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 àåäå äîùì äøåú ãåñ àåä  úáù  úùåã÷ .à

íéðåøçàä úåøåãá  ùìçð

àì,השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו 

בחי ' יש כי ש 'חור , א'דום תיבות ראשי  א"ש

אין  ובשבת  חיוורא, נהורא בחי' ויש  אוכמא נהורא

נהורא  שהוא ש 'חור  א'דום בחי ' שהוא א"ש  לבער

בבחי ' רק להיות  צריך  שבת  בחי ' כל אלא אוכמא,

חיוורא. נהורא

äðäãבחז"ל ע"ב)איתא כ"א השנה "בקש (ראש

קהלת בקש  חפץ" דברי למצוא קהלת

"וכתוב  לו  ואמרה קול בת יצתה כמשה, להיות 

בישראל  עוד  נביא קם ולא אמת" דברי יושר 

בלימוד àכמשה  הי"ת  דעבודת  הוא והענין ,

הנה  לשמה, תורה לימוד  ענין שהוא הק ' התורה

מצליחים  ובקושי  מאד חלושים האחרונים דורות 

אפי ' ויתפללו  שילמדו והלואי ולהתפלל, ללמוד 

לשמה  תורה של הענינים כל וממילא בפשיטות ,

הלשמה  ענין  כל כי  אלו, בדורות  שייך  לא כמעט

הם  שבת הלכות באמת  כי  מאתנו, נשכח

מועט  מקרא שהם בשערה התלויים כהררים

הוא  והסוד  חז "ל, שאמרו כמו מרובות  והלכות

לשמה  תורה של ההלכות הם שבת  דהלכות

של  אלו  ענינים וכל שבת, קדושת  בחי' שהוא

נשכח  שבת הנק ' הק' השכינה ושל לשמה

הקב"ה  כי  דבר " "ודבר  בשבת וכתיב מאתנו,

חז"ל  כמש"א אמונה בעניני בשבת  שידברו רוצה

ל"א) אין (שבת בשבת כי באמונה, ונתת  נשאת

של  ומתן  במשא אלא ומתן במשא הדיבור 

אמונה.

 àåäù íéîå  ùà øåáéç àåä  äîåãà äøô ãåñ .á

 çéíéãñç øåáéç  ùøåù àðéöåáå àøéåà ãå

 úåøåáâå

äðäå שזה הק' בספרים איתא אדומה פרה ענין 

הק' השכינה על מים áקאי נתינת  וסוד  ,

בדברי איתא הפרה אפר  ובתוכם כלי  אל חיים

_________________________

כתוב א. לו אמר פרה, עסקי על לעמוד קהלת  בקש חפץ, דברי למצוא קהלת בקש  תתקפ"ט): רמז י"ב (קהלת שמעוני ובילקוט

גזרתי  גזרה באמונה, עשה בישרות  עשה הישר, ספר על כתובה היא הלא יושר של ספרו על לך כתבתי כבר אמת , דברי יושר

בחכמה, נסיתי זה כל תתקע"ו): רמז  ו' (קהלת  שמעוני ובילקוט עכ"ל. התורה, חקת  זאת אחריה, להרהר לך  אין חקקתי חוקה

עכ"ל. ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי אדומה פרה לפרשת  שהגעתי וכיון עליה, עמדתי שלא בעולם חכמה הנחתי לא

חקת ב. זאת לאמר אהרן ואל משה אל ה' וידבר ז "ל: י"ט ) סימן חקת  פרשת  הליקוטים (ספר האריז "ל מדברי אדומה פרה סוד

ונמשכים  יורדים שהם לפי או פר"ה, הרי אותיות  ה' ועם פ"ר, בגי' והם גבורות, ה' הם מנצפ"ך  אותיות הנה כי דע וכו': התורה



לנפשך  חכמה דעה ד

חבר  בעה"ת â מהרי"א בדברי תורה וכן (ליקוטי

נ"ו) דף חקת חיים ãפרשת  המים ענין ששורש 

העליה  הוא הגר"א דרך  ולפי למעלה, למעלה עולה

הפרה  ושריפת  דעתיקא, שברישא אוירא לסוד

סתימאה  שבחכמה דקרדינותא בבוצינא שרשה

במים  האפר  נתינת  ידי ועל הגבורות, שורש ששם

שהוא  ובוצינא, אוירא יחוד  עי"כ נעשה חיים

חיבורי כל ושל היחודים כל של העליון השורש 

הק' האר "י  ולדברי  ומיתוקם. והגבורות החסדים

שורש  סוד  והוא מו"ס, עם גלגלתא יחוד  סוד  הוא

למעלה  הענין  ושורש  אש . עם מים של החיבור

האש  בחי ' שהוא הצמצום חיבור  סוד הוא בקודש 

הגבורות ) ב"ה(שורש  א"ס  דאור  הקו (שורשעם

המים.החסדים) בחי ' שהוא

 äðäå שהוא אדומה פרה של אלו  עליונים חיבורים

גם  שייך הוא השרשי , ואש מים חיבור  סוד

משה" "ויקהל ענין  שהוא השבוע פרשת  לסוד

הדעת  סוד וז"ל:שהוא ת"ב אות מוהר"ן חיי (עי'

היה  הוא כי ישראל" בני עדת  כל את  משה "ויקהל 

_________________________

שהיא  הבינה מן נמשכת כי אדומה, והיא ה'. פ"ר פר"ה נקראת  לכן ה', הנקראת במלכות  שיורדים לפי או ה', הנקראת  הבינה אל

היא  בפנים בהיותם אמנם מתערין. דינין שממנה לפי בינה, שערי חמשים שהם נ ' בגימטריא עולה ו' חסר אדמ"ה ולכן אדומה,

היו  שלא מה להם גרמו אלו דינים והנה הדינים. זוהמת  שורש נגלה אז  הקליפות אל כשיוצאה אך מום, בה אין אשר תמימה

מאה  המקבל היסוד שהוא בזוהר כנזכר עול, עליה עלה לא אשר וזהו הדין. כחות  אדום בארץ המלכים סוד היו ולכן פב"פ,

מחוץ  יוציאוה ואמנם אלו, דינים יצאו ולכן זו"ן נתחברו לא עדיין כי והכוונה במלכות , הת"ת  הוא או ע "ל, בגי' שהם ברכאן

אותה  ולצרף ללבן אותה ושחט ואז  זוהמא, להם יש בחוץ אז שכינה, למחנה מחוץ האלו הדינין בהתפשטות כי פירוש למחנה,

מחמשה, אחד חלק שהיא הקדושה סוד ממנה ישאר אז  שנשרפה אחר ואמנם הפרה, את  ושרף  ולכן הקשה, אש  ע "י הזוהמא

פרה  שהיתה ומה לבד, בא' יוכללו ההם גבורות  פ"ר כי אפ"ר, תקרא ואז  הדינין, חומש שהיא ה', הנקראת  המלכות סוד והיא

עכ"ל. חיים, אני משנלע"ד ע "כ א', עם אפר תהיה ה' עם

כמה ג . כתבתי כבר כו'. מבועא אית  ונימא נימא ובכל וז "ל: ובכל) ד"ה ע "א קכ"ט  דף רבא אדרא (על עולמים בית ספר עי'

זכה  מליחה מליאים חלולים הם שהשערות הניתוח , בחכמת כידוע בתוכם הנובע  אור אל וצינורות  כלים הם שהשערות פעמים

שהמ ממו"ס , דנפיק מבועא אית אמר ולזה סתימאה, המוחא אור השערות בתוך  נובע  כאן וכן המוח, מן מים היוצא נקרא ו"ס

שחיות  חיים" "מים נק ' והוא דיליה, מבועא פסיק  דלא חיים מים בסוד והם הגוף , משקין הם המוחין וכן דאילנא, שקיו שהם

וכו', דמיתו המלכים סיגי והם דסט "א, פרישו הוא טהרה שכל חיים, מים ע "י הכל ומת מצורע טהרת  ולכן ממו"ס, הוא המלכים

ובאד"ז  לקמן וכמ "ש  חי, כל מעין נעלמה אדומה פרה טעם ולכן כידוע, דינים פ "ר מנצפ "ך בוצד"ק  במו"ס  הוא פרה אפר וסוד

דאוירא  בטישא סוד פרה אפר עם חיים מים חיבור וז "ס  כו', חי כל מעיני ונעלמה תמצא מאין והחכמה נאמר עליה שהמו"ס

בסוד  המלכים כל תיקון היה ומו"ס דאוירא עילאה זווגא וע "י הפרה, שריפת  ע "י אש, ובוצד"ק  כידוע , מים הוא שאוירא ומו"ס ,

עכ"ל. הנ "ל, הכלים סוד כלי אל חיים מים נאמר וע "ז ונוקבין, דכורין מתקלא

שריפת ד. ענין זהו הרצוא ושוב, הרצוא דבחי' זה ענין כללות הוא אדומה פרה מצות והנה שם: הבעה"ת  מלשון מקצת  וזה

יש  מצוה שבכל הגם (והנה התורה. חקת  זאת  דייקא בה נאמר ולכן כלי. אל חיים מים עליו ונתן ענין זהו והשוב לאפר, הפרה

דרצוא  אלו בחינות ב' הוא ענינה שכל אדומה, פרה במצות  כמו המצות בכל גמור וגילוי בביאור זו בחינה בא לא אך  זו, בחי'

חקת  נאמר שעליה אדומה בפרה ג''כ יובן זה וכענין וכו'. התורה חקת  נק ' הוא ולפיכך  חיים, והמים האפר ענין שזהו ושוב,

והוא  וב''ן. מ''ה יחוד ענין שזהו ושוב, הרצוא חיבור כללות  הוא חיים ומים האפר שע ''י דהיינו התורה, כללות  ג''כ שהיא התורה

ושיתחברו  שוב, בחי' והוא במוח  הוא המים ויסוד לבך , רץ אם וזהו בלב הוא האש  שיסוד והמוח , הלב התחברות כענין ג''כ

רצוא  לבחי' האדם יבא מצוה כל קיום ע''י ולכן ומים, אש בחי' ג''כ יש  המצות בכל והנה ושוב, הרצוא חיבור ענין זהו יחד

חיבור  וכמו זה, יחוד כללות הוא אדומה פרה במצות אבל פרטית, בחינה הוא שם אמנם ומוח. מהלב כלול אבר כל גם כי ושוב,

באורך. הענין המשך  ועי"ש  וכו '),עכ"ל. עצמן והלב המוח  ויחוד



תשע"ב  ויקהל פר' השל"ס

להקהיל בכחו והיה ישראל , כלל של  הדעת

עכ "ל ) אליו, כולם את  ענין ולהמשיך סוד והוא .

שהוא  ה' לשם פירושו  לשמה כי  לשמה, תורה

האריז"ל  שפי ' כמו  הק ' בקיאים äהשכינה וכאשר ,

בלי שכחו  ד'כשם הסוד ומתגלה הק ' השכינה בסוד

עזריאל  ר' שאמר כמו  בגבול' כחו  כך  והוא å גבול ,

הצמצום, בסוד הקדושות  הגבורות  שורש  סוד

הוא  הדעת  וענין  שבא"ס, הגבול כח גילוי שהוא

והם  גבול, עם גבול בלי  לחבר איך  העבודה דרך

כניסה  בכל כי  מאד , ויסודיים עמוקים דברים

פרה  של העבודה לדרכי  להכנס  צריך  לאלקות 

ולמזג  לחבר הדרך שהוא הדעת  בסוד  אדומה

עבודה  והוא העליון, בשרשם והגבורות  החסדים

מאד . עמוקה

 çë àåäù ùà 'éçá àåäù  ìåáâä  çë é" ò .â

 àåäù ìåáâ éìáä âéùäì ìåëé  úå÷÷åúùää

íéî 'éçá

ïéðòäåבע"ח המבואר עפ "י  פרקהוא מ"ב (שער

שהוא א') נברא וניצוץ בורא ניצוץ שיש 

וכו ' דא"ק  יחידה ט'שורש  דף רחה"נ היטב (עי'

ל "ד דף ושם וע"ב, ע"א י"א דף  ונה"ש וע"ג, ע"ב

אמתע"ב) הצדיק  סוד הוא ב' ניצוץ בחי ' וסוד  ,

נק' אחרים ובספרים אלקיכם, לה' אתם בנים בסוד

נשמת שורש שהיא הק' בשכינה העבודה זו בחי '

ניצ  ולמעשה ב'. ניצוץ בחי ' שהוא א'ישראל וץ

ספרים  יש ולכן כאחד, להיות  צריכים ב' וניצוץ

היחוד  שהוא הק', השכינה הוא שהתכלית  שכתבו

בעולם. שיתגלה הקב"ה של

 äðäå, קטן דבר אינו ב"ה הבורא יחוד של זה ענין 

איזה  ואינו זה, ענין על ללמוד  הרבה וצריך 

והוא  מאד , עמוק ענין הוא אלא בעלמא, לומדות

קוב"ה  יחוד לשם לעשותו  דבר כל של התכלית  סוד

יחוד  הוא היחוד של העליון שורש כי ושכינתיה,

היחוד  שיתגלה הכוונה וענין  בחסדים, הגבורות

כלי יהיה הגבורות, שהוא הגבול שכח היינו 

והוא  גבול, הבלי אור  שהוא החסדים להתגלות 

הגבול  כח ענין והנה היחוד . סוד  אמיתת 

ומתחיל  התאוה, כח והוא האש  כח הוא שבעולמות

למטה  עד ומתפשט דקדושה, העולמות בשורש 

הוא  התאוה כח הצדיקים ואצל העולמות , בכל

התאוה  כח שהוא פיהו , מנשיקות ישקני בסוד

_________________________

יסוד ה. אורות להמשיך  שיכוין לשמה, התורה עסק כונת  היא וזאת  וז "ל: תורה תלמוד במצות  ואתחנן פרשת המצוות  שער עי'

דינא  נקראת לאה כי כנודע  בה, אשר הקשים הדינין מתמתקין כן וע"י ה', אות  הנקראת העליונה לאה אל תורה, הנקרא אבא

לשם  לשמה וזהו שיתבאר, כמו ה' אות ע"י להיות  צריכות הכונות כל כי ונמצא הנזכרת . במשנה כנזכר גדול שכרו ולכן קשיא,

ו'. פרק  אבות  על חז "ל מאמרי שער וע"ע  עכ"ל. ה',

עשר ו. בביאור ספירות,עי' שם יש  כי תכריח הכרח באיזה לשאול השואל יוסיף  ואם לשונו: וזה ג' בשאלה עזריאל לר' ספירות 

ואין  גבול בלי כח  לו שיש  תאמר ואם חסרון, בלי שלימות  הוא סוף אין  תשובה. לבד. סוף  אין רק  שם אין כי לומר רצוני כי

חסרת  מהשלמותו, חסר שהוא הזה העולם היה תחילה ממנו הנמצא שהגבול תאמר ואם שלימותו. מחסר אתה בגבול, כח לו

הם  תחלה ממנו והנמצא גבול. מבלי בגבול כח לו שיש בהכרח  לומר לנו יש  שלימותו, לחסר שאין ולפי ממנו. שהוא הכח 

כח  בהם יש  מהם השפע ובהמנע שלם, כח  הם מהשלמתו הבא מהשפע מקבלים כשהם החסר. וכח  השלם כח שהם הספירות 

בלבד  הוא כי וא"ת לדבר. דבר בין המבדילים הדברים הם והחסרון והשלימות  ובחסרון. בהשלמה לפעול כח  בהם יש  לכך  חסר,

יש  בבריאתו, כיוון שלא וא"ת המכוין. חסרון על מורה הכוונה כי זה, על להשיב יש הספירות , מבלי עולמו בבריאת  כיוון

ביום  השמש סדר, להם יש  הנבראים כי רואים ואנו סדר, לו אין במקרה הבא דבר וכל במקרה, הבריאה היתה כן אם להשיב

מתקיימים  שהם הזה והסדר מתחדשים, הם סדר ועל מתבטלים הם סדר ועל מתקיימים הם סדר ועל בלילה. והכוכבים והירח 

הספירות, באמצעות  הנבראים מציאות  שהיה ולפי מספר, בגדר הנגדר מצוי לכל כח שהם ספירות, הנקרא הוא בו ומתבטלים

עכ"ל. ממנו, חוץ שאין סוף מאין והכל אחד מעיקר שכולם ואעפ"י ובינוני, ושפל רום בהם ויש מזה זה משתנים הם
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חדוותא  סוד שהוא העולמים, כל לבורא להשתוקק

הכח æ דשמעתתא  והוא התאוה, מכח הנעשה

כי פיהו  ישקני  סוד  והוא גבול, בלי עם הגבול לקשר

לבורא  עת בכל להשתוקק שהוא מיין , דודיך טובים

אהבה  בבחי ' ה' על ולהתענג העולמים, כל

בתענוגים.

äðäãפנימיות הוא ה'" על תתענג "אז ענין 

לדבקות לזכות  שהוא המצוות כל תכלית

אלא  בעלמא שכר רק  ואינו  ה', על תתענג אז  של

כמ"ש  האדם של התכלית והוא מצוה, עצמו הוא

לא  שהאדם ישרים מסלת  ספר בריש הרמח"ל

שכינתו, מזיו וליהנות ה' על להתענג אלא נברא

והוא  עבודה, בסוד  אלא שכר, בסוד רק  שאינו 

עצמו והוא שבתורה, המצוות מכל יותר  מצוה

שכתב  וכמו  מצוה, מצוה שכר כי המצוה, שכר

דשבתא יקרא י"ב)בספר  סימן שכל (סוף  והצדיק ,

לשורש  להכנס הוא עבודתו כל שמים, לשם מעשיו 

_________________________

רבי ז. ליה אמר יהודה, רבי ביה פגע ללוד, מקפוטקיא אתי הוה יוסי ברבי יצחק  רבי וז"ל: ע "א) קל"ח דף (ח"א זוה"ק  עי'

חייך  ליה אמר לזיווגא, שעתא ההיא בר עלמא מן יתנשי הרע  דיצר עניינא להאי אתערו מתניתא חכימי דחבירנא תאמר יצחק ,

למחטי  כקדמיתא מנוולא לא אבל ליהוי, לא דשמעתא חדוותא הרע יצר דאלמלא לעולם, כמטרא לעולם הרע יצר אצטריך הכי

דיצר  דמדוריה לבא הוא שמעון רבי אמר וגומר, קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא ט') י"א (ישעיה דכתיב הוא הדא ביה,

בכל  אלהיך  יהו"ה את ואהבת  ה') ו' (דברים כתיב כך  ובגין ונשמתא, דגופא בניינא טבא לבא אומר אליעזר רבי ביה. הרע 

עכ"ל. דכולא, עיקרא דהוא לבבך ,

שהן  האדם, שהוא המעשה סוף לכוונת  היה תולדותיהן וכל העולמות כל ובריאת שעיקר נודע  בראשית : פרשת עינים מאור וז "ל

ראשית  שנקראו ישראל ובשביל דרכו, ראשית שנקרא התורה בשביל ברא בראשית הכתוב שאמר כמו אדם הנקרא ישראל

ישראל, שהם המובחר האנושי המין ידי על והגשמי המעשה בעולם מלכותו ויתפרסם שיתפשט חפץ הוא ברוך  שהבורא תבואתו.

המלאכים  מעבודת שמתענג מתענוג יותר גשמי, בחומר מלובשין שהם ישראל אותו שעובדין ממה מאוד מתענג יתברך השם כי

החומריות  את ונוצחין העבודה, מן שמעכבן חומרן על ישראל שמתגברין התגברות מפני זה, כל כנודע  הקודש  ואופני וחיות

ידי  ועל בשמאלו, הרע יצר ומשכן בימינו, טוב יצר משכן דלבא, חללי תרי באדם שיש  כנודע בימין, השמאל ומכניסין והרע 

יצר  אלמלא רז"ל וכמאמר יתברך , השם לעבודת מסייעהו ואדרבה טוב, ונעשה הרע ונמתק  בימין השמאל נכלל ההתגברות טוב

שזהו  סניגור, נעשה וקטיגור שנתמתק הרע  היצר מצד בא בעבודה והחשק הזריזות  עיקר כי הוי, לא דשמעתתא חדוותא הרע 

תחת  שמאלו ו') ב' השירים (שיר הכתוב שאמר וכמו כו', יצריך  בשני לבבך  בכל אלקיך את ואהבת  ה') ו' (דברים שכתוב מה

מזה  גדול לבורא שיש  תענוג לך  שאין הרע , היצר מהמתקת  נעשה לעבודה והחשק התשוקה שעיקר תחבקני, וימינו לראשי

יש  כן על ה', עובד מקום ומכל חומרי, ובגוף  כן, גם המעכבין וגשמי המעשה בעולם שהוא גם ומה לטוב, מתהפך  המונע שדבר

מזה. הוא ברוך להבורא גדול תענוג

השם  התורה ידי ועל הרע , ליצר וממתקין שמתבלין התבלין שהוא לישראל התורה נתן יתברך שהבורא ידי על הוא זה וכל

סוף  אין שאור כנודע בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו ח ') כ"ה (שמות  הכתוב שאמר כמו האדם, בתוך  שכינתו משכין יתברך

באותיות  המופיע האלקי חלק  בחיותו נדבק  בתורה, ודבורו חיותו שמדבק  ידי שעל התורה, אותיות  בתוך ושורה מופיע הוא ברוך 

הוא  ברוך שהבורא מקדש בחינת כן גם האדם ונקרא כנודע, חיצונית פניה לשם ולא זו לכוונה הוא עסקו כשעיקר התורה,

הכללי  במקדש שמצינו וכמו לעיל, כאמור האדם מעבודת לו שיש  והתענוג התשוקה ידי על העובד האדם בתוך  שכינתו מצמצם

שיש  התשוקה ידי על זה וכל יכלכלוהו, לא השמים ושמי השמים אשר ארון, בדי שני בין שכינתו הוא ברוך  הבורא שצמצם

מצמצם  הוא ברוך  שהבורא יתברך , לו מרכבה להיות הזוכה האדם שהוא הפרטי מקדש  בבחינת הוא כן לישראל, יתברך לו

(משלי  הכתוב שאמר כמו לוחות , שני ובחינת ארון בדי שני בחינת  שהם שדיך שני סוד שהם דלבא, חללי תרי בתוך שכינתו

והמקדש  המשכן בציווי הבורא כוונת עיקר שהיא לבך , לוח  על כתבם ג') וכו',ג' האדם שהוא הפרטי במקדש  שכינתו להשרות ,

עכ"ל.



תשע"ב  ויקהל פר' ז של"ס

יותר  הוי "ה על להתענג שהוא המצוה ותכלית 

הוא  הקב"ה שברא הגבורות כל וממילא ויותר,

"שלהובין  הנקרא האהבה אש שהוא זה לתכלית

העולמים  כל לבורא ההשתוקקות  להגביר דרחימו"

בלימוד  וכן  ומצוה, מצוה ובכל שעה ובכל עת  בכל

דבר . ובכל התפלה  ובעבודת  התורה

ùà 'éçá  ìéëùîäå íéî 'éçá  ìëùä .ã

äðéá  äîëç ãåñ  íäå íøåáéç àåä ìëùåîäå

 úòãå

 äðäã כמ"ש ומושכל ומשכיל שכל הם בחי' ג'

השכל, הוא דהחכמה ר "ל הקדמונים,

כי המושכל, הוא והדעת  המשכיל, הוא והבינה

למעלה, ממטה הוא המשכיל בחי' שהוא הבינה

למטה, ממעלה הוא השכל בחי ' שהוא והחכמה

מהשכל  היוצא הפועל שהוא הדעת  הוא והמושכל

מכח  הוא להשכיל הבינה של הכח וכל והמשכיל,

להשכיל  ההשתוקקות שהוא האש , התגברות

את להשיג המשתוקקת  הבינה סוד שהוא הענין ,

הדעת ואח"כ  המים, בחי' הוא והחכמה החכמה.

יחוד  בסוד יחד ומים אש  שכולל המושכל הוא

השכל  את להשיג צריך ועי "כ  והגבורות, החסדים

האלקי.

úîàáå שמע הפסוק בסוד אחד  הוא החב"ד  כל

הוי "ה (בינה)אלקינו (חכמה)ישראל

בכוונת(דעת )הוי "ה האריז"ל שביאר  וכמו  אחד,

ע"א,קר"ש  כ "ד  דף  דקר"ש  ו' דרוש  שעה"כ  (עי'

ע"א) כ"ב ודף ע"ד  כ"א דף ה' דרוש  וצריך ועע"ש ,

למטה, ממעלה בבחי' השכל ענין  להרגיש

הבינה  שהוא להשיג העולה האש הוא והמשכיל

בסוד  להתאחד  צריך  והכל למעלה, ממטה שהוא

פעמים  ג' בחי ' והוא שבת, קדושת  סוד והוא הדעת,

שכתב  וכמו  שבת, דליל בקידוש  שאומרים שביעי 

יצירה בספר  ז "ל ספי"צ הגר "א ריש בהגר"א (עי'

דף שבת דרושי שעה"כ ועי' א', אופן א' משנה פ"א

ע"ב) הוא ע"א והיחוד הזיווג, סוד הוא הדעת  כי  .

עבדות כי הוי"ה, על תתענג אז של התענוג סוד

וזמש"א  המצוות , כל לפנימיות להגיע הוא הבורא

יעקב  נחלת  והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך 

צריך  אך שכר, הוא ולכאורה דיבר , ה' פי  כי אביך 

העבודה עצם באמת שהוא ביקרא להבין  (ועי'

הענין) כל  שם .çדשבתא

 úå÷÷åúùää àåä  íé÷éãöä  úãåáò  úìéçú .ä

'éçáá ãåçéä úåîìùì íéìåò ë" çàå  íãà 'éçáá

íãà àì

 äðäå החו "ג יחוד סוד הוא אדומה פרה סוד

לחיות הבורא יחוד  וענין למעלה, בשורש 

עמוק  דבר  באמת הוא היחוד, מציאות  עם עת בכל

לקבל  צריך  אך  בוריו , על הענין להבין  וא"א מאד

איתא  הצדיקים של הדרך ועיקר מהצדיקים, הענין 

היחוד  עת בכל חיפשו כי צדיקים שנעשו ברמח"ל

_________________________

וקראת ח. קדשי ביום חפציך  "עשות  לעיל), (עי"ש  כנ"ל היינו רגליך" משבת תשיב "אם וזה י"ב): (סי' שם דשבתא יקרא וז"ל

כבוד  בחי' בשביל שמים, כבוד בשביל הכל רק  עצמו, של וכבוד עונג בשביל יהיה לא כוונתו שכל היינו וכו', עונג" לשבת

מבחי' נמשך  חיה' 'נפש ממלא רוח  שהוא שהדיבור מאחר כי דבר", ודבר חפציך  "ממצוא וזהו לשמה. הלימוד בחינת שבת,

רק שמים לשם כוונתו יהיה ולא דיבור איזה לדבר רשאים איך כן אם חיה, נפש  הארץ תוצא בחי' פה מלכות בחי' השכינה

אחד  אחדות הכל תורתו, ולימוד מעשיו בעד לעתיד הצדיק  שיקבל בעצמו העונג כי ה'", על תתענג "אז  וזה עצמו, הנאת בשביל

כל  פנימיות  עיקר זה כי  מצוה, מצוה שכר בחי' המצוות , מכל יותר מצוה בעצמו והוא ה', על תתענג אז בחי' יתברך , השם עם

שהמלכות  היינו מלכיות, משיעבוד שניצול רז"ל ודרשו ארץ" במתי על "והרכבתיך ה', על ולהתענג יתברך בו לדבק  המצוות

שמים, לשם רק ומעשיו לימודו שכל הצדיק בחי' הוא יעקב כי אביך" יעקב נחלת  "והאכלתיך בשלימות, מהגלות  עולה דקדושה

שבעל  ותורה פה מלכות  בחי' ה', פי בחי' שהוא לשרשו עולה הדיבור אז כי דיבר" ה' פי "כי וזה בפנים, כמבואר לבסוף  ושכרו

כנ "ל. לה קרינן פה
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הוא  היחוד  אל זו  והשתוקקות  הק ', השכינה עם

על  צריך ואח"כ העבודה, תחילת וזה "אדם" בחי '

א  "לא בסוד היחוד  שאת  ביתר לגלות כך דם",ידי 

אתה" "ברוך  בבחי ' הדבקות מגלה תחילה כי

צריך  אך  "אדם", בחי' שהוא נכח לשון  שהוא

העולם" "מלך  בבחי' הדבקות אח"כ  ולגלות להשיג

ענין  כי אדם", "לא בחי' שהוא נסתר לשון שהוא

הוא  "אתה" בחי' של הנגלה באופן ה' על להתענג

וענין  "אדם", בחי' הנקרא והוא תתאה יחודא

הוא  העולם" "מלך בחי ' של נעלם בדרך הדבקות

אדם". "לא בחי ' הנקרא שהוא עלאה יחודא

 úãåáòå íãà 'éçáá úåìëéä  äùùä  úãåáò .å

íãà àì 'éçáá ÷"ä÷ ìëéä

åäæåההיכלות כלל דהנה ההיכלות , של העבודה

הששה  הוא הא' מדרגות , לשני  מתחלק 

הוא  והב' הכסא, בחי' שהם הראשונים היכלות

על  היושב האדם בחי ' שהוא הקדשים קודש  היכל

בחי ' הוא היכלות הו' של הבחי' והנה הכסא,

לבחי ' הכסא בחי ' שהוא משם לעלות  אך "אדם",

"לא  לבחי ' העליה הוא הכסא, על היושב האדם

נכנסים  קה"ק  להיכל נכנסים כאשר  דהנה אדם",

אדם" "לא של לדביקות עי"כ ועולים רעוא, לבחי '

ששם  עתיקא בחי ' שהוא ה', על תתענג אז  בבחי '

ליהנות העבודה והוא אלקות , עצם מתגלה

הוא  לזה להגיע והדרך אלקות , עצם בדביקות 

עם  והדבקות היחוד עת בכל לחפש  צריך  שתחילה

פב"פ , בבחי ' "אדם" בסוד "אתה" בסוד  הבורא

"לא  של העליונה לדביקות  לעלות שוב יכול ועי"כ

עצם. דבקות בבחי' בפשיטות  דבקות שהוא אדם"

 éúéåéù 'éçáì òéâäì  äãåáòä íéøåôä éîéá .æ

 úåìòì êéøö äøô úùøôá ë" çàå  íãà 'éçáá 'ä

íãà àì 'éçáá ïåéìòä úéðåðáìì

 äðäå ושל דבקות של מחשבות  לו שאין  האדם

הן  לגמרי רחוק  הוא הרי ה', על תענוג

רחוק  הוא והרי  אדם, לא מבחי ' וכ "ש אדם מבחי '

לחפש  תחילה צריך  כי אדומה, פרה סוד  ענין מכל

והנשמה  ובתפלה, התורה בלימוד עת בכל דבקות

נעלם, באופן עת בכל זאת  עבודה עושה

אמר  והבעש "ט בגילוי, כן  עושים והצדיקים

להכנס  עבודתו  עיקר היה החטא קודם דאדה"ר

ודרך  ויחודים, עלייות ולעשות העליונים לעולמות 

הדרך  שהוא הבעה"ת  ואמר  רשב"י, גילה זה

ה' שיויתי  של הסודות  והוא הבעש"ט, של והגילוי

הפורים. דימי העבודה עיקר והוא תמיד, לנגדי

פורים  כיואחר  פרה, של לעבודה להכנס צריך 

ת 'מיד  ל'נגדי י 'הו"ה ש'יויתי בסוד  הוא פורים

שילת בר  שמואל ר' בסוד  שיל"ת  ר"ת שהוא

ברק  בבני  תורה שלמדו המן של בניו מבני שהיה

בגמ' יעקב)כמ"ש שבעין הגירסא אחר (כפי אך  ,

העליה  שהוא פרה למדרגת לעלות צריך פורים

למדרגת ולעלות  חיים מים בסוד  העליון  ללבנונית 

אדם". "לא

ìëå עוסקים אם רק להבין  אפשר  אי אלו  ענינים

היחוד , חיפוש  של באופן  ובתפלה בתורה

שהוא  אדם בחי' של התשוקה תחילה ומחפשים

ושוב  פרה, אפר  של האש בבחי' הגבורות  בחי '

הנמשך  האלקי האור  ועצם החסדים בחי' מחפשים

אחר  כי אדה"ר , חטא תיקון  עיקר  והוא אין , מבחי '

העולם  ובמראות העולם בזה חיים הרי החטא

מראות בחי' שנשברו כלים בחי' מת בחי' שהוא

מת מטומאת לצאת  פרה טהרת  לזה וצריך  דבי"ע,

שהוא  פרה אפר  ידי על ולהטהר בי"ע, בחי ' שהוא

הנורא  הדעת  ולהשיג דעתיק, חו "ג שורש סוד

שהוא  בשורש, החו"ג חיבור  בחי' דעתיק  העליון

הנמשך  היחוד שהוא חיים מים בחי ' ע"י 

בחי ' הבורא, יחוד רק  שהכל העליון  מהלבנונית 

ית ' שמצידו  איך יחו "ע, העולם, מלך  בחי ' רעוא,

הם  הגבורות  ומאידך מלבדו , עוד ואין  אלקות  הכל

להשיג  ההשתוקקות  כח שהוא העולמות  בחי' האש

היחוד . את 



תשע"ב  ויקהל פר' ט של"ס

 úåðè÷ã ãåçé ãåñá  äîåãà äøô  ìù  íãä ãåñ . ç

 ã" ò àùéã÷ à÷éúò  çëá  úåøåáâä  ÷åúéîå

 óåñ  íé  úòéø÷

 äðäå ז"ל חבר  מהרי "א בדברי  שסוד èמבואר

אילה  ההיא על מרמז  אדומה פרה של הדם

ים  קריעת של בסודות  שמבואר כמו  צר  דרחמה

ובצירוף  בריבוע אהי "ה שם הוא הד"ם וסוד סוף,

בליל  דהנה הוא והענין  וכו'. נח"ש גי' הוא שד"י שם

עלאין  או"א מדרגת עד ועלו  אלקות גילוי  היה פסח

פסח  בליל שנמשכו שני דגדלות  המוחין  בסוד

האריז "ל כמ"ש דלעילא דרושמסטרא סוף  (שעה"כ

דפסח) ב' ודרוש סוף א' ים קריעת  בעת ואח"כ  ,

מפניו  משה וינס בסוד  הקטנות לסוד  (עי'נפלו

דפסח) י"ב דרוש של שעה"כ התכלית וכל ,

הגבורות של הדרך ללמד הוא וההסתרה הגבורות

בכל  בקי להיות  צריך כי  "אדם", בחי' סוד  הקדושות

אדם, לא במדרגת  והן אדם במדרגת הן  העולמות ,

אדם  בחי ' ידי על שנעשה התשוקה את  וצריך 

את להשיג אפשר  ועי "כ  הגבורות , מבחי' שמגיע

היחוד  שלימות השגת  שהוא אדם" ה"לא בחי '

אלקות. עצם בחי' רעוא בבחי '

 äðäå בסוד הגבורה שורש הוא עתיק  של הגילוי 

מתגלה  והוא האמיתי , יש נקרא שעתיק 

אין , הנק ' החכמה לגבי  יש  נקראת  שהיא בבינה

הבינה  ידי  על דהיינו הפרטים, כל מתגלה ובבינה

והפרטים  הגבורות מתגלה הדינים שורש  שהיא

בחי ' סוד  והוא דינים, פ "ר בסוד במלכות  למטה

הבורא  את  להשיג שהוא "אתה" מדרגת  של הגילוי 

כי היכלות , הששה כל סוד  שהוא הפרטים בכל

כל  להשיג ויוכלו ההיכלות כל שיכירו רוצה הקב"ה

ואז  לקטנות נפילה יש  לפעמים ולכן  המדרגות,

שלמה  ואפי ' ה', את  לעבוד איך  האדם מתקשה

שהקב"ה  הטעם כל ואמנם בזה, נתקשה המלך

כדי הוא דקטנות , הנחש התגברות  לפעמים עושה

כך  ידי על כי  הפרטים, וכל ההיכלות את להשיג

שאת, ביתר  היחוד את אח"כ להשיג כח מקבלים

שנאמר  סוף ים קריעת לסוד שנכנסים ידי  על והוא

תליא  "בעתיקא תחרישון  ואתם לכם ילחם ה' שם

ואז  ב', פרק  סוף דצניעותא בספרא כמ"ש  מילתא"

קטנות. בשעת  אף  לדבקות  להגיע יכול

 ÷ñôð åðéà  ìàä úåàéöîá éîéðôä âåðòúä .è

 úåðè÷ä  ÷éúîäì  íé÷éãöä  çë  åäæå  úò íåùá

 éãéîú úå÷áãá  úåéçìå

 éëושרשי פנימי  הכי  בתענוג להשתמש צריך 

השתמש  רבינו  ומשה עת , בשום נפסק שאינו 

_________________________

מלאה ט. היא אז בקטנות שהנוק' בעת  כי בה, לעמוד יכלו לא ושלמה משה אדומה פרה מ"ש וז "ס  וז "ל: אד"ר על עולמים בבית 

דדכורא  יסוד ואז  צר, דרחמה אילת  סוד והוא ד"ם, בסוד אדומה והיא פר"ה, הוא הכלליים ה"ג ועם מנצפ "ך פ "ר בסוד דינים

י"ס , קריעת  בסוד והוא מפניו, הצור ונבקע  היה סנפרינון של רז"ל כמ "ש  במטה להכות צריך  היה ולכן יצחק, של אילו איל נק '

ואז  לא"י, לכנוס ראוים והיו המדבר דור כשכלו להבנות, הנוקבא פרצוף נשלם וכבר בגדלות  ז "א היו  שאז  מריבה במי משא"כ

אהי"ה  שם בנוק' האירו ואז  הסלע, אל ודברתם כתיב ולכן הפנימי, זווג הדיבור סוד והוא המוחין, של הפנימיות  בבחי' הזווג היה

ה' כמ"ש קי"ס, בעת שהיה כמו קדישא עתיקא ע"י הוא הקטנות  זווג כי ונודע  הכולל, עם סל"ע  גי' קס "א והוא דגדלות דיודי"ן

בשורשו  האיר וע"ק דמשה, סטרא הוא ז "א כי הצור, על שם לפניך עומד הנני וזש "ש מילתא. תליא בעתיקא כי כו' לכם ילחם

תנינים  ט' הם  יאורין וט ' יאוריו, בתוך הרובץ הגדול תנין נק' שפרעה כידוע  כו', היאור את  בו הכית  אשר ומטך וכתיב בז "א,

בשרשין  משתרשא ליה דחמי מפניו משה וינס  וכתיב ע"ק, ע"י ביטולם הוא מטותם את שבלע משה מטה וסוד וארא, בפ' כמ"ש

מתעוררים  אז קטנות  שיש עת בכל כי וידוע  דסבין, סבא דע "ק  מסט' ישראל מזקני אתך וקח  העם לפני עבור וז"ש  עילאין,

הוא  עמל"ק  וכן בריח , נחש  נק ' שהוא רבע"ה משה של אחוריו הנחש  סוד והוא כו', עמלק ויבא אח"כ סמך  ולזה הקליפות ,

כו' בקרבנו ה' יש  אם ואמרו זה דבר להשיג ישראל רצו ולכן דדין, כחושבנא דדין חושבנא צפ"ע , יצא נחש  משורש  הנחש 

עכ"ל. וכו', בעתיקא תליא אם לידע שביקשו



לנפשך  חכמה דעה י 

בשעה  סוף ים קריעת  בשעת זה תענוג עם

נתגלתה  השכינה ואז  בקטנות, היתה שהאילה

מפניו", משה ש"וינס  עד דקטנות  נחש  בסוד  אליו

נתגלה  מילתא" תליא "בעתיקא סוד  ידי  על אך

הפנימי לתענוג להכנס  העבודה דרך  רבינו למשה

אי תענוג בלא באמת  כי האל, מציאות  של השרשי

יחוד  בחי ' שייך לא כי כלל, ה' את  לעבוד אפשר

ידי על אך  הקטנות , בעת  הקושי  וזהו תענוג, ללא

קטנות, בזמן אף נפסק שאינו השרשי התענוג סוד

להכנס  יכול מילתא, תליא בעתיקא של הסוד  והוא

וענין  האל, מציאות עצם מצד לתענוג גם אז

הנפש  בפנימיות  עצמי  תענוג הוא הזה התענוג

דרעוין . רעוא בסוד 

åäæå ביח עת בכל דבוקים שהם הצדיקים וד דרך

בעת מבעי ולא לשמה, תורה ולומדים האל,

בתיקון  עוסקים כאשר אפי ' אלא המוחין, גדלות 

הם  הנה הק ', השכינה של ובגבורות  השכינה

הנעלם  השרשי  התענוג כזו  בעת אף  מעוררים

השרשי, האל מציאות  בבחי' הנעלם היחוד שהוא

כי פרטיהם, בכל היכלות  הששה כל מיחדים ועי"כ

ואש  מים שורש  שהוא דעתיק החו "ג שורש  באמת 

הבורא  יחוד  עם אש בסוד  התשוקה חיבור שהוא

הקו, עם הצמצום וחיבור  יחוד סוד הוא מים, בחי '

או קטנות , בעת  מתגברים הגבורות כאשר  כי

הוא  לכל הכל גדלות, בעת מתגברים החסדים

העבודה  שלפעמים אלא הבורא, יחוד לגלות

העבודה  ולפעמים גדלות , בעת והוא באתגליא

כל  לא ולכן  קטנות. בעת שהוא רעוא בסוד בהעלם

שיורדת המלכות  שהיא אדומה פרה בסוד  בקי אדם

וצריך  הגבורות , מדרגות  כל בסוד המקומות  לכל

וצריך  בתענוג, אלא יחוד  אין  כי ביחוד, בקי להיות 

קטנות. בעת אפי ' ה' על להתענג איך  בקי להיות

 øôà  úçú øàô ãåñá äøô øôà  ú÷úîä .é

àåäåשאה"כ וכמו אפר  תחת  פאר  (ישעי'סוד

י') נפשיס"א תגל בה' אשיש שוש

צדקה  מעיל ישע בגדי הלבישני כי באלה"י ,

פאר  סוד  והוא וגו'. פאר" יכהן "כחתן  יעטני,

תשיש  שוש לסוד להגיע והעיקר  אפר, תחת

הנעלם, העליון הדעת להשיג שהוא בהוי"ה

גדלות בשעת  רק  לא עת, בכל הדבקות להשיג

אלא  נברא לא האדם כי  קטנות, בעת אף אלא

דבוק  להיות  בקטנות  אף וצריך ה', על להתענג

"אפר" סוד  והוא עצם, תענוג בבחי ' העליון  ביחוד

להשתמש  איך יודע האדם אם כי  "פאר ", שנעשה

להשיג  קודש אש  מהם לעשות  הגבורות  כל עם

א'דום  תיבות ראשי שהוא א"ש  בסוד היחוד,

שהוא  עתיק של האור להשיג יכול ועי"כ ש'חור,

שבת קדושת סוד חירוותא גו  חיוורתא בחי '

השבוע. לכל שתאיר

 úãåáò úåéîéðô úîàä ÷éãöî ãåîìì êéøö .àé

äùòù äøô ãåñ àåäå  íéîå ùà ãåñá ãåçéä

 øáãîá äùî

ìëå,האמת מצדיק ללמוד  צריך  האלו  הענינים

פרה  בסוד הענינים אלו בכל בקי שהוא

צריך  שעושים פרה ובכל במדבר, משה שעשה

שהוא  משה, שעשה הפרה של מהאפר להכניס

אמיתות היודע שהוא אמת  הצדיק של הפרה

ו אדומה פרה בשרשם סוד הדינים המתקת 

בסוד  הק' השכינה כי  לפאר, מאפר  אותם להפוך

ב' ניצוץ בסוד הצדיקים ונשמת א' ניצוץ

בבחי ' הן  עבודה וצריך  עת , בכל מתיחדים

והן  הגילויים, בחי ' נוכח לשון  שהוא "אתה"

"לא  בחי ' נסתר  לשון שהוא העולם" "מלך  בבחי '

ידי על אלא לזה להגיע אפשר  אי  אך אדם",

הפרה  סוד  והוא משה, בבחי' אמת הצדיק

הכלים  כל הנה כי במהרה. שתתגלה העשירית 

בית לבנות  איך  כלים הוא המקדש  בית של

בענין  עת  בכל שחושבים ידי  ועל הק', לשכינה

בית לבנות  הכלים ענין שהוא המשכן כלי  פרטי 

בסוד  הק ' השכינה להשיג יכולים המקדש,

רצון  ויהי ואחד . אחד  כל בתוך  בתוכם ושכנתי 



תשע"ב  ויקהל פר' יא של"ס

מהשמים  אש ירד זו, בעבודה שנתחיל ידי  שעל

ועיננו כל, לעין  המקדש  בית  בנין ויתגלה

במהרה  צדק גואל בביאת  מלכותך תראינה

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה יב 

חדתין  נשמתין
תשע"ז יחי ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú äøô-àùú éë úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìçà

 äùøôä éðéðò

 øåéëä éîã øåòéù ïéðòá í"áîøäå é" ùø ' çîá

úéùòå [ à úùåçð  åðëå úùåçð  øåéë

.' åâå äöçøìאמת השפת 

ע"ב) יט דף הרמב"ם (זבחים בין  מח' שיש  מדייק

הי"ג ) הבחירה בית מהל ' שאין לרש"י(פ"ה ד "ה (שם

הכיור בו) שיהא שצריך  בגמ' שם דאי' מה לגבי

ממנו', כהנים ארבעה לקדש  'כדי  של שיעור 

גדול  הכלי שיהא שצריך שהכוונה משמע דמרש"י

תמיד  שיהא א"צ אך  זה, שיעור בו  להחזיק שיוכל

וברמב"ם  הזה, המים שיעור הכיור  בתוך  בפועל

השיעור  בכיור  בפועל תמיד  שיהא שצריך משמע

המים. של הנצרך 

äîëçä 'éôñ –––– í"áîøä úîùð  ùøåù

 ùéå [ á עפמש "כ פנימיות, ע"פ  המח' לפרש

נשמתו בשורש  שייך  שהרמב"ם בכ"מ

על  הקרוי  דמשרע"ה, אור [בבחי ' החכמה לספי '

האור  שהוא כמשה, קם לא משה עד  ממשה שמו,

האור  בבחי ' היא החכמה וספי' אבא-חכמה) דיסוד

וע"כ  התורה כל של הפשוט' 'אור שבחי' האלקי

הנראה  בלשון  התורה כל של ההלכות  לכתוב זכה

החכמה  וספי ' מח'. שום וללא פלפולים ללא פשוט

המים, בבחי' היא כח-מה, הביטול, בחי' שהיא

בחז"ל כדאי ' הביטול, בחי ' את  בהם (תעניתשיש 

ע"א) ז נמוך ,דף למקום גבוה ממקום המים שיורדים

שיעור  בכיור שיהא שמעכב להרמב"ם ס "ל וע"כ 

לעבודת שהכניסה מרמז  [שזה המים של הנצרך 

יש  וע"כ  המים, דרך הביטול, בדרך היא הקודש 

ורגליו ידיו  את  ביהמ"ק  לעבודת בכניסתו לקדש

המים  תיכף שם נמצאים שיהיו ובעינן  במים,

לכל  ונראה ניכר  תמיד שיהא היינו ממש, בפועל

הביטול  ריבוי  המים, ריבוי  את לביהמ"ק  בכניסה

לעבודה]. הנצרך 

 úåëìîä 'éôñ –––– é" ùø  úîùð ùøåù

ë"àùî [â' לספי שייך נשמתו  בשורש  רש"י

שנקרא  בכ "מ [וכמש"כ  המלכות

וע"כ  המלכות , לשלימות שזכה המלך שלמה ע"ש

כל  על פשט ע"פ פירושים לכתוב רש"י זכה

לספי ' שייך שבתורה הפשט שביאור  התורה,

ישראל  כל אצל הק' חיבוריו  נלמדים וכן המלכות ,

ישראל  שכל למקרא, חמש בן עד שבגדולים מגדול

המלכות וספי' המלכות ], לספי' שייכים בכללותם

הכלי בבחי' כידוע אתהיא בתוכה המלכות (שמחזקת

הט"ס) שיהא כל  לעיכובא שהעיקר  ס "ל לרש"י וע"כ ,

בבחי ' הוא [שהכלי  הנכון , בשיעור  הכיור של הכלי

היא  רש "י  לדעת הקודש  אל והכניסה לקבל, הרצון

ד 'בזאת כדאי' המלכות, דספי' המלכותבדרך  (בספי'

'זאת ') העיקר הנקראת וע"כ  הקודש ', אל אהרן יבא

הראוי הכלי  המקדש  לבית בכניסה מונח שיהא

מכונה  על כשהיא המלכות ספי' על שמרמז והנכון ,

ותיקונה].

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  ויחי פרשת דא"ח יג ליקוטי 

íéðäëä éãé  íéàîèð àì êéà íéöåøéú 'ã

íäéìâøá íúòéâðá

 äðäå [ã אמת דקידוש (שם)השפת בענין מקשה

שם  בגמ' דאי' הא על ורגלים, ידים

על  ידיהם נותנים הכהנים היו  הקידוש שבשעת 

נטמאת עצמה זו בנגיעה הלא קשה וא"כ רגליהם,

נגע היד אם נטילה דצריך ד , סי' או"ח בשו"ע (כמבואר

אדם) כל אצל  המכוסה מקום שהוא ד'ברגליו, בזה ויש  ,

כל  שאצל שכיון שם השפ "א תי' א) תירוצים.

אין  מגולה ההוא המקום היה בביהמ"ק הכהנים

למקום  נחשב אינו  שאצלם מטמא, זה מקום

עיר  לגבי הדין  כן יהא האם לתירוצו [וצ"ע המכוסה

יטמא  שלא הרגל כף  בגילוי  הולכים תושביה שכל

בכהנים  מיוחד  דין  שהוא או זה, מקום אצלם

ולא  הרגל, כף  בגילוי לילך  להם ציותה שהתורה

לעצמם  הדינים לשנות יכולים מעצמם שהבנ"א

העולם, בני  שהולךמשאר באדם דן ד  בסי' (והפמ"ג

ומסיק בה, כשנגע נטילה צריך אי מגולה כשרגלו בקיץ

מה  מהני ולא המכוסה, מקום שהוי דשו"ע דינא דהוא

ויל"ע) הקיץ, בימות יחף  הולך  חישהוא איש  הבן ב) .[

יג )בתשובות  סי' חאו"ח לשמה שמקום (תורה מחדש 

מטמא אינו  במים רטוב כשהוא זאתהמכוסה (וכתב

המקוה  מי בתוך כשנמצא המכוסה במקום נוגע לגבי

בזה) נטמא כף שאין שכשרוחץ בעניננו, י "ל וה"נ ,

מטמא  אין בידו בה נוגע ואז הכיור  במימי הרגל

שעה יפה בספר  ג) היד. ב')את אות  שעה"כ (שעל 

שעי"ז  קדושה של מיוחד כח יש שבביהמ"ק  משמע

המכוסה  במקום שיש הטומאה כח מסתלק היה

חיים  מים הבאר  כן כתב ובפירוש שברגליים.

ד áעיי"ש (בפרשתן) י"א. רפח ) דף ח"ד הדביר (פתח

רק ע"א) אלא הרגל בכף  בידו  נוגע הכהן  היה שלא

הוי שאל"כ כן והוכיחו  אליה, בסמוך  היד מקרב היה

והרגל. היד  לכל  מגיעים המים שאין  חציצה

'úáù' úåéúåàì –––– ' ùàø'  úà àùú éë

 éë [ä.' åâå ìàøùé  éðá  ùàø úà àùú דיבר

בספה"ק מהמובא מהחי'מורנו מובא (כן

אמת -לובלין  ואמרי שלום-קאסוב אהבת הרי"ם,

משפטים) פר' צדיק  ובצמח בפסוק בפרשתן, שרימזו 

ראש  את מנשא [ששב"ק שב"ק  של הענין  את זה

מחצית כמו בנ"י  על מכפר  שב"ק  וכן ישראל בני 

כדאי' ע"ב)השקל, קיח דף שבת(שבת המשמר  שכל

לו]. מוחלין  אנוש  כדור ע"ז  עובד  אפי ' כהלכתו

לשאת – ראש' את 'תשא בתיבות  שב"ק  ונרמז

ובזה  שאחריהם לאותיות 'ראש' תיבת  את ולהרים

'שבת' תיבת  'ראש ' מתיבת  ב'נהיה י', אחרי (ש '

ש ') אחרי ת ' א', .אחרי

äîëçä øåà ––––  úáùä øåà úà  íéøäìå úåàùðì

 à" ìãøä øåàá äùøùì ––––

óéñåäå [å לנשא שיש הנ"ל ע"פ  לרמז מורנו 

היינו בעצמה, השב"ק  את ולהרים

החכמה אור  מאיר  שבשב"ק  היא שידוע 'קודש ' (כי

קודש ) דאיקרי חכמה – העבודה לכם ישנה וע"ז  ,

וכידוע  החכמה, פנימיות אל מהחכמה לעלות

_________________________

הכרוך ב. מהנחש  רגליהם אצבעות  גם לטהר יכולים היו במקדש  כי רגליהם. ואת  ידיהם את  וכו' ובניו אהרן ורחצו שם, זל"ק

הקליפות  שם נכנעים היו פנים כל על כי במקדש כן $לא שם, השולטים קשים מהדינים קשה האחיזה ששם פי על אף העקב, על

לכל  מרמז  הכיור היה כן ועל הרגלים%. מאצבעות  גם שם לגרשם יכולין והיו ה' במשכן המאיר אלהים ואור הקדושה מרבות

ואמרו  רגליהם ואת ידיהם את הכתוב אמר כן ועל  ברגלים. והן בידים הן אחיזתם לכל המטהר הוא כי להראות אצבעות  העשרים

פנים  כל על כי ומקדש. וכו' הימנית  רגלו על הימנית ידו מניח וכו' ורגליו ידיו מקדש  היה אחת  בבת  כי י"ט .) (זבחים בזה חז"ל

להכניעם  עליהם הידים ומניח  הידים עם אחת בבת  מקדשן והיה שם, הנאחז הגבורה מתוקף לבד, הרגלים להרחיץ קשה היה

הכוללים  שבשמות יודי"ן ט' על (המורים שמה אשר ובמים הכיור בכן נטהרים היו זה ידי ועל הידים קדושת עם נטפלים ולהיות 

עכל"ק . אחר%. במקום ולא במקדש  $וזאת מכוונות ) כנודע  מים העולים ב"ן מ "ה ס "ג ע "ב שהם העולמות  כל



לנפשך  חכמה דעה יד

דאשכחן  וכמו עתיק', פנימיות  – חכמה ש'פנימיות

יסוד  הארת  בו שמאיר  כותב שהאריז"ל בפורים

'אבא')אבא שנקראת החכמה בספה"ק (ספי' ומובא

ידע' דלא ד 'עד לאור לעלות לזכות אפשר שבפורים

אתיידע דלא הרישא אור  דעתיק )שהוא הרי(-ג "ר ,

את ולהעלות לעלות  שיש שב"ק, לגבי  הוא כן 

ומנוחת דעונג האלקי אור  מתוך ולהכנס השב"ק 

לאור  עי"ז ולעלות  החכמה דספי' האור שהוא שבת

שאינו עצמי  דתענוג אור שהוא דהכתר , האלקי

החכמה  ספי ' של מביטול היינו האמונה, של מורגש

זוכים  [ובעיקר הכתר ספי' של הגמור  לביטול

דרעוין  רעוא בעת דהכתר זה לביטול בשב"ק 

כידוע].

 æá ' íäøáàì  ãñç'  ÷" äôñ ïåùìä

 äàøäå [æ בספה"ק כתובים אלו  דברים מורנו 

מאמרות עשרה – לאברהם חסד 

של האחרון בדף  זי"ע העבודה היסוד  מח"ס (מבעל 

שבספרו) ÷ùãåוזל"ק ,ח"א úáù ïéðò äðäå,

מנוחה  כביכול עצמו  אצל שהכתיב כמו שהשי "ת

שחשב  מחשבתו אליו  ששב אדם, בני לשון  ע"ד

זה  ביום בעולם חקיקה נעשה כן בעולם, לעשות 

בשמים, נצב דברך ה' לעולם כמאה"כ  לעולם,

בהם  יש שהם עולים, ג"כ העולמות כל ועי"ז

הבריאה  בעולם משל ע"ד השי"ת . רצון  רשומות 

בבריאה, מקננת  בינה כי השכל רשומת שם

שם  עשיה ובעולם מורגשות, המדות  שם וביצירה

התכלית, פעולות בו החומרי  ועוה"ז  המוטבעות ,

למעלה, שהבאנו המשלים כפי עולים וכולם

עולים  העולמות וכל ובחי ' בחינה שכל והקיצור

ע"י והכל באצילות, אפילו וכן  מושג, אינו בבחי '

זה  ביום מלמעלה היורד והתענוג אור  הופעת 

ובכל  יבנה חסד עולם כי  מלכות, בחי' נגד שהוא

התפשטותה  שירדה ואחר לו השייך  מדה יש יום

לב"י התורה בא ע"כ ואשר  בחיצונים, אפילו 

שהוא  בשבת כן  לא מרע, הטוב יבררו  הם למען

מכל  המקבלת  והיא התכלית , המלכות  מדת  נגד

הבריאה  תכלית רק  בירור בה אין ע"כ  המדות 

המנוחה  שהיא השי"ת  מלכות  בחי' שיתגלה

התכלית. ג"כ שהם ישראל מעמו והעיקר  והעונג

התאחדות שהוא עונג בחי' בו שיהיה ראוי ולזה

קיבוץ  בחי ' וזהו  והשלמתה בעילתה העולה

ואז  מלחמה ענין שהוא בירור  בו  אין ולכן  הנפש .

וב"י המנוחה על צוה לכן תענוג. בו אין 

מן  רחוקים והם חדתין  בנשמתין מתעטרין 

äìòîì המדמה, àåäù äðéçá ìà ïéáø÷úîå

ïéà ' éçá àåäå úåãîä ïî שייך לא שם ואשר 

אבל  מדה, בתואר רק  שייך  אינו בירור  כי בירור 

והתקשרות ביטול רק מדה שום בו אין זו בבחי '

לו היה שהוא רבינו משה ולזה בעילתה, העילה

אמר  ולפרעה שבת, במצות  בחר  לכן  בחי ' תמיד

שייך  קצוות  ששה הענין למנוחה, א' יום שצריך 

בה  אין  אמצעית  נקודה אבל התפשטות בהם

ולכן  נקודה. אינו  א"כ יתפשט ואם התפשטות 

יום  המנוחה היא והנקודה שבעה ג"כ  הימים

במזלות גם סימן  בו  שיש  בשבת  ובחר  שביעי ,

מלאכה  הפסד על המורה שבתאי מזל בו ששולט

ע"ד  הוא רע דבר  שזה ואם מחשבות . ושביתת 

מנגע, למטה ואין מעונג למעלה אין מחז"ל

לעמו מנוחה מצד הוא רבינושבמקורו ומשה בי,

אומרים  ולכן  בו, בחר ע"כ  לשבת  שייך שהוא לפי

שמים  מעשה ותכלית אחד , ואתה משה, ישמח

åøéäèîוארץ. øåà çúôð  ùãå÷ úáùá äðäå

 ïåîã÷ øåà àø÷ðä äàìò המשל ע"ד והוא ,

ובענין  והגחלת השלהבת  בענין לעיל שהבאנו

מלכותו, בחי' למען הכוונה, היתה כי הנשמה,

ע"י הוא הטבה ומדת לברואיו , הטיב ולמען 

היוד  ואור חדש , טוב רב שמשפיע יסוד בחינות 

לכן  שלמטה. בהדעת  מאיר מעלה בחינת  של

בחי ' עד עולה והדעת לדעת , שבת  גבי כתיב

המדות שורש הוא דעת  כי  éçáî'אין , òáåðå

,ùàøî äìòîì àåäù  øáã , øúë àø÷ðä ïéà

 äâùäî  äìòîì ì" ø יכול אינו  האדם והנה ,

שהם  העולמות  וכן לעולם זו  בחינה על לעמוד 
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וכו'. לבד  שבת  ביום ורק  במדות  מתוארים

ענין  את  שמבאר הק' מלשונו  וחזינן  עכל"ק .

עילאה' 'טהירו ובבחי' ה'אין', בבחי' שהוא שב"ק 

למעלה  – מהראש  'למעלה ובבחי' קדמון', ו 'אור

ג"ר  – הרדל"א לאור  כינויים הם שכ "ז מהשגה',

בעל  שהה"ק נציין  אגב [ובדרך  דא"ק. דעתיק 

הרי קבלה ע"פ  שנכתבו  בספריו העבודה יסוד 

לבד האריז "ל קבלת  על מיוסד  מספרי הכל (בשונה

הר"י  וקבלת  הרמ"ק מקבלת  רבות גם שמביאים חב"ד

ואכמ"ל]. סרוג ,

––––  äîëçä øåà 'éçáá  ÷"áùä ' ì÷ùä  úéöçî'

 øúëäã äöçî

æ"ëå [ç לידע שיש השקל, מחצית  במצות  נכלל

שהיא  איך השבת  שמצות ולזכור

שספי ' וכידוע מחצית, בבחי ' רק  היא לפנינו 

[וע"כ  הכתר  מספי ' למחצית  נחשבת  החכמה

'יש' בשם החכמה מחצה (בערכין)נקראת  שהיא

דהחכמה וזהו 'כתר ', תיבת של מ'אין'(יש )מהגימ'

שב"ק  של מחצה את  ישמור שהאדם וע"י  תמצא].

יזכה  החכמה דספי ' הביטול באור  ה' על בה ויתענג

השניה  המחצית עם ולהתחבר ולהשלים לעלות

דהכתר . הגמור  ביטול עליו  שיאיר  העליונה

 úâùäá ïéçåîä úçéúô ––––  ùàø úà àùú éë

 ÷"äøåúä

ãåò [è להשגתדיב בנוגע זה פסוק  על מורנו  ר 

דברי ע"פ  בתורה"ק , חלקו את  האדם

שכתב המדות )המאירי שרואה (בספר שהאדם

עבורו לוקח אחת  מסכת ולימוד עליו  קשה שלימודו 

לחזק  עליו הגמ', דברי להבין הקושי מרוב רב זמן 

מסכת בלימוד  ויתייגע שיעמול שאחרי  ולידע עצמו 

ויפתח  הבאות, מסכתות בלימוד  עליו  יקיל אחת 

מהר  ולקלוט ולהשיג להבין  ויזכה ראשו  את הש"י

על  צמח מהר "י  איתא וכעי "ז  התורה"ק, דברי  את 

לגבי היכלו', אל ה' האדון יבא 'ופתאום הפסוק 

כראוי מבין  ואין לומד שהאדם הקבלה תורת לימוד

לו ומאיר  הש "י  בא שפתאום עד הקבלה עניני  את 

הלימוד  כל לו  ונהפך  הענינים פנימיות הבנת את 

דטבריה  הרב ספר  בהקדמת  [ועיין אלקות, לגילוי 

היה  שכן בניו  שסיפרו  זצ"ל ורנר זאב אשר הרב

הרש "ש  תורת לימוד  שנים רוב שאחרי  אצלו ,

על  הבינם שלא אף דבריו, בקדושת אמונה מתוך

ה' האדון  יבא 'פתאום אצלו  שנתקיים זכה בורים

בלילה  מטתו  על ושכב בטוב חש  שכשלא וכו ',

בסדר  לחזות  וזכה הק' המוחין  כל לפתע לו נפתחו 

ברש"ש ], המבואר  כפי  העליונים העולמות כל

בנ"י', ראש  את תשא ד'כי  בענין  זה כל ונכלל

את לישא עליו  התורה"ק  בהשגת שעמל שיהודי 

בבחי ' הוא שמתייגע העמל שכל ולידע ראשו ,

מלמטה, חלקו את  הוא שנותן  הראשונה, המחצית

יזכה  ולבסוף כוחו , כפי שלו היגיעה בנתינת 

מוחו את  לו ויפתח ראשו  את ה' ישא זאת  שבזכות 

מלמעלה, העליונה המחצית  את לקבל ויזכה

ביגיעת שלו  המחצית מחלק ירפה שלא שאחרי 

ראשו ה' יפתח כוחו לפי הרף  ללא התורה"ק 

הטבעיים  מכוחותיו לעמלה התורה"ק  בהשגת

בשלימות בתורה"ק חלקו  את  מלמעלה לקבל ויזכה

אכי "ר .

 øåà- çéøá  ùçðã ãåñ ––––  ì÷ùä  úéöçî ãåñ

 é" ùä  äâøäù äá÷ðä ïéðú –––– ô" òáùåú

ãåò [ é ע"פ השקל, מחצית  מצות  את  ביאר

שיש  דאי ' מה ע"פ הקבלה, פנימיות

בריח  נחש  הנקראים דקדושה, תנינים ב' כביכול

שבכתב תורה כנגד שהם עקלתון , (נחשונחש 

שבע"פ בריח-ז"א) עקלתון-נוק ')ותורה ,(נחש

הגר "א פר'ומבאר  אליהו אדרת על יצחק באר (בפי'

הברכה) בחז"לוזאת נרמז זה ברש"י שסוד (ומובא

הגדולים',עה"ת ) התנינים את  אלקים 'ויברא עה"פ

ב' בעולם שנבראו לומר יו"ד חסר  התנינם שכתוב

הנקבה  את ה' והרג ונקבה, זכר  גדולים תנינים

ע"פ  הדבר סוד הגר "א ומבאר  הזכר, את וסירס



לנפשך  חכמה דעה טז 

שהי בתושבע"פ דהנה הנק'הנ"ל, התנין  נגד א

עקלתון) וזהו(נחש האלקי , האור  לגמרי היום נעלם

את לגמרי שהסתיר  הנקבה את ה' שהרג בחי '

שלה האלקי וכדו'האור והקראים הגויים (וע"כ 

השגה  שום להם שאין תושבע"פ את  לגמרי מבטלים

שבה) האלקי בתושב"כ באור משא"כ (תנין ,

בריח) לגמריהזכר-נחש  הסתיר  ולא הש "י , הרגו לא

וכיסה  שהסתיר סירסו , רק  אלא שבה, האלקי האור 

אלקות בגילוי וניכר גלוי  כ "כ יהא שלא האור 

לא â שבתורה  וירבו  יפרו שאם שם רש "י  [וכדברי ,

וניכר  גלוי יהא שאם היינו – בפניהם העולם יתקיים

יתגלה  אם וכ"ש  התורות , שבשני  האלקי  האור  לכל

ביחד  שניהם את  כשמייחדים האלקי  האור גודל

בסוד  – העלם לשון  – להתקיים העולם יוכל לא הרי

וכו']. לבחירה מקום יהא ולא הגילוי  אור 

íðîàåע"י התושבע"פ  את  להחיות  דרך יש 

מהאור  אותה ומאירים אותה שמחברים

הא  במקו"א עפי"ז [וביארנו שבתושב"כ האלקי

סדר  על והשגותיהם דרושים גילו  החסידות שגדולי

האור  את  להחיות הדרך שזהו התורה, פרשיות

בתושבע"פ ]. הגנוז  האלקי 

 úìòåú íéâéùî ïéà  íéàôåøäù  äî øåàéá

 ïéçåîä úà íéôé÷îä íéîä

ùéå [ àé מרופא ששמעתי מה לזה להסמיך

יש (דאקטער) האדם שבמח מובהק 

תפיסת לכל מסייעים שהם המוחין בתוך  מים

המוחין  הזכרון והשגת  שענין בספרים (וכדאי'

המוחין) ולחות יבשות לפי תלוי וכו' אך וההבנה ,

המקיפים  המוחין  מסביב מים גם יש לכך בנוסף

שגדולי הנז ' הד "ר לי  ואמר  המוחין, כל את 

האדם  מח של הענין את  החוקרים הפרופסורים

המקיפים  המים אלו  משמשים למה משיגים אין 

המוחין . את 

ùéå המוחין שבתוך שהמים הנ"ל, ע"פ לפרש

תושב"כ  של האלקי האור על מרמזים

הרופאים  אף  משיגים וע"כ  לגמרי, נעלם לא שהוא

את המקיפים המים משא"כ  פעולתו, את קצת

שבתושב"כ  האלקי  האור  על מרמזים המוחין

כמו  הראש את המקיף  עקלתון הנחש כנ"ל (שהוא

המוחין) את  המקיפים הנ "ל  אתהמים ה' שהרג וכיון  ,

שבתוך  האלקי האור  את  לגמרי והעלים הנקבה

הרופאים התוש  מהשגת נעלם ע"כ בע"פ 

את המקיפים המים אלו פעולת מה הגשמיים

המוחין .

 øùéä øåà –––– çéøá  ùçð ãâðë ––––  ì÷ùä  úéöçî

 ë"áùåúã

'éàå [ áé גם נרמזים אלו תנינים שב' בקבלה עוד 

האדם לראשבראש  מרכבה (שהוא

בנ"י') ראש את תשא 'כי בבחי' כביכול , והיינוהעליון ,

שמובא  הציץ, בקשירת  גדול בכהן כדאשכחן

_________________________

שנתעלמו ג . תורות ב' והם בגלותא משה שעכשיו כו'. לכנוס  עתיד יהיה שמשה מלמד בספרי כמ "ש  עם ראשי  ויתא שם, ז"ל

תנינים ראשי שברת  נבראו זו"נ  לויתן ב' בסוד עקלתון שהם נחש ולויתן שבכתב, תורה דכורא  בריח נחש תנינים ב' והם
נוקבא  "פ שבע אתנו תורה היא שבכתב שתורה הנקבה והרג הזכר שסירס  מ"ש והוא כו', בבלי תלמוד זה הושיבני במחשכים ,

אחר  עומד זה הנה מעט, דופן דרך  נהיר רק  האור, בו ונגנז  בטנו בשרירי וכחו נעלם אורה אבל כלל, שינוי בלי מסיני כנתינתה

נחש  לויתן שהוא מרע"ה סוד והוא כו' ברורה הלכה ימצאו שלא לגמרי נגנז  מסיני למשה הלכה שבע"פ  תורה אבל כו'. כתלנו

שילה  יבוא כי הלויתן יתגלה אז לע"ל אבל המים. על תנינים ראשי שברת  וז "ש מריבה, מי חטא בשביל והכל דאורייתא, תנינא

וחכמה  שבכתב, תורה הוא דהוי"ה יו"ד עילאה חכמה חכמות  ב' ראשין ב' שהם ב'ראשית  סוד והם תורות  דב' דרגין ב' ויתגלו

ב' יתחברו שע "י דגחון ו' דרע"מ דרגא הוא באמצע הוא וה"ו פנימה, מלך בת כבודה שהיא שבע "פ תורה דאדנ"י יו"ד תתאה

שבכתב  בתורה מקרא בעלי חבורות  בראש  ראשים ב' עם ראשי ויתא וז "ש כמש "ל. שמהן ב' שילוב והוא א בסוד אלו תורות

עכ"ל. וכו'. שבע "פ תורה משנה בעלי של חבורות  ובראש



תשע"ז  ויחי פרשת דא"ח יז ליקוטי 

אל  אופנים בב' קשור  הציץ שהיה עה"ת ברש "י 

הראש  כל את המקיף  בחוט הן האדם, (שהוא ראש

עקלתון) נחש  על כנגד העולה ישר בחוט והן ,

ישרה  בצורה לשנים ראשו את  וחוצה המצנפת

בריח) נחש כנגד של (שהוא מהסודות אחד וזהו  ,

שהוא  בריח' ה'נחש  כנגד  שהוא השקל, מחצית

שחוצה  מחצית , שבבחי' תושב"כ של הישר  האור 

דשערי ' 'פלגותא ונקרא לשנים, הראש את  כביכול

מקום  יש  הראש  שבאמצע שהכוונה שפירשו  [ויש

מרמז  זה ומקום עגול, שקל של בצורה שהוא עגול

הגר"א  לביאור  אך  השקל, מחצית  של מטבע על

דתושב"כ  האור על מרמז השקל מחצית  הנ"ל

ישר  אור שהוא בריח דנחש האור (שהולךשהוא

ביושר) הראש לשנים,מעל הראש  את חוצה שכאילו 

השקל]. מחצית נקרא וע"כ

ì÷ù'ì 'ì÷ùä úéöçî' øåáéç  úãåáò øåàéá

ô"òáùåúì ë"áùåú øåáéç –––– 'íìù

 åæå [âé,השקל מחצית  של הפנימית העבודה

שבתורה  האלקי  באור  להתקשר  שיש

כנ "ל )שבכתב מחצית שבבחי' בריח נחש כנגד ,(שהיא

האלקי האור  את להחיות  לזכות ידו ועל

בין  ולאחד לחבר זוכים ועי "ז  שבתושבע"פ,

הגר"א  עבודת היתה [שזו לתושבע"פ תושב"כ 

תולדותיו  בספרי כמש"כ  שנה מ' מגיל (עי'בעצמו 

ועוד ) שעד, עמ' שמות' לספר 'שיחות  כל בס' שהיה

דרשות כל את  בתוכה ומצא תושב"כ  מתוך  לימודו

שבתושבע"פ ], האלקי האור  את  החיה שעי "ז  חז"ל

ושקל נשא אדון עלינו  פניך ל'אור (שלם-וזוכים

ותושבע"כ ) דתושב"כ המחציות ב' בביתבחיבור אשא

אמן . בימינו  במהרה ונישא' נכון

 ò"éæ  ÷ñðòæéìî êìîéìà ' ø éáøä  ÷"äøä ö"àé

åúìàù  ìò  íäøáàì ãñçäì à"øøä äðòù  äî

 ïåéìòä  íìåòá

øôéñ [à אלימלך באהל המובא (אותהמעשה

מצפתקצז) א' ת "ח לי סיפר שם, וז "ל

חסד  בעל שאל העליון שבעולם היות תובב"א,

זה  מה אלימלך , הר"ר  את  זי"ע אזולאי לאברהם

וזכיתי קדושים ספרים עשרה עשיתי אנכי

כאשר  ועכ "ז העליון , בעולם גם בתוכם שלומדים

בשמים, גדול רעש  נעשה קדושתו הדרת של נשמע

והשיב  לזה. שזכיתם כ "כ עשיתם מה שיעור , לאין 

כך  כל היראה הי' עש "ק בכל הנה זי"ע, הרר"א לו 

בבקשה  אל"ז  זו נפלו שהמשרתות  עד  בביתי 

דיך  בעט איך  הארץ 'מיין לזו  זו ואמרו ובתחנונים

קעגין  גיוועזין  פוגם האב איך וואם מוחל מיר  זייא

עד  ביניהם גדולה בכיה והי ' וואך', גאנצע איין  דיר

אחב"י שמנהג כמו וריעות באהבה זל"ז  שמחלו

זה  וכל עש"ק , בכל אצליהם הי ' כן יוהכ"פ  בערב

שבת מאימת עליהם ממני שנשפע היראה מגודל

ניחא  הכל א"כ חסל"א, בעל הקדוש ענה ואז  קודש ,

עכל"ק . ולק"מ.

 úééùò  ìù  äæ ïéðò à÷ééã à"øøä è÷ð òåãî

 ÷"ùòá äáåùú

' åàëìå [áבתשובתו הרר"א נקט מדוע צ"ב,

עשיית של הזה הענין  את דייקא

ע"פ  בזה וביאר  בעש "ק, המשרתות  של תשובה

ביאת של שהזמן  המלך עמק בספר  דאי ' מה

דוקא  הכוונה ואין דערש"ק , במנחה הוא המשיח

יום  בכל לבוא יכול צדקינו  משיח שהלא כפשוטו ,

קשורה  המשיח שביאת הכוונה אלא רגע, ובכל

כונות יש  שאז  דעש"ק , מנחה של העליה לענין 

אל  להעלותם דבי "ע העולמות  עליית של מיוחדות 

הקלי ' אחיזת כל את ולחתוך  ולהפריד  האצי ',

הבי "ע וכו')מעולמות  חת "ך  שם תלוי(ע"י זה ובאור  ,

המשיח. ביאת ענין



לנפשך  חכמה דעה יח

 é" ò  åðé÷ãö  çéùî ìù øåàä øëéð ì"ðä àîâåãá

äáåùúä ìãåâ

à"øøäå [â מגודל שאצלו  להחסל"א גילה

בה  שעוסק  התשובה עבודת

מאיר  אתכבר  לדוגמא ונקט משיח, של האור

שמאיר  ערש "ק, בזמן  בביתו שמאיר האור  גודל

והיינו עיוכ"פ , כמו תשובה של האור בביתו 

עד  כ"כ  התשובה של האור אצלו שמתגלה

שהאור  צדקינו, דמשיח אור  בביתו שמאיר

את אף בתשובה ויחזיר שירד האור  הוא דמשיח

שאף  בביתו  שרואים וכמו  ביותר, הפחותים

התשובה  לאור  מגיעות  הפחותות  המשרתות 

המשיח לביאת  ומסוגל המיוחד הזמן בזמן  (שהוא

במנחה) ללמד דעש"ק הכלל מן  שיצא דבר זה והרי ,

שנעשית עבודתו  כללות  על יצא, כולו הכלל

אצלו שמאיר  עד כ "כ גדולה תשובה של באופן

צדקינו. דמשיח האור 

òåãéëå] תשובה כ "כ הרר "א שעשה שאי'

ביאת עד הבאים הדורות  לכל שיספיק 

פ"א המשיח, הקנה תשובת פעמים ג' שהתענה (ומובא

שלישית ופעם דורו, בני כל עבור ופ"א עצמו, עבור

המשיח) ביאת עד  הבאים הדורות  כל  שאי 'עבור עד ,

מכח  נמשך  בעולם שיש  תשובה הרהור  שכל

בעבודתו הרר"א שהמתיק מובא וכן  זי"ע, הרר "א

משיח]. חבלי את וביטל הק '

 à" òåð ÷"äôñ ãåîéìáù úåìåâñä

 àáåîå [ã נועם ספה"ק  שלימוד  מצדיקים

ימיו כל שיהיו מסוגל אלימלך

עבודתוה  ודרך אור  את מכניס  שהצדיק בתשובה,

הק' בספרו הלימוד מסוגל [וכן ספרו, בתוך ק'

בהקדמת וכמובא ישראל, לבני ישועות להמשכת 

הרר"א  שמסר נוע"א לספר אלעזר ר ' הרה"ק  בנו 

מו"ר  וסיפר ישראל, לבני  ישועות  לפעול נפשו 

על  שליט"א הרנד"ק  הרה"צ אותו  שאל שפעם

מקבל  מהיכן בישראל ישועות  פועל צדיק  איזה

מחמת שמסתבר  מו "ר  לו וענה לזאת , כוחו 

רצון  ויהי וכנ"ל], נוע"א בספה"ק ללמוד  שמרבה

לכל  לזכות  ישראל ולכל לנו תעמוד  הגדולה שזכותו

לזכות ובפרט ורוחניות  בגשמיות  הישועות 

של  אור לגילוי  שנזכה עד  מאהבה שלימה לתשובה

במהרה  מגולים וחסדים רחמים מתוך  צדקינו  משיח

אמן . בימינו 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



מוהר"ן יט חיי

מוהר"ן  חיי

 äì÷ úåàà

(æ úåà ìàøùé õøàì  åúòéñð)

(ïåùìä ìå÷á 492 'ñî øåòéù)

øîà õøàì òåñðì  äöåøù ,ìãåé éáøì æà

,åì  øîàå åúåà êøá ìãåé  éáøå ,ìàøùé

øáã  äæéà íù ìåòôì íéöåø  íúà  éàãåá ,åðáø

, íëúà øåæòé êøáúé  íùäù ïåöø  éäé ,ìåãâ

åì  òðòðå .íéöåø íúàù äî íù ìåòôì åëæúù

 ìåëé  éúééä ,øîà êë øçà .åúëøá ìò  åùàø

 äöåø  éðàù , éðéðòå éöôçå éù÷åáî ìåòôì

 äô íâ ìåòôì ìåëé éúééä ,ìàøùé õøàá ìåòôì

 àìå ,ãáì  íéðåðçúå úåù÷áå úåìôú éãé ìò

, ÷åìéçä ÷ø ,ìàøùé õøàì òåñðì êéøö  éúééä

 ìá÷ì äëæà ìàøùé õøàá úåéäì äëæàùëù

 õøàì õåçá ïàë ìáà ,íéùåáì éãé ìò  éúâùä

 ÷ø , íéùåáì éãé ìò  éúâùä ìá÷ì ìëåà àì

 úáù úùåã÷ ïéáù  ÷åìéçä äæå ,íéùåáì àìá

 ì"ðä ìãåé éáøì åì çúôå .áåè íåé úùåã÷ì

åì äàøäå  äëøáì  åðåøëæ é"øàä ìù  øåãéñä

,áåè  íåéì úáù ïéá  ÷åìéçä  åäæù ,úåðåëá

 áåè íåéáå ,ïéùåáìá  ùáåìî  øåàä úáùáù

.òåãéë ,ïéùåáì àìá  øåàä

 ïéçåî ïéá ÷åìéçä øåàéáá  ì"æéøàä éøáã

 è" åéã ïéçåîì  úáùã

 áåúë [àהכוונות וד ')בשער טו"ג עז (דף 

החכמה  ספי' של מוחין יש  שבשבת 

נמצאים  האלו והמוחין דאבא', 'מוחין הנקראים

שהמוחין  היינו  אבא, של לבושים בתוך  בשבת

ב'צלמים' המוחין)מלובשים על הלבושים (שהם

את בשבת יש  וגם אבא, של המוחין אל המתאימים

של  הצלמים בתוך  המלובשים אימא של המוחין

ומכיון  הז "א, בתוך  כולם נכנסים והם אמא

הלבושים  את  דאבא למוחין  יש שבשבת 

להתגלות אבא של המוחין יכולים להם המתאימים

ולמטה'. 'מחזה הנקרא התחתון במקום בשבת

ë"àùî של המוחין את  שישנם אף  טוב ביום

הצלמים  את להם אין  אך  אבא,

הצלמים (הלבושים) את היינו  אליהם, המתאימים

בתוך  ביו "ט מלובשים דאבא המוחין אלא אבא, של

המוחין  של הלבושים נהיים והם אמא של המוחין

דאבא.

 øåàä ïéðòá è" åé ìòî  ÷"áù ìù äìòîä

äùåã÷äå

äðäå [á מעלה שיש האריז"ל מבאר עפי "ז 

של  שהמעלה ליו"ט מעלה ויש לשבת 

שבשבת שכיון  גדולה, יותר  קדושה בה שיש שבת

יכולים  המתאימים לבושים דאבא למוחין  יש 

מוחין  של הקדושה את בשבת ולהשיג לתפוס 

של  אור  להשיג אפשר  שבשבת  והכוונה דאבא,

וע"כ  החכמה, ספי ' של האור שהוא אלקי , עונג

קדושים  יחודים השב"ק  כל מייחדים הצדיקים

_________________________

תשע "ז.א. תשא-פרה כי פר' וערש "ק  ליל נאמר



לנפשך  חכמה דעה כ 

הק' מהבעש "ט יתרו כמובא פר' עה"ת  (בעש"ט

לד ) של אות  אור  בשב"ק להשיג יהודי כל יכול וכן  ,

מדרגתו. לפי אחד כל אלקי, עונג

ë"àùî'דאבא ל'מוחין  שאין  היות ביו "ט

א"א  הרי להם המתאימים לבושים

אין  וע"כ  לבוש , ללא דאבא המוחין את  לגלות

'מחזה  דאבא המוחין את לגלות  ביו"ט יכולים

האלקי האור  את להשיג א "א ביו"ט וע"כ  ולמטה',

בשבת. כמו העונג של

äçîùäå äâùää ïéðòá ÷"áù  ìòî è"åé úìòî

êà [âאפילו שאין ליו"ט מעלה יש  שני מצד

מלובשים  דאבא שהמוחין שכיון בשבת,

לזכות אפשר  הרי דאמא, המוחין בתוך ביו"ט

להשגות חדו"ת )ביו "ט משב"ק ,(כגון יותר אפילו 

שלא  מה חדשות השגות  יו "ט בכל משיגים  וצדיקים

אבא  של שהמוחין שכיון השנה, בכל משיגים

ענין  הוא שאמא אמא, של המוחין  בתוך מלובשים

והבנה השגה הבינה של ספי' הוא ש'אמא' (וכידוע

והשגה) הבנה החכמה – ספי ' של והמוחין  ,

גורמים  הבינה ספי ' של המוחין  בתוך המלובשים

וע"כ  מבשב"ק , יותר  ביו"ט השגה של גדול לשפע

משב"ק  יותר השמחה ענין  את  יש  (ששמחתביו "ט

חיוב  אין בשב"ק  משא"כ  דאו' מצוה היא יו"ט

והגילוישמחה) ההשגה לבחי' שייכת  שהשמחה ,

לחוץ  ויוצאת  ההשגה שכשמתגלה החיצוני ,

מקבל  שהז "א [ובפרט לשמחה. גורם זה בשלימות

שהרי מסכים, בפחות  ביו"ט אבא של המוחין  את 

לפני לבושים, בב' דאבא המוחין מלובשים בשב"ק 

ובמוחין  דאבא בצלמים היינו  לז"א, שנכנסים

א' בלבוש דאבא המוחין מלובשים וביו"ט דאמא,

דאמא]. מוחין של בלבד 

 íåëéñìå שב"ק של הפנימי והאור הקדושה הרי 

ההשג  אך יו"ט, מקדושת  של גבוהה ה

יו "ט  של השמחה וע"כ שבת, מהשגת גבוהה יו"ט

החיצוני, לגילוי קשורה שהשמחה יותר, גדולה

ההשגה. ענין שהוא

ì"åç ìù  úéîéðôä  äðçáää øåàéá

 äðäå [ã יכול שהיה זו בשיחה אומר רביז "ל

שרצה  הפעולה את  בחו "ל לפעול

הבחינות ב' את יש לרביז "ל שהנה באר"י, לפעול

שהצדיק  מה הוא חו "ל שבחי' אר"י, ושל חו"ל של

של  פעולות של ה' ובעבודת  ותפילה בתורה עוסק

וכמו שבדיבור  עבודה"י ובפרט ומעש "ט, מצוות 

וריבוי התבודדות של מענין  לדבר  הרבה שרביז "ל

לדבר  רביז"ל הרבה וכן בפה, להש"י תפילות 

התורה"ק  חלקי  כל של הלימוד  ריבוי (כידוע מעסק 

עו) שיחה הר"ן רביז"ל משיחות אמר וכבר ,

רפז) אות הר"ן לעשות(שיחות לאדם יש שמה

והרבה  ולהתפלל, וללמוד מלהתפלל חוץ בעולם

של  זו שבדרך וודאי  בעבודה"י , יגיעות מענין לדבר 

העולמות לכל להגיע אפשר ותפילה תורה ריבוי

מ"ב, שם הק' שם של הדרך  וזו  המדרגות, ולכל

העליונים  העולמות לכל עולים שבו הק' השם שהוא

ותפילה  תורה וריבוי בעבודה"י יגיעות ריבוי ע"י 

וכו'.

êà עדיין נחשב שכ"ז  השלימות , אינו  עדיין  זה כל

בבחי ' נחשב עדיין שכ"ז  חו "ל, של למוחין 

החיצוניות  ערך )עבודות .(לפי

 ãåçéä êøã –––– é"øàã ïéçåî

ìòîå [ä של והגבוהה העמוקה הדרך יש  כ"ז 

אלו כל שבתוך היינו  דאר"י, מוחין

היחוד ', 'דרך הנקראת  פנימית  עבודה יש העבודות

לבא  שרוצה קלג בשיחה אמר שרביז "ל מה שזה

ברוחניות עבודה"י כל את לקיים יכול שעי "ז  לאר"י

יחודים  אף áבדרך  התומ"צ את  לקיים יוכל ואח"כ ,

_________________________

לארץ ב. ליסע רוצה שהוא שאמר, הפסח , חג בימי ישראל לארץ ממעדוועדיווקע נסיעתו קדם הקדוש מפיו ונשמע שם, ז "ל
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שאמר  מה וזה יותר, נעלית  בצורה בגשמיות

העולם, כל צריכים אותי  וז "ל, קמח באות רביז"ל

בעצמכם, יודעים אתם וכמותכם, אתם מבעיא לא

להתפלל, כבר  שיכולין  הצדיקים אותן  אפילו  אלא

מהו כלל יודעים שאינם להם, להראות יכול אני 

אפילו וגם בתפילה, דרך  להם ולהראות  תפילה

ביחודים, רק כבר שהולכים מאד, גדולים צדיקים

כלל  יודעים שאינם להם, להראות יכול הדרך אני

היינו עכ "ל. ביחודים. דרך להם ולהראות ביחודים

יותר  וגבוהה נעלית  דרך  לגלות רוצה שרביז "ל

להרבות שיש רביז "ל שלימד זה ביחודים,

ותפילות התבודדות  וריבוי ביגיעות  ה' בעבודת 

כל  שתזדכך לזכות  אפשר  זאת  כל ידי  שעל וכו ',

יחוד  של בדרך  העבודה כל שתהא עד  העבודה

להש "י 'רעוא' בבחי' העבודה כל ונהיית  ה',

ויחוד  דבקות  של באור  והתפילה התורה שנהיית

לה'.

 úøàä –––– é" äãåáò ìë êåúá ' ä ãåçé úøàä

 óåâä êåúá äîùðä

åìàå [ å שזוכים שע"י  זל"ז , קשורות העבודות 

שוב  חוזרים הרי  ה' יחוד לדרגת לבא

יותר  הרבה באופן  עבודה"י  ושאר ותפילה לתורה

בדרך  השגה לו  היה כשלא בתחילה מאשר גבוה

הקודמת בשיחה אמר שרביז"ל מה וזה היחוד,

תתאה (קלד ) מחכמה לבא כדי  לאר"י לבא שרוצה

עילאה, חכמה של הענין  שזה עילאה, לחכמה

יחודים  של פנימית  להשגה עבודה"י כל את להפוך

ה'. ביחוד  ודבקות  עליונים

 åäæåספרי וכל הקבלה ספרי כל של התוכן 

את להעלות איך  מלמדים שכולם החסידות ,

שאין  וכמובן  פנימית , לעבודה החיצונית  עבודה"י 

כל  לעשות  שהרוצה לבד , הפנימית בעבודה די

קלי ' זו  הרי חיצוניות ללא בפנימיות  רק  עבודה"י 

'כולו -לב' – זי"ע 'כלב' מקאמרנא הגה"ק  (כמש"כ

ע"א) מה דף  בשלח פר' חי קליפה בזוהר שזו 

גוף  רק  היא הנכונה שהעבודה שודאי  גמורה,

יחד , שניהם משולבים ופנימיות , חיצוניות ונשמה,

את להאיר וחסידות  קבלה ספרי  ללמוד ויש

עבודה"י בתוך  היחוד אור של והנשמה הפנימיות 

העבודה"י כלל נהיית  ממילא ועי "ז  החיצונית,

ביותר . וגבוה נעלה אחר באופן 

- ' ä"åà' ,äøåú éøúñ –––– 'ïåéöá ' ä øçá éë'

' åì áùåîì' ,øúéäå øåñéà

 åäæå [æזי"ע מקאזניץ הק' המגיד  (אור כדברי

ע"א) פ דף מ תיקון תיקו"ז על  ישראל

ש 'ציון' לו', למושב אוה – בציון ה' בחר  'כי  עה"פ

היחוד , אור השגת  תורה, סתרי השגת  על מרמז 

למושב  לאו "ה זוכים ועי "ז  ציון , נקודת  בבחי ' שהוא

לאור  שזוכים שע"י והיתר , איסור  ר "ת  שאו"ה לו ,

הנגלה  תורת של הפשוטי  הלימוד שגם זוכים היחוד

ויותר  גבוה יותר באופן נהיה והיתר' 'איסור של

הקנהנעל  בספר וכדאי' קידושין ה, (בסוד 

_________________________

לארץ חוצה של המצוות  כל עם בארץ התלויות  המצוות  כל יחד לכלל מצוות, התרי"ג כל שם לקיים כדי יחד ישראל ולכוללם
בגשמיות  כראוי לקיימם יוכל כך ואחר ברוחניות מהאנשים ולקיימם  כמובן הרבה, וספורים שיחות  יש  הדברים אלו ובכל .

ואמר, דמעט . מעט  אם כי באמרים ללקט יכולתי ולא ככולו, רובו נחסר כן על זה, בכל הייתי לא אנכי אך לפני, זאת שספרו

ישראל, בארץ השוכב לברכה, זכרונו נחמן רבי מזקנו דבר צריך כשהיה מקודם, כי ישראל, לארץ נוסע  הוא זה מטעם שגם

ישראל  לארץ נוסע הוא כן על לשלחו, יכול ואינו וכו', ועכשיו בסמילע, השוכב לברכה, זכרונו ישעיה רבי הצדיק  את שולח  היה

הנשמע, וכפי ידו. על לידע צריך  שהוא מה תמיד ממנו לידע יוכל איך  אופן עמו ולהעמיד לברכה זכרונו זקנו עם לדבר כדי

לא  לעולם שעשה, ודבר דבר כל כי כלל, גילה שלא הנסתרות מלבד ישראל לארץ נסיעתו בענין טעמים וכמה כמה לו שהיו

מאד  וגבוהים עמוקים עליונים טעמים ורבבות אלפים וכמה כמה בו היו שעשה דבר בכל רק  לבדו, אחד טעם בשביל דבר עשה

ע"כ. כבר. כמבואר וערך , שעור בלי מאד מאד זה על נפשו שמסר ישראל, לארץ הנסיעה ובפרט  מאד,
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אם ומצוותיה) בהלכה אמיתי פוסק להיות  שא"א

תורה  בסתרי  עוסק  פוסק â אינו להיות שכדי ,

ה'דעת' למח צריכים המכריע אמיתי מח (שהוא

להכריע  אפשר ידו ועל  והגבורות החסדים בין

תורה) של  לאמיתה והיתר באיסור ולמח ההלכה ,

ביחד , והנסתר  הנגלה לימוד ע"י זוכים הדעת

ב' וע"י  ובינה, דחכמה המוחין הם ונסתר  [שנגלה

מוחין  שהם האמיתיים למוחין זוכים הלימודים

הוא דדעת דדעת  כידוע – להכתר ידם על  (העולים

הכתר) ות "ח חיצוניות  חסרת ', מה קנית ש'דעת  ,

את להשיג זוכים הדעת ע"י  ורק וכו '], דעת  בו שאין

את לקבל זוכה תורה סתרי שלומד מי  ורק האמת ,

מתקיים  ה' ביחוד  הדבוקים והצדיקים האמת, דעת

כמו שומרם שה' שמרם', כבבת יחודך  'דורשי  בהם

וגם  שבת, של האור  את הם ומשיגים עין, הבת 

הוא  שלהם הנגלות אזי התורה"ק נגלות  כשלומדים

לגמרי. אחר  באופן

äøåú éøúñ ãåîéì é" ò äçëùä  úåìèáúä

 òåãéå [ç זי "ע משינאווא הר"י הרה"ק מאמר 

אזנך ', והטי וראי  בת 'שמעי עה"פ 

זאת רואים הצדיקים בנגלה, שלומדים דבר  שכל

בפנימיות זאתãג"כ  ומשיגים שרואים וע"י ,

שהתבוננו מה שגם למפרע מבינים בפנימיות 

שיצא  עד הפוסקים בלימוד בנגלה מקודם ועיינו

כשרואים  הרי מסוים, באופן  להלכה המסקנא להם

עי"ז  יודעים נסתר  ע"פ  גם מתאימה שהמסקנא

כותב  זי "ע מפאנו והרמ"ע אמת . בדרך שהלכו 

הנגלה  תורת שלוקח ממי  יותר  להש "י  נח"ר  שאין

היותר  הנח"ר שזו  הפנימיות, לסוד אותה ומקשר 

את יקשרו שבנ"י רוצה שהש"י להש "י , גדולה

מי משא"כ הראשונות. להלוחות שניות  הלוחות 

ממה  שחוץ הרי  התורה"ק פנימיות  לומד שאינו 

הנכון  בדרך להבין האמיתיים המוחין לו  שאין

ולפעמים בשלימות  לאמת  בלימודו מכוין (ולפעמים

השכחה,לא) כח הרבה בתורתו  שולטת גם הרי ,

בחז"ל ע"א)וכדאי' נד דף כח (עירובין שכל

שהאדם  מה וכפי הלוחות, משבירת  הוא השכחה

בבחי ' הוא הרי התורה לסודות לימודו  מקשר

בסוד  [שהוא הראשונות ללוחות התקשרות

מתבטלת ועי "ז  התורה] סודות שבבחי' החכמה

זרע  בספה"ק [ועיין  מתורתו השכחה כח קלי'

בנשמשון  הק ' ספרו בהקדמת מבטיח חיי (שכידוע י

בספרו) ויהגה שילמד מי לכל  טבי מגילתומזוני על

הסתירה  ליישב מש "כ בתחילתו  השירים שיר

שבירת ע"י נגרמה השכחה האם חז"ל בדברי 

_________________________

עכל"ק .ג. נפשו. בסוד רעה גורם הסוד מדרך  שלא הוראה המורה לכן לשלוחו), האומר (בד"ה שם זל"ק 

קדישא ד . הסבא רבינו אדומו"ר קדוש מפה שמעתי נז), אות  (מהדו"ו בזה"ל זי"ע  ממונקאטש  מהרה"ק  דב"ת בספר הביא כן

בתו  נדיב ב"ת  ע"א) ג' (בחגיגה כדאמרינן כנס "י נקראת ב"ת היינו וראי, בת  שמעי י"א) מ"ה (תהלים עה"כ משינאווע  זי"ע

בזוה"ק ובנסתר שמעתתא, שמיעה, לשון שמ"ע תא אמרינן (בגמרא) נגלה היינו ונסתר נגלה ללמוד צריכין אבינו, אברהם של

כנזכר  נסתר היינו בזוה"ק חז "י (תא וראי כך) ואחר כנזכר שמ"ע תא נגלה מקודם (שילמדו בת שמע"י וז"ש  חז"י תא לשון הוא

נודע  אולם יחזקאל, דברי בספר זה אח"כ [ונדפס הנסתר) האמת דרך  על כן גם שלמדת הנגלה (ללימוד אזנך והטי כך) ואחר

ומד  הכותב שמע מאשר יותר בעצמו זי"ע הצדיק מפי שנשמע דבר חביב כמה עד שעשה ומובן כמו יחזקאל דברי ספר כמו פיס 

שהגיד  בש "ק  דברים ובאותו ואכמ "ל. ולהדפיס  לכתוב ניתנו שלא בדברים וגרע  קצת  והוסיף  ששינה כ"פ  הלז  ספר הכותב

הגה"ק הראשון) (חותני כמו לדוגמא אז  אמר סוד עפ "י להבינו הנגלה ללימוד אזנך והטי וגו' שמעי עה"כ הנ "ל הק' אדומו"ר

בחורף  הארוכות בלילות  ובפרט  קודש שבת  ליל סעודת  אחרי בקודש  דרכו שהיה עילאי דבי אריה בעל מווישניצא זי"ע  מהרא"ל

בעל  הקדוש  הגאון רבינו (הוא אבי אמנם בפ"ע ) רק נדפס אז (שהיה מהרש "א ספר עם הגמרא ללמוד בביתו ולוקח  יושב היה

הסוד  ע "ד כולם הם החול בימות  אפילו בנגלה גם אז לימודיו שכל עילאי) דבי האריה (על עליו אומר היה ז"ל) חיים דברי

עכל"ק . ואכמ"ל]. כן גם יפרשם



מוהר"ן כג חיי

עמנו אתה 'דבר  למשרע"ה שאמר ע"י  או הלוחות 

כל äונשמעה' את  להעלות  שיש התכלית  וזו  .[

ללוחות שניות  לוחות לאלקות , התורה"ק 

בחז"ל [וכדאי' הבהיר)הראשונות שדהע"ה (ספר

הוא  ברוך להקדוש מעלה של התורה מחבר ].å היה

íéðåéìòä  úåîìåòä ìë  úééàø –––– é"øàã êøãä

äæå [è שעי"ז לאר "י  לבא רביז"ל שרצה הענין

ה' ביחוד בדביקות עבודתו  כל יהא

רביז"ל  ואמר  העבודה, עיקר וזו ית"ש, ובאלקותו 

תפילות ע"י להכל להגיע יכול היה בחו "ל שאף 

ללא  היינו יו "ט, של באופן  זה שיהא רק  ותחנונים,

בענין  אמיתית  אחיזה אז יהא שלא והיינו  לבושים,

ודאי שאמנם האלוקי , האור גילוי ובענין  הדבקות

המוחין  כל ואת  היחודים כל את להמשיך דרך  שיש

מ"ב, שם של החיצוניות  וע"י  תפילות ע"י  דאבא

אך  במוצש "ק, נועם' 'ויהי  בכוונת כן וכדאי'

לעלות ע"ב, לשם מ"ב משם לעלות היא השלימות

העולמות כל בראיית  דבוק ולהיות  לג"ר, מו "ק 

וכדרך  ותפילה תורה לימוד בשעת העליונים

בלימודם  העולמות כל את  שרואים הצדיקים

_________________________

ששמעו ה. בשעה יודא א"ר פיהו, מנשיקות ישקני ב) (א, פסוק על טו) (א ' רבה השירים שיר מדרש  שם, לשו"ק ונעתיק 

ואמרו  משה אצל שבאו וכיון משתכחים, היו ולא למדים והיו בלבם תורה תלמוד נתקע ב), כ, (שמות  אלהיך ה' אנכי ישראל

עמנו  אתה דבר משום באה שהשכחה מכאן נראה עכ"ל. ומשתכחים למדים להיות  חזרו ונשמעה, עמנו אתה דבר טז ) כ, (שמות

הראשונות  לוחות נשתברו לא אלמלא אלעזר רבי אמר ע "א) נד (דף  דעירובין ה' בפרק דאמרינן למאי סותר זה ולכאורה וכו',

עמנו. אתה דבר משום השכחה באה כבר נמי הלוחות  שבירת  קודם דהא מישראל, תורה נשתכחה לא

דבר  למשה ישראל שכשאמרו טז ) פרק דין חיקור מאמר (ח"ב מאמרות  העשרה שכתב להא, ואיתא להא דאיתא לתרץ ונראה

עכ"ל. האבן לבן להסיר האבן לוחות  על להכתב התורה ניתנה ישכחוה שלא כדי מאז  ונשמעה, עמנו באה אתה השכחה  כן אם 
אותם משה  ששיבר כך ואחר הלוחות, ידי על תקנה  להם שבאה  אלא וכו', עמנו אתה  דבר למשה שאמרו ידי על לעולם

תקנה  שום  בלי השכחה נשארה  (שמות הלוחות וכו' אבן לוחות  את לך ואתה על ו) (אות ואתחנן בפרשת לעיל עוד ועיין ,

יב). כד,

לה' חטאתם והנה וארא פסוק על א) מו, (שמו"ר במדרש  כדאיתא התורה את להם להוסיף הוצרך  בעולם השכחה שבאה ולפי

אלא  היו לא בראשונות תצטער, אל הקב"ה לו אמר הלוחות, את ששיבר על מצטער משה התחיל טז), ט , (דברים אלהיכם

והמשנה  והכתובים הנביאים כל מרומזים היו שבלוחות הוא והענין עכ"ל. ומשנה מקרא נותן אני ובשניות הדברות  עשרת 

אכתבנה, לבם ועל בקרבם תורתי נתתי לב) (לא, בירמיה שכתוב מה וזהו ואחד, אחד כל בלב כתובה התורה והיתה והגמרא,

והיו רבנים כשני כליותיו שתי לו שנעשו כאברהם היו כולם כי התורה ללמוד צריכים היו א),ולא סא, (בר"ר חכמה נובעות 

לאחר  אבל שבלוחות  הרמזים כל מבינים והיו משתכחים היו ולא והמצות  הדינים לידע  כדי תורה חומשי החמשה להם היה ודי

יגלה  לא דלמא מצטער משה התחיל הכי ומשום השכחה, להם שגרם הלוחות נשתברו ועוד החכמה, מעינות  מהם נעלמו שחטאו

הואיל  מהם משתכחת תהיה ח "ו דלמא להם יגלה אם ואף הראשונות, בלוחות שהיו החכמה תעלומות  כל לישראל קב"ה עוד

בלוחות  רמוזה שהיתה התורה כל דהיינו ומשנה, מקרא להם אתן שאני תצטער אל הקב"ה לו ואמר בעולם, השכחה שבאה

הטורח  רק  אחר הפסד להם יהיה ולא בידם, תתקיים ובהכי וללמדה לחזור יוכלו מקום מכל מהם נשכחת  שתהיה ואף  הראשונות ,

זה. על באורך כא) (אות תשא כי בפרשת לעיל ועיין שכר, יקבלו זה טורח  על וגם וללמדה, לחזור לעשות שיצטרכו

בעצרת, דהיינו תורה מתן ביום היה וזה וכו', עמנו אתה דבר למשה שאמרו ידי על לעולם באה השכחה שעיקר למדים נמצינו

בזה. עוד שהאריך ועיי"ש  עכ"ל. המשנה. את  לנו ולהוסיף  וכתובים נביאים תורה לנו ליתן הוצרך השכחה ומחמת 

שותקו. היה שלא בגרסתו, דוד, לו יכול ובמה רע, יגורך לא (ליצה"ר) לו ויכלתי הואיל דוד אמר כך  קצו, (נח ) בסי' שם זל"ק 

מתחברת  מעלה של התורה לשמה תורה לומד שאדם שעה כל כי מעלה של תורה הוא ברוך  להקדוש מחבר והיה ויום לילה

א. נא, ושם ג. מז, שלח ובלקו"ת  שם, הבהיר ס' על הבהיר ובאור ברע"מ, רכב, זח"ג וע"ע  עכל"ק . וכו' הוא ברוך  להקדוש 



לנפשך  חכמה דעה כד

סדר  כל בדרך בהש"י ודבוקים ותפילתם,

ההשתלשלות,

'àúééøåàã àæø' ì  äìá÷ä ãåîéì áùçðù ïôåàä

 åæå [éבפנימיות בקיאים ידה שעל אר "י  דרגת

רק  ולא ההשתלשלות, סדר  בכל

כל  את  את  בחיצוניות  שלומדים ע"י  בחיצוניות 

שזה  נגלה, שלומד  למדן איזה כמו חיים' ה'עץ ספר

וזה  דהנסתר, נגלה בבחי ' וזה התחלה, של בחי ' רק 

גמ', שלומד  כמי  זהו  אלא דאו ' רזא עדיין נקרא לא

אמנם  וזה דנסתר , נגלה בחי ' יש בנסתר שגם

רזי עדיין  נקרא לא זה אך  ההתחלה, שזו חשוב

אמת דברי  יושר בסהפ "ק [וכמש "כ (אותהתורה,

ההשתלשלותæ כב  דרך  עצמו  כשמדבק רק שהם ,[(

הקבלה  ולומד  היחוד , דרך בהש"י ודבוק  לאלקות ,

עי"ז  שנדבק  עד  ה' יחוד לו  מגלה שהלימוד  באופן

הקבלה  לימוד  מתחיל ואז העליונים בעולמות 

והתחיל  לאר "י  ללכת שהתחיל ונקרא האמיתית,

של  המוחין  שהוא אר"י של המוחין בתוך  להכנס 

היחודים.

î"å÷ìáù  úåëæì  ùé'éæç àú' 'éçáá àäé

ïëå [ àé, מוהר"ן לקוטי  ספה"ק כל לגבי הוא

לומד  אתה אם שבלקו"מ תורה שכל

לך  גורמת שהתורה שמע', 'תא בבחי ' רק אותה

זה  על ומתפלל זה עם לומד שאתה שמיעה, בחי '

אך  יו "ט, של מוחין שזה גדול, דבר אמנם הר"ז 

עד  כ"כ  התורה לומד  שאתה זה אר "י  של מוחין

לפי אלוקי מראה לבחי' אצלך  נהפכת התורה שכל

כל  היו  רביז"ל שאצל במה די  ולא שלך , המדרגה

אלקיות מראות בחיי"מ התורות  מזה קצת (כמובא

מקומות ) שכל ובשאר אצלך גם יהא שכן צריך  אלא ,

וברצון  בתשוקה זאת  ללמוד יש שבלקו"מ תורה

לזה  מגיעים ולא אלקי, למראה אצלך שתיהפך

תפילות אלפי  ידי על אלא אחד , ברגע

כל  שתתהפך עד תורה כל על והתבוננויות 

אור  וגילוי ליחוד  ומהתפילה לתפילה, התורה

לתפילה  התורה אצלך התהפך  ואם אלוקי , ומראה

המוחין  לתוך להכנס  התחלת אז  ליחוד ומתפילה

והתגלות יחודים של המוחין  שהם אר "י , של

של  אור  הוא העולם שכל איך  לראות אלקות ,

רביז"ל  רצה וע"כ  השתלשלות, סדר של יחודים

שזכה  ואחרי אר"י, של האלו  המוחין  את  מאוד 

רצה  האלו הק ' המוחין  את בעצמו להשיג רביז"ל

כלשון  שלו  התורה בתוך  "לטייל" אנו גם שנזכה

שפט)רביז "ל אות  שלו(חיי"מ להתורות להכנס  שיש

וכו ' לחדר  מחדר ומטייל והולך לפלטין ,çכהנכנס 

הרבה  כ "כ ולהתפלל זה עם ללמוד שיש  היינו 

_________________________

שאין ז. דבר נקרא שנסתר ז "ל [מפרעמישלאן] מענדל מנחם מו"ה קדוש מפה ששמעתי הנסתר, חכמת נקרא וזה שם, זל"ק 

בדיבור  לו לפרש  אפשר ואי מעולם זה טעם טעם שלא לאדם לספר אפשר אי המאכל של הטעם כמו לחבירו, להבינו יכול אדם

נקרא  וזה בלב, האהבה היא איך לחבירו לפרש אפשר אי ית"ש  ויראתו הבורא אהבת ענין כך  סתר, דבר זה ונקרא ומה, איך 

מבין  אינו ואם לפניו, הספר ללמוד שרוצה מי כל הלא נסתר, הוא האיך הקבלה, חכמת נסתר קוראים שהם מה אבל נסתר.

בנוים  הכל האריז "ל וכתבי הזהר שבכל הנסתרות ענין אלא נסתר, נקרא כן גם ותוספות גמרא כזה איש  ולפני הארץ, עם הוא

דרקיע, שבילין ליה נהירין דהוי זלה"ה האר"י כמו עליונה, במרכבה צופה ולהיות  להדבק  שזוכה למי הבורא, דביקות  פי על

נכנסו  ד"ה ע"ב (יד חגיגה במס' בתוספות כמבואר בפרד"ס, שנכנסו חכמים הארבעה כמו שכלו, בעיני תמיד בהם מהלך  והיה

עכל"ק . שם. עיין פ"ד) סוף התורה יסודי (הל' מיימוני ובהגהות לפרדס),

וחדרים ח. היכלות בו שיש  לפלטין, שנכנס  מי כמו הם שלו התורות כי לי, ואמר אחת פעם לי שבאר מה כן גם מבואר שם, ז "ל

בחדר  כשנכנסין ותכף נוראים, חידושים בדרכי שונות  עליות  גבי על ועליות  מאד ונוראים נפלאים נאים ופשפשין ואכסדראות

וכן  אחר, לחדר נפלא פתח  לו שנפתח  רואין, כך בתוך  בו, אשר החידושים נפלאות  על ולהתפלא בו להסתכל ומתחילין אחד

בזה  זה ומשולבים ומקושרים וחלונות  פתחים לזה מזה פתוחים וכולם וכו', לעליה ומחדר לחדר מחדר וכן עוד לחדר זה מחדר
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בחי ' התורה מכל נעשה שיהא עד  זה הק ' תורותיו 

בעיון  רק  לא התורה את להשיג היינו  טיול,

שנזכה  אלא ההתחלה, רק שזו עמוקה ובלומדות 

שתהא  עד  בעבודה"י למעשה התורה שיהא

[בבחי ' בהש "י , בדבקות היחוד בדרך התורה

עוה"ב' 'שעשועי  שהם עדן', בגן  עמכם 'אטייל

בליקו "מ כדאי ' התכלית  ב)שהם אות  יח סי' ],(קמא

לזה. שנזכה והלואי 

äàåáðä êøã ' éçáá  úåãéñçä êøã

 éàãåå [ áé רק א"א ה' יחוד לגילוי שלזכות

שללא  הגשמיות , בהתפשטות

אור  השגת לענין שייכות  אין  הגשמיות  התפשטות 

תפלה בהל' בשו "ע וכמש "כ צח)היחוד, שהיו(סי'

עד  התפילה לפני מתבודדים הראשונים החסידים

למעלת וקרובים הגשמיות  להתפשטות  זוכים שהיו 

ממדרגתהנבואה, היום רחוקים שאנו  וודאי

הוא  הבעש "ט דרך  כל מ"מ הראשונים, החסידים

הגשמיות, התפשטות של דרך  הנבואה, דרך בבחי '

ולהיות הגשמיות מתאוות  לצאת  איך הדרך

בדרך  בעבודה"י  ההולך אחד  וכל בהש "י , דבוקים

הנבואה, מאור לניצוץ זוכה הנכון  באופן החסידות 

נביאים  בני נביאים אינם שאם בנ"י , לכל השייך 

את ה' ישפוך כי  נביאים ה' עם כל את יתן ומי  הם,

עליהם. רוחו 

 àåäùë é÷ìà éåìéâ  õåöéð  íåùì úåëæì à"à

 é" ä íéàîèä  íéøéùëîäá 'éì÷ä  íò áøåòî

úåëæìå [âéספרי את  כשלומדים רק הוא לזה

הנכון , ובאופן  בקדושה החסידות

קבלה  ספרי  שילמד  היינו כלאיים, שיעשה ולא

עם  וביחד  הק ', מוהר "ן ליקוטי  וילמד הק', וחסידות

הטמאים  במכשירים וישתמש  כלאיים יעשה זה

הגדרים  לכל לשמוע רוצה שאינו שמי ה"י ,

שצריך  איך הרבנים גדולי שקבעו  והסייגים

הנוראות הטומאות מכל ולהשמר  להתרחק

אפי ' לזכות יוכל שלא בודאי הטמאים שבמכשירים

רוצה  הקב"ה שאין  אלקות, התגלות  של לניצוץ

הצואה  ובמקום הטינופת במקום שכינתו  להשרות

גם  רוצה שאתה יתכן ואיך  ה"י , הצלמים ובמקום

להיות וגם בהש"י ולדבקות  האלקי לאור לזכות

הטמא  המכשיר של הכסא ובית  הצואה בתוך מונח

הדבקות, למקום לאר"י, להגיע רוצה אתה ואם ה"י ,

כל  על הנפש חשבון יום כל לעשות  צריך אתה

לכל  ולשמוע יום בכל תשובה ולעשות  מעשיך

ופרט, פרט בכל הרבנים גדולי וסייגי  וגדרי  תקנות

אחד , קטן בסעיף אפי' השו"ע מגדרי לצאת ולא

רביז "ל שאמר  ב'קלא)וכמו את(שיש"ק שתקמטו 

בשו "ע  קטן מסעיף  תזוזו אל אך כרצונכם .èהלקו "מ

øáëå זי "ע מצאנז  חיים הדברי  מרן העיד 

כ "ג חיים עץ בקובץ המובא (במכתבו

רטו  הק'é עמ' הבעש"ט תלמידי הצדיקים כל על (

_________________________

רבנו  דברי עמק  בהבנת קצת  שנכנס  למי אם כי בכתב לבאר אפשר אי זה וכל והנוי. היפי ובתכלית  עמקה ובחכמה נפלא בסדר

עכל"ק . וכו'. הקדושה תורתו עמקות  מתיקות  נועם לטעום הזוכה אשרי לברכה. זכרונו

"יכול ט. לו, אמר רק כלום, רבנו ענהו לא מוהר"ן, לקוטי בספר דבר לו שיפרש  רבנו את מאנ"ש אחד פעם כששאל שם, ז"ל

מיין  קנייטשן "קענסט  !" ערוך שבשלחן קטן בסעיף  תפגע  אל אולם כלבבך ) פירושים בו (לומר רצונך כפי ספרי את  לקמט  הנך

ע"כ. ערוך "!. שלחן פון קטן סעיף  קיין טשעפען נישט זאלסט  אבער ווילסט  דו אזוי ווי ספר

פנימיות י. ביותר לגלות הקדושים עבדיו לנו שלח הגלות, ועול הלחץ בגודל עניים וראה לעמו לזכות  ה' ברצות  כי וגם וזל"ק ,

התורה  פשטיות  על עבור מבלי לרבים והזהירו הורו כולם עכ"פ ז"ל, והבעש"ט ז"ל האר"י כמו הקדושים עבדיו ע"י התורה

היה  ויראתם וסייגים, גדרים ביתר דרכיהם היה אדרבה וגם בלבד. בפשיטות  התורה גדולי בכבוד והזהירו בש"ע , המבואר הק'

הה"ק מאדו"ר זה בדורינו ראו רבים וכאשר עוה"ז , בהבלי ומאסו מדריגה, לאיזה לבוא הרבה סיגופים ועשו לשער, אין
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ג"כ  עשו יום ובכל השו "ע, מדברי  כלל זזו  שלא זי"ע

זכו ועי "ז  ויותר , יותר מעשיהם את  ותיקנו תשובה

שזכו. למה

 àìå íéùòîä ïå÷éú é" ò  úåéîùâä úåèùôúä

 é" ä íéåâä  ìù  úåðåòâùä éëøã é"ò

éîå [ãé מהגדרים ויוצא הפקר הם שמעשיו 

שאר "י לאר "י , להגיע יכול שלא בודאי

ספ  בבחי' תיקון היא בענין התלויה המלכות י'

המלכות )המעשים ספי' כנגד שהמעשים ,(כידוע

ובחשבון  בהתבודדות חייו ימי  כל עסק  ורביז "ל

לשום  וא"א תשובה, על תשובה ובעשיית הנפש 

תיקון  ידי  על אלא שבקדושה דבר לשום לזכות  אדם

בדרך  באים המעשים את  שמתקנים וע"י המעשים,

מגיעים  ולא הגשמיות , להתפשטות ממילא

השגעונות דרכי  ע"י  הגשמיות להתפשטות 

וכדו', כמדיטציה הגויים מדרכי היום שמפיצים

שאפשר  הם שחושבים והבלים, שטויות שהכל

המעשים, תיקון ללא הגשמיות להתפשטות להגיע

לקלי ' נכנסים בזה הרי  עבודה. וללא קדושה, ללא

מן  אותם ומטעים הטמאות , קלי' ושלוש נוגה

שטויות מיני בכל פותחין השמים ליטמא הבא (בבחי'

הם לו) ואח"כ נוגה של הארה איזו להם שנותנים ,

מכ "ז  יוצא ולא מהנוגה לעצבות  עי "ז  נופלים עצמם

יותר , גרוע זה הרי  משהו מזה יוצא ח"ו ואם כלום,

ה"י. המכשפים טומאת בבחי' כמו  עי "ז  שנעשים

 àúðéëù àã 'äìëä' äöåø ' äëìä' ä úøéîù é"ò

åîò øù÷á

êà [åè כלל מזדקק אינו  באמת הש "י  את  הרוצה

ודומיהם, המדיטציה של השיטות  לדרך 

והעסק  הנפש  חשבון  עשיית  ע"י היא הדרך  אלא

בקול  ולשמוע מעשיו , את ולתקן התשובה, בדרך

השכינה, זו 'הכלה' – ש'הלכה' דבר , בכל ההלכה

לא  אתה אם איתך קשר  לקבל רוצה אינה והשכינה

השכינה  את אתה אוהב ואם ההלכה, את  אוהב

רוצה  השכינה אזי  מההלכה לצאת רוצה ואינך

אך  השכינה, להשראת  ותזכה בקשר, איתך להיות 

ואת ההלכה, את שומר  ולא הפקר  בבחי' אתה אם

בעניני ובפרט דבר, בכל הדור גדולי תקנות

הטמאים, המכשירים מכל ההתרחקות  של הגדרים

דרך  הק ' השכינה אל שתגיע חושב אתה האם

הלא  כאלו, ושטויות  מדיטציות של הגויים טומאת

ולא  הטמאות, קלי' ולג' נוגה לקלי ' תפול רק בזה

השכינה. עם קשר שום לך יהיה

ì"æéáø äöøù  úåããåáúää úééùò ø÷éò  åäî

 àìà [æè שתלך היא והאמיתית הנכונה הדרך 

ולעשות המעשים את לתקן  ה' בדרך 

תוכ  ואח"כ העבר  על להכנס תשובה לזכות ל

ספרי את ולמוד  ודבקות , יחודים של הדרך בתוך

הדביקות דרך  את המלמדים והחסידות הקבלה

שגילה  האריז "ל רבינו  תורת את  היינו בהש"י,

איך  גילה והבעש"ט ההשתלשלות, סדר  את  לנו 

איך  גילה ורביז"ל היחוד , בדרך זה כל ללמוד  יש 

שכל  העבודה. בדרך  זה כל את ולהשיג למצוא

לתוך  בעליות ולעלות  להכנס  איך  דרכים הם אלו 

באלו ועוסקים שלומדים ועי "ז  העליונים, העולמות 

לדרך  הקדושה בדרך נכנסים הק' הלימודים

בהש"י, בדבקות  הנכונה העליה ולדרך היחוד

ההתבודדות ע"י שנזכה רצה שרביז"ל מה שזה

להש "י שההתבודדות  להש"י, התפילות  וריבוי 

יום  כל שיעשה אחד  מכל רביז "ל שדרש 

את מהש "י  שיבקש בעבור רק  אי "ז  התבודדות

הפחותה  תפילה [שהיא הגשמיים, משאלותיו  כל

מוהרנ"ת בזה שהאריך כמו  מהתורה"ק , ונמוכה

_________________________

מס"נ ראינו התפילה ובשעת ומקואות , בסיגופים נפשם שמסרו מרימנוב, הה"ק ואחריהם מזידישוב הה"ק ואדמו"ר מראפשיטץ

ערוך באמת , מהשלחן אחד  מדבר סרו לא כולם  זלה "ה רבותינו הצדיקים עכל"ק .וכל .
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על  הוא ההתבודדות עיקר  אלא ה"ה], ר"ח בהל'

להיות לזכות איך  מהש"י לבקש  המעשים, תיקון

חשבה"נ  לעשות  יש  ובהתבודדות  כשר, יהודי

יותר  כשר יהודי להיות יום כל לזכות ותפילות

דבוק  יותר  היום להיות לזכות ואיך הקודם, מיום

היה  וזה מאתמול, ית ' אליו  קרוב ויותר בהש"י

להיות זוכים 'איך רביז "ל של ההתבודדות  עיקר

שלהם  ההתבודדות שעיקר  אלו כמו  ולא יהודי',

ואיך  דבר לקבל איך  וצרכים בקשות  על היא

בבחי ' היא ההתבודדות עיקר אלא  זה, דבר  לקבל

עולם. של חשבונו ונחשוב בואו

 ÷ø øñîðù –––– äìôúä ãåñ –––– äîåãà äøô ãåñ

ä"òøùîì

é"ùäå [æéולזכות בתשובה לחזור  שנזכה יעזור 

סוד  שהוא אדומה, פרה של לסוד

בלקו "מ בארוכה רביז"ל כמש"כ  סי'התפילה (קמא

והרמז נה) למשרע"ה, רק נמסרה אדומה ופרה ,

של  להאור  לזכות להיות צריך  התפילה שעיקר  בזה

של  לאור ולזכות ה', יחוד  של אור  שהוא משרע"ה,

'שמע  גילה שמשרע"ה משה, תורת  – התורה"ק  כל

יחוד  התורה, כל תמצית שזו אחד', ה' ה"א ישראל

המדרגות לכל להגיע יכול מישראל אחד  וכל ה',

סוף  בלי בתפילות שירבה ידי על העולמות, ולכל

יחיה  ולא עולם, של בחשבונו ויעסוק  תשובה ויעשה

כשאדם  חזקה היותר  הקלי ' שהיא ההפקרות, בקלי'

את לקיים רוצה ולא לרבנים לשמוע רוצה אינו

ההפקרות קלי' תחת שנמצא ומי שבשו "ע, ההלכות 

מלימוד  שמקבל לעצמו שמדמה אור כל אזי הזו

נוגה קלי' הוא הכל גרוע הפנימיות , יותר (ובאופן

שורה מגקה"ט) שהקדושה מהקדושה, שלא וודאי 

תש  ועושה מעשיו את  שמתקן  במי והולך רק ובה,

בשלימות. ה' רצון את לעשות  ורוצה הישר בדרך 

é"ùäå כרצון כשרים יהודים להיות  שנזכה יזכינו 

קטנה  הלכה משום לזוז  ולא בפשיטות  ה'

ע"פ  יהיו  ומחשבותינו דיבורינו  מעשינו  וכל בשו"ע,

המדרגות לכל נזכה בודאי  זה ובזכות ה' תורת

במהרה  ברחמים גוא"צ ולביאת  העולמות ולכל

אמן . ממש בימינו

íéøáãä  ìëå ã" îäéçáì òâåðá ø" åî  úøäæä

åéìà  íéëåîñä

íéøáãá] [çé שוב ונחזור  השיעור : אל הנלוים

באופנים  שאפי' ולפרסם להודיע

השתמשות שהתירו  רבנים שישנם מסוימים

בביהמ"ד  כאן  הרי  וכו' פרנסה לצורך  במכשירים

הנלוים החדרים הסמוכה ובכל ובדירה ביהמ"ד (בחצר

וכו') לנו אופן השייכת בשום מרשים אנו אין 

אפי ' האינטרנט של השתמשות בשום להשתמש

לצורך  ואפי' שישנה, ביותר  הטובה בחסימה

כאן  שמשתמש א' שרואה אחד  וכל וכו', פרנסה

בתוקף  בו  למחות צריך  מכשיר בכזה בביהמ"ד 

שישנם  והחסימות  ההכשרים וכל נועם, ובדרכי 

לכאן  נוגע אי "ז  לפרנסתו זאת  שצריך למי  מרבנים

כלל  כאן בהם להשתמש  רשות שום ואין כלל,

לשאול  צריך  לביהמ"ד  ומחוץ שבעולם, אופן  בשום

שאומר  למה ויציית  בהלכה המובהק רבו אחד  כל

הרבנים, גדולי  ותקנות  הוראת וע"פ  הלכה ע"פ  לו 

היתר  שום אין אליו  והקשור  בביהמ"ד  כאן  אך

אינטרנט  של שימוש  בשום להשתמש  בעולם

הכלל, מן יוצא שום ללא שבעולם, אופן באיזה

מזהיר  ואני וכו ', הרבים וזיכוי פרנסה לצורך  ואפי '

בזה. לי ויצייתו  ישמעו  שרוצים שכולם האומרים (ויש

שטויות זה הרי לימוד, לצורך  במכשירים להשתמש

לצורך אלא התירו לא שהתירו הרבנים שאפי' והבלים,

ללמוד יש  שהתורה"ק  ח"ו, לימוד לצורך  ולא פרנסה

דרך תורה"ק והלומד  בטהרתה, הקדושה צינורות מתוך

זאת ) התירו לא שהרבנים (באופן אלו הרימכשירים

מידי )]. לא ותו – ה"י  הקלי' בידי  התורה נותן  רח"ל



לנפשך  חכמה דעה כח

שו "ע  ביאורי

'â 'éñ

ט' סעיף

àì ÷åçãì  ñåðàé àìå ÷æåçáå  äøäîá áùé

 éðéù ÷úðé àìù  éàãî  øúåé  åîöò

.àúùëøëä

 õ÷ä  ú÷éçã øåñéà

ïééò [àבלקוה"ל מוהרנ"ת  הל 'בדברי  ג ' (חו"מ

ה"ה  ה"ה àמתנה גזילה שמאריך )áובהל'

הפגם  עיקר  היה שזה הקץ, דחיקת איסור  בענין 

ישראל. מגדולי  הרבה של והטעות

 åðééäåבנ"י שיזכו  הש "י  רצון שבאמת  שאף

לצדיקים  אסור  מ"מ אחישנה', 'זכו  לבחי'

מה  כל לעשות לצדיק  יש אלא הקץ, את לדחוק

להיות צריך הכל אך הקץ את  למהר  שביכלתו 

בכח  דחיקה של באופן  ולא לה', ביטול של באופן

על  אחד  שמצד במתינות , זריזות  ובבחי' ח"ו ,

שומע  אתה 'כי תפילתו  שומע שה' להאמין הצדיק

מ"מ  הישועה, ישלח שהש "י  וודאי  פה', כל תפלת 

הטוב  והזמן העת יודע שהוא בהש "י  לבטוח יש 

לידע  לדחוק צריך  ולא הישועה, את להביא ביותר 

בזמן  הישועה את  ה' יביא כי הישועה, תבא מתי

הזמן . את לדחוק ואין ביותר  הטוב

 æð÷ ïá  ìàéðúò ìöà ì"æçá øîàðä øåàéá

åúù÷áá  åùôð øñîù

íðîàå [á'בגמ טז)מצינו דף בבקשת(תמורה

בקשות שביקש קנז בן עתניאל

על  נפשו  ומסר ובגשמיות ברוחניות וגדולות  רבות 

הריני לאו  'ואם שאמר שם [כדאי ' שאלותיו מילוי 

שאי ' חיים', לי 'למה ובבחי ' שאול', לנסיסי  הולך 

הפסוק  בדברי  נכלל שזה זי"ע מבעלזא מהרה"ק 

באופן  רוחני דבר על מבקש  שכשאדם חייך', 'למען

_________________________

שמהראוי א. לומר קץ לשום לחכות אסור אך  יאחר, לא יבוא בוא שבודאי להאמין ותמימות, פשיטות  הוא והעיקר שם, ז"ל

כי  בזה, הרבה וקלקלו הקץ יהיה זאת שבשנה שאמרו קטן, לפרט  ת"ר שנת  זאת  שנה על הרבה שטעו כמו זאת , בשנה שיבוא

תקפ"א  ובשנת  תק"ס , ובשנת  תקנ"ז, בשנת כגון קיצים, כמה אמרו הקודמים בשנים וכן כידוע, השם וחילול כפירות כמה גרמו

עצמן  תפח ואמרו רז "ל אותם שקללו כמו הבה בזה חטאו וכולם הקץ, שהוא אמרו ת "ק  שנת  על שגם ושמעתי הרבה. וכן וכו',

בבחי' יהיה ואעפ"כ תמיד, אליו ולחכות  לקוות צריכין אנו אלא וכו', בא ולא הקץ שהגיע  כיון אומרים שהיו קיצין, מחשבי של

ע"כ. וכו'. הפלאות קץ הוא כי הדעת, הסח 

דהיינו ב. הנ "ל. התיקונים בכל משה, בחי' שהם עתה, הצדיקים שממשיכין תורה חידושי ידי על התיקון כל וע"כ שם, זל"ק 

לידי  להביא רק  הוא התורה המשכת עיקר כי וכו'. כלל השעה את  דוחקים ואינם מאד, מאד אפים ובאריכת ותחנונים ברחמים

נוראים  צדיקים אפילו כי וכנ"ל. מאד גדול אפים אריכת צריכין ע "כ מאד, מאד קשה וזה למוטב, העולם את להחזיר מעשה,

רמזים  ידם על להבין צריכין אנו וללמוד תורה אך בשגיאותם, ולהתבונן להבין לנו מה אך  זה, בענין היה שגיאותם כל ונשגבים

קיר" אזובי יעשו "מה מרומים, גבהי ברום מעלתם נשגבות לפי השעה דחיקת ידי על שלהבת " נפלה בארזים "אם לעצמינו,

ואפי' רח "ל, והקלקולים הפגמים כל שמשם השעה', את 'דוחק מבחינת  להזהר צריכין אנו כמה שכן וכל שכן מכל כי כמונו,

עכל"ק . וכו'. השעה. את דוחק  להיות אסור להש"י, להתקרב להתעורר כשמתחילין



שו"ע  כט ביאורי

בו מתקיים ובזה חיים, לו למה זה שלולא שמרגיש 

עליו], שמבקש  הדבר  לקבל סגולה הוי חייך' 'למען

קנז  בן  עתניאל והתעקש ביקש  לא שם גם אך

להשי"ת הראה רק אלא ומיד  תיכף  הישועה שתבא

צורך  בגודל שמרגיש היה איך אם אך הישועה,

היה  לא להתמהמה להישועה שעדיף  הש"י יודע

מיד  לו עבורו מביאנו טוב היה באמת ששם (אלא

את ה' לו 'ויבא מיד תיכף  וע"כ מיד הישועה שתבא

בעבורישאלתו') טוב שאם בה' לבטוח שיש וכנ"ל ,

הש "י לי שיביא בודאי הרי  מיד הישועה שתבא

זה  הרי  מתמהמהת  היא עדיין ואם מיד, הישועה

השעה. את  לדחוק  ואסור  לטובתי ג"כ 

 úãåáòì  äéøçà ñðëäì  äìéôúä  úãåáò éø÷éòî

 ïåçèáä

äæå [âמעבודת להכנס  התפילה עבודת  מעיקרי

להתפעל  ולא הבטחון , לעבודת התפילה

בפגם  ח"ו ליפול ולא מיד, הישועה מגיעה לא אם

עוונותיו את  לאדם שמזכיר תפילה' 'עיון  של הגדול

ע"א) נה דף  ברכות בגמ' שהתפלל (כדאי' שכיון ,

עדיין  באה לא מדוע תפילתו אחר הוא מעיין כראוי

התפלל  שאם ה' לעובד גדול נסיון  וזה הישועה,

מיד, הישועה את לראות אח"כ  רוצה (וזה כדבעי 

שם) הגמ' כדברי האדם על  קטרוג  אין מעורר ואם ,

לבחי ' נופל כראוי  שהתפלל אחר מיד  ישועה רואה

בעלי אך כראוי, להתפלל ומפסיק ח"ו, יאוש

בלי שמתפללים הצדיקים הם האמיתיים התפילה

ולא  שהתפלל אדם 'ראה חז "ל דברי ומקיימים סוף,

ריבוי עם יחד  אך  הרף, ללא ויתפלל', יחזור נענה

להם  יש  אלא הקץ, את כלל דוחקים לא התפילות 

ביותר  הטוב הזמן מתי הוא יודע שודאי  בה' בטחון 

הזמן  את  לדחוק להם ואין  שאלתם, את להם ליתן

זי "ע  לאבנ"ז  שסיפר  מאחד מעשה ויש הזה,

וקיבל  נענה ותיכף דבר  איזה על כראוי שהתפלל

כראוי התפללתי 'ואני  האבנ"ז לו  וענה משאלתו ,

שקיבלתי עד  הרף  ללא שנה ט"ו ענין  איזה על

לעמוד  שיכולים הצדיקים גדולת  וזה משאלתי ',

בהש "י בבטחון  התפילה אחרי לעמוד זה, בנסיון 

נתמלאה  שלא כשרואה ורפיון  ליאוש ליפול ולא

תיכף . משאלתו

íå÷îá íå÷é éîå 'ä øäá  äìòé éî'ã øåàéá

 ïåçèáå äðåîà –––– 'åùã÷

ùéå [ã בהר יעלה 'מי הפסוק  בדברי  זאת לרמז

בהר  שלעלות  קדשו ', במקום יקום ומי  ה'

שאמונה  האמונה, לעבודת שנכנס  ע"י  זהו  ה'

'ויהיו עה"פ  התרגום [כדברי תפילה, תיכף מביאה

הכניסה  וזה בצלוי ], פרישן  ידיו  ויהי – אמונה' ידיו

והתפילה, האמונה ע"י  בשכינה לידבק הראשונה

שזה  קדשו' במקום יקום ל'מי היא המעלה עיקר  אך

זכ  שהרבה הבטחון, ה'ע"י  בהר  ולעלות  ליכנס  ו 

לקום  יכלו לא אך והתפילה, האמונה לעולם וליכנס 

משם נפלו  אלא שם תפלה ולעמוד לעיון או (ליאוש

הכח כנ "ל ) נותנת  שהיא בטחון, להם היה כשלא

קדשו. במקום ועומד קיים לישאר 

íéðôåà äîëá éàãåá úìòåô äìéôú  ìë

òåãéå [ä בנסיון לעמוד  שזכו מאנשים מעשיות

ללא  שנים עשרות להתפלל והרבו  זה

לה נצרכים שהיו לישועה שזכו עד ,(זש "ק )הרף 

נופל  ולא הפסק ללא תפילות  שמרבה מי שודאי

ר' מהרה"ק וכדאי' משאלתו, שיקבל וודאי ליאוש

שא"א  גזירה איזו שכשיש זי"ע מלובלין  הכהן צדוק

את מהאדם הש "י  נוטל הרי  לבטלה אופן בשום

'אל  למשרע"ה שאמר  וכמו  עליה, להתפלל הרשות

האדם  וכשרואה הזה', בדבר עוד אלי דברי תוסף 

עליו גופא מזה הרי  דבר , איזה  על להתפלל שיכול

הישועה, לפעול יוכל שבודאי ולידע להתחזק

באופן  הישועה ומקבל התפילה מתקבלת  ולפעמים

משרע"ה  על וכדאי ' לקבלה, סבור  שהיה ממה אחר

לאר "י  ליכנס  שהתפלל התפילות ריבוי (עדשבכל

תוסף ') 'אל  השי"ת לו אחר שאמר לאר"י שנכנס פעל

שלו אחרים בגלגולים כגון  אופנים בכמה פטירתו 



לנפשך  חכמה דעה ל

תפילותיו) ע"י רק  יתכן היה לא זה בבית(שגם אי' וכן  ,

ואם  בודאי, פועלת  תפילה שכל מהמבי "ט אלקים

אחרת, בצורה פועלת זו בצורה לפעול יכולה אינה

מי כגון  שהתפלל, מה של הבחי' אותה בה שיש

אפשר  היה לא מזלו  ומפני  בנים, על שהתפלל

זוכה  עבורו , טוב שאי "ז  יודע שהש "י  בנים לו שיהא

למעשים  או  בנים שבבחי ' לתלמידים תפילתו ע"י 

צדיקים, של תולדותיהם ג"כ נקראים שהם טובים

הק' הבעש "ט מרבינו  שידוע מה מלבד  שכל â [וזה

בעולמות נוראות פעולות תיכף פועלת  תפילה

לסמוך  יש וע"כ ומיד ], תיכף  נעשה שזה העליונים

בזמן  הן  הישועה את לאדם שיתן בה' ולבטוח

בעבורו. ביותר  הטוב באופן והן עבורו, טוב היותר 

עבודת עיקר  שזו  התפילה לעולם להכנס והרוצה

תפילה)ה' זו וכו' ה"א את 'ועבדתם חז"ל זה (כדברי ,

שזה  בה' בטחון עם ביחד צמודה כשהתפילה דוקא

בספה"ק  [וכתבו  בקדושה. התפילה שתהא שומר

עשה", בעיניך "והטוב בקשתו שמבקש  אחר  לומר 

שיעשה  הש"י על וסומך  שבוטח עדתו מגלה שבזה

עבורו ביותר  השעה].הטוב את  דוחק  ואינו

ìò  ì"öæ èåø 'éìà 'ø ö" äøä éì øôéñù äùòîä

åîöò

øôñðå [åאליהו ר ' הרה"צ את ששאלתי  מעשה

זצ"ל שלמה'קע רוט ר' הרה"ק של  (גבאי

ונפטר  דיליה הילולא יום אדר י' – שהיום זי"ע זוויעהלער

זש "ק ) שעיקר ללא לי ואמר  עבודה"י, עיקר  היא מה ,

בכוונה, התהילים כל את יום בכל לגמור  עבודה"י 

על  לי וסיפר  כראוי , להש "י  להתקרב זוכה ועי"ז

על  התהילים את  יום כל וגמר  כן שעשה עצמו 

ואמנם  הגון , זווג לקבל לו  נצרכת  שהיתה הישועה

בשבילו, ביותר  ההגון הזיווג את עי "ז  קיבל

ימיו שכל שידוע דבריו , על נפלאתי מאוד ובתחילה

לו שהיה בדבריו  הביאור אלא מזיווגו, ביסורים היו

את הש "י  קיבל שבודאי מהש "י  הגמור  בטחון 

ביותר , לו והטוב ההגון זיווגו  את לו  ונתן בקשתו

בעבודת ורמות עצומות לדרגות  זכה ידו שעל

באהבה  היסורין  ובקבלת  המדות בתיקון  הש"י,

תלמידים  אלפי  ולחנך להעמיד עי"ז וזכה ובביטול,

הזווג  ע"י  רק זכה שלכ "ז בעבודה"י, אמת  בדרך

שזו שיודע בה' ובטח כראוי, עליו  שהתפלל שלו

לשלימות לזכות בעבורו ביותר  המובחרת הדרך

בעבורו. ביותר  הטוב הש "י  לו ונתן  ולתיקונו נפשו 

ìù åøåà 'éçáá æ" äåòì ìòåôá  äòåùéä  úãøåä

 õ÷ä  úà ÷åçãì øåñàù  çéùî

ïéðòå [æ ולהוריד התפילות  ע"י ישועות לפעול זה

טפחים  מעשרה למטה הישועה אור

משיח, של אורו  בבחי' זה הרי  בשר, לעיני בפועל

זי "ע התניא בעל קנה וכמש"כ  דף אחרון (קונטרס

מעשיותע"א) המצוות כל מעל התפילה מעלת  שזו 

למטה  בגילוי  האור גילוי את  התפילה שמורידה

ע"י וכו ' הגשם ולהוריד חולים לרפאות בפועל

האור ãהתפילה  שיורד  משיח של  אורו  בבחי' וזה ,

_________________________

כיג . וזל"ק, תצא) כי פר' (הפרטת  אפרים מחנה בדגל הביא זללה"ה כן אא "ז  בעולמות אמר  פעולה עושים התפילות  כל כי

עולם  של ברומו שעומדים דברים אלו אדם, לבני זלות כרום ט ) יב, (תהלים פסוק  על וסמך הארץ, בקצה ולפעמים העליונים,

בהם. מזלזליין לכן תפלתן, נתקבלו שלא סוברים אדם ובני עולמות , של ברומו נוראים דברים מזה שנעשים ע "ב), ו דף (ברכות

עכל"ק .

הוא ד . הענין מהתפלה. למעלה תורה שתלמוד אף  דוקא התפלה ע"י הבירור עיקר הזה דבזמן בפע"ח  מ "ש  להבין שם, זל"ק

דאצי' בכלים ב"ה א"ס אור פי' כו'. באצי' אור מוסיפין תו"מ  המצות שע"י ובקיום המוחין המשכות  דהיינו בפנימית ת"ת  ע"י

שבעוה"ז. הגשמיים ומצות בתורה בבי"ע  שמתלבשים רק שבאצי' ז "א שבי"ס נה"י בחי' שהם הכלים התפלה בחיצונית  אבל
שיתרפא  שהם  מכמות הנבראים  לשנות ממש האור רק בלבד  התלבשות בדרך לא  דוקא לבי"ע ב"ה א "ס אור המשכת היא
ובזרוע  בראש הנחתן ע"י התפילין בקלף שינוי שאין בתו"מ משא"כ ויצמיחה . ויולידה  לארץ משמים  הגשם  וירד  החולה



שו"ע  לא ביאורי

לעיני בפועל טפחים מעשרה למטה עד  האלקי

הקץ  את לדחוק אסור משיח קץ  שבענין  וכמו  בשר ,

לעוה"ז  בגילוי  בפועל הישועה הורדת בענין כך 

הקץ את לדחוק  שתיכףאסור  בודאי להאמין (שעליו

את לדחוק אסור אך  ותיקונים פעולות בתפילתו פעל 

בגילוי) למטה בפועל  זאת לראות סוד הקץ שזה וכנ"ל ,

ולהתחזק  להזדרז  אחד מצד במתינות ' 'זריזות של

אך  סוף  בלי  להש "י  הלב ובכוונת בצעקות  בתפילות 

הזמן  את דוחק  ולא בסבלנות שממתין  'במתינות'

בחזקה.

'éì÷ä òéðëäìå 'éáòî  ìöðäì  úåìéôúá  óà

äòùä ÷åçãì øåñà

äæå [çהוצאת ענין  על שמיירי דידן  בסעיף  הרמז

על  שמרמז  כמ"פ  כתבנו שכבר  הפסולת 

לא  ליזהר  צריך בזה גם הרי הקלי' הכנעת ענין 

האדם  כשמתפלל שאפי' והיינו מדאי, יותר  לדחוק

האדם  יודע בודאי שבזה ועבירות , מפגמים להנצל

זה דבר  לו  עלשטוב בתפלות  כמו החשש  כאן (ואין

עשירות, למשל לו שטוב האדם שסובר שיתכן גשמיות 

בעבורו) טוב שאי"ז יודע הש"י בתפלותובאמת  וע"כ ,

בטוח  יותר  להיות גיסא מחד  יכול האדם אלו 

לפניו ורצויה חשובה בודאי שתפילתו  בתפילתו ,

להנצל  כשמתפלל נח"ר  להש"י שיש  שבודאי ית',

וכו' ופגמים בהל 'מעבירות מוהרנ"ת שמאריך  (וכמו

מהתורה  גבוהה התורה קיום על זו שתפילה ה"ה ר"ח

מעשה  לידי להביא התורה לימוד של התכלית  שהיא

השעה וכו') את לדחוק  אסור  זו בתפילה אף מ"מ ,

לדחוק כאלו בתפילות  ולהתיר לחלק שטעו אלו כמו (ולא

השעה) אגרשנואת  מעט 'מעט בפסוק שאי' וכמו 

בבחי ' שזה וגו ', השדה' חית  עליך תרבה פן מפניך

דידן , בסעיף הנזכר  הכרכשתא שיני  קריעת

תיכף  אחת  בבת  הקלי ' את  להכניע א"א שלפעמים

ביטול  על כוחו  בכל להתפלל לאדם צריך  אלא ומיד,

בהש "י לבטוח ובכ"ז  וכו', מעבירות  ושינצל הקלי'

את ממנו  ויבטל עבורו , ביותר הטוב עמו שיעשה

ביותר  הטוב ובאופן  בזמן והנסיונות היצה"ר 

ובבטחון  בתפילות  ולהמשיך להוסיף  ועליו  עבורו ,

וזה  הרף , בלי  מהיצה"ר להנצל ולהתפלל ולחזור 

מוהרנ"ת  כדברי  היצה"ר על שלו הנצחון (הל 'עיקר 

ה"ד ) ערבית מינים תפילת הד ' את  שאוחזים מה על

ש'דידן  מכריזים ובזה קרבא' ה'מאני שהוא בידים

כשאין  היצה"ר על האמיתי  הנצחון  שזה נצח',

כראוי מלהחזיק  מרפים ואין מניחים ואין  עומדים

קרבא'. ה'מאני שהיא התפילה את

 úåéðçåø úåìòî  úâùä ìò  úåìéôúä ïéðòá

ìëå [ è שכן רוחניות, מעלות  השגת  שלגבי  שכן

להרבות יש  אחד שמצד  הדרך , הוא

ל  באנו  ע"ז  שהלא סוף , ללא ע"ז  עולם בתפילות

גבוהות במעלות שלימות לעצמינו לרכוש 

הקץ, את  לדחוק  שלא ליזהר יש  ובכ"ז  ברוחניות ,

מבקש  שהאדם גופא מזה נח"ר  להש"י שיש ולידע

הנסיון  ועיקר  רוחניות , מעלות  השגת  אחר  ודורש

קדשו, במקום לקום שיכול כמה הוא לאדם והמבחן 

שמתפלל  כשרואה ומתפלתו ברוחו ליפול ולא

משרע"ה  על דאי ' וכמו  עדיין, נענה ולא הרבה

יום  ארבעים כשהיה ואף  האנושי , מין  מובחר  שהיה

העגל  חטא לפני  מרומים בשמי  לילה וארבעים

שלו  ועליון  גבוה היותר  זמן זה חטא שהיה (שאחר

רד ') 'לך לו נאמר בחז"ל העגל  אי' זה בזמן  אף  הרי 

ע"א) לח דף ארבעים (נדרים כל התורה לומד  שהיה

_________________________

שהוא  ב"ה מא"ס  החיות המשכת  שהיא כבתפלה שמים בידי ולא אדם ע"י הוא השינוי מצותן גמר הוא שעשייתן במצות וגם

המיוחדת  שבאצי' לת"ת  משא"כ דוקא. מלמטה מ"ן העלאת בלי א"א למטה ב"ה א"ס אור להמשיך כדי והלכך  יכול כל לבדו

והיינו  א"ס בחי' לעורר כדי מאדך ונק ' גבול בלי אש רשפי בחי' היא אדם של ולבו במוחו מ"ן והעלאת  ב"ה במאציל בלא"ה

ז"א  הוא עולם חיי ותורה בבי"ע היורדת  מלכות היא שעה חיי התפלה נק ' ולכן כו' ניצוצין הרפ"ח  הן שהן דס "ג גבורות ע "י

ע"כ. כו'. דז"א דע "ס  כלים בי' מתחלקין הן פקודין רמ "ח  כי



לנפשך  חכמה דעה לב 

התורה  לו  ניתנה יום מ' שאחר  עד ומשכחה, יום

היא  איך הדורות בכל בנ"י לכל לימוד  וזה במתנה,

מהש"י, רוחנית  מעלה במתנה לקבל לזכות הדרך

אחריה  מלבקש מתייאשים ואין  מרפים שאין  ע"י 

משרע"ה  של א' שיום שכמובן סוף, בלי  ושוב שוב

אלף  כמו הוא הקב"ה מפי  התורה כל את  בו  שלומד

שהשיג  התורה כל את כששוכח ואח"כ שלנו , שנים

ומשרע"ה  בהשגתינו , שאין צער  הוא יום באותו 

מגודל  ברוחו  נפל ולא נתעלה מחדש  יום בכל

השתוקק  ושוב ששכח, התורה כל איבוד של הצער

עד  וכו' שכח ושוב כולה התורה כל ולמד  ועלה

הוא  שכן  הלימוד  וזה במתנה, קיבלה שסוכ "ס

ושוכח  לומד של זה, בנסיון לעמוד שיש לדורות 

בתפילות תמיד  ירפה לא ואם ושוכח, ולומד

התורה  ועמל ויגיעות  ורצונות וכיסופין  ותחנונים

במתנה. בתורה"ק חלקו לקבל לבסוף  יזכה

 éåáéø é" ò  äëæù äîì éèàð÷éøäî  äùòî

 úåìéôú

àáåîå [ é מהראשונים מאחד  מעשה בספרים

וז"ל  מריקנאטי מנחם רבי ה"ה

צדיקים מעשה בסדר הספר ומקורו כאלפון, (מהר"א

נ ') ה"א שנת מנחם הדורות  ברבינו  מעשה ,

הקבלה  ע"פ התורה על פרוש [חיבר דריקנאטי 

היה  אבל הרבה, התורה אוהב שהיה דינים] וספר 

ובתפילה  בתעניות  מרבה והיה מאד , השכל גס

בתורה, שכלו וירחיבו  עליו  ירחמו  השמים שמן כדי 

בבית מתפלל היה אחת ופעם – תפילתו ה' ויקבל

עומד  לנגדו  זקן  איש  והנה וירדם, וישכב הכנסת 

קום  לו , ויאמר משנתו  והקיצו  מים, מלא כוס  ובידו

לשתות לאמר  אליו  צועק  והזקן  וישת , ויקם שתה.

אחר  לאיש  נהפך  ומיד  ותכף  – השלימו  ולא הכל,

המתגבר  כמעיין  ולבו  רחב שכלו וימצא בתורה,

חיבורים, כמה וחבר  יחטיא. ולא השערה אל וקולע

וחס  השלימו, לא התורה על אשר ר ובחיבורו

אלפים  ה' שנת ונפטר  הברכה, זאת [פרשת]

פרשת וחסרון זיע"א, העולם לבריאת וחמשים

של  הכוס כל] [שתה שלא [מפני] הברכה זאת

לידע  ויש עכ "ל. וכו'. הזקן  לו שנתן המים

לחבר  שזכה הראשון  הספר הוא שהריקנאטי 

כמובן  שהיא הזוה"ק דברי  ע"פ  התורה על פירוש

תפילתו ריבוי ע"י  לזה וזכה ונוראה, נפלאה מעלה

הרף . ללא

åîöò  úåðåéñðî  äæ ïééðò ãîìù ì"æéáø  úâäðä

ì"æéáøîå [àé'י-יד )אי אות  הר"ן (שבחי

מאוד  בוכה היה שבילדותו

ולרפיון äבתפילה  ליאוש נפל פעמים וכמה ,

_________________________

והבקשות ה. והתחינות  התפילות  ריבוי רק היה שזכה, למה זכה ידה על אשר עבודתו עיקר שם, הק' מלשונו קצת ונעתיק 

ובקשות, תחינות מיני בכמה ית' אותו ומפייס  מרצה והיה ית ', לפניו ולהתחנן  להתפלל מאד רגיל שהיה והפיוסים, והריצויים

ליחד  מאד רגיל שהיה אשכנז, בלשון שהתפלל התפילות , היו לו, שהועיל מה ועיקר ית '. לעבודתו לקרבו ברחמיו שיזכהו

והיה  אשכנז, בלשון דהיינו בו שמדברים בלשון הש "י לפני שיחתו מפרש  והיה אדם, בני שם שאין שמצא מקום איזה לו

על  ושנים ימים מבלה והיה מאד, מאד בזה רגיל והיה לעבודתו, שיקרבו ית ' לפניו ומתחנן ומבקש ית ', אותו ומפייס מרצה

פסוקים  רק אומר והיה להש "י וצעקה ובקשות  מתחינות  המדברים הפסוקים רק בתהלים לומר לפעמים רגיל היה גם וכו'. זה.

מה  היה העיקר זה כל ומלבד אחד. בפעם תהלים ספר מכל האלו הפסוקים כל אומר והיהה אומר, היה לא והשאר אלו,

ית ' השם לפני וטוען מתפלל שהיה אשכנז  בלשון ית' השם לפני מלבו לדבר רגיל שהיה מה דהיינו מעצמו מתפלל שהיה

שהועיל  מה העיקר וזהו לעבודתו, ית ' השם שיזכהו כנ"ל ומלבו מדעתו שאמר ובקשות ותחינות טענות מיני וכמה בכמה

שומעין  ואין כלל עליו מסתכלין שאין תמיד לו נדמה היה ואעפ "כ וכו'. בפירוש. הק' מפיו שמענו כך – שזכה למה לזכות לו

היה  כי וכלל, כלל בו רוצין אין וכיאלו הרחקות. מיני בכל ית' מעבודתו אותו שמרחיקין לו נדמה אדרבא רק  כלל, לו

וכמה  כמה ועוברין שחולפין נדמה רואה כן על התקרבות, לשום עדיין זכה ולא מהש"י, רחוק  הוא ועדיין ושנים, ימים



שו"ע  לג ביאורי

עליו משגיחים שאין לו נדמה כשהיה בתפילה

ע"ע  וקיבל הדרך , זו  שאין  למד שלבסוף עד משמים,

שלמד  היינו  סוף , ללא בתפילה בתמיד להתחזק

בתפילה  האמיתית  הדרך  את הנפילה ע"י  בעצמו 

עד  וקם', צדיק יפול 'שבע בחי ' מקודם לו  שהיה

נצחים. לנצח שזכה למה עי"ז שזכה

äðåî'à ïåçè'á äðåî'à –––– à"áà úàéø÷

ùéå [ áéחז"ל בדברי  זה ענין  מ לרמז דף (ברכות

זוכה ע"א) חטה אוכל שכשהתינוק שאי'

שהדעת וחזינן ואימא, אבא ולקרוא לדעת

שאב"א  לרמז  ויש  אבא, בקריאת  נרמז האמיתית

מאמונה  להכנס שיש  א'מונה, ב'טחון א'מונה ר"ת

כנ "ל ) התפילה עבודת  לחזור (שהיא ומבטחון  לבטחון ,

קאי אימא [וקריאת ויתפלל, יחזור  בבחי' לאמונה,

התפילה  שייכת שכידוע בעצמה התפילה על

הקדמת ע"י  ורק  אימא, שבבחי' המלכות לתיקון

התפילה  יכולה אמונה, בטחון אמונה – אב"א

אור  מטי, ולא מטי ובבחי ' כדבעי], בשלימות  להיות 

האמונה  אחר בו שהתחזקו  הבטחון שע"י  במאור ,

בדרגה  לאמונה להכנס  תמיד זוכים והתפילה,

א"ס , עד לדרגה מדרגה עולים וכך  יותר  גבוהה

בעלי מאנשי  המלך  מאנשי להיות  שנזכה ויה"ר

בארוכה)התפילה יב מעשה סיפו"מ ובכח (עיין ,

כל  את  לכבוש  משיח של זיינו  כלי  שהיא התפילה

שד "י במלכות  עולם לתקן ולזכות  הכבדה המלחמה

אמן . ברחמים בימינו  במהרה

י' סעיף

àì.ïéîé ãéá çð÷é

–––– à÷éúòá ãéçàã à"æ 'éçá –––– ïéîé ãé ãåñ

íééãéáù úåìéôú ––––  äøåú éîòè  äá äàøîù

 äðä [ à ארוך במאמר הארכנו זו  הלכה בסוד 

ברכות עמ"ס יעקב שארית (דףבספר 

מה) מאמר ע"א יא-יד )ושםסב שסוד (באות  ביארנו

תורה טעמי בה שמראה ימין  שם יד  הגמ' (כדברי

הצואה) בה לקנח אין אנפין שע"כ  'זעיר  בבחי ' הוא ,

בעתיקא' רבא)דאחיד  באדרא הזוה"ק  שיד (כלשון ,

בעתיקא  אחיד  דז"א וכיון  ז"א, בבחי ' היא ימין

העבודה  היינו תורה, טעמי  ימין  ביד  לגלות  אפשר

הק' בידיו  מתפלל שהיה משרע"ה תפילת של

רבינו שגילה וכמו  אמונה', ידיו 'ויהי כדכתיב

שבידיים, בתנועות  יחודים לעשות  הק' הבעש"ט

עה"פ  אונקלוס וכתרגם שבידיים, תפילות  שבבחי'

אור  מגלים שבזה בצלוי ', פרישן ידיו 'ויהי  הנ"ל

העולם  שכל איך  ומתגלה לבי"ע, אף שיורד  דא"ק 

הידועים  הבעש"ט וכדברי  ויחודים באורות  מלא

קלג סי' קמא בה å (לקו"מ שמקנח שמאל דיד  וסוד  .(

כנגד  שמאל שיד  הנוק ', תיקון בבחי' הוא הצואה

הז "א, משורש גבוה דהנוק' העליון  ששורש הנוק ',

בבחי ' הוא שמאל ביד  שעושים התיקון וע"כ 

כשעלה  פטירתו, אחרי  משרע"ה שעשה התיקון

ואז  בו, נו "ן  – נב"ו הר של ביותר העליונה לדרגה

את ולהכניע לתקן פעור  בית  מול משרע"ה נמצא

_________________________

אך  ית ', מעבודתו התרחקות  מיני בכל אותו מרחיקין אדרבא  רק כלל, עליו מסתכלין ואין כלל דבריו שומעים שאין בעיניו

מתפלל  שהוא שראה זה, מחמת בדעתו נופל שהיה היה פעמים וכמה מקומו. את הניח ולא מאד, עצמו מחזק היה אעפ"כ

מדבר  היה ולא בדעתו, לפעמים נפל זה ומחמת כלל, עליו מסתכלין ואין הש"י, לעבודת שיתקרב כך, כל ומפציר ומעתיר

ה' בודאי באמת  כי ית', מדותיו אחר שהרהר על בעצמו והתבייש  בעצמו נזכר אח "כ ימים. איזה קונו לבין בינו כ"כ עוד

היה  וכן כנ "ל, הש "י לפני ולדבר להעתיר שוב והתחיל בדעתו ונתחזק  וחזר וכו', לקרבו רוצה הוא ובודאי וכו', ורחום חנון

ע"כ. וכו'. פעמים. כמה

הקטנה ו. והיד ונוראים, נפלאים וסודות  מאורות מלא העולם כי ואבוי, אוי שאמר טוב, שם הבעל בשם שמעתי וכן שם, וזל"ק 

ע"כ. גדולים. אורות  מלראות  ומעכבת העינים, בפני עומדת 
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הגנוזה  המלכות שורש בסוד וזה פעור. טומאת

שבבחי ' הבי "ע עצמות את  אף  שמתקנת  ברדל"א

ממש ופעור ע"ז כלטומאת  בביאור בארוכה (עיי"ש 

.זה)

 úà  äìëîù  úìëúä 'éçá ––––  ìàîù ãé à÷ééã

'éì÷ä

 äúòå [á,זו שבהלכה הפשוט הסוד את  נבאר

פינוי שע"י  הקלי ' הכנעת  ענין שהנה

הקודמים)נקביו  בסעיפים כמ"פ לסוד (כמש"כ קשור  ,

בזוה"ק  וכדאי' ע"א)התכלת, נא דף שהתכלת(ח"א

הקלי', את  ומבריחה מכלה שהיא ע"ש כן נקראת 

היא  התכלת  כידוע והנה לכולא', ושצי 'דאכלי 

השמאל בחי ' שהיא הנוק' הז"א בבחי' (לעומת 

שדוקא שבימין) התכלת  מענין שחזינן  כמו  וע"כ 

הקלי ' את להכניע בכוחה יש  השמאל שמצד  היא

נרגא) שדי וביה מיניה את(בבחי' לקנח כדי ה"נ

ביד  דוקא להשתמש יש  הקלי ' את ולהכניע הצואה

שמאל.

 øééðá çð÷îùë áøä ò" åùã øúéää ãåñ

ãåòå [â בעל חידוש  עומק  סוד  את  לבאר  נוסיף

הרב בשו "ע שמחדש גהתניא (סי'

ס"ט) ביד במהדו"ב כשמקנח רק הוא דגמ' דינא שכל

מים)עצמה של בסיוע היו(כגון חז "ל בזמן שכן

ביד  הקינוח לסיים הוצרכו  ואח"כ  באבנים מקנחים

מותר  וכדו' נייר  עם שמקנחים בימינו אך  עצמה,

בסידור  זה חידוש מובא [וכן  ימין ביד  אף  לקנח

ובליקוטי בוטשאטש , אברהם ובאשל יעב"ץ,

וקצוה"ש], או "ח ונימוקי  מביא מהרי"ח לא (והמ"ב

זה) מש "כ חידוש  ע"פ  שבזה הסוד  עומק  לבאר ויש  ,

האריז "ל ציצית )רבינו שסוד (בדרושי בארוכה

ושמאל, ימין  בין  שנהיה החילוף מסוד הוא התכלת 

שבימין  החכמה)והיינו מח חו "ב (שהוא בפרטות  יש

השמאל ובמח הבינה)דחכמה, בפרטות(מח ישנו

לבינה  הכללי  החכמה בין  יחוד  ויש  דבינה, חו "ב

נהיית דהבינה שהחכמה חילוף נהיה שעי "ז  הכללי

דהחכמה הבינה להיות דשמאלונהפכת (ימין

דימין) לשמאל זאתמתהפך דימין (שנהייתושמאל

דשמאל ) מימין בכחה כנ "ל  שיש  התכלת  היא היא

הקלי' את  באריז"ללהכניע כדאי' אריכות  בכ"ז (ויש 

ואכמ"ל ) פ"ט המוחין .שער

ìàîùã ùåáì íò ïéîé ––––  úìëúä ãåñ

øåàéáäå [ã מחילוף שנהיה ששמאל בזה שי"ל

כנ "ל )דימין התכלת  סוד הרי(שהוא

דשמאל לבוש  עליו  שקיבל ימין בבחי ' (שהיותהוא

ונתחלף שעבר אחר אף דשמאל  מימין הוא ששרשו

אלא  ימין של  הראשון שם עליו נשאר דימין שמאל ונהיה

שמאל ) של לבוש  עם ימין עתה בעל שהוא סובר וע"כ ,

שעליו  לבוש עם בימין  מקנח שכשאדם (כמו התניא

דכנ"ל בזמננו) השמאל, עם שמקנח כמו  הר "ז

התכלת כח בזה מתגלה השמאל עם כשמקנחים

להכניע  שבכוחו  לבוש עם הימין  כח בבחי' שהוא

בימין  כשמקנחים זה כח מתגלה וה"נ הקלי',

לבוש  בתוך  מלובש בחי'כשהוא הוא עצמו (שהלבוש 

שמאל ) ובבחי' התכלתצמצום כח מתגלה בזה שג"כ ,

שמאל, בלבוש  ימין לבדה שהוא כשהיא בימין (ורק 

כח  שקיבלה לפני החילוף לפני כשהיא ימין על  שמרמז

ואסור הקלי' להכניע בכחה שאין השמאל , לקנח ולבוש 

.בה)

 áøä ò" åùä ùåãéç  ÷éúòî ïéà á" îäã àä

ì" éå [ä מביא לא שהמ"ב במה פנימי  טעם

הקלי ' דהכנעת  זה שענין זה, חידוש 

סוד  - התכלת סוד [שהוא הנקבים ופינוי  ביציאת 

שמתקן  אדומה דפרה סוד  ובבחי' משיח, של אורו 

עה"ד , דחטא תיקון  היינו הטומאה אבות  אבי את 

הקודמים) בסעיפים הבעש"ט (כנ"ל לתלמידי נמסר [

הקלי ' הכנעת  וסוד  היחוד  סוד  נמסר  שאצלם הק',

בתשובה. העולם כל ולהחזיר 

'éàãëåישראל שארית  לשער בספה"ק (ליקוטים

ע"ב) טו דף  דפו"י מאמר ההתקשרות על



שו"ע  להביאורי

וזל"ק , בו ', פוגעין  קנאין  ארמית 'הבועל רז "ל

הוא. הפירוש בו. פוגעים קנאין ח"ו  ארמית  הבועל

עצמו שיקשור  תיקונו אזי  החטא בזה שפגם שמי

פירוש  פוגעין, קנאין  הפי' וזהו האמת , להצדיק

וכדומה, קנאה פנחס  כמו קנאים שנק ' צדיקים

בי תפגע ואל כמו  תפילה לשון פגיעה בו , פוגעים

טובה  לו  לעשות  שיוכל מהש "י  מבקשים שהם כו'.

תלמידי הם שקנאים והיינו עכל"ק. וד"ל. באמת 

ויכולים  היחוד סודות  נמסר שלהם הק' הבעש"ט

כל  ולהחזיר  כאלו הנמוכים מקומות  אף  לתקן

בתשובה. העולם

ë" òå] לא הגר "א לרבינו  קשור  שהיה המ"ב

הוא  שכנ"ל הרב, דהשו"ע חידוש הזכיר 

– התכלת שבסוד  והחילוף היחוד  לסוד  קשור 

התכלית שהוא השלם דהתיקון  זה שענין  התכלית,

הק' בעש "ט לתלמידי הפוסקים שייך  אלו (וכל

לתלמידי  קשורים כולם זה היתר שהביאו לעיל שהבאנו

מ"מ  בעש "ט מתלמידי היה שלא היעב"ץ ואף  הבעש "ט,

הפרנקיסטים  כת  נגד  הק' הבעש"ט עם יחד  שלחם ידוע

זה  בענין עסק  וא"כ להדיא, בעצמו הוא כמש"כ

הבעש"ט  רבינו עם יחד הקלי', כליון שהוא – דהתכלת 

הבעש"ט) דרבינו בכח ונכלל  אך בעצמו וכנ"ל. ,

השו "ע  חידוש על בשופי  לסמוך יכולים  למעשה

כנ "ל )הרב דעימיה אלו העתיקו,(וכל לא שבמ"ב אף

המיקל ) אחר הלך  דבדרבנן שע"י(כהכלל למי  ובפרט ,

להחמיר  לו  שאין  כראוי יותר  יקנח בימין שיקנח

בפי צואה משהו כי קולתו , חומרתו  כי בזה,

כדאי ' שבקדושה דברים אמירת  אוסרת  הטבעת 

עו]. סי ' בשו "ע

 øèéà éáâì à"âîäå æ"èä ÷ôñ

óéñåðå [ å,זה בענין  למעשה בהלכה הערה

המ"ב בשם (סקי"ז)דהנה מביא

בשמאל  עושה עניניו שכל יד דאיטר האחרונים

ואמנם  אדם, כל של ימין  שהוא דידיה בשמאל יקנח

בט"ז אשכחן שבאמת בזה להעיר  (סק "ל )יש

הטעמים (סק"ח)ובמג"א שלד ' שאף בזה, שנסתפקו 

חשיבותה מפני  בימין  לקנח שאין  (שקושר שבגמ'

קרובה  שהיא ומפני תורה, טעמי בה ומראה תפילין, בה

בה) ושכותב בה, כל לפה-שאוכל  העושה איטר הרי ,

דידיה ימין  ביד  אלו אדם)דברים כל  של שמאל  (שהוא

שס"ל  דרבא לטעם אך  דידיה, ימין  ביד  לקנח לו  אין 

בימין  התורה שניתנה מפני  בימין  לקנח שאין

אלא  דיליה ימין בתר  אזלינן דלא י"ל א"כ  דקוב"ה,

בימין  לקנח לו אין איטר  ואף דעלמא, ימין  בתר 

נתן  שבה יותר חשובה ימין שצד היות דידיה

אולי והמג"א הט"ז ומסתפקים התורה, את הקב"ה

לקנח  עליו וא"כ  בתראה שהוא כרבא הלכתא

כמסקנת פוסק  המ"ב ואמנם דעלמא, בשמאל

שהוא  דרבא זה לטעם לחשוש  שאין האחרונים

שבגמ'. הטעמים שאר  כנגד יחיד טעם

 ãéá ïéìéôú  çéðé øèéàù  çîö é"øäî úòã

 àîìòã ìàîù

 äæáå [æ תפילין בהל' מצינו שהנה להוסיף  יש 

לשיטת חוששים מהמקובלים שרבים

צמח דףמהר"י פ"ז התפילין שער פע"ח על  (בהגהותיו

ומצוה) ובנגיד  זהב, זר ובספר ע"ג פסק כא על שחולק 

שמאל  ביד  התפילין מניח שאיטר וס"ל השו"ע

בזה  [וכתבנו  האריז"ל דעת  הוא שכן  וס "ל דעלמא,

מהאריז "ל], להדיא בזה אין  שבאמת במקו"א

הטהור  בשלחנו מקאמרנא ס"ד )והרה"ק כז (סי'

בזה, צמח מהר"י שיטת על בחריפות  חולק 

כהגר"א דס"ל לשיטתו  הנ"ל ניצוץ שהרה"ק (שהיה

במקו"א) כמש"כ בין נשמתו פלוגתא לעשות שאין 

מניח  איטר  נגלה שעפ"י וכיון לקבלה, הנגלה

כן  שיסבור לומר  צריך  ה"נ דיליה בשמאל התפילין

האריז "ל.

íðîàהבא"ח הספרדים, פר'המקובלים א' (שנה

ז) אות שרה סקל"א)והכה"חחיי כז (סי'

שיתפלל  צמח מהר "י  דעת  את למעשה קיבלו 

השו"ע, כדעת דידיה שמאל על בתפילין האיטר 
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שמאל  על התפילין שוב יניח התפילה אחר ורק

צמח מהר"י שיטת  ידי  לצאת  הברכה (ו דעלמא יברך 

מסאטמער במחשבה) אדמו "ר  וכ"ק  יואל, דברי (שו"ת

ו) אות  ג סי' זי "ע ח"א מקלויזנבורג אדמו"ר וכ"ק 

ב) אות ט סי' או"ח יציב דברי שיש (שו"ת הם גם סברו 

אחר  שיניח כנ"ל והורו צמח מהר"י לשיטת  לחוש 

מהר "י כסברת  דעלמא שמאל על שוב התפילה

צמח.

 úòãì  ùùåç àðøîà÷î  ÷" äøä äéäù àøáñ

 çîö é"øäî

ùéå [ç מקאמרנא הרה"ק שאם שמסתבר לחדש 

המאירי  דעת  את  רואה קגהיה דף (שבת

להניח ע"א) לאיטר  שיש  נגלה ע"פ גם סובר  שהוא

דעלמא  סי'æ בשמאל ח"ב מהרש "ם בשו"ת  (והביאו

צמח,רמ) מהר"י על כ "כ בחריפות חולק  היה לא ,

אי ' שהרי לשיטתו, למעשה חושש  היה שאף  ויתכן

הפוסקים מלשון בכללי הביא סק "ו כה בסי' (המג"א

יו"ד לדוד  המכתם הביא וכן שלו, הפוסקים בכללי כנה"ג

דף ח"ו בשד "ח וכ "ה הרדב"ז, בשם ע"ב פז דף כח סי'

ראשונים לא) במח' להכריע יכולה הקבלה שדעת

בנגלה  בראשונים שיטה שישנה וכיון  שבנגלה,

כן  המאירי)שס"ל דעת  גמורה (היא סתירה אין כבר

שאפשר  הדין  חוזר ואז  להנגלה, הקבלה בין 

קבלה ע"פ שבנגלה במח' שהרה"קלהכריע (כמו

ע"פ  אחרים ראשונים במח' מכריע בעצמו מקאמרנא

נדפס קבלה) לא זי"ע הקאמרנער  שבזמן אלא ,

צמח  מהר "י  ששיטת  ס"ל היה וע"כ  המאירי עדיין 

אותה  דחה וע"כ להנגלה, גמורה סתירה היא

נגד  בקבלה מח' לעשות  שאין  הנ"ל כשיטתו  בתוקף 

הנגלה.

ì"ðä 'çîá  äùòîì  äòøëää

 äùòîìå [è הבר לבחורי  להורות בזה מנהגינו 

רק  צמח מהר "י  לדעת לחוש  מצוה

ובחפץ  בניחותא אצלם ומתקבל בא שהדבר  באופן

עליהם  מכביד שהדבר שנראה במקום ולא לב,

יש  שאז ושמחתה, המצוה חשקת  מהם ומוציא

שהזהיר  וכמו  בהפסדה, שכרה יצא שלא חשש 

ועו"מ)רביז "ל רלה אות  הר"ן מחומרות(שיחות

שחומרותçיתירות במקו "א בזה שביארנו  וכמו  ,

_________________________

ברכ'ז. של כוס  כגון בימין לעשותו חייב שאדם שכל גאונים קצת  למדו וימין שמאל בענין במשנתנו שכתבנו ממה המאירי, ז "ל

ימין  על נעשה הוא שהרי בימין אותו עושה ותפלין אתרוג כגון בשמאל שהיא וכל בשמאל אותן עושה ימינו יד איטר ולולב

ימין (שהוא) שמאל ועל צריך שמאל הוא  הלב כנגד שהרי כן נראה אין מיהא ע"כ.ובתפלין .

יתרות ח. חומרות להחמיר לבלי מאד הזהיר לברכה זכרונו שרבנו מ"ד סימן תנינא בלקוטי מבואר כבר הר"ן, בשיחות שם ז "ל

שראוי  שאיתא אז ואמר וכו'. השרת למלאכי התורה נתנה ולא בריותיו עם בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש אין כי דבר בשום

וכעין  והדקדוקים. החומרות  כל עם המצוה אותה ויקים הרבה ידקדק המצוה שבאותה אחת , מצוה לעצמו שיבחר אדם לכל

שחורות  ומרה ושטות שגעון של בחומרות  יכנס  אל המצוה באותה גם כן פי על ואף וכו'. טפי זהיר במאי אביך  בגמרא שמצינו

מצוות  כל את לקים שנזכה והלואי כלל. להחמיר צריכין אין המצוות  כל בשאר אבל החומרות. בכל שגעון בלי בה ידקדק  רק

מדאי  יותר לדקדק המרבים על כלל מסכים היה לא בפסח  יתרות  החומרות  בענין וגם חומרות . שום בלי ממש  כפשוטן התורה

איזה  בענין אחת שאלה לברכה זכרונו לו שאל מאנשינו אחד איש  כי אז  זו בשיחה והאריך גדולות  שחורות במרה ונכנסים

ושגעון  יתרות חומרות  אחר לחפש צריכין שאין זה מענין לדבר והרבה מאד. ממנו התלוצץ ואז להתנהג. איך  בפסח חומרה

אחד  ופעם מאד מאד יתרות  חומרות דעתו על עולים שהיו מאד זה בענין שקוע  היה כבר כן גם בעצמו שהוא ואמר ובלבולים.

כמו  הפסח ימי כל על מים לו יכין ואם ששואבין, במים משהו איזה יש  שמא שחשש פסח על המים בענין מחשבות חושב היה

רק מים שום בעיניו הוטב ולא הפסח . ימי כל על פסח מערב המים היטב לשמר קשה כי בעיניו, הוטב לא זה גם קצת . שנוהגין

מעין  שום היה לא יושב היה לברכה זכרונו שהוא במקום אבל עת . בכל חדשים מים ובאים והולכים ויוצאים הנובעים מעין מי



שו"ע  לז ביאורי

ומונעות עצבות המביאות  חומרות  היינו יתירות

וכו'. הדביקות 

äéãéã ïéîéá çð÷ì øèéàá  ì÷äì íéôåøéö 'â

øåæçðå [ éלשיטת החושש  שאיטר לעניננו ,

יום מהר "י  כל מניח ולכה"פ צמח

א"כ  דעלמא, בשמאל התפילין שוב התפילה אחר

צדדים ג' לנו  ספיקא)יש ספק להקל (בבחי' שיכול

דידיה בימין לקנח לקנח שיכול  בזה מרויח אם (וכ"ש

שלו) החזקה ביד כשמשתמש  ספק היטב א) היינו  ,

איטר  שתמיד כרבא הלכתא שאולי והמג"א הט"ז

ואף  ב) דידיה, ימין  שהוא דעלמא בשמאל מקנח

דידיה, בשמאל מקנח שאיטר האחרונים למסקנת 

שבימין  שבגמ' כטעם להפוסקים שס "ל מפני זה

לשיטת החושש  אדם ואילו  התפילין , קושר דידיה

דידיה  בשמאל גם התפילין קושר  הרי  צמח מהר"י

דידיה  לשמאל עדיפות  כ"כ  אין זה לטעם וא"כ 

דידיה התפילין)מימין  קושר [ושני(שבשניהם ,

ניתנה  ושהתורה התפילין  דקשירת הנ"ל הטעמים

האחרים, הטעמים ג' את הם דמכריעים י "ל בימין

האמוראים  ע"י נאמרו  אלו  טעמים ששני  משום

ורבא) התנאים (ר "ל נגד  כוותייהו שהלכתא

ג) האחרים], טעמים ג' שאמרו  בברייתא שנאמרו 

הרב  להשו "ע ס "ל נייר  עם שמקנחים דבימינו כנ"ל

אדם  וכ"ש  דידיה, בימין  לקנח יכול אדם כל שאף 

לחוש  יש אדם שלכל נימא אם שאף זה, איטר 

הרב  השו"ע חידוש  את  מעתיק  שאין  המ"ב לדעת

שני עוד  לנו שיש  איטר אדם לגבי  הרי  לדינא,

הרב  השו"ע על לסמוך  שיכול בודאי הנ"ל צירופים

דידיה בימין  טוב ולקנח יותר מקנח בכה"ג אם (וכ "ש 

חידוש על לסמוך יכול  אדם כל  שאף לעיל  כתבנו שבזה

וכנ "ל ) הרב .השו"ע

_________________________

אבל  יתרים. ודקדוקים שחורות  ומרה בחומרות  נכנס כך  כל כזה. מעין מי שם שיש למקום פסח על לנסוע  בדעתו והיה כזה.

העבודה  עיקר כי אז  הרבה זו בשיחה והאריך  בפסח. אפילו יתרות חומרות  אחר לחפש  צריכין אין כי מזה מתלוצץ הוא עכשיו

בדרך  לילך  רק  יתרות , חומרות דוקא לחדש לחפש בלי טובים ומעשים ותפלה בתורה להרבות ופשיטות  תמימות הוא באמת

כלל, בו עוסקים ואינם הדקדוק חכמות העולם עזבו זה שבשביל אז ואמר השרת. למלאכי התורה נתנה ולא הקדמונים. אבותינו

שאין  אז ואמר עוד בזה והאריך  יתרות . חומרות  לבקש מדאי יותר עצמו על לדקדק צריכין אין כי כלל, צריכין אין דקדוק  כי

אחר. במקום זאת  מבואר וכבר פטרה רחמנא אונס  לאו ואם יוכל יוכל אם רק  וכו'. לאו ואם בדוקא חיוב שיהיה דבר שום

עכל"ק .


