




תשע"ו  לך לך פר' ג של"ס

לך פרשת דרעוין רעואדא "ח  תשע"ולך
תשע"ו לך  לך  פר ' של"ס
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אאאאבבבבררררםםםם:::: אאאאתתתתםםםם ח'-י"א)ווווּיּיּיּיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבב ט"ו, (בראשית ©©¥Ÿ¨©§¨

 ùøéôå נשיבה לשון אברם' אותם 'וישב רש "י 

כמו  קמ"ז)והפרחה רוחו'.(תהלים 'ישב

אותו מניחין ואין  לכלותם, ישי  בן דוד  שיבוא רמז 

וע"ע  עכ"ל. המשיח, מלך  שיבא עד השמים מן

דר"א כ"ח)בפרקי דוד (פרק  בן  אלא עיט ואין

ט')שנאמר י"ב וגו'.(ירמיה לו נחלתי צבוע העיט

על  העיט בוירד הרמז ענין  מה להבין וצריך 

מניחים  ולא לכלותם שיבוא ישי  בן לדוד  הפגרים

אברם', אותם 'וישב ענין  שזה השמים, מן אותו 

לנו מלמדת  ומה בתר, לא הציפור את  ולמה

בזה. התורה

 á" ìä áéúð 'éçá àåä èéò  åòãé àì áéúð

'éçá àåäå  äðéáã 'ïä øòùå äîëç  úåáéúðã

 ïåéìò øúë ãåñá íéùã÷ä ùãå÷

äðä דהנתיב מבואר  חכמה נתיבות ל"ב בענין 

הל"ב נתיב שהוא ביותר  (מלמטה הגבוה

למטה) מלמעלה הראשון הנתיב שהוא נקרא למעלה

עיט' ידעו לא 'נתיב 'נתיב ז' כ"ח באיוב הכתוב (ע"ש 

איה') עין שזפתו ולא עיט ידעו להשיג לא אפשר  שאי  ,

מקום  איה דרך על 'איה' בבחינת והוא זה נתיב

בזוה"ק  נאמר  ועליו  שלימוàכבודו , איהו עליון  כתר

שלא  החמשים שער  והוא בינה, שערי דחמשים

והוא  מאלקים, מעט ותחסרהו כמ"ש למשה ניתן

הקדשים  קדש של בפרדסáהמדרגה ועי' י"ג. (שער

ל'.פ"ז) תיקון  ריש  ובתיקונים .

 ãò èùôúîå êùîð  ÷" ä÷ã éîéðôä ãåçéä øåà

 úåéîéðôä  ë"éòå ' ÷åðã ãåñé úåéîéðô

 ïåéö ãåñá ãçàë íéãçéúî úåéðåöéçäå

íéìùåøéå

 äðäã, היחוד אור עיקר  שהוא קה"ק של האור

אור נמשך  בפנימיותכאשר רק  אינו  זה

למטה  עד נמשך  אלא הכרובים, שני  מבין  קה"ק 

_________________________

דעליה א. למשה, אתייהיב דלא איהו ודא בינה, שערי דחמשין שלימו איהו דא עליון כתר ע "א דס "ג כ"ב תיקון סוף  תיקונים

ובמקור  סוף, ליה דלית מקור דאיהו בגין וכו', תדרוש  אל ממך  במופלא לברכה זכרונם אמרו ועליה עיט, ידעו לא נתיב נאמר

ידעו  לא נתיב אתמר עליה קדמאה נתיב פירש ל' תיקון ריש ובתיקונים עכ"ל. ליה, ולאשכחא לאשגא יכיל מאן סוף  ליה דלית 

לוד  לית נתיב בהאי איהו כד להעריצו, כבודו מקום 'איה' דאמרין מלאכין אינון אלא איה, עין מאן איה, עין שזפתו ולא עיט 

עכ"ל. דמרכבה, מחיוון סתירא דאיהו בה, ידיעה

היטב ב. שם לעיין וצריך ומוהרש "ב, אבות  והמגן צדק הצמח מדברי עתה שנדפס  העיט' 'וירד מאמר על מיוסדים אלו דא"ח

בהערות. להלן שם מדבריהם מעט  רק והעתקנו הדברים, עומק להבין כדי



לנפשך  חכמה דעה ד

עם  מתיחד והוא היסוד , חיצוניות  עד  למטה

כי אחת , מציאות  נעשה והכל היסוד , פנימיות 

החיצוניות נעשה הפנימי  היחוד  גלוי  בשעת

דנוק' והיסוד המלכות ובחי' אחד, והפנימיות

מקמארנא  הגה"ק  בזה שהאריך  וכמו  אחד  נעשים

ואילךבכ "מ ע"א כ "א דף בראשית  חי זוהר היטב (עי'

הספר) משה בדפי האם המפרשים שנחלקו וזהו ,

או לקה"ק  מחוץ עומד בהיותו  הנבואה קיבל רבינו 

התורה, על פענח בצפנת  מש "כ עי ' קה"ק, בתוך

שאמרו כמו חיים אלקים דברי ואלו  אלו  ובאמת

המכחישים â חז"ל  כתובים שני  שיש  רבינו משה על

בתוך  הנבואה את מקבל היה האם זה, את  זה

השלישי הכתוב ובא לקה"ק, מחוץ או קה"ק 

הכרובים  שני  מבין  יוצא דהקול ביניהם ומכריע

הסוד  ועומק  וכו'. משה אל מועד  לאהל עד  ונמשך

אלקים  דברי  ואלו ואלו סתירה זה אין  דבאמת הוא

היחוד  לפנימיות נכנס שהצדיק בשעה כי  חיים,

מזדכך  והוא החיצוניות עד האור  נמשך אז בקה"ק 

ההיכלות בביאורי הגר "א וכמ"ש פנימיות , בחי' עד

שם  היסוד , שהוא הספיר  לבנת  היכל דפנימיות

הג"ר , פנימיות שהוא קה"ק היכל בחי' הוא עצמו 

וכאשר  אחד, דבר נעשים וקה"ק הספיר לבנת ואז 

חיצוניות אז דנוק' יסוד  פנימיות  עד  היחוד  מתפשט

היסוד  כפנימיות  להיות  ג"כ  מזדכך היסוד 

וירושלים, ציון  בסוד ממש כאחד  שניהם ומתיחדים

קה"ק , היכל דבחי' העליון  היחוד  מתפשט שם שעד 

הנ"ל. מקמארנא הגה"ק  וכדברי

äæåלמעלה ממטה הל"ב נתיב הנתיב סוד (שהוא

שהוא הראשון) עיט' ידעו  לא 'נתיב הנקרא

דיסוד  היחוד  מקום והוא ונתיב, דשביל היחוד  מקום

נקודה  בסוד דנוק' יסוד פנימיות  מקום והוא או "א,

החיצוניות מתאחד  היחוד  בזמן כי  דג"ע, טמירא

היחוד  אור  ומתפשט בתכלית , הפנימיות עם

למטה. עד  המדרגות  בכל במרוצה

 ïáåàø 'éçá ãçàä íé÷éãöä  úâùäá  úåâøãî 'á

 úåîìåòä úåìùìúùä øãñá  äéàøä àåäù

ìù éîéðôä ãåçéä çë àåäù  óñåé 'éçá éðùäå

 úåîìåòä

 äðäå הצדיקים בנשמות  מדרגות וכמה כמה יש 

לראות שיכולים צדיקים דיש  ישראל, בכלל

הראיה, בסוד  ראובן  בחי' שהם העליונים העולמות 

העולמות חיצוניות לבחי ' רק  מגיעים אינם ומ"מ

ראובן , שמצא הדודאים בחי ' שהוא מלאכים בבחי '

העולמות שרואים שהצדיקים בספה"ק  כמבואר

בחי ' עם רק להתקשר  יכולים ראובן, בבחי '

לנקודה  מקושרים ואינם דודאים, הנק ' המלאכים

הצדיק  יוסף  בבחינת  שהם הצדיקים אך הפנימית,

סליקו בסוד  לעלות הכח לו  שיש היסוד , סוד  שהוא

והוא  האזרחי, לאיתן משכיל בסוד  או"א, עד דיסוד

פחד , שום בלא העליונים בעולמות  שעולה הצדיק

שפורח  עוף  כמו  במהירות לדרגא מדרגא ועולה

להמשיך  ברגע למטה חוזר  ושוב למעלה, הגבהה

למטה  ממעלה .ãהאור

_________________________

הכפרת ג. מעל אליו מדבר הקול את  וישמע  אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבא (פט) הפסוק  על פ "ט ) ז' במדבר רש"י עי'

והכריע  שלישי בא זה את  זה המכחישים כתובים שני - משה ובבא וז"ל: אליו, וידבר הכרבים שני מבין העדת  ארן על אשר

ודברתי  כ"ח ) (שמות אומר אחד וכתוב לפרוכת. חוץ והוא מועד, מאהל אליו ה' וידבר א') א' (ויקרא אומר אחד כתוב ביניהם,

הכרובים' שני 'מבין הכפורת . מעל הבא הקול את שומע  ושם מועד, אהל אל בא משה ביניהם, והכריע  זה בא הכפורת, מעל אתך

מדבר  כן, לומר מעלה של כבודו מתדבר, כמו - 'מדבר' מועד. לאהל יצא ומשם הכרובים, שני לבין השמים מן יוצא הקול -

עכ"ל. מאליו, שומע ומשה עצמו לבין בינו

פורח ד. עוף שכמו היינו עופין, נקראים למקום, ורעים אחים שהם או"א מיחוד הנמשכים שהנשמות שם: אבות  המגן וז "ל

נפרד  דבר להיות  משתנים אין הזה בעולם למטה שבירידתם לפי אלו, נשמות  כן במהירות , למטה ומלמעלה למעלה מלמטה

הגוף, מגשמיות ההפשטה מתחילה דהיינו במהירות, הוא שלהם נשמה העליות  כן על כלל, להם מסתיר העוה"ז ואין מאלקות ,



תשע"ו  לך לך פר' השל"ס

 åäæå לא 'אנא הירושלמי  ע"ד  החת "ס  שאמר 

רוצים  שאינם צדיקים שיש  מעולם' כוונית 

מפחדים  כי  ראובן, של בדרגא שהוא הכוונות  לכוון 

בסוד  סודות איזה לו  שיתנו  המלאכים מקטרוג

יוכל  ולא חיצונית, בבחי' עמהם וישאר  הדודאים

להכנס  רק  מחפשים ולכן לפנימיות, לעלות

אף  אמת  הצדיק  אך יוסף, בבחי ' היחוד  לפנימיות 

ראיית בחיצוניות  נשאר אינו  הכוונות כל שמכוון

עד  ונכנס ועולה יוסף  לבחי ' נכנס אלא העולמות ,

היחוד  ומשלים עיכוב שום ללא קה"ק  פנימיות 

ה'כרובים ש'ני מש"ה)מ'בין שמתאחד (ר"ת  באופן ,

ונעשה  היסוד פנימיות עם דנוק ' היסוד  חיצוניות 

ומתיחד  של"ם, יר "ו  אותיות  שהוא ירושלים בחי '

בפנים  עומד  דהצדיק  ונמצא ציון, עם ירושלים

כנ"ל  בפנים גם עומד הוא בחוץ שעומד  ואף בקה"ק 

נעשים  והחיצוניות  הפנימיות כי  ע"ה, רבינו  במשה

האחדות. בתכלית  מתיחד  והכל ממש, אחד 

 ÷éúò úâøãî àåä éë  ìéöàîì  äîãð 'àä áéúð

íäå øúëáù à"à 'éçá àåä 'áä áéúðå øúëáù

ì"ðä  íé÷éãöä úåâøãî 'á

äðäå הוא עיט ידעו  לא דנתיב מביא מהרח"ו 

ונתיב  דשביל היחוד  בבחי ' דאבא יסוד

הנתיבות שער בפרדס ואיתא דאו "א, היחוד שהוא

ונקרא  וחכמה, כתר  מדרגות ב' לו  יש  א' דנתיב

ונתיב  כתר, נקרא הב' ונתיב למאציל , ונדמה אור ,

מאציל  בחי ' הוא הא' דנתיב והיינו חכמה, הג'

הם  שהכל ואף חכמה, הג' ונתיב כתר  הב' ונתיב

דנתיב  הוא הסוד  ועומק חכמה. נתיבות ל"ב בבחי '

עתיק  בבחי' שהוא למאציל נדמה הוא הא'

הב  נתיב אך  א"א שבכתר, בבחי' הוא כתר שהוא '

הנ"ל, הצדיקים של המדרגות ב' וזהו  שבכתר .

בחי ' רק  לו שיש ראובן  בבחי ' שהוא דהצדיק 

א"א  של במדרגה הוא העליונים בעולמות  הראיה

יוסף  שבבחי' הצדיק  אך  השני, הנתיב שהוא בלבד

עתיק  בבחי' הוא המדרגות דכל היחוד כח לו  שיש

הראשון . הנתיב שהוא

'éì÷ ãåñá  äæéçà ïééãò ùé à"à  ìù  äâøãîá

 ãåñá äæéçà ììë ïéà ÷éúò  úâøãîáå äòøô

äîëç  úåéîéðô úâøãî àåäù íéøöî  úàéöé

 ÷éúò  úåéîéðô

ïéðòäå לפרעה היינו 'עבדים דהנה הוא,

כנגד  היה דפרעה היינו במצרים',

א"א  במדרגת כי הכתר , שהוא א"א של המדרגה

בסוד  ששייך  מרחוק  אחיזה של בחי ' לעו"ז יש 

_________________________

וכו', נפשי את ואשפוך ע"פ  במ "א המבואר הנפש  שפיכת ענין שהוא לגמרי, גשמיים הרצונות מכל המתאוה הכח להפריד היינו

בזה  שוהים שאין אצלם, בנקל שזהו עצומה, במהירות  הכל גשמיים, החושים מכל ההפשטה וגם ובמהירות, בקל  אצלם הוא

עולים  הם המעלות, רום עד עילוי אחר בעילוי עולם ועד מעולם למעלה מלטה ההעלאה הרוחניים, בעולמות אח "כ וכן כלל,

כי  וכו', עליון היותר שבעולם גילוי שום שלהם הרצוא את מפסיק  ואין אוירים, כל שבוקע  עיכוב, שום בלי עצומה במהירות

והפירוש  בשדה, דודאים וימצא בראובן כמ "ש  ולא עלמין, מגדר שלמעלה לבד, ב"ה אוא"ס  לעצמות הוא שלהם הרצוא אם

שם. ונתעכב המלאכים לעולם שהגיע

למטה, שב וכרגע למעלה, הגבה שפורח עוף כמו במהירות הוא הכל וכו', בגוף  להתלבש למטה מלמעלה החזרתם אח "כ וגם

למעלה  להמשיך לאחד, שוב בבחי' ג"כ שבים הם מ "מ ב"ה, אוא"ס לעצמות הרצוא תוקף  בהם שיש  אעפ"י אלו, בנשמות  כן

ומתעלם  מתעכב אין למטה למעלה ההמשכה בבחי' כן וכמו כידוע. וכו' וימותו הוי"ה לפני בקרבתם אהרן כבני ולא למטה,

דרך  אם כי כו', התלבשות בדרך  בא שאין לפי למעלה, כמו למטה הגילוי וגם וכו', אוירים כל שבוקע  והיכל, ספירה בשום

גבוהים  היותר ויראה ואהבה דגדלות  מוחין בו נמשך הרי כי ממש, חדשה בריה נעשה בנפשו, הגילוי וכשמקבל לבד, מעבר

וכמו  באלקות, והדביקות  ההתקשרות  כלל מפסיק עוה"ז  עניני אין זו ובבחי' ההשתלשלות, סדר בכל כמוהם שאין ממש, וחדשים

וכו'. עופין אלו נשמות נקראים ולכן במקו"א, כמ "ש  וכו' הצדיק יוסף 
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דקלי', א"א בחי' כנגד שהיה במצרים פרעה

חובב  'אף  הכתוב על ז"ל הרר "י  זקני  וכמ"ש

בבחי ' אחיזה איזה כביכול לה יש דהסט"א עמים'

אין  עתיק בחי ' כנגד ואמנם 'אף ', הנקרא הכתר

משם  אלקינו  ה' ויוציאנו וזהו כלל, אחיזה בחי '

כי ואימא, אבא דא אלקינו  דהוי "ה בזוה"ק  דאיתא

אבא  לפנימיות להכנס  יכולים או "א ידי  על

ושם  אחיזה, שום כלל אין ושם עתיק, פנימיות 

של  המדרגה להם שיש ישראל כלל בחי' רק הוא

המעליותא  וזהו הרדל"א, שהוא עתיק  פנימיות 

שהוא  מצרים מבחי ' שיצאו  מצרים יציאת  של

בבחי ' או "א למדרגת ונכנסו  א"א בחי ' כנגד 

שום  אין  ושם עתיק, בחי ' שהוא א"א פנימיות 

לעכו"ם. אחיזה

ìù äâøãîä íä  åðéáà  íäøáà äùòù íéøúáä

 àåä øúá àìù øåôéöäå  úåøåö éöç ãåñá à"à

 ÷éúò ìù äâøãîä

 äæå שירד אבינו  אברהם של הבתרים סוד 

א"א  מדרגת  סוד  שהוא העיט, עליהם

כמבואר  צורות חצי  בסוד חצוצרות  בחי' שהוא

וזה  הספה"ק , בכל ואחריו הגדול המגיד בדברי 

היחוד  מדרגת שהוא הבתרים בין  הברית סוד

יש  שם ואמנם צורות , חצי  בבחי ' שהוא דא"א

א"א  בחי ' כנגד  לסט"א יניקה בחי' איזה עדיין 

בחי ' כנגד העומד פרעה של הכח שהוא דקדושה

את אך  הפגרים, על עיט ירד  שם ולכן  דקלי', א"א

המדרגה  כנגד  הוא הציפור כי  בתר , לא הציפור 

למעלה  והוא אחיזה, שום אין  ששם עתיק  של

הציפור  את ולכן  א"א, של צורות  חצי ממדרגת 

שהוא  צורות  חצי  בבחי' אינו שם כי  בתר לא

ההיכל  שהוא ציפור קן היכל סוד  והוא הבתרים,

ישראל  כלל של העליונה המדרגה והוא משיח, של

י"ש שש  בסוד  המלבוש  ובעולם ברדל"א רשם

העכו "ם  של אחיזה שום אין  ושם שערים, רל"א

והקלי'.

äìåòå úåîìåòá äéàøä àåä  úéùàøá  äùòî

 ãåçéä àåä  äáëøî äùòîå à"à úâøãî ãò  ÷ø

 àì áéúð ãåñá ÷éúò ãò äìåòù  úåîìåòäã

 èéò åòãé

ïéðòäå מעשה שהם מדרגות ב' דיש  הוא

דמעשה  מרכבה, ומעשה בראשית 

העולמות, כל של ההשתלשלות סדר הוא בראשית

ובכל  המדרגות  בכל עליונה ראיה לו  ויש  שבקי ומי

ב' הנתיב עד  עולה הזאת  הראיה הנה העולמות ,

הוא  מרכבה מעשה אך  א"א, בבחי ' שהוא בלבד

דכל  היחודים דרכי  בסוד  האורות הרכבת  סוד

עד  עולה זו  שבמדרגה והצדיק  העליונים, העולמות 

מרכבה  מעשה כי  עתיק , בבחי ' שהוא א' נתיב

ליחד  הוא והתכלית בראשית , ממעשה גבוה יותר 

וזהו העליונים. העולמות לראות  רק  ולא יחודים

רק  הוא הכוונות כלל כי מעולם', כוונית לא 'אנא

מדרגת בחי ' שהוא בראשית מעשה בבחי '

וחיצוניות, מלאכים עם התעסקות  והוא הבריאה

הוא  התכלית  אך א"א, מדרגת עד רק בזה ועולה

בתר ', לא הציפור  'ואת  בבחי ' היחודים פנימיות 

עולם  שהוא דאלב"ם 'לא' של המדרגה סוד שהוא

בחי ' והוא שערים, רל"א י "ש  סוד  ששם המלבוש 

והוא  מרכבה', 'מעשה הנקרא היחודים עולם

נתיב  שהוא עיט ידעו  לא נתיב של המדרגה

של  המדרגה והוא העיט, עליו ירד  שלא הראשון 

הרדל"א. בסוד  עתיק  פנימיות 

åäæå על העיט וירד  דענין הק' רש "י  שכתב

לכלות שרצה המלך דוד על מרמז  הפגרים

של  המדרגה הוא כי  אותו , מניחים ואין הקלי ' את 

יש  שכנגדו א"א מדרגת שהוא בלבד  ב' נתיב בחי '

השמים, מן אותו  מניחים אין  ולכן פרעה, קלי' בחי '

מלך  שיבוא עד  י ', חסר  דוד של המדרגה והוא

שהוא  א' נתיב של במדרגה יהיה שהוא המשיח

בסוד  הרדל"א ובחי' עתיק בבחי' השלם היחוד

המדרגה  והוא הכרובים', שני  'מבין  החמשים שער 

עתיק . של המדרגה  בסוד יו"ד  עם מלא דויד של



תשע"ו  לך לך פר' ז של"ס

 çåøä é"ò  äáåùúä ñ"ä ' íøáà íúåà áùéå'

 úåìòì  íéìåëé ë"éòå ñ"åîì êùîðä àøéåàã

 úàå' ãåñá  ÷éúò  ìù  äâøãîä àåäù à" ìãøì

äìåàâä éåìú äæáå 'øúá àì øåôéöä

äðäå הוא עתיק  של המדרגה עד  להגיע העצה

ידי על שהוא אברם' אותם 'וישב ידי  על

לשון  והוא אברם, אותם 'וישב' שזהו תשובה

דעתיק  דעת לבחי ' להגיע צריך כי  והפרחה, נשיבה

וצריך  הרדל"א, של האור  יש  ושם אוירא, שהוא

גבורה  ששם סתימאה מוחא של תשובה של הסוד

מהגלגלתא  לרדת וצריך התשובה, ושם דעתיק 

ובכח  התשובה, של האור לעורר  סתימאה למוחא

פני על המרחפת  משיח של רוחו  שהוא הרוח

למקום  לרדל"א לעלות יכולים כך  ידי  על המים,

אותם  וישב סוד  וזה מרכבה, מעשה בבחי ' היחודים

מוחא  עד  שיורדת הרוח נשיבת  בחי ' שהוא אברם

הרדל"א. עד  עולה ושוב סתימאה

 äðäå שהוא בחיצוניות רק הוא הסט"א יניקת  כל

יניקה  להם אין  בפנימיות אך  א"א, בחי '

הוי "ה  לכוון  המינים בברכת האר "י  כתב ולכן

את המכרית הכתר פנימיות  כח שהוא קמץ בניקוד 

השבירה  סוד הוא הפגרים בחי ' דהנה החיצונים,

על  מרמז  כן וכמו בחיצוניות , שהוא בז "ת  שהיה

פגרים, בבחי ' חיות בלי  ה' את  שעובדים הנשמות 

דפירוש  עיט, ידעו  לא מהוא פירושים ב' בזה ויש

מלשון  'עיט' ב' ופי ' הפורח, עוף  לשון  'עיט' אחד

עופות בסוד שהם או"א של נשמות דהנה עצה,

או "א  בפנימיות ולעלות לעוף  לדעת  צריכים

ולא  היחוד בחי ' שהוא עתיק פנימיות עד  ולעלות 

החיצוניות  לראיה 'וירדרק  במאמר באורך (ועי'

היטב) באר הענין כל  הנ "ל  .העיט'

äæå מקדש הנקרא המקדש בית  של הקדושה עיקר

החו "ג  של הידים ב' שהם ידיך  כוננו ה'

לעשות, מנת על התורה נתן  הקב"ה כי  דעתיק ,

לעשות מנת  ועל לשמה תורה לומדים אין ואם

אינו זה ובלא הגר "א, כמ"ש ליחד מנת על היינו 

חו "ג  בחי ' שהוא השלישי  המקדש בית של המדרגה

הראיה  מספיק אין  כי  ידיך, כוננו בחי' דעתיק 

במעשה  הדבוק  הצדיק  ורק  העולמות , בחיצוניות 

כאחד  מיוחדים והנסתר הנגלה אצלו  הנה מרכבה

רוח  רק מזה נעשה לחיצוניות  שיורד ואף ממש,

יותר  עולה ידו  שעל אברם' אותם 'וישב בבחי '

עד  שוב עולה ידו  שעל למו"ס הירידה וע"ד למעלה,

היה  גם שלמה שבימי  אף  ולכן  לרדל"א, למעלה

אינו בערכין  מ"מ בשלמותא, סיהרא בבחי ' יחוד

וכל  היחוד, שלמות לעמקותעדיין נכנסים שאין  זמן

הוא  חד  המציאות שכל שמתגלה באופן היחוד

של  המדרגה זה אין ממש מרכבה מעשה ונעשה

הגאולה.

 øùå÷îù ÷éãöä ìù  ùøãîä úéá úìòî

 øéæçäì  íéìåëé  åãé ìòå ÷"ä÷  úåéîéðôì

ìàøùé úåîùð  ìë äáåùúá

äðäå של מדרש הבית  דסוד  בכ"מ נתבאר  כבר

וציון  סתימאה, מוחא בחי' כנגד הוא הצדיק 

כנגד  המערבי וכותל גלגלתא, כנגד המלך דוד

כנגד  הוא וקה"ק  חיצוניותו , בבחי' הרדל"א

שני מבין היחוד  מקום הוא ושם הרדל"א, פנימיות 

החג"ת בחי ' שהוא עתיק  פנימיות וה"ס הכרובים,

הגר"א)דעתיק  לפי"ד  דרדל "א חג"ת נקרא (שהוא

עלו ושם דעתיק, הנה"י בערך  פנימיות הנקרא

הוא  ולכן התיקון , עולם בעת דב"ן  דחכמה הג"ר

חכמה פנימיות בחי' ע"ח כמו בשיעורי היטב (עי'

הקודם  בשבוע חכמה' 'דעה בקונטרס הנדפס כ"ה שער

על ואכמ"ל ) נאמר  משם נמשך  היחוד אור  וכאשר  ,

בסוף  רשב"י  אמר זה ועל בציון , ה' בחר כי זה

שם  'כי  אמר היחוד, השלים כאשר זוטא האדרא

'חיים  הכתוב השלים ולא הברכה' את הוי"ה צוה

בבית הוא התפלה מקום עיקר ולכן  העולם', עד

סתימאה  מוחא בבחי ' שהוא ואף  הצדיק, של מדרש

בכל  דבוק שהצדיק ידי על מ"מ בחיצוניות, שהוא

שני מבין קה"ק  בבחי ' היחוד בפנימיות  עת 

ועי"כ  החיצוניות, עד היחוד  עי "כ  ממשיך  הכרובים,
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כנ"ל, ממש  אחד נעשים והחיצוניות  הפנימיות 

ע"י הנשמות  כל את  בתשובה להחזיר יכול ועי"כ

מאיר  שם כי  הצדיק , של מדרש בבית  שמתקבצים

קה"ק . דפנימיות הנעלם האור

 ãçàë äðùéçà äúòá 'éçáá ÷ø àåáú  äìåàâä

 úåéîéðôá  ÷åáãä  ÷éãöä úâøãî  çëá àåäù

 ÷éúòã ãåçéä

 úîàáå,אחישנה בעתה עליה נאמר  הגאולה

עופות הנקראים הצדיקים ידי ועל

בבחי ' או"א את במהירות ליחד  הם יכולים

בעתה,äאחישנה  בחי ' עם ביחד  שהוא באופן  אך

י', חסר דוד בבחי ' א"א עד רק  העולים הצדיקים כי

בחי ' שהוא הפגרים, על העיט וירד מש"כ  ע"ד  הם

בחי ' להמשיך דהיינו לכלותם שבא דוד  בן

אך  כיאחישנה, השמים', מן  אותו  מניחים 'אין

כאחד , אחישנה עם בעתה בחי' שיהיה רוצים

אפשרות שיש  אף  ולכן  עתיק, בחי' עם יחד דהיינו

יכול  אך  א"א בדרך ב' נתיב בדרך  הגאולה להביא

הפגרים, על העיט וירד בבחי ' אחיזה בזה להיות 

בעתה  צריך כי השמים מן  אותו מניחים אין ולכן

בבחי ' א' נתיב שיתגלה דהיינו  כאחד , ואחישנה

ולזה  בראשית , מעשה בחי' רק  ולא מרכבה מעשה

וצריך  אקבצך , גדולים ברחמים בבחי ' רק  הוא

וכל  נאמר זה על כי הפנימי ביחוד  בקיאים להיות 

עד  בקודש  לכפר בבואו  מועד  באהל יהיה לא אדם

היחוד . בעת  שהוא  צאתו 

 åäæå התשובה סוד שהוא אברם' אותם 'וישב

ואף  למטה, סתימאה מוחא בסוד 

לרדת צריך  מ"מ מהמו"ס, למעלה הוא שהגלגלתא

לנקודה  להגיע ושוב הראיה בסוד לעלות  כדי למו "ס 

פשעיך  מוחה הוא אנכי  אנכי  וזהו דעתיק , הפנימית

ועתיק . א"א כנגד 'אנכי ' פעמים ב' דווקא שצריך 

ראיה  שיש  אפילו  כי וגו' מארצך לך לך  וזהו 

זה  אין מ"מ התפלה, בעת העליונים בעולמות 

ציפור  בקן תלויה הגאולה אלא העבודה, תכלית

דבחי ' היחוד שהוא בתר, לא הציפור  ואת בסוד

עד  עולה ידו  שעל דא"ק  חוטם שהוא הציפור 

בספריו. ז "ל חבר  הגרי "א שהאריך  וכמו  הרדל"א

עיט' ידעו לא 'נתיב בסוד  בקיאים להיות וצריך 

אפילו ולכן הב', לנתיב רק  ולא הא' לנתיב ולעלות 

היחוד  בבחי' אלא שאינו  עתה של התורה הסודות 

עד  רק  עמהם לעלות אפשר  ואי  או "א, דחיצוניות

ורק  עתיק, פנימיות  עד  ולא א"א ופנימיות חיצוניות 

עתיק , פנימיות  חכמה פנימיות  להשיג יוכלו לעתיד

אותו מעלה זה הרי בתשובה שעוסק  מי  עתה ואף 

חכמה  לפנימיות  להכנס ויכול לעתיד של למדרגה

הזה. בזמן אף עתיק פנימיות

' íá æåðâä 'é  úåà  úåéîéðôá  äéåìú  äìåàâä

äùîãå  íäøáàã 'ä ãåñ àåäå  íøáàã  äîåúñ

'ïä øòùã  íìòðä ãåçéä ãåñá à÷éúòã 'ä àåäù

äðäå גוא"ל סוד  הוא ם' וסוד ם', אב"ר הוא אברם

וב"ן  דמ"ה ב"ן שהם דלתי"ן מב' ונעשה

להכנס  צריך ואמנם וירושלים, ציון  סוד  שהוא דב"ן 

ולהכנס  דב"ן , המ"ה בחי ' שהוא המ' בתוך

סוד  שהוא המ' שבתוך  הנעלם הי ' לפנימיות 

הכתוב סוד וזה בגניזו, הנמצאים ל 'היחודים (משלי

גבר י"ט) 'ודרך וגו ' ממני  נפלאו  אלה שלשה

חי בזוהר  שביאר כמו  העלמה בחי' שהוא בעלמה'

כ  ונעלם הנ"ל, מאד  מאד  נעלם הוא היחוד סוד י

_________________________

ולא ה. עולם, בשום מתעכב שאין במהירות , באה היא ביותר עליון שממקום המשכה שכל כידוע  והענין שם: אבות המגן וז"ל

בודאי  היא משיח  נשמת  והנה כידוע. כלל בגשמיות  נמשך  אין ולפעמים עולם, בכל דין שיש השתלשלות  סדר פי דעל כהמשכה

זו  במדרגה בודאי וה"ה דאבי"ע, מההשתלשלות למעלה שזהו דאצילות , דא"א יחידה לבחי' יזכה משיח  כי מאד, עליונה קדושה

זה  על נאמר ולכן עצומה, במהירות יהיה מטה למטה מעלה מרום התגלותו כן ועל למעלה, כמו למטה וה"ה במהירות, שבאה

ציפור. קן היכל הוא המשיח שהיכל שאיתא וזהו במהירות, הפורח עוף  שהוא עיט  שנקרא וזהו אחישנה,



תשע"ו  לך לך פר' ט של"ס

ידי ועל בו, בקי  להיות  שצריך  דרך  והוא וכל, מכל

הק' השכינה מחפש שהוא ה', תשוב שהוא תשובה

בה' כי  לאברהם, שניתן הה' והוא הסוף, עד

כי דמשה, ה' סוד כן וכמו  הסוד , כל גנוז  דאברהם

צריך  ואש  מים בסוד  ש' מ' אותיות  שהוא משה

ואיתא  בזוה"ק , כדאיתא מאברהם ה' אות  לקבל

של  זו ה' באות  תלויה הגאולה שכל בתיקונים

הכולל, שכל בחי ' והוא דעתיקא, ה' שהוא אברהם

על  רק  חשבו שלא מה על בתשובה לחזור וצריך 

הדבוק  הצדיק  ורק  חיצוניות, על אלא הק' השכינה

ובכל  אבינו לאברהם היתה 'בת  בסוד  הק ' בשכינה

סוד  להשיג ויכול הגאולה, להביא יכול הוא שמה'

גדולה  בהעלמה בעלמה' גבר 'דרך בבחי ' היחוד

אין  הרי  כי  וכל, מכל נעלם באופן שהוא מאד

שהוא  סתומה הם' תוך  הגנוז הי' אות רואים

כי ניכר, שאינו דבראשית דב' הפנימית  הנקודה

את הרואים הגדולים והעובדים הצדיקים אף

ראובן , של דודאים בבחי ' אלא זה אין  העולמות 

אינו זה כל ממנו שיצא עקיבא ור ' יששכר  ואפילו

שעושה  הסוד  לו  שיש  מי  ורק  דודאים, בחי ' אלא

אלקים  ורוח בבחי' הק ' השכינה על תשובה

והוא  משיח, של רוחו  דא המים פני  על מרחפת 

ולכן  אותו  יודעים אין המלאכים ואפילו ונגנז , נעלם

'נתיב  הנ"ל וכמאה"כ  כבודו', מקום 'איה אומרים

איה'. עין שזפתו  ולא עיט ידעו לא

 úåãåáòä  ìë  äùåò à" ìãøá  ÷åáãä ÷éãöä

åì ùé êãéàîå ' äðùéçà' ãåñá úåøéäîá

äìòîì íöò  úå÷áã ãåñá  úåðéúîä úéìëú

 àéáäì ìåëé ë"éòå ' äúòá' ñ"äù  íéùòîä ìëî

äìåàâä úà

 äæåדמי קהלת במדרש במארז"ל שנתבאר הסוד

מהומה  ספרים מכ "ד יותר לביתו  שמכניס 

ביתו  בתוך  מכניס  לעילהוא החנוכי תפארת  (עי'

נח) דכ "ד בפרשת הוי "ה סוד שהוא נתבאר וכבר ,

בהוי "ה  דבוק להיות הכל ושורש  עיקר שהוא עייניין

גיסא  מחד וצריך הכולל, היחוד שהוא הפנימית

צריך  באמת כי מתינות, גיסא ומאידך מהירות

אך  כחץ, יורה שה"ס  מהירות  בחי' בסוד  אחישנה

במהירות יחוד  ואין מתינות  דווקא צריך  מאידך

של  המהירות של הסוד  לדעת וצריך בגמ', כמבואר

שהוא  המתינות  עם ביחד  שיהיה באופן  אחישנה

בחי ' דהיינו  מהירות רק לו שיש  מי כי בעתה, בחי '

דבוק  ואין א"א של במדרגה רק הוא הרי תנועה,

שאין  במקום בעצם דבקות שהוא הכולל ביחוד

שאף  ברדל"א הדבוק הצדיק  ורק  כלל, תנועה שום

בתכלית הוא מ"מ במהירות , הכל שעושה

כי 'אחישנה', עם ביחד  'בעתה' בסוד המתינות

של  אחת הוי"ה רק לו  ויש כלום צריך  אין כזה צדיק

ולפעול  להצליח שרוצים אותם כמו  ולא עינים, כ"ד 

אינם  הרי  מאד גבוהים שהם ואפילו וכו ',

הדבוק  אמת הצדיק  אך  בא"א, אלא משתרשים

שום  ורוצה צריך אינו הרדל"א במקום למעלה

דבוק  הוא כי  דבר, לאיזה ולהגיע ולפעול הצלחה

בכל  לפעול צריך  הוא גם שודאי ואף  עצם, במקום

עת בכל דבוק הוא מ"מ הפעולות, בכל ולעסוק  כחו

ומשם  פעולה, שום שם שאין  מאד גבוה במקום

גבר  דרך בסוד  מאד  נעלם דרך והוא היחוד , ממשיך

של  רוחו סוד והוא גדולה, בהעלמה שהוא בעלמה

הפרטים  לכל אחד  מצד  לרדת  שצריך משיח

אך  אברם', אותם 'וישב בבחי' וכו' תשובה ולעשות

למעלה  שאת  ביתר אח"כ  לעלות  כדי  הוא העיקר

דאף  בתר ' לא הציפור  'ואת סוד וזה הרדל"א, עד

העיט  בבחי ' הפגרים על העיט וירד  שצריך 

דעי"כ  אברם' אותם 'וישב בכח הכל מ"מ דקדושה,

ונכנס  בתר ' לא הציפור  'ואת של למדרגה נכנס 

דעולם  רל"א י"ש שה"ס ישראל קדושת שורש לסוד

שהוא  עיינין  דכ"ד  ההוי "ה סוד ששם המלבוש 

כנ"ל. ספרים בכ"ד  הדבוק  הצדיק 

'äå ואומרים להיחוד  שנכנסים אלו שבימים יעזור

שצריך  ובודאי  לברכה', ומטר  טל 'ותן 

כלל  של הצער לסבול אפשר ואי  גדולה מהירות
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רגע  בכל מבקשים ובודאי אחד, רגע אפילו ישראל

שצריך  התורה בלימוד  כן וכמו  מיד, להגאולה

לעשות והכל כולה התורה כל ללמוד  לרצות 

אך  'אחישנה', בסוד הוא זה וכל בשלמות ,

יהיה  שלא 'בעתה' בבחי ' להיות  צריך בפנימיות 

בהאי כלום לעשות צריך ואין  כלום, לו אכפת 

הדבוק  הצדיק ורק  דבר , לשום להגיע ולא עלמא,

בתכלית, המתינות  כח לו ויש  זו נקודה בפנימיות 

חי ישראל מלך  דוד  של האור  להמשיך יכול הוא

ואין  הזמן  כל את  לו שיש  הזה הצדיק  רק כי וקיים,

במהירות אף  לעשות יכול ומאידך  דבר , שום צריך

המושרש  אמת  הצדיק של הדרך שזהו  דבר , כל

שעושה, העבודות  בכל כי  עתיק, בבחי' למעלה

חוזר  מ"מ גדול, הכי  בזריזות שעושה מה ואפילו

בשם  ודבוק  העבודות כל על עת  בכל בתשובה

אמת הצדיק ולכן ה'כתרים, כ'ל כ'תר שהוא ככ "ה

בח  בין  הכל עושה בפנימיות,באמת  ובין  יצוניות 

המדרגה  שהוא והבתרים הפגרים בבחי' גם ועוסק 

אברם' אותם 'וישב אך צורות, חצי בסוד  א"א של

של  המדרגה שהוא בתר שלא להציפור מיד ונכנס

עד  השלמה הגאולה את  להביא יכול והוא עתיק,

צדק  גואל בביאת  מלכותך  תראינה לועיננו שנזכה

אמן . בימינו  במהרה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã דעתיק לדעת להגיע צריך כי לנפשך  חכמה

עד  אותה ולהמשיך השרשית החכמה שהוא

הוא  העיקר  כי  דנוק ', יסוד פנימיות  שהוא 'נפשך'

כתר  והיא עיט, ידעו לא נתיב שהוא ל"ב נתיב

שהוא  הכתר לפנימיות  עולה שעי"כ לראשך

הוא  העיקר  כי  קדשך ' שבת 'שמור עתיק, פנימיות 

ש' שהוא שבת  בחי' הכרובים שני  בין  השלם היחוד

חג"ת שהם ראשים ד ' ושל ראשים ג' של דהש' בת ,

פנימיות בסוד  אחת, מציאות  הוא הכל ונהי"ם

ממש  כאחד שמתאחדים דנוק ' יסוד  וחיצוניות

תראינה  ועיננו  קודש , שבת  דבחי' היחוד בעוצם

גואל  בביאת ציון  ה' בשוב יראו  בעין  ועין מלכותך 

ו'למעני אקבצך' גדולים ל'ברחמים ונזכה צדק ,

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת אעשה' למעני 

אמן .
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תשע"זבראשית פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ז בראשית  פר' של"ס
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 úååöîä  íéé÷ì êéøöù ø"äãà àèç øçà

äãáòì'  ìù äãåáòä  íâ êéøö íèùôë  úåéùòî

 ïãò ïâ  úâøãîáù 'äøîùìå

äðä עדן בגן הראשון אדם את  הכניס  הקב"ה

ומצוות עשה מצוות  שהם ולשמרה לעבדה

גן  של העליונה במדרגה העבודה והוא תעשה, לא

עדן , מגן  הראשון  אדם נתגרש  ואח"כ  עדן ,

שהם  כפי  כפשוטם מעשיות  במצוות היא והעבודה

היא  עתה העבודה באמת ואמנם בעולם, למטה

וגם  כפשוטם מעשיות במצוות גם דהיינו  בכפליים,

כמו כי  עדן . שבגן  העבודה כפי ולשמרה לעבדה

בפשטות במצוות התרי "ג כל את לעשות  שצריך 

אברים  בתרי "ג אדם כקומת  כולם והם למטה,

בחינת כפי בפנימיות לקיימם גם צריך כך  וגידים,

עדן . שבגן  העבודה

 éãé ìò  ÷ø àåä  úéúéîàä äãåáòä  úìçúä  ìë

 ú"éá  ù"àø ãåñá úîà  ÷éãöì úåøù÷úä

 ú"éùàøá úåéúåà àåäù

íðîàå,העבודה התחלת מהיכן  לדעת  צריך

במוהרנ"ת ערלה ואיתא הל ' יו"ד (לקו"ה

כ ') אות  ד' שום הלכה להתחיל אפשר אי  שלכן 

וזה  האמת, הצדיק  ידי  על אם כי אמיתית התחלה

אותיות שהוא בבראשית  התורה התחלת סוד

שהוא  בראשית  ענין  מה להבין  וצריך בי"ת , רא"ש 

והענין  העבודה. כללות התחלת והוא בית  ראש 

ז"ל  אבולעפיא אברהם ר ' כתב כבר דהנה הוא

אותיות סתם אינם הקדושים השמות דענין

נאמר  זה שעל אלקיים אותיות הם אלא ותבות,

בנשמות שורה הק ' שהשכינה בתוכם ושכנתי 

ה  התורה וכל וזה ישראל, יתברך , שמותיו  היא ק'

שבשרשה  חיים תורת  שהוא התורה גילוי עיקר

עצם  כמו שהוא דק לבוש והוא אלקי אור הוא

אחרים  בלבושים נתלבשה למטה משא"כ התורה,

היא  כולה התורה שורש אך עלמא, דהאי בענינים

של  האלקי האור  מתגלה שבהם יתברך  שמותיו 

עצמה. התורה

 úòá é÷ìàä øåàä  úùâøä àåä ïãò ïâ ãåñ

íéãåçéä úãåáòå äøåúä ãåîéì

äðäå מעדן יוצא ונהר  כמ"ש הוא עדן גן  ענין

חכמה  בחי' הוא עדן  כי  הגן , להשקות 

והראיה  הביטול שהוא החכמה אור בהגן ונמשך

לספר אלקית בהקדמה הוא וכן מוהרנ"ת (כמ"ש

עולם) כהונת לומד ברית  האדם כאשר והיינו ,

ב"ה  א"ס אור לו ומתגלה יחודים ומיחד תורה

א"ס  אור מבחי' שנמשך  האלקי האור  מרגיש

האדם  אך עדן , דגן העבודה בחי' הוא ב"ה,

להרגיש  יכול שאין באופן עדן מגן נתגרש

יחודים, מיחד  כאשר ב"ה א"ס אור  התגלות 

וזוכה  תורה לומד כאשר  היא עדן לגן  והכניסה

ב"ה. א"ס  באור להדבק
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 øù÷ì êéøöå äðéá àåä ïâå äîëç àåä ïãò

'á  úåà ãåñá áåùå àåöøá úåâøãîä

 ïåôö ãö  åá çåúôù  úéùàøáã

äðäå שצד ב' באות מתחילה הקדושה התורה

עדן  גן  של הדבקות הנה כי בו , פתוח צפון

וגן  חכמה הוא עדן  כי ושוב, רצוא של באופן  הוא

פתוח, צפון שצד ב' אות  סוד והוא בינה, הוא

הוא  הפתוח צפון צד  ענין  הקדושה בשורש  ולמעלה

בחי ' בו  שיש קדמון באויר  וכמו בינה, של המדרגה

ושוב, רצוא בבחי' להיות  צריך כי פתוח, צפון צד

וזה  לגן. ומהעדן לעדן מהגן  לטייל צריך  והאדם

דבוקים  כאשר האמת לצדיק  התקשרות  ענין 

שהם  בחינות  כמה בהם ויש הקדושים בשמות 

ומחצב  הנשמות  ומחצב הספירות מחצב

מחצב  בחי' הוא חכמה שהוא עדן ובחי ' המלאכים,

מחצב  הוא בינה שהוא גן ובחי ' הספירות,

עם  בין להתקשר עת  בכל צריך והאדם הנשמות ,

שהוא  הנשמות  מחצב עם ובין  הספירות  מחצב

ענין  בכל כי  הצדיקים, נשמות  עם ההתקשרות ענין 

יש  הספירות , שבמחצב מדרגה ובכל ומיחד  שלומד

בבחי ' זו, לעבודה השייכים צדיקים בחי ' כנגדה

שבמחצב  זו  מדרגה שכנגד  הנשמות  מחצב

הקדושה, מהתורה חלק יורש צדיק  וכל הספירות,

צריך  הספירות, שבמחצב הק ' בשמות להדבק  וכדי

וכמו בחינות, אותם שכנגד  צדיקים עם להתקשר 

בחינה  יש  הספירות שבמחצב מדרגה כל כנגד  כן 

ביראה  העבודה בחינת  שהוא המלאכים מחצב של

ספירה. אותה של ואהבה

 áöçî  ììëðå ãçàë íìåë  úéùàøá úáùá

 áöçî íò  ò"éá  úâøãî àåäù íéëàìîä

 øãî àåäù úåøéôñäììëð ìëäå  úåìéöàä  úâ

ä"á ä"éåä úåéúåà 'ãá

 äðäåבראשית 'שבת אמר מזידיטשוב מהרצ"ה

וכמו איינעם', אין אלע מען טאנצט

בסנהדרין תוס' ע"ב)שהביא יש (ל "ז שהמלאכים

כל  החול, בימות  שירה ואומרים כנפים, שש להם

שהם  כנפים השש בחי' כפי  אחרת  בבחינה פעם

אין  קודש בשבת  משא"כ החול, ימי ששת כנגד 

ישראל  כלל בשבת  כי שבת , כנגד  כנף  בחי' להם

בראשית בשבת  משא"כ השירה, אומרים

כנף  להם ונשאר השני, ביום נבראו שהמלאכים

בראשית בשבת ולכן הראשון , יום שכנגד אחד

שבשבת ונמצא שירה, לומר  המלאכים אף  יכולים

ישראל  כלל גם דהיינו ביחד, כולם רוקדים בראשית

שמות דהנה הוא, בזה והענין כאחד . המלאכים וגם

שהוא  ח"ש  בסוד  פנימית  עבודה הם הקדושים

מחצב  ובחי' אצילות  בחי ' כנגד ביטול של העבודה

כלל  ושל קודש שבת  של המדרגה והוא הספירות,

והעבודה  בשבת, שירה שאומרים ישראל

של  העבודה שהוא מ"ל, בסוד הוא בחיצוניות 

שהם  והתבוננות  דבקות יראה ואהבה עול קבלת

שהוא  המלאכים, מחצב בחינת והוא בי"ע, כנגד 

בשבת ואמנם החול, בימות  שירה של המדרגה

באופן  כאחד, העבודות ב' נכללים בראשית

נעשים  אצילות של והעבודה בי "ע של שהעבודה

אחרונה  שה' באופן ב"ה, הוי"ה שם בסוד  כאחד 

ראשונה  ה' תורה, הוא ו ' ותפלה, התבודדות  הוא

עבודה  נעשה והכל יחודים, הוא י ' התבוננות, הוא

כאחד . חשמ"ל בסוד  אחת 

 àåäù  úåìëéää  úééìò àåä è" ùòáä êøã

ìë úåììëúä àåäå ø" äãà ìù  äãåáòä

 ãçàë úåâøãîä

 úéìëúå הראשון אדם עבודת  הוא המדרגה

ההיכלות עליית  של העבודה שהוא

והוא  הבעש "ט, דרך  גם היה שזה הבעה"ת כמ"ש 

והבעש "ט, הק' והאר "י  רשב"י  של העבודה דרך

אותו הוא מ"מ מהם, גבוה יותר היה שאדה"ר ואף 

הק' השמות של העבודה בתוך  כי עבודה, דרך

והתבוננות ותורה התבודדות  של העבודה נכלל

בעבודת הכל שנכלל באופן ועליות , ויחודים

ענין  הוא הכל ועיקר הק ', דשמות היחודים

שעל  הנשמות מחצב שהוא לצדיקים, התקשרות



תשע"ז  בראשית פר' יג של"ס

התו "ח  וכמ"ש הספירות , למחצב להכנס יכולים ידו 

ע"ב) מ"ט להעלות(דף יום בכל הכישצריך  מדרגה

במחצב  להכלל הנשמות דמחצב עליונה

הספירות.

ììëäå שמחברים מוהרנ"ת  כמ"ש הוא והעיקר

כל  לעיני שהוא לתחילתה התורה סוף 

הוא  ישראל כל דלעיני פירוש : בראשית, - ישראל

ונסמך  האלקית, הראייה סוד  שהוא הק' שמות  סוד

התקשרות שהוא בי "ת רא"ש  שהוא לבראשית

הספירות, למחצב להכנס יכולים ידו שעל לצדיקים

הקדושים. בשמות  העבודות  כל לכלול וצריך

 ñðëäì íéìåëé úîà é÷éãöì úåøù÷úä éãé  ìò

ùåáì'  úðéçáá àåä øùàë åìéôà êìîä ìà

 áäæä èéáøù  çë àåäå ' ÷ù

äðäå'בגמ ע"ב)איתא פ"ט יצחק (שבת דלעתיד 

גהינם, של מדינה ישראל את יציל אבינו 

הכח  לו  שיש הצדיק ענין  הוא דיצחק והיינו

בלקו "מ כמ"ש  דין בבחי' תפלה סי'להתפלל (תנינא

במקום ח') יחודים לעשות  אפשר  שאי  אע"פ כי  ,

אל  לבוא דאין המלכה אסתר שאמרה כמו הדין

כאשר  דרך  יש  אעפ "כ שק , בלבוש המלך  שער 

אל  לבוא יכולים שאז הזהב, שרביט את מקבלים

הזהב  השרביט וענין דין, של במצב אפילו המלך

הדרך  שיודעים אמיתיים לצדיקים התקשרות הוא

אפילו מצב בכל יחודים ולעשות  להתפלל איך 

לגן  אדה"ר  את הכניס הקב"ה ולכן  דין , בבחינת

כל  שכולל ליחודים להגיע שצריך  להבין  עדן 

התקשרות ידי  על והעיקר שבעולם, המדרגות

הוא  בעומק  ויותר הנשמות , מחצב שהוא לצדיקים

דרכי שהוא המלאכים מחצב את  גם לקשר

הדרכים  כל לכלול וצריך ואהבה, דיראה העבודה

שכל  באופן  הספירות . שבמחצב היחודים בעבודת 

בראשית וזהו  הוי"ה. אותיות בד ' יוכללו  המדרגות

לכלול  צריך  בראשית ובשבת בחכמתא, כתרגומו 

כאחד . המדרגות כל

 äðäåאת דויגרש הענין  הוא אדה"ר חטא עיקר

עבודת מדרך  שנתרחק עדן, מגן האדם

אדה"ר  את  שגירשו דאפילו  להבין יש אך  היחודים,

אך  האדם, של בחיצוניות רק הוא עדן, מגן

מאדה"ר  שפרח עילאה זיהרא בחינת יש בפנימיות 

האריז"ל כמ"ש  החטא כ "ט,קודם ז', הקדמה (שעה"ג 

ובכ"מ) קדושים פ' מארשב"י שער פ"ד , מ"ט שער ,ע"ח

והוא  אדה"ר, בחטא נכללו  שלא אמת הצדיקי  והוא

יחידי אמת וצדיקי ע"ה רבינו משה של האור 

א  ולכן  העולמות, מכל כלולים שהם פילוהדורות,

מתקשרים  אם הגירושין, בחי ' של בעולמות 

אדה"ר , בחטא נכללו שלא האמיתיים לצדיקים

אל  לבוא שאין  אף כי עדן. לגן שוב להכנס  יכולים

יחודים  לעשות יודעים אם מ"מ שק , בלבוש  המלך

לצדיקים, התקשרות עם כלולים עצמם שהם

יסוד  של האור  עם קשורה לצדיקים והתקשרות 

מעולמות לעלות איך  יודע שהוא דאבא,

הוא  בזה והענין העליונים, לעולמות  התחתונים

מאד . מאד עמוק 

'÷åðã úòãä úåéîéðô àåä áäæä èéáøù ãåñ

äðéëùä øù÷ì çëä  åì  ùéù äùî  úìë ãåñá

 úåìéöàã äàìéò äðéëùä íò ò"éááù  äàúú

 äðäã דשכינה הזוהר  הקדמת  ריש  בזוה"ק איתא

לה  ויש  החוחים, בין כשושנה היא תתאה

והם  דיקנא, תיקוני  הי "ג שהם לה דסחרין  עלין י "ג

בראשית דמעשה הראשון מאלקים שיש תבות י "ג

הק ', השכינה על שומרים והם השני , האלקים עד

כי עילאה, השכינה כדוגמת תתאה והשכינה

נאמר  שעליה פנימית  נקודה תמיד יש  באמת 

והוא  שניתי , לא הוי"ה ואני אתן', לא לאחר  'וכבודי 

השכינה  את  השומרת  משה כלת  של הנקודה

בגר"א כדאיתא מצב, בכל רישלמטה אור (יהל

ע"ג ) א' שף  הזוהר הדעתהקדמת ה"ס  משה שכלת

לאה  בפנימיות היא משה דכלת  הוא, והענין דנוק'.

התחתונה  רחל את  לשמור  הכח לה שיש דאצילות

אליה  שנמשך  דנוק ' הדעת  בחינת והוא שבבי"ע,



לנפשך  חכמה דעה יד

לאצילות מבי"ע להעלותה כדי העמידה בתחילת 

דר"ה) ו' דרוש  וריש דעמידה, ב' דרוש  ריש שעה"כ  ,(עי'

הנקודה  לו שיש רבינו משה של הדרך  והוא

א"ס  קו שהוא למעלה, מלמעלה הנמשכת הפנימית

סתימאה  קדמאה מאדם משורש  הנמשך  ב"ה

נשיקין  סוד והוא הפנימית , בנקודה למטה ונמשך

עם  מקושרת  תתאה השכינה שלעולם עליונים,

ומקושרת האצילות, שבפנימיות עילאה השכינה

רבינו משה של המדרגה והוא ב"ה, א"ס אור  עם

פחד , שום ללא פעור  בית  מול לעמוד  שיכול ע"ה

הפעור . קלי ' את ולהכניע

ìåëé ïãò ïâî ùåøéâ  ìù áöîá íãàä øùàë íâ

 àìù úîà é÷éãöì úåøù÷úä é" ò ò"âì øåæçì

 ãçàë  úåâøãîä  ìë øù÷ì  çëä íäì ùéå  åàèç

úîàáå של במצב שהוא אף מצב בכל אדם בכל

יש  מ"מ שק , בלבוש  המלך  אל לבוא אין 

שהוא  בי"ט של ש"ר  והוא הזהב, 'שרביט' של סוד

דחכמה  החכמה אור שהוא באתב"ש , שמ"ן 

בכח  לרדת שיכול דאבא יסוד  בחי' והוא סתימאה,

אופן  ויש  בבי"ע, למטה השכינה עד  משה, כלת  סוד

בכל  הק ' ושמות  ליחודים להתקשר  יכול שהאדם

התקשרות ידי  על והוא אותו , שגירשו אפילו  מצב

דרך  שיש  אלו, לסודות ומקושר ומבין אמת , לצדיק

בראשית שבת  בבחי' המדרגות  לכל להתקשר 

עם  הנשמות מחצב לקשר  ויכולים כאחד, שכולם

המלאכים, מחצב עמהם ולקשר  הספירות  מחצב

אפילו ללכת  שיכול אבינו  יצחק של הסוד והוא

וכאשר  גיהנם, של דינו  שהוא הדין למקום

בסוד  יצחק  בחי ' שהם כאלו צדיקים עם מתקשרים

רבינו משה בחי' שהם צדיקים ועם י 'חידה, ח'יה ק'ץ'

אפילו זה באופן פעור , בית מול לעמוד שיכול ע"ה

ולעשות לכוון  יכול ואין בכלל, להתפלל יכול שאין

לקבל  יכול שק, לבוש של במצב הוא כי  כלום,

יכול  ואז לצדיקים, התקשרות ידי  על הזהב השרביט

ליסוד  אמיתיים כלים שהם הקודש שמות ידי על

בחזרה  ולחזור הקדושה, התורה עצם שהוא דאבא

ואש  גדול וענן סערה רוח שיש  אפילו עדן, לגן

שהוא  קודש שבת  לבחי ' מתקשר  אם מתלקחת ,

המדרגות, ובכל המדרגות  בכל מנוחה שיש המקום

שהוא  בי "ת רא"ש  שהוא בראשית  שבת  סוד והוא

היחוד . בדרכי  עמוק  ענין והוא אמת, הצדיק 

 úà ãéøåäì  íäì äéä àìù àåä ìâòä àèç ø÷éò

íé÷éãöä  çë íò øù÷úäìå øåæçì àìà éãòä

 áöî ìëá  úå÷ìàá ÷áãäì  úòãä àåäù

ììëäå,המצבים בכל יהודי לכל הנוגע והעיקר 

כזה  אין  עדן, מגן אותו  שמגרשים שאפילו

לשמות להתקשר  יכול שאין במקום שיהיה דבר 

שהוא  ואפילו  ית "ש , הבורא ולדבקות  הקדושים

שק , בלבוש המלך  אל לבוא אין  של במצב באמת 

חטאו שלא אמת  לצדיקי  שמתקשר  ידי על מ"מ

כי אדה"ר , חטא את לתקן דרך  לו  יש  אדה"ר , בחטא

שהוא  מלובלין החוזה כתב העגל של החטא עיקר

התחברות של הדעת  שהוא עדים, את שהורידו  מה

את להוריד  להם אין  בעגל שחטאו  ואפילו  לאלקות ,

עם  להתקשר החטא אחר  אפילו דרך  יש כי עדים,

כמ"ש  האורות , את שוב ולקבל ע"ה רבינו  משה

למש"ה  ר"ת שהוא השבת ליום שיר מזמור

כל  את  להעלות  יורד  שמשה הק ' באר"י וכדאיתא

שוב  לאחוז  דרך ויש השבת, בכניסת הנשמות 

על  היחודים של לאורות  שוב ולהתקשר ידיבעדי,

העמוק  הדעת להם שיש  אמת לצדיקי התקשרות

גמר  שהוא חנוכה של ענין וזה דאבא. יסוד של

ושל  הצדיק יוסף של האור  הוא כי הקדושים, הימים

דחנוכה. השמ"ן שהוא בי "ט בסוד הזהב, שרביט

 äðéëùäå שהיא כנגדו, עזר בבחינת היא הק '

הוא  כאשר אפילו  לאדם עוזרת 

כבוד  נגדי  שיהיה עי "כ  ולהגיע 'כנגדו', של במצב

כל  את המקשרת  זו  למדרגה להכנס  כח ויש שמים,

נשמות של המחצבים שגם באופן כאחד , המחצבים

הספירות, מחצב עם מתאחדים וחושך ומלאכים

הדרכים  יודע וכאשר  לאלקות , להתקשר  ויכולים



תשע"ז  בראשית פר' טו של"ס

לצדיקים  שוב ומתקשר אותו , שגירשו אפילו הללו 

חטא  של התיקון  גודל הוא הקדושים, ולשמות

הר  ציון על מלכי  נסכתי  ואני  מאה"כ  והוא אדה"ר ,

וכו', גויים רגשו  בבחינת הוא כאשר  דאפילו  קדשי,

דנוק ', יסוד  שהוא קדשי הר ציון  של סוד יש  מ"מ

הק ', השכינה ולפנימיות לצדיקים התקשרות וע"י

גויים  שרגשו ואפילו ציון, הר  לבחי ' לחזור יכולים

ב' של סוד  יש  מ"מ המחשבות , בלבול שהוא

יכולים  מ"מ פתוח, צפון  שצד  דאפילו דבראשית ,

הספי'. למחצב לעלות  וע"י הנשמות  למחצב להכנס 

äøåúä ãåîìá  úåáøäì êéøö ïåùçøî ùãåçá

 é÷ìà úå÷áã íò  äîùì  äøåú ìù ïôåàá

'éçáá íéùåã÷ä íéîéä úøàä êéùîäìå

' äéúååôù ïéùçøî'

äúòå מרחשין שעדיין מרחשון  חודש  שמגיע

ומתחילים  הקדושים, מהימים שפוותיה

של  לאחדות להכנס צריך  הק ', תורה ללמוד כולם

לומדים  וכאשר איינעם' אין  אלע בראשית 'שבת

שלא  צריך לימודים, ושאר ערוך ושולחן  גמרא

והמדרגות הבחינות  כל לקשר אלא להתבלבל,

ולהרבות האלקי , האור  עם לקשר  הלימודים וכל

לשם  לשמה תורה של באופן הק ' התורה בלמוד 

ולא  כן, לעשות  ואפשר  הק', השכינה שהוא ה'

העצה  ולדעת  כן , לעשות חייבים אלא אפשר  רק 

את מ'ויגרש ולהפטר  מהחטאים להפטר  איך 

איך  העמוקים הדרכים ללמוד וצריך  האדם',

של  הטעות לעשות  ולא לקדושה, שוב להתקשר 

להתקשר  אלא הדעת, את ולאבד העדי הורדת

שלא  האמיתיים ולצדיקים הנשמות  למחצב

החטאים  לתקן איך  דרך  מקבלים ועי"כ חטאו ,

יראו בעין עין שיתקיים עד  עדן , לגן ולחזור 

במהרה  ברחמים צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה טז 

חדתין  נשמתין
תשע"ז הסוכות  מחג קודש שיחות המשך 

 æ"òùú úåëåñä âçá åøîàðù  ùãå÷ úåçéù êùîäà

 ä"òøùîã àæéôùåàá ç"àãî íé÷øô  éùàø

 å"éð ãåã  íäøáà ìåîéðä êøä ìù  äìéî úéøá úãåòñá –––– ì" æéáøã àáø  àìåìéäã àîåé

ì"æéáøã æåðâä  øôñå óøùðä  øôñ ïéðòî

øáéã [àבחיי"מ קסט-קעל )מהמובא (או'

היה  מוהר"ן  לקוטי  ספה"ק  שמלבד 

הלא  לאורם, זכינו שלא ספרים שני עוד לרביז"ל

של  הרזין  בחי ' היה שהוא – הנשרף ' 'ספר  המה

ואח"כרביז"ל, מוהרנ "ת  מקודם העתיקו זה (וספר

הרוצים  בדורינו חוקרים ויש  רביז"ל , בפקודת  נשרף 

המראות כל נכתבים היו הנשרף  שבספר להוכיח

שהם  העליונים בעולמות רביז"ל  שראה העליונות 

ואכמ"ל ) שבלקו"מ בתורות  אח"כ  וספר השתלשלו ,

עין)הגנוז  שזפתו דרזין'(שלא 'רזין בחי' היה שהוא

רביז"ל  שם áשל רביז"ל שאמר מה וידוע .

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

ודמעתו ב. שמעון, לרבי וקרא שם, מאד הרבה ובכה מיוחד חדר אל הלך  תקס "ח  בשנת  לפסח פורים בין בלמברג שם, וז"ל

כי  זה, בשביל ובניו אשתו שאבד בביתו, ספר לו שיש  באשר מענין אז  לו וספר להתיעץ. מי עם אין ואמר, ונאנח לחייו, על

אם  אך  בלמברג, שם להסתלק  שמכרח  ראה כי היה, והענין לעשות . מה  יודע אינו ועכשו זה, על נפשו ומסר זה, עבור נסתלקו

הקדוש  הספר זה לשרף מאד לו צר היה כי לעשות , מה בנפשו עצה לתת ידע ולא מספק היה כן ועל לחיות , יוכל הספר זה ישרף

זה  נשאר היה ואם כלל, מזה לדבר אפשר אי הספר זה של ונוראות קדשת  ועצם וכו'. זה על נפשו מסר אשר מאד, והנורא

טוב  בודאי בזה, תלוי שחייכם סברא איזה יש  אם בודאי שמעון, רבי לו השיב וכו'. בעין עין גדלת רואין היו בעולם, הספר

יהיה  פנים כל על הספר, זה ישרף  אם הינו בודאי, הזמן יתארך פנים כל על השיב, בחיים. שתשארו כדי הספר, לשרוף  יותר

זה  של קדשתו יקרת  גדל יודע  אתה אין כי לשרפו, מאד לי צר כן פי על אף  אבל זמן, איזה עוד הזה בעולם לחיות ארכא לו

בא  כך  ואחר מאד. מאד בוכה והיה וכו'. זה בשביל לי שהיו עצומים יסורים וכמה ובני הראשונה אשתי אבדתי ואנכי הספר,

בוכה  שהוא על על קבלנא בדרך  להדאקטיר שמעון רבי וספר הנ "ל, שיחה בענין עוסקים והיו שמעון ורבי לביתו, הדאקטיר

כך  ואחר והלך. קצת  הדאקטיר עמו דבר כך  ואחר , לפני מאד אז נבהל והדאקטיר כך, כל עליו כבד שחליו הזאת, בעת עכשו

לך  הא אפוא, כן אם שמעון, לרבי אמר כך  ואחר מאד, הרבה הרבה אז  בוכה היה לברכה זכרונו והוא שמעון, רבי עוד דברו

חושה  מהרה ורוץ והשלג, הגשם יעצרך ואל לברסלב, עגלה ותשכר תעמד, אל חושה מהרה, ולך שלי, הקאמאדע  של  המפתח

אותם  ותשרף  אותם ותקח  אדל, בתי של תבה בתוך  מנח והשני בהקאמאדע, מנח אחד ספרים; שני ותקח לשם, ותבוא לברסלב,

שהעתקתיו  אחר תכף  אך אצלו, להעתיק שזכיתי ידי, על היתה (וההעתקה מחברו מעתק  היה אחד כי אחד, היו הספרים [ושני

למען  אך לשרוף )], צוה הספרים שני ואלו אצלו, שניהם וטמנם שהעתקתי, והספר הקדושה ידו כתיבת ספר הינו שניהם, לקח

מא  שמעון רבי את  והזהיר בזה. מאד הזדרז  לשרף השם לבלי ושלום חס  דבריו לשנות  יתחכם שלא הינו בזה, חכם יהיה לבל ד

ובבואו  , לבית לברסלב עגלה ושכר גדול בזריזות שמעון רבי הלך  ותכף  גדול. בזריזות  דבריו יקים רק אצלו, ולגנזו ענין איזה

דבר, בעל מעשה שהוא והבין לקום, יכול היה ולא דוי, ערש על והטל פתאום שמעון רבי נפל לברסלב, סמוך שהיא לדאשיב,



תשע"ז  הסוכות מחג קודש שיחות יז המשך

בפרט מאד, גדולות מניעות ורבבות  אלפים זה על יש לעשות , שצוה מה כל שעל כבר, לנו (כידוע  דבריו מלקים למנעו שרוצין

מנח  יהיה שהוא התישב כי לברסלב, לנסע העגלה על אותו להניח שמעון רבי וצוה בזה), תלויים היו שחיי כזה, גדול דבר על

הספרים  שישרפו לאחרים לצוות  פנים כל על שיוכל לברסלב, שיבוא רק  מצפה והיה בו, נפשו עוד כל לברסלב ויסע  העגלה על

הספרים  שני ולקח  כבתחלה, והבריא לאיתנו תכף חזר לברסלב ובבואו לשם, ונסע העגלה על אותו שהניחו היה, וכן לפניו.

, ואמר לשרפו. השמים מן עליו גזרו הרבים ובעוונותינו הזה, הספר של הזה אור שישאר זכינו שלא לנו אוי שניהם. ושרפם

וזה  לשרפו, בהכרח הספר שזה ואמר, חוזרת. שאינה אבדה הרבים בעוונותינו דאבדין על חבל בעולם, עוד יהיה לא הספר שזה

בעת  ואמר ענה כנ "ל, פקדתו פי על שנשרף הקדוש, הספר זה לפניו כשכתבתי בעולם, ויתפשט  נדפס  יהיה מוהר"ן לקוטי הספר

מה  יודע  אתה אין השיב, כלל. יודע איני בודאי הלב, בהכנעת לו השבתי וכו'. כותב שאתה מה יודע  היית  אם לפניו, שכתבתי

ניט ", ווייסט דיא וואס ניט גאהר ווייסט  "דיא יודע אתה שאין

כשכתבו, סלק  גופו שאפלו ואמר, הגנוז . ספר והוא הנשרף, מהספר אפלו ויותר יותר עוד גבוה שהוא אחד, ספר לו היה עוד

יגיד  שמשיח ואמר, מגלה), שהוא הדברים שאר נגד אצלו, (כלומר דרזין רזין בחינת שהוא ואמר, עין. שזפתו לא הספר ואותו

עמד  ועתה הסתלקותו. קדם שנים חמש הינו (תקס"ז), תקס "ו שנת בתחלת אצלו נגמר היה כבר הזה הגנוז  וספר פרוש. זה על

חדשות  השיג ושעה שעה בכל וממש שנסתלק , היום עד אחת מדרגה על עמד לא מעולם כי כך, אחר הגיע  דרגא לאיזה והתבונן

פרוש, זה על יגיד ומשיח  כלל, בה תפיסא מחשבה לית הגנוז  ספר גדלת  מעלת כי מאד, מאד והבן מאד, הנוראה מדרגתו לפי

חד  גדול צדיק אם כי דבר בו שיודע מי שאין אמר, שנשרף הנ "ל הספר על וכו', וכו' גדלתו בדעתך  ותשער תתבונן ומעתה

יבין  לא לבד שצדיק  הנ"ל, הספר על שאמר הקדוש , מפיו כבר שמעתי אנכי וגם חכמות , השבעה בכל חכם שיהיה וגם בדרא

צד  אם כי כן, גם אותו יבין לא בלבד חכם וכן דבר, חכמות,בו השבעה בכל חכם וגם מאד גדול צדיק  שיהיה הינו וחכם, יק

עין  ראתהו לא הספר זה אצלו, דרזין רזין בחינת  שהוא הגנוז , הספר אבל בו, שיבין מי ימצא פנים כל על כן פי על אף  אבל

כנ "ל, פרוש עליו יאמר שמשיח  שאמר, בשמו שמעתי רק  כלל, בעולם אדם שום בו יבין לא הספר שבזה ואמר, בעולם,

בעירות  לנסע  עליהם וצוה שלומנו מאנשי אנשים שני ליד תחלה מסרו הנ"ל הספר חלקים. ארבעה בו היו הנשרף, השני הספר

לקוטי  בספר שנדפסו שגלה התורות של יד מכתב קונטרסים איזה לקח עליהם צוה וגם הספר, מזה מעט ועיר עיר בכל ולומר

האנשים  שני של זה בענין יש  ועוד הקדושים. מספריו ספר שום עדין נדפס  לא אז  כי מהם, דפין איזה עיר בכל וישאירו מוהר"ן

בקיץ). תקס"ו בשנת  היה (וזאת ספורים כמה הנ "ל

מכנין  אנו שנשרף הספר לעיל. כנזכר הנ "ל, הקדוש  ספר שהעתקתי מה שלי ההעתקה היה הנ"ל אנשים שני שהוליכו הספר

העולם  כל שאצל פי על (אף שלו נגלה בחינת הם כלם כי הראשון, ספר בחינת הם שנדפסו הספרים אלו כל כי השני, ספר בשם

כמובן  סוף  אין עד דרזין ורזין סודות סודי מלאה היא שנדפסו ספריו של ותבה תבה כל כי דרזין, מרזין יותר גבוה הוא כלו

בחינת  והיא השני, ספר הוא זה בלמברג, כשהיה לשרף  שצוה והספר נגלה), בחינת  זה כל היה לברכה זכרונו אצלו אך  למשכיל,

עיר  בכל ולומר בעירות להוליך אנשים שני ביד נתן שלי וההעתקה תקס "ו, בשנת  לפניו העתקתי השני הספר וזה שלו. רזין

שלא  הגנוז, ספר והוא שלישי, ספר לו היה ועוד אדם. לשום הדבר יגלו שלא אז , אותם והשביע  לעיל, כנזכר הזה, מהספר מעט

אז  כי בתחלתו, תקס"ו בשנת  נגמר היה כבר הספר זה וגם שלו. דרזין רזין בחינת  והוא עין, שזפתו ולא אדם יד שום בו נגע

לעולם, אחת  מדרגה על עומד אינו שהוא פעמים וכמה כמה התפאר כבר כי כך , אחר השיג מה וראה בוא ועתה זה. כל לפני ספר

מחמת  כלל, יודע  שאינו אמר, פעם ובכל כלל; עצמו את צריך  אינו אתמול, של מדרגה על היום שעומד יודע, היה שאם ואמר,

היו  גם רצופים, שנים חמש כך  אחר חי כי הגותיו, עצמו היכן עד לפניך , אשר את תבין בין ועתה ויותר. יותר להשיג שרצה

אחר  היה ולמברג בבראד וגם כך , אחר נאווריטש  נסיעות של והטלטולים העירות בכל והיה כך , אחר ועצומים קשים יסורים לו

לה  יוכל בקדקדו מח לו שיש  ומי מאד, הרבה והשיג מאד הרבה ועשה פעל זה כל ידי שעל על כך , התנוצצות  איזה לו תנוצץ

בעולם. דגמתו היה לא אשר לברכה זכרונו רבנו מגדולת זה ידי

מזה. אדם שום ידע ולא גדול בהסתר הדבר עשה כי כלל, מזה ידעתי לא ואנכי הנ"ל, האנשים שני ליד הנ "ל הספר כשמסר

שלך  הספר ואמר, הנ "ל. ספר לכתב לך  שנתתי במה במצוה אותך  זכיתי אני לי, ואמר תקס"ו קיץ בתחלת  לפניו באתי כך  אחר

ע"כ. בעולם. עובדא לעשות התחיל כבר



לנפשך  חכמה דעה יח

על  פירוש  ויאמר  דרשה ידרוש  צדקינו שמשיח

הגנוז . ספר

ùôçì  åðéìò éøä äæ ïéðò åðì äìâúðù ïåéë

äæ éøçà  ùåøãìå

äðäå [ áאלו שכל לנו נראה בפשטות לכאו'

אלינו שייכים אינם הדברים

הספה"ק  אל שייכות שום לנו  ואין  ולעבודתנו ,

לנו גילו  ומוהרנ"ת  שרביז"ל כיון האמת אך האלו ,

הרי ונוראים קדושים ספרים כאלו  לרביז"ל שהיה

צריכים  ואנו הספרים אלו עם שייכות  לנו שיש ודאי 

אחריהם, ולחפש  שייכתלדרוש שום לנו היה לא (שאם

עליהם) כלום לנו מתגלה היה לא זה לענין ,בעבודה"י

זי"ע מהגר"א המובא הידוע ע"פ (ומובא ובפרט

ע"ב) יח דף האוצ"ח שעל  שלימה איפה שכל בהגהות 

שייכים  הם הרי  צדקינו משיח שיעשה העבודות

הרי צדקינו, משיח שלפני שבזמן  ות "ח ת "ח לכל

ש"מ  הגנוז  בספר  ידרוש צדקינו שמשיח מכיון 

לפני ות"ח ת "ח לכל העבודה זו מעין ג"כ ששייך

של  הק' האורות אחרי  ולחפש לדרוש  משיח קץ

רביז "ל. של הגנוז ספר

íéîìòðä úåøåàä íéðåîè åîöò î" å÷éìä êåúá

ì"ðä  ùãå÷ éøôñã

êéøàäå [â בזוה"ק הידוע ע"פ  לבאר בזה

ולבוש  כלי הוא הנגלה שתורת

הנגלה  ספר  לנו  שיש שזכינו כיון וא"כ  הנסתר, אל

לנו יש הרי הק', מוהר "ן ליקוטי שהוא רביז "ל של

הרזין  של הנעלמים האורות  אל הכלי  את  כבר 

בספה"ק  וכמובא הנ"ל, הק' ספרים של דרזין והרזין

היטב  שמבינים שאחר  היינו הפשטה, הוא ש'פשט'

להוסיף  יש בלקו"מ רביז"ל דברי  של הפשט את 

עד  רביז"ל דברי  בהבנת והתבוננות עיון  הרבה

מהפשט להתפשט לזכות  אפשר  (שהפשט שעי"ז

ממנו) להתפשט שאפשר בגד כמו ממנוהוא ולעלות 

של  האור  שהוא בו וגנוז הסתום הנעלם האור  אל

כתר  של האור בחי' שהוא והגנוז  הנשרף  ספר

הנשרף )דאריך –(ספר דעתיק  כתר  של והאור 

הנעלמים  האורות  שכל הגנוז , ספר – רדל"א

בליקו"מ. רביז "ל דברי  בתוך  נמצאים האלו  וגנוזים

'ç äùî –––– äçîùã ïéðò øåàéá

óéñåäå [ã מהמגיד המובא ע"פ  הענין לפרש 

זי"ע עלמקאז'ניץ ישראל אור  (בספרו

ע"א) סז דף  'משה-ח'תיקו"ז אותיות הם ,â ששמח"ה

אות עם דמשרע"ה והחיבור ענין מה צ"ב ולכאו '

הבינה ספי ' על כידוע מרמזת ח' הלא הח'ח', (ספי'

למעלה) אור מלמטה הוא דמשרע"ה אורו  והלא

[כידוע  הבינה דספי' מאור  יותר  הרבה הנעלה

הדעת אור  חכמה, – אבא יסוד בחי ' הוא דמשרע"ה

זי "ע  הראב"נ מש "כ על להקשות יש  וכן וכו '],

דרביז"ל  האור  על הק' בספריו  מקומות  בהרבה

זה  ומתחבר מתאים ואיך  הבינה, ספי' בבחי ' שהוא

הדורות מיחידי  הוא שרביז "ל והמקובל הידוע עם

נעלה  שכנ"ל דמשרע"ה האור  בהם שמאיר

יבואר  הנ"ל וע"פ הבינה, דספי' מהאור  בהרבה

רביז"ל  דברי  של החיצוני  שהגילוי אמנם שאף 

האור  הוא ליקו "מ הק' בספרו הלימוד בתחילת 

הבינה העליונים)דספי' מהג "ר גבוה אור ג"כ ,(שהוא

בדברי הרבה ויעמיק  האדם שיתבונן  ע"י אך

– הבינה דספי' והשער הכניסה דרך ויכנס רביז"ל

בו והגנוז הנעלם האור להשיג עי"ז יזכה הנ"ל, ח'

ואריך  עתיק – דמשרע"ה האור הנשרףשהוא (ספר

כנ"ל.והגנוז)

åäæå גדולה ששמחה משה-ח, אותיות ששמח"ה

ע"י לתיקונו  יהודי כל כשמגיע ישנה

_________________________

גבי ג . בסוטה המהרש"א כמ"ש אפי, בתמיא התורה שורש  שהוא [ח'] במשה אותיות  הוא בשמח"ה עוד נראה ולי שם, זל"ק

עכל"ק . משה. ישיר אז וז "ש הגאולה, הוא בתורה כי התורה, על וכה"ג המלך  ברוכת  שמונה
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ומתבונן  התורה"ק , ע"י שנתגלו  בסודות התבוונות 

האור  לבחי ' שמגיע שהוא עד  דרזין ורזין  דרזין

ואריך  עתיק  של דיליה)האור דרגא לפום אחד  (כל 

הרה"ק  שכתב מה ובבחי' נשמתו לתיקון  זוכה ובזה

האדם  יכול בדביקות תפילה שע"י  זי"ע מקאמרנא

שלו הגלגולים מכל הפגמים כל את  לתקן לזכות

לימוד  ע"י ג"כ  הוא שכן  ומובן  יסורים, ללא בניקל

בבחי ' ג"כ שהוא עמוק , בעיון התורה"ק סודות 

בדבקות .ãתפילה

ìëì  íéëåæ  ì"æéáø éøáãá  äáø  úåððåáúäá

 úåøåãä éãéçéã ãåñä éëøã

øùôàå [äבדברי והעומק  התבוננות  ע"י  לזכות

בחי ' כל של הסוד דרכי  לכל רביז"ל

משרע"ה ניצוצי – הדורות האריז"ל,יחידי (רשב"י,

זי"ע) הק' יחידיוהבעש"ט שד' במקו "א וכמש"כ  ,

הוי"ה, שם אותיות  ד' בחי ' הם הנ"ל הדורות 

– יו"ד של קוצו לאור וגילויים פירושים הם שכולם

ע"ה עמרם בן דמשרע"ה עצם אור  נמצא (שאצלו

הגילויים  כל  כלולים שבה אלקות עצם שבבחי' התורה"ק 

במאמרים  בארוכה כמש"כ ערוך, אין של באופן בהעלם

אחרונהע"ז) ה' שבאות  מובן ועפ"ז  המלכות ), (ספי'

והסודות האורות  נכללים דרביז"ל, גילוי  בחי' שהוא

משרע"ה  ניצוצי  הדורות  יחידי  כל של והגילויים

ביומא  דרביז "ל הילולא וע"כ אליו, הקודמים

ההתעמקות שע"י ללמדנו  דמשרע"ה דאושפיזא

רביז"ל  של הק' תורתו בלימוד ההתבוננות וריבוי 

הנ "ל ) ח' הסוד (אות דרכי כל להשגת לזכות  אפשר

משרע"ה. ניצוצי הדורות יחידי  כל של והגילויים

 ïéðò  ìò áúëð óøùðä øôñáù àäá æîøä

íéçøåà  úñðëä

æîéøå [ åהמקובל ע"פ  הנ"ל ענין ב'סוד (שיש"ק

מבואר תרצט) היה הנשרף שבספר

אורחים  הכנסת מצות של והמעלה הזכות  גודל ג"כ

לאורח  המטה נודע äוהצעת דבהשגח"פ ומכיון ,

הידוע  ע"פ  להנ"ל, רמז  ג"כ  הר "ז זה ענין לנו 

הק' ב)מהבעש"ט או' וירא פר' עה"ת (בעש "ט

_________________________

וז"ל ד. רביז"ל להלוית הדרך בקפיצת  הגיע  זי"ע  מקאז'ניץ שהמגיד שי"א שם שאי' (ב'רמז ) בשיש "ק  מש "כ נעתיק  אגב ובדרך

אחד  זקן אורח הגיע  החג של הראשון טוב ליום תקע"א, תשרי ח"י הוא הסכות שבחג השלישי ביום רבנו הסתלק  כידוע, שם,

הנקרא  התנור על חבילתו את האורח והניח בביתו. אכסניה לו שהיתה מאומאן, חיים אברהם רבי של בביתו להתאכסן

התנור, על המנחת  האורח  של בחבילתו שבבית  המשרתת הבחינה בינתים החג. לקראת  עצמו את להכין והלך  "פייעקליק ",

והפטיר  עצות , כאובדי הבית  אנשי ועמדו נוע , לבלי משתקת  שהמשרתת  בבית , רעש נעשה פתאום החבילה. את וגנבה והלכה

לב  שם לא חיים אברהם רבי והוא לבריאותה, וחזרה החבילה את והחזירה ותבריא"! החבילה את  "שתחזיר ואמר, האורח זה

הכנסת  לבית  כשנלך  תראה, "הנה חיים אברהם לרבי האורח אמר לתפלה, כשהלכו כך אחר הזה. שבמעשה בפלא להתבונן

שבדבר. בפלא להתבונן לבו את חיים אברהם רבי שם לא כן פי על ואף הוה, וכן וכדומה", משגע עלי ויצעקו ילדים אחרי ירדפו

רבנו  של פטירתו עת כשהגיע כך , אחר חיים, אברהם רבי ראה זאת  וגם מאד, עמו רבנו השתעשע רבנו, אל האורח  כשהגיע

באכסניתו  חיים אברהם לרבי האורח אמר סד), (סימן מוהרנ"ת" "ימי בספר מזה כמספר בחוץ, שהיתה הגדולה השרפה באמצע

גם  הזה האורח נשאר כך  אחר היה, שכך  וראו רבנו לבית  הלכו ותיכף  גישטארבן..." איז  רבי "דער כעת ..." נפטר "הרבי

וחשב, הזה, מהאורח  שראה הנ "ל הפלאות כל על במחשבתו לחזר חיים אברהם רבי התחיל הלויה ובאמצע רבנו, של להלויתו

חזר  כבר שהוא ביתו, בני לו אמרו הזה, הזקן היכן שאל לאכסניתו, כשחזר הזה. האורח  של טיבו על יעמד לאכסניה, שכשיחזר

והל  חבילתו את  הצדיקולקח  זה שהיה אומרים, יש  הזה, הזקן האורח  היה מי דעות  ויש חיים. אברהם רבי יותר מצאו ולא לו, ך

ע"כ. בעולם. אז  עדין שחי מקאזניץ, המגיד זה שהיה אומרים, ויש עת, באותה בחיים היה לא שכבר זצ"ל, מנעסכיז מרדכי רבי

רבנו ה. שם שמדבר אני, זוכר זאת  אולם רבנו, מפי שהעתיקו הנשרף , בספר כתוב היה מה זוכר איני מוהרנ"ת, אמר שם, ז "ל

ע"כ. לאורח. המטה והצעת  אורחים, הכנסת  מענין גם
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[שע"י הבינה ספי' אור  ח', אור אותיות  שאור"ח

והרחמים  האור בבית להאיר זוכים אורחים הכנסת 

וע"כ  עילאה, שכינתא – הבינה ספי' של העליונים

– השכינה פני מקבלת יותר  אורחים הכנסת  גדולה

והיינו המלכות], ספי' תתאה רמז שכינתא לנו  שיש

ע"י הנשרף, דספר האור אל לבא האיך ודרך 

שנתבונן  ע"י הבינה ספי' אור – ח' באור שנכנס

הפתח  וזה שבליקו"מ, רביז"ל בדברי הרבה ונעמיק

– דהכתר  העליון  האור את  בעזה"י לנו  שיפתח

ואריך  הנ "ל )עתיק הק ' דספרים וגנוז (אור הטמון

בליקו"מ. רביז"ל של דב"ק  בתוך

íéòåø 'æä  ìëã øåáéçäå  úåéîéðôä –––– ä" òøùî

ãåò [æזכינו פרטית שבהשגחה ע"כ  ביאר

דרביז"ל  רבא דהילולא ביומא

של  מילה בברית  להיות דמשרע"ה באושפיזא

הנימול ãåãהרך   íäøáàענינו שזה ני"ו ,

של  והפנימיות  הממוצע שהוא ע"ה רבינו  דמשה

המנורה  פני  מול 'אל [בבחי' הרועים, ז ' כל

בין  האמצעי  נר  שהוא הנרות', שבעת יאירו

ובטלים  ונוטים מאירים הנרות שכל קנים הז'

שהוא  ע"ה רבינו משה כנגד שהוא כלפיו,

הוא  ע"ה רבינו שמשה האמצעי, הרועה

הרועים כל את הוא המקשר  שמשרע"ה (וכידוע

המדות ) כל  פנימיות הדעת בחי' מהאור ג"כ ומוריד 

ע"ה  אבינו דאברהם אור  שהוא הראשון 

לספירה  ומספירה לדרגה מדרגה אותו ומשפיע

– צדקינו משיח – ע"ה המלך דדוד  האור  עד

במהרה  ויבא שיתגלה שיהיה' הוא שהיה 'מה

אמן ]. בימינו 

ä" ò  ïäëä ïøäàã  àæéôùåàá ç" àãî  íé÷øô  éùàø

 øôñäî äøúåð àéäù –––– â"ô äøåúî  òè÷

ì"æéáøã  óøùðä

øáéã [àבליקו"מ פג )מהתורה סי' (תנינא

היתה  זו  שתורה קבלה [שישנה

וז"ל  רביז"ל], של הנשרף בספר בחלקה כתובה

יכול  קשת, שהוא הברית  תיקון  ידי על שם, רביז"ל

ברכן  ח"י  שהוא התפילה, שהיא החיצים, להוציא

ומקומם  חיצים, בחינת  ווין , תלת  שהם דצלותא

בבחינת פ"ט)בברית , לו",(תהלים נאמנת "ובריתי 

י"ז) אמונה",(שמות ידיו  קל"ב)"ויהי (תהלים

בבחינת  לדוד ", קרן  ג )"אצמיח "קרנים (חבקוק

הם  ותפילות תפילה, בחינת זה 'ידו ' לו ", מידו 

משיח  הינו באבות, משיח כלליות כי שלשה,

אלמים, משיח בחינת  מתפלל, שבו  הדבור, שהוא

הינו חורין , בן  נעשה ואז רוח, מים, מאש, הוא

זו שבת כי במלאכה שאסור  שבת, לקדושת שבא

מים  רוח, אש , גונין , תלת  'שין' בת' 'שין

טז:) בחינת(בבא-בתרא שמה, ובכל לו  היה בת  ,

כ" וקדושתד )(בראשית בכל". אברהם את  ברך "וה'

הידיעה  ותכלית  הידיעה, תכלית  בחינת זה שבת

שמים  תכלית נקרא שבת  זה ובשביל נדע שלא

עכל"ק . וכו '. וארץ

ùáåìù â" äëäî äìòð èåéãä ïäëäù ïëúé êéà

 ïáì éãâá äðùä ìë

øàéáå [á מקאז 'ניץ המגיד  דברי בהקדם הענין

כה"גזי "ע ד "ה ליוהכ"פ ישראל (עבודת 

לובש משמש ) הדיוט שכהן הידוע על ששואל

הפשוט  אור  על הרומזים לבן  בגדי ד ' בעבודתו

רק  הרי  ממנו  שנעלה גדול הכהן  ואילו העליון,

לבן , בגדי ד ' מלביש לקוה"ק  בכניסתו  ביוהכ"פ 

והלא  זהב, בגדי  ח' הכה"ג לובש  השנה כל ואילו 

פחות שהיא הבינה ספי ' על רומז  זהב קבלה ע"פ

לבן בגדי דד ' הכתר)מאור  אור – הפשוט וא"כ (אור ,

שהכה"ג  מהכה"ג, נעלה הדיוט דהכהן יתכן  איך 

בכניסתו ביוהכ"פ  רק  לבן  בגדי דד ' לאור  זוכה
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כל  זה לאור  זוכה הדיוט הכהן  ואילו לקוה"ק

.å השנה 

øéëæäå] זי "ע מזידיטשוב הרי "א של דב"ק את

בספה"ק  שורות שבכמה שאמר

ישנם  זי "ע מגיד מהקאז'ניצער ישראל עבודת 

בית שר המובהק, ורבו דודו מדברי  דפים כמה

דברי והמה זי"ע, מזידיטשוב צבי העטרת הזוהר,

פלא].

íéðåîòôä  íò ÷" äå÷á â"äëä  ù÷ù÷ êéà

ãåò [âבמקו "א זי"ע מקאז 'ניץ המגיד  (נר מקשה

הא') שם ד אות  המבואר ישראל על

מנוחה  ברית הז')æ בספה"ק גדול (ניקוד  שכשהכהן

זהב  בפעמוני מקשקש היה ולפנים לפני  נכנס היה

המעיל שמחים שעל שבחוץ העם כל הינו (ועי"ז

חי) שהוא שהלא בשמעם תמוהים לכאו ' והדברים ,

התכלת בגד את  לכה"ג היה לא לקוה"ק בכניסתו 

עם  לבוש כשהוא לשם נכנס שהיה הפעמונים, עם

וכנ"ל  לבן בגדי .çד'

 úåðååë  íéðååëî êéà ïåùù ïîùä  õåøéú øåàéá

íéðôã ïîæá à"áà  ìù

ãåò [ã על ששון השמן  קושית את הזכיר

רב  בדברי בשער המבואר האריז"ל ינו

_________________________

מוסיף ו. אבנט מצנפת  ומכנסים כתונת  בארבעה הדיוט  וכהן בגדים בשמונה משמש  גדול כהן שם, זי"ע מגיד הקאז 'ניצער זל"ק

יכול  היה שלא עד הדינים כך  כל להמתיק יכול לא הדיוט  כהן הנה ע"ב), עא (יומא וכו' וציץ ומעיל ואפוד חשן גדול כהן עליו

האלקי  בשם וכמ "ש  להמתיקם. זהב בגדי אפילו ללבוש יכול היה גדול הכהן אבל החסדים. מבחינת לבנים בגדים רק ללבוש 

נסתלק החורבן שאחרי שרומז א), נ , (ישעיה אמח "ץ. ואשתאר אמכ"ם שולחה בעונותיכם המדרש  על מאוסטראפאלי ר"ש 

אדנ "י  אותיות שכנגד זהב בגדי ד' נוטריקון אמח "ץ וישתאר הוי"ה. אותיות נגד שהם לבן בגדי הארבעה נוטריקון שהוא אמכ"ם

שנוהגין  וכמו תכשיטיה, פושטת  הכלה היחוד ובשעת  ליחוד, נכנס שם כי לבן, בבגדי רק ולפנים לפני הכה"ג שנכנס  ומה עכ"ל.

בשמונה  עבודות בשאר נכנס  רק  והבן. אלוה אחזה ומבשרי היחוד, להכין כראוי הכלה בגדי קשרי להתיר החופה בשעת  אפילו

מבחינת  היה גדול והכהן לאחדים. והיו אח "כ עמה שיתיחד כדי דודה בלב אהבה לעורר הקישוטין  ויכנסו הכלה לקשט  בגדים

ונקה. נוצר, ואמת, חסד, ורב שהם, דיקנא תיקוני ארבעה ומכסים ראשו להכניע הענווה ומדרך  ועניו, מ"ה כ"ח שהוא חכמה

הענין  היה וכן שם, למעיין דיקנא תיקוני בסוד מהאריז"ל כנודע וחטאה פשע עון נושא לאלפים בתיקוני שנכללין הדינים את 

מהם  הרושם שנשאר רק מקודם פושטם היה כי היחוד, בשעת  בקרבו הנעלמים זהב בגדי ארבע על שכיסה לבן בגדי בארבע 

עכל"ק . והבן. הדינים נמתקו ובזה כנ "ל, דודה בלב

והכוונות ז. הסודות  לו שגילה מהראשונים באחד הגדולים מהכהנים אחד נשמת  בעיבור שנתחבר ונורא קדוש ספר שהוא כידוע 

חיים. העץ ספה"ק  בהקדמת כמובא האריז "ל רבינו הסכמת  הספר וקיבל לקוה"ק גדול הכהן נכנס היה שבהם

כנפשי ו ח. כמ "ש  נפש, או רוח הנק ' ורצון שהבחירה דהיינו באהבה ישראל בעמו הבחור אומרים אנו כי לך  ואפרש  שם, זל"ק

במעשה  סייע יאמרו שלא גולם והניחו תחילה נברא אדם בראשית בילקוט  אמרו ולכן בישראל שרוצה רוח  שהעלה הי' יעש,

תיכף, לפועל מוציאו היה ואם כנ"ל, הקדושים ומעשיו האדם בעבור היה שהכל דהיינו ו' יום עד גולם הניחו ולכן בראשית,

הבעש "ט אמר ובאמת לאלוקים, עוז תנו כמ "ש  לקב"ה בזה ומסייע  מעט  ועובד עושה אדם שאפשר באמת רוחו על עולה היה

שהעלה  הרוח  וזה עליו, לעמוד שא"א הדברים מן זו בחירה שיש  הגם אלקים בכח והוא היה הכל רק כלום עושה אדם שאין

והנה  באהבה, וז"ש  כבר שהארכנו  כמו שי"ן במ"ם ויצא שבאמש  האל"ף  והוא אויר, ונקרא מעצמותו שמוציא נפח כמו הוא

ממים  משה והוא מה באפס  גבול ארון ונעשה מאהבה, הוציאה מאהרן אה אותיות  כי ומשה, אהרן והוא ואהרן משה הוא אמרו

לפי  אחר פי' שם מ "ש  ג' בשם לקמן ועיין נד), (הערה לעיל, כמ "ש  מה"ש  הוא והשם לסוף  מה, אפס  כלל, סוף מבלי משיתיהו

במספר  הוא וכן שדי הוא הש' ועם די הוא מה"ש ] שם [של הה"א כי שד"י א"ל צירוף שהוא האי ר' וכתב האי, בר' הנמצא

השם  כי וארא אמר ולכן אחר, ולדבר לאין מיש הכל להפך וקדמונים אבות  שמשו השם ובזה ולמד, אלף  כמו כ"ו הוא והמ"ם

הוא  והשין השם בזה זה כל מרומז שהוא ה' ושמי שדי באל הלבנה צורת  תיקון והוא בס"י שם הראב"ד כמ"ש דבר בגי' רא"ה
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האור  כנגד שהיא הסוכה מצות בכוונת הכוונות 

של  במצב בהיותם והנוק' הז"א  את שמקיף  מקיף

מהחזה  למטה והיא .èאב"א

 äù÷îåבשע"כהש "ש ומובא ע"ד, קלח דף (ח"ג 

וביאורים) בסוכותבהגהות עתה דהלא

פב"פ של במצב אנו  נמצאים שלכבר נסירה (אחר

וכו') יוהכ "פ עד  מדרגותעשי"ת  עתה מכוונים ואיך ,

ג"כ  אשכחן שכן  מתרץ ששון והשמן אב"א, של

פב"פ  של בזמן שאף  נוספים במקומות בכוונות 

בכוונת וכן  העמידה חזרת  של אמן בכוונת כגון

בבחי ' שנשאר הרשימו על ג"כ מכוונים ה' דויעבור

דאיך  צריך , ערבא ערבך  לכאו ' אך אב"א,

שם  גם דאדרבא בחבירתה, אחת קושיא מתרצים

הטעם  ומה איך  קושיא, אותה להקשות  יש  גופא

של  כוונות פב"פ של גבוה במצב לכוין שיש

.é אב"א 

ìë êåúá øéàäì ñ"àåàä øåæçéù àä øåàéáá

äðåùàøá äéäù åîë  ììçä

õåøéúäå [ äהקושיות אלו  כל רבותעל (ועוד

ואכמ"ל ) להם עפמש "כ הדומות

בריש  שכתב האריז "ל רבינו  דברי  בביאור  בכ"מ

החלל  בכל ולהאיר לחזור האוא"ס שעתיד  אוצ"ח

הצמצום  קודם שהיה כמו .àéהפנוי

_________________________

ובזה  ברימון כפעמון באותיות  דבוק הקודש  הרוח  הוא בשם והרוח  ויוד לד' כרעא בחד הנמשכים האבות שהוא תפילין של כשין

מנענע  שהי' מנוחה בברית $כמ"ש לו מצפין שהיו עם בכל גילה להביא יג"ל בשם הקדשים בקודש ביוה"כ הכה"ג מנענע  הי'

עכל"ק . וכו'. הראב"ד, כאן ורמזו בגדים%, בד' רק  שם היה לא שהרי שכתבתי, כמו רק  פירוש לו ואין בפעמונים

ורקב"ש ט. גנב"ך סוכת  הם סוכות מיני כמה בגמ' אמרו הנה שבה. והדינין בעצמ ' הסוכה צורת נבאר ועתה שם, האריז"ל זל"ק

בישראל  האזרח כל ימים שבע ' תשבו בסוכות  כמ"ש סוכו' ג"פ  בכתוב נזכר כנגדם אשר בחי' ג' רק אינה כולם שורש  אבל כו'

הסוכה  בענין חילוקים ובס "ת  הזוהר בספר מאמרים כמה תבין ובזה כו' הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען בסוכות  ישבו

אומר  אחרת  ופעם תתאה מלכות היא הסוכה כי אומר ובמ "א בנין על המסככת  עילאה אימא היא הסוכה כי אמר א' במקום כי

בבחי' בנין על המסככת  עילאה אימא היא סוכה בחי' כי הוא הדבר עיקר והנה זו"ן. שהם ואדני הויה והם ה"ס כ"ו היא סוכה כי

עילאה  מאימא ושלשתם ביחד לשניהם א"מ ובחי' לבדה נוק ' אל א"מ  ובחי' לבדו ז"א של א"מ  בחי' לג' שנחלק אלא מקיף  אור

ופעם  לבדו דנוק' המקי' וכנגד לבדו דז "א המקי' כנגד חסרים בסכת תיבת  בפסוק נזכרו ב"פ  ולכן ומקיפתן עלייהו המסככת 

רמז  והוא הכללות עם אלהים בגי' הוא הנה ו' חסר סכה בהיות כי והוא יחד דשניהם המקי' כנגד מלא בסכות בפ ' נזכר אחרת

הנקרא  עילאה מאימא לבדו הוא המוקף ז "א אל ירמוז  או עילאה. מאימא מוקפת  לבדה היא כי לרמוז  אלהי' הנקרא הנקב' אל

ועתה  עילאה. אימא מן יחד המוקפים שהם כנז ' ה"ס כ"ו אותיות  והם ואדנ "י הוי"ה בגי' ו' מלא סוכה אבל כנגדו אלהים ג"כ

כי  נמצא זו"ן את  מקפת  אימא ובהיות ולמטה דז"א החזה אחורי מן מתחלת  רחל הנקבה כי נודע  הנה הנז ' בחי' ג' גם נבאר

לבד' הנקבה ע"ג מקפת  דאי' מקיף אור נמשך ואח"כ א'. בחי' היא זו והרי לבדו הוא ז"א של העליון חציו את  מקפת בתחילה

עכל"ק . וכו'. ב'. בחי' זו והרי אב"א עמו שם ונדבקת  נוק ' ע "ג אלא מאחוריו ממש ז"א ע"ג מקיף האור אותו אין הנה כי

ולקמן י. כו' בימים ד"ה הקודם בדרוש  לעיל שהרי אב"א, זו"ן דעתה לומר כוונתו דאין רבינו בדברי עיין שם, ששון השמן ז "ל

פב"פ  בחזרתה ז"א באחורי הנשאר שלה הרשימו בחי' על מדברים רבינו דברי אלא פב"פ , יוה"כ מאחר הם דזו"ן כתב ה' דרוש 

עכל"ק . וכו'. דויעבור א' ובדרוש  העמידה דחזרת  ה' בדרוש  לעיל רבינו כנזכר

אלא יא. פנוי אויר ושום חלל שום (שם) היה ולא סוף . אין ונקרא פשוט  אור המציאות כל היה הכל תחילת כי דע  שם, זל"ק

וכיוצא, אפים ארך  וחנון רחום ליקרא והיא נודעת, לסיבה הנאצלים להאציל (הפשוט) ברצונו עלה וכאשר הא"ס . אור היה הכל

שלו  האור באמצע  עצמו צמצם ואז הכינויים. בשאר עד"ז  וכן רחום, הוא יקרא איך  ממנו רחמים שיקבל מי בעולם אין אם כי

צמצום  היה וזה בנתיים, חלל ונשאר ב והצדדין הסביבות אל עצמו צמצם) ושם - (נ "א וצמצם שבו. האמצעית  המרכז  בנקודת 

א'), בהשואה עגול הוא החלל המקום וזה - (נ "א בשוה א' עגול חלל מציאות הוא חלל מקום וזה העליון. המאציל של הראשון
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øàáîå שהכוונה זי "ע הסולם בעל רבינו  בזה

לבחי ' העולמות  יחזרו  שאמנם שאף

הצמצום, קודם שהיה כמו  הפשוט אור בחי' אוא"ס ,

כל  של הגוונים וריבוי  הצמצום כל ע"י מ"מ

דקיימא  שנין  אלפי ו ' כל במשך שעשו  עבודה"י 

קישוט  בתוספת הפשוט לאור  החזרה יהא עלמא

בתוך  המתחדש  תמידי  שאינו  התחדשות של

שהיה  ממה יותר  נעלה והר"ז  התמידי , תענוג

ללא  הפשוט אור רק  שהיה הבריאה מקודם

האורות , והתלהבות תמידי התחדשות תענוג  (בבחי'

תענוג ) רביז "לשאינו כמש"כ  וזהו סי', תנינא (ליקו"מ

מתוך ב) המתגלה הפשוט באחדות חפץ שהשי"ת 

תוספת יש שאז  כנ"ל והיינו  המשתנים, פעולות

הפשוט  האור בתוך  המתחדש וקישוט תענוג

יחוד  שיש דצניעותא בספרא הגר "א כתב [וכעי "ז 

לבוצינא, אוירא בין בביאורו גבוה ג"כ (והאריך

ההוד ) בהיכל  זי "ע להיכלות  חבר הגרי "א בזה וביאר ,

הוא  והבוצינא הפשוט, אור בחי ' הוא שהאוירא

בחי ' הם בעצמם הגוונים אך הגוונים, ריבוי בחי '

בין  היחוד  שכשיש אלא יופיים, רואים שאין  חושך

להבוצינ  ומוסיפים האוירא מאירים הגוונים אזי  א

ואכמ"ל]. דהאוירא, הפשוט לאור קישוט

 êéúåìåìë  úáäà êéøåòð ãñç êì éúøëæ' 'éçá

'' åâå

 åäæå [å חסד לך 'זכרתי  לבנ"י הש"י שאומר  כמו

בארץ  במדבר  אחרי לכתך  וכו ', נעוריך 

מתן  לפני דיצי "מ זמן  על זאת דקאי וכו '', זרועה לא

וכו', צידה ללא במסי"נ ממצרים שיצאו תורה

הנישואין  לפני כלה בבחי ' רק בנ"י  היו ועדיין

כלולתיך ') ערום ('אהבת  עדיין  שהיו ביחוד שאסורה

אב"א, יחוד  שבבחי ' מצוות, ללא כמעט ועריה

הנישואין אחר לבנ"י  הש "י  כשזוכר מתן ומ"מ (אחר

פב"פ) ליחוד  שזכינו הנישואין תורה שקודם הזמן  את 

זה  הרי אז, לבנ"י שהיו והמסי "נ הקושי כל ואת

לכנס"י, הש "י  בין ואהבה קישוט תוספת  מוסיף 

העליון  הפשוט לאור שזוכים שאחר  כנ"ל והיינו

תענוג  תוספת ישנה הרי  דפב"פ , יחוד שבבחי'

המצב  את  בזכרון אז כשמעלים האור והתחדשות

בתחילה. היחוד  אל שהיה הקושי של הקודם

 éãâáä  ìù ïåøëæä íò ÷"äå÷ì â" äëä úñéðë

 áäæ

åæå [æ,הדיוט כהן  מעל הגדול הכהן של המעלה

לבן  בגדי  ד ' תמיד  שלובש  הדיוט שהכהן 

התחדשות ללא הפשוט האור בבחי ' הוא הרי

הגוונים, ריבוי  ידי  על שנעשה התענוג וריבוי 

זהב  בגדי  ח' תמיד שלובש הגדול הכהן משא"כ 

בד' לקוה"ק  בכניסתו הרי  הגוונים ריבוי  שבבחי'

אז  שמעלה היינו  בפעמונים מקשקש לבן בגדי

ימות בכל שלובש  זהב הבגדי  את הק' בזכרונו 

בתוספת הפשוט האור את מקשט ובזה השנה,

האורות והתלבשות  התחדשות של וקישוט תענוג

שעושה  הגדול הנח"ר ובכח הפשוט, אור  בתוך

ואף  ישראל, כל על אז  לכפר בכוחו יש למעלה עי "ז 

בתנאי זהו לבן בבגדי  שמלובש ע"י  נהיה שהכפרה

כל  של זהב הבגדי  של הזכרון  עם זאת שמקושר

השנה בשמחה ימות  הרגישו בחוץ הנמצאים העם (וכל 

הרוחני  פעמונים וקשקוש  יחוד  ידי על  אליה שזכו גדולה

הק ') בעבודתו הצליח הגדול  שהכהן הבינו ובזה .הזה,

בגדי שהד ' הדיוט, מהכהן  נעלה הגדול הכהן  וע"כ 

הפשוט  אור  בחי' הם ביוהכ"פ  גדול הכהן של לבן

_________________________

כאשר  והנה צדדיו. מכל בשוה מקיפו הא"ס  ואור הזה החלל תוך נתונים העולמות וכל האצילות עולם שנמצא עד צדדיו מכל

תוך  אל א"ס מן הנמשך אור אחד צינור כעין דק  ישר אחד קו דרך המשיך  הזה העגול החלל מן אחד צד דרך  אז  עצמו, צמצם

כנז ' הזה החלל את המקיף הא"ס  אור ובין החלל זה שבתוך  האור בין פנוי מקום נמשך ) - (נ "א נשאר אבל אותו וממלא החלל

כבראשונה, ביחד הא"ס אור עם החלל שבתוך הזה האור ויתחבר ויחזור שהיה לכמות  הדבר יחזור שאל"כ צדדיו אל שנתצמצם

עכל"ק . וכו'.



לנפשך  חכמה דעה כד

ש  של דלעת "ל, זהב דבגדי  בהגוונים מקושטים הם

שכנ"ל  דלעת"ל הפשוט האור  כמו השנה, ימות 

פעולות דריבוי  קישוטין  בתוספת מקושט הוא

כל  במשך אליהם שזכינו הגוונים כל של המשתנות

עולם. ימות 

 ïåøëæá èåùôä øåàäã úå÷áãäì èåùé÷ úôñåú

íéðååâä éåáéøå ïéèéùëúä

åðééäå [ç קישוט הפשוט דהאור  בדבקות שיש 

הגוונים  וריבוי  התכשיטין זכרון  של

המתחדש  תענוג מוסיף  וזה הפשוט, לאור שקדמו

בסוכה וע"כ דהיחוד , הפשוט אור  (ושאר בתוך 

הנ "ל ) הש "ש  שמציין דרגה מקומות  כבר  שהוא אף 

תענוג  להוסיף  כדי מ"מ דפב"פ יחוד  של

הקודם  המצב זוכרים היחוד  בשמחת והתחדשות

נהיה  דפב"פ  היחוד שתוקף אב"א, של המצב שהיה

לו. שקדמו  הגוונים זכרון ע"י 

 åäæå] אהרן יבא 'בזאת' הפסוק  בדברי  ג "כ נרמז 

וגו', ילבש  קודש  בד  כתונת  וגו ' הקודש  אל

כח  בחי' המלכות , ספי ' על מרמז 'זאת' שכידוע

בד  בכתונת לקוה"ק הכה"ג שנכנס שאף המדמה,

בחי ' 'בזאת ' בחי ' עם להכנס צריך  מ"מ וגו' קודש 

דקדושה  בדמיון אצלו ונזכר שמדמה המדמה, כח

לפני שקדמו  הזהב בגדי  של הגוונים ריבוי את 

לקוה"ק ]. הכניסה

íçðî 'ø ïåàâä  úìéôú  ìò äîúù  íãàá  äùòî

 ã"éä àáîòæ

ãåò [è מאדם במעשה הנ"ל ענין  להמשיל יש

ר' המפורסם העצום הגאון  את שראה

גור  חסידי מגדולי כידוע שהיה הי"ד זעמבא מנחם

בתורה"ק  עצום שקדן  שהיה ואף  המלחמה, לפני

בחריפות התורה בכל בקי  להיות שזכה עד

בהיותו מ"מ דורו , רבני  ומגדולי עצומה ובקיאות 

זי "ע  מגור  אמת האמרי רבו אצל הקודש בחצר

התבלטות, שום ללא החסידים כאחד מתנהג היה

כשאר  ובפשיטות  בקצרה שם מתפלל שהיה עד

מתפלל  שראהו  ואדם שם, שהיו  העם המון רוב

מתפלל  כמותו  גדול שאדם יתכן  איך התפלא כן 

על  כן  שהתפלאו היו [וכן העם, פשוטי  כשאר

שום  בחיצוניות  אצלם ראו שלא מהגדולים כמה

העם, המון משאר יותר  בתפילה יתירה עבודה

גדולים  שאנשים שבודאי  האמת אך כנ"ל], ותמהו 

אם אף  עמם)הרי הכמוסים טעמים היו(מחמת

הפשוט  אור  לתוך התפילה בשעת נכנסים

פשוט  אנשים בבחי' בחיצוניות מ"מ ומתפללים ים,

אנשים  לבין  בינם כלל להשוות  שא"א האמת 

הגוונים  שריבוי כנ"ל והיינו סתם, פשוטים

וריבוי גדולתם לרוב בנשמתם שיש האמיתיים

עצומים  קישוטים מוסיפים הק' ועבודתם תורתם

עצמם  שמכניסים אף  וע"כ שלהם, הפשוט אור אל

רביז"ל  בלשון  [הנקרא הפשוט אור  לבחי '

בליקו "מ רביז"ל שמאריך  כמו  (תנינא 'פראסטיק '

עח) בריבויסי' מאירה שלהם הפשיטות הרי  ,[

עילאין . גוונים

íúä ééçá íéáìù 'á –––– úåîéîúäá úåâøã 'á

 úåéùòî éøåôéñáù ' ÷ä

ë" ùîëå] [éפשיטות שיש במקו "א

לבחי ' השייכת  ותמימות

התמימות והיינו  בדלות, כשהיא המלכות 

וישנה  ההמוני , הפשוט איש של והפשיטות

המלכות לספי' השייכת ופשיטות  תמימות

מלכות – העליון  בכתר  ושרשה במקורה כשהיא

והפשיטות התמימות  והיינו בהרדל"א, הגנוזה

שאי ' זי"ע מקינון כהר "ש הגדול הצדיק  של

סי'בפוסקים מהרש "ל  שו"ת  קנז, סי' הריב"ש (שו"ת 

ועוד ) מתפלל צח, היה השגותיו  כל שאחרי

מרבינו בספה"ק אי ' וכן יומו, בן כתינוק

השגותיו כל שאחרי  שאמר זי "ע הק' הבעש"ט

ולא  בער  'ואני בחי ' – מאמין פתי הוא הרי



תשע"ז  הסוכות מחג קודש שיחות כההמשך

עמך' הייתי בהמות פראסטיק áéאדע בחי' שזו  ,

הנ"ל, בתורה רביז"ל ממנה שדיבר  הגדול

שבסיפו "מ הק' התם מעלת שזו  (מעשה וביארנו 

והתם) שלמטההחכם בתמימות (שממנה שהתחיל

עבודתו) את  לייסד ועליה להתחיל  אדם כל ,צריך

עד  בנאמנות  הקודש  בעבודת המשיך  ומכוחה

הקדושה  עבודתו חן נשאה הימים שברוב

החכמה  אל אז והעלאו  הש"י, בעיני  והתמימה

וכשזכה  החכמות, כל את  שלימדוהו  העליונה

אל  אז עלה בתמימותו ולישאר  להמשיך  אז אף

הגנוזה  מלכות  שהיא העליונה, התמימות  שורש 

בבחי ' השרים כל על שר  אז  ונהיה ברדל"א

קדוש במעשה)צדיק  שם כנ"ל].(כמובא

ì"æéáø éøáãá ì"ðä  ìë  ô"ò æîøä

 ìëáå [ àéבדברי וביאור רמז  יתפרש הנ"ל

הברית תיקון  "שע"י  הנ"ל רביז "ל

התפילה  שהיא החיצים להוציא יכול קשת שהוא

שבת כי וכו' שבת  לקדושת  לבא שזוכה עד  וכו '

מים  רוח אש גוונים תלת שי "ן  בת , שי "ן  הוא

ש  עד תכליתוכו', שהיא שבת  לקדושת עי "ז  זוכה

ריבוי הקדמת  שע"י כנ"ל והיינו וארץ". שמים

ודבקות )הגוונים יראה אהבה – רוח מים הרי(אש

מבחי ' עולה המלכות בבחי' שהיא התפילה

התחתונה והתמימות בחי'הפשיטות (שהיא

ודלות ) בעניות  הנמצאת החול  שבימות  מלכות 

דהמלכות הפשוט האור שהיא העליון  לשרשה

קדושת בחי' שזו העליון במקורה כשנמצאת 

תכלית – הידיעה התכלית  שהיא – שבת

ברדל"א  הגנוזה מלכות בחי' נדע, שלא הידיעה

כנ"ל.

íëç  úåéäì ïéðòä ÷"äøåúá  åðéöî ïëéä

øéëæðå] [áé'ר מהרה"ק  הידוע המעשה פה

שהיה  זי"ע מראפשיץ נפתלי

החוזה  הק ' רבו ששאלו דיהודאי חכימא כידוע

'תמים  אי' בתורה"ק  הלא נפתלי , זי"ע, מלובלין

והמדרגה  השלימות  שזו אלקיך', ה' עם תהיה

חכם, להיות הענין בתורה"ק מצינו  והיכן העליונה,

'תמים  לקיים לזכות שכדי  נפתלי, ר ' הרה"ק וענהו

עצום  לריבוי צריכים השלימה בדרגה תהיה'

שהחכמה  כנ"ל והיינו עליונה, חכמה של ומופלג

הקישוט  את הנותנת  היא הגוונים ריבוי  בחי ' שהיא

דהתמימות הפשוט לאור  וההתחדשות והיופי 

וכנ"ל]. הכתר  דאור  העליונה והפשיטות

 úåøéäááå úåëæá íéðåâéðá äìéôúä úìòîá

ìåãâ

êéîñäå [âé במקו "א רביז"ל למש"כ  עוד  זאת

מב) סי' קמא וגודל (ליקו"מ בשבח

הקשת בחי ' שהיא בניגונים תפילה מעלת ענין 

בהג' התפילה שמקשטים נהירים, בגוונים המאירה

וירא  שם, דרביז"ל וזל"ק ורוח, מים דהאש גוונים

וכו' רנתם את  בשמעו  להם ק"ו)בצר הנה (תהלים ,

בזהר  שכתוב כמו הדינין נמתקין  נגינה, ידי על

רט"ו)הקדוש ותלת(פינחס השכינה, היא הקשת  ,

דשכינתא  לבושין  והם האבות , הם דקשת, גונין

"וראיתיה  אזי  דנהירין, בלבושין מתלבשת וכשהיא

משל  שככה', המלך  'וחמת אזי עולם", ברית לזכר

המלכה  רואה וכשהמלך  בנו, על שכעס למלך

ואותיות בנו על מרחם אזי  דנהירין, בלבושין 

שכתוב כמו השכינה, היא נ"א)התפלה (תהלים

אדנ"י שם הוא שהדבור תפתח", שפתי  "אדנ"י

רש"י שפרש כמו קשת , מ"ח)ונקרא (בראשית

_________________________

אמר יב. שהבעש "ט  זי"ע  ר"נ הצדיק מפי שמעתי שלט), אות ובטחון אמונה פ "ז-ב, לוריא (להרי"מ אמונה נחלי הספר ז "ל

נאר  א בין "איך  פשוטה באמונה אני ומחזיק  השגותי כל אני מניח  והמצוות , התורה בשרשי למעלה השגותי כל אחר לתלמידיו

פתאים  שומר כתיב הלא דבר לכל יאמין פתי דכתיב ואם זי"ע  הבעש "ט  פירש  שעוד אמר זי"ע  ר"מ הצדיק ומו"ר גלייב". און

עכ"ל. ה'.



לנפשך  חכמה דעה כו 

הם  הנגינה וקול תפלה', 'לשון - ובקשתי" "בחרבי

שהם  רוח, מים, אש, בקול שיש דקשת, גונין  תלת

של  הם שהאבות אבות , דנהירין ,שלשה גונין שה

אותיות שמנגן מי נמצא וכו ', לזכר  וראיתיה שבהם

אזי גדול ובבהירות בזכות הם הנגינה וקול התפלה,

בלבושין  האותיות, היינו  השכינה, את מלביש 

'וחמת אזי אותה, רואה הוא בריך  וקודשא דנהירין

את "בשמעו רש "י , שפרש וזהו  שככה'. המלך

תלת שהם כשהנגינה, היינו אבות, בזכות – רנתם"

התלת כי  גדול ובזכות בבהירות  כנ"ל, דקשת גונין

דשכינתא  לבושין והם כנ"ל, האבות  הם גונין

זכות נקרא ובבהירות , בזכות  נהירין  וכשהלבושין

אזי, עולם", ברית  לזכר "וראיתיה אזי  האבות

שככה', המלך 'וחמת  היינו  חסדיו " כרב "וינחם

עכל"ק . וכו '. הדינין . ונמתק 

 éøä הניגונים של היופי שכל מובן  הנ"ל כל ע"פ 

טפלים  כשהם זהו הגוונים בחי' שהם

הפשוט, האור בחי' שהוא הביטול לאור ומקשטים

שהם  והגוונים הביטול אור  הוא שהעיקר  בבחי '

שבין  החיבור בבחי' אותה מקשטים הניגונים

הנ"ל והבוצינא בחי'האוירא הם עצמם (שהגוונים

תוספת כשהם נגלה שלהם העיקרי והיופי חשוכים,

וכנ "ל ) דהביטול הפשוט לאור הכוונה קישוט וזו ,

ובבהירות בזכות  הוא הנגינה שקול רביז "ל בדברי 

הזכות אל מאירים שהניגונים היינו  גדול,

כנ"ל. דהביטול הפשוט דאור  והבהירות

ìò êøáì ïéàù  ò"éæ õéùáééà é"øøä ùåãéç

 ïéøéäð ïéðååâá  úéàøðä úù÷

åäæå [ãéבזוה"ק דאי ' מה עב בבחי' דף  נח (פר'

עד ע"ב) דמשיחא, לרגלי  תצפי  "לא

נהירין  בגווני מתקשטא בעלמא קשת האי דיתחזי 

[וזקיני למשיח", ליה צפי וכדין לעלמא, ויתנהיר

הלכה  עפ "ז מחדש זי "ע אייבשיץ הרר"י הגה"ק

נהירין  דגוונין באופן  המאירה קשת  שעל למעשה

חסרון  בה שאין הקשת בראיית  כשמרגיש אחד כל  (היינו

נפלא) באור ומאירה שלימה היא אלא לברך ופגם אין

זכרון  בבחי ' היא שאין הקשת , ברכת זו  קשת  על

נראית שאז עולמו  את  ה' יחריב שלא וברית

בבחי ' הקשת  הוי  אז אלא ופגומה, חשוכה הקשת 

הפשוט  באור  העליון מקומה אל המלכות  עליית 

אור  את  ומקשטים מאירים כשהגוונים דרדל"א,

בהתגלות בקרוב לזה שנזכה יה"ר כנ"ל. הפשוט

לאלתר  ומיד תיכף ברחמים צדקינו משיח וביאת 

אמן .

äøåú úçîùã ç" àãî íé÷øô éùàø úö÷

 ïåøàì  äøåúä éøôñ  ìë øéæçäì åðéâäðî øåàéá

'úàøä  äúà' áåù øîåìå  úåô÷ää øçà ùã÷ä

øàéá [ àספרי כל שמחזירים שאחר  מנהגנו 

ההקפות אחר  וביום)התורה (בלילה

ו'בריך  הראת ' 'אתה שוב אומרים הקודש , לארון

ורבש"ע  הרחמים מדות י"ג את אף  וביום שמיה',

הס "ת את שוב ומוציאים וכו ', האריז"ל שתיקן

כן , נוהגים אין המקומות וברוב בהם, שקוראים

לארון  הס"ת כשמחזירים ההקפות בגמר אלא

בחוץ, בהם שקוראים הס "ת  את משאירים הקודש 

וכו' שמיה' 'בריך  קריאה"ת  לפני ההקפות  בגמר אז (וי"א

אומרים  לא המקומות  ובשאר בחוץ, התורה כשספרי

פתיחת בתחי' דהלא שמיה', 'בריך תורה בשמחת כלל 

ומוציאים  וכו' הראת  ד'אתה הפסוקים אומרים הארון

שמיה') 'בריך  ללא הס"ת .תיכף

ùãå÷ä ïåøà úà áåù  íéøâåñù  íòèä øåàéá

 ÷"äøàì  ú"ñä  úñðëä øçà

øîàå [ áהס "ת כל להחזיר המנהג שמקור

בהם)לארה"ק  שקוראים הס"ת (אפי'



תשע"ז  הסוכות מחג קודש שיחות כז המשך

אלעזר  ומהמנחת  זי "ע מספינקא יוסף מהאמרי  הוא

זי "ע ושמח"תממונקאטש  שמע"צ ושלום חיים (דרכי

תתח) לא סי' וממילא הארה"ק , סגרו לא שהם [אלא ,

הארה"ק  סוגרים ואנו הראת , אתה שוב אמרו

זה  ומנהג וכדלהלן], הראת  אתה שוב ואומרים

השדה פרי  בספר  קע)מצינו סי' טעם (ח"ג וביאר  ,

טעמי: מתרי  סוד  ע"פ  הענין

(àאמרוהו לא שכנ"ל שמיה' ד'בריך  ענין  מחמת 

הס "ת שוב מחזירים וע"כ הס"ת, הוצאת בתחי'

שמיה בריך באמירת שוב מדותומוציאים (וי"ג

בהוצאת לאמרו האריז"ל  שתיקן והרבש "ע הרחמים

רגלים) בג' הבריך הס"ת האומרים יש שכנ"ל ואף ,

הבא"ח  שיטת ישנה [וכן בחוץ כשהס "ת  שמיה

שם) ד "ה ח סי' ישרים סוד  קו' ח"ג  פעלים רב וכן (בשו"ת

האגר "מ ט)הביא אות ע סי' ח"ד  שערי(או"ח בשם

ס"א)אפרים י השנה (שער ימות בכל גם כן  שס "ל

מארון  הס"ת שהוציאו אחר שמיה הבריך  לומר 

וכמ"ש  קבלה, ע"פ האמת אי"ז הרי  הקודש ],

שמיה  הבריך  את  שאומרים שבת במנחת האריז"ל

בפנים  מוציאים כשהס "ת  שאין  החסידים וכמנהג ,

בריך  אמירת  אחר  עד  הקודש מארון הס "ת  תמיד

החיד "א כתב וכן תורתשמיה, אמת, לדוד (בספרו

ב) או' יט סי' ושלוםהשלמים חיים קצו)ובדרכי  ,(אות 

למשה  תפלה בסידורו הרמ"ק מלשון  שדייקו [ויש

וראוי למעלה גם נפתח למטה ההיכל 'כשנפתח

פתיחת על שכוונתו וכו'', שמיה בריך  בקשת לומר 

של  לשונו גם זה וכעין  הס "ת , הוצאת  בלא הארון

חסידים ומשנת החמה באור דשבתמהרח"ו (שחרית

הקהל פ"ט) יאמרו הארון  'כשפותחין הרב, ובסידור ,

וכו '']. שמיה ובריך  וכו' בנסוע מחמתויהי אם (אמנם

שמיה  בריך  לומר להנהיג אפשר היה הרי לחוד  זה טעם

העיקר  אלא ההקפות  לעשיית הס"ת שמוציאים לפני

הנוספים.) הטעמים ב' הוא

(áהשדה פרי בספר  קע)כדאשכחן  סי' (ח"ג

עריכת לפני  הארון שבפתיחת שמבאר

אמירת דענין שמיה, בריך אומרים אין  ההקפות

לשם  הארון  בפתיחת  רק נזכר שמיה בריך

ההקפות עשיית  לשם פתיחה הוי  והכא קריאה"ת,

שמיה, בריך לומר  בו נזכר ולא אחר  תיקון שהוא

אין  קבלה שע"פ ביחד התיקונים שני לעשות ואין

התיקונים. מערבים

(â הוא ההקפות  תיקון  הרי הפנימיות  ע"פ ואמנם

התורה, קריאת  אל שייכות לו ואין  בפ"ע תיקון

לכל  הקפות עושים קבלה שע"פ  היא והראיה

לתפילת אף נוספות הקפות  היינו  בפ "ע, תפילה

בהם  שאין  אף  שמח"ת , מוצאי של ומעריב מנחה

מתפילות תפילה שלכל והיינו קריאה, שום

ההקפות מנהג ע"י היחוד , גמר עושים דשמח"ת 

קשורים  ואינם בפ "ע, ואורות  מוחין המשכת שהם

דוקא  הוא דההקפות  היחוד  וגמר לקריאה"ת,

הקודש  בארון למקומו  הס "ת  הוא בהחזרת  (שכן

המקובלים) ארה"ק משמעות  את  אז  לסגור יש  וע"כ 

בצניעות הוא היחוד שענין  הס"ת, הכנסת אחר

שכשממשיכים  דצניעותא, ספרא [בסוד והסתר 

הצניעות סוד הרדל"א, סוד לגלות  יש  הכתר  אור 

ההמשכותוההסתר, שכל  ע"א מ' דף  נה"ש  (ועיין

הכתר) בסוד הוא ז "א-הס"ת,בהקפות  יחוד שבבחי' ,[

לשורר  בישראל הנפוץ וכמנהג ונוק'-ההיכל,

ראשיכם  שערים 'שאו  הס"ת בהכנסת  בשמחה

וגו'', הכבוד  מלך  ויבא

íéùøçä 'ã ïéðòá

øáéã [â'הגמ ע"ב)על נב דף שישנם (סוכה

נח  בן שם והם, חרשים ארבעה

המזבח  שבנה זל"ט הנביא ואליהו  התיבה, שבנה

דוד בן ומשיח יוסף בן ומשיח הכרמל, (שיבנו בהר

המקדש ) ארבעה הבית  ה' ויראני  הגמ', [וז"ל ,

חנא  רב אמר  חרשים ארבעה נינהו  מאן  חרשים

דוד  בן משיח חסידא שמעון  רבי אמר ביזנא בר

הגמ'. דברי ע"כ צדק , וכהן  ואליהו יוסף בן ומשיח

שניהם  משיחים אומנים. חרשים. כתב, שם וברש"י

שבנה  אבן חרש אליהו המקדש , בית לבנין  חרשים
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להשתלח. עתיד שהוא ומצינו הכרמל בהר  מזבח

חרש  ויחזק חרש ונקרא נח בן שם הוא צדק . וכהן

צורף  מא)את רבה(ישעיה מ"ד )ובבראשית (פ'

וברכו אברהם לקראת שבא צדק  במלכי  לה מפרש

עם  שבנה התיבה בנין שם על חרש  וקראו וחיזקו 

ע"כ ]. אביו.

åìà  ìò  íéôñåð  íéùøç ïçëùà àì éëå

' åàëìå [ã עוד מצינו לא וכי  תמוהים הדברים

קשה  ובפרט אלו , ד ' מלבד בונים

שבנה  הוא נח לכאו' שהלא נח בן שם לענין 

בנו שם ולא בתורה"ק, כמש "כ אמנם התיבה (שאף 

ועיקר  ממש, בו אין מסייע הלא אך  בנו שם לו שסייע

כך ) על ה' שציוהו נח ע"י נעשתה לגביהתיבה וכן  ,

הק' האבות  כל הלא זל"ט אליהו  ע"י המזבח בניית 

ע"י המזבח בניית  מיוחדת  ומאי מזבחות  בנו 

דברי על מרמזת  הגמ' שפנימיות  וביאר  אליהו,

שבכל  היחוד  ובנין המלכות ספי' שבניית  האריז"ל

ר "ה בחי ' שהם בחינות, בד' נעשית (בנייתשנה

דאח') היחוד )ויוהכ "פמוחין על הפנימי חותם ,(בחי'

שהוא  – האמיתי דפנים מוחין  בבחי' הסוכות  וחג

והושע"ר דיחוד , החיצון)מוחין  חותם וזהו(בניית  ,

הם  ומב"ד  שמב"י הנ"ל, שבגמ' חרשים בהד' הרמז 

ע"י דאח' היחוד [התחלת היחוד , וגמר תחי ' כנגד 

מב"ד  בחי ' ע"י דפנים היחוד וגמר בר "ה, מב"י בחי '

החיצון  חותם בחי' נח בן  ושם הסוכות], בחג

דספי ' חיצוניות  בחי' הוא ש 'שם' וכידוע דהמלכות,

שאין המלכות לחוץ, והוצאה התגלות על  מרמז (ששם

לזולתו) אלא האדם שהגימ'שם זל"ט הנביא ואליהו  ,

הפנימי חותם על מרמז ב"ן, הק' שם שמו של

שגמר  מובן  [וא"כ  ביוהכ"פ  שנחתם דהמלכות

אליהו בחי' ע"י  הוא דהמלכות הפנימי  החותם

קשור  הנביא שאליהו  בתנדב"א אשכחן וכן זל"ט,

כמו המחילה שבכל לענין בחז"ל וכדאי ' ביוה"כ,

הנביא  אליהו  ע"י עוונות  מחילת נעשית  מוצ"ש 

וכנ"ל. זל"ט],

 ú" çîùã  óñåîá  íéðäë  úëøá  íéùåò ïéàù àä

øéëæä [ä בספה"ק המובא המנהג (לבושאת 

פ"ח  החת"ס ובמנהגי תרסט, בסי' ופמ"ג

בשמחתועוד ) במוסף  כהנים ברכת  עושים שאין 

מכיון תורה, שכרות  חשש  מחמת הפשוט (והטעם

בשמח"ת ) שכרות  ומצוי קודם, רבא קידושא ,שעשו

בספה"ק בשם ומבארים סק"ד תרסט סי' יו"ט (מנחת 

זי"ע) ממעז'בוז הרר"ב שבשמח"תהרה"ק לרמז שבא

אותנו שמברך  ע"י הברכות לשורש זוכים אנו 

איש  משה ברך  אשר  הברכה 'וזאת משרע"ה,

שעיקר  בזה וביאר  וגו ', ישראל בני את האלקים

הנקראת הק' השכינה שהיא ה'וזאת', הוא הברכה

בחז"ל וכמ"ש סו)'זאת', פר' יצחק (בר"ר בברכת 

שזו אלקותו, לך  יתן – האלקים' לך  'ויתן  ע"ה אבינו

שמתפלל  האמת הצדיק  שנותן הברכה עיקר

עלינו ' אלקינו  ה' נועם 'ויהי  ישראל עם את ומברך

האמת והצדיק  ידיכם, במעשי שכינה שתשרה –

יותר  בכוחו  יש  הוא דמטרוניתא בעלה שהוא

עם  על השכינה השראת  ולהמשיך  לברך  מהכהנים

הכהן  מאהרן  נמשך  הכהנים כח [שכל ישראל,

הכהנים  בברכת  פותחים שהכהנים כפי  הגדול,

הכהן  ואהרן אהרן', של בקדושתו  קדשנו  'אשר 

צדיק  – משרע"ה מקדושת  קדושתו  נמשכת עצמו 

בחז"ל כדאי ' ע"א)האמת, לד  דף ששימש (ע"ז

ומכוחו גדול כהן כמו המילואים ימי בז ' משרע"ה

ולדורותיו]. הכהן  לאהרן הכהונה אח"כ  נמשך

 ïéàù  íòô ìëá äðååëì  õ" ùì éåàø åæ  äðååë

 õ"ùä  úøæçá ïäë

øîàå [å הש"ץ בחזרת פעם בכל מכוין  הוא שכן

ישראל  את שיברכו כהנים כשאין 

לעלות יש דיעבד  שבכל הכלל הרי כמצוותם,

התיקון  להמשיך ומשם יותר גבוה (שלמטה לשורש 

יותר  גבוה למקום לעלות  יש  וע"כ וחסרון פגם יש  הרי

החסרון) אין להתקשר ששם לכוין יש הרי ואז  ,

ממנו ולהמשיך  הברכות , שורש  – למשרע"ה

בעצמו הש "ץ ע"י הברכה נמשך  ובזה הברכות,



תשע"ז  בראשית פרשת דא"ח כט ליקוטי

שורש  הצדיק  בחי ' אל המרכבה ונקודת בחי ' שהוא

כנ"ל, שהברכות בספה"ק המובאת בחי' כשיש(ויש  אף

הש"ץ  ע"י מקודם עליהם הברכות  נמשך  הרי כהנים

מרכבה  בבחי' כנ "ל  הוא שהש"ץ הברכות, להם המקריא

הברכות הממשיך שהוא הברכות שורש הצדיק בחי' אל 

הכהנים) .אל

תשע"ז בראשית  פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú úéùàøá úùøô

î"éøä éùåãéçä ìù àìôä éøáã

–––– úéùàøá [ à úàø÷ðù äøåúä ìéáùá

.úéùàøדברי את הזכיר

זי "ע מגור  הרי "מ החידושי של הרי"מ הפלא (ליקוטי

ער) עמ' בחי 'פסח היא טובים הימים שמחת  שכל

התורה"ק  לימוד  שלפני  דבדיחותא ,âé המילתא

להתחזק  הם טובים הימים כל של והתכלית והעיקר 

שבבחי ' התורה, בלימוד בהתחדשות  עי "ז  ולהוסיף

התורה"ק  את  בה שמתחילים בראשית  שבת

בהתחדשות.

äìòîìù øåàì äðëää íéáåè íéîéä éãåçé  ìë

 ÷"äøåúäã ïîæäå íå÷îä ïî

øàéáå [ á הם נוראים דהימים היחודים שכל

ותחת המקום שתחת יחודים בבחי '

ממקום  למעלה הוא דהתורה"ק יחוד  משא"כ הזמן ,

כאילו וזמן , עולה בפר' העוסק  שכל  למשל (וכדחזינן

וחוץ  המקדש, למקום מחוץ כשנמצא אף  עולה הקריב

התורה"ק לימוד בכל הוא וכן להקרבה, הכשר לזמן

המקום  מן למעלה העליונים היחודים כל  עי"ז שנעשים

הקווהזמן) בבחי' היא שהתורה"ק ברש "ש וכדאי ' ,

עבודת כל נחשב וע"כ העולמות , דכל שורש אוא"ס 

מילתא  ובחי ' הכנה לבחי' הנוראים הימים

שע"י הלימוד, אל האדם את  שמכין דבדיחותא

והזמן  המקום שתחת היחודים את  שמתקנים

היחודים  אל בהתחדשות  להתעלות  אפשר

המקום  מן שלמעלה התורה לימוד של העליונים

הוא  הנוראים הימים גמר וע"כ  הזמן , מן ולמעלה

שפותחים  בראשית שבת ואחריה תורה בשמחת

חודש  ואח"כ  כנ"ל, בהתחדשות קריאה"ת  את  בה

להתחזקות נועד  כולו אלא מועדים בו שאין חשון

– התורה"ק בלימוד והתעלות ולהתחדשות

בדב"ת, שפתים רחוש  לשון  בו מרחשוון  (וירד

התורה"ק ) דמימי שפע שנה בכל  שמתחדש – ,המבול

אור  בהם שמאיר  הק ' החנוכה לימי  זוכים ואח"כ 

כל  של התכלית זהו  שכנ"ל שבתורה"ק, הגנוז 

להתחדשות ידם על לזכות  הנוראים הימים

דהתורה"ק , האור בהשגת  יותר גבוהה והתעלות

העולמות. מן שלמעלה

äìòîì  úéìëú –––– úéìëúäá  úåâøã  äáøä

 úéìëúî

ïééòå [âרביז "ל יח)בדברי סי' קמא שיש (לקו"מ

תכלית בהתכלית, דרגות  הרבה

ובראשונים  בחז"ל מצינו  וכן מתכלית, למעלה

שכתבו שיש בהתכלית , ודרגות  בחי' כו"כ שכתבו

מצות היא המצוות כל של שהתכלית  ודייקו

אמונה')האמונה מצוותיך 'כל בגמ'(כדכתיב כדאי' ,

כד ) וכו',(מכות  אחת על והעמידן חבקוק  בא

פירושים  הם מצוות הרמ"ח שכל התניא וכמש"כ 

כל  שתכלית  שכתבו  ויש  וגו ', ה"א 'אנכי  למצות

כדכתיב  ה' את  ליראה ידם על לבא היא המצוות 

וכמש "כ  וגו', ליראה אם כי מעמך  שואל ה"א 'מה

היא  המצוות כל שתכלית שכתבו ויש הרמב"ן ,

_________________________

וסוכות יג. דפסח ע "ב), ל (שבת בגמ' כדאיתא הלימוד, קודם דבידחתא מילתא כמו הם רגלים בשלשה השמחה ענין שם, ז"ל

ע"כ. התורה. קבלת זמן הוא הלא ושבועות  ע"ב), לה ברכות (עי' הקבועים הלימוד זמני התחלת לפני הם
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ביד  הרמב"ם כמש"כ  ה' את לאהבה ידם על לבוא

מצוה  אנכי 'אשר  כדכתיב אליו  ולהתפלל החזקה,

בכל  ולעבדו  אלקיכם ה' את לאהבה היום אתכם

תפילה)לבבכם' זו שבלב עבודה איזו חז"ל  ,(שדרשו

הדבקות אל לבא המצוות  כל שתכלית  שכתבו  ויש

וכ "כ  המתבודד , בפרקי  ברמב"ם כמש"כ  בהש"י,

וכ"מ  ה', לעבדי  המספיק  בספר הרמב"ם בן הר"א

לבא  עצות תרי "ג הם מצוות התרי"ג שכל בזוה"ק

בהש"י הגמורה הדבקות אל ידם מכ"מ על (כמוכח

האהבה  שאחר המעלות תכלית את שמונה בתורה"ק 

בהדבקות ) התורה"ק  ומסיימת וכו' .והיראה

 úîàáå] בכל ולהרחיב להאריך  הצורך מן  היה

שיטות של המקורות כל ולכתוב זה

ואלו אמת שכולם ודאי  שהלא במדויק , הראשונים

זל"ז  קרובים התכליתים וכל חיים, אלקים דברי ואלו

הימים  שבין הקשרים בבחי' והם זל"ז , ומביאים

חג  נוספת , תכלית על מרמז טוב יום שכל טובים,

על  השבועות חג הש "י , דאהבת התכלית  על הפסח

בבחי ' ר "ה הדבקות, שבבחי' דהתורה"ק  תכלית

ויוהכ"פ  דהיראה, ששון)התכלית בחי '(להשמן הוא

דדהתפילה  תכלית ובחי ' דהאמונה תכלית

שהתכלית בלקו "מ רביז "ל בדברי ועיי "ש  והעבודה,

שהוא  עוה"ב שעשועי  בבחי ' היא התכליתים דכל

אור  בבחי ' שזהו הודאה ימי שהם החנוכה חג בחי '

ובלשון  החנוכה, בימי המתגלה שבתורה"ק  הגנוז 

בבחי ' באלקות' עצמיים 'שעשועים הוא חב"ד

בכל  להרחיב נזכה ואולי  אלקות', בעצמות  'דבקות

בעזה"י ). במקו "א זה

ùáëä ïåøñçá  õéð'æà÷î ãéâîä  éøáã

øáéã [ã בהקדם תשע"ז, – זו שנה סגולת  על

זי "ע  מקאז'ניץ המגיד של דב"ק 

קז) דף לעיו"כ צדיק בפרי הש "י(המובאים לפני שטען

ג' את בדורינו  לנו יש שהלא ביהמ"ק את  שיבנה

ויעקב, יצחק  אברהם כנגד  שהם (כדאי'הצדיקים

יצחק אברהם שכנגד צדיקים ישנם דור שבכל  בחז"ל

ישראל ויעקב) שהאוהב בעצמו  הק' המגיד  ופירט ,

אברהם)מאפטא אאע"ה,(שנקרא כנגד הוא

מלובלין  יצחק )והחוזה שמו יצחק (שנקרא כנגד 

יצחק' 'יעקב נקרא החוזה שהיה [ואף ע"ה אבינו

העיקרי) הוא הראשון שם כלל בדרך אולי(והלא

הרי השמאל קו  שבבחי' לוי החוזה שהיה מחמת 

ואנכי השמאל], קו שבבחי ' יצחק שם אצלו גבר

ישראל ) שנקרא מקאז'ניץ אבינו(המגיד יעקב כנגד

להקרבה  הכבש שרק  הק' המגיד שסיים אלא ע"ה,

לנו .ãéחסר 

 ãåã –––– ùáëä ïéðòì  úìâåñî  äðù –––– æ"òùú

 ïè÷ä àåä

æîéøå [ ä הוא קטן  שבמספר שהכב"ש  בזה

דדהע"ה, בחי' על מרמז ז' כמנין 

צדקינו, דמשיח בחי' המלכות, ספי' השביעי, רועה

שיש  שאף  מקאז'ניץ המגיד  של בדב"ק  נכלל שזה

החג"ת את  ויעקב)לנו יצחק  השי"ן (אברהם שבבחי '

שהוא  דשב"ת  ה'בת' את  לנו חסר מ"מ דשב"ת ,

בחי ' – המלכות שבבחי ' הצדיק  שהוא עין הבת 

קטנה  שהיא הכבש, בענין  ג"כ  ומרומז דהע"ה,

הכנעה  בבחי ' וכולה קרניים ללא וחלשה ורכה

גמור  אלו וביטול אף  והבהמות  החיות  כשאר (ולא

וכדו') קרניים עם וחזקים גדולים שהם להקרבה ,הכשרים

הוא  דוד  שנקרא ע"ה המלך דוד  על ג"כ  מרמז וזה

ספי ' בבחי' והכנה, ביטול בבחי' כולו  שהיה הקטן ,

תולעת 'ואנכי  כלום, ולא מגרמה לה דלית המלכות 

זו שבשנה וסיים תפילה'. 'ואני  וגו ', איש  ולא

שבע במנין במספרים שכולה שתשע"ז כמ"פ (כמש"כ

_________________________

על יד . ואמר הקדושים אבות  הג' כח  נמצא בזמנו אז שגם בעיוה"כ פ"א שאמר זצ"ל דקאז 'יניץ המגיד בשם ושמענו שם, זל"ק 

שהי' עצמו ואת  יצחק, בחי' שהוא זצ"ל מלובלין הרבי ועל אברהם, בחי' שהוא זצ"ל ישראל אוהב בעל – מאפטא הק ' הרב

עכל"ק . בהקריבם. הכה"ג של הכוונות  אותן כל מכוון שהוא ואמר להקריב הכבש  חסר רק יעקב, בחי' כנגד חשב ישראל שמו



תשע"ז  נח פרשת דא"ח לא ליקוטי

ושבע, שבעים, מאות , שבע שבע, אות מנין ג "פ בה יש 

מל "ך ) אותיות – למ"ך  שנות  ג"כ כמנין כבר  נזכה ,

ע"ה  המלך  דדוד דקדושה מלכות  הקמת – להכבש 

שכולה  מלכות  בקדושה, המלכות  ספי' הקמת  –

מגרמה  לה דלית להש"י וביטול הכנעה בבחי '

אכי "ר . כלום,

תשע"ז נח פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú çð  úùøô

äøåúä úåéîéðô éøôñå  ÷" äåæ ––––  çð úáéú

øáéã [àהזוה"ק מדברי הידוע פר'על (רע"מ

ע"ב) קנג דף  נח בהעלותך  שהתיבת

המבול  ממי  המצילה דמשיחא עקבתא שבדור 

הזוה"ק  ספר לימוד  היא השוטפים ,åè הרוחני

כהבטחת ברוחמים מהגלות  ונצא ננצל שבזכותה

ע"ב)הוזה"ק  קכד דף  נשא יפקון (פר' ספרא דבהאי

ברחמי. גלותא מן

ïéàå הזוה"ק ספר  לימוד על רק (שהוא הכוונה

בודאי) התיבה,נצרך  את  לבנות  שיש  אלא

התורה, פנימיות של הרוחני האור  את לבנות  היינו 

ידי על זוכים ולזה ושלם, גמור בנין כמו שיהא

היינו מיניה' 'יתפרנסון של באופן בזוה"ק הלימוד

רבינו ע"י  אח"כ  שנתגלו  התורה"ק  בסודות בעיון

וכו'. הסולם ובעל חכם התורת הרש"ש , האריז"ל,

íéøàáúîä íéðåéìòä íéôåöøôä ïéáù  íéøù÷ä

ì"ðä  íéøôñá

øàéáå [ á מתקשרים הנ"ל ספרים לימוד שע"י

כמו ונהיים הרוחניים, הפרצופים כל

שישנם  הגדולים מהלימודים א' וזהו שלם, אחד  בנין 

בתורת ולאחריהם חכם והתורת הרש"ש  בתורת

בין  הקשרים דרכי  לנו  נתנו שהם הסולם, בעל

העליונים מבוארים פרצופים אינם הדברים (שאלו

איך כגון ומתחברים, מתקשרים הם איך  להדיא באריז"ל

ז"א  ואיך  ברתא', יסד  'אבא – חכמה עם מלכות מתקשר

בתבונה') שמים 'כונן – בינה עם ידיעה מתקשר שזו ,

התיבה  בנין בחי ' שזהו  בקבלה, ויסודית גדולה

ידיעות ידיעות  ולא שלם, בנין  כמו שיהיו הרוחנית

נפרדות.

ì"öæ éøåãë é" øä ö"äâä éøáã øåàéá

øôéñå [â מהגה"צ ששמע אחד  ממקובל ששמע

לכל  שאמר זצ"ל כדורי  הר "י 

מבינים  אינכם שעדיין אצלו שלמדו  המקובלים

שעיקר  לומר  כיוון  ובפשטות  בקבלה, אחת מילה

אליהם  שזוכים אלקות והשגת הדבקות היא הקבלה

הנ"ל, ענין  ג"כ  דבריו בכלל אך  הקבלה, לימוד ע"י 

ללא  האריז "ל רבינו  דברי את  רק  לומדים שאם

שלם  שלב חסר הרי ובעה"ס , התו "ח הרש"ש  תורת

כל  את  פותחים הפרצופים שקשרי בהבנה,

שהחכמה  כשהכל ההבנה, אלא מאירה אינה

הקורות שכל ותיבה בנין  כמו לזה, זה מקושר 

ממי ניצולים ובזה יחדיו , מחוברים והאבנים

המבול.

_________________________

אינון טו. אלין הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו והמשכילים שם, הזוה"ק  זל"ק 

אחד  ולזמנין ממלכותא, ושבע  מעיר שנים בה דמתכנשין נח כתיבת דאיהו הזהר ספר דאקרי דא בזהר משתדלין דקא

דילך. סיבה על וכלא דא דספרא אורה ודא תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל יתקיים דבהון ממשפחה, ושנים מעיר

עכל"ק .



לנפשך  חכמה דעה לב 

 êéà  åúåðúååðòá ò" ò é"ðáä øîàù  äî

 úåðååëä øåãéñá  ùîúùî

øôéñå [ãשאינו אותו שאל חשוב אדם שאיזה

מדפדפים  המקובלים איך  מבין 

שמכוונים  יתכן  ואיך כוונות  של דפים במהירות

בדפים  המופיעים הכוונות  רוב כל את  חדא ברגעא

ע"פ  תירץ עצמו הנ"ל חשוב ואדם שהעבירו,

בסידור  מתפלל שהיה זי"ע יששכר מהבני  מעשה

כהמעשה  שהוא ע"ע בענוונתנותו  ואמר  הכוונות ,

שלא  הכפרי מהנער  זי "ע הק ' הבעש"ט מזמן  הידוע

להש "י ומתפלל צועק  והיה א'-ב' אותיות רק ידע

כבר  יצרף  שהוא מהש "י  וביקש  האותיות, כל את 

וה"נ  הגונה, תפילה מהם ויעשה האותיות כל את 

הכוונות של הסידור  כל מוסרים שהמקובלים תי'

הש"י הש"י אל שיתקן בבקשה אתעדל "ת  (שמעוררים

הסידור) בכוונות המופיעים העליונים התיקונים כל  ,את

åæ äìàù  ìò  ÷éååã  ù" çøâä 'éú

íðîà [ ä לגדול זו שאלה נשאלה כבר

הרח"ש  הקודם בדור המקובלים

זי "ע האוצ"ח)דוויק  על  שלימה' 'איפה איך (מחבר ,

הדפים  של מהיר  בדפדוף כוונות  רוב לכוין  יכול

לביתך  נכנס  שאתה כמו שזהו הגרח"ש וענה כנ"ל,

ריבוי את ורואה בקלות ביתך  בתוך ומטייל

וכו ' והארונות הקירות  וכל בבית שישנם החפצים

הלימוד  ע"י  בשבילי  כך הרי בניקל, כמימרא ברגע

מחוברים  הכוונות כל אצלי נהיו והשינון הרב

שאני גדול אחד כבנין והכל בזה זה ומשולבים

כל  את  ורואה קושי  ללא ובנחת בקלות  בו  מטייל

א', ברגע במוחין פרטיו נבנה הכוונות שמכל  כנ"ל (וזה

המציל הנ"ל נח תיבת בבחי' שלם רוחני בנין האדם של

.מהמבול )

ä"òøùîì  ÷éãöä çð ïéá  ÷åìéçä

ãåò [ åבביאורו זי "ע בשפ"א המובא הענין ביאר

התיקו "ז  ע"ב)על א דף  לא (על  שמשרע"ה

כיון  אלא שלו, הפרטי ביצה"ר  רק  מעולם נלחם

בזה  וביאר  למלכא, בישא עבדא האי  את להכניע

דורו את להציל זכה שלא נח בין  ההבדל שזה מו "ר 

מש  דורו , בני  כל את  שהציל משרע"ה ום לבין

כלל  עבור תמיד  כוונתו כל היתה שמשרע"ה

להצילם  העולם כל תיקון ועבור ישראל, נשמות 

עצמו, עבור  בעבודתו כיון  ולא הסט"א, מידי 

'הכוונה  עבור  מכוין שתמיד זה נקרא חב"ד  ובלשון 

בתחתונים)העליונה' דירה לו להיות הש"י ,(שרצה

היה  ובזה העליונה, הכוונה אל עצמו  את וביטל

ישראל, נשמות כלל את להציל דמשרע"ה כחו יפה

ערבות ע"ע שלקח יעקב בן יהודה בדרך שהלך  ע"י 

עבור  ערבות ע"ע לקח משרע"ה ה"נ בנימין, עבור 

ישראל. נשמות  כל

 àéáð äéä àìä ––––  äéä äðîà éðè÷î çð øåàéá

 é" ùä  åîò øáéãù

íðîàå [ ä בחז"ל המובא ע"פ צ"ב הדבר

ל, ובר"ר וע"ב, ע"א קח דף  (סנהדרין

במשך ז) דורו לבני  ומוסר תוכחה נתן נח שגם

לא  ואיך התיבה, בניית  של שנה ועשרים מאה

אפי ' בתשובה להשיב הצליח ולא כלל זה הועיל

תמיד . שהוכיחם אף  דורו  מבני אחד

øàéáåחז"ל דברי ע"פ ו)בזה לב, פר' שנח (בר"ר

איך  צ"ע הדבר  ולכאו ' היה, אמנה מקטני 

הש "י עמו ודיבר  נביא שהיה נח על כן לומר  יתכן 

ללא  לנבואה לזכות  שא"א וודאי  צדיק , וקראו

האמונה וגדלות שאמונ"ה שלימות  רביז"ל (כמש "כ 

א'לקים) מ'ראות ו'אראה ה'שמים נ'פתחו וביאר ר"ת  ,

היינו אמנה' ש'קטני  זצ"ל ממיר  ירוחם רבי בזה

לה' נאמנות נאמן מלשון  לבבו את  'ומצאת  (כמו

באאע"ה) הנאמר שנח לפניך ' הנ"ל בבחי ' וזה ,

הפרטי היצה"ר עבור  רק בעבודתו כיוון הצדיק

העולם, תיקון  – השכינה תיקון עבור ולא שלו,

בנאמנותו חסרון זה והיה העיקרי, הש "י  רצון שזהו 

לה'.



תשע"ז  נח פרשת דא"ח לג ליקוטי

' äì ïîàð  úåéäì àáì íéëåæ êéà

óéñåäå [ å מה ע"פ  הענין עמקות  עוד  לבאר 

זי "ע מאיז 'ביצא מהרה"ק (עי'דאי '

זקינו  בשם הברכה וזאת  עה"פ לשמח"ת  יוסף  תפארת

חז "להנ "ל ) דברי ע"ב)על ו דף 'כי(ברכות  עה"פ 

אלא  נברא לא כולו העולם שכל האדם' כל זה

לזה להצדיק )לצוות  ועזרה לחיבור ומבאר (להיות  ,

ו גורם גופא שזה לזכותהאיז 'ביצער  לצדיק  עוזר 

לא  העולם שכל שיודע ע"י זהו צדיק להיות 

לעזר  לו  להיות אלא לומר נברא אדם חייב (בבחי'

העולם) נברא זוכה בשבילי אלו  דגדלות מוחין וע"י ,

נברא  העולם שכל שמבין  שע"י צדיק, להיות 

לטובתו ונברא נעשה והכל לעזר , לו  להיות 

אליו הש"י טובות  גודל שמכיר  בזה הרי  ולעזרתו ,

'פנים  בבחי' להיות וזוכה לה', נאמן  להיות זוכה

שעי"ז  עד  העולם, עם ובין הש"י עם בין בפנים'

ע"י בתשובה, העולם כל את להחזיר אף  יכול

וכולם  הש"י את  מעבודתו חלק נהיה העולם שכל

שכולם  עד בעדו ומסיייעם אליו  צוות  נהיים

בזכותו. ניצולים

åàøåá úà  ÷éãöîù éî  åäæ  ÷éãö

 åäæå [æ'ש 'צדיק זי"ע הסולם בעל רבינו  כדברי 

את תמיד שמצדיק  ע"ש  כן נקרא

נברא  שהכל ויודע שלימה אמונה לו שיש  קונו ,

ח"ו וטענות קושיות  שום לו ואין לטובתו ונעשה

מעלה, ונאמן כלפי צדיק  באמת להיות זוכה (ועי"ז

כנ "ל ) אתלהש"י כראוי רואה שאינו מי משא"כ ,

להיות יכול אינו העולם, שבכל הש"י הטבת 

לה' לו נאמן  ויש  קונו את מרשיע ח"ו הוא (ואם

רשע  להיות אותו מביא הר"ז מעלה, כלפי טענות

רח"ל ) .ח"ו

'à  íå÷îì íéëìåä ì"ðä íéøåàéá  ìë

 ìëå [ç, אחד למקום הולכים הביאורים אלו 

'הכוונה  עבור  מכוין  נח היה שאם

בלבד )העליונה' עצמו תיקון עבור היה (ולא הרי ,

היא  הבריאה של העליונה שהכוונה להשיג זוכה

הע"ח) בריש לברואיו,(מכובא להטיב הש "י  שרצה

שלימה  לאמונה לבוא וזוכה משיג היה ובזה

לו, ולעזרה לצוות  ולהיות  לטובתו  נברא שהכל

ומלכות השכינה וגילוי תיקון עבור כוונתו והיתה

'פנים  בבחי' להיות  זוכה היה ואז בעולם, ה'

העולם, עם בפנים פנים ובבחי ' הש"י עם בפנים'

בתשובה, העולם כל את להחזיר יכול היה ואז 

עד  בעבודתו ונכללים לו  מסייעים היו שכולם

עם  רק שנלחם מי  אך כולם, את מתקן  שהיה

השכינה, כבוד עבור ולא שלו  הפרטי היצה"ר 

בדרגה  לה' נאמן להיות  לבוא לזכות  יכול אינו

לטובתו נברא העולם שכל לידע כ "כ גבוהה

ואינו העולם, שבכל ה' הטבת  ולראות  לו, ולצוות

דרשות אף  יועילו  ולא העולם כל את לתקן  יכול

שהוא  היות שנה, ועשרים מאה שידרוש מוסר

בנאמ  לו  שחסר שהיות  – אמנה נותמקטני

לתקן  יכול אינו  בעולמו, הש "י  בהטבת ובבטחון

נח  בדרגת  מיירי זה כל אין  [וכמובן  העולם את 

אלא  בו  השגה לנו שאין  עצמו, תמים' צדיק  'איש 

ע"פ  הש "י  לעבודת  לנו הנוגע לימוד בתור  הכל

כנ"ל]. בספה"ק  המבואר 

äáéúä ïî à"öã ïéðò øåàéá

æîéøå [è אחר לנח שאמר הש "י  בדברי זאת 

לו שנתן התיבה', מן 'צ"א המבול

ובני עצמך את  להציל שזכית  שאף מוסר  הש"י

התיבה אל שנכנסת ע"י הק 'ביתך הבעש"ט (וכדברי

התפילה  תיבות בתוך  ברוחניות עצמך  שסגרת  הידועים

האמונה, לתוך שנכנסת  שזכית  בחי' שהיא הק ',

הך ) היינו ותפילה בבחי 'שאמונה עדיין  אתה מ"מ ,

דורך , בני  את להציל זכית לא שע"כ אמנה, קטני

מן  צ"א מקיים היית  אם להצילם יכול שהיית

היחוד  דרגת בתוך נכנס  שהיית היינו התיבה,

העליון  יחוד בחי' שזהו ואדנ"י, דהוי "ה יחוד דצ"א,

הארץ  כל שמלא הש "י  בהטבת ולהאמין  לראות 
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להטיב  אלא נברא לא העולם שכל וטובו, כבודו

לזה לצוות ולהיות  –לברואיו  דצ"א יחוד בחי' (שזו

עולם  שבתוך  הש "י הטבת ולראות  לגלות  – אדנ "י הוי"ה

אדנ"י) שם שכנגד  כל העשיה את מציל היית ועי "ז  ,

עמך . העולם

äîëçå  úåëìîã ãåçé ––––  çð

ãåò [ éשאותיות לקו"מ בריש המובא על דיבר 

המלכות ספי' ענין  על מרמזים דנ-ח

נ' באות  'לפני המרומזת כדכתיב מלכות  מלשון (נו"ן

שמו') ינו"ן המרומזתשמש החכמה דספי' וענין  ,

כמש "כ  התפילה יחוד  זה בענין  ונכלל ח, באות

שמעלה  הליקו "מ כל ובאמת שמו"ע, לפני  בסידור

ישראל נשמות  הנו"ן)את שבבחי' אל (מלכות

ג"כ  והוא דנ"ח זה לסוד קשור העליונה החכמה

שמכוונים ואכמ"ל )יחוד  במקו"א, .(כמש"כ

äìéôúå äøåú –––– äîëçå  äàøéã ãåçé ––––  çð

óéñåäå [ àé ג"כ הוא זה דענין  רמז , עוד

יראה אין דאם (הנרמזתמרמז

יראה  להטיל המלכות שדרך המלכות  בספי' ונכללת 

מלכות ) מורא אין – חכמה אין ואם חכמה, אין

הוי "ה דשם יחוד  בבחי' וזהו  אדנ"י(חכמה)יראה,

שפותח (יראה) הוי "ה ששם הגר "א וכמש"כ  ,

אין  אם בחי ' על מרמז  בה"א ומסתיים ביו"ד

יראה(י)חכמה הוי"ה)אין  דשם אחרונה ושם (ה' ,

י ' באות מסתיים יראה בבחי ' כולו שהוא אדנ"י

אין  יראה אין  אם שבבחי ' החכמה שכנגד

והחכמה  שהיראה והעיקר והכלל חכמה.

החזו "א  מש"כ  בבחי' זל"ז, כח ונותנים מקושרים

שהתפילה הם (חכמה)והתורה(יראה)באגרתו

ונותנים  ומחזקים מתפרשין  דלא רעין תרין 

לזה. זה כוחות 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá
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מוהר"ן  חיי

 åè÷  úåàà

(áé úåà åúáéùéå åúãéì  íå÷î)

úðùáå,áìñøáì  ñðëð ìåìà ùãçá á" ñ÷ú

,àöú éë úùøô úáù ìò ïàëì àáå

, äôì êåîñä áéøîòðá  øáãä òîùð  øùàëå

,ïàëì ñðëð àåäù ãàî àìô øáã  åðìöà äéä

 áùçå íéîùä ïî  åðéìò ìîç êøáúé  íùä ìáà

 úéøàù  øéàùäì åðúéøçà áéèéäì  ÷åçøî

,áø  íò úåéçäì äæä  íåéäë äùò ïòîì õøàá

, íéñôãðä  íéùåã÷ä  íéøôñä  åøîâð ïàëá éë

åðéä ,éç ìë ïéòî  íéîìòðä  íéøôñä  øáç äôå

åðçðàå ,'åëå 'åëå æåðâä øôñå óøùðù  äî

 óëú  åéìà áø÷úäì íéáøîä  åéîçøá åðéëæ

 íà , øçà  íå÷îá  äæî øàáúéå ,äôì  åúñéðëá

 àá àì  åìà , øîàå .úåëéøàá , íùä äöøé

 äôå .éã , éúåà áø÷ì ìéáùá àìà áìñøáì

 ìáà , åéîé ìë  øéòä  éðáî äåìùá áùé áìñøá

 äî ìëå ,øáâúîå êìåä ú÷ìçîä äéä íìåòá

øáâúä ,êøáúé  íùäì íéùðà  øúåé áø÷ù

 äùò äëøáì  åðåøëæ àåä ìáà ,øúåé ú÷ìçîä

 òâø ìëáå  äòù ìëáå íåé ìëá äìòå åìù úà

.ììë  øòùì ïéà  øùà ,úåîøå úåäåáâ úåìòîì

 àìù ãò , íìåòä ìò  âåøè÷ä  øáâúäù àìåìå

,åæðâå ãîòå  äæë  øåàî  ÷ðéì  éàãë íìåòä äéä

 ìë øéæçî  äéäå íìåòá  åúìåãâ  äìâúð äéä

åúîâî ìë äéä äæ  éë ,êøáúé åéìà  íìåòä

 úåëæì ,ãéîú  ÷ñò  äæáå  åééç éîé ìë ãéîú

øåàì äìôàî ,øåàì êùçî  íàéöåäìå  íéáøä

 äî , øîàå äëøáì åðåøëæ åðáø äðò .ìåãâ

 íå÷î ìëá ;ïë íâ ïàëî éúåà  åùøâé íà  äéäé

, äòéñô  äùòàù íå÷î ìëá , íùì àåáàù

 ïäàè èòøèà ìòåå êéà àéåå - ãéîú ï÷úà

 àöéùë .ïéèëòø øàô õìà êéà ìòåå

 úåìâòä  åàá øáëù úòá ,òéìàôéèàìæî

 ïàë ,øîà ,áìñøáì  åàéáäì  åìéáùá áìñøáî

 éë ,íåðäéâ éúøú éúìáñ  òéìàôéèàìæá

 éðàå ,ùãç  øùò íéðù  íåðäéâá íéòùø èôùî

 ãò , øîà  íâ .íéðù éúù ïàë íéøåñé  éúìáñ

,åáùåî  äðçîì õåçî ,áùé ããá äéä  åùëò

øîàù ïåùìä  òãåé éðéàå .'åëå ìéçúî åéùëò

 íùä ìéçúî åéùëòù àåä ïéðòä êà , øúåé

,'åëå áéèéäì êøáúé

øîà]åðåøëæ åðáø  øîàù éúòîù ,÷éúòîä

 áìñøá  øéò úà åðùáë  åðçðà , äëøáì

 úìéçúá úîàá éë) .ïéãå÷øå óë úàçîäá

 íéôë úàéçîî óëú øáã áìñøáì  åúñéðë

 õåç ìù  øéåàä ïéùøâî äæ  éãé ìòù , äìôúá

 õøàì,ìàøùé õøàã àøéåà ïéëéùîîå

 ïëå ,"'åëå íéáöð  íúà" øîàîá øàáîë

,ïéè÷ðåôä ìèáì úåãåà äáøä ã÷ø  åæ  äðùá

," íéèôùîä  äìàå" øîàî  øîà äæ óøåçáå

 ãåò (.óë úàçîäå ïéãå÷øî  øáãîä ,' é ïîéñ

 áìñøáì  åúñéðëì êåîñ úçà  íòôù , éúòîù
_________________________

תשע "ז.א. נח  פר' וערש"ק ליל נאמר
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;õøàä ìò êôùðå , ùåã÷ì ïéé ñåë  åì  åâæî

,øîà êë øçàå . åéìò  ùã÷å ,øçà ñåë åì åâæîå

 àì äæ  íùå , íéãéñç  øéáìñøá íù  åðòèð  íåéä

åðîåìù éùðà  åéäé íìåòì  éë ,íìåòì  ò÷úùé

, äéä ïëå ,áìñøá  øéò íù ìò  íéàø÷ð

 áøä ìù åúéáá  øîà úçà íòôå . íñøåôîë

 éãåã , äëøáì  åðåøëæ êåøá éáø ,åãåã ,ùåã÷ä

 éðàå ,íù áùéúð àìå ,áìñøáá áùéì  äöø

 éùðà ïéá ãåò íñøåôî ïëå .áìñøáá áùåé

.áìñøá úáéùé ïéðòá äáøä íéøåáã åðîåìù

 äëøáì  åðåøëæ åì åéäù , åéøáãî ïáåîäå

 íéàøåð úåãåñ áìñøáá  åúáéùé ïéðòá

.[ãàî  íéàìôðå

'áìñøá' íùã ïéæøäå úåãåñä ïéðòá

òåãé [à הנעשה דבר שכל האמונה שמעיקרי

מאת פרטית בהשגחה זה הרי בעולם

לו יש והמקום מקום באיזה שנמצא ואדם הש"י,

שם גוי)איזה איזה ע"י השם שנקרא זה (אף גם הרי

ופעל  רצה שרביז"ל בעניננו , וכן עליונה, בהשגחה

לו והיו  חסידים', 'ברסלביר בשם חסידיו שיקראו 

העיר  שם שמסתמא אף  עילאין , ורזין  סודות בזה

רזין  בזה יש בכ"ז  גוי , איזה ע"י נקראה 'ברסלב'

סוד  הוא שברסלב רביז"ל בזה שגילה וכמו דרזין,

הצדיקים  שכל הלב סוד שזה בשר ', 'לב של

'רחמנא  חז"ל כדברי  הלב, של הסוד  את  מבקשים

חז"ל אמרו  וכן  בעי ', ע"א)ליבא צט דף  (סנהדרין

הגה"ק  וכמ"ש  גיליתי , לא לאברי גיליתי ללבי 

זי "ע לז מקאמרנא דף  בראשית  פר' הברכה (היכל

שכנגד ע"א) היחוד דוקא הוא משיח של שהיחוד

העליון  יחוד áהלב הוא משיח של שהיחוד והיינו ,

חיפש  ומקודם בלב, רק  ונעשה לגמרי וסתום נעלם

[שהארכנו זי"ע ממעז'בוז ברוך 'ל ר ' הרה"ק  זאת

גודל  על ע"א, נו דף  ברכות עמ"ס  יעקב בשארית

_________________________

עת ב. ובכל המשיח , מלך  רגע באותו יבוא אולי ועת , זמן בכל לבבו ובשכיות בעיניו לצפות ישראל איש צריך כן שם, זל"ק 

ומה  וכו'. ישראל. ישועת  של עין' 'הרף רגע  אותו הוא אולי עין', כהרף ה' 'ישועת כי ה', לישועת  וצופה עליו הומה לבו יהיה

וקץ, ועת זמן זוהר, בדברי שתמצא מה כי בינה, להשכילך  יצאתי וריעי, ואחיי בני הנה זמן', לו ישים 'ולא [הרמב"ם] שכתב

על  חלילה יעבור לא יוחאי, בן שמעון רבי האלקי מרן רבינו הרב ובודאי ת"ר, שנת וכגון שהיה, מה שהיה ת"ח , שנת כגון

שבית  בני, דע אלא מגלהו. ואתה מכסהו הקב"ה רשות, לו נתן מי הקודש, ברוח  שכתב אע "פ זמן, לו ליתן תורה מדברי עיקר

אברי  כשמזכך וצדיק , צדיק וכל בזה, וכיוצא הלב הוא וכפורת ארון כגון אדם, איברי וציור העולמות  כל ציור הוא המקדש 

עת  בכל ב), קמז , (תהלים ד'' ירושלים 'בונה כי ובירושלים, המקדש  בבית בונה ככה נשמתו, בשורש התלוין כל עם נשמתו

אברי  שנזדככו וכשם בו, התלוין נשמתו ארי כל יזדכך  זו שבשנה קדשו ברוח ורואה אבר, באיזה תלוי כשהצדיק ולמשל, וזמן,

חרב  'כאילו א) א, (ירושלמי הגמרא רמז  זה סוד ועל הזיכוך , בתכלית הנזדככין במדותיו 'בימיו', המקדש בית נבנה ככה נשמתו

נשמתו. שורש  לכל בפרטיות אלא כללית גאולה אינו אבל גאולה, יהיה זו שבשנה קדשו, ברוח  צופה ולכן למשכיל. ודי בימיו',

בזה  ודי השכינה, בקומת בזה וכיוצא ה), ז , (שה"ש  בחשבון' ברכות  'עיניך המקדש בבית  נתקן אזי בעינים, תלוי הוא אם

כללית. גאולה לידע יכול הגאולה, סוד קדשו ברוח לראות  כזוכה בלב, תלוי שהוא ומי עולם. של כבשונו סוד הם כי למשכילים,

צער, מרגיש הלב אברים, לכל כלליות גאולה יהיה שלא זמן כל כך  עליהם, מלך והוא אברים, כל צער מרגיש  שהלב כמו כי

התלוין  אותן ולכן ישראל, לכל כלליות גאולה שיהיה עד בלב, התלויין הנשמות לאותלן פרטיות גאולה אפילו יהיה לא ולכן

וזהו  העולם. לכל כלליות אמיתית  גאולה של ורגע זמן הכלליות , גאולה לידע  יכולין הגאולה, זמן קדשם ברוח  כשצופין בלב

מרגיש  הלב כי הכלליות , יודע והלב פרטיות, אלא אינו קדשם, ברוח  צופים שהם אע"פ  גליתי'. לא ולאברי גליתי 'ללבי סוד

כעת  ולכן הגוף. כל עולם צער של כבשונו הם רמים דברים כי למשכיל, ודי הלב, סוד הקודש  בארון תלוי גאולתינו איחור זמן

אלא  בלב, קומה בשיעור תלוי היה לא יוחאי בן שמעון שר' לנו, ידוע זה ולכן אלפים. לכסות  טפח  וגליתי ים, מני עמוקים

ניצוצי  של מבירור אלא מדבר היה לא כי כלליות, לגאולה אמיתי לקיום דבריו בעיניך חלילה יהיה לא לכן עליונים, בעינים

אלא  יגלה, והוא כיסה הקב"ה כי לגלות, אסור לזה הגאולה, זמן עיקר ויודע  בלב, תלוי שהוא מי כי בשרשו. התלויין נשמתו
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הבנים  רוב בבחי ' רביז "ל עם הפנימיים האם קשריו  לאחי  לגמור â דומים רביז"ל זכה ולבסוף  ,[

_________________________

חילוק שום בעיניך  יהיה לא בני, ולכן נשמתו. פרט אלא הכלליות מגלה שאינו כיון לגלות , מותר אבגרים בשאר תלוי שהוא מי

שיעלה  ובאם אלם', לשון 'ותרן ו) לה, (ישעיה נאמר אז  אשר תר"נ , שנת ת "ר שנת בין עת, בכל בה עומד שאתה רגע  אותו בין

מה  אמיתים, לך גליתי מתוקים אוצרות  כבר כי מאוד הזהר לכן הזה, ובעיקר בהשי"ת  כפרת  זמן, לאיזה דוקא צפיה שום בלבך 

עכל"ק . מהשמים. והורוני שקבלתי

שהיכל ג . שאמר וכמו כידוע, זי"ע  הרר"ב הק ' דודו עם למאוד היה קשור זי"ע, הליקו"מ  הק' רבינו דהנה משם, קצת ונעתיק 

שלנשמתו  דבכדי רביז "ל, של בברי"מ  כבר הרר"ב אמר וכן הרר"ב, היכל מול הוא המשתנים) הגוונים (היכל בשמים שלו

גילוייו  ע "י ינזק  שלא רביז "ל לנשמת והמקיים השומר הרר"ב שהיה והיינו עליו, לחלוק  מוכרחים יהיו בעולם קיום יהא הגבוהה

משום  והיינו הבעש"ט, זקינו לדרגת מצוה בבר כבר שהגיע  להרר"ב רביז"ל כשגילה [וע "כ מגלה שהיה העצומות ודרגותיו

זקוק הוא הרי זה, ונורא גבוה גילוי מפיו שהוציא שמכיון הרר"ב, דחפו זי"ע  הבעש"ט זקינו נשמת את שלו מצוה בבר שקיבל

עליו]. להגן בכדי בחיצוניות להסתרה שאת ביתר עתה

לאר"י  הק ' הבעש"ט מרן שכשנסע  לדור) מדור המקובל בשיש"ק כמובא שש "פ, בסעודת  לספרו (שנהוג המעשה גם וכידוע 

שצריך  הבעש "ט  ואמר וכו', הספינה את להטביע  בים גדולה סערה ונהיה כוחו, בכל הרשע  הס "מ כנגדו נלחם הגאולה, להביא

ישקוט [ועי"ז  לים עצמה אדל בתו שתזרוק  או וכו' עליונות  השגות בהם שהיו שלו קודש  הכתבי כל את  לים מהספינה לזרוק 

עצמה  להפיל במסי"נ עצמה למסור אדל ורצתה וכו'], בנ "י מעל הקטרוג שמוריד לעזאזל השעיר ובבחי' כולם וינצלו הסערה

מעשיות  בחריפות  פוסל היה רב שהסאטמער וידוע  ההלכה, עפ "י זאת  מותר איך  צ"ע [ואמנם אביה כתבי את בזה ולהציל לים

המקובלת  זו, גירסא קצת ליישב ובכדי בעניננו, י"ל וה"נ שיבוש , איזה בהן נפל שבודאי אומר והיה ההלכה, פשטות  כנגד שהן

ידה,מד  על התורה על לעבור שמותר שעה בהוראת  נבואה בבחי' הוא בזה שההיתר אוי"ל ושלמים, יראים צדיקים ע"י לדור ור

קכ"ה  סי' או"ח  בהגהות האריז "ל רבינו על הרעק"א מש "כ (ובבחי' אמת לנביא ומקובל כבר מוחזק  היה שהבעש"ט כיון וה"נ

שכותב  הנביא סימני באריז "ל שנתקיימו מחמת וזאת  אמת , לנביא לשמוע החיוב על שנאמר הפסוק  שהוא תשמעון", "אליו ס"א

הבעש "ט רבינו אצל היה וכן ארצה, מדבריו אחד דבר יחטיא ולא בעולם להיות העתידים דברים שאומר יסוה"ת, בהל' הרמב"ם

ע"י  להינצל שיכול ברוה"ק  מקבל כשהוא ע "כ כא), מאמר ע "א ג דף לעיל העתקנוהו החקירה (בספר זי"ע  הצ"צ וכמש "כ הק'

הנמוק "י  בשם קנ"ז סי' בב"י שמצינו מה ע "ד הוא בזה שההיתר ועוי"ל לזה, משמים היתר הוראת  הר"ז לים אדל בתו הפלת

שיראו  כדי קלה מצוה על אפילו עצמו  ולמסור ה' את לקדש  רשאי ויר"ש , וחסיד גדול אדם הוא שאם ומורה) סורר בן (בסו"פ 

למסור  גדולה לצדקת  שמותר בענינינו י"ל וכעי"ז בד"מ), שם לזה הסכים (וכן עיי"ש לבם בכל ולאהבו ה' את ליראה העם

מסרה  זי"ע התניא בעל של בתו (וכידוע ליבם בכל ולאהבו ה' את  ליראה בנ"י ילמדו שעי"ז  החסידות תורת את להציל נפשה

אביה)]. ע"י שנתגלתה החסידות  תורת  את  בזה והצילה למיתה נפשה

שישלימו  אלקות והשגות  חידו"ת ויכתוב שיגלה בן ממנה שיצא לה שנתגלה ואמרה רוה"ק  הבעש "ט  בבת ניצנץ אח"כ אמנם

אלקות  הגילוי אמנם והתגלה רביז "ל, אם ופייגא והדגמ "א הרר"ב ממנה ויצא הבעש"ט, בכתבי שיש אלקות והגילוי ההשגות  את 

שהמוחין  י"ל להנ"ל אך  כבן, הוא הרי שנכד מסבירים ובפשטות  בן, ממנה שיצא אמרה הרי ולכאורה רביז"ל. של התורות ע "י

רביז"ל  על הרר"ב חלק  גם ולכן האם, לאחי דומים הבנים רוב בבחי' רביז"ל, אצל התגלו הרר"ב של העליונות  וההשגות

(וכמו  רביז"ל של הק ' המוחין את לגלות במח' הרר"ב והועיל לזה, זה מועילים זע "ז החולקים אמת צדיקי ב' שכל בחיצוניות ,

לרביז"ל  הועיל במחלוקתו הרר"ב וה"נ פסולות , שלו שהתפילין לו שאמר במה הרר"ב של המוחין לגלות  רצה התניא שבעל

(בבחי' הק ' דהבעש "ט  המוחין שנתגלו כנ "ל והיינו אצלו, תמיד שוכן הק ' שהבעש "ט  רביז "ל על הרר"ב העיד וכן הנ "ל), בענין

רביז"ל. בתורת העליונים) י' ובבחי' בן

שימני  בבחי' הגדול, שלום של באופן כבר נמצאים הצדיקים שכל הפשוט, אחדות של במצב אנו נמצאים כבר הזה וכהיום

כח  לבך  על מב"ד כחותם של הגבוהים המוחין גילוי שמוליד השלם היחוד אל בהשתוקקות  אש כרשפי באהבה זרועך  על ותם

בב"א. יחדיו ומב"י



לנפשך  חכמה דעה לח

וזכה  ברסלב, – בשר  לב של והענין  הסוד  ולהשיג

לבחי ' להגיע קשה שמאוד הלב, של לסוד להגיע

התניא  בעל רבינו  דברי הבאנו [ובמקו"א זאת,

החב"ד ãזי "ע  את לתקן  מחסידיו והנהי "ם שדרש 

משיח  לעבודת  שייך  שזה אמר  הלב ענין את אך

האבן  לב והסירותי הפסוק  יתקיים שאז צדקינו

לבין  בינו שאין  שאמר רביז "ל אך וגו ', מבשרכם

מצייתים, אין ואליו יצייתו שלמשיח אלא משיח

לב  את  לתקן משיח בעבודת  עסק כבר הוא הרי

כנ"ל]. בשר ללב ולהפכו האבן

 óë úàçîä é" ò  ì"åçã øéåà  ùåøéâ ïéðò

 ïéãå÷éøå

 ì"æéáøå [ á ברסלב עיר את שכבש אמר

שעי"ז  וריקודין, כף בהמחאת 

אוירא  וממשיכים חו"ל, של האויר  את  מגרשים

עם  קשור ה"ה הלב של שהענין והיינו  וכו ', דאר "י 

בסיפו "מ  רביז"ל [וכמ"ש  העולם לב שהוא – דהע"ה

יג ) וכו '(מעשה אברים לו שיש לב ומובא äשיש  ,

על  קאי  הזה שלב המעשה בסוף שם בביאורים

אי ' וכן  המעיין, אל הכוסף  הלב שהוא דהע"ה

ה"ו)ברמב"ם מלכים מהל' לב (פ"ג הוא 'לבו שהמלך

והריאה  הקנה אל קשור והלב ישראל'], קהל כל

והאויר) הנשימה כלי בשר (שהם דהלב היחוד שע"י

ומגרשין  ישראל ארץ של הזך האויר את  ממשיכים

חו"ל של האויר  כףאת  המחאת ע"י נעשה (וזה

'נישא  בבחי' הלב את ומטהרים שמזזככים בתפילה

כפים') אל  .לבבנו

ì"åçî  úëìåäù ÷éãöä  úîùðá éèî àìå éèî

äìéìç øæåçå é"øàì

ì"æéáøå [âהעיקרי למקומו מחו "ל נכנס 

ויוצא  וחוזר ישראל שבארץ

בבחי ' רביז"ל שציון  מטי , ולא מטי  בבחי' לחו "ל

עלמא  ובבחי' לארץ, בחוץ דאתגליא עלמא

הר "י הקבלה כמ"ש  ישראל, בארץ הוא דאתכסיא

הידוע במכתבו זצ"ל ד )קארדונער וכדברי(מכתב

הידועים קנה)הראב"נ סי' רביז"ל (ביאוה"ל שמקום

ישראל  בארץ מקומו ועיקר ובאר"י [ובפרט å בחו"ל ,

וכמו דוד , בית  מלכי  ובציון המערבי  בהכותל

_________________________

להגיע ד. מסוגל אינו שאדם ביותר נעלות מדריגות  אודות  מדובר בתניא הלא התניא) (בעל הזקן אדמו"ר את  שאלו "פעם

מורגש  זה יהי' לבוא ולעתיד ללב), מגיע שאינו (אף  במוח  פנים כל על זה להיות יכול הגלות , זמן הזה, שבזמן והשיב, אליהן,

.(58 עמ' –ווינגארטען, אור (ניצוצי מבשרכם)". האבן לב את והסיורתי שכתוב, (כמו בלב גם

של ה. הציפורן אבל וכו', ורגלים וידים פנים עם שלמה קומה הוא העולם של הלב וזה לב, לו יש בכללו העולם וגם שם, ז "ל

הנ "ל  והמעין האבן עם ההר וזה אחר. של מלב יותר "הארציקער") אשכנז : (בלשון מלבב הוא העולם של הלב אותו של הרגל

וכוסף  הנ "ל המעין כנגד עומד הנ "ל הלב וזה העולם, של אחר בקצה עומד העולם של הלב וזה העולם של אחד בקצה עומד

המעין  זה וגם המעין, אותו אל לבוא מאד וצועק  מאד, מאד גדול בהשתוקקות המעין אותו אל לבוא מאד מאד תמיד ומשתוקק

ע"כ. וכו'. אליו. משתוקק

הכתוב ו. הלילה, כל חשב האחרונה, בלילה ז "ל אדמו"ר שבפטירת  ז"ל, מורנ"ת במאמר זה מכל "ונזכרתי שם, הראב"נ ז "ל

עלה  כך  ושאחר ב'], הלכה בחלב בשר בהלכות  בחידושיו אז  עמדו [כפי וכו', אלקיך ה' בית תביא אדמתך ביכורי ראשית

אם  כי זה אין הזה, המקום נורא מה כי וכו'... הנשמות  גדולי והתעלות הסתלקות  סוד שזה האריז "ל בכתבי שמבואר בדעתו

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

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

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

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

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



מוהר"ן לט חיי

שם  וכתב במקו"א], הענין  כל במקורות  שהארכנו

לתקן  שכדי לכאן, ומשם לשם מכאן  הולך  שהצדיק 

שמעביר  עד  לחו"ל, מאר"י יורד  הבריאה את 

שוב  וחוזר אר"י, מחו "ל גם ועושה הטמא האויר

ונוראים  נפלאים סודות בזה ויש שאת , ביתר לאר"י

שאכ "מ.

íù  ì"æéáø ìáñù  íåðäéâ éúøú ïéðò

äæå [ãתרתי בזלאטיפאלי  שסבל רביז"ל שאמר 

האריז "ל מש "כ וידוע המלךגיהנום, (עמק

פכ"ט) טז, לג"ע,שער ועולים כשנפטרים שהצדיקים

משם  להוציא הגיהנום דרך קודם הם עוברים

היינו גיהנום, תרתי  סבל ורביז "ל ישראל, נשמות 

הוי שבתרי דעות ויש בכפליים, הזה התיקון שעשה

היותר  הגיהנום דרך עבר  שרביז "ל והיינו  חזקה,

הש"י, אל ביותר הנמוכות הנשמות להעלות קשה

זי "ע מוהרנ"ת  ה"ה)וכמ"ש  ערב הל' של (חו"מ שענין 

הנער' את ערב עבדך  'כי בבחי ' הוא הצדיק

צדקינו, משיח נשמת שורש יעקב בן  כיהודה

שזה  ישראל, נשמות על ערבות הצדיק שלוקח

נשמות את להעלות  הצדיק של ענינו  עיקר

העולם, כל את  בתשובה להחזיר  להש "י , הנפולות

הכי למקומות עד הגוף לכל חיות הנותן  הלב וכמו 

שבגוף . רחוקים

ä"òøùîì 'àéèù àéòø' çð ïéá ÷åìéçä

çðå [ä צדיק רק  היה בכ"ז  תמים צדיק  שהיה אף

'רעיא  בזוה"ק שנקרא וכמו עצמו  בשביל

בני כל את  הציל ולא עצמו על רק שחשב שטיא',

'מחני אמר משרע"ה שהוא האמת הצדיק אך  דורו,

את להציל נפשו ומסר  כתבת', אשר מספרך  נא

כדאי ' – דנח הנ"ל פגם את בזה ותיקן  ישראל כלל

הצדיק  של הדרגה שזו  נח', 'מי אותיות ש'מחני'

ומוסר  ישראל כלל תיקון  הוא ענינו שכל האמת 

ישראל. נשמות  עבור נפשו 

 æ" îøä  ìò ãôñää

 éúéàøå [å הכהן בנימין  רבי  שהספיד הספד

הרמ"ז  על האריז "ל משה מגורי  (ר'

זצ"ל ) לוזכותא היו  פטירתו  ולפני  מופלג צדיק  שהיה

הזמן  כל אומר  שהיה איך  ושמעו נוראים יסורים

ישראל, כלל עבור לכפרה האלו היסורים כל שיהיו

שיבואו לבקש  גבוה מהלך להם שהיה צדיקים והיו 

אינו וזה ישראל, כלל על כפרה עבור  יסורים עליהם

לידע  צריך יהודי  שכל אלא אחד, לכל כמובן  שייך 

תמשך  עבודתו  שע"י לכוין היא עבודה"י שעיקר 

בתשובה  ישראל נשמות כל את להשיב טהרה רוח

מעשינו בכל אומרים כולנו  שאנו  וכמו  שלימה,

וכמ"ש  ישראל', כל 'בשם הכל שיהא ועבודתינו

זי"ע מליזענסק  אלימלך ר' דברים)הרבי פר' (בריש

ובלשון  ישראל', 'כל הנקרא גבוה עולם שיש

ו א"ק , עולם נקרא להתקשר האריז "ל צריך  אחד כל

של  בדרגה שהוא אמת  והצדיק יכלתו , כפי  לשם

באמת זאת  לכוין שיכול בדרגה והוא א"ק  בחי '

הרי ישראל, כלל עבור  רק יהיו מעשיו שכל שרוצה

שום  אין  ששם ההוא, הגבוה לעולם בזה עולה הוא

_________________________

לנצח, מקומו שם ולקבוע  ולבוא לנסוע נפשו את למסור בעצמו ז"ל אדמו"ר גם הוכרח בהם]. שמבאר ז "ל מהרנ "ת ודברי

ולא זה, לכל המוכרחים ישראל נפשות  כל עם לשם ולבא לחזור דעת  על זולת היתה לא משם יצא אשר בחוץ וכל להשתקע

בסעודה  הנוהגים דברים ובהל' ו, אות  ה"ד לסעודה נט"י הלכות הלכות, [ליקוטי הקדושים מדבריו כמבואר בתמידות, לארץ

האמיתי  מקומו אבל מקומות, ושאר בברסלב רועה הוא לבד שעה שלפי לנאווריטש, נסיעתו בסיפור מהר"ן ובחיי ו] אות  ה"ד

מפני  הדחיה בסיבת זולת  היתה לא פטירתו כל שגם ז"ל, מורנ"ת מפי נשמע וכן וכו' וכו' לבד ועירו בארצו הוא והנצחי

ועיקר  לארץ, ובחוץ ישראל בארץ נמצא משיח משה נשמת  כי מ'ש 'ה', תיבות סופי תהיה' קדשים' קדש' וכו'. וכו' השעה

רבי". לאותיות ריב מאותיות לבא הוא העיקר, אבל ר'י'ב'. לארץ ובחוץ ר'ב'י', אותיות  ישראל ובארץ הקודש. במקום מקומו,

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה מ 

להמתיק  העליון האור להוריד יכולים ומשם דינים

העולם. כל מעל  הדינים כל

ìàøùé  ìë úáäà ìù äìåãâä úåëæä

÷" äøäå [æ אומר זי"ע מלובלין  הכהן צדוק ר '

קצח) אות הצדיק  שיש (צדקת  שמה

ברוח  העליון בעולם הנעשה כל שיודעים צדיקים

כל  על שעובר מה כל את  ברוה"ק  ויודעים קדשם

להם  שיש משום זהו  ותומים, אורים כמו יהודי,

קדושת לבו מקבל ועי "ז  מאוד, גדולה ישראל אהבת 

שיהיו שזכה ע"ה, הכהן  כאהרן ותומים אורים

לבו על והתומים אתהאורים שאהב האהבה (בזכות 

קינא  שלא עד  ישראל  נשמות  שורש  משרע"ה הקטן אחיו

בחז"ל ) וכדאי' בליבו', 'ושמח בגדולתו שמח ואף  ומיבו .

נפשו ומוסר עליהם ומתפלל ישראל עם את שאוהב

הוא  הרי  ישראל, בני  מעל וגזירות  דינים להמתיק

ישראל, כל עולם של הנ"ל העליון  בעולם נכלל

ישראל  עם על שמתפלל שעי "ז  אי' [ומרביז "ל

אותו]. אוהבים והכל  עוונותיו כל  לו  נמחלים

 úéááù  äìåãâä úåçàä 'éçáá ÷éãöä

÷" äøäå [ç על אמר  זי"ע מקוברין משה ר'

לו יש  רק  כלום אינו  שהוא עצמו 

מבני אנשים הש"י לו שולח וע"כ  ישראל, אהבת 

שענין  זאת  והמשיל ולסייעם, לעזרם שיוכל ישראל

ילדים  הרבה בו  שיש  בית כמו הוא הצדיקים

לכל  ועוזרת  הדואגת גדולה אחות שם ויש  קטנים,

כמו להיות הצדיק ענין  גם כן  הקטנים, הילדים

וכך  העבודה, כל את שעושה הגדולה האחות

ישראל  נשמות  עבור  העבודה כל עושה הצדיק

והש "י הצדיקים, ענין כל שזה בתשובה, ולהחזירם

שלימה  לתשובה כולנו שנזכה ויושיע יגן  יעזור 

ומיד  תיכף ונזכה הצדיקים, בזכות  ושמחה באהבה

בימינו במהרה ברחמים לאלתר שלימה לגאולה

אמן .


