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כל להמתיק משה  בחי' אמת  הצדיק עבודת  א.

ה ' פני את  משה ויחל  בבחי' בתפלתו  הדינים 

אלקיו

חכם ופירש  אלא מתקנא כלום וגו' ה' למה רש "י 

הצדיק  עבודת דהנה בגבור. גבור  בחכם

הדינים  להמתיק הוא ע"ה רבינו משה בחי ' אמת 

ז "ל מוהרנ"ת  שביאר כמו ישראל הל 'מכל (לקו"ה

( י"ג  אות  ו' הל' הכנסת רבינואבית  משה שנכנס

חטא  של הקטרוג ולהמתיק  להתפלל גדול בחוזק

וגו', אלקיו  ה' פני  את משה ויחל כמ"ש  העגל

_________________________

הזה,א. הרע  המעשה את  שראה פי על אף מקומו את  הניח  ולא מאד, גדול כח  בעל היה רבנו משה אבל שם: מוהרנ "ת  וז"ל

יחרה  ה' למה ויאמר וכו' משה "ויחל ל"ב) (שמות שכתוב כמו דין, בבחינת  הרבה תפלות והתפלל וחזר כחו בעוצם והתגבר

יתברך  השם עם שטען והויכוחים הטענות  ריבוי רז "ל בדברי כמבואר יתברך , השם עם הרבה פלילות ועשה שטען וכו', אפך"

נצטוה  ואז הכל, לתקן ועסק וכו', חיותה כל מהסט "א להוציא ופעל שחזר עד דין, בבחינת  תפלה בחינת  זה שכל להם, שימחל

שכולם  הנ "ל בתורה המבוארין התיקונים בחינת הם המשכן מעשה כל כי רז"ל שאמרו כמו העגל, תיקון שהוא המשכן מעשה על

עכ"ל. משה, בחינת  שהוא הנ"ל כח הבעל ידי על נמשכין

שחרה  עד העגל של מעשה אותה לידי ישראל כשבאו תורה מתן אחר כן ועל וז "ל: ה') הלכה ריבית  הל' (יו"ד לקו"ה וע "ע

שנראה  ומשפטו, האדם דעת  כפי הנראה האמת פשטיות על להסתכל לבלי משה הבין אז ח "ו, להשמידם ויאמר מאד יתברך  אפו

כן  ועל כן. אינו לאמתו באמת אבל ח"ו, לכלותם שמגיע  הזה הרע המעשה לפי כראוי ח "ו לענשם יתברך השם כונת שבודאי

האמת  סילק  רק  שראוי, מה עליהם לבוא ח "ו שראוי הפשוט  הדעת  לפי אמתיות סברות  שום על הסתכל ולא משה התחזק אז 

שאחזתו  עד כך כל להתפלל שהרבה רז"ל שדרשו וכמו משה" "ויחל שכתוב כמו שנחלה, עד מאד מאד בתפלה והתחזק  הזה

של  מדות י"ג לפניו וסדר התפלה סדר יתברך השם למדו ואז  וכו', הרעה על וינחם למשה יתברך  השם נתרצה ואז  אחילו,

שזה  לעולם, נפסק שאינו לנצח חסדו ורב וחנינותו רחמיו רבוי הוא יתברך אמיתתו שעצם לאמתו, האמת  לו גלה ושם רחמים,

חסד  ורב אפים ארך  וחנון רחום שבחינת היינו ואמת", חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה' "ה' שם שכתוב כמו האמת, עיקר

כנ "ל, היינו ריקם, חוזרות  שאינם אז  שהבטיחו רז "ל שאמרו כמו לעולם, כלים אינם רחמיו כי יתברך, השם של האמת עיקר זה

ותחנונים  תפלה מועיל תמיד תמיד שיהיה איך  יהיה לעולם, כלים אינם וחסדיו שרחמיו הוא יתברך  השם של האמת  עיקר כי

הצדיקים  אבל וכו', תזכרנו כי אנוש  מה אמרו אמתתם שלפי המלאכים, של האמת הפך זה שכל יתברך, להשם ושועה וצעקה

כלים  אינם אמיתתו רחמי עדיין יתברך, אותו שמכעיסים הכעסים כל שאחר שהשיגו עד ויגעו טרחו אחריו, והנמשכים משה כמו

וכשר  צדיקים נמצאים ודור דור ובכל כל לעולם. ממתיקים הם זה ידי ועל תמיד, בתפלה שמתחזקים אחריהם הנמשכים ים

זה  כי תמיד, ותחנונים בתפלה להתחזק בישראל האמתי הדעת  ומכניסים מישראל, רעות הגזירות כל ומבטלים שבעולם, הדינים

אלקים  רצון עת ה' לך  תפלתי "ואני וכתיב באמת", יקראהו אשר לכל קוראיו לכל ה' "קרוב שנאמר כמו לאמתו, האמת  עיקר

אני  כן על להושיעני, חפץ אתה עדיין עתה גם לאמתו שבאמת מאמין אני כי דייקא, 'באמת' ישעך ", באמת  ענני חסדך ברב

עכ"ל. וכנ "ל, ישעך באמת ענני ומתפלל מתחזק 



לנפשך  חכמה דעה ד

מוסר  הצדיק כי  הרחמים, מדות י"ג עי"כ והמשיך 

למעלה  בתפלתו  ועולה ישראל, בשביל נפשו 

ממילא  שיתבטלו עד  הדין, שורש  להמתיק  למעלה

להי"ת ישראל כל וישובו מטה של הדינים .בכל

למעלה הוא אצילות  שבמדרגת הצדיק  ב.

יבום בסוד הוא לבי"ע נופל ואם  וזמן ממקום

והזמן  המקום בהתאמת ותלוי

וכתב דהנה  אלקיכם" לה' אתם "בנים כתיב

ז"ל ע"דהגר "א ק"ו דף נ "ח תיקון (תיקו"ז

אתם ג בבהגר"א) בנים בחי' האדם נקרא דבתחילה

נולדים  שמהם דאצילות  זו "ן  שהם אלקיכם לה'

ה' בעבודת עולה כאשר  ואח"כ  ישראל, נשמות 

הוא  הנישואין  עיקר  אשר  להנשא, שזוכה עד  ונגדל

אז  הנה דאצילות , מלכות  העליונה לכלה לזכות

זו"ן  מדרגת שהוא ורעי אחי למדרגת  מתעלה

ע"א דאצילות  כ"ד דף בשעה"כ  ז"ל  האר"י שביאר (כמו

נקראים  ואימא מאבא וחיה נשמה להם שיש  שהצדיקים

דאצילות ) זו"ן של  ורעי אחי ח"ובחי' חלילה וחלילה ,

מלהיות נופל חטא, באיזה נכשל האדם אם ח"ו 

או לבריאה, למטה ויורד  האצילות לעולם מרכבה

במצב  הוא ואז  לעשיה, ולפעמים ליצירה לפעמים

שהוא  לרעהו ", ונתן  נעלו איש  "שלף בסוד  יבום של

היצירה, בעולם עיקרו  אשר  מט"ט לבחי ' נפילה

בבחי' גם הוא שלפעמים אף  כלל , בדרך  הוא (ושם

לשם  נופל  כאשר בי"ע בחי' בכל ומ"מ עשיה, או בריאה

מט"ט) בבחי' הוא הוא מהאצילות  עבודתו כל ואז

אצילות מדרגת ואינה יבום .דבסוד 

_________________________

ישראל,ב. מכל הדינים להמתיק הצדיקים עבודת זהו כי ט "ז ): אות ד' הלכה הקן שילוח  הלכות  (יו"ד בלקו"ה מוהרנ"ת וז "ל

הרע  היצר משברים הגדולים הצדיקים כי כנ "ל, מהדינים שיניקתו הרע היצר ידי על שבאים מעונות אותם מוציאין זה ידי שעל

ועל  מעוונות , ישראל ומצילין הרע היצר כח מבטלין זה ידי ועל הדינים, כל ומבטלים וממתיקים דינים, בחינת שהוא מעלה של

הוא  ועוונותם נשא הוא חליינו אכן ד') נ"ג (ישעי' שכתוב כמו ישראל, עונות בשביל יסורין עצמן על מקבלים הצדיקים כן

ישראל  באים זה מחמת כראוי, הדין ממתיקין שאינם שמחמת שאומרים בעצמן, החסרונות כל תולין הגדולים הצדיקים כי יסבול.

לשמור  צריכים הם כי וכו', המקדש ' עון את  תשאו אביך  ובית  'אתה בחינת  וזה ישראל. עוונות  סובלים הם כן ועל ח "ו, לעוונות 

מעוונות  ישראל ומצילין הרע  היצר כח  מבטלין זה ידי שעל שבעולם, הדינים כל להמתיק לעסוק  צריכין כי מעוונות , ישראל

כנ "ל.

ואברהם  נח  שבין החילוק  בזהר שאיתא כמו העולם, אבות מאד הגדולים הצדיקים בין אפלו חילוקים כמה יש  זאת  ובבחינה

נגמר  יהיה זאת בחינה שלמות  ועיקר ישראל. את והציל נפשו ומסר מכולם, יותר הדינים תוקף  כל להמתיק זכה שמשה ומשה.

את  שיגמור עד הגלות, ימי כל בעדם מרעין וסביל ישראל, בשביל עדיין נפשו מוסר שהוא בעצמו, משה שהוא משיח  ידי על

באמת, יתברך לה' ישראל כל וישיב בימינו, במהרה הגאולה את ויביא הרע , היצר כח  ויבטל מישראל הדינים כל שימתיק שלו,

היצרין  וכל שלמטה הדינין כל ממילא שיתבטלו עד למעלה, למעלה העליון הדין שרש  להמתיק  משיח  משה עבודת  עיקר זה כי

ולשבי  גואל לציון ובא שכתוב כמו בימינו, במהרה הגאולה ותבוא יתברך לה' ישראל ישובו זה ידי ועל מהם, שיונקים רעים

עכ"ל. אמן, בימינו במהרה ביעקב פשע 

שמואל"ג. "בנין בספר מש "כ על מיוסדים קבלת הדברים על ומיוסד תרס "ו, בשנת  הנדפס לאנדא סג"ל שמואל למוהר"ר

הדברים, מיוסד זה ועל הגר"א, יסודות עפ"י הגלגולים ענין באורך מבאר ז ' אות  הנפש בתי בחלק ושם ז "ל, והגר"א הבעש"ט

שם. מלשונו מעט  להלן ונעתיק

הדברים ד . וקיצור מתוקים, דברים בארוכה נ"ח תיקון בתיקונים ז"ל הגר"א מש "כ עיין הנה ע "א): ז' (דף  שם שמואל בנין ז"ל

ונושא  כשנתגדל ואח "כ השכינה, בן נער בסוד היה כשנולד בתחלה כי אמו, נעשית  שאשתו היבם בענין דמשפטים הסבא בענין

השכינה, שהיא אשתו בן ונעשה למט "ט, לבי"ע למטה יורד בבנים נבנה לא וכאשר השכינה, בעל זעיר במדריגת נתעלה אשה,

וכתב  וכו'. קרוב גואל דאצילות  יסוד בסוד שהוא אחיו פירוקא האי ידי על זה וכל השינויים, כל ושם במט"ט , הוא היבום שכל



תשע"ב  תשא כי פר' השל"ס

אם והענין ה' בעבודת גדול הבדל דיש  הוא

בחי ' מצד או מט"ט בחי ' מצד  הוא

הק' השכינה אם כי  ורעי , אחי בבחי ' אצילות 

בבחי ' שהאדם דהיינו דילה, החתן את מקבלת

היא  הק ' השכינה אז  דאצילות , תפארת מדרגת 

זמן , ובחי ' מקום בחי ' אין  ושם דיליה, כלה בחי '

אם  אבל והזמן, המקום ביטול בבחי ' הוא כי

עולמות לבחי' דאצילות  תפארת  ממדרגת  נופלים

ושם  הגלגולים, סוד כל הוא אז  מט"ט, בסוד  היבום

כי והזמן, המקום עם היחוד  בענין תלוי הכל

עם  המקום שיתיחד  וצריך  זמן  בחי ' הוא המלכות 

ואינו שעה מזל בחי' הוא ואז  הראוי , באופן הזמן 

ואז  והזמן, המקום מתאים אין לפעמים  כי פשוט,

ורע  צדיק בבחי ' ומצבים גלגולים מיני כל צריך

ובזה  והזמן, המקום בין התאמה שאין  מחמת לו 

ולפעמים  ולמוטב, לטובה עתים הי "ד  כל תלוי 

סוד  הוא אז  והזמן , המקום מתאים כאשר  בגדלות 

שלו המלכות  שמקבל ר"ל עמו , אשתו ויצאה

בחי ' הוא ואז  הזמן , עם המקום ומתאים עצמו ,

מתאימים  והזמן  המקום אין אם אך לו, וטוב צדיק

תלוי הכל כי  כראוי, להתיחד  אפשר אי אז

נעשה  מתאים אינו  ואם והזמן , המקום בהתאמת

נכון  יחוד  אין כי  הפרעות , מיני  כל עם מבולבל

שצריך  בי "ע למקום נפל כי  והזמן, המקום בין 

עם  להתקשר זוכה אם אבל וזמן, מקום התאמת

תפארת למדרגת  שוב ולעלות רבינו  משה בחי '

שם  הכלה, היא הק ' השכינה אז  אשר דאצילות

ואז  שלם, היחוד  ונעשה וזמן  מקום בחי' אין 

המקום  מן למעלה הי "ת את  לעבוד לזכות אפשר

הזמן  מן  .הולמעלה

_________________________

ונראה  וכו'. רי"ז  פנחס בזוהר הוא כן לבי"ע, יורד תשובה בעל וכל מגולגל שכל רק ביבם, דווקא שלא הנ"ל בביאור עוד שם

זיהרא  האי שאבד (הראשון) דאדם חטא בכל הוא  וכן טובים, ומעשים מצוות  שהוא בנים בלא שמת  מקרי החטאים בכל כי משם

חטא  ידי ועל ומלכות, בינה דאצילות המקדש  לבית  ראויין היו ישראל כללות וכן מאוד, גדולה תשובה שעשה אף חנוך, וירש 

חטא  ולולא יצירה, – דמט"ט  סלע  ומשכן ועשיה, בריאה – ומלכות  בינה ושני ראשון בית להם היה ולכן לבי"ע, נפלו העגל

שירדו  גרם הסלע חטא ידי ועל אצילות , לבחי' לחזור) (יכול תשובה בעל כל וכן הראשונה, למעלתן ישראל חוזרין היו הסלע

הנחמדים  הקדושים דבריו בארוכה עיי"ש על", "הוקם כמ "ש  ע"ה המלך דוד רק  לאצילות  הראשונה למעלתו זכה ולא לבי"ע ,

עכ"ל. לו, שככה הדור אשרי ז"ל), הגר"א (של מזהב

והענין ה. וכתב: וכו' בא ודור הולך  דור בענין ס"ט  בתיקון ז "ל הגר"א דברי הביא ע "ב) ו' דף ז' אות  (ריש  שמואל בבנין שם

בא  ומשם שלימה, קומה ג"כ שהוא העולם בסוד שלימה, קומה בסוד הרוחות כל נאצלו העולם בריאת שבעת  מאוד בקיצור

ששם  המלכות  בסוד שהוא שבאדם הנפשות כל נאצלו ומשם שני, אלפי שתא העולם של הזמן כל נאצל וכן שבאדם, הרוחות

כנגד  הוא "זמן" בחי' שהוא "שנה" ובחי' רוח , בחי' והוא ז"א, כנגד הוא "מקום" בחי' שהוא "עולם" שבחי' (פירוש  הזמן.

הרו  שנמשך היינו ונפש , רוח  עם שנאצל אדם וכל נפש , בחי' והוא נאצלו המלכות, זו"נ ומזיווג זמן). מבחי' והנפש  מקום מבחי' ח 

בששת  עליה הנגזר בזמן אם כי לצאת  יכולה אינה (הנפש) היא כי הזמן, כנגד ונפש  העולם, כנגד רוח  ולכן ונפש , רוח  הנשמות

וכבשוה, כמ "ש  נוק ' על כדכורא עליה מושל הוא כי בודאי, לו וטוב צדיק הוא אז בשעתו, שיוצא הרוח  זוכה ואם בראשית , ימי

אחרת, פעם שבא הנ "ל הרוח  הנה וכו', מתגלגלת אינה והנפש הפעם, עוד בגלגול שבא או חטא, מחמת  בזמנו בא לא אם אבל

כי  וידוע  וכו'. מאתה הברכות  שכל אדם, של המזל הוא הנוק' כי המזל, תחת  הוא לכן זיווגו, שאינה אחרת בנפש  לבוא מוכרח

ולכן  בחסרונה, למוטב וי"ד הלבנה, במלוי לטובה י"ד עתים, כ"ח לה יש  המלכות  כי לו, ורע צדיק הוא בגלגול היורד כל לא

יוצאת  גדול זכות ידי על מיהו וכו'. להיפוך  וכן טוב, ומזל בשעה הקב"ה מביאו הפעם, עוד שבא אף  א', בפעם צדיק היה אם

הנפש  בחי' הוא אשתו (פי' עמו אשתו ויצאה זכות לו יש שאם זיווגו, שהוא הגשמי בנפש  האריז "ל כמ "ש  בגלגול גם עמו הנפש 

שהוא  שעתא לו קיימא תמיד דור, בכל שבא רבינו משה בגלגול ולכן לו), וטוב צדיק הוא ואז בגלגול, עמו יוצאה לו, השייכת

עכ"ל. הגר"א, ובביאור בתיקונים עי"ש דמטרוניתא, בעלא
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אצילות  מדרגת  הוא נברא שלא לאדם לו נח  ג.

במעשיו יפשפש  שנברא ועכשיו יחו"ע  בחי'

יחו"ת  בחי' בי"ע  מדרגת הוא

עירוביןוהנה בגמ' ע"ב)איתא שתי(י"ג רבנן  תנו  :

הלל, ובית שמאי בית נחלקו  ומחצה שנים

יותר  נברא שלא לאדם לו  נוח אומרים הללו 

יותר  שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו משנברא,

נברא  שלא לאדם לו נוח וגמרו  נמנו  נברא, משלא

במעשיו, יפשפש  שנברא עכשיו משנברא, יותר 

צדוק  ר ' ופירש  ע"כ. במעשיו, ימשמש  לה ואמרי 

ז "ל בדפו"י)הכהן ע"ב ו' דף שם עירובין על  צדק ו (דובר

יחודא  בבחי ' העבודה הוא נברא שלא לו  נח דבחי'

דש  הוא עלאה שנברא לו נח ובחי ' ישראל, מע

ודעת שם, דברוך תתאה יחודא בבחי ' העבודה

הוא  העיקר  כי  נברא, שלא לו  שנח שמאי  בית

נברא, שלא כמי  שהוא עלאה ביחודא העבודה

בחי ' והוא והזמן  המקום מן  שלמעלה בבחי' והוא

לשבת, שבתא מחד  שמאי בית  אמרו ולכן שבת,

במדרגת דהיינו שבת לכבוד  עשו  עבודה שכל

שמע  בחי' עלאה יחודא הוא התכלית  כי שבת,

שנברא  לו  נח אומרים הלל ובית  אחד, ה' ישראל

ה' ברוך אמרו והם תתאה, ביחודא העבודה שהוא

סוד  שהוא שם, ברוך בחי' הוא העיקר  כי יום, יום

חוזר  כאשר תתאה היחודא ידי על הנעשה הקישוט

שאת ביתר  היחוד ומתגלה היחוד , אל הכל

קישוט. בתוספת

מודים והנה הלל שבית  וגמרו  נמנו לבסוף 

אבל  נברא, שלא לו  שנח שמאי לבית 

וימשמש  במעשיו  יפשפש  שנברא עכשיו

והא  שמאי . כבית  שהעיקר והיינו  במעשיו ,

חכמה  מח בסוד  הוא ומחצה שנים שני דנחלקו 

מח  הוא ומחצה שנים, שני  שהם בינה ומח

להגיע  אפשר כי דעת, חצי בחי' רק שהוא הדעת

דשמיא  סייעתא מכח רק בזה הדעת  סוף עד

כמו הדעת שלמות להשיג מסייע שהקב"ה

שם. צדוק ר' שביאר 

שלא  בבחי' דבוק להיות הוא העבודה עיקר ד.

מנות  משלוח  סוד והוא שנברא אחר אף נברא

לרעהו איש 

לבחינתוהנה אף להגיע העבודה עיקר 

לתקן  רק ולא ויחידה, דחיה המקיפים

הרוח, ידי  על הלב ולתקן הנפש, ידי על הכבד 

לתקן  גם צריך אלא הנשמה, ידי על המח ולתקן 

המקיפים  כנגד  שהם והבתים הלבושים בחינת

והזמן , המקום בחי' כנגד הם כי ודיחידה, דחיה

זמן  כל כי וזמן , מקום לאדם יפריע שלא וצריך 

שהוא  כיון הוא וזמן  מקום בחי ' לו  שמפריע

דבשכמל"ו, תתאה יחודא ובבחי' מט"ט, במדרגת 

כי אצילות , למדרגת  להגיע הוא והתכלית 

ממקום  למעלה היא שבאצילות  הק ' השכינה

התיקון  את אוהב הוא ברוך  שהקדוש  ואף ומזמן,

במעשיו, וימשמש יפשפש שהאדם וזמן מקום של

העליון  היחוד  בכח רק  הוא הכל באמת  אך

לחיות שהוא נברא' 'שלא בחי' שהוא דאצילות,

שנח  וגמרו נמנו  שאמרו וכמו הזמן , מן  למעלה

_________________________

וחלוקו. אחר דבר שהוא לנברא, וניכר עצמו בפני נפרד שהוא נברא ענין כי שנברא, יותר טוב אם מחלוקת ענין וזה שם: וז "ל

המדרגות  וב' נברא], שלא כמו הוא למקורו [וכשיחזור במקורו שהכל היינו נברא שלא וענין הכל, המייחד שהוא הבורא מן

המחלוקת  עצמו והוא יותר, טוב איזה וחקרו הנז"ל, ושכינתיה קוב"ה ענין עצמו וזה וחכמים, מאיר ר' מדרגת  שזהו וכנז"ל אמת,

שלא  ממדרגת היא הנייחא אם יותר, לאדם נייחא יש ממה ר"ל יותר, נוח איזה ולשון סוכה, ידי יצאו אם הבית  תוך  דשולחנו

הנייחא  הוא ומזה מאומה, חוצץ באין העולם נברא שלא כעד עכשיו גם באמת  כבודו הארץ כל מלא לבו אל שישים נברא,

בזה  שנחלקו וענין בחיים. בוחר והוא בידו הבחירה כאשר הוא הנייחא אדרבא או וגמרו. נמנו שכך  וכמו באמת, לאדם הגמורה

ויש  מדבריו, מלהעתיק הזמן וקצר להלן בהמשך  שמתבאר מה כל כפי מאיר ר' בענין וכן הענין, כל עי"ש  וכו' ומחצה שנים ב'

המאמר. המשך  כל להבין כדי עוד שם לעיין
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בחי ' לתקן כח לו  יש כך  ידי  ועל נברא, שלא לו 

שנברא  שעכשיו  שאמרו  כמו  והזמן  המקום

יחודא  בחי' שהוא במעשיו, וימשמש יפשפש

בב  שיהיה דהיינו  נעלותתאה, איש שלף חינת 

לרעהו, איש מנות משלוח בסוד  לרעהו, ונתן

דז "א. ליסוד דאבא יסוד  שהוא

הק'דהנה  באר "י  דרושאיתא סוף שעה"כ (עיין

הקודש ) מחברת ועי' כוונותפורים ג'

ליסוד  דאבא יסוד  הוא האחד לרעהו באיש 

דנוק' ומתפארת  דנוק', ליסוד דז"א ומיסוד  דז "א,

יסוד  שהוא הראשונה והכוונה דנוק ', ליסוד 

האצילות הארת בחי ' הוא דז "א ליסוד  דאבא

צריך  אך  היצירה, סוד הוא  ז "א כי ליצירה

מיסוד  שהוא האצילות היחוד  לעשות  תחילה

מתפארת הכוונה כן וכמו דנוק '. ליסוד  דז "א

תפארת שמשפיע אחר  היינו  דנוק' ליסוד  דנוק'

מתפארת להמשיך  יכול דנוק ', לתפארת דז "א

דאבא  יסוד של הכוונה אך דנוק', ליסוד דנוק'

בחי ' שהוא היצירה של התיקון הוא דז"א ליסוד 

שהוא  שנברא התיקון עיקר  כי  והזמן, המקום

אותו מעלה כאשר רק הוא היבום, במקום

היחוד  שהוא נברא שלא לבחי' למעלה

כי לרעהו , ונתן  נעלו  איש שלף בסוד  דאצילות,

מזל  אין  שם דאצילות לתפארת שעולה אחר

אין בחי ' רק  פתח)לישראל המזל (עם הוא

איש  בחי' יש ושם מזלין, התרין שהוא לישראל

זה  אין אך והזמן , המקום יחוד בסוד לרעהו

דאצילות, ומלכות  דתפארת  היחוד אלא העיקר,

מט"ט  דבחינת היחוד כך  ידי על נעשה וממילא

הוא  העיקר כי  והזמן, המקום תיקון שהוא ג"כ

בנות "רבות בסוד  הק ' השכינה אחר  לרדוף 

השכינה  שהוא כולנה" על עלית ואת חיל עשו

הכל, על שעולה דאצילות המלכות בבחי ' הק'

אלא  דבריאה, היכלות  שבע אחר  ללכת ולא

המלכה  אסתר שהיא כולנה' על עלית  'ואת

תורה  בחי' שהוא דאצילות  מלכות  בבחי '

כל  ומתקנת  חכמות , הז' כל שמתקנת  דאצילות

והזמן . המקום בחי'

חטא  שום שם  ואין רע יגורך לא באצילות  ה.

הקישוט  לצורך רק  לבי"ע  יורד והצדיק

לעולם כי  חטא לא הראשון  אדם באמת 

כלומר  הק ', בזוהר  כדאיתא באצילות 

לעולם, כלל חטא בו היה לא דאצילות אדם בחינת

וענין  החטא, בחי' שייך  ולמטה בריאה בבחי' ורק

שלמעלה  העולמות  סוד הוא בשורש אצילות 

והכל  אחת  מציאות הוא הכל שם אשר  מאצילות ,

יחוד  הוא שם כי יצירה בחי' שם ואין כגופו, הוא

ה  כי חטא בחי' שום שם אין ולכן  בחי 'גמור , וא

ויחל  בסוד  פשוטים, רחמים בחי ' שהוא כגופו

ביחוד  דבוק היה כי  אלקיו, ה' פני את משה

אפי ' ולכן  אלקיו , ה' פני  מהו יודע והוא דאצילות,

שלף  בבחי' רק  הוא וזמן מקום לבחי' יורד  כאשר

לתת לדעת צריך  כי לרעהו , ונתן נעלו  איש 

על  קישוט לעשות  כדי  לרעהו איש מנות  משלוח

היחוד  לעשות התכלית  אך ההתגלות , בחי' ידי 

עצמו. באצילות 

רחום  אל ה' ה' בסוד  דבוק  היה רבינו  משה ולכן

והוא  אתידע, דלא ברישא שרשו  כי וחנון,

שהוא  העולם" והיה שאמר "ברוך  בבחי ' דבוק

במלוי הוא אם תלוי  למטה כי וזמן , ממקום למעלה

כי מתאים, אינו  לא ואם השידוך , מתאים הלבנה

או לרעה עתים בי"ד ותלוי  המזלות  תחת  הוא

ה' והחליצנו רצה בסוד הוא הצדיק אך לטובה,

ביחוד  למעלה עת בעל דבוק  שהוא אלקינו .

את משה ויחל בבחי ' שוה, הכל ששם דאצילות

היחוד , מבחי ' יציאה שום אין ושם אלקיו  ה' פני

לצאת צריך ואין  עצמייים, שעשועים מקום והוא

ולתת הקישוט לעשות  כדי  רק וזמן  מקום לבחי '

ונתן  נעלו  איש שלף בסוד  לרעהו  איש  מנות

לרעהו.
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היבום בסוד בי"ע  בחי' תיקן מאיר ר' התנא ו.

ונתן  נעלו איש שלף בסוד לאצילות ועלה 

לרעהו

בגמ'והנה ע"ב)איתא י"ח ר'ז (מגילה שהתנא

שצריך  ואף  מלבו בפורים מגלה כתב מאיר

שנתקיים  מאיר ר ' שאני  הכתב, מתוך רק לכתוב

כמו זה והיה נגדך " יישירו "ועפעפיך  הפסוק בו 

ובירושלמי  הכתב, מתוך  ע"ב)שכתב כ "ח (מגילה

והשניה  פיו  מתוך האחד מגילות שני שכתב איתא

אלו השמועות ושני  בה. וקרא הראשונה מתוך

הוא  בבלי  תלמוד דהנה חיים, אלקים דברי ואלו

מציאות בחי ' שהוא רחל ובבחי ' רחל, בסוד

אך  אחת, מגלה רק כתב שלמטה העולמות 

המגלה  החשיב לאה בסוד שהוא להירושלמי 

העליונים, בעולמות שהוא בלבו  שכתב הראשונה

ואח"כ  לאה, בבחי' שהוא ככתיבה גם שנחשב

בחי ' שהוא למטה כתיבה בבחי ' בפועל כתב משם

רחל.

כמ"ש והענין גרים, בן  היה מאיר  דרבי  הוא

מטהר  שהיה לר "מ היה אחד תלמיד

ואחרים  גרים, בן  היה כי טעמים, בק "נ השרץ

להו הוא סבירא הגרים ענין  כי  גר , עצמו שהיה

ענין  שהוא וזמן, מקום בחי' שהוא העשיה עולם

הזמן , עם דמקום יחוד  בבחי' ועשיה יצירה יחוד

דאצילות, לתפארת עלה אבל דיבום, היחוד  והוא

דאצילות  תפארת  בסוד בעמידה נקבר (עי'ולכן

לו  שהודה מהרח"ו שהביא ל "ז הקדמה הגלגולים שער

בעמידה) נקבר מאיר שר' שאומרים מה על ,האריז"ל 

א' עם אור  כתנות כתיב מאיר  ר' של (עי'ובתורתו

ג ') פרק בראשית הליקוטים בחי 'ספר כל תיקן  כי

הנחש , דבחי' עור כתנות  שהוא דחויא המשכא

שהוא  השרשי  האמיתי דאצילות  לתפארת ועלה

הצמצום  שקודם הגמור חהבחי ' לבירור  והגיע ,

משה, כלת בחי ' השרשית  המלכות  הוא שהעיקר 

את ולקח מור, בחי' הצדיק  מרדכי בסוד מאיר ר ' כי

בבחי ' המלכה אסתר  שהוא האמיתית הכלה

האמיתית המלכות  שהוא בעלה, עטרת מלכות 

הוא  ושם העולמים, כל מלכות  מלכותך בסוד

שם  כי נברא, שלא לו  שנח שמאי דבית המדרגה

כי האמיתי, ביחוד  נכלל והכל ב"ה א"ס  אור  הכל

למעלה  שהוא זה למקום נכנס האדם כאשר

שם  העולם, והיה שאמר  ברוך  בסוד והזמן מהמקום

נגה. קלי' בחי' שהוא דושתי הפגם את לתקן אפשר

_________________________

בן ז. שמעון רבי אמר מיתיבי הכתב, מן שלא אחת  אות  לכתוב אסור יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר שם: הגמ' וז "ל

מאיר  רבי שאני אבהו רבי אמר וקראה, מלבו וכתבה מגילה, שם היה ולא בעסיא, שנה לעבר שהלך מאיר ברבי מעשה אלעזר

דברי דמיקי  אלו לו אמר נגדך, יישירו ועפעפיך מאי מדפתי ירמיה לרבי חמא בר רמי ליה אמר נגדך ", יישירו "ועפעפיך  ביה ים

מעשה  תני והא איתא: שם ובירושלמי ע "כ. מאיר, רבי אצל הן מיושרין הכי ואפילו ואיננו, בו עיניך  התעיף בהו דכתיב תורה

שתים  אומרים ויש הדחק, משעת למידין אין וקרייה, מפיו וכתבה עברית , כתובה מגילה שם היה ולא באסייא שהיה מאיר בר'

ע"כ. בשנייה, וקרא הראשונה את וגנז  הראשונה, מתוך  השנייה את  וכתב פיו, מתוך  הראשונה את  כתב כתב,

הראשון ח. צמצום מבחי' למעלה כן וכמו האצילות , דעולם מהצמצום למעלה שהוא דא"ק  דאצילות תפארת  בחי' שהוא פירוש

שהם  אצילות, נקראים הם העולמות מדרגת  דכל הוא דכללא ממנו, שלמעלה עצמות  בחי' בערך  אצילות  בשם גם נקרא דא"ק

גם  צודק להלן, שמתבאר הענין כל ולכן התחתונות, לבחי' השרשים הם העליונות והבחי' העצמות, בחי' בערך  נאצלים עולמות 

המדרגה  נחשב עצמו אצילות ובערך  וזמן, ממקום למעלה בי"ע עולמות  בערך נחשב שהוא כפשוטו, דאצילות תפארת  בבחי'

והזמן, מהמקום למעלה הנחשבת היא דא"ק הצמצום קודם של המדרגה מזה ולמעלה והזמן, המקום מן למעלה שהוא דא"ק

הוא  כפשוטו וזמן מקום בחי' עיקר אך  צמצום, מאותו שלמעלה המדרגה בערך  וזמן מקום בחי' הוא צמצום בחי' כל דבאמת

בעולם  דבוק להיות לעולם צריך  מדרגתו לפי וצדיק  צדיק וכל והזמן, מהמקום למעלה דאצילות  זו"ן הוי בי"ע  ובערך  בבי"ע ,

ערכו. שלפי והזמן מהמקום שלמעלה העליון
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שלו וראשית  שאחרית אחשורוש בבחי' ז.

לרדת  צריך אך ושתי את  אף לתקן אפשר

מעשה אורך כל והוא הקישוט לצורך לבי"ע 

המגלה

שאחריתוהענין אחשורוש  המלך  דסוד הוא

נגה  קלי ' לתקן רצה שלו, וראשית

וכל  כלל, הסתרה שאין במקום שהוא ושתי  בסוד

הוא  הראשית  בסוד כי  ממש , כגופו  הוא היחוד

לבוש , בלא תורה הוא ושם הגמור, היחוד מקום

מבחי ' למעלה שהוא נברא שלא לו נח בחי ' והוא

שנח  פסקו ומחצה שנים שני  אחר אך  וזמן, מקום

כי וכו', יפשפש  שנברא ועכשיו  נברא שלא לו 

שהוא  נברא שלא מדרגת הוא שהעיקר  אף

נברא  לבחי' גם צריך  מ"מ וזמן , ממקום למעלה

וכאשר  הקישוט, סוד  כך ידי  על שיהיה כדי 

היבום  מקום שהוא בי"ע למקום יורד  הצדיק

נעלו איש  שלף  בסוד אח"כ  עולה הקישוט, לצורך

שאת ביתר  היחוד נעשה ואז  לאצילות  וחוזר 

קישוט. בתוספת

אצלודהנה  מתאחד מאיר ר ' שבבחי ' הצדיק 

כאחד  הלל ובית שמאי  בית  דברי

אפשר  זו  בבחינה ובאמת אחד , בדרך שהולכים

תורה  בחי ' הוא למעלה שם כי  ושתי, את לתקן

רק  התכלית שאין טוען שממוכן  אלא לבוש, בלא

הראשי שהוא אחשורוש  למעלה בבחי' בבחי' ת

המוכן מן  הוא כי ממוכן)מהצמצום, והרי(אותיות

ושתי את להרוג צריך ולכן  קישוט, תוספת צריך

הכל  יחזור  כך שאחר  כדי הצמצום, למקום ולרדת

היחוד  גילוי  שהוא קישוט בתוספת  שהיה למה

מקום  בבחי ' ולתקן לרדת צריך ולכן שאת, ביתר

ונעשה  שיהיה, הוא שהיה מה לבסוף אך  וזמן,

קדושת שהוא לרעהו ונתן נעלו איש  שלף  סוד

למקום  ירד מאיר ר ' כמו שהצדיק ואסתר, מרדכי

ומ"מ  עשיה, בסוד  מט"ט בסוד גרים בסוד  יבום

בסוד  עת בכל הגמור  ביחוד  למעלה דבוק  היה

אור . כתנות 

היחוד  מפשיטות  לעולם יוצא אינו  הצדיק  ח .

תוספת  לצורך הוא וזמן למקום  ירידה בחי' וכל

בהיחוד  קישוט

ר "תולכן שהוא רבינו  משה שהוא אדם סוד 

הוא  רבינו  משה כי מ'שיח, ד'וד א'דם

"זאת כמ"ש הק' התורה בסוד האמיתי האדם

משיח, דוד אדם בסוד הוא כי אדם" התורה

באצילות דבוק להיות צריך  הוא דוד ולכאורה

בסוד  היבום למקום יורד הוא אך ורעי, אחי בבחי '

כל  שהוא וכו', מאחיו יהודה וירד כמ"ש  יהודה

באמת כי  כידוע, היבום בסוד שהיה תמר  מעשה

מצד  באמת  ירדו  לא מעולם יהודה וכן רבינו  משה

מקום  בחי ' לתקן שכדי  אלא היבום, למקום עצמם

לכן  במעשיו, יפשפש שנברא אחר  בסוד  וזמן

בחי ' לתקן כדי הגדולים הצדיקים דייקא יורדים

בבחי ' בעמידה נקבר  מאיר ר ' ולכן  וזמן , מקום

בר"א  בסוד  הוא בריאה לבחי' הירידה וכל אצילות ,

באמת כי הי "ה, לברר הוא הירידה דכל י "ה,

שהאחרית דהיינו שלו , וראשית  אחרית אחשורוש

אינם  והצדיקים באמת , חילוק ואין הראשית  כמו

לצורך  רק  וזמן  מקום לבחי ' לעולם כלל יוצאים

קישוט. תוספת 

כל והנה  "כי וטוען רבינו  משה נגד מדבר קרח

על  תתנשאו  ומדוע קדושים כולם העדה

וי"ד  לרעה עתים י"ד יש דהרי  והיינו ה'" קהל

בכל  והרי ה', קהל על תתנשאו  ומדוע לטובה,

וירידות, עליות ויש וגבורות חסדים יש העולמות 

שלו בבחי' שהצדיק אומר התניא הבעל והרי 

והירידות העליות כמו  הוא שלו  וגבורות  בחסדים

כל  רבינו  שמשה הוא האמת  אך פשוט. אדם של

אלא  כלל, עצמו  מצד אינו  הוא שלו  ההתנשאות

בכ  דבוק  מלכותשהיה הק ' השכינה שהוא דיליה לה

שום  שם ואין  רע" יגורך  "לא נאמר  ושם דאצילות,

ידי שעל אלא עת , בכל היחוד  משלמות  הפסקה

ושם  המקשר ממוצע בסוד  המקשר שהוא האמונה

שעשועים. בסוד  האמת יחוד גילוי  הוא
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המלך  לשאול תיקון הוא הפורים  ענין כל ט.

דדויד  י' באות  שיתכלל 

בבחי 'וזהו  אמת  הצדיק של התנשאות סוד 

הוא  ברוך  שהקדוש דוד , בית  מלכות

דוד  של המלוכה יחליף לא שלעולם הבטיח

המלך  לשאול תיקון הוא הפורים ענין  וכל המלך,

שאול  דהנה המלך, דוי'ד של י ' באות שיכלל

רחמים  כולו  הוא הצדיק כי אגג, על חמל המלך

שהוא  אגג ואפי' בעולם, טובות להמשיך ורוצה

וידע  המן , נשמת שם גנוז היה הרי שבקלי' קלי'

שמואל  דר' הניצוץ בהמן גנוז שהיה קדשו  ברוח

שילת למדו בר  המן של בניו דבני בירושלמי (כמ"ש

שילת ) בר שמואל ר' הוא ברק בבני שאול תורה כי  ,

בחי ' שהוא ולמעלה" "משכמו בבחינת  היה

דאצילות, יסוד בחי' מאיר ר ' בחי' עמידה,

"ויחמול  ולכן ניצוץ, כל על רחמנות לו  והיתה

מזבח  שמוע "הנה שמואל לו אמר  אך אגג", על

העיקר  הנה הקודש, רוח שיש  אפי ' כי  טוב",

של  הקישוט שהוא טוב, מזבח שמוע הוא

הגלגלתא.

'למד  בבחי' הוא הצדיק  מרדכי של תורתו  י.

של זו תורה  להשיג אפשר אי כי לימד' ולא

הכתר  בחי'

שדבוק ויעבור הצדיק מרדכי הוא מרדכי 

של  הפשיטות את  וצריך הק ', בשכינה

אי ששם עילם במקום שהוא ואפי' התינוקות,

אפשר  אי שם כי  לימד, ולא למד ולכן ללמד, אפשר

המלכות, של האורות שם כי  לאחרים, להסביר

בגמ' איתא ולכן המלכות, בחי ' לבד נעשה והצדיק 

ההשפעה  כח סוד שהוא דדים, למרדכי שנעשה

סוד  והוא לבת, לו  ותהי בסוד  הק' לשכינה להשפיע

שהוא  המלכה לאסתר המשפיעים העליונים הדדים

זו"ן  במדרגת היה מרדכי כי דאצילות, תורה בחי '

ורק  לימד, ולא למד  ולכן  ורעי, אחי בבחי' דאצילות

של  הגאוה לבאר אפשר אי כי לתינוקות, לימד 

להבין  אפשר ואי ואין, אני בבחי ' שהוא עילם

לשכינה  השפיע רק לימד לא ולכן הזאת , הגאוה

שהוא  קמיצה הלכות  לימד  לתינוקות מ"מ אך הק',

הכתר . סודות 

מק  אמת הצדיק  כי יא. כפשוטו התורה כל יים 

והלכה עמו  ה' שהיה דוד בבחי' בהלכה בקי

מקום בכל  כמותו 

מפשיטותכי יוצא אינו  אמת הצדיק  הנה

כמו זה הוא כי  הק ' התורה של הגמורה

איזה  לפעמים יש ואם מקמארנא, הגה"ק שכתב

שאין  משום הוא הטעם אמת, צדיק על קושיא

המלך  בדוד שכתוב וכמו כראוי, בהלכה בקיאים

ולכן  מקום, בכל כמותו  הלכה שהיה עמו ה' ויהי 

הלכה, פי על היה דבריו שכל מרדכי" "ויעבור 

על  שעבר חששו  כי  אחיו  לרוב רק  רצוי היה אך

בעומק  כראוי  בקיאים שאין  מחמת  והוא הלכה,

הנהגת על לפעמים קושיות  יש  ולכן  ההלכה,

יותר  בקי  הוא מרדכי  בחי ' הצדיק אך  הצדיק,

זה  הוא כי יוצא אינו  ולעולם ההלכה, בעומק 

אותיות שהוא הק' התורה של ההלכ"ה מגדרי 

משה. כלת  סוד שהוא הכל"ה

שעשועים כי בבחי' עת בכל דבוק  הצדיק 

בכל  אף כלל משם יוצא ואינם עצמיים,

לשמה  תורה עצמו על שמקבל מי  כמו  כי שהוא,

תורה, של לאמיתה ההוראה עצמו על ומקבל

היחוד  עול עליהם מקבלים הצדיקים הוא כן 

בכל  ושכינתיה הוא בריך  קודשא ליחד  השלם

שלף  בסוד  למעלה דבוקים והם ותנועה, תנועה

בחי ' שממשיכים אלא לרעהו , ונתן  נעלו איש 

לצורך  לבי"ע ההתפשטות שהוא המגילה

אסתר  כי  והזמן , המקום בחי ' של הקישוטים

אך  וזמן, למקום שייכות  לה אין באמת  המלכה

המקום  לתקן  לבי "ע ויורדת היתה ירקרוקת  מ"מ

שהוא  דד ' ד' לבחי ' אף  שיורדת כדי  עד והזמן,

ושתי. בחי '
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ט"ז  ובליל  המלך שלמה  בחי' כנגד אדר ט"ו יב.

חל כאשר אך לבבו את  הטו נשיו של  סכנה  יש

מפה פורס בסוד עליונה  שמירה יש בשבת

למעלה שהיא שבת קדושת בכח ומקדש 

והזמן  מהמקום

הטווהנה ונשיו ביה כתיב ע"ה המלך שלמה

את לתקן עדיין הצליח לא כי  לבבו, את

לא  שמשיח זמן  כל זרש של הז' שהוא ז 'רש  בחי '

שהוא  בחודש ט"ו בחי' היה המלך  שלמה כי  הגיע,

אך  באשלמותה, סיהרא בחי ' הלבנה מילוי  סוד

בחי ' עדיין היה אז  לחודש  ט"ז  בבוא אופן בכל

לבבו  את הטו שהיה נשיו  פרעה בת  בסוד  (כידוע

המקדש ) בית בנין של היום אחר לילה ולכן באותו ,

י שנה י "ד ,בכל בגי ' שעולה דוד בחי ' כנגד  אדר "ד

שלמה  בחי ' כנגד  אדר  יש טוט"ו אדר  ט"ז  ובליל ,

זו בשנה אך  לבבו, את  הטו נשיו  בחי' של הסכנה

זוכים  ואם ט"ז  בליל קודש  שבת שהיה שזכינו 

שצריך  ומקדש , מפה פורס  של הסוד  ועושים

כל  את  ולכסות  מפה השולחן  כל על לפרוס 

השולחן)המלכות  בחי' שום (שהיא יצא שלא בבחי'

וצריך  שער , בחי' הוא שער דכל החוצה, ©©שער 

ולתקן  והסתרה, הסתרה וכל ושער  שער  כל לתקן

מה  באמת כי שולחן , בחי' שהיא המלכות  את 

ואני אחד , דבר  באמת  הוא כי שיהיה, הוא שהיה

בסוד  קישוט בסוד  שהוא אלא שניתי , לא הוי"ה

הכתרים. כל כתר

ט''ווממילא  במוצאי קודש לשבת  זוכים כאשר

לבבו, את הטו  נשיו בחי ' הוא אז אשר 

מפה  פורס בסוד זו בחי' גם לתקן  אפשר הנה

שהוא  קודש  שבת לבחי ' להכנס  ואפשר ומקדש ,

עולם  של אורו  בחי ' ולתקן  וזמן , ממקום למעלה

התורה  שהוא הצדיק מרדכי  וסוד מאיר ר ' בסוד

הכל  הוא הזה במקום כי  לימד, ולא שלמד  הנעלמה

שהוא  הציצית סוד  את רק  שם ויש הפשוט, אחדות 

כחדא. ואין אני  בחי' את המקשר שהוא האמונה

הביטולים  מכל למעלה הגמור  ביטול הוא שם כי

פשוט, אחדות בבחי' דמלכא בגופא לאשתאבא

מכינים  אנו עתה ולכן  הענינים, כל מתקנים ושם

בסוד  דינים פר לתקן  אדומה פרה בסוד  לפסח

סוד  ס "ח פ "ה שהוא לפסח להכין הפרה טהרת

העיגולים.

כי"וימי  היהודים" מתוך יעברו  לא האלו  הפורים

ונוכל  הפורים קדושת בחי ' אצלנו  ישאר 

ימ"ש  ובחי' קרח בחי' שהוא הקלי' כל (כמ"שלבטל

נ 'וצרי) י'שו ק'רח ר"ת התורה דקי"ן מבינים אינם כי ,

ובתושבע"פ  בתושב"כ שדבוק  מי רק  כי  הקדושה,

לא  זה הוא כי יוצא ואינו  מעשיו , ובכל דרכיו  בכל

דבר  ובכל פה, שבעל מתורה ולא שבכתב מתורה

מתורה  לא וחלילה חלילה כלל יוצא אינו  ודבר

כמו זוכה הוא וממילא מתושבע"פ, ולא שבכתב

מרדכי " "ויעבור  בסוד מעשיו כל שיהיו  רע"מ משה

התורה, פי  על היו מעשיו  שכל הצדיק מרדכי  כמו

המלכות סוד  לגלות  יכול היה הצדיק מרדכי ולכן

אסתר  סוד  שהוא למעלה, שרשה כפי דאצילות

שעיננו יעזור  והקב"ה באצילות . למעלה המלכה

בעין  עין  "כי בקרוב בנו  ויקויים מלכותך, תראינה

ברחמים  צדק גואל בביאת ציון" ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה

_________________________

ושלמה ט. במילואה, הלבנה היה ואז ט "ו, היו ע"ה שלמה עד אבינו מאברהם והנה וז"ל: בנדמ"ח) קכ"ג (דף הקודש  מחברת  עי'

ובט "ו  ישראל, של בשונאיהם הרגו באדר בי"ד זה ועל בידו, דמים שפך  לכן י"ד, גימטריא דו"ד וכן י"ד, היה ודוד בכיפה, מלך

עכ"ל. וכו', צדקיהו עד להתמעט  הלבנה התחילה והלאה ומשלמה נחו,



לנפשך  חכמה דעה יב 

תשע"ותרומה פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ו תרומה פר' של"ס

ּכּכּכּכלללל ממממאאאאתתתת ּתּתּתּתררררּוּוּוּוממממהההה לללליייי ווווייייקקקקחחחחּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ּבּבּבּבנננניייי אאאאלללל ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ּלּלּלּלאאאאממממרררר:::: ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאלללל הההה'''' ¨¥¥¨§¦§¦§¥¨§¦¥§¤¥©Ÿ¥¤¤¥©§©וווויייידדדדּבּבּבּברררר

ממממאאאאּתּתּתּתםםםם ּתּתּתּתקקקקחחחחּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּתּתּתּתררררּוּוּוּוממממהההה ווווזזזזאאאאתתתת ּתּתּתּתררררּוּוּוּוממממתתתתיייי:::: אאאאתתתת ּתּתּתּתקקקקחחחחּוּוּוּו ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ייייּדּדּדּדבבבבּנּנּנּנּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ¨¦¥§¦¤£¨§©Ÿ§¦¨§¤§¦¦¤§¦¤£¦אאאאייייׁשׁשׁשׁש

ּוּוּוּוננננחחחחׁשׁשׁשׁשתתתת:::: ווווככככססססףףףף א'-ג')זזזזההההבבבב כ"ה, (שמות ¨¨¨¤¤§¤

ורחמים דין חסד הוא הסדר הבריאה  בתחילת

ורחמים חסד דין הוא הסדר המשכן ובעשיית

ונחשת  וכסף זהב שהם

וזהב איתא  דחסד  מסטרא הוא דכסף בזוה"ק 

מסטרא  ונחשת דגבורה מסטרא

ההשתלשלות וסדר העולם ובבריאת דתפארת ,

גבורה  ואח"כ  חסד  שהוא כסף  בבחינת  תחילה היה

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

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

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

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

אותיות שהוא רבינו , משה בחינת  הוא נחשת סוד

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

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

דתיבה  הבל, שת  משה בסוד משה של גלגולים

נח  שהוא נחשת  הוא תרומה פרשת של אחרונה

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

שבמשה]. מדרגות ג' הם

סובב  כנגד וכסף  עלמין כל ממלא כנגד זהב

שהוא  חשיב לא קמיה  כולא כנגד  ונחשת כ "ע 

עצם בחי'

ה',והענין ביחוד  הם מדרגות  ג' דהנה הוא

וכולא  עלמין, כל וסובב עלמין, כל ממלא

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

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

עצם וסובב כנגד ממלא המיחד האמצעי קו (שהוא

להתחיל כאחד ) אפשר  אי  הבריאה בתחילת  ואמנם ,

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

כל  סובב עם להתחיל צריך  ולכן  החיצונים, מאחיזת 

הזהב  מדרגת  לגלות  אח"כ  ורק  כסף, שהוא עלמין 

המדרגות ב' ליחד ואח"כ  עלמין, כל ממלא שהוא

קודש  בשבת ואמנם נחשת . בחי ' שהוא עצם בסוד

כנגד  שבת  דליל המשכן , סדר כפי הם מדרגות הג'

סובב  כנגד שחרית  ושבת  זהב, בחי ' כ "ע ממלא

וכנגד  עצם כנגד במנחה ושבת כסף, בחי ' כ"ע

נחשת.

סתימאה בא"ק  הם  הנ"ל  מדרגות הג' שרשי

של מדרגות הג' והם  ומלבוש קדמון ואויר

יחיד  אחד קדמון

היחוד דהנה  לעולמות לעלות זוכים כאשר 

של  לאור  זוכים כאשר כן  וכמו  בשורש,

דעתיקא  תורה של לאור  ונכנסים קודש שבת

הוא  הסדר דרזין, דרזין  התורה שהוא סתימאה

דרך  כי ונחשת , וכסף  זהב שהוא לעילא מתתא

כך  ואחר  ממלא ידי על הוא להיחוד  הכניסה

שהם  העליון  בשורש והנה עצם. כך ואחר  סובב

השורש  בחינת מא"ק, שלמעלה מדרגות הג'

סתימאה, א"ק  של המדרגה הוא כ "ע דממלא

קדמון , אויר הוא עלמין  כל דסובב והשורש

הוא, והענין  המלבוש . הוא דעצם והשורש



תשע"ו  תרומה פר' יג של"ס

אור  שהוא שאף  בחינה יש סתימאה שבא"ק 

משער  הקב"ה שהיה בחי' שם היה פשוט,

דשרשי הדק  בערך  ממלא כבחי ' והוא העולמות ,

'קדמון ', הנקראת  המדרגה והוא העולמות ,

לבחינת שורש  שהוא קדמון דאויר והמדרגה

דהמלבוש  והמדרגה 'אחד ', נקרא עלמין  כל סובב

והוא  'יחיד' נקרא עצם לבחינת שורש שהוא

דכל  ואף  עצמיים. שעשועים של המדרגה

עצמיים, שעשועים בבחינת  הם שם המדרגות

מדרגות לג' דק בשורש  הבחנה בהם יש  מ"מ

מוהרש"ב  שביאר  וכמו ועצם, וסובב דממלא

תרס"ו) המאמרים ספר .(בסוף

בסוד  שלמה מחכמת  למעלה  המשיח  חכמת

למעלה דלעתיד משה  ומדרגת חכמה  פנימיות

העצמי  חכמה בסוד משיח  ממדרגת

ויחכם והנה  לשלמה חכמה נתן  וה' בכתוב איתא

חכם  המלך  שלמה שהיה ומבואר אדם, מכל

איתא  ואמנם ממשה, יותר  אף  ולכאורה מכולם,

בלבד , תתאה חכמה הוא שלמה דחכמת  בזוהר

יותר  חכם שיהיה הרמב"ם כתב המשיח ומלך 

רק  אינו  המשיח מלך של החכמה כי  משלמה,

ישיג  והמשיח עילאה, חכמה אלא תתאה חכמה

למעלה  והוא דרדל"א, ג"ר  בחי ' היחידה פנימיות 

פנימיות חכמה פנימיות  בסוד  החכמה ממדרגת 

האמצעי באדמו "ר  איתא רבינו  במשה והנה עתיק,

קנ"ו) קנ "ה דף בשלח חיים דלעתיד (תורת  דמשה

חכמה  בחי' ישיג והוא משיח ממדרגת  למעלה

כי לחכמים, אב נקרא רבינו משה ולכן  העצמי ,

חדשה  מצוה לחדש  יכול אינו המשיח מלך  אפילו 

שקיבלו התורה כל אך שעה, לפי רק  נבואה פי על

מבחי ' והוא לעולם, יתבטל לא רבינו ממשה

ומש "כ  המצוות , שורש שהוא העצמי  החכמה

ל  בטלות  כמ"ש דמצוות כפשוטו  אינו  לבוא עתיד

עושה הבעה"ת האל 'אתה במאמר באורך (כמשנ "ת 

.פלא')

בשבת  הם  'שנה' בבחינת הנ"ל מדרגות ג'

ושבת  שבת  דליל  מדרגות  הג' שהם קודש

במנחה ושבת  שחרית

שהם והנה  בחינות  בג' נבחנים המדרגות  כל

ויש  יצירה, בספר כדאיתא נפש שנה עולם

ועצם  וסובב דממלא הנ"ל מדרגות  הג' להבחין 

והוא  ויחיד , אחד קדמון  של המדרגות שהם

ויש  היחוד , השגת  דרכי שהוא נפש במדרגת 

שהוא  עולם ובבחינת שנה בבחינת גם להבחינם

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

של  השורש  הוא שבת  דליל קודש , דשבת  מדרגות

השורש  שהוא קדמון , ומדרגת כ"ע, ממלא מדרגת 

של  השורש הוא שחרית ושבת תתאה, דיחודא

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

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

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

עצמיים. שעשועים בחי ' שהוא

ציון  בהר הם  'עולם' בבחינת  הנ"ל  מדרגות  ג'

בחי' שהוא עיה "ק  ובירושלים המקדש  ובבית

הצדיק  של  המדרש  בית

הנ"ל ובבחינת  מדרגות  הג' להבחין יש  מקום

ששם  ציון הר  שהם מקומות  בג'

המקדש  ובבית דוד, בית  מלכי  עתה קברי (שהוא

המערבי) כותל  של עיה"קהמדרגה ובירושלים (והוא ,

הצדיק ) של המדרש  בית היה בחינת  המלך  דוד  דהנה .

דהמלכות, יסוד בחי ' שהוא ציון  הר  הנק' במקום

וכלי אמצעי וכלי  חיצון  כלי  שהם מדרגות ג' בה ויש

היסוד  של אמצעי  כלי  בחינת הוא ציון והר פנימי ,

פנימי, הכלי  בחינת  הוא המקדש  ובית דהמלכות,

כמה  בזה ויש  חיצון. הכלי בחינת הוא וירושלים

מקומות דג' ביארנו  ובכ"מ סודות, וכמה הבחנות

בחי ' חיצון  כלי דהיינו לפנים מהחוץ כסדרן הם אלו 

בחי ' פנימי  וכלי סובב בחי' אמצעי  וכלי  ממלא

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

כלי הוא כ"ע ממלא כנגד שהוא ראשונה דמדרגה

כנגד  שהוא שניה ומדרגה ציון, הר  שהוא האמצעי 
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וכותל  המקדש בית שהוא פנימי כלי  הוא סובב

הוא  עצם כנגד שהוא שלישית  ומדרגה המערבי,

י שהוא חיצון של בכלי  המדרש  ובית רושלים

קה"ק  בפנימיות  היחוד  דבגמר הוא, והענין הצדיק.

בו כי  מעלה תוספת בו  ויש חיצון  הכלי מזדכך 

האני תיקון בסוד  עצם של המדרגה שלמות מתגלה

כפי ית' הבורא של האני שהוא דקדושה האמיתי 

להלן . שיתבאר

והוא  שישית במדרגה  אלא אינם עתה היחודים 

הוא  השביעית מדרגה ורק  הרצון היכל  בבחינת

קה"ק  היכל בבחינת היחוד גמר

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

בשלמות,ופ"ב) אינם עתה היחודים דכל

הגדולים  זו "ן  יחוד שהוא שישית מדרגה ואפילו

מכתרה, למעלה שכתרו באופן  הוא בקומתם, שוים

מדרגה  בבחי ' היחוד  שלמות יהיה לעתיד ורק

מלכים  שני  בסוד לכתרה שוה כתרו  שאז שביעית,

דכאשר  בע"ח שם ומבואר אחד . בכתר משמשים

למעלה  שכתרו  באופן  שישית מדרגה רק יש 

להיסוד  עולה דהנוק' שהמלכות נמצא מכתרה,

בספירה  היא דהרי  הז"א, כנגד שאינה כיון  דידה

למעלה  שכתרו  כיון ממנו למטה יותר  אחת 

בכתרם  שוים שהם שביעית במדרגה ורק מכתרה,

במקומה. למטה דהנוק ' המלכות גם מתפשטת

בשלמותוהענין אינם כאשר  היחודים דכל הוא,

ולא  בלבד, הרצון היכל בבחינת הם

קה"ק, היכל ההיכלותבבחינת  בביאורי (כמבואר

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

דידה  פנימי  כלי  בסוד  הנוק ' פנימיות  עד היחוד

אמצעי כלי  עד אלא הקדשים, קודש  בחינת שהוא

בזמן  היחוד  התגלות  הוא שם ציון  בהר ולכן דידה,

בלבד , הרצון  היכל מדרגת דרך על והוא הגלות,

הנעשה  החיצון  היחוד של המדרגה בחינת וזה

הנעשה  החותם שהוא שמו' 'למען  בתיבות בתפלה

דב"ן . ב"ן  מבחינת 

לכתרו שוה כתרה  להיות  הנוק ' כשעולה 

דנוק' המלכות  מתפשט שביעית  במדרגה 

מעיינותיך  'יפוצו  סוד והוא למטה במקומו

חוצה '

כל והנה ממלא של הקדושה כנגד זו  מדרגה

ב' ניצוץ הוא העליון  ששרשו  עלמין 

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

עי"ש ) הצדיקים,תרומה נשמות  שורש  שהוא ,

המקדש  בית  של מהקדושה נשאר  הגלות  ובזמן

של  האור מאיר ושם המערבי , כותל בחי ' רק 

ואמנ  א', ניצוץ סוד  הוא שבשורש  הק' ם השכינה

המדרגה  של האמיתי היחוד  לעורר  נזכה כאשר

באופן  בשוה שוה זו "ן  היות שהוא שביעית

של  המדרגה לעורר נוכל לכתרה, שוה שכתרו 

בבחי ' היחוד גמר שהוא הקדשים קודש  פנימיות 

עד  הקדושה תתפשט ואז  דנוק', פנימי  הכלי

שהיא  ירושלים קדושת שהוא דהמלכות המלכות 

מלכות בחי' שהוא דנוק ' חיצון  הכלי  כנגד 

דמלכות.

מעיינותיך וזה  יפוצו  בבחי' הבעש "ט ענין  עיקר

הגאולה, תלוי שבזה המשיח לו שאמר חוצה,

בשם  מליובאויטש האחרון  האדמו"ר שביאר  וכמו 

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

והוא  במקומה, למטה דמלכות  המלכות  התפשטות 

שביעית דמדרגה השלם היחוד  את שיעוררו ידי על

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

היחוד  שהוא הגאולה של המדרגה לעורר היא

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

המלכות של המדרגה עד בחוץ היחוד גילוי  יתפשט

הגאולה. תלוי  ובזה דמלכות,

פשוט  שיר בסוד בקה "ק  אמת  הצדיק שורש

בסוד  דהמלכות  חיצון כלי עד והתפשטותו 

מרובע שיר

בסוד והענין האמיתי ליחוד זוכים דכאשר הוא,

לפני כה"ג כניסת של לסוד וזוכים הכתר,
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זוטא, אדרא בסוף רשב"י  וכמ"ש  לקה"ק, ולפנים

שביעית המדרגה של לקדושה לזכות יכולים אז

לזכות יכולים ואז ולפנים, לפני  של הקדושה שהוא

נכנס  הכה"ג כאשר כי חוצה, מעיינתיך ליפוצו

ולפנים, לפני  פשוט השיר  שם מתגלה ולפנים לפני

משולש  כפול פשוט שיר בבחי' מתפשט אך

למטה, עד  שמתפשט מרובע בחי ' עד  מרובע,

בירושלים  קה"ק  קדושת  התפשטות  ענין והוא

עולה  המלכות  כאשר  כי מרובע, שיר בסוד עיה"ק 

באופן  שביעית, מדרגה בסוד  היחוד  לשלמות 

עד  היחוד מתגלה ממילא לכתרו, שוה שכתרה

וירידת התפשטות בסוד  דמלכות מלכות  בחי '

המלכות למקום היסוד ממקום דמלכות  המלכות 

ל"ו) שער בע"ח .(כנ "ל 

ז"לוזהו  מקאזניץ המגיד ישראלשכתב (עבודת

יו"כ ) גדול על כהן  ישמעאל ר' דאפילו 

לפני הוא שנכנס ברוך  הקדוש  לו  ואמר ולפנים

צדיק  בעצמו היה ישמעאל שר ' אף וכו ', ברכני 

שהיה  קנה ידי על נעשה העיקר  מ"מ עולם, יסוד 

היחוד  פועל הוא אמת הצדיק  כי הדור, צדיק

ולפנים  לפני  להכנס  הכה"ג יכול ידו  ועל ממקומו ,

בגמ' וכדאיתא היחוד . ע"ב)ולגמור  ג ' שלחו(פסחים

יהודה  רבי לך  שלם בתירא בן יהודה לרבי  ליה

פרוסה  ומצודתך  בנציבין  דאת בתירא בן

לא  למה טעמים כמה בראשונים ועי "ש  בירושלים,

בזה  הסוד  עומק  אך לרגל, לעלות צריך היה

מקושר  הוא הרי  שנמצא מקום בכל אמת שהצדיק 

בקה"ק  הוא אמת הצדיק  שורש  באמת  כי לקה"ק ,

ש 'ני מ'בין  בר "ת  הנרמז משה בחי' בסוד

הכח  אך הכרובים, עד רק  מגיע והכה"ג ה'כרובים,

הצדיק  בכח הוא הפנימי היחוד  לגמור  השרשי

השיר  בבחי' מושרש בפנימיותו שהוא אמת 

אחוז  הוא ובמקומו  הכרובים, שני  מבין פשוט

היחוד  התפשטות  שהוא מרובע השיר בבחינת

דמלכות מלכות  במקום חיצונה הכי המדרגה עד

של  הגדול הסוד  והוא דהמלכות , חיצון  הכלי  שהוא

שהוא  עיה"ק , בירושלים הצדיק של המדרש  בית

מקושר  הוא אך  המלכות , של חיצון  הכלי  במקום

בבחינת אמת הצדיק  פנימיות עם עת  בכל ודבוק 

השיר  במקום ה'כרובים ש 'ני  מ'בין  הגנוז  משה

סוד  ששם המלכות  של פנימי הכלי  שהוא פשוט

הפנימית. משה כלת

ביתולכן מלכות בקברי  מתגלה כ"ע דממלא אף

המערבי, בכותל מתגלה כ"ע וסובב דוד,

מתגלה  בקה"ק  ששרשו עצם של המדרגה מ"מ

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

המלכות סוד  שהוא הספיר לבנת  היכל של המדרגה

שיר  לבחי' הניגון התפשטות בסוד דמלכות,

מרובע.

שלכאורה וזהו וטען בראש מי  אמר  שירבעם

ולפנים, לפני  נכנס שהוא ביסוד  הכל תלוי 

הוא  והרי  יוסף, בן משיח שהוא לאפרים שייך  והוא

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

מדרגת שהוא פשוט השיר העיקר אין כי בראש ,

בכח  שהוא מרובע השיר אלא ולפנים, לפני היסוד 

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

בראש . דוד  בן 

העולמותולכן ברא הוא ברוך  הקדוש  כאשר

ושם  האמצעית מנקודה הצמצום התחיל

הניצוץ  נקודת  שהוא י' נקודת  הקב"ה השאיר

עד  נחית לא א"ס  בזוהר  אמר  זה ועל הקו , שורש 

שהוא  דמלכות  מלכות שהוא זוגיה, בת  עם דאיהו 

מלכ  של האחרון ושם העיגול דעשיה, דמלכות  ות 

כל  של התיקון  שורש  ושם הצמצום, שורש 

מן  למעלה שהוא הדור צדיק בחי ' והוא הצמצום,

במקום  עצמו והוא בנציבין  יהודה ר ' וכמו המקום,

אמת שהצדיק ענין והוא כנ"ל, הכרובים שני בין 

סוד  וזה העצמית , הנקודה את  המגלה הוא

גילה  שהקב"ה העולמות בריאת  של התכלית

העצמי האני עם מקושר  דעשיה והעיגול העשיה,

הצמצום  סוד  משורש הראשון הניצוץ בחי ' שהוא

ואכמ"ל. דס"ג, הי' בבחי '



לנפשך  חכמה דעה טז 

ותענוג  המורכב תענוג ה"ס הנ"ל  מדרגות  ג'

אך  מורגש שאינו פשוט ותענוג המורגש 

מורגש שאינו תענוג הוא השלמות  תכלית

במורגש הבא

תענוג והנה  של השורש הוא סתימאה א"ק 

הוא  קדמון  ואויר זהב, בחי ' והוא המורכב

כסף , בחי' והוא המורגש  תענוג של השורש 

שאינו פשוט תענוג של השורש  הוא והמלבוש

הפשוט  תענוג והנה נחשת . בחי' והוא מורגש,

והוא  כיפור, יום של הקדושה הוא מורגש  שאינו 

הרי שבת במנחת  ואמנם מנחה, שבת  של הקדושה

דהרי מורגש , תענוג של בחי' איזה גם שיש  רואים

שהוא  יו"כ כמו ולא שלישית בסעודה אכילה יש 

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

בחי ' בו יש מורגש, שאינו פשוט תענוג שהוא

יום  של המורגש בחי ' שהוא פורים בסוד  מורגש,

תתענגו, אל תתענו תקרי  אל  בזוהר  כמ"ש כיפור

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

שאינו תענוג מבחי ' בשורש  שהוא אף מורגש

מורגש  שאינו  פשוט תענוג הנקרא והוא מורגש,

במורגש . הבא

אף וזה כי פורים, של הקדוש  היום של הקדושה

יסוד  בכח והכל מרדכי סוד  הוא שעיקרו

אך  הפנים, בנקודת והן האח' בנקודת  הן  דאבא

לו ותהי  בסוד המלכה באסתר תלוי  הכל אעפ"כ 

המלכות שהוא מרובע השיר  בסוד והוא לבת ,

שעולים  בי"ע עולמות של הבחי ' והוא דמלכות,

למטה. הקדושה התפשטות  ע"י למקומם

ממלא  לשרשי להכנס בשבת העבודה עיקר

המדרגה מתגלה דשל"ס ובאכילה ועצם וסובב

במורגש הבא במורגש  שאינו  תענוג של 

עלמיוהנה כל דממלא הראשונה הוא העבודה ן 

להתבונן  רק  ולא שבת, דליל העבודה

של  השורש כפי  אלא למטה, ההשתלשלות בסדר

הממלא  שורש שהוא וביה, מניה העולמות  שיעור 

של  והעבודה המורכב, תענוג בסוד  באק "ס למעלה

כפי להיות צריך עלמין, כל בסובב שחרית  שבת

קדמון  באויר  שהוא הסובב של העליון  השורש 

של  והעבודה במורגש, הבא הפשוט תענוג בסוד

השורש  כפי להיות צריך  עצם בסוד שבת מנחת 

תענוג  בסוד  במלבוש  שהוא עצם של העליון

בדיבור  ושמור  זכור ואמנם במורגש. שאינו  העצמי 

השלמת מתגלה דשל"ס ובאכילה נאמרו , אחד

בחי ' בו  ויש מורגש שאינו תענוג של המדרגה

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

כי בשל"ס, רק שבת מנחת של המדרגה נשלם

פשוט, לשיר רק  ולא מרובע לשיר להגיע העיקר

הקדושה  התפשטות  אך אחד, ענין הם שבאמת אף

שאינו הפשוט התענוג בחי ' הוא מרובע שיר  עד

במורגש . שבא במורגש 

ממלא ולכן בסוד זהב תחילה הוא המשכן סדר

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

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

מהכל  למעלה הוא ומשה רבינו, משה בחי ' והוא

ממשיח, למעלה בשורש  והוא לנביאים, אב שהוא

מנחת של המדרגה כנגד  הוא ולכן  ברדל"א, ושרשו 

החכמה  בבחי ' בשורש  למעלה כי  ושל"ס, שבת

התענוג  שבחי' באופן מעלה תוספת  יש העצמי 

במורגש . גם יבוא מורגש  שאינו 

ירושלים עם המקדש בית  מיחד אמת הצדיק

שמא  שהוא בריאה עם  אצילות  יחוד בסוד

שלים

הוא והנה  לארץ דחוץ יעקב קהלות  בספר איתא

יצירה, בחי' ישראל וארץ עשיה, בחי '

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

בחי ' הוא אמת הצדיקי  של האור ואמנם אצילות .

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

יחוד  שהוא השלם היחוד  ליחד  הכח לו  יש  אמת 

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

הגר"א כמ"ש בריאה עם דאצילות  (ספד"צ הכולל
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בסוד פ"ד ) אלקים דהוי"ה היחוד סוד עיקר  והוא

עם  ירושלים שמיחדים הענין וזה ובריאה, אצילות 

בריאה, עם אצילות  יחוד  דרך  על שהוא המקדש

היחוד  סוד שמעורר אמת הצדיק  בכח נעשה וזה

עד  הקדושה מתפשט ועי"כ דקה"ק  הפנימי 

חוצה. מעיינותיך יפוצו בבחינת ירושלים

ובזכותוהנה  בשמחה, מרבים אדר בחודש עתה

כל  של בתיקון  שעוסקים אמת הצדיקי

של  הניגון שהוא מרובע, שיר  בסוד העולמות 

רגע  בכל הצדיקים עבודות  כל כי  אמונה, שעשועי

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

למטה  בעולמות  רק  ולא חשיבי , כלא קמיא וכולא

עליונים  הכי בעולמות העליונים בשרשים אלא

מדרגות ג' של השרשים שהם מא"ק שלמעלה

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

פרטות, ופרטי  ובפרטות  כללות שהם בחינות ,

הכי העליונים בשרשים שהוא בכללות לכוון  והיינו

לזכות יכולים ועי "ז  אלו , מדרגות  של גבוהים

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

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

עצם. במדרגת שמושרש 

אמיתיתוה' בתשובה לאדר להכנס שנזכה יעזור

לעשות מנת  על וללמוד ה', תשוב שהוא

היחודים  עת  בכל ליחד  וצריך  ליחד , מנת על שהוא

ולבנות חשיב, כלא קמיה וכולא וסובב דממלא

לבנותה, עתיד אתה באש כמ"ש  באש  המקדש

הצדיקים  של האש ידי  ועל היחודים, אש שהוא

בית את  הקב"ה יבנה ביחודים, עת בכל שדבוקים

ועין  מלכותך תראינה ועיננו דידן  במהרה המקדש

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 

לראשך  כתר והיא לנפשך חכמה  דעה

שישית,דעה  דמדרגה היחוד  הוא לנפשך חכמה

דהיכל  היחוד  של המדרגה כערך  רק  והוא

ונסתם  הקץ את  לגלות יעקב ביקש ענין וזה הרצון,

אבינו שיעקב ובגר"א בהגריא"ח וכמבואר הימנו,

הרצון  דהיכל היחוד בחי ' להקץ שמספיק חשב

ממנו נסתלק  אך  בלבד, שישית  מדרגה שהוא

של  במדרגה שיהיה מספיק  אין היחוד  כי שכינה

קה"ק  של למדרגה להגיע צריך אלא הרצון , היכל

אי בגלות  הרי ולכאורה שביעית מדרגה שהוא

לשביעית. ולא שישית  למדרגה אלא להגיע אפשר

לראשך ',ואמנם כתר  והיא לנפשך  חכמה 'דעה

לו ויש שישית למדרגה נכנס  כאשר כי

שגילה  אמת  הצדיקי  של הגילויים שהם כיסופים

יפוצו נאמר  זה שעל אמת  והצדיקי הק ' הבעש"ט

שיגיעו משלים הקב"ה עי"כ הנה חוצה מעיינותיך 

הימין  קץ של הסוד  מתגלה ואז שביעית למדרגה

הג' שהוא קדשך  שבת שמור  וגו ' נצור וזהו 

שהוא  שבת לליל רק יזכו שלא שבת  של סעודות 

לשבת רק  ולא באק "ס ששרשו ממלא של המדרגה

שורש  שהוא קדמון באויר  שרשו  שהוא שחרית

שהוא  שבת למנחת  אף  זוכים אלא המורגש תענוג

היחוד  שלמות והוא המלבוש  של המדרגה

התענוג  שורש בחי ' שהוא שביעית  במדרגה

סוד  והוא במורגש שבא במורגש שאינו הפשוט

אין  בסוד  דמלכות  מלכות  עד  הקדושה התפשטות 

יעזור  וה' זוגיה. בת עם דאיהי עד נחית לא סוף

בחי ' שהוא בידין דלא אבנא האי  שתתגלה

התפשטות שהוא מרובע שיר  ובכח המלכות 

ותלבש  בסוד למטה דמלכות מלכות  עד  היחוד

במהרה  צדק גואל לביאת נזכה מלכות אסתר

אמן . בימינו
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לעולם ' יאמינו  בך 'וגם מאמר

ראשון  חלק 

א' ח"ו אצלו  שנתקלקל מי של  החומרא גודל 

ה "י  העבירות  מכל יותר העיקרים מי"ג

הנה  הנפלאים א] הרמב"ם דברי ידועים

פר'והנוראים סנהדרין למס' (בפיה"מ

יהודיחלק ) כל שמחויב האמונה עיקרי  י"ג בענין

אצלו שנתקלקלה מי חומרת  ובגודל בהם, להאמין 

מקלקול  גרוע שהוא העיקרים מי"ג באחד האמונה

האדם  יאמין  וכאשר וזל"ק , המצוות, כל בשמירת

הוא  בה' אמונתו בה ונתברר כולם היסודות אלה

עליו ולרחם לאהבו  ומצוה ישראל בכלל נכנס 

מן  לחבירו איש הש"י שצוה מה בכל עמו ולנהגו

מן  שיכול מה עשה ואפי ' והאחוה האהבה

הגרוע  הטבע והתגברות  התאוה מחמת  העבירות

והוא  לעוה"ב חלק  לו יש  אבל חטאיו  כפי נענש  הוא

מאלה  יסוד  לאדם וכשנתקלקל ישראל מפושעי

ונקרא  בעיקר וכפר  הכלל מן יצא הרי היסודות

לשנאו ומצוה בנטיעות וקוצץ ואפיקורוס צדוקי

עכל"ק . וכו '. אשנא ה' משנאיך  הלא נאמר  ועליו

כתבוהרה "ק פר'מקאמרנא הברכה (היכל

דרך בקונטרס בפ"ע ונדפס בראשית ,

הי"ג כל  על  ובחסידות בקבלה עמוק ביאור אמונה

משה עיקרים) רבינו הרב אשר  אחי לך ידוע בזה"ל,

אשר  כל אשר עקרים עשר  שלשה מנה מימון בן

באמונה  זה להאמין  צריך  יכונה ישראל בשם

וחלילה  חלילה לו  יש  ובאם גמורה ובידיעה שלימה

שם  תיכף  חלילה ממנו נעקר  בלבו  ספק  איזה

ממנו ישראל שם נעקר  לא עבירות בכל כי  ישראל

וחלף , וסר  ממנו  ישראל שם תיכף  נעקר  בזה אבל

גמורה  באמונה אלו  העיקרים כל שמאמין  ומי

עכל"ק  ישראל. שמו .אבודאי

ברכותונעתיק  בפיה"מ הרמב"ם לשון  (פ"ט ג"כ 

ע"א) מעיקרינד  עיקר ללמד  בעיני  "יקר  ,

מכ  והדת  תלמדנו ",האמונה אשר  שהלימודל (היינו

התורה"ק, לימודי כל  משאר חשוב האמונה עיקרי בענין

העיקרים  י"ג  חומרת לרוב כנ "ל  הוא בפשטות והטעם

התורה) מכל  .יותר

ישראל בכלל  רווחת  להלכה  שנתקבלה הדעה

שיש (ובפרט העיקרים בענין הרמב"ם כדעת 

לחומרא) דאו' דספק  ענין בזה 

ואף הרמב"ם ב ] על שחלקו  מהראשונים שהיו 

העיקרים  י "ג ומנין  למעשה בבענין  הרי ,

כנדפס  הרמב"ם דעת  בזה ישראל בכלל נתקבל

טביומי, רב וחיברו עיקרים הי"ג (כמש "כבסידורים

_________________________

אשר א . ישראל אמונת  – כנס"י הוא אמונה סוד 'כי – הרחמים מדות י"ג כנגד הם עיקרים הי"ג איך שמבאר בארוכה ועיי"ש 

המינות  בעוו"ה נתגבר לכן בשלימות  הזיווג אין כי – שלימה חלילה אמונה אין הגלות  ובעת  הרחמים, מדות  די"ג ברזא נכללות

שלימה". אמונה ע "ע ולקבל השכינה קומת  לבנות  צריך מישראל אחד וכל –

כמה ב. כתבו וכעי"ז  שמות , פר' בחיי ברבינו והובא עה"ת  בפירושו חננאל כרבינו מי"ג, לפחות  העיקרים למנות שרצו שיש 

והר"י  קנאות מנחת  ספרו בהקדמת  הירחי מרי אבא ברבי אברהם כר' ג, מאמר ה' אור בספרו קרשקש חסדאי (כר' ראשונים

בתשובתו  כהרידב"ז  עיקרים, היא התורה שכל שטענו עיקרים, בעשיית  הצורך  כלל הבינו שלא ויש  ועוד), העיקרים בספר אלבו
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שקבלה  הק ' השל"ה בשם שנו, סי' בחיו"ד  החת "ס

בספר  ועיין עיקרים, יג  שיש טביומי רב מימי קדמונית

זמנינו) ממחברי (לא' הגדולים זה אוצר שאין  שכתב

הראשונים  מן אחד  היה אלא האמורא, טביומי  רב

ק "נ) ה"א בשנות  תורתג שחי בספרו  הרמ"א וכן  ,

ח"ב)העולה בדברי(פט"ז כלל להשגיח שאין  כתב

עיקרים האברבנאל של  ענין בתורה שאין (הסובר

ידוע כלל ) שהלא ובפרט העיקרים. במנין  והחזיק  ,

הכלל נאמר  דבר  ה"ג )שבכל דיבמות פ"ז (ירושלמי

אחר  הלך  בידיך רופפת  שהלכה מקום שבכל

קובע  ודאי  ששם האמונה, בענין  כ "ש המנהג

ובבחי ' ישראל, בכלל המקובלת  האמונה הרבה

רביז "ל לג )דברי אות  הר"ן אחת(בשיחות  פעם "שוב

העולם  אצל ואמר , ענה מאמונה, מדבר היה

גדול  דבר הּוא אמונה ואצלי  קטן דבר הוא אמונה

חכמות מאד. שום בלי היא האמונה  ועיקר 

כמו גמור  בפשיטות רק  כלל. וחקירות

מאמינים  הכשרים עם וההמון ",שהנשים 

האמונה) עיקרי י"ג בפשטות  ידועים ובפרט (ואצלם ,

אינם  הרמב"ם על שחלקו הנ"ל שהראשונים

הדר  כמורי  כלל נחשבים של ההלכה ופוסקי  ך 

בהוראת הרמב"ם לדרגת משתוים שאינם ישראל

נפסק  השו "ע שרוב ישראל, לכלל וההנהגה ההלכה

בכל  הוראות ממנו לנו  שיש  הרמב"ם דעת  ע"פ

כולה ס"קהתורה ק"נ יו"ד  או"ה בהל' החזו"א (וכמש"כ

לכה"פ  ופסקים הוראות ממנו כשיש רבי ענין שזה א'

התורה) מקצועות דספק ברוב קיי"ל הרי בלא"ה ואף  ,

אחר  לילך  לנו  יש  מדאו ' מח' ובכל לחומרא, דאו'

האמונה  עיקרי י "ג לענין  הוא שכן וודאי המחמיר ,

דאו ' איסורי משאר  יותר חמורים בדברי שהם (כנ "ל 

בהם.הרמב"ם) המחמיר אחר שהלך (היינו שודאי 

מאיסורי  יותר העיקרים בענין מחמיר שהרמב"ם כנ"ל

כל משאר חמור דינו בהם מאמין שאין שמי וסובר דאו'

שיש בודאי הרי בי"ד , ומיתת כריתות  של  התורה איסורי

ממה  יותר האמונה בענין ולהחמיר לכה"פ לדעתו לחוש

לחומרא) דאו' ספק  בכל מש "כ דשמחמירים ועיין .

יעקב שארית  בספרנו סי'בארוכה מגילה (עמ"ס

.קכו)

פעמים הרבה  לחזור שיש  הרמב"ם הזהרת 

האמונה בעיקרי יפה ולהתבונן

ונעתיק על ג] דבריו  בסוף הרמב"ם לשון  גם

שם)העיקרים והנה (בסנהדרין וז "ל,

אבל  חבורי מענין  ויצאתי הרבה בדברים הארכתי

לפי באמונה תועלת בו  שראיתי לפי  זה עשיתי  אני 

מספרים  מפוזרים מועילים דברים בו שאספתי 

_________________________

אוצר  בס' בכ"ז עיין ועוד המקובלים, לדעת  שנו סי' בחיו"ד והחת "ס  אמונה, ראש בספרו אברבנאל מהר"י וכן שמד, סי' ח "א

ואכמ "ל. הגדולים,

בכל ג . כמעט ונעתק רצ"ו, פראג בסידור הוא שנמצא הראשון (המקור שנים מאות כחמש  שלפני בסידורים לראשונה ונדפסו

הבנוי  חי' אלקים 'יגדל פזמון בסידורים נדפס וכן ועוד), שכ"ו, ונציה שי"ח , מנטובה שי"א, לובלין כסידור אשכנז, סידורי

לומר  מקום והיה צדדי, מטעם אלא אי"ז  אמרו לא שהאריז"ל (ואף  לאמרו, הק' בשל"ה ומובא הרמב"ם, עיקרי י"ג על ומיוסד

בשל"ה  שמצינו מכיון אמנם זה, מטעם האריז "ל אמרם שלא פיוטים ועוד גאון ר"נ  של הוידוי כמו הסוד, ע"פ  נתייסד שלא משום

המובא  ע"פ  בזה לומר י"ל אלא הסוד, ע "פ נתייסד שג"כ נראה 'יגדל', פיוט  את שהחשיבו ספה"ק  ועוד פנחס באמרי וכן הק'

לא  ג"כ ומה"ט  העולמות , תיקון סדר לפי שאינם דברים התפילה בסדר בקביעות  להכניס  שאין זי"ע התניא בעל הרב בשם

משום  ולא בזה, מש"כ מקאמרנא להרה"ק הטהור בשלחן ועיין וכו' הדברות עשרת  את  התפילה בסדר לומר האריז"ל הרשה

עיקרים). הי"ג עצם על שחלק

למעלה,ד. כמש"כ מהראשונים אחד ע"י ונתחבר קדום הוא בסידורים שלפנינו עיקרים הי"ג של שהנוסח  שאף  לידע יש  והנה

עצמו, הרמב"ם ע"י נתחבר לא שבסידורים העיקרים לשון מ "מ כנ"ל) שנים מאות כמה לפני וסידורים בספרים כבר (ומובא

העיקרים. לי"ג המקור שהוא המשניות  בפירוש  בלשונו לבדוק יש  הרמב"ם שיטת את לדעת כדי וע "כ
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עליהם  וחזור  בהם והצלח אותם דע לכן גדולים

ואם  יפה התבוננות  בהם והתבונן  רבות פעמים

אחת מפעם ענינו לך שהגיעו ותחשבו לבך  השיאך

ולכן  שקר על שהשיאך  יודע הש "י  הרי מעשרה או 

מה  כפי חברתי לא אני  כי  בקריאתו תמהר לא

ואחר  והתבוננות גדול עיון לאחר  אלא לי  שנזדמן 

אמיתיות וזולתי אמיתיות ברורות  דעות  שראיתי 

ראיה  והבאתי מהם להאמין ראוי שהוא מה וידעתי 

יתבר  ומהשם וענין ענין  כל על וראיות ך בטענות 

הטובה. בדרך  ולהדריכני  רצוני  להפיקני אבקש 

.הע"כ 

הנביאים כל אבי שמשרע "ה האמונה עיקר

יותר  ית ' מידיעתו והשיג האדם מן מכל הנבחר

שימצא  או  שנמצא אדם  מכל

וז"ל  הז ',ד] היסוד  הז ', בעיקר  בפיה"מ הרמב"ם

שנאמין  והוא ע"ה רבינו משה נבואת 

_________________________

אף ה. (היינו האמונה עיקרי י"ג ענין את  מעתיק אין החזקה היד ספר שהוא העיקרי בחיבורו הרמב"ם מדוע לעיין יש  ואמנם

כל  מעל משרע "ה מעלת  בענין בעניננו וכגון היד בספר במקומו אחד כל מובאים העיקרים בי"ג המבוארים הפרטים שכל

למין  נחשב זה בענין שהמשתבש  היד בספר עליהם כתב לא אך  ה"א), (פ "ז התורה יסודי בהל' הרמב"ם בזה האריך הנביאים

הנקראים  אלו את  וכן אפיקורסים הנקראים אלו את הרמב"ם כשמונה ה"ח) פ"ג תשובה (הל' היד בספר אלא ואפיקורוס,

נקראים  שג' רק שם כתב אלא כאפיקורוס , הנביאים כל על משרע"ה של בעליונותו שכופר מי את מנה לא בתורה, כופרים

מהבורא  שמגיע  מדע שם ואין כלל נבואה שם שאין האומר אפיקורסין. הנקראים הן "שלשה שם, הרמב"ם (ז "ל אפיקורסים

הן  אלו משלשה אחד, כל האדם בני מעשה יודע הבורא שאין והאומר רבינו, משה של נבואתו והמכחיש האדם, בני ללב

אמרו  משה אמר אם אחת תיבה  אפילו אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין האומר בתורה. הכופרים הן שלשה אפיקורוסים

שהבורא  והאומר ובייתוס צדוק  כגון מגידיה והמכחיש פה שבעל תורה והוא בפרושה הכופר וכן בתורה כופר זה הרי עצמו מפי

בתורה", כופר אלו משלשה אחד כל ההגרים כגון ה' מעם היתה שהיא אע "פ זו תורה בטלה וכבר אחרת  במצוה זו מצוה החליף

שם  ה"א) (פ"ז  הדת ' 'יסודי בהל' כתב הענין עצם שאת  שאף  והיינו כולם, מעל משרע"ה שנבואת  הרמב"ם מזכיר ולא ע "כ),

הנביאים  שכל מפרט ואח"כ העיקרים) בי"ג הששי עיקר (שהוא האדם בני את מנבא שהא-ל לידע הדת שמיסודי כתב

הנבואה דרך הן שאמרנו הדברים שכל ממשיך  ואח"כ וכו' כושל הגוף  וכח  מזדעזעין אבריהם הראשוניםכשמתנבאים לכל

כתב והאחרונים לא אך הנביאים), כל על משרע "ה נבואת במעלת להאריך  (וממשיך הנביאים כל של ורבן רבינו ממשה חוץ

זה  בפרק שמבאר פרטים הרבה והלא הדת , מיסודי שהם נביאים) לשאר משרע"ה נבואת  (שבין אלו חילוקים כל על להדיא

נבואת  בין החילוק  במש"כ זה מרומז  (אלא כמשה נביא לקום לעולם יכול שלא להדיא שם כתב לא וכן הדת, מיסודי אינם

משה  שביקש  זה מהו וז"ל, ה"י) (פ "א התורה יסודי בהל' במש"כ לזה רמז וכן והאחרונים), הראשונים הנביאים לכל משרע "ה

אחד  ידיעת כמו בלבו ידוע שיהיה עד ב"ה הקדוש  של המצאו אמיתת לידע ביקש  כבודך  את  נא הראני כשאמר להשיג רבינו

להיות  רבינו משה ביקש  כך  האנשים משאר בדעתו נפרד האיש אותו שנמצא בלבו צורתו ונחקקה פניו שראה האנשים מן

הנמצאים משאר בלבו נפרדת  הקב"ה החי מציאות האדם בדעת  כח שאין הוא ברוך  והשיבו היא כאשר המצאו אמתת שידע עד

בוריו על זה דבר אמיתת להשיג ונפש  מגוף מחובר עד שהוא לאחריו ידע ולא  לפניו אדם ידע שלא מה  הוא ברוך והודיעו
הנמצאים משאר  בדעתו הוא  ברוך הקדוש שנפרד דבר  המצאו מאמיתת אחוריו שהשיג  שראה האנשים מן אחד שיפרד כמו

וכן  ע"כ. יראו. לא ופני אחורי את וראית ואמר הכתוב רמז זה דבר ועל האנשים גופי משאר בדעתו ומלבושו גופו כל והשיג

ביד  ועיין משה. של לנבואתו קרוב נביא אלא יהא לא המשיח  מלך שאף במש"כ ה"ב) (פ "ט  תשובה בהל' במש"כ לזה רמז

אזלינן  בפיה"מ  למש"כ החזקה ביד עצמו סותר שכשהרמב"ם ועוד והרדב"ז  הב"י בשם שכתב א) אות הרמב"ם (כללי מלאכי

המשניות, בפירוש שכתב מה על וסומך  החזקה ביד דבריו שסותם לומר שאין ו') (באות שם וכ"כ החזקה, ביד מש "כ בתר

בו  שחזר הרמב"ם דברי על לומר גדול שדוחק מא) סי' (חאו"ח  בשו"ת סופר הכתב למש "כ לציין יש בעניננו אמנם עיי"ש.

דברים  עליהם וכותב האמונה עיקרי לי"ג זאת  עושה שבפיה"מ  בעניננו וכ"ש  ע"כ. המשניות , בפירוש  ממש"כ החזקה ביד



לעולם  יאמינו בך כא וגם

היו אשר  הנביאים כל של אביהם הוא כי

תחתיו הם  כולם  מאחריו  קמו  ואשר  מלפניו

אשר האדם  מין מכל הנבחר  היה והוא במעלה

שהשיג מה מכל יותר יתברך מידיעתו  השיג

וכי  שימצא או  שנמצא אדם  שום  ישיג  או 

עד  האנושית מן התעלותו  הגיע  ע "ה הוא

המלאכים  במעלת ונכלל המלאכותית המעלה 

מנעו ולא ממנו ונכנס  קרעו שלא מסך  נשאר לא

רב  בין חסרון שום לו נתערב ולא גופני מונע

והחושיות הדמיונות הכחות ממנו ונתבטלו למעט

המשתוקק  המתעורר  כחו ונבדל והשגחיותיו 

עליו נאמר  הזה הענין ועל בלבד שכל ונשאר

מן  אמצעיות  בלא הש"י עם מדבר שהיה

הנפלא  הענין  זה לבאר  היה רצוני  המלאכים,

טעם  ולפרש התורה ממקראות  המנעול ולפתוח

שראיתי לולא מענינו בזולתו  הפסוק וכל פה אל פה

והיינו מאד רבות לראיות  יצטרכו  הענינים שאלה

ושנבאר  ומשלים והקדמות  רבות  להצעות צריכין

מן  מעלותיהן  ושנוי  המלאכים מציאות בתחילה

כחותיה  וכל הנפש ושנבאר השי "ת הבורא

שזכרו בצורות שנדבר עד העיגול ויתרחב

בזה  ויכנס ולמלאכים לבורא שראוי הנביאים

וענינו קומה לבדושיעור זה  בענין יספיק ולא

מאה  הקיצור  בתכלית מקוצר  יהיה  ואפי'

בספר דפים  אם למקומו  אותו אניח ולפיכך 

שאני הנבואה בספרי  או  לחברו  שיעדתי  הדרשות 

אלו בפירושי אותו שאחבר בספר או בו מתעסק

עכל"ק. שמאריךהיסודות . הדברים בהמשך (ועיי"ש 

לשאר  משרע"ה נבואת  שבין החילוקים כל לבאר

.נביאים)

שיבא  צדקנו משיח  שאף נכלל  האמונה בעיקר

כמשרע"ה נביא יהא לא בב"א

והנה  שעיקר ה ] הנ"ל הרמב"ם מלשון מוכח

גדול  הוא שמשרע"ה האמונה

לעולם,הנבי כמוהו נביא יקום ולא קם שלא אים

יהא  לא בב"א שיגלה צדקינו  משיח שאף והיינו

להדיא הרמב"ם פסק  וכן כמשרע"ה, (פ"ט נביא

ה"ב) תשובה רק מהל ' יהא צדקינו משיח שאף

משיח קרובנביא אף  ישיג ולא למשה בנבואתו

כמשרע"ה נבואה בזה צדקינו  (ועיין

מהם  שנראה ובספה"ק  בחז"ל  לשונות  בביאור לקמן

ספרים  כמה שיש  ואף וכו', צדקינו משיח בגדלות

נשמת עצמו הוא המשיח שמלך שכיון שכתבו

ממשרע"ה  יותר אף  נביא להיות יכול  משרע"ה,

לקמן) בזה הפסוק עמש"כ מלשון  נלמד  זה שדבר  ,

ה' ידעו אשר  כמשה עוד  בישראל נביא קם 'ולא

זוטרתא בפסיקתא וכדאי ' פנים' אל (פר'פנים

הברכה) 'לא וזאת  ג"כ  היינו  קם שלא בזה להדיא

עוד  נביא קם לא שם, הפסיקתא [ז "ל יקום'

ולא  קם לא כלומר  קם ולא ומהו כמשה, בישראל

ע"כ ]. קצרה, בלשון  הכתוב שדיבר  אלא עוד , יקום

הר"ן  בדרשות  שביאר  הרביעי)וכפי שהיות(דרוש

הפסוק  את  כשנקרא תמיד הרי  נצחית  שהתורה

נכלל  וא"כ קם, לא ג"כ  שעכשיו  נדע קם' 'לא של

היא  שהתורה העתיד על גם מורה 'קם' בלשון

_________________________

שיחזור  מסתבר ואין רבות , פעמים עליהם לחזור ויש הרבה בהם התייגע הוא וגם הרבה בהם שמאריך  וכותב כ"כ, חמורים

בזה. וצ"ע החזקה, היד בספרו זה מכל

בפירוש, בגמ ' שנזכר מה אלא לכתוב החזקה ביד דרכו שאין ה) אות ג' ס' הפוסקים כללי (ח "ו חמד בשדי מש "כ ע"פ  בזה ואוי"ל

משרע"ה  נבואת  מעלת  לבאר שמאריך הענין, עצם את רק כתב היד בספר וע "כ העיקרים, י"ג ענין בגמ' להדיא נזכר לא וכאן

לא  למעשה אך  בגמ ', בהדיא כן נמצא שלא היות  בדת, עיקר שהם זה על כתב לא אך ואחרונים', 'ראשונים הנביאים כל מעל

ישראל  בכלל נתקבל שכן לעיל כמש"כ בכ"ז נפ"מ אין למעשה אולם הדת , עיקרי י"ג בין זה ענין שמנה בפיה"מ ממש "כ בו חזר

מ"מ זה, מענין באמונה עיקר עושה ואין בפיה"מ ממש "כ החזקה היד בספר בו שחזר נימא אם אף  (היינו ההלכה היא שכן

שבפיה"מ). דעתו ישראל בכלל נתקבלה למעשה



לנפשך  חכמה דעה כב 

ישאר  בב"א המשיח בביאת לעת"ל וגם נצחית,

בישראל  נביא עוד קם ד'ולא בתורה"ק הפסוק 

וגו '' אתו כמשה בעזה"י שנבאר לקמן  [ועיין

ממשה', ש'ונשא צדקינו משיח על חז"ל מאמר

אך  – האמונה עיקר  את  ח"ו  יסתרו שלא באופן

כפי האמונה עיקר  את  להניח יש  הביאור  קודם

באופן  חז "ל מאמרי את ליישב ואח"כ  – שהוא

האמונה]. יסוד  את  יסתרו  שלא

אינה הנביאים כל  על משרע"ה  נבואת  מעלת

אף  אלא סיני הר במעמד בנבואתו  רק 

חייו ימי כל בנבואתו 

ויש רבינוו] משה שמעלת פשוט דבר  להוסיף 

רק  היתה לא הנביאים כל על ע"ה

העגל  חטא אחר אף  אלא תורה, מתן בעת 

בחז"ל ואי' רד ' 'לך  למשרע"ה דףשנאמר (ברכות 

ע"א) ובס'ובאריז"ללב ויקרא, ר"פ שעה"פ (עיין

וגו' ה' ויתעבר הפסוק  על ואתחנן פר' הליקוטים

הב') מ"מ בביאור ממדרגתו , משרע"ה אז שירד

של  מעלתו  עדיין נשארה הירידה אחר גם

ומעל  הנביאים כל מעל המדבר בדור  משרע"ה

הדורות, כל במשך  אחריו שיקומו  הצדיקים כל

מפסוק  נלמד י')שזה ל "ד  כמשה',(דברים קם 'לא

עוד  יהיה שלא דהיינו  יקום שלא היא שהכוונה

דבריו, על לחלוק שיוכל רבנו  דמשה בדרגה נביא

אף  חייו  ימי  כל שדיבר מה דבריו כל כולל וזה

אות לקמן שכתוב במה ועיין  תורה, מתן  לאחר

ט'.

הוא  שמשרע "ה להאמין האמונה בעיקר

האנושי' מין ('מובחר האדם ' מין מכל  'הנבחר

עמרם') כבן צדיק  'אין הברואים' 'מבחר

עוד בעיקר ז] שנכלל הנ"ל הרמב"ם מלשון מוכח

הנבחר  היה "הוא שמשרע"ה האמונה

בהרבה  המובא כלשון  היינו האדם", מין מכל

"מבחר  הוא שמשרע"ה ואחרונים ראשונים ספה"ק

האנושי " וכן מין מהקדמונים, לא' החשק בשער (כגון

לטור) לפי' הפרישה בהקדמת  הברואים"הוא "מבחר ,

הרמב"ם) לאבי הנחמה באגרת  הצדיקים",(כגון "גדול ,

בשמח"ת לשוררו כל בפי  השגור הפזמון  (בין כלשון 

הספרדים) בקהילות ובין האשכנזים ברוך בקהילות  'אין 

כבן  ישר 'אין  עמרם', כבן ותיק 'אין עמרם', כבן 

המובא  פזמון והוא עמרם', כבן צדיק  'אין  עמרם',

מקאז'ניץ המגיד הרה"ק מנוסח (שהנהיגבמחזורים

דשמח"ת). בהקפות  לשוררו

_________________________

שיתבאר.ו. צריך נפלא ענין הוא הנבואה, ממדרגת  גדולה נבואה במדרגת שיתנבא לנבואה מוכן משה היות ואמנם שם, וז"ל

בנמצא  אלא זה שימצא אפשר שאי שידוע  לפי מורכב. יהיה אם שכן וכל פשוט, גוף  יהיה כי גם בגוף , נקשר לשכל יתכן איך 

היא וזו הפך , ישיגהו לא ולא אשר בעצמם לא הפך להם ימצא שלא שמצד השמימיים, הגופים או הנפרדים השכלים מדרגת

גופות  שיהיו הן הירח , גלגל מתחת הם אשר הטבעיים הנמצאים אבל מדבר. יתפעלו ולא אחד ענין על תמיד ישארו מהם חוץ

הנמצאים  ההפכים מן או מורכבים, הם אם בתוכם הנמצאים ההפכים מן אם וישתנו, יתפעלו שלא אפשר אי מורכבות, או פשוטות

שהיה  רבינו משה וא"כ פשוטים. היותם ועם מחבירו מהם א' כל מהאויר המים וישתנו שיתפעלו כמו פשוטים, הם אם להם חוץ

והתשובה, הטבע . מן עובר עצום פלא וזה אחד, ענין על מוכן שוה עתותיו בכל שימצא יהיה איך יסודות , מד' מורכב גוף  בעל

עוד  נביא  קם ולא  הכתוב שאמר  מה  וזה אליו. להגיע אדם באפשרות אין נסיי דבר היה  רבינו משה  נבואת אמנם  כי
כי  ולעתיד, לעבר משמש הווה במקום עומדת קם  מלת כי למדרגתו, שיזכה  מי עוד יקום שלא  וביאורו, כמשה . בישראל

קם , ולא  ויאמרו יעידו שיהיו האחרונים  גם  זמן שבכל קם , ולא אמר נצחית התורה  ומאשר  תמיד. בלשוננו ימצא והוא כן
למדרגתו  שיזכה  מי עוד  יקום ולא ימנע כמו לא יתברך  השם הנה כן, הכתוב יאמר למה האדם בחוק  אפשרית  מדרגתו ואלו .

הודיענו אבל מבעליו. רצה טוב ולא  התורה לתועלת רבינו משה בו לזכות ורצה  האדם , בחוק אפשרי בלתי דבר  שהוא 
אחר  בו עכל"ק .לזכות וכו'.



לעולם  יאמינו בך כג וגם

בא  אנכי ד'הנה בקרא והרמב"ן הרמב"ם פי'

יאמינו בך ש 'גם כדי – וגו ' הענן' בעב אליך

עליונה שנבואתך בעיניהם שיראו  – לעולם'

הנביאים כל  מעל 

ו  אנכיהנהח] 'הנה בתורה"ק נאמר זה דבר על

ישמע  בעבור  הענן בעב אליך בא

היינו לעולם', יאמינו  בך וגם עמך בדברי  העם

אבי הוא שמשרע"ה בעינינו לנו  נתגלה שאז 

העליונה  למעלה שזכה ועד, לעולם הנביאים

וכמש "כ  ממנה, למעלה לעולם שייך  שלא ביותר 

התורה על האמיתיים הרמב"ן  מהמקובלים (שהיה

הע"ח) בהקדמת האריז"ל  בעבור כמש"כ וזל"ק, ,

בדברי, נביאים עצמם הם ויהיו דברי העם ישמע

שנאמר  כמו  אחרים, מפי שיאמינו  ד,ולא (בדברים

אתי) ואשמיעם העם את לי  הקהל אלי  ה' "באמור 

וגם  הימים", כל אותי ליראה ילמדון  אשר דברי 

בקרבם  יקום ואם הדורות, בכל לנצח יאמינו  בכך 

מיד , יכחישוהו  דבריך  כנגד  חלום חולם או נביא

שהגעת באזניהם ושמעו בעיניהם ראו שכבר

מה  ממך להם ויתברר  בנבואה העליונה למעלה

ו-ח)שכתוב יב, ה'(במדבר נביאכם יהיה "אם

עבדי כן לא בו. אדבר  בחלום אתודע אליו במראה

בו". אדבר  פה אל פה הוא. נאמן ביתי  בכל משה

כי עמך, בדברי העם ישמע בעבור  אמר  ולכן

מדבר  ה' שאני וידעו האש  מתוך דברי ישמעו 

שאמרו מה וכן  לעולם. בך וגם בדברי  ויאמינו  עמך

כא) ה, את(דברים אלקים ידבר  כי ראינו הזה "היום

לומר  הדברהאדם" אצלנו נתקיים הנה 

עינינו  ומעתה בראיית האלקים חפץ היה כאשר 

אתה, הגדולה קרב למעלה שהגעת בך ,שידענו 

ועשינו, מפיך  ושמענו ה' יאמר אשר  כך ושמע

על  העליונה היא כי נבואתך נאמנה  שכבר

הנביאים  עכ "ל.כל .

יסוה"ת[וכעי "ז מהל' פ"ח הרמב"ם לשון הוא

בו האמינו לא רבינו  "משה ה"א,

פי על שהמאמין  שעשה האותות  מפני  ישראל

האות שיעשה שאפשר דופי בלבו יש  האותות

כ  אלא וכשוף משה בלט שעשה האותות  ל

על  ראיה להביא לא עשאם הצורך לפי במדבר 

קרע  המצריים את  להשקיע צריך  היה הנבואה

לנו הוריד למזון צרכנו  בתוכו והצלילן  הים את 

עדת בו כפרו האבן את  להן בקע צמאו  המן את 

האותות כל שאר  וכן הארץ אותן  בלעה קרח

שעינינו סיני  הר  במעמד בו  האמינו ובמה

אחר  ולא שמעו  ואזנינו  זר  ולא האש ראו 

והקול  הערפל אל נגש  והוא והלפידים והקולות 

אמור  לך  משה משה שומעים ואנו  אליו מדבר 

ה' דבר  בפנים פנים אומר הוא וכן  וכך  כך  להן

את ה' כרת  אבותינו את לא ונאמר עמכם

היא  לבדו  סיני הר  שמעמד  ומנין הזאת הברית 

דופי בו  שאין  אמת  שהיא לנבואתו הראיה

בעבור  הענן  בעב אליך בא אנכי  הנה שנאמר 

לעולם  יאמינו בך וגם עמך  בדברי העם ישמע

נאמנות בו  האמינו  לא זה דבר שקודם מכלל

אחריה  שיש  נאמנות אלא לעולם עומדת  שהיא

דברי בהמשך ועיי "ש  עכ"ל. ומחשבה" הרהור

בצורה  הש"י התגלה שע"כ  שמאריך הרמב"ם

את לחזק כל, לעיני  במ"ת  כ"כ  וחזקה ברורה

שכל  באופן עולם לדורות  במשרע"ה האמונה

ולא  אליו טפל יהא משרע"ה אחר  שיקום נביא

בכל  מאמינים שאנו מה כל ואדרבא כמותו, יהיה

רק  הוא משרע"ה שאחר  האמיתיים הנביאים

הצווי מחמת  היינו  למשרע"ה, טפל בתור

בשם  שיתנבא לנו הבדוק  לנביא להאמין שבתורה

התורה. דברי את סותרת נבואתו כשאין  ה'

האמונה שעיקר ראשונים ושאר הרמב"ם דברי

הוא  הנביאים כל  מעל הוא ע"ה  רבינו  שמשה 

התורה תשתנה  שלא האמונה  לעיקר היסוד

לעולם

ויש בעצמוט ] הרמב"ם שכתב מה להוסיף 

פל"ח-לט,במקו"א ח"ב מו"נ (עי'
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העיקרים  בספר דבריו שני ז ונתבארו כוזרי )חובספר

גדול  הוא שמשרע"ה זה פרט מדוע לפרש

התורה ויסודות  מעיקרי  הוא וכו ' (ולא הנביאים

התורה) מפרטי אחד  פרט רק שהוא לא נימא אם כי  ,

התורה  קיום כל של ביסוד חסר בזה נאמין 

מצד  נביא שיבא ח"ו  להיות  יכול כי  לדורות ,

שהוא  ויאמר וכו' ומופתים אותות ויעשה הסט"א

ועי כמותו  אפילו  או ממשרע"ה לומר גדול יבא "ז 

משרע"ה, שצוה ממה לשנות כח ח"ו  בו  שיש

נביא  שאין  לידע האמונה מעיקרי וע"כ 

לא  זה ומכח במ"ת, התורה לנו  שנתן  כמשרע"ה

שיאמר  שקר  לנביא להאמין  טעות  לידי ח"ו נבא

במ"ת למשרע"ה שאמר דתו החליף (שהנה שה'

כן  טענו כידוע העולם אומות של השקר נביאי כל

והעיקר ה"י) היסוד  הוא הז ' שעיקר  לפ"ז  והיוצא ,

הח' עיקר נשמר ידו דתו שעל ה' ימיר (שלא

.לעולמים)

כמובא  המקובלים  בדברי גם  מוכח זה ענין

זי"ע האמצעי אדמו "ר כ"ק  בדברי

והא  הנביאים י] כל  על משרע"ה דמעלת 

שלא  התורה נצחיות עצם עם קשורה

_________________________

בין ז. שיש  ההבדלים ובאר  העיקרים מן עיקר משה נבואת  שעשה שעם ז"ל הרמב"ם על לתמוה ויש  שם, וז "ל פ"כ , ג' במאמר

שלא  עיקר לעשות  חזר ממדרגתו, למטה הם כולם אחריו והבאים לפניו הקודמים הנביאים כל כי ואמר לזולתו, משה נבואת

תשתנה, ושלא הדת  משה,תנוסח דברי לבטל לנביא לשמוע אפשר  היה כבר הזה העיקר שאלמלא לומר שדעתו ונראה
עיי"ש. עכ"ל וכו'.

ש"לא ח. להאמין הוא הקדושה תורתנו מעיקרי שעיקר לפי כך  לעשות  "מוכרחני ש ') אות ד ויכוח  שני דן -כוזרי (מטה וז"ל,

לא  שאילו לפי שהטעם לשונו במתק פ"כ) ג' (מאמר העיקרים בעל הרב וכתב י) לד, (דברים כמשה" בישראל עוד נביא קם

רבינו  משה כגון דבריו, שמכחיש  שנראה דבר איזה יאמר משה אחר נביא שאיזה ימצא המצא שאם שאפשר ימשך כך יהיה

ישעיה, אחר ונמשכין משה דברי עוזבין היינו ה'" את "ואראה א) (ו, אמר וישעיה וחי" האדם יראני "לא כ) לג, (שמות אמר

ונעתקין  הולכים היינו וכן האחר. אחר ונמשכין ישעיה את עוזבין היינו – דבריו ומכחיש  ישעיה אחר נביא בא היה אם וכן

הת  ח "ו, תפול, מעט  ומעט  לחוזה ומחוזה לנביא מלבננו מנביא ימוט בל חזק ויסוד בתורה הוא גדול כלל כן אם בכללה. ורה

שנראה  דברים, או דבר בנביא נמצא באולי ואם נקודה. כמלא ואפילו ארצה משה אל צוה אשר ה' מדבר יפול שלא ועד, עולם

ועוד  ממשה. גדול לנו מי כי מפשוטם, להוציאם שנצטרך  אף  עמהם שיסכימו באופן נפרשם רבינו, משה של דבריו סותרים

את  ונשמע  מאוד, חזק שופר וקול כבד וענן וברקים בקולות ומצות  תורה לעמו ללמד סיני הר על ירד הוא ברוך שהקדוש 

רבן  רבינו, משה נבואת ואמיתת  ה' תורת  אמיתת בלבנו נתגלה ובכן וגו'. לך יהיה ולא אנכי ב-ג) כ, (שמות אומר ה' קול

מעט אנשים היו לא והשומעים והרואים מעולם, נשמע ולא נראה שלא מה שמענו ובאזנינו ראינו בעינינו כי הנביאים, כל של

נערים  עם זקנים בתולות וגם בחורים וטף, ונשים אנשים ישראל, כל אלא אחת, עיר או אחד כפר אנשי או משפחה כגון

"שש  היו מצרים שיוצאי לז ) יב, (שם מעיד שהכתוב לפי מיליאוניש, ד' דהיינו אלפים, אלף ד' למספר קרוב אז עולין שהיו

למספר  יעלה וקטנים נשים שהן עולם של כמנהגו חמשה מהרגלים אחד לכל תחשוב ואם מטף ", לבד הגברים רגלי אלף מאות

התורה  כל ה', בבית  נאמן שהוא בעינינו וראינו השלום, עליו רבינו משה נבואת  על נאמנים עדים שאנו וכיון בקירוב, הנ"ל

הגבורה  שמפי לך" יהיה ו"לא כ"אנכי" הקב"ה מפי בסיני שמענוה כאילו לה הוה פה בעל ובין בכתב בין ידו על שקבלנו

ובנביאות  בחסידות  בצדק , בחכמה, גדול שיהיה אפילו אחד אדם שיבוא לנו די לא מתורתנו נקודה או אות לבטל ולכן שמענום.

בקולות  כבראשונה ויראה ובעצמו בכבודו הקב"ה יבוא אלא השרת, מלאכי כל ולא מלאך  ולא קול בת ולא ונפלאות, ובנסים

ולמות  מאודנו, לבז נערה זה באופן יהיה וכשלא הוא, ה' דבר כי נדע  ואז נקודה, או אות מבטל שהוא בפיו ויאמר וכו' וברקים

יחליף  לא כי מעול, יארע  ולא אירע לא כזה דבר אבל בחליל. כהולך  לבב בשמחת ועוללינו וטפנו נשינו ונפש נפשנו וליסורין

האחרון  ומלאכי לעד". עומדת  טהורה ה' "יראת י) יט , (תהילים אמר השלום עליו המלך ודוד לעולמים, דתו ימיר ולא הא-ל

עכ"ל. ומשפטים". חוקים ישראל כל על בחורב אותו צויתי אשר עבדי משה תורת  "זכרו כב) (ג, לנו צוה שבנביאים



לעולם  יאמינו בך כהוגם

המקובלים, בדברי  גם מוכח כן לעולם, תשתנה

האמצעי האדמו"ר כ"ק  בזה שכתב רבינו כמו (בן

התניא) דבוק בעל שהיה ענינו שכל [שידוע זי "ע

בפנימיות מאד  עד  ונורא עמוק בעיון  בתכלית

ויסודותיו דבריו  כל שקיבל האמת בדרך התוה"ק

המוסמכים  שהמה התניא בעל רבינו מאביו

לפנימיות הנוגעים ענינים לפרש  העיקריים

מרבו התניא בעל שקיבל מה ע"פ התורה"ק 

הק' הבעש "ט מרבינו שקיבל הגדול המגיד 

גבוהה  בדרגה ברוה"ק דבריהם כל שכמובן 

חיים  תורת  בספרו וזל"ק ביותר ], ואמיתית  ברורה

ע"ב) קנו דף בשלח משה (פר' מדרגת ענין "וזהו  ,

שבעצמו ' הוי ' שם לבחי' דהיינו  הוי ' עבד שהי'

בתיקון  דמצות  הבירורי ' מבחי' שלמעלה ממש

בחי ' שהי' לפי  והוא כו ' ב"ן בחי ' אלקי ' דשם

העצמיי ' שעשועי' לבחי ' ולהמשיך להביא ממוצע

מן  שלמעלה בפו"מ במצות ב"ה סוף אין  דמהו"ע

וטעם. הכוונה

להוי 'וזה  לחבר הוא נאמן ביתי  בכל שנאמר 

כמו עצמן  מצד במצות בכנ"י  העצמו '

תכלה  לכל כמ"ש  ממש במהו"ע למעלה שהן 

תכלה  שנק' עונג לכל וגבול קץ שיש קץ ראיתי

מאד  מצותך  רחבה אבל כו' נפשי  כלתה כמו

הנ"ל  מטעם כלל שבה לשעשועי ' וגבול קץ בלי 

השע  בעצמו ' הן עצמן מצד כו 'שהמצות  שועי'

אני כמ"ש  בתורה גם נמשך  מזה קצה אפס רק 

כו' שעשעתי  דרךתורתך תמימי באשרי (וכמובן

עצמן  מצד  המצות  וחיבוב במעלת  רק שמדבר כו'

מבחי',דוקא) למעלה משה שבחי' ונמצא

דמשיח אבא מדרגת פנימי' בבחי' שמשה (ואע"פ

גם  דתורה החכ' אור בבחי' זהו ע"י בפנימי' ומשיח

המצות במעשה דתורה חכ' שירדה במה אבל  למעלה

דמשיח  ח"ע מפנימי' למעלה זהו נובלות שנק' בפו"מ

בנו  שם מה שמו מה מ"ש הוא דמשה וזהו כנ"ל,

עליון  היותר מ "ה  בחי ' הוא שמו  דמ "ה 

העצמו ' הוי ' שם  בעוה"ב שהוא שיתגלה הנ"ל

כנ"ל הב' אהי ' מ"ה שהוא הוא בנו  שם  ומה

כנ"ל בן שנק' דמשיח עילאה שנק'דחכ'

משה  שהי' וזהו א"ק , הוא ומשה בתראה אדם

ואין  מ"ה בבחי' להיותו כו' האדם מכל עניו

העוה"ב  יהי ' דוקא זה ומחמת  העצמי האמיתי 

שלמעלה  האמיתי  יש אוהבי להנחיל שנא'

מאד וגבה בו  שנא' אע"פ שרמזו ממשיח (וזהו

(וא' האדם מכל  ענו שהי' כמשה עצמו המשפיל דכל 

לי' אניס לא רז דכל משיח ע"י תשלח ביד נא שלח

כו') המשרה מרבה בעוה"ב ונק' מגביהו הקב"ה

שנא' כמשיח עצמו והמגביה האמיתי יש בבחי '

משה  לגבי  בערך שפל יהי ' מאד  וגבה בו 

אור  דאפי ' מנה מאתים בכלל יש כי  בעוה"ב,

דח"ס  וסודות  רזי ' כל מקור  שהוא ומצוחצח צח

בעוה"ב  שיתגלה עצמו עה"ע לגבי אוכם כו'

כו ' הפשוט והתענוג הרצון עצם [בחי '] שהוא

עכל"ק . וד"ל)". כנ"ל

והוריד היוצא  שקיבל משרע"ה שמעלת  מדבריו

שהם  מצוותיה וכל התורה"ק עצם את  אז

בעצמותה  והתורה"ק  לעולם, ישתנו  ולא נצחיים

ועד , לעולם בה ויתגלה שיתחדש מה כל את כוללת 

שקבלנו בתורה בעצם כבר  כלול שהכל באופן

'שזאת האמונה מעיקרי הוא ג"כ  זה שהלא מסיני ,

אחרת תורה תהא ולא מוחלפת תהא לא התורה

כבר  זו  בבחי' וא"כ שמו ', יתברך  הבורא מאת 

הוא  המדבר שבדור שמשרע"ה האמונה מתקיימת 

שהלא  ועד, לעולם החכמים ואבי הנביאים אבי 

האורות כל את כוללת  תורה"ק עצם נקודת

בה. הכלולות

וההלכה התורה  פשטות מעניני לשנות אסור

התורה סודות ע"פ

והנה ע"פ יא] התורה מעיקרי  הוא זה ענין 

רביז"ל  שהזהיר  מה וידוע פשט,

אותהרבה ג  טהורה בהמה בכור הל' ח"ב יו"ד (לקוה"ל
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שבהלכה )טט  בדברים ולשנות לעבור  שאסור

שא"א  מובן  ובזה התורה, סודות ע"פ  ובפשט

הגלגול סודות ע"פ זה מעיקר  ענין לשנות (שכל

מובא  ואינו התורה סודות שע"פ ענין הוא נשמות גלגול

כלל ) התורה לומר בנגלות  לבא ואסור  שא"א היינו  ,

ומכח  משרע"ה נשמת  גלגול בו  שיש עליון צדיק על

צדיק  סוד  שע"פ שכיון  ולומר ההלכה לשנות זה סוד

ממשרע"ה גדול הוא נשמתזה בעצמו שהוא (היות 

בו  היו שלא חדשות מעלות  היום בו ויש משרע"ה

המדבר) בדור ההלכה בהיותו לשנות  אסור שכנ"ל ,

סודות מחמת דבר בשום המקובלת  הפשוטה

לעיקרי התורה, הדבר שנוגע בעניננו (ובפרט

.האמונה)

אינו דור בכל משרע "ה נשמת גלגול סוד

הנ"ל האמונה  לעיקר סתירה 

ובאמת  שנשמתיב ] הענין סוד  עצם גם

דור , בכל מתגלגלת משרע"ה

ענין  כל שהלא לעיל, המבואר  לכל סתירה כלל אינו

יסודות על המבוסס  דבר הוא נשמות גלגול של זה

כל  לגבי  הן להדיא מהאריז"ל אי ' והלא הקבלה,

בכל  משרע"ה נשמת לגבי  והן  המתגלגלת נשמה

העצמי חלק  אינו המתגלגל הנשמה שחלק דור,

ורק  למעלה, נשאר  אלא כלל מתגלגל אינו שהוא

נשמתו ממש )ניצוץ לנשמתו אמנם והוא (הנחשב

העצמי שרשו  לגבי הנשמה התפשטות בסוד

בנו שם ומה שמו מה בסוד  למעלה שנשאר

תורת בספרו האמצעי  אדמו"ר בדברי  כמבואר

לגבי (הנ "ל )חיים משרע"ה,, בערך  צדקינו  משיח

בנו ' שם ומה שמו  'מה הפסוק  בסוד  שזה שאומר

הוא  צדקינו ומשיח ה'אב', בבחי ' הוא שמשרע"ה

ה'בן ', שבבחי' משרע"ה נשמת וניצוץ ענף  בבחי '

נוסף  בגלגול היורד  להדיא י הוא האריז "ל וכמש "כ ,

הגלגולים בשער  אחד  כל יד )לגבי וזל"ק (הקדמה ,

במקומות אצלינו כתוב שתמצא אע"פ  כי  דע, שם,

בפלוני כך ואחר  בפלוני, נתגלגל פלוני  כי  רבים,

עצמה, הראשונה הנשמה כי  לומר  תטעה אל וכו ',

הנה  כי  הוא, הענין  אבל תמיד . המתגלגלת היא

אדם, בני  נשמות נתחלקו  קץ לאין שרשים כמה

לאין  נשמות נצוצות כמה יש  מהם אחד  ובשרש 

מהם, נצוצות קצת  נתקנים וגלגול גלגול ובכל קץ,

להתגלגל  חוזרים  נתקנו שלא נצוצות ואותם

מתגלגלים , אינם נתקנו, שכבר ואותם  להתקן.

להם  הראויה במדרגה ועומדים עולים  .אמנם

הלקוטים בשער להדיא האריז"ל וכ"כ  (פר'עכל"ק .

דור ואתחנן) בכל שיורדת  משרע"ה נשמת לגבי 

מיוסדים  המאמר בהמשך שיובאו הראב"נ  דברי (שכל 

הללו) האריז"ל  רבינו דברי וזל"ק ,על  בכל , כי דע

היה  לא שקב"ה לפי  עיבור בסוד משה בא דור

רב ערב לקבל ולא רוצה מיתה היה לא ובזה

והוא  וכו ' חירות  הלוחות על חרות רז "ל כמ"ש גלות

בקדושה  להכניסם הוא טוב כי בחשבו קבלם

אנכי אשר  העם כמ"ש  קצת  לו נוגעים שהיו  ובפרט

רצה  ולזה ברגליך  אשר  העם כל וכתיב בקרבו 

כי רד לך מ"ש  וז "ס לישראל קלקלו  ואדרבה לתקנם

פי ' שיחת  אלא נאמר  לא נפחת וכו' עמך שיחת 

_________________________

וכמו ט. גדול, איסור זה כי הכונות עפ"י והנהגה דין איזה לו שיצא דהיינו מכוונות  דין שום ללמוד אסור זה ומחמת שם, וזל"ק

צריכי  התורה דיני כי וכו', ז"ל מרבינו שום ששמעתי להוציא חלילה אבל ופוסקים בגמ', ז"ל רבותינו דברי עפ"י רק לבררם ן

סברתינו  עפ "י והנהגה דין שום להוציא לנו אפשר שאי הכלל הקבלה, וסודות דרש  בדרך בתורה ודורש שמחדש סברות עפ "י דין

דהיינו  לימין אפילו כי ושמאל, ימין גו' הדבר מן תסור לא י"א) י"ז  (דברים נאמר וע "ז לחומרא, אפילו הקבלה וסודות בכונות

עכ"ל. עיי"ש וכו', אסור ולהוסיף  להחמיר

הוי'י. שם שהוא עליון היותר מ "ה בחי' הוא שמו דמ"ה בנו שם מה שמו מה מ "ש  הוא דמשה וזהו שם, האמצעי האדמו"ר ז "ל

הוא  ומשה בתראה אדם שנק ' כנ"ל בן שנק' דמשיח  עילאה דחכ' מ"ה הוא בנו שם ומה וכו', בעוה"ב שיתגלה הנ "ל העצמו'

עכ"ל. א"ק ,



לעולם  יאמינו בך כז וגם

הוצרך  ולזה מהם הדור רוב ועתה לישראל שיחת 

שרש  שהוא לפי  שנה לנ' א' בעיבור משה לבוא

וכו ', רב ערב יטעום שלא לתקנם והנה ישראל

יבוא  שלא משה  התפלל תפלות כמה 

נענה ולא דור  כל ביבעיבור ה' ויתעבר  וז "ש

כי למענכם דור כל בעיבור  בא שאני למענכם

עם  מדבר  או  רב ערב עם והי ' לי גורמים אתם

רמז  ב"י, ומלת אתכם. לתקן  למענכם ופי ' ישראל

שמע  ולא תוספאה. רבה כענין עיבור , חדשי  לי "ב

וי תפלתו. נתקבלה שלא לך אלי, רב אלי  ה' אמר 

בכל  אח"כ  נביאים, של רבן היה בתחלה כי וכו '.

וילמדנו. ז"ל אליהו שיבא לרב, יצטרך  וגם דור 

הדור בו  יפתח יתנוצץ לא כאלם יהיה ובתחלה ,

מזה, קצת  בו  נתקיים זמן באותו  שגם ומצינו, פיו .

בד"ת. וכו ', ולבא לצאת  עוד אוכל לא רז"ל כמ"ש 

והיה  התורה, מעינות  ממנו שנסתמו  פירוש,

לך , רב ג"כ  וזהו  ממנו , ללמוד  ליהושע צריך

מש"ה וז"ס  יהושע. והוא רב, לך יש  (דברים שכבר 

א"ל.י"ח) ר "ת  אחיהם, מקרב "להם "אקים נביא

דברי ממנו  נובעין  שיהיו  בפיו, דברי  ונתתי

עמו וידבר שיצונו יותר, יעלה ואח"כ  מקרבו ,

וז"ש  לט)בגלוי. פירוש (תהלים דומיה, נאלמתי 

מטוב, החשתי  אלם. להיות עלי  גזר פי ' י"ה, דו"ם

היסורין  הם נעכר, וכאבי תורה. אלא טוב ואין

משה  יהיה בתחלה כי  רז "ל, כמ"ש  עליו, שבאים

עליך  שממו  כאשר ואמר וכו'. ושממה, שמ"ה

זה  מאיש  פירוש, מראהו . מאיש משחת  כן רבים,

אז . שקרן  פניו , קירון  זה ותוארו , מראהו משה,

כל  ועליו  העם, כאחד  בא הדורות באלו אך

ה' וזרוע וכו', האמין מי  ואמר  מדברת, הפרשה

עליו נגלה שזהו  אפשר  פירוש, נגלתה, מי  על

כמ"ש  ה', ל "ד )זרוע החזקה,(דברים היד ולכל

וגם  שנכנס פירוש , קברו , רשעים את ויתן  ואמר 

דורות של בגופן עיבור , בסוד  נפשו  נתקברה

לו אחלק לכן  דידיה, לגבי רשעים וקראום הללו ,

כיון  כולם, כנגד שכר שיטול פירוש  ברבים,

כל  כנגד  משה שקול ובודאי  הדורות . לכל שזוכה

הרבים  את  וזיכה זכה משה שדרז"ל וכמו  ישראל,

מהקב"ה  חלק  יקבל שלל, יחלק  עצומים ואת  וכו '.

ידוממש, על יקבלו צדיקים כלושאר  (פירוש

בכל המתגלגל  רבינו משה ניצוצי דרך יקבלו הצדיקים

וז "ס דור) דור . בכל נפשו למות  הערה אשר  תחת ,

ואת בא. הוא דור שבכל הפסק, בלי  משה משה

ידו על כי  נשא, רבים חטא והוא נמנה, פושעים

שהן  וחוה, אדם וחטא הדורות, חטא לימחל נגמר

האריז"ל  דברי  [ושאר  עכ"ל. גדולים. פי ' רבים,

המאמר ]. בהמשך  אי"ה יבוארו

שמשרע"ה חזינן שמה להדיא האריז "ל מדברי

העצמי חלק על הכוונה אין  דור  בכל יורד

כל  את  במתנה שקיבלה נשמתו  של והשרשי 

נשמתו ניצוץ רק  אלא וכו', (הנחשב התורה

בסוד ולא התפשטות  בסוד  הוא אך ממש , למשרע"ה

נחשבת וההתפשטות אב, כמו נחשב דהעצם העצם,

בשם  י' אות  לעיל  שנתבאר וכמו זו, בבחי' כבנו

האמצעי) לסבול אדמו"ר דור  בכל יורד  זה ניצוץ ,

באריז"ל בהדיא אי' וכן  וכו ', ש"ס יסורים (לקוטי

שבת ) מס' משרע"ה,ריש  'ניצוץ' שהוא רשב"י  על

משרע"ה  נשמת  מעצם ניצוץ שהוא אף היינו 

ממש , זה שבדור משרע"ה לבחי' הניצוץ ונחשב

בסוד זהו ענףאך בסוד התפשטות ולא הנשמה

ועולה  ומתגדלת  למעלה, שנשארת הנשמה  עצם

ע"פ  גם מובן וממילא יום, בכל מדרגות  וכו ' אלפי

וצדיק  וחכם נביא בעצם שייך שאין הענין סוד

ממשרע"ה, למעלה באמת כל שהוא אלא

הדורות  ויחידי גדולי הצדיקים של המעלות

הם  וכו ', כהרשב"י  משה ניצוצי בהם  שיש 

התורה  חלקי  את לבנ"י  ולהוריד לגלות זכו 

המדבר בדור משרע "ה לזה זכה  שלא הגנוזה 

הצדיקים כדלהלן  כל יהיו בתחייה"מ ולפיכך  ,

שיהא  ומלבד  משרע"ה ניצוצי  בהם שהיה

בגמ' בחז "ל כמובא בעצמו, משרע"ה מעליהם

צדקינו משיח שכשיבא ובעו "מ, ע"ב, נב דף סוכה

עמהם. ואהרן  משה יבואו 



לנפשך  חכמה דעה כח

'גדול שמשרע"ה  בפיה "מ הרמב"ם  לשון

הוא  שמשרע "ה היינו ית '' בידיעתו המשיגים 

הקדום הנוסח הוא (וכן החכמים ' 'אבי ג"כ 

בסידורים) והאמיתי

עוד משרע"ה יג] על הרמב"ם בדברי  שם כתוב

מכל  יותר יתברך מידיעתו  השיג 'אשר 

שימצא', או שנמצא אדם שום ישיג או  שהשיג מה

שמשרע"ה  הרמב"ם של זה לשון מפשטות  ומוכח

גדול  ג"כ  היה הרי הנביאים גדול שהיה מה מלבד

[היינו שהוא, אופן  בכל אלקות  בידיעת המשיגים

ורצו ספה"ק כמה מלשונות  שהבינו מכו "כ  לאפוקי

השגת לענין משרע"ה נבואת  ענין בין חילוק לומר 

נבואה ידי על שלא החכמה אלקות השגת  ע"י (כגון

נבואה) בידיעתללא להשיג שיתכן לומר וסברו 

משרע"ה  שהשיג ממה יותר חכמה ע"י  אלקות 

מורה  הרמב"ם לשון  פשטות  אך אלקות , בידיעת

האמונה  בעיקר  שנכלל כנ"ל אלא כדבריהם, שלא

ביותר  הגדול הנביא שהיה מה מלבד  שמשרע"ה

גדול  ג"כ היה הרי  כמוהו , יקום ולא קם שלא

וכנ"ל, שהוא אופן בכל יתברך  בידיעתו  המשיגים

לנוסח  המקור היה הזה הרמב"ם לשון וכנראה

שנים  מאות שלפני  שבסידורים והאמיתי הקדמון 

הראשונים, א' ע"י  שנתחבר  האמיתי  הנוסח שהוא

לחכמים', 'אב הוא שמשרע"ה להדיא מובא שם

בימינו המצויים הסידורים ברוב זה שנשמט [ומה

'תיקונים' ע"י  שיבושים)הוא ע"י(קרי ש'נתקנו'

סטאנוב יצחק  הידוע והזייפן (בסידורו המסכיל

כל וכמעט תקמה, בשנת בברלין שי"ל יצחק ' 'ויעתר

הרב  של  ברורה' 'שפה לסידור שהם כפי נכנסו 'תיקוניו'

הסידורים  לרוב נעתקו משם הידנהיים-רוו"ה, וולף

אחריו) הוא שנדפסו והמקורי הקדום הנוסח אך ,

הברכה  שבהיכל העיקרים בנוסח כן  וכמובא כנ"ל,

מקאמרנא בראשית )להרה"ק ובסידורי(פר' ,

המסכיל  לתיקוני  התייחסו  שלא המדויקים החסידות 

סידור ה"ה כגון, ישרה הנ"ל ,(בארדיטשוב)תפילה 

לישריםסידור סידור(זיטאמיר)אור שמח , לב

סידור(לונדון) ישראל, וכן (לובלין)ישועות ,

מסידור שנשתלשלו  סידור קוידנוב הסידורים ,

הישר אברהם וסידוראור וסידור (סלאנים)מגן ,

וישראל אהרן דאהרן וסידורבית צלותא

בסידור (קארלין) הוא וכן יהושע , (ביאלא)חלקת

'אב  וגם הנביאים' 'אב הוא שמשרע"ה ועוד,

ובין  הנבואה בהשגת  שבין כנ"ל והכוונה החכמים',

בנבואה שלא ית ' אלקותו  כח בהשגת  ע"י (אלא

היה החכמה) שלא האמונה עיקר נאמר בשניהם

דעת הוא שכן  להוכיח יש  וכן כמשרע"ה], יהיה ולא

במו"נ להדיא עצמו  הוא ממש "כ (ח"גהרמב"ם

משרע"הפנ "ד ) על ז "ל אמרו  ע"א)וז "ל, יג דף  (מגילה

ונאמר  בנביאים, אב בתורה אב בחכמה, אב

לפי ממשה, ולא אמרו  האדם, מכל ויחכם בשלמה

עכ"ד . דורו ", בני – האדם מכל באמרו  שכוונתו

שאף  האמונה עיקר  בענין  הרמב"ם ששיטת  וחזינן 

ממשרע"ה גדול אין  גירסא בחכמה לרמב"ם (והיה

האדם' מכל  'ויחכם היינוולאבחז"ל ממשה,

איש  אלא 'אדם' לסתם נחשב אינו שמשרע"ה

וכן  עליו , מדבר  הפסוק אין וע"כ  וכדו ' האלקים

ופרח  כפתור  בספר חז"ל בדברי זו גירסא מובאת

עיקר  ומחמת  מד ), פר ' הראשונים מרבותינו לאחד

על  הפסוק  דברי  את לפרש  הרמב"ם נדחק הזה

להרמב"ם  צ"ל וכן  דורו , מבני רק  שזה שהע"ה

כמוהו היה לא שלפניו  שהע"ה על הפסוק  שמש "כ

בבני ולאחריו לפניו  הכוונה בזה גם יקום לא ואחריו

הדור  ולאחריו אותו  – משרע"ה – לפניו היה באמת  (אך 

שהם  המשיח, מלך  משהע"ה)– בחכמתם ,גדולים

אחרים ישובים יש הרמב"ם)ואמנם ישוב (מלבד

זו האדם'לקושיה מכל  ד 'ויחכם קרא יסתור לא (איך 

מכל הגדול החכם הוא שמשרע"ה האמונה לעיקר

להלן) בזה כמש "כ  ישובים החכמים, [והמה ,

גם  וישנם מקרא, של לפשוטו  יותר המתאימים

הענינים  פנימיות ע"פ  יותר  המתאימים ישובים

כדי רק  הנ"ל הרמב"ם דברי  את  והעתקנו  כדלהלן],

האמונה בעיקרי לשיטתו קיי"ללהוכיח (שבזה

המאמר) בתחילת  לעיל כמש"כ – שמשרע"ה כוותיה

הנביאים. גדול שהוא מלבד החכמים גדול ג"כ הוא



לעולם  יאמינו בך כט וגם

להלן ואע "פ שיובאו  ספה"ק  בכמה שמצאנו

שרק  שסברו  המאמר , בהמשך אי "ה

גדול  שיש לומר אסור הנבואה במעלת 

כן , לומר  מותר  החכמה במעלת אך  ממשרע"ה,

שהט"ז בפוסקים מחלוקת ג"כ סק "כ )[והוא רמב (סי'

שום  להשוות שאסור  שסובר  זה על שמנדים כתב

הד"ט  והעיקרי  מעלה. בשום למשרע"ה אדם

ג ) אות  כו סי' לומר (חיו"ד שמותר וכתב עליו  חלק

מעלה בשאר או  נבואה)שבחכמה שיש (שאינה

ממשרע"ה  דברייאהגדול ע"פ  לקמן  ויבואר .

רק  היא המח' שכל וכו' מפאנו והרמ"ע הזוה"ק

שמותר  הסוברים יש  שבזה הגלויה, חכמה לגבי 

לגבי לא אך ממשה, בה שגדול מי  שיש לומר 

בעצם  הגנוזה והעצמית  השרשית  החכמה

כל  הכוללת למשרע"ה שניתנה התורה"ק 

בהעלם]. החכמות

הוא  שמשרע"ה  מקומות בריבוי חז"ל  לשונות 

מהזוה"ק  מפאנו הרמ"ע  ולשון – לחכמים ' 'אב

בזה

ובאמת 'אב יד] הוא שמשרע"ה זה ענין

ברורים  דברים הם החכמים'

הוא  שמשרע"ה מקומות בהרבה בחז "ל ומפורשים

מגילה כגמ' לחכמים, אב ע"א)ג"כ  יג 'אב (דף

ממש  הוא וכן  בנביאות ', אב בחכמה אב בתורה

ג )בויק "ר ובתנדב"א(פ"א ופי"ז), פי"ג ,(רבה

השכם הוא)ובמדרש נאמן ביתי בכל  ,(עה"פ

יב)ובספרי כז, מדרש (במדבר בלשון הוא וכן ועוד .

וגו')הגדול פה כבד  כי עה"פ שמות 'אב (פר' ,

בזוה"ק אי' וכן לנביאים'. אב פנחס לחכמים (רע"מ

ע"א) רמג ואמרו,דף ואמוראין תנאין  קמו  וז "ל, ,

ישראל, לכל שקיל הוא אנת  מהימנא, רעיא

ההוא  שרייא, בך  ודאי  טבין, מדות  מכל ממולא

אלקינו, כה' קדוש  אין ביה כתרדאתמר  אנת

בר בלתך אין כי  מישראל, וחד חד כל על

משיח  לא עלך, כתר דיהא חכם,יבנשא, ולא ,

ולא  תם, ולא גבור, ולא חסיד , ולא מבין, ולא

בדיוקנא  הוא אנת מלך . ולא צדיק, ולא נביא,

דישראל, כגוונא דאבוהי , בדיוקנא ברא דקב"ה,

אשלים  אלקיכם, לה' אתם בנים בהון  דאתמר

דלא  דילך , מאלין פקודין דלית  דמארך, פקודין 

בכתר  ותתא, עילא ושכינתיה קב"ה ביה יתעטר

ע"כ  ומדה. מדה בכל פאנויג עלאה, והרמ"ע .

עג )כתב סי' קשיטה מאה "וכבר (מאמר בזה"ל,

_________________________

וא"ל יא . חבירו עם דהמריב א"ח בשם מרן מ "ש  בהבנת  סק"ך רמ"ב סי' רט"ז מ"ש על יקרא תמה שם, הד"ט  העיקרי ז "ל

דא"כ  וליתא, למשה, הוא שהבזיון מרן שמפרש  ושנ' וכו', בזיון משום אותו, דמלקין רבינו, כמשה היית אם עמך מקבל איני

המתישבים  ודברים הד"ט, מד), סי' סאמן, ן' ביהוסף  (עדות ע"ש . הא"ח  בדברי מרן כיון אחר לדבר רק ילקוהו מריבה בלא אף 

לרט"ז  דס "ל דמשמע  כמשה קם ולא כתיב והרי שכתב נביא תיבת  מהפסוק הרט "ז  שהשמיט בכח  עליו שהקשה במה ובפרט  הן

ע "ש, שיקום דאפשר אה"נ  מעלות בשאר אבל בנבואה דדוקא ליתא, והא כמשה, בישראל יקום לא מלתא דלשום קאמר דקרא

בפיהו אמת  בחכמהדתורת בישורון דהא ויהי ביה דכתיב משה, למלכות נערוך דמות דמה ממשה שלמה מעלת גדלה ומלכות

וכו' רודה הוא כי ביה דכתיב שלמה של למלכותו בחכמה מלך, זה וכן הימן ואז"ל והימן וכו' האדם מכל ויחכם הוא מלא קרא

עכ"ל. משה.

נכתב יב. שאין לגירסא (ואף גרסאות. בחילופי הסולם בעל הביא וכן סופ "ב), אלם יונת (מאמר פאנו הרמ "ע  גירסת  היא כן

הזוה"ק). בדברי משיח  גם נכלל בכ"ז  'נשיא', רק  להדיא זה

וע"כ יג . משמו, סודות  שיאמרו חפץ לא בענותנותו שמשרע "ה מפליא, דבר מצאנו ע "ב) קנג דף בהעלותך (רע"מ ובזוה"ק 

מהימנא, רעיא ואמרו, ואמוראין תנאין פתחו  הזוה"ק , לשון וזה בהם. ידיעתו היא הסתיר ידך ועל דא , כל ידע הוית אנת
מאד,אתגלייא  ענו משה והאיש יב) (במדבר בך דאתמר דילך בענוה אבל לגבך,, טיבו לאחזקה  מתבייש דאנת אתרין באילין

לן, הוא  בריך קודשא ע"כ.מני אתרין. באלין ובפומך  בידך  למהוי קדישא, ולבוצינא



לנפשך  חכמה דעה ל

כי  אחרים במקומות  גדול בארנו  ר"ע מהיות לא

השערה  כחוט אפי ' בעולם דבר בשום  ממשה 

לר"ע נגלו למשה נגלו שלא דברים (במד"ר אמרו

ו) נימא .יט, כמלא אפי ' עליו עדיף שלמה  ,ולא

ג )מאמרם של (שם ואמתן  משה. זה מהימן  ויחכם

משם". דרשהו וכפשטן כמשמען  הללו דברים

עכ "ל.

להוכיח  ה'לשם ' שמעתיק  ז"ל חכמינו מאמרי

חכם היה הע "ה ששלמה  לומר ואסור שא"א

ע"ה רבינו  ממשה

ונעתיק  שבוטו] הלשם שכתב מה זה בענין 

באורך  דרושי ואחלמה הדעה (ספר

(170 עמ' ד סי' כא ענף ד' דרוש  ח"ב התהו עולם

יותר  חכם שהע"ה שהיה שאמרו  "מה וזל"ק,

הדעת ואין  מאוד יפלא זה גם ע"ה רבינו ממשה

לו היה מה ידענו האיש משה זה הרי  כי  סובלתו

וכמ"ש  ידו  על רק  לעולם הוא כולה התורה שכל

ע"א)בתיקונים קל "א סט הוא (תיקון ואתפשטותיה

דמתעסק  וחכם צדיק בכל ודרא דרא בכל

שזכה  מה כל שלמה חכמת  וכל ע"ש  כו ' באורייתא

אור  ידי על ר"ל ע"ה רבינו משה ידי על ג"כ היה

בשלמה  והאיר  שנתפשט ע"ה רבינו  משה נשמת

לכל  הצינור לעולם הוא מרבע"ה נשמת כי

ידו על התורה שניתן  מעת אשר  והמדע החכמה

עולם בסדר  אמרו ולכן  עד  עולמי כי(פ"ל )עד

התבונה. ואבי  החכמה אבי הוא משרבע"ה

יז)ובתדא"ר ואב (ר"פ החכמים אב היה שמרע"ה

ברכות  וכמ"ש  בסיני לו ניתנו והכל (ה'הנביאים,

האבן ע"א) לוחות  את  לך ואתנה דכתיב מאי 

לוחות להורותם, כתבתי  אשר  והמצוה והתורה

זה  והמצוה מקרא זה תורה הדברות  עשרת אלו 

וכתובים  נביאים אלו  כתבתי  אשר  משנה

למשה  נתנו שכולם מלמד גמרא זה להורותם

ובמגילה ע"ב)מסיני . ברוך (יט הקדוש שהראה

ומה  סופרים ודקדוקי  תורה דקדוקי  למשה הוא

ובתו "כ  לחדש. עתידין  בסוףשהסופרים (בחוקותי

כו ')התוכחה  והתורות והמשפטים החוקים אלה

ודקדוקיה  הלכותיה התורה שניתנה מלמד

תהלים ובמדרש  מסיני. משה ע"י  (מזמור ופירושיה

היה יב) למשה, הקב"ה אומר  שהיה דיבור כל על

כו', טמא פנים ומ"ט טהור פנים מ"ט אומר 

ה"ד )ובירושלמי  פ"ב תלמוד (פאה משנה מקרא

לפני להורות  עתיד ותיק  שתלמיד  מה אפי' ואגדה

דבר  יש טעם, מה בסיני , למשה נאמר  כבר  רבו,

חבירו משיבו הוא, חדש  זה ראה אדם שיאמר

זה  נאמר  שכבר  לעולמים, היה כבר  לו  ואומר

אמרו  ולכן  סיני , בהר  ע"ה רבינו  (סנהדרין למשה

ע"א) חז"ל צט מדברי  דקדוק איזה על האומר שכל

הוא  זה מדקדוק  חוץ השמים מן כולו  התורה כל

דקדוקי כל כי  בזה ה' דבר כי שנאמר מה מכלל

עתידין  שהסופרין מה וכל סופרים ודקדוקי תורה

למשה  ניתנו  שכולם לעולמים היה כבר לחדש 

וזמנו עתו לו יש וחידוש חידוש  כל אלא כנז'. בסיני 

חפץ. לכל ועת  זמן  לכל וכמ"ש שיתגלה אימתי 

וחידוש  חידוש  כל מתייחד וכן  שם. במדרש  ועי'

ארחות בספר ואמר  יתגלה. ידו  שעל פרטי לחכם

הגדול אליעזר לר ' יט)חיים אדם (פיסקא אין  כי ,

דבר  לחדש יכול אדם ואין חבירו  של לתחומו נכנס 

לפניו מוכן הכל כי  לחדשו  מזומן  שחבירו  בתורה

רבה ובשמות נבראת . שהתורה סי'מיום כ "ח (פ'

לאמר ,ו) האלה הדברים כל את אלהים וידבר

להתנבאות עתידים שהנביאים מה יצחק ר ' אמר

לכ"א  שניתן  אלא סיני מהר קבלו ודור  דור  בכל

רשות לו ניתן  לא הזמן אותו שעד בזמנו

אלא  בלבד  הנביאים ולא שם ואמרו להתנבאות 

ואחד  אחד  כל ודור דור בכל העומדים החכמים אף

רבינו משה ע"י כ"ז  והיה ע"ש  מסיני שלו את  קבל

בשמו"ר ג"כ  הוא וכן וכנ"ל מ"ז)ע"ה ר"פ אפי '(שם

למשה  הקב"ה אמר  לרב שואל שהתלמיד מה

רבה בויקרא וכן  שעה, א)באותה סי' כ"ב (פ'

אגדות תוספתות  תלמוד הלכות משנה שמקרא

כולן  רבו  לפני  לומר  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה ואפי '



לעולם  יאמינו בך לא וגם

ב  למשה לשונותידסיני".נאמרו  על (ותירוצו

הדברים) בהמשך  נעתיק  שהע"ה על  שנאמרו .הפסוקים

אצלו שהיתה שהיחיד האריז"ל רבינו דברי

משרע"ה רק הוא ישראל  בכל  התורה כל ידיעת

וכן האריז "לטז] רבינו מדברי  מוכח (ספר נראה

עקב) ר"פ מכל הליקוטים שהיחיד שכתב

התורה  כל את  שהשיג הדורות בכל העולם בני 

משרע"ה  רק  הוא היא טו כולה התורה חכמת והלא .

בפשטות מובן וע"כ האמיתית, היחידה החכמה

לא  כמוהו שאין  החכמים גדול הוא משרע"ה שרק

שהיא  האמיתי  החכמה בהשגת  לאחריו  ולא לפניו 

האלקית, חכמה – התורה בעזה"י חכמת  נביא (ולקמן

חז"ל ומאמרי הפסוקים את  לבאר איך  האמיתית הדרך

_________________________

(יד. הלשם דברי מכל ובהמשך  ויחכם בשלמה שנאמר מה בענין ד' בסי' אשר לענינינו "ונחזור בזה"ל, כתב ו) סי' ריש שם

ממשרבע"ה  יותר שלמה שהתחכם לומר אפשר איך כי מאד תמוהים הם הדברים ופשטות  משה זה והימן ואמרו וכו' האדם

הבטיח  השי"ת הרי כי עוד ולא ה' ד' סי' דברינו בכל וכנ"ל הגנוז  באור ימיו כל והשתמש פנים אל פנים ה' ידעו אשר מאחר

את  נא הראני ואמר ביקש כאשר וכן לו חסר שיהא דבר שום נשאר היה לא והרי פניך על טובי כל אעביר אני לו ואמר לו

גדר  לחק  ולקבל להשיג שאפשר הגבול אותו עד כי מזה מבואר הרי וחי האדם יראני לא כי ית"ש  ממנו התשובה היתה כבודך 

ור"כ  רבתי בפסיקתא אמרו ובפירוש  ממנו. יותר שלמה שהתחכם לומר אפשר ואיך דבר שום ממנו האציל לא בעוה"ז  אנושי

קם  ולא סע"ב) (כ"א השנה בראש  למ "ד ואפי' חוקה. לאחרים אבל תורה טעמי מגלה אני לך למשה הקב"ה שאמר פרה פיסקא

אם  גם כי הוא והעיקר ח"ו. ח"ו ממשה יותר לא אבל כמשה רק  אלא ג"כ אמר לא הרי קם במלכים אבל לא בנביאים כו' נביא

בר' ה') (סי' לעיל שאמרנו וע "ד הרבה במדרגה למטה היה שהשיג מה כל הנה עכ"ז משרבע "ה כידיעת ידיעתו שהיה נאמר

שלמה  ממני, ובנפלאות בגדולות הלכתי ולא עיני רמו ולא לבי גבה לא ה' ע "א) רכג (פינחס בזוה"ק ואמרו וחביריו, עקיבא

כתיב  והא ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי כתיב מה מדרגיה, לעיל דאיהי עלאה בחכמה אשאל דמשה, איהי בינה הא אמר

דיכיל  בעלמא נש בר לית  לבינה דאפי' בגין מניה, ואתרחקית לעילא מתתא לסלקא ובעא זעירא, חכמה לשלמה, חכמה נתן וה'

החכמה  אבל דהמלכות  לבינה ר"ל לבינה, זכה דמשה ומ "ש  ע"ש . כו' עלאה חכמה דאיהו מניה לעילא כש "כ ממשה בר לסלקא

ונתעכב  דידה, בינה הקרקפתא שהוא בסלע  סתימא והיא החיים, עץ והיא ברתא, יסד אבא אבא, שהוא פנימאה מלך  בת  היא שלה

ע ' ממנו. נסתתרת  ואח "כ דמשה דרגא מקודם והיתה דסיהרא פנימאה נקודה והיא הסלע , ובחטא רב הערב בגין ממשרבע"ה

דרגא  מקדמת דהוה בגין לפניך  ה' בשם וקראתי שכתוב שזהו בתחילתו, אותיות בסתרי ובזו"ח ע"ב) רמ"ח (פינחס  ברע "מ  כ"ז 

מ "ד  מדף ע"ש  בארוכה כ"א ובתיקון נ "ו תיקון (ריש בתיקונים הגר"א כ"ז  וכמ "ש  לפניך , כתיב קדמאה, נציצא דההוא דיליה

דהמלכות  הבינה הוא משה זכה אשר הבינה כי הוא ועכ"פ  ע"ג), קי"ט (בדף  ס"ט  בתיקון עוד וע' י"ט), תיקון ובריש מ "ז  דף עד

שהשיג  חכמתו בכל שלמה השגת  היה והרי ע "ש, ב' סי' וכנ "ל דהמלכות בהיסוד רק  הוא שלמה זכה אשר זעירא החכמה אבל

שהיה  מה סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי כל שהוא הנעלמה התורה כל לבד הוא וכ"ז משרבע"ה, מהשגת למטה דרגין בכמה

כ"ז  הנה ה'. ד' סי' וכנ "ל שהתגלה אימתי וזמנו עתו לכ"א ישנו אשר דור כל מחכמי ודור דור בכל ולהתברר להתחדש  עתיד

כשמגיע  חידוש  כל מתגלה ידו ועל והמדע חכמה לכל הצינור שהוא משום למשה ניתנו כי כלל, לזולתו ולא לבד למשה ניתנו

כל  משרבע "ה בו משתמש  שהיה הגנוז  אור ענין וכן לבד. משה רק לזה זכה שלא הוא פשוט כ"ז הנה דברינו בכל וכנ"ל עתו

מרומם  משרבע"ה ידיעת  והיה  שלמה לידיעת משרבע"ה לידיעת ערך אין והרי וכנ"ל. ע "ב) (ל"א בראשית בפ ' כמ "ש  ימיו

עכ"ל. חקר". לאין בכמות והן כנז ') גבוה יורת  ממדרגה (שהיה באיכות הן שלמה ידיעת  על ונעלה

וביהושע טו. קבלה נקט במשה למה שדקדק  וגו' מסיני תורה קבל תורה משה משנה על ששמעתי מה עם יובן וזה שם, זל"ק 

לשון  לא הזכיר ולא לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע אמר דלקמן ועוד מסירה , או קבלה לשון בשניהם לומר לו והיה מסירה

נביאים  שיאמר די והיה מסירה, לשון להזכיר חזר הגדולה כנסת  לאנשי מסרוה ונביאים אמר ואח"כ קבלה לשון ולא מסירה

ואח"כ  זה, ולא זה לא ופעם מסירה לשון ופעם קבלה לשון נקט שפעם זה מה וא"כ לנביאים, וזקנים כמ"ש הגדולה כנסת  לאנשי

וימסרו  לא) (במדבר לזה וראיה לו שנמסרה כרחו בעל הכרח  לשון הוא מסירה לשון כי ותירצו מסירה, לשון והזכיר חזר



לנפשך  חכמה דעה לב 

יעלו  המשיח מלך  או ע"ה המלך  ששלמה נראה שמהם

עצם  לענין כפשוטן, ח"ו המאמרים שאין משרע"ה, על 

– הגילוי השגת  לענין אלא המעלה, ואמיתות ושורש

שהיא  לבנ "י באותיות  החכמה להוריד איך ההשגה היינו

כדלהלן) הכוונה 'אב תכלית בין  לחלק [שאין .

אב  לגבי  שרק ולפרש  לחכמים' ל'אב לנביאים'

הגדול  הנביא שמשרע"ה הוא הפירוש לנביאים

שמשרע"ה  הכוונה לחכמים' 'אב לגבי  אך  ביותר 

יתכן  אך ממנו, חכמתם יונקים שכולם האב הוא

בפשיטות(ח"ו)להיות שנראה אלא ממנו, חכם

לחכמים  ואב לנביאים אב בחז "ל שנזכרו שכיון

והיינו א' בפירוש לפרשם יש הרי  מחתא בחדא

החכם  ג"כ שהוא במשרע"ה מהאמונה שחלק כנ"ל

ושיהיה]. שהיה ביותר הגדול

אחת  וידיעה  בפרט שאף הגמ ' מסתמות  הוכחה

משרע"ה ידע  שלא מה  לידע  אין

והוכחה בספרים יז] מובאת  שראינו  נוספת 

ב  שאף  חז "ל ידיעת מדברי  פרטי 

דהנה  ממשרע"ה , יותר  לידע א"א החכמה

דגמ' ע"ב)סתמא ג דף הוה (ברכות  מי 'ודוד מקשה

הוה  לא משרע"ה השתא אימת , דליליא פלגא ידע

ליה  מספקא אלמא וכו ' הלילה כחצות  דכתיב ידע

שגם  או  תירוצים, ב' הגמ' ומתרצת  ידע', הוה ודוד 

ידע יטעו משרע"ה שמא שחשש  'כחצות' דאמר (והא

וכו') פרעה בעצם אצטגניני ידע לא דהע"ה שגם או  ,

סימן  לו שהיה אלא החכמה, ידיעת  ע"פ דחצות  זמן 

בכינורו  שנשבה הרוח ע"י  שגם טבעי  מובן (ולפי"ז

ע"פ  יודע והיה כנור תולה היה רוצה היה אם משרע"ה

אמר  החכמה בידיעת זאת ידע שלא שכיון אלא זה, סימן

בחצות ) ולא שא"א 'כחצות ' דגמ' מסתמא וחזינן ,

ממשרע"ה, יותר  מהחכמה אחד פרט אף  לידע

התירוצים ובב' בקושיא מהגמ' (דאל"ה כמוכח

ממשרע"ה  גדול היה שדהע"ה לתרץ הגמ' יכולה היתה

שא"א  מינה ושמע חצות , זמן שידע מהחכמה זה בפרט

אופן) בשום כן .לומר

שאף וכבר מפאנו הרמ"ע מלשון  לעיל הובא

להיות א"א אופן  ובשום השערה בחוט

[וזל"ק ממשרע"ה. סי'למעלה קשיטה מאה (במאמר

כיעג ) אחרים במקומות בארנו  "וכבר  מהיות , לא

אפי' בעולם דבר  בשום ממשה  גדול ר "ע 

השערה נגלוכחוט למשה נגלו שלא דברים אמרו

ו)לר"ע יט, אפי'.(במד "ר עליו  עדיף שלמה  ולא

נימא  מאמרםכמלא ג ), זה (שם מהימן  ויחכם

וכפשטן  כמשמען הללו  דברים של ואמתן  משה.

עכ "ל]. משם". דרשהו

כפשוטו אינו - כמשה' להיות  יכול  אחד 'כל

ויש ברמב"םיח] שאיתא שמה עוד  (פ"ה לציין

ה"ב) תשובה מספה"ק מהל' ובהרבה

במאמר  הוא דמקורו שם הרמב"ם על עוז המגדל (וכתב

שמים' מיראת  חוץ שמים בידי 'הכל  כה דף  מגילה הגמ'

הוא) זה להיותשבכלל יכול מישראל אחד  שכל

כפשוטה  הכוונה שאין  ופשוט ודאי הרי  כמשרע"ה,

_________________________

פטירת  הכתוב בה שתלה לפי מלחמה לאותה ללכת רוצים היו שלא כרחם בעל שנמסרו מדין, במלחמת  הנאמר ישראל מאלפי

ארוכה  הקדושה תורתינו להיות  וע "כ כרחם. בעל נמסרו ולכן תאסף, אחר המדינים מאת  ישראל בני נקמת נקום שנאמר מרע"ה

לקבל יכול היה לא שהוא כרחו בעל ליהושע  למוסרה ע"ה משה הוצרך  מדה נקלה מארץ על קבל כחו רב כי בלבד ומשה
משה  של בכחו אלא קבלה  לא  יהושע זה אבל מרובים אנשים בין כי כח הוצרך לא לרבים המסירה להיות  לזקנים ויהושע 

שהם  לנביאים מזקנים וכן כולה התורה כל לזכור שצריך יחיד שהוא כמו טורח בזה ואין מקצתו זוכר וזה לימודו מקצת זוכר

מסרוה  ונביאים אמר ולכך  בכח מסירה הוצרך למרובים ממרובים ואפי' הלבבות  נתמעטו הדורות  בהמשך אבל לרבים רבים

שידע  יחיד בעולם נמצא שלא באופן הגדולה כנסת דהיינו לאנשי המצוה כל משה אמר ולכן ויהושע משה אלא כולה התורה כל

כל  לזכור בידכם יעלה שלא יודע אני כבר אבל ליהושע כמו כולם את מלמד אני ויחיד יחיד לכל מצוך  אנכי אשר התורה כל

עכ"ל. וכו'. מקצת, יזכור וזה מקצת יזכור שזה כולכם בין אותה תשמרון הפחות  על אומר אני ולכן ויחיד, יחיד כל כולה התורה



לעולם  יאמינו בך לג וגם

כמשה ממש  מעיקרי להיות אחד לכו"ע (שהלא

משרע"ה, נגד המעלה בקטנות הם שכולם האמונה

על אלא הנבואה מעלת על רק  קאי לא זו שאמונה וכנ"ל

'הם  שכולם הנ"ל הרמב"ם וכלשון העצמיות  המעלות כל

במעלה') ממנו הפלגה למטה בלשון  הכוונה אלא ,

במדרגות לעלות לזכות  יכול מישראל אחד שכל

ולכן  כוחו, כפי  ביותר המעלה בשלימות ולהיות

להמעלה  זכה שהוא משרע"ה את  לדוגמא נקטו

ולהיות בדרכו לילך יכול אחד וכל ביותר  העליונה

הדמיון)כמותו  להגיע (בכ"ף לו , הדומה בבחי' היינו 

לבא צריך  שהוא השלימות בכמה לתכלית  (וכ"כ

מוסר  ספרי חז"ל )טז וכמה לשון  סתמות מובן [ובזה ,

ברכות  ע"ב)בגמ' לב במעשים (דף גדול לך  'אין 

נצחי לשון ג"כ שהוא ממשרע"ה' יותר  טובים

העליונה  במעלה משרע"ה ישאר ועד  שלעולם

ממנו, יותר  טובים במעשים גדול שאין  דהיינו

המעש"ט  כל שהלא בפשטות, גם הדבר  ומובן

הר "ז  ואילך תורה ממתן מישראל אחד כל שיעשה

ניתנו ידו שעל למשרע"ה זכות  עצמו בזה מוסיף 

ובשורש  בראשונה מתייחס והכל והמצוות, התורה

אליו].

מעיקרי  עיקר משום  לסטות  שאין פשוט דבר

ממנו לכאו ' הנראה  חז"ל מאמר מחמת  האמונה 

לאמונה סתירה  (בפשטותו )

ובכלל ופשוט,יט] יסודי  דבר לכתוב יש

אין  האמונה עיקרי שבענין 

למשל  אם אפי ' ח"ו  נימא כמלא מהם ולזוז  לסטות 

שם  שכתוב חז"ל מאמר מאיזה להקשות  בא אחד

לפני אף  שהרי  האמונה, עיקר נגד  להדיא לכאו'

חז "ל, בדברי הביאור ולפרש  התירוץ לתרץ שיודע

שאיני שאף  ולענות לומר שצריך הראשון  הדבר 

ואת לסטות, אין האמונה מעיקר  הרי  התירוץ יודע

יש  קושיא כל ועל יודע איני חז "ל בדברי  הפשט

איזה  יש  אלו חז "ל בדברי  שודאי  לומר או תירוץ,

האמונה  מעיקר  אך השגה, בו  שאין נעלם סוד

כמלא  ח"ו לזוז  לו אין  בידינו  שמקובלת הפשוטה

כגון  האמונה, מעיקרי  לכו"כ נוגע זה ודבר  נימא,

_________________________

"ולזאת טז. וז"ל, יד) פ ' (ש "ג החיים נפש בס' מצאנו וכן ליעקב, דבריו מגיד בספר זי"ע  ממעזריטש  הגדול המגיד מהרב אי' כן

עד  יבשתא על אנש שום אליה יזכה לא וגם הראשון, אדם חטא מעת זולתו, אדם שום אליה זכה לא עדיין בשלימות, המדרגה

שנאמר  [ואף  כו'. כמשה" בישראל עוד נביא קם "ולא י) לד, (דברים הקדושה התורה שהעידה כמו בימינו, במהרה הגואל ביאת 

הדור  בזה קם שלא לומר נוכל מהעולם דור כל עבור שאחר הבאים, דורות  זמן על גם וקאי נצחית היא התורה עבר, בלשון

אבותי  למעשי מעשי יגיעו מתי לומר אדם "חייב כה) פרק (רבא אליהו דבי בתנא אמרו ולכן המדרגה]. בזאת כמשה נביא

אמרו ולא ויעקב", יצחק "ה אברהם ע רבינו משה עכ"ל.למעשי "

להיות  ראוי אדם שכל ה"ב) (פ "ה תשובה בהל' הרמב"ם כתב וז"ל, כתב ט ), אות  ז  סי' בסופו הי"ד, (להגרא"ו הערות  ובקובץ

הדבר  באמת  אבל בצדקתו, ולא נבואה לענין היינו י), לד, (דברים כמשה" קם "ולא העידה שהתורה ואף רבינו, כמשה צדיק

ביאור. צריכים הרמב"ם דברי כן ואם בצדקתו, גם ע"ה רבינו משה של למדריגתו להגיע  אדם לשום אפשר שאי מאד פשוט

שאין  הוא, עבד גדר כי יהושע בריש הרד"ק  ופירש  א), א, (יהושע ה'" "עבד בשם נקרא מרע "ה כי בכתוב מצינו ביאורן, וזהו

קודש  כולן היו ודעתו וחושיו כוחותיו שכל מרע"ה היה וכזה רבו, קנה עבד שקנה ומה רבו כיד עבד ויד רבו בלא לעבד קנין

לשם  יהיו מעשיך  "וכל כדתנן ישראל, איש  מכל נדרשת  הזאת  והמדה לה', רק אחר צורך לשום בהן השתמש ולא לבדו, לה'

ניתן  ולא הנרצה לתכלית ובמשקל במדה לו נקצב לאדם לו שיש מה כל דהא מאליו, מוכרח  הזה והדבר יב), ב, (אבות שמים"

שבודאי  ואף מרע "ה. של מדרגתו היא וזו השי"ת, לעבודת לו שניתן מה בכל להשתמש  חובתו ע"כ וא"כ לבטלה, דבר שום לו

כוחו  אדם לשום ניתנו שלא מפני היינו מרע "ה, של קרסוליו עד יגיע  לא שנה, אלפים אלפי כוחותיו בכל אדם יעבוד אם אפילו

מ של בקרבן ובינתו העשיר כמו חובתו ידי יוצא עני בקרבן שהעני פשוט, אדם של מערכו  כלום נגרע לא זה בשביל אבל רע "ה,

יכול  אדם שכל הרמב"ם כוונת  היא וזו מי"א). פי"ג (מנחות  לשמים" לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה "ואחד עשיר,

עכ"ל. כוחותיו. לפי רבינו משה כמו ה', עבד להיות  יכול כוחותיו ולפי ערכו לפי אדם שכל היינו רבינו, כמשה צדיק  להיות



לנפשך  חכמה דעה לד

ישיגוהו ולא גוף אינו  שהקב"ה האמונה לעיקר

הראב"ד  דברי  ידועים הרי  הגוף  מהל 'משיגי  (פ"ג

ה"ז) בעיקר תשובה טעו  וטובים גדולים וכמה שכמה

והמדרשים  הפסוקים לשונות  מחמת הזה, האמונה

צורת ח"ו יתברך לו  שיש  נראית  לשונם שפשטות 

מגילה עמ"ס יעקב שארית [ועיין  ע"א הגוף, כה (דף 

קכו) שדעתסימן להוכיח כתבנו שם זה, בענין

בשוגג  האמונה מעיקרי  באחד שהטועה הראב"ד 

אינו והמדרשים הפסוקים לשונות פשטות מחמת 

הרמ"ק רבנו  כתב וכן  אלימה)מין, ספר ,(בתחילת 

לדעת גם לכ "ע ההלכה היא שכן שס"ל ונראה

שם]. עיין הרמב"ם 

וקורא והנה  מאבותיו  קיבל אחד שכל עתה

הוא  האמונה מעיקרי שאחד  בסידור

או בפסוקים כשמוצא הרי גוף אינו שהש "י 

כלשון  נראה שבה לשונות חז"ל ואגדות במדרשים

שמיא, כלפי ח"ו  שבהפטרתהגשמה הפסוקים (כגון

ומתאר  כסא על  יושב הש"י את  יחזקאל שראה שבועות

ריש בגמ' וכן הגשמה, של בלשונות  ה' כבוד מראה את 

צבאות ה' י-ה את  כה"ג ישמעאל  ר' שראה ברכות  מס'

ונענע  הקדשים בקדש  ונישא רם כסא על יושב כשהוא

ובכתבי  האידרא בכל  הוא וכעי"ז ברכתו, על  בראשו לו

הרי  ח"ו, כהגשמה הנראים כאלו רבים לשונות האריז"ל,

תהא  אלו, דברים לפרש יודע ואינו הדעת  קצר שהוא אף 

דברי  ואת  אלו פסוקים מבין שאין שודאי תיכף תשובתו

ואינם  סודות  בהם יש  ובע"כ אמיתתם, על  חז"ל

שהיא  האמונה מעיקר ח"ו סוטה ואינו כפשוטם,

עיקרי  בכל הוא וכן וכו', גוף אינו שהש "י ממש כפשוטה

שזה  ועונש, שכר שיש העיקר לגבי [וכגון האמונה,

הרי  אחד, לכל  שיש  החפשית  הבחירה ענין על  מוכיח

ה  צדיקים כשיבא כ'בראת  חז"ל מאמר לאיזה מאמין

ע"א) טז דף (ב"ב רשעים', 'נורא בראת חז"ל מאמר  או 

וכו'' בנ"א על ד )עלילה וישב, פר' תנחומא ,(מדרש 

הרי האדם, ביד הבחירה שאין ח"ו נראה שמלשונם

הללו, חז"ל בדברי סוד שיש  המאמין שיענה ודאי 

הברורה  הפשוטה מהאמונה מלסטות וח"ו

העיקר  לגבי  למשל או  לאדם, נתונה שהבחירה

דברי המאמין כשיראה הנה צדקינו, משיח דביאת 

ע"ב)הגמ' צט דף שאין (סנהדרין הלל רב שדעת

או הרי חזקיה, בימי  אכלוהו שכבר לישראל, משיח

שאינו עמוק פירוש הלל רב בדברי  שיש  שיאמר

עיקרי נגד שהם כפשוטם לקבלם ח"ו אך  יודע,

ביאורים  כו"כ בזה [ויש שיאמר יז האמונה או [

שנו  סי ' חיו"ד בשו"ת בזה החת"ס אא"ז )יח(כדברי

של  העיקר  להלכה נפסק  לא עדיין הלל רב שבזמן

כן , לסבור הלל רב יכול היה וע"כ  המשיח, ביאת

כן , שסובר מפאת למין  כן נחשב היה לא ובזמנו 

דינו כן  הסובר  הרי  כן , אינה היום שההלכה כיון  אך

הרמב"ם. כמש "כ ואפיקורוס כמין

_________________________

הגאולה יז. על ג' במאמר מודינא) זכות דוד (מר' דוד דברי שם, יהוידע בבן שם, הגמ ' על מפראג למהר"ל אגדות חידושי עיין

ב"ר  על (בפי' תואר יפה אומרו), בשם דבר האומר כל המאמר על (לקוטים צדיקים דברי שם, (נתנזון) שאול דברי נו, פרק 

רבים. ועוד פצ"ח),

ופי'יח. שליח, בלי יגאלם בעצמו הקב"ה אלא פירש"י לישראל, משיח  אין אמר ע"א) (צ"ט חלק  בפ ' הלל ר' והנה שם, וזל"ק

שירש  פי' (סוף  רמב"ן כמ "ש נחמי' על דקאי לדחות  דיש החמור על רוכב מעני יוסף  רב ליה אדמקשה דאל"ה הוא מוכרח זה

דודאי  ראיה, אין מזה אע "כ ע"ש , זכרי') (סוף הראב"ע כ' זו וראיה ה' מבית חיים מים שיצאו זכרי' מדברי דחאו ולא השירים)

כוותיה הלכתא לית  בזה וגם מלך משיח  שאין אלא גאולה יש הלל לר' הוא גם הרי הלל כרבי ליה וקים  משיח אין והאומר
התורה בכלל להמשך כופר ראוי אדם אין שוב כוותיה דלא ואמרו ישראל חכמי עליו שרבו כיון להטות רבים אחרי דכיילי

ע "פ  הלכתא דאיפסקא ואחר מילה לצורך  ברזל לעשות פחמין לעשות  עצים כורתים היו ר"א של במקומו משל ע"ד כמו אחריו

במסכת  דתניא והא כר"א. לי קים למימר מצי ולא יסקל סקול והתראה בעדים בשבת כן העושה כוותיה דלא ישראל מחכמי רבי'

ע"כ. להאריך. ואין כמובן, אחריתי מילתא שם עיין היחיד דברי נישנו למה עדיות



לעולם  יאמינו בך להוגם

לנידון  הנ"ל  החת "ס מדברי דארווחנא חידוש

דידן 

ובאמת  דבר כ] הרווחנו הנ"ל החת"ס דבדברי 

היינו, הדת, עיקרי בעניני  חידוש

על  בחז"ל מחלוקת להיות  שיכולה החת "ס  שסובר 

ובזמן  האמונה, מעיקרי  היום אצלנו שהוא דבר 

לחלוק  יכולים היו ההלכה נפסקה לא שעדיין  חז"ל

האמונה עיקרי בעניני  במח'אף חז"ל שחולקים (וכמו

בי"ד ) ומיתות  כריתות  אחר בעניני כהיום אך

אף  הרי מהדעות, אחת כדעה ההלכה שנפסקה

בחז"ל  דעה שהיתה ולומר לצטט היום גם שמותר 

אצלינו, היום המקובלת מהאמונה אחרת שסברה

והיום  כוותה, שלא נפסק שלהלכה לידע יש אך

כן, להאמין  ללמודאסור  שמותר שאף  כנ "ל  (והיינו

משיח  שאין סבר הלל  שרב ולומר בסנהדרין הגמ'

הוא לישראל, הרי כהיום כן שהסובר האמת  לידע יש אך 

ואפיקורוס) עוסקים מין שאנו בענין ארווחנא ובזה ,

ליישב  שיש איך בעזה"י  נבאר  דלקמן עתה, בו 

כנגד  נראה שמהם חז"ל מאמרי  כל את ולבאר 

הנ"ל האמונה בנבואה עיקר  ממשרע"ה למעלה (שאין

וכו') מאמר ובחכמה איזה נמצא מצא אם אף  אך  ,

האמונה  עם שיתאים בדרך לפרשו שקשה חז"ל

לדבריו, שאף  תהיה תשובתו הרי  בידינו, המקובלת 

כריבוי פסק  שהוא כהרמב"ם קיי"ל שלהלכה כיון 

הוא  שמשרע"ה אי ' שבהם האחרים חז"ל מאמרי

לומר  שמותר  שיתכן אף היום הרי החכמים אב

אחרת  שסברו בחז"ל דעות  החת"ס שהיו  דעת  (ע"פ

המקובלתהנ "ל ) והאמונה שהלכה לידע יש אך

כדבריהם. שלא היא בישראל הפשוטה

האמונות  עיקרי 'אין - המאירי רבינו  לשון

ואגדות' מקראות  פשוטי  של בראיות  תלויות

ויש דבריוכא ] את כאן להביא טעם בנותן

במס' המאירי רבינו  של הנפלאים

ע"א)שבת  נה הסוגיא (דף בסוף  שקובעת הגמ' על

והגמ' חטא, ללא מיתה ויש  עוון  ללא יסורים שיש

וז"ל  אחרת , הסוברת  הדעה על ב'תיובתא' מסיימת

" הדתהמאירי , שיקרה מעיקרי  מה שכל להאמין 

השגחה  ית ' מאתו  מושגח הכל רע ועד מטוב לאדם

מה  זה יבלבל ולא האדם, פעולות מצד פרטית

בענין  עינינו  למראית הסדור  מהעדר  שנראהו 

אחד  מקרה מאמר  וכן  לו . וטוב רשע לו  ורע צדיק

שאופני עינינו  למראה כן  גם הנאמר ולרשע לצדיק

זה  יענש במה נדע ולא ממנו נעלמים המשפט

בריה  כל שכר מקפח הקב"ה שאין  זה יגמל ובמה

בלא  מיתה אין  שאמרו  והוא לעונש , אם לגמול אם

ד' מאמר יבהילך  ואל עון, בלא ייסורין  ואין חטא

מיתה  שנקנסה מה ר "ל נחש של בעטיו מתו

בטבע  נאמר שלא בטבע והונחה הנחש בסיבת 

היו שלא עד  עונותיהם למיעוט הפלגה דרך  אלא

אלא  נאמרה לא זו ואף במאזנים לעלות  ראויים

האדם  בני לבות  יודע ומי  ודם בשר  [עיני] למראה

ונמצאת חטא מכל וישללוהו פינו דברי שיחלצוהו

צדיק מכ  אין  וכן יחטא שלא אדם אין מאמר חיש

שנשאר  ואעפ"י יחטא ולא טוב יעשה אשר  בארץ

בתיובתא כן  האומר  האמונות דעת עיקרי אין

ואגדות  מקראות פשוטי של בראיות תלויות

מאמר  נכבד  ומה באגדה משיבין שאין  ידעת  וכבר

ימחלו אילך  מכאן מתו  בחטא ואהרן  משה אף

הם  המאירי  ודברי עכ"ל. כבודם". על האחרים

בגלל  האמונה מעיקר לזוז  שאין לעיל כמש "כ

אנו שאין  לומר  יש  אלא אותו , הסותר  חז"ל מאמר

ואינם  סוד איזה בהם ויש  חז"ל דברי את  מבינים

האלו כפשוטם, הגמ' דברי דברי לגבי באמת הוא (וכן

שאין  הגלגולים מתורת  ידוע שהלא המאירי, שמציין

בידו  אין אם שאף עון, ללא מתייסר או שמת  אדם באמת 

(או  קודם, מגלגול  עון בידו יש הרי זה בגלגול וחטא עון

ניצוצי  של גלגולים הם הדורות שכל אדה"ר מעוון

להם  מתכפר ובמיתתם הנשמות  כל  בו שהיו אדה"ר

דאדה"ר) יסורים חטא שיש הגמ' מסקנת וא"כ ,

היא  שהאמת כפשוטם, אינם ועון חטא ללא ומיתה

ללא  ומיתה יסורים שאין  המאירי שכותב כהאמונה

ללא  ויסורים מיתה שיש  הגמ' כונת  אלא ועון , חטא

שימות שיתכן  ועון, חטא זה בגלגול לנו שנראה



לנפשך  חכמה דעה לו 

ולמי זה, בגלגול ועון חטא לו שיהא ללא ויתייסר

מדברי סתירה לו  ויש הגלגול מסוד יודע שאינו 

הרי בידו  המקובלת להאמונה המפורשים הגמ'

שאינו ולענות לומר שצריך הכלל המאירי לנו קבע

מאמר  איזה שיש אף  בידו  המקובלת מהאמונה זז 

וכנ"ל). כנגדה חז "ל

אחד  לכל באמת ברורים הדברים אלו כל 

שמסבירים וכמו בזה  כשיתבונן מדעתו 

יחד. מקושרים  וח' ז' שעיקר הראשונים 

והנה הנ"ל כב ] שלהרמב"ם מלבד הנ"ל כל

בתורה  מיוחד עיקר הוא בפיה"מ

ואבי הנביאים אבי  הוא שמשרע"ה בפ"ע ובאמונה

הרי כמוהו, לעולם יקום ולא קם ולא וכו' החכמים

זה  בענין הרמב"ם על שחלקו  הראשונים אף  באמת 

לעיקר  זה ענין מנו שלא ודעימיה העיקרים ספר (כגון

בתורה) של בפ"ע זה שענין שסברו מחמת הוא ,

משר  דבר עליונות  הוא הנביאים כל מעל ע"ה

ולדעתם  התורה"ק , האמונה בעצם הנכלל פשוט

האמונה  עצם של הח' בעיקר זה עיקר נכלל

בפ "ע, עיקר לעשותו  וא"צ התורה"ק , בנצחיות 

לכל  וברורים פשוטים גם הדברים אלו ובאמת

הנה אחד, עד בטעות בזה אמר שבפיו מי (ואפילו

התבונן  שלא משום זה הרי – מדויקים שאינם דיבורים

שגם  יראה להלן בהמובא כשיתבונן אך כראוי, זה בענין

באמונה  תמיד האמין לבו בפנימיות  עצמו הוא

ומקובל האמיתית ) הידוע הפשוט השורש  שהלא ,

ללא  גדול ועד מקטן המאמינים ישראל בני לכל

הוא  עמרם בן  שמשרע"ה הכלל, מן  יוצא שום

[וכל  הש "י , מאת מסיני התורה את שקיבל היחיד

תורת 'זכרו  בפסוק ככתוב שמו  על קרויה התורה

חז "ל וכדברי עבדי ', תשא משה כי פר' ברש"י (הובאו

שם) תנחומא ממדרש והוא יח, כל לא, לו  שניתנה ,

סיני בהר שהיה הראשונים ימים מ' בסוף  התורה

וכן  משה'], 'כלת  התורה כל נקראת  ולכן  במתנה

האמונה שורש בעצם ח"ו  חולק  שום הח 'אין  (עיקר 

העיקרים) אחרתמי"ג תורה שום לעולם תהא שלא

צדקינו משיח בביאת [ואפי' ית "ש  הבורא מאת 

תצא' מאתי  חדשה 'תורה ביה דכתיב (ויק"ר בב"א

זוטא) תדנב"א בסוף  הנדפס ובילקוט ג , ח"ויג, אין 

כפשוטה ח"ו שהכוונה לפרש  הכפירה המסתפק (שזו

כפשוטו  הפסוק  שפירשו ימש"ו הנוצרים כת  של  והמינות

ישראל רח"ל ) בני  לכל ופשוט וידוע מקובל אלא ,

על רק  שהכוונה שיתגלוגילוי המאמינים הסודות,

עד  שלפנינו בתורה גנוזים שהיו הסודות לעת "ל

כשיתגלו חדשות פנים עי "ז  התורה שתקבל

עד  בגווה גנוזים שהיו  וסודותיה צפונותיה

והנה  חדשה'], 'תורה בחי' מושאל בלשון שנקראת

חז"ל  בדברי מאמינים שכולנו  חולק אין בזה גם

החכמות וכל הסודות שכל ובמדרשים בזוה"ק

העולמות בכל ויהיה שהיה מה כל וכן  שבעולם

ע"י לנו  שניתנה התושב"כ בתוך וגנוז נמצא הכל

ישראל, כל לעיני עד מבראשית  (שהלא משרע"ה

באורייתא  'אסתכל  התורה ע"י נבראו העולמות  כל

המחיה  התורה ע"י קיימים העולמות וכל עלמא' וברא

בה  והפך  בה 'הפך  באורייתא', דליכא מידי ו'ליכא אותם,

מאמרי  ריבוי ועוד הימנה', טובה מדה ו'לית  בה' דכלא

כאלו) ממילא חז"ל כבר  מובן בזה הרי  שכן  וכיון ,

אות לעיל הנ"ל נבוכים במורה שנתפרש כמו לכל

והח' הז' שהעיקר שני והכוזרי  והעיקרים ט'

למעלה  ובשורש  בעצם שאין בזה, זה יחד מקושרים

התורה  את  שקיבל היחיד  שהוא שכיון  ממשרע"ה,

כולה שקרויה מהש"י נצחית (מבראשיתבמתנה

ישראל ) כל לעיני עד אלקים תורתברא שמו, על

הסודות כל כבר  גנוזים עצמה בתורה והלא משה,

שבכל  החכמות  כל בה נמצאים וכן לעת"ל שיתגלו

כל  מריש עצמם, העולמות קיום כל וכן העולמות ,

למשרע"ה  ניתן  הכל והלא דרגין, כל סוף ועד  דרגין 

הש"י במתנה שאמר שאף להלן כמבואר (היינו

את ממנו לקח לא הרי רד '-מגדולתך, 'לך למשרע"ה

רק ממנו ונלקחה במתנה, לו שניתנה התורה עצם

וכדלהלן) הסודות  את לבנ "י לגלות איך  א"כ הגדולה ,

למעלה  שייך שלא הנ"ל כל ע"פ ומובן  פשוט

בעצם)ממשרע"ה השערה',(במעלה כחוט 'אפילו



לעולם  יאמינו בך לז וגם

הנ "ל ) מפאנו הרמ"ע שיש (כלשון משרע"ה שמעלת  ,

הסודות כל את כוללת  בעצמה התורה"ק  את אצלו 

עד . לעלמי  שיתגלו הגילויים כל ואת 

כלל מחלוקת  בהם אין הדברים  באלו

והנה שלא כג] דברים המה הדברים אלו  כל

מח' שום שאין  היינו  מח', בהם שייך

את קיבל משרע"ה שרק הנ"ל ביסודות בבנ"י 

כל  את  בעצמותה כוללת  ושהתורה מסיני, התורה

לעלמי שיתגלו העליונות הסודות כל ואת  החכמות 

כי לו שניתנה התורה מעצם ממנו נלקח ולא עד,

ממילא  וא"כ  אחרת , תורה שום תהא ושלא זה, הוא

מעל  בעצם מעלה שום שייך  שאין  ופשוט מוכרח

התו שכל 'כלתמשרע"ה – במתנה לו ניתנה רה

לכל  ה'כתר' עמרם בן משרע"ה נשאר  אלא משה',

הביאור  וזה עד, לעלמי ושלאחריו שלפניו הצדיקים

הזוה"ק  שהבאנו בדברי מפאנו הרמ"ע (שמעתיק

מהימנא,לעיל ) רעיא ואמרו, ואמוראין תנאין קמו  ,

מדות מכל ממולא ישראל, לכל שקיל הוא אנת 

קדוש  אין  ביה דאתמר ההוא שרייא, בך  ודאי טבין ,

אלקינו , מישראל,כה' וחד חד כל על כתר  אנת

לא  עלך, כתר דיהא נשא, בר בלתך אין כי

ולא  חסיד, ולא מבין, ולא חכם, ולא משיח,

מלך  ולא צדיק , ולא נביא, ולא תם, ולא גבור ,

דאבוהי, בדיוקנא ברא דקב"ה, בדיוקנא הוא אנת 

לה' אתם בנים בהון דאתמר דישראל, כגוונא

פקודין  דלית דמארך , פקודין  אשלים אלקיכם,

ושכינתיה  קב"ה ביה יתעטר  דלא דילך, מאלין 

ע"כ . ומדה. מדה בכל עלאה, בכתר ותתא, עילא

מפאנו הרמ"ע לשונות בשאר הביאור זה ].יט[וכן 

מ"ת  אחר מגדולתך' 'רד חז"ל  מאמר ביאור

וגם שכתוב כד] שאף  לכל וברור פשוט זה

למשרע"ה  הש "י  לו שאמר  בחז"ל

_________________________

ומעין יט. ית'. לזולתו בה עסק אין נעלם אצילות בסוד אחד שם כלה התורה "וכאן בזה"ל, כתב (סופ "ב) אלם יונת  במאמר

לגלות  לו הוצרך לא כי לבדו משה ונגש  ע "א), ס (גטין הניזקין בפ' לקיש בן שמעון כר' ניתנה חתומה תורה למטה זו דוגמא

נגלו  ומקצתם בם, כל יחסר לא כצורתו התורה ספר מתוך רב בשלימות  שבע "פ בתורה אותם משיג בהיותו הדברים פרטי לפניו

דברגים  כגון ברמז ואם בפירוש  אם ע"ה רבנו ממשה כלום נכחד ולא ח ), חלק (סוף  דין חקור מאמר יעויין פרט  דרך  עקיבא לר'

השגתו, לחולשת לא משה בידי להתפרש  זמנן הגיע עתם .שלא בא  עד העלם  טעונים  שהיו מציאותם ושרש לטבעם אלא 
אמת  בסיני, לו שנאמר במה ונכלל נרמז הכל כן של ואע "פ בישיבה וחבריו ר"ע  של תורתו במרום לו שהראו שעה שבאותה

בפשיטות  היו שם ודבריהם לעולם באו לא עדיין פרק באותו הם  כי תתמה ואל ע "ב), כט  (מנחות קאמרי מאי ידע  הוה לא מעלה

ע "א) רמג דף (פנחס  מהימנא וברעיא שנברא. קודם במרום וישיבתו עצמו למשה שעור אין עד ק "ו משם לדון ויש  מאד, נעלם

דיהא  נש בר ולית מישראל וחד חד לכל כתר אנת  וכו' ישראל לכל שקול הוא אנת  מהימנא רעיא ואמרו ואמוראין תנאין קמו

בכלל  חוזה כי ידוע  והדבר מלך, ולא צדיק ולא נביא ולא תם ולא גבור ולא חסיד ולא מבין ולא חכם ולא משיח  לא עלך  כתר

עכ"ל. בזה", ודי נביא

זה  ע "א) טו (ב"ב ודרשו מהימן (שם) וכתיב יא) ה, א, (מלכים בשלמה האמור האדם מכל ויחכם "גם וז"ל, כתב (פ"ג) ושם

כנודע  הנשר סובב בעולם משוטט  שהיה במה לאחד אחד הנמצאות  סתרי הטבע בחכמת שלמה שהשיג אלא הכונה אין משה,

לראות  הוצרך ולא בראשית  בסתרי התורה ספר מתוך הכל יודע  היה משה אדוננו אך הבין ולבבו שמע  ובאזניו בעיניו וראה

מביט ית ' שהשם האופן על ולנמצאות לתורה הכוללת התמונה פי' יביט, ה' ותמונת  ח) יב, (במדבר כדכתיב פרט דרך  במוחשות

ההיא". ההבטה נגד כלום חשובה שלמה חכמת  אין אלמא ושעתו. מקומו לפי השגתו בכדי ההבטה לאותה הוא גם משה זכה בה

עכ"ל.

כי אחרים במקומות  בארנו "וכבר בזה"ל, כתב עג) (סי' קשיטה מאה בעולםובמאמר דבר  בשום ממשה גדול "ע ר מהיות לא 
השערה  כחוט ו).אפי' יט , (במד"ר לר"ע נגלו למשה נגלו שלא דברים נימא,אמרו כמלא  אפי' עליו עדיף שלמה ולא 

עכ"ל. משם". דרשהו וכפשטן כמשמען הללו דברים של ואמתן משה. זה מהימן ויחכם ג) (שם מאמרם



לנפשך  חכמה דעה לח

חז"ל ודרשו  רד' 'לך  העגל חטא לב אחר דף (ברכות

לוע"א) שניתנה התורה עצם מ"מ מגדולתך ', 'רד 

שמו על התורה כל נקראת  ועדיין  ממנו, נלקחה לא

ככלה  במתנה התורה כל לו  שניתנה המתנה ועצם

כלת היא שהתורה"ק 'ככלותו' הפסוק  על רש"י (כדברי

יש משה) עדיין  וא"כ  זה. הוא כי  ממנו  נלקחה לא ,

החכמות כל את שכוללת התורה"ק עצם את  אצלו 

הוא  משרע"ה הרי ה'עצם' בבחי' וא"כ  שבעולם

תחתיו , שכולם החכמים' 'אבי  מדברי לעולם (שכנ "ל 

להתלבש משרע"ה מנשמת  ניצוץ כשיורד האריז"ל

חלק יורד  אין אחריו בדורות הבאים בחכמים ולהתעבר

שהוא  נשמתו התפשטות אלא למעלה שנשאר העצמי

הנשמה  עצם בערך 'בן' בחי' ונקרא הנשמה ענף  בחי'

העצם  נקודת  וא"כ  הנ"ל, האמצעי האדמו"ר כדברי

אין  זה – פגם שום נהיה לא שבזה התורה כל את שקיבל 

נשארה  זו ועצמית  שרשית ונקודה ומתגלגל, יורד 

דמשרע"ה  הק ' גוף  אצל תמיד שקיבלותישאר עמרם בן

ענין כזאת את ולהשלים לתקן הבאים החכמים וכל ,

הרי  – העגל בחטא ממשרע"ה ניטל שזה – הגילויים

דמשרע"ה) העצם נקודת  תחת  הם שיש כולם מה וכל ,

הזוה"ק  לשון וע"פ  ובעצם, בשורש אצלו  יש  בכולם

לכל  ה'כתר' בבחי ' הוא שמשרע"ה דלעיל

ע"פ  פשוט ביאור  בזה לבאר  יש  הרי  המדרגות

אור  בעצם שהיא הכתר  מספי' בקבלה הידוע

בספי ' גנוזים הספי ' וכל הספי' כל שמעל פשוט

מעל  שהיא ספי ' שום ואין  ובהעלם, בשורש הכתר

ומעל  כולם שורש  הוא הכתר  אלא הכתר, ספי '

בכל  שמתגלה מה וכל לכולם, ומשפיעה כולם

ונמצא  גנוז קודם שהיה מה של הגילוי  הוא הספי '

ישאר  לעולם וע"כ הכתר, ספי' בתוך  ובעצם באמת 

בחי ' הוא עמרם בן שמרע"ה המדרגות סדר

נמצא  בזולתו  שיש מה וכל כולם מעל הוא ה'כתר'

ומכוחו ממנו מקבלים וכולם ובשורש, בעצם ג"כ  בו 

הספי') לשאר ביחס הכתר בספי' שהוא .(כמו

בהם שנכתב חז"ל מאמרי בכל  העיקרי הביאור

אצל בגילוי ראו שלא מעלות עולם גדולי על 

משרע"ה

ואמנם  התירוץ כה ] גם יובן דהספי ' זה ממשל

כל  בענין העיקרי והביאור 

העולם  גדולי על ובחז"ל בנ"ל שמצינו המעלות

שכל  אף  שהנה ורשב"י , ור"ע ע"ה המלך כשלמה

בספי ' ובשורש  בעצם ונמצאות  גנוזות הספי '

הכוחות כל נעלמים הכתר  בספי' מ"מ הכתר,

"מעלת וזו לפועל, ויוצאים מתגלים ואינם שבה,

הכתר" על החכמה במקובלים ספי' זה לשון (כדאי'

התשיעי) ניקוד  מנוחה בברית  החכמה כגון שבספי' ,

שבעצם  ואף  מבכתר , יותר  החכמה אור גילוי יש 

שבכתר  הגנוזה החכמה עצם הרי החכמה מהות

ויוצאת שמתגלית מהחכמה ערוך לאין נעלית

מעלה  יש הגילוי בענין  מ"מ החכמה, בספי ' לגילוי 

אצלה  שמתגלית  הכתר מעל החכמה לספי '

בגילוי , ספי'החכמה שכל  הספי' שאר לגבי הוא (וכן

כלולה  שהיתה מסוימת פרטית מדה לגלות  כלי היא

הכתר) בספי' בהעלם בכח גם מקודם יובן  ובזה ,

יש  ובשורש  ובכח שבעצם שאף לעניננו,

שבעולם והסודות  החכמות כל את (היותלמשרע"ה

החכמות כל את הכוללת התורה עצם את יש  שבידו

הענין שבעולם) להביא והכח ההשגה בענין מ"מ ,

וע"ז  העגל, חטא בעת  ממנו ניטל זה הגילוי  אל

'רד הגדולה מגדולתך נאמר היינו  ש 'גדולתך ' ,'

_________________________

כבר כ. שהיו הדורות  שבכל הצדיקים כל יקומו וכן משרע"ה, ויקום לתחייה"מ , הגופים כל כשיקומו בתחייה"מ  לעת "ל וגם

זה  בגלגול שתיקן הנשמה חלק  יקבל גוף שכל (?) האריז "ל מרבינו להדיא איתא הרי וכו' הרשב"י ואדונינו דשהע "ה ניצוצי

עמרם  בן משרע "ה שזכה ישראל, כל לעיני עד מבראשית התושב"כ כל שהיא התורה קבלת  של והשרשי העצמי חלק  וא"כ

לתחייה"מ , שיקום דמשרע"ה הק' גוף אצל תמיד ישאר זה הרי כנ "ל, בעצם פגם שום נהיה לא בזה השמים, מן לנו והורידה

מפאנו. מרמ"ע כנ "ל הצדיקים כל של הכתר בחי' משרע "ה נשאר לעת "ל שאף מובן וא"כ



לעולם  יאמינו בך לט וגם

בתוך  ההשגה להוריד הגילוי , אל מההעלם להוציא

לבנ"י. ללמדה האותיות 

עצמו משרע"ה  היה בעגל חוטאים  היינו לא אם

הגנוזים הסודות כל  את  עד לעלמי אותנו  מלמד

בתורה"ק 

והיינו  חוטאים כו ] היו  ולא זוכים היינו  שאם

בירידת תיכף  הרי  העגל, בחטא

בידו הראשונות  והלוחות  ההר  מן  משרע"ה

בעשרת הנכללת כולה התורה כל את  בעצם (הכוללות

בחז"ל ) כדאי' גואל הדברות משרע"ה נהיה היה ,

כל  את תיכף מביא והיה אחרון  גואל וגם ראשון 

משרע"ה  אותנו  מלמד  והיה השלם לתיקון  העולם

שבתורה"ק  הגנוזות הסודות כל את  ועד  לעולם

ירד  זו ומגדולה תכלית, ואין  קץ אין  סודות בה שיש

מהעלם  ולגלות להוציא מהגדולה היינו משרע"ה,

לבנ"י  בתורה"ק וגנוז  שיש  זה כל את  הגילוי  (שזו אל

סגולתו, עם בניו שיהיו עולמו את  הש"י שברא התכלית

ע"י  רק אפשר וזה הק' תורתו ע"י שיכירוהו בנ "י עם

בה) הגנוזים הסודות .גילוי

ור"ע ע"ה  המלך שלמה חכמת  גדולת  מעלת

וכו ' ורשב"י

וע "פ אלוכז] את להבין אפשר זו הקדמה

גדולת על המדברים חז "ל מאמרי

על  וכן משרע"ה, מעל ע"ה המלך שלמה חכמת

ויחידי רשב"י גדולת וכן  וכו', וחבריו ר"ע גדולת 

שאין  וכו ', התורה סודות המשך  שמגלים הדורות 

משרע"ה  שבה העצמית  חכמה על ח"ו  הכוונה

הכוללת התורה"ק את  אצלו  יש  שהלא הכל, מעל

בה  הגנוזים הסודות  כל ואת  החכמות  כל את 

הנ"ל  במשל הוא ע"ה המלך ששלמה אלא בעצם,

לעומת הכתר , ספי ' לעומת החכמה ספי' דוגמת 

לעומת"המשרע  הבינה ספי' בבחי' למשל הוא (ור"ע

על בעזהשי"ת  לקמן יתבאר המדויק  וההבחן הכתר, ספי'

הקדושים) הספרים ובגילויפי בפועל הרי  שכנ"ל ,

יותר  דייקא החכמה ספי' אצל החכמה אור מתגלה

זה  ואין  הכתר, בספי' החכמה שמתגלית  ממה

החכמה  בספי' חכמה יותר  יש  שבאמת  מחמת 

יש  הכתר בספי' שאדרבא הכתר, בספי' שיש ממה

בזה  [כמש"כ  החכמה מבספי ' יותר  חכמה קץ אין 

בע"ח טו"א)האריז"ל קו על (דף יעלה לא זה "ודבר

על  קץ לאין  גדול כתר  הרי כי  יומו בן  תינוק דעת

היו"], כלא אצלו  ונחשבו ודעת ותבונה החכמה

נעלמת גנוזה החכמה הכתר  שבספי' כנ"ל אלא

מתגלה  החכמה הרי ובחכמה בגניזו, בה וכלולה

לומר  שאפשר  עד הגילוי  אל ההעלם מן  ויוצאת

יותר  היא החכמה בספי' בגילוי  הנמצאת שהחכמה

הכוונה  וזו  הכתר, בספי' בגילוי  שנמצאת ממה

היינו משה', זה – מהימן וכו ' שלמה ש'ויחכם

יותר  ע"ה המלך  שלמה אצל החכמה אור שנתגלה

משרע"ה. אצל שנתגלה ממה

לשער  ר"ע  שזכה האריז"ל  לשון ביאור

ממשרע"ה שניטל החמישים

וכן באריז "לכח] מצינו ר"ע מאמרי אצל (שער

שבת ) ג ' שער לשער רז"ל  שזכה הלשון 

ממשרע"ה  שניטל מה בינה דשערי  החמישים

שכל  מובן  הנ"ל וע"פ  מגדולתך ', 'רד לו  כשנאמר

דשערי הנו "ן  שער ממשרע"ה שנסתלק  החסרון 

אור  את  להוריד איך לההשגה הכוונה היינו  בינה

בנ"י את  ללמדה באותיות של כאהתורה הענין שזה ,

בקבלה הבינה בחי'ספי ' היא הבינה שספי' (כידוע

_________________________

ולכן כא . סתם יוסף ' 'בן יוסף  בן ר"ע נק ' לכן טיפין עשר מאותם אחד היה שהוא להיות  ע"ה לר"ע עתה נחזור האריז"ל, וז "ל

על  נעשים שהם שמות ס' של השובבים של יום מ' של התקון והוא בתורה פניו האירו ואח "כ תורה למד שלא שנה מ' ישב

שמואל  אמר עינו. ראתה יקר וכל כמש "ה יקר נק ' ואז ג"כ קרי בעל את  המטהרים הטבילה מי של סאה מ ' וכנגד הקרי תקון

ליקר  הקרי נתקן ועתה קרי של טפות  י' ממנו יצא בעינו בה והביט  אדוניו לאשת בעינו שראה מה בשביל שמעיקרא הוא הענין



לנפשך  חכמה דעה מ 

התורה) אור על להלביש  ממשרע"ה הכלי נסתלק  וזה ,

שנמסרה  התנאים כל שהם וחבריו , לר "ע וניתן 

בהם  הכלים הם שתושבע"פ ידם, על תושבע"פ 

ללמדה  אותיות בתוך העליונה התורה אור  מלובש 

ויחידי לבנ"י, לרשב"י ניתן הסודות  אור גילוי (ובענין

שאחריו) התורה הדורות  אור  מעצם סילוק  אי "ז  אך 

הכל, כוללת  והיא הימנה למעלה שאין ממשרע"ה,

"כי י"ז, באות לעיל המובא מפאנו  הרמ"ע וכלשון

בעולם  דבר  בשום  ממשה גדול ר "ע  מהיות לא

השערה כחוט נגלואפי ' שלא דברים אמרו

לר"ע נגלו  ו)למשה יט, עדיף .(במד "ר שלמה ולא

נימא  כמלא אפי ' מאמרםעליו ג ), ויחכם (שם

כמשמען  הללו  דברים של ואמתן  משה. זה מהימן 

באות כאן  שנתבאר  וכמו  משם", דרשהו  וכפשטן

הוא  רבינו דמשה בזוהר שכמבואר  וכמו  כ"ג,

וכלשון  המשיח, מלך כולל הצדיקים לכל הכתר

בבחי ' ורק  י', אות  לעיל המובא האמצעי אדמו"ר

לגלות הדורות יחידי  לכמה רשות  ניתנה הגילוים

שגם  היינו  ידו, על זה גם והרי ממנו יותר  הסודות 

שהיא  הנ' שער  להשיג רשות  נתנה הדורות ליחידי

למטה. הנסתרים הסודות  לגלות איך  ההשגה בחי '

התורה  מעצם הנמשכים גילוים ע"י  נעשה זה וכל

שערי מנ' למעלה שהוא ממקום מא"ק, הנמשכת 

וגם  צדקנו, משיח של הרדל"א מדרגת שהיא בינה,

הגילוים  שמצד  ואע"פ  רבינו. משה ע"י  מקבל משיח

אינו הוא אבל ממשה, יותר  יתגדל המשיח מלך

אדמו"ר  בדברי  להדיא שנתבאר  וכמו בעצם,

שאת ביתר לקמן  שיתבאר וכמו  הנ"ל האמצעי 

אפילו מתגדלים הדורות יחידי שצדיקים מה שכל

רבינו משה נשמת ע"י  רק  הוא הגילוי מצד

באריכות. לקמן כ"ז  וכמבואר  בתוכם המתעברת

בשבועותהמשך בל"נ יתפרסם המאמר 

אי "ה  הקרובים

_________________________

והוא  שערים מ "ט אלא השיג  לא  "ה  מרע כי "ה  מרע השיג שלא מה שהשיג  עקיבא  ר ' זה  עינו ראתה יקר כל בו ונאמר 
החמשים עכל"ק .השיג וכו'. עין עלי פורת  בן יוסף פורת  בן למשה עינו ראתה אומרו ורמז 


