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אאאאחחחח:::: י"ח-י"ט)אאאאֹוֹוֹוֹו מ"ד, (בראשית ¨

(ב"ר)פרש "י  אדני. באזני דבר - אליו  ויגש

- אפך יחר  ואל באזניך: דברי  יכנסו 

קשות: אליו  שדבר למד אתה מכאן

ויהרה "ק הם ויגש שאותיות מביא מקאמארנא

כנודע  ו'. ואות  י' אות  חיבור היינו גש . -

שמתחלק  באמצע ו ' עליון יוד  הוא א' אות שצורת

א' האות וזה י '. ו' ו' י' הרי תחתון, ויוד  ווין , לשני

בחי ' הם עליונים הי 'ו כי  עליון. כתר בסוד הוא

המים  בחי' הם התחתונים והי'ו  העליונים, המים

התחתונים.

יהודה והנה  יחדיו , עברו המלכים הנה כי כתיב

יחודא  בסוד  יוסף  מלכים, היו  שניהם ויוסף

יחדיו עברו ושניהם תתאה. יחודא ויהודה עילאה

בשני מתגלה השי "ת כי  אלקים. הויה יחוד לגלות

ויחו "ת. יחו"ע כאחד , ההתגלות

של וזהו הגילוי  לקשר שצריך יהודה' אליו 'ויגש

פי על אף  כי יהודה. של והגילוי  יוסף 

ויהודה  רחל, בחי ' הוא יוסף  דרגת  הרי שלמטה

מושרשים  מזה ולמעלה רחל. בחינת הם ודוד 

הוא  דוד  בן  משיח בקודש  ולמעלה ובינה. בחכמה

וכיון  החכמה. בסוד  יוסף  בן ומשיח כתר בסוד

בן  משיח על מרמז הכתר, בסוד הוא א' שאות 

יהודה, אליו גש  וי- וזהו בראש. דוד בן  בחינת דוד.

דוד . בן  משיח בחי' יהודה בחי ' מושרש  בכתר כי

גבוה תתאה  יחודא הלב, פנימיות בעבודת  א.

עילאה מיחודא יותר

שלכאו'וביאור הגם יחו "ע הענין , יותר  גבוה

למעלה  דוד בן משיח איך  וא"כ מיחו"ת .

'ומצאת מש"כ  ע"פ יבואר מ"מ יוסף. בן  ממשיח

גילוי כי  הנאמנות . ענין הוא לפניך ', נאמן  לבבו את 

גילוי עסק  שהוא יוסף  בחי ' הוא התורה סודות 

שרים  וכמה כמה לו שהיו  למלך משל היחוד.

ובודאי כנפשו, המלך את אוהב אחד  וכל ועבדים,

הוצרך  ופעם תמיד. המלך רצון לעשות  רק שחושק 

והשרים  עסקו. לצורך  מקום לאיזה ליסוע המלך

אחר  הולכים הם האהבה בתכלית  שהם והיועצים

להמלך  מאד שמקושר  אחד  שר שם ויש המלך.

כל  מאהבת למעלה עצמותו, בפנימיות ויותר  יותר 

של  הפנימי שהרצון  יודע והוא והעבדים, השרים

אלא  ביחד , איתו  שילכו היה לא רגע באותו  המלך

שכל  ואע"פ המלך. אל שנצרך  אחר  ענין  לעשות 

ונוסעים  המלך עם יחד שהם והעבדים השרים

דרגת לשער  אין  מ"מ אליו . אהבתם מחמת אחריו 

המלך  של הרצון  בפנימיות שמקושר השר זה

מקומו על שישאר  ומבין  רגע, בכל שמתחדש 

המלך . לצורך האמיתי  הענין  את  ויעשה

הפסוק וכמו על סופר החתם אא"ז  שפירש

שהשי"ת אע"פ  כי מאברהם' אני  'המכסה

המלך  אחר  הולכים שהם הנביאים לשאר  מתגלה

השי"ת לכן ודביקות, בהתבודדות  אחריו  ורודפים
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ממדרגה  שגבוה צדיק יש אבל אליהם. מתגלה

שהיתה  לפניך , נאמן לבבו את  ומצאת בחי' זאת,

ולכן  עולמים כל לבורא נאמנות  אבינו לאברהם לו 

לבדו התבודד  ולא נפשות , ועשה בתשובה החזיר

אז , הבורא רצון היה זה כי  הנבואה, דרכי  להשיג

וכו'. מאברהם אני המכסה בו שנאמר  כך  כדי ועד 

כשהוא  ית ', לבורא נאמן לב לו שיש הצדיק  זה כי

התחדשות לעמקות זוכה הוא ליחוד, עצמו  מקשר

יש  כי בעצם. המלך עם התקשרות שהוא היחוד

כרצון  שנתגלו והיחודים הכוונות שיודעים צדיקים

אבל  הבריאה. תיקוני  הכונות באלה שיש המלך,

מכל  למעלה הוא המלך בעצם שדבוקים צדיקים יש 

פנימיות משיגים אלא כבר, שנתגלו  הכוונות 

מחדש  ית ' שהוא השי"ת , של הרצון התחדשות 

מה  לפי חדשות  כוונות ומחדש  רגע, בכל עולמו

עת. באותו  שנוגע

יחודא ויגש  גילה הצדיק שיוסף  הגם יהודה, אליו 

בבחי ' שזה העליון, היחוד  וכונת עילאה,

המלך  עם התקשרות עצם גילה יהודה אבל חכמה.

יו א', אות שמגלה דוד, בן משיח בחי ' כתר . בבחי '

בעצם  למלך  כשמקושר  כי בראש , דוד  בן  בחי' יו,

היחודא  בתוך יודע אלא המלך , אחר  דווקא רץ אינו

האהבה  וזאת הפנימי . המלך רצון עצם מה תתאה

הראשונים  השרים של האהבות  מכל עמוקה היא

הנ"ל.

כן  החברים בין האמיתית ההתקשרות כפי ב.

ית "שיזכ  בבורא אמת  להתקשרות ה

השי"תוכן את שעובדים האהובים החברים בין

וכדוגמת ועבודה, בתורה בדביקות  ביחד

בעל  ותלמידי וחביריו, והרמח"ל וחביריו, הרש "ש

בתכלית דבוקים שהיו  שאע"פ  וכו ', טוב שם

עכ "ז  ורעיון, שכל מכל למעלה התורה בהתמדת 

כולם  היו  שמחה, איזה לו  היה מהחברים כשאחד

זה  מדרגתם גודל שלפי אע"פ  השמחה. אל באים

עבודות להם היה כי  ועבודה, תורה ביטול בחי '

שזהו אלא העבודה, מזאת בהרבה גבוהות 

למעלה  שהוא בעצם, עולמים כל לבורא התקשרות

מה  כל באמת  כי  ועבודה. תורה של מהגילויים

בעצם  הרי לשמחו, נברא איזה בשביל  שעושים

נשמות של העצמי  התקשרות כי למעלה. משמחים

לבורא  התקשרות של סימן רק הוא בזה, זה ישראל

עולמים. כל

הוא  ית ' בבורא העצמי הדביקות  שלימות ג.

בספה"ק  שנתגלו היחודים מכל  למעלה

על והנה נתגלו שכבר  גילויים שיש פי על אף 

הכוונות הצדיקים, ושאר  האריז"ל ידי

חשוב  מאד שהוא הגם חכמה, בבחי ' הוא האלה

מגלה  יהודה יהודה, אליו ויגש  אבל ית ', אצלו 

והוא  בהרבה. מזה גבוהה דרגה שיש ליוסף 

ובזה  עולמים, כל לבורא העצמי ההתקשרות

כתר  של לאור הצדיק זוכה ואז  מלא, דויד מתגלה

היחודים  בחינת  בחכמה יוסף  כי מחכמה. שגבוה

שלא  העצמיים. יחודים בחי ' בכתר  ודוד  הנגלים,

ה' אור  לגלות רק  בעולם ענין  שום אותו מעניין

בפנימיות, רצונו  לו מגלה השי"ת  ואז  מקום, בכל

שבאותה  בהשראה אלא הנגלים, היחודים רק  לא

כמו אמיתי. באופן השכינה את לשמח וזוכה רגע,

שידעו עצמיים, חברים הסוף , עד  אמיתיים חברים

משאר  יותר  גבוה זה ישראל לבני אמת  שאהבת

כולם. הגילויים

כיולכן שמע, קריאת קרא ליוסף  יעקב כשבא

יחודא  של אור  שנתגלה מאד  שמח יעקב

ביחודא  נכלל כי  יוסף  ובכה יוסף , בבחינת עילאה

מח, הוא עילאה יחודא כי בכיה, בחי ' הוא תתאה,

סגי שלא השיג ויוסף  לב, הוא תתאה ויחודא

מח, בחינת  עילאה, יחודא בחי' אלקות בהתגלות 

ואימ  אבא עד  דיסודא הוא סילוקא שהעיקר אלא א.

להשי"ת שמקושר הלב עצם פנימיות  הוא הבכיה

והנאצל  הפשטיים. והיחודים הגילויים מכל למעלה

כי שקרים. בלי אמת באהבת במאצילו דבוק
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כי לאמיתו , האמת  אינם בערכין  הנגלים היחודים

מכל  למעלה אמת אהבת  ואינו גילוי, הוא

הגילויים.

הזאתולכן הנקודה את  יוסף  שקיבל אחר 

של  הזאת  הבכיה לבכות זכה מיהודה,

יעקב  שמח ואזי להשי"ת , הלב מעומק התקשרות

ביהודה. יוסף בחי' שנכלל שראה מאד 

אמי, בבחי' בהשי"ת , דביקות בחי' ג' ד.

בתי  אחותי,

יתביאיתא הוו יהודה ור' יצחק  ר' הק' בזוהר

ר' אמר באורייתא ועסקי  חד בליליא

הוא  בריך  קודשא ברא כד תנינא יהודה לר ' יצחק 

דא  עילאה, עלמא לגבי  תתאה עלמא עביד עלמא

לעולם  דומה עליון  עולם ברא השי "ת כי דא. לקבל

היא  עילאה שעלמא בספה"ק  ומבואר התחתון ,

ה' מלכות , היא תתאה ועלמא הבינה, עולם

מן  עולה זאת  מי כמ"ש תתאה. וה' עילאה

הק' לשכינה קרא והשי"ת  זאת . עם מי  המדבר ,

היחודים  ג' סוד והם ואמי , אחותי בתי שמות  בג'

השי"ת עם לישראל שיש  הקשר  שזה חנוכה. דנ"ר 

אחותי אקיה, הויה סוד  הוא אמי בחי' כי  בחי', בג'

וצריך  אדני, הויה בחי' ובתי  אלקים, הויה בחי '

המדרגות, בכל השי"ת  עם מקושר  להיות 

כל  כי  הזה, עולם עניני בכל לבורא התקשרות

את לעורר רק הוא הזה בעולם שיש  הקשרים

יחוד  וזהו במאצילו . הנאצל של העליונים הקשרים

ישראל  שנשמות ושכינתיה הוא בריך  קודשא

קשרים. בחינת  בכמה הק ', לשכינה מתקשרים

ואמי. אחותי בתי 

אקיה,כי  הויה אמי, בחינת הוא עילאה עלמא

אבל  אדני. הוי' בתי  בחי ' הוא תתאה ועלמא

שהוא  האמת הצדיק בכח תלוי  הכל למעשה

מקושר  שהוא את ', אחותי לחכמה 'אמור בבחי '

א' אות  שסוד האריז"ל כמ"ש  אלקים. הוי 'ה בבחי '

בסוד  הדביקות  כנגד  הוא העליון  הי ' יו 'י, הוא

בסוד  הדביקות על מרמז  התחתון והיוד אמי ,

ובאמת אחותי . בחי ' על מרמז  האמצעי  והו' בתי,

ו'. אות  רק  ונשאר  האמצעי בו ' היודין שני נכללין

הקצה. אל הקצה מן  מבריח התיכון הבריח שהוא

התורה  לימוד ענין  ע"ה, אבינו יעקב עבודת וזהו 

בדביקות לשמה בתורה שדבוק הצדיק כי הק',

ואי את , אחותי לחכמה אמור בבחי' נואמת,

בחיצוניות, רק לא הקדושה, מהתורה דעת  מסיח

באופן  לא הק ', בשכינה רגע בכל דבוק  אלא

כלל. חיצוני

נקראים ואי ' שלכן ספה"ק  ועוד אמת דברי  ביושר 

בבחי ' כי רעייתי, בשם ישראל כלל

הפסק  לה שאין  בחי ' שהיא מעלה יש  המשפחה

כלל  עם והשי "ת עצמי. התקשרות  אלא כלל, ושינוי 

שום  בה שאין  עצמי בהתקשרות מקושרים ישראל

לבורא  מקושרים להיות ישראל צריכים וכן שינוי.

רצונו באמת שיידע היינו  עצמי , בהתקשרות ית'

האמיתי.

שמחתמשל שעשה ליהודי דומה, הדבר למה

עוד  להביא הוצרכו  ובאמצע לבנו , נשואין

השמחה. להשלים יין לקנות מאחיו  אחד ויצא יין,

בשמחת המסובים כל הרי השעה בזאת והנה

ומשתתפים  בפנים יושבים המה הנשואין ,

אבל  השמחה. בתוך אינו האח וזה בשמחתו ,

לבעל  מאד הוא קרוב האח שזה כיון  באמת 

להשלים  יין עוד ולקנות לצאת והבין  ראה השמחה,

יותר  קרוב הוא שיוצא שזה הרי  השמחה.

שמשתתפים  אלו מכל יותר עצמית בהתקשרות

אחותי לחכמה אמור  בחי ' וזהו בגילוי . בשמחה

בדביקות בתוה"ק שדבוק  הצדיק  דרגת הוא את ,

התקשרות מצד אלא הגילויים מצד לא אמת 

היחוד  שהוא אלקים. הויה יחוד  בסוד עצמי .

מכל  כלול שהוא שבאלף, ו' בחי' האמצעי ,

אמי בחי' עילאה עלמא מקשר  הוא כי המדרגות.

בתי. בחי ' תתאה ועלמא
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מה עת  בכל  לדעת הוא האמיתי הדביקות ה.

ע "י  והוא השעה , בזאת  עכשיו ממנו  ית' רצונו 

בהתחדשות  העבודה 

רימז ומה  יצחק  רבי  התנא שדייקא הדבר  נפלא

עלמין  תרין התקשרות סוד על בזה"ק, זאת

כי הנ"ל. היחודים ג' בזה שרמוז  ותתאה, עילאה

שנאמר  הימין, קץ סוד חי , ק "ץ אותיות  יצחק 

בסוד  ניגאל, שבזכותו  אבינו ', אתה 'כי ביצחק ,

שבחג"ת, אלקים הויה יחוד  על שמרמז דז "א גבורה

הדביקות הוא את, אחותי לחכמה אמור  בחי '

ח"י, קץ בחי' וזה בבורא. האמת לצדיק  שיש  האמת 

שמקושר  יסוד  בחי ' חיה, בחי ' גם שכולל יחידה, חיה

הוא  העליון היוד ללאה. שמקושר יחידה וגם לרחל,

עליונים, מים בסוד בחי ' תחתונים ומים כתר, בסוד 

הפנימית הנקודה ע"י  ונתאחד נכלל הכל חכמה,

בסוד  המלכות התקשרות סוד יצחק , בחי' הו' שהיא

אלקים. הויה

שדבוק והוא  אבינו, יעקב בחי' התוה"ק  בכח

התורה, בגילויי מדביקות יותר  בתוה"ק 

דעת מסיח ואינו  בבורא, עצמות בדביקות  אלא

קשר  וזהו לבורא. אמיתי מהתקשרות לרגע

אותיות אליו  שמתגלה רק לא כי  ויחו "ת, היחו"ע

אליו נגלה אלא בדביקות, התורה בעת  היחודים

זוכה  ובזה יהודה, בבחי ' בהתחדשות  דביקות 

היחודים  בסוד רגע, בכל הבורא רצון  לעשות 

לפניך , נאמן לבבו את  ומצאת וזהו המתחדשים.

רצונו לו מגלה ה' ואז לבורא, נאמן  שהוא

הכוונות ע"י  ויבשות  בזקנה רק  לא האמיתי ,

החדש , רצונו  לו  מגלה השי"ת  אלא כבר, שנתגלו 

ית ' אליו  דבוק  שנהיה התחדשות אוהב השי "ת כי

היחוד  תוקף זהו  רק כי בהתחדשות , רגע בכל

תמיד  רוח נחת ית' לו  לעשות  והדביקות.

עושה  האם עת  בכל מעשיו  ולבחון בהתחדשות ,

אלא  הגילויים מצד לא הבורא, רצון ממש  עכשיו

רוצה  לפעמים כי לאמיתו . האמת נקודת  מצד

יחודו גילוי לצורך אמיתית אחרת  עבודה השי"ת 

לעבד  שיש  אמת אהבת שזהו  העולמות. בכל שמו

לבוראו. נאמן 

היחודים,ואזי ג' באמיתת הק ' השכינה נתייחדת

ביחוד  ואדנות עליון , ביחוד  אקיה ונקראת 

עם  יחד  הרי אלקים. בגי ' השמות אלו  ושני תחתון ,

שג' נמצא אלקים, הויה שהוא האמצעי היחוד

בגי ' והוא אלקים, ב"פ  בגי' עולים השכיה"ק  שמות 

התיכון  הבריח אבינו  יעקב של כחו  זה כי  יעקב.

ובתי, אחותי אמי  הק ', השכינה קשרי ג' לקשר

שלים, שמא אחותי , בחי ' האמצעי, היחוד  ובעיקר 

אמת בעצמות דביקות  שהוא אלקים, הויה

חיבור  הוא האמיתי  החיבור  שזה הק '. בשכינה

ולכן  ליוסף, לגלות  יהודה בא שזה בהתחדשות ,

אלא  בק "ש לייחד רק  לא בק "ש, לבכות  יוסף  זכה

בעל  הרה"ק  כמו  בהתחדשות . בק "ש לבכות 

עד  שמע, קריאת בעת יום בכל בוכה היה התניא

על  שבכה אמת של בכי  מרוב מעיניו דם שיצאו 

רגע  בכל נתחדש  הבורא יחוד כי הבורא. יחוד

בסוד  להיות היחוד שצריך עז , וביתר  שאת ביתר

הלב. בפנימיות  שיגע הבכי ,

יחו"ת  ע "י שדיייקא גילה  הנביא יחזקאל ו.

חברו בסוד מיחו "ע. למעלה  להתדבק  זוכים

יוד  חסר

קח ובזה  אדם בן 'ואתה יחזקאל: נבואת  סוד  נבין

ולבני ליהודה עליו וכתב אחד  עץ לך 

עץ  ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חברו ישראל

אל  אחד  אתם וקרב חברו . ישראל בית וכל אפרים

בידך ': לאחדים והיו אחד  לעץ לך  ל "ז,אחד  (יחזקאל

שיחזקאל ט"ז) באריז "ל כמ"ש  אדם' בן  'ואתה

לתקן  והוצרך אדם, בן קין  של גלגול היה הנביא

השי "ת לו  אמר  ולכן קין. של ט"ז)חטאו  כ "ד , (יחזקאל

לתקן  כדי  עיניך ' מחמד את  ממך  לקח הנני  אדם 'בן

היתרה. התאומה על קין  קנאת מחמת  הבל הריגת 

מזאת יחזקאל שהיה דקין הגבורות נתכפר ובזה
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כל  תיקן כי  כהן להיות  שעלה עד ונזדכך  הבחינה

ואהבה. כהונה בחי' לחסדים ונתהפכו הגבורות

שהוא כי  הגבורות ענין  השי "ת שעשה מה כל

לעומת יהודה. בחי' תתאה, יחודא לב, בחי'

[לפי יוסף. בחי ' יחו"ע מוחין , בחי ' שהם החסדים

בהתחדשות. היחוד לגלות כדי זה כל זאת] הבחנה

מצד  והבל הגבורות  מצד קין והבל , קין שורש שזהו 

שעשה  מה כל בלב. מקומם והגבורות  החסדים,

הגבורות נקודת  הוא האדם, בלב הרע יצר  השי"ת 

השי"ת השגת  לצורך  השי "ת עשה זה וכל שבלב.

בבורא, עצמי להתקשרות שיזכה בהתחדשות ,

כשמתקשר  אבל מיחו "ע, נמוך  שיחו"ת  הגם

בהתחדשות ליחו"ע זוכה ליחו "ת אמת בעצמות

שלמד  בחכמות, בהשי "ת שדבוק  רק  לא ממש,

זהו לא בדביקות, וללכת  יחודים ויודע אריז "ל כתבי 

לזה  זה שעוזרים חברים שני כמו הבורא, רצון

עצמי התקשרות  צריך  אלא וסתמי, פשוט באופן

בחי ' עולמים. כל לבורא נאמן איש להיות  בבורא,

לפניך . נאמן לבבו את ומצאת 

זכה וכיון ית ', לבורא נאמן  הנביא יחזקאל שהיה

בבחי ' שלמים לחסדים הגבורות  להפך

והעלאתם  הגבורות המתקת  שהוא גדולה, כהונה

יחו "ע  וזהו  הכסף. על הזהב כמעלת  הכתר, לשורש 

בבורא, עצמית  בהתקשרות  בכיה, מתוך  אמיתי 

דבוק  להיות  אלא ותענוגים, באורות  יחודים רק  לא

אמת. בלב בהשי"ת 

משיחין ,והנה  מתרין כלול מהימנא רעיא משה

יהודה  בחי' לו', קראת נאמן 'עבד לכן 

כאור  כאחד , ודוד מיוסף  שכולל דויד , בן  משיח

בהתקשרות שמקושר  החכמה, בו  שכלול הכתר

הבורא  של אמיתי  ברצון אלקות בהשראת עצמית

ית'.

יוד ,וזה חסר  חברו תיבת יחזקאל בנבואת  שכתוב

אהבת שיהיה צריך  כי  חבריו. כתיב ולא

דוד  כאהבת בדבר . תלויה שאין  באמת  ישראל

שלימה  מאהבה בתכלית רחוקים שאנו  ויהונתן,

היה  זה אמיתית אהבה ישראל בין היה אם כי  זאת.

חבירות כי שלימה. וגאולה עליונה אהבה מעורר

דביקות אלא אנשים, בין ידידות סתם אינו אמת 

יחוד  לשם באמת  ה' בעבודת שעוסקים ע"י  אמת 

באופן  הלבבות נתקשרים אזי ושכינתיה, קוב""ה

הגילויים, מכל למעלה ודעת , מטעם למעלה של

הבעש"ט  עסקו  ולכן  ויהונתן. דוד  אהבת  סוד והוא

ולמעלה  ותלמידיהם, והרש"ש  והאריז"ל ותלמידיו

אלקות לגלות זכו אלה כל וחביריו , רשב"י מהכל

כתיב  ולכן כראוי . החבריא להשלים זכו  כי בעולם,

היינו י ' וחסר יחו "ע, בחי' הוא יוד כי  יוד , חסר  חברו

החיבור  שיתגלה כדי יחו"ת  ה' עשה לכן כי  יחו"ת ,

החכמה. מגילויי  למעלה שהוא שבכתר העצמי 

לא השי "ת  זה את  זה יאהבו  שישראל רוצה

בעצם, בהתקשרות  אלא גילויים מחמת

לא  הבנה, ואי החבר  על טענה איזה כשיש  גם

עניני שכל מוכרח שאז מזה, זה ח"ו להתרחק

אבל  זה, בעיני זה חן  למצוא רק חברים האהבת 

ללכת ולא באמת, חבירו רצון  פנימיות לדעת צריך

כמו העצמי . נקודת  לפי אלא הגילויים לפי

כל  כי  השי "ת. עם החיבור  כן  החבר  עם שהחיבור 

עם  לו שיש הקשר  לפי  הוא החברים בין  שיש  קשר

כ "ש  כראוי , מקושר אינו  חביריו  אצל ואם השי"ת .

כל  בבורא אמיתי  בהתקשרות  מקושר  שאינו 

אליו מקושר  שנהיה השי"ת  רצון אבל עולמים.

עבדי. משה בחי ' נאמן , איש להיות האמת. בנקודת

שמקשר  התיכון  הבריח שהוא אבינו יעקב בסוד

יהודה  את שלח לכן התחתון , והיוד העליון היוד

דויד  בן  משיח סוד הוא שיהודה גושנה, לפניו 

מתרין  שכלול משה בסוד  ויוסף, מדוד  שכלול

משיחין .

וזכה ויחזקאל קין של חטא תיקן הנביא

כהונה, לבחי' הגבורות  להעלות 

אמת. בנאמנות  לבורא אמת  בהתקשרות להיות 

אחד  עץ לך קח אדם בן  ואתה לו , נאמר ולכן

אל  יוד ,וכתוב חסר חברו , ישראל ובני  יהודה בני  יו 
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בסוד  אמיתי  חברים אהבת להמשיך זכה כי

נתגלה  שעי"ז דייקא, יחו "ת בחי' עצמי , התקשרות

אפי ' אמת . בהתחדשות  שאת  ביתר  היחו"ע

שונה  הוא כי  כלל, יחו"ע שאינו נראה שלכאו '

יותר  עמוק הוא באמת אבל יחו"ע, של מהגילויים

יחו"ע. מגילויי 

הוא וזהו יוסף  כי  יהודה, אליו ויגש של החיבור

שאין  לו , מגלה ויהודה התורה, סודות שורש 

יחד  רק  התורה בסודות  לדביקות  לזכות  התכלית

שאז  כתר. בבחי' עצמי חיבור שיהיה יהודה, עם

השי"ת רוצה כי  אחד '. לעץ 'והיה בבחי' הוא

וכן  ויהונתן דוד  כאהבת זה את  זה ישראל שיאהבו 

בהא  הא כי  עצמית. באהבה ית' בו  להתקשר 

למעלה  מלמטה לפעמים הוא הגילוי וזה תליא.

להתחיל  שצריך יש כי  למטה. מלמעלה  ולפעמים

להשי"ת האהבה כלפי הזה העצמי בהתקשרות

כשזוכים  חברים. מאהבת להתחיל שצריך ויש

י ' בבחי ' חיבור שאינו  היינו  יוד , חסר להתחברות

בסוד  עצמית, אהבה אלא אלקות, התגלות  מצד

חיצי ג' סוד  הם אלו  נתן , יה"ו  ויהונתן, דוד אהבת 

ודוד  הצדיק , יוסף  סוד שהוא ליהונתן  שיש היחוד

כי עד  הגאולה, להמשיך  זכו ולכן יהודה. סוד  הוא

יחו"ת בסוד חברים התחברות כשיש  כי הגדיל. דוד

רק  מתחבר אם כי  גמור. חיבור  שהוא יודעים אזי

שהוא  לפעמים יש יחו"ע, בחי ' ה' אהבת  בשורש 

לאהבה  שזוכה לו ונדמה התמורות בהיכלות  טועה

כשיש  אבל להשי "ת, אמיתית  והתקשרות  עצמית

יחו"ת שנתגלה הגדיל' דוד  כי 'עד  בחי' למטה

אמיתית אהבה שהוא סימן אזי למטה, כראוי

למעלה.

הלוא וכאשר לאמר  עמך בני אליך יאמרו

אלהם  דבר  לך: אלה מה  לנו  תגיד

יוסף  עץ את לקח אני  הנה יהוה אדני  אמר  כה

ונתתי  חברו  ישראל ושבטי  אפרים ביד אשר

אחד  לעץ ועשיתם יהודה עץ את עליו  אותם 

תכתב  אשר  העצים והיו  בידי: אחד והיו

אמר כה  אליהם ודבר  לעיניהם: בידך עליהם 

ישראל  בני את לקח אני הנה  אלקים  אדני

אתם  וקבצתי  שם  הלכו  אשר  הגוים  מבין

ועשיתי  אדמתם : אל אותם  והבאתי מסביב

אחד  ומלך ישראל בהרי בארץ אחד לגוי  אתם

ולא  גוים  לשני עוד יהיה  ולא למלך לכלם  יהיה 

עוד: ממלכות לשתי  עוד ל"ז,יחצו  (יחזקאל

–כ"ב) י "ח 

גויים',לשון לשני  עוד  יהיה 'ולא הוא הפסוק

אחרונה  ה' סוד הוא כי  יהיו. ולא וקרינן 

נתחברת כשהיא יחו"ת  בחי ' המלכות  שהיא

כתר  בבחי ' מאד , גדול עליון יחו "ע נתעלה ליחו"ע

בו'. ידיו  הכתר, דסוד ו ' וזהו  מהחכמה. למעלה

שבכתר  א' דאות  לו' שנתהפך  ה' סוד הוא שבאמת

לבחי': נזכה ואז  עליהם כנ"ל. מלך דוד ועבדי 

וחקתי  ילכו  ובמשפטי  לכלם  יהיה  אחד ורועה

אותם: ועשו  כ"ד)ישמרו (שם 

ית' בו דבוק להיות  הוא האכילה  קדושת ז.

עשרה שמונה תפלת  בשעת כמו ממש

אחותיוהנה  אמי  בבחי ' הנ"ל היחודים ג' שלימות

תפילה  בכל האדם עבודת  הוא ובתי 

שבזה  בשלום. ישראל עמו  את המברך  בברכת 

כמ"ש  תתאה, ועלמא עילאה עלמא לייחד צריך

ועלמא  עילאה עלמא שיחבר שמי  הק ' הבעש"ט

האדמו"ר  וביאר  הגזירות. כל לבטל יזכה תתאה

האלקות התגלות  הוא עילאה שעלמא האמצעי 

התגלות הוא תתאה ועלמא עליונים, בעולמות 

להדבק  האדם עבודת ועיקר  בבי "ע. האלקות 

ובין  בדביקות , ותפילה בתורה בין  בהשי"ת 

ובדביקות. בקדושה גשמיות  ועניני  ושתיה באכילה

למעלה  למעלה דבקים שהיו  הצדיקים דרגת  כמו

תפילת בעת  כמו הגשמיות  ושאר האכילה בעת 

שאכלו הכהנים דרגת וזהו  ממש. עשרה שמונה

כבעת ית' בבורא אמת בדביקות  קדשים בשר 

אכילתם. ע"י  מתכפרים בעלים היו ולכן  התפילה
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הצדיקים  דבקים בודאי ותפילה תורה בעת  וכ "ש

עליונים. בעולמות 

ובתי,ושני  אמי  בחי' הוא האלה הדביקות בחי '

התבוננות עילאה עלמא הוא אמי כי

הדביקות הוא ובתי  ותפילה, בתורה אלקות 

צריך  ובזה והגשמיות . האכילה בעת בהשי"ת 

הדביקות לחפש יום בכל נפשו חשבון לחשבן 

בתורה  בין כולם המדרגות בכל הק ' בשכינה

עלמא  חיבור  וזהו ושתיה, באכילה בין ותפילה

תתאה. ועלמא עילאה

כיוכל קודש, בשבת  מתגלים הקדושות  אלו 

השכינה  של המדרגות  מכל כלולה השבת

קדושת מרגיש שהאדם לפעמים שיש  וזה הק',

אינוהשב  אחרות  ובשעות מסוימות בשעות  ת

בשכינה  דבוק  שאינו  כיון  זה וכל כלל. מרגיש

ביום  האלו השעות הם שכנגדם מסוימים במצבים

פנים  לו מאירה אינה הק ' השכינה ולכן  השבת,

בשכינה  הדביקות  לחפש צריך ולכן השעות. באלו 

מקפדת השכינה כי פעולותיו, בכל החול ימות בכל

אם  השבת  ביום ממנו  מסתתרת והיא כבודה. על

עליונה. בקדושה להדבק חיפש לא

ולקדש באלקות  להתבוננות לבא הדרך ח .

באותיות  ההתדבקות  ע"י רק הוא הגשמיות 

התוה"ק 

אמיוהיחוד בבחי ' לא תלוי אינו הפנימי  האמת 

בתי בבחי ' ולא ותפילה, תורה בקדושת 

יוד  בחי ' שהם ושתיה, באכילה הקדושה שהוא

תלוי הכל אלא שבא', התחתון ויוד  שבא' העליון

כנ"ל, יצחק בסוד אחותי , שנקרא האמצעי ביחוד

את, אחותי  לחכמה אמור אלקים, הויה יחוד שהוא

הביטול  הוא אמי שבבחי' אלקות ההתבוננות  כי

הנקודה  אבל מהתורה, שלמעלה העליון  היוד  של

אותיות ע"י בהשי"ת  הדביקות  הוא האמצעית

שדבוק  התיכון הבריח שבא', הו ' הוא התורה,

לקץ  מתקשר  ששם התורה, אותיות ע"י  בהשי"ת 

ששם  בעתיקא אחיד ז"א כי יצחק, בחי ' יחידה חיה

ית'. לבורא העצמי התקשרות הוא

ע"יוהוא ית' אלקותו  מחפש רק  לא שהאדם ע"י 

בעצם  דבוק  אלא הק', ושמות  יחודים

אלקותו שיתגלה וחשקו חפצו שכל ית', בבורא

על  לוותר שהסכים מהימנא רעיא משה כמו  ית"ש,

וכן  ית ', הבורא כבוד בשביל כולם העולמות  כל

האורות כל להם שנותנים אחר ישראל נשמות  כלל

הכל  מעלים הם קודש , שבשבת הנשמה ותוספות 

להשי"ת מקושר האמת הצדיק כי  המ"ן. עבור 

כולם. הגילויים מכל למעלה

לא וכל  לבארו  ומילים הסבר לו אין הזה הענין 

משלים  ע"י  קצת אלא למטה, ולא למעלה

בפנימיות למעשה אבל ענינים. בכמה הזה מעולם

דבוק  שהצדיק הנקודה ועיקר מהשכל, למעלה הוא

והיחודים, השמות  ובכל כולה התורה בכל בודאי 

שמעלה  התיכון הבריח הוא לבבו  נקודת עיקר אבל

הפסק , בלי  הק ', לשכינה אמת  לאהבת  אותו 

עוזרו וממילא לפניך , נאמן  לבבו את ומצאת

אלקות להתבוננות לבא אמי , לבחי' לזכות השי"ת 

שעוזרו בתי  לבחי ' וכן ותפילה, בתורה באמת 

הגשמיים. בענינים להתקדש  השי "ת

כיכי העולם, בזה להתקדש  לזכות  כלל פשוט אינו 

שאמרו כמו דרגא, אחר  דרגא בזה יש

לדבר  הרבה שצריך  ובודאי  האמיתיים, הצדיקים

אני אדבר כי  האמנתי המלך, דוד  שאמר  כמו מזה,

עבודה  שהיא המהרש "א שפירש כמו מאד , עניתי 

והשכינה  באמת . להתקדש לזכות מאד עד  גדולה

לכל  האדם את להרים יכולה היא רק בעצמה הק'

שבאלף , הו ' אחותי , בחי' ע"י  זה וכל המדרגות.

שיש  העצמי  הדביקות הוא שבגופו, המלכות בסוד

לבחי ' לבא לו  יעזור  וזה ית '. בבורא בעצם לאדם

ובגשמי. ברוחני  לדביקות  ובתי , אמי 

החיזוק וזה סוד שהוא הנביא, יחזקאל סוד 

החסדים  לסוד הגבורות והמתיק שהתחזק
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ו', י ' שנתחברו גש  וי בחי' גילה הוא והכהונה.

ו'. ואות  י' אות ונתחברו שנגשו 

כשאוהב  ית ', בבורא עצמי לדביקות  הסימן ט.

ופנימית  אמיתית באהבה מישראל  אחד כל

בעולמותכי להדבק  לזכות איך  שידע מי אין

שידע  מי  ואין אמי , בבחינת  שהוא עליונים

השכינה  כי  העולם, בזה להתקדש איך  באמת 

מסתתר , אל אתה אכן העולם, בזה מסתתרת 

עליהם  שעובר  ה' עובדי  ויש  סתרא, גו  סתרא

מבחי ' הן  לגמרי  לגמרי  רחוקים שהם ושנים ימים

התורה  ולימוד בדביקות  מתפילה אמי ,

להתקדש  בתי, מבחי' וכן  הגשמיות, בהתפשטות 

הו', ידי  על הוא שהעצה הוא והאמת בגשמיות.

בחי ' באמת  מחפשים היו  שאם אחד , לעץ והיו 

ו', אות  בסוד  העץ, סוד  שהוא יהודה, אליו ויגש

כראוי, ויוסף  יהודה נתחברו כי יוד, בלי חברו

יכול  ולא ואז העצמי . ההתקשרות  מגלה שהוא

ידי על הוא רחמיו , נכמרו  כי  להתאפק  יוסף 

ההשראה  סוד  שנתגלה העליון, לכתר  הו' עליית 

ורגע  רגע בכל הנברא אל נתגלה שהבורא

לפי שעה בכל הבורא, לרצון אמיתי בדביקות 

רצונו עיקר  שזה הבורא. של הפנימי  הרצון  אותו 

באמת כשמקושר  רק נתגלה וזה יתברך ,

לכלל  כשמקושר הוא לזה והסימן  להשי"ת ,

דוד  כאהבת ממש אחת, ונפש  בלב ישראל

ויהונתן .

החילוק בהשגת י. המלך לשלמה בועז בין

המלך  של הפנימי הרצון

נולד ואחר ויוסף, יהודה של החיבור  שנתגלה

ותוקפא, עז  בו בועז, דורות כמה אחר 

גם  בו  וכלול קדושתו, מצד  הצדיק יוסף  בחי ' שהוא

את להוליד  זכה זה ידי ועל ודוד, יהודה של אורו 

בן  דוד נכדו  את וכן  מלכות, של אימה שהיא רות 

אם  המשיח מלך  צ"ל שהיה המלך  ושלמה ישי 

העליון , ביחוד  כולו  שהיה הגם כי  זוכים. היינו 

שמחמת אלא שמים, לשם פרעה בת  את  ונשא

של  הדרגא לשלימות  ראוי היה לא ישראל כלל

ביחודים  דבוק  היה כי  ית', בבורא התעצמות 

הנעלם, היחוד  מצד  ולא הגילויים מצד העליונים

באופן  פרעה בת את נושא היה לא שאז 

המקדש , לבית ביתו  והקדים אותו  שהחטיאה

היה  כי  זה וכל טעות. ערכינו לפי  היה זה שלכאו '

אמת, של חשבון בזה שהיה הגילויים לפי  היחוד

עד  הפשוט רצונו  והבנת אלקות , עצם מצד אבל

משא"כ  פרעה. בת את  נושא היה לא ממש, הסוף

שנתגלה  לאמיתה האמת  עצם לגלות שזכה בועז 

התורה  בעצם נתגלה לא שלמה אצל כי בתוה"ק.

של  חשבונות לו שהיו  אע"פ השגתו , את בפשטות

פעולתו נתגלה כן בבועז משא"כ  בודאי , אמת 

של  פנימי הכי התגלות  שהוא התורה באותיות 

ית'. הבורא רצון עצמות 

ברצונו להתדבק  לשוב התשובה  עיקר יא.

העולמות  בכל יחודו לגלות  הפנימי,

של אי' זמן  הוא התענית שימי ברמב"ם

מה  על הוא התשובה ועיקר  תשובה.

להשי "ת, האמיתית מהדביקות  רחוק שהאדם

קצת עם רק תורה לומד כי אמת, באהבת 

וכיון  האמת. בדביקות  ולא הגילויים, של דביקות 

מהתבוננות לגמרי  רחוקים שאנו  רואים שאנו

מקדושת לגמרי  ורחוקים אמי, בבחי' אלקות 

היחידה  העצה ולכן  בתי, בבחי ' הגשמיות

ללמוד  התורה, באותיות הק ' לשכינה להתקשר 

כמו חיים. באלקים אמת בדביקות האותיות 

הדינים, כל להמתיק זוכים שעי "ז  הבעש"ט שגילה

לחפש  אלא סתם, יחודים של דביקות  הכונה ואין

ית ' לו  לעשות רק יתברך , הבורא התגלות  עצם

בכל  העליונה הכונה לפועל ולהוציא רוח, נחת 

לא  רוצה לא אני התניא הבעל שאמר כמו  רגע.

שיתגלה  לבדו, השי"ת  את  אלא עוה"ב ולא עוה"ז 

התשובה. עיקר  וזהו העולמות . בכל יחודו 
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יחודים לייחד זוכים  ההתבודדות בעבודת יב.

מעולם היו שלא חדשים 

שבאנוירחם דמשיחא בעקבתא עתה עמו, על ה'

מכל  לגמרי רחוקים שאנו כזה למקום

שאנו בנפשו , אחד  כל יודע כאשר  העבודות,

ובענינים  ותפילה בתורה מלהתקדש  רחוקים

ע"י השי "ת את  לחפש  רק  עצה ואין הגשמיים,

דביקות חיים, באלקים בדביקות התורה אותיות 

סוד  הוא יוסף כי יהודה, אליו ויגש בבחי ' אמת 

העצמי ההתקשרות הוא ויהודה התורה, אותיות 

נאמן  עבד  להיות  בהתחדשות , להשי "ת להתחבר 

נשמע  שלא הנפלאים היחודים והוא ית ', לבורא

שע"י מוהר "ן בלקוטי רביה"ק שגילה כמו כמותם.

שלא  שעשועים נעשה ותפילה תורה של החיבור

מכירים  כבר הישנות  התפילות  את כי  מעולם, היו

ודביקות חדשים תפילות לחדש וצריך  המקטרגים,

נמצאים  שכבר התפילות  רק לא ית'. בבורא חדש 

פני, בקשו לבי  אמר לך  פירוש  וזה בסידור.

ממש . הקודש רוח הם החדשים הדיבורים שתיבות 

יום, ובכל עת  בכל לעסוק צריכים אנו ובזה

אמיתי בהתחדשות  ומחודשת , חדשה בדביקות 

שמדברים  טובים הכי חברים כמו בעצם להתחבר 

אלא  התיישנות, ביניהם ואין וזמן, עת  בכל יחד 

לדבר  מה להם יש  יום כל אמיתי, חיבור

רק  חדשים, ענינים מדברים ולא בהתחדשות ,

אמיתי קשר צריך  כן  כמו חדשות, אצלהם יש תמיד

ית'. הבורא עם

שזכויזכנו אמיתיים בצדיקים להתדבק  ה'

שהוא  יוסף  אל לכו ויוסף , יהודה לחיבור

רביה"ק  שאמר כמו האלה, הסודות  כל לנו  יגלה

מי כי  מדבר, ואינו  שומע אינו  שהחרש  מוהר "ן

אינו הוא הצדיק , לקול שומע ואינו  חרש  שהוא

אמיתיים  דיבורים לדבר  זוכה שאינו  מדבר 

שהוא  האמיתים לצדיקים כשנתחבר  אבל להשי"ת .

הקדושים, ספריהם כשלומדים ודוד , יוסף  מחובר 

חדשים  ולדיבורים נאמן , עבד להיות  נזכה אזי

ליבנו, בכל לבורא נאמנים שנהיה ע"י  להשי"ת ,

ומיד  ותיכף האמיתי, לרצונו לגמרי הפקר  ונהיה

בב"א. ברחמים גוא"צ לביאת נזכה לאלתר

שזכה מוהרנ"ת -קדושת  לנפשך חכמה  דעה יג.

בעולם ית' יחודו גילוי להשלים

ל דעה  הוא חכמה חכמה לראשך, כתר והיא נפשך

הק' מוהרנ"ת נפש. בחי' וכתר  יוסף  בחי '

רביה"ק  מוהר "ן. רביה"ק של האמת התלמיד היה

והיוד  משה, סוד  הוא העליון שהיוד אומר ו' בתורה

שמחבר  האהל הוא והו' התלמיד, הוא התחתון 

דויד  בחי' משה, בחי' הוא האמת הצדיק  אותם.

וע"י הו '. ע"י התחתון  ליוד  מקושר והוא יוד. מלא

חיבור  מאיר  בזה הו '. ע"י ויהושע משה כלליות

והיא  התחתון . והי ' העליון  הי' לנפשך, החכמה

דוד  בן משיח אור  שנתגלה לראשך , כתר

להתנוצצות הנביא יחזקאל שזכה כמו  בשלימותו .

אחד . לעץ והיו  בסוד משיח

האמת,מוהרנ"ת  בצדיק  באמת להתקשר  זכה

הקשר  מצד  אלא יהושע מצד  רק לא

שהוא  האלף. של האמצעי הו' בסוד  האמיתי 

הגילויים, מצד רק לא ועצמי, אמיתי התקשרות

ועי"ז  לבי. אמר לך בבחי' האמיתי הקשר מצד אלא

בדביקות רק לא מעשיו, בכל אמת לדביקות זוכים

בהתקדשות רק  ולא אמי, בבחי' אלקות  התבוננות

אמור  בבחי' אלא בתי, בבחי ' הגשמיים בענינים

כי ית'. בבורא עצמי דביקות את , אחותי  לחכמה

בגי ' שהוא יעקב בסוד הק '. השמות  מכל כלול הו '

שהוא  ואדני , אלקים, אקיה, בגי' שהוא אלקים, ב"פ

הגילויים, מכל למעלה כולם. הדביקות כל כלליות

שלים, שמא אלא עוה"ב, ולא עוה"ז  לא רוצה לא

בכל  האמת  הדביקות נתגלה ועי"ז אלקים. הויה

בראשית. ימי  מששת  אמת  דביקות וזהו פעולותיו.

בליוכשזוכה  התוה"ק אותיות  בלימוד להתמיד

לו יגלה ית' שהבורא ומבקש  הפסק,

ותורתך  חפצתי אלהי רצונך לעשות  בבחי ' רצונו ,
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ה', את  לעבוד  איך  יודע אדם  כשאין כי  מעי, בתוך

בחי ' צריך אזי בידו, תסייע שהשכינה וצריך 

באופן  בהשי"ת  דבוק להיות  מעי, בתוך  ותורתך 

התורה. באותיות  הדביקות ע"י  כנ"ל מלא דויד של

ושמור נצור תתאה, יחודא סוד הוא קדשך, מצות 

שעי"ז  עילאה. יחודא סוד  הוא קדשך שבת 

זה  וכל החיבורים בחי ' לכל ויחו "ע, ליחו "ת יזכה

נאמן  לבבו  את  ומצאת  בבחי' שיהיה בתנאי

נאמנות לתת ית', לבורא נאמן עבד להיות  לפניך,

התקשרות הוא נאמנות ית "ש . לבורא בלבינו

מצד  לא ודעת מטעם מילמעלה כי  הגילויים,

יש  כן  לפעמים הרי הגילויים, מצד בה' שדבוק 

עצמות מצד כשדבוק אבל לא, לפעמים התגלות 

זוכה  בזה מהימנא רעיא משה של כח ע"י אלקות ,

הוא  שבתוה"ק  החיים עץ אחד , לעץ והיו  לבחי '

לא  הדביקות . בחי ' לכל יזכה שבזה שבאלף, ו' אות

הוא  עת  בכל אלא בלבד, המוחין הארת  בעת רק 

למעלה  באמת  דבוק  להיות  החיים, עץ על מתעצם

לדביקות יזכה ממילא ועי"ז השרשים. בשורש 

בבחי ' הגשמיות ולקדש  אמי בבחי ' ההתבוננות

התוה"ק  באותיות  הדביקות בכח זה וכל בתי.

בדביקות.

הוא  ישראל  נשמות  כל התאחדות שורש יד.

ללאה רחל שמסרה הסימנים ע"י

בעזרה יזכנו  להדבק בטבת] [עשרה היום בזה ה'

מהימנא, רעיא משה בחי ' שהוא הסופר 

ובזה  מוהרנ"ת , בחי ' האמת  לצדיקי  ולהתקשרות 

חולי כל ויתרפאו והמשטינים, הקליפות  כל יתבטלו 

של  השפע כל ויומשך מחלות . מיני  מכל ישראל

סוד  וכל המשביר, הוא יוסף  כי ושידוכים, פרנסה

ס"ג  במילוי אהוה הק ' שם בסוד  שהוא השידוך

יעקב  של הסימנים ובסוד דוד, מגדל סוד  שהוא

נמשך  מזה בדוד, שנכלל יוסף בבחי ' לרחל, שנתן

התכללות סוד הוא כי  ושידוכים, פרנסה השפע כל

ללאה  רחל נתנה הסימנים ואלו בחכמה. בינה

עד  דורות  לדורי  ישראל נשמות  כל נתייחדו  שבזה

ושכינתיה  קוב"ה יחוד תלוי  שבזה המשיח. ביאת

וע"ב  ס "ג שם בהתקשרות האמת , הדעת  באור 

ותוקף  יחו"ע הוא ע"ב כי  ויהודה. יוסף  בשורש 

שמע  קריאת לא ס"ג, בחי' יחו"ת  ע"י הוא התגלותו

שיזכה  היחוד , בהתחדשות  בבכיות  ק "ש אלא סתם

סוד  שהוא האמת , בתוקף אלקות בעצמות להכלל

הק "ש  כי  יוסף, צוארי  על בק"ש  יעקב שבכה הבכיה

הסימנים  הם שאלו  האמת. בהתחדשות  צ"ל

אהו'ה. שם בסוד  האמיתיים

האמת,ירחם  הצדיק  של הדעת לקבל שנזכה ה'

סוד  שהוא הארץ ואת  השמים את בסוד

לנשמות ובנים חיים נמשך שממנו  הגושפנקא

אבות זכות  דקדושה, השפעות כל ויומשכו  ישראל,

מחוורתא  שנמשך  הויות  ג' הם אלו אבות  עלינו, יגן 

שהוא  הדעת, סוד  אהוה, בסוד זה שכל לדיקנא,

במלכא, דמלכא תקרובתא ויוסף , יהודה התחברות

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת לאלתר  ומיד תיכף 



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח יג ליקוטי 

חדתין  נשמתין
תשע"ו מקץ  פרשת דא"ח ליקוטי

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

שבת הל'

ט ' המשך - הפקקים בפתיחת  מחתך מלאכת  בבענין 

מחתך  בדין להקל זצ"ל  געשטטנר הגר"נ סברת 

דוקא  זו  למדה שא"צ בפקק

הנה  כמה א] שדעת  הקודמים בשבועות במש "כ

הפוסקים השבט מגדולי אלישיב, (הגרי"ש

קרליץ) והגר"נ  משום הלוי, הפקקים בפתיחת  שיש 

הסברות ב' בזה נזכיר  מחתך , ומלאכת  איסור 

זצ"ל געשטטנר  נתן רבי הגאון נתן שכתב (להורות 

כ ) סי' איסור ח"ח כאן  שאין  ולומר  בזה להקל לצדד 

וז "ל ו-ז)מחתך לומר ,(באות נראה יתר ובביאור  ,

ידי שעל רוצה שהוא היכי  אלא ליכא דמחתך

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

מש"כ ב. בענין שם, שנדפסה ההערה כאן נעתיק  וכו') ומירון באומאן (שהיו העעל"ט שבוע של הקונטרס ראו לא שרבים היות 

לפני  עוד כלי כבר ונקרא מוסתקי הפקק שאין [מחשש בפקק, הנקב בעשיית  כלי סותר איסור חשש שיש  הקודמים במאמרים

שיוכל  כדי (היינו אחר במקום לתקן ע "מ  דסותר להדעה דחושש שמ) (בסי' מהביאוה"ל והבאנו לדוד, התהלה כדעת  פתיחתו

סקי"א  נא (סי' החזו"א מדברי אחד ת"ח  העיר הנה וכו')], גוי ע"י גדול לצורך רק ומקיל דאו', הוי היין) להוציא הסתירה ע "י

מגופה  שכל החזו"א בדברי שהכוונה הת "ח ופירש  במגופה", סתירה איסור מצאנו "שלא דבריו בתוך שכותב ולהסיר) בד"ה

כך  סתירה) בו שייך אין וע "כ חשוב כלי אינו משברים המחובר כלי שהוא שמוסתקי (שכמו סתירה דין בו שאין כמוסתקי דינה

אך  הנ "ל], ת "ח פירש  כך – כלל סתירה דין בו ואין חשוב לכלי נחשב אינו לכלי, מכסה להיות תפקידה שכל היות במגופה

שסותמין  כפוף מטס הנעשה הקטנה המגופה ולהסיר וז"ל, שם החזו"א לשון ונעתיק  החזו"א, בדברי הנ"ל פשט נכון אין לדעתינו

שמסירה  ואף חיבור, שאינה ומותר חבית  מגופת  כהתזת  דינו פיו, שסביב הבקבוק  זר על אותה שדוחקין הבקבוקים את בה

מפקיע  כדין בכלים סתירה אין בכלל דזהו מגופה, בשבירת  איסור מצינו דלא כלי, סתירת  משום כאן אין אותה המעוות  במפתח

אבל  הכלי, שבירת  והו"ל תמיד, בכלי קבועה להיות נעשה התם לשברה אסור מתכת של דפותחת  תוס' דכתב ואע "ג וחותך ,

מתורת  בטלה כבר הבקבוק על דלבשה דכיון ועוד שרי, הבקבוק שבתוך  מה להוציא בשביל רק  ועושה לפקק  רק נעשה הכא

עכ"ל. לשבירה. שעומדת כלי

(אלא  הסתירה אחר למגופה שוב בה משתמשים ואין מהחבית  להסירה העומדת דזמניהם מגופה שדוקא החזו"א, מדברי היוצא

בה  שאין כמוסתקי חשובה אינה שהיא (משום סתירה דין אין בה תחתיה), לחבית  אחר כיסוי מביאים אותה שמסירים אחר

לחבית  מכסה דהיינו חבית של פותחת אך  כלי), בגדר בכלל אינה לשבירה שעומדת  שהיות גם כותב דבריו ובסוף חשיבות ,

דידן  בפקק וה"נ  סתירה, דין בו ויש עצמו, הכלי כמו חשוב הוא הרי הפתיחה, אחר אף  הכלי לשימוש קבוע  להשאר שעתיד

ונ לכלי, ופקק  למכסה קבוע  להיות הפתיחה אחר בו בו שמשתמשים ויש  עצמו ככלי דינו בכלי, שמשתמשים זמן כל קיים שאר

ע"כ. עצמו. כבכלי סתירה דין



לנפשך  חכמה דעה יד

מדוייקת, מדה לו  שיש כלי או  חפץ ייעשה החיתוך 

המדוייק  במקום החיתוך  ידי שעל כנף בקוטם וכגון 

צריך  שהוא מה לפי מדוייקת  במדה כנף  לו יהיה

הפקק  את מחתך אינו  דידן בנדון אבל הכנף, את 

פקק  לו  שיהיה רוצה שהוא משום המסויים במקום

שיהא  הוא כונתו עיקר  כי  ומסויים, מדוקדק בגודל

בגודל  מינה נפקא שום לו ואין להבקבוק , פתח

בפקק  שיישאר  רוצה שהוא נימא אם ואף הפקק,

את בו  לפקוק  לחזור  עכ "פ שיוכל כדי  פקיקה שיעור 

אינו זה לענין  מ"מ הפקק, הורדת  לאחר הבקבוק

יהיה  אם ליה איכפת  ולא מסויימת  למדה מקפיד 

כיון  מחתך ליכא ובכה"ג יותר , קטן  או גדול קצת

שהוכחנו וכמו בדייקנות המדה על מדקדק  דאינו 

ליה  דניחא נימא אם ואף להתיזה. שמותר  ממגופה

דשם  ומשום המסומן, במקום דוקא הפקק שיישבר

דמה  כיון מחתך , ליכא מ"מ לשוברו, יותר קל

משום  לאו  זה במקום, דוקא שיישבר ליה שניחא

ליה  איכפת דלא דוקא, הזה הגודל את צריך שהוא

יותר  או  למעלה יותר  המסומן  המקום היה אלו 

משום  אינה מסויים במקום דחתיכתו  ונמצא למטה,

יישבר  דאם דוקא, מסויים בגודל כלי  לייצר  כונתו

הוי ג"כ  המסויים במקום שלא אחר  במקום הפקק

החיתוך  על כלל מקפיד  הוא שאין  ונמצא ליה, ניחא

דשם  משום כך נעשה שבהכרח ואף  מסויים, במקום

צורך  לו אין  לדידיה אבל לשבור , וממהר  דק יותר 

ודו "ק . בזה

בכלי  כדרכו שלא חיתוך שהוי השניה סברתו 

ביד  אלא

ברורהגם ב] במשנה שהעלה ממה לדון (סי'יש 

סקי"ח) אלא שכ "ב מחתך  ליכא התורה דמן 

לחתכו שדרכו דדבר  דרכו, לפי  דבר  כל כשחתך 

שדרכו ודבר בכלי  אלא חייב אינו בכלי דוקא

דאיסור  ומסתברא ביד , גם חייב ביד להפרידו 

שם. הלכה ובביאור  עיי "ש  גוונא בכל איכא דרבנן

שדרך  קשה, חומר  שאר או  מתכת של בפקק ולפ "ז

ביד  הפקק את כשמוריד  א"כ  בכלי , הוא חיתוכו 

מקום  בפקק  שיש  דאע"ג דאורייתא, איסור ליכא

שיוכל  כדי  יותר  דק המתכת  שם אשר  מסומן

המתכת נעשה זה בשביל לא מ"מ ביד, להורידו 

שהיא  המתכת  דטבע ביד , לחתוך  שדרכו  דבר 

התחילו כבר  זה שבפקק אלא בכלי , לחותכו  קשה

את לגמור  יוכלו כך  שאחר כדי  קצת לחתוך

בכלי. דרכו המתכת  חיתוך  עצם אבל ביד, החיתוך 

בזה. דאורייתא חשש  מידי עכ"פ  יצאנו ועפ "ז

עכ "ל.

שחפץ  היות למדה  כמכוין זאת נחשב מסברא

לפקק  ראויה  במדה בכללות 

אמנם  לגביג] שהנה דבריו , על להעיר יש

יש  לכאו' הנה הראשונה סברתו 

לדבריו, קדמונים מפוסקים מקור  יש האם לעיין

צריך  שהאדם שהיות  מסברא נראה דלכאו' היינו 

מחתך , איסור  משום בזה יש  זו מדה בכללות  ורוצה

שאף  והיינו מדויקת, מדה על מקפיד שאין אף

מ"מ  הפקק  של המדויק  בגודל איכפת לא שלאדם

שיצא  זו  במדה שיחתך בכללות  לו איכפת

כמכוין  נחשב זה שגם נראה ולכאו ' פקק, מהחתיכה

אז  השולחן, בה לכסות  מפה החותך ולמשל למדה,

ולא  בסנטימטר  מדויקת  למדה מכוין שאין  אף

מהנצרך  גדולה קצת  המפה תצא אם לו איכפת

לתוצאה  בכללות שמכוין כיון  מ"מ השולחן , לכיסוי 

נחשב  השולחן , לכיסוי הראויה מפה שתהא זו

מקפיד  הוא שבכללות בעניננו, וה"נ למדה, כמכוין

יהא  ידה שעל כזאת חתיכה שיהא ורוצה ומכוין

נחשב  ולכאו ' לכלי, כיסוי  להיות מתאים הפקק גודל

וצ"ע. למדה, כמכוין  בזה

נחשב  האם דומה  בנידון זמנינו  פוסקי מח'

לאח"י  כמלאכה  או כדרכה כמלאכה 

ולגבי  לחיתוך ד] הדבר  שנחשב השניה, סברתו 

כדרכו  מחתךשלא חשש מידי בזה (דיצא

לחתכה דאורייתא) הקשה המתכת  שטבע היות 



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח טו ליקוטי 

עיקר , כל פשוטים הדברים אין  הנה ביד . ולא בכלי

בתש  דומים בנידונים בארוכה מש"כ  ובה דעיין

מגבונים בענין בים (ווייפ"ס)הארוכה הנדפסת

לגבי(תשעה)החכמה זמנינו פוסקי מח' הבאנו  שם ,

של  נענוע ע"י  מעצמן הנטענים החדשים יד  שעוני 

לחקור  שיש תומו, לפי  פעם כל המתנועעת  היד 

זאת שנחשב או  – יד  כלאחר  מלאכה נקרא זה האם

והבאנו בכך, דרכו זה ששעון  היות  כדרכו  כמלאכה

יעקב חלקת  עה)שבשו"ת  סי' לו(ח"א שיש הוכיח

הלכות משנה בשו"ת  ואילו יד , כלאחד של (ח"ח דין 

נט) כדרכו,סי' כמלאכה שנחשב וסובר עליו חולק

כדרכו. מלאכה נחשב עתה זה שעון שכלפי היות 

האג"מ  מכתבי  שיצא החדש בספר זה בנידון  [וע"ע

וביבי"א יעקב, כהחלקת  אותשדעתו לה סי' (או"ח

].ח)

ומדברי  הלבוש, מדברי האוסר לשיטת ראיה

בפתיחת  נורה  הדלקת  לגבי הפוסקים  גדולי

מקרר 

ולכאו ' והיינוה ] הנ"ל, למח' דומה דידן  נידון

הוי מתכת  חתיכת שבכללות  שאף

שכלפי ודאי מ"מ ביד , ולא בכלי לחתכה הדרך

כזה  באופן במיוחד  נעשו  שבבקבוקים הפקקים

הנ"ל, למח' ודומה ותלוי ביד , לחתכם עתה שדרכם

הלכות המשנה לשיטת ראיה שהבאנו  ועיי "ש 

הלבוש  מדברי ד )האוסר  סעיף ש"מ לגבי(סי' שכתב

ספרים  של הדפים צידי  ראשי  על הנכתבות אותיות 

תמיד  הרגילה ומחיקה כתיבה דרך  שאי"ז שאע"פ 

ספר , פתיחת  ע"י תמיד  ולמחוק לכתוב דרך שאין

והמחיקה  הכתיבה נעשית זו  שבמציאות  היות  מ"מ

פתיחת ע"י  נעשית זו  ומחיקה כתיבה שדרך  באופן

חטאת , לחיוב הדבר  קרוב הספר (ואףונעילת

הקיל קיט סי' הרמ"א בתשובת  זה בנידון שהקיל  הרמ"א

סי' במג"א ועיין בכך, דרכו דאין מטעם ולא אחר, מטעם

הלבוש ) כדעת להחמיר שהסכים סק"ו ולכאו 'ש "מ ,

נחשב  דידן  בנידון ה"נ הרי ודעימיה הלבוש  לשיטת 

תמיד  מתכת חיתוך שדרך  שאף  כדרכו , למלאכה

שדרכו עצמו זה כלי בתר  אזלינן  מ"מ כלי , ע"י 

גדולי מדברי שם הבאנו  וכן  ביד, לחתוך תמיד

אור  נדלק שבפתיחתו  מקרר פתיחת לגבי הפוסקים

שאע"פ  בכך, כדרכו הדבר שנחשב המקרר , בתוך

מיוחדת לחיצה ע"י  להדלק האורות רוב שדרך 

מ"מ  דלת, פתיחת  ע"י  ולא לכך  מיוחד בכפתור

באופן  שנעשה שבמקרר  זה אור של שדרכו היות 

הדבר  נחשב המקרר, דלק  פתיחת ע"י נדלק  שהוא

עדיין  וצ"ע דידן , בנידון  ה"ה ולכאו' בכך , לדרכו

בכ"ז .

יצ"ו  באומאן  חנוכה שבת - מקץ פר' חדתין  נשמתין

לאומאן  חנוכה לשב"ק  לנסיעתו טעם

נסע ציון א] על באומאן  זו בשב"ק  לשבות מורנו 

זי "ע, הננמ"ח דרביה"ק (והתאמץ קדשו 

מניעות לשבור לנסיעה שקדם השבוע ימות כל  הרבה

ואכמ"ל ) זו נסיעה על שהיו ששבתגדולות  [כידוע ,

מתאספים  שהיו  הזמנים משלשה אחד היתה חנוכה

שכל  רביז"ל והבטיח רביז"ל, אצל אנ"ש  ומתקבצים

התוהו מעולם שינצל אלו קיבוצים בג' הנמצא

בשש "ק התאמץ ,ג (א'רלט)כמובא שליט"א (ומורנו

בשנה  הללו מועדים בג' באומאן להיות  שנים כמה לפני

_________________________

גדולה ג. אהבה לו שהיתה רב איזה שם היה אחת שבעיר פנקס , באיזה שכתוב שאמר כמדמה מעשה זה לענין וסיפר שם, ז "ל

הרב  ונסתלק  עמו, מהנעשה לחברו ויספר יבוא קדם שיסתלק מי שכל כף, בתקיעת  נתקשרו אחת פעם מהעיר אחד בית בעל עם

ונשתהה  הכף , תקיעת כח לו ומסר לבנו הדבר את וסיפר הנ"ל, הבית בעל הסתלקות עת והגיע שנים, עשר הדבר ונשתהה מקדם



לנפשך  חכמה דעה טז 

בארוכה אחת ) מש "כ ע"פ התלמידים א' ושאל .[

הרה"ק  בשם אהבו' והשלום 'האמת בקונטרס 

זי"ע קנה)הראב"נ הצדיק (ביאוה"ל שדירת  שאף

היא  מקומה עיקר  מ"מ באר "י  ובין בחו"ל בין היא

באר "י  בקבר דייקא ציון ובהר המערבי בכותל (ובפרט

בארוכה  שם כמובא זי"ע מתאמץ )דדהע"ה מדוע א"כ

_________________________

וספר  הנ "ל בנו לבן בחלום הנ"ל הרב ובא שנים, שמונה עוד ונשתהה לבנו הכף  תקיעת ומסר הבן גם ונסתלק  שנים עשרה עוד

אדם  לקח כזה עול שיעשו זאת  ומה איבריו, כל על ובריא חזק  שהוא לו, היה נדמה בקבר אותו שהניחו בעת עליו שעבר מה לו

שהרים  לו, ונדמה מקברו... לעלות יוכל אולי עצמו את לנסות  דעתו על בא כך  אחר לעשות, מה רק  בחייו... ולקברו ובריא חי

להמתין  בדעתו והיה מתים... של בתכריכין מלבש הוא הלא לעיר, להכנס אפשר איך  רק מקברו, ויצא הקבר עפר עם הגולל את 

בא  כך אחר הכיר. ביתו את וגם הבתים, את  והכיר העיר על הסתכל ומרחוק  לביתו, יכנס ואז  השמשות , בין לילה חשכת עד

מלבושים, ונושא טענדלער סרסור שהולך  לו, נדמה כך בתוך  ביתו. בני יפחדו כי לביתו, אף כך להכנס לו אפשר אי כי דעתו על

עדין, וחדשים טובים הם כי התכריכים על חלוף עמו יעשה אולי עמו ודבר הרבנים, כמלבושי לו ששיכים מלבושים גם לו ויש 

בתים  שם יש כי שלו, העיר זה שאין ראה כשנכנס  לעיר. ונכנס המלבושים לו ונתן הסרסור והסכים שלבשם, אחד יום וזה

כבו  העיר בתי ובכל הלילה, לתוך קצת  נשתהה כך  בתוך קרובה. אחרת  עיר לאיזה ונתעה טעה אולי בדעתו, וסבר אחרים...

תבשיל", "בית  גארקעך הוא ששם ראה כשנכנס מאד. רעב והוא זה לבית  ונכנס  עדין, האיר אחד בבית  רק כנהוג, הנרות  את 

כי  מעות ", בלי אכל אין "בכאן לו, אמרו לי... אין השיב, מעות"? לך  יש  אבל "יש  לו, והשיבו לאכול"? מה כאן "יש  ושאל,

דין  איזה להם ויש אנשים שני מרחוק  וראה הקיץ, לילות  היו אז כי היום, האיר כך  בתוך נפש . בפחי ויצא "גארקעך ". הוא

לגארקעך  ונכנס  זהב, שני אחד לו ונתן לברכה, זכרונו ספר כך אמיתי, תורה דין להם ופסק אליהם ונתקרב ביניהם, ודברים

ומכרח  תכף, לילך אחריך  שלח  הדין בית  ואמרו שליחים שני באו כך בתוך  לשתות , ורצה יי"ש קצת  לו ומזגו אכל, לו לתת וצוה

תורה  דין בכאן לפסק זר, איש לכאן, באת  מדוע אותו ושאלו מאד, הדין בית עליו נתרגזו דין הבית אל כשבא עמהם. לילך 

ממ זמן כמה לחפש אמיתי? וצוו אמיתי תורה דין ופסקת לכאן באת ועכשיו אמיתי? תורה דין לפנינו שיבוא לזה אנחנו תינים

המלבושים  כל מעליו ולהפשיט  להעביר עליו הדין בית  ופסקו הנ"ל, זהובים שני ומצאו אצלו וחפשו שוחד לקח  אולי אותו,

מחיים  כי קברו, אל ולחזר לילך  לפניו שטוב בדעתו, ואמר מזה, גדול צער הנ "ל לרב לו והיה כך . ועשו ערם לחוץ אותו ולדחות

יצערו  מתי עד בשבילו, לטען אחד התחיל כך בתוך תכריכים... לו אין הלא הקבר, אל חוזרים איך אבל המות... מהם טוב כאלו

והשיבו  בשבילו, כך טענו שלו הזכיות  מסתמא לברכה זכרונו רבנו ואמר ויפטר. דינו את ויקבל למשפט  אותו יקחו כך? כל אותו

ולהפטר  ולהודיע  לילך מקדם ומכרח  העולם, בזה שנתן הכף  תקיעת מחמת המשפט  אל עדין אותו לקרב אפשר אי כי

זכרונו  שרבנו מאנ "ש , באומין שמעתי לאור, המוציא אמר לעיל. כנזכר שנים כ"ח  אחר בנו לבן והודיע  הלך ואז מתקיעת -הכף ,

" כך, סים מעולםלברכה ינצל חנוכה , שבת שבועות, השנה , ראש היינו, בשנה, פעמים השלשה  אצלי להיות שזכה  מי אבל
אמן.התוהו  יצילנו ה' ."

חשב ד. האחרונה, בלילה ז"ל אדמו"ר שבפטירת  ז"ל, מורנ "ת  במאמר זה מכל "ונזכרתי קנה), מאמר (ביאוה"ל הראב"נ  וז "ל

ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות  בחידושיו אז עמדו [כפי וכו', אלקיך  ה' בית תביא אדמתך ביכורי ראשית הכתוב הלילה, כל

הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות  הסתלקות  סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר בדעתו עלה כך ושאחר

לך  יעשה בית כי הכתוב יסובב שעליו דוד, בן ש 'ל'מ 'ה'] באותיות הנמצא מ 'ש'ה' בשם [הרשום ומשיחו ה' בית  אם כי זה אין

למשכן  ציון תהיה אשר מה כל "כי וכו', יתברך " וחכמתו אלקותו בית בעיקר הוא בעצמו ז "ל אדמו"ר שגם מבואר שמזה ה',

בנשמות  שכינתו להיות  כביכול ותאותו רצונו בסיבת  רק הוא הכל, [על] כבודו וכסא ומנוחתו שכינתו וזאת יתברך , הבורא כבוד

דברי  מצירופי זה כל כמבואר הבית ראש  שהוא לכולם, והראש  בהמובחר והעיקר אלקינו, בית  מעדן הגדלים שלמטה, ישראל

מהרנ"ת  ודברי מדבריו זה גם [כמבואר ונשמתו רוחו חלקי עת  בכל ולמצוא לחפש  מוכרח בעצמו הצדיק גם ולאשר ז"ל. אדמו"ר

משם  יצא אשר וכל לנצח , מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את למסור בעצמו ז "ל אדמו"ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז "ל

הית  כמבואר לא בתמידות , לארץ בחוץ להשתקע  ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות כל עם לשם ולבא לחזור דעת על זולת ה

מהר"ן  ובחיי ו] אות  ה"ד בסעודה הנוהגים דברים ובהל' ו אות ה"ד לסעודה נט "י הלכות הלכות , [ליקוטי הקדושים מדבריו



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח יז ליקוטי 

הצדיק  דירת  במקום דוקא זו  בשב"ק  להיות כ"כ 

שבירושלים  העיקרי דירתו  במקום ולא שבחו"ל

דירת של הבחי' ב' הרי שם שכמבואר וענה עיה"ק ,

בחי ' דבינה יחוד  בחי' הם ושבאר"י שבחו"ל הצדיק

דאח' פנים(חו"ל )יחוד  בחי ' דחכמה (אר"י)ויחוד 

דרש"י תפילין  בחי ' חו"ל )שהם ותפילין (בינה-בחי'

אר"י)דר "ת  התפילות(חכמה-בחי' ב' ובחי ' ,

דלחש  אח')דשמו"ע, בחי' דבינה הש"ץ (יחוד ודחזרת 

פנים) בחי' דחכמה .(יחוד 

של והכלל  וחדשה נוספת מדרגה כל שלפני

דפנים ומוחין התגלותהתגלות  (היינו

באר"י) הצדיק  אור גילוי של  וחדשה שוב נוספת צריך 

דאח' היחוד  לילה לעשות יש  יום כל שלפני (כמו

וכו') הלחש  תפילת  צריך הש"ץ חזרת  ולפני ,מקודם,

היחוד  מחדש להתחיל הזמן הוא בחנוכה וע"כ 

דפנים  ליחוד  והתחלה הכנה בתור  בחו"ל דאח'

קדושת בספה"ק  וכמש "כ לקראתינו, הבאה דשנה

ספה"ק )לוי התחלה (ועוד  בחי' הם ופורים שחנוכה

הבאה שנה של דהמועדים היחודים (פסח,של

וסוכות ) למש "כ שבועות  סתירה שאי"ז [וביאר 

ימי של וגמר  המשך גם הם חנוכה שימי  בספה"ק

שנגמרת שעברו , וסוכות  ויוהכ"פ  דר "ה הדין

דברי עומק ע"פ בזה וביאר  וכו', בחנוכה החתימה

שהא חכם של התורת התחלה שכל תליא בהא

הקודמת המדרגה גמר  גם היא חדשה מדריגה

דירת למקום נוסע זו  חנוכה בשבת  וע"כ ואכמ"ל],

הכנה  בתורת דאח' יחוד שוב לעורר  בחו"ל הצדיק

אור  ושיתגלה יותר  גבוה דפנים ליחוד  והקדמה

העיקרי במקומה יותר  גבוהה בבחי ' רביז"ל

המערבי ובכותל ציון  בהר עיה"ק  שבירושלים

אכי "ר . הקדשים ובקדש 

הקדושה מדת – רביז"ל וענין הצדיק יוסף ענין

בציון  קדושה בעניני פגמים  על  ומחאות  –

דרביז"ל קדשו

דיבר ענין ב] אודות  הרבה השב"ק במשך 

התורה"ק  כל של העיקרי היסוד 

הקדושה ענין היסוד )שהוא יוסף (מידת ענין  שזה ,

ענינו ושזהו אלו , בפרשיות שעוסקים הצדיק

זי "ע  הראב"נ [כמש "כ זי "ע רביה"ק  של העיקרי

הוא  רביז "ל על המח' שענין אור  לכוכבי בהקדמתו

על  עליו  שחלקו הצדיק , יוסף  על השבטים מח' בחי '

תיקון  על שמרמז  השפחות בני את מקרב שהיה

מוהרנ"ת כמש"כ  הנמוכות ענין הנשמות  שעיקר ,

_________________________

ועירו  בארצו הוא והנצחי האמיתי מקומו אבל מקומות, ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש , נסיעתו בסיפור

קדשים' קדש' וכו'. וכו' השעה מפני הדחיה בסיבת  זולת  היתה לא פטירתו כל שגם ז "ל, מורנ"ת מפי נשמע וכן וכו' וכו' לבד

ישראל  ובארץ הקודש. במקום מקומו, ועיקר לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח משה נשמת  כי מ'ש 'ה', תיבות סופי תהיה'

ע"כ. רבי". לאותיות  ריב מאותיות  לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י', אותיות 

הצדיקים ה. על דור שבכל המחלוקת  כלל בחינת  זהו זאת , מחלוקת ענין הנה טו), ד' הבוקר השכמת הלכות (לקוה"ל וזל"ק

עליהם  חולקים הצדיקים מגדולי רבים וגם עליהם קמים מאד שרבים יתברך , לה' הרחוקים נפשות  לקרב העוסקים השלמים

כראוי מתנהג אינו כאילו להם שנדמה עד טינא בלבם נכנס  ועי"ז  בהם. מתלבש הדין שמדת כבר מחמת  כאשר עליו וחולקים
על  וביותר  מאד , חכמים התלמידי בין הקטגוריא שנתרבה  משיחא בעקבות בימינו ובפרט הדורות, ברוב לעולמים היה
"ת, להי לקרבם  הרחוקים , כל על ישראל, על לרחם ימיו כל ועסק מנגד נפשו מסר  אשר על "ל, זצוק והנורא  הגדול רבנו

יתברך  לה' נפשות לקרב שעוסק הצדיק בחינת הוא יוסף כי הצדיק, יוסף על השבטים  של מחלוקת בחינת שמוסיף וזה  ע "י

בעולם. שירצה מי כל להתקרב שיוכלו באופן נפלאים וכלים צמצומים פעם בכל עושה כי יום, בכל האור זה והולך  שם ועל
יוסף  בחי'נקרא וזה זה. בשביל עליו חלקו גדולים, צדיקים כולם היו כי קדושים שכולם אע"פ  והשבטים והולך . מוסיף בחינת ,

סי' ח"א ז "ל בדבריו (כמובא גרים מגייר שהיה ד) פ "ד, (בר"ר רז "ל ודרשו אביו, מגורי בארץ יעקב וישב א) לז, (בראשית 

הנפשות  ולקרב גרים לגייר ג"כ עוסק  והיה יעקב אביו בדרך  הלך שיוסף  היינו יוסף ", יעקב תולדות  "אלה ב) לז, (שם וזה רכח ).



לנפשך  חכמה דעה יח

תיקון  שהוא הכללי התיקון להביא הוא רביז"ל

קריאת אחרי  ואמר  הקדושה], תיקון  – היסוד 

שנכנסו נשים על מחאה של הכרזה לעשות  התורה

כל  תקנת נגד  שזה [כידוע רביז"ל לציון זו  בשב"ק 

הקיבוץ  שבזמני  שגזרו ושליט"א זצ"ל אנ"ש  גדולי 

ושבועות )העיקריים חנוכה, שבת לנשים (ר"ה, אסור

ועבירה  הגדר  פרצו והן לאומאן , כלל ולבא לנסוע

עצמו לציון  להכנס אף  שהעיזו  עד  עבירה גוררת

של  עצום בציבור מלא שהוא בזמן הקדשים קודש 

וכן  ח"ו, ידן  על יכשלו  שלא שא"א שבודאי  גברים

איזה  שהיה ששמע על ברבים מחאה להכריז  אמר

א' באולם משפחות כמה אכלו  ששם באומאן  מקום

מקום  בכל דשו "ע מדינא הנצרכת  מחיצה ללא

לעשות שיש אמר  עוד ונשים, גברים התאספות 

בתוך  וכו ' סרטים והראו שעשו  אלו על מחאה

וגדולי הרבנים תקנות נגד שזה הק', הציון מתחם

סרטים ולהראות לעשות שלא שגזרו (אףהדור 

קודש ) קדש ממראות  במקום אסור שהדבר  וכ"ש  ,

מלבד  כאלו  שדברים הקדוש. בציון שהוא הקדשים,

במקום  הרי זמן , ובכל מקום בכל העצמי  איסורם

ומזיקים  שבעתיים חמורים הם זה ונורא קדוש  וזמן

שפועל  והנוראים הקדושים התיקונים לכל המה

אצלו אנ"ש  קיבוץ בעת  .ו רביז "ל

קלי' התגברות על  בימי הרמז הנשה  דגיד

החנוכה

ואמר והכן'ג] טבח 'טבוח הפסוק  על בזה רמז 

גבורים בשלטי דשבת )דאי ' וז "ל,(פ"ב

וקבלתי מקץ בפרשת  חל חנוכה השנים "ברוב

מקץ בפר' דכתיב טז)סימן  מג , 'וטבח (בראשית 

_________________________

שקיבל  מה שכל שם שפירש"י כמו יוסף" יעקב תולדות  "אלה פירוש  שזהו ליוסף, אירע  ליעקב שאירע  מה כל כי הרחוקות ,

מגייר  יעקב שהיה מה שהוא אביו', 'מגורי לפסוק  נסמך זה וכל וכו'. יוסף אירע  ליעקב שאירע מה וכל לו. מסר ועבר משם

חכמתו, כל לו שמסר שפירושו יוסף", יעקב תולדות  "אלה נסמך  ותיכף  שהיה גרים. חכמתו עוצם ע"י גרים גייר שיעקב וכמו

כל  לו מסר יעקב כי תמיד, בזה עוסק הצדיק  יוסף היה כן כמו ביותר, החולים לרפאות שיוכל עד כאלה צמצומים לעשות  יודע 

עשרה  שבע בן 'יוסף  בחי' וזהו וכו'. גבורותיו האדם לבני להודיע בעולם אלקות  השגות  להכניס הוא החכמה עיקר כי חכמתו.

שנה  עשרה שבע  בן וזהו, צאן. רועה בשם מקום בכל שנקרא הדור מנהיג בחי' זה צאן רועה בצאן', אחיו את רועה היה שנה

מצא  כי הכל, לקרב יכול היה ועי"ז  טוב כולו והיה לכל טוב היה שיוסף היינו  כמובא, "טוב" בגימטריא עשרה שבע  וכו', היה

השפחות  בני שהם וכו', זלפה בני ואת  בהלה בני את  נער והוא וזהו, להי"ת , קרבם ועי"ז  טובות , נקודות שבגרועים בהגרוע 

'בני  הרחוקים נקראים זה שם ועל לקרבם. כדי ביותר אליהם עצמו את  מוריד שהיה שבישראל הירודות  משפחות  בחינות  שהם

אתנך  'בלהות  כא) כו, (יחזקאל בחינת בלהה, בני בחינת  שזהו וחילותיו דבר הבעל ביותר בהם שנאחז רמז  זה זלפה' ובני בלהה

בני  בחי' וזה האדם. את  ומרעישים ומבלבלים מבהלים שהם וקליפות שדים שהם היצה"ר חילות היינו שדים. ופירש"י וגו',

אחריהם  הנמשכים וכל וזלעפות , בלהות  בחי' הם היצה"ר חילות  כי מרשעים', אחזתני 'זלעפה נג) קיט, (תהלים בחינת זלפה,

והוא  וזהו, להי"ת. לקרבם כדי אליהם עצמו את  ומוריד עמהם עוסק  יוסף , בחי' הגדול, והצדיק  זלפה. ובני בלהה בני נקראים

וכו'. נערות  מעשה עושה שהיה ופירש "י וכו' זלפה בני ואת בלהה בני את  את נער מוריד חכמתו בעוצם  האמת הצדיק כי
אליהם  מטייל עצמו ולפעמים עמהם ושותה ואוכל חולין שיחת  עמהם מדבר כי נערות , מעשה עושה כאילו שנדמה עד כך  כל

אל  עצמו את מוריד הצדיק וכמה כמה מקומות  בכמה ז "ל בדבריו וכמובן להשי"ת, עי"ז  לקרבם כדי כוונתו וכל עמהם, ומשחק 

אבל נערות , מעשה אצלו נחשב זה שכל שאי העולם יתברך לה ' מאד הרחוקים  לקרב בשביל לבד "ת להי רצויה  כוונתו
"ז עי אם  כי לקרבם  עכל"ק .אפשר  זלפה. בני ואת בלהה בני את נער והוא בחי' וזהו .

האלקים ו. איש עליו נכתב פעם אלישע  כי ממשלה, לו יש אז הצדיק אצל כשהעולם קסו), סי' קמא (לקו"מ  רביז "ל זל"ק

וכשהיה  האלקים, איש נקרא היה אצלו הנביאים בני כשהיו מ "ד), בשלח  (זהר לברכה זכרונם רבותינו, ואמרו סתם אלישע ופעם

סתם  אלישע  נקרא עכל"ק .לבדו .



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח יט ליקוטי 

הם  'והכן ' והתיבה מ'טבח', ה-ח' והכן', טבח

שעושין  לסעודות סמך והוא חנוכ "ה, אותיות 

הנרות  כמו מ"ד  בגי ' טבח' 'וטבח (ל"ו בחנוכה,

שמשים) ח' עם בחז"לנרות  ואי' עכ"ל. צא " דף (חולין

בפניהם,ע"א) הנשה גיד  טול – 'והכן' זה, פסוק  על

הקנה בספר דאי ' הא ע"פ בזה סוכה)ורימז (סוד

באים  שעי"ז הברי "ק  פגם עם קשור הנשה שגיד

מהש "י הפס'ז לשכחה כלשון שכחה לשון – ('הנשה'

אלקים') נשני 'כי נט, מא, עורר בראשית הנ"ל וע"פ  ,

הגבוהים  הק' החנוכה בימי  שאפי' מוסר בדברי 

אור  – דהשמן האור בהם שמאיר ימים ג "כ  (שהם

הצדיק ) דיוסף הזה החכמה הגבוה הקדוש ובמקום ,

כדי הק' ציונו  על שיבואו שרצה רביז "ל ציון של

ודייקא  הקדושה, תיקון שהוא הכללי תיקון לקבל

הסט"א מתגברת  האלקים)שם עשה זלע"ז  (בבחי'

רח"ל, הקדושה בפגמי הק ' בנ"י את (בבחי'להכשיל

הקלי' ובבחי' הימנו גדול  יצרו מחבירו הגדול כל

הפרי) את .הסובבת 

ששרשם מחמת בנ"י להכשיל  דהסט"א הכח 

תענוגים ומחפשים  התענוג מעולם

ואמר אתד] להכשיל הסט"א של הכח שכל עוד 

כלים  ע"י  [הן הקדושה בפגמי בנ"י 

בישין  מרעין  שאר ע"י  והן המשחיתים הטמאים

בהם  שיש  – בנ"י  של המוחין  בקדושת הפוגמים

נוראים דאו' יו"דאיסור משה אגרות  בשו"ת  (כמבואר

לה  סי' המו "צ )חח"ג  מהרה"ג שקיבל ואמר

לפרש  שאין שליט"א הלטובסקי הגר "ר שבביהמ"ד

מחפשים  בנ"י  שנשמות  מחמת הם להדיא] הענין 

זי "ע  הק' הבעש "ט בשם וכדמתאמרא תענוגים,

וכעין  התענוג, מעולם הוא בנ"י נשמות ששורש

מוויטעבסק  מהרמ"מ הידוע בהמכתב המבואר 

_________________________

מלאכים ז. רמ "ח  הם כנס"י מלבושי כי ודע עליונה, שבמרכבה ענפים כנגד הם שבאדם האברים כי דע שם, הקנה ספר זל"ק

באו  וע "כ ה' בתוספת  אברים ברמ "ח  נשלם אברהם וע"כ העליון, באדם אצילות  רמ"ח וכן רבם כשם שמם נקראים וכולם

ענפים  משס "ה באים ימים שס "ה וכן המות  זוהמת  בו ישלוט שלא במצותיו מזויין אבר כל להיות  מ "ע  רמ "ח  ימין מצד לישראל

עבירות  בלא מזויין וגיד גיד כל להיות  גידים שס"ה נגד והם שמאל, מצד ל"ת מצות  שס"ה כנגדם העליון באדם שיש  דין של

עשרה  נגד הם הללו גידים ועשרה לברית  סמוך הזה והגיד משמאל ענפים וה' מימין ענפים ה' לו אשר הנשה גיד ובכללם לאו

את  האוכל וע"כ יושבות, הכתות אלה הברית  סביב כי יתהלכון רשעים סביב שנאמר הוא המרכבה הסובבים טומאה של כתות

ישראל יאכלוהו לא וע"כ אבר מחזיק  אבר זהו הטומאה רוח  עליו מושך הנשה "ת גיד השי עבודת ומשכח מנשה הוא כו'.כי

עכל"ק .

(מעראוואנא),ח. חשיש לעשן מהישיבה בחורים איזה התחילו אשר בדבר הנה שם, וז"ל התשובה כאן נעתיק  דמילתא ולחומרא

שלא  בריאים אנשים נמצאו אם ואף  הגוף , את  ומכלה מקלקל שהוא חדא שבתורה, דינים עיקרי מכמה אסור דבר שהוא פשוט

מלמוד  עצמו שמונע שלבד חמור יותר עוד שזה לאשורו דבר להבין יכולים ואינם הדעת  את הוא מקלקל אבל כך כל להם מזיק

גדולה  תאוה גורם שהוא ועוד קיימם. כלא הוא הראוי דעת בלא שעשיה התורה וממצות מתפלה גם מניה הוא כראוי התורה

החמור  איסור והוא תאותם, ולהעביר לצמצם יוכלו שלא ויש  לחיותו להאדם הצריכים וכדומה אכילה מתאות  יותר הוא אשר

לתאוה  עצמו להביא שאסור וכ"ש כשרות, לאכילת שהוא אף לאכילה לו שיש  גדולה היותר תאוה על ומורה סורר בבן שנאמר

לאיסורא  מ "מ הדין מן עונשין שאין נימא שלמלקות ואף אסור, שהוא בזה להאדם צורך  שום שליכא ולדבר יותר עוד גדולה

סורר  בן בפ' בסנהדרין כדאיתא הבריות  את  שילסטם שסופו ומורה סורר בבן דאיכא הטעם גם ואיכא זה לאו על עובר ודאי

איסור  איכא ועוד ואם. אב כבוד מצות  על עוברין אשר מאד מצטערים זה שמעשנין אלו של והאם שהאב ועוד ע "ב). (ס "ח 

וברור  פשוט  הוא דבר סוף זה, לבד אחרים הרבה לאיסורים גורמים הם וגם בחומש . הרמב"ן כפירוש תהיו דקדושים העשה

והנני  בישיבות. שלומדין מאלו ובפרט ישראל בני מכל זו טומאה להעביר היכולת  בכל להשתדל וצריך חמורים מאיסורים שהוא

ע"כ. פיינשטיין. משה מוקירו, ידידו



לנפשך  חכמה דעה כ 

הארץ פרי  בספרו כב)זי "ע מכתב כשאין (סוף וע"כ ,

מלמדים  ולא בקדושה התענוגים להם מספקים

המה  מחפשים ה', על להתענג איך הדרך אותם

מסט"א  והנכזבים המדומים (וטועים טהתענוגים

לעד הקיים ופנימי האמיתי הנצחי תענוג  להחליף 

האדם  את ושובר קצר זמן אחר החולף שקר של בתענוג 

החיות כל ממנו ומוציא נצחי לגמרי מוות לבחי' ומביאו

לזכות איך בנ "י נשמות את מלמד רביז"ל וע"כ  ה"י,

את שפותחים להש"י דיבורים ע"י ה', על  להתענג

(כדלהלן) בה' הדבקות  של  הדיבורים המוחין וע"י  ,

מכל  ויתךפטרו דאלקות  לתענוגים יזכו להש"י

וכוזבים. מודמים בתענוגים הצורך 

קולות  ע "י להש "י ישראל  נשמות  לקרב א"א

ח "ו הקדושה  בדרך

והוסיף צדק ה] הצמח אדמו "ר  כ"ק  מש"כ  פי  על

א'קפט)זי "ע עמ' פנחס פר' (אוה"ת 

אחר , בן  לי  ה' יוסף  ע"ש  כן  נקרא הצדיק  שיוסף

הרחוקים  את לקרב יוסה"צ של שתפקידו 

לקרבם  ותפקידו 'אחר ' בבחי' שהמה מהקדושה

הטועים  שישנם ואמר  'בן', לבחי ' להחזירם להש"י

צריך  להש "י  בנ"י  נשמות לקרב שכדי ומטעים

ח"ו להקל כגון הקדושה, בעניני קולות איזה לעשות 

בתקנות ח"ו  להקל או  הנצרכת הפרדה בעניני

המשחיתים  הטמאים הכלים בעניני ישראל גדולי 

שא"א  מעיקרא טעות הוא זה ודבר  ה"י , והארורים

זו, מוטעית  בדרך  להש"י ישראל נשמות  לקרב כלל

הקדושה  בדרך דווקא הוא להש"י הקירוב אלא

הרמ"מ  אדמו"ר כ"ק  [וכדברי הצדיק . דיוסף

מאוד  שריחק  זי"ע בקודשמליובאוויטש  כדרכו (שלא

אחד ) כל  בתשובה לקרב ולהחזיר  לקרב שפעל אדם

דרך  שזו ואמר וכו', הפרדה בעניני קולות  ע"י 

וכו ' אהרן  של מתלמידיו  'הוי  נאמר וע"ז  מוטעית 

הבריות  את  לתורה אוהב ולא ומקרבן דייקא, ,'

אליהם התורה את  אתשמקרב ומחלל שמוריד  (היינו

לקרב  כדי קדושה בעניני קולות כשעושה התורה קדושת

כלל ) ה' רצון זה ואין אסור שזה ].בנ "י

בזה זי"ע החזו "א ממרן רב מעשה

וסיפר הרמ"מ ו ] המפורסם מהגאון ששמע בזה

זי "ע  מהחזו "א שסיפר  זצ"ל שולזינגר 

היה  שלא בזמן בחיפה גר שהיה אדם אליו  שהגיע

דרך  על ישראל ילדי  לחינוך  מוסד שום שם

חפשיים התורה"ק מהנקראים היו ספר הבתי (שכל

לבנירח"ל ) חינוך ובית ת"ת  להקים ההוא ורצה

היה  שלא אלא המסורה, דרך  על ישראל ובנות 

ורצה  ובנות  לבנים מוסדות  ב' להקים ממון  די  בידו 

אחד  חינוך בית התחלה בתור  ולפתוח להקל

שבמשך לילדי עד  יחד  שילמדו קטנים וילדות  ם

לבקש  ובא א', לכל נפרד  מוסד  לפתוח יוכל הזמן 

מאוד  התרגש  בקדשו  והחזו "א ע"ז , היתר מהחזו"א

אותו אזני  את  קודש  באש  ותפש וקם מהשאלה

תמידהשואל דרכו שהיה כלל , דרכו זו היתה (שלא

בנחת ) ולהתנהג של לדבר 'אלקיהם אזנו  לתוך  וצעק

_________________________

שבהם ט. הגדלות  הוא הסיבה והתהוות  זרות  המחשבות  על צועקים רבים אשר והעבודה התורה בעסק  נפשי, לידידי שם, זל"ק

בעסק גם בחלקו שמח  להיות בתורה גדול כלל הנה כי מהם, ונפלאות  גדולות  אם כי להם די ולא בעבודתם, שמחים שאינם

משא"כ ממנו, ויהנה הרבה ואם מעט  אם ועבודה תאווה התורה מתאווה  להנות רוצה  והנפש ושמח נהנה  אינו וכן אם  ,

ומחשבה  מחשבה שכל חוץ, למחשבת  אותו דוחים ממנו ונפלאות בגדולות  ורוצה בעבודתו שמח שאינו מפני זרות  המחשבות

בגדולות, יחפצו למה בנפשיה אינש  ידע הלא אהובי הנה לחוץ. אותו דוחין ראוי שאינו במקום לכנוס  שרוצה ומי המה, ה' היכל

של  ובשמחה עכשיו, של עבודתו בעסק  מאוד שמח  יהיה ואפ "ה אבותי, למעשה אגיע  מתי לומר מהראוי ודאי בהם, זכה במה

כרמון, מצות מלאים ישראל פושעי והלא אינו, זה כלום, לו שאיל מצוה והי תורה הי יאמר ואם ממנה, לגדולה יזכה זו מצוה

עד  וחכמה תורה זה, בעסק  מלין לאלוקא יש והנה לעולם, ה' כבוד יהי במעשיו כשישמח  משא"כ ממנו, ונהנה שמח  אינו אבל

עכל"ק . מעשהו. יחוש  והמאמין האמונה, דמילתא כללא אבל חקר, אין



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח כא ליקוטי 

תגובתו זה אדם וכשראה הוא', זימה שונא אלו 

מדעתו בו חזר  הצעתו  על החזו "א של הנוראה

ב' והקים שזכה עד  מסי "נ של חדשים כוחות  וקיבל

ובנות לבנים הקודש טהרת  על נפרדים מוסדות 

השי "ת. כרצון

ובפרסום ברבים  הנ"ל  למחאות הטעם

אמר דלעיל ז] המחאות אלו  כל על דעתו וגילה

לכל  כי  עצמם, האנשים על כוונתו שאין

סוכ "ס  אך  לש "ש, כוונתם ומסתמא בשגגה, העם

בזה  שמכשילים ובפרט כנ"ל טעות  דרך היא דרכם

שילמדו הרבים להחטאת וגורמים אחרים

ולא  ברבים, מחאה ע"ז  לעשות יש וע"כ ממעשיהם,

בצנעא  קודם האדם להוכיח שצריך הדין  בזה שייך 

להחוטא  תוכחה מצות  לגבי  רק  נאמר  זה שדין וכו '

המחאה  כוונת עיקר  בענינינו  אך למוטב, להחזירו

ממעשים  ילמדו שלא האחרים את להבא להציל

בצנעא, תוכחה תועיל לא וע"ז  בפרהסיא, שנעשו 

צריך  ובפרסום ברבים נעשו שהמעשים כיון 

ברבים המחאה ג"כ  מורה שתהא רב ע"ז (ושאל 

כנ "ל ) לו שפסק  מובהק  .הוראה

הישר, בדרך בהליכה  הנצחיים תענוגים מלבד

להתענג  בחייך' תראה ל 'עולמך לזכות  אפשר

עלמא  בהאי ה ' על 

ואמר שמלבד ח] בנ"י  של נשמות  ללמד שיש

שיהא  סופיים האין הנצחיים תענוגים

שאין  שכר שהוא התומ"צ, משמירת יהודי  לכל

בזה  [והזכיר  וכו ', ראתה לא עין כו' לדבר יכול הפה

זי "ע התניא מבעל דאי' לא מה דף  מקץ אור (תורה

פסיעותטו"ג ) ג' שהלך  הרשע מנבוכדנצר הק"ו

העולם  כל על למלוכה זה עבור וזכה הש "י  לכבוד

בחז"ל כדאי' דורות  לג' – בכיפה מלך דף– (סנהדרין

רמד ) רמז מלכים ילקו"ש ע"א, יהודיצו כל מכ "ש ,

פסיעות אלפי רבבות  פסע שכבר  תומ"צ השומר

על  הרי  שכרו], מתן גודל לשער  שאין  ית ' לכבודו

שאדם  ית' ביחודו  והתבונות  בהש "י  הדביקות ידי 

מתענוגי לטעימה זוכים השם, על להתענג זוכה

תראה  'עולמך  בבחי' הדין, בעלמא כבר עוה"ב

רוחני ותענוגים הרבה בחייך', תענוגים הם אלו  ים

וחיות אורות ומספקים ופנימיים עמוקים יותר 

לימוד  דרכי ע"י  זוכים ולזה האדם, לנפש אמיתיים

עד  הש"י בדבקות והתבוננות התבודדות  של

שבעולם  נשמתו  לשורש  ידם על האדם שנכנס

לקנות אמנם ה'', על תתענג ל'אז  וזוכה התענוג

של  מסי "נ לבחי' קצת האדם צריך אלו, אורות

איזה  צריך  שלזה עוה"ז ובלבולי מהבלי  פרישות

תחילתם  צדיקים בבחי' בתחלה, התאמצות  בחי '

והכזב  ההבל מתענוגי להיפך  שלוה, וסופן יסורים

'השביעני וסופה רך' ב'פה שראשיתה והסט"א,

הסט"א  שמכלה ממוות , מר  לענה', הרוני במרורים

ושוברו האדם של החיים ושמחת חיות  כל את 

העולמות ב' ממנו ומאבדת מדעתו ומוציאו לגמרי,

רח"ל.

ה "י  הטמאים כלים  שכנגד דקדושה  כלים

ואמר הטמאים'ט ] 'כלים טומאת שהם י שכנגד 

דטומאה הנו"ן שער כתר בחי ' (בחי'

המשיחדקלי') ביאת לפני  בעולם (כדאי'שמתפשט

_________________________

הקודש ),י. ארון פתיחת עת  בכל תקנתו עפ"י (הנאמרת הק ' השל"ה בתפילת מורנו שהוסיף ההוספות את  כאן נציין אגב ובדרך 

כדלהלן:

ובזרעי  בי ימצא ואל כשר. זרע  עולם עד ישראל] בית כל [וזרע זרעי וזרע  זרעי שיהא מלפניך  ולחנן לבקש  באתי כן, על כי

ש 'אור  מ'וץ (ר"ת : משחת  שארנו קדש  זרע  ידידות להציל [וצוה ושמץ, פסול שום עולם עד ישראל] בית כל [ובזרע זרעי ובזרע

מן  תצרנו תשמרם ה' אתה הזמן, פגעי ומכל והמשחיתים המזיקים המטמאים הכלים מכל ישראל בית כל שינצלו ת 'בן), ח 'מץ

מארי  משנה, מארי מקרא, מארי תורה, בעלי ויהיו אדם, ובעיני אלהים בעיני וישר וטוב ואמת  שלום אך  לעולם], זו הדור



לנפשך  חכמה דעה כב 

הידוע  הק' בשמו)יאבאוה"ח וכמרומז

הרי נ'טער נט(אי  במקו"א וכמש "כ  במקו"א) כמש "כ  ומאה

לבחי' ה' לאור זוכים שבהם בקודשה הכלים בחי' ישנם

לעת "ל שיתגלה האור הנו"ן דאור והתנוצצות  אור

עילאה  ה' של בחי' המה דקדושה שהכלים והאריך  כנ"ל),

כלים  בחי' נקראים (שכידוע ומלכות בינה – תתאה וה'

שכנגד [ואמר והיחוד ). דהחכמה האורות ידם על  לקבל 

כלים  בחי' בגשמיות ישנם אלו ופנימיים רוחניים כלים

שהמה  בנ"י מלבושי של הק ' הלבושים והמה חיצוניים

העליונים, אורות בהם שמתלבשים החיצונים כלים בחי'

האדם  את שמפתה לב', 'כולו – ה'כלב' מקלי' להיפך  וזה

ללכת ויכול דקדושה, הלבושים בענין לזלזל שיכול 

יהודי  שהוא שהעיקר ואומר מהקדושה שאינם בלבושים

גדולה, טעות  וזו הנ"ל) לב כולו – כלב (בחי' בלבו טוב

שטריימל וחליפה, (כובע בנ "י של  הק' שהמלבושים

לנו  המסורה בדרך הצניעות  לבושי כל וכן וכו') וקאפטן

קדושים  כלים המה לנשים, וכ "ש  לגברים דור מדור

קלי' מריבוי והגנה שמירה ודרכם בהם לקבל המסוגלים

את המצילים המקיפים אורות (בחי' דמשיחא דעקבתא

מהקלי' דרכם האדם לקבל  החיצוניים כלים בחי' והם ,(

כנ"ל]. ה' אור ידם ועל

בינה הכלים  ב' – ימים ' שנתים מקץ 'ויהי

ודיבורים דאלקות  במוחין התבוננות – ומלכות

להשי"ת  בפה 

ורמז שנתים י] מקץ 'ויהי  הפרשה בתחי' הענין

דבינה  המדריגות  ב' על רמז שזה ימים'

הכלים ומלכות , בחי' של  המדרגות  ב' בבחי' הנ"ל (שהם

רביז"ל כמש "כ  ביחד  המדריגות אלו ב' והולכים דקדושה

מט) (בתורה –בארוכה עולה 'זאת ' עם 'מי ' עה"פ

עילאה ביתא 'מי')עליית הנקראת  ביתא (בינה עם

'זאת ')תתאה הנקראת שם (מלכות רביז"ל וכמש "כ ,

מעלה  של בירושלים יכנס  שלא השי "ת שנשבע

מטה (בינה) של בירושלים שיכנס ,(מלכות )יבעד 

את ולקנות  ללמוד  שקשה בזה מורנו שפירש  וכמו 

_________________________

ויעבדוך  תרומיות, מדות  מארי חסדים, גומלי מארי מצוה, מארי דקדושה], נ ' לשער שיזכו דרזין רזא [מארי רזא, מארי תלמוד,

להם  ותן וכח, וכבוד בריאות להם ותן בכבוד, מחסורה די מהם וגויה גויה לכל ותן חיצונית , יראה לא פנימית , וביראה באהבה

וגם  צדיקים, מזרע חכמים, תלמידי מזרע  הגונים זווגים להם ותזמין ביניהם, ושלום ואחוה אהבה ויהיה וחסד, וחן ויפי קומה

התפללת  אשר ככל כמותם יהיו ולכאן.זווגם לכאן עולה אחד זכרון כי עליהם, י

הטמאים]. הכלים בענין מורנו שתיקן והסייגים הגדרים התקנות את  ובל"נ  אי"ה נעתיק הבא [בשבוע

האחרונים יא . דורות כן שאין מה תורה בני היו שלא לצד הנ ' שער בבירור במצרים ישראל שנסתכנו הטעם ח ), ג, (שמות זל"ק 

עכ"ל. הטומאה בחינת  תמו ספו ואז מפיו בולעו ולהוציא הנ ' לשער ליכנס ישיגו תורתם באמצעות

"היא יב. בחינת : זה לבבכם", בכל "ולעבדו בבחינת: מלכות, בחינת  את  התפילה, וכשמקים שם, הק ' מלשונו מעט  לך הא

והם  ס"ט ) ל"ח ל כ"א ותקון י' הזהר (הקדמת עולה' זאת עם 'מי עולה", זאת "מי ח') השירים (שיר  בחינת  ו') (ויקרא העולה"

(תענית  דרשו רז"ל כי [פרוש  קדוש . דבקרבך עד בעיר אבוא לא כי עליה, לשניהם שיש תתאה, וביתא עלאה ביתא בתים שני

ירושלים  שיבנה עד שלמעלה, בירושלים יכנס  שלא הקב"ה 'נשבע  בעיר", אבוא ולא קדוש "בקרבך י"א) (הושע זה פסוק על ה')

שלמעלה  ירושלים בחינת  היא עלאה, ביתא עלאה, אמא שבינה הוא, סוד פי על שהכונה האריז "ל, בכתבי ואיתא שלמטה'

שנבנה  עד נשלם, עלאה ביתא עלית בחינת שהוא שלמעלה, היחוד שאין שלמטה ירושלים בחינת  היא תתאה, ביתא ומלכות,

וכו' עולה זאת עם מי רביז"ל, שכתב מה וזהו שם, עין וכו' תתאה ביתא עלית בחינת שהיא בשלמות, מלכות  בחינת ונשלם

הנאמרים  הנ"ל אלו בחינות ידי ועל זאת בחינת תתאה, ביתא בחינת היא ומלכות , מי בחינת  עלאה, ביתא בחינת היא אליהו) (פתח

אור  שמצמצם ידי על הינו זאת  עם מי בחינת שהם תתאה וביתא עלאה ביתא שהם עליה אלו בתים לשני יש  עי"ז  הזאת, בתורה

מחשבות  שום לחשב לבלי מחשבתו את  ומקדש ובמדה בהדרגה הש "י את לעבד שיוכל כדי מדי, יותר יתלהב שלא לבו, התלהבות

לעשות  וזוכה טובות , המדות  מציר שעי"ז  שבלב חכמה בחינת  טוב, יצר בחינת שהם קדושות  מחשבות  תמיד לחשב רק רעות,

יש  ואז  שלמה שמים מלכות  על מקבל שהוא נתגלה כי מלכות, בחינת נתגלה זה ידי ועל טובות  ומדות טובים ומעשים פעלות 



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח כג ליקוטי 

ואחת  אחד, שניהם באמת  כי לבא בינה בחינת שהיא עלאה, ביתא גם עולה דיקא אזי תתאה ביתא שהיא מלכות, לבחינת  עליה

בתחלתו, ב"עץ-חיים" מבאר כי היא, התורה וכלל הזאת  התורה ענין ולבאר לחזור צריכין קצת , הענין ולבאר בחברתה. תלויה

אור  לצמצם כביכול והצרך העולמות לבריאת  מקום היה ולא סוף , אין הקב"ה אור היה העולם את  לברא רצה יתברך  שכשהשם

העולמו  כל ברא הזה, הפנוי החלל ובתוך הפנוי חלל ונעשה לצדדין, סוף שכתוב האין כמו חכמה, ידי על נבראו העולמות  וכל ת

ידי  על אם כי אפשר אי שזה מלכותו לגלות כדי הינו המלכות , בשביל היה העולמות  בריאת  תכלית  ועקר עשית " בחכמה "כלם

שיתגלה  כדי העולמות , לבריאת מקום שיהיה כדי הפנוי, החלל של הצמצום היה זה ובשביל עם בלא מלך אין כי העולמות ,

שבלב  והאלקות בלב האלקות  ועקר ממעל, אלוק חלק  הוא מישראל אחד כל כי אדם בכל זה כל מבאר ורביז"ל יתברך. מלכותו

ההתלהבות  גודל ולפי לתשוקתו תכלית ואין סוף אין הינו סוף, אין עד הוא להביותו אור כי סוף, אין בחינת  הוא הישראלי איש 

מגדל  כי טובה מדה שום לגלות  יכול היה ולא עבודה, שום לעשות  לו אפשר היה לא סוף , אין עד שהוא הישראלי איש  של הלב

שהיה  מחמת לבריאה, מקום היה לא הבריאה שבתחלת מה בחינת שזהו דבר שום לעשות יכול אינו סוף, אין עד התלהבותו

עד  שהוא לבו התלהבות  אור לצמצם האדם צריך  בהכרח  כן ועל כנ "ל המדות  הן הן העולמות, בריאת כי כנ "ל סוף אין הכל

שזה  טובות , ובמדות  בעבדות אותו שנעבד בעבודתנו, רוצה יתברך  השם כי ובמדה בהדרגה השם את  לעבד שיוכל כדי סוף, אין

בקרבי" חלל "ולבי בחינת: בלב פנוי חלל נשאר אזי לבו, להביות אור את  וכשמצמצם כנ"ל, הצמצום ידי על אם כי אפשר אי

שהיה  העולמות, בריאת סוד שהם הטובות  מדותיו נתגלין הפנוי, החלל זה ובתוך  הבריאה) בתחלת  שהיה הפנוי חלל סוד (שזהו

זה  ידי שעל ההתלהבות, אור את שמצמצם הצמצום ידי על כי הינו כנ "ל, העולמות הן הן המדות  כי הנ"ל הפנוי חלל בתוך

טובים  מעשים ועושה ובמדה, בהדרגה יתברך  השם את  עובד הוא עי"ז בקרבי" חלל "ולבי בחינת  הפנוי, חלל בחינת  נעשה

ידי  על היה העולמות בריאת ועקר שבלב הפנוי חלל בתוך  העולמות, שהן המדות , התגלות בחינת  הוא זה שכל טובות  ומדות

שהוא  שבלב, החכמה ששומר ידי על הוא טובים, ומעשים למדות לזכות השם, עבודת שעקר מה בחינת  הוא וזה כנ"ל, חכמה

יצר  הם טובות מחשבות כי היצרין עקר שזהו לב, חכמת  בחינת שהוא שבלב, המחשבה מאד לשמר שצריכין שבלב המחשבה

ומדות  לפעולות זוכה זה ידי על אזי שבלב, חכמה בחינת  שזהו טובות , מחשבות  כשחושב הינו הרע יצר הם רעות ומחשבות  טוב,

טובות  מחשבות בחינת שהוא שבלב, החכמה ידי על הפנוי, חלל בתוך  המדות , שהיא הבריאה, התגלות  בחינת  שזהו טובות,

החלל  מטמטם הוא ואזי הפנוי, חלל סוד שהוא שבלב, החלל מקלקל הוא אזי ח "ו, רעות, מחשבות כשחושב אבל כנ "ל שבלב

לצמצום  שצריכין העבודה עקר וכל כנ "ל שבלב החכמה ע "י שהיה הבריאה, קלקול בחינת וזהו וכנ"ל לב ערלת  בבחינת שבלב,

זה  שבשביל יתברך , מלכותו לגלות  בשביל הוא זה כל טובות, ומדות  טובים למעשים לזכות  כדי טובות , מחשבות  ולחשב הנ"ל,

שזהו  שלמה שמים מלכות על עליו מקבל עי"ז הנ "ל, כל ידי על טובות ומדות  לפעלות  שזוכה ידי על כי כנ "ל הבריאה עקר היה

שבריאת  והכלל וכנ "ל החכמה ידי על הפנוי, החלל שבתוך העולמות בריאת ידי על שנתגלה יתברך, מלכותו התגלות בחינת 

מעשיו  ידי על יתברך  מלכותו כשנתגלה ואז וכנ"ל, ממש  אחת בחינה הם טובות, ומדות בפעלות  יתברך השם ועבודת העולמות ,

תתאה  וביתא עלאה ביתא זאת, עם מי הנ "ל, הבתים שני עלית בחינת זהו כנ"ל, שבלבו החלל בתוך שנתגלו הטובים ומדותיו

כונת  שעקר עלאה, ביתא בחינת זה שבלב, הפנוי החלל שהוא הצמצום ותחלת תתאה ביתא בחינת  זה המלכות , התגלות  כי כנ"ל

עד  עלאה, ביתא ועלית תקון נשלם אין כן ועל יתברך  מלכותו לגלות  לזכות כדי יתברך, השם עבודת בשביל היה הצמצום

דיקא  אז  יתברך , מלכותו כשנתגלה ואז  הבריאה כונת  תכלית עקר שזה יתברך, מלכותו שנתגלה עד דהינו תתאה ביתא שעולה

וכו' עולה זאת  עם מי עולה, זאת מי בבחינת  תתאה, וביתא עלאה ביתא יחד, שניהם עולים דיקא אז  כי עלאה לביתא עליה יש 

שיבנה  עד כנ"ל, וכו' לבא בינה שהיא שלמעלה, בירושלים נכנס  הקב"ה שאין קדוש , דבקרבך עד בעיר אבוא לא כי כנ"ל

שבלב, תפלה כי שבלב עבודה שהיא תפלה, בחינת הוא זה וכל כנ "ל, יתברך מלכותו התגלות בחינת  שהוא שלמטה, ירושלים

ודבר  כאן קיצר ז"ל ורבנו מאד, מאד עמקים הדברים כי מאד, והבן כנ "ל שבלב הפנוי חלל שבתוך מלכותו, התגלות בחינת  היא

מחשבות  כי רעות, ממחשבות מאד עצמו לשמר כפשוטן, לקימם והעקר למבין נכוחים והדברים במחוג , דמחוי כמאן ברמז , הכל

טובות, מחשבות  לחשוב תמיד עצמו ולהכריח מאד, מחשבתו לשמר צריכין כן על לביש יצירה בחינת הרע, היצר עקר הם רעות

צריכין  ובתחלה תשובה ולעשות בכונה ולהתפלל וכו', טובות  ומדות  טובים מעשים עי"ז  לעשות  ולזכות  טוב יצר בחינת  שהם

קדושים  הדרכים כל ושאר דיקא ובמדה בהדרגא יתברך השם את לעבד צריכין כי מדי, יותר יבער שלא לבו התלהבות לצמצם
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היא  לקנותם והדרך באלקות  ההתבוננות דרכי

ריבוי – מלכות – תתאה ביתא ע"י  דווקא

זוכים  ועי "ז  בפה, להשי"ת  ודיבורים התבודדות

דרך  לקנות  לדעת  וזוכים המוחין  שנפתחים

בהש"י. ההתבוננות

הצדיקים וכל יחד, הולכים  המדרגות  אלו  ב'

לעליה זכו שעי"ז להש"י בפה  בדיבור עסקו

העליונים המוחין ותיקון

וב ' לגבייא ] כדאי' יחד הולכים המדריגות אלו

מלכות  – [רות  ונעמי יצא רות (ממנה

ישראל ) מלכות  שורש –דהע"ה העליון נועם – ונעמי  ,

העליון  נועם להשיג שקשה יחדיו' ש'ותלכנה בינה],

להש "י  דיבורים ריבוי  ידי  על אלא ע"י דהבינה (וכן

בחי' ג "כ  שהם טובות ומדות טובים ומעשים מצוות 

הנ "ל ) מט בתורה רביז"ל כמש "כ  [וכמ"ש המלכות ,

אנשים  כמה לו שאמרו מורנו שסיפר  מה במקו"א

שעוסקת חב"ד בדרך  הרבה שהתחנכו  חשובים

דרך  באלקות , ההתבוננות  דרך  בענין  בעיקר

איך  יודעים אין  שעדיין למורנו ואמרו היחוד,

כראוי  ההתבוננות  בענין  זאתלעסוק  שיביאו (עד

חב"ד ) בספרי וכמבואר אלקות  שלא לגילוי מפני וזאת

להש "י בפה דיבורים ריבוי  – המלכות בדרך  עסקו 

בכל  ולעבדו  מהלב, מגיע להשי "ת הדיבור  שכח

– דהבינה המוחין את ופותח תפלה, זו  לבבכם

ליבא, בינה בבחי' – יבין  ולבבו  ללב, קשורה שג"כ 

כמש "כ  להש"י בפה בדיבורים עסקו הצדיקים וכל

קנדרביז "ל אות שדיברו)יג (חיי"מ הצדיקים ואף ,

מ"מ החב"ד  השגת על לקומה בעיקר לעלות א"א

ש'בזאת התחתונה, קומה בניית  לפני  העליונה

המלכות -פה) הקדש'(תיקון אל אהרן (קנייתיבא

החב"ד ) בבחי' במקו"א].המוחין בארוכה כמש"כ 

והתנוצצות  להתגלות שזוכה  – חלם' 'ופרעה 

דהכתר  התענוג מאור

וכשזוכה  ב'יב] באלו  עצמו  להשלים אדם

ובינה  מלכות של המדריגות

אלו של וקץ לשלימות שזכה – ימים' שנתיים ['מקץ

הנרמזים  דקדושה, הכלים של המדריגות ב'

ימים  – הזמן ענין שכל כידוע – ימים' ב'שנתיים

_________________________

מתו  להוציא שיכולין נכונות, ועצות במקום וטהורים, ויתבאר זה, בכל מלין לאלוק  ועוד הזאת הנוראה הקדושה התורה דברי ך 

עכל"ק . כעת ]. בזה ודי הנוראים, מדבוריו אחד דבור לבאר יריעות  המון יספיקו לא כי קצת  אחר

הרבה יג . ומשיח  הרבה מדבר שהיה פראסטיק  ענין ידי על רק הוא למדרגתו שהגיע מה שעקר שאמר בשמו שמעתי שם, ז "ל

מה  ממני יעשה שהש"י יודע הייתי אם ואמר, שהגיע . למה הגיע  דיקא זה ידי ועל בפשיטות הרבה תהלים ואמר קונו לבין בינו

שמה  עד בעבודתו כך כל מזדרז שהיה (כלומר כולה בשנה שעשיתי מה אחד ביום עושה הייתי כזה חדוש דהיינו  עתה שאני

פראסטיק בבחינת העבודה מעלת אחר מאד מתגעגע  והיה אחד. ביום עושה היה כלה בשנה יתברך  השם ועובד עושה שהיה

ענין  ידי על אם כי למדרגתם הגיעו שלא גם-כן ואמרו גדולים צדיקים כמה עם שדבר אמר גם פראסטיק . אי אי ואמר באמת

להם. אשרי שהגיעו למה הגיעו זה ידי ועל וכו', קונו לבין בינו ושיחה בהתבודדות גמור בפשיטות  בעבודתם שעסקו פראסטיק 

עכל"ק .

זצוק "ל  אדמו"ר עמו שדיבר בעת כי זצ"ל, נתן רבי הרה"צ מורנו סיפר וגם בזה"ל, שכתב הנפש  השתפכות לס ' בהקדמה וע "ע

אליהו  מעמד בעיניו נצטייר שם, עמידתו בעת  שאז, זצוק"ל אדמו"ר לו אמר ישראל, בארץ היותו בעת שם שהיה אליהו ממערת

לו, אמר הלשון ובזה שם, ולהתבודד להתפלל זיך שם האט און אליהו גישטאנין איז  דא אט גימאלט אויס מיר  האב איך
יתברך השם פאר  הארץ דאס  גירעט רבי אויס  מוהר"ר וסיפר השי"ת), לפני לבו ושפך  אליהו עמד שכאן איך  לעצמי (ציירתי

כי  הש"י, בעבודת שחסר דבר כל על הש "י לפני שיחתו לפרש  תמיד לעסוק ביותר ונתחזק ונתחדש  נתעורר שאז  זצ"ל, נתן

האלו, הקדושים מדבריו אז  והתבודדות הבין תפילה ידי על רק וקבורה  מיתה טעם שלא  למדריגתו זכה לא  אליהו ,שגם

אמר, כבר הלא יתברך כי לפניו ובקשה  בתפילה  התבודדות "י ע רק למדריגתם, באו לא הצדיקים  כל ע"כ.אשר .



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח כהליקוטי 

עי"ז  הכלים], בחי ' הצמצום לבחי ' שייך  – ושנים

אלקות להתגלות – 'ופרעה' מלשון זוכה (פרעה

ברש"י) שם כמבוא אהרן' פרעה 'כי מלשון ,התגלות -

וכדאי ' – הכתר  אור  מבחי' להתגלות היינו – 'חולם'

נקודים מהאריז"ל היכל  וע"ח פ"א, ח"א ש "ב (מבו"ש

פ"ג ) נקודות  דרוש  שער לאור ש "א מכנים שלפעמים

חול"ם ניקוד  ע"ש  דהכתר הכתר  הרגיל שניקוד (אף

קמ"ץ) ניקוד מקבל הוא דנקודים שכתר  [משום ,

דא"ק  דתפארת  מחולם בכלהקדושה הוא (וכן

קדושתו  מקבל  התחתון דעולם שכתר העולמות

ממנו) שלמעלה דעולם שניקוד מתפארת וידוע

תיקון  ידי שעל והיינו החולם], ניקוד  הוא התפארת

דקדושה כנ "ל )הכלים והבינה המלכות  יכולים (תיקון

'אז  של העליון תענוג לגילוי  בעוה"ז  אף לזכות

מאור  והתנוצצות הארה שהוא – ה'' על תתענג

– היאור ' על עומד 'והנה לעת "ל, שיתגלה הכתר

דהכתר המוחין  שאלו אליהם (חולם)היינו שזוכים

גבוהים  המה והבינה, המלכות הכלים תיקון ידי  על

בתיבת הנרמזים דהחו"ב ממוחין יותר ונעלים

י -ה-חו"ב. אור  – 'היאור '

הכלים מקלי' השמור במקום  רק להתגורר

הטמאים

עורר שעליהם יג] ואמר  חו"ל מאנשי לכמה

ושלמים  יראים במקום רק להתגורר

לו שיש  ואמר הקדושה, גדרי כל כראוי השומרים

באמריקע המגורים היתר  בענין  היום שאר ספק  (או

הטמאים מדינות ) הכלים ענין שם שפרוץ במקום

זי "ע  מסאטמער אדמו"ר כ "ק שלדעת  פעם [ואמר 

קלי ' שם שפרוץ במקום באר"י לגור  שאסור 

מ  הרי ידי, ועוצם וכוחי זצ"ל הציונות שלדעתו  כ"ש 

שם  ושולט שפרוץ במקום בחו"ל כהיום לגור אסור

סיים  אמנם ה"י ], הטמאים דכלים הנו "ן  שער  קלי'

פגמי מכל ומתרחק  ביתו  ובני עצמו שהשומר 

ומתנהג  הטמאים ומכלים והקדושה הצניעות 

שמירה  לו יש והקדושה הצניעות  החסידות בדרכי

מקדושת רצועה שם עליו שממשיך  בחו "ל, אף

שנמצא  מקום שבכל אחד  כל יזהר  כן  ועל אר"י,

הש "י עובדי חברים עם רק  ויתחבר יתקשר

מאוד  להזהר ויש  הטמאות, הקלי ' מכל הנזהרים

הנוראים  באיסורים הנכשלים אלו  עם מלהתחבר 

הנ"ל האג"מ בדברי בהערה)המוזכרים ד .(אות 

על להתענג ולזכות  עוה "ז מיסורי ליפטר העצה

ה '

[ואמר מהיום יד] ע"ע שיקבל התלמידים לא'

וחליפה בכובע בבחי'ללכת (שהם

החיצונים) יום כלים כל לתורה עיתים לקבוע וכן  ,

בדיבורי יום כל להש"י ולדבר  שעתיים לכה"פ 

להש"י ונפשו לבו  בשפיכת (שבבחי'התבודדות 

כנ "ל ) הפנימיים כלים תיקון – והמלכות הבינה ,תיקון

שבזה  העליונים תענוגים אורות לקבל יזכה ובזה

עתה עליו שעובר  מה מכל וינצל כלובבא (בחי'

עברו) עלי וגליך מקצתמשבריך  ההוא לו  ואמר  ,

להש "י שיודה לו וענה עליו , שעוברים מהיסורים

נוראות מכות  איזה יודע היה שאם אלו  יסורים על

אסורה  אחת ראיה על מקבלים אש של שוטים של

ואחרי לבבכם אחרי תתורו 'ולא על בעוה"ז שעברו 

איזה  לו  ושלח עליו מרחם שהש"י יבין עיניכם'

להצילו בעוה"ז  קלים ליסורים שנחשבים יסורים

ויודה  הדין את  עליו  שיצדיק  וע"י  גיהנום, של מדינה

שלא  ינצל לו ששלח היסורים מקצת  על להש"י

יסורים  יותר  לו  ע"יידיבואו שגם עוד  והוסיף  .

יסורים  שום עליו  יבואו שלא להש"י מתפלל שאדם

וכמו עליו , יבואו שלא מהיסורים ניצל גם בזה

הראב"נ בזה שד"י שמבאר  'וא-ל עה"פ לקוה"ל (ע"פ

_________________________

את יד . עליו ויצדיק צרה אותו ותקרה תלאה החוטא את תמצא ואם יב), אות הרביעי (שער יונה לרבינו תשובה השערי זל"ק

תודך  אדם חמת 'כי יא) עו, (תהלים שנא' כמו עליו, לבא הראויין הרבים היסורין מן למגן זה יהיה באהבה, המוסר ויקבל הדין

אות  יודה האדם צער כאשר פירוש תחגור', חמות  שקול שארית  לו ב) ו, (איוב מלשון צערו, בעת האדם אותך  שיודה כלומר ך ,
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רחמים') לכם צריכים יתן שהיו תיקונים שאותם

התפילות]. ע"י  נעשים היסורים ע"י  להעשות

הם וסיים  האדם על העוברים היסורים שכל

להש "י בדיבורים עוסק שאינו  מחמת

מהאדמו"ר  זה כעין כדאי ' באלקות , ובהתבוננות 

זי"ע ג )האמצעי  אגרת  אין (אג"ק כי 'על הפסוק על

והרעות הרבות הצרות מצאוני בקרבי  אלוק 

עיי "ש .טו האלה' ,

מכל לגמרי להגן די בה אין לבד הצדקה זכות 

יםהיסור 

וענה  הצדקה טו ] זכות לו  שיש ההוא לו 

מהיסורים  בעדו  להגן  שצריכה

ומעכבת מגינה שצדקה ע"א כא דף סוטה בגמ' (כדאי'

האדם) על  מלבוא שבודאיהיסורים מורנו וענהו  ,

לג' צריכים אך  הרבה בעדו מגינה שהצדקה

יחד  שדייקא וצדקה' תפילה 'תשובה של הדברים

הגזירה'. רוע את 'מעבירין הם

ותפלה ועוד תשובה שהקדימו הנ"ל מסדר  רואים

תחילה  מרע' 'סור  בבחי ' הצדקה לפני

המגיד  בשם דאי' מה ובבחי' טוב', 'ועשה ואח"כ 

גטין  לימוד  הקדימו  כן שעל זי "ע מטשערנאביל

קידושין  אלפי לפני  רבבות  השבוע שהתחילו (כפי

מס' לפני גיטין מס' של  היומי דף בלימוד ישראל

'עשה קידושין) לפני  מרע' 'סור הקדמת  בבחי' שזה ,

.טז טוב'

_________________________

חוגר  יתהלל 'אל יא) כ, (מ "א, שנאמר כענין האדם, על לבוא מפותחות  שהיו חמות ', 'שארית  הצער, שענינו כעשי, ישקול

א) יב, (ישעיה ונאמר נדנה. אל אותה ומשיב החרב למפתח משל הדרך  וזה עליו, תביאם ולא אותם ותעכב 'תחגור' כמפתח',

אפך  'ישוב בי', ש 'אנפת  על ש 'אודך ' זה ובעבור באהבה, וקבלתיו מוסרך ע אודך  פי' ותנחמני', אפך ישוב בי אנפת כי ה' 'אודך

עכל"ק . ותנחמני'.

למרקה  החוטאת  לנפש  ועצומה גדולה טובה שהיא לפי הגוף  ביסורי השמחה וטעם פי"ב), התשובה (אגרת התניא בעל הרב וזל"ק 

תשובה  שבתיקוני הצומות כל מספר כפי להתענות  ביכולת  שאין אלה בדורותינו (בפרט  בגיהנם מהמירוק  ולהצילה בעה"ז

איוב  של יסורים שאפי' איוב לפי' בהקדמה ז "ל הרמב"ן וכמ "ש  בגיהנם) ממירוק  להצילה הנפש למירוק הצריכות ז "ל מהאר"י

קלין  וביסורין יבנה חסד שעוה"ז  לפי אלא וכו'. מששים א' אש כי בגיהנם אחת שעה הנפש ליסורי כלל ערך להן אין שנה ע '

וכו'. מילין אלפים ברקיע השמש  גלגל הילוך  לפי טפח  בארץ הצל והעתקת הילוך  כמשל עוה"ב של קשים מדיני' ניצול בעוה"ז

מענין  בזוה"ק ממ"ש וכנודע הגשמי. עוה"ז עד המעלות מרום העולמות השתלשלות בבחי' בנמשל הוא קץ לאין כן על ויתר

המצות  בכל הוא וכן מנחה. קומץ או המזבח  ע "ג תור או יונה בן אחד עוף בהקרבת  דלתתא באתערותא העליוני' עולמות עליות

הרבה  אותו מקדשין מלמטה מעט  עצמו מקדש אדם קדושים והייתם והתקדשתם ע "פ רז "ל וז "ש מהאריז "ל. כנודע  מעשיות

שכר  כמארז "ל ועונש  שכר בענין הוא ממש  וככה וכו') סוכ"ע בחי' וכו' במצותיו קדשנו אשר בענין לעיל (וכמ "ש  וכו' מלמעלה

עכל"ק . טוב. ימצא דבר על ומשכיל נקל לנבון ודעת  במ"א. וכמ "ש  וכו' מצוה מצוה

מעטף טו. מעט  מתרבה ביניהם וההבדל שהריחוק  מאחריו מחבירו המתרחק ע "ד חיים מים מקור עזבו אותי וז "ש שם, זל"ק

כמ"ש הנפילה, בתגלית ח"ו הנופל ויפול מתרחק  הזמן שבהמשך עד כו', תעזבך יומים מצאוני כמאמר בקרבי אלקי אין כי על
דוקא  בקרבי אלקי להיות שצריך האלה והלב הרעות המוח התפעלות  שיקנה עד יותר וקירוב בהתקשרות מהלך  נק' שאז  ,

ברחוק משא"כ כו'. דונג כהמס כי לרע  ההתקשרות כל ממנה ידחה וממילא כו', תאמרנה עצמותי כל וכמ "ש  עצמי', בבחי'

בלבד, מקיף  בבחי' מבחוץ רק כלל בקרבו אלקיו שאין ע"י גדול לריחוק בא עי"ז  באחד מקצר היותו מפני מעם מעם שנתרחק

כידוע, מזלא הנק' כו' עשרה בי אכל לה כענין יכול "כ כידוע וע רעות מיני כל המשפיעים  החיצונים להיכלות קרוב וכו'.יות

עכל"ק .

של טז. בסידורו באמ "ח  בעל הרה"ק שכתב מה ועי' תשס "ב). שבט יח (גליון סקוירא – יעקב זרע  בקובץ הק' בשמו הובא כן

דק"ק מ"מ  עולם לחיי זכרו ישעיה מוהר"ר המפורסם קדוש  אלקים איש  הדור מופת  בשם שמעתי וזל"ק , ג) ענף א (שורש שבת



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח כז ליקוטי 

טוב  ועשה מרע  סור בענין וב"ה  ב"ש  בין המח '

התניא  בעל  עם משפאלי הסבא ג"כ  בה שנחלקו

זכי"ע

אמנם  ישנה טז] שאמנם הנ"ל את חיזק

שזוכים  בספה"ק  המובאת בחינה

יכול  הצדקה ובזכות  טוב, ועשה ידי  על מרע לסור

לימות הענין וקישר  מרע, לסור לבוא לזכות

בספה"ק  שאי' שמאייז החנוכה בית  נחלקו שבזה

שעיקר  והולך פוחת  אומרים שב"ש  הלל, ובית 

להפחית מרע, סור  על הוא לדעתם העבודה דגש 

הלל  כבית קיי"ל אנן  משא"כ  מהרע, ולהוריד

הדרך  עיקר להיות העבודה דרך שמקילים

כי טוב', ד'ועשה אור בתוספת והולך  במוסיף 

והזכיר  החושך, מן  הרבה דוחה האור  מן  מעט

חיים תוספות  בספה"ק המובא (להרה"קהמעשה

קרח) פר' זצ"ל  מפיסטין יוסף חיים פיר' "על וזל"ק ,

ליב  מו"ה הצה"ק של הקדוש מפיו  ששמעתי מה

זצוקללה"ה זידא בשם הסב"קהמכונה (ה"ה

עמומשפאליע) לבדי הייתי  אחת  פעם כאשר 

הלשון, בזה לי  ואמר שאני בבית , דברי שמע 

להיות  צריך הישראלי  איש אשר אומר 

טוב  יעשה  ואח"כ מרע סור אשר מקודם  וכל

עצמו יכניס  כך רע סור הוא כמה בנפשו  מרגיש

אל  זורע ח"ו יהי' שלא כדי יותר  ולא טוב, בעשה

לפני בקודש לשרת  לעמוד  באתי וכאשר  הקוצים.

נבג"מ  זלמן שניאור  מו"ה הצה"ק  אדמו"ר ולפנים

התניא)(ה"ה זצוקללה"ה בעל לוהרב ונימיתי

בית דעת זהו הלשון  בזה לי  אמר  הללו, הדברים

וצמצום, דין בחי' אורחותיו  שם שהוא שמאי,

אחד  נר כי לו, היתה אחרת מדה  הלל אבל

הרבה חושך ע"כ דוחה  שמאריךוכו'". (ועיי"ש

'כלה  בענין והלל  שמאי מח' גם בזה ומפרש  הרבה

וחסודה') הנ"לנאה דברים [ומתאימים (שהסבא .

דב"ש ) בדרך הלך לעיל משפאלי שהבאנו  מה עם

רביז"ל (בהערה) על שחלקו  שהצדיקים ממוהרנ"ת 

שלא  הנפולות הנפשות אלו לקרב שעוסק  על היה

מאיר  ורביז"ל כראוי , מרע בסור עצמם תיקנו

מן  דמעט דב"ה דרך  בבחי ' אלקי  אור  עליהם

דב"ה  דרך שהוא החושך, מן הרבה דוחה האור 

וכו'].

_________________________

שאינו  מי פי' עמהם, עסק  לו יהיה לא וקדושין גיטין בטיב ידוע שאינו מי כל ע"א) י"ג (קידושין הגמרא דברי כן שפי' דינאוויץ

את  להכניס  עצמו לקדש ואח"כ שבלבבו, הרע מאתו ולהרחיק  לכרות כריתות  בגט א"ע ולפטור תחילה, הרע  את  לגרש יודע 

לשרות  תוכל ואח "כ ולטהרו, נפשו את  לזכך  כדי שבתוכו הרע שורש תחילה לגרש צריך וע"כ והרע, הפסולת תוך אל הקדושה

עכ"ל. השכינה, כנפי צל תחת  לחסות החיים ואור הקדושה עליו

על  בס "ד לרמוז נראה עמהן, עסק  לו יהא לא וקדושין גטין בטיב ידוע  שאינו "כל ע"א) יג (קידושין יהוידע בבן כתב זה וכעין

כך  וע "י האיסור, מן ופורש יצרו שכופה הלאוין, בשמירת  הרע היצר לכחות  גטין יעשה שהאדם דרכו, לפי דרמז המסור, דרך 

הפסוק על ז"ל המפרשים שכתבו וכמו נשואין, בשם מכונה עמו ודיבוקם חבורם אשר עמו, המתחברים הסט "א כוחות  מגרש

היצר  לכוחות  גטין שיעשה ואחר מרע , סור חלק  קיום ע"י יהיו הגטין ואלו נשואין, לשון שהוא השיאני הנחש יג) ג, (בראשית 

הוא  להיות  אפשר ואי בקרבו, ויחנו שיבואו הנשמות ולחלקי הטוב היצר לכוחות  קידושין יעשה אז מקרבו, הטומאה וכחות  הרע 

לחלק בין וידוע  טוב, ועשה אמר ואח "כ מרע סור טו) לד, (תהלים תחילה אמר הפסוק ולכן אלו, שיצאו עד אלא לאלו, מדור

ולא  חטא ירא בור דאין יען טוב, עולרע ר לטוב אומר הארץ עם כי והבנה, וידיעה חכמה צריך  טוב, עשה לחלק  בין מרע סור

קלקול  עושה דבתקון אפשר ידע לא שאם הנזכרים, וקדושין גטין בטיב האדם שידע צריך  ולכן ה), ב, (אבות חסיד הארץ עם

עכ"ל. יותר.

ליל יז. (סדיגורא אהרן קדושת הק', אביו בשם לב) אות (חנוכה ישראל ישמח הרי"ם, החי' זקינו בשם תרנ"ד) (חנוכה שפ"א

ועוד. בהקדמה) ח"ב - (דושינסקיא מהרי"ץ תורת  מקץ, פר' ישראל אהבת  תערב), דחנוכה ג



לנפשך  חכמה דעה כח

לכוין  צריך בכוונה מ"מ  כב"ה  קיי"ל שאנן אף 

העשה ע"י מרע לסור לבא שיזכה  ב"ש  כדעת 

טוב 

אך כב"ה,יז] למעשה קיי "ל שאנן  שאף בזה אמר 

ב"ה, כדעת מכוונים הראשונה ובברכה

כונה  מכוונים אנו  שניה ברכה בכוונת  מ"מ

ב"ש לדעת שער השייכת חכמים עיני מאיר בספר (עי'

סופ"א  דברכה )יחי הוי "ה בשם שמכוונים [היינו

הא' ביום היינו  למטה, שמלמעלה בסדר  שניה

מדות, להז' הימים בשאר  ואח"כ  הבינה לספי '

מדליק  הא' שביום והולך, שפוחת ב"ש כדעת והיינו

וכו'], המדות  כל הכוללת  הבינה ספי ' כנגד שמונה

מכוונים  ואיך  כב"ה, לן  קיימא אנן הלא ולכאו '

והביאור  ב"ש , שיטת  עם דייקא המתאימה כוונה

ב"ה  בדרך ההולכים דאף  הוא בזה הפנימי  והרמז

דוחה הנ"ל האור מן שמעט טוב, ועשה ע"י מרע (סור

החושך ) מן שבכוונה הרבה באופן דווקא זה ,

למעט  שמכוין היינו  שמאי , כבית מכוין ובמחשבה

טוב, העשה ע"י הרע

תהא  שלא גוזזים' מיד 'צאנך מתפללים אנו

טוב' ב'עשה להסט"א אחיזה

משא "כ בענין יח] עצמו ומרגיע מסתפק אם

לבד טוב' בצדקה ד'ועשה (כגון

כנ "ל ) טוב שנותן שהעשה ומשתדל מכוין  ואין

את מורינו הזכיר  ע"ז הרי מרע, לסור יביאנו 

זי "ע  אייבשיץ הרר "י  הרה"ק מזקינו  הידוע הווארט

א) דרוש  ח"א דבש  איום (יערות  אדיר  הפייט על

זה, על מקדם מימים דרשתי  כאשר  וזל"ק, ונורא,

וכו' ונורא איום אדיר  בפיוט מיד החרוז צאנך

רשע גוזזים  אדם רואים אנו  שלפעמים הרצון , ,

בצום יושב בתשובה, בעפר שחוזר מתפלש  ובכי

אחדים, ימים יעברו וכאשר  טובים, דברים וכהנה

ונשכח  מקולקלים, במעשים לסורו  חוזר הוא הנה

כמו הוא לזה וסיבה הרעב, ימי מפני השבע ימי

יתנו חפץ, כל יעשו  ובצמרו לגוזו שמבקשים צאן

וכאשר  למאוד, צמר  המגדל וכדומה מלח לאכול לו 

יונקים  הס "א וכן תמיד. יעשו וכן  יגוזו  הצמר יגדל

והוא  בו , אשר קדושה שפעת העובר ישראל מן

אך  יתהלכון , רשעים סביב ולכך למחיה, להם

לחלוחית ואין יבשה נפשו וכבר  יונקים הם כאשר

רעים  ומעשיו  מעליו  סר ה' כי בה, עוד קדושה

ה' אל לשוב ללבו נותנים עושים הם מה וחטאים,

כפי ה' מטוב נפשו ידושן אשר עד טוב, ולעשות

ה', בברכת  טוב מלא ויהיה ה', במצות  עבודתו

אז  טוב, מלא ונפשו  ישורון  ישמן רואים כאשר  ואז 

בפעם, כפעם ה' במצות  מלילך אותו ימנעו

חלקו נותן  ובעו"ה קדושה, שפעת  כל ממנו  ויונקים

יציל  שה' הנ"ל הבקשה וזהו לנכרים. וכוחו  לזרים

לנו יקרה שלא גוזזים, מיד צאנך אמר  ולכך אותנו ,

התניא  בעל לדברי ציין  זה [ולעומת עכל"ק. כנ"ל,

הרב ה"ג )בשו"ע פ"ד ת"ת שמביא (הל ' אחר

לו שנהפכה מוטב לקיים ע"מ שלא שהלומד

על  שאף אומרים ויש  וז"ל, כתב פניו, על שלייתו 

שלא  מתוך  כי  בתורה אדם יעסוק לעולם כן  פי

מנת על ללמוד לשמה לידי  לבא יוכל לשמה

למוטב  מחזירו  שבה שהמאור  ולעשות לשמור

שמרו לא ותורתי עזבו  אותי ע''פ  חכמים כמ''ש 

_________________________

אנו יח. חנוכה נר להדליק  בברכת האריז "ל בכוונת  כנזכר בברכות  מכוונים אנו שניהם וב"ה ב"ש סברות נמצא שם, זל"ק

לעילא  מתתא ב"ש  ככוונת  מכוונים אנו ניסים שעשה ובברכות  ב"ה ככוונת  לילה בכל השמות בנקודות לתתא מעילא מכוונים

הוד  שכתוב מקרא בנו יקוים ובזה לתתא מעילא היורדים החסד מסוד הוא וב"ה לעילא מתתא העולי' הגבורות הוא ב"ש  כי

לפניו  והדר אז  לעיל שכתבתי מהדרין בחי' הוא הוד תי' וזה לו הדר שורו בכור בסוד הוד קרני בבחי' כשנהי' ר"ל לפניו והדר

העולמות  מקודם שהי' במקום ר"ל במקומו וחדוה עוז  ויהי' כמש"ל המהדרין מן מהדרין בסוד ית ' מלפניו ההדר שנמשך ר"ל

הנבראי' וכל העולמות כל יהיו אז מ"ד בסוד ההדר ויהי' מ"נ  בסוד בהוד כשנעלה מלפניו ההדר כשיהי' עתה בחשוכא והנבראי'

עכל"ק . אמן. ובשלו' בשמחה ומטה מעלה



תשע"ו  מקץ פרשת דא"ח כט ליקוטי 

שבה  שהמאור שמרו ותורתי עזבו אותי  הלואי

הקבלה חכמי אמרו  וכך  למוטב. מחזירם שכל היה

אף  רשע  בעודו עושה  שאדם ומצות התורה 

מקום  מכל שעה לפי בקליפות כח שמוסיף

או זה  בגלגול בתשובה כך אחר כשיחזור

נידח  ממנו ידח לא כי  כמ''ש  אחר בגלגול

והמצות  התורה  כל מהקליפה  מוציא אזי

בחזרתו  לקדושה למנוע וחוזרים לו אין ולפיכך

ידי על כשמכוין משא"כ  עכ"ל], לעולם, מלעסוק

ע"ז  המליץ הרי  מרע, לסור לזכות טוב העשה

במקום  יקום ומי  ה' בהר יעלה ד 'מי  קרא מורנו 

באלקות  להתבוננות  שהזוכה 'הר קדשו ', (הנקרא

להשי"ת ה') בדיבורים הנק 'והתבודדות  (מלכות 

קדשו') כפיים 'במקום נקי להיות  זוכה זה ידי  על ,

טוב', 'ועשה ידי  על מרע' 'סור  בבחי' וגו' לבב ובר 

אמן . בימינו  במהרה לזה יזכנו הרחמן  אב אבינו

ואמן  אמן  לעולם ה' ברוך



לנפשך  חכמה דעה ל

מר  מספר

תמרורים  בכי  נהי נשמע ברמה קול

ספדנא "כי  ההוא עליה פתח דרבינ'א נפשיה נח

נשים  כתמר, צדיק  על ראש הניעו  תמרים

כ"ה  (מו "ק  כימים" לילות משים על כימים לילות 

נהי קול כי למספד , יאות לן  למבכי , יאות לן  ע"ב),

מות עלה כי מאוד , בושנו שודדנו, איך  מציון  נשמע

בסערה  בעלות בארמנותינו, בא בחלונינו 

אהרן  של מתלמידיו  עניו  הי חסיד  הי השמימה

נפישא, ונהורא ופרישא קדישא חסידא כ"ק הכהן,

כמוה "ר המפורסם המקובל הצדיק  הגאון

זצוקלל"ה  סאפרין האיר מתתיהו  הגדול שאורו  ,

ועל  התורה על רבות שנים מדרשנו בבית  וזרח

על  בהספד  כימים לילות נשים כן  ועל העבודה,

והיחודים  התורה בעסק  כימים לילות משים

מה  כתמר, צדיק  על ראש הניעו  תמרים הקדושים,

זצ"ל  המנוח הצדיק אף  אחד  לב אלא לו אין  תמר 

עליו ויקשור שבשמים, לאביו  אחד לב אלא לו אין 

לפני מאוד וכבד גדול מספד שליט"א מרן כ"ק 

כמספד  ההוא ביום בירושלם המספד  ויגדל מטתו,

מספד  עליו ויקשור וישוב מגידון , בבקעת  הדדרימון 

עד  פרידתו עליו קשה כי היחיד, על כמספד שנית 

דבריו: היו וכה מאוד ,

נפלוצר איך מאד, לי  נעמת כי אחי  עליך  לי 

היה  גדול כי מלחמה, כלי ויאבדו גבורים

העולם  עליהם אשר עמודים השלשה בכל האיש 

בעמוד  הנה כי חסדים, וגמילות  עבודה תורה עומד ,

להבחל"ח  יחד  ללמוד שזכינו רבות שנים התורה

וראינו קודש, ספרי  ובכמה חיים עץ הקדוש בספר

התורה  בעסק  הנטויה וזרועו  הגדול כחו מקרוב

שזאת וזכה בנסתרות, ידות עשר לו ואשר בנגלות,

נהיר  באופן כשמלה לפניו פרושה היתה החכמה

פנימי באופן העומדים בין מהלכים לו  והיו ובהיר,

הן  מאוד עד  ורחבה גדולה לידיעה וזכה ומחודש ,

והן  האריז"ל רבינו בתורת  הן הראשונים בקבלת

בעצמה  ושקד  ז "ל, הרש"ש  למרן  הקדוש  בסידור

הן  גפ"ת בלימוד  הן התורה, בעסק ובלילות  בימים

הח"ן ,בלי תורת  בלימוד אלה על ונוסף  ההלכה מוד

ל"ג  ביום ושנה שנה בכל לסיים דרכו  היה וכזה

לציון  ולעלות והתיקונים, הזוהר ספר כל בעומר 

בסתר  הסיום שם לערוך  רשב"י  האלקי  דהתנא הק'

לביתו. לשוב ומיד  הזריזות  ובתכלית ובצינעא

בשעותשיעור לילה בכל ביחידות  לו היה קבוע

צדיק  עם הלילה חצות  שלאחר  הנעלות 

בדורנו המקובלים וזקני  מגדולי  ומיוחד  אחד  נשגב

והוכרח  אליו באה העם צעקת כאשר  ואף שליט"א,

לזכות לים מעבר ליסע גולה כלי שכמו  על להעמיס 

חכמה  ישועות  בחוסן  פיהו מברכות  ישראל את 

שוקד  והיה ידו, הניח לא מזה וגם מזה הנה ודעת 

ולא  נפלאה ובהתמדה בשקידה כחו בכל בתורה

בנסיעות דגברא טלטולא בעת  וגם מגירסא. פסיק 

שיעורי טעייפס ולהאזין  לשמוע הקפיד ובדרכים

ומי הפסק , מבלי  ממש  רצופות  שעות בגפ "ת  תורה

כאשר  האחרונה בתקופה נפשו  מסירות  יתנה

לא  אעפ"כ  העיון , עליו קשה והיה חוליו  עליו הוכבד

ומקשיב  מאזין והיה התורה, מעסק  ידו הניח

התורה  בעסק ושמח ושש בטעייפס , גמרא לשיעורי 

רב. שלל כמוצא

מעין וכל  הרבה רחוק לכת , בהצנע היה אלו

לקיים  ביקש כי  ובסתר, בהחבא הרואים,



מר  לא מספר

כן  ועל אלקיך, עם לכת  והצנע הפסוק  דבר בנפשו 

לבל  מבהיל באופן  כחו בכל עצמו והסתיר העלים

ושקידתו בתורה הגדול כחו  הסובבים יכירו 

בן  איזהו  מתם דשלחו  הוא זה כגון  ועל הנפלאה,

באורייתא  וגריס  נפיק  ושייף עייל שייף  הבא עולם

לנפשיה. טיבותא מחזיק ולא תדירא

דבוק אף היה כי ועצום, רב היה העבודה בעמוד

וטהרה  בקדושה היחודים בעסק  למעלה מאוד

דרכו והיה שבשמים, לאבינו  רוח נחת  לעשות 

דהמקובל  נהד 'ר בקודש  דרכו  פי על ולצרף לייחד

מהר"א  הקדוש  הראשונים מגדולי האלקי

מאוד  עד דבוק היה הקדוש ע"ב ובשם אבואלעפיא,

קוויטל  ובכל כסדרן, תמידים בטהרה לייחדו

ע"ב, שם צירופי כל מייחד היה לפניו שהגישו

ע"ב  שם לייחד  דרכו היה הכלה לפני  מרקד  וכשהיה

העליונה  השכינה לקשט אופנים, מיני בשבעה

זקיניו בדרכי בזה והלך טעם, משיבי בשבעה

שמו אקדושת  נפשייהו דמסרי מקאמארנא רבוה"ק

כנודע. היחודים בעסק 

ולא סיגף ענינים, ובכמה שינה במיעוט עצמו 

מעורר  והיה דמעט, מעט זולת ישן  היה

ימיוהשחר  ורוב כלל, ישן  היה לא שבת  ובליל ,

בתפלתו נפשו  בשפיכת כותיקין  להתפלל נזדרז 

לתפלתו מקום קבע טובא זמנים זמן  קונו, לפני

כמהר"ם  המקובל הגה"ק  מיסוד שלום נהר בישיבת

חסידא  למהוי דבעי מאן  האי  וכדרך  זי "ע. שרעבי 

בהזכירו ושוהה מאריך  היה כן  דברכות מילי  לקיים

בדביקות הברכות באמירת בסילודין השם את 

בצינעא  והכל צורנו, חלקנו  חי בקל נפלאה

יכירו לבל ביראה ערום היה מאוד כי  ובהסתר ,

היה  רבים במקום ובהיותו  הנעלים, מדרגותיו

להבחין  דעתו  על לעמוד יוכלו לבל טעמו  משנה

המדומה  הכבוד מן  בורח היה כחו ובכל בעבודתו,

שפילא. עלמא דהאי

צדקתובעמוד לכל נודע הלא חסדים גמילות 

נתן  פיזר  לאיש אשר  וכל פזרונו ,

בהשכל  דל אל והשכיל יפות , פנים בסבר  לאביונים

באופן  המעות ליתן תחבולות  מיני  ובכמה ובדעת 

וזולתו 'הותן' הוא כי הלה שיחוש מבלי מכובד

סכומים  דכפין לכל מלוה היה גם ואף 'מקבל',

בזה. כיוצא וכל  ערבים אחר לדקדק מבלי  עצומים

לפתחואוהבן השכימו  ורבים היה, ישראל של

ז"ל  והוא ובלילות, בימים ולברכה לעצה

מנגד  נפשו  השליך בקרבו  שבערה ישראל באהבת 

ואם, כאב לו להיות  ויחיד יחיד כל טובת  עבור 

מקום, של לבניו  להטיב לו  אשר  וכל עצמו והפקיר

להדריכו ומבקש  דורש  לכל אמונה עצתו והיתה

ימוטו לבל דעת  ובמועצות בהשכל ובתבונה בעצה

סיעתא  ברוב עיניו האירו  השמים ומן  פעמיו ,

רוחו כנגד להלך  לידע הקודש רוח ובניצוצי דשמיא

ריצוי בדברי ולעודדו  לחזקו ואחד , אחד כל של

לאביו הנפש  את  המשיבים תנחומים ובדברי ופיוס,

ונוראים  קדושים יחודים לייחד  דרכו  היה שבשמים,

בזה  וזכה קודש , עם ראשי  מעל הדינים להמתיק

קל  לבני לסייע אמת עצת  להמשיך  נוראה להשגה

פירות עושים ברכותיו שיהיו  זיכוהו השמים ומן חי ,

ולהראות רפואות ולהאציל ישועות  להצמיח

את יגידון  יעידון טובים וגם רבים כאשר נפלאות ,

כותב  שהיה ופעמים זר, ולא ראתה עינם אשר 

כי ישועה, הצריכים את  להושיע בצינעא קמיעות

בתפלות להושיע ורב אלה בכל כחו  היה גדול

וביחודים.

נפשותמסר לשמח עצמותו  וכל ונפשו שמו 

עלייהו דאסהיד תרין  וכהנך אביונים,

דבני ע"ב) כ "ב דף (תענית  לטוב זכור  הנביא אליהו

היו בדוחי  דאינשי  מחמת נינהו  דאתי עלמא

כל  לשמח בקודש  דרכו  היה וכן עציבי, ומבדחי 

וכל  תחבולות, מיני  ובכמה אופנים מיני בכל אדם

מביתו יוצא היה צער  של בפנים לביתו הנכנס 

עוד . לו היו  לא צער) (של ופניו  לב, ובטוב בשמחה

רבות שנים ביסורים מדוכא שהיה עם ז "ל הוא ואף 

פניו, על ניכר סבלו  היה לא מעולם ובמכאוב, בסבל



לנפשך  חכמה דעה לב 

לאחריני, לצער לבל אדם, שום עם מזה דיבר ולא

על  וצהלתו  בלבו  שאבלו  החכם כמנהג בזה ונהג

לאחריני להטיב עת  בכל השתדל כחו בכל כי פניו ,

אמיתות מכח נמשך זה וכל ואנשים, אלקים ולשמח

העליונה  הדביקות  במדרגת בהקב"ה דביקותו

שבשמים, מאביו  דעת להסיח מבלי  למעלה הגבה

פון  'טראכט אדם לכל לומר לשונו על שגור  היה וכן

תכליתנו על בינה לאנוש ללמד  באשעפער',

העובר . העולם בזה הנצחית 

המצות,בכל  מחבב היה ומאודו ונפשו לבו

מומחה  גדול ואומן וזריז בקי שהיה ומאחר

השמים  מן ונתברך הסת "ם, בכתיבת  מאוד  עד

לעצמו לכתוב נזדרז עינים, מאיר  מופלא בכתב

אחר  בהידור מהודרים תפלין פרשיות מיני כמה

קיים  ואף  הדעות , כל חובת  ידי  בהם לצאת  הידור 

הזאת, התורה ספר את  לו  וכתב מצות בנפשו 

פרטי בכל מעוטר  מהודר , תורה ספר  לעצמו וכתב

התורה  בספר דאיתנהו האותיות  צורת ודקדוקי 

הימים  שבעת  אור ורבנא למרנא המיוחס  הקדוש 

הקדוש  תורה הספר  וכצורת  הקדוש טוב שם הבעל

הבעש "ט. למרן המיוחס 

בהדפסתזכה וראשון ראש היה כי  וזיכה, רבים

זי"ע, אבואלעפיא מהר"א הקדוש  ספרי 

היו בשנים מאות כי גדול, לחידוש זה היה ובזמנו 

והוא  יד, בכתב וגנוזים ספונים מונחים הספרים

הגאון  בהסכמת עולם לאור  והוציאם אותם גאל

והיתה  פעיה"ק, ראב"ד  - זצ"ל פישער מהרי"י 

רצון  לקיים דאבות מילי  בזה לקיים בקודש כוונתו 

מלכא  לו  שהגיד הקדוש  הבעש"ט ורבנא מרנא

ויוכלו חוצה מעיינותיך  שיפוצו  דבעת  משיחא

משיחא. מלכא אתי כדין  כמותך  יחודים לעשות

עול אף אור להוציא זכה זאת דרושיגם ספר ם

זי "ע  סרוג למהר"י המיוחס והצמצום המלבוש

באשר  קעביד , דקמאי ושליחותייהו מדרשו, ובית 

הרב  חסידא רבין ברצון  עלה כבר דנא מקדמת 

הדפוס , מזבח על זה ספר  להעלות ז"ל ששון שמן 

אות ד ' ענף א' שער  לע"ח בביאורו  ליה וכדשמענא

הנזכר  דרוש "אין  כי  שכתב ע"ג) ב' דף  (ח"א א'

לכותבו היה ורצוני סגולה, יחידי  ביד אלא מצוי

כדיעויין  ורעד, יראה בלבו  נכנס  ששוב אלא כאן ",

מחבר  ז "ל אגסי מהר "ש הרב קם ל'ו  ואחריו  שם. לו 

על  אהרן בני וספר חיים עץ על משמעון  שם ספר

כן  ועל החיבור , לזה מאוד  ונתאוה הגלגולים, שער 

בסוף  נדפס ז"ל ששון  שמן דהרב קמיה אגרת  שדר

פניו חילה ובה קס"ט) (עמוד  שבא זהב ספרו

חמלתך  בעין  עלינו "להשגיח ובקשה בתחינה

נא  אורות, ללקט האחד ויצא עיורות  עינים לפקוח

המלבוש' 'דרוש  תשלח ביד  נא שלח בקשה בלשון

שמן  הקדוש ספרך בתחילת  האדון  רשמת  אשר 

דברת "על שנית באומרו  לעכב עליו ושנה ששון ".

הי"ו מעלתו רום אוזן גיליתי  כבר המלבוש ' 'דרוש 

עד  לנו הוא נצרך  כך  כל כי  ביותר , ועכשיו לשעבר ,

מפתחות לו  שמסרו למי דומה שהוא יען מאוד ,

זכה  ז "ל המנוח והגה"צ יכנס ", במה וכו ' הפנימיים

הרבים, את בו  ולזכות הספר  זה לראשונה להדפיס 

לעד . עומדת  וצדקתו  בו תלוי הרבים וזכות

זקיניושנים ספרי והדפסת בההדרת טרח רבות

היתה  שבהם זי "ע מקאמארנא הקדושים

ליסע  רגיל והיה הימים, כל ודבוקה חבוקה נפשו 

ולבקש  קבורתם מצבת על להשתטח פעמים הרבה

בשכבו ימיו  בסוף  ואף  ישראל, נפשות על עתירה

כל  היתה להסתלקותו הסמוכים בימים דוי ערש  על

שיזכה  וביקש  היחודים, בעסק נתונה מחשבתו 

מאוד  ונתאוה אמיתית, תשובה מתוך  להסתלק

שבו הקדוש  היחוד עם קטירא בחד  לאיתקטר 

מקאמארנא  סנדר אלכסנדר מוה"ר  הגה"ק נסתלק

מהרי "א  דהגה"ק  אבוה דברים זכרון בעמח"ס זי"ע

דרבה"ק  היכלא מבני  שהיה זי"ע מקאמארנא

ליה  קים דהוי  וכיון זי "ע, מלובלין  אמת החוזה

זי "ע  מקאמארנא מהרי "א מהגה"ק  יד  כתב שנמצא

נסתלק  שבו הקדוש היחוד  הכתב על העלה שבו

האחרונים  בימיו מאוד  ביקש עולם, לחיי  אביו



מר  לג מספר

מאוד  כי אליו, ולהביאו  יד הכתב להשיג שישתדלו

הקדוש  היחוד  עם להסתלק נפשו  כלתה וגם נכספה

טובה  ומחשבה להשיגו , בידינו  עלתה לא אכן הזה,

ביקש  חז "ל אמרו וכבר למעשה, מצרפה הקב"ה

הכתוב  עליו  מעלה עשאה ולא ונאנס מצות לעשות 

היחוד  עם נסתלק כאילו  וחשיב עשאה, כאילו 

הזה. הקדוש

לישיבה נצחו ונתבקש המצוקים את  אראלים

אנכי לסדר בשבת  שלישי בליל מעלה של

ה' דף (תענית  בחז"ל איתא וכבר  עלה, גם אעלך

של  מיתתו זהו  שנה ושתים בחמישים מת  ע"ב)

הנצח  תיקן  דשמואל עוד ואיתא הרמתי , שמואל

ההוד  מדת  אבל ישקר , לא ישראל נצח וגם בסוד

שתיקון  אלא ההוד, תיקן  ומתתיהו נתקנה, לא

יומי בתמניא - שעה לפי  אלא נמשך  לא ההוד 

מגלה  (עיין  איתא עוד  עוד . ולא לבד , דחנוכה

ההוד  תיקן  דמתתיהו ועוד) נשא פרשת עמוקות

ועיין  הנביא, משמואל אליו  שנמשך  ניצוץ ידי על

הגלגולים  בדרושי  האריז"ל רבינו בדברי עוד 

בענין  ל"ח) והקדמה ל"ו  הקדמה הגלגולים (שער

גדול  כהן ודמתתיהו  הנביא דשמואל הגלגולים

שאנו המנוח הגה"צ והנה בחד, קטירי מיקטר

של  מיתתו  זו  הנ"ב בשנת נסתלק בהספדו עוסקים

היה  ימיו וכל מתתיהו, שמו והיה הרמתי , שמואל

כל  טרח כמה וכנודע ההוד, מדת בתיקון  עוסק

לחלצם  עגומים נפשות לשמח ונפשו לבו בכל ימיו 

היום  כל בסוד והדויון העצבות מן ולהעלותם

קונם, בעבודת ושמחים ששים להיות  דו"ה,

חנוכה, זאת  במוצאי דנסתלק  מילתא וסימנא

מדת נתקן שבהם יומי תמניא אילין  כעבור  תיכף 

ודו "ק . ההוד,

הכהן והנה אהרן  של מתלמידיו היה ז "ל הוא

את אוהב שלום ורודף שלום אוהב שהיה

יבכו ישראל בית כל כן  ועל לתורה, ומקרבן  הבריו 

הכהן  באהרן  וכדאיתא ה', שרף אשר  השריפה את 

ואלעזר  משה ירדו מהם ונתעלם אהרן  שמת "כיון 

מפני לראותו ומצפין  וחרדין  עומדין ישראל כל והיו 

שראו וכיון וכו', שלום ורודף שלום אוהב שהיה

ועד  מגדולם ישראל כל עמדו  מיד וכו ' מטתו  ישראל

בכיה  עליו  ובכו  גדול, מספד  עליו  וספדו  קטנם

וראה  בוא וגו '. אהרן  את  ויבכו  שנאמר גדולה

בוכין  עולם באי  שכל הצדיק אהרן של ושבחו  כבודו

וכן ', מעולם חובה לכף  הכריען  שלא וכו ', אותו 

מאספם  בעצמו שהקב"ה הצדיקים אשריהם

שמלאכי אלא עוד  ולא יאספך, ה' וכבוד שנאמר 

ומקבלים  בהם ושמחים לקראתם יוצאין  השרת 

לשלום  בואו  להם ואומרים יפות  פנים בסבר  אותם

יבוא  משכבותם".שנאמר על ינוחו  שלום

'ויגש וכבר חזי "תא בפרשתן  הזוה"ק  דברי נודע

בעלמא  דעלמא תקרובתא אליו '

דיהודה  בגין  חד , כלא למהוי  בדא דא לאתאחדא

ואתאחידו בדא, דא אתקריבו  מלך ויוסף מלך , איהו

המלכים  הנה כי  ואמר  פתח יהודה רבי בדא. דא

מלכים, דתרווייהו בגין ויוסף. יהודה דא נועדו 

כחדא, תרווייהו לאתווכחא בדא דא ואתקריבו

ז"ל  הוא אף כי מטתו  לפני  הזכרנו  וכבר עיש "ב.

דאינון  ויוסף  יהודה בחינות  תרין מאילין כלול היה

המורה  היסוד  במדת  דרכו  היתה כי ומלכות, יסוד 

ודביקות פנימית  קדושה ועל היחוד , דרכי  על

היה  עלה ונוסף זולתו, לאיש  נודעת לא נעלמת 

וכל  כלום, מגרמה לה דלית המלכות במדת דרכו

בפיו כחו  והיה לאחריני , ולהטיב להשפיע ענינה

ולהיות נפש  מרי  כל ולשמח לחזק פה) - (מלכות

הנה  דכתיב הוא הדא פיו , באמרי לב לשבורי רופא

להתכלל  למרומים נשמתו בעלות  נועדו  המלכים

רעוא  ויהא במאציל, נדבק ולהיות  וקונו  בצורו 

אבותיו למחיצת  מעלה מעלה נשמתו דתעלה

בצרור  צרורה להיות עדן בגן  והטהורים הקדושים

החיים.

לפניובעלות  ולהתייצב לעמוד  השמימה הלהב

יהודה  אליו 'ויגש  ונשא רם קל מלך

הייתי דבוק  הימים כל הלא אדוני', בי ויאמר



לנפשך  חכמה דעה לד

צור  אלקי בה' ובהסתר  בהעלם לבבי  בפנימיות 

צל  נא, הושיעה ה' אנא אדוני', 'בי כי ונמצא לבבי ,

כנתועדו ביתך נגרשו, אשר בנים באו קורתך

לריב  עת  תזכור אבותם חסד נתגעשו , וגם רעשו 

ונסו לנאנחה תשבי שלח נפגשו, ושלום אמת יגשו ,

דידן . במהרה ואנחה יגון


