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 é" ùøéô על גדולים להזהיר  ואמרת  אמור

אברהם  מגן בספר ואיתא הקטנים.

אמור) פרשת  גדולים à(ריש 'להזהיר רש"י דמש "כ

בדרכי הגדולים שהאנשים היינו  הקטנים', על

כל  את לכבד  צריכים המה השי"ת  עבודת 

מרומז  וזה ולתקנם. להעלותם שבעולם, הברואים

ת "ח  בגימ' הכולל שעם 'הקטנים' 'על' ב'גדולים'

_________________________

גדולים א. להזהיר ואמרת אמור פירש"י וגו'. אלהם ואמרת  אהרן בני הכהנים אל אמר משה אל ה' ויאמר שם: אברהם מגן וז"ל

העבודה  תכלית כי הוא והענין וגו', חכם איזהו אומר זומא בן א) (ד, אבות  בפרקי המשנה נקדים קיד.), (יבמות הקטנים על

במדותיו  הדבק  אלא הוא אוכלה אש והלא בו לדבק אפשר וכי יא.) סוטה (עיין רז "ל שדרשו מה לבחינת  האדם שיבוא היא

ידי  ועל בגחלת, הקשורה כשלהבת יתברך  בשמו וכלולים ב"ה הוי"ה אותיות מארבעה הנאצלים והספירות  המדות  והם וכו',

על  הקדושים, הספירות לדרכי המתנגד דבר מלעשות עצמו את ושומר עמהם השי"ת את ועובד והספירות המדות מתקן שהאדם

שמו. יתברך  באלהותו דבוק  הוא זה ידי

בחינת  הוא המים יסוד ב"ה, הוי"ה אותיות  ארבעה נגד מכוונים המה האדם, שבגוף עפר מים רוח אש יסודות הארבעה כי ונודע

זעיר  פרצוף  שבשם ו' אות בחינת  הרוח יסוד בינה, מוח שבשם ראשונה ה' בחינת הוא האש  יסוד חכמה, מוח  שבשם י' אות 

חוש  כי פרצופים, הה' בסוד שהם חושים ה' בהאדם יש  כן וכמו מלכות. פרצוף  שבשם תתאה ה' בחינת העפר יסוד אנפין,

ב"ה, הוי"ה אותיות ארבעה בסוד הם טעם ריח  שמיעה וראיה שביו"ד, העליון קוץ שבסוד עליון כתר פרצוף  בסוד הוא המישוש 

(שמות  שכתוב כמו השכינה, השראת עליו ממשיך הוא שבו החושים כל ומתקן יסודות מארבעה הנמשכים המדות המתקן והאדם

שכתוב  וכמו מישראל ואחד אחד כל בתוך שוכן שהקב"ה מלמד בתוכם אלא נאמר לא בתוכו רז"ל ודרשו בתוכם ושכנתי ח ) כה,

השם  שהוא העצם בהשם דבוק  שהוא ה) יג, (דברים תדבקון ובו לבחינת ובא ישראל, בני בתוך שוכן ה' אני לד) לה, (במדבר

וכו'. שבעולם ההויות  כל המהווה ב"ה הוי"ה

שמרומז  בבחינה להיות צריך  שעבודתם עובד, פירושו כהן כי ה' העובדי הם הכהנים אל אמר הכתוב לביאור נבוא ובזה שם:

שמיעה  ראיה ובבחינות שבשם יה"ו אותיות ג' בסוד שהם האלו יסודות  השלשה שיתקנו ר'וח מ 'ים א'ש נוט' שהוא אמ "ר בתיבת

ולהחיות, להמית  המלכות ביד כי נה.) (שבת תחיה ת ' תמות  ת' בסוד שהיא המלכות למדת  מרומז הנוסף  ת' אות 'ואמרת ', ריח ,

הקטנים  על גדולים להזהיר שפירש"י וזה הבריות , את  המכבד כנגד שהיא שבשם תתאה הה' שבסוד העפר יסוד לתיקון מרמז וזה

להעלותם  שבעולם הברואים כל את  לכבד צריכים המה השי"ת  עבודת  בדרכי הגדולים שהאנשים מרומז היינו וזה ולתקנם,

ג) טז, (ויקרא הכתוב בסוד שידוע כמו המלכות  מדת  בסוד שהוא 'זאת' כמנין ת"ח בגימ' הכולל שעם 'הקטנים' 'על' ב'גדולים'

ואפילו  שבעולם, נפש שום ויבזה יטמא שלא תתאה דרגא בחינת היא נפש  יטמא, לא לנפש  וזה הקדש , אל אהרן יבוא 'בזאת '

זה  ידי ועל לתקנם, בכדי אותם גם יכבד יתברך מעבודתו שנתקררו עוממות  גחלים מלשון שהוא 'בעמיו' בבחינת שהם אותם

ב'עמי'ו  י'טמ'א ל"א ל'נפ 'ש  של וס"ת בר"ת  שמרומז  ואדנ"י הוי"ה ויחוד ב"ה הוי"ה שבשם אותיות  הארבעה בכל היחוד יגרמו



לנפשך  חכמה דעה ד

כמ"ש  המלכות מדת בסוד שהוא 'זאת' כמנין

ג ') ט"ז ופירש (ויקרא הקדש . אל אהרן יבוא 'בזאת'

היא  דנפש  בעמיו ', יטמא לא 'לנפש הכתוב המשך 

שום  ויבזה יטמא שלא והיינו תתאה, דרגא בחינת

'בעמיו ' בבחינת  שהם אותם ואפילו  שבעולם, נפש 

מעבודתו שנתקררו עוממות גחלים מלשון שהוא

זה  ידי  ועל לתקנם, בכדי אותם גם יכבד  יתברך ,

הוי "ה  שבשם אותיות הארבעה בכל היחוד יגרמו 

כלומר : בהכאה, ואדנ"י הוי"ה יחוד של באופן ב"ה,

פעמים  ה' נ', פעמים ו' ד', פעמים ה' א', פעמים י '

צינורות ש"פ  כנגד ש "פ בגי' עולה זו  והכאה י ',

של  תבות  וסופי תבות  בראשי זה יחוד  ונרמז

כי ש "פ, בגימ' שעולה ב'עמיו' י'טמא' ל'א' ל'נפש '

צינורות הש "פ שיפתחו גורמים הזה יחוד ידי  על

כל  על והברכות הטובות  כל המשפיעים עילאין

עכ"ד . ובגשמיות , ברוחניות  ובפרט בכלל ישראל

ïéðòäå בדרך יחודים של בחי' יש  הנה הוא,

יטמא  לא 'לנפש נאמר זה ועל הכאה,

שיש  באופן  יחודים לעשות  אפשר  אי  כי  בעמיו',

מריבה. במי  הסלע הכאת סוד דרך  ועל אחיזה,

רצה  הראשון שאדם מקמארנא מהגה"ק  ואיתא

אך  העולם, כל את  בתשובה ולהחזיר  יחוד  לעשות 

דקט  אלקים של אחיזה מזה וכמ"ש נעשה נות,

סופ"ה)האר"י כ"ח שער חז"ל á(ע"ח מש"א על

עבודה  לעבוד דוד  שביקש  הראש עד דוד ויבוא

דקטנות במוחין  החיצ' אחיזת סוד  דהיינו זרה,

מפניו ' משה 'וינס הוא הדרך  אך הראש , עד שעלו

ושם  א"א, במקום הגמור היחוד למקום לנוס שצריך 

אחיזת ללא דהכאה יחוד  בחי ' לעשות יכולים

הגמור  לביטחון שנכנסים ידי על והוא החיצונים,

בעתיקא  בזוה"ק ואמרו אלי ' תצעק  'מה כמאה"כ 

היינו ויסעו, ישראל בני  אל דבר מילתא, תליא

קדישא עתיקא למדרגת  סופ"דשיסעו ספד"צ (עי'

שם) הלשםובבהגר"א בזה שהאריך  וכמו  (דע"ה .

קל"ז) דף הוא ח"ב הביטחון מדרגת  דשלמות

האמונה  בשכר ממצרים ישראל נגאלו ולכן  בא"א,

הניסי אור עליהם המשיכו שעי "כ  והביטחון ,

עי "ש . וכו ', קדישא דעתיקא

íò ìàøùé  úîùð  úà  íé÷ãåá  äøéôñä éîéá

 é" ò à"àã ãåçéì  úåìòì êéøöå úåðè÷ã ïéçåî

 à" ìãøä  íå÷îáù øåîâä ïåçèéáä

äðäåבזוה"ק איתא ע"א)איתא צ"ז עה"פ (אמור

הבא  העומר קרבן  דענין  וגו' לכם וספרתם

והיינו סוטה, קרבן  דרך על הוא שעורים ממנחת 

נשמת שה"ס  חיל האשת  את  אלו בימים שבודקים

טהרת מתברר  ובזה הסוטה, בבדיקת  ישראל

וכו'. השבועות לחג עצמם המכינים ישראל נשמת

ממחרת לכם 'וספרתם הכתוב דביאור  הוא והענין

לעמוד  ועי "כ  שבת  קדושת  את לקחת  היינו  השבת'

אלו בימים כי  הספירה. ימי  של ובטהרה בבדיקה

מוחין  מיני  כל עם ישראל נשמת  את  בודקים

הוי "ה  יחוד  בסוד זה את להמתיק  וצריך דקטנות,

זה  יחוד לעשות  אין אך  דהכאה, יחוד  שהוא באדנ"י

שהוא  ביטחון  בכח אלא וקטטה, מלחמה בדרך

דהיינו מפניו ' משה 'וינס  וכמ"ש א"א, של במדרגה

_________________________

עילאין  צינורות הש "פ שיפתחו גורמים הזה יחוד ידי שעל י', פעמים ה' נ ' פעמים ו' ד' פעמים ה' א' פעמים י' כמנין ש"פ  שבגימ '

אמן: בימינו במהרה רויחי ומזוני חיי בני וגשמיות ברוחניות ופרט בכלל ישראל כל על והברכות  הטובות  כל להשפיע 

והם ב. מוחין שם אין היום באמצע והנה תפלה, בכל מוחין לחדש צריכין אנו החורבן אחר עתה כי ידעת וכבר שם: ע "ח וז "ל

בסוד  המוחין שמתמלאין שטות , רוח בו נכנס  אא"כ חוטא אדם אין וזהו אלקים, ג' סוד שהם כנ "ל חר"ן ונקרא הדינין בסוד

אלקים  סוד הוא הזה בראש כי לאלהים, שם ישתחוה אשר הראש  עד בא דוד ויהי בדוד שנאמר וז"ס קשה. דין של אחרת  רוח 

את  להחריב ורצה לאלקים שם ישתחוה אשר וזהו אלקים, של מוחין ג' הם ושם רא"ש , גימטריא שהוא כנ"ל במילוי ברבוע 

עכ"ל. ע "ז, לעבוד דוד בקש כמשארז"ל למקומם אלו להחזיר העולם



תשע"ו  אמור פר' השל"ס

לביטחון  ונכנס  קדישא עתיקא למדרגת שנס 

במדרגת הוא למטה הכאה בדרך דהיחוד (פירוש 

והוא  מלחמה, בדרך ונעשה אחיזה יש ושם בינה

שהוא  בא"א למעלה אך כנ "ל , הסלע הכאת ע"ד

ידי  על דהכאה יחוד  לעשות אפשר הבינה שורש

אחיזה) ללא הביטחון .מדת

åäæåבלקו"מ נ"ו)שכתב ראשיâ (דימן דמש"ה

מחלוקת שהוא ש'מאי, ה'לל מ'חלוקת  תבות 

של  מדעת  יותר מאד גדול דעת  שהוא שמים לשם

ממצרים, ישראל כלל את  הוציא משה ולכן  שלום,

בבחינת היה מתוקן  הדעת היה שלא במצרים כי

מצרים  יציאת  ידי ועל שמים, לשם שלא מחלוקת 

שמים, לשם מחלוקת של עליון  לדעת  זכו  משה בכח

ומריבה  מצה מלשון שהוא מצה אכילת  סוד והוא

עי "ש . וכו ',

 çëá åðééä ' úáùä  úøçîî' íëì  íúøôñå

åà  åá øéàîù úáù  úùåã÷íéëéøö ñ"à ø

 éîéá é"ðãàå  ä"éåäã ïåéìòä ãåçéì ñðëäì

äøéôñä

 äæå' בגי שעולה בהכאה ואדנ"י דהוי "ה היחוד סוד

עמו את המברך  בסוד האותיות, עם שלו"ם

דתפלת היחוד מקום הוא ששם בשלום ישראל

שנסים  מפניו ' משה 'וינס הוא לזה והעצה העמידה.

ש "פ  בסוד לעשות  מפליא של היחוד  למקום

בדרך  לא אך  ואדנ"י , דהוי "ה היחוד שהוא צינורות 

ויחוד  הגמור  ביטחון  בדרך הכאה אלא קטטה

השבת ' ממחרת לכם 'וספרתם וזהו  הגמור .

יכולים  ועי "ז  השבת דקדושת  האור  שלוקחים

הספירה, בימי הקטנות  של הנסיונות בכל לעמוד 

ללא  ביטחון בדרך  קדושים ליחודים מהם ולהכנס

חיבור  שהוא והגוף  הנשמה חיבור  וכמו אחיזה.

לעשות ' 'מפליא של הכח ידי  על אך  מאד , קשה

להמתיק  צריך  והגוף , הנשמה חיבור כח שהוא

מקמארנא הגה"ק וכמ"ש דקטנות. (היכלהמוחין

אמור) פ' פ"ו,הברכה פעמים ג' הוא 'גוף' דתיבת

דקטנות, מוחין ג' שהם אלקים שמות  ג' דהיינו

ונטען , טוען  ידי על שלא הקטנות  להמתיק  וצריך 

יטמא  לא לנפש  של בדרך  ולא ביטחון, בדרך  אלא

ע"ד  ודעת , מטעם למעלה ביטחון  אלא בעמיו,

העשיה  עד  עצמו ומפיל תחנון  כשעושה הצדיק

בדרך  היחוד  עושה כי עי"כ נטמא אינו ומ"מ

מלכות שהוא השרשי במלכות ודבוק  ביטחון,

ותבואי בסוד  בעתיקא הוא הגמור  ביטחון כי דא"ס ,

בחי ' הוא למטה דביטחון ואפילו  עדיים, בעדי

בביאורי צדק הצמח כתב כבר אך שני , קטנות 

עדי הזוהר  בה' 'בטחו במאמר וארא פרשת (ריש

_________________________

זה ג. באמת  כי שלום. של מהדעת  יותר מאד, גדול דעת  באמת  שהוא שמים, לשם שהוא מחלקת  יש  אך שם: לקו"מ  וז "ל

שנעשו  עד משם זזו 'לא בסופה" והב "את  ל:): (קדושין לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו כמו גדול, ושלום אהבה היא המחלקת,

שבאמת  הינו להתקים', סופה שמים לשם שהיא 'מחלקת  ה): פרק  (אבות לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו וזה לזה'. זה אוהבים

כי  משה, בחינת וזה כנ "ל. בסופה" והב "את  כ"א): (במדבר שכתוב כמו אהבה, בחינת להתקים', 'סופה וזה: כנ"ל. אהבה היא

בחינת  שהם הלל. שמאי מחלוקת תבות  ראשי הוא משה כן ועל שמים. לשם מחלקת  בחינת שהוא הדעת, בחינת  הוא משה

"וידעתם  ט"ז) (שמות  שכתוב כמו הדעת, ידי על הגאלה עקר כי משה, ידי על מצרים גאלת  היה כן ועל שמים. לשם מחלקת

וכו'. ידעו" "למען כ"ג): (ויקרא וכו', אתכם" הוציא ה' כי

" מ "א): (ישעיה שכתוב כמו מחלקת , בחינת היא מצה כי ממצרים. שהוציאו מצות, דהינו עוגה, בחינת יהיו וזה מצתך  אנשי

זה  כי שמים, לשם מחלקת היה לא בודאי בגלות , הדעת שהיה במצרים כי דיקא. 'שהוציאו' ממצרים', 'שהוציאו וזהו: כאין".

בגלות, הדעת  היה ששם ממצרים, שהוציאו מחלקת, בחינת  שהיא שהמצה, הינו ממצרים', שהוציאו 'עוגה וזה: כנ "ל. בדעת  תלוי

שהיא  גדול, דעת  בחינת  שהיא מן, טעם בהם היה מצרים, הגלות  מן המחלקת  בחינת  שהוציאו לאחר כי מן. טעם בהם טעמו

עכ"ל. וכו', כנ"ל שמים לשם מחלקת  בחינת



לנפשך  חכמה דעה ו 

ששם עד ) ברדל"א למעלה הוא הגמור  דביטחון

דא"ס . מלכות

äæå ובה וקיימא קביעא שהיא השבת קדושת סוד 

התו"ח כמ"ש  א"ס  ע"א)מאיר ד ' (דף 

הא"ס  אור שמתגלה משום הוא שבת של דהמעלה

רבים  בירורים ומתבררים החול ימי מתוך ויוצאים

וזהו עכ "ל. ובאיכות , בכמות פנימיות ממדריגות 

שבת קדושת  של הכח שלוקחים השבת ' 'ממחרת

תלויה  שהיא המועדים מקדושת למעלה שהוא

שבת משא"כ  התחתונים, ובעבודת  ישראל בכלל

אור  בה ומתגלה העליונים מצד וקיימא קביעא

בעבודת להצליח יכולים שבת  קדושת  ובכח א"ס,

הספירה. ימי ובעבודת המועדים

 úåøîà ' ä  úåøîà ñ" ä íéðäëä ìà øåîà

 àì ùôðì'  ë"éòå øúëä  úãî àåäù úåøåäè

 úåðè÷ã ïéçåîá äæéçà äéäé àìù ' åéîòá àîèé

 øîåòä éîéá íéøøåòúîä

 äæå במדרש ואיתא הכהנים' אל 'אמור מאה"כ

ז') כ"ו רבה שהיה ã(במדבר המלך  דשאול

האוב  לבעלת הלך וכאשר  בישראל ראשון מלך

עמי אתה למחר  לו  ואמר שמואל, את  והעלה

הלך  ומ"מ וכו', במלחמה שיפול כלומר  במחיצתי ,

והמלאכים  הדין, מדת עצמו  על וקיבל למלחמה

ואמר  המלך שאול של מהקדושה נתפלאו  עצמם

וכו'. בעולמי  בראתי  בריה איזה ראו הקב"ה להם

ובניו הוא בשמחה ניגש  המלך דשאול והיינו

נפל  ולא במלחמה, שיפול שידע אף  למלחמה

שזה  הבין  כי למלחמה בשמחה הלך אלא לעצבות

בישראל  מלך  וכי אמרו  והמלאכים ה', רצון היה

בפירוש  ואיתא הענין . כל עי "ש  וכו ' בחרב ידקר 

מאה"כ  דזהו שם, המדרש על מזידיטשוב מהרי"א

של  מדרגה שהוא וכו ' טהורות אמרות  ה' אמרות 

כתר .

ïéðòäå בישראל ראשון מלך  ענין דבאמת הוא,

הדין  תכלית זה הרי  בחרב שידקר

עם  כאלו דינים להמתיק צריך אך ההסתר, ותכלית 

טהורות, אמרות ה' אמרות  הנקרא הכתר  מדרגת 

ה' אמרות בסוד הכהנים, אל 'אמור ' סוד וזה

'לנפש  ועי"כ הכתר , מדרגת שהוא טהורות אמרות 

בזמן  הדינים אחיזת שאין  בעמיו' יטמא לא

אם  ישראל כלל את בודקים אלו  ובימים הקטנות .

כמ"ש  קודש שבת של הקדושה ולקחת לעמוד  יכול

של  במבחן ולעמוד  השבת, ממחרת לכם וספרתם

שבת וענין שם, בזוהר כמ"ש חיל האשת  טהרת

בעבור  נאמר זה שעל הגמור  הביטחון  הוא קודש 

ידי על כי  חיים, חוקי  ותלמדם בך  שבטחו אבותינו

יום  ובכל הק ', לתורה לזכות יכול הגמור ביטחון

של  מהקדושה חלק מקבלים העומר ימי מהמ"ט

מקמארנא  הגה"ק וכן התו"ח, כמ"ש  החמשים שער 

ע"א) צ"ב אמור חי מימי(זוהר ויום יום שבכל

וצריך  החמשים, משער  אחד חלק  מאיר הספירה

אלו בימים המתעוררים דקטנות  המוחין לקחת

ולעשותם  פ "ו , פעמים ג' שהוא הגוף מחמת  שהוא

מטעם  למעלה אלקות לעצם ידם על להגיע כלי

ודעת.

_________________________

ויתן ד. בעמלק  אפו חרון עשית ולא אלהיך ה' בקול שמעת לא אשר אלא זה הוא ברוך הקדוש לך  עשה חנם לא המדרש : וז"ל

אתה  מחר הדין מדת עליך מקבל את  ואם משתזיב, את ערקת אין אמר מיערק , ואין א"ל פלשתים, ביד עמך  ישראל את גם ה'

קומתו  מלא ויפול שאול וימהר שנאמר נתיירא שמואל דברי את  ששמע כיון במחיצתי. עמי יוחנן רבי אמר עמי מאי עמי, ובניך

ונצח, לקרבא נחית את למחר לי אמר להם אמר שמואל, לך אמר מה ועמשא אבנר לו אמר שמואל, מדברי מאד ויירא ארצה

למלאכי  הוא ברוך  הקדוש קרא שעה באותה לקיש ריש  אמר למלחמה, ויצא בניו שלשה נטל רברבין, מתמנין בניך  אלא עוד ולא

מראית  מפני עמו בניו מוליך  אינו המשתה לבית הולך  אדם שבעולם בנוהג בעולמי, שבראתי בריה וראו באו להם ואמר השרת

עכ"ל. וכו', בו שפוגעת  הדין מדת על ושמח  עמו בניו ונוטל שנהרג ויודע  למלחמה יוצא וזה העין,



תשע"ו  אמור פר' ז של"ס

 ïåçèéáä  úåãáò àåä ' íëîöòì' íëì  íúøôñå

åîöò  ìù äãåáòä úãå÷ðì òéâäì éúéîàä

åøéáç úãåáò åì  òéøôé àìù ïôåàá

àúéàå ט'במוהרנ"ת הלכה פסח הל ' או"ח (לקו"ה

כ"ב) ממחרתäאות לכם וספרתם עה"פ

שונים  ענינים עליו עובר  יהודי כל דהנה השבת,

לו ומפריע האדם מבלבלים דקטנות  והמוחין 

האדם  נשבר ואם ממנו , יותר לחברו שיש  הגדולה

וישות גאוה זה הרי  ממנו , גדול יותר שהשני ממה

מעבודה  ליהנות  שהוא והקדושה הביטול היפך

של  הגדולה לו  שיפריע ולא ולהתבטל, השני  של

אלו, בימים יהודי כל שבודקים הבדיקה וזה השני,

אדם  שכל בא"ס  הביטחון לו יש אם הוא והבדיקה

לו יש ואם שלו, ולתכלית שלו לנקודה להגיע יכול

_________________________

שהוא ה. העומר, ספירת  לספור צריך  אחד שכל דייקא, לעצמכם 'לכם' לעצמיכם. 'לכם' לכם" "וספרתם וזהו שם: לקו"ה וז"ל

על  אף  כי הרבה, ממנו טובים גילו בני שחבריו לו שנדמה מחמת בדעתו יפול ולא שהוא, מה כפי לעצמו הנ"ל התחזקות  בחינת 

אדרבא  ענוה, זה אין ושלום, חס  זה ידי על בדעתו יפול אם אבל ממנו, טוב אדם כל ולהחזיק ענו להיות טובה מדה שהוא פי

אסור  כי שזכו, למה זכו כבר וחבריו כך כל רחוק  הוא ועדין יתברך להשם עבודה איזה שיעבוד לו נאה שאין גדול גדלות זהו

כל  וכן כלל. לחברו דומה אדם אין כי מעשיו, ידי על נמשך  מקומות ובאיזה הוא מקום מאיזה יודע  ומי המקום, אחרי להרהר

יפיל  ואל דייקא לעצמו הימים לספור צריך וכו', שיטהרו כדי העומר ספירת  בחינת שזה וזוהמתו, מטומאתו לצאת שרוצה אדם

' לכם" "וספרתם וזהו ושלום. חס כלל חברו פסוקאותו על לברכה זכרונו רבנו שכתב וכעין היטב, והבן דייקא לעצמכם לכם'

בעולם, אחד רק שהוא תמיד שחשב ידי על היה יתברך להשם השלום עליו אבינו אברהם התקרבות שעיקר אברהם", היה "אחד

מניעות  מיני כמה שיש  כמו ובאמת  זה. ענין תנינא לקוטי הספר בתחלת עין וכו', ומבלבל ומעכב מונע  שום על הסתכל ולא

כמה  גם יש כן וכו', וחלקלקות ליצנות ודברי ופתויים הסתות בכמה מהאמת למנוע הרוצים מתנגדים או הרשעים מהמונעים

עניניו, כפי בעצמו יבין אחד כל רק בכתב, לבאר אפשר אי זה וכל באמת. ואוהביו מחביריו אפילו הדעת  וחלישות מניעות  מיני

יחידי  הוא כאילו לחשוב אברהם', היה 'אחד בבחינת  הנ "ל בדרך לילך צריכין שבעולם הדעת וחלישות  מניעות מיני כל וכנגד

כנ "ל. לעצמכם 'לכם' לכם וספרתם בחינת וזה כנ "ל. בעולם

כראוי  המלאכה יכול היה ולא וכו' רצען היה שהתם שם מבואר ט ') מעשה (בסיפו"מ והתם החכם של בהמעשה שמובא וכמו

אם  אשתו, לו שואלת  והיתה וכו'. הזה המנעל ויפה נאה כמה מאד בו מתפאר היה והוא וכו', קצוות  בשלשה היה שלו ומנעל

לי  מה לה, השיב וחצי. זהב אחד אם כי לוקח  אינך  ואתה מנעלים זוג בעד זהובים ג' נוטלים מלאכות  בעלי שארי מה מפני כן

מיד  זה בהמנעל מרויח אני וכמה כמה לחשוב נתחיל הלא מאחרים, לדבר לנו למה ועוד, שלי. מעשה וזה שלו מעשה זה בזה?

השם  לעבודת  הנוגעים דברים כמה העולם רוב מבינים הזאת במעשה כי והבן היטב). זה כל שם (עין וכו' בכך הוא העור ליד,

בשלמות  אינו ותפלתו עבודתו וגם גדול, ודחקות  בעניות אפילו תמיד בשמחה ולהיות  התמימות בדרכי להתנהג שצריכין יתברך,

אכילה  להם ויש  כפלים בכפלי כנגדו פרנסה להם שיש כלל העולם על יסתכל ולא תמיד, בחלקו בשמחה יהיה כן פי על אף  כלל,

גדולים  הם ובתפלה בתורה ה' בעבודת  וגם חסרונות), ברבוי תמיד דאגות  מלאים כן פי על (ואף  וכו' נאים ומלבושים ושתיה

אצלו  היה שלו שהלחם שם כמבואר תמיד, בחלקו שמח  יהיה רק  כלל, מזה בדעתו יפול אל כן פי על ואף  פעמים, אלפים ממנו

מאחרים, הרבה פחות בו והרויח חסרונות מלא והיה גדולה ביגיעה ימים בכמה שגמר שלו ומנעל וכו', שבעולם המאכלים כל

מעשה  וזהו שלו מעשה זה בזה, לי מה ואמר: כלל, אחרים על הסתכל ולא הרבה בו והתפאר מאד, בעיניו יקר היה כן פי על אף 

בסוף  שם שמובא כמו ה', ועבודת תפלה לענין שכונתו זאת  מעשה שסיפר אחר בעצמו רמז לברכה זכרונו ורבנו וכנ"ל. שלי

בשלש  מנעל היא כראוי אינו התפלה ואם לברכה: זכרונו רבנו להתנהג שאמר שצריכין כנ "ל היינו שםץ עין והבן, קצוות  ה

ולהיות  בדרכיו ולילך הנ"ל, התם מדברי ועצות מוסר לעצמו לקח המעשה בכל לדקדק  וצריכין הנ "ל, התם כדרכי גדול בתמימות

יפול  אל כן פי על אף  ממנו, יותר הרבה ועבודה לתפלה שזוכין חבריו ואפילו כלל, העולם אותו יבלבל ואל תמיד, בשמחה

ותבין, בהמעשה שם עין שהוא, איך  ועבודתו בתפלתו שמרויח  טובה ונקודה נקודה בכל תמיד בשמחה יהיה רק  כלל, מזה בדעתו

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה ח

של  האמיתי הביטחון  שהוא שבת  של הקדושה

החמשים, שער בחי ' והוא דא"ס, הגמור היחוד

צריך  אחד שכל לעצמכם, 'לכם' וספרתם וזהו 

לעצמו  אפשר לספור  אי שלכן הט"ז שיטת  (וידוע

לכם  וספרתם כתוב כי העומר בספירת  אחר להוציא

שלולעצמכם) הספירה לו  יש  אדם כל באמת  כי ,

כלל  צריך ואין  שלו, והעבודה שלו  והענין

צריך  ולא השני, של העבודה על להסתכל

אחר , אדם של ומדרגה עבודה שום לו  להפריע

כפי שלו בעבודה שיצליח לביטחון להכנס רק 

בחינתו.

 øòùî  äøàä øéàî  äøéôñä éîéî  íåé  ìëá

íò  ùîúùäì  íéìåëé ë"éòå øúëã íéùîçä

 úå÷ìà  íöòì  úåìòì éìë åúåùòì úåðè÷ä

äðäåממחרת' של זו  לקדושה לעלות הדרך 

אות בכל דבאמת לדעת צריך  השבת '

בימים  היחוד של האור מאיר העומר מספירת ואות 

הנה  דקטנות  דמוחין אלקים שמות שיש  ואף אלו ,

אלקות, עצם עד  האדם להגביה כלים אלא זה אין 

חוזר  אור של הכח לה יש אלקים הנק' המלכות כי

בחי ' עד  האדם להעלות הכח לה שיש זרקא ונקרא

הבדיקה  שהוא שעורים המנחת וזהו  אלקות , עצם

והוא  חיל, האשת  את שבוקדים העומר קרבן  של

שעורים  דמנחת  הגבורות  שהוא המנצפ "ך ידי  על

ב' עולה דשערה דעומר י"א דרוש שעה"כ (עי'

וכו') מנצפ"ך אותיות  ה' עם מנצפ"ך  ויש פעמים ,

אם  הבדיקה נעשה ידם ועל חוזר אור של הכח להם

המבלבלים  הרעות  הרוחות כנגד  לעמוד  יכולים

מאיר  ויום יום שבכל חכם בתורת  ואיתא האדם,

ט"ס  דהיינו  שבועות של הכתר ממדרגת  אחת  בחי '

דכתר דכתר דכתר ט"ס הוא שבוע כל (ובסוף

דכתר)ובשבוע  דכתר כתר הוא בכל ות צריך  כי

ממחרת בחי' עד המדרגות  כל את להעלות יום

מדרגת בסוד קודש  דשבת היחוד אור  שהוא השבת

הכתר .

äðäå צריך שונים בלבולים, לאדם יש  כאשר 

מלמעלה  נמשך הוא בלבול שכל לדעת 

למעלה, לעלות  לכלי  בזה להשתמש  וצריך אליו,

הנשים, שאומרים כרצונו שעשני ברכת וכמו 

הרצון  עד  ולעלות  לקפוץ למלכות כח שיש  דהיינו

אל  הנמשך בלבול בכל ולכן הכתר , דמדת  העליון

שעשני לבחי ' ולהכנס להתבטל צריך  האדם

שיש  המלכות בכח הכתר  עד לעלות ועי "כ  כרצונו,

מלכות. כתר  בסוד לכתר  וסלקא הקפיצה כח לה

שמ"ד  בין עומד  דמש"ה בלקו"מ דאיתא וזהו 

הדינים  כח שהוא השמד כח לוקח משה כי  לרצו"ן,

הגמור  ליחוד  ועולה הקפיצה כח ולוקח הגמורים,

בימים  ולכן  כתר , של המדרגה שהוא רצון, הנקרא

צריך  בלבול, איזה ידי  על האדם בודקים כאשר אלו 

למעלה  עד קפיצה מזה ולעשות בחוזק לקחת

יחוד  לעשות יכול ושם דכתר , הרצון במדרגת 

דשם  בהכאה הוי "ה בסוד אחיזה ללא דהכאה

האותיות. עם שלו"ם שעולה אדנ"י 

 úåáåè  íéáééçì ìîåâä ãåñá äãåú ïáø÷ úìòî

 éìë  äùòð ' íéáééç' 'éçá àåäù úåðè÷ä éãé  ìòã

 áåèä úéìëúì  úåìòì

åäæå לעתיד יתבטלו הקרבנות  דכל בחז "ל דאיתא

ענין  הוא תודה קרבן  כי  תודה, מקרבן  חוץ

ענין  ומהו  טוב, כל שגמלני טובות לחייבים הגומל

דכל  בתשובות נזר  האבני  ומבאר טובות' 'לחייבים

בחי ' הוא הרי  וכו ' במדבר להלוך עצמו  שמסכן  מי 

עפי"ד  הוא והענין וכו'. לזה עצמו  שהכניס חייבים

המוחין  שהוא אלקים שמות הוא ד'חייבים'

לאדם  שניתן  חוזר  והאור  האש עצמו  והוא דקטנות,

הגומל  וזהו  הפשוט, לאחדות אותו להעלות  כדי 

החייבים  ידי  דעל טוב, כל שגמלני טובות  לחייבים

הדעת, שם שהוא טוב לכל מגיעים הקטנות  שהוא

כמ"ש  ח"ו בקטטה יחוד לעשות  שלא נזהר  והצדיק 

מרדכי שהזהיר  וכמו  בעמיו , יטמא לא לנפש 

תעשה  שלא בנפשך  תדמי אל המלכה לאסתר

בשק  קטנות  בדרך שהוא בלבד נפש בבחי ' היחוד



תשע"ו  אמור פר' ט של"ס

המלך  ויושט ועי "כ  המלך  אל תכנס אלא ואפר,

נעשה  שהיחוד באופן הזהב, שרביט את לאסתר

אופיר  בכתם שהאריך  וכמו הזהב שרביט בבחי '

זה. פסוק על

'äå לוספ נזכה אלו שבימים לכם יעזור  רתם

האמיתי לתמימות ונזכה השבת  ממחרת 

שהוא  בלבד  החכם מספיק ולא כתר, בחי ' שהוא

עד  שקופץ התם לבחי' צריך אלא החכמה מדרגת 

הפשוט אחדות דהחכם מקום במעשה סיפו"מ (עי'

יראווהתם) בעין ועין מלכותך  תראינה ועיננו  ,

בימינו במהרה צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב

 êùôðì äîëç äòã

äòã' איך לדעת צריך כי  לנפשך ' חכמה

ל'נפשך' 'חכמה' שהוא היחוד לעשות

שהוא  הקטנות בחי ' מתעורר כאשר דהיינו

הוא  דהדרך לראשך' כתר  'והיא הנפש. מדרגת 

ידי על שהוא כתר בסוד הביטחון למדת  להכנס 

טוען  בדרך ולא ודעת, מטעם למעלה אמונה

היחוד  ידי על הקטנות  להמתיק  אלא ונטען ,

הוי "ה  שהוא צינורות  ש "פ סוד  שהוא הגמור 

התם  למדת  להכנס  וצריך  בהכאה, ואדנ"י 

שמור  קדושך  מצות 'נצור מהחכם. שלמעלה

הכתר  במדרגת  ליחוד  להגיע דהכח קדשך ' שבת

א"ס  אור  מאיר  שבו  השבת  קדושת ידי  על הוא

שהוא  השבת' ממחרת  לכם 'וספרתם וזהו  ב"ה,

אלו בימים וצריך דעתי "ס , דתורה המדרגה

שהוא  שבועות של האור  בכח חוזר  לאור  להכנס 

וצריך  הספירה, מימי  יום בכל  המאיר הכתר אור 

ועי"כ  וקיימא, שקביעא שבת  של לקדושה להכנס 

להמשך  צריך  הכל כי הזמנים, קדושת  כל לתקן

שהוא  קדוש  דשבת הפשוט אחדות של מהקדושה

לא  'לנפש  ועי"כ ודעת, מטעם למעלה קדושה

בסוד  ש "פ בגי' וס"ת ר"ת שעולה בעמיו' יטמא

לחייבים  גומל וזהו בהכאה, אדנ"י הוי "ה יחוד

'חייב', בחי' שהוא גוף לנו נותן  שהקב"ה טובות 

לדעת להגיע יכולים עי"כ כי  'טוב', נעשה ומזה

דהיינו הדעת שם שהוא טו"ב בחי ' העליון הכי

הקטנות ידי  על כי טו "ב, בגי' העולה אהו"ה שם

לעצם  לכלי  בזה ולהשתמש  קפיצה לעשות יכול

תליא  בעתיקא כי מפניו משה וינס  וזהו  אלקות ,

בקרוב  ונזכה מלכותך  תראינה ועיננו מילתא,

יום  ה' את דעה הארץ ומלאה שיתגלה ממש

השבועות חג על הנאמר  לה' יודע להוא אחד

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה י 

מצורע פרשת דרעוין רעואדא "ח  àתשע"זתזריע

תשע"ז מצורע תזריע פר' של"ס
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'â  åá  ùéå ï"éôìàã  ä"éåä íù àåä í"ãà ãåñ

íäá èùôúîù óåâá úåîå÷î 'â ãâðë ï"éôìà

íãä

 àúéà דפסח)באר "י ט' ודרוש  א' דרוש  (שעה"כ

אלפי"ן  במלוי הוי "ה שם סוד  הוא דאד"ם

אלפי "ן , ג' בו  ויש אד"ם, כמספר מ"ה בגי ' העולה

מכל  כי  באדם, הדמים התפשטות מקום והוא

וג' ד "ם, העולה בריבוע אהי "ה שם מתפשט אל"ף

הדם, בהם שמתפשט מקומות ג' כנגד אלפין

הגרון , כנגד  ראשונה ה"א דמלוי הראשון האלף

והאלף  הלב, כנגד  וא"ו דמלוי השני והאלף 

ועיקר  הכבד. כנגד אחרונה ה"א דמלוי  השלישי

השני האלף  ידי על הוא בגוף המתפשט הדם

הדמים  הבלעת כוונת  הוא ובו וא"ו , אות  דמלוי 

כידוע. הספירה בימי

íéðáî  åà  äùàî  åà  íéñëðî  íãàä éøåñé

åà  çåøá  åà  ùôðá åì  ùéù íâôäî  íéëùîð

 úå÷ìàå  úåîùð  úåîìåò ãâðë íäå äîùðá

äðäå הבאים היסורים שכל הק' מהבעש"ט איתא

ויש  בנפש, לו  שיש  פגם מאיזה נמשך  לאדם

צער  לו  יש  דכאשר  יסורים, לאדם שיש  מצבים ג'

מבחי ' והוא בנפש, מפגם נמשך הוא שלו מהנכסים

הכבד , כנגד שהוא הנ"ל השלישי האל"ף  של הדם

מפגם  נמשך  הוא מהאשה צער  לו יש וכאשר 

שכנגד  השני  האלף של הדם מבחי ' והוא בנפש ,

מפגם  נמשך הוא מבניו צער לו  יש וכאשר  הלב,

הראשון  האלף  של הדם מבחי' והוא בנשמה,

הראש . שכנגד 

 äðäåהם אלו  מדרגות  נשמותג' עולמות כנגד 

שלו, מהגוף צער  לו יש  דכאשר אלקות ,

בחינת כנגד והוא שלו, מהנכסים צער  דרך  על הוא

הגוף  שכנגד  החיצונית המדרגה שהוא עולמות 

שאין  בנפש  צער  לו  יש וכאשר האדם, של והממון

והוא  מהאשה, צער  דרך על הוא תורה ללמוד יכול

שכנגד  הרוח מדרגת שהוא נשמות בחינת  כנגד 

שכנגד  ביחודים ה' בעבודת צר לו יש וכאשר הלב,

במח  מושרשים שהם מבניו  צער ע"ד  הוא המח,

מדרגת שהוא אלקות בחינת כנגד  והוא האב,

שבמח. הנשמה

 àáàã ïéçåîä  íé÷ìúñî øùàë  íéàá íéòâðä

 úàù ãâðë  äìôúá åà äøåúá íãàä  äàâúîå

íúãìåúå úøäáå

 äðäå אין האדם כאשר  נמשך מצורע ענין  כל

דאבא  המוחין את  ומאבד תורה לומד 

עילאה  דנהורא סגירו  שהוא מצורע ונעשה

מראות ג' והם האריז "ל, ובכתבי  בזוה"ק  כמבואר

נגעים  ב' בהם ונכלל ובהרת , ספחת  שאת נגעים

ובהרת וספחתה שאת דהיינו  ארבע, שהם

נגעים, מסכת ריש במשנה כדאיתא וספחתה,

כקרום  הוא השאת ותולדת לבן  כצמר הוא והשאת 

היא  הבהרת ותולדת כשלג עזה ובהרת  ביצה,

באים  הנגעים דכל הוא, והענין ההיכל. כסיד 

_________________________

צרכו.א. כל מוגה ואינו נמרץ בקיצור נכתב



תשע"ז  מצורע תזריע פר' יא של"ס

התנשאות, מלשון  'שאת ' ענין והוא מהתנשאות

כנגד  הם ובהרת שאת שהם הנגעים אבות ושני 

ולימוד  התפלה עבודת כנגד  שהוא ורחל, לאה

'שאת ' והנה ותולדה, אב מהם אחד  ולכל התורה.

גדולה, לבנונית שהוא לבן כצמר  והיא לאה כנגד 

דבקות לו  ויש  בתפלה מצליח האדם כאשר והיינו

שהוא  לבן  צמר של למדרגה ומגיע והשגות, גדולה

והוא  כצמר , לבנים שהם דיקנא תיקוני י "ג בחי '

ותולדתו השאת , נגע בחינת זה הרי  בזה, מתנשא

חלשה, יותר  לבנונית שהוא ביצה כקרום שהוא

בעצם  מתנשא אך  בפשיטות מתפלל כאשר הוא

שהוא  הבהרת בנגע זה דרך ועל התפלה. עבודת 

עזה  והוא התורה, לימוד  ענין  שהוא רחל כנגד 

כאשר  בתורה בהצלחתו  שמתנשא דהיינו כשלג

בפנימיות בהשגתו  וכן חכם, תלמיד  באמת  נעשה

לבנונית שהוא ההיכל כסיד היא והתולדה התורה,

התורה  לימוד  בעצם ההתנשאות הוא חלשה, יותר 

היום. כל ולומד שיושב

 ïðåáúî  íãàä ïéà øùàëå  ùåã÷ ïéã íä íéòâðä

ìôåðå íéøåñéä åëùîð  åðîîù íâôä ï÷úì

òøåöî  úàîåè  íäî  äùòð  úåáöòì

äæå שמצליחים בעת ה' עובדי  על שעובר  מה

שהוא  התפלה בעבודת  או עבודה באיזה

כנגד  שהוא התורה לימוד  בעבוד  או  לאה כנגד 

ונגעים  ספחת מזה נעשה מתנשאים וכאשר רחל,

לו שיש  או מהגוף , או  מנכסים צער  לאדם ונמשך

זה  וכל מבניו, צער  או  בית , ומשלום מהאשה צער

מהג'נמש  שהוא באד "ם הנעשה הנגעים מפגם ך 

בג' הדם מהתפשטות  שהוא מ"ה דשם אלפין

לאדם  יש כאשר  ולכן  נר "ן. כנגד  הנ"ל מקומות

או מהאשה, או  הנכסים, או מהגוף צער  איזה

אצלו נפגם בחינה איזה מיד להתבונן צריך מבנים,

חיצונים  בדברים הדבר לתלות ולא נגעים, בבחי '

שעובר  מה שכל לדעת צריך אלא סיבות , מיני בכל

ה', בעבודת  שלו המצב מחמת  נמשך  האדם על

איזה  מהם נמשך כאשר  הנ"ל אלפי "ן  הג' ומחמת

נמשך  ומהם קדושים, דינים שהם נגעים בחי '

דין  אלא טומאה אינו ובתחילה האדם. על יסורים

שיתקן  כדי לאדם יסורים ממנו שנעשה קדוש 

ואינו דין  בבחי ' יסורים לו יש כאשר אך  עצמו ,

לבסוף  מזה נמשך היסורין , מחמת כלום עושה

מזה  נעשה ולבסוף  שחורה ומרה לעצבות שנופל

זרקו דכאשר  בחז"ל דאיתא וזהו  נגעים. טומאת

שם  לו  והיה זכר  לדג תחילה נכנס לים הנביא יונה

אותו הכניס  ואז  ה', אל זעק ולא ברווח מקום

שם  היה כי מאד  דחוק היה ששם נקבה בדג הקב"ה

כי ה', אל זעק הדוחק מחמת  ואז  וכו', דגים שס "ה

לו יש כאשר  ה' אל לזעוק לבו על שם אדם אין  אם

יתברך . לה' שיפנה  עד  יותר אותו דוחקים יסורים,

äæå'הג כל כי העומר  ספירת של העבודה כל

הלב  שכנגד  האמצעי  לאלף  מקושרים אלפי "ן 

א' שהוא שבאמצע האלף עיקר וזה הרוח כנגד 

בימי הדמים הבלעת  כוונת ובו מ"ה דשם ואו  דאות 

הדמים  בבחי' הלב טהרת  ידי על כי  הספירה

שהוא  האחרים האלפין  גם נטהר  בלב המתפשטים

ובכבד . שבמח הדם

 àåäù 'ïäëä ìà àáåäå' é"ò  òøåöîä úøäè

 çéøä úðååë ãåñá íú÷úîäå úåøåáâä úàìòä

 àìéòì àúúî úåâøãî 'ãá

 äæåזאת' בכתוב כדאיתא המצורע, טהרת סוד

כי הכהן' אל והובא המצורע תורת תהיה

שמגביהים  הריח כוונת ע"י  הדינים להגביה צריך

מעלים  ותחילה לעילא מתתא לשרשם הגבורות

בסוד  לדרגא מדרגא ומשם החוטם אל אותם

בדברי המבואר  לה' אשה ניחח ריח של הכוונה

וכל  יחודים, של כחות  לנו יש באמת  כי האריז"ל.

כח  לו  יש האדם, על העובר  דבר וכל יסורים

שנמשך  מה כל כי אותם, ולהמתיק  אותם להגביה

נמשכים  שהם בנים או  אשה או נכסים מבחי' לאדם

נ  רוח נפש  בחי' הנה מג' בהם, שיש הפגם כפי שמה

הכהן' אל 'והובא ידי  על יסורים כל להמתיק  יכול
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אמונה  וצריך  יחודים, בחי ' חכמה בחי ' שהוא

של  מהבחי ' באחד יסורים יש כאשר  מיד  שלמה

אלפין  וג' אלקות נשמות  עולמות  כנגד  שהם נר"ן ,

על  ולפעמים ביחודים, מיד  אותם לטהר  צריך הנ"ל,

אך  הענין, כפי  יחודים אלף או  יחודים מאה ידי 

אותם  שיגביה הכהן ' אל 'והובא שיהיה צריך

שימתיק  עד לדרגא מדרגא יחודים של למדרגה

הגבורות. את לגמרי

äðäå ציפרים ב' ידי  על הוא המצורע טהרת 

ואזוב, תולעת  ושני  ארז ועץ טהורות 

הדינים  ומגביהים היסורים ממתיקים כאשר כי

מדרגות כו"כ בזה יש  לה' אשה ניחוח ריח בסוד

לעילא, מתתא הגה"קבהעלאתם שכתב (וע"ד 

אדומה) פרה טהרת בענין חוקת  בפרשת  מקמארנא

הוא  לחוטם הריח שנכנס קודם דהנה עיש "ב.

כבר  הוא לחוטם נכנס וכאשר  תפלה, בחי '

דהיינו המורגש , עונג בחי ' והוא גדולה המתקה

המדרגה  והוא בחוטמו , הטוב הריח שמרגיש 

ואח"כ  המורגש, עונג שהוא שבת  עונג של

המוחין , במקום המצח עד  עוד להעלותם צריך

שהוא  מורגש שאינו עונג של המדרגה הוא ושם

להעלותם  צריך ומשם הכיפורים, יום מדרגת 

עונג  של המדרגה שהוא המוחין שרשי  עד  עוד 

פורים. בחי' שהוא במורגש , הבא מורגש שאינו 

 úåìôú àåä  úåøåáâä  úàìòäá äðåùàø  äâøãî

íéàá íéøåñéä ìëù øéëîù é"ò  úåù÷áå

'÷ä  äðéëùäî

äðäåהגבורות בהעלאת הראשונה הכוונה

עד  להעלותם הוא 'ריח', תיבת  בסוד 

החוטם, נקבי  לב' שנכנסים קודם החוטם, מקום

בראשונה  לדעת  צריך כי התפלה, עבודת  והוא

או הק ', מהשכינה הוא לאדם שנמשך מה שכל

על  שעובר  מה וכל רחל, מבחי ' או לאה מבחי '

שיש  פגם מאיזה הק ' מהשכינה נמשך  האדם

הרבה  וצריך בנשמה, או  ברוח או  בנפש לאדם

האדם  שיתפוס מועילים והתפלות  זה, על תפלות

או מהשכינה הכל נמשך עליו  שעובר  מה שכל

שהוא  לאה מבחי' או  תורה שהוא רחל מבחי '

האמת לדעת  צריך  לאדם שיש  יסורים וכל תפלה,

לרוץ  צריך  ולא הק', מהשכינה נמשך  שהכל

גורמים  מיני בכל הדבר ולתלות  עצות  ולחפש

נמשך  יסורים שכל לדעת  אלא חיצוניים,

אותם  להעלות וצריך פגם, איזה מחמת  מהשכינה

היסורים ולהמת נמתקים ובזה הפגמים, לתקן יקם

היא  העבודה ותחילת לטובה. הכל ומתהפך 

הגבורות מעלה ובזה ובקשות, בתפלות  להרבות 

החוטם. מקום עד

 ñ" äå  íèåçì úåøåáâä úééìò àéä  äéðù  äâøãî

 âðåò ãåñá âðòì òâðä êôäì ùâøåîä âåðòú

 úáù

äðååëäå לחוטם הגבורות  להעלות  הוא השניה

נמתקים  ובזה 'ניחוח', תיבת בסוד 

החוטם, במקום שהוא הריח הרגשת  עיקר  בסוד

וצריך  שבת, עונג דרך על המורגש  עונג ענין  והוא

ה', על תתענג אז בבחינת אלקי  לענג הנגע להפוך

בא  שמחמתם הפגמים לתקן שמתעורר  ידי דעל

אלקי לעונג עי "כ  נכנס  בתפלות, ומרבה הנגע,

המורגש  עונג בבחינת  הגבורות  מתמתקים ועי"כ

שבת. עונג שהוא

 úòãä ãò úåøåáâä  úééìò àéä  úéùéìù  äâøãî

 âåðòú ñ"äå ïéìôúä íå÷î ãåñá çöîä ãâðë

íéøåôéëä íåé úùåã÷ ã" ò ùâøåî åðéàù

äðäå,'ב מדרגה שהוא לחוטם הריח שנכנס  אחר

שרשם  עד  שהוא ג' למדרגה עוד  עולה

והנה  'אשה', תיבת בסוד  המצח, שכנגד שבדעת 

מדרגה  שהוא ראש, של תפלין  מקום הוא שם

תפלין , בכוונת כמבואר  שבמוחין ושישית  חמישית

מדרגה  שהוא שבראש הפנימיים שהמוחין  דהיינו

בסוד  לחוץ ויוצאים בוקעים שבמוחין  חמישית



תשע"ז  מצורע תזריע פר' יג של"ס

שישית מדרגה שהם התפלין מקיפי והוא התפלין 

עיקר  ושם הדעת , במקום הוא זה וכל שבמוחין ,

פנימיות שהוא התפלין  מקום הנה כי  ההמתקה,

החוטם  במקום כמו  במורגש  העונג אין  שם המוחין,

כיפור  יום של הסוד והוא והעונג, הריח שמרגיש 

העבודה  שהוא א"א מדרגת בסוד עינוי בחי ' שהוא

תענוג  בבחינת  הוא כי תענוג, ללא נפש  במסירות 

הכה"ג  של עבודה ידי  שעל אלא מורגש , שאינו 

לעונג, העינוי  את להפך יכול ולפנים לפני הנכנס 

מורגש  באופן  ולא נעלמת פנימית  בדרך הוא אך

בסוד  תחתונה יותר מדרגה שהוא שבת עונג כמו

כיפור  יום מדרגת  להבין עמוק  סוד והוא החוטם,

הגבורות עליית  של השלישית  מדרגה כנגד שהוא

התפלין . במקום

 àåäå ùâøåî  åðéàù âåðòú àåä  ë"åé úâøãî

 ñðëäì êéøöå ïéìôúä ãåñá äàëä êøãá ãåçé

 åúåà êåôäìå ìåèéáì çáá âðåòì éåðéòî

ïéðòäå בסוד ההמתקה התחלת דהנה הוא

והוא  בחוטם, לשרשם הגבורות כניסת

כאשר  אך שבת, דקדושת  המורגש  תענוג בסוד

התפלין , למקום שמגיעים עד עוד אותם מעלים

שהוא  מורגש  שאינו  תענוג של הסוד  הוא שם הנה

שבתון  שבת  נקרא ולכן  הכיפורים, יום קדושת  סוד

נפשותיכם, את  תענו אלא ושתיה אכילה בו ואין

מורגש , תענוג של בחינה שייך שם גם ואמנם

כה"ג  כניסת בסוד  ולפנים לפני נכנסים כאשר

בעצם  עונג מרגישים ואז הכיפורים, ביום לקה"ק 

העינוי, של מקוה העבודה של ה"ס יו"כ סוד  (כי

הנקודה  עם ומצטרף  צד , לכל נקודות  ט' שהוא

כמבואר  סתומה ם' בסוד  מ' להיות האמצעית 

המקוה) דמוחין בכוונת  חמישית  מדרגה הנה כי  ,

למדרגה  משפיע ונתיב דשביל היחוד  ששם

לחוץ  המוחין בקיעת שהוא שבמוחין השישית 

הוא  ונתיב דשביל היחוד וביו "כ  התפלין, בסוד

מדרגה  של והמוחין  שהדעת  באופן הכאה, בדרך

שהוא  שישית מדרגה על משפיעים החמישית

התפלין . עיקר 

äðäå דאבא ומוחין תנועה בסוד הם דאימא מוחין 

לעלות הוא המצורע טהרת וכל ביטול, בחי'

המוחין  את ידם על ולהביא דאימא המוחין מבחי '

להכניס  האדם שיכול טהרה של כח יש כי דאבא,

הכהן , אל והובא וזהו  הביטול, לענין  בכח עצמו 

כיפור  יום מדרגת  בסוד בכח לזה נכנס ובתחילה

בכח  והכניסה נפש, במסירות העבודה שהוא

בסוד  למורגש , אותו להפוך  מורגש  שאינו מתענוג

בזוה"ק  כדאיתא תתענגו , אלא תתענו תקרי אל

הכניסה  ידי על והוא לעונג, מעינוי  יו "כ  שמהפכים

מדרגה  עם שישית מדרגה חיבור  בסוד  ולפנים לפני

הנשמות מחצב העלאת שהוא דתפלין , חמישית

עפ "י התו "ח שכתב ע"ד בכח הספירות  למחצב

ז"ל הרש "ש מרן  ע"ד )דברי  ל"ג סוד (בנה"ש והוא ,

מאד  עמוק ענין  והוא לאלקות, נשמות העלאת 

מאד .

' ä  äâøãî íò 'å äâøãî øåáéç àåä ïéìôúä ãåñ

 áöçîì  úåîùðä áöçî úééìò ñ" äå ïéçåîã

 ãåçéá êùîðä ùåáìä úìòî ãåñá úåøéôñä

 ÷éçã

 äðäã דחיק יחוד בחי ' שהוא סוף ים קריעת  סוד

הולד , של הלבוש  סוד  נמשך ממנו  אשר 

חכם בתורת  נואיתא וע"ד )(דף ע"ג  בלבוש "ח שיש

בסוד  הוא כי  עצמו, מהולד יותר מעליותא זה

בע"ח כמ"ש להולד  פ"ח)שומר ט"ל  ולעולם (שער ,

מהנשמר  גדול יותר  בדעה השומר מש"כ (ועי'

שמיני) פרשת נמשך חכמה דהלבוש הוא והסוד ,

מדברי וקיי "ל דו "ק , ג"ר  מבחי ' הוא אך  הו"ק מבחי '

דג"ר , ו"ק מדרגת להיות עולה דו "ק  דג"ר  הרש "ש

לחב"ד  העולים חג"ת עילאין בסוד  פרקין (דהיינו

פרקין  ונעשים עולים דו"ק, ג "ר בחי' שהם דחג"ת

דג"ר) ו"ק  בחי' שהם דג "ר האבותתתאין סוד והוא ,

לחב"ד  העולים חג"ת בסוד  שהוא המרכבה, הן הן
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שיש  הלבוש  סוד  וזה להחב"ד , וכלי  מרכבה ונעשים

בענין  כן  וכמו  עצמו , מהולד יותר מעליותא בו 

מחצב  שהוא ה', למדרגה שעולה ו' מדרגה

סוד  בזה יש הספירות , למחצב העולה הנשמות 

ה' ממדרגה יותר  במעלה הוא ו' שמדרגה ובחינה

הלבוש  ובסוד  בעלה, עטרת  חיל אשת בסוד

בסוד  מהולד  גבוה יותר שהוא דחיק מיחד  הנמשך 

והשומר  הולד  על שומר  שהוא קינו יעיר  כנשר

שהוא  התפלין סוד כן  וכמו מהנשמר , גבוה יותר 

גבוה  יותר שנעשים עד  המזדככים הלבושים

עד  בנהר פעמים ז ' שטבל נעמן  וכמו מהמוחין,

ז' כנגד  והוא יומו , בן  כתינוק נעשה שלו  שהעור

ההכאה  כח ידי  על הטהרה שהוא דא"א, היכלות

כנ"ל. התפלין בסוד 

äðäå,'י אות  כנגד ואזוב ו', אות כנגד  ארז עץ

ידי ועל ודוד, יוסף משיחין תרין כנגד  והם

וטובלים  החיה, הצפור  עם ביחד  אותם שמחברים

יחוד  ענין הוא השחוטה, הציפור  בדם אותם

מדרגה  עם הנשמות  מחצב שה"ס  שישית  מדרגה

הצפור  כי  הספירות, מחצב שה"ס  חמישית

שבמוחין  חמישית מדרגה בחי' כנגד  השחוטה

וטובלים  כיפור , דיום נפש מסירות  בחי ' שהוא

עם  אותה ומחברים שישית מדרגה ומיחדים

הנשמות מחצב העלאת  בסוד  חמישית, מדרגה

בסוד  הנ"ל בתו"ח כמ"ש הספירות  למחצב

התפלין .

íùøùì  úåøåáâä úééìò àåä  úéòéáø  äâøãî

åðéàù âåðòú ñ"äù à"ìãøä ãåñá øúëá

íéøåô úùåã÷ ã" ò ùâøåîá åéìàî àáä ùâøåî

 íðîàå עוד לעלות  צריך זה, כל אחר

הריח, שבעליית  הרביעית למדרגה

עוד  אותם שמעלים להוי "ה, תיבת כנגד שהוא

שילוח  סוד  והוא שבכתר , המוחין  שרשי עד

עד  העליה שהוא השדה, פני על החיה הצפור

סוד  וזה ברדל"א, הגנוזה המלכות  בסוד  הרדל"א

בסוד  קדישין  תפוחין חקל בחי' שהוא השדה

הגנוזה  השרשית המלכות והוא המלכות ,

החיה  הצפור את לשלח צריך ולשם ברדל"א,

בתיבת הריח עליית כנגד  והוא ההזאה, אחר

של  הבחי' והוא הרביעית, במדרגה להוי"ה

דהיינו במורגש, הבא מורגש שאינו  תענוג

תוקף  ידי  על שלא מאליו  התענוג שנמשך

שלישית במדרגה כמו נפש  במסירות  העבודה

אלא  נפש, מסירות  בסוד א"א מדרגת  שהוא

ונמשך  התענוג, שורש  שהוא עתיק מדרגת  הוא

הבא  מורגש שאינו תענוג מבחי ' מאליו

מוהרש"ב  בדברי זה ענין כמבואר במורגש

צריך  זו, למדרגה להגיע כדי  ואמנם באורך.

יו "כ , עבודת  כל שהוא דא"א היכלות הז' לעבור 

ביו "כ , כה"ג מפי שיצא הויו "ת העשר סוד  והוא

לעונג  העינוי  לגמרי  להפוך  להגיע יכולים ואז 

שהוא  במורגש  הבא מורגש שאינו תענוג בסוד

פורים. של המדרגה בחי'

 äæå של למדרגה להגיע שזכו  סוף  ים קריעת סוד

הנחש  שמהפכים באופן  ואנוהו ', אלי 'זה

ים  קריעת  בדרוש  כמבואר ותומים ואורים לחשן 

דפסח)סוף  י"ב דרוש נותן (שעה"כ  הקב"ה כי  ,

בסוד  אותם, וימתיקו אותם שיעלו כדי רק יסורים

עד  הסתרות  כל של קריעה שהוא סוף  ים קריעת

יראו בעין לעין ונזכה ואנוהו ', אלי  'זה מזה שנעשה

במהרה  ברחמים צדק  גואל בביאת ציון  ה' בשוב

אמן . בימינו 



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח טו ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז קדשים י  אחר פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú íéùã÷  éøçà úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìçà

ò"éæ éìôåøèñåàî ù"øä  ÷" äøä øîàî

 éøçà [ à éðôì  íúáø÷á ïøäà  éðá éðù úåî

.åúåîéå 'ä המימרא את הזכיר

זי "ע הי"ד מאוסטרופולי ר "ש בס'מהרה"ק  (המובאת 

ובעוד זצ"ל מטשודנוב הדרשן משה מהרב משה קהלת 

היוספה"ק ) ואביהוא נדב שנשמות שהיות  שפירש

ה' לפני  שנקרא עולם שהוא הבריאה, מעולם

הספי' כל  שם שמתגלים – ה' בשם נקרא האצי' (שעולם

הבריאה  ועולם הוי"ה, שם אותיות  שכנגד העליונות 

– למעלה מלמטה – האצי' העולם שלפני עולם שהוא

ה'') ש'לפני עולם וימותונקרא ע"כ  ,áאליהו משא"כ ,

שהוא  יותר, נמוך  מעולם נשמתו  שהיתה הנביא

בעולמות בעלייתו מת לא ע"כ  היצירה עולם

עכתוד"ק . השמימה, בסערה עלה אלא העליונים

 úåàøðä ' ÷ä è" ùòáä åðéáøî úåøîéîä 'á

 æ" ìæ  úåøúåñ

øàéáå [ á הבעש"ט רבינו דברי בהקדם בזה

מימרות שני שישנם זי"ע הק'

א) השמימה, בסערה לעלות רצונו  בענין  בשמו

זל"ט  כאליהו השמימה בסערה לעלות יכול שהיה

תשוב' עפר ד'ואל הקרא לקיים ברצונו  שיש אלא

בעל הרב בשם שא-שב סי' השלם טוב שם בכתר (כ "ה

זי"ע  אשתו,â התניא במיתת והצטער שבכה ב) .(

גשמי, דבר חסרון על בוכה איך תלמידיו  ושאלוהו

לעלות לזכות  בדעתו  סובר  שהיה על שבוכה וענה

שנסתלקה  ועכשיו  זל"ט כאליהו  השמימה בסערה

לזה  לזכות  יוכל לא כבר  דידיה גופא פלג ממנו 

קיח  עמ' תשכ "א מהדו' בעש "ט ).ã(שבחי

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

ואל ב. אחיך אהרן אל דבר משה אל ה' ויאמר וימותו ה' לפני בקרבתם אהרן בני שני מות  אחרי משה אל ה' וידבר שם, זל"ק

לאהרן  אמר משה דהנה מאוסראפלי מהר"ש  הגאון ותירץ ראשון בפסוק  למשה הקב"ה אמר מה וקשה הקודש  אל עת בכל יבא

ואביהוא  נדב הא וקשה וממך ממני גדולים ואביהוא שנדב רואה אני עכשיו בך  או בי אני סבור אקדש בקרובי ה' אמר אשר הוא

רואה  אני עכשיו שניהם ר"ל ובך  בי הייתי סבור משה אמר שכך  אבכיר במדרש גירסא ויש באחד די היה אהרן או ומשה שנים

עם  התורה חתונת  בכאן הי' כי דמטרוניתא שושבינא הם כי לשמים ואביהוא נדב שלקחו ידוע והנה וממך. ממנו גדולים שהם

גדולים  הם עכשיו אהרן ואת אותו שיקחו משה סבור והי' נקודות  ג' סגול כי סגול לשון סגולה עם נקראים ולכן ומשכן ישראל

לשמים, חיים שעלו וחנוך אליהו כמו בחיים ללקחם לו הי' ואביהוא נדב את ה' המית למה למשה קשה הי' והנה אותם. שלקחו

נדב  אבל גוף עם שם לעמוד ויכולים המלאכים עולם עד רק עלו לא וחנוך  שאליהו זה על ותשובה עדן, לגן חיים שעלו ועשרה

מה  מפני ר"ל אהרן בני שני מות  אחרי משה אל ה' וידבר הקב"ה מאמר וזה במאוד להקב"ה קרוב אצילות עולם עד ואביהוא

עכל"ק . ודוק. וימותו לפיכך לשכינה מאד שקרבו מחמת שר"ל ד' לפני בקרבתם תירץ וע"ז  מתו

וויל ג. איך רק  אלי', כמו השמימה בסערה זיין עולה בכח האט  ער אז געזאגט  האט  בעש "ט  דער אז  ידוע  איז  עס ווי שם, ז"ל

עכ"ל. תשוב'. עפר ואל אתה עפר 'כי דעם דורגיין

והיה ד . ז "ל אליהו כמו בסערה לעלות מצפה היה שהבעש "ט  מקאמינקא יוסף מר' ששמע דקהלתינו מהרב שמעתי שם, ז"ל



לנפשך  חכמה דעה טז 

'åàëìå,להדדי כסותרות נראות המימרות ב'

רצונו על שויתר  נראה א' דבמימרא

ד 'ואל  הקרא לקיים שהעדיף  משום בסערה לעלות

על  ויתר  שלא נראה ב' ממימרא ואילו  תשוב', עפר 

ממנו כשנלקחה כרחו  על זה הפסיד  אלא זה רצונו 

אשתו.

äùòù éôë  ÷åñôä íò è" ùòáä äùò àì òåãî

 è" ìæ àéáðä  åäéìà  åá

øàéáå [â,'הא מימרא על קושיא בהקדם בזה

הבעש"ט  רצה שלא לומר יתכן דאיך

על  לעבור שלא כדי השמימה בסערה לעלות

זל"ט  הנביא אליהו  וכי תשוב, עפר דואל הפסוק 

דואל  קרא על ח"ו עבר  השמימה בסערה שעלה

מדוע  וא"כ  ח"ו , כן לומר שא"א ודאי  תשוב, עפר 

בו שעשה כמו הנ"ל הקרא עם הבעש"ט עשה לא

הנביא, אליהו 

'éçá –––– ÷åñôä øîàî éðôî åú÷åùú ìò øåúéå

ùéä  ìåèéá

øåàéáäå [ã'ב שישנם הידוע ע"פ יבואר  בכ"ז 

– היש ביטול ביטול, של מדרגות

מדרגת – במציאות  ביטול הבינה, מדריגת

של  המדריגה היא הבינה שמדריגת והיינו החכמה.

השתוקקות אצלו  שיש שאף הנ"ל, הא' מימרא

הנביא  כאליהו  השמימה בסערה לעלות

שעולה  הבינה לאש שייכת עצמה זו [שהשתוקקות

לבטל  דיש  נאמר וע"ז  למעלה], ממטה אש כמו

לפני ורצונו תשוקתו  לבטל היש' 'ביטול עצמו 

עפר  ואל של הגזירה הק' בתורתו  שכתב הש"י

לשמוע שיש  והיינו  לספי'תשוב, שייך  (ששמיעה

וכהתוכחה הבינה) כמאמר  ה' ודבר צווי את 

הלא  ע"ה המלך  לשאול הנביא שמואל שהוכיח

הנביא  שמואל שהוכיח [היינו  וגו', טוב מזבח שמוע

דרגת היא שדרגתך  שאף ע"ה המלך לשאול

באופן  החכמה בדרך  השתמשת כאן  הרי  החכמה,

שהחכמה  אסור  וזה הבינה, דרך  את שסתרת 

היה  וע"כ  הבינה עם ולהתחבר  להזדווג צריכה

היש , ביטול שהוא הבינה, בדרך ללכת  עליך 

כנ"ל]. כמאמרו  ה' צווי  לקול ולשמוע

–––– áåùú øôò ìàå  íéé÷ è"ìæ àéáðä åäéìà

'÷ä  äðéëùäå äðåîàä øôòì

 íðîàå [ä עבר שלא בודאי זל"ט הנביא אליהו

אלא  תשוב, עפר דואל קרא על ח"ו 

והסוד  הפנימיות גילוי לדרגת זכה הנביא שאליהו 

הקרא  לפרש אפשר והסוד  שבפנימיות  שבקרא,

שנקרא  המלכות  ספי' על זאת דמרמז  עפר ' ד'ואל

חטא  את לתקן  שאפשר  רמז  בזה שיש והיינו  עפר ,

לעולם)עה "ד המיתה את וישוב (שהביאה שיכנס  ע"י 

שיכנס  היינו המלכות , ספי' שהוא העפר לסוד

הק ' האמונה אור  בתוך לגמרי עצמו (שהיא ויטמין

עפר) הנקראת  המלכות  פגם סוד  עי"ז שיתקן עד

הסתרה  הוא חטא [שכל בשרשו הדעת דעץ החטא

החטא  אחר שתיכף כדאשכחן  אלקות , גילוי על

ונ  ה' מפני ואשתו  האדם הידיעה נחבאו מהם עלם

מאת להסתר  שא"א יומו  בן תינוק לכל הפשוטה

האמונה  אור  ממנו  נסתרה החטא שע"י  והיינו ה',

להתחזק  היינו  – העפר אל הכניסה וע"י  הפשוטה,

עפר)באמונה החלל (הנקראת  את מתקן  היה

בגשמיות למות  צריך היה לא ואז מהחטא שנהיה

שנכנס  זל"ט הנביא אליהו עשה וכן כפשוטו ],

דואל  קרא שקיים עד כ "כ חזקה ולאמונה לדבקות

במציאות, לביטול שזכה ברוחניות , תשוב עפר 

האמונה  – העפר בתוך  ונכלל ואיננו שנסתלק 

השמימה. בסערה עמה ועלה הק', והשכינה

_________________________

שמצטער  והשיב מדתו, זה שאין ידעו כי אותו ושאלו אשתו פטירת על מצטער שהוא ביתו בני וסברו גדול בצער זה על מצטער

עכ"ל. מצטער. אני וע "ז אפשר אי גוף פלג שאני ועכשיו בסערה לעלות  מצפה הייתי כי באדמה, לנוח  שמוכרחים מוחין אלו על



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח יז ליקוטי

 é" ò ––––  äîëçä êøãá àø÷á è"ìæ  åäéìàã 'éô

 á"éá êëãæð åôåâå äøéöéä íìåòî åúîùðù

åîà éòîá  ùåãç

åäéìàìå [å לפרש והיכולת רשות  ניתנה הנביא

היות הנ"ל, הפנימי  באופן הפסוק 

היצירה מעולם היתה מהאריז"לשנשמתו (כדאי'

יונה) ספר בתחי' כנגד בשעה"פ הוא היצירה ועולם ,

החכמה  ספי ' כמו  שהוא לזכר שנחשב – ז"א בחי '

זכר) לבחי' ג "כ  הבן(שנחשבת  דמיון בבחי ' (ז"א),

באופן (חכמה)לאביו הפסוק לפרש  יכול היה וע"כ ,

הפנימי פירוש של האופן  שהוא החכמה, ספי' של

עם  שייכות לו  היה גופו מבחי' [וכן  הנ"ל והרוחני

האריז"ל  בשם במקו "א כמש"כ  המלכות , äספי '

גופו שנזדכך עד  חודש י"ב אמו  במעי שנשתהה

של  בחי' בה שיש  המלכות , ספי' של הזיכוך בבחי '

שהם י "ב שבטים וי"ב שלמה, של שבים בקר י"ב (בחי'

המלכות ) ספי' שלימות – שלימה מטתו גופובבחי' ע"כ  .

עכ "ד  השמימה, בסערה לעלות  מוכשר  היה

לביאור  האריז"ל ביאור בין קשר  ויש  האריז"ל.

החכמה)הנ"ל ספי' מצד  דאליהו שכידוע (שהעליה ,

מספי ' נבנית המלכות  שפנימיות ברתא', יסד  'אבא

המלכות לספי' שקשור  הנביא אליהו וע"כ החכמה,

ספי'כנ"ל של  שם – ב"ן שבגימ' בשמו (כמוכח

החכמה המלכות ) בדרך ולעלות  להכנס יכול היה ,

וכנ"ל]. ברוחניות תשוב עפר דואל קרא ולפרש

 àø÷ä ùøôì êéøö  äðéáä 'éôñ 'éçááù  ÷éãö

åèåùôë

ë" àùî [æ הוא הרי  נשמתו בחינת שע"פ צדיק 

הוא  הבינה ספי' לעבודת שייך

כפשוטו תשוב עפר  דואל קרא לפרש (וכידוע צריך

כדאי' התורה, וחיצוניות  נגלה כנגד  הבינה שספי'

בא"ש ר"ת ש'בראנו א'לקינו ב'רוך בכוונת מהאריז"ל

התורה) נגלות בחי' ישנה שכנגדה הבינה אש  על  ,דקאי

בסערה  לעלות  רצונו את היש  בביטול לבטל ועליו 

כפשוטו תשוב עפר  דואל קרא לקיים כדי  השמימה

ומאמרו.

äðéáä úâøãîì ãøé  åúùà  úøéèôá è" ùòáä

æ"ôòå [ç נאמרה דהבעש"ט הא' דמימרא יובן 

ואז  אשתו , נסתלקה שכבר אחרי 

ירד  בארץ דיליה גופא פלג ונטמן  אשתו  בפטירת

הרם) ערכו הבינה,(לפי למדרגת החכמה ממדרגת

את שמורידים הדור עוונות  מחמת  היה [וזה

מחני עה"פ הק ' מהבעש"ט וכדאי' הצדיק  מדרגת 

מספרך  האדם å נא של אשתו דרך דדוקא וכידוע ,[

וכדכתיב  החכמה, מעלת  אל לעלות  הוא יכול

האדם)'בזאת  של  אשתו – המלכות  אהרן (מדרגת  יבא

הקודש ' החכמה)אל היה (ספי' הגדול הכהן [וע"כ  ,

בקדש  עבודתו בעת אשה נשוי להיות צריך

בחז "ל]. כדאי ' הכפורים, ביום הקדשים

 çéðî ïéà éåùð  åðéàù éîù  úåìä÷ä áåø  íòè

 ïçéðäì  åâäðù úåîå÷îä  íòèå ú"øã ïéìéôú

äåöî øáäî

 åäæå [èנהגו המקומות  שברוב הטעם גם

תפילין  מניח אין נשוי שאינו שבחור 

החכמה ספי' כנגד  הם דר"ת דתפילין  (וע"כדר "ת ,

_________________________

ע"ג,ה. מו דף תשובה שערי ע "ג, קסה דף  בינה (אמרי האריז"ל בשם זי"ע  מליובאוויטש האמצעי אדמו"ר בספרי הובא כן

ע "ב). צח  דף  האמונה ובשער

ששמעתי ו. דרך על הרהור, לצדיק נמשך אדם בני מעשה שמחמת כידוע וז "ל, כתב וירא) לפ' (ליקוטים אפרים מחנה דגל בס'

ואם פסוק  השיבו על הוא ברוך  והקדוש  המעשה להם נמשך  לו שהיה הרהור שמן בעצמו הקלקול תלה משה כי נא מחני אין

עכל"ק . ההרהור. לך נמשך מהם אדרבה וכו' לי חטא אשר מי

דרך  על לשונו, וזה כו') מעשה לאותו ראוי דוד היה לא ד"ה (ליקוטים שם זללה "ה עוד זקיני אבי אדוני בשם  על ששמעתי



לנפשך  חכמה דעה יח

דרש"י  תפילין לעומת  בתורה"ק , בהם ללמוד  שיש  אי'

בהם) להתפלל שיש  הבינה שאינושכנגד מי וע"כ  ,

יכול  אין המלכות  מספי' וסיוע הכח לו  ואין  נשוי 

תפילין  עם לילך  שנהגו  [ובמקומות אליהם לזכות

במקו "א  כתבנו  רביז "ל, כרצון מצוה מהבר דר "ת 

תשס"ז) החכמה שבים תפילין הל' שעסקו(ביאור

פנימיות בלימוד מצוה מהבר  כבר  אלו  במקומות

החסידות )התורה מצוה (תורת  בבר כבר  זכו  וע"כ 

אין  הרש "ש קבלת דע"פ  ובפרט החכמה, להארת

עצמה החכמה אור  בבחי' דר"ת א"א תפילין  (שלזה

כנ "ל ) נשוי שיהא ע"י הם אלא דר "ת  תפילין  אלא

דבינה דחכמה מוחין  -בחי' דרש "י תפילין (לעומת 

דבינה) פנימיותבינה בלימוד העסק שע"י  מובן 

שיהא  ללא אף אלו למוחין לזכות אפשר  התורה

נשוי].

åéä àì  ë" òå , äðéáä  úâøãî –––– àåäéáàå øáãð

äîéîùä äøòñá  úåìòì íéìåëé

[é ô"òå הרה"ק מאמר  פנימיות  יבואר  הנ"ל כל

נדב  בענין  הנ"ל אוסטרופלער  הר"ש 

ספי ' בבחי ' מדרגתם שהיתה שהיות  ואביהוא

וכנ"ל  נשים, נשאו שלא בזה [וכמרומז  הבינה

אשה, שנשא לפני  החכמה למדריגת לעלות  שא"א

אש  על שמרמז  וכו' אש שהקריבו  בהא נראה וכן

פטירתם  על שקוראים בזה מרומז וכן הבינה,

הבינה], של היו "ט שהוא – הכיפורים דיום בקריאה

השמימה  בסערה לעלות יכולים היו  לא ע"כ

לצווי כפשוטו  לשמוע צריכים דהם הנביא, מאליהו

הק' מהבעש "ט וכנ"ל תשוב', עפר  ד 'ואל ה' וגזירת 

זי"ע.

 è" ùòáä éçáù øôñä ïéðòá

êøãáå [àé הבעש"ט שבחי מספר  [שהביא אגב

מימרות שמצינו שאף ביאר הנ"ל]

של  משמעות  קצת מהם שמשמע ספרים באיזה

שם  בספר למשל [עיין  הנ"ל בסה"ק  כבוד  פחיתות 

החדש  כמה æ הגדולים מצינו מאידך  הנה ,[

אמיתות הרבה שהפליגו גדולים מצדיקים מימרות

זי "ע  מוהרנ"ת  דברי  את לציין  יש  ובפרט הספר, זה

ה"ג פ"ז פסח הל ' ראטה ç(לקוה"ל  ר"א והרה"ק  (

אמונים  שומר לספרו השער רביè(במבוא ודברי (

_________________________

ומזה  בעצמו הקלקול תלה משה כי ההרהור לו נמשך שמהם לו השיב הוא ברוך  שהקדוש היינו וכו' לי חטא אשר מי פסוק

העולם  לכל ויעורר בתשובה שיחזור כדי אך  און כל לצדיק  יאונה שלא אף  חלילה קלה עבירה לאיזה הצדיק בא שלפעמים נמשך

עכל"ק . וכו'. בתשובה

יפעתה ז. באור השמש את להלל כח יעצור מי כי תהלה, דומיה ולו הארץ כל מלאה תהלתו בזה"ל, הק' הבעש"ט בערך שם כ"כ

אחרי  יבוא איך  כי זאת , עשה בהשכל לא בעש"ט', 'שבחי בשם אותו וקרא רבינו, שבחי הדפיס אשר המדפיס וגם טהרה, ובעצם

לפושעים  יד נתן ובזה מלבו, בדא אשר בדאים דברים בכמה גם ומה הימים, שבעת אור את ולהלל בשבחו, ולהפליג לספר המלך

עד  הגיע  לא שם סיפר אשר השבחים כל כי ידע לא ואיך  יליץ, הוא וללצים וגו' כוכבים עשר ואחד והירח השמש  הנה לאמור,

עכ"ל. תהלתו. מלאה רחוקים ואיים ארץ קצוי בכל כי החצי, אף הגיד ולא רבינו, קרסולי

ראוי ח. היה לא אבל אמת שהמופתים אומרים וקצת  זצ"ל, הבעש"ט משבחי שמתלוצצים כופרים הרבה שיש אע"פ  שם, זל"ק

הוא  להדפיסם צריכים היו שלא שאומרים הכשרים של פחדם עיקר כי בזה. שגו הם גם הגדול מכבודם ובמחילה להדפיסם,

ודבר  בהם, וכיוצא ואלף  הם  ויאבדו באמת  מהחפץ האמת  למנוע  ראוי אין זה בשביל אבל והמתנגדים, הכופרים ליצנות מחמת

מכבר, העולם רוב מספרים ככולם רובם זצוק"ל הבעש"ט בשבחי הנדפסים הדברים רוב באמת  כי יתבטל, לא תורה מדברי אחד

ע"כ. העולם. בכל מפורסמים זצוק "ל הבעש "ט  של הנוראים והמופתים

קדושים ט. היו והמספרים השם יראי היו מחברם כי וברורים אמיתים הם מעשיות מהספרי איזה לכתוב היה בדעתי שם, זל"ק



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח יט ליקוטי

מטולטשין בר"נ נפלאים אברהם סיפורים ),é (בספרו

שלא  מסתבר  וא"כ הספר , זה בחשיבות שהאריכו 

דברי את  החדש הגדולים שם מחבר בעל ראה

זה ספר בשבח מימרותהצדיקים יודע היה (שאם

לגנאי) בספרו כותב היה לא נתכוין הנ"ל לא הוא ואף  ,

מבטא  זה ספר  שאין לומר  רק  אלא ממש  לגנאי 

להדיא, שם כמש"כ  הבעש "ט דרגת את  (ואלו כראוי 

המעשיות שכאילו צדיקים איזה בשם שישנם השמועות

להאמין  שאין פוסל , במומו הפוסל כל  הרי אמת  אינם

לנו  שהעידו אחרי אמת, שאינם ובדואי אלו, לשמועות 

המעשיות אלו אמיתות על  להדיא הצדיקים גדולי

נכתבו  דבריו וכל  הבעש "ט של  סופרו חתן ע"י שנכתבו

גדולים  מצדיקים בעצמו ששמע מה כפי רב בדיוק

הבעש"ט) .מתלמידי

 éçáù øôñ  úàéø÷ ìù äìòîäå äìåâñä  ìãåâ

 è" ùòá

àáåîå [ áéלהרה"קמצדיקים פנחס (מדרש

זי"ע) סיפורימקאריץ שע"י 

מהצ  האורותמעשיות  עם להתקשרות  זוכים דיק

שבחי ספר  בקריאת וע"כ הצדיק, של מקיפים

מקיפים  לאורות  להתקשרות  לזכות  אפשר  בעש"ט

הספר  בזה לקרוא צריך וע"כ  זי"ע, הק' דהבעש "ט

עם  להתקשרות הזוכים הם שמעטים בדורינו (ובפרט

יש לכה"פ הרי הק' דהבעש "ט הפנימיים האורות 

דהבעש"ט) מקיפים האורות אל רואים להתקשר וכן ,

גדולה  התעוררות מביא הספר זה שקריאת בחוש 

רביז"ל דברי  [ומעין אותלעבודה"י, הר"ן (שיחות 

ידיקלח) על היתה לעבודה"י  התעוררותו  שתחי'

על  הבעש"ט תלמידי שסיפרו המעשיות שמיעת 

הבעש"ט àéרבם  בהילולת בשבועות כשהתאספו

הבעש"ט ואמו בדירת בילדותו רביז"ל בו (שגרו

בירושה) הבית  גדולים שירשה צדיקים כמה והיו  ,[

מעל (נסתרים) הבעש"ט שבחי  ספר  ירד  שלא

שולחנם.

íé÷éãöä éçáùá øåôéñä  úìòî

øôñáå [âé,בזה"ל הביא הבעש"ט שבחי 

פולנאי דק"ק  מהרב ושמעתי 

דקהילתנו ומהרב יוסף  יעקב תולדות בעמח"ס

הצדיקים  בשבחי  שמספר  מי כי אמר  שהבעש "ט

סיפורי בס' וע"ע מרכבה, במעשה עוסק כאילו 

החדש  הרה"ק (בפתיחה)צדיקים מדברי שהביא

_________________________

היה  וחותנו הבעש "ט  של לדורו קרוב והיה תמים צדיק איש היה מחברו אשר בעש"ט, שבחי הספר הוא מהם אחד עליונים,

עליונים  וקדושי מצדיקי ששמע  דברים רק כותב רוב פי על וגם שבימיו , הדור גדולי עליו והסכימו זי"ע, הבעש"ט אצל סופר

הגם  זאת. לעשות  לו צריך  היה שלא הגם צדיק , מאיזה ששמע מה כל בספר כתב לבבו ותמימות צדקתו ובגודל וכו' בימיו שהיו

וכו  המון בעיני וקלים כפשוטים הנראים דברים כותב לפעמים אבל נוראים, דברים לפעמים שהוא שכותב הוא הענין שרש '

הרבה  ופעלו הדינים והמתקות  רמות עבודות  מעשיות  בסיפורי לצדיקים היה כי וידוע בימיו, שהיו עולם מצדיקי זאת שמע 

בספרו, זאת והכניס שמע והוא פשוט , ענין איזה לספר להם נחוץ שהיה אירע לפעמים ביניהם, חילוק היה לא לכן בזה, ישועות 

עכל"ק . וכו'. גבוהים ענינים אלו פשוטים מדברים גם להבין יוכל דעת בר שהוא מי אבל

זצ"ל,י. אדמו"ר בשם זאת שסיפר הכ"מ  אבי מפי זאת שמעתי כאשר סופו, עד מראשו אמת הוא בעש"ט השבחי שם, ז"ל

עכ"ל. היטב. נכתבו שלא אמר מהם דקצת קצת  על מלבד

(בסימן יא . הקדושים בספריו שנדפס מצדיקים מעשיות ספורי של הענין מגדל עמנו שדבר בעת  הקדוש  מפיו שמעתי שם, ז"ל

מעשיות  ספורי ידי על היה באמת יתברך  השם לעבודת התעוררותו עיקר לברכה זכרונו בעצמו שהוא אז  ואמר ראשון), חלק  רלד

בקהילת  מצויים היו הצדיקים כל כי הצדיקים. כל שם שכיחים היו לברכה זכרונם הצדיקים ואמו אביו שבבית וספר מצדיקים.

מעשיות  הרבה ושמע לברכה, זכרונו אביו  בבית התאכסנו ככולם ורבם לברכה, זכרונו טוב שם הבעל מקום שהוא מחמת מעז 'בוז '

ע"כ. שזכה. למה שזכה עד יתברך  להשם התעוררותו עיקר היה זה ידי ועל מצדיקים



לנפשך  חכמה דעה כ 

והקדושה  האור בגודל זי"ע מלובלין החוזה

הצדיקים  מסיפורי  .áéהנשפעת

÷"ëåדבורים בלקוטי  הביא הריי "צ (ח"א אדמו"ר

יח) אות ה אבי לקוט הרש"ב)בזה"ל, (אדמו"ר

מהסבא ששמע לי  מוהר"ש )אמר  ששמע (הרבי מה

צדק )מאביו הצמח מסבו(הרבי ששמע (רבנו מה

מספרים הזקן) שחסידים הצדיקים סיפורי על 

אורות "טל בבחינת שהם חסידיות בהתוועדויות

בהשכלה  חיות מכניסים צדיקים סיפורי  טליך ",

אי' ומרביז "ל ע"כ . ובעבודה. סי'בהבנה קמא (לקו"מ

לתיקון כט) זוכה הצדיקים בשבח הסיפור  שע"י

ולכל  צדיקים לאמונת  יזכינו ה' המוחין, של הכללי

אכי "ר . עי"ז שזוכים הק' התיקונים

 ò"éæ àðøîà÷î ÷"äøä ö"àé –––– çöðáù çöð

ì"æéáøã  úåøåàîä 'á ïéá ãåçéä ïéðò

ìëéää ÷"äâä úîùð  úãéøéì àéáäù  ú"ðøäåîå

ò"éæ àðøîà÷î  äëøá

øáéã [ à זי "ע מקאמרנא רביה"ק אודות הרבה

הילולא  שחל הברכה היכל בעל

[וכתבנו שבנצח, נצח – זו  בשב"ק דיליה קדישא

הפנימית התקשרותו מזה ללמוד שיש במקו"א

נשמת ע"ע בשורש שאמר רביז"ל נשמת עם ו 

הנצח בספי' בהק' נשמתו ואנצח',שאחוזה ('נצחתי

עליית – רביעי בעליית לתורה רביה"ק  עולה והיה

נולד 'נצח') מקאמרנא שהרה"ק  במקו "א כתבנו וכן ,

היום תקס"ו)באותו שבט רביז"ל (כה נסתגר  שבו

שהעיד  הנשרף, ספר את לו והקריא מוהרנ"ת עם

תקפו)מוהרנ"ת אות הצדיק  ההארה (פעולת  גודל על

אם  בצאתו  ידע שלא עד  המעמד באותו לו שהיתה

דרשב"י התלמידים על כן כדאי' לילה, או  יום הוא

מהאידרא  שניâé כשיצאו  של היחוד ומגודל ,

הגדול המאור שבבחי'המאורות , דרביז"ל חמה (פני

_________________________

זי"ע יב. מלובלין הרבי הגה"ק  רבו אשר עילאי, דבי ארי' שו"ת בעל ווישניצא אבד"ק  ליבוש ר' הגה"ק  שסיפר מה שם, ז "ל

ונכנס לשמה, תורה שלומדים אנשים איזה שם שיושבים בדעתו מדמה הי' גדול אור משם שיוצא וראה א' קלויז דרך  פ "א עבר

מדברים  אתם מה אחיי הרב אותם שאל לומדים, ואינם דיבורים איזו ביניהם ומדברים יושבים חסידים שני וראה לראות לשם

את  גרם זה וסיפורם האור יוצא שעי"ז הבין כי מאוד נתפעל זאת  בשומעו הרב מצדיקים, דיבורים איזה שמדברים לו השיבו

דברי  ביניהם ויש  שיושבים שנים מ "ב), פ"ג (דאבות  במשנה לי קשה שהי' מה לי מתורץ עכשיו ואמר, הק' הרב פתח  האור,

ולחושבי  ה' ליראי לפניו זכרון בספר ויכתב וישמע  ה' ויקשב רעהו אל איש  ה' יראי נדברו אז שנא' ביניהם, שרויה שכינה תורה

הלשון  כפול ב' מדברים, או דברו אז  הול"ל נפעל לשון שהוא נדברו אז הכתוב לשון דקדוק א' הרבה, בזה ק"ל והיה שמו,

שפיר  והרע "ב רש "י פי' על לי קשה ויותר הוא, אחד המכוון הם לכאורה שמו, ולחושבי ה' כאן ליראי הרי רעהו אל איש שו

מאי  ע "ב) צו דף (יבמות  חז "ל מאמר ידוע  כי נכון על הכל לי נתיישב ועכשיו זה, יובן שממילא זה בפירושם קמ"ל מאי שנים,

משמו  שמועה דבר מותו אחר שיאמרו דהע "ה שהתפלל אלא עולמים, בב' לגור לאדם לו אפשר וכי עולמים באהלך אגורה דכ'

צדיקים, בספורי היינו בד"ת ועוסקים שיושבים בשנים גם מיירי באבות דהמשנה מתורץ א"כ בקרבר, דובבות  שפתותיו כאלו כו'

יראי  רעהו אל איש  ה' יראי נדברו אז הזה מהפסוק  וראי' הקדושה, אור בזה וגורמים ביניהם שרויה שכינה המשנה א' בזה וגם

היינו  נפעל בלשון נדברו הלשון וא"ש  מהצדיקים, ביניהם עכשיו שמספרים האנשים אלו הם רעהו אל איש הצדיקים היינו ה'

שמו, ולחושבי ה' ליראי לפניו זכרון בספר ויכתב וישמע ה' ויקשב ובזה לרעהו, איש בין נדברים הם הצדיקים שהם ה' יראי

שמו  ולחושבי בקבר דובבות שפתותם שעי"ז  מהם שמדברים להצדיקים היינו ה' ליראי לשניהם טובה פעולה מזה שנצמח היינו

דהקדושה, האור השראת  וגורמים ביניהם שרויה ששכינה טובה פעולה להם שגם ביניהם ומדברים פה שיושבים האנשים אלו הם

הנדברים  להצדיקים לשנים היא הטובה שהפעולה היינו שנים, כאן הרי לרעהו איש שפי' והרע "ב פירש "י לחיך  יומתק  ובזה

ע"כ. ודפח "ח. המדברים, ולהאנשים

המדרש,יג. בית  ליד לו המיוחד בחדרו ז "ל רבנו את ופגש ז"ל רבנו אל נתן  ר' בא שבט , חודש בסוף  הצדיק , פעולת  הספר ז"ל



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח כא ליקוטי

הקטן מב"י) מאור  עם שבבחי', דמוהרנ "ת  לבנה (פני

רביה"ק מב"ד ) של הגדולה נשמתו לעולם ירדה

היחודים, ברזי  עוסקת תורתו  שכל מקאמרנא

ועסק  מכולם, הברור  היחודים של  הדרך לנו וניתנה

הקבלה דתורת  היחוד  לגלות  (תורתבתורתו 

החסידות האריז"ל-מב"י) תורת  הבעש"ט עם (תורת 

עצמוהק '-מב"ד ) הוא וכמש"כ  בנו , שהביא (כפי

חי) זוהר מנשמתבהקדמת חלק בנשמתו  לו שיש 

להם  דומה ואף  הבעש "ט, מנשמת  וחלק  האריז"ל

פניו דיבר ãéבצורת  שלא יום עליו עבר ולא ,

שולחן  חיבור  חיבר וכן והבעש"ט. מהאריז"ל

הלכה בין  מאחד  ששם שהלכה הטהור  – מב"ד (בחי'

מקום) בכל  קבלהכמותו צדיקים עם שכמה כנ"ל, (מב"י

רשות זה על  קיבלו ולא כזה חיבור לחבר רצו גדולים

הראשונים  סימנים ד ' של ומהדו"ב מהדו"ק על  כדאי'

הרב) ].שבשו"ע

 ÷"äåæä øàáì àðøîà÷î  ÷" äøä úîùð  úãéøé

'÷ä è" ùòáä åðéáø êøã ô" ò

äðäå [ á שכתב היחיד הוא הנ"ל שהגה"ק  ידוע

המובאות התורות לכל בארוכה ביאור

[שמובא  הק ' הבעש "ט מרבינו יוסף  יעקב בתולדות 

לי '(?) קלי' להכניע תורות , תפ "ה במנין  שהם

מובא וכן  תפ"ה], שבגימ' בזוהר הידועה (בדבריו

ללמד åè חי  לעולם נשמתו ירדה שע"כ  שאמר (

_________________________

שבאת, "טוב ז"ל, רבנו לו ואמר מאד. נתן ר' ונבהל מאד, מאד אדומות  היו ופניו מולהב, והיה מאד מאוים אז  ישב ז"ל ורבנו

ספר  ז"ל רבנו והוציא וישב. "שב", לו אמר כך ואחר הדלת , את  וסגר הדלת", את  "סגור לו ואמר עכשיו", אותך  צריך  אני כי

באות  אות שיעתיקו לו, ואמר נתן לר' ומסר ודיו ניר הוציא וכן תקעה], בסי' כנ"ל הנשרף ספר אצלנו הנקרא [הוא יד, בכתב

זמן  ולקח עליו. והסתכל הזמן כל ידו על ישב ז"ל ורבנו לכתוב. והתחיל פקודתו נתן ר' קיים ומיד ותיכף  יד. בכתב שכתוב כמו

"האם  שאלו, הראשונה בפעם פעמים. כמה ז"ל רבנו הפסיקו הספר, מעתיק  נתן ר' שהיה ובתוך וחצי. שעות שלש הספר העתק

וכו'", דא זיך טוט  וואס "געוואלד! וצועק , העיר ברחובות רץ היית כותב, שאתה מה יודע היית  אם כותב, שאתה מה יודע אתה

ווייסט "דו הלשון, בזו ז "ל רבנו לו והשיב כותב", שאני מה כלל יודע  איני "בודאי הלב, בהכנעת  ז"ל לרבנו נתן ר' והשיב

אם  כי דבר בו שיודע  אין זה, שבספר לו, ואמר הפסיקו שניה פעם נישט ". ווייס  דו וואס  נישט וגם גאהר בדרא, חד גדול צדיק 

דבר, בו יבין לא בלבד חכם וכן דבר, בו יבין לא בלבד "צדיק  לו ואמר הפסיקו שלישית  פעם חכמות . השבע בכל חכם שיהיה

הפסיקו  רביעית  פעם בו". להבין יכול הוא חכמות  השבע בכל עצומה בחכמה מופלג וחכם מאד נורא גדול צדיק  יהיה אם רק

זה, מספר ויותר יותר גבוה דרזין רזי שהוא אחר, ספר עוד אצלי שיש  תאמר, ומה זה, בספר רק זהו בדעתך  "תציר לו ואמר

רק כנ"ל בחכמה מופלג וחכם ונורא גדול צדיק אפילו יבין לא אדם בן שום זה ובספר הספר. כתיבת  בשעת  סילק גופו ואפילו

של  מחדרו ויצא דבר בו הבין שלא כך , אחר וסיפר הספר. העתקת נתן ר' גמר כך ואחר פירוש". זה על יאמר בעצמו משיח 

ע"כ. מהאדרא. יצאו הרשב"י שתלמידי כמו ז"ל, רבנו

הצורה יד. ואפילו זלה"ה, האר"י של מנשמתו אחד חלק הטהורה נשמתו בחלק  שיש  לי אמר אחת ופעם שם, בהקדמה זל"ק

מדבר  היה שלא יום, היה לא ימיו כל לזה זלה"ה. הבעש "ט  מנשמת  לי יש  אחד חלק  וגם בשווה, שווה לי יש זלה"ה האר"י של

עכ"ל. וכו'. זלה"ה, ומהאר"י זלה"ה הבעש"ט מן

השם טו. יזכינו עינינו, מאור רבינו שלהבת להבת ישראל אור צח אור אותנו שהורה כמו בזה"ל, כתב ע"א קעז  דף בח "א שם

אליעזר, בן ישראל אלקי הקדשים קודש  רבינו ואפר, עפר רגליו כפות תחת עפר מדבקין,להיות אנחנו ואפר,אליו עפר להיות

השם  עצמם, לדבק לב להדליק שלו, טמאה במרכבה שרוכב ס "ם מפי הצלתי אשר והילדים אני משיח, ביאת עד נלך  ובדרכיו

ע"כ. ויום. לילה לשמה תורה מלומדי להיות  הקודש , עם ישראל כל ואת אותנו יציל

חיינו. הם כי טוב, והריב"ש  האר"י מרן והוא לעולם רבי מפי שמעתי שלא דבר דבר אמרנו לא בזה"ל, כתב ע "א קעח ובדף 

ע"כ.

יצחק , ונשמתי יצחק, שמי בזה"ל, כתב ע"א קצה בדף  עלמאושם להאי חשכים ובאתי עיני שילמדו להאיר ישראל לב לעורר  ,
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רבינו דרך ע"פ  הזוה"ק ללמוד  איך  הדרך  לבנ"י 

על  מיוסדת  שהיא אף  חב"ד [שתורת הק ', הבעש"ט

נתבאר  שם הרי הבעש"ט רבינו  תורת ביאור

היחוד  תורת כללות  גדולה ובהרחבה באורך בעיקר

בפרטות שם נתבארו  לא אך הבעש"ט, רבינו של

שבחלקם  הבעש "ט רבינו של התורות מאות כל

לגמרי מהבנה וחתומים סתומים ורק הגדול ,

את בפרטות  ולפרש לגלות עסק  מקאמרנא רביה"ק

הבעש "ט]. רבינו  של התורות כל

 úøåú ãéøåäì  úåùø  ìá÷ àðøîà÷î  ÷" äøä

äðéáä 'éçáì äîëçä 'éçáî è" ùòáä

øàéáå [â הבעש"ט שתורת  שהאמת בזה מורנו

היא  היחודים, תורת  היינו  כשלעצמה,

אלא  בכתב לבארה שא"א באופן  עמוק  מכל עמוק 

הגדולים  לצדיקים לאוזן מפה להמסר רק  יכולה

רשות קיבל מקאמרנא שרביה"ק  אלא לדור, מדור

באופן  הבעש "ט מתורת לדבר  משמיא ותפקיד 

ולהורידה יותר , החכמה (כביכול )פשוט ממרדגת

הבינה, שהבעש"ט למדרגת  לעיל  מש "כ  בבחי' (והוא

הבינה) לבחי' החכמה מבחי' ירד  אשתו בפטירת ,הק'

בנ"י שיוכלו  כדי  הגילוי, לבחי ' ההעלם מבחי' היינו 

הק ', הבעש"ט בתורת והשגה תפיסה איזו לקבל

 ïúìòîì íéøæåçå  íéøáãä ïéëëãæî  óåñáì

äøåúä êåúáù ñ"àåà éåìéâ ––––  äðåùàøä

ë"ôòàå [ã שמיא מן  מיוחד כח הגה"ק  קיבל

לבסוף  יזדככו הק ' ספריו  שבלימוד 

והיינו העליונה, למעלתן  שוב ויחזרו הק ' הדברים

הק' בספריו  המובאת הבעש "ט תורת  לימוד שע"י

בתורת ואחיזה והשגה תפיסה בנ"י יקבלו 

אף  ויוכלו  שלהם המוחין עי"ז שיזדככו  עד  הבעש"ט

מרחוק )לתפוס של  באופן דשבעת(לכה"פ האור  את

בראשית  האוא"ס)ימי בתוך (שהוא ונעלם הגנוז 

דרך  היתה זאת כידוע שהנה הבעש"ט, תורת

בלימוד  עצמו לדבק הבעש"ט רבינו של לימודו

את התורה"ק  בתוך ולמצוא בהש "י  התורה"ק 

וכמו סופו , ועד  העולם מסוף  המאיר  הגנוז האור 

נתיבים מאיר בעל בנו  כן יכין שהעיד  סוד  (בספרו

פ"ב  הנמצאתæè ובועז המיוחדת  הסגולה וזאת ,(

הק' הבעש"ט תורה"קבתורת למד שהוא (שכיון

במיוחד זו סגולה מונחת בודאי הרי הזו הגבוהה בדרגה

גילה) שהוא הבעש"ט בתורה שדברי אף וע"כ ,

קצת ירדו  מקאמרנא רביה"ק בתורת המובאים

עד  גדולה קדושה בהם הכניס  הרי  הגילוי למדרגת 

כפי הראשונה למדרגתם וישובו יזדככו שלבסוף 

בהם  ויאיר בעצמו, הק ' הבעש"ט בכוונת שהיתה

לעתיד  לצדיקים להתגלות שעתיד הגנוז , האור 

_________________________

ונורא  קדוש אלקים מלאך שלמדוני דרך על מרן ובכתבי הקדוש הלואי,בזוהר רגליו כפות תחת  אני הקדוש עפר רבינו
שרה, בן אליעזר בן ישראל הרב ומצוחצח צח אור מופלא ע"כ.אור  ינון. ביאת עד נלך ובדרכיו

וזהו טז. הדברים הן הן הלב כוונת  ואחר ולקיים ולעשות לשמור מנת  על ללמוד לשמה צריך התורה לימוד עיקר כי שם, זל"ק 

שלימות 

במחש  הלימוד קודם שיחשוב יביאו, אשר את שיכינו הכנה בלשון ונרמז בלי המצוה, לשמה ללמוד א"ע שמכין וזכה נכונה בה

ישראל  מוהר"ר הדור מופת החסיד הרב ידידי ובתוכם ובחסידות בתורה הגדולים מוריי לזה אותי הזהירו וכאשר זרה, כוונה שום

חלק לקשר ובמחשבה בדיבור ופועל בכח האותיות עם וטהרה בקדושה א"ע לדבק  לשמה בלימוד רצויה כוונה זצללה"ה בעש"ט

נצחיות. אמיתיות וחיות אורות  שפע  ומשפיעים המחכימות  אותיות אור ותורה מצוה נר בקדושת  יחידה חיה נשמה רוח מנפש

עינים  מאירת התורה נקראת ולכן עתידות אפילו ממש  האותיות  מתוך  להבין יוכל קדושים בהאותיות ולהתדבק להבין וכשזכה

מורי  עם האהבה בדביקות  שהכרתי מיום ומילדותי ותומים אורים של האותיות כמו וטהרה בקדושה בהם המתדבק עיני שמאירה

צדיק וחכמתו ופרישות  חסידות  ברוב ובטהרה בקדושה הנהגותיו היה שזה נאמנה ידעתי הנ "ל תנצב"ה ישראל מוהר"ר הרב

עכל"ק . דבר. הסתר ה' כבוד ליה גלין דמטמרין יחיה באמונתו



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח כג ליקוטי

הבעש"ט וכפי' הצדיקים (?העתק )לבא, על אף דקאי

עליהם  לבא שעתיד  בדביקות תורה שלומדים

מהאור .

'êåîë  úåéìòå íéãåçé úåùòì  åìëåé'á øåàéáä

íéòåãéå [äלרבינו צדקינו  משיח דברי

תלויה  שהגאולה הק ' הבעש "ט

לעשות שיוכלו  עד החסידות  מעיינות  בהפצת

שאין  מורנו בזה וביאר  כמוך, ועליות  יחודים

הק' הבעש "ט כמו יחודים לעשות  שיזכו  הכוונה

הפרי של הידוע במכתב נאמר  שע"ז  בעצמו ,

זי "ע מוויטעבסק  יט)הארץ דבר (מכתב היה 'היו 

היה  אחד ויקם, אומר ויגזור שם הבעל ביד השם

מי עפר על ואחריו כמוהו קם לא ומהקדמונים

שהרה"ק  הבעש "ט בשבחי שאי ' מה [וידוע יקום',

בכל  שירויח לעצמו איחל זי"ע קיטיווער  גרשון  רבי

הבעש"ט  שהרויח מה ועבודתו  תורתו  בכל ימיו 

הלולקע  בעישון  שעשה הנוראים ביחודיו הק'

אחת תרומה בפעם פר' חי בזוהר מקאמרנא (והרה"ק

זי"ע) יוסף יעקב התולדות  מהרה"ק  כן הביא ע"ג סב ],דף 

בדרך  יחודים היינו כמוך ' ב'יחודים הביאור  אלא

ודבקות אמונה של בדרך יחודים היינו הבעש"ט,

יבש , במח חיצוניים יחודים ולא ויראה, ואהבה

וכל  הקבלה שכל הבעש"ט שגילה מה עיקר שזהו 

כשנעשים  ורק הנפש , לעבודת שייכים היחודים

ויראה  באהבה הנפש בהתלהטות  היחודים

הרצויה  פעולתם הם פועלים אז ובמסי "נ, ודבקות ,

ב'יחודים  הכוונה וזו  העליונים, בעולמות והנכונה

שהיה  דרך  באותה יחודים היינו  כמוך', ועליות

מלמד  שהיה לעשותם, מלמד הבעש"ט רבינו 

באוי"ר  קודש באש  הנפש  את  להעלות הבעש"ט

היחודים.(עליות ) עשיית בשעת 

 áãðã ïå÷éúì àðøîà÷î ÷"äøä ïéá øù÷ä

 àåäéáàå

øáéãå [ å דרביה"ק שנראה מהא הנ"ל ע"פ 

לענין  שייכות לו יש מקאמרנא

ששב"ק  [וכדחזינן ואביהוא, נדב דמיתת  תיקון

עלמא בהאי  דיליה בנו האחרונה את סמך  (בה

תחתיו) שניהדמש"א מות אחרי  פר ' שב"ק  היתה

תרלד , שנת  – אהרן  שבתחי'בני בהא גם (וכמרומז

העיקרי  הספר שהוא מצוותיך , נתיב ספר – הגדול ספרו

בפרטותב  הבעש"ט בדרך עבודה"י דרך את  מלמד שבו

דנדב  הפגם תיקון ענין את שם מבאר מסודר, אופן

כב) אות  שבי"ג (נתי"מ דמיתתואביהוא, בזה וביאר ,[

הזדככה  שלא חיצוניות מחמת  היתה ואביהוא נדב

לעיל  וכמש"כ  הפנימיות , למדרגת נתבטלה ולא

למדריגתשדר  קשורה היתה ואביהוא נדב גת

פטירתם הבינה מעשה שקוראים ממה גם (כנראה

הבינה) של היו"ט שהוא לבטל ביוהכ"פ, צריכים והיו ,

החכמה במדריגת  שהיו ואהרן למשה (כדאי'עצמם

מ"ה) כ "ח – חכמה מדרגת – מה' 'ונחנו ובזה עליהם ,

זכו ולא והיות  לפנימיות, החיצוניות מזככים היו

ה' אל בקרבתם מתו להחכמה הבינה לביטול

מחמת היתה שמיתתם בארוכה לעיל  (וכמבואר

ובבחי' לחכמה נתבטלו שלא הבינה לספי' שייכותם

בחכמה) ולא .ימותו

äîëçä ìà  äðéáä êëéæ àðøîà÷î ÷"äøä

÷" äøäå [æאת שכותב הנ"ל בדרכו מקאמרנא

שבתחילה  באופן  הבעש "ט תורת 

חיצוניות  של אופן הפשוטים נראה בלשונות (היינו

משלים  של לשונות  שהם האריז"ל רבינו של  והרגילים

חיצוניים) אותם ולבושים ומזכך מפרש  ואח"כ  ,

בפנימיות לעבודה"י  בהם להשתמש איך  ומלמד 

לאלקות, הלבושים ומהפך הק', הבעש "ט בדרך

ומשלים  מתקן לפנימיות החיצוניות שמהפך ובזה

ואביהוא, דנדב הבינה)ענין צריכים (מדרגת שהיו  ,

למשרע"ה החכמה)להתבטל .(מדריגת 

ìëá ùåôéç –––– è"ùòáä åðéáø ìù éììëä êøã

 úå÷áãäå äðåîàä  øçà ö"îåúä

åðééäå [çרבינו דרך הרי ופשוט כללי  שבאופן

והדבקות האמונה היא הק' הבעש "ט
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ולימד  חי , בא-ל ונשימה נשימה בכל העצום

היחודים  וכל והמצוות התורה שכל איך הבעש"ט

ופתחים  דרכים הם האריז "ל רבינו שגילה

הדבקות אור  את  ידם ועל בהם לפתוח ומפתחות 

מקאמרנא  הגה"ק שמזהיר וכמו עולמים, כל בבורא

הק' בספרו בפעמים נתיב הרבה ספר הקדמת  (עי'

מקובל æé מצוותיך להיות כדי  הקבלה ללמוד שאסור  (

בשביל  או  עליונים וגילויים השגות  להשיג כדי  או 

ורק  אך  הלימוד  יהא אלא ותענוגים, אורות לקבל

הק ', בשכינה והדבקות  האמונה אחר  חיפוש  עבור 

'בזאת  היינו וכדכתיב זאת , הנקראת  הק' (שכינה

הק ') הקודש'האמונה אל אהרן (-החכמה יבא

קודש ) דאיקרי ידיהעליונה על באמת זוכים ואז  ,

תורת והלומד בהש"י, נפלאה לדבקות הלימוד

לימודו הרי  הבעש"ט רבינו של הנכון  בדרך  הקבלה

אמיתיים, צדיקים ובשימוש ותשובה בהכנעה הוא

וטהרה  וקדושה בעבודה"י גדול עסק  ובצירוף

תורת הלומד  משא"כ  וכו ', גדולה בכוונה ובתפילה

בדרך ה  שלא היחודים בדרך העוסק  שכן וכל קבלה

לזכות חפצו  אלא הנ"ל, טהורה בכוונה ושלא הנכון

בחוש  נראה הרי  וכדו ' וגילויים למדריגות ידם על

מיני ולכל לגאות  עי "ז  דבר  של בסופו  הוא שנופל

האור  לו  ונהפך  מהבורא ומתרחק  וכו', והבל שטות 

ה"י)לחושך המות ' סם לו נעשה זכה 'לא .(בבחי'

 ãåîéì  ìò øéäæäå  õéôä àðøîà÷î  ÷" äøäù àä

 à"øøä ÷"äøä åáøã åáø êøãî  äðéùå)  äìá÷ä

(ò"éæ

 úîàáå [è אלימלך ר' הרבי שהרה"ק ידוע

כן  על כתב זי "ע מליזענסק

ה)בהדרכותיו אות אדם קבלה (הנהגות  ילמדו  שלא

ונשמתו גופו  כשמזכך  רביה"ק çéאלא ואמנם ,

הרר"א  של תלמידו תלמיד  שהיה מקאמרנא

החוזה  ידי  על בקטנותו  [שהוסמך מליזענסק 

רבו וכן הרר"א, של המובהק תלמידו זי"ע מלובלין

גם  שהיה זי"ע מזידיטשויב העט"צ היה המובהק 

הדורות ירידת  שיש ראה החוזה], תלמיד  הוא

הצדיקים  גדולי ומסתלקים מאוד  הסט"א ומתגבר

נשמות בגילוי  ולתקן להאיר הרשות להם שיש

הגדולים  חיים צדיקים יש  דור שבכל [ואף  ישראל

בחז "ל, כדאי' וכמשרע"ה ויעקב יצחק  כאברהם

במקו "א  בארוכה כמש"כ  היהדות  מעיקרי  והוא

קצב  אות הר"ן בשיחות  רביז"ל  גם בזה ,èé(וכמש "כ 

בזמנים  מ"מ שניתי '), לא הוי "ה 'אני  נאמר  ושע"ז

_________________________

הויראה יז. אהב ודביקות  בתשוקה לזככה הנפש, על להאיר כדי אלא היה לא בדורנו, הזאת החכמה התגלות ועיקר שם, זל"ק 

וענוה, וטהרה זאת,בקדושה שמועה  טובה לא  בני, אל חלילה  חלילה ולחוץ, משפה ומקובל חוקר להיות נאה ולא  ולא

עלינו  להאיר היה בימינו, הזה הצפון האור התגלות  כי בני, אל פילוסופיא, שלומדין ומקובל, חוקר להיות זאת, חכמה ללמוד

מדות  הקוצים ולהסיר הבא, עולם טעם ממש צח , אור עליון, מאור לטעום הרעות , ותאות הזוהמה כל מאתנו להסיר נפשינו. ועל

נזדככך  זה כל אשר רעות, ואהבות ושנאה, קנאה בעינינו, לשיכים הם אשר רעות, מדות  ויתר רעהו, על והשתררוות גאוה רעות,

עיי"ש  ע "כ וכו'. שלים. ביחודא קוב"ה ליחד אורה, להשיג בכונה מדבש , המתוקה חכמה לימוד ידי על המאיר, לאור ונעשה

באורך.

הראשונים יח. בדורות  ה'. ופחד וביראה באימה וכ"ז  זצלל"ה מהאר"י כתבים איזה במעט באימה ילמוד ולפעמים שם, זל"ק 

אבל  זאת, חכמה ללמוד ומסוגלים ראוים נשמותיהם והיו ועון חטא מכל מנעוריהם נשמרים והיו קדושות  נשמות נשמותיהם היו

נשמתו  זכך אם האדם ויבין נשמתו ולזכך  חטא מכל עצמו ולכבס  לזכך  האדם צריך עב, וחומר עכור גוף לנו שיש בעו"ה עתה

מחשבתו  יזכך אם יזכהו והש"י הכתבים, פעם בכל ללמוד יוכל ואז בתחלה, כאשר והבלים לשטות מסיתו יצה"ר אין כאשר

זמן  בהבלי גופניות  בתאות  שמלובש כ"ז כן לא אשר זללה"ה האר"י בכתבי החכמה שערי לו שיפתח ובתמים באמת  בקדושה

ע"כ. ח"ו. מאד לו קשה שהלימוד

פעם יט. שם, גדולים ז "ל צדיקים עכשיו נמצאים שיהיו להאמין רוצים העולם שלאין זה מענין לברכה זכרונו עמו דברתי אחת



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח כהליקוטי

אין  דמשיחא, עקבתא זמני כמו פנים הסתר  של

ישראל  נשמות  ולתקן להאיר  הצדיקים ביד רשות

שזה  בגלוי , אלקות וגילוי הקדושה גילוי ולהמשיך 

להבעש"ט  שניתנה מיוחדת ורשות  כח היה

הנשמות לתקן תלמידיו ותלמידי  ותלמידיו

אש נהרי  בספר [וכדאי ' הק ', דבורים בתורתם (לקוטי

קמה) של אות  הקדושים ספרים של הכח שעיקר ,

משאול  הנפש  את להעלות  הבעש"ט תלמידי

הש "י אל ולקרבו  של ëתחתיות הספרים עד  זהו ,

הרה"ק  כשראה ע"כ  מלובלין ], הרבי  תלמידי

ההתעלמות ואת הדורות ירידת  את מקאמרנא

הדעת והסתלקות הצדיקים כח על שנהיה והכיסוי

הוא מהחסידים אף  שהיה העט"צ הרה"ק  דודו (וכן

הסתלקות ענין ג"כ וראה זי"ע מלובלין החוזה תלמיד 

הידוע  במכתבו כתב ע"כ  כנ "ל  מהחסידים והדעת האור

לעסוק החיוב על  זי"ע מאפטא ישראל  האוהב להרה"ק 

הקבלה  וàëבתורת לימוד ) על אחד לכל לצוות  התחיל

מקאמרנא הרה"ק  וכמש"כ  אבותהקבלה, חסד (נוצר

_________________________

שהשם  כמו כי כן. גם צדיקים שיש  להאמין צריכים יתברך בהשם מאמינים אם ואמר, ענה הראשונים. בדורות  כמו מאד במעלה

ע"כ. מאד. והבן ודור. דור בכל בודאי צדיקים נמצאים כן כמו בודאי נמצא יתברך 

הספרים כ . עד הם עוה"ז , הבלי מן ישראל איש להעלות בכוחם שיהיו זי"ע הבעש"ט קדושת מן הקדושים הספרים שם, זל"ק 

זיך  האט  הספרים עולם 'דער מלובלין, הרבי תלמידי של הספרים עם נסגר הספרים עולם זי"ע , מלובלין הרבי תלמידי של

צימעס , ספרים, הייליגע  זא אין מלובלין רבי פון תלמידים די 'נאך  מלובלין' רבי פון תלמידים די פון ספרים די מיט צוגעמאכט

די  ביז ספרים די אין נאר איז הש "י, אל ולקרבו תחתית שאול פון הנפש  את  להעלות הכח אבל זאכן, גרויסע  צימעס , גוט

ע"כ. לובלין. פון רבי פון תלמידים

ראיתי כא . כי השמים מן העירוני נוסף  ועוד שם, הק' מלשונו קצת  ונעתיק  ד) אות ב' (מערכה קדושות עשר בספר נדפס

תורת  שבהתגלות יוסף יעקב תולדות ספר בסוף נאמר אשר הבעש"ט חכמת  שנתגלה בפומייהו ומרגלא החסידות  התפשטות 

אשר  צדיקים בין ה' דבר לבקש  חיל אל ומחיל למקום ממקום רגלי מכתת  אני מנעורי והנה משיח , יבא והנורא הקדוש  הבעש"ט

יודע  אינו האריז "ל בכתבי ידיעה לו הי' שלא האיש  אשר בנפשי אני יודע ג"כ כנפיו בצל חוסה בהיותי אותי יודע  מורי אדוני

ומעגל  בפלס שוקלים השערה אל קולעים הדקה מן ודקה דקים צינורות  ביחודי המיוחדים צדיק שום תורת  מבין ואינו דבר שום

לנו  זאת  ד' מאת היתה וכאשר בפשטות , מלובש  דבריהם וכל עליונים ותיקונים במדות  שערה ומשיחה חוט  על ודבור דבור כל

וב"ש  ב"ה כבודו והתגלות  אלקותו ממשיכין אנו הזה ובכח  בפשוטן  הדברים כל להלביש  הבעש"ט תורת התגלות  תכלית  הוא

והדק הזך  ושרשם אצילותם למקום ההשתנות וכל ההוה וכי הדבורים כל להעלות  הזה ובכח  הארץ כל את כבודו וימלא ד' חי

למד  לא אשר מי והנה למקורם. להעלותם והגבורות הדינים כל להמתיק גדול ועד למקטן העליונים וכלים ואורות במדות האחוז

ההולך  צדיק דבור שום מבין אינו שומע אינו ליוצרה צורה לדמות קומה בשיעור הדקים בצנורות העליונות  מדות  שרשי

יג  ובשמו עליונות  במדות ודבק שיחת בדביקותו ז "ל כאמרם חול שהם שנראה בדברים אפילו ית ' בשמותיו היום בל וידבר יל

רושם  הוא ומה מרמז  הוא מה על ואות  אות כל ושרש דבוק  הוא ספירה באיזה ומה איך דבור שום ערך  יודע  אינו כי וכו' חולין

והנה  הרבה ראה ולבי בחכמה נסיתי זה כל בעדות , אגיד ממש  וע "ז התורה, האורות האותיות  רושם העולם אשר בו אלקות

ברומו  עומדים והמה כפשוטים נראים אשר הפסוקים בפירושי הצדיקים דברי בשמעו התורה מפנימיות  ספר ידע לא אשר האיש 

ואינם  בעיניהם והכמה מיושרים. יותר בחדודים התורה פסוקי לפרש  בעצמם נקל עליונים וצירופים ויחודים ברמזים עולם של

חסידים, קל"יג, יוד"ין גו"טי ג"כ גדולים ונעשים בקדש  הילוכם דרכי עליונים בעולמות  ודבקותם יחודם ושרשי גדולת מבינים

ועובדות  תורה בעלי שהם אחר כמתנבאים ג"כ ראיה להם שיש  מהם ויש  אשראי, ואומר חבירו על במעלה עצמו רואה אחד וכל

אדוני  ועי"ז בזה. להאריך  השפל לי ומה חדודים, במעשה יותר תורה בעל והוא הצדיק  מעבודת יותר שעובד בעיניו נדמה ג"כ

הבירורין  בכל לברר איך  המדות שרשי יודעים שאינם גרם וכ"ז  למהסור, אך ותוחלתינו שקווינו ומה האמונה אבדה ממש מורי

אל  ונתתי גדלתי החכמים בין הצצתי וכאשר לב חכמי כל בלב המסורה התמה העבודה יחודי בצנורי ההיפך מן הטובות ועליות

חלקם  אשרי אשריהם השערה חוט על מדקדקים תנועה בכל אשר בראותי הצדיקים נגד דעתי ושפלות  רוחי קוצר וראיתי לבי



לנפשך  חכמה דעה כו 

כ ) תשעה ד, בן  תינוק  עם ילמדו  לי ' שומע עמי  ש'לו

הקבלה  תורת המינותáëשנים מכל ינצל ועי "ז  ,

האחרונים  בדורות  שמתפשט והאפיקורסות 

הרבה  דוחה האור  מן מעט כי  דמשיחא, בעקבתא

מרע 'סור  הפסוק  ופירשו  החושך, ועשה (ע"י)מן

תוספות בספר המובא התניא בעל [כפי' טוב',

].âë חיים 

 éøôñî àðøîà÷î ÷"äøä àéáî àì òåãî

ì"æéáø

 ìàùå [ é הרה"ק מביא לא מדוע התלמידים א'

רביז "ל מספרי  נדפסו מקאמרנא (שכבר

[דגמ"א,בימיו) חסידות ספרי משאר שמביא כמו 

דברי בהקדם בזה וענה ונוע"א], עינים מאור  תוי "י,

בחיי "מ קמח)רביה"ק כל (אות צריכים אותי וזל"ק,

יודעים  אתם וכמותכם, אתם מבעיא לא העולם,

כבר  שיכולין הצדיקים אותן אפילו  אלא בעצמכם,

יודעים  שאינם להם, להראות יכול אני  להתפלל,

וגם  בתפלה, דרך להם ולהראות  תפלה מהו כלל

רק  כבר  שהולכים מאד, גדולים צדיקים אפילו 

יודעים  שאינם להם, להראות יכול אני ביחודים,

ביחודים. דרך להם ולהראות ביחודים הדרך  כלל

וחזינן  עכל"ק . דברים. כמה עוד שחשב וכמדמה

חדשה  דרך לגלות  היה שתפקידו  רביז"ל מדברי 

מעל  נוספת חדשה קומה [ובבחי' ביחודים ונוספת 

שכיון  יתכן  וא"כ  הק'], הבעש "ט רבינו  של הקומה

היה  מקאמרנא רביה"ק  של משמים שתפקידו 

הבעש"ט  רבינו  של הקדוש דרך את ולבאר לפרש

לעיל], שהבאנו כפי  להדיא בעצמו  כן  [וכמש "כ הק'

לידיו  רביה"ק ספרי יבואו  שלא משמים (ואולי סיבבו

לעירו) אלו ספרים הגיעו רבינולא אצל למשל וכמו  ,

תורת גילוי להשלים לעולם נשמתו  שירדה הרש "ש

השד "ה כן  [כמש"כ  האריז "ל מקובלים)רבינו  (ועוד 

שוב  שיבא פטירתו קודם האריז"ל כיון שעליו 

עצמו על הרש "ש מעיד  הרי  תורתו], גילוי להשלים

ע"א) לד  דף  בקבלה (נה"ש אחר  ספר  שום ראה שלא

האריז"ל  רבינו מספרי  שכיון ãëחוץ והיינו ,

_________________________

ע"כ. אמן. נבוש לא ולעולם עמהם חלקנו מבקשיםוישים אנו זה ועל

לנשמה,כב. גדולים תיקונים הם אורה, שערי וספר דוקא, ויטאל חיים הר' מרן וכתבי הזוהר, ספר של ואות אות וכל שם, זל"ק 

מרכבה. מעשה כל וכל הגלגולים, כל בן לתקן תינוק עם לומדים היו גובר , שהמינות הזה הרע בדור לי, שומע עמי ולו
ויתקיים. לחכמתו, קודמת חטאו יראת והיה בה , להגות ותיקונים, הזהר  ספר שנים עכל"ק .תשעה

הקדוש כג . מפיו ששמעתי מה פי "על בזה"ל, הביא קרח ) פר' זצ"ל מפיסטין יוסף חיים ר' (להרה"ק חיים תוספות בספה"ק 

בבית, עמו לבדי הייתי אחת  פעם כאשר משפאליע ) הסב"ק (ה"ה זצוקללה"ה זידא בשם המכונה ליב מו"ה הצה"ק  של

אשר  וכל טוב, יעשה ואח"כ מרע סור מקודם להיות צריך הישראלי איש  אשר אומר שאני דברי שמע הלשון, בזה לי ואמר

באתי  וכאשר הקוצים. אל זורע ח"ו יהי' שלא כדי יותר ולא טוב, בעשה עצמו יכניס כך  רע  סור הוא כמה בנפשו מרגיש

ז  שניאור מו"ה הצה"ק אדמו"ר ולפנים לפני בקודש  לשרת  ונימיתי לעמוד התניא) בעל הרב (ה"ה זצוקללה"ה נבג"מ  למן

וצמצום, דין בחי' אורחותיו שם שהוא שמאי, בית  דעת זהו הלשון בזה לי אמר הללו, הדברים אחרת לו מדה  הלל אבל
הרבה  חושך דוחה אחד  נר  כי לו, 'כלה היתה  בענין והלל שמאי מח' גם בזה ומפרש הרבה שמאריך (ועיי"ש  ע "כ וכו'".

וחסודה'). נאה

זלה"ה כד . האר"י בדברי אלא רק אינו ולמודי עסקי כל כי בשמים עידי כי להם אמורה מילתי וכבר שם, הרש"ש  זל"ק 

תלמידי  שאר בדברי ואפי' ואחרונים ראשונים המקובלים מספרי ספר בשום עסק לי אין ובלעדם לבדם ז"ל מהרח "ו ותלמידו

לכם  יהי אל ה' למען כמזכיר אלא כמזהיר איני ע"כ כי מדלגו אני מדבריהם דבר לפני וכשיזדמן למדתי לא ז "ל האר"י

ובח ' מבו"ש ובספר בע"ח  אלא יהיה לא לימודם כל אלא לבבכם יפתה פן לכם השמרו זה בענין ובפרט  בדבריהם יד מגע

מי  ביד אלו דפים יפלו פן יראתי כי שאפשר מה כל זה בענין קצרתי ואני חיים אלהים דברי שכולם המפורםמים שערים



תשע"ז  קדשים אחרי פרשת דא"ח כז ליקוטי

תורת השלמת  של מסוים לתפקיד ירדה שנשמתו

ספרים  זה בגלגול לראות לו  אין האריז "ל רבינו 

אצל  וה"נ זה, לתפקידו קשורים שלא אחרים

מיוחד  בתפקיד  נשמתו  שירדה מקאמרנא רביה"ק

שסיבבו יתכן  הרי הק' הבעש "ט רבינו תורת  לבאר

כנ"ל  שהוא רביה"ק  ספרי לידיו יבואו  שלא משמים

רבינו תורת מעל חדשה נוספת  קומה בבחי '

הק '. הבעש"ט

åæéà  äúéäù  úåéáæëä úåòåîùä úìéìù

åãâðúä ÷"äéáø éøôñì íìöà  ú

åéäå] [àéאיזו שהיתה בטעות שסברו

הק' הצדיקים אצל התנגדות

דרביז"ל הק' לספרים יהי מקאמרנא לו אם (ובאמת 

רזין  שכולה הצדיקים שבין מח' בבחי' זה הרי כדבריהם

חסד בנוצר בעצמו מקאמרנא הגה"ק וכמש "כ  עילאין,

וזל"ק, עליהם, חולק  שהיה הצדיקים על ג , אחדות  פ"ו

או  איש איזה על  פעמים לדבר צריך  כשאני השפל ואני

גזירה  להסיר הדינין להמתיק  שיהי', כת מאיזה הרבה

שאני  ממני כשיראו חבירי לכל גליתי כבר קשה, דין רע

שום  יעשה ואל  לי, יאמינו אל קשה, דיבור איזה מדבר

אף חרון להסיר פנימי, ענין לאיזה הוא כי בלבם, רושם

שהוא  ידעו איש , על טובות  מדבר ממני וכשיראו וכעס,

עכ "ל ברור. קבלה äëאמת שום אין באמת אך  .

לרביה"ק  מקאמרנא מהרה"ק התנגדות שהיתה

זצוק"ל  מטאהש אדמו"ר כ"ק  בקדשו  שהעיד  וכמו 

תשנ"ה) וירא פר' ס"ג קדישין לפניו(פתגמין שהביאו ,

על  ואמר כזאת  התנגדות  איזו  היה כאילו שמועות

שמע  לא ומעולם וכזב שקר  שהם אלו שמועות

וזקנו  מאביו  התנגדות  הרה"קשמץ תלמידי (שהיו

זי"ע) ר'מקאמרנא הק ' אביו  עם לומד שהיה ומעיד ,

בכל  מטאהש אלימלך הר"ר  הרה"ק בן  מרדכי

מוהר"ן , ליקוטי בספה"ק היום בשעות  שב"ק 

לחסידי נחשבים כידוע הם טאהש בית וצדיקי 

מקאמרנא הרה"ק  דרך מטאהשוממשיכי (שהרר"א

דמשק בעל מוהרא"צ הרה"ק של  המובהק  תלמידו היה

זי"ע) מקאמרנא ניתן אליעזר היה לא כי שם ומבאר ,

רביה"ק  ספרי את מגוריהם בסביבות להשיג

היו  לא מקאמרנא להרה"ק שגם שיתכן כנ "ל  (והיינו

אלו) ספרים לאביולפניו הלקו "מ את  הביא והוא ,

זצ"ל  מקאליב בראדי מנחם הר' רבו  מישיבת

עיי "ש ].

ìò ò"éæ óéðùèòø÷î  ä"öøäî  ÷" äøä éøáã

 úðáäì àðøîà÷î ÷"äøä éøôñ ãåîéìá êøåöä

ò"éæ î" å÷ìä  ÷"áã

íééñå [áé הרה"ק ממו"ר קודש במימרת  מורנו

זי "ע מקרעטשניף  (שבשבוע הרצ"ה

דיליה) רבה הילולא יום חל  לומד זה מורנו את  שראה ,

לו ואמר זי "ע מקאמרנא הרה"ק של הק ' בספריו 

הלומדים  יהודים עדיין שישנם לראות ששמח

הנ"ל הרה"ק של העמוקים עמקותם בספריו  (שלרוב

_________________________

ופזרתי  בו קצרתי ולכן כאמור הוא כן ולא אחרים בספרים שלמדתי ויחשדני כראוי ז"ל האר"י דברי למד לא שעדיין

ע"כ. בהקדמה.

על כה. ובהיותי וכו' שלי לאנשים ואמרתי וכו' וראיתי אחת  בעיר הייתי בזה"ל, כתב ע "א) קפא דף  (דברים הברכה ובהיכל

מפרימשליאן  הרה"ק (ה"ה צדיק איזה על דבורים גדול ברעש ודברתי דרכי, שידעו שלנו האנשים אלא העגלה על היה לא הדרך ,

חנם  שעל מאד, לבי ויך להשיב, שאין והבנתי וכו'. תיכף ונעלם וכו' ואמר אחד איש  בא כך ואחר פרסה. חצי לערך  זי"ע)

ובאמת  צדיק , על רעים דיבורים דברתי חינם על הוי, דלשם, לרב אמרתי ה"א, בליל לעיל וכשבאתי צדיק. על דבורים דברתי

כתבתי  שבת  מוצאי ובליל זה, על גדול מכאוב לי שיש רבים לפני תודה נתתי השבת  יום ובכל בידי. עלה ולא לטובה כוונתי היה

וראיתי  שבת  ביום ונסתלק  ואו, ביום שנחלה לעיר השמועה באה א' וביום פלוני, צדיק  נפטר שבת , ביום היום שלי, גמרא דף על

תמהו, כן ראו המה הנ"ל. ומצאו שם שנרשם מה פלונית  בגמרא ראו לכו מלחשים לכם מה ואמרתי, זה עם זה מלחשים אנשים

עכל"ק . כוונתי. היה גדולה לטובה אלא להרע, חלילה דברתי שלא לי ותודו תראו, אחיי להם, ואמרתי



לנפשך  חכמה דעה כח

בהם) הלומדים אחרתמעטים בהזדמנות  וכן  ,

וידע  הנ"ל הק' בספריו  לומד  מורנו  את  כשראה

הלקו"מ, רביה"ק בתורת  הרבה עוסק  שמורנו

הלקו "מ  של הק' דבריו את להבין  שקשה לו  ואמר 

החסידות ספרי שאר  לימוד  ללא בשלימות נכון  על

אמן . ועכ "י  זי"ע – הנ"ל

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



מוהר"ן כט חיי

מוהר"ן  חיי

 æì÷  úåàà

(ïåùìä ìå÷á 792 øåòéù - è úåà é"àì  åúòéñð)

åúòéñðá íéä ìò  ñòãàî  åòñðá óëú , íúäì

 çåøå ìåãâ ùòø  äéä ,øåçùä

øèôðù ãçà úî  åéìà àá æà . äìåãâ  äøòñ

ùéàä úà äëøáì åðåøëæ åðáø ìàùå ,êåîñá

 íéðùá êøä ïàë äéäù úéàøä ,åîò  äéäù

ùåãéç åæ äùòî ïéà  åéùëò êà .'åëå õéáçìåî

 äáøä äæ ïéðòá  ÷ñåò äéä êë øçà éë ,ììë

 äéä äæå .úåááøå  íéôìà  íéúîä úåîùð ï÷úì

. ùåã÷ä  åéôî òîùð øùàë , åúãåáò ø÷éò

øàåáîë , äæ ìéáùá äéä åúå÷ìúñä  ø÷éòå

.íù ïééò , åîå÷îá

íâ  ÷ñåò åáù åì ãçåéîä ÷ñòä  ùé  ÷éãö ìëì

åúøéèô øçà

ìë [ àשלו העיקרי  והעסק  הענין את לו  יש צדיק

פטירתו, אחר  גם עוסק הוא שבו בחייו 

מקרעסטיר  ישעי'לע ר' הרה"ק  אצל לדוגמא וכמו 

דיליה], דהילולא יומא הוא הבעל"ט [שבשב"ק  זצ"ל

ליהודים, גדול בשפע אוכל להאכיל בחיייו  שעסק

לפעול  אפשר  הק ' שבציונו  נודע פטירת אחר גם אז

ליהודים, ושפע פרנסה המשכת עניני  על בקלות 

עסקו עיקר  היה רביז "ל ואצל צדיק, כל אצל הוא וכן

ישראל, בני נשמות  את  בתשובה להחזיר  בחייו 

רביז"ל  לציון  הולכים פטירתו אחרי  עתה אף וע"כ 

ואם  בתשובה, לחזרה בעדינו  סיוע עבור  בעיקר

הישועות לכל מגיעים ממילא אזי תשובה עושים

הם  שבעולם והצרות  החסרונות  שכל בגו "ר ,

בתשובה, עדיין עליהם חזרו שלא העוונות  מחמת 

בנ"י. את  בתשובה להשיב עוסק  ורביז "ל

 úà áéùäì é" ùäì úåáøò ò" ò  ç÷ì ì"æéáø

å÷ñò ø÷éò äæå  äáåùúá é"ðá

åîëå [ áלרשב"י רביז"ל שבין  שיח [בדו שאי'

צדיק שערי  בספר מכתב הנדפס (ח"א

שרביז"ל áי  ערב] הל' הלכות  בלקוטי מרומז וכן ,(

ערבות עצמו על שקיבל יעקב בן  יהודה כמו הוא

_________________________

תשע "ז.א. תזו"מ פר' וערש "ק  ליל נאמר

טבין ב. ריחין מיני כל עמיה עאלו זיע"א, וכו' דרשב"י במערתא הקדוש  רבנו ואתי דעייל דא בשעתא שם, מלשונו קצת נעתיק 

ואתנהירו  דצדיקיא, בנשמתהון לאשתעשעא ליליא בפלגות דעדן לגנתא הוא בריך  קודשא דאתי בשעתא כמו יקירין, ובושמין

עלמין, דכל יסודא דין קדישא דצדיקא שמיה מה בחיל, קרא כרוזא וכדין איתערו. קדישא דבמערתא קדישין ודמיכין עלמין, כל

דא, קדישא במערתא השתא דעל עלאה, קדישא דמלכא אדרונין בכל ולאנהרא קדישין בוצינין לאדלקא ליה אתיהיב דרשותא

ואפיל  נחית  ושכינתיה, הוא בריך דקודשא יקרא בגין ברם מדעם, דיליה יקרא על חייב דלא דין הוא מאן לשלם. מתיה בריך 

ומליל  עמה ועסיק דמלכא, דברתא אסותא דידע דין הוא מאן מעפרא. שכינתא לאוקמא עובדוהי וכל ובטינא, ברפשא גרמוהי

הוא  מאן לעלמין. דחיי בסמא דילה ומכתשין ותבירן מחן וחבש דילה, בישין ומרעין מכאובין כל ומסי לבהא, על תנחומין מלולי



לנפשך  חכמה דעה ל

ערבות חיוב ע"ע לקח רביז "ל וה"נ אחיו , בנימין  על

עיקר  וזו  בתשובה, בנ"י כל את  שיחזיר לקוב"ה

הי עד של עבודתו  הק' ספריו  את  שלומד מי וכל ום,

מי כל וכן  הק' לציונו  שהולך  מי וכ "ש רביז"ל

לקבל  מתחילים לבבו  גידי כל אזי אליו , שמתקשר

עיקר  וזה להש"י, שלימה בתשובה לחזור תשוקה

רביז "ל. של והעסק הענין 

' ìâìâúäì ïîæ ïéà øáë'

 éãåäéäå [âבזמנו כבר אמר זי"ע מפשיסחא הק '

הגאולה  כי  להתגלגל זמן  אין ש "כבר 

פרי קרובה" ויצא, ד "ה נח פר' שלמה (תפארת

נ ) עמ' משפטים פר' אחדצדיק  כלל )שכל (בדרך

לגמור  הזמן  וכבר  בעוה"ז , גלגולים כמה לו  היו כבר 

חשבון  לחשוב צריך  אחד וכל הזה, בגלגול התיקון

קונו, לפני  נפשו  בתיקון  ולעסוק  יום בכל הנפש 

שלימה. בתשובה ולחזור 

íãà  ìë êøèöé  ë" òá ñ"ëåñù ö" äòùä éøáã

íúñ  ìåáñì åì  äîì  ë"àå  åéùòî ï÷úì

 åðéáøå [ã יוהכ "פ בהל' כותב זי"ע חיים החפץ

סק"ו) תרכב תסי' לבאר (שעה"צ

האדם  כי וז"ל, ביוהכ "פ, יונה מפטיר  קריאת  ענין 

לתקן  יכול שאין עצמו את  ליאש  פעמים כמה חושב

ואם  אחד , באופן  תמיד  יתנהג כן  ועל אופן בשום

אבל  ימות . למות הוא ברוך הקדוש  עליו יגזור 

רוצה  שהקב"ה מה כל יהיה, דבר  שסוף  הוא, טעות

פעם  עוד ויבוא לתקן , הוא מוכרח שיתקן  מנפשו 

ואם  לתקן . יוכרח כרחו  ובעל הזה לעולם ופעמיים

הקבר  חיבוט ולסבול למות  העמל כל לו  למה כן 

מיונה, וראיה הפעם, עוד  ולחזור צרות  ושאר

והוא  וינבא, שילך מאתו  רצה הוא ברוך שהקדוש

עוד  עליו  ישרה שלא מקום לים, ונס בזה מאן

בים  שנטבע וראינו כידוע, לנביאות  השכינה

הנראה  ולפי  ימים, כמה במעיו שם והיה בדג ונבלע

מקום  ומכל הש"י, דברי להתקיים יוכל לא בוודאי

וילך  נתקיים הש "י  שרצון היה דבר  שסוף  ראינו 

ואל  באבות , שאמרו  וזהו בעניניו, האדם כן וינבא,

כרחך  שעל לך , מנוס  בית  שהשאול יצרך יבטיחך

עכ "ל. וכו'. נוצר  אתה

íéâåðòúì íëôäìå  íéòâðä ï÷úì ùé

ïðéæçå [ ä כל יצטרך  שסוכ "ס השעה"צ מדברי

אין  שאם אלא מעשיו , כל לתקן  אדם

_________________________

ואשכח  דחפר דין הוא מאן לבעלה. איתתא לדכאה שליתא, ובשפיר בדמא ומלכלכן מטנפן וידוהי דיליה, פנוקא על חייס דלא דין

נפשה  בהו לאתבא טבין, וריחין בושמין אלון עלה דזליף דין הוא מאן דילה. וטנופין כתמין מכל יתה ולמדכי מבועין, דמין בירא

וכו'. עליה ולחבבה בעלה לגבי ולאייתאה דמטרוניתא קשוטין בכ"ד לה ולקשטאה בגוה, דילה

הדין, קדישתא במערתא השתא ואעלנא דמעיל הוא אנא ותתא, עלא עלמין בכל ואשתמע ואתבשם אזיל וקליה ואמר, רבנו ענה

ואתי  דאתיחס  לטוב, זכור טוב שם בעל ישראל ורבנא דמרנא קדישא מזרעא אתינא דקא ופיגא שמחה בן נחמן שמאי אנא

הוא  בריך  דקודשא בנח"מתא דעסיקנא דין הוא אנא וארעא. בשמיא דאחדנא דין הוא אנא משיחא. מלכא דדוד קדישא מזרעא

חילא  בי דאית דין הוא אנא עילאה. קדישא דמלכא דברתא אסיא הוא אנא קדישתא. תמה יונה ישראל כנסת  דהיא ושכינתיה

בלועה  לון לזרקא דידיה ברישא לון ולאתבא קדמאה, בישא חויא בה דזריק דמותא בסמין דמשיחין חצין מנה לאפקא בידאי

דעסיקנא  דין הוא אנא זיא). הייל איך (און וכו' דבלע  קדישא חילא כל ממעוהי דיפלוט  זימנא עד תמן ויהוון קדמאה, בישא דחויא

דרישיהון, קרקפתא עד רגליהון מפרסת  שלים אבר חד בהון אית ולא קדמאה, בישא חויא לון דנכית  הנהו חלשין, להתקפא

מלמ פי"גין בתוניא ולביהו ובי"נה שכל להכניס עיסקנא ואנא שלימתא, בתיובאת לאתבא חילא בהון אית  דלא בגין תיבותא עבד

בשמח"ה  מישר באורח לון ומנהיג עלמין, כל רבון קדם שלימתא בתיובתא לאתבא לבהון דיתקף  בגין לון ולשמ "חאה דלבהון

בי, אתנהו דכולהו דין הוא אנא טובא. כ"ל מסגי לבא ובשפירות  בחדותא קדישתא דאורייתא פקודין לקימא דאנא ובחדוה בגין
עלי  וקבילנא  דישראל, קדישא  דזרעא נשמתהון כל בדיל עלמין דאברי קדם מן הוא בריך דקודשא קמיה  דמערבנא הוא
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קשים  עונשים שמקבל הקשה בדרך זה עושה זוכה

להתגלגל  צריך ואח"כ הרעים מעשיו  על בגיהנום

את לתקן  ולהשלים לסבול,שוב חבל וא"כ מעשיו ,

הכל  עתה לתקן כבר  וכדאי  להתגלגל זמן  אין  וכבר

המעשים  תיקון  של והישרה הטובה ובדרך בנחת 

את להפוך ועי"ז ובאהבה, בשמחה תשובה ועשיית 

בספר  וכדאי ' לתענוגים, ולתקנימם הנגעים כל

שכל  מענג', למעלה ואין מנגע למטה ש 'אין  יצירה

שהם  הנפש  יסורי ובפרט נגעים, נקראים היסורים

נגעי נקראים והם הגוף , מיסורי חמורים יותר 

וכל  מחלה וכל נגע שכל להאמין וצריך הנפש ,

מדוקדקת פרטית בהשגחה הכל נפש  או גוף יסורי 

חטאיו  על לכפר הש "י  צדיקמאת הוא אם (או

הדור) עוונות  על ותיקון לכפר התשובה וע"י  ,

לעונג ונהפך  הנגע נתרפא הפיכתהמעשים (בבחי'

מאהבה) בתשובה לזכויות  תכליתהעוונות שזו ,

הרמח"ל כמש"כ  מסילתהבריאה ספרו (בתחי'

ה''.ישרים) על להתענג אלא נברא לא 'שהאדם

äàåøùë  íãàä úà ø"äöéä äòèîù úåòèä

 é" äãåáòá âðåò ùéâøî ïéàù

 ùéå [å לא שהאדם שהיות הסבורים אנשים

[והצדיקים  ה', על להתענג אלא נברא

עשיית בעת  בעוה"ז כבר  העונג זה להרגיש  זוכים

וכו ' קודש  בשבת  ובפרט התורה"ק , ולימוד  מצוות 

בחייך ' תראה 'עולמך ע"א)ובבחי ' יז דף ],(ברכות

הנחת בשעת עונג מרגישים אינם שהם כיון הרי

דשב"ק,תפילין  אות  כמו אות  בבחי' (שהתפילין

תפילין  בהנחתם הרגישו וצדיקים עוה"ב, מעין

עוה"ב  מעין בלימוד â עונג  עונג מרגישים אין  וכן  ,(

מדבשהתורה"ק 'מתוקים שדבריה עליה (שנאמר

לב') משמחי ישרים ה' 'פקודי צופים' אין ונופת וכן ,

קודש  בשבת עונג מששים מרגישים אחד (שהיא

בחז"ל ) כדאי' שיש מעוה"ב בנפשם מחליטים הרי ,

ח"ו לעבודה"י  כלל שייכים אינם שהם סימן  בזה

ה'') בחצרות  מהסתפח היום גרשוני 'כי [וזו(בבחי' ,

ויאוש  בעצבות  להפילם שרוצה היצה"ר  עצת 

מוטעית סברא בהם שמכניס  ע"י לגמרי ולדחותם

הנ"ל].

äìòîì  åúãåáò  úåáéùç éà  ìà äçëåä íåù ïéà

 é" äãåáòá âðåò ùéâøî ïéàù êëî

êà [æ שאין ממה כלל הוכחה שום שאין  האמת 

בעבודה"י, בפועל עונג עתה מרגיש

העונג  שמקום כותב בעצמו  ישרים המסילת  שהלא

הבא בעולם הק 'הוא כהאבות גדולים צדיקים (ורק 

בבבא  הגמ' כדברי בחייהן עוה"ב ה' שהטעימן זכו

תראה  'עולמך בבחי' והוא ע"א, יז דף בתרא

עונג בחייך ') שום מרגיש שאין מי  אף וע"כ ,

חשיבות על וסימן  ראיה שום מזה אין בעבודה"י 

החשוכה  שעבודתו מאד  ויתכן  למעלה, עבודתו

למטה) פה אף (אצלו הש "י  את לעבוד  והתאמצותו 

נפלא  יקרות באור העולמות בכל מאירה בחושך

ובבחי ' החושך, מן האור יתרון  בבחי' לשער , שאין

_________________________

לון לחדתאה  ועתיד יומין, בשיתא חיליהון וכל וארעא שמיא  דעביד  דמאריהון לפולחנא  יומיא בסוף לון וכו'לאתבא 

השיח. המשך  כל עיי"ש ע "כ.

לגמרי ג . לביטול חלילה אבוא שלא הרבה, דעתי וכשנחלש  בזה"ל, הברכה היכל לס ' בהקדמתו מקאמרנא הרה"ק  וכמש"כ

עולם  טעם ממש , מופלא אור ובמצוות  בתורה ומהדרו ומזיוו מאורו עלי מאיר ובחסדיו ברחמיו הקב"ה חלילה, אבד ולהיות 

שבמח, בלב דעתי ונתרחבה ענין, משום עוד הרגשה שום לי ואין חדשה, ברייה ממש  שנעשיתי עד יסופר, ולא ישוער לא הבא,

רב, ערב על אף בלב רושם שום נשאר ולא ישראל, בר לכל והדרי שמחתי מרוב מוחל כאור ואני עלי מאירין והתפילין
הימים הרבה,שבעת וכסף  זהב באוצרות אדיר מלך  שנעשה לו ונתבשר באשפה, יושב ומדוכא עני היאך  בדעתך , אחי ותדמה .

בדעת  בעולם לעמוד יכול אני ומזה חסדיו, ברוב הקב"ה עמי עושה ישוער לא הרבה מזה יותר אחר, לאיש  ונהפך נשתנה בוודאי

ע"כ. השלם.
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מאוד  גדולים צדיקים אצל [ואף  אגרא, צערא לפום

שלא  בחייהם ארוכות תקופות עליהם עברו

הרגישו ואדרבא בעבודה"י, עונג שום הרגישו

כן  כמש"כ  בעבודה"י מיתה טעם פעמים אלפי

זי"ע מקאמרנא כתם הרה"ק  לס' (בהקדמתו

ישר ãאופיר  לאדם ובהקדמה ,ä סתרים ובמגילת 

הר"א  הרה"ק  מספר  וכן ועו "מ), בארוכה, כד אות

עצמו]. על באריכות  אמונים שומר  בעמח"ס  ראטה

 âðåòä ùéâøäì òâééúäì é"äãåáòá êøã äðùé

 íðîàå [ç שהאדם עבודה"י של ודרך בחי' יש 

ודרכים  עצות  ומחפש מתייגע

נח"ר  שיש שיודע היות בעבודה"י, תענוג להרגיש

העונג  את  בעוה"ז  אף  להרגיש זוכה כשאדם להש"י

שע"פ  הביאורים אחד וזהו  שבעבודה"י, שיש

הוא  העונג שמקום הנ"ל, המס "י  בדברי חסידות 

הבינה  ספי ' על מרמז הבא' ש 'עולם הבא', ב'עולם

עוה"ב) ה'(שנקראת בעבודת  להכנס יכול והאדם ,

עמוקה התבוננות  דספי'לתוך הדרך (שהיא

אף הבינה) בעבודה"י אלקי לעונג לזכות יכול ובזה

ממילא  של באופן  המגיע שהעונג והיינו בעוה"ז ,

אלא  השכר  עולם אינו עוה"ז  והלא שכר , בדרך  הוא

ומחר  לעשותם 'היום בחז"ל וכדאי ' המעשה עולם

בדרך  העונג מגיע אם משא"כ  שכרם', לקבל

עד  הש"י במציאות שמתבונן ע"י  כנ"ל עבודה

האלקי, והעונג החכמה אל מהבינה לעלות  שזוכה

מצוה שכר בבחי ' העונג אין מצוה בכה"ג (ששכר

ליכא) עלמא מהמצוה בהאי חלק העונג הוי  אלא

על  לעת"ל גדול שכר  [ויקבל עצמה ה' ועבודת

גופא  שבזה בעבודתו בעוה"ז אליו  שזכה העונג

העונג  דרגת  לקבל שזכה עד  בעבודה"י  שהתייגע

להטיב  שרצונו  להש"י גדולה נח"ר עשה בעבודה

בעבודה"י]. שיתענגו  זו  למדרגה לבא שיזכו ורוצה

 á" äåò éòåùòù –––– äðåéìòä úéìëúä

ìëå [ è עד הש "י  במציאות  מתבונן  שהאדם רגע

אל  נכנס  בזה הרי ה', על שמתענג

וכדברי תכליתות , הרבה אמנם שיש התכלית,

בלקו"מ יח)רבז "ל סי' למעלה (קמא תכלית שיש 

ביותר  הגדול שהתכלית שם וכותב וכו ', מתכלית

הבא" עולם "שעשועי  מתבונן å הוא וכשאדם ,

להשתעשע  שזוכה עד  הש"י במציאות  בעבודה"י 

ה', על להתענג בבחי' האמונה בהירות בהשגת

_________________________

אלא ד . להשגיה זכיתי ולא ברורה, אמיתית  השגה שאשיג פניו, מאור אדחה שלא הש"י, לפני כמעין בכיתי ענין בכל שם, זל"ק

ע"כ. התורה. ברזי לבי שנפתח  עד טעמתי מיתות  טעמי אלף כלענה, מרורים יסורין עלי עבור אחר

אמת,ה. דרך ע "פ דאורייתא ברזין שהשגתי אמת  השגה כל על מיתות אלף  מקודם ושטעמתי והחיות  האור ומזה שם, זל"ק 

נשבר  בלב והאמת החיים מצרור אותם לקחתי אשר וצדיקים, ויראים לחסידים החיים באור לזרוע המצות וטעמי נפלאים רזין

ע"כ. השם. ויראי ישראל חסידי נפש  להחיות  עולם לאור הגנוז אור להוציא השם יזכני אישים, וחדל נבזה ונדכה

שיהא ו. כדי הבית, בנין תכלית למשל, גבוה, מעל גבוה אחר, תכלית  עוד יש ולתכלית תכלית, יש דבר לכל כי דע, שם, זל"ק 

מחבר  הוא דבר כל של ותכלית וכו' העבודה ותכלית  השם, את  לעבוד הזה בכח  שיוכל כדי המנוחה, ותכלית  לנוח, מקום לאדם

ממנ בא התכלית שזה מהדבר יותר והשכל, במחשבה להמחשבה מעשה סוף  כי מהדבר, יותר בקרוב להמחשבה התכלית וקרוב ו,

לבנות  במחשבה כשעולה למשל, המעשה. נשתלשל ומהתכלית  לה, וקרוב במחשבה תחילה הוא והתכלית שהסוף נמצא תחילה.

ונשלם  נבנה כך ואחר צרכו, לפי ועץ עץ כל ולבנות  ולסתת  עצים, להכין צריך אלא אחת, בבת  נבנה אינו הבית בודאי בית, לו

מהתחלת  ביותר למחשבה קרוב הוא שהתכלית נמצא תחילה במחשבה היה וסופו, הבנין תכלית  שהיא הבית , שלמות  נמצא הבית 

התכלית  זאת כי אדם, בני למחשבות  התכלית  זאת לקרב אפשר ואי הבא עולם שעשוע  הוא הבריאה של שהתכלית  ודע , המעשה.

וכל  הבא עולם תכלית  במחשבתם לתפוס יכולים הם גם באמת, הצדיקים אבל וכו'", ראתה לא "עין ס"ד) (ישעיהו נאמר עליו

עכל"ק . וכו'. התכלית  זאת כן גם ממנו מקבל כן הצדיק, נשמת  בתוך לו שיש שרשו לפי מישראל, ואחד אחד
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מכל  שלמעלה עליון, היותר לתכלית נכנס בזה הרי

התכליתים.

 é" ò âðåòì òâðä êåôäì  òâééúäìå  õîàúäì ùé

 áìä úåéîéðôá  ùøåùá  äðåîàä

ë"àå [ é גוף יסורי  יסורים, ח"ו  לו שיש  אדם

תחת נמצא הוא הרי נפש יסורי  או 

אור  על ומסתירה המכסה קלי ' שהוא ה'נגע',

לתוך  להכנס  ומתייגע מתאמץ ואם ה', של העונג

שכל  ולהאמין  באהבה היסורים לקבל האמונה,

שודאי ומאמין  לטובה, הוא עמו ה' שעושה מה

עונג של אור  יש  נגע כל ובפנימיות (אלא שתחת

כנגע) מתגלה עד שלע"ע הש"י במציאות  ומתבונן

עדיין  ובתחילה האמונה, עם להשתעשע שזוכה

אלא  האברים, בכל השעשוע מתפשט אין 

'תשורי בחי ' השורש , בעצם הוא העונג בתחילה

על  מתענג פנימיות בפנימי  שרק אמנה', מראש 

כבר  וזה לבו , בפנימיות השרשים בשורש  ה'

רק  אף ה' על להתענג זכה שאם עצום, דבר 

התכלית אל להכנס  התחיל כבר  הלב, בפנימיות 

העליונה.

 úåîéìù ––––  íéøáàä ìëì âðåòä øåà  úãøåä

íéðåúçúá äøéã ––––  úéìëúä

 íàå [ àé העונג אור  את  להוריד האדם זכה

את שמרגיש  עד למטה עד העליון

על  מתענג גופו  שכל שמרגיש אבריו , בכל העונג

ה' בשביל ולרקוד  לשיר בלבו  שעולה עד  (בבחי'ה',

את לבו נשא ובבחי' שישיר, בלבו עלה – ישיר אז

כנ"ל רגליו) אך  מזה, למעלה שאין חלקו אשרי אזי  ,

שהיא  הקודמת דרגתו את גם ולייקר  לכבד צריך

שזה  לבד, לבו  בפנימיות בשורש  ה' על להתענג

הנגע  את להפוך שהתחיל גדול מאוד דבר ג"כ

השלימות, מדרגת את  לכבד רק ולא בשרשו, לעונג

העונג  מקום עיקר שכנ"ל התורה, דרך איננה שזו 

א  בעוה"ז החסידותאינו לביאור  ואף  בעוה"ב, לא

העונג מקום עיקר הרי  לעוה"ז הנ"ל גם (השייך 

עוה"ב,בעבודה"י) שנקרא – הבינה במקום הוא

ובשרשי ליבא, שבינה הלב, בפנימיות  היינו 

עולמותהמוחין  וכנגד שבבחי' הג"ר כנגד (שהם

הגוף דלעתיד ) בכל בפועל ה' על להתענג וא"כ  ,

עוה"ז לדרגת כ "כ השייך  דבר  עיקר אינו  (וע"כ

הוא  גופו בכל ה' על להתענג  אדם לסתם הזמן

עוה"ב) מעין שהוא רצון בשב"ק  שבאמת אלא ,

ונמשיך  בתחתונים אף  דירה ית' לו  שנעשה הש"י

אלא  הגשמי, הגוף  עד  האלקי והעונג האור  את 

נעשה  בתחילה רק  אחת, בבת הנעשה דבר  שאי"ז

שמתענג  אמנה', מראש  'תשורי בבחי ' כנ"ל

ואח"כ  השרשים, בשרש – בראש  רק לה' ומשורר

הגוף . לכל בפועל למטה ונשתלשל ויורד מגיע

 úåáùçî ñéðëäì àåä äçîùä áåéç ø÷éò

åùàøå åçåîì  äçîùä

éàãåáå [ áé בשמחה להיות צריך  שהאדם

'מצוה  רביז"ל וכדברי תמיד ,

בעבודה"י ובעיקר  תמיד ', בשמחה להיות גדולה

בפר' וכדאי' בשמחה', ה' את  'עבדו  וכדכתיב

ה"א  את  עבדת  לא אשר 'תחת  הוא שהכל התוכחה

לבב' ובטוב הל 'בשמחה בסוף  הרמב"ם (וכפי'

בחומש ) בזה כפירש "י ולא בזה, האדם לולב וצריך ,

בעבודה"י, קטנה היותר  ואפי' דרגה כל על לשמוח

צריך  מ"מ כלל, עונג שום בה מרגיש שאין  אף

של  אחת שעה יפה כי המצוה עשיית בעצם לשמוח

היינו העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז  ומעש"ט תשובה

בלקו"ת התניא [וכביאור  עוה"ב, תענוגי  מכל יותר 

אלקות עצמות  בבחי' הוא המצוה שעצם בזה

תענוגי מכל שלמעלה המתים בתחיית שיתגלה

השכינה, מזיו רק  שם שנהנין  עדן  שבגן עוה"ב

מורגשת להיות  בכחה אין ג"כ  והשמחה ואכמ"ל].

ג"כ  מתחיל השמחה חיוב רק  האברים, בכל בפועל

בלקו "מ רביז "ל [וכלשון  במוחין  השורש  (תנינא על



לנפשך  חכמה דעה לד

י) ומוחוסי' דעתו אל השמחה עד æ שיקשר  ,[

עיקר  אך  הגוף , בכל השמחה מתפשטת שלבסוף 

ההתחלה, על קאי  בשמחה עבודה"י של החיוב

מחשבות ובראשו במוחו  להכניס האדם שמחויב

שירבה  אחרי שלבסוף  עד  בעבודה"י, שמחה של

יזכה  ובדעתו  במוחו שמחה של מחשבות  להכניס

לשון  אלא 'והיה' שאין תשמעון ' עקב ל'והיה

גופו חדרי  בכל השמחה תתפשט שלבסוף  שמחה,

שייכת בעבודה"י  השמחה [ועבודת ה'עקב' עד

העונג  ועבודת החול, ימות של אף אדם כל לעבודת 

העבודה  זו  שייכת אדם לסתם הרי  ה' על להתענג

– קודש  שבבחי' שב"ק, שביום ה' בעבודת בעיקר

בב  שהיא העונג].חכמה חי '

 é" äãåáòá äîùðä ïå÷éú –––– è" ùòáä êøã

 êøã úìéìùå  úåáäàä 'âáå âðåòáå  äçîùá

íéôåâéñä

 éîå [âé דרך - זו בדרך בעבודה"י  שעוסק

את מתקן בזה הרי  והעונג, השמחה

בהרבה  שאי' [וכמו  והטובה הרצויה בדרך נשמתו 

תיקוני לגלות  הק ' הבעש"ט ירד שע"כ ספה"ק

בדרך  הגאולה שלפני  האחרונים בדורות  הנשמות 

ובדבקות בעונג בשמחה עבודה"י שע"י  ,çהמתוקה

ישראל  ואהבת התורה אהבת  הש"י אהבת  ,èוע"י 

בדורות שנהגו  הנשמות  תיקוני דרך את ולשלול

וסיגופים  צומות בדרך  – להבעש"ט הקודמים

דתהו) דרך  בבחי' העולם תיקון אז ורביז"ל (שהיה

_________________________

הדעת,ז. ישוב להם שאין מחמת רק הוא יתברך, אליו מתקרבים ואינם יתברך  מהשם רחוקים שהעולם מה שם, רביז"ל זל"ק

הנכנסות  תאוות הן הזה, העולם עניני ומכל התאוות מכל התכלית  מה היטב, עצמו לישב להשתדל והעיקר עצמן, מישבין ואינם

המוח  את  להנהיג אפשר אי שחורה מרה ידי שעל דע, אך  ה'. אל ישוב בודאי ואז כבוד, כגון לגוף, שחוץ תאוות  הן לגוף ,

עולם  הוא שמחה כי דעתו, לישב ויוכל כרצונו, המוח  להנהיג יוכל השמחה ידי על רק  דעתו לישב לו קשה כן ועל כרצונו,

הגלות  מן ויוצאין חורין בן נעשין שמחה ידי שעל תצאו", בשמחה "כי נ "ה) (ישעיה בבחינת  שמחה החרות , כשמקשר  כן ועל
שמוחו  מאחר דעתו, ולישב כרצונו מוחו את להנהיג  יוכל ואזי גלות, בבחינת ואינו חורין, בן ודעתו מוחו אזי המוח, אל

בגלות ואינו עמון בחירות בני על ע"ב) יב (מגילה לברכה זכרונם רבותינו שדרשו כמו מיושב, הדעת אין גלות  ידי על כי

עמד  כן על הלך , לא ובגולה וכו', מנעוריו מואב "שאנן מ "ח ) (ירמיה שנאמר בגלות, הלכו שלא מחמת  דעתיהו דמיתבא ומואב,

לאלקי  "אזמרה פסוק  על כמבואר פנים, כל על טובה נקודה איזה בעצמו שמוצא מה ידי על הוא לשמחה ולבוא וכו'. בו" טעמו

אומרין  שאנו וכמו גוי, עשני שלא ישראל, מזרע  להיות שזכה במה לשמוח לו), שם עין רפב, סימן הראשון, (בלקוטי בעודי"

דעתו  לשמח  שמחה לו ליקח לו ראוי בזה וכיוצא זה מכל וכו' אמת ' תורת  לנו ונתן וכו' והבדילנו לכבודו, שבראנו אלקינו 'ברוך

גדול, דבר שהוא דעתה', 'בדיחא ע"ב) עז  (שבת  לו כנ "ל ויש משוחרר , המוח ואזי ודעתו, למוחו השמחה שמקשר  דהינו
הדעת עכל"ק .ישוב דעתיה. בדיחא ידי על גדול יחוד מזה נעשה למעלה וגם כנ"ל,

ידי ח. על העבודה אופן היה ז"ל הריב"ש  מקודם בזה"ל, לסוכות) (ווילעדניק, ישראל בשארית מש"כ נביא בעלמא ולדוגמא

ביותר, דתוהו התיקון מבחינת מאיר היה שבכלל מפני ביותר, התחיל סיגופים ז "ל טוב שם הבעל נשמת התגלות ידי ועל
יותר  חסדים בהמשכת נעלה , אחר באופן והעבודה כך, כל לסיגופים  נצרך ולא  ביותר , התיקון מבחינת הארה  .להאיר 

עכל"ק .

מעשה ט. אנשי היו הקדמונים  שבימים לנו סיפרו ואבותינו יודעים אנו הלא מר] [שחידש העבודה עיקר מהו להבעש"ט "שאלו

חוטא  שנקרא הדין  את  ליתן עתיד [הרבה] מתענה שהוא  אדם שכל ואמרתם הזה, הדבר את  בטלתם ואתם לשבת, משבת  מתענין

העבודה, עיקר מהו לנו נא הגידו כן על נפשו, את אחר,שמענה דרך להראות הזה לעולם באתי אני הבעש"ט להם והשיב
צריך  ואין התורה, ואהבת ישראל, ואהבת ה ' אהבת היינו הללו, דברים  שלשה  עצמו על להמשיך האדם  שיראה  והוא,

סיגופים יח לעשות דף  דנהורא (בוצינא זי"ע ". טוב שם הבעל זקנו בשם ממעזיבוז ז "ל ברוך מוהר"ר הקדוש  הרב סיפר כך ,

ע "ד)



מוהר"ן להחיי

לדרך  להכנס לזכות אחד לכל הדרך  לפתוח המשיך

ובפיוס  באהבה להש "י  דיבורים ריבוי  ע"י  זו,

ובפיוסים  באהבה לאביו  המתרצה כבן ובתחנונים

האהבה  את מעוררים הש "י  אל שהדיבורים וכו ',

להתענג  ידם על שיזכה עד  להש"י ההתקרבות ואת

וגו']. טוב לי  ה' קירבת  על

 éäî ì"æçá úåøîéîä 'á ïéá  ùéù äøéúñä

 é" äãåáò ø÷éò

øéëæðå [ãé בבוקר היום ששמעתי מה כאן 

ר' המקובל הגה"צ גדול מצדיק

שליט"א קוק שלימה דוב רפואה הש "י לו (ישלח

בחז"לבתושח"י) דאי ' הא על ב ששאל דף (תענית

שבלב ע"א) עבודה איזו  לבבכם בכל ולעבדו  עה"פ 

חז "ל בדברי אשכחן  ומאידך תפילה, דףזו  (חגיגה

ע"ב) אלקים ט עובד בין וראיתם ושבתם הפסוק על

זה  אלקים שעובד  בגמ' ע"ז  ודרשו עבדו , לא לאשר 

שדרשו ונראה פעמים, ואחד  מאה פרקו  השונה

לימוד  על רבות בחזרות היא עבודה"י  שסתם חז"ל

הנ"ל  חז "ל לדברי סתירה נראה וזה התורה"ק 

התפילה. היא עבודה"י  שסתם

 ïåâéðäå øéùäìå  úå÷áãäì àáì é" äãåáò ø÷éò

äðåîàä  ìù

õøéúå [åèרבינו דברי ע"פ הנ"ל הגה"צ

את שפירש  זי "ע הק' הבעש "ט

מאה  פרקו  השונה דומה שאינו  הנ"ל חז "ל מאמר

מאה  פרקו  להשונה בהש "י  דבקות  בלי  פעמים

הרבה  פעמים וחוזר  שלומד  היינו  פעמים, ו 'אחד '

בלימוד  לו שיפתח החזרה ריבוי ע"י שזוכה עד

אחד . בה' הדבקות 

åðééäåוהדבקות האמונה היא ה' עבודת  שעיקר

אמונה', מצותיך  'כל ובבחי ' ית', בו

מראש  'תשורי  בבחי ' האמונה של השיר ובפרט

ריבוי ע"י הן לזכות אפשר  זה ולדבר  אמנה',

לבסוף  זוכה לימודו על הרבה שכשחוזר  הלימוד

בתוך  הגנוז  האלקי ה' אור את ולגלות  לפתוח

פעמים  מאה ללמוד  שזכה הכוונה וזו  התורה"ק ,

וכדברי לימודו, ע"י  בהש "י  להדבק  שזכה ו 'אחד ',

ע"י הרי בתפילה וכן הנ"ל, הק ' הבעש"ט

לאור  לבא התפילה ע"י זוכים בכוונה שמתפללים

נמצא  וא"כ  האמונה, של ולהניגון בהש "י  האמונה

ובין  התורה בדרך  שבין  מכוונים, הדרכים ששני 

היינו מקום, לאותו מגיעים התפילה בדרך

של  והניגון ולהשיר ב"ה, באוא"ס  להדבקות

הנפלא  והניגון  השיר שהוא בהש"י, האמונה

ושמו אחד שה' כשיתגלה לעת "ל שיתער והנורא

ומיוחד . יחיד  אחד 

 é" ùäå ונירש ונחיה ונזכה הנשמה לתיקון יזכנו

ולחיי המשיח ימות לשני  וברכה טובה

אלקי ה' ידום ולא כבוד יזמרך למען הבא העולם

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת אודך  לעולם


