשר המשפטים ואלה מ''ש על
ואכ "מ. באריכות  תירוצו  עיי"ש
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יהודה  לבני מלמד הוא היסוד  כנגד  שהוא המלך

דהקשת, היחוד אור  את המלכות, ספי' כנגד שהם

בן  יה"ו-נתן  שירה החיצים ג' על מרמז שהקשת

היחודים  שרשי ג' על מרמזים שהם לדוד, שאול

הנ "ל יה"ו שכנגד – טיפין  ג ' כוללת היחוד  (שטיפת

שאולשביה"ונתן ) מלמד שאותם לבני(ובנו),

דלאה, הט"ס כנגד הם יהודה שבני והיינו  יהודה,

חרב שבבחי ' התפילה בבחי ' צלותי)והם – ('בחרבי'

האור  את  מלמדם ע"ה המלך  ושאול מקרוב, שהורג

שבתפילה  הקשת  כח שכנגד דרחל, דכתר 

בעותי) – נשלם ('ובקשתי' שעי"ז למרחוק , שיורה

מלא. לדויד  חסר דוד

 çìùá 'øô ç"îùðì äîìùä

 éòîúùî àì éì÷ éøúã ïéãá

äîá [ à בשלח פר' בנשמ"ח לדון  שהבאנו

הקידוש  בשעת  הנשמע רעש  בענין 

שמחה) של  בשבת של (כגון  חשש  בזה יש שלכאו '

משתמעי לא קלי  יעקב תרי  החק  שיטת בזה (והבאנו

וכו') חביב הוי סברתשקידוש שם והובאה ,

רק  הוא משתמעי  לא קלי שתרי התלמידים

ומכוין  ברוצה משא"כ  שניהם, לשמוע במעונין

השני, להקול מתייחס ואין מהם אחד  רק לשמוע

לא  ואמנם משתמעי, לא קלי  דתרי חשש ליכא בזה

למורנו הראו  ועתה בפוסקים, זו סברא מצאנו 

אבן  טורי ע"א)בספר  כז  דף  השנה שכתב (ראש

מאי ק "ל כו'. תניא והא משתמעי מי  קלי ותרי וז "ל,

לשמוע  יכול האוזן  ואין  דקאמר הא דילמא פריך 

דזכור  דומיא לשמוע א"א ביחד שתיהם היינו 

לשתיהם לשמוע צריכין שהיו  éà ושמור î" îå

, òåîùì ìåëé ïäéúùî 'à úà  òåîùì ïéåëî

øôåùä ìå÷ úà àìà òåîùì ö"à àä ð" äå

åá íåéä úåöîù ãåçìביישובו ועיי"ש  ע"כ , .ã

קול  לשמוע שבמכוין קושייתו  מיסוד בו חוזר שאין

משתמעי, לא קלי  דתרי  לחסרון ליכא בלבד  אחד

בשאר  נזכר לא זה חידוש שסו"ס מורנו  אמר אמנם

בדרך  אלא כתבו לא אבן הטורי ואף  פוסקים,

בשו"ת הביאו  ולא הגמ', בלימוד ופלפול קושיא

לסמוך  יש אם צ"ע וע"כ  הלכה, לפסק  שלו שאג"א

למעשה. זו  סברא על

' äîç éðô' 'éçá –––– øåãáù éúéîàä ãéîìúä

 øåãä éðá úîåòì

óéñåä [ á מש"כ לגבי  עה"פמורנו שם  (בנשמ"ח

וגו') הראב"נויאמינו אורבשם (כוכבי

מו-מז ) אות  וסיפורים  האמיתישיחות  שהתלמיד ,

בדורו כמוהרנ"ת דור, שבכל העליון הצדיק  של

וכן  בהדיא, הראב"נ שם כמש"כ  אביו וכהרנ"ט

דור , בכל וכן  עצמו, לגבי  גם הוא שכן מזה מובן 

הדורות שמיחידי העליון צדיק שלגבי אף  הרי

לגבי נון בן  וכיהושע לבנה, כפני הוא נחשב

כפני הוא נחשב דורו  בני  כלפי מ"מ משרע"ה,

דור שבכל משה ובבחי ' שלא חמה, עד  חז "ל  (כדברי

שנאמר וכו', של  שמשו זרח  וכו', של שמשו שקעה

השמש') ובא  השמש .'וזרח 

_________________________

נמי.ד . חצוצרות קול  לשמוע צריך  הא חצוצרות  נמי צריך דבמקדש לקמן מקרא ליה דנפקא כיון וכ "ת  בהמשך , שם ז"ל 
עם  ביחד  תקעו  בהן שהרי שמע  לא חצוצרות  קול  מ"מ הא אהני מאי אכתי בשופר מאריך לכן משני מאי דא"כ ליתא
קול  את  לשמוע לב  נותן יחד בשתיהן שתוקע  בעוד  התקיעה דבתחילת ה"ק בשופר מאריך לכן דמשני דלמאי וי"ל  השופר.
בו מאריך בשופר היום מצות  דעיקר ומשום שופר קול שמיעת  חובת  ידי יוצא בשופר כשמאריך  ואח "כ לחוד החצוצרות
של  ולא חצוצרות  קול לשמוע  לבו  יתן שמא חיישי' שופר לקול  לבו נותן ביחד  בהן וכשתוקע בחצוצרו ' מאריך  הי' דאם

עכ"ל. לה. חייש לא כ"כ מצוה דאינן בחצוצרות משא"כ  שופר
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 é" ò  ùîùä  úøéöòá ñð é"ùä  äùòù íòèä

 ïåð ïá òùåäé

óéñåäå [âהש "י סיבב שע"כ  שי "ל מורנו

החמה  את  יעצור  נון בן  שיהושע

מעולם  כמותו  היה שלא שעות  הרבה ,äלמשך

הזקנים  דברי בחי ' את להסיר כדי בא שזה

'אוי נון  בן יהושע על שאמרו הדור  שבאותו

היינו כלימה', לאותה אוי  בושה (לפי'לאותה

זו) מימרא  של  בן הפשט  יהושע דרגת את שביזו

בדרגת שאינו היות  דמשרע"ה, האמת תלמיד נון 

הוא  הרי משרע"ה ולעומת  משרע"ה, של חמה פני

להורות נורא נס  הש "י  עשה ע"כ לבנה, כפני  רק 

בתכלית לכבד שעליהם הדורות בכל עולם לבאי 

שלעומת שאף  הדור , שבאותו החי  התלמיד את 

בן  משרע"ה – הדורות  שמיחידי העליון  הצדיק

הרי כלפיכם מ"מ לבנה, כפני  רק  הוא הרי – עמרם

הגשמית בעין  רואים שאתם וכמו חמה, כפני  הוא

שהוא  משום הגשמית , החמה על שולט  שהוא איך 

זה, שבדור האמיתית הרוחנית  החמה הוא עצמו 

הגשמית, החמה על לשלוט הכח ביכלתו יש ע"כ

לבזותו לכם אסור וכו')וע"כ בושה לאותה  ,('אוי

ולהתקשר  ולהתבטל לכבדו  הזקנים עליכם אלא

משרע"ה  לרבו  והתקשרתם שהתבטלתם כמו אליו

יהושע  ספר בריש הפסוק  מצות)(כדברי בו  ולקיים ,

לעולם', יאמינו בך 'וגם ומצות  בו ', 'ודבקת

הבאים  בנביאים גם להאמין  שצריך  שדרשינן 

בהם  שמקוים התלמידים שהם אחריו ,

'ויאמינו ומצות דור, שבכל דמשה האתפשטותא

כמשה' בו שאין דור  לך ש 'אין  עבדו', ובמשה בה'

להדיא חז "ל ז )כדברי  נו, לקבל (ב"ר  תוכלו ועי"ז .

שמיחידי העליון הצדיק – העליון ממשה דרכו

העליונה. החמה פני  הדורות ,

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

בפסוקה. יד)כדאי' י, החמה,(יהושע את  עצר הוא גם משרע "ה שאצל  ואף ולאחריו ', לפניו  ההוא כיום היה 'ולא בפירוש
בע "ז הגמ' ע "א)תי' כה אצל (דף  שעמדה השעות במנין דעות כמה שם [ויש שעות  הרבה כ"כ זה היה לא משה שאצל 

עיי"ש]. ל "ו או כ"ד  אם יהושע



לנפשך  חכמה דעה כד

סנהדרין  - הש"ס ביאורי

 â÷ óã

äðùî íúñ ãâð  åéøáã ïðçåé 'ø øúåñ êéà

.'îâ [àåì ïéà äùðî øîåàä ìë ïðçåé ø"à

 éìòá ìù  íäéãé äôøî á"äåòì  ÷ìç

.'åëå äáåùú והלא קטנה, סנהדרי בספר  הקשה

שמנשה  פרקין  בריש שנינו מפורשת משנה סתם

מי את יוחנן ר' מגנה ואיך לעוה"ב, חלק לו אין 

ס"ל גופיה יוחנן שר' [ובפרט כן, דף שאומר  (שבת 

ע"א) הסנהדרימו ומתרץ משנה], כסתם דהלכה

נאמר  לא משנה, כסתם הלכה של שהכלל קטנה

לפסוק  שיש  יוחנן  ר ' סובר  בזה אלא עוה"ב, בעניני

בתשובה  חזר שמנשה וכיון מסתבר , שטעמו  כמי

שבמשנתינו יהודה כר' להלכה מסתבר שנה ל"ג

עכ"ד . לעוה"ב חלק  לו  שיש 

äðùî íúñäã úåéîéðôä  ùøôî ïðçåé 'ø

ïééãòå [á האומר כל הלשון מה לתירוצו צ"ב

יוחנן  ר' אמר  למימר הו"ל וכו',

הבן  דברי ע"פ בזה לתרץ ונראה יהודה, כר' הלכה

לעיל שהבאנו פרקין )יהוידע שבזכות(ריש

חלק  לו שאין עליו ואומרת מביישתו  שהמשנה

זכה  הזה והבזיון  הבושה בזכות הרי לעוה"ב

יש לעוה"ב שכולם  שס "ל רשומות  הדורשי (וכדעת

שם) לעיל בזה וכמ"ש לעוה "ב , חלק  מובן להם וא"כ  .

גופא  וזה משנה, הסתם לדברי סותר  יוחנן ר' שאין

לו אין  מנשה האומר 'כל בדבריו יוחנן  ר' כוונת

דברי את  וקורא שאומר מי כל היינו  לעוה"ב', חלק

הרי  כפשוטן, ומפרשם אתהמשנה מרפה בזה

על  שיש  יוחנן ר ' ומרמז תשובה, בעלי  של ידיהם

בדבר להתעמק  אחד יתכןכל איך לעצמו (שיתמה

יבין ומזה  המשנה , נגד  מימרא יוחנן  ר' שיאמר 

כפשוטן ) המשנה דברי שאין היה האמת  שלא וי "ל ,

להדיא  ולומר דבריו  להדיא לפרש יוחנן ר' יכול

כפשטן , המשנה דברי  יהוידע)שאין  שבזה (וכהבן  ,

ולא  שחטא למנשה ובזיון  בושה כ "כ היה לא כבר 

כראוי. בבזיון  תיקונו  נגמר  היה

äùðî ïéðòá 'çåìéùä éî'ä ìù àìôä éøáã

 êìîä

'éàå [â הראש הוא המלך  שמנשה בספה"ק 

של  בהיכל העליון  בעולם ישיבה

דבר  ישנו  השילוח מי  ובספה"ק  תשובה, הבעלי 

מנשה  על מאד ודקים עמוקים דברים ומגלה פלא

בחטאי השגה לנו שאין ללמוד  יש  [ובזה , המלך

עליו נאמר  המלך  מנשה שהלא דוד, בית  מלכי

פכ"א)בנ"ך  ב  אשר (מלכים  מכל יותר  שהרשיע

לפניו אשר האמורי המיàעשו לנו  מגלה ובכ"ז  ,

_________________________

זה.א. פרק כאן נעתיק
ה' בעיני הרע  ויעש (ב ) בה: חפצי אמו ושם בירושלם מלך שנה וחמש וחמשים במלכו  מנשה שנה עשרה שתים בן (א)
לבעל  מזבחת ויקם אביו חזקיהו  אבד אשר הבמות את  ויבן וישב (ג) ישראל : בני מפני ה' הוריש אשר הגוים כתועבת
אמר  אשר ה' בבית  מזבחת ובנה (ד) אתם: ויעבד השמים צבא לכל  וישתחו ישראל  מלך  אחאב  עשה כאשר אשרה ויעש
ועונן  באש בנו את  והעביר (ו) ה': בית חצרות בשתי השמים צבא לכל מזבחות ויבן (ה) שמי: את  אשים בירושלם ה'
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וזל"ק  דלהלן ] נורא דבר קדשו  רוח בהשגת השילוח

קטו) עמ' במלכים בח "א  וכן ויקרא, מנשה (סו"פ  ענין  ,

אנושי כח שאין  עד מופלגת  ביראה נולד כי הי '

הי ' לו  אך גדולה יראה יש  מלך ולכל לסבלו , יכול

להסיר  רצה כי הי' חטאו וכל התגברות , ביותר 

יראת אליו  נתברר  המקומות  ובכל מאתו, היראה

במדת שנולד  מדהע"ה חוץ ביותר, יתברך השם

לעמול  וצריך עכל"ק. כידוע. בה מדוגל והיה אהבה

ללא  להבינם שא"א קדשו דברי  את  להבין  הרבה

הרבה. עמל

ùøåù  ìò  åúðååëù çåìéùä éîä éøáã øåàéá

ìôð  åðîîù êìîä äùðî  ìù øåäèä éîéðôä

 é" ä éøîâì ìôðù ãò  äîùì äøéáòì  äìçú

éìåàå [ã לסתור מתכוין השילוח מי שאין  י"ל

את וכן מקרא, של פשוטו את בדבריו 

חז"ל דברי  של ע"ב)פשטן דילן  מנשה (בדף שעשה

רבי בהיכל שהעמיד לצלם פרצופים ארבע

העבירות שעשה היינו  ותכעס , שכינה שתראה

מלך  היה ולא בקרא, בהדיא כדאי ' לשכינה להכעיס

שהו עד האמורי, במלכי אף כמותו  צרך שהרשיע

הכבוד  כסא תחת  מיוחדת חתירה לחתור  הש"י

המי כוונת  אלא בסמוך , בגמ' כדאי' תשובתו לקבל

שהיה  הקדוש  הפנימי  השורש את לגלות השילוח

וכו', שנולד בדבריו  השילוח המי שמתחיל וכמו לו ,

כוונה  לו  שהיה לפני לחטוא התחיל לא בודאי וא"כ 

טעה ידה שעל טהורה ששורשו פנימית  (דהיות 

הק' מאביו שירשו וכמו קדושה  היתה ופנימיותו

להטעותו  להתחיל הסט"א יכול היה  שלא בודאי

בתחילה  שתטעהו ללא  החטאים  אחרי ולמשכו

השילוח  המי לנו מגלה  ובזה טהורה , פנימית בכוונה 

מהמקום  לירד  שרצה טעותו שורש תחי' קדשו ברוח

בו  מונח  שהיה  הבחירה  לביטול שקרוב  הגבוה 

משיח) להיות ראוי שהיה  הק' מאביו (וירשה  בתולדתו

לחטוא בתחילה עצמו והכריח הבחירה (נגד למקום

רחוק  שהיה  היינו הבחירה לביטול קרוב שהיה  טבעו

מהחטא) לגמרי לשמהבטבעו עבירה (שסברבבחי'

הבחירה  למקום  שיגיע  עד במדרגתו שירד שע"י

כך  אחר  כשיבחר להש"י נח"ר  יותר  יעשה השקולה ,

מה בטוב) לכל לבסוף נפל זו לשמה עבירה ומתוך  ,

מהגר"א הן  כדאי ' אבות)שנפל, עמ"ס אליהו ,(קול

מהבנ"י  כו)והן  אות  ה  מאמר  סיון חודש (מאמרי

המשנה  מאמר  בביאור  הכוונה שזו ספה"ק, ועוד

שעבירה  עבירה, מן  לברוח שיש מ"ב פ "ד אבות

עבירה  מן אפילו  לברוח שיש היינו עבירה, גוררת

שעבירה  גדולה סכנה בה שיש היות לשמה,

עבירה(לשמה) לידי  ח"ו,(גמורה)תביא

î" îåלנו שאין  השילוח המי  של מדב"ק  ללמוד  יש

ששרשם  שהיות  דוד בית במלכי השגה

החמורים  והפשעים החטאים אפי' הרי  ונורא, קדוש 

_________________________

ה' אמר אשר בבית  עשה אשר האשרה פסל  את וישם (ז) להכעיס : ה' בעיני הרע לעשות הרבה וידענים אוב ועשה ונחש
להניד אסיף ולא (ח ) לעולם: שמי את אשים ישראל  שבטי מכל בחרתי אשר ובירושלם הזה בבית בנו  שלמה ואל דוד אל 
עבדי  אתם צוה אשר התורה ולכל צויתים אשר ככל  לעשות ישמרו  אם רק לאבותם נתתי אשר האדמה מן ישראל רגל 
עבדיו ביד ה' וידבר (י) ישראל: בני מפני ה' השמיד  אשר הגוים מן הרע את  לעשות  מנשה ויתעם שמעו  ולא (ט) משה:
גם  ויחטא לפניו אשר האמרי עשו אשר מכל הרע  האלה התעבות  יהודה מלך מנשה עשה אשר יען (יא) לאמר: הנביאים
שתי  תצלנה שמעיו  כל  אשר ויהודה ירושלם על רעה מביא הנני ישראל אלהי ה' אמר כה לכן (יב) בגלוליו : יהודה את 
מחה  הצלחת  את  ימחה כאשר ירושלם את ומחיתי אחאב  בית משקלת ואת  שמרון קו את ירושלם על ונטיתי (יג) אזניו :
עשו אשר יען (טו) איביהם: לכל ולמשסה לבז והיו איביהם ביד  ונתתים נחלתי שארית  את ונטשתי (יד ) פניה: על  והפך
הרבה  מנשה שפך  נקי דם וגם (טז) הזה: היום ועד  ממצרים  אבותם יצאו אשר היום מן אתי מכעסים ויהיו  בעיני הרע את 
מנשה  דברי ויתר (יז) ה': בעיני הרע לעשות יהודה את  החטיא אשר מחטאתו לבד לפה פה ירושלם את  מלא אשר עד מאד

ע"כ. יהודה: למלכי הימים דברי ספר על כתובים הם הלא חטא אשר וחטאתו  עשה אשר וכל



לנפשך  חכמה דעה כו 

אי ' וכעי"ז טהור, פנימי  משורש נבעו שלהם

הישר קב מבעל תלפיות  ישעי')במדרש על (ערך ,

עיי "ש . דוד , בית מלכי כל

 óëéú åàéáäì  äùðî úáåùú  äìéòåä àì òåãî

 á" äåòì

 äðäå [ ä שדורש יוחנן ר' דרשת בחז"ל כאן אי '

שלשים  בתשובה חזר שמנשה מקרא

לתנא  מדוע א"כ  עיון  וצריך  שנים, ושלש

במקום  והלא עוה"ב חלק למנשה אין  דמשנתינו 

לעמוד , יכולים גמורים צדיקים אין עומדים שבע"ת

הנ"ל  יהוידע הבן לביאור אף קשה זו [וקושיא

לעולם  חלק  לבסוף לו שיהיה כדי מגנהו  שהתנא

עליו ולומר  כ"כ  לבזותו צריך אמאי שקשה הבא,

אין  ומדוע לו  שיתכפר  בכדי לעוה"ב חלק לו שאין

כדי שנה ל"ג בתשובה ששב תשובתו לו  מועילה

בעלי כל כמו לעוה"ב אותו יביא גופא שזה

בכל  שיביישום ללא אף עוה"ב להם שיש התשובה

].áהדורות

òãåé úåãò  ô"ò  ÷ø äáåùúä  úåîéìù ïéðò

 úåîåìòú

ùéå [ å כעי"ז ששמעתי מה ע"פ  בזה לומר

שפירא  משה ר' הגה"צ מפי להקשות 

בחז "ל שאי' אדה"ר על כן שהקשה (עירוביןזצ"ל

ע"ב) יח  על דף  בתשובה ועסק היה גדול שחסיד 

וכו ' הגיחון במי בהם שישב שנה ק "ל וא"כ â חטאו  ,

שאנו עד תשובתו , לגמרי נתקבלה לא אמאי 

חטאו, בתיקון הדורות  בכל לעסוק (וכברצריכים

זו) בשאלה ספה"ק ועוד זי"ע הכהן צדוק ר' ,דנו

הסוד , עומק  דרך  על תשובה זה בענין שיש ובודאי

בזה  י "ל הרי  הסוד  לעומק  שנכנסים לפני אך

הרמב"ם  דברי  ע"פ  וזה הפשט, עומק  ע"פ  תשובה

עליו שיעיד  הוא התשובה שלימות  שענין הידועים

שרק  הרמב"ם מדברי  וחזינן  וכו ', תעלומות יודע

יכול  הש"י ורק התשובה, על הבעה"ב הוא הש"י

ומה  שלימה תשובה נקראת מה ולומר להכריע

ק"ל  לשבת  אדה"ר  ויכול שלימה, תשובה אינה

מנשה  יכול וכן  הגיחון , מי בתוך  ברציפות  שנה

בתש  התשובה לחזור  לשלימות  ומ"מ שנה, ל"ג ובה

הגיעו. לא עדיין  הש "י  מהם שחפץ כפי

äçîùáå äáäàî à÷åã  äîéìùä  äáåùú

äîéìùå  úå÷áãì  äàéáîä

øåàéáäå [æ המלך בעמק  מש "כ ע"פ  י "ל בזה

מיראה  היתה אדה"ר שתשובת 

מאהבה, בשמחה ולא תשובתו היתה  שלא (היינו

בטבעם  המביאים  בסיגופים  עצמו סיגף אלא  ואהבה 

ומ "ש) עצבות זכה לידי שלא הנ"ל כעין  והיינו  ,

לתשובה  סיגופיו של שנים הק "ל כל עם עדיין 

שלימות שהיא מאהבה לתשובה היינו  שלימה,

חטאו גודל את שהכיר מחמת אלא התשובה,

בגמ' אי ' והלא וגדולה, מיראה תשובתו היתה

ע"ב) פו דף  זדונות(יומא  הופכת  מיראה שתשובה

לגבי י"ל וכן  לגמרי, החטא מתקנת ואין לשגגות 

הרי פשעיו גודל את כ" שהכיר  שכיון  מנשה

קמיראה ר תשובתו  מה היתה ע "פ (ובפרט

ביראה  בטבעו שנולד השילוח  מהמי לעיל  שהבאנו

בתשובתוגדולה) חטאיו  נתקנו  לא וע"כ (ורק ,

לשגגות) זדונות לבזותונהפכו התנא שהוצרך  עד  ,

_________________________

ל "ג ב. בתשובה שחזר יוחנן דר' לדרש ס "ל לא לעוה"ב  חלק לו  שאין שס "ל שהתנאים לתרץ רצה מהתלמידים ואחד 
ולא  כאחאב מנשה שהרשיע קאי ישראל  מלאך  אחאב עשה כאשר דקרא שבפשטיה – בקרא כלל  מפורש שאינו  – שנה

יוחנן. ר' שדרש  כמו אחאב  כמו  השנים מספר רק שהרשיע 

מאה ג. בתענית  ישב ידו על  מיתה שנקנסה שראה כיון היה גדול חסיד הראשון אדם אומר מאיר רבי היה שם, הגמ' ז"ל
ע"כ. שנה. ושלשים מאה בשרו על תאנים זרזי והעלה שנה ושלשים מאה האשה מן ופירש שנה ושלשים
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את בזה ונציין לעוה"ב, חלק  לו שאין  עליו לומר 

שמי זי"ע מאפטא ישראל האוהב של דב"ק 

גמורה  לדבקות  שזוכה עד כ "כ תשובה שעשה

לשלימות שזכה סימן  הר "ז בהש"י, אבריו בכל

את מבאר ובזה עוונותיו, כל לו ונמחלו התשובה,

עובד  אפי' כהלכתו  שבת השומר  כל חז "ל דברי 

היינו עוונות , כל על לו  מוחלין אנוש  כדור  ע"ז

עד  התשובה בעבודת כ "כ לעסוק  שזכה דמיירי 

השכינה  אור  היינו  השבת, לאור ידה על שזוכה

שב"ק . של האור  שהוא מאהבה, תשובה – עילאה

הט"ז  קושיית מתורצת  שבת)[ובזה הלכות (בריש

הסימן  שעיקר  צדק מהצמח אי' וכעי"ז זו ], גמ' על

בדביקות לתפילה כשזוכה גמורה עוונות למחילת

גמורה.

äùðîì é"ùä øúçù úøúçîä ïéðò øåàéá

 êìîä

.'îâ [ç äøéúç ä"á÷ä åì äùòù ãîìî

åìá÷ì  éãë  òé÷øá úøúçî ïéîë

.ïéãä úãî éðôî äáåùúá בספה"ק כדאי ' היינו 

הש "י ואוהב משפט', 'אוהב שהש "י  צבי  עטרת

בזוה"ק  להדיא שאי' אף הדין, מדת  את אף

מאהבתו יותר  חזקה לישראל הש"י של שאהבתו 

שמחפש  היא הרגילה הדרך  מ"מ הדין , למדת

את ולפייס  הדין, מדת את  לפייס ודרך אופן  הש"י

הש "י מצא שלא מנשה אצל [וכאן  המקטרגים,

ואת הדין מדת  תא לפייס דרך  שום כביכול

עלהמקטרגים אפי' שאדרבא בספה"ק (וכדאי'

הדין ומדת  קטרוג  היה עצמה ותשובתו תפילתו

עצמה , ותפילתו בתשובתו להש"י שביזה  גדולה 

להש"י  שאמר  לקנטר, ע"מ כעין  נראית שהיתה

שאתה  אומר אני תשובתי מקבל אינך  שאם 

הש "י(ולהבדיל ) הוצרך  וע"כ ח"ו, שוים הע"ז כל

מדה"ד , את  לגמרי לעקוף  מיוחדת חתירה לחתור

כלל  יראו שלא המחתרת ע"י הש "י  שפעל היינו 

מנשה]. תשובת  את מקבל איך המקטרגים

äçëåúä úåöîá ùéù éùå÷ä

.'îâ [è òøä  ùòéå áéúë éîð äé÷ãöá

'ä éðéòá(-' הגמ לו(ומשני שהיה

בגדרי לעיין  יש הרבה הנה מיחה. ולא למחות

הוכח  קיום מדין  בפשטות  [שהיא המחאה

עד  וקשים, עמוקים דברים בה שיש  תוכיח],

בגמ' ע"ב)שכבר טז  דף  אם (ערכין  'תמיהני אי'

מי בדורינו וכ"ש  להוכיח', שיודע הזה בדור  יש 

יש  ובפרט כראוי, זו  מצוה ידי יוצאים איך  יודע

בהקדמה  הק ' השל"ה שכתב מה ע"פ  בזה לעיין

יר "ש  שהוא למי  בעיקר  היא תוכחה שמצות 

אותו להוכיח יש וע"כ  ח"ו , במצוות  מזלזל ואינו 

אפילו דרכים מיני בכל ולנסות  ולהוכיח ולחזור 

בדרכו  שטועה לו להוכיח פעמים (ומחויב מאה

הכאה) כדי עד שישנובזה ההיתר  שכל והיינו ,

שוגגין  שיהיו  'מוטב משום להוכיח שלא לפעמים

בשו "ע [כמש "כ מזידין', יהיו תרח)ואל זהו(סי' ,[

שתוכיחו ידי ועל ומצוות , בתורה שמזלזל במי 

שאינו במי אך  העבירה, על במזיד לעבור ימשיך 

לסבור  שטועה אלא יר"ש  והוא במצוות  מזלזל

להוכיחו ולחזור  להוכיחו  יש במעשיו , צודק שהוא

שיחזור  עד מהתורה וראיות  דרכים בהרבה

כללי שבאופן הוא בזה שיש והקושי למוטב,

במעשיו צודק שהוא סובר  והחוטא כשהטועה

מקבל  אינו  אותו כשמוכיחים הרי תורה, ע"פ

בכל  וסובר  יר"ש  הוא אם שהלא המוכיח, דברי 

יקשה  תורה, ע"פ וטובה נכונה שהנהגתו  זאת

מהתורה  והוכחות דרך  למצוא להמוכיח

שאינה  דרכו על דעתו לשנות כדי והספה"ק 

שתמיהני הנ"ל הגמ' בדברי  נכלל [וזה טובה,

ולדברי להוכיח, שראוי מי יש אם הזה, בדור

הקושי טפי  שפיר  מובן  הנ"ל הק' השל"ה

והמ"ב זו], תרח)שבמצוה בביאוה"ל (סי' מביא

רק  הוא זו מצוה קיום עיקר  שכהיום מהיעב"ץ

לשמוע  החפצים לזה זה אמיתיים חברים בין 

מזה זה דברי תוכחה יושר בספה"ק אי' (וכן

.אמת)



לנפשך  חכמה דעה כח

åì çèáåîù -éåàøä çéëåîä øëù  ìãåâ

 úåøåãì úåëìîì æ"éò  äëæéå åéøáã åìá÷úéù

íðîà [ é שהוא למי תוכחה ממצות  פטור  אין

ולפעול  להוכיח שיכול שיודע יר"ש 

חז "ל וכדברי ע"ב)בתוכחתו , ו דף מי(ברכות על

לו כשקשה ובפרט נשמעין, שדבריו  יר"ש  שהוא

לקיים  כדי להוכיח, זאת  בכל מתחזק והוא להוכיח

זו בהוכחה הרי  וכו', תוכיח 'הוכיח של ה' מצות

כדברי לו  ומובטח שלו היר "ש ומתגלה ניכר  גופא

נשמעין  דבריו  יר "ש שהוא שמי  הנ"ל חז"ל

הוא  הרי יכול אם קטן הוא אם ואפי ' ומתקבלים.

ממנו  בגדול אפילו להוכיח בלי צריך  הראוי (ובאופן 

חטא) עליו תשא  לא על לעבור שלא וגדול לביישו ,

לעיל הגמ' וכדברי זה עבור  ע"ב)שכרו  קא שזה (דף 

למלוכה  שזכה נבט בן ירבעם של הזכות היה

אף  ע"ה, המלך שלמה את  שהוכיח בזכות לדורות 

ממנו גדול באופןשהיה שהוכיחו על נענש (ומאידך 

שם) כדאי' ביוש .של 

íéðùù  äùøãá ù" ùøä éøáã úåòîùî

 úëî íä éøä  äøåú éøáã  íäéðéá ïéàå  íéáùåéù

 é" ä íéöì

.'îâ [ àé äéîøé 'ø  øîà àãñç ' ø øîàå

 ïéà úåúéë  òáøà àáà øá

.' åëå íéöì úë  äðéëù  éðô  íéìá÷î'א הקשה

שלפני בדרשה הרש "ש רבינו מדברי  התלמידים

דרגת שמשוה מדבריו  שנראה שופר, תקיעת

פני מקבלים שאינם דידן  דסוגיא לצים הכת

ואין  שיושבים שנים של הדרגה עם שכינה

ולפי לצים, מושב שהר "ז תורה דברי ביניהם

שיושבים  שנים כל וכי קשה דהרש "ש הק ' דבריו

של  החומרא כבר עליו  נאמר  דב"ת ביניהם ואין

דברי [שלולא ח"ו שכינה פני מקבלים אין 

שונות דרגות  שיש  לומר  אפשר היה הרש "ש

ואין  שיושבים ב' חומרת  ואין  לצים, בענין 

דבגמ' לצים כת  לחומרת שוה דב"ת  ביניהם

ידוע  מעשה יש  שאמנם מורנו  וענה דידן ],

עצומות בכיות שבכה זצ"ל מוואלאז'ין מהגר"ח

תקע"ב  דסליחות  א' להפסיק ãבדרשת  (והוצרך

הבכיות) מרוב  פעמים  ג ' הגמ'הדרשה  דברי ע"פ 

ה' דבר 'כי של הפסוק  דרשינן מ"ד  שלחד  לעיל

ההיא', הנפש  תכרת הכרת הפר  ומצוותו בזה

וע"ז  עסק, ולא בתורה לעסוק  בידו שיש מי  על

לתשובה  כולם ועורר מוואלאז'ין הגר"ח בכה

לעסוק  יכול בגדר  שאינו לבי  זיכיתי יאמר  שמי

ח"ו. עוסק ואינו  בתורה

íåéá ô"â  äáåùúá øæåç ìàøùéî ãçà  ìë

äøåú ìåèéá àèç ìò 'åðì çìñ'  ù÷áîå

 íðîà [áéדברי את בזה לציין שיש  האמת 

כה)התניא אנשי(פרק תיקנו  שע"ז

לחזור  וכו ', אבינו  לנו 'סלח ג"פ לומר הגדולה כנסת 

תורה, דביטול החמור  חטא על בתשובה יום בכל

עד  משם זז לא  מ"ע שביטל נאמר שע"ז  שם  (וכמש"כ 

מיד) לו הכא שמוחלין  חז "ל דברי שגם מובן ובזה ,

שכינה) פני מקבלים דלעיל (שאין חז "ל דברי  וכן  ,

וכו') בזה ' ה ' דבר ל'כי שאין (שנחשב  במי רק  זה

הכשרים  בנ"י כל אך תשובה, ע"ז עושה

וחוזרים  וכו' לנו  סלח ביום פעמים ג' שמתפללים

נאמר  לא תורה דביטול חטא על לה' בתשובה

מי [ואף ח"ו, הנ"ל החמורים ענשים עליהם

בידו ונשאר  שמו"ע תפילת  לפני  מהעולם שנסתלק 

שנסתלק , שעה עד האחרונה מהתפילה ב"ת חטא

אם  ואף הפטירה, בשעת  מתוודים כלל בדרך  הרי

כיון  הרי הפטירה בשעת  להתוודות זכה לא

וכן  האחרונה, תפילתו  לפטירתו , בסמוך  שהתפלל

_________________________

קדושהד . נעימה בס' לראשונה נדפסה ע "ב)הדרשה יח דף עא (תרל"ב, עמ' חכ "ו התורה קול  בקובץ מובא והמעשה ,
זצ"ל. מבריסק הגרי"ז בשם



סנהדרין - הש"ס כט ביאורי

הרי ונסתלק שנאנס שלולא הש"י לפני ידוע גלוי

שמו "ע  תפילת שוב בקרוב להתפלל עומד  היה

נאמר  הרי תורה, ביטול חטא על שם מתוודה והיה

הכתוב  עליו מעלה עשאה ולא שנאנס הכלל ע"ז

עשאה]. כאילו 

 øøåòì ì"öæ ïé'æàìàååî ç"øâä  úåéëá

íåé ìëá äáåùúá áåùì êøåöä  ìò  íéòîåùä

 øåîçä  äøåú ìåèéá àèç ìò

íðîàå [âé הנ"ל התניא דברי בין סתירה אין 

שע"ז  מוואלאז 'ין , הגר "ח לבכיות

העם  ואת  עצמו את  לעורר הגר"ח, בכיות  היו  גופא

תורה  ביטול חטא על בתשובה לשוב לכוין  שיש

ב 'סלח  וכפרה  מחילה תפילה  בכל  כך על לבקש (ולכוין 

וכו') לולנו נעשה ושנה כעבר  הדבר יהא שלא כדי  ,

סליחה  ע"כ  לבקש  שצריך ידע שלא עד כהיתר ,

וכפרה.

ì"æéøàä éøáãì óà åâøäì  äåöî  ùéáëò

.' îâ [ãé ïåîà äæ íéðåùî÷ åìåë äìò  äðäå

úéîîù äìòäù עכביש.–––– (קורי

çáæîä.רש"י) â"òדברי את בזה לציין  ויש

זי"ע ממונקאטש  אלעזר  המנחת חיים הרה"ק (דרכי

תתרפ ) אות שונים  ענינים  שהא ושלום  שסבר 

חיים  בעלי להרוג שלא האריז"ל רבינו שהזהיר 

צריך  לא  נחש שאף  ע "ב  סח דף ח"ב בזוה "ק  (וכדאי'

להרגו) שעליוהאדם עכביש , לגבי הכוונה אין ,

הורגים  ויש קשה, קלי ' שהיא להרגו שמצוה נאמר

'על  הפסוק ואומרים עליו  הנעל בהשלכת אותו 

נעלי'. אשליך אדום



לנפשך  חכמה דעה ל

שו "ע  ביאורי

'ã  ïîéñ

יב . סעיף 

 íàåì äúìò  íéî ìù  éìë êåúì åéãé êùëù

 àì ìáà ,äìôúìå òîù úàéø÷ì  äìéèð

 úåîéî 'âá åéãé êùëù íà .ïäéìòù  äòø çåøì

øéáòäì åì äúìò íà  ÷ôúñäì ùé ,íéôìåçî

:ïäéìòù  äòø çåø

 õðéî à"øäì ÷ìåô é"øâä ïéá  óéøçä çåëéå

éðôì [à פלא דבר להקדים יש  הסעיף  ביאור

עקב  עתה בו  [שעוסקים עתה שמצינו 

לקשר  יש בהשגח"פ דבר שכל כיון אך אחר, ענין 

היומית ההלכה אל שמתרחש  מה כל תמיד

העצומה  גדלותו  ידוע שהנה זה], ביום הנלמדת

'אבי נקרא שהיה פולק יעקב ר ' של בתורה"ק 

בתורה"ק  הפלפול דרכי את שלימד  החילוקים',

זצ"ל  מלובלין שכנא שלום ר' של רבו  והיה בפולין ,

זצ"ל ) הרמ"א של וחותנו בעצמו(רבו ממנו  אמנם ,

תורה דברי נשארו לא שאינו כמעט שאמר  (כמובא

להעתיקם  נתן לא  וע"כ מתשובותיו, שיפסקו רוצה

בה ולהדפיסם) תשובה, איזו  ממנו  נשאר  אמנם ,

הג"ר  דורו  מגאוני א' נגד  גדולה בחריפות מתווכח

מינץ מינץ)אברהם מהר"ם  לעשיר (בן בנוגע

מותר  האם בי"ד, לפני  להביאו שקשה מחוצף 

כותב  פולק יעקב ור ' בפניו, שלא לדונו בדיעבד

אלים  גבר שהוא שכיון  ההלכה כפשטות בתשובה

בפניו, שלא לדונו  מותר  לבי "ד  להביאו שא"א

מינץ הר "א על גדולה בחריפות (שאף וחולק

בפניו) אלא לדונו שאין  סבר .בדיעבד

 íééñîåבישות בתשובה שם הגר"י וחותם

בשמים', דין בית אב 'אני דקדושה

מרן  על זי "ע מרוז'ין הרה"ק שהעיד מה כעין  והוא

של  שבבי"ד מהדיינים שהוא זי "ע מצאנז  הדב"ח

יעקב  ה"ר של גדלותו  זו  מתשובה ורואים מעלה,

לא  מהאחרונים שרבים שאף רואים וכן פולק,

מינץ  הר "א לדברי אלא פולק  הגר"י  לדברי הסכימו

הגר "י אל גדולה ארץ ובדרך  בכבוד  דיברו מ"מ

פולק .

'êìî úá'  úà  äòéðëîä ,éìëä ––––  úåëìîä 'éôñ

äàîåèã

øàáìå [ á עם פולק מהר"י של זו  מח' עומק 

פנימיות נבאר  הנ"ל, מינץ הר"א

הרובצת שהטומאה כתבנו כבר דהנה דידן. סעיף

ה'בת היא שחרית, ידים נטילת קודם הידים על

דקדושה, מלך  בת  הק', השכינה שכנגד דקלי' מלך'

הכלי  בבחי' היא הק ' שהשכינה ('מאנא וכמו 

כל דכולא') לתוכה הכונסת  המלכות כלי  שהיא

ה'בת קלי' את להכניע כדי זלע"ז  הרי הק', הספי '

הנטילה  כח עם להשתמש צריך  דטומאה, מלך'

דקדושה שהכלי דייקא, כלי בכלי  כנגד  (שהוא

הק') שכינה  – מלך  בת – 'בתהמלכות  את יכניע ,

דטומאה. מלך '

'è)  äàìå (øúëä 'éçá)  ìçøì úåëìîä  ú÷åìç

( úåøéôñ

 äðäå [âרחל לבחי' נחלק  דה'מלכות' (שורש ידוע

מב"ד)ולאהמב "י) וא'(שורש ,



שו"ע  לא ביאורי

שייך  המלכות דכתר  הוא בזה שיש  מהבחינות 

דישראל  המלוכה שתחי ' וכדאשכחן רחל, לבחי '

הכתר ) בבחי' הוא תחי' המלך (שכל שאול אצל היה

לבחי ' שייך דהמלכות והט"ס רחל, מבני שהיה ע"ה

לאה.

 ïá çéùî åîë  íìòð úåéäì  äìåëé  ìçøã  úåëìî

 óñåé

' àå [ã' בחי ב' בין  שיש  בפועל מהחילוקים

הוא  דרחל דמלכות  דכיון  הוא המלכות ,

הכתר ונעלם)בחי' טמיר  אור גם (שהוא הרי  ,

דאשכחן  וכמו נעלמה, להיות יכולה שלה מלכות 

צדיק  ישנו דור  שבכל שאי' יוסף  בן משיח לגבי 

הרמב"ם [שלמשמעות  מב"י, מלכים)שהוא (בהל'

מדברי נראה וכן  משיח', 'בחזקת  זו לדרגה שקורא

משה  נשמת בו  שיש הצדיק עצמו  הוא הרי  רביז"ל,

דוד ], בן משיח להיות  יתהפך  נזכה שאם שבדור ,

המב"י הוא מי  ידוע היה לא הדורות  ברוב אך

כרבינו שבדור, אח"כ לנו שנתגלה כמה (מלבד

ועוד) מלכותם האריז"ל ונהגו פעולתם פעלו  אלא ,

רביז "ל שכתב א)באופן אות נו סי' מי(ליקו"מ שיש

נסתרת. והיא הדור בני כל על מלכות  לו  שיש 

åçåëå åô÷ú  ìë –––– ãåã ïá  çéùî ––––  äàì  úåëìî

 õåçì éåìéâä  ïéðòá

ë" àùî [ä שורש שהיא לאה מלכות לגבי

כל  הרי  דוד בן דמשיח דמלכות 

וכדאי ' בגילוי , כשהיא רק  תוקף לה יש  מלכותו

דין  לנבל שאין  לדע"ה אביגיל שאמרה מגילה בגמ'

במלכות  למלך)מורד דהע "ה  כבר  שנמשח ,(אף 

דגדר  והיינו מלכותו , עדיין  נתפשטה שלא היות 

לחוץ בהתגלותה היא דהע"ה הט"ס מלכות (בבחי'

הכתר ) ספי' של לחוץ ההתגלות 'אין שהיא  ובבחי' ,

בגלוי. עליהם מלכותו שמתגלה עם', בלא מלך

àäå]לגבי התניא בעל שבסידור בדא"ח דאי'

האבילות להראות  שצריך  – רחל תיקון

וכו', אפר  ובנתינת הארץ על בישיבה לחוץ דוקא

לבי "ע יורדת  שכשרחל משום דתיקוןהוא ענין (שזה 

זו) ירידה  על הבכיה – לאה,רחל כמו  אז  נחשבת  ,

דייקא]. לחוץ כבודה גילוי  על מקפדת  ואז 

ùàá 'ïåîè'ã  øåèôã éîéðôä øåàéá

ïëå [ åהתניא בעל משפטים)כתב פר ' אור  ,(תורה 

דאש  שהיזק  שכיון באש, דטמון פטור  לגבי

המלכות  ספי' כנגד מלכות(עיי"ש)הוא כנגד  היינו

חיוב  בו אין  ע"כ דמב"ד , מלכות  שהיא האמיתית

בגלוי כשהיא דייקא כוחה כל שהמלכות בטמון ,

דטמון . היזק על ולא כנ"ל,

 ïéàù –––– é"áîã úåëìî ãâðë  íéãéä êåùëù

äàîåèä çåø øéáòäì  äèîì  úåìâúäá ìéòåî

,åððéðòáå [æ ניכר ששם גמורה נטילה הרי

הכלי כח ובגלוי (שהכלי להדיא

דכולא) מאנא  – המלכות  ספי' כנגד  כנ "ל  הריהוא ,

וע"כ  האמיתית , מלכות  דמב"ד, מלכות כנגד היא

דטומאה, מלך ' 'בת  את לגמרי להעביר  בכחה יש 

הטומאה  רוח להעביר  שיגמור  דוד  בן משיח כמו

שאין  כלי בתוך  הידים שכשוך משא"כ  הארץ, מן

כנגד  זה הרי  הכלי , פעולת  כח להדיא כ "כ ניכר

דמב"י כנ "ל )מלכות  נסתרת  מלכות יש (שהיא וע"כ 

שהיא  ותפילה, קרי "ש  להתיר זה שכשוך בכח

– מב"י דרגת שכנגד  הפנימית עבודה"י  בבחי '

להוריד  השכשוך  בכח אין  אך  בפנימיות, שעבודתו 

לתחתונים  למטה לירד היינו הטומאה, רוח את 

מהידים. דטומאה מלך  בת  את ולגרש 

 ãò  íéãåçéä  ìò äøæçë éåä ô"â êåùëùá

 õåçì øåàä  ò÷åáù

êà [ç יש מחולפין , מימות  בג' ידיו כששכשך 

רוח  להעביר אף שמועיל וצד ספק

במאמרים, התניא בעל כדברי  שזהו הטומאה,

של  הענין  בבחי ' הר "ז בתמידות  יחודים שהמייחד 
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ענין  שבאמת והיינו , דוד , בן משיח היינו משיח,

ונהיחודים הסתום אור  לבחי 'עלם)(שהוא שייך 

אף  נהיה היחודים, על החזרה ריבוי  ע"י מ"מ מב"י ,

בבחי ' וממשות התחזקות  הדקים היחודים מאור 

לחוץ  התגלות  אף מזה שנהיה עד  דהבינה הכלי

ריבוי שמרוב צדיקים על [וכדאי' מב"ד, בבחי '

לבסוף  מוחם בתעלומות  הזמן  כל שיחדו  היחודים

כל  לעיני מבחוץ פניהם על אף  והאיר האור  בקע

לחוץ  אף והתגלה דמב"י  האור  שבקע בחי ' שזה

הוי שבתלת  שכשוכים ג' ע"י  וה"נ מב"ד ], שבבחי'

עד  דמב"י  האור  על חזרה בבחי ' הוי  חזקה,

יש  שלכן  דמב"ד  הכלי  אף ממנה ונהיה שמתעבה

הטומאה  רוח להעביר  אף בכה"ג שמועיל הארה בו 

כנ "ל ) מב "ד  עבודת .(שהיא 

 õðéî à"øäì ÷ìåô é"øâä ïéáù  ä÷æçä åùéèáä

'à  íåéá  íäéðù  åøèôðù ãò

ô" òå [è'המח פנימיות  לפרש  אפשר  כ "ז

פולק  הגר "י  בין  הנ"ל החריפה

המלכויות ב' של יחוד  בבחי ' שהיה מינץ, והר "א

שנהיה  זב"ז, ומכים בוטשים שלפעמים ולאה, דרחל

שנהיה  מהיחוד וכדחזינן  דבטישו , יחוד בחי' מזה

אחד . ביום שניהם אח"כ  שנפטרו  שאי' זו מח' ע"י 

äæå]'הגמ דברי על בארוכה במקו "א כמש "כ

נדה ע"ב)במס ' לו שילא (דף ורב אסי  רב על

ביום  שניהם נפטרו ואח"כ זע"ז, בחריפות  שחלקו 

שזה  כו ', חבירו  למיטת אחד  ממטת הדס ופרח א'

ההכאה  ע"י  ביניהם שנהיה היחוד על מורה

זב"ז ]. והבטישו

 úåäî ÷ãá –––– äðéáä éìåôìô 'éçáá ÷ìåô é"øâä

 õåçáî  åäàøî ô" ò  åúåôéöçå øéùòä

åðééäå [é היה בלימוד  דרכו  שכל פולק שהגר"י

בעלי דרך  כעין החזק, הפלפול בדרך 

דבינה, מלכות – לאה לבחי ' ששייכים התוס'

כברזל, וחזקים  ברורים  פלפולים  הם  הבינה  (שפלפולי

החכמה  חידושי כעמקות  ולא אותם , לפרוך  שקשה 

מבריסק  הגר "ח חידושי כעין דקות  בסברות שהם 

במקו"א) מלכותכמש"כ  – דלאה שמלכות  וכיון ,

לחוץ החיצוני  הגילוי לבחי ' שייך  ,(כנ "ל )דמב"ד,

בחיצוניות נראה היה המחוצף שהעשיר  כיון  ע"כ

ההלכה  כפשטות  פסק ע"כ לבי "ד , להביאו שא"א

בפניו, שלא לדונו  אפשר  שבכה"ג לכל הגלויה

החכמה  אור  לבחי' שייך היה מינץ הר"א משא"כ 

ברתא) יסד  אבא – דרחל למלכות וכנרמז (השייך ,

וכמו הביטול, בחי' מ"ה, אבר  – אברהם בשמו

עולה  שאאע"ה אברהם', 'מגן  בכוונת  שמכוונים

פנימית בהסתכלות הענין  בדק  ע"כ החכמה, לספי '

כנ "ל ) מוסתרת  שהיא רחל  שהשיג (כדרך עד

פנים  עז חוץ כלפי  שנראה שהעשיר  הפנימיות 

כן , כלל אינו בפנימיותו באמת הרי  אלם, וגבר 

לגלות השתדלות  קצת  ע"י באמת ואפשר 

שאפי ' סבר וע"כ  לבי"ד ולהביאו שבו הפנימיות 

בפניו. שלא לדונו א"א בדיעבד 



בשבת  דעמידה אחרונות ברכות ג' לג כוונת

בשבת דעמידה אחרונות ברכות ג 'כוונת 

 úëùîä  úà úáùá  íäá ïååëì  ùé íàä .à

åîöò à"æã é"äðá ïéçåîà

 áúë אודיעך "עוד  ע"ד ס"ט דף  הכוונות  שער

שיש  ברכות ז' בענין נאות וסדר א' כלל

דע  כלל דרך ענינם ומה תפילות  מד' תפילה בכל

וגבורות אבות  שהם הראשות  ברכות  ג' בחי' כל כי

שהם  אחרונות  ספירות  בג' תמיד  הם השם וקדושת

שנעשו ואחר  בז "א מוחין ג' הנעשין דאימא בנה"י 

וגבורות אבות  ראשו' ג' בבחי ' מוחין בחי ' בו 

ג' עם דאה"י אה"י  אותיות ג' בסוד  השם וקדושת

ממשיכים  אנו  ואח"כ  כנז'. מהם היוצאים שמות 

של  אחרו ' ה' בסוד  הנקבה של כתר לבחי ' אותם

שהיא  התיקונים ס ' בהקדמת אמרו שעליה אהי "ה

כי באמצעיתא ואיהי  מכאן  וג' מכאן ג' אמצעית

מקדש  ברכת  סוד  והיא דנוקבא כתר בחי' היא

בק "ש  אצלנו כמבואר אדנ"י י"ה שם והוא השבת

ואח"כ  וע"ש. דבשכמל"ו ועד במלת דחול דשחרית 

נה"י מבחי' חב"ד  הנקרא שבה מוחין ג' לה נעשין

ומודים  רצה והם אחרונות  ברכות ג' שהם דז "א

בשלשה  יה"ו אותיות  ג' סוד  והם שלום ושים

שלשה  כי ונמצא כנ"ל. מהם היוצאים השמות 

מוחי ' הנעשים דאימא יסוד הוד  נצח הם ראשונות 

מוחין  ג' הנעשים דז "א נה"י הם אחרונות וג' בז"א

ואפילו התפלות  בכל זה כלל וזכור בנוקבי '

עכ "ל. החול". ימי בתפילות

äðäå,בארוכה דיברנו כבר  הרב דברי בעיקר 

בנוגע  עניינים איזה עוד נוסיף  ועתה

אחרונות. ברכות בג' לנוק' המוחין להמשכת 

לה  שממשיכים בשעה"כ דמש "כ לידע יש  ראשית

שהמעיין  כפשוטו, שאי"ז בלבד  שלה לחב"ד  מוחין

קומתה, לכל מוחין  לה שנמשכים יראה בסידור

והמוחין  דנוק' החח"ן  כלי מצוירים רצה שבברכת

דת "י, שלום ובשים בג"ה, ובמודים להם, הבאים

ע"ש  חב"ד  הם שעיקרם השעה"כ כוונת אמנם

בכל  והולכים מתפשטים הם ובאמת מוחין  היותם

מ  ועד"ז  הנוק'. שופר קומת תקיעת בכוונת  צינו

ובסידור  בשעה"כ  איתא האחרונה שבתקיעה

המפרשים  כתבו כבר אמנם בלבד, חב"ד כוונת

היא  הכוונה דעיקר הנוק ', קומת כל בזה שנכלל

הנוק' קומת  בכל מתפשטים הם אמנם במוחין

 äðäåברכות ג' בכוונת  שינויים כמה מצינו

החול. מימות בשבת  דעמידה אחרונות

אין  החול שבימות  השד"ה שכתב מה הזכרנו וכבר

החדשים  בנה"י בעלמא הארה אלא בהם נמשכים

בו שיש  בשבת  משא"כ  ראשון, בית מבחי' דז "א

דנה"י המוחין עצמות  שנמשכים ראשון בית דרגת 

תהיה  שבשבת נמצא דז "א, נה"י  סוף עד  דאימא

משא"כ  דאימא נה"י  עצמות את להמשיך  הכוונה

בלבד . הנה"י  הארת בחול

ãåò הנשיקין שכוונת  ששון ' ה'שמן בדברי  מצינו

אמצעיות, ברכות בי "ב הם החול שבימות

דבריו ולפי אחרונות , ברכות בג' הם בשבת עתה

ראשון . בית  כוונת אלא בשבת  מכוונים שאין  עולה

הקודם  במאמר בארוכה אלו  עניינים ביארנו  וכבר

בענין  ביאור  תוס ' עתה שנוסיף  אלא משם, קחנו

ג' בכוונת  כתבו  הנדפס  בסידור  דהנה והוא, זה,

_________________________

.א. הקודם למאמר המשך  היא א' אות
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להמשיך  שהוא החול, כוונות ע"ד אחרונות ברכות

לפרקין  חג"ת להיות  שעלו דז"א דנה"י  עליון מפרק

שם  שציינו  אלא לנוק ', וממנו דז "א דנה"י תתאין 

הארה  הוא החול בימות  השד "ה שלדעת בהערה

הישיבה  מרבני  איזה ולדעת עצמות , ובשבת בלבד

בסידור  מצינו והנה הארה. רק  הוא בשבת  גם

קודם  המוחין המשכת כוונת את פעמים ב' שכתבו

באיזה  גם מפורט שבה לשבת  מיוחדת כוונה כתבו 

התפלות שינוי לפי  דז"א, נה"י עתה עומדים מקום

העומדים  ליעו "ר  מהם להמשיך  ושיש שיבואר , כפי 

החול  כוונת ע"ד  שניה כוונה כתבו ואח"כ  שם,

לנוק ', וממנו שלו  לנה"י  דז"א מחג"ת  להמשיך

מיותר , ככפל ונראה נפרדות  כוונות ב' הם ולכוא'

שבת כוונת  את  גם שהניחו שציינו  בהערה ועי"ש

יבחר . והבוחר  חול כוונת  את וגם

äðäå להקדמה מקום כל אין ששון השמן לדעת 

בנה"י המוחין המשכת בה שנזכר השניה

עד  מהתחלה השבת תפלת שכל  כיון  עצמו , דז "א

את כיוונו וכבר  ראשון , בית  בדרגת היא סוף

המוחין  כל ונמשכו  ראשונה בברכה הפרקין עליית 

ורק  שם, העומדת הנוק ' כנגד דז "א נה"י  סוף עד

המוחין  את ממשיכים אחרונות  ברכות בג' שעתה

שיש  אלא הנה"י, כנגד העומדת לנוק' דז"א מנה"י 

מקום  היכן השבת תפלות עליות סדר לפי  חילוק

מבואר  שכ"ז  הנה"י, מקום וממילא דז"א נה"י 

מיותרתבכוונ  השניה הכוונה וממילא הראשונה. ה

דז"א  מחג"ת להמשיך  ולכיון  לשוב שאי"צ לגמרי,

לסוף  עד  להתפשט המוחין נגמרו  שכבר  שלו, לנה"י 

אלא  אחרונות  ברכות בג' כוונתינו ואין הנה"י 

לנוק '. ממנו להמשיך

ë"àùîאת שהמשכנו  אע"פ  השד "ה לדעת 

רק  היה זה כל דז"א לנה"י דאימא נה"י

הכוונה  את  להוסיף יש עתה אמנם שני , דבית נה"י 

ראשון  דבית  - החדשים לנה"י  גם להמשיך השניה

בז"א  כוונת ב' שעושים בחול וכמו  לנוק ', ומהם

ובשבת בעלמא הארה הוא שבחול אלא ולנוק',

הכוונת ב' את  לכוון יש שלדעתו נמצא עצמות,

המשך  היא השניה שהכוונה באופן והוא כאחד ,

שאחר  דהיינו  הראשונה, הכוונה על ופירוט

דז"א  נה"י  מקום היכן  הראשונה בכוונה שביארנו

עוד  העליות, סדר כפי  השבת מתפלות  אחת  בכל

החדשים  נה"י הוא זה שנה"י  לכוון לנו  יש 

ממקומם  דאימא נה"י עצמות את בהם וממשיכים

ערך  שלפי ואף בחג"ת, דהיינו  עתה עד  שהיו 

בנה"י דאימא נה"י  נמשכו  כבר  עתה שעד התפלה

דרגת לפי  רק  היה זה שכת אומרים אנו עתה דז "א,

אף  לכוון  מוסיפים אנו  עתה אמנם שני ', 'בית

כוונה  להוסיף לנו  יש  לכן ראשון' 'בית  בדרגת 

חג"ת להיות  שעלה דנה"י מפ "ע המוחין  להמשיך

וממנו דז"א. האמתיים הנה"י שהם החדשים לנה"י 

דבית לנוק ' דאילו  ראשון , דבית  נוק' דהיינו לנוק ',

בכוונת אמצעית  בברכה לה המשכנו  כבר  שני

הנשיקין .

 äîå'ב שכתבו הנדפס  לסידור בהערה שכתב

סדר  גם אחרונות ברכות  בג' כוונות 

חול, של סדר ע"ד וגם ש"ק  של מסידור המעותק

שמות כלל נדפסו  לא היר"א בסידור  שהנה כוונתם

אחרונות ברכות  בג' שממשכים והכלים המוחין

הראשונה  ההקדמה אלא נזכרה ולא בשבת,

שמשם  באו"א דז "א נה"י  מקום את המבארת

בהערה  כתבו וע"ז המוחין , את  לו  ממשיכים

המוחין  שמות את  אף  הוסיפו זו  הקדמה שמלבד 

דעת וע"פ  דחול, לכוונה ההקדמה עם כבחול

שהכוונה  באופן כאחד  שניהם את  לכוין יש השד "ה

הראשונה, לכוונה ופירוט המשך היא השניה

בז"א  המשכות ב' יש  בשבת  אף  שלדעתו מחמת 

לנוק ', הארות וב'

ë" àùîאת להוסיף  מקום שיש  אף הש"ש  לדעת

בהם  לכוון  והמוחין הכלים שמות

אנו ובזה לנוק ', המוחין המשכת את בשבת

פני על הנדפס בסידור  שהוסיפו למה נצרכים

אמנם  אלו , שמות  כלל בו  היו  שלא היר "א הסידור



בשבת  דעמידה אחרונות ברכות ג' להכוונת

כוונת את בשבת שהוסיפו  מה הכוונה הקדמת  את 

כלל. בזה לכוון  אין החול

ïëå הכלים בשמות הכוונה מהות לגבי  גם

לשד "ה, הש "ש בין שינוי  ייפול והמוחין

החול  ע"ד הכוונה תהיה לא הש "ש שלדעת 

נה"י של בכלים עצמו  בז "א המוחין קודם להמשיך

לדעת רק נכון יהיה שזה לנוק', ממנו  ואח"כ שלו,

רק  לכוון  יש הש"ש  לדעת משא"כ כנ"ל, השד "ה

דנוק' בכלים בלבד , לנוק ' מז "א ההמשכה את 

חח"ן , - ב'רצה' דהיינו  בהם, שנמשכים והמוחין 

מה  אמנם דת "י. - שלום' ב'שים בג"ה, – ב'מודים'

דז"א  דנה"י  הכלים שמות  לכן  קודם שמצוייר

הכוונה  במהות  חילוק  יש  שבהם, דנה"י  והמוחין 

המוחין  המשכת של כוונה הוא השד "ה שלפי בהם,

בנה"י, נמשכים ועתה דז "א בחג"ת  עתה עד שהיו 

אין  הש"ש  לדעת  משא"כ בחול, כן  שמכוונים כמו

הכוונה  אלא דז"א, המוחין  המשכת בשבת מכוונים

במקומם  נמצאים הם שכבר הנז ' שהמוחין תהיה

לנוק '. אותם ממשיכם אנו עתה דז"א בנה"י 

ô"ò '÷åðå à"æã é"äð úãéîò íå÷î  úðååë .á

 úáùá úåéìòä øãñ

äúòå בלשון שמצינו שינוי  עוד  לבאר  נבא

מבחול, בשבת אלו  ברכות בג' הסידור 

אלו ברכות  בג' המוחין המשכת  בכוונת והוא

העומדת לנוק' בז"א נה"י  שבתוך  דאימא מנה"י 

הג' לכל אחת כוונה יש  שבחול דז"א, נה"י כנגד 

לט"ס  דז "א נה"י פרקי  מג' להמשיך  והוא תפילות ,

דנוק ', לחח"ן  נצח פרקי מג' ב'רצה' דהיינו דנוק',

שלום' וב'שים דנוק', לבג"ה הוד  פרקי מג' וב'מודים'

לכן  שקודם אלא דנוק', לדת"י  יסוד פרקי  מג'

עצמו, בז "א דאימא נה"י הארת את  ממשיכים

נה"י התפשטו אל אלו  ברכות ג' שלפני  מאחר

דהיינו בלבד , דז "א חג"ת  סיום עד אלא דאימא

חג"ת, להיות  שעלו  דז"א דנה"י העליונים בפרקים

הארה  מהם ממשיכים אלו ברכות  בג' ועתה

דז"א  דנה"י תתאין  לפרקין  דאימא מנה"י  בעלמא

נחשבת זו  הארה ע"א ל"ז בדף  האש "ל [ולדברי

ומ  דז "א] החדשים נה"י  הארה בשם ממשיכים הם

הנה"י. כנגד העומדת  לנוק'

íðîà בין הכוונה בנוסח שינוי מצינו בשבת

את מכוונים תפלה שבכל לתפלה, תפלה

דז"א  חב"ד ועומדים עולים שבו המקום פרטות

לן  כתב וכן  דילה, מוחין הז"א מקבל שמשם

דז"א  נה"י  עמידת מקום פרטות  את  לכוון הרש "ש

ישסו"ת כנגד  מקומם איה כנגדם, בעומדת  והנוק'

שבו המכוון המקום את לידע שיש עילאין, או "א או 

הג' באלו  לנוק ' דז "א מנה"י המוחין המשכת נעשה

לתפלה  מתפלה שינוי  בזה ויש  אחרונות, ברכות

בלחש  שבשחרית בשבת, הזו"ן עליית סדר כפי 

עילאין , באו "א אחת  מדרגה אלא הז "א עלה שלא

והחג"ת דאו"א, נה"י ע"ג עומדים שלו שהחב"ד 

חג"ת ע"ג שלו  והנה"י  דישסו"ת , חב"ד  ע"ג שלו

לז"א  המוחין שהמשכת  מכוונים אנו ע"כ  דישסו "ת.

נצח, - ברצה דהיינו  עילאין , דאו "א מנה"י הוא

המשכת ואילו יסוד, – שלום ובשים הוד, - במודים

חג"ת במקום הוא לנוק' דז "א מנה"י  המוחין

דישסו "ת, חסד  כנגד  ברצה דהיינו דישסו "ת,

ת"ת כנגד שלום ובשים גבורה, כנגד  ובמודים

הזו"ן  עולים שחרית בחזרת ואח"כ דישסו "ת.

מחג"ת לו  באים דז"א המוחין  והרי נוספת  מדרגה

בחב"ד  עומדים והנוק' שלו ונה"י עילאין, דאו"א

עומדת עדיין  שחרית שבתפלת הרי דישסו "ת,

כבר  מוסף בתפלת ואמנם ישסו "ת, במקום הנוק '

עומד  דז"א שחב"ד  עילאין  או"א למקום הנוק ' עולה

הנוק' עם דיליה ונה"י עילאין  דאו "א בחב"ד

מוסיף  מוסף ובחזרת עילאין , דאו "א בנה"י  עומדים

הנוק' ועדיין עילאין, דאו "א לכתר לעלות הז"א

הנוק' עולה שאז  כתר קדושת עד  דילה, בנה"י 

אליו. ומשתווה

 äðäå ומקומה בהקדמתו , הרש "ש לן  ביאר  זה כל

דתפילת העמידה קודם הנדפס בסידור



לנפשך  חכמה דעה לו 

דש"ק  הסידור )שחרית בסוף נקוה"כ וז "ל:(ובסידור

בז"א  להיכנס מתחילים דשחרית לחש  "בעמידת 

דצלם צ' עילאין, דאו "א שעומדים המוחין  (כיון 

דצלם) צ' הם המוחין  ע "כ  דאו"א בנה"י שלו חב "ד 

דנפש  נרנח"י  ונקרא דז"א, דחכמה נה"י  בה"פ

עי', דאו "א בנה"י דז"א כחב"ד  עלו כי נמצא דחיה,

העומדים  ויעקו"ר דישסו "ת, בחב"ד דז"א וחג"ת

דישסו "ת בנה"י  דהיינו דז"א דבינה (כלומר,בנה"י

הם  עתה דישסו"ת  בנה"י שחרית  קודם שעמדו יעו"ר 

דישסו"תעולים) בחג"ת דהיינו דז "א, דבינה לחג"ת

וזה  דיעקו "ר  כחב"ד  ונעשים דז"א, נה"י  עלו  ששם

דלחש . העמידה של ברכות בז' שיש יכוין  (והוא

בג ' ברכות , הז ' בכל לנוק ' מוחין המשכת  כוונות

ובג ' הכתר , המשכת ובאמצעית  חיבוק, ראשונות 

ובכולם  דנוק ', לט "ס  דז"א  דנה "י פרקין מט ' אחרונות

הנוק') עמידת מקום  איה  ולכוון  לדעת  יש

äøæçá, עילאין דאו "א בחג"ת  ולאה ז"א עולים

חג"ת צלמי ה' שמתפשטים דהיינו

ונק' דז"א דחכמה חג"ת  בה"פ  דצלם ל' דאו"א

שלו כח"ב עלו ז "א כי נמצא דחיה, דרוח נרנח"י

בכחב"ד  ונה"י  דאו "א, בנה"י וחג"ת דאו"א, בחג"ת 

בחג"ת העומדים יעקו "ר  עולים ועתה דישסו "ת,

לכחב"ד  דישסו "ת בחג"ת דהיינו דז "א דבינה

נה"י עלו  ששם דישסו "ת בחב"ד דהיינו  דז"א דבינה

דיעקו"ר  לחב"ד מוחין  ונעשים עתה דז "א דבינה

. עכ"ל דחזרה". העמידה של ברכות בז ' יכוין וזה

הנדפס  בסידור  מבוארים אלו  כוונות  והמשך

צ"ז  בדף  'רצה' ברכת חתימת וכן áבכוונת ,

ק "ו – ק"ד  בדף  שלום ושים מודים ברכת  בחתימת 

עי "ש .

øå÷îå דף בשעה"כ המבואר  ע"פ  הם אלו  כוונות

הז"א  עליות סדר כל שביאר  ע"ב ע"ג

עי"ש  השבת יום בתפלות  שיש â והנוק' מה אמנם .

מקום  את לן שביאר אלו הרש "ש  בדברי  לעמוד 

דז "א, נה"י  כנגד  העומדת והנוק ' הז"א עמידת סיום

במדרגה  ועומדים עולים הם הרי  תפילה שבכל

_________________________

לחח"ן (בלחש )בשחרית ב. חסד שבמקום דז"א דנצח  שבחח"ן דאו"א דנצח  דנצח בחח "ן מלובש חכמה מוח  להמשיך  יכוין
שבמקום  דז"א דנצח שבחח "ן דאו"א דנצח  דחסד  בחח "ן מלובש חכמה מוח להמשיך יכוין ובחזרה, ורחל . דיעקב  דחכמה

ורחל. דיעקב  דחכמה לחח"ן חכמה
ורחל. דיעקב  דחכמה לחח "ן דז"א דנצח  שבחח"ן עילאין דאו"א בנצח  מלובש ב ' דגדלות  חכמה מוח  להמשיך  יכוין במוסף

פנימים ג. מוחין הנק' דחו "ב נה"י נכנסין דשחרית  לחש בתפלת  כי לך יתבאר דפסח  ההוא הדרוש מן כי חיים ונלע "ד
מ' מקיפים שהם שלהם חב"ד  דלחש ובמוסף ב' דגדלות  דצלם ל ' מקיפים שהם שלהם חג"ת נכנסין ובחזרה ב ' דגדלות 
בג' באו"א עולה הוא ועתה לעלות מתחיל זו  עמידה בתפלת  ועתה כנלע "ד. שלהם בכתר עולה ובחזרה ב' דגדלות דצלם
להתחבר  כדי עצמו שלו בנה"י למטה יורד  בלילה הנה כי שבו מוחין בחינת לו נעשים ומהם נה"י הנקרא שלהם תחתונות 
דז"א  נוקבא רחל עלית  ואמנם לנוקבא. כמו מוחין ג"כ לו להיות דאו"א נה"י עד  עולה הוא ועתה נוק' עם שם ולהתיחד  לו 
אחרות  מדרגות  ג' ז"א שעלה עתה אשר שבו אמצעיות  בג' עולה היא ועתה שלו בנה"י היא היתה בלילה כי זה באופן היא
נעשים  והם הזאת לעת שבו  תחתונות  ג' רק עתה אינם הנה שבו  אמצעיות  מדרגות  שלש היא שעלתה היות שעם נמצא
דז"א  בג"ר עולה ורחל דאו"א אמצעיות שלש עד  עוד  ז"א עולה בקו"ר העמידה חזרת  בעת ואח"כ  מוחין, ג' בסוד  אליה
כשיעור  אליו  שוה היא היתה כבר במקומו  עומד  והוא עולה היתה היא אם כי דז"א ג"ת  רק אינם עתה אשר הראשונות
שבו ג"ר בבחי' לז"א בתחלה לו שהיה מה עתה אשר שבו  בג"ת  היא תמיד  כי נמצא עולה הוא שגם כיון אבל קומתו
מוסף  תפלת  ענין בד "ה בדרוש ובהמשך שחרית ". חפלת קודם בתחלה ז"א שהיה כשיעור וגבוהה גדולה רחל  עתה ונמצאת 
קדש  כי השבת  את  ושמרתם פסוק נשלם ועתה דאו"א חב "ד בג"ר עולה ז"א עתה והנה בלחש... מוסף  תפילת "ענין כתב :
בג"ת  עתה עולה דז"א נוק' רחל אבל מקומו  את  וירש קדש הנקרא אבא במדרגת עלה השבת יום שהוא ז"א כי לכם היא
ז"א  אורך  בכל  שוה היתה העוה"ז סוד  היא אז שחרית תפילת  בחזרת  כי ונמצא דאו"א... נה"י בחי' עצמם שהם דז"א



בשבת  דעמידה אחרונות ברכות ג' לז כוונת

העמיד  וכמ"כ  עלייתם, סדר  כפי יותר גבוה אחת 

הוא, מהיכן  המוחין  המשכת כוונת מקום את  לנו 

הטהור  ומקורם הנזכרים הרש "ש דברי והנה

כל  את  מהם ללמוד  לנו יש  בשעה"כ  הרב בדברי 

מוחין , המשכת וכללי  הפרצופים עמידת מהלך

על  ללמד אלא יצאו בלבד  עצמם על ללמד  שלא

יצאו. כולו הכלל

äðäã הז"א שמקבל עת  בכל יסודית חקירה יש 

מה  הראשון  ממקומו  ומתגדל מוחין

ופרטות קומה לו נוסף רק  האם בזה, המשמעות 

עדיין  הראשונה קומתו כל אמנם נוספת,

וממשיכים  מכוונים אנו  וכאשר  עומדת, בחשיבותה

סוף  עד  מראשו  קומתו בכל עוסקים אנו  בז "א מוחין

תוספת ע"י  שנתגדל פרטות באותה רק  ולא רגליו ,

קודם  שהיה מה של דילמא או  זו, פרטית  מוחין

ורק  אך ומכווונים עוסקים אנו  ועתה דליתא כמאן 

כלומר  מוחין, תוספת  לה שהבאנו פרטות  באותה

בפרטות. או בכללות הם הכוונות האם

íéø÷òð  íéôåöøôä ïéàù ù" ùøä éøáã .â

íéìãâúî àìà íîå÷îî

 àìàעלינו בזה החקירה צדדי  את להבין שבכדי 

הרש "ש  מדברי  הקדמות  איזה להקדים

הפרצופים. וגידול העליות  ענין את לן  שמבאר 

מקומות בכמה שעה"כ לשון פשטות  לפי  הנה

הפרצופים  שעולים ע"י הוא הזו"ן שגידול משמע

בדברי משמע וכן  הראשון  ממקומם ונעקרים

שביאר  הרגלים השבת  בענין  ס "ה דף  שעה"כ 

נשאר  העליון אין  עולה התחתון הפרצוף  שכאשר 

אחד , במקום שניהם להיות אפשר  דאי  במקומו ,

העליון  גם אלא המרחב, כל תופס  פרצוף  שכל כיון 

אבל  הכלים אלא עולים דאין שם ומסקנתו  עולה.

הרי ממקומו, כלל זז  אינו  הכלים שבתוך העצמות

והעולמות הפרצופים כל כי מדבריו מבואר 

ממה  מבואר וכן הראשון, ממקומם ועולים נעקרים

פנוי חלל נעשה שבת' 'קבלת שבעת בכ "מ שכתב

עליית מחמת נגרם והרי "ז  לקלי', הקדושה בין 

עד  הראשון  ממקומם ועקירתם הפרצופים

פנוי. כחלל הראשון מקומם נשאר  שבעקירתם

íðîà הדברים שאין הרש"ש  לן ביאר כבר

ממקומו נעקר  פרצוף  שום שאין כפשוטן ,

בלבד , מוחין ותוספת גידול אלא ואי"ז הראשון 

בענין  שהאריך  צ"ח דף  לח"א בשמ"ש לו  והוא

מהפרצופים  המוחין קבלתו ע"י  ז"א גידול בסדר

ישסו"ת אין  כי  נמצא "והרי  וכתב: וסיים שעליו 

ממקומם  ומתחליפם ממקומם עולים וא"א ואו"א

אין  כי  א"א, למקום הז"א שעולה ברגע אפילו 

אלא  למקום, ממקום ועלה דולג דז"א הזה גדלות 

יש  פרצוף  וכל פרצופים, בו  ונתוספים שנכנסים

עד  מא"א, או  מאו"א או  מישסו "ת לו  מיוחדים מוחין

אריך  עד הגדיל דיחידה החמישי  פרצוף שבקחתו

עלה  כאילו ונראה מא"א, ליחידה מוחין לקחת

למבין , ודי ממקומו זז לא כי כן ואינו ממקומו  ונעתק

ענינו יאיר והשי"ת  זו , הקדמה להבין  וצל"ע

ושם  רחוה"נ בהקדמת  מש "כ ועיין  אמן. בתורתו 

ע"כ . בס"ד ". היטב  זה ענין נתבאר 

 úîã÷äáå הרב לשון הביא ע"ג ח' דף רחוה"נ

אי "כי פ"ה המוחין  שער  בע"ח

מקום  אין הרי  כי  ממדרגתו למעלה לעלות אפשר

ישסו"ת יתעלו  שתחילה צריך אמנם וחלל, פנוי 

ויעלו ישסו"ת  למקום יעלו זו "ן  ואז או "א למקום

למדרגה  ונוק ' א"א ויעלו  ונוקבי ' א"א במקום או "א

שיתנועעו עד מעליה למעלה עליה וכעד"ז  שעליו 

ישסו"ת בעלות  כי  ונמצא ממקומם. כולם ויתחלפו 

_________________________

העוה"ב  בן נקראת ואז דאו "א בג"ת עלתה עתה אבל או"א, סוד  שהוא העוה"ב אל  עלתה לא ועדיין החול  בימי שבמקומו
מוסף  תפילת ובחזרת  החול... בימי מקומו בבחי' ז"א שהוא צדיק של מראשו  למעלה עטרה בסוד  עתה היא ונמצאת ממש

כנ"ל. שלהם חב "ד מוחין בג' אלא עלה לא לחש בתפילת כי דאו "א בכתר עולה ז"א אז בקו "ר



לנפשך  חכמה דעה לח

ונוקביה  ז"א נמצא הנה או"א במקום למעלה

צריך  "אמנם ע"ז: וכתב וכו '. ישסו "ת במדריגת

הדברים  פשט משמעות  לפי  אלו  עליות ענין  להבין 

נעלמים  סודות בהם שיש  כפשוטם שאינם אעפ"י

אעפ "י מסודם מעט להבין  אפשר פשטם מתוך הנה

סודות הם כי הפשט עם דוגמא לסודם שאין

בהם... תופסת  מחשבה לית  עמוק עמוק נעלמים

כעין  הוא אלו  עליות אם להבין שצריך הוא והענין

הפרצופים  עולים ממקומם ונעקרים שמדלגים דילוג

היא  זו  וגדולה מעלה מה כן  אם זה מפני זה למעלה

עליונים  העולמות  כל של הפרצופים שכל אחר  להם

שיעור  כפי  עולים ודמיונם בצביונם ותחתונים

בשם  ויקראו  שמם ישתנה ולמה הזו"ן עליית 

אותם  שגם אחר  למקומם שעלו  הפרצופים

בזה  כיוצא שאלות  וכמה כנזכר עלו  ãהפרצופים

ע"י הפרצופים גידול סדר  הרש "ש מבאר אלא

במקומם, נשארים הם דלעולם המוחין , קבלתם

העליונים  לפרצופים ומלבישים ועולים שנגלים אלא

אמנם  שמם, על ונקראים מהם המוחין שמקבלים

עכ "ד  הראשון . ממקומם נעקרים אינם לעולם

íðîà לשון פשט יתיישב כיצד  לבאר  עלינו עדיין

ויש  ממקומם. הזו"ן  שעולים שכתב רח"ו

אלא  ממקומם נעקרים הזו"ן אין  דלעולם לבאר

הערך  שלפי  אלא מוחין , קבלת ע"י שמתגדלים

קרויים  הם הרי  להם שהתווספו והמוחין  החדש 

שנתעלו החדש במקום מעתה שנמצא עיקרם ע"ש

ערך  ולפי  נחשבת , התחתונה מדרגתם ואין  אליו

ממקומ  שנעקרו  כמי  נראה אמנם זה הקודם, ם

הקודם  ממקומם ונתבטלו נעקרו  לא דאמת  אליבא

כלל.

åà ,ï"åæä  úîå÷  ìëá à÷åã íä ' úåðååë' íàä .ã

. éèøô  íå÷î äæéàá  åéäéù øùôà

íðîàהכוונות לגבי בזה לחקור שיש  מה

שנסתלק  המקום האם המוחין  והמשכת 

מגע  בו  לנו ואין  דמי  שאינו כמי  הז "א ממנו  ועלה

הכוונות ועושים עוסקים אנו שלעולם או"ד כלל, יד 

שקרוי במה ואף  הז "א קומת בכל המוחין והמשכת

הנפ"מ  וכן ממנו , ועלה הז "א שנעקר  שעה"כ בלשון

שלו, בנה"י  עומדת כאשר הנוק ' עמידת מקום לגבי 

עולה  ואינו שאינו  כמי הקודם שהמקום נימא דאי

לפי הוא הנה"י כנגד  שעומדת הנוק' הרי בשם,

שאנו או "ד  מעתה, הז "א עליית מקום ערך 

עד  ויורדים שמתפשטים דז"א נה"י  את  מחשיבים

שעומדת הנוק ' לגבי הוא וכן  האצילות  עולם לסוף

באופן  ובנוק ' דז"א בנה"י  מכוונים ואנו  הנה"י, כנגד 

האצילות. לקרקע עד מתפשטים שהם

øãâåפרטית לכוונה אפשרות יש  האם בזה הספק

שאנו דהיינו מסויים, וגובה במקום

זה, במקום שנסתיים כמי  ז "א פרצוף  את  מחשיבים

נעקר  שלא הרש "ש לן שכתב ואף  מידי, לא ותו 

אותו מקום מכל נתגדל, אלא הראשון  ממקומו 

עולה  אינו ממנו ונתגדל שנעקר  כמי  שנחשב מקום

את סופרים דאנו  הכוונות , לגבי שאינו וכמי  בשם

כמי שלו בנה"י  העומדת  והנוק ' דז "א ספירות  י '

לא  דאמת דאליבא הרש "ש ומש "כ כבר , שנסתיימו

נוגע  שאי "ז  יתכן הראשון ממקומם נעקרו 

זו"ן  את רואים ואנו יש הכוונות  שלגבי לעבודתנו,

דדברי דילמא או למעלה. קומתם שנסתיימה כמי

כוונה  שבכל הכוונות כללי לכל נוגעים הרש "ש

שנמשכים  כמי הזו"ן את לראות עלינו וכוונה

זה, באופן  בהם ולכוון האצילות  לקרקע עד  ויורדים

_________________________

רח "וד . תירוץ לדחות כוונתו  ובפשטות  דברים". של  סוד לפי אמיתי ההוא הישוב  אין לישב שיש "אע"פ  ע"ז: וכתב 
ע"ה דף ח "ד  ששון בשמן וכ "כ  במקומו . נשאר והעצמות  עולים שהכלים מקומות ובעוד  בשעכ "ו ע"ח )הנזכר בסוף (נדפס 

בסוגריים הביא הש"ש )עוד של מאוחרת הוספה שהניח(זה הרשימו במקום שעולין במקו"א רח "ו  מש"כ לשלול שבא
בעלייתו . במקומו העליון



בשבת  דעמידה אחרונות ברכות ג' לט כוונת

להחשיבו פרטי במקום לכוון  ניתן  האם והיינו

כללית להיות  צריכה שכוונתינו  או"ד שלם, כפרצוף

האצילות. עולם סוף שעד  הזו"ן קומת בכל

ë" îëå שבאים עת בכל עד"ז  להסתפק יש 

לכוון  ניתן  האם לז"א מוחין  ונוספים

כקומה  להחשיבו מוח אותו  של פרטי  מקום באותו 

או"ד  הלכותיהם, ככל ונוק' ז"א שם ולעשות שלמה

זו"ן  לקומת  אלו  מוחין  לצרף  מחויבים שאנו

הזו "ן . קומת  בכל ולכוון  הכלליים

øåàéáå'ח בדף הרש"ש  כתב דהנה בזה הספק

מתוקנים  דז "א שהו"ק דנודע ע"ב

ג' להם להמשיך  ועבודתנו  בראשית , ימי  מששת 

גם  אמנם וכתר, חכמה בינה העליונים פרצופים

ג"ר  להביא אנו וצריכים מתוקנים, הו "ק  בהם

נמצא  כבר . המתוקנים דבינה לו"ק דבינה

ואח"כ  דזו"ן, דבינה לו "ק  היא המוחין דהמשכת

עילאין  מאו "א דחיה מוחין  לקבל הז "א עליית  בעת 

דז"א  דחכמה ו"ק לתוך דחיה ג"ר להמשיך לנו  יש 

לומר  ויש לכתר. ביחידה עד "ז וכן כבר , המתוקנים

עמידת באופן  ולחקור לדון  שיש צדדים ב' בזה

ר"ל  זה, ע"ג זה הם האם המתוקנים, הו "ק  אותם

הכלול  דז"א הכללי  הו"ק קומת  מסתיים דכאשר 

אנו ועליו  דבינה, ו"ק קומת עליו מתחיל מי "ס 

מתחיל  ומעליהם דבינה, ג"ר ומביאים ממשיכים

להם  ממשיכים ואנו  המתוקנים, דחכמה הו"ק קומת 

במקום  אלא עבודתנו שאין  נמצא הכתר, וכן  הג"ר

ממשיכים  אנו  החול שבימות  בלבד , מסוים פרטי 

דחכמה, לו "ק  ובשבת  דבינה, לו"ק המוחין  ומביאם

נוגעים  אנו אין  דז"א הכללי הו"ק קומת בכל אמנם

הם  המתוקנים הו "ק  קומות שכל אפ "ל או  כלל.

הם  כולם שכללות עד זה, בתוך זה מתלבשים באים

ימי מששת  המתוקנים ו"ק  של ממש  אחת  בחי '

והם  דבינה לג"ר מוחין  מביאים וכשאנו  בראשית,

הם  לבד דבינה לו "ק  לא דבינה, בו "ק  מתלבשים

קומת בכל והולכים מתפשטים הם הרי אלא באים,

האצילות. שבקרקע רגליו סיום עד דז "א ו"ק

 äðäå וכגון הכוונות, רוב להבנת  נוגעת  זו חקירה

הנוק' את  בונים אנו כאשר החול בימות 

ג"ר  באותם האם עבודתנו , מקום איה ב"ח בא"ט

הבינה  מוח להם הבאנו  שעתה דז"א המגולים

הבינה  מוח את  מחשיבים אנו  דשיסו"ת מנה"י 

קומת את בונים אנו כנגדו  ושם שלם כפרצוף

הנוק' וגם הז "א גם דאמת  שאליבא ואף  הנוק ',

אנו אין האצילות , קרקע עד ויורדים נמשכים

רואים  אנו הכוונות  כללי  שע"פ כלל, בזה עוסקים

במוח  מסתיים שהוא כמי והנוק ' הז "א פרצוף  את 

בראשית, ימי  מששת  המתוקן הו"ק שע"ג הבינה

והנוק' קומתו בכל הז"א שעומד מכוונים אנו ושם

של  הנה"י כנגד שאליבא נבנית יודעים שאנו  ואף  ו ,

האצילות לקרקע עד  ויורדים נמשכים הם דאמת

כלל. הכוונות  לעבודת  נוגע זה אין

äðäå גופא הרש"ש  בדברי  סתירה בזה יש לכאו '

להסביר  שטרח וט' ח' בדף דבריו  שממהלך

רק  אלא ממקומם נעקרים הפרצופים שאין איך 

דבריו מפשטות משמע מוחין , תוספת ע"י גדלים

על  מכוונים אנו שכאשר  הכוונות  לכללי  נוגע שזה

מקרקע  עומדים הם כי לדעת עלינו  ונוק ' ז"א

הוא  המדרגות בין הנפ "מ וכל ולמעלה, האצילות 

שווה  תחילתם מקום אמנם נתגדלו, כמה עד רק 

ה'עץ  דברי בפשטות משמע שכן ובאמת  לעולם,

פרצופי וכל ונוק ' שז"א שכתב ע"ב י "ד  בדף  חיים'

כלל  שהוא ומשמע בשוה, מסתיימים האצילות 

אלא  מוחין , קבלת  בעת  אף  משתנה ואינו  קבוע

או "א  כגון קומה קצרי פרצופים שיש  כתב ששם

להלן  אמנם האצילות. קרקע עד מגיעים שאינם

א"א  עתיק שווין  כולם שרגלי  כתב ע"ג ט"ז בדף 

סתירת על שם הצמח בזה עמד  וכבר וזו"ן או "א

דא"א  טיבורו עד  שאו"א אע"פ  וכתב הרב דברי 

הנה  ז"א לקוי שלהם בנה"י  מתפשטים כשהם עכ"ז 

עולה  הנה האצילות. לקרקע מגיעים כולן אז

קרקע  עד לעולם הם זו "ן  שרגלי בפשיטות מבואר 

המוחין . קבלתם בעת ואף האצילות



לנפשך  חכמה דעה מ 

íðîàבעליות הרב דברי  מתוך  גיסא מאידך 

לג' הרש"ש  ומהקדמת השבת  תפלות 

את רואים שאנו  מבואר  דשבת אחרונות  ברכות

הוא  ושם שם, ונסתיימו ממקומם שעלו כי  הזו"ן

במקום  עסק כל לנו ואין בלבד  עבודתנו מקום

הרש "ש  לן שהדגיש  ממה כמבואר מזה, שלמטה

לדוגמא  לנוק', המוחין המשכת מקום את  לכוון 

נה"י ע"ג שלו חב"ד עומד  שהז"א דשחרית  בלחש

ושם  דשיסו"ת , בחג"ת  שלו ונה"י עילאין, דאו"א

בונים  שאנו מבואר  הנה הנוק ' עומדת הנה"י  ע"ג

דעמידה  אחרונות  ברכות  בג' ומכוונים קומתה את 

דז"א  פרקים מג' ברכה בכל מוחין  אליה להמשיך

פרטי מקום באותו היא המשכה ספירותיה, לג'

דישסו "ת, חג"ת  במקום לחש  בשחרית  דהיינו  בלבד

וקובעים  דנוק ' וט"ס  דז"א נה"י פרקי את  מונים ואנו

שלמטה  המקום וכל הזה, במקום מסתיימים שהם

לנו נוגע ואינו  בו עוסקים אנו דאין  שאינו  כמי  ממנו 

כלל.

óàå מש "כ לסתור  הרש"ש  נתכוון לא שבוודאי

ממקומם, נעקרים הפרצופים שאין  ח' בדף

כמי לראותם אפשר הכוונות  לגבי מקום שמכל צ"ל

בדף  דבריו במשמעות דוחק שזה וכמובן שנעקרו,

ח'.

 äðäå ללמוד נצא הנז ' הרש"ש  הקדמת מדברי

בכללות, ולא בפרטות  לכוון שאפשר

שנוכל  המוחין המשכת  כוונות  לגבי  נלמד וכמ"כ

ולכוון  מסויים פרטי  במוח שלם פרצוף קומת  לבנות

לכוון  חיוב כל לנו  שאין  כיון  כנגדו , הנוק ' ולבנות בו 

האצילות. לקרקע שעד הזו"ן קומת  בכל

 íðîà ונקט בזה שעמד השד"ה להרב לו שמענו 

הפרצופים  כל של שהו"ק הראשון , כהצד

דבנין  נמצא דאצילות, הכללי הו"ק בתוך מתלבש 

נה"י קומת כללות כל כנגד היא ועמידתה הנוק '

והוא  האצילות , עולם סוף עד  העומדים דז "א

בסוגריים  כתב בתו "ד  ע"א ל"ז בדף  אש"ל בביאורו

חו "ב  שהם דז"א הזה כללי שהכתר "ונלע"ד  וז "ל:

האצילות עולם סוף עד מתפשטים שבכתר  חו "ג

לעולם  דקטנות  המוחין נדחים שלום בשים שהרי 

החב"ד  מלבישים הזה דכתר  ומהגרון  הבריאה,

מן  מלבישים ועליהם דז"א וישסו"ת  או"א שהם

עכ "ל. דז "א" ויעקב זו"ן דז "א ו"ק ולמטה הטבור 

בתפלת מדמצינו  להוכיח יצא שהשד"ה והיינו

דקטנות המוחין  את  והולכים דוחים שאנו העמידה

מורידים  אנו שלום שבשים עד בזו "ן  לדרגה מדרגה

שכל  נימא ואי  הבריאה, לעולם דנוק ' מיסוד  אותם

שהוא  בלבד אחד בפרט אלא אינה עבודתנו

דבינה  לו "ק  להמשיכו  דבינה בג"ר  החול בימות 

המתוקנים, דזו "ן  הכללי  הנ"ר  קומת  מעל העומד 

המוחין  את לדחות  עלינו היה התפלה בסוף  א"כ

בעבודת הגענו כיצד  הכללי, הנ"ר לתוך  דקטנות

שהו"ק  ע"כ  אלא הבריאה. לעולם עד העמידה

דז"א  הכללי  בו"ק כלולים הם המתוקנים דבינה

אלימתא. ראי' היא זו שראיתו ובאמת אחד, והכל

 éîéá  úåðååëä øåñéàá  ù"ùøä éøáã .ä

íéðåöéçä úæéçà úîçî äøéôñä

éãëå להביא יש  דברים של בירורן על לעמוד 

מה  ול"ג ל"ב דף  בנה"ש הרש"ש  מדברי 

בימי  הכוונות בענין  באורך והאיסור שדן הספירה

לדון  נוכל שם דבריו  ומתך בהם ולכוון  לייחד

דברי את ע"ב ל"ב בדף הביא בתחילה לסוגייתנו.

אחד  בבת המוחין כל הבאנו  דפסח שביו "ט האר"י

יו "ט  עבור  אחר אמנם החיצונים נסתלקו  שעי"ז

החיצונים  וחזרים המוחין מסתלקים דפסח

כלל  לכוין שאין  נראה "לכאורה וז "ל: להתאחז ,

שבסדר  המוחין  המשכת  מכוונת חוץ כונה בשום

כנודע  יתאחזו שלא הקלי ' פחד  מפני לא ותו העומר 

דפסח  א' יום עבר  אחר  כי ז"ל האר "י  כמ"ש 

לא  אבל להתאחז  החיצונים חזרו  המוחין ונסתלקו 

אחיזתם  נתבטלה כבר כי  כבתחילה גמורה אחיזה

נכנסין  ואז ההם בדמים להתאחז וחזרו הגדולה

הוא  כך  כניסתם סדר  וכפי  המדריגות  כסדר המוחין

ספירת ימי בהמשך לאט לאט אחיזתם ביטול סדר
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נטהרת ואז  נקיים ימי  שבעת ענין שהוא העומר 

ואז  השבועות בחג להטהר ונגמרת  מטומאתה

עמו " להזדווג חוזרת 

ïìäìåהרי" וז "ל: לכוון  שאין  מכך  הסיק  ב' בעמוד

במ"ט  המוחין  הכנסת  זמן  המשך  סיבת כי 

מפני הוא השנה ימות  כשאר  אחד ביום ולא ימים

האחיזה  אותה לבטל וכדי  בו החיצונים אחיזת רוב

אותה  שנתבטלה מה כי  ימים מ"ט הוצרך לגמרי

והיה  שעה לפי אלא היה לא פסח בליל האחיזה

עבור  אחר  אבל לגמרי  ביטול היה ולא הנס עפ"י

ע"י אחיזתם לבטל לטבעו הדבר  חזר א' יום

ואף  נס ע"י ולא השנה ימות  כשאר  המוחין  המשכת 

כי השנה ימות כשאר  אחת  בפעם לא לאט לאט זה

לבטל  רק  אחת, בפעם לבטלה כוח בנו אין  עדיין 

בה  שנמשיך ע"י  אחת ממדה יום בכל אחיזתם

שלא  זה גם ואף המידה, לאותה הראויים המוחין

דהיינו השנה ימות בשאר  המוחין המשכת כסדר 

היו תחילה הקטנות נמשך שאילו  וגדלות , קטנות 

שלא  היו המוחין המשכת גם לכן ח"ו  בו  מתאחזים

רק  שלו  הקו בכל מתפשט מוח כל שאין וגם כסדר ,

קצוב  וזמן  עת יש כי באופן  לבד, המדה באותה

האחיזה  ערך  וכפי מוחין בלי תשהה כמה מדה לכל

העליון  שהמאציל ואחר  ביטולה, ערך כך בה שיש

מה  כפי  המוחין  המשכת וסדר אלו ערכים העריך

אחיזת לבטל נוכל שעי"כ יתברך בעיניו  שנראה

הכי ובלאו  יותר  ולא פחות  לא זה סדר  ע"י הקלי'

בסדר  לבו  אל ערב זה מי  כן אם לבטלם, אפשר  אי 

השנה  ימות  לשאר מסודרים שהם התפלות  כונת 

עונו זה שאיש  בודאי  העומר בימי  בתפילות  לכוונם

לחיצונים  אחיזה לתת  חלל ה' קדוש את  כי  ישא

ותורתו תפילותיו  ובכל שלו  בנר"ן  ופוגם בקדושה

השנה  בכל שיעשה הטובים ומעשיו  ומצותיו 

להם  שנתן  כיון בהם יתאחזו  כי  חשכים ילך  בכולם

עכ "ל. אלו. בימים יד 

øåàéáע"י נתקן  שז "א נודע דהנה דבריו 

שלו בו "ק  בראשית ימי  בששת  המאציל

לו להמשיך הוא עבודתנו וכל ורוח, נפש בבחי '

לבד  ו"ק בן הוא שהז "א עוד כל והנה דג"ר, מוחין

באים  כאשר ואח"כ דא"א, הטבור  עד  הוא מקומו 

מן  למעלה ועולה מתגדל הוא עליונים מוחין  לו 

מוחין  קומת  עוד  לו שנוספה רק  שלא והיינו  הטבור ,

נגדלים  הם אף קודם בו  שהיו  הו"ק גם אלא למעלה,

לביטול  גורם וזה לגדלות , הקטנות  מן  ויוצאים

ו"ק  בו יש  עוד כל כי  דנודע בהם, החיצונים אחיזת 

אחיזת בהם ויש  דקטנות למוחין נחשב הרי"ז בלבד

הם  הרי  דגדלות מוחין בבוא אמנם החיצונים,

ועי"ז  אותם אף ומגדלים הו "ק  בתוך מתפשטים

המבואר  [וע"ד החיצונים אחיזת  את  מהם מסלקים

כלים  ב' "והנה וז "ל: המוחין משער  פ"ח בסוף  בע"ח

מבחי ' והם ויניקה דעיבור כלים נקרא הנ"ל

אל  אורותיה משלח הנשמה שם בבא ואז אלקים...

ונעשין  ורוח נפש שהם האורות  אל וגם כלים הב'

גם  שאז  אלא בגדלות אלא הויות אין  כי  הויות  בחי '

שע"י שמבואר  הויות" נעשין  החיצונים הכלים ב'

והכלים  המוחין אף  מזדככים דגדלות  המוחין

הויות]. להיות דקטנות

 íðîàå מוחין ממשיכים שאנו  אף העומר  בימי

מכל  לו  הראוי  ובמקום במדה יום בכל

והיינו דזו "ן , הו "ק  לבחי' עליה לגרום בזה אין  מקום

במקום  יום בכל מוחין  קומת להם שנוספה שאף 

מתפשטים  אינם מקום מכל לו , הראויה ובמדה

שבת דאפילו  להלן שם וכמ"ש להגדילו , הו"ק בתוך

הראתה  אלו . בימים עליותיה נתבטלו  החמורה

דגדלות מוחין שהובאו אע"פ בו מצב שיש לדעת

כוח  בהם ואין למעלה עומדים הם עדיין מקום מכל

שבימי גרמא ודין  להגדילה, הקטנות  לתוך  לירד

דז "א, בו"ק לחיצונים אחיזה יש עדיין הספירה

כיון  אלו בימים והייחודים הכוונות  לן נאסר ומה"ט

החיצונים. אחיזת  למקום מוחין מביאים אנו  שבזה

ãåò ש שביעיהביא בענין האר"י דברי  הרש "ש ם

וז "ל: אלו  בימים עונה מצות  ובענין  פסח, של

כל  ענין  וז "ל כתב הפסח של שביעי  בדרוש  "וכן



לנפשך  חכמה דעה מב 

אשר  הזווג כי  דע העומר ספירת של ימים המ"ט

לנו הותר אשר אייר ר"ח ויום השבתות באותם

ז"א  עדיין  כי גדלות של גמור  זווג איננו  עכ "ז הזווג

פסח  של שביעי  ליל זווג בענין כנ"ל הקטנות  בסוד

בזווג  מ"ש דרך  על הם האלו שבימים הזווגים וכל

כפי קצת שינוי  בהם שיש  אלא פסח של שביעי  ליל

כנ"ל  ההוא בזמן  בו שנכנסו המוחין מדריגת בחי '

ואז  השבועות  חג עד כולם ליכנס נשלמים אינם כי

עכ "ל. כמ"ש" דגדלות גמור  זווג הוא

äðäã הטעם ביאר ע"ב פ "ו  דף הכוונות  בשער

"כי וז"ל: יו "ט הוא פסח של שביעי מדוע

בו אשר  החכמה מוח נכנס א' שבשבוע להיות 

עשית בחכמה כולם כמש "ה המוחין  כל נכללין

נכנס  ההוא בלילה אז  כי  כניסתו  כשנשלמה ולכן

הוא  אז לכן  החכמה מוח דאבא ב' דגדלות רשימו

המוחין  כל נתקנו שלא כיון האמנם גמור ... י "ט

זווג  נקרא אמנם מעולה גמור זווג אינו  לכן 

ביאור  זה ז "א... נגדל לא שעדיין כיון דקטנות

מה  דצניעותא ובספרא וז "ל הנ"ל בשלח פ' מאמר

ר"ל  מלתא תליא בעתיקא דייקא אלי  אלי תצעק 

יכול  היה לא קטנות  בבחי ' ז "א אז  להיות כי

לקרוע  כדי הנחש  נשיכת בסוד  נוק ' עם להזדווג

לו הנמשכת הארה ע"י לא אם סוף  ים קריעת

דא"א  נה"י כי  כנודע א"א הוא קדישא מעתיקא

בז"א  להאיר  א"א מתעורר  ועי "כ  בז "א מתלבשת 

שאר  אבל הנז' נשיכ ' בסוד בנוק ' ז "א מזדווג ועי"כ

כח  בהם אין מאו "א עתה לו  הנמשכות ההארו'

מילתא. תליא בעתיק' ולכן  הזה הזווג אל לעוררו

שאין  הקטנות בענין  שהזהיר  מה באורך ועי"ש

שנענש  ומה זה בזמן  התורה סודות לגלות  ראוי 

ע"כ . הק' האר"י

äðäå בכל הוא היחוד האם לעיל שחקרנו  מה לפי 

פרטי מוח באותו  רק או הז "א, כללות

מה  דלכאו' פסח של שביעי בענין  לדון  יש שנוסף ,

בשבוע  הרי  סוף  סוף  בקטנות, עדיין  שהז"א בכך 

מעלתם  שלגודל דחכמה מוחין כבר הובאו הראשון 

מה  וא"כ אלו, מוחין כשנשלמו יו"ט לעשות ראוי 

מחמת פסח של דשביעי  ביחוד הסכנה גודל היה

לייחד  נוכל שפיר  בקטנות, החיצונים אחיזת 

דז "א. חכמה מוח אותו  בפרטות

àìà פסח של שביעי  ביום שהייחוד מזה משמע

שנוספו המוחין בקומת  פרטי  היחוד היה לא

הז"א  קומת  בכל כלל יחוד  הוא אלא בלבד,

נאחזו ששם ובהיות  שלו , לו "ק  עד  ומתפשט

הארה  לולי  לייחד אפשר  היה לא החיצונים,

אלי תצעק  "מה בסוד  מא"א לו שנמשכה המיוחדת

נדחו הגדול האור שע"י  מילתא" תליא בעתיקא

למטה. עד  לייחד אפשר והיה החיצונים

íòèäåאחיזת את  לדחות  המוחין הועילו  שלא

ל"ג  בדף הרש"ש  כתב הו "ק  מן החיצונים

אז  ותיקונה בירורה שנשלם מדרגה כל "כי  ע"א:

פרטי מוח כל שאין והיינו  המוחין " בה מתפשטים

כל  נשלמים כאשר  אלא להגדילו הו "ק  לתוך יורד 

הו"ק  בתוך ומתפשטים יורדים הם אז יחד  המוחין

בו עושים החול מימות  יום שבכל ואע"פ להגדילו ,

ור "ח, שבת עד שלמות בו אין שבודאי אף  יחודים

קטנה  כשלמות זה יום את רואים אנו  מקום מכל

יום  של הו "ק  בתוך המוחין מתפשטים וע"כ בפנ"ע,

תלוי שהכל ערכו, לפי שלם יחוד  בו ויש להגדילו  זה

התורה  פרטי  יום שכל הדבר , את  להגדיר  איך 

שלפי ואע"פ בפנ"ע, שלמה ליחידה אותו  מחשיבה

ביחס  מקום מכל שלם, אינו  עדיין השבוע כל ערך 

שלמות. בו  יש  לעצמו 

ë"àùî שכל תורה אמרה הספירה ימי  לגבי

הם  השבועות חג עם הספירה ימי 

ע"כ  הכלל, מתוך  חלק הוא יום וכל אחת, יחידה

מעולים  מוחין בו הבאנו הראשון שבשבוע אע"פ

והשורש  העיקר שהם דחכמה מוחין  שהם ביותר 

ביום  נשלמים הם כאשר  ובפרט המוחין, לכל

נעשה  אלו מוחין  גדולת  שמכוח פסח של שביעי 

שביאר  כמו  פסח מליל מעולה יותר עוד  יחוד

פב"פ  הזו"ן שיהיו  צריך שהיה ע"ג לט בדף התו"ח
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אמנם  פסח, בליל כמו  או "א בחיק  רק  ולא למטה

הועילו לא האלו  המוחין  של  גדולתם עוצם כל

שהרי תמוה שהוא ובאמת החיצונים, כוח לדחות 

נדחים  דחכמה מוחין  שבהגיע מקום בכל הוא כלל

בימי מיוחד חידוש יש כאן  אמנם לגמרי, החיצונים

בפני כעומד מוח כל רואים אנו  שאין הספירה,

אינו הספירה מימי  וחלק חלק שכל אלא עצמו ,

הספירה  ימי כלולות  שכל הכלל מתוך חלק אלא

הם  השבועות שעד וחג הוא ודין אחת, כללות

ויורדים  נמשכים אינם המוחין  כלולות נשלמו שלא

עדיין  נסתלקה לא וע"כ  להגדילו, הו "ק  בתוך

בודאי מיהא הא אמנם הו "ק , מן החיצונים אחיזת 

אלו מוחין מחמת וקדושה השפעה יש עתה שגם

גורמים  שהם וכן יו"ט, זה יום שיהיה גרמא שדין 

לסלק  זה ענין לגבי  אמנם ונורא, גדול עליון  יחוד

ולסלק  להגדילו הו "ק  מתוך החיצונים אחיזת  את 

הועילו, לא לזה החיצונים אחיזת את  ממנו 

א"א  הארת את שהאיר  השי"ת  רחמי  לולי  ואדרבא

הזה. הגדול ביחוד  החיצונים אחיזת  היה

àáåאת לאסור מכך  ולמד  דבריו בהמשך  הרש"ש 

מחמת העומר  בימי  והכוונות  התפלות כל

לייחד  אפשרי היה שלא דכמו  החיצונים אחיזת 

מא"א, שנמשך הגדול האור  לולי  פסח של בשביעי 

הכוונות כל לן  אסור ג"כ  טעם מאותו  כן  כמו

בכל  הם יחודים שסתם משמע הרי והייחודים,

עולם  לסוף  עד  שבו לו "ק  ומתפשטים הז"א קומת 

האצילות.

 úåøùôà  ùéù  ù"ùøä éøáãî  äçëåä .å

 éèøô ãåçé  úåùòì

 íðîà להוכיח יש הרש "ש דברי המשך מתוך

שכתב  וכדלהלן . בפרטות  הם שהיחודים

כי לומר  "ואין וז"ל: ע"א ל"ג בדף דבריו בהמשך 

בפרטות הוא יום כל של והמצות התפלות כל

מדרגה  כל אין כי יום, אותו  של מדרגה אותה

ולכאו ' עכ "ל. ימים" המ"ט כל תשלום עד נשלמת

לעיל  באורך לן ביאר כבר  הא בזה הוסיף מה

נראה  אלא החיצונים, אחיזת מחמת  לייחד  שא"א

לאסור  טעמים לב' שהוצרך  דבריו  מתוך  מבואר 

הפרטות, ומצד  הכללות  מצד והייחודים, הכוונות 

שנמשכים  המוחין שפועלים מה מצד  איירי לעיל

נכוון  שאם לעיל לן ביאר שע"ז הז"א, קומת  בכל

דז"א  הו "ק  לתוך מוחין נמשיך העומר בימי  ונייחד 

בו ונאחזו  קטנות דין לו יש העומר שבימי 

שאת האיסור  בגדול שהחמיר וכמו  החיצונים,

חילל. ה' קודש

íðîà היחודים שהרי  לן והוסיף  הרש"ש  בא כאן 

המוחין  קומת אותה בתוך  פרטיים הם

של  יום באותו  שהובאו  המוחין  את  ונחשיב לבד,

וכל  שלו , נוק' ונבנה ז "א של שלמה כקומה הספירה

ונתחדשו שנוספו  המוחין של מדרגה באותה זה

פרטית מדרגה שבאותה העומר, מימי יום באותו 

השיב  וע"כ  והיחודים, הכוונות כל את  נעשה

שאפי ' דהיינו נשלמת , מדרגה כל שאין הרש "ש

בימי כשלמות לראותה א"א זו פרטית מדרגה

המוחין  להמשיך  שא"א רק  שלא והיינו העומר ,

שזה  העומר בימי המוחין כל שיגמור  עד דז"א בו "ק 

מוח  באותו לייחד גם אף אלא לכן , קודם שכתב מה

דאף  אפשר, אי ג"כ  הו"ק למקום לרדת בלי פרטי 

מדבריו משמע העומר, בימי  לשלם נחשב אינו  הוא

מדרגת להחשיב ניתן  שפיר השנה ימות בשאר  הא

שלמה. לקומה פרטי מוח

 àìà זה את  זה סותרין  דבריו שלכאו'

כללים  הם שהיחודים כתב שבתחילה

שהוא  לו "ק  עד ומתפשטים הזו"ן קומת  בכל

נאסרו כן ומחמת  החיצונים, אחיזת  מקום

שהיחודים  כתב ואח"כ  העומר , בימי  הכוונות 

המגולה  שמקום דהיינו  פרטי מוח באותו הם

בזה  נראה אלא הכללי . הו"ק קומת  מע"ג שנוסף 

והוא  יחד , שניהם וצדקו  אמת  הדרכים שב'

המקום  בפרטות  הם הכוונות  מקום שלעולם

החול  בימות ולדוגמא ונתחדש , שנוסף  המוח



לנפשך  חכמה דעה מד

דישסו"ת נה"י  שהוא הבינה במוח מכוונים אנו 

וכן  זו"ן, של שלמה קומה בונים אנו לבד ובו

בכל  בסידור  הכוונות  לשון בפשטות משמע

מתפשטים  ממילא של בדרך  שעי "ז  אלא מקום,

גורם  וזה הכללי, הו"ק לתוך אף ויורדים המוחין

אחיזת ממנו מתבטלת  שעי"ז וגידול עלייה לו 

ממילא  נפעל הרי "ז  כלל בדרך  והנה החיצונים.

בפנ"ע  ליחידה נחשב בו מכוונים שאנו מוח דכל

אנו כאשר ומיד  תיכף וע"כ  ערכו , לפי ולשלמות

יורד  הוא הנה המוח המשכת את משלמים

שיש  שאפ "ל ונמצא הכללי , דז"א לו"ק ומתפשט

עיקר  שבו פרטי קטן האחד נוק', ושני  ז"א שני

ממילא  נפעל שהוא וכללי גדול והשני הכוונה,

הרש "ש  דיבר הזה הכללי  ובזו "ן  כוונתנו , ע"י 

והתגדלות העליות  ענין  את  שביאר  ח' בדף 

הפרצופים.

ìëå שנתן הטעמים ב' מתוך מתבאר זה

בימי והכוונות היחודים לאסור  הרש "ש

א"א, הארת  לולי  פסח של ובשביעי הספירה

בו"ק  שהוא החיצונים אחיזת מצד כתב ראשית

כל  נשלמו  שלא עוד כל מתגדלים שאינם הכללי,

מקום  מכל נגדלים שאינם דאף לבא, המוחין

אליהם  עד מגעת המוחין  שהשפעת  בודאי 

שע"כ קדושה, תוספת יום ומקבלים מתקדש

עליון  יחוד בו  ויש יו"ט, להיות  פסח של שביעי 

לולי זו  בקדושה נאחזים החיצונים שהיו  אלא

זה  ומטעם א"א, הארת  את להאיר השי "ת רחמי

שאנו ואף  הכוונות, נאסרו  הספירה ימי בשאר 

בכל  ולא ובא, הנוסף המוח בפרטות רק מכוונים

מקום  מכל החיצונים, נאחזים שבו הו "ק  כללות 

הקדושה  השפעת  יורדת  ממילא של שבאופן כיון 

יבאו שלא החיצונים מן  יראים אנו  הרי לו "ק  אף

ימות בשאר ובשלמא הקודש , את  ויבלעו לראות 

משא"כ  הגידול, ע"י  ומתבטלים נדחים הם השנה

כל  שישתלמו עד גידול בהם שאין הספירה, בימי

הרש "ש  לנו נתן ועוד השבועות . בחג המוחין

ואפילו עצמם הפרטיים המוחין מצד  נוסף  טעם

א"א  ג"כ  החיצונים יד  בהם מגיע שלא במקום

בפרט  לכוון וא"א שלמות בהם שאין  כיון לכוון 

לבד . אחד 

äæáå שעולים השבת  בכוונות שמצינו  מה מבואר 

כפי בהם ומייחדים מכוונים ואנו הזו"ן

מדרגה  כמו דהיינו  בלבד, ונגדלו  שעלו  קומה אותה

היחוד  שאין  לומר שיש קומתם, בכל ולא פרטית

ובאו נמשכו  כאשר  ממילא אלא בזה, מסתיים

בכל  מתפשטים שהם בע"כ  דז "א בג"ר  המוחין

ממילא  ובאה נשלמת  הכללית והמדרגה קומתו,

יד . מגע בה לנו  שאין  באופן 

 àìå שהוכיח האש "ל דברי ליישב אלא לנו נשאר 

הבריאה  לעולם דקטנות מוחין  מדחיית

העמידה  בתפלת  עוסקים אנו  שכאשר שבע"כ 

אנו החכמה מוח להם ומביאים זו"ן ומייחדים

קרקע  ע"ג העומדים זו"ן לסוף  עד אותו  ממשיכים

הבריאה.

äðäå איך בזה קאזיל לשיטתו השד"ה באמת

בתחילת הרש "ש דברי  את  מפרש שהוא

י "ג  דף  פ "ט הנקודים בשער  עליו  עין רחוה"נ

מרגלי בעובי עומדים הפרצופים שכל שהוכיח

הרש "ש  שם ומש"כ  דא"ק , טיבורא עד  האצילות 

כוונתו אין פרטי  ואבי"ע א"ק  יש  פרצוף  שבכל

זל"ז , מלבישים הפרצופים שכל בעובי , אלא

יש  ומתחתיהם הבריאה בגג מסתיימים ולכולם

שלו, העובי תחת לכ "א לכולם השווה בי "ע

המקובלים  שרוב שמעתא רווחא שכן  ובאמת

הש "ש  של בפירושו עיין אמנם בשיטתו, הולכים

הפרצופים  אלא כדבריו שלא שפירש  רחוה"נ על

ואבי "ע  א"ק  לכ"א יש באורך זה ע"ג זה העומדים

ואכמ"ל. עי "ש  פרטי

 äàøðå וכן כהשד "ה תפסינן  כלל שבדרך  שאף

רוב  תפסו  וכך  הסוגיות  פשטות  הוא

הרש "ש  שמדברי יודה הוא אף אמנם המקובלים,



בשבת  דעמידה אחרונות ברכות ג' מהכוונת

בלי פרטי  במוח יחוד לעשות  שניתן משמע הנז'

ליישב  ונצטרך תחתיו, העומדים בו"ק לכוון 

לעולם  דקטנות  המוחין  דחיית מדין קושייתו 

תהיה  פרטי ביחוד שמכוונים זה שבאופן הבריאה,

ערך , שלפי הבריאה לעולם דקטנות מוחין  דחיית

המוח  את  חושבים אנו זה שבערך שכוון דהיינו

שנמצא  מה זה בערך כמ"כ שלמים לזו"ן הפרטי 

וכמובן  לגביהם, הבריאה כעולם יחשב תחתיהם

ערך . לפי רק  הוא שכ"ז 

 úåîéá  ò"éá  úåîìåò  ìåèéá ïéðò øåàéá .æ

 çéùîä

 ùéå שאין הרש"ש  בדברי ביאור  להוסיף

ממקומם, נעקרים והעולמות  הפרצופים

שבשבת שעה"כ דברי פשט עם דבריו  ליישב

בין  פנוי  חלל שנשאר  עד ממקומם העולמות עולים

שהביא  כעי "ז  שמצינו מה ע"פ לקלי'. הקדושה

הוא  בי"ע קיום דכל ע"ב ב' דף ספרו  בריש הרש "ש

כל  להתברר וכשיושלמו  הבירורים, שארית בכוח

ונשא  ירום עבדי ישכיל הנה נאמר  אז  הבירורים

כבגד  והארץ נמלחו כעשן  שמים ואז מאד, וגבה

וצ"ב  הבי "ע. יתבטל שאז  ומבואר  תבלה.

והנה  ד "ה ע"א ג' בדף  להלן כתב שהרש"ש 

דמלכים  הכלים דנשברו השבירה, ענין  בביאור

לבי "ע  וירידתם פרט, דכל החיה שהוא דאצילות

מהם  ונפרדו  נתגלו ואז  פרט, דכל הנר"ן  שהוא

היא  והאצילות הנר"ן  הם דהבי"ע מבואר הקלי'.

לא  וכי הבי"ע שיתבטל אפשר איך וא"כ  החיה,

והרי ולמעלה. מחיה העולמות ויתחילו נר "ן, יהיה

שיתווספו בלבד, מוחין תוספת  הוא התיקון  ענין 

ויצאו לאצילות יתחברו  וע"ז דחיה המוחין לכלים

נר"ן . בגדר  שישארו  בודאי אמנם השבירה, מן

בסדר  שהאריך הרש"ש  דברי בהמשך  וראה

דתכלית ע"ו אות  חסד "ד בספר  ובקיצור העליות ,

חוזרין  ואז  עליות  ג' העולמות  כל שיעלו  העליה

דבריו בסוף החסד"ד  וז"ל האמיתי  ומקומן  לשורשן

עד  בחי ' בכל נשלם בעולם פרצוף שאין  "באופן

במנחת ולכן  ממדרגתו  למעלה מדריגות ג' שיעלה

א"א  עולה העולמות כל נשלמים שאז שבת

דא"ק  לאו "א עילאין ואו"א דא"ק לא"א דאצילות

ונוק'וי דאצילות לא"א וז "א דא"ק  לישסו "ת שסו "ת

לישסו"ת ובריאה דאצילות  עילאין לאו "א דז "א

לז"א  ויצירה דאצילות  בריאה הנקרא דאצילות

דז"א  לנוק ' ועשיה דאצלות  יצירה הנקרא דאצילות

כולם  נשלמו  ואז  דאצילות  עשיה הנקרא דאצילות

עכ "ל. האמיתי ". מדרגתן היא וזו  נרנח"י  בבחי '

השבועות בחג או שבת מנחת  שבזמן ומבואר

עי"ז  עליות ג' שהוא א"א למקום ז "א עולה שאז 

שנכנסים  עד  עליות ג' ג"כ  בי"ע עולמות ג' עולים

יהיה  ממש  זו  עליה כדרך והנה באצילות. ונכללים

שכעת הוא החילוק  וכל המשיח, ביאת בעת 

ואין  לבד , העולמות  בפנימיות  היא העליה

ביאת בעת משא"כ עדיין , נתקן  הגמור החיצוניות 

הביאר  אין אמנם החיצוניות. גם שיתוקנו התיקון

אלא  לגמרי, בי "ע עולמות  ערכי שיתבטלו בזה

שעכשיו כמו  דלא האצילות, מעלת  להם שיהיה

את המסתירה וישות פירוד  של מציאות  שהם

האצילות עולם ע"ד יהיו  הם אלא הבורא, מציאות 

הכלים  שאין  בהון, חד  וגרמוהי חיוהי  שאיהו 

אלא  הבורא מציאות  את  מסתירים דאצילות

בודאי אמנם בי"ע, עולמות יהיו  כך מגלים

בערך  להחשב שיעלו  אלא אלו  עולמות שישארו 

ודתפלות דער"ש  עליות בענין מבואר  ועד "ז אחר.

קבלת ע"י  גידול אלא עקירות  אי "ז  דלעולם השבת

ע"ש  קרויים הם שנגדלים מה שבערך אלא מוחין,

ואין  אליו  שנתעלו החדש  במקומם שנמצא עיקרם

זה  ערך  ולפי  בשם, עולה התחתונה מדרגתם

אליבא  אמנם הקודם, ממקומם שנעקרו כמי נראה

כלל, הקודם ממקומם ונתבטלו נעקרו לא דאמת

בפרצופים  שמכוונים והכוונות העליה ע"י  ואדרבא

אף  ממילא השפע נמשך  אח"כ הרי  שנגדלו ,

מוסף  שבשעת  דאף והיינו התחתונות, בדרגות

בי "ע  שנכללים עד  העולמות  עולים שבת

יהיה  עד"ז  וכן  העולמות , בפנימית וכ "ז באצילות ,



לנפשך  חכמה דעה מו 

אין  העולמות, בחיצוניות  אף המשיח בימות 

שיתבטלו אלא לגמרי , בי"ע שיתבטלו הכוונה

היחוד  בקדושת ויתכללו פירוד של הקודם ממצבם

שבאצילות.



מוהר"ן מז חיי

מוהר"ן  חיי

(á úåà âøáîìì åúòéñð) çñ÷  úåàà

 äéäùë éë ,äìåãâ äðëñá  äéä  íùå , âøáîìá

 áø ïîæ  äéäå ,úåàåôøá  íù ÷ñò

 áëùì ìåëé  äéä àìå ,ãçà ãö ìò áëåù  äéäù

åîò êøáúé  íùä  äùò êë  øçà , éðùä  åãö ìò

åðúéàì áåùì ìéçúäå íéàøåðå íéàìôð íéñð

 éðùä åãö ìò êôäúä äìéìá  íåàúôå ,úö÷

 éãé ìò  åðéà åìù  äàåôøäù  øîàå ,åéìò áëùå

,åì øîàå ãçà àá  äìéìáù  ÷ø ,øéè÷àãä

 áëùå ,ïéîé ãö ìò áëùì  êéìò øæâ úåëìîäù

 ìåëé äéä àì áø ïîæ øùà] ïéîé ãö ìò åëøãë

åéìà àáù ãçàä  åúåàå .[ãöä åúåà ìò áëùì

 íñøåôîä ãéñçä áøä  äéä àåä , äìéìá

,áéèéèî äëøáì  åðåøëæ ïøäà  éáø  ø"øäåî

øîàå . äëøáì åðåøëæ áåè  íù ìòáä ãëð

 àåä ì"ðä áøä  åéùëòù ,äëøáì  åðåøëæ åðáø

:ãàî äìåãâ äáäàá åéìà ïîàð áäåà

–––– äðåéìòä –––– 'úåëìî  ìù  äîåìùá ììôúî éåä'

íéðåúçúá äðéëù éåìéâ

áåúë [àמ"ב)במשנה פ "ב מתפלל (אבות  הוי 

ומפרש  מלכות, של בשלומה

אבות הריטב"א עמ"ס שמואל במדרש )á(כמובא 

ספי ' על הכוונה ש'מלכות' הסוד, ע"פ  פירוש

על  להתפלל שיש הק ', השכינה – העליונה המלכות 

השכינה  שתתגלה ולבקש הק', השכינה של שלומה

על  שעובר מה כל שבאמת  והכוונה בתחתונים,

סתומים  דברים בזה יש  עלמא בהאי  האדם

' זי "ע התניא בעל רבינו  [וכדברי äúà ונעלמים,

האצי ' עולם של הסודות שאת  עולם', רזי יודע

את אך  האריז "ל, רבינו לנו  גילה ממנה ולמעלה

הנעשים והרזין בעוה"ז הסודות עולם)כאן זה (רזי

יודע לבדך  הש "י  – אתה דא"ק רק  הסודות (שהם

כל על שעבר  מה כל איך  יוברר  שאז  לעת "ל שיתגלו

דלעת"ל ) שתתגלה  מהתורה  חלק  היה  ].אחד 

íãàäå,טבע רק  הוא הכל כאילו חייו  על שמביט

שבאמת שוכח הוא הרי  מלהזכיר , הס

הוי"ה, שם מוסתר שבתוכו  'אלקים', בגימ' 'הטבע'

שהקב"ה  פרטית, בהשגחה מנוהל הטבע וכל

הוא  ד'הוי "ה יחוד בחי ' – העולם את מנהיג

מה  וכל אלקות, הוא הטבע שכל עד האלקים',

נוראה. השגחה בזה יש האדם על שעובר

 úøéæâ é" ò ãöì ãöî ì"æéáøã úåëôäúää

 úåëìîä

åîëå [á יכול לא שרביז"ל שמה דידן במעשה

השני, לצדו א' מצד להתהפך היה

_________________________

תשע"ח .א. בא פר ' וערש"ק ליל נאמר

שלב. בשלומה  מתפלל  הוי הריטב"א וכתב  שם, צרותינו ז"ל ובכל חיים אנו פיה שעל לפי מעלה של המלכות מדת
צר, אותנולה  שומרת  היא אלמלא מביתה חוץ שהיא ואפילו  הכרמים את  נוטרה שמוה עונותינו  ובסבת בצרה היא ועמנו 

של  בשלומה אמר ולכן לנו , שלום יהי שלמה, בעבור האדם ובהתפלל ופליט , שריד  ישראל  של משונאיהם נשאר היה לא
עכ"ל. מלכות.
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דבר  זה נראה שלכאו ' להתהפך, יכול היה ואח"כ 

זה  צד על שוכב אם לחולה גדול חילוק שאין קטן 

לסודות מקושר  היה הכל באמת אבל השני, צד על

וכדחזינן  הק', דהשכינה סודות נעלמים,

עליון  צדיק גילוי  ע"י  נהיתה זו  שהתהפכות

ועזרו עליך  גזר שהמלכות  לו שאמר  מהשמים

ימין . לצד להתהפך 

'áì äáéëùá  íéðååëîù úåãåáòäå úåðååëä 'á

íéããöä

êøãáå [âבפוסקים מובא הל 'כלל (רמב "ם 

ה"ה  פ"ד  ãוהמקובלים )â דעות 

ולכוין  שמאל צד  על לשכב צריך  הלילה שבתחילת

יש  וכן  השמאל, צד  את  להכניע שברצונו  בזה

ולכוין  ימין לצד יתהפך הלילה בסוף  שאח"כ ענין 

עבודות ב' שהם החסדים, את להגביר  בזה

שהם  צדיקים שיש צדיקים, סוגי לב' המתחלקות

"לשפוך  היא שעבודתם ישראל, עם של הרבנים

כמים" רשעים מקאמרנא)דם הרה "ק  והיינו(לשון ,

ולחזק  לעשות  האמיתיים הרבנים שתפקיד 

בחריפות, עליהם לשמור וצריכים בעולם הגדרים

הם  ואלו  בעולם, הקדושה את  להרבות ועי"ז

דקדושה שמאל מצד  שהם הבינה)הנשמות (ספי'

שמא  צד  את להכניע ויש שתפקידם דקלי ', ל

את לקרב שתפקידם הימין  מקו שנשמתם צדיקים

השגת דרכי  א' לכל וללמד להש "י  באהבה אחד כל

מקו שנשמתו  אאע"ה וכמו האמונה, ודרכי  אלקות 

יצחק  ונשמת לעבודה"י , בנ"א בקירוב עסק  הימין

מכל  עצמו  ופרש  הגבורה מצד  שהיתה אע"ה

שבעוה"ז )העולם הקלי' את להכניע  כדי היה ,(שכ "ז

א' צדיק יעקאע"ה)ולפעמים ב'(כמו את לו יש 

השמאל דהכנעת הרשע העבודות עשיו (הכנעת

הארמי) יחד ולבן גם הימין קו  ושל אמת , ('תתן 

תורה) אלא אמת אין  – .ליעקב'

ìë  úà áø÷ì  úåáøò  ç÷ìù ì"æéáø êøã ïéðò

íìåò éàá

ïëå [ã על שכב מקודם הרי  במעשה, כאן  רביז"ל

הרע, הכנעת ענין שהוא שמאל, צד

כמש "כ  הוא רביז"ל של הענין  עיקר כלל ובדרך 

בליקו"מ הידועה התורה בתורה שהיא  רפב, (סי'

עמה  לילך  מאד רביז "ל  שהזהיר בלקו"מ  היחידה 

עולם,תמיד) באי לכל קירוב ענין הוא שהוא ,

בלקוה"ל ערב)וכמש "כ קיבל (הל ' האמת  שהצדיק 

נשמות כל את  בתשובה להחזיר ערבות ע"ע

בנימין  על ערבות  ע"ע שקיבל יהודה וכמו ישראל,

על  נפשו  מוסר  הצדיק וכן  כך, על נפשו  ומסר  אחיו

ערבות ע"ע שקיבל שבזה ישראל, נשמות  קירוב

כל  של חטא כל הרי  מישראל, ואחד  אחד  כל על

לעשות וצריך בשבילו, פגם בבחי' גם הוא יהודי

כך . על תשובה

 úåáøòä çëî äáåùúá øéæçäì æ"øøä êøã

 åîëå [äזי "ע מאניפאלי זושא הר"ר  (שהיום דרך

דילי') רבא  הילולא יום  שבט ב' ,ביום

וחוזר  מתוודה היה נמצא שהיה מקום שבכל

סביבו, שהיו אלו  של העבירות  על ברבים בתשובה

לכל  וערב מקושר  עצמו  את הרר"ז  שהרגיש  כיון 

יהודי איזה אצל שראה עבירה כל הרי  ויהודי , יהודי

ש 'זושא  ואמר לו  שייכת הזאת  שהעבירה הרגיש

החזיר  ועי "ז  בפרטות, ומפרטו הזה' חטא עשה

ישראל כלל את עשה בתשובה שבאמת  (שהיהודי

הרר "ז ) של הוידוי את כששמע בתשובה  חזר ,החטא

בתשובה  חזר  שהרר"ז  שע"י בזה הפנימי  והביאור 

_________________________

הלילה ג. ובסוף שמאל  צד  על  הלילה בתחלת  צדו  על אלא ערפו  על  ולא פניו על לא אדם יישן לא שם, הרמב "ם לשון זה
ע"כ. ימין. צד  על 

נפשינו ד. האח  א)בספר אות שינה זכירה.(מערכת  ספר בשם כן הביא
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הערבות שמחמת היינו  בעבירה, שלו  החלק  על

בזה  חלק  לו שיש כמו  השני של החטא נחשב

הצדיק  שמקיים ועי"ז תשובה, אז לעשות שצריך 

וכן  בתשובה, החוטא באמת חוזר בערבות , חלקו

נשמות כל על ערבות שלקח רביז "ל דרך ג"כ  היא

תמיד  ומוצא בעדם, תשובה תמיד  ועושה ישראל

ידה  על להחזירו  אחד  שבכל הטובה הנקודה

יחזיר  המשיח שמלך הדרך  ג"כ וזו בתשובה,

ישראל. נשמות  כל את בתשובה

ìàøùéî äîùð ìò øúååé àì  åðé÷ãö çéùî

'éàãëå [å חן תשואות  עה"פבספה"ק  (ליקוטים 

וגו'') אלי' את  לכם שולח  אנכי 'הנה 

הנשמות את  ויקרב בתשובה יחזיר המשיח שמלך 

שבכל  טובה הנקודה שימצא ע"י  שפלות , הכי

זי"עäאחד  מראפשיץ מהרה"ק  וכדאי ' חיים . (שפע

ס) עמ ' ח"א האיתנים הברייתא ירח לשון  על

שהם  הנשמות שאפי' שמענו', לא ולרביע 'לשליש

יוותר  לא עליהם גם הרי  יהודי, ורביע שליש  בבחי '

צדקינו .å משיח

' åðòîù –––– àì' øåàéá

äæå [æ'ד'לא שמענו ', ד 'לא בהמשך  לרמז  יש

דבוק  שהוא האמת צדיק על מרמז

המלבוש  ד בעולם 'לא ' בתיבת  –ìà (שנרמז ב"ם

האותיות וצירוף  מחילופי  ארוג דהמלבוש כידוע

ד  זה וצירוף חילוף  לא)ì"à שתחילתם הוא – הרי ,

ואיסוף  כינוס  מלשון 'שמענו', (כדכתיב מקיים

כולם) שאסף העם', את  שאול שהצדיק 'וישמע  ,

השפלות הנשמות  את  אפי ' ומתקן מאסף  האמת 

ולרביע. לשליש שבבחי '

íéð÷úîå  åéìò  íéììôúî –––– ' åá ïéòâåô ïéàð÷'

åúåà

÷" äøäå [ç זי "ע מוועלדניק ישראל השארית

ההתקשרות) לשער  (ליקוטים 

הגמ' דברי את  ע"ב)מפרש  פא  דף  הבועל (סנהדרין

_________________________

ע"פה. נראה והנורא. הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליהו את  לכם שולח אנכי הנה מלאכי סוף  עשר בתרי שם, זל "ק
תשובה  הרהורי יפיל  זכות  הלימוד וע "י ישראל  כל  על  זכות  ללמוד שביכולתו יהיה משיח  שבחי' מרבותי שקיבלתי מה
שאל  זכאי, כלו  או חייב  שכלו בדור אלא בא דוד בן אין ז"ל  במאמרם אורה שערי נפתח  ובזה צדיקים. כלם ויהיו בכולם
זכאין. כלם ויהיו התשובה לבחי' עי"ז ויבואו  כלם על  זכות  ללמוד  יהי' שבחינתו חייב שכלו בדור משיח שיבא הדבר יפלא
זה  נמצא בהיפוך ואם חייב נשאר שכנגדו  זה ממילא אחד על  זכות ילמוד אם דממ"נ נרגא הושדא המחלוקת  בבעלי אך
בב "א  משיח יבוא ואז בעולם, שלום לעשות בואו  לפני אחד יום לעולם אליהו  את הקב "ה ישלח  זה כל  ולצורך  חייב,

עכל "ק. זכאי. העולם כל  ויהיה כלם על  זכות ללמוד

את ו. להחיש רצו  ודעמי' זי"ע מרימנוב  הרר"מ הרה"ק כאשר הידועה המחלוקת בשעת  שם, חיים' ה'שפע  של לשו"ק זה
לעמבערג ועד  מראווא שילכו  מוטב  מרמינוב הרה"ק ואמר דייקא)הקץ, הללו עיירות  בהזכרת  עמוקה כוונה לו שהי' (בוודאי

אמר זי"ע  מראפשיץ והרה"ק משיח , שיבוא, ובלבד  ישראל  בדם ארכובתיהם עד  ולרביעשקועים שליש לשליש יחסר אם
יהודי רביע  שמענואו חכמי לא בין גם אז ונתפרסם וידועים ארוכים והדברים המשיח, מביאת  לשמוע  מרוצים אנחנו אין

בשאלה  ונעניתי הנ"ל בענין שיחה התגוללה זי"ע  אאמו "ר כ"ק שלחן על  וסמוך  יושב כשהייתי בילדותי וזכורני האומות .
עד ונמשכה שארכה והגלות השיעבוד  מעול כבר נפטרים והיינו  הרר"מ דברי מתקיימים היו אם טוב יותר היה לא האם

ברו הרהק ימינו של  כונתו עומק ומשיג יודע  אתה מה וכי אאמו "ר בי וגער צוארינו . על  ועלו  שהשתרגו ותלאות  סבל  ב
חרות  מצבתו ועל שם' 'בעל שהיה מראפשיץ הקדוש רבו  על  אמר זי"ע חיים דברי בעל מצאנז זקה"ק זי"ע , מראפשיץ
משכלינו למעלה גבהו קדשו  שדברות ובודאי קדשו. מפי נצטוינו כן כי כתבנו  לא ויותר האלקית' בחכמת  בדורו יחיד  'היה

ע"כ. נצח. שדידי ' לראות נוכחנו ואכן ימצאנו, מי עמוק עמוק
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בו פוגעין קנאין  על æ ארמית  הכוונה [שבפשטות ,

של  דמן ששופכין השמאל מצד  שנשמתם אלו 

מתלמידי שהיה הנ"ל הרה"ק  אך כנ"ל, רשעים

הימין , מקו שנשמתן  הצדיקים שהם הק ' הבעש"ט

קאי שה'קנאין ' והיינו] הימין בקו המימרא מפרש

החסד  שמצד  הק ' הצדיקים קנאה על פנחס  (כמו

החסד) שמצד כהן פגיעה שהיה בו , פוגעין  והם ,

במקום', 'ויפגע עה"פ  חז"ל כדברי  תפילה לשון

אותו ומחזירים עליו מתפללין  הק ' שהצדיקים

תפילתם. ע"י בתשובה

 úðéúð - åìàîù ìò áëùå äìåç äéä ì"æéáøùë

'éì÷ä ìëá íçìäì íéðáøì çëä

 åðéáøå [èזה בענין  ימיו  כל עסק  קנאיןז"ל (של

בנ"י  כל החזרת על  להתפלל בו פוגעין 

עליהם) רבים  רחמים  והמשכת  אך בתשובה

מהאריז"ל שאי' חולה, היה ריש כשרביז"ל (שעה "מ 

ויחי) מט פר ' בגימ' אז çש 'חולה' שיורד  היינו ,

בו שנתון העליון  החמשים משער בחוליו  הצדיק

והתעוררות תמיד  הרחמים  המשכת  ענין  (שהוא

ישראל ) נשמות  על רביז"ל תשובה  הוצרך ואז ,

אל  כח נתינת  ענין  שהוא השמאלי , צד על לשכב

זה  שדבר גדול, בחוזק הקלי ' כל להכנעת  הרבנים

הנ', דשער רחמים ההתעוררות לפני  מאד נצרך 

ונראה  סמוך  האחרונים בדורות  עומדים שאנו  וכמו 

השלימה, שבגאולה הנ' שער  דרחמי הגילוי  לפני

איך  לעשות , מה לדעת צריך לזה כהכנה הרי

קלי ' אלו , שבדורות הקלי' כל נגד ה' מלחמת ללחום

הטמאים, המכשירים וקלי' הציונות, קלי' ההשכלה,

אופנים  מיני בכל מקום, כל נכנסים והסט"א שהקלי '

בחוזק  ה' מלחמת ללחום חייבים והרבנים שונים,

ההשכלה קלי' נגד הזמן  מיני כל כל  (הכוללת

רעים) ולימודים הטמאים,חינוכים המכשירים וקלי' ,

לכשופים  ששייכים דברים  של קלי' מיני כל  (וכן

דע"ז ) אביזרייהו שהם  .וקוסמים

øáëå גדולים עשירים  כמה בשם בזה אמרתי 

שאנשים  מה שכל ואמרו עמם שביררתי

הרי פרנסה, לצורך  להמכשירים שצריכים אומרים

מאד  גדולים עשירים להיות  שאפשר  שקר , הכל

ובכ "ז  העולם, כל עם בעסקיהם קשרים להם שיש

ואפשר  זה, לצורך הטמאים בכלים להשתמש  א"צ

ללא  מופלגת בעשירות  להצליח דרכים מספיק ויש

והיצה"ר  הטמאים, בכלים השתמשות צורך

להכשילו הצדדים מכל לאדם להכנס  רוצה והסט"א

ובמכשירים  טמאות והשכלות  קלי ' מיני בכל

לשכב  הוצרך  חולה היה כשרביז "ל לפיכך  הטמאים.

בחי ' של בלבוש  הצדיק והתלבש השמאלי, צדו  על

בחריפות לדבר  וחזק  גדול אש השמאל, עבודת 

כל  של האיסור  חומר  גודל לבנ"י  ללמד  גדול, היותר 

מותר  מה לבנ"י  וללמד  הנ"ל, הטמאים הדברים

האסור . דבר מכל ולהפרישם אסור ומה

 êøãì øæçå –––– ïéîé ãöì áåù êôäúä ÷éãöä

ìù  íéáø  íéîçø êéùîäì '÷ä è"ùòáä åðéáø

 é" ùä

ë"ôòàå [ é אח"כ שהצדיק סתירה אינו זה

החסד , קו  ימין , לצד מתהפך

_________________________

להצדיק ז. עצמו שיקשור תיקונו אזי החטא בזה שפגם שמי הוא, הפירוש בו. פוגעים קנאין ח "ו  ארמית הבועל  שם, זל "ק
כמו תפילה לשון פגיעה בו , פוגעים וכדומה קנאה פנחס כמו קנאים שנק' צדיקים פירוש פוגעין. קנאים הפי' וזהו האמת .

עכל "ק. וד "ל. באמת טובה לו לעשות  שיוכל  מהשי"ת  מבקשים שהם כו'. בי תפגע  ואל 

ד 'ח. עם דאלפי"ן, דמ"ה ההוי"ה שם הנה כי זלה"ה, מורי בשם שמעתי חולים ביקור ענין שם, האריז"ל  רבינו ז"ל
בחולי  נפל ולכן מכולם, העליון החמישים שער החולה מן שחסר לפי כי הוא והענין חול "ה, כמנין מ"ט , בגי' הוא אותיותיו



מוהר"ן נא חיי

להיכן  שנפל אחד  כל ולקרב להגביה עוסק  שהצדיק 

שהצדיק  בתשובה, הצדיק  אותו ומחזיר שנפל,

כל  של מקום באותו  נמצא בעצמו  שהוא מרגיש

אחת, נשמה הם יהודי  וכל הצדיק כי  ויהודי, יהודי

נפל  הצדיק  שגם נחשב הרי  יהודי  כל שנפל ולהיכן 

שחטא לשם, יהודי כל על שהרגיש הנ "ל  הרר "ז  (כמו

חטא) בעצמו שזכה שהוא  גדול דבר היה וע"כ ,

והשליח  ימין, צד  על כדרכו  לשכב רביז "ל אח"כ

רבינו נכד שהיה מטיטיב הר"א הרה"ק הזה

כן  נקרא טוב שם הבעל שהנה הק', הבעש"ט

רישא  של העליונים בתיקונים היה שעסקו משום

הדבוק  צדיק הוא שם' 'בעל שסתם אתיידע, דלא

בעל אך הק ', השמות  ביחודי áåèועוסק  íùזהו

שהיא  טוב' ה'שם בתיקוני  ועוסק  דבוק  שהיה משום

עיקר  ששם ברדל"א, הגנוזה העליונה המלכות 

לעולם  הוריד הק ' והבעש "ט האמונה, היא העבודה

למעני 'למעני בחי' הש"י של הגדולים הרחמים את 

משורש אעשה', נמשכים אלו גדולים (שרחמים 

דהרדל "א) בתשובה העליון לשוב יכול יהודי  וכל ,

הש"י, של הנ"ל העליונים הפשוטים הרחמים בכח

את לרביז "ל שוב המשיך מטיטיב אהרן  ר' והרה"ק

החולי בשעת  שאפי ' זקינו , הק' הבעש "ט של האור 

הרחמים  את  הק' הבעש"ט בכח להפוך אפשר

הנ"ל. העליונים

 øåàå  úåøøåòúäá æ"øøä êìäù àäá øåàéáä

äðù à"ë ãçà

ïåéëå [ àé,זי"ע הרר"ז  הרה"ק את  שהזכרנו

על  רביז "ל שאמר  מה את  נפרש 

א' ואור  בהתעוררות  הרר "ז שהלך  הנ"ל הרה"ק 

שהלא  מובן  לא הדבר ולכאו' שנה, ואחד  עשרים

ואפי ' ושוב, רצוא של דרך  הוא עבודה"י דרך כל

בדרך  עבודה"י  עובדים תמיד  הגדולים הצדיקים

יתכן  ואיך מטי', ולא 'מטי של באופן  ושוב רצוא

אלא  שנה, כ "א א' והתעוררות באור הרר "ז שהלך 

זי"ע מקאמרנא הרה"ק  מש "כ ע"פ בזה חי י"ל (זהר

ע"ב) כח דף בסדר בראשית דאי' הא בביאור

ויקהלהדורות  הספה "ק  בשם  ב, אות שמאי (מער '

ע"א) נד דף  שמאי,משה  כבית יפסקו שלעת"ל

בדרך  יפסקו  שלעת "ל שהכונה סבורים ובפשטות 

מפרש  מקאמרנא הרה"ק  אך דב"ש, הגבורות

שהם  החסדים, ותגבורת תוקף יתגלו  שלעת"ל

שלעת "ל  הכוונה וזו  הכסף, על הזהב מעלת  בבחי '

אינם  דב"ש שהגבורות שיתגלה היינו כב"ש , יפסקו 

תגבורת של גבורות  הם אלא כפשוטם גבורות

חסד  ג"פ הוא רי "ו בגימ' ש'גבורה' [כידוע החסדים,

לקבל  למטה כלי שכשאין אלא ומכופל, כפול אור –

אך  כפשוטו, גבורה בחי ' ממנה נהיה האור גודל

החסדים  תגבורת  לקבל כלים ריבוי שיהא לעת "ל

ח"ו ]. ממש גבורה שום מהם ישתלשל (ועי'לא

שגם  כהונה  גם ובקשתם  ד"ה קרח פר ' דכלה  באגרא

כעי"ז ) .כתב 

äéäú é" äãåáò  ìëù  ì" úòìã êøãá êìä æ"øøä

(íéãñçä úøåáâúå)  íéãñçäã 'à øåàá

 àéîåãå [ áé הביאור את לפרש יש  לזה

הנ"ל  הרר"ז  של בעבודה"י

תמיד ', לנגדי  הוי "ה ב'שויתי  חדשה דרך שגילה

שהוא  ה'לנגדי ' שאפי ' צדיקים, בזה שפירשו וכדאי'

היינו ה'שויתי' את  מגלה ג"כ הוא הרי ה'שוב' בחי '

הגבורות שאפי ' עד  פנימית עבודה"י אצלו  שהיתה

כמו החסדים תגבורת תוקף את אצלו מגלים היו

של  אחד באור שלו עבודה"י  כל שהיתה עד  לעת "ל,

הנ"ל  במימרא והרמז  הכונה [וזה בלבד . חסדים

עשרים  א' בהתעוררות הש"י את עבד שהרר"ז 

דלעת "ל לאור הרר"ז  שזכה שנים, (ונרמזואחד 

_________________________

דאלפי"ן  ההוי"ה של הכולל  שהוא הנ ' שער בו להמשיך החולה את  בביקורו  שיכוין צריך ולכן ה', מ"ט שהוא המטה, על
ע"כ. מחליו. ויקום שערים בחמשים יושלם ואז כנז', מ"ט  הם אותיותיו  ד ' ועם  מ"ה העולה



לנפשך  חכמה דעה נב 

למהוי  זמין  דאנא הכתר אורות  – אהי"ה  – כ"א במנין

יהא לעת"ל ) ולא והמטיב' 'הטוב הכל שאז  ,

וגבורות חסדים של ושוב' 'רצוא בבחי ' העבודה"י 

של  אחת בבחי' העבודה"י כל אלא הזה כבזמן

לעת"ל. כמו  החסדים ותגבורת  חסדים

' éàãëå יודע שאינו ע"ע שאמר  הנ"ל הרה"ק  על

לברך אדם ש 'חייב המשנה את על לפרש

היה  לא מעולם שאצלו  היות  הטובה', מעין הרעה

שהגבורה  הנ"ל העבודה בחי' והיינו רע, שום

שהם  לעת"ל כמו  היו אצלו והצמצום וההסתר 

החסדים, לתגבורת  כלי שיובאו בבחי' (וכמעשיות 

לתגבורת  והסתר צמצום  מכל שהפך  ממנו להלן

עוז ) ביתר אלקות  וגילוי ].חסדים 

ìò  íéãñç úøåáâúì åìù éìåçä  úà êôä ì"æéáø

ìàøùé

, åððéðòáå [âé רביז"ל כששכב בתחילה הרי

הר "ז  השמאל צד  על בחליו

העבודה  בבחי' העבודה"י  כל אז  שהיתה רמז 

תילה, על הדת ולהעמיד כמים, הרשעים דם לשפוך 

שמצד  דקדושה הרבנים של העמידה שהיא

לרביז"ל  והאיר מטיטיב הר"א כשבא אך השמאל,

הבעש"ט  המובהק  ורבו  זקינו  של האור את שוב

על  להכנס גופא החולי  עם להשתמש יכול היה הק'

אופן  שיש  דלעת "ל הדרך בבחי' הימין לתוקף ידו 

לבחי ' גבורה של ענין מכל להפוך  שאפשר  פנימי 

יכול  זה שבדרך היינו  הימין, של החסדים תגבורת

הנפשות את אפי' בתשובה להחזיר  הצדיק

הנ"ל, ולרביע' 'לשליש של ביותר השפלות

חוליים  מתוך המשיכו  הגדולים שהצדיקים

'לא  בבחי ' דלעת "ל, הגדולים הרחמים את  ויסוריהם

ה'לא' שמתוך הנ"ל, שמענו' מרמז- (שבפשטות 

וההסתר ) הגבורה  בחי' אתעל  הצדיקים גדולי גילו  ,

לחסדי מ'לא' והפכו המלבוש, דעולם הא-לב"ם

כולם)'א-ל', בו שתלויים  הרחמים מדות הי"ג .(ראש

åúðùî  åîå÷á æ"øøä âäðî

ø"äéå [ãé הרה"ק ובזכות רביה"ק שבזכות

זי"ע –הרר "ז שבט ב' – (שעתה

שלו) היא "צ  בלהחזיר היה ג"כ עוסק  שהיה ,

עוסק  גם והיה ישראל נשמות  את  בתשובה

וכמו ישראל מכלל והדינים הצרות כל את להמתיק

ושמש  המאור פסוק שמביא על עוד ד "ה  שלח  (פר '

בבוקר הנ "ל ) משנתו  קם הרר "ז כשהיה שמיד

לכל  טבא 'צפרא ישראל עם את  לברך התחיל

תפילותèישראל' הרבה עליהם ולהתפלל ,

_________________________

ראשית ט. וגו' אני אשר הארץ אל  בבואכם אליהם ואמרת  ישראל  בני אל דבר לאמר משה אל ה' וידבר שם, זל"ק
בבואכם  רש"י ופירש וגו ' לה' תתנו עריסותיכם מראשית וגו ' אותה תרימו  כן גורן כתרומת  תרומה תרימו חלה עריסותיכם
דרך על לי נראה בחלה. נתחייבו וגו ' בה משנכנסו  בבואכם בה נאמר זו אבל וגו' ביאות  מכל  זו ביאה משונה הארץ אל 
שמים  מלכות  שנקראת שמים מלכות  עול עליו  לקבל דהיינו בארץ לכנוס מתחיל  כשהאדם שתיכף  הארץ אל בבואכם רמז
לשון  הוא חלה עריסותיכם, ראשית וזהו  לישן, הולך  כשאדם וראשית לכתחלה פירוש עריסותיכם ראשית כידוע , ארץ
ויכוין  רוחי, אפקיד  בידך כשאומר להשי"ת בפקדון נפשו וימסור יתפלל  לישן כשהולך  פירוש כנ"ל, משה ויחל לשון תפלה
ומשאר  הקדוש מזוהר באריכות כידוע חדשים מוחין למחר לו  שיהיה כדי ישראל נשמות  שאר בתוך  ונשמתו  רוחו  להפקיד
פירוש  אותה , תרימו כן גר"ן כתרומת  וזהו בתפלה. שפועל  כמו קודש כן גם שיהיה השינה כן גם מרים ובזה הקודש, ספרי

פירוש וגו' תתנו עריסותיכם מראשית  כך אחר הכתוב  וקאמר בגרון. שהיא תפלה היא גרון מלשון הוא שתיכף גרן
ת  תיכף בבוקר בבוקר מהמטה שתקומו שהיה בראשית כמו טוב, כל להם ויהיו בריאים  שיהיו ישראל כל בעד  תפללו

ממטתו  בקומו תיכף בבוקר בבוקר אומר  שהיה  "ל זצוק זוסע משולם  "ה מו המנוח אלקים  איש הקדוש הרב נוהג
ישראל  כל על טבא ישראל צפרא הדורות  כל בעד  דהיינו  לדורותיכם, תרומה לה' תתנו  וזהו בעדם. ותפלות  וברכות

אמן. למעלה למעלה עד וינשאו בוצינא שירומו  המנוח הקדוש הרב בשם "ל זה זצוק מענדיל מנחם  "ה  מו קדישא
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שמיד  רוצה שהש "י  וחסדים רחמים עליהם להמשיך

מלכות', של ב'שלומה יתפלל בבוקר קם שיהודי 

ישראל כלל על רחמים אלוימשיך מרכבה (שהם

שמים') .ה 'מלכות 

 êìîä éùðàî –––– é"ðá  úáåè  ìò  ììôúîä úìòî

 ïåîøàì ãéî ñðëðù

 éîå [åè כלל של וטובתם שלומם על שמתפלל

אנשי אל שייך  הוא הרי  ישראל

שהוא ה'מלכות' עצמו על רק שמתפלל  מי (לאפוקי

הפרט) זי "ע מאנשי מרוז'ין הרה"ק אמר וכבר ,

תיכף  הרי  המלך  בשביל שעובד המלכות  שאנשי 

משא"כ  מיד , אותו מכניסים המלך לארמון כשבא

להכנס  לו קשה שמאוד המלך מאנשי  שאינו  מי 

עם  בעד שהמתפלל אי ' ומרביז"ל המלך, לארמון

אותו אוהבין הכל אהבה ישראל ער' המדות (ספר

ד) עוונותיואות כל על לו  מכפר  הקב"ה (שם וכן 

סג ) אות תפלה כמוער ' להתפלל שזוכה מי  וה"נ ,

על  הימין קו  ואת החסדים בהמשכת שעסוק  הרר "ז

הרי בנ"י , כל טובת את ורוצה ישראל, בני  עם כל

מיוחד . באופן אותו  אוהב הש"י

ä÷ãö  ìòáä úåéäì éãåäé ìë  ìåëéù ïôåàä

 øåãáù  ìåãâä  ãñçäå

 ìëå [æè ורגע רגע בכל חסד  לעשות  יכול יהודי

ויעורר  שיתפלל ע"י  ישראל, כל עם

חסדים  עליהם וימשיך ישראל כלל על רחמים

צדקה  הבעל להיות  יהודי  כל יכול ובזה מגולים,

שבפשטות שבדור, ישראל בכלל גדול היותר 

להיות צריך  בדור  הגדול הצדקה שהבעל חושבים

אלפים, כמה עני  לכל ליתן שיכול מאד  מופלג עשיר

מח  שבשמים להיות יכול הנ"ל ע"פ שיבים אך 

אפי ' לו  שאין יהודי  הוא וצדקה בחסד  הדור שגדול

הזמן  כל עוסק  הוא אך לצדקה, ליתן  אחת  פרוטה

שפע  לכולם שיהא בנ"י  כל על ותחנונים בתפילות 

חסדים  בנ"י  כל על בפועל ממשיך  הוא ובזה גדול

הגדולים  הצדקה מבעלי יותר  גדולים והשפעות 

ביותר .

ïëå שכידוע בעצמו זי"ע הרר "ז הרה"ק אצל היה

מרכבה  היה אך ביותר, גדול עני  בעצמו היה

היסוד  לספי' זי"ע ,בדורו צדיקים  שהעידו (כמו

ש' היסוד àùåæ וכנרמז שם – שד "י  בגימ' ' é שכל ,(

עברו ישראל לכל והחסדים הטובות  ההשפעות

ישראל, כל על וברכותיו תפילותיו בזכות דרכו

ניזון  העולם ש'כל בדורו , דוסא בן חנינא ר' וכמו 

משבת חרובין בקב לו די  והוא בני', חנינא בשביל

לשבת.

 úåàìî úåéáç å"èäî æ"øøä  ìù àìôä øîàî

 áäæ

åîëå [æé הפלא מאמר את היום שאמרתי 

זי"ע, מאניפאלי הרר"ז  שאמר

בחודש  שאמר  זי "ע, מסטאלין ר "א מהרה"ק  כמובא

דרך  ועיקר תשובה, לעשות  צריכים שאנו אלול

בקדשו אמר שהוא הרר"ז , לנו גילה התשובה

חביות ט"ו לו שיהא צריך ויהודי  יהודי  שלכל

_________________________

אחר.מפריסטעק  אופן על דברים קצת  בשינוי

אלימלך י. אהל  שמ)בספר שלום(אות  נהר בס' כ' בזה"ל , ע "ב)כתב עו שזהו(דף זצלה"ה אדמו "ר דכ "ק בפומי' מרגלא
בשמו , לאחיו אחד  כל  לקרוא זי"ע  זושא ר' הרבי ואחיו מליזענסק אלימלך  ר' הרבי מרן הקדושים האחים רגילים שהיו
בזה  לעורר כוונתם שהי' בטח  הקדושה לדעתו  כי בזה ואמר מלך , מלך קרא והרר"ז זושא, זושא קרא שהרר"א היינו 

זושא, זושא קרא שהרר"א וזה ומלכות , היסוד  מדת מדות את בזה  לעורר היסוד  שם שהוא "י שד השם גימ' זושא כי
"ע, הקדוש הצי רבינו  בספרי וכן זי"ע , לזה זה ומוכנים מכוונים שיהיו  המלכות מדת בזה לעורר מלך מלך  קרא והרר"ז

ע"כ. עכ "ל . לבד מלך בשם אלימלך הרר"א את שהביא כ "פ מצינו  מלובלין



לנפשך  חכמה דעה נד

זהב, מלובליןמלאות החוזה  הרה"ק ג "כ שאמר  (וכמו

לכל שיהא  שצריך  זהב ', משבצות 'ועשית עה"פ  זי"ע

זהב) מלאות  וחביות משבצות  הרה"ק יהודי והוסיף  ,

ים  כמו  גדולה תהא וחבית  חבית שכל הרר "ז

יהודי לכל שיהא יתכן  לא שלכאו ' ואע"פ  אוקיינוס ,

האוקיינוס , כים אחת כל גדולות זהב חביות  ט"ו 

תירץ  אלא זה, לכל הזה בעולם כלל מקום שאין

יכול  והוא יכול', ו'כל סוף ' 'אין הוא שהקב"ה הרר "ז

העצומות החביות  אלו  לכל בעולם מקום לעשות 

יהודי כל שבודאי הרר "ז וסיים הנ"ל, והנוראות 

לחזור  יכול יהא בודאי הרי  אלו  לחביות  שיזכה

עכדה"ק . שלימה, בתשובה

ä-éã  úåøåà –––– áäæ úåéáç  äøùò ùîç

éàãåáå [çéלסודות מכוונים הרר "ז דברי  שכל

דברי מקצת  לבאר יש  אך  עצומים,

האריז"ל רבינו  דברי ע"פ  וחידותם (ספרחכמים

כו) סי' ישעי' צור הליקוטים הוי "ה בי-ה 'כי  עה"פ 

י -ה  של סוד  את  רק הש"י גילה שמקודם עולמים',

וחכמה  הכתר ואורות  הג"ר עולמות  בחי ' שהם

אורות את גם מהם הש"י שלשל ואח"כ  ובינה,

נבראו הז "ת  שמהם הוי"ה, דשם בו-ה (שנרמזות

התחתונים) .עולמות 

úåøåàåנרמזות הנ"ל ה'י-ה' אורות  – הכתר

'חמש  יבמות מס ' דריש במשנה ג"כ

נשים הנ "ל )עשרה י-ה על  פוטרות(המרמז  ,

כמו העולם', סוף  עד צרותיהן וצרות צרותיהן

זי "ע מאניפאלי  הרר"ז  קארלין,שפירש – אהרן (בית 

ע"א) פה  דף  העליונים לפסח  הכתר  אורות שבכח

שבכל  הצרות מכל ליפטר  אפשר הנ"ל די-ה

הדורות.

 øèôð –––– øúëä øåà –––– úå÷ìà  íöòá  ÷åáãä

 úåøöä ìëî

äæå [èéשע"י זי "ע הרר"ז  הרה"ק שגילה מה גם

שהם  הכתר  לאורות יזכה יהודי שכל

לחמש  הרר "ז [שהמשילם הנ"ל, די-ה אורות

שהם  האוקיינוס ], כים גדולות זהב חביות  עשרה

והשמאל  הימין נכללים שבהם האמיתיים, המוחין

אין  זו שבדרך שבכתר, כחדא ואין' 'אני  בחי ' יחדיו,

על  שוכב אם בין  נפ "מ ואין  לשוב, רצוא בין  נפ"מ

האמיתיים  שהמוחין  שמאל, צד  על או  ימין צד

שמחברים דהכתר יו"ד  של קוצו של המוחין  (שהם

י-ה) כל את את  ומייחדים ומשוים מחברים ,

שמחפש  האמיתי שהעבודה"י  והיינו יחד, העבודות

אלקות בעצם הדבקות  את רגע בכל (שהוא ןדרש 

אלקות  דעצם  אור בחי' לאדם המגלה הכתר אור

ימיןכביכול ) בין  נפ"מ שום לו אין  הרי י', (שבבחי'

הוי"ה) שמאלדשם  הוי"ה)ובין  שם  של  שבכל (ה '

דבוק  להיות  מחפש רק  הוא הרי  בו שנמצא מצב

במצב  ממנו רוצה שהש "י  מה ולעשות  ה', ברצון

זוכה  הכתר של האלו  הקדושים המוחין וע"י הזה,

הצרות, מכל נפטר ולהיותו שלימה לתשובה האדם

כנ"ל. צרותיהן' וצרות  צרותיהן 'פוטרות 

 éìá úå÷éáã ìù ñ"àåà –––– ñåðéé÷åà íéë áäæ

 óåñ

øúåéå [ë הנ"ל הכתר אור בתוך  הרי בפנימיות 

רצון לעשות רק  שרוצה דאריך  (כתר 

כנ "ל ) –הש"י דעתיק ' 'דעת של ההארה את יש

מרגישים  ששם לרדל"א, שמעלה באוירא, שגנוז

בגודל  הזהב בחי' וזהו סוף , האין  האור  את 

עשרה החמש  שבתוך חביות(י-ה)האוקיינוס

היינו אוקיינוס , כים זהב נקרא הרדל"א שאור  הנ"ל,

העצמית לדבקות ידו  על שמגיע סוף  בלי אור  שפע

סוף . בלי  בה'

 àìå  úåéîùâá àì ïåøñç  íåù ïéà åæ êøãá

 úåéðçåøá

 éîå [ àë הוא הרי בהש "י  עצמית  לדבקות שזוכה

עיקר  שזו  שלימה, לתשובה זוכה

הרר "ז  שגילה התשובה דרך  וזו בעוה"ז , עבודה"י 



מוהר"ן נהחיי

יחידי  הצדיקים  וכל  הק' הבעש"ט  דרך (שהיא 

לדבקותהדורות) לזכות  תמיד לחפש  צריך  שאדם ,

יום  בין אצלו נפ"מ אין זו  שבדרך  בהש "י , עצמית

רק  ודורש שמבקש שמי  למצב, מצב ובין ליום,

בהש"י המורגשת  הדבקות הדבקות אחר  (שהיא

דז "ת) דבקות  – ו-ה  לאותיות  יש השייכת אצלו הרי ,

יום  ויש טוב שמרגיש  יום יש ליום, יום בין  חילוק

בעבודה"י מצליח ופעם בטוב, לא שמרגיש 

בשינויים, נמצא הזמן וכל מצליח, שאין ופעמים

ואין  רע, זה מה יודע שאינו כבר  גילה הרר "ז אך

אצלו כי  הטובה, מעין הרעה על מברכים איך  יודע

תמיד  דבוק  שהיה משום רע, כל מעולם היה לא

חי ותמיד השרשי, הוי"ה בשם אלקות , בעצם

היינו אוקיינוס', כים זהב חביות עשרה ב'חמש

לא  וע"כ הנ"ל. השרשי  י-ה דשם הכתר  באורות

ולא  בגשמיות לא חסרון  שום מעולם לו  היה

שהיה  משום בעוה"ב, ולא בעוה"ז לא ברוחניות ,

הרי בהש"י באמת  שדבוק ומי  באמת , בהש "י  דבוק

עמך  אלקיך  'ה' בבחי ' חסרון , שום לו אין  באמת 

טוב', כל יחסרו לא ה' 'ודורשי דבר', חסרת  לא

היה  ברוחניות או בגשמיות צריך שהוא מה שכל

מיד . אליו  מגיע

'â åäåìéëàäù æ"øøä  ìù  íééðéùä 'áî äùòîä

íéùãç

åîëå [áëזי "ע מקאמרנא הרה"ק  (היכלשמביא

ואתחנן ) פר ' הרר "ז הברכה  שכשהיה

צדיק  שום זו  בעיר היה שלא מקום באיזה פעם

דרכו [כידוע מזונו לו  ליתן  הגדולה הזכות  לו  שיהא

ותיכף  מזונו את התפילה אחר  מהש "י  לבקש  הק'

פלא באופן אף לו  נשלח בזה)היה מעשה ],(כמובא 

שיניו, בב' נקבים ב' פיו בתוך תיכף  לו ונבראו 

אצל  [כמו דבש , יצא ומהשני חלב יצא אחד שמנקב

ב' הקב"ה להם שהוציא במצרים העברים ילדי 

עה"פ  בחז "ל כדאי ' ודבש  חלב יצאו  שמהם סלעים

בהיותו דהע"ה על אי ' וכן מסלע', דבש  'ויניקהו 

ג' השיניים מב' ניזון  היה וכך  יהודה], במדבר 

ליתן  זכות  לו  שהיה צדיק הגיע ששוב עד חדשים,

מזונו. לו 

äëåñì úåîéîç êéùîäù æ"øøäî äùòîä

' äì  åøåáéãá

ïëå [âëבסוכות שהתארח מהרר"ז  מעשה היה

מאוסטראה  ייב"י ר ' הרה"ק  ידידו אצל

זי"ע)זי"ע המגיד וחזק (מתלמידי גדול קור שם והיה ,

מוצע  מטה על ישן  היה ייב"י  ר ' בריבויוהרה"ק ת 

החזקה, הקרירות  מפני לחמם וכסתות  כרים

כר  לשום וא"צ הארץ, על לישן  שדרכו אמר והרר"ז 

לישן , הארץ על הרר"ז  וכששכב לחימום, וכסת

רוצה  וזושא קר , לזושא עלמא דכולא 'מארי  אמר

עד  לסוכה חמימות  ונכנסה חמימות', שיבא

מהכסתות, חלק מעליו  להסיר  ייבי  הר "ר שהוצרך 

עוד  ונכנסה כנ"ל, פעם עוד ואמר  הרר "ז והוסיף

כל  את  להסיר  ייבי רבי  שהוצרך  עד  לסוכה חמימות 

לומר  הרר "ז שהולך ייבי  ר ' וכשחשש  הכסתות ,

על  לבקש  יוסיף  שלא בבקשה לו אמר כנ"ל, שוב

סוכתו. תשרף שלא חמימות  עוד

åúéáì æ"øøä úà êéìåî äéäù ïðòä

íòôáå [ãëייבי מהר "ר הרר"ז  כשנפרד  אחרת

הש "י לפני  אמר לביתו, לחזור

ר' אמר  ומיד  לביתו', ללכת צריך זושא 'רבש "ע

עבור  לשכור במהירות  שתזדרז זקוניו  לבת ייב"י 

יבא  שאל"כ לביתו, שיקחוהו  ועגלה סוס  הרר "ז

הר "ר  שרצה [ואולי לביתו , שיקחנו ענן  תיכף  לכאן 

את ומיהר  לביתו , לשוב להרר"ז  לסייע לזכות ייבי 

יפסיד  ואז  הענן שיבא לפני ועגלה סוס לשכור בתו

הזו  הגדולה הזכות את מובא הוא אלו מעשיות  (ב'

הר "ר שאמר כותב ושם כו, עמ' ייב "י רבי שבחי בס '

תמורת  לבית לנסוע  אפשר ש'אם  זושא  לר"ר ייבי

ענן להטריח  אין  - פשוט מטבע - גילדין ארבעה

לביתו']. להוליכו



לנפשך  חכמה דעה נו 

ììôúäì –––– êìîä  úãåáòá  úò  ìëá ÷ñåòä

 øåáò âåàãì  ììë ö"à ,úåëìî ìù äîåìùá

 úéáî  óëéú íéòéâî åéúåéåëøèöä  ìëå åîöò

 êìîä

 ìëå [ äë, הרר"ז מחיי דוגמא הם המעשים אלו 

אמיתית עצמית בדבקות דבוק שהיה

בין  חילוק  שום אין שלפניו  עד להש "י , כ "כ וחזקה

בחי ' וזה פנים, הסתר  שום לפניו ואין  לנס , טבע

האוקיינוס , כים זהב של חביות עשרה החמש

שום  ללא לו שנצרך  מה כל את הש "י  לו שנותן 

וכל  המלך  מאנשי הוא שהלא והשתדלות, טירחא

זמן  לו שאין  המלך, על מוטלים והצטרכותו מחסורו

עת בכל עוסק  הוא אלא צרכיו , בחיפוש להתעסק

המלך , עבודת של והיסודית  העליונה בעבודה

רגע  בכל עסוק  והוא בעולם, הש "י  את לגלות

ואין  מלכות , של בשלומה להתפלל של זו  בעבודה

שלו, הקטנים לצרכים לדאוג וצורך זמן  שום לו 

לו, הנצרך  כל את  מהמלכות  מקבל כבר שהוא

בדרך  לילך  להתחיל נזכה שכולנו יעזור  והש "י 

על  בין לשכב נוכל וממילא הרר"ז , של עבודה"י 

ונזכה  אצלינו, שוה הכל שיהא ימין , על ובין שמאל

צרותיהן  ש 'פוטרות  הנ"ל נשים' עשרה ל'חמש

לאור  ג"כ ונזכה העולם', כל סוף  עד צרותיהן וצרות

בזה  שגם ארבע, שהן שנים ה'שבת  'י 'ציאות של

צדיקים ר "פפירשו הרה "ק  מכתב אורות עשר (עי'

ב') מערכת  סוף  זי"ע , ה'שבתמקאריץ שי'ציאות  ,

שנים שהם הנ"ל, י"ה שם אותיות)ר "ת  שהם (ב '

הוי"ה)ארבע – אותיות  ד' בן אורות(שם  שע"י

י "ה של אורות(שנים)הכתר לשלימות  אח"כ זוכים

ארבע)השבת הוי "ה (שהם אור  גילוי  שלימות  ,

בביאת שבת שכולו  יום של לאור וזוכים בעולם,

אמן . ממש ב"ב ברחמים גוא"צ


