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ּתּתּתּתממממיייידדדד:::: ב')ננננרררר כ"ד, (שמות ¥¨¦

äùî úîùð ñ"ä  ìàøùé éðá  úà  äåöú äúà'å

 úåøåãä é÷éãöá øåãå øåã  ìëá úèùôúîä

 ãåñ àåäù  å÷ä êøã íéèùôúîä ï"éãåéä ãåñá

' å  úåà

 äúàå אור קו  סוד שהוא ו ' באות  מתחיל תצוה

משה  בחי ' והוא בעולמות, המתפשט א"ס

בסוד  נברא בניצוץ הוא העליון ששרשו  ע"ה רבינו 

בע"ח כמ"ש אלקיכם לה' אתם מ"ב בנים (שער

בכו"כ פ "א) ישראל בנשמת הקו מתפשט ידו ועל ,

אתפשטותא  בסוד הדורות  בהמשך מדרגות

וצדיקים  חכמים בתלמידי ודור דור  בכל דמשה

ישראל' בני  את  תצוה 'ואתה וזהו  שבדור ,

הוא  רבינו משה באמת ואמנם ו ', באות  שמתחיל

ה'וא  ש 'היה מ'ה בסוד המשיח מלך  יהיה עצמו 

שיל"ה  יבוא כי עד  וכתיב בזוה"ק , כדאיתא שיהיה

שהיא  האחרונה המדרגה בבחינת  והוא מש"ה, דא

צדיקי של הגילויים של גדולה הכי המדרגה

מדרגות וכל הגילויים כל מ"מ אך  הדורות ,

הולך  והוא רבינו , ממשה ניצוצות הוא הצדיקים

ההשתלשלות. סדר  כפי 

 äðäå האמצעי באדמו"ר היחוד)איתא (שער

הוא  הצמצום בשורש  הראשון  דהניצוץ

ו', אות  בבחי' התפשטות נמשך  ומשם י', אות סוד

שהוא  ו' האות  נעשה יודי"ן כמה ידי  דעל שם וכתב

כתיב דהנה הוא, והענין  ד')הקו . ל ' עלה (משלי מי 

מים  צרר מי  בחפניו רוח אסף מי  וירד  שמים

שם  ומה שמו  מה ארץ אפסי כל הקים מי בשמלה

תדע, כי  רבינובנו  משה על קאי דזה רש "י  ועי"ש

תאמר  אם פירש"י בנו ' שם ומה שמו  ['מה ע"ה,

משפחה  איזו בנו שם מה אמור דוגמתו , היה כבר 

חיים  תורת  ועי ' הוא]. מי ונדע ממנו , יצאה

האמצעי  בשלח)לאדמו"ר נקרא (פ' רבינו  דמשה

וכו'. בנו ' שם 'מה נקרא המשיח ומלך  שמו ', 'מה

רבינו, משה ממש הוא שהמשיח דאפילו והיינו

משיח  בסוד  יוסף  נשמת מקבל הוא בתחילה מ"מ

דוד , בן  משיח בסוד דוד נשמת  ואח"כ  יוסף , בן

שער  ולגלות לגמרי הנחש להכניע כדי ואח"כ 

סוד  הן' דשער  הן' שער שהוא בשלמות  החמשים

רבינו משה נשמת המשיח מלך  מקבל אז  הרדל"א,

בסוד  המשיח מלך  של השלמות עיקר  והוא ע"ה,

שיהיה. ה'וא ש 'היה מ'ה

 íðîàå,בחינות וכמה כמה כולל עצמו משה

בנו', 'שם ומה שמו' 'מה דהיינו 

הכתר , במדרגת נתגלה רבינו  משה ובתחילה

ואח"כ  הבינה, בבחי ' ואח"כ  החכמה, בבחי ' ואח"כ 

שכתב  דרך  ועל מלכות , בבחי ' ואח"כ ז"א, בבחי '

בע"ח הכללים ע"א)בשער ט ' מדרגות(דף  ה' שיש

יש  דור שבכל ואף רבינו, משה בחי ' בהתפשטות 

הוא  בכללות אך ת "ח, בכל וכן משה, דבחי' ניצוץ

צדיקי בחמשה משה נשמת  התפשטות ענין 

אבר"ן  מוהר"ר  כמ"ש  החכמה הדורות ים (עי '

בהקדמת  ובתשע "ה  החיים , עץ דרך  במאמר  תשע "א 

ישכון ') לבדד  עם  'הן הצדיקים מאמר כל ובאמת ,

מכל  כי  רבינו, ממשה בחי ' להם היה האמיתיים



לנפשך  חכמה דעה ד

הקו נמשך ניצוצות , בחי' שהם הללו  היודי"ן

העולמות. בכל ומתפשט

 íðîàå שלמעלה השרשית  משה מעלת  עיקר 

שהוא  האמצעי האדמו "ר  כתב ממשיח

מעשה  שורש  שהוא התורה הוריד שהוא משום

יותר  ושרשו  שמו , מה מסוד נמשך  וזה המצוות ,

דא"ק  ממ"ה נמשך כי  הן', ומשער  מרדל"א למעלה

כל  עיקר  כי מרדל"א, שלמעלה דא"ק ומחכמה

ולקבל  ית' הבורא בקול לשמוע הוא התורה סודות 

ושרשם  מעשיות, המצוות  כל בקיום מלכותו עול

מהגלגלתא, הוא מעשיות המצוות של העליון

חיים, בתורת עיש"ה עצם מבחי' משם ולמעלה

שורש  שהוא י' אות  בסוד הוא העליון  שרשו  ולכן

התפשטות בסוד  הדורות  בכל התפשטותו  אך  הקו,

השרשיים. מהיודי"ן הנמשך הקו 

 àåäù éãåäéå éãåäé  ìëá  úèùôúî äùî  úîùð

 á úå÷ìà âéùäì  äùåã÷ã úòãä áìä úåéîéðô

 äðäåאותיות אמצע שהוא דגחון  בו' משה שורש 

בגמ' כדאיתא ע"א)התורה ל' כי(קידושין  ,

בריח  נחש  שהוא דקדושה השרשי בנחש שרשו

וכדאיתא  גחון , בתיבת  נרמז  ולכן עקלתון , ונחש 

ע"א)בזוה"ק  רע"ט בריח (ח "ג נחש  לויתן  דאנת 

על  אתקרי, לויתן  נונין דכל מאריה דאורייתא דימא

ביה דאתמר  אורייתא ט')שם א' חן (משלי לוית  כי 

בגיחון  משה קבורת  סוד  וזה עכ "ל. לראשך , הם

דמחצב  השרשי  הניצוץ ושורש בזוה"ק , כמ"ש 

דור  בכל ומתפשט ו', אות בסוד  מתפשט הנשמות 

ויהודי יהודי  בכל אלא ודור , דור בכל רק ולא ודור ,

כמ"ש  וענוותו  שפלותו  כפי  ממשה ניצוץ מתלבש 

עינים במאור ואיתא תרומה)בליקו"מ. à(פרשת 

מתלבש  רבינו  משה כי  קבורתו  את איש ידע ולא

_________________________

וזהוא. דרי, רבוא שיתין עד  ודרא דרא בכל  דמשה אתפשטותא הקדוש בזוהר דאיתא והענין שם: עינים המאור וז"ל
של  הדעת  היה שהוא משה, בחינת  הדעת ידי על  והכל בתורה, להשיג מישראל ואחד  אחד  לכל  שיש הדעת  בחינת  ענין
אחד כל וישיג ויבין שידע בכדי ע"ה, רבינו משה של  מהדעת חלק מה דבר ניצוץ ואחד אחד  לכל ויש ישראל , כל
אמרו ולכן בתורתו, ומשיג מבין הוא כך אצלו , שיש משה בחינת  כפי דיליה, שיעורא כפום וחד חד כל בתורה ואחד
לקיימה, זו משנה אמרו  אדם כל  שעל  אדם, לכל  חז"ל זה על יצוו והאיך אדם, כל  בפני רוח שפל  הוי מאוד מאוד  רז"ל
הכתוב  שאמר כמו בתורה זו במדה ע"ה רבינו  משה נשתבח  אשר הוא זה הלא הדבר, זה לקיים אדם כל יכול והאיך 

ג') י"ב, הענין (במדבר אך  זו . למדריגה לבוא זולתו  אחר אשה ילוד  יזכה ואיך  גו ', האדם מכל מאוד  עניו משה והאיש
שפל  הוי מאוד  מאוד  חז"ל  ציוו כן ועל  שלו, הדעת  והוא משה בחינת מישראל  ואחד  אחד  לכל  שיש שאמור, כמו  הוא
הוא  זה הלא כן פי על  אף  המעט, מן מעט הוא אם ואפילו  דעת  לך יש שהרי משה, בחינת לך שיש מאחר כי רוח ,
גם  ואם משה, בחינת  רוח שפל להיות ע "ה רבינו  משה כמו  אתה גם עשו  זאת  איפוא כן אם לך, שיש משה בחינת
לעשות  תוכל  המעט , מן מעט  אפילו לך יש ואם הימנו , טובה נבילה דעת  בו  שאין אדם כל רז"ל  אמרו  הלא בך אין זאת 
עצומה  השגה לו שהיה ענוה והשיג שזכה נאמר במשה כי עצמו, משה מדריגת זה אין ועדיין רוח, שפל  להיות  כן

בזה. ונפלאה
ע "ה רבינו במשה נאמר ו')והנה ל"ד, בכל (דברים דמשה שאתפשטותא האמור פי על והוא קבורתו, את איש ידע ולא

וגנוז, קבור משה היכן ידעו שלא פירוש קבורתו' את  איש ידע 'ולא הישראלי, באדם גנוז הוא משה בחינת  ענין ולזה דרא,
משה  בחינת שנגנז פירוש בגיא' אותו 'ויקבור וזהו כאמור, מישראל  ואחד  אחד כל של בדעת  ונקבר נגנז הוא באמת  כי
בחינת  דעת  בו ואין זרה, עבודה עובד  כאלו הוא שהמתגאה מתגאה, ואינו כגיא בעינו  שפל  שהוא מי אצל הדעת  שהוא
עבודה  שהוא פעור בית והיפוך  מנגד  והוא בעיניו, שפל  שהוא מי אצל גנוז שהדעת לומר רצה פעור' בית 'מול  וזה משה,
גנוז  האמיתי הדעת  שם ממש והפכו  זה לדבר מנגד הוא והשפל  העניו אכן זרה, עבודה עובד כאלו  המתגאה שכל  זרה,

עכ"ל. וטמון,
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יהודי לכל שיש דקדושה דעת כל דהיינו יהודי , בכל

וכל  משה, מנשמת  נמשך  הכל דאלקות, דעת  שהוא

משה  מנשמת  הוא הכל ת "ח אצל התורה ,áהשגת 

ידוע  הרי  לצדיק  התקשרות  דענין  בראבר"ן  ואיתא

דאף  אביו  בשם וכתב הי"ת , עבודת  מעיקר  שהוא

הרב  לשמש שזכה כיון  אך בדודו, ממנו  יותר שהיה

התקשרות דבבחינת והיינו מכולם, יותר  כחו  בכל

על  שנמשך  זכה ולכן הדור, מכל יותר היה לצדיק

אמת. הצדיק ענין  ידו 

 øøåòì àåä  íé÷éãö  ùåîéù úåéîéðô ø÷éò

 àåäù  åùôð úåéîéðôá  úîà ÷éãöäã  õåöéðä

 úå÷ìàã úòãä

êéøöå ואיתא צדיקים, שימוש  של זה ענין להבין

ע"ב)בגמרא ה ' של (חגיגה בחינה שיש

כל  מדרגות הרבה בזה ויש יומא, דחד  רב בי  בר

דרגת כפי השימוש אחד  ענין בזה שיש ואף וענינו , ו

הוא  זו  בחינה של והכמות  האיכות אך כפשוטו ,

ומציאותו נפשו  כפי  אחד כל מהשגה, למעלה

_________________________

התניאב. בספר מ"ב)וע"ע פרק  הוא (לקו"א כי משרע"ה, מבחי' בה יש ישראל  מבית  ונפש נפש כל  כי הוא, הענין וז"ל:
כולם  כללות הוא ומשרע"ה רועים, בשם נקראים שלכן ישראל , נשמות לכללות ואלהות חיות  הממשיכים רועים משבעה
למעלה  ושרשה נשמתו השגת  כפי אחד כל ה' את  לידע  ישראל, לכללות הדעת  בחי' שממשיך דהיינו מהימנא', 'רעיא ונקרא
אחד ודעתו  שהוא ב "ה, במאצילן המיוחדות דאצילות שבי"ס העליון בדעת  המושרשת  משרע "ה נשמת  משרש ויניקתה
הדור  חכמי של ונפש בגוף ומתלבשין משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין ודור דור בכל כן על יתר זאת  ועוד כו '. המדע  והוא
אלהי  את  דע  כמ"ש הדעת לפי היא שבלב העבודה כי ונפש, בלב ולעבדו ה' גדולת  ולידע העם, את דעת ללמד  העדה עיני
אותי  ידעו  כולם כי ה', את  דעו לאמר רעהו את איש ילמדו ולא אומר: הוא ולעתיד חפיצה, ונפש שלם בלב ועבדהו  אביך 

ל"ג)וגו ' ל"א .(ירמיה
ה', בגדולת דעתו להעמיק הוא העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת  שידעו לבדה הידיעה אינה הדעת עיקר אך
מקושרת  שהיא כמו וחזק, אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו  שתהא עד והמוח, הלב ואומץ בחוזק  בה' מחשבתו ולתקוע 
ומדה  זה וכח  וגו', ידע  והאדם כמו  התקשרות לשון הוא שדעת כנודע  מחשבתו, בו ומעמיק בשר בעיני שרואה גשמי בדבר
ליגיעה  צריכה בגוף, הנפש שנתלבשה מאחר רק משרע "ה, מנשמת  ביניקתה ישראל  מבית נפש בכל  יש בה', דעתו לקשר זו
בשם  כמש"ל  הנפש, אור על יחשיך  שלא ולהכניעו  הגוף את לבטש בשר יגיעת היא האחת  ומכופלת . כפולה ועצומה רבה
והשנית  שם. כמ"ש הלב מעומק תשובה הרהורי ידי על והיינו  ליה, מבטשין דנשמתא, נהורא ביה סליק דלא דגופא הזהר
שיעור  כי רצופה, גדולה שעה ה' בגדולת  ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע  העבודה עליה תכבד  שלא הנפש יגיעת היא
בשו "ע  כמ"ש ה' ופחד היראה אליה יגיע  ה' בגדולת שמתבוננת  שמיד  בטבעה זכה נפש יש נפש, בכל  שוה אינו זו  שעה

א') סימן מיד(או"ח  במעשיו, ורואה עליו עומד  כבודו  הארץ כל  מלא אשר הקב "ה ממ"ה הגדול  שהמלך האדם כשיתבונן :
למצוא  תוכל ולא דעשיה, די"ס תחתונות  ממדרגות  חוצבה ממקור ותולדתה בטבעה שפלה נפש ויש וכו'. היראה אליו  יגיע 

כו' מבדילים שהעוונות  נעורים בחטאת  הוטמאה אם ובפרט  ובחזקה, בקושי כ"א האלהות  ל"ה)במחשבתה סי' בס"ח ,(כמ "ש 
תגיע  בודאי גדולה, שעה ה' בגדולת  להעמיק גדול  ועומק רבה ויגיעה באומץ מחשבתו  מאד  שתתחזק ובחזקה בקושי ומ"מ

עכ"פ אז אליו  תחפשנה וכמטמונים ככסף  תבקשנה אם וכדכתיב תאמין, ומצאתי יגעתי וכמשארז"ל הנ"ל, תתאה היראה
לחפור  צריך כך  עצומה, ביגיעה אחריו שחופר הארץ בתחתיות  הטמון ואוצר מטמון אדם שמחפש כדרך  פי' ה', יראת  תבין
שלמעלה  ומדרגה בחי' שהיא מישראל , אדם כל של  הלב  בבינת  ומוסתר הצפון שמים יראת של  אוצר לגלות  עצומה ביגיעה
במעשה  מרע  סור להיות חטא יראת  בבחי' מעשה לידי שתבא שכדי רק הנ"ל, המסותרת  הטבעית  היראה והיא מהזמן,
בה  להעמיק שבמוח, ממש מחשבה לבחי' להביאה מהזמן, שלמעלה הלב בינת  ממצפוני לגלותה צריך ומחשבה, דבור
דבור  במחשבה טוב  ועשה מרע  סור להיות  דהיינו  ממש, הפועל  אל  מהכח פעולתה שתצא עד  ממש, מה זמן משך  מחשבתו 
בשלשה  הסתכל  רז"ל  וכמאמר ולבו , כליותיו  ובוחן מעשהו  כל אל ומבין ומקשיב ומאזין ומביט  הצופה ה' מפני ומעשה,

ועש"ב. עכ"ל כו', שומעת  ואוזן רואה עין כו ' דברים



לנפשך  חכמה דעה ו 

חלק  רק אינו הרב שימוש  ענין עיקר  כי וענינו .

הפנימית הנקודה אך כלי , בחי' רק  שהוא החיצוני 

הגנוז  משה נשמת  של הדעת  לעורר  הוא בזה

שהקב"ה  מה כפי  להרב שהולכים ידי ועל בנפש ,

לעורר  עי "ז  צריך ענינו, כפי  אחד  כל מזכה

שהוא  דמשה הניצוץ נקודת את  נפשו  בפנימיות 

ישראל' בני  את תצוה 'ואתה וזהו דאלקות. הדעת

הנשמות במחצב המתפשט הקו דבחינת  הו' שהוא

שמקושר  יד ועל הספירות, מחצב על המלביש 

יכולים  עי"כ עבדו, ובמשה בה' ויאמינו  לצדיקים

הוי "ה  אני כי  ודור דור בכל הוא וכן  הדעת, להשיג

בו שנמצא ומצב אופן  וכל דור  ובכל שניתי, לא

הזאת, הנקודה לעורר פעולות לעשות צריך האדם,

מתלבש  רבינו  ומשה כלל, זה ענין נשתנה לא כי

הדורות. בכל ויהודי  יהודי בכל

ìàøùé  úåøù÷úä éãé ìò  äùòð  íéøåô  úìåàâ

 ë"éòå  úîà  ÷éãöä àåäù ÷éãöä éëãøî  íò

 ÷éãöäî  ÷éçøîù ÷ìîò 'éì÷ åìèéá

äðäå בסוד משה נשמת  ממש הוא הצדיק  מרדכי 

משורש  שהוא דאבא יסוד  אור התפשטות

הנ"ל  מדרגות הה' בכל המתפשט משה נשמת

ידי ועל הכללים, בשער הנ"ל בע"ח כמ"ש 

את קיבלו זמן באותו  הצדיק  מרדכי  עם שנתקשרו

משה  נשמת של הנקודה נתעורר כי  היחוד , אור 

מוהר "ן  בחיי  דאיתא וזהו עי"כ. אחד  בכל הגנוז 

צ') של â (אות  לסוד ששייך פורים של הסוד שהשיג

קרח  פ 'ניו י 'מרט ר 'אשו מ'פאת ואם דהפסוק  קורח

כתוב  בפסוק  שבאמת אמר ואח"כ  פורים, ר"ת הוא

עי "ש . וכו' הוא קרח כתוב לכן  קודם ורק  הוא, גבח

ïéðòäå סוד שהוא י "ג בגי ' עולה גב"ח דהנה הוא,

סוד  הוא פורים של הענין  כל דהנה אח"ד .

קורח  ענין וכל אפרסמון , נהרי  י"ג שהוא י"ג, של

שילמדו דהיינו האמת , צדיק של הענין לעקור  הוא

קוב"ה  יחוד לשם לא אך מצוות ויעשו תורה

סוד  שהוא הפשוט אחדות  סוד  דהיינו  ושכינתיה,

עת בכל לעסוק צריך כי  אח"ד, בגי ' העולה י "ג

וכל  ועצם, וסובב ממלא ומיוחד, יחיד באחד

כל  וזה הבורא, ויחוד הבורא דבקות  של הענינים

רבינו, משה אמתענין הצדיק הוא רבינו  משה כי 

אלקי את  דע כמ"ש  ישראל לכלל הדעת  שמביא

בשמים  האלקים הוא ה' כי וכמ"ש ועבדהו, אביך 

שאמר  כמו  עוד, אין מתחת הארץ ועל ממעל

רק  בעולם ענין  שום עוד שאין  עוד ' 'אין הקאצקער

ה'. ביחוד  לעסוק

 äðäå במשה שנאמר  הסוד  הוא אמת הצדיק ענין 

ממוצע  הוא כי  וביניכם, ה' בין  עומד אנכי

ה' יחוד  מתגלה ידו שעל ב' ניצוץ שורש בסוד

_________________________

סתים ג . הוא בריך  דקודשא שמא אורייתא ואמר לברכה זכרונו  רבנו  ענה נפלאות. לי נודע  בפורים שם: מוהר"ן חיי וז"ל 
ומוסר  אחריה ומחזר מסבב  הוא נפש בעל  שהוא ומי נסתרת. כך  ואחר האדם, אל  פנים מגלית התורה בתחילה וגליא.
נתגלה  בתחילה כי אליו. התורה שתתגלה שזוכה עד  נפש במסירת נמרץ והשתוקקות גדולים געגועים לו  ויש עליה, נפשו

ובהעלם בקטנות פורים של  ענין בעלמא)לי והתנוצצות ברמז  רק גמור בהתגלות הענין לו נגלה שלא עזרני (היינו כך ואחר
העולמות, מכל ונעלם סתום היה אז שנתגלה פורים של והענין הענין. לי ונתגלה תמיד לי עוזר יתברך הוא כי יתברך השם
קרח , פגם לתקן היה הנ"ל בפורים שלי עבודה כי זאת. יודעים שם רק מאד מאד רחוקים שהם עליונים בעולמות  רק
דברים  יש כי וכו'. יתברך השם לי שעזר עד קרח , עם לפורים יש סמיכות  מה מאד  בעיני רחוק היה זאת לי וכשנתגלה

תבות ראשי הם פורים שאותיות לי ונתגלה הקדושה בהתורה מאד  י"ג)סתומים קרח(ויקרא ראשו ימרט  פניו מפאת "ואם
קרח בחינת  ביאר)הוא" לא זאת (והשאר שסיפר הלילה אותה כל  לישן יכול היה שלא לברכה זכרונו רבנו  אמר כך אחר .

כך רק בתורה, כך כתוב אין באמת  גם כלל. גילה לא עדיין כי היתה שנחמתו  ואמר זאת, שגלה על  מצטער שהיה מחמת
' ונעלמים כתיב סתומים והדברים הוא, קרח  ראשו  ימרט  כי ואיש כתוב  מקודם רק הוא' גבח  ראשו ימרט פניו  מפאת ואם

עכ"ל. הקדושה, שיחתו ישיגו  אז הגואל לביאת  המחכה אשרי מאד.



תשע"ו  תצוה פר' ז של"ס

הוא  וגו ' ישראל דשמע בבעה"ת  ואיתא בעולם,

ישראל  נשמות לכלל ה' יחוד  ממשיך  רבינו דמשה

האמצעי  לאדמו"ר  בינה אמרי הקדמת וזה )ã(עי' ,

בכל  הולך  'ושמעו עליו  שכתוב הצדיק מרדכי ענין 

שהוא  ישראל 'שמע' הוא שמע'ו  דהיינו  המדינות'

יתברך  יחודו פירסם כי המדינות , בכל הולך ה' יחוד

העולם. בכל ישראל 'שמע' סוד

ìåãâ íéøåôå ïåùàø úåìãâ ãâðë ïè÷ íéøåô

 àúåéìòî  ùé  íéìëä êøòáå éðù úåìãâ ãâðë

 ø"âã  íéìëá àåäù ïè÷  íéøåôì

úîàáåקטנות מדרגות  כו"כ יש  ה' בעבודת 

שני וקטנות ראשון וגדלות  ראשון 

יו "ט  עושים ישראל שבארץ ורואים שני, וגדלות

ענין , אותו  שהוא אף  ימים שני  ובחו"ל אחד  יום

איתא  מ"מ אחד, ביום הכל עושים שבאר"י דהיינו

יכולים  עי"כ כי ימים שני  שהוא בחו"ל מעלה שיש

גם  שלעתיד אומרים יש  ולכן  לעבודה, להכנס  יותר 

הפורים  ימי  ב' הוא כן  וכמו  ימים. ב' יהיה באר"י

דרך  על והוא ב', באדר הפורים ימי  וב' א', באדר 

וקטנות ראשון וגדלות  ראשון  דקטנות מדרגות הד'

עינים במאור  וכמ"ש  שני, וגדלות תרומה)שני (פ '

ראשון , וגדלות  ראשון  קטנות  הוא ראשון  דאדר

יש  ועי "כ  שני, וגדלות  שני  קטנות הוא שני  ואדר

פורים. של לעבודה להכנס  זמן יותר

óàå החת "ס מגלה)שכתב מסכת שבסוף (בהגהות

דאורייתא  הוא ראשון באדר  קטן  דפורים

מסויימת בבחינה הוא והרי  דרבנן, הוא שני  ובאדר

שב' דאף  להבין  יש  ב', באדר גדול מפורים יותר 

הרי ראשון , וגדלות קטנו"ר כנגד  קטן פורים ימי

וגדלות דמוחין  ו"ק בחי' בכללות  הוא ראשון גדלות 

דכניסת קי "ל והרי דמוחין, ג"ר  בכללות הוא שני

ואח"כ  הג"ר , בכלי  הוא תחילה דמוחין הו "ק 

הו"ק  מתפשטים הג"ר , בכלי דמוחין  ג"ר  כשנכנסין 

מעלה  יש  הכלים דבערך  ונמצא הו "ק , בכלי דמוחין 

בחינת שהוא דמוחין  הו"ק כניסת בעת  יתרה

הג"ר , כלי את  המתקנים הם כי  ראשון, גדלות 

_________________________

ואתחנןד. בפרשת אמר זה ועל  שם: בינה אמרי א')וז"ל המצות,(ו' כל כנגד  ששקולה קר"ש מצות שהיא המצוה' 'וזאת
הגבורה  מפי ששמעו  סיני בהר שקבלו  הדברות י' חזרת  אחר עצמו  משה מפי ישראל שנצטוו  ראשונה מצוה שהיא לפי
מחשבה  דלית  אע "פ ית' עצמותו  באמתת  היא זו וידיעה ליה, דישתמודעון בגין בזהר ואמר כו', בראתיו  לכבודי וכתיב  כו ',
מן  שלמעלה האמונה בבחי' זה הרי ועכשיו  ממש, ה' את דעה הארץ ומלאה וכמ"ש יתגלה לבוא לעתיד כלל , ביה תפיסא
הוי"ה  שם להתפס  יוכל הרי הוי"ה, את ואהבת בפירוש אמר שהרי ומדות , השכל  השגת  עד גם נמשך האמונה ומן הדעת ,
כו '. ומרומם ומובדל סוכ"ע  ית ' שהוא איך שמשיג האלקי לאין הבטול בבחי' שבנפש מ"ה כח  ידי על והיינו  כו', בשר בלב 
אי  ובאמת כו ', הבנה לשון שמע  ישראל ' 'שמע  אמר שהרי הדעת , בבחי' שהיא קר"ש מצות שהיא המצוה' 'וזאת ומש"כ 
שיבוא  הוא דקר"ש המצוה דעיקר הוא הענין הדעת, מן שלמעלה האמונה ידי על  אם כי עלמין כל  בסובב להשיג אפשר
מן  שלמעלה האמונה שתבוא יחיה, באמונתו וצדיק מ"ש והוא והבנה, בדעת גלוי לידי הדעת  מן שלמעלה זו האמונה כח 
כנ "י  ביכולת  שאין סוכ "ע  בבחי' היא דקר"ש זו שמצוה ולפי כו', ודעת  בהשגה ה' על להתענג הנפש חיות  לכלל  הדעת 
משה  אל ה' ויאמר כמו  משה ידי על נאמרו המצות  ששאר ואע "פ ישראל , שמע  להם שאמר משה ידי על אם כי לקבלה
מן  שלמעלה הפשוטה ה' אחדות  אור להמשיך  הממוצע  בחי' הוא ומשה אמרה עצמו  משה הרי זו מצוה אבל  לכנ "י, לאמר
פה  ואתה אמר שהרי המצות , מכל למעלה קר"ש מצות  כן ועל דיליה, שעורא לפום ואחד  אחד  בכל דכנ "י, בדעת הדעת 
ז"ל  שאמרו ומה המצות, כל  הכוללת הראשונה מצוה שהיא כו ' המצוה וזאת כו' החוקים כל את  אליך  ואדברה עמדי עמוד
ירושה  היא וטבעית  עצמית  כי ציווי, בכלל  האמונה אין אבל אמת, זה גם האמונה, שהיא אחת  על והעמידן חבקוק בא

המצוות כל  ומקיים המעמיד  יסוד  שהיא רק האמונה)מאבותינו, בשער ביחוד(וכמ "ש  קר"ש מצות  היא האמונה אחרי אבל ,
במורגש  דעה הארץ ומלאה דכתיב  לבוא לעתיד שיהיה כמו האמונה גלוי בחי' שזהו  תתאה, ויחודא עילאה ביחודא אלקות 

עכ"ל. עלמין, כל  סובב  שהוא הוי"ה משם החיות



לנפשך  חכמה דעה ח

הוא  ולכן קטן  בפורים מעלה תוספת יש זו ובבחינה

דאורייתא.

ìéòî ïëå ' ÷åð ãâðë ãåôàå à"æ ãâðë ïùç

åá áåúë ïëìå  úåëìîä  úðéçáì êééù ãåôàä

ò"ø÷ ãåñá äøéáù ãåò  äéäé àìù ' òø÷é àì'

 ï"èù

 äðäå גם מקושר והמעיל זו"ן, כנגד  ואפוד  חשן

האפוד , מעיל את ועשית וכמ"ש  האפוד עם

הנה  כי  בחגורה. עליו ניתן  שהאפוד ופירש"י

ולכן  המלכות , הוא והאפוד הז"א הוא החושן

והמעיל  האחור, בצד והאפוד  הפנים בצד  החושן

ואיתא  אחר. באופן  אך במלכות מדרגה גם הוא

והוא  הק ' השכינה סוד הוא דהאפוד  מישרים במגיד 

אמת הצדיק גילוי  סוד דהנה וכו'. התכלת  סוד

והוא  המלכות, בבחינת  הוא התחתונה במדרגה

תלוי שבזה הדורות  דצדיקי החמישי הגילוי  בחי '

לאפוד  שמקושר במעיל כתוב ולכן המשיח, ביאת

משה  של אחרונה הקדושה ידי  על כי  יקרע', 'לא

מלך  שהוא שיהיה הוא שהיה מה בסוד  רבינו 

יותר  יהיה שלא יקרע', 'לא נאמר זה על המשיח,

קרע  בשם הנרמז  הקריעה סוד  שהוא שבירה בחי '

בע"ח וכמ"ש השבירה, סוד  שם שנרמז (שערשטן ,

פ "ב) אבגית "ץ ט ' שהוא בכח דאנא הראשון דשם

ושם  נתיצה, בחי ' שהוא מלכים הז ' מיתת שם נרמז 

דאבא  אחוריים נפילת בו נרמז  קרעשט"ן השני

שלא  דהיינו יקרע' 'לא במעיל שכתוב וזהו ואימא,

אבגית"ץ, בשם המרומז  הנתיצה יהיה שלא רק 

קרע  בשם הנרמז  או "א אחורי  נפילת  בחי ' אף  אלא

דמה  חידוש  כתב והראגאטשובער  יהיה, לא שטן 

חומרא  שיש  היינו יקרע' 'לא הכתוב שהזהיר 

והיינו שיקרע, אסור בגרמא שאפילו  במעיל יתירה

שום  אחריו  יהיה לא המשיח מלך  של זה שענין

האי שיתגלה ידי  על והוא בגרמא, אפילו קריעה

משיח  משה ידי על שיתגלה לצלמא דמחית  אבנא

מאסו אבן  בסוד  הק ' השכינה של הסוד  שהוא

כל  של התיקון שהיא פינה, לראש  היתה הבונים

השכינה  של הסוד  שיודעים מה כפי  כי  העולמות ,

ל'לא  יזכו עולמים, כל מלכות  מלכותך  בסוד  הק'

ה', אל וקוה לבך ויאמץ חזק  ה' אל קוה וזהו  יקרע',

לפנימיות הכניסה סוד שהוא שיהיה הקיווי דכפי

הק '. בשכינה להדבק  יזכו  כך  ב"ה, דא"ס הקו

 úåãåáòä éðù ãâðë ïåîéøå áäæ ïåîòô ãåñ

íéãåçé  íò øåáéãá úåããåáúä ñ" äù ì" îå  ù" ç

 áöî ìëá íéùåã÷

ãåñå הסוד הוא במעיל שהיה ורימון זהב פעמון 

מ"ל  סוד  הוא הפעמון  כי ומ"ל, ח"ש  של

ההתבודדות דרך  לדעת צריך כי  ח"ש, סוד והרימון

של  בחי ' ויש  בשתיקה, שהוא ח"ש של בחי' דיש

שהדיבור  בספרים ואיתא דיבור, שהוא מ"ל

הכי המדרגה הוא קונו  לבין בינו מדבר שהאדם

הוא  'חש' של והמדרגה 'מל', ענין והוא גדולה

שני לחבר  וצריך  בהם, לעסוק  שצריך  היחודים

היחודים  באמת כי כאחד, ומל חש של העבודות

השו "ע  כתחילת  תמיד לנגדי ה' שיויתי ענין  כולל

השו"ע. סיום שהוא תמיד  משתה לב וטוב

äðäã הוא ולכן קטנות, של מדרגה הוא חשן  סוד

בשעה"כ  כמ"ש  נח"ש  י"ב אותיות  (דרוש

כמודפסח) והנה המדרגות, כל גם בזה ויש 

וכך  כך בגדלם הגדרות מיני כל איתא שבמלאכים

זה  כל וכו', המלאכים בחינות ובריבוי וכו', אמה

יש  בקטנות  גם כי  העבודה, בדרכי משלים הוא

אין  וספירות סופיים אין  עולמות של הגדרה בחי '

הסדר  כי המדרגות, להשיג איך דרכים והם סופיים,

שני וקטנות  ראשון גדלות ראשון קטנות  הוא

המדרגות. עליית  סדר הם אלו  שכל שני, וגדלות

והוא  בבורא דבקות ידי  על עמלק למחות  והעיקר 

להשכינה  ולהגיע עוזנו, לשכינת  התקשרות ידי על

להגיע  כדי  והכל אמת , לצדיקי התקשרות צריך  הק'

להגיע  הדרך אך  למדותיו', ולא 'אליו  של לתכלית

יכולים  השכינה ידי על כי  מדותיו, דרך רק  הוא אליו

להדבק  אפשר  אי  אך  'אליו', בבחי ' סוף  לאין להגיע



תשע"ו  תצוה פר' ט של"ס

ועי"כ  בצדיקים להדבק צריך  אלא בשכינה

ולא  אליו  של למדרגה להגיע ועי"כ בשכינה,

השכינה  שהיא הק ' התורה ידי על והכל למדותיו ,

המלכות. שה"ס תושבע"פ  בבחינת הק'

 ÷éãöäì øù÷úäì  ìåëé ãîåò  íãàäù  íå÷î  ìëá

íéøåôä éîéì  äðëää ø÷éò  äæå åùôð úåéîéðôá

äìåàâä éåìú äæáù  ÷éãöä éëãøî  úøàä ìá÷ì

äðäå של הקדושים לימים להכנס מתחילים כאשר 

הם  ראשון  אדר  וט"ו  י"ד ותחילה פורים

בערך  זה אך  ראשון, וגדלות  ראשון  קטנות כנגד 

לכלים  נכנסים הם הרי הכלים בערך  אך האורות,

כלים  שהם הכלים מצד מעליותא בהם ויש דג"ר ,

סוד  שהיא המלכה לאסתר  להתקשר וצריך דג"ר ,

למרדכי התקשרות ידי  על והכל עוזנו, שכינת

הצדיקים  לשמש וצריך  אמת , הצדיק שהוא הצדיק

כדי הוא צדיקים השימוש וכל בספריהם, וללמוד

משה  נשמת  ניצוץ בחי ' נפשו  בפנימיות לעורר

עומד  היכן נפ"מ אין ולכן  ענים, במאור כמ"ש 

והעיקר  סופו , ועד  העולם מסוף  לעמוד ויכול האדם,

הניצוץ  נפשו  בפנימיות  יעורר ובחינתו יכלתו  דכפי

של  האור  ידי ועל צדיקים, שימוש ידי  על דמשה

יותר  יהיה שלא הגאולה של האור  מעוררים פורים

ואיתא  ציון . ה' בשוב יראו בעין  ועין  נפילות,

הסתרות, עוד  יצטרכו לא דלעתיד  עינים במאור 

וכו', וגילו הסתר  צריך  עת  שבכל היום כמו  ולא

עליונים  יחודים ורק  נפילות שום יהיה לא אלא

יהיה  באהל ימות כי  אדם ובחי ' לדרגא, מדרגא

יעזור  וה' עליונים. ביחודים מדרגות עליית בחי '

סעודת של לשחוק  ונזכה יראו , בעין לעין  שנזכה

עתידין  עליו שנאמר  לויתן סעודת  שהוא פורים

בעינא  ליה חזו  כאילו  בלבהון  ליה למחמי  צדיקיא

תולדות) פרשת  ריש הנעלם במדרש ועיננו(כמ "ש ,

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת מלכותך תראינה

אמן .



לנפשך  חכמה דעה י 

תשע"ח משפטים פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ח  שקלים  משפטים  פר' של"ס

ייייעעעעבבבבדדדד ׁשׁשׁשׁשננננייייםםםם ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש עעעעבבבברררריייי עעעעבבבבדדדד תתתתקקקקננננהההה ּכּכּכּכיייי ללללפפפפננננייייההההםםםם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשייייםםםם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטייייםםםם Ÿ£©¦¨¥¦§¦¤¤¤§¦¦¤¥§¦¦¨¤£¦¨§¦©¤¥§וווואאאאּלּלּלּלהההה

חחחחּנּנּנּנםםםם:::: ללללחחחחפפפפׁשׁשׁשׁשיייי ייייצצצצאאאא א'-ב')ּוּוּוּובבבבּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבעעעעתתתת כ"א, (שמות ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨

åðéáø äùî  ìò øîàð éøáò ãáò  äð÷ú éë

ìù åáø äéäù äøéöéáù è"èî 'éçá àåäù

åðéáø äùî

äðä עבד תקנה כי  מפרש  אור בתורה הבעה"ת

של  המדרגה והוא רבינו , משה על קאי עברי

הק ' האר"י ועפ"י היצירה, מ"ב עולם שער  (ע"ח

משפטים) פ ' המצוות  שער כנגד פ"ב , כנעני דעבד

ואמה  היצירה עולם כנגד  עברי ועבד העשיה עולם

למשה  אמר והקב"ה הבריאה, עולם כנגד  העבריה

מלאך  היה משה של רבו  כי  עברי , עבד  תקנה כי

תקנה  כי  ענין והוא היצירה, בעולם שהוא מט"ט

שהוא  רבינו משה של הדרך  שהוא עברי עבד

זה. ענין להבין וצריך  מט"ט, מלאך  של הדרך

äðäå,ועשיה ליצירה בריאה בין  החילוק  ידוע

חושך  ובורא אור  יוצר אומרים דהנה

בחי ' הבריאה ועולם אור  בחי' הוא היצירה דעולם

האצילות  עולם בערך פ "ד)חושך מ "ז שער ע "ח  .(ע '

בחז"ל איתא ע"ב)והנה ט"ו מאיר (חגיגה דרבי 

ומבואר  זרק, קליפתו  אכל תוכו מצא רמון

אות שהוא בבריאה שראשו באופן  הוא דמטטרו "ן 

רו"ן  אותיות  שהוא בעשיה ורגליו דמט"ט, מ'

דמט"ט, ט"ט אותיות שהוא ביצירה וגופו דמט"ט,

אך  ביצירה, שהם דמט"ט ט"ט הוא אכל תוכו  ור "מ

רו"ן  ואותיות ר' אות שהוא רמו "ן  הוא זרק קליפתו 

ועשיה. בבריאה שהם

 éá  ìãáä ïéà êøáúé  åãéöîò"éáà  úåîìåò  ìë ï

ìèáä  íå÷îá ÷ø åúðéëù  úåøùäì øçá êà

 úåìéöàä  íìåò àåäù  åéðôì

 àúéàåע"ד בבעה"ת ל"ד  מקץ אור  à(תורה

לשבתובכ"מ) המגביהי  הפסוק  על

אין  דלקב"ה ובארץ, בשמים לראות המשפילי

ידי על חידש  שהקב"ה אלא לארץ, שמים בין הבדל

מצדו אך  ועולמות, מדרגות שיהיה הצמצום סוד

לברוא  רצה שהקב"ה אלא ערוך, לאין  הוא הכל ית'

לפניו הבטל שהדבר בזה ובחר ומדרגות, עולמות 

שכינתו  ישרה פל "ה)שם תניא שלגבי(עי' ואף ,

הוא  מדרגה כל כי בשוה, רחוק  הוא דבר כל הבורא

על  תהיה השכינה שהשראת  בחר  מ"מ ערוך , באין 

באופן  האצילות עולם קידש  ולכן  לפניו, שבטל דבר 

שאיהו באופן מדותיו, נעשו דאצילות  שהספירות 

מדרגת הוא אצילות  כי  בהון, חד  וגרמוהי  וחיוהי

_________________________

אתי א . מקום הנה שהרי מקום בבחינת גבוה ית ' שהוא ר"ל  אין לשבת  המגביהי פי' כי הענין וביאור שם: אור תורה וז"ל
מגדר  ומובדל קדוש שהוא ותכלית  קץ אין עד עילוי אחר ועילוי במעלה גבוה פי' אלא כו '. עולם של מקומו ית ' והוא כתיב 
אליו ערוך להם ואין עליון וחסד  עילאה חכמה ממדרגת ונשא רם ית' והוא יבנה חסד ועולם עשית  בחכמה כלם כי עלמין
נחשבת  חכמה בחינת וכן כלל. גדולה בשם עולה ואין אליו  בטילה היא הגדולה שמדת כו ' הגדולה ה' לך  וכדכתיב כלל ית '
עלמין  תוך  ומתפשט  וחסד בחכמה ב "ה א"ס  אור שמתלבש מה אלא עשית  בחכמה כולם כמ"ש גשמית  כעשי' הקב"ה לגבי

גדולה. והשפלה ירידה בחינת הוא



תשע"ח  שקלים משפטים פר' יא של"ס

בחר  והקב"ה הביטול, עולם הוא ושם החכמה

א"ס  דאור הקו ושם האצילות, בעולם שיתלבש 

א"ס  של מדותיו  שנעשו  הקדושות  הספירות  מאיר 

מדותיו ממש  נעשה ולכן  לפניו , שבטלים כיון 

בהון . חד  וגרמוהי  איהו בסוד  יתברך 

àúéàåבא פרשת  ע"ב)בזוהר כמשל (מ "ב  שהוא

שבשורש  מהמעיין , היוצאים המים

ושום  תפיסה שום במים ואין  שוה הכל המעין 

הארץ, שהוא כלי  על מתפשטים כאשר אך  צורה,

המקור  שהם מדרגות  בכמה דמיון  בהם נעשה

ספירות העשר בחינת והם נחלים, וז' והים והמעין

האר"י וכמ"ש עי "ש . ע"ד)וכו ' ו' ההקדמות  á(שער

יצירה בספר  מש "כ ז ')שה"ס משנה דהעשר (פ "א

ולכן  בגחלת, הקשורה כשלהבת  הם ספירות

מרוב  כי  העולמים, כל בורא עם אחד  הם הספירות

עמו, ומתאחדים בהם שורה ית ' הבורא ביטולם

כמו הקדושים מדותיו  עם אחד שהוא כתוב זה ועל

עם  'יחיד ' נקראים שאין  צדק  הצמח שהאריך 

שהוא  אחדות  של ענין שהוא 'אחד ', רק  הקב"ה

בבחי ' והוא בהם, הפשוט אחדות  ומתגלה חיבור,

הדמיון , כ' עם שהוא חשיבא, כ'לא קמיה כולא

הנקרא  הנורא הסוד  והוא חשיבא, לא לגמרי  ואינו 

הספירות ומאחד בספירות  מתלבש שהקב"ה אחד,

שי באופן  לא אך בסוד עמו, אלא לגמרי  תבטלו 

וחיוהי איהו  בסוד  יתברך  מדותיו  ונעשים 'אחד'

באצילות. בהון חד  וגרמוהי 

íäáå  úåìëéäå  ÷" å  úðéçá  íä '÷ä  äøåúä éèøô

äîëçä  ìù  ìåèéáä  úîçî ñ"à øåà äøåù

 úåìéöàã

 àúéàåהקר"ש בבעה"ת שער  דא "ח  עם  (בסידור 

ע"ב) ע "ז ע "ד  ע"ו התורה â דף ענין שזה

_________________________

ח "וב. היה אז ההוא, הקו דרך  סוף האין עם ונאחזים מתקשרים בלתי ספירות  הי' היו  ח"ו אם ואמנם שם: שעה"ק וז"ל 
כשלהבת  ההוא הקו דרך בו  ונאחזים קשורים בהיותם אמנם נבראים, היו  אלא אלהות  בחי' נקראים היו  ולא כדבריהם,
על  לעמוד  והרוצה יקראו . סוף  אין בשם הם וגם אחד , הכל והם הוא א"כ  יצירה, דספר בפ"ק כנזכר בגחלת , הקשורה

פרעה אל בא בפרשת יסתכל  זו קושיה תשובה בר"מ)בירורי ע "ב מ"ב ספירות (דף  הי' המשיל איך ההוא המשל  בענין
לחוץ  נמשכים הים מן ואח"כ  ים, כעין נמשך המעין ואח "כ מעין, ממנו יוצא ואח "כ התהום, מן הנובע המקור בחי' אל 
אלא  כך , איננו מהם, בחי' כל אל  ומדה וגבול  וסוף קץ יראה האדם עיני הסתכלות  כפי שעם באופן נחלים. ז' ויוצאים
שהם  במאצילם הם דבקים כי שיעור, להם אין עצמם המים אבל  בתוכם, ונכנסים המים, נגבלים בתוכם אשר הכלים בבחי'
מים  יכילו  לא אשר בעצמם הכלים בבחי' רק איננה והמספר המדה בחי' ועיקר ויוצאים, נמשכים משם אשר התהומות

עכ"ל. וכו ', סוף  להם ואין ותכלית קץ להם אין בתוכם, אשר המים אבל  משיעורם, יותר

דרךג . על הנה זה וביאור כו', דקב "ה עילאה היכלא היא דאורייתא תרומה פ' בזהר דאיתא הוא הענין שם: הסידור וז"ל
לדבר  משמש ההיכל זה דירתו , לתועלת בודאי כולם אשר מאד  רבות היכלות שלו בטרקלין לו  שיש ודם בשר במלך משל 
וכו ', בלבד המלך  לתשמישי הצריכים לדברים רק מהם התועלת יהיה שלא להיות  יוכל  אך אחר, לדבר ההיכל  וזה זה

פנ  היכלות  ויש לדירתו . נעשו  לא כי מעולם בהם נכנס המלך אי דירת אמנם לעיקר לא אך  לדירתו, שנעשה יותר ימיות
ביתו השריםואנשי עם לדבר כמו צורך לאיזה בהם מעט בהםוישב  ויכנס ויבוא רחוקים, ועתים לפרקים רק אלא שלו  קבע
חדר  שהוא שלו הפנימי היכל  הנקרא הוא תמידי בקביעות שיושב  דירתו עיקר אבל כו ', בהן יטייל  לפרקים וגם וכיוצא,
אמנם  וכו '. למעלה למשכיל יובן והנמשל וכו'. הוא שם דירתו  עיקר ווכל ישן וגם ואוכל יושב ושם וכו', מחדר לפנים
מתפרשין  דלא רעין תרין שנקראים דאו"א היכלות בחי' הן בתמידות , בהן דירתו קובע  שאא"ס הפנימיות היכלות  בחי'
זולתם  בהיכלות ויטייל להיכלות  חו יצא לפרקים רק בחכמה, אלא מאא"ס  ובתמידות  בקביעות  התלבשות  בחי' אין כי וכו',
בכמה  שמבואר והגם במ"א. וכמ"ש כו ' מ"ה בבחי' אלא שורה אא"ס ואין מ"ה כח  נק' שהחכמה לפי והוא הנ "ל , כמשל

וכו '. לפרקים רק זהו  דבי"ע , בהיכלות גם ושורה נמשך שאא"ס בפע"ח דוכתי



לנפשך  חכמה דעה יב 

בתורה  תיבה וכל יתברך , חכמתו שהיא הקדושה

לו שיש חדר כמו  שהוא היכלות , בחי' הוא הק'

להמשיך  צריך כי ומטה, ומעלה רוחות  ארבע

והקב"ה  העולם, רוחות ובד' ולמטה למעלה הקב"ה

לומד  האדם וכאשר הק', ובספירות בהיכלות שורה

א"ס  אור הנה ית ', חכמתו שהיא הק ' התורה

בחי ' היא שהתורה ואפילו  הק ', התורה עם מתיחד

שאינו ואף דאצילות, חכמה בחי ' הוא מ"מ היכלות,

דאצילות חכמה מ"מ ממש, א"ס  של במדרגה

חד  וחיוהי וגרמוהי איהו  בסוד א"ס עם מתיחד

כמו שהוא אף  תורה לומד  האדם כאשר ולכן  בהון ,

כמו שהוא אחרת, סוגיא יום בכל ולומד היכלות

לששה  בכללו ומתחלק אחר , והיכל אחר  חדר 

מאחד  הקב"ה מ"מ משנה, סדרי ששה שהם קצוות

בהם  שורה התורה לומד וכאשר  עמו, אלו היכלות

לי ועשו  וזהו לפניו, בטל שהוא כיון יתברך אורו 

ואחד . אחד  כל בתוך בתוכם, ושכנתי  מקדש

óàåלגבי לבי "ע אצילות בין הבדל אין  שבאמת

העולמות כל כי  ית', הבורא של ההשפלה

הוא  והכל ית ', כלפיו ערוך  בעין  הם המדרגות וכל

בשמים  לראות המשפילי בסוד  גדולה השפלה

בחי ' שהוא כיון  באצילות בחר  מ"מ אך  ובארץ,

יתברך  אורו מתלבש שם לכן לפניו, ובטל חכמה

לומד  האדם וכאשר  בבי"ע. כן  ולא עמו , ומתאחד

ומתקשר  המלך בהיכל שמסתובב כמו  הוא תורה

אני הוא ששם בי"ע בעולמות משא"כ  המלך , עם

אחדות לגלות  רוצה אין הקב"ה ושם הנפרד,

אינם  דבי"ע ובכלים רוח בנפש ולכן  הפשוט,

פירוד אלא פ "א)אלקות מ"ד שער  הקב"ה (ע"ח כי ,

לפניו. בטל שאין  במקום יחודו  לגלות רוצה אין

íéðåúçúá äøéã äéäéù àåä äàéøáä úéìëú

 ïôåàá éðàä êåëéæ àåäù  åéðôì  äéçðå ãåñá

 úàù øúéá éúéîàä ïéàä úà  äìâéù

 äðäåלו להיות הקב"ה דנתאוה הוא התכלית

ונחיה  הוא והתכלית  בתחתונים, דירה

כל  יזדככו  ואז המתים, בתחיית  שיהיה לפניו 

לאצילות, ויעלה יזדכך שהאני באופן  בי"ע עולמות 

לגלות כלים הבי"ע ויהיה למעלה, למעלה ועוד

האני עד  יזדככו  כי  שאת, ביתר  הגמור  האין 

האין  את יגלה שהאני  באופן הבורא, של האמיתי 

וממילא  כחדא, ואין אני  בסוד  שאת ביתר האמיתי 

העולמות בכל הפשוט אורו יהיה יתגלה הכל  (כי

אין ) .בדרך 

øàáîå אמר הבעש "ט דהנה מוהרש "ב,

באבות במשנה האמיתית שהגירסא

מנת על הרב את  המשמשים כעבדים הוו היתה

ה' עבודת עיקר באמת כי פרס, לקבל שלא

של  והמצוות התורה עסק שהוא דאצילות  והביטול

בבורא  ובאחדות בביטול הכל שיהיה ישראל כלל

הוא  זה שכל מוהרש "ב כותב אך העולמים, כל

יש  סוכ "ס כי פרס , לקבל מנת  על של מדרגה עדיין 

_________________________

אחת  וכמ"ש וכו ', צד  מכל  מקיף  שההיכל  אחר המקיף  אור מבחינת  בו  יש וההיכל  הלבוש שבחי' בכ "מ הוא הכלל  דהנה
בקביעות  שם יושב שהוא דקוב "ה עילאה היכלא בחי' והיינו  כו', בהיכלו  ולבקר ה' בנועם לחזות  ה' בבית שבתי כו ' שאלתי
אלא  בניך תקרי אל  רז"ל כמ"ש היכל בנין בונין שהן עד אותיות  בצירופי נתנה שהתורה לפי דוקא התרה והוא ובתמידות,
שבתוכו לאדם מקיף הוא ובכללות רוחות, וארבע  ומטה מעלה ו "ק יש בהיכל  והנה כו', עולם של בבנינו  שעוסקים בונייך 
שכל  מאחר בתורה הקורא והנה כו ', ושמאל ימין תסור לא כמ"ש ואמצע ושמאל ימין ו"ק בחי' יש בתורה כך צדדיו, מכל
מלמעלה  צד  מכל  מקיפו המלך  שהיכל המלך  בהיכל  היושב איש כמשל  זה הרי התורה, שבאותיות בחכמה מתיישב  שכלו
יחד היושבים אדם בני מב ' עד"מ יחד  יושבים הקב "ה עם האדם הרי כנגדו ושונה וקורא יושב וכשהקב"ה וכו', למטה
וכו ', ורעי אחי למען וזש"א וכו', מובן והנמשל  בהשוואה כו' לזה כמו לזה צד מכל יחד  לשניהם מקיף  שהיכל היכל  באיזה
בחכמה  אלא דירתו  קביעות שאין אא"ס עצמות דהיינו שאנכי, מי פירוש אנכי אשר האלה הדברים והיו פירוש וזהו 

עכ"ל. וכו ', דאוריתא



תשע"ח  שקלים משפטים פר' יג של"ס

ושתיה, אכילה של ענין שהוא מציאות  בחי ' עוד 

יצטרכו שלא לפניו  ונחיה של במדרגה לעתיד אך

שלא  יו "כ , של בחי ' ויהיה גשמי  ושתיה אכילה

של  בחי ' שיהיה ואפילו ושתיה אכילה יצטרכו

לבוא, לעתיד  סעודות  ויהיה תתענו ולא תתענגו 

יתקיים  אז כי  ושתיה, כאכילה צורך  זה אין מ"מ

הבעה"ת שמבאר  מקרבך ' מחלה 'והסירותי 

מוהרא"ס  שהביא כמו  והגוף הישות הוא שהמחלה

ל "ג )בשמו  פרק ב ' שער  העבודה ולעתיד ã(שערי ,

גילוי הכל יהיה האני  וכל גוף , יצטרכו  לא לבוא

באופן  אין, של עמוקה יותר  מדרגה לגלות  אלקות 

המדרגה  עד  המתים בתחיית כך  כל יזדכך  שהגוף

מקרבך , מחלה והסירותי יהיה ואז  לפניו, ונחיה של

נפשו לרוות לא ואף  לשמה, שלא של ענין  יהיה ולא

יחודו לגלות לבדו  לה' בלתי  הכל אלא הצמאה,

העולמות. בכל ית"ש ואחדותו

ïëìåבכל הצדי לקב"ה הנפש  בכלות שהם קים

של  לגילוי הנפש  כלות  רק אינו רגע,

של  הביטול שהוא אחד , של גילוי  שהוא אצילות 

כתר , של ביטול של הנפש בכלות הם אלא חכמה,

הגשמי שהגוף  זוכים ואז יחיד , של המדרגה שהוא

למדרגה  יזכו ואז לפניו , ונחיה של במדרגה יזדכך

ואף  תענוג, שום יהיה שלא לשמה, של השלמה

גילוי תוספת  רק יהיה לעתיד , שתהיה האכילה

העולמות  בכל ית "ש  ואחדותו שכאשריחודו (באופן

המאוחדים  המדרגות פרטי שהם אחד ממדרגת  עולים

עד  חד , וגרמוהי דאיהו דאצילות  אלקות בסוד א "ס  עם 

קישוט  בחי' נעשה אלקות , עצם שהוא יחיד  מדרגת

שאת  ביתר ומתגלה כחדא, ואין  אני בסוד בהיחוד 

מדרגות  הג' והם 'מיוחד', הנקרא  והוא  יתברך יחודו

ומיוחד) יחיד .אחד 

 úà  ì÷åùä  ì÷ùîä àåä ì÷ùä úéöçî ãåñ

 àåäù ïéàä àåä  úéìëúä êà àãçë ïéàäå éðàä

ì÷ùä úéöçî

äðäå השקל מחצית של המצוה על בזוה"ק איתא

ע"ב) קפ "ז  השקל (ח "ב  מחצית  ליתן פקודא

השקל, מחצית מאן  מהימנא רעיא הקדש בשקל

ההי "ן , שני בין ממוצע ו' ודא ההין, חצי כגון  איהו

דא  השקל גרה עשרים י', דא בה למשקל אבנא

לא  דאמצעיתא, עמודא דא ירבה לא העשיר יו"ד,

ספירות עשר יצירה בספר אתמר והכי  י', על ירבה

_________________________

באמת ד . שיהיה אבל דיליה, שיעורא לפום וחד חד  כל יום בכל  עבודה בחינת היא זאת אך שם: העבודה שערי וז"ל
מועטים, והם עליה בני ראיתי נאמר זה על אשר גמורים צדיקים הנפש לגדולי כיאם אפשר אי וכל מכל  היש הרגשת ביטול
את  ועבדתם פסוק על  נ"ע ממורי שמעתי כאשר בביטולם, להרגיש היש של  הרגשה איזה להיות  מוכרח  עליה בני ואפילו 

את  וברך  אלקיכם יחודהוי"ה דהיינו  אלקיכם הוי"ה שיהיה יהיה העבודה דהיינו  מקרבך, מחלה והסירותי מימך  ואת  לחמך 
הוא  לחמך את וברך  זה ידי ועל  יחוד , בבחינת יתברך אליו  היש בבחינת  הצמצום מייחד  שיהיה ושכינתיה קוב"ה
בחינת  הוא ומימך  וכו', שמע  קריאת  בחינת  והוא וכו', הגוף  עם הנפש מקשר הגשמי שהלחם כמו לעילא מתתא ההתקשרות 
בבחינת  הוא ברוך סוף  אין להמשיך  המשכה בבחינת  ב"ה א"ס  גילוי שהוא החיים ממקור מ"ד להמשיך  שהיא עשרה שמונה
דווקא  יהיה הביטול שעיקר הגם דהיינו  יתברך , ממנו  היא זו  והבטחה מקרבך, מחלה והסירותי ואז לתתא, מעילא המשכה
להיות  שיכול  חשש יש כן אם כן, גם ההיפך יש היש, בבחינת והנה וכו ', לתתא מעילא והן וכו' לעילא מתתא הן היש מצד
מחלה  והסירותי ההבטחה באה זה אל מהות , לאיזה עצמו  את שירגיש דהיינו עצמו מצד היש בחינת של התערבות  איזה
בארץ  צדיק אין אדם כי נאמר זה ועל לגמרי היש לבטל  האדם בכח אין זה כי היש את  יסיר יתברך  שהוא כביכול  מקרבך 
אלוקי  עזר מצד  יהיה זה אבל  בהיש, הרגשה איזה להיות מוכרח הטוב בבחינת  אפילו  דהיינו יחטא ולא טוב יעשה אשר
שהוא  והתנשאותו היש גסות  שהוא המחלה יסיר הוא ברוך  שהוא דייקא, והסירותי מקרבך, מחלה והסירותי נאמר ולכן
ואני  יאורי לי שהוא היש התנשאות היה שבמצרים המחלה אשר במצרים שמתי אשר המחלה כל כמאמר מחלה נקרא

עכ"ל. וכו ', עשיתני



לנפשך  חכמה דעה יד

דא  ימעיט, לא והדל עשר, אחד ולא עשר בלימה,

ולא  עשר  אמר  דאת  כמה מעשר, ימעיט לא צדיק,

הוא  והענין  עכ"ל. י', דאיהו  השקל ממחצית תשע,

מחצית ענין הוא פורים של לעבודה דההקדמה

האריז"ל  כמ"ש  דא"א השערות  בחי ' שהוא השקל

תשא) כי הליקוטים  היחוד (ספר  סודות  גודל והוא ,

בשמאל  נימין וד ' בימין נימין  ד ' יש ושם א"א, של

הכללות יש ובאמצע לאחוריו , הנמשכים נימין  וד '

הי"ג. הנימא שהוא

 äðäå צריך תחילה כי  המשקל, סוד  הוא שקל

מה  ברור  שיהיה וצריך  העבודה, לשקול

במשקל  קטנה טעות  עושים ח"ו  ואם רוצה, הקב"ה

גדולות, טעויות  מזה נמשך  בהיחוד, קטנה וטעות 

של  העבודה הן  העבודות , כל אוהב הקב"ה והנה

כמו לא אך אני, של העבודה והן אצילות , של אין 

באופן  אלא הנפרד, אני  שהוא בבי"ע האני שנראה

למעלה  השרשים בשורש באמת כי מתוקן , אני  של

לטעות מקום ויש  ואין, אני בחי ' יש שם מאצילות ,

ליפול  ח"ו יכולים ואז באני, בוחר שהקב"ה ח"ו 

והמן  עמלק של טעותו וזה הנפרד , האני  את  ולקחת 

של  מציאות  יש  ששם גבוה למקום שעלו  הקלי', וכל

האני כח את  לקחת  שיכולים וחושבים דקדושה, אני 

ח"ו. נפרד של באופן 

 äæå שנראה אף כי  ישראל, עם של הקדושה עומק

עולים  כאשר אך למטה, פשוט דבר זה

להם  שיש  והצדיקם הגבוהים, בעולמות  למעלה

גבוהים  היותר בעולמות  ועולים אצילות  של קדושה

צריכים  הנה העליונים, בסודות  ובקיאים מאצילות ,

העמים', מכל המעט אתם 'כי  בבחי ' תמיד  להיות 

אני של מדרגה וכל מקדושתכם, למעלה וקדושתי 

שאת, ביתר גדול היותר  האין  לגלות הוא דקדושה

מרוב  אלו  ענינים להבין  יכולים אין הסט"א משא"כ 

המתגאים  ופרעה ועמלק  המן  נמשך ומזה הדקות,

עשיתיני ואני יאורי  לי  פרעה .äכמ"ש

åäæå'א באות  כי הנ"ל, בזוה"ק  ביה למשקל אבנא

י', אות  יש בימין  ולמעלה באמצע, ו' יש 

בחי ' הוא העליון והי' ד ', אות  בשמאל ולמטה

הכל  הקב"ה שלגבי ואף  בי"ע, בחי' והד' אצילות ,

אבנא  בחר הקב"ה מ"מ עשית, בחכמה וכולם שוה

חכמה  שיש  במקום רק היחוד שיתגלה ביה, למשקל

במאור , אור של הסוד  ויתגלה ביטול, שהוא

שבטלים  כיון  הקדושות  בספירות  הקו ויתאחד 

והמצוות. התורה ענין  וזה ית "ש , לפניו 

 äîåהתכלית התחתונים, בי"ע הקב"ה שעשה

דיבור  דמחשבה לבושים ג' לצורך הוא

בתניא, שביאר  כמו ומצוות  בתורה ומעשה

_________________________

כמ"ש ה. לפניו  עצמם ממעטים הם כי ישראל בכלל  בחר שהקב "ה יתרו , פרשת  הקודם בשבוע  חכמה בדעה משנ"ת עי'
ז') ז' כשאני (דברים עצמכם מגדילים אתם שאין לפי רש"י ופירש העמים, מכל המעט אתם כי וגו' העמים מכל מרובכם לא

משה  וכגון ואפר עפר אנכי שאמר אברהם כגון עצמכם הממעטין - המעט אתם כי בכם, ה' חשק לפיכך טובה לכם משפיע
אני  שאמר וחירם הארצות  אלהי בכל  מי שאמר וסנחריב לעליון אדמה שאמר כנבוכדנצר לא מה ונחנו  שאמרו ואהרן
לפי  לישראל ניתנה זו מצוה והנה וז"ל : ג' אות ה' אחדות  מצות  מצוותיך בדרך צדק צמח ועי' עכ "ל . ישבתי, אלהים מושב
אין  מאני לעשות  אלא אני לומר ולא בעולם וכמותר ואפס אין בחי' צ"ל  ולכן עליהם מאיר האחדות ואור הוי' חלק שהם

איך ) קיין ניטא איז כו'(עש קטנתי יעקב י"א)כמ"ש ל"ב כו'(בראשית  העמים מכל מרובכם לא ז')ואומר ז ' (דברים

באמת  שהוא כמו  אין האדם צ"ל  א"כ  כנ"ל מלבדו  עוד שאין היחוד שבהאמנת זו  ממצוה היוצאת  התולדה וזהו  כדפירש"י
יש  בבחי' והכל  תורה ג"כ שם שיש בנוגה ואפי' שבסט"א לסט"א, קדושה סט ' שבין ההבדל  ועיקר החסידות  אמיתית וזהו 
העולם  ברא שה' שיודעים והגם יש בחי' הם או"ה משא"כ ע "ש, מילה במצות מזה קצת וכמ"ש להיפוך  ובקדושה כו' ודבר
היוצא  הנפלאה הנקודה זו  שמכחישים ור"ל לעצמם יש והם דאלקא אלקא לי' קרו אבל  כ"ה במצוה כמבואר אותו ומחי'
בהם  מאיר ה' אור ואין פירוד  בבחי' ג"כ בשרשם שהם לפי ממנה פטורים והם כנ "ל  ממש עוד שאין דאחדות  זו  ממצוה

עכ"ל. וכו ', באמת  נפרדים שהם עד  והעלמים לבושים ע "י  אלא מלבדו עוד  שאין כמו  בגלוי



תשע"ח  שקלים משפטים פר' טו של"ס

אכילה  יצטרך שלא מזוכך לגוף  יזכו  יזדככו , וכאשר 

יהיה  ואז  לפניו, ונחיה של המדרגה שהוא ושתיה,

והסירותי פרס , לקבל שלא מנת  על של המדרגה

אחדות ויגלה יזדכך שהגוף באופן מקרבך , מחלה

דירה  לו  להיות  הקב"ה נתאוה וזהו  הפשוט,

ובתחיל  דירה בתחתונים, ידי  על היא העבודה ה

במקום  שהוא הק ' התורה ידי  על שהוא באצילות ,

ומצות המצוות  ידי על ואח"כ  ביטול, שיש

מנת על של המדרגה עד עוד לעלות  התשובה,

פרס . לקבל שלא

åðéáø  äùî  ìù êøãä àåä  íé÷éãöä  ìë  úåàú

ìåèéáä êøã àåäù è"èî ìù êøãä àåäù

 øåà øöåé ãåñá ïéàäå

 åäæå של הדרך של הסוד  והוא הצדיקים, כל תאות

תקנה  כי נאמר זה ועל ע"ה, רבינו  משה

יוצר  שהוא היצירה עולם בחי' שהוא עברי עבד

חושך , בחי ' הוא ועשיה בריאה בעולמות  כי אור ,

האני, בחי' שהוא ומלכות  בינה בחי ' כנגד  הם כי

מאין  גבוה יותר הוא שהאני לטעות  מקום יש ושם

חכמה, בדרך  שהוא היצירה בעולם אך אחד , בענין 

שורה  שם כי  אור, בחי ' הוא ושם ז "א, כנגד  הוא כי

ביטול בדרך שהוא כיון  שהוא האור  מט"ט סוד  (וזה 

ע"ה  רבינו למשה מלמד  והוא דאצילות , ז"א  ע"ד

כי  עברי, עבד תקנה  כי בענין כנ "ל  ביטול , של הדרך 

יצירה , בבחי' למטה  במדרגות להיות צריך  הלימוד 

העליונות) למדרגות  לעלות  איך לומדים וזה ועי"כ .

להבין  למשקל, אבנא שהוא המשקל שיודעים הסוד

במקום  דווקא שכינתו  להשרות בחר שהקב"ה

הכל  יהיה מזדכך , האני  כאשר וגם לפניו, הבטל

הענין  את  תופסים הרשעים אך  גדול, היותר לאין 

שפע  להמשיך ורוצים לנבראיו, להטיב רצונו  של

נקודה  איזה בזה שיש  ואף פירוד, של באופן סתם

כדי אלא זה אין אך  נבראיו, עם להטיב רצונו  שהרי 

שבטלים  באופן רק הוא ולכן ואחדותו , יחודו  לגלות

לפניו.

äæåאני העליון  בשורש  באמת  כי המשקל, ענין

השקל חצאי ב' שהם שוין , ב'ואין (שהם

ומ"ן ) מ "ד  בחי' לתתהיודי"ן  אמר  הקב"ה אך ,

הי ' הוא שהעיקר  להורות כדי השקל, מחצית

שקל  נעשה שוב ואח"כ האין , בחי' שהוא העליון

שלם  שקל שהוא השקל גרה עשרים שה"ס שלום

כאחד . היודי "ן  ב' הכולל

ìë  ìàøùé  ììëì  åòéôùéù äöåø ä"á÷ä

 éðàå ìåèéá ìù êøãá äéäéù êà úåòåùéä

å" ç ãåøéô  ìù ïôåàá àìå  äùåã÷ã

ïéðòäå עומק הוא גבוה ויותר בדקות יותר בזה

רוצה  שהקב"ה דאף פורים, של הסוד

וכל  ומזוני, חיי  בבני הישועות  כל בפורים שיפעלו

רוצה  שהקב"ה בגשמיות , בפשטות  הישועות 

בגשמיות שצריך מה כל יהודי לכל שיהיה

כמו אינו  והעמקות  הדקות  עיקר אך  וברוחניות,

של  באופן  השפעות  להמשיך  שהוא והמן , עמלק

ויתן  הצדיק  מרדכי משא"כ  הבורא, ושכחת  פירוד

הוא  השפעות ממשיך  כשהצדיק כי האלקים, לך

ידי על אלקות שיכירו  אלקות, גילוי ממשיך

הפשוט  אחדות  לגלות הוא והתכלית ההשפעות,

באצילות דבוקים ישראל כלל כי העולמות , בכל

האני שהוא בחושך ולא אור, שהוא היצירה ובסוד 

באור  דבוקים אלא חושך, בחי' שהוא התחתון 

הבורא  כלפי  שוה שהכל ואף והביטול, האין שהוא

ממנו בריחוק והכל לפניו , ומבוטל בטל והכל ית',

רק  התגלות  בוחר הקב"ה מ"מ כלל, ערוך  באין 

ויודעים  זה, את יודעים והצדיקים אין, של בדרך

שהוא  י' אות  שהוא ביה למשקל אבנא של הסוד

החכמה. סוד

úîàáåעצרת ושמיני  סוכות של ביו "ט

בעולם  השפע להתגלות שמתחיל

היחוד  והמשך פקדתי, פקד חדשים בתיקונים כמ"ש 

בחנוכה  הוא ממנו הנמשך  השפע שהוא סוכות  של

הדעת סוד  הוא השקל מחצית של והסוד  ופורים,
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מ"ד  בין באמת הבדל שאין  אף  כי באמצע, שהוא

של  העבדות ועיקר העיקר , הוא המ"ד  מ"מ למ"ן,

ומזוני חיי בבני  השפעות  להמשיך  הוא הצדיקים

לא  אך  התחתון , האני בחי ' שהוא כפשוטו , למטה

וגילוי ביטול של בדרך אלא ח"ו  פירוד  של באופן

אלקות.

 à" ìãøä ìù  ÷åîòä  úòãä àåä øãà ùãåç

 ïéàå éðà  ìù êøãá äùåã÷ã éðàä ãåñ  äìâîù

 àãçë

 åäæåתוכו בסוד  מט"ט של הדרך להתלמד  שצריך

שהוא  ט"ט, בחי ' היצירה, בחי' שהוא אכל

שהוא  יצירה, של האור שהוא אין , של הדרך  מגלה

אי כי  הדרך , הצדיקים מלמד והוא הביטול, סוד

שאין  זמן  כל מאצילות למעלה לעלות אפשר

העמוק  דעת הוא אדר  וחודש  באצילות, בקיאים

הדעת שהוא וסוד דרדל"א, המלכה, אסתר של

שהוא  ודבש , חלב זבת  ארץ הוא אדר חודש

ודבש  חלב שהם בינה ופנימיות  חכמה פנימיות 

דכל  בצדיקים ואיתא ואסתר, מרדכי שהם

חודש  של המעליותא כי  אדר, בחודש ההתחלות 

של  רק ולא אני של המדרגה לגלות שאפשר  אדר 

לכלל  המן  של ביתו שיהיה רוצה והקב"ה אין ,

רוצה  שהקב"ה זושא ר ' הרבי שאמר  וכמו ישראל,

חבית וכל זהב של חביות  ט"ו  יהודי  לכל שיהיה

לכל  מקום שאין  ואף אוקיאנוס , כים גדולה תהיה

יכול  והוא יכול, וכל א"ס הוא הקב"ה הרי  זה,

ואמר  זהב, של החביות לכל מקום שיהיה לעשות 

בתשובה, לחזור יוכל אחד כל בודאי כך  ידי  שעל

זו)ע"כ בפרשה  חדתין בנשמתין  כל (עי' כלל והוא .

אך  צריכים, ישראל שכלל והישועות ההשפעות

יו"ד  כי למשקל, אבנא שהוא המחשבה לזכך צריך

שהוא  הולד רוצה והקב"ה ד', ו ' י' אותיות ג' הוא

רוצה  והקב"ה ואין, אני בחי ' עצמו שהוא ומ"ד מ"ן

יש  יהודי כל של טובה וכל בבריאה, ופרט פרט כל

שום  יחסר  שלא וצריך  אלקות, וגילוי תכלית לו 

אך  עליונה, כונה יש  דבר לכל כי  יהודי , לשום פרט

פרס , לקבל שלא מנת  על בדרך  הכל שיהיה צריך

הנסיון  כי עמוק , שכל והוא מ"ד, של בדרך שהוא

עמוק . הוא בזה

äîåכי עשר', אחד ולא 'עשר  שם בזוהר  שאמר 

בסוד  האני  וגם האין גם רוצה הקב"ה באמת 

לצורך  הוא המ"ן  של התכלית  כל אך ומ"ד, מ"ן

שש  וזהו האין , לגלות כדי הוא שהאני  ע"ד המ"ד,

ההיכלות, בחי' כנגד ו "ק , כנגד  יעבוד שנים

המלכות כנגד שהוא חנם, לחפשי  יצא ובשביעי

ששרשה  עוזנו  שכינת בחי ' המלכה אסתר בחי '

התכלית כי  מלכות , אסתר ותלבש  בסוד  ברדל"א

לגלות הוא הנפש , לכלות  נכנסים הצדיקים זה שעל

ממלא  כחדא, ואין  אני  בבחי' ית"ש ואחדותו  יחודו

יראו בעין שעין  עד  מניה, פנוי  אתר ולית  וסובב

ביום  הארץ כל על למלך ה' והיה ציון ה' בשוב

צדק  גואל בביאת אחד, ושמו  אחד  ה' יהיה ההוא

אמן . בימינו  במהרה



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח יז ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ח  יתרו פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú åøúé 'øô  ìò åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

ì" úòìã éåìéâì  äðëä 'éçáá ú" î

 òîùéå [à.' åâå åøúéיתרו ביאת  שענין ידוע

תורה, למתן  ההכנה הוא למשרע"ה

מ"ת) קודם דבא  כו"כ (למ "ד  בספה"ק  בזה ויש ,

הידוע  ע"פ מורנו  בזה ופירש  ומהלכים, דרכים

פל"ו מספה"ק  קדישא  הוא )á(תניא דמ"ת  ענין שכל

כל  שיעלו  דלעת "ל, לגילוי והכנה התחלה בבחי '

עולם  האצי ', בעולם ליכלל ויחזור הבי "ע עולמות 

שיהיה  מה מעין היה שבמ"ת  אלקות, דגילוי

בזמן  ושבת דמם העולם שכל בחז"ל וכדאי' לעת "ל,

בנ"י וראו ותחתונים עליונים ונבקעו  תורה מתן 

שיהיה  מה מעין  העולמות בכל ה' ואור  יחוד

לעת"ל.

 ãåçéä éåìéâ  øåáò  íéøåñéä ìë  ìåáñì éàãë

øéëæäå [á הלוי העבודת  הר "א מדברי (מהרה"ק

זי"ע) מסטראשלע בתחילתהלוי

התניא  בעל רבו בשם תורה â הפרשה מתן  שבזמן

כל  את לסבול להם כדאי שהיה לבנ"י  הוברר

הברזל  כור של הקשה והעינוי  הפרך עבודת 

והנשגב  הנורא הגילוי  אל לזכות כדי במצרים

ממשיך  וה"נ במ"ת, שמתגלה ה' יחוד  של והעצום

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

מתחילתוב. נברא שלכך  הזה עולם בריאות  ושלימות תכלית  הם המתים כשיחיו ובפרט  המשיח שימות  נודע שם, זל"ק
ז "ל) מהאר"י תורה בלקוטי כמ"ש השביעי באלף עיקרו שכר תורה (וקבלת מתן בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם

את  רואים העם וכל כדכתיב  חושיית בראיה ממש הראת  מלבדו  עוד  אין האלהים הוא ה' כי לדעת  הראת אתה כדכתי'
ולמעלה  רוחות לארבע  וכן כו '. אנכי יוצא הדבור את ושומעין למזרח  מסתכלים רז "ל  ופי' הנשמע  את רואים הקולות
כללות  שהן הדברות בעשרת ית' רצונו  גילוי מפני והיינו כו ' עמהון מיניה מליל  דלא אתר דלית בתיקונים וכדפי' ולמטה
היו ולכן חיים תורת לנו  נתת  פניך באור כי כמ"ש כלל  פנים הסתר שם ואין וחכמתו ית ' רצונו  פנימית שהיא התורה
את  בו להחיות שעתיד  בטל להן הקב"ה שהחזירה אלא כו' נשמתן פרחה דיבור כל שעל  כמארז"ל  ממש במציאות  בטלים
הם  ונתגשמו החטא גרם שאח "כ רק כו ' מחייהו  תורה טל  בתורה העוסק כל כמארז"ל  עוז שנקרא תורה טל והוא המתים
שנקר' התורה ע"י לישראל  שיאיר ה' אור גילוי לקבל ויוכלו והעולם הגוף נגשמיות יזדכך שאז הימין קץ עת עד  והעולם
באור  ונלכה לכו  יעקב  בית  וכתיב  וגו' לאורך גוים והלכו כדכתיב  כן גם האומות  חשך יגיה לישראל  ההארה ומיתרון עוז
גאונו והדר ה' פחד מפני הסלעי' ובסעיפי הצורים בנקרת לבוא וכתיב וגו ' יחידיו  בשר כל וראו  ה' כבוד ונגלה וכתיב ה'

ע"כ. וגו'. ארצך תבל  יושבי כל  על  עוזך  גאון בהדר והופע  וכמ"ש וגו'

והוא ג. חד, שכולא ואיך העולמות השתלשלות  בהתבוננות  בדעת  התדבקות בחי' הוא סיני הר מעמד  ובחי' שם, זל"ק
בריאות  מיום כזה יום הי' שלא סיני הר מעמד  ביום שהי' כמו ונח"ר שמחה לידי מזה ולבא דליבא, בעומקא התקשרות 

כמוהו, יהי' ולא כזה ,העולמות, גדול "ר  נח לידי שיבאו כדי בתחילה מצרים גלות של יסורים  לסבול כדאי ולכן והי'
ע"כ. וכו'. ובלבינים בחומר הקשה העבודה עול  לסבול צריכין הי' סיני הר מעמד למדריגות  שבא עד
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לאדם  כדאי  הגלות  בזמן היום שגם פלא בדברי 

הגלות בזמן  אפי' לזכות כדי הגלות יסורי כל לסבול

הת ולקבל העצמילהזכר היחוד  מאור  נוצצות 

במ"ת. שנתגלה

ìáäå ïé÷ –––– ä" òøùîå  åøúé

 äðëääå [âיתרו בביאת  היה לכ"ז  והאתדל"ת 

מהאריז"ל  וכידוע משרע"ה, אל

ולו) לב  הקדמה –(שעה"ג  קין  נשמת הוא שיתרו 

דעולמות השורש  שהם דאמא, מוחין בבחי ' שהוא

הבינה בי"ע, ספי' כנגד  הוא הבריאה שעולם (כידוע 

דאמא) מוחין גם – נרמז שהדבר  מו"ר והוסיף  ,

קנא, קמג קסא קסא בגימ' שהוא דיתר"ו בגימ'

הבינה, שם – אהי"ה מילואי  של הק' השמות שהם

מהאריז "ל. שם כמובא הבל נשמת  הוא ומשרע"ה

 úåøúñää ïå÷éú –––– ä" òøùîì  åøúé úòðëä

íéðåúçúá é"ùä ãåçé éåìéâì íéìëì  ò"éááù

ãáòå [ã' שבבחי שבעולם העבו "ז  כל את  יתרו 

ובבואו עלמא, שבהאי ההסתרות  כל

האצי ' מעולם נשמה שהוא משרע"ה לפני וכניעתו 

כדאי') מאצי' שלמעלה  בזה (ועולמות עשה הרי  ,

עולמות התכללות ענין  לכל ואתדל"ת הכנה

הפתח  נפתח ובזה האצי ', בעולם בי"ע והיכלות 

בזוה"ק וכדאי ' למ"ת ע"ב)בעולם סז דף  (בפרשתן

מכל  ה' גדול כי  ידעתי  'עתה יתרו  שאמר שע"י

כל  ואת  הסט"א כל את וביטל  הכניע האלקים'

עד  בעולם ה' כבוד ונתגדל שבבי "ע ההסתרות 

בתחתונים  הש "י  כבוד לגילוי הפתח בזה שנפתח

במ"ת.

íéìë  úôñåä ,äôñåäå øúé ïåùì ––––  åøúé

íéùåáìå

 åøúéå [ ä עלמא שבהאי  ההסתרות מכל הפך 

שזו אלקות , לגילוי  כלים לריבוי

קין נשמות  של יתרו)העבודה בבחי '(כנשמת  שהם

מההסתרות שהופכים תשובה, בעלי  של נשמות 

הש"י אל ההשתוקקות לחיזוק  עליהם (וכפי'שעברו 

בארץ  – בשרי לך כמה נפשי לך צמאה עה"פ  התניא 

וגו') עליהם ציה  שעברו ההסתרות מכל שנהיה עד ,

מלשון  שיתרו מה בחי ' וזהו  אלקות, לגילוי כלים

לגילוי כלים וריבה שהוסיף  היינו והוספה, יתר

כלים א  שיהיו שבבי"ע ההסתרות את שתיקן לקות ,

בעצתו שריבה מה וזה אלקות , לגילוי  ולבושים

מאות שרי אלפים שרי  דיינים רבבות למשרע"ה

ריבוי בבחי ' שהם ישראל, בעם עשרות  ושרי

הכלים.

 ãåøéôä  úåîìåò –––– ø" äø ìò æîø ––––  åøúéã  å"é

 äæå [ å מרמז שי "ו גופא, יתר "ו  בתיבת גם נרמז 

בחי ' שהם  בי"ע, של הפירוד  עולמות על

אמה)רה"ר י"ו רוחב  האצי '(ששיעורו עולם לעומת  ,

רה"י בחי' יחידו שהוא - הש"י מתגלה שבו (עולם

עולם) מהאריז"לשל וכדאי' נקודים , שער  (אוצ"ח

השבירה פ "ח) שבשעת  היות  הענין, סוד  ביאור 

שבעת מיתת היתה העולם בריאת שבתחי '

י "ו באותיות  הנרמזים אותיות המלכים של  (גימ '

עיי"ש  ת"ץ, אותיות  ונשארו אבגית"ץ משם ,)ãאבג "י

סרוג מהר"י שלשיטת ביאר  אגב (בדרוש [ובדרך

ניצוצות,המלבוש) ריבוא לששים השבירה היה

ושאר  רש"י לשיטת קבלה ע"פ מקור וזהו 

דאו ' לרה"ר  דבעינן  שס"ל דעימיה הראשונים

_________________________

שממנוד. ולפי כנודע , החסד  כנגד הוא ית"ץ אב"ג שם הנה כי הנ"ל מ"ב  שם ענין עתה ונבאר שם, מלשו "ק קצת נעתיק
בג  אבג"י כי ת"ץ אבג"י כמו אבגית "ץ פי' וזהו  מלכים, הז' מיתת  ענין נרמז השם בזה לכן כנ"ל המלכים מיתת י'מתחיל 

"ג י"ו אב של ואותיות "י, אבג של י' והיא בלבד א' נקודה  שהיא המלכות היא "ד  היו כי דמיתו מלכים  הז ' סוד והם
מלכים ז' הם והרי דזעיר, קצוות ו' והוא ו' בגי' שאז"להם וז"ס  אמה , "ו י רחבו הרבים רשות בע "הכי כי וכמ"ש

הרבים רשות הנק' הם  מלכים הז ' הנק'אלו מלכים הז' אלו והנה רה"י. נק' התיקון אחר ואמנם התיקון, קודם בהיותם



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח יט ליקוטי

יום  כל אנשים ריבוא ששים בו מהלכים שיהיו

בש"ס) מקור  זה לדבר ].(שאין 

íéìëä éåáéø –––– ïðá'ø  åð' úì  å"éäî êôä  åøúé

úåéúåàå [æת'נו תיבות  ראשי הם דיתרו ת "ר 

העלה  שיתרו בזה והרמז  ר'בנן ,

בי"ע דעולמות רה"ר של מהם (י"ו)מהפירוד ועשה

'תנו בחי' שזה בתורה"ק, ריבוי לתוספת  כלים

ריבוי בחי' שהיא שבע"פ  תורה על רמז רבנן ',

שהתושבע"פ  והיינו ריבוי הכלים, בכל (שעוסקת

חלק  הכל  שנהיה באופן  עלמא  שבהאי הפרטים

עלמא מהתורה"ק) האי  של הפירוד את  מתקנת 

שמבאר  וכמו  היחוד , אל הכל  את ומחזירה ומעלה

בארוכה קדישא כו)התניא נקרא (אגה "ק  שע"כ

בשם  משנה סדרי  שבששה הנגלה לימוד  בזוה"ק

ורע' טוב הדעת  היא ä'עץ כולה התורה שכל אף  ,

_________________________

נרמזו לכן הנז' המלכים מיתת התחיל  הזה שמהחסד  ויען אבגית "ץ, של ת "ץ וז"ס ומתו, ונשברו נתצו  הם הלא אבג"י
ע"כ. וכו'. הראשון. הזה בשם כולם מיתת 

ופוסקים ה. שבגמרא וברייתות המשניות  שהם וטהרה טומאה והיתר איסור הלכות אף בתורה הלימוד אבל שם, לשו "ק זה
במקומות  בזוה"ק כדאי' דאצילות  מלכות ספי' שהיא שבע "פ תורה גופי הן הן למעשה להלכה דבריהם ומבררים המבארים
מתייחד ב"ה א"ס שאור דהיינו בהון חד וגרמוהי איהו  ובאצי' לה קרינן שבע "פ ותורה פה  מלכות  תיקונים ובריש מספר אין

אחד  הכל מלכות שנקרא בדבורו  המלובשים וחכמתו ורצונו  שהוא היחוד  בתכלית  שהמשניות באצילות "ל האריז ומ "ש
דיצירה  במלכות מלכות הן  לגבי שפחה נקרא דיצירה ומלכות דאצילות  מלכות בה שנתלבשה דיצירה מלכות לבוש ר"ל

ובכתבי  בזהר מפורש והרי בעשי' הוא תושב "כ  דהיינו דמקרא האריז"ל  ממ"ש ותדע  אמה נקרא דבריאה ומלכות דאצילות
הכוונות  בספר בהדיא הוא וכן בעשי' שמתלבשת  אלא דאצילות ז"א שהוא תפארת  שהיא מספר אין מקומות  האריז"ל
והנה  בבריאה. ותלמוד  היצירה עד ומשנה עשיה עד  מתלבש שמקרא אלא באצילות  כולם וקבלה ותלמוד ומשנה שמקרא
בשבירת  שנפלו ניצוצין הרפ"ח וגם אדה"ר בחטא שנפלו  הניצוצות  לברר כדי נוגה בקליפת מתלבשת  דאצי' כשהמלכות 

דאצילות הכלים "א ז לגבי ורע טוב הדעת עץ בשם  נקרא דאצי' המלכות גם חיים אזי עץ ונקרא שם יורד שאינו 
דאילנא  ובזמנא ברע"מ וז"ש כו' באדם האדם שלט  אשר השכינה גלות  סוד  הוא נוגה בקליפת המלכות התלבשות  והנה
משם  יונקים רב שהערב  נוגה בקליפת  שהם לחיצונים שמשפעת  השכינה גלות בזמן דהיינו כו ' אינון כו ' שלטא דטו"ר
כנודע  הניצוצות לברר הוא והמצות התורה עסק ועיקר האדם עבודת עיקר ואז בגלות חכמים תלמידי ניזונין ומתמציתן

והטהורמהאריז"ל  המותר  לברר וטהרה  טומאה והיתר  באיסור  הלכה ופלפול בעיון  הוא הלימוד ענין  עיקר  לכן
ודעת  בינה  בחכמה  הלכה  ופלפול עיון "י ע והטמא והיינומהאסור  אתברירו דייקא ובחכמה נפקת  מחכמה דאוריי' כנודע 

שבע "פחכמה תורה סוד  דאצי' במלכות המלובשת  דאצילות ברתא)עילאה יסד אבא דיצירה (בסוד במלכות המלובשת
שבנוגה (וסוד) הרע] [נ"א הדעת  בחי' מתחיל ששם היצירה עולם שכנגד נוגה בקליפת המלובשת וברייתות המשניות [סוד ]

יבין  והמשכיל מהאריז"ל . כנודע שבנוגה] הרע בחי' מתחיל ששם העשיה עולם שכנגד  בק"נ המלובשות  והברייתות  [נ "א
ואחרונים  ראשונים ופוסקים הגמרא מן פסוקה הלכה ובירור עיון ע"י ממעל בשמים נעשה מה מאד מזה גדול  פלא ענין
היתה  שלא אותה ומכסים מעלימים שהיו  מהקליפות זו הלכה מעלה זה ע "ז כי הלז העיון קודם  דבר בהעלם שהיה מה
בשבה"כ  בקליפות  ניצוצי' ממנה שנפלו עילאה חכמה הספי' סוד הוא שהטעם בטעמה היטב מובנת  היתה שלא או כלל ידועה
היא  שהקושי' בר"מ וז"ש ותחתונים מעליונים התורה חכמת ומעלימי' עליהם שולטים שהקליפות גלות  בבחי' שם והם
שהם  לפי לבד  התחתונים אלא נוגה שבקליפת  מהשבירה ולהעלות  לברר כח  בהם אין העליונים והנה דרע. מסטרא
פועלי  כל  ויתפרדו ס "א ואתכפיא התאוות בשבירת כחה מתישים והם נוגה מקליפת  דחויא משכא חומרי בגוף מלובשים
בגולה  כבושים שהיו החכמה תעלומות ומגלים שמחדשים מה מהתחתונים תורה חידושי לשמוע  העליונים באים ולכן און.

חכמה תעלומות לגלות יוכל ישראל  איש וכל עתה הן (לגלות )עד בנגלה הן באגדות  הן בהלכות  הן חדש שכל ולחדש
כנודע  ולגורלה לחלקה שנפלו  הניצוצות  כל  בהעלאת נשמתו  להשלים בדבר ומחוייב נשמתו  שרש בחי' כפי (וכל בנסתר



לנפשך  חכמה דעה כ 

החיים הקבלה)עץ רק שלימוד (ולא  היות  אלא ,

בבירור  עוסקת התורה"ק נגלות של תושבע"פ 

טוב  מעורבים שהם התחתונים דעולמות ותיקון 

ועולים  חוזרים הלימוד  וע"י וכו ', וטמא פסול ורע

הקדושה. אל ומתבררים

 óåöøôä ãåñá òãéì  ìåëé ä"òøùî ÷øù àä

ãåò [çהזוה"ק דברי  על ע דיבר דף  (בפרשתן

שהתורה"ק ע"ב) תחזה', 'ואתה עה"פ

יכול  – משרע"ה – ואתה שרק ומדגישה ממעטת 

המאירים  והרמזים האותיות צירופי בסימני לראות 

האדם פני  הפרצוף)על ע"פ (חכמת  בזה וביאר  ,

לתקן  איך המלמד הדרך  הוא מ"ת  שכל הנ"ל

היחוד  לעולם הבי"ע עולמות  את ולעלות  ולהפוך 

מכל  תחזה 'ואתה של הענין גם וזהו  – האצי' עולם

באותיות מסתכל היה שמשרע"ה העם',

את ללמד  באים שהם האדם, פני על המתנוצצות

האצי', אל מבי "ע האדם את לעלות איך  הרמזים

האצי ', ראיית  בבחי' היא משרע"ה (וכדברי וראיית 

צדיקים ', אל  ה ' 'עיני עה "פ צט סי' בליקו"מ  רביז "ל 

הצדיקים) אל  עיניו נותן ידע שהש"י ומשרע"ה ,

שמתנוצצות האותיות  את להעלות  איך בראייתו 

אל  לשרשם, ולהחזירם ולהעלותם העור  על

מהאריז "ל וכדאי' רוה"ק)הגדלות, (בשער

שמאירים שהאות אותיות  הם שמתנוצצות יות

שהוא  משרע"ה רק וע"כ הקטנות, אל מהגדלות 

של  האלו הרמזים את  להבין יכול האצי ' סוד

לשרשם. ולהחזירם ולהעלותם האותיות,

 ïúçì ïáìä ìèé÷ä úùáìäá  íéâäðîä øåàéá

 øåçù ãâá  úçúîå â"ò

øáéã [ è אצל המנהג מענין ני"ו  החתן לכבוד

בקיטל  החתן  את  להלביש חסו"מ

שוב  מניחים ומעליו השחור , הקאפטן  מעל לבן

שחור  היד (ראשזוואלקע)קאפטן  [ומשאירים ,

כדאי ' לחורבן זכר  לבגד  מחוץ השמאלי

מגור  אמת האמרי  בשם בזה ואמר ממהרי"ל],

שהוא  לז"א מרכבה הוא שהחתן שהיות  זי"ע

שהרבה  הר"ן  בשיחות  וכדאי' התורה"ק , בחי '

במ"ת, שהיה ממה ילפינן  חתן שמחת  מעניני

שחורה  אש של הענין בתורה"ק  שיש כמו ע"כ

לבנה(האותיות) אש  אצל (הקלף)ע"ג גם כן 

הוא  הקיטל שמעל העליון השחור  הבגד  החתן 

אלו ומאידך לבנה. אש  ע"ג שחורה אש  בבחי '

ומניחים  הנ"ל העליון בבגד  נהגו שלא המקומות

הוי הקבוע השחור הקאפטן מעל הלבן  הקיטל רק 

כדאשכחן  שחורה, אש  ע"ג לבנה אש  על רמז 

של  הבחינות  שני  את  בתורה"ק שיש  בירושלמי 

ע"ג  לבנה אש  ושל לבנה אש ע"ג שחורה אש

שחורה. אש 

äðáì ùà ìù ïéðòä åðéöî  äðåéìòä ÷"äøåúá

äøåçù  ùà â"ò

øåàéáäå [é בהרבה דאי ' ע"פ  בזה י "ל

שהוא  החופה בענין ספה"ק

של  המעמד  גודל וכידוע תורה, מתן בחי' מעין 

הצדיקים אצל והרה"ק החופה מרוז'ין  (כהרה"ק

זי"ע) התורה"ק מצאנז  בחי' הוא והחתן 

בה  שיש  מצינו העליונה ובתורה"ק  העליונה,

לבנה  אש  בבחי' הוא שהחיוורתי וחיוורתי , נימין

שחורה, אש  בחי ' הוא החיוורתי  של והנימין 

ומאידך  לבנה, אש  ע"ג שחורה אש  וזהו 

התורה"ק  שורש  שהיא עצמה הגולגלתא

לעומת לשחור  נחשב הוא החיורתא שמתחת 

נראה  ואין לגמרי  ונעלם סתום שהוא החיורתא,

החיורתי, כאור מאיר  ואינו והאור , החכמה בו 

_________________________

דאצילות  מלכות סוד הלכה זו ה' דבר בגמרא כדאיתא ה' דבר היא שהיא מהשכינה ניצוץ היא הלכה דבר ובפרט תורה דברי

הכלים) בשבירת נוגה בקליפת וירדו דיצירה במלכות ומלובשים דאצילות  לחכמה בתורה המלבשת  העוסק כל  בגמרא וז"ש .
ע"כ. וכו'. עו "ג. האומות מבין בני ואת פדאני כאלו  עליו אני מעלה הקב "ה אמר
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אש  ע"ג לבנה כאש לעומתו החיורתי והוי 

ועיין  זה, בענין  מהביאורים א' [וזהו שחורה,

צבי ובעטרת  רוה"ק  לשער  בהגהות עוד בזה

בפרשתינו].

÷"áù  úåøéîæá

äîäá øùá øîæä ìòá èéîùä íòè äî

 òöîàá [àé" ידידות "מה הזמר  את שזימר 

המשורר  לשון את  ודייק פסק

יום  מבעוד מטעמים. מיני כל מזמינים "מערב

להתענג  וכו ', מפוטמים. תרנגולים מוכנים

כאן  כתוב שלא ודגים", ושליו  ברבורים בתענוגים.

כגון  לשונות  נכתב רק אלא לבשר רמז שום

מפוטמים", "תרנגולים ודגים", ושלו  "ברבורים

ע"ז  ואמר  בהמה. בשר ולא עופות מיני  שהם

מאכל  בכל הוא בשבת  החיוב הפוסקים שלרוב

שבת עונג מצות  מקיימים שבזה לאדם, הערב

כמה  שיטת [ולפי  עונג', לשבת 'וקראת וכדכתיב

של  דידן  שבפרשה המצוה בזה מקיימים ראשונים

לקדשו חז "ל שדרשו לקדשו ' השבת יום את  'זכור 

ושתיה], אכילה בעונג ולענגו נקיה בכסות  ולכבדו

בשר  דוקא וא"צ לו, ערב אם סגי עוף בשר  ואפי '

כך . ג"כ  אחז הזמר שבעל וכנראה בהמה.

äîäá øùá áåéç ïéðòá úåòãä

 ùéå [ áé אלעזר המנחת  של אחרת שיטה

צריכים  שבשבת  זי"ע ממונקאטש 

כדאי ' עוף, בבשר סגי  ולא בהמה בשר  ג"כ לאכול

שיש  וחזינן השבתות ', אלו שמחתכם 'וביום בחז"ל

שמחה  חיוב לגבי  ידוע והלא בשבת  שמחה חיוב

תשובה הדרכי  מש"כ  סקי"ט)ביו "ט, סט  סי' (יו"ד 

שביום  שס"ל זי "ע מצאנז חיים הדברי מרן בשם

וכ "כ  בהמה, בשר  לאכול דווקא הוי החיוב טוב

יאיר קעח)בחות בבשר (סי' ביו "ט יוצאים שאין

בהמה  בבשר  אלא שמחה שאין בחז"ל וכדאי ' עוף ,

בפוסקים  שיטות  יש  גופיה ביו"ט אף אמנם וביין ,

בבשר  רק  הכוונה בבשר אלא שמחה שאין  שס "ל

רו באופן  משמח שהיה האדם,שלמים, את חני 

ביין , רק  בזמנינו  חיוב אין  ביו "ט אף ולדידהו 

אפרים היד  שיטות  גם יש  השו"ע ומאידך  (בהגהות

א) סי' הש "סיו"ד ע"ב)והגליוני  י דף  ועוד (ביצה 

אף  יו"ט שמחת מצות מקיימים ביו "ט שאף שס "ל

ספק  בחי' בזה יש שב"ק, לגבי וא"כ עוף, בבשר 

שמחה  חיוב כלל שאין הפוסקים דעת  א) ספיקא,

ואף  ב) ערב, מאכל בכל עונג חיוב רק  אלא בשבת,

בזמננו אין  לכמ"פ  הרי שמחה חיוב שיש  להפוסקים

או לחודיה, ביין  אלא בהמה בבשר  שמחה חיוב

שמחה. מצות  מקיימים עוף  בבשר  שאף

 ç"òùú èáùá å"è úãåòñá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìç

 åáîåâ ã"îéø ç"äøä ïúç à"èéìù øòâåì÷ î"îø ç"äøä  ïúçäì úåëøá òáù úãåòñ  íò)

(à"èéìù

–––– èáùá  å"èá øøåòúîä  å"äáå÷ã ãåçéä ïéðò

 ï" ìéàì  ä"ø

 äùîçá [à äðùä  ùàø èáùá øùò

.ïìéàä úåøéôì בזוה"ק אי '

ע"ב) רכו דף  ויחי האיל"ן (פר' פירות נאמר  שע"כ 

האילנות) פירות  אדנ"י',(ולא 'הוי "ה בגימ' שאיל"ן 

קדוש  ביום שמתעורר  קובה"ו יחוד  ענין  על לרמז 

יהיה  ההוא ביום כדכתיב הבריאה תכלית שהוא זה

אחד אחד(ז "א)ה' אדנ"י)ושמו 'ואתם (שם  וכתיב ,

[וכדאי ' היום', כולכם חיים אלקיכם בהוי "ה הדבקים

הוולד  יצירת קודם יום ארבעים בחי ' הוא זה שיום

בניסן  למ"ד  העולם בריאת  יום – אדר כה ביום
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היחוד  שורש  ומתעורר  העולם, יום נברא בארבעים

לייחד  היא הבריאה שתכלית  היצירה], קודם

ובפרט  בתחתונים, דירה ית ' לו לעשות  – קובה"ו 

שמחת עם ביחד בשבט טו סעודת  לעשות  כשזוכים

שם  – לז "א מרכבה הוא החתן  שכידוע וכלה, חתן 

אדנ"י שם – לנוק ' מרכבה והכלה (ושם הוי "ה,

והיחוד אלקים) הכח יותר ומתעורר  מתחזק שעי"ז ,

זה. שביום העליון  הק '

íãàä ùàø ìò øéàîä ,íé÷ìà –––– ä"éåäã ãåçé

 úìëúå ïáì ïååâá

 ÷"äôñáå [ á מביא צריך å 'חרדים' יהודי שכל

מאיר  ראשו  שעל הזמן כל לכוין

עליו וכן ב"ה, הוי "ה שם של הק ' אותיות  לבן  באור 

יש  ראשו  על המאיר  הוי "ה שם שמתחת לידע

בצבע  המאיר  אלקים שם שהוא הוי "ה לשם 'כסא'

נהיה  הנ"ל הק ' שמות  שני  וע"י  תכלת , אור של

בספה"ק  שאי ' אלקים דהוי"ה פר 'יחוד רמח"ל  (זוהר

פקודי) ר"פ חיים-קוסוב תורת  ועי' יחודא מקץ, שהוא

שלים.

 éøôä úìéëà àèç ïå÷éú  íåé –––– èáùá  åè  íåé

 úòãä  õòã

÷" äôñáå [âמפירות בו  שאוכלים זה שיום אי'

והודאה  ובדבקות בקדושה האילן

חטא  בתיקון בו  לעסוק  מסוגל יום הוא להש"י,

והנה  ה', כרצון  שלא האילן  מפירות  שאכל אדה"ר 

המהרח"ו  מש"כ  עמ'ידוע היר"א  בסידור הביא  (כן 

ואילך) מינילד  מג' זה ביום לאכול ומעלה בחי ' שיש 

מין  מכל עשרה בעולם שישנם לפרש æ פירות ויש  ,

_________________________

להו. לא)בפרק אות סופרים ומדברי קבלה מדברי אותיות (מ"ע ד ' ראשו , על  תמיד  השכינה עול  שיתן צוו  בזה"ל , כתב 
שתהא  מלך  עליך  תשים שום דכתיב  ושמחה, מצוה ה"א וענוה, תורה וא"ו  רחימו, ה"א דחילו , יו"ד מאירות, יתברך  שמו
וכתיב  יראה, עליהם וה' דכתיב הכל  לעיני יתגלה ולעתיד  בראשם, וה' וכתיב לעד, וקיים החי למלך  רמז עליך , אימתו 

הא  עמי כל מראשיוראו  למעלה שכינה אמר הראש בגילוי אזיל  לא אמרי ולהכי עליך , נקרא ה' שם כי לא.רץ (קדושין

ב) קנו שבת כסא,ועי' וכן קטן במספר ט' אדם יתברך , לו  וכסא מרכבה הוא כי וידמה האור. אותו על תמיד  ודעתו
בראשו  עיניו החכם  דכתיב היום, כל עליו יד)החופף ב, באור(קהלת ראשו ופירשו אמרושעל זה ועל  שכלו. עיני ,

בהם  דמתלבשת  מלאכים רמ"ח  כנגד איבריו ורמ"ח  שכינה. מחנות ד' כנגד הם האדם יסודות וד ' המרכבה. הם הם האבות 
ע"כ. המרום. מצבא כאחד  לו  יאמר קדוש לו, אלה אשר והאיש השכינה.

דהוא (בפ "ב)ולעיל והמלכות חיורא, נהורא נקרא ספירות  התשע  כל  וכללות  בזה"ל , שם וסיים האור זה בענין האריך 
פירוד, שום בלי אחד  יחוד  העשר כל  כי יתברך , למאציל  כסא יחדיו  והכל  חיורא, לנהורא כסא תכלא לאורנהורא משל

ללבן כסא והתכלת תכלת, אור  ותחתיו לבן אור שלמעלה בחר,הנר אשר והעם אל . במחשבתם להדבק אותם צוה
יחדיו  בשניהם קשורים  נמצאו הלבן , האור  ועליו תכלת אור בה שנקשר לפתילה  דומים  והם  הזה, התכלת .האור 
התכלת  לאור הנקשרת הפתילה דוגמת שאתם פי על  אף  כלומר היום, כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם שאמר וזהו 

דבה"י בספר כתיב ועלה אוכלה, אש אלקיך ה' כי כדאמר א)המכלה, ז, מהשמים (ב' ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות
כל  עיי"ש ע "כ . וקיימים. חיים אתם בה' דבקותכם ידי על אדרבא תכלה, לא אתכם הכי אפילו  והזבחים, העולה ותאכל

הפרק.

אזולאיז. למהר"א לאברהם בחסד יש לזה מקור אך מהרח "ו , בכתבי זה נמצא שלא בזה העירו ז')כבר נהר ז ' (מעין

רז"ל  שאמרו כמו  מינים, הרבה יש ומין מין ומכל בעולם, נבראו  אילן פירות מיני ל ' כי ודע  בזה"ל, כת"י מס' שהעתיק
המינים. בכל  וכן תמרים, מיני שבעים תמרים ושבעים פסוק על 

דבריאה  ספירות עשר  סוד הבריאה  מעולם  קליפה עשרה להם אין לאצילות וקרובים הטומאה מן רחוקים שהם ומפני ,
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הבי "ע  עולמות ג' נפרדו  עה"ד  בחטא שהנה בזה

ועשיה) יצירה  הגילוי(בריאה בהם מאיר שאין

חטא  לתקן צריכים ואנו האצי', שבעולם אלקות 

בי "ע  עולמות  את  ולהעלות  להחזיר שעלינו  אדה"ר ,

האצי', לעולם כסא ובבחי ' לבושים ויהיו שיזדככו 

אלקים, הוי"ה דשם שלים יחודא בבחי' וזהו 

לבושים נהיים בי "ע שם (שב כשעולמות בחי'

האצי 'אלקים) לעולם הוי"ה)וכסא שם .(שבבחי'

åúåà ïéàéöåîå  íãàä  úà íéìéôîä íéøáãä 'â

 ïåéìòä  íìåòä ïî

êøãäå [ã עפמש "כ הוא בי"ע עולמות את  לתקן

מכ"א)במשנה פ "ד ג'(אבות שיש 

ג' והם העולם, מן  האדם את המוציאין  דברים

מדות [שג' וכבוד , תאוה קנאה של הרעות  המדות 

היו והם שבעולם החטאים כל שרשי הם אלו רעות 

שהנחש  וכדאי' דאדה"ר , הראשון  חטא שרשי  גם

וחוה באדם בפרי(קנאה)נתקנא לחוה ופיתה ,

לעינים' 'תאוה שע"י(תאוה)שהוא לה ואמר  ,

ורע' טוב יודעי  כאלקים 'והייתם הפרי  אכילת 

ג'(כבוד) של ההסתרות ג' כנגד הם אלו  מדות וג' ,[

העולמות שהם ועשיה, יצירה בריאה העולמות 

[וזהו האצי ', דעולם אלקות גילוי על המסתירים

אדם  – האדם את  מוציאין של הפנימי הביאור

בו שהיה האמיתי עולם העולם, מן – הראשון 

אלקות גילוי היה ששם עדן הגן שהוא אדה"ר ,

דעולמות הפירוד אל והפילו האצי ', עולם בבחי '

הבי"ע].

 úå÷ìàì ò"éáä úåîìåò 'â úàìòäã ïå÷éúä êøã

êøãå [äאת ולייחד ולתקן  להעלות  הוא התיקון

תהא  שה'קנאה' להש"י, רק המדות  כל

להכלל  שרוצה בלבד בהש"י כביכול להתקנא רק 

שנהיה  עד בתכלית אליו ולהבטל בהש"י, לגמרי

בליקו "מ [וכדאי ' כמותו, רעח)כביכול עה"פ (סוס "י

א' בשום מקנא אינו  שהצדיק קנאתי ', את  'בקנאו

כולה  תהיה ה'תאוה' וכן  לבד ], ית ' בו  כביכול רק 

לידבק  ותאב וכמה וחושק שמתאוה הש "י  אל רק 

אין  – בשרי  לך  'כמה עה "פ רש"י [וכדברי  ית ', בו 

דמיון  שאין זי"ע מבעלזא מהר "י  כ "ק ופי ' דמיון', לו 

כל  וכן זו ], ונוראה עצומה וכמיהה לתאוה בעולם

ויכסוף  שיחפוץ היינו  אלקי ', 'כבוד  רק יהא ה'כבוד'

הק' השכינה השראת 'כבוד')אל עליו,(שנקראת 

המדומה  הגשמי בכבוד  כלל וענין  חפץ ללא

והכוזב.

_________________________

חבושים אגסים, לימונים, אתרוגים, תפוחים, תאנים, ענבים, הן, ואלו שהן, כמות ונאכלים בחוץ ולא בפנים (קיטין לא

תותיםבל"א) בלע"ז ), חרובין.(מורי סווראב "ס, ,

דיצירה  ספירות עשר  סוד  היצירה מעולם  מהם  שאינם ועשרה העשייה, עולם ובין הבריאה עולם בין בינוניים שהם ,
שאינו לפי נאכל  אינו הפרי בתוך הזרע  גרעיני לכן הבריאה, עולם כמו  רחוקים ולא העשיה עולם כמו  לטומאה קרובים

סופייפ גודגניות , תמרים, זיתים, הן, ואלו  דבריאה הפירות  שבתוך כגרעין משמישוש,רך  סירולא"ש, פרישקו"ס, אפ "ס ,
ניספולא"ש. אקראני"ש, גינדא"ש,

דעשייה  ספירות עשר סוד  העשייה, עולם  מסוד מהם הפרי ועשרה שקליפת שבחוץ, מה ונזרק שבפנים מה נאכל ולזה ,
ערמונים, שקדים, אגוזים, רימונים, הם, ואלו  מהם, טומאה יקבל  שלא כדי לו הקרוב התמורות  עולם ובין בינו  מחיצה היא

מאוזי"שו . פיסטוקוס, פיניו"ניס , פרישין, בלע "ז, אלביוטא"ש אלוני"ם בלע "ז, אנש אלוילי לוזים

אלו וכנגד  ממרום. רוחו  עלינו יערה עד קבלתי לא ספירות עשר סדר על סדורם אבל קבלתי ומספרם שמותם ומנין
קליפה  כולן אלא אוכל בהם אין ורובן מאליהן, היער בעצי שצומחין דשמאלא  מסטרא אחרים ל ' יש פירות מיני הל '
וכו '. דשמאלא לסטרא ורומזים הואיל  מהם יאכל לא במעשיו  שמדקדק ומי העץ, פרי בורא עליהם מברכין ואין

עיי"ש.
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 úåáøåç  úà íéðåá  úåãîä 'â åìà ïå÷éúá

íéìùåøé

úàìòäáå [åאת בונים להש "י  המדות  ג' אלו 

ג' אלו  [שכנ"ל ירושלים חורבות

ובתיקונם  העולם, מחריבי הם הנפולות  המדות 

למקום  ראויים שיהיו הבי "ע עולמות  נתקנים

מקום  עיה"ק ירושלים בחי ' – הק ' השכינה השראת 

חתן  בשמחת  כשעוסקים ובפרט השכינה], השראת 

בגמ' שאי' ע"ב)וכלה, ו דף המשמח (ברכות ש'כל

ירושלים', מחורבות  אחת חורבה בנה כאילו חתן 

ולחזק  ולעורר  להשפיע כדי  היא וכלה חתן  ששמחת 

באופן  ביתם שיבנו  הכשרים והכלה החתן את 

לשכינה  ומעון משכן  ביתם שיהיה ורצון  וכוונה

ביתם  שיהא ורצונם לבם שייחדו  ידי  על ולשמחה,

שרשי ג' כל את  שיעלו  ע"י  להש "י , רק  מיוחד

ובזה  להש"י, רק מיוחדים שיהיו  הנ"ל המדות 

בהם  שיקויים עד  אדה"ר  חטא בתיקון  עוסקים

בגן  יצירך  כשמחך האהובים רעים תשמח 'שמח

השמחה  היתה מקדם עדן [שבגן מקדם', עדן 

הקדמוני הנחש  בהם שהטיל קודם בשלימות

מחריבי שהם הרעות המדות ג' אלו זוהמת 

הארץ'], כל 'משוש  – ירושלים מחריבי – השמחה

ומעלים  הנ"ל המדות  ג' את  ומעלים שמתקנים וע"י

שלשים  מהם נהיה לאצי', הבי "ע עולמות ג' את 

ומתוקים טובים פירות  ממהרח "ו)מיני .(הנ"ל

'éçáá íìåë  íéùòð ò"éáä úåîìåò ïå÷éúá

' ùà ìù àñë'

 é" òå [æבי "ע עולמות של והעלאה (שהם הזיכוך

כנ "ל ) האצי ' לעולם ולבושים נהיים כסא 

של  כסא – אש ' סביבו שמלהטת 'כסא בבחי' כולם

מרביז "ל המעשה וכדאי' אות אש , הצדיק  (פעולת

חדש תת) כסא רביז"ל לפני  הביאו תקסט שבשנת

אש  סביבו שמלהטת  כסא בחזיון רביז"ל וראה

צריכים çוכו ' שאנו הוא הענין שלנו  ובעבודה"י ,

עיה"ק ירושלים את ולבנות  חזקים (שהיא להיות 

ה' כסא ירושלים  ונקראת הק', השכינה השראת מקום

אש) של כסא  הרגשות– מכל ונתעלה שנצא ע"י ,

בכל  ונכוין  וכבוד , תאוה קנאה של הרעות  והמדות

אהי"ה, הוי"ה נ"ר , דיחוד  הק' יחוד את  ורגע עת 

ידי על ולהמשיך  [להאיר  אדנ"י הוי"ה אלקים, הוי"ה

עי"ז  שנוכל האלקי  האור  את  הנ"ל הק' יחודים ג'

אל  הנ"ל המדות  ג' ואת  העולמות ג' את  להעלות

בלבד ]. הש "י 

_________________________

שראהח. ז"ל רבנו סיפר מטעפליק, מהשוחט הכסא ז"ל רבנו שקיבל  אחר שם, בחלום)ז"ל  או כסא.(במראה לו שהביאו 
ונעשה  זה, עם זה נתקשרו  תיכף אזי משם, וכשחזרו  לראותו, וטף נשים אנשים העולם, כל והלכו סביבו , אש והיתה
שידוכים", נעשו  תיכף  מה ומפני רחוק, הוא "כמה ושאלתי, לראותו . הלכו  כולם הדור, מנהיגי כל וגם ביניהם. שידוכים
והייתי  שם , להתעכב  אם לחזור אם מסופק והייתי השנה, ראש ובא שהולך ושמעתי שם. לילך סביבם והקפתי והלכתי
לחזור, לי למה שלי, שי חלוש הגוף  לפי בדעתי ואמרתי השנה, ראש על בכאן אשאר איך  בלבי, ואמרתי בדעתי נבוך 
גם  ממש. סוכות סוכות , וכן ממש, כפורים יום כפורים, יום וכן ממש, השנה ראש שם וראיתי להכסא ובאתי שם והייתי

נפשי" שנאה ומועדיכם "חדשיכם צועקים שהיו יד)שמעתי, א, בעצמו(ישעי' השנה ראש העולם, את לידון לכם מה .
עולם. ברואי כל  של  צורות  כל  הכסא על חקוק שהיה שם, וראיתי ברחו. כולם הדור מנהיגי כל  עם כולם, וברחו  יפשוט.
ומאחר  זוגתו . בת וראה שם מצא אחד כל כי שידוכים, תיכף נעשין זה ובשביל אצלו. זוגתו  בת עם חקוק היה אחד  וכל 

נור" די שביבין "כרסיה שהפסוק בדעתי, נפל למדתי, הקדמונים ט)שבימים ז, ידי (דניאל על כי שדכ"ן, תיבות ראשי –
זווגא  עצרת  בשמיני כן ועל  סוכות, יום-כיפורים, ראש-השנה, תיבות  ראשי כרסיה גם כנ"ל. שידוכין נעשין הכסא
טובה  הוא השנה ראש באמת  כי סביבו , הקיפה והאש שדכן. שאהיה לי, ואמרו פרנסתי", תהיה "מה ושאלתי, דמטרניתא.

ע"כ.גדול  וכו'. השנה. בראש כפרה עלי הביאו  נאמר, זה שעל  בו, מתכסה שהלבנה מועד, הוא כי ה,



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח כהליקוטי

––––  úéìëúä  ìù ïéçåîä íéìá÷î ïéàåùéðä éøçà

 é" ùäá úå÷áã

 ùéå [çבכתבי שלומדים הלימוד שכל לידע

על  ושיעורים לימודים הם האריז"ל

ללמוד  שלא מקדמונים מקורות  ויש הש "י , דבקות

שהאדם  זמן  שכל הנישואין, קודם האריז "ל בכתבי 

הדבקות ענין להשיג המוחין  לו ואין  יודע אינו  בחור 

ש'בזאת  הנישואין  ואחר  המלכות -בהש "י , (ספ 'י

'זאת') דאיקרי שמתחיל נוק ' הקודש', אל אהרן יבא

בלתי בהש "י , לדבקות  לבוא העולם לתכלית להכנס 

את ולזכך  להעלות לעוה"ז  באנו  שלזה לבדו , לה'

שהם  לידע ולבטלם הגשמי, וכבוד תאוה הקנאה

ידם  על להגיע ולבושים כלים רק  והם כלום, אינם

רק  והכבוד  והתאוה הקנאה שיהיו  בהש"י, לדבקות

אהי"ה, הוי "ה יחוד ידם על שנהיה עד להש"י,

נ"ר . יחודי  ג' אדנ"י , הוי "ה אלקים, הוי "ה

 ÷"äøåúäã ø"âì íéëåæ úåãîä 'â ïå÷éúá

 é" òå [è אותם ומעלים אלו  מדות  את  שמתקנים

התורה, אור את לקבל זוכים להש "י 

כמו לתורה', קדמה ארץ ש'דרך  בחז,ל וכדאי'

שבועות בז' מדות  הז ' בתיקון  בנ"י עסקו  שביצי "מ

ישנה  כך תורה, למתן  זכו  ועי "ז  העומר, ספירת  של

שבתורה"ק  האלקי האור לבחי' לזכות גבוהה דרך

דמ"ת) הג"ר בבחי' הג"ר (שהוא והעלאת  תיקון  ע"י 

ג "רדהמדות  בבחי' הם והכבוד  התאוה  (שהקנאה 

המדות) ז' שבתורה"ק .דכל  הג"ר  לאור  זוכים ועי"ז ,

íéëåæ æ"éòù  íéøúåéîä  íéøáã ––––  åøúéã ïå÷éú

 ÷"äøåúì

 åäæå [é,תורה מתן  לפני יתרו פר ' הקדמת  בבחי'

הדברים  את לתקן  שיש  ללמדנו 

מתקנים  ועי"ז וכבוד, תאוה קנאה שהם המיותרים

רשות ומבחי' מהבי"ע ועולים אדה"ר חטא את 

דשיעורהרבים – דיתרו י"ו באותיות ג"כ  (המרומזים

אמה) י"ו ולג"ע רה "ר האצ'י  לעולם וחוזרים ועולים

אדה"ר . חטא קודם כמו

íéãåçéå úåðååëá  úéáá  ìåéèä é"ò  úå÷áã

íéùåã÷

 úîàáå [àéדרגות מיני הרבה שיש לידע יש 

גבוה  דבקות  וישנה דביקות ,

שאי ' השביעי אלף של דבקות בבחי ' שהיא

ישנה  וכך  עדן , בגן  בנ"י  עם יטייל שהש"י בחז"ל

שזוכה  והחתן הצדיקים, של דבקות דרך בעוה"ז 

מהדברים  אחד שזה ידע לביתו  להכנס עכשיו

שמסתובבים  בבית , לעשות הצדיקים שזוכים

בכוונות ושוב הלוך בביתם והולכים ומטיילים

בעולמות מטיילים הם שבזה קדושים וביחודים

של  מציאות  הש"י שעשה מה וכל העליונים,

האדם  אותם שיעלה כדי  הוא וכבוד , תאוה קנאה

תנועה  של באופן  לדבקות יזכה ובזה הש"י, אל

בבחי ' בהש "י  בדבקות  די  שאין  והיינו  והילוך ,

דבחי ' הדבקות בחי' שזו  תנועה, ללא מנוחה

ללא  פשוט אוא"ס רק שהיה הבריאה, קודם

תענוג  ובבחי' האורות, והתלהטות  התחדשות 

השלם)תמידי  תענוג  שמשתמש (שאינו וע"י 

ומעלה  וכו' תאוה קנאה של המדות  עם האדם

של  באופן  בה' לדבקות  זוכה הש "י , אל אותם

בבחי ' בשעשועים, ודבקות  בתנועה, דבקות

עוה"ב  לשעשועי  בנ"ל שיזכו דלעת"ל הדבקות

רביז "ל ) עדן ,(כלשון  בגן הש "י  עמם שיטייל ע"י ,

ושעשוע  טיול של באופן  הדבקות  שתהיה היינו 

תענוג  בבחי' האורות , והתלהטות והתחדשות

בתוך המתחדש המתחדש תמידי שאינו (תענוג

התמידי) האורותהתענוג ע"י  כהיום זוכים שלזה ,

להש"י, האלקי והכבוד  והתאוה הקנאה של הק'

טיול  של הנ"ל באופן  זאת כשעושים ובפרט

ויחודים  במחשבות  ושוב, הלוך בבית  ומסתובבים

קדושים.

äæ ïéðòá  íé÷éãö éâäðî äîë

ùéå [ áé הלימוד באמצע זאת  שעשו  צדיקים

שכל  התורה"ק  באותיות בעיון 

בפרד "ס  וטיילו  הקב"ה, של שמות כולה התורה



לנפשך  חכמה דעה כו 

לסוד  ומדרש  לדרש ומרמז לרמז מפשט התורה

השביעי הבעטליר שבבחי' צדיקים ויש וכו ',

הטיול  בחי ' את ועשו  רגלים, לו  שאין שבסיפו "מ,

שטיילו במחשבה, היה והטיול במקומם בישיבה

לעולם, מעולם הק ' היחודים ובעסק  במחשבתם

הוי "ה  קנ"א, קמ"ג, קס"א, עסמ"ב, ליחוד , מיחוד

לפום  א' כל וכו ', אדנ"י  הוי"ה אלקים, הוי"ה אהי "ה,

אי ' ומרביז "ל דיליה, צב)דרגה סי' קמא (ליקו"מ 

להחיות יכול ואנה אנה בביתו ההליכה שע"י

קודם èמתים  ע"ה הנביא אלישע אצל בנ"ך [וכדאי '

ביחודים  בבית  שהסתובב השונמית בן את שהחיה

ובתפילות]. קדושים

äðåéìòä äìëä  íò  äôåçä  úà êéùîäì êøãä

êéøöå [âéהדבקות של העבודה את ללמוד 

וכמש "כ  הנישואין, אחרי והטיול

ע"א)בזוה"ק  קסט דף  תרומה בנישואין (פר ' שיש

התחתונה, הכלה עם גשמית חופה חופות , ב'

ומי הק ', השכינה עם העליונה רוחנית וחופה

השכינה  עם שקיבל השייכות את להמשיך שרוצה

הצדיקים  בדרך להכנס צריך  הרוחנית  בחופה הק'

ורוצה  שמקנא הקנאה העלאת  אצלו לעורר הנ"ל

להשרות לאלקות גדולה בתאוה בהש "י  להכלל

השראת שהיא האלקי  הכבוד  השראת  עליו

לידבק  התכלית  אל להגיע יזכה ובזה השכינה,

שהיא  הק ' התכלת  אור – העליונה במלכות 

הבי "ע  לבושי אצלו  שיתהפך ויזכה התכלית,

הוי "ה  אהי "ה, הוי"ה של קדושים ויחודים ללבושים

לטייל  יכול שיהא שיזכה עד אדנ"י, הוי"ה אלקים,

לטייל  ועי"ז קדושים ויחודים במחשבות בבית

עמכם  אטייל בבחי' העליונים בעולמות  ולצפות

הנ"ל. בג"ע

' åëå ìåãâ  úåáöò åéìò  ìôðù ÷éãöäî äùòîä

 ì"æéáøå [ãé סיפו "מ ספה"ק  שבסוף בשיחות

א' מצדיק  מעשה בארוכה מספר

גדול  וכבדות עצבות  עליו  בידינוé שנפל ומקובל ,

ב 'של ) הנ"ל (שיש"ק  במעשה הנזכר  הגדול שהצדיק 

_________________________

שם,ט. מתיםזל "ק להחיות יכול ביתו. בתוך ונד  נע שאדם  מה ידי השונמית,על בן את כשהחיה באלישע שכתוב  כמו  .
בה ד)כתיב  ב, – בתקונים(מלכים ומובא הנה". ואחת הנה אחת  ע "ב)"וילך כז דף  י"ג דנשבי (תקון ראה כנפי 'אלמלא

שכתוב  כמו  אמת, בחינת הוא יעקב כי ויוסף . יעקב  בחינות הם והלב והראה גופא', כל אוקיד לבא הוי לבא ז )על (מיכה

שכתוב כמו תורה. בחינת הוא ואמת ליעקב". אמת ב)"תתן כנגד(מלאכי ספרים, חמשה יש ובהתורה אמת". "תורת 
ראה כנפי כ"ה)חמשה פענח "(תקון "צפנת נקרא יוסף  כי לב, בחינת הוא ויוסף  מ"א). וכתיב (מקץ קי"ט), "בלבי (תהלים

לבא, על מנשבי ונדים, נעים ראה כנפי שהחמשה ידי ועל גופא. כל  אוקיד  הוה שבלב , האש וכשבוער וכו '. צפנתי"
ביעקב  נאמר לכך  שבלב . החמימות פ "ד)ומשככים פרשה וישב רבה בשלוה.(בראשית  'לישב הראה, הינו  יעקב ', 'בקש .

שכתוב  כמו  תורה, בחינת  שהוא שאדם, מה ידי שעל  נמצא שבלב . החמימות  הינו  יוסף ', של רגזו  עליו י"ט)קפץ (במדבר

חיים. שיהיו  מתים, להחיות ויכול  דינים, בחינות  שהוא האש, את לשכך  יכול ביתו , בתוך  אפלו ונד נע  אדם", התורה "זאת
עכל "ק.

היא י. הצדיק, על כשמתגברת והכבדות והעצבות גדול . וכבדות עצבות  עליו שנפל אחד, בצדיק היה ומעשה שם, זל "ק
לזוז  כלל לו אפשר היה שלא עד כך  כל וכבדות  עצלות  עליו שנפל  עד  ויותר. יותר מתחזקת  עליו  כי עליו, מאד קשה
לו אפשר היה ולא עצמו, ולהרים עצמו לשמח  ורצה מאד. עליו שהתגבר והעצבות  הכבדות  גדל  מחמת ממש. ממקומו 
אפשר  היה שלא עד  עצבות . בתוכו  דבר הבעל  לו מצא עצמו לשמח  שרצה דבר בכל כי עצמו . ולהרים לשמח  דבר בשום
עצמו לשמח והתחיל  בתוכה. עצבות לו  מצא עצמו, ולהרים לשמח  שרצה שמחה בכל כי עצמו. את  לשמח דבר בשום לו 

גוי". עשני "שלא בשמחת 



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח כז ליקוטי

זי "ע  מפרימישליאן  מענדל הר' הרה"ק הוא

זי "ע  ממעזריטש והמגיד הק ' הבעש"ט [תלמיד

תלמידי בחלקת  בטבריא וטמון  לארה"ק  שעלה

העצבות עליו שנפלה והטעם והאופן  הבעש"ט],

בחיי"מ אי ' סה)הגדולה חשבון (אות  מחמת  שהוא

ולא  בעבודה"י שמיעט ומצא שעשה הנפש 

נפשו לתיקון  שצריך שהשיג מה כפי  בית הסתובב

לעצמו טובה קבלה לו שהיה שנראה מורנו  [ואמר 

אלו כל כמו  אחת , שעה זו עבודה לעשות 

שאי ' בה' הדבקות של זה שמסוג הק' העבודות

ועצת עבודת  לגבי  רביז"ל וכמש"כ  שעה, שיהיו

עצת לגבי  הרמח"ל כ' וכן ההתבודדות,

ה' בהם שבחר  העולם גדולי  עשו מה ההתבוננות

ומבואר  שעה, ההתבוננות שתהא ג"כ  שכתב

צירוף  יש  שבו זמן  הוא 'שעה' שענין  בספה"ק

הוי "ה, שם של שלם שלויחוד אור  בשעה  (ומאיר

עילאין ) נהורין  ].ש"ע 

 àéöåäì  úåðååëîù úåãåáòä 'âå úåëøáä 'â

ì"ðä úåòø  úåãî 'âî

 å [ åè äðäלעשות הנ"ל הצדיק ששכח השכחה

אצלו הרי כראוי, שלו  עבודה"י את

שכחה  בבחי ' זאת היתה הגבוהה מדרגתו לפי

הש "י את בנ"י  ששכחו השכחה ובבחי' מאלקות ,

שעי"ז  העג' לחטא עי"ז שנפלו  עד מ"ת, אחר

לעולם  שכחה באה ועי"ז הלוחות נשברו  לבסוף

ע"א) נד דף  עירובין  בגמ' לבסוף (כדאי' והצדיק  ,

לשכוח  דקדושה לשכחה השכחה את והפך  התגבר 

ולשכוח  עלמא, דהאי חיזו ומכל שלו המצב מכל

עם  והשתמש  עלמא, דהאי  וכבוד  תאוה קנאה מכל

גוי ' עשני 'שלא של גם השמחה בזה  (שמרומז 

אשה' עשני 'שלא ושל עבד' עשני 'שלא  של  השמחה 

עד  לזו, זו קשורות  הברכות ששלשת בפוסקים  וכדאי'

שלשתם) ידי יצא  אשה עשי שלא הקדים שבג'שאם ,

בי"ע, העולמות ג' של הקלי' מג' יוצאים אלו  ברכות

_________________________

קדושת  בין שיש הבדלות , אלפים אלפי אלף וההבדל, ההפרש לשער אין כי שעור. לה שאין גדולה שמחה בודאי וזה
עשהו שלא עליו , יתברך  השם חסד היטב  וכשיזכר כוכבים העובדי טומאת  זוהמת  לבין שבפחותים, הפחות  ישראל ,
הוא  שעשהו בדבר עצמו כשמשמח  בשלמא כי עצבות. עליה שאין שמחה והיא מאד. שמחתו שתגדל ראוי בודאי גוי,

להרים  להניחו שלא כדי דבר בכל  חסרונות לו  ימצא כי שמחה. כל  על  עצבות למצא אפשר זה על  ולשמחעצמו,

איך גוי, עשהו ולא עליו  וחמל כך עשה יתברך שהשם יתברך , מהשם רק שהוא גוי, עשני שלא בזה, אבל  עצמו .
הפרש  הוא פנים כל על שיהיה. איך בודאי כי יתברך . השם מעשה רק שהוא מאחר השמחה בזו  חסרון למצא אפשר
ולהרים  לשמח והתחיל  בזה. עצמו  לשמח  התחיל  הנ"ל והצדיק וערך. שעור  אין אשר כוכבים, עובדי לבין בינו  גדול 
שהיה  להשמחה שהגיע עד  כך, כל גדולה לשמחה שבא עד ביותר, עצמו  ושמח הרים פעם ובכל  מעט . מעט עצמו 
אלפים  וכמה כמה בעולמות פרח  עצמו, ושמח  שהרים ובתוך הלוחות . לקבל  שעלה בעת  השלום, עליו  רבנו, למשה
שיפל  סבור היה  כי גדול : צער לו  והיה בתחלה. שהיה ממקום מאד  רחוק הוא והנה בעצמו  הביט  כך  ובתוך פרסאות.
התחילה  והשמחה לכת. הצנע להיות תמיד  חפץ והצדיק פתאם. שנעלם עליו גדולה תמיהה ויהיה אחר, מקום לאיזה
ונשפל  מעט , מעט  פסקה לפסק השמחה וכשהתחילה עצמה. ומסימת עצמה שמתחלת  גבול . לה יש השמחה כי לפסק.
משם, שפרח הראשון למקומו תחלה חזר לא השמחה, בשעת לשם שפרח ממקום ונשפל  וירד  וכשחזר מעט. מעט 
שירד , אחר עצמו  את שמצא על  גדולה פליאה היה כן ועל לשם. שפרח  במקום למטה מיד שירד  רק פריחתו. כדרך
שהיה  במקום ממש שהוא וראה בעצמו, והביט בתחלה שהיה למקום שחזר עד  היטב . והבן הראשון. במקומו  למטה
תמיהה  והיה יתברך. השם רק לשער, לאדם אפשר שאי השערה כחוט  אפשר רק כלל, ממקומו  נעתק ולא בתחלה.
יתברך השם בעיני יקר כך  שכל לו, והראו כלל. נעתק  לא למטה וכאן בעולמות, כך  כל  שפרח הצדיק בעיני גדולה
וכמה  כמה זה נגד כדאי שאין עד  השערה, מחוט פחות  אפלו  העולם, בזה עצמו מעתיק שאדם קטנה והעתקה תנועה

ע"כ. וכו'. ופרסאות  עולמות אלפים



לנפשך  חכמה דעה כח

העשיה מקלי' יוצאים – גוי עשני (מדת שלא

היצירה הקנאה) מקלי' יוצאים – עבד  עשני ובשלא ,

התאוה) מקלי '(מדת יוצאים – אשה עשני  ובשלא ,

הכבוד)הבריאה העולמות(מדת  ג' כל את ומעלים ,

מצוות ע"י וזהו לאלקות . המדות  הג' כל ואת

השחר )שבדיבור אותם (ברכות  מתקנים וכן  ,

לתפילה, ההכנות ג' ע"י  שבמעשה במצוות 

מתקנים  התפילה שלפני  צרכיו ויעשה שביפנה

ציצית ובמצות העשיה, עולם מקלי ' ויוצאים

תפילין  ובמצות  היצירה, עולם את ומעלים מתקנים

הבריאה. עולם את

 úåîìåòî äàéöéä é"ò  íéëåæù  äìåãâä äçîùä

 ãåçéä íìåòì íéñðëðå ãåøéôä

 é" òå [æè תאוה דקנאה הקלי' ג' את שמבטלים

בי"ע עולמות ג' של ג 'וכבוד  (ע"י

עשני  ושלא  עבד עשני שלא  גוי עשני שלא  הברכות

הנ "ל ) לתפילה  ההכנות ג' וע"י לג'אשה, זוכים ,

שזוכים  עד  וכתר , חכמה בינה של הקדושים המוחין

חתן  שמחת בחי' היחוד , שמחת גדולה, לשמחה

שעלה  בעת למשרע"ה שהיתה השמחה וכלה,

הפירוד  מעולמות  אז  שעלה הולחות, את לקבל

וחדוה  'עוז  שמחה, רק  יש  ששם היחוד, לעולמות 

וזה  אח"ד, ש"ם בגימטריא – שמח"ה במקומו ',

הפירוד  עולמות מכל כשיוצא היהודי  תיקון עיקר

השמחה  עולם היחוד, לעולם ונכנס  מידותיהם ומכל

השמחה  בעושיו', ישראל 'ישמח ית"ש, באלקותו

הוא  ברוך  הקדמון ומיוחד יחיד אחד  ית"ש, ביחודו

לנצח. ויתעלה יתברך  – שמו וברוך 

ì"ðä úåëøá 'âá  ò÷éøîà 'éì÷ ïå÷éú

ùéå [æéטומאת של הקלי' את  ולבטל להכניע

האורחים אמריקע כל לעומת  זאת  (אמר 

משם) שהגיעו בחזקה והתלמידים  שולט ששם

ע"י לבטלם וצריך  והכבוד, התאוה הקנאה טומאת

הכוונות וע"י וכתר , חכמה בינה של הק' המוחין

שנים  הרבה ולפני וכו', גוי עשני שלא ברכות  של

בליל  למדתי ובהשגח"פ  באמריקע ביוהכ "פ הייתי

האמצעי מהאדמו "ר  חיים דרך  בספה"ק  יוהכ"פ 

שם שמבאר סח)במקום סו"פ התפילה  את(שער 

עבד' עשני  ו'שלא גוי' עשני 'שלא של הכוונות 

את להכניע הדרכים הם שכנ"ל אשה', עשני  ו 'שלא

הלוחות את  לקבל לזכות  ועי "ז  אמריקע טומאת

הנ"ל  מדות תיקון שכנ"ל ביוהכ "פ, שקבלנו  השניות

לקבלת כהכנה ביוהכ "פ וע"כ למ"ת, ההכנה הוא

שהם  עינוים ה' ומתענים צמים השניות הלוחות 

והכבוד  התאוה הקנאה כל והעלאת תיקון בבחי '

להש"י.

 ÷"äøä  ìù  äáåùúä êøãî ãåîìì ùé

åðìù  úåøéáòä  ïå÷éú éáâì ïàéìùéîéøôî

ùéå [çé הרה"ק של התשובה מדרך  ללמוד  לנו

שנפל  הנ"ל, מפרימישליאן הר "מ

שנפל  עד  הבי "ע ולעולם מאלקות לשכחה מקודם

ה  העצבות  קלי ' שהיא העשיה ואח"כ לקלי ' גדולה,

ע"י היחוד  ושמחת  לעולם שוב ועלה זה מכל יצא

לעולם  ולחזור הכל לתקן  יכולים אנו  וכך  התשובה,

שנזכה  עד  התשובה עבודת  ע"י היחוד ושמחת 

של  שהעבירה שאע"פ  עלמא, דהאי  מחיזו  לשכחה

ורום  גודל לפי דקה עבירה היתה מענדל ר ' הרה"ק 

התשובה  אותה היא שלנו  התשובה מ"מ דרגתו,

שהעבירה  התניא בעל שאומר וכמו  הצדיק, של

גבוה  יותר  בעולם פוגמת  הצדיק של הקטנה

שאין  אפי' וא"כ  הרשע, של החמורות  מהעבירות

ללמוד  לנו יש מ"מ הצדיק  של בעבירות  השגה לנו 

לפי שלו דקה עבירה על הצדיק  של התשובה מדרך

על  בתשובה לחזור  צריכים אנו  שכך דרגתו,

שלא  היהדות , לשמחת הכניסה ע"י שלנו  העבירות

שבזה  אשה, עשני  ושלא עבד  עשני ושלא גוי עשני

הקנאה  מכל ויוצאים הבי "ע עולמות  ג' מכל עולים

לעולם  וחוזרים עלמא, שבהאי  והכבוד התאוה

בהש "י לדבקות וחוזרים השמחה עולם היחוד

החטאים. כל את בזה ומתקנים



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח כט ליקוטי

 àîìò éàäáù íéáöîäå  íééåðéùä éåáéø  ìë

 úàù øúéá ãåçéä ìà  íãé  ìò àáì éãë

é"ùäù [ èé שיהא שנתאוה להיות  עולמו  ברא

שידבקו בתחתונים, דירה ית ' לו

של  והמצבים המציאות כל מתוך  ית ' בו 

כל  ואת המצבים כל את  עשה והש "י  התחתונים,

בעולם שיש גבולי השינויים י"ב בבחי' (שהם 

ממנו,אלכסון ) ח"ו ישכחו ידיהם שעל כדי לא ,

ויכירו שיזכרו  רוצה שהש "י  להיפך אדרבא אלא

אלכסון , גבולי  הי "ב ומכל התנועות, מכל אותו 

שאת, ביתר  היחוד הכרת ויוכר יוברר  ידם שעל

רביז "ל דברי  ב)[בבחי' סי' תנינא במעלת(ליקו"מ 

פעולות ריבוי מתוך  הבאה הפשוט האחדות 

הפשוטה  מאחדות  ביותר  שחביבה המשתנות

התאוה  הקנאה העלאת שע"י  לעיל וכמש "כ  סתם],

בתנועה  הדבקות נהיה הש"י, אל והכבוד 

עשר  חמשה וכן  להש"י, ובהתלהטות ובחמימות

הפירות סוגי כל האילן , לפירות ר "ה – בשבט

היחוד  אל הכנה הם כולם השינויים ריבוי  שבבחי'

אדנ"י) הוי"ה – הק'(איל "ן  ליום ההכנה ותחילת ,

הכנה  הוא בשבט שטו רביז"ל כדברי  דפורים

– הכתר  אור  התגלות  יום הוא ופורים לפורים,

היחוד . אור

íåéì íåéî ' ÷ä äðéëùá úå÷áãá  äéìòä êøã

 ùéå [ë בשכינה הדבקות  בדרך  ולעלות  ללמוד

יום  שלושים [בבחי' ליום, מיום הק '

המלכות כנגד באדר , לט"ו  בשבט ט"ו שבין

דברים  השלושים שהם מעלות , בשלושים הנקנית 

העלאת על מרמזים שהם המלך , בפר ' הנמנין 

הבי"ע עולמות מג' י"ס)המלכות  יש עולם ,(שבכל

אשכחן  וכן  האצי', עד  דעשיה ממלכות  שעולה עד

שלמה של מלכות בים – שהע"ה של  תתאה (חכמה

לרמז תתאה) אמה שלושים של בעיגול שהיתה ,

וכמש "כ  הנ"ל]. מעלות בל' המלכות עליית על

הרז  את  ללמוד  שיש  לשמה של סוד  לגבי  הרמב"ם

הנ"ל  במעשה מצינו וכן  קמעא, קמעא לשמה של

עצמו את ולהרים לשמח "שהתחיל הצדיק  של

עצמו את  ושמח הרים פעם ובכל מעט מעט

השכינה  השראת  סוד  ג"כ היא שהשמחה ביותר ",

השמחה  במדרגות  לעלות  ויש הדביקות , סוד  –

לדרגה מדרגה מעט אדרמעט 'משנכנס (כדקיי"ל 

והזריזין ליום , מיום  בה ומוסיפים בשמחה ' מרבים 

בשבט , ט "ו מיום החג  שקודם יום  בשלושים מקדימים

הכנה  הוא  בשבט  שט "ו רביז "ל  מדברי כנ"ל

.לפורים)

 ø"âä  úåîìåò –––– úåàñøô íéôìà äîë

ì"æéáøå [ àë שבתוך הנ"ל במעשה מספר

פרח  עצמו ושמח שהרים

שהגיע  עד  פרסאות, אלפים וכמה כמה בעולמות 

שעלה  בעת  ע"ה רבינו  למשה שהיתה להשמחה

שפרח  בזה מרומז ובעניננו , הלוחות, לקבל

חכמה  בינה של עולמות שהם – הג"ר בעולמות 

שהמלכות אור ביהל מהגר "א דרך [שיש וכתר ,

ועולמות מאה, בבחי' והז "א עשרה, – י ' בבחי ' היא

אלפים ב' בבחי ' הם אאלפך הג"ר – ובינה  (חכמה 

חכמה) ואאלפך  ].(כתר )ורבבהבינה 

äçîù –––– úåçåìä ìá÷ì ä" òøùî ìù  äçîù

íéøåôä  íåé úçîù - íéòåùòùä íìåòã

 òéâäå' [ áë שהיתה הגדולה להשמחה

לקבל  כשעלה למשרע"ה

של  השמחה היא מ"ת  של שהשמחה הלוחות ',

דלעת"ל, ואין' ד'אני דרגה בבחי ' השעשועים, עולם

היה  תורה"ק שכשלמד  ר"ת אצל שמצינו וכמו 

לעורר  שלפניו, זהב במטבעות ומשחק  משתעשע

ועולם  השעשועים עולמות  של האור  את  בלימודו

על  גם בזה מרומז עתה [ובעניננו  דלעת "ל, השחוק

התורה  קבלת שמחת – פורים של הגדולה השמחה

שמחת דרגת  מאהבה', קבלוה 'הדר  מאהבה,

מקאמרנא מהרה"ק כידוע זקן 'הכתר 'פני (בפי'

ע"א) יג  דף שקלים  הק'למשניות  הפורים יום שכל



לנפשך  חכמה דעה ל

הכתר  שמחת ודרגת  אור בחי'àéמאיר  (שהוא 

הראשונות  הלוחות  לקבל  כשעלה  משרע"ה שמחת

בה  יש השניות  בלוחות  וכן אותיות , כת"ר  בה  שיש

אותיות) (תש"ח  אותיות  פ"ח  של  גימ'תוספת שהם

מגילת של התוספת נרמז  שבזה מגיל"ה, אותיות 

כפסק  תורה, חומשי חמשה על שנוספה אסתר

חוץ  ליבטל עתידים הנביאים שכל הרמב"ם

והיינו אסתר , ומגילת תורה חומשי  מחמשה

שניות  הנפילה)שבלוחות גם (שאחרי כבר נוסף 

בנ"י שזכו התוספת בחי ' שהוא פורים, של האור 

מאהבה, שוב התורה שקבלו  התשובה עשיית אחר

הלוחות הם ביוהכ"פ  שניתנו  השניות הלוחות  וה"נ

התשובה]. ע"י  שקיבלו 

'éãâðì'äî  óà –––– ä"éåä éúéåù

ì"æéáøå [âë בה הדרך את  במעשה מספר 

הירידות את  הופכים הצדיקים

הרה"ק  שמאריך  כמו וזהו גדולות, לעליות שלהם

הוי "ה  'שויתי  עה"פ זי"ע מלובלין הכהן צדוק ר'

שהו תמיד ', הצדיקים'לנגדי במעלות  גדול 'כלל א

שדרך  ומפרש השו"ע, בריש  הרמ"א כלשון 

את היינו  ה'לנגדי', את  להפוך שיודעים הצדיקים

ג"כ  מהם ועושים וההסתרות , המניעות כל

דידן  במעשה וכמו  שאת, ביתר הוי"ה', 'שויתי 

העצבות של והנפילה מהירידה הפך  שהצדיק 

אלקות, שכחת  בחי ' שהוא עליו  שנפלה הגדולה

מחיזו שכחה – דהרדל"א לשכחה אותה והפך

העולמות בכל עי"ז שפרח עד  עלמא, דהאי

העליונים.

 úéæä éøôá èáùá åè  úãåòñ  úìçúä ãåñ

 à÷ééã

 äæå [ãëבפירות לאכול שמתחילים ה'זית ' סוד

הזית בפרי  בשבט בשו"ע ט"ו  (כמובא

'ארץ') לתיבת ביותר  הסמוך  בפרי לפתוח ,שיש

בגמ' כדאי' שכחה מביא יגדהזית דף  (הוריות

באריז "לע"ב) אי' ומאידך  בבבני"ש , (כמובא

ועו"מ) טו, אות  ד  מאמר טבת כסלו שיש מאמרי ,

אלקי "ם  א"ל של הק' השם את  הזית באכילת לכוין 

הרדל"א,áéמצפ"ץ  של הק' השם שמות שהוא (ג '

דעתיק) ג"ר הזיתשל  מביא אין  זו  כוונה וכשמכוין  ,

לשכחה  השכחה נהפכת אלא רעה, שכחה

דהאי מחיזו  שכחה הרדל"א, קדושת  דקדושה,

שהזית וכמו החכמה כל של השורש  שהוא עלמא,

והיינו לחכמה, המסוגל להשמן השורש הוא

מחיזו ששוכחים הזית, של הקדושה שהשכחה

את שמעלים התפילה בשעת  וכגון עלמא, דהאי

מחיזו ששוכחים עד  לאלקות  הבי "ע עולמות כל

ההשגות כל של השורש הוא עלמא דהאי

אח"כ . שמתגלים בתורה"ק

_________________________

כל יא. עולין וכן מעכב, שום בלי מופלא צדיק של  להיכל  קטנה נשמה לעלות יוכל הפורים שבימי וקבלנו שם, זל "ק
הפותח פתחיה שמו  נשתנה הנס  אחר ולזה הגדלות , בעת  אף מאוד ישגא הקטנות ואחריתך  וזהו  עיכוב, בלי לכתר התפילות 

אחשורוש בימי קבלוה הדר ולזה הין, דיקדוק שום בלי בקטנות  שנעשה מה כל  להעלות  עיכוב שום בלי השערים (שבת כל 

ע "א) הולךפח ונעשיתי זה, כל בלחישה קבלתי ה', פני לראות  עלותו בעת כך  כל  לדקדק שלא הרחמים, אור בהתגלות ,
עכל "ק. ישראל. מאהבת רכיל

[יב. לשכחה קשה זית אכילת שידעת  מה עפ"י וכו ', נחמד, דבר עוד  לך  ואומר שם, הבני"ש הרה"ק ע "ב ],ז"ל יג הוריות
א"ל  הוא זית  כוונת והנה לזכירה, טוב  הוא בכוונה האוכלו אבל  המצטרכת , כוונה בלא האוכלו  דוקא הוא האריז"ל וכתב
עשרה  שמונה ברכות ז' מן המרגלא שמות ז' לך  כידוע  דהיינו  יה"ו, אותיות ג' מן ויוצאים זי"ת, בגימטריא מצפ "צ אלהי"ם
מן  יוצאים זי"ת, מספרן אשר הנ "ל  שמות  ג' הם אחרונות ברכות הג' וכוונת  יה"ו, אהי"ה אותיות  ז' מן יוצאים שבת של 

הנ"ל, יה"ו אותיות  ג'



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח לא ליקוטי

' äáëøîä éãøåé' 'éçáá ,à"æ –––– ïúçä  úãéøé

íéìåãâ  úåøåàì æ"éò  úåìòì ìåëéå

ïëå [äë שחתן וכלה, חתן  שמחת בענין הוא

אל  הז "א שיורד  דרגא', 'נחות מלשון

מלימודו המלכות  שפוסק ירידה זה נראה  (ובחיצוניות

דהאי  בענינים יותר להתעסק  וצריך בתורה  בהתמדה 

זועלמא) ירידה הופך הרי החתן זוכה אם אך  ,

הק ', השכינה אל ירידה המרכבה', 'יורדי  לבחי '

חיזוק  ה'שויתי', לחיזוק 'לנגדי' מבחי' שהופך 

עם  תורה שתהא תורתו את ומעלה הק ', האמונה

האורות אל אותו מעלה והאמונה אמונה,

זי"ע משמואל מהשם דאי ' כמו כי העליונים, (פר'

תרע"א) החתן תצא  הולך  אם ראשונה שבשנה

ומתקשר  הצדיקים בדרך  והולך  הקדושה, בדרך

עלמא  דהאי  המציאות כל את  שמעלים אליהם

גדולים. לאורות עי"ז לזכות  יכול הרי  אלקות לגילוי 

 ïéà ìù  íìåòì ñðëäì 'úëì  òðöä'á  õôç ÷éãöä

íìåòä ìù íåñøôäî ìöðäìå ––––

êùîäáå [åë הר"מ על רביז"ל מספר המעשה

"שהצדיק  זי"ע מפרימישליאן

שזוכים  שאף  לכת ", הצנע להיות תמיד חפץ

ולעלות ולפרוח המרכבה מיורדי להיות הצדיקים

שיתפרסמו רוצים לא העליונים בעולמות 

לו שיש שידעו לצדיק  תועלת  שאין  מעשיהם,

מזיק  הפרסום ואדרבא אלקות, והשראת  רוה"ק

שעי"ז  העולם של הרע מעין  מפחד והצדיק לצדיק,

הוא  הרי טובה שאינה בעין  אותו רואים שאנשים

ליפול  ועלול הבי "ע, אל העליונים מהעולמות  נופל

של  לעולם להכנס רצה והצדיק אמלוך', 'אנא לקלי'

ע"י שאפי' במעשה ומרומז  לכת , הצנע של 'אין ',

העולם  תמיהת  אודות ודאג שחשב המחשבה

מקום  לאיזה  שיפול סבור  היה  כי גדול צער לו ("והיה

פתאום ") שנעלם עליו גדולה תמיהה  ויהיה  זה אחר ,

השמחה את  להפסיק  לו  גרם ("והשמחה כבר

וכו') לפסוק " כמה התחילה מזה ללמוד שיש וכ"ש  ,

ח"ו. לצדיק הפרסום להזיק עלול

 ÷éãöä  ìà à"ðáäå  íåñøôä  åòéøôé àìù  äöòä

 äöòäå [æëוהאנשים לזה הפרסום יזיקו (שלא

של להצדיק) הביטול ע"י הוא ,

שאין  הש"י באמונת הצדיק ומתחזק  שיודע האין ,

וכמש "כ  כתיב, מלבדו' עוד ד 'אין  בעולם דבר שום

לב החרדים אות  סו האדם )âé (פ ' בני כל שאין 

עם  הוא רק  ישנו  שכאילו לבוכ "ע, בינו חציצה

תוספת להוסיף  רק  הם הבנ"א ריבוי וכל הבורא,

דברי [ובבחי' עמוק, יותר במקום היחוד  גילוי 

ב)רביז "ל סי' תנינא  האחדות(ליקו"מ במעלות 

המשתנות], פעולות ריבוי מתוך  המתגלית  הפשוט

שיהא  להצדיק  ולחזק  לסייע רק באים האדם בני  וכל

שכל  לעיל וכמש "כ להש "י , חזק יותר הנפש  כלות לו 

את לחזק  כדי הוא עלמא, דהאי  התנועות  ריבוי

רק  ולא האורות , בהתלהטות שתהא הדבקות

'אני ' בבחי' אלא לבד , 'אין' שבבחי ' במנוחה

האין . את אתו  ומעלה המחזק

 ãåçéä úãå÷ð úåìâì äùòîä éîé  úùù úéìëú

 ÷"áùá

 éôëå [çë תכליתם המעשה ימי ששת  שכל

בספה"ק  כמובא השב"ק , אל להכין

_________________________

נמי,יג . אי אדם. בני עם חברה לו  ואיו  יוצרו  עם מתבודד שהיה היינו  נח, התהלד האלהים את  כתיב שם, מרוב זל"ק
בעיניו  היו כלא היו כי דעתו מטרידים היו לא אדם בני בתוך כשהיה אף בהתבודדות המשורר הרגלו דאמר והיינו ,

כל  כי ממך, מחשבתי להתפרד אותי מטרדת חברתם ואין כלומר וקומה, ראש ואכוף  אכרע  לרומם צור קהלך תוך בעומדי
הכל  כי הרועה על  אלא להשגיח לו  אין פרטי וכל ופרטי, פרטי כל על ומשגיח לבדו  הרועה יתברך והוא צאן עדרי העולם
הוא  כן וכמו  שוין, כולנו כי חסר איני כי אחסר, לא רועי ה' ע"ה המלך דוד  דאמר והיינו מזה, לזה יתרון ואין לפניו שוין

ע"כ. וכו'. ברואיו, לשאר כמו  בפרטות אותי רועה



לנפשך  חכמה דעה לב 

שוים  משולשים לששה נמשלים השבוע שימות

שלם) עיגול את(שהם ישנה ובאמצעם שבתוכם

של  היחוד נקודת  האמונה, נקודת  – המלכות נקודת

והשינויים  התנועות  וכל הבריאה שכל שב"ק ,

הפנימית הנקודה את לגלות כדי הם עלמא בהאי 

נברא  העולם שכל וכידוע שב"ק , של היחוד  של

התורה, אותיות ה'בכ "ז עם האותיות  (כ "ב 

הבנ"ידמנצפ "ך) ומרמז  השבתות), מאמרי (בתחילת

האחדות את  לגלות באים האותיות כ"ז  שכל

ב"ה  הוי "ה בשם שנרמז אלקות , עצם של הפשוט

שם  כפול האותיות שכ "ז וכנרמז  בשב"ק, המתגלה

ב"ה כז )הוי "ה פעמים שב"ת(כו בגימ' שזוãéהם ,

של  האותיות שכל איך לגלות שב"ק של העבודה

הוי "ה  שם לגלות תכליתם כולם המעשה ימי ששת 

ב"ה.

 ú"æäì 'àìæî'ä  úøàä ––––  ç" òùú úðù

 äðùáå [èëפקד זו' בגי'מ שהיא (תשע"ח

העבודה פקדתי') זאת  הרי 

שבימ' הוי"ה שם ג"פ  שהוא מה'מזלא' להאיר 

עלמא  דהאי  דהז "ת  המציאות תוך אל "ע"ח",

שכל איך הז"ת  על  המרמז – דת"ש באותיות  (הנרמז 

עוה"ז ) עניני וריבוי פרטי על  (לרמז  מאה כפול א'

ג"פ  – המזלא הארת  אל ומתבטלים מקבלים שכולם

ב"ה. הוי"ה שם

ùà ìù àñëä é" ò  úåòåùéä  ìëå íéëåãéùä

ì"æéáøå [ìהנ "ל )מביא דהחלום  שכל (במעשה 

את שראו  ע"י רק  נעשו השידוכים

הבריאה  שכל איך שראו  מרמז  שזה אש, של הכסא

שהיא  הק' השכינה דרך  מהש "י , השפע מקבלת

אוכלה', כל'אש  את ושורפת השכינה (שמכלה

בה) הדבוקים לבנ"י ומאירה שצריך הקלי', מי  כל וכן  ,

שצריך  או בקדושה בית  שלום שצריך או  זווג

לכל  היעוצה הכללית העצה הרי  בזש"ק , להוושע

ולעלות הק ', להשכינה להכנס  מישראל אחד

עולמות לתוך  להכנס אש , של הכסא את  ולראות

ה', כסא הם העולמות  שכל ולראות  האמונה,

כתלג לבושה יתב יומין 'ועתיק ט , ז , בדניאל  (כמ "ש

נור די שביבין כרסיה  נקא  כעמר ראשה  ושער  חור

דלק') נור  אין גלגלוהי והדבקות  האמונה וע"י  ,

לזכות ואמנם שקר, כולם כי  ומניעות, מחיצות 

דבר  שהוא שאומר ומי פשוט, דבר אינו לדבקות

יש  אלא שקרן , הוא הרי הדבקות את  להשיג פשוט

האמונה  ובכח ע"י  ואח"כ פשוטה, באמונה להתחיל

תאוה  קנאה של המציאות  מכל לשכוח יש  הפשוטה

להש "י כולם ולהעלות  עלמא, האי  של וכבוד 

תהא  והתאוה באלקות , קנאה תהא שהקנאה

התנועות שכל זוכים ועי "ז  וכו ', לאלקות תאוה

נעשים  עלמא האי  של והמניעות  והשינויים

בהתלהטות התנועה דבקות דבקות, של תנועות

האורות.

äîå –––– åúâøã éôì é"ùä úà ãáåò ãçà  ìë

 éåä  íéèåùôì äøéáò 'éçá éåä  íé÷éãöä  ìöàù

äãåáòä êøã

íðîà [ àì ולא דרגתו  את  להכיר  אחד  כל צריך 

אוחז  שאין מדרגות עתה לבקש

_________________________

נ"ל יד. עכ "ל . סטרוי מכל  שלים דאיהו  שמא דקוב"ה שמא שבת מהו  ע "ב  פ"ח דף יתרו  בזהר איתא שם, הבני"ש זל"ק
הםלפרש, אותיות "ז בכ כן  ואם  "ה , ב "ה  הוי הנכבד שם  מן חיות בו יש אות ובכל הם, דאורייתא אתוון  "ז  כ דהנה

"ת  שב בגימטריא "ת, הויו "ז כ מכל כח דהיינו  סטרוי, מכל  שלים דאיהו  שמא דקוב"ה שמא שבת מהו לפרש שיש וזהו  ,
והשבת  ימים, בששת  עולמות  ברא והנה בהם, המתפשט  ית' שמו בכח  העולמות  כל את הקב"ה ברא שבהם אתוון הכ"ז צד
אסור  דקוב"ה שמא שבת ולהיות  כולם, את  המחיה דקוב "ה שמא שבת  נקרא כן על לעולם, והצורה הנשמה כדמיון הוא
ללא  שבת שם להזכיר שנזהרו  במעשיהם ממדקדקים וידעתי ע"ב], י שבת [עי' תורה דברי לדבר שאסור במקום להזכירו

ע"כ. הדבר. יבין  המשכיל  דקוב "ה, שמא שהוא הזהר חכמי שאמרו כיון נכון, והוא צורך,



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח לג ליקוטי

אמר  זי "ע מליובאוויטש  מוהריי"צ וכ "ק בהם, עדיין 

הב  מהש "י  המבקש יהודי הרי האחרונים שבדורות

ויהודי תתאה, תשובה של בבחי' זהו  מזוני לי 

היא  הרי  וכפרה סליחה לי הב מהש"י שמבקש

שאצל  שאף  עילאה. תשובה של ובחי ' דרגה

עבירה  בבחי ' היא לי ' הב לי 'הב בקשת  הצדיקים

בזוה"ק  וכמש"כ  ע"ג )גדולה עד  דף  מזו"ח (תיקונים

צריך  אחד  כל מ"מ וכו'", הב הב ככלבין  "דצווחין

שזו פשוט יהודי  ואצל מדרגתו, את ולהכיר לדעת

להש"י, ידה על מתקרב שהוא דרגתו לפי  (ע "י דרכו

וכשמבקש  הגשמית  הצטרכותו מהש"י שמבקש

וכפרה) סליחה העבודה,מהש"י דרך  זו אצלו  הרי  ,

להש"י. שעושה הנחת וזו 

–––– àîìò éàäã äåàúî é" äãáåòì úåøéäæä

 ïåîî  úåàú

úîåòìå [áì ליזהר צריכים הש "י  עובדי  הרי כן 

של  הגשמי  הנפרד' מ'אני מאד

העולם של שהתאוה ממון )העולם, תאות  הוא (כגון

הבנ"י וכמש "כ הש"י, לעובדי נורא (בספרו פגם

ע"א) לב  דף  ברכות  עמ "ס  תעלומה  שהכיר מגיד

בפניהם, להסתכל שהתבייש  הש"י עובדי  גדולי 

ממון  תאות ע"י  לגמרי נפלו הקנאה åè ואח"כ  וכן ,

העולם  מן  האדם את מוציאין עלמא דהאי והכבוד 

ה"י. לגמרי  האמיתי 

åîë 'é" ùä ìù éðà' ì 'ãøôðä éðà'î  úåùòì

ì" úòì

 úîàáå [âì,אחת נשמה בבחי ' הם היהודים כל

להיות כדי  נברא הנפרד ' שה'אני 

צדקינו משיח וכשיבא הש "י , של האמיתי  לאני  כלי

בתוך  והלויתן הבר  השור  סעודת  את יעשו 

זי"ע)הגיהנום מפאנו ברמ"ע [ונראה (כדאי' ,

אני של הבקשה הצדיקים שאצל שאף  דהכוונה

עבירה  בבחי' הוא מזוני לן הב חיי  לן הב הנפרד,

שכל  כיון מ"מ אצלם, הנפרד' 'אני  בחי' שזו  גדולה,

היהודים  שאצל כמו  הרי  הם, אחת נשמה היהודים

מזוני לן  הב חיי  לן  הב בקשתם מביאה הפשוטים

שכל  כיון הרי  דרגתם, לפי  בהש "י  ודבקות לקירבה

ללמוד  לצדיקים גם מועיל הר"ז  אחד הם היהודים

ל'אני הנפרד' מ'אני  לעלות  איך  הדרך  מהם

דלעת"ל, ואין' 'אני שבבחי' הש "י ', של האמיתי 

הלויתן  סעודת  גילוי בחי' דבקות שזהו מלשון (לויתן

לעת"ל].בהש"י) הגיהנום בתוך  ,

ìåò  úìá÷å äøåúä ãåîéì é" ò äáåùúä êøã

äøåú

ø÷éòå [ãìבנ"י מכל משמים שמצפים העבודה

שלימה  בתשובה כולם שישובו 

ישראל שעתידים לאלקי  תורה הבטיחה  (וכבר 

נגאלים) הם  ומיד  גלותן בסוף  תשובה לעשות ,ישראל

היא  מישראל נפש לכל השוה התשובה ועיקר 

התורה לימוד  עול קבלת  שע"י ('השיבנו התשובה

שלימה  בתשובה 'והחזירנו ועי"ז  לתורתך ' אבינו

האילפניך') בפגמי  ליפול שלא לפחד יש  וע"כ ,

אחד  לרגע אף התורה"ק את  לעזוב ושלא עלמא

אותה  ה' מאת  שאלתי 'אחת ולילה ', יומם בו ('והגית

וכו') חיי' ימי כל  ה ' בבית שבתי זה אבקש באמת  כי  ,

לרגעא  אף  התורה את לעזוב ממש, נפש  פקוח

חז"ל כדברי ע"ב)חדא, ל  דף 'בראתי(קידושין

דהאי יצה"ר  והכבוד  התאוה  הקנאה  עניני כל (שהם 

הגמ'עלמא) וכדברי  תבלין ', תורה לו בראתי

שם) מכתך (בקידושין על הזו שהרטיה זמן  שכל

אחד  כל חייב ולכה"פ וכו ', שהנאתך מה אכול

ולא  חוק בתורה"ק, קבועים שיעורים לו לקבוע

_________________________

והשתדלוטו. נסיון לידי באו  וכאשר אליהם לגשת  יראתי אשר גדולים צדיקים בעיני ראיתי כי מעיד והנני שם, זל "ק
ע"כ. מעלתם. ואבדו וכל  מכל נתרוקנו בפה בתביעה ובפרט  ממון להשיג



לנפשך  חכמה דעה לד

רביז"ל וכדברי יט)יעבור , אות הר"ן שכח (שיחות

מאוד  גדול הוא בתורה"ק עתים .æè קביעות

íìåòä  ìë  úøøåòî  íé÷éãöä  ìù äáåùúä

äáåùúá

é"ðáå [äì ב'ינונים צ'דיקים ר"ת צבו "ר  בהם יש

זב"ז ,æé ור'שעים  כולם הקשורים ,

האמיתי התשובה בעבודת עוסקים שהצדיקים

הבינונים  יכולים תשובתם ובכח קונם, לבין בינם

יכולים  ועי "ז  דרגתם לפי  בתשובה הם אף לשוב

הרשעים, את אף  בתשובה ולהחזיר (ויש להרים

סודות) ואפי 'בזה  תשובה, עושים שכולם הכלל אך ,

שלהם  העבירות  על גדולה תשובה עושים הצדיקים

דרגתם הר "מ לפי  הרה "ק  שעשה התשובה (כמו

שלו) העבירה  על התשובה מפרימישליאן  ובכח ,

'לשליש  של היהודים אפי' הרי  הצדיקים של הגדולה

שצדיקים  'לא' של הצדיקים בזכות הרי ולרביע',

התורה"ק אותיות  בשרשי  ודבוקים (שהם באלב"ם,

ישראל ) נשמות  אלקותשרשי מגלים האותיות שכל ,

בנ"י כל חוזרים ידם על הרי  המלבוש, בעולם

בתשובה.

' ùà ìù úåéúåà'á  äìéôúäå äøåúä úåéúåà

ìàøùé úåîùð úåøøåòî

ùéå [ åì של באותיות התפילה כל  את להתפלל

המלהטת אש , אש של כסא  (בבחי'

התפילה) הוא המלכות הוא  שהכסא  – הכסא ,סביבות

העולם  את  ברא וה' אותיות', ב'קאלטע ולא

אותיות את האדם שיאמר  כדי אש, של באותיות 

אש , של באותיות בדבקות והתפילה התורה

של  האש  את  לראות  צריך  התפילה ובשעת 

התפילה, באותיות ומאירה המלהטת  הק ' השכינה

שהוא  בהש"י, האמונה לראות השכינה, לראות 

וע"י וכו ', עלמין  כל וסובב עלמין כל ממלא

שיש  האלקית  האש  את מגלים אש  של האותיות 

יהודי, כל בתורה "ק ,בנשמת  אות הוא יהודי (שכל 

א'ותיות  ר'בוא  ש'שים י'ש ר "ת הוא  שישרא "ל כדאי'

ורוצים ל'תורה) טוב, רק  רוצה יהודי  שכל ומתגלה

ואמת. ליושר  העיגולים ונתקנים הש "י  את רק כולם

 úééçîìå ' äáäàî  äåìá÷ øãä' ìå íéøåôì  äðëää

 ÷ìîò

ø" äéå [æì עול ע"ע לקבל כולנו  שנזכה

באילנא  דבוק  ולהיות  התורה"ק ,

החיים  עץ וע"י  התורה"ק, זו  החיים עץ – דחיי 

היוצאים  פירות – האיל"ן  לפירות נזכה דהתורה"ק

כולנו ונזכה התורה"ק , אותיות  של הק ' מהיחודים

דרגתו, לפי אחד כל שלימה לתשובה התורה"ק  ע"י 

הש"י, אל עלמא דהאי  הפירודים כל את  ולהעלות 

קבלוה  'הדר  אל החג, קודם יום שלושים ולהתכונן

הדבקות בדרך  ולהכנס  הק', פורים של מאהבה'

ותפילה  תורה אש, של הכסא את לראות בהש"י

אצל  ולעורר אש, של באותיות בהש "י  בדבקות

בדרך  להש "י  אש של וכיסופים רצונות עצמינו

ית ' בו הדבוקים האמת  הצדיקי  אל והתקשרות 

כל, מכל בכל עמלק  של זרעו  למחיית  ונזכה באמת ,

היום' כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ול'ואתם

סתימא  דעתיקא תורה של הגדולים רחמים בגילוי 

_________________________

יום טז. בכל וכך כך  ללמוד  ואחד  אחד כל  אצל  חיוב שיהיה עשיה אל העולם את  להמשיך  מאד  נכספתי ואמר, שם, זל"ק
מן הרחוקים האנשים אותן שאפלו  ואמר: וכיוצא. יעבר חסולא בעברות  שרגילין עד  רעה במצודה שנלכדו מאד הקדושה

העברות  מן אותם להוציא שיכולה עד כך  כל  גדול  התורה של  הכח כן פי על  אף  לשזבן, רחמנא לצלן רחמנא ושלום
יזכו בודאי שיהיה איך יהיה וכך כך  ויום יום בכל  ללמד חזק וחיוב  קבוע  חק להם יעשו ואם ושלום. חס  בהם שרגילין

ע"כ. מאד. גדול התורה כח  כי התורה ידי על הרעה ממצודתם לצאת

לאדןיז. ככר בספרו מהחיד "א אי' הצבור')כן מן תפרוש  'אל מ"ד פ"ב אבות המשנה בפירוש ז .(סי'



תשע"ח  יתרו פר' דא"ח להליקוטי

למעני 'למעני בבחי ' הש"י של הגדולים ולרחמים

לגאולה  ראוי שאין  יהודי שום  אין שבהם אעשה',

לאלתר  ומיד  תיכף  בימינו  במהרה גדולים ברחמים

אמן .

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה לו 

שו "ע  ביאורי

'ã  ïîéñ

.i sirq

 ìèåð ãéì  åðúåðå åðéîé ãéá íéî ìù  éìë

åðéîé ìò íéî ÷éøéù  éãë åìàîù

:äìçú

ò"éáä íìåòá 'éöà úøàä –––– ãåã êåúáù ã" åéä

óéòñ [àד)זה שבסי' י של (סעיף יחוד על מרמז 

שנהיה  דוד, בתוך  שנכנס  יוסף של יו"ד

הוי "ה  דשם יחוד בבחי ' והוא מלא, דויד עי "ז 

שבראשו) י' אות  שם  על  כולו לשם (שנקרא המאיר

המלכות  שם – דוד)אדנ"י  לבחי' שנכלל (השייך  עד ,

הסופי יחוד  – הוי "ה שם לדרגת  אדנ"י שם ומתעלה

דעולם  יחוד  היינו  הרמח"ל, כלשון וסיפא' ד'רישא

הוי"ה)האצי ' דשם י' שם על  ומאיר (שנקרא  שנכנס 

הבי "ע בעולמות חיילות ומתאחד  בבחי' (שהם

דוד) מלכות  בחי' – עי"ז המלכות  שנכללים עד 

שעי"ז  לעת "ל, כן  שיהיה כמו באלקות , הבי "ע

דעתה, האצי ' מעולם יותר  העולמות  מתעלים

הם  עתה דבי"ע התחתונים שהעולמות והיינו

עולם  אל לבטלם ויש  הנפרד', 'יש  – 'אני ' בבחי '

ואחר  לאלקות, ביטול – 'אין ' שבבחי' האצי '

כלי ה'אני' נעשה הזאת וההתבטלות  ההתכללות

לעת "ל  שנזכה עד  הש "י , של האמיתי האני אל

בתוך  ה'אני ' שנכלל שע"י כחדא, ואין' 'אני  לבחי '

שזו הש "י , של האמיתי ה'אני' להתגלות  יכול ה'אין '

שיותר  הגבוהה, האצי',הדרגה של מה'אין' גבוהה

דאצי', הג"ר  היא דעולם אלא כתר – דעתיק  (ג "ר 

הרדל "א) שהיא כחדא',האצי' ואין  'אני הוי ששם

הביטול  ואת  ה'אין ' את ה'אני' מגלה שלבסוף  עד

בתכלית  .(ואכמ"ל )הגמור

 ïéîé å÷ ––––  ìåèéáá é" äãåáò 'éçú

óéòñáå [á שהוא הכלי  ליקח שיש מבואר  זה

שנרמזים  ישראל, נשמות  על מרמז

י 'שראל  ל'וי  כ'הן  – דכל"י קודם àבר "ת  ליטלו  ויש  ,

בסוד  בעבודה"י  קודם להכנס  שיש היינו ימין, ביד 

החכמה אור  על מרמז  שימין  ימין )הביטול, ,(שבקו

בסוד  הוא עבודה"י  תחילת  כי הביטול, בבחי' שהוא

התיבות שתחילת בהא גם כנרמז  הביטול,

אני 'מודה הם מהשינה בהקיצו  מיד  בפה שאומרים

כן  שהוא וכמו הביטול, בסוד היא שהודאה לפניך',

המעשה  בבחי' ג"כ  הוא כן  שבפה הדיבור  מבחי '

סוד  – ימין  ביד  קודם הכלי  שתופסים שבידים,

הביטול.

 úå÷÷åúùäå ìåèéá –––– éãåäé ìë ìù  úå÷áãä 'á

íé÷ìà 'ä ––––

ë"çàå [â שהוא שמאל, ליד הכלי  את  מעבירים

ההשתוקקות  עבודת אש בחי ' (בחי'

והעליה  ההשתוקקות  אש שהיא שמאל שבקו הבינה 

למעלה) אלקים,ממטה  בה' הדבקות  בחי' ב' והם ,

הדבקים 'ואתם וכדכתיב יהודי, לכל ä" éåäá שיש
_________________________

התוס'א . מבעלי זקנים בדעת  אי' יז )כן יט, חקת מקאז'ניץ (פר' מהרה"ק ישראל בעבודת וכ"ה כלי', אל חיים 'מים עה"פ 
ראה)זי"ע פר' זצ"ל(הפטרת משקלאוו  הגרמ"מ בכתבי אי' וכן זי"ע ], הגדול המגיד הרב [ה"ה זצ"ל אדמו"ר (ביאור בשם

קיח ) עמ' ג' ג' הטעמים אורות  .למשנ "ח 



שו"ע  לז ביאורי

 íëé÷ìà החרדים וכמש "כ היום', כולכם áחיים

באור  הוי "ה שם של אור  יש צדיק כל ראש  שעל

הביטול  של הדבקות אור את  עליו  מאיר שהוא לבן,

של  תכלת  של כסא בבחי' אור  יש ומתחתיו  בה',

ההשתוקקות של הדבקות  בחי ' שהוא אלקים, שם

תכלת)והכליון  דבקות(מלשון היהודי לנשמת  שיש 

הדבקות וזו להש "י , הנפש  כלות  עד בהשתוקקות 

הלבן  האור תחת  המאיר  תכלת באור אלקים דשם

הוי"ה. דשם

 ïéîéì  ùîùì ìàîùä ïå÷éú

 ìëå [ãכדי הוא ההשתוקקות סוד  השמאל סוד 

דידן  בסעיף  וכמו לימין , לשמש 

היד  עם לשפוך כדי  שמאל ליד הכלי שמעבירים

שע"י והיינו  ימין, יד על מים השמאלית 

ויותר  גדול לביטול אח"כ זוכים לה' ההשתוקקות 

עמוק .

 úå÷÷åúùäå ìåèéá ––––  äìëå ïúç

åäæå [ä זה שיעור  [שהיה וכלה, דחתן סוד 

לחופה  הכנה שיעור – בהשגח"פ

בסוד  הוא החתן  דעבודת  היום], באותו  שהתקיימה

וסוד  ביטול, בחי' דרגא' 'נחות מלשון חתן הביטול,

ד'כלתה  וההשתוקקות הכליון  בסוד  הוא הכלה

בבחי ' קודם החתן נכנס ובחופה לאלקים', נפשי 

ימין , בצד  החתן ונעמד  הביטול ענין הקדמת 

שהשמאל  וכנ"ל משמאל, הכלה נעמדת  ואח"כ 

את משמש  שההשתוקקות הימין  את  משמש 

הביטול.

äìéçú  äìëä úñðëð ãåçéä øãçá

 íðîà [åאת הכלה שמשמשת אחרי  בסוף

בבחי ' נעשית  אליו  ומתבטלת החתן 

מצדיקים  קבלה יש וע"כ בעלה', עטרת  'מלכות 

קודם  הכלה תכנס  יחוד  שבחדר  גמר â זי"ע בבחי' ,

_________________________

להב. לא)בפרק אות סופרים ומדברי קבלה מדברי אותיות (מ "ע  ד ' ראשו , על תמיד השכינה עול  שיתן צוו בזה"ל, כתב
שתהא  מלך  עליך  תשים שום דכתיב  ושמחה, מצוה ה"א וענוה, תורה וא"ו  רחימו, ה"א דחילו , יו"ד מאירות, יתברך  שמו
וכתיב  יראה, עליהם וה' דכתיב הכל  לעיני יתגלה ולעתיד  בראשם, וה' וכתיב לעד, וקיים החי למלך  רמז עליך , אימתו 

מראשי למעלה שכינה אמר הראש בגילוי אזיל  לא אמרי ולהכי עליך , נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל לא.וראו  (קדושין

ב) קנו שבת כסא,ועי' וכן קטן במספר ט' אדם יתברך , לו  וכסא מרכבה הוא כי וידמה האור. אותו על תמיד  ודעתו
בראשו עיניו החכם דכתיב  היום, כל עליו יד)החופף ב, אמרו(קהלת זה ועל  שכלו. עיני ראשו, שעל באור ופירשו

בהם  דמתלבשת  מלאכים רמ"ח  כנגד איבריו ורמ"ח  שכינה. מחנות ד' כנגד הם האדם יסודות וד ' המרכבה. הם הם האבות 
ע"כ. המרום. מצבא כאחד  לו  יאמר קדוש לו, אלה אשר והאיש השכינה.

דהוא (בפ "ב)ולעיל והמלכות חיורא, נהורא נקרא ספירות  התשע  כל  וכללות  בזה"ל , שם וסיים האור זה בענין האריך 
פירוד, שום בלי אחד  יחוד  העשר כל  כי יתברך , למאציל  כסא יחדיו  והכל  חיורא, לנהורא כסא תכלא לאורנהורא משל

ללבן כסא והתכלת תכלת, אור  ותחתיו לבן אור שלמעלה בחר,הנר אשר והעם אל . במחשבתם להדבק אותם צוה
יחדיו  בשניהם קשורים  נמצאו הלבן , האור  ועליו תכלת אור בה שנקשר לפתילה  דומים  והם  הזה, התכלת .האור 
התכלת  לאור הנקשרת הפתילה דוגמת שאתם פי על  אף  כלומר היום, כלכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם שאמר וזהו 

דבה"י בספר כתיב ועלה אוכלה, אש אלקיך ה' כי כדאמר א)המכלה, ז, מהשמים (ב' ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות
כל  עיי"ש ע "כ . וקיימים. חיים אתם בה' דבקותכם ידי על אדרבא תכלה, לא אתכם הכי אפילו  והזבחים, העולה ותאכל

הפרק.

דפרקאג. אגרא בספרו זי"ע  יששכר הבני הרה"ק סז )כתב אל (אות  תחלה נכנס שהחתן הוא תורה ישראל  מנהג בזה"ל ,
ב  [בראשית  בפסוק [ע "א] מ"ט דף בראשית  בזהר מבואר והוא בהיפך , הוא וביחוד  הכלה, אצלו מביאין ואח "כ החופה
אל  ויביאה וכו ' לבעלה אתת  לא עד  לה אתקינו ואמא אבא דהא מלא, בשם נמי הכי אוף הצלע. את אלקים י"י ויבן כב]



לנפשך  חכמה דעה לח

בעלה', עטרת 'מלכות  תהא שאז דלעת"ל היחוד

דידן  בסעיף גם נרמז  י)וזה סעיף ד שלבסוף (סי'

המלכות בסוד (ד')נעשית הי ' מעל כביכול

בעלה'. עטרת  ד'מלכות

äôåçä éâäðî øåàéá

 ùéå] [æ קדמונים כמנהג שנוהגים מקומות 

אביו החתן את מלוים שבחופה

עילאין ואימא לאבא מרכבה שהם (או"א)ואמו ,

לאור  להכנס להחתן  הכח את נותנים והם

שהם  ואמה אביה מלוים הכלה ואת הביטול,

לישסו "ת ותבונה)מרכבה סבא  שהם (ישראל ,

לעבודת להכנס להכלה הכח את נותנים

שני מלוים החתן  שאת  ומנהגינו  ההשתוקקות ,

דאבא  לאור  בכללות  מרכבה שהם האבות,

החכמה)העליון ספי' – הביטול  הכלה (אור ואת ,

דאמא  לאור מרכבה שהן האמהות ב' מלוים

הבינה) ספי' – ההשתוקקות נעשה (אש ועי "ז  ,

בחכמה' ד 'הבן ההתכללות  הכלה בחי ' אבי (בחי'

החתן ) אבי עם  בבינה'שנכלל אם ו'חכים (בחי'

הכלה) אם עם  שמשתתפת זוהחתן ומהתכללות  ,

הכלול  התפארת  סוד  לז "א מרכבה החתן  נעשה

'יוצר  דברכת  סוד וזה שמאל, וקו  ימין מקו

הוא  שעתה החתן על השבח ברכת  – האדם'

להז "א, וכלה מרכבה לחתן הכח נותנים (וההורים 

הוריהם , ובמקום  בחיק  דאו"א יחוד לעשות

].ואכמ"ל )

' äìòá  úøèò  úåëìî'  óåñáìù àä øåàéá

ë"ùîáå [çנעשית היחוד  בתכלית  שלבסוף 

הבאנו בעלה', 'עטרת המלכות 

וגו', אליך ' פניו ה' 'ישא עה"פ מהעט"צ כמ"פ בזה

כמו מעליו , ישראל נשמות כביכול מגביה שהש "י 

לישא  שצריך  עד  כתיפו על בנו  את  שמגביה אב

שכך  מפני  רק שזה לידע יש  ואמנם אליו , ראשו 

זו ואין  ישראל, נשמות את  ולייקר לכבד  הש "י  חפץ

למעלה  'קדושתי  שתמיד ה' ליחוד סתירה

את לכבד  שחפץ זה הוא שהש "י  מקדושתכם',

גוזר  הקב"ה של הכלל את  קבע והוא הצדיקים,

רק  תלוי  הכל למעשה אך וכדו ', מבטל וצדיק 

וכמו באמת, תעשה מה לו  יאמר שמי ברצונו ,

זה  הוא מי לחכמים ששאלו  ביוסיפון  שמביא המשל

שהמלך  א' חכם וענה במדינה, ביותר  החזק האדם

וחכם  כולם, על ומולך  שמושל ביותר  החזק הוא

שאף  ממנו , יותר  חזקה המלך  שאשת ענה אחר

המלך  שבן אמר א' וחכם ומכבדה, לה שומע המלך

לבכייתו נכנעים ששניהם משניהם חזק  התינוק 

דברי צדקו שבאמת וודאי  בקשתו , לו ונותנים

שזה  מכולם, החזק הוא שהמלך הראשון החכם

מכבד  הבוכה שהמלך לבנו  ונתן  אשתו  את

בנמשל  וה"נ רצונו , הוא שכן משום הוא משאלתו ,

בעלה', עטרת ש'מלכות הוא היחוד  שתכלית  אף

שתהא  כנס"י את  כך  לכבד  הש"י רוצה שכן  היינו 

ועד  לעולם שבאמת  בודאי  אך  בשבילו, עטרה

מקדושתכם'. למעלה 'קדושתי 

_________________________

הזה  לאיש נתתי בתי את  טז] כב  [דברים כד "א דחתן ברשותיה לאעלה דכלה ואמא אבא דבעאן אוליפנא מהכא האדם,
ע"כ. וכו'. הוא דילה ביתא דהא לגבה ייתי בעלה ואילך  מכאן וגו',



שבת  דליל דעמידה אחרונות ברכות לט כוונת

שבת דליל דעמידה אחרונות ברכות כוונת 

 äðäבברכות הכוונות את ביארנו עתה עד 

שהוא  החול, בימות  אף שישנם האחרונות 

לנוק ', דז "א שבנה"י דאימא מנה"י  להמשיך

בשבת הכוונה במהות שינויים שיש וביארנו

ביארנו וכן בזה. המפרשים שנחלקו  ומה מבחול,

ומנחה, במוסף בשחרית  בשבת  שנוספו כוונת

את לכוון  שיש ואו "א בישסו "ת עולה שז "א בהיות 

מקום  לדעת ששם והנוק' דז"א נה"י  עמידת  מקום

איה. המוחין המשכת

äúòåשבת בליל שנוספו  כוונות  ב' עוד נבאר

ובג' השבת דמקדש האמצעית  בברכה

שבת בליל מיוחד  חידוש  שהם אחרונות  ברכות

עניינם. לבאר  ויש  החול בימות בנמצא שאינם

 ì"æå להמשיך" השבת': 'מקדש בברכת  הסידור

דבינה  דחג"ת  נה"י  דה"פ  דכתרים מלכויות 

דבינה  דחג"ת  נה"י דה"פ לכתרים דז"א, דפנימיות

ורחל" דיעקב דפנימיות 

êéùîäìå" דה"פ דחג"ת  דכתרים מלכויות 

דז "א, דחיצוניות דבינה חג"ת 

דחיצוניות דבינה חג"ת  דה"פ דחג"ת לכתרים

ורחל" דיעקב

 äðäå והוא דז "א, בינה בחג"ת  הם אלו  כוונות ב'

בהמשכת עוסקים אנו  שבת  שבליל מפני

אלא  דבינה, בחג"ת הם וע"כ  דישסו"ת  דל' המוחין

וכוונת דחג"ת  בנה"י  היא הפנימיות שכוונת 

השינוי. לבאר  ויש  דחג"ת. בחג"ת  היא החצוניות 

ãåò כסדר ממשיכים אלו  שכוונת  רואים אנו 

ברכות בג' העמידה תפילת  בהמשך 

ורחל  ליעקב ממשיכים אנו שב'רצה' אחרונות,

בפנימיות דהיינו  הנז ', כוונת  בב' דחח"ן, מלכויות 

דבי דחג"ת  דנה"י  דחג"תחח"ן  חח"ן ובחיצוניות נה,

כוונות ב' ב'מודים' ממש  עד"ז  וכן דבינה, דחג"ת

בדת "י. שלום' ו'בשים בבג"ה, אלו 

äðäå והשניה בפנימיות  היא הראשונה הכוונה

יש  אלו  כוונת  להבין  ובכדי בחיצוניות  היא

דליל  לערבית בהקדמתו  הרש"ש  שכתב במה לעיין

תמיד  עולת  בספר  מבואר "וכבר  וז"ל: שבת.

הוא  שהכונה דצלם צ' נכנס  ערש"ק  דבמנחת

דישסו "ת, נה"י כללות  שהוא דחול גדלות תשלום

וקידוש , ערבית  תפלת  וע"י  שבת  קבלת ע"י  ואח"כ 

הכולל  חג"ת פרצוף דהיינו לצלם ל' נכנסים

דצלם  דל' תתאין פירקין  שבת בקבלת דישסו "ת,

וע"י דישסו "ת. הכוללים דחג"ת נה"י  שהם דישסו "ת

חג"ת שהוא דתבונה דל' אמצעיים פרקין  ברכו 

דתוך  ויכולו ופרוס וע"י דתבונה. הכולל דחג"ת

דצלם  ל' אמצעיים פירקין  שבת דליל העמידה

שלאחר  ויכולו  וע"י  דיש "ס. דחג"ת  חג"ת שהוא

כחב"ד  שהוא לצלם דל' עליונים פירקין העמידה

דצלם  דל' עליונים פירקין ובקידוש דתבונה. דחג"ת

הוא  שכתבנו זה וכל דיש "ס, דחג"ת כחב"ד שהוא

בחיצוניות.

ïãâðëå במנחה הנז' דצלם צ' להשלים צריך

ג"כ  דצלם ל' וכן ג"כ, בפנימיוח

פרקין  נכנסים ובעמידה בק"ש  סדרן : וזה בפנימיות .

ברכת וע"י דחג"ח, נה"י שהוא דישסו"ת  דל' תתאין 

דחג"ת חג"ת שהם דל' אמצעיים פרקין  שבע מעין 

שהם  דצלם עילאין  פירקין הקידוש  וע"י  דישסו "ת,

ליל  עליות כללות  זהו תישסו"ת , דחג"ת כחב"ד 

עכ "ל. בפרטות " במקומו אחד כל ונבארם שבת.
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ììë'דל מוחין המשכת ב' שיש מדבריו העולה

בפנימיות שבת בליל בז"א דישסו"ת 

שער  - תמיד  עולת בספר  מבואר  וכן  ובחיצוניות,

כבר  נכנסו  שבת  בליל כי  "ודע וז "ל: השבת:

פנימיים, מוחין  שבת  ערב במנחת יום מבעוד 

דאימא  דצלם דל' מקיפים נכנסין  שבת ובקבלת 

ובערבית העולמות , בחיצוניות דאבא אח"כ  וגם

הם  האם לעיין שיש  אלא הנשמות " שהם הפנימים

בהם  שעוסקים וחיצוניות פנימיות  מחצבי אותם

אמנם  חילוק, שאין נראה ובפשטות  החול, בימות 

מיוחדים  מחצבים שהם ששון ' ה'שמן  דעת

בשיטתו, ואכמ"ל השבת  ליום דוקא השייכים

וכן  הך שהיינו  משמע הדברים בפשטות  אמנם

ל"ד בדף ושלום' 'צדק  בספר תפיליןכתב (בענין 

ב') אות בער "ש כהנים הנז'וברכת  העול"ת  עפ "ד

ד'וב  מוצאים אנו החול שבימות שאף יאר

נחלקים  עצמם אלו  שמחצבים משום הוא מחצבים,

דפנימיות וחיצוניות  לפנימיות  החול בימות 

בשבת משא"כ  דחיצוניות , וחיצוניות ופנימיות

והחילוק  וחיצוניות . פנימיות בכללות  היא שהכוונה

מבואר  החיצוניות  עליית בענין  לשבת חול בין 

וז "ל: שם ובעול"ת  האר "י  בדברי  מקומות בכמה

תחילה  העולמות עלו  בשבת  כי  לתרץ "ואפשר 

אך  בתפלות . דנשמות הפנימיות  כך  ואחר בשדה

נתקנו אלא תחילה העולמות  עלו לא בחול

בתפלה  הנשמות עליית בעת כך  ואחר במקומם

וזה  ועולין " הנשמות  עם טפילה העולמות נכללות 

בכוח  לעלות לחיצוניות כוח שיש בשבת החידוש 

קודם  עוד  בשדה לעלותן  מקדימין וע"כ עצמן

את לתקן כוח לו  שאין בחול משא"כ  לפנימיות ,

ציצית יטול יפנה ע"י  במקומן אלא החיצוניות 

הם  בתפלה הפנימיות עלית בעת ואח"כ  ותפילין ,

שבחול  נחשב וע"כ אגבם, ועולים אליהם נטפלים

משא"כ  מכוחם, שאי "ז  כיון  לחיצוניות  עליה אין 

מכ "ז  הנה בפנ"ע, החיצוניות  שעולים בשבת

בו שעוסקים החיצוניות  מחצב שאותו  משמע

בשבת. העולה הוא בחול

ãåòשבפנימיות בעוד כי הרש"ש  בדברי  מבואר 

בקר "ש  יחד , ותבונה דיש "ס המוחין נכנסים

שלהם, חג"ת ז ' מעין  ובברכת  שלהם, נה"י  ועמידה

דצ' נה"י נכנסים שבלחש  החול ימות  ע"ד והוא

בל' שבת בליל עתה כן דצ' חג"ת  ובחזרה

שלהם. חב"ד ובקידוש  דישסו "ת,

 úåéðåöéçáכניסת בתחילת שרק הוא כן  לא

הם  שלהם הנה"י  שהוא המוחין

אמנם  כלה, באי  באמירת בשדה בקב"ש  יחד  באים

בעת באים דחג"ת המוחין נחלקים, הם והילך  מכאן 

בברכו דתבונה להכנס àהתפלה, מתחילין  ודיש"ס  ,

העמידה. שבתוך בויכולו  כניסתם ונגמרת בופרוס

דתבונה  העמידה, אחר נכנסים דחב"ד  והמוחין 

דקידוש . בויכולו ודיש"ס  העמידה, שלאחר בויכולו 

äìåòבתפלת כלל שבדרך אף כי  הדברים מתוך 

בלבד , העולמות בפנימיות עסקינן  עמידה

בפנימיות, הם שבדיבור  מצוות  שכל הכלל כידוע

הוא  העמידה שבתוך  ה'ויכולו' כי  חידוש יש  כאן 

חיצוניות מצד  בז"א המוחין המשכת לכוונת  המשך 

בשדה, בקב"ש  שהתחיל למה השלמה העולמות ,

יוצאים  כן שעל ע"ב ס"ד  דף  בשעה"כ כמש "כ

העולמות. בחיצוניות  שעוסקים כיון  לשדה

äæáå הרב לן  שסידר  הכוונות ב' להבין נבא

בג' המשכם ואח"כ השבת מקדש בברכת 

הפנימיות מצד  הראשונה אחרונות , ברכות

העמידה  שבתפלת  בהיות  החיצוניות , מצד  והשניה

מצד  והן  הפנימיות  מצד הן לז "א מוחין  ובאו נמשכו 

המלכויות להמשיך מכוונים אנו עתה החיצוניות ,

_________________________

לגני א . הבאתי כתב  ערבית, דתפלת ביוצר נגמרת וכניסתם בברכו  להכנס שמתחילין כתב  ע "ד ס "ח  דף שבשעה"כ [ואף 
דערבית .] ביוצר כוונתו  מקום איה לן כתב לא והרב הואיל  סדרו לא הרש"ש כי ע "ד מ"ד בדף 



שבת  דליל דעמידה אחרונות ברכות מא כוונת

בב' האחרונות, בברכות  לנוק ' אלו  מוחין של

והחילוק  הפנימיות , ומצד  החיצוניות  מצד  כווונת 

אלא  הז "א קיבל לא שבפנימיות שבעוד  ביניהם

בכווונת ע"כ  ועמידה, בקר"ש  בלבד  דל' נה"י 

דחג"ת, מנה"י  לה להמשיך  מכוונים לנוק ' ההמשכה

בז"א  ובאו  נמשכו שכבר בחיצוניות  משא"כ 

הוא  לנוק' ההמשכה ע"כ שלו , לחג"ת אף  המוחין

דז "א. מחג"ת

 àìàדפנימיות המוחין דבשלמא חידוש בזה שיש 

שאחר  התפלות  בכל הנאות  הסדר  הוא כן

נמשכים  הם ז "א בתוך  דפנימיות המוחין שנכנסים

בסידור . כמבואר  כוונת  מיני בכמה לנוק ' ובאים

העמידה, לתפלת  ענין  אינם לכאו' בחיצוניות  אלא

ע"ב  ס "ח דף  עינים' ב'פתח ששון ' ב'שמן ומצינו 

בהמשכת שינוי שמצינו  שכתב שם עוד  ד"ה

המשכות שאר מכל דעמידה בויכולו  לז"א המוחין

המוחין  המשכת שבכל שבת, בליל בז"א המוחין

המוחין  כניסת אחר  ומיד שתיכף  רואים אנו לז"א

אלו מוחין של המלכויות  להמשיך מכוונים אנו לז"א

וכן  ברכו, בכוונת  כלה, באי בכוונת כמבואר  לנוק ',

המוחין  נגמרו  לא עדיין  שבופרוס ואע"פ  בופרוס,

מכל  העמידה, שבתוך ויכולו עד  להכנס דיש"ס 

התחילו שכבר  אלו המוחין דאת  מבואר מקום

בכוונת משא"כ לנוק', ומיד  תיכף ממשיכים להיכנס

לנוק ', המשכה כוונת כל בסידור  נזכר  שלא ויכולו 

במקדש  שמכוונים מה שבע"כ  ששון' ה'שמן וכתב

להמשכת המשך הוא לנוק' המוחין להמשיך השבת

השבת במקדש  שעתה בויכלו, לז"א המוחין

אלא  אלו , מוחין לנוק' ונותנים זו כוונה מסיימים

לנוק' המוחין נמשכו  לא אמאי בתימה שנשאר

מקומות. בשאר  כמו  ויכולו  אחר תיכף 

ãåò שש ה'שמו  שם דתשלום כתב דע "גם ון '

דת"י בג"ה בחח"ן האלו  המלכויות המשכת

ושים  ומודים רצה אחרונות  ברכות בג' הוא דיעו "ר 

דחיצוניות שהמוחין מבואר  הרי  בסידור. כנז' שלום

של  ממש  סדר  באותו ובאים נמשכים העולמות 

הברכות בד ' דפנימיות המוחין המשכת 

הש "ש שביאר וכפי והנה (שם)האחרונות , בד "ה

אחרות בברכות הנשיקין נעשים שבשבת 

להכניס  שכתב השד "ה מדעת לאפוקי  דעמידה,

את בה לכוון  אמצעית  בברכה דנוק' הכלים שמות 

שהמוחין  גדול חידוש כאן  שיש  נמצא הנשיקין,

המשכת כללי  כל ע"ד  ובאים נמשכים דחיצוניות

שבעמידה. דפנימיות  המוחין 

 ì"éå באמצע עומדים ואנו שהואיל בזה הטעם

נפרדות כוונות לעשות עתה א"א העמידה

המוחין  המשכת  אף  וע"כ העמידה סדרי מכללי

הפנימיות, של סדר  באותו יחד  נכללים דחיצוניות

החיצוניות שכוונות  שבהיות בזה טעם להוסיף  ויש

במצוות הוא מקומם שעיקר  מקומם כאן אין 

לשדה, ביציאה בשעה"כ  כמ"ש  או מעשיות,

משא"כ  העולמות , חיצוניות  על מרמז  שהשדה

י "ל  ע"כ  הפנימיות , לכוונת  עיקרה התפלה בעת 

כוונת את  אף  בתפלה ממשיכם שאנו דאף 

נטפלים  הם מקום מכל בשדה שהתחלנו  החיצוניות 

אף  לנוק ' המוחין המשכת  וע"כ  הפנימיות, לכוונת

הפנימיות. המשכת  עם יחד נעשה בחיצוניות 

äæáå ל"ד דף לגני  בבאתי שתמה מה ליישב יש 

שמות לגבי  בסידור שינויים שמצינו ע"ג

כלה  בבאי  דנה"י  המוחין שבהמשכת  דז "א הכלים

ובופרוס , בברכו  וכן הכלים, שמות נסדרו לא

הכלים, שמות  יש העמידה שבתוך בויכולו משא"כ 

וכתב  שנא. ומאי  העמידה, שאחר בויכולו וכן

דליל  המוחין  ובכללות  שהואיל לומר רוצה שהיה

נסדרו לא ע"כ  מקיפין שהם דצל"ם ל' הם שבת

אמאי בתימה שנשאר אלא הכלים, שמות  בהם

שמות יש העמידה שלאחר  ובויכלו  העמידה בתוך

הכלים.

 äðäå וכן דמסתברא, מילתא הוא ביאורו עצם

שמביאין  ברכה במטבע מוצא אתה

ואף  הכלים, שמות בהם שאין  דצלם דל"מ המוחין

ג"כ  הצ' בו  שנמשך שלאח"כ  המצוה במעשה שגם



לנפשך  חכמה דעה מב 

שלמה' ה'כרם לבעל שמענו המוחין, שמות  ליכא

שלאחר  בצ' המוחין  שמות את  בסידורו  שסידר

על  שתמה ומה זצ"ל. דרזי הרב נהג וכן  הברכה,

האמור  ע"פ  ליישב יש העמידה שבתוך ויכולו 

דאף  העמידה, וסדרי  כללי כל לפי  נכלל שהוא

כ "ז  דצל"ם דל' הם המוחין  שבת בליל שבכללות

בקר "ש  אך  החול, דימות  דצ' המוחין  בערך  הוא

כללי ככל דל' המוחין  את מביאים אנו  ועמידה

ערך  לפי דצ' מוחין שהם ועמידה קר"ש  הלכות 

בכללי נכלל שבעמידה שויכולו וכיון  עצמם,

הכלים  שמות בהם לעשות  יש ע"כ העמידה

העמידה. שקודם המוחין המשכת לגבי משא"כ



המשיח  וימות שבת בערך החול ימות מג עליות

המשיח וימות שבת בערך החול ימות עליות 

íðéà  úåîìåòä úééìòáù ù" ùøä éøáã .à

íîå÷îî  íéø÷òð

øàáúð הרש"ש הגהות בדברי  ע"ד ט דף (נה "ש

צ"ח) דף ח "א  לע "ח  אין השמש כי 

אף  ממקומם, נעקרים והפרצופים העולמות 

הדברים  אין רח"ו  בדברי  אלו  לשונות שהוזכרו

ע"י גידול של באופן הם העליות וכל כפשוטן,

בלבד . מוחין קבלת 

ùéå לד דף בנה"ש הרש "ש מש"כ  לפי"ז להבין 

דקדושה  אבי"ע יוצאים שבת  שבליל ע"ג

למעלה  ועולים ומתעלים לגמרי החול ימי מתוך

בין  פנוי חלל ונשאר העליון , ושורשם למקומם

כל  נאסרו ולפיכך מדרגות י "ד  החול לימי הקדושה

ומקורו עכ "ל. שבת . ליל מתחילת תכף המלאכות 

קדושים  פרשת  רשב"י מאמרי בשער האר "י  עפ"ד 

העולמות כל עולים או "א למקום זו"ן שבעלות 

מדרגות וד' העשיה עולם שנשאר  עד שתחתיהם

מדרגות י"ד שנשארו  עד פנויים, היצירה מן

הרש "ש  מש"כ  לפי וצ"ב לקלי'. הקדושה בין  ריקנים

עניין  ביאור מה ממקומם נעקרים העולמות שאין

הכוונות בשער  מש "כ לפי להבין יש  וכן פנוי. מקום

הקדושה  בין פנוי  ומקום חלל ספירות  ג' שנשארים

נעקרים  העולמות  אין  שהרי  עניינם, מה לקלי'

הדברים  שאין הרש"ש  שכתב ואף  כלל, ממקומם

לפי זה ענין  רומז  למה להבין יש מקום מכל כפשטן ,

דברים. של סודן 

òåøæ øåà  ìù ïôåàá äæä ïîæá íéâååéæä .á

 ÷éãöì

ùéå ק"מ דף התו "ח דברי  יסוד ע"פ העניין  לבאר

דש "ק  עליות  של זה בעניין שהעמיק ע"ד

המובא  המערב חכמי  שאלת  ליישב סובבים ודבריו 

סתירת על שעמדו ל"ג. שאלה ע"ג ל דף  בנה"ש

מא"ס  המשכה יש  האם רח"ו  נשמותדברי של

ישנם  האם וכן בשבת, רק  או  החול בימות  חדשות

להבין  וכדי המשיח. בימות רק או  הזה בזממן 

וכדלהלן . יסודות , כמה להקדים יש דבריו 

äðäדברי על שאלתם העמידו  המערב חכמי 

בית חורבן  מזמן כי  מקומות בכמה רח"ו 

בסוד  הם הזיווגים ורוב חדשות נשמות אין המקדש

חיים  בעץ הנה הדברים: ביאור  לצדיק. זרוע אור 

אל  נמשכות בחי' שד ' "דע וז "ל: כתב פ"א של"ד 

דרב  בריה תרומה בפ' מ"ש  הוא והד ' המלכות ...

נשמות שהנה לצדיק , זרוע אור ע"פ  ספרא

והם  המלכות  עם מזדווגים עצמם הם הצדיקים

בחרן . עשו אשר  הנפש  ואת כמ"ש  נשמות  העושין 

äðäå באופן הם הגלות בזמן הנעשין  הזווגים רוב

שעה  וביפה כ '. אות  פי"א בשט"ל וכ"כ  זה".

וז "ל: זה עניין  בביאור הרחיב א' אות פ "א של"ד 

כדי עמה שמזדווג ראשון בזווג ז "א כי הוא "והענין

בחינת שהוא שבה נפש  בחי ' לה נותן  כלי לעשותה

רז"ל  כמ"ש  שלימה אחת הוי "ה סוד והוא נשמתה

כלולתה  בה שנותן  נפש ואותה רפ"ח, משער  בפ"ג

אלא  שלם נרנח"י  היא ובפרטות נפש  בחי ' היא

נפש  דכולם. נפש בחינת היא יען  נפש  שנקרא

ונפש  דחיה ונפש דנשמה ונפש  דרוח ונפש  דנפש

כדי זה וכל דנפש , לנרנח"י לה ועולים דיחידה

ועתה  מ"ן... להעלות  דהולדה בזווג כך  אחר שתוכל

שנחרב  שמיום נודע שכבר  מה לך שנקדים צריך

דפנימיות זווג אין הרבים בעוונותינו קדשינו  בית

רז"ל  כמ"ש בזו"ן ולא עילאין באו"א לא נעשה



לנפשך  חכמה דעה מד

זווג  יש  לא החרבן ואחר  ז "ל פ "א הזווגים בשער 

לא  הראש  בהרכנת ולא בשוה שוה לא פנימי 

הוא  הפנימי וזווג יע"ש. בזו "ן  ולא ואימא באבא

שאין  כיון  כן  ואם שם, בעניותין  כמ"ש  חיה בחינת

נפש  בחינת לה נותן למה חיה בבחי' להם זווג

עתה  זווג להם אין הרי  מ"ן שתעלה כדי אם דחיה

בריה  תרומה בפ ' מ"ש  והד' שכתב זהו בעונותינו .

הנה  וגו' לצדיק  זרוע אור  פסוק על ספרא דרב

שבחינת אע"פ  כו '... עצמם הם הצדיקים נשמות 

כי חיה נפש לה נותן  מ"מ נעשה זווג אין  חיה

הגיעו אשר הצדיקים מעלת עם היא מזדווגת 

דז"א  חיה מבחינת  בחינת להם להיות  זו  למדרגה

דמטרוניתא... בעלה נקראים הם כי דאצילות

זו ומדרגה בבחינת בזו "ן  אין הזווג שעיקר  ואע"פ 

ספיחים  בה נשארו  הבית  בזמן שהיו מאותה מ"מ

והבאים  וגדלים וחוזרים בה ונופלים גדלים והם

והבאים  במלכות מ"ן  מעלין דמלכות חיה מבחינת

עצמם  והם בז "א מ"ן מעלין  דז "א חיה מבחינת

רז  דברי זאת  הקדמתינו פי  ועל הזווג. "ל עושים

תבין  תשכיל ואם אחרים במקומות  גם כמבוארים

גם  ז "ל אבי"ע דרושי  שער בשלהי  ז "ל רבינו דברי 

למעלה  ויותר  דאצילות נפש באדם שיהא אפשר

בעלה  יהיה דאצילות  יסוד מבחי ' רוח לו יהיה ואם

עולה  אשר צדיק  שיש  כמו כי  כו' דמטרוניתא

בסוד  נשמתו  שעולה צדיק  יש כן מ"ן בסוד  נשמתו 

זורע  הגנן  ואין זווג שאין החרבן  אחר  כי  מ"ד  מ"ן

חוזרת ומשם בה שיצאו  הספיחים מן צומח גינתו 

צמחו אשר  הצדיקים נשמות הם והספיחים וצומחת 

להעלות חוזרים והם מלכות העליונה מהגינה ויצאו 

שכבר  לצדיק  זרוע אור  וז"ס  ומ"ן מ"ד בסוד  שם

בזוהר  כנזכר מחדש עתה זורע ואינו מעיקרא נזרע

עכ "ל. תרומה". פרשת

ãåòבמסכת רז"ל מאמרי  בשער זה בעניין מצינו 

חבירו בחצר "הדר  וז"ל: שכתב קמא בבא

הכונה  לא. או  שכר  לו  להעלות  צריך מדעתו שלא

מדת שהיא בחצר  זווגים מיני  ב' יש כי  היא

זווג  וזה קיים המקדש  שבית  בזמן זווג אם המלכות 

זה  חבירים ווין  ב' שהם ויסוד  ת"ת  ע"י נעשה גמור 

לבדו, יסוד  ע"י שנעשה הגלות  בימי  זווג או זה, עם

הת "ת, שהוא ו ' מדעת שלא פירוש, מדעתו' 'שלא

הנכנס  היסוד מזרע הוא הגלות שבזמן  זווג כי

פרי כל עץ ומצמיח כדאמרן  חצר  שהוא במלכות 

העליון  לארץ ונופל חוזר עצמו  והזרע בו זרעו אשר 

כד"א  היסוד מצד נמשך  וזה מעצמו וצומח חוזר

שער  בפע"ח כתב ועד "ז עכ "ל. לצדיק". זרוע אור 

ה' הוא, עניא לחמא הא "פי ' פ"ז : המצות חג

הלבנה, בחסרון עוני, לחם הנקרא שבשם, אחרונה

והיא  עני, הוא נקרא שפע, מקבל היסוד כשאין 

והיא  אוכל, הוא אשר  הלחם אם כי כמד "א עניא,

להם, ומשפעת  אבותינו , עם מצרים בגלות  היתה

אבהתנא  אכלו די  וז"ש  בצרה, אנכי  עמו כמד "א

ד"ו, או  ציורים ב' לה יש  ה' והנה דמצרים. בארעא

ו', סוד  שהוא מת "ת תקבל כאשר  והוא ד "י , או 

בלי לבד מיסוד  תקבל וכאשר ד"ו, סוד בה יצטייר 

ד"י, סוד  בה ויצטייר  עוני, לחם היא אז מת"ת , שפע

נשפעים  היו  כי כו'. אבהתנא אכלו  די וז "ש

השתא  זה... והבן  לבדו, יסוד  עם בזווג כשהיתה

כי הכוונה, דישראל. בארעא הבאה לשנה הכא,

יסוד  רק  מלכות, עם ת "ת שלם זווג אין  לארץ, בחוץ

לעיל  כמ"ש  מת "ת, שפע קבלת בלי  מלכות, עם

אך  שלם, הזווג ואין בח"ל, היינו הכא השתא וז "ש

ת"ת שלם, זווג הוא דישראל, בארעא הבאה לשנה

עכ "ל. מלכות". עם

øàåáî בסוד הזיווג אין  והחורבן הגלות  בזמן  כי

בביתו, הגנני דאין  מלכות , עם ת "ת

במלכות נזרעו שכבר הצדיקים נשמות יש  אמנם

ביסוד  עתה ועולים חוזרים והם המקדש , בית  בזמן 

השפע  וזהו מחדש, ונולדים במלכות הנשפעים והם

בכוח  שאין  והיינו והחורבן , הגלות  בעת עתה הבא

היפ "ש  שביאר  כמו חדשות, נשמות לחדש  הז"א

השפעה  ואין פנימי  זיווג אין  החורבן  שבעת הנז'

עבודתינו וכל ע"א, טו דף  בנה"ש כמבואר  חדשה



המשיח  וימות שבת בערך החול ימות מהעליות

שבדרגת הצדיקים נשמות  את לקחת אלא אינה

'בעלה  האלוקים' 'איש  הנקראים דאצילות, יסוד 

ויצאו נולדו שכבר צדיקים אותם דמטרוניתא'

דז"א  ליסוד  ולהעלותם לשוב לבי "ע, וירדו לעולם

מחדש . ולהולידם במלכות  ולזווגם

' ä  úãåáò éëøãá ÷éãöì  òåøæ øåà ïéðò .â

øåàéáåעבודת דעיקר ה', עבודת  בדרך זה עניין 

הצדיקים  תורת לקחת  הוא הזה בזמן ה'

חדש , שפע בהם ולהביא אותם ולחדש  הקדמונים

שקראו הצדיקם לגדולי  מצינו טעמא ומהאי

'ליקוטי מוהר"ן ' 'ליקוטי כגון 'ליקוט' בשם לספריהם

אורות ללקט כוחם כל כי להורות וכדו' אמרים'

וכדו ' והאר "י  כרשב"י  הקודמים הצדיקים של ישנים

חדשים. והשפעת אורות  בתורתם ולהאיר לחדשם

אורות ולהוציא לחדש כלל בדרך  באים אינם אמנם

גודל  מבואר  ובזה בעולם. עדיין  היו שלא חדשים

ולשוב  הגדולים הצדיקים בספרי  ללמוד החיוב

ע"י הזאת בעת  כוחנו  כל דזה תורתם, ולהאיר

של  ציונו  מעלת גודל גם וזה בלבד. הצדיקין  נשמות 

דאם  קברו, על לעלות  ישראל שמרבים רשב"י 

ויודעים  שמרגישים הם נביאים בני  נביאים אינם

ע"י אלא עליון  ליחוד להביא בזה"ז  בכוחם שאין

ומשתטחים  תורתו שלומדים ע"י הצדיק  של כוחו 

ומעלים  נשמתו עם מתחברים הם עי "ז  קברו  על

במלכות שוב אותו  ונותנים דז"א ליסוד  אותה

מתורתו חדש שפע נשפע וע"ז  עליון, זיווג וגורמים

שיש  כגון  דרגות, הרבה בזה ויש רשב"י . של

יותר  להם יש מעלתם שלפי  בעוה"ז החיים צדיקים

האלוקים, איש  שבדרגת  נשמות אותם עם שייכות

והבן .

ò ìåçá íâù áøòîä éîëç úééùå÷ .ã ãò ïéìå

 úåùãç úåîùð àéáäì ñ"à

ïééðòáå דא"כ להרש "ש, המערב חכמי שאלו  זה

חדש  שפע להביא בזה"ז בכוחנו  שאין

שכתב  זה מה חדשות, נשמות ולהמשיך מא"ס

זיווג  כל לך אין  בזה"ז  שגם מקומות בכמה הרב

שפע  נשפע וממנו סוף אין  עד עולה שאינו בעולם

"בשער  שאלתם: וז"ל חדשות . נשמות של חדש 

וגו ' שרה ותלד ותהר ע"פ  וירא פרשה הפסוקים

הדעת נתקן אצי ' בעת שזו "ן  שאע"פ לאמר כתוב

צריכין  עכ "ז הראשונים עיטרין  ב' שהם שלהם

בנים  ויולידו  שיזדווגו כדי נוסף חדש כח לקבל תמיד

שבתחילה  עד  כלל זווג שום מדווגים זו "ן  ושאין 

שתחילה  עד מזדווגים אינם או"א וגם או "א יזדווגו

עד  המעלות  רום עד וכעד"ז  וביה מיניה א"א יזדווג

לחדש  יכול לבדו הוא כי א"ס  הנק ' העליון  המאציל

השפע  זו"ן ומקבלים חדשים, אורות  תמיד  יום בכל

עיטרין  הב' משורש מחדש או"א ע"י  ההוא והכח

ומולידים  מזדווגים ואז למעלה למעלה אשר  שלהם

מן  ומ"ן מ"ד טיפה שהם לתחתונים חדשות  נשמות 

וסיים  שלהם, בדעת להם שנמשך חדשים החו "ג

ביחוד  לכוין  האדם שצריך מה תכלית  שזהו ואמר 

וא"כ  גמור, בהחלט שזהו נראה במקומו כנזכר  ק"ש 

בענין  שזהו  לקמיה שאמר  זה מהו  לן אתבריר לא

שבת ליל בזווג מלמעלה הבאות  חדשות נשמות 

הם  המ"ן  כל החול ימי  בשל אבל טוב ויום

ההם  נשמות  ומהם המלאכים של מהבירורים

לצדיק . זרוע אור בסוד  והוא החול בזיווגי  נעשים

שיש  החול בימי אף כי  המאמר זה מתפלא ומאד 

חדשים  מוחין  המשך גם צריך  קדם מלכי מן  בירור 

הנזכר  הזיווגים ע"י בעולם נשמות  להוליד  עד"ז 

ואגב  מספר ... עצמו רבים במקומות וכמבואר 

נשמות בענין  אור ישכון הדרך לנו ולהבין  להורות

מהם  שנראה מקומות דיש  בזה"ז  הבאים חדשים

ובמקומות המשיח ביאת  עד כלל באים שאינם

ולא  דוקא בשבת באים בזה"ז שאף נראה אחרים

הגלגולים  בשער כמ"ש לחלק שנראה וגם בחול

בשאר  שכתב מה עם זה בדבר  להתיישב צריך

א"א  לעולם כי סותרים שנראים הנזכר  מקומות

לא  וזה העליון המאציל ע"י אלא נשמות  להמשיך

עכ "ל. תמיד . מלהיות יבצר



לנפשך  חכמה דעה מו 

ïééòå לכווין קר"ש  בכל שכתב הרש "ש בסידור 

מה  דא"ק , ס"ג ע"ב עד  רפ"ח העלאת

שגם  א"כ מבואר  לו, שקדמו  בסידורים נזכר  שלא

רפ"ח  מעלים בחול אף יום בכל הזה בזמן 

שער  וז"ל סוף, מאין  חדש ושפע נשמות  וממשיכים

כל  כי  דע הוא "והענין  פ "ז: ק"ש  דרושי  הכוונות 

התחתונות ואין  יחד  מזדווגות  הם כולם הי "ס 

זו העליונות  גם שיזדווגו עד  זב"ז  להזדווג יכולות 

אנו כי  שנת"ל מה כדוגמת  בתחתונות  ויאירו  בזו

זו"ן  זווג נעשה ואח"כ בק "ש  או"א זווג מקדימים

או "א  גם כי לדעת  יש א"כ  והנה שלום. בשים

כדי מהם ועליון גבוה זווג אל הם גם צריכין

העליון  הזווג הוא הלא בתחילה משם אור  שיקבלו

שמקבלים  מה ובכח א"א של והסתום הנעלם

וכעד "ז  להזדווג הם גם בהם כח יש הזווג מאותו 

הפה  שאין עד מזו למעל' זו  המדרגות סדר הולך 

הענין  וסוד ימצאנו. מי עמוק עמוק לדבר יכולה

הוא  הנה העולמות  של החיצוניות זווג הנה כי הוא

אור  שיקבלו  בלתי עצמם דאו "א ממוחין  נמשך 

נמשך  תחתם אשר המדרגות  שכל כיון  כי  עליון

כולם. את  לחיות  כדי  בהם שיש  הוא פשוט מהן

כדי העולמות פנימיות  של דאו"א הזווג אבל

צריכים  התחתונים של חדשות  נשמות  להמשיך

זה, כלל וזכור מהם מלמעלה וכוח הארה לקבל

אבל  הארה לקבל הוצרכו לא עתה שעד ונמצא

הכנה  צריכים להזדווג הם גם שרוצים עתה

עליון  אור  קבלתם ענין היא וההכנה והזמנה.

הרי עכ "ל. אחד ". במלת יזדווגו  שאח"כ  כדי מא"א

יום  בכל בקר "ש לכוין  שיש דהכוונה להדיא מבואר 

סוף , מאין חדשות נשמות  של שפע להביא הוא

להביא  בכוחנו  שאין הרב שכתב זה מהו וא"כ 

שנולדו הנשמות  לחדש  רק אלא מא"ס  חדש שפע

לרח"ו מצינו  גיסא מחד בתרתי , קשה וזה כבר .

חדשות, נשמות  אין  דבחול לחול שבת  בין שחילק

ממשיכים  יום שבכל הנז ' קר"ש  מכוונת צ"ב וזה

שבשבת מש "כ גם צ"ב וכן  מא"ס, חדשות נשמות 

וצ"ב  בחול, משא"כ  חדשות  נשמות נמשכים

חדשות נשמות  הזה בזמן  שאין מש "כ  עם ליישבו

בלבד . הבית  בזמן אלא

 éîëç úééùå÷  ìò ' íëç úøåú'ä áåùéé .ä

 áøòîä

 áùééìå ק"מ בדף  חכם' ה'תורת  כתב זו  קושיה

שכן  שאה"נ פשוט "ונראה וז "ל: ע"ד 

שכלו דבי "ע באבי"ע עסקינו כל בחול אבל הוא,

דאצילות אבי "ע בערך  רפ"ח בחינת  נקרא

העשיה, בערך א"ס  נקרא והיצירה שבשבת ,

ומלכות היצירה, בערך א"ס נקרא והבריאה

בע  א"ס נקרא באצילותדהאצילות וכן  הבריאה, רך 

רפ"ח  בחינת נקרא תחתון פרצוף  כל עצמו דשבת 

שבחול  הא"ס  שבחינת נמצא ממנו , העליון בערך 

משא"כ  הבירורים, הז' של רפ "ח מבחינת  הוא

ומסיבת האמיתי מהא"ס הטיפה שנמשכת שבת

אבי "ע  בחינת של הם השבת של שהבירורים

שהאצילות חדשים בירורים נקרא לכך דאצילות

כמ"ש  בי"ע, בערך החדש  מ"ה ושם פנים נקרא

הצדיקים  שנשמות זרוע אור נקרא וזה אחר  במקום

בריאה  בחינת  הוא שבי"ע המלכות עם מזדווגים

שער  כ"ט בשער כמ"ש  הנשמות סוד  שהוא

שתורת דבריו וביאור  עכ"ל. ע"ש". פ "ג הנסירה

שבת של האמיתי הערך  דלפי  כאן , שנו  ערכין 

לא  החול ימי  של הבירורים שכל רואים אנו קודש 

נשמות דרגת שהיא הבריאה עולם עד  אלא הגיעו

עבודת כל הגיעה שלא אומרים אנו וע"כ הצדיקים,

אור  בסוד  הצדיקים נשמות  עד  אלא החול ימות 

החול  בימות  עמדנו כאשר  אמנם לצדיק , זרוע

שאנו בוודאי החול בימות  מצבנו  בערך עצמם

החול  ימות  ערך  דלפי סוף , אין  עד  עבודתנו  מעלים

עומד  הבי "ע כל השבת  מביום למטה אנו עומדים

ואא"ס  האצילות עולם וגם מבשבת, נמוך  יותר 

שקרוי דמה נמצא יותר , נמוך  במקום נמצא שעליו 

הבריאה  עולם אלא אינו סוף  אין החול בימות 

אנו גיסא דמחד מיושב ובזה השבת, יום בערך 

דא"ק  ס"ג ע"ב עד רפ "ח להעלות בחול אף  מכוונים



המשיח  וימות שבת בערך החול ימות מז עליות

עצמו. סוף מאין  חדשות נשמות של שפע ומביאים

אלא  זו  עבודה אין השבת יום בערך  גיסא ומאידך 

ימות שכל עד "ז י "ל וכן בלבד, הבריאה עולם עד

עולם  בערך וחשבים שלהם וחול שבת  הגלות

העולמות יתעלו שאז המשיח לימות  ביחס  הבריאה

האמיתי. וא"ס האצילות עולם עד יותר 

 úðåîà  úåãåñé  ô"ò ç"åúä éøáã øåàéá .å

' íééçä ùôð'å 'àéðú' ä øôñî ãåçéä

äðäå לבאר יש מתכונתם על דבריו  להבין כדי

המבוארים  הייחוד אמונת  ביסודות  מעט

ונבוכו טעו  שהרבה החיים', וב'נפש ה'תניא' בספר

סוף , אין  כלפי ערכים לומר שייך  מה אלו, בדברים

ערך  שלפי  סוף באין מדרגת שיש  לומר  אפשר וכי 

הערכין  תורת  שיסוד ואף  אמיתי. א"ס אינה מסויים

"כי וז "ל: ע"ג ב' דף  ספרו  בריש ברש "ש מבוארת 

ביניהם  אין  אבל לבד הכינויים ערכי  על מיוסד הכל

עילוי ושינוי  האורות זכות  לפי  אלא כלל, שינוי

הרגשתם  מיעוט שינוי הוא כך המקומות

יש  עכ"ל. מאחריתו" דבר  ראשית וד "ל בתחתונים

לעיקרי נוגע היותו  יען הדברים, בביאור להרחיב

הדת.

äðä היחוד בשער  התניא שכתב מה נודע

באמת הוא ויש  נברא "שכל פ"ג: והאמונה

פיו... ורוח הפועל כוח לגבי ממש ואפס לאין  נחשב

זהו וממשות ליש לנו נראה ויש נברא שכל ומה

את בשר בעיני ורואים משיגים אנו שאין מחמת 

רשות נתנה אילו  אבל שבנברא, פיו ורוח ה' כוח

שבכל  ורוחניות חיות את  ולהשיג לראות  לעין 

היה  לא פיו  ורוח ה' פי  ממצוא בו השופע נברא

הוא  כי  כלל נראה וממשו וחומרו  הנברא גשמיות

שבו". והרוחניות החיות לגבי ממש במציאות בטל

לא  ה' ואני  כפשוטו  הצמצום שאין  האריך  ובפ "ז

לבדו שהיה כמו כלל שינוי שום שאין פי ' שניתי

כ' הקודש  ובאגרת עי"ש. העולם. בריאת  קודם

כלא  ג"כ הוא הנברא שהיש  "והגם בזה"ל: כתב

הכח  לגבי  במציאות שבטל דהיינו קמיה חשיב

אור  שהקו דאבי"ע די "ס  מהכלים בו השופע והאור

כמ"ש  בשמש  השמש וכזיו בהם מאיר ב"ה א"ס

ית ' ידיעתו  שהיא דוקא קמיה היינו  ח"ב, בלק"א

היש  למעלה שממטה בידיעה אבל למטה. מלמעלה

זו והשגה בידיעה לגמרי  נפרד דבר הוא הנברא

וכלל". כלל מושג אינו בו השופע הכוח כי  שממטה

להשגת ביחס  הוא הצמצום שכל והיינו עכ"ל.

למעלה, שממטה ידיעה הקרוי  בלבד , הנברא

אין  למטה שממעלה בידיעה לבורא ביחס  משא"כ 

ידיעות ב' מכנה אחרים ובמקומות כלל. צמצום

וכדברים  תחתון '. ו 'דעת  עליון' 'דעת  בלשון אלו 

אלא  ג' בשער החיים' ה'נפש כתב ממש אלו 

של  בלשון אלו ידיעות  ב' מכנה הוא שבלשונו

עתה  גם יתברך  "שמצדו וז "ל: 'ומצדנו '. 'מצדו'

כל  ממלא הוא ברצונו  העולמות וחידש שברא אחר

גמור  בשיווי  כלם והבריות  והמקומות העולמות 

ממש , כמשמעו  מלבדו  עוד  ואין פשוט, ואחדות

התפלה  קודם לומר ז''ל קדמונינו  לנו  שתקנו וכמו 

הוא  אתה העולם נברא שלא עד  הוא אתה

העולמות נבראו  שכבר אף  ר''ל העולם, משנברא

שינוי שום אין  עכ ''ז יתב', הפשוט ברצונו 

בעצמות מחמתם חציצה שום ולא ח''ו והתחדשות

כקודם  עתה גם הוא והוא הפשוט, אחדותו

גם  ב''ה א''ס  עצמות  מלא הכל שהיה הבריאה

הן  הן עכ ''ז אבל עתה... העולמות שעומדים במקום

כביכול  צמצם שאעפ''כ  ית ''ש , ונוראותיו  גבורותיו

עני להמצא שיוכל ית ' עולמותכבודו מציאות  ן

שונים  בבחי' ומחודשים נבראים ובריות וכחות

וכל  שונים מקומות וחילוקי מחולקים ועניינים

יתב' עליו  והמדות  והתארים והכנוים השמות 

הבחי ' זאת  מצד  מדברים כולם בתוה''ק שמצינו 

עוד . ועי "ש  עכ"ל. מצדינו" שהוא כפי

øàåáî הכל הבורא כלפי  העולמות  שכל דהגם

אחר  עתה גם סוף  ואין אלוקות

מציאות הם הנבראים השגת  מצד אמנם הצמצום,
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להכיר  זו בידיעה להיזהר  ויש נפרד , ודבר יש  של

את תופס  שהוא איך הנברא, השגת שלפי 

הכל  רואה הוא והשגתו  מבטו  לפי המציאות ,

של  חשיבות להם יתן  ואם נפרדת, ומציאות כישות 

שהוא  זרה, עבודה בחטא נכשל הוא אלוקות

שצריך  אלא כאלוקות, הנפרדים את  מחשיב

בידיעת שהיא כפי האמת  שמצד  בכך  להאמין 

לעניינו שנראית כפי המציאות  אין  הבורא והשגת 

ממש . מלבדו ' עוד  'אין  הצמצום אחר  וגם

àöîð אינם העולמות  וקיום מציאות שכל

הסתר  אלא ומוחלטת , אמתית  מציאות 

האמתית מציאותו את הבורא שהסתיר  מה פנים

המציאות את  ולתפוס  להשיג לנברא מקום ונתן

שממטה  בידיעה שלו  התחתון  דעת  כפי מצדו

כיש  העולמות  נראים עיניו ראות שלפי  למעלה,

בי"ע, עולמות והם יתברך , ממנו נפרד  ודבר

מסתיר  שאינו  האצילות  עולם מהם ולמעלה

וגרמוהי חיוהו דאיהו הבורא, מציאות את ומעלים

ששם  האצילות מן למעלה אמנם בהון, חד

לאמונה  חוזר  הוא הרי  הנברא, השגת מסתיימת 

שאין  שיודע כלל, משיג שאינו  שמכיר  בלבד,

וכאשר  בעצמו, לבורא אלא ידועה הבורא מציאות 

בכל  הבורא ביחוד  התבוננות  ע"י ועלה טיפס

ל'תכלית שהגיע עד לעולם מעולם ועלה העולמות ,

והשגתו, דעתו שאפסה במקום נדע', שלא הידיעה

שמאמין  העליון ' ב'דעת  לדביקות  שב הוא הרי  שם

עוד  אין ית "ש  שמצדו  למטה שמלמעלה בידיעה

קודם  כמו  העולם משנברא הוא ואתה מלבדו

הבריאה,

ïåùìáå נדבק" בשם זו הכרה מכונה הרש"ש 

ע"ב: י"ג בדף כמ"ש במאציל"

בירור  ההיא בעת נבררים אתמול של "הבירורים

עליונה  יותר  למדרגה ונכנסים ועולים מעולה יותר 

מדריגה  המאציל אל ומתקרבים בה שהיו  ממה

בכל  נעשה עד"ז  וכן יותר , ומזדככים יותר  אחת 

ומשבוע  לשבוע ליום מיום עולים כי  העולמות 

ומשמטה  לשמטה ומשנה לשנה ומחדש לחדש 

שבכל  עד  העליון  המאציל עד ליובל ומיובל ליובל

המאציל  אל הסמוכה אחת מדריגה נשלמה יום

ונדבק  שלם וזיכוך תיקון ולהזדכך להתתקן 

השגת ונשלמת  עולה שכאשר  והוא במאציל".

וחוזר  כלל, משיג אינו ששוב למקום עד הנאצל

בידיעת קיימת שהיא כפי  מלבדו  עוד שאין  לאמונה

כלל  וזה במאציל', 'נדבק  לדרגת  מגיע אז הבורא,

תחתון  שבדעת  בידיעה ולעלות לטפס  ה' עבודת 

עד  לאצילות  הבי "ע מעולמות  לדרגה מדרגה

בו שאין למקום נדע' שלא הידיעה ל'תכלית שמגיע

במאציל, נדבק ובזה עליון דעת לפי אלא תפיסה

מאין  חדשות והשפעות  נשמות של שפע וממשיך 

סוף .

 íðîà,ועמוקים דקים אלו עניינם כי  להודיע יש 

תורתנו סודות  של נסתרות  מגנזי והם

לעמוד  אנושי שכל בעל נברא ביד  ואין הקדושה,

במקום  הוא מהותם שכל מתכונתם, על עליהם

בו לנו  ואין  התחתון, הדעת  תפיסת  כל נגמרת שבו

לשון  את ע"ז קרא התניא ובעל אמתית, השגה

אלא  לנו אין  ע"כ דמהימנותא" "רזא הזוה"ק

באמונה  השכל אל לקרב הדברים, להבחין 

בדברי שנזכרו הלשונות ע"פ ההבנה, מן שלמעלה

בשער  ה'תניא' בספר  בזה ועיין זי "ע, רבותינו 

בזה. שעסקו  חסידות מאמרי  ועוד  והאמונה היחוד 

äðäå דבר העולמות  מציאות שאין אפ"ל  לפי "ז 

שכל  כיון  שינוי, ללא ומוחלט קבוע

זה  ואין הבורא, ידיעת  לפי  אמתית  אינה מציאותם

לברואיו מכבודו הקב"ה שחלק  והכרה השגה אלא

שיהיו אפשר  ושפיר דעתם, כפי ולתפוס להשיג

נברא  שכלפי  העולמות, עמידת  של אופנים כמה

התחלת שממנו אחד  מקום הבורא נותן  מסוים

אחר  מקום ניתן  אחר  נברא וכלפי השגתו ,

שאין  כיון כלל, סתירה בזה ואין  ההשגה, להתחלת

יתב"ש , כלפיו ואמתי קבוע דבר  העולמות מציאות 

מציאות כל ואין  שניתי , לא ה' אני ית"ש דמצידו



המשיח  וימות שבת בערך החול ימות מט עליות

לידיעת השגה נתינת בגדר  אלא העולמות 

הנראות דרגות  כמה שיהיו  ויתכן  הנבראים,

מבוארים  ובזה העולמות. מציאות  בקיום כסותרות 

מקום  החול ימות השגת  שכלפי  חכם' ה'תורת  דברי 

מקומו לפי  העשיה בעולם הוא הנברא עמידת 

לעלו הנברא ותפקיד שבחול, מעולם הנמוך  ת

לעולם  עד ולבריאה ליצירה מעשיה לעולם,

השגתו, שלפי  לא"ס בא ומשם ולא"ק  האצילות 

שאינו במה לאמונה ובא השגתו  שנסתיימה וכיון

ההכרה  אצלו ומתגלה עלייתו  נסתיימה כאן משיג,

מחשבה  שלית ואף  שניתי, לא הוי ' שאני האמתית 

נדבק  מקום מכל מצדו, שהוא איך כלל, ביה תפיסה

לו ואין לגמרי  דעתו שמבטל ע"י במאציל הנאצל

מציאות כל אין  הבורא ידעת שלפי האמונה אלא

סוף , אין  עד  שהגיע נחשב וזה  השי"ת , מבלעדי

כמה  שניתנו אלא סוף, אין  הוא הכל ית"ש דמצידו

לממקום  וכשבאים הנבראים, להשגת  דרגות

שלמעלה  באמונה הם נדבקים השגתם, שנסתיימה

האין  מן השפעה להם נותן השי"ת  ואז  ההשגה, מן

אליהם  ההשפעה השגתם, אפסה שכבר דכיון  סוף,

למטה  שמלמעלה הידיעה מן  מושג, הבלתי  מן היא

עד  שהגיעו הקבלה בלשון  ונחשב עליון , ומדעת 

סוף . אין

 íðîàלגלות השי"ת  חפץ השבת  יום בהגיע

ובאותה  עליונה, יותר בהשגה עצמו 

הנברא, השגת בו נסתיימה בחול שבימות דרגה

שנמצא  עד בו, להשיג מקום השי "ת לו נותן עתה

במאציל  נדבק בגדר  היה החול שבימות שמה

והטעם  דבקות, בזה אין כבר  שהשבת  ביום עתה

השגת בו שיש  דבר  שכל המאציל חקק  שכך  בזה,

שכיון  לעיניו, מתגשם הוא הרי  הנברא ותפיסת

על  ותכלית , גבול בעל הוא מהותו כל שהנברא

כבעל  ג"כ אצלו  נתפס ורואה שמביט מה כל כן 

שבימות דמה חכם' ה'תורת  כתב ולפי "ז  גבול,

הוא  השבת  ביום עתה סוף, אין נחשב היה החול

וזה  צדיקים. של נשמותיהן שה"ס  הבריאה עולם

שכל  מתברר השבת יום שבהגיע המבואר 

עולם  עד אלא הגיע לא החול ימות עבודת 

של  נשמותיהן דרגת  שהיא בלבד הבריאה

לצדיק '. זרוע 'אור בגדר היה והייחוד צדיקים

החול  ימות  שבערך  לכך סתירה אי "ז  אמנם

והמשכת דא"ק  ס "ג ע"ב עד רפ "ח עליית הייתה

סוף  מאין חדשות  .àנשמות

àåäå בשל"ס דיברנו תשע"ח)אשר  כי(וירא

מילה  ברית  שעשה אחר אבינו אברהם

והדבר  בדרגה, ירידה הוא החולי  שעניין  חולה, היה

ירד  מילה ברית  מצוות  ע"י שדוקא יתכן איך  תמוה

יהודי כל וכן האמת שצדיק  הוא הענין  אלא בדרגה,

לעולם, מעולם עת בכל עולה הוא עבודתו ידי על

גדולה  למדרגה הגיע כאשר אף  האמת  והצדיק 

_________________________

אף א. שלמה, תשובה שעשה בעצמו, אדם יודע אם "ואפלו  וז"ל : ו' תורה מוהר"ן הליקוטי דברי לזה להסמיך  יש [א"ה:
בודאי  כך  ואחר השגתו , לפי עשה תשובה כשעשה מתחלה כי הראשונה. תשובה על  תשובה לעשות צריך כן פי על
הראשונה  השגתו בודאי עכשו, שמשיג השגתו לפי נמצא יתברך. השם את  יותר ומשיג מכיר הוא בודאי תשובה, כשעושה
בחינת  וזה אלקותו . רוממות  את שהתגשם על  הראשונה, השגתו  על תשובה לעשות שצריך  נמצא, גשמיות . בבחינת הוא

שכתוב כמו תשובה, כלו  הינו  שבת, כלו שיהיה הבא, ל)עולם הוא (דברים הבא עולם עקר כי אלקיך ", ה' עד "ושבת :
שכתוב  כמו אלקותו, ל"א)השגת  אזי (ירמיהו יתרה, השגה שישיגו  עת  בכל נמצא גדולם". ועד  למקטנם אותי "וידעו :

העולמות  שכל כיון תשובה, לזמן שבת  ערב  בספה"ק שקבעו  מה עניין וזה עכ "ל . הראשונה ". ההשגה על תשובה יעשו 
שבת  בערב  השבוע , ימות  בכל  כראוי לבראו  עבד  גמור צדיק אפילו ואז עליון, היותר לשורשו מתעלה והאדם מתעלים
לו נראית היא ועכשיו  החול  ימות  של  הנמוכה השגתו לפי הייתה החול  ימות של  עבודתו כי רואה העולמות  עליית  בעת 
ועולים  העולמות עם בה שנתעלה החדשה ההשגה לפי להשי"ת ולהתקרב בתשובה עליה לשוב שצריך  מגושמת כהשגה

לגמרי.] אחרת בדרגה היא בבורא דביקותו שעתה החדש, למקומם



לנפשך  חכמה דעה נ 

דאצילות היום, כחום האהל פתח יושב הוא לעולם

עבודתו וכל בי"ע, כבחינת היום נחשב אתמול של

למדרגה  ביחס כחולה נחשבת עכשיו  עד של

ממרא  אלוני  עניין  וזה עתה, בה ונתעלה שעולה

כנגד  הם וממרא אשכול שענר  וואלי הרמ"ד שכתב

המילה  במצוות עלייתו דע"י  בי"ע עולמות ג'

אלא  אינה עתה עד של עבודתו  שכל אצלו  נתברר

בי"ע. בדרגת 



מוהר"ן נא חיי

מוהר"ן  חיי

 ãò÷  úåà
(ç úåà  âøáîìì åúòéñð)à

øôñä.íé÷ìç  äòáøà åá åéä ,óøùðä  éðùä

 éðù ãéì äìçú  åøñî ì"ðä  øôñä

 òåñðì íäéìò äåöå åðîåìù  éùðàî íéùðà

,øôñä äæî èòî  øéòå øéò ìëá  øîåìå úåøéòá

 ãé áúëî íéñøèðå÷  äæéà ç÷ì  íäéìò äåö íâå

 éèå÷ì  øôñá åñôãðù äìéâù úåøåúä ìù

 éë , íäî ïéôã äæéà  øéò ìëá åøéàùéå ï"øäåî

.íéùåã÷ä åéøôñî øôñ  íåù ïéãò  ñôãð àì æà

 äîë ì"ðä  íéùðàä éðù ìù äæ ïéðòá ùé ãåòå

:(õé÷á  å"ñ÷ú úðùá äéä úàæå)  íéøåôñ

íò  ùèéååàáåéìî ø"åîãà  ÷"ëî äùòîä

ò"éæ ì÷éöéà 'ø ÷"äøä

ïî÷ì] [à(קעו המעשה (באות  המשך מובא

שע"י למוהרנ"ת  אמר  שרביז"ל

מהליקו "מ דפין  כמה עיר בכל קצת שהניחו (ולמדו

ונראה בהם) בעולם', עובדה 'לעשות התחילו 

אמונה  של אור לעורר זאת שהתחיל הכוונה

למובא  להסמיך  ויש  בעולם]. אלקות וגילוי  ותשובה

הרמ"מ  אדמו "ר  כ "ק עם שהיה המעשה את פה

ר' הרה"ק  כ"ק  את ששאל זי "ע מליובאוויטש 

את שישלח ועוררו  זי "ע מפשעווארסק  איציקל

הטועים  אחינו אצל ויהדות תורה שיפיצו חסידיו 

שלימה, בתשובה ולהחזירם להש"י, (כמו לקרבם

חסידיו  אצל  מליובאוויטש אדמו"ר כן שהנהיג

שהיה ושלוחיו) במעשה איציקל ר ' הרה"ק לו וענה ,

והרר "ז  מליזענסק  הרר "א הקדושים האחים אצל

יחד הולכים שהיו זי"ע צעירותם)(בש מאניפאלי נות 

עיר  לאיזה הגיעו  ופעם גלות, לערוך לעיר מעיר 

בעיר  הרוחני שהמצב קדשם ברוח וראו  שהרגישו 

רח"ל  ופגמים עבירות  ריבוי  שם שיש  טוב, איננו זו

שם  ושכרו לתקנם ורצו  העיר בני על וריחמו  וכו ',

יומם  שם ועסקו ימים חודש למשך  בה ונסגרו דירה

העיר , בני  לזכות לשמה ובתפילה בתורה"ק  ולילה

בני שכל ראו  מהדירה החודש בסוף כשיצאו  ואח"כ 

הרבה  במדרגה ונמצאו  ונתעלו התעוררו  העיר 

ר' אמר  ועפ "ז מקודם, שהיו  ממה גבוהה יותר 

להחזיר  שאפשר  מליובאוויטש  לאדמו "ר  איציקל

בתורה"ק  שעוסקים ע"י  העולם כל את  אף בתשובה

אור  בעולם עי "ז  להאיר  [בכונה לשמה, ובעבודה"י

מרביז"ל וכדאי ' יד התשובה, סי' אי ')á(ליקו"מ וכן  ,

_________________________

תשע"ח .א. שקלים - משפטים פר' וערש"ק ליל  נאמר

שכתוב ב. כמו תורה, ידי על אלא התשובה, בעלי עם הגרים את לקרב אפשר ואי ה)זל"ק, מעינותיך(משלי "יפוצו 
לברכה זכרונם חכמינו , שאמרו וזה בה. ילכו הדרך להם להודיע מבחוץ, שהם אותם להשקות שצריך  ו)חוצה", (אבות

וזהו תורה'. אלא כבוד  ט"ו)'אין לברכה(ירמיה זכרונם חכמינו, ואמרו מזולל", יקר תוציא ע "א)"אם פה מציעא (בבא

וזה  דגלותא. מזילותא "מזולל " כבוד , הינו יקר", "מוציא נקרא זהו  כי יתברך '; השם לעבודת  אדם בני שמקרבין 'אלו 
קי"ג) הכבוד(תהלים נתעלה אזי כבודו", השמים "על  אזי לה, ומשבחין מודין כשהעכו "ם הינו ה'", גוים כל  על "רם

אל מהחשך. להם שמאירין  התורה  ידי על אלא לגרים  הן  ישראל, לרשעי הן  התשובה  להתעוררות לבוא אפשר  ואי
שם שהם רבוא מקום ששים כנגד  אותיות , רבוא ששים הם התורה כי דיקא; 'חוצה' חוצה" וכו' "יפוצו  שכתוב : כמו ,
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זי"ע מלובלין  פל "ד)מהחוזה יהודה  בית עה"פ (חינוך 

בלבבם' מסילות בך  לו  עוז  אדם ].â 'אשרי 

 øåæçì  äìåâñ  íéù÷áîù íéùðà  äáøäì äöòä

äáåùúá  íìåòä  øéæçäìå

ïëå [áשאמר מרביז "ל שמו)אי' אות על (חיי"מ

את שכשיקבלו  מוהר "ן ליקוטי הק ' ספרו 

דגאולה, אתחלתא זו הרי בו וילמדו  בעולם הליקו "מ

בנ"י את  לעורר  הספה"ק  בכח שיש  משום והיינו

דגאולה  אתחלתא היא [שהתשובה בתשובה,

הרמב"ם ה"ה)וכמש "כ תשובה מהל' שכבר (פ "ז 

תשובה  לעשות ישראל שעתידין התורה הבטיחה

מהמעשה  חזינן וע"ז נגאלין ], הן ומיד  גלותן  בסוף

ללמוד  העולם שהתחילו  לפני  שאפי ' חידוש  כאן 

באיזו לקו "מ קצת  לומד אחד אדם רק אלא ליקו "מ

דרך  וזו העיר , בני  כל על כבר  בזה משפיע עיר ,

תשובה  של אור להביא איך  אחד  לכל ועצה

ודרך  סגולה שמבקשים אנשים הרבה שיש  למקומו ,

על  להשפיע וכן  בעצמם בתשובה לשוב לזכות

בתשובה, שיחזרו בהם התלויים כל ועל זולתם

שבועות שהם הק ' השובבי"ם בימי עתה ובפרט

בשב"ק  עתה ובפרט תשובה, לעשיית המסוגלים

מעשיו, לשקול רוצה אחד  כל שקלים, פר '

מא' נאה מימרא [ויש  בתשובה ולהתעורר

שאין  רחמים לעורר אליו חסידו  ששלח מהצדיקים

לו ואמר לעשירות , ברכה וביקש פרנסה בביתו לו 

בעסק  יום כל לעסוק  הוא לעשירות שסגולה הצדיק

חז "ל אמרו  שהלא ע"א)התשובה, פו דף  (יומא 

_________________________

תחלה' במחשבה עלו  'ישראל כי הוא, בריך דקודשא במחשבה למעלה שרש הנשמות לכל ויש א)נשמות , רבה .(בראשית 
זה  ומתנוצצים מפיו  שהוציא התורה אותיות  ידי על  הנשמות  וכשנתעוררים גרים, נשמות נבראים הנשמות זווג ידי ועל 
גם  גרים. נשמות נבראים שבמחשבה הנשמות התנוצצות  של  הזווג ידי ועל מזה; הארה מקבל  שזה זווג, בחינת זה לזה

עליו  נקרא ישראל ששם זמן כל  ישראל, עדיין,הפושעי עליו פנים כל על נקרא ישראל ששם נמצא ישראל', 'פושעי נקרא (כי

ישראל) פושעי שנקרא הוא'מאחר ישראל שחטא, פי על  'אף ע "א), מד עליונה,(סנהדרין במחשבה ושרש אחיזה לו  יש ,
ועל  נשמתו , משרש ישראל  הפושעי לזה הארה ומגיע  השרשים, שאר בין נשמתו שרש גם התנוצץ ההתנוצצות  ידי ועל 

לברכה זכרונם חכמינו , שאמרו  וזה בתשובה. חוזר הזאת הארה ע "א)ידי פא בניהם (נדרים אין חכמים תלמידי מה 'מפני
בשרש  תורתו בלמוד  ולהאיר לברך  חכם, תלמיד ובפרט  אדם, כל  שצריך  תחלה' בתורה ברכו  שלא מפני חכמים, תלמידי
מתנוצצין  ידו ועל  המחשבה, תחלת לתוך  וברכה הארה כשמביא נמצא, שרשנו. שם כי תחלה, במחשבה הינו הנשמות ,
תלמיד יהיה בנו גם זה ידי ועל  וזכה, בהירה נשמה ממשיך הוא בודאי לבנו , נשמה כשממשיך  נמצא הנשמות , ומתברכין

בבחינת היא הנשמה לבנו, נשמה כשממשיך אז למודו, ידי על  התחלה את  ומברך  מאיר כשאין אבל  השירים חכם. (שיר

הנשמות,)ה  שרש הינו תחלה, בתורה ברכו  שלא מפני וזה חכם, תלמיד בנו יהיה לא זה מפני מאירה ואינה ישנה", "אני
עכל "ק. וכו '. תחלה  במחשבה עלה ישראל  בבחינת 

בלבבםג . מסילות בך  לו  עוז אדם אשרי שם, ו)ז"ל  פד, ממורי(תהלים שמעתי "י . נ "י מהר המפורסם  החסיד הרב
בת מלובלין , בשער להוכיח ורחובות  בשווקים לילך  אפשר אי באמת  והנה התוכחה, ענין על הזהירה התורה שבאמת 

שיהיו באופן להוכיח יוכל  ולא מדבקותו  ויפסק דעתו יבלבל  ורחובות  בשווקים ילך אם גם נעשית , מתי תורתו  כי רבים
ולא  האופןם זה על  שמוכיחים מוכיחים כמה על  מעיד  החוש כאשר לו , ישמע שלא ימשך ומזה הלב, מן היוצאים דברים

אמרו  וכבר דבריהם, ע "ב)נשמע סה נשמע.(יבמות  שאינו  דבר לומר שלא מצוה כך  הנשמע דבר לומר שמצוה אמנםכשם

מכניס  בזה הנה ישראל, כל בשם  לשמה  תורה  וילמוד בבדידות ובטירותיו בחצרותיו ישב כאשר הוא התוכחה  עיקר
אדם בני בלבות תשובה  עוז,הרהור שנקראת  התורה ע "י ית"ש בו  עצמו  שמקשר בך , לו  עוז אדם אשרי שאמר, וזהו .

יא)כמ"ש כט, יתן(תהלים לעמו  עוז ע "א)ה' קטז כן (זבחים ועל אנשים, של  – בלבבם מסילות – עושה הוא זה ידי ועל  ,
עמוק. עמוק עולם של ברומו העומדים דברים המה כי זה והבן דפח "ח . כאן עד רבים, בלשון ומסיים יחיד בלשון פתח

ע"כ.
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אי ' עוד  הכבוד , כסא עד שמגעת  תשובה גדולה

ע"ב)בחז "ל ד דף  של (שקלים  מטבע הקב"ה שהוציא

ש'כזה  למשרע"ה והראה הכבוד  כסא מתחת  אש

הכבוד  כסא שמתחת וחזינן השקל, מחצית  יתנו '

לעשירות סגולה הוי  וא"כ שקלים, חצאי ישנם

הכבוד ]. כסא עד  שיעלה עד תשובה לעשות 

ò"éæ æðàöî  íééç éøáãä ïøîî äùòîä

äöåøå [âאת שלימה בתשובה להחזיר  האדם

ומשפחתו בניו כל ואת עצמו 

בו התלויים כל ואת נשמתו)ותלמידיו ואת(בשורש

עולם, באי כל ואת המדינה בני וכל העיר בני  כל

זי "ע  מצאנז  הדב"ח מרן  שסיפר  מעשה שיש  וכמו 

קודש  אש בלבו  בערה שבצעירותו עצמו, על

יהודי כל שבאמת  בתשובה העולם כל את להשיב

וכשראה  העולם, כל על ערבות  סיני  בהר קיבל

את לכה"פ  להחזיר  השתוקק עבורו קשה שהדבר

בלבו גמר שלבסוף  עד  וכו', בתשובה מקומו בני 

מוסיפים  [ויש עצמו , את  בתשובה להחזיר  שרוצה

אח"כ  הבין  שבאמת ואמר  חיים הדברי  שסיים

הוא  הרי עצמו  את שלימה בתשובה שכשמחזיר 

כולו העולם כל על התשובה אור בזה משפיע

ששב  שאחד  אומר  שר"מ  שם , יומא בגמ ' (וכדאי'

והיינו  כולו, העולם ולכל לו מוחלין  בתשובה 

בני  לכל  התשובה ואור  התעוררות  מביא  שבתשובתו

סיניהעולם) בהר התחייב יהודי כל ולמעשה ,[

להחזיר  אחד כל חייב וממילא בנ"י, כל על ערבות 

בתשובה העולם כל דף את  תרומה  פר ' (ובזוה"ק

אחד  כל  של החיוב  בגודל האריך ע "א  וקכט  ע"ב קכח

שיש  כמו למוטב, להחזירם הרשעים אחרי לרדוף 

של ומעלתו כוחו בגודל  ומאריך החיים, אחר  לרדוף 

בתשובה  אדם  איזה  .)ãהמחזיר

íéãîìî äøåúä úåéîéðô íéìâîä  íé÷éãöä  ìë

íéøéàî æ"éòùíìåòá  äìåàâäå  äáåùúä øåà

ì"æéáøå [ãבליקו "מ עג )מביא סי' שדוד (תנינא

תשובה  של עולה הקים ע"ה המלך

מרבים  ישראל כל שע"כ  שחיבר , הק ' תהילים בספר

לתשובה  המסוגלים בימים תהלים וע"ז äבאמירת  ,

ליקוטי שהספה"ק גבוהה דרך בשיחה כאן  נוסף

_________________________

דיעבר ד. בגין שלים, באגר ליה ולמקני חייבא, בתר למרדף  בעי זכאה ההוא הכי אוף שם, הזוה"ק מלשון קצת  נעתיק
שבחא  איהו ודא ליה, ברא הוא כאילו  עליה דיתחשב בגין לנפשיה, ויעביד  אחרא, סטרא  ויתכפיא זוהמא, ההוא מניה
גרים  דאיהו  בגין טעמא, מאי מכלא, יתיר דא ואסתלקותא אחרא, משבחא יתיר הוא בריך דקודשא יקרא ביה דיסתלק

דחייבא בידא דאחיד מאן כל חזי, תא וכו '. הוא, בריך  דקודשא יקרא ולאסתלקא אחרא, סטרא לגביה)לאכפיא ,(ותב
סטרא  לאכפייא גרים אחרא, נש בר הכי אסתלק דלא מה סלוקין, בתלת אסתלק איהו  בישא, ארחא למשבק ביה ואשתדל
כתיב, נש בר האי ועל  ותתא, לעילא בקיומיה עלמא כל  לקיימא וגרים ביקריה, הוא בריך  קודשא דיסתלק וגרים אחרא,
יכלין  לא דינין מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא, בהאי וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי והשלום, החיים אתו היתה בריתי

וכו '. בידיה, דימחי מאן ולית  תרעי בתריסר עאל דאתי ובעלמא עלמא, בהאי ליה כמה למידן נשא בני ידעי הוו ואלמלי
וזכו לצדיקיא)תועלתא ה (גרמי להון , זכו כד בגינייהו חייןזכאן בתר  דרדיף כמאן לון  ורדפי אבתרייהו אזלו ע"כ.וו .

שערי ה. נון יש כי לתשובה. מסגל  תהלים אמירת  כי תהלים, באמירת רגיל  יהיה לתשובה, לזכות שרוצה מי שם, זל"ק
בעצמו , יתברך השם של התשובה בחינת הוא החמשים שער אך  ולהשיגם, בהם לכנס  אדם כל  יכול שערים ומ"ט תשובה,

שכתוב  כמו תשובה, בחינת  מצינו  יתברך  אצלו  גם כי ג)כביכול, שערי (מלאכי המ"ט  ואלו  אליכם". ואשובה אלי "שובו 
השבטים, אותיות ממ"ט אות לו יש ושער שער כל כי י-ה, שבטי עשר שנים בשמות שיש אותיות  מ"ט  בחינת  הם תשובה
כלל  התעוררות לו  שאין אחד  יש כי תשובה. לעשות זוכה אדם כל לאו כן פי על ואף  שמך , את ליראה חפצים הכל  והנה
מגיע  אם ואפלו לו ; השיך תשובה של  והשער האות אל  להגיע  זוכה אינו לתשובה, התעוררות לו  שיש מי ואפילו לתשובה,
שאין  מי אפלו  תהלים, אמירת  ידי ועל לתשובה. זוכה האדם אין זה כל  ומחמת  סגור, תשובה של שהשער להיות  יכול לשם,
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ונראה  בתשובה, העולם להחזיר  מסוגל מוהר "ן

פנימיות של הק' הספרים לכל ג"כ  שהכוונה

יחידי הגדולים הצדייקם ע"י  שנתגלו  התורה"ק ,

בזוה"ק  כבר מובא הענין שיסוד  ונראה הדורות ,

ע"ב) קכד דף  למטעם (ח"ג  ישראל דעתידין  "ובגין

מן  ביה יפקון  הזהר, ספר  האי דאיהו דחיי , מאילנא

חז"ל  מפי  בידינו  כלל שמונח וכיון  ברחמי", גלותא

ע"ב) צז דף אלא (סנהדרין  נגאלין ישראל שאין 

אור  מביא הזוה"ק שלימוד  מוכח הרי  בתשובה,

ממהרח"ו  אי ' וכן  לעולם, לעץ התשובה (בהקדמתו

וכן חיים) מהגלות , יצאו האריז "ל כתבי לימוד  שע"י 

הדגמ"א בשלח)כותב ישראל (פר ' 'ובני עה"פ 

גלי', 'ברי"ש אונקלוס ע"ז שתרגם רמה' ביד  יוצאים

ש'ם  ב'על י 'שראל ר'בינו  שלומדים å שר "ת  שע"י  ,

רמה  ביד לצאת נזכה ותלמידיו  הק ' בעש "ט ספרי

ספרו על כנ"ל רביז "ל אמר וכן  מהגלות . גלי  ובריש 

הצדיקים  שכל ורואים דגאולה, אתחלתא שהוא

הולכים  התורה"ק  פנימיות מגלי  הדורות יחידי

של  הדרך  פותחים הם תורה שהסתרי אחד, במהלך

של  הפנימית הדרך  את מלמדים והם התשובה

ברחמים. הגאולה את ומביאים עבודה"י ,

 ãò ãéúòä ìò äìá÷ì  úåëæì íãàä ìåëé êéà

 úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéù

óàå [äהרמב"ם פסק תשובה שע"פ מהל' (פ "ב

אתה"ב) התשובה מקיימים מצות

החטאים  על שמתחרטים במה הדין מעיקר

לכסלה  לשוב שלא עצמם על ומקבלים ומתוודים

עליו שיעיד שצריך הרמב"ם כותב באמת  הרי  עוד ,

ומי עוד , החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע

שיכול  בכלל אדם יודע ואיך לבי , זיכיתי יאמר 

ישתנה  ומעכשיו היה היום שעד דרכו  את  לשנות 

לזה. להגיע האדם  יכול ואיך ליום מיום

_________________________

ולפתח לו השיך ואות השער אל להגיע  תהלים ידי על זוכה וגם תשובה, לעשות מתעורר הוא לתשובה, התעוררות שום לו 
בחינת  וזה תשובה. לעשות  תהלים ידי על  שזוכה נמצא כ"ג)השער. ב זכרונם (שמואל רבותינו , ודרשו על, הוקם הגבר נאם

ע "ב)לברכה טז  קטן דהינו(מועד ישראל , זמירות  נעים בחינת ידי על  כי ישראל , זמרות  ונעים תשובה', של  עלה 'שהקים
זכרונם  רבותינו, שאמרו וזה כנ "ל . לתשובה זוכין תהלים ידי - על כי תשובה, של  עלה הוקם זה ידי על שיסד , תהלים ספר

ע "ב)לברכה ד זרה הוראת (עבודה שעקר נמצא וכו'. ליחיד' תשובה להורות כדי אלא מעשה, לאותו  ראוי דוד  היה 'לא
הקדש, - וברוח מאד  גדול  בהתעוררות  שאמרו  תהלים, ספר הוא המלך דוד של  התשובה ועקר המלך, דוד  ידי - על התשובה
כנ"ל. תהלים אמירת ידי על לתשובה ולזכות תהלים, ספר בתוך עצמו את  למצא יכול  שהוא מה כפי ואחד אחד  שכל עד 
מצר  בחינת  שהוא במצרים, היה תשובה, שערי מ"ט בחינות שהם אותיות , מ"ט  שהם י-ה, שבטי עשר שנים הזדככות ועקר

עלאה תשובה בחינת שהוא היטב)הגרון, והבן שם ועין ז"ל, האר"י בכתבי וזכו(כמובא במצרים שם שנזדככו אחר כן ועל .
אז  החמשים, וביום הנ"ל. אותיות  מ"ט בחינת  שהם תשובה, שערי מ"ט כנגד שהם הספירה, ימי מ"ט ספרו משם, לצאת

סיני" הר על  ה' י"ט)"וירד  ה (שמות בחינת  אליכם", "ואשובה בחינת  בחינת זה כביכול , בעצמו , יתברך  השם של תשובה
תהלים  אותיות  הם תבות  - סופי וביתו " איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל  בני שמות "ואלה וזהו כנ"ל. החמשים שער
תשובה  שערי מ"ט כי וכו '. מצרימה הבאים ישראל  בני שמות בחינת שהיא לתשובה, זוכין תהלים ידי על כי תשובה. ואותיות 
דהינו תשובה, שבימי רואין, שאנו  וזה כנ "ל . שם להזדכך מצרימה, הבאים ישראל, בני בשמות  שיש אותיות מ"ט  בחינת הם
דבר  הוא כן ועל  כנ"ל. לתשובה מסגל  תהלים אמירת כי תהלים, באמירת אז עוסקין ישראל  כל תשובה, ימי ועשרת באלול

ע"כ. בו . שיאחז אשרי יתברך, להשם מאד  מאד גדול  התעוררות הוא תהלים כי תהלים, באמירת תמיד  לעסק מאד  גדול

הקודש ו. באגרת  דאיתא דרך ועל  מחמעלניק  ליפא מוהר"ר המפורסם הקדוש הרב שאמר מה פי על  יאמר או  שם, זל"ק
תורתך כשיתגלה והשיב מר אתי אימתי למשיח  ששאל  ע"ה מפולנאי הרב של  הקדוש בספר הנדפס זללה"ה אא"ז של 

לומר יש וזה שם, עיין חוצה מעינותיך  ראשי ויפוצו "ש ברי גלי, בריש הגלות מן  יוצאים ישראל ובני בפסוק שמרומז 
גלותא  מן  יפקון  אז מעינותיו ויפוצו תורתו כשיתגלה היינו גלי ש'ם ב'על י'שראל ר 'בי ע"כ.תיבות והבן.



מוהר"ן נהחיי

 àöîðù åîë íé÷éãöä éøôñá úåòéá÷á ãîåìä

äáåèì åéìò  íéòéôùî éàãåù íäìù äáéáñá

àìà [å הרמב"ם שכותב מה ע"פ  בזה לפרש  יש 

ה"א) דעות  מהל' של (פ "ו שהסביבה

עליו משפיעה במדינה æ האדם נמצא האדם שאם ,

בעל  ואמר  טובה, למדינה לעבור צריך  טובה לא

ג"כ  זהו  האדם של הסביבה שהיום זי"ע הסולם

התוכן  על וחושב בקביעות, בהם שלומד  הספרים

כמו עליו משפיע הר "ז האלו , בספרים שכתוב

אומר  היה זי "ע מגור אמת והאמרי  הסביבה,

גמ' ולומד  בוקר  לפנות שקם שהאדם מאמין שאינו 

הק' והאמוראים התנאים שמות את (בעת ומזכיר 

כדאי' הלומד  האדם לקול מקשיבים בג"ע  שהצדיקים

מחצות  תורה  הלומד  על  ע"ב, עז  דף  לך פר' בזוה"ק

הבוקר ) עד וכל לילה ורבא שאביי  בודאי  הרי ,

לטובה, עליו וימליצו יתפללו והאמוראים התנאים

אם  וע"כ אליהם, שנצרך  הישועות בעדו  ויפעלו

הצדיקים  של הספרים את ללמוד האדם זוכה

שנחשב  עליו  משפיע הר"ז  הדורות, יחידי הגדולים

האמיתיים, הצדיקים של בסביבה נמצא שהוא

ספריהם  שלומדים האלו  הגדולים והצדיקים

ש 'יזכה  האדם על מתפללים יום בכל בקביעות

אם  וע"כ  התכלית, אל ושיגיע תשובה לעשות 

זו ליקו "מ בסה"ק  יום כל בקביעות  ללמוד זוכים

בתשובה  יחזירו שהספה"ק  ומסוגל עצומה זכות

הליקו "מ  בהקדמת כמש "כ .çשלימה,

 ÷åîò ïåéòá  î"å÷éìä ãåîéì

çëå [æ"רביז של בספה"ק  להשיב הלימוד  מסוגל ל

בני את וכן  עצמו האדם את בתשובה

העיר , כל ועל סביבתו  כל על גם ומשפיע משפחתו,

להניח  אמר  שרביז"ל פה, בשיחה שנרמז מה וזה

כל  יתהפך  שעי "ז  ועיר עיר  בכל מהספר  דפים

שיעורים, ב' בספרו שיקבעו רצה ורביז"ל העיר ,

ובבקיאות  שמו)בעיון  אות יש (חיי"מ  אחד שמצד  ,

בליקו "מ  שיש  עמוק  בעיון הליקו"מ את ללמוד 

יש  שני  ומצד השגה, מכל למעלה עצומה עמקות 

הספר . כל את שילמדו כדי בקיאות גם ללמוד

ì"æéøàä éáúëå  øäåæä ãåîéìá ïåëðä ïôåà

ø"åîãàäå [çבהקדמת כותב זי"ע האמצעי 

אביו בשם הזהר ביאורי ספר

לימוד  של הסגולה שעיקר זי"ע התניא בעל הרב

בעיון  בלומד  הוא הזוה"ק  שצריכים èספר  שאף  ,

סגולת עיקר בכ "ז הבקיאות את  גם בודאי 

_________________________

מדינתוז. אנשי כמנהג נוהג וחביריו ריעיו  אחר ובמעשיו  בדעותיו נמשך  להיות  אדם של ברייתו  דרך  שם, הרמב "ם ז"ל 
ההולכים  הרשעים מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד  החכמים אצל ולישב  לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך 
וגו ' האיש אשרי ואומר ירוע  כסילים ורועה יחכם חכמים את הולך אומר ששלמה הוא ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחשך
בדרך  ונוהגים  צדיקים  שאנשיה  למקום ילך ישרה בדרך הולכים  אנשיה ואין רעים שמנהגותיה  במדינה היה  אם וכן
ללכת  יכול שאינו או זמנינו כמו טובה  לא בדרך נוהגים  שמועתן ושומע יודעם שהוא המדינות כל היו ואם  טובים
היו  ואם וידום  בדד  ישב שנאמר  כענין יחידי לבדו ישב החולי מפני או הגייסות מפני טובים שמנהגותיה למדינה
ולחוחים למערות יצא הרע במנהגם  ונוהג עמהן נתערב כן  אם  אלא במדינה לישב אותו מניחים שאין  וחטאים  רעים 

חטאים בדרך עצמו ינהיג ואל ע"כ.ולמדברות אורחים. מלון במדבר יתנני מי שנאמר כענין

לבוח. יתלהב  הזה. הקדוש בספר הנאמרין קדש לדברי היטב ולבו  עינו  שישים מי שכל בטחנו . ובה' שם, מוהרנ"ת ז"ל
כ  חזק ולב ומאדו. ונפשו  לבבו  בכל  באמת. ה' אל ישוב  אשר עד  יתברך . לעבודתו מאד  וישתוקק ויכסף  עיניו צור ויפתחו 

מתפוצץ. הוא ברזל  אם נמוח . הוא אבן אם ממקומו . בספריזיז שיסתכל שמי שאמר "ל. ז הקדוש מפיו שמענו כאשר 
גמור תשובה בעל נעשה ויהיה לבבו. קשיות  גידי כל אצלו נפתחין  יהיו בודאי האמת. בעין  ע"כ.הזה .

עולםט. חיי נחי' בצלו  אפינו רוח דורינו מופת  שם, "ע זל "ק נ ז "ל המנוח האלקי הגאון  "ר  אאמו אשר כבוד 



לנפשך  חכמה דעה נו 

והכללית)הגאולה בלימוד (הפרטית שישנה

עמוק . בעיון  מהזוה"ק  קצת כשלומד  הוא הזוה"ק

ïëå שידוע האריז"ל, כתבי  לימוד לגבי גם הוא

הכהן  דוויך  שאול חיים ר ' האלקי שהמקובל

שהיו(השד"ה) המקובלים שאר  על בדורו  חלק 

גירסא  של באופן  האריז"ל כתבי  את לומדים

זו בדרך  הגיעו לא רוב וע"פ בלבד, ובקיאות 

גם  ללמוד  שצריך שאף  שאול חיים ר' ולימד  להשגה,

התורה"ק  חלקי שבכל בכך , די  לא בכ"ז  בבקיאות

בפנימיות וכ "ש עיון  שיעור  גם בהם שיהא צריך

ובעיון , במתינות  שיעור בהם לקבוע שיש תורה"ק 

להשגה  ערך לפי להכנס מתחילים זה דרך ורק

להשיג  מתחיל ואז  ערכו, לפי  אחד כל להשיג שצריך 

מדרגתו. לפי אלו קודש בספרי  הטמון האלקי האור 

 úåéçäì äëåæù ãò ì"æéáø  ìù  úøåúá êìéì ùé

 úåãå÷ðäå  íéîòèä íäá øéàäìå úåéúåàä

ïëå [ è עם שילכו רביז "ל רצה רביז"ל בספרי

תורה  עם תקופה בכל שמגלה התורות 

זמן  קצת איזה תורה כל עם לילך יש  ועכ "פ אחת ,

א') מתורה  א' נקודה עם ילך  היום שכל א ' יום  ,(לכה "פ

הנקודה  ואת  התנוצצות , איזו להרגיש  שמתחיל עד

שבתורה  שהאותיות שבתורה, והחיות  פנימיות 

שהם  ונקודות , טעמים להם ויש  גופים, בבחי ' הם

שבתורה, הנשמה ואותיות)בחי' שהאותיות(תגין ,

ומעיין  בהם שחושב אדם מהבן חיותן  מקבלים

הטעמים  ממשיך  בזה עצמו , מעורר ידם ועל בהם

אור  וממשיך והאותיות, התגין לתוך  והנקודות

לתיבה' תעשה 'צוהר  בבחי' האותיות  אל וחיות

שהאור  המתים, תחית  בחי ' להצדיק  עושה ובזה

התורה  את  שאומר הצדיק אותו  של והחיות

יש  וממילא בו  ומתלבש  ומתעבר  לתחיה מתעורר 

עליו. מאוד  גדולה  השפעה לזה

 é" ùäå תשובה נעשה הצדיקים שבזכות  יעזור

הד' ואת שקלים, השבת את ונקבל

והרה"ק  הוי "ה, שם אותיות ד' כנגד  שהם פרשיות

השנה  שכל אומר היה זי"ע מקאריץ פנחס  ר'

השכינה  עם נפגשים אנו  שאז פרשיות  לד' מחכה

להמשיך é הק' נשא', אדון עלינו  פניך  ל'אור  ונזכה ,

הצדיקים  ספרי פנימיות שזו  – הפנים אור  עלינו

ברחמים  השלימה ולגאולה ה', פני  אור  בהם שטמון

אמן . ממש בימינו בקרוב

_________________________

שנים, כמה זה א' דף  סדרא בכל הזהר מאמרי וביאורים פירושים ושבת  שבת  ליל  בכל ז"ל קדשו  רוח מפי שמענו
דאורייתא, ורזין סודות  בסתרי אורו  נגלות בהגלות עליו הופיע רוה"ק אשר ישראל עיני לכל בעליל  נראה ואשר
ימיו שכל ושתים פעם לא ז"ל  קדשו  מפי שמעתי וכאשר ממש, לאמיתתן מכוונים המאמרים בפי' בביאורו ובפרט 

דוקא בשבת  הזה"ק ללמוד קבע  שראינו)עשה כמו שבת  בליל גדול,(והיינו בזהרבעיון  בר"מ דמ"ש אמר (פ 'וכן

כו'נשא) גלותא מן יפקון בי' הזהר דספר חבורא דוקא,דבהאי גדול בעיון בלימוד רגילותוהיינו שאין ע "ע  ואמר
אבל  ב ' או א' דף רק שבת  בכל  מכווןללמוד שיהי' מלה בכל הלשון בדקדוק רבה  וביגיעה גדולה  והעמקה  בעיון

הקבלה  חכמת אמיתות "פ ז"ל ע האר"י מדרגת  היה ובזה בלשון, הרבה שיגע מפני "ק ורוה אליהו לגילוי שזכה 
"י האר בשבחי כמבואר "ק זה שקוראין המאמרי כמו ולא כו', לזה הוא זכה לא למה להאר"י הרח "ו  ששאל  במה

עיקר  בזה יוצאין שאין הפשוטה הקבלה ע "ד לא גם כלל , המלות  בפי' ידיעה בלי החתום בספר כמו בזה"ק העולם
וכידוע  באצי', וקבלה בבריאה ותלמוד ביצי' משנה בענין כידוע  הקבלה לימוד זמן שאז בשבת  ובפרט הזה"ק למוד
ע"כ. ז"ל. הק' דבריו  תוכן ע"כ כו ' העולמות  עליות  שבשבת מפני קבלה, ר"ת קדש בהדרת  לה' השתחוו הפ' בפי'

פנחסי. במדרש הוא פרשיות )כן ד ער' השלם פנחס  לאמרי פרשיות,(ומשם לארבע  להגיע מצפה שהיה ז"ל  הרב  בשם בזה"ל ,
ע"כ. אייברשטין. רעם מיט  זעהן מיך זאל  איך  פרשיות ארבע  דיא קומין שוין זאל עם געהרין שוין ווארט  איך  ואמר,


